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ق في   تخريج ودراسة حديث دخول األسواق هدى العليم الَخَّلا
 صابر هريدي دمحم أبو سته

 مصر -جامعة األزهر  – أسيوط –كلية أصول الدين والدعوة  -ديث وعلومه الح قسم
 Dr_saberhm2009@azhar.edu.egالبريد اإللكتروني: 

 :  ملخصال
لمَّا كان صالح حال اإلنسان، ومآل سعادته في الدنيا واآلخرة متعلق بصالح 

ما يصلح هذا القلب، من هذه األشياء   ل ا ىلل لسان نهيه قلبه، شرع هللا
حال الذاكر، وغير الذاكر، بالحي والميت،  ذكر هللا تعالل، بل مثَّل ال هي 

فحث ا ىلل المداومة ىلل الذكر في مختلف األوقات، وشتل األماكن والبقاع، 
ورد ىن ال هي وخاصة أوقات، وأماكن الغفلة، من هذه األماكن " األسواق" وقد 

  ،ذكرًا ودىاًء خاصًا ى د دخول السوق، ولكن اختلفت األقوال فيه
ٍح له يصل به  إلل  -بطرقه ومتابعاته  -واضطربت، وتباي ت، ما بين مصح ِّ

ٍف له، وما بين رادٍ  لبعض طرقه، واصفها  الصحيح لغيره، وما بين ُمضع ِّ
ذا الحديث، متتبعًا جميع باالضطراب الشديد، فأردت أن ُأَجل َِّل القول في ه
كل ذلك حسب جهدي  -طرقه وشواهده، ألصل إلل الحكم الصواب فيه 

: ) َلُه  -ىقب تخريجه الحديث -خاصة وقد قال اإلمام الحاكم  –وطاقتي 
 ُطُرٌق َكثِّيَرٌة ُتْجَمُع، َوُيَذاَكُر بَِّها( .

 سميته: فتوكلت ىلل هللا، وشرىت في هذا البحث مستعي ًا باهلل تعالل ، و 
ق في تخريج ودراسة حديث دخول األسواق ( راجيًا م ه  ) هدي العليم الَخالَّ

 التوفيق والتيسير والسداد.
الكلمات المفتاحية: دخول_ السوق _ األسواق _ دىاء_ ال إله إال هللا _ وحده 
ال شريك له _ ألف ألف حس ة _ ألف ألف خطيئة _ ألف 

                                           . ألف درجة _ بيتا في الج ة
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Abstract   :  
Since the goodness of the human condition and the consequence of 
his happiness in this world and the day of judgement are related to 
the goodness of this heart, so Allah “Glory be to him" prescribed 
upon us by his prophet_ mohammed (peace be upon him) through 
the revelation 
What is good and right for this heart, and one of these things is the 
remembrance of Allah "Glory be to him" in this regard, the prophet 
Mohammed "Glory be to him" give an example for us to show the 
condition who is remember Allah and who is not as alive and a 
dead. So, the prophet (pbuh) urged us on the continuity of the 
remembrance of Allah in venous times, places and spots , 
especially the places and times of forgettness  from these places are 
the markets. So ascertain remembrance and prayer have been 
narrated by the prophet (pbuh) when we enter the market , but the 
saying are varied, confused and differed, whether a corrector to this 
hadith. Roaching with its me thuds and follow ups to the degree of 
the right to another one except it, the other hand who weakens this 
hadith, and who renders him to some of his methods, describing 
them with the severe disorder, to all the previous reasons the 
researcher wants to clarify the sayings in this hadith by following 
all his methods and evidences, to reach the right judgement about it 
all these effort, according my ability especially, since Imam al-
Hakim said after mentioning this hadith has a lot of methods that 
can be collected and got studying about it  
    So I relied on Allah "Glory be to him" and started this research 
by the will of Allah "Glory be to him" and named it the guidance of 
Allah the All-knowing, the creative in mentioning and studying 
hadith the entering of the marke’s” hoping that Allah may guide me 
and correct my work 
Key Words: Entering The Market _ Markets _ Prayer _ There Is 

No God But God _ Alone Has No Partner _ A 
Thousand Thousand Good Deeds _ A Thousand Sins 
_ A Thousand Thousand Degrees _A Splendid House 
In Poradies. 
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الحمدددد ح وحدددده، والصدددالة والسدددالم ىلدددل مدددن ال نهدددي بعدددده، وىلدددل  لددده 

ه.  أما بعد:     وصحبه ومن اتبع َهْدَيه، واتقل حد 
فإن هللا تبارك وتعالل شرع لعباده من َتُقوم به حياتهم ليس فقط المادية 
بل والمع وية، فكما أن الطعام والشراب غذاء الجسد واله يان، فذكر هللا غذاء 

ح والج ان، بل وجعل المداومة ىليه مادة حياة القلب الذي تبعث فيه الرو 
 الطمأني ة، والهدوء، وتورث أصحابها الرضا واألنس باهلل فقال تعالل:    

                      
 [ 82 –]الرىد 

اجددة اإلنسددان إلددل الددذكر كحاجددة السددمك إلددل المدداء، والطيددر إلددل جددو فح
السدددماء، وكدددل حدددي إلدددل ال سددديم والهدددواء، كيدددم ال، وهدددو الرافدددد الددددا م لمخددد ون 
اإليمدان، والحصددن الحصدين الددذي يحتمددي بده اإلنسددان مددن مكا دد الشدديطان، لددذا 

غفلدة ىدن إلل اإلكثار من ذكر هللا وخاصدة فدي أوقدات، وأمداكن ال حث ا ال هي 
ذكددر هللا، ومددن هددذه األمدداكن األسددواق، لددذا كانددت مددن أبغددض األمدداكن إلددل هللا 

َأَحبُّ اْلدبِّاَلدِّ »، َقاَل:  َأنَّ َرُسوَل هللاِّ  تعالل كما في حديث أبي هريرة 
ُدَها، َوَأْبَغُض اْلبِّاَلدِّ إَِّلل هللاِّ   .(1)«َأْسَواُقَها إَِّلل هللاِّ َمَساجِّ

،  فيقدددول اإلمدددام ال دددووي  دددَداعِّ ، َواْلخِّ ددد  ِّ َنََّهدددا َمَحدددلُّ اْلغِّ معلقدددًا ىلدددل هدددذا: ) ألِّ
ْكددرِّ لَِّّ، َوَغْيددرِّ َذلِّددَك  ْىددَرارِّ َىددْن ذِّ ، َواإْلِّ َبددةِّ، َوفِّْخدداَلعِّ اْلَوْىدددِّ َبددا، َواأْلَْيَمددانِّ اْلَكاذِّ َوالر ِّ

مَّا فِّي َمْعَ اُه(  أهد (8) مِّ
سدددوق _ وهدددو ى دددد دخدددول ال ومدددن هدددذا الدددذكر مدددا أرشددددنا إليددده ال هدددي 

                                                 
بالد إلل هللا مساجدها، ( أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه ك: المساجد ومواضع الصالة، ب: أحب ال1)

 بيروت . –، دار الجيل 671ح  1/464
بيروت، ط الثانية  -، دار إحياء التراث 5/171( الم هاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لإلمام ال ووي 8)

 م1938
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موضوع البحث ومقصده _ فشدرىت مسدتعي ًا بحدول هللا وقوتده، إلدل تخدريج هدذا 
الحدددديث، وبيدددان طرقددده ومتابعاتددده، وشدددواهده، ودراسدددة كدددل هدددذا دراسدددة حديثيدددة، 

 ألصل إلل حكم مرضي فيه حسب جهدي وطاقتي وسميته : 
ق فددي تخدريج ودراسدة حددديث دخدول األسدواق " راجيدداً   " هددي العلديم الَخدالَّ
مددن هللا تعددالل التوفيددق والسددداد. وصددلل هللا ىلددل سدديدنا ب وىلددل  لدده وصددحبه 

 وسلم .
 أهمية البحث، ودواعي اختياري له :

تكمددن أهميددة البحددث مددن أهميددة موضددوىه، فهددو يت دداول جانبددًا هامددًا مددن 
 جوانب حياة القلب، أال وهو ذكر هللا تعالل . 

مددا دىددل بعددض أهددل العلددم اشددتهار هددذا الحددديث بددين كثيددر مددن ال ددا ، م
 إلل دراسته دراسة مستقلة.

اخددتالع بعددض الدراسددات حددول تصددحيح هددذا الحددديث وتضددعيفه، وحكددم 
 البعض ىلل الحديث من خالل بعض الطرق، دون بعض.

 غفلة من صحح الحديث ىن بعض العلل التي تطعن في ما ذهب إليه.
 الدراسات السابقة :

 لتين:من خَّلل بحثى واطَّلعي وقفت على رسا
رسالة بع وان: " بدذل الجهدد فدي تحقيدق حدديثي السدوق وال هدد" لعدادل بدن 

 ىهد هللا السعيدان ، ولم استطع االطالع ىليها .
رسالة بع وان: " القول الموثوق فدي تصدحيح حدديث السدوق" ألبدي أسدامة 
سدددليم بدددن ىيدددد الهاللدددي، وطبعتهدددا دار الصدددواب للكتددداب، ىمدددان_ األردن، ط: 

م ، وكما هو واضح من الع وان أنه صحح الحديث، 8006 - هد1487األولل 
وحكم ىليه بأنده صدحيح لغيدره بطرقده ومتابعاتده وشدواهده، وقدد غفدل ىدن بعدض 
العلددل التددي تطعددن فيمددا ذهددب إليدده مددن تصددحيح الحددديث، وسددأذكر إن شدداء هللا 

 طرفًا من هذا في خالصة الدراسة  خر البحث.    
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 مشكلة الدراسة
 لدراسة من خالل األسئلة اآلتية :تتضح مشكلة ا

 من أخرج هذا الحديث من أصحاب كتب الس ة األصيلة؟
 ما هي طرقه ومتابعاته ؟
 هل له شواهد يرقل بها؟

 هل يسلم القول لمن ذهب إلي تصحيح الحديث؟
مددا هددو حكددم ال هددا ي للحددديث بعددد التخددريج والدراسددة وذكددر الطددرق والمتابعددات 

 والشواهد؟ 
 ث :منهجي في البح

 استع ت فيه بالم اهج العلمية اآلتية :
المددد هج االسدددتقرا ي : وذلدددك فدددي تخدددريج الحدددديث وذكدددر طرقددده ومتابعاتددده 
وشواهده، وكذا في جمع أقوال العلماء فدي الدراوي ى دد دراسدة األسدانيد، وخاصدة 

 المختلف فيهم.
المدددد هج االسددددت باطي : وذلددددك السددددتخالي الحكددددم ىلددددل الحددددديث، بعددددد 

وافيددة، وكددذا الحكددم ىلددل الددرواة المختلددف فدديهم مددن خددالل إىمددال دراسددته دراسددة 
قواىد الجرح والتعديل، مما يستتبع ذلك الحكم ىلل أسانيد هذه الرواة بما ي اسب 

 حالها.
الم هج المقارن : وذلك من خالل مقارنة ما توصلت إليه في البحدث مدع 

 الدراسات السابقة.
 وراعيت في البحث ما يلي :

القر نيدة بدالخط العثمداني، مدع وضدعها بدين قوسدين مميد ين  تميي  اآليدات
 مع وضع اسم السورة ورقم اآلية بجوارها.    هكذا 

البحددددث والحكددددم ىليهددددا ى ددددد  تخددددريج جميددددع األحاديددددث الددددواردة فددددي ث ايددددا
 .الحاجة

 -حسددددب الجهددددد والطاقددددة –استقصدددداء جميددددع طددددرق الحددددديث، وشددددواهده 
 ىليها بما ي اسب حالها.  وتخريجها، ودراسة أسانيدها، والحكم
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 تهيين األنساب، والغريب، والهلدان، كٌل من مظانه .
ذكر اسم المرجع أول مرة كاماًل، مع ذكدر المحقدق، ودار ال شدر مدا وجدد 

 من ذلك، ثم اختصره بما يعرع به بعد ذلك. 
.إذا ذكددرت ) ك ( فددأى ي الكتدداب، ) ب ( البدداب، ) ج ( الجدد ء، ) ي( 

الحدديث إال إذا كاندت وسدط السد د فهدي للتحويدل ، ) ت (  الصفحة، ) ح ( رقدم
إن كانددت بعددد الجدد ء والصدددفحة فأشددير بهددا إلددل رقدددم الترجمددة ، وفذا كانددت بعدددد 
االسدددم فهدددي إشدددارة إلدددل سددد ة الوفددداة ، ) ط( الطبعدددة ، وفذا قلدددت السددد ن لإلمدددام 

 ال سا ي فهي الصغرى أو المجتهل،  وفن كانت الكهري بي ت .   
 : خطة البحث 

 يشتمل هذا البحث ىلي مقدمة ، وثالثة مباحث ، وخاتمة . 
فدددذكرت فيهدددا أهميدددة البحدددث، ودواىدددي اختيددداري لددده، والدراسدددات  أماااا المقدماااة :

 السابقة، ومشكلة الدراسة، وم هجي في البحث.
 تخريج الحديث، وبيان طرقه ومتابعاته. وأما المبحث األول : 

تمل ىلدددل دراسدددة أسدددانيد هدددذه الطدددرق الدراسدددة ، ويشددد وأماااا المبحاااث الثاااا ي :
 والمتابعات .  

 ويشتمل ىلل مطلهين : وأما المبحث الثالث :
 الشواهد، والحكم ىلل الحديث. المطلب األول:

بعدددض األوهدددام التدددي وقدددع فيهدددا صددداحب القدددول الموثدددوق فدددي  المطلاااب الثاااا ي:
 تصحيح حديث السوق.

المراجددددع ، وفهددددر   وتشددددتمل ىلددددي أهددددم نتددددا ج البحددددث، ثددددم أذكددددر الخاتمااااة   
 الموضوىات.
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 المبحث األول
 تخريج الحديث، وبيان طرقه، ومتابعاته

 
 
 
 
 

بال ظر إلل طرق هذا الحديث نجد أن مدداره ىلدل: سدالم بدن ىهدد هللا بدن 
 : ىمر بن الخطاب، واختلف ىليه ىلل ثالثة أوجه

 الوجدددددده األول: رواه سددددددالم بددددددن ىهددددددد هللا بددددددن ىمددددددر بددددددن الخطدددددداب ىددددددن 
 مرفوىًا، وى ه خمسة طرق: ىن جده    أبيه

 ل ال بيدددددر(  (1))ىمدددددرو بدددددن دي دددددار أبدددددو يحيدددددل قهرمدددددان الطريدددددق األول:
 : واختلف ى ه

فرواه ) حماد بن زيد ، والمعتمر بن سليمان ، وسعيد بن زيد، وثابت بن 
ي يددد،  ب بددن راشددد الخ اىددي، وسددماك بددن ىطيددة البصددري، وىمددر بددن المغيددرة 

اىيل بددن حكدديم الخ اىددي(  ثمددانيتهم: ىددن ىمددرو بددن دي ددار المصيصددي ، وفسددم
قهرمددددان  ل ال بيددددر ىددددن سددددالم بددددن ىهددددد هللا بددددن ىمددددر بددددن الخطدددداب ىددددن أبيدددده 

  ىن جده  
ورواه ى ه )ىمدر بدن ب بدن زيدد، وهشدام بدن حسدان، وىمدران الم قدري ( 

 واختلف ى هم:
 : رجددل بصددري فددرواه ىهددد هللا بددن وهددب ى دده ىددن  أمددا ىمددر بددن ب بددن زيددد

                                                 
. َوقَ 1805( قال المرتضل ال بيدي ت 1 ، والَقْهَرَماُن ُلَغٌة فِّيهِّ يٌّ يَهَوْيه: ُهَو فارِّسِّ : هد: ) َقاَل سِّ اَل ابُن َبر ِّي 

يٌّ ُمَعرَّب. َوَقاَل َأُبو َزْيٍد: ُيَقال: َقْهَرَماٌن وَقْرهماٌن َمقْ  تِّه. فارِّسِّ ُلوب، الَقْهَرَماُن: من ُأَم اءِّ الَملِّكِّ وَخاصَّ
( أهد] تاج العرو  من جواهر القامو  . قاَله ابُن األثيرِّ : القا ُِّم بِّأُمورِّ الرَُّجلِّ   له َوُهَو بُِّلَغةِّ الُفْر ِّ

 مادة "قهرم" طبعة دار الهداية [  99/988

 ِ َ  bقَاَل َرُسوُل َّللاه ُ َحْدهَهُ  َا : " َمْن دََخَل ُسوقًا ِمْن َهِذِه اْل ْسَواِ  قَاَاَل:  َا لِهَ َ ل ِاه َّللاه
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 ىن سالم . 
 ورواه إسماىيل بن عياش ى ه ىن سالم د ولم يذكر بي هما أحدًا د

 : وأما رواية هشام بن حسان 
فرواه: ) فضديل بدن عيدار، وىهدد األىلدل بدن سدليمان( ى ده ىدن ىمدرو 

ىدن  بن دي ار ىن سالم بدن ىهدد هللا بدن ىمدر بدن الخطداب ىدن أبيدها
 يد ومن تابعه . د مرفوىًا، فتابع حماد بن ز جده 

يَ دداٍر، َىددْن  و ْبددنِّ دِّ ورواه : ) ىهددد هللا بددن بكددر السددهمي ( ى دده َىددْن َىْمددرِّ
، ولدم يدذكر b، َىدنِّ ال َّهِّدي ِّ َسالِّمِّ ْبنِّ َىْهدِّ هللاِّ، َىدْن َىْهددِّ هللاِّ ْبدنِّ ُىَمدَر 

، فجعلدده مددن مسدد د الصددحابي الجليددل:  ىهددد هللا بددن ىمددر بددن الخطدداب
 .ىمر 

غيددداث ى ددده ىدددن ىهدددد هللا بدددن دي دددار ىدددن ابدددن ىمدددر  ورواه : حفدددن بدددن
مرفوىددًا فجعددل ىهددد هللا بددن دي ددار مكددان ىمددرو بددن دي ددار ، ولددم يددذكر 

 .سالمًا وجعله من مس د الصحابي الجليل: ابن ىمر 
  :وأما رواية: ىمران بن مسلم الم قري واختلف ى ه 

هللا بدن فرواه بكير بن شهاب ى ه ىن ىمرو بن دي ار ىن سالم بن ىهد 
 ) كرواية حماد بن زيد ومن تابعه ( ىن جده  ىمر ىن أبيه 

ورواه أبددو األشددهب جعفددر بددن حيددان العطدداردي ى دده ىددن سددالم مباشددرة ، 
 فأسقط ىمرو بن دي ار ) كرواية إسماىيل بن عياش( .

ورواه: )ىهددد هللا بددن ىهددد الوهدداب الحجهددي، وىمددرو بددن ىلددي وأحمددد بددن 
 ب بددن أبددي السددري، والحسددن بددن ىرفددة ( سددتتهم: ىهدددة، وفسددحاق ابددن حدداتم، 

 ىدددددن يحيدددددل بدددددن سدددددليم ىدددددن ىمدددددران الم قدددددري ىدددددن ىهدددددد هللا بدددددن دي دددددار ىدددددن 
 مرفوىًا . ابن ىمر 

فأبدل ىمدرو بدن دي دار بعهدد هللا بدن دي دار، ولدم يدذكر سدالمًا، وجعلده مدن 
مرفوىدًا . ) كروايدة حفدن مس د الصحابي الجليل: ىهد هللا بن ىمدر 

 وهاك بيانه: ث ( .بن غياا
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 الطريق األول هو: أبو يحيل ىمرو بن دي ار قهرمان  ل ال بير 
فدددرواه ى ددده ) حمددداد بدددن زيدددد ، والمعتمدددر بدددن سدددليمان ، وسدددعيد بدددن زيدددد، 
وثابت بن ي يد،  ب بن راشدد الخ اىدي، سدماك بدن ىطيدة البصدري، وىمدر بدن 

م ىددن ىمددرو بددن المغيددرة المصيصددي ، وفسددماىيل بددن حكدديم الخ اىددي(  ثمددانيته
دي ار قهرمدان  ل ال بيدر ىدن سدالم بدن ىهدد هللا بدن ىمدر بدن الخطداب ىدن أبيده 

 فذكره " بلفظه " ىن جده 
 أما رواية حماد بن زيد فأخرجها :

قددال:  (1)18ح  1/14هددد فددي المسدد د 804اإلمددام أبددو داود الطيالسددي ت 
َثَ ا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد )به( واللفظ له .  َحدَّ

هدددد فدددي السددد ن ك : التجدددارات، ب: األسدددواق 879ابدددن ماجددده ت  واإلمدددام
َثَ ا  (8)8895ح  8/758ودخولها،  درِّيُر َقداَل: َحددَّ َثَ ا بِّْشدُر ْبدُن ُمَعداٍذ الضَّ قال: َحدَّ

دوَق " وقدال " الخيدر كلده "  يَن َيْدُخُل السُّ َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ) به ( وفيه : " َمْن َقاَل حِّ
 ة" . ورواه أيضا من طريق بشر بن معاذ ى ه. وقال: " بيتًا في الج 

 هدددددد فدددددي الكامدددددل فدددددي الضدددددعفاء965اإلمدددددام أبدددددو أحمدددددد بدددددن ىددددددي ت 
يد ْبددُن َمْ ُصددوٍر وأخهرندددا  (9) 6/895  َث ا َسدددعِّ ، َحدددَّ قددال: وأخهرنددا بهلدددول اأَلْنَبددارِّيُّ

َياٍث، َ ُمحمد ْبُن ُموَسل الْ  دِّ ْبُن غِّ َث ا َىهد اْلَواحِّ ، َحدَّ يُّ اجِّ َثَ ا السَّ يُّ )ح(  َوَحددَّ َحَرشِّ
دداُد ْبددُن َزْيددٍد  َث ا َحمَّ َث ا بِّْشددُر ْبددُن ُمَعدداٍذ َقداُلوا، َحدددَّ  اْلَفْضدُل ْبددُن َىهددد لَِّّ بددن مخلدد، َحدددَّ

 ) به ( وفيه:" َمن َقال فِّي ُسوٍق من األسواق " وقال: " َوُب َِّي َلُه َبْيًتا " . 
َثَ ا  (4)987ح  1/410هددددد فدددي المسدددد د 841واإلمدددام أحمدددد ت   قدددال: َحدددددَّ

هِّ  دداُد ْبددُن َزْيددٍد ) بدده ( وقددال : " َمددْن َقدداَل فِّددي ُسددوٍق ... بَِّيدددِّ َثَ ا َحمَّ يٍد، َحدددَّ َأُبددو َسددعِّ
يُت ... َوَبَ ل َلُه َبْيًتا في الج ة"   اْلَخْيُر، ُيْحيِّي َوُيمِّ

                                                 
 مصر. –( تحقيق: الدكتور ب بن ىهد المحسن التركي، دار هجر 1
 هد .1358( تحقيق: ب فؤاد ىهد الباقي، دار إحياء الكتب العربية 8
 بيروت   –( تحقيق: ىادل أحمد ىهد الموجود، وىلي ب معور، دارالكتب العلمية 9
 عيب األرنؤوط  وىادل مرشد، و خرين، مؤسسة الرسالة.( تحقيق: ش4



 

 

 

 

411  

َثَ ا  (1)185ح  1/892هدددد فدددي المسددد د 838واإلمدددام الهددد ار ت  قدددال: َحددددَّ
داُد َأْحمَ  َيداٍث َقداُلوا: ندا َحمَّ ددِّ ْبدُن غِّ ، َوَىْهدُد اْلَواحِّ دُد ْبدُن َىْهددِّ اْلَملِّدكِّ ُد ْبُن َىْهدَدَة، َ ُمَحمَّ

يُت َوُهَو َحديٌّ  َن اأْلَْسَواقِّ " وبدون قوله: " ُيْحيِّي َوُيمِّ ْبُن َزْيٍد )به( وقال: " ُسوًقا مِّ
هِّ اْلَخْيُر "  وقال: "َوَبَ ل َلهُ   َبْيًتا " . اَل َيُموُت بَِّيدِّ

وأخرجددده مدددن طريدددق حمددداد بدددن زيدددد والمعتمدددر بدددن سدددليمان معدددًا : اإلمدددام 
فددي أبددواب الدددىوات، ب: مددا يقددول إذا دخددل  (8)هددد فددي الجددامع873الترمددذي ت 

، َقداَل:  (9) 9483ح  5/962السوق،  ده ِّيُّ َثَ ا بِّدَذلَِّك َأْحَمدُد ْبدُن َىْهدَدَة الضَّ قال: َحددَّ
َثَ ا َحمَّاُد ْبنُ  يَ داٍر ) بده (  َحدَّ َثَ ا َىْمدُرو ْبدُن دِّ ُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َقااَل: َحددَّ َزْيٍد، َوالُمْعَتمِّ

وقِّ " وقال : " َوَبَ ل َلُه َبْيًتا " .  وقال: " َمْن َقاَل فِّي السُّ
 وتابع حماد بن زيد أخوه سعيد بن زيد فأخرجه من طريقه:

، ب: ما يقدول إذا هد في شرح الس ة، ك: الدىوات516اإلمام البغوي ت 
يَل  (4)1992ح  5/198دخل السوق،  قال: َأْخَهَرَنا َأُبو اْلُمَظفَّرِّ ُمَحمَُّد ْبُن إِّْسَماىِّ

دددِّ ْبددنِّ َمْحُمددوٍد  يُّ بَِّ ْيَسدداُبوَر، َأْخَهَرَنددا َأُبددو َنْصددٍر ال ُّْعَمدداُن ْبددُن ُمَحمَّ ددَجاىِّ ْبددنِّ َىلِّدديٍ  الشُّ
، َأنددا َأُبدو اْلَعبَّددا دداُر ْبدُن َرَجدداٍء، َأنددا اْلُجْرَجدانِّيُّ دددِّ ْبددنِّ َيْعَلدل، َأنددا َىمَّ  ِّ َأْحَمددُد ْبدُن ُمَحمَّ

يُد ْبُن َزْيٍد َأُخو َحمَّادِّ ْبنِّ َزْيٍد ) به ( وقال : " َمْن َقاَل فِّي  ، َنا َسعِّ َزْيُد ْبُن اْلُحَبابِّ
ٍع ُيَباُع فِّيهِّ " وفيه : " َوَبَ ل َلُه َبْيًتا " .   ُسوٍق َجامِّ

 : ثابت بن يزيد ، فأخرجه من طريقه: وتابعه أيضا  
َثَ ا َىْهُد لَِّّ ْبُن  (5)731ح  858اإلمام الطهراني في الدىاء ي  قال: َحدَّ

، ث ا َثابُِّت ْبُن َي ِّيَد ) به ( وفيه:  بِّيعِّ اُن ْبُن الرَّ ، ث ا َغسَّ لِّيُّ ُمَحمَّدِّ ْبنِّ َى ِّيٍ  اْلَمْوصِّ
                                                 

 م.  8003المدي ة الم ورة،  –( تحقيق: محفوظ الرحمن زين هللا ، مكتبة العلوم والحكم 1
ومعرفة الصحيح والمعلول وما ىليه العمل د المشهور  b( الجامع المختصر من الس ن ىن رسول هللا 8

خ / ىهد الفتاح أبو غدة بعد وقوفه ىلي نسختين نفيستين باسم الس ن هكذا حقق اسم الكتاب الشي
 72ىليهما اسم الكتاب تامًا هكذا راجع ] تحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي له ي 

 م[ 1339هد د 1414مكتبة المطهوىات اإلسالمية بحلب، ط: االولي 
 .   م1332( تحقيق: د/ بشار ىواد معروع، دار الغرب اإلسالمي د بيروت، 9
 دمشق. –( تحقيق: شعيب األرنؤوط  ب زهير الشاوي ، المكتب اإلسالمي 4
 هد 1419( تحقيق: مصطفل ىهد القادر ىطا، دار الكتب العلمية د بيروت، ط: األولل 5
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وق" وبدون " وهد و حدي ال يمدوت بيدده الخيدر" وقدال: " بيتدًا " .   " َمْن َقاَل فِّي السُّ
 وتابعه أيضًا ب بن راشد الخ اىي ، فأخرجه من طريقه:

قال: حدث ا الحسن بن مكرم: حدث ا أبو  (1)هد946أبو العبا  األصم ت 
ددوق " وبدددون "  ددُد اْبددُن راشددٍد ) بدده ( وفيدده: " َمددْن َقدداَل فِّددي السُّ ال ضددر: حدددث ا ُمَحمَّ

َدًة " وقال: "َوُب َِّي َلُه بيٌت" وهو حي ال ي  موت" وزاد " َمرًَّة َواحِّ
هدددد فدددي فضدددل التهليدددل وثوابددده 471واإلمدددام حسدددن بدددن ب بدددن اله دددا ت  

ددددِّ ْبددنِّ َىْهددددِّ لَِّّ  (8)5ح  95الج يددل ي َثَ ا َأُبدددو اْلُحَسددْينِّ َىلِّددديُّ ْبددُن ُمَحمَّ قدددال: َحدددَّ
ُد، قال: َأْخَهَرَنا َأُبو ُمَحمَّ  اهِّ َثَ ا ُموَسدل ْبدُن َهداُروَن، الشَّ ٍد َدْىَلُج ْبُن َأْحَمَد، َقاَل: َحددَّ

ُبدُه  َُ يُم َل دعِّ يُم َقداَل ُموَسدل: َوالضَّ عِّ َثَ ا َىْهُد لَِّّ ْبُن ُمَحمٍَّد َأُبو ُمَحمٍَّد الضَّ َقاَل: َحدَّ
د َثَ ا َهاشِّ َمدُه لَُّ، َقدداَل: َحددَّ يَن َرحِّ َيدارِّ اْلُمْسدلِّمِّ دْن خِّ دددِّ َوَكداَن مِّ دمِّ، َىدْن ُمَحمَّ ُم ْبدُن اْلَقاسِّ

ٍد ) به ( كلفظ أبي العبا  األصم السابق .  ْبنِّ َراشِّ
 وتابعه أيضا: سماك بن عطية البصري فأخرجه من طريقه:

 هددددد فددددي مجلددددس مددددن أماليدددده935اإلمددددام ب بددددن إسددددحاق بددددن م ددددده ت 
 بددن قددال: أخهرنددا العبددا  بددن ب بددن معدداذ، أنددا إبددرا يم بددن ىهددد هللا (9)65ي  

سليمان السعدي، أنا الهيثم بن الربيع، أنا سماك )به( بتقدديم وتدأخير فدي بعدض 
 األلفاظ، وقال: " بيتًا " 

 وتابع حماد بن زيد أيضا : عمر بن المغيرة المصيصي  
َثَ ا جعفر بن أحمد،  6/896أخرجه اإلمام ابن ىدي في الكامل  قال: َحدَّ

َشاُم ْبُن َىمَّاٍر، حَ  َث ا هِّ ، ) بده ( وقدال: " َمدْن َحدَّ يُّ يصِّ يَرةِّ اْلمِّص ِّ َث ا ُىَمر ْبُن اْلُمغِّ دَّ
 ...  َفَذَكَر َنْحَوُه ". َدَخَل ُسوًقا ُيَصاُح فِّيَها َوُيَباُع؟ َفَقاَل: اَل إَِّلَه إالَّ لَُّ 

  

                                                 
( مجموع فيه مص فات أبي العبا  األصم وفسماىيل الصفار "ضمن سلسلة مجاميع األج اء الحديثية 1

 ار، دار البشا ر اإلسالمية . "، تحقيق: نهيل جر 9
 هد 1403( تحقيق: ىهد هللا بن يوسف الجديع ، دار العاصمة د الريار ، ط : االولل 8
 هد . 1418(  دار الكتب العلمية د بيروت له ان ، ط : االولل 9
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 وتابع حماد بن زيد أيضا  إسماعيل بن حكيم الخزاعي 
َثَ ا أبددو َىُروبدددة،  6/896أخرجدده اإلمددام ابددن ىددددي فددي الكامددل  قدددال: َحدددَّ

يَ داٍر  يُّ َىْن َىْمرو ْبدُن دِّ يُل ْبُن َحكِّيٍم اْلُخَ اىِّ َث ا إِّْسَماىِّ َث ا ُمَحمد ْبُن َمْعَمٍر، َحدَّ َحدَّ
ه، َنحوه. َبْيرِّ َفَذَكَر بإس ادِّ  َقْهَرَماُن  لِّ ال ُّ

ورواه ىدددن ىمدددرو بدددن دي دددار كدددذلك: )ىمدددر بدددن ب بدددن زيدددد، وهشدددام ابدددن   ب.
 حسان، وىمران الم قري( واختلف ى هم : 

، ىمر بن ب بدن زيدد وهدو : ابدن ىهدد هللا بدن ىمدر بدن الخطداب 
 أبو حفن، المدنل. واختلف ى ه :  

 فرواه ىهد هللا بن وهب ى ه ىن رجل بصري ىن سالم. 
 ورواه إسماىيل بن عياش ى ه ىن سالم د ولم يذكر بي هما أحدًا د

 رو بدن دي ددار كمدا بي دده اإلمدام الدددار قط دي فددي العلددل وهدذا المددههم هدو : ىمدد
ددْن أَْهددلِّ  َث ِّي َرُجددٌل مِّ دددِّ ْبددنِّ َزْيددٍد، َقدداَل: َحدددَّ فقددال: ) َوُروَِّي َىددْن ُىَمددَر ْبددنِّ ُمَحمَّ
يَ داٍر، َوُهدَو  و ْبدنِّ دِّ يُث إَِّلدل َىْمدرِّ اْلَبْصَرةِّ َمْوَلل ُقَرْيٍ ، َىْن َسالٍِّم. َفَرَجَع اْلَحددِّ

يُم اْلَحدددِّ  أهددد  وسددتأتي ترجمددة ىمددرو بددن دي ددار  (1)يثِّ اَل ُيْحددَتجُّ بِّددهِّ ( َضددعِّ
 ى د بيان الوجه الراجح ى ه في حي ها إن شاء هللا تعالي .

 فأخرجه من طريق ابن وهب 
قددددال:  (8)1374ح  1/788اإلمددددام الحدددداكم فددددي المسددددتدرك ك: الدددددىاء، 

َثَ اُه َأُبو َىلِّديٍ  اْلُحَسدْيُن ْبدُن َىلِّديٍ  اْلَحد دُد ْبدُن إِّْسدَحاَق الثََّقفِّديُّ ث دا َأُبدو َحدَّ افُِّظ َثَ دا ُمَحمَّ
َث ِّي  َهمَّاٍم ْبُن َأبِّي َبْدٍر ث ا َىْهُد لَِّّ ْبُن َوْهٍب، َأْخَهَرنِّي ُىَمُر ْبُن ُمَحمَّدِّ ْبنِّ َزْيٍد، َحدَّ

، َىْن َسالِّمِّ ْبنِّ َىْهدِّ لَِّّ ) به ( وفيه: " َمْن َخَرَج  دوقِّ َفَقداَل: َرُجٌل، َبْصرِّيٌّ إَِّلل السُّ
 َأْشَهُد َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ لَُّ " وقال : " َوَبَ ل َلُه َبْيًتا" .»

