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نأُوتُوا اْلعِلْمَ دَ َرجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا
ن آمَنُوا ِمنْكُمْ َوالَّذِي َ
)يَ ْرَفعِ اللَّ ُه الَّذِي َ
َتعْمَلُونَ خَبِريٌ(
(المجادلة آية رقم )00

أ

إهداء

إهداء

إلى وصية رسول هللا  أمي الغالية ،التي أوصلتني إلى بر األمان بفضل دعائها
إلى أبي ،الذي شجعني على العلم والتعلم منذ نعومة أظافري
إلى زوجتي ،التي تحملت معي مشاق الحياة وصبرت
إلى أبنائي" ،عبد هللا وحنان ومحمود" ،نفع هللا بكم
إلى أخي دمحم وأخواتي ،بارك هللا فيكم
إلى أصدقائي ،وزمالئي في العمل
إلى عائلتي وأبناء عمومتي
إلى طلبة العلم والعلماء
إلى فلسطين الحبيبة
أهدي هذا العمل

ب

شكر وتقدير

شكر وتقدير
ن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ ََنِ ٌّ ََمِيدٌ )(.)1
شكُ ُرلِنَْفسِهِ وَ َم ْ
شكُرْ فَإِنَّمَا يَ ْ
شكُ ْرلِلَّهِ وَ َمنْ يَ ْ
حكْمَةَ أَنِ ا ْ
(وَلَقَدْ آَتيْنَالُقْمَانَ الْ ِ

الشكككر والحمككد والمنككة والفضككل ر رب العككالمين أو وآخ ك ار ،ظككاه ار وباطنككا ،فهككو أهككل ال نككاء

والحمد ،فقد أعطى وأجزل وبارك وتفضل ،وهو القائل في محككم التنزلكل ( :وَإِذْ تَأََذَّنَ رَبككُأمْلَأِنْ شَأكَرْتُمْ
َلَزِيدَنَّكُمْ)( .)2أما بعد:
فأني أتقدم بالشكر والتقدير إلى:
أو  :من أمرني ربي بشكرهما فقال( :أَنِ اشْكُرْلِ ٌّ وَلِوَالِدَيْكَ)( ،)3وأنا على أعتاب مرحلة علمية جديدة،
أقول لكما جزاكما هللا خير الجزاء ،فقد كان لكما الفضكل بعكد هللا فكي تعليمكي وتربيتكي ومسكاندتي فكي
طرلق العلم .
صرح التعليمي الشامخ في سماء فلسطين ،فهي منارة العلم والعلماء.
انيا :الجامعة اإلسالمية ،ال ّ
ال ككا :األس ككتاذ ال ككدكتور طال ككب حم ككاد أب ككو شككعر -حفظ ككل هللا ،-وال ككذي تك ككرم بقب ككول اإلشككراف عل ككى

رسالتي ،وأعطاني من وقتل وجهده ،ليضيء بعلمل ظلمات جهلي ،ويظهر بسماحتل تواضع العلماء،
فكان م ال يحتذى بل في العلم والعمل.

رابعا :األستاذين الكرلمين ،الدكتور :زكرلا صبحي زلن الدين ،والدكتور :وليد أحمد عويضكة ،اللكذان
كححا
تفضككال بمناقشككة هككذه األطروحككة ،بعككد أن تكبككدا عنككاء اإلطككال عليهككا،
ليقوم كا اإلعوجككا  ،ويصك ّ
ّ
خر بأبهى صورة.
األخطاء؛ لت ّ
خامسا :من كانت سندا لي في حياتي العلمية والعملية ماديا ومعنويا ،زوجتي الغالية "أم عبد هللا".

( )1سورة لقمان :آية رقم .21
( )2سورة إبراهيم :آية رقم .7

( )3سورة لقمان :آية رقم .21
ج

شكر وتقدير

سادسا :أصدقائي الكرام (الشيخ عبد هللا دويمة ،وأنس مرتجي ،وابراهيم الشيخ خليل ،وعكدي نصكار،
وحازم الشيخ خليل ،وشباب مصنع طيبات الشرق ،وأخص منهم الحا  :عقيل لولو أبو شعبان).

سابعا :الشهداء الكرام ،وأخص منهم الشكهيد :عبكد هللا فضكل مرتجكي ،والشكهيد :عمكرو الشكيخ خليكل،
والشهيد :أسامة خليل الحية ،وشهداء الشجاعية ،وشهداء مسجد آل بسيسو.

امنككا :كككل مككن لككل فضككل علكي بعككد هللا تعككالى ،وأخككص بالككذكر األخككوة فككي المكتبككة المركزلككة ،ومككنهم
ّ
األخ :أبككو عككامر الكككرد ،واألسككتاذ الككدكتور :نافككذ حمككاد ،واألسككتاذ الككدكتور :نعككيم الصككفدي ،والككدكتور:
دمحم أبو شعبان ،والكدكتور :عبكد هللا مرتجكي ،والكدكتور :دمحم نجكم ،والكدكتور :أرفكت نصكار ،والكدكتور:

يوسف األسطل.
تاسعا :مسجدي الذي تربيت فيل وتأسست فيل علي حب هللا ورسولل ،وخدمة هذا الكدين بالكدعوة الكي
هللا "مسجد آل بسيسو" في الشجاعية المجاهدة.

إلككيكم جميعككا شكككري وامتنككاني ،وأقككول لكككم :ج كزاكم هللا خي ك ار ،ولككو أعلككم كلمككة أخككرى تج كزئكم

كال لَفاعلكل:
صكن َع إليكل َمع نكروفَ ،فَق َ
"مكن ن
لقلتها ،ولكن ما عّلمنكا ّإيكاه رسكولنا الككرلم  حينمكا قكال لنكاَ :
َّللان َخي ار َفَقد أَبَل َغ في ال هَناء"(.)1
اك ه
َج َز َ

( )1حكدي حسككن :سككنن الترمككذي ،كتككاب البككر والصككلة ،بككاب مككا جككاء فككي ال نككاء بككالمعروف،083 1 ،ح ،1302قككال
ه
الوجككل" ،وقككال
كام َة بككن َزلككد إ مككن َه ك َذا َ
نسك َ
الترمككذي رحمككل هللا َ ":ه ك َذا َحككدي َح َسككن َجّيككد ََرلككب َ َنعرنفك نكل مككن َحككدي أ َ
األلباني ":صحيح " أنظر :صحيح وضعيف سنن الترمذي .02 2
د

ال ُمقَـدّمَــة

املُقدّدَـّّة

ه
إن الحمك َكد ر نحمككده ،ونسككتعينل ،ونسككتغفره ،ونعككوذ بككار مككن شككرور أنفسككنا وسككيئات أعمالنككا،
مضل لل ،ومكن يضكلل فكال هكادي لكل ،وأشكهد أن إلكل إ هللا ،وحكده شكرلك لكل،
من يهده هللا فال
ّ

الم َح هج ككة
وأش ككهد أن دمحما عب ككده ورس ككولل ،بّلك كغ الرس ككالة ،و ّأدى األمان ككة ،ونص ككح ل م ككة ،وتركه ككا عل ككى َ
البيضاء ،ليلها كنهارها ،يزلغ عنها إ هالك ،فصلوات هللا وسالمل على النبي الكرلم دمحم ابكن عبكد
هللا ،وعلى آلل وصحبل ،أما بعد:

فإن هللا  قد تكفل بحفظ الدين فقال هللا تعالى) :إِنَّاَنحْنُنَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّالَهَُلحَأاِف ُُوَن(

()1

وان

من حفظ دين هللا ،أن جعل هللا في كل زمن من األزمان من يحفظ ل مة دينهكا ،ويككون حرسكا علكى

الدين ،ومدافعا عنل.

وأن من أشرف العلوم ،علم الحدي الشرلف الكذي نيعنكى بحفكظ ميك ار النبكي  ،والكذي يكتم
بككل تمييككز السككنة مككن حيك القبككول والككرد ،وأنككل فككي كككل عصككر مككن العصككور يظهككر مككن يحفككظ ل مككة

دينها ،ومن بين هؤ ء العلماء الحافظ ابن رجب الحنبلي.

ولمكا كككان ابكن رجككب مكن األئمككة البكارزلن فككي علكم الككدين ،وعلكم الحككدي

خاصكة ،أحببككت أن

اكتب عن ابن رجب ،ألساهم مكع طكالب العلكم فكي اكتشكاف مكنها الحكافظ ابكن رجكب فكي مصكنفاتل،

فوقع اختياري على:

منهج اإلمام ابن رجب الحنبلي في الحكم على األسانيد
دراسة تطبيقية
من خالل كتابه :فتح الباري شرح صحيح البخاري
وسأعرض فيل أسباب اختيار الموضو  ،وأهمية الموضو  ،والهدف من الد ارسكة ،والد ارسكات

السابقة ،ومنها البح .

أولا :أسباب اختيار الموضوع:
 .2ك رة نقد الحافظ ابن رجب ل سانيد ،وذلك من خالل كتبل و مصنفاتل التي تحتا الي بيان
منهجل في ذلك .

( )1سورة الحجر :آية رقم .9
ه
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 .1اإلفادة في ميدان نقد األسانيد ،وتبيين صحيحها من سقيمها ،خدمة لعلم الحدي

الشرلف.

 .0إضافة علمية للمكتبة اإلسالمية العامرة أدامها هللا.
ثانيا :أهمية الموضوع:
تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:
 .2يعد ابكن رجكب مكن العلمكاء البكارزلن فكي علكم العلكل والرجكال ،وهكذا واضكح مكن خكالل شكرحل
لعلككل الترمككذي ،وشككرحل لجككامع الترمككذي ،وشككرحل لصككحيح البخككاري ،وَيرهككا مككن المصككنفات
الحدي ية.
 .1تتناول الدراسة كتابا هاما من كتب الحافظ ابكن رجكب وهكو كتكاب" فكتح البكاري شكرح صكحيح
البخاري".

 .0يعككد كتككاب" فككتح البككاري شككرح صككحيح البخككاري" مككن الكتككب المهمككة فككي شككروح األحادي ك ،
خاصة أنل شرح لكتاب" صحيح البخاري" الذي هو أصح الكتب بعد القرآن الكرلم.

 .1اش ككتمل كت ككاب "ف ككتح الب ككاري" عل ككى العدي ككد م ككن األحك ككام والمص ككطلحات النقدي ككة عل ككى أس ككانيد
األحادي .

ثالثا :الهدف من الدراسة:
 .2تهككدف الد ارسككة إلككى الكشككف عككن مككنها الحككافظ ابككن رجككب فككي الحكككم علككى األسككانيد ،وذلككك
من خالل شرحل لصحيح البخاري.

 .1إب كراز مكانككة الحككافظ ابككن رجككب فككي تعاملككل مككع األسككانيد ،خاصككة أنككل مككن علمككاء الحككدي
والعلل ،وألنل ني ّعد من الشخصيات النقدية البارزة.
رابع ا :الدراسات السابقة:
لكم أقكف علككى د ارسكة علميككة حكول "مكنها اإلمككام ابكن رجككب فكي الحككم علككى األسكانيد" ،ولكككن
وجدت دراسات ذات عالقة بالموضو  ،وأذكر منها على سبيل الم ال:

 .2الصناعة الحدي ية في كتاب فتح الباري بن رجب ،للباحك  :لككؤي عايككد َكانم ،وهككي رسككالة
ماجستير ،الجامعة األردنية عام 2991م.

 .1ابككن رجككب ومنهجككل فككي علككل الحككدي  ،للباحك

الحسككين دمحم حسككين ،وهككي رسككالة ماجسككتير،

إشراف الدكتور :فاروق حمادة ،جامعة الملك دمحم الخامس ،عام 2992م.
و

ال ُمقَـدّمَــة

 .0ابن رجب وجهوده في السنة ،للباح
– مصر ،عام 2993م.

دمحم نصر عبكد هللا كليكة أصكول الكدين ،جامعكة ا زهكر

 .1القواعككد الفقهيككة فككي المفاضككلة عنككد الحككافظ ابككن رجككب ،للباح ك  :عبككد المجيككد دمحم السككهبان،
أشك كراف :ال ككدكتور يعق ككوب عب ككد الوه ككاب الباحس ككين ،رس ككالة ماجس ككتير ،م ككن المعه ككد الع ككالي

للقضاء ،السعودية.

 .2تفسككير ابككن رجككب الحنبلككي :جمعككا ود ارسككة للباح ك  :عبيككد بككن علككى العبيككد ،رسككالة دكتككوراه،
الجامعة اإلسالمية المدينة المنورة ،عام 2121ه.

 .1األحادي

واآل ار التي تكلم عليها الحكافظ ابكن رجكب :جمكع ناصكر أحمكد السكوهاجي ،مكتبكة

الرشد ،السعودية 1338 ،م ،قام الباح

فقط بجمكع ككل اآل كار واألحاديك

الحافظ ابن رجب في مصنفاتل دون دراستها أو تعليق عليها.

التكي تكلكم عليهكا

خامس ا :منهج البحث:
أولا :منهجي في انتقاء األحاديث وترتيبها:
 .2جمع نماذ من األحادي

التي حكم ابن رجب على أسانيدها بحي

التصحيح والتحسين والتضعيف.

تشتمل على نماذ في

 .1مراعاة اختالف أنوا الضعيف وذلك ستقراء عدد كبير من األحككام فكي الضكعيف للوقكوف
على منهجل بالتفصيل ما أمكن.
ثاني ا :منهجي في تخريج األحاديث:
 .2تخرلا الحدي

الوارد والتوسع حسب الحاجة.

 .1بيان طرق الحدي  ،وبيان المتابعات والشواهد للراوي الضعيف.
 .0المقارنة بين ألفاظ الحدي .
 .1ذكر اسم الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحدي

إن وجد.

ثالثا :منهجي في الترجمة للرواة:
 .2ذكر اسم الراوي وكنيتل ونسبتل وطبقتل وسنة وفاتل ومن روى لل مكن أصكحاب الكتكب السكتة
بحسب صيغة ابن حجر في تقرلب التهذيب َالبا.

ز
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 .1اعتماد أقوال ابن حجر في الراوي ال قة والضعيف ،وذكر ذلكك مختصك ار ،والتوسكع فكي الكرواة
المختلف فيهم ،بذكر أقوال النقاد والوصول الي خالصة الباح

في الراوي.

 .0الترجمة للصحابة َير المشهورلن.
رابعا :منهجي في الحكم على األسانيد:
 .2الحك ككم عل ككى األس ككانيد بحس ككب قواع ككد عل ككوم الح ككدي  ،م ككع ا س ككتئناس ب ككأقوال العلم ككاء ق ككديما
وحدي ا.

 .1المقارنة بين حكم اإلمام ابن رجب على إسناد الحدي

وَيره من العلماء.

خامس ا :منهجي في التوثيق وبيان غريب الحديث:
 .2التو يق في الحاشية ،وايراد بيانات المصدر في قائمة المراجع.
 .1بيان معاني الكلمات الغرلبة في الحدي

وذلك من خالل الرجو الى كتب َرلب الحدي .

 .0ضبط الكلمات و األسماء ال نمشكلة وذلك من خالل الرجو الى كتب اللغة واألسماء.

 .1التعرلف باألماكن واألنساب والبلدان ،وذلك من خالل الرجو الى كتب البلدان واألنساب.

الخطة
يشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة:
المقدمة  :وتشتمل على:
أو  :أسباب اختيار الموضو .
انيا :أهمية الموضو .
ال ا :الهدف من الدراسة.
رابعا :الدراسات السابقة.
خامسا :منها البح .

ح
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التمهيد :اإلمام ابن رجب وكتابه "فتح الباري شرح صحيح البخاري" وفيه فصالن:
الفصل األول :ترجمة اإلمام ابن رجب الحنبلي ،وفيه مبحثان.
المبحث األول :عصر اإلمام ابن رجب وفيل ال ة مطالب:
المطلب األول :الحالة السياسية.
المطلب الثاني :الحالة ا جتماعية.
المطلب الثالث :الحالة العلمية.
المبحث الثاني :حياة ابن رجب ،وشيوخه وتالميذه ،ومؤلفاته  ،وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :ترجمة اإلمام ابن رجب وحياتل ،وفيل:
 اسمل ،ونسبل ،ولقبل ،وكنيتل.
 مولده.
 أسرة ابن رجب.
 نشأتل ورحلتل.
 وفاتل.
 عقيدتل ومذهبل.
 أخالقل.


ناء العلماء عليل.

المطلب الثاني :شيوخ اإلمام ابن رجب وتالميذه ،وفيه:
 .2شيوخ اإلمام ابن رجب.
 .1تالميذ اإلمام ابن رجب.
المطلب الثالث :مؤلفات ابن رجب.
الفصل الثاني :التعريف بكتاب" فتح الباري " ،ومنهج اإلمام ابن رجب فيه ،وفيه مبحثان:
المبحث األول :التعرلف بكتاب "فتح الباري شرح صحيح البخاري".
المبحث الثاني :بيان منها ابن رجب في كتابل ،وفيل مطلبان :
المطلب األول  :تعرلف المنها لغة وأصطالحا .
المطلب الثاني  :بيان منها ابن رجب في كتابل .
ط

ال ُمقَـدّمَــة

الباب األول :منهج ابن رجب في تصحيح األسانيد وتجويدها وتحسينها :وفيه تمهيد وفصالن:
أولا :التمهيد ،وفيه مطلبان:
المطلب األول :تعرلف الحدي

الصحيح ،وشروطل.

المطلب الثاني :تعرلف الحدي

الحسن ،وشروطل ،وحجيتل.

صححها ابن رجب في فتح الباري.
الفصل األول :نماذج من األحاديث التي
ّ
جودها وحسّنها ابن رجب في فتح الباري ،وفيه مطلبان:
الفصل الثاني :نماذج من األحاديث التي ّ
المطلب األول :نماذ من األحادي
المطلب الثاني :نماذ من األحادي

جودها ابن رجب في فتح الباري.
التي ّ

حسنها ابن رجب في فتح الباري .
التي ّ

الباب الثاني :منهج ابن رجب في تضعيف األسانيد :وفيه تمهيد وثالثة فصول:
التمهيد ،وفيه مطلبان:
المطلب األول :تعرلف الحدي

الضعيف.

ضعف في الحدي .
المطلب الثاني :أسباب ال ّ
الفصللل األول :نمللاذج مللن األحاديللث التللي ضل ّلعفها ابللن رجللب مللب بيللان العلللة فللي اإلسللناد ،وفيلله
خمسة مباحث:
المبحث األول :نماذ من األحادي

المعلة با نقطا .
ّ

المبحث الثاني :نماذ من األحادي

المعلة باإلرسال.
ّ

المبحث الثالث :نماذ من األحادي

المعلة با ضطراب.
ّ

المبحث الرابب :نماذ من األحادي

المعلة با ختالف.
ّ

المبحث الخامس :نماذ من األحادي

المعلة بالتدليس.
ّ

يصلرح ببيلان العّللة فلي اإلسلناد،
ضلعفها ابلن رجلب وللم ّ
الفصل الثاني :نماذج من األحاديث التي ّ
وفيه ثمانية مباحث:
المبحث األول :نماذ من األحادي

ضعفها بقولل "إسناده ضعيف".
التي ّ

المبحث الثاني :نماذ من األحادي

ضعفها بقولل " في إسناده نظر".
التي ّ

ي

ال ُمقَـدّمَــة

المبحللث الثالللث :نمككاذ مككن األحادي ك
األلفاظ القرلبة ".
المبحث الرابب :نماذ من األحادي

التككي ضك ّكعفها بقولككل "

يصككح إسككناده وَيرهككا مككن

ضعفها بقولل "في إسناده مقال ".
التي ّ

المبحث الخامس :نماذ من األحادي

التي ض ّكعفها بقولكل "فكي إسكناده لكين أو إسكناده لكيس

المبحث السادس :نماذ من األحادي

ضعفها بقولل " إسناده واه ".
التي ّ

بالقوي".

المبحث السابب :نماذ من األحادي
المبحث الثامن :نماذ من األحادي

ضعفها بقولل " إسناد فيل جهالة ".
التي ّ

ضعفها بقولل " موضو ".
التي ّ

الفصل الثالث :نماذج من األحاديث التي انتقدها ابن رجلب بسلبب الملالم فلي اللراوي :وفيله أربعلة
مباحث:

المبحث األول :نماذ من األحادي

ضعف الراوي".
التي انتقدها بسبب " ّ

المبحث الثاني :نماذ من األحادي

التي انتقدها بسبب "جهالة الراوي".

المبحث الثالث :نماذ من األحادي

التي انتقدها بسبب "ترك الراوي".

المبحث الرابب :نماذ من األحادي

التي انتقدها بسبب " نكارة أو كذب الراوي".

الخاتمة تشتمل على:
أو  :النتائا.
انيا :التوصيات.

الفهارس وتشتمل على الفهارس التالية:
 .2فهرس القرآن الكرلم.
 .1فهرس األحادي

النبوية.

 .0فهرس أرقام األحادي .
 .1فهرس الرواة واألعالم.

 .2فهرس المصادر والمراجع.
 .1فهرس الموضوعات.

ملخص البحث باللغة العربية.

ملخص البحث باللغة النجليزية.
ك
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جدول اختصارات أسماء المتب المستخدمة في هذا البحث ومصنفيها:
الرقم

المتاب المقصود

السم المختصر

صحيح البخاري

.2

أصحاب الكتب الستة ،أو الجماعة .

.1

أصحاب السنن األربعة

.0

البخاري

صحيح البخاري

.1

مسلم

صحيح مسلم

.2

أبو داود

سنن أبي داود

.1

الترمذي

سنن الترمذي

.7

النسائي

سنن النسائي

.8

ابن ماجل

سنن ابن ماجل

.9

ابن أبي شيبة

مصنف ابن أبي شيبة

.23

ابن المنذر

األوسط في السنن واإلجما

.22

ابن حبان

صحيح ابن حبان

صحيح مسلم
سنن أبي داود
سنن الترمذي
سنن النسائي
سنن ابن ماجة
سنن أبي داود
سنن الترمذي
سنن النسائي
سنن ابن ماجة

( )1في حال ورود أي كتاب لنفس المصنف يتم ذكره في موضعل من البح .
ل
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الرقم

المتاب المقصود

السم المختصر

.21

ابن سعد

الطبقات الكبري

.20

ابن منده

معرفة الصحابة

.21

ابن أبي عاصم الشيباني

اآلحاد والم اني

.22

أبو عوانة

مسند أبو عوانة

.21

أبو نعيم

حلية األولياء

.27

أحمد بن حنبل

مسند اإلمام أحمد بن حنبل

.28

إسحاق بن راهوية

مسند إسحاق بن راهوية

.29

البزار

مسند البزار

.13

البيهقي

السنن الكبري للبيهقي

.12

الحاكم

المستدرك على الصحيحين

.11

الحميدي

مسند الحميدي

.10

الدارقطني

سنن الدارقطني

.11

الدارمي

سنن الدرامي

.12

سعيد بن منصور

سنن سعيد بن منصور

.11

الشاشي

مسند الشاشي

.17

الطحاوي

شرح مشكل اآل ار

.18

الطيالسي

مسند الطيالسي

.19

عبد الرازق

مصنف عبد الرازق

.03

عبد بن حميد

مسند عبد بن حميد

.02

مالك

موطأ مالك

.01

ابن خزلمة

صحيح ابن خزلمة

م
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الرقم

المتاب المقصود

السم المختصر

.00

ابن الجارود

المنتقى من السنن المسندة

.01

الدو بي

الكنى واألسماء

.02

الطبراني

المعجم الكبير

.01

الخطيب البغدادي

تارلخ بغداد

.07

ابن عساكر

تارلخ دمشق

.08

ابن الجعد

مسند ابن الجعد

.09

المروزي

تعظيم قدر الصالة

.13

ابن عبد البر

التمهي ككد لم ككا ف ككي الموط ككأ م ككن

.12

الشافعي

المعاني واألسانيد
مسند اإلمام الشافعي

ن

التمهيد
احلافظ ابن رجب احلنبلي وكتابه
"فتح الباري شرح صحيح البخاري"
فيه فصالن:
الفصل األول :ترجمة الحافظ ابن رجب الحنبلي.
الفصل الثاني :التعريف بكتاب " فتح الباري شرح صحيح البخاري" ،ومنهج ابن
رجب فيه.

الفصل األح
ت مج احلافظ اب جب احلنعت
وفيه مبحثان:
المبحث األول :عصر الحافظ ابن رجب ،وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :الحالة السياسية.
المطلب الثاني :الحالة ا جتماعية.
المطلب الثالث :الحالة العلمية.
المبحلللث الثلللاني :حيلللاة ابلللن رجلللب ،وشللليوخه وتالميلللذه ،ومؤلفاتللله ،وفيللله ثالثلللة
مطالب:

المطلب األول :ترجمة ابن رجب وحياتل ،وفيل:
المطلب الثاني :شيوخ ابن رجب وتالميذه وفيل:
المطلب الثالث :مؤلفات ابن رجب.

الفصل األول :ترجمة الحافظ ابن رجب الحنبلي

التمهيد
الحافظ ابن رجب الحنبلي

الفصل األول

ترجمة الحافظ ابن رجب الحنبلي

()1

تمهيد:
سيتناول الباحث ترجمة الحافظ ابن رجب في مبح ين ،أما المبحث األول :يتحكد

فيكل عكن

عصر ابن رجب ،والمبحث الثاني :يتكلم فيل عن حياة ابن رجب وترجمتل ،وأهم مؤلفاتل.

المبحث األول :العصر الذي عاش فيه ابن رجب:
إن دراسة البيئة التي عاش فيها الحافظ ابن رجب يساعد في فهم هذا اإلمكام الكبيكر ،ومكدى

تأ ره بالظروف السياسية ،وا جتماعية ،والعلمية التي تحيط بل ،وبالبالد التي يعيش فيها ،وسكيتناول

الباح

ذلك في ال ة مطالب ،وهي:

المطلب األول :الحالة السياسية:
لقد كان القرن ال امن الهجري مليئا باألحدا

والخاصة ،وقكد كانكت هكذه األحكدا

الكبيرة التي لها األ ر الكبير في نفوس العامكة

سكببا فكي توجكل المجتمعكات إلكى اإليمكان القكوي والعزلمكة ال ابتكة،

و شك في أن العصر الذي يعيش فيل اإلنسان يتأ ر بل ،سلبا ،أو إيجابا.
وكككان عصككر ابككن رجككب مككن العصككور المليئككة باألحككدا  ،ممككا كككان لككل األ ككر والباعك

التمسك بالكتاب والسنة.
ومن األحدا

علككى

في الحالة السياسية سقوط الخالفة العباسية سنة 121ه ،على أيكدي التتكار،

دمكروا الخالفكة العباسكية بالكامكل ،فقتلكوا ككل شكخص وجكدوه حيكا مكن العباسكيين ،وقكد قتكل آخكر
الذين ّ
الخلفككاء العباسككيين المعتصككم بككار ،حي ك قتككل التتككار ألككف ألككف و مانمائككة شككخص( ،)2وقككد قككال ابككن

ين
األ ير واصفا حال المسلمين بعد الحاد ة " :ذك نر نخ نرو التهتَر إَلى ب َالد اإلسالمَ ،لَقد َبق ن
يت عهد َة سن َ
ظاما َل َهاَ ،كارهكا لكذكرَهاَ ،فأ ََنكا أنَق ّكد نم إليكل رجكال َوأ َنؤ ّخ نكر أنخ َكرىَ ،ف َمكن
نمعرضا َعن ذكر َهذه ال َحاد َة استع َ
( )1أنظككر :الككرد ال كوافر ص ،231إنبككاء الغمككر بأبنككاء العمككر  ،113 2الككدرر الكامنككة  ،238 0لحككظ األلحككاظ بككذيل
طبقككات الحفككاظ ص ،228المقصككد األرشككد  ،82 1طبقككات الحفككاظ للسككيوطي ص ،213الككدارس فككي تككارلخ المككدارس
 ،13 1ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد  ،71 1شذرات الذهب في أخبار من ذهب  ،279 8ابن رجب الحنبلي
وأ ره في توضيح عقيدة السلف للدكتور عبد هللا بكن سكليمان الغفيلكي ص  ،201-19شكرح علكل الترمكذي بكن رجكب
.100 2

( )2شذرات الذهب .117 7
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الفصل األول :ترجمة الحافظ ابن رجب الحنبلي

التمهيد
الحافظ ابن رجب الحنبلي

ه
ه
نمي
الذي َيس نه نل َعَليل أَن َيكتن َب َنع َي اإلسالم َوال نمسلم َ
ين؟ َو َمن الذي َي نهو نن َعَليل ،ذك نر َذل َك؟ َف َيا َلي َت أ ّ
ه
ه
اعكة م َكن األَصكدَقاء َعَلكى
َلم َتلدنيَ ،وَيا َليتَني م ُّت َقب َل نحندو َها َونكن نت َنسيا َمنسيًّا ،إ أَهنني َح نكي َج َم َ

تَسطيرَها َوأ ََنا نمتَ َوّقف ،ن هم َأرَي نت أ ه
ضك هم نن ذك َكر ال َحاد َكة
كولَ :هك َذا الفع نكل َيتَ َ
َن تَر َك َذل َك َ نيجدي َنفعاَ ،ف َننق ن
العظمى ،والمصيبة ال نكبرى هالتي عهقت األَيهام و ه
ين،
الل َيالي َعن م ل َهاَ ،ع همت ال َخ َالئ َقَ ،و َخ ه
صت ال نمسلم َ
َ
ن َ َ ن َ
َ
نَ

ال َقائل :إ هن ال َعاَل َم
َفَلو َق َ
ض همن َما نيَقارنب َها َوَ
َلم تَتَ َ

لخ
نمذ َخَل َق ه
صكادقاَ ،فكإ هن الته َكوار َ
َّللان َ آد َم ،إَلى اآلنَ ،لم نيب َتَلوا بم ل َهكاَ ،ل َك َ
كان َ
()1
يها.
َما ني َدان َ

ولقد كانت لهكذه الحاد كة األ كر األبكرز فكي تحكول المسكلمين ولجكؤهم إلكى هللا تعكالى وتنبكيههم

من َفلتهم.
ولككم يتوقككف التهتككار فككي الع كراق وحسككب ،بككل اسككتمروا حتككي وصككلوا الككى دمشككق ،ككم واصككلوا

َككاراتهم علككى بككالد الشككام حتككي وصككلوا إلككى َك ّكزة ،وأوقع كوا الرعككب فككي نفككوس الشككاميين ،وقككد خك ّكر
السككلطان المظفككر قطككز وحطككم َككزو التتككار لمصككر وَيرهككا مككن بككالد المسككلمين( ،)2قككال أبككو المحاسككن

َزة ونزل الغور بعين جالوت ،وفيل جمو التّتار
الحنفي " :م رحل الملك المظّفر قطز بعساكره من ّ
كاف بيكنهم فكى اليكوم المكذكور ،وتقكاتال
فى يوم الجمعة خامس عشرلن من شهر رمضان ،ووقع المص ّ

قتا شديدا لم نير م لل حتّى قتل من الطائفتين جماعة ك يرة وانكسرت ميسرة المسلمين كسرة شنيعة،
فحمككل الملككك المظّفككر /بنفسككل فككى طائفككة مككن عسككاكره وأردف الميس كرة حتّككى تحككايوا وتراجعكوا ،واقككتحم
كل من
الملك المظّفر القتال وباشر ذلك بنفسل وأبلى فى ذلك اليوم بالء حسنا ،وعظم الحرب و بت ّ
ويحسكن إلكيهم المكوت ،وهكو يك ّكر بهكم ك ّكرة
كجع أصكحابل
الفرلقين مع ك رة التهتار .والمظّفر مع ذلكك يش ّ
ّ
بعككد كك ّكرة حتّككى نصككر هللا اإلسككالم وأعك ّكزه ،وانكسككرت التّتككار ووّلكوا األدبككار علككى أقككبح وجككل بعككد أن قتككل
مقدم العساكر التّتارّلة"(.)3
معظم أعيانهم وأصيب ّ

المطلب الثاني :الحالة الجتماعية:
لقككد شككهد القككرن ال ككامن الهجككري مجتمعككا مليئككا بككالفتن واألوبئككة والفقككر الككذي كككان يتعككرض لككل
الناس ،وسنتحد

عن طبقات الناس وفئاتهم في القرن ال امن.

( )1الكامل في التارلخ .000 23
( )2أنظر :النجوم الزاهرة .79 ،77 7
( )3النجوم الزاهرة .79 7
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الفصل األول :ترجمة الحافظ ابن رجب الحنبلي

التمهيد
الحافظ ابن رجب الحنبلي

أولا :طبقات الناس:
كان في األصول ا جتماعية لذلك العصر الحكام والملوك ،وكانوا يستحوذون علكى السكلطة

وهككم المماليككك ،وقككد اسككتغل المماليككك والحكككام نفككوذهم فككي السككلطة فتمتعكوا بخيكرات الككبالد ،ولككم يسككتفد
منهككا عامككة النككاس ،كككان يمنككع فككي عككام 723ه بيككع المماليككك ا ل مكراء والسككلطان " رسككم السككلطان

للحاجككب أن ينككادى بككأ ّ يبككا مملككوك تركككى لكاتككب و عككامي ،ومككن كككان عنككده مملككوك فليبعككل ،ومككن
أن عنده مملوكا فال يلوم إ ّ نفسل "(.)1
ع ر عليل بعد ذلك ّ

وقد كان َالب العلماء يعتمدون على وظائفهم وكانوا ينصحون األمراء ،قال السيوطي "فقام

الشككيخ محيككي الككدين النككووي فككي وجهككل( ،)2وأنكككر عليككل ،وقككال :أفتككوك بالباطككلا وكككان بمصككر منقمعككا
تحت كلمة الشيخ عز الدين بن عبد السالم،

الشيخ " :ما استقر ملكي إ اآلن "(.)3

خر عن أمره ،حتكى إنكل قكال لمكا مكات
يستطيع أن ي ّ

أما التجار فكانوا من الطبقة المقربين إلى الحكام ،ومع ذلك فقد أنهلكوا بالضرائب والرسكوم،
وّ
يقول ابن حجر " وفيها اشتد أذى الكوزلر للتّجكار حتكى رمكى علكيهم مكن القمكح مائكة ألكف أردب وأزلكد
كل أردب بدينار وكانت خسارتهم فيها جملة مستك رة "(.)4
وأما عامة الشعب فتتكون من العمال والصنا والباعة ،وقد عاشوا تحت خط الفقر.
ثاني ا :أنتشار األوبئة واألمراض:
قكال ابكن ك يككر فكي سكنة  719ه " :وفككي َهك َذا ه
الشكهر أَيضككا َك ن َكر ال َمكو نت فككي الهنكاس بكأَم َراض
َ
ه
ات في نك ّل َيوم َعَلى الم َائةَ ،فإهنا هّلِل َواهنا إليل َراج نعو َنَ ،وا َذا َوَق َع في أَهل َبيكت َ
الط َواعينَ ،وَزَاد األَم َو ن
ظر إَلى َك َرة أَهل الَبَلد َقليلَ ،وَقد تن نكوّفي فكي َهكذه األَهيكام
وت أَك َنرنهمَ ،وَلكهن نل بالهن َ
خر من نل َحتهى َي نم َ
َي َك ناد َي ّ
َ
ه
الر َجال ب َك ير
هما م َن ّ
الن َساء َفإ هن ال َمو َت فيه هن أَك َنر م َن ّ
من َه َذا الشهر َخلق َك يرَ ،و َج ٌّم ََفيرَ ،وَ سي َ
الصَل َواتَ ،و ُّ
الد َعاء ب َرفع ال َوَبكاء "( ،)5و يقكف األمكر عنكد
يب في النقننوت في َسائر ه
َك يرَ ،و َش َر َ ال َخط ن
هككذا الحككد ،بككل يككزداد الضككنك علككى النككاس حتككى تكككاد القلككوب تخك ّكر مككن صككدورها ،فيقككول ابككن ك يككر:
ُّ
كار
كارت نَ َبك ا
كقَ ،و َمكا َحوَل َهككا رلككح َشكد َيدة أَ َك َ
صك َكل بد َمشك َ
َ"وفكي َيككوم ا َنككين َكان َي َع َشك َكرهن َبعك َكد أَ َذان الظهكر َح َ
( )1النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة .91 9
( )2أي في وجل السلطان الملك الظاهر ركن الدين ،أبو الفتح بيبرس البندقداري.
( )3حسن المحاضرة في تارلخ مصر والقاهرة .92 1
( )4إنباء الغمر بأبناء العمر .028 2

( )5البداية والنهاية بن ك ير .230 28
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كاعة
َشككديدا اصك َكف هر ال َجك ُّكو منك نكل ،نك هم اسك َكوهد َحتهككى أَظَل َمككت الك ُّكدنيا ،وبقك
كاس فككي َذلك َ
كك َنحككوا مككن نربككع َسك َ
كي الهنك ن
َ ََ َ
ه
كاس أ ه
َن
َيجأ نَرو َن إَلى ه
َّللا َ ،وَيستَغف نرو َنَ ،وَلب نككو َنَ ،م َكع َمكا نهكم فيكل مكن شكهدة ال َمكوت الكذرلعَ ،وَر َجكا الهن ن
ه
ن
انَ ،وَبَلك َكغ
كاعونَ ،فَلككم َيككزَدد األَمك نكر إ ه ش كهدةَ ،وبك ه
كاّلِل ال نمسككتَ َع ن
كام َمككا نهككم فيككل مك َكن الطك ن
َه ك َذا ال َحك َ
كال َي نكككو ن ختَك َ
الم ه
ينَ ،وأَك َ َر من َذل َك "(.)1
صلى َعَليهم في ال َجامع األ َنمو ّي إَلى َنحو الم َائة َو َخمس َ
نَ

تهل عليهم سنة 712هك حتى
ولود الناس هذا الموت األسود ،ولتنفسون الصعداء ،وما إن ّ
تكأتي موجكة أخككرى منكل ،يصككاحبها الجكراد والغككالء ،يقكول ابككن ك يكرَ ":واسككتَ َه هل شكهر َشك هكوال َوال َج َكرناد َقككد
كر مك َكن الككب َالد ،ورَعككى ال َخضككراوات ،واألَشككجار ،وأَوسككع أَهككل ه
الشككام فككي الَف َسككادَ ،و َََلككت
كف َشككيئا َك يك ا
أَتَلك َ
ََ
ََ َ َ َ َ
َ
ََ
كاءَ ،وَك ن ك َكر ه
كر م ك َكن األَص ك َكحاب َواألَص ككدَقاءَ .وَق ككد
كاءَ ،وَفَق ككد َنا َك ي ك ا
الض ككج ن
يا َوالنب َك ك ن
األَس ك َكع نارَ ،واس ككتَ َم هر الَف َن ك ن
ين "(.)2
ص لل َخمس َ
اء في َهذه ال نمهدةَ ،وَق هل ال َوق نعَ ،وتََناَق َ
تََناَق َ
ص الَف َن ن

المطلب الثالث :الحالة العلمية:

شهد العصر المملوكي بشكل عكام ،والقكرن ال كامن بشككل خكاص ،حرككة علميكة نشكطة ،ولقكد
كككان هككذا النشككاط فرلككدا فككي كميتككل ونوعيتككل ،ولبككدو أن السككبب ال كرئيس فككي هككذا النشككاط هككو التحككدي

الحضاري الذي بدأت األمة اإلسالمية تمارسكل ردا علكى الموجكات المغوليكة والصكليبية ،فبكدأت األمكة
تلقي بكل قلها لت بت ذلك ،وأنها لم تمت.

ولعككل هككذا مككن األسككباب الكامنككة ،وراء إنشككاء الك كرة الكككا رة مككن المككدارس العلميككة فككي كككل

مكان ،حتى أنل لقد أصبح شغل أهل العصر الشاَل كيف يبنون المكدارس ،ومكاذا يقفكون عليهكا مكن
األوقاف.
ولرجككع الك يككر مككن إنشككاء هككذه المككدارس إلككى عهككد نككور الككدين زنكككي ،وصككالح الككدين ،اللككذين

وجكدا فككي المدرسكة حصككنا يحفككظ علكى األمككة شخصكيتها فككي وجككل ككل التحككديات الصكليبية مككن جهككة،

والفاطمية والباطنية من جهكة أخكرى( ،)3لكذلك اهكتم المماليكك بكالعلم اهتمامكا كبيك ار ،ورعكوه حكق رعايتكل
لعلمهم أنل السبيل لحماية الدولة.

ولقد ككان لتشكجيع المماليكك األ كر فكي النهضكة العلميكة البكارزة فكي القكرن ال كامن ،وفكي القكرن

ال ككامن بلغ ككت حلق ككات الت ككدرلس والم ككدارس ذروته ككا ،فه ككذا اب ككن ك ي ككر ي ككذكر ف ككي تارلخ ككل ف ككي حك كواد

ان ف ككي عك كهدة
711ه ،نب ككذه ع ككن المدرس ككة الناصك كرلة بالق ككاهرة فيق ككولَ " :وف ككي نص ككف َش ك هكوال َزَاد ُّ
الس ككل َ
طن

( )1البداية النهاية .237 28
( )2البداية النهاية .192 28

( )3شرح علل الترمذي .102 2
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كين مكن
يها َمن نك ّل َمذ َهب َ َال نو َن َ َال نو َنَ ،ف َزَاد نهم إَلكى أَرَب َعكة َو َخمس َ
النفَق َهاء ب َمد َرَستل الهناصرلهةَ ،ك َ
ان ف َ
نك ّل َمذ َهب"(.)1
وكان ابن رجب يدرس في المدرسة الحنبلية ولل ال

حلقات(.)2

ومككن مشككاهير علمككاء القككرن ال ككامن :أحمككد بككن عبككد الحلككيم بككن تيميككة (ت 718هك ك) صككاحب

الفتككاوى ،والحككافظ جمككال الككدين المككزي (ت  )711صككاحب تهككذيب الكمككال ،والحككافظ دمحم بككن قايمككاز
الككذهبي (ت 718هك ك) ،عككالم الحككدي  ،وصككاحب الكتككب الك ي كرة ،والحككافظ عمككاد الككدين بككن ك يككر (ت
771ه ك) صككاحب التككارلخ ،والتفسككير ،وصككالح الككدين خليككل بككن أيبككك الصككفدي (ت 711ه ك) صككاحب

الوافي بالوفيات.
ومن الذين تتلمكذوا علكى يكد ابكن رجكب وَيكره مكن العلمكاء واسكتفادوا مكن علمكاء القكرن ال كامن

وكانك ككت وفيك ككاتهم فك ككي القك ككرن التاسك ككع فهك ككم ك يك ككرون :م ك ككل الحك ككافظ الع ارقك ككي (ت 831هك ك ك) والهي مك ككي

(ت 837هك) ،وابن خلدون (838هك) القلقشندي (ت  830هك) وابن الملقن (ت 832هك).

( )1البداية والنهاية .110 28
( )2الدارس في تارلخ المدارس .13 1
( )3شرح علل الترمذي .100 2
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المبحث الثاني :حياة ابن رجب ،وشيوخه وتالميذه ،ومؤلفاته:
المطلب األول :ترجمة ابن رجب وحياته:
 .0اسمه ،ونسبه ،ولقبه ،وكنيته:
عبككد الك هكرح َمن بككن أَحمككد بككن َر َجككب بككن الحسككن بككن نم َح همككد بككن أبككي البركككات َمسك نكعود ال َبغك َكداد ّي
()1
الدمشقي الحنَبلي ،ه
الدين ،المشهور :بابن رجب الحنبلي.
الشيخ ال نمحد ال َحافظ ،ولقبل :زلن ّ
َّ
َ ّ
 .0مولده:

ولد ابن رجب في بغداد سنة 701هك.

()2

 .4أسرة ابن رجب:
عاش ابن رجب فكي وسكط متكدين ،حكرلص علكى العلكم ،قكال ابكن رجكب وهكو يحككي عكن جكده:
الراب َعكة
ئ َعَلكى َج ّكدي أبكي أَح َم َكد َر َجكب بكن ال َح َسكن ََي َكر َم هكرة ب َبغ َكد َاد َ -وأ ََنكا َحاضكر  -فكي ال هال َكة َو ه
"نقر َ
َوال َخام َسككة"( ،)3وأمككا أبككوه :أَحمككد بككن َر َجككب بككن الحسككن بككن نم َح همككد بككن َمسك نكعود السك َكالمي ال َبغك َكداد ّي نزلككل

بهكا َوَق َأَ
الحكدي ،
كر بالروايكات وأنكاب َوسكمع مشكايخها َوطلكب َ
دمشق ،نول َد َس َنة 111 :ه ،ب َبغ َداد َوَن َشأ َ
()4
هما.
ورحل إَلى دمشق ومصر َو ََير َ
 .3نشأته ورحلته:

لقد هيأ هللا تعالى بن رجب الظروف لتكولن الشخصية العلمية الفذة ،ومن هذه األسباب:
 .2ا ستعداد الفطري الموهوب.
 .1األسرة الكرلمة العلمية.
 .0العصر المتزاحم بالعلماء والفقهاء.
وهككذه العوامككل وَيرهككا أ ككرت فككي تكككولن الشخصككية العلميككة بككن رجككب ،فقككد حضككر مجككالس

العلم والتحدي

صكغير
وهو في سن صغير ،فقال في ذيل الطبقات " وحضرت درسل وأنا إذ ذاك َ

( )1أنظككر :الككرد ال كوافر ص ،231إنبككاء الغمككر بأبنككاء العمككر  ،113 2الككدرر الكامنككة  ،238 0لحككظ األلحككاظ بككذيل
طبقات الحفاظ ص ،228طبقات الحفاظ للسيوطي ص.213
( )2أنظر :أنباء الغمر بأنباء العمر  ،113 2طبقات الحفاظ ص.213
( )3ذيل طبقات الحنابلة .128 0

( )4الدرر الكامنة في أعيان المائة ال امنة ص.222 2
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()1
أت َعَلكى أبكي َحفكص
أحقل جيدا "  ،وذكر سماعل وهو في الخامسة مكن عمكره بككل وعكي ودقكة " قكر ن
الربيك نكع
نع َمك َكر بككن علككى الَقزولنككي ب َبغك َكد َاد :أَخ َبك َكرنكم أنَبككو َعبككد ه
َّللا نم َح همك نكد بك نكن أبككي القاسككم المقككرىء َوأَخ َب َرَنككا ه
ّ
اءة َعَليلَ ،وأ ََنا في ال َخام َسة "(.)2
ر
ق
ا
ه
ب
ي
اد
د
غ
ب
ال
د
م
َح
أ
ن
الص َمد ب
على ب نن َعبد ه
َ َ َ َ ُّ َ َ َ

وهذه بدايات طلب ابن رجب للعلم وهو صغير ،وقد ارتحل وسمع من علمكاء القكرن السكابع،

م ككل شككمس الككدين دمحم بككن أبككي بكككر بككن النقيككب (ت  712هك ك) واإلمككام عككالء الككدين أحمككد بككن عبككد

المؤمن السبكي م النووي (ت 719هك) .وفي دمشق سمع ابن رجب دمحم بن إسكماعيل الخبكاز (ت
721ه ك) ودمحم بككن إسككماعيل الحمككوي الدمشككقي (ت 727ه ك) ،ورحككل إلككى نككابلس ليلتقككي بجماعككة مككن
أصحاب عبد الحافظ بن بدران ،م إلى القدس فسمع الحافظ أبا سعيد العالئي.
وسكف بكن َعبكد
قال ابن رجب " وقرأت " سنن ابن ماجل " بدمشق َعَلى الشكيخ جمكال الكدين ني ن
َّللا بن نم َح همد النابلسي الفقيل الفرضي بسماعل منل"(.)3
ه
ومن بغداد يتوجل مع والده إلى الحا ،وبمكة يسمع ال يات البخاري من الشكيخ أبكي حفكص

عمر بن علي بن الخليل البغدادي (ت 729هك)  -عاد بعد ذلك إلى دمشق حي

لزم شيخل ابن قيم

الجوزلة إلى أن مات سنة 722هك.
وأما رحلتل إلى مصر فقد كانت قبل سنة 721هك وهي السنة التي توفي بها شيخل أبو الفتح

دمحم بن دمحم بن إبراهيم الميدومي ،وقد أك كر عنكل ،ونكص علكى ذلكك بقولكل :قكرأت علكى أبكي الفكتح دمحم

بن دمحم الميدومي المصري بها ،كمكا لقكي بالقكاهرة دمحم بكن إسكماعيل الصكوفي المعكروف بكابن الملكوك

(ت 721هك ك) وفككي ذلككك يقككول :أخبرنككا دمحم بككن إسككماعيل الصككوفي بالقككاهرة والجككدير بالككذكر أن والككده
كان يرافقل في هذه الرحلة ،فسمعا معا أبا الحرم القالنسي (ت 712هك) ،)4(.وفكي سكنة 710ه ك اتجكل

إلى الحا ،وهناك إلتقى بالمشاهير من العلماء ،ولبكين هكذا أ نكاء ترجمكة شكمس الكدين دمحم بكن الشكيخ

أحمككد الس كّقا ،فيقككول :وقككد جمعككت بينككل وبككين قاضككي قضككاة مصككر الموفككق ،وابككن جماعككة بمنككى عككام
710ه( ،)5وبعد هذه الرحلة ،الحافلة بالحركة والنشاط ،استقر ابن رجكب بدمشكق ،درس بمدارسكها و
مساجدها.

( )1ذيل طبقات الحنابلة .232 2
( )2ذيل طبقات الحنابلة .222 2
( )3ذيل طبقات الحنابلة .032 1
( )4أنظر :الدرر الكامنة .239 0

( )5أنظر :شرح علل الترمذي  ،110 2بتصرف.
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 .2وفاته:
اتفق المترجمكون بكن رجكب علكى أن وفاتكل كانكت سكنة 792ه ك ،ولكم يتفقكوا علكى شكهر وفاتكل،

قيل إن وفاتل في رجب( ،)1وقيكل فكي رمضكان( ،)2وقكال ابكن ناصكر الكدين " :ولقكد حكد ّني مكن حضكر
لحككد ابككن رجككب أن الشككيخ زلككن الككدين بككن رجككب جككاء قبككل أن يمككوت بأيككام ،فقككال لككل" :احفككر لككي ههنككا

لحدا ،وأشار إلى البقعة التي دفن فيها ،قال :فحفرت لل ،فلما فرَكت نكزل فكي القبكر ،واضكطجع فيكل،
خر  ،قال :فو هللا ما شعرت بعد أيام إ وقد أتي بل ميتا ،محمكو علكى
فأعجبل وقال :هذا جيد ،م ّ
()3
نعشل ،فوضعل في ذلك اللحد ،ووارلتل فيل ."/
 .1عقيدته ومذهبه:
قال ابن رجب في كتابل فضكل علكم السكلف علكى الخلكف" :والصكواب مكا عليكل السكلف الصكالح

من إمرار آيات الصفات وأحادي ها من َير تفسير لها و تكييف و تم يل"(.)4

قال الدكتور عبد هللا بن سليمان الغفيلي " :كان ابن رجب  /تعكالى سكلفي العقيكدة علكى طرلقكة

أه ككل الح ككدي  ،يق ككول بم ككا ق ككال ب ككل الص ككحابة  ،والت ككابعون ،واألئم ككة المش ككهورون م ككن أئم ككة الس ككلف
الصككالح رحمه ككم هللا تعككالى ،ال ككذين

ي ككألون جهككدا ف ككي نشككر عقي ككدة أه ككل السككنة والجماع ككة ،وال ككذين

يؤمنكون بأسكماء هللا تعككالى وصكفاتل التكي ت بككت فكي الكتككاب والسكنة ،مكن َيككر تشكبيل ،و تعطيككل ،و
تأولل ،و تم يل"(.)5

كف ابكن رجكب  /كتابكل "
وكان ابن رجب  /تعالى على مذهب اإلمام أحمكد بكن حنبكل  /تعكالى ،وقكد أل ّ
كف كتابكل " ذيكل علكى طبقكات الحنابلكة" تكرجم فيكل
القواعد الفقهية " على مذهب اإلمام أحمكد  ،/وقكد أل ّ

لعلماء الحنابلة.

 .7ثناء العلماء عليه:
لقد استحق ابن رجب ناء العلماء وتقديرهم بما كان عليل من الفضكل والعلكم ،قكال ابكن حجكر:

"مهر في فنون الحدي

أسماء ورجا وعلال وطرقا واطالعا على معانيكل"( ،)6وقكال ابكن فهكد المككي:

( )1الرد الوافر  ،237 2الدرر الكامنة .239 0
( )2لحظ األلحاظ ص.229
( )3الرد الوافر ص.231
( )4بيان فضل علم السلف علي الخلف ص .1
( )5ابن رجب الحنبلي وأ ره في توضيح عقيدة السلف .210 2
( )6أنباء العمر .113 2
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الفصل األول :ترجمة الحافظ ابن رجب الحنبلي

التمهيد
الحافظ ابن رجب الحنبلي

العب ك كاد مفي ككد المح ككد ين واعك ككظ
الحج ك كة والفقيك ككل العمك ككدة أحك ككد العلمك ككاء الزهك ككاد واألئمك ككة ّ
"اإلمك ككام الحك ككافظ ّ
المسككلمين"( ،)1وقككال ابككن ناصككر " :اإلمككام ال َعالمككة ه
بركككة ال َحككافظ ال نعمك َكدة ال َّقككة الح هجككة
الزاهككد القككد َوة ال َ
َ

واعظ ال نمسلمين نمفيد ال نمحد ين ....،أحد األَئ همة الزهاد َوال نعَل َماء العبكاد"( ،)2وقكال ابكن العمكاد الحنبلكي:
الحجك ككة ،الحنبلك ككي
"الشك ككيخ اإلمك ككام العك ككالم ّ
العالمك ككة ،ال ازهك ككد القك ككدوة ،البركك ككة ،الحك ككافظ ،العمك ككدة ،ال قك ككةّ ،

المذهب"( ،)3وقال النعيمي " :الشيخ العالمة الحافظ الزاهد شيخ الحنابلة "(.)4

المطلب الثاني :شيوخ اإلمام ابن رجب وتالميذه:
أولا :شيوخ اإلمام ابن رجب:
سمع الحافظ ابن رجب  /العديد من الشيوخ ،حي

إنل ارتحل في طلب العلم ،وسأقتصر على

أهم شيوخل الذين سمع منهم مرتبين على سنوات الوفاة ،وهم:

الدين أنَبو عبكد هللا ،مكات سكنة 719ه ك،
 .2ال نح َسين بن بدران بن َد ناود البابصري ال َبغ َداد ّي ،صفي ّ
()5
سمع منل في بغداد.
الد َمشككقي ،شككمس الك ّكدين ،ابككن قككيم
 .1نم َح همككد بككن أبككي بكككر بككن أَُّيككوب بككن سككعد بككن حرلككز الزرعككيّ ،
()6
الجوزلة ال َحنَبلي ،مات سنة  722ه ،سمع منل في دمشق.
ّ
 .0يوسف بن عبد هللا بن العفيف المقدسي النابلسي ،مات سنة 721هك ،ق أر عليل سنن ابن ماجل
بدمشق.

()7

 .1دمحم بككن إسككماعيل بككن إب كراهيم بككن سككالم الدمشككقي األنصككاري العبككادي ،المعككروف بككابن الخبككاز،
مات سنة 721هك ،سمع منل في دمشق.

()8

الدين أنَبو نم َح همد ال َحنَبلي ال َبغ َداد ّي ،مات سنة
 .2أَحمد بن عبد ه
الرح َمن بن أَحمد بن ماجد ،جمال ّ
ّ
()9
 727ه ،سمع منل في بغداد.
( )1لحظ األلحاظ ص.228

( )2الرد الوافر ص.231
( )3شذرات الذهب في أخبار من ذهب .279 8
( )4الدارس في تارلخ المدارس .13 1
()5
()6
()7
()8

الدرر الكامنة .212 1
الدارس في تارلخ المدارس .73 1
المقصد األرشد .212 0
لحظ األلحاظ .229 2

( )9الدرر الكامنة .290 2
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الفصل األول :ترجمة الحافظ ابن رجب الحنبلي

التمهيد
الحافظ ابن رجب الحنبلي

 .1دمحم بن دمحم بن دمحم القالنسي الحنبلي ،مات سنة 712هك ،سمع منل في القاهرة.

()1

 .7أحمد بن الحسن بن عبد هللا ،المشهور بابن قاضي الجبل (772هك) سمع منل في دمشق.

()2

ثانيا :تالميذ ابن رجب:
كان بن رجب  /الك ير من التالميذ ممن سمعوا منل وتعلموا على يده ،وسأذكر أهم التالميكذ

مرتبين على سنوات الوفيات:

 .2دمحم بككن علككى بككن عبككد الككرحمن بككن العككالء ب ككن البهككاء بككن العككز بككن التقككي سككليمان المقدس ككي
الحنبلي ،مات سنة  812ه ،سمع من ابن رجب بالقدس.

()3

 .1عمر بن دمحم بن على بكن أبكي بككر بكن دمحم السك ار الحلبكي األصكل الدمشكقي الشكافعي ،يعكرف
الم َزلق (مات سنة 812هك) سمع من ابن رجب في دمشق.
بابن ن

()4

 .0أحمككد بككن نصككر هللا بككن أحمككد بككن دمحم بككن عمككر ،مفتككي الككديار المص كرلة ،مككات سككنة 811هك ك،
سمع من ابن رجب في دمشق و زمل.

()5

الرسكام ،مكات سكنة 811ه ك،
 .1أحمد بن أبي بكر بن سيف الدين الحموي ،الحنبلي ويعكرف بكابن ّ
()6
أجازه ابن رجب.
الزلن الموصلي الدمشكقي الحنبلكي (مكات سكنة 811ه ك) سكمع مكن
 .2داود بن سليمان بن عبد هللا ّ
()7
ابن رجب في دمشق.
 .1عبككد الككرحمن بككن سككليمان بككن أبككي الكككرم الحنبلككي المعككروف ب كأبي شككعر( ،مككات سككنة 811هك ك)
سمع من ابن رجب في دمشق.

()8

 .7أحمد بن على دمحم األنصاري الحلبي ابن اللحام (811هك) ،سمع من ابن رجب في دمشق.

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

شذرات الذهب في أخبار من ذهب .020 8
الدارس في تارلخ المدارس .91 1
إنباء الغمر .221 0
التحفة اللطيفة في تارلخ المدينة الشرلفة .012 1
المقصد األرشد .131 2
المقصد األرشد .83 2
الضوء الالمع ألهل القرن التاسع .121 0
المقصد األرشد .92 1

( )9الدارس في تارلخ المدارس .97 1
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()9

الفصل األول :ترجمة الحافظ ابن رجب الحنبلي

التمهيد
الحافظ ابن رجب الحنبلي

المطلب الثالث :مؤلفات ابن رجب:
امتككاز ابككن رجككب  /بالكتابككة والتككأليف ،قككال الحككافظ ابككن حجككر  " :/وصككنف شككرح التّرمككذ ّي
وقطعكة مككن البخكاري وذيككل ه
الط َبَقكات للحنابلككة واللطكائف فككي وظكائف األَهيككام بطرلكق الك َكوعظ َوفيكل َف َوائككد
نَ ّ
َ َ
()1
والَقواعد الَفقيل أَجاد فيل وَق أَر النقرآن بالروايات وأك ر َعن ُّ
خر َلنفسل مشيخة مفيكدة"  ،وقكال
الشنيوخ َو ّ
َ َ
َ
َ
َ َ

النعيمي " :ولل تصانيف شتى مفيدة منها شرح الترمذي وشرح أربعين اإلمام النواوي وشر في شكرح
البخكاري سككماه فكتح البككاري فكي شككرح البخكاري ،ونقككل فيككل ك يك ار مككن ككالم المتقككدمين ولكل اللطككايف فككي
الوعظ وأهوال القبور والقواعد الفقهية تدل على معرفة تامل بالمذهب ولل ذيكل علكى طبقكات الحنابلكة

وَير ذلك "(.)2

()4
()3
كحالككة( )5فككي مصككنفاتهم ،ويكتفككي الباح ك
وقككد ذكرهككا حككاجي خليفككة  ،والزركلككي  ،وعمككر ّ

بذكر أبرز مصنفات ابن رجب الحنبلي الشهيرة والمهمة:

()6

أولا :شروح األحاديث:
 .2فتح الباري شرح صحيح البخاري.
 .1جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حدي ا من جوامع الكلم.
ثاني ا :علل الحديث:
 .2شرح علل الترمذي.
ثالثا :علم الرجال:
 .2ذيل طبقات الحنابلة.

( )1الدرر الكامنة .239 0

( )2الدارس في تارلخ المدارس .13 1

( )3كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .2 2
( )4األعالم للزركلي (. )192 0
( )5معجم المؤلفين .228 2
( )6أنظككر :مقدمككة شككرح علككل الترمككذي لهمككام سككعيد ،ومجمككو رسككائل ابككن رجككب الحنبلككي  ،22-19 2مقدمككة فككتح
الباري بن رجب لدمحم عبد المقصود.01-29 2
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الفصل األول :ترجمة الحافظ ابن رجب الحنبلي

التمهيد
الحافظ ابن رجب الحنبلي

رابعاا  :الفقه وأصوله:
 .2القواعد الفقهية.
 .1ا ستخ ار ألحكام الخ ار .
 .0أحكام ا ختالف في رؤية هالل ذي الحجة.
خامسا :الرسائل والشرح الصغير:
 .2شرح حدي

" من سلك طرلقا يلتمس فيل علما ".

 .1شرح حدي

" ما ذئبان جائعان ".

 .0شرح حدي

" لبيك اللهم لبيك ".

 .1شرح حدي

عمار بن ياسر " اللهم بعلمك الغيب ".

 .2شرح حدي

"م ل اإلسالم".

 .1شرح حدي

"تم يل المؤمن بخامة الزر ".

 .7شرح حدي

" بع ت بالسيف بين يدي الساعة ".

 .8شرح حدي

شداد بن أوس " إذا كنز الناس الذهب والفضة ".

 .9شرح حدي

" إن أَبط أوليائي عندي ".

 .23شرح حدي

" بدأ اإلسالم َرلبا ".

 .22البشارة العظمى للمؤمن بأن حظل من النار الحمى.
 .21شرح حدي

" يتبع الميت ال

".

 .20تسلية نفوس النساء والرجال عند فقد األطفال.
 .21صدقة السر وفضلها.
 .22مختصر فيما روى عن أهل المعرفة والحقائق في معاملة الظالم السارق.

( )1مجمو رسائل ابن رجب .08 2
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()1

الفصل األول :ترجمة الحافظ ابن رجب الحنبلي

التمهيد
الحافظ ابن رجب الحنبلي

سادس ا :التفسير:
 .2تفسير سورة النصر.
 .1تفسير سورة اإلخالص.
اء" .
 .0الكالم علي قولل تعالي  ":إهن َما َيخ َشى ه
َّللاَ من ع َباده ال نعَل َم ن
سابع ا :الوعظ والرقائق:
 .2أهوال القبور.
 .1التخولف من النار.
 .0استنشاق نسيم األنس.
 .1اختيار األولى في شرح حدي

اختصام الم األعلى.

 .2أسباب المغفرة.
 .1التخولف من النار والتعرلف بحال دار البوار.
 .7الحكم الجديرة باإلذاعة.
 .8الفرق بين النصيحة والتعيير.
 .9القاعدة الذهبية

ضرر و ضرار.

 .23أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور.
 .22كشف الكربة في وصف أهل الغربة.
 .21لطائف المعارف.
ثامنا :رسائل في العقيدة:
 .2فضل علم السلف على علم الخلف.
 .1تحقيق كلمة اإلخالص.
و بن رجب العديد من الرسائل والمختصرات تحتا إلى تحقيق واخ ار لخدمة هذا الدين.

05

الفصل الثان
بكتاب فتح العا ي حمنهج اب جب في

التع
وفيه مبحثان:

المبحث األول :تعريف بكتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري.
المبحث الثاني :بيان منهج ابن رجب في كتابه ،وفيه مطلبان:
المطلب األول  :تعريف المنهج لغة وأصطالح ا .
المطلب الثاني  :بيان منهج ابن رجب في كتابه وفيه:
أولا :ما يتعلق باإلسناد.
ثاني ا :ما يتعلق بالمتن والفوائد األخرى.

ال فصل الثاني :التعريف بكتاب فتح الباري ومنهج ابن رجب فيه

التمهيد
الحافظ ابن رجب الحنبلي

الفصل الثاني
التعريف بكتاب فتح الباري ومنهج ابن رجب فيه
لبيان منها ابن رجب في الفتح يجكب أن نن ّعكرف بموضكو الكتكاب وأهميتكل ،وقكد اشكتمل هكذا
الفصل على مبح ين:
المبح

األول :التعرلف بكتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري.

المبح

ال اني :بيان منها ابن رجب في كتابل.

المبحث األول :التعريف بكتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري:
إن صحيح اإلمام البخاري أصح كتاب بعد كتاب هللا  ،وذلك باتفاق أهل الحدي

والعلم،

ولقككد اعتنككى العلمككاء بصككحيح البخككاري لمككا لككل مككن فضككل كبيككر -بعككد كتككاب هللا تعككالى -علككى سككائر

الكتككب المصككنفة فككي شككتى الفنككون ،فحرص كوا علككى روايتككل ونسككخل وتخرلجككل وا سككتدراك عليككل وبيككان

شككرطل وشككرحل ،وحيك

إن األئمككة تلقككت الكتككاب بككالقبول ،عمككل أهككل العلككم قاطبككة علككى خدمتككل ،ومككع

ذلك لم يروا أنهم وّفوه حقل فقالوا:

صلللللللللللللحيح البخلللللللللللللاري للللللللللللللو أنصلللللللللللللفوه

لملللللللللللللللا خللللللللللللللل إل بملللللللللللللللاء اللللللللللللللللذهب

ن
السللللللللللللد دون العنللللللللللللا والعطللللللللللللب
هللللللللللللو ّ
ن
للللللللللللللل الشلللللللللللللللهب
أمللللللللللللللام متلللللللللللللللون كمثل

هلللللللللو الفلللللللللرَ بلللللللللين الهلللللللللد والعملللللللللى

ن
لللللللللللللماء
أسللللللللللللللانيد مثللللللللللللللل نجللللللللللللللوم السل
()1
بل ن
للللللللللله قللللللللللللام ميللللللللللللزان ديل ن
ودان للللللللللللله العجللللللللللللم بعللللللللللللد العللللللللللللرب
لللللللللللي
لللللللللللن النبل
نّ
وممككن عمككل علككى خدمككة هككذا الكتككاب مككن األئمككة األعككالم؛ الحككافظ ابككن رجككب الحنبلككي فككي
يتمل حي
كتابل (فتح الباري شرح صحيح البخاري) لكنل لم ّ
إ قطعككة منككل -وهككي المطبوعككة -وتبككدأ ببككاب " بنككي اإلسككالم علككى خمككس" مككن كتككاب "اإليمككان"،
وصل فيل إلى كتاب السهو ،ولم يصلنا

وتنتهي بباب "اإلشارة في الصالة " من كتاب "السهو".

وقد تميز هذا الشرح باشتمالل على فنون متعكددة ،حتكى قكال الحكافظ ابكن عبكد الهكادي  /عكن

هذا الكتاب " :وشرح قطعة من البخكاري إلكى كتكاب الجنكائز وهكي مكن عجائكب الكدهر ولكو كمكل ككان

من العجائب"(.)2

( )1إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .03 2
( )2الجوهر المنضد ص .23
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المبحث الثاني :بيان منهج ابن رجب في كتابه:
المطلب األول :تعريف المنهج لغة واصطالح ا:
المنهج في اللغة:
ُّ ن
كيم أَص ك َكالن نمتََباي َن ككان :األ هَو نل الك كهنه نا:،
ق ككال اب ككن ف ككارس ف ككي م ككادة َ
كاء َوالج ك ن
(ن َه ك َكا)" :الن ككو ن َوال َه ك ن
ه
يم المن َها َ ،وال َجم نع ال َم َناه نا.
لقَ ،وَن َه َا لي األَم َر :أَو َ
الطر ن
ض َح نلَ ،و نه َو نمستَق ن
ضك َكرب نت نف َالنككا َحتهككى
َواآل َخك نكر :ا نقطككا َ ،وأَتَ َانككا نفك َكالن َيككن َه نا ،إ َذا أَتَككى َمب نهك ا
كور نمنَقطك َكع ال كهنَفسَ ،و َ
ط( ،" )1والمقصود هنا المعني األول.
أننه َا ،أَي َسَق َ
لق الواض نح "(.)2
ض نحل ،والمنها  :ال ّ
قال الفراهيدي " :ومن َه نا ال ّ
طرلقَ :و َ
طر ن

المنهج في الصطالح:

ع ككرف الجرج ككاني الطرل ككق ال ككذي بمعن ككي المنه ككا بأن ككل " :الطرل ككق :ه ككو م ككا يمك ككن التوص ككل

بصحيح النظر فيل إلى المطلوب "(.)3

ويكمن تعرلف منها ابن رجب في الحكم على األسانيد بأنل " :السبيل والطرلق التي اتبعهكا
ابن رجب فكي التصكحيح أو التحسكين أو التضكعيف أو التعليكل ،مكن خكالل مكا تكوفر لديكل مكن شكروط

وأحكام ".

( )1مقاييس اللغة بن فارس .012 2
( )2العين للفراهيدي .091 0

( )3التعرلفات للجرجاني ص.212
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المطلب الثاني  :بيان منهج ابن رجب في كتابه:
ويشتمل بيان المنها على:
أو  :منهجل فيما يتعلق بالسند.
انيا :منهجل فيما يتعلق بالمتن والفوائد األخرى.

أولا :منهجه فيما يتعلق بالسند:

 .2يعرف ابن رجب بالراوي :وم الل "عمير بن حبيب" وهو من الصحابة.

()1

كال اب ك نكن َمس ك نكعود:
 .1يوصككل بع ككض اآل ككار ع ككن الص ككحابة وَي ككرهم :وم ال ككل ق ككال البخ ككاريَ " :وَق ك َ
كان نكُّلك نكل»"( ،)2ووصككلل ابككن رجككب فقككال " :هككذا األ ككر :رواه األعمككش ،عككن أبككي
يمك ن
اليقك ن
« َ
كين اإل َ
ظبيان ،عن علقمة ،عن ابن مسعود "(.)3

 .0يحك ككم اب ككن رج ككب عل ككى األس ككانيد بالتص ككحيح :وم ال ككل " وخ ك ّكر اب ككن خزلم ككة والح ككاكم بإسلللناد
َسكأ َنا
ص َكالة الع َشكاء اآلخ َكرة َوال ُّ
ال :نكهنا إ َذا َفَقد َنا اإلن َس َ
صحيحَ ،عن ابن نع َمرَ ،ق َ
صكبح أ َ
ان فكي َ
بل ه
الظ هن"(.)4
 .1يحككم ابككن رجكب علككى األسكانيد بالحسككن وم الكل " :وخك ّكر أبكو داود والنسككائي وابكن ماجككل مككن
كالَ ( :وهلنككي)،
كال ":كنككت أخككدم النبككي  ،فكككان إذا أراد أن يغتسككل ،قك َ
حككدي أبككي السككمح ،قك َ
فأوليل قفاي ،وأنشر ال وب فأستره بل" .واسناده حسن(.)5
 .2يحكككم ابككن رجككب علككى األسككانيد بالضك ّكعف وم الككل " :وخك ّكر  -أيضككا  -مككن روايككة نم َعككان بككن
امك َة ،عككن النبككي  أنككل قككال " :إّنككي َلككم
رَف َ
نم َ
اعك َة ،عككن علك هي بككن َيزلك َكدَ ،عككن الَقاسككمَ ،عككن أبككي أ َ
()6
السم َحة " ،إسناده ضعيف.
أنب َع بال َي نهوديهة َوَ بالهنص َرانيهةَ ،وَلكّني نبع نت بال َحنيفيهة ه

( )1فتح الباري .20 2

( )2صحيح البخاري ،كتاب اإليمان ،باب قول النبي صلي هللا عليل وسلم " بني اإلسالم علي خمس".23 2 ،
( )3فتح الباري.21 2

( )4فككتح البككاري  ،01 1والحككدي

أخرجككل ابككن خزلمككة ،كتككاب اإلمامككة فككي الصككالة ،بككاب ذكككر أ قككل الصككالة علككي
ّ

( )5فككتح البككاري  ،001 2والحككدي

أخرجككل النسككائي ،كتككاب الطهككارة ،بككاب ذكككر ا سككتتار عنككد ا َتسككال ،211 2
ّ

المنافقين ،073 1 ،ح.2182

ح.111

( )6فتح الباري  ،219 2والحدي

أخرجل أحمد ،111 01 ،ح.11192
ّ
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 .1يب ككين م ارت ككب ال ككرواة م ككن حيك ك
بت".

()1

التو ي ككق والتض ككعيف وم ال ككل " :س ككليمان ب ككن ب ككالل ،وه ككو ق ككة

 .7يحكم ابن رجب في نايا الشرح على الكرواة مكن حيك الض ّكعف والجهالكة والتكرك وَيرهكا مكن
األحكام على الرواة وم الل " :فروى حماد بن سلمة ،عن عبد الكرلم أبي أميةَ ،عن نم َجاهكد،
كي  " نش ككغل ي ككوم الخن ككدق ع ككن ص ككالة ُّ
َع ككن َج ككابر ،أ ه
الظه ككرَ ،وال َعص ككرَ ،وال َمغ ككرب،
َن الهنب ك ه
َ َ َ َ َ َ َ
والع َشاءَ ،فأَمر بال َفأ هَذن وأََقامَ ،فصهلى ُّ
الظهر ،ن هم أَمره َفأ هَذن وأََقامَ ،ف ه
َ
ََ
َم َرهن
َ
صلى ال َعص َر ،ن هم أ َ
َ َن َ َ َ َ
َ َ َ َ
َفكأ هَذن وأََقكامَ ،فص هكلى المغككرب ،نك هم أَمكرهَ ،فكأ هَذن وأََقككامَ ،ف ه
كالَ « :مكا َعَلكى َوجككل
َ َ
كاء ،نك هم َقك َ
َ َن
َ َ َ َ
َ َ َ َ
صكلى الع َش َ
خرجكل البكزار فكي مسكنده ،وقكال:
األَرض َقوم َيذ نك نرو َن ه
َّللاَ فكي هكذه السكاعة ََي نكرنكم "ّ ،
رواه بهذا اإلسناد ،إ مؤمل  -يعني :عن حماد  ،-وقد رواه بعضهم ،عن عبد الكرلم ،عن
نعلكم

مجاهد ،عن أبي عبيدة ،عن عبد هللا ،انتهى" ،وعبد الكرلم أبو أمية ،متروك الحدي "(.)2

 .8يذكر ابن رجكب علكل الحكدي

مكن انقطكا وارسكال وَيرهكا وم الكل " :وهكذا مرسكل ،وقكد روى

من وجل آخر ،وفيل انقطا – أيضا "(.)3

 .9يبككين ا خككتالف فككي الرفككع والوقككف مككع بيككان ال كراجح وم الككل " :قككال حذيفككة :اإلسككالم مانيككة
أسككهم :اإلسككالم سككهم ،والصككالة سككهم ،والزكككاة سككهم ،والحككا سككهم ،ورمضككان سككهم ،والجهككاد
سكهم ،واألمككر بككالمعروف سككهم ،والنهككي عككن المنككر سككهم ،وقككد خككاب مككن

مرفوعا ،والموقوف أصح".

()4

سككهم لككل .وروى

 .23يبين طبقكات الكرواة فكي نايكا الشكرح أحيانكا وم الكل " :وقكد ذككر العقيلكي أن أصكحاب عبكد هللا
ابن دينكار علكى كال

طبقكات :أ بكات :كمالكك وشكعبة وسكفيان بكن عيينكة ،ومشكايخ :كسكهيل

ولزلد بكن الهكاد وابكن عجكالن ،قكال :وفكي روايكاتهم عكن عبكد هللا بكن دينكار اضكطراب ،وقكال:

إن هذا الحكدي

لكم يتكابع هكؤ ء المشكايخ عليكل أحكد مكن األ بكات عكن عبكد هللا بكن دينكار ،و

تابع عبد هللا بن دينار ،عن أبكي صكالح عليكل أحكد ،والطبقكة ال ال كة :الض ّكعفاء ،فيكروون عكن
()5
عبد هللا بن دينار المناكير ،إ أن الحمل فيها عليهم.

( )1فتح الباري .01 2

( )2فتح الباري  ،223 2والحدي
( )3فتح الباري .27 2

( )4فتح الباري  .11 2والحدي
( )5فتح الباري .01 2

أخرجل الهي مي في كشف ا ستار ،282 2 ،ح.012
ّ
أخرجل الهي مي ،122 2 ،ح.872
ّ
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 .22ينقل ابن رجب أقوال األئمة النقاد وم الل " :وقال الدارقطني :لي

َير قوي ".

()1

 .21يورد اإلسناد كامال أحيانا ،وأحيانا يذكر الصحابي فقط ،وأحيانا مختص ار،وأحيانا

يتعرض

لإلسناد ":وم الل كامال ":حد نا أبو اليمان أنبانا شعيب عن الزهري أخبرني أبو إدرلس عائذ
هللا بن عبد هللا أن عبادة بكن الصكامت وككان شكهد بكد ار ،أن رسكول هللا قكال " :بكايعوني علكى

أن

تشركوا بار شيئا"( ،)2وم الل بذكر الصحابي فقط " :حدي

ابن عباس ،أنل بكات عنكد

ميمونككة وهككي خالتككل"( ،)3وم الككل مختص ك ار" :الشككعبي ،عككن عبككد هللا بككن عمككرو عككن النبككي 

قال ":المسلم من سلم المسلمون من لسانل ولده ،والمهكاجر :مكن هجكر مكا نهكى هللا عنكل"(،)4
وم الل دون تعرض لإلسناد ":كان النبي  يصلي الظهر بالهاجرة"(.)5

 .20التحقق من شرط البخاري في الحدي وم الكل " :خ ّكر اإلمكام أحمكد مكن طرلكق ابكن إسكحاق،
عككن داود بككن الحصككين ،عككن عكرمككة عككن ابككن عبككاس قككال :قيككل لرسككول هللا  :أي األديككان
()6
خرجك ك كل الطب ارن ك ككي ولفظ ك ككل" :أي اإلس ك ككالم
أح ك ككب عل ك ككى هللا؟ ق ك ككال" :الحنيفي ك ككة الس ك ككمحة "  ،و ّ
()7
خرج كل الب كزار فككي " مسككنده ولفظككل :أي اإلسككالم  -أو أي اإليمككان  -أفضككل؟،
أفضككل؟"  ،و ّ

وهككذا اإلسككناد لككيس علككى شككرط البخككاري؛ ألنككل

يحككتا بككابن إسككحاق و بروايككات داود بككن

الحصين ،عن عكرمة فإنها مناكير عند ابن المديني ،والبخاري

خر لهما منفردين"(.)8
قد ّ

يخالف في ذلك وان كان

( )1فتح الباري .211 2

أخرجل البخاري ،كتاب اإليمان ،باب عالمة اإليمان حب األنصار ،21 2ح.28
( )2فتح الباري  ،17 2والحدي
ّ
أخرجل البخاري ،أبواب الوتر ،باب ما جاء في الوتر ،11 1 ،ح.991
( )3فتح الباري  ،210 9والحدي
ّ
( )4فتح الباري  ،01 2والحدي

ح. 23

أخرجل البخاري ،كتاب اإليمان ،باب المسلم من سلم المسلمون من لسانل،22 2 ،
ّ

أخرجكل البخكاري ،كتكاب مواقيكت الصكالة ،بكاب وقكت المغكرب ،221 2 ،ح،213
( )5فتح الباري  ،122 1والحكدي
ّ
والهاجره  :شدة الحر والمراد نصف النهار بعد الزوال .
( (6مسند أحمد  ،27 1ح.1237
( )7المعجم الكبير للطبراني ،117 22ح.22272
( )8فتح الباري .218 2
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ثانيا :منهجه فيما يتعلق بالمتن ،والفوائد األخر :
 .2شككرح ابككن رجككب خمسككة عشككر كتابككا مككن كتككب البخككاري وابتككدأ بكتككاب اإليمككان وانتهككي بكتككاب
السهو وذلك في تسعة مجلدات.

 .1يشرح ابن رجب كالم البخكاري فكي بدايكة الكتكب َالبكا وم الكل  ":قكال البخكاري فكي صكحيحل:
ص"( ،)1وشرحل ابكن رجكب فقكال " وأك كر العلمكاء قكالوا :هكو قكول
َ"و نه َو َقول َوفعلَ ،وَلز نلد َوَلننق ن
وعم ككل ،وه ككذا كل ككل إجم ككا م ككن الس ككلف وعلم ككاء أه ككل الح ككدي  ،وق ككد حك ككى الش ككافعي إجم ككا
الصحابة والتابعين عليل وحكى أبو ور اإلجما عليل أيضا "(.)2

 .0يورد ابن رجب كالم التابعين ويستشهد بل وم الل " :ويشهد لهذا :قول عبيد بن عمير :لكيس
اإليمان بالتمني ،ولكن اإليمان قول يفعل ،وعمل يعمل "(.)3

 .1يعلكق ابككن رجكب علككى مباحك

فككي العقيكدة وم الككل " :وانمكا أضككاف العمكل إلككى يديكل كمككا قككال

)َأوَلَأمْ يَأ َروْا أَنَّأأا خَلَقْنَأأاَلَُّأمْ مِمَّأأا َْمِلَ أأْ أَيْأدِينَا أَنْعَامأأا(( ،)4ولككيس المكراد هنككا الصككفة الذاتيككة  -بغيككر
إشكال  -وا استوى خلكق األنعكام وخلكق آدم  .واشكتق سكبحانل لنفسكل أسكماء مكن الفعكل

دون العمل ،قال تعالى )إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌلِّمَا يُرِيدُ(
 .2يذكر ابن رجب أحيانكا مصكدر الحكدي

 قال " :ليس الخبر كالمعاينة "(.)7

 .1يذكر ابن رجب الروايات للحدي

()5

".

()6

وم الكل " :وفكي المسكند عكن ابكن عبكاس ،عكن النبكي

خرجها وم الل " :أنظر النموذ السابق.
ومن أ ّ

 .7يبين ا ختالف في اللغة وم الل " :وبذلك ف ّرق طائفة من المفسرلن وأهل اللغكة بكين الشكرلعة
والمنها  ،منهم الزجا وَيره "(.)8
( )1صحيح البخاري ،كتاب اإليمان ،باب قول النبي  " بني اإلسالم علي خمس ".23 2 ،
( )2فتح الباري ،كتاب اإليمان ،باب قول النبي  "بني اإلسالم علي خمس ".2 2 ،
( )3فتح الباري .1 2

( )4سورة يس آية .72
( )5سورة هود آية .237
( )6فتح الباري .7 2

( )7فتح الباري  ،20 2مسند أحمد ،012 0ح.2811
( )8فتح الباري .29 2
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 .8يك ر في تخرلا الروايات َالبكا ،سكواء األصكل كمكا عنكد البخكاري ،وَيرهكا مكن الروايكات مكع
خرجكل مسككلم مككن هكذا الوجككل ،ولفظكل " :بضككع وسككبعون"
بيكان العلككل أن وجكدت وم الككل " :و ّ
خرجل مسلم  -أيضا  -من رواية جرلر ،عن سهيل ،عن عبكد هللا بكن دينكار ،وبكل قكال فكي
و ّ

()1

حدي ككل " :بضككع وسككبعون  -أو بضككع وسككتون "  -بالشككك  ،-وهككذا الشككك مككن سككهيل ،كككذا
ابكن

خرجل مسلم  -أيضا  -مكن حكدي
صرحا بل في " صحيح ابن حبان " وَيره ،و ّ
جاء م ّ
الهاد ،عن عبد هللا بن دينار ،بل وقال في حدي ل " :اإليمان سبعون  -أو ا نان وسكبعون -
بابا" ،ورواه ابن عجالن ،عن عبد هللا بن دينار وقال " :ستون .أو سبعون ".

وروى عنكل أنككل قككال فككي حدي كل ":سككتون أو سككبعون" أو بضككع واحكد مككن العككددين ،وروى عككن

عبد الرحمن بن عبد هللا بن دينار،عن أبيل بهذا اللفظ -أيضا ،وروى عنل بلفظ آخر ،وهكو:

خرجكل الترمكذي مكن روايكة عمكارة بكن َزلكة
"اإليمان تسعة  -أو سبعة _ وسبعون شكعبة " .و ّ
وقال فيل ":اإليمان أربعكة وسكبعون بابكا"( ،)2وقكد روى عكن عمكارة بكن َزلكة ،عكن سكهيل عكن

أبيل .وسهيل لم يسمع مكن أبيكل ،وانمكا رواه عكن عبكد هللا بكن دينكار ،عكن أبكي صكالح .فمكدار
الحدي

على عبد هللا بن دينار،

 .9يب ككين المطل ككق والمقي ككد م ككن األحاديك ك
الروايات المطلقة(.)4

يصح عن َيره.

()3

وم ال ككل" :فه ككذه الرواي ككات المقي ككدة ب ككالفتن تقض ككي عل ككى

 .23ينسب بعض الكتب لمؤلفيها وم الل " :وزعم علي بن المديني في كتاب " العلل " لل "(.)5
الصكالة،
 .22تحديد المعني المراد مكن الكلمكة وم الكل " :أخبكر أن أول مكا يبكدأ بكل فكي يكوم النحكر ه
نك هم النحككر بعككد رجوعككل ،والمكراد بككاليوم هككا هنككا :مككا بعككد طلككو الشككمس ،فإنككل
()6
العيد قبل َذل َك با تفاق ".

يجككوز صككالة

 .21يذكر أقوال العلماء في المسائل وم الل " :يجوز أن يكون قد أخبر قبل الهجرة بخالف ذلك.
وقد اختلف العلماء :هل إقامة الحكد بمجكرده كفكارة للكذنب مكن َيكر توبكة أم ؟ علكى قكولين:

( )1صحيح مسلم ،كتاب اإليمان ،باب شعب اإليمان  ،10 2ح.27
((2
()3
()4
()5
()6

سنن الترمذي ،أبواب اإليمان ،باب ما جاء في استكمال اإليمان  ،23 2،ح.1121
فتح الباري .02 2
فتح الباري .237 2
فتح الباري .202 2
فتح الباري .128 8
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التمهيد

ال فصل الثاني :التعريف بكتاب فتح الباري ومنهج ابن رجب فيه

الحافظ ابن رجب الحنبلي

أحدهما :أن إقامة الحكد كفكارة للكذنب بمجكرده كفكارة ،وال كاني :أنكل لكيس بكفكارة بمجكرده ،فالبكد
من توبة "(.)1

 .20توضككيح وشككرح م كراد البخككاري مككن ترجمتككل وم الككل " :قككول النبككي  :أنككا أعلمكككم بككار ،وأن
كمْ)( ،)2مكراده بهكذا التبولكب:
المعرفة فعل القلب لقولكل تعكالى (وَلَكِأن ُيََاخِأذُكُم بِمَأا َكسَأبَأْلُُلأوبُ ُ
أن المعرفة بالقلب التي هي أصل اإليمان فعل للعبد وكسب لل ".

()3

 .21بيك ككان المعن ك ككى اللغك ككوي للكلم ك ككة وم الك ككل " :وأم ك ككا الحب ك ككة بكسك ككر الح ك ككاء فهك ككي أص ك ككول النب ك ككات
والعشب"( ،)4وقال :العضيهة :النميمة.

()5

 .22اس ككتنباط األحك ككام الفقهي ككة وم ال ككلَ ":وه ك َكو يمش ككي مع ككل حت ككى قع ككدا " ،وه ككذا اس ككتدل ب ككل عل ككى
()6
استحباب المصافحة ،وعلى جواز مصافحة الجنب ،وقد يكون في يده عرق ".
وم الككل " :ومعنككى الحككدي  :النهككي عككن التشككديد فككي الككدين

 .21البيككان المختصككر لمعنككى الحككدي

بأن يحمل اإلنسان نفسل من العبادة ما يحتملل إ بكلفة شكديدة ،وهكذا هكو المكراد بقولكل 

" لكن يشككاد الككدين أحككد إ َلبكل"
وقطعل"(.)8

 .27ذكر مكا يسكتفاد مكن الحكدي

()7

يعنككي :أن الككدين

يؤخككذ بالمغالبكة فمككن شككاد الككدين َلبككل

أحيانكا وم الكل " :وهكذه الروايكة يسكتفاد منهكا أمكور :أن ك يك ار مكن

كك مككن النبككي  إ قليككل
األنصككار كك َ
كان يقلككد بعضككهم بعضككا فككي َهككذه المسككألة ،ولككم يسككمع َذلك َ
كك المجلككس شككيء مككن روايككات األنصككار الص كرلحة َعككن
كنهم ،ومنهككا :أهنك نكل َلككم يظهككر فككي َذلك َ
مك ن

النبي  ،وانما ظهر التمسك بفعل كانوا يفعلونل على عهد رسول هللا  ،فسألل عمر :هكل

علككم بككل النبككي ؟ فلككم يكككن َل نهككم جكواب ،وهككذا ممككا يككدل علككى أن تلككك الروايككات التصكرلحية،
حصل الوهم في نقلها من بعض الرواة "(.)9

()1
()2
()3
()4
()5

فتح الباري .82 2
سورة البقرة :آية رقم .112
فتح الباري .88 2
فتح الباري .92 2
فتح الباري .72 2

( )6فتح الباري .017 2

( )7صحيح البخاري ،كتاب اإليمان ،باب الدين يسر ،21 2 ،ح.09
( )8فتح الباري.219 2

( )9فتح الباري .083 2
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ال فصل الثاني :التعريف بكتاب فتح الباري ومنهج ابن رجب فيه

التمهيد
الحافظ ابن رجب الحنبلي

 .28اإلحالة إلى مواضع في الكتاب وم الل " :والبخاري يميل إلى الجواز ،وقد ذكره فكي (أبكواب:
الهجرة.

المساجد) ،وفي (البيو ) ،واستدل بحدي

()1

 .29بيان َرلب اللفكظ " :وفكي (صكحيح مسكلم) ،أن أسكماء بنكت أبكي بككر أرسكلت إلكى ابكن عمكر
تقول لل :بلغني انك تحرم ميا ر األرجوان ،فقال :هذه م يرتكي أرجكوان " ،واألرجكوان :الشكديد

الحمرة " ،والميا ر :ال ياب .

()2

 .13ا ستد ل باأللفاظ القرآنية وم الل " :وقد جعل هللا نبات أجساد بني آدم كنبات األرض ،قال
()4( )3

أل ْرضِ َنبَاتا( .
هللا تعالى ) َواللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ ا َ

 .12تفسكير اآليكات وم الكل " :ومكن هنكا قكال مجاهكد والشكعبي وقتكادة والضكحاك والنخعكي والزهككري
وَيرهم في قولل تعكالى (وثيابك فطَّأر)

()5

إن المعنكى :طهكر نفسكك مكن الكذنوب ،وقكال سكعيد

بن جبير :وقلبك ونيتك فطهر ،وقرلب منل :قول من قال :وعملك فأصلح "(.)6
خرجهكا البخكاري فكي هكذا البكاب
 .11اإلشارة إلى األمور النحوية وم الل " :وقولل في الرواية التي ّ
" إن أتقككاكم وأعلمكككم بككار أنككا " فيككل اإلتيككان بالضككمير المنفصككل مككع تككأتي اإلتيككان بالضككمير
المتصل ،وهو ممنو عند أك ر النحاة إ للضرورة ،وقال أيضا " :وانما يجوز اختيا ار إذا لم
يتككأت اإلتيككان بالمتصككل م ككل أن يبتككدأ بالضككمير قبككل عاملككل نحككو :إيككاك نعبككد؛ فإنككل

بض ككمير متص ككل أو يق ككع بع ككد نح ككو إ إي ككاه ،فأم ككا ق ككول الش ككاعر " :أن

فشاذ"(.)7

يبتككدأ

يجاوزنك ككا إ ك "،

( )1فتح الباري .111 1

( )2فكتح البككاري  ،108 1والحكدي
 ،2112 0ح.1319

أخرجككل مسكلم ،كتككاب اللبككاس والزلنكة ،بككاب تحكرلم اسككتعمال إنكاء الككذهب والفضككة،
ّ

( )3سورة نوح :آية رقم .27
( )4فتح الباري .91 2

( )5سورة المد ر :آية رقم .1
( )6فتح الباري .233 2
( )7فتح الباري .91 2
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الباب األول
ـنهج ابن رجب يف تصحيح األسانيد
وجتوَيدها وحتسينها
وفيه تمهيد وفصالن:
صححها ابن رجب في فتح الباري.
الفصل األول :نماذج من األحاديث التي
ّ
جودهللا وحس لّنها ابللن رجللب فللي فللتح
الفصللل الثللاني :نمللاذج مللن األحاديللث التللي ّ
الباري.

التمهيد
وفيه مطلبان:
المطلب األول :تعريف الحديث الصحيح وشروطه.
المطلب الثاني :تعريف الحديث الحسن وحكم الحتجاج به.

التمهيد

الباب األول
منهج ابن رجب في تصحيح

التمهيد
المطلب األول :تعريف الحديث الصحيح وشروطه:
صكهكلى هللان َعَليككل
قككال الحككاكم رحمككل هللا"َ :وصك َكف نة ال َحككدي
الصككحيح أَن َيروى ك نل َعككن َرنسككول ه
ه
َّللا َ
َو َسكهكل َم صككحابي َزائككل َعنك نكل اسك نكم ال َج َهاَلككة َو نهك َكو أَن َيكروى َعنك نكل تَابعهيككان َعككد َ ن ،نك هم َيتََد َاونلك نكل أَهك نكل ال َحككدي
بالَقنبول إَلى وقت َنا َه َذا َكال هشه َادة َعَلى ه
الش َه َادة "(.)1
َ
َ
وقال الخطابي رحمل هللا " :م اعلموا أن الحدي عند أهلل على ال ة أقسام حكدي صكحيح
وحدي

سقيم ،فالصحيح عندهم ما اتصل سنده وعدلت نقلتل"(.)2

حسن وحدي

يحَ :ف نهك َكو ال َحككدي ن ال نمسك َكنند هالككذي َيتهصك نكل
وقككال ابككن الصككالح رحمككل هللا " :أَ همككا ال َحككدي ن ه
الصككح ن
الضابط إَلى منتَهاه ،وَ ي نكو نن َش ًّ
الضابط َعن ال َعدل ه
إس َن نادهن ب َنقل ال َعدل ه
اذاَ ،وَ نم َعهلال.
ن َن َ َ
ضل ،و ه
الشا ّذَ ،و َما فيل عهلة َقاد َحةَ ،و َما في
صاف احت َراز َعن ال نمرَسلَ ،وال نمنَقطعَ ،وال نمع َ َ
َوفي َهذه األَو َ
َراويل َنو ن َجرح"(. )3

الصكحيح المجمكع َعَليكل َمكا اتهصكل إس َكناده بالعكدول الضكابطين
وقال ابكن الملقكن رحمكل هللا " :ه
من َير شذوذ َوَ عّلة "(.)4
عرف ابن حجكر رحمكل هللا الحكدي الصكحيح علكي قسكمين :أو  :الصكحيح لذاتكل :فقكال:
وقد ّ
ه
كحيح لذاتكل" ،و انيكا:
تام الضبط،
متصل ه
َير نم َعلل و شكا ّذ هكو الص ن
الس َندَ ،
َ
"وخبر اآلحاد بنقل عدل ّ
عككرف الصككحيح لغيكره  :وهككو فككي حالككل قصككور ضككبط راو فككي الحككدي الصككحيح فقككال " :إن نوجك َكد مككا
ذلك النقصور كك رة الطرق ،فهو الصحيح أَيضا ،لكن،
َيجنب نر َ
وشروط الحديث الصحيح خمسة شروط :
 .2اتصال السند.
 .1عدالة الرواة.

 .0ضبط الرواة.
 .1الخلو من الشذوذ.
 .2الخلو من العلة.
( )1معرفة علوم الحدي

للحاكم ص.12

( )2معالم السنن للخطأبي .1 2
( )3مقدمة ابن الصالح ص.21
( )4المقنع في علوم الحدي

.12 2

( )5نزهة النظر في توضيح نخبة الف َكر ص.132
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لذاتل"(.)5

التمهيد

الباب األول
منهج ابن رجب في تصحيح

المطلب الثاني :تعريف الحديث الحسن وحكم الحتجاج به:
تعريف الحسن لغة واصطالحا:

الحسن لغة:

ين َو ُّ
النو نن أَصل َواحكدَ ،فال نحس نكن ض ُّكد النقكبح"( ،)1وقكال الكرازيَ ":و
الس ن
اء َو ّ
قال ابن فارس ":ال َح ن
ه
ه
َ
(ح هس َن) الشي َء (تَحسكينا) َزل َهن نكلَ .وأَح َس َكن إَليكل َوبكل َو نه َكو نيحس نكن الشكي َء أَي َيعَل نم نكل َوَيستَحسكنن نل أَي َي نع ُّكدهن
()2
(ح َسنا)" .
َ
الحسن اصطالحا:

خرجل واشتهر رجالل وعليل مدار أك ر الحكدي
قال الخطابي" :والحسن منل ما عرف م ّ
الذي يقبلل أك ر العلماء ويستعملل عامة الفقهاء"(.)3

وهكو

الكذي تكوافرت فيكل

عرف ابن حجر الحسن بنوعيل فقال في الحسن لذاتكل  ":هكو الحكدي
وقد ّ
ش ككروط الص ككحيح إ أن روات ككل كله ككم أو بعض ككهم أو أح ككدهم خ ككف ض ككبطل ع ككن ض ككبط رواة الح ككدي

الصككحيح" ،وأمككا الحسككن لغي كره" :هككو الككذي يكككون نحسك نكنل بسككبب ا عتضككاد ،نحككو حككدي ن المسككتنور إذا
ط نرنقل"(.)4
تعهد َدت ن
َ

وخالصة التعاريف أن الحسن له نوعان:

الحسللللن لذاتلللله وهللللو" :الح ككدي

كف ض ككبطل ع ككن م ل ككل
ال ككذي اتص ككل إس ككناده بنق ككل الع ككدل ال ككذي خ ك ّ

والحسلللن لغيللللره وهللللو" :الح ككدي

الض ككعيف ال ككذي ل ككم يش ككتد ض ك ّكعفل ،وج ككاء م ككن ط ككرق أخ ككرى علك كى

من َير شذوذ و علة".

وجل يجبر بعضها بعضا".

حكم الحتجاج بالحسن:

قككال ابككن األميككر فككي توضككيح األفكككار" :قككال الحككافظ ابككن حجككر إنككل نقككل ابككن الصككالح وَيككر

واحد ا تفاق على أن الحدي

الحسن يحتا بكل كمكا يحكتا بالصكحيح وان ككان دونكل فكي المرتبكة"(،)5

وقال أيضا" :اتفق الفقهكاء كلهكم علكى ا حتجكا بالحسكن وعليكل جمهكور المحكد ين واألصكوليين" ،بكل

قككال البغككوي" أك ككر األحكككام إنمككا بتككت بالحسككن" ،والحاصككل أن مككا حسككنل لذاتككل يحككتا بككل مطلقككا ومككا
حسنل لغيره إن ك رت طرقل احتا بل وا فال "(.)6

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

مقاييس اللغة .27 1
مختار الصحاح ص.70
معالم السنن للخطأبي .1 2
نزهة النظر ص.12
توضيح األفكار ص.219
توضيح األفكار ص.272-273
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الفصل األح
مناذج م األحاد د اليت صللّها اب جب
يف فتح العا ي

الباب األول

الفصل األول :نماذج من األحاديث التي صححّها ابن رجب في فتح الباري

منهج ابن رجب في تصحيح

الفصل األول
صححها ابن رجب في فتح الباري
نماذج من األحاديث التي
ّ
حديث رقم (:)0
خرجل جعفر الفرلابي بإسناد صحيح عنل ولفظلَ ":ما َع َرض نت نقولي َعَلى
قال ابن رجب  ":.....و ّ
َكو َن كذابا " (. )1
يت أَن أ ن
َع َملي إ ه َخش ن
نص الحديث من صفة النفاَ و ذم المنافقين للفريابي:
ه
هان التهيميَ ،عن
يمَ ،حهد ََنا َعبند ه
انَ ،عن أبي َحي َ
الرح َمن ب نن َمهد ّيَ ،عن نسف َي َ
َحد ََنا أَح َمند ب نن إب َراه َ
ّ
إب َراه ه
َكو َن نم َك ّذبا"(.)2
يت أَن أ ن
الَ ":ما َع َرض نت نقولي َعَلى َع َملي إ ه َخش ن
يم التيم ّيَ ،ق َ
َ

أولا :تخريج الحديث:

خرجل ابن أبي شيبة (،213 7ح ،)01973وابن سعد( ،)182 1وأحمد في الزهد
أ ّ
(ص ،188ح ،)1372والبخاري في التارلخ الكبير( ،)001 2وابن أبي الدنيا في كتاب

الصمت (ص ،)93جميعهم من طرَ عن سفيان الثوري ،به ،بنحوه .

ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:

بن إب َراهي َم بن َك ير الهدوَرق ُّي( ،)3قة حافظ ،من العاشرة ،مات سنة ست وأربعين ،روى
 .2أَح َمند ن
()4
لل مسلم ،وأبو داود ،والترمذي ،وابن ماجل.
العن َبكر ُّي( ،)5أبكو سكعيد البصككري ،قكة بكت ،مكن التاسككعة،
َ .1عب نكد ال هكرح َمن ب نكن َمهكد ّي بككن َح هسكان َ
()6
مات سنة مان وتسعين ومائة ،وهو ابن ال وسبعين سنة ،روى لل الجماعة.
ان بك نكن َسككعيد بككن َمسك نكروق ال هككور ُّي ،أبككو عبككد هللا الكككوفي ،قككة حككافظ إمككام ،مككن رؤوس
 .0نسككف َي ن
الطبقككة السككابعة ،وكككان ربمككا دلككس ،مككات سككنة إحككدى وسككتين ،ولككل أربككع وسككتون ،روى لككل
الجماعة.

()7

( )1فتح الباري ،كتاب اإليمان ،باب من الدين الفرار من الفتن. 290 2 ،
( )2صفة النفاق وذم المنافقين ،باب فيمن كان يخاف النفاق و يشفق منل ،و يأمنل علي نفسل ،219 2 ،ح .89
()3
()4
()5
()6

منسوب الي صنعة القالنس الطوال ،األنساب .092 2
أنظر :تقرلب التهذيب ص ،77اإلرشاد  ،131 1سؤا ت الحاكم للدارقطني ص.212
هذه النسبة إلى بنى العنبر ،ا نساب . 081 9
أنظر :تقرلب التهذيب ص ،022الكاشف  ،112 2الطبقات الكبري .197 7

( )7أنظر :تقرلب التهذيب ص ،111الكاشف .119 2
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هان التهيم ُّي ،الكوفي ،قة عابد ،من السادسة ،مات سنة
هان ،أنَبو َحي َ
َ .1يح َيى ب نن َسعيد بن َحي َ
خمس وأربعين ،روى لل الجماعة (.)1
بن َيزل َد بن َشرلك التهيم ُّي ،أبو أسماء الكوفي ،قة إ
 .2إب َراهي نم ن
الخامسة ،مات دون المائة سنة ا نتين وتسعين ،ولل أربعون سنة ،روى لل الجماعة .

أنل يرسل ولدلس ،من
()2

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

اسناده صحيح ؛ ورجالل قات  .وأما ارسال إبراهيم فهو عن " عائشة وحفصة "(.)3
*******

حديث رقم (:)0
قال ابن رجب . . ." :ولكن روى عن قتادة ،أنل قال ":نك ُّل ب َناء رلاء َفهو عَلى صاحبل َ َلل ،إ ه
ن
َ نَ َ
َ
()4
خرجل ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح عنه " .
َمن َب َنى ال َم َساج َد رَلاءَ ،ف نه َو َعَليل و َل نل " ّ
نص الحدي

من كتاب قصر األمل بن أبي الدنيا :

صاحبل َ
الَ :حهد ََنا أنَبو َع َو َان َةَ ،عن َقتَ َادةََ ،ق َ
َحهد ََنا َخالند ب نن خ َداشَ ،ق َ
ال « :نك ُّل ب َناء رَلاء َف نه َو َعَلى َ
َل نل ،إ ه َمن َب َنى ال َم َساج َد رَلاءَ ،ف نه َو َ َل نل َوَ َعَليل» (.)5
أولا :تخريج الحديث:
لم أقف لل على تخرلا .
ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
الم َههلب ُّي ،من العاشرة ،مات سنة أربع وعشرلن ،روى لل
َ .2خالند ن
بن خ َداش بن َعجالَ َن ،ن
()6
البخاري في األدب المفرد ،ومسلم ،والنسائي.

( )1أنظر :تقرلب التهذيب  ،293 2الكاشف  ،011 1المعرفة و التارلخ  ،291 1ال قات للعجلي . 021 1
( )2أنظر :تقرلب التهذيب  ،92 2ميزان ا عتدال  ،71 2الجرح والتعديل  ،212 1ال قات بن حبان . 7 1
( )3جامع التحصيل ص.212

( )4فتح الباري ،كتاب الصالة ،باب من بني مسجدا.010 0 ،
( )5قصر األمل ،باب البناء و ذمل ،282 2 ،ح .187
( )6تقرلب التهذيب ص.287
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قال سليمان بن حرب ":صدوق

بأس بل" ( ،)1وقال ابن سعد ":قة"( ،)2وقال ابن معين:

"صدوق"( ،)3وقال أبو حاتم ":صدوق

بأس بل"( ،)4وقال الفسوي  " :قة صدوق" ،وقال

صالح جزرة  ":صدوق"( ،)5وذكره ابن حبان في ال قات( ،)6وقال الذهبي " :اإلمام الحافظ

()8
()7
ضعفة ابن المديني
الصدوق"  ،وقال ابن حجر ":صدوق يخطئ"  ،وقد ّ
الساجي(. )10

()9

و زكرلا

وقد وضح الخطيب البغدادي سبب تضعيف الساجي وابن المديني لل فقال  ":لم يورد زكرلا

في تضعيفل حجة ،سوى الحكاية عن يحيى بن معين أنل تفرد برواية أحادي  ،وم ل ذلك
موجود في حدي

مالك بن أنس ،وال وري ،وشعبة ،وَيرهم من األئمة.

ومع هذا فإن يحيى بن معين وجماعة َيره قد وصفوا خالدا بالصدق ،وَير واحد من
()11

األئمة قد احتا بحدي ل
ويميل الباح

.

إلى أنل  ":صدوق" .

 .1الوضاح بن عبد هللا اليشكري( ،)12أبو عوانل الواسطي ،البزاز( ،)13مشهور بكنيتل ،قة
بت ،من السابعة ،مات سنة خمس أو ست وسبعين ،روى لل الجماعة .

()14

كي( ،)15أبككو الخطككاب البصككري ،قككة بككت ،وهككو
كاد َة بككن َعزلككز ه
السندوسك ُّ
امك َة بككن َقتَك َ
َ .0قتَك َ
كادةن بك نكن د َع َ
()16
رأس الطبقة الرابعة ،مات سنة بضع عشرة ،روى لل الجماعة.
( )1الجرح والتعديل.017 0 ،

( )2الطبقات الكبري.119 7 ،
( )3تهذيب الكمال. 18 8 ،

( )4الجرح والتعديل. 017 0 ،
( )5تارلخ بغداد. 111 9 ،
( )6ال قات بن حبان. 112 8 ،

( )7سير اعالم النبالء. 188 3 ،
( )8تقرلب التهذيب. 287 2 ،
( )9الكاشف. 010 2 ،
( )10تارلخ بغداد. 111 9 ،
( )11تارلخ بغداد. 111 9 ،
()12
()13
()14
()15

تنسب الي قبيلة يشكر ،ا نساب .239 20
هذه اللفظة تقال لمن يبيع البز وهو ال ياب ،ا نساب . 299 1
أنظر :تقرلب التهذيب  ،283 2الكاشف  ،019 1ال قات بن حبان  ،211 7الجرح والتعديل . 12 9
هذه النسبة إلى جماعة قبائل ،األنساب .231 7

( )16أنظر :تقرلب التهذيب ص  ،120سير أعالم النبالء  ،119 2الجرح والتعديل .200 7
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ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناده حسن؛ رجالل قات ا "خالد بن خداش" صدوق .
()1
صرح بالسما .
يصرح بالسما  ،وقد ّ
وقتادة من الطبقة ال ال ة من المدّلسين ،يجب ان ّ

******
حديث رقم (:)4
قال ابن رجب . . ." :م روى بإسناد صحيح ،عن أبي ع مان ،قال :جاءنا أنس بن مالك وقد
صلينا الفجر ،فأذن وأقام ،م صلى الفجر ألصحابل "

()2

نص الحديث من كتاب السنن المبري للبيهقي :
ان ال َعد نل ب َبغ َد َاد أنبأنا إس َماعي نل ب نن نم َح همد
أَخ َب َرَنا أنَبو ال نح َسين َعل ُّي ب نن نم َح همد بن َعبد هللا بن بش َر َ
هه
ه
ان َعن
ف حد نا نسف َي ن
وس َ
الصف نار حد نا َعب ن
يسى الترنقف ُّي حد نا نم َح همند ب نن ني ن
هاس ب نن َعبد هللا بن أبي ع َ
يونس عن أبي ع مانَ ،قال " :جاءنا أَنس بن مالك وَقد ه
ه
صهلى الَفج َر
ن َ َ
ن نَ َ
َ
ام ن هم َ
َ َ
َ ََ َ ن ن َ
صلي َنا الَفج َر َفأَذ َن َوأََق َ
()3
بأَص َحابل "
أولا :تخريج الحديث:
خرجل البيهقي (الصالة الجماعة في مسجد قد صلي فيل،99 0،ح )2321من طريق أبي
أ ّ
داود الحفري عن سفيان ،به ،بمثله .
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
المعدل(،)4
البغدادي
األموي،
َّللا بن بشران بن دمحم ،أبو الحسين
 .2علي بن نم َح همد بن َعبد ه
ّ
ّ
ّ
قال الخطيب البغدادي  ":كتبنا عنل ،وكان صدوقا بتا ،تام المرؤة ،ظاهر الديانة"( ،)5وقال
( )1طبقات المدّلسين ،10 2 ،ت .91

( )2فتح الباري ،كتاب ا ذان ،باب ا ذان للمسافرلن اذا كانوا جماعة و ا قامة. 071 2 ،

( )3السنن الكبري ،للبيهقي ،كتاب الصالة ،باب من استحب ان يؤذن و يقيم في نفسل ،229 2 ،ح . 2928
( )4تارلخ اإلسالم .128 9

( )5تارلخ بغداد. 283 20 ،
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ابن الجوزي ":كان صدوقا ،قة ،بتا ،حسن ا خالق ،تام المرؤة"(.)1

الصهفار( ،)2قل ،مات سنة
صالح ،أَبو ع
لي ه
 .1إس َماعيل بن نم َح همد بن إس َماعيل بن َ
ن َ ّ
()3
012ه.

بن َعبد هللا بن أبي عي َسى ،أنَبو نم َح همد ،التهرنقف ُّي( ،)4قة عابد ،من الحادية عشرة،
هاس ن
َ .0عب ن
()5
مات سنة سبع وستين ،روى لل ابن ماجل.
ان ،الفرلابي( ،)6قة فاضل ،من التاسعة ،مات سنة ا نتي
ف بن َواقد بن نع َم َ
 .1نم َح همند ن
بن نيو نس َ
()7
عشرة ،روى لل الجماعة.
بن َسعيد بن َمس نروق ال هور ُّي ،قة حافظ ،سبقت ترجمتل حدي رقم (.)2
ان ن
 .2نسف َي ن
العبد ُّي( ،)8أبو عبد هللا ،البصري ،قة بت فاضل ور  ،من
 .1نيونن نس ن
بن نع َبيد بن دي َنار َ
الخامسة ،مات سنة تسع و ال ين ،روى لل الجماعة  ،)9(.وقد ذكره ابن حجر في الطبقة
()10

ال انية من المدّلسين

.

 .1الجعد بن دينار ،ويقال ابن ع مان اليشكري ،أبو ع مان الصيرفي( ،)11البصري ،من
الرابعة ،روى لل الجماعة إ ابن ماجل .

()12

( )1المنتظم في تارلخ الملوك وا مم ،بن الجوزي.217 22 ،

( )2يقال لمن يبيع األواني الصفرلة :الصفار ،ا نساب .022 8
( )3أنظر :لسان الميزان  ،212 1سير أعالم النبالء  ،11 21المنتظم في تارلخ الملوك واألمم .88 21
( )4هذه النسبة الى ترقف ،وهي من اعمال واسط ،ا نساب .07 0
( )5أنظر :تقرلب التهذيب  ،190 2الكاشف ،202 2تارلخ بغداد  ،18 21تهذيب التهذيب.213 2 ،
( )6هذه النسبة إلى فارلاب ،هي بليدة بنواحي بلخ ،ا نساب . 218 23

ضعفاء الرجال  ،119 7ال قكات بكن حبكان
( )7أنظر :تقرلب التهذيب ،222 2ميزان اإلعتدال  ،72 1الكامل في ّ
. 27 9
( )8هذه النسبة إلى عبد القيس في ربيعة بن نزار ،ا نساب . 293 9

( )9أنظر :تقرلب التهذيب  ،120 2الكاشكف  ،130 1تكارلخ اسكماء ال قكات  ،110 2ال قكات بكن حبكان ،117 7
الجرح و التعديل . 111 9
( )10طبقات المدّلسين ،01 2 ،ت . 11

( )11هذه نسبة معروفة لمن يعمل في الذهب ،ا نساب . 012 8

( )12أنظككر :تقرلككب التهككذيب  ،209 2سككؤ ت أبككي عبيككد اآلجككري ألبككو داود فككي الجككرح والتعككديل  ،178 2الجككرح

والتعديل  ،219 1تهذيب الكمال. 212 1
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ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناده صحيح ؛ ورجالل قات .
******
حديث رقم (:)3
قال ابن رجب . . ." :وروى مسلم  -أيضا  -في (كتاب التفصيل

)()1

بإسناد صحيح ،عن بكير بن

األشا ،قال :لنا بسر بن سعيد :أيها الناس ،اتقوا هللا ،وتحفظوا في الحدي  ،فو هللا لقد رأيتنا
صهلى هللان َعَليل َو َسهل َم  ،-ويحد نا عن كعب ،م يقوم،
نجالس أبا هرلرة ،فيحد نا عن رسول هللا َ -
صهلى هللان َعَليل َو َسهل َم  -عن كعب ،ولجعل
فأسمع بعض من كان معنا يجعل حدي رسول هللا َ -
()2
صهلى هللان َعَليل َو َسهل َم " .-
حدي كعب عن رسول هللا َ -
نص الحديث من كتاب التمييز لإلمام مسلم :
الدمشقي عن ه
اللي بن سعد َحد ني نب َكير بن
َحد َنا عبد هللا بن عبد ه
َ
الرح َمن الهدارم ّي حد ََنا َمرَوان ّ َ
َّللا لقد َأرَي َتنا نجالس أ ََبا نه َرل َرة
فو ه
األ َ
ال لنا نبس نر ن
بن َسعيد اتهقوا هللا وتحفظوا من َ
ال َ :ق َ
َش ّا َق َ
الحدي َ
َفيحد َعن َرنسول هللا صلى هللا َعَليل َوسلم َعن َكعب َو َحدي َكعب َعن َرنسول هللا صلى هللا َعَليل
()3

َوسلم"

أولا :تخريج الحديث:
خرجل ابن ك ير في البداية ( ،)239 8وابن عساكر في التارلخ ( ،)029 17والذهبي في
أ ّ
الرحمن الدَّارنمي ،بنحوه .
السير ( ،)131 1من طريق عبد هللا بن عبد َّ
ّ

( )1كتاب التفصيل لإلمكام مسكلم لكم أع كر عليكل وقكد ذككر ابكن رجكب رحمكل هللا أنكل كتكاب " الناسكخ والمنسكوخ " لمسكلم
أيضككا ،لكككن لككم أقككف علككي الكتككاب مطبوعككا ،و علككي الشككبكة العكنبوتيككة (األنترنككت)  ،قككال ابككن رجككب  ":ومسككلم فككي
هو (كتاب الناسخ والمنسوخ) َل نل" أنظر :فتح الباري .079 2
(كتاب التفصيل) َو َ
( )2فتح الباري ،كتاب الصالة ،باب ا ستلقاء في المسجد. 123 0 ،
( )3التمييز لإلمام مسلم ،باب ما جاء في التوقي من حمل الحدي
36
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ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
الفضل بن بهرام الهدارم ُّي
بن َعبد ه
الرح َمن بن َ
َ .2عبند هللا ن
الحافظ صاحب المسند ،من الحادية عشر ،مات سنة 122ه ،روى لل مسلم و أبو داود،
()1

التيمي ،أبو دمحم السمرقندي،

والترمذي (.)2

 .1مروان بن مح همد بن ح هسان األَسد ُّي ه
طر ُّي ( ،)3أبو بكر ،ويقال أبو حفص ،ويقال أبو
الطا َ
َ
َ َ ن ن نَ
َ
عبد الرحمن الدمشقي  ،قة ،من التاسعة ،مات سنة  123ه ،روى لل مسلم والسنن
()4

األربعة .
ه
الفهم ُّي( ،)5أبو الحار المصري ،مولي عبد الرحمن بن
بن َسعد بن َعبد ه
الرح َمن َ
 .0اللي ن ن
()6
خالد بن مسافر ،قة ،من السابعة ،مات سنة  272ه ،روى لل الجماعة .
َش ّا القرشي ،أبو عبد هللا ،ويقال أبو يوسف المدني ،مولي بني
بن َعبد هللا بن األ َ
 .1نب َكي نر ن
()7
مخزوم ،قة ،من الخامسة ،مات سنة  213ه ،روى لل الجماعة .
الم َدن ُّي ،العابد ،مولي ابن الحضرمي ،قة ،من ال انية ،مات سنة 233ه
 .2نبس نر ن
بن َسعيد َ
()8
بالمدينة ،روى لل الجماعة .

ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:

إسناده صحيح ؛ ورجاله ثقات .
*********

( )1وهي نسبة الي بني دارم بن مالك بن حنظلل ،ا نساب. 178 2 ،
( )2أنظر :تقرلب التهذيب  ،022 2الكاشف  ،217 2الجرح والتعديل  ،99 2ال قات بن حبان .011 8
( )3تقال في مصر و دمشق لمن يبيع الكرأبيس و ال ياب البيض ،األنساب . 1 9

( )4أنظر :تقرلب التهذيب  ،211 2الكاشف  ،121 1الجرح والتعديل  ،172 8ال قات بن حبان .279 9
( )5هذه النسبة إلى فهم ،وهو بطن من قيس عيالن ،األنساب . 119 23

( )6أنظر :تقرلب التهذيب  ،111 2الكاشف  ،222 1الطبقات الكبري  . 227 7ال قات بن حبان .013 7
( )7أنظر :تقرلب التهذيب  ،218 2الكاشف  ،172 2ال قات للعجلي  ،121 2الجرح والتعديل . 130 1

( )8أنظر :تقرلب التهذيب  ،211 2الجرح و التعديل  ،110 1الطبقات الكبري  ،181 2ال قات للعجلكي ،112 2
ال قات بن حبان .78 1
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حديث رقم (:)2
تزال المالئكة تصلي على اإلنسان ما دام أ ر

قال ابن رجب . . ." :وقال عبيد بن عمير:
خرجل البيهقي بإسناد صحيح" .
السجود في وجهلّ ،

()1

نص الحديث من السنن المبري للبيهقي :
هاس ب نن نم َح همد،
وب ،حد نا ال َعب ن
أَخ َب َرَنا أنَبو َبكر ب نن ال َح َسن الَقاضي ،حد نا أنَبو ال َعبهاس نم َح همند ب نن َيعنق َ
صلّي
ال َ ":تَ َز ن
حد نا نم َحاضر ،حد نا نشع َبةنَ ،عن َابت النب َنان ّيَ ،عن نع َبيد بن نع َمير َق َ
ال ال َم َالئ َك نة تن َ
()2
الس نجود في َوجهل "
َعَلى اإلن َسان َما َد َام أَ َنر ُّ
أولا :تخريج الحديث:
أخرجة أبو نعيم في الحلية ( )171 0من طريق مح ن
اضر بن الموّنر نع ،به ،بمثله
ّ
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:

()3

.

الح َرش هي(،)4أبو بكر المقرئ القاضي،
 .2أحمد بن الحسن بن أحمد بن دمحم بن أحمد بن حفص َ
قة ،الحير ُّي ،مات سنة . 112

()5

بن س َنان ،أبو العباس األموي ،مولي بني أمية،
ف بن َمعق نل ن
 .1نم َح همند ن
بن َيعنقو َب بن نيو نس َ
النيسابوري ،األصم ،قة ،مات سنة  011ه .
قال الذهبي  :كان محد

عصره بال مدافعة ،حد

يختلف في صدقة و صحة سماعاتل "(.)6

في اإلسالم ستا وسبعين سنة ،ولم

بن نم َح همد بن َحاتم ُّ
الدور ُّي ،أبو الفضل البغدادي ،خوارزمي األصل ،قة ،من
هاس ن
العب ن
َ .0
()7
الحادية عشر ،مات سنة  172ه ،روى لل األربعة .

( )1فتح الباري ،كتاب ا ذان ،باب من لم يمسح جبهتل وأنفة حتي يصلي. 013 7 ،
( )2السكنن الكبكري للبيهقكي ،كتكاب الصكالة ،جمكا أبكواب الخشكو فكي الصكالة ،بكاب
الصالة حتي يسلم ،131 1 ،ح . 0221

يمسكح وجهكة مكن التكراب فككي

( )3حلية األولياء و طبقات األصفياء ،الطبقة األولي من التابعين ،عبيد بن عمير. 171 0 ،
( )4هذه النسبة إلى بنى الحرلش بن كعب ،األنساب .212 1
( )5أنظر :تارلخ اإلسالم  ،027 9طبقات الشافعية  ،082 2التقييد لمعرفة رواة السنن ص.200
( )6تارلخ اإلسالم ،812 7 ،ت . 110

( )7أنظر :سير أعالم النبالء  ،211 21تقرلب التهذيب ص ،191مشيخة النسائي ص.12
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الم َوّر الهمداني ،الكوفي ،من التاسعة ،مات سنة  131ه ،روى لل البخاري
 .1نم َحاض نر ن
بن ن
تعليقا ،ومسلم وأبو داود و النسائي .
قال ابن سعد  ":قة صدوقا ممتنعا عن التحدي

م حد

بعد"( ،)1قال أحمد ":سمعت منل

أحادي  ،ولم يكن من أصحاب الحدي  ،كان مغفال جدا "( ،)2قال أبو زرعة  ":صدوق "،
قال أبو حاتم " :ليس بالمتين يكتب حدي ة "(،)3قال النسائي " :ليس بل بأس" ،قال ابن

قانع ":قة " ( ،)4ذكره ابن حبان في ال قات ( ،)5قال ابن عدي  ":ولم أر في رواياتل حدي ا
()6

منك ار ،فأذكره إذا روى عنل قة"

،قال مسلمة بن قاسم  ":قة مشهور" ،قال الذهبي :

"صدوق مغفل"( ،)7وقال ابن حجر  ":صدوق لل أوهام"
ويميل الباح

()8

إلى أنل  ":صدوق" .

.

كي( ،)9أبككو بسككطام الواسككطي ،ككم البصككري ،قككة
العتَكك ُّ
الح هجككا بككن الك َكورد ،األَزد ُّيَ ،
 .2نشككع َب نة بك نكن َ
()10
حافظ متقن ،من السابعة ،مات سنة ستين ،روى لل الجماعة.
الب َنان ُّي ( ،)11أبو دمحم البصري  ،قة ،من الرابعة ،مات سنة
َ .1اب نت ن
بن أَسَل َم ،أنَبو نم َح همد ن
()12
210ه ،روى لل الجماعة .
 .7عبيد بكن عميكر بكن قتكادة بكن سكعد ه
كي ،أبكو عاصكم المككي ،ولكد علكى عهكد النبكي  قالكل
اللي ُّ
نَ
نَ
مس ككلم ،وع ككده َيك كره ف ككي كب ككار الت ككابعين ،مجم ككع عل ككى قت ككل ،م ككات قب ككل اب ككن عم ككر روى ل ككل
الجماعة.

()13

( )1الطبقات الكبري .098 1

( )2العلل ومعرفة الرجال –عبد هللا.19 0-
( )3الجرح والتعديل .107 8
( )4تهذيب التهذيب .22 23
( )5ال قات بن حبان .220 7

ضعفاء الرجال .291 8
( )6الكامل في ّ
( )7الكاشف .110 1
( )8تقرلب التهذيب ص.212
( )9هذه النسبة إلى العتيك ،وهو بطن من األزد ،وهو عتيك بن النضر ،األنساب .117 9
( )10أنظر :تقرلب التهذيب ص ،111الكاشف .182 2

( )11فهذه النسبة الى بنانة وهو بنانة بن سعد ،وهي قبيلة نزلت البصرة.003 1 ،
( )12أنظر :تقرلب التهذيب ص ،201الكاشف  ،182 2ال قات بن حبان . 89 1

( )13أنظر :تقرلب التهذيب  ،077 2ت ،1082الطبقات الكبري  ،110 2التعديل والتجرلح .912 1
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ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
الم َوّر " فهو صدوق .
إسناده حسن ؛ رجالل قات عدا " نم َحاض نر ن
بن ن
*********

حديث رقم (:)1

ام إ َذا َسله َم
قال ابن رجب . . ." :وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح ،عن ابن عمر ،قال :كان اإل َم ن
()1
انكفت َوان َكَفت َنا َم َعل "
نص الحديث من مصنف عبد الرزاَ :
ال :نقل نت بن نع َم َر :إ َذا َسله َم
ُّوبَ ،عن ابن سير َ
أ ّ
خر اإلمام الصنعاني رحمة هللا َ ":عن أَي َ
لن َق َ
()2
ام إ َذا َسهل َم ان َكَف َت َوان َكَفت َنا َم َعل "
الَ ":ك َ
ص َر َ
ف؟ َق َ
ام ان َ
ان اإل َم ن
اإل َم ن
أولا :تخريج الحديث:
خرجل ابن أبي شيبة(،118 2ح )0382عن هشيم عن منصور وخالد ،عن أنس بن
أ ّ
سيرين ،عن ابن عمر ،بلفظ " «كان ن
اإلمام نإذا سَّلم قام» وقال خ نالٌد :انحرف ".

ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:

السككخت َيان ُّي ( ،)3أبككو بكككر البصككري ،قككة بككت حجككة مككن كبككار
 .2أَُّيككو نب بك نكن أبككي تَمي َم ك َة َكي َسك َ
كان ّ
()4
الفقهاء العباد ،من الخامسة ،مات سنة إحدى و ال ين ومائة ،روى لل الجماعة.
بن سيرل َن األنصاري ،أبو بكر بن أبي َعم َرَة البصري ،قة بت عابد كبير القدر كان
 .1نم َح همند ن
()5
يرى الرواية بالمعنى ،من ال ال ة ،مات سنة عشر ومائة ،روى لل الجماعة.
ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناده صحيح ؛ ورجالل قات .
***********
( )1فتح الباري ،كتاب اآلذان ،باب يستقبل اإلمام الناس اذا سلم. 111 7 ،
( )2مصنف عبد الرزاق ،كتاب الصالة ،باب مك

اإلمام بعدما سلم ،111 1 ،ح . 0121

( )3هذه النسبة إلى عمل السختيان وبيعها وهي الجلود الضأنية ليست بأدم ،األنساب .91 7

( )4أنظك ككر :تقرلك ككب التهك ككذيب ص ،227تهك ككذيب التهك ككذيب  ،097 2سك ككير أعك ككالم النك ككبالء  ،22 1الطبقك ككات الكبك ككري
.111 7

( )5أنظر :تقرلب التهذيب ص ،180الطبقات الكبري  ،290 7ال قات للعجلي  ،113 1الكاشف .278 1
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حديث رقم (:)7
خر البيهقي بإسناد صحيح ،عن نافع ،أن ابن عمر كان يلبس في العيدين
قال ابن رجب . . ." :و ّ
أحسن يابل " (.)1
نص الحديث من السنن المبري للبيهقي :
ظ ،أنبأنا أنَبو ال َعبهاس نم َح همند ب نن
أَخ َب َرَنا أنَبو َعبد هللا ال َحاف ن
حد نا َيح َيى ب نن َمعين ،حد نا اب نن أبي َزائ َد َةَ ،عن نع َبيد
()2

الع َيدين أَح َس َن َيابل "

الص َغان ُّي،
اق ه
وب  ,حد نا نم َح همند ب نن إس َح َ
َيعنق َ
هللاَ ،عن َنافع " أ ه
ان َيل َب نس في
َن اب َن نع َم َر َك َ

أولا :تخريج الحديث:
خرجل الحار في مسنده ( ،010 2ح ،)137من طريق دمحم بن إسحاَ عن ابن عمر،
أ ّ
وفيه  ":كان «يشهد صالة الفج نر مب ن
اإلما نم ث َّم يرنجب نإلى بي نت نه فيغت نسل غسله نمن الجناب نة
ويلبس أحسن نثيا نب نه ويتطَّيب نبأطي نب ما نعنده " .

ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:

 .2مح همد بن عبد هللا بن مح همد بن حمدويل بن نعيم بن الحكم الضبي ،ه
الطه َمان ُّي(،)3
نَ ن ن َ
نَ
َ نَ
النيسابوري الحافظ ،أبو عبد هللا الحاكم ،المعروف بابن البيع ،مات سنة  132ه .
قال الذهبي  ":قة واسع العلم ،صاحب التصانيف في علوم الحدي "

()4

.

بن س َنان ،أبو العباس األموي ،مولي بني أمية،
ف بن َمعق نل ن
 .1نم َح همند ن
بن َيعنقو َب بن نيو نس َ
النيسابوري ،األصم ،قة ،مات سنة  011ه .
قال الذهبي  :كان محد

عصره بال مدافعة ،حد

يختلف في صدقة و صحة سماعاتل "(.)5

في اإلسالم ستا وسبعين سنة ،ولم

كاَان ُّي ،أبككو بكككر ،نزلككل بغككداد ،قككة بككت ،مككن الحاديككة
اق بككن َجعَفككر ،ه
الصك َ
 .0نم َح همك نكد بك نكن إسك َكح َ
()6
عشرة ،مات سنة سبعين ،روى لل الجماعة إ البخاري.
( )1فتح الباري ،أبواب العيدين ،باب في العيدين والتجمل فيهما. 121 8 ،

( )2السنن الكبري للبيهقي ،كتاب صالة العيدين ،باب الزلنة للعيد ،098 0 ،ح . 1210
( )3هذه النسبة إلى إبراهيم بن طهمان ،األنساب .238 9

( )4سير أعالم النبالء .210 27
( )5تارلخ اإلسالم ،812 7 ،ت . 110
( )6أنظر :تقرلب التهذيب ص ،117الكاشف  ،221 1مشيخة النسائي ص ،72تهذيب التهذيب .02 9
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 .1يحي ككي ب ككن مع ككين ب ككن ع ككون ،وقي ككل اب ككن َي ككا

ب ككن زل ككاد الم ككري ،الغطف ككاني

()1

 ،أب ككو زكرل ككا

البغدادي ،قة حجة ،من العاشرة ،مات سنة  100ه بالمدينة ،روى لل الجماعة .

()2

بن َزَكرلها بن أبي َزائ َد َة ال َكوادع ُّي ( ،)3أبكو سكعيد الككوفي ،قكة ،مكن التاسكعة ،مكات سكنة
َ .2يح َيى ن
()4
 ،281روى لل الجماعة .
 .1عبيككد هللا بككن عمككر بككن حفككص بككن عاصككم بككن عمككر بككن الخ ه
طككاب ،القرشككي العككدوي ،العمككري
َ
نَ ن
َ
نََ
َ
ن نََ
()5
المدني ،أبو ع مان ،من الخامسة ،مات سنة  211ه بالمدينة ،روى لل الجماعة .
 .7نافع ،أبكو عبكد هللا المكدني ،مكولي ابكن عمكر ،قكة بكت فقيكل مشكهور ،مكن ال ال كة ،مكات سكنة
سبع عشرة ومائة ،روى لل الجماعة.

()6

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

إسناده صحيح ؛ ورجالل قات .
حديث رقم (:)1

**********

قال ابن رجب . . ." :وروى دمحم بن نصر المكروزي بإسناد صحيح عكن ابكن

كاس« :اإلسك َكال نم تَعنبك نكد ه
أ ََبككا َبكككرَ ،و نع َمك َكر َرضككي ه
َّللاَ َوَ
َّللان َعن نه َمككا َكك َ
كان ني َعّل َمككان الهنك َ
َ
()7
ه
َّللان تَ َعاَلى ل َم َواقيت َها َفإ هن في تَفرلط َها ال َهَل َك َة»" .
ض ه
ه
الص َال َة التي افتَ َر َ

كت أ ه
َن
كال :ننّبئ ن
سكير َ
لنَ ،ق َ
كيم
تنشككرك بككل َشككيئاَ ،وتنقك ن

نص الحديث من تعظيم قدر الصالة للمروزي:

كال:
كوبَ ،عككن نم َح همككد بككن سككير َ
يل بك نكن نعَلهيك َةَ ،عككن أَُّيك َ
لنَ ،قك َ
كال :أَخ َب َرَنككا إسك َكماع ن
َحكهد ََنا َيح َيككى بك نكن َيح َيككىَ ،قك َ
ننّبئ نت أ ه
َّللاَ َوَ تنشرك بل َشيئا،
اس« :اإلس َال نم تَعنبند ه
َن أ ََبا َبكرَ ،و نع َم َر َرضي ه
َّللان َعن نه َما َك َ
ان ني َعّل َمان الهن َ
َ
ه
َّللان تَ َعاَلى ب َم َواقيت َها َفإ هن في تَفرلط َها ال َهَل َك َة»(. )8
ض ه
يم ه
الص َال َة التي افتَ َر َ
َوتنق ن
()1
( )2
()3
( )4

هذه النسبة إلى َطفان ،وهي قبيلة من قيس عيالن ،األنساب .29 23
أنظر :تقرلب التهذيب ص ،297الكاشف  ،071 1ال قات للعجلي .027 1
هذه النسبة إلى وادعة ،وهو بطن من همدان ،وهو وادعة بن عمرو ،األنساب .118 20
أنظر :سير أعالم النبالء  ،008 8ال قات للعجلي  ،021 1تقرلب التهذيب ص.293

( )5أنظ ككر :تقرل ككب الته ككذيب ص ،070الكاش ككف  ،182 2ال ق ككات للعجل ككي  ،221 1ال ق ككات ب ككن حب ككان ،219 7
مشيخة النسائي ص.72
( )6أنظر :تقرلب التهذيب ص ،229سير أعالم النبالء .92 2
( )7فتح الباري ،كتاب مواقيت الصالة ،باب مواقيت الصالة وفضلها.297 1 ،
( )8تعظيم قدر الصالة لدمحم بن نصر المروزي ،باب ذكر إكفار تارك الصالة ،897 1،ح.901
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أولا :تخريج الحديث:
خرجل ابن أبي شيبة (،183 2ح )0121من طريق ابن علَّية ،به ،بنحوه .
أ ّ
خرجل ابن عبد البر( )191 10من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب ،به ،بنحوه .
وأ ّ
ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
كي ،قكة بكت إمكام ،مكن العاشكرة ،مكات سكنة
بن َيح َيكى بكن َبككر بكن َعبكد ال هكرح َمن التهميم ُّ
َ .2يح َيى ن
()1
ست وعشرلن على الصحيح ،روى لل البخاري ،ومسلم ،والترمذي ،والنسائي.
َسد ُّي ،اب نن نعَلهي َة ،قة حكافظ ،مكن ال امنكة ،مكات سكنة كال
 .1إس َماعي نل ن
بن إب َراهي َم بن مق َسم األ َ
()2
وتسعين وهو ابن ال و مانين ،روى لل الجماعة .
السخت َيان ُّي ،قة بت حجة ،سبقت ترجمتل حدي
 .0أَيُّو نب ن
بن أبي تَمي َم َة ّ
بن سيرل َن األنصاري ،قة بت ،سبقت ترجمتل حدي
 .1نم َح همند ن

رقم (.)1

رقم (.)1

ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:

إسناده صحيح ؛ ورجاله ثقات .
*********
حديث رقم (:)9
قال ابن رجب . . ." :وأنكر ابن سيرلن ا لتفات ،حكاه ابكن المنكذر وابكن أبكي شكيبة بإسلناد صلحيح
عن ابن سيرلن ،أنل إذا اذن المؤذن استقبل القبلة ،وكان يكره أن يستدير في المنارة" .

