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 إتـحـاف املشـوق بتخـريج وحتـقيــق حــديـث دعـاء دخول السـوق 

 هيم يوسف عبده سعديةأمحد إبرا
 –  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنني بدسوق– احلديث وعلومه قسم

   مرص-ة األزهر جامع

  aabdousaadia@taibahu.edu.sa :الربيد االلكرتوين 
 :لخص امل

ًرشع اهللا تعاىل أذكارا حتصن املسلم يف مجيع أحواله، يف حله وترحاله، يف 
ه ونومه؛ من هذه األذكار، ذكر دخول السوق، الذي صباحه ومسائه، يف يقظت

 .هو موطن للغفلة عن ذكر اهللا تعاىل

    ولقد ثار جدال كثري حول احلديث الوارد فيه دعاء دخول السوق، 

وأوردت عليه إشكاالت عديدة بني طالب علم احلديث، ما بني مصحح له 
ًث خترجيا وحتقيقاومضعف؛ لذا كان من توفيق اهللا تعاىل عنايتي هبذا احلدي ً. 

الترشف :     وتتلخص أسباب اختيار ها البحث يف عدة أسباب، منها

 ملن وعى سنته بخدمة السنة النبوية؛ رجاء إصابة النرضة التي دعا هبا النبي 
فأداها كام سمعها، كام أن ختريج مثل هذه األحاديث، ودراسة أسانيدها، 

أضف إىل هذا شهرة .  العلمواحلكم عليها؛ يورث ثروة حديثية لطالب 

حديث دعاء دخول السوق بني الناس، مع تذبذهبم يف العمل به؛ نتيجة 
 .  االختالف الشديد يف حكمه من حيث القبول والرد

ختريج احلديث، والنظر :     وهيدف هذا البحث إىل حتقيق عدة أمور، منها

ل الصنعة يف اختالف أسانيده وعلله، مع مجع شواهده، ومعرفة أحكام أه
 .احلديثية فيه؛ وذلك للوصول إىل حكم مريض عىل هذا احلديث الرشيف

ًالسوق، األسواق، قهرمان،  حسنة، قرصا، نكارة، حسن  :  الكلامت املفتاحية

 .لغريه
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Celebrating the exciting by graduating and 
achieving a hadith of supplication to enter 

the market 
Ahmed Ibrahim Youssef Abdo Saadia 

Department of Hadith and its Sciences - College of 
Islamic and Arabic Studies for Boys in Disouq - Al-

Azhar University – Egypt 

E-mail: aabdousaadia@taibahu.edu.sa 
ABSTRACT: 

 

Allah, the Most High, has enacted remembrances that 
protect the Muslim in all his circumstances, in his time 

and travels, in the morning and evening, in his 

wakefulness and sleep; Among these remembrances, 
he mentioned entering the market, which is a place of 

heedlessness in the remembrance of God Almighty. 

    There has been a lot of controversy over the hadith 
in which the supplication for entering the market is 

mentioned, and many problems have been mentioned 

about it among students of hadith science, between 
which it is corrected and weak; Therefore, it was by 

the grace of God Almighty that I took care of this 

hadith as a graduation and investigation. 
The reasons for choosing this research are 

summarized in several reasons, including: the honor to 

serve the Sunnah of the Prophet; The hope of attaining 
the freshness with which the Prophet, peace be upon 
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him, called for the one who was aware of his Sunnah 

and performed it as he heard it. Also, to extract such 
hadiths, study their chains of transmission, and judge 

them He inherits a modern wealth for the student of 

knowledge. Add to this the popularity of the hadith of 
the supplication for entering the market among the 

people, despite their vacillation in working with it; As 

a result of the extreme difference in his judgment in 
terms of acceptance and response. 

    This research aims to achieve several things, 

including: extracting the hadith, examining its 
different chains of transmission and its causes, 

collecting its evidence, and knowing the rulings of the 

modern craftsmen in it; In order to reach a satisfactory 
ruling on this noble hadith. 

Keywords: market, markets, Qahraman, good, 

palace, nikara, good for others. 
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 ا ا ا   

 املقدمــة

ًاحلمد هللا رب العاملني، محدا كثريا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن ال إله إ ً ً َّال اهللا ً

ًوحده ال رشيك له، وأشهد أن سيدنا حممـدا عبـده ورسـوله، أرسـله اهللا 
َّتعاىل باهلدى ودين احلق، فبلـغ الرسـالة، وأدى األمانـة، ونـصح األمـة، 
وجاهد يف اهللا حق جهاده، فصلوات اهللا وسالمه عليه، وعىل آله وأصحابه 

ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين .   
 أما بعــــد

 
، ِّ       فإن كثرة ذكر العبد لربه دليل عىل إيامنه، وبرهان عـىل حبـه خلالقـه  

 .وذريعة لبعده عن رمحته، والغفلة عنه عالمة حرمان العبد من اخلري
ً      ولقد رشع اهللا تعاىل أذكارا حتـصن املـسلم يف مجيـع أحوالـه، يف حلـه 

وسـكونه، يف وترحاله، يف صباحه ومسائه، يف يقظتـه ونومـه، يف حركتـه 
 . زمانه ومكانه

وخـري ، ِّفخري الذكر مـا ثبـت عنـه،  خري من عبد ربه وذكر      والنبي 
، اهلدي هديه؛ لذا ينبغي لكل مسلم أن حيرص عىل تعلم األذكـار النبويـة

 .وأن يأيت هبا عىل الطريقة النبوية
      من هذه األذكار، ذكر دخول السوق، الذي هو موطن للغفلة عن ذكر 
اهللا، والتنافس املفيض  للخصومة واالنشغال بالدنيا؛ لذا كان السوق من 

َعن أيب هريرة أن رسول اهللاِ . أبغض األماكن إىل اهللا تعاىل ُ َ َ ْ ََّ َ ََ ُ ِقال ،َ ُّأحب «: َ َ َ

َالبالد إىل اهللاِ مساجدها، وأبغض البالد إىل اهللاِ  أسواقها ُ َ ْ َ َْ َ ََ ََ ْ َ ِْ ِِ َِ َِ ُِ َ ُ ِ.«)١(  

ا كان من هدي السلف التحذير من دخول األسواق مع أول وهلذ       
َعن سلامن. الداخلني، أو اخلروج منها مع آخر اخلارجني إال لرضورة َ ْ َ ،

                                 
مـسلم، كتـاب املـساجد ومواضـع الـصالة، بـاب أحـب الـبالد إىل اهللا : احلديث أخرجـه) ١(

 )٦٧١)(١/٤٦٤(مساجدها 
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َقال َ : ُال تكونن إن استطعت، أول من يدخل السوق وال آخر من خيرج ْ َ ْ َّ ْ َُّ َ َ ُّ َ َ ْْ َ ِ َ ََ ُ ُ ْ َ َ ََ َ َ ِ ِ َ ُ
َمنها، فإهنا معركة الشيط ْ َ َ ََّ ُ َ ْ َّ ِ َ َ ْ

ُان، وهبا ينصب رايتهِ ُ ََ َْ َ َ َ
ِ ِ ِ. )١(     

      ولقد ثار جدال كثري حول هذا احلديث الوارد فيه دعاء دخول السوق، 

وأوردت عليه إشكاالت عديدة بني طالب علم احلديث، ما بني مصحح له 

ًومضعف؛ لذا كان من توفيق اهللا تعاىل عنايتي هبذا احلديث خترجيا وحتقيقا ً. 
  املوضوع أسباب اختيار 

 : من أهم األسباب التي دفعتني إىل حتقيق هذا احلديث

  الترشف بخدمة السنة النبوية؛ رجاء إصابة النرضة التي دعـا هبـا النبـي -١
 .ملن وعى سنته فأداها كام سمعها

 ختريج مثل هذه األحاديث، ودراسـة أسـانيدها، واحلكـم عليهـا؛ يـورث -٢

 . ثروة حديثية لطالب العلم
 حديث دعاء دخول السوق بني الناس، مع تذبـذهبم يف العمـل بـه؛  شهرة-٣

 .  نتيجة االختالف الشديد يف حكمه من حيث القبول والرد

  الدراسات السابقة
 :وقفت يف ختريج هذا احلديث  واحلكم عليه عىل رسالتني صغريتني

سليم بن عيد : تأليف): القول املوثوق يف تصحيح حديث السوق: (أوهلام

 . األردن- ، دار الصواب للكتاب، عامن اهلاليل
عادل بن : تأليف) بذل اجلهد يف حتقيق حديثي السوق والزهد(رسالة : ثانيهام

وقد طبعت سنة . عبد اهللا السعيدان، وتقديم الشيخ مقبل بن هادي اليامين

 . هـ، وقد ذهب إىل رد احلديث وعدم قبوله١٤١٠
 

   خطة البحث

ِّ البحث يف مقدمة، ومخسة اقتضت طبيعة املوضوع أن يأيت ُ ُ ْ  . ، وخامتةمطالبَ
 فتشتمل عىل ما ييل:ِّاملقدمة أما : 

                                 
مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أم سلمة أم املؤمنني ريض : احلديث أخرجه) ١(

 )٢٤٥١)(٤/١٩٠٦(اهللا عنها 
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 . أسباب اختيار املوضوع-

 . الدراسات السابقة-
 . خطة البحث-

 . منهج البحث والدراسة-

 :واملطالب ترتيبها كام ييل
  املطلب األول :ختريج احلديث    

 املطلب الثاين :نيد بيان رجال األسا  

 املطلب الثالث: النظر يف اختالف أسانيد احلديث   
 املطلب الرابع:  احلكم عىل احلديث  

 املطلب اخلامس:   شواهد احلديث   

 املطلب السادس:   أحكام األئمة عىل احلديث  
 يف هناية البحث؛ لتشتمل عىل أهم نتائجه وتوصياتهاخلامتة وتأيت  . 

  اسةمنهج البحث والدر

 : اتبعت يف ختريج وحتقيق احلديث املنهج التايل
ً خرجت احلديث خترجيا تفصيليا بطريقة املتابعات مستوعبا طرقه- ً ً. 

 قدمت يف التخريج املتابعة التامة عىل املتابعة القارصة، ثم رتبت كتب -

 عيل حسب األصحية يف الكتب -  حتت املتابعة  التامة أو القارصة-التخريج 
 .عيل حسب الوفاة يف غريهاو، الستة

 ترمجت لرجال أعىل تلك األسانيد من كل طريق، وحكمت عىل كـل إسـناد -

بام يليق بحاله من حيـث الـصحة واحلـسن والـضعف حـسب القواعـد التـي 
 .وضعها أهل العلم

 . أحرر القول يف الراوي املختلف فيه فقط، دون املتفق عىل توثيقه أو تضعيفه-

 .سانيد ثم تناولت احلكم النهائي عىل احلديث نظرت يف اختالف األ-
ً استعرضت من صحح احلديث أو ضعفه من أئمة الشأن قديام وحديثا- ً. 

  
  ب ا   ر وا
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  ا اول

ا   

 حدثنا محاد بن زيد، : ، قال)١(قال اإلمام أبو داود الطياليس رمحه اهللا تعاىل

 آل الزبري، عن سامل، عن أبيه، عن عمر بن عن عمرو بن دينار قهرمان

ال إِلَه إِال : من دخلَ سوقًا مِن هذِهِ األَسواقِ فَقَالَ :  قال أن النبي اخلطاب، 
ير اللَّه وحده ال شرِيك لَه لَه الْملْك ولَه الْحمد يحيِي ويمِيت وهو حي ال يموت بِيدِهِ الْخَ

وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير، كَتَب اللَّه عز وجلَّ لَه أَلْف أَلْفِ حسنةٍ ومحا عنه أَلْف أَلْفِ 

  .سيئَةٍ وبنى لَه قَصرا فِي الْجنةِ
سة رواة، مه نه  بد هللا، وقد رواه  مخهذا احلدیث  مداره �ىل سامل �ن  ع معرو : ع

نار �ن هرمان آل الزبري- ید يب، ور�ل من أهل - ق  هاجر �ن  ح�، ومحمد �ن واسع، وا مل
بد هللا الفراء برصة، وأبو  عا   . ل

أ  ،رد  و  أ   : 

حدثنا محاد بن زيد، عنه، : ، قال)١٢)(١/١٤( أبو داود الطياليس يف املسند -

 .به
اب ما يقول إذا دخل  والرتمذي يف السنن، واللفظ له، كتاب الدعوات، ب-

َّحدثنا أمحد بن عبدة الضبي، قال: ، قال)٣٤٢٩) (٥/٤٩١(السوق  َ ْ حدثنا : َ

وعمرو بن دينار : وقال أبو عيسى. محاد بن زيد، واملعتمر بن سليامن، عنه، به
هذا هو شيخ برصي، وقد تكلم فيه بعض أصحاب احلديث من غري هذا 

 . الوجه

) ٢/٧٥٢(ب األسواق ودخوهلا  وابن ماجه، كتاب التجارات، با-
حدثنا محاد بن زيد، عنه، : حدثنا برش بن معاذ الرضير، قال: ، قال)٢٢٣٥(

 .به

حدثنا أبو سعيد، حدثنا محاد بن : ، قال)٣٢٧)(١/٤١٠( وأمحد يف مسنده-

                                 
 )١٢)(١/١٤(املسند ) ١(
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 .زيد، عنه، به

حدثنا أمحد بن عبدة، : ، قال)١٢٥)(١/٢٣٨( والبزار يف البحر الزخار -
. نا محاد بن زيد، عنه، به: لك، وعبد الواحد بن غياث، قالواوحممد بن عبدامل

وهذان احلديثان روامها عمرو بن دينار قهرمان دار الزبري، وهو موىل : وقال

محاد بن زيد ومحاد بن سلمة وعبد الوارث : أبا حييى، روى عنه: هلم يكنى
 .وخارجة بن مصعب وسعيد بن زيد وغريهم ومل يتابع عليهام

، عن عيل بن عبد العزيز، عن أيب )٧٨٩)(٢٥١: ص(اين يف الدعاء  والطرب-

النعامن عارم، ومسلم بن إبراهيم، وأيب غسان مالك بن إسامعيل، وسعيد بن 
وعن حممد بن النرض األزدي، عن . منصور، وحييى بن عبد احلميد احلامين

ّاحلسن بن الربيع البوراين َِ ُ ن خالد وعن حممد بن عيل بن شعيب السمسار، ع. ْ

ٍبن خداشا َ وعن الفضل بن احلباب اجلمحي، عن عبد اهللا بن عبدالوهاب . ِ
 . ، عن محاد بن زيد، عنه، بهجميعهم. احلجبي

أخربنا أبو : ، قال)١٨٢)(١٥٠: ص( وابن السني يف عمل اليوم والليلة -

 .  عبد الرمحن، ثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري، ثنا محاد بن زيد، عنه، به
:  ، قال)٣٣٢: ص(لرامهرمزي يف املحدث الفاصل بني الراوي والواعي  وا-

 . حدثنا حممد بن خالد الزريقي، ثنا عارم، ثنا محاد بن زيد، عنه، به

ز  د ت:  

نار، به-١ سان، عن معرو �ن د شام �ن  �ابعة  ی  ح ه   : أخر�ا. م
ن غنام، وحممد حدثنا عبيد ب: ، قال)٧٩٠)(٢٥١: ص( الطرباين يف الدعاء -

ثنا أبو بكر بن أيب شيبة، ثنا عبد اهللا بن بكر : بن عبد اهللا احلرضمي، قاالا
 .السهمي، ثنا هشام بن حسان

: ، قال)٣٣٢: ص( والرامهرمزي يف املحدث الفاصل بني الراوي والواعي -

حدثنا  عبد اهللا بن أمحد، ثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري، ثنا روح بن عبادة، 
 .م بن حسانعن هشا

حدثنا عبد اهللا بن : ، قال)٦/٢٣٥( وابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال -

زيدان، حدثنا حييى بن طلحة الريبوعي، حدثنا فضيل بن عياض، عن هشام 
 .بن حسانا
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، )٢/١٧٣( وأبو الشيخ يف طبقات املحدثني بأصبهان والواردين عليها -

ثنا : قال، ثنا حممد بن حييى املكي: الق، حدثنا عبد اهللا ابن بندار الضبي: قال
 . عن هشام بن حسان، فضيل بن عياض

أخربنا أبو عيل أمحد بن الفضل : ، قال)٦٨٣(١/٣٠٠ وابن برشان يف أماليه -

بن خزيمة، ثنا حممد بن الفرج األزرق، ثنا عبد األعىل بن سليامن العبدي، ثنا ا
السوق، أو حني تقوم من دخل السوق يف فورة « :  وفيه. هشام بن حسان

 ».... السوق فقال 

حدثنا أبو حممد ابن حيان، ثنا : ، قال)٢/١٥٠( وأبو نعيم يف أخبار أصبهان -
عبد اهللا بن بندار النصيبي، ثنا حممد بن حييى  املكي، ثنا فضيل بن عياض، عن 

 .هشام

أخربنا : ، قال)٢/٣١٩( واخلطيب يف موضح أوهام اجلمع والتفريق -
 األثرم، حدثنا أمحد و عمر اهلاشمي، حدثنا أبو العباس حممد بن أمحدالقايض أب

 . بن حييى السويس، حدثنا عبداألعىل بن سليامن، حدثنا هشام بن حسانا

نار، به -٢ سمل، عن معرو �ن د ی�ابعة معران �ن  م   : أخر�ا. م
:  ، قال)٢/٣٠٠( أبو الشيخ يف طبقات املحدثني بأصبهان والواردين عليها -

، ثنا إسحاق، عن بكري بن شهاب الدامغاين: قال، ثنا عبد اهللا بن عبد امللك حد

 .عن عمران بن مسلم
حدثنا حممد بن : ، قال)٢/٢٠٥( وابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال -

احلسني البخاري الكويف، وأمحد بن احلسني الصويف، حدثنا يوسف بن موسى، 

 بكري بن شهاب الدامغاين، عن حدثنا إسحاق بن سليامن الرازي، حدثنا
 . عمران بن مسلم

ميون، -٣ م�ابعة �دي �ن  ناامعرو عن م    :أخر�ا. ، بهری�ن د

أخربنا أبو احلسن : ، قال)٢١٢)(١/٢٨٠( البيهقي يف األسامء والصفات -
ثنا ، أنا احلسن بن حممد بن إسحاق اإلسفراييني، عيل بن حممد بن عيل املقرئ 

 .أنا مهدي بن ميمون،  عبد اهللا ابن حممد بن أسامء ثنا، يوسف بن يعقوب 

�ابعة محمد �ن راشد، عن معرو -٤ نار، بهام    : أخر�ا. ی�ن د
حدثنا احلسن بن مكرم : ، قال)٥٨)(٥٩: ص( أبو العباس األصم يف حديثه -
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ال إله إال اهللا : من قال يف السوق« : وفيه. نا حممد بن راشد، ثنا أبو النرض، 

بيده اخلري وهو عىل ، حييي ويميت ، له امللك وله احلمد ، يك له وحده ال رش
  »..... مرة واحدة ، كل يشء قدير 

حدثنا أبو : ، قال)٥)(٣٣: ص( وابن البناء يف فضل التهليل وثوابه اجلزيل -

أخربنا أبو حممد دعلج بن : احلسني عيل بن حممد بن عبد اهللا الشاهد، قال
حدثنا عبد اهللا بن حممد أبو حممد : هارون، قالحدثنا موسى بن : أمحد، قال

 .حدثنا هاشم بن القاسم، عن حممد بن راشد: الضعيف ، قال

نار، به- ٥ يد �ن زید، عن معرو �ن د �ابعة  ی  سع   : أخر�ا. م
 البغوي يف رشح السنة، كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا دخل السوق -

د بن إسامعيل بن عيل أخربنا أبو املظفر حمم: ، قال)١٣٣٨) (٥/١٣٢(

الشجاعي، أخربنا أبو نرص النعامن ابن حممد بن حممود اجلرجاين، أنا أبو 
العباس أمحد بن حممد بن يعىل، أنا عامر بن رجاء، أنا زيد ابن احلباب، نا سعيد 

  »..... من قال يف سوق جامع يباع فيه« : وفيه. بن زيدا

 وهشام بن حسان، وعمران بن محاد بن زيد، واملعتمر بن سليامن، (:جميعهم
، عن عمرو بن )مسلم، ومهدي ابن ميمون، وحممد بن راشد، وسعيد بن زيد

 .دينار، عن سامل بن عبد اهللا، عن أبيه، عن عمر بن اخلطاب

يه، عن معر �ن اخلطاب، فقد أخر�ه   :بوأما �دیث محمد �ن واسع عن سامل، عن أ
 . بن هارونحدثنا يزيد: ، قال)٢٨)(١/٨١( عبد بن محيد -

) ٣/١٧٦٢ ( كتاب االستئذان، باب ما يقول إذا دخل السوق والدارمي،-

 .أخربنا يزيد بن هارون: ، قال)٢٧٣٤(
) ٥/٤٩١( والرتمذي، كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا دخل السوق  -

: وفيه زيادة. حدثنا يزيد بن هارون: حدثنا أمحد بن منيع، قال: ،  قال)٣٤٢٨(

 « .. ورفع له ألف ألف  درجة » وقال: «هذا حديث غريب.» 
 .، عن بيان، نا يزيد بن هارون)٤٣٠)(٩/٥٠( والبخاري يف التاريخ الكبري -