  

                                                 
يبة د ، تحقيق: محفوظ الرحمن زين هللا ، و خرين، دار ط8/50( العلل الواردة في األحاديث ال هوية له 1

 م . 1325هد د 1405الريار، ط: األولل 
 هد1411( تحقيق: مصطفل ىهد القادر ىطا، دار الكتب العلمية د بيروت، ط : األولل 8
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 وأما طريق ابن عياش: 
دددددد ىقدددددب 1374ح  1/788فأخرجددددده اإلمدددددام الحددددداكم فدددددي المسدددددتدرك    

يُل ْبُن َعيَّاٍش، َىْن ُىَمدرَ  ددِّ  الحديث السابق د معلقًا. فقال: )َوَرَواهُ إِّْسَماىِّ ْبدنِّ ُمَحمَّ
 ْبنِّ َزْيٍد، َىْن َسالٍِّم أهد (.

قدال: وث داه: أبدو ىلدي  ووصدله الحدافظ ابدن حجدر فدي إتحافده فقدال: )   
الحافظ، ث ا العبا  بن أحمد بن حسان السلمي، ث ا ىهد الوهاب بن الضدحاك، 
ث ددا إسددماىيل بددن عيدداش، ىددن ىمددر بددن ب بددن زيددد، ىددن سددالم، بدده. ولددم يددذكر 

 .  (1)دًا( بي هما أح
  (8)بيان الوجه الراجح في رواية ىمر بن ب: 

رواية ىهد هللا بن وهب ى ه ىن رجل د وهو : ىمدرو بدن دي دار د ىدن    
سالم أرجح من رواية إسماىيل بن عياش ىن سالم د بإسقاط ىمرو بن دي اردد ، 

ىلدي  وذلك ألن ىهد هللا بن وهب د هو: ابن مسلم ، أبدو ب ، المصدري د متفدق
توثيقده ، قددال الحددافظ ابدن حجددر: )ثقددة حدافظ ىابددد مددن التاسدعة مددات سدد ة سددبع 

 ، (9)ددددد ( ددددد ولدددده اث تددددان وسددددبعون سدددد ة، روي لدددده الجماىددددة ددددد أي: ومئددددة وتسددددعين
أمددا إسددماىيل بددن عيدداش فهددو ثقددة فددي روايتدده ىددن أهددل بلددده، يخلددط فددي روايددة 

 المدنيين ، والعراقيين. 
  

                                                 
ْن َأْطَراعِّ اْلَعْشَرةِّ 1 تحقيق: د/ زهير بن ناصر، مرك  خدمة  18/876( إِّْتَحاُع اْلَمَهَرةِّ بِّاْلَفَوا ِّدِّ اْلُمْهَتَكَرةِّ مِّ

 م 1334هد د 1415د المدي ة الم ورة، ط: األولل  الس ة ال هوية
( ذكرت الوجه الراجح ه ا ألبين أن الراجح من رواية ىمر بن ب ىن ىمرو بن دي ار ىن سالم ال أنها 8

 ىن سالم مباشرة، ولذا خرجتها ه ا في طريق ىمرو بن دي ار .   
 1406الرشيد د سوريا، ط: األولل،  ، تحقيق: د/ ب ىوامة ، دار9634ت 982( تقريب التهذيب ي 9

، تحقيق:  9645ت  16/877م ، وراجع ترجمته في : تهذيب الكمال في أسماء الرجال 1326 -هد
م ، الكاشف في 1320 – 1400بيروت، ط: األولل،  –د. بشار ىواد معروع، مؤسسة الرسالة 

 مة، دار القهلة للثقافة. تحقيق: ب ىوا 9042ت   1/606معرفة من له رواية في الكتب الستة 
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 ، (1)يدددداش هددددو : ابددددن سددددليم، الَعْ سدددديوهدددداك ترجمتدددده : إسددددماىيل بددددن ع
ل  مصِّ   (8)أبو ىتبة، الحِّ

قال أبو بكر بن أبل خيثمة : سئل يحيل بن معين ىدن إسدماىيل بدن    
، (9)عيدداش ، فقددال : لدديس بدده بددأ  فددل أهددل الشددام ، والعراقيددون يكرهددون حديثدده

وقال ب بن ىثمدان بدن أبدل شديبة : سدمعت يحيدل بدن معدين يقدول : إسدماىيل 
يدداش ثقددة فيمددا روى ىددن الشدداميين ، وأمددا روايتدده ىددن أهددل الحجدداز ، فددإن بددن ع

، وسددئل أبددو زرىددة ىددن إسددماىيل بددن (4)كتابدده ضدداع ، فخلددط فددل حفظدده ىدد هم
عياش كيم هو في الحديث؟ قدال: صددوق إال أنده غلدط فدي حدديث الحجدازيين 

 ، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق فدي روايتده ىدن أهدل بلدده، مخلدط(5)والعراقيين
 في غيرهم، من الثام ة . 

وفاته: مات س ة إحدى أو اث تين وثمانين د أي ومئة د وله بضع وسبعون 
س ة، روى لده البخدارى فدل كتداب " رفدع اليددين فدل الصدالة " وغيدره، والبداقون ، 

 .(6)سوى مسلم . اهد 

                                                 
( الَعْ سي: بفتح العين المهملة، وسكون ال ون، وفي  خرها سين مهملة، هذه ال سبة إلل َىْ س، وهو ابن 1

، تحقيق: ىهد الرحمن 3/935مالك بن أدد بن زيد، وهو من َمْذحج في اليمن ] األنساب للسمعاني 
 هد 1928ارع العثمانية د حيدر  باد، ط : األولل،بن يحيل المعلمي اليماني وغيره ، مجلس دا رة المع

    :وأمهما د أي مالك  ( وَمْذحج : أكمة في اليمن ) واالكمة ما ارتفع من األرر( قال ياقوت الحموي
بن أدد ، وجلهمة ( مذلة ب ت ذي م شجان، وهي مذحج، وكانت قد ولدتهما ى د أكمة يقال لها: 

ء كلهم يقال لهم مذحج . وقيل: من اذحجت المرأة إذا لم تت وج مذحج، فلقهت بها ، فولد مالك وطي  
بتصرع ،  5/23بعد وفاة زوجها، فلم تت وج مذلة وأقامت ىلل ولدها فلقهت بهذا( ] معجم الهلدان 

 م [ 1335دار صادر د بيروت، ط: الثانية 
ل: نسبة إلي حمن بكسر الحاء، وسكون الميم، والصاد غير الم قوطة،8 بلدة من بالد الشام ،  ( الحِّمصِّ

وسميت حمن وحلب بحمن وحلب اب ي مهر بن حين من ب ل ىمليق ألنهما ب يا الهلدين ف سبا 
 . ع ىلي الضفة الشرقية ل هر العاصي[وهي مدي ة مشهورة بسوريا تق 843د 4/842إليهما ] األنساب 

 .  9/174( تهذيب الكمال في أسماء الرجال للم ي 9
 .  9/174( المرجع السابق 4
دار إحياء التراث العربي د بيروت، ط:االولي  650ت  8/138( الجرح والتعديل البن أبي حاتم 5

 م . 1358هد 1871
 .  479ت  103( تقريب التهذيب ي 6
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       قلددت: وروايتدده ه ددا ليسددت ىددن أهددل بلددده فقددد روى ىددن سددالم بددن
وهو مدني، فوقع الخطأ والوهم، فالراجح ىن ىمر بدن ب   ىهد هللا بن ىمر

بن زيد هو: رواية ىهد هللا بن وهب ى ه ىن ىمرو بن دي ار د وهدو مدن أبهمده ا
 د ىن سالم .

 رواية: هشام بن حسان واختلف عنه: 
فرواه: ) فضديل بدن عيدار، وىهدد األىلدل بدن سدليمان( ى ده ىدن ىمدرو 

ىدن   بن ىمر بدن الخطداب ىدن أبيده بن دي ار ىن سالم بن ىهد هللاا
 مرفوىًا، فتابع حماد بن زيد ومن تابعه .  جده 

يَ دداٍر، َىددْن  و ْبددنِّ دِّ ورواه : ) ىهددد هللا بددن بكددر السددهمي ( ى دده َىددْن َىْمددرِّ
، ولدم يدذكر  b، َىنِّ ال َّهِّدي ِّ َسالِّمِّ ْبنِّ َىْهدِّ هللاِّ، َىْن َىْهدِّ هللاِّ ْبنِّ ُىَمَر 

فجعلدده مددن مسدد د الصددحابي الجليددل: ىهددد هللا بددن  ، ىمددر بددن الخطدداب 
 .ىمر 

ورواه : حفن بن غياث ى ه ىن ىن ىهدد هللا بدن دي دار ىدن ابدن ىمدر 
مرفوىًا. فجعل ىهد هللا بدن دي دار مكدان ىمدرو بدن دي دار ، ولدم يدذكر 

 تخريج الوجه األول ىن هشام:   سالمًا وجعله من مس د ابن ىمر 
 يار :أخرجه من طريق فضيل بن ع

َثَ ا َىهدد هللا بدن  6/895هد في الكامدل 965اإلمام ابن ىدي ت  قدال: َحددَّ
َيداٍر َىدْن هشدام د هدو ابدن  َث ا ُفَضدْيُل ْبدُن عِّ َث ا َيْحيدل ْبدُن َطْلَحدَة، َحددَّ زيددان، َحددَّ

وقِّ ال إَِّلَه إالَّ لَُّ ... ، َفَذَكَر َنْحَوهُ  اٍن د )به( وقال: " َمن َقال فِّي السُّ  أهد . َحسَّ
هددددددد فددددددي طبقددددددات أصددددددههان 963واإلمددددددام أبددددددو الشدددددديخ األصددددددههاني ت 

ددُد ْبددُن َيْحَيددل  (1)8/179 ، َقدداَل: ث ددا ُمَحمَّ دده ِّيُّ ِّ ْبددُن ُبْ ددَداٍر الضَّ َثَ ا َىْهددُد لَّ قددال: َحدددَّ
َشدداٍم ) بددده ( وفيددده: " َمددْن َقددداَل فِّدددي  َيدداٍر، َىدددْن هِّ اْلَمك ِّدديُّ َقددداَل: ث ددا ُفَضدددْيُل ْبدددُن عِّ

 وقِّ " وبدون " وهو حي ال يموت بيده الخير " وقال : " بيتًا " .السُّ 

                                                 
 ( تحقيق: ىهد الغفور ىهد الحق حسين الهلوشي، مؤسسة الرسالة، بيروت.1
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 وتابع فضيل ) ىهد األىلل بن سليمان (: أخرجه
قددددال:  (1)629ح  900هددددد فددددي أماليدددده ي 490اإلمددددام ابددددن بشددددران ت 

دددُ  ْبددُن اْلَفددَرجِّ  َأْخَهَرَنددا َأُبددو َىلِّدديٍ  َأْحَمددُد ْبددُن اْلَفْضددلِّ ْبددنِّ اْلَعبَّددا ِّ ْبددنِّ ُخَ ْيَمددَة، ث ددا ُمَحمَّ
داَن ) بده ( وفيده:  َشداُم ْبدُن َحسَّ ، ث ا هِّ يُّ اأْلَْزَرُق، ث ا َىْهُد اأْلَْىَلل ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَعْهدِّ

ددوقِّ  ددوَق فِّددي َفددْوَرةِّ السُّ ددوُق" وقددال: " َوَبَ ددل َلددُه (8)" َمددْن َدَخددَل السُّ دديَن َتُقددوُم السُّ ، َأْو حِّ
 بَِّها َبْيًتا ".

هدددددددددددد فدددددددددددي موضدددددددددددح أوهدددددددددددام الجمدددددددددددع 469والخطيدددددددددددب البغددددددددددددادي ت 
َثَ ا َأُبدو اْلَعبَّددا ِّ  (9)8/913والتفريدق دمِّيُّ َحدددَّ ددي َأُبدو ُىَمددَر اْلَهاشِّ قددال: َأْخَهَرَندا اْلَقاضِّ

َثَ ا َىْهددُد اأَلْىَلددل ْبددُن  دديُّ َحدددَّ وسِّ َثَ ا َأْحَمددُد ْبددُن َيْحَيددل السُّ ددُد ْبددُن َأْحَمددَد اأَلْثددَرُم َحدددَّ ُمَحمَّ
دوقِّ ُسَلْيَماَن َحدَّ  دوَق فِّدي َفدْوَرةِّ السُّ اٍن ) به ( وفيه : "َمْن َدَخَل السُّ َشاُم ْبُن َحسَّ َثَ ا هِّ

دددوُق" وبددددون "يحيدددي ويميدددت وهدددو حدددي ال يمدددوت بيدددده الخيدددر"  ددديَن َتُقدددوُم السُّ َأْو حِّ
 وقال: " بيتًا".

تخريج الوجه الثاني من طريق: ىهد هللا بن بكر السهمي:أخرجه 
  8/155 (4)هد  في الفوا د404اإلمام تمام البجلي ت 

، ث دا  (5) 140ح  َأْخَهَرَنا َأُبو الطَّي ِّبِّ ُمَحمَُّد ْبُن ُحَمْيدِّ اْبنِّ ُسدَلْيَماَن اْلكِّاَلبِّديُّ
، وَىْهددُد اأْلَْىَلددل ْبددُن  ددْهمِّيُّ ، ث ددا َىْهددُد هللُا ْبددُن َبْكددٍر السَّ يُّ َمددادِّ َأْحَمددُد ْبددُن َمْ ُصددوٍر الرَّ

                                                 
 م.1337هد 1412ط: األولل،  ( تحقيق: ىادل يوسف الع ازي، دار الوطن د الريار،1
له. وقال: 606( قال اإلمام مجد الدين بن األثير ت 8 ْن « َفْوَرة ال َّا ِّ » هد َفْوُر ُكل  َشيء: أوَّ َأْي مِّ

ُمْجَتَمعهم، َوَحْيُث َيُفوُرون فِّي أْسَواقِّهم أهد ] ال هاية في غريب الحديث واألثر تحقيق : طاهر ال اوي، 
 م [ 1373هد د 1933ة العلمية د بيروت، ومحمود الط احي، المكتب

   . قلت: والمع ي : حين يجتمعون ال ا  في بداية السوق 
 هد .1407( تحقيق: د/ ىهد المعطي أمين قلعجي، دار المعرفة د بيروت، ط : األولل 9
من لفظ  ( فإن قرنه بعهد األىلل بن سليمان ه ا إال أنه بيَّن أن روايته من مس د ىهد هللا بن ىمر 4

 هد .1407( تحقيق: د/ ىهد المعطي أمين قلعجي، دار المعرفة د بيروت، ط : األولل  9السهمي، وقد سهق في الوجه األول أن ىهد األىلي بن سليمان ذكره من مس د ىمر بن الخطاب 
من لفظ  ( فإن قرنه بعهد األىلل بن سليمان ه ا إال أنه بيَّن أن روايته من مس د ىهد هللا بن ىمر 4

 السهمي، وقد سهق في الوجه األول أن ىهد األىلي بن سليمان ذكره من مس د ىمر بن الخطاب 
 ، ولذا ذكرته ه ا .

 هد  .1418( تحقيق: حمدي ىهد المجيد السلفي، مكتبة الرشدد الريار، ط: األولل 5
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يُّ  دداَن ) بدده ( وفيدده : " َوَبَ ددل َلددُه َبْيًتددا " ثددم ُسددَلْيَماَن اْلَعْهدددِّ َشدداُم ْبددُن َحسَّ ، َقددااَل: ث ددا هِّ
. ْهمِّي ِّ  قال: َوَهَذا َلْفُظ السَّ

 : تخريج الوجه الثالث من طريق: حفن بن غياث أخرجه 
دُد ْبدُن َأْحَمدَد ْبدنِّ  َثَ اُه َأُبدو َبْكدٍر ُمَحمَّ اإلمام الحاكم في المسدتدرك فقدال : َحددَّ

، ث دا َمْسددُروُق ْبددُن َبالَ  يُّ ددُد ْبدُن اْلَحَسددنِّ ْبدنِّ َحْيددَدَرهِّ اْلَبْغددَدادِّ َوْيدهِّ، ث ددا َأُبدو اْلَعبَّددا ِّ ُمَحمَّ
يَ داٍر،  داَن، َىدْن َىْهددِّ لَِّّ ْبدنِّ دِّ َشدامِّ ْبدنِّ َحسَّ َيداٍث َىدْن هِّ ، ث دا َحْفدُن ْبدُن غِّ اْلَمْرُزَبانِّ

دد َىددنِّ اْبددنِّ ُىَمددَر  وَق َفَبدداَع فِّيَهددا َواْشددَتَرى " ولددم مرفوىددًا " َمددْن َدَخددَل السُّ
يذكر : " وهدو حدي ال يمدوت بيدده الخيدر " وقدال : "َوَبَ دل َلدُه َبْيًتدا" . فجعدل ىهدد 
هللا بددن دي ددار مكددان ىمددرو بددن دي ددار ، ولددم يددذكر سددالمًا وجعلدده مددن مسدد د ابددن 

 ىمر 
 قلددددت والددددراجح أن روايددددة هشددددام بددددن حسددددان هددددي ىددددن: ىمددددرو بددددن دي ددددار 

  بن دي ار وذلك ألمور:ىهد هللا ال
رواه ثالثة ) فضيل بن عيار، وىهد هللا بن بكر السهمي، وىهد األىلي 

 بن سليمان ( ىن هشام ىن ىمرو بن دي ار . ا
وفضددديل بدددن عيدددار هدددو: ابدددن مسدددعود، التميمدددي، أبدددو ىلدددي، ال اهدددد    

المشهور أصله من خراسان، وسكن مكة، ثقة ىابد إمام، من الثام ة مدات سد ة 
ع وثمدددانين ومئدددة ،وقيدددل قهلهدددا، روي لددده الجماىدددة اال ابدددن ماجددده. كدددذا قدددال سدددب

  (1)الحافظ ابن حجر
وىهد هللا بدن بكدر السدهمي هدو: أبدو وهدب البصدري، ن يدل بغدداد، امت دع  

من القضاء ثقة حافظ من التاسعة مات في المحرم س ة ثمدان ومئتدين وروي لده 
 .(8)الجماىة
رَّاد ذكدره ابدن حبدان وىهد األىلي بدن سدليمان هدو: أ   بدو ىهدد الدرحمن الد َّ

، وقددال ى دده الحددافظ الددذههي : (1)، وذكددره ابددن قطلوبغددا فددي الثقددات( 9)فددي الثقددات
                                                 

 .5491ت  442( تقريب التهذيب ي 1
 .9894ت  837( المرجع السابق ي 8
    1939، دا رة المعارع العثمانية بحيدر  باد الدكن اله د ، ط: األولل،  14183ت  2/402 ( الثقات9

 م . وجاء في المطهوع خطأ باسم : أبو ىهد االىلي بن سليم الرزاذ . والصواب ما أثهته .1379د 



 

 

 

 

411  

 . وقد تابعه اث ان غيره .  (8)مستور
، ( 9)ذكر الحافظ المد ي هشدام بدن حسدان ضدمن تالميدذ ىمدرو بدن دي دار

 هللا بن دي ار . ىهد ال
ن هشام ىن ىهدد هللا بدن دي دار وحفدن إنفرد حفن بن غياث بروايته ى

دددة اأْلَْثَبدددات وَأجمُعدددوا ىلدددل توثيقددده واالحتجددداج بِّدددهِّ   بدددن غيددداث وفن كدددان مدددن اأْلَ ِّمَّ
 . (4)إِّالَّ َأنه فِّي اآلخر َساَء حفظه كذا قال الحافظ ابن حجر

 : وهاك ترجمته وأقوال العلماء فيه 
 (6)الكوفي  هو: ابن طلق بن معاوية ، أبو ىمر، (5)حفن بن غياث

 . (7)مولده: ولد س ة سبع ىشرة ومئة
أقوال العلماء فيه: قال أبدو زرىدة: سداء حفظده بعدد مدا استقضدل، فمدن   

. وقددال الحددافظ الددذههي: قددال (2)كتددب ى دده مددن كتابدده فهددو صددالح، وفال فهددو كددذا
. وقددال (3)يعقدوب بددن شدديبة: ثقددة ثهدت إذا حدددث مددن كتابدده، ويتقدل بعددض حفظدده

: ثقة فُيه تغيدر حفظده قليدل فدي اآلخدر مدن الثام دة مدات سد ة الحافظ ابن حجر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
مان، ، تحقيق: شادي بن ب بن سالم  ل نع6916ت  6/163( الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة 1

 مرك  ال عمان للبحوث والدراسات ، ص عاء د اليمن .
 ، تحقيق: د/ بشار ىو اد معروع. 5/105( تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألىالم 8
 ترجمة ىمرو بن دي ار . 88/14( تهذيب الكمال 9
لل َحْفن َهَذا فِّي هد . وقال : )اْىتمد الُبَخارِّي  ى1973دار المعرفة د بيروت،  932( هدي الساري ي 4

َماعِّ َوَبين َما دلسه، نبه ىلل َذلِّك َأُبو  َنَُّه َكاَن ُيَمي   َبين َما صرح بِّهِّ اأْلَْىَم  بِّالسَّ يث اأْلَْىَم  ألِّ َحدِّ
 اْلفضل بن َطاهِّر َوُهَو َكَما َقاَل(أهد .

َياث : بمعجمة مكسورة، وياء مث اة  خر الحروع مفتوحة، ومثلثة . ]اإلكمال5 في رفع االرتياب ىن  ( غِّ
، دار الكتب العلمية 6/191هد 475المؤتلف والمختلف في األسماء والك ل واألنساب البن ماكوال ت 

 م [ 1330-هد 1411له ان ، ط: األولل -بيروت-
 . 1415ت  7/56( تهذيب الكمال 6
 . 7/63( المرجع السابق 7
 . 9/126( الجرح والتعديل 2
 1/949( الكاشف 3



 

 

 

 411 

 .(1)أربع أو خمس وتسعين د أي : ومئة د وقد قارب الثمانين، روي له الجماىة
، ولددم يدذكر مددن روى (8)ذكدره سدبط ابددن العجمدي فدي مددن رمدي بداالختالط

ى دددده قهدددددل االخدددددتالط أو بعدددددده، ) وقدددددال: روى لددددده الجماىدددددة (أهدددددد قلدددددت: فكدددددأن 
دة اأْلَْثَبدات َأجمُعدوا ىلدل االختال ط لم يضره. وقال الحافظ ابن حجر: ) من اأْلَ ِّمَّ

َتابده أصدح  توثيقه، واالحتجاج بِّهِّ إِّالَّ َأنه فِّي اآلخر َساَء حفظه َفمدن سدمع مدن كِّ
مَّدن سددمع مددن حفظدده(  وقددال الحددافظ الددذههي مددات سدد ة أربددع وتسددعين ومئددة  (9)مِّ

 .(4)ىلل الصحيح
حسددان إنمددا يرويدده ىددن ىمددرو بددن دي ددار ، أمددا فالصددحيح أن هشددام بددن 

 تحقيددق الخددالع فددي أندده مددن مسدد د ىهددد هللا بددن ىمددر بددن الخطدداب 
سيأتي بعد تخريج جميع الطرق ىن ىمرو بدن دي دار،  أو مس د أبيه د  

 في تحقيق الخالع ى ه في حي ه إن شاء هللا تعالل . 
 رواية: عمران بن مسلم المنقري واختلف عنه:

ىهدد هللا  بكير بن شهاب ى ه ىن ىمرو بن دي ار ىن سدالم ىدنفرواه   
) كرواية حماد بن زيد ومن  ىن ىمر بن الخطاب بن ىمر ا

ورواه أبدو األشدهب جعفدر بدن حيدان العطداردي ى ده ىدن سدالم مباشدرة ،  تابعه (
 فأسقط ىمرو بن دي ار

بدن ورواه: )ىهد هللا بن ىهد الوهاب الحجهي ، وىمرو بدن ىلدي ، وأحمدد 
ىهدة، وفسحاق بن حاتم،  ب بن أبي السري، والحسن بن ىرفة ( ستتهم: ىدن 

يحيل بن سليم ىن ىمران الم قري ىن ىهد هللا بن دي ار ىن ابن ىمر 
مرفوىًا ) فأبدل ىمرو بن دي ار  بعهد هللا بدن دي دار، وأسدقط سدالمًا، وجعلده مدن 

                                                 
 . 1490ت  179التهذيب ي ( تقريب 1
 .87ت  34( االغتباط بمن رمل من الرواة باالختالط ي 8
 .932( هدي الساري ي 9
له ان   –ىلي ب البجاوي، دار المعرفة للطباىة وال شرد بيروت  1/562( مي ان االىتدال في نقد الرجال 4

 م . 1369 -هد  1928ط: األولل، 
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 مرفوىًا ( مس د ىهد هللا بن ىمر
ول من طريق: بكير بن شهاب :أخرجهتخريج الوجه األ 

قددال: أخهرنددا  978ح  942اإلمددام ابددن م ددده فددي مجلددس مددن أماليدده ي 
أبو ب ىهد الرحمن بن أحمد الجالب بهمذان، أنا إسدحاق بدن أحمدد بدن مهدران 
الرازي، أنا إسحاق بن سليمان الرازي ، حدث ي بكيدر بدن شدهاب الددامغاني )بده( 

ابعه . وفيه: " إذا دخل المسلم السوق" وبددون قولده: كرواية حماد بن زيد ومن ت
 " وهو حي ال يموت " وقال :" بيتًا" 

  : تخريج الوجه الثاني من طريق أبي األشهب فأخرجه 
قددددال: َوَقددددَرْأُت َىَلددددل َىْهدددددِّ  83/124اإلمددددام الددددذههي فددددي تدددداريخ اإلسددددالم 

ددرِّ ْبددنِّ َطدداُو ٍ اْلَحددافِّظِّ ْبددنِّ َبددْدَراَن: َأْخَهددَرَك َأْحَمددُد ْبددُن الْ  وٍ   َخضِّ َأَنددا َحْمددَ ُة ْبددُن َكددرُّ
يد ِّ  مِّ َىْهُد الدرَّْحَمنِّ ْبدُن َىْهددِّ اْلَع ِّ يُه، َأْنَبَأ َأُبو اْلَقاسِّ ُِّ يَم اْلَف َلمِّيُّ َأَنا َنْصُر ْبُن إِّْبَرا ِّ السُّ

َشداٍم  دُد ْبدُن َجْعَفدرِّ ْبدنِّ هِّ َمْشَق: َأَنا َأُبدو اْلَحَسدنِّ ُمَحمَّ رَّاُج بِّدِّ ، َثَ دا ُسدَلْيَماُن السَّ اْلَحَلهِّديُّ
ْمَراَن  ، َىْن ىِّ ْبُن اْلُمَعاَفل بَِّحَلَب، َثَ ا َأبِّي، َثَ ا ُموَسل ْبُن أَْىَيَن، َىْن َأبِّي اأْلَْشَهبِّ
ْبنِّ ُمْسلٍِّم، َىْن َسالِّمِّ ْبنِّ َىْهدِّ لَِّّ )به( فلم يذكر ىمرو بدن دي دار ورواه ىدن سدالم 

وَق" وبدون " وهو حي ال يموت " . وقال " بيتًا " . مباشرة . وفيه "َمْن َدَخَل  السُّ
يٌث َحَسٌن َغرِّيٌب .  وقال: َهَذا َحدِّ

      تخريج الوجه الثالث من طريق: يحيل بن سليم ىن ىمران بن مسلم 
رواه: )ىهد هللا بدن ىهدد الوهداب الحجهدي ، وىمدرو بدن ىلدي ، وأحمدد بدن 

سري، والحسن بن ىرفة ( ستتهم: ىدن ىهدة، وفسحاق بن حاتم،  ب بن أبي ال
 يحيل بن سليم ىن ىمران الم قري ىهد هللا ابن دي ار ىن ابن ىمدر 

مرفوىًا ) فأبدل ىمدرو بدن دي دار بعهدد هللا بدن دي دار، وأسدقط سدالمًا، وجعلده مدن 
 مرفوىًا ( مس د ىهد هللا بن ىمر
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 :تخريج الحديث من طريق: ىهد هللا بن ىهد الوهاب أخرجه 
َثَ اُه  1376ح  1/789إلمام الحاكم في المستدرك ك : الدىاء ا قال: َحدَّ

، َىدْن  دَوارِّبِّ ددِّ ْبدنِّ َىْهددِّ اْلَملِّدكِّ ْبدنِّ َأبِّدي الشَّ   َأُبو َبْكرِّ ْبُن إِّْسَحاَق، َأْنَبَأ َىلِّيُّ ْبُن ُمَحمَّ
، ث ا َيْحَيل ْبُن ُسلَ  ْيٍم اْلَمك ِّي ) بده ( وفيده: " َمدْن َىْهدِّ لَِّّ ْبنِّ َىْهدِّ اْلَوهَّابِّ اْلَحَجهِّي ِّ

" بدون " يحيي ويميت وهو حي ال يموت " ، وقال :" بيتًا " .  وقِّ  َقاَل فِّي السُّ
   : وتابعه ىمرو بن ىلي أخرج حديثه 

َثَ ا َبْكدُر ْبدُن َىهدد الوهداب  6/167اإلمام ابدن ىددي فدي الكامدل  قدال : َحددَّ
َث ا َىْمرو ْبُن ىَ  َث ا َيْحيدل ْبدُن ُسدَلْيٍم ) بده ( وفيده: " الق از، َقال: َحدَّ ، َقدال: َحددَّ لِّديٍ 

وقِّ " وقال: " بيتًا " .  َمن َقال فِّي السُّ
   : وتابعه أحمد بن ىهدة وفسحاق بن حاتم أخرج حديثهما معًا 

ث ا َأْحَمُد ْبُن َىْهَدَة،  6140ح  18/908اإلمام اله ار في المس د  قال: َحدَّ
ث ا َيْحَيدل بدن ُسدَلْيم ) بده ( وفيده" َمدْن َقداَل فِّدي ُسدوٍق َوفسحاق ْبُن َحاتِّمٍ  ، قدااَل: َحددَّ

َدًة " وقال" بيتًا" . َن اأَلْسَواقِّ " وزاد: " َفإِّْن َقاَلَها َمرًَّة َواحِّ  مِّ
  :وتابعه : ب بن أبي السري أخرج حديثه 

َثَ ا َأْحَمددد (1) 9/904اإلمدددام العقيلدددي فدددي الضدددعفاء الكهيدددر  ُد ْبدددُن قدددال: َحددددَّ
َثَ ا َيْحَيددل ْبددُن ُسددَلْيٍم  ددرِّي ِّ َقدداَل: َحدددَّ ددُد اْبددُن َأبِّددي السَّ َثَ ا ُمَحمَّ دديُّ َقدداَل: َحدددَّ َداُوَد اْلَقْوَمسِّ
ددوقِّ " وبدددون:" وهددو حددي ال يمددوت بيددده  الطَّددا ِّفِّيُّ ) بدده ( وفيدده" َمددْن َقدداَل فِّددي السُّ

 الخير" وزاد " واحدة " وقال: " بيتًا" .
  سن بن ىرفة أخرج حديثه:وتابعه الح 

هد في ج ء من حديثه ىدن شديوخه 487اإلمام أبو القاسم الشهرزوري ت 
قال: حدث ا ىلي بن وصيم قال: حددث ا أبدو العبدا  أحمدد بدن  41ح  89ي 

إسحاق البختري قال: حدث ا الحسن بن ىرفة العهدي قال: حدث ا يحيل بن سليم 
 الطا في ) به (

                                                 
 بيروت، ط: األولل. –، دار المكتبة العلمية ( تحقيق: ىهد المعطي أمين قلعجي 1
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   رواية ىمران الم قري:بيان الوجه الراجح في 
أمددا الوجدده األول: رواه بكيددر بددن شددهاب ى دده ىددن ىمددرو بددن دي ددار ىددن 

)كروايددة حمدداد بددن زيددد  ىددن أبيدده سددالم ىددن ىهددد هللا بددن ىمددر 
هذا هو الوجه الراجح ىن ىمران الم قري ، وفن كدان مدن روايدة  (1)ومن تابعه( 

اَمَغاني   (8)بكير بن شهاب الدَّ
 إال أندده قددد تابعدده ىليدده حمدداد  (9)قددال ابددن ىدددي وهددو م كددر الحددديث كمددا

 بن زيد، وخمسة  خرون .ا
أمددا الوجدده الثدداني: وهددو مددا رواه أبددو األشددهب جعفددر بددن حيددان العطدداردي 
ى ه ىن سالم مباشرة ، فأسقط ىمرو بن دي ار . قال ى ه الحافظ الذههي: َهدَذا 

يٌث َحَسٌن َغرِّيبٌ    (4)َحدِّ
في  -افل ىن أبيه. قال اإلمام ابن ىدي وهو من رواية سليمان بن المع
: ) يقولون هدو الدذي حمدل  ابدن عيسدل -ترجمة ب بن أحمد بن عيسل الوراق

هذادد سدليمان ْبدن المعدافل ْبدن سدليمان د وكدان قاضدي رأ  العدين حملده َىَلدل أن 
  (5)روى ىن أبيه المعافل، ولم يكن قد سمع ىن أبيه شيئا( 

  

                                                 
 . 13( راجع ي 1
اَمَغاني: بالدال المفتوحة المشددة المهملة، والميم المفتوحة، والغين الم قوطة 8 بلدة من بالد قومِّس د  -( الدَّ

[ وقومِّس : قال ياقوت الحموي : بالضم ثم السكون، وكسر الميم، وسين مهملة،  5/823] االنساب 
[ قلت : وتقع اليوم  4/414في اإلقليم الرابع ... وهي بين الري ونيسابور . ] معجم الهلدان  وقومس

 في شمال إيران وشرق الري .
   8/804( الكامل في الضعفاء 9
 .  83/124( تاريخ اإلسالم 4
   7/568( الكامل في الضعفاء 5
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  فقدددال حددددث ي أبدددي، فأجددداب ىدددن هدددذا الحدددافظ قلدددت : صدددرح بالسدددماع م ددده
 (8)فقال : ) فعلل هذا تكون روايته ىن أبيده وجدادة (  (1)الذههي بأنها وجادة

ويكون سليمان ممدن أطلدق لفدظ التحدديث ىلدي الوجدادة، أو هدو مدن تصدرع 
 بعض الرواة .