()3

نص الحديث من مصنف ابن أبي شيبة:
كال« :إ َذا أ هَذ َن
كوبَ ،عككن ابككن سككير َ
كاركَ ،عككن َمع َمككرَ ،عككن أَُّيك َ
كال :حككد نا ابك نكن نم َبك َ
لنَ ،قك َ
َح كهد ََنا أنَبككو َبكككر َقك َ
ان َيك َرهن أَن َيستَد َير في ال َم َن َارة" (. )4
ال نم َؤّذ نن استَق َب َل القبَل َة »َ ،وَك َ
( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،298الكاشف  ،078 1طبقات الحفاظ ص.281

( )2أنظ ككر :تقرل ككب الته ككذيب ص ،232ميك كزان اإلعت ككدال  ،121 2س ككير أع ككالم الن ككبالء  ،237 9الطبق ككات الكب ككري
.012 7

( )3فتح الباري ،كتاب اآلذان ،باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟ وهل يلتفت في األذان؟.078 2 ،
( )4مصنف ابن أبي شيبة ،كتاب اآلذان ،باب في ال نم َؤّذن َيستَد نير في أَ َذانل ،293 2 ،ح.1277
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أولا :تخريج الحديث:
خرجل عبد الرزاق (،117 2ح )2831من طريق معمر ،به ،بنحوه.
أ ّ
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
ظل ُّي ،قة بت فقيل عالم جواد مجاهد ،من ال امنة ،مات
الحن َ
َ .2عبند هللا ن
الم َب َارك بن َواضح َ
بن ن
()1
سنة إحدى و مانين ولل ال وستون ،روى لل الجماعة.
بن َراشد األَزد ُّي ،مو هم أنَبو نعرَوَة البصري ،نزلل اليمن ،قكة بكت فاضكل إ أن فكى
َ .1مع َم نر ن
روايتككل عككن ابككت واألعمككش وهشككام بككن عككروة شككيئا وكككذا فيمككا حككد بككل بالبصكرة ،مككن كبككار
السابعة ،مات سنة أربع وخمسين ،وهو ابن مان وخمسين سنة ،روى لل الجماعة.

السخت َيان ُّي ،قة بت حجة ،سبقت ترجمتل حدي
 .0أَيُّو نب ن
بن أبي تَمي َم َة ّ
بن سيرل َن األنصاري ،قة بت ،سبقت ترجمتل حدي
 .1نم َح همند ن

()2

رقم (.)1

رقم (.)1

ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:

إسناده صحيح ؛ ورجالل قات .
*******
حديث رقم (:)02
صككنيع
قككال ابككن رجككب . . ." :وقككال عكرمككةَ ( :كك َ
كان أَهك نكل ال َجاهلهيككة َيصك َكن نعو َن فككي الحككيض َنحككوا مككن َ
كك لرسككول هللا  ،فنزلككتَ [ :ويَ ْ
أيْ ُو أ ْل وىأ َأَ َذ ]َ ،فَلككم َيككزَدد
س ألَلَنَ َ َ
أن ْال َم ْحأ ْ
نأ ْ
ال َم نجككوس ،فككذكروا َذلك َ
()3
و َ
األَمكر فككيه هن إ شكهدة ،فنزلككت[ :فَأ ْذذَا ت َ َه ْهأأرْ َ فَأألْتوَ وى ْن ْمأ ْ
خرجكل
أن َح ْيأأث َمأ َأر وَّلل وُ ا ْ و]  :أن تعتزلكوا) ،أ ّ
ن
()4
القاضي إسماعيل ،بإسناد صحيح.

( )1أنظ ككر :تقرل ككب التهك ككذيب ص ،013س ككير أعك ككالم الن ككبالء  ،078 1تهك ككذيب التهك ككذيب  ،081 2الجكككرح والتعك ككديل
.279 2
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص ،212الكاشف  ،181 1ال قات للعجلي .193 1
( )3سورة البقرة :آية (. )111

( )4فتح الباري ،كتاب الحيض ،باب مباشرة الحائض.08 1 ،
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نص الحديث من مسند خلنيفة بن خَّياط:

()1

ان أَه نل ال َجاهليهة َيص َن نعو َن فكي ال َحكائض َنحكوا
الَ ( :ك َ
حد نا َعبند ال َوههاب ،حد نا َخالدَ ،عن عكرَم َةَ ،ق َ
صنيع ال َم نجوسَ ،ف نذك َر َذل َك للهنبي َ ،ف َن َزَلكتَ [ :ويَ ْ
أيْ ُوأ ْل وى َأَ َذ فَأا ْنت َ ْالوَا
َأن ْال َم ْح ْ
سلَلوَنَ َ ن ْ
من َ
ّ
()3
يْ َوال ت َ ْق َربوَ وى ْن َحتْى يَ ْه وهرْ َ ](َ ،)2فَلم َيزَدد األَم نر فيه هن إ شهدة.
ال ْنّ َ
سا َء فْي ْال َم ْح ْ
أولا  :تخريج الحديث:
خرجل الدارمي في سننل ( ،817 2ح  ،)2217بنفس اإلسناد ،والمتن.
أ ّ
ثاني ا  :تراجم رجال اإلسناد:
كي ( ،)4أبكو دمحم البصكري ،قكة تغيكر قبكل موتككل
المجيكد بكن ه
الصككلت ال هَقف ُّ
َ .2عب نكد َ
الو ههكاب ب نكن َعبكد َ
ب ك ال سككنين ،مككن ال امنككة ،مككات سككنة أربككع وتسككعين عككن نحككو مككن مككانين سككنة ،روى لككل
الجماعة.

()5

ه
اء( ،)6ق ككة يرس ككل ،م ككن الخامس ككة ،روى ل ككل
َ .1خال ك نكد ب ك نكن مه ك َكر َ
الم َن ككازل َ
البص ككر ُّيَ ،
ان ،أنَب ككو ن
الح ككذ ن
()7
الجماعة.
كي ،مكولى ابكن عبكاس أصكلل َبرَبكر ُّي ،قكة بكت عكالم بالتفسكير ،مكن
 .0عكرَم نة أنَبكو َعبكد هللا النق َرش ُّ
()8
ال ال ة ،مات سنة أربع ومائة ،روى لل الجماعة.

ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:

مرسل فأن عكرمة تابعي قة.

إسناده صحيح؛ ورجالل قات ،وهذا حدي

( )1القاضككي إسككماعيل هككو :إسككماعيل بككن إسككحاق بككن إسككماعيل بككن حمككاد بككن زلككد الجهضككمي األزدي :فقيككل علككى
أخر ه في كتابل أحكام القران ،ولكن المطبو الذ وصلنا
مذهب مالك ،جليل التصانيف ،من بيت علم وفضل .وقد ّ
ليس كامال ،وسورة البقرة من الجزر المفقود ،لذا سآتي بالحدي من مسند خليفة بن خياط .
( )2سورة البقرة :آية (. )111

( )3مسند خليفة بن خياط ،ص ،79ح.92
( )4هذه النسبة إلى بني قيف ،األنساب .213 0

( )5أنظر :تقرلب التهذيب ص  ،018الكاشف  ،171 2ال قات للعجلي .238 1

( )6يقال أنكل تكزو امكرأة فنكزل عليهكا فكي الحكذائين فنسكب إليهكا ،ويقكال إنكل ككان يجلكس علكى دككان حكذاء فنسكب إلكى
ذلك ،األنساب .91 1

( )7أنظر :تقرلب التهذيب ص ،292الكاشف  ،019 2الطبقات الكبري  ،129 7ال قات بن حبان .120 1
( )8أنظر :تقرلب التهذيب ص ،097الكاشف .00 1
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وأمككا أخككتالط عبككد الوهككاب ،فقككد قككال العقيلككي " :أن أهلككل حجبككوه فلككم يككرو شككيئا بعككد ذلككك"(،)1

وقال الذهبي " :ما ضر تغيره حدي ل ،فإنل ما حد
وصحح الحدي

حسين أسد فقال :إسناده صحيح.

بحدي

في زمن التغير"(.)2

()3

********
حديث رقم (:)00
خرجل اإلمام أحمد:قال حد نا عبد الرزاق :قال أخبرنا َمع َمرَ ،عن َيح َيى ابن أبي
قال ابن رجبّ . . .":
َّللا 
َك يككرَ ،عن أبككي َس كَل َم َة بككن َعبككد الك هكرح َمنَ ،عككن أ ّنم َس كَل َم َةَ ،زو الهنبك
كول ه
كي  ،قالككتَ« :لككم أ ََر َرنسك َ
ّ
ُّ
ه
ُّ ه
صك ّكل َبعك َكد
كاءهن َنككاس َبعك َكد الظهككرَ ،ف َشك َكغنلوهن فككي َشككيءَ ،فَلككم ني َ
َ
صككلى َبعك َكد ال َعصككر َقككط إ َمك هكرة َواحك َكدةَ ،جك َ
ُّ
ه
ه
ه
ه
خرجكل
صكلى َرك َعتَكين .و ّ
صكلى ال َعص َكر َد َخ َكل َبيتكيَ ،ف َ
صلى ال َعص َر»َ ،قاَلكتَ« :فَل همكا َ
الظهر َشيئا َحتى َ
()4
النسائي – بمعناه ،وهذا  -أيضا  -إسناد صحيح.
نص الحديث من مسند أحمد:
كالَ :حكهد ََنا َمع َمكرَ ،عكن َيح َيكى ابكن أبكي َك يكرَ ،عكن أبكي َسكَل َم َة
َحهد ََنا َعب نكد ال هكرهزاقَ ،ق َ
َّللا  صهلى بعد العصر َق ُّ
ط إه
ول ه
َ َ َ َ
َعن أ ّنم َسَل َم َةَ ،زو الهنب ّي َ قاَلتَ« :لم أ ََر َرنس َ
ُّ
ُّ
ه
ص هكلى ال َعص َكر»َ .قاَلكتَ« :فَل همكا
ص ّكل َبع َكد الظهكر َشكيئا َحتكى َ
َناس َبع َد الظهرَ ،ف َش َغنلوهن في َشيءَ ،فَلم ني َ
()5
ه
صهلى َرك َعتَين»
صلى ال َعص َر َد َخ َل َبيتيَ ،ف َ
َ

بكن َعبكد ال هكرح َمن،
كاءهن
َم هرة َواح َدةَ ،ج َ

أولا :تخريج الحديث:
خرج كل عبككد الككرزاق(الصالة السككاعة التككي يك كره فيهككا الصككالة،103 1،ح ،)0973والنسككائي
أ ّ
(المواقيت الرخصة في الصالة بعد العصر ،182 2 ،ح ،)279من طريق أبي سلمة بلن
عبد الرحمن عن أم سلمة ،بنحوه.

( )1المختلطين للعالئي ص.78
( )2ميزان ا عتدال.182 1 ،
( )3سنن الدارمي  ،718 2ت حسين أسد.
( )4فتح الباري ،كتاب مواقيت الصالة ،ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها.18 2 ،
( )5مسند أحمد.120 11 ،
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خرج ك كل البخك ككاري (أب ك كواب مك ككا جك ككاء فك ككي السك ككهو ،بك ككاب،19 1 ،ح ،)2100ومسك ككلم (صك ككالة
وأ ّ
المسك ككافرلن معرفة الك ككركعتين اللتك ككين ،272 2 ،. . .ح ،)801وأبك ككو داود (التطك ككو وركعك ككات
السنة الصالة بعكد العصكر ،122 1 ،ح ،)2170والكدارمي (الصكالة الركعتين بعكد العصكر،
 ،933 1ح ،)2171من طريق كريب بن مسلم ،بنحو لفظه.

خرجل النسائي (المواقيت الرخصة في الصالة بعد العصكر ،181 2 ،ح ،)283وابكن أبكي
وأ ّ
شككيبة (صككالة التطككو وا مامككة رخصككة فككي الككركعتين بعككد الصككالة ،201 1 ،ح ،)7020
من طريق عبيد هللا بن عبد هللا ،بنحو لفظه.

خرجكل ابككن ماجكل (إقامككة الصكالة ،011 2 ،ح ،)2229مللن طريللق عبللد هللا بللن الحللارث،
وأ ّ
بنحو لفظل.
ثالثتهم (كريب و عبيد هللا و عبد هللا بن الحارث) عن أم سلمة زوج النبي .
ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
بن َه همكام بكن َنكافع الحم َيكر ُّي (،)1أبكو بككر الصكنعاني ،قكة حكافظ ،عمكي فكي آخكر
َ .2عبند ه
الرهزاق ن
عمره فتغير ،من التاسعة ،مات سنة إحدى عشرة ولل خمس و مانون ،روى لل الجماعة(.)2
بن َراشد األَزد ُّي ،مو هم أنَبو نعرَوَة البصري ،نزلل اليمن ،قكة بكت فاضكل إ أن فكى
َ .1مع َم نر ن
روايتككل عككن ابككت واألعمككش وهشككام بككن عككروة شككيئا وكككذا فيمككا حككد بككل بالبصكرة ،مككن كبككار
السابعة ،مات سنة أربع وخمسين ،وهو ابن مان وخمسين سنة ،روى لل الجماعة.

()3

 .0يحيى بن أبي َك ير ،ه
الطائي( ،)4مو هم أبو نصر اليمامي ،قة بت لكنل يدّلس ولرسل ،من
َ َ ن
ّ
()5
الخامسة ،مات سنة ا نتين و ال ين ،روى لل الجماعة.
بن َعبد ال هكرحمن بكن َعكوف ُّ
الزهكر ُّي ،المكدني ،قيكل اسكمل عبكد هللا ،وقيكل إسكماعيل،
 .1أنَبو َسَل َم َة ن
َ
()6
قة مك ر ،من ال ال ة ،مات سنة أربع وتسعين ،روى لل الجماعة.

( )1هذه النسبة إلى حمير وهي من أصول القبائل ،نزلت أقصى اليمن ،األنساب .111 1
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص  ،021الكاشف ،122 2
( )3أنظر :تقرلب التهذيب ص ،212الكاشف  ،181 1ال قات للعجلي .193 1
طيئ ،واسمل جلهمة بن أدد ،األنساب .12 9
( )4هذه النسبة إلى ّ
( )5أنظر :تقرلب التهذيب ص ،219ال قات للعجلي .027 1

( )6أنظر :تقرلب التهذيب ص  ،112تهذيب التهذيب  ،222 21الكاشف  ،102 1ال قات للعجلي .132 1
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ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
إسللناده صللحيح؛ ورجاللله ثقللات ،وأمككا تغيككر عبككد الككرزاق :فهككو

يضكره فككي الروايككة إ عككن

"إسحاق الدبري"( ،)1وأما يحيكي " :فتدليسكل مكن المرتبكة ال انيكة( ،)2وأمكا إرسكالل فهكو فقكط عكن
أنس(.)3

حديث رقم (:)00

******

صككار ّيَ ،عككن الهنبككي( :مككن َسككم َع النككداء ال ككا َفَلككم
قككال ابككن رجككب . . ." :وفككي َحككدي أبككي نزَرَارَة األَن َ
ّ
كال أبكو الَقاسكم البغكوي( :)4أدري ألكل
يجب كتب من المنافقين) ،واسناده صلحيح؛ لككن أبكو ز اررةَ ،ق َ
صحبة أم ؟(. )5

نص الحديث من كتاب الثقات لبن حبان:
ه
كارَ ،عكن َيح َيكى ابكن أبكي
اق الَبلخ ُّي ،حد نا أ ََب ن
َحهد َني أنَبو َيعَلىَ ،حهد َني على ب نن إس َح َ
ان ب نن َيز َلد ال َعط ن
صككار ّي ،أ ه
"مككن
َن الهنبك
َك يككرَ ،عككن نم َح همككد بككن َعبككد الك هكرح َمن بككن َوَبك َ
كي َ :قك َ
كالَ :
كانَ ،عككن أبككي نزَرَارَة األَن َ
ّ
()6
ين".
َسم َع ّ
ان م َن ال نم َنافق َ
اء َال ا َفَلم نيجب َك َ
الن َد َ
أولا :تخريج الحديث:
لم أقف على تخرلجل ،ولم أجده في مسند أبي يعلي الموصلي( ،)7بهذا اإلسناد.
وأورده مغلطككاي فككي شككرحل لسككنن ابككن ماجككل ( )2001 2وقككال  ":ذك كره أبككو يعلككى عككن أبككي
خي مة حد نا يحيى بن إسحاق حد نا أبان عن يحيى بن أبي ذئب عن دمحم بن عبكد الكرحمن

بن وبان عنل" ،وذكره العيني في عمدة القارئ ( )210 2وقال  ":ذككره أنَبكو يعلكى أَحمكد بكن
َعلككي الم نككى فككي نمسككنده ب َسك َكند فيككل ضك ّكعف" ،وذك كره ابككن ك يككر فككي جككامع المسككانيد والسككنن
ّ
( )1المختلطين ص ،72األَتباط ص .121
( )2طبقات المدّلسين ص  ،01ت.10

( )3جامع التحصيل ص  ،199ت.883
عمر ،نمسند العصر ،صاحب كتاب معجم الصحابة .
( )4عبد هللا بن دمحم بن عبد العزلز ،إمام حافظ وحجة نم ّ
( )5فتح الباري ،كتاب األذان ،باب وجوب صالة الجماعة.128 2 ،
( )6ال قات بن حبان.112 8 ،

( )7مسند أبو يعلي الموصلي  ،238 20ح.7217
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( )227 9وقال  ":قال أبو يعلى :حد نا خي مة ،نا يحيى بنا ساق ،نا أبان ،عن يحيى بن
ك ير ،عن دمحم بن عبد الرحمن بن وبكان عكن أبكى ز اررة" ،وأورده الهنكدي فكي كنكز العمكال (

،280 7ح  )13011وقككال ":البغككوي عككن أبككي ز اررة األنصككاري" وقككال:

أم " ،وأورده السيوطي في جامع األحادي

( ،123 13ح.)11180

أدري ألككل صككحبة

ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
()1
الموصككل ُّي ،الحككافظ ،مككات سككنة
الم نكي بككن يحيككى التهميمك ُّ
كي  ،أبككو يعلكى َ
 .2أَح َم نكد بك نكن علككي بككن ن
()3
المس َند "( ،)2قال الدارقطني :قة ،مأمون ،مو وق فيل.
ال مائة وسبعة ،صاحب" ن

كي( ،)4ق ككال اب ككن حب ككان " :ل ككم أر ف ككي حدي ككل إ اإلس ككتقامة"( ،)5وزاد
اق الَبلخ ك ُّ
َ .1عل ك ُّ
كي ب ك نكن إس ك َكح َ
الذهبي ":في سلك الرواية" ( ،)6قلت :هو " صدوق ".
 .0أَبككان بككن يزلككد ه
كار( ،)7البصككري ،أبككو يزلككد ،قككة لككل أف كراد ،مككن السككابعة ،مككات فككي حككدود
العطك ن
َ ن ن َ َ َ
()8
الستين ،روى لل الجماعة إ ابن ماجل.
بن أبي َك ير ،قة بت ،كان يرسل ولدلس ،سبقت ترجمتل حدي
َ .1يح َيى ن

رقم (.)22

العامر ُّي ،قة ،من ال ال ة ،روى لل الجماعة.
 .2نم َح همد بن َعبد ه
الرح َمن بن َوَب َ
انَ ،
 .1أبككو ز اررة األنصككاري المككدني ،صككحابي ،لككم يعككرف اسككمل .

()10

()9

قككال ابككن حجككر  ":ذك كره ابككن

كوي :لككم يسككم ،و أدري لككل
أبككي خي مككة فككي الصككحابة ،وقككال أبككو عمككر :فيككل نظككر .وقككال البغك ّ

( )1هذه النسبة الى بني تميم ،األنساب .71 0
( )2تارلخ اإلسالم .221 7

( )3سؤا ت السلمي للدارقطني ص .81
( )4هذه النسبة الى بلدة من بالد خراسان يقال لها بلخ فتحها األحنف بن قيس ،األنساب .031 1
( )5ال قات بن حبان .112 8
( )6ال قات ممن لم يقع في الكتب الستة .281 7

( )7هذه النسبة إلى بيع العطر والطيب ،والمنتسبون إلى هذه الصنعة جماعة ك يرة من العلماء والمحد ين ،األنسكاب
.011 9
( )8أنظر :تقرلب التهذيب ص ،78الكاشف  ،137 2ال قات للعجلي  ،299 2ميزان ا عتدال .21 2

( )9أنظ ك ككر :تقرل ك ككب الته ك ككذيب ص  ،191ته ك ككذيب الته ك ككذيب  ،191 9الطبق ك ككات الكب ك ككري  ،180 2ت ك ككارلخ اإلس ك ككالم
.2212 1

( )10أنظر :أسد الغابة  ،227 1اإلصابة . 218 7
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خر هو وابن أبي خي مة من طرلق أبان العطار ،عن يحيى بن أبي ك ير،
صحبة أم  ،وأ ّ
()1
عن دمحم بن عبد الرحمن بن وبان".
ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:

كي) ،صكدوق .وأمكا يحيكي " :فتدليسكل مكن المرتبكة
اق الَبلخ ُّ
إسناده حسن؛ فيكل ( َعل ُّ
كي ب نكن إس َكح َ
ال انية فال يضر( ،)2وأما إرسالل فهو فقط عن أنس(.)3
وقد توبع فكي اإلسكناد كمكا هكو مبكين مكن روايكة ابكن أبكي خي مكة وابكن ك يكر ،ولرتقكي اإلسلناد

إلى الصحيح لغيره بالمتابعة .
حديث رقم (:)04

******

كال :نكهنكا إ َذا َفَقكد َنا
قال ابن رجب . . ." :و ّ
خر ابن خزلمة والحاكم بإسناد صحيحَ ،عكن ابكن نع َمكرَ ،ق َ
ه ()4
َسأ َنا بل الظ هن.
ص َالة الع َشاء اآلخ َرة َو ُّ
اإلن َس َ
الصبح أ َ
ان في َ
نص الحديث من صحيح ابن خزيمة:
كولَ :سكمع نت َنافعكا
حد نا نم َح همند ب نن ال َوليد ،حد نا َعبند ال َو ههكاب ال هَقف ه
كالَ :سكمع نت َيح َيكى ب َكن َسكعيد َينق ن
كي َق َ
ني َحّد ن  ،أ ه
َسكأ َنا بكل
ص َالة الع َشاء اآلخ َكرة َو ُّ
ول « :نكهنا إ َذا َفَقد َنا اإلن َس َ
َن اب َن نع َم َرَ ،ك َ
ان َينق ن
الصكبح أ َ
ان في َ
()5
ه
الظ هن»
أولا :تخريج الحديث:
خرجك كل اب ككن أب ككي ش ككيبة(الص ككالة التخلف ف ككي العش ككاء،191 2،ح )0020عللللن أبللللي خالللللد
أ ّ
األحمللر ،وابككن المنككذر(اإلمامككة تخككوف النفككاق علككى تككارك شككهود العشككاء،201 1،ح)2891
علللن هشللليم ،واب ككن حب ككان(الص ككالة ،م ككا يتخ ككوف عل ككى م ككن تخل ككف ع ككن الجماع ككة،122 2،
ح )1399عن مروان بن مع ن
اوية ،والحاكم(اإلمامة وصالة الجماعة،003 2،ح )711علن
وهيب بن خالند.

( )1اإلصابة في تمييز الصحابة .218 7
( )2طبقات المدّلسين ص  ،01ت.10

( )3جامع التحصيل ص  ،199ت.883
( )4فتح الباري ،كتاب األذان ،باب فضل صالة العشاء في جماعة.01 1 ،

ين ،073 1 ،ح.2182
الص َالة باب ذكر أَ َقل ه
امة في ه
الص َالة َعَلى ال نمَنافق َ
( )5صحيح ابن خزلمة ،كتاب اإل َم َ
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جميعهم من طريق يحيي بن سعيد عن نافب عن ابن عمر ،بنحوه.
خرجل الطب ارنكي(،172 21ح،)20382عن سفيان علن يحيلي بلن سلعيد علن سلعيد ابلن
وأ ّ
المسيب عن ابن عمر ،بنحوه.
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
()1
ان ،قة ،من العاشرة،
البسر ّي  ،البصري ،يلقب َحم َد َ
 .2دمحم بن الوليد بن عبد الحميد القرشي ،ن
()2
مات سنة خمسين ،روى لل البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجل.

رقم (.)23

المجيد ،قة اختلط ،سبقت ترجمتل حدي
الوههاب ن
َ .1عبند َ
بن َعبد َ

صكار ُّي ،المكدني ،أبكو سكعيد القاضكي ،قكة بكت ،مكن
َ .0يح َيى ن
بن َسعيد بن َقكيس بكن َعمكرو األَن َ
()3
الخامسة ،مات سنة أربع وأربعين أو بعدها ،روى لل الجماعة.
 .1نافع مولي ابن عمر ،قة ،سبقت ترجمتل حدي

رقم (.)7

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
إسلناده صللحيح؛ ورجالكل قككات  .وقكال الهي مكي  ":رواه ه
كال
الط َب َرانك ُّ
كي فكي ال َكبيككرَ ،وال َب هكزنار َور َجك ن
ََ ن
ه
الط َب َرانككي نم َوهنقككو َن" ( .)4وقككال شككعيب األرنككؤوط  ":إسككناده صككحيح علككى شككرط مسككلم ،رجالككل
ّ
قات" (. )5
وأما اختالط عبد الوهاب ،فقد قال العقيلكي " :أن أهلكل حجبكوه ،فلكم يكروي شكيئا بعكد ذلكك"(،)6

وقال الذهبي " :ما ضر تغيره حدي ل ،فإنل ما حد

بحدي

في زمن التغير"(.)7

*******

أة ،األنساب .111 1
( )1هذه النسبة الى بسر بن أَر َ
طَ
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص ،222الكاشف  ،118 1مشيخة النسائي ص .23
( )3أنظر :تقرلب التهذيب ص ،292الكاشف  ،011 1ال قات للعجلي .021 1
( )4مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .13 1
( )5صحيح ابن حبان  ،121 2ت شعيب األرنؤوط .
( )6المختلطين للعالئي ص.78
( )7ميزان ا عتدال.182 1 ،
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حديث رقم (:)03
صار ُّيَ ،عكن َبشكير بكن َي َسكار،
قال ابن رجبَ . . ." :رَوى نسَلي َمان بن باللَ ،عن َيح َيى بن َسعيد األَن َ
أه
كان َيك نكؤُّم َقو َمك نكل َبنككي َعبككد األَشك َكهل فككي مسككجدهم ،ن ك هم اشككتكى ،فخك ّكر إلككيهم بعككد
ضككير َكك َ
نسككي َد بك َكن نح َ
َن أ َ
يع أ ه
َيكرك
صكّلي لنكا أحكد َ
ال :إّنكي َ أَسكتَط ن
َم نروهن أَن َيتََقهد َم فيصلي بهمَ ،فَق َ
َن أقكوم ،قكالوا َ :ني َ
شكوهَ ،فأ َ
مككا نكنككت فينككاَ ،فَقككال :إّنككي َ أَسككتَطيع أَن أنص كّلي َقائمككا َفاقعككدوا َفصك هكلى َقاعككدا و ه
خرج كل
نن
َ
صككلوا نق نعككودا"ّ ،
ن
َ
َ َ
َ
َ
َ َ
()2
()1
األ رم وَيره .وهذا إسناد صحيح.
نص الحديث من الطبقات المبري لبن سعد:
َّللا ب نكن
ان بن نع َيي َن َةَ ،عن ه َشام بن نعرَوَةَ ،عن أبيلَ ،وأَخ َب َرني َعب نكد ه
أَخ َب َرَنا الَفض نل ب نن ند َكينَ ،عن نسف َي َ
ه
ان ب نن ب َاللَ ،عن َيح َيى بن َسعيدَ ،عن
َمسَل َم َة بن َقع َنب ال َحار ُّيَ ،و َخالند ب نن نم َخلدَ ،قا َ  :أَخ َب َرَنا نسَلي َم ن
َن أنسيد بن الحضير َكان يؤُّم َقومل َفاشتَ َكىَ ،ف ه
ان ب نكن
كال نسكَلي َم ن
َبشير بن َي َسار« :أ ه َ َ َ ن َ
َ َن َ ن
صلى بهكم َقاعكدا» َق َ
َ
ب َالل في حدي لَ« :ف ه
اءهن نق نعودا»
َ
َ
صلوا َوَر َ
أولا :تخريج الحديث:
خرجل ابن عساكر( )90 9من طريق ابن سعد ،به ،بنحوه .
أ ّ
خرج كل اب ككن أبككي ش ككيبة(،222 1ح ،)7212وابككن المن ككذر(،131 1ح ،)1312مككن طرل ككق
وأ ّ
خرجل الطحاوي ()020 21من طرلق أنس بن عياض .
يزيد بن هارون ،وأ ّ
كالهما ( يزلد ،وأنس) تابعا سليمان بن بالل في الرواية عن يحيي بن سعيد .
خرجل ابن عبد البر( ،)209 1من طريق يحيى بن س نعيد األ نصارني ،به ،بنحوه .
أ ّ
خرجك ك ك ك كل أب ك ك ك ككو داود(الص ك ك ك ككالة باب اإلم ك ك ك ككام يص ك ك ك ككلي قاع ك ك ك ككدا،212 2،ح ،)137والح ك ك ك ككاكم
وأ ّ

(،017 0ح ،)2111من طريق حصين بن سعد عن أسيد بن حضير ،بنحوه ،مختص ار.

ه
(السك َكنن) َ ،وتلميك نذ اإل َمككام
صكّكنف ُّ
( )1أنَبككو َبكككر أَح َمك نكد بك نكن نم َح همككد بككن َهككانئ اإلسك َكك ُّ
افي األَ ك َكرم الطككائ ُّي ،أ َ
َحككد األَعكالَمَ ،و نم َ
أَح َمد.
( )2فتح الباري ،كتاب األذان ،باب إنما جعل اإلمام ليؤتم بل221 1 ،
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ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
العككالم ،ه
الزاهك نكد ،أنَبككو الَقاسككم،
ان بككن نجبك نكرو َن النقر ن
طبك ُّ
َ .2عبك نكد الك َكوار بك نكن نسككف َي َ
كي ،ن
الم َحك ّكد ن  ،ال َّق ك نة َ ،ن
ه
الحبيككب( ،)1وقككال أبككو عمككر بككن الحك هكذاء " :،كككان شككيخا صككالحا عفيفككا " مككات سككنة
كب ب َ
المَلقك ن
ن
ال مائة وخمس وتسعون(.)2

ف بن َناصح ،أبو دمحم ،مكولى الوليكد بكن عبكد الملكك ،إمكام
اسم ن
بن أَص َب َغ بن نم َح همد بن نيو نس َ
َ .1ق ن
()3
من أئمة الحدي  ،حافظ مك ر مصنف ،مات سنة ال مائة وأربعون.
()5

بن َو ه
الحافظ.
ضاح بن َبزلع ،أبو عبد هللا األموي ،المرواني ( ،)4القرط
 .0نم َح همند ن
بي َ
ن ن ّ
ّ
السرح ،أَبو ه
الطاهر ،قة ،من العاشكرة ،مكات سكنة
بن َعمرو بن َعبد هللا بن َعمرو بن ه
 .1أَح َمند ن
ن
()6
خمسين ،روى لل مسلم ،وأبو داود ،والنسائي ،وابن ماجل.
ضككم َرَة المككدني ،قككة ،مككن ال امنككة،
ضككم َرَة ،أوعبككد الككرحمن اللي ككي ،أبككو َ
كس بك نكن ع َيككاض بككن َ
 .2أ ََنك ن
()7
مات سنة مائتين ولل ست وتسعون سنة ،روى لل الجماعة.
كي ،أنَبككو نم َح همككد ،قككة ،مككن ال امنككة ،مككات سككنة سككبع وسككبعين،
كي التهيمك ُّ
ان بك نكن ب كالَل النق َرشك ُّ
 .1نس كَلي َم ن
()8
روى لل الجماعة.
بن َسعيد األنصاري ،قة بت ،من الخامسة ،سبقت ترجمتل حدي
َ .7يح َيى ن

رقم (.)20

الح ك ككار هي ،م ك ككولى األنص ك ككار ،مك ككدني ،ق ك ككة فقي ك ككل ،م ك ككن ال ال ك ككة ،روى ل ك ككل
 .8نب َشك ككير ب ك ككن َي َس ك ككارَ ،
()9
الجماعة.

( )1سير أعالم النبالء .81 27
( )2ال قات مما لم يقع في الكتب الستة .231 1
( )3أنظر :سير أعالم النبالء  ،171 22تذكرة الحفاظ .19 0

( )4هذه النسبة إلى مروان بن الحكم ،وهو والد المروانية ،واليل ينسبون ،األنساب .132 21
( )5أنظر :تذكرة الحفاظ  ،211 1تارلخ اإلسالم .818 1
( )6أنظر :تقرلب التهذيب ص ،80مشيخة النسائي  ،21سير أعالم النبالء .11 21
( )7أنظر :تقرلب التهذيب ص ،222الكاشف  ،121 2سؤا ت ابن أبي شيبة ص .228
( )8أنظر :تقرلب التهذيب ص ،123الكاشف  ،127 2ال قات بن حبان .088 1

( )9أنظر :تقرلب التهذيب ص ،211الطبقات الكبري  ،030 2سير أعالم النبالء .292 1
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ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
صككحيح" (،)1
إسككناده صككحيح؛ ورجالككل قككات .وقككال ابككن حجككر  ":ورواه ابككن ال نمنككذر بإسك َكناد َ
وقال شعيب األرنؤوط  ":رجالل قات رجال الشيخين" (. )2
******
حديث رقم (:)02
كال :سكألت نافعكا ،فقلكت :أككان
قال ابن رجبّ . . ." :
خرجل حرب بإسناد صحيح ،عن ابن جكرلا ،ق َ
()3
فقال :نعم قليال.
اب َن نع َم َر إ َذا َكب َهر في ه
الص َالة َيرَف نع َأر َس نل َوَوج َه نل إلى السماء؟ َ
نص الحديث من كتاب مسائل حرب من أول كتاب الصالة:
(
كألت نافعكا ,فقلكت:
ّ
حد نا دمحم بن الوزلر قال :حد نا الولي نكد بكن نمسكلم ،قكال أخبرنكي ابكن نج َكرلا ،قكال :س ن
()4
ابن عمر إذا كبهر بالصالة يرفع رأسل ووج َهل ق َبل السماء؟ فقال :نعم "
أكان ن

أولا :تخريج الحديث:
خرجل عبد الرزاق(الصالة باب تكبيرة ا فتتاح،17 1،ح،)1221عن ابن جريج ،بنحوه .
أ ّ
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
مي
الح َكم ،أبو عبد هللا ُّ
السَل ُّ
 .2دمحم بن الوزلر بن َ
()6
سنة خمسين ،روى لل أبي داود .

()5

الدمشكقي ،قكة ،مكن صكغار العاشكرة ،مكات

الد َمشكق ُّي ،قكة لكنكل ك يكر التكدليس والتسكوية،
الوليد بكن نمسكلم القرشكي ،مكو هم أبكو العبكاسّ ،
َ .1
من ال امنة ،مات آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وتسعين ،روى لل األربعة(.)7

( )1فتح الباري بن حجر .271 1
( )2شرح مشكل اآل ار .021 21

( )3فتح الباري ،كتاب األذان ،باب رفع اليدين في التكبيرة األولي.011 1 ،
قبل َرفع اليدين ،ص ،21ح.12
( )4كتاب مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصالة ،باب التكبير َ
( )5نسبة الي قبيلة من العرب مشهورة يقال لها سليم بن منصور ،األنساب .282 7
( )6أنظر :تقرلب التهذيب ص ،222تهذيب التهذيب  ،233 9تارلخ اإلسالم .2122 2
( )7أنظر :تقرلب التهذيب ص  ،281الكاشف  ،022 1ال قات للعجلي .011 1
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العزلكز بكن نج َكرلا األمكوي ،مكو هم المككي ،قكة فقيكل فاضكل وككان يكدّلس
الملك ن
بن َعبد َ
َ .0عبند َ
ولرسل ،من السادسة ،مات سنة خمسين ،وقد جاز السبعين ،روى لل الجماعة(.)1
 .1نافع مولي ابن عمر ،قة بت مشهور ،سبقت ترجمتل حدي

رقم (.)7

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناده صحيح؛ ورجالل قات.
وأمككا تككدليس ابككن ج كرلح فهككو مككن المرتبككة ال ال ككة فككي المدّلس كين( ،)2وقككد صك ّكرح بالسككما فككي
الحدي (قال ،قلت) ،وأما إرسالل فلم يرسل عن نافع ،ولرسل عن أبي الزناد( .)3وأمكا تكدليس
صرح بالسما .
الوليد بن مسلم ،فهو من الرابعة من طبقات المدّلسين وقد ّ

()4

*******
حديث رقم (:)01
قال ابن رجب . . ." :وروى َعاصم بن نكَليب ،عن َعبد ال هكرح َمن بكن األَس َكود ،عكن َعلَق َمك َة ،قكال :قكال
ه
كالَ :فَبَلك َكغ
كول ه
َّللا  ه
الص َكال َة َف َكهبك َكر َوَرَف َكع َي َديكل َفَل همككا َرَك َكع َ
طهبك َ
كق َي َديكل َبكي َن نرك َبتَيككل» َق َ
عبكد هللاَ :عل َم َنكا َرنسك ن
ه
كاك َعَلككى الك ُّكرك َبتَين»،
َم َرَنككا ب َه ك َذا َيعنككي «اإلم َسك َ
َذلك َ
كك َسككعداَ ،فَقك َ
صك َكد َق أَخككيَ ،قككد نكنككا َنف َعك نكل َه ك َذا نك هم أ َ
كالَ :
()5
خرجل أبو داود والنسائي والدارقطني ،إسناد صحيح ثابت.
ّ
نص الحديث من سنن أبي داود:
لسَ ،عن َعاصم بن نكَليبَ ،عن َعبكد ال هكرح َمن بكن األَس َكود،
َحهد ََنا نع َم ن
ان ب نن أبي َشي َب َةَ ،حهد ََنا اب نن إدر َ
ه
كق َي َديكل
كول ه
كال َعب نكد ه
َّللا  ه
الص َكال َة َف َكهب َكر َوَرَف َكع َي َديكل َفَل همكا َرَك َكع َ
طهب َ
َّللاَ « :عل َم َنكا َرنس ن
كالَ :ق َ
َعن َعلَق َم َةَ ،ق َ

ه
َم َرَن ككا ب َهك ك َذا َيعن ككي
كالَ :فَبَل ك َكغ َذل ك َ
كك َس ككعداَ ،فَق ك َ
َب ككي َن نرك َبتَي ككل» َق ك َ
ص ك َكد َق أَخ ككيَ ،ق ككد نكن ككا َنف َع ك نكل َهك ك َذا نك ك هم أ َ
كالَ :
()6
الرك َبتَين»
اك َعَلى ُّ
«اإلم َس َ
( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص  ،010سير أعالم النبالء  ،012 1الطبقات الكبري .192 2
( )2طبقات المدّلسين ص  ،12ت.80

( )3المراسيل بن أبي حاتم ص ،200ت.100
( )4طبقات المدّلسين ص ،22ت.217

( )5فتح الباري ،كتاب األذان ،باب وضع األكف على الركب في الركو .221 7 ،

اب َمن َذ َك َر أَهن نل َيرَف نع َي َديل إ َذا َق َام م َن ال ّنتَين ،299 2 ،ح.717
( )6سنن أبي داود ،كتاب الصالةَ ،ب ن
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أولا :تخريج الحديث:
خرجل البيهقي (الصالة من لم يذكر الرفع إ عند ا فتتاح،221 1،ح )1201عن عثمان
أ ّ

خرجكل
الربن ن
بن أبي شيبة ،والبخاري في قرة العينكين (ص ،18ح )01عن الحسلن بلن َّ
يلب ،وأ ّ

أحمكد(،71 7ح )0971عن يحيلي بلن آدم ،وابكن الجارود(الصكالة صكفة صكالة النبكي ،
،29 2ح )291عن على بن خشرم ،والدارقطني(الصالة باب ذكر التطبيق واألمر باألخذ
بالركب ،207 1،ح )2182عن أبي س نعيد األش ّج.
جميعهم من طريق عبد هللا بن إدريس ،بإسناده ،بنحو لفظه.
خرجك كل مس ككلم (المس ككاجد الندب إل ككى وض ككع األي ككدي ،079 2 ،. . .ح )201علللن علقملللة
وأ ّ
واألسود معا ،عن ابن مسعود ،بنحوه.
ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
كي( ،)1أبككو الحسككن ابككن أبككي شككيبة ،الكككوفي ،قككة حككافظ
العبسك ُّ
 .2نع َمك ن
كان بك نكن نم َح همككد بككن إب كراهيمَ ،
شكهير ،ولككل أوهككام ،مكن العاشكرة ،مككات سككنة تسكع و ال ككين ولككل كال و مككانون سككنة ،روى لككل
الجماعة إ الترمذي.

()2

كس بككن َيزلك َكد بككن َعبككد الك هكرح َمن ،األَود ُّي( ،)3أبككو دمحم الكككوفي ،قككة فقيككل عابككد،
َ .1عبك نكد هللا بككن إدرلك َ
()4
من ال امنة ،مات سنة ا نتين وتسعين ولل بضع وسبعون سنة ،روى لل الجماعة.
كي ( ،)5الكككوفي ،مككن الخامسككة ،مككات سككنة بضككع و ال ككين روى لككل
الجرمك ُّ
َ .0عاصك نكم بك نكن نكَليككبَ ،
الجماعة إ البخاري تعليقا(.)6

و قة ابن سعد( ،)7وابن معين( ،)8والعجلي( ،)9والنسائي( ،)10وذكره ابن حبان في ال قكات(،)11

( )1نسبة إلى عبس بطن من َطفان ،األنساب .133 9
( )2أنظ ككر :تقرل ككب الته ككذيب ص  ،081ته ككذيب الته ككذيب  ،219 7الج ككرح والتع ككديل  ،211 1ال ق ككات للعجل ككي
.203 1
( )3هذه النسبة الى أود بن صعب بن سعد العشيرة من منحا ،األنساب .082 2
( )4أنظر :تقرلب التهذيب ص  ،192سير أعالم النبالء  ،11 9الطبقات الكبري  ،089 1ال قات للعجلي .12 1
( )5هذه النسبة إلى جرم وهي قبيلة من اليمن ،األنساب .122 0
( )6تقرلب التهذيب ص.181
( )7الطبقات الكبري .012 1
( )8من كالم ابن معين في الرجال ص.11
( )9ال قات للعجلي .93 1
( )10تهذيب الكمال .208 20
( )11ال قات بن حبان.121 7
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وابن شاهين( ،)1وأحمد بن صالح المصري( ،)2والذهبي(.)3
وقككال ابككن المككديني " :يحككتا بككل إذا أنفككرد"( ،)4وقككال أحمككد " :بككأس بحدي ككة"( ،)5وقككال أبككو

حاتم" :صالح"( ،)6وقال ابن حجر " :صدوق رمي باإلرجاء"(.)7
ويميل الباح

إلى " تو يق الراوي".

كي( ،)8قككة ،مككن ال ال ككة مككات سككنة تسككع
َ .1عبككد الك هكرح َمن بككن األَسك َكود بككن يزلككد بككن قككيس الهن َخعك ُّ
()9
وتسعين ،روى لل الجماعة.
كي ،قكة بكت فقيكل عابكد ،مكن ال انيكة ،مكات بعكد
َ .2علَق َمة بن َقيس بكن َعبكد هللا ،أنَبكو شكبل الهن َخع ُّ
()10
الستين وقيل بعد السبعين ،روى لل الجماعة.
ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناده صحيح؛ ورجالل قات ،وهذا الحدي
في هذا الحدي

 .والحدي

ليس من أوهام ع مان بن أبي شكيبة ،فقكد توبكع

في صحيح مسلم كما سبق في التخرلا.

شعيب األرنؤوط فقال :حدي
وقد صححل الشيخ َ

صحيح( ،)11وكذلك الشيخ األلباني.

*******

( )1تارلخ أسماء ال قات ص.223
( )2تارلخ أسماء ال قات ص.223

( )3من تكلم فيل وهو مو وق ص.231
( )4من تكلم فيل وهو مو وق ص.231
( )5الجرح والتعديل .023 1
( )6الجرح والتعديل .023 1

( )7تقرلب التهذيب ص.181
( )8هذه النسبة إلى النخع ،وهي قبيلة من العرب نزلت الكوفة ،ومنها انتشر ذكرهم ،األنساب .11 20
( )9أنظر :تقرلب التهذيب ص  ،001الكاشف  ،112 2تهذيب التهذيب .213 1

( )10أنظر :تقرلب التهذيب ص  ،097سير أعالم النبالء  ،20 1الطبقات الكبري .91 1
( )11سنن أبي داود ،ت األرنؤوط.11 1 ،

( )12صحيح وضعيف سنن أبي داودح .717
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حديث رقم (:)07
قككال ابككن رجككب . . ." :وقككال اإلمككام أحمككد فككي حككدي َمالككك بككن ال نحك َكولر فككي ا سككتواء إذا رفككع أرسككل
()1
من السجدة ال انية في الركعة األولى ،قال :هو صحيح ،إسناده صحيح.
نص الحديث من مسند أحمد:
حهد َنا يونس ،حهد َنا ح هماد بن َزلد ،حهد َنا أَيُّوب ،عن أبي ق َالبك َة ،عكن مالكك بكن الحكولر ه
اللي كي ،أَهن نكل
َ َ
َ
ن َ
َ َ ن نن َ َ َ
نَ
َ َ َ
ّ
صك َكالة،
صك َكالةن َرنسكول ه
كال ألَصك َكحابل َيومكا :أَ َ أنر ن
كالَ :وَذل َ
لكككم َكي َ
َّللا ؟ َقك َ
َق َ
كك فككي ََيكر حككين َ
كف َك َانككت َ
ص َب َقائما نه َنيهة ،ن هم َس َج َد ،ن هم َرَف َكع َأر َس نكل
ام ،ن هم َرَك َع َفأَم َك َن ُّ
الرنكو َ ،ن هم َرَف َع َأر َس نل َوانتَ َ
ام َفأَم َك َن الق َي َ
«َفَق َ
ظكر هنهيكة ،نك هم سكجد»َ ،قكال أَبكو ق َالبك َةَ :ف ه
ص َكالة َشكيخ َنا َهك َذا،
َوني َكّب نر في ال نجنلكوس ،نك هم انتَ َ َ ن َ
َ ََ
َ
َ ن
ص َكالة َك َ
صكلى َ
َ

كت َعم َكرو ب َكن َسكل َم َة
كان َي نكؤُّم َعَلكى َعهكد الهنب
َيعني َعم َرو ب َكن َسكل َم َة ال َجرم ه
كوبَ :ف َأرَي ن
كيَ ،وَك َ
كال أَُّي ن
كي َ ،ق َ
ّ
الرك َعكة
كام م َكن ه
ان إ َذا َرَف َكع َأر َس نكل م َكن ه
َيص َن نع َشيئا َ أ ََر ن
اكم تَص َن نع َ
ون نلَ « :ك َ
السكج َدتَين اسكتَ َوى َقاعكدا ،نك هم َق َ
()2
األنوَلى َوال هال ة»
أولا :تخريج الحديث:
كام
خرجل البخاري (األذان َكي َ
أ ّ
كف َيعتَم نكد َعَلكى األَرض إ َذا َق َ
وأبو داود (الصالة ُّ
الن نهوض في الَفرد ،111 2 ،ح)811

الرك َعكة ،211 2 ،ح،)811
م َكن ه
من طريق أيوب ،بنحوه.

خرجك ك كل النس ك ككائي(التطبيق ا عت َم ك ككاد َعَل ك ككى األَرض،101 1،ح ،)2220واب ك ككن أب ك ككي ش ك ككيبة
وأ ّ
الصك َكالة،018 2،ح ،)1332ملللن طريللق خاللللد،
(الصككالة في ه
الرنجككل َيعتَمك نكد َعَلككى َي َديككل فككي ه
بنحوه .كالهما (أيوب وخالد) عن أبي قالبة ،بل.
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
كؤد نب ( ،)3قكة بكت ،مكن صكغار التاسكعة،
الم ّ
 .2نيونن نس ب نكن نم َح همكد بكن نمسكلم ،البغكدادي ،أبكو دمحم ن
()4
مات سنة سبع ومائتين ،روى لل الجماعة.

( )1فتح الباري ،كتاب األذان من استوى قاعدا في وتر من صالتل م نهض.182 7 ،
( )2مسند أحمد ،بقية حدي

مالك بن الحولر  ،210 07 ،ح .13209

( )3نسبة لمن يعلم الصبيان والناس األدب واللغة ،األنساب .170 21

( )4أنظر :تقرلب التهذيب ص  ،121الكاشف  ،131 1تهذيب التهذيب  ،117 22الطبقات الكبري .007 7
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ضكم ُّي( ،)1أبكو إسكماعيل البصكري ،قكة بكت فقيكل ،مكن
الجه َ
َ .1ح هم ناد ن
بن َزلد بن درَهكم األَزد ُّيَ ،
()2
كبار ال امنة ،مات سنة تسع وسبعين ،ولل إحدى و مانون سنة ،روى لل الجماعة.
السخت َيان ُّي ،قة بت حجة ،سبقت ترجمتل حدي
 .0أَيُّو نب ن
بن أبي تَمي َم َة ّ

رقم (.)1

كي ،أبك كو قالََبك ك َة البص ككري ،ق ككة فاض ككل ك ي ككر
الجرم ك ُّ
َ .1عب ككد هللا ب ككن َزل ككد ب ككن َعم ككرو ،أو ع ككامر َ
()4
اإلرسال( ،)3من ال ال ة ،مات سنة أربع ومائة ،روى لل الجماعة.
ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
خرجل البخاري رحمل هللا .
إسناده صحيح؛ ورجاله ثقات .وقد أ ّ
وأما أرسال أبي قالبة فهو لم يرسل عن مالك بن الحولر .

()5

*******
حديث رقم (:)01
كال:
طكارق بكن ش َكهابَ ،عكن الهنب
خلرج أبلو داود بإسلناد صلحيحَ ،عكن َ
قال ابن رجب . . ." :و ّ
كي َ ق َ
ّ
صكب ٌّي،أَو َمكرلض"،
اعة إ ه أَرَب َعةَ :عبد َممنلكوك،أَو ام َأ
"ال نج نم َع نة َح ٌّق َواجب َعَلى نك ّل نمسلم في َج َم َ
كرَة،أَو َ
كي َ وَلكم َيس َكمع من نكل َشكيئا" ،قكال البيهقكي :وقكد وصكلل
ال أنَبو َد ناوَدَ « :
طار نق ب نكن ش َكهابَ ،قكد َأرَى الهنب ه
َق َ
بعضهم عن طارق ،عن أبي موسى األشعري ،عن النبي ،وليس وصلل بمحفوظ.

()6

( )1هذه النسبة إلى الجهاضمة وهي محلة بالبصرة ،األنساب .101 0
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص  ،278تهذيب التهذيب  ،9 0الكاشف  ،019 2ال قات للعجلي .029 2
( )3طبقات المدّلسين ص  ،12رقم  ،22وهو من المرتبة األولي.

( )4أنظر :تقرلب التهذيب ص  ،031سير أعالم النبالء  ،118 1تهذيب التهذيب .111 2
( )5المراسيل بن أبي حاتم ص.223

( )6فتح الباري ،كتاب الجمعة ،باب فرض الجمعة.12 8 ،
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نص الحديث من سنن أبي داود:
ه
يم بكن نم َح همكد ابكن
هاس ب نن َعبكد ال َعظكيمَ ،حكهد َني إس َكح ن
َحهد ََنا َعب ن
اق ب نكن َمن ن
صكورَ ،حكد ََنا نه َكرلمَ ،عكن إب َكراه َ
كق َواجكب َعَلكى
طارق بن ش َهابَ ،عكن الهنب
كال " :ال نج نم َعك نة َح ٌّ
ال نمنتَشرَ ،عن َقيس بن نمسلمَ ،عن َ
كي َ ق َ
ّ
كال أنَب ككو َد ناوَد:
اع ككة إ ه أَرَب َع ككةَ :عب ككد َممنل ككوك ،أَو ام ك َأ
نك ك ّكل نمس ككلم ف ككي َج َم َ
صك كب ٌّي ،أَو َم ككرلض "َ ،ق ك َ
كرَة ،أَو َ
()1
طار نق ب نن ش َهابَ ،قد َأرَى الهنب هي َ وَلم َيس َمع من نل َشيئا»
«َ
أولا :تخريج الحديث:
خرجل الطبراني (،012 8ح  ،)8311والبيهقي(الجمعة من تجب عليل الجمعة،111 0 ،
أ ّ
ح )2278كالهما بإسناد أبي داود.
خرجل الطبراني في المعجم األوسكط (،11 1ح  )2179عن أبي بك نر ب نن أبي شيبة ،عن
وأ ّ
إسحاَ بن منصور ،به ،بنحوه.
خرج ك كل البيهقك ككي فك ككي فضك ككائل األوقك ككات ( ،182 2ح ،)110ومعرفك ككة السك ككنن (،019 1ح
وأ ّ
 ،)1011والحاكم ( ،112 2ح ،)2311من طريلق عبيلد بلن مح َّملد ال نعجلنلي ع نلن العَّب ن
لاس
ب نن عب ند الع نظيمن ،به ،لمنه قال عن طارَ بن شهاب عن أبي موسى األشعري ،موصولة.

صَل نل بذكر أبي
وقال البيهقيَ " :وَرَواهن نع َبيند ب نن نم َح همد العجل ُّي َعن ال َعبهاس بن َعبد ال َعظيم َف َو َ
وسى األَش َعر ّي فيلَ ،وَلي َس ب َمحنفوظ "(.)2
نم َ

ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:

الفضككل ،قككة حككافظ ،مككن كبككار الحاديككة
العظككيم بككن إسك َكماعي َل بككن تَوَبك َة ،أنَبككو َ
كاس بك نكن َعبككد َ
َ .2عهبك ن
()3
عشرة ،مات سنة أربعين ،روى لل الجماعة إ البخاري تعليقا.
السكنلوَلي( ،)4أبككو عبككد الككرحمن ،مككن التاسككعة ،مككات سككنة أربككع ومككائتين،
صككور َ
 .1إسك َكحاق بككن َمن ن
()5
روى لل الجماعة.

( )1سنن أبي داود ،أبواب الجمعة ،باب الجمعة للمملوك و المرأة ،183 2 ،ح.2317
( )2السنن الكبري للبيهقي ،111 0 ،ح .2278

( )3أنظر :تقرلب التهذيب ص  ،190الكاشف  ،202 2تهذيب التهذيب .212 2
( )4هذه النسبة إلى بنى سلول ،األنساب .289 7
( )5تقرلب التهذيب ص .230
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قككال العجلككي" :كككوفي َق كة"( ،)1وذك كره ابككن حبككان فككي ال قككات( ،)2وقككال الككذهبي":أحككد ال قككات

األع ككالم"( .)3وق ككال اب ككن مع ككين " :ل ككيس ب ككل ب ككأس"( ،)4وق ككال اب ككن حج ككر" :ص ككدوق تكل ككم في ككل
للتشيع"(.)5

ويميل الباح

إلى " تو يق الراوي".

الب َجل ُّي ( ،)6أبو دمحم الكوفي ،من كبار التاسعة ،روى لل الجماعة.
بن نسف َي َ
 .0نه َرل نم ن
ان َ

()7

كان َقككة "( ،)8وقككال ابككن معككين " :قككة "( ،)9وقككال العجلككي:
قككال ابككن سككعد " :مككن أَننفسككهم َوَكك َ
" ق ككة"( ،)10وق ككال أب ككو ح ككاتم " :ق ككة"( ،)11وق ككال ال ككذهبي " :ب ككت"( ،)12وذكك كره اب ككن حب ككان ف ككي

ال قات(.)13

وقال الدارقطني " :صدوق "( ،)14وقال ابن حجر " :صدوق"(.)15
ويميل الباح

إلى " تو يق الراوي".

الهمك ك َكدان ُّي( ،)16قكككة ،م ككن الخامسكككة ،روى لكككل
المنتَشك ككر بك ككن األَج ك َكد َ
 .1إب ك َكراهي نم بك ك نكن نم َح همك ككد ب ككن ن
()17
الجماعة.
( )1ال قات للعجلي .113 2

( )2ال قات بن حبان .221 8
( )3الكاشف .109 2
( )4تارلخ ابن معين ،الدارمي ص .19
( )5تقرلب التهذيب ص .230

( )6هذه النسبة الى قبيلة بجيلة ،وقيل ان بجيلة اسم أمهم ،األنساب .92 1
( )7تقرلب التقرلب ص.272

( )8الطبقات الكبري .081 1
( )9تارلخ ابن معين ،الدارمي ،ص .111
( )10ال قات للعجلي .011 1

( )11الجرح والتعديل .227 9
( )12الكاشف .002 1
( )13ال قات بن حبان .288 7
( )14سؤا ت الحاكم للدارقطني ص .182
( )15تقرلب التقرلب ص.272

( )16هي منسوبة إلى همدان ،وهي قبيلة من اليمن نزلت الكوفة ،األنساب .129 20

( )17أنظر :تقرلب التهذيب ص ،90الكاشف  ،111 2ال قات للعجلي  ،131 2الطبقات الكبري .021 1
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َ .2قي نس ب نن نمسلم ال َج َدل ُّي ( ،)1أبو عمرو الكوفي ،قة رمكي باإلرجكاء ،مكن السادسكة ،مكات سكنة
()2
عشرلن ،روى لل الجماعة.

()3
كي ،أبككو عبككد هللا الكككوفي،،
َ .1
كي  ،ال َب َجلك ُّ
طككار نق بك نكن شك َكهاب بككن َعبككد َشككمس بككن نمسككل َم َة األَح َمسك ُّ
()4
مات سنة ا نتين و مانين ،روى لل الجماعة.

قككال ابككن معككين " :قككة "( ،)5وقككال العجلككي " :مككن أَصك َكحاب عبككد هللاَ ،قككةَ ،وقككد رأى الهنبككي ،)6("
ص ككح َبة"( ،)7وق ككال العالئ ككي " :يلح ككق حدي ككل بم ارس ككيل
وق ككال أب ككو زرع ككةَ " :ل ك نكل نرؤَي ككة َوَلي َس ككت َل ك نكل ن
الصحابة"( ،)8وذكره ابن عبد البر في اإلستيعاب( ،)9وقال ابن حجر " :قال أبو داود :رأى النبي
 ولم يسمع منل"(.)10

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
كان فيككل إرسكال َف نهك َكو نمرَسككل
"هك َذا ال َحكدي ن وأن َكك َ
إسكناده صككحيح؛ ورجالكل قككات .قككال البيهقكيَ :
كي  وان َل ككم َيسك َكمع من ك نكل( . )11وقككال اب ككن
َجّيككدَ ،ف َ
ين َوم هم ككن َأرَى الهنبك ه
كارق مككن خ َي ككار التهككابع َ
طك َ

النبكي  فهكو صكحابي علكى ال ّكراجح ،واذا بكت أنكل لكم يسكمع منكل
حجر " :إذا بت أنكل لقكي ّ
النسكائي ع ّكدة أحاديك ،
الراجح ،وقد أخ ّكر لكل
فروايتل عنل مرسل صحابي ،وهو مقبول على ّ
ّ ّ
وذلك ككك مصك ككير منك ككل إلك ككى إ بك ككات صك ككحبتل"( .)12وقك ككد صك ككححل الشك ككيخ شك ككعيب األرنك ككؤوط(،)13
واأللباني(.)14

*******
( )1هو منسوب إلى جديلة األنصار ،األنساب .127 0
()2
()3
()4
()5

أنظر :تقرلب التهذيب ص ،128الكاشف  ،212 1ال قات للعجلي .111 1
هذه النسبة الى أحمس وهي طائفة من بجيلة ،األنساب .212 2
تقرلب التقرلب ص ،182الكاشف .222 2
تهذيب التهذيب .0 2

( )6ال قات للعجلي .127 2

( )7المراسيل بن أبي حاتم ص .98
( )8جامع التحصيل ص .133

( )9اإلستيعاب في معرفة األصحاب .722 1
( )10تقرلب التقرلب ص ،182الكاشف .222 2
( )11السنن الكبري ،113 0 ،ح.2101
( )12اإلصابة في تمييز الصحابة .121 0
( )13سنن أبي داود ،ت األرنؤوط .192 1

( )14صحيح وضعيف سنن أبي داودح.2317
61

الباب األول

الفصل األول :نماذج من األحاديث التي صححّها ابن رجب في فتح الباري

منهج ابن رجب في تصحيح

حديث رقم (:)09
كاع نة هالتكي تكذكر مكن َيكوم
قال ابن رجب . . ." :قال َعب َد ه
اعةَ ،و ه
الس َ
َّللا ب َن َس َالم :الهن َهار ا َنتَا َعش َرَة َس َ
وسككى بك نكن نعق َبك َة ،أَهنك نكل
ال نج نم َعككة آخك َكر َسك َ
كاعات الهن َهككار "ّ ،
خرجكل عبككد الككرزاقَ ،عككن ابككن نجك َكرلاَ ،حكهد َني :نم َ
()1
صحيح.
إسناد
َّللا ب َن َس َالم يقولل " وهذا
الرح َمن ،أنل سمع َعب َد ه
َسم َع أ ََبا َسَل َم َة ب َن َعبد ه
ٌ
ٌ
نص الحديث من مصنف عبد الرزاَ:
كول:
وسى ب نن نعق َب َة ،أَهن نل َسكم َع أ ََبكا َسكَل َم َة ب َكن َعبكد ال هكرح َمن بكن َعكوف َينق ن
َعن ابن نج َرلاَ ،ق َ
ال َحهد َني :نم َ
ه
يهككا مككن َيككوم
َسككمع نت َعبك َكد ه
كاعةَ ،و ه
السك َ
كولَ « :كالهن َهككار ا َنتَككا َعشك َكرَة َسك َ
َّللا بك َكن َسك َكالم َينقك ن
كاع نة التككي نيككذ َك نر ف َ

اعات الهن َهار»(.)2
ال نج نم َعة َما نيذ َك نر آخ َر َس َ

أولا :تخريج الحديث:
خرج كل ابككن المنككذر(أبك كواب فضككائل الجمعككة ،وقككت الس ككاعة التككي يسككتجاب فيه ككا،21 1 ،..
أ ّ
ح ،)2711عن إسحاَ عن عبد الرزاَ عن ابن جريج ،بإسناده ،بنحو لفظل.

ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:

رقم (.)22

العزلز بن نج َرلا ،قة يدلس ولرسل ،سبقت ترجمتل حدي
الملك ن
بن َعبد َ
َ .2عبند َ
كي ،األسككدي ،مككولى آل الزبيككر ،قككة فقيككل إمككام فككي
 .1نمو َسككى بك نكن نعق َب ك َة بككن أبككي َعهيككاش النق َرشك ُّ
()3
المغازي ،من الخامسة ،مات سنة إحدى وأربعين ،روى لل الجماعة.
 .0أبو سلمة بن عبد الرحمن ،قة ،سبقت ترجمتل حدي

رقم (.)29

ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
إسللللناده صللللحيح؛ ورجاللللله ثقللللات .وأم ككا ت ككدليس اب ككن جك كرلح فه ككو م ككن المرتب ككة ال ال ككة ف ككي
المدّلس كين( ،)4وقككد صك ّكرح بالسككما فككي الحككدي
الزناد ،وليس في حدي نا أبو الزناد(.)5

( َح كهد َني) ،وأمككا إرسككالل فهككو يرسككل عككن أبككي

*******
( )1فتح الباري ،كتاب الجمعة ،باب الساعة التي في يوم الجمعة.188 8 ،
( )2مصنف عبد الرزاق ،كتاب الجمعة ،باب الساعة في يوم الجمعة ،111 0 ،ح.2279
( )3أنظر :تقرلب التهذيب ص ،221سير أعالم النبالء  ،221 1ال قات للعجلي .032 1
( )4طبقات المدّلسين ص  ،12ت.80

( )5المراسيل بن أبي حاتم ص ،200ت.100
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الفصل الثاني
نماذج من األحاديث التي جودها وحسّنها ابن رجب في فتح الباري
المطلب األول :نماذج من األحاديث التي جودها ابن رجب في فتح الباري :
حديث رقم (:)02
كال:
قال ابن رجكب . . ." :وفكي (سكنن أبكي داود) مكن حكدي عكرَمك َةَ ،عكن بعكض أزوا النبكي  ،ق َ
()1
ان إ َذا أ ََرَاد م َن ال َحائض َشيئا ،أَلَقى َعَلى َفرج َها َوبا" .واسناده جيد.
" َك َ
نص الحديث من سنن أبي داود:
كوبَ ،عككن عكرَمك َةَ ،عككن َبعككض أَزَوا الهنبككي  "أ ه
َن
يلَ ،حكهد ََنا َح همككادَ ،عككن أَُّيك َ
وسككى بك نكن إسك َكماع َ
َحكهد ََنا نم َ
ّ
()2
ان إ َذا أ ََرَاد م َن ال َحائض َشيئا ،أَلَقى َعَلى َفرج َها َوبا "
الهنب هي َ ك َ
أولا :تخريج الحديث:
خرجل البيهقي في معرفة السنن واآل ار( ،222 23ح )21327بإسناد أبي داود السابق.
أ ّ
خرجل البيهقي(الحيض الرجل يصكيب مكن الحكائض،118 2،ح ،)2231علن حفلص ابلن
وأ ّ
عمر عن حماد بن سلمة ،به ،بنحوه.
ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:

 .2نمو َسى بن إس َماعي َل المنَقر ّي( ،)3أبكو سكلمة التهنبكوَذك ُّي ( ،)4قكة بكت ،مكن التاسكعة ،مكات سكنة
()5
ال وعشرلن ،روي لل الجماعة.
البصر ُّي ،أبو سلمة ،قل عابد أ بت الناس في ابت ،وتغير حفظل
َ .1ح هم ناد ن
بن َسَل َم َة بن دي َنار َ
()6
بأخرة ،من كبار ال امنة ،مات سنة سبع وستين ،روي لل الجماعة ا البخاري تعليقا.

( )1فتح الباري ،كتاب الحيض ،باب مباشرة الحائض.02 1 ،

يب من َها َما ندو َن الج َما  ،72 2 ،ح.171
( )2سنن أبي داود ،كتاب الطهارةَ ،باب في ه
الر نجل نيص ن
( )3هذه النسبة إلى بنى منقر بن عبيد بن مقاعس ،األنساب .129 21
( )4هذه النسبة الى بيع السماد ،األنساب .28 0
( )5أنظر :تقرلكب التهكذيب ص  ،219سكير أعكالم النكبالء  ،013 23ال قكات بكن حبكان  ،213 9تهكذيب التهكذيب
.000 23

( )6أنظر :تقرلب التهذيب ص  ،278الكاشف  ،019 2الطبقات الكبري .181 7
65

الفصل الثاني :نماذج من األحاديث التي جَدىا وحسنها ابن رجب في فتح الباري

الباب األول
منهج ابن رجب في تصحيح

السخت َيان ُّي ،قة بت حجة ،سبقت ترجمتل حدي
 .0أَيُّو نب ن
بن أبي تَمي َم َة ّ

 .1عكرَم نة ،أبو عبد هللا ،مولى ابن عباس ،قة بت ،سبقت ترجمتل حدي

رقم (.)1
رقم (.)23

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

إسناده صحيح؛ ورجاله ثقات ،وقد صححه شعيب األرنؤوط( ،)1واأللباني(.)2
حديث رقم (:)00

*******

قال :سكمعت نعق َبك َة ب َكن
قال ابن رجب . . ." :ورو حرب بإسناد جيد،عن َمرَد بن َعبد ه
َّللا الي َزن ُّيَ ،
()3
نجام نع ام َأرَتي في اليوم هالذي تَط نه نر فيل َحتهى يصير لها يوم".
َعامر يقول :وهللا َ ،أ َ
نص الحديث من سنن الدارمي:
كال أنَبككو
أَخ َب َرَنككا َعبك نكد ه
كولَ :قك َ
كالَ :سككمع نت َيزلك َكد بك َكن أبككي َحبيككبَ ،ينقك ن
َّللا بك نكن َيزلك َكدَ ،حكهد ََنا َحيك َكوةن بك نكن نشك َكرلحَ ،قك َ
كولَ :و ه
ال َخيككر َمرَك نكد بك نكن َعبككد ه
َّللا «إّنككي َ
كالَ :سككمع نت نعق َب ك َة بك َكن َعككامر ال نج َهنك ه
َّللا الي َزنك ُّ
كي َ ،ينقك ن
كيَ ،قك َ
()4
نجام نع ام َأرَتي في اليوم هالذي تَط نه نر فيل َحتهى َي نم هر َيوم».
أَ
أولا :تخريج الحديث:
خرجل الجمالي الحنفكي فكي مسكند عقبكة (ص ،111ح ،)112علن عبلد َّ بلن ي نزيلد علن
أ ّ
س نعيد بن أبي أيوب عن خالند بن ي نزيد عن أبي نه عن عقبة ب نن ع ن
امر ،بنحو لفظه.
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
َ .2عبند
ال

()5
ئ ،قة فاضكل ،مكن التاسكعة ،مكات سكنة
المقر ن
هللا ن
بن َيزل َد األَه َواز ُّي  ،أبو عبد الرحمن ن
()6
عشرة وقد قارب المائة ،وهو من كبار شيوخ البخاري ،روى لل البخاري.

( )1سنن أبي داود ،291 2 ،ح ،171ت األرنؤوط.
( )2صحيح وضعيف سنن أبي داود ،ح.171
الطهر.280 1 ،
( )3فتح الباري ،كتاب الحيض ،إذا رأت المستحاض نة
َ
ط نه َرت َقب َل أَن تَغتَس َل ،720 2 ،ح.2211
ام َعة ال َحائض إ َذا َ
( )4سنن الدارمي ،كتاب الطهارةَ ،ب ن
اب نم َج َ
( )5هذه النسبة الى األهواز وهي من بالد خوزستان ،وتنسب جميع بالد الخوز الى األهواز ،األنساب .092 2
( )6أنظر :تقرلب التهذيب ص ،003الكاشف  ،139 2تهذيب التهذيب .80 1
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ان ،أنَبو نزرَع َة التُّجيب ُّي ،المصر ُّي ،قة بت فقيل ازهكد ،مكن السكابعة،
صف َو َ
َ .1حي َوةن ن
بن نش َرلح بن َ
()1
مات سنة مان وخمسين ،روى لل الجماعة.
َ .0يزلك نكد بك نكن أبككي َحبيككب المصككر ُّي ،أبككو رجككاء ،قككة فقيككل وكككان يرسككل ،مككن الخامسككة ،مككات سككنة
()2
مان وعشرلن وقد قارب ال مانين ،روى لل الجماعة.
كي(،)3المصكر ُّي ،قكة فقيكل ،مكن ال ال كة ،مكات سكنة تسكعين،
الخير ،الي َزن ُّ
بن َعبد هللا ،أنَبو َ
َ .1مرَند ن
()4
روى لل الجماعة.
 .2عقبة بن َعامر بن عبس بن َعمكرو بكن عكدي الجهنكي ،صكحابي مشكهور ،اختلكف فكي كنيتكل
على سبعة أقوال ،أشهرها أنل أبو حماد ،ولي إمكرة مصكر لمعاويكة كال سكنين ،وككان فقيهكا
فاضال ،مات في قرب الستين ،روي لل الجماعة .

()5

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناده صحيح؛ ورجاله ثقات ،وأما إرسكال يزلكد :قكال أبكو حكاتمَ " :يزل نكد ب نكن أبكي َحبيكب َعكن
نعق َبك َة بككن َعككامر نمرَسككل"( ،)6وفككي اإلسككناد بككين "يزلككد وعقبككة " مر ككد اليزنككي ،وصككححل حسككين
أسد في تحقيقل(.)7

*******

( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،282الكاشف  ،029 2ال قات للعجلي  ،018 2ال قات بن حبان .127 8
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص ،133الكاشف  ،082 1الطبقات الكبري  ،220 7ال قات للعجلي .012 1
( )3هذه النسبة إلى يزن ،وهو بطن من حمير ،األنساب .197 20

( )4أنظر :تقرلب التهذيب ص ،211الكاشف  ،123 1ال قات للعجلي ،118 1
( )5أنظر :تقرلب التهذيب ص ،092أسد الغابة  ،22 1األصابة  ،119 1ا ستيعاب .2370 0
( )6المراسيل بن أبي حاتم .109 2
( )7سنن الدارمي ،720 2 ،ح.2211
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حديث رقم (:)00
قال ابن رجب . . ." :وفي (مسند اإلمام أحمكد) بإسناد جيد،عكن عبكد هللا بكن الحكار بكن جكزءَ ،م هكر
()1
ُّ
لق َيج َتل نكدو َن ب َهكا(َ ،)2و نهكم نع َكراة،
صاحب َل نل بأَي َم َن َوف َتية من نق َكرلش َقكد َحلكوا أ ننزَرنهكم َ ،ف َج َعنل َ
وهكا َم َخكار َ
َو َ
()3
خر عليهم ،فلما أبصكروه
يسو َن َف َد نع ن
وهم أن رسول هللا ّ ،
قالَ :فَل هما َم َررَنا بهم َقانلوا:إ هن َه نؤَ ء لق ّس ن
()4
ه
ول:
تبددوا  ،فرجع رسول هللا  نمغ َ
اء ال نحج َرةَ ،ف َسمعتن نل َينق ن
ضباَ ،حتى َد َخ َل َونكن نت أ ََنا َوَر َ
َّللا َ ،مك َكن ه
ان ه
َّللا اسككتَح َيواَ ،وَ
( نسككب َح َ
َّللاَ« :فب َ ي(َ )5ما
ال َعبند ه
ول ه
َّللاَ ،ق َ
َرنس َ

مككن َرنسككولل اسككتَتَنروا) ،وأم أيمككن عنككده تقككول :اسككتَغفر َل نهككم َيككا
()6
استَغَف َر َل نهم».

نص الحديث من مسند أحمد:
َحهد ََنا َه نارو نن،
َّللا ب َن ال َحار
ه

ان ب َن زَلاد ال َحض َرم هيَ ،حهد َ نكل أ ه
َّللا ب نن َوهبَ ،حهد ََنا َعمرو ،أ ه
َن َعب َكد
َحهد ََنا َعبند ه
َن نسَلي َم َ
ُّ
ه
صاحب َل نل بأَي َم َن َوف َتية من نق َرلش َقد َحُّلوا أ ننزَرنهكم،
بن َجزء الزَبيد هيَ ،حهد َ نل :أَن نلَ ،م هر َو َ

يسككو َن
كال َعبك نكد ه
َف َج َعنل َ
وهككا َم َخككار َ
لق َيج َتلك نكدو َن ب َهككاَ ،و نهككم نعك َكراةَ ،قك َ
َّللاَ :فَل همككا َم َررَنككا بهككم َقككانلوا :إ هن َهك نكؤَ ء ق ّس ن
ضككباَ ،حتهككى
كول ه
كول ه
َّللا  نمغ َ
َف َكد نع ن
صك نكروهن تََبكهدندواَ ،ف َر َج َكع َرنسك ن
وهم ،نك هم إ هن َرنسك َ
َّللا  خك ّكر َعَلكيهمَ ،فَل همككا أَب َ
َّللا اس ككتَح َيواَ ،وَ م ككن َرنس ككولل
َّللا َ ،م ك َكن ه
ان ه
َد َخ ك َكل َونكن ك ن
كول « :نس ككب َح َ
اء ال نحج ك َكرةَ ،ف َس ككمعتن نل َينق ك ن
كت أ ََن ككا َوَر َ
َّللاَ« :فب َ ي َما استَغَف َر َل نهم»(.)7
ال َعبند ه
ول ه
َّللا َق َ
ول :استَغفر َل نهم َيا َرنس َ
استَتَنروا»َ ،وأ ُّنم أَي َم َن عن َدهن تَنق ن

أولا :تخريج الحديث:
خرجك كل الحرب ككي( ،)911 0وأب ككو يعل ككي الموص ككلي ف ككي المفارل ككد( ،)21 2المس ككند(،239 0
أ ّ
ح ،)2213عن هارون بن معروف ،به ،بنحوه.
خرج كل البيهقككي فككي شككعب اإليمككان (الحيككاء في سككتر العككورة ،297 23 ،ح ،)7071ملللن
وأ ّ
طريق بحر بن نصر ،تابب هارون في الرواية عن عبد هللا بن وهب ،به ،بنحوه.
( )1مالبسهم و يابهم وكل ما يسترك ،القاموس المحيط ص.010
بعضهم بعضا ،النهاية في َرلب الحدي .11 1
بيان ّ
الص ن
( )2وب نيَلف َ
ويضرب بل ّ
بحرلر نيؤتَى بها من مصر ،النهايكة فكي َرلكب الحكدي  ،29 1الصكحاح تكا اللغكة
( )3هي ياب من َكتهان َمخلوط َ
.910 0

( )4
()5
()6
()7

تفرقوا .
طاء ،النهاية في َرلب الحدي .112 1
َبع َد َمشهقة َوجهد واب َ
فتح الباري ،كتاب الصالة ،باب كراهية التعري في الصالة.081 1 ،
مسند أحمد،119 19 ،ح .27722
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خرجل البكزار( ،111 9ح ،)0782عن دمحم بن إسحاَ عن أبي األسود عن عبلد هللا بلن
وأ ّ
لهيعة تابب عمرو بن الحارث في الرواية عن سليمان بن زياد ،به ،بنحوه.
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
()1
الخ هكزناز( ،)2ه
الضكرل نر ،نزلكل بغكداد ،قكة،من العاشكرة،
المرَوز ُّي ،أبو علكيَ ،
َ .2ه نارو نن ن
بن َمع نروف َ
()3
مات سنة إحدى و ال ين ولل أربع وسبعون سنة ،روى لل البخاري ومسلم وأبو داود.
بن َوهب بن نمسلم الفهر ُّي ( ،)4القرشي ،أبو دمحم المصري ،قة حكافظ ،مكن التاسكعة،
َ .1عبند هللا ن
()5
مات سنة سبع وتسعين ومائة ،ولل ا نتان وسبعون سنة ،روي لل الجماعة.
صكار ُّي ،مكو هم المصكري ،أبكو أميكة ،قكة فقيكل
َ .0عم نرو ن
بن َ
الحار بن َيعنقو َب بن َعبكد هللا األَن َ
()6
حافظ ،من السابعة ،مات قبل الخمسين ومائة ،روي لل الجماعة.
()8

الحض َرم ُّي( ،)7المصري ،قة ،من الخامسة ،روى لل ابن ماجل.
 .1نسَلي َم ن
ان بن زَلاد َ
الزبيدي( ،)9صحابي ،أبو الحار سكن مصر ،وهو آخكر مكن
الحار بن َجزء ،ن
َ .2عبد هللا بن َ
مات بها من الصحابة ،سنة ست و مانين ،روى لل أبو داود ،والترمذي وابن ماجل.

()10

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

إسللناده صللحيح؛ ورجاللله ثقللات .قككال شككعيب األرنككوؤط" :إسككناده صككحيح"( ،)11وقككال حسككين
أسد" :إسناده صحيح "(.)12

*******
( )1هككذه النسككبة إلككى «مككرو الشككاهجان» ،وانمككا قيككل لهككا «الشككاهجان» يعنككى الشككاه جككانى موضككع الملككوك ومسككتقرهم،
األنساب .137 21

( )2نسبة لمن يبيع الخز ،األنساب .222 2
( )3أنظر :تقرلب التهذيب ص ،219الكاشف  ،002 1ال قات للعجلي .010 1
( )4هذه النسبة إلى فهر بن مالك ،األنساب .118 23
( )5أنظر :تقرلب التهذيب ص  ،018تذكرة الحفاظ  ،111 2تهذيب التهذيب .72 1
( )6أنظر :تقرلب التقرلب ص  ،129الكاشف  ،17 1الطبقات الكبري .222 7

( )7هذه النسبة إلى حضر موت وهي من بالد اليمن من أقصاها ،األنساب .283 1
( )8أنظر :تقرلب التهذيب ص ،122تهذيب التهذيب  ،291 1ال قات بن حبان .021 1

( )9هذه النسبة إلى زبيد وهي قبيلة قديمة من اليمن ،األنساب .110 1
( )10تقرلككب التهككذيب ص ،199األصككابة فككي تمييككز الصككحابة  ،12 1أسككد الغابككة فككي معرفككة الصككحابة ،298 0
معجم الصحابة بن قانع .81 1
( )11مسند أحمد،119 19 ،ح .27722
( )12مسند أبي يعلي الموصلي.239 0 ،
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حديث رقم (:)04
قككال ابككن رجككب . . ." :وقككد ّبكوب ابككن ماجككل فككي (كتابككل)(:بككاب األكككل فككي المسككجد) وخك ّكر فيككل :مككن
ان ب نن زَلكاد ال َحض َكرم ُّي ،أَهن نكل َسكم َع َعب َكد
الَ :حهد َني نسَلي َم ن
رواية ابن َوهب :أَخ َب َرني َعم نرو ب نن ال َحار َق َ
َّللا بك َكن ال َحككار بككن َجككزء ُّ
َّللا  فككي ال َمسككجد ال نخبك َكز
كول « :نكهنككا َنأ نكك نكل َعَلككى َعهككد َرنسككول ه
ه
الزَبيككد هيَ ،ينقك ن
()1
وه
اللح َم» .وهذا إسناد جيد.
َ
نص الحديث من سنن ابن ماجه:
كال :أَخ َب َرنكي
كوب ب نكن نح َميكد بكن َكاسكبَ ،و َحرَمَلك نة ب نكن َيح َيكىَ ،قكا َ َ :حكهد ََنا َعب نكد ه
َحهد ََنا َيعنق ن
َّللا ب نكن َوهكب َق َ
َّللا ب َكن ال َحكار بكن َجكزء
ان ب نكن زَلكاد ال َحض َكرم ُّي ،أَهن نكل َسكم َع َعب َكد ه
الَ :حهد َني نسكَلي َم ن
َعم نرو ب نن ال َحار َق َ
َّللا  في المسجد الخب َز و ه
ُّ
اللح َم»(.)2
ول « :نكهنا َنأ نك نل َعَلى َعهد َرنسول ه
الزَبيد هيَ ،ينق ن
ن َ
َ
أولا :تخريج الحديث:
خرج ك كل ابك ككن حبك ككان(المسك ككاجد اإلباحة للمك ككرء أكك ككل الخبك ككز واللحك ككم فك ككي المسك ككاجد،209 1 ،
أ ّ
ح )2127مللن طريللق حرملللة بللن يحيللي ،وابككن بش كران فككي أماليككل (ص ،18ح )221مللن
طريق أحمد بن عيسى ،كالهما عن ابن وهب ،به ،بنحوه.

ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
()3

بن نح َميد بن َكاسب ،المدني ،من العاشرة ،مات سنة أربعين ،روى لل ابن ماجل.
َ .2يعنقو نب ن
قككال اب ككن مع ككين " :قككة"( ،)4وق ككال مص ك َكعب ُّ
الزَبيككر ّي( ":)5ق ككة م ككأمون صككاحب ح ككدي " ،وق ككال
ن

َمسَل َم َة بن َقاسم " :قة " ،وقال الحاكم " :لم يتكلم فيل أحد بحجة"(.)6
الب َخار ُّي ":لم يزل خيك ار ،هكو فكي األَصكل صكدوق"( ،)7وقكال اب نكن أبكي َحكاتم ":قلكت ألبكي
وقال ن
نزرَعة  ":قة فحكرك أرسكل ،قلكت :ككان صكدوقا فكي الحكدي  ،قكال لهكذا شكروط" ،وقكال أيضكا":

( )1فتح الباري ،كتاب الصالة ،باب من دعي لطعام في المسجد ومن أجاب فيل.211 0 ،
( )2سنن ابن ماجل ،كتاب األطعمة ،باب األكل في المسجد ،2397 1 ،ح.0033
( )3تقرلب التهذيب ص.137
ضعفاء الرجال .177 8
( )4الكامل في ّ
( )5هذه النسبة معروفة إلى الزبير بن العوام ،األنساب .112 1
( )6تهذيب التهذيب .080 22
( )7تهذيب التهذيب .080 22
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قلبكي

يسكككن علكى ابككن كاسكب"( ،)1وقككال صكالح جككزرة " :تكلكم فيككل بعكض النككاس"( ،)2وقككال

ابككن حبككان " :كككان ممككن يحفككظ وممككن جمككع وصككنف واعتمككد علككى حفظككل فربمككا أخطككأ فككي
خرجكل
الشيء بعكد الشكيء ولكيس خطكأ اإلنسكان فكي شكيء يهكم فيكل مكا لكم يفحكش ذلكك منكل بم ّ

عن ال قات إذا تقدمت عدالتل"( ،)3قال ابن عدي ":بأس بل وبرواياتكلَ ،وهكو ك يكر الحكدي
ك ير الغرائبَ ....واذا نظرت إَلى مسنده علمت أَهن نل جما للحدي صاحب حدي "( ،)4وقال
الككذهبي" :صككدوق"( ،)5وقككال أيضككا ":لككل منككاكير وَ ارئككب"( ،)6وقككال ابككن حجككر ":صككدوق ربمككا
وهككم "( .)7وقككال ابككن معككين " :لككيس بشككيء"( ،)8وقككال ابككو حككاتم " :ضككعيف الحككدي "( ،)9وقككال

النسائي ":ليس بشيء"( ،)10وقال عباس العنبري " :يوصل الحدي "(.)11
ويميل الباح

إلى أنل " صدوق لل أوهام " كما قال ابن حجر.

كي المصككري ،صككاحب الشككافعي،
َ .1حرَمَلك نة بك نكن َيح َيككى بككن َحرَمَلك نة بككن عمكران ،أبككو حفككص التُّجيبك ُّ
()12
من الحادية عشرة ،مات سنة أربع وأربعين ،روى لل مسلم ،والنسائي ،وابن ماجل.
()14
()13
كان أَعَل ك َكم الهن ككاس ب ككابن
ق ككال الحس ككن ب ككن س ككفيان َ
الن َس ككوي  ":ص ككدوق"  ،ق ككال العقيل ككيَ ":ك ك َ
َوهب"( .)15وقال الذهبي " :صدوق من أوعية العلم "( ،)16وقال ابن حجر " :صدوق"(.)17

( )1الجرح والتعديل .131 9
( )2تهذيب التهذيب .080 22
( )3ال قات بن حبان .182 9

ضعفاء الرجال .177 8
( )4الكامل في ّ
( )5الكاشف .090 1
( )6ميزان ا عتدال .122 1
( )7تقرلب التهذيب ص.137
( )8الجرح والتعديل .131 9
( )9الجرح والتعديل .131 9
الضعفاء والمتروكين ص .231
()10
ّ
( )11تهذيب التهذيب .080 22
( )12تقرلب التهذيب ص.221

( )13هذه النسبة إلى نسا ،وهي من بالد خرسان ،األنساب .92 20
( )14معاني األخبار 287 2
الضعفاء الكبير للعقيلي .011 2
()15
ّ
( )16الكاشف .027 2
( )17تقرلب التهذيب ص.221
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وقال أبو حاتم " :يكتب حدي ل ،و َ يحتا بل"( ،)1قال ابن عدى" :وقكد تبحكرت حكدي

ضعف من أجلل "(.)2
وفتشتل الك ير ،فلم أجد في حدي ل ما يجب أن ي ّ
ويميل الباح

حرملكة

إلى أنل" :صدوق".

 .0عبد هللا بن وهب ،قة حافظ عابد ،سبقت ترجمتل حدي

رقم (.)11

صار ُّي ،قة فقيل حافظ ،سبقت ترجمتل حدي
َ .1عم نرو ن
بن َ
الحار بن َيعنقو َب األَن َ

الحض َرم ُّي ،المصري ،قة ،من الخامسة ،روى لل ابن ماجل.
ان ن
 .2نسَلي َم ن
بن زَلاد َ

رقم (.)11
()3

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

بن
إسناده حسن؛ في إسناده يعقوب بن حميد"صدوق يهم" ،وتابعة في نفس اإلسناد َحرَمَل نة ن
َيح َيى " صدوق" ،وقال تابعهما أحمد بن عيسى ،ويرتقي اإلسناد الي صحيحا لغيره.
قال دمحم عبد الباقي":إسناده حسن"( ،)4وقال األلباني  ":صحيح"(.)5
*******

( )1الجرح والتعديل .171 0
ضعفاء الرجال .139 0
( )2الكامل في ّ
( )3أنظر :تقرلب التهذيب ص ،122تهذيب التهذيب  ،291 1ال قات بن حبان .021 1
( )4سنن ابن ماجل ،2397 1 ،ح.0033

( )5صحيح وضعيف ابن ماجل ل لباني.033 7
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حديث رقم (:)03
قال ابن رجب . . ." :وروى يعقوب بن شيبة ،عن أبي النعيم :حد نا ال نمغ َيرةن ب نن أبكي ال نح ّكر الكنكد ّي:
خرجنا مع علي إلى الحرورلة( ،)1فلما وقع فكي أرض بابكل
حد ني نحجر بن َعن َبس ال َحض َرم ّي ،قالّ :
قلنا :أمسيت يا أمير المؤمنين ،الصالةا الصالةا قال :لم أكن أصلي فكي أرض قكد خسكف هللا بهكا"،
خرجل وكيع ،عن مغيرة بن أبي الحر ،بل بنحوه.
ّ

وهذا إسناد جيد ،والمغيرة بن أبي الحر و قل ابكن معكين .وقكال أبكو حكاتم :لكيس بكل بكأس .وحجكر بكن
عنبس ،قال ابن معين :شيخ كوفي مشهور.

()2

نص الحديث من مصنف ابن أبي شيبة:
خرج َنكا َم َكع
كالّ :
َحهد ََنا َوكيع ،حد نا ال نمغ َيرةن ب نن أبي ال نح ّر الكند ّيَ ،عن نحجر بن َعن َكبس ال َحض َكرم ّيَ ،ق َ
()3
الصك َكالةنَ ،ف َسك َكك َت ،نك هم نقل َنككا:
صك َكالةن ال َعصككر نقل َنككا :ه
علككى إَلككى الهنهك َكرَوان َ ،حتهككى إ َذا نكهنككا ب َبابك َكل َح َ
ضك َكرت َ
الص ك َكالةَ ،فس ك َككتَ ،فَل هم ككا خ ككر منه ككا ه
كف ب َه ككا َ ك َكال َ
كالَ « :م ككا نكن ك ن
ه ن َ َ
نصك كّلي بك كأَرض نخس ك َ
ّ
ص ككلى ،نك ك هم َق ك َ
كت أ َ
َ َ
َم هرات»(.)4

أولا :تخريج الحديث:
لم أقف عليل في مسند يعقوب بن أبي شيبة ،فهو َير مطبو .
خرجل الخطيب البغدادي في تارلخل ( ،)291 9من طريق ابن أبي شيبة ،به ،بنحوه.
وأ ّ
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
كي( ،)5أبكو سكفيان الككوفي ،قكة حكافظ عابكد ،مكن
الج هراح بن َملكيح بكن َعكد ّيُّ ،
الرَؤاس ُّ
َ .2وكي نع ن
بن َ
()6
كبار التاسعة ،مات سنة ست وتسعين ومائة ،ولل سبعون سنة ،روى لل الجماعة.

( )1هي قرلة بظاهر الكوفة ،معجم البلدان .112 1
( )2فتح الباري ،كتاب الصالة ،باب الصالة في موضع الخسف والعذاب.102 0 ،
( )3منطقة بين بغداد وواسط في العراق ،معجم البلدان .012 2

ه
ف بل ،222 1 ،ح.7221
( )4مصنف ابن أبي شيبة ،كتاب صالة التطو  ،باب ه
الص َالة في ال َموضع الذي نخس َ
( )5هذه نسبة إلى بنى رؤاس وهو الحار بن كالب ،األنساب .283 1
( )6أنظر :تقرلب التهذيب ص ،282الكاشف  ،023 1الطبقات الكبري .091 1
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()2

 .1ال نمغ َيرةن ب نن أبي ال نح ّر الكند ّي( ،)1الكوفي ،من السادسة ،روى لل النسائي ،وابن ماجل.
()4
()3
ف فكي
قال ابن معين " :قة"  ،وذكره ابن حبان في ال قات  .وقال البخاري " :نككوف ٌّي ني َخكال ن
ين"( ،)5وقال الترمذي " :ليس بل بأس"( ،)6وقكال أبكو حكاتم " :لكيس بكل بكأس"(،)7
َحدي ل ال نكوفّي َ
وقال الذهبي" :جائز الحدي "( ،)8وقال ابن حجر" :صدوق ربما وهم"(.)9
ويميل الباح

إلى أنل " :صدوق ،جائز الحدي

".

()10

العن َبس ال َحض َرمي ،الكوفي ،مخضرم من ال انية ،روى لل أبو داود والترمذي.
 .0نحج نر بن َ
ّ
ق ككال اب ككن مع ككين ":ش ككيخ ك ككوفي ق ككة ،مش ككهور"( ،)11وذكك كره اب ككن حب ككان ف ككي ال ق ككات( ،)12وق ككال
الخطيب ":كان قة ،احتا بل َير واحد من األئمة"( ،)13وقكال الكذهبي ":قكة"( ،)14وقكال ابكن
حجر" :صدوق "(.)15
ويميل الباح

إلى  ":تو يق الراوي".

ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:

إسللللناده حسللللن؛ فيك ككل(ال نمغيك ك َكرةن بك ك نكن أبك ككي ال نحك ك ّكر) ،صك ككدوق ،وقك ككال بشكككار معك ككروف  ":إسك ككناده
حسن"(.)16
*******
( )1هذه النسبة إلى كندة ،وهي قبيلة مشهورة من اليمن تفرقت في البالد ،األنساب .212 22
( )2تقرلب التهذيب ص.211
( )3الجرح والتعديل .112 8
( )4ال قات بن حبان.219 9

الضعفاء الكبير .271 1
()5
ّ
( )6تهذيب التهذيب .127 23
( )7الجرح والتعديل .112 8
( )8الكاشف .171 1

( )9تقرلب التهذيب ص.211
( )10تقرلب التهذيب ص.221
( )11تارلخ ابن معين –الدارمي – ص ،91تهذيب الكمال .171 2
( )12ال قات بن حبان .277 1
( )13تارلخ بغداد .291 9
( )14الكاشف .021 2

( )15تقرلب التهذيب ص.221
( )16تارلخ بغداد .291 9
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حديث رقم (:)02
خرجل اإلمكام أحمكد مكن روايكة نفَلكيح بكن سكليمانَ ،عكن َسكعيد بكن ال َحكار َ ،عكن
قال ابن رجبّ . . ." :
صك َكالة الع َشككاء
اجككت ه
اء ليلككةَ ،فَل همككا خك ّكر الهنبك ُّ
أبككي َس كَل َم َة ،سككمع أبككا سككعيد الخككدري ،قككالَ :ه َ
كي  ل َ
السك َكم ن
()1
اآلخ َرةَ ،ب َرَقت َبرَقةَ ،ف َأرَى َقتَ َاد َة ب َن ُّ
َّللا
كول ه
الَ « :مكا ُّ
كالَ :علم ن
الس َكرى َيكا َقتَ َ
كت َيكا َرنس َ
كادةن؟» َق َ
النع َمان َفَق َ
الص َالة َقليلَ ،فأَحببت أَن أَشهدهاَ .قالَ« :فإ َذا ه
ه
أه
ف
َن َشاه َد ه
َ ن
ص َر َ
ََ َ
َ
َم هر ب َك»َ .فَل هما ان َ
صلي َت َفا نبت َحتى أ ن
َ
()2
ام َك َعش ارَ ،و َخلَف َك َعشرا" وذكر حدي ا فيل طول ،وهلذا
أَع َ
طاهن ال نعرنجو َن َوَق َ
َم َ
يء أ َ
ال «:نخذ َه َذا َف َسنيض ن
()3
إسناد جيد.
نص الحديث من مسند أحمد:
كان
َحهد ََنا ني ن
كالَ :ك َ
ون نسَ ،و نس َرلا َقا َ َ :حهد ََنا نفَليحَ ،عن َسعيد بن ال َحار َ ،عن أبكي َسكَل َم َةَ ،ق َ
()4
ه
خر
م
الس
اجت
ني َحّد نَناَ ،عن َرنسول ه
ه
اء ،من تل َك الليَلةَ ،فَل هما ّ
ال :ن هم َه َ
الَ.....:ق َ
َّللا  أَهن نل َق َ
َ
ن

أنَبكو نه َرل َكرَة
كي 
الهنب ُّ

لص َالة الع َشاء اآلخ َرةَ ،ب َرَقت َبرَقةَ ،ف َأرَى َقتَ َاد َة ب َن ُّ
كت
الَ « :مكا ُّ
كالَ :علم ن
الس َكرى َيكا َقتَ َ
كادةن؟» َق َ
النع َمان َفَق َ
َ
الص َالة َقليلَ ،فأَحببت أَن أَشهدهاَ .قالَ« :فإ َذا ه
ه
َّللا أ ه
كك».
ول ه
َن َشاه َد ه
َ ن
َم هكر ب َ
ََ َ
َ
َيا َرنس َ
صلي َت َفا نبت َحتكى أ ن
َ
كت
كك َعشك ا
كك َعشك ا
ف أَع َ
كرَ ،فككإ َذا َد َخلك َ
كرَ ،و َخلَفك َ
امك َ
صك َكر َ
طككاهن ال نعرنجككو َن َوَقك َ
َم َ
كيء أ َ
َفَل همككا ان َ
كال « :نخككذ َهك َذا َف َسنيضك ن
()5
طان» . . . .الحدي .
اءي َت َس َوادا ،في َزاوَية ال َبيتَ ،فاضرب نل َقب َل أَن َيتَ َكهل َمَ ،فإهن نل َشي َ
ال َبي َتَ ،وتَ َر َ
أولا :تخريج الحديث:
خرجل ابن خزلمة (باب اإلمامة باب إتيان المساجد في الليلة المطيكرة ،82 0 ،ح،)2113
أ ّ
عن دمحم بن رافب عن سريج ،به ،بنحوه.
خرجل ابن عساكر ( ،)182 19من طريق فليح بن سليمان ،به ،بنحوه.
وأ ّ

السير ب ه
الليل ،النهاية في َرلب الحدي
(  )1ه ن
العود األصفر هالذي فيل َش َمارلخ العذق ،النهاية في َرلب الحدي .130 0
(َ )2و نه َو ن
خرجككا ومعهمككا م ككل المصككباحين،
( )3فككتح البككاري ،كتككاب الصككالة ،بككاب فيككل حككدي أن رجلككين مككن أصككحاب النبككي ّ
.073 0
.011 1

لحها ،النهاية في َرلب الحدي
همت َ
وك نَرت ر ن
( )4تَ َغي َ
( )5مسند أحمد ،218 28 ،ح.22111

.181 2
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ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
بن نم َح همد بن نمسلم ،قة بت ،سبقت ترجمتل حدي
 .2نيونن نس ن

رقم (.)27

بن ُّ
الجكو َهر ُّي( ،)1أبكو الحسكن ،البغكدادي ،أصكلل مكن خ ارسكان ،قكة
النع َمان بن َمكرَو َ
 .1نس َرل نا ن
انَ ،
()2
يهم قليال ،من كبار العاشرة ،مات سنة سبع عشرة ،روى لل الجماعة إ مسلم.
كي( ،)3أبكو يحيكى المكدني ،ويقكال فلكيح لقكب
الخ َزاع ُّ
المغي َكرة بكن نح َنكين ن
بن نسَلي َم َ
 .0نفَلي نح ن
ان بن أبي ن
()4
واسمل عبد الملك ،من السابعة ،مات سنة مان وستين ومائة ،روى لل الجماعة.
ذك كره ابككن حبككان فككي ال قككات( ،)5وقككال الككدارقطني " :قككة"( ،)6وقككال السككاجي " :هككو مككن أهككل

الصككدق ولهككم"( ،)7وقككال الحككاكم أبككو عبككد هللا  ":اتفككاق الشككيخين عليككل يقككوي أم كره" ( ،)8وقككال

الذهبي " :حدي ل في رتبة الحسن"( ،)9وقال ابن حجر ":صدوق ك ير الخطأ"(.)10

قال ابن المديني  ":ضعيف"( ،)11وقال ابن معين " :ليس بقوى و يحتا بحدي ل "( ،)12وقال

أيض ككا " :ض ككعيف"( ،)13وق ككال اب ككن أب ككي ش ككيبة " ض ككعيف"( ،)14وق ككال أب ككو زرع ككة " :ض ككعيف
الحكدي "( ،)15وقكال أبككو داود" :

يحكتا بككل"( ،)16وقكال أبككو حكاتم " :لككيس بكالقوي"( ،)17وقككال

( )1هذه النسبة إلى بيع الجوهر ،األنساب .112 0
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص ،119الكاشف  111 2ك ال قات للعجلي .088 2
( )3هذه النسبة إلى خزاعة ،األنساب .221 2
( )4تقرلب التهذيب ص.118

( )5ال قات بن حبان .011 7
الضعفاء والمتروكين للدارقطني .211 1
()6
ّ
( )7تهذيب التهذيب .031 8
( )8تهذيب التهذيب.031 8
( )9تذكرة الحفاظ .211 2
( )10تقرلب التهذيب ص.118
( )11تهذيب التهذيب .031 8

( )12تارلخ ابن معين –الدوري .127 0
( )13تارلخ ابن معين –ابن محرز ص.19
( )14سؤا ت ابن أبي شيبة ص .227
الضعفاء ألبي زرعة .011 1
()15
ّ
( )16تذكرة الحفاظ .211 2
( )17الجرح والتعديل .28 7
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النسككائي " :لككيس بككالقوي"( ،)1وقككال الككدارقطني":يختلفككون فيككل(،)2

بككأس بككل"( ،)3وقككال ابككن

بشكوال ":شيخ "( ،)4وقال الحاكم أبو أحمد  ":ليس بالمتين عندهم" (.)5

وقككال ابككن عككدي " :ولفلككيح أحادي ك صككالحة يروىهككا ي كروى عككن نككافع ،عككن ابككن نع َمككر نسككخة
ولروى عن هالل بن علي َعن َعبد ال هكرح َمن بكن أبكي عمكرةَ ،عكن أبكي هرلكرة أحاديك ولكروى
عككن سككائر الشككيوخ مككن أهككل المدينككة م ككل أبككي النضككر وَي كره أحادي ك

مسككتقيمة وَ ارئككب وقككد

البخككار ّي فككي صككحيحل وروى عنككل الك يككر وقككد روى عنككل زلككد بككن أبككي أنيسككةَ ،وهككو
اعتمككده ن
عندي بأس بل "(.)6
ويميل الباح

إلى أنل " :صدوق يخطئ " كما قال ابن حجر.

الحار بن أبي سعيد ،األنصاري ،المدني ،قة ،من ال ال ة ،روى لل الجماعة.
َ .1سعيد بن َ
الرح َمن ،قة ،سبقت ترجمتل حدي رقم (.)29
بن َعبد ه
 .2أنَبو َسَل َم َة ن

()7

ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:

إسناده ضعيف؛ فيل " فليح بن سليمان" " ،صدوق يخطئ ،لل َرائب" ،ولم يتابع.
*******

حديث رقم (:)01
خرج كل
قككال ابككن رجككب ......" :عككن النبككي  ،قككالَ ( :و َمككن أَد َر َك ه
الرك َع ك َة َفَقككد أَد َر َك ه
الصك َكال َة) . . .و ّ
الرح َمن بن األَزَهرَ ،عن أبيل ،عن النبكي  ،واسلناده
الطبراني وَيره من رواية َعبد ال َحميد بن َعبد ه
جيد.

()8

الضعفاء والمتروكين ص .87
()1
ّ
( )2تهذيب التهذيب .031 8
( )3تذكرة الحفاظ .211 2

( )4شيوخ ابن وهب ص .129
( )5تهذيب التهذيب .031 8

ضعفاء الرجال .211 7
( )6الكامل في ّ
( )7أنظر :تقرلب التهذيب ص ،101سير أعالم النبالء  ،212 2تهذيب التهذيب .22 1
( )8فتح الباري ،كتاب مواقيت الصالة ،باب من أدرك من الصالة ركعة.29 2 ،
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نص الحديث من معرفة الصحابة ألبي نعيم:
يل ب نكن َعبكد هللا ،حكد نا َسكع نيد ب نكن ال َح َككم بكن أبكي َمكرَل َم ،حكد نا
َحهد ََنا َعبند هللا ب نن َجعَفر ،حكد نا إس َكماع ن
السكائبَ ،عكن َعبكد ال َحميكد
يع َةَ ،عن نع َبيكد هللا بكن َعبكد ال هكرح َمن بكن ه
َناف نع ب نن َيز َلدَ ،حهد َني َجعَف نر ب نن َرب َ

الرح َمن بن األَزَهرَ ،حهد َ نل َعن أبيل ،أ ه
كجود
بن َعبد ه
ال« :إ َذا جئتنم ه
الص َال َة َوَنح نكن نس ن
ول هللا َ ،ق َ
َن َرنس َ
()1
الص َال َة».
وها َشيئاَ ،و َمن أَد َر َك ه
الرك َع َة َفَقد أَد َر َك ه
َفاس نجندواَ ،وَ تَ نعُّد َ
أولا :تخريج الحديث:
لككم أقككف علككى تخرلجكل ،ووجككدت لككل شكواهد عنككد البخككاري( )2ومسككلم( )3مككن حككدي
وَيره.

أبككي هرلكرة،

ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
َّللا بن جعَفر بن أَح َمد بن فارس ،أنَبو دمحم األصبهان ُّي ،قكال الكذهبي " :وككان قكة عابكدا
َ .2عبد ه
()4
" ،وقال اب نن َمرند َويل " :كان قة".
ظ ،تن نكوّفي
ف بسك هم َويل ،ال قكة ال َحكاف
َّللا بن َمس نكعود ال َعبكد ُّي( ،)5أنَبكو بشكر ،نيع َكر
يل ب نن َعبد ه
ن
ن
 .1إس َماع ن
َ
()6
ين َوم َائتَين.
َس َن َة َسبع َو َسبع َ
الج َمح ُّي( ،)7المصر ُّي ،قة بت ،من كبار العاشرة ،مات
َ .0سعيند ن
الح َكم بن نم َح همد بن َسالم ن
بن َ
()8
سنة أربع وعشرلن ولل مانون سنة ،روى لل الجماعة.
الكالعككي( ،)9أنَبككو يزلككد ،القرشككي المصككر ّي ،قككة عابككد ،مككن السككابعة ،مككات سككنة
َ .1نككافع بككن يزلككد َ
()10
مان وستين ،روى لل البخاري تعليقا ،ومسلم ،وأبو داود ،والنسائي ،وابن ماجل.

( )1معرفة الصحابة ألبي نعيم ،2828 1 ،ح.1291
( )2صحيح البخاري ،كتاب مواقيت الصالة ،باب من أدرك من الصالة ركعة ،213 2 ،ح.283

( )3صحيح مسلم ،كتاب المساجد ومواضع الصالة ،باب من أدرك ركعة من الصالة ،110 2 ،ح.137
( )4أنظر :تارلخ اإلسالم  ،108 7سير أعالم النبالء .221 22

( )5هذه النسبة إلى عبد القيس في ربيعة بن نزار ،األنساب .293 9
( )6أنظر :تارلخ اإلسالم  ،197 1تارلخ أصبهان  ،121 2تذكرة الحفاظ .222 1
( )7هذه النسبة إلى قبيلة بنى جمح ،األنساب .011 0
( )8أنظر :تقرلب التهذيب ص ،101ال قات للعجلي  ،091 2تهذيب التهذيب  ،27 1ال قات بن حيان .111 8
( )9هذه النسبة إلى قبيلة يقال لها «كال » نزلت الشام ،وأك رهم نزلت حمص ،األنساب .281 22

( )10أنظر :تقرلب التهذيب ص ،229الكاشف  ،022 1ال قات للعجلي  ،039 1سؤا ت السجزي ص.213
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َ .2جعَفك نكر بك نكن َربي َع ك َة بككن نشك َكرحبي َل بككن َح َسك َكن َة الكنككد ُّي( ،)1قككة ،مككن الخامسككة ،مككات سككنة سككت
()2
و ال ين ومائة ،روى لل الجماعة.
السكائب ،وقيكل :عبكد هللا بكن عبكد الكرحمن ،مكن السادسكة ،روى
 .1نع َبيد هللا بن َعبد ه
الرح َمن بكن ه
()3
لل الترمذي والنسائي.
ذكره ابن حبان في ال قات( ،)4وقال ابن عبد البر " :قة"( ،)5وقال ابن حجر" :صدوق".
ويميل الباح

()6

الي أنل  ":صدوق" كما قال ابن حجر .

الرح َمن بن األَزَهر.
َ .7عبد ال َحميد بن َعبد ه
ذكره ابن حبان في ال قات( ،)7ونقل الذهبي كالم ابن حبان( ،)8وهو "صدوق".

َ .8عبك نكد الك هكرح َمن بك نكن أَزَهك َكر ،أبككو جبيككر المككدني ،صككحابي صككغير مككات قبككل الح كرة ،روى لككل أبككو
()9
داود ،والنسائي.
ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
الرح َمن" صدوقان.
الرح َمن ،و َعبد ال َحميد بن َعبد ه
إسناده حسن؛ فيل " نع َبيد هللا بن َعبد ه
*******

( )1هذه النسبة إلى كندة ،وهي قبيلة مشهورة من اليمن تفرقت في البالد ،األنساب .212 22

( )2أنظك ككر :تقرلك ككب التهك ككذيب ص ،213الطبقك ككات الكبك ككري ،221 7ال قك ككات للعجلك ككي  ،118 2ال قك ككات بك ككن حبك ككان
.201 1
( )3تقرلب التهذيب ص.071 2
( )4ال قات بن حبان .218 7

( )5إكمال تهذيب الكمال .12 9
( )6تقرلب التهذيب ص.071 2
( )7ال قات بن حبان .217 2
( )8ال قات مما لم يقع في الكتب الستة .132 1
( )9أنظ ككر :تقرل ككب الته ككذيب ص ،001الكاش ككف  ،113 2معج ككم الص ككحابة ب ككن ق ككانع  ،217 1معج ككم الص ككحابة
للبغوي .112 1
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حديث رقم (:)07
()1
صكهفى :حككد نا َبقهيك نة:
م
كن
ك
ب
كد
ك
م
ح
م
نا
كد
ك
ح
:
قككال ابككن رجككب . . ." :وروى َبقككي بككن َمخَلككد فككي ( نمسك َكنده)
ه
ن
ن
َ
نَ
ن
ّ
ولَ :سأَل نت َعائ َش َةَ ,عكن ال هكرك َعتَينَ ،بع َكد
الَ :سمع نت َعب َد ه
َّللا ب َن أبي َقيسَ ،ينق ن
َحهد َني نم َح همند ب نن زَلادَ ،ق َ

ص َالة ال َهاج َرة َف َس َهى َعن نه َما ،فركعهما بعد العصكر،
ول ه
ال َعصر؟ َفَقاَلتَ :ك َ
ان َرنس ن
َّللا َ يرَك نع نه َما َقب َل َ
فلم يركعهما قبلها و بعدها" ،وهذا إسناد جيد(.)2

أولا :تخريج الحديث:
خرجل ابن راهويل(،928 0ح ،)2173والطبراني فكي مسكند الشكاميين( ،12 1ح )817ملن
أ ّ
طريق بقية بن الوليد ،به ،بنحوه.
خرجكل أحمككد( ،92 12ح )11212مللن طريللق عتبللة بللن ضللمرة بللن حبيللب ،ومللن طريللق
وأ ّ
معاوية بن صالح (،021 11ح )12211كالهما عن عبد هللا بن أبي قيس ،به ،بنحوه.
ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
كي ،مككن العاش كرة ،مككات سككنة سككت وأربعككين ،روى لككل أبككو
ص كهفى بككن نبهنلككول النق َرشك ُّ
 .2نم َح همك نكد بك نكن نم َ
()3
داود ،والنسائي ،وابن ماجل.
قال مسلمة بن قاسم ":قة مشكهور"( ،)4وذككره ابكن حبكان فكي ال قكات وقكال "يخطكئ"( ،)5وقكال

الذهبي ":قة يغرب "( .)6قال النسكائي":صكالح"( ،)7وقكال أبكو حكاتم " :صكدوق"( ،)8صكالح بكن
دمحم " :صدوق"( ،)9وقال ابن حجر " :صدوق لل أوهام"(.)10
ويميل الباح

إلى أنل ":صدوق ".

( )1ومسند بقي بن مخلد ،لم يطبع ،وهو مخطوط في ألمانيا.
( )2فتح الباري ،كتاب مواقيت الصالة ،ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها.71 2 ،
( )3تقرلب التهذيب ص.237
( )4تهذيب التهذيب .112 9

( )5ال قات بن حبان .233 9
( )6الكاشف .111 1
( )7مشيخة النسائي ص.23
( )8الجرح والتعديل .231 8
( )9تهذيب التهذيب .112 9

( )10تقرلب التهذيب ص.237
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صككائد بككن َكعككب بككن َحرلككز الحم َيككر ُّي( ،)1مككن ال امنككة ،مككات سككنة سككبع
َ .1بقهي ك نة بك نكن َ
الوليككد بككن َ
()2
وتسعين ولل سبع و مانون ،روى لل الجماعة إ البخاري تعليقا.
قال ابن المبارك ":كان صادقا،ولكنل كان يكتب عمن أقبل وأدبر ،إذا َحهد َ َعن ال قات فهو
قككة"( ،)3وقككال ابككن نعيينككة ":تسككمعوا مككن بقيككة مككا كككان فككي نسكنة واسككمعوا منككل مككا كككان فككي
()4
كان َقككة فككي روايتككل عككن ال قككات ،ضككعيفا فككي روايتككل عككن
كواب وَيكره"  ،وقككال ابك نكن َسككعد ":كك َ
()5
كي ":قككة فيمككا ي كروى عككن المعككروفين ومككا روى عككن المجهككولين
َيككر ال قككات"  ،وَقككال العجلك ُّ

()6
حد
فليس بشيء"  ،وقال يعقوب بن شيبة ":بقية قل حسن الحدي إذا ّ
وقال النسائي ":إذا قال حد نا وأخبرنا فهو قكة"( ،)7وقكال الحكاكم " :قكة مكأمون"( ،)8وقكال اب نكن
َعككدي ":إ َذا روى َعككن الشككاميين فهككو بككت ،وبقيككة صككاحب حككدي "( ،)9وقككال الككذهبي ":و قككل

عكن المعكروفين"،

الجمه ك ككور فيم ك ككا س ك ككمعل م ك ككن ال ق ك ككات"(،)10وق ك ككال اب ك ككن حجر":ص ك ككدوق ك ي ك ككر الت ك ككدليس ع ك ككن

ضعفاء"(.)11
ال ّ

ويميل الباح

إلى أنل " :قة فيما سمعل من ال قات" ،كما قال اإلمام الذهبي.

 .0نم َح همك نكد بك نكن زَلككاد األَل َهككاني( ،)12أبككو سككفيان الحمصككي ،قككة ،مككن الرابعككة ،روى لككل الجماعككة إ
ّ
()13
مسلم.

كي ،ق ككة ،م ككن ال اني ككة ،روى ل ككل الجماع ككة إ
َ .1عب ككد هللا ب ككن أب ككي َق ككيس ،أنَب ككو األَس ك َكود الحمص ك ُّ
()14
البخاري.
( )1هذه النسبة إلى حمير وهي من أصول القبائل ،نزلت أقصى اليمن ،األنساب .111 1
( )2تقرلب التهذيب ص.211
( )3تهذيب التهذيب .170 2
( )4تهذيب التهذيب .170 2

( )5الطبقات الكبري .119 7
( )6ال قات للعجلي .123 2
( )7الكاشف .170 2

( )8سؤا ت السجزي للحاكم ص .90

ضعفاء الرجال .171 1
( )9الكامل في ّ
( )10الكاشف .170 2
( )11تقرلب التهذيب ص.211
( )12هذه النسبة الى ألهان بن مالك ،األنساب .011 2
( )13أنظر :تقرلب التهذيب ص  ،179الكاشف  ،271 1سؤا ت ابن أبي شيبة ص .222
( )14أنظر :تقرلب التهذيب ص ،028ال قات للعجلي ،21 1تهذيب الكمال .113 22
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ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
صكهفى" صككدوق حسكن الحككدي  ،وقكد تابعكل بحككر بكن نصككر
إسلناده حسللن؛ فيكل " نم َح همك نكد ب نكن نم َ
وهو قة كما عند الطبراني ،ويرتقلي الحلديث إللى صلحيح لغيلره .وأمكا تكدليس بقيكة فهكو مكن
الطبقككة الرابعككة فككي المدّلس كين ولجككب أن يصك ّكرح بالسككما وقككد صك ّكرح ( َحكهد َني)( ،)1ورواة عككن
()2
قة .قال الدكتور:عبد الغفور البلوشي محقق مسند إسحاق  ":صحيح رجالل قات".
*******
حديث رقم (:)01
انَ ،عككن أ ّنم َس كَل َم َة،
قككال ابككن رجككب . . ." :فككروى َح همك ن
كاد بك نكن َس كَل َم َةَ ،عككن األَزَرق بككن َقككيسَ ،عككن َذكك َكو َ
َّللا  العصكر ،نك هم دخكل بيتككيَ ،ف ه
َقاَلكت " :ه
صكهكلي َت
كول ه
كول ه
صكلى َرك َعتَككينَ ،فنقل ن
َََ َ
َ َ
كتَ :يككا َرنس َ
صكلى َرنسك ن
َّللاَ ،
َ
َ
ُّ
كت أَرَك نع نه َمككا َبعك َكد الظهككر،
كالَ« :قككد َم علكي َمككالَ ،ف َشك َكغَلني َعككن الك هكرك َعتَين نكنك ن
يهاَ ،فَقك َ
صكّل َ
صك َكالة َلككم تَ نكككن تن َ
َ
َف ه
خرجكل اإلمكام أحمكد وابككن
كول ه
صكليتن نه َما اآل َن»َ .فنقل ن
كالّ ،"» َ « :
َّللا ،أََف َنقضكيه َما إ َذا َفاتَت َنكاَ ،ق َ
كتَ :يكا َرنس َ
َ
حبان في (صحيحل) ،واسناده جيد.

()3

نص الحديث من مسند أحمد:
انَ ،عككن أ ّنم َسكَل َم َةَ ،قاَلككت:
كال :أَخ َب َرَنككا َح همك ن
كاد بك نكن َسكَل َم َةَ ،عككن األَزَرق بككن َقككيسَ ،عككن َذكك َكو َ
َحكهد ََنا َيزلك نكدَ ،قك َ
َّللا ،ه
َّللا  العصر ،ن هم دخل بيتيَ ،ف ه
" ه
ص َكالة َلكم
ول ه
َََ َ
َ َ
صلى َرك َعتَينَ ،فنقل نتَ :يكا َرنس َ
صلى َرنس ن
صكلي َت َ
كول ه َ
َ
َ
ُّ
ه
صككليتن نه َما
كالَ« :قككد َم علكي َمككالَ ،ف َشك َكغَلني َعككن الك هكرك َعتَين نكنك ن
يهاَ ،فَقك َ
كت أَرَك نع نه َمككا َبعك َكد الظهككرَ ،ف َ
صكّل َ
تَ نكككن تن َ
()4
ال"» َ « :
ول ه
َّللا ،أََف َنقضيه َما إ َذا َفاتَت َناَ ،ق َ
اآل َن»َ .فنقل نتَ :يا َرنس َ
أولا :تخريج الحديث:
خرج كل أب ككو يعلككي ( ،127 21ح ،)7318واب ككن حبككان (الصالة قض ككاء الفوائ ككت،077 1 ،
أ ّ
ح ،)1120والطحاوي في شرح مشكل اآل ار ( ،)031 2من طريق يزيد ،به ،بنحوه.

( )1طبقات المدّلسين ص ،19ت.227

( )2مسند إسحاق بن راهويل ،928 0 ،ح.2173

( )3فتح الباري ،كتاب مواقيت الصالة ،باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها.82 2 ،
( )4مسند أحمد ،171 11 ،ح.11178
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ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
الس كَلمي ( ،)1مككو هم أبككو خالككد الواسككطي ،قككة مككتقن عابككد ،مككن
كارو َن بككن ازذان
َ .2يزلك نكد بك نكن َهك ن
َ َ َ ُّ ّ
()2
التاسعة ،مات سنة ست ومائتين وقد قارب التسعين ،روي لل الجماعة.
بن َسَل َم َة بن دي َنار ،قل عابد ،سبقت ترجمتل حدي
َ .1ح هم ناد ن

رقم (.)13

الحككار ُّي ،البصككري ،قككة ،مككن ال ال ككة ،مككات بعككد العشكرلن والمائككة ،روى لككل
 .0األَزَرق بككن َقككيس َ
()3
البخاري ،وأبو داود ،والنسائي.
ان أنَبككو َعمككرو ،مككولى عائشككة ،مككدني ،قككة ،مككن ال ال ككة ،روى لككل البخككاري ،ومسككلم ،وأبككو
َ .1ذكك َكو ن
()4
داود ،والنسائي.
ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناده صحيح؛ ورجاله ثقات.
*******
حديث رقم (:)09
قككال ابككن رجككب . . ." :وخك ّكر
يها
َسبع َ
ص َالةَ ،فَلم َيج َهر ف َ
ين َ

ابككن أبككي شككيبة بإسللناد جيللد ،عككن األَسككودَ ،قككال :ه
كف نع َمك َكر،
صككلي نت َخلك َ
َ
َ
َ َ
()5
يُ}.
ب { ْبس ُْْ ا ْ ْ الرْ ْح َم ْن الرْ ْح ْ

نص الحديث من مصنف ابن أبي شيبة:
"ص هكلي نت
ان ه
اق ب نن نسَلي َم َ
َحهد ََنا إس َح ن
يمَ ،عن األَس َكود َق َ
كالَ :
الراز ُّيَ ،عن أبي س َنانَ ،عن َح همادَ ،عن إب َراه َ
()7( )6
يُ] ".
يها ب [ ْبس ُْْ ا ْ ْ الرْ ْح َم ْن الرْ ْح ْ
ف نع َم َرَ ،سبع َ
َخل َ
ص َالةَ ،فَلم َيج َهر ف َ
ين َ

( )1نسبة الي قبيلة نسليم من العرب مشهورة ،األنساب .282 7
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص ،131الطبقات الكبري  ،021 7ال قات للعجلي  ،018 1الكاشف .092 1

( )3أنظك ككر :تقرلك ككب التهك ككذيب ص ،97الكاشك ككف  ،102 2س ك كؤا ت الحك ككاكم للك ككدارقطني ص ،288الطبقك ككات الكبك ككري
.102 7
( )4أنظر :تقرلب التهذيب ص ،130ال قات للعجلي  ،012 2تهذيب التهذيب .113 0
( )5فتح الباري ،كتاب األذان ،باب ما يقول بعد التكبير.111 1 ،
( )6سورة الفاتحة :آيل رقم .2

( )7مصنف ابن أبي شيبة ،كتاب الصلوات ،من كان

يجهر ببسم هللا ،012 2 ،ح.1218
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أولا :تخريج الحديث:
خرجل ابن المنذر(،218 0ح ،)2012وابن عبد البر في اإلنصاف( ،113 2ح ،)11ملن
أ ّ
طريق إسحاَ بن سليمان ،به ،بنحوه.
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
()1
كوفي ،ق ككة فاض ككل ،م ككن التاس ككعة ،م ككات س ككنة
 .2إس ك َكحاق ب ككن نسك كَليمان ال ك هكراز ُّي  ،أب ككو يحي ككى ن
الك ك ُّ
()2
مائتين ،روى لل الجماعة.

 .1سع نيد ب نن س َنان ،أنَبو س َنان ال َبرجم ُّي( ،)3ه
الشكي َبان ُّي ال نككوف ُّي نزلكل الكري ،مكن السادسكة ،روى لكل
َ
َ
()4
الجماعة إ البخاري .
قككال ابككن سككعد":مككن أنفسككهم"( ،)5وقككال ابككن معككين ":قككة"( ،)6وقككال أبككو داود ":قككة مككن رفعككاء
النكاس"( ،)7وقككال أبكو حككاتم":صكدوق ،قككة"( ،)8وقكال الفسككوي ":قكة "( ،)9وقككال النسكائى ":لككيس
بل بأس"( ،)10وذكره ابن حبان في ال قات( ،)11وقال الدارقطني ":سكن الري من ال قات"(.)12

وقككال أحمككد " :لككيس بقككوي فككي الحككدي "( ،)13وقككال العجلكي " :جككائز الحككدي "( ،)14وقككال ابككن

عككدي ":وأنَبككو سككنان هككذا َلك نكل ََيك نكر َمككا َذ َكككر نت مك َكن الحككدي أحادي ك َ ارئككب وأف كراد ،وأرجككو أَهنك نكل
م همككن َيتَ َع همك نكد ال َكككذ َب والوضككع إسككنادا و َ متنككا ،ولعلككل إنمككا يهككم فككي الشككيء بعككد الشككيء،
( )1هككذه النسككبة إلككى الككري ،وهككي بلككدة كبي كرة مككن بككالد الككديلم بككين قككومس والجبككال وألحق كوا ال كزاى فككي النسككبة تخفيفككا،
األنساب .00 1
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص ،232الكاشف  ،101 2ال قات للعجلي  ،128 2ال قات بن حبان .222 8
( )3هذه النسبة الى البراجم وهي قبيلة من تميم بن مر ،األنساب .201 1
( )4تقرلب التهذيب ص .107
( )5الطبقات الكبري .083 7

( )6تارلخ ابن معين –الدوري.011 1 -
( )7تهذيب التهذيب .12 1
( )8الجرح والتعديل .18 1

( )9تهذيب التهذيب .12 1
()10
()11
()12
()13
()14

تهذيب التهذيب .12 1
ال قات بن حبان .021 1
سؤا ت السلمي للدارقطني ص.282
العلل ومعرفة الرجال .213 2
ال قات للعجلي .133 2
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()1
كاب نع َعَلكى َك يكر مكن َحدي كل"( ،)2وقكال ابكن
كال أنَبكو ال َحكاك نم " :نيتَ َ
ورواياتل تنحتمل وتنقبكل" َ ،وَق َ
حجر " :صدوق لل أوهام"(.)3

ويميل الباح

إلى انل " :صدوق ".

الكوف ُّي ،أبكو إسكماعيل ،مكن الخامسكة ،مكات سكنة عشكرلن ،روى
ان نمسلم ن
بن أبي نسَلي َم َ
َ .0ح هم ناد ن
()4
لل الجماعة.
قال ابن معين( ،)5والعجلي( ،)6والهن َسائ ُّي(،)7وابن حبان( ،)8والذهبي ":قة "(.)9

وقككال شككعبة " :كككان صككدوق اللسككان"( ،)10وقككال أبككو حككاتم " :صككدوق و يحككتا بحدي ككل ،هككو

()11
اصككة َعككن
الرَو َايككة َخ ه
مسككتقيم فككي الفقككل واذا جككاء اآل ككار شككوش"  ،وقككال ابككن عككديَ " :ك يك نكر ّ
كبَ ،وهككو نمتَ َماسككك فككي ال َحككدي ،
َحادي ككل إفك َكرَادات َو ََ َرائك ن
صككالح َوَيَقك نكع فككي أ َ
يم ،ب َحككدي َ
إبك َكراه َ

بأس بل"( ،)12وقال ابن حجر " :فقيل صدوق لل أوهام"(.)13
وقال ابن سعد( ،)14وأحمد( ،)15والدارقطني ":ضعيف"(.)16
ويميل الباح

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

إلى أنل " :صدوق ".

الضعفاء .132 1
الكامل في
ّ
تارلخ اإلسالم.28 1
تقرلب التهذيب ص .107
تقرلب التهذيب ص.278
تارلخ ابن معين –الدارمي – ص.28
ال قات للعجلي .013 2
تهذيب التهذيب .21 0
ال قات بن حبان.229 1
الكاشف .019 2

( )10الجرح والتعديل .207 2
( )11الجرح والتعديل.218 0

ضعفاء الرجال .8 0
( )12الكامل في ّ
( )13تقرلب التهذيب ص.278
( )14الطبقات الكبري .000 1

( )15العلل ومعرفة الرجال .222 2
( )16علل الدارقطني .217 2
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ان الكوفي ،قة إ أنل يرسل ك ي ار ،من الخامسة،
بن َيزل َد بن َقيس الهن َخع ُّي ،أنَبو عم َر َ
 .1إب َراهي نم ن
مات سنة ست وتسعين ،وهو ابن خمسين ،روى لل الجماعة(.)1
كي ،مخضككرم قككة مك ككر فقيككل ،مككن ال انيككة ،مككات
 .2األَسك َكوند بك نكن َيزلك َكد بككن َقككيس ،أنَبككو َعمككرو الهن َخعك ُّ
()2
سنة أربع وسبعين ،روى لل الجماعة.
ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
ان " كالهمكا صكدوق ،وأمكا إرسكال
بن أبي نسَلي َم َ
وح هم ناد ن
إسناده حسن؛ فيل " سعيد بن سنانَ ،
إبراهيم فهو يرسل عن " األسود "(.)3
*******
حديث رقم (:)42
ين،
امة ال َمننقوص َ
قال ابو رجب . . ." :ن
وروي بإسناد جيد ،عن ابن عمر ،قال :يدعى الناس َيوَم الق َي َ
()4
ضوئل َوالتَفاتل".
ص َالتَ نل في نو ن
قال :الذي أ َ
وصو َن ؟ َ
َحند نهم َ
قيل :وما ال َمننق ن
نص الحديث من مصنف عبد الرزاَ الصنعاني:
ه
ه
امككة
كالَ :سككمع نت ابك َكن نع َمك َكر َينقك ن
َعككن ال ككور ّيَ ،عككن َآد َم بككن علككى الشككي َبان ّيَ ،قك َ
كولَ« :لنيككد َع هن أ َننككاس َيككوَم الق َي َ
ضكوئل
يلَ :يا أ ََبا َعبد ه
ص َكالتَ نل فكي نو ن
ال َمننقوص َ
ص أَ
ال « :نينق ن
وصو َن؟ َق َ
ين » ،ق َ
َحند نهم َ
الرح َمنَ :و َما ال َمننق ن
َوالتَفاتل»(.)5

أولا :تخريج الحديث:
خرجل المروزي (وزر نقص الوضوء ،291 2 ،ح ،)217بنفس اإلسناد ،والمتن.
أ ّ
تقب ككل ص ككالة بغي ككر طه ككور ،21 2،ح ،)03علللن أبلللي

خرجك كل اب ككن أب ككي ش ككيبة (الص ككالة
وأ ّ
خرجل أبو نعيم (الصالة المواظبة على قيام الليل ،)022 2عن زهير.
األحوص .وأ ّ
( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،92الكاشف  ،177 2ال قات للعجلي.139 2

( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص ،222الكاشف  ،122 2ال قات للعجلي  ،119 2ال قات بن حبان .02 1
( )3المراسيل بن أبي حاتم .8 2
الصالَة.117 1 ،
( )4فتح الباري ،كتاب اآلذان ،ا لتَفات في ه
ص َالة َ نيكمنل َها ،072 1 ،ح.0711
اب ه
( )5مصنف عبد الرزاق ،كتاب الصالة َب ن
صّلي َ
الر نجل ني َ
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كالهما (أبي األحوص ،وزهير) عن آدم بن علي ،بل ،بنحوه.
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
بن َسعيد بن َمس نروق ال هور ُّي ،قة حافظ ،سبقت ترجمتل حدي
ان ن
 .2نسف َي ن
()2
َ .1آد نم ب نن علي العجلي( ،)1الشيباني ،من ال ال ة ،روى لل البخاري ،والنسائي.

رقم (.)2

قال ابن َمعين( ،)3والفسوي ":قة"( ،)4وقال الهن َسائ ُّي ":ليس بل بأس"( ،)5وذكره ابكن حبكان فكي
ال قات( ،)6وقال الذهبي ":قة"( ،)7وقال أبو حاتم ":شيخ"( ،)8وقال ابن حجر" :صدوق"(.)9
ويميل الباح

إلى  " :تو يق الراوي ".

ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناده صحيح؛ ورجاله ثقات.
*******
حديث رقم (:)40
كان ،عككن عمككل
قككال ابككن رجككب . . ." :وروى َعمك نكرو بك نكن َيح َيككى ال َمككازن ُّي ،عككن نم َح همك نكد بك نكن َيح َيككى بككن َحهبك َ
ه
ض َكع
َواس نع ب نن حبان ،أنل سأل ابن عمر عن صالة النبي  :كيف كانكت؟ قكال « :ه
َّللان أَك َب نكر» نكل َمكا َو َ
ه
َّللا» َعَلككى
السك َكال نم َعَلككي نكم َوَرح َم ك نة ه
السك َكال نم َعَلككي نكم َوَرح َم ك نة ه
َّللا» َعَلككى َيمينككل « ،ه
كول « :ه
َونكل َمككا َرَفك َكع ن ك هم َينقك ن
خرجل اإلمام أحمد والنسائي ،وهذا إسناد جيد.
َي َسارهّ ،

( )1هذه النسبة إلى بنى عجل ،األنساب .108 9
( )2تقرلب التهذيب ص.81
( )3سؤا ت ابن الجنيد ص .011
( )4تهذيب التهذيب .297 2
( )5تهذيب التهذيب .297 2
( )6ال قات بن حبان .22 1
( )7الكاشف .103 2
( )8الجرح والتعديل .117 1
( )9تقرلب التهذيب ص.81

( )10فتح الباري ،كتاب اآلذان ،باب التسليم.012 7 ،
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نص الحديث من مسند أحمد:
كانَ ،عكن َع ّمكل
َحهد ََنا َروحَ ،حهد ََنا اب نن نج َكرلا ،أَخ َب َرنكي َعم نكرو ب نكن َيح َيكىَ ،عكن نم َح همكد بكن َيح َيكى بكن َحهب َ
ه
ض َكع َونكهل َمكا َرَف َكع
كال « :ه
ص َالة َرنسول ه
َل َعب َد ه
َّللان أَك َب نكر» نكل َمكا َو َ
َّللا َ فَق َ
َواسع ،أَهن نل َسأ َ
َّللا ب َن نع َم َر َعن َ
َّللا» َعَلى َي َساره(.)1
الس َال نم َعَلي نكم َوَرح َم نة ه
الس َال نم َعَلي نكم َوَرح َم نة ه
َّللا» َعَلى َيمينل « ،ه
ول « :ه
ن هم َينق ن

أولا :تخريج الحديث:
خرجل أبو يعلي ( ،211 23ح ،)2711من طريق روح ،بل ،بنحوه.
أ ّ
خرجك كل النس ككائي (الص ككالة كيف الس ككالم عل ككى اليم ككين،11 0،ح ،)2013ملللن طريلللق ابلللن
وأ ّ
جريح ،بل ،بنحوه.
خرجل النسائي (كيف السالم على الشمال،11 0،ح ،)2012وأحمد( ،198 9ح،)2131
وأ ّ
ملن طريلق عبللد العزيلز بلن دمحم ،تللابب ابلن جلريج فللي الروايلة علن عمللرو بلن يحيلي ،بككل،
بنحوه.
ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:

()2
البصككر ُّي ،قككة فاضككل لككل تصككانيف ،مككن التاسككعة ،مككات
العكالَء الَقيسك ُّ
َ .2رو نح بك نكن نع َبك َ
كي َ
كاد َة بككن َ
()3
سنة سبع ومائتين ،روى لل الجماعة.