حدثنا حممد بن بحر، قال يزيد : ، قال)١/١٣٣( والعقييل يف الضعفاء الكبري-

 .بن هارونا
،  كتاب الدعاء، والتكبري، والتهليل واحلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني،-
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حدثنا أبو بكر إسامعيل بن حممد : ، قال)١٩٧٤)(١/٧٢١ (والتسبيح والذكر

ثنا احلارث بن أيب : الفقيه بالري، وأبو أمحد بكر بن حممد الصرييف بمرو، قاال
جتمع، ويف (هذا حديث له طرق كثرية «: وقال. أسامة، ثنا يزيد بن هارون

ري عن سامل، وأبو حييى عن أيب حييى عمرو بن دينار قهرمان آل الزب) أكثرها

هذا ليس من رشط هذا الكتاب، فأما أزهر بن سنان فإنه من زهاد البرصيني 
من أصحاب حممد بن واسع ومالك بن دينار، وله شاهد من حديث عمر بن 

» .حممد بن زيد بن عبد اهللا بن عمر املخرج حديثه يف الصحيحني عن سامل

 .وسكت عنه الذهبي
: حدثنا أبو بكر بن خالد، قال: ، قال)٢/٣٥٥(ولياء حلية األ  وأبو نعيم يف-

رواه سعيد بن : وقال. ثنا يزيد بن هارون: ثنا احلارث ابن أيب أسامة، قال

: سليامن، عن أزهر مثله، تفرد به أزهر عن حممد، وحدث به األئمة عن يزيد
 .أمحد بن حنبل، وأبو خيثمة وطبقتهام

أخربنا أبو عبد اهللا : ، قال)٢٩٩)(١/٤٠١( والبيهقي يف الدعوات الكبري -

احلافظ، أخربنا أبو بكر إسامعيل بن حممد بن إسامعيل الرضير،  وأبو أمحد بكر 
حدثنا احلارث بن أيب أسامة،  حدثنا : بن حممد بن محدان الصرييف بمرو قاالا

 .يزيد بن هارون

  

  :ت   رون

يد �ن سل�ن الواسطي، أخر�ا -١ سع�ابعة     :م

حدثنا حممد بن الفضل : ، قال)٧٩٢)(٢٥٢:ص( الطرباين يف الدعاء -
 .السقطي، ثنا سعيد بن سليامن الواسطي

�ابعة احلمك �ن مروان، أخر�ا- ٢   : م 
حدثنا زكريا : ، قال)٢/١٤٢( ابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال -

 .الساجي، حدثني حممد بن موسى اخلريش، حدثنا احلكم بن مروان

، ) واحلكم بن مروانيزيد بن هارون، وسعيد بن سليامن الواسطي، (:ثتهمثال

عن األزهر بن سنان القريش، عن حممد بن واسع، عن سامل بن عبد اهللا، عن 
 .عن رسول اهللا ، أبيه، عن جده عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه
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يب، عن سامل، عن ا�ن معر، عن معر، فقد أخر�ه هاجر �ن  ح�وأما �دیث ا   : مل
حدثنا عبيد بن غنام، :  ، قال)٧٩٣)(٢٥٢: ص( الطرباين يف الدعاء -

ثنا أبو بكر بن أيب شيبة، ثنا أبو خالد األمحر، عن املهاجر بن : واحلرضمي، قاال

سمعت ابن عمر، : سمعت سامل بن عبد اهللا ابن عمر، يقول: حبيب، قال

 . ل به يقوسمعت رسول اهللا : سمعت عمر، ريض اهللا عنه يقول: يقول
: قال) ١١٩٢)(١٧٤: ص(عبد اهللا بن أمحد يف زوائد الزهد :  وأخرجه-

هو خطأ،  :قلت  .ًإال أنه أسقط ساملا وعمر. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، به

فقد روياه عبيد بن غنام، واحلرضمي، عن أيب بكر بن أيب شيبة بإثباهتام، ومها 
 .  ثقتان

برصي، عن سامل، ع   : ن ا�ن معر، عن معر، فقد أخر�هلوأما �دیث الر�ل ا

املستدرك عىل الصحيحني، كتاب الدعاء، والتكبري، والتهليل، يف  احلاكم -

حدثناه أبو عيل احلسني بن عيل : ، قال)١٩٧٤)(١/٧٢٢(والتسبيح والذكر 
احلافظ، ثنا حممد بن إسحاق الثقفي، ثنا أبو مهام بن أيب بدر، ثنا عبد اهللا بن 

 حدثني رجل برصي، عن سامل بن ن حممد بن زيد،وهب، أخربين عمر ب

: من خرج إىل السوق، فقال «: وفيه.  اهللا، عن أبيه، عن جده، مرفوعاعبد
هكذا رواه عبد اهللا بن : قال» ......أشهد أن ال إله إال اهللا، وحده ال رشيك له

 . وهب، ورواه إسامعيل بن عياش، عن عمر بن حممد بن زيد، عن سامل 

ب ذكر الرجل البرصي يف اإلسناد؛ ألن ابن وهب ثقة حافظ،  الصوا:قلت
 . وابن عياش فيه كالم خاصة يف روايته عن غري أهل بلده

بد هللا الفراء، عن سامل، عن ا�ن معر، عن معر، فقد أخر�ه   : عوأما �دیث أيب 
، عن رضار، نا الدراوردى، عن )٤٣٠)(٩/٥٠( البخاري يف التاريخ الكبري -

ُله امللك وله احلمد «ومل يقل : قال البخاري.  الفراء، عن سامل، بهأيب عبد اهللا َُ َ «

ِيبنى له بيتا يف اجلنة «: وزاد ُ َ«. 
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ما ا 

ل ان رم  
 حدثنا: قال رمحه اهللا  :درا إد أ داود ا  ا اول

 عن سامل، عن أبيه، عن محاد بن زيد، عن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبري،

 .عمر بن اخلطاب
روى . ، أبو إسامعيل البرصي)٢(، اجلهضمي)١(األزدي محاد بن زيد بن درهم -

: وعنه. ، وغريهموعمرو بن دينارمحيد الطويل، وخالد بن سلمة، : عن

إسحاق بن عيسى بن الطباع، واألسود بن عامر، وأبو داود الطياليس، 
. ثقة ثبت فقيه، مات سنة تسع وسبعني ومائة. ولد سنة ثامن وتسعني. وغريهم

 )٣( .روى له اجلامعة

 قال - . قهرمان آل الزبري.  عمرو بن دينار البرصي، أبو حييى األعور-
:  روى عن- )٤(وكيل آل الزبري: القهرمان نحو الوكيل، وهلذا يقال له: الذهبي

ل بن حكيم إسامعي: وروى عنه. سامل بن عبد اهللا بن عمر، وصيفي بن صهيب

: قال إسامعيل بن علية. اخلزاعي، وإسامعيل بن علية، ومحاد بن زيد، وغريهم
وقال حييى بن . ضعيف، منكر احلديث: وقال أمحد بن حنبل. ضعيف احلديث

وقال يعقوب . يكتب حديثه وليس بالقوي: وقال العجيل .ليس بشئ: معني

ضعيف احلديث، : وقال عمرو بن عيل. ذاهب: ْبن شيبة، عن حييى بن معنيا
ِروى عن سامل عن ابن عمر عن النبي  َّلني، : وقال البزار . أحاديث منكرة

ْوقال أبو زرعة. وأحاديثه ال يشاركه فيها أحد، وقد روى عنه مجاعة واهي : ُ

ضعيف احلديث، روى عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه : وقال أبو حاتم. احلديث

                                 
األنـساب . هذه النسبة إىل أزد شنوءة، بفتح األلف، وسكون الـزاى، وكـرس الـدال املهملـة) ١(

)١/١٨٠( 
ِاجلهضمى) ٢( َ ْ اء، هـذه النـسبة إىل اجلهاضـمة، وهـي بفتح اجليم والضاد املنقوطة، وسكون اهل: َ

 )٣/٤٣٥(األنساب . حملة بالبرصة
، الكاشـــف )٧/٢٣٩(، هتــذيب الكــامل )٦١٧)(٣/١٣٧(اجلــرح والتعـــديل : انظــر) ٣(

 )١٧٨: ص(، تقريب التهذيب )٣/٩(، هتذيب التهذيب )١/٣٤٩(
 )٣٠٨/ ٥(سري أعالم النبالء ) ٤(
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وقال أبو  .فيه نظر: وقال البخاري .غري حديث منكر، وعامة حديثه منكر

ِّعبيد اآلجري، عن أيب داود ُ َ يف حديثي عمرو بن دينار قهرمان الزبري، يعني، : ُ
ليس بالقوي يف : وقال الرتمذي .عن سامل عن أبيه عن جده، ليسا بيشء

ليس بثقة، : َّوقال النسائي .احلديث، وقد تفرد عن سامل بن عبد اهللا بأحاديث

. ضعيف: وقال يف موضع آخر.  ابن عمر أحاديث منكرةروى عن سامل عن
وقال عيل بن . ضعيف: وقال إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين، والدارقطني

كان ممن ينفرد باملوضوعات : وقال ابن حبان. شبه املرتوك: احلسني بن اجلنيد

: ًقال الذهبي معلقا .عن األثبات، ال حيل كتابة حديثه إال عىل جهة التعجب
روى له الرتمذي، . ضعيف، من السادسة: وقال ابن حجر.  ابن حبانوأرسف

   )١ (.وابن ماجه

: ، أبو عمر، ويقال)٢( سامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القريش، العدوي-
رافع بن خديج ، وأبيه عبد اهللا بن عمر ، : روى عن. أبو عبد اهللا، املدين الفقيه

 كيسان، وعمرو بن دينار املكي، صالح بن: وعنه. ، وغريهموأيب هريرة

مات سنة . ثقة. يف خالفة عثامن: مولده. وعمرو بن دينار البرصي، وغريهم
   )٣ (.روى له اجلامعة. ست ومائة 

، النبي : روى عن.  عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب، أبو عبد الرمحن العدوي-

يد بن عبد اهللا ابنه ز: وعنه. ، وغريهموعثامن بن عفان، وأبيه عمر بن اخلطاب

                                 
، كشف )٣٢٩/ ٦(، التاريخ الكبري للبخاري )١٣٧: ص ( رواية الدارمي-تاريخ ابن معني : انظر) ١(

، الثقـات، للعجـيل )٨٠: ص(، الضعفاء واملرتوكون للنسائي )٥٢/ ٢(األستار عن زوائد البزار 

، هتـذيب الكـامل )٢/٧١(، املجـروحني، البـن حبـان )٦/٢٣٢(، اجلرح والتعـديل )٢/١٧٥(

،  )٨/٣٠(، هتـذيب التهـذيب )٣٠٨/ ٥(، سري أعـالم النـبالء )٧٦/ ٢(، الكاشف )٢٢/١٤(

 )٤٢١: ص(تقريب التهذيب 
بفتح العني والدال املهملتني، هذه النسبة إىل مخسة رجال، منهم عـدي بـن كعـب : العدوي) ٢(

األنـساب . ّبن لؤي بن غالب بن فهر، جد أمري املؤمنني عمـر بـن اخلطـاب رىض اهللا عنـها

)٩/٢٥١( 
، تقريــب )١/٤٢٢(،  الكاشـف )١٠/١٤٥(ل ، هتـذيب الكـام)٤/٣٠٥(الثقـات : انظـر) ٣(

 )٢٢٦: ص(التهذيب 
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 ولد . ، وغريهمبن عمر، وسامل ابن أيب اجلعد، وابنه سامل بن عبد اهللا بن عمر

بعد املبعث بيسري، واستصغر يوم أحد وهو ابن أربع عرشة سنة، وهو أحد 
املكثرين من الصحابة والعبادلة، وكان من أشد الناس اتباعا لألثر، مات سنة 

   )١ (.ثالث وسبعني

 بن عبد العزى القريش العدوي، أمري املؤمنني، )٢(ُاب بن نفيلعمر بن اخلط -
   )٣ (.استشهد يف ذي احلجة سنة ثالث وعرشين

 ضعيف الزبري فيه عمرو بن دينار قهرمان آل؛ ضعيف :ا  اد

" ) ٥/٣١١(قال ابن أيب حاتم يف العلل  .وبقية رجاله ثقاتاحلديث، 
ٍوسألت أيب عن حديث رواه عمرو َ بن دينار وكيل آل الزبري، عن سامل بن عبد ُ ُّ ِ ُ

َّاهللا بن عمر، عن أبيه، عن عمر بن اخلطاب َ ِ ِ َ َ َ َّأن النبي : ُ ََّمن دخل " :  قال َ َ ْ َ
ُسوقا يصاح فيها ويباع، فقال َ َ ُ َُ ُ َُ

ِ ُال إله إال اهللاُ وحده،  ال رشيك له : ً ُ ْ َ ََ ََ َ َّ ََ ِ ِ...." 
ُاحلديث؟ فقال أيب ِ َمنكر جدا، ال حيتمل سامل هذا احلديثٌهذا حديث : َْ َ ٌ ُ ِ َ �ْ َ ِ ٌ َُ."  

ما ا     دإ حدثنا يزيد بن :  قال رمحه اهللا:درا

قدمت : سمعت حممد بن واسع يقول: أنا األزهر بن سنان، قال: هارون، قال
دثك أال أح: مكة فلقيت هبا أخي سامل بن    عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب، فقال

  .حديثا حدثنيه أيب عن جدي عن رسول اهللا 

، ابن ثابت، أبو خالد -)٤(. بزاي وذال معجمة-َ  يزيد بن هارون بن زاذان-
َأبان بن أيب عياش، وأزهر بن سنان، والعالء بن زيد : روى عن. )٥(السلمي

أمحد بن حنبل، وأمحد بن منيع، واحلسن بن حممد : وعنه. الثقفي، وغريهم

. ثقة، مات سنة ست ومائتني. ولد سنة سبع عرشة ومائة. ، وغريهمالزعفراين

                                 
 )٤/١٥٥(اإلصابة يف متييز الصحابة ) ١(
 )٤١٢:ص(تقريب التهذيب . بنون وفاء، مصغر: نفيل) ٢(
 )٣/١١٤٤(االستيعاب يف معرفة األصحاب ) ٣(
 )٥٤٦: ص(تقريب التهذيب ) ٤(
َالسلمى) ٥( الم، إىل سـليم، وهـي قبيلـة مـن العـرب هذه النسبة بضم السني املهملة، وفتح ال: ُ

 )٧/١٨٠(األنساب . مشهورة، يقال هلا سليم ابن منصور
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   )١ (.روى له اجلامعة

حممد بن واسع، : روى عن.  القريش، أبو خالد البرصي)٢( أزهر بن سنان-
احلكم بن سنان، واحلكم بن : وروى عنه. وعيل بن زيد بن جدعان، وغريهم

وقال أبو جعفر .  بشئليس: قال  حييى. مروان، ويزيد بن هارون، وغريهم

أحاديثه صاحلة، ليست باملنكرة : وقال  ابن عدي. يف حديثه وهم: العقييل
حدث بحديث منكر يف : وقال أمحد. ًجدا، وأرجو أن ال يكون به بأس

ًضعفه عيل بن املديني جدا يف : وقال أبو غالب األزدي. الطالق، ولينه أمحد
روى عن حممد بن : ييل، فقالوقد بني ذلك العق. حديث رواه عن ابن واسع

. " الذكر يف السوق"حديث : واسع عن سامل بن عبد اهللا ابن عمر عن أبيه

: وقال يف الكاشف. فيه لني: وقال الذهبي يف املغني. فيه ضعف: وقال الساجي

 :قلت  )٣ (.روى له الرتمذي. من السابعة. ضعيف: وقال ابن حجر. ضعف
 .هو ضعيف يعترب بحديثه، وقد توبع

أبو :   حممد بن واسع بن جابر بن األخنس بن عائذ األزدي، أبو بكر، ويقال-

أنس بن مالك، واحلسن البرصي، وسامل : روى عن. عبد اهللا البرصي العابد
أزهر بن سنان القريش، وإسامعيل : وروى عنه.  بن عبد اهللا بن عمر، وغريهما

بد كبري الشأن، مات ثقة عا. بن مسلم العبدي، واألسود بن شيبان، وغريهما

   )٤(.والرتمذي، والنسائيروى له مسلم، وأبو داود،.  ومائةسنة ثالث وعرشين
 ٣٩٤:ثقة، سبق ص:  سامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب-

أحد املكثرين من الصحابة والعبادلة، سبق :  عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب-

                                 
، تقريــب )٢/٣٩١(، الكاشــف )٣٢/٢٦١(، هتــذيب الكــامل )٧/٦٣٢(الثقــات : انظــر) ١(

 ) ٦٠٦: ص(التهذيب 
  ١٣٤: املغني يف ضبط أسامء الرجال ص. بكرس  السني املهملة، وفتح النون املخففة) ٢(
، )١٤٢/ ٢(، الكامــل يف ضــعفاء الرجــال )١١٨٥)(٢/٣١٤(اجلــرح والتعــديل : انظــر) ٣(

، هتـذيب )٢٣١/ ١(،  الكاشـف )٦٥/ ١(، املغني يف الضعفاء )٢/٣٢٦(هتذيب الكامل 

 )٩٧: ص(، تقريب التهذيب )١/٢٠٤(التهذيب 
، )٢٢٨/ ٢(، الكاشف )٥٧٦/ ٢٦(، هتذيب الكامل )٧/٣٦٦(الثقات، البن حبان : انظر) ٤(

 )٥١١: ص(، تقريب التهذيب )٩/٤٩٩(هتذيب التهذيب 
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 ٣٩٤: ص

 ٣٩٥: أمري املؤمنني، سبق ص:  عمر بن اخلطاب-
 ضعيف؛ فيه أزهر بن سنان ضعيف يعترب به، وقد توبع :ا  اد

ومل أقف له عىل ) ١/١٣٤(بيزيد الدورقي عند العقييل يف الضعفاء الكبري  

حدثنا أمحد بن : حدثناه أمحد بن احلسني احلذاء، قال: قال العقييل. ترمجة
حدثنا يزيد : هيد، قالحدثنا إبراهيم بن حبيب بن الش: إبراهيم الزيدي، قال

الدورقي أبو الفضل صاحب اجلواليق، عن  حممد بن واسع األزدي، عن سامل 

 حديث :قلت. وهذا أوىل من حديث أزهر بن سنان: قال العقييل. ًمقطوعا
 أوىل؛ ألن متابعه يزيد الدورقي عند العقييل غري معروف، -  عىل ضعفه-أزهر

 .اهللا بن عمر وأباهًوقد رواه عن سامل مقطوعا، وأسقط عبد 

 : يعني-تفرد به أزهر عن حممد، وحدث به األئمة عن يزيد ": وقال أبو نعيم
 وحتديث مثل أمحد ".أمحد بن حنبل، وأبو خيثمة وطبقتهام: -ابن هارون

 )١ (.وطبقته فيه تقوية للحديث

ا ا  ءا  امد اإ حدثنا عبيد بن :  قال :درا
ثنا أبو بكر بن أيب شيبة، ثنا أبو خالد األمحر، عن : واحلرضمي، قاالغنام، 

سمعت ابن : سمعت سامل بن عبد اهللا بن عمر، يقول: املهاجر بن حبيب، قال

 . سمعت عمر، ريض اهللا عنه يقول به: عمر، يقول
. )٤( الكويف، أبو حممد النخعي)٣(  بن حفص بن غياث)٢( عبيد بن غنام-

ن املغلس، وحممد بن عبد اهللا بن نمري، وأيب بكر بن أيب جبارة ب: حدث عن

يزيد بن حممد ابن إياس املوصيل، وأبو العباس بن : وحدث عنه. شيبة، وعدة
يف سنة إحدى عرشة ومائتني، : مولده. عقدة، وأبو القاسم الطرباين، وآخرون

                                 
 ٢١: القول املوثوق يف تصحيح حديث السوق ص)  ١(
 ١٩١: املغني ص. بفتح املعجمة، وشدة النون) ٢(
 ١٩٢: املغني ص. بكرس الغني، وفتح الياء املخففة) ٣(
لنخـع، وهـي قبيلـة مـن بفتح النون واخلاء املعجمة، بعدها العني املهملة، هـذه النـسبة إىل ا) ٤(

 )١٣/٦٢(األنساب . العرب نزلت الكوفة
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   )١ (.مات سنة سبع وتسعني ومائتني. وهو ثقة

. بمطني: ، امللقب)٢(ليامن، أبو جعفر احلرضميحممد بن عبد اهللا بن س* 
: وحدث عنه. أمحد بن يونس، وحييى احلامين، وابني أيب شيبة، وطبقتهم: سمع

. ولد سنة اثنتني ومائتني. ابن عقدة، والطرباين، وأبو بكر النجاد، وغريهم

تويف سنة سبع . ثقة حافظ: وقال اخللييل. ثقة جبل: سئل عنه الدارقطني فقال
   )٣ (.ني ومائتنيوتسع

، موالهم، أبو بكر بن أيب )٤( عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم  بن عثامن العبيس-