الوجدده الثالددث: ) ىهددد هللا بددن ىهددد الوهدداب الحجهددي ، وىمددرو بددن ىلددي ، 
دة، وفسدحاق بدن حداتم،  ب بدن أبدي السدري، والحسدن بدن ىرفدة ( وأحمد بن ىه

 دد ىن يحيل بن سليم ىن ىمران الم قري ىهدد هللا بدن دي دار ىدن ابدن ىمدر
 مرفوىًا 

فمدددار هدددذا الطريدددق هدددو: يحيدددي بددن سدددليم، أبدددو ب، ويقدددال: أبدددو زكريدددا، 
 روى ىددددددن : سددددددفيان الثددددددوري، ىهددددددد الملددددددك بددددددن جددددددريج، وىمددددددران  (9)الطددددددا في

بددن مسددلم ... وغيددرهم .وى دده: أحمددد بددن ىهدددة، والحسددن بددن ىرفددة، وىمددرو بددن ا
 .(4)ىلي ... وغيرهم

  

                                                 
يَث بَِّخط ِّ ( الوجادة : بكسر الجيم ، وهي أحد أنواع التحمل قال اإلمام 1 َي َأْن َيقَِّف َىَلل َأَحادِّ ال ووي : )َوهِّ

هِّ حَ  ُد َفَلُه َأْن َيُقوَل َوَجْدُت َأْو َقَرْأُت بَِّخط ِّ ُفاَلٍن َأْو فِّي كَِّتابِّهِّ بَِّخط ِّ يَها اْلَواجِّ يَها اَل َيْروِّ َثَ ا ُفاَلٌن َراوِّ دَّ
ْسَ اَد َواْلَمْتَن، َأْو َقَرْأُت بَِّخط ِّ فُ  يًثا، َوَيُسوُق اإْلِّ يًما َوَحدِّ ي اْسَتَقرَّ َىَلْيهِّ اْلَعَمُل َقدِّ اَلٍن َىْن ُفاَلٍن، َهَذا الَّذِّ

َثَ ا َوَأْخَهَرَنا، وَ  ، َوفِّيهِّ َشْوُب ات َِّصاٍل، َوَجاَزَع َبْعُضُهْم َفَأْطَلَق فِّيَها َحدَّ عِّ ْن َبابِّ اْلُمْ َقطِّ ُأْنكُِّر َىَلْيهِّ ( َوُهَو مِّ
 [ .  66أهد ] التقريب ي 

ت َِّصالِّ بِّقَ      ْن االِّ ، َغْيَر َأنَُّه َأَخَذ َشْوًبا مِّ ، َواْلُمْرَسلِّ عِّ ْن َبابِّ اْلُمْ َقطِّ ْولِّهِّ : وقال اإلمام ابن الصالح : َوُهَو مِّ
يَ ا ىَ  ْ َها، َفَقْد ُرو ِّ : َوَجْدُت بَِّخط ِّ ُفاَلٍن ... َوَأمَّا َجَواُز اْلَعَملِّ اْىتَِّماًدا َىَلل َما ُيوَثُق بِّهِّ مِّ ْن َبْعضِّ اْلَمالِّكِّيَّةِّ

ْم اَل َيَرْوَن اْلَعَمَل بَِّذلَِّك، َوُحكَِّي ىَ  َن اْلَمالِّكِّي ِّيَن، َوَغْيرِّهِّ ثِّيَن َواْلُفَقَهاءِّ مِّ ، َأنَّ ُمْعَظَم اْلُمَحد ِّ ي ِّ افِّعِّ نِّ الشَّ
ْن ُنظَّارِّ َأْصَحابِّهِّ َجَواُز اْلَعَملِّ بِّهِّ (. ] معرفة أنواع ىلوم ا :  173لحديث البن الصالح َوَطا َِّفٍة مِّ

 سوريا[     -باختصار، تحقيق د/ نور الدين ىتر، دار الفكر 120
 . 9515ت  8/889( مي ان االىتدال 8
( الطا في: بفتح الطاء المهملة وكسر الياء الم قوطة ب قطتين من تحتها بعد األلف وفي  خرها الفاء ، 9

ر فرسخا من مكة ، وكان يختلف الي الطا ف هذه ال سبة إلل الطا ف، وهي مدي ة ىلل اث ل ىش
 [ 3/12ف سب إليها ] األنساب 

 .  6241ت  91/965( تهذيب الكمال 4
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، وذكددره (4)، وابددن شدداهين(9)، والعجلددي(8)، وابددن معددين(1)وثقدده : ابددن سددعد
. وقال أبو حاتم الرازي: شيخ صالح محلده الصددق، ولدم (5)ابن حبان في الثقات

. وقددال يعقددوب بددن سددفيان: رجددل (6)بددهيكددن بالحددافظ، يكتددب حديثدده، وال يحددتج 
صددالح وكتابدده ال بددأ  بدده، وفذا حدددث مددن كتابدده فحسددن، وفن حدددث مددن حفظدده 

. وقال ال سا ي : لديس بده بدأ ، وهدو م كدر الحدديث ىدن ىهيدد (7)فتعرع وت كر
. وقددددال ابددددن ىدددددي: لدددده أحاديددددث صددددالحة وففددددرادات وغرا ددددب، (2)هللا بددددن ىمددددر

. وقددال السدداجي: صدددوق يهددم فددي (3)أ  بددهوأحاديثدده متقاربددة، وهددو صدددوق ال بدد
، وقدال (10)الحديث وأخطأ في أحاديث رواهدا ىهيدد هللا بدن ىمدر لدم يحمدده أحمدد

وقدال اإلمدام أحمدد :كدذا وكدذا،  هللا  (11)الحافظ ابن حجدر: صددوق سديل الحفدظ
 . (19)وقددددال ال سددددا ي مددددرة : لدددديس بددددالقوي  (18)ددددد ددددد يع ددددي: فيدددده شدددديل إن حديثدددده

 ،(15). وذكدددره العقيلدددي فدددي الضدددعفاء(14)بي: لددديس بدددالقوي وقدددال أبدددو بشدددر الددددوال

                                                 
 .  5/500( الطبقات الكهرى 1
مكة  –( تحقيق: أحمد ب نور سيم ، مرك  البحث العلمي  9/60( تاريخ ابن معين ) رواية الدوري 8

 هد .1933المكرمة،ط: األولل 
المدي ة الم ورة  -، تحقيق: ىهد العليم البستوي، مكتبة الدار  1320ت  8/959ثقات للعجلي ( تاريخ ال9

 هد . 1405ط: األولل 
 .الكويت –، تحقيق: صبحي السامرا ي، الدار السلفية  1531ت  1/835( تاريخ أسماء الثقات 4
ولم أجدها في المطهوع ونقل الحافظ الم ي ى ه ب يادة : وقال: يخطل .  11791ت  7/615( الثقات 5

 من الثقات . 
 .   647ت  3/156( الجرح والتعديل 6
 .  11/886( تهذيب التهذيب 7
وقال :  102كذا نقله الحافظ الم ي ى ه ، وذكره ال سا ي في الضعفاء ي  962/ 91( تهذيب الكمال 2

 ليس بالقوي.
 . 3/64( الكامل في الضعفاء 3

 هد .1326دا رة المعارع ال ظامية، اله د، ط:  ، مطبعة 11/887( تهذيب التهذيب 10
 . 7569ت  531( تقريب التهذيب ي 11
المحقق: وصي هللا بن ب عبا ،  9150ت  8/420( العلل ومعرفة الرجال ) رواية اب ه ىهد هللا ( 18

 م 8001 -هد  1488الريار الثانية،  -دار الخاني 
 . حلب، ط:األولل –إبرا يم زايد ، دار الوىي  ، محمود699ت  102( الضعفاء والمتروكون له ي 19
 . 91/962( تهذيب الكمال 14
 . 8090ت  4/405( الضعفاء الكهير 15
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. وقددال الدددار قط ددي: سدديء (1)وقددال أبددو أحمددد الحدداكم : لدديس بالحددافظ ى دددهم 
 .  (8)الحفظ

وفاتدددده: تددددوفي سدددد ة ثددددالث أو أربددددع أوخمددددس وتسددددعين ومئددددة. وروي لدددده 
 . (9)الجماىة

  أحدد ممدن  قلت : فهذا الحديث من م اكير يحيي بن سدليم، فلدم يتابعده ىليده
 روى ىن ىمران بن مسلم الم قري . 

ددددي َىددددْن حددددديٍث رواه يحيددددل بددددن ُسددددَلْيم  قددددال ابددددن أبددددي حدددداتم : وسددددألُت َأبِّ
يَ اٍر، َىنِّ اْبنِّ ُىَمدرَ  ْمران ْبنِّ ُمسلم، ىن ىهد هللا ْبنِّ دِّ   الطَّا في، َىْن ىِّ

: اَل إَِّلدَه إِّالَّ هللاُ  bىن ال هي ِّ  دوقِّ َوْحدَدُه اَل َشدرِّيَك َلدُه ... ،  َقاَل: َمْن َقاَل فِّدي السُّ
 َوَذَكَر الحديَث؟ َقاَل َأبِّي: َهَذا حديٌث ُم َكٌر . 

ْمدران ْبدَن ُمْسدلٍِّم، َىدْن  َقاَل َأُبو ُمَحمٍَّد: َوَهَذا الحديُث ُهَو خطٌأ؛ إِّنََّما َأَراَد: ىِّ
َبيددر، َىددْن َسددالٍِّم، َىددْن َأبِّ  يَ دداٍر، َقْهَرَمددانِّ  لِّ ال ُّ و ْبددنِّ دِّ يددهِّ، َفَغلِّددَط وجَعددَل بدددل َىْمددرِّ

يَ اٍر، وأسَقَط َسالًِّما مِّنَ   أهد . (4)اإلس اد (  ىمرو: ىهد هللا ْبنِّ دِّ
يثِّ  يٌث ُمْ َكرٌ وقال الترمذي: َسَأْلُت ُمَحمًَّدا َىْن َهَذا اْلَحدِّ  ( 5)َفَقاَل: َهَذا َحدِّ

، ىدن  ىمدران ْبدنِّ ُمْسدلٍِّم، وقال الدار قط ي: َفَرَواُه َيْحَيل ْبُن ُسدَلْيٍم الطَّدا ِّفِّيُّ
يَ اٍر، َىنِّ اْبنِّ ىمر ووهم فيه، وكان كثير الوهم في  َىْن َىْهدِّ لَِّّ ْبنِّ دِّ

 .(6)األسانيد

                                                 
 . 11/887( تهذيب التهذيب 1
 .  11/887( المرجع السابق 8
ْيَخانِّ من  451( قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري ي 9 د بعد نقله ألقوال العلماء د ) لم يخرج َلُه الشَّ

يل بن ُأميَّة َىن  د َىن إِّْسَماىِّ يث َواحِّ َواَيته َىن ىهيد هللا بن ىمر َشْيئا، َلْيَس َلُه فِّي الُبَخارِّي  سوى َحدِّ رِّ
ْ ده من غير َهَذا اْلَوْجه ،َواْحتج  سعيد الَمْقُهري َىْن َأبِّي ُهَرْيَرَة  يث ثم قال د َوله أصل ىِّ د وذكر الَحدِّ

 بِّهِّ اْلَباُقوَن(
 هد1487، بتحقيق مجموىة من المحققين، مطابع الحميضي، ط: األولل 5/958بن أبي حاتم ( العلل ال4
 . ، تحقيق: صبحي السامرا ي و خرين 674ح  969( العلل الكهير بترتيب أبي طالب القاضي، ي 5
 8218ح  18/926( العلل 6
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 بن حهيب ( واختلف ى ه: (1)الطريق الثاني : ) المهاصر
فددرواه ) أبددو بكددر بددن أبددي شدديبة، وأبددو هشددام الرفدداىي ( كالهمددا ىددن أبددي 

ىددن هددد هللا ىددن ىهددد هللا بددن ىمددر خالددد األحمددر ى دده ىددن سددالم بددن ى
 مرفوىًا . ىمر بن الخطاب 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة د في وجه  خر د ىدن أبدي خالدد األحمدر ى ده 
 موقوفًا.   ىن ىهد هللا بن ىمر

  تخريج الوجه األول: ىن أبي خالد األحمدر ى ده ىدن سدالم بدن ىهدد هللا ىدن
 رفوىًا .م ىن ىمر بن الخطاب ىهد هللا بن ىمر 

َثَ ا ُىَهْيدُد  739ح  858أخرجه اإلمام الطهراندي فدي الددىاء ي  قدال: َحددَّ

                                                 
كما ذكره اإلمام الدار قط ي في ( وجاء في المطهوع " المهاجر د بالجيم د " وصوابه: المهاصر د بالصاد د 1

، َىْن َسالٍِّم، َىْن َأبِّيهِّ،  8/50العلل  ِّ اْلَفرَّاءِّ رِّ ْبنِّ َحهِّيٍب، َوَىْن َأبِّي َىْهدِّ لَّ قال: )َوُروَِّي َىنِّ اْلُمَهاصِّ
 -َىْن ُىَمَر َمْرُفوًىا ( أهد . وقال ابن أبي حاتم في العلل د في بيان طرق الحديث د :)طريق المهاجر 

 بن حهيب( أهد هكذا بالشك  -و المهاصر أ
         ت  5/487قلت: ولم أقف ىلي ترجمة للمهاجر هذا غير ى د اإلمام ابن حبان في الثقات

فقال: )مهاجر بن حهيب ال بيدي، يروي ىن: أسد بن كرز، وله صحبة، روى ى ه: أرطاة بن  5541
هكذا جاءت العبارة في المطهوع، وفيها  الم ذر، وأخاع أن يكون هو: مهاجر بن حهيب ال بيدي (

تصحيم ال شك، حيث أنه خاع أن يكون المهاصر بن حهيب ال بيدي الذي ترجم له بعد ذلك في 
وقال: )مهاصر بن حهيب ال بيدي من أهل الشام، يروي ىن جماىة من  5627ت  5/454

 الصحابة، روى ى ه أهل الشام، مات س ة ثمان وىشرين ومئة ( أهد . 
ويبعد ى دي ان يكون تصحيفا من ال اسخ أو خطأ في المطهوع حيث تكرر االسم هكذا المهاجر        

في ثالثة مراجع كما بان ى د التخريج ولعله خطأ من أبي خالد األحمر فالحديث يعرع بروايته ىن 
بعض بعد أن ذكر  -ويشهد لهذا ما قاله ابن ىدي في ترجمة أبي خالد األحمر  ،المهاصر بن حهيب

ذكر أنه  -األحاديث التي رواها الثقات بالوقف، واختلف ىليه فيها فرواها مرة مرفوىا واخري موقوفا 
يد د أي األشج د أخطأ أبو خالد  أخطأ في اسم ىاصم بن كليب فقال ىاصم بن بهدلة: ) قال أبو َسعِّ

 وفنما هو، َىن ىاصم ْبن كليب، َىن أبي بردة ْبن أبي موسل.
يد وأخطأ أبو خالد فقال، َىن ىاصم ْبن بهدلة وفنما هو، َىن قال ال         شيخ: َوهو كما قال أبو َسعِّ

 ىاصم ْبن كليب، َىن أبي بردة ىن زر ىن ىلي.
وأبو خالد األحمر له أحاديث صالحة ما أىلم له غير ما ذكرت مما فيه كالم ويحتاج فيه إلل بيان        

ين صدوق وليس وفنما أتل هذا من سوء حفظه فيغلط ويخ طلء، َوهو في األصل كما قال اْبن َمعِّ
 [ وستأتي ترجمته كاملة ى د دراسة األسانيد .   4/828بحجة( أهد  ] الكامل 
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ددددي َشددددْيَبةَ  ، َقددددااَل: ث ددددا َأُبددددو َبْكددددرِّ ْبددددُن َأبِّ ، ث ددددا َأُبددددو َخالِّددددٍد ْبددددُن َغ َّدددداٍم، َواْلَحْضددددَرمِّيُّ
( وفيه " من األسواق " وبدون " يحيي ويميت وهو حي ال يموت بيده اأْلَْحَمُر)به

 " وبدون " وب ي له ... الخ " الخير 
قدددال : ندددا َيْحَيدددل، ندددا  (1)176ح  812وأخرجددده أبدددو الفضدددل ال هدددري ي 

ي، نا َأُبدو َخالِّدٍد اأْلَْحَمدر )بده( وفيده : "  يُّ اْلَقاضِّ َشاٍم الر َِّفاىِّ يَد، َأُبو هِّ ُمَحمَُّد ْبُن َي ِّ
وَق " وبدون " يحيي ويميت وهو حدي ال يمدوت بيدده  الخيدر" وقدال" َمْن َدَخَل السُّ

 َكَتَب لَُّ َتَعاَلل َلُه َأْلَف َحَسَ ٍة َوَمَحا َىْ ُه َأْلَف َسي َِّئٍة " وبدون ال يادة األخيرة . 
    تخدريج الوجده الثداني: ىدن أبدي خالدد األحمدر ى ده ىدن ىهدد هللا بدن ىمدر

 موقوفًا. 
َثَ ا َأُبدددو 1138ح  174أخرجددده اإلمدددام أحمدددد فدددي ال هدددد ي   قدددال : َحددددَّ

دددوق "َ وبددددون "  َثَ ا َأُبدددو َخالِّدددٍد اأْلَْحَمدددُر    ) بددده ( وفيددده " َمدددْن َدَخدددَل السُّ َبْكدددٍر، َحددددَّ
يحيددي ويميددت وهددو حددي ال يمددوت بيددده الخيددر"  وبدددون ال يددادة األخيددرة . وزاد " 

يَئٍة ".  َوَحطَّ َىْ ُه َأْلَف َأْلَف َخطِّ
 (8)(الطريق الثالث: ىمران بن مسلم الم قري ) في وجه ى ه 

 الطريق الرابع :  ب بن واسع واختلف ى ه :
فدددرواه ) سدددعيد بدددن سدددليمان الواسدددطي، وي يدددد بدددن هدددارون ( كالهمدددا ىدددن 

ىدن   األزهر بن سد ان ى ده ىدن سدالم بدن ىهدد هللا بدن ىمدر ىدن أبيده
 مرفوىًا . جده 

ورواه سعيد بن سدليمان د فدي وجده  خدر د ىدن األزهدر بدن سد ان ى ده ىدن 
 مرفوىًا. ىن أبيه سالم بن ىهد هللا

 : تخريج الوجه األول 
ددُد ْبددُن  738ح  858أخرجدده الطهرانددي فددي الدددىاء ي  َثَ ا ُمَحمَّ قددال: َحدددَّ

                                                 
هد تحقيق: د/حسن بن ب بن ىلي شبالة، مكتبة أضواء 921( ج ء فيه حديث أبي الفضل ال هري ت 1

 م .   1332هد د 1412السلف د الريار، ط: األولل 
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ددَ اٍن ) بدده (  ، َىددْن َأْزَهددَر ْبددنِّ سِّ يُّ ددطِّ يُد اْبددُن ُسددَلْيَماَن اْلَواسِّ ، ث ددا َسددعِّ يُّ ددَقطِّ اْلَفْضدلِّ السَّ
كر ال يادة األخيرة وزاد: " َوَرَفَع َلدُه َأْلدَف َأْلدفِّ وفيه: َمْن َدَخَل ُسوًقا َفَقاَل " ولم يذ

 َدَرَجًة "
ورواه ) الددددارمي ، وىهدددد بدددن حميدددد ،  ب بدددن بحدددر، وأحمدددد بدددن م يدددع،  
وىهد هللا بن ىهد الرحمن ، وأبو خيثمة، والحارث بن أبي أسدامة ( سدبعتهم ىدن 

بدن ىهدد هللا ي يد بن هدارون ىدن األزهدر بدن سد ان ىدن ب بدن واسدع ىدن سدالم 
 مرفوىًا . ىن جده بن ىمر ىن أبيه 

فأخرجه الدارمي في الس ن ك: اإلستئذان، ب: مدا يقدول إذا دخدل السدوق 
ددوَق  8794ح  9/1768 يددُد ْبددُن َهدداُروَن ) بدده ( " َمددْن َدَخددَل السُّ قددال : َأْخَهَرَنددا َي ِّ

 ْلَف َأْلفِّ َدَرَجٍة "َفَقاَل " ولم يذكر ال يادة األخيرة ، وزاد : " َوَرَفَع َلُه أَ 
يدُد ْبدُن ( 1)82ح  93وأخرجه ىهد بن حميد في المس د ي  َثَ ا َي ِّ قال: َحدَّ

 َهاُروَن ) به ( 
يَن"  وقدال: " وحدط " ولدم يدذكر  دْن َأْسدَواقِّ اْلُمْسدلِّمِّ وفيه " َمدْن َدَخدَل ُسدوًقا مِّ

 ٍة ".َوَرَفَع َلُه َأْلَف َأْلفِّ َدَرجَ  ال يادة األخيرة . وقال مكانها:
 1/199وأخرجه من طريق ) ب بن بحر ( اإلمدام العقيلدي فدي الضدعفاء

وَق "  يُد ْبُن َهاُروَن ) به ( وفيه " َمْن َدَخَل السُّ َثَ ا ُمَحمَُّد ْبُن َبْحٍر َقاَل َي ِّ قال: َحدَّ
 وزاد : َوَرَفَع َلُه َأْلَف َأْلفِّ َدَرَجٍة ".

م الترمددذي فددي الجددامع فددي وأخرجدده مددن طريددق ) أحمددد بددن م يددع ( اإلمددا
َثَ ا  9482ح  5/431أبددواب الدددىوات ب: مددا يقددول إذا دخددل السددوق  قددال: َحدددَّ

وَق " ولم  يُد ْبُن َهاُروَن ) به ( وفيه :" َمْن َدَخَل السُّ َثَ ا َي ِّ َأْحَمُد ْبُن َم ِّيٍع َقاَل: َحدَّ
َهددَذا »فِّ َدَرَجددٍة " وقددال: يددذكر ال يددادة األخيددرة . وزاد مكانهددا " َوَرَفددَع َلددُه َأْلددَف َأْلدد

يٌث َغرِّيبٌ   «.َحدِّ

                                                 
( الم تخب من مس د ىهد بن حميد تحقيق: صبحي الهدري السامرا ي ، محمود ب خليل الصعيدي،  1

 م1322 – 1402القاهرة ، ط: األولل،  –مكتبة الس ة 
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( قدال: أخهرَندا 1)126ح  1/836واإلمام الضدياء المقدسدي فدي المختدارة 
يَد ْبَن َأبِّي  َأُبو ىهد هللا َمْحُمود بن َأْحمد بن ىهد الرَّْحَمن الثََّقفِّي بَِّأْصَهَهاَن َأنَّ َسعِّ

ْيَرفِّيَّ أْخهرُهم قَِّراَءة ىَ  دد َأندا ىهيدد الرََّجاءِّ الصَّ د بن َأْحمد بدن ُمَحمَّ َلْيهِّ َأنا ىهد اْلَواحِّ
يَم َأنددا َأْحَمددُد ْبددُن َم ِّيددٍع َثَ ددا  ي إِّْسددَحاُق ْبددُن إِّْبددَرا ِّ هللا ْبددُن َيْعُقددوَب ْبددنِّ إِّْسددَحاَق َأنددا َجددد ِّ
ددوَق " ولددم يددذكر ال يددادة األخيددرة .  يددُد ْبددُن َهدداُروَن ) بدده ( وفيدده : "َمددْن َدَخددَل السُّ َي ِّ

 اد مكانها " َوَرَفَع َلُه َأْلَف َأْلفِّ َدَرَجٍة " .وز 
وأخرجدده مددن طريددق ) ىهددد هللا بددن ىهددد الددرحمن بددن الفضددل بددن بهددرام ( 

(  قال: أخهرنا أبو الفضدل ب 8)56/193اإلمام ابن ىساكر في تاريخ دمشق 
بدددن إسدددماىيل وأبدددو المحاسدددن أسدددعد بدددن ىلدددي وأبدددو بكدددر أحمدددد بدددن يحيدددل بدددن ا

الوقددت ىهددد األول بددن عيسددل، قددالوا: أنددا ىهددد الددرحمن بددن ب بددن الحسددن، وأبددو 
المظفر أنا ىهد هللا بن أحمد بن حموية أنا عيسل بن ىمر أنا ىهد هللا بن ىهدد 
الرحمن أندا ي يدد بدن هدارون ) بده ( وفيده: " مدن دخدل السدوق" ولدم يدذكر ال يدادة 

 َرَجٍة " .األخيرة . وزاد مكانها " َوَرَفَع َلُه َأْلَف َأْلفِّ دَ 
وأخرجه من طريق ) أبدي خيثمدة ( اإلمدام الضدياء المقدسدي فدي المختدارة 

يم ْبددنِّ َأْحَمددَد ْبددنِّ  127ح  1/837 قددال : أخهرَنددا َأُبددو ُمسددلم اْلُمَؤيددد بددن ىهددد الددرَّحِّ
ْخَوةِّ بِّقَِّراَءتِّي َىَلْيهِّ قلت َلُه أْخهرُكم اْلُحَسدْين بدن ىهدد اْلملدك اْلَخدالُل قِّدَراَءًة ىَ  َلْيدهِّ اإلِّ

يم بن اْلُمْقرِّي َأنا َأُبو َيْعَلدل  يُم بن َمْ ُصور َأنا ُمَحمَّد ْبن إِّْبَرا ِّ َوَأْنَت َتْسَمُع َأَنا إِّْبَرا ِّ
يدُد ْبددُن َهداُروَن ) بدده ( وفيده: " مددن دخدل السددوق"  دلِّيُّ َثَ دا َأُبددو َخْيَثَمدَة َثَ ددا َي ِّ اْلَمْوصِّ

َحَسدَ ٍة َوَرَفدَع َلدُه َأْلدَف َأْلدفِّ َدَرَجدٍة َأْو َقداَل َوَبَ دل َلدُه وقال: " َكَتَب لَُّ َلُه َأْلَف َأْلدفِّ 
 َبْيًتا فِّي اْلَج َّةِّ " هكذا ىلي الشك .

ورواه )أبددو بكددر إسددماىيل بددن ب، وأبددو أحمددد الصدديرفي، وأبددو بكددر بددن 
 خالد، وجعفر ابن ب ( أربعتهم ىن الحارث بن أبي أسامة 

                                                 
 –( تحقيق: الدكتور ىهد الملك بن ىهد هللا بن د ي ، دار خضر للطباىة وال شر والتوزيع، بيروت 1

 م8000 -هد 1480لثالثة، له ان، ط: ا
 م 1335 -هد 1415(  تحقيق: ىمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباىة وال شر والتوزيع، 8
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اىيل بددن ب، وأبددي أحمددد الصدديرفي( فأخرجدده مددن طريددق )أبددي بكددر إسددم
َثَ ا َأُبددددو َبْكددددٍر  1374ح  1/781معددددًا اإلمددددام الحدددداكم فددددي المسددددتدرك  قددددال: َحدددددَّ

ددْيَرفِّيُّ بَِّمددْرَو،  ددٍد الصَّ ، َوَأُبددو َأْحَمددَد َبْكددُر ْبددُن ُمَحمَّ يددُه بِّددالر ِّي ِّ ُِّ ددٍد اْلَف يُل ْبددُن ُمَحمَّ إِّْسددَماىِّ
يدُد ْبدُن َهداُروَن ) بده ( وفيده: " مدن دخدل َقااَل: ث ا اْلَحارُِّث ْبدُن َأبِّدي أُ  َسداَمَة، ث دا َي ِّ

السوق" وبدون " وهو حي ال يموت " وزاد " َوَرَفَع َلدُه َأْلدَف َأْلدَف َدَرَجدٍة " وأخرجده 
 . (1)833ح  1/401من طريقه اإلمام الهيهقي في الدىوات الكهير 

صههاني في وأخرجه من طريق ) أبي بكر بن خالد ( اإلمام أبو نعيم األ
ٍد، َقداَل: ث دا اْلَحدارُِّث ْبدُن  (8)8/955حلية األولياء  َثَ ا َأُبدو َبْكدرِّ ْبدُن َخدالَّ قال : َحددَّ

دوَق  " وزاد :  يُد ْبُن َهاُروَن ) بده ( وفيده: " َمدْن َدَخدَل السُّ َأبِّي ُأَساَمَة، َقاَل: ث ا َي ِّ
قدده اإلمددام الضددياء المقسددي فددي " َوَرَفددَع َلددُه َأْلددَف َأْلددَف َدَرَجددٍة ". وأخرجدده مددن طري

 . 122ح  1/832المختارة 
وأخرجه من طريق ) جعفر بن ب ( اإلمام أبو ىهد الرحمن السلمي فدي 

د بَِّبْغدَداد  1/987طبقات الصوفية  قال: أخهرَنا ُيوُسف بن ىمر بن مسرور ال َّاهِّ
ي ِّ إمالء َقالَ  َحدثَ ا اْلَحدارِّث بدن أبدي  َقاَل َحدثَ ا َجْعَفر بن ُمَحمَّد بن نصير اْلُخْلدِّ

ُأَساَمة َقاَل َحدثَ ا ي ِّيد بن َهاُرون ) به ( وفيه : " من دخل السوق " وزاد " َورفع 
 َلُه ألف ألف َدَرَجة َأو َقاَل ب ل َلُه َبْيتا فِّي اْلج َّة( وقال: شك  ي ِّيد . 

 : تخريج الوجه الثاني 
َأْخَهَرَنددا َأُبددو َبْكددٍر  قددال: 607ح  868أخرجدده ابددن بشددران فددي أماليدده ي 

يُد ْبدُن ُسدَلْيَماَن،  ، ث ا َسدعِّ ، ث ا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيل اْلُحْلَوانِّيُّ ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْينِّ اآْلُجر ِّيُّ
ٍع، َقاَل: َلقِّيُت َسدالَِّم ْبدَن َىْهددِّ لَِّّ  ْعُت ُمَحمََّد ْبَن َواسِّ َ اٍن، َقاَل: َسمِّ َىْن َأْزَهَر ْبنِّ سِّ

؟  َىدْن َرُسدولِّ لَِّّ   ُىَمدَر، َفَقداَل: َأاَل ُأْخهِّدُرَك بَِّمدا َأْخَهَرنِّيدهِّ َأبِّدي ْبدنِّ 
ُقْلُت: َبَلل. )فذكره ( وفيه : " من دخل السوق " وبدون قوله: " وب ل َلُه َبْيتا فِّي 

 اْلج َّة( .  
                                                 

 م8003الكويت، ط: األولل  –( تحقيق: بدر بن ىهد هللا، دار: غرا  لل شر والتوزيع 1
 م.1374 -هد 1439(  دار السعادة، مصر، 8
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 الطريق الخامس: أبو ىهد هللا الفراء. 
 قال:  (1)482ت  11/147كهير أخرجه اإلمام البخاري في التاريخ ال

، َىدن سدالٍِّم َنْحدَوه، َوَلدْم  ، َىدن َأبدي ىهددِّ لَِّّ الَفدر اءِّ راوْرديُّ راٌر: نا الددَّ قاَل ضِّ
 َيُقْل: َلُه الُمْلُك َوَلُه الَحْمُد َوزاَد: "َيْه ي َله َبْيًتا في الَج َّةِّ" .

 الوجدده الثدداني للحددديث : رواه ىهددد هللا بددن ىمددر بددن الخطدداب 
 مرفوىًا وى ه ثالثة طرق :

 -وىمرو بن دي ار  - (8)في وجة ى ه -الطريق األول: ) ب بن واسع 
ىهدد   وىهيد هللا بن ىمر بن حفن ( ثالثتهم ىن سدالم بدن  - (9)في وجه ى ه

 مرفوىًا .  هللا بن ىمر ىن أبيه
فأخرجدده مددن طريددق )ىهيددد هللا( اإلمددام ابددن ىسدداكر فددي تدداريخ دمشددق    

قددال : نددا الحسددن بددن ىلددي المعمددري نددا ىمددرو بددن أسددلم الحمصددي نددا  45/405
سلم بن ميمون الخواي ىن ىلي بن ىطاء ىن ىهيد هللا ىن سالم بن ىهد هللا 

مرفوىدًا وفيده :" مدن قدال فدي سدوق مدن األسدواق " وبددون "   ىن أبيده
يحيي ويميت وهو حي ال يموت بيده الخير " واقتصر ىلدي " كتدب هللا لده ألدف 

 ف حس ة  " . أل
، وهشدام بدن حسدان د (4)الطريدق الثداني : ىمدران الم قدري د فدي وجدة ى ده

 ( كالهمددا ىددن: ىهددد هللا بددن دي ددار ىددن ابددن ىمددر  (5)فددي وجددة ى دده

                                                 
يخ الكهير رواية ) أبي الحسن ب بن سهل البصري الفسوي( حققها: ( وقفت ىلل هذه الرواية في التار 1

م، وذكر أنها  8013 -هد  1440الريار ، ط : األولل،  -ب بن صالح الدباسي، دار: المتمي 
 مقابلة ىلل ثمانية أصول خطية .

الواسطي ( ى ه ي  ( راجع الوجه األول للحديث الطريق الرابع د ب بن واسع د) رواية سعيد بن سليمان8
86. 

( راجع الوجه األول للحديث الطريق األول د ىمرو بن دي ار د ، ) رواية ىهد هللا بن بكر السهمي ( ى ه 9
 .16ي 

 .  80( راجع الوجه األول للحديث الطريق الثالث د ىمران بن مسلم د ) رواية يحيل بن سليم( ى ه ي 4
 . 17د ىمرو بن دي ار د ،) رواية حفن بن غياث ( ى ه ي  ( راجع الوجه األول للحديث الطريق األول5
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 مرفوىًا.
الطريق الثالث : ىهد الرحمن بن زيد بن أسدلم ىدن أبيده ىدن ىهدد هللا بدن 

 مرفوىًا .   ىمر
غدادي في تلخين المتشابه في الرسم أخرجه اإلمام أبو بكر الخطيب الب

ِّ ْبددددددُن َأْحَمددددددَد ْبددددددنِّ َىْهدددددددِّ لَِّّ  (1)1/163 قددددددال: َأَنددددددا َىلِّدددددديُّ ْبددددددُن َأْحَمددددددَد ، َوَىْهددددددُد لَّ
زَّاُز َأَندا، َوَقداال: َندا  ، َقداَل الدرَّ ، َواْلَحَسُن ْبُن اْلُحَسْينِّ ْبنِّ اْلَعبَّا ِّ ال  َِّعالِّيُّ اأَلْصَفَهانِّيُّ

ددددُد ْبدددد ، َنددددا َأُبددددو َىْمددددٍرو َيْعُقددددوُب ْبددددُن ُيوُسددددَف ُمَحمَّ يُّ ددددافِّعِّ يَم الشَّ ِّ ْبددددنِّ إِّْبددددَرا ِّ ُن َىْهدددددِّ لَّ
يُد ْبُن ُصْلٍح، َنا َىْهُد الرَّْحَمنِّ ْبُن َزْيدِّ ْبنِّ َأْسدَلَم )بده( وفيده: " َمدْن  ، َنا َسعِّ ي ِّيُّ اْلَقْ وِّ

دوَق "وبددون " وهدو حدي ال يمدوت بيدده الخيدر "،  وقدال: " ُكتِّدَب َلدُه َأْلدُف َدَخَل السُّ
َي َىْ ُه َأْلُف َسْيَئٍة، َوُب َِّي َلُه َبْيٌت فِّي اْلَج َّةِّ "  َحَسَ ٍة، َوُمحِّ

  الوجده الثالدث للحدديث : رواه ىهدد هللا بدن ىمدر بدن الخطداب
 موقوفًا وروي ى ه من طريقين:

الطريق األول : رواه ) سفيان ، ومسدعر ( كالهمدا ىدن ىمدرو بدن دي دار 
 ىهد هللا بن ىمر موقوفًا.ىن 

 57ح  1/869أخرجه اإلمام أبو بكر مكرم بدن أحمدد الهد از فدي فوا دده  
: حدث ا حسيُن بُن إسماىيَل: حدث ا تميُم  قال: حدث ا يحيل بُن إسماىيَل الَجريريُّ

، ىن َىمرو بنِّ قيٍس، ىن سفياَن ومسعٍر ) به ( َمن قاَل في السوقِّ ا بُن الجعدِّ
  وحدَده ال شدريَك لده، لده الملدُك ولده الحمدُد، ُيحيدي وُيميدُت وهدو حديٌّ ال إلدَه إال هللاُ 

هِّ الخيددُر وهددو ىلددل كددل ِّ شدديٍء قددديٌر، ُكتددَب لدده ألددُف ألددفِّ حسدد ٍة،  ال يمددوُت، بيدددِّ
 وُمحَي ى ه ألُف ألفِّ سيئٍة، وُب َي له بيٌت في الج ةِّ 

حمدر دد ىدن أبدي األ(8)الطريدق الثداني: أبدو بكدر بدن شديبة د فدي وجده ى ده 
 ىن مهاجر ىن ابن ىمر موقوع.