رقم (.)22

العزلز بن نج َرلا ،قة يدلس ولرسل ،سبقت ترجمتل حدي
الملك ن
بن َعبد َ
َ .1عبند َ
صككار ُّي ال َمككازن ُّي( ،)4المككدني ،قككة ،مككن السادسككة ،مككات بعككد
َ .0عمك نكرو بك نكن َيح َيككى بككن نع َمك َ
كارَة األَن َ
ال ال ين ،روى لل الجماعة(.)5

صار ُّي ،قة فقيل ،من الرابعة ،مات سكنة إحكدى وعشكرلن ،ولكل
بن َيح َيى بن َحب َ
 .1نم َح همند ن
هان األَن َ
أربع وسبعين سنة ،روى لل الجماعة(.)6
صار ُّي ال َم َدن ُّي ،قة ،من ال انية ،روى لل الجماعة(.)7
َ .2واس نع ب نن حبان بن نمنقذ بن َعمرو األَن َ
( )1مسند أحمد ،120 23 ،ح .1097
( )2هذه النسبة إلى جماعة اسمهم قيس ،األنساب .208 23

( )3أنظر :تقرلب التهذيب ص  ،122الكاشف  ،098 2الطبقات الكبري  ،191 7ال قات للعجلي .012 2
( )4هذه النسبة إلى قبيلة مازن ،ومازن :بيضة النملة ،وهي من تميم ،األنساب .12 21

( )5أنظر :تقرلب التهذيب ص ،118الكاشف  ،92 1ال قات للعجلي  ،287 1ال قات بن حبان.122 7
( )6أنظر :تقرلب التهذيب ص ،221الكاشف  ،119 1ال قات للعجلي  ،121 1ال قات بن حبان .108 7
( )7أنظر :تقرلب التهذيب ص ،279الكاشف  ،011 1ال قات للعجلي .008 1
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ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:

إسناده صحيح؛ ورجاله ثقات.
وأمككا تككدليس ابككن ج كرلح فهككو مككن المرتبككة ال ال ككة فككي المدّلس كين( ،)1وقككد صك ّكرح بالسككما فككي
الحدي (أخبرني) ،وأمكا إرسكالل فهكو يرسكل عكن أبكي الزنكاد ،ولكيس فكي حكدي نا أبكو الزنكاد(.)2
قال شعيب األرنؤوط  ":إسناده صحيح على شرط الشيخين"(.)3

حديث رقم (:)40

*******

ف
صكر ن
قال ابن رجب . . ." :و ّ
خر اإلمكام أحمكد والنسكائي مكن حكدي َعائ َشك َة ،أن النبكي  ككان َوَلن َ
َعن َيمينل و َعن شمالل ،وهو من رواية َبقهي نة ،عن ُّ
َن َمك نحو َحهد َ نل ،أ ه
الزَبيد ُّي ،أ ه
َن َمس نرو َق ب َن األَج َكد
َ
َ
()4
جيد.
َحهد َ نلَ ،عن َعائ َش َة ،وهذا
إسناد ٌ
ٌ
نص الحديث من سنن النسائي:
كالَ :حكهد ََنا ُّ
َن َمك نحككو َحهد َ نكل ،أ ه
الزَبيكد ُّي ،أ ه
َن َمس نكرو َق بك َكن
كال :أَن َبأ ََنكا َبقهيك نةَ ،ق َ
يمَ ،ق َ
أَخ َب َرَنكا إس َكح نق ب نكن إبك َكراه َ
صّلي َحافيا َو نمنتَعال،
ول ه
األَج َد َحهد َ نلَ ،عن َعائ َش َةَ ،قاَلتَ « :أرَي نت َرنس َ
َّللا َ يش َر نب َقائما َوَقاعداَ ،وني َ
ف َعن َيمينل َو َعن ش َمالل»(.)5
صر ن
َوَلن َ
أولا :تخريج الحديث:
خرجل النسائي عن إسحاق بن راهويل والحدي
أ ّ

في مسند إسحاق ( ،911 0ح.)2128

خرجل أحمكد(،222 12ح ،)11217من طريق عبد الرحمن بلن ثابلت علن مكحلول ،بكل،
وأ ّ
بنحوه.
خرجل الطبراني في األوسط(،23 1ح ،)2120من طريق عطاء،عن عائشة ،بل ،بنحوه.
وأ ّ

( )1طبقات المدّلسين ص  ،12ت.80
( )2المراسيل بن أبي حاتم ص ،200ت.100
( )3مسند أحمد ،121 23 ،ح .1097

( )4فتح الباري ،كتاب اآلذان ،باب ا نفتال وا نصراف عن إلى مين والشمال.118 7 ،
الص َالة ،82 0 ،ح.2012
اب ا نص َراف م َن ه
( )5سنن النسائي ،كتاب السهوَ ،ب ن
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ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
بن إب َراهي َم بن َمخَلد الحنظلي( ،)1أبو دمحم ،قة حكافظ مجتهكد ،قكرلن أحمكد بكن حنبكل،
اق ن
 .2إس َح ن
()2
مات سنة مان و ال ين ،ولل ا نتان وسبعون ،روى لل الجماعة إ ابن ماجل.
الوليد " ،قة ،فيما سكمعل مكن ال قكات ،ك يكر التكدليس عكن الض ّكعفاء" ،سكبقت الترجمكة
َ .1بقهي نة ن
بن َ
لل حدي رقم (.)17
 .0م َح هم نكد ب نكن الوليكد بكن َعكامرُّ ،
الزَبيكد ُّي( ،)3قككة بكت مكن كبكار أصكحاب الزهكري ،مكن السككابعة،
َ
ن
()4
مات سنة ست وأربعين ،روى لل الجماعة إ الترمذي.
الد َمشككق ُّي ،أبككو عبككد هللا ،قككة فقيككل ك يككر اإلرسككال مشككهور ،مككن الخامسككة ،مككات سككنة
َ .1مك نحككول ّ
()5
بضع عشرة ومائة ،روى لل الجماعة إ البخاري.
بن األَج َد بن َمالك ال َهم َدان ُّي( ،)6ن هم ال َوادع ُّي( ،)7ال نككوف ُّي ،قكة فقيكل عابكد مخضكرم،
َ .2مس نرو نق ن
()8
من ال انية ،مات سنة ا نتين وستين ،روى لل الجماعة.
ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناده صحيح؛ ورجاله ثقات .وأما إرسال مكحول فهكو" لكم يرسكل عكن عائشكة  ،)9("وأمكا
تدليس بقية فقد صرح بالسما  ،وروي عن قة  .قال األلباني  ":صحيح اإلسناد"(.)10
*******

( )1هذه النسبة إلى بنى حنظلة ،األنساب .181 1
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص ،99الكاشف  ،100 2تهذيب التهذيب .121 2
( )3هذه النسبة إلى زبيد ،وهي قبيلة قديمة من مذحا أصلهم من اليمن نزلوا الكوفة ،األنساب .110 1
( )4أنظر :تقرلب التهذيب ص ،222تهذيب التهذيب  ،231 9ال قات بن حبان .070 7
( )5أنظر :تقرلب التهذيب ص ،212من تكلم فيل وهو مو وق ص.282

( )6هي منسوبة الى همدان ،وهي قبيلة من اليمن نزلت الكوفة ،وهي همدان بن أوسلة ،األنساب .129 20
( )7هذه النسبة الى وادعة ،وهو بطن من همدان ،وهو وادعة بن عمرو ،األنساب .118 20
( )8أنظر :تقرلب التهذيب ص ،218الكاشف  ،121 1ال قات للعجلي.170 1
( )9المراسيل بن أبي حاتم .120 2

( )10صحيح وضعيف سنن النسائي ،2 1 ،ح.2012
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حديث رقم (:)44
خرجكل ابكن سكعد فكي (طبقاتكل)... :قكال :فقكام عليكل النبكي  ،فحنكت الخشكبة،
قال ابن رجبّ . . ." :
فقال النبي ( :أ تعجبون لحنين هذه الخشبة؟) فأقبل الناس وفرقوا من حنينها حتكى ك كر بككاؤهم،
فنزل النبي  حتى أتاها ،فوضع يده عليها ،فسكنت ،فامر بهكا رسكول هللا  فكدفنت تحكت منبكره -
أو جعلت في السقف) ،ورواه أبو إسماعيل الترمذي ،عن أيوب بن سكليمان بكن بكالل ،عكن أبكي بككر

إسناد جيد ،ورجالل كلهكم يخ ّكر لهكم البخكاري ،ا سكعد بكن سكعيد بكن قكيس
ابن أبي أويس ،بل ،وهذا
ٌ
وهككو :اخككو يحيككى بككن سككعيد -؛ فككإن البخككاري استشككهد بككل ،وخك ّكر لككل مسككلم ،وتكلككم بعضككهم فككيحفظل.

()1

نص الحديث من الطبقات المبري لبن سعد:
ال:
أَخ َب َرَنا أنَبو َبكر ب نن َعبد ه
َّللا بن أبي أ َنويس ال َم َدن ُّي اب نن أنخت َمالك بن أ ََنس َق َ

السكاعد ّيَ ،عكن
ان ب نن ب َاللَ ،عن َسعد بن َسعيد بن َقيسَ ،عن َعبهاس بن َسهل بن َسعد ه
َحهد َني نسَلي َم ن
أبيكل ،أ ه
اهككا مككن َدوم،
كوم َيككوَم ال نج نم َعككة إ َذا َخ َ
َن الهنبك ه
كب إَلككى َخ َشك َكبة َذات َفر َ
كي َ كك َ
كال :أ ََر َ
طك َ
ضككتَين َقك َ
كان َينقك ن
وَك َانككت فككي مصك هكالهَ ،ف َكك َ ه
كاس َقككد َك نك نكروا َفَلككو
كول ه
َّللا ،إ هن الهنك َ
كال َلك نكل أَصك َكح ناب نلَ :يككا َرنسك َ
كان َيتكككئن الي َهككاَ ،فَقك َ
َ
نَ
كت يكراك الهنكاسَ ،فَقكال« :مكا شكئتنم» َقكال سكهل :وَلكم ي نككن بالمد َينكة إ ه
ه
وم َعَليكل إ َذا َخ َ
طب َ َ َ َ
َ َ
ن
َ
َ َ
َ َ
ات َخذ َت َشيئا تَنق ن

()2
كام َعَليككل
كار إَلككى ال َخككافَقين َفَق َ
َن هجككار َواحككدَ ،ذ َهبك ن
كت أ ََنككا َوَذ َ
اك الهن هجك ن
طع َنككا َه ك َذا المن َبك َكر مككن أَ َلككةَ ،قك َ
كالَ :فَقك َ
كاس َوَفرنقكوا مكن
ال الهنب ُّي  « :أَ َ تَع َجنبو َن ل َحنين َهذه ال َخ َش َبة» َفأَق َب َل الهن ن
الهنب ُّي َ ف َحهنت ال َخ َش َب نةَ ،فَق َ

كي  ب َهكا
َم َر الهنب ُّ
اهكا َف َو َ
اؤ نهمَ ،ف َن َزَل الهنب ُّي َ حتهى أَتَ َ
َحنين َها َحتهى َك نَر نب َك ن
ض َكع َي َكدهن َعَلي َهكاَ ،ف َس َكك َنتَ ،فكأ َ
()3
السقف".
َفندف َنت تَح َت من َبره أَو نجعَلت في ه

أولا :تخريج الحديث:
خرجل أحمكد ( ،231 07ح ،)11821من طريق عبد هللا بن عمر العدوي تابب سعد ابلن
أ ّ
سعيد في الرواية ،عن عباس بن سهل عن أبيه ،بنحوه.
خرجك ك ك كل البخ ك ك ككاري (البيو النج ك ك ككار ،12 0 ،ح ،)1391ومس ك ك ككلم (الص ك ك ككالة جواز الخط ك ك ككوة
وأ ّ
والخطوتين في الصالة ،081 2 ،ح ،)211من طريق عبد العزيز بن حازم.

( )1فتح الباري ،كتاب الجمعة ،باب الخطبة علي المنبر.101 8 ،
(َ )2قال ه
بالدهرة أَو بشيء عرلض ،تهذيب اللغة .13 7
ضرنبك
الشيء ّ
اللي َ :
الخف نقَ :
َ
َ
( )3الطبقات الكبري ،السيرة النبوية ،ذكر منبر رسول هللا .123 2 ،
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خرج كل البخككاري(الص كالة الصككالة فككي السككطوح والمنبككر ،82 2،ح ،)077وابككن أبككي شككيبة
وأ ّ
َّللان تَ َع ككاَلى نم َح هم ككدا ،029 1 ،ح ،)02717ملللن طريلللق سلللفيان بلللن
ط ككى ه
(الفضككائل َم ككا أَع َ
عيينة.

كالهما(عبد العزيز،وسفيان)عن أبي حازم تابب عباس بن سهل في الرواية عن سهل.
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
الحميد بن َعبد هللا بن َعبد هللا بن أ َنويس،األَص َبح ُّي( ،)1أبو بكر بن أبي أويس ،مشهور
َ .2عبد َ
()2
بكنيتل ،قة ،من التاسعة،مات سنة ا نتين ومائتين،روى لل الجماعة إ ابن ماجل.
بن بالَل النق َرش ُّي التهيم ُّي ،أنَبو نم َح همد ،قة ،سبقت ترجمتل حدي
ان ن
 .1نسَلي َم ن

رقم (.)21

صككار ُّي ،أخككو يحيككى ،مككن الرابعككة ،مككات سككنة إحككدى
َ .0سككعند بك نكن َسككعيد بككن َقككيس بككن َعمككرو األَن َ
وأربعين ،روى لل الجماعة إ البخاري تعليقا(.)3
قككال ابككن معككين ":قككة"( ،)4وقككال ابككن سككعد ":قككة ،قليككل الحككدي

"( ،)5وقككال العجلككي ":قككة"(،)6

وذكره ابن حبان في ال قات وقال" كان يخطئ"( ،)7وقال ابن عمار ":قة"(.)8

تكلموا فيل من قبل حفظل"( ،)9وقكال ابكن عكدي ":لكل أحاديك
وقال الترمذي " :ن
م ككن ا س ككتقامة ،و َ أرى بحدي ككل بأس ككا بمق ككدار م ككا يروىك كل"( ،)10وق ككال ال ككدارقطني ":ل ككيس ب ككل
صكالحة تقكرب

()13
()12
()11
كال
بأس"  ،وقال الكذهبي ":صكدوق"  ،وقكال ابكن حجكر ":صكدوق سكيء الحفكظ"  ،و َق َ

( )1هذه النسبة قبيلة الى أصبح ،األنساب .182 2
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص ،000تهذيب التهذيب .228 1
( )3تقرلب التهذيب ص.102
( )4تارلخ ابن معين –ابن محرز ص.91

( )5الطبقات الكبري –متمم التابعين.008 2-
( )6ال قات للعجلي.089 2
( )7ال قات بن حبان 079 1
( )8تهذيب التهذيب .173 0

الضعفاء والمتروكين بن الجوزي.022 2
()9
ّ
ضعفاء الرجال .089 1
( )10الكامل في ّ
( )11من تكلم فيل وهو مو وق ص.80
( )12الكاشف.118 2
( )13تقرلب التهذيب ص.102
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"ضعيف"( ،)1وقال النسائي ":ليس بالقوي"(.)2
أَحمدَ :
ويميل الباح

إلى أنل " :صدوق سيء الحفظ " كما قال ابن حجر ./

صككار ُّي ،قككة ،مككن الرابعككة ،مككات فككي حككدود العشكرلن ،روى لككل
َ .1عهبك ن
كاس بك نكن َسككهل بككن َسككعد األَن َ
()3
الجماعة إ النسائي.
ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:

إسللناده ضللعيف ؛ فيككل سككعد بككن سككعيد " :صككدوق سككيء الحفككظ " ،وبالمتابعككة للحككدي

يرتقككي

اإلسناد الي الحسن لغيره ،وقد توبع كما عند البخاري ومسلم ،كما هو ظاهر في التخرلا.

حديث رقم (:)43

*******

إبكراهيم ،عكن علقمكة ،عكن ابكن مسكعود ،أنكل سكئل:

خر ابن ماجل من حدي
قال ابن رجب . . ." :و ّ
لناد جيللد ،لكككن
أكككان رسككول هللا َ يخ ن
كوك َقائمككا} ،وهككذا إسل ٌ
كال :أمككا تق ك أر {تَ َرنكك َ
طك ن
كب َقائمككا أَو َقاعككدا ؟ قك َ
()4
روى ،عن إبراهيم ،عن علقمة من قولل ،وعن إبراهيم ،عن عبد هللا منقطعا.
نص الحديث من سنن ابن ماجه:

َحهد ََنا أنَبو َبكر ب نن أبي َشي َب َة َق َ ه
يمَ ،عن َعلَق َم َةَ ،عكن
الَ :حد ََنا اب نن أبي ََنهي َةَ ،عن األَع َمشَ ،عن إب َراه َ
كال :أ ََو َمككا تَقك َأن
كرَ [ :وت َ َر وَّللأأَ َ َُامْمأأا]( )5؟
َعبككد ه
كي َ يخ ن
َّللا ،أَهنك نكل نسككئ َل " :أ َ
كان الهنبك ُّ
َكك َ
طك ن
كب َقائمككا أَو َقاعككدا؟ َقك َ
()6
َّللاََ :رلب َ ،ني َحّد ن بل إ ه ابن أبي شيبة َوح َدهن.
ال أنَبو َعبد ه
"َق َ
أولا :تخريج الحديث:
خرجك كل أب ككو يعلك كى(،117 8ح ،)2301والطب ارن ككي(،71 23ح ،)23330بللللنفس اإلسللللناد،
أ ّ
خرجكل ابككن أبككي شككيبة(الجمعككة ،مككن كككان يخطككب قائمككا ،118 2 ،ح ،)2280مللن
بنحللوه .وأ ّ
طريق علقمة من قوله دون ذكر ابن مسعود.

( )1العلل ومعرفة الرجال .220 2

الضعفاء والمتروكين للنسائي ص.20
()2
ّ
( )3أنظر :تقرلب التهذيب ص ،190ال قات بن حبان  ،128 2سير أعالم النبالء .112 2

( )4فتح الباري ،كتاب الجمعة ،باب الجمعة قائما.111 8 ،
( )5سورة الجمعة :آية رقم .22
اء في ال نخطَبة َيوَم ال نج نم َعة ،021 2 ،ح.2238
( )6سنن ابن ماجل ،كتاب إقامة الصالةَ ،ب ن
اب َما َج َ
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خرجل أبو يوسف في اآل ار (في الضكحي ،71 2 ،ح ،)021ودمحم بكن الحسكن فكي اآل كار
وأ ّ
(في صالة الجمعة ،202 2 ،ح ،)133كالهما بانقطاع بين إبراهيم و ابن مسعود.
ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:

َّللا بن دمحم بن أبي َشي َبة ،أبو بكر ،الكوفي ،قة حافظ صاحب تصانيف ،من العاشكرة،
َ .2عبند ه
()1
مات سنة خمس و ال ين ومائتين ،روى لل الجماعة إ الترمذي.
()2
كوفي ،مكن كبكار التاسكعة ،مكات
كي الك ُّ
الخ ازع ُّ
َ .1يح َيى ب نن َعبكد ال َملكك بكن أبكي نَن َيكة ،أبكو زكرّلكا ن
()3
سنة بضع و مانين ومائة ،روى لل الجماعة.

قكال ابككن سككعد ":قككة صككالح الحككدي "( ،)4وقككال ابككن َمعككين ":قككة"( ،)5وقككال أحمككد ":شككيخ قككة
()6
صالح"( ،)7وقال أبو داود ":قة"(َ ،)8وَقال الهن َسائي ":ليس
مأمون" َ ،وَقال العجلي ":قة رجل َ
()9
ابن حبهان فكي ال قكات(َ ،)10وَقكال الكهد َارنقطن ُّي " :قكة"(َ ،)11وَقكال الكذهبي ":قكة
بل بأس"  ،وذكره ن
وقور صالح"( .)12وقال الدارقطني" :صدوق"( ،)13وقال ابن حجر " :صدوق لل أفراد"(.)14

َوَقال ابن عديَ ":و َعا هم نة َما َيروىل بعضل َ ،نيتَ َاب نع َعليلَ ،وهو ممن يكتب حدي ل "(.)15
ويميل الباح إلى أنل " صدوق".

( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،013الكاشف  ،291 2ال قات للعجلي .27 1
( )2هذه النسبة إلى قبيلة خزاعة ،األنساب .221 2
( )3تقرلب التهذيب ص.290

( )4الطبقات الكبري .090 1
( )5تارلخ ابن معين –الدارمي -ص.101
( )6العلل ومعرفة الرجال .081 2
( )7ال قات للعجلي .022 1
( )8تهذيب التهذيب .121 22
( )9تهذيب التهذيب .121 22
( )10ال قات بن حبان.121 7
( )11سؤا ت البرقاني للدارقطني ص.73
( )12الكاشف .111 2
( )13سؤا ت الحاكم للدارقطني ص.180
( )14تقرلب التهذيب ص.290
ضعفاء الرجال .11 9
( )15الكامل في ّ
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()1
ش ،قكة حكافظ عكارف بكالقراءات ور  ،لكنكل يكدّلس ،مكن
ان َ
الكاهل ُّي  ،األَع َم ن
بن مه َر َ
ان ن
 .0نسَلي َم ن
()2
الخامسة ،مات سنة سبع وأربعين ،روى لل الجماعة.

بن َيزل َد بن َقيس الهن َخع ُّي ،قة ،سبقت ترجمتل حدي
 .1إب َراهي نم ن
بن َقيس ،قة بت ،سبقت ترجمتل حدي رقم (.)21
َ .2علَق َم نة ن

رقم (.)19

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

إسلللناده حسلللن؛ ورجالككل قككات إ يحيككي بككن عبككد الملككك " صككدوق" ،واألعمككش مككدّلس مككن
ال انية( ،)3و يضر تدليسل .قال الشيخ األلباني " صحيح "(.)4

حديث رقم (:)42

*******

الرَلككاحي ،أ ه
َن أ ََبككا
كاد َة ،عككن أبككي العاليككة
قككال ابككن رجككب . . ." :ورواه سككعيد بككن أبككي عروبككة ،عككن َقتَك َ
َ َ ّ ّ
كب أَن ني َعّل َم نهكم دي َكن نهم،
َح ه
َسد هيَ ،ك َ
ان بالهدار من أصبهان َو َما بهم َيو َمئذ َك نير َخكوفَ ،وَلككن أ َ
وسى األ َ
نم َ
طائَفة وراءهاَ ،ف ه ه
ه
ين
الس َال نح نمقبَلة َعَلى َعند ّو َهاَ ،و َ
صهفين َ
صلى بالذ َ
طائَفة َم َع َها ّ
ََ َ َ َ
َو نسن َة َنبّيهم َ ف َج َعَل نهم َ
ه
ه
ه
ص هكلى بهكم
لن َيتَ َخلنل َ
ام اآل َخر َ
اءهنَ ،ف َ
كون نهم َحتكى َق ن
صوا َعَلى أَد َبارهم َحتى َق ن
َم َع نل َرك َعة ن هم َن َك ن
كاموا َوَر َ
اموا َمَق َ
ه
ركعة أنخرى ن هم س هكلمَ ،فَقكام هالكذين ينلكو َن واآلخكرو َن َف ه
ض نكهم َعَلكى َبعكض
صكلوا َرك َعكة َرك َعكةَ ،ف َسكل َم بهكم َبع ن
َ َ
َ َن
َ
َ َ
َ
َ
َ َ
خرجكل ابككن أبككي شككيبة،
َفتَ همككت لإل َمككام َرك َعتَككان فككي َج َم َ
اعككة َوللهنككاس َرك َعككة َرك َعككة ،يعنككي فككي جماعككة "ّ ،
وعنل بقي بن مخلد في مسنده ،وهو إسناد جيد ،وهلو فلي حكلم المرفلوع؛ لمكا ذككر فيكل مكن تعلكيمهم
بسنة نبيهم.

()5

( )1هذه النسبة إلى قبيلة بنى كاهل ،األنساب .01 22

( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص ،121الكاشف ،111 2ال قات للعجلي .101 2
( )3من ال انية في طبقات المدّلسين ،و يضر تدليسل ،أنظر :طبقات المدّلسين ،ص ،00ت.22
( )4صحيح وضعيف سنن ابن ماجل  ،238 0ح.2238
( )5فتح الباري ،أبواب صالة الخوف ،باب صالة الخوف.019 8 ،
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نص الحديث من مصنف ابن أبي شيبة:
الرَلككاحي« ،أ ه
وسككى
كاد َةَ ،عككن أبككي العاليككة
كال :حككد نا َسككعيدَ ،عككن َقتَك َ
َح كهد ََنا نم َح همك نكد بك نكن بشككرَ ،قك َ
َن أ ََبككا نم َ
َ َ ّ ّ
كب أَن ني َعّل َم نهكم دي َكن نهمَ ،و نسكهن َة
َح ه
َسد هيَ ،ك َ
ان بالهدار من أصبهان َو َمكا بهكم َيو َمئكذ َك ي نكر َخكوفَ ،وَلككن أ َ
األ َ
طائَفة وراءهكاَ ،ف ه ه
ين َم َع نكل
الس َال نح نمقبَلة َعَلى َعند ّو َهاَ ،و َ
صهفين َ
صكلى بالكذ َ
ََ َ َ
طائَفة َم َع َها ّ
َ
َنبّيهم َ ف َج َعَل نهم َ
ه
ه
ه
صهلى بهم َرك َعة
لن َيتَ َخلنل َ
ام اآل َخر َ
اءهنَ ،ف َ
ون نهم َحتى َق ن
صوا َعَلى أَد َبارهم َحتى َق ن
َرك َعة ن هم َن َك ن
اموا َوَر َ
اموا َمَق َ
ه
أنخرى ن هم سهلمَ ،فَقام هالذين ينلكو َن واآلخكرو َن َف ه
ض نكهم َعَلكى َبعكض َفتَ همكت
صكلوا َرك َعكة َرك َعكةَ ،ف َسكل َم بهكم َبع ن
َ َ
َ َن
َ
َ
َ
َ َ
()1
اعة َوللهناس َرك َعة َرك َعة»
لإل َمام َرك َعتَان في َج َم َ
أولا :تخريج الحديث:
خرجل ابن عبد البر( ،)113 22بإسناده عن ابن أبي شيبة ،به ،بنحوه.
أ ّ
خرجل ابن المبارك في الجهاد (ص ،271ح ،)111عن سعيد ،به ،بنحوه.
وأ ّ
خرجل أبو الشيخ األصكبهاني فكي طبقكات المحكد ين ( ،)112 2وأبكو نعكيم األصكبهاني فكي
وأ ّ
تارلخ أصبهان ( ،)019 2كالهما من طريق أبي جعفر الرازي عن قتادة ،به ،بنحوه.
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
العبككد ُّي ،أبككو عبككد هللا الكككوفي ،قككة حككافظ ،مككن التاسككعة ،مككات سككنة ككال
 .2نم َح همك نكد بك نكن بشككر َ
ومائتين ،روى لل الجماعة(.)2
بن أبي َع نروَب َة ،اليش نكر ُّي( ،)3أبكو النضكر البصكري ،قكة حكافظ لكل تصكانيف لكنكل ك يكر
َ .1سعيند ن
التدليس واختلط ،وكان من أ بت النكاس فكي قتكادة ،مكن السادسكة ،مكات سكنة سكت وخمسكين،
روى لل الجماعة.

()4

ام َة ،قة بت ،سبقت ترجمتل حدي
َ .0قتَ َادةن ن
بن د َع َ

رقم (.)1

البصككر ُّي ،قككة ك يككر اإلرسككال ،مككن ال انيككة ،مككات سككنة
 .1نرَفيك نكع بك نكن مهك َكر َ
الرَلككاح ُّي َ
العال َيككة ّ
ان ،أنَبككو َ
()5
تسعين ،روى لل الجماعة.
( )1مصنف ابن أبي شيبة ،كتاب صالة التطو واإلمامة ،في صالة الخوف كم هي ،121 1 ،ح .8171
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص ،119الكاشف  ،229 1ال قات للعجلي.101 1
( )3هذه نسبة الي قبيلة وهي يشكر ،األنساب .239 20
( )4أنظر :تقرلب التهذيب ص ،109الكاشف  ،211 2ال قات للعجلي .130 2

( )5أنظر :تقرلب التهذيب ص ،123ميزان ا عتدال  ،21 1تهذيب التهذيب .181 0
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ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
()1
يصرح بالسما .
إسناده ضعيف؛ رجالل قات ،عدا قتادة فهو مدّلس من ال ال ة ولم ّ

وأما سما دمحم بن بشر من سعيد :كان قبل ا ختالط ،فال يضر ،قال أحمد " :ككان سكعيد

اخككتلط ؟ قككال :نعككم ،ككم قككال مككن سككمع منككل بالكوفككة :م ككل دمحم بككن بشككر وعبككدة فهككو جيككد"(،)2
وأما إرسال أبي العالية فعن على 

()3

وليس في حدي نا علي رضي هللا عنل.

*******
حديث رقم (:)41
خر اإلمام أحمد -أيضا  -بإسناد جيد ،عكن أبكي مسكعود األنصكاري ،قكال:
قال ابن رجب . . ." :و ّ
()4
كان رسول هللا  يوتر أ هَول ه
ط نل َوآخ َرهن.
الليل َوأَو َس َ
ن ن َ
نص الحديث من مسند أحمد:
َّللا بن ال نم َهنىَ ،ق َ ه
الَ :حهد ََنا َح هماد،
ام ب نن أبي َعبد ه
َحهد ََنا نم َح همند ب نن َعبد ه
َّللا الهدستنَوائ ُّيَ ،ق َ
الَ :حد ََنا ه َش ن
كان
يمَ ،عككن أبككي َعبككد ه
كالَ « :كك َ
صككار ّيَ ،قك َ
َّللا ال َجك َكدل ّيَ ،عككن أبككي َمسك نكعود نعق َب ك َة بككن َعمككرو األَن َ
َعككن إبك َكراه َ
()5
َّللا  يوتر أ هَول ه
ط نل َوآخ َرهن»
ول ه
الليل َوأَو َس َ
ن ن َ
َرنس ن
أولا :تخريج الحديث:
خرج كل ابككن أبككي ش ككيبة (صككالة التطككو مككن ك ككان يككؤخر وت كره ،82 1 ،ح ،)1711وأحم ككد
أ ّ
( ،02 07ح،)11012والطيالسي(،22 1ح ،)123من طريق هشام ،به ،بنحوه.
خرجكل أبككو يوسككف فككي اآل ككار(ص ،18ح ،)008والحككار فككي المسككند(مككا جككاء فككي الككوتر،
وأ ّ
،009 2ح ،)103والطبراني في األوسط(،231 7ح ،)1989من طريق حماد ،به ،بنحوه.

( )1طبقات المدّلسين ص ،10ت .91
( )2العلل ومعرفة الرجال .210 2

( )3المراسيل بن أبي حاتم.28 2
( )4فتح الباري ،أبواب الوتر ،باب ساعات الوتر.211 9 ،
( )5مسند أحمد ،030 18 ،ح.27372
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ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
كالزمن ،مشكهور بكنيتكل
الع َنكزي ،أبكو موسكى البصكري ،المعكروف ب َ
 .2نم َح همند ب نن ال نم َهنكى بكن عبيكد َ
()1
وباسمل ،قة بت ،من العاشرة ،مات سنة ا نتين وخمسين ،وروي لل الجماعة.
البصككر ُّي الهدسككتنَوائ ُّي( ،)2أبككو بكككر ،قككة بككت وقككد رمككي بالقككدر،
كام بك نكن أبككي َعبككد هللا َسككن َبرَ ،
 .1ه َشك ن
()3
من كبار السابعة ،مات سنة أربع وخمسين ،ولل مان وسبعون سنة ،روى لل الجماعة.
ان" ،صدوق" سبقت ترجمتل حدي
بن أبي نسَلي َم َ
َ .0ح هم ناد ن
بن َيزل َد بن َقيس الهن َخع ُّي ،قة ،سبقت ترجمتل حدي رقم (.)19
 .1إب َراهي نم ن
الجك َكدل ُّي ،اسككمل عبككد أو عبككد الككرحمن بككن عبككد ،قككة رمككي بالتشككيع ،مككن كبككار
 .2أنَبككو َعبككد هللا َ
رقم (.)19

ال ال ة ،روى لل أبو داود ،والترمذي ،والنسائي.

()4

البككدر ُّي ،صككحابي جليككل ،مككات قبككل األربعككين وقيككل
 .1نعق َب ك نة بك نكن َعمككرو بككن َعَل َب ك َة ،أنَبككو َمسك نكعود َ
()5
بعدها ،روى لل الجماعة.
ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناده حسن؛ رجالل قات إ " حماد بن أبي سليمان" فهو صدوق.
********
حديث رقم (:)47
خرجل اإلمام أحمد بإسناد جيلد ،عكن أبكي َبص َكرَة ،أن النبكي  قكال( :إ هن ه
قال ابن رجب . . ." :و ّ
َّللاَ
()6
َزاد نكم ص َالة ،وهي الوترَ ،ف ُّ
وها ما بين الع َشاء إلى أن يطلع الَفجر).
صل َ
ن َ
َ َ
َ َ

( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،232تارلخ بغداد ،128 1الكاشف .121 1

( )2هذه النسبة إلى بلدة من بالد األهواز يقال لها دستوا ،والى ياب جلبت منها ،األنساب .017 2

( )3أنظر :تقرلب التهذيب ص ،270الكاشف  ،007 1ال قات بن حبان ،219 7الطبقات الكبري .179 7
( )4أنظر :تقرلب التهذيب ص ،121الكاشف ،109 1ال قات بن حبان  ،231 2ال قات للعجلي .121 1
( )5أنظككر :تقرلككب التهككذيب ص ،092اإلصككابة فككي تمييككز الصككحابة  ،101 1أسككد الغابككة  ،22 1معجككم الصككحابة
بن قانع .171 1

( )6فتح الباري ،كتاب أبواب الوتر ،باب ساعات الوتر.211 9 ،
98

الفصل الثاني :نماذج من األحاديث التي جَدىا وحسنها ابن رجب في فتح الباري

الباب األول
منهج ابن رجب في تصحيح

نص الحديث من مسند أحمد:
َّللا َيعني اب َن ال نم َب َارك ،أَخ َب َرَنا َسكع نيد ب نكن َيزل َكدَ ،حكهد َني اب نكن نه َبي َكرَة،
اقَ ،حهد ََنا َعبند ه
َحهد ََنا على ب نن إس َح َ
َعن أبي تَميم ال َجي َشاني ،أ ه
ال :إ هن أ ََبا َبص َرَة َحهد َني
َن َعم َرو ب َن ال َعاصَ ،خ َ
ط َب الهن َ
اس َيوَم ال نج نم َعة َفَق َ
ّ
ُّ
أه
صك َكالة
َّللا زادكككم صككالة ،وهك
كال« :إ هن ه
َن الهنبك ه
صككل َ
كي َ قك َ
صك َكالة الع َشككاء إَلككى َ
يمككا َبككي َن َ
وها ف َ
كي الككوت نرَ ،ف َ
َ ََن َ َ َ َ
كت َسكمع َت
ال أنَبو تَميمَ :فأ َ
كال َل نكل :أَن َ
َخ َذ ب َيكدي أنَبكو َذ ّر َف َس َ
كار فكي ال َمسكجد إَلكى أبكي َبص َكرَةَ ،فَق َ
الَفجر» َق َ
َّللا .
ال أنَبو َبص َرَة :أ ََنا َسمعتن نل من َرنسول ه
ول ه
ال َعمرو؟ َق َ
ولَ :ما َق َ
َّللا َ ينق ن
َرنس َ

()1

أولا :تخريج الحديث:
خرجل أحمد ( ،131 12ح ،)17119والدو بي( ،131 2ح ،)710والطحكاوي فكي مشككل
أ ّ
اآل ككار ( ،020 22ح ،)1192واب ككن ق ككانع ف ككي معج ككم الص ككحابة ( ،)223 2جم ككيعهم ملللن
طريق ابن ل نهيعة ،عن ابن هبيرة ،به ،بنحوه.

ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
المككرَوز ّي ،قككة ،مككن العاش كرة ،مككات سككنة ككال
 .2علك
اقُّ ،
كي بككن إسك َكح َ
الس كَلم ُّيَ ،
َ ن
()2
الترمذي.
ظل ُّي ،قة ،سبقت ترجمتل حدي
الحن َ
َ .1عبند هللا ن
الم َب َارك بن َواضح َ
بن ن

عش كرة ،روى لككل

رقم (.)9

َ .0سكعيند بك نكن َيزلك َكد الحم َيكر ُّي( ،)3أنَبككو نشك َكجا  ،قككة عابكد ،مككن السككابعة ،مكات سككنة أربككع وخمسككين،
()4
روى لل مسلم ،وأبو داود ،والترمذي ،والنسائي.
الس َبئ ُّي ،ال َحض َرم ُّي المصر ُّي ،أنَبو نه َب َي َرَة ،قة ،من ال ال ة ،مكات
َ .1عبند ه
َّللا ب نن نه َبي َرَة بن أَس َع َد ،ه
()5
سنة ست وعشرلن ولل خمس و مانون ،روى لل الجماعة إ البخاري.

( )1مسند أحمد ،172 09 ،ح.10822
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص ،098تهذيب التهذيب  ،181 7تارلخ بغداد .017 22
( )3هذه النسبة إلى حمير وهي من أصول القبائل ،نزلت أقصى اليمن ،األنساب .111 1
( )4أنظككر :تقرلككب التهككذيب ص  ،110ال قككات بككن حبككان  ،070 1الكاشككف  ،117 2سككؤ ت البرقككاني للككدارقطني
ص .00

( )5أنظر :تقرلب التهذيب ص  ،017الكاشف  ،132 2ال قات بن حبان .21 2
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الجي َش ككان ُّي( ،)1مش ككهور بكنيت ككل ،المص ككري ،ق ككة مخض ككرم م ككن
َ .2عب ك نكد هللا ب ك نكن َمال ككك ،أنَب ككو تَم ككيم َ
()2
ال انية ،مات سنة سبع وسبعين ،روى لل الجماعة.
ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناده صحيح؛ ورجاله ثقات.
*******
حديث رقم (:)41
ام َة،حد نا َجبر بن َحبيبَ ،عن الَقاسم بن نم َح همد،
قال ابن رجب. . ." :و ّ
خر األ رم ،من رواية أبي َن َع َ
عن عائشة َ قاَلكت :جكاء أبكو بككر يسكتأذن ،وعائشكة تصكلي ،فجعلكت تصكفق ،و يفقكل عنهكا فجكاء

النبي  وهما على تلك الحال ،فقالَ ( :ما َم َن َعك أَن تَأ نخذي ب َج َوامع ال َك َالم َوَف َواتحل ؟) -وذكر دعاء
()3
جامعا  ( ،-ن هم نادي ألبيك) .وهذا إسناد جيد.
نص الحديث من المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية:

امك َةَ ،عكن َجبكر بكن َحبيكب،
ال أنَبو َيعَلى :حد نا َعبند األَعَلكى ،حكد نا نع َم ن
َق َ
كان ب نكن نع َم َكر ،حكد نا أنَبكو َن َع َ
كاء يسككتأذن َعَلي َهككا َوهككي
الصك ّكد َ
َعككن الَقاسككم بككن نم َح همككد ،عككن عائشككة َ قاَلككت :إ هن أ ََبككا َبكككر ّ
يق َ جك َ
َ
كالَ " :مككا َم َن َعككك أَن
كول ه
َّللا َ و نه َمككا َعَلككى ال َبككابَ ،فَقك َ
كاء َرنسك ن
صكّليَ ،ف َج َعَلككت تن َ
تن َ
صكّف نق َوَ َيفَقك نكل َعن َهككاَ ،ف َجك َ
تَأخذي بجوامع ال َك َالم وَفواتحل؟ " َقاَلت :ومكا جوامعكل وخواتمكل؟ َقكال  " :تَنقكولين :ه
الل نهك هم إّنكي أَسكأَنل َك
ن
َ
َ َ ََ ن ن َ ََ ن ن َ
َ َ
ََ
كك م َكن ه
كت من نكل
الش ّكر نكّلكلَ ،مكا َعلم ن
َعكونذ ب َ
م َن ال َخير نكّللَ ،ما َعلم نت من نل َو َما َلم أَعَلمَ ،عاجلكل َوآجلكلَ ،وأ ن
()4
ه
ضاءَ ،فاج َعل َعاق َبتَ نل نرشدا ".
ضي َت من َق َ
َو َما َلم أَعَلمَ ،عاجلل َوآجلل ،الل نه هم َما َق َ
أولا :تخريج الحديث:
لم أقف عليل من رواية أبي بكر األ رم في السنن أو ناسخ الحدي

ومنسوخل .

( )1هذه النسبة إلى جيشان وهي من قبائل اليمن ،األنساب .113 0
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص ،029تهذيب التهذيب  ،079 2ال قات بن حبان  ،19 2ال قات للعجلي .092 1
( )3فتح الباري ،كتاب العمل في الصالة ،باب التصفيف للنساء.023 9 ،

( )4المطالب العالية بزوائد المسانيد ال مانية ،كتاب األذكار والدعوات ،باب جوامع الدعاء ،801 20 ،ح.0011
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وأورده ابككن حجككر فككي المطالككب العاليككة مككن روايككة أب كي يعلككي الموصككلي بإسككناده مككن طرلككق
القاسم بن دمحم عن عائشة ،ولم أجده في مسند أبي يعلي ،ووجدتل عند الحاكم في المستدرك

ان ب نن َعمرو ،بل ،بنحوه.
(،731 2ح)2922من طرلق نع َم ن

والذي وجدتل في مسند أبي يعلي ( ،111 7ح )1170من طريق أم كلثوم عن عائشة.

ومن هذا الطرلق:
خرج ك كل ابك ككن ماجك ككل(الك ككدعاء الجوامع مك ككن الك ككدعاء،2111 1 ،ح ،)0811وابك ككن أبك ككي شك ككيبة
أ ّ
(الدعاء ما علمل النبي  عائشة ،11 1،ح ،)19012وأحمد(،171 12ح ،)12329ملن
طريق ح َّماد بن سلمة ،بنحوه.

خرجك ك كل البخ ك ككاري ف ك ككي األدب المف ك ككرد(،111 2ح ،)109وأب ك ككو يعل ك ككي الموص ك ككلى(،111 7
وأ ّ
ني ،بنحوه.
ح ،)1170من طريق الجريرنّ
خرجك كل اب ككن راهوي ككل ( ،293 1ح ،)2212والطيالس ككي ( ،218 0ح ،)2171ملللن طريلللق
وأ ّ
شعبة ،بنحوه.
ثالثتهم(حماد ،والجريري ،وشعبة)عن جب نر ب نن ح نبيب ،عن أ ّمن كلثومن،عن ع نائشة .
ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
الحككاف ن
ظَ ،شككي نخ اإلسككالم ،نم َحك ّكد ن
الم َهنككى ،أنَبككو َيعَلككى ،التهميمك ُّ
كي ،اإلمككامَ ،
 .2أَح َمك نكد بك نكن علككى بككن ن
المس َند)(.)1
صاح نب ( ن
الموصلَ ،و َ
َ
الباهل ُّي ،مو هم البصري ،قة ،من كبار العاشرة ،مات سنة
َ .1عبند األَعَلى ن
بن َح هماد بن َنصر َ
سبع و ال ين ،روى لل البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.

()2

العبد ُّي ،البصري ،قة ،من التاسعة ،مات سكنة
ان ن
 .0نع َم ن
بن نع َم َر بن َفارس بن َلقيط بن َقيس َ
()3
تسع ومائتين ،روى لل الجماعة.
ام ك َة البصككري ،مككن السككابعة ،روى لككل
 .1عمككرو بككن عيسككى بككن نسك َكولد بككن نه َبيك َكرَة َ
العك َكدو ُّي ،أنَبككو َن َع َ
()4
مسلم ،وأبو داود ،والترمذي ،وابن ماجل.
( )1سير أعالم النبالء  ،271 21ت ،233سؤا ت السلمي للدارقطني ص.81
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص  ،002الكاشف  ،123 2ال قات بن حبان  ،139 8تهذيب التهذيب .90 1
( )3أنظر :تقرلب التهذيب ص  ،082الكاشف  ،22 1ال قات للعجلي  ،219 1الطبقات الكبري .191 7
( )4تقرلب التهذيب ص .112
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قال ابن معين " :قة"( ،)1وقال أحمد " :قة لكنل اختلط قبل موتل"( ،)2وقكال العجلكي ":قكة"(،)3
وقككال النسككائي ":قككة"( ،)4وقككال الككذهبي ":قككة قيككل تغيككر بككآخره"( ،)5وقككال أبككو حككاتم":
بل"( ،)6وذكره ابن حبان في ال قات( ،)7وقال ابن حجر " :صدوق اختلط"(.)8
ويميل الباح

بككأس

إلى  " :تو يق الراوي".

َ .2جب نر ب نن َحبيب ،قة ،من السادسة ،روى لل البخاري في األدب و ابن ماجل.

()9

الصك ّكديق ،قككة أحككد الفقهككاء بالمدينككة ،مككن كبككار ال ال ككة ،مككات
 .1الَقاسك نكم بك نكن نم َح همككد بككن أبككي َبكككر ّ
()10
سنة ست ومائة ،روى لل الجماعة.
ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
رجال إسناده ثقلات ،إ أن أبكا نعامكة اخكتلط فكي آخكر عمكره ،ولكم يتميكز مكن سكمع منكل قبكل

ا ختالط أو بعده( ،)11لكن ورد الحدي

من طرلق أم كل وم عن عائشة .وقد تابع أبو نعامة

حمكاد بككن سككلمة ،وقككد اخككتلط ا فككي أحاديك

يحيى بن سعيد يقول ":من أراد أن يكتب حدي

عفككان بككن مسككلم ،قككال أبككو خي مككة :قككال سككمعت
حماد فعليل بعفان بن مسلم"(.)12

*******

( )1الجرح والتعديل .122 1
( )2الجرح والتعديل .122 1
( )3ال قات للعجلي .282 1
( )4تهذيب التهذيب .87 8
( )5الكاشف .82 1
( )6الجرح والتعديل .122 1
( )7ال قات بن حبان .111 7
( )8تقرلب التهذيب ص .112

( )9أنظر :تقرلب التهذيب ص ،207الكاشف  ،189 2ال قات بن حبان  ،221 1تارلخ أسماء ال قات ص.21

( )10أنظ ككر :تقرلك كب الته ككذيب ص ،122ال ق ككات للعجل ككي  ،122 1ال ق ككات ب ككن حب ككان  ،031 2الطبق ككات الكب ككري
.290 2
( )11ا َتباط ص ،183الكواكب النيرات  ،027 2المختلطين ص.92
( )12العلل ومعرفة الرجال -رواية عبد هللا.00 0 -
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حديث رقم (:)49
خر اإلمام أحمد بإسناد جيد ،عن أبي سعيد الخدري ،أن رسكول هللا  قكام
قال ابن رجب . . ." :و ّ
كيس،
اءةن ،،فلم كا فككرم مككن الصككالة قككالَ( :لككو َأرَيتن نمككوني َوابلك َ
فصككلى صككالة الصككبحَ ،فالتََب َسككت َعَليككل القك َكر َ
ه
ه
يهكا -
َفأَه َول نت ب َيديَ ،ف َمكا زل ن
كت أَخنننق نكل َحتكى َو َجكد نت َبكرَد نل َعابكل َبكي َن إص َكب َع هي َهكاتَين  -اإلب َهكام َوالتكي َتل َ
ان
كب بك ككل صك ككب َي ن
َوَلك ككوَ َدعك ك َكوةن أَخك ككي نس ك كَلي َم َ
انَ ،ألَصك ك َكب َح َمرنبوطك ككا ب َسك ككارَلة مك ككن َسك ك َكواري ال َمسك ككجدَ ،يتَ َال َعك ك ن
ال َمد َينة).

()1

نص الحديث من مسند أحمد:
كاء ب َكن َيزل َكد
كت َع َ
كال َأرَي ن
كب نسكَلي َم َ
َحهد ََنا أنَبو أَح َم َدَ ،حهد ََنا َم َس هرةن ب نن َمع َبدَ ،حكهد َني أنَبكو نع َبيكدَ ،حاج ن
ان َق َ
ط َ
ه
َم ُّكر َبكي َن
اء ،نمكرخ َ
ط َرَف َهكا مكن َخلفكل ،نمص َكف هر الّلح َيكةَ ،فك َذ َهب نت أ ن
صكّلي ،نمعتَ ًّمكا بع َم َ
اللي هي َقائما ني َ
امكة َسكوَد َ
َّللا َ قكام َف ه
كالَ :حكهد َني أنَبكو َسكعيد ال نخكدر ُّي ،أ ه
الصكبحَ ،و نه َكو
كول ه
ص َكال َة ُّ
َن َرنس َ
َي َديلَ ،ف َرهدنكي :نك هم َق َ
صكلى َ
َ َ
كت ب َيكدي،
كيسَ ،فأَه َول ن
كالَ« :لكو َأرَيتن نمكوني َوابل َ
ص َكالتل َق َ
اءةنَ ،فَل هما َف َرمَ من َ
َخلَف نلَ ،فَق َأَرَ ،فالتََب َست َعَليل الق َر َ
ه
ه
يهكا َ -وَلكوَ َدع َكوةن أَخكي
َف َما زل نت أَخنننق نل َحتى َو َجد نت َبرَد نل َعابل َبي َن إص َكب َع هي َهكاتَين  -اإلب َهكام َوالتكي َتل َ

ان ال َمد َينككةَ ،ف َمككن اسككتَ َ
طا َ
كب بككل صككب َي ن
نس كَلي َم َ
انَ ،ألَصك َكب َح َمرنبوطككا ب َسككارَلة مككن َسك َكواري ال َمسككجدَ ،يتَ َال َعك ن
()2
َحد َفل َيف َعل».
ول َبي َن نل َوَبي َن القبَلة أ َ
من نكم أَن َ َي نح َ
أولا :تخريج الحديث:
أخرج كل عبككد بككن حميككد فككي مسككنده ( ،191 2ح  ،)911عللن علللى بللن ع ن
اصللم ،عللن أبللي
ّ
ن
ن
ني رض هللا عنه ،بنحوه.
هارون العبدي ،عن أبي سعيد الخدرنّ
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
 .2م َح همك نكد بك نكن َعبككد هللا ،أنَبككو أَحمك َكد ُّ
الزَبيككر ُّي ،قككة بككت ،مككن التاسككعة ،مككات سككنة ككال
َ
ن
()3
روى لل الجماعة.
اللخمي
َ .1م َس هرة بن َمع َبد
ُّ

()4

الفلسطيني ،من ال امنة ،روى لل أبو داود.
ُّ

ومككائتين،

()5

( )1فتح الباري ،كتاب العمل في الصالة ،باب ما يجوز من العمل في الصالة.001 9 ،
( )2مسند أحمد ،031 28 ،ح.22783

( )3أنظر :تقرلب التهذيب ص ،187ميزان ا عتدال  ،292 0الطبقات الكبري  ،131 1ال قات بن حبان.28 9
( )4هذه النسبة إلى لخم ،ولخم وجذام قبيلتان من اليمن نزلتا الشام ،األنساب .123 22
( )5تقرلب التهذيب ص.218
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ذك كره ابككن حبككان فككي ال قككات( ،)1وقككال أبككو حككاتم " :شككيخ مككا بككل بككأس"( ،)2وقككال ابككن حجككر:

()3
كان م همككن ينَفككرد َعككن ال َّقككات ب َمككا
"صككدوق لككل أوهككام"  ،وقككال ابككن حبككان فككي المجككروحينَ " :كك َ
َحادي األَ َبات َعَلى هقلة رَو َايتل ،وَ َي نجوز ا حت َجا بل إذا انَفرد "(.)4
َلي َس من أ َ

ويميل الباح

إلى أنل " :صدوق لل أوهام ".

()5
الملكك ،قيكل اسكمل :عبكد الملكك ،قيكل :حكي،
كد
ب
ع
ن
ب
مان
ي
ل
س
حاجب
،
المذحج ُّي
َ
َ
َ
ن
 .0أنَبو نع َبيد َ
()6
قة ،من الخامسة ،مات بعد المائة ،روى لل البخاري ،ومسلم ،وأبو داود ،والنسائي.

طككاء بككن يزلككد ه
كي ،المككدني ،نزلككل الشككام ،قككة ،مككن ال ال ككة ،مككات سككنة خمككس ومائككة وقككد
اللي ك ُّ
َ .1ع َ ن ن َ َ
()7
جاز ال مانين ،روى لل الجماعة.
ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناده ضعيف ؛ فيل " َم َس هرة بن َمع َبكد " ،صكدوق لكل أوهكام ،وقكد توبكع ،ولرتقكي اإلسكناد الكي
حسن لغيره بالمتابعة .قال الهي مي " رجالة قات "( ، )8وقال األرنؤوط":إسناده حسن"(.)9
*******

( )1ال قات بن حبان .211 7
( )2الجرح والتعديل .110 8
( )3تقرلب التهذيب ص.218
( )4المجروحين بن حبان .11 0

( )5هذه النسبة إلى مذحا ،وهي قبيلة من اليمن ،األنساب .212 21
( )6أنظر :تقرلب التهذيب ص  ،121تهذيب الكمال .19 01

( )7أنظك ككر :تقرلك ككب التهك ككذيب ص ،091ال قك ككات للعجلك ككي  ،207 1ال قك ككات بك ككن حبك ككان  ،133 2الطبقك ككات الكبك ككري
.119 2
( )8مجمع الزوائد  ،87 1ح.1182

( )9مسند أحمد ،031 28 ،ح.22783
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المطلب الثاني :نماذج من األحاديث التي حسّنها ابن رجب في فتح الباري:
حديث رقم (:)32
كت أَخ نكد نم
النسكائي وابكن ماجكل مكن حكدي أبكي ه
خر أبو داود و ّ
كال :نكن ن
قال ابن رجب . . ." :و ّ
السكمح َق َ
كايَ ،وأَن نشك نكر ال هككو َبَ ،فأَسككتننرهن بككل" .واسللناده
الهنبك ه
كي َ ،ف َكك َ
كان إ َذا أ ََرَاد أَن َيغتَسك َكل َقك َ
كالَ « :وّلنككي» َفأ َنوّليككل َقَفك َ
()1
حسن.
نص الحديث من سنن ابن ماجه:
ه
وسككى،
َحكهد ََنا ال َعهبك ن
كاس بك نكن َعبككد ال َعظككيم ال َعن َبككر ُّيَ ،وأنَبككو َحفككص َعمك نكرو بك نكن علكي الَفككال نسَ ،و نم َجاهك نكد بك نكن نم َ
كال:
َقانلواَ :حهد ََنا َعبند ه
كال :أَخ َب َرنكي نمح ُّكل ب نكن َخل َيفك َة َق َ
كالَ :حكهد ََنا َيح َيكى ب نكن ال َوليكد َق َ
الرح َمن ب نن َمهكد ّي َق َ
كاي،
َحكهد َني أنَبككو ه
كت أَخك نكد نم الهنبك ه
كال :نكنك ن
كي َ ،ف َكك َ
كان إ َذا أ ََرَاد أَن َيغتَسك َكل َقك َ
السككمح َقك َ
كالَ « :وّلنككي» َفأ َنوّليككل َقَفك َ
()2
َوأَن نش نر ال هو َبَ ،فأَستننرهن بل.
أولا :تخريج الحديث:
خرج كل أبككو داود (الطه ككارة بككول الص ككبي ،231 2 ،ح ،)071والنسككائي (الطهارة ا س ككتتَار
أ ّ
عنك ك ك َكد ا َت َسك ك ككال ،211 2 ،ح ،)110وابك ك ككن أبك ك ككي عاصك ك ككم ( ،011 2ح ،)119والك ك ككدو بي
( ،239 2ح ،)111والطبراني ( ،081 11ح ،)928والدارقطني (الطهارة الحكم فكي بكول
الصككبي والصككبية ،102 2 ،ح ،)173جملليعهم مللن طريللق عبللد الللرحمن بللن مهللدي ،بلله،
بنحوه وبعضهم ذكر زيادة في المتن.

ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
العن َبر ُّي ( ،)3أبو الفضل البصري ،قة حافظ ،مكن كبكار
هاس ن
العظيم بن إس َماعي َل َ
بن َعبد َ
َ .2عب ن
()4
الحادية عشرة ،مات سنة أربعين ،روى لل الجماعة إ البخاري تعليقا.
الفاله نس( ،)5البصري ،قة حافظ ،مكن العاشكرة،
بن على بن َبحر بن َكنيز ،أبو حفص َ
َ .1عم نرو ن
( )1فتح الباري ،كتاب الغسل ،باب التستر في الغسل عند الناس.001 2 ،
( )2سنن ابن ماجل ،كتاب الطهارة ،باب ما جاء في ا ستتار عند الغسل ،132 2 ،ح.120
( )3هذه النسبة إلى بنى العنبر ،األنساب .081 9
( )4أنظر :تقرلب التهذيب ص ،190الكاشف  ،202 2مشيخة النسائي ص .12
( )5هذه النسبة إلى من يبيع الفلوس وكان صيرفيا ،األنساب .173 23
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مات سنة تسع وأربعين ،روى لل الجماعة.

()1

الخ َكوارزم ُّي ( ،)2أبكو علكي ،نزلكل بغكداد ،قكة ،مكن العاشكرة ،مكات
بن نمو َسى بن َف ُّكروخ ن
 .0نم َجاهند ن
()3
سنة أربع وأربعين ولل ست و مانون ،روى لل الجماعة إ البخاري.
رقم ()2

بن َمهد ّي بن َح هسان ،قة بن ،سبقت ترجمتل حدي
َ .1عبند ه
الرح َمن ن
 .2يحيى بن الوليد ه
الطائي ،أنَبو ه
الكوف ُّي ،من السابعة ،روى لل أبو داود والنسائي وابكن
عراء ،ن
َ َ
الز َ
َ
ّ
()4
ماجل.
قككال النسككائي " :لككيس بككل بككأس " ،وقككال الككذهبي " :قككة "( ،،)5وقككال ابككن حجككر " :بككأس بككل"
وذكره ابن حبان في ال قات(.)6
ويميل الباح

إلى أنل " :صدوق ".

 .1مح ُّل بن خليَف َة ه
الكوف ُّي ،قة ،من الرابعة ،روى لل البخاري والنسائي وابن ماجل.
الطائ ّي ،ن
ن َ
ن

()7

َّللا عليككل وس كّلم ،يقككال :إن اسككمل أبككو ذر ،وقيككل :اسككمل
َّللا صككلى ه
السككمح ،مككولى رسككول ه
 .7أبككو ه
السككمح ،و نككدري أيككن
إيككاد ،ولككم يككرو إ هككذا الحككدي  ،قككال الحككاكم أبككو أحمككد  ":ضككل أبككو ه
مات ،وقال ابن عبد البر  :يقال أنل قتل ،فال يدري أين مات(.)8

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

الوليد) صدوق.
إسناده حسن ،ورجالل قات إ َ
(يح َيى بن َ
حسن الحدي الشيخ شعيب األرنؤوط( ،)9وصححل األلباني(.)10
وقد ّ
*******

( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،111الكاشف  ،81 1مشيخة النسائي ص.13
( )2هذه النسبة إلى بلدة خوارزم ،لها ذكر في الفتوح على حدة ،فتحها قتيبة بن مسلم الباهلي ،األنساب .120 2
( )3أنظر :تقرلب التهذيب ص ،213مشيخة النسائي ص  ،11سير أعالم النبالء .192 22
( )4تقرلب التهذيب ص .298
( )5ميزان ا عتدال .120 1

( )6ال قات بن حبان .139 7
( )7أنظر :تقرلب التهذيب ص ،211سؤا ت البرقاني للدارقطني ص ،11تهذيب التهذيب .13 23
( )8األصابة في تمييز الصحابة  ،212 7ا ستيعاب  ،2181 1أسد الغابة .221 1
( )9سنن ابن ماجل ،ت األرنؤوط  ،087 2ح.120

( )10صحيح وضعيف سنن ابن ماجل  ،282 1ح.120
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حديث رقم (:)30
كف
خرج كل ابككن ماجككل مككن حككدي أ ّنم َحب َيب ك َة َزو الهنبك
كي  ،- أنهككا نسككئلتَ :كيك َ
قككال ابككن رجككبّ . . ." :
ّ
كيض ،تَ نش ُّكد
ين َم َع َرنسول ه
نكنت تَص َنع َ
ض؟ قالتَ " :ك َانت إح َد َانا في َفورَها ،أ هَو َل َمكا تَح ن
َّللا  في ال َحي َ
َّللا  ،"واسناده حسن ،وفلي إسلناده :ابلن
َعَلي َها إ َز ا
طج نع َم َع َرنسكول ه
صاف َفخ َذي َها ،ن هم تَض َ
ار إَلى أَن َ

إسحاَ.

()1

نص الحديث من سنن ابن ماجه:
اقَ ،عن َيز َلد بن أبي َحبيكبَ ،عكن
الَ :حهد ََنا اب نن َسَل َم َةَ ،عن نم َح همد بن إس َح َ
يل ب نن َعمرو َق َ
َحهد ََنا ال َخل ن
انَ ،عككن أ ّنم َحب َيبك َة َزو الهنبككي ،
نسك َكولد بككن َقككيسَ ،عككن نم َعاوَيك َة بككن َحككدياَ ،عككن نم َعاوَيك َة بككن أبككي نسككف َي َ
ّ
ضكة؟ َقاَلكتَ « :ك َانكت إح َكد َانا فكي َفورَهكا،
ين َم َكع َرنسكول ه
َّللا  فكي ال َحي َ
كف نكنكت تَص َكنع َ
الَ :سأَلتن َهاَ :كي َ
َق َ
()2
َّللا »
يض ،تَ نشُّد َعَلي َها إ َز ا
طج نع َم َع َرنسول ه
صاف َفخ َذي َها ،ن هم تَض َ
أ هَو َل َما تَح ن
ار إَلى أَن َ
أولا :تخريج الحديث:
لم أقف على تخريجه.
ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
()3
الب َغو ُّي ( ،)4نزلل بغداد ،من العاشرة ،مكات سكنة
 .2ا َ
لخلي نل ن
الب هزنار َ
بن نع َم َرو ال قفي ،أبو َعمرو َ
()5
ا نتين وأربعين ،روى لل ابن ماجل.

ذككره ابككن حبككان فككي ال قككات( ،)6قككال الخطيككب " :قككة "( ،)7قككال الككذهبي " :صككدوق"( ،)8وقككال

ابن حجر" :صدوق"(.)9

( )1فتح الباري ،كتاب الحيض ،باب مباشرة الحائض.02 1 ،
( )2سنن ابن ماجل ،كتاب الطهارة ،باب ما للرجل من امرأتل اذا كانت حائض ،139 2 ،ح.108
يخر الدهن من البزر أو يبيعل ،األنساب .291 1
( )3اسم لمن ّ
( )4هذه النسبة الى بلدة من بالد خراسان بين مرو وهراة يقال لها بغ وبغشور ،األنساب .170 1
( )5تقرلب التهذيب ص .291
( )6ال قات بن حبان .103 8
( )7تارلخ بغداد .193 9
( )8ميزان ا عتدال .117 2

( )9تقرلب التهذيب ص .291
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ويميل الباح

إلى أنل " :صدوق" كما قال ابن حجر والذهبي.

()1
كي ( ،)2قكة ،مكن التاسكعة ،مكات سكنة
الح هران ُّ
 .1نم َح همد بكن َسكَل َم َة بكن عبكد هللا َ
البكاهل ُّي  ،مكو هم َ
()3
مائة وواحد وتسعون ،روى لل الجماعة إ البخاري.
()4
الم َغكازي،
 .0نم َح همند ن
بن إس َح َ
اق بن َي َسار،أبو بكر المطلبي  ،مو هم المدني ،نزلل العراق،إمكام َ
()5
من صغار الخامسة ،مات سنة خمسين ومائة ،روى لل الجماعة إ البخاري تعليقا.

قككال ابككن سككعد " :قككة"( ،)6وقككال ابككن معككينَ ":قككة َولكنككل َلككي َس بح هجككة"( ،)7وقككال ابككن المككديني:
"حدي ل عندي صحيح"(،)8وقال العجلي ":قة "( ،)9وقال ابن حبان ":بت يحتا بروايتل"(.)10
()11
الحدي
وقال شعبة " :صدوق في الحدي "  ،وقال أحمد " :حسن َ

"( ،)12وقال أبو زرعكة:

"صككدوق"( ،)13وقككال أبككو حككاتم " :يكتككب حدي ككل " ،وقككال الككذهبي " :حسككن الحككدي  ،صككالح
كتا بكل أئمكة "( ،)14قكال
الحال صدوق ،وما انفرد بل ففيل نكارة ،فإن في حفظكل شكيئا ،وقكد اح ّ
ابن حجر " :صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقكدر"( ،)15وقكال أبكو حكاتم موضكع آخكر " :لكيس

( )1هذه النسبة الى باهلة وهي باهلكة بكن اعصكر وككان العكرب يسكتنكفون مكن ا نتسكاب الكى باهلكة كأنهكا ليسكت فيمكا
بينهم من األشراف ،األنساب .73 1

( )2حران بلدة من الجزلرة العربية ،األنساب .237 1
( )3أنظر :تقرلب التهذيب ص ،182سير أعالم النبالء  ،19 9تهذيب التهذيب .290 9
( )4هذه النسبة إلى المطلب بن عبد مناف بن قصي ،األنساب .027 21
( )5تقرلب التهذيب ص.117

( )6الطبقات الكبري .012 7
( )7تارلخ ابن معين –الدوري.112 0 ،
( )8ميزان ا عتدال.172 0
( )9ال قات للعجلي ص .133

( )10ال قات بن حبان .081 7
( )11ميزان ا عتدال .172 0
( )12العلل ومعرفة الرجال ص .19
( )13الجرح والتعديل .291 7
( )14ميزان ا عتدال .172 0
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الفصل الثاني :نماذج من األحاديث التي جَدىا وحسنها ابن رجب في فتح الباري

الباب األول
منهج ابن رجب في تصحيح

عنك ككدي فك ككي الحك ككدي

بك ككالقوي ،ضك ككعيف الحك ككدي  ،يكتك ككب حدي ك ككل" ،وقك ككال النسك ككائي " :لك ككيس

بالقوي"( ،)1وقال الدارقطني" :

يحتا بل"(.)2

قككال ابككن عككدي " :وقككد فتشككت أحادي ككل الك يكرة فلككم أجككد فككي أحادي ككل مككا يتهيككأ أن يقطككع عليككل

وربما أخطأ أو وهم في الشيء بعد الشيء كما يخطئ َيره ولم يتخلكف عنكل فكي
بال ّ
ضعف ،ن
الرواية عنل ال قات واألئمةَ ،وهو بأس بل "(.)3
ويميل الباح

صرح بالسما .
إلى أنل " صدوق" تقبل روايتل ،إن ّ

بن أبي َحبيب األَزد ُّي ،قة ،سبقت ترجمتل حدي
َ .1يزلند ن

رقم (.)12

بن َقيس التُّجيب ُّي(،)4مصري ،قة،من ال ال ة،روى لل أبو داود والنسائي وابن ماجل.
 .2نس َولند ن

()5

بن نح َديا بكن َجف َنك َة الكنكد ُّي ،أبكو عبكد الكرحمن ،أبكو نعكيم ،صكحابي صكغير ،روى لكل
 .1نم َعاوَي نة ن
()6
ابو داود والنسائي وابن ماجل.
ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناده ضعيف ،لعنعنة " دمحم بن إسحاق " ،قال ابن حجر " :صدوق مشهور بالتكدليس عكن

()8
()7
يصرح بالسكما  ،ولكم
ضعفاء والمجهولين" ،وهو في المرتبة الرابعة من المدّلسين  ،ولم ّ
ال ّ
أقف على متابعة لل ،وأمكا إرسكال يزلكد بكن أبكي حبيكب فهكو عكن " عقبكة بكن عكامر ،والزهكري

"( ،)9وقد حسن الشيخ األلباني الحدي (.)10

الضعفاء والمتروكين ص .93
()1
ّ
( )2ميزان ا عتدال .172 0

ضعفاء الرجال .173 7
( )3الكامل في ّ
( )4هذه النسبة الى تجيب وهي قبيلة وهو اسم امرأة ،وهذه القبيلة نزلت مصر ،األنساب .13 0
( )5أنظر :تقرلب التهذيب ص ،113تهذيب التهذيب .179 1
( )6أنظك ك ك ك ك ككر :تقرلك ك ك ك ك ككب التهك ك ك ك ك ككذيب ص ،207الكاشك ك ك ك ك ككف  ،172 1األصك ك ك ك ك ككابة  ،227 1أسك ك ك ك ك ككد الغابك ك ك ك ك ككة ،298 2
ا ستيعاب.2120 0

( )7مككن اتفككق عل ككى أنككل
والمجاهيل.

يح ككتا بشككئ م ككن حككدي هم ا بمككا ص ك ّكرحوا فيككل بالس ككما لك ككرة تدليس ككهم علككى الض ك ّكعفاء

( )8طبقات المدّلسين ص  ،22ت.212
( )9المراسيل بن أبي حاتم .109 2

( )10صحيح وضعيف سنن ابن ماجل .123 1
019

الفصل الثاني :نماذج من األحاديث التي جَدىا وحسنها ابن رجب في فتح الباري

الباب األول
منهج ابن رجب في تصحيح

قال السندي  ":ال َحدي ن صحيح معنكى وان نبحك َ فكي ه
كان فيكل نم َح هم نكد ب نكن
الزَوائكد َهك َذا اإلس َكن ناد َب َ
َ
َ
َ
()1
خرج كل اب ككن ماج ككل بس ككند
إسك َكح َ
اق َو نه ك َكو ني ك َكدّل نس َوَق ككد َرَواهن بال َعن َع َنككة "  ،وق ككال اب ككن الملق ككن  ":أ ّ
جيد"( ،)2وقال مغلطاي ":هذا حدي

إسناده صحيح ،وفيكل طرلقكة ال كة مكن الصكحابة يكروى

()3
صككحيح مككن َحككدي
بعضككهم عككن بعككض"  ،وقككال العينككي َ ":وأ ّ
خرج كل ابككن َم َ
اجككل ب َسك َكند َ
َحب َيبة " (. )4

ولل شاهد مكن حكدي

أم

ميمونكة رضكي هللا عنهكا زو النبكي  ،كمكا عنكد الطب ارنكي فكي الكبيكر

ه
كاف
( ،21 11ح ،)13ولفظ ككل «أَن َك َان ككت ال َم ك أ
صك َ
كرَةن م ككن أَزَواج ككل َلتَك كأَزنر ب َ ككوب َم ككا َيبنل ك نكغ أَن َ
َفخ َذي َها ،ن هم ني َباش نر َج َس َد َها».
وحدي

عائشة رضي هللا عنها كما عند أبي داود( الطهارة ب ككاب يص ككيب مه ككا دون الجم ككا ،

،291 2ح )118ولفظل  ":كان رسول هللا  يأمر إحكد انكا -إذا كانكت حائضكا -أن تَتهكزَر،
م يضاجعها زوجها (ومرة :يباشرها) " .

وعليه فاإلسناد حسن ؛ إذا صرح ابن إسحاق بالسما  ،قكال األلبكاني  ":وهكذا إسكناد حسكن،
لو عنعنة ابن إسحاق .ولكنل صحيح َمعنى؛ بحدي

الباب"

()5

.

*******

حديث رقم (:)30
قال ابن رجب . . ." :وروى عاصم ،عن عكرمة ،قال :رأى النبي  رجال يصلي

(
ص َالة
َّللا
ل
ب
ق
ي
األرض ،قال:
ه
َ
َ
َ
ن
ن
َ

ين".
يمس فيها األنف ما يمس ال َجب َ

يمس أنفل

خرجل الدارقطني والحاكم -موصو  ،-عن ابن عباس ،عن النبي  .وصحح الحاكم وصلل،
و ّ
وصحح األك رون إرسالل ،منهم :أبو داود في (مراسيلل) والترمذي في (عللل) والدارقطني وَيرهم،
والى ذلك يميل اإلمام أحمد ،وهو مرسل حسن.

()6

( )1حاشية السندي علي سنن ابن ماجل .113 2
( )2التوضيح لشرح الجامع الصحيح .11 2
( )3شرح ابن ماجل لمغلطاي .881 2

( )4عمدة القاري شرح صحيح البخاري .119 0
( )5صحيح سنن أبي داود .17 1

( )6فتح الباري ،كتاب اآلذان ،باب السجود علي األنف.127 7 ،
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الفصل الثاني :نماذج من األحاديث التي جَدىا وحسنها ابن رجب في فتح الباري

الباب األول
منهج ابن رجب في تصحيح

نص الحديث من مصنف عبد الرزاَ الصنعاني:
ه
ه
كالَ َ « :يق َب نكل
صّلي  -أَو ام َأ
كرَة َ -فَق َ
عن ال ور ّيَ ،عن َعاصمَ ،عن عكرَم َة َق َ
الَ :م هر النب ُّي  ب َرنجل ني َ
ين» (. )1
ه
يب ال َجب َ
يب األَن ن
ف من َها َما نيص ن
ص َالة َ نيص ن
َّللان َ
أولا :تخريج الحديث:
خرجل ابن أبي شيبة (الصالة في السجود علي الجبهكة ،102 2،ح ،)1192والترمكذي فكي
أ ّ
العلك ك ك ك ككل(ص،73ح ،)232وابك ك ك ك ككن المنك ك ك ك ككذر(،271 3ح ،)2121والبيهقك ك ك ك ككي فك ك ك ك ككي الكب ك ك ك ك ككري
(،223 1ح ،)1121من طريق عاصم األحول عن عكرمة ،بنحوه.

لفظه.

خرج كل أبككو داود فككي الم ارسككيل (ص،92ح ،)11مللن طريللق عاصللم بللن كليللب ،بلله ،بنحللو
أ ّ
خرجل موصو الي ابن عباس :
وأ ّ
الككدارقطني فككي سككننل (،227 1ح ،)2029والحككاكم (،131 2ح ،)997،998والبيهقككي فككي

الكبري(،219 1ح )1121من طريق عاصم األحول عن عكرمة عن ابن عباس ،بنحوه.
ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:

بن َسعيد بن َمس نروق ال هور ُّي ،قة حافظ ،سبقت ترجمتل حدي
ان ن
 .2نسف َي ن
ه
َس ككد ُّي( ،)2الك ككوفي ،أب ككو بك ككر المق ككرىء ،م ككن
َ .1عاص ككم ب ككن َبه َدَلك ك َة ،وه ككو اب ك نكن أب ككي الن نج ككود ،األ َ
السادسة ،مات سنة مان وعشرلن ،روى لل الجماعة(.)3
رقم (.)2

ه
طكأ فكي َحدي كل"( ، )4وقكال ابكن َمعكينَ ":قكة َ َبكأس
كان َك ي َكر ال َخ َ
قال ابن سعدَ ":قة إ أَهن نل َك َ
بل "( ، )5وقال أحمد ":قة ،كان رجال صالحا"( ، )6وقال النسائي ":ليس بكل بكأس"( ، )7وقكال

( )1مصنف عبد الرزاق ،كتاب الصالة ،باب سجود األنف ،281 1 ،ح.1981
( )2هذه النسبة الى أسد وهو اسم عدة من القبائل ،األنساب .121 2
( )3تقرلب التهذيب ص.182

( )4الطبقات الكبري .012 1
( )5من كالم أبي زكرلا يحيى بن معين في الرجال (رواية طهمان)  ،ص .12
( )6الجرح والتعديل .012 1
( )7تهذيب التهذيب .08 2

000

الفصل الثاني :نماذج من األحاديث التي جَدىا وحسنها ابن رجب في فتح الباري

الباب األول
منهج ابن رجب في تصحيح

العجلككي ":كككان قككة فككي الحككدي "

()1

 ،وقككال أبككو زرعككة ":قككة"

()2

 ،وقككال الفسككوي ":فككي حدي ككل

اضككطراب وهككو قككة"( ، )3وذك كره ابككن حبككان فككي ال قككات( ، )4وقككال الحككاكم ":إ َمككام نمتهَفككق َعَلككى
امتل في النقرآن َو َسائر ال نعنلوم إ َذا انَف َرَد بال َحدي َلزَم َنا َقنبوَل نل"( )5ك
إ َم َ
وقككال أبككو حككاتم " :صككالح الحككدي "( ، )6وقككال الب كزار ":لككم يكككن بالحككافظ ،و َ نعلككم أحككدا تككرك
حدي ل على ذلك"

حفظك ككل شك ككيء "

الحككدي "

()10

()7

()9

العَقيلي ":لم يكن فيل إ سوء الحفظ"
 ،وقال ن

 ،وقك ككال الك ككذهبي ":هك ككو فك ككي الحك ككدي

()8

 ،وقال الدارقطني ":فكي

دون ال بك ككت ،صك ككدوق يهك ككم ،حسك ككن

 ،وقككال ابككن حجككر ":صككدوق لككل أوهككام" ،وحدي ككل فككي الصككحيحين مقككرون"

وقال ابن خراش ":في حدي ل نكرة "(.)12
ويميل الباح

إلى أنل " :صدوق لل أوهام ".

 .0عكرَم نة أنَبو َعبد هللا النق َرش ُّي ،مولى ابن عباس ،قة ،سبقت ترجمتل حدي
ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:

()11

،

رقم (.)23

إسللناده حسللن ؛ فيككل "عاصككم بككن بهدلككة " صككدوق لككل أوهككام وقككد توبككع  .وأمككا الروايككة ع كن
َص ُّح" (.)13
عكرمة فهي الصحيحةَ ،ق َ
ال أنَبو َد ناوَدَ ":وَقد أنسن َد َه َذا ال َحدي ن َ ،و َه َذا أ َ
()14
اب َعكن
قال الترمذي َ ":و َحكدي ن عكرَمك َة َعكن الهنب
َص ُّ
كح"  ،وقكال البيهقكي َ ":و ه
الص َكو ن
كي  أ َ
ّ
َعاصمَ ،عن عكرَم َة مرسال"(. )15
**********

( )1ال قات للعجلي .109 2
( )2الجرح والتعديل .012 1
( )3تارلخ دمشق .111 12
( )4ال قات بن حبان .121 7
( )5المستدرك علي الصحيحين .229 1
( )6الجرح والتعديل .012 1
( )7تهذيب التهذيب .08 2
الضعفاء الكبير .001 0
()8
ّ
( )9سؤا ت البرقاني للدارقطني ص .19
( )10ميزان ا عتدال .027 1
( )11تقرلب التهذيب ص.182
( )12تهذيب التهذيب .08 2
( )13المراسيل ألبي داود ص،92ح.11
( )14العلل الكبير للترمذي ص ،73ح.231
( )15السنن الكبري للبيهقي ،223 1ح. 1121
001

الباب الثاني
ـنهج ابن رجب يف تضعيف األسانيد

وفيه تمهيد و ثالثة فصول:
الفصل األول:

ضعفها ابن رجب مب بيان العلة في اإلسناد.
نماذج من األحاديث التي ّ
الفصل الثاني:
يصرح ببيان العلة في اإلسناد.
ضعفها ابن رجب ولم ّ
نماذج من األحاديث التي ّ
الفصل الثالث:
نماذج من األحاديث التي انتقدها ابن رجب بسبب المالم في الراوي.

الت هي
وفيه:
أولا :تعريف الحديث الضعيف لغة واصطالحا.
ضعف في الحديث.
ثاني ا :أسباب ال ّ

التمهيد

الباب الثاني
منهج ابن رجب في تضعيف

التمهيد
المطلب األول :تعريف الحديث الضعيف لغة واصطالحا.
الحديث الضعيف لغ اة:

قككال ابككن فككارس ":فككي مككادة (ضك ّكعف) ه
َحك نكد نه َما
الضك ن
كاء أَصك َكالن نمتََباي َنككانَ ،يك نكد ُّل أ َ
كاد َوال َعككي نن َوالَفك ن
َعَلى خ َالف النق هوة ،وَلند ُّل اآل َخر َعَلى أَن ني َزَاد ه
الشي نء م َل نل.
ن
َ
اء
ضعفَ ،وَرنجل َ
ضعفَ ،و نه َو خ َال ن
ضعف َي ّ
الّ :
ضعف َوال ّ
َفاأل هَو نل :ال ّ
ف النق هوة .نيَق ن
ضعيفَ ،وَقكوم ض ّكعف ن
َوض َعاف(.)1
الحديث الضعيف اصطالح ا:

قال ابن الصالح " :نك ُّل َحدي

ال َح َسنَ ،ف نه َو َحدي

ضعيف "(.)2
َ

ات ال َحدي
َلم َيجتَمع فيل صَف ن

ات ال َحكدي
ه
الصحيحَ ،وَ ص َكف ن

ضعف في الحديث:
المطلب الثاني :أسباب ال ّ
ضعف في الحديث ،وهي كما يلي:
ذكر ابن الصالح وغيره أسباب ال ّ
 .2ما يتعلق با تصال( :المنقطع ،المرسل ،المعضل ،المعلق ،المدّلس).

 .1مكا يتعلككق بالعدالكة( :مجهككول العككين ،مجهكول الحككال ،مككن رمكي بالفسككق ،مككن رمكي بالبدعككة ،مككن
رمي بالكذب في حدي

الناس ،من رمي بالكذب في حدي

الرسول صلي هللا عليل وسلم).

 .0ما يتعلق بالضبط ( :ضعيف الحفظ ،المختلط ،رواية الذي يكتلقن ،سكيء الحفكظ ،ك كرة المخالفكة
لل قات ،الوهم والغفلة).

 .1ما يتعلق بالشذوذ( :الشاذ ،المنكر ،المقلوب ،المضطرب ،المصحف ،المحرف).
 .2ما يتعلق بالعلة :أحادي

ظاهرها السالمة من العيوب وفيها علة قادحة.

( )1مقاييس اللغة .011 0

( )2مقدمة ابن الصالح ص.12
005

الفصل األح
مناذج م األحاد د اليت ضعّفها اب جب
مع بياث العت يف اإلسناد
وفيه خمسة مباحث:
المعلة بال نقطاع.
المبحث األول :نماذج من األحاديث ّ
المعلة باإلرسال.
المبحث الثاني :نماذج من األحاديث ّ
المعلة بالضطراب.
المبحث الثالث :نماذج من األحاديث ّ
المعلة بالختالف.
المبحث الرابب :نماذج من األحاديث ّ
المعلة بالتدليس.
المبحث الخامس :نماذج من األحاديث ّ

الفصل األول :نماذج من األحاديث التي ضعّفها ابن رجب مع بيا العلة في اإلسناد

الباب الثاني
منهج ابن رجب في تضعيف

الفصل األول
ضعفها ابن رجب مب بيان العلة في اإلسناد
نماذج من األحاديث التي ّ
المعلة بال نقطاع :
المبحث األول :نماذج من األحاديث ّ
حديث رقم (:)34
عطككاء الخرسككاني َعككن

قككال ابككن رجككب . . ." :وخك ّكر اإلمككام أحمككد ،وأبككو داود ،والترمككذي مككن حككدي
كص لل نجننكب إ َذا أ ََرَاد أَن َيأ نك َكل أَو َيش َكر َب أَو
يحيى بن يعمكرَ ،عكن عمكار بكن ياسكر ،أن النبكي َ ( رهخ َ
ام أَن َيتَ َو ه
لص َالة) ،وحسنل الترمكذي ،واسلناده منقطلب؛ فكإن يحيكى بكن يعمكر َلكم يسكمع
وءهن ل ه
ضأَ نو ن
ض َ
َي َن َ
من عمار بن ياسر  :-قالل ابن معين ،وأبو داود ،والدارقطني وَيرهم.

()1

نص الحديث من سنن أبي داود:
يلَ ،حكهد ََنا َح همكاد ب َكن
وسى ب َن إس َكماع َ
َحهد ََنا نم َ
َعكن َع همكار بكن َياسكر« ،أ ه
كص
َن الهنب ه
كي َ رهخ َ

اسكان ُّي،
َسكَل َم َة ،أَخ َب َرَنكا َع َ
طكاء ال نخ َر َ
كام،
لل نجننكب إ َذا أ َ
َك َكل أَو َشكر َب أَو َن َ

َد ناوَدَ « :بي َن َيح َيى بن َيع َم َرَ ،و َع همار بن َياسر في َه َذا ال َحدي

َرنجل»(.)2

َعكن َيح َيكى بكن َيع َم َكر،
أَن َيتَ َو ه
كال أنَبكو
ضكأَ»َ ،ق َ

أولا :تخريج الحديث:
خرجك كل الترم ككذي(أبك كواب الس ككفر ،ب ككاب الرخص ككة للجن ككب،222 1 ،. .ح ،)120والطيالس ككي
أ ّ
(،07 1ح ،)182واب ك ككن أب ك ككي ش ك ككيبة ف ك ككي مس ك ككنده (،190 2ح ،)112وأحم ك ككد(،282 02ح
 ،)28881وأبو يعلي الموصلي (،131 0ح ،)2102والبيهقي (أبواب الغسكل مكن الجنابكة

بككاب الجنككب يرلككد األكككل،020 2 ،ح  ،)981جملليعهم مللن طريللق حمللاد بللن سلللمة ،بلله،
بنحوه وبعضهم ذكر زيادة.

ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
 .2نمو َسى بن إس َماعي َل المنَقر ّي ،قة بت ،سبقت ترجمتل حدي

البصر ُّي ،قة ،سبقت ترجمتل حدي
َ .1ح هم ناد ن
بن َسَل َم َة بن دي َنار َ

( )1فتح الباري ،كتاب الغسل ،باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ.021 2 ،

( )2سنن أبي داود ،كتاب الطهارة ،باب من قال يتوضأ الجنب ،27 2 ،ح.112
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منهج ابن رجب في تضعيف

اسان ُّي ،من الخامسة ،مات سنة خمس و ال ين ،روى لل الجماعكة
َ .0ع َ
بن أبي نمسلم ،ن
اء ن
الخ َر َ
طن
()1
إ البخاري.
قال ابن سعد ":قة "( ،)2وقال ابن معكين ":قكة "( ،)3وقكال أبكي حكاتم":

بكأس بكل ،صكدوق،

()5
()4
كال الكهد َارنقطن ُّي:
يحتا بحدي ل"  ،وقال الهن َسائ ُّي ":ليس بل بأس " ،وقكال العجلكي ":قكة" َ ،وَق َ
" نه َو في َنفسل َقة "( ،)6وقال ابن عدي ":بأس بل "(.)7

وق ك ككال ال ك ككذهبي ":ص ك ككدوق ض ك ككعيف "( ،)8وق ك ككال اب ك ككن حج ك ككر ":ص ك ككدوق يه ك ككم ك يك ك ك ار ،ولرس ك ككل

ولدلس"( .)9وقال ابن حبكانَ " :رديء الحفكظ ك يكر ال َكوهم يخطكىءَ ،فَل همكا ك كر َذلكك فكي رَو َايتكل
َبطل ا حت َجا بل "(.)10
ويميل الباح

إلى أنل " :صدوق يهم ك ي ار ،ولرسل ولدّلس ".

العكد َوان ُّي( ،)11قكة فصكيح وككان يرسكل ،مكن ال ال كة ،مكات قبكل
بن َيع َم َر ،أنَبو نسَلي َم َ
َ .1يح َيى ن
انَ ،
()12
المائة وقيل بعدها ،روى لل الجماعة.
ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
إسلللناده منقطلللب؛ في ككل " َيح َي ككى ب ك نكن َيع َم ك َكر" ل ككم يص ككح ل ككل س ككما م ككن عم ككار ب ككن ياس ككر ،ق ككال
البرقاني " :سألت الدارقطني :عن حدي عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمكر عكن عمكار،

( )1تقرلب التهذيب ص.091

( )2الطبقات الكبري .019 7

( )3تارلخ ابن معين – الدارمي – ص ،211الدوري .278 0
( )4الجرح والتعديل .002 1
( )5ال قات للعجلي .207 1
( )6تهذيب التهذيب .121 7

ضعفاء الرجال .71 7
( )7الكامل في ّ
( )8من تكلم فيل وهو مو ق ص.202
( )9تقرلب التهذيب ص.091
( )10المجروحين بن حبان .202 1
( )11نسبة إلى عدوان بن عمرو بن قيس عيالن بن مضر ،قبيلة كبيرة ،األنساب .122 9

( )12أنظر :تقرلب التهذيب ص ،298الكاشف  ،079 1ال قات بن حبان  ،210 2الطبقات الكبري .018 7
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حككدي

التخلككق؟ فقككال:

صحيح الحدي

يصككح " ،ألنللله لللم يلل ن
للق يحيلللى بلللن يعملللر عملللا ار ،إ أن يحيككى،

عمن لقيل"( ،)1وكذا قال العالئي(.)2

وكذلك فأن عطاء بن أبي مسلم " صدوق يهم ك ي ار ،ولرسل ولدلس ".
*******
حديث رقم (:)33
ص َكالة ،هكي
قال ابن رجب. . ." :وبإسناد فيه انقطاع ،عن معاذ ،عن النبي  ،قكالَ ( :زَادنكي َرّبكي َ
()3
طنلو الَفجر).
الوت نر ،و َوقتن َها بين صالة الع َشاء إلى ن
نص الحديث من مسند أحمد:
كارو َن َحكهد ََنا اب نكن َوهكب ،أَخ َب َرنكي َيح َيكى ب نكن
الَ :عبند ه
َّللا َو َسمعتن نل أ ََنا مكن َه ن
َحهد ََنا َه نارو نن ب نن َمع نروف َق َ
الرح َمن بن َرافكع التهننكوخي َقاضكي إفرلقهيك َة ،أ ه
َن نم َعكا َذ ب َكن َج َبكل
ُّوبَ ،عن نع َبيد ه
َّللا بن َزحرَ ،عن َعبد ه
أَي َ
ّ
ه
ه
ه
كال نم َعاوَي ك نة:
كال :ل نم َعاوَي ك َة َمككا لككي أ ََرى أَهك َكل الشككام َ نيككوت نرو َن؟ َفَقك َ
كام َوأَهك نكل الشككام َ نيككوت نرو َن َفَقك َ
َقككد َم الشك َ
صك َكالة َوهككي الككوت نر،
كول ه
َوَواجككب َذلك َ
َّللا َ ينقك ن
كالَ :ن َعككمَ .سككمع نت َرنسك َ
كك َعَلككيهم؟ َقك َ
كولَ « :زَادنككي َرّبككي َ 
َ
طنلو الَفجر»(.)4
َوقتن َها َما َبي َن الع َشاء إَلى ن
أولا :تخريج الحديث:
لككم أقككف لككل علككى تخكرلا ،ولككل شككاهد مككن حككدي

أبككي َبصك َكرَة  ،كمككا عنككد أحمككد فككي المسككند
َّللا َزاد نكم ص َالة ،وهي الوترَ ،ف ُّ
ص َالة
صل َ
يما َبي َن َ
وها ف َ
ن َ
( ،172 09ح ،)10822بلفظ " :إ هن ه َ َ َ
َ َ
ص َالة الَفجر".
الع َشاء إَلى َ

ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
بن َمع نروف ،قة ،سبقت ترجمتل حدي
َ .2ه نارو نن ن
بن َوهب ،قة ،سبقت ترجمتل حدي
َ .1عبند هللا ن

( )1سؤا ت البرقاني للدارقطني ص.11
( )2جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص.199

( )3فتح الباري ،أبواب الوتر ،باب ساعات الوتر .217 9
( )4مسند أحمد ،121 01 ،ح.11392
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الباب الثاني
منهج ابن رجب في تضعيف

الغككافق ُّي( ،)1مككن السككابعة ،مككات سككنة مككان وسككتين ،روى لككل
العهبككاس َ
َ .0يح َيككى بك نكن أَُّيككو َب ،أنَبككو َ
()2
الجماعة.
قكال ابككن معكين ":صككالح ،قكةَ ،لككي َس بكل َبككأس"( ،)3وقكال البخككاري ":صكدوق"( ،)4وقككال إبكراهيم
َحادي ككل
الحربككي ":قككة" ،وقككال أبككو داود " :صككالح" ،وَقككال الكهد َارنق ُّ
طني ":قككة ،وقككال" فككي َبعككض أ َ
اضككط َراب"( ،)5وقككال الفسككوي ":قككة حككافظ " ،وقككال ابككن عككدي":ويحيككي بككن أيككوب لككل أحادي ك

صالحة ....و َ أرى في حدي ل إذا روى عنل قة ،أو يروى هو عن قة حكدي ا منكك ار فكأذكره،
َوهو عندي صدوق بأس بل"( ،)6وقال الذهبي":صكالح الحكدي "" ،صكدوق " ،وقكال "حدي كل
في الكتب الستة ،وحدي ل فيل مناكير"(.)7

وقال أحمد " :ككان سكيء الحفكظ"( ،)8وقكال أبكو حكاتم " :ومحكل يحيكى الصكدق يكتكب حدي كل،

()9
اك القككوي َوَ يحككتَا بككل"( ،)10وقككال أبككو زرعككة" :
ك
ق
و
،
َ
كالَ الهن َسككائ ّيَ " :لككي َس ب ك َذ َ
و َ يحككتا بككل" َ َ
وربما خل في حفظل " ،وقال الحاكم أبو أحمد " :إذا َحهد َ من حفظل يخطئ وما حد من

كتككاب فلككيس بككل بككأس" ،وقككال السككاجي " :صككدوق يهككم"( ،)11وقككال ابككن حجككر " :صككدوق ربمككا

أخطأ"(.)12

وقال ابن سعد" :منكر الحدي "( ،)13وقال اإلسماعيلي" :
ويميل الباح

يحتا بل ".

إلى كالم ابن حجر " :صدوق ربما أخطأ ".

( )1هذه النسبة إلى قبيلة َافق ،األنساب .1 23

( )2تقرلب التهذيب ص.288
( )3تككارلخ ابككن معككين –ابككن محككرز  ،207 1 ،98 2-مككن كككالم ابككن معككين فككي الرجككال ص ،27تهككذيب التهككذيب
.281 22
( )4العلل الكبير للترمذي ص.227
( )5علل الدارقطني  ،92 21سنن الدارقطني .220 2

ضعفاء الرجال .29 9
( )6الكامل في ّ
( )7الكاشف  ،011 1من تكلم فيل وهو مو ق ص ،290تذكرة الحفاظ .217 2
( )8العلل ومعرفة الرجال –عبد هللا .21 0-
( )9الجرح والتعديل .218 9

الضعفاء والمتروكين بن الجوزي .292 0
()10
ّ
( )11تهذيب التهذيب .281 22
( )12تقرلب التهذيب ص.288

( )13الطبقات الكبري .221 7
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َّللا ب نن َزحر ه
الضمر ُّي(َ ،)1مو نه نم ،اإلف َرلق ُّي( ،)2من السادسة ،روى لل األربعة.
 .1نع َبيند ه

()3

قال البخاري " :قة"( ،)4وقال أبو داود " :قة" ،وقال النسائي " :ليس بل بأس"(.)5

قككال أبككو زرعككة":

بككأس بككل ،صككدوق"( ،)6وقككال البخككاري ":مقككارب الحككدي

ولكككن الشككأن فككي

علك كي ب ككن يزل ككد"( ،)7وق ككال العجل ككي ":يكت ككب َحدي ككل َوَل ككي َس ب ككالَقو ّي"( ،)8وق ككال ال ككذهبيَ ":ج ككائ نز
ال َحدي "( ،)9وقال ابن حجر " :صدوق يخطىء"(.)10

()11
ال :كل َحدي ل
وقال ابن المديني" :منكر الحدي "  ،وسئل ابن معينَ " :ك َ
يف َحدي ل ؟ َفَق َ
كال :نع ككم"(َ ،)12ل ككي َس ب َشك ككيء"(" ،)13
عن ككدي َ
ض ككعيف ،قل ككتَ :ع ككن علك كي بك ككن يزل ككد َو ََيك كرهَ ،فَق ك َ
ضعيف"( ،)14وقال أحمد ":ضعيف"( ،)15وقال الفسوي ":ضعيف"( ،)16وقال أبو حاتم ":لين

الحدي "( ،)17وقكال أبكو مسكهر" :هكو صكاحب ككل معضكلة ،وأن ذلكك لبكين علكى حدي كل"(،)18
الحدي جدا ،يروى الموضوعات َعن األَ َباتَ ،واذا روى َعن علكي
وقال ابن حبان " :نمنكر َ
بن يزلد أَتَى بالطاماتَ ،واذا اجتمع في إس َناد خبر عبيد هللا بن زحر َوعلي بن يزلكد َوالَقاسكم

( )1هذه النسبة إلى قبيلة ضمرة ،األنساب .091 8
( )2هذه النسبة الى افرلقية وهي بلدة كبيرة معروفة من بالد المغرب عند األندلس ،األنساب .011 2
( )3تقرلب التهذيب ص.072
( )4العلل الكبير للترمذي ص.289
( )5تهذيب الكمال .08 29

( )6الجرح والتعديل .022 2
( )7تهذيب التهذيب .20 7
( )8ال قات للعجلي .239 1
( )9تارلخ اإلسالم .192 0

( )10تقرلب التهذيب ص.072
( )11الجرح والتعديل .022 2
( )12تارلخ ابن معين –الدارمي -ص.271
( )13سؤا ت ابن الجنيد ص.138
( )14سؤا ت ابن الجنيد ص.091
( )15تارلخ اإلسالم .192 0
( )16المعرفة والتارلخ .101 1
( )17الجرح والتعديل .022 2
( )18ميزان ا عتدال .7 0
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()1
ه
كال ابكن عكديَ ":وَيَقكع
أنَبو عبد ه
الرح َمن َ يكون متن َذلك ال َخ َبر إ م هما عملت أَيكديهم"  ،وَق َ
َحادي ككل َمككا َ نيتَككابع َعَليككل"( ،)2وقككال الككدارقطني ":ضككعيف"( ،)3وقككال ابككن شككاهين" :لككيس
فككي أ َ
بشيء"( ،)4وقال ابن الجوزي " :يكروى َعكن علكى بكن يزلكد ننس َكخة َباطَلكة"(َ ،)5وَقكال الخطيكب":
فككي َحدي ككل لككين" ،وقككال السككمعاني " :ضككعيف واهككي"( ،)6وقككال الككذهبي ":فيككل اخككتالف ولككل

مناكير"(.)7

ويميل الباح

إلى أنل " ضعيف ،يعتبر بل".

الرح َمن ب نن َرافع التهُّنوخي( ،)8ضعيف ،من الرابعة ،مات سنة كال
َ .2عبند ه
ّ
()9
داود ،والترمذي ،ابن ماجل.

عشكرة ،روى لكل أبكو

ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:

بن أَُّيكو َب"
إسناده ضعيف؛ فيل" نع َبيند ه
َّللا ب نن َزحر و َعبند ه
الرح َمن ب نن َرافع" ضعيفان،و" َيح َيى ن
صدوق ربما أخطأ .
وكذلك إسناده منقطب فأن معاذ بن جبل  مات سنة ماني عشر ،وعبد الرحمن بكن ارفكع

مككات سككنة مائككة و ال ككة عشككر ،وبينهمككا خمسككة وتسككعون سككنة ،وكككذلك ف كإن معككاذ صككحابي،
وعبد الرحمن من الرابعة.
*******

( )1المجروحين بن حبان .10 1

ضعفاء الرجال .211 2
( )2الكامل في ّ
( )3سؤا ت السلمي للدارقطني ص.138
الضعفاء والكذابين ص.222
( )4تارلخ أسماء
ّ
الضعفاء والمتروكين بن الجوزي .211 1
()5
ّ
( )6األنساب للسمعاني .011 2
( )7الكاشف .183 2

( )8هذه النسبة إلى تنوخ وهو اسم لعدة قبائل اجتمعوا قكديما بكالبحرلن وتحكالفوا علكى التكوازر والتناصكر وأقكاموا هنكاك
فسموا تنوخا ،والتنوخ اإلقامة ،األنساب .93 0

الضعفاء الصغير ص ،81تهذيب التهذيب .218 1
( )9أنظر :تقرلب التهذيب ص ،013الكاشف ،111 2
ّ
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حديث رقم (:)32
كالَ :حكهد ََنا
صكف َو ن
انَ ،ق َ
َق َ
كالَ :حكهد ََنا َ
ه
كار،
صك َكال َة ال نمسككلم َشككيء إ الح َمك ن
َ

قكال ابكن رجكب . . ." :وخك ّكر اإلمكام أحمكد قكال َحكهد ََنا أنَبكو ال نمغي َكرة،
طك نكع
كول ه
َّللا َ َ « :يق َ
كال َرنسك ن
َراشك نكد بك نكن َسككعدَ ،عككن َعائ َشك َةَ ،قاَلككتَ :قك َ
اب نسكوء"( ،)1وهذا منقطلب؛ ارشكد
ول ه
َّللاَ ،لَقد نقرهنا ب َد َو ّ
َوال َكاف نرَ ،وال َكل نبَ ،وال َم أرَةن»َ ،فَقاَلت َعائ َش نةَ :يا َرنس َ
َلم يسمع من َعائ َشة بغير شك.
نص الحديث من مسند أحمد:

كالَ :ح كهد ََنا َراشك نكد بك نكن َسككعدَ ،عككن َعائ َش ك َةَ ،زو الهنبككي ،
صككف َو ن
انَ ،قك َ
َح كهد ََنا أنَبككو ال نمغيك َكرةَ ،قك َ
كالَ :ح كهد ََنا َ
ّ
ه
كرَةن»،
كبَ ،وال َمك أ
كول ه
َّللا َ َ « :يق َ
كارَ ،وال َكككاف نرَ ،وال َكلك ن
صك َكال َة ال نمسككلم َشككيء إ الح َمك ن
كال َرنسك ن
َقاَلككتَ :قك َ
طك نكع َ
()2
اب نسوء.
ول ه
َّللاَ ،لَقد نقرهنا ب َد َو ّ
َفَقاَلت َعائ َش نةَ :يا َرنس َ
أولا :تخريج الحديث:
خرجل الطبراني في الشاميين ( ،232 1ح ،)993من طريق أبو المغيرة ،به ،بنحوه.
أ ّ
الصك َكال َة
طك نكع ه
كال َ َيق َ
وأ ّ
خرجكل ابككن الجعككد (ص ،11ح ،)211وابككن أبككي شككيبة (الصككالة َمن َقك َ
خرج كل الس ك ار فككي مسككنده (ص ،221ح ،)121وابككن المنككذر
َشككيء،122 2 ،ح ،)1893وأ ّ

ه
صكّلي،232 2 ،
(السفر ذك نر التغليظ من نم نرور الح َمار َوال َم أرَة َوال َكلب األَس َود َبكي َن َي َكدي ال نم َ
ح ،)1118واب ككن أب ككي خي م ككة ف ككي تارلخ ككل ( ،77 0ح ،)0932ملللن طريلللق خيثملللة ،عل ن
للن
الصالة شي ٌء نإَّل الملب األسود».
األسوند ،عن ع نائشة ،بلفظ «ل يقطب َّ
ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
الخككو َن ُّي( ،)3قككة ،مككن التاسككعة ،مككات سككنة ا نتككي
المغيك َكرةَ ،
َ .2عبك نكد النقك ُّكدوس بك نكن َ
الح هجككا  ،أنَبككو ن
()4
عشرة ،روى لل الجماعة.

( )1فتح الباري ،كتاب الصالة ،باب من قال:

يقطع الصالة شيء.211 1 ،

( )2مسند أحمد ،98 12 ،ح.11211
( )3هذه النسبة إلى خو ن ،وهي قبيلة نزلت الشام ،األنساب .101 2
( )4أنظ ككر :تقرل ككب الته ككذيب ص ،013الكاش ككف  ،113 2ال ق ككات للعجل ككي  ،233 1سك كؤا ت البرق ككاني لل ككدارقطني
ص.17
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السك َسككك ُّي( ،)1قككة ،مككن الخامسككة ،مككات سككنة خمككس وخمسككين،
ان بك نكن َعمككرو بككن َهككرم ه
صككف َو ن
َ .1
()2
روى لل الجماعة إ البخاري.
الحب َران ُّي( ،)3قة ك يكر اإلرسكال ،مكن ال ال كة ،مكات سكنة مكان وقيكل
َ .0راشند ن
المق َرائ ُّي ،ن
بن َسعدَ ،
()4
ال عشرة ،روى لل األربعة.
ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناده ضعيف منقطب؛ فيل انقطا بين عائشة وراشد بن سعد ،فإنل لم يصح لل سما مكن

عائشككة  ،ف كإن المككزي لككم يككذكره فككي الشككيوخ و التالميككذ فككي تهككذيب الكمككال ،ولككم أقككف لككل

علككى روايككة عككن عائشككةَ ،يككر المككذكورة ،وكككذلك فككأن ارشككد مككات عككام مائككة و ال ككة عشككر،
وعائشة ماتت سنة سبعة وخمسكون ،بينهمكا سكتة وخمسكون عكام .قكال الشكيخ األلبكاني " :واذا

كككان مككن ذكرنككا مككن األئمككة قككد نفكوا سماعل( ارشككد) مككن وبككان  -ووفاتككل سككنة ( ،- )21ومككن
سككعد بككن أبككي وقككاص  -ووفاتككل سككنة ( ،- )22فكككذلك يقككال فككي روايتككل عككن عائشككة أنككل لككم
يسمع منها؛ ألنل توفيت سنة (.)5(")27

*******
حديث رقم (:)31
ق ككال اب ككن رج ككب . . ." :وروى َمك نح ككولَ ،ع ككن أ ّنم أَي َم ك َكن ،أ ه
الص ك َكال َة
كول ه
كال َ « :تَت نرك ككي ه
َّللا َ ق ك َ
َن َرنس ك َ
خرجكل اإلمككام أحمككد ،وهككو
الصك َكال َة نمتَ َع ّمككدا َفَقككد َبرَئككت منك نكل ذ همك نة ه
نمتَ َع ّمككداَ ،فإهنك نكل َمككن تَك َكر َك ه
َّللا َوَرنسككولل»ّ ،
منقطع؛ مكحول لم يلق أم أيمن.

()6

( )1هككذه النسككبة إلككى السكاسككك ،وهككي بطككن مككن كنككدة ،ووادي السكاسككك موضككع بككاألردن نزلتككل السكاسككك حككين قككدموا
الشام زمن عمر بن الخطاب رضى هللا عنل ،األنساب .229 7

( )2أنظكر :تقرلككب التهككذيب ص ،177الكاشكف  ،231 2ال قككات للعجلككي  ،117 2الطبقكات الكبككري ،117 7الجككرح
والتعديل .111 1
( )3هذه النسبة إلى حبران ،هو حبران بن عمرو ،من اليمن ،األنساب .10 1

( )4أنظر :تقرلب التهذيب ص ،131الكاشف  ،088 2ال قات للعجلي  ،017 2الطبقات الكبري .121 7
( )5سلسلة األحادي

الضعيفة والموضوعة.11 21 ،

( )6فتح الباري ،كتاب مواقيت الصالة ،باب من ترك العصر.023 1 ،
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نص الحديث من مسند أحمد:
ال :أَخ َب َرَنا َسع نيد ب نن َعبد ال َعزلكزَ ،عكن َمك نحكولَ ،عكن أ ّنم أَي َم َكن ،أ ه
َّللا
كول ه
َن َرنس َ
َحهد ََنا ال َول نيد ب نن نمسلمَ ،ق َ
()1
َّللا َوَرنسولل».
الص َال َة نمتَ َع ّمدا َفَقد َبرَئت من نل ذ هم نة ه
الص َال َة نمتَ َع ّمداَ ،فإهن نل َمن تَ َر َك ه
ال َ « :تَت نرك ه
َ ق َ
أولا :تخريج الحديث:
خرج كل عبككد بككن حميككد (ص ،111ح ،)2291والمككروزي (بككاب ذكككر أكفككار تككارك الصككالة،
أ ّ
 ،881 1ح ،)920البيهق ك ك ك ك ك ك ككي ( ،197 7ح ،)21777وش ك ك ك ك ك ك ككعب اإليم ك ك ك ك ك ك ككان (،10/270

ح ،)7182ونسككخة أبككي مسككهر (ص ،12ح ،)1وعبككد الغنككي المقدسككي فككي أخبككار الصككالة
(ص ،19ح ،)09جميعهم من طريق س نعيد بن عب ند الع نز ن
يز ،به ،وبعضهم ذكلره كجلزء ملن
حديث طويل.

ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
رقم (.)22

بن نمسلم ،قة لكنل ك ير التدليس والتسوية ،سبقت ترجمتل حدي
الوليند ن
َ .2
العزلككز بككن أبككي َيح َيككى التهننككوخ ُّي ،قككة إمككام ،لكنككل اخككتلط فككي آخككر أم كره ،مككن
َ .1سككعيند بك نكن َعبككد َ
السابعة،مات سنة سبع وستين ،ولل بضع وسبعون ،روى لل الجماعة إ البخاري تعليقا(.)2

الد َمشق ُّي ،أبو عبد هللا ،قة ك ير اإلرسال مشهور،سبقت ترجمتل حدي
َ .0مك نحول ّ
ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:

رقم (.)01

إسناده ضعيف؛ فيه علل:
 .2تكدليس الوليكد :فهككو مكن الطبقككة الرابعكة عنككد ابكن حجككر ،ولجكب أن يصك ّكرح بالسكما ( ،)3وقككد
صرح (أخبرنا).
ّ
 .1اخككتالط سككعيد بككن عبككد العزلككز فقككد ذكككر اختالطككل أك ككر مككن إمككام ،قككال ابككن العجمككي " :أحككد
األئمة أشار حمزة الكتاني :إلكى أنكل تغيكر بكآخره ،وقكال أبكو مسكهر :اخكتلط قبكل موتكل " ،ولكم
يتميز حدي ل قبل ا ختالط أو بعده.

()4

( )1مسند أحمد ،027 12 ،ح.17011
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص ،108الكاشف  ،112 2ال قات للعجلي  ،131 2ال قات بن حبان .019 1
( )3طبقات المدّلسين ص ،22ت.217

( )4الكواكب النيرات ص ،120ا َتباط ص ،201تارلخ ابن معين –الدوري.179 1 -
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 .0مكحككول الدمشككقي :مككدّلس مككن ال ال ككة فككي طبقككات المدّلس كين( ،)1فيجككب أن يصك ّكرح بالسككما ،
يصرح  .قال ابن حجر ":روى عن النبي  مرسال وعائشكة وأم أيملن مرسكال"( ،)2وقكال
ولم ّ
في المطالب معلقا علي حدي

بنفس اإلسناد " :الحدي

منقطع"(.)3

*******
حديث رقم (:)37
كال:
قككال ابككن رجككب . . ." :وخك ّكر أبككو داود مككن َحككدي مكحككولَ ،عككن أبككي نه َرلك َكرَةَ ،عككن الهنبك
كي َ ،قك َ
ّ
ان
ان أَو َفاجراَ ،و ه
ف نك ّل نمسلم َب ًّار َك َ
(الج َه ناد َواجب َعَلي نكم َم َع نك ّل أَميرَ ،ب ًّار َك َ
الص َالةن َواج َبة َعَلي نكم َخل َ
أَو َفاج ار) ،وهذا منقطب؛ مكحول َلم يسمع من أبي نه َرل َرَة.)4(.
نص الحديث من سنن أبي داود:
صكالحَ ،عككن ال َع َكالء بككن ال َحكار َ ،عككن
صكالحَ ،حكهد ََنا اب نكن َوهككبَ ،حكهد َني نم َعاوَيك نة بك نكن َ
َحكهد ََنا أَح َم نكد بك نكن َ
كان أَو
كاد َواجككب َعَلككي نكم َمك َكع نكك ّكل أَميككرَ ،بك ًّا
كول ه
َّللا « :الج َهك ن
كر َكك َ
كال َرنسك ن
كالَ :قك َ
َمك نحككولَ ،عككن أبككي نه َرلك َكرَة َقك َ
الص َكالةن َواج َبكة
كف نك ّكل نمسكلم َب ًّا
كان أَو َفكاج ار ،وان َعم َكل ال َك َبكائ َرَ ،و ه
َفاج ارَ ،و ه
كر َك َ
الص َكالةن َواج َبكة َعَلكي نكم َخل َ
ان أَو َفاج ار ،وان َعم َل ال َك َبائ َر»(.)5
َعَلى نك ّل نمسلم َب ًّار َك َ

أولا :تخريج الحديث:
خرجكل الاللكككائي فككي شككرح اعتقككاد أهككل السككنة ( ،2199 7ح ،)1199والبيهقككي فككي الكبككرى
أ ّ
( ،012 8ح )21773من طريق ابن وهب ،به ،بنحوه.
والطب ارنككي فككي الشككاميين(،019 1ح ،)2221مللن طريللق مع ن
اويللة بللن صللالنح ،والككدارقطني

(،131 1ح )2711من طريق األشعث عن ي نزيد ب نن ي نزيد عن مكحول ،به ،بنحوه.

( )1طبقات المدّلسين ص ،11ت .238
( )2تهذيب التهذيب .193 23

( )3المطالب العالية  ،201 22ح.1171

( )4فنح الباري ،كتاب اآلذان ،باب إمامة المفتون والمبتد .288 1 ،

( )5سنن أبي داود ،كتاب الجهاد ،باب في الغزو مع أئمة الجور ،28 0 ،ح.1200
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ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
 .2أَحمد بن صالح ،ابن ه
الط َبر ّي ،قة حافظ ،مكن العاشكرة ،مكات سكنة مكان وأربعكين ،ولكل مكان
ن
َن ن َ
()1
وسبعون سنة ،روى لل البخاري ،وأبو داود.
 .1عبد هللا بن وهب ،قة حافظ عابد ،سبقت ترجمتل حدي

رقم (.)11

الحض َرم ُّي ،أبو عمرو ،قاضي األندلس ،صدوق ،من
 .0نم َعاوَي نة ن
صالح بن نح َدير بن َسعيد َ
بن َ
()2
السابعة ،مات سنة مان وخمسين وقيل بعد السبعين ،روى لل الجماعة إ البخاري.
 .1العالء ب نن الحار  ،أنَبو وهب الحضرم ُّي ه
الشام ُّي ،صدوق فقيل لكن رمي بالقدر وقد اخكتلط،
َ َ
َ
َ
َ ن
مكككن الخامسك ككة ،مك ككات سكككنة سك ككت و ال ك ككين وهكككو ابك ككن سك ككبعين س ككنة ،روى لك ككل الجماعك ككة إ
البخاري(.)3

الد َمشق ُّي ،أبو عبد هللا ،قة فقيل ك ير اإلرسال ،سبقت ترجمتل حدي
َ .2مك نحول ّ

رقم (.)01

ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:

إسكناده ضككعيف؛ فيككل انقطكا بككين مكحككول وأبككي هرلكرة ،قككال ابككن حجكر " :مككدّلس مككن ال ال ككة

فككي طبقككات المدّلس كين( ،)4فيجككب أن يصك ّكرح بالسككما  ،ولككم يصك ّكرح "وقككد عككنعن" ،وقككال ابككن
حجككر " :روى عككن النبككي  مرسككال وعككن أبككي بككن كعككب و وبككان وعبككادة بككن الصككامت وأبللي
هريرة وعائشة وأم أيمن وأبي علبة الخشني مرسال "(.)5
*******

( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،83الكاشف  ،292 2ال قات بن حبان .12 8
( )2أنظككر :تقرلككب التهككذيب ص  ،208سككير أعككالم النككبالء  ،228 7الكامككل فككي ضك ّكعفاء الرجككال  ،211 8ال قككات
للعجلي  ،181 1الكاشف .171 1
( )3أنظر :تقرلب التهذيب ص ،101ا َتباط ص ،113الطبقات الكبري  ،110 7تهذيب التهذيب .277 8
( )4طبقات المدّلسين ص ،11ت .238
( )5تهذيب التهذيب .193 23
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حديث رقم (:)31
كالَ( :فض َكل الكهدار
قال ابن رجب . . ." :وفي (المسند) بإسناد منقطبَ ،عن حذيفةَ ،عن الهنب ّي َ ،ق َ
()1
الَقر َلبة م َن ال َمسجد َعَلى الهدار الشاسعة َكَفضل ال َغازي َعَلى الَقاعد).
نص الحديث من مسند أحمد:
َّللا ب نن َيز َلدَ ،حهد ََنا َحي َوةنَ ،حهد َني َبك نر ب نن َعمرو،أ ه
الد َمشكق هي
َحهد ََنا َعبند ه
َن أ ََبا َعبد ال َملك علي ب َن َيز َلد ّ
ال« :إ هن َفض َل الهدار الَقر َلبة م َن ال َمسجد َعَلكى الكهدار
َحهد َ نل ،أَهن نل َبَل َغ نل َعن نح َذيَف َةَ ،عن الهنب ّي  ،أَهن نل َق َ
ال َبع َيدة َكَفضل ال َغازي َعَلى الَقاعد»(.)2
أولا :تخريج الحديث:
خرجل أحمد ( ،010 08ح ،)10187والبوصكيري فكي أتحكاف الخيكرة ( ،29 1ح،)2300
أ ّ
من طريق بكر بن عمرو ،به ،بنحوه.
ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
ئ ،قكة فاضكل أقك أر القكرآن نيفكا وسكبعين سكنة ،مكن التاسكعة،
المقكر ن
َ .2عبند هللا ن
بن َيزل َد األَه َواز ُّي ،ن
مك ككات سك ككنة ك ككال عش ك كرة ،وقك ككد قك ككارب المائك ككة  ،وهك ككو مك ككن كبك ككار شك ككيوخ البخك ككاري ،روى لك ككل
البخاري.

()3

ان ،أنَبو نزرَع َة التُّجيب ُّي ،قة بت ،سبقت ترجمتل حدي
صف َو َ
َ .1حي َوةن ن
بن نش َرلح بن َ
الم َع ككافر ُّي( ،)4المص ككر ُّي ،م ككن السادس ككة ،م ككات ف ككي خالف ككة أب ككي جعف ككر بع ككد
َ .0بك ك نكر ب ك نكن َعم ككرو َ
رقم (.)12

األربعين ،روى لل الجماعة إ ابن ماجل في التفسير.

()5

()6
كان َقكةَ ،بتكاَ ،فاضكال"( ،)7وقكال ابكن حجكر:
ذكره ابن حبان في ال قكات  ،وقكال الكذهبيَ " :ك َ

( )1فتح الباري ،كتاب األذان ،باب احتساب األ ر.01 1 ،
( )2مسند أحمد ،098 08 ،ح.10082

( )3أنظر :تقرلب التهذيب ص ،003الكاشف  ،139 2تهذيب التهذيب .80 1
( )4هذه النسبة إلى رجل اسمل المعافر بن يعفر ،سكن مصر ،األنساب .018 21
( )5أنظر :تقرلب التهذيب ص.217
( )6ال قات بن حبان .230 1

( )7سير أعالم النبالء .130 1
018
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()1
كال أنَبككو َحككاتمَ ":شككيخ"(َ ،)2وَقككال ابككن القطككان" :
"صككدوق عابككد"  .قك َ
الدارقطني " :ينظر في أمره "(.)4

ويميل الباح

نعلككم عدالتككل"( ،)3وقككال

إلى أنل " :صدوق " كما قال ابن حجر.

األلهاني ه
الشام ُّي ،ضكعيف ،مكن السادسكة ،مكات
َ .1عل ُّي ب نن َيز َلد بن أبي هالل ،أنَبو َعبد ال َملك
ُّ
()5
سنة بضع عشرة ومائة ،روى لل الترمذي ،وابن ماجل.
ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناده ضعيف منقطب ؛ في إسناده َعل ُّي ب نن َيز َلد " ضعيف" ،ولم يسمع من حذيفة فهو من
السادسة وحذيفة صحابي ،ولفظل يدل على عدم السما حي قال " :أنل بلغل عن حذيفة".
حديث رقم (:)39

********

صكخر
قال ابن رجب. . ." :و ّ
خر ابن أبي الدنيا في " كتاب المطر " ،من رواية َمك نحول ،عن أَبكي َ
ه
زلككاد بككن صككخر ،عككن أَبككي ال كهدرداء ،قككال :كككان النبككي ه
كان
َ
صككلى هللان َعَليككل َو َسككل َم إ َذا َك َانككت َليَل ك نة رلككح َكك َ
َ
َ
َ
َ
ان
لحَ ،وا َذا َح َد َ في ه
الس َماء َح َد من نك نسوف َشمس ،أَو َق َمرَ ،ك َ
الر ن
َمف َزنع نل إَلى ال َمسجد َحتهى تَس نك َن ّ
الص َالة َحتهى ين َجلي " وهو منقطع ،وفي إسناده :نعيم بن حماد ،ولل مناكير.
َمف َزنع نل إَلى ه
َ
نص الحدي من كتاب المطر والرعد والبرق بن أبي الدنيا :

()6

الرح َمن
الَ :كتَ َب إَل هي نن َعي نم ب نن َح هماد ،حد نا ال َول نيد ب نن نمسلمَ ،عن َعبد ه
َحهد ََنا ال َح َس نن ب نن ه
الصبهاحَ ،ق َ
ول
الَ :ك َ
ان َرنس ن
صخرَ ،عن أَبي الهدرَداءَ ،ق َ
صخر زَلاد بن َ
بن َيز َلد بن َجابرَ ،عن َمك نحولَ ،عن أَبي َ

الس َماء َح َد
لحَ ،وا َذا َح َد َ في ه
 ،إ َذا َك َانت َليَل نة رلح َك َ
الر ن
ان َمف َزنع نل إَلى ال َمسجد َحتهى تَس نك َن ّ
الص َالة َحتهى تَن َجلي "(.)7
ان َمف َزنع نل إَلى ه
نك نسوف َشمس ،أَو َق َمرَ ،ك َ
َ

من

( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص.217
( )2الجرح والتعديل .093 1

( )3تهذيب التهذيب .182 2
( )4سؤا ت الحاكم للدارقطني ص.288
الضعفاء الصغير ص ،99الكامكل فكي
( )5أنظر :تقرلب التهذيب ص ،131الكاشف  ،19 1المجروحين ،223 1
ّ
الضعفاء والمتروكين بن الجوزي .133 1
ضعفاء الرجال ،032 1
الضعفاء والمتروكين للنسائي ص ،77و ّ
ّ
ّ
( )6فتح الباري ،كتاب ا ستسقاء ،باب ما قيل في الز زل.118 9 ،
( )7كتاب المطر والرعد والبرق بن أبي الدنيا ص  ،201ح.201
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أولا :تخريج الحديث :
خرجل الطبراني في مسند الشاميين (،010 2ح ،)218وأبو الشيخ األصبهاني في كتاب
أ ّ
العظمة( ،)2002 1وابن عساكر( ،)221 29من طريق نعيم بن ح َّماد ،به ،بنحوه.

ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:

الواسككط ُّي ،الب كزار ،أبككو علككي ،مككن العاش كرة ،مككات سككنة تسككع
الح َسككن بككن ه
َ .2
الص كبهاح بككن نم َح همككد َ
()1
وأربعين ،روي لل البخاري  ،والترمذي  ،والنسائي.
قال أحمد ":قة صاحب سنة "( ،)2وقال أبو حاتم  ":صدوق ،وكانت لل جاللة عجيبة
ببغداد"( ،)3وقال النسائي  ":صالح"( ،)4وذكره ابن حبان في ال قات

()5

.

قال الذهبي  ":أحد األعالم "( ،)6قال ابن حجر  ":صدوق يهم وكان عابدا فاضال"(.)7

كي ،م ككن العاشك كرة ،م ككات س ككنة م ككان وعشك كرلن ،روى ل ككل
الخ َزاع ك ُّ
 .1نن َع ككيم ب ككن َح هم ككاد ب ككن نم َعاوَيك ك َة ن
()8
البخاري ،ومسلم في مقدمة صحيحل ،وأبو داود ،والترمذي ،وابن ماجل.
قككال ابككن معككين " :قككة "( ،)9وقككال العجلككي " :قككة "( ،)10وقككال ابككن عككدي " :لنعككيم بككن َح همككاد
َيككر مككا ذكككرت وقككد أ نككى َعَليككل قككوم وضك ّكعفل قككوم وكككان ممككن يتصككلب فككي السككنة ومككات فككي
محنككة القكرآن فككي الحككبس وعامككة مككا أنكككر َعَليككل هككو هككذا هالككذي ذكرتككل وارجكوا ان يكككون بككاقي
حدي ككل مسككتقيما "( ،)11وقككال ابككو حككاتم " :محلككل الصككدق "( ،)12وذككره ابككن حبككان فككي ال قككات
وقككال " :ربمككا أخطككأ ووهككم"( ،)13وقككال الككدارقطني " :إمككام فككي السككنة ك يككر الككوهم "( ،)14وقككال

( )1تقرلب التهذيب ص.212
( )2الكاشف .011 2

( )3الجرح والتعديل .29 0
( )4مشيخة النسائي ص.82
( )5ال قات بن حبان .271 8
( )6الكاشف .011 2

( )7تقرلب التهذيب ص.212
( )8تقرلب التهذيب ص.211
( )9سؤا ت ابن الجنيد ص.079
( )10ال قات للعجلي .021 1
ضعفاء الرجال .121 8
( )11الكامل في ّ
( )12الجرح والتعديل .110 8
( )13ال قات بن حبان .129 9

( )14سؤا ت الحاكم للدارقطني ص.183
031
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الذهبي " :أحد ا ئمة األعالم على لين في حدي ل "( ،)1وقال ابن حجكر " :صكدوق يخطكىء

ك يرا"( ،)2وقال النسائي " :ضعيف"(.)3

"وقد تتبع ابن عدي ما أخطكأ فيكل ،وقكال" بكاقي حدي كل مسكتقيم" ،وحكدي نا لكم يكذكره ابكن عكدي
ضمن األحادي

التي أوردها".

ويميل الباح

إلى أنل " صدوق".

الوليد بن نمسلم ،قة لكنل ك ير التدليس والتسوية ،سبقت ترجمتل حدي
َ .0

رقم (.)22

َ .1عبككد الك هكرحمن بككن َيزلك َكد بككن جككابر ،أنَبككو نعت َب ك َة ه
الشككام ُّي ،قككة ،مككن السككابعة ،مككات سككنة بضككع
َ
َ
()4
وخمسين ،روي لل الجماعة.
الد َمشق ُّي ،أبو عبد هللا ،قة فقيل ك ير اإلرسال ،سبقت ترجمتل حدي
َ .2مك نحول ّ

رقم (.)01

عن أبي الدرداء روى عنل مكحول وعلي بكن أبكي حملكة،

صخر ،حد
صخر ،أَبو َ
 .1زَلاد بن َ
وهو مجهول لم أقف لل علي ترجمة أو جرح وتعديل .
ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

يصرحا
إسناده ضعيف ؛ فيل "الوليد بن مسلم ،ومكحول الدمشقي " مدّلسان من ال ال ة ولم ّ
بالسما  .وزلاد بن صخر "مجهول" .

*********

( )1ميزان ا عتدال .117 1
( )2تقرلب التهذيب ص.211
الضعفاء والمتروكين للنسائي ص.232
()3
ّ

( )4أنظر :تقرلب التهذيب ص ،020الكاشف  ،118 2ال قات للعجلي  ،93 1الطبقات الكبري .111 7
030

الفصل األول :نماذج من األحاديث التي ضعّفها ابن رجب مع بيا العلة في اإلسناد

الباب الثاني
منهج ابن رجب في تضعيف

المعلة باإلرسال:
المبحث الثاني :نماذج من األحاديث ّ
حديث رقم (:)22
قككال ابككن رجككب . . ." :وقككد روى نشككع َب نة ،أ ه
صك ّكل،
َن نم َخارقككا حككد همَ ،عككن َ
طككارق أَن َرنجككال أَج َنك َ
كب َفَلككم ني َ
كي َ فك َذ َكر َذلكك َلككل َفَقككال« :أَصكبت» َفأَجنككب رجككل آخكر َفتَككي همم و ه
كال َنحك َكو َمككا
َفكأَتَى الهنبك ه
َ َ
صككلىَ ،فأَتَكاهن َفَقك َ
َ َ ن َ
َ َ َ ن ََ َ َ َ َ
خرجل النسائي ،وهو مرسل.
َصب َت»ّ ،
َق َ
ال لْل َخر َيعني «أ َ

()1

نص الحديث من سنن النسائي:
الَ :حهد ََنا نشع َب نة ،أ ه
طكارق أَن
َن نم َخارقكا أَخ َب َكرنهمَ ،عكن َ
الَ :حهد ََنا َخالد َق َ
أَخ َب َرَنا نم َح همند ب نن َعبد األَعَلى َق َ
آخك َكر َفتَك َكي هم َم
صك ّكلَ ،ف كأَتَى الهنبك ه
كب َرنجككل َ
كي َ ف ك َذ َك َر َذلك َ
َصككب َت» َفأَج َنك َ
َرنجككال أَج َنك َ
كك َلك نكل َفَقك َ
كال« :أ َ
كب َفَلككم ني َ
و ه
َصب َت»(.)2
ال َنح َو َما َق َ
صلىَ ،فأَتَاهنَ :فَق َ
ال لْل َخر َيعني «أ َ
َ َ
أولا :تخريج الحديث:
خرجل أحمد ( ،218 02ح ،)28801والضياء المقدسي في األحادي
أ ّ
ح ،)211من طريق شعبة ،به ،بنحوه.

المختارة (،223 8

ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
الصككن َعان ُّي ،البصككري ،قككة ،مككن العاشكرة ،مككات سككنة خمككس وأربعككين،
 .2نم َح هم نكد بك نكن َعبككد األَعَلككى ه
()3
روى لل الجماعة إ البخاري.
كي( ،)4قكة بكت ،مكن ال امنككة ،مكات سكنة سككت
اله َجيمك ُّ
الحكار بككن نع َبيكد بكن نسكَلي َم َ
َ .1خال نكد ب نكن َ
ان ن
()5
و مانين ومولده سنة عشرلن ،روى لل الجماعة.
الورد ،األَزد ُّي ،قة حافظ متقن ،سبقت ترجمتل حدي
 .0نشع َب نة ن
بن َ
الح هجا بن َ

رقم (.)2

( )1فتح الباري ،كتاب التيمم ،باب إذا خاف الجنب على نفسل المرض أو الموت.2/285 ،
الصع َيد ،271 2 ،ح.011
اء َوَ ه
( )2سنن النسائي ،كتاب الطهارةَ ،ب ن
اب ف َ
يمن َلم َيجد ال َم َ
( )3أنظر :تقرلب التهذيب ص ،192الكاشف  ،292 1ال قات بن حبان  ،231 9مشيخة النسائي ص.22
( )4هذه النسبة إلى محلة بالبصرة ،نزلها بنو هجيم فنسبت المحلة إليهم ،األنساب .081 20

( )5أنظككر :تقرلككب التهككذيب ص ،287الكاشككف  ،011 2ال قككات بككن حبككان  ،117 1الطبقككات الكبككري ،192 7
تارلخ اإلسالم .812 1
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َّللا بن َجابر األَح َمس ُّي ال نككوف ُّي ،أبكو سكعيد الككوفي ،قكة،
ال :اب نن َعبد ه
 .1نم َخار نق ب نن َخل َيف َةَ ،ونيَق ن
()1
من ال ال ة ،روى لل البخاري ،والترمذي ،وابن ماجل.
طار نق ب نن ش َهاب ،قة ،من ال انية ،سبقت ترجمتل حدي
َ .2

رقم (.)28

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

إسللناده مرسللل؛ ورجاللله ثقللات ،قككال أبككو داود" :طككارق بككن شككهاب رأى النبككي  ولككم يسككمع
منل" .قال األلباني  ":صحيح اإلسناد "(.)2

*******
حديث رقم (:)20
َّللا :
كول ه
خر ابن أبي شيبة بإسناده ،عن ه َكال َل ب َكن َي َس َ
قال ابن رجب . . ." :و ّ
كال َرنس ن
كالَ :ق َ
كافَ ،ق َ
كول
َل ه
يها خي ار ،إ ه أَع َ
«إ هن في ال نج نم َعة َل َس َ
كال َرنجكلَ :يكا َرنس َ
طاهن»َ ،فَق َ
اعة َ ني َوافنق َها َرنجل نمسلم َيسأ ن
َّللاَ ف َ
َّللاَ ال َعاف َي َة في ُّ
مرسل.
الدن َيا َواآلخ َرة) ،وهذا
َّللا ،فماذا أسال؟ فقالَ ( :سل ه
ه
ٌ

()3

نص الحديث من مصنف ابن أبي شيبة:
كاف،
الَ :حهد ََنا نسف َي ن
انَ ،عن َعمرو بكن نم هكرَةَ ،عكن أبكي ال َح َسكن ه َكال َل ب َكن َي َس َ
َحهد ََنا الَفض نل ب نن ند َكينَ ،ق َ
َّللا فيه ككا َش ككيئا إ ه
كول ه
َّللا « :إ هن ف ككي ال نج نم َع ككة َل َس ك َ
كاعة َ ني َوافنق َه ككا َرنج ككل نمس ككلم َيسك كأ ن
كال َرنس ك ن
كالَ :ق ك َ
َق ك َ
َل ه َ َ
()4
َّللاَ ال َعاف َي َة في ُّ
الدن َيا َواآلخ َرة».
الَ « :سل ه
ول ه
أَع َ
َّللا َما َذا أَسأَنل نل؟َ ،ق َ
ال َرنجلَ :يا َرنس َ
طاهن»َ ،فَق َ
أولا :تخريج الحديث:
لككم أقككف علككى تخرلجككل مككن حككدي
حدي

هككالل بككن يسككاف إ عنككد ابككن أبككي شككيبة ،و وجدتككل مككن

العباس بن عبد المطلب( ،)5وابن عمر( ،)6وأنس بن مالك(.)7

( )1أنظر :تقرلكب التهكذيب ص ،210تهكذيب التهكذيب  ،17 23ال قكات بكن حبكان  ،111 2العلكل ومعرفكة الرجكال
–أبنل-ص.090

( )2صحيح وضعيف سنن النسائي .118 2
( )3فتح الباري ،كتاب الجمعة ،باب الساعة التي في يوم الجمعة.038 8 ،
( )4مصنف ابن أبي شيبة ،كتاب الدعاء ،باب الدعاء بالعافية ،11 1 ،ح .19293
( )5مسند أحمد ،030 0 ،ح.2780
( )6مسند أحمد  ،130 8ح.1782

( )7مسند أحمد  ،031 29ح.21192
033
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ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
كي ه
كي ،أنَبكو نن َعكيم ،مشكهور بكنيتكل ،قكة بكت ،مكن التاسكعة ،مكات
َ .2
الطلح ُّ
الفض نل ب نكن ند َككين التهيم ُّ
()1
سنة ماني عشرة ،ومولده سنة ال ين ،وهو من كبار شيوخ البخاري ،روى لل الجماعة.
بن َسعيد بن َمس نروق ال هور ُّي ،قة حافظ ،سبقت ترجمتل حدي
ان ن
 .1نسف َي ن

رقم (.)2

الم َراد ُّي ،أبو عبد هللا الكوفي ،األعمكى ،قكة عابكد ،مكن الخامسكة،
َ .0عم نرو ن
بن نم هرَة بن َعبد هللا ن
()2
مات سنة ماني عشرة ومائة ،روى لل الجماعة.
اف ،أنَبو ال َح َسن األَش َكجع ُّي ( ،)3ال نككوف ُّي ،قكة ،مكن ال ال كة ،روى لكل الجماعكة إ
الل ب نن َي َس َ
 .1ه ن
()4
البخاري تعليقا.
ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناده ضعيف ألجل اإلرسال ؛ لمن المرسل صحيح إلى هالل بن يساف .
*******
حديث رقم (:)20
َّللا بكن
اق بكن َعبكد ه
قال ابن رجب . . ." :وروى عبد الرزاقَ ،عكن نع َم َكر بكن َذ ّرَ ،عكن َيح َيكى بكن إس َكح َ
طل َح َة ،أ ه
كاس َخلَف نكل إذ َس َكن َح َكلكب َلي نم ُّكر
ول ه
أبي َ
َّللا َ ك َ
ص َكالة ال َعصكر َيكوَم ال نج نم َعكةَ ،والهن ن
َن َرنس َ
كان فكي َ

ُّكككم
كي  - بوجهككل علككى القككوم قككال( :أَي ن
كات َقبك َكل أَن َي نمك هكرَ ،فَل همككا أَق َبك َكل الهنبك ُّ
كبَ ،ف َمك َ
َبككي َن أَيككديهمَ ،ف َخك هكر ال َكلك ن
كي َ « :د َعككو َت َعَليككل فككي
كال الهنبك ُّ
كال َرنجككل مككن القككوم :أ ََنككا َد َعككو نت َعَليككل َفَقك َ
َد َعككا َعَلككى َهك َذا ال َكلككب؟)َ ،فَقك َ
()5
ُّ
مرسل.
اء» ،وهذا
َس َ
ٌ
اعة نيستَ َج ن
اب فيها الد َع ن

( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص  ،111الكاشف  ،211 1ال قات للعجلي  ،132 1ال قات بن حبان .029 7

( )2أنظككر :تقرلككب التهككذيب ص ،111الكاشككف  ،88 1سككير أعككالم النككبالء  ،297 2ال قككات بككن حبككان ،171 0
ال قات للعجلي .282 1
( )3هذه النسبة الى قبيلة أشجع ،األنساب .110 2
( )4أنظ ككر :تقرل ككب الته ككذيب ص ،271الكاش ككف  ،010 1ال ق ككات للعجل ككي  ،001 1ال ق ككات ب ككن حب ككان ،230 2
الطبقات الكبري.197 1

( )5فتح الباري ،كتاب الجمعة ،باب الساعة التي في يوم الجمعة.198 8 ،
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نص الحديث من مصنف عبد الرزاَ:
طل َحك َة ،أ ه
كان فككي
كول ه
اقَ ،عككن َعبككد ه
َّللا بككن أبككي َ
َّللا َ كك َ
َعككن نع َمك َكر بككن َذ ّرَ ،عككن َيح َيككى بككن إسك َكح َ
َن َرنسك َ
()1
ات َقب َكل أَن
اس َخلَف نل إذ َس َن َح َكلب َي نم ُّر َبي َن أَيديهمَ ،ف َخ هر ال َكل نبَ ،ف َم َ
ص َالة ال َعصر َيوَم ال نج نم َعةَ ،والهن ن
َ

كال َرنجككل :أ ََنككا
كال« :أَي ن
َي نمك هكرَ ،فَل همككا أَق َبك َكل الهنبك ُّ
ُّكككم َد َعككا َعَلككى َه ك َذا ال َكلككب؟» َفَقك َ
كي  ،تَ َو هجك َكل َعَلككى الَقككوم َوَقك َ
ُّ
اء»(.)2
ال الهنب ُّي َ « :د َعو َت َعَليل في َس َ
اعة نيستَ َج ن
َد َعو نت َعَليل َفَق َ
اب فيه هن الد َع ن
أولا :تخريج الحديث:
خرجل البيهقي في د ئل النبوة ( )111 1من طريق عمر ب نن ذّر ،به ،بنحوه.
أ ّ
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
الهمك َكدان ُّي ،قككة رمككي باإلرجككاء ،مككن السادسككة ،مككات سككنة
 .2نع َمك نكر بك نكن َذ ّر بككن َعبككد هللا بككن نزَرَارَة َ
()3
ال وخمسين ،روى لل الجماعة إ مسلم .
َ .1يح َيى بن إس َحاق بن َعبد هللا بن أبكي طلحكة األَنصكار ّي ،النجكاري ،قكة ،مكن الخامسكة ،روى
()4
لل أبو داود.
صكار ُّي ،ولكد علكى عهكد النبكي  ،و قكل ابكن سكعد،
َ .0عبند هللا ب نكن أبكي َ
طل َحك َة َزلكد بكن َسكهل األَن َ
مات سنة أربع و مكانين بالمدينكة وقيكل استشكهد بفكارس وهكو أخكو أنكس بكن مالكك ألمكل ،روى
لل مسلم ،والنسائي.