إسامعيل بن علية، وإسامعيل بن عياش وأيب خالد سليامن بن : روى عن. شيبة
البخاري، ومسلم، وعبيد بن غنام بن : وروى عنه. حيان األمحر، وغريهم

احب تصانيف، مات سنة مخس ثقة حافظ ص.  حفص بن غياث، وغريهم

   )٥ (.وثالثني ومائتني
َ سليامن بن حيان-

إسامعيل : روى عن. الكويف )٧( األزدي، أبو خالد األمحر)٦(

َّبن أيب خالد، وأشعث بن سوار، وشعبة بن احلجاج، وغريهما إسحاق : وعنه. َ

 ولد سنة أربع. بن راهويه، وأسد بن موسى، وأبو بكر بن أيب شيبة، وغريهما
. ثقة : - رواية الدارمي، وابن  حمرز-يف تارخيه قال ابن معني. عرشة ومائة

                                 
 )٥٥٨/ ١٣(سري أعالم النبالء ) ١(
بفتح احلاء املهملة، وسكون الضاد، وفتح الراء، هذه النسبة إىل حرضموت، وهي مـن بـالد ) ٢(

 )٤/١٧٩(األنساب . اليمن
، )٢/٥٧٩(احلـديث ، اإلرشاد يف معرفة علامء )١٦١٨)(٧/٢٩٨(اجلرح والتعديل : انظر) ٣(

 )١٧١/ ٢(، تذكرة احلفاظ )١٤/٤١(سري أعالم النبالء 
بفتح العني املهملة، وسكون الباء املوحدة، وكرس السني املهملة، هذه النـسبة إىل عـبس بـن ) ٤(

 )٩/١٩٩(األنساب . وهي القبيلة املشهورة التي ينسب إليها العبسيون بالكوفة. بغيض
، )١٦/٣٤(، هتـذيب الكـامل)٨/٣٥٨(، الثقات)٧٣٧)(٥/١٦٠(اجلرح والتعديل: انظر) ٥(

 )٣٢٠:ص(تقريب التهذيب 
  ٨٤: املغني يف ضبط أسامء الرجال ص. بفتح احلاء، وشدة  الياء: حيان) ٦(
بفتح األلف، وسكون احلاء املهملة، وفتح امليم، ويف آخرها الراء، هذه اللفظة صـفة : األمحر) ٧(

 )١/١٢٣(األنساب . ن األلوانّللرجل الذي فيه احلمرة، وهي م
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َليس به بأس، مل يكن بذاك املتقن: وقال َ صدوق : -  كام يف الكامل -وقال . ِ

وقال ابن . صدوق: وقال أبو حاتم. ثقة: وقال عيل بن املديني. ليس بحجة
وقال ابن  .حب سنةثقة ثبت صا: وقال العجيل. كان ثقة كثري احلديث: سعد

له أحاديث صاحلة ما أعلم له غري ما ذكرت مما فيه كالم وحيتاج فيه إىل : عدي

بيان، وإنام أتى هذا من سوء حفظه فيغلط وخيطىء، وهو يف األصل كام قال 
.  صدوق إمام :وقال الذهبي يف الكاشف. ابن معني صدوق وليس بحجة

األمحر ثقة، خرج له  أبو خالد :قلت. صدوق خيطىء: وقال ابن حجر

الرجل من رجال الكتب الستة، وهو  ": قال الذهبي يف امليزان. الشيخان
رواه أبو ": قال املزي.  ناهيك أنه مل ينفرد باحلديث بل توبع".مكثر هيم كغريه

ورواه غريه . خالد األمحر، عن املهاجر بن حبيب، عن سامل، عن أبيه، عن جده

روى . مات  أبو خالد سنة تسعني ومائة)١ (".عن جده: عن املهاجر فلم يقل
  )٢( .له اجلامعة

ُ مهارص-
ُ بن حبيب، أبو ضمرة)٣( َ

أبى ثعلبة اخلشنى، : روى عن.  الشامي)٤(

األحوص بن حكيم، وثور بن يزيد، : وروى عنه. وأبى سلمة بن عبد الرمحن
ال : وقال أبو حاتم. تابعي، ثقة: قال العجيل. ومعاوية بن صالح، وغريهم

 )٥ (.مات سنة ثامن وعرشين ومائة. وذكره ابن حبان يف الثقات. بأس به

 ٣٩٤:ثقة، سبق ص:  سامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب-

                                 
 )  ٨/٥٨(حتفة األرشاف بمعرفة األطراف ) ١(
 روايـة -، تاريخ ابـن معـني )١١١:ص(من كالم أيب زكريا حييى بن معني يف الرجال : انظر) ٢(

،  اجلـرح والتعـديل )١٢٩: ص( روايـة الـدارمي -، تاريخ ابن معـني )٩٦/ ١(ابن حمرز 

ــربى )٤٧٧)(٤/١٠٦( ــات الك ــيل )٦/٣٦٣(، الطبق ــات، ، للعج ، )٢٠١: ص(، الثق

، )١/٤٥٨(، الكاشف )١١/٣٩٤(، هتذيب الكامل )٤/٢٨٢(الكامل يف ضعفاء الرجال 

 )٢٥٠:ص(، تقريب التهذيب )٤/١٨١(، هتذيب التهذيب )٢/٢٠٠(ميزان االعتدال 
 )٢/٥٠(قد حرف إىل املهاجر، والصواب مهارص؛ كام أثبته الدارقطني يف العلل ) ٣(
 ١٥٦: املغني ص. تح الضاد، وسكون امليمبف) ٤(
، التـاريخ الكبـري )٤٤٢: ص(، الثقات للعجيل )٢٠٠٥)(٨/٤٣٩(اجلرح والتعديل : انظر) ٥(

 )٥/٤٥٤(، الثقات )٨/٦٦(



       
  

 

 
 

 

 
 

٤٠٠
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أحد املكثرين من الصحابة والعبادلة، سبق :  عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب-

 ٣٩٤: ص
  ٣٩٥ :أمري املؤمنني، سبق ص:  عمر بن اخلطاب-

جاله ثقات؛ إال أنه منقطع، أبو خالد األمحر مل يلق  ر:ا  اد

وأما  " :وقد أعله عىل بن املديني يف مسند عمر هبذا، فقال .مهاجر بن حبيب
حديث مهاجر عن سامل فيمن دخل السوق، فإن مهاجر بن حبيب ثقة من أهل 

الشام ومل يلقه أبو خالد األمحر، وإنام روى عنه ثور ابن يزيد واألحوص بن 

م وفرج بن فضالة وأهل الشام، وهذا حديث منكر من حديث مهاجر من حكي
ًأنه سمع ساملا، وإنام روى هذا احلديث شيخ مل يكن عندهم بثبت يقال له 

عمرو بن دينار قهرمان آل الزبري، حدثناه زياد بن الربيع عنه به، فكان أصحابنا 

لو كان مهاجر و: قال..... ينكرون هذا احلديث أشد اإلنكار جلودة إسناده
 :قلت )١ (".ّيصح حديثه يف السوق مل ينكر عىل عمرو بن دينار هذا احلديث

نعم، أبو خالد األمحر مل يلق مهاجر بن حبيب، وهذه علة اإلسناد، أما ما يتعلق 

بسامع مهاجر بن حبيب من سامل، فقد رصح بالسامع منه، ومل يعرف عنه 
دلسني، فاإلسناد حممول عىل تدليس، وال ذكره أحد من أهل العلم من امل

 .االتصال

  

اا ا  س اا د أإ حدثنا :  قال رمحه اهللا:درا

عن أيب حييى موىل الزبري بن ، نا حممد بن راشد، ثنا أبو النرض، احلسن بن مكرم

 . عن عمر بن اخلطاب، عن أبيه، عن سامل بن عبد اهللا، العوام
شبابة بن سوار، وروح : سمع. )٢(حسان، أبو عيل البزازاحلسن بن مكرم بن  -

إسامعيل بن : وروى عنه. بن عبادة، وأبا النرض هاشم بن القاسم، وغريهما

                                 
 )٢/٦٤٢(مسند الفاروق، البن كثري) ١(
ن يبيـع البـز بفتح الباء املنقوطة بواحدة ، والزايني املعجمتني بينهام ألف، هذه اللفظة تقال مل) ٢(

 )٢/١٩٩(األنساب . وهو الثياب



       
  

 

 
 

 

 
 

٤٠١

  الرابع من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
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ولد سنة . حممد الصفار، وأبو عمرو ابن السامك، وأبو سهل بن زياد، وغريهم

   )١(.تويف سنة أربع وسبعني ومائتني. كان ثقة: قال اخلطيب. ثنتني وثامنني ومائة
شعبة بن احلجاج، وشيبان : سمع. )٢( هاشم بن القاسم، أبو النرض الكناين-

أمحد بن حنبل، : وروى عنه. بن عبد الرمحن، وحممد بن راشد، وغريهما

. ولد سنة أربع وثالثني ومائة. واحلسن بن مكرم، وحييى بن معني، وغريهم
. صدوق:  أبو حاتموقال. ثقة: ابن املديني: وقال. ثقة: قال حييى بن معني

: وقال ابن حجر. صاحب سنة ثقة وكان أهل بغداد يفخرون به: وقال العجيل

   )٣ (.روى له اجلامعة .مات سنة سبع ومائتني. ثقة ثبت

أبو حييى الشامي، : ، أبو عبد اهللا، ويقال)٤( حممد بن راشد اخلزاعي-

ان الثوري، داود بن األسود، وسفي: روى عن. الدمشقي، املعروف باملكحويل

برش بن الوليد الكندي، وبقية بن : وروى عنه. وسليامن بن موسى، وغريهم

سئل أمحد : قال أمحد بن ثابت. الوليد، وأبو النرض هاشم بن القاسم، وغريهم

وقال . ثقة: وقال حييى بن معني. ثقة ثقة: بن حنبل عن حممد بن راشد فقالا

كان : وقال أبو حاتم. وقصد: وقال يعقوب بن شيبة. ثقة: ابن املديني

ليس به : وقال يف موضع آخر. ثقة: وقال النسائي. ًصدوقا، حسن احلديث

وقال . يعترب به: وقال الدارقطني. ليس بالقوي: ويف موضع آخر. بأس

: وقال ابن خراش. صدوق إنام تكلموا فيه ملوضع القدر ال غري: الساجي

                                 
 )١٣/١٩٢(، سري أعالم النبالء )٤٦٨/ ٨(تاريخ بغداد : انظر) ١(
. بكرس الكاف، وفتح النون، وكرس النون الثانية، هذه النـسبة إىل عـدة مـن القبائـل: ِالكناين) ٢(

 )١١/١٥٠(األنساب 
ــاريخ بغــداد ٢/٣٢٣( ، الثقــات للعجــيل)٤٤٦)(٩/١٠٥(اجلــرح والتعــديل : انظــر) ٣( ، ت

، تقريب التهـذيب )٩/٥٤٥(، سري أعالم النبالء )٣٠/١٣٠(، هتذيب الكامل )١٦/٩٧(

 )٥٧٠: ص(
. بضم اخلاء املعجمـة، وفـتح الـزاى، ويف آخرهـا العـني املهملـة، هـذه النـسبة إىل خزاعـة ) ٤(

 )٥/١١٦(األنساب 



       
  

 

 
 

 

 
 

٤٠٢

  الرابع من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 خـريج وتحـقيق  حديث دعـاء دخول السـوقتبإتحاف المشوق 

اديث وليس برواياته يروي عن مكحول أح: وقال ابن عدي. ضعيف احلديث

صدوق هيم، : وقال ابن حجر. بأس، وإذا حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم

 هو :�قلت )١ (.روى له األربعة. ورمي بالقدر، مات بعد سنة ستني ومائة

  . صدوق حسن احلديث

 ٣٩٣: ضعيف، سبق ص:  أبو حييى عمرو بن دينار-

 ٣٩٤: ثقة، سبق ص:  سامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب-

أحد املكثرين من الصحابة والعبادلة، سبق :  عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب-

 ٣٩٤: ص

 ٣٩٥: أمري املؤمنني، سبق ص:  عمر بن اخلطاب-

الزبري ضعيف،   فيه عمرو بن دينار قهرمان آل  ضعيف؛:ا  اد

 .وبقية رجاله ثقات عدا حممد بن راشد فهو حسن احلديث

 أن أبا حييى هذا هو عمرو بن دينار قهرمان آل الزبري  العللوبني الدارقطني يف

وروى هذا احلديث عن راشد أيب احلامين، عن أيب ": قال. فرجع إىل طريقه

 وأبو حييى هذا هو عمرو بن دينار قهرمان آل ".عن عمر حييى، عن ابن عمر،

  )٢ (.روى هذا عن سامل عن ابن عمر الزبري، ومل يسمع من ابن عمر، إنام

ا ا  د اإ حدثناه أبو عيل احلسني بن :  قال:درا

عيل احلافظ، ثنا حممد بن إسحاق الثقفي، ثنا أبو مهام ابن أيب بدر، ثنا عبد اهللا 

بن وهب، أخربين عمر بن حممد ابن زيد، حدثني رجل برصي، عن سامل بن ا

 .  ًعبد اهللا، عن أبيه، عن جده، مرفوعا

                                 
           ت ابــن أيب شــيبة البــن املــدينيســؤاال ،)٤٦٥/ ٤( روايــة الــدوري -تــاريخ ابــن معــني :انظــر )١(

، )٧/٤١٩(، الكامـل يف ضـعفاء الرجـال )١٣٨٥)(٧/٢٥٣(،  اجلرح والتعـديل )١٦١: ص(

ــامل  ــذيب الك ــف )١٨٦/ ٢٥(هت ــذيب )٢/١٧٠(، الكاش ــذيب الته ــب ،)١٥٨/ ٩(، هت         تقري

  )   ٤٧٨  :  ص (        التهذيب 
 )١٠١) (٢/٤٨(العلل ) ٢(



       
  

 

 
 

 

 
 

٤٠٣
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ولد .  بن عيل بن يزيد بن داود بن يزيد، أبو عيل احلافظ النيسابوري احلسني-

إبراهيم بن أيب طالب، وعيل بن : روى عن. سنة سبع وسبعني ومائتني

ابن مندة، واحلاكم، وأبو : نهوحدث ع. احلسني، وابن خزيمة، وغريهم

كان واحد عرصه يف احلفظ واإلتقان : قال اخلطيب. الرمحن السلمي، وعدةعبد

إمام : ذكره الدارقطني، فقال. ًالورع، مقدما يف مذاكرة األئمة، كثري التصنيفو

تويف سنة تسع . احلافظ، اإلمام، العالمة، الثبت: وقال الذهبي. مهذب

   )١ (.وأربعني وثالثامئة

: سمع. )٣(، أبو العباس الثقفي)٢( حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران-

: وحدث عنه. ي، وأيب مهام السكوين، وغريهمقتيبة بن سعيد، وهناد بن الرس

، واحلافظ أبو عيل )الصحيحني(البخاري، ومسلم بيشء يسري خارج 

قال عبد الرمحن بن أيب . ولد يف سنة ثامن عرشة ومائتني. النيسابوري، وغريهم

كان من املكثرين : وقال اخلطيب. صدوق، ثقة: أبو العباس الرساج: حاتم

ًبات، عني باحلديث، وصنف كتبا كثرية وهي معروفة الثقات الصادقني األث

   )٤ (.مات يف سنة ثالث عرشة وثالثامئة. مشهورة

، أبو مهام ابن أيب بدر )٥(بن الوليد بن قيس السكوين ُ الوليد بن شجاع-

إسامعيل بن جعفر املدين، وعبد اهللا بن املبارك، : روى عن. الكويف، نزيل بغداد

                                 
 )١٦/٥١( أعالم النبالء ، سري)٦٢٢/ ٨(تاريخ بغداد : انظر) ١(
 )٤١٠:ص(تقريب التهذيب . بكرس امليم، وسكون اهلاء) ٢(
بفتح الثاء املثلثة والقاف والفاء، هذه النسبة إىل ثقيف، وهـو ثقيـف بـن منبـه بـن بكـر بـن ) ٣(

 )٣/١٣٩(األنساب. هوازن، نزلت أكثر هذه القبيلة بالطائف، وانترشت منها يف البالد
، سـري أعـالم النـبالء )٥٦/ ٢(، تاريخ بغـداد )١١٠٥) (٧/١٩٦(لتعديل اجلرح وا: انظر) ٤(

)٣٨٨/ ١٤( 
. بفتح السني، وضم الكاف، ويف آخرها النون، هذه النسبة إىل السكون، وهو بطن من كنـدة) ٥(

 )٧/١٦٤(األنساب 
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مسلم، وأبو داود، والرتمذي، : وعنه. ي، وغريهموعبد اهللا بن وهب املرص

قال أبو . وابن ماجه، وأبو العباس حممد بن إسحاق الثقفي الرساج، وغريهم

. ال بأس به: وقال النسائي. شيخ صدوق، يكتب حديثه، وال حيتج به: حاتم

مات سنة ثالث وأربعني . ثقة: وقال ابن حجر. حافظ يغرب: وقال الذهبي

 . هو ثقة:قلت  )١ (.ومائتني

أسامة بن زيد : روى عن. ُ عبد اهللا بن وهب بن مسلم، أبو حممد املرصي-

أمحد بن : وعنه. الليثي، وأفلح بن محيد، وعمر بن حممد بن زيد، وغريهم

ولد . سعيد اهلمداين، وأمحد بن صالح املرصي، والوليد بن شجاع، وغريهم

ابد، مات سنة سبع ثقة حافظ ع: قال ابن حجر. سنة مخس وعرشين ومائة

    )٢ (.روى له اجلامعة. وتسعني ومائة

.  عمر بن حممد بن زيد بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القريش العدوي-

إسامعيل ابن رافع املدين، وحفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب، : روى عن

إسامعيل بن : وروى عنه.  وزيد بن أسلم موىل عمر بن اخلطاب، وغريهم

كان ثقة : قال ابن سعد.  ان الثوري، وعبد اهللا بن وهب، وغريهمعلية، وسفي

: وقال أمحد بن حنبل، وحييى بن معني، وأبو داود، والعجيل. قليل احلديث

مات قبل سنة مخسني . ثقة: وقال ابن حجر .ثقة جليل: وقال الذهبي. ثقة

  )٣(. روى له اجلامعة سوى الرتمذي. ومائة

  ٣٩٣:ضعيف، سبق ص:  بن دينارهو عمرو:  حدثني رجل برصي-

                                 
، )٢/٣٥٢(، الكاشـف )٣١/٢٢(، هتـذيب الكـامل )٢٨)(٩/٧(اجلرح والتعـديل : انظر) ١(

 )٥٨٢: ص(ذيب    تقريب الته
، )١/٦٠٦(، الكاشــف )٨/٣٤٦(، الثقــات )٨٧٩)(٥/١٨٩(اجلــرح والتعــديل : انظــر) ٢(

 )٣٢٨: ص(، تقريب التهذيب )٦/٧١(هتذيب التهذيب 
ــر) ٣( ــربى : انظ ــات الك ــيل )٣٦٩:ص(الطبق ــات للعج ــاهني)٣٦٠:ص(، الثق ــن ش ــات الب            ، الثق

 )٤١٧: ص(، تقريب التهذيب )٢/٦٩ (، الكاشف)٢١/٤٩٩(، هتذيب الكامل )١٣٤: ص(
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 ٣٩٤: ثقة، سبق ص:  سامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب-

أحد املكثرين من الصحابة والعبادلة، سبق :  عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب-

 ٣٩٤: ص

 ٣٩٥: أمري املؤمنني، سبق ص:  عمر بن اخلطاب-

ري ضعيف،  الزب فيه عمرو بن دينار قهرمان آل؛  ضعيف:ا  اد

 .وبقية رجاله ثقات

أن هذا الرجل هو عمرو بن دينار قهرمان ) ٢/٥٠(وبني الدارقطني يف العلل

: وروي عن عمر بن حممد بن زيد، قال": قال. آل الزبري فرجع إىل طريقه

فرجع احلديث إىل عمرو . حدثني رجل من أهل البرصة موىل قريش، عن سامل

 ".تج بهبن دينار، وهو ضعيف احلديث ال حيا

غريب من حديث عمر بن حممد بن زيد عن سامل عن أبيه عن جده، ": وقال

  )١( ". وإنام يعرف هذا من حديث عمرو بن دينار قهرمان آل الزبري عن سامل

قال رضار، نا :  قال:درا إد اري  ار  ا ادس

 .    ابن عمر، عن عمر عن أيب عبد اهللا الفراء، عن سامل، عن ،يالدراورد

: روى عن.  الكويف)٥(، أبو نعيم الطحان)٤( التيمي)٣( ابن رصد)٢( رضار-

إبراهيم بن سعد، وحاتم بن وردان، وعبد العزيز بن حممد الدراوردي، 

البخاري يف كتاب أفعال العباد، وإبراهيم بن إسحاق : وروى عنه. وغريهم

                                 
 )  ١٣٣)(١/١٢١(أطراف الغرائب واألفراد ) ١(
 )٢٨٠: ص(تقريب التهذيب . ًبكرس أوله خمففا) ٢(
 )٢٨٠: ص(تقريب التهذيب . بضم املهملة، وفتح الراء) ٣(
دها بفتح التاء املنقوطة من فوق بنقطتني، وفتح الياء املنقوطة من حتت بنقطتـني، واملـيم بعـ) ٤(