                                                 
 م.1325سكي ة الشهابي، دار طال  للدراسات والترجمة وال شر، دمشق، ط: األولل : ( تحقيق1
 . 85( راجع الوجه األول للحديث الطريق الثاني د المهاصر د ىن أبي بكر بن أبي شيبة ي 8
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 دراسة األسا يد والحكم عليهاالمبحث الثا ي: 
 ىدددن الوجدده األول: َىدددْن َسددالٍِّم بدددن ىهدددد هللا بددن ىمدددر ىددن أبيددده

 مرفوىًا جده  
رواه ىمرو بن دي ار قهرمان  ل ال بير واختلف ى ه فرواه مدرة مدن مسد د 

بددن ىمددر مرفوىددًا،  مرفوىددًا، ومددرة مددن مسدد د ىهددد هللاىمددر بددن الخطدداب 
، وهددذا االضددطراب مددن ىمددرو بددن دي ددار نفسدده ، (1)ومددرة ىددن ابددن ىمددر موقوفددا

 وهاك ترجمته :
هدو: َىْمددرو بددن دي دار، أبددويحيل اأَلىددور، الَبْصدرِّي  ، قهرمددان  ل ال بيددر، 
روى ىن : سالم ْبن َىهد لَِّّ ْبن ُىَمر، وصيفي بن صدهيب، وروى ى ده: حمداد 

، وغيرهم.ْبن زيد ، وحماد بْ ا  ن سلمة، وسماك بن ىطية الَبْصرِّي 
 أقوال العلماء فيه :

قال أبو زرىة الرازي: قال إسماىيل ابن ىلية: لم يكن ى دي ممن يحفظ 
. وقددال  (4)، ومدرة : ذاهددب الحدديث (9). قددال ابدن معددين: َلدْيَس بَِّشددْيء( 8)الحدديث

 : ضدعيم . وقال ىمرو بن ىلي الفدال(5)اإلمام أحمد: ضعيم م كر الحديث
ددددي ِّ  الحددددديث، روى ىددددن سددددالم ىددددن ابددددن ُىَمددددر أحاديددددث  bَىددددن ال َّهِّ

يثده(7). وقال اإلمام البخاري: فيه نظر(6)م كرة  (2)، وقال مرة : اَل ُيَتابع فِّدي َأَحادِّ
َوَقددال َأُبدددو ُىَهيدددد اآلُجدددر ِّي  َىدددن أبدددي داود: فدددي حدددديثي َىْمدددرو بدددن دي دددار قهرمدددان 

                                                 
 .2( راجع ي 1
 . 6/898( الجرح والتعديل 8
، تحقيق: د. أحمد ب نور سيم،  دار المأمون  443ت  1/197( تاريخ ابن معين د رواية الدارمي د 9

 دمشق. –
 . 88/14( تهذيب الكمال 4
 . 88/14( تهذيب الكمال 5
 . 88/15( تهذيب الكمال 6
لل حلب، ط: األو  –، تحقيق: محمود إبرا يم زايد، دار الوىي  860ت  24( الضعفاء الصغير ي 7

 هد1936
 . حلب –تحقيق: محمود إبرا يم زايد، دار الوىي  1462ت  1/909( التاريخ األوسط 2
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 :حدداتم . َوَقددال أبددو(1)َأبِّيددهِّ َىددْن جددده، ليسددا بشدديءٍ ال بيددر، يع ددي، ىددن َسددالِّم َىددن 
ضدددعيم الحدددديث، روى ىدددن سدددالم ْبدددن َىهدددد لَِّّ َىدددن أبيددده غيدددر حدددديث م كدددر، 

مَّدن  (9). وقال ال سا ي: ضعيم(8)وىامة حديثه م كر . وقال ابدن حبدان: َكداَن مِّ
يثه إِّالَّ  َتاَبة َحدِّ َهة التََّعجُّبيْ َفرد بالموضوىات َىن اأْلَْثَبات اَل يحل كِّ . (4)َىَلل جِّ

.  (7)، ومرة ضعيم (6). وقال الهيثمي: متروك الحديث(5)وقال الذههي: ضعفوه
وفاتده : ذكدره الحدافظ الدذههي  (2)وقال الحدافظ ابدن حجدر: ضدعيم مدن السادسدة

 . (3)في وفيات س ة أربعين ومئة
 وىليه: فهو مجمع ىلل ضعفه ، وتركه البعض وهدذا االضدطراب فدي

يثِّ َسدددالٍِّم، َىدددنِّ اإلسددد   اد م ددده كمدددا قدددال اإلمدددام الددددار قط دددي : ) َوُسدددئَِّل َىدددْن َحددددِّ
: bَىْن ُىَمَر، َىنِّ ال َّهِّدي ِّ  اْبنِّ ُىَمرَ  دَن اأْلَْسدَواقِّ  : " َمدْن َقداَل فِّدي ُسدوٍق مِّ

يدددهِّ َىْمددرُ  يٌث َيْروِّ يَ ددداٍر اَل إَِّلددَه إِّالَّ لَُّ َوْحدددَدُه اَل َشددرِّيَك َلدددُه" . َفَقدداَل: ُهدددَو َحدددِّ و ْبدددُن دِّ
ِّ ْبددددنِّ  ، َوُكْ َيتُددددُه َأُبددددو َيْحَيددددل، َىددددْن َسددددالِّمِّ ْبددددنِّ َىْهدددددِّ لَّ َبْيددددرِّ اْلَبْصددددرِّي ِّ  َقْهَرَمدددداُن  ُل ال ُّ

هِّ. ُىَمرَ   َىْن َأبِّيهِّ، َىْن ُىَمَر. َواْخُتلَِّف َىْن َىْمٍرو فِّي إِّْسَ ادِّ
ْمَراُن ْبُن ُمْسلِّ  داُد َرَواُه َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد، َوىِّ يَّدَة، َوَحمَّ َماُك ْبُن َىطِّ ، َوسِّ ْ َقرِّيُّ ٍم اْلمِّ

و ْبنِّ دي ار هكذا.   ْبُن َسَلَمَة، َوَغْيُرُهْم َىْن َىْمرِّ
، َفَتاَبَع  ْهمِّيُّ اَن؛ َفَرَواهُ َىْ ُه َىْهُد لَِّّ ْبُن َبْكٍر السَّ َشامِّ ْبنِّ َحسَّ واختلف َىْن هِّ

 َحمَّاَد ْبَن زيد ومن َتاَبَعُه.

                                                 
 ، ولم أقف ىليه في سؤاالت اآلجري ألبي داود . 88/15( تهذيب الكمال 1
 .1821ت  6/898( الجرح والتعديل 8
  458ت  20( الضعفاء ي 9
، تحقيق: محمود زايد إبرا يم، دار 680ت  8/71( المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين 4

 حلب . -الوىي 
 ، تحقيق: د/ نور الدين ىتر .4655ت  8/424( المغ ي في الضعفاء 5
 .القاهرة -، تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي2/153،  1/147( مجمع ال وا د وم بع الفوا د 6
 .  2/106،  5/179( المرجع السابق 7
 .  5085ت  481يب ي ( تقريب التهذ2
 . 813ت  2/948( تاريخ اإلسالم 3
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َشاٍم، َىْن َسالٍِّم، َىدْن َأبِّيدهِّ َوَروَ  َياٍر، َىْن هِّ َوَلدْم   اهُ ُفَضْيُل ْبُن عِّ
 َيْذُكْر ُىَمَر.

َشاٍم، َىْن َىْمٍرو، َىنِّ اْبنِّ ُىَمرَ  ، َىْن هِّ  َوَرَواُه ُسَوْيُد ْبُن َىْهدِّ اْلَع ِّي ِّ
ددْن  َىدْن ُىَمدَر، َمْوُقوًفدا، َوَلدْم َيدْذُكْر فِّيددهِّ َسدالًِّما، َوَيْشدبُِّه َأنْ  َراُب فِّيدهِّ مِّ ْضدطِّ َيُكدوَن االِّ

ْبطِّ ( أهد يٌم َقلِّيُل الضَّ َنَُّه َضعِّ يَ اٍر، ألِّ و ْبنِّ دِّ  َىْمرِّ
  قلت وتابعه ىلل روايته ىن سالم بن ىهدد هللا بدن ىمدر بدن الخطداب
 مرفوىًا ثالثة :ىن جده  ىن أبيه 

ي ) في وجه ى ده ( كمدا ى دد اإلمدام الطهراند األول : المهاصر بن حهيب
، َقددااَل: ث ددا َأُبددو َبْكددرِّ ْبددُن   (1)فددي الدددىاء َثَ ا ُىَهْيددُد ْبددُن َغ َّدداٍم، َواْلَحْضددَرمِّيُّ قددال: َحدددَّ

رِّ  ْعتُ  اْبدددنِّ   (8)َأبِّددي َشددْيَبَة، ث دددا َأُبددو َخالِّددٍد اأْلَْحَمدددُر، َىددنِّ اْلُمَهدداجِّ  َحهِّيددٍب، َقدداَل: َسدددمِّ
ِّ ْبددنِّ ُىَمددَر، َيُقددوُل:   ْعُت اْبددَن ُىَمددرَ َسددالَِّم ْبددَن َىْهدددِّ لَّ ْعُت   َسددمِّ َيُقددوُل: َسددمِّ

ْعُت َرُسددددوَل لَِّّ  ُىَمددددَر،  ددددَن ..  َيُقددددوُل: َسددددمِّ َيُقددددوُل: " َمددددْن َدَخددددَل ُسددددوًقا مِّ
 الحديث "

 وهاك دراسة إسناده
.  (9)َغ َّدام بددُن  ُىَهْيدُد  َيداث، أبددو ب الُكددْوفِّيُّ ددي َحْفدن بددن غِّ هددو: اْبدن الَقاضِّ

دددد بدددن َىْهددددِّ هللاِّ بدددنِّ ُنَمْيدددٍر، وَأبِّدددي َبْكدددٍر بدددنِّ روى ىدددن: ُجَبددداَرة بدددن   الُمَغل ِّدددس، َ ُمَحمَّ
، وَأُبدو الَعبَّدا ِّ  دلِّي  ْيد بن ُمَحمَّدِّ بدنِّ إَِّيدا  الَمْوصِّ َأبِّي َشْيَبَة،... وغيرهم. وى ه: َي ِّ

مِّ الطََّهَرانِّي  ... وغيرهم بن ُىْقَدة، َأُبو الَقاسِّ
(4) 

، َقاَلُه اْبن ىقَدة  َمْولُِّدُه: فِّي َسَ ةِّ إِّْحَدى   (5)َىْشَرَة َوماَ َتْينِّ
                                                 

( جاء من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ) كما ه ا ( وأبي هشام الرفاىي القاضي )كما ى د الحافظ 1
اإلمام الطهراني للدراسة؛  ( واخترت إس اد 12/431والسير  83/945الذههي في تاريخ اإلسالم 

 . لعلوه
 مهاصر . ( هكذا ذكره والصواب : ال8
 [ .  6/122( غ َّام: بُِّمْعَجَمة، ثمَّ نون د أي مشددة د ] توضيح المشتبه 9
هد ، والوافي بالوفيات 1405، مؤسسة الرسالة، ط: الثالثة 828ت  19/522( سير أىالم ال بالء 4

 -هد 1480بيروت  –، تحقيق: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفل، دار إحياء التراث 13/821
 م.8000

 .828ت  19/522سير أىالم ال بالء ( 5
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 ،(1)قال مسلمة بن القاسم: كوفي ثقة   
ثا، صددوقا،   (8)وقال الحافظ الذههي: ثقة  وقال ابدن العمداد : وكدان محدد 

، َسَ ة َسْبٍع َوتسعين َومَئَتْينِّ (9)خي را  رِّ  .(4). َوَماَت: فِّي نِّْصفِّ َربِّْيٍع اآلخِّ
هللا بدددن سدددليمان  ىهدددد  بدددن  اندددي بالحضدددرمي وهددو : ب وقرندده اإلمدددام الطهر 

 .  (5)المعروع بالمطين، قال أبو حاتم الرازي: صدوق 
ب بددن أبددي شدديية إبددرا يم بددن  بددن  هللا  ىهددد  أبددو بكددر بددن أبددي شدديبة هددو: 

مدددوالهم، روى ىدددن: جريدددر بدددن ىهدددد الحميدددد، وسدددفيان ابدددن  (6)ىثمدددان، العبسدددي
. وغيددرهم، وى دده: الحسددن بددن سددفيان، وىهيددد بددن ىيي ددة، وأبددي خالددد األحمددر ..
 غ ام، والبغوي ... وغيرهم .

 .(7)مولده : قال الخطيب البغدادي: ولد س ة تسع وخمسين ومئة   
.وقددال ىمددرو بددن  (3)، وزاد مددرة: ثقددة(2)قددال أحمددد بددن ح هددل : صدددوق    

بن ىلي الفال : ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة، قدم ىلي ا مع ىلي 
. وقال أبو حاتم الرازي: (10)المدي ي فسرد للشيباني أربع مئة حديث حفًظا، وقام

، وقدددددددال الخطيدددددددب: كدددددددان متقً دددددددا حافًظدددددددا، صددددددد ف المسددددددد د واألحكدددددددام (11)ثقدددددددة
                                                 

 .7598ت  7/59( الثقات البن قطلوبغا 1
 .828ت  19/522( سير أىالم ال بالء 8
 -، تحقيق محمود االرنؤوط، دار: ابن كثير، دمشق9/411( شذرات الذهب في أخبار من ذهب 9

 م1326 -هد 1406بيروت، ط: األولل 
 .828ت  19/522( سير أىالم ال بالء 4
 7/832جرح والتعديل ( ال5
ي: بفتح العين المهملة، وسكون الباء الموحدة، وكسر السين المهملة، هذه ال سبة إلل: عبس بن 6 ( الَعْبسِّ

وجماىة  -وفليها ي سب أبو شيبة إبرا يم بن ىثمان جد أبي بكر بن أبي شيبة  -بغيض ابن ريث ...
 [ 3/800ي سهون إلل عبس مراد. ] األنساب 

بيروت، ط:  –، تحقيق: مصطفل ىهد القادر، دار الكتب العلمية  5125ت  10/66اد ( تاريخ بغد7
 هد 1417األولل 

 . 747ت  1/929( العلل لإلمام أحمد من رواية اب ه ىهد هللا 2
 . 1652ت  8/1657( المرجع السابق 3

 . 5/830( تهذيب الكمال 10
 .797ت  5/160( الجرح والتعديل 11
 . 10/67( تاريخ بغداد 18
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 .(1)وقال الحافظ ابن حجر: ثقة حافظ صاحب تصانيم
وفاتدده: قددال الخطيددب البغدددادي: مددات وقددت ىشدداء اآلخددرة ليلددة الخمدديس 

 .   (8)لثمان مضت من المحرم س ة خمس وثالثين ومئتين
، (9)، اأَلْزدِّي-بمث ددداة تحتيدددة  –_ أبدددو خالدددد األحمدددر هدددو: سدددليمان بدددن َحيَّدددان 9

روى ىن: ىاصدم األحدول، وسدليمان التيمدي، وهشدام بدن ىدروة ... وغيدرهم، 
وى دده: أحمددد بددن ح هددل، وفسددحاق بددن راهويددة، وأبددو بكددر بددن أبددي شدديبة،... 

 وغيرهم.
 . (4)مولده: قال: ولدت س ة أربع ىشرة ومئة

 أقوال المعدلين :
. وقال ابن معين: صددوق ولديس (5)قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث

. وقدال ابدن (3)وزاد مدرة: ثقدة ثقدة (2)، ومرة : ليس به بدأ (7)، ومرة: ثقة(6)بحجة
ازي: . وقدددددال أبدددددو حددددداتم الدددددر (11). وقدددددال العجلدددددي: كدددددوفي ثقدددددة(10)المدددددي ي: ثقدددددة

، (14). وذكدره ابدن حبدان فدي الثقدات(19). وقال ال سا ي: ليس به بدأ (18)صدوق 

                                                 
 .9575ت  980( تقريب التهذيب ي 1
 . 10/78( تاريخ بغداد 8
( األزدي: بفتح األلف، وسكون ال اى، وكسر الدال المهملة، هذه ال سبة الل أزد ش وءة وهو: أزد بن 9

 [ . 1/120الغوث بن نهت بن مالك بن زيد ] األنساب 
 .11/932( تهذيب الكمال 4
 .8711ت  6/969( الطبقات الكهرى 5
 .11/937تهذيب الكمال (  6
 . 410ت  183(  تاريخ ابن معين ) رواية الدارمي ( ي 7
 .341ت  840، ي  545ت  155(  المرجع السابق ي 2
 . 1/136(  تاريخ ابن معين ) رواية ابن محرز( 3

 .4/107(  الجرح والتعديل 10
 .669ت  1/478(  الثقات للعجلي 11
 .4/107(  الجرح والتعديل 18
 .11/937لكمال (  تهذيب ا19
 .6/935(  الثقات البن حبان 14
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 . (8). وقال الذههي: صدوق إمام(1)وقال في مشاهيره: من متق ي الكوفة
 . (9)وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطل 

 أقوال المجرحين:
 نقل الحافظ ابن حجر ىن اله ار قال: اتفق أهل العلم بال قدل أنده لدم يكدن

. وذكدره العقيلدي (4)حافظا، وأنه روى ىن األىم  وغيره أحاديث لم يتابع ىليهدا
 ن سددداق لددده أربعدددة أحاديدددث خولدددف بعدددد أ –. وقدددال ابدددن ىددددي (5)فدددي الضدددعفاء

: وأبو خالد األحمر له أحاديث صالحة ما أىلم له غير ما ذكرت مما فيه -فيها
ه فيغلط ويخطلء، َوهو كالم ويحتاج فيه إلل بيان وفنما أتل هذا من سوء حفظ

دددين: صددددوق ولددديس بحجدددة .  خالصدددة حالددده: (6)فدددي األصدددل كمدددا قدددال اْبدددن َمعِّ
 . (7)صدوق يخطل

وفن كان قد ثهت خطؤه في بضع أحاديدث ال تتعددى أصدابع اليدد الواحددة 
 ، فهذا ال يخرجه ىن حد االحتجاج به.-كما ىدها اإلمام ابن ىدي -

ن ىدي السابق: ) الرجل من رجال قال اإلمام الذههي ىقب نقله لكالم اب
أهد . وذكره الحافظ ابن حجر في اللسان  (2)الكتب الستة، وهو مكثر يهم كغيره(

. وذكدره فديمن طعدن فديهم مددن (3)ورمد  لده " صدح " أي ممدن ُتُكل ِّدم فيده بددال حجدة
َواَيتددده َىددد يدددث مدددن رِّ ْ دددد الُبَخدددارِّي  َنْحدددو َثاَلَثدددة َأَحادِّ ن رجدددال البخددداري وقدددال:) َلدددُه ىِّ

                                                 
، تحقيق: مرزوق ىلل إبرا يم، 1961ت  870(  مشاهير ىلماء األمصار وأىالم فقهاء األقطار ي 1

 م.1331 -هد 1411الم صورة، ط: األولل  –دار الوفاء
 .8020ت  1/452(  الكاشف 8
 . 8547ت  850(  تقريب التهذيب ي 9
 . 407(  هدي الساري ي 4
 .604ت  8/184(  الضعفاء الكهير 5
 .4/828(  الكامل 6
(  ذكر له ابن ىدي أربعة أحاديث خولف في بعضها، وأثهت خطأه في بعضها وقال: )ما أىلم له غير 7

 [ . وهذا الحديث ليس م ها.  4/828ما ذكرت مما فيه كالم ( أهد . ] الكامل 
 .9449ت  8/800(  مي ان االىتدال 2
 له ان، ط : الثانية  –. مؤسسة األىلمي للمطهوىات، بيروت 1043ت  3/917ي ان (  لسان الم3
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دددا توبدددع  مَّ َشدددام بدددن ُىدددْرَوة، َوىهيدددد هللا بدددن ىهدددد هللا بدددن ىمدددر، كلَهدددا مِّ حميدددد، َوهِّ
 أهد . (1)َىَلْيهِّ(

 .(8)وفاته: قال ابن حبان: مات في شوال س ة تسع وثمانين ومئة
دددددر4 َبْيددددددِّي(4)بدددددن حهيدددددب هدددددو: أبدددددو ضدددددمرة (9)_ الُمَهاصِّ ، (6)،الحمصدددددي(5)، ال ُّ

وأبددي ثعلبددة الخشدد ي، وأبددي سددلمة  الشددامي، روى ىددن: سددليمان بددن حهيددب،
                                                 

 . 407(  هدي الساري ي 1
 .6/935(  الثقات البن حبان 8
[ وكذا الحافظ ابن حجر في تبصير  7/899(  ضبطه ابن ماكوال هكذا بالصاد مكسورة ] اإلكمال 9

 له ان . –ال جار، المكتبة العلمية، بيروت ، تحقيق: ب ىلي 4/1986الم تبه بتحرير المشتبه 
، تحقيق: أبي قتيبة  446هد في ] فتح الباب في الك ل واأللقاب ي 935(  هكذا ك اه ابن م ده ت 4

هد[ ، واإلمام البخاري في التاريخ الكهير 1417السعودية، ط: األولل  –الفاريابي، مكتبة الكوثر 
ىمادة البحث العلمي  1712ت  1/454ك ل واألسماء ، واإلمام مسلم في ] ال 11962ت  3/493

ت  1/984بالجامعة اإلسالمية، المدي ة الم ورة[، والحافظ الذههي في ] المقت ل في سرد الك ل 
 ، تحقيق: ب المراد، المجلس العلمي بالجامعة اإلسالمي [ .9855

ابن أبي حاتم: ) وفنما هو أخو ضمرة،  وَخطَّأ اإلمام أبو حاتم الرازي البخاريَّ في قوله أبو ضمرة فقال
،  185سمعت أبل يقول كما قال ( أهد ] بيان خطأ البخاري في تاريخه البن أبي حاتم الرازي ي 

  8005ت  2/493دا رة المعارع العثمانية بحيدر  باد الدكن[ وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل 
 ) أخو ضمرة ( أهد . 

 رة ال يم ع أن تكون ك يته أبا ضمرة كذلك، وقد ج م بهذا اإلمام ابن قلت: وكون مهاصر أخًا لضم
ي  من أهل  حبان في الثقات وىليه فال خطأ فقال: )  مهاصر ْبن حهيب َأُخو َضمَرة بن حهيب ال بيدِّ
ام، ك يته َأُبو َضمَرة ... ( أهد ] الثقات   [ 586:  7/585الشَّ

َبْيدِّي: هكذا نسبه خليفة بن خيا5 ، تحقيق: د/ سهيل زكار، دار الفكر 562ط في ] طبقاته ي (  ال ُّ
، وأبو حاتم  1/454، ومسلم في الك ل 3/493لل شر والتوزيع [ ، والبخاري في التاريخ الكهير 

وهي: بضم ال اى وفتح الباء الم قوطة بواحدة بعدها ياء معجمة  2/493الرازي في الجرح والتعديل 
ل مهملة، هذه ال سبة إلل زبيد وهي قهيلة قديمة من مذحج أصلهم ب قطتين من تحتها وفي  خرها دا

[ وذكره اإلمام السمعاني في الر َبذى: بفتح الراء والباء  6/869من اليمن ن لوا الكوفة ] األنساب 
َبَذة وهي من قرى المدي ة ىلل طريق  المعجمة بواحدة وفي  خرها قال م قوطة هذه ال سبة إلل الرَّ

[ . ولعله تصحفت ىليه  6/78ن التابعين مهاجر بن حهيب الرََّبذي  ( أهد ] االنساب الحجاز، ... وم
ال سبة كما تصحف االسم، فهو حمصي، شامي فاألقرب للصواب ال بيدي كما ذكره غير واحد من 

 العلماء،  هللا أىلم. 
ي: بكسر الحاء، وسكون الميم، والصاد غير الم قوطة، بلدة من بالد ال6 ْمصِّ : 4/842شام ] األنساب (  حِّ

[ . وهي مدي ة مشهورة بسورية ثالث أكهر مدي ة من حيث ىدد سكانها بعد دمشق وحلب، وتقع  843
 ىلي الضفة الشرقية ل هر العاصي .  
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بددن ىهددد الددرحمن... وغيددرهم. وروى ى دده: األحددوي بددن حكدديم، وثددور بددن 
 ي يد، ومعاوية بن صالح... وغيرهم.

. (8). وقددال العجلددي: شددامي تددابعي ثقددة(1)قددال ابددن سددعد: وكددان معروفدداً  
 .   (4). وذكره ابن حبان في الثقات(9)وقال أبو حاتم الرازي: ال بأ  به

َئة قال  (5)خليفة بن خياط ، وابن حبان: َماَت س ة َثَمان َوىْشرين َومِّ
ِّ ْبدددنِّ ُىَمدددَر هدددو : ابدددن الخطددداب القرشدددي، َأُبدددو ُىَمدددر،   َسدددالُِّم ْبدددُن َىْهددددِّ لَّ

، الفُيده. روى ىددن: رافدع بددن  وُيقدال: َأُبدو َىْهددد لَِّّ، وُيقدال: َأُبدو ُىَهيددد هللا، اْلَمدَدنِّي 
... وغيددددرهم.  وأبددددي هريددددرة   بددددن ىمددددر ، وأبيدددده ىهددددد هللاخددددديج 

وى ددده: حميدددد الطويدددل، وَىْمدددرو ْبدددن دي دددار المكدددي، وَىْمدددرو بدددن دي دددار الَبْصدددرِّي  
 قهرمان  ل ال بير ... وغيرهم.

متفددق ىلددل توثيقدده وفمامتدده، قددال الحددافظ ابددن حجددر: أحددد الفقهدداء السددبعة 
ن كبددار الثالثددة، وكددان ثهتددا ىابدددا فاضددال كددان يشددبه بأبيدده فددي الهدددي والسددمت مدد

 (6)روى له الجماىة
وفاته: مات س ة ست ومئة. زاد بعضهم: فِّي ذي القعددة. وبعضدهم: فِّدي 
َشددام ْبددن َىهددد الَملِّدك بعددد انصددرافه مددن الحددج ، وقيددل  ذي الحجدة. وصددلل ىليدده هِّ

 .  (7)قهلها بس ة ، وقيل بعدها . قال الحافظ الم ي : والصحيح األول 
قددال ابددن   بددن ىمددر بددن الخطدداب الصددحابي الجليددل : ىهددد هللا

األثير: ) أسلم َمَع َأبِّيهِّ وهو صغير لدم يهلدا الحلدم ، وأجمعدوا َىَلدل َأنَّدُه لدم يشدهد 
ه، واختلفدوا فِّدي شدهوده أحدًدا، فقيدل: شدهدها، وقيدل:  بدًرا، استصغره ال َّهِّي   فردَّ

                                                 
 .   9272ت  3/913(  الطبقات الكهرى 1
 .  1209ت  8/901(  تاريخ الثقات 8
 .  8005ت  2/493(  الجرح والتعديل 9
   5/454(  الثقات 4
   5/454، الثقات  562(  طبقات خليفة بن خياط ي 5
 . 8176ت  886( تقريب التهذيب ي 6
 .   154:  10/159(  تهذيب الكمال 7
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وقددال  (1)مددن لددم يهلددا الحلددُم ( رده َرُسددول لَّ َصددلَّل لَُّ َىَلْيددهِّ َوَسددلََّم َمددَع غيددره م
: مات س ة  -أي: وفاته  -الحافظ ابن حجر: قال ضمرة بن ربيعة في تاريخه 

اث تددين أو ثددالث وسددبعين، وجدد م مددرة بددثالث، وكددذا أبددو نعدديم، ويحيددل بددن بكيددر 
والجمهور، وزاد بعضهم في ذي الحجة. وقال الفال  مرة: س ة أربع، وبده جد م 

 .(8)خليفة وسعيد بن جهير
هددو : اْبددن نفيددل ْبددن َىْهددد  الصددحابي الجليددل: ىمددر بددن الخطدداب 

العدددد ي ، القرشددددي، الفدددداروق، أميددددر المددددؤم ين، كددددان إسددددالمه للمسددددلمين فتحددددًا، 
وهجرته فرجًا، وخالفته ىداًل، ومقتله شهادة ُطعن غدرًا َيْوم األربعاء ألربدع ليدال 

صباح هالل المحرم  بقين من ذي الحجة، س ة ثالث وىشرين، ودفن َيْوم األحد
س ة أربع وىشرين، وكانت خالفته ىشر س ين، وخمسدة أشدهر، وأحدًدا وىشدرين 

 .(9)يوًما
الحكددم ىلددل اإلسدد اد: فددي ال ظددر ألحددوال رواتدده نجددد أنهددم ثقددات ىدددا أبددا 

األحمر فقد اختلف فيه، وخالصة حاله صدوق أخطأ في ىدد قليل من  (4)خالد
ا جعددل بعددض العلمدداء يحكمددون بحسددن األحاديددث، هددذا الحددديث لدديس م هددا ممدد

وكددذلك صدداحب  (5)إسدد اده مدد هم: اإلمددام األلبدداني وذكددره فددي السلسددلة الصددحيحة
ى ددد ذكددر متابعددات  –كتدداب القددول الموثددوق فددي تصددحيح حددديث السددوق فقددال 

: ) المهاصدددر بدددن حهيدددب : مدددن طريدددق أبدددي خالدددد  -طريدددق ىمدددرو بدددن دي دددار 
 األحمر ى ه به، حسن لذاته ( أهد 

وفن كددان الحددديث رجالدده ثقددات ىددددا أبددا خالددد األحمددر فهددو حسدددن  قلددت:
 الحديث فيما لم يثهت فيه خطؤه، إال أن به ىلة أخري وهي: االنقطاع  

                                                 
 ، تحقيق: ىلل ب معور.   9028ت  9/996(  أسد الغابة في معرفة الصحابة 1
 ه  1415كتب العلمية، ط: ، تحقيق: ىلل ب معور، دار ال4/161(  اإلصابة في تميي  الصحابة 8
 .   5758ت  4/424، اإلصابة  9290ت  4/197( أسد الغابة 9
( ب صب " أبا " ىلل أن ىدا فعاًل فيكون المستث ل مفعواًل به، كما يجوز اىتبارها حرع جر فيكون 4

ا ي المستث ل مجرورا هذا إذا لم تسهق "ىدا" بما، فإن تقدمت ىليها " ما " وجب ال صب، وأجاز الكس
تحقيق: ب  894: 8/899الجر بها بعد ما ىلل جعل ما زا دة ]شرح ابن ىقيل ىلل ألفية ابن مالك 

 القاهرة. -محيي الدين، دار التراث
 الريار.     -، مكتبة المعارع9193ح  7/921( سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوا دها 5
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ر، ىن سدالم،  قال ىلي بن المدي ي في مس د ىمَر: ) وأما حديث مهاصِّ
ددر بددن حهيددب ثقددة مددن أهددل الشددام، ولددم يلَقدده أبددو  فدديمن دخددل السددوق، فددإنَّ مهاصِّ

األحمددر، وفنمددا روى ى دده ثددور بددن ي يددد، واألحددوي بددن حكدديم، وَفددَرج بددن خالددد 
َع سالًما،  ر من أنه َسمِّ ام، وهذا حديث م كر من حديث مهاصِّ َفَضالة، وأهل الشَّ
وفنمددا روى هددذا الحددديث شدديٌخ لددم يكددن ى دددهم بَِّثهددٍت، يقددال لدده: ىمددرو بددن دي ددار 

ث اه زياد بن الربيع، ى  ه، به. فكان أصحاب ا ي كرون هذا َقْهرمان  ل ال ُّبير، حدَّ
أهدددددد . وىليددددده فاإلسددددد اد ضدددددعيم  (8)( (1)الحدددددديَث أشددددددَّ اإلنكدددددار لجدددددودة إسددددد اده

 النقطاىه .
 ب بدن واسدع ) فدي وجده ى ده (        –(9)المتابعة الثانية لعمرو بن دي ار

 دراسة إس اد اإلمام الدارمي
يددُد ْبددُن قددال الدددا  (4)كمددا ى ددد الدددارمي فددي السدد ن، وغيددره  رمي : َأْخَهَرَنددا َي ِّ

َ اٍن، َىْن  ْمُت َمكََّة َفَلقِّيدُت بَِّهدا  ْبنِّ  ُمَحمَّدِّ  َهاُروَن، َأْنَبَأَنا َأْزَهُر ْبُن سِّ ٍع، َقاَل: َقدِّ َواسِّ
هِّ، َأنَّ ال َّهِّيَّ  َث ِّي َىْن َأبِّيهِّ، َىْن َجد ِّ ي َسالَِّم ْبَن َىْهدِّ لَِّّ، َفَحدَّ  ... فذكره . َأخِّ

 يد بن هارون هو: ابدن زاذي، وُيقدال: اْبدن زاذان، ْبدن ثابدت، َأُبدو خالدد، ي
. روى ىددن: أبددان بددن عيدداش، وأزهددر بددن سدد ان القرشددي، وشددعبة بددن (5)الواسددطي

                                                 
الس د المقهول أو الجيد . قال اإلمام السخاوي ى د  (  يقصد إظهار الس د الضعيم للحديث بمظهر1

َدُه ُفاَلٌن، َوُصوَرُتُه َأنْ  يًدا ؛ َحْيُث َقاُلوا: َجوَّ  كالمه ىلي تدليس التسوية : ) َوَأمَّا اْلُقَدَماُء َفَسمَّْوُه َتْجوِّ
يٌم،  يًثا َىْن َشْيٍخ ثَِّقٍة بَِّسَ ٍد فِّيهِّ َراٍو َضعِّ ْن َبْينِّ الث َِّقَتْينِّ اللََّذْينِّ َلقَِّي َيْروَِّي اْلُمَدل ُِّس َحدِّ َفُه اْلُمَدل ُِّس مِّ َفَيْحذِّ

ْسَ اُد ُكلُّ  ٍل َفَيْسَتوِّي اإْلِّ ، َوَيْأتِّي بَِّلْفٍظ ُمْحَتمِّ ُلُهَما بِّالتَّْدلِّيسِّ ُه ثَِّقات ( أهد ] فتح َأَحُدُهَما اآْلَخَر، َوَلْم َيْذُكْر َأوَّ
، تحقيق: ىلل حسين 1/841هد، 308لإلمام السخاوي ت  المغيث بشرح " ألفية الحديث للعراقي "

 هد [1488مصر، ط : األولل  –ىلي، مكتبة الس ة 
( مس د الفاروق أمير المؤم ين أبي حفن ىمر بن الخطاب رضي هللا ى ه وأقواله ىلل أبواب العلم 8

 هد .   1490مصر،ط: األولل  –، تحقيق: إمام بن ىلي، دار الفالح، الفيوم  9/41البن كثير 
 ىن جده مرفوىًا. (  أي: في روايته ىن سالم بن ىهد هللا بن ىمر بن الخطاب ىن أبيه9
 .    85(  انظر طرقه وتخريجه ي 4
(  الواسطي: قال الحافظ السيوطي: بكسر المهملة إلل واسط مدي ة بالعراق مشهورة ) قلت: وفليها ي سب 5

في شمال سورية (، وواسط اليهود قرية بطو  ) تقع حاليا  ي يد هذا (، وفلل واسط الرقة ) وتقع حاليا
في إيران ( ، وواسط بلخ ) وتقع حاليا في أفغانستان ( قرية بها.] لب اللباب في تحرير األنساب ي 
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الحجدداج، ... وغيددرهم . وى دده: أحمددد بددن ح هددل، وىهددد بددن حميددد ، والدددارمي... 
 وغيرهم .