()5

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناده ضعيف ألجل اإلرسال ؛ لمن المرسل صحيح إلى عبد هللا بن أبي طلحة .
*******

( )1عرض لهم ،القاموس المحيط ص.112

( )2مصنف عبد الرزاق ،كتاب الجمعة ،باب الساعة في يوم الجمعة ،111 0 ،ح.2278
( )3أنظ ككر :تقرل ككب الته ككذيب ص ،121الكاش ككف  ،13 1ته ككذيب الته ككذيب  ،111 7ال ق ككات ب ككن حب ككان ،218 7
الطبقات الكبري .011 1

( )4أنظر :تقرلب التهذيب ص ،287الكاشف  ،013 1تهذيب التهذيب  ،271 22ال قات بن حبان .290 7
( )5أنظر :تقرلب التهذيب ص ،038الكاشف  ،210 2ال قات للعجلي  ،08 1ال قات بن حبان  ،20 2اإلصكابة
في تمييز الصحابة .20 2

035

الفصل األول :نماذج من األحاديث التي ضعّفها ابن رجب مع بيا العلة في اإلسناد

الباب الثاني
منهج ابن رجب في تضعيف

حديث رقم (:)24
كان َرنسكول هللا
كالَ :ك َ
قال ابن رجب . . ." :روى َمالكَ ،عن ابن شهابَ ،عن نسَلي َمان بكن يسكار ،أَهن نكل َق َ
ُّ
ص َل َو ال نك هار َ من أَجكل أ ه
َن ال َمالئ َكك َة تَأتيكلَ ،وأَهن نكل ني َكّل نكم جبرل َكل  ،"وهلذا
وم َو ال َب َ
َ ( :يأ نك نل ال َ
()1
مرسل.
ٌ
نص الحديث من موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري:
ال:
أَخ َب َرَنا أنَبو نمص َعبَ ،ق َ
ُّ
وم َو
هللا َ ( :يأ نك نل ال َ

كان َرنسكول
كالَ :ك َ
َحهد ََنا َمالكَ ،عن ابن شهابَ ،عن نسَلي َمان بن يسار ،أَهن نل َق َ
()2
ص َل؛ من أَجل أ ه
لل).
َن ال َمالئ َك َة تَأتيلَ ،وأَهن نل ني َكّل نم جبر َ
ال نك هار َ َو ال َب َ

أولا :تخريج الحديث:
خرجل الخطيكب البغكدادي فكي تارلخكل( ،)17 0وأبكو نعكيم فكي الحليكة ( )001 1ملن طريلق
أ ّ
ن
ني ،ع نن أنس  ،بنحوه.
مالك ،ع نن الزهرنّ
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
 .2م َح همك نكد بك نكن مسككلم بككن نع َبيككد هللاُّ ،
الزهككر ّي ،أبككو بكككر ،الفقيككل الحككافظ متفككق علككى جاللتككل واتقانككل
ن
ن
()3
و بتل ،وهو من رؤوس الطبقة الرابعة ،مات سنة خمس وعشرلن ،روى لل الجماعة.
المكؤمني َن َمي نموَنك َة ،قكة فاضكل أحكد الفقهكاء السكبعة ،مككن
 .1نسكَلي َم ن
الم َكدن ُّيَ ،مكوَلى أ ّنم ن
ان ب نكن َي َسكار َ
()4
كبار ال ال ة ،مات بعد المائة ،روى لل الجماعة.
ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناده ضعيف ألجل اإلرسال ؛ لمن المرسل صحيح إلى سليمان بن يسار .
*******

( )1فتح الباري ،كتاب األذان ،باب ما جاء في ال وم النيء والبصل والك اّر .22 8 ،
( )2موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري ،223 1 ،ح.2928
( )3أنظر :تقرلب التهذيب ص ،231الكاشف .129 1

( )4أنظر :تقرلب التهذيب ص ،122الكاشف  ،112 2ال قات للعجلي  ،102 2ال قات بن حبان .032 1
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حديث رقم (:)23
كال:
قال ابن رجكب . . ." :وروى وكيكع :حكد نا ه َشكام الهدسكتنَوائ ّيَ ،عكن َقتَ َ
كاد َةَ ،عكن َعهبكاس ال نج َشكم ّيَ ،ق َ
()1
ين" ،وهذا مرسل.
ول ه
َّللا " :إ هن م َن األَئ همة َ
ط هراد َ
ال َرنس ن
َق َ
نص الحديث من مصنف ابن أبي شيبة:
َّللا " :إ هن م َن
ول ه
ال َرنس ن
الَ :ق َ
َحهد ََنا َوكيعَ ،عن ه َشام الهدستنَوائ ّيَ ،عن َقتَ َاد َةَ ،عن َعبهاس ال نج َشم ّيَ ،ق َ
ط هرادين"(َ ،)2قال َقتَادة َ ":أَعَلم ه
الط هراد ه ه
ون نهم َعن نل ".
ين ني َ
ط ّونلو َن َعَلى الهناس َحتهى َيط نرند َ
َ َن
ين إ الذ َ
َ
األَئ همة َ َ
ن
أولا :تخريج الحديث:
خرجك ك ك كل أب ك ك ككو داود ف ك ك ككي الم ارس ك ك ككيل (ص ،92ح ،)08وال ك ك ككدارقطني ف ك ك ككي س ك ك ككننل (،129 1
أ ّ
ح ،)2870من طريق قتادة ،به ،بنحوه.

ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:

الج هراح ،قة حافظ عابد ،سبقت الترجمة لل حدي
َ .2وكي نع ن
بن َ
بن أبي َعبد هللا َسن َبر ،قة بت ،سبقت ترجمتل حدي
ام ن
 .1ه َش ن

رقم (.)11
رقم (.)01

رقم (.)1

ام َة ،قة بت ،سبقت ترجمتل حدي
َ .0قتَ َادةن ن
بن د َع َ
()3
الج َشم ُّي ،يقال اسم أبيل عبد هللا ،مقبول ،من ال ال ة ،روى لل األربعة.
 .1عباس ن
وذكره ابن حبان في ال قات(.)4

ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:

إسناده ضعيف ألجل اإلرسال ؛ وعباس الجشمي تابعي لم يسكمع مكن النبكي صكلي هللا عليكل
()5
يصرح بالسما .
وسلم ،وهو مقبول ولم يتابع ،وكذلك قتادة فهو مدّلس من ال ال ة ولم ّ
*******

()1
()2
()3
()4
()5

طهو َل.119 1 ،
ام نل إذا َ
إم َ
فتح الباري ،كتاب ا ذان ،باب َمن َش َكا َ
ان ني َخّفنف َها ،132 2 ،ح.1112
يف في ه
الص َالة َمن َك َ
مصنف ابن أبي شيبة ،كتاب الصلوات ،باب التهخف ن
تقرلب التهذيب ص.191
ال قات بن حبان .129 2
طبقات المدّلسين ص ،10ت .91
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حديث رقم (:)22
قككال ابككن رجككب . . ." :وخك ّكر أبككو داود مككن حككدي َلي ك َ ،عككن نم َجاهككدَ ،عككن أبككي ال َخليككلَ ،عككن أبككي
ه
ال( :إ هن َج َهكهن َم تن َسك هج نر إ ه َيكوَم
َقتَ َاد َةَ ،عن الهنب ّي  ،أَهن نل َكرَه ه
الص َال َة نص َ
ف الهن َهار إ َيوَم ال نج نم َعةَ ،وَق َ
ال نج نم َعة) ،وقال :هو مرسل؛ أبو الخليل لم يسمب من أبي قتادة(.)1
نص الحديث من سنن أبي داود:
يمَ ،عن َلي َ ،عن نم َجاهدَ ،عكن أبكي ال َخليكلَ ،عكن أبكي
يسىَ ،حهد ََنا َح هس ن
َحهد ََنا نم َح همند ب نن ع َ
ان ب نن إب َراه َ
ه
ال« :إ هن َج َههن َم تن َس هج نر إ ه َيوَم
َقتَ َاد َةَ ،عن الهنب ّي  ،أَهن نل َكرَه ه
الص َال َة نص َ
ف الهن َهار إ َيوَم ال نج نم َعةَ ،وَق َ
ال نج نم َعة»(.)2
أولا :تخريج الحديث:
خرجك ك كل الطب ارن ك ككي ف ك ككي األوس ك ككط ( ،028 7ح ،)7712والبيهق ك ككي ف ك ككي الص ك ككغير (،017 2
أ ّ
ان ب نن نإبر ن
ح ،)901والكبري ( ،121 1ح )1212من طريق ح َّس ن
اهيم ،به ،بنحوه.
ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:

 .2مح همد بن عيسى بن نجيح ،ابن ه
الطبها  ،قة فقيل ،من العاشرة ،مات سنة أربع وعشرلن ولل
َ
ن
نَ ن ن َ
()3
أربع وسبعون ،روى لل البخاري تعليقا ،وأبو داود ،والنسائي ،وابن ماجل.
الكرَمكان ُّي( ،)4مكن ال امنكة ،مككات سكنة سكت و مككانين
الككوف ُّي ككم َ
كان ب نكن إب َكراهي َم ،أنَبككو ه َشكام ن
َ .1ح هس ن
()5
ولل مائة سنة ،روى لل البخاري ،ومسلم ،وأبو داود.
قال أحمد" :

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

بأس بكل ،حدي كل حكدي

أهكل الصكدق "( ،)6وقكال ابكن معكين " :لكيس بكل بكأس

()7
ال الهد َارنقطن ُّيَ ":قة " ،وقال الذهبي ":قة"( ،)8صدوق مو كوق "(،)9
عن قة "َ ،وَق َ

فتح الباري ،كتاب مواقيت الصالة ،باب من لم يكره الصالة إ بعد العصر والفجر.11 2 ،
سنن أبي داود ،أبواب الجمعة ،باب الصالة يوم الجمعة قبل الزوال ،181 2 ،ح.2380
أنظر :تقرلب التهذيب ص ،232سير أعالم النبالء  ،081 23تهذيب التهذيب .091 9
نسبة الي بلدة تسمي كرمانى ،األنساب .82 22
تقرلب التهذيب ص.227
تهذيب التهذيب .112 1
تارلخ ابن معين –ابن محرز .83 2-
الكاشف .013 2

( )9من تكلم فيل وهو مو ق ص.17
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وقال النسائي ":ليس بالقوي"( ،)1وذكره ابن حبان في ال قات( )2وقال" ربما أخطأ " ،وقال أبكو

زرعة":

بأس بل " ،وقال ابن عكدي ":ولحسكان شكيء مكن األصكناف ولكل حكدي

ك يكر وقكد

بن أبي نسَليم،

حد بإفرادات ك يرة ،عن أ ََبان بن تغلب أَيضا عن إبراهيم الصائغ وعن َلي
وحسان عندي من أهل الصدق إ ه أنل يغلط في الشيء ،وليس ممن يظن بل أنكل يتعمكد فكي
بكأس بكل"( ،)3وقكال العقيلكي" :

باب الرواية إسنادا أو متنا وانما هكو وهكم منكلَ ،وهكو عنكدي
فككي َحدي ككل َوهككم "( ،)4وقككال أبككو زرعككة" :كككوفي بككأس بككل "( ،)5وقككال ابككن حجككر " :صككدوق
يخطىء "(.)6

وهو كما قال ابن حجر " :صدوق يخطىء".
َ .0لي ك ن بك نكن أبككي نس كَليم بككن نزَنككيم األ َنمككو ُّي ،واسككم أبي كل أيمككن وقيككل أنككس وقيككل َيككر ذلككك ،صككدوق
اختلط جدا ولم يتميز حدي ل فترك ،من السادسة ،مات سنة مان وأربعين ،روى لل الجماعة
إ البخاري تعليقا.

()7

الم ّك ُّي ،األَس َوند ،قة إمكام فكي التفسكير وفكي العلكم ،مكن ال ال كة،
 .1نم َجاهند ن
بن َجبر ،أنَبو َ
الح هجا َ
()8
مات سنة إحدى مائة ولل ال و مانون ،روى لل الجماعة.
الخليل ُّ
الض َبع ُّي ،البصري ،و قكل ابكن معكين والنسكائي ،وأَكرب ابكن
بن أبي َمرَل َم ،أنَبو َ
صال نح ن
َ .2
()9
عبد البر فقال ":يحتا بل" ،من السادسة ،روى لل الجماعة.
صار ُّي ،فارس رسول هللا .)10(
 .1ال َحار ن ب نن ربع ّي ،أنَبو َقتَ َاد َة األَن َ

الضعفاء والمتروكين للنسائي ص.01
()1
ّ
( )2ال قات بن حبان .137 8
ضعفاء الرجال .112 0
( )3الكامل في ّ
الضعفاء الكبير للعقيلي .122 2
()4
ّ
( )5الجرح والتعديل .108 0

( )6تقرلب التهذيب ص.227
( )7أنظ ككر :تقرل ككب الته ككذيب ص ،111ا َتب ككاط ص ،192الكواك ككب النيك كرات  ،190 2ميك كزان ا عت ككدال ،110 0
الجرح والتعديل .279 7
( )8أنظر :تقرلب التهذيب ص  ،213الكاشف  ،112 1ال قات بن حبان  ،129 2تهذيب التهذيب .11 23
( )9أنظر :تقرلب التهذيب ص ،170الكاشف  ،198 2تهذيب التهذيب .131 1

( )10أنظر :معرفة الصحابة ألبي نعيم  ،719 1تهذيب التهذيب  ،131 21ال قات بن حبان .70 0
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ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
"ح هسان بن إب َكراهي َم "
إسناده ضعيف؛ فيل " َلي ن ن
بن أبي نسَليم"اختلط جدا ولم يتميز حدي ل ،و َ
الخليككل ُّ
الضك َكبع ُّي " ي كروى مرسككال عككن أبككي قتككادة ،قككال ابككن حجككر" :
صككدوق يخطككئ" ،وأنَبككو َ

()1
كال أنَبكو َد ناود عكن هكذا الحكدي َ  « :نه َكو نمرَسكل،
وأرسل ،عن أبلي قتلادة ،وأبلي موسلى "  ،وَق َ
كاد َة» ،وقككال الترمككذي عككن
نم َجاهككد أَك َبك نكر مككن أبككي ال َخليككلَ ،وأنَبككو ال َخليككلَ ،لككم َيسك َكمع مككن أبككي َقتَك َ
صالح بن أبي مرلم  ":لم يسمع من أبي قتادة األنصاري شيئا "(.)2

*******
حديث رقم (:)21
قككال ابككن رجككب . . ." :وخك ّكر أبككو داود مككن حللديث الحسللنَ ،عككن َع همككار بككن َياسككر ،أ ه
َّللا 
كول ه
َن َرنسك َ
كب ،إ ه أَن َيتَ َو ه
ضك كأَ ".
كالَ َ " :ال َ ككة َ تَق ك َكرنب نه نم ال َم َالئ َكك ك نة :ج َيفك ك نة ال َك ككافرَ ،وال نمتَ َ
ض ك ّكم نخ ب ككال َخنلوقَ ،وال نجنن ك ن
َق ك َ
ويحيى بن يعمر ،والحسن َلم يسمعا من عمار.

()3

نص الحديث من سنن أبي داود:
ان ب نن ب َاللَ ،عن َور
َّللاَ ،حهد ََنا َعبند ال َعزلز ب نن َعبد ه
َحهد ََنا َه نارو نن ب نن َعبد ه
َّللا األ َنويس ُّيَ ،حهد ََنا نسَلي َم ن
بن َزلدَ ،عن ال َح َسن بن أبي ال َح َسنَ ،عن َع همار بكن َياسكر ،أ ه
كالَ َ " :ال َكة َ تَق َكرنب نه نم
كول ه
َّللا َ ق َ
َن َرنس َ
ض ّم نخ( )4بال َخنلوق(َ ،)5وال نجنن نب ،إ ه أَن َيتَ َو ه
ضأَ "(.)6
ال َم َالئ َك نة :ج َيف نة ال َكافرَ ،وال نمتَ َ
أولا :تخريج الحديث:
خرجل البيهقكي (أبكواب اإلحكرام الهنهكي َعكن التهَزعنفكر ل هلرنجكل ،21 2 ،ح ،)8971ملن طريلق
أ ّ
ثور بن زيد ،عن عبد الرحمن بن السراج ،عن الحسن بن أبي الحسن ،بلفظه.

( )1تهذيب التهذيب .131 1

( )2جامع التحصيل ص. 298
( )3فتح الباري ،كتاب الغسل ،باب الجنب أن يتوضأ م ينام.012 2 ،
( )4التهض ُّمخ :الهت ُّ
طيب َو ََيره ،واإلك َار من نل ،النهاية في َرلب الحدي .99 0
لطخ بال ّ
َ
( )5وهككو طيككب معككروف م َركككب نيتهخككذ مككن ه
لصككفرة ،النهايككة
الزعَفك َكران وَي كره مككن أن كوا ال ّ
طيككب ،وتَغلككب عليككل ال نحم كرة وا ُّ
ن
.72 1
( )6سنن أبي داود ،كتاب الترجل ،باب في الخلوف للرجال ،83 1 ،ح.1283
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خرجك كل أب ككو داود (الترج ككل في الخل ككوق للرج ككال ،79 1 ،ح ،)1271وأب ككو داود الطيالس ككي
وأ ّ
( ،07 1ح ،)182واب ك ك ككن أب ك ك ككي ش ك ك ككيبة (النكاح م ك ك ككا ق ك ك ككالوا ف ك ك ككي الخل ك ك ككوق للرج ك ك ككل،23 1 ،
ح ،)27182وعبككد الككرزاق (الطهككارة الرجككل ينككام وهككو جنككب ،182 2 ،ح ،)2387وأحمككد

( ،282 02ح ،)28881والب ك كزار ( ،108 1ح ،)2131وأبك ككو يعلك ككي الموصك ككلي (،131 0
ح ،)2102والطب ارن ككي ف ككي الش ككاميين ( ،020 0ح ،)1121واب ككن الجني ككد ف ككي فوائ ككد التم ككام

( ،023 2ح ،)771والبيهقي ( ،020 2ح ،)981من طريق عطاء الخراساني عن يحيلي
بن يعمر ،عن عمار بن ياسر ،بنحوه ،وبعضهم ذكر قصة الحديث.

ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
كال ،قكة حكافظ كبيكر ،مكن صكغار الحاديكة عشكرة ،مكات
َ .2ه نارو نن ب نكن َعبكد هللا بكن َمكرَو َ
انَ ،
الح هم ن
()1
خر لل أحد من الجماعة.
سنة أربع وتسعين ومائتين ،لم ي ّ
كي( ،)2قككة ،مككن كبككار العاشكرة ،روى لككل البخككاري،
العزلككز بك نكن َعبككد هللا بككن َيح َيككى ،األ َنويسك ُّ
َ .1عبك نكد َ
()3
وأبو داود ،والترمذي ،وابن ماجل.
بن بالَل النق َرش ُّي التهيم ُّي ،أنَبو نم َح همد ،قة ،سبقت ترجمتل حدي
ان ن
 .0نسَلي َم ن

رقم (.)21

َ .1ككونر بك نكن َزلككد الك ّكديل ُّي( ،)4ال َمككدين ُّي ،قككة ،مككن السادسككة ،مككات سككنة خمككس و ال ككين ،روى لككل
()5
الجماعة.
الح َسن البصري ،واسم أبيل َي َسار ،األنصاري مو هم ،قة فقيل ،وكان يرسكل
الح َس نن ن
بن أبي َ
َ .2
ك ي ار ولدلس ،من ال ال ة ،مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعين ،روي لل الجماعة(.)6
ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناده ضعيف؛ فيل انقطا بين الحسن ،وعمار بن ياسر  ،قال المزي" :الحسن بن أبي

الحسن أبكو سكعيد البصكر ُّي ،عكن عمكار  -ولكم يسكمع منكل"( ،)7وذككر فكي تهكذيب الكمكال فكي
( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،221مشيخة النسائي ص ،29تارلخ اإلسالم .2329 1

( )2هذه النسبة الى أويس ،وهو اسم رجل ،وهو أويس بن سعد بن أبى سرح العامري ،األنساب .090 2
( )3أنظر :تقرلب التهذيب ص ،027الكاشف  ،121 2ال قات بن حبان  ،091 8الجرح والتعديل .087 2
( )4هذه النسبة إلى قبيلة من بنى الديل بن هداد ،األنساب .119 2
( )5أنظر :تقرلب التهذيب ص  ،202تهذيب التهذيب  ،02 1الكاشف  ،182 2ال قات بن حبان .218 1
( )6أنظر :تقرلب التهذيب ص  ،213الكاشف  ،011 2ال قات للعجلي  ،191 2تارلخ اإلسالم .12 0
( )7تحفة األشراف بمعرفة األطراف .171 7
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()1
كال ال نمنكذر ُّي ال َح َس نكنَ" :لكم َيس َكمع مكن
شيوخ الحسن " :عمكار بكن ياسكر ولكم يسكمع منكل "  ،وَق َ
َع همككار َف نهك َكو نمنَقطككع "( ،)2وقككال ابككن عبككد البككر بعككد ان ذكككر الحككدي َ ":وَلككم َيسك َكمع نل َيح َيككى بك نكن

َيع نم َر من َع همار بن َياسر َبي َن نه َما َرنجل "(.)3

*******

حديث رقم (:)27
وم ب نن نم َح همد بن أبي سكد َرَة ،عكن
قال ابن رجب . . .و ّ
خرجل إسحاق بن راهويل في (مسنده) ،عن نكل ن ن
طاء الخراسان ُّي ،عن أبي هرلرة ،عكن النبكي  ،قكال( :إ َذا ه
وبك َةَ ،فَلكم نيكت هم
نَ َ َ
صكلى الرجكل الصكالة ال َمكتن َ
َ
َع َ ن ن َ َ
كف َل نكلَ ،حتهكى يفكي َأر نس مالكل)،
كان َك َم َكل التهكاجر َ ش ُّ
وع َها و َو نس نج َ
يهكا َك َ
ود َها َوتَكب َيرَهكا َوالته َ
نرنك َ
ض ُّكر َ ف َ
ضعفل ابن عدي وَيره .وعطاء ،لم يسمع من أبي هرلرة.)4(.
وكل ومّ ،
نص الحديث من مسند إسحاَ بن راهويه:
اسككان ُّيَ ،عككن أبككي نه َرلك َكرَة َعككن
كوم بك نكن نم َح همككد بككن أبككي سككد َرَة ،حككد نا َع َ
كاء بك نكن أبككي نمسككلم ال نخ َر َ
طك ن
أَخ َب َرَنككا نكل نك ن
َّللا َ قككال« :إ َذا ه
يهككا
َرنسككول ه
كج َ
ود َها َوتَكب َيرَهككا َوالته َ
وبك َةَ ،فَلككم نيككت هم نرنك َ
َحك نكد نك نم ال َمكتن َ
وع َهككا َو نسك ن
صككلى أ َ
َ
ضك ُّكر َ ف َ
َ
ف َل نل َحتهى َبقي َأر نس ال َمال»(.)5
ان َك َم َل التهاجر َ َيش ُّ
َك َ
َ

أولا :تخريج الحديث:
خرجل الطبراني في مسند الشاميين ( ،037 0ح )1012بنفس اإلسناد ،بنحوه.
أ ّ
ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
 .2نكل نوم بن نم َح همد بن أبي سد َرة الحَلبي.
قال أبو حاتم ":كان جنديا بخراسان

يصح حدي ل "( ،)6وقال ابن حبكان ":يعتبكر حدي كل إذا

( )1تهذيب الكمال .98 1

( )2عون المعبود  ،228 22والترَيب والترهيب .89 2
( )3التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد .280 1
( )4فتح الباري ،كتاب مواقيت الصالة ،باب من نسي صالة فليصل إذا ذكرها.211 2 ،
( )5مسند إسحاق بن راهويل ،071 2 ،ح.093
( )6الجرح والتعديل .211 7
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روى عن َير عطاء الخراساني"( ،)1قال ابن عدي ":يحد
وَيره بما َ نيتَ َاب نع"(.)2
ويميل الباح

عكن عطكاء الخ ارسكاني بم ارسكيل

إلى أنل " :ضعيف ".

بن أبي نمسلم ،صدوق يهم ك يرا ،ولرسل ولدلس ،سبقت ترجمتل حدي
َ .0ع َ
اء ن
طن

رقم (.)10

ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:

اسان ُّي " لم يصكح لكل سكما مكن
إسناده ضعيف؛ فيل انقطا فإن " َع َ
بن أبي نمسلم ،ن
اء ن
الخ َر َ
طن
أبي هرلرة .
قال ابن حجر " :روى عن الصحابة مرسال كابن عبكاس وأبلي هريلرة "( ،)3وقكال الطب ارنكي":
لككم يسككمع مككن أحككد مككن الصككحابة ا مككن أنككس "( ،)4وقككال ابككن أبككي حككاتمَ ":عككن َيح َيككى بككن
ال َ :أَعَل نم نل "(.)5
يل َل نل َع َ
اسان ُّي َلق َي أ َ
َحدا من أَص َحاب الهنب ّي ؟ َق َ
َمعين :أَهن نل ق َ
اء ال نخ َر َ
طن
*******

( )1ال قات بن حبان .18 9
ضعفاء الرجال .122 7
( )2الكامل في ّ
( )3تهذيب التهذيب .121 7
( )4تهذيب التهذيب .122 7

( )5المراسيل بن أبي حاتم ص.227
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المعلة بالضطراب:
المبحث الثالث :نماذج من األحاديث ّ
تمهيد:
ه
ض نهم َعَلى َوجل
الرَو َاي نة فيل َف َيرويل َبع ن
عرف ابن الصالح ا ضطراب فقال :نه َو الذي تَخ َتل ن
ف ّ
الرَو َايتَككان .أَ همككا إ َذا تَ َرهج َحككت
آخك َكر نم َخككالف َلك نكلَ ،واهن َمككا نن َسك ّكميل نمضك َ
ضك نكهم َعَلككى َوجككل َ
َوَبع ن
كاوت ّ
طربا إ َذا تَ َسك َ

صككح َبة لل َمككرو ّي َعنك نكل ،أَو ََيك َكر
لهككا أَحَفك َ
إحك َكد ن
ظ ،أَو أَك َك َكر ن
اه َما ب َحيك ن َ تنَقاو نم َهككا األنخك َكرى بكأَن َي نكككو َن َراو َ
طرب َوَ َل نل
ف ال نمض َ
يحات ال نمعتَ َم َدةَ ،فال نحك نم ل هلراج َحةَ ،وَ نيطَل نق َعَليل ح َينئذ َوص ن
َذل َك من نو نجوه التهرج َ
كك مكن َراو َواحكد:
اب فكي َمكتن ال َحكدي َ ،وَقكد َيَق نكع فكي اإلس َكنادَ ،وَقكد َيَق نكع َذل َ
نحك نم نل .ن هم َقكد َيَق نكع ا ضكط َر ن
اعة.
َوَقد َيَق نع َبي َن نرَواة َل نل َج َم َ
َّللان أَعَل نم.
ف ال َحدي ؛ إلش َعاره بأَهن نل َلم نيض َبطَ ،و ه
اب نموجب َ
ضع َ
َوا ضط َر ن

()1

قككال الككدكتور مككاهر الفحككل  ":ومككن شككرط ا ضككطراب :تسككاوي الروايككات المضككطربة بحيك
إحداها َعَلى األخرى"

()2

تتككرجح

.

حديث رقم (:)21
يع َةَ ،عن َيز َلد بكن أبكي
قال ابن رجب . . ." :فأما ما ّ
خرجل اإلمام أحمد وأبو داود من حدي اب نن َله َ
طل َح َةَ ،عن أبي نه َرل َرَة ،أ ه
كول
يسى بن َ
َن َخوَل َة بن َت َي َسار أَتَكت الهنب ه
كي َ ،فَقاَلكتَ :يكا َرنس َ
َحبيبَ ،عن ع َ
ه
صكّلي
ه
كال« :إ َذا َ
يض فيلَ ،ف َكي َ
َّللاَ ،لي َس لي إ َوب َواحدَ ،وأ ََنا أَح ن
كف أَص َكن نع؟ َفَق َ
ط نهكرت َفاَسكليل ،نك هم َ
يع ك َة ،يحككتا
كاءَ ،وَ َي ن
ضك ُّكرك أَ َك نكرهن» ،فككاب نن َله َ
فيككل»َ ،فَقاَلككتَ :فككإن َلككم َيخك ّكر ال كهد نم؟ َقك َ
كالَ « :يكفيككك ال َمك ن
برواياتككل فككي مخالفككة روايككات ال قككات ،وقككد اضككطرب فككي إسككناده :فككرواه :تككارة كككذلك .وتككارة رواهَ :عككن
خرجل اإلمام أحمكد مكن َهكذا الوجكل
عبيد هللا ابن أبي جعفرَ ،عن عيسى بن طلحةَ ،عن أبي هرلرة ،و ّ
()3
 -أيض ا.

( )1مقدمة ابن الصالح ص ،91النو التاسع عشر :معرفة المضطرب من الحدي
( )2أ ر اختالف األسانيد والمتون في اختالف الفقهاء ص.21

( )3فتح الباري ،كتاب الحيض ،هل تصلي المرأة في وب حاضت فيل؟.81 1 ،
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نص الحديث من مسند أحمد:
طل َحك َةَ ،عكن
يسكى بكن َ
الَ :حهد ََنا اب نن َله َ
َحهد ََنا نقتَي َب نة ب نن َسعيدَ ،ق َ
يع َةَ ،عن َيزل َكد بكن أبكي َحبيكبَ ،عكن ع َ
أبكي نه َرلك َكرَة ،أ ه
َّللا ،إهنك نكل َلككي َس لككي إ ه َككوب َواحككد،
كول ه
كت َي َسككار أَتَككت الهنبك ه
َن َخوَلك َة بنك َ
كي َ ،فَقاَلككتَ :يككا َرنسك َ
صكّلي فيكل»َ ،فَقاَلكتَ :فكإن َلكم َيخ ّكر
كال« :إ َذا َ
يض فيكلَ ،ف َكي َ
َوأ ََنا أَح ن
كف أَص َكن نع؟ َفَق َ
ط نهكرت َفاَسكليل ،نك هم َ
()1
ض ُّرك أَ َنرهن».
اءَ ،وَ َي ن
الهد نم؟ َق َ
الَ « :يكفيك ال َم ن
أولا :تخريج الحديث:
خرجل أبو داود (الطهارة المرأة تغسل وبها ،233 2 ،. .ح ،)012وابن المنكذر (،219 1
أ ّ
ح ،)723وأبكككو نعك ككيم فك ككي معرفك ككة الصكككحابة ( ،0021 1ح ،)7137والبيهقك ككي فك ككي الكبك ككري

( ،271 1ح ،)1221من طريق ابن ل نهيعة عن يزيد بن أبي حبيب ،به ،بنحوه.

خرجل أحمد ( ،072 21ح ،)8717من طريق ابن ل نهيعة عن عبيد هللا بلن أبلي جعفلر،
وأ ّ
عن عيسي بن طلحة عن أبي هريرة ،بنحوه.
خرجل الذهبي في معجم الشيوخ الكبير ( ،)091 2من طريق ابن ل نهيعة علن عيسلي بلن
وأ ّ
طلحة ،بنحوه.
ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
كاء ،قكة بكت ،مكن العاشكرة ،مكات سكنة أربعكين عكن
بن َسعيد بن َجميكل ال هَقف ُّ
 .2نقتَي َب نة ن
كي ،أنَبكو َر َج َ
()2
تسعين سنة ،روى لل الجماعة.
الحض َكرم ُّي ،أبكو عبكد الكرحمن المصكري ،القاضكي ،مكن السكابعة،
َ .1عبند هللا ن
بن َلهي َع َة بن نعق َب َة َ
م ككات س ككنة أرب ككع وس ككبعين ،وق ككد ن ككاف عل ككى ال م ككانين ،روى ل ككل أب ككو داود ،والترم ككذي ،واب ككن
ماجل.

()3

قال ابن مهدي  ":ما أعتد بشئ سمعتل من حدي
وقال أيضا":

ابن لهيعة إ سما ابن المبارك ونحوه"،

()4
ضعيفا،
ان َ
أحمل عن ابن لهيعة شيئا"  ،وقال ابن سعد  ":من أَننفسهمَ ،وَك َ

( )1مسند أحمد ،230 21 ،ح.8909
( )2أنظك ككر :تقرلك ككب التهك ككذيب ص ،121سك ككير أعك ككالم النك ككبالء  ،20 22مشك ككيخة النسك ككائي ص ،11تهك ككذيب التهك ككذيب
.028 8
( )3تقرلب التهذيب ص.029

( )4ميزان ا عتدال .171 1
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َوعن َدهن َحدي َك يرَ ،و َمن َسم َع من نل في أ هَول أَمره أَح َس نن َحا في رَو َايتل م همن َسم َع من نل
()1
يعة َلي َس ب َشيء تغير أَو لم يتَ َغيهر َ ،نيحتَ ُّا بل"( ،)2وقال
بآخره"  ،وقال ابن معين ":ابن َله َ
ابن محرز ":وسألت يحيى بن معين :عن ابن لهيعة :فقال :ليس هو بذاك وسمعت يحيى

مرة اخرى يقول  :ابن لهيعة ضعيف الحدي  ،وسمعتل مرة اخرى :ابن لهيعة فى حدي ل كلل
ليس بشيء"( ،)3وقال أحمد ":ما حدي

ابن لهيعة بحجة ،وانى ألكتب ك ي ار مما أكتب

()4
ال من سمع من نل نمتََقدما"،
عتبر بل ويقوى بعضل بعضا"  ،وقال أحمد  ":لين أمره َوَق َ
الجوَز َجان ُّي ":اب نن َلهي َع َة َ ننوَر َعَلى َحدي لَ ،و َ َين َبغي أَن نيحتَ ها بلَ ،و َ أَن نيعتَهد
ال ن
وَق َ
بل"( ، )5وقال أبو زرعة  ":كان ابن لهيعة يضبط ،وليس ممن يحتا بحدي ل"( ،)6وقال أبو

()7
ال َعبند ه
بن خ َراشَ " :
الرح َمن ن
حاتم ":أمره مضطرب ،يكتب حدي ل على ا عتبار" َ ،وَق َ
()9
()8
نل قبل
ق
و
،
نيكتَ نب َحدي ن نل"
َ
ال الهن َسائ ُّيَ ":لي َس ب َقة ،ضعيف"  ،وقال الفالس ":من كتب َع ن
َ َ
ضعيف
احتراقها بم ل ابن ال نم َبارك والمقري أصح م همن كتب بعد احتراقها َو نه َو َ

()10
ضعفاء قبل
صالح َولكنل َك َ
الحدي "  ،وقال ابن حبانَ ":ك َ
ان ني َدلس َعن ال ّ
َ
ان َشيخا َ
ابنا
ان أَص َح َ
احتراق كتبل هم احترقت كتبل في سنة سبعين َوم َائة قبل َموتل بأَرَبع سنينَ ،وَك َ
صحيح َومن سمع
َينقونلو َن إن َسما من سمع من نل قبل احتراق كتبل م ل العبادلة فسماعهم َ

والجماعين

يعة من الكتَأبين لل َحدي
من نل بعد احتراق كتبل فسماعل َلي َس ب َشيء َوَك َ
ان ابن َله َ
()11
ضعفوهن،
َحادي ح َسانَ ،م َع َما َقد ّ
َحادي نل أ َ
ال اب نن َعد ّي ":أ َ
للعلم والرحالين فيل "  ،وَق َ
َفيكتَب حدي نل ،وَقد حهد َ عنل :مالك ،و نشعب نة ،و ه
اللي ن " ،وقال أيضا  ":وهذا الذي ذكرت
ن ن َ ن َ َ
َ َ َ
َ ن َ
يعة عن مشايخل
يعة من حدي ل وبينت جزءا من أجزاء ك يرة مما يروىل بن َله َ
بن َله َ

( )1الطبقات الكبري .221 7

( )2من كالم أبي زكرلا يحيى بن معين في الرجال ص .238
( )3تارلخ ابن معين  -رواية ابن محرز . 17 2-
( )4ميزان ا عتدال . 178 1
( )5سير أعالم النبالء . 03 8
( )6الجرح والتعديل .218 2
( )7الجرح والتعديل .217 2
( )8سير أعالم النبالء.12 8
الضعفاء والمتروكين للنسائي ص.11
()9
ّ
الضعفاء والمتروكون بن الجوزي .201 1
()10
ّ
( )11المجروحين بن حبان .22 1
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وحدي ل حسن كأنل يستبان َع همن روى عنلَ ،وهو ممن يكتب حدي ل "( ،)1وقال ابن شاهين:
" ليس بشيء"( ،)2قال الذهبي َ َ ":رل َب أ ه
الد َيار المصرلهة،... ،
ان َعال َم ّ
َن اب َن َلهي َع َة َك َ
وَلك هن ابن َلهيع َة تَهاو َن باإلتَقان ،وروى مناكيرَ ،فانح ه
ط َعن نرت َبة ا حت َجا بل عن َد نهم"،
َ
َ
َ َ َ ََ َ
َ ََ
َ

ه
الشواهد وا عت َب َارات ،و ُّ
الزهدَ ،وال َمالَحم َ ،في
ض الحهفاظ َيروى َحدي َ نلَ ،وَل ن
َ"وَبع ن
َ
ذك نرهن في َ َ
ه
الم َناكي نرَ ،فإهن نل َعدل في
ض نهم ني َبال نغ في َوهنلَ ،و َ َين َبغي إ َ
نصول""َ ،وَبع ن
هد نارهنَ ،وتنتَ َجن نب تل َك َ
األ ن
()3
ضعفاء ،م احترقت كتبل،
َنفسل"  ،وقال الذهبي أيضا  ":وكان صالحا ،لكنل يدلس عن ال ّ
وكان أصحابنا يقولون :سما من سمع منل قبل احتراق كتبل م ل العبادلة :عبد هللا بن
وهب ،وابن المبارك ،وعبد هللا بن يزلد المقرئ ،وعبد هللا بن مسلمة القعنبي -فسماعهم

صحيح"( ،)4وقال الذهبي ":قلت العمل على تضعيف حدي ل"( ،)5وقال ابن حجر":صدوق،
خلط بعد احتراق كتبل ورواية ابن المبارك وابن وهب عنل أعدل من َيرهما ولل في مسلم

بعض شيء مقرون"(.)6
ويميل الباح

الي أنل ":صدوق ،خلط بعد احتراق كتبل ورواية ابن المبارك وابن وهب عنل

أعدل من َيرهما" ،كما قال ابن حجر .

رقم (.)12

بن أبي َحبيب األَزد ُّي ،قة بت ،سبقت ترجمتل حدي
َ .0يزلند ن
كي ،قكة فاضكل ،مكن كبكار ال ال كة ،مكات سكنة
بن َ
طل َح َة بن نع َبيد هللا ،أنَبو نم َح همد النق َرش ُّ
 .1عي َسى ن
()7
مائة ،روى لل الجماعة.

ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:

إسناده ضعيف مضطرب؛ فيل " ابن لهيعة " صدوق خلط بعد احتراق كتبل ،ولقكد اضكطرب

فيل ،فرواة ب ال ة أوجل :مرة عن يزلد عن عيسي عن أبي هرلرة.

ومرة انية عن عبيد بن جعفر ،ومرة ال ة عن عيسي بن طلحة مباشرة.
*******

ضعفاء الرجال . 120 2
( )1الكامل في ّ
الضعفاء والكذابين ص.228
( )2تارلخ أسماء
ّ
( )3سير أعالم النبالء .21 8

( )4ميزان ا عتدال . 181 1
( )5الكاشف .293 2
( )6تقرلب التهذيب ص.029
( )7أنظ ككر :تقرل ككب الته ككذيب ص ،109الكاش ككف  ،223 1ال ق ككات للعجل ككي  ،299 1ال ق ككات ب ككن حب ككان ،121 2
الطبقات الكبري .211 2
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حديث رقم (:)29
أن الصكالة فكي أول الوقكت أفضكل ،كمكا اسكتدل لحكدي أ ّنم
قال ابن رجب . . ." :واستدل بكذلك علكى ّ
خرجل اإلمام أحمد
َفرَوَة ،عن النبي  ،أنل نسئ َل :أ ُّ
ال « :ه
َي األَع َمال أَف َ
الص َالةن أل هَول َوقت َها»ّ ،
ض نل؟ َق َ
وأبو داود والترمذي ،وفي إسناده اضطراب  :-قالل الترمذي والعقيلي.

()1

نص الحديث من سنن الترمذي:
َّللا بكن نع َم َكر ال نع َمكر ّي،
وسكىَ ،عكن َعبكد ه
كالَ :حكهد ََنا َ
َحهد ََنا أنَبو َع همار ن
الح َسي نن ب نن نح َرلك َق َ
الفض نكل ب نكن نم َ
َي
كي  أ ُّ
َعن الَقاسم بن ََهنامَ ،عن َع همتل أ ّنم َفرَوَة َ -وَك َانت م همن َب َاي َعت الهنب هي َ - قاَلت :نسكئ َل الهنب ُّ
الص َالةن أل هَول َوقت َها»(.)2
ال « :ه
األَع َمال أَف َ
ض نل؟ َق َ
أولا :تخريج الحديث:
خرج كل أبككو داود (الصككالة المحافظة علككى وقككت الصككالة ،222 2 ،ح ،)111وعبككد الككرزاق
أ ّ
(الصككالة تف كرلط مواقيككت الصككالة ،281 2 ،ح ،)1127وابككن أبككي شككيبة (الصككالة من قككال
أفض ككل الص ككالة لميقاته ككا ،183 2 ،ح ،)0129واب ككن راهوي ككل ( ،212 2ح ،)1118وأحم ككد

( ،10 12ح ،173 12 ،17230ح ،)17171وعب ك ك ككد ب ك ك ككن حمي ك ك ككد ( ،120 2ح،)2219
واب ك ك ك ككن أب ك ك ك ككي عاص ك ك ك ككم ( ،212 1ح ،)0071والطب ارن ك ك ك ككي( ،82 12ح ،)137وال ك ك ك ككدارقطني

( ،111 2ح ،)971والبيهقك ككي فك ككي الكبك ككري ( ،107 2ح ،)1311وابك ككن منك ككده فك ككي معرفك ككة
الصحابة ( ،0212 1ح ،)8322جمعيهم من طريق عبد هللا بن عمر ،به ،بنحوه.

خرجل أحمد ( ،11 12ح ،)17232ابن أبي عاصم ( ،212 1ح ،)0070والطبراني في
وأ ّ
األوس ك ك ككط ( ،110 2ح ،)813والطب ارنكك ك ككي فكك ك ككي الكبيك ك ك ككر ( ،81 12ح ،)123والكك ك ككدارقطني

( ،112 2ح ،)977والحاكم( ،032 2ح ،)183والبيهقي في الكبرى( ،021 2ح،)2233
وابن المنذر ( ،021 2ح ،)2333جميعهم من طريق عبيد هللا بن عمر.

خرج كل ابككن منككده ( ،0212 1ح ،)8322والعقيلككي فككي الضك ّكعفاء ( ،)172 0مللن طريلللق
وأ ّ
الضحاك بن عثمان.

( )1فتح الباري ،كتاب مواقيت الصالة ،باب فضل الصالة لوقتها.139 1 ،

الفضل ،029 2 ،ح .273
الوقت األهَول م َن َ
( )2سنن الترمذي ،أبواب الصالةَ ،ب ن
اء في َ
اب َما َج َ
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وكالهما (عبيد هللا بلن عملر ،والضلحاك بلن عثملان) تابعلا عبلد هللا بلن عملر فلي الروايلة

عن القاسم بن غنام ،به ،بنحوه.
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:

الح َسككن بككن َابككت بككن نقط َب ك َة ،قككة ،مككن العاش كرة ،مككات سككنة أربككع
الح َسككي نن بك نكن نح َرل ك بككن َ
 .2ن
()1
وأربعين ،روى لل الجماعة إ ابن ماجل.
السككي َنان ُّي( ،)2أنَبككو َعبككد هللا ،المككروزي ،قككة بككت وربمككا أَككرب ،مككن كبككار
َ .1
الفضك نكل بك نكن نمو َسككىّ ،
()3
التاسعة ،مات سنة ا نتين وتسعين ومائة ،روى لل الجماعة.
العك َكدو ُّي ،أبككو عبككد الككرحمن العمككري ،المككدني ،مككن
َ .0عبك نكد هللا بك نكن نع َمك َكر بككن َحفككص بككن َعاصككم َ
()4
السابعة ،مات سنة إحدى وسبعين ،روى لل األربعة ومسلم مقرونا.
ان َك ي ك َكر ال َح ككدي نيستَض ك ّكعف "( ،)5وق ككال اب ككن مع ككين " :ض ككعيف "(،)6
ق ككال اب ككن س ككعد " :كك ك َ
"صالحَ ،لي َس بل َبأس"( ،)7وقال أحمد " :صالح قد روى عنكل بكأس بكل "( ،)8وسكئل أيضكا:
َ
"( ،)9وقال البخكاري " :ذاهكب

أروى عنكل شكيئا"( ،)10وقكال

الحدي
ال  :لين َ
" َفلم يرضل َوَق َ
أيض ككا " :ك ككان يحي ككى ب ككن س ككعيد يض ك ّكعفل "( ،)11وق ككال أب ككو ح ككاتم " :يكت ككب حدي ككل و يح ككتا
بككل"( ،)12وقككال النسككائي" :لككيس بككالقوي"( ،)13وقككال العجلككيَ َ " :بككأس بككل "( ،)14وقككال ابككن
صالح وأروى من رأيت عنل ابن وهب ووكيع وَيرهما من

عدي " :لعبد هللا بن نع َمر حدي
قات المسلمينَ ،وهو بأس بل في رواياتل ،واهنما قالوا بل

يلحق أخكاه نع َبيكد هللا وا فهكو

( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،211الكاشف  ،001 2مشيخة النسائي ص ،70تهذيب التهذيب .000 1
( )2هذه النسبة إلى سينان وهي إحدى قرى مرو ،األنساب .022 7

( )3أنظر :تقرلب التهذيب ص ،117الكاشف  ،210 1ال قات بن حبان  ،029 7الطبقات الكبري .071 7
( )4تقرلب التهذيب ص.021
( )5الطبقات الكبري –متمم التابعين-ص.017
ضعفاء الرجال .100 2
( )6الكامل في ّ
( )7من كالم ابن معين في الرجال ص.21
ضعفاء الرجال .101 2
( )8الكامل في ّ
( )9العلل ومعرفة الرجال –المروذي-ص.17
( )10العلل الكبير للترمذي ص.089
الضعفاء الصغير للبخاري ص.79
()11
ّ
( )12الجرح والتعديل .223 2
الضعفاء والمتروكين للنسائي ص.12
()13
ّ
( )14ال قات للعجلي .18 1
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()1
كان َرنجكال
فَ ،وَك َ
َسكانيد َونل َخكاَل ن
في نفسكل صكدوق بكأس بكل "  ،وقكال العقيلكيَ " :يزل نكد فكي األ َ
()2
الصالح َوالع َب َادة َحتهى َفل َعن ضبط
صالحا "  ،وقال ابن حبانَ " :ك َ
ان م همن َلب َعَليل ّ
َ

األَخ َبار وجودة الحفظ لْل ار َفرفكع ال َم َنكاكير فكي رَو َايتكل َفَل همكا فحكش َخط نكؤهن اسكتحق التّكرك"(،)3
وقككال يعقككوب بككن ش ككيبة " :قككة صككدوق ف ككي حدي ككل اضككطراب" ،وق ككال صككالح جككزرة " :ل ككين

مخك ككتلط الحكككدي " ،وقك ككال الكككدارقطني " :ضك ككعيف"( ،)4وقك ككال الك ككذهبي " :صك ككدوق فك ككي حفظك ككل
شيء"( ،)5وقال ابن حجر " :ضعيف"(.)6

ه
ابع نكل َشكيخ فكي رَوايتكلَ ،فك َذل َك َح َسكن َقكو ٌّي -
َمكا إن تَ َ
قال الذهبيَ " :و َحدي نكل َيتكرهدند فيكل الناق نكد ،أ َ
اء هللان .)7(" -
إن َش َ
ويميل الباح

إلى أنل " :ضعيف" كما قال ابن حجر ،لكنل يعتبر بل.

 .1الَقاس نم ب نن ََهنام ،األنصاري ،البياضي ،المدني ،من الرابعة ،روى لل أبو داود ،والترمذي.

()8

ذكره ابكن حبكان فكي ال قكات( ،)9وقكال العقيلكي " :فكي َحدي كل اضكط َراب"( ،)10وقكال ابكن حجكر:
"صدوق مضطرب الحدي "(.)11
ويميل الباح

الي قول ابن حجر  ،/صدوق مضطرب الحدي

.

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناده ضعيف مضطرب؛ فيل "عبد هللا بن عمر" ضعيف ،وقكد تابعكل الضكحاك بكن ع مكان،
وفيل " القاسم بن َنام " صدوق مضطرب الحدي  ،ولم يتابع.

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

ضعفاء الرجال .107 2
الكامل في ّ
الضعفاء الكبير .183 1
ّ
المجروحين .7 1
من تكلم فيل الدارقطني في السنن .71 1
ميزان ا عتدال .112 1
تقرلب التهذيب ص.021

( )7سير أعالم النبالء .013 7
( )8تقرلب التهذيب ص.122
( )9ال قات بن حبان .001 7
الضعفاء الكبير .172 0
()10
ّ
( )11تقرلب التهذيب ص.122
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واضطربت روايتل عن القاسم بن َنام ،فمرة (عن أم فروة) كما عند الترمذي بكدون واسكطة،
ومرة (بعض أمهاتل) ،ومرة (عن بعض أهل بيتل) ،ومرة (جدتل أم أبيل الدنيا) ،ومرة (بعكض
جداتل وأمهاتل) ،ومرة (بعض عماتل) ،ومرة (عن جدتل الدنيا) ،ومرة (أهل بيتل) ،ومرة (عن

بعض أمهاتل عن جدة لل) ،ومرة (عن جدتل أم فروة) ،وَيرها من األلفاظ ،وجميعهم عن أم

فروة.

َنكام ،قكال ابكن معكين " :قكد
و رواية عبيد هللا بن عمكر (منقطعكة) ،لكم يسكمع مكن القاسكم بكن ّ
روى عبد هللا بن عمر عن القاسم ،ولم يرو عنل أخوه "(.)1
*******

( )1الحاكم في المستدرك  ،032 2ح .183
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المعلة بالختالف:
المبحث الرابب :نماذج من األحاديث ّ
حديث رقم (:)12
خرجل اإلمكام أحمكد والترمكذي مكن طرلكق آخكر ،عكن ال َحكار بكن َعبكد هللا بكن
قال ابن رجب . . ." :و ّ
كال ل نكل
ول هللا َ " :من َح ها هكذا ال َبي َ
كت أَو اعتَ َم َكرَ ،فل َكي نكن آخ نكر َعهكده بال َبيكت) .فق َ
ال َرنس ن
الَ :ق َ
أَوسَ ،ق َ
عمككرَ ( :خك َكرر َت مككن َيككد َكَ ،سككمع َت َه ك َذا مككن َرنسككول هللا َ فَلككم تنخبرَنككا بككل) ،وفككي إسككنادهَ :ح هجككا ن بك نكن
()1
ن
عليه في إسناده.
أة ،وقد اختلف
أَر َ
طَ
نص الحديث من مسند أحمد:
كأة،
كال :أَخ َب َرَنكا ال َح هجكا ن ب نكن أَر َ
َحهد ََنا أَح َمند ب نكن ال َح هجكا َ ،و َعل ُّ
طَ
كي ب نكن إس َكح َ
اقَ ،قكا َ  :أَخ َب َرَنكا َعب نكد هللاَ ،ق َ
َعن َعبكد ال َملكك بكن ال نمغي َكرةَ ،عكن َعبكد ال هكرح َمن بكن ال َبيَل َمكانيَ ،عكن َعمكرو بكن أَوسَ ،عكن ال َحكار بكن
ّ
كت أَو اعتَ َم َكرَ ،فل َكي نكن آخك نكر َعهكده بال َبيككت "
كول هللا َ " :مككن َحك ها ال َبيك َ
كال َرنس ن
كالَ :ق َ
َعبكد هللا بكن أَوسَ ،قك َ
الَ " :ل نل َخ َرر َت من َيد َكَ ،سمع َت َه َذا من َرنسول هللا َ فَلم تنخبرَنا بل "»(.)2
َفَبَل َغ َحدي ن نل نع َم َر َفَق َ
أولا :تخريج الحديث:
خرجكل الترمككذي (الحككا مككا جككاء فككيمن حككا أو اعتمككر ،170 0 ،. . .ح )911مللن طريللق
أ ّ
المحللللللاربي ،وأحمك ك ككد ( ،271 11ح ،)22111والبخك ك ككاري فك ك ككي التك ك ككارلخ الكبيك ك ككر (،110 1
ح ،)1098واب ككن ق ككانع ف ككي معج ككم الص ككحابة ( ،)282 2مللللن طريللللق عبللللاد بللللن العللللوام،
والطبراني في الكبير ( ،110 0ح ،)0021من طريق عمرو بن علي.

ثالثتهم (المحاربي ،وعباد ،وعمرو) عن الحجَّاج بن أرطأة ،به ،بنحوه.
خرج ك كل الطب ارنك ككي فك ككي الكبيك ككر ( ،110 0ح ،)0022وأبك ككو نعك ككيم فك ككي المعرفك ككة (،781 1
وأ ّ
ح ،)1381من طريق يزيد ابن أبي زياد( ،)3تابب الحجاج في الرواية علن عبلد المللك بلن

المغيرة ،به ،بنحوه.

( )1فتح الباري ،كتاب الحيض ،باب المرأة تحيض بعد اإلفاضة.271 1 ،
( )2مسند أحمد ،271 11 ،ح.22112

( )3قال ابن حجر عنل " :ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيا " التقرلب ص.132
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خرج كل أبككو داود(الحا الحككائض بعككد اإلفاضككة ،138 1 ،ح ،)1331والبيهقككي فككي الكبككري
وأ ّ
( ،232 2ح ،)137والخطيب البغدادي في جامع العلكم ( ،2122 1ح ،)1088وأبكو نعكيم
في المعرفة ( ،282 1ح ،)1381من طريق أبي عوانة ،عن يعلى ب نن عطاء،

عل نلن الولنيل نلد بل نلن عبل نلد اللَّلرحم نن ،عل نلن الحل ن
لار نث بل نلن عبل نلد َّ ن بل نلن أوس ،قللال :أتيللت عمللر بللن
الخ َّ
ط ن
كال« :ل َكي نكن آخ نكر َعهكد َها
ابَ ،ف َسأَلتن نل َعن ال َم أرَة تَ ن
ف بال َبيت َيوَم الهنحر ،ن هم تَح ن
طو ن
يضَ ،ق َ
كت َعكن َي َكدي َك
كول ه
كال نع َم نكر :أَرب َ
كالَ :فَق َ
َّللا َ ،ق َ
ال ال َحكار ن َ :كك َذل َك أَفتَكاني َرنس ن
الَ :فَق َ
بال َبيت» َق َ
ف.
ول ه
َّللا  ،ل َكي َما أ َ
نخال َ
َسأَلتَني َعن َشيء َسأَل َت َعن نل َرنس َ

ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:

لي( )1ه
المككرَوز ُّي ،قككة ،مككن العاشكرة ،مككات سككنة ا نتككين
الشككي ُّ
البكككر ُّي الك ُّكذه ُّ
الح هجككا َ
 .2أحمككد بككن َ
باني َ
()2
وعشرلن ،روى لل البخاري.
السَلم ُّي ،قة ،سبقت ترجمتل حدي
اقُّ ،
َ .1عل ّي بن إس َح َ

رقم (.)07

الم َب َارك ،قة بت فقيل عالم جواد مجاهد ،سبقت ترجمتل حدي
َ .0عبند هللا ن
بن ن

رقم (.)9

أة بن َور بن نه َبي َرَة الهن َخع ُّي ،من السابعة ،مات سنة خمس وأربعين ،روى لل
بن أَر َ
طَ
َ .1ح هجا ن ن
()3
الجماعة إ البخاري.
ضك ككعيفا فك ككي ال َح ككدي "( ،)4وقكككال ابك ككن مع ككين " :ل ككيس بكككل بك ككأس"(،)5
كان َ
ق ككال ابكككن سك ككعدَ " :ك ك َ
()6
بحدي ل" " ،صالح الحدي "(" ،)7صدوق ،لكيس بكالقوي"" ،لكيس بكذاك
َ
"ضعيف " َ " ،يحتَا َ
كأة لكم يككن يحيكى بككن سكعيد يكرى أن يكروى عنكل بشككئ،
القكوى" ،وقكال أحمكد " :حجكا بككن أَر َ
طَ
يحكتا بكل"( ،)9وقكال البخكاري " :سكمع َعطكاءَ ،و َمكا

وقال أيضا :هو مضطرب الحكدي (" )8

( )1هذه النسبة إلى قبيلة معروفة وهو ذهل بن علبة ،األنساب .12 1
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص ،78ال قات بن حبان  ،1 8تارلخ بغداد .287 2
( )3تقرلب التهذيب ص.221

( )4الطبقات الكبري .029 1
( )5تارلخ ابن معين –ابن محرز-ص.81
ضعفاء الرجال 228 1
( )6الكامل في ّ
( )7من كالم ابن معين في الرجال ص.71
( )8الجرح والتعديل .221 0

( )9بحر الدم فيمن تكلم فيل أحمد بمدح او ذم ص.08
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كال فيككل َحككد َنا َف نهك َكو يحتَمككل( ،" )1وقككال الجوزجككاني" :يت بككت فككي حدي ككل"( ،)2وقككال العجلككي:
َقك َ
ه
صككاحب إرسككالَ ...فإهن َمككا يعيككب الهنككاس منك نكل التهككدليس"( ،)3وقككال
َ"وَكك َ
كان َجككائز َ
الحككدي إ أَنككل َ
يعقككوب بككن شككيبة" :واهككي الحككدي فككي حدي ككل اضككطراب ك يككر" ،وقككال ":صككدوق وكككان أحككد
الفقهككاء"( ،)4وقككال أبككو زرعككة " :صككدوق مككدّلس"( ،)5وقككال أبككو حككاتم " :صككدوق يككدلس عككن
يرتكاب فكي صكدقل وحفظكل إذا بكين

ضعفاء ،يكتكب حدي كل ،واذا قكال :حكد نا ،فهكو صكالح
ال ّ
السما  ،و يحتا بحدي ل ،لم يسمع من الزهري و مكن هشكام بكن عكروة و مكن عكرمكة"(،)6
وقككال نمحمككد بككن َنصككر المككروزي " :الغالككب علككى حدي ككل اإلرسككال والتككدليس وتغييككر األلفككاظ"،
()7
ضعيفَ ،وَ نيحتَ ُّا ب َحدي ل"( ،)8وقكال ابكن خزلمكة " :أحكتا
وقال النسائي" :ليس بالقوي َ ،
بل إ فيما قال أنبانا وسمعت"( ،)9وقال ابن حبان " :تَركل ابن المبارك ويحيى الَق ه
طكان َوابكن
ََ َ
نَ
()10
كين"  ،وقك ككال ابك ككن عك ككدي:
مهك ككدي َويحيك ككى بك ككن معك ككين وأحمك ككد بك ككن َحن َبك ككل َرحمهك ككم ه
َّللا أَج َمعك ك َ

ُّ
أة إهنما َع َ ه
طكأ فكي
بمكا أَخ َ
َ"والحجا بن أَر َ
اب الناس َعَليل تدليسكل َعكن الزهكر ّي َو َعكن ََيكرهَ ،ونر َ
طَ َ
الرَو َاياتَ ،فأَما أَن يتَ َع همد ال َكذب َف َكالَ ،و نه َكو م همكن يكتكب َحدي كل "( ،)11وقكال الكدارقطني:
بعض ّ
يحككتا بككل"( ،)12وقككال أبككو عبككد هللا الحككاكم " :يحككتا بككل"( ،)13وقككال الخليلككي " :قككة كبيككر,

ضك ّكعفوه لتدليسككل"( ،)14وقككال الخطيككب البغككدادي" :أحككد العلمككاء بالحككدي َ ،والحفككاظ ل ككل"(،)15
وقال النووي " :أحد األئمة فى الحدي والفقل"( ،)16وقال الساجي" :كان مدّلسا صدوقا سيء
ضعفاء الرجال .228 1
( )1الكامل في ّ
( )2أحوال الرجال ص.212
( )3ال قات للعجلي .181 2
( )4تهذيب التهذيب .297 1
( )5الجرح والتعديل .221 0
( )6الجرح والتعديل .221 0
ضعفاء الرجال 228 1
( )7الكامل في ّ
( )8سنن النسائي .91 8
( )9تهذيب التهذيب .298 1
( )10المجروحين .112 2
ضعفاء الرجال .217 1
( )11الكامل في ّ
()12
()13
()14
()15

علل الدارقطني .017 2
سؤا ت السجزي للحاكم ص.93
اإلرشاد في معرفة علماء الحدي .292 2
تارلخ بغداد .200 9

( )16تهذيب األسماء واللغات .221 2
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الحفظ ليس بحجة"( ،)1وقال الذهبي " :أحد األعالم على لين فيل "(" )2ليس بالمتقن لحدي كل،
وكان أيضا يدلس"( ،)3وقال ابن حجر " :صدوق ك ير الخطأ والتدليس"(.)4

يليككق بأهككل العلككم "( ،)5وقككال

وقككال الككذهبي " :أك ككر مككا نقككم عليككل التككدليس وكككان فيككل تيككل

كارات
كانَ ،و َهك َذا َلكي َس ب َجّيكدَ ،وَقكد َقكهد َ
كال :اب نكن حهب َ
منا ع َب َ
الذهبي " :معلقا على ابكن حبكانَ ،كك َذا َق َ
()6
العَل َماء "
َه نؤ َء في َح هجا َ -ن نعونذ بل تَ َعاَلى م َن الته ُّ
هور في َوزن ن
ويميل الباح

إلى قول ابن حجر " :صدوق ك ير الخطأ والتدليس".

 .2عبد الملك بن المغيرة ه
الطائف ُّي ،من الرابعة ،روى لل الترمذي.
ن ن َ
َن َ

()7

ذكره ابن حبان في ال قات( ،)8وقال الذهبي " :و ق"( ،)9وقال ابن حجر " :مقبول"(.)10
ويميل الباح

إلى أنل " :مقبول" كما قال ابن حجر.

 .1عبد الرحمن بن ال َبيَلماني ،ه
الشاع نر ،ضعيف ،من ال ال ة ،روى لل األربعة.
َ ّ
َ .7عم نرو ب نن أَوس بن أبي أَوس ال هَقف ُّي ال َم ّك ُّي ،تابعي كبير ،من ال انية ،مات بعد التسعين من
()12
الهجرة ،روى لل الجماعة.
()11

( )1تهذيب التهذيب .298 1
( )2الكاشف .022 2

( )3تذكرة الحفاظ .213 2
( )4تقرلب التهذيب ص.221
( )5تهذيب التهذيب .298 1

( )6سير أعالم النبالء .71 7
( )7تقرلب التهذيب ص.012
( )8ال قات بن حبان .99 7
( )9الكاشف .173 2

( )10تقرلب التهذيب ص.012
( )11أنظ ككر :تقرل ككب الته ككذيب ص ،007الكاش ككف  ،110 2س ككنن ال ككدارقطني  ،221 1ح ،0129الج ككرح والتع ككديل
.121 2
( )12أنظر :تقرلب التهذيب ص ،128تارلخ اإلسالم  ،2223 1ال قات بن حبان .272 2
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ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:

إسناده ضعيف؛ فيل "عبد الرحمن بن البيلماني" ضعيف ،و"عبد الملك بن المغيكرة " مقبكول،
كأة " صككدوق يخطككئ ولككدلس وهككو مككن الرابعككة فككي المدّلس كين ،ولككم يصك ّكرح
و"الحجككا بككن أَر َ
طك َ
بالسما (.)1

واختلف عليل في روايتل للحدي

السابق فقد ورد بانقطا كما عند ابكن قكانع ،وروى متصكال

من طرلق ضعيفة جدا ،وروى من طرلق المصنف وهي ضعيفة أيضا.
*******
حديث رقم (:)10

قككال ابككن رجككب . . ." :وقككد ورد النهككي عككن أن يككوطن الرجككل لككل مكانككا فككي المسككجد يصككلي فيككل :مككن

كال( :نهكى رسكول هللا َ عكن َنق َكرة ال نغ َكرابَ ،و َعكن
رواية تَميم بن َمح نمودَ ،عن َعبد ه
الرح َمن بن شبلَ ،ق َ
خرجكل اإلمكام
السنبع ،وأن نيوط َن ه
افت َراش ه
كام المككان الكذي فكي المسكجد َك َمكا نيكوط نن ال َبعي نكر)ّ ،
الرنج نكل ال َمَق َ

أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجل ،وفي إسلناده اخلتالف كثيلر ،وتمكيم بكن محمكود ،قكال البخكاري:

في حدي ل نظر.

()2

نص الحديث من مسند أحمد:
الَ :حكهد َني أبكيَ ،عكن تَمكيم بكن َمح نمكودَ ،عكن َعبكد ال هكرح َمن
َحهد ََنا َيح َيى ب نن َسعيدَ ،عن َعبد ال َحميدَ ،ق َ
الس نكبع ،وأن
ول ه
َّللا َ " ين َهى َعن َ َال َ :عكن َنق َكرة ال نغ َكرابَ ،و َعكن افت َكراش ه
الَ :سمع نت َرنس َ
ابن شبلَ ،ق َ
ام َك َما نيوط نن ال َبع نير "(.)3
نيوط َن ه
الرنج نل ال َمَق َ
أولا :تخريج الحديث:
خرجل ابن ماجل(إقامة الصالة ما جاء في توطين المكان،129 2،ح ،)2119وابن خزلمكة
أ ّ
(الصالة النهي عن إبطان الرجل المكان ،183 1،ح ،)2029من طريق يحيى بن سلعيد،
بنحوه.

( )1طبقات المدّلسين ص ،19ت .228

( )2فتح الباري ،كتاب الصالة ،باب الصالة إلى األسطوانة.20 1 ،
( )3مسند أحمد ،191 11 ،ح.22201
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خرجك كل اب ككن أب ككي ش ككيبة (الص ككلوات التجافي ف ككي الس ككجود ،102 2 ،ح ،)1121وال ككدارمي
وأ ّ
(الص ككالة النهك ككي ع ككن ا فت ك كراش ،802 1 ،ح ،)2011واب ككن خزلمكككة (الص ككالة النهي عكككن
إبطان الرجل ،183 1 ،. . .ح ،)2029وابن حبان ( ،)1177 ،02 1والحاكم (،021 2

ح ،)800والبيهقكي ( ،273 1ح ،)1717والطحكاوي ( ،181 22ح ،)1279جملليعهم مللن

طرَ عن عبد الحميد بن جعفر ،به ،بنحوه.

يقكم صكلبل ،)811 ،118 2 ،والبيهقكي فكي الكبكري

خرجل أبو داود (الصالة صكالة مكن
وأ ّ
( ،273 1ح ،)1718وابن المنذر ( ،270 0ح  ،)2123من طريق الليلث بلن سلعد علن

خرج ك كل النسك ككائي (التطبيك ككق النهي عك ككن نق ك كرة الغ ك كراب،121 1 ،
يزيللللد بللللن أبللللي حبيللللب ،وأ ّ
ح ،)2221من طريق سعيد بن أبي هالل.
كالهما (يزيد ،وسعيد) تابب عبد الحميد بن جعفر في الرواية عن أبيه ،به ،بنحوه.
خرجل أبو داود ( ،118 2ح ،)811من طريق الليث بن سعد ،علن جعفلر بلن عبلد هللا،
وأ ّ
به ،بنحوه.

ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
ه
ان ،أنَبو َسعيد ،قة متقن حكافظ إمكام قكدوة ،مكن كبكار التاسكعة،
بن َسعيد بن َف ُّروخ الَقط ن
َ .2يح َيى ن
()1
مات سنة مان وتسعين ومائة ،ولل مان وسبعون ،روى لل الجماعة.
صار ُّي ،من السادسة ،مات سنة ال
الحميد ن
َ .1عبند َ
بن َجعَفر بن َعبد هللا األَن َ
()2
لل الجماعة إ البخاري تعليقا.

وخمسين ،روى

()3
كال ابككن معككين ":لككيس بككل بككأس"(َ "،)4قككة"(،)5
قككال ابككن سككعدَ ":كك َ
كان َقككة َك يك َكر ال َحككدي "  ،وَقك َ
()6
كال أَحمككد ":قككة قككة(،)7
وقككال ابككن أبككي شككيبة ":كككان عنككدنا قككة ،وكككان ال ككوري يضك ّكعفل" َ ،وَقك َ

( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،292الكاشف  ،011 1ال قات بن حبان  ،122 7تارلخ بغداد .130 21
( )2تقرلب التهذيب ص.000

( )3الطبقات الكبري –متمم التابعين -ص.133
( )4سؤا ت ابن الجنيد ص ،038ص.111
ضعفاء الرجال .0 7
( )5الكامل في ّ
( )6سؤا ت ابن أبي شيبة ص.233

( )7العلل ومعرفة الرجال –عبد هللا .220 0-
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()2
()1
كال ابكن عكدي " :ولعبكد الحميكد َيكر مكا
َلي َس بل َبأس"  ،وذككره ابكن حبكان فكي ال قكات َ ،وَق َ
ذكرت روايات ،وأرجو أنل بأس بلَ ،وهو ممن يكتب حدي ل"( ،)3وقال الذهبي ":قة "(.)4

وقال أبو حاتم " :محلل الصدق "( ،)5وقال ابن حجر " :صدوق رمكي بالقكدر وربمكا وهكم"(.)6

قال النسائي " :ليس بالقوي "(.)7
ويميل الباح

إلى  " :صدوق".

صار ُّي ،قة ،من ال ال ة ،روى لل
َ .0جعَف نر ب نن َعبد ه
َّللا بن ال َح َكم بن َرافع بن س َنان األَوس ُّي األَن َ
()8
الجماعة إ البخاري.
صار ُّي ،من الرابعة ،روى لل أبو داود ،والنسائي ،وابن ماجل.
يم ب نن َمح نمود األَن َ
 .1تَم ن
قككال البخككاري ":فككي حدي ككل نظككر"( ،)10وقككال العقيلككي":
ال قات( ،)12وقال ابن حجر " :فيل لين"(.)13
ويميل الباح

()9

يتككابع"( ،)11وذك كره ابككن حبككان فككي

إلى قول ابن حجر " :فيل لين".

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناده ضعيف؛ فيل " تميم بن محمود " فيل لين ولم يتابع.
*******
( )1سؤا ت أبو داود ألحمد ص.113
( )2ال قات بن حبان .211 7
ضعفاء الرجال .2 7
( )3الكامل في ّ
( )4الكاشف .121 2
( )5الجرح والتعديل .23 1
( )6تقرلب التهذيب ص.000
الضعفاء والمتروكين للنسائي ص.71
()7
ّ
( )8أنظر :تقرلب التهذيب ص ،213تهذيب التهذيب  ،99 1ال قات بن حبان  ،231 1تارلخ اإلسالم .129 0
( )9تقرلب التهذيب ص.203
( )10التارلخ الكبير .221 1
الضعفاء الكبير .273 2
()11
ّ
( )12ال قات بن حبان .87 1
( )13تقرلب التهذيب ص.203
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حديث رقم (:)10
خر النسائي وابن حبان فكي (صكحيحل) والحكاكم مكن حكدي كعكب األحبكار،
قال ابن رجب . . ." :و ّ
عن صهيب ،أن النبي  كان يقول عند انصرافل من الصالة ( :ه
الل نهك هم أَصكلح لكي دينكي هالكذي َج َعلتَ نكل
ه
لي عصمة ،وأَصلح لي دني ه
َعونذ
َعونذ بر َ
ض َ
اك من َس َخط َكَ ،وأ ن
يها َم َعاشي ،الل نه هم إّني أ ن
نَ َ
َ َ
اي التي َج َعل َت ف َ
كتَ ،وَ َينَفك نكع َذا ال َجك ّكد
ككَ َ ،مككان َع ل َمككا أَعطيككت ،و معطك
كي ل َمككا َم َنعك َ
كك منك َ
َعككونذ بك َ
ب َعفككو َك مككن نق َمتك َ
ككَ ،وأ ن
َ َ ََ ن َ
()1
اختالف.
من َك ال َجُّد) ،وفي إسناده
ٌ
نص الحديث من سنن النسائي:
ص ب نكن َمي َس َكرَة،
ال :أَخ َب َرني َحف ن
الَ :حهد ََنا اب نن َوهبَ ،ق َ
أَخ َب َرَنا َعم نرو ب نن َس هواد بن األَس َود بن َعمروَ ،ق َ
َن َكعبكا حَلكف َلكل ب ه ه
انَ ،عن أبيكل ،أ ه
كق ال َبح َكر
وسى بن نعق َب َةَ ،عن َع َ
طاء بن أبي َمرَو َ
َ َ ن
كاّلِل الكذي َفَل َ
َعن نم َ
َّللا َ ،كككان إ َذا انصكرف مكن ص َكالتل َقكال « :ه
وسكى إهنكا َل َنج نكد فكي التهكوَراة :أ ه
الل نهك هم أَصككلح
كي ه
َن َد ناوَد َنب ه
َ
َ ََ
َ
َ
ل نم َ
ه
لككي دينككي هالككذي جعلتَككل لككي عصككمة ،وأَصككلح لككي دنيك ه
َعككونذ
كاي التككي َج َعلك َ
يهككا َم َعاشككي ،الل نه ك هم إّنككي أ ن
ََ ن
نَ َ
َ َ
كت ف َ
كتَ ،وَ نمعطكي ل َمكا
َعونذ ب َك من َكَ َ ،مان َع ل َما أَع َ
طي َ
بر َ
ض َ
َعونذ ب َعفو َك من نق َمت َكَ ،وأ ن
اك من َس َخط َكَ ،وأ ن
َ
صك َكهيبا َحهد َك نكل ،أ ه
كالَ :و َح كهد َني َكعككب ،أ ه
كان
َم َنعك َ
َن نم َح همككدا َ كك َ
كتَ ،وَ َينَفك نكع َذا ال َج كّد منك َ
كك ال َجك ُّكد»َ ،قك َ
َن ن
ص َالتل(.)2
َينقونل نه هن عن َد انص َرافل من َ
أولا :تخريج الحديث:
خرج كل النسككائي فككي الكبككري (المسككاجد نو آخككر مككن الككدعاء ،99 1 ،. .ح ،)2173وابككن
أ ّ
خزلم ككة (الص ككالة جامع ال ككدعاء بع ككد الس ككالم ،011 2 ،ح ،)712واب ككن حب ككان (فض ككائل ف ككي

القنوت ما يستحب أن يسأل ،070 2 ،. . .ح ،)1311من طريق حفص بن ميسلرة ،بله،
بنحوه.

خرج كل ابككن أبككي عاصككم ( ،211 2ح ،)079والطب ارنككي فككي الككدعاء ( ،137 2ح،)120
وأ ّ
والبيهقي في الدعوات الكبيكر ( ،281 2ح ،)227من طريق عبلد اللرحمن بلن أبلي الزنلاد،

تابب حفص في الرواية عن موسى بن عقبة ،به ،بنحوه.

( )1فتح الباري ،كتاب األذان ،باب الذكر بعد الصالة.127 7 ،

آخ نر م َن ُّ
الص َالة ،70 0 ،ح.2011
الد َعاء عن َد ا نص َراف م َن ه
( )2سنن النسائي ،كتاب السهوَ ،نو َ
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خرجك كل البك كزار ( ،11 1ح ،)1391والشاش ككي ( ،091 1ح ،)991ملللن طريلللق ابلللن أبلللي
وأ ّ
الزناد عن موسى بن عقبة ،عن عطاء عن أبي مروان ،عن عبد الرحمن بن مغيث ،علن

كعب األحبار ،بنحوه.

ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:

العكامر ُّي المصكر ُّي ،قكة ،مكن الحاديكة عشكرة،
سواد بن األَس َود بكن َعمكرو ،أبكو دمحم َ
َ .2عمرو بن ّ
()1
مات سنة خمس وأربعين ،روي لل مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجل.
بن َوهب بن نمسلم الفهر ُّي ،قة حافظ ،سبقت ترجمتل حدي
َ .1عبند هللا ن

رقم (.)11

الصككن َعان ُّي ،أبككو عمككر ،نزلككل عسككقالن ،قككة ربمككا وهككم ،مككن ال امنككة ،مككات
كص بك نكن َمي َسك َكرَة ه
َ .0حفك ن
()2
سنة إحدى و مانين ،روى لل البخاري ،ومسلم ،والنسائي ،وابن ماجل.
بن نعق َب َة النق َرش ُّي ،قة فقيل ،من الخامسة ،سبقت ترجمتل حدي
 .1نمو َسى ن

رقم (.)29

ان األَسَلم ُّي ،قة ،من السادسة ،مات بعد ال ال ين ،روى لل النسائي.
َ .2ع َ
اء ب نن أبي َمرَو َ
طن

()3

 .1أبو مروان األسلمي اسمل مغي  ،وقيل اسكمل سكعيد ،وقيكل عبكد الكرحمن ،لكل صكحبة ،إ أن
اإلسناد إليل بذلك واهي ،وهو والد عطاء بن أبي مروان المدني ،روى لل النسائي.

()4

قكال العجلككي " :تككابعي قكة"( ،)5وذككره ابككن حبكان فككي ال قككات( ،)6وقكال النسككائي " :أبككو مككروان
األسلمي َير معروف"( ،)7قال الذهبي " :مختلف في صحبتل واسمل ،مدني قة "( ،)8وذكره
ابن حجر في اإلصابة( ،)9وذكره ابن عبد البر في ا ستيعاب(.)10

( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص  ،111الكاشف  ،78 1مشيخة النسائي ص .13
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص ،271سير أعالم النبالء  ،102 8العلل ومعرفة الرجال-عبد هللا ،179 1 -ال قكات
بن حبان  ،133 1الجرح والتعديل .287 0

( )3أنظر :تقرلب التهذيب ص ،091الكاشف  ،10 1ال قات للعجلي  ،201 1ال قات بن حبان  ،120 7تهكذيب
التهذيب .122 7
( )4تقرلب التهذيب ص.171
( )5ال قات للعجلي .111 1

( )6ال قات بن حبان .282 2
( )7تهذيب التهذيب .103 21
( )8الكاشف .129 1
( )9اإلصابة في تمييز الصحابة .037 7

( )10اإلستيعاب في معرفة األصحاب .2110 1
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ويميل الباج

الي  ":تو يق الراوي".

كب األَح َبككار ،قككة ،مككن ال انيككة مخضككرم ،كككان مككن أهككل الككيمن
كب بك نكن َمككاتع الحم َيككر ُّيَ ،كعك ن
َ .7كعك ن
فسكن الشام ،مات في آخر خالفة ع مان وقد زاد على المائة ،روى لل أبو داود ،والترمذي،
والنسائي.

()1

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناده ضعيف؛ فيل اختالف ،فقد روى عن كعب األحبار من ال ة طرق :
األولي :طرلق النسائي األصل ،التي أوردها الباح .
الثانيلللة :طرل ككق عب ككد ال ككرحمن ب ككن أب ككي الزن ككاد ع ككن موسك كى ب ككن عقب ككة ،وه ككو ض ككعيفة عل ككى
الراجح( ،)2و تقوي على المتابعة.

والثالثللة :طرلككق البكزار والشاشككي عككن عبككد الككرحمن بككن أبككي الزنككاد....عككن عبككد الككرحمن بككن
مغي

(وهو مجهول)(.)3

********

( )1أنظك ككر :تقرلك ككب التهك ككذيب ص ،112جك ككامع التحصك ككيل ص ،113ال قك ككات بك ككن حبك ككان  ،000 2حليك ككة األوليك ككاء
.011 2
( )2أنظ ككر :الكام ككل ف ككي ض ك ّكعفاء الرج ككال  ،120 2تقرل ككب الته ككذيب ص ،013سك كؤا ت اب ككن أب ككي ش ككيبة ص،202
الضعفاء الكبير للعقيلي.013 1
ّ
( )3أنظر :تقرلب التهذيب ص ،023الكاشف .112 2
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المعلة بالتدليس:
المبحث الخامس :نماذج من األحاديث ّ
حديث رقم (:)14
كأةَ ،عككن َعمككرو بككن
قككال ابككن رجككب . . ." :وخك ّكر اإلمككام أحمككد وابككن ماجككل مككن روايككة حجككا بككن أَر َ
طك َ
()2
()1
كب
قال( :إ َذا التََقي الختَ َانان َوتَ َكو َارت ال َح َش َكف نة َفَقكد َو َج َ
نش َعيبَ ،عن أبيل َ ،عن َجّده َ ،عن النبي َ ،
ال نغس نل) ،وحجاج مدّلس ،وقيل :أن أك ر رواياتل َعن عمرو بن شعيب سمعها من ال َعرَزم ُّي ودلسها،
كيَ ،ع ككن عم ككرو ،وروى م ككن وج ككل
كي ،ض ككعيف ،وق ككد روى أيض ككا َه ككذا الح ككدي َع ككن ال َعرَزم ك ُّ
وال َعرَزم ك ُّ
()3
خرجل الطبراني.
ضعيفَ ،عن أبي حنيفةَ ،عن عمرو ،بل ،وزاد في روايتل( :أنزل أو َلم ينزل)ّ ،
نص الحديث من مسند أحمد:
َّللا
كول ه
كال َرنس ن
كالَ :ق َ
َحهد ََنا أنَبو نم َعاوَي َةَ ،حهد ََنا َح هجا َ ،عكن َعمكرو بكن نش َكعيبَ ،عكن أبيكلَ ،عكن َج ّكدهَ ،ق َ
« :إ َذا التََقت الختَ َانان َوتَ َو َارت ال َح َشَف نة َفَقد َو َج َب ال نغس نل»(.)4
أولا :تخريج الحديث:
خرجل ابكن ماجكل (الطهارة مكا جكاء فكي وجكوب الغسكل ،133 2 ،ح ،)122وابكن أبكي شكيبة
أ ّ
(الطه ككارة من ق ككال اذا ألتق ككي الختان ككان ،81 2 ،. . .ح ،)921واب ككن عب ككد الب ككر ف ككي التمهي ككد
( ،)231 10من طريق أبي معاوية ،به ،بنحوه.

خرجل أبو يوسكف فكي اآل كار ( ،21 2ح ،)21ومالكك فكي المدونكة ( ،)202 2ملن طريلق
وأ ّ
مح َّمد بن عبي ند َّ ن العرزنمي ،بنحوه.
خرج ك كل أبك ككو نعك ككيم فك ككي مسك ككند أبك ككي حنيفك ككة ( ،)212 2والطب ارنك ككي فك ككي األوسك ككط (،083 1
وأ ّ
ح ،)1189من طريق أبي حنيفة ،بنحوه وزاد فيها (أنزل أو لم ينزل).
خرجل الخطيب البغدادي( ،219 1ح ،)138من طريق عبد المريم بن مالك ،بنحوه.
وأ ّ
ثالثتهم تابعوا الحجاج بن أرطأة في الرواية عن عمرو بن شعيب.

بن نم َح همد.
( )1نش َعي نب ن
العاص.
(َ )2عب ند هللا ن
بن َعمرو بن َ
( )3فتح الباري ،كتاب الغسل ،باب اذا التقي الختانان.071 2 ،
( )4مسند أحمد  ،121 22ح.1173
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ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
األعمش وقد يهم فكي

الكوف ُّي ،أنَبو نم َعاوَي َة ،قة أحفظ الناس لحدي
بن َخازم ه
السعد ُّي ن
 .2نم َح همند ن
حدي َيره ،من كبار التاسعة ،مات سنة خمس وتسعين ومائكة ،ولكل ا نتكان و مكانون سكنة،
وقد رمي باإلرجاء ،روى لل الجماعة( ،)1وهو مدّلس من ال انية.

()2

أة الهن َخع ُّي ،صدوق ك ير الخطأ والتدليس ،سبقت ترجمتل حدي
بن أَر َ
طَ
َ .1ح هجا ن ن

رقم (.)13

السهم ُّي ،من الخامسكة ،مكات سكنة مكاني عشكرة ومائكة ،روى لكل
بن نش َعيب بن نم َح همد ه
َ .0عم نرو ن
()3
األربعة.
ه
كاتَ ،ف نه َكو َقكة،
كال :إ َذا َرَوى َعكن َعمكرو بكن نش َكعيب ال َّق ن
قال يحيي القطانَ " :يح َيى الَقطانَ ،ق َ
()4
كال َ :كك ك َذا َينق ككول
يم ككا يك كروى َع ككن أبيك كلَ ،ق ك َ
نمح ككتَ ٌّا ب ككل "  ،وق ككال اب ككن مع ككينَ " :ق ككة ،قي ككل َل ك نكل ف َ
ال :نعم"( ،)5وقال أيضا " :يكتب حدي ل" ،وقال
الحدي  ،قلتَ :ل نل َك َانت
َ
أَص َحاب َ
صحيفةَ ،ق َ
الح َمي ككد ّي ،واس ككحاق ب ككن إبك كراهيم،
البخ ككاري " :أَري ك ن
كت أَح َم ككد ب ككن َحنب ككل ،وعل ككي ب ككن َعب ككد هللا ،و ن
يحتجون بحدي َعمرو بن نش َعيبَ ،عن أبيل "(َ ،)6وَقال إسكحاق بكن راهويكل" :إذا ككان الكراوي

عن َعمرو بن شعيب َعن أبيل عن جده قة ،فهو كأيوب َعن َنافعَ ،عن ابن نع َمر"( ،)7وقال
العجلي " :قة"( ،)8وقال النسائي " :قة ،ليس بل بأس "( ،)9وذكره ابن حبان في ال قات(،)10

َوَق ككال أحم ككد ب ككن َس ككعيد ال ككدارمي " :ق ككة ،روى عن ككل ال ككذين نظ ككروا ف ككي الرج ككال م ككل أي ككوب،
و ُّ
الزهكر ّي ،واحكتا أصكحابنا بحدي ككل ،وسكمع أبكوه مككن َعبكد هللا بكن َعمككرو ،وعبكد هللا بكن نع َمككر،
وعبد هللا بكن عبكاس" ،وقكال ابكن حجكر " :صكدوق"( ،)11وقكال النكووي" :ذهكب أك كر المحكد ين

( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،172الكاشف  ،217 1ال قات للعجلي  ،101 1تهذيب التهذيب .207 9
( )2طبقات المدّلسين ص ،01ت.12
( )3تقرلب التهذيب ص.110

( )4سير أعالم النبالء .211 2
( )5من كالم ابن معين في الرجال ص.18
( )6التارلخ الكبير .011 1

( )7تهذيب الكمال .71 11
( )8ال قات للعجلي .277 1
( )9تهذيب الكمال .71 11
( )10ال قات بن حبان .181 8
( )11تقرلب التهذيب ص.110
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إلك ككى صك ككحة ا حتجك ككا بكككل وهك ككو الصكككحيح المختك ككار( . . .،)1وجمه ككور المح ككد ين صك ككححوا
ا حتجا برواية عمرو بن شعيب عن أبيل عن جده "(.)2

وقككال ابككن الصككالحَ ":وَقككد احككتَ ها أَك َك نكر أَهككل ال َحككدي ب َحدي ككلَ ،حمككال ل نمطَلككق ال َجك ّكد فيككل َعَلككى
ظ َه ك َكر َل نه ككم م ككن إط َالق ككل
الص ككحابي َعب ككد ه
َّللا ب ككن َعم ككرو ندو َن ابن ككل نم َح هم ككد َوال ككد نش ك َكعيب ،ل َم ككا َ
َذل َك"(.)3

ويميكل الباحك

إلككى مكا قالككل أهكل العلككم النكووي وابككن الصكالح وابككن حجكر" :صككدوق،

يحتا بل في روايتل عن أبيل وعن جده عبد هللا .

َّللا بن َعمرو بن العاص ،من ال ال ة ،روى لل الجماعة.
 .1نش َعي نب بن نم َح همد بن َعبد ه

()4

ذكره ابن حبان في ال قكات( ،)5وقكال الكذهبي " :صكدوق"( ،)6وقكال ابكن حجكر " :صكدوق بكت
سماعل من جده"(.)7

وهو كما قال ابن حجر والذهبي " :صدوق بت سماعل من جده".
ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
كأة " ،صككدوق ك يككر الخطككأ والتككدليس ،وهككو مككن الرابعككة
"ح هجككا ن بك نكن أَر َ
طك َ
إسللناده ضللعيف؛ فيككل َ
()8
يصرح بالسما  ،ولم يتابع متابعة صحيحة ،بل ككل المتابعكات
من طبقات المدّلسين  ،ولم ّ
ضعيفة موضوعة.

*******

( )1المجمو للنووي .12 2

( )2المجمو للنووي .108 2

( )3مقدمة ابن الصالح  ،022 2ت عتر.
( )4تقرلب التهذيب ص.117
( )5ال قات بن حبان .107 1
( )6الكاشف .118 2
( )7تقرلب التهذيب ص.117

( )8طبقات المدّلسين ص ،19ت .228
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حديث رقم (:)13
الزَنادَ ،عن األَع َر َ ،عن أبي نه َرل َرَة
اء بن نع َم َر ،عن أبي ّ
قال ابن رجب . . ." :وروى َبقهي نةَ ،عن َورَق َ
 مرفوعا ( :-إذا صلى العبد في الع َالنيةَ ،فأَحسن ،و هَّللانَ :ه َذا َعبدي
ال ه
َ َ
الس ّرَ ،فأَح َس َنَ ،ق َ
صلى في ّ
ََ َ َ

َحًّقا) ،لعل بقية دلسه عن ضعيف.

()1

نص الحديث من سنن ابن ماجه:
كي َق َ ه
ان أنَبككو
كالَ :حكهد ََنا َعبك نكد ه
َك ي نكر بك نكن نع َبيكد الحمصك ُّ
َّللا ب نكن َذكك َكو َ
كاء بككن نع َم َكر َقك َ
كالَ :حكد ََنا َبقهيك نةَ ،عككن َورَق َ
صك هكلى فككي ال َع َالن َيككة،
كول ه
ّ
كال َرنسك ن
كالَ :قك َ
الزَنككادَ ،عككن األَعك َكر َ ،عككن أبككي نه َرلك َكرَةَ ،قك َ
َّللا  " :إ هن ال َعبك َكد إ َذا َ
َفأَحسن ،و ه
َّللان َ :ه َذا َعبدي َحًّقا "(.)2
ال ه
الس ّرَ ،فأَح َس َنَ ،ق َ
صلى في ّ
ََ َ َ
أولا :تخريج الحديث:
خرجل القزولني في التكدولن فكي أخبكار قكزولن ( ،)113 0ملن طريلق داود بلن رشليد تلابب
أ ّ
ك نثير بن عبيد ال نحم نصي في الرواية عن بقية ،به ،بنحوه.
ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
الح َس ككن ،ق ككة ،م ككن العاشك كرة ،م ككات ف ككي ح ككدود
جي الحمص ك ُّ
الم ككذح ُّ
كي ،أب ككو َ
َ .2ك ي ككر ب ككن نع َبي ككدَ ،
()3
الخمسين ،روى لل أبو داود ،والنسائي ،وابن ماجل.
الوليد " ،قة ،فيما سمعل من ال قات" ،سبقت الترجمة لل حدي
َ .1بقهي نة ن
بن َ
بن نع َم َر بن نكَليب اليش نكر ُّي ،من السابعة ،روى لل الجماعة.
اء ن
َ .0ورَق ن

رقم (.)17

()4

قككال وكيككع " :قككة "( ،)5وقككال ابككن معككين " :لككيس بككل بككأس( " ،)6قككة( ،" )7وقككال أحمككد " :قككة

( )1فتح الباري ،كتاب الصالة ،باب عظة اإلمام الناس في إتمام الصالة ،وذكر القبلة.219 0 ،
( )2سنن ابن ماجل ،كتاب الزهد ،باب التوقي في العمل ،2132 1 ،ح.1133

( )3أنظر :تقرلب التهذيب ص ،113الكاشف  ،211 1مشيخة النسائي ص ،70ال قات بن حبان .17 9
( )4تقرلب التهذيب ص.283
( )5تارلخ أسماء ال قات ص.111
( )6تارلخ ابن معين –ابن محرز –ص.81
( )7تهذيب الكمال .101 03
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صاحب سنة"( ،)1وذكره ابن حبان في ال قات( ،)2وقال الذهبي " :قة"(.)3
ه
صكور َ ني َسككاوي َشككيئا"( ،)4وقكال ابككن عككدي:
وقكال العقيلككي " :تَ َكل نمكوا فيككل  ,فككي َحدي كل َعككن َمن ن
صكور بكن معتمكر نسكخة،
"ولورقكاء أحاديك ك يكرة ونسكخ ولكل َعكن أبكي ّ
الزَنكاد نسكخة ،وعكن َمن ن

()5
كال أنَبككو
وقككد روى جملككة مككا رواه أحاديك َلككط فككي أسككانيدها وبككاقي حدي ككل بككأس بككل" َ ،وَقك َ
الحككدي " ،وقككال الككذهبي" :صككدوق صككالح"( ،)6وقككال ابككن حجككر ":صككدوق فككي
صككال نح َ
َحككاتمَ ":

()7
خر لل الشيخان من روايتل عكن منصكور بكن المعتمكر
حدي ل عن منصور لين" ،وقال":لم ي ّ
شيئا ،وهو محتا بل عند الجميع "(.)8

ويميل الباح

إلى أنل " :صدوق صالح في حدي ل عن منصور لين ".

الزَنكاد ،قكة فقيكل ،مككن الخامسكة ،مكات سكنة ال ككين،
ان النق َرش ُّ
المك َكدن ُّي ،أنَبكو ّ
َ .1عب نكد هللا ب نكن َذك َكو َ
كي َ
()9
روى لل الجماعة.
الم َدن ُّي ،األَع َكرن  ،قكة بكت ،مكن ال ال كة ،مكات سكنة سكبع عشكرة ،روى
َ .2عبند ه
الرح َمن ن
بن نهرنم َز َ
()10
لل الجماعة.

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

إسناده ضعيف؛ فيل "بقيكة بكن الوليكد" ،مكدّلس مكن الرابعكة( )11ولكم يص ّكرح بالسكما  ،ولكم أقكف
لل على متابعة.
*******

( )1تهذيب الكمال .102 03

( )2ال قات بن حبان .212 7
( )3سير أعالم النبالء  ،129 7من تكلم فيل وهو مو ق ص.289
الضعفاء الكبير للعقيلي .017 1
()4
ّ
ضعفاء الرجال .082 8
( )5الكامل في ّ
( )6الكاشف .018 1

( )7تقرلب التهذيب ص.283

( )8مقدمة فتح الباري ص.119
( )9أنظر :تقرلب التهذيب ص ،031الكاشف  ،219 2ال قات للعجلي  ،11 1ال قات بن حبان  ،21 7من تكلكم
فيل وهو مو ق ص.139
( )10أنظ ككر :تقرلك ككب التهك ككذيب ص ،021سك ككير أعك ككالم الن ككبالء  ،19 2الطبقك ككات الكبك ككري  ،180 2ال قك ككات للعجلك ككي
.89 1
( )11طبقات المدّلسين ص ،19ت .227
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حديث رقم (:)12
َعكن َعكون بكن أبكي نج َحيَفك َةَ ،عكن
ب َالل َفأ هَذ َنَ ،فاسكتََد َار فكي أَ َذانكل،

كأة،
خر ابن ماجل من رواية َح هجا بن أَر َ
طَ
قال ابن رجب . . ." :و ّ
خر
ول ه
َّللا  باألَب َ
اءَ ،ف ّ
ال« :أَتَي نت َرنس َ
أبيلَ ،ق َ
طحَ ،و نه َو في نقبهة َحم َر َ
َو َج َعك َكل إصك َكب َعيل فككي أن نذ َنيككل» ،وحجللاج مللدّلس ،قللال ابللن خزيمللة :ل نللدري هللل سللمعه مللن عللون ،أم
ل؟(.)1

نص الحديث من سنن ابن ماجه:
أةَ ،عن َعون بن أبي نج َحيَفك َة
الَ :حهد ََنا َعبند ال َواحد ب نن زَلادَ ،عن َح هجا بن أَر َ
طَ
َحهد ََنا أَي ن
ُّوب ب نن نم َح همد َق َ
اءَ ،فخ ّكر ب َكالل َفكأ هَذ َنَ ،فاسكتََد َار فكي
ول ه
َّللا  باألَب َ
ال« :أَتَي نت َرنس َ
َ ،عن أبيلَ ،ق َ
طحَ ،و نه َو في نقهبكة َحم َكر َ
أَ َذانلَ ،و َج َع َل إص َب َعيل في أن نذ َنيل»(.)2

أولا :تخريج الحديث:
خرجل البيهقكي فكي الكبكري (الصكالة األلتكواء فكي حكي علكى الصكالة ،282 2 ،ح،)2820
أ ّ
من طريق عبد الواحد بن زياد ،به ،بنحوه.
خرجك ك كل مس ك ككلم (الصالة س ك ككترة المص ك ككلي ،029 2 ،ح ،)230وأب ك ككو داود (الص ك ككالة المؤذن
وأ ّ
يسككتدير ،210 2 ،. .ح ،)213والترمككذي (الصككالة ما جككاء فككي أدخككال األصككبع فككي األذن،

 ،072 2ح ،)297والنس ككائي (اآلذان كي ككف يص ككنع الم ككؤذن ،21 1 ،ح ،)110واب ككن أب ككي
شككيبة (اآلذان المككؤذن يسككتدير ،292 2 ،ح ،)1279وأحمككد ( ،22 02ح ،)28711وأبككو

يعل ك ك ككي الموص ك ك ككلي ( ،288 1ح ،)887و أب ك ك ككو عوان ك ك ككة ( ،172 2ح ،)911واب ك ك ككن حب ك ك ككان

( ،210 1ح ،)1981والح ككاكم ( ،028 2ح ،)712ملللن طريلللق سلللفيان الثلللوري ،بنحلللوه
وزياده في األلفاظ.

خرج كل الطب ارن ككي فككي الكبي ككر ( ،)232 11ملللن طريلللق نإد نريلللس األوند نّي ،بنحلللوه ،كالهملللا
وأ ّ
(سفيان الثوري ،وادريس) تابعا حجاج بن أرطأة في الرواية عن عون بن أبي جحيفة.

( )1فتح الباري ،كتاب اآلذان ،هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟ وهل يلتفت في األذان؟.077 2 ،
( )2سنن ابن ماجل ،كتاب اآلذان والسنة فيل ،باب السنة في اآلذان ،101 2 ،ح.722
067

الفصل األول :نماذج من األحاديث التي ضعّفها ابن رجب مع بيا العلة في اإلسناد

الباب الثاني
منهج ابن رجب في تضعيف

ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
البصر ّي ،المعكروف بالنقلكب ،قكة ،مكن العاشكرة ،روى لكل
 .2أَيُّوب بن نم َح همد بن أَيُّوب الهاشميَ ،
()1
ابن ماجل.
العبد ُّي( ،)2البصري ،قة ،من ال امنة ،مات سنة ست وسبعين ،روي لكل
الواحد ن
بن زَلاد َ
َ .1عبند َ
()3
الجماعة.
أة الهن َخع ُّي ،صدوق ك ير الخطأ والتدليس ،سبقت ترجمتل حدي
بن أَر َ
طَ
َ .0ح هجا ن ن

رقم (.)13

الس َوائ ُّي ،قة ،من الرابعة ،مات سنة سكت عشكرة ،روى لكل
بن أبي نج َحيَف َة ،وأبيل َوهب ُّ
َ .1عو نن ن
()4
الجماعة.
ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
إسلناده ضللعيف ؛ فيكل "الحجككا بكن أرطككأة" صكدوق ك يكر الخطككأ والتكدليس ،وهككو مكن الرابعككة
مككن طبقككات المدلسككين ،ولككم يصككرح بالسككما  .ولكككن تابعككل فككي هككذا الحككدي
وادرلس األودي  .وعليل يرتقي الحدي

سككفيان ال ككوري،

الي الحسن لغيره .

*******

( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص.228
( )2هذه النسبة إلى عبد القيس في ربيعة بن نزار ك األنساب .290 9
( )3أنظر :تقرلب التهذيب ص  ،017سير أعالم النبالء  ،7 9ال قات للعجلي  ،237 1تهذيب التهذيب .101 1
( )4أنظر :تقرلب التهذيب ص ،100الكاشف  ،232 1ال قات بن حبان  ،110 2تهذيب التهذيب .273 8
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الفصل الثان
مناذج م األحاد د اليت ضعّفها اب جب حمل
ص ّح بعياث العت يف اإلسناد
وفيه ثمانية مباحث:
ضعفها بقوله "إسناده ضعيف".
المبحث األول :نماذج من األحاديث التي ّ
ضعفها بقوله " في إسناده نظر".
المبحث الثاني :نماذج من األحاديث التي ّ
المبحللث الثالللث :نمللاذج مللن األحاديللث التللي ضل ّلعفها بقوللله "ل يصللح إسللناده ،وغيرهللا مللن
األلفاظ القريبة".
ضعفها بقوله "في إسناده مقال ".
المبحث الرابب :نماذج من األحاديث التي ّ
المبحللث الخللامس :نمللاذج مللن األحاديللث التللي ضل ّلعفها بقوللله "فللي إسللناده لللين أو إسللناده
ليس بالقوي".
ضعفها بقوله " إسناده واه ".
المبحث السادس :نماذج من األحاديث التي ّ
ضعفها بقوله " إسناد فيه جهالة ".
المبحث السابب :نماذج من األحاديث التي ّ
ضعفها بقوله " موضوع ".
المبحث الثامن :نماذج من األحاديث التي ّ

الفصل الثاني :نماذج من األحاديث التي ضعّفها ولُ يصرّ ح ببيا العلة

الباب الثاني
منهج ابن رجب في تضعيف

الفصل الثاني
يصرح ببيان العلة في اإلسناد
ضعفها ابن رجب ولم ّ
نماذج من األحاديث التي ّ
سبق في الفصل األول الكالم في منها ابن رجب في تضعيف األسانيد مع بيانل العلة في

اإلسناد ،وفي هذا الفصل سيتناول الباح

األحادي

التي اطلق ابن رجب تضعيفل على أسانيدها،

يصرح ببيان العلة في اإلسناد.
ولم ّ

ضعفها ابن رجب بقوله " إسناده ضعيف".
المبحث األول :نماذج من األحاديث التي ّ
حديث رقم (:)11
اع َة ،عن
خر  -أيضا  -من رواية نم َع ن
ان ب نن رَف َ
قال ابن رجب . . ." :و ّ
ام ك َة ،عككن النبككي  أنككل قككال " :إّنككي َلككم أنب َع ك بال َي نهودهيككة َوَ
نم َ
َعككن أبككي أ َ
السم َحة " ،إسناده ضعيف.
بال َحنيفيهة ه

()1

على ب نن َيز َلدَ ،عكن الَقاسكم،
كت
بالهنصك َكرانيهةَ ،وَلكّنككي نبع ك ن

نص الحديث من مسند أحمد:
ان ب نن
َحهد ََنا أنَبو ال نمغ َيرةَ ،حهد ََنا نم َع ن
ال الهنب ُّي « :إّني َلم أنب َع
الَ :فَق َ
َق َ

امك َة. . .:
رَف َ
نم َ
اع َةَ ،حهد َني علكى ب نكن َيزل َكدَ ،عكن الَقاسكمَ ،عكن أبكي أ َ
السم َحةَ ،و هالكذي
بال َي نهوديهة َوَ بالهنص َرانيهةَ ،وَلكّني نبع نت بال َحنيفيهة ه

كف
كس نم َح همككد ب َيككده َل َغككد َوة أَو َرو َحككة فككي َسككبيل ه
َحككد نكم فككي ه
الصك ّ
كام أ َ
َنفك ن
َّللا َخيككر مك َكن الك ُّكدن َيا َو َمككا ف َ
يهككاَ ،وَل نمَقك ن
()2
ين َس َنة».
ص َالتل ستّ َ
َخير من َ

أولا :تخريج الحديث:

أخرج كل الطب ارنككي فككي الكبيككر ( ،121 8ح )7818عللن أحمللد بللن عبل نلد الوه ن
َّللاب عللن أبللي
ّ
الم نغيرنة ،به ،بنحوه .وكذلك ( )7880 ،111 8من طريق على بن يزيد ،بله ،وذكلر قصلة
وفيها " :واننّني نإَّنما ب نعثت نبالحنن ن
السمح نة ".
يفَّي نة َّ

( )1فتح الباري ،كتاب اإليمان ،من الدين الفرار من الفتن.219 2 ،
( )2مسند أحمد ،110 01 ،ح .11192
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الفصل الثاني :نماذج من األحاديث التي ضعّفها ولُ يصرّ ح ببيا العلة

منهج ابن رجب في تضعيف

خرجل الخطيب في الفقيل والمتفقة ( ،)103 1من طريق عبد هللا بن أحمد بن حنبل علن
وأ ّ
يفَّي ن
النصللرنانَّي نة ول نمللن ب نعثللت نبالحنن ن
أبي له ،بلله ،مختص ل ار" :نإنّنللي لللم أبعللث نباليه ن
ودَّيل نلة ول نب َّ
للة
السمح نة".
َّ
خرجك ك كل الروي ك ك كاني فكك ككي مس ك ككنده ( ،027 1ح ،)2179والطب ارن ك ككي ف ك ككي الكبيك ك ككر (،273 8
وأ ّ
ح ،)7722من طريق سليم بن عامر تابب القاسم في الرواية علن أبلي أماملة ،بجلزء ملن
اللفظ " :نإنّني ب نعثت نبالحنن ن
السمح نة".
يفَّي نة َّ
ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
الخو َن ُّي ،قة ،سبقت ترجمتل حدي
المغي َرةَ ،
َ .2عبند النقُّدوس ن
بن َ
الح هجا  ،أنَبو ن
()1
مشقي ،من السابعة ،مات بعد الخمسين ،روى لل ابن ماجل.
اع َة ه
الد ُّ
السالم ُّي ّ
 .1نم َع ن
ان ب نن رَف َ
رقم (.)12

قال ابن المديني " :قة "( ،)2وقال دحيم " :قكة "( ،)3وقكال أحمكد " :بكأس بكل "( ،)4وقكال أبكو

داود " :ليس بل بأس "(.)5

()7
()6
كال الجوزجككاني:
كال ابككن معككينَ :
"ضككعيف"  ،وقككال ابككن أبككي شككيبة " :شككيخا ضككعيفا" َ ،وَقك َ
َقك َ
"َلككي َس بح هجككة"( ،)8وقككال أبككو حككاتم " :حمصككي شككيخ ،يككروى عككن أبككى الزبيككر وعلككى بككن يزلككد،

يكتب حدي ل و يحتا بكل "( ،)9وقكال الفسكوي " :لكين الحكدي "( ،)10وقكال ابكن حبكان " :نمنككر

الحدي يروى َم َراسيل َك َيرة َويحد َعكن أَقكوام َم َجاهيكل َ يشكبل َحدي كل َحكدي األَ َبكات َفَل همكا
َ
()11
كال ابككن عككدي:
صككار ال َغالككب علككى رَو َايتككل َمككا تنكككر النقنلككوب اسككتحق تككرك ا حت َجككا " َ ،وَقك َ
َ
()13
()12
بحدي كل َف َكال يكتكب"  ،وقكال
َ
كال األَزد ّي َ " :يحكتَا َ
"عا همة َما يروىل َ نيتَابع َعَليكل " َ ،وَق َ
( )1تقرلب التهذيب ص.207
( )2تهذيب الكمال .228 18
( )3الكاشف .171 1
( )4بحر الدم فيمن تكلم فيل اإلمام أحمد بمدح أو ذم ص.221
( )5تهذيب الكمال .228 18
الضعفاء الكبير للعقيلي .121 1
()6
ّ
( )7سؤا ت ابن أبي شيبة ص.228
ضعفاء الرجال .08 8
( )8الكامل في ّ
( )9الجرح والتعديل .111 8
( )10المعرفة والتارلخ .122 1
( )11المجروحين بن حبان .01 0
ضعفاء الرجال .08 8
( )12الكامل في ّ
الضعفاء والمتروكين بن الجوزي .211 0
()13
ّ
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الذهبي " :صاحب حدي
ويميل الباح

ليس بمتقن"( ،)1وقال ابن حجر " :لين الحدي

إلى أنل " :لين الحدي

" كما قال ابن حجر ./

ك ير اإلرسال"(.)2
رقم (.)18

األلهاني ،ضعيف جدا ،سبقت ترجمتل حدي
َ .0عل ُّي ب نن َيز َلد بن أبي هالل،
ُّ
الد َمشق ُّي ،أبو عبد الرحمن ،من ال ال ة ،مات سنة ا نتي عشرة ،روى
بن َعبد ه
الرح َمن ّ
 .1الَقاس نم ن
لل األربعة.

()3

()7
()6
()5
()4
كي " :قكة يكتكب
ويعقوب بن نسفيان  ،والترمذي  " :قكة"  ،وَقكال العجل ُّ
قال ابن معين َ ،
حدي ككل ولككيس بككالقوي"( ،)8وقككال يعقككوب بككن شككيبة " :قككة"( ،)9وقككال أبككو حككاتم " :حككدي ال قككات

عنل مستقيم،

بأس بل ،وانمكا ينككر عنكل الض ّكعفاء"( ،)10وقكال الكذهبي " :صكدوق"( ،)11قكال

ابن حجر " :صدوق يغرب ك يرا"(.)12

وقككال أحمككد " :ي كروى عنككل علككى بككن زلككد أعاجيككب ،وقككال :مككا أرى هككذا ا مككر إ مككن قبككل

()13
كان م همككن َي كروى َعككن أَصك َكحاب َرنسككول هللا  المعضككالت
القاسككم"  ،وقككال ابككن حبككانَ " :كك َ
كان ال نمتَ َعمككد َل َهككا أخبرَنككا
َوَيككأتي َعككن ال َّقككات باألشككياء المقلوبككات حك
كي يسككبق إَلككى القبككل أَنككل َكك َ
َ ّ
ال َسمع نت َجعَف َر ب َن أبان َقا َل َسمعت أَحمد بن َحن َبكل َوذككر الَقاسكم مكولى يزلكد بكن
َمك نحول َق َ
بالء إ ه من قبل الَقاسم "(.)14
الحدي َما أرى ال َ
ال نمنكر َ
نم َعاوَية َفَق َ
ويميل الباح إلى كالم ابن حجر " :صدوق يغرب".

( )1ميزان ا عتدال .201 1
( )2تقرلب التهذيب ص.207
( )3تقرلب التهذيب ص.123
( )4سؤا ت ابن الجنيد ص.091
( )5المعرفة والتارلخ .072 0
( )6سنن الترمذي .012 2
( )7تهذيب التهذيب .010 8
( )8ال قات للعجلي .121 1
( )9تهذيب الكمال .089 10
( )10تهذيب الكمال .089 10
( )11الكاشف .219 1
( )12تقرلب التهذيب ص.123
( )13بحر الدم فيمن تكلم فيل اإلمام أحمد ص.218
( )14المجروحين بن حبان .121 1
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ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:

اع َة " لين الحدي " ،و"على بن يزلد " ضكعيف جكدا،
إسناده ضعيف جدا؛ فيل " نم َع ن
ان ب نن رَف َ
و"القاسم بن عبد الرحمن " صدوق يغرب".
*******

حديث رقم (:)17
خرجكل
قال َ ( :أنح ُّل ال َمسج َد ل َحائض َوَ نجننب)ّ ،
قال ابن رجب . . ." :وقد روى ،عن النبي  أنل َ
()1
ضعف.
أبو داود من حدي عائشة ،وابن ماجل من حدي أم سلمة وفي إسنادهما ّ
نص الحديث من سنن أبي داود:
اجك َة
كالَ :حكهد َتني َجس َكرةن بن ن
َحكهد ََنا نم َسكهددَ ،حكهد ََنا َعبك نكد ال َواحكد ب نكن زَلكادَ ،حكهد ََنا األَفَل ن
كت َد َج َ
كت ب نكن َخل َيفك َة َقك َ
كال:
ول ه
َّللا َ ونو نجوهن نبنيوت أَص َحابل َشارَعة في ال َمسجدَ ،فَق َ
اء َرنس ن
َقاَلتَ :سمع نت َعائ َش َة ا تَنق ن
ولَ :ج َ
كاء أَن تَنككزَل فككيهم
كوت َعككن ال َمسككجد» ،نك هم َد َخك َكل الهنبك ُّ
« َو ّج نهكوا َهككذه النبنيك َ
كي َ ،وَلككم َيصك َكنع الَقككونم َشككيئا َر َجك َ
وت َعكن ال َمسكجدَ ،فكإّني َ أنح ُّكل ال َمسكج َد ل َحكائض َوَ
الَ « :و ّج نهوا َهذه النبني َ
صةَ ،ف ّ
خر إليهم َبعند َفَق َ
نرخ َ
()2
ال أنَبو َد ناوَد :نه َو نفَليت ال َعامر ُّي.
نجننب»َ ،ق َ

أولا :تخريج الحديث:
خرجل ابن راهويكل ( ،201 0ح ،)2780والبخكاري فكي التكارلخ الكبيكر ( ،781 2ح،)090
أ ّ
وابك ككن خزلمك ككة (الطهك ككارة الزجر ع ك ككن جلك ككوس الجنك ككب ،181 1 ،. . .ح ،)2017وال ك ككدو بي

( ،111 1ح ،)810والبيهقككي فككي الكبككري ( ،113 1ح ،)1010و ابككن المنككذر (،202 2
ح ،)1202جميعهم من طرَ عن عبد الواحد بن زياد ،به ،بنحلوه ،وزاد بعضلهم (ال دمحم
وآل دمحم).

يخر َك َما نهو و َيتََي هم نم.012 2 ،
أنل ن
( )1فتح الباري ،كتاب الغسل ،باب إذا َذ َكر في المسجد ن
جن نب ّ
( )2سنن أبي داود ،كتاب الطهارة ،باب في الجنب يدخل المسجد ،13 2 ،ح.101
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ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
َسد ُّي ،البصري ،أبكو الحسكن ،قكة حكافظ ،مكن العاشكرة ،مكات
 .2نم َسهدند ن
بن نم َسرَهد بن نم َسرَبل األ َ
()1
سنة مان وعشرلن ،روي لل البخاري ،وأبو داود ،والترمذي ،والنسائي.

العبد ُّي ،البصري ،قة ،سبقت ترجمتل حدي
الواحد ن
بن زَلاد َ
َ .1عبند َ
 .0أَفَلت بن َخليفكة ،ال َعكامر هي ،ويقكال لكل فليكت ،وقيكل :اسكمل قدامكة بكن عبيكد هللا ،مكن الخامسكة،
رقم (.)12

روى لل أبو داود ،والنسائي.

()2

()3
طني" :صككالح"( ،)4وقككال أبككو حككاتم" :شككيخ "(،)5
قككال أحمككد" :مككا أرى بككل بأسككا"  ،وَقككال الكهد َارنق ُّ
وذككره ابككن حبككان فككي ال قككات( ،)6وقككال الككذهبي" :صككدوق"( ،)7قككال ابككن حجككر" :صككدوق "(،)8

وقال أيضكا " :وقكد أخ ّكر حدي كل ابكن خزلمكة فكي صكحيحل وقكد روى عنكل قكات ،وحسكنل ابكن
القطان"( ، )9وقال ابن حزم " :أما أفلت فغير مشهور و معروف بال قة "(.)10
ويميل الباح

إلى أنل " صدوق".

اج َة ،ال َعامرهل نة ،من ال ال ة ،ويقال أن لها أدراكا ،روى لها أبو داود ،والنسائي،
َ .1جس َرةن بن نت َد َج َ
()11
وابن ماجل.
قال العجلى " :تابعية قة"( ،)12وذكرها ابكن حبكان فكى ال قكات( ،)13وقكال الكدارقطني " :يعتبكر
بحدي ها إ أن يحد

عنها من يترك"( ،)14وقال الذهبي " :و قت"( .)15وقال البخاري " :عند

( )1أنظ ككر :تقرل ككب الته ككذيب ص ،218س ككير أع ككالم الن ككبالء  ،292 23ال ق ككات للعجل ككي  ،171 1ته ككذيب الته ككذيب
.237 23

( )2تقرلب التهذيب ص.221
( )3تهذيب التهذيب .011 2
( )4سؤا ت البرقاني للدارقطني ص ،27ت.09
( )5الجرح والتعديل .011 1
( )6ال قات بن حبان .88 1
( )7الكاشف .122 2
( )8تقرلب التهذيب ص.221
( )9تهذيب التهذيب .011 2
( )10المحلي باآل ار .132 2
( )11تقرلب التهذيب ص.711
( )12ال قات للعجلي .123 1
( )13ال قات بن حبان .212 1
( )14سؤا ت البرقاني للدارقطني ص.13
( )15الكاشف .231 1
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َجسرة عجائب "( ،)1وقكال البيهقكى " :فيهكا نظكر"( ،)2وقكال ابكن حجكر" :مقبولكة"( .)3وعلكق أَبكو
الحسن بن القطان ":هذا القول(عند َجسرة عجائب) يكفي لمن يسقط ما روت "(.)4
ويميل الباح

إلى أنها " مقبولة".

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

اج َة" مقبولة ،ولم تتابع ،فهي لينة الحدي .
إسناده ضعيف؛ فيل " َجس َرةن بن نت َد َج َ
*******

حديث رقم (:)11

ضعف عن أبي
خر دمحم بن نصر المروزي في " كتاب الصالة" بإسناد فيه ّ
قال ابن رجب . . ." :ف ّ
يمكان"  -فكذكر منهكا " :-ابتك َكد نار
سكعيد الخكدري  -مرفوعكا  ،-قكال " :أربكع َمكن نكك هكن فيكل َبَل َكغ َحقيَقك َة اإل َ

الص َالة في اليوم الهدجن".
ه

()5

نص الحديث من تعظيم قدر الصالة لدمحم بن نصر المروزي:
كور ب نكن َبشكير ،حكد نا أنَبكو َمع َشكر ال َم َكدن ُّي،
اق ه
الص َ
َحهد َني أنَبو َبككر نم َح هم نكد ب نكن إس َكح َ
ص ن
كاَان ُّي ،حكد نا َمن ن
الَ :د َخنلوا َعَلى أبي َسعيد ال نخدر ّي َفَقانلواَ :حّد َنا َعكن
َعن َيعنق َ
وب بن أبي َزل َن َبَ ،عن نع َم َر بن َشهب َةَ ،ق َ
كول " :سك ٌّ
كت َمككن نكك هكن فيككل َبَلك َكغ
كول ه
َرنسككول ه
َّللا َ ينقك ن
كالَ :سككمع نت َرنسك َ
َّللا َ حككدي ا َلككي َس فيككل اخككت َالفَ ،فَقك َ

()6
وضكوء عن َكد
ضر نب أَع َداء ه
السيفَ ،وابت َد نار ه
َّللا ب ه
الص َالة فكي اليكوم الكهدجن َ ،واس َكبامن ال ن
يمانَ :
َحقيَق َة اإل َ
()7
صادق ".
صائبَ ،وتَر ن
ك الم َراء َوأَن َت َ
صبر عن َد ال َم َ
ال َم َكارهَ ،وص َيام في ال َح ّرَ ،و َ

أولا :تخريج الحديث:
لم أقف لل على تخرلا مرفوعا  ،ووقفت لل على تخرلا بإسكناد مقطكو كمكا عنكد أبكي نعكيم
كي ،عككن َيح َيككى بككن َعبككد
فككي الحليككة ( ،)18 0عككن نم َح همككد بككن َمع َمككر ،عككن أنَبكي نشك َكعيب ال َح هرانك ُّ
ال:عن األَوَزاع ُّي ،عن َيح َيى بن أبي ك ير ،بلفظ قرلب.
هللاَ ،ق َ
()1
()2
()3
()4

التارلخ الكبير للبخاري .17 1
ميزان ا عتدال .099 2
تقرلب التهذيب ص.711
تهذيب التهذيب .131 21

( )5فتح الباري ،كتاب مواقيت الصالة ،باب من ترك العصر.028 1 ،
المطر ،لسان العرب .111 2
الغيم ه
إلباس َ
(  )6ن
السماء عن َد َ
يمان.101 2 ،
( )7تعظيم قدر الصالة لدمحم بن نصر المروزي ،باب س ٌّت َمن نك هن فيل َبَل َغ َحقيَق َة اإل َ
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ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
كاَان ُّي ،أبككو بكككر ،نزلككل بغككداد ،قككة بككت ،مككن الحاديككة
اق بككن َجعَفككر ،ه
الصك َ
 .2نم َح همك نكد بك نكن إسك َكح َ
()1
عشرة ،مات سنة سبعين ،روى لل الجماعة إ البخاري.
 .1منصكور بككن أبكي نمك َكزاحم ،أنَبكو نصككر التُّرككي ،واسككم أبيكل بشككير ،قكة ،مككن العاشكرة ،مككات سككنة
ّ
()2
خمس و ال ين وهو ابن مانين سنة ،روى لل مسلم ،وأبو داود ،والنسائي.
السككند ُّي ،أنَبككو َمع َشككر ،مشككهور بكنيتككل ،ضككعيف ،مككن السادسككة أسككن
َ .0نجككي نح بك نكن َعبككد الك هكرح َمن ّ
()3
واختلط ،مات سنة سبعين ومائة ،روى لل األربعة.
وب بن أبي َزل َن َب ،قال أبو حاتم وابن حجر " :مجهول".
َ .1يعنق َ

()4

 .2نع َم َر بن َشهب َة ،بن أبى ك ير مولى اشجع ،قال أبو حاتم" :مجهكول "( )5وذككره ابكن حبكان فكي
()6
ال قات وقال " يروى المقاطيع "
ثالث ا :الحكم على الحديث:
كب
كوب بككن أبككي َزل َنك َ
إسللناده ضللعيف؛ فيككل " َنجككي نح بك نكن َعبككد الك هكرح َمن" ضككعيف اخككتلط ،و" َيعنقك َ
وع َم َر بن َشهب َة " مجهو ن.
ن
********

حديث رقم (:)19
خر الترمذي من حدي
قال ابن رجب . . ." :وقد ّ
()7
عّلي َيوَم ال ُّ َال َاء) ،واسناده ضعيف.

ه
ص هكلى
أنس ،قال ( :نبع َ النب ُّي َ يوَم اإل َنينَ ،و َ

( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،117الكاشف  ،221 1مشيخة النسائي ص ،72تهذيب التهذيب .02 9
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص ،217الكاشف  ،197 1ال قات بن حبان  ،270 9تارلخ بغداد .92 22

( )3أنظ ككر :تقرل ككب الته ككذيب ص ،229الكاش ككف  ،027 1الض ك ّكعفاء والمت ككروكين ب ككن الج ككوزي  ،227 0الكواك ككب
النيرات .238 2
( )4أنظر :الجرح والتعديل  ،138 9لسان الميزان .202 8
( )5الجرح والتعديل .222 1

( )6ال قات بن حبان .109 8

( )7فتح الباري ،كتاب التيمم ،باب كيف فرضت الصالة في اإلسراء.032 1 ،
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نص الحديث من سنن الترمذي:
َحهد ََنا

« نبع َ

ال:
الم َالئ ّيَ ،عن أ ََنس بن َمالكَ ،ق َ
وسى َق َ
إس َماع ن
الَ :حهد ََنا علي ب نن َعابسَ ،عن نمسلم ن
يل ب نن نم َ
ه
صهلى عّلي َيوَم ال ُّ َال َاء(.)2(»)1
النب ُّي َ يوَم اإل َنينَ ،و َ

أولا :تخريج الحديث:
خرج كل أبككو يعلككي الموصككلي ( ،120 7ح ،)1138والترمككذي فككي العلككل الكبيككر (ص،072
أ ّ
ح ،)733وابن عساكر في تارلخ دمشق ( ،)19 11من طريق نإسلم ن
اعيل بلن موسلى ،بله،
بنحوه.

خرجل ابن األعرابي في المعجم ( ،917 0ح )1321من طريق موسى بن داود ،والحاكم
وأ ّ
الرحمن بن بيهس ،كالهملا (موسلى ،وعبلد اللرحمن)
( ،212 0ح )1287من طريق عبد َّ
تابعا نإسم ن
اعيل بن موسى في الرواية عن علي بن عا نبس ،به ،بنحوه.
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:

وسى ،الَفزار ّي ،أبو دمحم أو أبو إسحاق الكوفي ،من العاشرة ،مات سنة خمس
 .2إس َماع ن
يل ب نن نم َ
()3
وأربعين ،روى لل أبو داود ،والترمذي ،وابن ماجل.
قككال الككذهبي " :قككة "( ،)4وقككال أبككو داود " :صككدوق"( ،)5وقككال أبككو حككاتم " :صككدوق"( ،)6وقككال
النسائى" :كوفى

بكأس بكل"( ،)7وقكال ابكن عكدي " :أَن َك نكروا َعَليكل الغلكو فكي الته َشكيُّعَ ،وأمكا فكي

كي
( )1قككال المبككاركفورى " :فيككل َدليككل َعَلككى أن أهَو َل َمككن أَس كَل َم مك َكن الك ُّكذ نكور نهك َكو َعلك ٌّ
الترمذي .212 23
( )2سنن الترمذي ،أبواب المناقب ،113 2 ،ح .0718
( )3تقرلب التهذيب ص.223
( )4تارلخ اإلسالم .2389 2
( )5تهذيب التهذيب .002 2
( )6الجرح والتعديل .291 1
( )7تهذيب التهذيب .002 2
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الرَو َاي ككة فق ككد احتمل ككل الهن ككاس َورووا َعن ك نكل "( ،)1وق ككال ال ككذهبي" :ص ككدوق ش ككيعي"( ،)2وق ككال اب ككن
ّ
()3
حجر " :صدوق يخطىء رمي بالرفض" .
ويميل الباح

إلى أنل :صدوق شيعي".

َسد ُّي الكوفي ال نمالئ ُّي ،ضعيف ،من التاسعة ،روى لل الترمذي.
َ .1عل ُّي ب نن َعابس األ َ

()4

كان ه
كي ،ال نك ككوف ُّي ،األَع ك َكونر ،ض ككعيف ،م ككن الخامس ككة ،روى ل ككل
الض ك ّكب ُّي ،ال نمالئ ك ُّ
 .0نمس ككل نم ب ك نكن َكي َس ك َ
()5
الترمذي ،وأبو داود.

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

ان" ضعيفان.
إسناده ضعيف؛ فيل " على ب نن َعابس ،و نمسل نم ب نن َكي َس َ
حديث رقم (:)72

*******

ن ن
امك َة مرفوعكاَ َ ( :ال َكة فكي ظ ّكل
خر الطب ارنكي بإسناد فيله ّ
قال ابن رجب . . ." :و ّ
نم َ
ضلعفَ ،عكن أبكي أ َ
()6
هللا َيوَم َ ظ هل إ ه ظُّل نلَ :رنجل َحي ن تَ َو هج َل َعل َم أ ه
َن هللاَ َم َع نل).
نص الحديث من المعجم المبير للطبراني:
هب ب نن َشرلكَ ،عن بشر بن نن َمير،
اق التُّستَر ُّي،حد نا َسه نل ب نن نع َم َ
َحهد ََنا ال نح َسي نن ب نن إس َح َ
ان ،حد نا ال نم َسي ن
كول هللا َ َ " :ال َكة فكي ظ ّكل هللا َيكوَم َ ظ هكل إ ه ظُّل نكلَ :رنجكل
كال َرنس ن
كالَ :ق َ
ام َة َق َ
نم َ
َعن الَقاسمَ ،عن أبي أ َ
َحي ن تَ َو هج َل َعل َم أ ه
كب بج َكالل
َح ه
َن هللاَ َم َع نلَ ،وَرنجل َد َعت نل ام َأرَة إَلى َنفس َها َفتَ َرَك َها من َخش َية هللاَ ،وَرنجكل أ َ

هللا .)7(" 

ضعفاء الرجال .219 2
( )1الكامل في ّ
( )2الكاشف .123 2
( )3تقرلب التهذيب ص.223
ضعفاء الرجكال
( )4أنظر :تقرلب التهذيب ص ،131الكاشف ،11 1
الضعفاء الكبير للعقيلي  ،111 0الكامل في ّ
ّ
 ،011 1أحوال الرجال ص ،80تهذيب الكمال .231 13
( )5أنظر :تقرلب التهذيب ص ،203الكاشكف  ،113 1الض ّكعفاء الصكغير ص ،212الض ّكعفاء والمتكروكين للعقيلكي
ضعفاء الرجال .1 8
 ،220 1الكامل في ّ
( )6فتح الباري ،كتاب اآلذان ،باب من جلس في المسجد ينتظر الصالة ،وفضل المساجد.22 1 ،
( )7المعجم الكبير للطبراني  ،113 8ح.7902
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أولا :تخريج الحديث:
لم أقف لل على تخرلا.
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:

حد
اق التُّستَر ُّي ،نم ّ
 .2ال نح َسي نن ب نن إس َح َ
العسك َككر ُّي ،أحككد الحفككاظ لككل َ ارئككب ،مككن العاش كرة ،مككات سككنة
َ .1سككه نل بك نكن نع َمك َ
كان ،أنَبككو َمسك نكعود َ
خمس و ال ين ،روى لل مسلم.

رهحال قة ،توفي سنة تسع و مانين.

()1

()2

()3

ست و مانين ومائة.
هب ب نن َشرلك ،متروك الحدي  ،مات سنة ّ
 .0ال نم َسي ن
()4
 .1بشر بن نن َمير ،متروك متهم ،من السابعة ،مات بعد األربعين ومائة ،روى لل ابن ماجل.
الد َمشق ُّي ،صدوق يغرب ،سبقت ترجمتل حدي
بن َعبد ه
الرح َمن ّ
 .2الَقاس نم ن
ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

رقم (.)11

هب ب نن َشرلك ،بشر بن نن َمير" متروكان.
إسناده منكر؛ فيل " ال نم َسي ن

حديث رقم (:)70

*******

كي َ « ،
كان الهنبك ُّ
كالَ :كك َ
قككال ابككن رجككب . . ." :ويشككهد لككل :مككا ّ
خرج كل ابككن ماجككلَ ،عككن ابككن نع َمك َكرَ ،قك َ
()5
ه
ص َدَقة الفطر» ،واسناده ضعيف جدا.
َيغندو َيوَم الفطر َحتى ني َغّد َي أَص َح َاب نل من َ
نص الحديث من سنن ابن ماجه:
انَ ،عن َنافعَ ،عن ابن
صه َب َ
الَ :حهد ََنا َمن َد نل ب نن على َق َ
َحهد ََنا نج َب َارةن ب نن ال نم َغّلس َق َ
الَ :حهد ََنا نع َم نر ب نن َ
ه
الَ :ك َ ه
ص َدَقة الفطر»(.)6
نع َم َرَ ،ق َ
ان النب ُّي َ َ « ،يغندو َيوَم الفطر َحتى ني َغّد َي أَص َح َاب نل من َ

( )1أنظر :تارلخ اإلسالم  ،709 1سير أعالم النبالء .27 21
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص ،128سير أعالم النبالء  ،121 22إكمال تهذيب الكمال .213 1
الضعفاء والمتروكين بن الجوزي .212 0
( )3أنظر :تارلخ اإلسالم  ،971 1ميزان ا عتدال ،221 1
ّ
( )4أنظ ككر :تقرل ككب الته ككذيب ص ،211الكاش ككف  ،173 2الض ك ّكعفاء الص ككغير ص ،00الض ك ّكعفاء الكبي ككر ،208 2
الضعفاء والمتروكين للدارقطني .129 2
ّ
( )5فتح الباري ،أبواب العيدين ،باب األكل يوم الفطر يوم قبل الخرو .111 8 ،
يخر  ،228 2 ،ح.2722
( )6سنن ابن ماجل ،كتاب الصيام ،باب األكل يوم الفطر قبل أن ّ
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أولا :تخريج الحديث:

ضعفاء الكبير ( ،)270 0من طريق نمندل بن علني ،به ،بنحوه.
خرجل العقيلي في ال ّ
أ ّ
ّ
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
الم َغّلككس ،أنَبككو نم َح همككد الح همككان ُّي ،ضككعيف ،مككن العاشكرة ،مككات سككنة إحككدى وأربعككين،
 .2نج َبك َ
كارةن بك نكن ن
()1
روى لل ابن ماجل.
َّللا ال َع َنكز ُّي ال نككوف ُّي ،يقكال اسكمل عمكرو ومنكدل لقكب ،ضكعيف ،مكن
 .1من َكد نل ب نكن َعلكي ،أنَبكو َعبكد ه
ّ
()2
السابعة ،ولد سنة ال ومائة ،ومات سنة مان وستين ،روى لل أبو داود ،وابن ماجل.
ان األَسكَلم ُّي ،ضككعيف ،مككن ال امنككة ،مككات سككنة سككبع وخمسككين ،روى لككل ابككن
صككه َب َ
 .0نع َمك نكر بك نكن ن
()3
ماجل.
 .1نافع مولي بن عمر ،قة بت مشهور ،سبقت ترجمتل حدي

رقم (.)7

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
ان" ضك ّكعفاء
الم َغّلكس ،و منكدل بكن علك
صكه َب َ
إسلناده ضلعيف؛ فيكل " نج َبك َ
كي ،و نع َم نكر ب نكن ن
كارةن ب نكن ن
َن ن َ ّ
جدا.
*********
حديث رقم (:)70
َّللا
كول ه
قال ابن رجب . . ." :و ّ
خر البزار بإسناد ضعيف جدا ،عن على بن أبي طالبَ ":ن َهكاني َرنس ن
ام إ ه َعَلى وتر".)4(.
 أَن أ ََن َ

( )1أنظككر :تقرلككب التهككذيب ص ،207الكاشككف  ،189 2الضك ّكعفاء والمتككروكين بككن الجككوزي  ،212 2الكامككل فككي
ضعفاء الرجال .110 1
ّ
ي
( )2أنظ ككر :تقرل ككب الته ككذيب ص ،212الكاش ككف  ،191 1الض ك ّكعفاء والمت ككروكين ب ككن الج ككوز  ،208 0الض ك ّكعفاء
الكبير  ،111 1الكامل .121 8
( )3أنظك ككر :تقرلك ككب التهك ككذيب ص ،121الكاشك ككف  ،10 1الضك ك ّكعفاء الصك ككغير ص ،91الضك ك ّكعفاء والمتك ككروكين بك ككن
الجوزي .122 1
( )4فتح الباري ،أبواب الوتر ،باب ساعات الوتر.209 9 ،
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نص الحديث من مسند البزار:
يل َيعنكي اب َكن
َحهد ََنا َعبند ه
ال :حد نا إس َح ن
يم ب نكن إس َكماع َ
اق ب نن نم َح همدَ ،ق َ
َّللا ب نن َشبيبَ ،ق َ
كال :حكد نا إب َكراه ن
كال:
صككينَ ،عككن األَعك َكر َ ،عككن نع َبيككد ه
َّللا بككن أبككي َرافككعَ ،عككن علككى َ ،قك َ
أبككي َحب َيب ك َةَ ،عككن َد ناوَد بككن نح َ
ام إ ه َعَلى وتر»(.)1
ول ه
« َن َهاني َرنس ن
َّللا  أَن أ ََن َ
أولا :تخريج الحديث:
خرجل الهي مي في كشف األستار ( ،020 2ح )702بإسناد البزار ،ولفظل.
أ ّ
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
َّللا ب نن
َ .2عبند ه
اق ب نكن
 .1إس َكح ن

()2

َشبيب بن َخالد بن رفيف الَقيسي ،أنَبو سعيد ،ضعيف جدا.
الفكروى ،أنَبككو َيعنقكو َب ،صككدوق ككف فسكاء حفظككل مكن العاشكرة ،مكات سككنة
نم َح همككدَ ،

ست وعشرلن ،روى لل البخاري ،والترمذي ،وابن ماجل.

()3

يل ،ض ككعيف ،م ككن
ص ككار ُّي األَش ك َكهل ُّي ،أنَب ككو إس ك َكماع َ
يم ب ك نكن إس ك َكماع َ
يل ب ككن أب ككي َحب َيبك ك َة األَن َ
 .0إب ك َكراه ن
()4
السابعة ،مات سنة خمس وستين ،وهو ابن ا نتين و مانين  ،روى لل الترمذي ،والنسائي.
ان األ َنم ككو ُّي ،ق ككة إ ف ككي عكرم ككة ورم ككي بك كرأي الخك كوار  ،م ككن
ص ككين ،أنَب ككو نسك كَلي َم َ
َ .1د ناوند ب ك نكن ن
الح َ
()5
السادسة ،مات سنة خمس و ال ين ،روى لل الجماعة.
الم َدن ُّي ،األَع َرن  ،قة بت ،سبقت ترجمتل حدي
َ .2عبند ه
الرح َمن ن
بن نهرنم َز َ
()6
َّللا بن أبي رافع المدني ،قة ،من ال ال ة ،روى لل الجماعة.
 .1نع َبيد ه

رقم (.)11

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

َّللا ب نن َشبيب" ضعيف جدا ،واسحاق بن دمحم "صدوق سيء
إسناده ضعيف جدا؛ فيل " َعبند ه
الحفظ " ،و إبراهيم بن إسماعيل " ضعيف".
*******
( )1مسند البزار ،217 1 ،ح.202

الضعفاء والمتروكين بن الجوزي  ،211 1المجروحين بن حبان
ضعفاء الرجال ،103 2
ّ
( )2أنظر :الكامل في ّ
.17 1
( )3أنظر :تقرلب التهذيب  ،231 2الجرح والتعديل  ،100 1تهذيب التهذيب .118 2

الضعفاء الصغير ص ،12الكامكل فكي
( )4أنظر :تقرلب التهذيب ص ،87الكاشف  ،138 2المجروحين ،239 2
ّ
ضعفاء الرجال .079 2
ّ
( )5أنظر :تقرلب التهذيب ص ،298الكاشف  ،079 2ال قات للعجلي  ،013 2من تكلم فيل وهو مو ق ص.71
( )6أنظر :تقرلب التهذيب ص ،073ال قات للعجلي  ،239 1ال قات بن حبان  ،18 2تهذيب التهذيب .23 7
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حديث رقم (:)74
كي
قال ابن رجب . . ." :وروى ابن سعد بإسناد ضعيف ،عن ابن عباس ،قكال( :أ هَو نل َشكيء َأرَى الهنب ُّ
()1
 م َن ُّ
يل َل نل :استَتر َو نه َو نَ َالمَ ،ف َما نرئ َيت َعوَرتن نل من َيو َمئذ)
الننب هوة أَن ق َ
نص الحديث من الطبقات المبري لبن سعد:
كال( :أ هَو نل
أَخ َب َرَنا َعبند ال َحميد الح همان ُّيَ ،عن الهنضر أبي نع َم َر ال َخ هزازَ ،عن عكرَمك َةَ ،عكن ابكن َعهبكاس َق َ
َشيء َأرَى الهنب ُّي  م َن ُّ
يل َل نل :استَتر َو نه َو نَ َالمَ ،ف َما نرئ َيت َعوَرتن نل من َيو َمئذ)(.)2
الننب هوة أَن ق َ
أولا :تخريج الحديث:
خرج كل ابككن أب ككي عاصككم فككي األوائ ككل(ص ،98ح ،)209والطب ارنككي فككي الكبي ككر(،120 22
أ ّ
ح ،)22122والحكاكم ( ،298 1ح ،)7021من طريق عبد الح نميد ال نح َّم ن
لاني ،بله ،بنحلوه،
وبعضهم ذكر قصة.