 )٣/١٢٠(األنساب . بتحريك احلرفني األولني، وهذه النسبة اىل تيم
. ّبفتح الطاء واحلاء املهملتني، ويف آخرهـا النـون، صـاحب الرحـا، والـذي يطحـن احلـب) ٥(

 )٩/٥٠(األنساب 



       
  

 

 
 

 

 
 

٤٠٦

  الرابع من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 خـريج وتحـقيق  حديث دعـاء دخول السـوقتبإتحاف المشوق 

: قال البخاري، والنسائي.  وغريهماألطروش، وإبراهيم بن أيب داود الربليس،

: وقال أبو حاتم. تركوه: وقال احلسني بن حممد القباين. مرتوك احلديث

وقال احلاكم . صاحب قرآن وفرائض، صدوق، يكتب حديثه، وال حيتج به

: وقال ابن حجر. ضعيف: وقال الدارقطني. ليس بالقوي عندهم: أبو أمحد

مات سنة . ً وكان عارفا بالفرائضصدوق له أوهام وأخطاء ورمي بالتشيع،

هو ضعيف يعترب بحديثه، وهو قول األكثر، : قلت  )١ (.تسع وعرشين ومائتني

 .  أيب حاتم، وأيب أمحد احلاكم، والدارقطني، وابن حجر: أمثال

، أبو حممد املدين، )٢( عبد العزيز بن حممد بن عبيد بن أيب عبيد الدراوردي-

وأسامة بن زيد الليثي، وأيب عبد اهللا الفراء، إبراهيم ابن عقبة، : روى عن

أبو إسحاق إبراهيم الطالقاين، وإبراهيم بن محزة : وروى عنه. وغريهم

ًكان معروفا : قال أمحد بن حنبل. الزبريي، ورضار بن رصد، وغريهم

بالطلب، وإذا حدث من كتابه فهو صحيح، وإذا حدث من كتب الناس وهم، 

، وربام قلب حديث عبد اهللا بن عمر يروهيا عن وكان يقرأ من كتبهم فيخطئ

وقال . ثقة: وقال العجيل. ال بأس به: وقال حييى بن معني. عبيد اهللا بن عمر

ليس به بأس، وحديثه عن عبيد اهللا بن : وقال النسائي. ثقة ثبت: ابن املديني

ولد باملدينة ونشأ هبا، وسمع هبا العلم : وقال حممد بن سعد. عمر منكر

يسء احلفظ، فربام : وقال أبو زرعة. اديث، وكان كثري احلديث يغلطواألح

وقال . صدوق من علامء املدينة: وقال الذهبي. حدث من حفظه الشئ فيخطئ

مات سنة سبع . صدوق، كان حيدث من كتب غريه فيخطىء: ابن حجر

                                 
، الضعفاء )٤/٣٤٠(، التاريخ الكبري للبخاري )٢٠٤٦)(٤/٤٦٥(اجلرح والتعديل : انظر) ١(

، هتـذيب )٢/١٥٩(، الـضعفاء واملرتوكـون للـدارقطني )٥٩:ص(ئي واملرتوكون للنـسا

 )٢٨٠: ص(، تقريب التهذيب )١٣/٣٠٣(الكامل 
بفتح الدال املهملة والراء والواو، وسكون الراء األخرى، وكرس الدال األخرى، هذه النسبة ) ٢(

 )٥/٣٣٠(األنساب . ألبى حممد عبدالعزيز بن حممد  الدراوردي، من أهل املدينة



       
  

 

 
 

 

 
 

٤٠٧

  الرابع من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 خـريج وتحـقيق  حديث دعـاء دخول السـوقتبإتحاف المشوق 

 الدراوردي :قلت )١(.روى له اجلامعة، البخاري مقرونا بغريه. وثامنني ومائة

  . احلديث يف غري روايته عن عبيد اهللا بن عمرحسن

. الدراوردي: وروى عنه. سامل بن عبد اهللا: يروي عن. )٢( أبو عبد اهللا الفراء-

   )٣ (.هو جمهول: وقال أبو حاتم، والذهبي. ذكره ابن حبان يف الثقات

 ٣٩٤: ثقة، سبق ص:  سامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب-

أحد املكثرين من الصحابة والعبادلة، سبق :  اخلطاب عبد اهللا بن عمر بن-

 ٣٩٤: ص

 ٣٩٥: أمري املؤمنني، سبق ص:  عمر بن اخلطاب-

 ضعيف؛ فيه رضار بن رصد ضعيف، وأبو عبد اهللا الفراء :ا  اد

 .جمهول، وبقية رجاله ثقات عدا الدراوردي فهو حسن احلديث

                                 
، الثقـات )٥/٤٩٢(، الطبقات الكربى )١٧٤: ص(تاريخ ابن معني، رواية الدارمي : انظر) ١(

، هتـــذيب الكــــامل )١٨٣٣)(٥/٣٩٥(، اجلـــرح والتعـــديل )٣٠٦: ص(للعجـــيل 

 )٣٥٨:ص(، تقريب التهذيب )٢/٦٣٣(، ميزان االعتدال )١٨/١٨٧(
األنــساب . الفــراء وبيعــهبفــتح الفــاء، وتــشديد الــراء املفتوحــة، هــذه النــسبة إىل خياطــة ) ٢(

)١٠/١٥٣( 
، ميــزان االعتــدال )١٩٢٢)(٩/٤٠١(، اجلــرح والتعــديل )٧/٦٦٦(الثقــات : انظــر)٣(

)٤/٥٤٦( 



       
  

 

 
 

 

 
 

٤٠٨

  الرابع من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 خـريج وتحـقيق  حديث دعـاء دخول السـوقتبإتحاف المشوق 

 

ا ا  

ف أا  اا م  

  

بعد النظر يف التخريج ظهر أن مدار احلديث عىل سامل بن عبد اهللا، وقد اختلف 
 عن سامل بن عبد اهللا بن عمر، - قهرمان آل الزبري-دينار  عليه، فرواه عمرو بن

  .عن أبيه، عن جده عمر بن اخلطاب 

  .وقد تابعه حممد بن واسع، فرواه أزهر بن سنان، عنه، به
 .ارص بن حبيب، فرواه أبو خالد األمحر، عنه، بهوتابعه امله

 .وتابعه رجل برصي، فرواه عمر بن حممد بن زيد، عنه، به

 .وتابعه أبو عبد اهللا الفراء، فرواه الدراوردى، عنه، به
 



       
  

 

 
 

 

 
 

٤٠٩

  الرابع من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 خـريج وتحـقيق  حديث دعـاء دخول السـوقتبإتحاف المشوق 

اا ا  

ا  ا  
بن ا عن سامل ،دينار ؛  فقد روي من طريق عمرو بن)١(�حسن�لغ��ه    احلديث

بد اهللا بن عمر، عن أبيه، عن جده، وعمرو هذا ضعيف كام سبق، وقد  تابعه ع

حممد بن واسع، وهو ثقة، إال أن يف طريقه أزهر بن سنان وهو ضعيف يعترب 
ًبحديثه وقد توبع، وتابعه أيضا املهارص بن حبيب، وإسناده رجاله ثقات إال 

ًأن فيه انقطاعا، وتابعه أيضا أبو عبد اهللا الفراء،   .وهو جمهولً

                                 
ًمن املقرر علميا أن تعدد طرق احلديث إن كانت ضعيفة؛ لضعف حفظ الـراوي الـصدوق، ) ١(

ديث يف ًأو كان الضعف بسبب اإلرسال أو نحوه؛  فإهنا تقوي بعضها بعـضا، فتجعـل احلـ

 أحاديث أفطر احلاجم واملحجوم، وال نكـاح إال ": قال أمحد بن حنبل. مرتبة احلسن لغريه

 الكامــل يف ضــعفاء الرجــال ".بــويل أحاديــث يــشد بعــضها بعــضا وأنــا أذهــب إليهــا

أنه ليس كل ضـعف يف احلـديث يـزول :  وجواب ذلك": ، وقال ابن الصالح)٤/٢٥٤(

ً فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضـعفه ناشـئا مـن :بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت

فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجـه . ضعف حفظ راويه، مع كونه من أهل الصدق والديانة

وكـذلك إذا كـان ضـعفه مـن حيـث . آخر عرفنا أنه مما قد حفظه، ومل خيتل فيه ضـبطه لـه

إذ فيه ضعف قليل، يزول اإلرسال زال بنحو ذلك، كام يف املرسل الذي يرسله إمام حافظ، 

ومن ذلك ضعف ال يزول بنحو ذلك، لقوة الـضعف وتقاعـد هـذا . بروايته من وجه آخر

وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهام بالكذب، أو . اجلابر عن جربه ومقاومته

وهذه مجلة تفاصيلها تدرك باملبارشة والبحث، فاعلم ذلـك، فإنـه مـن . ًكون احلديث شاذا

، وقـال )٣٤:ص( مقدمة ابـن الـصالح يف علـوم احلـديث ".واهللا أعلم. ئس العزيزةالنفا

إذا روي احلديث من وجوه ضعيفة ال يلزم أن حيصل من جمموعها حسن، بـل  ": النووي

ًما كان ضعفه لضعف حفظ رايه الصدوق األمني زال بمجيئه من وجه آخر وصار حـسنا، 

من وجه آخر، وأما الضعف لفسق الراوي فـال وكذا إذا كان ضعفه باإلرسال زال بمجيئه 

، وأفــاد )٣١: ص( التقريــب والتيــسري للنــووي ". يــؤثر فيــه موافقــة غــريه، واهللا أعلــم

أن احلسن لغريه يلحق فيام حيتج به لكن فيام تكثر طرقه،  وقد قال النووي رمحـه : السخاوي

فمجموعهـا يقـوي وهذه وإن كانـت أسـانيد مفرداهتـا ضـعيفة، : اهللا يف بعض األحاديث

ًبعضه بعضا، ويصري احلديث حسنا وحيتج بـه، وسـبقه البيهقـي يف تقويـة احلـديث بكثـرة 

 )٩٤ -١/٩٣(فتح املغيث برشح ألفية احلديث . الطرق الضعيفة



       
  

 

 
 

 

 
 

٤١٠

  الرابع من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 خـريج وتحـقيق  حديث دعـاء دخول السـوقتبإتحاف المشوق 

 

ا ا  
ا ا 

 .  للحديث ثالثة شواهد، عن ابن عمر، وعبد اهللا بن عمرو، وابن عباس

لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وحده لَا : من قَالَ فِي السوقِ  :، و ا  : ا اول
 ،دمالْح لَهو ،لْكالْم لَه ،لَه رِيكشءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو ،ردِهِ الْخَيبِي ،مِيتييِي وحي .

 وبنِي لَه بيت فِي ، ومحِيت عنه أَلْف أَلْفِ سيئَةٍ ،كَتَب اللَّه لَه أَلْف أَلْفِ حسنةٍ 

  :طرق أربعة من روي وقد.الْجنةِ
سمل، عن: الطریق األول نار،معن معران �ن  بد هللا �ن د ی  ، وقد عن ا�ن معر ع

  : أخر�ه
. حدثنا أمحد بن عبدة: ، قال)٦٧٤)(٣٦٣: ص( الرتمذي يف العلل الكبري -

من : قلت له. هذا حديث منكر: ًسألت حممدا عن هذا احلديث، فقال: وقال

 .هذا شيخ منكر احلديث، ال : عمران بن مسلم، هذا هو عمران القصري؟ قال

حدثنا أمحد بن عبدة، : ، قال)٦١٤٠)(١٢/٣٠٢(مسنده  والبزار يف -
 . وإسحاق بن حاتم

حدثنا أمحد بن داود القوميس، : ، قال)٣/٣٠٤( والعقييل الضعفاء الكبري -

 وقد روى هذا احلديث عمرو بن :وقال.  حدثنا حممد ابن أيب الرسي: قال
 .دينار القهرمان وغريه عن سامل، واألسانيد فيه فيها لني

حدثنا بكر بن :  ، قال)٦/١٦٧(ن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال  واب-

 . حدثنا عمرو بن عيل: عبد الوهاب القزاز، قال
حدثناه : ، قال)١٩٧٦)(١/٧٢٣(احلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني  و-

بد امللك بن أيب الشوارب، عن أبو بكر بن إسحاق، أنبأ عيل بن حممد بن ع

 . حلجبياهللا بن عبد الوهاب اعبد
، وإسحاق بن حاتم، وحممد بن أيب الرسي، وعمرو بن أمحد بن عبدة (:أربعتهم

 حدثنا حييى بن سليم املكي،: قالوا ،) وعبداهللا بن عبد الوهاب احلجبيعيل، 

 .ًحدثنا عمران بن مسلم، عن    عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر مرفوعا
  



       
  

 

 
 

 

 
 

٤١١

  الرابع من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 خـريج وتحـقيق  حديث دعـاء دخول السـوقتبإتحاف المشوق 

ثاين سان،: لالطریق ا شام �ن  حعن  بدهللا ه نار، عن ا�ن معرععن  ، وقد  ی �ن د
  : أخر�ه

 احلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني، كتاب الدعاء، والتكبري، والتهليل، -

حدثناه أبو بكر حممد بن أمحد بن : ، قال)١٩٧٥)(١/٧٢٢(والتسبيح والذكر 

بالويه، ثنا أبو العباس حممد بن احلسن بن حيدره البغدادي، ثنا مرسوق بن 
فص بن غياث، عن هشام بن حسان، عن عبد اهللا بن دينار، عن املرزبان، ثنا ح

 من دخل السوق فباع فيها واشرتى، ": ابن عمر ريض اهللا عنهام، وفيه

هذا إسناد صحيح عىل رشط الشيخني، ومل خيرجاه، واهللا «:  وقال ".....فقال
 .وسكت عنه الذهبي» .أعلم

ثالث يد هللا العمري، عن سامل � :لالطریق ا يهعب عن  بدهللا ،عن أ بن  ًمرفو�ا، وقد  ع
  : أخر�ه

حدثنا احلسن بن : ، قال)١٣١٧٥)(١٢/٣٠٠( الطرباين يف املعجم الكبري -

عيل املعمري، ثنا عمرو بن أسلم احلميص، ثنا سلم بن ميمون اخلواص، عن 

 .عيل بن عطاء، عن عبيد اهللا العمري، عن سامل بن عبد اهللا، عن أبيه
غريب من : وقال، )٨/٢٨٠(أبو نعيم يف احللية: رجه وبإسناد الطرباين أخ-

 .حديث عبد اهللا عن سامل

 )٤٠٥/ ٤٥(تاريخ دمشق ابن عساكر يف :  ًوبإسناد الطرباين أخرجه أيضا -
يه، عن ا�ن معر، وقد : الطریق الرابع بدالرمحن �ن زید �ن أسمل، عن أ بعن  ع

  : أخر�ه
أنا عيل : ، قال)١٦٩: ص(م تلخيص املتشابه يف الرس  اخلطيب البغدادي يف-
بن أمحد الرزاز، وعبد اهللا بن أمحد بن عبد اهللا األصفهاين، واحلسن بن احلسني ا

أنا حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي، نا أبو : ن العباس النعايل، قالوااب

عمرو يعقوب بن يوسف القزويني، نا سعيد بن صلح، نا عبد الرمحن بن زيد 
 .يه، عن ابن عمربن أسلم، عن أبا

أنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن : ، قال)٣٢١: ص( وأخرجه أيضا يف -

رزقويه، أنا إسامعيل ابن حممد الصفار، حدثنا عبد اهللا بن أيوب املخرمي، ثنا 
 .عيل بن يزيد الصدائي، نا خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم، به
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   ا   ولا ا من أ: 
حدثنا أمحد : قال رمحه اهللا :درا إد اي  ا  ا اول

، عن عبد اهللا بن دينار، عن عمران بن مسلم، حدثنا حييى بن سليم، بن عبدة ا

 .عن ابن عمر
حسان : روى عن. ، أبو عبد اهللا البرصي)١( أمحد بن عبدة  بن موسى الضبي-

 حسن األشقر، وحييى بن سليم الطائفي، بن إبراهيم الكرماين، وحسني بنا

وقال ، ثقة: قال أبو حاتم. اجلامعة سوى البخاري: وروى عنه. وغريهم
   )٢ (.مات سنة مخس وأربعني ومائتني. ثقة: ثقة، وقال ابن حجر: النسائي

إبراهيم بن : روى عن. حييى بن سليم القريش الطائفي، أبو حممد املكي -

ن أيب هند، وعمران بن مسلم القصري بن عقبة، ميمون الصنعاين، وداود ب
إبراهيم بن سعيد اجلوهري، وأمحد بن عبدة الضبي، : وروى عنه. وغريهم

وقال حممد بن . ثقة: قال حييى بن معني. وأمحد بن عبيد اهللا الغداين، وغريهم

شيخ : وقال أبو حاتم. ثقة: وقال ابن شاهني. كان ثقة، كثري احلديث: سعد
وقال . الصدق، ومل يكن باحلافظ، يكتب حديثه وال حيتج بهصالح، حمله 

وقال ابن . ليس به بأس، وهو منكر احلديث عن عبيد اهللا بن عمر: النسائي

وليحيى بن سليم عن إسامعيل بن أمية وعبيد اهللا بن عمرو بن خثيم : عدي
وسائر مشاخيه أحاديث صاحلة وإفرادات وغرائب يتفرد هبا عنهم وأحاديثه 

: وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، عن أبيه. ربة، وهو صدوق ال بأس بهمتقا

.  يعني فيه يشء، وكأنه مل حيمده. حييى بن سليم كذا وكذا، واهللا إن حديثه
: وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال. ليس بالقوي: وقال أبو برش الدواليب

.   ومائةصدوق يسء احلفظ، مات سنة ثالث وتسعني: وقال ابن حجر. خيطئ

                                 
َبفتح الـضاد، وتـشديد البـاء املوحـدة، هـذه النـسبة إىل ضـبة بـن أد بـن طابخـة) ١( ِّ َ َ ِْ َ ِّ َّ َ َ َ َ َُ َ ْ

ِ ُْ ْ ْ َّ اللبـاب . َ

)٢/٢٦١( 
، )١/١٩٩(، الكاشف )١/٣٩٧(، هتذيب الكامل )١٠٠)(٢/٦٢(اجلرح والتعديل : انظر) ٢(

 )٨٢:ص(تقريب التهذيب 
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 حييى بن سليم خمتلف فيه، وأقل أحواله احلسن، :قلت )١ (.روى له اجلامعة

النسائي، وابن : أبو حاتم، ومن املعتدلني: وممن حسن حديثه من املتشددين
  .عدي

حييى : وروى عنه. روى عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر. ُ عمران بن مسلم-

 .  بن سليما
عمران بن مسلم : فقال) عمران بن مسلم القصري( بني يالبخار فرق :قلت

قال . أبو بكر القصري البرصي، سمع أبا رجاء وعطاء، كناه حييى بن سعيد

عمران بن : ، قالوبني راوينا يف اإلسناد. هو املنقري، سمع منه شعبة: أمحد
 . حييى بن سليم: مسلم، عن عبد اهللا بن دينار، منكر احلديث، روى عنه

�أ�يهام وكذلك فرق بين قال ابن أيب . عدي وابن والعقیلي، حاتم، ابن

. هو منكر احلديث، وهو شبه املجهول: ويقول. سمعت أيب يقول ذلك: حاتم
ولعمران بن مسلم املكي غري ما : وقال ابن عدي. منكر احلديث: وقال العقييل

د وق. ذكرت عن عبد اهللا بن دينار وعن غريه، وهو عندي ممن يكتب حديثه

�أ�ي�" : أشار إىل ذلك ابن حجر يف التهذيب، وقال �ابن �أيضا �بي��ما ًوفر ق

�والعقي�� �عدي، �وابن �سفيان، �بن �و�عقوب  يف الذ���وكذلك  ."خيثمة،

  . و�و�الرا��.  امليزان

قط�� وأنكر التفريق بينهام  يف العلل، يف ترمجة عبد اهللا بن دينار عن ابن رالدا
 بن مسلم هذا ليس بعمران القصري، ذكره إن عمران: وقد قيل :عمر، وقال

أبو عيسى حممد بن سورة احلافظ، عن البخاري، وهو عندي عمران القصري، 

  . ليس فيه شك: قال الشيخ. واهللا أعلم
�واملزًوجعلها واحدا أيضا  �حبان، ���ر ،يابن ، فذكره ابن حبان يف وابن

 أن يف رواية وهو الذي روى عنه حييى بن سليم، إال ": كتاب الثقات وقال

                                 
، العلل ومعرفة الرجـال ألمحـد روايـة )٢٢٦: ص( رواية الدارمي -تاريخ ابن معني: انظر) ١(

، )٦٤٧)(١٥٦/ ٩(اجلرح والتعـديل ، )٦/٤٣(، الطبقات الكربى )٢/٤٨٠(ابنه عبد اهللا 

ــات  ــال )٧/٦١٥(الثق ــعفاء الرج ــل يف ض ــات، ) ٦٤/ ٩(، الكام ــامء الثق ــاريخ أس           ت