يث  أبدو حداتم الدرازي: ثقدة إمدام  ، وقدال(1)قال العجلي: ثَِّقة َثهدت فِّدي الَحددِّ
، (9)، وقال الحافظ الذههي: حافظ متقن(8)صدوق في الحديث ال يسأل ىن مثله

وقال الحافظ ابن حجر: ثقة متقن ىابد ، من التاسعة، مات س ة سدت ومئتدين، 
 .  (4)وروى له الجماىة

دد ْبدن  . روى ىدن: شدهيب ْبدن ُمَحمَّ أزهر بن س ان هو: أبو خالد، الَبْصرِّي 
اسددع، وقيددل: َىددن ب بددن واسددع نفسدده، وىددن ىلددي بددن زيددد بددن جدددىان. وى دده: و 

يد بن ُسَلْيمان الواسطي، وي يد ْبن َهاُرون ... وغيرهم.  الحكم ْبن س ان، وَسعِّ
 أقوال المعدلين:

قدددال ابدددن ىددددي: وأحاديثددده صدددالحة ليسدددت بدددالم كرة، وأرجدددو أنددده ال بدددأ  
 .(5)به

  

                                                 

 .  8093ت  8/962(  تاريخ الثقات 1
 . 1857ت  3/835(  الجرح والتعديل 8
 . 6965ت  8/931(  الكاشف 9
 . 7723ت  606(  تقريب التهذيب ي 4
. ونقل اإلمام المقدسي ىن ابن أبي حاتم الرازي القول بتوثيقه 893ت  8/148(  الكامل البن ىدي 5

 -، دار غرا   1585ت  9/800فقال: ) وقال ابن أبي حاتم: ثقة ( أهد ] الكمال في أسماء الرجال 
) قال أبو ب: روى  8/914ما في الجرح والتعديل الكويت[ وفي العبارة تصحيم ، ف ن عبارته ك

س ان ىن ب بن واسع نفسه ( أهد ويقصد روى ىن ب بن  بن  أزهر  ى ه الهيثم بن جميل فقال: 
واسع ال ىن ولده شهيب بن ب بن واسع كما ذكر هذا الخالع اإلمام الم ي ى د ذكر شيوخه، 

اإلمام الم ي في ىدم نقل هذه العبارة في تهذيبه، وكذا فتصحفت كلمة نفسه إلل ثقة ، وقد أحسن 
الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب، ولكن وقع في هذا ال قل الخاطل اإلمام ىالء الدين مغلطاى 

فقال: ) قال   ىهد الرحمن بن أبي حاتم: هو ثقة ( أهد   969ت  1/916في إكمال تهذيب الكمال 
 ها فذكرها من الكمال .  هللا أىلم.      ولعله ظن أن اإلمام الم ي غفل ى 
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 أقوال المجرحين: 
، وقددال (8)، ولي دده اإلمددام أحمددد بددن ح هددل(1)عددين: ال شدديءقددال ابددن م    

، وقددال ابددن حبددان: قليددل الحددديث م كددر الروايددة، مددع (9)العقيلددي: فددي حديثدده وهددم
. وقدددال (5). وقدددال السددداجي: ضدددعيم الحدددديث(4)قلتددده لدددم يتدددابع الثقدددات فيمدددا رواه 

. وقددال الحددافظ ابددن حجددر: ضددعيم مددن السددابعة، (6)الحددافظ الددذههي: ضددعيم
 . (7)له الترمذي وروى 

 خَّلصة حاله : ضعيف الحديث 
 ب بددن واسددع هددو: ابددن جددابر بددن األخدد س بددن ىا ددذ ) أبددو بكددر ويقددال: 

 ، األزدي، البصدددري. روى ىدددن: سدددالم بدددن ىهدددد هللا بدددن ىمدددر، (2)أبدددو ىهدددد هللا(
وىهدددد هللا بدددن الصدددامت،  ب ابدددن سددديرين... وغيدددرهم. وروى ى ددده: أزهدددر بدددن 

 مسلم، وحماد بن سلمة ... وغيرهم . س ان، وفسماىيل بن
. وذكدره ابدن حبدان (3)أقوال المعدلين : قال العجلي : بصري رجدل صدالح

. وقددال (11)، وقددال فددي مشدداهيره: مددن عبدداد أهددل البصددرة وزهددادهم(10)فددي الثقددات

                                                 
 –، دار: الكتب العلمية 841ت  8/175هد 913( قهول األخبار ومعرفة الرجال ألبي القاسم الهلخي ت 1

 بيروت .  
 . 145ت  74(  العلل له ] رواية المروزي [ ي 8
  1/199(  الضعفاء 9
 . 115ت  1/801(  المجروحين 4
 بيروت. –، دار الكتب العلمية 829ت  1/34بن الجوزي (  الضعفاء والمتروكون ال5
 . 856ت  1/891(  الكاشف 6
 . 903ت  37(  تقريب التهذيب ي 7
ت  1/696. وقال اإلمام البخاري في التاريخ الكهير 823ت  1/116(  الك ل واألسماء لإلمام مسلم 2

.َىْن سالم ْبن َىهد هللاِّ . َك  اهُ  219 ي ، َىْن ُمَحمد ْبن َي ِّيد، َىْن  ) َأبو َبكر، َبصرِّيٌّ لي ُىَهيد ْبن َيعِّ
َضمرة، َىْن   َىهد هللاِّ ْبن َشوَذب ... ثم قال : ) َقاَل اْبن َمحُهوب: ُك يُته َأبو َىهد هللاِّ ( أهد . ولعل 
األقرب في ك يته: أبو بكر فقد ك اه بها تلميذه ىهد هللا بن شوذب كما ذكر اإلمام البخاري، وكذا قال 

) وروى َى ُه:  677ت  103هد في فتح الباب في الك ل واأللقاب ي 935بو ىهد هللا بن م ده ت أ
 معمر ، َوَحمَّاد بن َسلَمة ، َوىهد هللا بن َشْوَذب وك اه ( أهد .

 . 1656ت  8/855(  تاريخ الثقات 3
 . 7/966(  الثقات البن حبان 10
 .1126ت  892(  مشاهير ىلماء األمصار ي 11
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الدددارقط ي : ىابددد ثقددة، قلددت هددو الددذي يحدددث ىددن سددالم بددن ىهددد هللا بددن ىمددر 
. وقدال اإلمدام الدذههي: ثقدة (1)بلدي بدرواة ى ده ضدعفاءقال: نعم، ثم قدال: إال أنده 

، وقددددال الحددددافظ ابددددن حجددددر: ثقددددة ىابددددد، كثيددددر الم اقددددب، مددددن (8)كهيددددر الشددددأن
  (4)، وروى له: مسلم وأبوداود والترمذي وال سا ي(9)الخامسة

 أقوال المجرحين:
دي ار،  ب بن واسع، وحسان بن أبي س ان، فقال: ما رأيت الصدالحين ا

. وقال أبو حاتم الرازي: (5)كذب م هم في الحديث يكتهون ىن كل أحدفي شل أ
 . (6)حديثا م كراً  روى ىن سالم ىن ابن ىمر

 الجواب عن هذا : 
قلددددت : وثقدددده الدددددارقط ي والحافظددددان الددددذههي وابددددن حجددددر وغيددددرهم وقددددال 
الحافظ الذههي: أحد االىالم احتج به مسلم ، ثم ذكر ما رواه أبو قالبة السدابق 

 . (7)أن هذا األمر ال يعتهر بهوك
أما ىن قدول اإلمدام أبدي حداتم الدرازي فدإن ال كدارة وقعدت بسدهب مدن روى 
ى ه كما بين هدذا الددارقط ي ى دد توثيقده فقدال: إال أنده بلدي بدرواة ى ده ضدعفاء، 
وكددذا أجدداب الحددافظ الددذههي ىددن هددذا بقولدده: )قلددت: ال كددارة إنمددا هددي مددن قهددل 

  (2)الراوي ى ه ( 
قددال ابددن سددعد ومددات بعددد الحسددن بعشددر سدد وات كأندده مددات سدد ة  وفاتدده:

                                                 
 -، تحقيق: ىهد الرحيم القشقري، كتخانه جميلي، الهور469ت  68الت الهرقاني للدارقط ي ي ( سؤا1

 باكستان.
 .5135ت  8/882(  الكاشف 8
 .6962ت  511(  تقريب التهذيب ي 9
 .5663ت  86/576(  تهذيب الكمال 4
 2825ت  4/52(  مي ان االىتدال 5
 .501ت  2/119(  الجرح والتعديل 6
 2825ت  4/52ىتدال (  مي ان اال7
 . 4/52( المرجع السابق 2
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، وكدددذا (8). وقدددال الصدددفدي: مدددات سدد ة ثدددالث وىشدددرين ومئدددة (1)ىشددرين ومئدددة 
. (4). وقددال ابددن الجدد ري: مددات سدد ة خمددس وىشددرين ومئددة(9)الحددافظ ابددن حجددر

وتردد في س ة وفاته ابدن حبدان والدذههي فقدال : سد ة ثدالث وقيدل سدبع وىشدرين 
 .  هللا أىلم .  خالصة حاله : ثقة ىابد .(5)ومئة 

 سالم بن ىهد هللا بن ىمدر : متفدق ىلدل توثيقده وفمامتده سدبقت ترجمتده 
 92ي 

 93. سبقت ترجمته ي الصحابي الجليل ىهد هللا بن ىمر
 93. سبقت ترجمته ي الصحابي الجليل: ىمر بن الخطاب 

 الحكم ىلل اإلس اد :
 أزهر بن س ان ضعيم الحديث . م كر؛ فيه ىلتان: األولل: أن 

ددل حسددن؛ َوُرَواتدده ثَِّقددات أثبددات،     قددال اإلمددام الم ددذري : ) َوفِّْسددَ اده ُمتَّصِّ
َ ان خالع َوَقاَل اْبن ىدي: َأْرُجو َأنه اَل َبْأ  بِّهِّ (   أهد .(6)َوفِّي َأْزَهر بن سِّ

      قلددت : لددم يوثددق أزهددر بددن سدد ان غيددر ابددن ىدددي كمددا نقددل اإلمددام
ي، وضددددعفه ابددددن معددددين ، وأحمددددد ، والعقيلددددي، وابددددن حبددددان، والسدددداجي، الم ددددذر 

 .  (7)والحافظان الذههي، وابن حجر فالراجح فيه أنه ضعيم الحديث
 ومع ضعف أزهر بن س ان إال أن فيه ىلة أخري، وهي :    
، فقددد أخددرج العقيلددي (2)أندده خالفدده فيدده ي يددد الدددورقي صدداحب الجواليددق   

ب اْلَجَوالِّيددقِّ َقدداَل: مددن حدددي (3)فددي الضددعفاء ْوَرقِّيُّ َأبددي اْلَفْضددلِّ َصدداحِّ يددُد الدددَّ ث: َي ِّ

                                                 
 9176ت  7/137(  الطبقات الكهرى 1
 .5/114(  الوافي بالوفيات 8
 .6962ت  511(  تقريب التهذيب ي 9
 ، مكتبة ابن تيمية.9516ت  8/874(  غاية ال هاية في طبقات القراء 4
 . 8/882، الكاشف  7/966(  الثقات البن حبان 5
 ، تحقيق: إبرا يم شمس الدين، دار الكتب العلمية . 8/997لترهيب له (  الترغيب وا6
 93(  راجع ترجمته ي 7
 (  لم أقف ىلل ترجمة له بعد طول بحث .2
 . 1/194(  الضعفاء الكهير 3
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يُء إَِّلل ُدكَّاٍن َفَيْقُعُد َسداَىًة فِّدي َأْصدَحابِّ  يُّ اَل َيَ اُل َيجِّ ٍع اأْلَْزدِّ َكاَن ُمَحمَُّد ْبُن َواسِّ
َثَ ا َقاَل: ُكْ ُت بِّ  ُخَراَساَن َمَع ُقَتْيَبَة َفاْسَتْأَذْنُتُه فِّي اْلَجَوالِّيقِّ َفَ َرى َأنَُّه َيْذُكُر َربَُّه، َفَحدَّ

دوَق  ْعُتُه َيدْذُكُر َأنَّدُه: " َمدْن َدَخدَل السُّ َن لِّدي، َفَلقِّيدُت َسدالَِّم ْبدَن َىْهددِّ لَِّّ َفَسدمِّ اْلَحج ِّ َفَأذِّ
دددا َرجَ  ْعدددُت إَِّلدددل َفَقددداَل: اَل إَِّلدددَه إِّالَّ لَُّ َوْحدددَدُه اَل َشدددرِّيَك َلدددُه... الحدددديث " َقددداَل: َفَلمَّ

يثِّ َفَكدداَن ُقَتْيَبددُة َيْرَكددُب فِّددي  ْثتُددُه بَِّهددَذا اْلَحدددِّ ُخَراَسدداَن َقدداَل لِّددي ُقَتْيَبددُة: َمددا َأَفددْدَتَ ا؟ َفَحدَّ
يُم: َكَأنَُّه ُيْرَجل  يَن َمرًَّة ُثمَّ َيْ َصرُِّع. َقاَل إِّْبَرا ِّ وقِّ َفَيُقوُلَها َأْرَبعِّ اأْلَيَّامِّ َفَيقُِّف فِّي السُّ

 ْيَبَة فِّي َهَذا َخْيٌر.لُِّقتَ 
يثِّ     ددْن َحدددِّ فوقفدده ىلددي سددالم مددن قولدده، ثددم قددال العقيلددي: َوَهددَذا َأْوَلددل مِّ

َ اٍن .  َأْزَهَر ْبنِّ سِّ
وقددد حكددم األ مددة ىلددل روايددة أزهددر بال كددارة والضددعف، وقددال الحددافط ابددن 

ىلددي بددن  -أي: أزهددر بددن سدد ان  -حجددر: ) وقددال أبددو غالددب األزدي: "ضددعفه 
 " وقدددددد بدددددين ذلدددددك العقيلدددددي ...دا فدددددي حدددددديث رواه ىدددددن ابدددددن واسدددددعالمددددددي ي جددددد

أهد فبان أن المقصود هذا الحدديث، وقدد حكدم ىلدل الروايدة المرفوىدة  (1)( فذكره 
يٌث َغرِّيٌب (   أهد  (8)اإلمام الترمذي بالغرابة فقال: ) َهَذا َحدِّ

 ىمدران بدن مسدلم الم قدري ) فدي  –(9)المتابعة الثالثة لعمرو بدن دي دار
 وجه ى ه( 

فقددال: ) َوَقددَرْأُت َىَلددل َىْهدددِّ اْلَحددافِّظِّ  (4)أخرجهددا الحددافظ الددذههي فددي التدداريخ
درِّ ْبدنِّ َطداُوٍ  َسدَ َة َسدْبَع َىْشدَرَة: َأَندا َحْمدَ ُة ْبدُن  ْبنِّ َبْدَراَن: َأْخَهَرَك َأْحَمُد اْبُن اْلَخضِّ

يَم اْلفَ  ، َأَنا َنْصُر ْبُن إِّْبَرا ِّ َلمِّيُّ وٍ  السُّ مِّ َىْهُد الرَّْحَمنِّ ْبُن َىْهدِّ َكرُّ يُه، َأْنَبَأ َأُبو اْلَقاسِّ ُِّ
، َثَ ددا  َشداٍم اْلَحَلهِّدديُّ ددُد ْبدُن َجْعَفددرِّ ْبددنِّ هِّ َمْشدَق: َأَنددا َأُبددو اْلَحَسدنِّ ُمَحمَّ ددرَّاُج بِّدِّ يد ِّ السَّ اْلَع ِّ

                                                 
 .1/804(  تهذيب التهذيب 1
 . 5/431(  الس ن 8
 ىن جده مرفوىًا. (  أي: في روايته ىن سالم بن ىهد هللا بن ىمر بن الخطاب ىن أبيه 9
 وقال : َأْخَهَرَنا َىْهُد الَحافِّظ بُن  13/432. وكذا في سير أىالم ال بالء  83/124( تاريخ اإلسالم 4

 َبْدَران ... به .
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، ُسددَلْيَماُن ْبددُن اْلُمَعدداَفل بَِّحَلددَب، َثَ ددا َأبِّددي، َثَ ددا ُموَسددل ْبددُن أَْىددَينَ  ، َىددْن َأبِّددي اأْلَْشددَهبِّ
ْمَراَن  َىْن  ،  ْبنِّ  ىِّ ُمْسلٍِّم، َىْن َسالِّمِّ ْبنِّ َىْهدِّ لَِّّ، َىْن َأبِّيهِّ، َىدْن ُىَمدَر ْبدنِّ اْلَخطَّدابِّ

وَق ... الحديث "  َقاَل: "َمْن َدَخَل  َىنِّ ال َّهِّي ِّ   السُّ
 دراسة اإلسناد :

أبدو ب، ىمداد الددين،  ىهد الحافظ بن بدران هو: ابدن شدهل بدن طرخدان،
 . روى ىددددن: أحمددددد بددددن طدددداو ، وموسددددل ْبددددن َىْهددددد القددددادر، وابددددن (1)ال ابلسددددي

راجددح، ... وغيددرهم. وى دده: الددذههي وقددال قددرأت ىليدده ىشددرة أجدد اء، وابددن مسددلم، 
 وابن نعمة،... وغيرهم .

َئةٍ  ت ِّ مِّ  (8)ولد : َسَ َة َىْشٍر َوسِّ
لة، شيخ نابلس، وُتُوفي  ب ابلس فِّدي قال الحافظ الذههي: الُمْس ِّد، الرحا   

ددْن  َئددٍة َىددْن َنْحددٍو مِّ ددت ِّ مِّ يَن َوسِّ الرابددع والعشددرين مددن ذي الحجددةِّ َسددَ َة َثَمدداٍن َوتِّْسددعِّ
َيتِّهِّ بُِّطورِّ َىْسَكرٍ  يَن َسَ ًة َوُدفَِّن بَِّ اوِّ   (9)تِّْسعِّ

َبددُة هللاِّ بددُن َأْحَمددَد بددنِّ َىْهدددِّ هللاِّ بددنِّ  ددر هددو: ابددنِّ  ِّ  طدداو ،  أحمددد بددن الَخضِّ
أبددو المعددالي، الصددوفي، روى ىددن: َأبِّْيددهِّ، َوَحْمددَ َة بددنِّ َكددَروَّ ، َواْبددنِّ َىَسدداكَِّر... 
، َوَىْهدُد الَحدافِّظِّ بدُن  ي ِّ دطِّ ، َوالتَّقِّديُّ ْبدُن الَواسِّ داُبْونِّي ِّ وغيرهم . وى ه: الَجَمداُل ْبدُن الصَّ

 َبْدَراُن ... وغيرهم .
  (4)وخمس مئة قال الحافظ الذههي: ولد بعد األربعين   
، وقددال الددذههي: (5)قددال ابددن العددديم: شدديخ حسددن صددحيح السددماع ثقددة   

دديلة  ًيددا، قليددل الَفضِّ وايددة، وكددان ُصددوفًيا، ىام ِّ ْلددم والر ِّ ددن بيددت العِّ ، وفددي  (6)وُهددَو مِّ
                                                 

ي: بفتح ال ون، وضم الباء بواحدة، وضم الالم، وكسر السين المهملة، هذه ال سبة إلل نابلس، 1 ( ال اُبُلسِّ
 [.    19/9ن. ] األنساب وهي بلدة من بالد فلسطي

 ، تحقيق: ب الهيلة، مكتبة الصديق، الطا ف .1/947( معجم الشيوخ الكهير للذههي 8
، ذيل طبقات الح ابلة  9ت  12/95. الوافي بالوفيات 581ت  58/958( راجع ترجمته تاريخ اإلسالم 9

 الريار. –، تحقيق: د/ ىهد الرحمن سليمان، مكتبة العهيكان 4/908
 . 19/722تاريخ اإلسالم  (4
 بيروت. -، تحقيق: د/ سهيل زكار، دار الفكر 8/789( بغية الطلب في تاريخ حلب 5
 . 19/722( تاريخ اإلسالم 6
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 . (1)موضع  خر: وكان قليل العلم
وفاتدده: قددال ابددن العددديم: تددوفي بدمشددق فددي رابددع شددهر رمضددان مددن سدد ة 

  (8)ن وست مئةخمس وىشري
و  السددلمي هددو: حمدد ة بددن أحمددد بددن فددار ، أبددو يعلددل.  (9)حمدد ة بددن َكددرُّ

دي  ) سدمع م ده موطدأ مالدك مدن روايدة  سِّ ْيَم الَمْقدِّ ْيه َنْصدر بدن إِّْبدَرا ِّ ُِّ روى ىن: الَف
ْسددَفَرايِّْي ِّي  ، َوَسددْهل بددن بِّْشددٍر اإلِّ َمْيلِّددي  دداَلمِّ الرُّ يحيددل بددن بكيددر(، وَمك ِّددي  بددن َىْهدددِّ السَّ
 ، دي  ي َىْهد الرَّْحَمنِّ بدن ُسدْلَطان، وُىَمدر بدن َىلِّديٍ  الُقَرشِّ ... وغيرهم. وى ه: الَقاضِّ

ْقرِّ ... وغيرهم.  َوُمْكَرم بن َأبِّي الصَّ
ْيَن َوَأْرَبعِّ مَئةٍ      (4)َمْولِّده: َيْوم اأَلضَحل، َسَ َة َثاَلٍث َوَسْبعِّ

وكدان شديخا قال ابن ىساكر: كتهدت ى ده بعدد أن تداب توبدة نصدوحا،    
، وكذا قال  (6)، وقال الذههي: وكان شيخا مباركًا حسن السمت (5)حسن السمت

 . (7)قال ابن العماد
ْيَن َوَخْمسِّ  وفاته: ُتُوف َِّي يوم السهت ثالث وىشرين صفر، َسَ ة َسْبٍع َوَخْمسِّ

 (2)مَئةٍ 
يدُه هددو: ابدن  ُِّ يَم اْلَف بدو الفددتح، إبدرا يم بددن داود، أ بددن  نصدر  َنْصدُر ْبدُن إِّْبددَرا ِّ

ْمَسدددار،  وَىْهددددِّ الدددرَّْحَمنِّ بدددن  المقدسدددي، الشدددافعي روى ىدددن: َأبِّدددي الَحَسدددنِّ بدددنِّ الس ِّ
ْيدددب  دددد بدددن ىدددوع الم ندددي ... وغيدددرهم. وى ددده: الَخطِّ الطَُّهْيددد ، َوَأبِّدددي الَحَسدددنِّ ُمَحمَّ

هِّ -البغدادي  ْن ُشُيْوخِّ َمْيلِّي، َ ُمَحمَّدُ  -َوُهَو مِّ  (3)هم بن َطاهِّر... وغير  َومك ِّي الرُّ

                                                 
 5544ت  16/148( سير أىالم ال بالء 1
 . . 8/784( بغية الطلب في تاريخ حلب 8
و : بفتح الكاع، وتشديد الراءالمهملة،  خره سين مهملة 9  [  7/198. ] اإلكمال ( َكرُّ
 .1742ت  80/938( سير أىالم ال بالء 4
 1742ت  15/130( تاريخ دمشق 5
 بيروت. –، تحقيق:  أبي هاجر ب السعيد، دار الكتب العلمية  9/87( العهر في خهر من غهر 6
 .6/832( شذرات الذهب 7
 .1742ت  15/131( تاريخ دمشق 2
 . 192، 13/197( سير أىالم ال بالء 3
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َمْشَق َقْهل الثَّاَلثِّْينَ   (1)ُولَِّد: َقْهل َسَ ةِّ َىْشٍر َوَأْرَبعِّ مَئة، َواْرَتَحَل إَِّلل دِّ
، وقددال تدداج الدددين السددبكي: (8)قددال ابددن ىسدداكر: كددان فقيهددا فاضددال    

أي:  –، وقدددال ابدددن كثيدددر : شددديخ المدددذهب بالشدددام (9)الجدددامع بدددين العلدددم والددددين
 ، ونقددددل هددددذه العبددددارة (4)يم مددددع ال هددددادة والعبددددادةوصدددداحب التصددددان –الشددددافعية 

وقدال الدذههي: الشديخ اإلمدام  (5)أبو بكر تقي الدين ابن قاضي شهبة فدي طبقاتده
 . (6)العالمة القدوة المحدث مفيد الشام شيخ اإلسالم

( 7)وفاتدده: تددوفي يددوم الثالثدداء التاسددع مددن المحددرم سدد ة تسددعين وأربددع مئددة

 .(2)وقال الصفدي: يوم ىاشوراء
دددرَّاُج هدددو: ابدددن أحمدددد بدددن  يددد ِّ السَّ دددمِّ َىْهدددُد الدددرَّْحَمنِّ ْبدددُن َىْهددددِّ اْلَع ِّ َأُبدددو اْلَقاسِّ

. روى ىدددن: أبدددي ىهدددد هللا ب بدددن (3)إسدددحاق، الحلهدددي المعدددروع بدددابن الطَُّهيددد ِّ 
عيسدددل البغددددادي، وأبدددي بكدددر ب بدددن الحسدددين السدددهيعي، وأبدددي الحسدددن ب بدددن 

قا الحلهدي ... وغيدرهم . وى ده : ىهدد الع يد  بدن جعفر بن ب بن هشام بن السد
أحمددد الكتدداني، وأبددو الفددتح نصددر بددن ابددرا يم ، وأبددو الحسددن بددن أبددي الحديددد... 

 وغيرهم.
، وقيدل فدي صدفر سد ة إحددى وأربعدين (10)مولده: س ة ثالثين وثالث مئدة

 .(11)وثالث مئة

                                                 
 13/196( سير أىالم ال بالء 1
 . 68/17( تاريخ دمشق 8
 ، تحقيق: د. محمود ب الط احي، دار هجر لل شر والتوزيع.5/951( طبقات الشافعية الكهرى 9
 هد .1419، تحقيق: اد/ أحمد ىمر هاشم، مكتبة الثقافة الدي ية، 431( طبقات الشافعيين ي 4
 .1/874( طبقات الشافعية 5
 13/196الم ال بالء ( سير أى6
 . 68/12( تاريخ دمشق 7
 . 87/99( الوافي بالوفيات 2
 [5/857( الطَُّهي : بضم الطاء، وفتح الموحدة، وسكون الياء  خر الحروع، وزاي معجمة. ] اإلكمال 3

  888ت  172هد ي 466( ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ألبي ب ىهد الع ي  الكتاني ت 10
 . 5/857البن ماكوال ( اإلكمال 11
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: كاندددت لددده أصدددول حسددد ة بخدددط أبدددي همدددام، (1)قدددال ىهدددد الع يددد  الكتددداني
 : شددديخ (9). وقدددال أبدددو الوليدددد البددداجي(8)وسدددماع حسدددن، كدددان يدددذهب إلدددل التشددديع

. ومدرة: وهدو ثقدة، (5). وقال الحافظ الذههي: الشديخ المعمدر المسد د(4)ال بأ  به
 . (7)، وكذا ابن العماد الح هلي(6)وفيه تشيع

وفاته: توفل ليلة السهت الرابع والعشرين من جمادى س ة إحددى وثالثدين 
 خالصة حاله : ثقة فيه تشيع. . (2)ةوأربع مئ

َشدداٍم اْلَحَلهِّدديُّ هددو : ابددن السددقاء . روى  ددُد ْبددُن َجْعَفددرِّ ْبددنِّ هِّ َأُبددو اْلَحَسددنِّ ُمَحمَّ
ىدددن : ب بدددن معددداذ دران، وسدددليمان بدددن المعدددافي . وى ددده : ىهدددد الدددرحمن بدددن 
 الطهي  السراج. ترجم له الحدافظ الدذههي فدي تداريخ اإلسدالم وسدكت ى ده. وذكدر

ولك ددده ذكدددر هدددذا اإلسددد اد وقدددال : هدددذا  (3)هدددد ( 950هدددد : 941أن وفاتددده بدددين ) 
فأقدددل درجدددات هدددذا  (11)، ومدددرة : إسددد اد صدددالح غريدددب(10)حدددديث حسدددن غريدددب

 الراوي ى ده أنه حسن الحديث  .
ْسددَع ي  . روى (18)سدليمان بددن المعددافل هدو : ابددن سددليمان، أبدو أيددوب، الرَّ

                                                 
ه( مؤرخ، من  466 - 923( ىهد الع ي  الكتاني هو: ابن أحمد بن ب بن ىلي التميمي، أبو ب،)1

ثها. له كتاب في  ىلل الس ين، وكتب أخرى ] األىالم لل ركلي « الوفيات»أهل دمشق كان محد 
 دار العلم للماليين[.  4/19

 .888ت  172له ي ( ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم 8
هو: سليمان بن خلف بن سعد التجيهي القرطهي، فُيه مالكي كهير، من رجال  ( أبو الوليد الباجي9

هد من مؤلفاته )الم تقل في شرح موطأ مالك( و)شرح المدونة( 474هد وتوفي 409الحديث، ولد س ة 
 [ 9/185كلي و)التعديل والتجريح لمن روى ى ه البخاري في الصحيح(. ] اإلىالم لل ر 

 . 9263ت  95/76( تاريخ دمشق 4
 981ت  17/437( سير أىالم ال بالء 5
 . 8/864( العهر 6
 .  5/154( شذرات الذهب 7
 الريار. –، دار العاصمة 172هد، ي 466( ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ألبي ب الكتاني ت 2
 . 450ت  7/319( تاريخ اإلسالم 3

  3/504( تاريخ اإلسالم 10
  17/433( سير أىالم ال بالء 11
الَرْسَع ل: بفتح الراء المهملة وسكون السين وفتح العين المهملة وكسر ال ون، هذه ال سبة إلل بلدة من  ( 18

 [ .  6/188ديار بكر يقال لها رأ  ىين . ] األنساب 
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 اني. ىن: أبيه، وى ه: أبو القاسم الطهر 
:) يقولددون هددو الددذي  -فددي ترجمددة أبددي الطيددب الددوراق  -قددال ابددن ىدددي 

حمل بن عيسدل هدذا سدليمان ْبدن المعدافل ْبدن سدليمان وكدان قاضدي رأ  العدين 
أهد  (1)حمله َىَلل أن روى ىن أبيه المعافل، ولم يكن قد سمع، ىن أبيه شيئا ( 

. وتدددرجم لددده (8)ادةقدددال الحدددافظ الدددذههي: فعلدددل هدددذا تكدددون روايتددده ىدددن أبيددده وجددد
 ( 9)الذههي في الضعفاء

 . (4)وفاته: توفي س ة ثالث وتسعين ومئتين
 خالصة حالة : ضعيم، وروايته ىن أبيه وجادة.

أبوه هو : المعافل بن سليمان، أبو ب، الرسع ي . روى ىدن: حكديم بدن 
نددافع، والقاسددم بددن معددن، وموسددي بددن أَْىددين ... وغيددرهم . وى دده: اب دده سددليمان، 

 وهالل بن العالء الرقي، وأبو زرىة الرازي... وغيرهم .   
ددد ْبددن ب بددن بدددر ابددن ال فدداخ     َثَ ا ُمَحمَّ : َحدددَّ قددال َأُبددو بكددر ْبددن المقددَر

َثَ ا المعدافل ْبدن  َثَ ا الحسن ْبن ُسَلْيمان قهيطة، قدال: َحددَّ الباهلي بمصر، قال: َحدَّ
.وقددال ابددن أبددي حدداتم ُسددئل ى دده أبددو (5)ُسددَلْيمان الحرانددي ثقددة، فددذكر ى دده حددديثاً 

، وقددال الحددافظ الددذههي: (7)، وذكددره ابددن حبددان فددي الثقددات(6)زرىددة فددذكره بجميددل
 ، (3)، ومرة : الحافظ الصدوق (2)ثقة

  

                                                 
 .  7/568الكامل في الضعفاء  ( 1
 . 9515ت  8/889مي ان االىتدال  ( 8
 .81.  وقد ذكرت هذه المسألة ي 8687ت  1/829غ ل في الضعفاء ( الم9
 . 816ت  6/343( تاريخ اإلسالم 4
 . 6040ت  82/146( تهذيب الكمال 5
 . 1297ت  2/401( الجرح والتعديل 6
 . 3/133( الثقات 7
 . 5511ت  8/874( الكاشف 2
 . 49ت  11/181( سير أىالم ال بالء 3
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، (8)، وقددال ابددن كثيددر : وثقدده الحسددن بددن سددليمان(1)ومددرة: وكددان صدددوقا
 .(4)وقا، وقال ابن العماد : وكان صد(9)وقال الحافظ ابن حجر: صدوق 

  .(5)وفاته: توفي س ة أربع وثالثين ومئتين. وروى له ال سا ي
 خَّلصة حاله: صدوق  

يد، وقيل: أبو خيثمة ، الج ري، الحراني . (6)ُموَسل ْبُن أَْىَيَن هو: َأُبو َسعِّ
روى ىددددن: أبيدددده أىددددين الجدددد ري، وأبددددي األشددددهب جعفددددر بددددن حيددددان العطدددداردي، 

اب ه ب بن موسل بن أىين، والمعدافل بدن وسفيان الثوري ... وغيرهم . وى ه: 
 ُسَلْيمان الرسع ي، والوليد بن مسلم ... وغيرهم .

، وقدددال ابدددن المددددي ي: كدددان صدددالحًا (7)قدددال ابدددن سدددعد: وكدددان صددددوقاً    
، وقددال أبددو زرىددة وأبددو حدداتم (3)، وقددال اإلمددام أحمددد: رجددل صددالح ثقددة(2)وسددطاً 

، وقدددال فدددي مشددداهيره: مدددن (11)قدددات، وذكدددره ابدددن حبدددان فدددي الث(10)الرازيدددان: ثقدددة
، وقددال الحددافظ ابددن حجددر: ثقددة (19)، وقددال الددذههي: ثقددة(18)متق ددي أهددل الج يددرة

                                                 
 .448ت  5/349( تاريخ اإلسالم 1
عفاء والمَجاهِّيل 8 ، مرك  ال عمان للبحوث 83ت  1/52( التكميل في الجرح والتعديل وَمْعرِّفة الث َِّقات والضُّ

– .  اليمن . قلت : يشير إلل اإلس اد الذي ذكره أبو بكر المقَر
 . 6744ت  597( التقريب ي 9
 . 9/160( شذرات الذهب 4
 . 6040ت  82/146( تهذيب الكمال 5
 [ واألكثر ىلل أن ك يته أبو سعيد .  1130ت  7/820ك اه مصعب بن سعيد ] التاريخ الكهير ( هكذا 6

ت  978، فتح الباب في الك ل واأللقاب ي 1982ت  1/969] راجع: الك ل واألسماء لمسلم 
بيروت، التعديل  -، دار المعرفة 1641ت  8/860، رجال صحيح مسلم البن م جويه 9833

 -دار اللواء لل شر والتوزيع  607ت  8/704ه البخاري في الجامع الصحيح والتجريح لمن خرج ل
 الريار [ .