خرجل أبو نعيم في د ئل النبوة ( ،293 2ح ،)202من طريق عبد الرحمن بن دمحم تابب
وأ ّ
عبد الح نميد ال نح َّم ناني ،في الرواية عن َّ
النض نر ،به ،بنحوه.
ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:

وفيَ ،ولَقنب نلَ :بشمي نن ،من التاسكعة ،مكات
َ .2عبد الحميد بن َعبد ه
الرح َمن ،أبو يحيى الحماني ن
الك ُّ
()3
سنة ا نتين ومائتين ،روى لل الجماعة إ النسائي.

قكال ابككن معككين " :قكة ،لككيس بككل بككأس"( ،)4وذككره ابككن حبككان فككي ال قكات( ،)5وقككال ابككن عككدي:
"هما ممن يكتب حدي هما"( ،)6وقال ابن حجر" :صدوق يخطىء ورمي باإلرجاء"(.)7

( )1فتح الباري ،كتاب الصالة ،باب كراهية التعري في الصالة وَيرها.080 1 ،
( )2الطبقات الكبري ،السيرة النبوية ،ذك نر َع َال َمات ُّ
وحى اليل.227 2 ،
الننبهوة في َرنسول ه
َّللا َ قب َل أَن ني َ
( )3تقرلب التهذيب ص.001
( )4تارلخ ابن معين –الدارمي-ص ،282الدوري .119 0
( )5ال قات بن حبان .212 7
ضعفاء الرجال .9 7
( )6الكامل في ّ
( )7تقرلب التهذيب ص.001
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وق ككال اب ككن س ككعد " :ض ككعيف "( ،)1وق ككال اب ككن مع ككين " :ض ككعيف"( ،)2وق ككال العجل ككي" :ك ككوفي

ضعيف "( ،)3وقال النسكائي " :لكيس بكالقوي"( ،)4وقكال ابكن الجكوزيَ " :و نجمَلكة مكن َيجكيء فكي
ضعف ََيره "(.)5
الحدي اسمل عبد الحميد بن عبد ه
الرح َمن َ َمان َية لم ي ّ
َ
 .1الهنض نر
 .0عكرَم نة

ويميل الباح

إلى أنل " :صدوق يخطىء ورمي باإلرجاء ".

الرح َمن ،أنَبو نع َم َر ال َخ هزناز ،متروك ،من السادسة ،روى لل الترمذي.
ب نن َعبد ه
أنَبو َعبد هللا النق َرش ُّي ،مولى ابن عباس ،قة ،سبقت ترجمتل حدي رقم (.)23

()6

ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
الرح َمن" متروك الحدي .
إسناده منكر؛ فيل " الهنض نر ب نن َعبد ه
*******
حديث رقم (:)73

كومات نكمَ ،وَرفك َكع
صك َ
قككال ابككن رجككب . . ." :وقككد روى فككي حككدي وا لككة المرفككو َ ( :جّننب كوا َم َسككاج َد نكم ،نخ ن
()7
خرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف جدا.
أَص َوات نكم)ّ ،
نص الحديث من سنن ابن ماجه:
َح كهد ََنا أَح َمك نكد
َح كهد ََنا نعت َب ك نة

بك نكن
بك نكن

الس كَلم ُّي َقك َ ه
كال:
كف ُّ
كالَ :ح كهد ََنا ال َحككار ن بك نكن َنب َهك َ
وسك َ
كان َقك َ
يم َقك َ
ني ن
كالَ :ح كد ََنا نمسككل نم بك نكن إبك َكراه َ
كانَ ،عككن أبككي َسككعيدَ ،عككن َمك نحككولَ ،عككن َوا َل ك َة بككن األَس كَقع ،أ ه
كال:
َيق َ
َن الهنبك ه
ظك َ
كي َ قك َ

ام ك َة
كومات نكمَ ،وَرفك َكع أَصك َكوات نكمَ ،واَق َ
صك َ
اء نكمَ ،وَبككي َع نكمَ ،و نخ ن
« َجّننب كوا َم َسككاج َد نكم صككب َي َان نكمَ ،و َم َجككان َين نكمَ ،وشك َكر َ
وها في ال نج َمع»(.)8
نحندود نكمَ ،و َس هل نسنيوف نكمَ ،واتهخ نذوا َعَلى أَب َواب َها ال َم َ
طاه َرَ ،و َج ّم نر َ
( )1الطبقات الكبري .099 1
( )2ميزان ا عتدال .211 1
( )3ال قات للعجلي .73 1
( )4الكاشف .127 2

الضعفاء والمتروكين بن الجوزي .81 1
()5
ّ
( )6أنظ ك ككر :تقرل ك ككب الته ك ككذيب ص ،211الكاش ك ككف  ،012 1الض ك ك ّكعفاء والمت ك ككروكين ص ،232الض ك ك ّكعفاء الص ك ككغير
ضعفاء الرجال .127 8
ص ،200الكامل في ّ
( )7فتح الباري ،كتاب الصالة ،باب رفع الصوت في المسجد.097 0 ،
( )8سنن ابن ماجل ،كتاب المساجد والجماعات ،باب ما يكره في المساجد ،117 2 ،ح.723
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أولا :تخريج الحديث:
خرجك كل اب ككن ش ككبة ف ككي ت ككارلخ المدين ككة ( ،)02 2الطب ارن ككي ف ككي الكبي ككر ( ،27 11ح،)201
أ ّ
ومعجم الشاميين ( ،037 1ح ،)0082من طرَ عن الح نارث بن نبهان ،به ،بنحوه.

ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:

ف بن َخالد بن َسالم ،الهني َس نابور ُّي ،المعروف بحمدان ،حكافظ قكة ،مكن الحاديكة
 .2أَح َمند ن
بن نيو نس َ
عشرة ،مات سنة أربع وستين ،ولل مانون سكنة ،روى لكل مسكلم ،وأبكو داود ،والنسكائي ،وابكن
ماجل.

()1

بن إب َكراهي َم ،أنَبكو َعمكرو األَزد ُّي ،قكة مكأمون مك كر ،عمكي بكأخرة ،مكن صكغار التاسكعة،
 .1نمسل نم ن
()2
مات سنة ا نتين وعشرلن وهو أكبر شيخ ألبي داود ،روى لل الجماعة.
كي ،ال َبصككر ُّي ،متككروك ،مككن ال امنككة ،مككات بعككد السككتين،
كان ،أنَبككو نم َح همككد ال َجرمك ُّ
 .0ال َحككار ن بك نكن َنب َهك َ
()3
روى لل الترمذي ،وابن ماجل.
كان ،ال ارس ككبي أب ككو عم ككرو ،البص ككري ،ض ككعيف ،م ككن السادس ككة ،روى ل ككل اب ككن
 .1نعت َبك ك نة ب ك نكن َيق َ
ظك َ
()4
ماجل.
 .2أبو سعيد الشامي عن مكحول ،مجهول ،من السابعة ،روى لل ابن ماجل.

()5

الد َمشق ُّي ،أبو عبكد هللا ،قكة فقيكل ك يكر اإلرسكال مشكهور ،سكبقت ترجمتكل حكدي
َ .1مك نحول ّ
(.)01

رقكم

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
كان" ضككعيف،
كان" متككروك الحككدي  ،و" نعت َب ك نة بك نكن َيق َ
ظك َ
إسللناده منكللر؛ فيككل " ال َحككار ن بك نكن َنب َهك َ
و"أبو سعيد" مجهول.
( )1أنظك ككر :تقرلك ككب التهك ككذيب ص ،81الكاشك ككف  ،132 2ال قك ككات بك ككن حيك ككان  ،17 8اإلرشك ككاد فك ككي معرفك ككة علمك ككاء
الحدي .821 1
( )2أنظككر :تقرلككب التهككذيب ص ،219الكاشككف  ،127 1ال قككات للعجلككي  ،171 1الطبقككات الكبككري  ،031 7سككير
أعالم النبالء .021 23
( )3أنظ ككر :تقرل ككب الته ككذيب ص ،218الكاش ككف  ،032 2الض ك ّكعفاء والمت ككروكين للعقيل ككي  ،218 1ال ق ككات للعجل ككي
ضعفاء الرجال .128 1
 ،178 2الكامل في ّ
الضعفاء والمتروكين بن الجوزي ،217 1سنن الدارقطني
( )4أنظر :تقرلب التهذيب ص ،082الكاشف ،197 2
ّ
.237 2
( )5أنظر :تقرلب التهذيب ص ،111سنن الدارقطني  ،130 1تهذيب الكمال .027 00
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وأم ككا ت ككدليس مكح ككول فه ككو م ككدّلس م ككن ال ال ككة ف ككي طبق ككات المدّلسك كين( ،)1فيج ككب أن يص ك ّكرح
يصرح "وقد عنعن" ،ولم يرسل عن وا لة بن األسقع.
بالسما  ،ولم ّ
حديث رقم (:)72

*******

ع مان بن أبي العكاص ،قكال :سكمعت رسكول هللا

خرجل الخرائطي من حدي
قال ابن رجب . . ." :و ّ
()2
الدين نيم نسو َن الع َشاء اآلخ َرة) ،واسناده ضعيف.
ال ر َجال ني َنّف نرو َن َعن َه َذا ّ
 يقولَ ( :ما َب ن
نص الحديث من مكارم األخالَ للخرائطي:

طل َحك َة بككن
وسككى بككن َ
كاس بك نكن نم َح همككد الك ُّكدور ُّيَ ،حكهد ََنا َعبك نكد الك هكرح َمن بك نكن َح همككاد بككن عمك َكر َ
َحكهد ََنا َعهبك ن
ان بككن نم َ
كان
ان بن َعبد ه
وسى بن َ
طل َح َة ،أَخ َب َرنكي نع َم ن
ََالب بن مق َالصَ ،عن نع َم َ
َّللاَ ،موَلى َبني تَميمَ ،عن نم َ
كال ر َجككال ني َنّفك نكرو َن َعككن َه ك َذا
كيَ ،وَلككم أ ََر ََقفًّيككا َخيك ا
كول ه
ال هَقفك ُّ
كولَ « :مككا َبك ن
َّللا َ ينقك ن
كالَ :سككمع نت َرنسك َ
كر منك نكل َقك َ
ص َالة الع َشاء اآلخ َرة»(.)3
ّ
الدين نيم نسو َن ب َ
أولا :تخريج الحديث:
لم أقف لل على تخرلا.
ثاني ا :رجال اإلسناد:
الفضكل ،قككة حككافظ ،مككن الحاديكة عشكرة ،مككات سككنة
كاس بك نكن نم َح همككد بكن َحككاتم الك ُّكدور ُّي ،أنَبككو َ
َ .2عهب ن
()4
إحدى وسبعين وقد بلغ مانية و مانين سنة ،روى لل األربعة.
طل َح ك َة بككن ََالككب بككن مقك َكالص ،ضككعيف
وسككى بككن َ
َ .1عبك نكد الك هكرح َمن بك نكن َح همككاد بككن عمك َكر َ
ان بككن نم َ
()5
جدا.
بن َعبد هللا التهيم ُّي ،اب نن َمو َهب ،قة ،من الرابعة ،مات سنة ستين ،روى لل الجماعة
ان ن
 .0نع َم ن
()6
إ أبو داود.
( )1طبقات المدّلسين ص ،11ت .238

( )2فتح الباري ،كتاب مواقيت الصالة ،باب وقت العشاء إلى نصف الليل.137 1 ،
ض َل نل ،ص ،117ح.728
اب َما نيستَ َح ُّب لل َمرء إ َذا َبَل َغ نل َعن َر نجل َشيء أَن ني َعّر َ
( )3مكارم األخالق للخرائطيَ ،ب ن
( )4أنظر :تقرلب التهذيب ص ،191الكاشف  ،201 2اإلرشاد  ،132 1مشيخة النسائي ص.12
الضعفاء والمتروكين بن الجوزي  ،90 1المجروحين بن حبان .13 1
( )5أنظر :لسان الميزان ،97 2
ّ
( )6أنظر :تقرلب التهذيب ص ،082ال قات للعجلي  ،219 1سير أعالم النبالء .287 2
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المك َكدن ُّي ،قككة جليككل ،مككن ال انيككة ،مككات سككنة ككال
 .1نمو َسككى بك نكن َ
طل َح ك َة بككن نع َبيككد هللا التهيمك ُّ
كي َ
()1
ومائة ،روى لل الجماعة.
ثالث ا :الحكم على الحديث:
الرح َمن ب نن َح هماد" ضعيف جدا.
إسناده ضعيف جدا؛ فيل " َعبند ه
حديث رقم (:)71

********

قال ابن رجب . . ." :روى اإلمام أحمد :قال َحهد ََنا أنَبو أَحم َد ُّ
َّللاَ ،حكهد ََنا أنَبكو
الزَبير ُّي نم َح همند ب نكن َعبكد ه
َ
ه
الصكب َح ،نك هم
انَ ،ج نار األَع َمشَ ،عن أبكي ه
كك ُّ
نشع َب َة الط هح ن
نصكّلي َم َع َ
الربيكع َق َ
كال :قلكت بكن عمكر :إّنكي أ َ
كت أَن
كول ه
صكّليَ ،وأَح َبب ن
كالَ « :كك َذل َك َأرَي ن
كت َرنس َ
أَلتَف نت َف َال أ ََرى َوج َل َجليسكي ،نك هم أَح َيانكا تنسكف نرَ ،ق َ
َّللا  ني َ
يها" ،وهذا إسناد ضعيف ،نقل البرقاني ،علن اللدارقطني ،قلال:
ول ه
نصّل َي َها َك َما َأرَي نت َرنس َ
صكّل َ
َّللا  ني َ
أَ

أبو شعبة :متروك ،وأبو الربيب :مجهول.

()2

نص الحديث من مسند أحمد:
ه
َحهد ََنا أنَبو أَحم َد ُّ
الربيع
الزَبير ُّي نم َح همند ب نن َعبد ه
انَ ،ج نار األَع َمشَ ،عن أبي ه
َّللاَ ،حهد ََنا أنَبو نشع َب َة الط هح ن
َ
كتَ :يكا أ ََبكا
ال :نكن نت َم َع ابن نع َم َر فكي ج َن َ
كيحَ ،ف َب َعك َ اليكلَ ،فأَس َككتَ نلَ .فنقل ن
صكو َت إن َسكان َيص ن
َق َ
كازةَ ،ف َسكم َع َ
ه
كك
كت َحتهككى نيككد َخ َل َقبك َكرهن»َ ،فنقلك ن
كال« :إهنك نكل َيتَكأ هَذى بككل ال َمّيك ن
نصكّلي َم َعك َ
َعبككد الك هكرح َمن لك َكم أَسك َككت نل َقك َ
كت َلك نكل :إّنككي أ َ
صكّلي،
كول ه
ُّ
كالَ « :كك َذل َك َأرَي ن
كت َرنس َ
الصب َح ،ن هم أَلتَف نت َف َكال أ ََرى َوج َكل َجليسكي ،نك هم أَح َيانكا تنسكف نرَ ،ق َ
َّللا  ني َ
()3
يها» .
ول ه
نصّل َي َها َك َما َأرَي نت َرنس َ
صّل َ
َّللا  ني َ
َوأَح َبب نت أَن أ َ
أولا :تخريج الحديث:
خرج كل عبككد بككن حميككد ( ،111 2ح ،)810عللن زيللد بللن الحبللاب ،عللن أبللي شللعبة ،بلله،
أ ّ
بنحوه.

( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،222الكاشف  ،032 1ال قات للعجلي  ،031 1ال قات بن حبان .132 2
( )2فتح الباري ،كتاب مواقيت الصالة ،باب وقت الفجر.111 1 ،
( )3مسند أحمد ،001 23 ،ح.1292
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ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
بن
 .2نم َح همند ن

 .1أنَبو نشع َبة

َعبد هللا ،أنَبو أَحم َد ُّ
الزَبير ُّي ،قة بت ،سبقت ترجمتل حدي
َ
()1
ه
الط هحانَ ،جار األَع َمش ،يعرف اسمل ،كوفي ،متروك.

رقم (.)09

الربيع الحنظلي ،مجهول(.)2
 .0أبو ه
ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

إسناده ضعيف جدا؛ فيل " أبو شعبة متروك ،وأبو الربيع مجهول ".
********
حديث رقم (:)77
قال ابن رجب . . ." :وقكد خ ّكر أبكو داود وابكن ماجكل ،عكن ابكن عبكاس  -مرفوعكا ( :-إذا سكألتم هللا
()3
ظ نهورَها) ،واسناده ضعيف ،وروى مرفوعا.
َكّف نكمَ ،وَ تَسأَنلوهن ب ن
فسلوه نب ن
طون أ ن
نص الحديث من سنن أبي داود:
اق،
َّللا ب نن َمسَل َم َةَ ،حهد ََنا َعبند ال َملك ب نن نم َح همد بن أَي َم َنَ ،عن َعبد ه
َحهد ََنا َعبند ه
وب بن إس َح َ
َّللا بن َيعنق َ
َّللا بك نكن َعهبككاس ،أ ه
كول ه
َع همككن َحهد َك نكلَ ،عككن نم َح همككد بككن َكعككب النق َرظككيَ ،حكهد َني َعبك نكد ه
كالَ « :
َّللا َ قك َ
َن َرنسك َ
ّ
ظ نر في الهنارَ ،سكنلوا ه
َّللاَ بنب ن
ظ َر في كتَاب أَخيل ب َغير إذنلَ ،فإهن َما َين ن
تَستننروا ال نجند َر َمن َن َ
َكّف نككمَ ،وَ
طكون أ ن
كال أنَبككو َد ناوَد« :روى َهك َذا ال َحككدي ن مككن ََيككر
تَسكأَنلوهن ب ن
كحوا ب َهككا نو نجك َ
ظ نهورَهككاَ ،فككإ َذا َفك َكرَتنمَ ،فام َسك ن
كوه نكم»َ ،قك َ
ه
ُّ
ضعيف أَيضا»(.)4
لق أَم َنل َها َو نه َو َ
َوجل َعن نم َح همد بن َكعب نكل َها َواه َيةَ ،و َه َذا الطر ن

أولا :تخريج الحديث:
خرجل البيهقي في الدعوات الكبير ( ،129 2ح ،)039بإسناد أبي داود ،بنحوه.
أ ّ

( )1أنظر :تعجيل المنفعة  ،178 1سؤا ت البرقاني للدارقطني ص ،77ميزان ا عتدال .201 1
( )2أنظر :تعجيل المنفعة  ،122 1سؤا ت البرقاني للدارقطني ص ،78ميزان ا عتدال .210 1
( )3فتح الباري ،كتاب ا ستسقاء ،باب رفع اإلمام يده في ا ستسقاء.111 9 ،
( )4سنن أبي داود ،أبواب الوتر ،باب الدعاء  ،78 1ح.2182
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خرجك كل عب ككد ب ككن حمي ككد(ص ،101ح ،)722والطب ارن ككي (،029 23ح ،)23779والح ككاكم
وأ ّ
( ،729 2ح  )2918من طريق صالنح بن ح َّسان األ نصارني( )1عن مح َّم نلد ب نلن كعلب ،بله،
بنحوه.

ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:

كي ،قككة عابككد ،مككن صككغار التاسككعة ،مككات سككنة إحككدى
َ .2عبك نكد هللا بك نكن َمس كَل َم َة بككن َقع َنككب ،الَقع َنبك ُّ
()2
وعشرلن بمكة ،روى لل الجماعة إ ابن ماجل.
َ .1عبند ال َملك ب نن نم َح همد بن أَي َم َن ،مجهول ،من العاشرة ،روى لل أبو داود.

()3

اق ،المككدني ،مجهككول الحككال ،مككن التاسككعة ،روى لككل أبككو داود،
َ .0عبككد ه
كوب بككن إسك َكح َ
َّللا بككن َيعنقك َ
()4
والترمذي.
َ .1ع همن َحهد َ نل ،مبهم لم أقف عليل.

بن َكعب بن نسَليم النق َرظ ُّي ،قة ،من ال ال ة ،مات سنة عشرلن ،روى لل الجماعة.
 .2نم َح همند ن

()5

ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
مبهم.

كوب " مجهككو ن ،وفيككل اسككم
إسللناده ضللعيف؛ فيككل " َعبك نكد ال َملككك بك نكن نم َح همككدَ ،عبككد ه
َّللا بككن َيعنقك َ
*******

حديث رقم (:)71
قال ابن رجب . . ." :وفي سنن ابكن ماجكل بإسلناد ضلعيف ،عكن عمكر  -مرفوعكا  ( :-نكنلكوا َجميعكا،
اعة).
َوَ تََف هرنقواَ ،فإ هن ال َب َرَك َة َم َع ال َج َم َ

()6

الضعفاء الكبير للعقيلي  ،132 1المجروحين .018 2
الضعفاء الصغير ص،72
( )1أنظر:
ّ
ّ
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص ،010الكاشف  ،298 2ال قات للعجلي  ،12 1تهذيب التهذيب .02 1
( )3أنظر :تقرلب التهذيب ص ،011الكاشف  ،118 2تهذيب التهذيب .128 1
( )4أنظر :تقرلب التهذيب ص ،003ذيل ميزان ا عتدال ص ،212تهذيب التهذيب .82 1
( )5أنظر :تقرلب التهذيب ص ،231الكاشف  ،120 1ال قات للعجلي .122 1

( )6فتح الباري ،كتاب مواقيت الصالة ،باب السمر مع األهل والضيف.217 2 ،
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نص الحديث من سنن ابن ماجه:
ه
كالَ :حكهد ََنا
كالَ :حكهد ََنا َسكع نيد ب نكن َزلكد َق َ
وسكى َق َ
َحهد ََنا ال َح َس نن ب نن على ال َخكال نل َق َ
كالَ :حكهد ََنا ال َح َس نكن ب نكن نم َ
كان آل ُّ
كالَ :سككمع نت أبككي،
كالَ :سككمع نت َسككال َم بك َكن َعبككد ه
َعمك نكرو بك نكن د َينككارَ ،قه َرَمك ن
َّللا بككن نع َمك َكرَ ،قك َ
الزَبيككر َقك َ
ه
َّللا  « :نكنلوا َجميعكاَ ،وَ تََف هرنقكواَ ،فكإ هن ال َب َرَكك َة َم َكع
ول ه
ال َرنس ن
ولَ :ق َ
ولَ ،سمع نت نع َم َر ب َن ال َخطابَ ،ينق ن
َينق ن
اعة»(.)1
ال َج َم َ
أولا :تخريج الحديث:
خرج ك كل الب ك كزار فك ككي مسك ككنده ( ،113 2ح ،)217وابك ككن الجك ككوزي فك ككي م يك ككر الغ ك كرام السك ككاكن
أ ّ
كام ال َواحكد
(ص ،)122من طريق الحسن بلن موسلى ،بله ،بلفلظَ " :ف نكنلكوا َوَ تََف هرنقكوا َفكإ هن َ
ط َع َ
الس كته َة ،وأن
كام ا َنككين َيكفككي األَرَب َع ك َةَ ،و َ
َيكفككي ا َنككينَ ،و َ
كام األَرَب َعككة َيكفككي ال َخم َس ك َة َو ّ
ط َعك ن
ط َعك ن
اعة ".
ال َب َرَك َة في ال َج َم َ

ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:

الحلك َكوان ُّي ،أنَبككو نم َح همككد ،قككة حككافظ لككل تصككانيف ،مككن الحاديككة
الح َسك نكن بك نكن علككى بككن نم َح همككد ،ن
َ .2
()2
عشرة ،مات سنة ا نتين وأربعين ،روى لل الجماعة إ النسائي.
الح َسك نكن بك نكن نمو َسككى ،األَشك َكي نب( ،)3أبككو علككى البغككدادي ،قاضككي الموصككل ،قككة ،مككن التاسككعة،
َ .1
()4
مات سنة عشر ومائتين ،روى لل الجماعة.
 .0سعيد بن زلد بن درهم ،األَزد ُّي ال َبصر ُّي ،أنَبو ال َح َسن ،من السابعة ،مكات سكنة سكبع وسكتين،
()5
روى لل الجماعة إ البخاري والنسائي.

( )1سنن ابن ماجل ،كتاب األطعمة ،باب ا جتما علي الطعام ،2390 1 ،ح.0187
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص ،211الكاشف  ،018 2تهذيب التهذيب .031 1
( )3لقب ،و كان خراسانى األصل اقام ببغداد ،األنساب .183 2

( )4أنظر :تقرلب التهذيب ص ،211الكاشف ،003 2الطبقات الكبري .007 7
( )5تقرلب التهذيب ص.101
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قال ابن معين ":قة "( ،)1وقال العجلي ":قة"( ،)2وقال أبو زرعة ":قة"( ،)3وقال أحمد" :لكيس

بل بأس"( ،)4وقال البخاري " :صدوق"( ،)5وقكال ابكن عكدي ":ولسكعيد بكن زلكد َيكر مكا ذككرت

أحادي حسان وليس لل متن منكر يأتي بل َيكرهَ ،وهكو عنكدي فكي جملكة مكن ينسكب إلكى
()7
()6
ص نكدوقا َحافظكا
الصدق"  ،وقال ابن حجر " :صدوق لل أوهام"  ،وقكال ابكن حبكانَ " :ك َ
كان َ
ان يخطىء في األَخ َبار ولهم في اآل َار َحتهى َ يحتَا بل إ َذا انَفرد"(.)8
م همن َك َ
وقال يحيى بن سعيد " :ضعيف "،و" ليس بشيء"( ،)9وقال ابن معين ":ضعيف "( ،)10وقال

ضعفون أحادي ل فليس بحجة بحال"( ،)11وقال أبو حاتم" :ليس بقوي،
الجوزجاني ":سمعتهم ي ّ

قلت يحتا بحدي ل؟ قال يكتب حدي ل "( ،)12وقال النسائيَ " :لكي َس بكالَقو ّي َبصكري"( ،)13وقكال
الدارقطني" :ضعيف"( ،)14وقال أبو بكر البزار" :لين "(.)15
ويميل الباح

إلى أنل " :صدوق".

كان آل ُّ
البص ككر ّي،
هرَم ك ن
الزَبي ككر ب ككن نش ك َكعيب َ
َ .1عم ك نكرو ب ك نكن دي َن ككار َ
البص ككر ُّي ،أنَب ككو َيح َي ككى األَع ك َكونرَ ،ق َ
()16
ضعيف ،من السادسة ،روى لل الترمذي ،وابن ماجل.

( )1تارلخ ابن معين –الدوري.281 1-
( )2ال قات للعجلي .099 2
( )3الجرح والتعديل .11 1

( )4العلل ومعرفة الرجال –عبد هللا  ،211 1-سؤا ت أبي داود ص.008
( )5تهذيب التهذيب .01 1
ضعفاء الرجال .112 1
( )6الكامل في ّ
( )7تقرلب التهذيب ص.101
( )8المجروحين بن حيان .013 2
( )9الجرح والتعديل .12 1
الضعفاء الكبير للعقيلي .232 1
()10
ّ
( )11أحوال الرجال ص.291
( )12الجرح والتعديل .12 1

الضعفاء والمتروكين للنسائي ص.20
()13
ّ
( )14سؤا ت الحاكم للدارقطني ص.120
( )15تهذيب التهذيب .01 1

( )16أنظككر :تقرلككب التهككذيب ص ،112الضك ّكعفاء الصككغير ص ،233الضك ّكعفاء والمتككروكين بككن الجككوزي ،111 1
علل الدارقطني .19 1
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ه
الع َدو ُّي ،أحد الفقهاء السبعة وكان بتا عابدا فاضال،
بن َعبد هللا بن نع َم َر بن َ
َ .2سال نم ن
الخطاب َ
كككان يشككبل بأبيكل فككي الهككدي والسككمت ،مككن كبككار ال ال ككة ،مككات فككي آخككر سككنة سككت ،روى لككل
الجماعة.

()1

ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
البصر ُّي" ضعيف ،ولم يتابع.
إسناده ضعيف؛ فيل " َعم نرو ن
بن دي َنار َ
حديث رقم (:)79

*******

قككال ابككن رجككب . . ." :وخككر ابككن ماجككل بإسلللناد ض ن
كال:
للعيفَ ،عككن أبككي موسككىَ ،عككن الهنبك
ّ
كي َ ،قك َ
ّ
()2
اعة).
(ا َنان َف َما َفوَق نه َما َج َم َ
نص الحديث من سنن ابن ماجه:
ه
الربيك نكع بك نكن َبككدرَ ،عككن أبيكلَ ،عككن َجك ّكده َعمككرو بك نكن َجك َكرادَ ،عككن أبككي
كالَ :حكهد ََنا ه
كام بك نكن َع همككار َقك َ
َحكد ََنا ه َشك ن
اعة»(.)3
ول ه
َّللا « :ا َنان َف َما َفوَق نه َما َج َم َ
ال َرنس ن
الَ :ق َ
وسى األَش َعر ّيَ ،ق َ
نم َ
أولا :تخريج الحديث:
خرجل ابن أبي شيبة (صالة التطو في الجماعة كم هكي ،111 1 ،ح ،)8822وعبكد بكن
أ ّ
حميككد (ص ،298ح ،)217وأبككو يعلككي الموصككلي ( ،289 20ح ،)7110و الروى كاني فككي

مس ك ك ك ك ك ك ك ككنده ( ،081 2ح ،)281وال ك ك ك ك ك ك ك ككدارقطني ( ،11 1ح ،)2387والح ك ك ك ك ك ك ك ككاكم (،072 1

ح ،)7927والبيهقك ك ككي فك ك ككي الكبك ك ككري ( ،97 0ح ،)2338والعقيلك ك ككي فك ك ككي الضك ك ك ّكعفاء الكبيك ك ككر
الربنيب بن بدر ،به ،بنحوه.
( ،)20 1من طريق َّ

ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:

السكَلم ُّي ،مكن كبكار العاشكرة ،وقكد
الوليكد ُّ
صكير بكن َمي َس َكرَة بكن أ ََبكان ،أنَبكو َ
ام ب نكن َع همكار بكن نن َ
 .2ه َش ن
سمع من معروف الخياط لكن معروف ليس ب قة ،مكات سكنة خمكس وأربعكين علكى الصكحيح
ولل ا نتان وتسعون سنة ،روى لل الجماعة إ مسلم.

()4

( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،111الكاشف  ،111 2ال قات للعجلي  ،080 2ال قات بن حبان .032 1
( )2فتح الباري ،كتاب اآلذان ،باب ا َنان َفما فوقهما جماعة.09 1 ،
( )3سنن ابن ماجل ،كتاب أقامة الصالة والسنة فيها ،باب األ نان جماعة ،021 2 ،ح.971
( )4تقرلب التهذيب ص.270
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قال ابكن معكين " :قكة"( ،)1وقكال العجلكي " :قكة صكدوق"( ،)2وقكال النسكائي" :

بكأس بكل"(،)3

وذكره ابن حبان في ال قات( ،)4وقال الذهبي" :الحافظ العالمة"( ،)5وقال :مسلمة " :تكلم فيكل

صك نكدوق َكبيككر المحككل"( ،)6وقككال أبككو حككاتم:
وهككو جككائز الحككدي صككدوق" ،وقككال الككدارقطنيَ " :
"لما كبر تغير وكلما دفع اليل قرأه ،وكلما لقن تلقن ،وكان قديما اصح ،ككان يقك أر مكن كتابكل،

صككدوق"( ،)7وقككال الق كزاز " :آفتككل انككل ربمككا لقككن أحادي ك

مقرئ ،كبر فصار يتلقن فحدي ل القديم أصح"(.)8
ويميل الباح

فتلقنهككا" ،قككال ابككن حجككر" :صككدوق

إلى كالم ابن حجر" :صدوق ،كبر فصار يتلقن فحدي ل القديم أصح".

ال نعَليَل نة ال َبصر ُّي ،متروك ،من ال امنة ،مات سنة مان
 .1ه
يع ب نن َبدر التهميم ُّي ه
السعد ُّيَ ،ونيَق ن
الرب ن
()9
وسبعين ،روى لل الترمذي ،وابن ماجل.
السعد ُّي ،مجهول ،من الرابعة ،روى لل ابن ماجل.
َ .0بدر بن عمرو بن جراد التهميم ُّي ،ه
()11
السعد ُّي ،مجهول ،من ال ال ة ،روى لل ابن ماجل.
َ .1عمرو بن جراد التهميم ُّي ،ه

()10

ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:

إسللناده ضللعيف جللدا؛ فيككل "الربيككع " متككروك الحككدي  ،و "بككدر بككن عمككرو ،وعمككرو بككن جكراد"
مجهو ن.

وقد ذكرت كتب المختلطين " هشام بن عمار " ولم يتميز سما الراوي عنل.

()12

*******

( )1سؤا ت ابن الجنيد ص.097
( )2ال قات للعجلي .001 1
( )3مشيخة النسائي ص.10
( )4ال قات بن حبان .100 9
( )5سير أعالم النبالء .113 22
( )6سؤا ت الحاكم للدارقطني ص.182
( )7الجرح والتعديل .17 9
( )8تقرلب التهذيب ص.270
( )9أنظر :تقرلكب التهكذيب ص ،131الكاشكف  ،092 2الض ّكعفاء الكبيكر للعقيلكي  ،20 1أحكوال الرجكال ص،292
الضعفاء والمتروكين بن الجوزي .179 2
ّ
( )10تقرلب التهذيب ص.213

( )11تقرلب التهذيب ص ،129تهذيب التهذيب .21 8

( )12أنظر :الكواكب النيرات  ،111 2والمختلطين ص ،211ا َتباط ص.011
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حديث رقم (:)12
قككال ابككن رجككب . . ." :وممككا يسككتدل بككل َعَلككى أن قصككد المسككاجد للصككالة فيهككا زلككارة ر َ :-  -مككا
ن ن
كال( :إ هن أَح َس َكن َمكا
ضلعف ،مكن َحكدي أبكي الكدرداءَ ،عكن الهنب
خرجل ابن ماجل بإسلناده فيله ّ
ّ
كي َ ،ق َ
ّ
()1
اض).
نزرتن نم بل ه
َّللاَ في نقنبورنكم َو َم َساجد نكم ال َب َي ن
نص الحديث من سنن ابن ماجه:
ان بك نكن َسككالم،
كالَ :حكهد ََنا َمككرَو ن
َحكهد ََنا نم َح همك نكد بك نكن َح هسك َ
كالَ :حكهد ََنا َعبك نكد ال َمجيككد بك نكن أبككي َرهواد َقك َ
كان األَزَر نق َقك َ
َّللا :
كول ه
صكف َو َ
كال َرنس ن
كالَ :ق َ
ان بكن َعمكروَ ،عكن نش َكرلح بكن نع َبيكد ال َحض َكرم ّيَ ،عكن أبكي الكهدرَداء َق َ
َعن َ
اض»(.)2
«إ هن أَح َس َن َما نزرتن نم ه
َّللاَ بل في نقنبورنكمَ ،و َم َساجد نكم ،ال َب َي ن
أولا :تخريج الحديث:
خرج ك كل المح ك ككاملي فك ككي أمالي ك ككل(( )3ص ،022ح ،)002وابك ككن ش ك ككاهين فك ككي ناس ك ككخ الح ك ككدي
أ ّ
(ص ،118ح ،)291وذلك من طريق مح َّمد بن ح َّسان ،به ،بنحوه.

ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:

ان األَزر نق ،ه
الشيباني ،أبو جعفر البغدادي ،التاجر أصلل من واسكط ،قكة ،مكن
 .2نم َح همند ب نن َح هس َ
َ
ّ
()4
العاشرة ،مات سنة سبع وخمسين ،روى لل ابن ماجل.

العزلككز بككن أبككي َرهواد ،مككن التاسككعة ،مككات سككنة سككت ومككائتين ،وري لككل
المجيككد بك نكن َعبككد َ
َ .1عبك نكد َ
()5
الجماعة إ البخاري.

اح.21 1 ،
المسجد أَو َر َ
( )1فتح الباري ،كتاب اآلذان ،باب َفضل َمن ََ َدا إلى َ
( )2سنن ابن ماجل ،كتاب اللباس ،باب البياض من ال ياب ،2282 1 ،ح.0218
( )3برواية ابن يحيي البيع.
( )4أنظر :تقرلب التهذيب ص ،170الكاشف  ،211 1ال قات بن حبان  ،219 9الجرح والتعديل .109 7
( )5تقرلب التهذيب ص.012
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كان يك كروى َع ككن ق ككوم ض ك ّكعفاء"( ،)1وق ككال أب ككو داود " :ق ككة"( ،)2وق ككال
كال اب ككن مع ككينَ " :ق ككةَ ،ك ك َ
َق ك َ
()4
()3
كال
النسائي " :ليس بل بأس ،قة "  ،وقال الخليليَ " :قكة َ ,لكهن نكل أَخ َ
طكأَ فكي أ َ
َحاديك َ " َ ،وَق َ
أَحمدَ َ " :بأس بل"( ،)5وقال الذهبي " :قة مرجئ"(.)6
ال ابن عدي " :وكل هذه األحادي َير محفوظة َعَلى أنل يت بت في حكدي
َوَق َ

ابكن نج َكرلا،

ظككة َو َعا هم ك نة َمككا أنكككر عليككل اإلرجككاء"( ،)7وقككال ابككن
َحادي ك َ ََيك َكر َمحنفو َ
ولككل عككن ابككن نجك َكرلا أ َ
حجر " :صدوق يخطىء وكان مرجئا"(.)8
ضككعيفا نمرجئككا"( ،)9وقككال البخككاري " :كككان الحميككدي يككتكلم
َ

وقككال ابككن سككعدَ " :ك يك َكر ال َحككدي
()11
()10
الحكدي
فيل"  ،وقال أبو حاتم " :ليس بالقوي يكتب حدي ل"  ،وقكال ابكن حبكان " :نمنككر َ
كتحق التّككرك"( ،)12وق ككال أب ككو أحم ككد
ج ككدا يقل ككب األَخ َب ككار ولك كروى ال َم َن ككاكير َع ككن ال َم َش ككاهير َفاس ك ه
الحككاكم " :لككيس بككالمتين عنككدهم"( ،)13وقككال الككدارقطني " :نيحككتا بككل ،يعتبككر بككل"( ،)14وقككال

ابككن بشكككوال ":مكككي يمككس بضك ّكعف"( ،)15وقككال دمحم بككن يحيككى بككن أبككي عمككر" :ضككعيف"(،)16
الراز ّيَ " :لي َس بالَقو ّي "(.)17
ال ه
َوَق َ
ويميل الباح إلى أنل " :صدوق يخطئ" ،كما قال ابن حجر.

( )1تارلخ ابن معيد –الدوري-ص ،282سؤا ت ابن الجنيد ص.112
( )2تهذيب التهذيب .082 1
( )3تهذيب الكمال .171 2
( )4اإلرشاد في معرفة علماء الحدي

.100 2

( )5العلل ومعرفة الرجال –عبد هللا.28 0-
( )6من تكلم فيل وهو مو ق ص.211

ضعفاء الرجال .19 7
( )7الكامل في ّ
( )8تقرلب التهذيب ص.012
( )9الطبقات الكبري .233 2

الضعفاء الصغير للبخاري ص.91
()10
ّ
( )11الجرح والتعديل .12 1
( )12المجروحين بن حبان .212 1
( )13تهذيب التهذيب .082 1
( )14سؤا ت البرقاني للدارقطني ص.17

( )15شيوخ ابن وهب بن بشكوال ص.282
الضعفاء الكبير للعقيلي .91 0
()16
ّ
الضعفاء والمتروكين بن الجوزي .217 1
()17
ّ
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الج َكزر ُّي ،متكروك ورمكاه السكاجي وَيكره بالوضكع ،مكن
ان ن
َ .0مرَو ن
بن َسالم ،الغفاري ،أبو عبد هللا َ
()1
كبار التاسعة ،روى لل ابن ماجل.
رقم (.)12

السك َسك ُّي ،قة ،سبقت ترجمتل حدي
بن َعمرو بن َهرم ه
ان ن
صف َو ن
َ .1
كي ،قككة ،مككن ال ال ككة وكككان يرسككل
كي ،أنَبككو ه
الصككلت الحمصك ُّ
 .2نشك َكرل نح بك نكن نع َبيككد بككن نشك َكرل نح المق ارئك ُّ
ك ي ار ،مات بعد المائة ،روى لل أبو داود ،والنسائي ،وابن ماجل.

()2

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

ان بك نكن َسككالم"
إسللناده منكللر؛ فيككل " عبككد المجيككد بككن عبككد العزلككز " صككدوق يخطككئ ،و " َمككرَو ن
متككروك الحككدي  ،و" نشك َكرل نح بك نكن نع َبيككد" قككة لكنككل يرسككل ،قككال الككذهبي " :وأرسككل َعككن أبككي َذ ّر،
الدرداء".
وأبي ّ
وعبككد المجيككد مككدّلس ،ذك كره ابككن حجككر فككي طبقككات المدّلس كين وهككو مككن ال ال ككة( ،)3ولجككب أن
صرح (قال حد نا).
يصرح بالسما  ،وقد ّ
ّ
*******

حديث رقم (:)10

قكال ابككن رجككب . . ." :وقككد يسككتدل َلك نكل بمككا َرَوى نم َح همكد بككن ميمككون الزعف ارنككيَ ،عككن َجعَفككر بككن نم َح همككد،
خرجكل الطب ارنكي،
الَ ( :ك َ
ان َرنسول هللا  يؤخر الصالة لطعكام و َيكره) ،و ّ
َعن أبيلَ ،عن جابرَ ،ق َ
صك َكال َة ال َمغككرب لع َشككاءَ ،وَ ََيككره) .وهللذا ح نللديث ض نللعيف ل
كول ه
ولفظككلَ( :لككم َي نكككن َرنسك ن
َّللا  ،نيك َكؤ ّخ نر َ
()4
الحدي .
ال البخاري والنسائي :منكر َ
يثبت ،ودمحم بن ميمون َه َذا ،و قة ابن معين وَيرهَ .وَق َ

( )1أنظككر :تقرلككب التهككذيب ص ،211الكاشككف  ،120 1الضك ّكعفاء الصككغير ص ،218الكامككل فككي ضك ّكعفاء الرجككال
الضعفاء والمتروكين للنسائي ص.91
،229 8
ّ
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص ،181 2 ،112ال قات للعجلي  ،121 2ال قات بن حبان .111 1
( )3طبقات المدّلسين ص ،12ت.81

ه
الصالةن.232 1 ،
يمت ه
( )4فتح الباري ،كتاب اآلذان ،باب إذا َح َ
ام َوأنق َ
ض َر الط َع ن
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نص الحديث من المعجم األوس :
كال :حككد نا نم َح همك نكد بك نكن َمي نمككون
كال :حككد نا َعهبك ن
كاد بك نكن َيعنقك َ
َسككد ُّي َقك َ
َح كهد ََنا نم َح همك نكد بك نكن نخَليككد ال َعبككد ُّي َقك َ
كوب األ َ
ه
صك َكال َة
كول ه
الزعَف َرانك ُّ
كيَ ،عككن َجعَفككر بككن نم َح همككدَ ،عككن أبيكلَ ،عككن َجككابر َقككالَ (:لككم َي نكككن َرنسك ن
َّللا  ،نيك َكؤ ّخ نر َ
ال َمغك ككرب لع َشك ككاءَ ،وَ ََيك ككره) َلك ككم َيك ككرو َه ك ك َذا ال َحك ككدي َ َعك ككن َجعَفك ككر بك ككن نم َح همك ككد إ ه نم َح همك ك نكد ب ك ك نن َمي نمك ككون
ه
الزعَف َران ُّي"

()1

أولا :تخريج الحديث:
خرج كل أبككو داود (الصككالة اذا حضككرت الصككالة ،012 0 ،. . .ح ،)0728والطب ارنككي فككي
أ ّ
الصغير ( ،81 1ح  ،)819والدارقطني في السنن ( ،188 2ح ،)2313وابكن شكاهين فكي
ناسككخ الحككدي

(ص ،112ح ،)101والبيهقككي فككي الكبككري ( ،232 0ح ،)2310جمللليعهم

من طريق دمحم بن ميمون ،به ،بنحوه.
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:

 .2نم َح همد بن نخَليد ،العبدي الكوفي ،مجهول الحال ،مات سنة  111ه.

()2

كي ،مككن العاشكرة ،مككات سكنة خمسككين ،روى لكل البخككاري
كاد ب نكن َيعنقككو َب ،أنَبكو َسككعيد ،ه
الرَواجن ُّ
َ .1عهب ن
()3
وحدي ل في البخاري مقرون ،والترمذي ،وابن ماجل.
()4
حد
قال أبو حاتم" :شيخ"  ،وقال الحاكم" :كان ابن خزلمة إذا ّ
روايتل المتهم في رأيل عباد بن يعقوب"( ،)5وقال ابن عدي " :معكروف فكي أهكل الكوفكة وفيكل

عنل يقول حد ّنا ال قكة فكي

()6
كال
َل ككو فيم ككا في ككل م ككن التش ككيع وروى أحاديك ك أنك ككرت علي ككل ف ككي الفض ككائل والم ال ككب" َ ،وَق ك َ
الهد َارنقطنيَ " :لي َس بضعيف ،شيعي صدوق"( ،)7وقال الذهبي" :صدوق في الحدي "( ،)8قال
ّ

( )1المعجم األوسط ،93 1 ،ح.2889
( )2إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني ص.212
( )3تقرلب التهذيب ص.192
( )4الجرح والتعديل .88 1

( )5مقدمة فتح الباري ص.121
ضعفاء الرجال .229 2
( )6الكامل في ّ
( )7سؤا ت الحاكم للدارقطني ص.120

( )8من تكلم فيل وهو مو ق ص ،231سير أعالم النبالء .201 22
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ابن حجر " :صدوق رافضي "(.)1
تحق التّرك "(.)2
وقال ابن حبان " :يروى ال َم َناكير َعن ال َم َشاهير َفاس ه
ويميل الباح

إلى أنل " :صدوق رافضي " كما قال ابن حجر.

 .0م َح همند ب نن ميمون ،أنَبو الهنضر ه
الزعَف َران ُّي ،ال َمفنلو ن  ،من التاسعة ،روى لل أبو داود.
َ ن
ن

()3

قككال ابككن معككين( ،)4وأبككو داود " :قككة"( ،)5وقككال أبككو حككاتم " :بككأس بككل"( ،)6وقككال ابككن حجككر:
"صدوق لل أوهام"(.)7

الب َخككار ُّي ،والهن َسككائي " :منكككر الحككدي "( ،)8وقككال نأبككو نزرَعككة " :كككوفي لككين"( ،)9وقككال ابككن
وقكال ن
ّ
()10
طني " :ل ك ككيس
الح ك ككدي ج ك ككدا َ َي نج ك ككوز ا حت َج ك ككا ب ك ككل"  ،وَق ك ككال الك ك كهد َارنق ُّ
حب ك ككان " :نمنك ك ككر َ
بشيء"( ،)11وقال الحاكم أبو أحمد " :حدي ل ليس بالقائم"(.)12
ويميل الباح

إلى أنل " صدوق لل أوهام " كما قال ابن حجر.

الهاشكم ُّي ،صكدوق فقيكل إمكام ،مكن السادسكة ،مكات سكنة
بن نم َح همكد بكن عل
كي ،النق َرش ُّ
َ .1جعَف نر ن
كيَ ،
َ ّ
()13
مان وأربعين ،روى لل الجماعة إ البخاري تعليقا.
البككاق نر ،قككة فاضككل ،مككن الرابعككة ،مككات سككنة بضككع
الح َسككين ،أنَبككو َجعَفككر َ
 .2نم َح همك نكد بك نكن علككى بككن ن
()14
عشرة ،روى لل الجماعة.
( )1تقرلب التهذيب ص.192
( )2المجروحين .271 1
( )3تقرلب التهذيب ص.223
( )4تارلخ ابن معين –الدوري .188 0-
( )5تهذيب التهذيب .182 9
( )6الجرح والتعديل .83 8
( )7تقرلب التهذيب ص.223
الضعفاء الكبير للعقيلي .207 1
()8
ّ
( )9الجرح والتعديل .83 8
( )10المجروحين بن حبان .182 1
( )11تهذيب التهذيب .182 9
( )12تهذيب التهذيب .182 9
( )13أنظر :تقرلب التهذيب ص ،212من تكلم فيل وهو مو ق ص ،13ال قات للعجلي  ،173 2ال قات بن حبان
.202 1
( )14أنظ ككر :تقرل ككب الته ككذيب ص ،197ته ككذيب الته ككذيب  ،023 9ال ق ككات للعجل ككي  ،119 1ال ق ككات ب ككن حب ككان
 ،018 2سير أعالم النبالء.132 1
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ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
"وم َح هم نكد ب نكن َمي نمكون" صكدوق لكل اوهكام ،ولكم
إسناده ضعيف؛ فيل " نم َح همد بن نخَليد" مجهكول ،ن
أقف لل على متابعة.
حديث رقم (:)10

*******

ضلعف
خرجكل ابكن سكعد بإسلناد فيله ّ
قال ابكن رجكب . . ." :وأمكا أمكره  بتجهيكز جكيش أسكامة :فقكد ّ
ئ ال َخي َكل َنح َكو الَبلَقكاء
كول ه
عن عروة  -مرسكال  ،-قكالَ :ك َ
َم َكرهن أَن نيكوط َ
كان َرنس ن
كام َة َوأ َ
نس َ
َّللا َ قكد َب َعك َ أ َ
َّللا 
كول ه
ام نة َوأَص َح ناب نل َيتَ َج هه نزو َن َوَقد َعس َك َر بال نجرفَ ،فاشتَ َكى َرنس ن
نس َ
َحي ن نقت َل أنَبوهن َو َجعَفرَ ،ف َج َع َل أ َ

كام َة»،
ُّهكا الهن ن
َو نه َو َعَلى َذل َك ن هم َو َج َد مكن َنفسكل َر َ
احكة َفخ ّكر َعاصكبا َأر َس نكل َفَق َ
نس َ
كاس أَنفك نذوا َبعك َ أ َ
كال« :أَي َ
()1
َّللا .
ول ه
َ َال َ َم هرات ،ن هم َد َخ َل الهنب ُّي َ فاستنع هز بل َفتننوّف َي َرنس ن

نص الحديث من الطبقات المبري:
الزهككر ّيَ ،عككن نعككروَة بككن ُّ
َّللاَ ،عككن ُّ
كان
أَخ َب َرَنككا نم َح همك نكد بك نكن نع َمك َكرَ ،حكهد َني نم َح همك نكد بك نكن َعبككد ه
كالَ :كك َ
الزَبيككرَ ،قك َ
َ
كام نة
ول ه
َم َرهن أَن نيوط َ
َرنس ن
نس َ
ئ ال َخي َل َنح َو الَبلَقاء َحي ن نقت َل أنَبوهن َو َجعَفرَ ،ف َج َع َل أ َ
ام َة َوأ َ
نس َ
َّللا َ قد َب َع َ أ َ

كك نك هم َو َجك َكد مككن َنفسككل
كول ه
َّللا َ و نهك َكو َعَلككى َذلك َ
َوأَصك َكح ناب نل َيتَ َج ههك نكزو َن َوَقككد َعسك َكك َر بككال نجرفَ ،فاشككتَ َكى َرنسك ن
كي 
كام َة»َ ،ك َكال َ َمك هكرات ،نك هم َد َخك َكل الهنبك ُّ
ُّهككا الهنك ن
َر َ
احككة َفخك ّكر َعاصككبا َأر َسك نكل َفَقك َ
نسك َ
كاس أَنفك نذوا َبعك َ أ َ
كال« :أَي َ
َّللا .)2(" 
ول ه
َفاستنع هز بل َفتننوّف َي َرنس ن

أولا :تخريج الحديث:

لم أقف لل على تخرلا.
ثانيا :رجال اإلسناد:
الواقد ُّي ،متروك مع سكعة علمكل ،مكن التاسكعة ،مكات سكنة
 .2نم َح همند ن
بن نع َم َر بن َواقد األَسَلم ُّيَ ،
()3
سبع ومائتين ولل مان وسبعون ،روى لل ابن ماجل.

( )1فتح الباري ،كتاب الصالة ،باب الخوخة والممر في المسجد.083 0 ،
( )2الطبقات الكبري بن سعد .118 1

( )3أنظككر :تقرلككب التقرلككب ص ،198المجككروحين ،193 1الكاشككف  ،132 1الضك ّكعفاء والمتككروكين بككن الجككوزي
.87 0
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ُّ
الم َكدن ُّي ،صكدوق لكل
 .1نم َح همند ن
بن َعبد هللا بن نمسلم بن نع َبيد هللا بن َعبد هللا بن ش َهاب الزهر ُّيَ ،
()1
أوهام مدلس ،من السابعة ،مات سنة ا نتين وخمسين ،روى لل الجماعة.
بن مسلم بن نع َبيد هللاُّ ،
الزهر ّي ،قة ،سبقت ترجمتل حدي
 .0نم َح همند ن ن

رقم (.)20

 .1نعروة بن ُّ
الع هوام ،أبو عبد هللا المكدني ،قكة فقيكل مشكهور ،مكن ال ال كة ،مكات سكنة
الزَبير بن َ
َ
()2
أربع وتسعين على الصحيح ،ومولده في أوائل خالفة ع مان ،روى لل الجماعة.
ثالثا :الحكم على الحديث:
وم َح همك نكد بككن عبككد هللا مككدّلس مككن
إسلللناده منكلللر؛ فيككل " نم َح همك نكد بك نكن نع َمك َكر َ
الواقككد ُّي " متككروك ،ن
يصرح(.)3
يصرح بالسما  ،ولم ّ
ال ال ة ،ولجب أن ّ
*******
حديث رقم (:)14
ن
ضعف ،عن أبي أمامكة ،عكن النبكي :
قال ابن رجب . . ." :وفي (مسند اإلمام أحمد) بإسناد فيه ّ
()4
ص نارنكم).
(َلتن َس ُّو هن ُّ
ص َارنكم أَو َلتنخ َ
وه نكمَ ،وَلتنغ ن
وف أَو َلتنط َم َس هن نو نج ن
الصنف َ
طَف هن أَب َ
ض هن أَب َ
نص الحديث من مسند أحمد:
َّللا بن َزحرَ ،عن على بن َيز َلدَ ،عن الَقاسكم،
ض َرَ ،عن نع َبيد ه
َحهد ََنا نقتَي َب نة ب نن َسعيدَ ،حهد ََنا َبك نر ب نن نم َ
ضك هكن
ام ك َةَ ،عككن َرنسككول ه
كالَ « :لتن َسك ُّكو هن ُّ
كوه نكمَ ،وَلتنغم ن
وف أَو َلتنط َم َسك هكن نو نجك ن
الصك نكف َ
َّللا  أَهنك نكل َقك َ
نم َ
َعككن أبككي أ َ

ص نارنكم».
ص َارنكم أَو َلتنخ َ
طَف هن أَب َ
أَب َ

()5

أولا :تخريج الحديث:
خرج ك ك كل الروي ك ك كاني فك ك ككي مسك ك ككنده ( ،183 1ح ،)2130والطب ارنك ك ككي فك ك ككي الكبيك ك ككر (،120 8
أ ّ
ح ،)7829من طريق بكر بن مضر ،به ،بنحوه.

ضعفاء الرجال .012 7
( )1تقرلب التهذيب ص ،193الكامل في ّ
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص ،089ال قات للعجلي  ،200 1سير أعالم النبالء .112 1
( )3طبقات المدّلسين ص ،12ت .231
ُّ
امة َوَب َعد َهاَ.117 1 ،
( )4فتح الباري ،كتاب األذان ،باب تَسوَية الصفوف عن َد اإل َق َ
( )5مسند أحمد ،229 01 ،ح.11112
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ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:

ه
اء ،قة بت ،سبقت ترجمتل حدي
 .2نقتَي َب نة ن
بن َسعيد بن َجميل ال َقف ُّي ،أنَبو َر َج َ
ض َر بن نم َح همد المصر ُّي ،قة بت ،من ال امنة ،مات سنة ال
بن نم َ
َ .1بك نر ن
()1
وسبعون ،روى لل الجماعة إ ابن ماجل.
َّللا ب نن َزحر ه
الضمر ُّي ،ضعيف يعتبر بل ،سبقت ترجمتل حدي
 .0نع َبيند ه

وسبعين ولل نيف

رقم (.)11

األلهاني ،ضعيف جدا ،سبقت ترجمتل حدي
َ .1عل ُّي ب نن َيز َلد بن أبي هالل،
ُّ
الد َمشق ُّي ،صدوق يغرب ،سبقت ترجمتل حدي
بن َعبد ه
الرح َمن ّ
 .2الَقاس نم ن

رقم (.)28

رقم (.)18

رقم (.)11

ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:

إسناده ضعيف؛ فيل "عبيد هللا بن زحر" ضعيف ،و"علكي بكن يزلكد " ضكعيف جكدا ،و"القاسكم
بكن عبكد الككرحمن " صكدوق يغكرب" ،وقككال ابكن الجكوزي " :عبيككد هللا يكروى عكن علككى بكن يزلككد

نسخة باطلة "(.)2
حديث رقم (:)13

*******

كاحَ ،واضكرنبوا َعَليكل بالغرَبكال)،
قال ابكن رجكب . . ." :فكي حكدي عائشكة ،عكن الهنب
كي ( :أَعلننكوا ّ
الن َك َ
ّ
()3
ضعف.
خرجه الترمذي وابن ماجه ،بإسناد فيه ّ
و ّ
نص الحديث من سنن ابن ماجه:
اس،
يسى ب نن ني ن
َحهد ََنا َنص نر ب نن على ال َجه َ
ون َسَ ،عن َخالد بن إلي َ
ضم ُّيَ ،وال َخل ن
يل ب نن َعمروَ ،قا َ َ :حهد ََنا ع َ
كاح،
يع َة بن أبكي َعبكد ال هكرح َمنَ ،عكن الَقاسكمَ ،عكن َعائ َشك َةَ ،عكن الهنب
كال« :أَعلننكوا َهك َذا ّ
الن َك َ
َعن َرب َ
كي َ ق َ
ّ
َواضرنبوا َعَليل بالغرَبال»(.)4

( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،217الكاشف  ،172 2ال قات للعجلي  ،121 2ال قات بن حبان .231 1
الضعفاء والمتروكين بن الجوزي .211 1
()2
ّ
( )3فتح الباري ،كتاب أبواب العيدين ،باب سنة العيدين ألهل اإلسالم.111 8 ،
( )4سنن ابن ماجل ،كتاب النكاح ،باب إعالن النكاح ،122 2 ،ح.2892
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أولا :تخريج الحديث:
خرجل سعيد بن منصور(الوصايا ،ما جاء في نكاح السر ،130 2 ،ح ،)102وابن راهويل
أ ّ
(،091 1ح ،)912وأبو بكر الشافعي في الفوائد الشهيرة( ،299 2ح ،)781وأبو نعكيم فكي

الحلية ( ،)112 0والبيهقكي( ،170 7ح ،)21198جميعهم من طريق عيسي بلن يلونس،
به ،بنحوه.

خرجك ك كل الترم ك ككذي(النك ك ككاح ،م ك ككا ج ك ككاء ف ك ككي إع ك ككالن النك ك ككاح،093 0،ح ،)2389وأب ك ككو نع ك ككيم
وأ ّ
األصككبهاني فككي تارلخككل ( ،)121 2ملللن طريلللق عيسلللي بلللن ميملللون ،علللن القاسلللم ،علللن
للاج ند ،واض نللربوا علي ن
لله نبالللدف ن
عائشللة ،بلفللظ (أعلننللوا هللذا النّنكللاح ،واجعلللوه نفللي المس ن
وف)،
وعيسي بن ميمون ،ضعيف جدا(.)1

ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
ان بككن أبككي األَزد ُّي ،قككة بككت ،طلككب للقضككاء
صككه َب َ
َ .2نصك نكر بك نكن علككى بككن َنصككر بككن علككى بككن ن
()2
فامتنع ،من العاشرة ،مات سنة خمسين أو بعدها ،روى لل الجماعة.
بن نع َم َرو ال قفي ،صدوق ،سبقت ترجمتل حدي
َ .1
الخلي نل ن

رقم (.)12

الهمك َكدان ُّي ،قككة مككأمون ،مككن ال امنككة،
 .0عي َسككى بك نكن نيككونن َس بككن أبككي إسك َكح َ
اق َعمككرو بككن َعبككد هللا َ
()3
مات سنة سبع و مانين وقيل سنة إحدى وتسعين ،روى لل الجماعة.
صخر بن أبي َجهم ،أبو الهي م ،القرشكي ،العكدوي ،متكروك الحكدي  ،مكن
َ .1خالند ب نن الي َ
اس بن َ
()4
السابعة ،روى لل الترمذي ،وابن ماجل.
كي ،قكة فقيكل مشكهور ،مكن الخامسكة ،مكات سكنة سككت
َ .2ربي َعك نة ب نكن أبكي َعبكد ال هكرح َمن َف ُّكروخ التهيم ُّ
()5
و ال ين على الصحيح ،روى لل الجماعة.
ضعفاء الرجال .128 1
( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،112تارلخ اإلسالم  ،170 1الكامل في ّ
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص ،212مشيخة النسائي ص ،72سير أعالم النبالء  ،200 21الكاشف .029 1

( )3أنظك ككر :تقرلك ككب التهك ككذيب ص ،112شك ككيوخ ابك ككن وهك ككب ص ،298ال قك ككات للعجلك ككي  ،133 1الطبقك ككات الكبك ككري
 ،188 7سير أعالم النبالء .189 8
( )4أنظككر :تقرلككب التهككذيب ص ،287الضك ّكعفاء الصككغير ص ،22الكامككل فككي ضك ّكعفاء الرجككال  ،120 0الضك ّكعفاء
الضعفاء والمتروكين للنسائي ص.01
والمتروكين بن الجوزي ،112 2
ّ
( )5أنظر :تقرلب التهذيب ص ،137الكاشف  ،090 2ال قات للعجلي  ،028 2اإلرشاد للخليلكي  ،138 2تهكذيب
الكمال .210 9
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الصّديق ،قة بت ،سبقت ترجمتل حدي
 .1الَقاس نم ن
بن نم َح همد بن أبي َبكر ّ

رقم (.)08

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

اس" متروك.
إسناده منكر؛ فيل " َخالند ب نن الي َ

حديث رقم (:)12

*******

خر ابن ماجكل بإسناد ضلعيف جلداَ ،عكن ابكن َعهبكاس ،أ ه
كي َ « ن َهكى أَن
َن الهنب ه
قال ابن رجب..." :و ّ
السك َكال نح فككي بك َكالد اإلسككالم فككي العيك َكدين إ ه أَن َي نكككو َن ب َحضك َكرة ال َعك نكدّو» ،وفككي إسككناده :إسككماعيل بككن
نيلك َكب َس ّ

زلاد ،متروك.

()1

نص الحديث من سنن ابن ماجه:
يل بك نكن زَلككادَ ،عككن ابككن
كالَ :حكهد ََنا إسك َكماع ن
كالَ :حكهد ََنا َنائك نكل بك نكن َنجككيح َقك َ
َحكهد ََنا َعبك نكد النقك ُّكدوس بك نكن نم َح همككد َقك َ
طككاءَ ،عككن ابككن َعهبككاس ،أ ه
السك َكال نح فككي بك َكالد اإلسككالم فككي
نجك َكرلاَ ،عككن َع َ
َن الهنبك ه
كي َ « ن َهككى أَن نيلك َكب َس ّ
()2
الع َيدين إ ه أَن َي نكو َن ب َحض َرة ال َعند ّو».
أولا :تخريج الحديث:
خرج كل الطب ارنككي فككي المعجككم األوسككط ( ،118 7ح ،)7139علللن مح َّملللد بلللن أبلللان ،وفككي
أ ّ
الرحم نن التسترني.
المعجم الكبير ( ،282 22ح ،)22113عن س نعيد بن عب ند َّ
كالهما عن عبد القدوس بن مح َّمد ،به ،بنحوه.
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
 .2عبككد النقك ُّكدوس بككن مح همككد ،أَبككو بكككر الع ه
طككار ال َبصككر ّي ،مككن الحاديككة عشكرة ،روى لككل البخككاري،
َ ن
ن
َ
ن نَ
()3
والترمذي ،والنسائي ،وابن ماجل.

( )1فتح الباري ،كتاب أبواب العيدين ،باب ما يكره من حمل السالح في العيد والحرم.121 8 ،
الس َكالح فكي َيكوم عيكد،127 2 ،
( )2سنن ابن ماجكل ،كتكاب إقامكة الصكالة والسكنة فيهكا ،بكاب َب ن
كاء فكي نلكبس ّ
كاب َمكا َج َ
ح.2021
( )3تقرلب التهذيب ص.013
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قككال أبككو حككاتم ":صككدوق"( ،)1وقككال النسككائي ":قككة"( ،)2وذككره ابككن حبككان فككي ال قككات( ،)3وقككال
الدارقطني ":قة "( ،)4وقال الذهبي ":قة "(.)5
وقال مسلمة" :

بأس بل"( ،)6وقال ابن حجر" :صدوق "(.)7

ويميل الباح

إلى  " :تو يق الراوي ".

َ .1نائ ك نكل ب ك نكن َنج ككيح ،أب ككو س ككهل البص ككري أو البغ ككدادي ،ض ككعيف ،م ككن التاس ككعة ،روى ل ككل اب ككن
()8
ماجل.
()9

الس نكون ُّي ،متروك كذبوه ،من ال امنة ،روى لل ابن ماجل.
يل ب نن زَلاد ه
 .0إس َماع ن
العزلز بن نج َرلا ،قة وكان يدلس ،سبقت ترجمتل حدي رقم (.)22
الملك ن
بن َعبد َ
َ .1عبند َ

بن أبي َرَباح أَسَل َم النق َرش ُّي ،قة فقيل ،ك ير اإلرسال،من ال ال ة ،مات سنة أربع عشرة
َ .2ع َ
اء ن
طن
()10
علي المشهور ،وقيل تغير بأخرة ،ولم يك ر ذلك منل ،روي لل الجماعة .
ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
الس نكون ُّي "متروك".
يل ب نن زَلاد ه
إسناده منكر؛ فيل َنائ نل ب نن َنجيح "ضعيف" ،و إس َماع ن
()11
يصرح بالسما  ،بل عنعن.
وابن جرلا من المرتبة ال ال ة في المدّلسين  ،ولم ّ

*******
( )1الجرح والتعديل .27 1
( )2مشيخة النسائي ص.92
( )3ال قات بن حبان .129 8
( )4سؤا ت الحاكم للدارقطني ص.110
( )5تارلخ اإلسالم .221 1

( )6تهذيب التهذيب .073 1
( )7تقرلب التهذيب ص.013
( )8أنظ ككر :تقرل ككب الته ككذيب ص ،229الكاش ككف  ،021 1الكام ككل ف ككي ض ك ّكعفاء الرج ككال  ،012 8الض ك ّكعفاء الكبي ككر
للعقيلي ،020 1المجروحين .13 0
( )9أنظككر :تقرلككب التهككذيب ص ،237المجككروحين  ،219 2الكاشككف  ،111 2الضك ّكعفاء والمتككروكين بككن الجككوزي
 ،220 2الكامل .223 2
( )10أنظككر  :تقرلككب الته ككذيب ص ،092الكاشككف  ،12 1ال قككات للعجلككي  ،202 1ال قككات بككن حبككان ،298 2
الطبقات الكبري .118 2

( )11طبقات المدّلسين ص  ،12ت.80
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حديث رقم (:)11
خر أبو يعلى الموصلي بإسناد ضعيفَ ،عن أبي َبرَزَة األَسَلمي« ،أ ه
َن الهنب هي
قال ابن رجب . . ." :و ّ
ّ
()1
َ رَف َع َي َديل في ُّ
طيل».
اض إب َ
الد َعاء َحتهى نرئ َي َب َي ن
نص الحديث من مسند أبي يعلى الموصلي:
ان بككن
ضككيلَ ،عككن َيزلك َكد بككن أبككي زَلككادَ ،عككن نسكَلي َم َ
َحكهد ََنا ال َح َسك نكن بك نكن َح همككاد ال نكككوف ُّيَ ،حكهد ََنا نم َح همك نكد بك نكن نف َ
صككاح نب َهككذه الكهدار َعككن أبككي َبككرَزَة األَس كَلمي،
َعمككرو بككن األَحك َكوص األَزد ّيَ ،قك َ
كالَ :حكهد َني أنَبككو هك َكاللَ ،
ّ
()2
َن الهنب هي َ رَف َع َي َديل في ُّ
«أ ه
طيل».
اض إب َ
الد َعاء َحتهى نرئ َي َب َي ن
أولا :تخريج الحديث:
خرجك كل الرويك كاني ف ككي مس ككنده ( ،012 1ح ،)2011علللن ابلللن نإسلللحاَ علللن أبلللي نعللليم
أ ّ
َّ
الطحَّان ،عن مح َّمد بن فضيل ،به ،بنحو لفظه.
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:

حمككاد ه
كوراق ،أبككو علككي ،قككة ،مككن العاش كرة ،مككات سككنة مككان
الضك ّكب ّي ن
الكك ُّ
كوفي الك ّ
 .2ال َح َسك نكن بك نكن ّ
ّ
()3
و ال ين ،روى لل النسائي.
ان ه
الضّب ُّي ،أبو عبد الرحمن الكوفي ،صدوق عارف رمي بالتشيع،
ضيل بن ََزَو َ
بن نف َ
 .1نم َح همند ن
()4
من التاسعة ،مات سنة خمس وتسعين ومائة ،روى لل الجماعة.
الهاشككم ُّي ،ضككعيف كبككر فتغيككر وصككار يككتلقن ،والجمهككور علككى تضككعيف
َ .0يزلك نكد بك نكن أبككي زَلككاد َ
()6
حدي ل( ،)5من الخامسة ،مات سنة ست و ال ين ،روى لل الجماعة إ البخاري تعليقا.
ان بن َعمرو بن األَح َوص األَزد ّي ،من ال ال ة ،روى لل األربعة.
 .1نسَلي َم َ

( )1فتح الباري ،كتاب ا ستسقاء ،باب رفع اإلمام يده في ا ستسقاء.128 9 ،
( )2مسند أبي يعلي الموصلي ،101 20 ،ح .7113
()3
()4
()5
()6

()7

أنظر :تقرلب التهذيب ص ،213الكاشف  ،011 2ال قات بن حبان  ،272 8تارلخ بغداد .117 8
أنظر :تقرلب التهذيب ص ،231الكاشف  ،122 1ال قات للعجلي  ،123 1الجرح والتعديل .27 8
هدي الساري ،مقدمة فتح الباري ص.129
أنظر :تقرلب التهذيب ص ،132سؤا ت البرقاني ص ،71الكاشف  ،081 1أحوال الرجال ص.222

( )7تقرلب التهذيب ص.120
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وذكره ابن حبان في ال قات( ،)1وقال الذهبي " :قة"( ،)2وقكال ابكن حجكر " :مقبكول"( ،)3وقكال
ابن الَق ه
طان " :مجهول"(.)4
ن
ويميل الباح

إلى قول ابن حجر " :مقبول اذا توبع ،وا فلين".

 .2أنَبو ه َالل ال َع ّك ُّي ،قال البزارََ " :ي نر َمع نروف"( ،)5وقال ابن أبي حكاتم " :روى عكن علكى 
روى عنل أبو بردة ابن أبي موسى سمعت أبي يقول ذلك "(.)6
ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
ان بن َعمرو" لين الحكدي  ،و "
بن أبي زَلاد" ضعيف ،و " نسَلي َم َ
إسناده ضعيف؛ فيل " َيزلند ن
أنَبو ه َالل ال َع ّك ُّي " َير معروف.
ضعف الحدي  :حسين سليم أسد :فقال إسناده ضعيف.
وقد ّ
حديث رقم (:)17

()7

*******

كت َعَلكى رسكول هللا
قال ابن رجب . . ." :وروى الطبراني بإسناد ضعيف ،عن ابن عباس ،قالَ :د َخل ن
()8
صّلي نمحتَبيا نم َحّل َل األَزَرار».
َ و نه َو « ني َ
نص الحديث من المعجم المبير للطبراني:
ه
صكالح بكن َخي َكرَة ال َواسكط ُّي ،حكد نا نم َح هم نكد
يم ب نن أَح َم َد بن َمرَو َ
ان ال َواسط ُّي ،حد نا نع َم نر ب نكن َ
َحد ََنا إب َراه ن
ص كّلي
كت َعَلككى الهنبك
ابك نكن الَفضككلَ ،عككن نكككرزَ ،عككن َع َ
كالَ :د َخلك ن
طككاءَ ،عككن ابككن َعهبككاسَ ،قك َ
كي َ و نهك َكو «ني َ
ّ
نمحتَبيا نم َحّل َل األَزَرار»(.)9

( )1ال قات بن حبان .021 1
( )2الكاشف .110 2
( )3تقرلب التهذيب ص.120
( )4تهذيب التهذيب .121 1
()5
()6
()7
()8

البحر الزخار .023 9
الجرح والتعديل .121 9
مسند أبي يعلي الموصلي ،101 20 ،ح .7113
فتح الباري ،كتاب الصالة ،باب الصالة في القميص والسراولل والتبان والقباء.092 1 ،

( )9المعجم الكبير ،221 22 ،ح.22001
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أولا :تخريج الحديث:

أخرجكل أبككو نعككيم ( )80 2عللن سللليمان بللن أحمللد عللن نإبلر ن
اهيم بللن أحمللد ،عللن مح َّمللد بللن
ّ
الفض نل ،عن كرز ،عن طاووس ،ع نن اب نن عَّباس ،به ،بنحوه.

ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
ان ال َواسط ُّي ،قال الدارقطنيَ " :لي َس بالَقو ّي"( ،)1وقال الذهبي :مات
يم ب نن أَح َم َد بن َمرَو َ
 .2إب َراه ن
()2
قبل التسعين ومائتين.
صككالح بككن َخيك َكرَة ال َواسككط ُّي ،قككال العقيلككي" :
 .1نع َمك نكر بك نكن َ
بل"( ،)3وقال الذهبي " :حدي ل منكر "(.)4

يتَككابع عَلككى حدي ككل ،وَ يعككرف إ ه
َ ن َن
ن َن َ
َ

اسكان ُّي ،ككذبوه ،مكن ال امنكة ،مكات سكنة مكانين ومائكة ،روى
 .0نم َح همند ب نن الَفضل بكن َعطهيك َة ال نخ َر َ
()5
لل الترمذي ،ابن ماجل.
 .1نكرنز ب نن َوَب َرَة ال َحار ُّي ،ال نكوف ُّي ،قة ،من ال ال ة ،روى لل النسائي في مسند علي.
بن أبي َرَباح أَسَل َم النق َرش ُّي ،قة ،ك ير اإلرسال ،سبقت ترجمتل حدي
َ .2ع َ
اء ن
طن

()6

رقم (.)82

ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:

صالح" حدي ل منكر.
إسناده منكر؛ فيل " نم َح همند ب نن الَفضل " كذبوه ،و" نع َم نر ب نن َ
********

( )1سؤا ت الحاكم للدارقطني ص.232
( )2ميزان ا عتدال .28 2

الضعفاء الكبير للعقيلي.271 0
()3
ّ
الضعفاء ص.191
( )4ديوان
ّ

( )5أنظ ككر :تقرل ككب الته ككذيب ص ،231الكاش ككف  ،123 1الض ك ّكعفاء الص ككغير ص ،211الض ك ّكعفاء الكبي ككر،213 1
سؤا ت البرقاني للدارقطني ص.12
( )6أنظر :تقرلب التهذيب  ،112سير أعالم النبالء  ،81 1ال قات للعجلي  ،111 1ال قات بن حبان .17 9
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حديث رقم (:)11
كول
قال ابن رجب . . ." :و ّ
خر ابن عدي بإسناد ضلعيف ،عكن عمكار بكن ياسكر ،قكالَ ":قكال لكي َرنس ن
()1
ام".
ه
َّللا  أَوتر َقب َل أَن تََن َ
ضعفاء الرجال:
نص الحديث من المامل في ّ
يع ب نن َبدر
صورَ ،حهد َنا ه
َحهد ََنا الهي م بن خلفَ ،حهد َنا الَقاس نم ب نن َزَكرلها بن د َينارَ ،حهد َنا إس َح ن
الرب ن
اق ب نن َمن ن
َّللا  أَوتكر َقب َكل
كول ه
وسى بن َمي َس َرَة َعن َمالك بكن د َينكار َعكن خكالس َعكن َع همكارَ ":قكال لكي َرنس ن
َعن نم َ
()2
أَن تَنام ،صالة ه
الليل َم َنى َم َنى".
ََ َ ن

أولا :تخريج الحديث:
ام) ،و وقفت للجزء ال اني من
لم أقف للجزء األول من الحدي على تخرلا (أَوتر َقب َل أَن تََن َ
الحككدي (صككالة ه
الليككل َم َنككى َم َنككى) علككى شككاهد مككن حككدي ابككن عمككر( )3كمككا عنككد البخككاري
َ ن
ومسلم.
ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
الهيك َ نم
َ .2
َوَالَ

كات فككي أ ََوائككل َسك َكنة َسككبع
بك نكن َخَلككف بككن نم َح همككد بككن َعبككد الك هكرح َمن الك ُّكدور ُّي ،قككة حككافظَ ،مك َ
()4
مائة.
َ

 .1الَقاسك نكم بك نكن َزَكرهلككا بككن د َينككار ،أبككو دمحم الكككوفي ،قككة ،مككن الحاديككة عشكرة ،مككات سككنة خمسككين،
()5
روى لل مسلم ،والترمذي ،والنسائي ،وابن ماجل.
رقم (.)28

السنلوَلي ،قة ،سبقت ترجمتل حدي
 .0إس َح َ
صور َ
اق بن َمن ن
السعد ُّي ،متروك ،سبقت ترجمتل حدي
 .1ه
يع ب نن َبدر التهميم ُّي ه
الرب ن

رقم (.)79

وسككى بككن َمي َسك َكرَة ،أنَبككو عككروة المككدني ،قككة ،مككن السادسككة ،مككات بعككد ال ال ككين ،روى لككل أبككو
 .2نم َ
()6
داود.
كك بك نكن دي َنككار ،أنَبككو َيح َيككى ال َبصككر ُّي ،مككن الخامسككة ،مككات سككنة ال ككين أو نحوهككا ،روى لككل
َ .1مالك ن
( )1فتح الباري ،أبواب الوتر ،باب ساعات الوتر.209 9 ،
()2
()3
()4
()5

ضعفاء الرجال .02 1
الكامل في ّ
صحيح البخاري ،231 2 ،ح ،171صحيح مسلم  ،221 2ح.719
أنظر :سير أعالم النبالء  ،111 21تارلخ بغداد .91 21
أنظر :تقرلب التهذيب ص ،123تهذيب التهذيب  ،020 8ال قات بن حبان  ،28 9مشيخة النسائي ص.70

( )6أنظر :تقرلب التهذيب ص ،221الكاشف  ،038 1الطبقات الكبري –متمم التابعين  -ص.012
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البخاري تعليقا ،واألربعة.

()1

قال ابن سعد " :قة ك ير الحدي

"( ،)2وقال النسائي " :قة "( ،)3وقال الدارقطني " :قة"(،)4

وذكك كره اب ككن حب ككان ف ككي ال ق ككات( ،)5وق ككال ال ككذهبي " :ص ككدوق"( ،)6وق ككال اب ككن حج ككر" :ص ككدوق
عابد"( ،)7وقال األَزدي " :يعرف ولنكر"(.)8

وهو كما قال ابن حجر والذهبي " :صدوق ".
اله َجر ُّي ،قة ،من ال انية ،روى لل الجماعة.
 .7خالَ نس ن
بن َعمرو َ

()9

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

يع ب نن َبدر" متروك الحدي .
إسناده منكر؛ فيل " ه
الرب ن
حديث رقم (:) 19

*******

قككال ابككن رجككب . . ." :وخك ّكر ابككن ماجككل بإسللناد فيلله ضل ّلعف ،عككن سككعد القككرظ ،أن النبككي َ " ذ َبك َكح
ط َرف ُّ
طرلق َبني نزَرلق ب َيده ،ب َشف َرة".)10(.
الزَقاقَ ،
أنضحيهتَ نل ،عن َد َ
نص الحديث من سنن ابن ماجه:
ه
َّللا ،
كالَ :حكهد ََنا َعبك نكد الك هكرح َمن بك نكن َسككعد بكن َع همككار بككن َسككعد ،نمك َكؤّذن َرنسككول ه
كام بك نكن َع همككار َقك َ
َحكد ََنا ه َشك ن
ط َكرف ُّ
الَ :حهد َني أبيَ ،عن أبيلَ ،عن َجّده ،أ ه
طرلكق
ول ه
الزَقكاقَ ،
َّللا َ « ذ َب َح أنضكحيهتَ نل ،عن َكد َ
َن َرنس َ
َق َ
َبني نزَرلق ب َيده ،ب َشف َرة»(.)11

( )1تقرلب التهذيب ص.227

( )2الطبقات الكبري .110 7
( )3من تكلم فيل وهو مو ق ص.227
( )4سؤا ت البرقاني للدارقطني ص.11
( )5ال قات بن حبان .080 2
( )6من تكلم فيل وهو مو ق ص.227
( )7تقرلب التهذيب ص.227
( )8تهذيب التهذيب .21 23
ضعفاء الرجال .213 0
( )9أنظر :تقرلب التهذيب ص ،297الكاشف  ،077ال قات للعجلي  ،008 2الكامل في ّ
( )10فتح الباري ،أبواب العيدين ،باب النحر والذبح بالمصلي.29 9 ،
( )11سنن ابن ماجل ،كتاب األضاحي ،باب من ذبح أضحية بيده ،2321 1 ،ح.0221
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أولا :تخريج الحديث:
خرجك كل الطب ارن ككي ف ككي الكبي ككر ( ،09 1ح ،)2118والبيهق ككي ف ككي الكب ككري ( ،)101 10ملللن
أ ّ
طريق نهشام بن ع َّمار ،به ،بجزء من لفظ الحديث.
خرجكل الحككاكم ( ،730 0ح )1221مللن طريللق عبللد َّ بللن الزبيل نلر الحميل نلدي ،عللن عبللد
وأ ّ
الرحمن بن سعد ،به ،بجزء من لفظ الحديث.
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
بن َع همار ،صدوق كبر فصكار يكتلقن فحدي كل القكديم أصكح ،سكبقت ترجمتكل حكدي
ام ن
 .2ه َش ن
(.)79

رقكم

عم ككار ب ككن س ككعد الق ككرظ ،ض ككعيف ،م ككن الس ككابعة ،روى ل ككل اب ككن
َ .1عب ككد ال ك هكرح َمن ب ككن س ككعد ب ككن ّ
()1
ماجل.
عمار بن سعد القرظ ،مستور ،من السادسة ،روى لل ابن ماجل.
 .0سعد بن ّ

()2

ظ بن َعائذ ،ال نم َؤّذ نن ،مقبول ،من ال ال ة ،روى لل ابن ماجل(.)3
َ .1ع هم نار ب نن َسعد الَق َر ن

ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:

كار
إسناده ضعيف؛ فيل " َعبد ه
عمار" مستور ،و" َع هم ن
الرح َمن بن سعد" ضعيف ،و" سعد بن ّ
اب نن َسعد" مقبول.
وقد ذكرت كتب المختلطين " هشام بن عمار " ولم يتميز سما الراوي حال ا ختالط.
*******

ضعفاء الرجال .237 2
( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،012الكاشف  ،119 2الكامل في ّ
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص ،101الكاشف  ،103 2تهذيب التهذيب .179 0
الضعفاء الكبير للعقيلي .028 0
( )3أنظر :تقرلب التهذيب ص ،137ال قات بن حبان ،117 2
ّ
( )4أنظر :الكواكب النيرات  ،111 2والمختلطين ص ،211ا َتباط ص.011
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حديث رقم (:) 92
قككال ابككن رجككب . . ." :وقككد نروي عككن علككي ،أنككل كككان يومككا علككى المنبككر ،فضككحك ضككحكا مككا رئككي
ه
َّللا
ظ َه َر َعَلي َناَ ،وأ ََنا َم َع َرنسول ه
طالبَ ،
الَ :ذ َكر نت َقو َل أبي َ
ضحك أَك َ َر من نلَ ،حتى َب َدت َن َواج نذهن ،ن هم َق َ
َّللا  إَلككى
كول ه
كالَ :مككا َذا تَصك َكن َعان َيككا ابك َكن أَخككي؟ «َفك َكد َعاهن َرنسك ن
ص كّلي معككل بك َكبطن َنخَل ك َةَ ،فَقك َ
َ ،وَنحك نكن نن َ
ض كح َك تَ َع ُّجبككا لَقككول
كالَ :مككا ب هالككذي تَصك َكن َعان َبككأسَ ،وَلكككن َو ه
َّللا َ تَعنلك َكوني اسككتي أ ََبككداَ ،و َ
اإلسككالم»َ ،فَقك َ
خرجل اإلمام أحمد بإسناد فيه ضعيف(.)1
أبيل"ّ ،
نص الحديث من مسند أحمد:
الَ :سمع نت أبي ني َح ّكد ن ،
َحهد ََنا أنَبو َسعيدَ ،موَلى َبني َهاشمَ ،حهد ََنا َيح َيى ب نن َسَل َم َة َيعني اب َن نك َهيلَ ،ق َ
ضكحكا أَك َ َكر من نكلَ ،حتهكى َب َكدت
الَ :أرَي ن
ضكح َك َ
ضكح َك َعَلكى المن َبكر َلكم أ ََرهن َ
كت َعلًّيكاَ ،
َعن َحهب َة ال نع َرن ّيَ ،ق َ
صّلي
طالبَ ،وأ ََنا َم َع َرنسول ه
ظ َه َر َعَلي َنا أنَبو َ
طالبَ ،
الَ :ذ َكر نت َقو َل أبي َ
َن َواج نذهن ،ن هم َق َ
َّللا َ ،وَنح نن نن َ
كالَ :مكا ب هالكذي
الَ :ما َذا تَص َن َعان َيا اب َن أَخي؟ «َف َد َعاهن َرنسو نل ه
َّللا  إَلكى اإلسكالم»َ ،فَق َ
ب َبطن َنخَل َةَ ،فَق َ
ضح َك تَ َع ُّجبا لَقول أبيل ،ن هم
تَص َن َعان َبأس ،أَو ب هالذي تَنقو ن َبأسَ ،وَلكن َو ه
َّللا َ تَعنل َوني استي أ ََبداَ ،و َ
ه
ف أه
كك َ -ككال َ مك َكرار َ -لَقككد
كك مككن َهككذه األن همككة َع َبك َكد َك َقبلككي ََيك َكر َنبّيك َ
َن َعبككدا َلك َ
كال « :الل نه ك هم َ أَعتَككر ن
َقك َ
ه
اس َسبعا»(.)2
صّل َي الهن ن
صلي نت َقب َل أَن ني َ
َ
أولا :تخريج الحديث:
خرج كل الطيالسككي ( ،222 2ح ،)281والب كزار فككي مسككنده ( ،029 1ح ،)722مللن طريللق
أ ّ
يحيي بن سلمة ،به ،بنحو لفظه.
ثاني ا :رجال اإلسناد:
البصككر ّي ،لقبككل َجرَدقككة ،مككن التاسككعة ،مككات سككنة سككبع
َ .2عبككد الك هكرح َمن بككن َعبككد ه
َّللا بككن نع َبيككد َ
()3
وتسعين ومائة ،روى لل البخاري ،والنسائي ،وابن ماجل.
وقال ابن َمعين ،وأحمد ،والدارقطني ،والبغوي ،والطبراني ،وابن شاهين ،والذهبي " :قة"(.)4
( )1فتح الباري ،كتاب اآلذان ،باب الكالم في األذان.031 2 ،
( )2مسند أحمد ،212 1 ،ح.771
( )3تقرلب التهذيب ص.011

( )4أنظر :الجرح والتعديل  ،121 2الكاشف  ،100 2تارلخ أسماء ال قات ص.217
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وقككال أبككو حككاتم " :مككا كككان بككل بككأس" ،وقككال السككاجي :يهككم فككي الحككدي  ،وقككال ابككن حجككر:

"صدوق ربما أخطأ"( ،)1وقال أحمد " :ك ير الخطأ "(.)2
ويميل الباح

إلى أنل " :صدوق ربما أخطأ" كما قال ابن حجر.

َ .1يح َيى ب نن َسَل َم َة بن نك َهيل ال َحض َرم ُّي ال نككوف ُّي ،متكروك وككان شكيعيا ،مكن التاسكعة ،مكات سكنة
()3
تسع وسبعين ومائة ،روى لل الترمذي.
الحض َرم ُّي التّنع ُّي ،قة يتشيع ،من الرابعة ،روى لل الجماعة.
َ .0سَل َم نة ن
صين َ
بن نك َهيل بن نح َ

()4

ام ك نة ،الكككوفي ،ص كدوق لككل أَككالط وكككان َاليككا فككي
َ .1حهب ك نة بك نكن نجك َكولن ال نع َرنك ُّ
كي ال نكككوف ُّي ،أنَبككو نق َد َ
()5
التشيع ،من ال انية ،مات سنة ست وسبعين ،روى لل النسائي.
ثالث ا :الحكم على الحديث:
إسناده منكر؛ فيل " َيح َيى ب نن َسَل َم َة" متروك ،و" َحهب نة ب نن نج َولن" صدوق لل أَالط.
*******

حديث رقم (:)90
صكهكلى هللان َعَليككل َو َسكهكل َم -
قككال ابككن رجككب . . ." :وقككد روي مككن حككدي سككلمان الفارسككي ،أن النبككي َ -
(
ان
علمل التشهد حرفا حرفا  -فذكر م ل حدي تشهد ابكن مسكعود سكواء ،قكال :كم قكال :نقل َهكا يكا َسكل َم َ

)
خرجك كل البك كزار ف ككي (مس ككنده) وف ككي إس ككناده
يه ككا َحرف ككا َوَ تَ ككننقص من َه ككا َحرف ككا ّ .
ص ك َكالت َك َوَ تَ ككزد ف َ
ف ككي َ
()6
ضعف.
ّ

( )1تقرلب التهذيب ص.011

الضعفاء الكبير للعقيلي .012 1
( )2ميزان ا عتدال ،271 1
ّ
ضعفاء الرجال ،13 9
( )3أنظر :تقرلب التهذيب ص ،292المجروحين  ،221 0الكامل في ّ
( )4أنظ ككر :تقرل ككب الته ككذيب ص ،118الكاش ككف  ،121 2ال ق ككات للعجل ككي  ،112 2ال ق ككات ب ككن حب ككان ،027 1
الطبقات الكبري.021 1

ضعفاء الرجال  ،022 0تهذيب التهذيب .271 1
( )5أنظر :تقرلب التهذيب ص ،223الكامل في ّ
( )6فتح الباري ،كتاب اآلذان ،باب التشهد في اآلخرة.002 7 ،
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نص الحديث من مسند البزار :
ه
كالَ :حكهد َني
يم ب نن َعبد ه
ال :أَخ َب َرَنكا َمسكَل َم نة ب نكن ه
الصكلتَ ،ق َ
ال :أَخ َب َرَنا بش نر ب نن نع َبيدَ ،ق َ
َّللاَ ،ق َ
َحد ََنا إب َراه ن
ه
نعّل نم َك
الَ :سأَل نت َسل َم َ
ال :أ َ
ان الَفارس هيَ ،عن الت َش ُّهد َفَق َ
نع َم نر ب نن َيز َلد األَزد ُّيَ ،عن أَبي َراشد ال َعبس ّيَ ،ق َ
ه
ه
َّللا ه
ه
كات هّلِل
صككلى هللان َعَليككل َو َسككل َمَ ،فأ َ
َخك َذ ب َيككدي َف َعل َمنككي الته َشك ُّكه َد َحرفككا َحرفككا  :التهحهيك ن
َك َمككا َعل َمنيككل َرنسك ن
كول ه َ
ه
َّللا
السك َكال نم َعَلي َنككا َو َعَلككى ع َبككاد ه
كي َوَرح َم ك نة ه
َّللا َوَب َرَكاتنك نكل ،ه
كات ،ه
َو ه
ُّهككا الهنبك ُّ
ات َوالطّي َبك ن
الص كَل َو ن
السك َكال نم َعَليك َ
كك أَي َ
َّللان َوأَشك َكهند أ ه
ان نقل َهككا فككي
ين ،أَشك َكهند أَن َ إَلك َكل إ ه ه
ه
كالَ « :يككا َسككل َم ن
الصككالح َ
َن نم َح همككدا َعبك نكدهن َوَرنسككونل نل ،ن ك هم َقك َ
يها َحرفا َوَ تَننقص من َها َحرفا»
ص َالت َك َوَ تَزد ف َ
َ

()1

.

أولا :تخريج الحديث :
خرجل الطبراني في الكبير (،111 1ح ،)1272من طريق نبشر بن عبيلدة الد ن
َّارنسلي ،بله،
أ ّ
بنحوه.

ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:

الخهتل ُّي ،قال الخطيب البغدادي  ":قة"
 .2إب َراهيم بن َعبد ه
َّللا بن ال نج َنيد ،أبو إسحاق ن
ارسي .
 .1بشر بن نع َبيد ،أبو
علي الهد ُّ
ّ
ضعف أَيضا "(.)3
قال ابن عدي" :منكر الحدي عن األئمةَ ،بين ال ّ
()4
ه
كال األَزد ّي ":
َ .0مسَل َمة بن ه
ال أنَبو َحاتم ال هكراز ّي َ ":مت نكروك َ
الحكدي " َ ،وَق َ
الصلت ،الشيبان ُّيَ ،ق َ
الحدي "(. )5
َ
ضعيف َ
()2

.

 .1نع َم ككر ب ككن يزل ككد ،أنَب ككو حف ككص األزدي ،ق ككال ال ككدارقطني ":مت ككروك"( ،)6وق ككال ال ككذهبي  ":منك ككر
الحدي "(. )7

 .2أَبو َراشد ال َعبسي ،مجهول ،لم أقف لل علي ترجمة .
ّ
ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:

الصلت ،و نع َمر بن يزلد" متروكين .
إسناده منكر ؛ فيل " بشر بن نع َبيد ،و َمسَل َمة بن ه
*********

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

مسند البزار ،197 1 ،ح.1202
تارلخ بغداد . 229 1
ضعفاء الرجال .273 1
الكامل في ّ
الجرح والتعديل بن أبي حاتم .119 8
الضعفاء والمتروكين بن الجوزي .229 0
ّ
سؤا ت البرقاني للدارقطني ص.22
ميزان اإلعتدال .102 0
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ضعفها ابن رجب بقوله "في إسناده نظر".
المبحث الثاني :نماذج من األحاديث التي ّ
حديث رقم (:)90
كال:
قال ابن رجكب . . ." :وخ ّكر أبكو داود بإسلناد فيله نظلر ،أن النبكي َ ( ن َكزَل بتَنب َ
كوك إَلكى َنخَلكة َفَق َ
()1
صهلى إلي َها).
« َهذه قبَلتنَنا» ،ن هم َ
نص الحديث من سنن أبي داود:
ان ب نن َد ناوَدَ ،قا َ َ :حهد ََنا اب نن َوهب ،أَخ َب َرني نم َعاوَيةن،
َحهد ََنا أَح َمند ب نن َسعيد ال َهم َدان ُّي ،ح َو َحهد ََنا نسَلي َم ن
كال
َعن َسعيد بن ََزَو َ
انَ ،عن أبيل ،أَهن نل َن َزَل بتَنب َ
وك َو نه َو َحا ٌّ َفإ َذا نه َكو ب َرنجكل نمق َعكد َف َسكأََل نل َعكن أَمكره َفَق َ
كال:
كول ه
نحّد ن َك َحدي ا َف َال تن َحّد بل َما َسمع َت أَّني َح ٌّ
َّللا َ ن َكزَل بتَنب َ
َل نلَ :سأ َ
كوك إَلكى َنخَلكة َفَق َ
كي ،إ هن َرنس َ
«هذه قبَلتننا» ،ن هم ه
ه
ص َكالتََنا
كالَ« :ق َ
َ
َ
صلى الي َها َفأَقَبل نت َوأ ََنا نَ َالم أَس َكعى َحتكى َم َكرر نت َبي َن نكل َوَبي َن َهكا َفَق َ
ط َكع َ
َ
َّللان أَ َ َرهن» َف َما نقم نت َعَلي َها إَلى َيومي َه َذا.
ط َع ه
َق َ

()2

أولا :تخريج الحديث:
خرج كل البخككاري فككي التككارلخ الكبيككر ( ،)012 8والبيهقككي فككي الكبككري (،)0192 ،2/390
أ ّ
والطبراني في الشاميين ( ،292 0ح ،)1317من طريق معاوية بن صالح ،به ،بنحوه.
خرج ك ك كل أبك ك ككو داود (الصك ك ككالة ما يقطك ك ككع الصك ك ككالة ،288 2 ،ح ،)731و ابك ك ككن أبك ك ككي شك ك ككيبة
وأ ّ
(الصك ك ككلوات مك ك ككن كك ك ككان يك ك ك كره أن يمك ك ككر بك ك ككين يك ك ككدي الرجك ك ككل ،121 2 ،ح ،)1913وأحمك ك ككد

( ،220 17ح ،)21138والبخك ك ككاري فك ك ككي التك ك ككارلخ الكبيك ك ككر ( ،)012 8والبيهقك ك ككي(،093 1
ح )0189جميعهم من طريق س نع ن
يد ب نن عب ند الع نز ن
يز عن موالى لني نزيلد ب نلن ننملران ،علن ي نزيلد
بن ننمران ،بنحوه.
ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:

الهم َدان ُّي ،من الحادية عشرة ،مات سنة كال
 .2أَح َمند ن
بن َسعيد بن بشر أنَبو َجعَفر َ
()3
روى لل أبو داود.

( )1فتح الباري ،كتاب الصالة ،باب الصالة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل.72 1 ،
( )2سنن أبي داود ،كتاب الصالة ،باب ما يقطع الصالة ،288 2 ،ح.737
( )3تقرلب التهذيب ص.79
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ق ككال العجل ككي " :ق ككة"( ،)1وق ككال الس ككاجي " :ب ككت"( ،)2وذكككره اب ككن حب ككان ف ككي ال ق ككات( ،)3وق ككال
الذهبي " :بأس بل "( ،)4وقال ابن حجر " :صدوق"( ،)5وقال النسائي " :ليس بالقوي"(.)6
ويميل الباح

إلى أنل " :صدوق" كما قال ابن حجر.

بن َح هم ناد ه
الربيكع ،قكة لكم يكتكلم فيكل أحكد بحجكة ،مكن
المهكر ُّي ،أنَبكو ه
الزه َران ُّ
بن َد ناوَد ن
ان ن
 .1نسَلي َم ن
كيَ ،
()7
العاشرة ،مات سنة أربع و ال ين ،روى لل البخاري ،ومسلم ،وأبو داود ،والنسائي.
بن َوهب بن نمسلم الفهر ُّي ،قة حافظ ،سبقت ترجمتل حدي
َ .0عبند هللا ن
صالح بن نح َدير ،صدوق ،سبقت ترجمتل حدي
 .1نم َعاوَي نة ن
بن َ

ان ،الشامي ،من السادسة ،روى لل أبو داود.
َ .2سعيد بن ََزَو َ

رقم (.)11

رقم (.)17

()8

ذكره ابن حبان في ال قات( ،)9وقال الذهبي " :ما رأيت لهم فيل و في أبيل كالمكا ،و يكدرى

من هما و من المقعد"( ،)10قال ابن حجر " :مستور"(.)11
ويميل الباح

إلى كالم ابن حجر " مستور".

ان الشامي ،والد سعيد ،مجهول ،من الرابعة ،روى لل أبو داود.
ََ .1زَو َ

()12

 .7رجل ،أسم مبهم ،ولم يعرف من هو.
ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:

إسناده ضعيف؛ فيل " رجل " مبهم ،و"َزوان" مجهول ،و"سعيد بن َزوان " مستور.
*******

( )1ال قات للعجلي .292 2

( )2تهذيب التهذيب .02 2
( )3ال قات بن حبان .18 8
( )4ميزان ا عتدال .233 2
( )5تقرلب التهذيب ص.79
( )6مشيخة النسائي ص.27
( )7أنظر :تقرلب التهذيب ص ،122الكاشف  ،129 2مشيخة النسائي ص ،88تهذيب التهذيب .281 1
( )8تقرلب التهذيب ص.113
( )9ال قات بن حبان .021 1
( )10ميزان ا عتدال .221 1
( )11تقرلب التهذيب ص.113
( )12أنظر :تقرلب التهذيب ص ،111تهذيب التهذيب .111 8
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حديث رقم (:)94
خرجل الطبراني بإسناد فيه نظر ،عن حمكاد بكن سكلمةَ ،عكن أبكي التههيكاحَ ،عكن
قال ابن رجبّ . . ." :
كالَ " :وي َكح ابكن نس َكمهي َة ،تَقنتنل نكل
أ ََنس ،أن النبي َ ك َ
ان َيبني ال َمسج َد ،وككان َع هم ن
صكخ َرتَينَ ،فَق َ
كار َيحم نكل َ
الف َئ نة ال َباَ َي نة"(.)1
نص الحديث من المعجم األوس :
ه
الراز ُّي ،حد ََنا أنَبو َسعيدَ ،موَلى َبني َهاشم ،حد ََنا َح هم ناد
ف ه
َحهد ََنا ه
الصائ نغ ،حد ََنا أَح َمند ب نن نع َم َر ال َعال ن
اب نن َسَل َم َةَ ،عن أبي التهيهاحَ ،عن أ ََنس بن َمالكك« ،أ ه
كار
كول ه
كان َيبنكي ال َمسكج َدَ ،وَك َ
َّللا َ ك َ
كان َع هم ن
َن َرنس َ
كالَ ":وي َكح ابكن نسك َكمهي َة ،تَقنتنل نكل الف َئك نة ال َباَ َيك نة "َ ،لكم َيكرو َهك َذا ال َحكدي َ َعككن
صكخ َرتَينَ ،فَق َ
اب نكن َياسكر َيحم نكل َ
الراز ُّي»(.)2
َح هماد بن َسَل َم َة إ ه أنَبو َسعيد َموَلى َبني َهاشم ،تََف هرَد بل أَح َمند ب نن نع َم َر ه
أولا :تخريج الحديث:
خرج كل ابككن سككعد( ،)113 2وأبككو يعلككي(،290 7ح،)1283والبيهقككي فككي د ئككل النبككوة (1
أ ّ
،)223جميعهم من طريق عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح عن أنس ،به ،بنحوه.
خرج كل الخطيككب البغككدادي ( ،122 0ح ،)820ملللن طريلللق الحسلللن البصلللري تلللابب أبلللي
وأ ّ
التياح عن أنس  ،بنحوه.
ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
()3

مائتَين.
الم ّك ّي ،ه
الصائغ ،أنَبو َعبد هللا ،قة ،مات َس َن َة إح َدى َوتسعي َن َو َ
 .2نم َح همند ن
بن على َ
ه
ف ال هكراز ُّي ،قككال ابكن حبككان " :شكيخ يكروى عكن عبككد الكرحمن بككن مغكراء،
 .1أَح َم نكد بك نكن نع َم َكر ال َعككال ن
()4
وروى عنل يعقوب بن سفيان الفارسي وقال كتبت عنل بمكة" ،وقال الهي مي " :لم أعرفل".
ويميل الباح

إلى أنل " :ضعيف".

َّللا ،أبو سعيد ،صدوق ربما أخطأ ،سبقت ترجمتل حدي
الرح َمن بن َعبد ه
َ .0عبد ه

رقم (.)93

( )1فتح الباري ،كتاب الصالة ،باب التعاون في بناء المسجد.021 0 ،
( )2المعجم األوسط  ،118 1ح.1022
( )3أنظر :سير أعالم النبالء  ،119 20سؤا ت حمزة للدارقطني ص ،70ال قات بن حبان .221 9
( )4أنظر :مجمع الزوائد  ،111 7ال قات بن حبان . 11 8
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البصر ُّي ،قة ،سبقت ترجمتل حدي
َ .1ح هم ناد ن
بن َسَل َم َة بن دي َنار َ

رقم (.)13

بن نح َميد ُّ
البصر ُّي ،أنَبو التهيهاح ،مشهور بكنيتل ،قكة بكت ،مكن الخامسكة ،مكات
َ .2يزلند ن
الض َبع ُّي َ
()1
سنة مان وعشرلن ،روى لل الجماعة.
ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
إسللناده ضللعيف ؛ لضك ّكعف أحمككد بكن عمككر ،وبسككبب عبككد الكرحمن بككن عبككد هللا صككدوق ك يككر
الخطكأ ،لكنهمككا توبعكا فككي هكذا الحككدي  ،وللحكدي متابعككة مكن طرلككق عبكد الكوار بكن سككعيد،
كما هو ظاهر في التخرلا  .وعليل يصبح الحدي

حسنا لغيره .

********
حديث رقم (:)93
قال ابن رجب . . ." :وفي (سنن أبكي داود) بإسناد فيه نظلر ،عكن ابكن عمكر ،أنكل نهكى عكن سكجود
ال ككتالوة بع ككد الص ككبح ،وق ككال " :ه
كانَ ،فَل ككم
كف َرنس ككول ه
َّللا َ ،و َم ك َكع أب ككي َبك ككرَ ،و نع َم ك َكرَ ،و نع َم ك َ
ص ككلي نت َخل ك َ
َ
()2
َيسجندوا حتهى تَطنلع ه
الشم نس".
ن َ
َ
نص الحديث من سنن أبي داود:
ه
يمك ك َة
َحك كهد ََنا َعب ك نكد ه
َّللا ب ك نكن ه
كارَ ،حك كهد ََنا أنَب ككو َبح ككرَ ،حك كهد ََنا َاب ك ن
كت ب ك نكن نع َم ك َ
الصك كبهاح ال َعط ك ن
كارَةَ ،حك كهد ََنا أنَب ككو تَم َ
ص َكالة
كت أَنق ُّ
الَ :ل هما َب َع َنكا ه
كال :نكن ن
الرك َ
كال أنَبكو َد ناوَدَ « :يعنكي إَلكى ال َمد َينكة»َ ،ق َ
كبَ ،ق َ
ال نه َجيم ُّيَ ،ق َ
كص َبع َكد َ
الصككبحَ ،فأَسككجدَ ،فنهككاني ابككن عمككر أَنتَككل َك َكال َ مككرار ،نك هم عككادَ ،فَقككال« :إّنككي ه
َّللا
كف َرنسككول ه
ُّ
َ َ
صككلي نت َخلك َ
َ
ن نََ
َ
َ
نن ََ
()3
ان َ ،فَلم َيسجندوا حتهى تَطنلع ه
الشم نس» .
َ ،و َم َع أبي َبكرَ ،و نع َم َرَ ،و نع َم َ
ن َ
َ
أولا :تخريج الحديث:
خرجل البيهقي في الكبري ( ،112 1ح ،)0778من طريق أبي داود ،بنحوه.
أ ّ
خرجل ابن أبي شكيبة (الصكالة من قكال صكالة بعكد الفجكر ،201 1 ،ح ،)7008وأحمكد
وأ ّ

( ،093 8ح ،)1772من طريق وكيب ،تابب أبي بحلر فلي الروايلة علن ثابلت بلن عملارة،

( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،133الكاشف  ،082 1ال قات للعجلي  ،012 1تهذيب التهذيب .013 22
( )2فتح الباري ،كتاب مواقيت الصالة،

يتحرى الصالة قبل َروب الشمس.22 2 ،

الصبح ،12 1 ،ح.2122
يمن َيق َأنر ال هسج َد َة َبع َد ُّ
( )3سنن أبي داود ،كتاب الصالة ،باب ف َ
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به ،بلفظ (صليت مب رسول هللا  وأبي بكر وعملر وعثملان ،فلال صلالة بعلد الغلداة حتلى
تطلب يعني الشمس).

ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
الهاشم ُّي ،أبو دمحم ،قة ،من كبكار الحاديكة عشكره ،مكات سكنة خمسكين،
بن ه
َ .2عبند هللا ن
الصبهاحَ ،
()1
روى لل الجماعة إ ابن ماجل.
البصر ُّي ،ضكعيف ،مكن التاسكعة،
َ .1عبد ه
نمية ،أبو بحر ال هَقف ُّي البكر ُّ
الرح َمن بن نع َمان بن أ ّ
اوي َ
()2
مات سنة خمس وتسعين ومائة ،روى لل أبو داود ،وابن ماجل.
كي َبصككر ٌّي ،أ ََبككو َمالككك ،مككن السادسككة ،مككات سككنة تسككع وأربعككين ومائككة،
كارَة ال َح َنفك ُّ
َ .0ابك ن
كت بك نكن نع َمك َ
()3
روى لل أبو داود ،والترمذي ،والنسائي.
قال ابن معين " :قة"( ،)4وقال النسائي" :
ابن حبان في ال قات(.)7

َبأ َس بل"( ،)5وقال الدارقطني " :قكة"( ،)6وذككره

وقال أحمد " :ليس بل بأس"( ،)8وقال الذهبي " :صدوق"(.)9
َوَقال أنَبو حاتم " :ليس عندي بالمتين"( ،)10وقال ابن حجر " :صدوق فيل لين"(.)11
ويميل الباح

إلى أنل " :صدوق".

( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،038سير أعالم النبالء  ،113 21مشيخة النسائي ص.93

( )2أنظككر :تقرلككب التهككذيب  ،011الكاشككف ،101 2الضك ّكعفاء والمتككروكين بككن الجككوزي  ،97 1الضك ّكعفاء الكبيككر
للعقيلي  ،002 1تهذيب التهذيب .111 1
( )3تقرلب التهذيب ص.201

( )4تارلخ ابن معين –الدوري.002 1-
( )5تهذيب التهذيب .22 1

( )6سؤا ت البرقاني للدارقطني ص.29
( )7ال قات بن حبان .217 1
( )8العلل ومعرفة الرجال – عبد هللا .231 1-
( )9الكاشف .181 2
( )10الجرح والتعديل .112 1

( )11تقرلب التهذيب ص.201
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الباب الثاني
منهج ابن رجب في تضعيف

يم َة ال نه َجيم ُّي ال َبصر ُّي ،قة ،من ال ال ة ،مشهور بكنيتل ،مكات سكنة
َ .1
طر ن
لف ب نن نم َجالد ،أنَبو تَم َ
()1
سبع وتسعين ،روى لل الجماعة إ مسلم.
ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
إسلناده ضلعيف؛ فيككل " َعبكد ال هكرح َمن بكن نع َمككان" ضكعيف ،وقكد تابعكل وكيككع بكن الجكراح وهككو
قة كما هو مبين في التخرلا ،فيرتقي الحديث إلى الحسن لغيره.
*******
حديث رقم (:)92
كس
قال ابكن رجكب . . ." :و ّ
خرجكل الطب ارنكي مكن حكدي سكهل بكن سكعد ،عكن النبكي  ،قكالَ َ ( :يجل ن
()2
الرنجل وأبيل في ال َمجلس) ،وفي إسناده نظر.
الرنج نل َبي َن ه
ه
نص الحديث من المعجم األوس

للطبراني:

ال :حد نا
َحهد ََنا َعبند ه
ال :حد نا نم َح همند ب نن َحبيب بن نم َح همد ال َج نارود ُّي َق َ
َّللا ب نن نم َح همد بن َعبد ال َعزلز َق َ
الرنج نكل
كول ه
كس ه
َّللا َ َ « :يجل ن
كال َرنس ن
كالَ :ق َ
َعبند ال َعزلز ب نن أبي َحازمَ ،عن أبيلَ ،عكن َسكهل بكن َسكعد َق َ
الرنجل َوابنل في ال َمجلس»(.)3
َبي َن ه

أولا :تخريج الحديث:
أخرجل ابن الجعد (ص ،100ح ،)1917من طريق مح َّمد بن ح نب ن
يب ،به ،بنحوه.
ّ
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
وي ،الحكافظ الصكدوق مسكند عصكره ،مكات
َ .2عبد ه
َّللا بن نم َح همد بن َعبد العزلز ،أبو القاسم َ
الب َغ ّ
()4
سنة ال مائة وسبعة عشر.

( )1أنظككر :تقرلككب التهككذيب ص ،181الكاشككف  ،220 2ال قككات بككن حبككان  ،092 1الطبقككات الكبككري ،221 7
سؤا ت البرقاني للدارقطني ص.08
( )2فتح الباري ،كتاب الجمعة ،باب

يفرق بين ا نين يوم الجمعة.137 8 ،

( )3المعجم األوسط ،028 1 ،ح.1119

( )4أنظر :لسان الميزان  ،211 1تارلخ اإلسالم  ،010 7ال قات ممن لم يقع في الكتب الستة .221 1
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كارود ُّي ال َبصكر ُّي ،قكال الخطيكب البغكدادي " :ككان صكدوقا"(،)1
 .1نم َح همند ب نن َحبيب بكن نم َح همكد ال َج ن
وقال ابن حجرَ " :مزه الحاكم النيسابوري وأتى بخبر اتهم بسكنده"( ،)2وذككره ابكن حبكان فكي
ال قات( ،)3وقال الذهبي " :وكان صدوقا "(.)4
ويميل الباح

إلى أنل " :صدوق " ،كما قال الخطيب والذهبي.

الم َدن ُّي ،من ال امنة ،مات سنة أربع و مانين ،روى
العزلز ن
َ .0عبند َ
بن أبي َحازم َسَل َم َة بن دي َنار َ
()5
لل الجماعة.
قككال ابككن معككين " :قككة صككدوق ،لككيس بككل بككأس"( ،)6وقككال النسككائي " :قككة ،لككيس بككل بككأس"(،)7
وقال العجلي " :قة"( ،)8وذكره ابن حبان في ال قات( ،)9وقال ابن نمير " :قة"( ،)10وقال ابن
بشكككوال " :قككة"( ،)11قككال الككذهبي " :أحككد ال قككات"( ،)12وقككال أحمككد" :

أبو حاتم " :صالح الحدي "( ،)14وقال ابن حجر " :صدوق فقيل"(.)15
ويميل الباح

بككأس بككل"( ،)13وقككال

إلى " تو يق الراوي ".

كي ،أنَبككو َحككازم ،قككة عابككد ،مككن الخامسككة ،مككات فككي خالفككة
المخ نزومك ُّ
المككدين ُّي َ
َ .1سكَل َم نة بك نكن دي َنككار َ
()16
المنصور ،روى لل الجماعة.
( )1تارلخ بغداد .87 0
( )2لسان الميزان .22 7

( )3ال قات بن حبان .223 9
( )4تارلخ اإلسالم .920 2
( )5تقرلب التهذيب ص.021
( )6تهذيب التهذيب .000 1
( )7تهذيب التهذيب .000 1
( )8ال قات للعجلي .92 1
( )9ال قات بن حبان .227 7
( )10تهذيب التهذيب .000 1

( )11شيوخ ابن وهب ص.278
( )12ميزان ا عتدال .111 1
( )13سؤا ت أبي داودألحمد ص.112
( )14الجرح والتعديل .080 2
( )15تقرلب التهذيب ص.021

( )16أنظر :تقرلب التهذيب ص ،117الكاشف  ،121 2تهذيب التهذيب  ،210 1الجرح والتعديل .229 1
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ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:

إسناده حسن؛ فيل " نم َح همد بن َحبيب" صدوق.

*******

حديث رقم (:)91
قكال ابككن رجككب . . ." :وخك ّكر أبككو داود نحككوه مككن حككدي
نظر وانقطاع(.)1

َحكككيم بككن حك َكزام ،عككن النبككي  بإسللناد فيلله

نص الحديث من سنن أبي داود:
ُّ
ه
يم َةَ ،عن َحككيم
ص َدَق نة َيعني اب َن َخالدَ ،حهد ََنا الش َعي ُّيَ ،عن نزَف َر بن َو َ
ام ب نن َع همارَ ،حهد ََنا َ
َحد ََنا ه َش ن
كام فيكل
ول ه
الَ « :ن َهى َرنس ن
بن ح َزام ،أَهن نل َق َ
َّللا  أَن نيستََق َاد في ال َمسجد ،وأن تنن َش َد فيل األَش َع نار ،وأن تنَق َ

ود»(.)2
ال نحند ن

أولا :تخريج الحديث:
خرج ك ك ك كل أحمك ك ك ككد ( ،011 11ح ،)22283والطب ارنك ك ك ككي ( ،131 0ح ،)0203والك ك ك ككدارقطني
أ ّ
( ،12 1ح ،)0232واب ككن ش ككاهين ف ككي ناس ككخ الح ككدي

(ص ،181ح ،)119والبيهق ككي ف ككي

الصغري ( ،211 1ح ،)0107من طرَ عن الشعي نثي ،به ،بنحوه.

امك ك َة ال نحك نكدود ف ككي ال َم َس ككاجد،211 2 ،
وأ ّ
خرج كل مرفوع ككا ابككن أب ككي شككيبة (الح ككدود َم ككن َكككرَه إَق َ
ح ،)18117وأحمد ( ،011 11ح ،)22279والطبراني ( ،131 0ح ،)0202ملن طريلق
محمد بن عبد هللا الشعيثي ،عن العباس بن عبد الرحمن المدني ،عن حكيم ،بنحوه.
َّ

ثاني ا :رجال اإلسناد:

بن َع همار ،صدوق ،كبر فصار يتلقن فحدي ل القديم أصح ،سكبقت ترجمتكل حكدي
ام ن
 .2ه َش ن
(.)79

رقكم

الد َمشق ُّي ،قة ،من ال امنة ،مات سكنة إحكدى وسكبعين،
ص َدَق نة ب نن َخالد ،أنَبو ال َعبهاس النق َرش ُّي ّ
َ .1
()3
روى لل البخاري ،وأبو داود ،والنسائي ،وابن ماجل.
( )1فتح الباري ،كتاب الصالة ،باب الشعر في المسجد.000 0 ،
( )2سنن أبي داود ،كتاب الحدود ،باب في إقامة الحد في المسجد.1193 ،217 1 ،
( )3أنظر :تقرلب التهذيب ص ،172ال قات للعجلي  ،111 2تهذيب التهذيب  ،121 1الطبقات الكبري .119 7
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 .0دمحم بن َعبد هللا بن المهاجر ُّ
كقي ،صكدوق ،مكن السكابعة ،مكات سكنة
الدمش ُّ
الش َعي ُّي النصريّ ،
()1
بضع وخمسين ،روى لل األربعة.
يمة بن مالك ،النصري الدمشقي ،من ال ال ة ،روى لل أبو داود.
 .1نزَفر بن َو َ

()2

ذكره ابن حبان فكي ال قكات( ،)3وقكال دحكيم " :قكة "( ،)4وقكال ابكن حجكر " :مقبكول "( ،)5وقكال

ابن القطان" :

يعرف ".

ثالثا :الحكم على الحديث:
يمككة و َحكككيم بككن حك َكزام " ،وكككذلك فككإن نزَفككر
إسللناده ضللعيف؛ فيككل انقطككا بككين " نزَفككر بككن َو َ
"مقبول " ،قال دحيم" :زفر قة ،ولم يلق حكيم بن حزام "(،)6
و"هشام بن عمار"اختلط ولم يتميز سما الراوي عنل( ،)7ولل متابعكة مكن طرلكق العبكاس بكن
عبد الرحمن المدني( ،)8وهو مستور واإلسناد ضعيف ،ولرتقكي بالمتابعكة إلكى درجلة الحسلن

لغيره.

*******

( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،193تهذيب التهذيب  ،183 9ال قات بن حبان  ،137 7الكاشف .293 1
( )2تقرلب التهذيب ص.122

( )3ال قات بن حبان .111 1
( )4تهذيب التهذيب .018 0
( )5تقرلب التهذيب ص.122
( )6تهذيب التهذيب .018 0
( )7أنظر :الكواكب النيرات  ،111 2والمختلطين ص ،211ا َتباط ص.011
( )8قال عنل ابن حجر " مستور " ،من ال ال ة ،ص.190

110

الباب الثاني

الفصل الثاني :نماذج من األحاديث التي ضعّفها ولُ يصرّ ح ببيا العلة

منهج ابن رجب في تضعيف

المبحللث الثالللث :نمللاذج مللن األحاديللث التللي ضل ّلعفها ابللن رجللب بقوللله " ل يصللح إسللناده
وغيرها من األلفاظ القريبة".
حديث رقم (:)97
قال ابن رجب . . ." :قال وكيع :حد نا سفيان ،عن عمر بن سعيد بن أبي حسين المكي ،أن مؤذنا
أذن فط ككرب ف ككي أذان ككل ،فق ككال ل ككل عم ككر ب ككن عب ككد العزل ككز (أذن أذان ككا س ككمحا ،وا فاعتزلن ككا) ،وخ ك ّكر
()1
الدارقطني هذا مرفوعا من حدي ابن عباس ،واسناده ل يصح.
نص الحديث من سنن الدارقطني:
اق ب نكن أبكي
َحهد ََنا على ب نن نم َح همد المصكر ُّي ,حكد نا مق َكد نام ب نكن َد ناوَد ,حكد نا علكى ب نكن َمع َبكد ,حكد نا إس َكح ن
َّللا  نم َكؤّذن نيطكر نب,
كان ل َرنسكول ه
,عن َع َ
الَ :ك َ
,عن ابن نج َرلا َ
َيح َيى ال َكعب ُّي َ
طاء َ ,عن ابن َعبهاس َ ,ق َ
ان أَ َذ نان َك َسهال َسمحا َوا ه َف َال تن َؤّذن»(.)2
ول ه
ان َسمح َسهل َفإن َك َ
َّللا « :األَ َذ ن
ال َرنس ن
َفَق َ
أولا :تخريج الحديث:
خرجك ك كل اب ك ككن ش ك ككاهين ف ك ككي الترَي ك ككب فض ك ككائل األعم ك ككال (ص ،212ح ،)211وال ك ككدارقطني
أ ّ
( ،112 1ح )2877كالهما بنفس اإلسناد والمتن.
ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:

 .2علي بن نم َح همد بن أَح َمد بن الحسن أنَبو الحسن الواعظ المعروف بالمصري ،مات سنة مان
و ال ين و ال مائة ،قال الخطيب البغدادي " :كان قة أمينا عارفا"(.)3

الرَعين ُّي المصر ُّي.
بن َد ناوَد بن عي َسى بن َتليد ُّ
 .1مق َد نام ن
()4
الرَو َايككة"(،)5
ك
ب
كن
ك
ك
ي
كم
ك
ل
:
ي
كد
ك
ن
الك
و
كر
ك
م
ع
كو
ك
َب
أ
كال
ك
ق
و
،
ُّ
َ
َ
ن
َ
كالمح نمود فككي ّ
َ
ن
َ
َقك َ
كال الهن َسككائ ُّيَ " :لككي َس ب َقككة" َ
َ
وَقككال ال كهدارنقطن ُّي " :ضككعيف"( ،)6وَق ككال ابككن يككونس :ه
"تكل نم كوا في ككل"( ،)7وقككال ابككن أبككي ح ككاتم:
َ
َ َ ن ن نَ
َ
َ َ
( )1فتح الباري ،كتاب اآلذان ،باب رفع الصوت بالنداء.128 2 ،

يها ،111 2 ،ح.927
امة َواخت َالف ّ
( )2سنن الدارقطني ،كتاب الصالةَ ،ب ن
الرَو َايات ف َ
اب ذكر اإل َق َ
( )3أنظر :تارلخ بغداد  ،218 20تارلخ اإلسالم .729 7
( )4لسان الميزان .211 8
( )5سير أعالم النبالء .012 20
( )6لسان الميزان .211 8

( )7تارلخ ابن يونس المصري .181 2
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"تكلموا فيل "( ،)1وقال مسلمة بن قاسم " :رواياتل
ويميل الباح

بأس بها"(.)2

إلى أنل " صدوق ".

الرّق ُّي ،قة فقيل ،من كبار العاشرة ،مات سكنة مكاني عشكرة،
العبد ُّي ه
َ .0عل ُّي ن
بن َمع َبد بن َشهداد َ
()3
روى لل الترمذي ،والنسائي.
()4

اق ب نن أبي َيح َيى ال َكعب ُّي ،قال ابن حجر " :هالك يأتي بالمناكير عن األ بات".
 .1إس َح ن
العزلز بن نج َرلا ،قة فقيل فاضل ،سبقت ترجمتل حدي رقم (.)22
الملك ن
بن َعبد َ
َ .2عبند َ

بن أبي َرَباح أَسَل َم النق َرش ُّي ،قة ،ك ير اإلرسال ،سبقت ترجمتل حدي
َ .1ع َ
اء ن
طن
ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:

رقم (.)82

اق ب نن أبي َيح َيى ال َكعب ُّي " هالك" ،وأما تدليس ابكن جكرلح فهكو مكن
إسناده منكر؛ فيل " إس َح ن
()5
يصرح بالسما في الحدي .
المرتبة ال ال ة في المدّلسين  ،ولم ّ

حديث رقم (:)91

*******

كال( :إن
قككال ابككن رجككب . . ." :وفككي (مسككند البكزار) ،بإسللناد ل يصللح ،عككن معككاذ ،عككن الهنبك
كي  ،قك َ
ّ
ه
ه
ه
ه
يم)(.)6
يم ،وأن أَتخذ ال َع َ
صا َفَقد ات َخ َذ َها أبي إب َراه ن
أَتخذ المن َب َر َفَقد ات َخ َذهن أبي إب َراه ن
نص الحديث من مسند البزار:
يم
َحهد ََنا َعبند ه
ال :أَخ َب َرَنا نعق َب نة ب نن َخالد ه
َّللا ب نن َسعيد الكند ُّيَ،ق َ
الس نكون ُّيَ ،عن نم َ
وسى بن نم َح همد بن إب َراه َ
ه
ه
ول ه
َ ،عن أبيلَ ،عن ه
َّللا « :إن أَتخذ المن َب َر َفَقكد ات َخك َذهن
ال َرنس ن
الَ :ق َ
السنلول ّيَ ،عن نم َعاذ بن َج َبل َ ق َ
ه
ه
يم َ »و َه َذا ال َحدي ن َ َنعَل نم نل نيرَوى َعن الهنبي
يم  ،وأن أَتخذ ال َع َ
صا َفَقد ات َخ َذ َها أبي إب َراه ن
أبي إب َراه ن
ّ
()7
 إ ه من َه َذا ال َوجل ب َه َذا اإلس َناد.
( )1الجرح والتعديل .030 8
( )2لسان الميزان .211 8
( )3أنظر :تقرلب التهذيب ص ،132الكاشف  ،17 1ال قات للعجلي  ،228 1ال قات بن حبان .117 8
( )4أنظككر :تقرلككب التهككذيب ص ،81 1ميكزان ا عتككدال  ،132 2الكامككل فككي ضك ّكعفاء الرجككال  ،223 2المجككروحين
الضعفاء والمتروكين بن الجوزي .231 2
،207 2
ّ
( )5طبقات المدّلسين ص  ،12ت.80
( )6فتح الباري ،كتاب الجمعة ،باب الخطبة علي المنبر.111 8 ،
( )7مسند البزار ،82 7 ،ح.1101
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أولا :تخريج الحديث:
خرجك كل الشاش ككي ( ،117 0ح ،)2018والطب ارن ككي ف ككي الكبي ككر ( ،217 13ح ،)021وأب ككو
أ ّ
نعككيم أخبككار أصككبهان ( ،)212 1والفككاكهي فككي أخبككار مكككة ( ،278 0ح ،)2981جملليعهم
من طرَ عن عقبة بن عامر ،به ،بنحوه.

خرجل البزار ( ،82 7ح )1101عكن :حميد بلن مسلعدة ،قلال :أخبرنلا نبشلر بلن الفض نلل،
وأ ّ
قال :أخبرنا الجريرني ،عن أبي الورند ،ع نن َّ
اللجال نج ،عن مع ناذ ب نن جبل ،ع نن َّ
الن نب ني .
ّ

ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:

كا ،أنَبكو َسكعيد ،قكة ،مكن صكغار العاشكرة ،مكات سكنة سكبع
َش ُّ
صكين األ َ
َ .2عبند هللا ن
بن َسعيد بكن نح َ
()1
وخمسين ،روى لل الجماعة.
الس نكون ُّي ،من ال امنة ،مات سنة مان و مانين ،روى لل الجماعة.
 .1نعق َب نة ب نن َخالد ه
قككال أحمككد " :قككة "( ،)3وقككال أبككو حككاتم ":مككن ال قككات صككالح الحككدي

()2

بككأس بككل"( ،)4وقككال

النسائي " :ليس بل بأس"( ،)5ذكره ابن حبان في ال قات( ،)6وقال ابن شاهين ":قة"( ،)7وقال

الذهبي ":الحافظ "( ،)8وقال ابن حجر ":صدوق صاحب حدي "(.)9
ويميل الباح

إلى  ":تو يق الراوي".

كي ،منك ككر الح ككدي  ،م ككن السادس ككة ،م ككات س ككنة إح ككدى
يم التهيم ك ُّ
 .0نم َ
وس ككى ب ك نكن نم َح هم ككد ب ككن إب ك َكراه َ
()10
وخمسين ،روى لل الترمذي ،وابن ماجل.
( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،032الكاشف  ،228 2الطبقات الكبري ،122 1ال قات بن حبان .012 8
( )2تقرلب التهذيب ص.091

( )3العلل ومعرفة الرجال –رواية عبد هللا – .231 0
( )4الجرح والتعديل .023 1
( )5تهذيب التهذيب .109 7

( )6ال قات بن حبان .118 7
( )7تارلخ أسماء ال قات ص.270
( )8الكاشف .18 1
( )9تقرلب التهذيب ص.091
( )10أنظ ككر :تقرل ككب الته ككذيب ص ،220ت ككارلخ أس ككماء الض ك ّكعفاء ص ،271الكاش ككف  ،038 1الض ك ّكعفاء الص ككغير
الضعفاء والمتروكين للنسائي ص.92
ص،211
ّ
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الم َكدن ُّي ،قككة لكل أفكراد ،مكن الرابعككة مكات سكنة عشكرلن،
الحكار التهيم ُّ
 .1نم َح هم نكد ب نكن إب َكراهي َم بككن َ
كي َ
()1
روى لل الجماعة.
السنلولي ،لم اقف لل على ترجمة.
.2
ه ّ

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

"السنلولي " لم أقف لل على ترجمة.
وسى ب نن نم َح همد" منكر الحدي  ،و
إسناده منكر؛ فيل " نم َ
ه ّ
********

حديث رقم (:)99
َّللا  إ َذا
كول ه
خر ابن السكني بإسلناد ل يصلح ،عكن معاويكة ،قكالَ :ك َ
قال ابن رجب . . ." :و ّ
كان َرنس ن
()2
ه
ين».
ال« :الل نه هم اج َعل َنا نمفلح َ
ال َح هي َعَلى الَف َالح َق َ
َسم َع ال نم َؤّذ َن َق َ
نص الحديث من عمل اليوم والليلة لبن السنّني:
ان بك نكن َسككيف،
َحكهد َني أنَبككو َ
وبك َة َ -حكهد ََنا أنَبككو َد ناوَد نسكَلي َم ن
طالككب بك نكن أبككي َع َو َانك َة  -نهك َكو ابك نكن أَخككي أبككي َع نر َ
صكالحَ ،عكن نم َعاوَيك َة
َحهد ََنا َعبند ه
َّللا ب نن َواقدَ ،عن َنصر بن َ
طرلفَ ،عن َعاصكم بكن َبه َدَلك َةَ ،عكن أبكي َ
كي عَلككى الَفك َكالح َقككال « :ه
الل نه ك هم
كول ه
كالَ :كك َ
ابككن أبككي نسككف َي َ
كال َحك ه َ
َ
َّللا  إ َذا َسككم َع ال نمك َكؤّذ َن َقك َ
كان َرنسك ن
انَ  ،قك َ
ين»(.)3
اج َعل َنا نمفلح َ

أولا :تخريج الحديث:
لم أقف على تخرلجل.
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
وب َة ،لم أقف لل على ترجمة.
 .2أنَبو َ
طالب ب نن أبي َع َو َان َة  -نه َو اب نن أَخي أبي َع نر َ

كي ،قككة حككافظ ،مككن الحاديككة عشكرة ،مككات سككنة
الح هرانك ُّ
 .1نسكَلي َم ن
ان بك نكن َسككيف بككن َيح َيككى بككن درَهككم َ
()4
ا نتين وسبعين ،روى لل النسائي.
( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،112ال قات بن حبان  ،082 2من تكلم فيل وهو مو ق ص.228
( )2فتح الباري ،كتاب اآلذان ،باب ما بقول إذا سمع المنادي .122 2
السّني ،ص  ،80ح.91
( )3عمل اليوم والليلة بن ُّ
( )4أنظر :تقرلب التهذيب ص  ،121الكاشف  ،113 2مشيخة النسائي  ،222 1ال قات بن حبان .182 8
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َّللا ب نن َواقد ،أنَبو َقتَ َاد َة ال َح هران ُّي ،من خراسان ،متروك ،وكان أحمد ي ني عليل وقال لعلكل
َ .0عبند ه
()1
كبر واختلط وكان يدلس ،من التاسعة ،مات سنة عشر ومائتين.
()2

الحدي .
َ .1نص نر ب نن َ
طرلف ،أنَبو َجزء ال َباهل ُّي ال َبصر ُّيَ ،مت نروك َ
بن أبي الهن نجود ،صدوق لل أوهام ،سبقت ترجمتل حدي
َ .2عاصم بن َبه َدَل َة ،ن

رقم (.)11

ان ،قة بت ،من ال ال كة ،مكات سكنة إحكدى ومائكة ،روى
صالح ه
الس هم ن
ان ن
َ .1ذك َو ن
بن َعبد هللا ،أنَبو َ
()3
لل الجماعة.
ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
َّللا ب نكن َواقكد،
"عب نكد ه
إسناده منكر؛ فيل "أنَبو َ
طالب ب نن أبي َع َو َان َة" لم أقكف لكل علكى ترجمكة ،و َ
طرلف " كالهما متروك ،و" َعاصم بن َبه َدَل َة" صدوق لل أوهام.
ونص نر ب نن َ
َ
*******
حديث رقم (:)022
خرجل البزار في " مسكنده ولفظكل :أي اإلسكالم  -أو أي اإليمكان  -أفضكل؟.
قال ابن رجب . . ." :و ّ
وهكذا اإلسكناد لككيس علكى شكرط البخككاري؛ ألنكل يحككتا بكابن إسكحاق و بروايككات داود بكن الحصككين،

عككن عكرمككة فإنهككا منككاكير عنككد ابككن المككديني ،والبخككاري يخككالف فككي ذلككك وان كككان قككد خك ّكر لهمككا
()4
خر البزار هذا الحدي من وجل آخر؛ لكن إسناده ل يصح .
منفردين .و ّ
نص الحديث من كشف األستار عن زوائد البزار:
اق،
َحهد ََنا َيح َيى ب نن َخَلف أنَبو َسَل َم َة ال نج َول َبار ُّيَ ،وَك َ
ان َقة ،حد نا َعبند األَعَلى ،حد نا نم َح همند اب نن إس َح َ
صككينَ ،عككن عكرَم ك َةَ ،عككن ابككن َعهبككاس ،أ ه
َي
صك هكلى ه
َّللان َعَليككل َو َسك هكل َم نسككئ َل :أ ُّ
َن الهنبك ه
كي َ
َعككن َد ناوَد بككن ال نح َ

السم َح نة» .
ض نل؟ ،أَو أ ُّ
ال« :ال َحنيفهي نة ه
يمان أَف َ
اإلسالم أَف َ
ض نل؟ َق َ
َي اإل َ

()5

الضعفاء الصغير ص ،82الض ّكعفاء الكبيكر للعقيلكي
( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،018الكني واألسماء ،191 1
ّ
ضعفاء الرجال .013 2
 ،020 1الكامل في ّ
الضعفاء والمتروكين بن الجوزي  ،229 0المجروحين  ،21 0سؤا ت ابكن
( )2أنظر :الكني واألسماء ص،289
ّ
أبي شيبة ص.13
( )3أنظر :تقرلب التهذيب ص ،103الكاشف  ،081 2ال قات للعجلي  ،012 2الطبقكات الكبكري  ،032 2ال قكات
بن حبان .112 1
( )4فتح الباري ،كتاب اإليمان ،باب من الدين الفرار من الفتن.218 2 ،
( )5كشف األستار عن زوائد البزار ،كتاب اإليمان ،باب في المنجيات والمهلكات ،29 2 ،ح.78
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أولا :تخريج الحديث:
خرج كل أحمككد(،299 2ح ،)219والبخككاري فككي األدب المفككرد(ص،238ح ،)187وعبككد بككن
أ ّ
حميككد فككي المسككند(،299 2ح ،)219والطب ارنككي فككي األوسككط (،033 2ح ،)2331والكبيككر

(،117 22ح ،)22272جميعهم من طرَ عن دمحم بن إسحاَ ،به ،بنحوه .
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:

َ .2يح َيى بكن َخَلكف ،أنَبكو َسكَل َم َة ال نج َول َبكار ُّي ،البكاهلي ،البصكري ،صكدوق ،مكن العاشكرة ،مكات
()1
سنة ا نتين وأربعين ،روي لل مسلم ،والترمذي ،وابن ماجل.
ذك كره ابككن حبككان فككي ال قككات

حجر" :صدوق"(.)4
ويميل الباح

()2

 ،وقككال الككذهبي  ":قككة صككاحب حككدي

"( ،)3وقككال ابككن

الي أنل  ":صدوق" كما قال ابن حجر .