 )٥٩١:ص(، تقريب التهذيب )٣٦٥/ ٣١(، هتذيب الكامل )٢٥٩: ص(
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فأما رواية أهل  ": وقال يف املجروحني ".حييى بن سليم عنه بعض املناكري

سويد : بلده عنه فمستقيمة تشبه حديث األثبات، وأما ما رواه عنه القربى مثل
بن عبد العزيز وحييى بن سليم وذوهيام، ففيه مناكري كثرية ، فلست أدري أكان ا

ل عنه هذه املناكري؟ عىل أن حييى بن سليم، يدخل عليه فيجيب أم تغري حتى مح

وال جيوز أن حيكم . ًوسويد ابن عبد العزيز مجيعا يكثران الوهم واخلطأ عليه
عىل مسلم باجلرح وأنه ليس بعدل إال بعد السري، بل اإلنصاف عندي يف أمره 

جمانبة ما روي عنه ممن ليس بمتقن يف الرواية واالحتجاج بام رواه عنه الثقات، 

وقال  ".ًىل أنه له مدخال يف العدالة يف مجلة املتقنني، وهو ممن أستخري اهللا فيهع
 بكرس امليم، وسكون النون - عمران بن مسلم املنقري": ابن حجر يف التقريب

اهللا هو الذي روى عن عبد: قيل. ام وهم أبو بكر القصري البرصي صدوق رب-

عمران القصري، هو  ":راجمثم قال بعد عدة ت".ابن دينار، وقيل بل هو غريه
   )١(".ابن مسلم تقدم

: خطأ، إنام هو عمرو بن دينار، وهو ضعيف، سبق ص:  عبد اهللا بن دينار-

٣٩٣ 
أحد املكثرين من الصحابة والعبادلة، سبق :  عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب-

 ٣٩٤: ص

ضعيف؛ فيه عمران بن مسلم منكر احلديث، وعمرو بن  :ا  اد
سألت : وهذا الطريق معل، كام قال الرتمذي يف العلل الكبري. ينار ضعيفد

من عمران بن مسلم : قلت له. هذا حديث منكر: ًحممدا عن هذا احلديث فقال

ُهذا هو عمران القصري؟ قال
ِ َ  )٢(. هذا شيخ منكر احلديث، ال: ْ

 أيب عن حديث رواه حييى بن سليم  سألت": وقال ابن أيب حاتم يف العلل

                                 
، اجلرح والتعـديل )٨٧: ص(، الضعفاء الصغري للبخاري )٦/٤١٩(التاريخ الكبري : انظر) ١(

ــييل )٦/٣٠٥( ــضعفاء الكبــري للعق ، املجــروحني )٧/٢٤٢(، الثقــات )٣/٣٠٤(، ال

ــال )٢/١٢٣( ــعفاء الرج ــل يف ض ــدارقطني )٦/١٦٧(، الكام ــل ال ، )١٢/٣٨٧(، عل

، ميــزان )٢٢/٣٥١(، هتــذيب الكــامل )٢٢٢/ ٢(الــضعفاء واملرتوكــون البــن اجلــوزي 

 )٤٣١ - ٤٣٠: ص(، تقريب التهذيب )٨/١٣٨(هتذيب التهذيب ) ٣/٢٤٢(االعتدال 
 )٣٦٣: ص(مذي  العلل الكبري، للرت) ٢(
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ابن عمر، عن النبي  الطائفي، عن عمران ابن مسلم، عن عبد اهللا بن دينار، عن

وذكر "ال رشيك له ال إله إال اهللا وحده ": من قال يف السوق:  قال 
  )١ ( ".هذا حديث منكر: احلديث قال أيب

عن  عمران بن مسلم،:  وهذا احلديث هو خطأ؛ إنام أراد": قال أبو حممد

رمان آل الزبري، عن سامل، عن أبيه، فغلط وجعل بدل عمرو بن دينار، قه
  )٢ ( ".ًعبد اهللا بن دينار، وأسقط ساملا من اإلسناد: عمرو

يرويه عمران بن مسلم القصري، واختلف عنه؛ فرواه حييى ":وقال الدارقطني

بن سليم الطائفي، عن عمران بن مسلم، عن عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر، ا
 كثري الوهم يف األسانيد، وخالفه بكري بن شهاب الدامغاين، ووهم فيه، وكان

ويوسف بن عطية الصفار، روياه عن عمران بن مسلم، عن عمرو بن دينار، 

  )٣( ".قهرمان آل الزبري، عن سامل، عن أبيه، عن عمر
ما ا  د اإ حدثناه أبو بكر حممد :  قال رمحه اهللا:درا

لويه، ثنا أبو العباس حممد بن احلسن بن حيدره البغدادي، ثنا بن أمحد بن باا

مرسوق بن املرزبان، ثنا حفص ابن غياث، عن هشام بن حسان، عن عبد اهللا 
 .بن دينار، عن ابن عمر ريض اهللا عنهام

حممد : سمع من. )٥( اجلالب، أبو بكر النيسابوري)٤( حممد بن أمحد بن بالويه-

: وعنه.  متتام، وحممد بن يونس الكديمي، وغريهمبن رمح، وحممد ابن غالبا
املحدث، : قال احلاكم يف تارخيه. أبو عيل احلافظ، وابن مندة، واحلاكم، وعدة

كان من أعيان مشاخينا، من أهل البيوتات والثروة القديمة، رحل به أبو طاهر 

: قال الذهبي. َّحممد بن احلسن املحمداباذي، وصحح كتبه وسامعاته ببغداد

                                 
 )٢٠٣٨)( ٥/٣٥١(علل احلديث ) ١(
 )٥/٣٥٢(علل احلديث ) ٢(
 )٣٨٦/ ١٢(العلل، للدارقطني ) ٣(
. بفتح الباء املنقوطة بواحدة، والالم بعد األلف، ويف آخرها ياء منقوطـة بـاثنتني مـن حتتهـا) ٤(

 )٢/٦١(األنساب  
، وفتح  السني املهملة، وبعد األلف  بـاء بفتح النون، وسكون الياء املنقوطة من حتتها باثنتني) ٥(

 )١٣/٢٣٤(األنساب . منقوطة بواحدة  ، ويف آخرها الراء، هذه النسبة إىل نيسابور
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   )١ (.تويف سنة أربعني وثالثامئة: وقال احلاكم. اإلمام املفيد

جعفر : سمع .  املعدل)٣( أبو العباس البزاز)٢(حممد بن احلسن بن حيدرة، -
عبد الباقي : وروى عنه. بن محيد، والقاسم ابن أيب شيبة، ومنجاب بن احلارث

   )٤ (.تويف سنة سبع وثامنني ومائتني. وكان ثقة: بن قانع، قال

 بن مرسوق بن معدان، أبو سعيد بن أيب النعامن )٥(مرسوق بن املرزبان -
حفص بن غياث، ورشيك بن عبد اهللا، وعبد اهللا بن : روى عن. الكويف

قال . ابن ماجه، وأبو حاتم وأبو زرعة، وغريهم: وروى عنه. املبارك، وغريهم

ال وق. صدوق: وقال صالح جزره. ليس بقوي يكتب حديثه: أبو حاتم
وقال يف . صدوق: وقال يف املغني. صدوق معروف :الذهبي يف امليزان

مات سنة أربعني ومائتني . صدوق له أوهام: وقال ابن حجر. وثق: الكاشف

 هو حسن احلديث له أوهام، وقد روى عنه :قلت )٦ (.أو قبلها أو بعدها بقليل
فمن عادة أيب ": قال ابن حجر. أبو زرعة وهو ال يروي إال عن ثقة يف الغالب

 )٧(  ".زرعة أن ال حيدث إال عن ثقة

ْبن طلق )٨( ِ حفص بن غياث- بن معاوية النخعي، أبو عمر الكويف  )٩(َ
إسامعيل بن أيب خالد، وعبد الرمحن بن إسحاق الكويف، : روى عن. القايض

                                 
 )١٥/٤١٩(سري أعالم النبالء ) ١(
َبفتح احلاء املهملة، وسكون الياء املعجمة) ٢( َ َُ ْ َُْ ُْْ َُ ْ ْ َ  )٢/٣٩٤(إكامل اإلكامل البن نقطة . ِ
نقوطة بواحدة ، والزايني املعجمتني بينهام ألف، هذه اللفظة تقال ملن يبيـع البـز بفتح الباء امل) ٣(

 )٢/١٩٩(األنساب . وهو الثياب
 )٢/٥٧٩(تاريخ بغداد ) ٤(
 )٥٢٨: ص(تقريب التهذيب . بسكون الراء، وضم الزاي، بعدها موحدة) ٥(
، )٢٧/٤٥٨ (، هتــذيب الكــامل)٩/٢٠٦(، الثقــات )٨/٣٩٧(اجلــرح والتعــديل :  انظــر) ٦(

،   هتـذيب )٢/٦٥٤(، املغني يف الضعفاء )٢٥٦/ ٢(، الكاشف )٤/٩٨(ميزان االعتدال 

 )٥٢٨: ص(، تقريب التهذيب )١٠/١١٢(التهذيب 
 )  ٢/٤١٦(لسان امليزان ) ٧(
 ١٩٢املغني صـ . بكرس املعجمة، وخفة مثناة حتت: غياث) ٨(
 ١٥٨املغني صــ . بمفتوحة، وسكون الم: طلق) ٩(
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َزهري بن حرب، وعبد اهللا بن حممد بن أيب : وعنه. وهشام بن حسان، وغريهم َّ َ ُ
َشيبة ْ قال ابن . سنة سبع عرشة ومائة: مولده. ، ومرسوق بن املرزبان، وغريهمَ

مات سنة أربع أو مخس وتسعني . ًثقة فقيه، تغري حفظه قليال يف اآلخر: حجر

  )١ (.روى له اجلامعة. ومائة

أنس : ، أبو عبد اهللا البرصي، روى عن)٢( هشام بن حسان األزدي القردويس-
: وروى عنه. عمرو بن دينار، وغريهمبن سريين، واحلسن البرصي، وا

قال . إبراهيم بن طهامن، وإسامعيل بن علية، وحفص بن غياث، وغريهم

ثقة، من أثبت الناس يف ابن : وقال ابن حجر. ثقة، إمام كبري الشأن: الذهبي
مات . كان يرسل عنهام: سريين، ويف روايته عن احلسن وعطاء مقال ألنه قيل

   )٣ (.روى له اجلامعة.  ومائةسنة سبع أو ثامن وأربعني

: خطأ، إنام هو عمرو بن دينار، وهو ضعيف، سبق ص:  عبد اهللا بن دينار-
٣٩٣ 

أحد املكثرين من الصحابة والعبادلة، سبق :  عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب-

 ٣٩٤: ص
: فيه عبد اهللا بن دينار وهو وهم، والصواب ضعيف؛ :ا  اد

ًاملعروف أيضا إثبات سامل بن هو ضعيف كام سبق، وعمرو بن دينار، و
وقد رواه مجاعة عن هشام . هذا الوهم من مرسوق بن املرزبان اهللا، ولعلعبد

عمرو بن دينار، رواه عبد اهللا بن بكر السهمي عند الطرباين : بن حسان، فقالواا

، ورواه فضيل بن عياض عند ابن عدي يف )٧٩٠)(٢٥١: ص(يف الدعاء 

، ورواه عبد األعىل بن سليامن عند )٦/٢٣٥( ضعفاء الرجال الكامل يف
، مجيعهم، عن هشام بن )٢/٣١٩(اخلطيب يف موضح أوهام اجلمع والتفريق 

                                 
، )٧/٥٦(، هتـذيب الكـامل )٦/٢٠٠(، الثقات )٨٠٣)(٣/١٨٥(اجلرح والتعديل : انظر) ١(

 )١٧٣:ص(، تقريب التهذيب )١/٣٤٣(الكاشف 
بضم القاف، وسكون الراء، وضم الدال املهملتني والسني املهملة يف آخرها، هذه النسبة إىل ) ٢(

 )٣٦٨/ ١٠(األنساب . درب القراديس بالبرصة 
، )٤/٢٩٥(، ميــزان االعتــدال )٣٠/١٨١(، هتــذيب الكــامل )٥٦٦/ ٧(الثقــات : انظــر) ٣(

 )٥٧٢:ص(تقريب التهذيب 
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حسان، عن عمرو بن دينار، عن سامل بن عبد اهللا بن عمر، عن أبيه، عن عمر 

  .بن اخلطابا
ا ا  امد اإ ثنا احلسن بن حد:   قال رمحه اهللا:درا

عيل املعمري، ثنا عمرو بن أسلم احلميص، ثنا سلم بن ميمون اخلواص، عن 

 .عيل بن عطاء، عن عبيد اهللا العمري، عن سامل بن عبد اهللا، عن أبيه
َأبو القاسم املعمري:  ويقال-  أبو عيل )١( احلسن بن عيل بن شبيب- ْ َ)٢ (

ن املديني، وحييى بن داود بن بالل السعدي، وعيل ب: حدث عن. البغدادي

، وابن قانع، وأبو بكر »معامجه«أبو القاسم الطرباين يف : وعنه. معني، وخلق
وكان املعمري : قال اخلطيب. ولد يف حدود سنة عرش ومائتني .النجاد، وخلق

من أوعية العلم يذكر بالفهم، ويوصف باحلفظ، ويف حديثه غرائب وأشياء 

صدوق حافظ، جرحه موسى بن هارون، : وذكره الدارقطني، فقال. ينفرد هبا
وكانت بينهام عداوة، وكان أنكر عليه أحاديث أخرج أصوله العتق هبا، ثم 

ما رأيت صاحب حديث يف الدنيا مثل : وقال عبدان األهوازي .ترك روايتها

ال : سألت عبد اهللا بن أمحد، عن املعمري، فقال: وقال ابن عقدة. املعمري
. -املراسيل:  يعني- أنه صحب قوما يوصلون يتعمد الكذب، ولكن أحسب

وكان املعمري كثري احلديث صاحب حديث بحقه، كام قال : وقال ابن عدي

عبدان أنه مل ير مثله، وأما ما ذكر عنه أنه رفع أحاديث وزاد يف املتون فإن هذا 
موجود يف البغداديني خاصة، ويف حديث ثقاهتم فإهنم يرفعون املوقوف، 

واملعمري كام قال عبد اهللا بن ..... ، ويزيدون يف األسانيدويصلون املرسل

.  ال يتعمد الكذب، ولكنه صحب قوما يزيدون ويوصلون، واهللا أعلم: أمحد
بئست اخلصال هذه، وبمثلها ينحط الثقة عن رتبة االحتجاج به، : قال الذهبي

 أنقص من: فلو وقف املحدث املرفوع، أو أرسل املتصل، لساغ له، كام قيل

 هو حافظ إال :قلت  )٣ (.مات سنة مخس وتسعني ومائتني. احلديث وال تزد فيه

                                 
   ١٤٢املغني صـ. بمفتوحة، وكرس موحدة أوىل، فتحتية: شبيب) ١(
بفتح امليمني، وسكون العني بينهام، ويف آخرها راء، هذه النسبة إىل معمر، إنـام اشـتهر هبـذه ) ٢(

 )١٢/٣٥٢(األنساب . معمرالنسبة؛  ألنه عنى بجمع حديث 
 )١٣/٥١١(سري ال،  )٣٥٩/ ٨(، تاريخ بغداد )٣/١٩٥(الكامل يف ضعفاء الرجال : انظر) ٣(
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 .حديثه فيه غرائب وأشياء يتفرد هبا أن

سلم بن ميمون اخلواص، : روى عن. )١( عمرو بن أسلم الطرسوسى-
احلسن بن عيل بن : وروى عنه. ومعاوية  األسود، ووكيع بن اجلراح، وعدة

قال أبو . لرازي، وأبو موسى الطويس، و آخرونشبيب املعمري، وأبو حاتم ا

   )٢ (.صدوق:  حاتم
سفيان بن عيينة، ومالك، وأيب خالد : روى عن.  بن ميمون اخلواص)٣( سلم-

قال حممد بن . أمحد بن ثعلبة، وعمرو بن أسلم: وروى عنه. األمحر، وغريهم

: وقال أبو حاتم . وكان حيدث من حفظه فيغلط دفن كتبه: عوف احلميص
ًأدركت سلم بن ميمون ومل أكتب عنه، روى عن أيب خالد األمحر حديثا منكرا  ً

:  وقال ابن عدي. ال يتابع عليها حدث بمناكري: وقال العقييل. شبه املوضوع

الصالح حتى غفل  غلب عليه: وقال ابن حبان. ينفرد بمتون وبأسانيد مقلوبة
ًء ويقلبه تومها ال تعمدا؛ عن حفظ احلديث واتقانه، فربام ذكر اليشء بعد اليش

   )٤ (.فبطل االحتجاج بام يروي إذا مل يوافق الثقات

 . مل أقف له عىل ترمجة تكشف عن حاله)٥(:  عيل بن عطاء بن مقدم الواسطي-
 عبيد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب القريش -

ي، وثابت البناين، إبراهيم حممد األسد: روى عن. العدوي، أبو عثامن املدين

أبان بن يزيد العطار، وأمحد : وروى عنه. وسامل بن عبد اهللا بن عمر، وغريهم
قال أبو زرعة، وأبو . بن بشري الكويف، وإسامعيل بن زكريا اخللقاين، وغريهما

مات سنة بضع . ثقة ثبت: وقال ابن حجر. ثقة ثبت: وقال النسائي. ثقة: حاتم

                                 
بفتح الطاء والراء املهملتني والواو بني السينني املهملتني األوىل مضمومة والثانية مكـسورة، ) ١(

 )٦٥/ ٩(األنساب . هذه النسبة إىل طرسوس، وهي من بالد الثغر بالشام
 )٤٠٥/ ٤٥(،  تاريخ دمشق )١٢٢٨)(٦/٢٢١(اجلرح والتعديل : انظر) ٢(
 ١٣١: املغني ص. بسكون الالم) ٣(
ـــر) ٤( ـــديل: انظ ـــرح والتع ـــري)١١٥٠)(٢٦٨-٤/٢٦٧(اجل ـــضعفاء الكب ،  )٢/١٦٥(، ال

، ميــزان االعتــدال )٤/٣٥٠(، الكامــل يف ضــعفاء الرجــال )١/٣٤٥(املجــروحني 

)٢/١٨٦( 
 )١٥٩: ص(تاريخ واسط ) ٥(
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   )١ (.وأربعني ومائة

 ٣٩٤ :ثقة، سبق ص:  بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب سامل-
أحد املكثرين من الصحابة والعبادلة، سبق :  عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب-

  ٣٩٤ :ص

ضعيف؛ فيه شيخ الطرباين احلسن بن عيل املعمري حافظ  :ا  اد
كر سلم بن ميمون اخلواص من، وحديثه فيه غرائب وأشياء يتفرد هبا إال أن

احلديث، وعيل بن عطاء مل أقف عىل حاله، وبقية رجاله ثقات عدا عمرو بن 

  .أسلم فهو صدوق
اا ا  ولادي اا د اإ أنا عيل بن : قال  :درا

أمحد الرزاز،   وعبد اهللا بن أمحد بن عبد اهللا األصفهاين، واحلسن بن احلسني بن 

 حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي، نا أبو عمرو أنا: العباس النعايل، قالوا
يعقوب بن يوسف القزويني، نا سعيد بن صلح، نا  عبد الرمحن بن زيد بن 

 .أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر

أبا : سمع. )٢(عيل بن أمحد بن حممد بن داود بن موسى، أبو احلسن الرزاز -
. بكر النجاد، وأبا بكر الشافعي، وأبا عمرو ابن السامك، ومجاعة من أمثاهلم

كان كثري السامع، كثري الشيوخ، وإىل الصدق ما :  روى عنه اخلطيب، وقال

 )٣ (.ولد سنة مخس وثالثني وثالث مائة، ومات سنة تسع عرشة وأربعامئة. هو
 . ثقة،  وقد توبع هو صدوق، وقد روى عن ثقة، وروى عنه:قلت

عبد اهللا بن أمحد بن عبد اهللا بن إبراهيم، أبو حممد، يعرف بابن محدية، * 

أمحد بن سلامن النجاد، وأيب بكر الشافعي، وأيب : حدث عن. أصبهاين األصل
ًكان ضعيفا، مات يف سنة :  كتب عنه اخلطيب، وقال. عيل ابن الصواف، وعدة

                                 
،  )١٢٤/ ١٩(، هتـذيب الكـامل )٧/١٤٩(، الثقـات  )١٥٤٥)(٥/٣٢٦(اجلرح والتعديل : انظر) ١(

 )٣٧٣: ص(تقريب التهذيب 
بفتح الراء، وتشديد الزاى املفتوحة، واأللف بني الزايني املعجمتني، هـذه النـسبة إىل الـرز، ) ٢(

 )١٠٦/ ٦(األنساب  . وهو األرز، وهو اسم ملن يبيع الرز
 )١٣/٢٣٤(تاريخ بغداد ) ٣(
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  )١ (.إحدى وعرشين وأربع مائة

حلسن بن احلسني بن العباس بن الفضل بن املغرية، أبو عيل، املعروف بابن ا*  
سمع أمحد بن يوسف بن خالد، وأبا بكر الشافعي، وأبا سعيد . )٢(دوما النعايل