 . 9367ت  7/995( الطبقات الكهرى 7
 ،تحقيق: موفق القادر.860ت  174( سؤالت ابن أبي شيبة لعلل بن المدي ي ي 2
  ورة، ط: األوللالمدي ة الم -، مكتبة العلوم والحكم914ت  878( سؤالت أبي داود لإلمام أحمد ي 3

 . 616ت  2/197( الجرح والتعديل 10
 .  7/452( الثقات 11
 .  836( مشاهير ىلماء األمصار ي 18
 . 5672ت  8/901( الكاشف 19
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 .  (1)ىابد من الثام ة
وفاتدده: قددال ابددن حبددان: مددات سدد ة سددبع وسددبعين ومئددة، وقيددل: خمددس    
، وغيرهمدا: أنده مدات سد ة (4)، وأبدو جعفدر ال فيلدي(9)، وجد م ابدن سدعد(8)وسبعين

 وروى له الجماىة ىدا الترمذي .، (5)سبع
 خالصة حاله : ثقة من رجال الشيخين .

يُّ  ، الحذَّاء. روى ىن: بكر (6)أبو األشهب هو: جعفر بن حيان، الُعَطارِّدِّ
ْبن َىهد لَِّّ الم ني، وتوبة الع هري، والحسدن الَبْصدرِّي  ... وغيدرهم. وى ده: ىهدد ا

 ع بن الجراح... وغيرهم.   لَّ ْبن المبارك، وىلي ْبن الجعد، ووكي
ين َقاَل: َحدثَ ا اأْلَْصَمعِّي َسمِّعت َأَبا اأْلَْشهب     مولده: ىن يحيل بن معِّ

 ، (2)َكاَنت س ة سبعين َأو إِّْحَدى َوسبعين (7)الجفرة َيُقول: َأنا جفري َوولدت َىام 
، وقدددددال اإلمدددددام أحمدددددد مدددددن (3)قدددددال ابدددددن سدددددعد: وكدددددان ثقدددددة إن شددددداء هللا

، (18)، وقدال أبدو حداتم الدرازي: صددوق (11)وقال العجلل: بصدري ثقدة، (10)الثقات
                                                 

 . 6344ت  543( تقريب التهذيب ي 1
 .  7/452( الثقات 8
 .836. ي  7/995( الطبقات الكهرى 9
 . 83/83( تهذيب الكمال 4
[ البن حبان أنه مات س ة س ة خمس وتسعين ومئة،  836األمصار ] ي ( جاء في مشاهير ىلماء 5

وهو تصحيم في المطهوع فقد ذكر في الثقات أنه مات س ة سبع وسبعين ومئة، وقيل: خمس 
[  1614ت  8/860وسبعين ، هكذا ىلل الشك ، وكذا ى د ابن م جويه في رجال صحيح مسلم ] 

 بدال من سبعين : تسعين .  هللا أىلم.  
( الُعَطارِّدي: بضم العين، وفتح الطاء، وكسر الراء والدال المهمالت، هذه ال سبة إلل ىطارد، وهو اسم 6

 [ . 3/449لبعض أجداد الم تسب إليه، وهو أبو ىمر أحمد بن ىهد الجبار بن ىطارد. ] األنساب 
   ة: وقعة كانت بين خالد بن الُجْفَرُة: بالضم،  خره هاء، " جفرة خالد " موضع بالبصرة. ويوم الجفر   ( 7

ىهد هللا بن خالد ابن أسيد بن ىهد شمس، وكان من قهل ىهد الملك بن مروان وبين أهل البصرة من 
أصحاب مصعب بن ال بير، ودامت الحرب بي هم وبين أهل البصرة أربعين يوما، وكان ال صر له، 

 مختصرًا [ . 8/147وبخالد بن ىهد هللا سميت: جفرة خالد.  ] معجم الهلدان 
 .9765ت  4/170( تاريخ ابن معين )رواية الدوري( 2
 . 9853ت  7/809( الطبقات الكهرى 3

 .1348ت  8/476( الجرح والتعديل 10
 .812ت  1/862( تاريخ الثقات 11
 .1348ت  8/476( الجرح والتعديل 18
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، (8)، وقال في مشاهيره: من أهدل الفضدل واالتقدان(1)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(4)، وقال الحافظ ابن حجر: ثقة من السادسة(9)وقال الحافظ الذههي: ثقة

دددِّ ْبددنِّ محهددوب: مددات فدد    ي  خددر يددوم مددن وفاتدده: َقددال الُبخددارِّيُّ َىددْن ُمَحمَّ
 ، وروى له الجماىة. (5)شعبان س ة خمس وستين ومئة

ْمددران  ، القصددير، روى ىددن: (6)مسددلم، َأُبددو بكددر، الم قددري  بددن  ىِّ ، الَبْصددرِّي 
...وغيرهم. وى دده: سددفيان  ، وأنددس ْبددن سدديرين، والحسددن الَبْصددرِّي  ددي  إبددرا يم التَّْيمِّ

 ء المكي ... وغيرهم . الثوري، وسويد ْبن َىْهد الع ي ، وىهد هللا ْبن رجا
قدددال ىهدددد الدددرحمن بدددن مهددددي ، ويحيدددل بدددن سدددعيد القطدددان: مسدددتُيم    
، وقدال أبدو حداتم (3)، وقدال اإلمدام أحمدد: ثقدة(2)، وقال ابن معين: ثقدة(7)الحديث

، وقددال ابددن حبددان: )أمددا روايددة أهددل بلددده ى دده فمسددتُيمة (10)الددرازي: ال بددأ  بدده
 ددده الغربددداء مثدددل سدددويد بدددن ىهدددد الع يددد  تشدددبه حدددديث األثبدددات، وأمدددا مدددا رواه ى

 ويحيدددل بدددن سدددليم ففيددده م ددداكير كثيدددرة، فلسدددت أدري أكدددان يددددخل ىليددده فيجيدددب 
أم تغيدددر حتدددل حمدددل ى ددده هدددذه الم ددداكير، ... بدددل اإلنصددداع ى ددددي فدددي أمدددره 
مجانبدددة مدددا روى ى ددده مدددن لددديس بمدددتقن فدددي الروايدددة، واالحتجددداج بمدددا روى ى ددده 

عدالة في جهة المتق ين، وهو ممدن أسدتخير هللا الثقات، ىلل أن له مدخاًل في ال
يثِّ َوفِّنََّمددا َذَكْرتُددُه أَلْجددلِّ َأنَّددُه أهددد (11)فيدده(  ، وقددال ابددن ىدددي: ) َوهددو َحَسددُن اْلَحدددِّ

                                                 
 .6/193( الثقات 1
 .1857ت  850( مشاهير ىلماء األمصار ي 8
 . .726ت  1/834( الكاشف 9
 . 395ت  140( تقريب التهذيب ي 4
 . 8/123( التاريخ الكهير 5
( المِّ َقرِّي: بكسر الميم، وج م ال ون، وفتح القاع والراء، هذه ال سبة إلل ب ل م قر ابن ىهيد. ] األنساب 6

18/453 ] 
 . 1630ت  6/904( الجرح والتعديل 7
 . 4/104( تاريخ ابن معين ) رواية الدوري( 2
 .976ت  909سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد ي  (3

 .. 6/904( الجرح والتعديل 10
 وقال كالمًا نحوه. 7/848. وذكره كذلك في الثقات  703ت  8/105( المجروحين 11
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ددْن ُيْكَتددُب  مَّ ، َوهدو مِّ يددثِّ ُد َىْ ددُه َقدْوٌم بِّتِّْلددَك اأَلَحادِّ يَهددا َغْيدُرُه َوَيَتَفددرَّ َيدْروِّي َأْشددَياَء ال َيْروِّ
يُثهُ   أهد. (1)( َحدِّ

، وقدددال الحدددافظ ابدددن حجدددر: صددددوق ربمدددا (8)وقدددال الحدددافظ الدددذههي: ثقدددة 
 .(4). وذكره العقيلي في الضعفاء (9)وهم، من السادسة

 خالصة حاله: صدوق ربما وهم ، ورواية أهل بلده ى ه صحيحة .
 الحكم على اإلسناد :

إسدد اده ضددعيم، فيدده: سددليمان بددن المعددافي، ضددعيم الحددديث، وفيدده    
 حم ة بن كرو  لم أقف فيه ىلل جرح أو تعديل.

 أبو ىهد هللا الفراء –(5)المتابعة الرابعة: لعمرو بن دي ار 
، َىددن  ، َىددن َأبددي ىهدددِّ لَِّّ الَفددر اءِّ راوْرديُّ ددراٌر: نددا الدددَّ قددال البخدداري: قدداَل ضِّ

 سالٍِّم، َنْحَوه .
 دراسة اإلسناد: 
دددَرارُ  ، التيمدددي، الطحدددان. روى ىدددن: ، أبدددو نعددديم(7)ُصدددَرد بدددن  هدددو: ا (6)ضِّ

سددفيان بددن ىيي ددة، وىهددد هللا ابددن المبددارك، وىهددد الع يدد  الدددراوردي... وغيددرهم، 
وى دده: البخدداري فدددي "أفعددال العبددداد"، وأبددو زرىدددة الددرازي، وأبدددو حدداتم الدددرازى ... 

 وغيرهم .
أقددوال المعدددلين: قددال أبددو حدداتم الددرازي: صدددوق، يكتددب حديثدده وال يحددتج 

 . (3)حافظ ابن حجر: صدوق له أوهام وخطأ، ورمي بالتشيع، وقال ال(2)به
                                                 

 .1870ت  6/170( الكامل البن ىدي 1
 .4878ت  8/35( الكاشف 8
 .5162ت  490( تقريب التهذيب ي 9
 .1915ت  9/904( الضعفاء الكهير 4
 ىن جده مرفوىًا. (  أي: في روايته ىن سالم بن ىهد هللا بن ىمر بن الخطاب ىن أبيه 5
رار: بكسر أوله مخففًا ] تقريب التهذيب ي 6  .8328ت  673( ضِّ
 [ 673( ُصَرد: بضم المهملة، وفتح الراء . ] المرجع السابق ي 7
 . 8046ت  4/465( الجرح والتعديل 2
 . 8328ت  673( تقريب التهذيب ي 3
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 أقوال المجرحين : 
، ومددرة: بالكوفددة كددذابان: أبددو نعدديم (1)قددال ابددن معددين: لدديس حديثدده بشدديء

، وقدال (9)، وقال ال سا ي: متروك الحدديث(8)ال خعي، وأبو نعيم ضرار بن صرد
ْعتُ  َثَ ا  َدُم ْبدددُن ُموَسدددل َقددداَل: َسدددمِّ دددَراُر  اْلُبَخدددارِّيَّ َقددداَل:  العقيلدددي: َحددددَّ  ُصدددَرَد  ْبدددُن  ضِّ

يثِّ  اُن: َمْتُروُك اْلَحدِّ ، وقدال (5)، وقال ابدن قدانع: ضدعيم يتشديع(4)َأُبو ُنَعْيٍم الطَّحَّ
ابن حبان: كان فقيهًا ىالمًا بالفرا ض، إال أنه يروي المقلوبات ىن الثقات حتل 

رح والدوهن، كدان يحيدل بدن إذا سمعها من كدان دخدياًل فدي العلدم شدهد ىليده بدالج
، وقدددال ابدددن (7)، وقدددال أبدددو أحمدددد الحددداكم: لددديس بدددالقوي ى ددددهم(6)معدددين يكذبددده

، (3)، وذكره الدارقط ي في الضدعفاء والمتدروكين(2)شاهين: كذاب يسرق الحديث
، وذكره الحافظ الذههي فدي الضدعفاء وقدال: قدال (10)وقال الساجي: ى ده م اكير

بدل هدو فيمدا اىتقدده  -، وقدال مدرة (18)قال مدرة: واه ، و (11)ال سا ي وغيره: متروك
 .  (19)من وضع ضرار

ددة، سدد ة  وفاتدده: قددال ابددن سددعد: تددوف ي بالكوفددة فددي ال صددف مددن ذى الحج 
 .(14)تسٍع وىشرين ومئتين، في خالفة هارون بن أبي إسحاق

                                                 
 –، تحقيق: ب أحمد نور ، مكتبة الدار 814ت  986( سؤاالت ابن الج يد ليحيل بن معين ي 1

 المدي ة.
 . 4/465( الجرح والتعديل 8
 . 910ت  53( الضعفاء والمتروكون له ي 9
 . 766ت  8/888( الضعفاء الكهير 4
 .732ت  4/456( تهذيب التهذيب 5
  .503ت  1/426( المجروحين 6
 . 19/905( تهذيب الكمال 7
 ، تحقيق: ىهد الرحيم القشقري، ط: األولل 914ت  119( تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين ي 2
 . 832ت  8/153( الضعفاء والمتروكون له 3

 .732ت  4/456( تهذيب التهذيب 10
 د مكة –، تحقيق: حماد األنصاري، مكتبة ال هضة الحديثة 1323ت  132( ديوان الضعفاء ي 11
 . 4841ح  8/672( تلخين المستدرك ) بهام  المستدرك ( 18
 . 4680ح  9/198( المرجع السابق 19
 .  6/972( الطبقات الكهرى 14
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 خالصة حاله: متروك، وكذبه غير واحد.
َراَوْردي ىهيددد بددن أبددي ىهيددد، أبددو ب، هددو: ىهددد الع يدد  بددن ب بددن  (1)الدددَّ

روى ىدن: حميددد الطويددل، وىهيددد هللا بددن ىمدر العمددري، وصددالح بددن كيسددان ... 
وغيددرهم. وى دده: شددعبة بددن الحجدداج، وىلددل بددن المدددي ي، وأبددو نعدديم الفضددل بددن 

 دكين ... وغيرهم.
 أقوال المعدلين: 

: مرة، و (9)، وقال ابن معين: ثقة(8)قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث يغلط
، وقددال اإلمددام أحمددد: (5)، وقددال ىلددل بددن المدددي ي: ى دددنا ثقددة ثهددت(4)ال بددأ  بدده

كددان معروفددًا بالطلددب، وفذا حدددث مددن كتابدده فهددو صددحيح، وفذا حدددث مددن كتددب 
ال ددا  وهددم، وكددان يقددرأ مددن كتددههم فيخطددل، وربمددا قلددب حددديث ىهددد هللا العمددري 

، وقال أبو حداتم الدرازي: (7)، وقال العجلي: مدني ثقة(6)يرويه ىهيد هللا بن ىمر
، قددال ال سددا ي: لدديس بدده بددأ ، وحديثدده ىددن (2)صدددوق ثقددة فددي الحددديث متعهددداً 

، وقال (10)، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطل(3)ىهيد هللا بن ىمر م كر

                                                 
َراَوْردي: بفتح الدال المهملة والراء والواو وسكون الراء األخرى وكسر الدال األخرى، وكان أبوه من 1 ( الدَّ

، وقال مدي ة بفار ، وكان مولل لجه -دارابجرد ي ة، فاستثقلوا أن يقولوا دارابجردى فقالوا: الدراَوْردي 
، 5/8947ج وب غرب إيران حاليًا] الموسوىة العربية الميسرة  -البخاري: دارابجرد موضع بفار  

كان جده م ها، وقال أحمد بن صالح: كان الدراَوْردي  من أهل   -بيروت[  –المكتبة العصرية، صيدا 
صفهان، وتقع وسط إيران بين طهران، وشيراز حاليًا ] الموسوىة العربية الميسرة وتسمل أ – أصههان

1/912  ]- . ، ن ل المدي ة، وكان يقول للرجل إذا أراد أن يدخل اندراور فلُبه أهل المدي ة الدراَوْردي 
 [ 5/990] األنساب 

 . 1449ت  5/438( الطبقات الكهرى 8
 . 923ت  184ي ( تاريخ ابن معين )رواية الدارمي( 9
 . 683ت  174( المرجع السابق ي 4
 . 160ت  187( سؤاالت ابن أبي شيبة البن المدي ي ي 5
  5/935( الجرح والتعديل 6
 .  1102ت  8/37( تاريخ الثقات 7
 . 1299ت  5/935( الجرح والتعديل 2
 . 12/134( تهذيب الكمال 3

 . 7/116( الثقات 10



 

 

 

 111 

، وقددال الحددافظ (1)الحددافظ الددذههي: صدددوق مددن ىلمدداء المدي ددة، وغيددره أقددوى م دده
 .(8)من كتب غيره فيخطلابن حجر: صدوق كان يحدث 

 أقوال المجرحين: 
قدددال أبدددو زرىدددة الدددرازي: سددديل الحفدددظ، فربمدددا حددددث بالشددديء مدددن حفظددده 

 . (4)، وقال ال سا ي: ليس بالقوي (9)فيخطل
، وقدددال ابدددن (5)وفاتددده: قدددال ابدددن سدددعد: مدددات سددد ة سدددبع وثمدددانين ومئدددة   

، وقددال (6)حبدان: فددي صددفر سدد ة سدت وثمددانين ومئددة وقيددل: سد ة اث تددين وثمددانين
 .(7)الذههي: في ذي القعدة س ة ست وثمانين ومئة

 خالصة حاله: صدوق، وحديثه ىن ىهيد هللا العمري م كر.
أبدو ىهدد هللا الفدراء، روى ىدن سدالم بدن ىهدد هللا . وى ده: ىهدد الع يد  بددن 

 ب الدراوردي.
هكددذا  –. وقددال أبددو حدداتم الددرازي: القدد از (2)ذكددره ابددن حبددان فددي الثقددات  

وقددال روي ىددن سددالم بددن ىهددد هللا وى دده الدددراوردي وقددال:  -ع وزاي معجمددةبقددا
 .(11)، وابن حجر(10)، وكذا قال الحافظان الذههي(3)مجهول

سدالم بددن ىهدد هللا بددن ىمدر ) متفددق ىلدل توثيقدده وفمامتده( سددبقت ترجمتدده 
 92ي 

                                                 
 . 9747ت  8/933، المغ ي في الضعفاء 854ت  8/699( مي ان االىتدال 1
 . 4113ت  952( تقريب التهذيب ي 8
 . 5/935( الجرح والتعديل 9
 . 12/134( تهذيب الكمال 4
 . 5/438( الطبقات الكهرى 5
 . 7/116( الثقات 6
 . 5/250( تاريخ اإلسالم 7
 . 7/666( الثقات 2
 . 1388ت  3/401( الجرح والتعديل 3

 . 10979ت  4/546( مي ان االىتدال 10
 .2342ت  3/103( لسان المي ان 11
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  93سبقت ترجمته ي  الصحابي الجليل: ىهد هللا بن ىمر 
  93سبقت ترجمته ي  ن الخطاب الصحابي الجليل ىمر ب

 الحكم ىلل اإلس اد:
إس اده ضعيم جدًا؛ فيه : ضرار بن صدرد: متدروك الحدديث، وكذبده    

 غير واحد، وأبو ىهد هللا الفراء: مجهول الحال .    
 **وىليه فال تخلو أسانيد هذا الوجه من ضعف**   

ابي دراسددددة إسدددد اد الوجدددده الثدددداني مددددن أوجدددده الخددددالع: وهددددو ىددددن الصددددح
مرفوىدا، بددون ذكدر الصدحابي  الجليل: ىهد هللا بن ىمر بدن الخطداب 

 الجليل: ىمر بن الخطاب .
 أن هذا الوجه جاء من ثالث طرق:  (1)ذكرت ى د تخريج الحديث   
 –، وىمدرو بدن دي دار  -في وجه ى ده -األول : رواه ) ب بن واسع    

ثدتهم ىدن : سدالم بدن ىهدد وىهيدد هللا ابدن ىمدر بدن حفدن ( ثال –في وجه ى ده 
 هللا بن ىمر ىن أبيه مرفوىًا.

 –، وهشام بدن حسدان  –في وجه ى ه  –الثاني: رواه ) ىمران الم قري  
( كالهمدددا ىدددن : ىهدددد هللا بدددن دي دددار ىدددن ىهدددد هللا بدددن ىمدددر  -فدددي وجددده ى ددده 

 مرفوىا.
الثالددث: ىددن ىهددد الددرحمن بددن زيددد بددن أسددلم ىددن أبيدده ىددن ىهددد هللا بددن   
 ىا.ىمر مرفو 
 : -) أ ( من طريق ابن واسع  –دراسة إس اد الطريق األول    
قال ابن بشران: َأْخَهَرَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْينِّ اآْلُجر ِّيُّ بَِّمكََّة، ث ا     

ددَ اٍن، يُد ْبددُن ُسددَلْيَماَن، َىددْن َأْزَهددَر ْبددنِّ سِّ ، ث ددا َسددعِّ َقدداَل:  َأْحَمددُد ْبددُن َيْحَيددل اْلُحْلددَوانِّيُّ
ٍع، َقاَل: َلقِّيُت َسالَِّم ْبَن َىْهدِّ لَِّّ ْبنِّ ُىَمَر، َفَقاَل: َأاَل ُأْخهُِّرَك  ْعُت ُمَحمََّد ْبَن َواسِّ َسمِّ
بَِّمددا، َأْخَهَرنِّيددهِّ َأبِّددي، َىددْن َرُسددولِّ لَِّّ َصددلَّل لَُّ َىَلْيددهِّ َوَسددلََّم؟ ُقْلددُت: َبَلددل. َقدداَل ... 

                                                 
 .83( ي 1
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 فذكره.
ددُد ْبددُن اْلُحَسددْينِّ اآْلُجددر ِّيُّ َأُبددو َبْكددٍر ُمحَ  هددو : ابددن ىهددد هللا . روى ىددن:  (1)مَّ

أحمد بن يحيل الحلواني وجعفر بن ب الفريابي، والمفضل بن ب الج ددي ... 
 ، وغيدددرهم . وى ددده: ىهدددد الملدددك ابدددن بشدددران، وىلدددي بدددن أحمدددد بدددن ىمدددر المقدددَر

 ومحمود بن ىمر العكهري ... وغيرهم. 
 (8)دادي: كددان ثقددة صدددوقا دي ددا، ولدده تصددانيم كثيددرةقددال الخطيددب البغدد  

المحددث صداحب كتداب  (9)وقال سدبط ابدن الجدوزي : كدان دي ًِّ دا، صدالًحا، َىفيًفدا
: وقال الحافظ الدذههي  (4)األربعين حديثا، وهي مشهورة به؛ وكان صالحا ىابدا

درِّْيمِّ ... ُث، الُقددْدَوُة، َشددْيُخ الَحددَرمِّ الشَّ َمداُم، الُمَحددد ِّ َوَكدداَن َصددُدْوقًا، َخي ِّددرًا، َىابدددًا،  اإلِّ
قال الحافظ السيوطي : َكاَن َىالما َىامال َصداحب سد ة  (5)َصاحَب ُس ٍَّة َوات َِّباٍع 

 .(6)دي ا ثَِّقة
 (7)وفاته: توفي في المحرم س ة ستين وثالث مئة

هددو: ابددن إِّسددحاق، أبددو جعفددر . روى ىددن:  (2)َأْحَمددُد ْبددُن َيْحَيددل اْلُحْلددَوانِّيُّ 
يد ْبدن ُسدَلْيَمان الواسدطي، ويحيدل بدن معدين ... وغيدرهم .  َأْحَمدد ْبدن ح هدل، وَسدعِّ
يَسل ْبن الهيثم التمدار، وىهدد البداقي  وى ه: َأْحَمد ْبن سلمان ال جاد، وَأْحَمد ْبن عِّ

 ْبن قانع ... وغيرهم.ا
                                                 

( اآْلُجر ِّيُّ : بفتح األلف وضم الجيم وتشديد الراء المهملة، هذه ال سبة الل ىمل اآلجر وبيعه، ونسبة الل 1
[ وقال ياقوت الحموي : ) محل ة كانت ببغداد من محال  نهر 1/62درب اآلجر أيضا . ] األنساب 

الغربي، سك ها غير واحد من أهل العلم، ي سب إليها أبو بكر ب بن الحسين بن ىهد  طابق بالجانب
 [ . 1/51هللا اآلجر ي الفُيه الشافعي ( . ] معجم الهلدان 

 .656ت  9/95( تاريخ بغداد 8
 هد 1494سوريا، ط : األولل  –، دار الرسالة العالمية، دمشق 17/480( مر ة ال مان 9
 .4/838 ( وفيات األعيان4
 .38ت  16/199( سير أىالم ال بالء 5
 هد 1409بيروت، ط: األولل  –، دار الكتب العلمية 256ت  973( طبقات الحفاظ ي 6
 .656ت  9/95( تاريخ بغداد 7
: بضم الحاء المهملة، وسكون الالم، وال ون بعد الواو واأللف، هذه ال سبة إلل بلدة حلوان، 2 ( اْلُحْلَوانِّيُّ

 [ .  4/819د ىرر سواد العراق ] األنساب وهي  خر ح
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 ( 8)ابن قطلوبغا  (1)وثقه ابن خراش، وابن أبي حاتم الرازي 
ث ين لست بقين من جمادى اآلخرة س ة ست وتسعين وفاته: توفي يوم اإل

 . (4)وقال أبو الحسين ب بن أبي يعلل : وسِّ ُّه: خمس وتسعون س ة (9)ومئتين
، يعدددرع بدددد "  سدددعيد بدددن سدددليمان هدددو: ابدددن كَ اَندددة، أبدددو ىثمدددان،  ي  دددطِّ الَواسِّ

، وفسماىيل ْبن زكريا، وحم ي  اد ْبن سعدويه " . روى ىن: أزهر اْبن س ان اْلُقَرشِّ
يد الددارمي،  َسَلَمة ... وغيرهم. وى ه: َأْحَمد ْبن يحيل الحلواني، وىثمان ْبدن َسدعِّ

 وقتيبة بن سعيد ... وغيرهم. 
 ، وقددددال  (5)أقدددوال المعددددلين : قدددال ابدددن سدددعد: وكدددان ثقدددة كثيدددر الحدددديث

، وقددال ابددن (6)أبددو حدداتم الددرازي: ثقددة مددأمون ولعلدده أوثددق مددن ىفددان إن شدداء هللا
، قدال ابدن (7)َوَكاَن ثقة مأمونا، حدج سدتين حجده، إال أنده َكداَن يصدحفالجوزي: 

، وقال الحافظ الذههي:) ثقدة مشدهور، (2)ىهد الهادي الصالحي : الحافُظ المس د
، وقدال الحدافظ ابدن حجدر : ثقدة حدافظ مدن (10)(  (3)صاحب حديث، وكان بد ازا

                                                 
 .8359ت  6/475( تاريخ بغداد 1
 .22ت  1/179( الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة 8
 . 8359ت  6/475( تاريخ بغداد 9
. ولكن فيه أنه توفي س ة ست وسبعين ، ولعله تصحيم والصواب تسعين، 1/29( طبقات الح ابلة له 4

 [ وكذا في تاريخ اإلسالم  1/498ات س ة ست وتسعين ومئتين ] العهر فقد ذكره الذههي في وفي
 [. 9/410[ وكذا ابن العماد الح هلي ] شذرات الذهب 88/22] 

 . 3/948( الطبقات الكهرى 5
 . 107ت  4/86( الجرح والتعديل 6
 –العلمية  ، تحقيق: مصطفل ىهد القادر ىطا، دار الكتب11/101( الم تظم في تاريخ األمم والملوك 7

 بيروت. 
، تحقيق: 931ت  8/54هد 744( طبقات ىلماء الحديث ألبي ىهد هللا بن ىهد الهادي الصالحي ت 2

 بيروت -أكرم الهوشي، مؤسسة الرسالة 
( اله از: بفتح الباء الم قوطة بواحدة وال ايين المعجمتين بي هما ألف، هذه اللفظة تقال لمن يهيع اله  وهو 3

 [.8/133األنساب الثياب.     ] 
. بفتح الباء الم قوطة بواحدة وال ايين المعجمتين بي هما ألف، هذه 9801ت  8/141( مي ان االىتدال 10

 [.8/133اللفظة تقال لمن يهيع اله  وهو الثياب. ] األنساب 
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 ، وروى له الجماىة . (1)كبار العاشرة
ال ىهددد هللا بددن أحمددد بددن ح هددل: َسددمِّعت أبددي َوذكددر أقددوال المجددرحين : قدد

ددددْئت َصدددداحب  ُسددددَلْيَمان َقدددداَل َكدددداَن  بددددن  سددددعيد   يم َمددددا شِّ ، وسددددئل الحدددداكُم (8)َتْصددددحِّ
؟ َقاَل: تكلُموا فِّيهِّ  الداَرقط ي فقال: فسعدويه  ي  طِّ  .(9)الَواسِّ

دة بَِّبْغدَداد سد ة خمدس َوىْشد ي اْلحجَّ رين وفاته: قدال ابدن حبدان: َمداَت فِّدي ذِّ
ْ هُ  َئَتْينِّ َيْوم الثُّاَلَثاء أَلْرَبع مضين مِّ   (5)زاد ابن الجوزي وله مئة س ة (4)َومِّ

خالصددة حالددده: ثقدددة احتجدددا بددده البخددداري ومسدددلم، ورد الحدددافظ ابدددن حجدددر 
 أهد   (6)كالم الدارقط ي بقوله : ) َهَذا تليين ُمْهَهم ( 

 (41أزهر بن س ان : ضعيم الحديث ) سبقت ترجمت ي 
 ( 48 بن واسع : ثقة ىابد ) سبقت ترجمته ي ب

سالم بن ىهد هللا بن ىمدر : متفدق ىلدل توثيقده وفمامتده ) سدبقت ترجمتده 
 (  92ي 

 (93) سبقت ترجمته  الصحابي الجليل : ىهد هللا بن ىمر 
 الحكم على اإلسناد:

 إس اده ضعيم؛ فيه: أزهر بن س ان ضعيم الحديث .
: واإلسدددد اد مددددن هددددذا الطريددددق  -ار ) ب ( مددددن طريددددق ىمددددرو بددددن دي دددد

ضعيم، فعمرو هذا متفق ىلل تضعيفه، وتركده الدبعض ) سدبقت ترجمتده ي 
98 ) 

ن ىمدددر بدددن حفدددن . كدددذلك ضدددعيم ، ) ت ( مدددن طريدددق: ىهيدددد هللا بددد
 اْلَخددوَّاُي متفددق ىلددل تضددعيفه . قددال أبددو حدداتم الددرازي :  َسددْلُم بددن ميمددون  : ففيدده

                                                 
 . 8983ت  897( تقريب التهذيب ي 1
 . 344ت  1/487( العلل لإلمام أحمد ) رواية اب ه ىهد هللا ( 8
 . 998ت  814( سؤاالت الحاكم للدارقط ي ي 9
 . 867/ 2( الثقات 4
 . 11/101( الم تظم 5
 .  405( هدي الساري ي 6
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ن : مدن عبداد أهدل الشدام وقدرا هم، ممدن غلدب ، وقدال ابدن حبدا(1)ال يكتب حديثه
ىليدده الصددالح حتددل غفددل ىددن حفددظ الحددديث وفتقاندده، فربمددا ذكددر الشدديء بعددد 

، (8)الشيء ويقلبده توهًمدا ال تعمدًدا، فبطدل االحتجداج بمدا يدروي إذا يوافدق الثقدات
، وتددوفي  فِّددي ُحددُدود (4)، وكددذا الحددافظ الددذههي(9)وذكددره ابددن الجددوزي فددي الضددعفاء

 . (5)رين والمئتيناْلعشْ 
فدددي  –دراسددة إسدد اد الطريددق الثدداني: جدداء مددن طريددق ) ىمددران الم قددري 

( كالهمدا ىدن ىهدد هللا بدن  -فدي وجده ى ده  –، وهشام بدن حسدان  -وجه ى ه 
 مرفوىا.  دي ار ىن ابن ىمر 

، (6)وقد ذكرت سابقا أن الصواب : ىمرو بن دي ار ال ىهد هللا بدن دي دار
 وىمرو بن دي ار متفق ىلل تضعيفه كما بي ت سابقا في الطريق األول .