السام ُّي النق َرش ُّي ،أبو دمحم ،قة ،من ال امنة ،مات سنة تسكع
بن َعبد األَعَلى ه
َ .1عبند األَعَلى ن
()5
و مانين ،روي لل الجماعة .
اق ،صدوق مشهور بالتدليس ،سبقت ترجمتل حدي
 .0نم َح همند ن
بن إس َح َ
صين ،قة إ في عكرمة ،سبقت ترجمتل حدي رقم (.)71
َ .1د ناوند ن
بن ن
الح َ

رقم (.)12

 .2عكرَم نة أنَبو َعبد هللا النق َرش ُّي ،مولى ابن عباس ،قة ،سبقت ترجمتل حدي

رقم (.)23

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
()7
()6
يصرح في
إسناده ضعيف ؛ فيل دمحم بن إسحاق من المرتبة الرابعة من المدّلسين  ،ولم ّ
هذا الحدي بالسما  ،وفيل أيضا  :رواية داود بن حصين عن عكرمة ضعيفة .

*******
( )1تقرلب التهذيب ص.289
( )2ال قات بن حبان .118 9
( )3تارلخ اإلسالم .2181 2

( )4تقرلب التهذيب ص.289
( )5أنظر :تقرلب التهذيب ص ،002الكاشف  ،122 2ال قات للعجلي  ،18 1ال قات بن حبان . 203 7
( )6مككن اتفككق عل ككى أنككل
والمجاهيل.

يح ككتا بشككئ م ككن حككدي هم ا بمككا ص ك ّكرحوا فيككل بالس ككما لك ككرة تدليس ككهم علككى الض ك ّكعفاء

( )7طبقات المدّلسين ص  ،22ت.212
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حديث رقم (:)020
اقَ ،عن أبي َعبد هللا اليحصبيَ ،عكن َوائكل
قال ابن رجب . . ." :وروى َبكر الهنه َشل ّيَ ،عن أبي إس َح َ
ّ
ْ ّ
ين َقالَ [ :
ب ََ
غي ْْر ْال َم ْغ و
الَ " :ر ّب اَفر
ضَ ْ
نلي ْْه ُْ َو َال الض ْالينَ ]َ ،ق َ
ول هللا  ح َ َ
ابن نحجر أَهن نل َسم َع َرنس َ
()1
خرجل البيهقي وَيره ،وهذا اإلسناد ل يحتج به.
لي آم َ
ين "ّ ،
نص الحديث من السنن المبري للبيهقي:
طارد ُّي،حكد نا
ان ،أنبأنا أنَبو َجعَفر ه
الرهزناز ،حد نا أَح َم نكد ب نكن َعبكد ال َجهبكار ال نع َ
أَخ َب َرَنا أنَبو ال نح َسين ب نن بش َر َ
اقَ ،عن أبي َعبكد هللا اليحصكبيَ ،عكن َوائكل بكن نحجكر أَهن نكل
أبيَ ،عن أبي َبكر الهنه َشل ّيَ ،عن أبي إس َح َ
ّ
()2
ْ ّ
ين َقالَ [:
ب ََ
غي ْْر ْال َم ْغ و
ين"(.)3
ضَ ْ
الَ " :رّبي اَفر لي آم َ
نلي ْْه ُْ َو َال الض ْالينَ ] َق َ
ول هللا  ح َ َ
َسم َع َرنس َ
أولا :تخريج الحديث:
خرج ك كل الطب ارنك ككي ( ،11 11ح ،)237وابك ككن البختك ككري فك ككي مجمك ككو مص ك ككنفاتل (ص،039
أ ّ
ح ،)079وأبو على شاذان في ال امن من أجزائل (ص ،212ح ،)213من طريق أحمد بن

عبد الجَّبار العط نارندي ،به ،بنحوه.

ووردت روايات أخري من طرلق َوائل بن نحجر بدون (ربي أَفر لي) كما عند أبي داود(،)4
وأحمد( ،)5والطيالسي( ،)6وابن أبي شيبة(.)7

ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:

كوي ،قككة ،سككبقت
 .2علككي بككن نم َح همككد بككن َعبككد ه
َّللا بككن بشكران بككن دمحم بككن بشككر ،أبككو الحسككين األمك ّ
ترجمتل حدي رقم (.)0
الرّزاز ،قكة بكت ،مكات سكنة تسكع
البختَر ّي بن نمدرك
ُّ
البغدادي ،أنَبو جعَفر ّ
 .1دمحم بن َعمرو بن َ
()8
و ال ين و ال مائة.

( )1فتح الباري ،كتاب اآلذان ،باب جهر اإلمام بالتأمين.99 7 ،
( )2سورة الفاتحة.7 :

( )3السنن الكبري للبيهقي ،كتاب الصالة ،باب جهر اإلمام بالتأمين ،81 1 ،ح.1123
()4
()5
()6
()7
()8

سنن أبي داود ،111 2 ،ح.901
مسند أحمد  ،201 02ح ،229 02 ،28811ح.28818
مسند الطيالسي  ،013 1ح .2227
مصنف ابن أبي شيبة  ،287 1ح.7913
أنظر :تارلخ بغداد  ،111 1تارلخ اإلسالم .703 7
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طارد ُّي ،أنَبو نع َم َر ،ضعيف وسماعل للسكيرة صكحيح ،مكن العاشكرة،
الع َ
 .0أَح َمند ن
الجبهار ،ن
بن َعبد َ
()1
خر لل ،مات سنة ا نتين وسبعين ولل خمس وتسعون سنة.
لم ي بت أن أبا داود أ ّ
طارد ُّي ،أبو أحمد.
الع َ
الجبهار بن عمر ،ن
َ .1عبد َ

قككال العقيلككي ":فككي حدي ككل وهككم ك يككر"( ،)2وَذ َك كره ابككن حهبككان فككي ال قككات( ،)3وقككال مسككلمة بككن
قاسم" :ضعيف"( .)4ويميل البح الي أنل  ":ضعيف" .

ف إ ه ب نكن َيتككل ،مككن السككابعة ،مككات سككنة
 .2أنَبككو َبكككر الهنه َشككل ُّي ن
الكككوف ُّي ،فككي اسككمل أَقك َكوالَ ،و َ نيعك َكر ن
()5
ست وستين ،روى لل مسلم ،والترمذي ،والنسائي ،وابن ماجل.
قال ابكن سكعد " :مكن أَننفسكهم "( ،)6وقكال ابكن معكين " :قكة"( ،)7وقكال أحمكد " :قكة "( ،)8وقكال
()9
ان َقة"(،)10
أبو داود " :بت في الحدي "  ،وقال العجلي " :من أنفسهم َوَك َ

وقك ككال أبك ككو حك ككاتم " :شك ككيخ صك ككالح يكتك ككب حدي ك ككل "( ،)11وقك ككال الك ككذهبي " :صك ككدوق ،صك ككالح

الحدي "( ،)12وقال ابن حجر " :صدوق رمي باإلرجاء"(.)13

ه
صكار يهكم َوَ يعلككم
وقكال ابكن حبكانَ " :كك َ
صكالحا َفاضككال َلكب َعَليكل التقشكف َحتككى َ
كان َشكيخا َ
ولخطئ َوَ يفهم َف َبطل ا حت َجا بل"(.)14
ويميل الباح

إلى أنل " صدوق حسن الحدي ".

( )1أنظكر :تقرلككب التهككذيب ص ،82ميكزان ا عتككدال  ،221 2الكامككل فككي ض ّكعفاء الرجككال  ،020 2تهككذيب الكمككال
.082 2
( )2لسان الميزان .28 2
( )3ال قات بن حبان .128 8
( )4لسان الميزان .28 2

( )5تقرلب التهذيب ص.112

( )6الطبقات الكبري .078 1
( )7سؤا ت ابن الجنيد ص ،028تارلخ ابن معين –الدارمي-ص ،113الدوري .82 1
( )8العلل ومعرفة الرجال –عبد هللا ،99 0-سؤا ت أبي داودألحمد ص.021
( )9سؤا ت اآلجري ألبي داود ص.138
( )10ال قات للعجلي .093 1
( )11الجرح والتعديل .011 9
( )12من تكلم فيل وهو مو ق ص ،137سير أعالم النبالء.000 7
( )13تقرلب التهذيب ص.112

( )14المجروحين بن حبان .212 0
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السككبيع ُّي ( ،)1قككة مك ككر عابككد ،مككن ال ال ككة ،اخككتلط بككأخرة،
اق ه
َ .1عمك نكرو بك نكن َعبككد هللا ،أنَبككو إسك َكح َ
()2
مات سنة تسع وعشرلن ومائة وقيل قبل ذلك ،روي لل الجماعة.
بن َعائذ األَزد ُّي ،ال ُّ َمال ُّي ،قة ،من ال ال ة ،روى لل األربعة.
َ .7عبند ه
الرح َمن ن

()3

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

الجهبككار بككن عمككر" ضككعيفان ،وأبككو
الجهبككار ،وأبيكل َعبككد َ
إسللناده ضللعيف؛ فيككل " أَح َمك نكد بك نكن َعبككد َ
()4
يصرح بالسما .
إسحاق السبيعي مدّلس من ال ال ة  ،ولم ّ
*******
حديث رقم (:)020
خر الطبراني نحوه من حدي
قال ابن رجب . . ." :و ّ

على مرفوعا ،بإسناد ل يصح.

()5

نص الحديث من المعجم األوس :
ه
يم بك نكن َعككامرَ ،عككن َجك ّكدي َعككامر بككن
يم بككن َعككامر األصككبهان ُّي ،حككد َنا أبككي إبك َكراه ن
َحكد ََنا نم َح همك نكد بك نكن إبك َكراه َ
الضك هحاكَ ،عكن ال َحكار َ ،عكن َعلكي ،أ ه
الَ :سمع نت َنه َشال ،ني َحّد ن َعن ه
كال:
كول ه
َّللا َ ق َ
َن َرنس َ
يم َوَق َ
إب َراه َ
ّ
ص َال َة ل َمن َ تَ َش ُّه َد َل نل»(.)6
«َ َ
أولا :تخريج الحديث:
لم أقف لل على تخرلا.

( )1هذه النسبة إلى سبيع وهو بطن من همدان ،وهي محلة معروفة يقال لها السبيع لنزول هذه القبيلة بها ،األنساب
.18 7
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص ،110من تكلم فيل وهو مو ق ص ،138ال قات للعجلي  ،279 1ال قات بن حبان
 ،277 2تهذيب التهذيب .10 8

( )3أنظككر :تقرلككب التهككذيب ص ،010ال قككات بككن حبككان  ،237 2مي كزان ا عتككدال  ،272 1سككير أعككالم النككبالء
.188 1
( )4طبقات المدّلسين ص ،11ت.92

( )5فتح الباري ،كتاب اآلذان ،باب من لم يري التشهد األول واجبا.012 7 ،
( )6المعجم األوسط للطبراني ،032 7 ،ح .7218
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ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
المككديني ،المكؤّذن ،أبكو َبككر ،قكال الكذهبي " :نمك كر َعككن
 .2دمحم بكن إبكراهيم بكن عكامر بكن إبكراهيم
َ ّ
أبيل"( ،)1ولم أقف على ترجمتل و جرحا أو تعديال فيل.
كر
كان َخّي ا
يم بن َواقد بكن َعبكد ه
اق ال نم َكؤّذ نن األَش َكعر ُّيَ ،ك َ
َّللا ،أنَبكو إس َكح َ
يم ب نن َعامر بن إب َراه َ
 .1إب َراه ن
()2
ين َوم َائتَين.
َفاضال  ,تننوّف َي َس َن َة ستّ َ
َّللا ،ق ككة ،م ككن التاس ككعة ،م ككات س ككنة إح ككدى أو ا نت ككين
يم ب ككن َواق ككد ب ككن َعب ككد ه
َ .0ع ككامر ب ككن إب ك َكراه َ
()3
ومائتين ،روى لل النسائي.
اسككاني ،متككروك وكذبككل إسككحاق بككن راهويككل ،مككن السككابعة ،روى لككل ابككن
َ .1نه َشك نكل بك نكن َسككعيد الخر
نَ َ ّ
()4
ماجل.
 .2ه
بن نم َزاحم الهالَل ُّي ،من الخامسة ،صدوق ك ير اإلرسال ،مات بعد المائة ،روى لل
اك ن
الض هح ن
()5
األربعة.
الهم َدان ُّي ،األَع َكونر ،أنَبكو نزَهيكر ،فكي حدي كل ض ّكعف ،مكن ال انيكة ،روى لكل
الحار ن ن
َ .1
بن َعبد هللا َ
()6
األربعة.
ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
بن َعبد هللا" ضعيف.
الحار ن ن
إسناده منكر ل يصح؛ فيل " َنه َش نل ب نن َسعيد" متروك ،و" َ
********

( )1تارلخ اإلسالم 180 7
( )2تارلخ أصبهان .121 2

( )3أنظر :تقرلب التهذيب ص ،187الكاشف  ،211 2تهذيب التهذيب .12 2
( )4أنظ ككر :تقرل ككب الته ككذيب ص ،211الكاش ككف  ،017 1الض ك ّكعفاء الكبي ككر  ،039 1الض ك ّكعفاء والمت ككروكين ب ككن
الجوزي .211 0
( )5أنظر :تقرلب التهذيب ص ،183سؤا ت البرقاني ص ،08الكاشف .232 2
( )6أنظ ككر :تقرل ككب الته ككذيب ص ،211الكاش ككف  ،030 2الض ك ّكعفاء الكبي ككر  ،138 2الكام ككل ف ككي ض ك ّكعفاء الرج ككال
.121 1
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حديث رقم (:)024
قال ابن رجب . . ." :وروى أبو بكر عبد العزلز بكن جعفكر فكي " كتكاب الشكافي " بإسلناد ل يصلح،
()1
طَلككب ندن َيككاَ ،وَلكككن
عككن أنككس  -مرفوعككا  -فككي قولككل تعككالى[ :فَانْتَشِ أرُوا فِأأ ٌّ الْ أَ ْرضِ]  ،قككالَ " :لككي َس ب َ

َّللا ".
ور َج َن َازةَ ،وزَل َارةن أَخ في ه
ع َي َادةن َمرلضَ ،و نح ن
ضن

نص الحديث من تفسير الطبري:

()2

()3

كوب
كاس بك نكن أبككي َ
كال :حككد نا علككى بك نكن ال نم َعككاَفى بككن َيعنقك َ
قككال اإلمككام الطبككري َ :/ح كهد َني ال َعهبك ن
طالككبَ ،قك َ
ال:
ال :حد نا أنَبو َعامر ه
الصائ نغ ،م َن ال َموصلَ ،عن أبي َخَلفَ ،عن أ ََنسَ ،ق َ
ال َموصل ُّيَ ،ق َ
()4
كال:
كول ه
َّللا  فككي َقولككل[ :فَ أِإذَالُيِ أيَأِ الاَّ ألَانُ فَانْتَشِ أرُوا فِأأ ٌّ الْ أَ ْرضِ وَابْتَضُأأوا مِ أنْ فَيْ أ ِ اللَّ أهِ] َ ،قك َ
كال َرنسك ن
َقك َ

َّللا».
ور َج َن َازةَ ،وزَل َارةن أَخ في ه
«َلي َس ل َ
طَلب ندن َياَ ،وَلكن ع َي َادةن َمرلضَ ،و نح ن
ضن

()5

أولا :تخريج الحديث:
لم أقف على تخرلجل.
ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
طالكب ،أنَبكو نم َح همكد ،مكن
العبهاس بن أبي َ
 .2عباس بن جعفر بن عبد هللا بن الزبرقان البغداديَ ،
()6
الحادية عشرة ،مات سنة مان وخمسين ،روى لل ابن ماجل.
قال ابكن أبكي حكاتم " :قكة"( ،)7وذككره ابكن حبكان فكي ال قكات( ،)8وقكال مسكلمة " :قكة"( ،)9وقكال
( )1سورة الجمعة :آية .23
( )2فتح الباري ،كتاب الجمعة ،باب قول هللا ( :فإذا قضيت الصالة فانتشروا في األرض) .008 8 ،
( )3لم أقف عليل في كتاب الشافي ،ووجدتل في تفسير الطبري.
( )4سورة الجمعة :آية .23

كك،
َّللا} نذك ك َكر َع ككن الهنب ك
{وابتَ نغك كوا م ككن َفض ككل ه
كي  ف ككي تَأول ككل َذلكك َ
( )5تفس ككير الطب ككري ،س ككورة الجمع ككة ،ب ككاب َوَقونلك ك نلَ :
ّ
.111 11
( )6تقرلب التهذيب ص.191
( )7الجرح والتعديل .122 1
( )8ال قات بن حبان .220 8
( )9تهذيب التهذيب .222 2
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َّللا بككن إسككحاق المككدائني " :قككة"( ،)1وقككال أبككو حككاتم " :صككدوق"( ،)2وقككال ابككن حجككر:
عبككد ه

"صدوق"(.)3

ويميل الباح

إلى أنل " :صدوق".

وب ال َموصل ُّي ،لم أقف لل على ترجمة ،و جرحكا و تعكديال ،سكوي
َ .1عل ُّي ب نن ال نم َعاَفى بن َيعنق َ
ما ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل قال" :على بن المعافى بن عمران الموصلي روى
عن يحيى بن يمان روى عنل دمحم بن مسلم"(.)4

الحدي
 .0أنَبو َعامر ه
ال األَزد ّي" :يضع َ
الصائغَ ،ق َ
ب قة( ،)6متهم بالوضع(.)7

من معادن ال َكذب"( ،)5وقال الذهبي " :ليس

البص ككر ّي ،مت ككروك ،ورم ككاه اب ككن مع ككين بالك ككذب ،م ككن
 .1ح ككازم ب ككن عط ككاء ،أنَب ككو خل ككف األعم ككى َ
()8
الخامسة ،روى لل ابن ماجل.
ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
الصكائغ"
إسناده موضوع؛ فيل " علي بن ال نم َعاَفى" لكم أقكف لكل علكى ترجمكة " ،و" أنَبكو َعكامر ه
متهم بالوضع ،و" حازم بن عطاء" متروك.
*******

( )1تارلخ بغداد .12 21
( )2الجرح والتعديل .122 1
( )3تقرلب التهذيب ص.191
( )4الجرح والتعديل .131 1

الضعفاء المتروكين بن الجوزي .100 0
()5
ّ
( )6المقتني في سرد الكني .009 2
الضعفاء ص.111
( )7ديوان
ّ
( )8أنظككر :تقرلككب التهككذيب ص ،107الكاشككف  ،111 1المجككروحين  ،117 2الضك ّكعفاء والمتككروكين بككن الجككوزي
.282 2
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حديث رقم (:)023
كب
خر ابكن سكعد عكن الواقكدي ،بإسكناد لكل ،عكن أبكي هرلكرة  :أن النبكي َ يخ ن
قال ابن رجب..." :و ّ
طن
ال َل نل تَميم الهدار ُّي :أَ َ أَع َم نل َل َك من َب ار
ام َقد َش هق َعَل هي)َ ،فَق َ
إَلى جذ في ال َمسجد َقائما ،فقال( :إ هن الق َي َ
ه
ه
كاس بك نكن
كك َفك َأ
كول ه
َك َمكا َأرَيك ن
َّللا  ال نمسككلم َ
ين فكي َذلك َ
كال ال َعهبك ن
كرَوا أَن َيتخك َذهنَ ،فَقك َ
كاوَر َرنسك ن
كت نيصك َكن نع بالشكام؟ َف َشك َ
ه
َّللا  « :نمرهن أَن
ول ه
ال َرنس ن
ال َل نل :ك َالب أَع َم نل الهناسَ ،فَق َ
َعبد ال نمطلب :يا رسول هللا ،إ هن لي نَ َالما نيَق ن
ضك َكع نل فككي
َيع َمَلك نكل» َفأَرَس كَل نل إَلككى أَ َلككة بال َغ َابككة َفَق َ
كاء بككل َف َو َ
ط َع َهككا ،ن ك هم َعم ك َل من َهككا َد َر َجتَككين َو َمق َعككدا ،ن ك هم َجك َ
َموضعل اليوَم - ،وذكر حديثا طويال .واسناده ل يعتمد عليه.

()1

نص الحديث من الطبقات المبري لبن سعد:
الزَنادَ ،عن َعبد ال َمجيد بن نس َهيلَ ،عن
أَخ َب َرَنا نم َح همند ب نن نع َم َر ،أَخ َب َرَنا نم َح همند ب نن َعبد ه
الرح َمن بن أبي ّ
كان
ككَ ،قكانلواَ :ك َ
الَ :و َحهد َني ََي نر نم َح همد بن َعبكد ال هكرح َمن أَيضكا ب َكبعض َذل َ
أبي َسَل َم َةَ ،عن أبي نه َرل َرَة َق َ
كال
ول ه
كام َقكد َش ه
َّللا َ يوَم ال نج نم َعة َيخ ن
كق َعَل ه
كي» َفَق َ
ط نب إَلى جذ في ال َمسجد َقائماَ ،فَق َ
َرنس ن
ال« :إ هن الق َي َ

ه
كك
كول ه
َّللا  ال نمسكلم َ
ين فكي َذل َ
كاوَر َرنس ن
َل نل تَميم الهدار ُّي :أَ َ أَع َم نل َل َك من َب ار َك َما َأرَي نت نيص َن نع بالشامَ ،ف َش َ
ه
ه
كال
َفك َأ
كال ال َعهبك ن
كال َلك نكل :كك َكالب أَع َمك نكل الهنككاسَ ،فَقك َ
كاس بك نكن َعبككد ال نمطلككب :إ هن لككي نَ َالمككا نيَقك ن
كرَوا أَن َيتخ ك َذهنَ ،فَقك َ
ط َع َها ،ن هم َعم َل من َها َد َر َجتَين َو َمق َعكدا ،نك هم
ول ه
َّللا  « :نمرهن أَن َيع َمَللن » َفأَرَسَل نل إَلى أَ َلة بال َغ َابة َفَق َ
َرنس ن
ام َعَليل "(.)2
ول ه
اء بل َف َو َ
اءهن َرنس ن
َّللا َ فَق َ
ض َع نل في َموضعل اليوَمَ ،ف َج َ
َج َ
أولا :تخريج الحديث:
لم أقف على تخرلجل.
ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
الواقد ُّي ،متروك ،سبقت ترجمتل حدي
 .2نم َح همند ن
بن نع َم َر َ

رقم (.)81

الزَناد ،ال َم َدن ُّي ،ضعيف ،ولم يروي عنل َير الواقدي.
 .1نم َح همند ب نن َعبد ه
الرح َمن بن أبي ّ

()3

( )1فتح الباري ،كتاب الصالة ،باب ا ستعانة بالنجار والصنا في أعواد المنبر والمسجد.022 0 ،
( )2الطبقات الكبري بن سعد.119 2 ،

( )3تككارلخ اإلسككالم  ،708 1تككارلخ بغككداد  ،219 0ال قككات بككن حبككان  ،09 9الضك ّكعفاء والمتككروكين بككن الجككوزي
.72 0
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َ .0عبك نكد المجيككد بك نكن سككهيل بككن عبككد الككرحمن بككن عككوف ُّ
الزهككر ُّي ،قككة ،مككن السادسككة ،روى لككل
ن َ
َ
()1
البخاري ،ومسلم ،وأبو داود ،والنسائي.
الرح َمن ،قة مك ر ،سبقت ترجمتل حدي
بن َعبد ه
 .1أنَبو َسَل َم َة ن

رقم (.)29

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

الواقد ُّي" متروك الحدي .
إسناده منكر؛ فيل " َ
*******
حديث رقم (:)022
قال ابن رجب . . ." :وقد روى في الخط بكين يكدي المصكلي حكدي
حمزة السهمي في (تارلخ إستراباذ) ،واسناده مجهول ساق بمرة.

()2

مرفكو مكن حكدي

خرجكل
أنكسّ ،

نص الحديث من تاريخ جرجان لحمزة السهمي:
اق بككن أبككي عم كران اإلسككت َرَاباذ ُّي
كال أنَبككو أَح َمك َكد نم َح همك نكد بك نكن أَح َمك َكد الغطرلككف َح كهد ََنا أبككي َح كهد ََنا إسك َكح ن
َقك َ
صكار ُّي َحكهد ََنا أبكي َعكن َج ّكد ّي
كارك ال َبصكر ُّي بمص َكر َحكهد ََنا نم َح هم نكد ب نكن َعبكد ه
َحهد ََنا َحيُّو نن ب نن ال نم َب َ
َّللا األَن َ
َعن أ ََنس أ ه
ط َبكي َن َي َديكل َوال َح َجكر َوب َمكا َو َج َكد مكن
ول ه
الصكالة بكال َخ ّ
َح نكد نكم فكي ه
ال" :ل َيستَتر أ َ
َّللا َ ق َ
َن َرنس َ
()3

َشيء َم َع أ ه
َن ال نمؤم َن

صالتَ نل َشيء".
َيق َ
ط نع َ

()4

أولا :تخريج الحديث:

خرجل ابن عساكر في تارلخل ( )192 8من طريق نإسحاَ بلن أبلي عملران ن
اإلس نلتراب ناذي،
أ ّ
به ،بنحوه.

( )1أنظ ك ككر :تقرل ك ككب الته ك ككذيب ص ،012سك ك كؤا ت الس ك ككجزي للح ك ككاكم ص ،213الكاش ك ككف  ،111 2ت ك ككارلخ اإلس ك ككالم
.187 0
( )2فتح الباري ،كتاب الصالة ،باب الصالة إلى العنزة.10 1 ،
( )3هذه النسبة الى أستراباذ وهي بلدة ،األنساب .299 2
( )4تارلخ جرجان ص .228
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ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
بن أَح َم َد
 .2نم َح همند ن
رجب سنة سبع

بن نح َسين ،أنَبو أَح َم َد ،الغطرلف ُّي ،قة بت من كبار حفاظ زمانل ،تكوفي فكي
()1
وسبعين و ال م َئة.

 .1أَح َم َد بن نح َسين ،لم أقف لل على ترجمة.

ان ،أنَبو َيعنقوب اإلسَف َراييني ،قة حافظ.
 .0إس َحاق بن أبي عم َر َ
ّ
()3
َ .1حيُّو نن ب نن ال نم َب َارك ال َبصر ُّي ،ضعيف ،نكرة.

()2

بن َعبد هللا بن ه
صكار ُّي ،أنَبكو َعبكد هللا ،قكة ،مكن التاسكعة ،مكات سكنة خمكس
 .2نم َح همند ن
الم َنكى األَن َ
ن
()4
عشرة ،روى لل الجماعة.
صككار ُّي ال َبصككر ُّي ،أنَبككو ال نم َهنككى ،مككن
َّللا بك نكن ال نم َهنككى بك نكن َعبككد ه
َ .1عبك نكد ه
َّللا بككن أ ََنككس ب كن َمالككك األَن َ
()5
السادسة ،روى لل البخاري ،والترمذي ،وابن ماجل.
قال الترمذي " :قة"( ،)6وقال العجلي " :قة "( ،)7وقال الدارقطني " :قة حجة "(.)8
وقككال ابككن معككين ،وأب ككو حككاتم ،و أبككو زرعككة " :ص ككالح" ،وزاد أبككو حككاتم " :شككيخ "( ،)9وق ككال

النسككائي " :لككيس بككالقوى"( ،)10وَذ َك كره ابك نكن حهبككان فككي ال قككات ،وقككال :ربمككا أخطككأ ،وقككال ابككن
حجر" :صدوق ك ير الغلط "(.)11

( )1أنظ ككر :لس ككان الميك كزان  ،192 1تك كارلخ اإلس ككالم  ،110 8ت ككذكرة الحفكككاظ  ،213 0طبقكككات الحفكككاظ للس ككيوطي
ص.087

( )2أنظر :سير أعالم النبالء  ،121 20طبقات الشافعية ص ،272تارلخ جرجان ص.137
( )3لسان الميزان .023 0

( )4أنظر :تقرلب التهذيب ص ،193الكاشف  ،289 1ال قات بن حبان  ،110 7الطبقات الكبري .191 7
( )5تقرلب التهذيب ص.013
( )6سنن الترمذي .11 2

( )7ال قات للعجلي .27 1
( )8سؤا ت الحاكم للدارقطني ص.100
( )9الجرح والتعديل .277 2
( )10تهذيب التهذيب .087 2

( )11تقرلب التهذيب ص.013
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()2
()1
خر حدي ل"  ،وقكال العقيلكيَ " :
وقال ابن معينَ " :لي َس ب َشيء "  ،وقال أبو داود " :أ ّ
كاب نع َعَلككى أَك َككر َحدي ككل"( ،)3وقككال السككاجي " :فيككل ضك ّكعف لككم يكككن مككن أهككل الحككدي روى
نيتَك َ

مناكير"( ،)4وقال الدارقطني" :ضعيف".
ويميل الباح

إلى  " :صدوق ك ير الغلط" كما قال ابن حجر.

قال ابن حجر " :لم أر البخاري احتا بل إ في روايتل عن عمل مامة فعنده عنل أحادي ،
وأخك ّكر لككل مككن روايتككل عككن ابككت عككن أنككس حككدي ا توبككع فيككل عنككده وهككو فككي فضككائل الق كرآن،
خر لل أيضا في اللباس عن مسكلم بكن إبكراهيم عنكل عكن عبكد هللا بكن دينكار عكن بكن عمكر
وأ ّ
في النهي عن الفز بمتابعة نافع وَيره عن ابن عمر وروى لل الترمذي وابن ماجة "(.)5

َّللا ،لم أقف لل على ترجمة ،و جرحا ،و تعديال.
 .7ال نم َهنى ب نن َعبد ه

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

إسناده ضعيف؛ فيل " َحيُّو نن ب نن ال نم َب َارك" ضعيف ،و"أَح َم َد بن نح َسين" و"الم ني بن عبد هللا
" لم أقف لل على ترجمة.
*******
حديث رقم (:)021
داود بككن
اهيم بككن أبككي حبيبك َة ،عككن َ
قككال ابككن رجككب . . ." :وقككد َرَوى عبك نكد العزلككز بك نكن عمكر َ
ان ،عككن إبكر َ
َّللا  مع فرض الصالة( :إ َذا
الحصين ،عن عكرم َة ،عن ابن عباس ،قال :األذان نزل على رسول ه
ن
إسناد ساق ٌ ل يصح.
لصالة من َيوم ال نج نم َعة َفاس َعوا إَلى ذكر هللا) ،هذا
ننود َي ل ه
ٌ

( )1تارلخ اإلسالم .171 1

( )2سؤا ت اآلجري ألبي داود ص.101
الضعفاء الكبير للعقيلي .031 1
()3
ّ
( )4تهذيب التهذيب .087 2

( )5مقدمة فتح الباري ،هدي الساري ص.121

( )6فتح الباري ،كتاب اآلذان ،باب بدء اآلذان.278 2 ،
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نص الحديث من شرح ابن ماجه لمغلطاي:
وفي كتاب أبي الشيخ :كتب أبينا علكى بكن الحسكن بكن سكلم الكرازي حكد نا مسكروق حكد نا إبكراهيم ابكن
المنذر ،حد ني عبد العزلز بن عمران عن إبراهيم بن أبي حبيبة عن داود بكن الحصكين عكن عكرمكة
عنل قال( :األذان نزل على رسول هللا  مع فكرض الصكالة[ :يليُّ َهأا الأ ْيينَ َ َمنوأَا اذَا نأَدي للصأ

َم ال وج ومع ْة فا ْ
س َعَا الَى ْذ َّْلل ْر هللا](.)1
ْمن َي ْ
أولا :تخريج الحديث:

أورده الذهبي في تذكره الحفاظ ( )21 0من طريق عبد العزيز بن عمران ،به ،بنحوه.
وأورده السيوطي في الدر المن ور ( )229 8ونسبه إلى أبي الشيخ( )2في كتاب األذان(.)3
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:

َ .2علي بكن الحسكن بكن سكلم ال هكراز ّي األصكبهاني ،أنَبكو الحسكن ،ال َحكافظ ال بكت ،تكوفي بكالري سكنة
ّ
ّ
()4
تسع و ال مائة.
 .1مسروق ،لم يتميز في الحدي .

َسككد ُّي ،مككن العاش كرة ،مككات سككنة سككت و ال ككين ،روى لككل
المنككذر بككن َعبككد هللا األ َ
 .0إبك َكراهي نم بك نكن ن
()5
البخاري ،والترمذي ،والنسائي ،وابن ماجل.
()6
طني " :قة"( ،)7وقكال
قال ابن معين " :قة "  ،وقال الهن َسائ ُّي " :ليس بل بأس" ،وَقال الهد َارنق ُّ
ابككن وضككاح " :لقيتككل بالمدينككة وهككو قككة"( ،)8وقككال الخطيككب " :قككة"( ،)9وقككال صككالح بككن دمحم:

( )1سورة الجمعة آية.9 :
( )2أبو دمحم ،عبد هللا بن دمحم بن جعفر بن حيان ،األصبهاني ،المعروف بأبي الشيخ.
( )3وكتاب األذان ألبي الشيخ ،لم أقف عليل ،وبح ت عنل في األنترنت في ملتقي أهل الحدي  ،فوجدتل مفقود.
( )4أنظك ككر :تك ككذكرة الحفك ككاظ  ،22 0طبقك ككات الحفك ككاظ للسك ككيوطي ص ،002سك ككير أعك ككالم النك ككبالء  ،121 21طبقك ككات
المحد ين .213 0

( )5تقرلب التهذيب ص.91
( )6تهذيب الكمال .139 1
( )7سؤا ت السلمي للدارقطني ص.87
( )8تهذيب التهذيب .211 2
( )9تارلخ بغداد .211 7
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()2
()1
ابن حهبكان فكي "ال قكات"( ،)3وقكال
"صدوق"  ،وقال أبو حاتم وأبو زرعة" :صدوق"  ،وَذ َكره ن
الذهبي ":صدوق"( ،)4وقال ابن حجر":صدوق تكلم فيل أحمد ألجل القرآن"(.)5

ويميل الباح

إلى أنل " :صدوق " كما قال ابن حجر ./

ان ُّ
الزهككر ُّي ،أنَبككو َابككت ،متككروك احترقككت كتبككل فحككد
َ .1عبك نكد ال َعزلككز بك نكن عمك َكر َ
()6
َلطل وكان عارفا باألنساب ،من ال امنة ،مات سنة سبع وتسعين ،روى لل الترمذي.

مككن حفظككل فاشككتد

يل بن أبي َحب َيب َة ،ضعيف ،سبقت ترجمتل حدي
يم ب نن إس َماع َ
 .2إب َراه ن
صين ،قة إ في عكرمة ،سبقت ترجمتل حدي
َ .1د ناوند ن
بن ن
الح َ

رقم (.)71

رقم (.)71

 .7عكرَم نة أنَبو َعبد هللا النق َرش ُّي ،مولى ابن عباس ،قة ،سبقت ترجمتل حدي

رقم (.)23

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

يل بكن
إسناده منكلر؛ فيكل " َعب نكد ال َعزلكز ب نكن عم َكر َ
يم ب نكن إس َكماع َ
ان" متكروك الحكدي  ،و " إب َكراه ن
صين " قة ا في عكرمة مكولي ابكن عبكاس،
أبي َحب َيب َة" ضعيف الحدي  ،و " َد ناوند ن
بن ن
الح َ
قال ابن المديني " :ما روى َعن عكرَم َة َف نمن َكر "(.)7
*******

( )1تهذيب الكمال .139 1
( )2الجرح والتعديل .209 1

( )3ال قات بن حبان .70 8
( )4الكاشف .112 2
( )5تقرلب التهذيب ص.91
( )6أنظككر :تقرلككب الته ككذيب ص ،028الكاشككف  ،127 2الضك ّكعفاء الصككغير ص ،88الكامككل فككي ضك ّكعفاء الرجككال
.233 1
( )7تارلخ اإلسالم .113 0
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ضعفها ابن رجب بقوله " في إسناده مقال ".
المبحث الرابب :نماذج من األحاديث التي ّ
حديث رقم (:)027
خر الترمذي ،وابن
قال ابن رجب . . ." :ف ّ
ينَ ،حتهى َي َد
َ َيبنل نغ ال َعبند أَن َي نكو َن م َن ال نمتهق َ
مقال(.)1

السكعد ّي ،عكن النبكي  قكال" :
ماجكل مكن حكدي َعطهيك َة ه
مما بل َبأ نس " وفي إسناده بعض
َ َما َ َبأ َس بلَ ،ح َذ ار َ

نص الحديث من سنن ابن ماجه:
َّللا
كالَ :حكهد ََنا َعب نكد ه
كالَ :حكهد ََنا أنَبكو َعقيكل َق َ
الَ :حهد ََنا َهاش نم ب نن الَقاسكم َق َ
َحهد ََنا أنَبو َبكر ب نن أبي َشي َب َة َق َ
كان مككن أَصك َكحاب
يع ك نة بك نكن َيزلك َكدَ ،و َعطهي ك نة بك نكن َقككيسَ ،عككن َعطهي ك َة ه
السككعد ّيَ ،وَكك َ
كالَ :ح كهد َني َرب َ
بك نكن َيزلك َكد َقك َ
كينَ ،حتهكى َي َكد َ َمكا َ َبكأ َس بكل،
كول ه
َّللا َ َ « :يبنل نكغ ال َعب نكد أَن َي نككو َن م َكن ال نمتهق َ
ال َرنس ن
الَ :ق َ
الهنب ّي َ ،ق َ
َح َذ ار ل َما بل ال َبأ نس».

()2

أولا :تخريج الحديث:
خرجكل الترمككذي (أبكواب صككفة القيامككة والرقكائق ،101 21 ،ح ،)1122وابككن أبككي شككيبة فككي
أ ّ
مسككنده ( ،91 1ح ،)292وعبككد بككن حميككد ( ،271 2ح ،)181وابككن أبككي حككاتم فككي تفسككيره
( ،01 2ح ،)13وال ك ك ككدو بي ( ،712 1ح ،)2192واب ك ك ككن بشك ك ك كران ف ك ك ككي أمالي ك ك ككل (،101 2
ح ،)213والقضككاعي ( ،71 1ح ،)939والبيهقككي ( ،211 2ح ،)23813وشككعب اإليمككان

( ،191 7ح ،)2012والطب ارن ك ك ك ك ك ككي ( ،218 27ح ،)111واب ك ك ك ك ك ككن عس ك ك ك ك ك ككاكر (،111 13
اشمن ب نن الق ن
ح ،)8221جميعهم من طريق ه ن
اسمن ،به ،بنحوه.
اش لمن بل نلن الق ن
وأخرج كل الحككاكم ( ،022 1ح ،)7899مللن طريللق ه ن
اس لمن ،بانقطللاع بللين أب لي
ّ
ن
ن
عقيل وربنيعة بن ي نزيد ،وعطَّية بن قيس ،دون ذكر عبد َّ بن ي نزيد في اإلسناد.
ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
َّللا بن دمحم بن أبي َشي َبة ،أبو بكر ،قة حافظ ،سبقت ترجمتل حدي
َ .2عبد ه

( )1فتح الباري ،كتاب اإليمان.21 2 ،

اب ال َوَر َوالتهق َوى ،2139 1 ،ح.1122
( )2سنن ابن ماجل ،كتاب الزهدَ ،ب ن
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 .1هاشم بن الَقاسم بن مسلم ،ه
اللي ُّي ،البغدادي ،أبو الهنضر ،مشهور بكنيتل ،ولقبل قيصر ،قكة
َ ن ن
ن
()1
بت ،من التاسعة ،مات سنة سبع ومائتين ولل ال وسبعون ،روى لل الجماعة.
َّللا ب نن نعَقيل ال هَقف ُّي ،أنَبو نعَقيل ،ال نكوف ُّي ،من ال امنة ،روى لل األربعة.
َ .0عبند ه

()2

قال ابن معينَ " :قة َ َبأس بكل"( ،)3قكال أحمكد " :قكة ،صكالح الحكدي "( ،)4وقكال أبكو داود:
" قككة"( ،)5وقككال النسككائي " :قككة"( ،)6ذككره ابككن حبككان فككي ال قككات وقككال " :يعتبككر حدي ككل إذا لككم
يكن دونل وفوقل شيخ ضعيف"( ،)7وقال الدارقطني " :أحد ال قات "(.)8

وقال الذهبي( )9وابن حجر " :صدوق"( ،)10وقال أبو حاتم " :شيخ"(.)11
ويميل الباح

إلى أنل " صدوق" كما قال الذهبي وابن حجر.

 .1عبد هللا بن يزلد الدمشقي ،من السادسة ،روى لل الترمذي ،وابن ماجل.

()12

قال الذهبي " :حسن لل الترمذي"( ،)13وقال الجوزجاني " :عبد هللا بن يزلكد الكذي يكروى عنكل
أبو عقيل ال قفي أحادي ل منكرة"( ،)14وقال ابن حجر " :ضعيف"(.)15
ويميل الباح

إلى أنل " :ضعيف".

( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،273الكاشف ،001 1ال قات للعجلي  ،010 1الطبقات الكبري .002 7
( )2تقرلب التهذيب ص.021

( )3تارلخ ابن معين –الدارمي -ص.208
( )4العلل ومعرفة الرجال –عبد هللا.091 0 -
( )5تهذيب الكمال .021 22
( )6تهذيب الكمال .021 22
( )7ال قات بن حبان .011 8
( )8علل الدارقطني .191 21
( )9الكاشف .272 2

( )10تقرلب التهذيب ص.021
( )11الجرح والتعديل .212 2
( )12تقرلب التهذيب ص.003
( )13الكاشف .139 2
( )14أحوال الرجال ص.182

( )15تقرلب التهذيب ص.003
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الد َمشككق ُّي ،قككة عابككد ،مككن الرابعككة ،مككات سككنة إحككدى أو
َ .2ربي َع ك نة بك نكن َيزلك َكد أنَبككو نشك َكعيب اإل َيككاد ُّي ّ
()1
ال وعشرلن ،روى لل الجماعة.
الكلب ُّي ،قة مقرئ ،من ال ال ة ،مات سنة إحدى وعشرلن ،وقد
بن َقيس ،أنَبو َيح َيى َ
َ .1عطيه نة ن
جاز المائة ،روى لل الجماعة إ البخاري تعليقا (.)2
ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناده ضعيف؛ فيل " عبد هللا بكن يزلكد الدمشكقي" ضكعيف ،وروايكة أبكو عقيكل عنكل ضكعيفة،
قال ابن حبان " :يعتبر حدي ل إذا لم يكن دونل وفوقل شيخ ضعيف"(.)3
*******
حديث رقم (:)021
قككال ابككن رجككب . . ." :وأمككا إقامككة الحككد فككي المسككجد ،ففككي النهككي عنككل حككدي
إسناده مقال.

()4

خرجكل الترمككذي ،وفللي
ّ

نص الحديث من سنن الترمذي:
ه
يل بككن نمسكلمَ ،عككن َعمكرو بككن د َينككار،
كالَ :حكهد ََنا اب نكن أبككي َعكد ّيَ ،عككن إس َكماع َ
َحكهد ََنا نم َح همك نكد ب نكن َبشككار َق َ
الوالك نكد
كاووسَ ،عككن ابككن َعهبككاسَ ،عككن الهنبك
َعككن َ
الحك نكد ن
كام ن
كي َ قك َ
الم َسككاجدَ ،وَ نيقتَك نكل َ
طك ن
ود فككي َ
كال َ « :تنَقك ن
ّ
ه
يل بن نمسلم.
الوَلد»َ :ه َذا َحدي َ َنعرنف نل ب َه َذا اإلس َناد َمرنفوعا ،إ من َحدي إس َماع َ
ب َ
()5
ه
ض أَهل العلم من ق َبل حفظل.
الم ّك ُّي َقد تَ َكل َم فيل َبع ن
َواس َماع ن
يل ب نن نمسلم َ

( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،138تارلخ اإلسالم  ،137 0ال قات للعجلي  ،013 2ال قات بن حبان ،101 1

تهذيب الكمال .218 9

( )2أنظككر  :تقرلككب التهككذيب ص ،90ال قككات بككن حبككان  ،078 1تهككذيب الته ككذيب  ،118 7سككير اعككالم النككبالء
.011 2
( )3ال قات بن حبان .011 8

( )4فتح الباري ،كتاب الصالة ،باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء.211 0 ،

( )5سنن الترمذي ،كتاب الديات ،باب ما جاء في الرجل يقتل ابنل يقاد منل أم  ،29 1 ،ح .2132
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أولا :تخريج الحديث:
خرجك كل اب ككن ماج ككل (الح ككدود النهي ع ككن أقام ككة الح ككدود ف ككي المس ككاجد ،817 1 ،ح،)1299
أ ّ
والكككدارمي (الك ككديات القود بكككين الوالك ككد والولكككد ،2211 0 ،ح ،)1130والطب ارنك ككي فكككي الكبيك ككر

( ،2 22ح ،)23811من طرَ عن إسماعيل بن مسلم ،به ،بنحوه.

خرجل الدارقطني(،273 1ح )0179من طريق عبيد هللا بن الحسن ،وقتادة بن دعاملة،
وأ ّ
والحاكم في المستدرك (الحدود ،123 1 ،ح )8231من طريق سعيد بن بشير.
وجميعهم (عبيد هللا ،وقتادة ،وسعيد) ،تابعوا إسلماعيل بلن مسللم فلي الروايلة علن عملرو

ابن دينار ،به ،بنحوه.
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:

كان ،نبن َكدار ،قكة ،مكن العاشكرة ،مكات سكنة ا نتكين
ان بكن َد ناوَد بكن َكي َس َ
بن َب هشار بن نع َم َ
 .2نم َح همند ن
()1
وخمسين ولل بضع و مانون سنة ،روى لل الجماعة.
البصككر ُّي ،قككة ،مككن التاسككعة ،مككات سككنة أربككع وتسككعين ومائككة
 .1نم َح همك نكد بك نكن أبككي َعككد ّي ُّ
السكَلم ُّيَ ،
()2
على الصحيح ،روى لل الجماعة.
كي ،أب ككو إس ككحاق ،ك ككان م ككن البصككرة ككم س كككن مك ككة وك ككان فقيه ككا،
يل ب ككن نمس ككلم ،ال َم ّك ك ُّ
 .0إس ك َكماع َ
()3
ضعيف الحدي  ،من الخامسة ،روى لل الترمذي ،وابن ماجل.
الج َمح ُّي ،قة بت ،من الرابعة ،مات سنة ست وعشرلن ومائة،
َ .1عم نرو ن
بن دي َنار ،أنَبو نم َح همد ن
()4
روى لل الجماعة.
الفارس ُّي ،اليمكاني ،أبكو عبكد الكرحمن ،اسكمل ذككوان وطكاووس لقكب ،قكة
َ .2
انَ ،
بن َكي َس َ
ط ناوو نس ن
()5
فقيل فاضل ،من ال ال ة ،مات سنة ست ومائة وقيل بعد ذلك ،روى لل الجماعة.

( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،119الكاشف  ،229 1ال قات للعجلي .101 1
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص ،112الكاشف  ،221 1ال قات بن حبان  ،113 7تهذيب التهذيب .21 9
( )3أنظر :تقرلب التهذيب ص ،223الض ّكعفاء الصكغير ص ،12الض ّكعفاء الكبيكر للعقيلكي  ،92 2الكواككب النيكرات
ضعفاء الرجال .111 2
 ،199 2الكامل في ّ
( )4أنظر :تقرلب التهذيب ص ،112الكاشف  ،72 1ال قات للعجلي .272 1

( )5أنظر :تقرلب التهذيب ص ،182الكاشف  ،221 2ال قات بن حبان .092 1
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ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
يل بكن نمسكلم" ضكعيف الحكدي  ،وقكد تابعكل " قتكادة ،وعبيكد هللا،
إسناده ضعيف؛ فيكل " إس َكماع َ
وسعيد) كما هو مبين في التخرلا ،ويرتقي الحديث بالمتابعة إلى الحسن لغيره .
*******
حديث رقم (:)029
قال ابن رجب . . ." :وفي كراهة المصبوم بالمغرة :حدي

خرجل أبو داود ،في إسناده مقال.
ّ

()1

نص الحديث من سنن أبي داود:
الطائ ُّي ،حهد َنا مح همد بن إسماعيل ،حهد َني أبيَ -قال ابن عوف ه
حهد َنا ابن عوف ه
الطائ ُّيَ :وَق َأر نت في
َ ن َ
َ َ ن َ
َ َ نَ ن ن َ َ َ
ضم َيعني اب َن نزرَع َةَ ،عن نش َرلح بكن نع َبيكدَ ،عكن َحبيكب بكن نع َبيكد،
ضم َ
الَ :حهد َني َ
يلَ -ق َ
أَصل إس َماع َ

السليحي ،أ ه
َّللا
كب ام َأ
َعن نح َرل بن األَبح
كرَة َرنسكول ه
َسدَ ،قاَلت « :نكن نت َيومكا عن َكد َزل َن َ
َن ام َأرَة من َبني أ َ
َّ ه ّ
()2
َّللا َ ،فَل همككا َأرَى ال َمغك َكرَة
كول ه
َ وَنحك نكن َنصك نكب نغ َيابككا َل َهككا ب َمغك َكرة َ ،ف َبي َنككا َنحك نكن َك ك َذل َك إذ َ
طَلك َكع َعَلي َنككا َرنسك ن
َر َج َعَ ،فَل هما َأرَت َذل َك َزل َن نب َعل َمكت أ ه
َخك َذت َف َغ َسكَلت َي َاب َهكاَ ،وَو َارت
كول ه
َّللا َ قكد َككرَه َمكا َف َعَلكتَ ،فأ َ
َن َرنس َ
()3
َّللا  رجع َف ه
اطَل َعَ ،فَل هما َلم َي َر َشيئا َد َخ َل»
ول ه
َََ
نك هل نحم َرة ،ن هم إ هن َرنس َ
أولا :تخريج الحديث:
خرجل ابن أبي عاصم ( ،102 2ح ،)0391والطبراني ( ،27 11ح ،)219وأبو نعيم في
أ ّ
معرفة الصحابة ( ،0119 1ح ،)7108من طريق مح َّمد بن نإسم ن
اعيل ،به ،بنحوه.
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:

 .2مح همككد بككن عككوف بككن سككفيان ه
الطككائ ُّي ،أبككو جعفككر الحمصككي ،قككة حككافظ ،مككن الحاديككة عشكرة،
ن ََ
نَ ن ن َ
()4
مات سنة ا نتين أو ال وسبعين ،روى لل أبو داود.
( )1فتح الباري ،كتاب الصالة ،باب الصالة في ال وب األحمر.113 1 ،
ه
كاب ،أنظككر :القككاموس المحككيط ص ،177عككون المعبككود
( )2ال َمغك َكرةن الطككين أَح َمك نكر ،ال َمك َكد نر األَح َمك نكر الككذي نيصك َكب نغ بككل ال َّيك ن
.80 22
( )3سنن أبي داود ،كتاب اللباس ،باب في الحمرة ،20 1 ،ح.1372
( )4أنظككر :تقرلككب التهككذيب ص ،233ال قككات بككن حبككان  ،210 9سككير أعككالم النككبالء  ،120 21مشككيخة النسككائي
ص.99
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يل بن عياش بن سليم ،الحمصي ،من العاشرة ،روى لل ابن ماجل.
 .1نم َح همند ب نن إس َماع َ

()1

اآلج ّري :سئل
يحد
ّ
قال أبو حاتم " :لم يسمع من أبيل شيئا ،حملوه على أن ّ
فحد " ،وقال ن
أبككو داود عنككل فقككال " :لككم يكككن بككذاك ،قككد رأيتككل ودخلككت حمككص َيككر مكرة وهككو حككي ،وسككألت

َعمككرو بككن ع مككان عنككل فذمككل"( ،)2وقككال ابككن حجككر " :عككابوا عليككل أنككل حككد
سما "(.)3
ويميل الباح

عككن أبي كل بغيككر

إلى أنل " :ضعيف ".

كي ،أبككو عتبككة الحمصككي ،مكن ال امنككة ،مككات سككنة إحككدى
العنسك ُّ
 .0إس َكماعي نل بك نكن َعهيككاش بككن نسكَليم َ
()4
و مانين ولل بضع وسبعون سنة ،روى لل األربعة.
عكن الشكاميين فصكحيح"( ،)5وقكال أبكو زرعكة ":صكدوق إ أنكل َلكط

قال البخاري ":إذا حكد

في حدي

الحجازلين والعكراقيين"( ،)6وقكال أبكو حكاتم ":لكين يكتكب حدي كل"( ،)7وقكال العقيلكي":

إ َذا حك كهد َ َع ككن ََي ككر أَه ككل ه
طك كأَ"( ،)8وق ككال اب ككن ع ككدي " :وحدي ككل ع ككن
ط َر َب َ ,وأَخ َ
الش ككام اضك ك َ
َ
الشككاميين إذا روى عنككل قككة فهككو مسككتقيم الحككدي  ،وفككي الجملككة إسككماعيل بككن عيككاش ممككن
يكتككب حدي ككل ويحككتا بككل فككي حككدي

الشككاميين خاصككة "( ،)9وقككال الككذهبي " :شككيخ الشككاميين

ليس بالقوي وحدي ل عن الحجازلين منكر ضعيف بخالف الشاميين "( ،)10وقكال ابكن حجكر:

"صدوق في روايتل عن أهل بلده ،مخلط في َيرهم "(.)11
ويميل الباح

إلى أنل " :صدوق في روايتكل عكن أهكل بلكده ،مخلكط فكي َيكرهم" كمكا

قال ابن حجر واألئمة.
( )1تقرلب التهذيب ص.118
( )2تهذيب التهذيب .13 9

( )3تقرلب التهذيب ص.118
( )4تقرلب التهذيب ص.239
( )5الكاشف .119 2

( )6الجرح والتعديل .291 1
( )7الجرح والتعديل .291 1
الضعفاء الكبير للعقيلي ص.88
()8
ّ
ضعفاء الرجال .188 2
( )9الكامل في ّ
( )10من تكلم فيل وهو مو ق ص.17
( )11تقرلب التهذيب ص.239
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ضم بن زرَعة ال َحض َرمي ،الحمصي ،من السادسة ،روى لل أبو داود.
ضم َ
َ .1
ّ
قال ابكن معكين " :قكة " ،وابكن نميكر " :قكة "( ،)2وقكال أحمكد بكن دمحم" :

()1

بكأس بكل " ،وذككره

اب ككن حب ككان ف ككي ال ق ككات( ،)3وق ككال ال ككذهبي " :مختل ككف في ككل"( ،)4وق ككال اب ككن حج ككر " :ص ككدوق
يهم"( ،)5وقال أبو حاتم " :ضعيف"(.)6
ويميل الباح

إلى أنل " :صدوق".

 .2نش َرل نح ب نن نع َبيد ،قة ،سبقت ترجمتل حدي

رقم (.)83

كي ،أنَب ككو َحف ككص ،ق ككة ،م ككن ال ال ككة ،روى ل ككل الجماع ككة إ
كب ب ك نكن نع َبي ككد ه
كي الحمص ك ُّ
الر َحب ك ُّ
َ .1حبي ك ن
()7
البخاري.
 .7نح َرل

السليحي ،مجهول ،من ال ال ة ،روى لل أبو داود.
بن األَبح
َّ ه ّ

()8

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

يل ب ككن عي ككاش" ض ككعيف ،و " نح َرلك ك
إسلللناده ضلللعيف؛ في ككل " نم َح هم ككد ب ككن إس ك َكماع َ
()9
صرح بالسما .
ه
السليح ّي" مجهول .واس َماعيل بن َعيهاش مدّلس من ال ال ة وقد ّ

كح
ب ككن األ ََب ك ّ

*******

( )1تقرلب التهذيب ص.183
( )2تهذيب التهذيب .111 1
( )3ال قات بن حبان .182 1
( )4الكاشف .223 2

( )5تقرلب التهذيب ص.183
( )6الجرح والتعديل .118 1
( )7أنظك ككر :تقرلك ككب التهك ككذيب ص ،222الكاشك ككف  ،039 2ال قك ككات بك ككن حبك ككان  ،208 1إكمك ككال تهك ككذيب الكمك ككال
.072 0
( )8أنظر :تقرلب التهذيب ص ،221ميزان ا عتدال .171 2
( )9طبقات المدّلسين ص ،08ت .18
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حديث رقم (:)002
قككال ابككن رجككب . . ." :وفككي حككدي

ابككن مسككعود ،عككن النبككي  فككي قصككة نككومهم عككن الصككالة ،أن

كامواَ ،وَلكككن أ ََرَاد أَن يكككون ل َمككن َبعك َكد نكم،
النبككي  قككال( :إ هن ه
كاموا َعن َهككاَ ،لككم تََنك ن
َّللاَ َ ،لككو أ ََرَاد أَن َ تََنك ن
()1
خرجل اإلمام أحمد . . .،وفي إسناده مقال.
ام أَو َنس َي)ّ ،
َف َه َذا ل َمن َن َ
نص الحديث من مسند أحمد:
المس نكعود ّيَ ،عكن َجكامع بكن َشكهدادَ ،عكن َعبكد ال هكرح َمن بكن أبكي َعلَق َمك َة ال هَقفكيَ ،عكن
َحكهد ََنا َيزل نكد ،أَخ َب َرَنكا َ
ّ
كامواَ ،وَلكككن أ ََرَاد
كال« . . . . . .:إ هن ه
َعبكد ه
َّللا بكن َمس نكعودَ ،ق َ
كاموا َعن َهكاَ ،لكم تََن ن
َّللاَ َ ،لككو أ ََرَاد أَن َ تََن ن
ام أَو َنسي» . . . .الحديث(.)2
أَن تَ نك ن
ونوا ل َمن َبع َد نكمَ ،ف َه َك َذا ل َمن َن َ
َ

أولا :تخريج الحديث:

خرجل الشاشي ( ،112 1ح ،)813من طريق يزيد بن هارون ،به ،بنحوه.
أ ّ

خرج ك ك كل الطيالس ك ك ككي ( ،219 23ح )0980علللللللن المسلللللللعوند ّي ،والطح ك ك ككاوي (،219 23
وأ ّ
ح ،)0980والبيهق ككي ف ككي الكب ككري (الص ككالة تفك كرلط عل ككى م ككن ن ككام ع ككن ص ككالة أو نس ككيها،
 ،039 1ح ،)0281من طريق الطيالسي ،به.

خرج كل النسككائي فككي الكبككرى ( ،201 8ح )8830مللن طريللق عبللد هللا بللن المبللارك ،وأبككو
وأ ّ
يعلككى ( ،287 9ح )2182ملللن طريلللق عبلللد اللللرحمن بلللن مهلللدي ،والطب ارنككي فككي الكبيككر

( ،112 23ح )23218ملللن طريلللق قل َّللرة بلللن ح نبيلللب القنلللوني ،والبيهق ككي فككي د ئ ككل النب ككوة

( )222 1من طريق يونس بلن بكيلر ،والبيهقكي فكي األسكماء والصكفات (،022 2ح)189
من طريق عمرو بن مرزوَ .

جميعهم من طريق المسعوند ّي ،به ،بنحوه.
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
السَلمي ،قة بت ،سبقت ترجمتل حدي
َ .2يزلد بن َه نارو َن بن ازذان
َ َ َ ُّ ّ

( )1فتح الباري ،كتاب مواقيت الصالة ،باب األذان بعد ذهاب الوقت.232 2 ،
( )2مسند أحمد ،110 1 ،ح.0723

147

رقم (.)18

الباب الثاني

الفصل الثاني :نماذج من األحاديث التي ضعّفها ولُ يصرّ ح ببيا العلة

منهج ابن رجب في تضعيف

المسك نكعود ّي ،مككن السككابعة ،مككات سككنة سككتين وقيككل سككنة
َ .1عبك نكد الك هكرح َمن بك نكن َعبككد هللا بككن نعت َب ك َةَ ،
خمس وستين ،روى لل الجماعة إ مسلم والبخاري تعليقا(.)1
المس نعود ّي قة ،وقد كان يغلط فيمكا روى عكن عاصكم بكن بهدلكة ،وسكلمة،
قال ابن المدينىَ " :
ويصحح فيما روى عن القاسم ومعن"( ،)2وقال ابكن سكعد ":ككان قكة ك يكر الحكدي  ،إ أنكل

اختلط فى آخر عمره ،ورواية المتقدمين عنل صحيحة"( ،)3وقال أحمد ":قة ،ك ير الحكدي ،

وقال :إنما اختلط ببغداد ،ومن سمع منل بالبصرة ،والكوفة فسماعل جيكد"( ،)4وقكال الكدارمى:

المس نكعود ّي؟ قكال :قكة"( ،)5وقكال ابكن نميكر" :ككان قكة،
"قلت ليحيكى بكن معكين :كيكف حكدي
َ
فلم ككا ك ككان ب ككأخرة اخ ككتلط ،س ككمع من ككل عب ككد ال ككرحمن ب ككن مه ككدى ،ولزل ككد ب ككن ه ككارون ،أحاديك ك

مختلطة ،وما روى عنل الشيوخ فهو مستقيم"( ،)6وقال النسائي ":ليس بل بأس" ،وقال يعقوب

ابككن شككيبة" :تككوفى سككنة خمككس وسككتين ،وكككان قككة ،صككدوقا ،إ أنككل تغيككر بككآخرة" ،وقككال ابككن
عمككار" :كككان بتككا قبككل أن يخككتلط ،ومككن سككمع منككل ببغككداد فسككماعل ضككعيف" ،وقككال العجلككى

()7
الح َسككن"( ،)8وقككال
وابككن خكراش  ":قككة إ أنككل تغيككر بككآخرة"  ،وقككال الذهبيَ ":و َحدي نككل فككي َحك ّكد َ
ابن حجر" :صدوق اختلط قبل موتل ،وضابطل أن من سمع منل ببغكداد فبعكد ا خكتالط"(،)9

وقال" :مشهور من كبار المحد ين ا أنل اختلط في آخر عمره"(.)10
صك نكدوقا إ ه أَنككل اخككتلط فككي آخككر عم كره اختالطككا َشككديدا
وقككال ابككن حبككان َ :وَكك َ
المسك نكعود ّي َ
كان َ
بحدي ككل األَخيككر َول كم
َحتهككى ذهككب عقلككل َوَكك َ
كان يحككد ب َمككا َيجيئك نكل َفحمككل ف كاختلط َحدي ككل الَقككديم َ
تحق التّرك"(.)11
يتَ َميهز َفاس ه

( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،011الكاشف  ،100 2مقدمة فتح الباري ص.128
الضعفاء الكبير للعقيلي .001 1
()2
ّ
( )3الطبقات الكبري .011 1

( )4بحر الدم فيمن تكلم فيل اإلمام أحمد بمدح أو ذم ص.92
( )5تارلخ ابن معين –رواية الدارمي –ص.282
( )6تهذيب التهذيب .123 1

( )7تهذيب التهذيب .123-139 1
( )8سير أعالم النبالء .92 7
( )9تقرلب التهذيب ص.011

( )10مقدمة فتح الباري ص.128
( )11المجروحين .18 1
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وهو كما قال ابن حجر  ":صدوق اختلط قبل موتل ،وضابطل أن من سمع منل ببغداد فبعكد

ا ختالط".

الم َحارب ُّي ،قة ،مكن الخامسكة ،مكات سكنة سكبع ويقكال سكنة مكان
َ .0جام نع ن
صخ َرَة ن
بن َشهداد ،أنَبو َ
()1
وعشرلن ،روى لل الجماعة.
 .1عبد الرحمن بن علقمة ،أو ابن أبي علقمة ،روى لل أبو داود ،والنسائي.
ق ككال أب ككو ح ككاتم " :ت ككابعي ليس ككت ل ككل ص ككحبة"( ،)3وق ككال ال ككدارقطني" :

()2

تص ككح ص ككحبتل ،و

يعرف"( ،)4وقال الذهبي " :مختلف في صحبتل"( ،)5وقال ابن حجر " :يقكال لكل صكحبة "(،)6
وذكره ابن حبان في قات التابعين"(.)7

"ه َكو َمع نكروف ،روى َعن نكل عكون بكن أبكي نج َحيَفكة
وقال ابن حجر معلقا على كالم الكدارقطني :ن
الص َكح َابة،
حبكان فكي طبَقكة ه
َوعبد الملكك بكن نم َح همكد بكن بشكير َوعبكد هللا بكن ال َوليكدَ ،وذككره ابكن َ

صح َبة هم ذكره في َقات التهابعين"( ،)8وقال ابن عبد البر ":وقد ذككر قكوم
َفَق َ
ال  :نيَقال أَن َل نل ن
عبككد الككرحمن بككن علقمككة هككذا فككي الصككحابة ،و تصككح لككل صككحبة "( ،)9وقككال ابككن حجككر فككي
اإلصابة " :قد ذكره قوم في الصحابة و يصح لل صحبة "( ،)10قكال شكعيب األرنكؤوط" :
تصح لل صحبة ،وهو مجهول الحال".

()11

( )1أنظ ككر :تقرل ككب الته ككذيب ص ،207الكاش ككف  ،188 2ال ق ككات للعجل ككي  ،112 2س ككير أع ككالم الن ككبالء ،132 2
ال قات بن حبان .237 1

( )2تقرلب التهذيب ص.017
( )3الجرح والتعديل .170 2
( )4سؤا ت البرقاني للدارقطني ص.11
( )5الكاشف .107 2

( )6تقرلب التهذيب ص.017
( )7ال قات بن حبان .120 0
( )8تهذيب التهذيب .211 2
( )9ا ستيعاب في معرفة األصحاب .811 1
( )10اإلصابة في تمييز الصحابة .180 1
( )11تحرلر التقرلب .009 1
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ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
المسك نكعود ّي بعككد
المسك نكعود ّي ،وسككما يزلككد بككن هككارون مككن َ
إسللناده ضللعيف؛ بسككبب اخككتالط َ
ا خككتالط ،فككال يقبككل روايتككل ،كمككا نقككل الع ارقككي وَيكره( .)1ولكنككل توبككع فككي هككذا الحككدي تابعككل
عمرو بن مرزوق ،وسماعل منل قبل ا خكتالط كمكا قكال ابكن الكيكال فكي الكواككب النيكرات

()2

وابن العجمي( ،)3والعالئي( .)4وعليه الحديث صحيح لغيره.
*******
حديث رقم (:)000

خرجكل ابكو نعكيم فكي "تكارلخ أصكبهان" :ان صكالة
قال ابن رجب . . ." :وقد روى في حدي َرلكبّ ،
()5
المرأة وحدها تضاعف على صالتها في الجماعة ببضع وعشرون درجة " ،وفي إسناده مقال.
نص الحديث من تاريخ أصبهان ألبي نعيم:
َّللا بك نكن نم َح همككد بككن َسك هكالم ،حككد نا إسككحاق بككن راهويككل،
كف ،حككد نا َعبك نكد ه
حككد نا أَح َمك نكد بك نكن إبك َكراهي َم بككن نيو نسك َ
الوليد ،حد ني أبو عبكد السكالم ،حكد ني نكافع ،عكن ابكن عمكر ،عكن رسكول هللا  قكال:
أنبانا َبقهي نة ن
بن َ
«صالة المرأة وحدها تفضل صالتها في الجميع خمسا وعشرلن درجة»(.)6

أولا :تخريج الحديث:
لم أقف له على تخريج.
ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
بن إب َراهيم بن نيوس َ ه
الم َحّد ن  ،قة ،تننوّف َي َس َن َة َالَ
 .2أَح َمند ن
ف التيم ُّي ،اب نن أَف َر َجل ،األصبهان ُّي ،ن
ن
َ
()7
مائة.
َو َخمسي َن َوَالَ
َ
( )1التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح ص.121
( )2الكواكب النيرات .188 2

( )3األَتباط بمن رمي من الرواة با ختالط ص.132
( )4المختلطين للعالئي .71
( )5فتح الباري ،كتاب اآلذان ،باب ما يقول إذا سمع المنادي.127 2 ،
( )6تارلخ أصبهان ،ألبو نعيم األصبهاني.29 1 ،
( )7سير أعالم النبالء .19 21
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ه
ين َوم َائتَين.
َ .1عبند ه
َّللا ب نن نم َح همد بن َسالم ،أنَبو َبكر ،تننوّف َي َس َن َة إح َدى َوَ َمان َ
()1
ضعف "(.)2
قال أبو نعيمَ " :وَك َ
ان َشيخا فيل لين "  ،وقال الذهبي " :فيل ّ

ويميل الباح

إلى أنل " :ضعيف".

بن إب َراهي َم بن راهويل ،أبو دمحم ،قة حافظ ،سبقت ترجمتل حدي
اق ن
 .0إس َح ن

رقم (.)01

صرح بالسما  ،وضعيف فكي َيكر ال قكات"،
َ .1بقهي نة ن
الوليد " ،قة ،فيما سمعل من ال قات إن ّ
بن َ
سبقت الترجمة لل حدي رقم (.)17
 .2الزبير بن نجواتَشير ،أبو عبد السالم ،بصري( ،)3ذكره ابن حبان في ال قات.
ويميل الباح

()4

إلى أنل " :ضعيف ".

 .1نافع مولي بن عمر ،قة بت مشهور ،سبقت ترجمتل حدي

رقم (.)7

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
َّللا بككن نم َح همككد بككن َسك هكالم" ،و" الزبيككر بككن نجواتَشككير" ،و" َبقهيككة بككن
"عبككد ه
إسللناده ضللعيف؛ فيككل َ
()5
صرح بالسما .
ضعفاء ،وكذلك بقية مدّلس من الرابعة  ،وقد ّ
الوليد" ّ
َ
********

حديث رقم (:)000
خرجل الدارقطني من حدي
قال ابن رجبّ . . ." :
()6
ص َن َع َفاص َن نعوا) ،وفي إسناده مقال.
َ

ضكامنَ ،ف َمكا
كال( :اإلمكام َ
جكابر ،عكن النبكي  ،ق َ

( )1تارلخ أصبهان .29 1
( )2تارلخ اإلسالم .717 1
( )3الكني واألسماء لمسلم  ،121 2تعجيل المنفعة بن حجر . .211 2
( )4ال قات بن حبان .000 1
( )5طبقات المدّلسين ص ،19ت .227

أخ نذ اإلمام إذا َش ه
ك بقول الهناس؟.128 1 ،
( )6فتح الباري ،كتاب اآلذان ،باب َهل َي ن
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نص الحديث من سنن الدارقطني:
وسككى بك نكن َشككي َب َة َ ,ع كن
َح كهد ََنا نم َح همك نكد بك نكن َمخَلككد  ,حككد نا أنَبككو َحككاتم الك هكراز ُّي  ,حككد نا ال نح َميككد ُّي  ,حككد نا نم َ
َّللا :
كول ه
َّللا َ ,عككن َجككابر بككن َعبككد ه
نم َح همككد بككن نكَليككب نهك َكو ابك نكن َجككابر بك نكن َعبككد ه
كال َرنسك ن
كالَ :قك َ
َّللا َ ,قك َ

ص َن َع َفاص َن نعوا».
«اإلمام َ
ضامن َف َما َ

()1

أولا :تخريج الحديث:
خرجك ك كل الطب ارن ك ككي ف ك ككي األوس ك ككط ( ،02 1ح ،)0212والبيهق ك ككي ف ك ككي الق ك كراءة خل ك ككف اإلم ك ككام
أ ّ
(ص ،81ح ،)281وابن عساكر ( ،)190 10والبغدادي ( ،)181 9من طريلق خللف بلن
ني في الرواية عن الحميدي ،به ،بنحوه.
عمرو العكبرني تابب أبا ح ناتم َّ
الرازّ
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
 .2محمككد بككن مخَلككد بككن حفككص ،أبككو عبككد هللا الك ُّكدور ُّي الع ه
طككار ،قككة ،مككات سككنة ال مائككة واحككدي
َ
ن ن َ
()2
و ال ين.
ان ،أنَبكو َحكاتم ال هكراز ُّي ،مكن الحاديكة عشكرة ،مكات
المنذر بن َد ناوَد بن مه َر َ
 .1نم َح همند ن
بن إدرل َس بن ن
()3
سنة سبع وسبعين ،روى لل أبو داود ،والنسائي ،وابن ماجل في التفسير.
بن ُّ
الح َميد ُّي ،أبو بكر ،قة حافظ فقيكل ،مكن العاشكرة ،مكات بمككة
َ .0عبند هللا ن
الزَبير بن عي َسى ،ن
()4
سنة تسع عشرة ،روى لل الجماعة.
 .1موسى بن َشي َبة
خر
ال امنة ،لم ي ّ

كدني ،مكن
َّللا بن َكعب بن َمالك ،الس
بن َعمرو ب نن َعبد ه
كلمي ،األنصكار ُّي الم ُّ
ُّ ّ
()5
لل أحد من الجماعة.

قال أبو حاتم " :صالح الحدي

"( ،)6وذكره ابن حبكان فكي ال قكات( ،)7وقكال أحمكد " :أحادي كل

ف اإلمام ،232 1 ،ح.2117
اءة أ ّنم الكتَاب في ه
الص َالة َو َخَل َ
( )1سنن الدارقطني ،كتاب الصالةَ ،ب ن
اب نو نجوب ق َر َ
( )2أنظر :سير أعالم النبالء  ،121 22تارلخ بغداد  ،199 1طبقات الحنابلة  ،71 1المقصد األرشد .198 1

( )3أنظككر :تقرلككب الته ككذيب ص ،117مشككيخة النسككائي ص ،19تككارلخ بغككداد  ،121 1طبقككات الحنابلككة ،182 2
المنتظم في تارلخ الملوك واألمم  ،181 21تهذيب التهذيب .02 9

( )4أنظر :تقرلب التهذيب ص ،030الكاشف  ،221 2ال قات بن حبان  ،012 8الطبقات الكبري .231 2
( )5تقرلب التهذيب ص.222
( )6الجرح والتعديل .217 8

( )7ال قات بن حبان .228 9
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مناكير"( ،)1وقال ابن حجر" :لين الحدي "(.)2
وهو كما قال ابن حجر " :لين الحدي

".

 .2نم َحمد بكن نكَليكب بكن َجكابر بكن َعبكد هللاَ ،مكدين ٌّي ،قكال أبكو زرعكة " :قكة"( ،)3وذككره ابكن حبكان
فكي ال قكات( ،)4وقككال البرقكاني للكدارقطني" :دمحم بككن كليكب يحك ّكد عكن جكابر قككال :مقكل يعتبككر
بل"(.)5

ويميل الباح

إلى أنل " :صدوق".

ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناده ضعيف؛ فيل " موسى بن َشي َبة " لين الحدي
حديث رقم (:)004

ولم يتابع.

******

البراء بن عازب ،قال( :كان رسكول هللا  إذا سكجد

خر البيهقي من حدي
قال ابن رجب . . ." :و ّ
فوضككع يديككل ب كإألرض اسككتقبل بكفيككل وأصككابعل القبلككة) ،وفككي روايككة لككل -أيضككا َ ( :-وا َذا َسك َكج َد َو هجك َكل
()6
َصاب َع نل ق َب َل القبَلة َفتََفهل نا) ،وفي إلسنادين مقال.
أَ
نص الحديث من السنن المبري للبيهقي:
كي ،حكد نا
ظ ،أنبأنا أنَبو أَح َم َد ال َحاف ن
أَخ َب َرَنا أنَبو َحازم ال َحاف ن
اق ال هَقف ُّ
ظ ،أنبأنا أنَبو ال َعهبكاس نم َح هم نكد ب نكن إس َكح َ
()7
اق،
ال نح َسي نن ب نن على ُّ
الص َدائ ُّي َ ،حهد َني أبي على ب نن َيز َلدَ ،عن َزَكرلها بن أبي َزائ َد َةَ ،عن أبي إس َكح َ
ه ()9( )8
َصاب َع نل ق َب َل القبَلة َفتََفل نا "
ط َ
ان الهنب ُّي "إ َذا َرَك َع َب َس َ
الَ :ك َ
َعن ال َب َراء َق َ
ظه َرهنَ ،وا َذا َس َج َد َو هج َل أ َ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
( )7
( )8

العلل ومعرفة الرجال –عبد هللا.221 0 -
تقرلب التهذيب ص.222
الجرح والتعديل .18 8
ال قات بن حبان .011 2

سؤا ت البرقاني للدارقطني ص.12
فتح الباري ،كتاب األذان ،باب يستقبل بأطراف رجليل القبلة.117 7 ،
هذه النسبة إلى صداء ،وهي قبيلة من اليمن ،األنساب .181 8
أي باعد بين أصابعل قليال.

الس نجود َوَيستَقب نل ب َها القبَل َة.1197 ،211 1 ،
َصاب َع َي َديل في ُّ
اب َي ن
( )9السنن الكبري ،كتاب الصالةَ ،ب ن
ض ُّم أ َ
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أولا :تخريج الحديث:
كجود َوالهنهكي َعكن َبسكط ،ص،201
كاب األَمكر با عتكدال فكي ُّ
أ ّ
الس ن
خرجل الس ار فكي مسكنده ( َب ن
ح ،)021عن الحسين بن علي الصد نائي ،به ،بنحو لفظه.
ّ

ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:

كان قكة ،صكادقا ،حافظكا
دويكل ،قكال الخطيكب البغكداديَ " :ك َ
 .2نع َمر بن أح َمد بكن إب َكراهيم بكن َعب َ
()1
عارفا " ،مات سنة أربعمائة وسبعة عشر.
كابوري الكرابيسككي ،أنَبككو أَحمككد ،ال َحككافظ ال َحككاكم
 .1نم َح همككد بككن نم َح همككد بككن أَحمككد بككن إسك َكحاق ،الهني َسك ن
()2
ال َكبير.
 .0نم َح همد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران بن عبد هللا ،أنَبو العباس الس ار  ،الحكافظ ،مكات سكنة
()3
ال مائة و ال ة عشر.

الص َكدائ ُّي ،مكن الحاديكة عشكرة ،مكات سكنة سكت أو مكان وأربعكين،
 .1ال نح َسي نن ب نن على بكن َيزل َكد ُّ
()4
روى لل الترمذي ،والنسائي.
قال ابن خراش " :قة "( ،)5وذكره ابن حبان في ال قات( ،)6وقال ابن الجوزي " :قة"( ،)7وقال

الذهبي " :قة"( ،)8وقال ابن حجر " :صدوق"( ،)9وقال أبو حاتم" :شيخ"(.)10
ويميل الباح

إلى " تو يق الراوي".

( )1أنظر :تارلخ اإلسالم  ،181 9تارلخ بغداد  ،210 20طبقات الفقهاء الشافعية .123 1
( )2أنظككر :تككارلخ اإلسككالم  ،113 8تككارلخ دمشككق  ،221 22التقييككد لمعرفككة رواة السككنن ص ،230الكوافي بالوفيككات
ص.237

( )3أنظككر :تككارلخ اإلسككالم  ،173 7تككارلخ بغككداد  ،21 1ال قككات ممككن لككم يقككع فككي الكتككب السككتة  ،219 8طبقككات
الفقهاء الشافعية .99 2
( )4تقرلب التهذيب ص.217
( )5تارلخ بغداد .122 8

( )6ال قات بن حبان .288 8
( )7المنتظم في تارلخ الملوك .22 21
( )8الكاشف .001 2
( )9تقرلب التهذيب ص.217
( )10الجرح والتعديل .21 0
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خر لل النسائي في مسند علي(.)1
َ .2عل ُّي ب نن َيز َلدُّ ،
الص َدائ ُّي ،من التاسعة ،أ ّ
قكال أحمكد " :مكا ككان بكل بكأس "( ،)2وذككره ابكن حبكان فكي ال قكات( ،)3وقكال أبكو حكاتم " :لكيس

()4
َحادي
َحادي ل َ تشبل أ َ
ال ابن عدي " :أ َ
بقوي منكر الحدي عن ال قات"  ،وَق َ
َحادي كل
أَن َيأتي بإس َناد َ نيتَابع َعَليكل ،أَو مكتن َعكن ال َّقكات نمنككر ،أَو يكروى َعكن َمج نهكولَ ،وأ َ
َرائبَ ،و َعامة َما يروىل م هما َ نيتَابع َعَليل"( ،)5وقال ابن حجر " :فيل لين"(.)6

ال َّقكات ،إ همكا

ويميل الباح

إلى أنل" :فيل لين" كما قال ابن حجر.

َ .1زَكرلها بن أبي َزائ َد َة ،أبو يحيى الكوفي ،قة ،وسماعل من أبي إسكحاق بكأخرة ،مكن السادسكة،
()7
مات سنة تسع وأربعين ،روى لل الجماعة.
السبيع ُّي ،قة مك ر ،سبقت ترجمتل حدي
اق ه
َ .7عم نرو ن
بن َعبد هللا ،أنَبو إس َح َ

رقم (.)232

ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
إسللناده ضللعيف؛ فيككل " علككى بككن َيزلك َكد "ضككعيف ،وفيككل" َزَكرهلككا بككن أبككي َزائك َكد َة " ،مككدّلس مككن
ال انية( ،)8وسماعل من أبي إسحاق بأخرة( ،)9و" أبو إسحاق السبيعي" مدّلس من ال ال ة(،)10
يصرح بالسما .
ولم ّ

*******

( )1تقرلب التهذيب ص.131
( )2العلل ومعرفة الرجال .032 0
( )3ال قات بن حبان .111 8
( )4الجرح والتعديل .139 1

ضعفاء الرجال .011 1
( )5الكامل في ّ
( )6تقرلب التهذيب ص.131

( )7أنظر :تقرلب التهذيب ص  ،121الكاشف  ،132 2ال قات للعجلي ،073 2الطبقات الكبري .022 1
( )8من المرتبة ال انية في طبقات المدّلسين ،ص  ،02ت.17

( )9أنظر :تقرلب التهذيب ص  ،121الكاشف  ،132 2ال قات للعجلي ،073 2الطبقات الكبري .022 1
( )10طبقات المدّلسين ص ،11ت.92
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حديث رقم (:)003
ق ككال اب ككن رج ككب . . ." :وف ككي (مس ككند البك كزار) م ككن ح ككدي
ظ نم َها نحرَمة نذو الح هجة) ،وفي إسناده مقال.
انَ ،وأَع َ
ضَ
َرَم َ

أب ككي س ككعيد  -مرفوع ككا ( :-س ك ّكيند ُّ
الش ك نكهور
َ

()1

نص الحديث من كشف األستار عن زوائد البزار:
كي ،ح ككد نا َيزلك نكد بك نكن َعبككد ال َملكككَ ،و نه ك َكو
َح كهد ََنا أَح َمك نكد بك نكن ال َوليككد ال َبغك َكداد ُّي ،ح ككد نا َخالك نكد بك نكن َيزلك َكد ال َم ّكك ُّ
ه
َّللا
كول ه
ان بن نسكَليمَ ،عكن َع َ
صف َو َ
كال َرنس ن
كالَ :ق َ
طكاء بكن َي َسكارَ ،عكن أبكي َسكعيد ال نخكدر ّيَ ،ق َ
النوَفل ُّيَ ،عن َ
« :سّيند ُّ
ظ نم َها نحرَمة نذو الح هجة».
ان َوأَع َ
ضَ
الش نهور َشه نر َرَم َ
َ

()2

أولا :تخريج الحديث:
خرجل البيهقي في شعب اإليمان ( ،111 2ح )0011من طريق المصنف ،به ،بنحوه.
أ ّ
خرجك كل البيهق ككي ف ككي ش ككعب اإليم ككان ( ،023 2ح ،)0179وفض ككائل األوق ككات (ص،002
وأ ّ
ح ،)217من طريق موسلى ب نلن نإسلحاَ األ نصلارني ،وابكن عسكاكر ( )091 11ملن طريلق
أبي القاسم الحراني ،جميعهم عن خالند بن ي نزيد.
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
 .2أَح َمككد بككن الوليككد بككن أبككان ،الكرابيسككي ،قككال الككذهبي " :صككدوق"( ،)3وقككال الخطيككب البغككدادي:
"وما علمت من حالل إ خيرا"(.)4
ذاهب الحدي .
َ .1خالند ن
الم ّك ُّي ،ن
الع َدو ُّي ن
الهي َم َ
الع َمر ُّي َ
بن َيزل َد ،أنَبو َ

()5

َ .0يز نلد ب نن َعبد ال َملك بن ال نمغ َيرة ،الهنوَفل ُّي ،ضعيف ،من السادسة ،روى لل ابن ماجل.

()6

( )1فتح الباري ،أبواب العيدين ،باب فضل العمل في أيام التشرلق.29 9 ،
( )2كشف األستار عن زوائد البزار ،كتاب الصيام ،باب فضل شهر رمضان ،127 2 ،ح.913
( )3تارلخ اإلسالم .08 1
( )4تارلخ بغداد .121 1

الضعفاء
ضعفاء الرجال  ،102 0ميزان ا عتدال ،111 2
ّ
( )5أنظر :التارلخ الكبير للبخاري  ،281 0الكامل في ّ
والمتروكين بن الجوزي  ،121 2المجروحين .181 2
الضعفاء الصكغير ص ،212الض ّكعفاء والمتكروكين للنسكائي
( )6أنظر :تقرلب التهذيب ص ،130الكاشف ،087 1
ّ
ضعفاء الرجال .202 9
ص ،223الكامل في ّ
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ان بك نكن سكَليم ،النق َرشك ُّ ُّ
المك َكدن ُّي ،قككة مفككت عابككد رمككي بالقككدر ،مككن الرابعككة ،مككات
صككف َو ن
كي الزهككر ُّي َ
ن
َ .1
()1
سنة ا نتين و ال ين ولل ا نتان وسبعون سنة ،روى لل الجماعة.
اء ب نن َي َسار ،أنَبكو نم َح همكد ال َم َكدن ُّي ،الَفقي نكل قكة فاضكل ،مكن صكغار ال انيكة ،مكات سكنة أربكع
َ .2ع َ
طن
()2
وتسعين ،روى لل الجماعة.
ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناده منكر؛ فيل " َخالد بن َيزل َد" ذاهب الحدي  ،و" َيزلد بن َعبد ال َملك" ضعيف.
*******

( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،171الكاشف  ،230 2ال قات للعجلي  ،117 2تهذيب التهذيب .112 1
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص ،091الكاشف  ،12 1ال قات للعجلي  ،207 1الطبقات الكبري .270 2
157

الباب الثاني

الفصل الثاني :نماذج من األحاديث التي ضعّفها ولُ يصرّ ح ببيا العلة

منهج ابن رجب في تضعيف

ضعفها ابن رجب بقولله " فلي إسلناده للين ،أو
المبحث الخامس :نماذج من األحاديث التي ّ
إسناده ليس بالقوي".
حديث رقم (:)002
كاد َةَ ،عككن
قككال ابككن رجككب . . ." :وقككد روى دمحم بككن بكككار بككن بككالل :حككد َنا َسككع نيد بك نكن َبشككيرَ ،عككن َقتَك َ
َّللا َ يتهقككي َسككوَرَة ال كهدم َ َال ككا ،نك هم ني َباشك نكر َبعك َكد
كول ه
ال َح َسككنَ ،عككن أن همككلَ ،عككن أ ّنم َس كَل َم َةَ ،قاَلككتَ ( :كك َ
كان َرنسك ن
()1
َذلك) ،وهذا اإلسناد وأن كان ن
فيه لين ،إل أن األحاديث الصحيحة تعضده وتشهد له.
َ
نص الحديث من المعجم األوس :
ه
ال :حد َنا َسع نيد ب نن َبشيرَ ،عن َقتَ َاد َةَ ،عن ال َح َسنَ ،عن
ال :حد َنا نم َح همند ب نن َبكار َق َ
َحهد ََنا أنَبو نزرَع َة َق َ
()2
كك»َ ،لكم َيكرو
ول ه
أن هملَ ،عن أ ّنم َسَل َم َةَ ،قاَلتَ « :ك َ
َّللا َ يتهقي َسوَرَة الهدم َ َال كا ،نك هم ني َباش نكر َبع َكد َذل َ
ان َرنس ن
َه َذا ال َحدي َ َعن َقتَ َاد َة إ ه َسع نيد ب نن َبشير ،تََف هرَد بل :نم َح همند ب نن َب هكار "(.)3
أولا :تخريج الحديث:
خرجل الطبراني في الكبير ( ،012 10ح )811عن أبي زرعة ،وابكن األع اربكي (،110 2
أ ّ
ح )118علللللن دمحم بلللللن يلللللونس ،والجرج ك ككاني( ،700 0()4ح ،)019والخطي ك ككب البغ ك ككدادي
( ،)72 20مللن طريللق نإبللر ن
اهيم بللن المسللت نمّنر ،كالهمللا عللن مح َّمللد بللن ب َّكللار ،بلله ،بألفللاظ
مختلفة.
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
الد َمشكق ُّي ،قكة حكافظ مصكنف ،مكن الحاديكة عشكرة ،مكات
َ .2عبند ه
الرح َمن ب نكن َعمكرو ،أنَبكو نزرَعك َة ّ
()5
سنة إحدى و مانين ،روى لل أبو داود.

( )1فتح الباري ،كتاب الحيض ،باب مباشرة الحائض.02 1 ،
( )2مكان الدم .
( )3المعجم األوسط ،12 2 ،ح.1181
( )4في المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيلي.
( )5أنظك ككر :تقرلك ككب التهك ككذيب ص ،017الكاشك ككف  ،108 2اإلرشك ككاد فك ككي معرفك ككة علمك ككاء الحك ككدي
التهذيب .101 1
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ه
العككامل ُّي ،مككن التاسككعة ،مككات سككنة سككت عشكرة ولككل أربككع وسككبعون،
 .1نم َح همك نكد بك نكن َبكككار بككن بكالَل َ
()1
روى لل أبو داود ،والترمذي ،والنسائي.
ذككره ابككن حبككان فككي ال قككات( ،)2وقككال أبككو حككاتم " :صككدوق"( ،)3وقككال الككذهبي " :صككدوق"(،)4
وقال ابن حجر " :صدوق"(.)5

الرح َمن األَزد ُّي ،من ال امنة ،مات سنة مان أو تسع وستين ،روى
بن َبشير ،أنَبو َعبد ه
َ .0سعيند ن
()6
لل األربعة.
صندو نق الّل َسان"( ،)7وقكال أبكو حكاتم
الَ :ذ َ
ال َبقهي نةَ " :سأَل نت نشع َب َة َعن َسعيد بن َبشيرَ ،فَق َ
َق َ
اك َ
وأب ككو زرع ككة " :محل ككل الص ككدق عن ككدنا ،قل ككت لهم ككا يح ككتا بحدي ككل؟ فق ككا  :ه ككذا ش ككيخ يكت ككب

()9
()8
حدي ل"  ،وقال أبو بكر البزار " :هو عندنا صالح ليس بل بأس"  ،وقكال ابكن عكدي " :و َ

أرى بما يروى عن َسعيد بكن بشكير بأسكا ،ولعلكل يهكم فكي الشكيء بعكد الشكيء ويغلكط والغالكب
()10
كال ند َحك ككيم " :قك ككة كك ككان مشك ككيختنا
علك ككى حدي ك ككل ا سك ككتقامة والغالك ككب عليك ككل الصك ككدق" َ ،وَقك ك َ
يو قونل"( ،)11وقال الذهبي" :صدوق"(.)12

وقككال ابككن معككين " :لككيس بشككئ( ،)13ضككعيف( ،" )14وقككال ابككن المككديني " :ضككعيف"( ،)15وقككال
أحمككد " :لككيس حدي ككل بشككيء" وقككال الميمككونيَ " :أرَيتككل يضك ّكعف أم كره :قلككت هالككذي ي كروى َعككن
( )1تقرلب التهذيب ص.119

( )2ال قات بن حبان .13 9
( )3الجرح والتعديل .121 7
( )4الكاشف .229 1
( )5تقرلب التهذيب ص.119
( )6تقرلب التهذيب ص.101
( )7الجرح والتعديل .210 2
( )8الجرح والتعديل .7 1
( )9تهذيب التهذيب .9 1

ضعفاء الرجال .111 1
( )10الكامل في ّ
( )11الكاشف .101 2
( )12سير أعالم النبالء  ،031 7من تكلم فيل وهو مو ق ص.81
( )13تارلخ ابن معين –الدوري.91 1 -

( )14تارلخ ابن معين –الدارمي –ص ،23ص.233
( )15سؤا ت ابن أبي شيبة بن المديني ص.227
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()2
()1
ه
كال
كال :قككد روى َعككن َقتَك َ
َقتَك َ
كال ن
الب َخككار ُّيَ " :يتَ َكل نمككو َن فككي حفظككل" َ ،وَقك َ
كادة أَشك َكياء" َ ،وَقك َ
كادةَ ،قك َ
()3
ان َحاط َب َليل"( ،)4وقال ابن نمير:
ضعيف "  ،وقال َسع نيد ب نن َعبد ال َعزلزَ " :ك َ
الهن َسائ ُّيَ " :

الحدي  ،يروى َعن َقتَ َادة ال نمن َك َرات"( ،)5وقال ابن
الحدي َلي َس ب َشيء َلي َس بَقوي في َ
" نمنكر َ
طأَ ،يروى َعن َقتَ َادة َما نيتَابع َعَليكل ،و َعكن َعمكرو ابكن
حبان ":كان َرديء الحفظ َفاحش ال َخ َ
()6
الح ككاك نمَ" :ل ككي َس ب ككالَقو ّي"( ،)7وق ككال
كال أنَب ككو أَح َم ك َكد َ
د َين ككار َم ككا َل ككي َس يع ككرف م ككن َحدي ككل" َ ،وَق ك َ

الدارقطنيَ " :وَلي َس بَقو ّي في ال َحدي "( ،)8وقال ابن شاهين " :ليس بشئ"( ،)9وقال البيهقي:
"ضككعيف"(َ ،)10وَقككال السككاجيَ " :ح كهد َ َعككن قتككادة بمنككاكير"( ،)11وقككال أبككو مسككهر " :منكككر
الحدي

" ،وقال ابن حجر " :ضعيف"(.)12
ويميل الباح

إلى أنل " :ضعيف الحدي  ،وروايتل عن قتادة فيها مناكير".

ام َة ،قة بت ،سبقت ترجمتل حدي
َ .1قتَ َادةن ن
بن د َع َ

رقم (.)1

الح َسن البصري ،قة فقيل ،يرسل ولدلس ،سبقت ترجمتل حدي
الح َس نن ن
بن أبي َ
َ .2

رقم (.)21

البصك ككر ّي ،مك ككو ة أ ّنم سك ككلمة ،مقبولكككة ،م ككن ال انيك ككة ،روى له ككا الجماعك ككة إ
الح َسك ككن َ
َ .1خي ك كرة ،أ ُّنم َ
()13
البخاري.
ذكرها ابن حبان في ال قات( ،)14وقال ابن حزم " :قة مشهورة"(.)15

( )1العلل ومعرفة الرجال –المروذي-ص.299
الضعفاء الصغير ص.11
()2
ّ
الضعفاء والمتروكين للنسائي ص.21
()3
ّ

الضعفاء الكبير للعقيلي .233 1
()4
ّ
الضعفاء والمتروكين بن الجوزي  ،021 2الجرح والتعديل .7 1
()5
ّ
( )6المجروحين بن حبان .029 2
( )7تهذيب التهذيب .9 1
( )8سنن الدارقطني .112 2
الضعفاء والكذابين ص.98
( )9تارلخ أسماء
ّ
( )10معرفة السنن واآل ار .079 2
( )11تهذيب التهذيب .9 1
( )12تقرلب التهذيب ص.101
( )13تقرلب التهذيب ص.711
( )14ال قات بن حيان .121 1
( )15المحلي باآل ار .218 1

161

الفصل الثاني :نماذج من األحاديث التي ضعّفها ولُ يصرّ ح ببيا العلة

الباب الثاني
منهج ابن رجب في تضعيف

ويميل الباح

إلى أنها " :صدوقة حسنة الحدي ".

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
"سككعيند بك نكن َبشككير" ضككعيف ،و" قتككادة" مككدّلس مككن ال ال ككة( )1ولككم يصك ّكرح
إسللناده ضللعيف؛ فيككل َ
بالسما .
*******
حديث رقم (:)001
ن
كان يكأمر
قال ابكن رجكب . . ." :ولككن فكي (سكنن أبكي داود) بإسلناد فيله للين ،أن َس نكم َرَة ب َكن نجن نكدب ك َ
()2
النساء بقضاء صالة الحيض.
نص الحديث من سنن أبي داود:
كون َس
َحهد ََنا ال َح َس نن ب نن َيح َيى ،أَخ َب َرَنا نم َح همند ب نكن َحكاتم َيعنكي نحّبكيَ ،حكهد ََنا َعب نكد ه
كاركَ ،عكن ني ن
َّللا ب نكن ال نم َب َ
كت َف َكد َخل نت َعَلكى أ ّنم َسكَل َم َة
الَ :حهد َتني األَزدهي نة َيعني نم هس َة َقاَلتَ :ح َجج ن
ابن َنافعَ ،عن َك ير بن زَلادَ ،ق َ

كين
ين ،إ هن َس نم َرَة ب َن نجنندب َيأ نم نر ّ
ص َال َة ال َمحيض َفَقاَلكتَ َ « :يقض َ
اء َيقض َ
َفنقل نتَ :يا أن هم ال نمؤمن َ
ين َ
الن َس َ
ص ك َكالة
كرَةن مككن ن َسككاء الهنبك
َك َانككت ال َمك أ
كين َليَلككة َ َيأ نم نرَهككا الهنبك ُّ
كي  تَق نعك نكد ف ككي ّ
كي  بَق َ
النَفككاس أَرَبعك َ
ضككاء َ
ّ
ال نم َح همد َيعني اب َن َحاتمَ :واس نم َها نم هس نة تنك َنى أن هم نب هس َة(.)3
ّ
النَفاس» َق َ

أولا :تخريج الحديث:
خرج ك كل الحك ككاكم ( ،181 2ح ،)111والبيهقك ككي فك ككي الكبك ككري (الحك ككيض النفك ككاس،231 2 ،
أ ّ
ح )2138مللن طريللق عبللدان عللن ابللن المبللارك ،بلله ،بنحللوه ا أن البيهقككي لككم يككذكر" نإ َّن
سمرة بن جندب يأمر النّنساء يق نضين صالة الم نح ن
يض".
خرجل الطب ارنكي فكي الكبيكر ( ،073 10ح ،)878ملن طريلق عللي بلن عبلد األعللى علن
وأ ّ
كثيللر بللن زيللاد ،بلله ،بنحللوه دون ذكللر" نإ َّن سللمرة بللن جنللدب يللأمر النّنسللاء يق نضللين صللالة

الم نح ن
يض".

( )1طبقات المدّلسين ص ،10ت .91
( )2فتح الباري ،كتاب الحيض ،باب

تقضي الحائض الصالة.201 1 ،

( )3سنن أبي داود ،كتاب الطهارة ،باب ما جاء في وقت النفساء ،80 2 ،ح .021
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ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
البصككر ُّي ،أبككو علككي ،مككن الحاديككة عش كرة ،روى لككل أبككو
الح َسك نكن بك نكن يحيككى بككن هشككام الك ُّكرّز ُّي َ
َ .2
()1
داود.
ذك ك كره ابك ككن حبك ككان فك ككي ال قك ككات وقك ككال " :مسك ككتقيم الحك ككدي  ،كك ككان صك ككاحب حك ككدي "( ،)2وقك ككال

الككدارقطني " :قككة"( ،)3وقككال الككذهبي " :قككة حككافظ "( ،)4وقككال ابككن حجككر " :صككدوق صككاحب
حدي "(.)5

ويميل الباح

إلى ":تو يق الراوي".

صيص ُّي ،الملقب " نحّبي" ،أبو جعفر العابد ،قة ،من العاشرة،
 .1نم َح همند ن
الم ّ
بن َحاتم بن يونسَ ،
()6
مات سنة خمس وعشرلن ،روى لل أبو داود ،والنسائي.
الم َب َارك ،قة بت ،سبقت ترجمتل حدي
َ .0عبند هللا ن
بن ن

رقم (.)9

كون نس ب ك نكن َن ككافع ،أنَب ككو ََ ككانم ،م ككن ال امن ككة ،م ككات س ككنة تس ككع وخمس ككين ،روى ل ككل أب ككو داود،
 .1ني ك ن
()7
والنسائي.
قككال النسككائي ":قككة مككروزي"( ،)8ذك كره ابككن حبككان فككي ال قككات وقككال ":يخطككئ "( ،)9وقككال ابككن
حجر ":صدوق يخطىء"( ،)10وقال السليماني " :منكر الحدي "(.)11
وهو كما قال ابن حجر " :صدوق يخطئ ".

كي ال َبصككر ُّي ،قككة ،مككن السادسككة ،روى لككل أبككو داود،
َ .2ك يك نكر بك نكن زَلككاد ،أنَبككو َسككهل ،األَزد ُّي ال َعتَكك ُّ
()12
والترمذي وابن ماجل.
( )1تقرلب التهذيب ص.211
( )2ال قات بن حبان
( )3سؤا ت السلمي للدارقطني ص.228
( )4تارلخ اإلسالم  ،2212 2الكاشف .003 2
( )5تقرلب التهذيب ص.211
( )6أنظر :تقرلب التهذيب ص ،171الكاشف  ،210 1تهذيب التهذيب  ،230 9الجرح والتعديل .108 7
( )7تقرلب التهذيب .121
( )8السنن الكبري للنسائي .120 1
( )9ال قات بن حبان .123 7
( )10تقرلب التهذيب .121
( )11ميزان ا عتدال .181 1
( )12أنظر :تقرلب التهذيب ص ،129الكاشف  ،210 1الجرح والتعديل  ،222 7تهذيب التهذيب .120 8
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 .1نم هس نة األَزدهي نة ،أن هم نب هس َة ،من ال ال ة ،روى لل أبو داود ،والترمذي ،وابن ماجل.
قككال الككدارقطني" :

يحككتا بهككا" ،قككال الككذهبي" :

تعككرف إ فككي حككدي

النفاس أربعين يوما"( ،)2وقال ابن حجر " :مقبولة "(.)3

()1

مك ك

الم كرأة فككي

وهي كما قال ابن حجر .
ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:

ونس بن َنافع" صكدوق يخطكئ ،،وقكد تابعكل علكي بكن عبكد األعلكي
إسناده ضعيف؛ فيل " ني ن
كما عند الطبراني ،وفيل نم هسة األَزدهي نة " مقبولة ،ومدار اإلسناد عليها ولم تتابع.

حديث رقم (:)007

()4

*******

صككالح َمككوَلى
قكال ابككن رجككب . . ." :وروى َعبك نكد الك هكرح َمن بك نكن أبككي ّ
وسككى بككن نعق َبك َةَ ،عككن َ
الزَنكادَ ،عككن نم َ
ه
كال َل نكل
كي َ عكن َشكيء مكن أَمكر ه
َل َرنجكل الهنب ه
الصكالة؟ َفَق َ
كولَ :سكأ َ
كالَ :سكمع نت اب َكن َعهبكاسَ ،ينق ن
َمةَ ،ق َ
التوأ َ
خرجك كل اإلم ككام
كول ه
َّللا ( :إ َذا َس ك َكجد َت َفك كأَمكن َجب َهتَ ك َ
كك م ك َكن األَرضَ ،حتهككى تَج ك َكد َحج ك َكم األَرض)ّ ،
َرنس ك ن
()5
أحمد ،وفي إسناده لين.
نص الحديث من مسند أحمد:
وسككى بككن نعق َب ك َةَ ،عككن
ان بك نكن َد ناوَد ال َهاشككم ُّيَ ،ح كهد ََنا َعبك نكد الك هكرح َمن بك نكن أبككي ّ
َح كهد ََنا نس كَلي َم ن
الزَنككادَ ،عككن نم َ
ه
كي َ عككن َشككيء مككن أَمككر
َل َرنجككل الهنبك ه
كولَ :س كأ َ
كالَ :سككمع نت ابك َكن َعهبككاسَ ،ينقك ن
َمككةَ ،قك َ
صككالح َمككوَلى التوأ َ
َ

يما
ول ه
ه
ضوء َ .»-وَك َ
َصاب َع َي َدي َك َورجَلي َك َ -يعني إس َبامَ ال نو ن
ال َل نل َرنس ن
الصالة؟ َفَق َ
ان ف َ
َّللا َ « :خّلل أ َ
ضع َكهفي َك َعَلى نرك َبتَي َ ه
كال ال َهاشكم ُّي َم هكرةَ :حتهكى تَط َمئهنكا -
ال َل نل " :إ َذا َرَكع َتَ ،ف َ
كك َحتكى تَط َمكئ هن َ -وَق َ
َق َ
َوا َذا َس َجد َت َفأَمكن َجب َهتَ َك م َن األَرضَ ،حتهى تَج َد َحج َم األَرض "(.)6

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

تقرلب التهذيب ص.720
ميزان ا عتدال .220 1
تقرلب التهذيب ص.720
صدوق ربما وهم ،من السادسة ،روي لل األربعة ،تقرلب التهذيب ص.130
فتح الباري ،كتاب الصالة ،باب الصالة في المنبر والسطوح والخشب.119 1 ،
مسند أحمد ،012 1 ،ح.1131
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أولا :تخريج الحديث:
خرج كل الترمككذي (الطهككارة تخليككل األصككابع ،27 2 ،ح ،)09وابككن ماجككل (الطهككارة تخليككل
أ ّ
األصابع ،220 2 ،ح ،)117عن نإبر ن
اهيم بن س نعيد الجوهرني ،والحاكم ( ،192 2ح)118
من طريق جعفر بن دمحم بن شامر ،كالهما عن سعد بن عبد الحميد بلن جعفلر ،علن ابلن
أبي الزناد ،به ،بنحو لفظه دون ذكر " :وانذا سجدت فأم نكن جبهتك نمن األر ن
ض ،ح َّتى ت نجد

حجم األر ن
ض".

ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
كي ،الفقيككل قككة جليككل ،مككن العاشكرة ،مككات سككنة تسككع عشكرة،
العبهاسك ُّ
 .2نسكَلي َم ن
الهاشككم ُّي َ
ان بك نكن َد ناوَد َ
()1
روى لل األربعة.
الزَناد ،من السكابعة ،مكات سكنة أربكع وسكبعين ولكل
َ .1عبند ه
الم َدن ُّي ،اب نن أبي ّ
الرح َمن ن
بن َعبد هللا َ
()2
أربع وسبعون سنة ،روى لل الجماعة إ البخاري تعليقا.
()3
ال أنَبو
قال العجلي " :قة"  ،وقال يعقوب بن شيبة " :قة ،صدوق ،وفى حدي ل ّ
ضعف" ،وَق َ
كلمة :قلككت
َ
كال :نعككم"َ ،وَقك َ
طالككب " :قلككت ألَح َمككد :عبككد الك هكرح َمن . .يحتَمككل؟ َقك َ
وسككى بككن َسك َ
كال نم َ
ه
الزَنكاد"،
كالَ :عَليكك ب َعبكد ال هكرح َمن بكن أبكي ّ
لمالك بن أنس :دلني علكى رجكل َقكة أكتكب َعن نكلَ ،ق َ
َ
()4
وقال الترمذي " :قة حافظ"  ،وقال ابن عدي " :ولعبد الرحمن بن أبكي الزنكاد م َكن ال َحكدي

كب َحدي ن نكل"( ،)5وقكال الكذهبي:
ََي َر َما َذ َكر نت وبعض ما يروىل َ ،نيتَ َاب نع َعليكلَ ،وهكو م همكن نيكتَ ن
"قد مشاه جماعة وعدلوه ،وكان من الحفاظ المك رلن ،و سيما عكن أبيكل ،وهشكام بكن عكروة،
حتى قكال يحيكى بكن معكين :هكو أ بكت النكاس فكي هشكام ،وذككر دمحم بكن سكعد أنكل ككان مفتيكا،

وق ككد روى أرب ككاب الس ككنن ا ربع ككة ل ككل ،وه ككو إن ش ككاء هللا حس ككن الح ككال ف ككي الرواي ككة"( ،)6وق ككال

الح َسن"( ،)7وقال أيضا " :وهو مكن أوعيكة العلكم لكنكل لكيس بال بكت
أيضاَ " :و َحدي نل من َقبيل َ
( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،122الكاشف  ،129 2ال قات بن حبان  ،177 8تارلخ بغداد .12 23
( )2تقرلب التهذيب ص.013
( )3ال قات للعجلي .71 1
( )4تهذيب التهذيب .271 1
( )5الكامل في ض ّعفاء الرجال .120 2
( )6ميزان ا عتدال .271 1
( )7سير أعالم النبالء .218 8
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جدا مع أنل حجة فكي هشكام بكن عكروة "

()1

بغداد وكان فقيها"(.)2

وقكال ابكن حجكر " :صكدوق تغيكر حفظكل لمكا قكدم

()3
كال َيح َيكى ب نكن
كان َك ي َكر ال َحكدي َ ،وَك َ
وقال ابن سعدَ " :وَك َ
كان نيض ّكعف لرَو َايتكل َعكن أبيكل"  ،وَق َ
َمعين :نه َو أَ َب نت الهناس في ه َشام بن نعرَوَة" ،ضعيف ،ليس ممن يحتا بل أصحاب الحدي
()4
ومككا
لككيس بشككيء َ ،يحككتَا َ
بحدي ككل" َ ،وَقك َ
كال ابك نكن ال َمككدين ّي " :كككان عنككد أصككحابنا ضككعيفا"َ ،
صككحيحَ ،و َمككا َح كهد َ ب َبغك َكد َاد أَف َسك َكدهن ال َبغك َكداديُّو َن"( ،)5وقككال أحمككد " :مضككطرب
َح كهد َ بال َمد َينككة َف َ
()7
()6
كان م همكن
الحكدي "  ،وقكال أبكو حكاتم " :يكتكب حدي كل و يحكتا بكل"  ،وقكال ابكن حبكانَ " :ك َ
كان َذلكك مكن سكوء حفظكل َوَك َكرة خطئكل َف َكال يجكوز ا حتجكا
ينَفرد بالمقلوبات َعن األَ َبات َوَك َ

الرَو َايات يحتَا بل "( ،)8وقال النسائي:
صادق في ّ
يما َوافق ال َّقات َف نه َو َ
ب َخ َبره إذا انَفرد َفأَما ف َ
()10
()9
كان َيح َيككى
كالس " :فيككل ضك ّكعفَ ،كك َ
كال الَفك ن
"ضككعيف"  ،وقككال ابككن بشكككوال " :ضككعيف" َ ،وَقك َ
َواب نن َمهد ّي

ال أنَبو أَح َم َد ال َحاك نمَ " :لي َس بال َحافظ عن َد نهم "(.)11
َيروىان َعن نل "َ ،ق َ

وهو كما قال ابن حجر " :صدوق تغير حفظل لما قدم بغداد وكان فقيها".

لم ك َكدن ُّي ،ق ككة فقي ككل ،م ككن الخامس ككة ،س ككبقت ترجمت ككل ح ككدي
َ .0عب ك نكد ال ك هكرح َمن ب ك نكن َعب ككد هللا ا َ
(.)223

رق ككم

ه
َمككةَ ،مك َكدين ٌّي ،مككن الرابعككة ،مككات سككنة خمككس أو سككت وعشكرلن،
صككال نح بك نكن َنب َهك َ
كانَ ،مككوَلى التوأ َ
َ .1
()12
روى لل أبو داود ،والترمذي ،وابن ماجل.

( )1تذكرة الحفاظ .281 2
( )2تقرلب التهذيب ص.013

( )3الطبقات الكبري .011 7

( )4تارلخ ابن معين –ابن محرز –ص ،70الدوري  ،297 0الدوري  ،127 0الدارمي ص.222
( )5تارلخ اإلسالم .171 1
( )6تارلخ اإلسالم .171 1

( )7الجرح والتعديل .121 2
( )8المجروحين بن حبان .21 1
الضعفاء والمتروكين للنسائي ص.18
()9
ّ
( )10شيوخ ابن وهب بن بشكوال ص.270
( )11تهذيب التهذيب .272 1

( )12تقرلب التهذيب ص.171
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()1
كان َخ كرف قبككل أَن َي نمككوت َفمككن سككمع منك نكل قبككل أَن
كال قككد َكك َ
وقككال ابككن معككين " :قككة َ ،قككة َقك َ
يخ ك َكتلط َف نه ك َكو َب ككت( ،" )2وق ككال أحم ككد " :ص ككالح الح ككدي ( ،)3م ككا أرى ب ككل ب ككأس م ككن س ككمع من ككل

قديما"( ،)4وقال العجلي " :قة"( ،)5وقال ابن عديَ " :وهو في نفسل ورواياتل
سمعوا منل قديما ،والسكما القكديم منكل سكمع منكل ابكن أبكي ذئكب ،وابكن نج َكرلا وزلكاد بكن سكعد
بأس بل ،إذا

وَيرهم ممن سمع منل قديما ،فأما من سمع منل بأخرة فإنل سمعَ ،وهكو مخكتلط ولحقكل مالكك
وال وري وَيرهم بعد ا ختالط ،وحكدي صكالح الكذي حكد بكل قبكل ا خكتالط ،و َ أعكرف لكل

حككدي ا منكك ار إذا روى عنككل قككة ،واهنمككا الككبالء ممككن دون بككن أبككي ذئككب ويكككون ضككعيفا فيكروى

()6
كال ابكن
عنل و يكون البالء مكن قبلكل وصكالح مكولى التوأمكة بكأس برواياتكل وحدي كل"  ،وَق َ
"ه ك َذا الرجككل َقككة َوقككد سككمع منك نكل َقككديما ابككن أبككي ذئككب َوابككن ج كرلح َوزَلككاد بككن سككعد
الجككوزيَ :
وأدركل َمالك َوال هوري بعد أَن اختلط"( ،)7وقال ابن حجر " :صدوق اختلط بآخره"(.)8

وككان شكعبة" :

يكروى عكن صكالح مكولى التوأمكة وككان ينهكى عنكل"( ،)9وقكال مالكك " :لكيس

ب قكة فكال تأخكذن عنكل َشكيئا " ،وقكال ابكن معكين " :لكيس بكالقوي فكي الحكدي "" ،لكم يككن ب قكة"،
وقككال أبككو حككاتم " :لككيس بقككوي " ،وقككال أبككو زرعككة " :مككدينى ضككعيف"( ،)10وقككال النسككائي:

"ضعيف"( ،)11وقال ابن حبان " :تغير في سنة خمس َوعشكرلن َوم َائكة َوجعكل َيكأتي باألشكياء
بحدي ككل الَقككديم َوَلككم يتَ َمهيككز
ألككق تشككبل الموضككوعات َعككن األَئ همككة ال َّقككات فكاختلط َحدي ككل األَخيككر َ
تحق التّرك"(.)12
َفاس ه
وهككو كمككا قككال ابككن حجككر" :صككدوق اخككتلط بككآخره" فمككن سككمع منككل قبككل ا خككتالط فسككماعل
صحيح وحدي ل حسن ،ومن سمع منل بعد ا ختالط فسما باطل".
( )1تارلخ ابن معين –الدارمي –ص.200
( )2تارلخ ابن معين –الدوري .271 0-

( )3العلل ومعرفة الرجال –عبد هللا .193 1-
( )4العلل ومعرفة الرجال –عبد هللا .222 0-
( )5ال قات للعجلي .111 2

ضعفاء الرجال .89 2
( )6الكامل في ّ
الضعفاء والمتروكين بن الجوزي .22 1
()7
ّ
( )8تقرلب التهذيب ص.171
ضعفاء الرجال .80 2
( )9الكامل في ّ
( )10الجرح والتعديل .128 1
الضعفاء والمتروكين للنسائي ص.27
()11
ّ
( )12المجروحين بن حبان .011 2
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ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناده ضعيف؛ فيل " ابن أبي الزناد " ،صدوق تغير حفظكل لمكا قكدم بغكداد ،وروايكة سكليمان
بن داود عنل في بغداد ،قال أحمد " :سليمان بن داود الهاشمي قة كان يسكن بغداد"(.)1

وأما أختالط صالح مولي التوأمة فال يضر في حدي نا هذا ألن موسكى بكن عقبكة سكمعل قبكل

ا ختالط ،قالل العراقي في التقييد(.)2

*******

حديث رقم (:)001

ن ن
كال :سكألت أ ََنكس
قال ابن رجب . . ." :وقد روى بإسناد فيه لينَ ،عن َحكرب بكن َشكهدادَ ،عكن َقتَ َ
كاد َةَ ،ق َ
()3
خرجه الطبراني.
الَ :ك َ
صوتَ نل َمًّدا)ّ ،
ابن َمالكَ ( :كي َ
ف َك َانت قراءة الهنب ّي؟ َق َ
ان إذا َق َأَر َمهد َ
نص الحديث من المعجم األوس

للطبراني:

َّللا بككن نع َبيككد بككن نعَقيككل ال نمقككر ُّ
كال :حككد َنا بشككر بككن
َحكهد ََنا َعبك نكد ال َعزلككز بك نكن نم َح همككد بككن َعبككد ه
ئ ال َبصككر ُّي َقك َ
()4
ه
كالَ :سكمع نت
ه َالل ه
الص هو ن
ال :حد َنا َحر نب ب نكن َشكهداد َق َ
ال :حد َنا َبك نار ب نن َيح َيى اب نن أَخي َه همام َق َ
اف َق َ

َّللا  إ َذا َق َأَ
كر
ول ه
اءةن َرنسول ه
الَ « :ك َ
ولَ :سأَل نت أ ََن َس ب َن َمالكَ :كي َ
ان َرنس ن
َّللا ؟ َق َ
َقتَ َاد َةَ ،ينق ن
ف َك َانت ق َر َ
صوتَ نل َمًّدا» َلم َيرو َه َذا ال َحدي َ َعن َحرب بن َشهداد إ ه َب هك نار ب نن َيح َيى ،تََف هرَد بل :بش نر ب نكن ه َكالل
َمهد َ
"(.)5
أولا :تخريج الحديث:
خرجل الطبراني في الصغير ( ،12 1ح ،)722بنفس اإلسناد والمتن.
أ ّ
خرج كل البخككاري (فضككائل القرآن مككد الصككوت فككي الق كراءة ،292 1 ،ح ،)2312وأبككو داود
وأ ّ
(الص ككالة اس ككتحباب الترتي ككل ف ككي الص ككالة ،70 1 ،ح ،)2112عللللن مسلللللم بللللن إبللللراهيم،
خرج كل النسككائي (ا فتتككاح مككد الصككوت بككالقراءة ،279 1 ،ح ،)2321وابككن ماجككل (إقامككة
وأ ّ
الصالة القراءة في صالة الليكل ،103 2 ،ح ،)2020وأحمكد ( ،018 29ح )21012علن
( )1تارلخ بغداد  ،12 23ت .1270
( )2التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح ص.121
ول َبع َد التهكبير.098 1 ،
( )3فتح الباري ،كتاب اآلذان ،باب َما َينق ن

( )4هذه النسبة إلى بيع الصوف واألشياء المتخذة من الصوف ،األنساب .007 8
( )5المعجم األوسط للطبراني  ،202 2ح.1818
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عبد الرحمن بن مهدي ،بنحوه .
خرج ك كل ابك ككن أبك ككي شك ككيبة (صك ككالة التطك ككو في ق ك كراءة الق ك كرآن ،121 1 ،ح ،)8718وأحمك ككد
وأ ّ
( ،101 29ح )21298علللن وكيلللب بلللن الجلللراح ،وابككن حب ككان (،111 21ح )1021ملللن
طريق سليمان بن حرب ،جميعهم عن جرير بن حازم ،بنحوه.

خرجل البخاري ( ،292 1ح ،)2311والدارقطني في سننل ( ،77 1ح )2277من طريق
وأ ّ
عمرو بن عاصم ،عن همام بن يحيي ،بنحوه .
وكالهما (همام بن يحيي ،وجرير بن حازم) تابعا حرب بن شداد في الرواية عن قتادة.

ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:

َّللا بكن نع َبيكد بكن نعَقيكل ،قكال مسكلمة :مصكري قكة ،روى عكن
َ .2عبند ال َعزلز ب نكن نم َح همكد بكن َعبكد ه
()1
أبيل ،وروى عنل العقيلي.
اف ،أب ككو دمحم ُّ
البص ككر ُّي ،قككة ،م ككن العاش كرة ،م ككات سككنة س ككبع
 .1بشك نكر بك نكن ه ك َكالل ه
الصك هكو ن
الن َميككر ّي َ
()2
وأربعين ،روى لل الجماعة إ البخاري.
َ .0ب هك نار ب نن َيح َيى ،من ال امنة ،روى لل أبو داود.
ذكره ابن حبان في ال قات( ،)4قال ابن حجر " :مجهول"(.)5
()3

َ .1ح ككر نب ب ك نكن َشك كهداد اليش ك نككر ُّي ،أب ككو الخط ككاب البص ككري ،ق ككة ،م ككن الس ككابعة ،م ككات س ككنة إح ككدى
()6
وستين ،روى لل الجماعة إ ابن ماجل.

ام َة ،قة بت ،سبقت ترجمتل حدي
َ .2قتَ َادةن ن
بن د َع َ
ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

رقم (.)1

إسلللناده ضلللعيف؛ في ككل "بك ككار ب ككن يحي ككي" مجه ككول ،وقت ككادة م ككدّلس م ككن ال ال ككة( )7وق ككد ص ك ّكرح
بالسما  .وللحدي متابعات كما عند البخاري ،وأبي داود ،وابن ماجكل ،فيرتقي الحديث إلى

الحسن لغيره.

*******
( )1ال قات ممن لم يقع في الكتب الستة .082 1
( )2أنظك ككر :تقرلك ككب التهك ككذيب ص ،211ال قك ككات بك ككن حبك ككان  ،211 8مشك ككيخة النسك ككائي ص ،18تهك ككذيب التهك ككذيب
.111 2
( )3تقرلب التهذيب ص.211
( )4ال قات بن حبان .239 1
( )5تقرلب التهذيب ص.211
( )6أنظر :تقرلب التهذيب ص ،222سير أعالم النبالء  ،291 7تهذيب التهذيب .111 1
( )7طبقات المدّلسين ص ،10ت .91
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حديث رقم (:)009
َّللا ب نكن
خر الطبراني من رواية ابكن أخكي ابكن َوهكب ،عكن عمكل :حكد نا َعب نكد ه
قال ابن رجب . . ." :و ّ
َّللا بكن عمكرو ،عكن النبكي  ،قكال :ه
(الكذي َي نم ُّكر َبكي َن َي َكدي
َعيهاشَ ،عن أبي َرزلكن ال َغكافقيَ ،عكن َعبكد ه
َ
ّ
()1
ي
ه
ه
امة أَن نل َش َج َرة َياب َسة) ،إسناده ليس بقو .
ه
صّليَ ،عمداَ ،يتَ َمنى َيوَم الق َي َ
الرنجلَ ،و نه َو ني َ
نص الحديث من المعجم األوس :
كال :حكد نا َعب نكد
كال :حكد نا أنَبكو نع َبيكد ه
َّللا ب نكن َعبكد ال هكرح َمن بكن َوهكب َق َ
َحهد ََنا أَح َمند ب نن نم َح همد بن َنكافع َق َ
َّللا بكن َعمكرو بكن
َّللا ب نكن َعهيكاشَ ،عكن أبكي َرزلكن ال َغكافقي(َ ،)2عكن َعبكد ه
ال :حد نا َعبند ه
ه
َّللا ب نن َوهب َق َ
ّ
ال َعككاص ،أ ه
ص كّليَ ،عمككداَ ،يتَ َمهنككى َيككوَم
كول ه
كال« :إ هن هالككذي َي نمك ُّكر َبككي َن َيك َكدي ه
َّللا َ قك َ
َن َرنسك َ
الرنجككلَ ،و نهك َكو ني َ
َّللا بكن َعمكرو إ ه ب َهك َذا اإلس َكناد ،تََف هكرَد بكل:
امة أَهن نل َش َكج َرة َياب َسكة» َ ،نيكرَوى َهك َذا ال َحكدي ن َعكن َعبكد ه
الق َي َ

اب نن َوهب "(.)3

أولا :تخريج الحديث:

خرجل ابن عبد الحكم في فتوح مصر والمغكرب (ص  )187عن عب ند َّ ن بلن عَّيلاش ،بله،
أ ّ
بنحوه.
خرجل الكدو بي(،81 2ح،)282عن أحمد بن عب ند المؤ نم نن الفَّراء ،عن نإد نريس بن يحيى،
وأ ّ
عن عب ند َّ ن بلن عَّيلاش ،علن عب نلد َّ ن ب نلن نعيلاض ،علن أبلي رنزيلن الغ ن
لاف نقي ،بنحلوه دون
ّ
ذكر عب ند َّ ن ب نن عم نرو ب نن الع ن
اص.

ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:

ه
األصم.
حاوي،
 .2أحمد بن دمحم بن نافع ،أبو بكر المصر ُّي ،الط ّ
ّ
كتبت عنل" ،وقال أبو حاتم ":ضعيف الحدي "( ،)4وذكره ابكن الجكوزي:
قال ابن يونس ":قة ن
"وقال اتهموه"( ،)5وقال الذهبي":

أدري من ذا؟"(.)6

( )1فتح الباري ،كتاب الصالة ،باب إ م المار بين يدي المصلي.91 1 ،
( )2هذه النسبة إلى قبيلة َافق ،األنساب .1 23
( )3المعجم األوسط ،111 1 ،ح.2918
( )4الجرح والتعديل .72 1

( )5الموضوعات بن الجوزي.21 1
( )6ميزان ا عتدال .211 2
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وهو كما قال أبو حاتم " :ضعيف الحدي  ،إلى الجهل أقرب ".
الرح َمن بن َوهب بن نمسلم ،النق َرش ُّي ،وللقكب َبح َشكل ،ويكنكى أبكا عبيكد هللا ،مكن
بن َعبد ه
 .1أَح َمند ن
()1
الحادية عشرة ،مات سنة أربع وستين ،روى لل مسلم.
قال دمحم بن عبد هللا بن عبد الحكم ":قة ،ما رأينا إ خيك ار ،قلكت :سكمع مكن عمكل ،قكال :أي

وهللا" ،وقككال أبككو زرعككة ":أدركنككاه ولككم نكتككب عنككل" ،وقككال أبككو حككاتم ":أدركتككل وكتبككت عنككل،
وقال :كتبنا عنل وأمره مستقيم م خلط بعد م جاءني خبره أنل رجع عن التخليط ،قال وسئل

أبي عنل بعد ذلك فقال كان صدوقا"( ،)2وقال عبد الملك بكن شكعيب ":قكة" ،وقكال أبكو َسكعيد
()4
()3
كال ابككن
بككن يككونس":ضككعيف ،و َ تقككوم بحدي ككل حجككة"  ،وَقككال ال كهد َارنق ُّ
طني ":تكلم كوا فيككل" َ ،قك َ
ه
كين علكى ض ّكعفلَ ،ومكن كتكب َعن نكل مكن الغربكاء
عديَ ":أرَيت نشنيوخ مصر الذين لحقكتهم نمجمع َ

الراز ّيَ ،وأنَبكو َحكاتم
نل ،من نهم :أنَبو زرَعة ه
نلَ ،و َحد نوا َع ن
الرَو َاية َع ن
َير أهل َبَلده َ يمتنعون من ّ
ان نمستَقيم األَمر في أيامنا"(.)5
َفمن
الَ :ك َ
دونهماَ ،و َسأَلت َعب َدان َع ن
نلَ ،فَق َ
َ
ان يحد باألشياء المستقيمة َقديما َحي ن كتب َعن نل ابن نخ َزل َمة وذووه،
وقال ابن حبانَ " :وَك َ
كدها"( ،)6وقككال
خرج كت َلك نكل أفككالذ َكبك َ
ن ك هم جعككل َيككأتي َعككن َعمككل ب َمككا َ أصككل َلك نكل َك كأَن األَرض أ ّ
خمسك نة
الككذهبيَ " :كك َ
كان مككن أَب َنككاء التّسككعي َن َ -/-وَقككد َرَوى أننلوفككا مك َكن َ
الحككدي َعَلككى ّ
الصك هحةَ ،ف َ

ُّ
كيكونن َس بكن َعبككد
َحاديك َ نمن َك َكرة فكي جنكب َذل َ
كك َلي َسكت ب نموج َبكة لترككل ،نعكمَ ،و َ نه َكو فكي الق هكوة ن
أَ
األَعَلى َونبن َدار"( ،)7وقال ابن حجر " :صدوق تغير بأخرة"(.)8
ويمي ككل الباحك ك

إل ككى أن ككل " :ص ككدوق اخ ككتلط م ككن س ككمع م ككن بع ككد الخمس ككين وم ككائتين

فسككماعل فككي ا خككتالط " وقككد سككمع منككل قبككل الخمسككين " اإلمككام مسككلم ،وأبككو حككاتم،
ان بن َجَبَل َة األَزد ُّي ".
بن نع َم َ
و َعبند هللا ن

بن َوهب بن نمسلم الفهر ُّي ،قة حافظ ،سبقت ترجمتل حدي
َ .0عبند هللا ن
( )1تقرلب التهذيب ص.81
( )2الجرح والتعديل .13 1

( )3تارلخ ابن يونس .22 2
( )4سؤا ت السلمي للدارقطني ص.189
ضعفاء الرجال .031 2
( )5الكامل في ّ
( )6المجروحين بن حبان .219 2
( )7سير أعالم النبالء .010 21
( )8تقرلب التهذيب ص.81
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َ .1عبك نكد هللا بك نكن َعهيككاش بككن َعهبككاس القت َبككان ُّي ،أبككو حفككص المصككري ،أخك ّكر لككل مسككلم فككي الشكواهد،
()1
من السابعة ،مات سنة سبعين ،روى لل مسلم ،وابن ماجل.
قال ابن معين " :لكيس بكل بكأس"( ،)2وقكال أبكو حكاتم " :لكيس بكالمتين ،صكدوق يكتكب حدي كل،
()3
ابن حبهان فكي ال قكات( ،)4وقكال ابكن خلفكون ":وأرجكو أنكل
وهو قرلب من ابن لهيعة"  ،وَذ َكره ن
بأس بل"(.)5

وقككال أبككو داود ،والهن َسككائي " :ضككعيف"( ،)6وقككال ابككن يككونس ":منكككر الحككدي "( ،)7وقككال ابككن
ّ
()8
بشكوال " :متروك منكر الحدي  ،يروى عكن المعكروفين مكا يعكرف "  ،وقكال ابكن حجكر:

"صدوق يغلط"(.)9

وهو كما قال ابن حجر " :صدوق يغلط".
 .2أبو َرزلن ال َغافقي ،قال األلباني ":لم أقف لل على ترجمة" ،وهو كذلك.
ّ

()10

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

إسلللناده ضلللعيف؛ فيككل " أحمككد بككن دمحم بككن نككافع " ضككعيف ،و" َعبك نكد هللا بك نكن َعهيككاش" صككدوق
يغلط ،و" أَبو َرزلن ال َغافقي" مجهول الحال ،لم أقف لل على ترجمة.
ّ
*******

( )1تقرلب التهذيب ص.027
( )2من كالم يحيي بن معين في الرجال ص.12
( )3الجرح والتعديل .211 2
( )4ال قات بن حبان .22 7

( )5إكمال تهذيب الكمال .239 8
( )6الكاشف .281 2
( )7تهذيب التهذيب .022 2
( )8شيوخ ابن وهب بن بشكوال ص.210
( )9تقرلب التهذيب ص.027
( )10سلسلة األحادي

الضعيفة والموضوعة .01 7
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ضعفها ابن رجب بقوله " إسناده واه ".
المبحث السادس :نماذج من األحاديث التي ّ
حديث رقم (:)000-002
قال ابن رجب . . ." :وروى عبد الرزاق ،عن رجل مكن أسكلم  -وهكو إبكراهيم بكن أبكي يحيكى  ،-عكن

صك َكن َع للهنبك
كي  من َبك َكرهن مككن َ
كاء َك َكال َ
صككالح مككولى التوأمككة ،أن بككاقوم مككولى العككاص بككن أميككة ( َ
طرَفك َ
ّ
ان بن َمس نمولَ ،عكن أبكي َبككر بكن َعبكد هللا بكن أبكي َسكب َرَة ،عكن صكالح
َد َر َجات) ،ورواه نم َح همند ب نن نسَلي َم َ

طرَفكاء
ص َكنع نت ل َرنسكول هللا  من َب ا
كر مكن َ
مولى التوأمة :حد ني باقوم مكولى سكعيد بكن العكاص ،قكالَ ( :
()1
ال َغ َابةَ َ ،ال َ َد َر َجات الق َعندةَ ،وَد َر َجتَيل) ،وكال اإلسنادين واه جدا.
نص الحديث من مصنف عبد الرزاَ:
ه
َمكة أ ه
نمهيك َة
َن َبكانق َ
ولَ ،مكوَلى ال َعكاص بكن أ َ
صكالحَ ،مكوَلى التوأ َ
قال عبد الرزاقَ :عن َرنجل ،من أَسكَل َمَ ،عكن َ
طرَفككاء َ َكال َ َدرجككات» َفَل همكا َقكدم معاوَيك نة المد َينك َة َزَاد فيككل َف نكس َكفت ه
الشككم نس
ص َكن َع للهنب
َ نَ
ََ
َ
«َ
كي  من َبك َكرهن مكن َ َ
ّ
ح َينئذ)(.)2
نص الحديث من معرفة الصحابة ألبي نعيم:
الراسب ُّي ،حكد ََنا نم َح هم نكد ب نكن
هان ،حد ََنا نم َح همند ب نن نرستَ َة ،حد ََنا َعم نرو ب نن َمالك ه
َحهد ََناهن أنَبو نم َح همد ب نن َحي َ
ه
كال:
ان بككن َمسك نكمولَ ،عككن أبككي َبكككر بككن َعبككد هللا ه
نس كَلي َم َ
َمككة َقك َ
السككبر ّيَ ،قك َ
صككالحَ ،مككوَلى التوأ َ
كالَ :ح كهد ََنا َ
ه
صك َكنع نت ل َرنسككول هللا  من َبك ا
كر مككن َ
طرَفككاء ال َغ َابككةَ ،ك َكال َ
وم َمككوَلى َسككعيد بككن ال َعككاص َقك َ
كالَ « :
َحكد َني َبككانق ن
()3
َد َر َجات ال َمق َعندَ ،وَد َر َجتَين».
أولا :تخريج الحديث:
خرجل ابن حجر في اإلصابة ( )099 2وذكر اسم الرجل (إبراهيم بن أبي
الحدي األول :أ ّ
يحيى) ،به ،بنحوه.
خرج كل ابككن منككده فككي معرفككة الصككحابة (ص )037مللن طريللق مح َّمللد بللن
الحككدي ال ككاني :أ ّ
سليمان ،به ،بنحوه.
( )1فتح الباري ،كتاب الصالة ،باب ا ستعانة بالنجار والصنا في أعواد المنبر والمسجد.021 0 ،
( )2مصنف عبد الرزاق ،كتاب الجمعة ،باب منبر رسول هللا صلي هللا عليل وسلم ،281 0 ،ح.2111
( )3معرفة الصحابة ألبي نعيم ،117 2 ،ح.2181
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ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
اإلسناد األول:
يم ب نن نم َح همد بن أبكي َيح َيكى األَسكَلم ُّي ،قكال البخكاري " :ترككل
يم ب نن أبي َيح َيىَ ،و نه َو إب َراه ن
 .2إب َراه ن
الناس "(.)1
ه
َم ككة ،ص ككدوق اخ ككتلط ب ككآخره ،فم ككن س ككمع من ككل قب ككل ا خ ككتالط
ص ككال نح ب ك نكن َنب َه ك َ
كانَ ،م ككوَلى التوأ َ
َ .1
فسماعل صحيح وحدي ل حسن ،ومن سمع منل بعد ا ختالط فسماعل باطل ،سبقت ترجمتكل
حدي

رقم (.)221

()2
صككان نع من َبككر َرنسككول هللا  ،لككم أجككد فيككل جرحككا ،و
وم ،أو َبككانق َ
ول ،مككولى بنككي أميككة َ ،
َ .0بككانق ن
تعديال ،و ترجمة َير ما ذكرت.