كان كثري السامع إال أنه : كتب عنه اخلطيب وقال. ابن رميح النسوي، وعدة

امعه، ولد يف سنة ست أفسد أمره بأن أحلق لنفسه السامع يف أشياء مل تكن س
   )٣ (.ومات سنة إحدى وثالثني وأربع مائة. وأربعني وثالث مائة

 حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن عبدويه بن موسى، أبو بكر البزاز، املعروف -

إسامعيل بن إسحاق القايض، وحممد بن ربح البزاز، وحممد : سمع. بالشافعي
 طلحة بن عيل الكتاين، وعيل بن :وروى عنه. ، وغريهمبن مسلمة الواسطيا

ًكان ثقة ثبتا كثري احلديث، : قال. أمحد الرزاز، وحممد بن عمر النريس، ومجاعة
ًحسن التصنيف، مجع أبوابا وشيوخا، وكتب عنه قديام وحديثا ً ً وقال . ً

مات سنة أربع . أخربنا أبو بكر الثقة املأمون الذي مل يغمز بحال: الدارقطني

   )٤ (.ومخسني وثالثامئة

يعقوب بن يوسف بن إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب بن الضحاك، أبو  -
القاسم بن احلكم العرين، : قدم بغداد، وحدث هبا عن. )٥(عمرو القزويني

عبد الصمد بن عيل الطستي، : روى عنه. ، وغريمهاوحممد بن سعيد بن سابق

   )٦ (.ن ثقةكا:  قال اخلطيب. ، وغريهموحممد بن خملد، وأبو بكر الشافعي
بصاد : شيخ أليب زرعة وأيب حاتم الرازيني، واسم أبيه:  سعيد بن صلح-

                                 
 )١١/٤٥(تاريخ بغداد ) ١(
. بكرس النون، وفتح  العني املهملة، ويف آخرها الالم، هذه النـسبة إىل عمـل النعـال وبيعهـا) ٢(

 )١٣/١٤٠(األنساب 
 )٨/٢٥٥(تاريخ بغداد ) ٣(
 )٣٩/ ١٦(، سري أعالم النبالء )٣/٤٨٣(تاريخ بغداد ) ٤(
كرس الواو، والياء املنقوطـة بـاثنتني مـن حتتهـا، ويف آخرهـا بفتح القاف، وسكون الزاى، و) ٥(

األنـساب  . النون، هذه النسبة إىل قزوين، وهي إحدى املـدائن املعروفـة بنـواحي أصـبهان

)١٠/٤١١( 
 )٤١٨/ ١٦(تاريخ بغداد ) ٦(
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مل أقف له عىل ترمجة تكشف   )١(.مهملة مضمومة ثم الم ساكنة ثم حاء مهملة

 .عن حاله
أبيه زيد : روى عن.  عبد الرمحن بن زيد بن أسلم القريش، العدوي، املدين-

: وروى عنه. ان بن سليم، وغريهمبن أسلم، وسلمة ابن دينار، وصفوا

إبراهيم بن يزيد األذرمي، وأمحد بن أيب بكر الزهري، وإسحاق بن عيسى بن 
. ضعيف: ِوقال حييى بن معني. ضعيف: قال أمحد بن حنبل. الطباع، وغريهم

أوالد زيد ابن : وقال أبو داود. ًضعفه عيل بن املديني جدا: ُوقال البخاري

وقال أبو .  ضعيف: وقال النسائي. م عبد اهللاأسلم كلهم ضعيف، وأمثله
ْزرعة ًليس بقوي احلديث، كان يف نفسه صاحلا، : وقال أبو حاتم. ضعيف: ُ ِ

 .مات سنة ثنتني وثامنني ومائة. ضعيف: وقال ابن حجر .ًويف احلديث واهيا

  )٢(.روى له الرتمذي، وابن ماجه
أبو عبد اهللا، املدين، :  زيد بن أسلم القريش، العدوي، أبو أسامة، ويقال-

راهيم بن عبد اهللا بن حنني، إب: روى عن. الفقيه، موىل عمر بن اخلطاب

: وروى عنه. اهللا بن عمر بن اخلطاب، وعبد اهللا بن أيب قتادة، وغريهموعبد
قال أمحد بن . ابنه أسامة، وأيوب السختياين، وابنه عبد الرمحن، وغريهم

 .ثقة: بو حاتم، والنسائي، وابن حجرحنبل، وحممد بن سعد، وأبو زرعة، وأ

   )٣ (.روى له اجلامعة. مات سنة ست وثالثني ومائة
أحد املكثرين من الصحابة والعبادلة، سبق :  عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب-

 ٣٩٤: ص

ضعيف؛ فيه سعيد بن صلح مل أقف عليه، وعبد الرمحن  :ا  اد
قال . بن أسلم من ابن عمر خالف يدبن زيد بن أسلم ضعيف،  ويف سامع زا

                                 
 )٥/٤١٤(توضيح املشتبه ) ١(
، )٨٤: ص(صغري للبخـاري ، الـضعفاء الـ)١٥١: ص( روايـة الـدارمي -تاريخ ابن معني : انظر) ٢(

، هتذيب الكـامل )١١٠٧) (٥/٢٣٣(، اجلرح والتعديل )٦٦: ص(الضعفاء واملرتوكون للنسائي 

 )٣٤٠: ص(، تقريب التهذيب )١٧/١١٤(
   ،  اجلـرح والتعـديل)٩٠:ص(، تـاريخ أسـامء الثقـات )٥/٤١٢(الطبقات الكربى : انظر) ٣(

 )٢٢٢: ص(يب التهذيب ، تقر) ١٠/١٢(، هتذيب الكامل )٢٥١١)(٥٥٥/ ٣(
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   )١ (.ما سمع من ابن عمر اال حديثني: قال سفيان بن عيينة: العالئي

اا ا  مادي اا د اإ أنا أبو :  قال:درا

احلسن حممد بن أمحد ابن رزقويه، أنا إسامعيل بن حممد الصفار، حدثنا عبد اهللا 

نا عيل بن يزيد الصدائي، نا خارجة بن مصعب، عن زيد بن أيوب املخرمي، ثا

 .بن أسلم،  عن أبيه، عن ابن عمرا

. حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد، أبو احلسن البزاز، املعروف بابن رزقويه -

إسامعيل ابن حممد الصفار، واحلسن بن عيل بن الشريازي، وحممد بن : سمع

 ولد يف سنة مخس وعرشين .عمرو الرزاز، ومن يف طبقتهم، ومن بعدهم

ًكان ثقة صدوقا، كثري السامع : حدث عنه اخلطيب وقال . وثالث مائة

ًوالكتابة، حسن االعتقاد، مجيل املذهب، مديام لتالوة القرآن، شديدا عىل أهل  ً
   )٢ (.تويف سنة اثنتي عرشة وأربع مائة. ثقة: وقال أبو بكر الربقاين. البدع

 . )٣(عيل بن صالح، أبو عيل البغدادي، الصفارإسامعيل بن حممد بن إسام -

احلسن ابن عرفة، وسعدان بن نرص، وعبد اهللا بن حممد بن أيوب : سمع من

الدارقطني، وأبو احلسن بن رزقويه، وأبو : وحدث عنه. املخرمي، وعدة

قال . ولد سنة سبع وأربعني ومائتني. احلسني بن برشان، وخلق سواهم

  )٤ (.تويف سنة إحدى وأربعني وثالث مائة. ًصبا للسنةكان ثقة متع: الدارقطني

َ عبد اهللا بن حممد بن أيوب بن صبيح-
: سمع. )٥(البغدادي، أبو حممد املخرمي 

                                 
 )١١٧: ص(حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل ) ١(
 )٢٥٨/ ١٧(، سري أعالم النبالء )٢/٢١١(تاريخ بغداد : انظر) ٢(
. بفتح الصاد املهملة، وتشديد الفاء، ويف آخرها الراء املهملة، يقال ملن يبيع األواين الصفرية) ٣(

 )٨/٣١٥(األنساب 
 )١٥/٤٤٠(، سري أعالم النبالء )٧/٣٠١(د تاريخ بغدا: انظر) ٤(
بفتح امليم، وسكون اخلاء املنقوطة، وفتح الراء املهملة املخففة، هـذه النـسبة إىل املـسور بـن ) ٥(

 )١٢/١٣٠(األنساب . خمرمة
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وحدث . سفيان بن عيينة، وعبد اهللا بن نمري، وحييى بن سليم الطائفي، ومجاعة

ابن قال . إسامعيل الصفار، وحممد بن خملد، حييى بن صاعد، وآخرون: عنه

اإلمام، املحدث، : وقال الذهبي. سمعت منه مع أيب، وهو صدوق: أيب حاتم

   )١ (.مات سنة مخس وستني ومائتني. الفقيه، الورع

احلارث بن نبهان، : روى عن.  الكويف)٢( عيل بن يزيد بن سليم الصدائي-

وروى  .، وغريهموحفص بن سليامن املقرئ، وخارجة بن مصعب اخلراساين

بن أيب رسيج الرازي، وإسحاق بن هبلول التنوخي، وعبد اهللا بن أمحد : عنه

ما كان به :  قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، عن أبيه .، وغريهمأيوب املخرمي

وقال ابن . ليس بقوي، منكر احلديث عن الثقات: وقال أبو حاتم . بأس

 عليه أو أحاديثه ال تشبه أحاديث الثقات إما أن يأيت بإسناد، ال يتابع: عدي

من . فيه لني:  وقال ابن حجر. بمتن عن الثقات منكر أو يروي عن جمهول

   )٣(."مسند عيل"روى له النسائي يف . التاسعة

روى . ، أبو احلجاج اخلراساين)٤( خارجة بن مصعب بن خارجة الضبعي-

. إسامعيل بن أيب خالد، وأيوب السختياين، وزيد بن أسلم، وغريهم: عن

راهيم بن أعني الشيباين، وسليامن بن داود الطياليس، وعيل بن إب: وروى عنه

                                 
، سـري أعـالم النـبالء )٢٧٩/ ١١(، تـاريخ بغـداد )٥٣)(٥/١١(اجلرح والتعـديل : انظر) ١(

)٣٥٩/ ١٢  
وفتح الدال املهملتني، ويف آخرها الياء آخر احلروف، هـذه النـسبة إىل صـداء، بضم الصاد، ) ٢(

 )٢٨٢/ ٨(األنساب . وهي قبيلة من اليمن
         ، اجلـرح والتعــديل )٣/٣٠١(العلـل ومعرفـة الرجـال ألمحـد روايـة ابنـه عبـد اهللا : انظـر) ٣(

              ل، هتـــذيب الكـــام)٦/٣٦٢(، الكامـــل يف ضـــعفاء الرجـــال )١١٤٣)(٢٠٩/ ٦(

 )٤٠٦: ص(، تقريب التهذيب )١٧٥/ ٢١(
بضم  الضاد املعجمة، وفتح الباء املنقوطة بواحدة، ويف آخرها العني املهملة، هذه النسبة إىل ) ٤(

 )٣٧٦/ ٨(األنساب  . بنى ضبيعة بن قيس
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هناين أيب أن أكتب : قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل .يزيد الصدائي، وغريهم

. ليس بشئ: وقال حييى ابن معني. ًعن خارجة بن مصعب شيئا من احلديث

: ويف موضع آخر. ليس بثقة: وقال يف موضع آخر. ضعيف: َّوقال النسائي

مضطرب احلديث، ليس بقوي، يكتب : وقال أبو حاتم.  رتوك احلديثم

. حديثه وال حيتج به، مثل مسلم بن خالد الزنجي، مل يكن حمله حمل الكذب

مات سنة ثامن وستني . مرتوك وكان يدلس عن الكذابني: وقال ابن حجر

   )١ (.روى له الرتمذي، وابن ماجه. ومائة

 ٤٢٣: ق يف صثقة، سب:  زيد بن أسلم القريش-

أبو زيد املدين، موىل عمر بن :  أسلم القريش العدوي، أبو خالد، ويقال-

أيب بكر الصديق عبد اهللا بن أيب قحافة ، وعبد اهللا بن عمر : روى عن. اخلطاب

زيد بن أسلم، والقاسم : وروى عن .بن اخلطاب ، وعثامن بن عفان، وغريهما

: قال العجيل.  ابن عمر، وغريهمبن حممد بن أيب بكر الصديق، ونافع موىلا

ثقة : وقال ابن حجر. ثقة: وقال أبو زرعة. مديني ثقة من كبار التابعني

   )٢ (.روى له اجلامعة. خمرضم، مات سنة ثامنني

أحد املكثرين من الصحابة والعبادلة، سبق :  عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب-

 ٣٩٤: ص

 يزيد الصدائي ضعيف، ًضعيف جدا؛ فيه عيل بن :ا  اد

  .وخارجة بن مصعب مرتوك، وبقية رجاله ثقات

فإن أسانيد حديث عبد اهللا بن عمر  :و ال ختلو من ضعف قريب  

                                 
ألمحد ، العلل ومعرفة الرجال )٣٠:ص(من كالم أيب زكريا حييى بن معني يف الرجال : انظر) ١(

، اجلرح والتعديل )٣٦: ص(، الضعفاء واملرتوكون للنسائي )٢/٣١٨(رواية ابنه عبد اهللا 

 )١٨٦: ص(،  تقريب التهذيب )٨/١٦(، هتذيب الكامل )١٧١٦)(٣٧٥/ ٣(
، هتـذيب الكـامل )٢٢٣/ ١(، الثقات للعجـيل )١١٤٢)(٢/٣٠٦(اجلرح والتعديل : انظر) ٢(

 )١٠٤: ص(،  تقريب التهذيب )٥٢٩/ ٢(
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ًحمتمل؛ يشد بعضها بعضا، عدا إسناد اخلطيب البغدادي الثاين فهو ضعيف 

اص سلم بن ميمون  اخلو: ًجدا، وكذا إسناد الطرباين من الطريق الثالث،  فيه

 . من البحث٤٢٢: منكر احلديث، كام تقدم يف ص

ما و  :ا  ا ، أ :  

أخربنا عبد الواحد : ، قال)١٣٣٩( )٥/١٣٣( البغوي يف رشح السنة -

املليحي، أنا أبو منصور السمعاين، أنا أبو جعفر الرياين، أنا محيد بن زنجويه، 

عة، عن أيب قبيل حيي بن هانئ، عن عبد اهللا بن أنا عثامن بن صالح، أنا ابن هلي

من   ذكر ا يف السوق خملصا عند «: ، قالعمرو بن العاص، أن رسول اهللا 

غفلة الناس، وشغلهم مبا هم فيه، كتب ا له ألف ألف حسنة، وليغفرن ا له يوم 

  ».القيامة مغفرة مل ختطر على قلب بشر

قال أبو . ، أبو حييى املرصي، حسن احلديثعثامن بن صالح  فيهوسنده�حسن؛

ًكان عثامن بن صالح شيخا صاحلا سليم الناحية :  حاتم فقيل له ما حاله؟ .... ً

، وأما عبداهللا بن هليعة، فقد روى عنه )١(صدوق :وقال ابن حجر. شيخ: قال

النفح الشذي يف أفاده ابن سيد الناس يف . عثامن بن صالح قبل احرتاق كتبه

 .  ، وبقية رجاله ثقات)٢(.ع الرتمذيرشح جام

ا س : ا  ا  أ ، :  

) ١٥١:ص (باب ما يقول إذا دخل السوقوالليلة،   ابن السني يف عمل اليوم-

حدثني أمحد بن زهري، حدثني عمر بن اخلطاب، ثنا أبو حفص : ، قال)١٨٣(

شل بن سعيد، عن الضحاك التنييس، عن صدقة، عن احلجاج بن أرطاة، عن هن

من قال « :  قالبن مزاحم، عن ابن عباس، ريض اهللا عنهام، عن رسول اهللا ا

ال إله إال ا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، حييي ومييت، : حني يدخل السوق

                                 
 )٣٨٤: ص (  ، تقريب التهذيب)٧/١٢٢(، هتذيب التهذيب )٦/١٥٤(اجلرح والتعديل : انظر) ١(
)٢/٨٠٣) (٢( 
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بيده اخلري، وهو على كل شيء قدير، ال إله إال ا، وا أكرب، واحلمد ا، وسبحان 

، وال حول وال قوة إال با، كتب ا عز وجل له ألفي ألف حسنة، وحما عنه ألفي ا

   ».له ألفي ألف درجةألف سيئة، ورفع 

 

  : علل ثالث فیھ ضعیف؛ وسنده

أوال
ً

روى عنه معاوية النرصي : قال البخاري.  هنشل بن سعيد الورداين مرتوك:

خلراساين الذى يروى عن هنشل ا: وقال حييى بن معني.  أحاديث مناكري

وقال أبو داود . هنشل كذاب:وقال إسحاق بن راهويه . الضحاك ليس بشئ

هنشل عن الضحاك خراساين مرتوك : وقال النسائي. هنشل كذاب: الطياليس

. ليس بقوى، مرتوك احلديث، ضعيف احلديث: وقال أبو حاتم. احلديث

 ممن يروي عن الثقات كان: وقال ابن حبان. خراساين ضعيف: وقال أبو زرعة

ما ليس من أحاديثهم، ال حيل كتابة حديثه إال عىل جهة التعجب، كان إسحاق 

: وقال ابن حجر. واه: وقال الذهبي. بن إبراهيم احلنظيل يرميه بالكذب

   )١ (.مرتوك ، وكذبه إسحاق ابن راهويه

ل قا.  النخعي، وهو صدوق خيطئ ويدلس)٢ (َ عنعنة حجاج بن أرطاة:ًثانيا

إال أنه صاحب إرسال كان يرسل ... جائز احلديث، وكان له فقه،: العجيل

ًعن حييى بن أيب كثري، ومل يسمع منه شيئا، ويرسل عن جماهد ومل يسمع منه 

ًشيئا، ويرسل عن مكحول ومل يسمع منه شيئا، ويرسل عن الزهري ومل يسمع  ً

ج راوية عن عطاء بن وكان حجا..... ًمنه شيئا، فإنام يعيب الناس منه التدليس

                                 
، الـضعفاء )١١٥: ص(،  الـضعفاء الـصغري للبخـاري )٨/١١٥(التـاريخ الكبـري :  انظر) ١(

، الكامل ) ٣/٥٢(، املجروحني )٢٢٦٧)(٨/٤٩٦(، اجلرح والتعديل )٣٠٩/ ٤(الكبري 

، )١٠/٤٧٩(، هتــذيب التهــذيب )٢/٣٢٧(، الكاشــف )٨/٣٢٣(لرجــال يف ضــعفاء ا

 )٥٦٦: ص(تقريب التهذيب 
  ١٩املغني صـ . بمفتوحة، وسكون راء، وإمهال طاء: أرطاة) ٢(
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حجاج بن أرطأة صدوق يدلس عن : وقال أبو حاتم. أيب رباح، سمع منه

حدثنا فهو صالح ال يرتاب يف صدقه : الضعفاء، يكتب حديثه، وإذا قال

احلجاج بن أرطأة : وقال أبو زرعة. وحفظه إذا بني السامع، وال حيتج بحديثه

  )١ (.لتدليسصدوق كثري اخلطأ وا: وقال ابن حجر. صدوق مدلس

ثالثا
ً

: قال عبد امللك بن ميرسة.  االنقطاع بني الضحاك بن مزاحم وابن عباس:

. الضحاك مل يلق ابن عباس، إنام لقي سعيد بن جبري بالري، فأخذ عنه التفسري

فهذا الذي : قلت. ال: سمعت من ابن عباس؟ قال: قلت للضحاك: وقال

قال عيل بن املديني، عن حييى بن و. عن ذا، وعن ذا: حتدثه عن من أخذته؟ قال

كان شعبة ال حيدث عن الضحاك بن مزاحم، وكان ينكر أن يكون لقي : سعيد

   )٢ (.ابن عباس قط

 

                                 
، ميـزان االعتـدال )٦٧٣)(٣/١٥٤(، اجلرح والتعديل )١٠٧:ص(الثقات، للعجيل : انظر) ١(

، تقريــب التهــذيب )٢/١٩٦(، هتــذيب التهــذيب )١/٣١١(، الكاشــف )١/٤٥٨(

 )١٥٢:ص(
 )٢٩٤ -٢٩٣/ ١٣(هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ) ٢(



       
  

 

 
 

 

 
 

٤٢٩

  الرابع من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 خـريج وتحـقيق  حديث دعـاء دخول السـوقتبإتحاف المشوق 

 