دراسة إس اد الطريق الثالث: ضعيم جدًا؛ فيه : ىهد الرحمن بن زيد بن 
 .أسلم 

. وضددددعفه اإلمددددام (7)قددددال ابددددن سددددعد: كددددان كثيددددر الحددددديث ضددددعيفًا جددددداً 
 -المدي يأي: ابن  -. وذكره البخاري في الضعفاء، وقال: ضعفه ىلل (2)أحمد
. (10)وقددال أبددو حدداتم الددرازي: كددان فددي نفسدده صددالحًا، وفددي الحددديث وا يدداً  (3)جددداً 

مَّدن يقلدب اأْلَْخَبدار (11)وذكره ال سا ي في الضعفاء . وقال ى ه ابن حبان: َكداَن مِّ

                                                 
 . 1150ت  4/867( الجرح والتعديل 1
 . 496ت  1/492( المجروحين 8
 . 1476ت  8/10( الضعفاء والمتروكون البن الجوزي 9
 . 8585ت  1/874( المغ ي في الضعفاء 4
 .  9ت  15/127ي بالوفيات ( الواف5
 .  17( راجع ي 6
 .  8840ت  7/538( الطبقات الكهرى 7
 .5809  ت  9/871( العلل لإلمام أحمد ) رواية اب ه ىهد هللا( 2
 .  802ت  71( الضعفاء الصغير للبخاري ي 3

 .1107ت  5/899( الجرح والتعديل 10
 .960ت  66( الضعفاء لل سا ي ي 11
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ددديل َوفْسدددَ اد اْلَمْوُقدددوع  َواَيتددده مدددن رفدددع اْلَمَراسِّ َوُهدددَو اَل يعلدددم َحتَّدددل كثدددر َذلِّدددك فِّدددي رِّ
، وقدال الحدافظ ابدن حجدر:  (8)، وقدال الحدافظ الدذههي: ضدغفوه (1)الت دْرك َفاْستحقَّ 

 (9)ضعيم من الثام ة، توفي س ة اث تين وثمانين ومئة. 
دراسة إس اد الوجه الثالث من أوجه الخالع: وهو ىن الصدحابي الجليدل 

 موقوفًا. وجاء ذلك من طريقين : ىهد هللا بن ىمر بن الخطاب 
عر( كالهمدددا ىدددن ىمدددرو بدددن دي دددار اه ) سدددفيان، ومسدددالطريدددق األول: رو 

 .ى ه
 ىدددن  -فدددي وجددده ى ددده –الطريدددق الثددداني: ىدددن أبدددي بكدددر بدددن ابدددي شددديبة 

 أبي األحمر ىن مهاصر بن حهيب ى ه .
دراسددة إسدد اد األول: ضددعيم؛ مددداره ىلددل ىمددرو بددن دي ددار، وهددو متفددق 

 .(4)ىلل ضعفه
نقطاع بين أبي األحمدر دراسة إس اد الطريق الثاني: وىلة هذا اإلس اد اال

 (5)ومهاصر كما بين سابقاً 
 

  

                                                 
   .8/57( المجروحين 1
  9135ت  1/682( الكاشف 8
  9265ت  940( تقريب التهذيب ي 9
 . 98( ي 4
 .40( ي 5
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 المبحث الثالث
 المطلب األول

 الشواهد، والحكم على الحديث
 حسب ما وقفت ىليه فإن للحديث ثالثة شواهد :
 الشاهد األول : من حديث أنس بن مالك مرفوىًا 

 مرفوىاً   الشاهد الثاني: من حديث ىهد هللا بن عبا  
 من حديث أبي صالح مرساًل .الشاهد الثالث: 

 تخريج الشاهد األول:
قال : أخهرنا الشريم أبو الفتدوح ب بدن  (1)أخرجه كمال الدين بن العديم

قدال:  -قدراءة ىليده بدمشدق غيدر مدرة -ب بن ب بدن ىمدروك البكدري الصدوفي
أخهرندددا أبدددو األسدددعد  بدددة الدددرحمن بدددن ىهدددد الواحدددد بدددن ىهدددد الكدددريم بدددن هدددوازن 

قددال: أخهرنددا الشديخ أبددو صددالح أحمدد بددن ىهددد الملدك المددؤذن سدد ة تسددع  القشديري 
وستين وأربدع مئدة قدال: أخهرندا الشديخ أبدو ىهدد الدرحمن ب بدن الحسدين السدلمي 
قال: أخهرنا أبو جعفر ب بن أحمد بن سعيد الرازي س ة ثالث وأربعدين وثدالث 

قدال: حددث ا ي يدد  -ءإمدال -مئة قال: أخهرنا أبو ىلي الحسين ابن داوود الهلخدي
مددن دخددل : »  بددن هددارون قددال: حدددث ا حميددد ىددن أنددس قددال: قددال رسددول هللا ا

سددوقا مددن أسددواق المسددلمين فقددال: ال إلدده إال هللا وحددده، كتددب هللا لدده ألددف ألددف 
 «حس ة، ومحي ى ه ألف ألف سيئة، وب ل له قصرًا في الج ة

 فاإلسناد فيه: : (2)دراسة اإلسناد
بددن أحمددد بددن سددعيد، الددرازي، هددو: الُمْكتِّددب، ضددعفه الدددار أبددو جعفددر ب  (1

 ، وقدددال الحدددافظ الدددذههي: ال أىرفددده، لكدددن أتدددل بخهدددر باطدددل، هدددو (3)قط دددي

                                                 
 . 8/1005هد ، 660( بغية الطلب البن العديم ت 1
حتل ال يطول البحث وي يد ىن القدر المحدد من قهل  سأكتفي بدراسة وبيان العلة في اإلس اد فقط( 8

 الجامعة، ومجلة ال شر .
 . 5/51( لسان المي ان 9
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. وذكددره سددبط ابددن العجمددي فدديمن رمددي بوضددع الحددديث، (1) فتدده ... وذكددره
 .(2)وذكر كالم الحافظ الذههي
) ولدم ي كدر :  -بعدد نقلده لكدالم الحدافظ الدذههي  -قال الحافظ ابدن حجدر

ىليدده إال حددديث واحددد، جمددع فيدده بددين أبددي العبددا  بددن حمدد ة،  ب بددن نعدديم، 
أهدد تدوفي فدي جمدادى اآلخدرة سد ة أربدع وأربعدين وثدالث  (9)وكان سد ه يحتمدل ( 

 (4)مئة
قددال الخطيددب البغدددادي: لددم يكددن  (5)أبددو ىلددي، الحسددين بددن داوود، الهلخددي ( 8

ى نسددخة َىددْن ي يددد بددن َهدداُرون، َىددْن حميددد، داود ثقددة، فإندده رو  بددن  اْلُحَسددْين  
، وذكدره (7)، وذكدره ابدن الجدوزي فدي الضدعفاء (6)َىْن أنس، أكثرها موضدوع

، وقددال الحددافظ الددذههي: أحددد (2)سددبط ابددن العجمددي فددي مددن رمددي بالوضددع
 (10).توفي ب يسابور س ة اث تين وثمانين ومئتين (3)المتروكين

 ضعيف جدا ؛ فيه:فالحديث 
 الرازي، ضعفه الدار قط ي، واتهمه الذههي.أبو جعفر 

 الحسين بن داود الهلخي؛ متروك، واتهمه الخطيب البغدادي.

                                                 
 .7146ت  9/457( مي ان االىتدال 1
، تحقيق: صبحل السامرا ي، ىالم 618ت  816( الكشف الحثيث ىمن رمي بوضع الحديث له ي 8

 بيروت. –الكتب 
 . 197ت  5/40( لسان المي ان 9
 5/41( المرجع السابق 4
: بفتح الباء الموحدة وسكون الالم وفي  خرها الخاء المعجمة، هذه 5 ل  ال سبة الل بلدة من بالد ( الَهْلخِّ

[ . وهي مدي ة قديمة من مدن أفغانستان تقع في شمال  8/909خراسان يقال لها بلخ ] األنساب 
بيروت، ط:  –أوراق شرقية  112مدي ة إسالمية ي  1000البالد بين كابول وأكسو . ] موسوىة 

 األولل 
 .  4059ت  2/576( تاريخ بغداد 6
 .  221ت  1/818( الضعفاء والمتروكون 7
 .  892ت  32( الكشف الحثيث ىمن رمي بوضع الحديث ي 2
 .  888ت  6/740( تاريخ اإلسالم 3

 .  4059ت  2/576( تاريخ بغداد 10
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  الشددداهد الثددداني : ىدددن الصدددحابي الجليدددل: ىهدددد هللا بدددن عبدددا  
 مرفوىاً 

، ث ا (1)قال ابن الس ي َث ِّي ُىَمُر ْبُن اْلَخطَّابِّ َث ِّي َأْحَمُد ْبُن ُزَهْيٍر، َحدَّ : َحدَّ
يٍد، َأُبو  اجِّ ْبنِّ أرطاة، َىدْن َنْهَشدلِّ ْبدنِّ َسدعِّ ، َىْن َصَدَقَة، َىنِّ اْلَحجَّ يُّ َحْفٍن الت ِّ  ِّيسِّ

ٍم، َىنِّ اْبنِّ َعبَّاٍ ،  اكِّ ْبنِّ ُمَ احِّ حَّ فذكره :  َىْن َرُسولِّ لَِّّ   َىنِّ الضَّ
 َوُسدددددْبَحاَن لَِّّ، َواَل َحدددددْوَل َواَل ُقدددددوََّة  وزاد" اَل إَِّلدددددَه إِّالَّ لَُّ، َ لَُّ َأْكَهدددددُر، َواْلَحْمدددددُد لَِّّ،

إِّالَّ بِّاهللَِّّ " وفيه: " َكَتَب لَُّ َى َّ َوَجلَّ َلُه َأْلَفْي َأْلفِّ َحَسدَ ٍة، َوَمَحدا َىْ دُه َأْلَفدْي َأْلدفِّ 
 َسي َِّئٍة، َوَرَفَع َلُه َأْلَفْي َأْلفِّ َدَرَجٍة ".

 : فيه اإلسنادف
ميُن. هللا، أبو معاوية، وُيقال: أبو ب ، َصَدَقة هو: ابن ىهد  (1  السَّ

يد بن ىهد الع يد : قدال  أقوال المعدلين: َقال َىْمرو بن َأبي سلمة ىن َسعِّ
: من حدثك بذاك الحديث؟ فقلت: الثقة ى دي وى دك ي   . (8)لي اأَلوزاىِّ

. وقال دحيم: محلده (9)وقال أحمد بن صالح المِّْصرِّي: ما به بأ  ى دي
. وقددال أبددو حدداتم الددرازي: محلدده الصدددق (4)يددر أندده كددان يشددوبه القدددرالصدددق، غ

 (5)وأنكر ىليه رأى القدر فقط
. وقال اإلمام أحمد: ما كداَن (6)أقوال المجرحين: قال ابن معين: ضعيم

دددْن َحديثِّدددهِّ ُمْرَسدددل َىدددْن َمْكحدددوٍل َفهدددَو  دددْن َحديثدددهِّ َمْرفدددوع َفهدددَو ُم َكدددٌر، َومدددا كددداَن مِّ مِّ
اَأْسهُل، وُهَو  دًّ . وقال مسلم: م كدر (2). وذكره البخاري في الضعفاء(7)َضعيٌم جِّ

                                                 
   580( ىمل اليوم والليلة ي 1
 .19/196( تهذيب الكمال 8
 .19/197( المرجع السابق 9
 .4/483( الجرح والتعديل 4
 .4/490( الجرح والتعديل 5
 .482ت  199تاريخ ابن معين ) رواية الدارمي( ي ( 6
 .8778ت  8/986( التاريخ األوسط 7
 .172ت  76( الضعفاء الصغير ي 2
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، (9)،  وقددال ال سددا ي: ضددعيم(8). وقددال أبددو زرىددة الددرازي: قدددريًا لي دداً (1)الحددديث
يثُددُه َمَ دداكِّيُر،  ، َأَحادِّ يثِّ يُم اْلَحددِّ وَقدال أبددو جعفدر العقيلددي، َلددْيَس بَِّشدْيٍء، ُهددَو َضددعِّ

يُثُه َشيْ  مَّدن َيدْروِّي الموضدوىات َىدن (4)ًئاَلْيَس َيْسوِّي َحدِّ . وقال ابن حبدان: َكداَن مِّ
ْ َد التََّعجُّب . وقال ابن ىدي: وأحاديث صددقة (5)اأْلَْثَبات اَل يْشَتغل بروايته إِّالَّ ىِّ

م ها ما توبع ىليه وأكثره مما، اَل ُيَتاَبُع َىليه، َوهو إلل الضعف أقدرب م ده إلدل 
. وقال ابن شاهين: ليس بشديء. (7)ي ضعيم. وقال الدارقط ي: شام(6)الصدق

، وقددددال ابددددن (2)ضددددعيم الحددددديث أحاديددددث م دددداكير. لدددديس يسددددوي حديثدددده شدددديئاً 
. وقدددال الحدددافظ ابدددن (10)، وقدددال الحدددافظ الدددذههي: ضدددعيم(3)الجدددوزي: ضدددعيم

، وال ََّسا ي، وابن ماجه ي  . مات  (11)حجر: ضعيم من السابعة، روى له الت ِّْرمِّذِّ
 خالصة حاله: ضعيم  . (18)س ة ست وستين ومئة

اج ْبن أرطاة هو: ابن َثْور بن ُهَهيرة،  (8  اْلَحجَّ
أقددوال المعدددلين: قددال شددعبة: اكتهددوا ىددن حجدداج بددن أرطدداة، وابددن إسددحاق 

ومددددرة: لدددديس بدددده  (14)، وقددددال ابددددن معددددين: صددددالح الحددددديث(19)فإنهمددددا حافظددددان
قول: ي -يع ي أحمد بن ح هل  -، وقال أبو طالب: سمعت أبا ىهد هللا (15)بأ 

                                                 
 .9028ت  8/752( األسماء والك ل له 1
 .4/490( الجرح والتعديل 8
 .907ت  52( الضعفاء والمتروكون ي 9
 . 792ت  8/807( الضعفاء الكهير 4
 .1/974( المجروحين 5
 .5/112الكامل في الضعفاء ( 6
 .835ت  8/152( الضعفاء والمتروكون للدار قط ي 7
 .906ت  111( تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين ي 2
 .1630ت  8/54( الضعفاء والمتروكون البن الجوزي 3

 .8924ت  1/508( الكاشف 10
 .8305ت  875( تقريب التهذيب ي 11
 .19/192تهذيب الكمال  (18
 .1/460تدال مي ان االى (19
 .819ت  67تاريخ ابن معين ) رواية طهمان( ي  (14
 .8/198تاريخ ابن معين ) رواية ابن محرز(  (15
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كدان الحجداج مددن الحفداظ. قلددت: فلدم لدديس هدو ى ددد ال دا  بددذلك؟ قدال: ألن فددي 
، وقددال (1)حديثدده زيددادة ىلددل حددديث ال ددا ، لدديس يكدداد لدده حددديث إال فيدده زيددادة

، (8)العجلي: جا   الحديث، إال أنه كان صاحب إرسال ... ىيب ىليه التدليس
م الدرازي: صددوق يددلس ، وقدال أبدو حدات(9)وقال أبو زرىة الرازي: صدوق يدلس

ىدن الضدعفاء يكتددب حديثده، وفذا قدال: حدددث ا، فهدو صدالح ال يرتدداب فدي صدددقه 
وحفظده إذا بدين السدماع، وال يحدتج بحديثده، لدم يسدمع مدن ال هدري وال مدن هشددام 

، وقال يوسدف بدن خدراش: كدان مدلسدا، وكدان حافظدًا (4)بن ىروة وال من ىكرمة
، وقددددال (6)التدددددليس، يكتددددب حديثدددده، وقددددال ابددددن ىدددددي: ىيددددب ىليدددده (5)للحددددديث

الخطيددب البغدددادي: أحددد العلمدداء بالحددديث والحفدداظ لدده ... وكددان مدلسددًا يددروي 
 . (7)ىمن لم يلقه

، وذكدددره (2)أقددوال المجدددرحين: قدددال ابدددن سدددعد: وكددان ضدددعيفًا فدددي الحدددديث
، وقددال يعقددوب بددن شدديبة: ) واهددي الحددديث، فددي حديثدده (3)البخدداري فددي الضددعفاء

، وقال ال سا ي: كدوفي (11)، وكان أحد الفقهاء((10)وهو صدوق اضطراب كثير، 
يثِّددهِّ (18)لدديس بددالقوي  يٌم، َواَل ُيْحددَتجُّ بَِّحدِّ ، وقددال ابددن حبددان: (19)، وقددال مددرة: َضددعِّ

                                                 
 .9/156الجرح والتعديل  (1
 .864ت  1/824تاريخ الثقات  (8
 .9/156الجرح والتعديل  (9
 .9/156الجرح والتعديل  (4
 .5/486تهذيب الكمال  (5
 .8/587الكامل البن ىدي  (6
 .4834ت  3/199تاريخ بغداد  (7
 .8538ت  6/948الطبقات الكهرى  (2
 .76ت  46الضعفاء الصغير ي  (3

قلت : لعله يقصد بأنه صدوق في حديثه، أو يقصد ديانته، وال تع ل المع ل االصطالحي لها؛ ألنه  (10
ر كالمه بواهي الحديث.  لم يضف إلل صدوق كلمة الحديث، واهم من هذا أنه صدَّ

 .55/487ب الكمال تهذي (11
 ، ولم أقف ىليه في كتابه الضفعاء. 8/512الكامل البن ىدي  (18
 .4329ح  2/38الس ن له ك: قطع السارق، ب: تعليق يد السارق في ى قه  (19
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... َتركدده ابددن اْلُمَبددارك، َوَيْحَيددل اْلَقطَّددان، َواْبددن مْهدددي َويحيددل بددن  (1)َكدداَن صددلفاً 
مهدددم لَّ  دددين، وأحمدددد ْبدددن َحْ َهدددل َرحِّ دددينَ معِّ ، وقدددال الددددار قط دددي: اَل ُيْحدددَتجُّ (8) َأْجَمعِّ

يثِّدددهِّ  ، وقدددال الحدددافظ الدددذههي: أحدددد (4)وذكدددره ابدددن الجدددوزي فدددي الضدددعفاء ،(9)بَِّحدِّ
، وقدال الحدافظ ابددن حجدر: صدددوق كثيدر الخطددأ (5)األىدالم ىلدل لددين فدي حديثدده

ن ، ذكدددره الحدددافظ ابدددن حجدددر: مدددن المرتبدددة الرابعدددة مددد(6)والتددددليس، مدددن السدددابعة
مراتب التددليس وهدم: المشدهرون بالتددليس ىدن الضدعفاء، وقدال الحدافظ: وصدفه 

 (7)ال سا ي، وغيره بالتدليس ىن الضعفاء 
وفاته: ذكدره ابدن خيداط فدي وفيدات سد ة أربدع وأربعدين ومئدة، وقدال: مدات 

، وجددد م ابدددن حبدددان، وابدددن حجدددر أنددده مدددات سددد ة خمدددس (2)قهدددل خمدددس وأربعدددين
لبخدداري فددي األدب، ومسددلم مقرونددًا بغيددره، والبدداقون.  روى لدده ا ،(3)وأربعددين ومئددة

 خالصة حاله: صدوق كثير الخطأ، والتدليس  
يد هددو: ابددن وردان، أبددو ىهددد هللا، الخراسدداني، قددال أبددو (9 داود  َنْهَشددل ْبددن َسددعِّ

وقال البخاري:) أحاديثه م اكير، وقال: قدال إسدحاق  ،(10)الطيالسي: كذاب
، وقددال أبدددو حددداتم الدددرازي: لددديس بقدددوي، (11)بددن إبدددرا يم: كدددان نهشدددل كدددذابًا(

                                                 
ْ د ال َّا ، وأبغضوه َفُهَو:  (1 َصلٌِّف، َوهِّي صلَِّفٌة. ] المعجم الوسيط  صلفًا: َصلِّف ُفاَلن: لم يحظ ىِّ

 القاهرة[ .  -صلف " لمجمع اللغة العربية، دار الدىوة  مادة " 1/581
 .807ت  1/863المجروحين  (8
، ح 1361، ح 1840، وكذا ىقب ح  854ح  1/199الس ن له ك: الطهارة، ب: الوضوء بال هيذ  (9

8148 . 
 .760ت  1/131الضعفاء والمتروكون . (4
 .1786ت  1/452، مي ان االىتدال 382ت  1/911الكاشف  (5
 .1107ت  158تقريب التهذيب ي  (6
 ..112ت 43( طبقات المدلسين ي 7
 .481تاريخ خليفة بن خياط ي  (2
 .158تقريب التهذيب ي  ، و1/863( المجروحين 3

 . 2/436( الجرح والتعديل 10
 .8401ت  2/115التاريخ الكهير  (11
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، وقدددال ال سدددا ي : متدددروك الحدددديث (1)متدددروك الحدددديث، ضدددعيم الحدددديث
، (3)، وقال أبو سدعيد ال قداش: روى ىدن الضدحاك الموضدوىات(2)خراساني

، وذكدددددره سدددددبط ابدددددن العجمدددددي فددددديمن رمدددددي (4)وقدددددال الحدددددافظ الدددددذههي: واه 
وذكدددره  (6)بددده إسدددحاق، وقدددال الحدددافظ ابدددن حجدددر: متدددروك، وكذ(5)بالوضدددع

 روى له ابن ماجه .   (7)هد[  170هد : 161الحافظ الذههي في وفيات] 
ٍم هدددددددو: أبدددددددو القاسدددددددم، ويقدددددددال: أبدددددددو ب، وقيدددددددل:  اك ْبدددددددن ُمدددددددَ احِّ دددددددحَّ  الضَّ

 (، الهاللي. 2أبو الحكم)
 ، (11)، والعجلددددي(10)، واإلمددددام أحمددددد(3)أقددددوال المعدددددلين: قددددال ابددددن معددددين

، زاد َأْحَمددد: مددأمون، ذكددره ابددن حبددان فددي الثقددات، (18)وأبددو زرىددة الددرازي: ثقددة 
، وقدددال الحدددافظ الدددذههي: حسدددن الحدددديث احدددتج بددده (19)وقدددال الددددار قط دددي: ثقدددة

، وقددددال الحددددافظ ابددددن حجددددر: صدددددوق كثيددددر اإلرسددددال، مددددن (14)أصدددحاب السدددد ن
 (15)الخامسة

يد: كان شدعب ، َىْن يحيل ْبن َسعِّ ي ِّي  ة أقوال المجرحين: َقال ىلي ْبن اْلَمدِّ

                                                 
 .8867ت  2/436الجرح والتعديل  (1
 .533ت  109الضعفاء والمتركون ي  (8
 .264ت  10/473تهذيب التهذيب  (9
 .5224ت  8/987الكاشف  (4
 .203ت  862الكشف الحثيث ىمن رمي بوضع الحديث ي  (5
 .7132ت  566تقريب التهذيب ي  (6
 .418ت  4/591تاريخ اإلسالم  (7
 [ . 5/143قال ابن ىدي: "وأبو القاسم" أصح. ] الكامل  (2
قال: أبو القاسم،  1436ت  9/919ابن معين )رواية الدوري( وفي تاريخ  4/452الجرح والتعديل  (3

 وسكت.
 .8975ت  8/903العلل رواية )اب ه ىهد هللا(  (10
 .774ت  1/478تاريخ الثقات  (11
 .4/452الجرح والتعديل  (18
 . 4/454تهذيب التهذيب  (19
 .1324ت  132ديوان الضعفاء ي  (14
 .8372ت  820تقريب التهذيب ي  (15
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ال يحددددث ىدددن الضدددحاك بدددن مددد احم، وكددددان ي كدددر أن يكدددون لقدددي ابدددن عبددددا  
يد: كددان الضددحاك    قددط، وَقددال فددي موضددع  خددر: ىددن يحيددل بددن َسددعِّ

 . (1)ى دنا ضعيفاً 
   قضية سماىه من الصحابي الجليل : ىهد هللا بن عبا  

 أوال : من أثبت السماع
ث ا يحيدل بدن  دم، قال ابن أبي خيثمة: حدث ا ىهد الرحمن بدن صدالح حدد

ىن شريك، ىن جويهر، ىدن الضدحاك، قدال: مدا رأيدت بيًتدا أكثدر خهدً ا، ولحًمدا، 
 (8) وىلًما، من بيت ابن عبا  

 َوَقددال أبددو ج دداب الكلهددي، ىددن الضددحاك: جدداورت ابددن عبددا  
 .(9)سبع س ين

،  قلدددت: وهدددذا يددددل ىلدددل مجاورتددده لهيدددت ىهدددد هللا بدددن عبدددا  
 اله، فال يبعد أن يكون سمع م ه.وتردده ىليه، ومعرفة أحو 

 ثا يا : من  فى السماع
قددال أبددو حدداتم الددرازي: نددا أبددو سددعيد األشددج نددا أبددو أسددامة ىددن معلددل بددن 
خالد ىن شعبة ىن ىهد الملدك بدن ميسدرة قدال: قلدت للضدحاك سدمعت مدن ابدن 

؟ قددال: ال. قلددت: فهددذا الددذي تددروى ىمددن أخذتدده؟ قددال: ى ددك،  عبددا  
 .(4)وىن ذا، وىن ذا

وقال أيضًا: ث ا صالح بن أحمد بن ح هل قال: نا ىلي بن المدي ي قدال: 
مدد احم  بددن  الضددحاك  سددمعت يحيددل بددن سددعيد يقددول: كددان شددعبة ي كددر أن يكددون 

 .(5) لقل ابن عبا  
وقال أيضًا: ث ا يونس بدن حهيدب ندا أبدو داود ندا شدعبة ىدن مشداش قدال: 

                                                 
 . 19/834لكمال تهذيب ا (1
 .  869: 1/868قهول األخبار  (8
 . 19/834تهذيب الكمال  (9
 .4/452الجرح والتعديل  (4
 .4/452الجرح والتعديل  (5



 

 

 

 

141  

ال. قلددت: رأيتدده؟ شدديئًا؟ قددال:   قلددت للضددحاك سددمعت مددن ابددن عبددا  
 . (1)قال: ال

، وقال ابن حبان: (8) وقال أبو زرىة: لم يسمع من ابن عبا  
 .(9)وال من أحد من الصحابة شيئاً   لم يسمع من ابن عبا  

، ومددن زىددم أندده  وقددال مددرة: ولددم يشددافه أحدددًا مددن أصددحاب رسددول هللا  
 .(4)فقد وهم  لقي ابن عبا  

 ماىه مدددددن الصدددددحابي الجليدددددل ىهدددددد هللا بدددددن وىليددددده فددددداألكثر ىلدددددل ىددددددم سددددد 
وقددد روى أكثددر مددن أثددر ىددن الضددحاك يفيددد ىدددم السددماع   عبددا  

يٍد الدذي أثهدت السدماع َفإِّنَّدُه َلدْيَس بَِّشدْيءٍ؛  دا ُجدَوْيهِّر ْبدن َسدعِّ م ه وال رؤيتده، َوَأمَّ
دديٍن، وَ  يٍد اْلَقطَّدداُن، َوَيْحَيددل ْبددُن َمعِّ َفُه َيْحَيددل ْبددُن َسددعِّ ِّ َفَقددْد َضددعَّ َىلِّدديُّ ْبددُن َىْهدددِّ لَّ

، وقددال الحددافظ الددذههي: تركدده الدددار  يَل اْلُبَخددارِّيُّ ددد ْبددُن إِّْسددَماىِّ ،  ُمَحمَّ ي ِّيُّ اْلَمدددِّ
(. خالصددة حالدده : صدددوق، كثيددر اإلرسددال، ولددم يسددمع مددن 5قط ددي وغيددره)
 ابن عبا  

 الحكم على اإلسناد: 
، والحجدداج إسدد اده ضددعيم جدددًا؛ فيدده: صدددقة السددمين: ضددعيم الحددديث

بددن أرطدداة: صدددوق كثيددر الخطددأ واإلرسددال، ونهشددل بددن سددعيد: متددروك الحددديث 
 ورمدددداه بالكددددذب غيددددر واحددددد، والضددددحاك لددددم يسددددمع مددددن الصددددحابي الجليددددل ابددددن 

 . عبا  
 الشاهد الثالث : عن أبي صالح مرسَّل  

قددال الحددافظ ابددن حجددر: ) قددال الدددارقط ي فددي "غرا ددب مالددك": حدددث ا ب 

                                                 
 . 453: 4/452المرجع السابق  (1
 . 453: 4/452المرجع السابق  (8
 . 902مشاهير ىلماء األمصار ي  (9
 .6/420الثقات  (4
،الجرح والتعديل 8929ت  80/857، والتاريخ الكهير 1/63ن محرز( تاريخ ابن معين )رواية اب (5

 . 1802ت  1/192، المغ ي في الضعفاء 131ت  1/857، المجروحين 8846ت  8/540
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َث ا سدددالم بدددن ب بدددن نددداهض  بدددن فدددار  بدددنا حمددددان المعهددددي مدددن كتابددده َحددددَّ
َث ا أبو مقاتل السمرق دي ىن مالك... وذكدر  َث ا مخلد بن القاسم َحدَّ المقدسي َحدَّ
حددديثًا . ثددم قددال: وبدده إلددل مالددك ىددن سددمي، َىددن أبددي صددالح رفعدده: مددن دخددل 

وهدو  ال: مرسدل، السوق فقال: ال إله إال هللا وحدده ال شدريك لده ... الحدديث. وقد
 مالك، َوال ىن سمي ومخلد ضعيم ومن دونه. ىن  محفوظ  غير  

: وأبددددو مقاتدددل هدددو: حفدددن بدددن سددددلم -أي: الحدددافظ ابدددن حجدددر  –قلدددت 
 .  فالحديث مرسل، مسلسل بالضعفاء فأغ ل ىن دراسته . (8)( (1)تقدم

 خَّلصة الدراسة
ة أسدانيدها بعد تخدريج الحدديث، وبيدان طرقده ومتابعاتده، وشدواهده، ودراسد

 تهين اآلتي:
مدددار هددذا الحددديث ىلددل سددالم بددن ىهددد هللا بددن ىمددر واختلددف ىليدده ىلددل 

 ثالثة أوجه:
الوجه األول: ى ه ىن ىهد هللا بن ىمدر رضدي هللا ى همدا ىدن ىمدر بدن 

 الخطاب رضي هللا ى ه مرفوىًا وفيه أربعة طرق:
ي دار األول: ىن ىمرو بن دي ار ى ه وفس اده ضعيم؛ فيه: ىمرو بدن د

 هذا ضعيم، مضطرب الحديث. 
 الثاني: تابعه المهاصر بن حهيب وفس اده: م قطع .

وفسدد اده ضددعيم، وحكددم  –فددي وجده ى دده  –الثالدث: تابعدده ب بددن واسددع 
 ىليه العقيلي بال كارة.

وفسدددد اده  –فددددي وجدددده ى دددده  –الرابددددع: تابعدددده ىمددددران بددددن مسددددلم الم قددددري 
 ضعيم، وفيه من لم أقف ىليه. 

 تابعه أبو ىهد هللا الفراء، وفس اده ضعيم جدًا. الخامس: 
مرفوىًا،  الوجه الثاني: ىن سالم بن ىهد هللا بن ىمر ىن أبيه 

                                                 
 [. 8644ت  9/855قال الحافظ ابن حجر: وهاه قتيبة شديدًا، وكذبه ابن مهدي ] لسان المي ان  (1
 .  7687ت  12/17لسان المي ان  (8
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 بدون ذكر ىمر بن الخطاب رضل هللا ى ه. وفيه ثالثة طرق :
 ، وىمددددرو بددددن -فددددي وجدددده ى دددده –الطريددددق األول: ىددددن )ب بددددن واسددددع 

 ( )به ثتهم: ىن سالمبن حفن( ثالوىهيد هللا بن ىمر  –في وجه ى ه  -دي ار 
وطريق ب بن واسع ضعيم؛ فيه : أزهدر بدن سد ان: ضدعيم الحدديث، 
والطريدددق الثددداني ضدددعيم كدددذلك فيددده : ىمدددرو بدددن دي دددار مضدددطرب الحدددديث، 

 والثالث ضعيم كذلك ؛ فيه : سلم بن ميمون الخواي: ضعيم الحديث. 
وهشدددام بدددن  –فدددي وجددده ى ددده  –الطريدددق الثددداني: ىدددن ) ىمدددران الم قدددري 

ي دددار ىدددن ىهدددد هللا بدددن ىمدددر ( ىدددن ىهدددد هللا بدددن د -فدددي وجددده ى ددده –حسدددان 
 ، والصواب: أنه ىمرو بن دي ار وهو : مضطرب الحديث .مرفوىاً 

الطريددق الثالددث: ىددن ىهددد الددرحمن بددن زيددد بددن أسددلم ىددن أبيدده ىددن ابددن   
ىمددر رضددي هللا ى همددا مرفوىددًا ، وفسدد اده ضددعيم جدددا؛ فيدده: ىهددد الددرحمن بددن 

 زيد : ضعيم جدًا.
موقوفددددًا، وروي مددددن   الوجدددده الثالددددث: ىددددن ىهددددد هللا بددددن ىمددددر 

 طريقين :
األول: ىددن ) سددفيان ، ومسددعر ( كالهمددا ىددن: ىمددرو بددن دي ددار ، وهددو 

 مضطرب الحديث .
الثدداني: ىددن أبددي بكددر بددن أبددي شدديبة ىددن أبددي األحمددر ىددن مهاصددر بددن 

 حهيب ) به ( وفس اده م قطع.
 تحرير أوجه الخَّلف

ىن أبيه  لت: ال يبعد أن يرويه ىهد هللا بن ىمر بن الخطاب ق
مباشددرة، فددرواه مددرة هكددذا، ومددرة هكددذا ، ومددا   مرفوىددًا ، ثددم سددمعه مددن ال هددي 

روي مدن قولده وفن كدان موقوفدًا إال أن لده حكددم الرفدع، فهدذا ممدا ال مجدال للددرأي 
 فيه 

ددن القددولِّ حُ    قددال الحددافظ ابددن حجددر: ) ومثددالُ  ْكمددًا ال َتْصددريحًا: المرفددوعِّ مِّ
دددددددحابيُّ « مصددددددددرية» سدددددددرا يليَّاتِّ  -َأْن يقدددددددوَل الصَّ   -الَّدددددددذي لدددددددم يْأُخدددددددْذ َىدددددددنِّ اإلِّ

ْخبارِّ ىنِّ  ال  ما  مجاَل لالْجتِّهادِّ فيهِّ، وال لُه تعلٌُّق بهيانِّ ُلغٍة َأو شرحِّ غريٍب؛ كاإلِّ
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دددن بدددْدءِّ الَخْلدددقِّ وَأْخبدددارِّ األنهيددداءِّ   ، «صدددالة والسدددالمىلددديهم ال»األمدددورِّ الماضددديةِّ مِّ
دا يْحُصدُل بفِّْعلِّدهِّ  ْخبداُر ىمَّ َأو اآلتيةِّ كالمالحمِّ والفَِّتنِّ وَأحوالِّ يومِّ الُيامةِّ. وكذا اإلِّ

قاٌب َمْخصوٌي.   ثواٌب َمْخصوٌي َأو ىِّ
دددددرًا لدددددُه،  ؛ ألنَّ إِّخبددددداَرُه بدددددذلك يقَتضدددددي ُمْخهِّ  وفِّنَّمدددددا كددددداَن لدددددُه ُحْكدددددُم الَمرفدددددوعِّ

ددددحاَبةِّ ومددددا ال َمجدددداَل لالجتِّهددددادِّ فيدددد  هِّ َيقَتضددددي ُموقِّفددددًا للقا ددددلِّ بددددهِّ، وال ُموقِّددددَف للصَّ
إِّاَل  ال هدديُّ صددلَّل هللُا ىليددهِّ و لددهِّ وسددلََّم، َأو بعددُض َمددن ُيْخهِّددُر َىددن الُكتددبِّ القديمددةِّ، 
فلهذا وقَع االْحتِّراُز ىنِّ القسمِّ الثَّاني، وفِّذا كاَن كذلك؛ فلُه ُحْكُم مدا لدو قداَل: قداَل 

َعُه م ددُه  رسددوُل هللاِّ صددلَّل ددا سددمِّ  هللُا ىليددهِّ و لددهِّ وسددلََّم؛ فُهددو َمْرفددوٌع؛ سددواٌء كدداَن ممَّ
طٍة(    (1)َأو ى ُه بواسِّ

 فهذا الحديث إخبار ىما بفعله يحصل ثواب، وال ُيخهر بهذا إال ال هي 
 بوحي من هللا تعالل .

 أما الشواهد : فقد وقفت له ىلل ثالثة شواهد، ال تخلو من ضعف 
 : ىن أنس رضي هللا ى ه مرفوىًا ، وفس اده ضعيم جدًا الشاهد األول

مرفوىددددًا، وفسددددد اده  الشدددداهد الثددددداني: ىددددن ىهدددددد هللا بددددن عبدددددا  
 ضعيم جدًا 

الشدددداهد الثالدددددث: ىدددددن أبددددي صدددددالح مرسددددداًل ، وهددددو ضدددددعيم إلرسددددداله ، 
 ومسلسل بالضعفاء.

  وىليه: فدال يخلدو إسد اد مدن ضدعف، فأحسدن أحدوال هدذا الحدديث أنده حسدن
بهددددذه المتابعددددات والشددددواهد، خاصددددة وأن الحددددديث مددددن بدددداب فضددددا ل  لغيددددره

 األىمال .
  