اإلسناد الثاني:
كان ،أنَبككو ه
الشككيخ ،قككال
كان األنصككاري ,أنَبككو نم َح همككد بك نكن َحهيك َ
َ .2عبك نكد هللا بك نكن نم َح همككد بككن َجعَفككر بككن َحهيك َ
بالرجكال واألبكواب ،ك َيكر الحكدي إلكى الغايكة ،صكالحا ،عابكدا،
الذهبي " :كان حافظا ،عارفا ّ
قانتا ر"(.)3

بن َعبد هللا بن نرستَل ،ه
الضّب ُّي ،أنَبو َعبد هللا ،صدوق رحال(.)4
 .1نم َح همند ن

الراسب ُّي( ،)5أبو ع مان البصري ،ضعيف ،من العاشرة ،مات بعد األربعكين،
َ .0عم نرو ب نن َمالك ه
روى لل الترمذي(.)6
ضعفل(.)7
 .1نم َح همند ب نن نسَلي َم َ
الم ّك ٌّي ،مجمع على ّ
ان بن َمس نمولَ ،
( )1أنظككر :ميككزان ا عت ككدال  ،27 2أح كوال الرجككال ص ،128سك كؤا ت ابككن أبككي ش ككيبة ص ،211س كؤا ت الح ككاكم
للدارقطني ص.271
( )2أنظ ككر :اإلص ككابة  ،099 2معرف ككة الص ككحابة ألب ككي نع ككيم  ،117 2اإلس ككتيعاب ب ككن عب ككد الب ككر ،292 2معرف ككة
الصحابة بن منده .037 2

( )3أنظر :تارلخ اإلسالم  ،032 8تارلخ أصبهان ،22 1سير أعالم النبالء  ،177 21النجوم الزاهرة .201 1
( )4أنظر :تارلخ اإلسالم  ،10 7طبقات المحد ين بأصفهان  ،110 0تارلخ أصبهان .171 1
( )5منسوب إلى بنى راسب ،وهي قبيلة نزلت البصرة ،األنساب .01 1
( )6أنظر :تقرلب التهذيب ص ،111الكاشف  ،87 1ميزان ا عتدال .182 0

( )7أنظ ككر :ميك كزان ا عت ككدال  ،219 0الضكك ّكعفاء الص ككغير ص ،213الضكك ّكعفاء والمت ككروكين بكككن الجكككوزي ،19 0
ضعفاء الرجال .102 7
الكامل في ّ
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السككبر ّي ،قيككل اسككمل عبككد هللا ،وقيككل دمحم ،رمككوه
 .2أَبككو َبكككر بككن َعبككد هللا بككن دمحم بككن أبككي َسككب َرَة ،ه
بالوضع ،من السابعة ،مات سنة ا نتين وستين ،روى لل ابن ماجل(.)1
ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
اإلسناد األول:
يم ب نن أبي َيح َيى" متروك.
إسناده منكر؛ فيل " إب َراه ن

اإلسناد ال اني:

ان بن َمس نكمول" ضكعيفان،
"عم نرو ب نن َمالك ه
"م َح همند ب نن نسَلي َم َ
إسناده موضوع؛ فيل َ
الراسب ُّي" و ن
السبر ّي" يضع الحدي .
و"أبو بكر ه
ه
َمككة ،صككدوق اخككتلط بككآخره " ولككم يتميككز
صككال نح بك نكن َنب َهك َ
كانَ ،مككوَلى التوأ َ
وكككال اإلسككنادين عككن " َ
سماعهم منل قبل ا ختالط أو بعده.
*******
حديث رقم (:)000
َّللا ان النبي
قال ابن رجب . . ." :وروى من حدي الحكم بن ظهيرَ ،عن َعاصم َعن زّر َعن َعبد ه
( –  -أجككاب ال نمك َكؤّذ نن إلككى الشككهادتين ،ككم سكككت) ،ذك كره أبككو بكككر ا ككرم ،وقككال :هككو حككدي واه،

يشير إلى أن الحكم بن ظهير ضعيف جدا.

()2

ضعفاء الرجال:
نص الحديث من المامل في ّ
َّللا بك نكن نع َمككر بككن أ ََبككانَ ،ح كهد َنا الحكككم ابككن
السك ها
كر َ ،ح كهد َنا َعبككد ه
َحكهد ََنا نم َحمككد بك نكن أ ََبككان بككن َمي نمككون بككن ه
ه
َّللان أَك َب نكر
َّللان أَك َب نكر ه
كال ه
ول ه
ظهيرَ ،عن َعاصم َعن زّر َعن َعبد ه
َّللا َك َ
َّللا ( إ َذا أَذ َن ال نم َكؤّذ نن َفَق َ
ان َرنس ن

كي  أَش َكهند أَن
كال أَش َكهند أَن إَل َكل إ ه
َّللان أَك َب نكر ه
ال الهنب ُّي  ه
كال الهنب ُّ
َّللان َق َ
َّللان أَك َب نكر َفكإ َذا َق َ
َق َ
ال أَش َهند أ ه
ال م َل َذل َك َحتهى َيس نك َت)(.)3
ول ه
ه
َّللا َ ق َ
َن نم َح همدا َرنس ن
َّللان َفإ َذا َق َ

إَل َكل إ

( )1أنظ ككر :تقرل ككب الته ككذيب ص ،110الكاش ككف  ،122 1س ككير أع ككالم الن ككبالء  ،003 7أحك كوال الرج ككال ص،111
الضعفاء الصغير ص.210
ّ
( )2فتح الباري ،كتاب اآلذان ،باب ما يقول إذا سمع المنادي.120 2 ،
ضعفاء الرجال .192 1
( )3الكامل في ّ
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أولا :تخريج الحديث:
خرجكل الطب ارنككي فككي الككدعاء (بككاب القككول عنككد اآلذان ،ص ،222ح ،)111عللن مح َّمللد بللن
أ ّ
عب ند َّ ن الحضرنمي ،تابب محمد بن أبان في الرواية عن عبد َّ بن عمر ،به ،بنحوه.
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
()1

الس هار ن  ،أنَبو َعبد هللا ،قة ،مات سنة ال مائة وخمس.
بن إب َراهي َم بن أ ََبان ،ه
 .2نم َح همند ن
كي ،نمش نكك َد َان نة ،مكن العاشكرة ،مكات سكنة تسكع و ال كين ،روى
بن نع َم َر بن نم َح همكد الَق َرش ُّ
َ .1عبند هللا ن
()2
لل مسلم ،وأبو داود ،والنسائي.
قككال أبككو حككاتم " :كككوفي قككة "( ،)3وذككره ابككن حبككان فككي ال قككات( ،)4وقككال الككذهبي " :قككة "(،)5
وقال ابن حجر " :صدوق فيل تشيع "(.)6
ويميل الباح

إلى  " :تو يق الراوي ".

ظ َهير الَف َزار ُّي ،أبو دمحم ،ويقال أبو خالد ،متروك رمي بالرفض واتهمل ابن معكين،
 .0ال َح َك نم ب نن ن
()7
من ال امنة ،مات قرلبا من سنة مانين ،روى لل الترمذي.
بن أبي الهن نجود ،صدوق لل أوهام ،سبقت ترجمتل حدي
َ .1عاصم بن َبه َدَل َة ،ا ن
َسد ُّي ،الكوفي ،أبو مرلم ،قة جليل مخضرم ،من ال انية ،مات سنة إحدى
 .2زُّر ب نن نح َبيش األ َ
رقم (.)11

و مانين وهو ابن مائة وسبع وعشرلن سنة ،روى لل الجماعة.

()8

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

ظ َهير الَف َزار ُّي" متروك ،و" َعاصم بن َبه َدَل َة" صكدوق لكل أوهكام
إسناده منكر؛ فيل " ال َح َك نم ب نن ن
ولم يتابع.
*******

( )1أنظر :سير أعالم النبالء  ،111 21تارلخ بغداد  ،191 1المنتظم في تارلخ الملوك .277 20
( )2تقرلب التهذيب ص.022
( )3الجرح والتعديل بن أبي حاتم .222 2
( )4ال قات بن حبان .028 8

( )5سير أعالم النبالء .222 22
( )6تقرلب التهذيب ص.022
( )7أنظر :تقرلب التهذيب ص ،272الكاشكف  ،011 2الض ّكعفاء الصكغير ص ،10الكامكل فكي الض ّكعفاء ،189 1
إكمال تهذيب الكمال .91 1
( )8أنظر :تقرلب التهذيب ص ،122ال قات للعجلي  ،073 2الطبقات الكبري .232 1
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ضعفها ابن رجب بقوله "إسناد فيه جهالة"
المبحث السابب :نماذج من األحاديث التي ّ
حديث رقم (:)004
ن
َخك َذ َرك َكوة ,
كوء أ َ
خر الطبراني ،بإسناد فيه جهالة ،عن أنس ،أنل أراهم ال نو ن
قال ابن رجب . . ." :و ّ
ض َ
قالَ ":ه َكك َذا
َف َو َ
ص هب َعَلى َيده اليم َنى َ ,ف َغ َسَل َها َ َال ا -وذكر بقية الوضوء ،-م َ
ض َع َها َعَلى َي َساره َ ,و َ
()1
َّللا َ و َسهل َم َيتَ َو ه
ضأن".
ول ه
َأرَي نت َرنس َ
نص الحديث من المعجم الصغير للطبراني:
الد َمشككق ُّي،
صككار ُّي ّ
َحكهد ََنا َجعَفك نكر بك نكن نح َميككد بككن َعبككد ال َكككرلم بككن َفك ُّكرو َخ بككن َديك َكر بككن بك َكالل بككن َسككعد األَن َ
ان بن نمَف ه
َخ َذ َرك َكوة(,)2
وء أ َ
ال :أ ََراني أ ََن نس ب نن َمالك ال نو ن
نمي نع َم نر ب نن أ ََب َ
ضل ال َم َدن ُّي َق َ
َحهد َني َجّدي أل ّ
ض َ
َّللا 
كول ه
الَ « :ه َك َذا َأرَي ن
َف َو َ
كت َرنس َ
ص هب َعَلى َيده اليم َنىَ ,ف َغ َسَل َها َ َال ا َ . . .,فَق َ
ض َع َها َعَلى َي َساره َ ,و َ
()3
َو َسهل َم َيتَ َو ه
ان َ ,عن أ ََنس َحدي ا ََي َر َه َذا.
ضأن» َلم َيرو َعم نرو ب نن أ ََب َ
أولا :تخريج الحديث:
لم أقف على تخرلجل ،باإلسناد السابق إ عند الطبراني في األوسط ( ،017 0ح،)0011

بإسناده ،ولفظه.

خرجل الدو بي في الكني( ،223 1ح ،)919والكدارقطني ( ،288 2ح ،)073من طريلق
وأ ّ
الحسن بن أبي الحسن ،عن أنس ،بلفظ قريب.
خرجل الطبراني في األوسط ( ،291 0ح ،)1932من طريق راشد الحملاني ،علن أنلس،
وأ ّ
بلفظ قريب.
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
()4

َ .2جعَف نر ب نن نح َميد بن َعبد ال َكرلم بن َف ُّرو َخ ،قال الذهبي " :مجهول".
()5
ان بن نمَف ه
ضل ال َم َدن ُّي ،قال ابن حجر " :يعرف مجهول".
 .1نع َم نر ب نن أ ََب َ
م بيمينل عَلى شمالل في ال نغسل.191 2
( )1فتح الباري ،كتاب الغسل ،باب َمن أ َف َر َ
َ
( )2إناء صغير من جلد نيشرب فيل الماء ،النهاية في َرلب الحدي .112 1
( )3المعجم الصغير ،132 2 ،ح.011
الضعفاء ص ،17إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني ص.101
( )4ذيل ديوان
ّ
( )5إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني ص ،101لسان الميزان .21 1
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ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
ان " ،كالهما مجهو ن.
وع َم نر ب نن أ ََب َ
إسناده ضعيف؛ فيل " َجعَف نر ب نن نح َميد ،ن
******

حديث رقم (:)003
ان،
قال ابكن رجكب . . ." :وخ ّكر أبكو داود مكن روايكة َسكعيد بكن َعبكد ال َعزلكزَ ،عكن َمكوَلى َيزل َكد بكن نم َكر َ
الَ :م َرر نت َبكي َن َي َكدي الهنبكي َ وأ ََنكا َعَلكى ح َمكار
َعن َيز َلد بن نم َر َ
الَ :أرَي نت َرنجال بتَنب َ
وك نمق َعداَ ،فَق َ
انَ ،ق َ
ّ
وهو يصّليَ ،فَقال « :ه
ص َكالتََنا
طع أَ َ َرهن» َف َما َم َشكي نت َعَلي َهكا َبع نكد ،وفكي روايكة لكل :فقكالَ « :ق َ
الل نه هم اق َ
َ
ط َكع َ
َ نَ ن َ
()1
َّللان أَ َ َرهن» ،وفي إسناده جهالة.
ط َع ه
َق َ
نص الحديث من سنن أبي داود:
ان،
ان األَن َبار ُّيَ ،حهد ََنا َوكيعَ ،عن َسعيد بن َعبد ال َعزلزَ ،عن َموَلى َيز َلد بن نم َر َ
َحهد ََنا نم َح همند ب نن نسَلي َم َ
الَ :م َرر نت َبكي َن َي َكدي الهنبكي َ وأ ََنكا َعَلكى ح َمكار
َعن َيز َلد بن نم َر َ
الَ :أرَي نت َرنجال بتَنب َ
وك نمق َعداَ ،فَق َ
انَ ،ق َ
ّ
وهو يصّليَ ،فَقال « :ه
ط َكع
ص َكالتََنا َق َ
طع أَ َ َرهن» َف َما َم َشي نت َعَلي َها َبع نكد ،وفكي روايكة َزَادَ « :ق َ
الل نه هم اق َ
َ
ط َكع َ
َ نَ ن َ
()2
َّللان أَ َ َرهن».
ه
أولا :تخريج الحديث:
خرج ك ك كل أبك ك ككو داود (الصك ك ككالة ما يقطك ك ككع الصك ك ككالة ،288 2 ،ح ،)731و ابك ك ككن أبك ك ككي شك ك ككيبة
أ ّ
(الصك ك ككلوات مك ك ككن كك ك ككان يك ك ك كره أن يمك ك ككر بك ك ككين يك ك ككدي الرجك ك ككل ،121 2 ،ح ،)1913وأحمك ك ككد
( ،220 17ح ،)21138والبخ ككاري ف ككي الت ككارلخ الكبي ككر ( ،)012 8والبيهق ككي ف ككي الكب ككري
( ،093 1ح )0189جميعهم من طريق سعيد بن عبد العزيز ،به ،بنحوه.

خرج كل البخككاري فككي التككارلخ الكبيككر ( ،)012 8والبيهقككي فككي الكبككري (،)0192 ،2/390
وأ ّ
من طريق معاوية بن صالح ،عن سلعيد بلن غلزوان ،علن أبيله ،علن رجلل مقعلد ،بإسلناد

ضعيف جدا ،فان سعيد وأباه مجهولن.

( )1فتح الباري ،كتاب الصالة ،باب من قال:

يقطع الصالة شيء.212 1 ،

( )2سنن أبي داود ،ابواب السترة ،باب ما يقطع الصالة ،288 2 ،ح.731
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ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
ان األَن َب ككار ُّي( ،)1أب ككو ه ككارون ب ككن أب ككي داود ،م ككن العاشك كرة ،م ككات س ككنة أرب ككع
 .2نم َح هم ك نكد ب ك نكن نسك كَلي َم َ
()2
و ال ين ،روى لل أبو داود.
قال مسلمة بن قاسم ":قة"( ،)3وقال الخطيب ":قة "( ،)4وقال ابن حجر ":صدوق "(.)5
ويميل الباح

إلى أنل " صدوق".

الج هراح ،قة حافظ عابد ،سبقت الترجمة لل حدي
َ .1وكي نع ن
بن َ

رقم (.)11

العزلز التهننوخ ُّي( ،)6قة ،لكنل اختلط في آخر عمره ،سبقت ترجمتل حدي
َ .0سعيند ن
بن َعبد َ
(.)11
 .1سعيد مولى يزلد بن نمران ،مجهول ،من السادسة ،روى لل أبو داود.

رقم

()7

الد َمشق ُّي ال َمذحج ُّي( ،)8قة عابد ،من ال ال ة ،روى لل أبو داود.
ان ّ
َ .2يز نلد ب نن نم َر َ

()9

 .1رجال بتبوك ،اسم مبهم.
ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناده ضعيف؛ فيل رجل مبهم ،ولم نيعرف .وسعيد مولي يزلد بن نمران مجهول.
*******

( )1هذه النسبة الى بلدة قديمة على الفرات بينها وبين بغداد عشرة فراسخ ،األنساب .020 2
( )2تقرلب التهذيب ص.181
( )3تهذيب التهذيب .130 9
( )4تارلخ بغداد .121 0
( )5تقرلب التهذيب ص.181
( )6هذه النسبة إلى تنوخ وهو اسم لعدة قبائل اجتمعوا قكديما بكالبحرلن وتحكالفوا علكى التكوازر والتناصكر وأقكاموا هنكاك
فسموا تنوخا ،والتنوخ اإلقامة ،األنساب .93 0
( )7تقرلب التهذيب ص.110
( )8هذه النسبة إلى مذحا ،وهي قبيلة من اليمن ،األنساب .212 21
( )9أنظر :تقرلب التهذيب ص ،132ال قات بن حبان  ،209 2تهذيب التهذيب .012 22
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حديث رقم (:)002
خر أبو داود مكن روايكة َالكب القطكان ،عكن رجكل ،عكن أبيكل ،عكن جكده ،ان رجكال
قال ابن رجب" :و ّ
كف ال َمكاءَ ،واهن نكل يسكأَنل َك أَن تَج َع َكل لكي الع َارَفك َة
مكنهم أتكى النبكي ،فقككال :إ هن أبكي َشكيخ َكبيكرَ ،و نهك َكو َعرل ن
كاء فك ككي الهنك ككار) ،وهللللذا إسللللناد
َبعك ك َكدهن ؟ فقك ككال( :إ هن الع َارَف ك ك َة َحك ك ٌّ
كقَ ،وَ نب ك كهد للهنك ككاس مك ك َكن ن
الع َرَفك ككاء ،وال نع َرَفك ك َ
مجهول.

()1

نص الحديث من سنن أبي داود:
ه
َح كهد ََنا نم َس كهددَ ،ح كهد ََنا بشك نكر بك نكن ال نمَف ه
كان(َ ،)2عككن َرنجككلَ ،عككن أبي كلَ ،عككن َجك ّكده،
ضككلَ ،ح كهد ََنا ََالككب الَقطك ن
كال« :إ هن
ال ....:إ هن أبي َشيخ َكبيرَ ،و نه َو َعر ن
لف ال َماءَ ،واهن نل َيسأَنل َك أَن تَج َع َكل لكي الع َارَفك َة َبع َكدهنَ ،فَق َ
َفَق َ
()3
اء في الهنار»(.)4
الع َارَف َة َح ٌّق َ ،وَ نبهد للهناس م َن ن
الع َرَفاءَ ،وَلك هن ال نع َرَف َ

أولا :تخريج الحديث:
خرجل ابكن أبكي شكيبة (األدب ،مكا قكالوا فكي ك ارهكة الع ارفكة ،011 2 ،ح ،)11720والبيهقكي
أ ّ
ف ككي الس ككنن الكب ككري (م ككا ج ككاء ف ككي ك اره ككة الع ارف ككة ،281 1 ،. . .ح ،)20319ملللن طريلللق
غالب ،به ،بنحوه.

ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
َسد ُّي ،قة بت ،سبقت ترجمتل حدي
 .2نم َسهدند ن
بن نم َسرَهد بن نم َسرَبل األ َ

رقم (.)17

المَف ه
الرَقاش ُّي ،قة بت عابد ،من ال امنة ،مات سكنة سكت و مكانين،
ضل بن َحق ،ه
 .1بش نر ن
بن ن
()5
روى لل الجماعة.
( )1فتح الباري ،كتاب األذان ،باب ا ستهام في األذان.179 2 ،
( )2هذه النسبة إلى بيع القطن ،األنساب .119 23
( )3الع ارفككة حككق ،والعرفككاء فككي النككار» العرفككاء :جمككع عرلككف ،وهككو القككيم بككأمور القبيل كة أو الجماعككة مككن النككاس يلككي
أمككورهم ولتعككرف األميككر منككل أحكوالهم ،فعيككل بمعنككى فاعككل ،والع ارفككة :عملككل ،وقولككل «الع ارفككة حككق» أي فيهككا مصككلحة
للناس ورفق في أمورهم وأحوالهم ،وقولل «العرفاء في النار» تحذير من التعرض للرلاسة لما في ذلك من الفتنة ،وأنل
إذا لم يقم بحقل أ م واستحق العقوبة .النهاية في َرلب الحدي

.128 0

( )4سنن أبي داود ،كتاب الخ ار  ،باب في العرافة ،202 0 ،ح .1901
( )5أنظر :تقرلب التهذيب ص ،211الكاشف  ،119 2ال قات للعجلي  ،117 2الطبقات الكبري .193 7
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ه
طاف ،من السادسة ،روى لل الجماعة.
بن َخ َ
ان ،أنَبو َسَل َم َة ن
ََ .0الب الَقط ن

()1

ق ككال اب ككن مع ككين " :ق ككة"( ،)2وق ككال اب ككن س ككعد " :ق ككة"( ،)3وق ككال أحم ككد " :ق ككة ق ككة "( ،)4وق ككال

النسككائي " :قككة "( ،)5وذك كره ابككن حبككان فككي ال قككات( ،)6وقككال أبككو حككاتم" :صككدوق صككالح"(،)7
وقال الذهبي " :صدوق مشهور"( ،)8وقال ابن حجر" :صدوق "(.)9

وقال ابن معين " :ضعيف"( ،)10وقال ابن عدي " :وَالب الض ّكعف علكى أحادي كل بكين"(،)11
ضعفاء(.)12
وذكره ابن الجوزي في ال ّ
ويميل الباح

إلى أنل " :صدوق مشهور " كما قال الذهبي وابن حجر.

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناده ضعيف؛ لجهالة وابهام " رجل ،وأبوه ،وجده ".
*******
حديث رقم (:)001
ن
كول هللا :
قال ابن رجب . . ." :و ّ
كال لكي َرنس ن
كالَ :ق َ
خر البيهقي بإسناد فيه جهال ٌةَ ،عن أبكي َبكرَزَة َق َ
ه
كف
" إن اسككتَ َ
كالَ :ه َك ك َذا َكك َ
كان أنَبككو َبكككرَ ،و نع َمك نكر َخلك َ
طع َت أَن تَ نكككو َن َخلك َ
كف اإلمككام َوا َف َعككن َيمينككل "َ ،وَقك َ

الهنبي.
ّ

()13

( )1تقرلب التهذيب ص.111
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

الجرح والتعديل .18 7
الطبقات الكبري .172 7
العلل ومعرفة الرجال .131 1
تهذيب التهذيب .111 8
ال قات بن حبان .038 7
الجرح والتعديل.18 7 ،
ميزان ا عتدال .003 0

( )9تقرلب التهذيب ص.111
( )10تارلخ ابن معين –الدارمي –ص.289
ضعفاء الرجال .221 7
( )11الكامل في ّ
الضعفاء والمتروكين بن الجوزي .111 1
()12
ّ

المسجد واَإلمام.192 1 ،
( )13فتح الباري ،كتاب األذان ،باب َمي َمَن َة َ
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نص الحديث من السنن المبري للبيهقي:
طاهر ال نم َح هم َد َآباذ ُّي ،حد نا أنَبو ق َال َب َة ،حد نا َعبند هللا ب نن أبي َبككر
يل ،أنبأنا أنَبو َ
أَخ َب َرَنا أنَبو َ
طاهر الَفق ن
كيَ ،عكن ال َع َكالء بكن َعلكيَ ،عكن أبيكلَ ،عكن أبكي َبكرَزَة
ان ب نن َخالكد ال نخ َزاع ُّ
بن الَفضل ال َعتَك ُّي ،حد نا عم َر ن
ّ
ه
ان
ول هللا  " :إن استَ َ
الَ :ه َك َذا َك َ
طع َت أَن تَ نكو َن َخل َ
ف اإلمام َوا َف َعن َيمينل "َ .وَق َ
ال لي َرنس ن
الَ :ق َ
َق َ
()1
ف الهنبي .
أنَبو َبكرَ ،و نع َم نر َخل َ
ّ
أولا :تخريج الحديث:

خرجل الطبراني في األوسكط (،228 1ح ،)1378عن مح َّم ند ب نن عثملان علن عبلد َّ ن بلن
أ ّ
أبي بكر العت نمي ،به ،بنحوه.

ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
الشكافعي،
لادي األديكب الفقيكل
 .2دمحم بن دمحم بن َمحمش بن على بن َد ناود الفقيل ،أبو طاهر ّ
الز ّ
ّ ّ
ومفتكيهم بكال مدافعكة ،وككان متبحك ار فكي علكم الشكروط،
كان إمام أصحاب الحدي َبنيسكابور ،ن
قوية بالعر ّبية ،مات سنة أربعمائة وعشر(.)2
قد صنف فيل كتابا ،ولل معرفة ّ

 .1دمحم ب ككن الحس ككن ب ككن دمحم ،أب ككو ط ككاهر النيس ككابوري ،ال نم َح هم ك َكد َآباذ ُّي( ،)3ك ككان م ككن كب ككار ال ّق ككات
العالمين بمعاني القرآن واألدب ،مات سنة ال مائة وست و ال ين.

()4

كي ،أنَبككو قالََب ك َة ،مككن الحاديككة عش كرة ،مككات سككنة سككت وسككبعين
الملككك بك نكن نم َح همككد ه
الرَقاشك ُّ
َ .0عبك نكد َ
()5
ومائتين ،ولل ست و مانون سنة ،روى لل ابن ماجل.
()6
كت َعن نكل"( ،)7وذككره ابكن
قال مسلمة بن قاسم " :قكة "  ،وقكال أبكو داود " :أمكين مكأمون ،كتب ن
حبان في ال قات(.)8

( )1السنن الكبري للبيهقي ،أبواب موقف اإلمام والمأموم ،باب ما جاء في فضل الميمينة ،217 0 ،ح.2131
( )2تارلخ اإلسالم  ،227 9شذرات الذهب  ،13 2سير أعالم النبالء.171 27
( )3هذه النسبة إلى دمحمآباد ،وهي محلة خار نيسابور ،األنساب .213 21
( )4تارلخ اإلسالم  ،731 7شذرات الذهب  ،92 1سير أعالم النبالء.031 22
( )5تقرلب التهذيب ص.012
( )6تهذيب التهذيب .113 1

( )7تهذيب الكمال .130 28

( )8ال قات بن حبان .092 8
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وقككال الككدارقطني " :صككدوق ك يككر الخطككأ فككي األسككانيد والمتككون،

يحككتا بمككا انفككرد بككل"(،)1

وقككال الككذهبي " :صككدوق يخطككئ"( ،)2وقككال ابككن حجككر " :صككدوق يخطككىء تغيككر حفظككل لمككا

سكن بغداد"(.)3

ويميل الباح

إلى أنل " :صدوق يخطئ".

العتَك ُّي ،من التاسعة ،مات سنة أربع وعشرلن ،روى
الس َكن بن َ
َ .1عبند هللا ن
الفضل َ
بن أبي َبكر َ
()4
لل البخاري في األدب المفرد.
ذككره ابككن حبككان فككي ال قككات( ،)5وقككال الككذهبي ":قككة"( ،)6وقككال أبككو حككاتم":صككدوق صككالح"(،)7
وقال ابن حجر " :صدوق"(.)8
ويميل الباح

إلى أنل " :صدوق" كما قال ابن حجر ./

ان ب نن َخالد ال نخ َزاع ُّي.
 .2عم َر ن

قال أحمد " :متروك الحدي

"( ،)9وقال أبو حاتم " :ضعيف الحدي "( ،)10قال ابن حبكان" :

روى َعنك نكل أهككل ال َبصك َكرة ال َع َجائككب َو َمككا َ يشككبل َحككدي ال َّقككات َفك َكال يجككوز ا حت َجككا ب َمككا انَفككرد
الرَو َايات "( ،)11وقال الذهبي " :منكر الحدي "(.)12
من ّ
ويميل الباح

إلى أنل " :متروك الحدي

 .1ال َع َالء بن َعلي ،مجهول ،مبهم.
ّ
 .7علي ،مجهول ،مبهم.

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

سؤا ت الحاكم للدارقطني ص.202
الكاشف .119 2
تقرلب التهذيب ص.012
تقرلب التهذيب ص.197
ال قات بن حبان .001 8
سير أعالم النبالء .110 23
الجرح والتعديل .28 2

( )8تقرلب التهذيب ص.197
( )9لسان الميزان .272 1
( )10الجرح والتعديل .197 1
( )11المجروحين .211 1
( )12تارلخ اإلسالم .732 1
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َ .8نض كَل نة بك نكن نع َبيككد ،أنَبككو َبككرَزَة األَس كَلم ُّي ،صككحابي مشككهور بكنيتككل ،أسككلم قبككل الفككتح وَ ك از سككبع
َك ككزوات ك ككم نك ككزل البص ك كرة وَ ك ك از خ ارسك ككان ،ومك ككات بهك ككا بعك ككد سك ككنة خمك ككس وسك ككتين ،روى لك ككل
الجماعة.

()1

ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناده منكر؛ فيل " العالء بن علي ،وأبوه " مجهو ن ،وعمران " متروك الحدي "
******
حديث رقم (:)007
خر
قال ابن رجب . . ." :و ّ
يب َوَب َها الهد نم:
ال َحائض نيص ن

أبو داود بإسناد ن
فيه جهالة  -أيضا َ ،-عن عائشكة ،أنهكا قالكت  -فكي
كت
صكف َرة ،قالكتَ « :وَلَقكد نكن ن
تَغسنل نل َفكإن َلكم َيكذ َهب أَ َ نكرهن َفلتن َغّيكرهن ب َشكيء مكن ن

َّللا َ َ ال َ ح َيض َجميعا َ أََس نل لي َوبا».
يض عن َد َرنسول ه
أَح ن

()2

نص الحديث من سنن أبي داود:
ه
الصك َكمد بك نكن َعبككد الك َكوار َ ،حكهد َني أبككيَ ،حكهد َتني أ ُّنم ال َح َسككن َيعنككي
يمَ ،حكهد ََنا َعبك نكد ه
َحكد ََنا أَح َمك نكد بك نكن إبك َكراه َ
كيب َوَب َهكا الكهد نم َقاَلككت:
َجكهد َة أبكي َبكككر ال َع َكدو ّيَ ،عكن نم َعككا َذ َة َقاَلكتَ :سكأَل نت َعائ َشك َة َ عكن ال َحكائض نيصك ن
()3
َّللا
كيض عن َكد َرنسكول ه
صكف َرة »َ ،قاَلكتَ « :وَلَقكد نكن ن
كت أَح ن
«تَغسنل نل َفإن َلم َيكذ َهب أَ َ نكرهن َفلتن َغّيكرهن ب َشكيء مكن ن
َ َ ال َ ح َيض َجميعا َ أََس نل لي َوبا»(.)4

أولا :تخريج الحديث:
خرجك كل أحم ككد ( ،112 10ح ،)11211والبيهق ككي ف ككي الكب ككري ( ،272 1ح ،)1220مللللن
أ ّ
الصم ند بن عب ند الو نار نث ،به ،بنحوه.
طريق عب ند َّ
ثانيا :رجال السناد:
بن إب َراهي َم بن َك ير الهدوَرق ُّي ،قة حافظ ،سبقت ترجمتل حدي
 .2أَح َمند ن

رقم (.)2

( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،210اإلصابة  ،012 1األسامي والكني للحاكم ص.19
( )2فتح الباري ،كتاب الحيض ،باب هل تصلي المرأة في وب حاضت فيل.81 1 ،
( )3أي الزعفران ،عون المعبود .21 1

( )4سنن أبي داود ،كتاب الطهارة ،باب المرأة تغسل وبها الذي تلبسل في حيضها ،98 2 ،ح.027
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كي ،صكدوق بكت ،مكن التاسكعة ،مكات
َ .1عبند ه
ان التهميم ُّ
الوار بن َسعيد بكن َذك َكو َ
الص َمد ن
بن َعبد َ
()1
سنة سبع ومائتين ،روى لل الجماعة.

العن َبر ُّي ،قة بت رمي بالقكدر ولكم ي بكت عنكل ،مكن ال امنكة،
بن َسعيد بن َذك َو َ
الوار ن
ان َ
َ .0عبند َ
()2
مات سنة مانين ومائة ،روى لل الجماعة.
 .1أ ُّنم ال َح َسن َجهد َة أبي َبكر ال َع َدو ّي،
()4
الع َدوهي نة ،قة ،من ال ال ة ،روى لها الجماعة.
 .2نم َعا َذةن بن نت َعبد هللا ،أ ُّنم ه
الصه َباء َ

يعرف حالها ،من السابعة ،روى لها أبو داود.

()3

ثالثا :الحكم على الحديث:

إسناده ضعيف؛ فيل " أ ُّنم ال َح َسن َجهد َة أبي َبكر ال َع َدو ّي"

يعرف حالها.

*******

حديث رقم (:)001
كاع َة ،ككم
كول ه
َّللا  أَن ننككوت َر َهكذه ه
السك َ
َم َرَنككا َرنس ن
وفيكل -أيضككا  -بإسللناد فيله جهالللة ،عككن علككي ،قكال :أ َ
()5
أمر المؤذن أن يؤذن أو يقيم.
نص الحديث من مسند أحمد:
نشكع َب نةَ ،عككن أبكي التههيكاحَ ،سككمع نت َعب َكد ه
َّللا ب َكن أبككي ال نهك َذيل ،ني َحك ّكد ن
َم َرَنكا
َعَلي َنا على ب نن أبي َ
كالَ :فَق َ
طالبَ ،ف َسأَنلوهن َعكن ال َكوترَ ،ق َ
كال« :أ َ

َحكهد ََنا أنَبكو ننككوح َيعنكي نق َكرادا ،أَخ َب َرَنككا
خر
الّ :
َسد َق َ
َعن َرنجل ،من َبني أ َ
اع َةَّ ،وب َيا اب َن الهنبهاح ،أَو أَ ّذن ،أَو أَقم»(.)6
ول ه
َّللا  أَن ننوت َر َهذه ه
الس َ
َرنس ن

( )1أنظككر :تقرلككب التهككذيب ص ،021الكاشككف  ،120 2ال قككات بككن حبككان  ،121 8الطبقككات الكبككري ،033 7
سير أعالم النبالء.221 9

( )2أنظ ككر :تقرل ككب الته ككذيب ص ،017الكاش ككف  ،170 2س ككير أع ككالم الن ككبالء  ،033 8أحك كوال الرج ككال ص،022
ال قات للعجلي .237 1
( )3تقرلب التهذيب ص.721
( )4أنظر :تقرلب التهذيب ص ،720الكاشف  ،227 1تهذيب التهذيب  ،121 21ال قات بن حبان .111 2
( )5فتح الباري ،أبواب الوتر ،باب ساعات الوتر.220 9 ،
( )6مسند أحمد ،230 1 ،ح.189

184

الباب الثاني

الفصل الثاني :نماذج من األحاديث التي ضعّفها ولُ يصرّ ح ببيا العلة

منهج ابن رجب في تضعيف

أولا :تخريج الحديث:
اش لمن بل نلن الق ن
أخرجكل أحمككد ( ،122 1ح ،)813عللن ه ن
اس لمن ،عللن شللعبة ،عللن أبللي َّ
لاح،
التَّيل ن
ّ
ن
ن ن
ن
ن
خرج علينا علني ،بنحوه.
قال :سمعت رج اال ،من عنزة يحّدث عن رجل من بني أسد ،قالّ :
ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:

الخ َزاع ُّي ،المعروف ب " نق َراد " ،أبو نوح ،قة لل أفراد ،من التاسعة،
َ .2عبند ه
ان ن
بن ََزَو َ
الرح َمن ن
()1
مات سنة سبع و مانين ومائة ،روى لل البخاري ،وأبو داود ،،والترمذي ،والنسائي.
الح هجا  ،قة ،سبقت ترجمتل حدي
 .1نشع َب نة ن
بن َ

رقم (.)2

بن نح َميد ُّ
الض َبع ُّي ،قة ،سبقت ترجمتل حدي
َ .0يزلند ن

رقم (.)90

الع َنز ُّي ،قة ،من ال انية ،روى لل مسلم ،والترمذي ،والنسائي(.)2
َ .1عبند هللا ن
اله َذيل َ
بن أبي ن
َسد ،مبهم ،لم أقف عليل.
َ .2رنجل ،من َبني أ َ

ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:

َسد".
إسناده ضعيف؛ إلبهام " َرنجل ،من َبني أ َ
*******

( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،018الكاشف  ،109 2اإلرشاد  ،118 2سؤا ت الحاكم للدارقطني ص.101
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص ،017الكاشف  ،132 2ال قات للعجلي  ،11 1تهذيب التهذيب .11 1
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ضعفها ابن رجب بقوله "موضوع".
المبحث الثامن :نماذج من األحاديث التي ّ

حديث رقم (:)009

كون َسَ ،عككن ُّ
الزهككر ّي،
قككال ابككن رجككب . . ." :وروى َ
طل َح ك نة بك نكن َزلككدَ ،عككن نيك ن
الس َكماء أنوحكي إليكل بكاألَ َذانَ ،ف َن َكزَل بكلَ ،ف َعهل َمك نكل
كي َ ل همكا أنسكر َي بككل إَلكى ه
الهنب ه
َ
()1
وهو موضوع بهذا اإلسناد بغير شك ،وطلحة هذا ،كذاب مشهور.

َعككن َسككالمَ ،عككن أبي كل« ،أ ه
َن
خرجكل الطب ارنككي،
جبرل نكل»ّ ،

نص الحديث من المعجم األوس :
َحهد ََنا ُّ
طل َحك نة ب نكن َزلكدَ ،عكن
كانَ ،حكهد َني أبكي ،حكد ََنا َ
اه َ
النع َم ن
ان ب نن أَح َم َد ،حد ََنا أَح َمند ب نكن نم َح همكد بكن َم َ
ون َس بن َيز َلدَ ،عن ُّ
الزهر ّيَ ،عن َسالمَ ،عن أبيل« ،أ ه
الس َماء أنوحي إليل
َن الهنب هي َ ل هما أنسر َي بل إَلى ه
ني ن
َ
كونس إ ه
بككاألَ َذانَ ،ف َنك َكزَل بككلَ ،ف َعهلمك نكل جبرلك نكل»َ ،لككم َيككرو َه ك َذا ال َحككدي َ َعككن ُّ
الزهككر ّي إ ه نيك ن
كون نسَ ،وَ َعككن نيك ن َ
َ
()2
ان ال َواسط ُّي .
َ
اه َ
طل َح نة ب نن َزلد ،تََف هرَد بل نم َح همند ب نن َم َ
أولا :تخريج الحديث:
ومنسكوخل ( ،271 2ح ،)282عن مح َّمد بن محمود

خرجل ابن شاهين في ناسخ الحدي
أ ّ
األ نبلارني عللن مح َّمللد بللن ماهللان ،تللابب النعمللان بللن أحمللد فللي الروايللة عللن أحمللد بللن دمحم،
بإسناده ،وبنحوه لفظه.

ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
ُّ .2
ان ب نن أَح َم َد بن نعيم بن أبان ،أنَبو الطيب الَقاضي ،الواسطي ،قة.
النع َم ن
ان ،قال أبو حاتم " :مجهول "(.)4
اه َ
 .1أَح َمند ب نن نم َح همد بن َم َ

()3

ان ،قال أبو حاتم " :مجهول"(.)5
اه َ
 .0نم َح همد بن َم َ
طلحك نة بك نكن َزلككد ه
كي ،متككروك ،قككال أحمككد ،وعلككي بككن المككديني ،وأبككو داود" :كككان
الشككام ُّي نك هم ه
الرّقك ُّ
َ َ .1
يضع الحدي " ،من ال امنة ،روى لل ابن ماجل.

()6

( )1فتح الباري ،كتاب اآلذان ،باب بدء اآلذان.279 2 ،
( )2المعجم األوسط للطبراني ،233 9 ،ح.9117
( )3تارلخ بغداد .287 22
( )4الجرح والتعديل .70 1
( )5الجرح والتعديل .70 1
الضعفاء الكبيكر
الضعفاء والمتروكين بن الجوزي ،11 1
( )6أنظر :تقرلب التهذيب ص ،181الكاشف ،221 2
ّ
ّ
للعقيلي 112 1الكامل .279 2
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كي( ،)1قككة إ أن فككي روايتككل عككن الزهككري وهمككا
ان األَيلك ُّ
 .2نيككونن نس بك نكن َيزلك َكد بككن أبككي ّ
الن َجككاد نمشك َكك َ
قل ككيال ،وف ككي َي ككر الزه ككري خط ككأ ،م ككن كب ككار الس ككابعة ،م ككات س ككنة تس ككع وخمس ككين ،روى ل ككل
الجماعة.

()2

بن مسلم بن نع َبيد هللاُّ ،
الزهر ّي ،سبقت ترجمتل حدي
 .1نم َح همند ن ن
بن َعبد هللا بن نع َم َر ،قة ،سبقت ترجمتل حدي
َ .7سال نم ن

رقم (.)20

رقم (.)78

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

طل َحك نة ب نكن
ان" مجهو نَ " ،
اه َ
اه َ
ان و نم َح همد بن َم َ
إسناده موضوع؛ فيل " أَح َمند ب نن نم َح همد بن َم َ
َزلد" كان يضع الحدي .
*******
حديث رقم (:)042
كول( :إ َذا َرَفك َكع
قككال ابككن رجككب . . ." :وفككي جلسككة ا سككتراحة :حككدي عككن علككى بك َكن أبككي َ
طالككبَ ،ينقك ن
ه
كول
َحند نكم َأر َس نل م َن ه
أَ
السج َدة ال ان َية َفلَيلزق إليتَ نل باألَرضَ ،وَ َيف َعل َك َما َيف َع نل اإلب نكلَ ،فكإّني َسكمع نت َرنس َ
خرجل العقيلي من رواية أبي خالد القرشي،عن على ب نن َح َزهور،
ه
ولَ «:ذل َك تَوف نير ه
الص َالة»)ّ ،
َّللا َ ينق ن
عن األَص َبغ بن نن َباتَ َة ،عن علي ،وهذا إسناد ساق  ،والظاهر :أن الحديث موضوع.

ضعفاء المبير للعقيلي:
نص الحديث من ال ّ
كان
الَ :حهد ََنا أنَبو َخالد َعب نكد ال َعزلكز ب نكن أ ََب َ
يل َق َ
قال العقيليَ " :ومن َحدي لَ :ما َحهد ََناهن نم َح همند ب نن إس َماع َ
ول:
ولَ :سمع نت علي ب َن أبي َ
طالبَ ،ينق ن
الَ :سم َع األَص َب َغ ب َن نن َباتَ َةَ ،ينق ن
الَ :حهد َني على ب نن َح َزهور َق َ
َق َ
السككج َدة ال هان َيككة َفلَيلككزق إليتَك نكل بككاألَرضَ ،وَ َيف َعككل َك َمككا َيف َعك نكل اإلبك نكلَ ،فككإّني
َحك نكد نكم َأر َسك نكل مك َكن ه
" إ َذا َرَفك َكع أ َ
الص َالة»"(.)3
ول ه
ولَ « :ذل َك تَوف نير ه
َّللا َ ينق ن
َسمع نت َرنس َ
أولا :تخريج الحديث:
لم أقف على تخرلجل.

( )1هذه بلدة على ساحل بحر القلزم مما يلي ديار مصر ،األنساب .139 2
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص ،121الكاشف  ،131 1ال قات للعجلي  ،079 1ال قات بن حبان .118 7
الضعفاء الكبير للعقيلي.111 0 ،
()3
ّ
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ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:

الص ككائ نغ ،أنَب ككو َجعَف ككر ،م ككن الحادي ككة عشككرة ،م ككات س ككنة س ككت
 .2نم َح هم ك نكد ب ك نكن إس ك َكماعي َل ب ككن َس ككالم ه
()1
وسبعين ولل مان و مانون سنة ،روى لل أبو داود.
ذك كره ابككن حبككان فككي ال قككات( ،)2وقككال ابك نكن خ كراش" :هككو مككن أهككل الفهككم واألمانككة"( ،)3وقككال
الذهبي ":قة"( ،)4قال ابن أبي حاتم" :صدوق"( ،)5وقال ابن حجر " :صدوق "(.)6
ويميل الباح

إلى أنل " صدوق".

َ .1عبد العزلز بن أ ََبان ،أنَبو خالد القرشي ،كذبل ابن معين وَيره ،من التاسعة ،مات سنة سكبع
()7
ومائتين ،روى لل الترمذي.
كوفي ،وهكو علكى بكن أبكي فاطمكة ،متكروك شكديد التشكيع ،مكن السادسكة،
الح َكزهور ،الك ُّ
 .0علي بكن َ
()8
مات بعد ال ال ين ،روى لل ابن ماجل.
 .1أَصك َكب نغ بك نكن نن َباتَ ك َة ال كهد َارم ُّي ن ك هم ال نم َجاشككع ُّي ال نكككوف ُّي ،أنَبككو الَقاسككم ،متككروك رمككي بككالرفض ،مككن
()9
ال ال ة ،روى لل ابن ماجل.
ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

إسناده موضوع ،فيل " عبد العزلز" كذاب" ،وابن الحزور ،وأصبغ " متروكان.
******

( )1تقرلب التهذيب ص.118
( )2ال قات بن حبان .200 9
( )3تهذيب التهذيب .28 9
( )4سير أعالم النبالء .212 20
( )5الجرح والتعديل .293 7
( )6تقرلب التهذيب ص.118
( )7أنظر :تقرلب التهذيب ص ،021المجكروحين  ،213 1الض ّكعفاء الصكغير ص  ،88الض ّكعفاء والمتكروكين بكن
الجوزي  ،238 1الكامل.230 1
( )8أنظر :تقرلب التهذيب ص ،099الكاشف ،07 1الض ّكعفاء والمتكروكين بكن الجكوزي  ،292 1الكامكل،027 1
الضعفاء والمتروكين للنسائي ص.77
ّ
( )9أنظككر :تقرلككب التهككذيب ص ،220المجككروحين  ،271 2الكاشككف  ،121 2الضك ّكعفاء والمتككروكين بككن الجككوزي
 ،211 2الكامل .231 1
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وفيه أربعة مباحث:
ضعف الراوي".
المبحث األول :نماذج من األحاديث التي انتقدها بسبب " ّ
المبحث الثاني :نماذج من األحاديث التي انتقدها بسبب "جهالة الراوي".
المبحث الثالث :نماذج من األحاديث التي انتقدها بسبب "ترك الراوي".
المبحث الرابب :نماذج من األحاديث التي انتقدها بسبب " نكارة أو كذب الراوي".
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منهج ابن رجب في تضعيف

الفصل الثالث
نماذج من األحاديث التي انتقدها ابن رجب بسبب المالم في الراوي:
مقدمة:
سأورد في هذا الفصل نماذ من األحادي

التي أنتقد ابكن رجكب أسكانيدها ألجكل الككالم فكي

الكراوي ،وذلككك بسككبب ضك ّكعفل أو لجهالتككل ،أو تركككل ،أو نكارتككل ،وهككذه النمككاذ يظهككر منهككا التضككعيف
يصرح بالتضعيف لفظا:
الضمني لهذه األسانيد ،ولو لم ّ

ضعف الراوي":
المبحث األول :نماذج من األحاديث التي انتقدها بسبب " ّ

حديث رقم (:)040
ضكي نل ب نكن َمكرنزوقَ ،عكن َعطهيك َةَ ،عكن أبكي َسكعيد ،أن رجكال سكألل عكن
قال ابن رجكب . . ." :وروى ن
الف َ
ه
َّللا  أَك َ َكر َش َكع ار
كول ه
كالَ :ك َ
كان َرنس ن
كال الرجكل :إن ش َكعري ك يكر ،فق َ
فقال :ال ا .فق َ
الغسل من الجنابةَ ،
()1
ن
ضعف مشهور.
هو العوفي ،فيه ّ
من َك َوأَط َي َب"ّ ،
خرجل اإلمام أحمد وابن ماجل ،و َعطهي َةَ ،
نص الحديث من مسند أحمد:
كالَ :سكأََل نل َرنجككل َعككن
َحكهد ََنا َوكيككعَ ،حكهد َني نف َ
ضككي نل ب نكن َمككرنزوقَ ،عككن َعطهيك َةَ ،عكن أبككي َسككعيد ال نخككدر ّي َق َ
ه
َّللا 
كول ه
كال أنَبككو َسككعيدَ « :كك َ
كان َرنسك ن
كال :إّنككي َك يك نكر الشك َكعرَ ،قك َ
كالَ َ « :ال ككا»َ ،فَقك َ
ال نغسككل مك َكن ال َج َن َابككةَ ،فَقك َ
أَك َ َر َش َع ار من َك َوأَط َي َب»

()2

أولا :تخريج الحديث:
خرجكل ابككن أبككي شككيبة (الطهككارة في الجنككب كككم يكفيككل ،11 2 ،ح ،)732عككن وكيككع بللنفس
أ ّ
اإلسناد ،والمتن.
خرجك كل اب ككن ماج ككل (الطهارة الغس ككل م ككن الجناب ككة ،292 2 ،ح ،)271وأحم ككد (،111 28
وأ ّ
ح ،)22191وابن الجعد ( ،032 2ح ،)1311من طريق فضيل بن مرزوَ ،به ،بنحوه.

( )1فتح الباري ،كتاب الغسل ،باب الغسل مرة واحدة.111 2 ،
( )2مسند أحمد ،71 28 ،ح.22223
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ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
الج هراح ،قة حافظ عابد ،سبقت الترجمة لل حدي
َ .2وكي نع ن
بن َ

رقم (.)11

ََك ُّكر ،الكككوفي ،أبككو عبككد الككرحمن ،مككن السككابعة ،مككات سككنة
الع َنككز ُّي ،األ َ
 .1نف َ
ضككي نل بك نكن َمككرنزوق َ
()1
ستين ،روى لل الجماعة.
قال ال كوري " :قكة"( ،)2وقكال ابكن معكين " :قكة"( ،)3وقكال العجلكي " :جكائز الحكدي  ،قكة "(،)4
وذكره ابن حبان في ال قات "وقال يخطئ "( ،)5وقال الذهبي " :قة"(.)6

وقال ابن معين " :ليس بل بأس" ،وقال أبكو َحكاتم ":صكالح الحكدي

حدي ل ،و نيحتَ ُّا بل "( ،)7وقال ابن عدي ":لفضيل أحادي
وقال ابن حجر " :صدوق يهم ورمي بالتشيع "(.)9

صكدوق يهكم ك يك ار يكتكب

حسان وأرجو أن

بأس بل"(،)8

()10
"ضككعيف"( ،)11وقككال ابككن حبككان " :نمنكككر
كال الهن َسككائ ُّيَ :
وقككال ابككن معككين " :ضككعيف" َ ،وَقك َ
الرَو َايكات َعكن األَ َبككات
الحكدي جكدا َك َ
يمكا َوافكق ال َّقكات مكن ّ
َ
كان م همكن يخطكىء علكى ال َّقككات ،ف َ
()12
يما انَفرد على ال َّقات َما لم نيتَابع َعَليل يتنكب َعن َها في ا حت َجا " .
يكون محتجا بل َوف َ

ويميل الباح

إلى أنل " :صدوق يهم ورمي بالتشيع " ،كما قال ابن حجر .

العوف ُّي ،الكوفي ،أبو الحسن ،من ال ال ة ،مات سنة إحكدى عشكرة،
َ .0عطهي نة ن
بن َسعد بن نج َن َاد َة َ
()13
روى لل البخاري في المفرد ،وأبو داود ،والترمذي ،وابن ماجل.
( )1تقرلب التهذيب ص.118
( )2تهذيب التهذيب .198 8

( )3تارلخ ابن معين –الدوري.171 0-
( )4ال قات للعجلي .138 1

( )5ال قات بن حبان .021 7
( )6الكاشف .212 1
( )7الجرح والتعديل.72 7

ضعفاء الرجال .219 7
( )8الكامل في ّ
( )9تقرلب التهذيب ص.118
( )10تارلخ ابن معين –الدارمي-ص.292
( )11تهذيب التهذيب .198 8
( )12المجروحين بن حبان.139 1
( )13تقرلب التهذيب ص.090
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()1
صكال َحة،
ش
ن
إ
كة
ق
كان
ك
و
"
:
كعد
س
كن
ب
ا
كال
ق
و
،
قال ابكن معكين" :صكالح"
كاء ه
َ
َ
َ
َ
َّللان َوَل نكل أ َ
َ
َحاديك ن َ
َ
()3
()2
الجوز َجككان ُّي" :
َومك َكن الهنككاس َمككن َ َيحككتَ ُّا بككل"  .قككال أحمككد " :ضككعيف الحككدي "  ،وقككال ن

()5
()4
كال
مائل"  ،وقال أبو زرعة " :كوفي لين"  ،وقال أبو داود " :ليس بالذي يعتمكد عليكل" ،وَق َ
أنَبككو حككاتم" :ضككعيف نيكتككب حدي نككل"( ،)6وقككال النسككائي " :ضككعيف "( ،)7وقككال السككاجي" :لككيس

بحجة "( ،)8وقال ابن عديَ " :وهو َم َكع
الحدي "(،)10
وقال الذهبيَ " :
ضعي ن
ف َ

مدّلسا"(.)11

ويميل الباح

ض ّكعفل يكتكب حدي كل وككان يعكد مكن شكيعة الكوفكة"(،)9
وقال ابن حجر " :صدوق يخطىء ك ي ار وكان شكيعيا

صرح بالسما .
إلى أنل " :ضعيف" ،يعتبر بل إن توبع ،و ّ

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
ضعف "عطية العكوفي" ،ولكم يتكابع ،وهكو مكن الرابعكة فكي المدّلسكين( )12ولكم
إسناده ضعيف؛ ل ّ
يصرح بالسما .
ّ
*******

( )1تارلخ ابن معين –الدوري.233 0 -
( )2الطبقات الكبري .031 1

( )3العلل ومعرفة الرجال .218 2
( )4أحوال الرجال ص.71
( )5الجرح والتعديل .080 1
( )6الجرح والتعديل .080 1

( )7تهذيب التهذيب .112 7
( )8تهذيب التهذيب .111 7
ضعفاء الرجال .82 7
( )9الكامل في ّ
( )10سير أعالم النبالء .012 2
( )11تقرلب التهذيب ص.090

( )12طبقات المدّلسين ص ،23ت.211
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حديث رقم (:)040
كال :إ هن أ هَو َل َشكيء َن َهكاني
قال ابن رجب . . ." :وفكي" مسكند البكزار" مكن حكدي نم َعكاذ َعكن الهنب
كي َ ق َ
ّ
الر َجكال " .وفلي إسلناده عملرو بلن واقلد الشلامي
الحكاةن ّ
َعن نل َرّبي َبع َد ع َب َادة األَوَان نشر نب ال َخمر َو نم َ
وهو ضعيف جدا.

()1

نص الحديث من مسند البزار:
َحهد نا إبراهيم بن هانىءَ ،قالَ :حهد نا نم َحمد بن المبارك الصوري(َ ،)2قالَ :حكهد نا َعمكرو ب نكن َواقكد َعكن
كس َعككن نم َعككاذ َعككن
يل بككن نع َبيككد ه
َّللاَ ،عككن أ ّنم الكهدرَداءَ ،عككن أبككي ال كهدرَداء َونلك ن
كون َسَ ،عككن أبككي إدرلك َ
إسك َكماع َ

()3
الر َجكال"،
ال " :إ هن أ هَو َل َشيء َن َهاني َعن نكل َرّبكي َبع َكد ع َب َ
الحكاةن ّ
كادة األَوَكان نشكر نب ال َخمكر َو نم َ
الهنب ّي َ ق َ
َّللا  بإس َناد نمتهصل إ ه ب َه َذا اإلس َكناد َو َعم نكرو ب نكن َواقكد َلكي َس
َو َه َذا ال َحدي ن َنعَل نم نل نيرَوى َعن َرنسول ه
()4
اس َحدي َ نل َوَرَووا َعن نلَ ،و َمن َقبَل نلَ ،و َمن بعده ف قات.
بالَقو ّيَ ،وَقد احتَ َم َل الهن ن

أولا :تخريج الحديث:
خرجل الطبراني في المعجم الكبير ( ،)80 13بنفس اإلسناد والمتن.
أ ّ
خرج كل الطب ارنككي فككي مسككند الشككاميين ( ،121 0ح ،)1130وأبككو نعككيم فككي حليككة األوليككاء
وأ ّ
( ،)030 9 ،120 2من طريق هشام بن عمار ،عن عمرو بن واقد ،به ،بنحوه.
ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
كابور ّي ،قككال ابككن أبككي حككاتم " :قككة صككدوق"( ،)5وذك كره ابككن حبككان فككي
يم بككن َهككانئ الهني َسك ن
 .2إبك َكراه َ
ال قات(.)6
الصور ُّي ،قكة ،مكن كبكار العاشكرة ،مكات سكنة خمكس عشكرة ولكل
الم َب َارك بن َيعَلىُّ ،
 .1نم َح همند ن
بن ن
()7
ا نتان وستون ،روى لل الجماعة.
( )1فتح الباري ،كتاب اإليمان ،من الدين الفرار من الفتن.131 2 ،
( )2صور بلدة كبيرة من بالد ساحل الشام ،األنساب .011 8
اص َمتهم ،النهاية في َرلب الحدي
وم َخ َ
( )3أَي نمَق َاوَلتهم ن
( )4مسند البزار ،11 23 ،ح.1203

.110 1

( )5الجرح والتعديل .211 1
( )6ال قات بن حبان .80 8

( )7أنظر :تقرلب التهذيب ص ،231الكاشف ،121 1ال قات للعجلي .122 1
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كي ،متككروك ،مككن السادسككة ،مككات بعككد ال ال ككين ،روى لككل
َ .0عمك نكرو بك نكن َواقككد ،أنَبككو َحفككص النق َرشك ُّ
()1
الترمذي وابن ماجل.
كي ،ق ككة عاب ككد معم ككر ،م ككن ال ال ككة ،م ككات س ككنة ا نت ككين
الجبالَن ك ُّ
 .1ني ككونن نس ب ك نكن َمي َس ك َكرَة ب ككن َحل ك َكبس ن
()2
و ال ين ،روى لل أبو داود ،والترمذي ،وابن ماجل.
الخكو َن ُّي ،سكمع مكن كبكار الصكحابة ،ومكات سكنة مكانين،
كس َ
َ .2عائ نذ هللا ب نكن َعبكد هللا ،أنَبكو إدرل َ
()3
قال سعيد بن عبد العزلز" :كان عالم الشام بعد أبي الدرداء" ،روى لل الجماعة.
ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناده منكر ،فيل عمرو بن واقد " متروك".
*******
حديث رقم (:)044
قال ابن رجب . . ." :وروى دمحم بن سكعد فكي (طبقاتكل) :أَخ َب َرَنكا الواقكديَ :حكهد ََنا اب نكن أبكي ذئكبَ ،عكن
ضكةَ ،قاَلكتَ :مكا نكهنكا َنف َع نكل َهك َذا إهن َمكا
صفهي َة بنت زَلاد َقاَلتَ " :أرَتني َمي نم َ
ونك نة َوأ ََنكا أََس نكل َكوبي م َكن ال َحي َ
َ

نكهنا َن نحتُّ نل َحتًّا" ،الواقدي ،ضعيف.

()4

نص الحديث من الطبقات المبري:
ونك نة َوأ ََنكا أََس نكل
صكفهي َة بنكت زَلكاد َقاَلكتَ :أ
"رَتنكي َمي نم َ
أَخ َب َرَنا نم َح همند ب نن نع َم َرَ ،حهد ََنا اب نن أبكي ذئكبَ ،عكن َ
ول َ َبكأ َس
ضةَ ،قاَلتَ :ما نكهنا َنف َع نل َه َذا إهن َما نكهنا َن نحتُّ نل َحتًّاَ ،قاَلتَ :و َسمع نت َمي نم َ
َوبي م َن ال َحي َ
ون َة تَنق ن
ب َع َرق ال َحائض ".

()5

أولا :تخريج الحديث:
لم أقف على تخرلجل من حدي

ميمونة ،ولل شواهد من حدي

عائشة ،وابن عباس(.)6

( )1أنظكر :تقرلكب التهكذيب ص ،118الكاشكف ،93 1المجكروحين بكن حبكان ،77 1الض ّكعفاء والمتكروكين للنسككائي
ص.83
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص ،121ال قات للعجلي  ،079 1الطبقات الكبري .111 7
( )3أنظر :تقرلب التهذيب ص ،189تهذيب التهذيب  ،82 2ا ستيعاب .2291 1
( )4فتح الباري ،كتاب الحيض ،هل تصلي المرأة في وب حاضت فيل؟.81 1 ،
( )5الطبقات الكبري.190 8 ،
( )6السنن الكبري للبيهقي  ،270 1ح ،1211عائشة ،ومن حدي
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ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
الواقد ُّي ،متروك ،سبقت ترجمتل حدي
 .2نم َح همند ن
بن نع َم َر َ

رقم (.)81

العككامر ُّي ،ابك نكن أبككي ذئككب ،قككة فقيككل فاضككل ،مككن السككابعة ،مككات سككنة
 .1نم َح همك نكد بك نكن َعبككد الك هكرح َمن َ
()1
مان وخمسين وقيل سنة تسع ،روى لل الجماعة.
كت زَلكاد ،قككال ابكن سكعد" :روت عككن ميمونكة"( ،)2ولكم أقككف علكى ترجمتهكا ،أو جرحككا
صكفهي نة بن ن
َ .0
وتعديال.
ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناده ضعيف جدا؛ فيل الواقدي " متروك ".
*******
حديث رقم (:)043
كت إَلككى
كال :جئك ن
قككال ابككن رجككب . . ." :و ّ
خرجكل اإلمككام أحمككد مككن روايككة أَُّيك ن
كوبَ ،عككن َقككيسَ ،عككن أبيكل َقك َ
كت ب َهكا
الَ :فأ َ
اةَ ،ف َخَلط ن
َخذ نت المس َح َ
الَ :ف َكأَهن نل َلم نيعجب نل َع َمنل نهمَ ،ق َ
الهنب ّي َ وأَص َح ناب نل َيبننو َن ال َمسج َدَ ،ق َ
طكين»،
ط نكم لل ّ
كي َوال ّ
ال ّ
كينَ ،فإهن نكل أَض َكب ن
كالَ « :د نعكوا ال َح َنف ه
ط َ
طَ
ينَ ،ف َكأَهن نل أَع َج َب نل أَخذي المس َحاة َو َع َملكيَ ،فَق َ
()3
وأيوب هو :ابن عتبة ،فيه لين.
نص الحديث من مسند أحمد:
كت إَلكى الهنبكي َ وأَص َكح ناب نل َيبننكو َن
َحهد ََنا ني ن
كال :جئ ن
ون نس ب نن نم َح همدَ ،حهد ََنا أَي ن
ُّوبَ ،عن َقيسَ ،عن أبيكل َق َ
ّ
كينَ ،ف َكأَهنك نكل أَع َج َبك نكل
كت ب َهككا ال ّ
كالَ :فأ َ
اةَ ،ف َخَلطك ن
َخككذ نت المسك َكح َ
طك َ
كالَ :ف َكأَهنك نكل َلككم نيعجبك نكل َع َمنل نهككمَ ،قك َ
ال َمسككج َدَ ،قك َ
طين»(.)4
ط نكم لل ّ
الَ « :د نعوا ال َح َنف هي َوال ّ
ينَ ،فإهن نل أَض َب ن
طَ
أَخذي المس َحاة َو َع َمليَ ،فَق َ

أولا :تخريج الحديث:
خرجل أحمد ( ،)110 09ملن طريلق سلراج بلن عقبلة ،وابكن حبكان ( ،131 0ح،)2211
أ ّ
( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،190الكاشف  ،291 1ال قات بن حبان .093 7
( )2الطبقات الكبري .027 8

( )3فتح الباري ،كتاب الصالة ،باب التعاون في بناء المسجد.031 0 ،
( )4مسند أحمد.112 09 ،
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من طريق عبد هللا بن بدر ،والدارقطني ( ،172 2ح ،)213من طريق دمحم بن جابر.
ثالثتهم تابعوا أيوب في الرواية عن قيس بن طلق عن أبيه ،بنحوه.
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
بن نم َح همد بن نمسلم ،قة بت ،سبقت ترجمتل حدي
 .2نيونن نس ن

رقم (.)27

امكة ،مكن السادسكة ،مكات سكنة سكتين ومائكة،
 .1أَيُّو نب ن
بن نعت َب َة الي َمام ُّي ،أنَبو َيح َيىَ ،قاضكي الي َم َ
()1
روى لل ابن ماجل.
قككال ابككن معككين" :ضككعيف الحككدي " ،وقككال ابككن أبككي شككيبة " :ضككعيف"( ،)2وقككال البخككاري:
"لين"( ،)3وقال مسكلم" :ضكعيف"( ،)4وقكال العجلكي " :يكتكب حدي كل ،ولكيس بكالقوي "( ،)5وقكال

طر نب ال َحككدي "( ،)6وقككال ابككن عككديَ " :مك َكع
كال الهن َسككائ ُّي " :نمض ك َ
أبككو زرعككة " :ضككعيف "َ ،وَقك َ
ضعفل يكتب حدي ل"( ،)7وقال ابكن شكاهين " :لكيس بشكئ"( ،)8وقكال الكدارقطني" :ضكعيف"(،)9
ّ
وقال أيضا" :يمامي يترك ،يعتبر بل شيخ "( ،)10وقال ابن حجر " :ضعيف".
ويميل الباح

إلى أنل " :ضعيف "

طلق بن على بن ال نمنذر ال َح َنف ُّي الي َمام ُّي ،من ال ال ة ،روى لل األربعة.
َ .0قي نس ب نن َ

()11

قال ابن معين " :قة"( ،)12وقال العجلي " :تابعي قة"( ،)13وذكره ابن حبان في ال قات(.)14

( )1تقرلب التهذيب ص.180
( )2سؤا ت ابن أبي شيبة ص.200
الضعفاء الصغير ص.17
()3
ّ
الضعفاء والمتروكين بن الجوزي ص.201
()4
ّ
( )5ال قات للعجلي .113 2

الضعفاء والمتروكين للنسائي ص.22
()6
ّ
ضعفاء الرجال .21 1
( )7الكامل في ّ

الضعفاء والكذابين ص .23
( )8تارلخ أسماء
ّ
( )9علل الدارقطني .172 8
( )10سؤا ت البرقاني ص .21
( )11تهذيب التهذيب ص.127
( )12تارلخ ابن معين –الدارمي-ص .210
( )13ال قات للعجلي .113 1

( )14ال قات بن حبان .020 2
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وقك ككال ابك ككن القطك ككان " :يقتضك ككى أن يكك ككون خب ك كره حسك ككنا

صك ككحيحا"( ،)1وقك ككال ابك ككن حجك ككر:

"صدوق".

وقال الشافعي " :قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفل بما يكون لنا قبول خبره"(،)2
وق ككال اب ككن َمع ككين " :لق ككد أك ككر الن ككاس ف ككي ق ككيس وأن ككل

يح ككتا بحدي ككل"( ،)3وق ككال أحم ككد" :

ض ككعيف"( ،)4وق ككال اب ككو ح ككاتم " :ل ككيس مم ككن تق ككوم ب ككل حج ككة ووه ككاه"( ،)5وق ككال ال ككدارقطني" :
مجهول"(.)6

ويميل الباح

إلى أنل " :صدوق ".

طلق بن على بن ال نمنذر ال َح َنف ُّي الي َمام ُّي ،أبو على اليمكامي ،صكحابي ،روى لكل األربعكة(.)7
َ .1
()8
وهو ممن بنى مع النبي  في مسجده.
ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

إسللناده ضللعيف ؛ لضك ّكعف أيككوب بككن عتبككة ،ولكنككل توبككع فككي هككذا الحككدي  ،فيصككبح الحككدي
حسن ا لغيره بالمتابعة .

حديث رقم (:)042

******

َّللا
قككال ابككن رجككب . . ." :وروى أبككو داود الطيالسككيَ :ح كهد ََنا نم َح همك نكد بك نكن أبككي نح َميككدَ ،عككن أبككي َعبككد ه
()9
ص َالة الع َشاء
ول ه
َّللا  َ « :ني َحاف ن
ظ ال نم َناف نق أَرَبع َ
ال َرنس ن
الَ :ق َ
الَق هراظ َ ،عن أبي نه َرل َرَةَ ،ق َ
ين َليَلة َعَلى َ
()10
اآلخرة في جماعة) ،مح َّمد بن أبي حميد ،نف ن
يه ض نعيف.
َ

( )1ميزان ا عتدال .097 0
( )2تهذيب التهذيب .098 8
( )3ميزان ا عتدال .097 0
( )4ميزان ا عتدال .097 0

( )5تهذيب التهذيب .098 8
( )6سؤا ت البرقاني للدارقطني .11 2
( )7تقرلب التهذيب ص.180
( )8الكاشف .221 2
( )9هذه النسبة إلى بيع القرظ ،وهو نبات يدبغ بل األدم ،األنساب .012 23
الجماعة.01 1 ،
( )10فتح الباري ،كتاب األذانَ ،فضل صالة العشاء في َ
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نص الحديث من مسند أبي داود الطيالسي:
كول ه
َحهد ََنا نم َح همند ب نن أبكي نح َميكدَ ،عكن أبكي َعبكد ه
َّللا َ « :
كال َرنس ن
كالَ :ق َ
َّللا الَق هكراظَ ،عكن أبكي نه َرل َكرَةَ ،ق َ
()1
اعة.
ني َحاف ن
ظ ال نم َناف نق أَرَبع َ
ص َالة الع َشاء اآلخ َرة» َيعني :في َج َم َ
ين َليَلة َعَلى َ
أولا :تخريج الحديث:
خرجك كل البيهق ككي ف ككي ش ككعب اإليم ككان (الصالة فص ككل ف ككي الص ككلوات الخم ككس ف ككي جماع ككة،
أ ّ
 ،011 1ح ،)1122وأبككو نعككيم فككي صككفة النفككاق (ص ،219ح .)232كالهمككا مللن طريللق

أبي داود الطيالسي ،بإسناده ،لفظه.
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:

 .2دمحم بككن أبككي حميككد األَنصككار ّيُّ ،
كي ،أبككو إب كراهيم ،مككن السككابعة ،روى لككل الترمككذي ،وابككن
الزَرقك ُّ
َ
()2
ماجل.

الحدي " ،وقال أيضا" :ضعيف ،ليس حدي ل بشيء"( ،)3وقال أحمد:
قال ابن َمعين " :نم َ
نكر َ
()5
()4
الجوز َجككان ُّي" :واهككي الحككدي
" أحادي ككل منككاكير"  ،وقككال ن
الب َخككار ُّي" :منكككر الحككدي "  ،وقككال ن
()6
الحككدي
ضككعيف"  ،وقككال نأبككو نزرَعككة " :ضككعيف الحككدي " ،وقككال أبككو حككاتم " :وهككو نم َ
نكككر َ
ضككعيف الحككدي "( ،)7وقككال الهن َسككائ ُّي " :لككيس ب قككة"( ،)8وقككال ابك نكن حهبككانَ " :بطككل ا حت َجككا

()9
كال السككاجي" :منكككر الحككدي "( ،)10وقككال ابككن عككدي " :ضك ّكعفل بككين علككى مككا
بروايتككل "  ،وقك َ
يروىكل وحدي ككل مقككارب وهككو مككع ضك ّكعفل يكتككب حدي ككل"( ،)11وقككال الككدارقطني " :ضككعيف"(،)12

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

مسند أبي داود الطيالسي ،111 1 ،ح .1131
تقرلب التهذيب ص .172
تارلخ ابن معين ص.18
العلل ومعرفة الرجال .132 1
الضعفاء الصغير ص.229
ّ
أحوال الرجال ص.112
الجرح والتعديل .202 0

( )8تهذيب التهذيب .201 9
( )9المجروحين .172 1

( )10تهذيب التهذيب .201 9
ضعفاء الرجال .121 7
( )11الكامل في ّ
( )12تهذيب التهذيب .201 9
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وقكال ابككن شككاهين " :لككيس حدي كل بشككيء "( ،)1وقككال ابككن بشككوال " :مككدني ضككعيف الحككدي ،

شبيل بالمتروك"( ،)2وقال ابن حجر " :ضعيف"(.)3
ويميل الباح

إلى موافقة األئمة بالقول بأنل "ضعيف".

ظ ،الخزاعي ،قة يرسل ،من ال ال ة ،روى لل مسلم ،والنسائي.
 .1د َين نار أنَبو َعبد ه
َّللا الَق هار ن

()4

ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
ضعف " دمحم بن أبي حميد ".
إسناده ضعيف؛ ل ّ
حديث رقم (:)041

******

ال :عن َح هجكا َ ب نكن تَمكيمَ ،عكن َمي نمكون
قال ابن رجب . . ." :و ّ
خر ابن ماجل عن نج َب َارَة بن نم َغّلس َق َ
كول ه
كالَ :كك َ
بككن مهك َكر َ
َّللا َ « يغتَسك نكل َيككوَم الفطككر َوَلككوَم األَضك َكحى» ،و َح هجككا ن
كان َرنسك ن
انَ ،عن ابككن َعهبككاسَ ،قك َ
()5
اب نن تَميم و نج َب َارةن ب نن نم َغّلس ،ضعيفان.
نص الحديث من سنن ابن ماجه:
كال:
الَ :حهد ََنا َح هجا ن ب نن تَمكيمَ ،عكن َمي نمكون بكن مه َكر َ
انَ ،عكن ابكن َعهبكاسَ ،ق َ
َحهد ََنا نج َب َارةن بن ال نم َغّلس َق َ
َّللا َ « يغتَس نل َيوَم الفطر َوَلوَم األَض َحى»(.)6
ول ه
َك َ
ان َرنس ن
أولا :تخريج الحديث
خرج كل البيهقككي فككي السككنن الكبككري (صككالة العيككدينَ ،سككل العيككدين ،090 0 ،ح،)1211
أ ّ
بسنده ،عن جبارة ،به ،بنحوه.
خرجك كل عب ككد ال ككرزاق ف ككي مص ككنفل (ص ككالة العي ككدين ا َتس ككال ف ككي ي ككوم العي ككد،039 0 ،
وأ ّ
ح ،)2721عن رجل مبهم ،عن أبي نسنان ،ع نن َّ
الشليب نان ني،عن ابلن عَّبلاس ،بلفلظ " :نإنّنلي
ّ
ألغت نسل يوم ال نفط نر ،ويوم َّ
النح نر".
()1
()2
()3
()4
()5
()6

الضعفاء والكذابين ص.211
تارلخ أسماء
ّ
شيوخ ابن وهب ص.223
تقرلب التهذيب ص .172
أنظر :تقرلب التهذيب ص ،131الكاشف  ،082 2ال قات بن حبان.128 1
فتح الباري ،أبواب العيدين ،باب في العيدين والتجمل فيهما.120 8 ،
اء في ا َت َسال في الع َيدين ،127 2 ،ح.2022
سنن ابن ماجل ،كتاب إقامة الصالةَ ،ب ن
اب َما َج َ
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ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
الم َغّلس ،ضعيف ،سبقت ترجمتل حدي
 .2نج َب َارةن ن
بن ن

رقم (.)72

َ .1ح هجا ن ب نن تَميم الجزري أو الواسطي ،ضعيف ،من ال امنة ،روى لل ابن ماجل.

()1

الج َزر ُّي ،قة فقيل ،وكان يرسل ،مكن الرابعكة ،مكات سكنة سكبع عشكرة ،روى
بن مه َر َ
َ .0مي نمو نن ن
ان َ
()2
لل الجماعة إ البخاري تعليقا.
ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
الم َغّلس ،و َح هجا ن ب نن تَميم ".
ضعف " نج َب َارةن ن
إسناده ضعيف؛ ل ّ
بن ن
*******

حديث رقم (:)047
خر الطبراني وَيره من رواية نعمر ب نن الوليد ه
الشّن ُّيَ ،عن عكرَم َةَ ،عن ابكن
قال ابن رجب . . ." :و ّ
َن
َ
َعبهاس ،قال :جاء رجل والنبكي  يخطكب يكوم الجمعكة ،فقكال رسكول هللا ( :يلهكو أحكدكم ،حتكى إذا
ه
اب الهناس َونلؤذيهم) ،فقال :يا رسول هللا ،ما فعلت ،ولكنكي كنكت
كادت الجمعة تفوتل جاء َيتَ َخطى رَق َ
راقدا ،فاستيقظت ،م توضأت وجئت ،فقال رسول هللا ( :أو يوم وضوء هذا؟ا) ،وعمر بكن الوليكد:
ضعيف الحديث.

()3

نص الحديث من المعجم األوس للطبراني:
السر ّي ،حد نا نع َم نر ب نكن
وسى ب نن َه نارو َن ،حد ننا نم َح همند ب نن أبي نع َم َر ال َع َدن ُّي ،حد نا بش نر ب نن ه
َحهد ََنا نم َ
الوليككد ه
الشك ّكن ُّيَ ،عككن عكرَم ك َةَ ،عككن ابككن َعهبككاس ،أ ه
كب َيككوَم ال نج نم َعككةَ ،فك َكد َخ َل َرنجككل
كان َيخ ن
َن الهنبك ه
كي َ كك َ
طك ن
َ
ه
ه
كال:
ول ه
َحند نكم ،ن هم َيتَ َخطكى رَق َ
َّللا « :نيبطئن أ َ
َيتَ َخطى رَق َ
كاب الهنكاس َونلكؤذيهم»َ .فَق َ
ال َرنس ن
اب الهناسَ ،فَق َ
()4
اء َفتَ َو ه
ضوء نه َو؟».
َما زد نت َعَلى أَن َسمع نت ّ
ال« :أ ََو َيونم نو ن
ضأ نتَ .ق َ
الن َد َ

( )1أنظك ككر :تقرل ك ككب الته ك ككذيب ص ،221الكاش ك ككف  ،022 2الض ك ك ّكعفاء الكبي ك ككر للعقيل ك ككي  ،181 2ته ك ككذيب الته ك ككذيب
.299 1
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص ،221الكاشف  ،021 1ال قات للعجلي  ،037 1ال قات بن حبان .127 2
( )3فتح الباري ،كتاب الجمعة ،باب .237 8 ،2
( )4المعجم األوسط ،70 8 ،ح .8332

311

الفصل الثالث :نماذج من األحاديث التي انتقدىا ابن رجب بسبب الك م في الراوي

الباب الثاني
منهج ابن رجب في تضعيف

أولا :تخريج الحديث:
خرجل ابن عبد البر في التمهيد ( )71 23من طريق مح َّمد بن أبي عمر ،به ،بنحوه.
أ ّ
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
ال ،قة ،سبقت ترجمتل حدي
بن َعبد هللا بن َمرَو َ
َ .2ه نارو نن ن
انَ ،
الح هم ن

رقم (.)21

العك َكدن ُّي( ،)1مككن العاشكرة ،مككات سككنة ككال
 .1نم َح همك نكد بك نكن َيح َيككى بككن أبككي نع َمك َكر َ
()2
مسلم ،والترمذي ،والنسائي ،وابن ماجل.

وأربعككين ،روى لككل

قال ابن معين ":قة"( ،)3ذكره ابن حبان في ال قات( ،)4قال الذهبي " :الحافظ "( ،)5وقال أبو
حاتم":صدوق "( ،)6وقال مسلمة بن القاسم ":بأس بل"( ،)7وقال ابن حجر" :صدوق"(.)8
ويميل الباح

إلى أنل " :صدوق ".

البصر ُّي ،قة متقن ،مكن التاسكعة ،مكات سكنة خمكس وتسكعين ومائكة،
بن ه
 .0بش نر ن
السر ّي ،األَف َوهن َ
()9
ولل ال وستون ،روى لل الجماعة.
بن الوليد ه
الشّن ُّي( ،)10أنَبو َسَل َم َة ال َعبد ُّي ال َبصر ُّي.
 .1نع َم نر ن َ

قككال ابككن معككين ":قككة"( ،)11وقككال أحمككد ":لككيس بككل بككأس ،شككيخ قككة "( ،)12وقككال أبككو زرعككة":
قككة"( ،)13وذك كره ابككن حبككان فككي ال قككات( ،)14وقككال ابككن شككاهين " :شككيخ قككة "( ،)15وقككال ابككن

( )1هذه النسبة إلى عمل األبراد بنيسابور ،وهو نو من ال ياب ،األنساب .118 9
( )2تقرلب التهذيب ص.220

( )3تارلخ ابن معين –الدوري .13 0 -

( )4ال قات بن حبان .98 9
( )5الكاشف .103 1
( )6الجرح والتعديل .211 8
( )7تهذيب التهذيب .229 9
( )8تقرلب التهذيب ص .220
( )9أنظر :تقرلب التهذيب ص ،210الكاشف  ،118 2ال قات للعجلي  ،111 2ال قات بن حبان .209 8
شن وهو بطن من عبد القيس ،األنساب .212 8
( )10هذه النسبة إلى ّ
()11
()12
()13
()14

تارلخ ابن معين –الدارمي-ص .217
العلل ومعرفة الرجال .238 0
الجرح والتعديل .209 1
ال قات بن حبان .110 8

( )15تارلخ أسماء ال قات ص.201
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القطان":لست أعتَمد َعَليل َولكنل َ َبأس بل "( ،)1وقال أبو حاتم " :مكا أرى بحدي كل بأسكا"(،)2
()3
الحككدي "( ،)4وقككال ابككن حجككر:
كال ابككن عككدي :ن
"هك َكو َقليككل َ
وقككال النسككائي ":لككيس بككالقوي" َ ،وَقك َ
"فيل مقال"(.)5

ويميل الباح

إلى أنل " :صدوق ".

 .2عكرَم نة أنَبو َعبد هللا النق َرش ُّي ،مولى ابن عباس ،قة ،سبقت ترجمتل حدي

رقم (.)23

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

بن الوليد ه
الشّن ُّي " ،و" دمحم بن يحيي" كالهما صدوق.
إسناده حسن؛ فيل " نع َم نر ن َ
********

حديث رقم (:)041
كاد َةَ ،عكن َسكعيد
قال ابن رجب . . ." :فخ ّكر الترمكذي وابكن ماجكل مكن روايكة َ
الن ههكاس بكن َقهكمَ ،عكن َقتَ َ
يهكا مكن
الم َسّيبَ ،عن أبكي نه َرل َكرَةَ ،عكن الهنب
كب إَلكى ه
َح ُّ
كالَ « :مكا مكن أَهيكام أ َ
كي َ ق َ
َّللا أَن نيتَ َعهب َكد َل نكل ف َ
ا بن ن
ّ
كام نكك ّكل َليَلككة من َهككا َليَلككة الَقككدر» ،والنهلللاس،
ام نكك ّكل َيككوم من َهككا َسك َكنةَ ،وق َيك ن
َعشككر ذي الح هجككةَ ،يعككد نل صك َكي ن
()6
ضعفوه.
ّ
نص الحديث من سنن الترمذي:
الن ههاس بن َقهمَ ،عن َقتَ َاد َةَ ،عن
ود ب نن َواصلَ ،عن َ
الَ :حهد ََنا َمس نع ن
َحهد ََنا أنَبو َبكر ب نن َنافع َ
البصر ُّي َق َ
يهكا
كب إَلكى ه
َح ُّ
كالَ « :مكا مكن أَهيكام أ َ
الم َسّيبَ ،عن أبي نه َرل َرَةَ ،عن الهنب ّي َ ق َ
َّللا أَن نيتَ َعهب َكد َل نكل ف َ
َسعيد بن ن

ام نك ّل َليَلكة من َهكا بق َيكام َليَلكة الَقكدر»:
ام نك ّل َيوم من َها بص َيام َس َنةَ ،وق َي ن
من َعشر ذي الح هجةَ ،يعد نل ص َي ن
« َه َذا َحدي ََرلب َ َنعرنف نل إ ه من َحدي َمس نعود بن َواصلَ ،عن الهن ههاس»(.)7

( )1الجرح والتعديل .209 1
( )2الجرح والتعديل .209 1
الضعفاء والمتروكين للنسائي ص.81
()3
ّ
ضعفاء الرجال .82 1
( )4الكامل في ّ
( )5المطالب العالية .23 2

( )6فتح الباري ،كتاب أبواب العيدين ،باب فضل العمل في أيام التشرلق.27 9 ،

العشر ،211 0 ،ح.728
الع َمل في أَيهام َ
اء في َ
( )7سنن الترمذي ،أبواب الصيامَ ،ب ن
اب َما َج َ
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أولا :تخريج الحديث:
خرجل ابن ماجل (الصيام صيام العشر،222 2،ح ،)2718عن عمر بن شَّبة ب نن ع نبيدة،
أ ّ
بنحوه .وأخرجل ابن األعرابي ( ،181 1ح ،)908عن مالنك بن عب ند الو ن
اح ند ،بنحوه.
ّ
خرجل البيهقي في شعب اإليمان ( ،022 2ح ،)0183عن دمحم بن عبد الرحمن ،بنحوه.
وأ ّ
ثالثتهم عن مسعود بن واصل ،به.
ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
 .2دمحم بن أحمد بن نافع العبدي ،أبو بكر البصكري مشكهور بكنيتكل ،مكن صكغار العاشكرة ،مكات
بعد األربعين ،روى لل مسلم ،والترمذي ،والنسائي.

()1

قال الذهبي " :قة "( ،)2وقال ابن حجر " :صدوق "(.)3
ويميل الباح

إلى رأي ابن حجر في أنل " :صدوق".

 .1مسعود بن واصل ،األزرق ،البصري ،من التاسعة ،روى لل الترمذي وابن ماجل.

()4

ذكره ابن حبان في ال قات وقال " :ربما أَرب "( ،)5قال ابو داود" :ليس بكذاك"( ،)6وقكال أبكو

داود الطيالسي " :ضعيف"( ،)7وقال ابن حجر " :لين الحدي
ويميل الباح

"(.)8

إلى أنل " :ضعيف ".

 .0الهن ههككاس بككن َقهككم ،أَبككو الخ ه
البصككر ُّي ،مككن السادسككة ،روى لككل البخككاري تعليقككا،
طككاب ،القيسك
َ
كي َ
ن
َ ّ
()9
والترمذي ،وابن ماجل.

( )1تقرلب التهذيب ص.117
( )2الكاشف .222 1
( )3تقرلب التهذيب ص.117

( )4تقرلب التهذيب ص .218
( )5ال قات بن حبان .293 9
( )6الكاشف .127 1

الضعفاء والمتروكين بن الجوزي .227 0
()7
ّ
( )8تقرلب التهذيب ص .218
( )9تقرلب التهذيب ص.211
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قال ابن معين " :ضعيف"( ،)1وقال أحمد " :قاص "( ،)2وقال النسائي " :ضعيف "( ،)3وقال

الرَو َايكات َ يجكوز
ابن حبانَ " :ك َ
ان م همن يروى ال َم َناكير َعن ال َم َشاهير َونل َخالف ال َّقات فكي ّ
ا حت َجا بل"( ،)4وقال ابن عدي " :وأحادي ل مما ينفرد بل عن ال قكات ،و َ يتكابع َعَليكل "(،)5
َوَقال الهد َارنقطن ُّي" :مضطرب الحدي "(َ ،)6وَقال أبو أحمد الحاكم " :لين "( ،)7وقال الذهبي" :
ضعفوه"( ،)8وقال ابن حجر " :ضعيف"(.)9
ّ
ويميل الباح

إلى أنل " :ضعيف " كما قال األئمة.

ام َة ،قة بت ،سبقت ترجمتل حدي
َ .1قتَ َادةن ن
بن د َع َ

رقم (.)1

كي ،أحككد العلمككاء األ بككات الفقهككاء الكبككار ،مككن
المخ نزومك ُّ
الم َسك ّكيب بككن َحككزن النق َرشك ُّ
كي َ
َ .2سككعيند بك نكن ن
()10
كبار ال انية ،مات بعد التسعين وقد ناهز ال مانين ،روى لل الجماعة.
ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
إسللناده ضللعيف؛ لضك ّكعف (مسككعود بككن واصككل ،والهن ههككاس بككن َقهككم) ،وألن قتككادة مككدّلس مككن
()11
يصرح بالسما .
ال ال ة ولم ّ
*******

( )1تارلخ ابن معين –الدارمي -ص.129
( )2العلل ومعرفة الرجال .197 1
( )3تهذيب التهذيب .178 23
( )4المجروحين .21 0
ضعفاء الرجال .017 8
( )5الكامل في ّ
( )6علل الدارقطني .133 9
( )7تهذيب التهذيب .178 23
( )8الكاشف .011 1
( )9تقرلب التهذيب ص.211
( )10أنظر :تقرلب التهذيب ص ،112الكاشف  ،111 2ال قات للعجلي .132 2
( )11طبقات المدّلسين ص ،10ت .91
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حديث رقم (:)049
قال ابن رجب . . ." :وروى إب َراهيم بن الَفضل المدني ،عن ال َمقنبر ّيَ ،عكن أَبكي نه َرل َكرَة ،عكن النبكي -
(
ه
ه
الص َكال َة ل َوقت َهكا َوَقكد تَ َكر َك م َكن ال َوقكت األ هَول َمكا نه َكو
صكّلي ه
صلى هللان َعَليكل َو َسكل َم  ،-قكال :إ هن أ َ
َح َكد نكم َلني َ
َ
()1
)
خرجل الدارقطني .وابراهيم هذا ،ضعيف جدا.
َخير َل نل من أَهلل َو َمالل ّ ،
نص الحديث من سنن الدارقطني :
يم
وسى  ,حد نا نع َبيند ه
وس ن
َّللا ب نن نم َ
ف ب نن نم َ
َحهد ََنا أَح َمند ب نن َعل ّي بن ال َع َالء ,حد نا ني ن
وسى  ,حد نا إب َكراه ن
ه
َّللا ه
َح َكد نكم
صكلى هللان َعَليكل َو َسكل َم «:إ هن أ َ
كال َرنس ن
الَ :ق َ
ب نن الَفضل َ ,عن ال َمقنبر ّي َ ,عن أَبي نه َرل َرَة َ ,ق َ
كول ه َ
الص َال َة ل َوقت َها َوَقد تَ َر َك م َن ال َوقت األ هَول َما نه َو َخير َل نل من أَهلل َو َمالل»(.)2
صّلي ه
َلني َ
أولا  :تخريج الحديث :
خرجل ابن الجعد في مسنده (،122 2ح ،)1802من طريق يعقوب بن الوليد ،عن ابن
أ ّ
أبي ذئب ،عن المقبري ،به ،بنحوه .
ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
صالحاَ ،ب هككاء،
 .2أَح َمد بن َعل ّي بن ال َع َالء ،أبو عبد هللا ال نجوز َجان ُّي ،قال الذهبي  ":ك َ
ان َشيخا َ
َقة" (.)3
الك ككوف ُّي ،م ككن العاشك كرة ،م ككات س ككنة ككال
كف ب ك نكن نمو َس ككى ب ككن َراش ككد ن
 .1نيو نس ك ن
()4
البخاري ،وأبو داود ،والترمذي ،وابن ماجل.
قككال ابككن سككعد ":قككة" ،وقككال النسككائي":

وخمس ككين ،روى ل ككل

بككأس بككل"( ،)5وقككال أبككو حككاتم ":صككدوق" ( ،)6وذككره

()7
يحين"( ،)8وقككال
ابككن حبككان فككي ال قككات  ،وقككال الخليلككي َ ":قككة نمتهَفككق َعَليككل نمخك ّكر فككي ه
الصككح َ

( )1فتح الباري ،كتاب مواقيت الصالة ،باب إ م من فاتتل العصر.191 1 ،
( )2سنن الدارقطني ،كتاب الصلوات ،باب النهي عن الصالة بعد الفجر ،111 2 ،...ح.979
( )3أنظر :تارلخ اإلسالم  ،210 7تارلخ بغداد .237 2
( )4
( )5
( )6
( )7

تقرلب التهذيب ص. 121
تارلخ اإلسالم .102 1
الجرح والتعديل .102 9
ال قات بن حبان .181 9

( )8اإلرشاد في معرفة علماء الحدي

.131 1
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مسلمة بن القاسم  ":قة"( ،)1وقال الذهبي ":قة" (.)2

قال ابن معين  ":صدوق" ،قال ابن حجر" :صدوق"(.)3
ويميل الباح

الي" تو يق الراوي" .

العبس ُّي ،قة كان يتشيع ،من التاسعة ،مات سنة ال
 .0نع َبيند هللا ن
المختَار َ
بن نمو َسى بن أَبي ن
()4
عشرة ،روى لل الجماعة .

اق ال َم َدن ُّي ،متروك ،مكن ال امنكة ،روى لكل الترمكذي،
يم ب نن الَفضل ،ال َمخ نزوم ُّي ،أنَبو إس َح َ
 .1إب َراه ن
()5
وابن ماجل.
()6
ان ،قة من ال ال ة تغير قبكل موتكل بكأربع سكنين ،مكات فكي
بن َكي َس َ
المقنبر ُّي ،أنَبو َسعد ن
َ .2سعيد َ
()7
حدود العشرلن ،روى لل الجماعة.

ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناده منكر؛ فيل " إب َراهيم بن الَفضل" منكر الحدي

.

*******
حديث رقم (:)032
طل َحك َة،
صكالحَ ،مكوَلى َ
قال ابن رجب . . ." :و ّ
خر الترمذي من حكدي َمي نمكون أبكي َحم َكزَةَ ،عكن أبكي َ
كح ،تَك ّكرب
َعككن أ ّنم َس كَل َم َةَ ،قاَلككتَ :أرَى الهنبك ُّ
كالَ « :يككا أَفَلك ن
كال َلك نكل أَفَلك ن
كح إ َذا َسك َكج َد َنَفك َكخَ ،فَقك َ
كي  نَ َالمككا َل َنككا نيَقك ن
()8
خرجكل اإلمكام أحمكد–
َوج َه َك» ،وقكال :إسناده ليس بذاك  ،وميمكون أبكو حمكزة ،ض ّكعفل أهكل العلكم ،و ّ

أيضا ،وميمون األعور أبو حمزة ،قال أحمد :متروك.

()9

( )1تهذيب التهذيب .112 22
( )2سير أعالم النبالء .112 21
( )3تقرلب التهذيب ص. 121
( )4أنظر :تقرلب التهذيب ص  ،072من تكلم فيل وهو مو ق ص ،202تهذيب التهذيب .22 7

الضعفاء الصغير للبخاري ص ،12المجروحين .231 2
( )5أنظر :تقرلب التهذيب ص ،91الكاشف ،113 2
ّ
( )6هذه نسبل إلى مقبرة كان يسكن بالقرب منها ،األنساب .081 21
( )7أنظك ككر :تقرلك ككب التهك ككذيب ص ،101مي ك كزان ا عتك ككدال  ،209 1ال قك ككات للعجلك ككي  ،099 2ال قك ككات بك ككن حبك ككان
.181 1
( )8سنن الترمذي ،112 1 ،ح.081

( )9فتح الباري ،كتاب العمل في الصالة ،باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصالة.017 9 ،
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نص الحديث من سنن الترمذي:
صككالح،
كالَ :حكهد ََنا َعهبك ن
كاد بك نكن َ
العك هكوام َقك َ
َحكهد ََنا أَح َمك نكد بك نكن َمنيككع َقك َ
كال :أَخ َب َرَنككا َمي نمككون أنَبككو َحمك َكزَةَ ،عككن أبككي َ
كالَ « :يككا
َمكوَلى َ
طل َحك َةَ ،عككن أ ّنم َسكَل َم َةَ ،قاَلكتَ :أرَى الهنبك ُّ
كال َل نكل أَفَل ن
كح إ َذا َسك َكج َد َنَف َكخَ ،فَق َ
كي  نَ َالمكا َل َنكا نيَقك ن
()2
أَفَل نح ،تَّرب(َ )1وج َه َك».
أولا :تخريج الحديث:
خرجك كل اب ككن أب ككي ش ككيبة (الص ككالة في ال ككنفخ ف ككي الص ككالة ،17 1 ،ح ،)1219واب ككن راهوي ككل
أ ّ

( ،201 1ح  ،)2931وأحمد ( ،291 11ح ،)11271وأبكو يعلكي الموصكلي (،082 21
ح ،)1921والطبراني ( ،011 10ح ،)711من طريق ميمون األعور ،به ،بنحوه.

خرجكل ابككن حبككان (الصككالة ذكر األمككر فككي أن يقصككد المككرء فككي سككجوده الت كراب،112 2 ،
وأ ّ
ح ،)2920والطبراني في مسند الشكاميين ( ،227 0ح ،)2930ملن طريلق داود بلن هنلد،
تابب ميمون األعور في الرواية عن أبي صالح ،عن أبي سلمة.

ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
الب َغو ُّي ،قة حافظ ،من العاشرة ،مات سنة أربع وأربعين ولل
بن َمنيع بن َعبد ه
 .2أَح َمند ن
الرح َمن َ
()3
أربع و مانون ،روى لل الجماعة.
المنذر الكالبي ،قة ،من ال امنة ،مكات سكنة خمكس
َ .1عب ن
هاد ن
بن َ
الع هوام بن نع َم َر بن َعبد هللا بن ن
()4
و مانين ولل نحو من سبعين ،روى لل الجماعة.
َ .0مي نمككون أنَبككو َحمك َكزَة ،األعككور ،مشككهور بكنيتككل ،ضككعيف ،مككن السادسككة ،روى لككل الترمككذي وابككن
()5
ماجل.

ين ال َجب َهة م َن األَرض ،تحفة األحوذي .117 1
( )1أ ََرَاد بل تَمك َ
الص َالة ،113 1 ،ح.082
اء في َك َراهَية الهنفخ في ه
( )2سنن الترمذي ،كتاب الصالةَ ،ب ن
اب َما َج َ
( )3أنظككر :تقرلككب الته ككذيب ص ،82مشككيخة النسككائي ص ،28سككير أعككالم النككبالء  ،180 22ال قككات بككن حبككان
.11 8

( )4أنظ ككر :تقرلك ككب التهك ككذيب ص ،193س ككير أعك ككالم النك ككبالء  ،222 8الطبقكككات الكبك ككري  ،003 7ال قك ككات للعجلك ككي
.27 1

( )5أنظ ككر :تقرل ككب الته ككذيب ص ،221المج ككروحين  ،1 0الض ك ّكعفاء والمت ككروكين ب ككن الج ككوزي  ،221 0الض ك ّكعفاء
الصغير ص.218
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ان ،مككولى طلحككة بككن عبيككد هللا ،مقبككول ،ولككم يتككابع فلككين الحككدي  ،مككن
 .1أبككو صككالح ،اسككمل َاز َذ َ
ال ال ة ،روى لل الترمذي )1(.ذكره ابن حبان في ال قات(.)2
وهو كما قال ابن حجر ":مقبول ،ولم يتابع فلين الحدي ".
ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناده ضعيف؛ لض ّكعف " ميمكون األعكور " ،وقكد تابعكة داود بلن هنلد كملا عنلد ابلن حبلان
وهو ثقة ،.ولكن مدار اإلسناد علي أبو صالح :وهو " مقبول ،ولم يتابع فلين الحدي " .قال

كض أَهككل
الترمككذي َ ":و َحككدي ن أ ّنم َس كَل َم َة إسك َكن نادهن َلككي َس ب ك َذ َ
اكَ ،و َمي نمككون أنَبككو َحمك َكزَة َقككد ضك ّكعف نل َبعك ن
()3
العلم».
*******
حديث رقم (:)030
قال ابن رجب . . ." :واستدلوا -أيضا  -بمكا روى عبكد الكرحمن بكن زلكاد اإلفرلقكي ،أن عبكد الكرحمن
كس
ابن رافع وبكر بن سوادة أخبراه ،عن عبد هللا بن عمكرو ،عكن النبكي  ،قكال( :إ َذا أَح َكد َ َوَقكد َجَل َ
خرجل الترمكذي ،وقال :إسناده ليس بالقوي ،وقد
ص َالتن نل)ّ ،
ص َالتل َقب َل أَن ني َسّل َم َفَقد َج َازت َ
في آخر َ
ضعفه القطان وأحمد بن حنبل.
اضطربوا في إسناده ،واألفريقي ّ

()4

نص الحديث من سنن الترمذي:
الرح َمن ب نن زَلاد بن أَن نعم ،أ ه
َن
ال :أَخ َب َرَنا َعبند ه
الم َب َارك َق َ
َحهد ََنا أَح َمند ب نن نم َح همدَ ،ق َ
ال :أَخ َب َرَنا اب نن ن
َّللا « :إ َذا
كول ه
الرح َمن ب َن َرافعَ ،وَبك َر ب َن َس َو َاد َة ،أَخ َب َراهن َعن َعبد ه
َعب َد ه
كال َرنس ن
كالَ :ق َ
َّللا بن َعمكروَ ،ق َ

ص َالتن نل»(.)5
أَح َد َ َ -يعني ه
ص َالتل َقب َل أَن ني َسّل َم َفَقد َج َازت َ
الرنج َل َ -وَقد َجَل َس في آخر َ

( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص.119
( )2ال قات بن حبان .277 2
( )3سنن الترمذي ،112 1 ،ح.081
( )4فتح الباري ،كتاب اآلذان ،باب التسليم.078 7 ،

( )5سنن الترمذي ،أبواب الصالة ،باب ما جاء في الرجل يحد
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أولا :تخريج الحديث:
خرج ك كل الطيالسك ككي( ،21 1ح ،)1011والبغك ككوي فك ككي شك ككرح السك ككنة (الصك ككالة الحك ككد
أ ّ
الص ككالة ،171 0 ،ح ،)723واب ككن الج ككوزي ف ككي التحقي ككق ف ككي مس ككائل الخ ككالف (،131 2
ف ك ككي

ح ،)219من طريق ابن المبارك ،به ،بنحوه.
أس ككل مككن آخككر َركع ككة،217 2 ،
وأ ّ
خرج كل أبككو داود (الص ككالة اإلمككام نيحككد بع ككد مككا يرفككع ر َ
ح )127ملللن طريلللق زهيلللر بلللن معاويلللة ،وعبككد الككرزاق ( ،120 1ح )0170عككن سلللفيان

الثلللوري ،والبك كزار ( ،112 1ح )1122ملللن طريلللق عبلللد الل َّللرحمن بلللن مح َّملللد المحل ن
للاربني،
ّ
والككدارقطني ( ،121 1ح )2111ملللن طريلللق ملللروان بلللن مع ن
ني ،والبيهقككي فككي
اويلللة الفلللزارّ

الكبري (الصالة نمبتََدأ َفرض الته َش ُّهد ،299 1 ،ح )1810من طريلق عبلد هللا بلن مسللمة
القعن نبي.
ّ

اللرحمن بلن نزي ن
لاد ،بله ،بنحكوه ،ولفكظ أبكي
جميعهم تابعوا ابن المبارك في الرواية علن عبلد َّ
ه
كان
ضككى اإلمككام ه
صك َكالتن نلَ ،و َمككن َكك َ
داود( :إ َذا َق َ
الصك َكال َة َوَق َعك َكد َفأَحك َكد َ َقبك َكل أَن َيككتَ َكل َمَ ،فَقككد تَ همككت َ
الص َال َة).
َخلَف نل م همن أَتَ هم ه
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
المككرَوز ُّي ،قككة حككافظ ،مككن العاش كرة ،مككات سككنة خمككس
السم َسك ن
 .2أَح َمك نكد بك نكن نم َح همككد بككن نمو َسككى ّ
كار َ
()1
و ال ين ،روى لل البخاري ،والترمذي ،والنسائي.
الم َب َارك ،قة بت فقيل عالم جواد مجاهد ،سبقت ترجمتل حدي
َ .1عبند هللا ن
بن ن

رقم (.)9

كي ،ضكعيف فكي حفظكل ،مكن السكابعة ،مكات سكنة سكت
َ .0عبند ه
بن زَلاد بن أَن نع َكم ،اإلفرلق ُّ
الرح َمن ن
()2
وخمسين ،روى لل أبو داود ،والترمذي ،ابن ماجل.
الرح َمن ب نن َرافع التهُّنوخي ،ضعيف ،من الرابعة ،سبقت ترجمتل حدي
َ .1عبند ه
ّ

رقم (.)11

( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،81مشيخة النسائي ص ،28سير أعالم النبالء  ،8 22تهذيب التهذيب .77 2
الضعفاء والمتروكين
ضعفاء الرجال  ،113 2المجروحين ،23 1
ّ
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص ،013الكامل في ّ
الضعفاء والمتروكين بن الجوزي  ،91 1طبقات المدّلسين ص ،22ت.210
للنسائي ص،11
ّ
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الجك َذام ُّي ،قكة فقيكل ،مكن ال ال كة ،مكات سكنة بضكع وعشكرلن ،روى
َ .2بك نر ن
امك َة ن
بن َس َو َاد َة ،أنَبو ن َم َ
()1
لل الجماعة إ البخاري تعليقا.
ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
كي" ضكعيف فكي حفظكل ،و" َعب نكد
"عبند ه
بن زَلكاد بكن أَن نع َكم ،اإلفرلق ُّ
الرح َمن ن
إسناده ضعيف؛ فيل َ
الرح َمن ب نن َرافع التهُّنوخي" ضعيف.
ه
ّ
*******

( )1أنظ ككر :تقرل ككب الته ككذيب ص ،211الكاش ككف  ،171 2ال ق ككات ب ككن حب ككان  ،71 1الطبق ككات الكب ككري ،221 8
إكمال تهذيب الكمال .21 0
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المبحث الثاني :نماذج من األحاديث التي انتقدها بسبب "جهالة الراوي":
حديث رقم (:)030
خرج كل الككدارقطني مككن طرلككق سككفيان ،عككن ع مككان ،عككن عائشككة ،عككن ابككن
قككال ابككن رجككب . . ." :و ّ
ضككوء» ،وعائشكة بنككت عجكرد ،قيككل :إنهللا غيللر
كال « :نيعي نكد فككي ال َج َن َابكة َوَ نيعيك نكد فكي ال نو ن
عبكاس . . .،قك َ
معروفة.

()1

نص الحديث من سنن الدارقطني:
ان ,
كارك َ ,عكن نسكف َي َ
صالح  ,حد نا نن َعي نم ب نن َح هماد  ,حد نا اب نكن ال نم َب َ
َحهد ََنا ال نح َسي نن ,حد نا أنَبو َبكر ب نن َ
كال « :نيعي نكد فكي ال َج َن َابكة َوَ نيعي نكد فكي
َعن نع َم َ
ان بن َراشدَ ,عن َعائ َش َة بنت َعج َردَ ,عن ابكن َعهبكاسَ ,ق َ
()2
ضوء».
ال نو ن
أولا :تخريج الحديث:
لم أقف لل على تخرلا.
ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
الض ك ّكب ُّي،
الحس ككين ب ككن إس ككماعيل ب ككن دمحم ب ككن إس ككماعيل ب ككن س ككعيد ب ككن أب ككان ،أب ككو عب ككد هللا ّ
 .2ن
الم َحاملي ،القاضي ،مات سنة  003هك ،قكال الخطيكب البغكدادي" :وككان فاضكال،
ُّ
البغداديَ ،
ّ
صادقا ،دينا".

()3

البغك َكداد ُّي ،أنَبككو َبكككرَ ،كيَل َج ك نة ،قككة حككافظ ،مككن الحاديككة عش كرة ،مككات سككنة
صككالح َ
 .1نم َح همك نكد بك نكن َ
()4
إحدى وسبعين على الصحيح ،روى لل النسائي.
الخ َزاع ُّي ،صدوق ،سبقت ترجمتل حدي
بن َح هماد بن نم َعاوَي َة ن
 .0نن َعي نم ن
الم َب َارك ،قة بت فقيل عالم جواد مجاهد ،سبقت ترجمتل حدي رقم (.)9
َ .1عبند هللا ن
بن ن
بن َسعيد بن َمس نروق ال هور ُّي ،قة حافظ ،سبقت ترجمتل حدي رقم (.)2
ان ن
 .2نسف َي ن
رقم (.)19

ضة َوا ستنشاق في ال َجَنابة.171 2 ،
( )1فتح الباري ،كتاب الغسل ،باب ال َمض َم َ
ضة َوا ستن َشاق في نَسل ال َجَن َابة ،138 2 ،ح.121
اب َما نرو َي في ال َمض َم َ
( )2سنن الدارقطني ،كتاب الطهارةَ ،ب ن
( )3تارلخ بغداد  ،201 8ت .1328
( )4أنظر :تقرلب التهذيب ص ،181تهذيب التهذيب  ،111 9تارلخ اإلسالم .139 1
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الس ك كَلمي ،ذك ك كره ابك ككن حبك ككان فك ككي ال قك ككات( ،)1وقك ككال ابك ككن حجك ككر " :لك ككيس
كان بك ك نكن َراشك ككد،
 .1نع َمك ك ن
ّ ّ
بالمشهور"( .)2وهو كما قال ابن حجر .
َ .7عائ َشة بنت َعج َرد ،ليس لها إ هذا الحدي  ،مجهولة.
قال ابن حجر " :تكاد تعرف"( ،)3قال الدارقطني " :تقوم بها حجة"(.)4

ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:

إسناده ضعيف؛ لجهالة " عائشة بنت َعج َرد ".
******
حديث رقم (:)034
خرجكل اإلمكام
قال ابن رجب . . ." :ولكدل علكى أن النبكي  ك َ
كان يسكتتر عنكد اَتسكالل م َكع أهلكل :مكا ّ
أحمد وابن ماجل من حدي عائشة ،قالت " :ما أرَيت َفر الهنبكي َ ق ُّ
كط " ،لككن؛ فلي إسلناده ملن ل
َ َ ن َ
ّ
()5
يعرف.
نص الحديث من مسند أحمد:
َّللا بككن َيزلك َكد
وسككى بككن َعبككد ه
َح كهد ََنا َوكيككعَ ،ح كهد ََنا نسككف َي ن
صككورَ ،عككن نم َ
انَ ،عككن َمن ن
ُّ
ل َعائ َش َةَ ،عن َعائ َش َة َقاَلتَ « :ما َن َ
ظر نت إَلى َفر الهنب ّي َ قط ،أَو َما َأرَي نت َفرَ

ال َخطمككيَ ،عككن َمككولى
ّ
ُّ ()6
الهنبي َ قط».
ّ

أولا :تخريج الحديث:
خرج ك كل ابك ككن ماجك ككل(الطهك ككارة النهي أن يك ككري عك ككورة أخيك ككل،127 2،ح ،)111والترمك ككذي فك ككي
أ ّ
الشككمائل الدمحميككة(ص،198ح ،)013وابككن سككعد( ،)080 2وابككن أبككي شككيبة(الطهككارة من ك كره
أن ترى عورتل،233 2،ح ،)2203واسحاق بن راهويكل ( ،112 1ح ،)2308جميعهم من
طريق سفيان ،به ،بنحوه.

( )1ال قات بن حبان  ،291 7وال قات ممن لم يقع في الكتب الستة .82 7
( )2تعجيل المنفعة .2 1
( )3لسان الميزان .082 1
( )4سنن الدارقطني .137 2

( )5فتح الباري ،كتاب الغسل ،باب التستر في الغسل عند الناس.011 2 ،
( )6مسند أحمد ،131 13 ،ح.11011
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خرجل الطبراني في األوسط(،019 1ح ،)1297من طريلق سلفيان الثلوري علن دمحم ابلن
وأ ّ
مجادة عن قتادة عن أنس بن ماللك ،علن عائشلة  بلفكظ ":مكا أريكت عكورة رسكول هللا 
قط ".
ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
رقم (.)11

الج هراح ،قة حافظ عابد ،سبقت الترجمة لل حدي
َ .2وكي نع ن
بن َ
بن َسعيد بن َمس نروق ال هور ُّي ،قة حافظ ،سبقت ترجمتل حدي
ان ن
 .1نسف َي ن

رقم (.)2

الس كَلم ُّي ،قككة بككت ،مككات سككنة ا نتككين و ال ككين ومائككة،
المعتَمككر أنَبككو َعتهككاب ُّ
صككونر بك نكن ن
َ .0من ن
()1
روى لل الجماعة.
كوفي ،قككة ،مككن الرابعككة ،روى لككل
صككار ُّي الكك ُّ
الخطمك ُّ
وسككى بككن َعبككد هللا بككن يزلككد َ
كي األَن َ
 .1نم َ
()2
مسلم ،وأبو داود ،وابن ماجل.
 .2مولى لعائشة ،مبهمة.
ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناد ضعيف؛ إلبهام" مكولى عائشكة المبهمكة" ،ولكل متابعكة عنكد الطب ارنكي واسكنادها ضكعيف
جدا.
*******
حديث رقم (:)033
قكال ابككن رجككب . . ." :وقككد روى ا َتسككال للمعككاودة مكن حككدي

أبككي ارفككع ،أن النبككي  طككاف علككى

َّللاَ ،لككو َج َعلتَك نكل
كول ه
نسككائل جميعككا فككي يككوم واحككد ،واَتسككل عنك َكد كككل واحككدة مككنهن َسككال ،فقلككتَ :يككا َرنسك َ
خرجكل اإلمكام أحمكد وأبكو داود والنسكائي وابكن ماجكل،
كب َوأَط َه نكر)ّ ،
كالَ ( :هك َذا أَزَككى َوأَط َي ن
نَسال َواحدا َق َ
()3
وفي إسناده بعض من ل يعرف حاله.

( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،217الكاشف  ،197 1ال قات للعجلي  ،119 1ال قات بن حبان .170 7
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص ،221الكاشف  ،032 1ال قات بن حبان  ،130 2تهذيب التهذيب .020 23
ام َع ن هم َع َاوَدَ ،و َمن دار َعَلى نسائل.031 2 ،
( )3فتح الباري ،كتاب الغسل ،باب إ َذا َج َ
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نص الحديث من مسند أحمد:
كانَ ،حكهد ََنا َح همكاد ،أَخ َب َرَنكا َعب نكد ال هكرح َمن ب نكن أبكي َرافكعَ ،عكن َع همتكل َسكل َمىَ ،عكن أبكي َرافكع :أ ه
َن
َحهد ََنا َعهف ن
َّللاَ ،لكو
كول ه
ول ه
َّللا َ 
ط َ
اف َعَلى ن َسائل في َيومَ ،ف َج َع َل َيغتَس نل عن َكد َهكذه َوعن َكد َهكذهَ ،فقي َكلَ :يكا َرنس َ
َرنس َ
()1
الَ « :ه َذا أَزَكى َوأَط َي نب َوأَط َه نر».
َج َعلتَ نل نَسال َواحدا َق َ
أولا :تخريج الحديث:
خرج ك كل أبكككو داود (الطهارة الوضكككوء لمكككن أراد ابكككن يع ككود ،21 2 ،ح ،)129والنسكككائي فك ككي
أ ّ

الكبك ك ك ككري (الطهك ك ك ككارة ط ك ك ك كواف الرجك ك ك ككل علك ك ك ككى نسك ك ك ككائل ،137 8 ،ح ،)8981وابك ك ك ككن ماجك ك ك ككل

(الطهككارة فيمن يغتسككل عنككد كككل واحككدة ،291 2 ،ح ،)293وابككن أبككي شككيبة (الطهارة الرجككل

يطوف على نسائل في الليلة ،201 2 ،ح ،)2211من طريق حماد بن سلمة ،به ،بنحوه.

ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
الصكهفار( ،)2قكة بكت ،مكات سكنة تسكع
البكاهل ُّي ،أبكو ع مكان ه
ان ن
َ .2عهف ن
بن نمسكلم بكن عبكد هللا َ
()3
عشرة ،من كبار العاشرة ،روي لل الجماعة.
البصر ُّي ،قة ،سبقت ترجمتل حدي
َ .1ح هم ناد ن
بن َسَل َم َة بن دي َنار َ
 .0عبككد الككرحمن بككن أبككي ارفككع ،مقبككول ،مككن الرابعككة ،روى لككل األربعككة( ،)4وقككال ابككن معككين:
رقم (.)13

"صالح"(.)5

 .1سلمى عمة عبكد الكرحمن بكن أبكي ارفكع ،مكن ال ال كة ،روى لهكا أبكو داود ،والنسكائي ،وابكن
ماجل.

()6

ذكرهككا ابككن حبككان فككي ال قككات( ،)7وقككال ابككن القطككان" :
"مقبولة"(.)9

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

تعككرف "( ،)8وقككال ابككن حجككر:

مسند أحمد ،188 09 ،ح.10811
هذه نسبة لمن يبيع األواني الصفرلة ،األنساب .022 8
أنظر :تقرلب التهذيب ص  ،090الكاشف  ،17 1الطبقات الكبري  ،198 7ال قات للعجلي .213 1
تقرلب التهذيب ص.013
الكاشف .117 2
تقرلب التهذيب ص.717
تهذيب التهذيب .111 21
تهذيب التهذيب .111 21

( )9تقرلب التهذيب ص.717
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 .2أنَبو َرافع َموَلى َرنسول هللا  ،اسمل إبراهيم وقيكل أسكلم ،مكات فكي أول خالفكة علكي علكى
()1
الصحيح ،روى لل الجماعة.
ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
إسلللناده ضلللعيف؛ فيككل "عب ككد ال ككرحمن ،وعمتككل س ككلمى" كالهم ككا مقب ككول ولككم أق ككف لهم ككا عل ككى
متابعة.

*******
حديث رقم (:)032
قال ابن رجب . . ." :وفلي المسلند بإسلناد فيله بعلض ملن ل يعلرف ،أن رجكال َو َج َكد فكي َوبكل َقمَلكة
كك َحتهككى تَخك ّكر مك َكن
كول ه
َفأ َ
َّللا  َ « :تَف َعككل ارندد َهككا فككي َوبك َ
كال َلك نكل َرنسك ن
َخ ك َذ َها ل َيط َر َح َهككا فككي ال َمسككجدَ ،فَقك َ

ال َمسجد».

()2

نص الحديث من مسند أحمد:
طل َح َة بن نع َبيد
اقَ ،عن َ
َحهد ََنا نم َح همند ب نن نع َبيدَ ،حهد ََنا نم َح همند ب نن إس َح َ
ه
كالَ :و َج َكد َرنجكل
صار ّيَ ،ق َ
من أَهل َمك َة من نق َرلشَ ،عن أبي نأيوب األَن َ
خر م َن ال َمسجد»(.)3
ول ه
َّللا  َ « :تَف َعل ارندد َها في َوب َك َحتهى تَ ّ
ال َل نل َرنس ن
في ال َمسجدَ ،فَق َ

َّللا َيعني اب َن َكرلكزَ ،عكن َشكيخ،
ه
َخك َذ َها ل َيط َر َح َهكا
فكي َوبكل َقمَلكة َفأ َ

أولا :تخريج الحديث:
خرجل ابن أبي شيبة في مسنده ( ،110 1ح ،)912بنفس اإلسناد والمتن.
أ ّ
كارو َن عكن
وأ ّ
خرجل ابكن حجكر فكي المطالكب (3/516ح  ،)028عكن إس َكحاق عكن َيزلكد بكن َه ن
ن ن ن
َّللا 
كول ه
طل َح َة بن َعبد ه
نم َح همد َعن َ
كالَ :أرَى َرنس ن
َّللا بن َكرلز عن شليخ ملن أهلل المدينلة َق َ

َخ َذ َقمَلة." . . . .
َرنجال َقد أ َ

( )1أنظر :تقرلب التهذيب ص ،109اإلصابة .221 7
( )2فتح الباري ،كتاب الصالة ،باب دفن النخامة في المسجد.208 0 ،
( )3مسند أحمد ،208 08 ،ح.10228
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ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
 .2مح همد بن عبيد بن أبي أنمهي َة ،ه
الط َنافس ُّي ،قة ،من الحادية عشرة ،مات سكنة أربكع ومكائتين،
ن َ ن ن نَ
َ
()1
روى لل الجماعة.
ضعفاء ،سبقت ترجمتل حدي
 .1نم َح همند ن
بن إس َح َ
اق ،صدوق مشهوربالتدليس عن ال ّ
()2
َّللا بن نك َرلز ،قة ،من ال ال ة ،روى لل مسلم ،وأبو داود.
طل َح َة بن نع َبيد ه
َ .0

رقم (.)12

َ .1شيخ ،من أَهل َم هك َة من نق َرلش ،مجهول مبهم.
ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

إسناده ضعيف؛ فيل "جهالة وابهام" بلفظ شيخ من أهل مكة ،وفيل انقطا .
()4
()3
يصرح بالسما .
وفيل دمحم بن إسحاق :وهو من المرتبة الرابعة من المدّلسين  ،ولم ّ

*******
حديث رقم (:)031
كال « :نكهنكا
قال ابن رجب . . ." :وروى َه نارو َن ب نن نمسلمَ ،عن َقتَ َاد َةَ ،عن نم َعاوَي َة بن نق هرَةَ ،عكن أبيكلَ ،ق َ
خرجكل ابكن ماجكل وابككن
صه
الس َكواري َعَلكى َعهكد َرنسككول ه
كف َبكي َن ه
َّللا َ وننط َكرند َعن َهكا َ
طكردا»ّ ،
ننن َهكى أَن َن ن

خزلمة وابن حبان في (صحيحيهما) والحاكم وصححل ،وقال ابكن المكديني :إسلناده لليس بالصلافي.

وأبو مسلم هذا مجهول ،وكذا قال أبو حاتم :هو مجهول.

()5

نص الحديث من سنن ابن ماجه:
َحكهد ََنا

كارو نن ب نكن نمسكلمَ ،عككن
َزل نكد ب نكن أَخ َكزَم أنَبكو َ
كالَ :حكهد ََنا أنَبكو َد ناوَدَ ،وأنَبكو نقتَي َبك َة َقكا َ َ :حكهد ََنا َه ن
طالكب َق َ
ه
َّللا
صه
الس َكواري َعَلكى َعهكد َرنسكول ه
كف َبكي َن ه
َعن نم َعاوَي َة بن نق هرَةَ ،عن أبيلَ ،ق َ
كال « :نكنكا ننن َهكى أَن َن ن

َقتَ َاد َة،
طردا»(.)6
َ وننط َرند َعن َها َ

( )1أنظك ككر :تقرلك ككب التهك ككذيب ص ،192مي ك كزان ا عتك ككدال  ،109 0ال قك ككات للعجلك ككي  ،117 1ال قك ككات بك ككن حبك ككان
.112 7
( )2أنظر :تقرلب التهذيب ص ،180الكاشف  ،221 2ال قات بن حبان  ،090 1تهذيب التهذيب .11 2
( )3مككن اتفككق عل ككى أنككل يح ككتا بشككئ م ككن حككدي هم ا بمككا ص ك ّكرحوا فيككل بالس ككما لك ككرة تدليس ككهم علككى الض ك ّكعفاء
والمجاهيل.
( )4طبقات المدّلسين ص  ،22ت.212
( )5فتح الباري ،كتاب الصالة ،باب الصالة بين السواري في َير جماعة.29 1 ،
ف ،013 2 ،ح.2331
السَواري في ه
الص َالة َبي َن ه
اب ه
الص ّ
( )6سنن ابن ماجل ،كتاب إقامة الصالة والسنة فيهاَ ،ب ن
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أولا :تخريج الحديث:
خرجك ك ك كل الطيالس ك ك ككي ( ،133 1ح ،)2219والروىك ك ك كاني ( ،203 1ح ،)923واب ك ك ككن خزلم ك ك ككة
أ ّ
الس َكواري َعن َهكا ،19 0 ،ح ،)2217وابكن حبكان
ين َبكي َن ه
طكرد ال نمصك َ
(اإلمامة في الصالة َ
طّف َ
(متابعة اإلمكام ذك نكر َخ َبكر َكان يص ّكرح بهك َذا ه
الزجكر ال نمطَلكق ،297 2 ،ح ،)1129والحكاكم
َ

( ،009 2ح ،)791والبك ك كزار ( ،119 8ح ،)0021والبيهقي(الص ك ككالة كراهية الص ك ككف ب ك ككين
السواري ،218 0 ،ح ،)2132جميعهم من طريق هارون بن مسنلم ،به ،بنحوه.
الس َكواري
(كهنكا َعَلكى َعهكد الهنب
كوم َبكي َن ه
كي  ننط َكرند َ
وعند الطيالسي والبيهقكي بلفكظ ن
طكردا أَن َننق َ
ّ
الص َالة).
في ه
ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
طالب ه
الطائ ُّي ،قة حكافظ ،مكن الحاديكة عشكرة ،مكات سكنة سكبع وخمسكين،
بن أَخ َزَم ،أنَبو َ
َ .2زلند ن
()1
روى لل الجماعة إ مسلم.
 .1سكَليمان بككن داود بككن الجككارود ،ه
كي ،قككة حكافظ َلككط فككي أحاديك  ،مككن التاسككعة ،مككات
الط َيالسك ُّ
ن َ ن ن َ نَ
َ ن
()2
سنة أربع ومائتين ،روى لل الجماعة إ البخاري تعليقا.
اسككان ُّي ،مككن التاسككعة ،مككات سككنة مككائتين أو بعككدها ،روى لككل
َ .0سككل نم بك نكن نقتَي َب ك َة ،أنَبككو نقتَي َب ك َة ن
الخ َر َ
()3
الجماعة إ مسلم.
قال ابن معينَ " :لي َس بل َبأس "( ،)4وقكال أحمكد " :قكة صكدوق لكيس بكل بكأس"( ،)5وقكال أبكو
داود( ،)6و نأبكو نزرَعكة( ،)7والكهد َارنقطني( ،)8والحكاكم( " :)9قككة" ،وَذ َككره اب نكن حهبكان فكي ال قككات(،)10
ّ
( )1أنظ ككر :تقرل ككب الته ككذيب ص ،112سك كؤا ت الح ككاكم ص ،123ال ق ككات ب ككن حب ككان  ،122 8مش ككيخة النس ككائي
ص.87

( )2أنظك ككر :تقرلك ككب التهك ككذيب ص ،123الكاشك ككف  ،129 2تهك ككذيب التهك ككذيب  ،280 1الطبقك ككات الكبك ككري ،198 7
ضعفاء الرجال  ،178 1ال قات للعجلي .117 2
الكامل في ّ
( )3تقرلب التهذيب ص.111
( )4تارلخ ابن معين –الدوري.272 1 -
( )5العلل ومعرفة الرجال – عبد هللا – .10 0
( )6تهذيب التهذيب .200 1
( )7الجرح والتعديل .111 1
( )8سؤا ت الحاكم للدارقطني ص.111
( )9سؤا ت السجزي للحاكم ص.227
( )10ال قات بن حبان .197 8
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وقال الذهبي " :قة يهم"( ،)1وقال ابن حجر" :صدوق"( ،)2وقال أبكو حكاتم " :لكيس بكل بكأس،

ك ير الوهم يكتب حدي ل "(.)3
ويميل الباح

إلى أنل " :قة يهم ".

البصر ّي ،من السابعة ،روى لل ابن ماجل.
 .1هارون بن مسلمَ ،

()4

ذككك كره اب ك ككن حب ك ككان ف ك ككي ال ق ك ككات( ،)5وق ك ككال أب ك ككو ح ك ككاتم " :ش ك ككيخ مجه ك ككول"( ،)6وق ك ككال ال ك ككذهبي:
"مجهول"( ،)7وقال ابن حجر " :مستور"(.)8

وهو كما قال ابن حجر " :مستور".

ام َة ،قة بت ،سبقت ترجمتل حدي
َ .2قتَ َادةن ن
بن د َع َ

رقم (.)1

كي ،قكة عكالم ،مكن ال ال كة ،مكات سكنة كال
الم َزن ُّ
 .1نم َعاوَيك نة ب نكن نق هكرَة بكن إ َيكاس بكن هكالَل ن
()9
وهو ابن ست وسبعين سنة ،روى لل الجماعة.

عشكرة،

كي ،صككحابي نككزل البص كرة ،مككات سككنة أربككع وسككتين ،روى لككل
الم َزنك ُّ
 .7نقك هكرةن بك نكن إ َيككاس بككن هك َكالل ن
()10
األربعة.
ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

إسللناده ضللعيف؛ فيككل "هككارون بككن مسككلم "مسككتور" ،وقتككادة مككدّلس مككن ال ال ككة( )11ولككم يصك ّكرح
بالسما .
*******

( )1الكاشف .122 2

( )2تقرلب التهذيب ص.111
( )3الجرح والتعديل .111 1
( )4تقرلب التهذيب ص.219
( )5ال قات بن حبان .282 7
( )6الجرح والتعديل .91 9
( )7ميزان ا عتدال .181 1
( )8تقرلب التهذيب ص.219

( )9أنظ ككر :تقرل ككب الته ككذيب ص ،208الكاش ككف  ،177 1ال ق ككات للعجل ككي  ،181 1ال ق ككات ب ككن حب ككان ،121 2
تهذيب التهذيب .121 23
( )10أنظر :تقرلب التهذيب ص ،122معجم الصحابة بن قانع  ،027 1معرفة الصحابة ألبي نعيم .1023 1
( )11طبقات المدّلسين ص ،10ت .91
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المبحث الثالث :نماذج من األحاديث التي انتقدها بسبب "ترك الراوي"
حديث رقم (:)037
قال ابن رجب . . ." :فروى حماد بن سلمة ،عن عبد الكرلم أبي أميةَ ،عن نم َجاهكدَ ،عكن َجكابر ،أ ه
َن
ُّ
َم َر بككال َف كأ هَذ َن
الهنبك ه
صككالة الظهككرَ ،وال َعصككرَ ،وال َمغككربَ ،والع َشككاءَ ،ف كأ َ
كي  " نشككغ َل َيككوَم ال َخنك َكدق َعككن َ
وأََقامَ ،فصهلى ُّ
الظهكر ،نك هم أَمكره َفكأ هَذن وأََقكامَ ،ف ه
ه
ص هكلى ال َمغكر َب ،نك هم
َ
كامَ ،ف َ
صكلى ال َعص َكر ،نك هم أ َ
َ َن َ َ َ َ
َ َ َ
َم َكرهن َفكأَذ َن َوأََق َ
ه
ه
َّللاَ فكي هكذه السكاعة
كالَ « :مكا َعَلكى َوجكل األَرض َقكوم َيكذ نك نرو َن ه
كاء ،نك هم َق َ
امَ ،ف َ
أَ
صكلى الع َش َ
َم َرهنَ ،فأَذ َن َوأََق َ
نعلم رواه بهذا اإلسناد ،إ مؤمل  -يعني :عن حماد

خرجل البزار في (مسنده) ،وقال:
ََي نرنكم "ّ ،
 ،-وقككد رواه بعضككهم ،عككن عبككد الككرلم ،عككن مجاهككد ،عككن أبككي عبيككدة ،عككن عبككد هللا ،انتهككى" ،وعبللد

المريم أبو أمية ،متروك الحديث ،مب أن البخاري حسن الرأي فيه".

()1

نص الحديث من كشف األستار عن زوائد البزار:
يل ،حكد نا َح همكاد ب نكن َسكَل َم َةَ ،عكن َعبكد ال َككرلم بكن أبكي
َحهد ََنا نم َح همند ب نن َمع َمر ،حد نا نم َؤ همكل ب نكن إس َكماع َ
كي  " نشككغل يككوم الخنككدق عككن صككالة ُّ
ال نم َخككارقَ ،عككن نم َجاهككدَ ،عككن َجككابر ،أ ه
الظهككرَ ،وال َعصككر،
َن الهنبك ه
َ َ َ َ َ َ َ
ُّ
والمغرب ،والع َشاءَ ،فكأَمر بكال َفكأ هَذن وأََقكامَ ،ف ه
ه
ص هكلى ال َعص َكر ،نك هم
ََ
َ
كامَ ،ف َ
صكلى الظه َكر ،نك هم أ َ
َ َ َ َ
َ َ
َم َكرهن َفكأَذ َن َوأََق َ
ه
ه
ه
ه
كالَ « :مككا َعَلككى َوجككل
كاء ،ن ك هم َقك َ
كامَ ،ف َ
صككلى ال َمغككر َب ،ن ك هم أ َ
كامَ ،ف َ
أَ
صككلى الع َشك َ
َمك َكرهنَ ،ف كأَذ َن َوأََقك َ
َمك َكرهن َف كأَذ َن َوأََقك َ
َّللاَ ََي نرنكم»(.)2
األَرض َقوم َيذ نك نرو َن ه
أولا :تخريج الحديث:

خرجل الطبراني في األوسكط ( ،71 1ح )2182عن أحمد عن مح َّملد بلن معملر البحرنانلي
أ ّ
ّ
عن مؤ َّمل ،به ،بنحوه.

ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:
كي ،ال َبصككر ُّي ،ال َبح َرانككي ،مككن كبككار الحاديككة
 .2نم َح همك نكد بك نكن َمع َمككر بككن ربعككي ،أنَبككو َعبككد ه
َّللا الَقيسك ُّ
ّ
ّ
()3
عشرة ،مات سنة خمسين ،روى لل الجماعة.

( )1فتح الباري ،كتاب مواقيت الصالة ،باب قضاء الصالة األولي فاألولي.223 2 ،
( )2كشف ا ستار عن زوائد البزار ،كتاب الصالة ،باب مواقيت الصالة ومعرفتها ،282 2 ،ح.012
( )3تقرلب التهذيب ص.238
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قال النسائي" :

بأس بل "( ،)1وقال مسكلمة بكن القاسكم" :

بكأس بكل "( ،)2وقكال الخطيكب:

" قككة "( ،)3وذك كره اب ككن حبككان فككي ال ق ككات( ،)4وقككال الككذهبي " :الح ككافظ"( .)5وقككال أب ككو داود" :
صدوق ،ليس بل بأس "( ،)6وقال أبو حاتم" :صدوق"( ،)7وقال ابن حجر :صدوق "(.)8
ويميل الباح

إلى أنل " صدوق" كما قال ابن حجر.

الرح َمن ،من صغار التاسكعة مكات سكنة سكت ومكائتين،
الع َدو ُّي ،أنَبو َعبد ه
 .1نم َؤ هم نل ن
بن إس َماعي َل َ
()9
روى لل البخاري تعليقا ،وأبو داود ،والترمذي ،والنسائي ،وابن ماجل.
ق ككال اب ككن س ككعد ":ق ككة ك ي ككر الغل ككط "( ،)10وق ككال اب ككن مع ككين ":ق ككة "( ،)11وق ككال اب ككن راهوي ككل:
" قككة"( ،)12وأبككو داود" :عظمككل ورفككع مككن شككأنل إ أنككل يهككم فككي الشككئ "( ،)13وذككره ابككن حبككان

في ال قات(.)14

وقال أبو حاتم " :صدوق " ،وقال الساجي " :صدوق ك ير الخطأ ولل أوهام "( ،)15وقال دمحم

ولتَ َبكت فيكل ألَنكل ككان سكيء الحفكظ
بن نصر المروزي " :إذا انفرد بحكدي وجكب أن يتوقكف ن
ك يككر الغلككط "( ،)16وق ككال ابككن قككانع" ص ككالح يخطككئ"( ،)17وقككال ال ككدارقطني " :صككدوق ك ي ككر

( )1مشيخة النسائي ص.21
( )2تهذيب التهذيب .111 9
( )3تهذيب التهذيب .111 9
( )4ال قات بن حبان .211 9
( )5تذكرة الحفاظ .239 1
( )6تهذيب التهذيب .111 9
( )7الجرح والتعديل .232 8
( )8تقرلب التهذيب ص.238
( )9تقرلب التهذيب ص.222
( )10الطبقات الكبري .232 2
( )11تارلخ ابن معين –الدوري.13 0 -
( )12تهذيب التهذيب .082 23
( )13تهذيب التهذيب .082 23

( )14ال قات بن حبان .287 9
( )15تهذيب التهذيب .082 23
( )16تهذيب التهذيب .082 23
( )17تهذيب التهذيب .082 23
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الخطأ "( ،)1وقال الذهبي " :صدوق "( ،)2وقال ابن حجر " :صدوق سيء الحفظ "(.)3
وقال البخاري " :منكر الحدي
ويميل الباح

"(.)4

إلى قول ابن حجر" :صدوق سيء الحفظ ".

رقم (.)13

بن َسَل َم َة بن دي َنار ،قل عابد ،سبقت ترجمتل حدي
َ .0ح هم ناد ن
ق
نمهيك َة ،ضككعيف ،مكن السادسككة ،مككات سكنة سككت وعشكرلن،
َ .1عب نكد َ
الم َخككار  ،أنَبكو أ َ
الكككرلم ب نكن أبككي ن
روى لل الجماعة(.)5

الم ّك ُّي ،األَس َوند ،قة إمام ،سبقت ترجمتل حدي
 .2نم َجاهند ن
بن َجبر ،أنَبو َ
الح هجا َ
ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

رقم (.)22

الم َخارق) ،فهو مجمع على تضعيفل.
ضعف ( َعبند َ
الكرلم ن
إسناده ضعيف؛ ل ّ
بن أبي ن
حديث رقم (:)031

*******

َّللا ابكن
خرجل ابن أبي الدنيا مكن طرلكق الواقكدي :حكد نا َعب نكد ال َحككيم ب نكن َعبكد ه
قال ابن رجبّ . . ." :
ول:
ول ه
الَ :سمع نت َعو َ
َّللا َ ينق ن
ولَ :سمع نت َرنس َ
ولَ :سمع نت َعائ َش َة ،تَنق ن
ف ب َن ال َحار َ ،ينق ن
أبي َفرَوَةَ ،ق َ
كر،
كر َك ي ك ا
طك ا
" إ َذا أَن َشك كأَت ه
كالَ :ع ككام ََديَق ككة "َ ،يعن ككيَ :م َ
كاء َمت َفتل ك َ
كك َع ككين ،أَو َق ك َ
اء َبحرهل ككة نك ك هم تَ َش ك َ
الس ك َكم ن
()6
والواقدي :متروك  -أيضا.