  ا ادس 
ا  ا أ  

      سبق ذكر تعليل بعض أئمة الشأن لبعض طرق احلديث كعيل بن املديني، 

الدارقطني،  وقد تبعهم يف تضعيفه غري واحد والبخاري، وأيب حاتم، وابنه، و

 .من أهل العلم

من دخل ": وهي قوله يف احلديث: وأما املسألة الرابعة ": قال ابن القيم

ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد، حيي : السوق فقال

ه ويميت، وهو حي ال يموت، بيده اخلري وهو عىل كل يشء قدير، كتب اهللا ل

 فهذا "ألف ألف حسنة، وحما عنه ألف ألف سيئة، رفع له ألف ألف درجة

  )١ (".احلديث معلول أعله أئمة احلديث

 ثم ساق احلديث من طريق أزهر بن سنان وعمرو بن دينار عند الرتمذي :قلت

وابن ماجه، وساق تعليل ابن أيب حاتم،  ثم ذكر أقوال أهل اجلرح والتعديل 

 .  ومل يستوعب بقية الطرق والشواهديف عمرو بن دينار، 

ًكام أنه ذكره حمتجا به يف موضعني من الوابل الصيب من الكلم الطيب
، ويف )٢(

الفصل احلادي واخلمسون يف الذكر عند دخول السوق الوابل الصيب من 

  )٣(الكلم الطيب

أكمل ما ورد من ألفاظ هذا الذكر يف حديث ابن : تنبيه ": وقال ابن حجر

ال إله إال اهللا وحده ال : حني يدخل السوق: من قال".  عمر رفعهعمر عن

رشيك له، له امللك وله احلمد، حييي ويميت، وهو حي ال يموت، بيده اخلري 

 أخرجه الرتمذي وغريه، وهذا لفظ جعفر "احلديث.. وهو عىل كل يشء قدير

                                 
 )٤١: ص(املنار املنيف يف الصحيح والضعيف ) ١(
 )٤٥: ص) (٢(
 ٦٣: القول املوثوق يف تصحيح حديث السوق، ص: ، وانظر)١٣٤: ص) (٣(



       
  

 

 
 

 

 
 

٤٣٠

  الرابع من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 خـريج وتحـقيق  حديث دعـاء دخول السـوقتبإتحاف المشوق 

   )١ (".يف الذكر، ويف سنده لني

احلديث عند الرتمذي، ومل يستوعب بقية  اكتفى رمحه اهللا باحلكم عىل :قلت

 .  ًالطرق والشواهد أيضا

كام ضعفه الشيخ شعيب األرناؤوط يف حتقيق مسند أمحد بن 

، وكذلك ضعفه الشيخ مصطفى العدوي يف املنتخب )١/٤١١،٤١٢(حنبل

 ).١/٨٢(من مسند عبد بن محيد 

هذا  ": يقال البغو. ويف املقابل أثبت احلديث مجع من أهل الصنعة وحسنه

هو قهرمان آل الزبري، وعمرو بن : حديث حسن غريب، وعمرو بن دينار

   )٢(".دينار املكي، أثبت منه وأقدم

وإسناده متصل حسن، ورواته ثقات أثبات، ويف أزهر بن  ": وقال املنذري

أرجو أنه ال بأس به، وقال الرتمذي يف رواية " : ّوقال ابن عدي. سنان خالف

ً ألف ألف درجة، وبني  له بيتا يف اجلنةورفع له: له مكان ورواه هبذا اللفظ ابن . ٍ

ماجه، وابن أيب الدنيا واحلاكم وصححه كلهم من رواية عمرو بن دينار 

ًقهرمان آل الزبري عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه عن جده، ورواه احلاكم أيضا 

ًمن حديث عبد اهللا بن عمر مرفوعا أيضا، وقال كذا قال، صحيح اإلسناد : ً

  )٣ (".ويف إسناده مرزوق بن املرزبان يأيت الكالم عليه

   )٤ (". إسناده حسن ":وقال الدمياطي

ًواحلديث أقل أحواله أن يكون حسنا، وإن كان يف ذكر ": وقال الشوكاين

   )٥ (".العدد عىل هذه الصفة نكارة

                                 
 )٢٠٦/ ١١(فتح الباري ) ١(
 )٥/١٣٣(رشح السنة  ) ٢(
 )٥٣١/ ٢(رتهيب للمنذري الرتغيب وال) ٣(
 )٣٠٩( املتجر الرابح  ) ٤(
، وأما إنكار الـشوكاين ملـتن احلـديث ملـا )٢٧٣: ص(حتفة الذاكرين بعدة احلصن احلصني ) ٥(

= يشتمل عليه من املبالغة يف العدد، فلهذا احلديث نظائر يف السنة النبويـة تتـضمن األجـر 



       
  

 

 
 

 

 
 

٤٣١

  الرابع من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 خـريج وتحـقيق  حديث دعـاء دخول السـوقتبإتحاف المشوق 

    )١ (". حسن بمجموع طرقه": وقال األلباين

 

                                                                               
 :وحيد؛ من هذا ما ثبتالعظيم عىل هذا الذكر املشتمل عىل كلمة الت=

عن أيب هريرة ريض اهللاَُّ عنه ُ َ ُ ْ َْ َ
ِ

َ َ ْ ََ ِ َأن رسول اهللاَِّ : َ ُ َ َّ ََقال َ من قال": َ َ ْ َال إلـه إال اهللاَُّ وحـده ال رشيـك : َ ِ َ َ َّ َُ ْ َ ََ ِ َِ

ٌله، له امللك وله احلمد، وهو عىل كل يشء قدير ْ
ِ ٍَ َْ ِّ َ َ ْ َ َُ َ َ ُ َ ُ َ ُ ُُ َ ٍيف يوم مائة مـرة. ُُ ِ

َّ َ ََ َ ٍ ْ ِ، كانـت لـه عـدل عـرش ِ ْ َ َ َُ ْ َْ َ َ

ُرقاب، وكتب له مائة حسنة، وحميت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزا مـن الـشيطان، يومـه  ْ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ ََ َ ْ ْ ِّ َ َ َِ َ َّ َِ ِ ٍ ِ ِ ٍ ِ ًِ َ َ َ َُ َْ َ ْ ْ َُ ُ َُ ٍ ِ

َذلك حتى يميس، ومل يأت أحد بأفـضل ممـا جـاء إال رجـل عمـل أكثـر َ َ ْ َُ ْ َ ََ ٌ َ َِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ َ َ َ ََّ َِ َ َّ َ ْ َ ِْ ٌ َّْ َ ُ منـهَ ْ  صـحيح ". ِ

، صحيح مسلم، كتاب )٦٤٠٣)(٨٥/ ٨(البخاري، كتاب الدعوات، باب فضل التهليل 

الــذكر والــدعاء والتوبــة واالســتغفار، بــاب فــضل التهليــل والتــسبيح والــدعاء 

)٢٦٩١)(٤/٢٠٧١( 

 وعن ابن عباس، عن جويرية، أن النبي َّ َ ِْ َّ َّ َ َ ِ َ ُ ْ َ َّ َ ْ ٍَ ِ ِخرج من عندها بك ْ ُ َ ْ َ
ِ ِ ِْ ِرة حني صىل الـصبح، وهـي يف ََ َ َ

ِ ِ
َ َ ْ ُّ ََّ َ ً

َمسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى، وهي جالسة، فقال َ ٌ َُ َ َ َ َّ ْ َ
ِ ِ ِ

َ َ َ ْ َ َ َ َْ َ َْ َ ِما زلت عىل احلال التي فارقتـك «: ِ ِ ُِ ْ َ ََ َّ َ ِْ َْ َ ِ

َعليها؟ ْ َ ْقالت» َ َ ُّنعم، قال النبي : َ ِْ َّ َ َ َ َ : » ،ٍلقد قلت بعدك أربع كلامت ِ ِ
َ َ َ َ ْ َْ َ َ ُ ْْ َُ ْثالث مرات، لو وزنـت َ َ ِ ُ ْ َ ٍ

َّ َ َ ََ

َّبام قلت منذ اليوم لوزنتهن َ ُْ ْ َْ َ َ ْ ِْ َ ُُ ِ ُ َ ِسبحان اهللاِ وبحمده، عـدد خلقـه ورضـا نفـسه وزنـة عرشـه : ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ َُ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َِ ِْ َ ْ َ َ ِ َ

ِومداد كلامته ِ ِ ِ
َ َ َ صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالسـتغفار، بـاب التـسبيح » .ََ

 )٢٧٢٦) (٤/٢٠٩٠( وعند النوم أول النهار

وعن أيب مالك األشعري قال َ َ ِّ َ ْ َِ ْ َ ْ ٍ ِ
َ ِ ُقـال رسـول اهللاِ : َ َُ َ َ :» ُالطهـور شـطر اإليـامن واحلمـد هللاَِِّ متـأل َ ْ َ ُ ْ ُ َُْ َ ِ

َ ِ ْ ْ َُّ ُ

ِامليزان، وسبحان اهللاِ واحلمد هللاَِِّ متآلن  َ َ ْ َ ُ َْ َُْ َْ َ ْ ََ َ ُ أو متأل -ِ َ ْ َ ْ َ ما بني السامو-َ ََ َّ ْ ٌات واألرض، والصالة نور، ََ ُْ ُ َ َّ َ َِ َ ْ ِ

ُوالصدقة برهان والصرب ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبـايع نفـسه  ٌ َ َ ْ َّ ُ َ ْ َّ َ َ ُ َّ ََ َ ْ ْ َ ْْ َ ِْ َ ُ َّ َِ ُّ َ َ ُْ َ ََ ٌ ُ ُ َُ ٌٌ
ِ

ُ
َفمعتقها أو موبقها َُ ُِ ُ ُْ َْ ِ ) ١/٢٠٣(صحيح مـسلم، كتـاب الطهـارة ،بـاب فـضل الوضـوء » .َ

)٢٢٣(  
سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء مـن فقههـا : ، وانظر)١٦٩: ص(ختريج الكلم الطيب ) ١(

 )٣٨١/ ٧( وفوائدها



       
  

 

 
 

 

 
 

٤٣٢

  الرابع من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 خـريج وتحـقيق  حديث دعـاء دخول السـوقتبإتحاف المشوق 

 اخلـــامتــــة
نسأل اهللا حسنها إذا بلغت الروح املنتهى  

 

احلمد هللا رب العاملني، له احلمد احلسن والثناء اجلميل، وأصيل وأسلم عىل 

 الرمحة املهداة والنعمة املسداة، اللهم صل وسلم وبارك عليه رسول اهللا 

 . وعىل آله ومن اهتدى هبديه وسار عىل دربه واقتفى أثره إىل يوم الدين

 أ  

َّ هبا عيل؛ حيث هداين إىل ختريج وحتقيق َّ    فهذه رحلة مباركة من اهللا 
، ومن خالل ختريج احلديث ودراسة أسانيده، »دعاء دخول السوق«: حديث

 :وقفت عىل جوانب مهمة، أستطيع أن أخلصها فيام ييل

 . احلديث فيه خالف قديم  وحديث بني أهل العلم من حيث  قبوله ورده-

ليل األئمة املتقدمني للحديث كعيل بن املديني، والبخاري، وأيب حاتم،  تع-
وابنه، والدارقطني،  إنام هو من طريق عمرو بن دينار قهرمان آل الزبري 

 . فقط

 .     متباينة املخرج ورد احلديث من مخسة طرق عن عمر بن اخلطاب -

 خالد ، طريق أيب بكر بن أيب شيبة، عن أيب أمثل طرق حديث عمر-

األمحر، عن املهارص بن حبيب، عن سامل بن عبد اهللا بن عمر، عن ابن عمر، 

 . ورجاله ثقات إال أنه منقطع، أبو خالد األمحر مل يلق املهارص. عن عمر

 للحديث شواهد عن عبد اهللا بن عمر، وعبد اهللا بن عباس، وعبد اهللا بن -

هللا بن عمر ريض اهللا أجودها حديثا عبد اهللا بن عمرو  وعبد ا ،عمرو 

 .عنهام 

 عند الرتمذي يف العلل، واحلاكم يف حديث عبد اهللا بن عمر  ورد -

املستدرك، من طريق عمران بن مسلم، وهشام بن حسان، عن عبد اهللا بن 

وهذا خطأ، إنام هو عن عمرو بن دينار . ًدينار عن سامل عن أبيه مرفوعا



       
  

 

 
 

 

 
 

٤٣٣

  الرابع من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 خـريج وتحـقيق  حديث دعـاء دخول السـوقتبإتحاف المشوق 

عبد اهللا بن بكر السهمي، : ة وهموليس عبد اهللا بن دينار؛ حيث رواه مجاع

وفضيل بن عياض، وعبد األعىل بن سليامن ، مجيعهم عن هشام بن حسان، 
عن عمرو بن دينار، عن سامل بن عبد اهللا بن عمر، عن أبيه، عن عمر بن 

 . اخلطاب

 .  احلديث حسن لغريه؛ بمجموع طرقه وشواهده-

، وإمعان النظر يف اختالف  علة احلديث إنام تعرف باالستيعاب يف مجع طرقه-

 . رواته، قبل إصدار احلكم عليه

 ال نكارة يف متن احلديث؛ ملا يشتمل عليه من املبالغة يف الثواب، فلهذا -
احلديث نظائر يف السنة النبوية تتضمن األجر العظيم والثواب اجلزيل عىل 

 .الذكر املشتمل عىل كلمة التوحيد

نا وعىل مجيع املسلمني باتباع كتابه الكريم،    واهللا الكريم أسأل أن يمن علي
ً، وأسأله  أن جيعل ما كتبت خالصا لوجهه الكريم،  والتمسك هبدي نبيه 

وصىل اهللا وسلم وبارك عىل عبده ورسوله حممد وآله وصحبه، واحلمد هللا رب 

 . العاملني

 



       
  

 

 
 

 

 
 

٤٣٤

  الرابع من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 خـريج وتحـقيق  حديث دعـاء دخول السـوقتبإتحاف المشوق 

رادر وات ا 

 أو :دن ا  . 

، حققه وخرج )هـ٤٥٨: ت(أمحد بن احلسني، أبو بكر البيهقي : لصفات األسامء وا- 

 .عبد اهللا بن حممد احلاشدي: أحاديثه وعلق عليه

أبو الفضل حممد :  لإلمام الدارقطني أطراف الغرائب واألفراد من حديث رسول اهللا - 

: قق، املح)هـ٥٠٧: ت(بن طاهر بن عيل بن أمحد املقديس، املعروف بابن القيرساين ا

 السيد يوسف، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة - حممود حممد حممود حسن نصار

 .م١٩٩٨ -  هـ ١٤١٩األوىل، 

، )هـ٤٣٠: ت(ْأبو القاسم عبد امللك بن حممد بن عبد اهللا بن برشان :  أمايل ابن برشان- 

أبو عبد الرمحن عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن، الرياض، الطبعة : ضبط نصه

 .م١٩٩٧ -  هـ ١٤١٨ألوىل، ا

سيد : ، املحقق)هـ٤٣٠: ت(أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين :  تاريخ أصبهان- 

 .م١٩٩٠-  هـ١٤١٠ بريوت، الطبعة األوىل، –كرسوي حسن، دار الكتب العلمية 

، )هـ١٢٥٠: ت(حممد بن عيل الشوكاين اليمني :  حتفة الذاكرين بعدة احلصن احلصني- 

 .م١٩٨٤ لبنان، الطبعة األوىل، - ريوت ب- دار القلم

         عبد العظيم بن عبد القوي املنذري:  الرتغيب والرتهيب من احلديث الرشيف- 

مصطفى حممد عامرة، مكتبة مصطفى البايب : ،  ضبط أحاديثه وعلق عليه)هـ٦٥٦: ت(

 .م١٩٦٨ - هـ ١٣٨٨احللبي ، مرص الطبعة الثالثة، 

حممد بن :  وسننه وأيامهخترص من أمور رسول اهللا  اجلامع املسند الصحيح امل- 

، دار ابن كثري، بريوت، الطبعة الثالثة )هـ٢٥٦: ت(إسامعيل أبو عبد اهللا البخاري 

 .  مصطفى ديب البغا. د: م، حتقيق١٩٨٧

ّحممد بن يعقوب، أبو العباس األصم :  حديث أيب العباس األصم-  َ ، )هـ٣٤٦: ت(َ

رنامج جوامع الكلم املجاين التابع ملوقع الشبكة اإلسالمية، ُخمطوط نرش يف ب: النارش

 .م٢٠٠٠الطبعة األوىل، 

، )هـ٤٣٠:ت(أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين :  حلية األولياء وطبقات األصفياء- 



       
  

 

 
 

 

 
 

٤٣٥

  الرابع من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 خـريج وتحـقيق  حديث دعـاء دخول السـوقتبإتحاف المشوق 

 .م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤ مرص، -دار السعادة 

مصطفى عبد : يق، حتق) هـ٣٦٠:ت( سليامن بن أمحد، أبو القاسم الطرباين :  الدعاء- 

 . ه١٤١٣ بريوت، الطبعة األوىل ، - دار الكتب العلمية : القادر عطا، النارش

بدر بن : ، املحقق)هـ٤٥٨: ت(أمحد بن احلسني، أبو بكر البيهقي :  الدعوات الكبري- 

 . م٢٠٠٩ الكويت، الطبعة األوىل، –عبد اهللا البدر، غراس للنرش والتوزيع 

دار الفكر : هـ،  طبعة٢٧٣:يزيد أبو عبد اهللا القزوينى تحممد بن :  سنن ابن ماجه- 

 .حممد فؤاد عبد الباقي: بريوت، حتقيق

دار : هـ ، طبعة٢٧٥: سليامن بن األشعث أبو داود السجستاين ت:  سنن أبى داود- 

 .حممد حميي الدين عبد احلميد: الفكر بريوت، حتقيق

دار إحياء :  هـ ، طبعة٢٧٩:  تحممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي:  سنن الرتمذي- 

 .  أمحد شاكر: الرتاث العريب، بريوت، حتقيق

، حققه وضبط ) هـ٣٨٥: ت( أبو احلسن عيل بن عمر الدارقطني :  سنن الدارقطني- 

شعيب االرنؤوط، حسن عبد املنعم شلبي، عبد اللطيف حرز اهللا، أمحد : نصه وعلق عليه

 .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٤ لبنان، الطبعة األوىل، – مؤسسة الرسالة ، بريوت: برهوم، النارش

مكتبة دار الباز، : هـ ، طبعة٤٥٨: أمحد بن احلسني أبو بكر البيهقي ت:  السنن الكربي- 

 . حممد عبد القادر عطا: هـ، حتقيق١٤١٤مكة املكرمة ، 

مكتب : طبعة، ه ٣٠٣: أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي ت:  سنن النسائي- 

 . عبد الفتاح أبو غدة: م، حتقيق١٩٨٦هـ، ١٤٠٦ب، الطبعة الثانية،  املطبوعات حل

، )هـ٥١٦: ت(حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود الفراء البغوي :  رشح السنة- 

شعيب األرنؤوط، حممد زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، دمشق، بريوت : حتقيق

 .م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣الثانية، : الطبعة

، حممد بن حبان، )اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان : ( املسمى: ن صحيح ابن حبا- 

َ، قربه)هـ٣٥٤: ت(ُأبو حاتم البستي  : طبعة، هـ ٧٣٩: عالء الدين ابن بلبان ت: َّ

 .شعيب األرنؤوط: حتقيق، م ١٩٩٣هـ،  ١٤١٤الطبعة الثانية، ، بريوت، مؤسسة الرسالة

هـ ، دار إحياء ٢٦١: قشريي تمسلم بن احلجاج أبو احلسني ال:  صحيح مسلـم- 



       
  

 

 
 

 

 
 

٤٣٦

  الرابع من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 خـريج وتحـقيق  حديث دعـاء دخول السـوقتبإتحاف المشوق 

 .حممد فؤاد عبد الباقي: الرتاث العريب، بريوت، حتقيق

أمحد بن حممد ): سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعارشته مع العباد: ( عمل اليوم والليلة- 

ُّبن إسحاق، الدينوري، املعروف بـ  َ َ ِّابن السني«ِّْ كوثر الربين، : ، املحقق)هـ٣٦٤: ت(» ُّ

 . بريوت-  جدة – للثقافة اإلسالمية ومؤسسة علوم القرآن دار القبلة

َّاحلسن بن أمحد بن عبد اهللا بن البنا، أبو عيل، البغدادي :  فضل التهليل وثوابه اجلزيل-  َ

:  الرياض الطبعة–عبد اهللا بن يوسف اجلديعدار العاصمة : املحقق)هـ٤٧١: ت(احلنبيل 

  هـ١٤٠٩األوىل 

، )هـ٨٠٧: ت(نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي : لبزار كشف األستار عن زوائد ا- 

 - هـ ١٣٩٩حبيب الرمحن األعظمي، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، : حتقيق

 .م١٩٧٩

رشف الدين عبد املؤمن بن خلف الدمياطي :  املتجر الرابح يف ثواب العمل الصالح- 

 -لنرش والتوزيع ، صيدا ، رشكة أبناء الرشيف األنصاري للطباعة وا)هـ٧٠٥ت (

 . م٢٠١٧هـ ، ١٤٣٨ لبنان، - بريوت 

  أبو احلسن نور الدين عيل بن أيب بكر بن سليامن اهليثمي :  جممع الزوائد ومنبع الفوائد- 

:  م، حتقيق١٩٩٤هـ، ١٤١٤: مكتبة القديس، القاهرة، عام النرش: ، النارش)هـ٨٠٧ت ( 

 .حسام الدين القديس

أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خالد : الراوي والواعي املحدث الفاصل بني - 

حممد عجاج اخلطيب، دار الفكر، بريوت، . د: ، املحقق)هـ٣٦٠: ت(الرامهرمزي 

 . هـ١٤٠٤الطبعة الثالثة، 

أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر، احلنظيل، ابن أيب حاتم :  املراسيل- 