                                                 
 . 107: 106ال ظر ي  ن هة (1
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 المطلب الثا ي
بعض األوهام التي وقع فيها صاحب القول الموثوق في تصدحيح حدديث 

 (1)السوق 
أوال: خددرج الحددديث ىلددل المتابعددات، وحقدده أن يخددرج ىلددل الخددالع ىلددل 

ه جماىدة ى ده ىدن أبيده ىدن الراوي فسالم بن ىهد هللا بن ىمر اختلف ىليه فروا 
بددددون ذكدددر ىمدددر بدددن  –جدددده مرفوىدددًا ، ورواه جماىدددة ى ددده ىدددن أبيددده مرفوىدددًا 

 ، ورواه جماىدددة ى دددده ىدددن ىدددن ىهددددد هللا بدددن ىمددددر الخطددداب 
موقوفدددًا ، وهدددذا أوقعددده فدددي بعدددض األوهدددام، والخلدددط ، ولددديس المقصدددود مدددن هدددذا 

ال أقف كثيرًا مع هدذه  البحث الرد ىليه، وفنما بيان وجه الحق في المسألة، ولذا
 : (8)األمور، ولكن سأقف مع الخالصة والترجيح فقط 

أوال: َذَكدددر فقدددط متابعدددات طريدددق: ىمدددرو بدددن دي دددار قهرمدددان  ل ال بيدددر، 
والحددديث مددداره ىلددل سددالم بددن   ىهددد هللا بددن ىمددر، واختلددف ىليدده ىلددي ثالثددة 

تده ى ده ىدن أوجه: فطريق ىمرو بن دي ار وجه واحد من هدذه األوجده وهدو رواي
سالم بن ىهد هللا بن ىمر بن الخطاب ىن أبيه ىن جده مرفوىًا، والوجه الثاني 

مباشرة ، والثالث موقوع ىليه، وىمرو بن دي دار هدذا  رفعه ابن ىمر 
 ُروى ى ه الثالثة أوجه فاكتفي صاحب القول الموثوق بروايته الوجه األول فقط.

صددر بددن حهيددب وقددال: " حسددن ثانيددًا: ذكددر فددي المتابعددات متابعددة: المها
 لذاته" .

قلت: هذا اإلس اد وفن كان ظاهره الحسن، إال أنه م قطع كما بي دت ى دد 
، وهدددذا مدددا جعلددده يصدددحح الحدددديث باىتبدددار (9)دراسددة هدددذا الطريدددق والحكدددم ىليددده

                                                 
األردن، ط:  –هو: أبو أسامة سليم بن ىيد الهاللي ، والكتاب طبعته دار الصواب للكتاب، ىمان  (1

 م ، ويوزع بمصر في دار األمام أحمد بالقاهرة.  8006 -هد 1487األولل 
 من الطبعة المشار إليها .   22ي  (8
 . 40ي  (9
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 طرقه وشواهده ألجله، وهو م قطع . 
 ثالثًا: ذكر ضمن الشواهد حديث ىهد هللا بن ىمر بن الخطاب 

وهدذا لديس شداهدًا، بدل هدو مدن بداب الخدالع ىلدل  -من ثالثة طرق  –وىًا مرف
 الددددددددراوي، فحددددددددديث ىمددددددددر بددددددددن الخطدددددددداب إنمددددددددا يرويدددددددده ى دددددددده اب دددددددده ىهددددددددد هللا 

فددرواه ى دده مددرة مرفوىددًا، ورفعدده مددرة بدددون ذكددره، وذكددره مددن  بددن ىمددر ا
 قوله ثالثة.

  - مددددع حددددديث ابددددن ىمددددر -رابعددددًا : لددددم يددددذكر ضددددمن الشددددواهد
وقدال: ضدعيم جددًا، وهدو كدذلك ، ولده  هد هللا بدن عبدا  إال حديث ى

 شاهدان  خران غير هذا :
 األول: ىن أنس رضي هللا ى ه مرفوىًا ، وفس اده ضعيم جدًا .
 الثاني: ىن أبي صالح السمان، وهو مرسل ومسلسل بالضعفاء.
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 الخاااااااااااااااتماااااااااااة
 ل هذا البحث ما يلي:من أهم ال تا ج التي توصلت إليها من خال

اْلَباُب إَِّذا َلْم »الجمع واالستقصاء مظ ة الصواب، قال ىلي بن المدي ي: 
  (1)«َيَتَهيَّْن َخَطُؤهُ  َلْم  َتْجَمْع ُطُرَقُه 

اتباع الم هج السليم في التخريج، وتتبع الطرق هو الطريق الموصدل إلدل 
 الحكم األصوب.

 سب ما وقفت ىليه. ال تخلو أسانيد هذا الحديث من ضعف ح
 جميع شواهده ال تخلو كذلك من ضعف .

 هذا الحديث ىلل أحسن أحواله أنه حسن لغيره بمتابعاته وشواهده.
 العلم رحم بين أهله، وكما يقولون كم ترك األول لآلخر.

والحمد ح أواًل، و خرًا، ظاهرًا وباط ًا، ىلل ما أْرَشد وَىلَّم، َوَوفَّق وَأْلَهم،   
  ىلل سيدنا ب ال هي األكمل، وىلل  له وصحبه وسلم. وصلل هللا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                 

، المحقق: د. محمود 1614ت  8/818مع للخطيب البغدادي، الجامع ألخالق الراوي و داب السا  (1
 . 1329 -هد 1409الريار،  –الطحان ال اشر: مكتبة المعارع 
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 المراجااااع
 القرآن الكريم جل من أ زله 

دْن َأْطدَراعِّ اْلَعْشدَرةِّ للحدافظ ابدن حجدر ت   (1 إِّْتَحاع اْلَمَهَرة بِّاْلَفَوا ِّد اْلُمْهَتَكدَرة مِّ
يةدد المدي دة هد ، تحقيق: د/ زهير بن ناصر، مرك  خدمة السد ة ال هو 258

 م 1334هد د 1415الم ورة، ط: األولل 
هددد ، تحقيددق: 690أسددد الغابددة فددي معرفددة الصددحابة لعدد  الدددين بددن األثيددر  (8

ىلددل ب معددور، وىددادل ىهددد الموجددود، دار الكتددب العلميددة، ط:األولددل 
 هد  1415

ه دار الكتددب العلميددة د 935أمددالل اإلمددام ب بددن إسددحاق بددن م ددده ت   (9
 هد .1418له ان ، ط : االولل بيروت 

هدددد، تحقيدددق: ىدددادل 490أمدددالي ىهدددد الملدددك بدددن ب بدددن ىهدددد هللا بدددن ت  (4
 م. 1337هد 1412يوسف الع ازي، دار الوطن د الريار، ط: األولل، 

 هدددددددد، تحقيدددددددق: 649األحاديدددددددث المختدددددددارة لضدددددددياء الددددددددين المقدسدددددددي ت  (5
 له ددددان،  –وت د/ ىهددددد الملددددك بددددن ىهددددد هللا، دار خضددددر للطباىددددة، بيددددر  

 هد  1480ط: 
هددددد، 446اإلرشدددداد فددددي معرفددددة ىلمدددداء الحددددديث ألبددددي يعلددددل الخليلددددي ت  (6

الريددددددار، ط: األولددددددل  –تحقيددددددق: د/ ب سددددددعيد ىمددددددر، مكتبددددددة الرشددددددد 
 هد 1403

هددد 258اإلصددابة فددي تمييدد  الصددحابة للحددافظ شددهاب الدددين بددن حجددر ت  (7
 ه1415ألولل تحقيق: ىلل ب معور، دار الكتب العلمية، ط: ا

هدددددد ، دار العلدددددم 1939األىدددددالم لخيدددددر الددددددين بدددددن محمدددددود ال ركلدددددي ت  (2
 م.8008للماليين ط: الخامسة ىشرة 

هد ، تحقيق: ىهدد الدرحمن 568األنساب لعهد الكريم بن ب السمعاني ت  (3
ابن يحيل المعلمي اليماني وغيره، مجلس دا رة المعارع العثمانية د حيدر 

 م[ 1368 -هد  1928،  باد، ط : األولل
  



 

 

 

 

111  

اإلكمددال فددي رفددع االرتيدداب ىددن المؤتلددف والمختلددف فددي األسددماء والك ددل  (10
 له ان .-بيروت-هد  دار الكتب العلمية 475واألنساب البن ماكوال ت 

هدد، تحقيدق: 660بغية الطلب في تاريخ حلب لكمدال الددين بدن العدديم ت  (11
 بيروت . -د/ سهيل زكار، دار الفكر 

هدد تحقيدق: 987يان خطأ البخاري في تاريخه البن أبدي حداتم الدرازي ت ب (18
ىهد الرحمن بن يحيدل المعلمدل اليمداني، دا درة المعدارع العثمانيدة بحيددر 

  باد .
هددد 838البحددر ال خددار ألبددي بكددر أحمددد بددن ىمددرو المعددروع بدداله ار ت  (19

 تحقيق: محفوظ الرحمن زين هللا و خري 
ايدة الددوري ( تحقيدق: أحمدد ب ندور سديم ، مركد  تاريخ ابن معين ) رو  (14

هدددد ، مكتبدددة العلدددوم 1933ط : األولدددل  مكدددة المكرمدددة، –البحدددث العلمدددي 
 والحكم 

تدداريخ ابددن معددين ) روايددة الدددارمي (، تحقيددق: د. أحمددد ب نددور سدديم،   (15
 دمشق. –دار المأمون 

دددب ب  (16 مرتضدددل، تددداج العدددرو  مدددن جدددواهر القدددامو  ألبدددي الفددديض، الملق 
بيددددددي )ت  هدددددد(،  حققددددده مجموىدددددة مدددددن المحققدددددين، طبعدددددة دار 1805ال َّ

 الهداية. 
ه، تحقيق: سدامي بدن سديد الصدقار، 697تاريخ  ربل البن المستوفي ت  (17

 م1320العراق، ط :  –وزارة الثقافة واإلىالم 
هد  ، 925تاريخ أسماء الثقات ألبي حفن ىمر بن أحمد بن شاهين ت  (12

الكويددددددت، ط: األولددددددل  –السددددددامرا ي، الدددددددار السددددددلفية  تحقيددددددق: صددددددبحي
 هد1401

هددد، 925تداريخ أسددماء الضدعفاء والكددذابين لعمدر بددن أحمدد بددن شداهين ت  (13
 هد . 1403تحقيق: ىهد الرحيم القشقري، ط: األولل 

تددداريخ اإلسدددالم َوَوفيدددات المشددداهير َواألىدددالم لشدددمس الددددين أبدددي ىهدددد هللا  (80
: د/ بشددددددار ىددددددو اد معددددددروع، دار الغددددددرب هددددددد، تحقيددددددق742الددددددذههي ت 
 اإلسالمي.
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هدد ، تحقيدق: مصدطفل 469تاريخ بغداد ألبي بكر الخطيب البغدادي ت  (81
 هد1417بيروت، ط: األولل  –ىهد القادر، دار الكتب العلمية 

هدد ، 861تاريخ الثقات للعجلي ألحمد بن ىهدد هللا بدن صدالح العجلدل ت  (88
 المدي ددددددة الم ددددددورة ط:  -مكتبددددددة الدددددددار  تحقيددددددق: ىهددددددد العلدددددديم البسددددددتوي،

 هد 1405األولل 
هددد  تحقيددق: ىمددرو بددن 571تدداريخ دمشددق ألبددي القاسددم ابددن ىسدداكر ت  (89

 -هدددددد 1415غرامدددددة العمدددددروي، دار الفكدددددر للطباىدددددة وال شدددددر والتوزيدددددع، 
 م  1335

هددد، تحقيددق: 258تبصددير الم تبدده بتحريددر المشددتبه للحددافظ ابددن حجددر ت  (84
 له ان . –ر، المكتبة العلمية، بيروت ب ىلي ال جا

 تكملددة إكمددال اإلكمدددال فددي األنسددداب واألسددماء واأللقددداب البددن الصدددابوني  (85
 بيروت. –ه ، دار الكتب العلمية 620ت 

هدد ، تحقيدق: د/ ب ىوامددة ، 258تقريدب التهدذيب للحدافظ ابددن حجدر ت  (86
 م1326 -هد 1406دار الرشيد د سوريا، ط: األولل، 

تلخين المتشابه في الرسم ألبي بكر الخطيب البغدادي، تحقيق: سدكي ة  (87
 م.1325الشهابي، دار: طال  ، دمشق، ط: األولل 

هددد ، مطبعددة دا ددرة المعددارع 258تهددذيب التهددذيب للحددافظ ابددن حجددر ت  (82
 هد 1986ال ظامية، اله د، ط: األولل 

 الددددين المددد ي تهدددذيب الكمدددال فدددي أسدددماء الرجدددال لإلمدددام يوسدددف جمدددال   (83
 –هدددددد ، تحقيدددددق: د. بشدددددار ىدددددواد معدددددروع، مؤسسدددددة الرسدددددالة 748ت  

 م1320 – 1400بيروت، ط: األولل، 
هد، تحقيق: محمود إبرا يم 856التاريخ األوسط ألبي ىهد هللا البخاري ت  (90

 م1377-هد 1937حلب، ط: األولل  –زايد، دار الوىي 
بن سهل البصري الفسوي( حققها:  التاريخ الكهير رواية ) أبي الحسن ب (91

، للطباىة وال شر والتوزيع، الريارب بن صالح الدباسي، دار: المتمي  
 م،  8013 -هد  1440ط : األولل، 
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هددددد،  656الترغيددددب والترهيددددب لعهددددد العظدددديم بددددن ىهددددد القددددوي الم ددددذري ت  (98
بيددروت، ط: األولددل  –تحقيددق: إبددرا يم شددمس الدددين، دار الكتددب العلميددة 

 هد 1417
التعديل والتجريح لمن خرج له البخداري فدي الجدامع الصدحيح ألبدي الوليدد  (99

سدددليمان البددداجي ت تحقيدددق:  د/ أبدددو لبابدددة حسدددين ، ال اشدددر: دار اللدددواء 
 هد 1406الريار، ط: األولل  –لل شر والتوزيع 

هدددد ، 683التقييدددد لمعرفدددة رواة السددد ن والمسدددانيد البدددن نقطدددة الح هلدددي ت  (94
بيددددددروت، ط: األولددددددل  –: كمددددددال الحددددددوت، دار الكتددددددب العلميددددددة تحقيددددددق
 هد  1402

يددل البددن  (95 ددعفاء والمَجاهِّ يل وَمْعرِّفددة الث َِّقددات والضُّ التَّْكميددل فددي الَجددْرح والتَّْعدددِّ
 الددددديمن،  -هددددد ، تحقيدددددق: د/ شددددادي بددددن ب، مركددددد  ال عمددددان774كثيددددر 
  -هد 1498ط: 

هدددد ، دا دددرة المعدددارع 954سدددتي ت الثقدددات ألبدددي حددداتم ب بدددن حبدددان الب (96
 م .1379د     1939العثمانية بحيدر  باد الدكن اله د ، ط: األولل، 

الثقات ممن لم يقدع فدي الكتدب السدتة ألبدي الفدداء زيدن الددين بدن ُقْطُلْوَبَغدا  (97
هددد تحقيددق: شددادي بددن ب بددن سددالم، مركدد  ال عمددان للبحددوث د 273ت 

 م . 8011 -هد  1498اليمن، ط: األولل، 
هدد ، 761جامع التحصيل في أحكام المراسيل لصدالح الددين العال دي ت  (92

بيددددددروت ، ط : الثانيددددددة  -تحقيددددددق: حمدددددددي ىهددددددد المجيددددددد، ىددددددالم الكتددددددب
 هد.1407

هدد تحقيدق: د/حسدن بدن ب 921ج ء فيده حدديث أبدي الفضدل ال هدري ت  (93
هدد د 1412بدن ىلدي شدبالة، مكتبدة أضدواء السدلف د الريدار، ط: األولدل 

 م  1332
هددددد 861الجددددامع الصددددحيح للحددددافظ أبددددي الحسددددين مسددددلم بددددن الحجدددداج ت  (40

 المعروع بصحيح مسلم  دار: الجيل د بيروت . 
  



 

 

 

 111 

الجددامع المختصددر مددن السدد ن ىددن رسددول هللا ومعرفددة الصددحيح والمعلددول  (41
وما ىليه العمل د المشهور باسم الس ن  لمحمد بدن عيسدل، الترمدذي، ت 

د/ بشار ىدواد معدروع، دار الغدرب اإلسدالمي د بيدروت، هد تحقيق: 873
 م1332

هددددد، 964الجدددامع ألخددددالق الدددراوي و داب السددددامع للخطيدددب البغدددددادي ت  (48
الريددددددار،  –المحقدددددق: د. محمددددددود الطحددددددان ال اشددددددر: مكتبددددددة المعددددددارع 

 هد .1409
هددد ، دار 987الجددرح والتعددديل ألبددي ب ىهددد الددرحمن بددن أبددي حدداتم ت  (49

 م .1358هد 1871تراث العربي د بيروت، ط:االولي إحياء ال
حلية األولياء وطبقات األصفياء ألبي نعيم أحمد بن ىهد هللا األصههاني  (44

 م .1374هد 1934مصر،  -هد، دار: السعادة 490ت 
هددد، تحقيددق: حمدداد بددن ب 742ديددوان الضددعفاء لشددمس الدددين الددذههي ت  (45

 -هدددددد 1927مكدددددة، ط: الثانيدددددة  –األنصددددداري، مكتبدددددة ال هضدددددة الحديثدددددة 
 م1367

هددددد تحقيددددق: 960الدددددىاء لسددددليمان بددددن أحمددددد أبددددي القاسددددم الطهرانددددي ت  (46
مصددطفل ىهددد القددادر ىطددا، دار الكتددب العلميددة د بيددروت، ط: األولددل 

 هد . 1419
هددددد( 452الدددددىوات الكهيددددر ألحمددددد بددددن الحسددددين أبددددي بكددددر الهيهقددددي )ت  (47

الكويدددت، ط: األولدددل ،  –ا  لل شدددرالمحقدددق: بددددر بدددن ىهدددد هللا دار: غدددر 
 م8003

هددد، تحقيددق: 466ذيدل تدداريخ مولددد العلمدداء ووفيدداتهم ألبددي ب الكتدداني ت  (42
الريدددددددار، ط: األولدددددددل  –د. ىهدددددددد هللا أحمدددددددد سدددددددليمان، دار العاصدددددددمة 

 هد 1403
 735ذيل طبقات الح ابلة ل ين الدين ىهد الدرحمن بدن رجدب الح هلدي ت  (43

 الريار. –لرحمن سليمان، مكتبة العهيكان هد، تحقيق: د/ ىهد ا
  



 

 

 

 

111  

هدد ، 482رجال صحيح مسدلم ألحمدد بدن ىلدي، أبدي بكدر بدن َمْ ُجوَيده ت  (50
 هد 1407بيروت، ط: األولل  –تحقيق: ىهد هللا الليثي، دار المعرفة 

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوا دها ألبدي ىهدد الدرحمن  (51
 .هد1488الريار،  -، مكتبة المعارعهد1480 ناصر الدين األلباني ت

" مجمددوع فيدده مصدد فات أبددي العبددا  9سلسددلة مجدداميع األجدد اء الحديثيددة  (58
 األصم وفسماىيل الصفار،تحقيق: نهيل جرار، دار البشا ر اإلسالمية 

 ه، تحقيددددق: موفددددق 894سددددؤالت ابددددن أبددددي شدددديبة لعلددددل بددددن المدددددي ي ت  (59
 هد1401الريار، ط: األولل  –لمعارع ىهد هللا ىهد القادر، مكتبة ا

هدد  تحقيدق: ب 899سؤاالت ابن الج يد ألبي زكريدا يحيدل بدن معدين ت  (54
 هد . 1402المدي ة، ط: األولل  –أحمد نور سيم، مكتبة الدار 

سؤالت أبي داود لإلمام أحمد بن ح هل فدي جدرح الدرواة وتعدديلهم تحقيدق:  (55
المدي ددددة الم ددددورة، ط: األولددددل  -الحكددددمد/ زيدددداد م صددددور، مكتبددددة العلددددوم و 

 هد . 1414
سدددددؤاالت الهرقددددداني للددددددارقط ي ألحمدددددد بدددددن ب المعدددددروع بالهرقددددداني ت  (56

باكسدددتان، ط: األولدددل  -هدددد، تحقيدددق: ىهدددد الدددرحيم القشدددقري، الهدددور485
 هد 1404

هدددد، تحقيدددق: بإشدددراع 742سدددير أىدددالم ال دددبالء لشدددمس الددددين الدددذههي ت  (57
 هد1405ؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: الثالثة الشيخ/ شعيب األرن

السدد ن ألبددي ىهددد هللا ب بددن ي يددد بددن ماجدده الق وي ددي تحقيددق: ب فددؤاد   (52
 فيصل عيسل البابي الحلهي -ىهد الباقي، دار إحياء الكتب العربية 

 شددددذرات الددددذهب فددددي أخبددددار مددددن ذهددددب لعهددددد الحددددي بددددن العمدددداد الح هلددددي  (53
ألرنددددؤوط، دار: ابددددن كثيددددر، دمشددددق، ط: هددددد تحقيددددق: محمددددود ا1023ت 

 األولل
 شددرح ابددن ىقيددل ىلددل ألفيددة ابددن مالددك لعهددد هللا بددن ىهددد الددرحمن العقيلددي  (60

القاهرة، ط: العشرون  -هد، تحقيق: ب محيي الدين، دار التراث763ت 
 م.1320 -هد 1400
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 هدد،516شرح الس ة لمحيي السد ة، أبدي ب الحسدين البغدوي الشدافعي ت  (61
 -تحقيددددق: شددددعيب األرنددددؤوط  ب زهيددددر الشدددداوي ، المكتددددب اإلسددددالمي 

 م. 1329 -هد 1409دمشق، بيروت، ط: الثانية، 
هددد ، تحقيددق: محمددود 856الضددعفاء الصددغير ألبددي ىهددد هللا البخدداري ت  (68

 هد1936حلب، ط: األولل  –إبرا يم زايد، دار الوىي 
 هددددددددد، تحقيددددددددق: 988ت الضددددددددعفاء الكهيددددددددر ألبددددددددي جعفددددددددر ب العقيلددددددددي  (69

بيدروت، ط: األولدل،  –ىهد المعطي أمين قلعجدي ، دار المكتبدة العلميدة 
 هد .1404

 الضددددعفاء والمتروكدددددون ألبددددي ىهدددددد الددددرحمن أحمدددددد بددددن شدددددعيب ال سدددددا ي  (64
حلدددددددب،  –هدددددددد ،تحقيدددددددق: محمدددددددود إبدددددددرا يم زايدددددددد ، دار الدددددددوىي 909ت 

 .ط:األولل
هدددد : 537رحمن الجدددوزي تالضدددعفاء والمتروكدددون لجمدددال الددددين ىهدددد الددد (65

بيددددروت، ط: األولددددل  –تحقيددددق: ىهددددد هللا القاضددددي، دار الكتددددب العلميددددة 
 هد .1406

 –هدد، دار الكتدب العلميدة 311طبقات الحفاظ لجالل الدين السديوطي ت  (66
 هد .1409بيروت، ط: األولل 

هدددد، 771طبقدددات الشدددافعية الكهدددرى لتددداج الددددين ىهدددد الوهددداب السدددبكي ت  (67
محمدددود ب الط ددداحي، د. ىهدددد الفتددداح ب الحلدددو، دار هجدددر  تحقيدددق: د.

 هد .1419لل شر والتوزيع، ط: الثانية 
هددد، تحقيددق: اد/ أحمددد 774طبقددات الشددافعيين ألبددي الفددداء بددن كثيددر ت  (62

 هد .1419ىمر هاشم، مكتبة الثقافة الدي ية، 
 صددددههاني طبقددددات المحدددددثين بأصددددههان والددددواردين ىليهددددا ألبِّددددي الشدددديخ األ (63

تحقيدددق: ىهدددد الغفدددور ىهدددد الحدددق حسدددين الهلوشدددي، مؤسسدددة  هدددد963ت 
 م.1338 -هد 1418الرسالة، بيروت، ط: الثانية، 

طبقددددات ىلمدددداء الحددددديث ألبددددي ىهددددد هللا بددددن ىهددددد الهددددادي الصددددالحي ت  (70
بيدروت، ط : الثانيدة  –ه ، تحقيق: أكدرم الهوشدي، مؤسسدة الرسدالة 744

 هد  1417
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هدددد، تحقيدددق:  د/ سدددهيل زكدددار، دار 840ة بدددن خيددداط ت الطبقدددات لخليفددد (71
 م1339 -هد 1414الفكر للطباىة وال شر والتوزيع 

 هدددد، تحقيدددق:   742العهدددر فدددي خهدددر مدددن غهدددر لشدددمس الددددين الدددذههي ت  (78
 بيروت -أبي هاجر ب السعيد بن بسيوني، دار الكتب العلمية 

جموىدة مدن المحققدين، هدد بتحقيدق م987العلل البن أبدي حداتم الدرازي ت  (79
 م 8006 -هد  1487مطابع الحميضي، ط: األولل 

العلل الكهير بترتيب أبي طالب القاضدي، لإلمدام ب بدن عيسدل الترمدذي  (74
 هددددددد، تحقيددددددق: صددددددبحي السددددددامرا ي، مكتبددددددة ال هضددددددة بيددددددروت،873ت 
 .ط: األولل 

 هدددل ت العلدددل ومعرفدددة الرجدددال )روايدددة اب ددده ىهدددد هللا( لإلمدددام أحمدددد بدددن ح (75
 هد  1488الريار ، -بن ب، دار الخاني  هد ، المحقق: وصي هللا841

العلددددل الددددواردة فددددي األحاديددددث ال هويددددة ألبددددي الحسددددن ىلددددي الدددددارقط ي ت  (76
دددددد  هدددددد، تحقيدددددق: محفدددددوظ الدددددرحمن زيدددددن هللا ، و خدددددرين، دار طيبدددددة925

 م .1325هد د 1405الريار، ط: األولل 
هددد ، 299راء لشددمس الدددين بددن الجدد ري ت غايددة ال هايددة فددي طبقددات القدد (77

 مكتبة ابن تيمية.
فددتح البدداب فددي الك ددل واأللقدداب لمحمددد بددن إسددحاق بددن َمْ ددَده العهدددي ت  (72

مكتبددددددة الكددددددوثر، ط: األولددددددل  هددددددد، تحقيددددددق: أبددددددي قتيبددددددة الفاريددددددابي،935
 .هد1417

هدد، 308فتح المغيث بشرح " ألفية الحديث للعراقي " لإلمام السدخاوي ت  (73
 .هد1488مصر، ط : األولل  –الس ة  حقيق: ىلل حسين ىلي، مكتبةت

فضل التهليل وثوابده الج يدل للحسدن بدن أحمدد بدن ىهدد هللا بدن الَه داَّ، أبدي  (20
هددد تحقيددق: ىهددد هللا بددن يوسددف الجددديع ، دار العاصددمة د 471ىلددي، ت 
 الريار.

 يدددق: حمددددي هدددد ، تحق414الفوا دددد ألبدددي القاسدددم تمدددام بدددن ب البجلدددي ت  (21
 هد  .1418ىهد المجيد السلفي، مكتبة الرشدد الريار، ط: األولل 
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هددد ، تحقيددق: 913قهددول األخبددار ومعرفددة الرجددال ألبددي القاسددم الهلخددي ت  (28
بيددددددروت، ط: األولددددددل  –أبددددددي ىمددددددرو الحسددددددي ي، دار: الكتددددددب العلميددددددة 

 هد .1480
 بدددددن القدددددول الموثدددددوق فدددددي تصدددددحيح حدددددديث السدددددوق ألبدددددي أسدددددامة سدددددليم  (29

األردن، ط: األولددددددل  –ىيددددددد الهاللددددددي ، دار الصددددددواب للكتدددددداب، ىمددددددان 
 هد.1487

الكاشددف فددي معرفددة مددن لدده روايددة فددي الكتددب السددتة للحددافظ شددمس الدددين  (24
هد تحقيق: ب ىوامة، دار القهلة للثقافة اإلسدالمية ، ط: 742الذههي ت 

 م   1338 -هد  1419األولل، 
هدد تحقيدق: 965أحمد بن ىددي الجرجداني ت  الكامل في الضعفاء ألبي  (25

 -ىدددادل أحمدددد ىهدددد الموجدددود، وىلدددي ب معدددور، دار الكتدددب العلميدددة 
 م1337-هد 1412له ان، ط : األولل،  -بيروت

هدد 241الكشف الحثيث ىمن رمي بوضع الحديث لسبط بدن العجمدي ت  (26
بيددددددروت، ط األولددددددل  –، تحقيددددددق: صددددددبحل السددددددامرا ي ، ىددددددالم الكتددددددب 

 د  ه1407
هدددد،  600الكمدددال فدددي أسدددماء الرجدددال ألبدددي ب ىهدددد الغ دددي المقدسدددي ت  (27

 هد 1497الكويت، ط : األولل  –تحقيق: شادي بن ب، دار غرا 
هددد ، تحقيدق: ىهدد الدرحيم ب 861الك ل واألسماء لمسلم بن الحجداج ت  (22

ط: األولددددددل،  القشددددددقري، ىمددددددادة البحددددددث العلمددددددي بالجامعددددددة اإلسددددددالمية،
 هد 1404

هدد 311لب اللباب في تحرير األنساب للحافظ جدالل الددين السديوطي ت  (23
 ، دار صادر، بيروت

هدد،  258لسان المي ان للحدافظ ألبدي الفضدل أحمدد بدن ىلدل بدن حجدر ت  (30
 هد1930له ان، ط : الثانية  –مؤسسة األىلمي للمطهوىات، بيروت 

هدد ، 207ور الدين الهيثمي ت مجمع ال وا د وم بع الفوا د ألبي الحسن ن (31
 هد1414القاهرة،  -تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي
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هدد، لمجموىدة 654مر ة ال مان فدي تدواريخ األعيدان لسدبط بدن الجدوزي ت  (38
سددددددوريا، ط: األولددددددل  –مددددددن المحققددددددين، دار الرسددددددالة العالميددددددة، دمشددددددق 

 هد 1494
هددددد، تحقيددددق: ب 742ت  معجددددم الشدددديوخ الكهيددددر لشددددمس الدددددين الددددذههي (39

 هد 1402السعودية، ط: األولل  –الهيلة، مكتبة الصديق، الطا ف 
وأقوالده ىلدل  بمس د الفاروق أمير المؤم ين أبدي حفدن ىمدر بدن الخطدا (34

هددد، تحقيددق: إمددام بددن ىلددي، دار الفددالح، 774بددن كثيددر تالأبددواب العلددم 
 الفيوم 

قطدار ألبدي حداتم ب بدن حبدان مشاهير ىلماء األمصار وأىالم فقهاء األ (35
 الم صورة. –هد، تحقيق: مرزوق ىلل إبرا يم، دار الوفاء954ت 

هدددددد، دار صادردددددد بيدددددروت، ط: 686معجدددددم الهلددددددان ليددددداقوت الحمدددددوي ت  (36
 .الثانية

هدد، 649معرفة أنواع ىلوم الحدديث ألبدي ىمدرو تقدي الددين ابدن الصدالح  (37
 م.1326 -هد 1406سوريا،  –تحقيق د/ نور الدين ىتر، دار الفكر 

هد،، تحقيق: ىهدد هللا بدن 742من تكلم فيه وهو موثق للحافظ الذههي ت  (32
 بيروت. –ضيم الرحيلي، دار الكتب العلمية 

 –مدي ددة إسددالمية لعهددد الحكدديم العفيفددي ، أوراق شددرقية  1000موسددوىة  (33
 هد .1481بيروت، ط: األولل 

هددد 469بددي بكددر الخطيددب البغدددادي ت موضددح أوهددام الجمددع والتفريددق أل (100
تحقيدددق: د/ ىهدددد المعطدددي أمدددين ، دار المعرفدددة د بيدددروت، ط : األولدددل 

 هد .1407
هددد ،ىلددي 742ميدد ان االىتدددال فددي نقددد الرجددال لشددمس الدددين الددذههي ت  (101

له دددددددان  ط: األولدددددددل،  –بيدددددددروت  ب البجددددددداوي، دار المعرفدددددددة للطباىدددددددة
 هد.1928
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هددد  تحقيددق: د/ ب صددادق، 469لخطيددب البغددادي ت المتفدق والمفتددرق ل (108
 هد.1417دمشق، ط : األولل  –دار القادري 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ألبي حاتم ب بدن حبدان  (109
 حلب. –هد  تحقيق: محمود زايد إبرا يم، دار الوىي 954البستي ت 

هددددد 405هللا الحدددداكم ت  المسددددتدرك ىلددددل الصددددحيحين لإلمددددام ابددددي ىهددددد  (104
تحقيدق: مصدطفل ىهدد القدادر، دار الكتدب العلميدة د بيدروت، ط : األولدل 

1411  
هدددد  804المسددد د ألبدددي داود سدددليمان بدددن داود بدددن الجدددارود الطيالسدددي ت  (105

 .هد1413مصر: األولل، –سن: دار هجر المحقق: د/ ب بن ىهد المح
تحقيددددق: شددددعيب األرنددددؤوط   ه،841المسدددد د لإلمددددام أحمددددد بددددن ح هددددل ت  (106

 .م8001هد د 1481رسالة، ط: االولل وىادل مرشد، و خرين، مؤسسة ال
 القاهرة . -المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية، دار الدىوة (107
هدد ، تحقيدق: د/ ندور 742المغ ي فدي الضدعفاء لشدمس الددين الدذههي ت  (102

 بيروت –الدين ىتر، دار إحياء التراث العربي 
هددد ، تحقيددق: ب 742المقت ددل فددي سددرد الك ددل ألبددي ىهددد هللا الددذههي ت  (103

 السدددعودية،  صدددالح ىهدددد الع يددد ، المجلدددس العلمدددي بالجامعدددة اإلسدددالمية،
 ط: األولل، 

الم تخددب مددن مسدد د ىهددد بددن حميددد تحقيددق: صددبحي الهدددري السددامرا ي ،  (110
: األولددددل، القدددداهرة ، ط –محمددددود ب خليددددل الصددددعيدي،  مكتبددددة السدددد ة 

1402 . 
هددد، 537الم ددتظم فددي تدداريخ األمددم والملددوك لجمددال الدددين بددن الجددوزي ت  (111

بيدددددروت، ط: األولدددددل  -تحقيدددددق: ب ىهدددددد القدددددادر ، دار الكتدددددب العلميدددددة
 ه1418
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الم هاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ألبي زكريدا محيدي الددين ال دووي   (118
 هد1938وت ، الطبعة: الثانية بير  –هد، دار إحياء التراث العربي 676

الموسدددوىة العربيدددة الميسدددرة لمجموىدددة مدددن البددداحثين، المكتبدددة العصدددرية،   (119
 م8003بيروت، ط: الثالثة  –صيدا 

 هد 258ن هة ال ظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر ت  (114
هددد ، 606ال هايددة فددي غريددب الحددديث واألثددر لمجددد الدددين بددن األثيددر ت   (115

 م1373هد د 1933: طاهر ال اوي، المكتبة العلمية د بيروت، تحقيق 
هدددد(، تحقيدددق: 764الدددوافي بالوفيدددات لصدددالح الددددين خليدددل الصدددفدي ت  (116

 .هد1480بيروت  –دار إحياء التراث أحمد األرناؤوط وتركي مصطفل، 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