مؤسسة الرسالة، بريوت، :  نعمة اهللا قوجاين، النارششكر اهللا: ، حتقيق) هـ٣٢٧: ت(

 .  هـ١٣٩٧الطبعة األوىل، 

 هـ، دار ٤٠٥: أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم ت:  املستـدرك عىل الصحيحني- 

 .مصطفى عبد القادر عطا: م، حتقيق١٩٩٠الكتب العلمية بريوت، الطبعة األوىل 

: ، حتقيق)هـ٢٠٤: ت(اود سليامن بن داود الطياليس أبو د:  مسند أيب داود الطياليس- 



       
  

 

 
 

 

 
 

٤٣٧

  الرابع من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 خـريج وتحـقيق  حديث دعـاء دخول السـوقتبإتحاف المشوق 

هـ، ١٤١٩الدكتور حممد بن عبد املحسن الرتكي، دار هجر، مرص الطبعة األوىل، 

 . م١٩٩٩

حسني : ، حتقيق) هـ٣٠٧: ت(ُأبو يعىل أمحد بن عيل بن املثنى املوصيل :  مسند أيب يعىل- 

 . م١٩٨٤، ١٤٠٤ىل، سليم أسد، دار املأمون للرتاث، دمشق، الطبعة األو

: م ، حتقيق٢٠٠١ - هـ ١٤٢١مؤسسة الرسالة ، الطبعة األوىل ، :   مسند أمحد بن حنبل- 

 . عادل مرشد، وآخرون- شعيب األرنؤوط 

أبو بكر أمحد بن عمرو، املعروف بالبزار : املنشور باسم البحر الزخار:  مسند البزار- 

بن ، وعادل ) ٩ إىل ١قق األجزاء من ح(حمفوظ الرمحن زين اهللا، : ، حتقيق) هـ٢٩٢: ت(

، )١٨حقق اجلزء (، وصربي عبد اخلالق الشافعي )١٧ إىل ١٠حقق األجزاء من (سعد 

 .م٢٠٠٩ املدينة املنورة، الطبعة األوىل، -مكتبة العلوم واحلكم: النارش

ل أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن بن الفض): سنن الدارمي( مسند الدارمي املعروف بـ - 

حسني سليم أسد الداراين، دار املغني للنرش والتوزيع، : ، حتقيق) هـ٢٥٥: ت(الدارمي 

 . م٢٠٠٠ -  هـ ١٤١٢اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 

:  مسند أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه وأقواله عىل أبواب العلم- 

عبد املعطي قلعجي، دار الوفاء، : املحقق، )هـ٧٧٤: ت(إسامعيل بن عمر بن كثري 

 .م١٩٩١ - هـ ١٤١١املنصورة، الطبعة األوىل، 

: هـ ، طبعة٨٤٠: أمحد بن أيب بكر الكناين ت:  مصباح الزجاجة بزوائد سنن ابن ماجة- 

 .حممد املنتقى الكشناوي: هـ، حتقيق١٤٠٣دار العربية بريوت، الطبعة الثانية 

: ، طبعة) هـ٢٣٥ت(ر  عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة أبو بك:  مصنف ابن أيب شيبة- 

 .  كامل يوسف احلوت:  الطبعة األوىل، حتقيق- هـ١٤٠٩مكتبة الرشد الرياض، 

: ، املحقق)هـ٢١١:ت(أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين :  مصنف عبد الرزاق- 

 . هـ١٤٠٣انية، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الث: حبيب الرمحن األعظمي، النارش

: ، حتقيق)هـ٣٦٠(سليامن بن أمحد بن أيوب، أبو القاسم الطرباين :  املعجم األوسط- 

دار احلرمني، : عبد املحسن بن إبراهيم احلسيني، النارش، طارق بن عوض اهللا بن حممد

 .القاهرة



       
  

 

 
 

 

 
 

٤٣٨

  الرابع من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 خـريج وتحـقيق  حديث دعـاء دخول السـوقتبإتحاف المشوق 

، دار )هـ٣٦٠ت (سليامن بن أمحد بن أيوب ، أبو القاسم الطرباين :  املعجم الكبري- 

 .محدي بن عبد املجيد السلفي :  القاهرة ، الطبعة الثانية، املحقق- مكتبة ابن تيمية : النرش

: هـ حتقيق٢٤٩: ت(أبو حممد عبد احلميد بن محيد :  املنتخب من مسند عبد بن محيد- 

 .م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣الشيخ مصطفى العدوي، دار بلنسية للنرش والتوزيع،  الطبعة الثانية 

: ، املحقق)هـ٤٦٣: ت(أبو بكر أمحد بن عيل اخلطيب : مع والتفريق موضح أوهام اجل- 

 .هـ١٤٠٧ بريوت،  الطبعة األوىل، –عبد املعطي أمني قلعجي، دار املعرفة . د

دار إحياء الرتاث العريب، ، )هـ١٧٩: ت(مالك بن أنس، أبو عبد اهللا األصبحي :  املوطأ- 

 .حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق، مرص

  :ح او

، دار املعرفة، )٨٥٢ت(أمحد بن عيل بن حجر :  فتح الباري رشح صحيح البخاري- 

 .هـ١٣٧٩بريوت، 

، ) هـ٧٣٤: ت(حممد بن حممد، ابن سيد الناس :  النفح الشذي يف رشح جامع الرتمذي- 

 اململكة - الدكتور أمحد معبد عبد الكريم، دار العاصمة، الرياض: دراسة وحتقيق وتعليق

 . هـ١٤٠٩عودية، الطبعة األوىل، العربية الس

ا  :  

مجال الدين أبو احلجاج يوسف بن عبد الرمحن املزي :  حتفة األرشاف بمعرفة األطراف- 

ّاملكتب اإلسالمي والدار القيمة، : عبد الصمد رشف الدين، طبعة: ، حتقيق)هـ٧٤٢:ت(

 .م١٩٨٣هـ ، ١٤٠٣الطبعة الثانية، 

ًم :ا  :  

ْحممد بن عيسى بن سورة الرتمذي : ل الرتمذي الكبري عل-  ، رتبه عىل )هـ٢٧٩: ت( َ

حممود ، أبو املعاطي النوري، صبحي السامرائي : أبو طالب القايض ، حتقيق: كتب اجلامع

 بريوت، الطبعة األوىل، -مكتبة النهضة العربية، عامل الكتب : خليل الصعيدي، النارش

 .هـ١٤٠٩

ويص اهللا بن : ، حتقيق)هـ٢٤١: ت(أبو عبد اهللا أمحد بن حنبل : جال العلل ومعرفة الر- 

 .م٢٠٠١ -  هـ ١٤٢٢الرياض، الطبعة الثانية، ، دار اخلاين: حممد عباس، النارش



       
  

 

 
 

 

 
 

٤٣٩

  الرابع من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 خـريج وتحـقيق  حديث دعـاء دخول السـوقتبإتحاف المشوق 

، )هـ٣٢٧: ت( أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر الرازي، :  العلل- 

خالد بن . بد اهللا احلميد ، دبن عسعد . فريق من الباحثني بإرشاف وعناية د: حتقيق

 . م٢٠٠٦ -  هـ ١٤٢٧مطابع احلمييض، الطبعة األوىل، : الرمحن اجلرييس، النارشعبد

عادل بن عبد اهللا السعيدان، : تأليف:  بذل اجلهد يف حتقيق حديثي السوق والزهد- 

 .هـ١٤١٠وقد طبعت سنة . وتقديم الشيخ مقبل بن هادي اليامين

سليم بن عيد اهلاليل، دار الصواب : تأليف:  تصحيح حديث السوق القول املوثوق يف- 

 . األردن-للكتاب، عامن 

: ت(حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية :  املنار املنيف يف الصحيح والضعيف- 

عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة املطبوعات اإلسالمية، حلب، الطبعة : ، املحقق)هـ٧٥١

 م١٩٧٠/هـ١٣٩٠األوىل، 

ا  :  

أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني، أبو زرعة ويل :  حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل- 

 . الرياض–عبد اهللا نوارة، مكتبة الرشد : ، املحقق)هـ٨٢٦: ت(الدين، ابن العراقي 

أبو زكريا حميي الدين :  التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول احلديث- 

حممد عثامن اخلشت، دار الكتاب العريب، : ، تقديم وحتقيق وتعليق)هـ٦٧٦: ت(وي النو

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥بريوت، الطبعة األوىل، 

شمس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن :   فتح املغيث برشح ألفية احلديث للعراقي- 

 الطبعة مكتبة السنة، مرص،: عيل حسني عيل، النارش: ، حتقيق)هـ٩٠٢: ت(السخاوي 

 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤األوىل، 

عثامن بن عبد الرمحن، : ُ معرفة أنواع علوم احلديث، ويعرف بمقدمة ابن الصالح- 

 سوريا، دار - نور الدين عرت، دار الفكر: ، املحقق)هـ٦٤٣ت (املعروف بابن الصالح 

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦:   بريوت، سنة النرش-الفكر املعارص



       
  

 

 
 

 

 
 

٤٤٠

  الرابع من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
 

 خـريج وتحـقيق  حديث دعـاء دخول السـوقتبإتحاف المشوق 

ًرا :وا را انب وامل وا.  

حممد سعيد . د: ، حتقيق)هـ٤٤٦: ت(أبو يعىل اخللييل:  اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث- 

 .ه١٤٠٩ الرياض، الطبعة األوىل، - مكتبة الرشد : عمر إدريس، النارش

، )هـ٤٦٣: ت(أبو عمر ابن عبد الرب القرطبي :  االستيعاب يف معرفة األصحاب- 

 هـ، ١٤١٢دار اجليل بريوت، الطبعة األوىل، : لبجاوي، النارشعيل حممد ا: حتقيق

 .م١٩٩٢

أبو احلسن عيل بن أيب الكرم اجلزري، عز الدين ابن :  أسد الغابة يف معرفة الصحابة- 

عيل حممد معوض، عادل أمحد : دار الكتب العلمية، حتقيق: ، النارش)هـ٦٣٠:ت(األثري 

 .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥عبد املوجود، الطبعة األوىل، 

: ، حتقيق)هـ٨٥٢: ت(أمحد بن عيل ابن حجر العسقالين:  اإلصابة يف متييز الصحابة- 

دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة : عادل أمحد عبد املوجود، وعىل حممد معوض، النارش

 .هـ١٤١٥ - األوىل

قطة حممد بن عبد الغني، ابن ن): تكملة لكتاب اإلكامل البن ماكوال( إكامل اإلكامل - 

جامعة أم : عبد القيوم عبد رب النبي، النارش. د: ، حتقيق)هـ٦٢٩: ت(احلنبيل البغدادي 

 .ه١٤١٠القرى ، مكة املكرمة، الطبعة األوىل، 

أبو :   اإلكامل يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األسامء والكنى واألنساب- 

دار الكتب العلمية، :  النارش،)هـ٤٧٥: ت(نرص عيل بن هبة اهللا بن جعفر بن ماكوال 

 .م١٩٩٠- هـ١٤١١بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

عبد الرمحن بن حييى : ، حتقيق)هـ٥٦٢:ت(عبد الكريم بن حممد السمعاين :  األنساب- 

جملس دائرة املعارف العثامنية، حيدر آباد، الطبعة األوىل، : املعلمي اليامين وغريه، النارش

 .م١٩٦٢ - هـ ١٣٨٢

، )هـ٢٣٣: ت(أبو زكريا حييى بن معني ): رواية عثامن الدارمي(خ ابن معني  تاري- 

 . دمشق–أمحد حممد نور سيف، دار املأمون للرتاث . د: املحقق

، )هـ٣٨٥: ت( أبو حفص عمر بن أمحد ، املعروف بـابن شاهني :  تاريخ أسامء الثقات- 

 . م١٩٨٤، ١٤٠٤ ، الطبعة األوىل،  الكويت–الدار السلفية : صبحي السامرائي، النارش: حتقيق
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 خـريج وتحـقيق  حديث دعـاء دخول السـوقتبإتحاف المشوق 

: طبعة) هـ٢٥٦ت (حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، :   التاريخ الكبري- 

 .حممد عبد املعيد خان:  الدكن ، طبع حتت مراقبة-دائرة املعارف العثامنية، حيدر آباد 

 دار الكتب العلمية :طبعة، ) هـ٤٦٣:ت(أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي :  تاريخ بغداد- 

 .بريوت

أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهللا، املعروف بابن عساكر :  تاريخ دمشق- 

دار الفكر للطباعة والنرش : عمرو بن غرامة العمروي، النارش: ، حتقيق)هـ٥٧١:ت(

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥والتوزيع، 

، دار )هـ٧٤٨: ت(شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد الذهبي :  تذكرة احلفاظ- 

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩لبنان، الطبعة األوىل، - الكتب العلمية بريوت

: طبعة،  هـ٨٥٢: شهاب الدين أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ت:   تقريب التهذيب- 

 .حممد عوامة: م، حتقيق١٩٨٦هـ،  ١٤٠٦دار الرشيد سوريا، الطبعة األوىل سنة  

) هـ٤٦٣: ت(و بكر أمحد بن عيل البغدادي أب: املؤلف:  تلخيص املتشابه يف الرسم- 

ُسكينة الشهايب طالس للدراسات والرتمجة والنرش، دمشق، الطبعة األوىل، : حتقيق

 .م١٩٨٥

: النارش، هـ ٨٥٢: شهاب الدين أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ت:  هتذيب التهذيب- 

 .هـ١٣٢٦مطبعة دائرة املعارف النظامية اهلند، الطبعة األوىل 

،  ه٧٤٢: يوسف بن الزكى أبو احلجاج املزي ت: ذيب الكامل يف أسامء الرجال هت- 

بشار . د: م، حتقيق١٩٨٠هـ ، ١٤٠٠مؤسسة الرسالة ، بريوت،  الطبعة األوىل، : طبعة

 .عواد معروف

ابن نارص الدين :  توضيح املشتبه يف ضبط أسامء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم- 

مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة : د نعيم العرقسويس، النارشحمم: ، حتقيق)هـ٨٤٢:ت(

 .م١٩٩٣األوىل، 

النارش، دائرة املعارف العثامنية ، هـ ٢٥٤حممد بن حبان أبو حاتم البستي ت :  الثقات- 

 . م١٩٧٣=  ه١٣٩٣بحيدر آباد الدكن اهلند ، الطبعة األوىل، 

ار إحياء الرتاث، بريوت، الطبعة د: هـ، طبعة٣٢٧: ابن أيب حاتم ت:  اجلرح والتعديل- 
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 خـريج وتحـقيق  حديث دعـاء دخول السـوقتبإتحاف المشوق 

 . م١٩٥٢هـ،١٣٧١األوىل، 

: أبو زكريا حييى بن معني البغدادي ت:  سؤاالت ابن اجلنيد أليب زكريا حييى بن معني- 

م، ١٩٨٨هـ ، ١٤٠٨مكتبة الدار، املدينة املنورة، الطبعة األوىل، : هـ ، دار النرش٢٣٣

 .أمحد حممد نور سيف: حتقيق

أبو داود سليامن : يد اآلجري أبا داود السجستاين يف اجلرح والتعديل سؤاالت أيب عب- 

عامدة البحث : حممد عيل قاسم العمري، النارش: ، حتقيق)هـ٢٧٥: ت(ابن األشعث 

 .م١٩٨٣هـ،١٤٠٣العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، الطبعة األوىل، 

، )هـ٧٤٨: ت(د بن أمحد الذهبي شمس الدين أبو عبد اهللا حمم:  سري أعالم النبالء- 

مؤسسة الرسالة، : جمموعة من املحققني بإرشاف شعيب األرناؤوط، النارش: حتقيق

 . م ١٩٨٥هـ ، ١٤٠٥الطبعة الثالثة، 

أيب عبد اهللا أمحد : حتقيق) هـ٢٥٦: ت(حممد بن إسامعيل البخاري :  الضعفاء الصغري- 

 .مـ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦بن عباس، الطبعة األوىل مكتبة ا: ابن إبراهيم بن أيب العينني، النارش

دار : هـ ، النارش٣٢٢: أبو جعفر حممد بن عمرو محاد العقييل املكي ت:  الضعفاء الكبري- 

عبد املعطي : م ، حتقيق١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤الكتب العلمية بريوت، الطبعة األوىل، 

 .قلعجي

. د: ، حتقيق)هـ٣٨٥:ت(أبو احلسن عيل بن عمر الدارقطني :  الضعفاء واملرتوكون- 

 .جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة: عبد الرحيم حممد القشقري، النارش

: ، حتقيق)هـ٣٠٣: ت(أمحد بن شعيب، أبو عبد الرمحن النسائي :  الضعفاء واملرتوكون- 

 .هـ١٣٩٦حممود إبراهيم زايد، دار الوعي حلب، الطبعة األوىل، 

عبد اهللا : ، حتقيق)هـ٥٩٧: ت(ين أبو الفرج اجلوزي مجال الد:  الضعفاء واملرتوكون- 

 . ه١٤٠٦دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، : القايض، النارش

هـ، ٢٣٠أبو عبد اهللا حممد بن سعد بن منيع اهلاشمي، البرصي ، ت:  الطبقات الكربى- 

 ١٤١٠عة األوىل، حممد عبد القادر عطا، الطب: دار الكتب العلمية، بريوت، حتقيق: النارش

 . م١٩٩٠- هـ 

أبو حممد عبد اهللا بن حممد األنصاري، :  طبقات املحدثني بأصبهان والواردين عليها- 
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 خـريج وتحـقيق  حديث دعـاء دخول السـوقتبإتحاف المشوق 

عبد الغفور عبد احلق حسني : ، حتقيق)هـ٣٦٩: ت(ِاملعروف بأيب الشيخ األصبهاين 

 . م١٩٩٢ –هـ ١٤١٢ بريوت، الطبعة الثانية، - مؤسسة الرسالة : البلويش، النارش

: طبعة، هـ٧٤٨أبو عبد اهللا الذهبي ت : لكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة ا- 

حممد : م، حتقيق١٩٩٢هـ، ١٤١٣دار القبلة للثقافة اإلسالمية بجدة، الطبعة األوىل 

 .عوامة

الكتب : هـ ، النارش٣٦٥: أبو أمحد ابن عدي اجلرجاين ت:  الكامل يف ضعفاء الرجال- 

عادل أمحد عبد : م ، حتقيق١٩٩٧هـ، ١٤١٨نان، الطبعة األوىل، العلمية، بريوت، لب

 .املوجود، وعيل حممد معوض، وعبد الفتاح أبو سنة

: ، حتقيق)هـ٨٥٢: ت(أبو الفضل أمحد بن عيل ابن حجر العسقالين :  لسان امليزان- 

،  لبنان-مؤسسة األعلمي للمطبوعات بريوت :  اهلند ، النارش- دائرة املعارف النظامية 

 م١٩٧١هـ ،١٣٩٠الطبعة الثانية، 

: ت(ُحممد بن حبان، أبو حاتم  البستي :  املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني- 

 حلب، الطبعة األوىل، -دار الوعي : حممود إبراهيم زايد، النارش: ، حتقيق)هـ٣٥٤

 .هـ١٣٩٦

دار : ، النارش)هـ٦٢٦: ت(شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت احلموي :  معجم البلدان- 

 .م١٩٩٥صادر، بريوت، الطبعة الثانية، 

دار الباز، الطبعة األوىل : ، النارش)ه ٢٦١:ت(أمحد بن عبد اهللا العجيل :  معرفة الثقات- 

 .م١٩٨٤- هـ١٤٠٥

 .نور الدين عرت. د: ، حتقيق)هـ٧٤٨: ت(أبو عبد اهللا الذهبي :  املغني يف الضعفاء- 

مجال الدين، حممد : ل ومعرفة كنى الرواة وألقاهبم وأنساهبم املغني يف ضبط أسامء الرجا- 

ِطاهر بن عيل الصديقي اهلندي الفتني  َّ ، دار الكتاب العريب، بريوت، )هـ٩٨٦: ت(َ

 .م١٩٨٢هـ ، ١٤٠٢

حممد : ، حتقيق) هـ٧٤٨: ت( شمس الدين أبو عبد اهللا الذهبي :  املقتنى يف رسد الكنى- 

املجلس العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، : ارشصالح عبد العزيز املراد ، الن

 .هـ ١٤٠٨الطبعة األوىل، 
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 خـريج وتحـقيق  حديث دعـاء دخول السـوقتبإتحاف المشوق 

أبو زكريا حييى بن معني ): رواية طهامن( من كالم أيب زكريا حييى بن معني يف الرجال - 

 . دمشق- دار املأمون للرتاث: أمحد حممد نور سيف، النارش. د: ، حتقيق)هـ٢٣٣: ت(

دار املعرفة : هـ، النارش٧٤٨أبو عبد اهللا الذهبي ت : نقد الرجال ميزان االعتدال يف - 

 .عيل البجاوي: م، حتقيق١٩٦٣ -هـ١٣٨٢للطباعة والنرش، بريوت، الطبعة األوىل، 
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