( )1سؤا ت الحالكم للدارقطني ص.171
( )2من تكلم فيل وهو مو ق ص.280
( )3تقرلب التهذيب ص.222
( )4تهذيب التهذيب .082 23

( )5أنظككر :تقرلككب التهككذيب ص ،012الكاشككف  ،112 2الضك ّكعفاء والمتككروكين بككن الجككوزي  ،221 1الكامككل فككي
ضعفاء الرجال .12 7
ّ
( )6فتح الباري ،كتاب ا ستسقاء ،باب قول هللا تعالي( :وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) .111 9 ،
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نص الحديث من كتاب المطر والرعد والبرَ لبن أبي الدنيا:
َّللا
َحهد ََنا نم َح همند ب نن َيح َيى بن أبي َحكاتم األَزد ُّي ،حكد نا نم َح هم نكد ب نكن نع َم َكر ،حكد نا َعب نكد ال َحككيم ب نكن َعبكد ه
كولَ :سكمع نت
كولَ :سكمع نت َعائ َشك َة َزو َ الهنب
الَ :سمع نت َعو َ
كي  ،تَنق ن
ف ب َكن ال َحكار َ ،ينق ن
ابن أبي َفرَوَةَ ،ق َ
ّ
()2
()1
كالَ :عكام ََديَقككة "،
كول ه
كول " :إ َذا أَن َشكأَت ه
كاء َمت َفتل َ
كك َعكين  ،أَو َق َ
َّللا َ ينق ن
َرنس َ
اء َبحرهلكة نك هم تَ َش َ
الس َكم ن
ير "(.)3
ط ار َك ا
َيعنيَ :م َ
أولا :تخريج الحديث:

خرج كل الطب ارنككي فككي المعجككم األوسككط ( ،072 7ح ،)7727عللن مح َّمل نلد بل نلن يعقللوب عللن
أ ّ
حف ن
ص ب نن عمرو الربالني عن مح َّمد بن عمر ،به ،بنحوه.
ّ

ثاني ا :تراجم رجال اإلسناد:

 .2نم َح همك نكد بك نكن َيح َيككى بككن أبككي َحككاتم األَزد ُّي ،قككة ،مككن كبككار الحاديككة عش كرة ،مككات سككنة ا نتككين
()4
وخمسين ،روى لل الترمذي وابن ماجل.
الواقد ُّي ،متروك ،سبقت ترجمتل حدي
 .1نم َح همند ن
بن نع َم َر َ

رقم (.)81

َّللا بن أبي َفرَوَة ،صدوق(.)5
َ .0عبند ال َحكيم ب نن َعبد ه

قككال ابككن سككعدَ " :قككة َقليك َكل ال َحككدي "( ،)6وقككال ابككن معككين " :قككة "( ،)7وقككال أحمككد " :شككيخ
َقة"( ،)8وقال أبو حاتم " :قة "( ،)9وذكره ابن حبان في ال قات(.)10

أخذت نحو ه
الشام ،النهاية في َرلب الحدي
( )1أَي َ
َ
الع َادة ،النهاية في َرلب الحدي
للم َ
( )2اسم ل َما َعن َيمين قبلة الع َراقَ ،وَذل َ
طر ف ي َ
ك َي نكو نن أخَل َق َ
( )3كتاب المطر والرعد والبرق بن أبي الدنيا ،باب المطر ،ص ،82ح.11
.001 0

( )4أنظر :تقرلب التهذيب ص ،220ال قات بن حبان  ،212 9تهذيب التهذيب .227 9
( )5ميزان ا عتدال .207 1

( )6الطبقات الكبري ص.022
( )7الجرح والتعديل .01 1
( )8سؤا ت ابو داود ألحمد ص.127
( )9الجرح والتعديل .01 1

( )10ال قات بن حبان .208 7
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وقال أبو زرعة " :بأس بل "( ،)1وقال البزار " :مشهور صالح الحدي "( ،)2وقال العقيلكي:
ف إ ه بال َواقد ّي "( ،)3وقال الدارقطني " :شيخ مقل مدني يعتبر بل إذا
" َ نيتَ َاب نع َعَليل َوَ نيع َر ن
حد عن َير الواقدي "( ،)4وقال الذهبي " :صوللح "(.)5
 .1عككوف بككن الحككار بككن ُّ
الطَفيككل بككن َسككخ َب َرة ،األَزد ّي ،مقبككول ،مككن ال ال ككة ،روى لككل البخككاري،
َ
َ
()7
()6
وأبو داود ،والنسائي ،وابن ماجل  ،و ذكره ابن حبان في ال قات .
ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:
إسناده منكر؛ فيل " دمحم بن عمر الواقدي " متروك.
*******

( )1الجرح والتعديل .01 1
( )2مسند البزار .200 2

الضعفاء الكبير للعقيلي ص.230 0
()3
ّ
( )4سؤا ت البرقاني للدارقطني ص.11
( )5ميزان ا عتدال .207 1
( )6تقرلب التهذيب ص.100

( )7ال قات بن حبان .172 2
313
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الباب الثاني
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المبحث الرابب :نماذج من األحاديث التي انتقدها بسبب "نكارة أو كذب الراوي"
حديث رقم (:)039
كوب بك نكن ال َوليككدَ ،عككن ابككن أبككي ذئككبَ ،عككن ال َمقنبككر ّيَ ،عككن
قككال ابككن رجككب . . ." :ورواه  -أيضككا َ -يعنقك ن
()1
َّللا  – نحوه " ،ويعقوب هذا ،منسوب إلى المذب.
ول ه
ال َرنس ن
الَ :ق َ
أبي نه َرل َرَة َق َ
نص الحديث من مسند ابن الجعد:
كال:
قال َحهد َني َجّدي ،حكد َنا َيعنق ن
كوب ب نكن ال َوليكدَ ،عكن ابكن أبكي ذئكبَ ،عكن ال َمقنبكر ّيَ ،عكن أبكي نه َرل َكرَة َق َ
()2
َشُّد َعَليل من أَهلل َو َمالل ».
ول ه
صّلي ه
الص َال َةَ ،و َما َفاتَ نل من َوقت َها أ َ
َّللا « :إ هن أ َ
ال َرنس ن
َق َ
َح َد نكم َلني َ
أولا :تخريج الحديث:
خرجل ابن عبر البر( ،)011 1عن عبد هللا بن دمحم ،عن أحمد بن منيب ،به ،بنحوه.
أ ّ
خرجل الدارقطني (الصالة النهي عن الصالة بعد الفجر وبعد العصكر ،111 2،ح،)979
وأ ّ
من طريق إبراهيم بن الفضل تابب ابن أبي ذئب في الرواية عن المقبري علن أبلي هريلرة،
بنحوه.

ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
الب َغو ُّي ،قة حافظ ،من العاشرة ،مات سنة أربع وأربعين
بن َمنيع بن َعبد ه
 .2أَح َمند ن
الرح َمن َ
()3
ولل أربع و مانون ،روى لل الجماعة.
كوب بك نكن ال َوليككد بككن عبككد هللا بككن أبككي هككالل ،أبككو يوسككف أو أبككو هككالل المككدني ،نزلككل
َ .1يعنقك ن
بغككداد ،كذبككل أحمككد وَي كره وقككال الككذهبي " :هالككك " ،مككن ال امنككة ،روى لككل الترمككذي وابككن
ماجل.

()4

( )1فتح الباري ،كتاب مواقيت العصر ،باب إ م من فاتتل العصر.191 1 ،
( )2مسند ابن الجعد ،ص  ،122ح.1802
( )3أنظككر :تقرلككب الته ككذيب ص ،82سككير أعككالم النككبالء  ،180 22مشككيخة النسككائي ص ،28ال قككات بككن حبككان
.11 8
( )4أنظك ككر :تقرلك ككب التهك ككذيب ص ،139الكاشك ككف  ،091 1المجك ككروحين  ،207 0الضك ك ّكعفاء والمتك ككروكين للنس ك ككائي
ص ،231و بن الجوزي .127 0
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العككامر ُّي ،ابك نكن أبككي ذئككب ،قككة فقيككل ،سككبقت ترجمتككل حككدي
 .0نم َح همك نكد بك نكن َعبككد الك هكرح َمن َ
(.)201
ان ،سبقت ترجمتل حدي
بن َكي َس َ
المقنبر ُّي،أنَبو َسعد ن
َ .1سعيد َ

رقككم

رقم (.)209

ثالثا :الحكم على إسناد الحديث:

إسناده موضوع ،فيل يعقوب بن الوليد " كذاب".
*******
حديث رقم (:)022
وسى ب نن
قال ابن رجب . . ." :وروى نم َح همند ب نن أبي نح َميد ،عن نم َ
ه
العصر إَلى
قال( :التَم نسوا ه
الس َ
الج نم َعة َبع َد َ
اع َة التي تنر َجى في َيوم ن
وقالَ :رلب" ،ودمحم بن أبي حميد ،منكر الحديث"(.)1

ان ،عكن أنكس ،عكن النبكي ،
َورَد َ
وبة ه
خرجل الترمذي،
الشمس)ّ ،
ََينب َ

نص الحديث من سنن الترمذي:
الَ :حهد ََنا
الَ :حهد ََنا نع َبيند ه
َحهد ََنا َعبند ه
َّللا ب نن ه
الهاشم ُّي َ
المجيد َ
الح َنف ُّي َق َ
البصر ُّي َق َ
َّللا ب نن َعبد َ
الصبهاح َ
كال« :التَم نسكوا
انَ ،عن أ ََنس بن َمالكَ ،عكن الهنب
وسى ب نن َورَد َ
كي َ ق َ
نم َح همند ب نن أبي نح َميد َق َ
الَ :حهد ََنا نم َ
ّ
ه
وبة ه
الشمس»(.)2
ه
الس َ
العصر إَلى ََينب َ
الج نم َعة َبع َد َ
اع َة التي تنر َجى في َيوم ن
أولا :تخريج الحديث:
خرجل األصبهاني في تارلخل ( )127 2من طريق دمحم بن أبي حميد ،به ،بنحوه.
أ ّ
خرجكل الطب ارنككي فككي الككدعاء(،71 2ح ،)282وفككي الكبيككر( ،128 2ح ،)717مللن طريللق
وأ ّ
ابن لهيعة تابب دمحم بن أبي حميد في الرواية عن موسى بن وردان ،به ،بنحوه.
ثانيا :تراجم رجال اإلسناد:
الهاشم ُّي ،أبو دمحم ،قة ،سبقت ترجمتل حدي
بن ه
َ .2عبند هللا ن
الصبهاحَ ،

رقم (.)91

( )1فتح الباري ،كتاب الجمعة ،باب الساعة التي في يوم الجمعة.197 8 ،
ه
الج نم َعة ،013 1 ،ح.189
( )2سنن الترمذي ،أبواب الجمعةَ ،باب في ه
الس َ
اعة التي تنر َجى في َيوم ن
315

الفصل الثالث :نماذج من األحاديث التي انتقدىا ابن رجب بسبب الك م في الراوي

الباب الثاني
منهج ابن رجب في تضعيف

الح َنف ُّي ،قة ،من التاسعة ،مات سنة تسع ومائتين ،روى
 .1نع َبيند هللا ن
المجيد ،أنَبو على َ
بن َعبد َ
()1
لل الجماعة.
رقم (.)202

 .0نم َح همد بن أبي حميد ،ضعيف ،سبقت ترجمتل حدي
العامر ُّي ،مو هم أبو عمر المصري ،مدني األصل ،من ال ال ة ،مات سنة
بن َورَد َ
 .1نمو َسى ن
ان َ
سبع عشرة ولل أربع وسبعون ،روى لل األربعة.

()2

قال أبو داود ":قة"( ،)3وقال العجلي ":قة"( ،)4وقال ابكن معكين ":صكالح" ،وقكال يعقكوب ابكن
سفيان":

بأس بل"( ،)5وقال أبو حاتم ":ليس بل بأس ،ليس بالمتين يكتب حدي كل"( ،)6وَقكال

طني ":بك ككأس بك ككل"( ،)7وقك ككال الك ككذهبي":صك ككدوق"( ،)8وقك ككال ابك ككن حجك ككر":صك ككدوق ربمك ككا
ال ك كهد َارنق ُّ

أخطككأ"( .)9وق ككال اب ككن مع ككين " :لككيس ب ككالقوي ،ض ككعيف"( ،)10وق ككال أبككو بك ككر البككزار " :م ككدني
صالح روى عنل دمحم بن أبي حميد أحادي

منكرة وأما هو فال بأس بل"(.)11

()12
ان
طؤهن َحتهى َك َ
ابن حبهانَ " :ك َ
قال ابن شاهين" :ضعيف الحدي "  ،وقال ن
ان م همن فحش َخ ن
يروى َعن ال َم َشاهير األَش َياء ال َم َناكير"(.)13

ويميل الباح

إلى أنل " :صدوق ربما أخطأ " ،كما قال ابن حجر.

ثالث ا :الحكم على إسناد الحديث:

إسناده ضعيف؛ فيل " دمحم بن أبي حميد " ضعيف الحدي .
*******

( )1أنظكر :تقرلككب التهكذيب ص ،070الكاشككف  ،180 2ال قكات للعجلككي  ،222 1الطبقكات الكبككري  ،199 7هككدي
الساري ص.110
( )2تقرلب التهذيب ص.221
( )3تهذيب التهذيب .071 23
( )4ال قات للعجلي .032 1
( )5تهذيب التهذيب .071 23
( )6الجرح والتعديل .211 8
( )7سؤا ت البرقاني ص.11
( )8الكاشف .039 1
( )9تقرلب التهذيب ص.221
( )10تارلخ ابن معين –الدارمي ،121 2-الدوري .113 1
( )11تهذيب التهذيب .071 23
الضعفاء والكذابين ص.272
( )12أسماء
ّ
( )13المجروحين .109 1
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اخلامتة
وتشتمل على:
أول :النتائج.
ثانيا :التوصيات.

الخاتمة

الخاتمة
الحمككد ر حمككدا ك ي ك ار طيبككا مباركككا فيككل كمككا يحككب ربنككا ولرضككى ,الحمككد ر مككلء السككموات

واألرض ,ومككلء مككا بينهمككا ,والصككالة والسككالم علككي المبعككو رحمككة للعككالمين سككيدنا دمحم وعلككي آلككل
وصحبل ومن تبعهم إلى يوم الدين ,وبعد:

ففي ختام رحلة علمية مع اإلمام ابكن رجكب الحنبلكي ,ومنهجكل فكي الحككم علكى األسكانيد مكن

خرجت بعدد من النتائا والتوصيات.
خالل كتابل " فتح الباري شرح صحيح البخاري"ّ ،
أولا :النتائج :وتشتمل على نوعين من النتائج:
أولا :النتائج العامة:

 .2ني ّعد كتاب "فتح الباري شرح صحيح البخاري" موسوعة حدي ية فكي الشكروح والتخكرلا والحككم
على األسانيد ,وقد امتاز بغ ازرة مادتل العلمية.
 .1ني ّعكد اإلمككام "ابككن رجككب" مككن كبككار أئمككة القككرن ال ككامن فككي التخكرلا والشككرح والتوضككيح  ,فقككد
كان من أك رهم تصنيفا ,وكان من القالئل الذين جمعوا بين الفقل والحدي .
 .0تميز اإلمام "ابن رجب" بغ ازرة علمل ,وك رة موارده ,وسعة اطالعكل والمامكل بطكرق الحكدي ,
وككان عنكد تخرلجككل للحكدي
ضعف ال ا.
و ّ

وحسكن آخككر
يككتكلم علكى أسككانيده المختلفكة ,وربمكا ص ّ
كحح إسككنادا ّ

 .1برزت شخصية اإلمام "ابن رجب" وبراعتل واستقالليتل في الحكم على األسانيد ,فعلى الرَم
م ككن ك ك كرة نقول ككل ع ككن العلم ككاء ,واقك ك ارره جته ككاداتهم أحيان ككا ,إ أن ككل ك ككان يتعق ككبهم ولناقش ككهم,

ولرجح بين األقوال.
أحيانا ،مبينا سبب مخالفتل ألحكامهم ّ

 .2ني ّعكد اإلمككام "ابككن رجككب" مككن أئمككة الجككرح والتعككديل ,ولككل د اريككة كبي كرة بككأحوال الرجككال ,والكككالم
عليهم جرحا وتعديال.
 .1يحكم اإلمكام "ابكن رحكب" علكى األسكانيد بكالنظر إلكى المتابعكات والشكواهد ,ولكنص علكى ذاك
أحيانا ,ولنقل عن العلماء ما يؤلد ذلك.
ألسككباب ,منهككا مككا يتعلككق بككالراوي مككن

 .7حكككم "ابككن رجككب" بالضك ّكعف علككى عككدد مككن األحاديك
جهككة الضككبط أو العدالككة ,ومنهككا مككا يتعلككق باإلسككناد ,فينبككل علككى مككا فيككل مككن علككل كا نقطككا
واإلرسال ،والتدليس وَيرها. ....
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 .8تنوعت مصطلحات وألفاظ "ابن رجب" في الحكم على األسانيد ,قبو وردا ,فيقول في
المقبول م ال :إسناده صحيح ,واسناده حسن ,واسناده جيد.

وفي الضعيف يقول :إسناده ضعيف ,واسناده واه ,واسناده ساقط ,واسناده َلّين ,واسناد فيل
مقال ,واسناد فيل نظر ,واسناد فيل جهالة ،واسناده منقطع ,واسناده مرسل ,واسناده

مضطرب ,واسناد فيل راو مدّلس ،وَيرها من المصطلحات.

خر في َالب أحكامل عن أك ر النقاد ,فهو من النقاد المعتدلين.
 .9اإلمام "ابن رجب" لم ي ّ
 .23لم يكن اإلمام "ابن رجب" متعصبا لمذهبل الحنبلي ،فهو يأخذ بما صح من الدليل.
 .22علم الحدي

علككى الحككدي

الحدي

علم اجتهادي ,فال عجب من وجود اخكتالف بكين العلمكاء عنكد الحككم التطبيقكي
الواحككد ،وهككذا ا خككتالف ارجككع إلككى اخككتالفهم فككي تطبيككق القواعككد التككي يقبككل

بها أو يرد.

ثاني ا :النتائج التفصيلية:
بلككغ عككدد أحادي ك
علي األسانيد.

الد ارسككة مائككة وخمسككين حككدي ا ,شككملت مصككطلحات ابككن رجككب فككي الحكككم

وهي على النحو التالي:
أولا :منهجه في تصحيح األسانيد:
صححها ابن رجب كما اختارها الباح
التي
ّ

 .2األحادي
 .1وافق الباح

ابن رجب على تصحيح سبعة عشر حكدي ا ،وخالفكل فكي حكدي ين همكا بأرقكام(1

 )2،حسنهما الباح  ،حي

فيها رواة في درجة الصدوق ،كما يرى الباح

 .0صحح ابن رجب حدي ا هو في نظر الباح
الباحك ك

بلغت تسعة عشر حدي ا (.)29-2

صحيح لغيره وهو حدي

.

رقم ( )21حي

مال

إل ككى أن ف ككي إس ككناده راو ص ككدوق ف ككي نظ ككر الباحك ك  ،وق ككد توب ككع عل ككى حدي ككل ،لك ككن

الظاهر أن تصحيح ابن رجب لإلسناد لذاتل .
 .1يبككدو ممككا سككبق أن ابككن رجككب معتككدل فككي تصككحيح األسككانيد ،فهككو يصككحح اإلسككناد لذاتككل،
وبالمتابعة لل أيضا.
 .2أك ر ابن رجب في التصحيح بعبارة (إسناد صحيح ،واسناده صحيح).
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ثاني ا :منهجه في تجويد األسانيد:
 .2األحادي ك
.)09

التككي جككود ابككن رجككب أسككانيدها كمككا اختارهككا الباح ك

بلغككت عش كرلن حككدي ا(-13

 .1األسانيد التي جودها ابن رجب كانت علي ال ة أقسام في الحكم :
 -أسانيد حكم عليها الباح

بالصحة ،وبلغكت()22حكدي ا،وهي(-17-10-11-12-13

 -أسككانيد حكككم عليهككا الباح ك

بالحسككن ،وبلغككت ()7أحادي ك  ،وهككي (-00-19-11-11

كحح باعتب ككار المتابع ككة م ككل
 ،)08-07-01-02-03-18وبع ككض ه ككذه األس ككانيد ص ك ّ
( ،)17-10والباقي صحيح لذاتل .
 ،)09-01-01وبعض هذه األسانيد نحسن باعتبكار المتابعكة م كل ( ،)09-00والبكاقي
حسن لذاتل .

 أسكانيد حككم عليهككا الباحك بالضك ّكعف ،وبلغكت ()1حكدي ين ،وهمككا ( ،)02-12وقكد حكككمضعف ،وسبب تضعيف الباح هو أنل في حدي رقم(" )12فل ك ك ك ككيح
عليها الباح بال ّ
بن سليمان الخزاعي" صدوق يخطيء لل َرائب ،ولم يتابع ،وحدي رقم(" )02قتادة بن
دعامة السدوسي" مدلس من ال ال ة لم يصرح بالسما .
 .0استخدم ابن رجب مصطلح " إسناده جيد " ،في تجولد األسانيد .

 .1يظهر من خالل ما سبق ان مصطلح "إسكناده جيكد" ،أنكل قرلكب مكن الصكحيح علكى الغالكب،
و يخر عن كونل في دائرة القبول ويمكن أن يصنف على أنل منزلة بين الصحيح والحسن
عند اإلمام ابن رجب .

ثالث ا :منهجه في تحسين األسانيد:
بلغت ال ة أحادي ( ،)11-13وذلكك

حسنها ابن رجب كما اختارها الباح
 .0األحادي التي ّ
لقلل النماذ الواردة في الكتاب ،فلم يقف الباح علي َيرها في كتابل فتح الباري .
 .1حسككن اإلمككام ابككن رجككب حككدي

( )13لذاتككل ،حيك

رقم ( )12حسنل بالشواهد ،وحدي

كككان رواتككل فككي مرتبككة الصككدوق ،وحككدي

رقم( )11حسن لغيره بالمتابعة .

 .0أطلق ابن رجب عبارة (إسناده حسن) ،في حكمل علي األسانيد بالحسن .
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رابع ا :منهجه في تضعيف األسانيد :
بلككغ مجمككو مككا تككم د ارسككتل فككي بككاب الضككعيف ( )238أحادي ك  ،مككن أصككل ()223حككدي ا،
وذلك لتنو أنوا الضعيف وك رة مصطلحات ابن رجب في التضعيف .
وكانت النتائا بعد الدراسة التطبيقية علي النحو اآلتي :
أولا :التضعيف مب بيان العلة في اإلسناد :
 .2ضك ّكعف ابككن رجككب اإلسككناد بعلككة ا نقطككا ،وبلغككت عككدد النمككاذ سككبعة ،كمككا فككي األحادي ك
( .)19-10يككنص ابككن رجككب علككى علككة ا نقطككا بيككان موضككعل َالبككا ،أنظككر حككدي رقككم
( ،)12-10وأحيان ككا

ي ككذكرها ،أنظ ككر ح ككدي

اإلرسال ولرلد بل اإلنقطا  ،أنظر حدي

رق ككم ( ،)18-11وأحيان ككا يطل ككق اب ككن رج ككب

رقم (.)17

 .1ض ك ك ّكعف ابكك ككن رجكك ككب اإلسكك ككناد بعلكك ككة اإلرسكك ككال ،وبلغ ك ككت ع ك ككدد النم ك ككاذ
األحادي ( ،)27-23وأحيانا ينص على علة ا رسال أنظرحدي رقم( ،)21-22وأحيانا
ينص أنظر حدي

ماني ك ككة ،كمكك ككا فكك ككي

رقم ( ،)21-22-23ويعبر عن ذلك بقولل (مرسل) ،و(لم يسمع)،

ضعف ابن رجب اإلسناد بعلة ا ضطراب كما في األحادي
ّ .0
إسناده اضطراب).

( ،)29-28وعبكر بقولكل (فكي

ضعف ابن رجب اإلسناد بعلة ا ختالف في اإلسناد ،كما في األحادي
ّ .1
بقولل ( في إسناده اختالف).

( ،)11-13وعبر

( ،)12-10ونككص ابككن رجككب

 .2ضك ّكعف ابككن رجككب اإلسككناد بعلككة التككدليس ،كمككا فككي األحاديك
علي علل التدليس فقال (حجا مدّلس ،ولعل بقيل دّلسكل عكن ضكعيف) ،ولتضكح مكن إعكالل
ابن رجب بالتدليس أنل تدليس واقع

يتجبر و يقبل العلماء تدليسل.

ثانيا :التضعيف مب عدم التصريح ببيان العلة في اإلسناد :
( )92-11وبلغككت  11حككدي ا،

 .2ضك ّكعف ابككن رجككب اإلسككناد بلفككظ صكرلح ،كمككا فككي األحاديك
وقد عبر ابكن رجكب عكن ذلكك بألفكاظ وهكي( :إسكناد ضكعيف ،إسكناد فيكل ض ّكعف ،ضكعيف
ضعفل.
ي بت) ،ولرجع سبب تضعيف ابن رجب لها لعلة في الراوي و ّ

(،)91-91

 .1ض ك ّكعف اب ككن رج ككب اإلس ككناد بقول ككل " ف ككي إس ككناده نظ ككر " ،كم ككا ف ككي األحاديك ك
ومصككطلح فككي إسككناده نظككر يحتككا إلككى مزلككد بح ك ألنككل أهككون م ارت كب التضككعيف عنككد ابككن
رجب.
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يصككح إسككناده وَيرهككا مككن األلفككاظ القرلبككة " ،كمككا فككي

 .0ضك ّكعف ابككن رجككب اإلسككناد بقولككل "
األحادي ك ( ،)231-97وقككد عبككر ابككن رجككب عككن تضككعيفل بقولككل "
اإلسناد

يحتا بل ،واسناده

يصككح إسككناده ،وهككذا

يعتمد عليل ،واسناده ساقط ".

 .1ضك ّكعف ابككن رجككب اإلسككناد بقولككل " فككي إسككناده مقككال " ،كمككا فككي األحادي ك
حي عبر ابن رجب عنها بقولل " في إسناده مقال ".

(،)221-237

 .2ضك ّكعف ابككن رجككب اإلسككناد بقولككل " إسككناده لككين ،واسككناده لككيس بككالقوي" ،كمككا فككي األحادي ك
( ،)229-222حي عبر بقولل " إسناد فيل لين ،واسناده ليس بقوي" .
( ،)211-213وهكي مكن

ضعف ابن رجب اإلسناد بقولل " إسناده واه " ،كما فكي األحاديك
ّ .1
أشد درجات التضعيف عند ابن رجب.

(،)218-210

 .7ضك ّكعف ابككن رجككب اإلسككناد بقولككل " إسككناد فيككل جهالككة " ،كمككا فككي األحادي ك
وعبر ابن رجب بقولل " إسناد مجهول ،إسناد فيل مجهول ،وفي إسناده جهالة ".
ضعف ابن رجب اإلسناد بقولل " موضو " ،كما فكي األحاديك
ّ .8
عليها ابن رجب بالوضع.

( ،)203-219حيك

حككم

ثالث ا :األسانيد التي انتقدها ابن رجب بسبب المالم في الراوي:
 .2تكل ككم اب ككن رج ككب ف ككي أس ككانيد أحاديك ك

بس ككبب " ض ك ّكعف الك كراوي" ،كم ككا ف ككي األحاديك ك

(-202

 .1تكل ككم اب ككن رج ككب ف ككي أس ككانيد أحاديك ك

بس ككبب " جهال ككة الك كراوي " ،كم ككا ف ككي األحاديك ك

(-211

ضعفهم.
 ،)212وقد نص  /على ّ

 ،)211وقد نص ابن رجب على جهالة الراوي بعينل.

 .0تكلم ابن رجب في أسانيد أحادي

بسكبب " تكرك الكراوي " ،كمكا فكي األحاديك

وقد نص ابن رجب على أنهم متروكون.

 .1تكلككم ابككن رجككب فككي أسككانيد أحادي ك

(،)218-217

بسككبب " كككذب ال كراوي أو نكارتككل " ،كمككا فككي األحادي ك

( ،)223-219وقد نص  /على علة الكذب في الراوي أو نكارتل.
******
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مقارنة رأي الباحث بأحكام اإلمام ابن رجب علي األسانيد :
وافككق الباح ك

اإلمككام "ابككن رجككب" علككى تصككحيح ( )27حككدي ا مككن أصككل ( )29حككدي ا ،وخالفككل فككي

حكككم الباحك

علككي أسككانيد حكككم عليهككا ابككن رجككب بأنهككا أسككانيد جيككد كككاآلتي  :أسككانيد صككحيحل بلغككت

حسنها الباح .
حدي ين ّ

.

( )22حدي ا ،وحسنل ()7أحادي  ،وضعيفة ( )1حدي
ووافق الباح

اإلمام "ابن رجب" على تحسين ( )0أحادي  ،وهي النماذ التي ذكرها الباح

ووافق الباح

اإلمكام " ابكن رجكب " علكى تضكعيف ( )99حكدي ا مكن أصكل ( )238أحاديك  ،وخالفكل

فككي ( )9أحادي ك  ،حي ك
صحيح لغيره.

حسككن الباح ك ( )1بالمتابعككة ،و( )1حسك ّكنها الباح ك

فيكككون مجمككو مككا وافككق فيككل الباح ك
خالف الباح

ابككن رجككب ( )207حككدي

ابن رجب ( )20حدي ا ،أي ما نسبتل . %9

.

لككذاتها ،و( )2حككدي

أي مككا نسككبتل  ،%92ومجمككو مككا

جدول توضيحي يبين المقارنة بين حكم الباحث وحكم ابن رجب علي األسانيد :
المصطلح

حكم ابن رجب موافقة الباحث مخالفة ابن رجب تفاصيل المخالفة

التصحيح

29

27

1

حسنها الباح
ّ

التجويد

13

28

1

صك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككحح الباح ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك

التضعيف

238

99

9

المجموع

223

207

20

%92

%9

(،)22وحسك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككن ()7
ضعف()1
و ّ

حسك ك ك ك ك ك ك ككن بالمتابعك ك ك ك ك ك ك ككة(،)1
وبالتحس ك ك ك ك ككين لذات ك ك ك ك ككل (،)1
وصحيح لغيره ()2

النسبة المئوية
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ثاني ا :التوصيات.
أقترح على طلبة العلم و الباح ين في السنة النبوية ,الكتابة في هذه الموضوعات:
 .2منها اإلمام "ابن رجب" في نقد المتون من خالل كتابل " فتح الباري".
فلقد كان بن رجب عناية بنقد المتون ,ولم يقتصر على نقد األسانيد ,وهذا ديدن العلماء قبلل.
 .1منها اإلمام "ابن رجب" في مختلف الحدي

من خالل كتابل "فتح الباري".

 .0منها ابن رجب في الجرح والتعديل ،من خالل كتابل " فتح الباري شرح صحيح البخاري".
 .1بيان ما رجح ابن رجب وقفل أو رفعل من اآل ار دراسة تطبيقية .

 .2كما أوصى بضرورة ا هتمام بتحقيق مؤلفات "ابن رجب" المخطوطة ,خاصكة كتكب الشكروح
والتراجم.
وختاما :هذا جهد المقل وعمل القاصر المعترف. . . .

طككأ
قككال ابككن رجككب َ " /وَيككأ َبى ه
كف َمككن اَتََفك َكر َقليك َكل َخ َ
َّللان العصك َكم َة لكتَككاب ََيككر كتَابككلَ ،وال نمنصك ن
كاب أَسك َكباب
صك َكوابلَ ،وَ ه
صك َكواب الَقككول َوال َع َمككل ،وأن َيرنزَق َنككا اجت َنك َ
َّللان ال َمسك نكئ ن
ول أَن ني َوّفَق َنككا ل َ
ال َمككرء فككي َك يككر َ
()1
الزلغ و ه
ه
َل َ ،ني َخّي نب َمن إيهاهن َر َجا َو َعَليل تَ َوهك َل".
الزَلل ،إهن نل َقرلب نمجيب ل َمن َسأ َ
َ

( )1القواعد بن رجب ص .0
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الفهارس
الفهارس و تشتمل على الفهارس التالية:
أولا :فهرس القرآن المريم.
ثانيا :فهرس األحاديث النبوية.
ثالث ا :فهرس أرقام األحاديث.
رابعا :فهرس الرواة واألعالم.
خامسا :فهرس المصادر والمراجب.
سادس ا :فهرس الموضوعات.

فهرس اآليات القرَنية

الفهارس

أحالً :فه س اآل ا الق آني
اآلية

مسلسل

()1

السورة

رقم

اآلية

الصفحة

.2

)ِبسْمِ ا َّللهِ الرَّ َْ َمنِ الرََِّيمِ(

الفاتحة

2

80

.1

)ََيْرِ اْل َمضْيُوبِ َْلَْيَِّمْ وَلَا اليَّاِّلنيَ(

الفاتحة

7

117

.0

)فَِإذَا تَطَََّّرْ َن فََْتُوهُنَّ ِمنْ ََيْثُ أَمَرَكُمُ ا َّللهُ(

البقرة

11

11

.1

) َوَيسَْلُونَكَ َْنِ اْلمَحِيضَِ . .ويُحِبك اْل ُمتَطََِّّرِينَ(

البقرة

111

12

.2

أُللُوبُكُمْ(
)وَلَ ِكنْ يََُاخِذُكُمْ ِبمَا َكسَبَ ْ

البقرة

112

10

.1

ك فَعَّالٌِلمَا يُرِيدُ(
)إِنَّ رَبَّ َ

هود

237

11

.7

) َوِإذْ تَََذَّنَ رَبككُمْلَِنْ شَكَ ْرتُمْلََزِيدَنَّكُمْ(

إبراهيم

7

.8

ننَزَّْلنَا الذِّكْرَ َوإِنَّاَلهُلَحَافُُِونَ(
حُ
)إِنَّانَ ْ

الحجر

9

.9

)وَلَقَ ْد آتَْينَالُْقمَانَ الْحِ ْك َمةَ أَنِ اشْكُرْ لَِّلهِ(

لقمان

21

َ) .23أنِ اشْكُرْلِ ٌّ وَلِوَالِ َديْكَ(

لقمان

21

) .22أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا َخلَْقنَاَلَُّمْ مِمَّا َْ ِملَأْ َأيْدِينَا َأنْعَاما(

يس

72

.21
.20

)يَرْفَعِ اللَّأهُ الَّأذِينَ آمَنُأوا مِأنْكُمْ وَالَّأذِينَأُوتُأوا الْعِلْأمَ دَرَجَأاتٍ وَاللَّأهُ ِب َمأا
تَْع َملُونَ خَبِ ٌري(
ممُعَأةِ فَاسْأعَوْا إَِلأذ ذِْكأرِ
ِلالَانِ مِأنْ يَأوْ ِ الْ ُ
)يَاَأكيََّا الَّذِينَ آ َمنُوا ِإذَانُودِيَ ل َّ

المجادلة

22

ه

11
أ

الجمعة

9

107

لالَاُن فَاْنتَشِرُوا فِ ٌّ الَْرْضِ(
) .21فَِإذَالُيِيَأِ ا َّ

الجمعة

23

102

َ ) .22وِإذَا َرأَوْا تِمَارَنً أَوَْلَّْوا اْنفَيكوا إِلَْيََّا َوتَرَكُو َك لَائِما(

الجمعة

22

90

نوح

27

11

ا َّللهِ(

ضنَبَاتا(
) .21وَا َّللهُ َأنْبَتَكُمْ ِمنَ الَْرْ ِ
( )1مرتبة حسب سور القرآن الكرلم .
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فهرس اآليات القرَنية

الفهارس

مسلسل

السورة

اآلية

المد ر

ك فَطََِّّرْ(
) .27وَثِيَابَ َ

337

رقم

اآلية
1

الصفحة
11

فهرس األحاديث واآلثار

الفهارس

ثانياً :فه س األحاد د ح اآلثا
الرقم

الراوي األعلى

فهرس األحاديث

المسلسل

()1

رقم

رقم

الحديث

الصفحة

.2

الحدي
اتهقوا هللا وتحفظوا من َ

بسر بن سعيد

4

36

.1

اء
ول ه
َّللا  باألَب َ
أَتَي نت َرنس َ
طحَ ،و نه َو في نقبهة َحم َر َ

وهب السؤائي

65

167

79

190

عبد هللا بن عمر

141

307

9

43

.0

أبو موسى

اعة
ا َنان َف َما َفوَق نه َما َج َم َ

األشعري

.1

إذا أحد

.2

اذا أذن المؤذن استقبل القبلة

ابن سيرلن

.1

ه
ص هكلى
َّللان أَك َب نكر ه
كال ه
كال الهنب ُّ
َّللان أَك َب نكر َق َ
إ َذا أَذ َن ال نم َؤّذ نن َفَق َ
كي َ
َّللا عَليل و ه
َّللان أَك َبر
َّللان أَك َب نر ه
سل َم ه
هن َ َ

ابن مسعود

.7
.8
.9

الرجل وقد جلس آخر صالتل

إ َذا التََقت الختَ َانان َوتَ َو َارت ال َح َشَف نة َفَقد َو َج َب ال نغس نل
كك َع ككين ،أَو
إ َذا أَن َشك كأَت ه
كاء َمت َفتل ك َ
اء َبحرهل ككة نك ك هم تَ َش ك َ
الس ك َكم ن
الَ :عام ََديَقة "
َق َ
الص َال َة َوَنح نن نس نجود َفاس نجندوا
إ َذا جئتنم ه

.23

الس ككج َدة ال هان َي ككة َفلَيل ككزق أَل َيتَ ك نكل
َح ك نكد نكم َأر َس ك نكل م ك َكن ه
إ َذا َرَف ك َكع أ َ
باألَرض

.22

إ َذا ه
ود َها
وع َها َو نس نج َ
وب َة َفَلم نيت هم نرنك َ
َحند نك نم ال َمكتن َ
صلى أ َ
َ

.21

صّلي فيل
إ َذا َ
ط نهرت َفاَسليل ،ن هم َ
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عمرو بن
العاص
عائشة
عبد الرحمن بن
األزهر

علي بن أبي

122

273

63

162

148

320

26

78

130

286

أبو هرلرة

57

142

خولل بنت يسار

58

144

طالب

فهرس األحاديث واآلثار

الفهارس

الرقم
المسلسل

فهرس األحاديث

الراوي األعلى

رقم
الحديث

رقم
الصفحة

كك َسككهال َسككمحا َوا ه َفك َكال
ان َسككمح َسككهل َفككإن َكك َ
األَ َذ ن
كان أَ َذ نانك َ
تن َؤّذن

ابن عباس

97

221

األذان نزل علي رسول هللا مع فرض الصالة

ابن عباس

106

236

عمر بن أبان

123

275

ابن سيرلن

8

42

عائشة

84

199

ابن عمر

34

93

سهل بن سعد

33

91

جابر بن عبد هللا 112

250

128

283

35

95

7

41

معاذ بن جبل

98

222

إن أحدكم ليصلي الصالة لوقتها

أبو هرلرة

139

304

.11

َش ُّكد َعَليكل
صّلي ه
الص َال َةَ ،و َما َفاتَ نل من َوقت َها أ َ
إ هن أ َ
َح َد نكم َلني َ
من أَهلل َو َمالل

أبو هرلرة

149

323

.17

َّللاَ ب ك ككل ف ك ككي نقنب ك ككورنكمَ ،و َم َس ك ككاجد نكم،
إ هن أَح َس ك ك َكن َم ك ككا نزرتنك ك نكم ه

أبو الدرداء

80

192

.20
.21
.22
.21

ض َكع َها َعَلكى
كوء أ َ
َخك َذ َرك َكوة َ ,ف َو َ
أ ََراني أ ََن نس ب نكن َمالكك ال نو ن
ض َ
َي َساره
اإلسالم تعبد هللا و تشرك بل شيئا

.27

احَ ،واضرنبوا َعَليل بالغرَبال
أَعلننوا َه َذا ّ
الن َك َ

.28

ط نب َقائما أَو َقاعدا
ان الهنب ُّي َ يخ ن
أَ
َك َ

.29

أَ َ تَع َجنبو َن ل َحنين َهذه ال َخ َش َبة

.13

ص َن َع َفاص َن نعوا
اإلمام َ
ضامن َف َما َ

.12
.11
.10
.11
.12

اع َة
ول ه
َّللا أ أن ننوت َر َهذه ه
الس َ
َم َرَنا َرنس ن
أَ
أه
ان بالهدار من أصبهان َو َمكا بهكم
َسد هيَ ،ك َ
وسى األ َ
َن أ ََبا نم َ
َيو َمئذ َك نير َخوف
أه
ان َيل َب نس في الع َيدين أَح َس َن َيابل
َن اب َن نع َم َر َك َ
ه
ه
يم 
إن أَتخذ المن َب َر َفَقد ات َخ َذهن أبي إب َراه ن

339

علي بن أبي
طالب
أبو موسى
األشعري

نافع مولي بن
عمر

فهرس األحاديث واآلثار

الفهارس

الرقم

الراوي األعلى

فهرس األحاديث

المسلسل

رقم
الحديث

رقم
الصفحة

اض
ال َب َي ن
.18
.19
.03

ف اإلمام َوا ه َف َعن َيمينل
إن استَ َ
طع َت أَن تَ نكو َن َخل َ
أه
كان َيك نكؤُّم َقو َمك نكل َبنككي َعبككد األَشك َكهل
ضككير" َكك َ
نسككي َد بك َكن نح َ
َن أ َ
َفاشتَ َكى

أبي برزة
األسلمي

أسيد بن حضير

126

279

14

52

عبد هللا بن

صك كّليَ ،عم ككدا،
إ هن هال ككذي َي نم ك ُّكر َب ككي َن َي ك َكدي ه
الرنج ككلَ ،و نه ك َكو ني َ
ه
امة أَهن نل َش َج َرة َياب َسة
َيتَ َمنى َيوَم الق َي َ

عمرو بن

.02

العاص

119

268

إ هن العب ككد إ َذا ه
ص ك هكلى ف ككي
َ َ
ص ككلى ف ككي ال َع َالن َي ككةَ ،فأَح َس ك َكنَ ،و َ
َ
الس ّر
ّ

أبو هرلرة

64

165

.01

كاء
إ هن الع َارَفك َة َحك ٌّ
كق َوَ نبكهد للهنككاس مك َكن ن
الع َرَفككاءَ ،وَلكك هكن ال نع َرَفك َ
في الهنار

َالب القطان

125

178

.00

كال َلك نكل تَمككيم الكهدار ُّي :أَ َ أَع َمك نكل
كام َقككد َشك ه
كق َعَلك ه
كيَ ،فَقك َ
إ هن الق َيك َ
َل َك من َب ار

تميم الداري

104

233

37

98
246

.01

أبو بصرة

ص َالةَ ،وهي الوت نر
إ هن ه
َّللاَ َزَاد نكم َ
َ

األنصاري

.02

إ هن ه ه
اموا
اموا َعن َهاَ ،لم تََن ن
َّللاَ َعز َو َج هلَ ،لو أ ََرَاد أَن َ تََن ن

ابن مسعود

110

.01

أه
َك َكل أَو
ص لل نجننكب إ َذا أ َ
َن الهنب هي صّلى هللا عليل وسلم َرهخ َ
ام ،أَن َيتَ َو ه
ضأَ
َشر َب أَو َن َ

عمار بن ياسر

43

117

.07

كي  "نشك ككغل يك ككوم الخنك ككدق عك ككن صك ككالة ُّ
أه
الظهك ككر،
َن الهنبك ك ه
َ َ َ َ َ
َ
َ
جابر بن عبد هللا 147
َوال َعصر

318

.08

َن الهنب هي َ رَف َع َي َديل في ُّ
أه
ط يل
اض إب َ
الد َعاء َحتهى نرئ َي َب َي ن

86

203

341

أبي برزة
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الفهارس

الرقم
المسلسل

الراوي األعلى

فهرس األحاديث

رقم
الحديث

رقم
الصفحة

األسلمي
.09

أه
الس َماء أنوحي إَليل باألَ َذان
َن الهنب هي َل هما أنسر َي بل إَلى ه
َ

ابن عمر

129

285

.13

كادة األَوَككان نشككر نب
إ هن أ هَو َل َشكيء َن َهككاني َعنك نكل َرّبككي َبع َكد ع َبك َ
الر َجال
الحاةن ّ
ال َخمر َو نم َ

معاذ بن جبل

132

292

.12

َّللا َكان إ َذا انصرف من ص َالتل َقال :ه
أه
الل نهك هم
َن َد ناوَد َنب هي ه َ
َََ
َ
َ
أَصلح لي ديني

.11

كك َلككل
صك ّكلَ ،ف كأَتَى الهنبك ه
كي َف ك َذ َك َر َذلك َ
أَن َرنجككال أَج َنك َ
كب َفَلككم ني َ
ن طارق بن شهاب
َصب َت»
َفَق َ
ال« :أ َ

أبو مروان

62

159

50

132

144

312

كار بك ك نكن
كول ه
كان َيبنك ككي ال َمس ككج َدَ ،وَكك ك َ
َّللا َ كك ك َ
كان َع همك ك ن
إ هن َرنس ك َ
صخ َرتَين
َياسر َيحم نل َ

أنس بن مالك

93

214

.12

الَ « :هذه قبَلتنَنا»
ول ه
َّللا َ ن َزَل بتَنب َ
وك إَلى َنخَلة َفَق َ
إ هن َرنس َ

َزوان الشامي

92

212

.11

ص َال َة ال َمحيض
إ هن َس نم َرَة ب َن نجنندب َيأ نم نر ّ
اء َيقض َ
ين َ
الن َس َ

أم سلمة

116

260

.17

إ هن َفض َل الكهدار الَقر َلبكة َ-يعنكي -م َكن ال َمسكجد َعَلكى الكهدار
ال َبع َيدة

حذيفة بن اليمان

48

128

.18

َل ه
إ هن فككي ال نج نم َعككة َل َسك َ
َّللاَ
كاعة َ ني َوافنق َهككا َرنجككل نمسككلم َيسك كأ ن
يها َشيئا إ ه أَع َ
طاهن
فَ

هالل بن يساف

51

133

.19

ين
إ هن م َن األَئ همة َ
ط هراد َ

عباس الجشمي

54

137

.23

كال:
كف الهن َهككار إ ه َيككوَم ال نج نم َعككةَ ،وَقك
أَهنك نكل َكككرَه ه
الصك َكال َة نصك َ
َ
الحار بن ربعي
«إ هن َج َههن َم تن َس هج نر إ ه َيوَم ال نج نم َعة

55

.10
.11

أه
اف َعَلى ن َسائل في َيوم
ول ه
َّللا َ 
ط َ
َن َرنس َ

340

األسلمي

أبو رافع مولي
رسول هللا

138

فهرس األحاديث واآلثار

الفهارس

الرقم

فهرس األحاديث

الراوي األعلى

.22
.21

المسلسل

رقم
الحديث

رقم
الصفحة

إّني ه
َّللا َ ،و َم َكع أبكي َبككرَ ،و نع َم َكر،
ف َرنسكول ه
صلي نت َخل َ
َ
ان
َو نع َم َ

ابن عمر

94

215

كت
إّن ككي َل ككم أنب َعك ك بال َي نهودهي ككة َوَ بالهنص ك َكرانيهةَ ،وَلكّن ككي نبع ك ن
السم َحة
بال َحنيفيهة ه

أبو أمامة

66

170

عمار بن ياسر

88

206

73

181
225

.20

أَوتر َقبل أَن تَنام ،صالة ه
الليل َم َنى َم َنى
ََ َ ن
َ

.21

كي  م ك َكن ُّ
الننب ك هكوة أَن قي ك َكل َل ك نكل :اس ككتَتر
أ هَو نل َش ككيء َأرَى الهنب ك ُّ
َو نه َو نَ َالم

ابن عباس

.22

أي اإلسالم أفضل؟ أو أي اإليمان أفضل

ابن عباس

100

.21

الص َالةن أل هَول َوقت َها
أ ُّ
ال « :ه
َي األَع َمال أَف َ
ض نل؟ َق َ

أم فروة

59

148

أنس بن مالك

69

176

.27

ه
صهلى َعل ٌّي َيوَم ال ُّ َال َاء
نبع َ النب ُّي َ يوَم اإل َنينَ ،و َ

.28

ه
العصكر
التَم نسوا ه
الس َ
الج نم َعكة َبع َكد َ
اع َة التي تنر َجكى فكي َيكوم ن
وبة ه
الشمس
إَلى ََينب َ

.29

َ َال َة في ظ ّل هللا َيوَم َ ظ هل إ ه ظُّل نل

.13

ض ك ك ّكم نخ
َ َال َ ك ككة َ تَق ك ك َكرنب نه نم ال َم َالئ َكك ك ك نة :ج َيفك ك ك نة ال َك ك ككافرَ ،وال نمتَ َ
بال َخنلوقَ ،وال نجنن نب ،إ ه أَن َيتَ َو ه
ضأَ

أنس بن مالك

150

324

أبو أمامة

70

178

عمار بن ياسر

56

140

الجعد بن دينار

3

34

.11

اعة إ ه أَرَب َعة
ال نج نم َع نة َح ٌّق َواجب َعَلى نك ّل نمسلم في َج َم َ

طارق بن شهاب

18

59

.10

َجّننبوا َم َساج َد نكم صب َي َان نكمَ ،و َم َجان َين نكم

وا لة بن األسقع

74

183

.11

ان أَو َفاج ار
الج َه ناد َواجب َعَلي نكم َم َع نك ّل أَميرَ ،ب ًّار َك َ

أبو هرلرة

47

126

.12

خرج َنا َم َع َعلي إَلى الهنه َرَوان
ّ
ّ

حجر بن عنبس

24

73

.12

صهلي َنا الَفج َر
اء َنا أ ََن نس ب نن َمالك َوَقد َ
َج َ

341

فهرس األحاديث واآلثار

الفهارس

الرقم
المسلسل

الراوي األعلى

فهرس األحاديث

رقم

رقم

الحديث

الصفحة

.11

ضوء
َصاب َع َي َدي َك َورجَلي َك َ -يعني إس َبا َ
م ال نو ن
َخّلل أ َ

ابن عباس

117

262

.17

ه
صّلي نمحتَبيا نم َحّل َل األَزَرار
َد َخل نت َعَلى النب ّي َ و نه َو ني َ

ابن عباس

87

204

طق بن علي

134

294

سعد القرظ

89

207

صفيل بنت زلاد

133

293

140

305
171

.18

طين
ط نكم لل ّ
َد نعوا ال َح َنف هي َوال ّ
ينَ ،فإهن نل أَض َب ن
طَ

.19

ط َرف ُّ
طرلق َبني نزَرلق ب َيده،
الزَقاقَ ،
َذ َب َح أنضحيهتَ نل ،عن َد َ
ب َشف َرة

.73

ضة
َأرَتني َمي نم َ
ون نة َوأ ََنا أََس نل َوبي م َن ال َحي َ

.72

كال:
َأرَى الهنبك ُّ
كال َلك نكل أَفَلك ن
كح إ َذا َسك َكج َد َنَفك َكخَ ،فَقك َ
كي نَ َالمككا َل َنككا نيَقك ن
« َيا أَفَل نح ،تَّرب َوج َه َك»

أم سلمة

.71

كالَ :مك َكرر نت َبككي َن َيك َكدي الهنبككي
َأرَيك ن
كت َرنجككال بتَنبك َ
كوك نمق َعككداَ ،فَقك َ
ّ
صهلى هللان َعَليل َو َسهل َم
َ

يزلد بن نمران

124

.70

َّللا َ يش َر نب َقائما َوَقاعدا
ول ه
َأرَي نت َرنس َ

عائشة

32

89

.71

ضككحكا
َأرَيك ن
ضككح َك َ
ضككح َك َعَلككى المن َبككر َلككم أ ََرهن َ
كت َعلًّيككاَ ،
أَك َ َر من نل

حبة العرني

90

209

.72

ص َالة ،هي الوت نر
َزَادني َرّبي َ

معاذ بن جبل

44

119

.71

سألت سلمان الفارسي عن التشهد

أبو راشد العبسي

91

210

127

282

22

68

أبو سعيد الخدري

68

175

وائل بن حجر

101

227

.77
.78

يب َوَب َها الهد نم َقاَلت
َسأَل نت َعائ َش َة َعن ال َحائض نيص ن
َّللا استَح َيواَ ،وَ من َرنسولل استَتَنروا
َّللا َ ،م َن ه
ان ه
نسب َح َ

.79

يمان
س ٌّت َمن نك هن فيل َبَل َغ َحقيَق َة اإل َ

.83

ضككوب َعَلككيهم
كالَ :
{َيككر ال َمغ ن
كول هللا حك َ
كين َقك َ
َسككم َعت َرنسك َ
343

معاذة بنت عبد
هللا

عبد هللا بن
مسعود
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المسلسل

رقم
الحديث

رقم
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َوَ ه
ين}
الضاّل َ
.82

سّيند ُّ
ظ نم َها نحرَمة نذو الح هجة
ان َوأَع َ
ضَ
الش نهور َشه نر َرَم َ
َ

.81

صككالة الم كرأة وحككدها تفضككل صككالتها فككي الجميككع خمسككا

.80

ه
َّللا ال َعص َر ،ن هم َد َخ َل َبيتي
ول ه
صلى َرنس ن
َ

أبو سعيد الخدري 114

255

ابن عمر

111

249

أم سلمة

28

82

األسود بن قيس

29

83

120

271

121

271

.87

ه
الص َال َة َف َكب َهر َوَرَف َع َي َديل
ول ه
َّللا  ه
َعل َم َنا َرنس ن

ابن عمر

16

55

.88

الس َماء
كان ابن عمر َيرَف نع َأر َس نل َوَوج َه نل ق َب َل ه

ابن عمر

15

54

20

65

17

58
40

.81
.82
.81

.89
.93

وعشرلن درجة

ه
ص َالة
ف نع َم َرَ ،سبع َ
صلي نت َخل َ
ين َ
َ

اء َ َال َ َد َر َجات
ص َن َع للهنب ّي من َب َرهن من َ
َ
طرَف َ
ص ك َكنع نت ل َرنسك ككول هللا من َبك ك ا
كر م ككن َ
طرَفك ككاء ال َغ َابك ككةَ ،ك ك َكال َ
َ
َد َر َجات ال َمق َعند،

ان إ َذا أ ََرَاد م َن ال َحائض َشيئا ،أَلَقى َعَلى َفرج َها َوبا
َك َ

باقول مولي بن
العاص
باقول مولي بن
العاص

عكرمة مولي ابن
عباس

مالك بن

السج َدتَين استَ َوى َقاعدا
ان إ َذا َرَف َع َأر َس نل م َن ه
َك َ

الحولر

ام إ َذا َسهل َم ان َكَف َت َوان َكَفت َنا َم َعل
َك َ
ان اإل َم ن

ابن سيرلن

6

أبو الدرداء

49

129

.90

ظه َرهن،
ط َ
ان الهنب ُّي  إ َذا َرَك َع َب َس َ
َك َ

البراء بن عازب

113

252

.91

كان أهل الجاهلية يصنعون في الحائض نحو من صنيع عكرمة مولي ابن

10

44

.92
.91

كككان النبككي اذا كانككت ليلككة رلككح كككان مفزعككة الككي المسككجد
حتي تسكن
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فهرس األحاديث

المسلسل

المجوس

رقم
الحديث

رقم
الصفحة

عباس

.92

ول ه
َك َ
َم َرهن
ان َرنس ن
ام َة َوأ َ
نس َ
َّللا صّلى هللا عليل وسلم َقد َب َع َ أ َ
ئ ال َخي َل َنح َو الَبلَقاء
أَن نيوط َ

.91

َّللا َ «يغتَس نل َيوَم الفطر َوَلوَم األَض َحى»
ول ه
َك َ
ان َرنس ن

عروة بن الزبير

82

197

ابن عباس

136

298

99

224

118

266

أبو سعيد الخدري 131

289

َّللا َ يتهقي َسوَرَة الهدم َ َال ا
ول ه
َ .233ك َ
ان َرنس ن

أم سلمة

115

257

ص َالة ال َهاج َرة
ول ه
َ .232ك َ
ان َرنس ن
َّللا َ يرَك نع نه َما َقب َل َ

عائشة

27

80

36

97

52

134

.231

ه
ض َع َونكهل َما َرَف َع
كان يقول ه
َّللان أَك َب نر ،نكل َما َو َ

ابن عمر

31

87

.232

ار
يض ،تَ نشُّد َعَلي َها إ َز ا
َك َانت إح َد َانا في َفورَها ،أ هَو َل َما تَح ن

أم حبيبة

41

107

قتادة بن دعامة

2

32

78

188

13

50

.97

ال َح هي َعَلى الَف َالح
ول ه
َك َ
َّللا إ َذا َسم َع ال نم َؤّذ َن َق َ
ان َرنس ن

.98

صوتَ نل َمًّدا
ول ه
َك َ
ان َرنس ن
َّللا إ َذا َق َأَر َمهد َ

.99

َّللا أَك َ َر َش َع ار من َك َوأَط َي َب
ول ه
َك َ
ان َرنس ن

.231
.230

َّللا يوتر أ هَول ه
الليل َوأَو َس َ
َك َ
ط نل َوآخ َرهن
ول ه ن ن َ
ان َرنس ن
كاس َخلَف ك نكل إذ
َك ك َ
ص ك َكالة ال َعص ككر َي ككوَم ال نج نم َع ككةَ ،والهن ك ن
كان ف ككي َ
َس َن َح َكلب َي نم ُّر َبي َن أَيديهم

صاحبل َ َل نل
 .231نك ُّل ب َناء رَلاء َف نه َو َعَلى َ
.237
.238

معاوية بن أبي
سفيان

أنس بن مالك

عقبة بن عمرو
األنصاري

عبد هللا بن أبي
طلحة

عمر بن

اعة
نكنلوا َجميعاَ ،وَ تََف هرنقواَ ،فإ هن ال َب َرَك َة َم َع ال َج َم َ

الخطاب

ص َالة الع َشاء اآلخ َرة
نكهنا إ َذا َفَقد َنا اإلن َس َ
ان في َ

ابن عمر
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.239

َّللا ف ككي ال َمس ككجد ال نخب ك َكز
نكهن ككا َنأ نك ك نكل َعَل ككى َعه ككد َرنس ككول ه
وه
اللح َم
َ

عبد هللا بن

.223

ه
َّللا
صك ه
السك َكواري َعَلككى َعهككد َرنسككول ه
كف َبككي َن ه
نكنككا ننن َهككى أَن َن ن
صهلى هللان َعَليل َو َسهل َم
َ

المسلسل

رقم

رقم

الحديث

الصفحة

23

70

قرة بن أياس

146

315

.222

ه
نكنت أَخدم الهنب هي ه
كان إ َذا أ ََرَاد أَن
صلى هللان َعَليكل َو َسكل َمَ ،ف َك َ
َ
ن نن
الَ « :وّلني»
َيغتَس َل َق َ

أبو السمح

40

105

.221

ص ككو َت إن َس ككان
كت َم ك َكع اب ككن نع َم ك َكر ف ككي ج َن ك َ
نكن ك ن
كازةَ ،ف َس ككم َع َ
يحَ ،ف َب َع َ إَليلَ ،فأَس َكتَ نل
َيص ن

ابن عمر

76

185

.220

َّللا َ وَنح ك نكن َنص ك نكب نغ
كب ام ك َأ
كرَة َرنس ككول ه
نكن ك ن
كت َيوم ككا عن ك َكد َزل َن ك َ
َيابا َل َها ب َمغ َرة

109

243

.221

الص َال َة نمتَ َع ّمدا
َ تَت نركي ه

أم أيمن

46

124

.222

صّلي َعَلى اإلن َسان
َ تَ َز ن
ال ال َم َالئ َك نة تن َ

عبيد بن عمير

5

38

.221

ظ َر في كتَاب أَخيل ب َغير إذنل
َ تَستننروا ال نجند َر َمن َن َ

ابن عباس

77

186

145

314

108

241

102

229

53

136

.227
.228
.229
.213
.212

الحار

حرل

بن األبح

أبو أيوب

خر م َن ال َمسجد
َ تَف َعل ارندد َها في َوب َك َحتهى تَ ّ

األنصاري

الوَلد
الحند ن
ام ن
الوالند ب َ
الم َساجدَ ،وَ نيقتَ نل َ
ود في َ
َ تنَق ن

ابن عباس
علي بن أبي

ص َال َة ل َمن َ تَ َش ُّه َد َل نل
َ َ

طالب

ُّ
ص َل
وم َو ال نك هار َ َو ال َب َ
َيأ نك نل ال َ
َ َيبنل نغ ال َعبند
بلَ ،ح َذ ار ل َما

سليمان بن يسار

ينَ ،حتهى َي َد َ َما َ َبأ َس
أَن َي نكو َن م َن ال نمتهق َ
بل ال َبأ نس

346

عطية السعدي
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سهل بن سعد

95

217

135

296

71

179

42

110

.211

الرنجل َوابنل في ال َمجلس»
الرنج نل َبي َن ه
َ َيجل نس ه

.210

ص َالة الع َشاء اآلخ َرة
َ ني َحاف ن
ظ ال نم َناف نق أَرَبع َ
ين َليَلة َعَلى َ

أبو هرلرة

.211

َ َيغندو َيوَم الفطر َحتهى ني َغّد َي أَص َح َاب نل

ابن عمر

.212

يقب ككل هللا ص ككالة

رقم

رقم

يص ككيب األن ككف منه ككا م ككا يص ككيب عكرمة مولي ابن

الجبين

عباس

.211

ه
كارَ ،وال َك ك ككاف نر،
َ َيق َ
ص ك ك َكال َة ال نمس ك ككلم َش ك ككيء إ الح َم ك ك ن
ط ك ك نكع َ
َوال َكل نبَ ،وال َم أرَةن

عائشة

45

123

.217

ض ك ك ك هكن
َلتن َسك ك ك ُّكو هن ُّ
كوه نكمَ ،وَلتنغم ن
وف أَو َلتنط َم َس ك ك ك هكن نو نجك ك ك ن
الصك ك ك نكف َ
ص نارنكم
ص َارنكم أَو َلتنخ َ
طَف هن أَب َ
أَب َ

أبو أمامة

83

198

.218

لم أر رسول هللا صلي هللا عليل وسلم صلي بعد العصر

أم سلمة

11

46

.219

صك َكال َة
صك هكلى هللان َعَليككل َو َسك هكل َم ،نيك َكؤ ّخ نر
كول ه
َلككم َي نكككن َرنسك ن
َ
َّللا َ
جابر بن عبد هللا
ال َمغرب لع َشاءَ ،وَ ََيره

81

.203

لو رأيتوني وابليس ،فأهولت بيدي

أبو سعيد الخدري

39

103

.202

ين
امة ال َمننقوص َ
َلنيد َع هن أ َنناس َيوَم الق َي َ

ابن عمر

30

86

.201

كازة،
َلككي َس ل َ
كور َج َنك َ
طَلككب ندن َيككاَ ،وَلكككن ع َيك َ
كادةن َمككرلضَ ،و نح ن
ضك ن
َّللا».
َوزَل َارةن أَخ في ه

أنس بن مالك

103

231

.200

ط َبي َن َي َديل َوال َح َجر
الصالة بال َخ ّ
َحند نكم في ه
ل َيستَتر أ َ

أنس بن مالك

105

234

.201

َّللا أ ه
َن َشككاه َد
كول ه
َمككا ُّ
كالَ :علمك ن
السك َكرى َيككا َقتَك َ
كت َيككا َرنسك َ
كادةن َقك َ
الص َالة َقليل
ه

أبو هرلرة

25

75

.202

الدين
ال ر َجال ني َنّف نرو َن َعن َه َذا ّ
َما َب ن

ع مان ال قفي

75

184

.201

َما َع َرض نت نقولي َعَلى َع َملي

إبراهيم التيمي

1

31
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.207

يها من َعشكر ذي
َح ُّب إَلى ه
َما من أَيهام أ َ
َّللا أَن نيتَ َعب َهد َل نل ف َ
الح هجة

.208

َما َم َن َعك أَن تَأ نخذي ب َج َوامع ال َك َالم َوَف َواتحل

المسلسل

.209
.213

ظرت إَلى َفر الهنبي َق ُّ
ط
َما َن َ ن
ّ

رقم

رقم

الحديث

الصفحة

أبو هرلرة

138

301

عائشة

38

100

عائشة

143

311

60

152
48

الحار بن عبد

َمن َح ها ال َبي َت أَو اعتَ َم َرَ ،فل َي نكن آخ نر َعهده بال َبيت

هللا

.212

ين
َمن َسم َع ّ
ان م َن ال نم َنافق َ
اء َال ا َفَلم نيجب َك َ
الن َد َ

أبو ز اررة

12

.211

اعة
الهن َهار ا َنتَا َعش َرَة َس َ

عبد هللا بن سالم

19

63

72

180

.210

ام إ ه َعَلى وتر
ول ه
َن َهاني َرنس ن
َّللا أَن أ ََن َ

.211

َنهككى أَن يلككبس السك َكالح فككي بك َكالد اإلسككالم فككي العيك َكدين إ ه
ن ََ ّ ن
َ
أَن َي نكو َن ب َحض َرة ال َعند ّو

.212

َّللا أَن نيستََق َاد في ال َمسجد
ول ه
َن َهى َرنس ن

.211

َّللا إّن ككي
َو ه
َحتهى َي نم هر

.217

وت َعن ال َمسجد
َو ّج نهوا َهذه النبني َ

نج ككام نع ام َأرَت ككي ف ككي ال َي ككوم هال ككذي تَط نه ك نكر في ككل
َ أَ
َيوم

علي بن أبي
طالب

ابن عباس

85

201

حكيم بن حزام

96

219

عقبة بن عامر

21

66

عائشة

67

173

.218

ه
اب الهناس َونلؤذيهم
َحند نكم ،ن هم َيتَ َخطى رَق َ
نيبطئن أ َ

ابن عباس

137

299

.219

ضوء
نيع نيد في ال َج َن َابة َوَ نيع نيد في ال نو ن

ابن عباس

142

310

61

156

.223

عبد الرحمن بن

َين َهى َعن َ َال َ :عن َنق َرة ال نغ َراب

شبل
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188

.79

حدي

رقم 79

190

.83

حدي

رقم 83

192

.82

حدي

رقم 82

194

.81

حدي

رقم 81

197
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رقم الصفحة

.80

حدي

رقم 80

198

.81

حدي

رقم 81

199

.82

حدي

رقم 82

201

.81

حدي

رقم 81

203

.87

حدي

رقم 87

204

.88

حدي

رقم 88

206

.89

حدي

رقم 89

207

.93

حدي

رقم 93

209

.92

حدي

رقم 92

210

.91

حدي

رقم 91

212

.90

حدي

رقم 90

214

.91

حدي

رقم 91

215

.92

حدي

رقم 92

217

.91

حدي

رقم 91

219

.97

حدي

رقم 97

221

.98

حدي

رقم 98

222

.99

حدي

رقم 99

224

.233

حدي

رقم 233

225

.232

حدي

رقم 232

227

.231

حدي

رقم 231

229

.230

حدي

رقم 230

231

353
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الفهارس

رقم الحديث

رقم متسلسل

رقم الصفحة

.231

حدي

رقم 231

233

.232

حدي

رقم 232

234

.231

حدي

رقم 231

236

.237

حدي

رقم 237

239

.238

حدي

رقم 238

241

.239

حدي

رقم 239

243

.223

حدي

رقم 223

246

.222

حدي

رقم 222

249

.221

حدي

رقم 221

250

.220

حدي

رقم 220

252

.221

حدي

رقم 221

255

.222

حدي

رقم 222

257

.221

حدي

رقم 221

260

.227

حدي

رقم 227

262

.228

حدي

رقم 228

266

.229

حدي

رقم 229

268

.213

حدي

رقم 213

271

.212

حدي

رقم 212

271

.211

حدي

رقم 211

273

.210

حدي

رقم 210

275

.211

حدي

رقم 211

176
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رقم الحديث

رقم متسلسل

رقم الصفحة

.212

حدي

رقم 212

178

.211

حدي

رقم 211

279

.217

حدي

رقم 217

282

.218

حدي

رقم 218

283

.219

حدي

رقم 219

285

.203

حدي

رقم 203

286

.202

حدي

رقم 202

289

.201

حدي

رقم 201

292

.200

حدي

رقم 200

293

.201

حدي

رقم 201

294

.202

حدي

رقم 202

296

.201

حدي

رقم 201

298

.207

حدي

رقم 207

299

.208

حدي

رقم 208

301

.209

حدي

رقم 209

304

.213

حدي

رقم 213

305

.212

حدي

رقم 212

307

.211

حدي

رقم 211

310

.210

حدي

رقم 210

311

.211

حدي

رقم 211

312

.212

حدي

رقم 212

314
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الفهارس

رقم الحديث

رقم متسلسل

رقم الصفحة

.211

حدي

رقم 211

315

.217

حدي

رقم 217

318

.218

حدي

رقم 218

320

.219

حدي

رقم 219

323

.223

حدي

رقم 223

324
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فهرس الروا واألن م

الفهارس

ابعاً :فه س ال حاة حاأل م
فهرس الرواة واألعالم

رقم مسلسل

رقم الصفحة

.2

أَبان بن يزلد الع ه
ط نار
َن ن َ َ َ

19

.1
.0

يم ب نن أبي َيح َيى
إب َراه ن

171

ان ال َواسط ُّي
يم ب نن أَح َم َد بن َمرَو َ
إب َراه ن

132

.1
.2

يل بن أبي َحب َيب َة
يم ب نن إس َماع َ
إب َراه ن

108

يم ب نن الَفضل
إب َراه ن

.1
.7

َسد ُّي
إب َراهي نم ن
المنذر بن َعبد هللا األ َ
بن ن

َّللا
يم بن َواقد بن َعبد ه
يم ب نن َعامر بن إب َراه َ
إب َراه ن

103

.8

الهم َدان ُّي
إب َراهي نم ن
المنتَشر بن األَج َد َ
بن نم َح همد بن ن

12

.9
.23

يم بن َهانئ الهني َس نابور ّي
إب َراه َ

032
107

191
01

بن َيزل َد بن َشرلك
إب َراهي نم ن

.22
.21

بن َيزل َد بن َقيس الهن َخع ُّي
إب َراهي نم ن

الربيع الحنظلي
أبو ه

.20

الكوف ُّي
أنَبو َبكر الهنه َشل ُّي ن

118

.21

أَبو َبكر بن َعبد هللا بن دمحم بن أبي َسب َرَة

170

.22

أنَبو َرافع َموَلى َرنسول هللا  ،اسمل إبراهيم وقيل أسلم

021

.21

أبو َرزلن ال َغافقي
ّ

173

.27

أبو سعيد الشامي

.28

أنَبو

.29

أنَبو

81
281

281

الرحمن بن َعوف ُّ
الزهر ُّي
َسَل َم َة ن
بن َعبد ه َ
نشعبة ه
الط هحان َجار األَع َمش
َ

357
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رقم مسلسل

رقم الصفحة

.13

ان
أبو صالح ،اسمل َاز َذ َ

037

.12

طالب ب نن أبي َع َو َان َة
أنَبو َ

111

.11

الصائغ
أنَبو َعامر ه

101

.10

الج َدل ُّي
أنَبو َعبد هللا َ

98

.11

المذحج ُّي
أنَبو نع َبيد َ

231

.12

أبو مروان األسلمي اسمل مغي

213

.11

أنَبو ه َالل ال َع ّك ُّي

131

.17

بن إب َراهي َم بن َك ير الهدوَرق ُّي
أَح َمند ن

02

.18

ف التهيم ُّي
أَح َمند ن
بن إب َراهي َم بن نيو نس َ
أحمد بن الح هجا البكر ُّي ُّ
لي ه
المرَوز ُّي
الشي ُّ
الذه ُّ
َ
َ
باني َ

220

.03

أحمد بن الحسن بن أحمد بن دمحم بن أحمد

08

.02

أَح َمد بن الوليد بن أبان

122

.01

أَح َم َد بن نح َسين

102

.00

الهم َدان ُّي
أَح َمند ن
بن َسعيد بن بشر أنَبو َجعَفر َ

121

.01

صالح
أَح َمند ن
بن َ

217

.02

طارد ُّي
الع َ
أَح َمند ن
الجبهار ،ن
بن َعبد َ

118

.01

الرح َمن بن َوهب بن نمسلم
بن َعبد ه
أَح َمند ن

119

.07

أَح َمد بن َعلي بن ال َع َالء
ّ

031

.19

الم ني التهميم ُّي
َعل ّي بن ن
ه
الراز ُّي
ف ه
نع َم َر ال َعال ن

.08

بن
أَح َمند ن

.09

أَح َمند ب نن

.13

السرح
بن َعمرو بن َعبد هللا بن َعمرو بن ه
أَح َمند ن

358
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121
20
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رقم مسلسل
.12

فهرس الرواة واألعالم
ان
اه َ
أَح َمند ب نن نم َح همد بن َم َ

رقم الصفحة
182

.11

المرَوز ُّي
أَح َمند ن
بن نم َح همد بن نمو َسى ّ
السم َس نار َ

038

.10

أحمد بن دمحم بن نافع

118

.11

الب َغو ُّي
بن َمنيع بن َعبد ه
أَح َمند ن
الرح َمن َ

031

.12

ف بن َخالد بن َسالم
أَح َمند ن
بن نيو نس َ

280

.11

َآد نم ب نن َعلي العجلي
ّ
الحار ُّي
األَزَرق بن َقيس َ

87
80

.18

بن إب َراهي َم بن َمخَلد الحنظلي
اق ن
إس َح ن

93

.19

ان
إس َحاق بن أبي عم َر َ

102

.23

اق ب نن أبي َيح َيى ال َكعب ُّي
إس َح ن

111

.22

الراز ُّي
إس َحاق بن نسَليمان ه

81

.21

بن نم َح همد
اق ن
إس َح ن

283

.20

السنلوَلي
إس َح َ
صور َ
اق بن َمن ن

13

.21
.22

َسد ُّي
إس َماعي نل ن
بن إب َراهي َم بن مق َسم األ َ

10

الس نكون ُّي
يل ب نن زَلاد ه
إس َماع ن

.21

َّللا بن َمس نعود ال َعبد ُّي
يل ب نن َعبد ه
إس َماع ن

78

.27

العنس ُّي
إس َماعي نل ن
بن َعيهاش بن نسَليم َ

111

.17

.28

الصهفار
إس َماعيل بن نم َح همد بن إس َماعيل ،أَبو ع
لي ه
ن َ ّ

131

02

.29

يل بن نمسلم
إس َماع َ

.13

وسى
إس َماع ن
يل ب نن نم َ

277

.12

بن َيزل َد بن َقيس
األَس َوند ن

81

359

111

فهرس الروا واألن م

الفهارس

فهرس الرواة واألعالم

رقم مسلسل
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.11

أَص َب نغ ب نن نن َباتَ َة الهد َارم ُّي

187

.10

أَفَلت بن َخليفة

270

.11

أ ُّنم ال َح َسن َجهد َة أبي َبكر ال َع َدو ّي

180

.12

ضم َرَة
بن ع َياض بن َ
أ ََن نس ن

20

.11

السخت َيان ُّي
أَيُّو نب ن
بن أبي تَمي َم َة ّ

13

.17

الي َمام ُّي ،أنَبو َيح َيى
أَيُّو نب ن
بن نعت َب َة َ

192

.18

أَيُّوب بن نم َح همد بن أَيُّوب الهاشمي

218

.19

ول ،مولى بني أمية
وم ،أو َبانق َ
َبانق ن

171

.73

َبدر بن عمرو بن جراد التهميم ُّي

292

.72

الم َدن ُّي
نبس نر ن
بن َسعيد َ

07

.71

السر ّي
بن ه
بش نر ن

033

.70

المَف ه
ضل بن َحق
بش نر ن
بن ن

178

.71

بشر بن نن َمير

278

.72

اف
بش نر ب نن ه َالل ه
الص هو ن

117

.71

الحار هي
نب َشير بن َي َسارَ ،

20

.77

صائد بن َكعب بن َحرلز الحم َير ُّي
َبقيه نة ن
بن َ
الوليد بن َ

82

.78

َب هك نار ب نن َيح َيى

117

.79

بن َس َو َاد َة
َبك نر ن

039

.83

الم َعافر ُّي
َبك نر ن
بن َعمرو َ

218

.82

ض َر بن نم َح همد المصر ُّي
بن نم َ
َبك نر ن

299

.81

َش ّا القرشي
بن َعبد هللا بن األ َ
نب َكي نر ن

07

361
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.80

صار ُّي
يم ب نن َمح نمود األَن َ
تَم ن

228

.81

الب َنان ُّي
َاب نت ن
بن أَسَل َم ،أنَبو نم َح همد ن

09

.82

َاب نت ب نن نع َم َارَة ال َح َنف ُّي َبصر ٌّي

121

.81

الديل ُّي ،ال َمدين ُّي
َونر ب نن َزلد ّ

212

.87

بن َشهداد
َجام نع ن

118

.88

الم َغّلس
نج َب َارةن ن
بن ن

279

.89

َجب نر ب نن َحبيب

231

.93

اج َة
َجس َرةن بن نت َد َج َ

271

.92

الجعد بن دينار

02

.91

َجعَف نر ب نن نح َميد بن َعبد ال َكرلم بن َف ُّرو َخ

172

.90

بن َربي َع َة بن نش َرحبي َل بن َح َس َن َة الكند ُّي
َجعَف نر ن

79

.91

صار ُّي
َجعَف نر ب نن َعبد ه
َّللا بن ال َح َكم بن َرافع بن س َنان األَن َ

228

.92

بن نم َح همد بن َعلي
َجعَف نر ن
ّ

291
209

.91
.97

ال َحار ن ب نن ربعي
ّ

الهم َدان ُّي
الحار ن ن
َ
بن َعبد هللا َ

103

.98

ان
ال َحار ن ب نن َنب َه َ

280

.99

حازم بن عطاء

101

.233

َحهب نة ب نن نج َولن ال نع َرن ُّي ال نكوف ُّي

123

.232

الر َحب ُّي الحمص ُّي
يب ب نن نع َبيد ه
َحب ن

112

.231

أة بن َور بن نه َبي َرَة الهن َخع ُّي
بن أَر َ
طَ
َح هجا ن ن

220

.230

َح هجا ن ب نن تَميم الجزري أو الواسطي

199

360
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.231
.232

العن َبس ال َحض َرمي
نحجر بن َ
ّ

اليش نكر ُّي
َحر نب ن
بن َشهداد َ

.231

بن َيح َيى بن َحرَمَل نة بن عمران
َحرَمَل نة ن

71
117

.237

نح َرل

.238

بن إب َراهي َم
ان ن
َح هس ن

.223

حماد ه
الوراق
الضّب ّي ن
الك ُّ
ال َح َس نن ن
وفي ّ
بن ّ

.221

البصر ُّي
الح َسن بن يحيى بن هشام ُّ
الرّز ُّي َ
َ

.239

رقم الصفحة

السليحي
بن األَبح
َّ ه ّ

71
112
208

الح َسن البصري
الح َس نن ن
بن أبي َ
َ

212
130

.222

بن َعلي بن نم َح همد
الحسن
ََن ن ّ

.220

اق التُّستَر ُّي
ال نح َسي نن ب نن إس َح َ

278

.221

الحسين بن إسماعيل بن دمحم بن إسماعيل بن
ن

023

112

.222

بن نح َرل
الح َسي نن ن
ن

.221

الص َدائ ُّي
ال نح َسي نن ب نن َعل ّي بن َيز َلد ُّ

.228

ظ َهير الَف َزار ُّي
ال َح َك نم ب نن ن

171

.229

الكوف ُّي
ان نمسلم ن
بن أبي نسَلي َم َ
َح هم ناد ن

82

.213

بن َزلد بن درَهم األَزد ُّي
َح هم ناد ن

29

.212

البصر ُّي
َح هم ناد ن
بن َسَل َم َة بن دي َنار َ

29

.211

ان
صف َو َ
َحي َوةن ن
بن نش َرلح بن َ

17

.227

الح َسن بن َابت بن نقط َب َة
بن َ

288

الصن َعان ُّي
بن َمي َس َرَة ه
ص ن
َحف ن

219
120
213

.210

َحيُّو نن ب نن ال نم َب َارك ال َبصر ُّي

102

.211

اله َجيم ُّي
الحار بن نع َبيد بن نسَلي َم َ
َخالند ن
بن َ
ان ن

201

361

فهرس الروا واألن م

الفهارس

فهرس الرواة واألعالم

رقم مسلسل

رقم الصفحة

.212

صخر بن أبي َجهم
َخالند ب نن إل َي َ
اس بن َ

133

.211

خالد بن خداش

01

.217
.218

َخالند بن مهران أَبو الم َنازل البصر ُّي ه
اء
َ
َ
ن ََ ن ن
الحذ ن

12

بن َيزل َد
َخالند ن

.219

اله َجر ُّي
خالَ نس ن
بن َعمرو َ

137

.203

بن نع َم َرو ال قفي
َ
الخلي نل ن

237

.202

ان األ َنمو ُّي
صين ،أنَبو نسَلي َم َ
َد ناوند ن
بن ن
الح َ

282

.201

ظ
د َين نار أنَبو َعبد ه
َّللا الَق هار ن

198

.200

ان أنَبو َعمرو
َذك َو ن

80

.201

بن َعبد هللا
ان ن
َذك َو ن

112

.202

بن َسعد
َراشند ن

211

.201

السعد ُّي
ه
يع ب نن َبدر التهميم ُّي ه
الرب ن

122

292

.207

الرح َمن َف ُّروخ التهيم ُّي
بن أبي َعبد ه
َربي َع نة ن

133

.208

الد َمشق ُّي
بن َيزل َد أنَبو نش َعيب اإل َياد ُّي ّ
َربي َع نة ن

112

.209

ان
بن مه َر َ
نرَفي نع ن

91

.213

البصر ُّي
َرو نح ن
العالَء الَقيس ُّي َ
بن نع َب َاد َة بن َ

88

.212

الزبير بن نجواتَشير

123

.211

يمة بن مالك
نزَفر بن َو َ

113

.210

َزَكرلها بن أبي َزائ َد َة

121

.211

طالب ه
الطائ ُّي
بن أَخ َزَم ،أنَبو َ
َزلند ن

021

.212

بن َعبد هللا بن نع َم َر
َسال نم ن

293

363

فهرس الروا واألن م

الفهارس

رقم مسلسل
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بن ُّ
ان
النع َمان بن َمرَو َ
نس َرل نا ن

رقم الصفحة
71

.217

صار ُّي
َسعند ن
بن َسعيد بن َقيس بن َعمرو األَن َ

91

.218

عمار بن سعد القرظ
سعد بن ّ

138

.219

ان
بن َكي َس َ
المقنبر ُّي أنَبو َسعد ن
َسعيد َ

032

.223

اليش نكر ُّي
َسعيند ن
بن أبي َع نروَب َةَ ،

91

.222

الحار بن أبي سعيد
َسعيد بن َ

77

.221

الج َمح ُّي
َسعيند ن
الح َكم بن نم َح همد بن َسالم ن
بن َ

78

.220

ن
المخ نزوم ُّي
َسعيند ن
الم َسّيب بن َحز النق َرش ُّي َ
بن ن

030

.221

بن َبشير
َسعيند ن

128

.222

سعيد بن زلد بن درهم

289

.221

َسع نيد ب نن س َنان

81

.227

العزلز
َسعيند ن
بن َعبد َ

212

.228

ان
َسعيد بن ََزَو َ

120

.229

بن َيزل َد الحم َير ُّي
َسعيند ن

99

.213

سعيد مولى يزلد بن نمران

177

.212
.211

اسان ُّي
بن نقتَي َب َة ،أنَبو نقتَي َب َة ن
َسل نم ن
الخ َر َ

021

المخ نزوم ُّي
َسَل َم نة ن
المدين ُّي َ
بن دي َنار َ

128

.210

الحض َرم ُّي التّنع ُّي
َسَل َم نة ن
صين َ
بن نك َهيل بن نح َ

123

.211

سلمى عمة عبد الرحمن بن أبي رافع

020

.212

بن بالَل النق َرش ُّي التهيم ُّي
ان ن
نسَلي َم ن

20

.211

العبهاس ُّي
ان ن
نسَلي َم ن
الهاشم ُّي َ
بن َد ناوَد َ

110
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.217

فهرس الرواة واألعالم
الج نارود
ان ن
نسَلي َم ن
بن َد ناوَد بن َ

رقم الصفحة
021

.218

بن َح هم ناد ه
الزه َران ُّي
بن َد ناوَد ن
ان ن
نسَلي َم ن

120

.219

الحض َرم ُّي
ان ن
نسَلي َم ن
بن زَلاد َ

71

.273

الح هران ُّي
ان ن
نسَلي َم ن
بن َسيف بن َيح َيى بن درَهم َ

111

.272

ان بن َعمرو بن األَح َوص األَزد ّي
نسَلي َم َ

130

.271

الكاهل ُّي
ان َ
بن مه َر َ
ان ن
نسَلي َم ن

92

.270

المؤمني َن َمي نموَن َة
ان ن
نسَلي َم ن
الم َدن ُّي َموَلى أ ّنم ن
بن َي َسار َ

201

.271

ان
بن نع َم َ
َسه نل ن

278

.272

بن َقيس التُّجيب ُّي
نس َولند ن

239

.271

ائي
نش َرل نح ب نن نع َبيد بن نش َرل نح المقر ُّ

291

.277

الورد
نشع َب نة ن
بن َ
الح هجا بن َ

201

.278

َّللا بن َعمرو بن العاص
نش َعي نب بن نم َح همد بن َعبد ه

211

.279

بن أبي َمرَل َم
صال نح ن
َ

209

.283

ان
صال نح ب نن َنب َه َ
َ

111

.282

ص َدَق نة ب نن َخالد
َ

129

.281

بن نسَليم
ان ن
صف َو ن
َ

121

.280

السك َسك ُّي
بن َعمرو بن َهرم ه
ان ن
صف َو ن
َ

211

.281

صفهي نة بن نت زَلاد
َ

191

.282

ه
بن نم َزاحم الهالَل ُّي
اك ن
الض هح ن

103

.281

ضم بن زرَعة ال َحض َرمي
ضم َ
َ
ّ
طار نق ب نن ش َهاب بن َعبد َشمس بن نمسل َم َة األَح َمس ُّي
َ

112

.287
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.288

ان
َ
بن َكي َس َ
ط ناوو نس ن

111

.289

لف ب نن نم َجالد
َ
طر ن

127

.293

طلح نة ب نن َزلد ه
الرّق ُّي
الشام ُّي ن هم ه
َ َ

182

.292

َّللا بن نك َرلز
طل َح َة بن نع َبيد ه
َ

022

.291
.290

طلق بن َعلي بن ال نمنذر ال َح َنف ُّي ال َي َمام ُّي
َ
ّ

191

الجرم ُّي
َعاص نم ن
بن نكَليبَ ،

.291
.292

َّللا
يم بن َواقد بن َعبد ه
َعامر بن إب َراه َ

بن َعبد هللا
َعائ نذ هللا ن

.291

َعائ َشة بنت َعج َرد

022

.297

المنذر الكالبي
َعب ن
هاد ن
بن َ
الع هوام بن نع َم َر بن َعبد هللا بن ن

031

.298

بن َيعنقو َب
َعب ن
هاد ن

292

.299

الج َشم ُّي
عباس ن

207

.133

عباس بن جعفر بن عبد هللا بن الزبرقان البغدادي

102

.132

صار ُّي
هاس ن
َعب ن
بن َسهل بن َسعد األَن َ

90

21
103
190

.131

العن َبر ُّي
هاس ن
العظيم بن إس َماعي َل َ
بن َعبد َ
َعب ن

13

.130

بن َعبد هللا بن أبي عي َسى
هاس ن
َعب ن

02

.131

بن نم َح همد بن َحاتم ُّ
الدور ُّي
هاس ن
العب ن
َ

08

.132

الباهل ُّي
َعبند األَعَلى ن
بن َح هماد بن َنصر َ

232

.131

الجبهار بن عمر
َعبد َ

118

.137

َّللا بن أبي َفرَوَة
َعبند ال َحكيم ب نن َعبد ه

012

.138

صار ُّي
الحميد ن
َعبند َ
بن َجعَفر بن َعبد هللا األَن َ

227
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.139

الرح َمن بن األَزَهر
َعبد ال َحميد بن َعبد ه

79

.123

وفي
َعبد الحميد بن َعبد ه
الرح َمن ،أبو يحيى الحماني ن
الك ُّ

281

.122

الحميد بن َعبد هللا بن َعبد هللا بن أ َنويس
َعب َد َ

91

.121

عبد الرحمن بن أبي رافع

020

.120

الرح َمن ب نن أَزَه َر
َعبند ه

79

.121

الرح َمن بن األَس َود بن يزلد بن قيس الهن َخع ُّي
َعبد ه

27

.122

عبد الرحمن بن ال َبيَل َماني
ّ

222

.127

الرح َمن ب نن َرافع التهنُّوخي
َعبند ه
ّ

.121

.128

ان
َعبند ه
الرح َمن ب نن َح هماد بن عم َر َ

282
211
038

بن زَلاد بن أَن نع َم
َعبند ه
الرح َمن ن

عمار بن سعد القرظ
ه
الرح َمن بن سعد بن ّ
بن َعائذ األَزد ُّي ال ُّ َمال ُّي
ه
الرح َمن ن

138

.129

َعبد

.113

َعبند

.112

الزَناد
َعبند ه
الم َدن ُّي ،اب نن أبي ّ
الرح َمن ن
بن َعبد هللا َ

110

.111

بن َعبد هللا بن نعت َب َة
َعبند ه
الرح َمن ن

117

.110

نمية
َعبد ه
الرح َمن بن نع َمان بن أ ّ

121

.111

عبد الرحمن بن علقمة

118

.112

بن َعمرو
َعبند ه
الرح َمن ن

127

.111

الخ َزاع ُّي
َعبند ه
ان ن
بن ََزَو َ
الرح َمن ن

181

119

.117

العن َبر ُّي
بن َمهد ّي بن َح هسان بن َعبد ه
َعبند ه
الرح َمن ن
الرح َمن َ

02

.118

الم َدن ُّي
َعبند ه
الرح َمن ن
بن نهرنم َز َ

211

.119

بن َه همام بن َنافع الحم َير ُّي
َعبند ه
الرهزاق ن
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.103

ان التهميم ُّي
َعبند ه
الوار بن َسعيد بن َذك َو َ
الص َمد ن
بن َعبد َ

180

.102

َعبد العزلز بن أ ََبان

187

.101

الم َدن ُّي
العزلز ن
َعبند َ
بن أبي َحازم َسَل َم َة بن دي َنار َ

128

.100

بن َعبد هللا بن َيح َيى
العزلز ن
َعبند َ

212

.101

ان ُّ
الزهر ُّي
َعبند ال َعزلز ب نن عم َر َ

108

.102

َّللا بن نع َبيد بن نعَقيل
َعبند ال َعزلز ب نن نم َح همد بن َعبد ه

117

.101

الح هجا
َعبند النقُّدوس ن
بن َ

210

.107

َعبند النقُّدوس ب نن نم َح همد

132

.108

بن أبي الم َخارق
َعبند َ
الكرلم ن
ن

013

.109

الع َنز ُّي
َعبند هللا ن
اله َذيل َ
بن أبي ن

181

.113

العتَك ُّي
الس َكن بن َ
َعبند هللا ن
الفضل َ
بن أبي َبكر َ

182

.112

صار ُّي
بن أبي َ
َعبند هللا ن
طل َح َة َزلد بن َسهل األَن َ

202

.111

الرح َمن
بن إدرل َس بن َيزل َد بن َعبد ه
َعبند هللا ن

21

.110

الحار بن َجزء
َعب َد هللا َ
بن َ

19

.111

بن ُّ
الزَبير بن عي َسى
َعبند هللا ن

122

.112

الصبهاح
بن ه
َعبند هللا ن

121

.111

ظل ُّي
الحن َ
َعبند هللا ن
الم َب َارك بن َواضح َ
بن ن

11

.117

َّللا بن أ ََنس بن َمالك
َّللا ب نن ال نم َهنى ب نن َعبد ه
َعبند ه

102

.118

َّللا بن جعَفر بن أَح َمد بن فارس
َعبد ه

78

.119

الم َدن ُّي
بن َذك َو َ
َعبند هللا ن
ان النق َرش ُّي َ

211

.123

َش ُّا
صين األ َ
َعبند هللا ن
بن َسعيد بن نح َ

110
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.122

فهرس الرواة واألعالم
َّللا ب نن َشبيب بن َخالد بن رفيف الَقيسي
َعبند ه
الفضل بن بهرام الهدارم ُّي
َعبد ه
الرح َمن بن َ
نعَقيل ال هَقف ُّي

رقم الصفحة
283
07

.121

بن
َعبند هللا ن

.120

َّللا ب نن
َعبند ه

.121

الع َدو ُّي
َعبند هللا ن
بن نع َم َر بن َحفص بن َعاصم َ

219

.122

بن نع َم َر بن نم َح همد الَق َرش ُّي
َعبند هللا ن

171

.121

بن َعيهاش بن َعبهاس القت َبان ُّي
َعبند هللا ن

173

.127

الحض َرم ُّي
َعبند هللا ن
بن َلهي َع َة بن نعق َب َة َ

212

.128

بن َمالك
َعبند هللا ن

233

.129

َّللا بن دمحم بن أبي َشي َبة
َعبد ه

91

.113

هان األنصاري
بن نم َح همد بن َجعَفر بن َحي َ
َعبند هللا ن

171

113

.112

َّللا ب نن نم َح همد بن َس هالم
َعبند ه

123

.111

َّللا بن نم َح همد بن َعبد العزلز
َعبد ه

127

.110

بن َمسَل َم َة بن َقع َنب
َعبند هللا ن

287

.111

َّللا ب نن نه َبي َرَة بن أَس َع َد
َعبند ه

99

.112

َّللا ب نن َواقد
َعبند ه

112

.111

بن َوهب بن نمسلم الفهر ُّي
َعبند هللا ن

19

.117

بن َيزل َد األَه َواز ُّي
َعبند هللا ن

218

.118

بن َيزل َد األَه َواز ُّي
َعبند هللا ن

11

.119

عبد هللا بن يزلد الدمشقي

113

.173

اق
َعبد ه
وب بن إس َح َ
َّللا بن َيعنق َ

287

.172

بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ُّ
الزهر ُّي
المجيد ن ن َ
َعبند َ

369
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.171

َعبند
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290

.170

َعبند

العزلز بن أبي َرهواد
المجيد ن
بن َعبد َ
َ
الملك بن المغيرة ه
الطائف ُّي
ن ن َ
َ

222

.171

العزلز بن نج َرلا األموي
الملك ن
بن َعبد َ
َعبند َ

22

.172

الرَقاش ُّي
بن نم َح همد ه
الملك ن
َعبند َ

183

.171

َعبند ال َملك ب نن نم َح همد بن أَي َم َن

287

.177

العبد ُّي
الواحد ن
بن زَلاد َ
َعبند َ

218

.178

العن َبر ُّي
بن َسعيد بن َذك َو َ
الوار ن
ان َ
َعبند َ

180

.179

طب ُّي
ان بن نجب نرو َن النقر ن
بن نسف َي َ
الوار ن
َعبند َ

20

.183

المجيد
الوههاب ن
َعبند َ
بن َعبد َ

12

.182

َّللا بن أبي رافع المدني
نع َبيد ه

282

.181

الضمر ُّي
َّللا ب نن َزحر ه
نع َبيند ه

212

.180

السائب
نع َبيد هللا بن َعبد ه
الرح َمن بن ه

79

.181

الح َنف ُّي
نع َبيند هللا ن
المجيد ،أنَبو َعل ّي َ
بن َعبد َ

012
11

.182

بن نع َم َر بن َحفص بن َعاصم
نع َبيند هللا ن

.181
.187

العبس ُّي
نع َبيند هللا ن
المختَار َ
بن نمو َسى بن أَبي ن
عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد ه
اللي ُّي
نَ
نَ

09

.188

ان
نعت َب نة ب نن َيق َ
ظَ

281

.189

ان بن َراشد
نع َم َ

022

032

.193

بن َعبد هللا التهيم ُّي
ان ن
نع َم ن

282

.192

العبد ُّي
ان ن
نع َم ن
بن نع َم َر بن َفارس بن َلقيط بن َقيس َ

232

.191

بن نم َح همد بن إبراهيم
ان ن
نع َم ن

21
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.190
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عميرة الكند ّي
َعد ّي بن
َ
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19

.191

نعروة بن ُّ
الع هوام
الزَبير بن َ
َ

298

.192
.191

بن أبي َرَباح أَسَل َم النق َرش ُّي
َع َ
اء ن
طن

131

ان األَسَلم ُّي
َع َ
اء ب نن أبي َمرَو َ
طن

.197

اسان ُّي
َع َ
بن أبي نمسلم ،ن
اء ن
الخ َر َ
طن
طاء بن يزلد ه
اللي ُّي
َع َ ن ن َ َ

231

.199
.033

اء ب نن َي َسار
َع َ
طن

121

العوف ُّي ،الكوفي ،أبو الحسن
َعطهي نة ن
بن َسعد بن نج َن َاد َة َ

193

.032

الكلب ُّي
بن َقيس ،أنَبو َيح َيى َ
َعطيه نة ن

112

.198

213
228

.031

الباهل ُّي
ان ن
َعهف ن
بن نمسلم بن عبد هللا َ

020

.030

الس نكون ُّي
نعق َب نة ب نن َخالد ه

110

.031

بن َعمرو بن َعَل َب َة
نعق َب نة ن

98

.032

عكرَم نة أنَبو َعبد هللا النق َرش ُّي

12

.031

الء ب نن ال َحار
ال َع ن

217

.037
.038

ال َع َالء بن َعلي
ّ

بن َقيس بن َعبد هللا
َعلَق َم نة ن

27

.039

اق الَبلخ ُّي
َعل ُّي ب نن إس َح َ

19

.023
.022

اق ،السلمي
َعل ّي بن إس َح َ

99

الح َزهور
علي بن َ

.021

الراز ّي
َعلي بن الحسن بن سلم ه
ّ

.020

182

187

وب ال َموصل ُّي
َعل ُّي ب نن ال نم َعاَفى بن َيعنق َ

370
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.021

َسد ُّي
َعل ُّي ب نن َعابس األ َ

277

.022

علي بن نم َح همد بن أَح َمد بن الحسن

112

.021

َّللا بن بشران
علي بن نم َح همد بن َعبد ه

117

.027

الرّق ُّي
العبد ُّي ه
َعل ُّي ن
بن َمع َبد بن َشهداد َ

111

.028

َعل ُّي ب نن َيز َلد بن أبي هالل

219

.029

ظ بن َعائذ
َع هم نار ب نن َسعد الَق َر ن

138

.013

ان بن نمَف ه
ضل ال َم َدن ُّي
نع َم نر ب نن أ ََب َ

172

.012

دويل
نع َمر بن أح َمد بن إب َراهيم بن َعب َ

120

.011

بن الوليد ه
الشّن ُّي ،أنَبو َسَل َم َة ال َعبد ُّي ال َبصر ُّي
نع َم نر ن َ

033

.010

الهم َدان ُّي
نع َم نر ن
بن َذ ّر بن َعبد هللا بن نزَرَارَة َ

202

.011

نع َم َر بن َشبه َة

271

.012

صالح بن َخي َرَة ال َواسط ُّي
نع َم نر ب نن َ

132

.011

ان األَسَلم ُّي
صه َب َ
نع َم نر ب نن ن

279

.017

ان ب نن َخالد ال نخ َزاع ُّي
عم َر ن

182

.018

صار ُّي
َعم نرو ن
بن َ
الحار بن َيعنقو َب بن َعبد هللا األَن َ

19

.019

َعم نرو ب نن أَوس بن أبي أَوس ال هَقف ُّي ال َم ّك ُّي

222

.003

َعمرو بن جراد التهميم ُّي

291

.002

البصر ُّي
َعم نرو ن
بن دي َنار َ

293

.001

سواد بن األَس َود بن َعمرو
َعمرو بن ّ

213

.000

السهم ُّي
بن نش َعيب بن نم َح همد ه
َعم نرو ن

210

.001

بن َعبد هللا السبيعي
َعم نرو ن

119
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.002
.001

بن َعلي بن َبحر بن َكنيز
عمرو
َ ن ن ّ

الع َدو ُّي
عمرو بن عيسى بن نس َولد بن نه َبي َرَة َ

232

.007

الراسب ُّي
َعم نرو ب نن َمالك ه

171

.008

الم َراد ُّي
َعم نرو ن
بن نم هرَة بن َعبد هللا ن

201

.009

َعم نرو ب نن َواقد ،أنَبو َحفص النق َرش ُّي

190

.013
.012

صار ُّي ال َمازن ُّي
َعم نرو ب نن َيح َيى بن نع َم َارَة األَن َ
عوف بن الحار بن ُّ
الطَفيل بن َسخ َب َرة
َ
َ

232

88
011

.011

بن أبي نج َحيَف َة
َعو نن ن

218

.010

طل َح َة بن نع َبيد هللا
بن َ
عي َسى ن

217

.011

اق
عي َسى ن
بن نيونن َس بن أبي إس َح َ
ه
طاف
بن َخ َ
ان ،أنَبو َسَل َم َة ن
ََالب الَقط ن

133
179

.011

ان الشامي
ََزَو َ

120

.012

.017

الفضل بن د َكين التهيم ُّي ه
لحي
الط ُّ
َ ن ن ن

201

.018

بن نمو َسى
َ
الفض نل ن

219

.019

الع َنز ُّي
ضي نل ن
نف َ
بن َمرنزوق َ

193

.023

الخ َزاع ُّي
المغي َرة بن نح َنين ن
بن نسَلي َم َ
نفَلي نح ن
ان بن أبي ن

71

.022

ف بن َناصح
اسم ن
بن أَص َب َغ بن نم َح همد بن نيو نس َ
َق ن

20

.021

الَقاس نم ب نن َزَكرلها بن د َينار

131

.020
.021

الد َمشق ُّي
بن َعبد ه
الرح َمن ّ
الَقاس نم ن

271

الَقاس نم ب نن ََهنام

.022

الصّديق
الَقاس نم ن
بن نم َح همد بن أبي َبكر ّ

373
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.021

َقتَ َادةن

.027

نقتَي َب نة

.028

الم َزن ُّي
نق هرةن ب نن إ َياس بن ه َالل ن

027

.029

طلق بن َعلي بن ال نمنذر ال َح َنف ُّي ال َي َمام ُّي
َقي نس ب نن َ
ّ

192

.012

َك نير ب نن زَلاد ،أنَبو َسهل ،األَزد ُّي ال َعتَك ُّي ال َبصر ُّي

112

.011

َك ير بن نع َبيد

212

.010

نكرنز ب نن َوَب َرَة ال َحار ُّي

132

.011

بن َماتع الحم َير ُّي
َكع نب ن

212

.012

نكل نوم بن نم َح همد بن أبي سد َرة الحَلبي

211

.011

بن أبي نسَليم بن نزَنيم األ َنمو ُّي
َلي ن ن
ه
الفهم ُّي
بن َسعد بن َعبد ه
الرح َمن َ
اللي ن ن

209
07

.018

بن دي َنار
ك ن
َمال ن

131

.013

.017

السندوس ُّي
ام َة بن َقتَ َاد َة بن َعزلز ه
ن
بن د َع َ
بن َسعيد بن َجميل ال هَقف ُّي
ن

رقم الصفحة

َقي نس ب نن نمسلم ال َج َدل ُّي ،أبو عمرو الكوفي

00
212

12

.019

َّللا
ال نم َهنى ب نن َعبد ه

101

.073

الم ّك ُّي
نم َجاهند ن
بن َجبر ،أنَبو َ
الح هجا َ

209

.072

الخ َوارزم ُّي
بن نمو َسى بن َف ُّروخ ن
نم َجاهند ن

231

.071

الم َوّر الهمداني
نم َحاض نر ن
بن ن
مح ُّل بن خليَف َة ه
الطائي
ن َ
ن
ّ

09

.070

231
171

.071
.072

بن إب َراهي َم بن أ ََبان
نم َح همند ن

ه
الم َدن ُّي
نم َح همند ن
بن إب َراهي َم بن َ
الحار التيم ُّي َ

111

.071

المديني
دمحم بن إبراهيم بن عامر بن إبراهيم
َ ّ

103
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.077

صار ّي
دمحم بن أبي حميد األَن َ

197

.078

السَلم ُّي
بن أبي َعد ّي ُّ
نم َح همند ن

111

.079

بن أَح َم َد بن نح َسين
نم َح همند ن

102

.083

دمحم بن أحمد بن نافع العبدي

031

.082

ان
المنذر بن َد ناوَد بن مه َر َ
نم َح همند ن
بن إدرل َس بن ن

122

.081

نم َح همد بن إسحاق بن إبراهيم

120

.080

اق بن َجعَفر
نم َح همند ن
بن إس َح َ

272

.081

اَان ُّي
اق بن َجعَفر ،ه
الص َ
نم َح همند ن
بن إس َح َ

12

.082

اق بن َي َسار
نم َح همند ن
بن إس َح َ

238

.081

الصائ نغ
بن إس َماعي َل بن َسالم ه
نم َح همند ن

187

.087

يل بن عياش بن سليم
نم َح همند ب نن إس َماع َ

111

.088

دمحم بن الحسن بن دمحم

183

.089

اسان ُّي
نم َح همند ب نن الَفضل بن َعطهي َة ال نخ َر َ

132

.093

الم َب َارك بن َيعَلى
نم َح همند ن
بن ن

191

.092

الع َنزي
نم َح همند ب نن ال نم َهنى بن عبيد َ

98

.091

دمحم بن الوزلر

21

.090

الوليد بن َعامر
نم َح همند ن
بن َ

93

.091

دمحم بن الوليد بن عبد الحميد القرشي

22

.092

ان
ان بن َد ناوَد بن َكي َس َ
بن َب هشار بن نع َم َ
نم َح همند ن

111

.091

العبد ُّي
نم َح همند ن
بن بشر َ

91

.097

ف
وس َ
نم َح همند ب نن بشر بن ني ن

91
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.098

مح همند ن ه
العامل ُّي
بن َبكار بن بالَل َ
نَ

128

.099

بن َحاتم بن يونس
نم َح همند ن

112

.133

نم َح همند ب نن َحبيب بن نم َح همد ال َج نارود ُّي ال َبصر ُّي

128

.132

ان األَزَر نق
نم َح همند ب نن َح هس َ

291

.131

الكوف ُّي
بن َخازم ه
السعد ُّي ن
نم َح همند ن

210

.130

نم َح همد بن نخَليد

292

.131

بن زَلاد األَل َهاني
نم َح همند ن
ّ

82

.131

ان األَن َبار ُّي
نم َح همند ب نن نسَلي َم َ

177

.137

ان بن َمس نمول
نم َح همند ب نن نسَلي َم َ

171

.132

الباهل ُّي
نم َح همد بن َسَل َم َة بن عبد هللا َ

238

.138

بن سيرل َن األنصاري
نم َح همند ن

13

.139

البغ َداد ُّي ،أنَبو َبكر
نم َح همند ن
صالح َ
بن َ

023

.123

الصن َعان ُّي
بن َعبد األَعَلى ه
نم َح همند ن

201

.122

العامر ُّي
بن َعبد ه
نم َح همند ن
الرح َمن َ

191

.121

الزَناد
نم َح همند ب نن َعبد ه
الرح َمن بن أبي ّ

100

.120

ان
نم َح همد بن َعبد ه
الرح َمن بن َوَب َ

19

.121

بن َعبد هللا بن ه
صار ُّي
نم َح همند ن
الم َنى األَن َ
ن

102

.122

دمحم بن َعبد هللا بن المهاجر ُّ
الش َعي ُّي النصري

113

.121

بن َعبد هللا ب نن نرستَل ه
الضّب ُّي
نم َح همند ن

171

.127

بن َعبد هللا بن نم َح همد بن َحمند َويل
نم َح همند ن

12

.128

بن َعبد هللا بن مسلم ُّ
الزهر ُّي
نم َح همند ن
ن

376
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.129

نمهي َة
نم َح همند ن
بن نع َبيد بن أبي أ َ

022

.113

الم ّكي
محمد بن علي
ن َ هن ن َ ّ َ ّ

121

.111

البغدادي
البختَر ّي بن نمدرك
ُّ
دمحم بن َعمرو بن َ
مح همد بن عوف بن سفيان ه
الطائ ُّي
ن ََ
نَ ن ن َ

110

.111

بن عي َسى بن َنجيح
نم َح همند ن

208

.112

.110

298

الواقد ُّي
نم َح همند ن
بن نع َم َر َ

117

.112

ان ه
الضّب ُّي
ضيل بن ََزَو َ
بن نف َ
نم َح همند ن

130

.111

بن َكعب بن نسَليم النق َرظ ُّي
نم َح همند ن

287

.117

نم َحمد بن نكَليب

121

.118

ان
اه َ
نم َح همد بن َم َ

182

.119

نم َح همد بن نم َح همد بن أَحمد بن إس َحاق

120

.103
.102

دمحم بن دمحم بن َمحمش بن علي بن َد ناود الفقيل
ّ

183

دمحم بن َمخَلد بن حفص

.101

بن نمسلم بن نع َبيد هللا
نم َح همند ن

122
201

.100

صهفى بن نبهنلول النق َرش ُّي
نم َح همند ن
بن نم َ

81

.101

نم َح همند ب نن َمع َمر بن ربعي
ّ

028

.101

بن َو ه
ضاح بن َبزلع
نم َح همند ن

20

.107

نم َح همند ب نن َيح َيى بن أبي َحاتم األَزد ُّي

012

.108

الع َدن ُّي
نم َح همند ن
بن َيح َيى بن أبي نع َم َر َ

033

.102

.109

نم َح همند ب نن َمي نمون

291

صار ُّي
بن َيح َيى بن َحب َ
نم َح همند ن
هان األَن َ

377
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.113

بن س َنان
ف بن َمعق نل ن
نم َح همند ن
بن َيعنقو َب بن نيو نس َ

08

.112

ف بن َواقد
نم َح همند ن
بن نيو نس َ

02

.111

نم َخار نق ب نن َخل َيف َة

200

.110

الخير
بن َعبد هللا أنَبو َ
َمرَند ن

17

.111

بن َسالم
ان ن
َمرَو ن

291

.112

مروان بن مح همد بن ح هسان األَسد ُّي ه
طر ُّي
الطا َ
َ
َ َ ن ن نَ
َ

07

.111

نم هس َة األَزدهي نة

111

.117

َسد ُّي
نم َسهدند ن
بن نم َسرَهد بن نم َسرَبل األ َ

270

.118

الفلسطيني
اللخمي
َم َس هرة بن َمع َبد
ُّ
ُّ

230

.119

بن األَج َد بن َمالك ال َهم َدان ُّي
َمس نرو نق ن

93

.123

مسعود بن واصل ،األزرق

031

.122
.121

بن إب َراهي َم
نمسل نم ن

280

ان ه
الضّب ُّي
نمسل نم ب نن َكي َس َ

277

.120

هب ب نن َشرلك
ال نم َسي ن

278

.121

الع َدوهي نة
نم َعا َذةن بن نت َعبد هللا ،أ ُّنم ه
الصه َباء َ

180

.122

مشقي
اع َة ه
الد ُّ
السالم ُّي ّ
نم َع ن
ان ب نن رَف َ

272

.121

بن نح َديا بن َجف َن َة الكند ُّي
نم َعاوَي نة ن

239

.127

صالح بن نح َدير
نم َعاوَي نة ن
بن َ

217

.128

الم َزن ُّي
نم َعاوَي نة ن
بن نق هرَة بن إ َياس بن هالَل ن

027

.129

بن َراشد األَزد ُّي ،مو هم أنَبو نعرَوَة البصري
َمع َم نر ن

11

.113

ال نمغ َيرةن ب نن أبي ال نح ّر الكند ّي

71
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.112

بن َد ناوَد بن عي َسى بن َتليد المصر ُّي
مق َد نام ن

112

.111

الد َمشق ُّي
َمك نحول ّ

93

.110

من َد نل ب نن َعلي
ّ

279

.112

السَلم ُّي
المعتَمر أنَبو َعتهاب ُّ
صونر ن
بن ن
َمن ن

.111

272

منصور بن أبي نم َزاحم

021

.111

نمو َسى بن إس َماعي َل المنَقر ّي

12

.117

َّللا بن َكعب بن َمالك
موسى بن َشي َبة بن َعمرو ب نن َعبد ه

122

.118

ه
الم َدن ُّي
بن َ
نمو َسى ن
طل َح َة بن نع َبيد هللا التيم ُّي َ

282

.119

صار ُّي
الكوفي
ُّ
الخط ُّ
وسى بن َعبد هللا بن يزلد َ
مي األَن َ
نم َ

021

.173

بن نعق َب َة بن أبي َعيهاش النق َرش ُّي
نمو َسى ن

10

.172

يم التهيم ُّي
نم َ
وسى ب نن نم َح همد بن إب َراه َ

111

.171

وسى بن َمي َس َرَة
نم َ

131

.170

العامر ُّي
بن َورَد َ
نمو َسى ن
ان َ

012

.171

الرح َمن
الع َدو ُّي ،أنَبو َعبد ه
نم َؤ هم نل ن
بن إس َماعي َل َ

029

.172

َمي نمون أنَبو َحم َزَة

031

.171

الج َزر ُّي
بن مه َر َ
َمي نمو نن ن
ان َ

199

.177

الكالعي
َنافع بن يزلد َ

78

.178

نافع ،أبو عبد هللا المدني ،مولي ابن عمر

11

.179

َنائ نل ب نن َنجيح

132

.183

السند ُّي
بن َعبد ه
َنجي نح ن
الرح َمن ّ

271

.182

طرلف
َنص نر ب نن َ

112
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.181
.180

ان
صه َب َ
َنص نر ن
بن َعل ّي بن َنصر بن َعل ّي بن ن

الرح َمن
الهنض نر ب نن َعبد ه

.181

بن نع َبيد ،أنَبو َبرَزَة األَسَلم ُّي
َنضَل نة ن

181

.182

ُّ
ان ب نن أَح َم َد بن نعيم بن أبان
النع َم ن

182

.181

الخ َزاع ُّي
بن َح هماد بن نم َعاوَي َة ن
نن َعي نم ن
الهن ههاس بن َقهم ،أَبو الخ ه
طاب
ن َ

023

.188

اساني
َنه َش نل ب نن َسعيد الخر
نَ َ ّ

.193

هارون بن مسلم

027

.192

المرَوز ُّي
َه نارو نن ن
بن َمع نروف َ

19

.191

الب َجل ُّي
بن نسف َي َ
نه َرل نم ن
ان َ

12

.190
.191

بن أبي َعبد هللا َسن َبر
ام ن
ه َش ن

98

صير بن َمي َس َرَة بن أ ََبان
ام ن
بن َع همار بن نن َ
ه َش ن

292

.192

اف
الل ب نن َي َس َ
ه ن

201

.187

.189

.191
.197

133
281

031
103

ان
بن َعبد هللا بن َمرَو َ
َه نارو نن ن

212

الرح َمن ُّ
الدور ُّي
بن َخَلف بن نم َح همد بن َعبد ه
الهي َ نم ن
َ

صار ُّي ال َم َدن ُّي
َواس نع ب نن حبان بن نمنقذ بن َعمرو األَن َ

131
88

.198

اليش نكر ُّي
اء ن
بن نع َم َر بن نكَليب َ
َورَق ن

212

.199

الوضاح بن عبد هللا

00

.233

الج هراح بن َمليح بن َعد ّي
َوكي نع ن
بن َ

70

.232

بن نمسلم القرشي
الوليند ن
َ

21

.231

بن أبي َك ير
َيح َيى ن

17
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.230

.232

َيح َيى بن إس َحاق بن َعبد هللا بن أبي طلحة األَنصار ّي
يحيى بن الوليد ه
الطائي
َ َ
َ
ّ
بن أَيُّو َب
َيح َيى ن

.231

الوادع ُّي
َيح َيى ن
بن َزَكرلها بن أبي َزائ َدةَ َ

11

.237

هان
َيح َيى ب نن َسعيد بن َحي َ

01

.238

بن َسعيد بن َف ُّروخ
َيح َيى ن

227

.231

202
231
213

.239

بن َسعيد بن َقيس األنصاري
َيح َيى ن

22

.223

َيح َيى ب نن َسَل َم َة بن نك َهيل ال َحض َرم ُّي ال نكوف ُّي

123

.222

َيح َيى ب نن َعبد ال َملك بن أبي نَن َية

91

.221

الرح َمن التهميم ُّي
بن َيح َيى بن َبكر بن َعبد ه
َيح َيى ن

10

.220

بن َيع َم َر
َيح َيى ن

228

.221

يحيي بن معين بن عون

11

.222

بن أبي َحبيب المصر ُّي
َيزلند ن

17

.221

الهاشم ُّي
َيزلند ن
بن أبي زَلاد َ

130

.227

البصر ُّي
بن نح َميد ُّ
َيزلند ن
الض َبع ُّي َ

122

.228

َيز نلد ب نن َعبد ال َملك بن ال نمغ َيرة بن َنوَفل

122

.229

الد َمشق ُّي
ان ّ
َيز نلد ب نن نم َر َ

177

.213

وب بن أبي َزل َن َب
َيعنق َ

271

.212

وب ب نن ال َوليد بن عبد هللا بن أبي هالل
َيعنق ن

010

.211

بن نح َميد بن َكاسب
َيعنقو نب ن

73

.210

الكوف ُّي
بن نمو َسى بن َراشد ن
ف ن
نيو نس ن
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.211

العبد ُّي
نيونن نس ن
بن نع َبيد بن دي َنار َ

02

.212

بن نم َح همد بن نمسلم ،البغدادي
نيونن نس ن

28

.211

بن َمي َس َرَة بن َحل َبس
نيونن نس ن

190

.217

ون نس ب نن َنافع
ني ن

112

.218

الن َجاد
بن َيزل َد بن أبي ّ
نيونن نس ن

181
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خامساً :فه س املصاد حامل اجع
 .2القرآن الكرلم.
 .1ابككن رجككب الحنبلككي وأ كره فككي توضككيح عقيككدة السككلف ،الككدكتور عبككد هللا بككن سككليمان الغفيلككي،
دار المسير ،الطبعة األولي 2128ه ،رسالة دكتوراه منشورة.
 .0اآل ككار ،ألب ككو يوس ككف يعق ككوب ب ككن إبك كراهيم ب ككن حبي ككب ب ككن س ككعد ب ككن حبت ككة األنص ككاري (ت:
281هك) ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت.

 .1اآل ك ككار ،دمحم بكككن الحسكككن الشك ككيباني ،تحقيك ككق :أبكككو الوفك ككا األفغكككاني ،دار النشك ككر :دار الكتك ككب
العلمية ،بيروت – لبنان.
 .2أ ككر اخككتالف األسككانيد والمتككون فككي اخككتالف الفقهككاء ،المؤلككف :مككاهر ياسككين فحككل  ،أصككل
الكتاب :رسالة دكتوراة  ،دار الكتب العلمية ،بيروت  ،عام النشر 2103 :هك 1339 -م .

 .1اآلح ك ككاد والم ك ككاني ،ب ك ككن أب ك ككي عاص ك ككم ،أحم ك ككد ب ك ككن عم ك ككرو ب ك ككن الض ك ككحاك ب ك ككن مخل ك ككد (ت:
187هك) ،تحقيق :باسم فيصل الجوابرة ،دار الراية ،الرلاض ،ط أولى2122 ،هك.
خرج ك ك كل البخك ك ككاري
خر مك ك ككن األحادي ك ك ك المختك ك ككارة ممك ك ككا لك ك ككم ي ّ
 .7األحادي ك ك ك المختك ك ككارة أو المسك ك ككت ّ
ومسك ك ككلم فك ك ككي صك ك ككحيحيهما ،لضك ك ككياء الك ك ككدين دمحم بك ك ككن عبدالواحك ك ككد المقدسك ك ككي (ت110 :ه ك ك كك)،
تحقي ك ك ككق :مع ك ك ككالي األس ك ك ككتاذ عب ك ك ككدالملك ب ك ك ككن عب ك ك ككدهللا ب ك ك ككن ده ك ك ككيش ،دار خض ك ك ككر للطباع ك ك ككة

والنشر والتوزلع ،الطبعة ال ال ة 2113 ،هك.

وزج ك ك ككاني ،إبك ك ك كراهيم ب ك ك ككن يعق ك ك ككوب (ت129 :هك ك ك كك) ،تحقي ك ك ككق :ص ك ك ككبحي
للج َ
 .8أحك ك ك كوال ّ
الرج ك ك ككال ،ن
ّ
الرسالة ،بيروت2132 ،هك.
السامر
ائي ،مؤسسة ّ
ّ نّ ّ
 .9األدب المفرد ،دمحم بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ،أبكو عبكد هللا (ت121 :هكك)،
تحقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،دار البشائر اإلسالمية – بيروت ،الطبعة :ال ال ة2139 ،ه.

.23

إرش ك ككاد القاص ك ككي وال ك ككداني إل ك ككى تك ك كراجم ش ك ككيوخ الطب ارن ك ككي ،أب ك ككو الطي ك ككب ن ك ككايف ب ك ككن

ص ك ككالح ب ك ككن عل ك ككي المنص ك ككوري ،الناش ك ككر :دار الكي ك ككان  -الرل ك ككاض ،مكتب ك ككة اب ك ككن تيمي ك ككة –

اإلمارات.
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كاد ف ك ك ككي معرفك ك ك ككة علم ك ك ككاء الحك ك ك ككدي  ،ألب ك ك ككي يعلك ك ك ككى الخليل ك ك ككي ،الخليك ك ك ككل ب ك ك ككن عبك ك ك ككدهللا
 .22اإلرش ك ك ك ن
ّ
الرشك ك ك ككد،
محمك ك ك ككد سك ك ك ككعيد عمك ك ك ككر إدرلك ك ك ككس ،مكتبك ك ك ككة ُّ
ابك ك ك ككن أحمك ك ك ككد (ت111 :ه ك ك ك كك) ،تحقيك ك ك ككقّ :
الرلاض ،الطبعة األولى2139 ،هك.
ّ

 .21األسك ك ك ككامي والكنك ك ك ككى ،ألبك ك ك ككي أحمك ك ك ككد الحك ك ك ككاكم (ت078 :ه ك ك ك كك) ،تحقيك ك ك ككق :يوسك ك ك ككف بك ك ك ككن دمحم
الدخيل ،دار الغرباء األ رلة بالمدينة المنورة ،الطبعة األولى 2991 ،م.

 .20ا س ك ك ك ك ككتيعاب ف ك ك ك ك ككي معرف ك ك ك ك ككة األص ك ك ك ك ككحاب ،ب ك ك ك ك ككن عب ك ك ك ك ككد الب ك ك ك ك ك ّكر ،يوس ك ك ك ك ككف ب ك ك ك ك ككن عب ك ك ك ك ككدهللا
(ت110 :ه ك ك كك) ،تحقي ك ك ككق :علك ك ككي دمحم البج ك ك ككاوي ،دار الجي ك ك ككل ،بيك ك ككروت ،الطبع ك ك ككة األول ك ك ككى،
 2121هك.
 .21أسككد الغابككة فككي معرفككة الصككحابة ،لإلمككام أبككي الحسككن عككز الككدين ابككن األ يككر علككي بككن دمحم

الج ككزري ،تحقي ككق :عل ككي دمحم مع ككوض وع ككادل أحم ككد عب ككد الموج ككود ،دار الكت ككب العلمي ككة –
بيروت ،الطبعة األولى ،سنة (2122هك 2991 -م).

الح َس ك ككين (ت128 :هك ك كك) ،تحقيك ك كق :عب ك ككدهللا ب ك ككن
 .22األس ك ككماء والص ك ككفات ،للبيهق ك ك
كي ،أحم ك ككد ب ك ككن ن
ّ
دمحم الحاشدي ،مكتبة السوادي ،جدة ،الطبعة األولى 2120 ،هك.
الصك ك ك ككحابة ،بك ك ك ككن حجك ك ك ككر العسك ك ك ككقالني ،أحمك ك ك ككد بك ك ك ككن علك ك ك ككي (ت:
 .21اإلصك ك ك ككابة فك ك ك ككي تمييك ك ك ككز ه
ّ
821ه ك ك ك كك) ،تحقي ك ك ك ككق :ع ك ك ك ككادل أحم ك ك ك ككد عبك ك ك ككد الموج ك ك ك ككود وعل ك ك ك ككى دمحم مع ك ك ك ككوض ،دار الكت ك ك ك ككب
العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى2122 ،هك.

 .27األعك ك ك ككالم ،للزركلك ك ك ككي ،خيك ك ك ككر الك ك ك ككدين بك ك ك ككن محمك ك ك ككود بك ك ك ككن دمحم (ت2091:ه ك ك ك كك) ،دار العلك ك ك ككم
لماليين ،الطبعة الخامسة عشر1331 ،م.
 .28ا َتب ك ككاط بم ك ككن رم ك ككي م ك ككن ال ك ككرواة بك ك كا ختالط ،لبره ك ككان ال ك ككدين الحلب ك ككي ،المع ك ككروف بس ك ككبط
اب ك ككن العجم ك ككي ،إبك ك كراهيم ب ك ككن دمحم ب ك ككن خلي ك ككل (ت812 :هك ك كك) ،تحقي ك ككق :ع ك ككالء ال ك ككدين عل ك ككي

رضا ،دار الحدي  ،القاهرة ،الطبعة األولى2988 ،م.

لم َغلطك ك ككاي بك ك ككن َقلك ك ككيا بك ك ككن عبك ك ككدهللا (ت:
 .29إكمك ك ككال تهك ك ككذيب الكمك ك ككال فك ك ككي أسك ك ككماء ّ
الرجك ك ككال ،ن
محم ك ككد ،وأس ك ككامة ب ك ككن إبك ك كراهيم ،الف ك ككاروق الحدي ك ككة للطباع ك ككة
711هك ك كك) ،تحقي ك ككق :ع ك ككادل ب ك ككن ّ
النشر ،الطبعة األولى2111 ،هك.
وّ
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 .13أمالي ابن بشران ،ألبو القاسم عبد الملك بن دمحم بن عبد هللا بن بشران بن دمحم بن بشران
بن مهران البغدادي (ت103 :هك) ،تحقيق أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي،

الناشر :دار الوطن ،الرلاض ،الطبعة :األولى 2128 ،هك.
 .12أمك ك ككالي المح ك ك ككاملي  -رواي ك ك ككة ابك ك ككن يحي ك ك ككى البي ك ك ككع ،أب ك ك ككو عبك ك ككد هللا البغ ك ك ككدادي الحس ك ك ككين ب ك ك ككن
إسك ككماعيل بك ككن دمحم بك ككن إسك ككماعيل بك ككن سك ككعيد بك ككن أبك ككان الضك ككبي المحك ككاملي (ت003 :ه ك كك)،

تحقيك ك ككق :د .إب ك ك كراهيم القيسك ك ككي ،الناشك ك ككر :المكتبكك ككة اإلسك ك ككالمية ,دار اب ك ككن الق ك ككيم -عمك ك ككان ،-

الطبعة :األولى2121 ،ه.
 .11إنبكاء الغمكر بأبنكاء العمكر فكي التكارلخ ،لإلمكام شككهاب الكدين أبكي الفضكل أحمكد بكن علكي ابككن
حجككر العس ككقالني ،تحقي ككق :دمحم عب ككد المعي ككد خ ككان ،دار الكت ككب العلمي ككة  -بي ككروت لبن ككان،

الطبعة ال انية ،سنة (2131هك 2981 -م).
محم ك ككد (ت211 :هك ك كك) ،تحقي ك ككق :عب ك ككدالرحمن اب ك ككن
للس ك ك
 .10األنس ك ككاب ،ه
كمعاني ،عب ك ككدالكرلم ب ك ككن ّ
ّ
يحي ك ك ككى المعلم ك ك ككي اليم ك ك ككاني وَيك ك ك كره ،مجل ك ك ككس دائك ك ك كرة المع ك ك ككارف الع ماني ك ك ككة -حي ك ك ككدر آب ك ك ككاد،
الطبعة األولى2081 ،هك.
 .11األوائ ك ككل بكك ككن أبكك ككي عاصكك ككم ،أب ك ككو بكك ك ككر بكك ككن أبكك ككي عاص ك ككم وه ك ككو أحم ك ككد ب ك ككن عمك ك ككرو بكك ككن
الضك ك ك ككحاك بك ك ك ككن مخلك ك ك ككد الشك ك ك ككيباني (ت187 :ه ك ك ك كك) ،تحقيك ك ك ككق :دمحم بك ك ك ككن ناصك ك ك ككر العجمك ك ك ككي،
الناشر :دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي – الكولت.

 .12األوس ككط ف ككي الس ككنن واإلجم ككا وا خ ككتالف ،لإلم ككام أب ككي بك ككر دمحم ب ككن إبك كراهيم ب ككن المن ككذر
النيسككابوري ،تحقيككق :أبككو حمككاد صككغير أحمككد بككن دمحم حنيككف ،دار طيبككة للطباعككة والنش ككر
والتوزلع – الرلاض ،الطبعة األولى ،سنة 2132هك.

 .11بح ككر ال ككدم ف ككي م ككن تكل ككم في ككل اإلم ككام أحم ككد بم ككدح أو ذم ،ليوس ككف ب ككن حس ككن عب ككد اله ككادي
(ت939 :هك ك كك) ،تحقي ك ككق :ال ك ككدكتورة روحي ك ككة عب ك ككد ال ك ككرحمن الس ك ككويفي ،الناش ك ككر :دار الكت ك ككب
العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى 2120 ،هك.

الزهخ ك ك ك ك ككار ،المع ك ك ك ك ككروف بك ك ك ك ك كك« :مس ك ك ك ك ككند الب ك ك ك ك ك هكزار» ،للب ك ك ك ك ك هكزار ،أحم ك ك ك ك ككد ب ك ك ك ك ككن عم ك ك ك ك ككرو
 .17البح ك ك ك ك ككر ّ
(ت191 :ه ك ك كك) ،تحقيك ك ككق :محفك ك ككوظ الك ك ك هكرحمن زلك ك ككن هللا ،مكتبك ك ككة العلك ك ككوم والحكك ك ككم ،المدينك ك ككة

المنورة ،الطبعة األولى2121 ،هك.
ّ
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النهاي ك ككة ،ب ك ككن ك ي ك ككر ،إس ك ككماعيل ب ك ككن عم ك ككر ب ك ككن ك ي ك ككر (ت771 :هك ك كك) ،تحقي ك ككق:
 .18البداي ك ككة و ّ
عبدهللا التركي ،دار هجر ،الطبعة األولى2127 ،هك.
ّ

 .19بغية الباح

عن زوائد مسند الحار  ،أبو دمحم الحار بن دمحم بن داهر التميمي البغدادي

الخصيب المعروف بابن أبي أسامة (المتوفى181 :هك) ،المنتقي :أبو الحسن نور الدين

علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر الهي مي (المتوفى 837 :هك) ،تحقيق :د .حسين

أحمد صالح الباكري ،الناشر :مركز خدمة السنة والسيرة النبوية  -المدينة المنورة ،الطبعة:
األولى.2120 ،
 .03تككارلخ ابككن يككونس المصككري ،لعبككد الككرحمن بككن أحمككد بككن يككونس الصككدفي ،أبككو سككعيد (ت:
017هك) ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة :األولى 2112 ،هك.

 .02ت ك ك ككارلخ أس ك ك ككماء ال ّق ك ك ككات ،ب ك ك ككن ش ك ك ككاهين ،عم ك ك ككر ب ك ك ككن ش ك ك ككاهين (ت082 :هك ك ك كك) ،تحقي ك ك ككق:
ام ّرائي ،الهدار السلفية ،الهند ،الطبعة األولى2131 ،هك.
صبحي الس
ه ن ّ
 .01تك ك ككارلخ أسكك ككماء الضك ك ك ّكعفاء والكك ك ككذأبين ،بكك ككن شكك ككاهين ،عمك ك ككر ب ك ككن ش ك ككاهين (ت082 :ه ك ك كك)،
تحقيق :عبدالرحيم دمحم أحمد القشقري ،الطبعة األولى2139 ،هك.
 .00تارلخ أصبهان = أخبار أصبهان ،أبو نعيم أحمد بن عبد هللا األصبهاني (ت103 :هك)،
تحقيق :سيد كسروى حسن ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى 2123 ،هك.

محمك ك ك ك ك ككد بك ك ك ك ك ككن أحمك ك ك ك ك ككد
ووفيك ك ك ك ك ككات المشك ك ك ك ك ككاهير واألعك ك ك ك ك ككالم ،للك ك ك ك ك ك
 .01تك ك ك ك ك ككارلخ اإلسك ك ك ك ك ككالم ّ
كذهبيّ ،
ّ
(ت718 :ه ك ك ك كك) ،تحقيك ك ك ككق :بشك ك ك ككار ع ك ك ك كواد معك ك ك ككروف ،دار الغك ك ك ككرب اإلسك ك ك ككالمي ،بيك ك ك ككروت،
الطبعة األولى1330 ،م.
محمك ك ككد بك ك ككن إسك ك ككماعيل
الصك ك ككغير» ،للبخك ك ككار ّيّ ،
 .02التك ك ككارلخ األوسك ك ككط ،المسك ك ك ّكمى ب ك ك كك« :التك ك ككارلخ ّ
(ت121 :هك) ،تحقيق :محمود إبراهيم زايد ،دار المعرفة ،بيروت.
 .01التك ككارلخ الكبيك ككر ،المعك ككروف بتك ككارلخ ابك ككن أبك ككي خي مك ككة ،ألبك ككي بكك ككر أحمك ككد بك ككن أبك ككي خي مك ككة

(ت179 :ه ك كك) ،تحقيك ككق :صك ككالح بك ككن فتحك ككي هك ككالل ،الفك ككاروق الحدي ك ككة للطباعك ككة والنشك ككر،
القاهرة ،الطبعة األولى2117 ،هك.

كدالرحمن
محمك ك ككد بك ك ككن إسك ك ككماعيل (ت121 :ه ك ك كك) ،تحقيك ك ككق :عبك ك ك ه
 .07التك ك ككارلخ الكبيك ك ككر ،ن
للبخك ك ككار ّيّ ،
لمعّلمي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،طبعة 2981م.
بن يحيى ا
ن ّ
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 .08تارلخ المدينة بن شبة ،عمر بن شبة (واسكمل زلكد) بكن عبيكدة بكن رلطكة النميكري البصكري،
أبو زلد (ت111 :هك) ،تحقيق :فهيم دمحم شلتوت ،عام النشر 2099 :هك.

 .09تارلخ جرجان ،لإلمام أبي القاسم حمزة بن يوسف الجرجاني ،تحقيق :دمحم عبد المعيد خكان،
عالم الكتب – بيروت ،الطبعة :الرابعة  2137هك.
 .13تك ككارلخ دمش ك ككق ،ب ك ككن عس ك ككاكر ،عل ك ككي ب ك ككن الحس ك ككن ب ك ككن هب ك ككة هللا (ت272 :هك ك كك) ،تحقي ك ككق:
عمرو بن َرامة العمروى ،دار الفكر ،بيروت2122 ،هك.

 .12ت ك ك ك ك ككارلخ ع م ك ك ك ك ككان ب ك ك ك ك ككن س ك ك ك ك ككعيد الك ك ك ك ك كهدارمي (ت183 :هك ك ك ك ك كك) ع ك ك ك ك ككن يحي ك ك ك ك ككى ب ك ك ك ك ككن مع ك ك ك ك ككين
ّ
محمك ك ككد نك ك ككور سك ك ككيف ،دار
(ت100 :ه ك ك كك) فكك ككي تج ك ك كرلح الك ك ك ُّكرواة وتعك ك ككديلهم ،تحقيك ك ككق :أحمك ك ككد ّ
المأمون للت ار  ،دمشق2133 ،هك.

طانهك ككا العلمك ككاء مك ككن َيك ككر أهلهك ككا ووارديهك ككا،
السك ككالم وأخبك ككار محك ك ّكد يها وذكك ككر نق ّ
 .11تك ككارلخ مدينك ككة ه
كدادي ،أحمك ك ك ك ك ك ك ك ككد بك ك ك ك ك ك ك ك ككن علك ك ك ك ك ك ك ك ككي
المعك ك ك ك ك ك ك ك ككروف ب ك ك ك ك ك ك ك ك كك"تارلخ بغك ك ك ك ك ك ك ك ككداد" ،للخطيك ك ك ك ك ك ك ك ككب البغك ك ك ك ك ك ك ك ك ّ
بش ك ك ك ككار ع ك ك ك ك هكواد مع ك ك ك ككروف ،دار الغ ك ك ك ككرب اإلس ك ك ك ككالمي ،الطبع ك ك ك ككة
(ت110 :هك ك ك ك كك) ،تحقي ك ك ك ككقّ :
ّ
األولى2111 ،هك.

محمك ككد بك ككن حك ككاتم الك ك ُّكدور ّي
 .10التك ككارلخ ،ليحيك ككى بك ككن معك ككين (ت100 :ه ك كك) ،روايك ككة العبك ككاس بك ككن ّ
محم ك ك ككد ن ك ك ككور س ك ك ككيف ،مرك ك ك ككز البحك ك ك ك العلم ك ك ككي واحي ك ك ككاء
(ت172 :هك ك ك كك) ،تحقي ك ك ككق :أحم ك ك ككد ّ
الت ار اإلسالمي ،مكة المكرمة2099 ،هك.
ّ

 .11تحفكة األشكراف بمعرفكة األطكراف ،لإلمكام أبكي الحجكا جمكال الكدين يوسكف بكن عبكد الكرحمن
القيمكة ،الطبعكة ال انيكة،
المزي ،تحقيق :عبد الصمد شرف الدين ،المكتب اإلسالمي ،والكدار ّ
سنة (2130هك 2980 -م).
 .12التحقيق في أحادي

الخالف ،لإلمام أبي الفر جمكال الكدين عبكد الكرحمن بكن علكي ابكن دمحم

الجككوزي ،تحقيككق :مسككعد عبككد الحميككد دمحم السككعدني ،دار الكتككب العلميككة – بيككروت ،الطبعككة
األولى ،سنة (2122هك).

 .11التككدولن فككي أخبككار قككزولن ،لإلمككام عبككد الككرلم بككن دمحم الرافعككي القزولنككي ،تحقيككق :عزلككز هللا
العطاري ،دار الكتب العلمية -بيروت ،طبعة سنة 2138ه.
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محم ك ك ك ككد ب ك ك ك ككن أحم ك ك ك ككد (ت718 :هك ك ك ك كك) ،دار الكت ك ك ك ككب العلمي ك ك ك ككة،
الحّف ك ك ك ككاظ ،للك ك ك ك كذ
 .17ت ك ك ك ككذكرة ن
هبيّ ،
ّ ّ
بيروت ،تحقيق :زكرلا عميرات ،الطبعة األولى2129 ،هك.
 .18الترَيب في فضكائل األعمكال و كواب ذلكك ،أبكو حفكص عمكر بكن أحمكد بكن ع مكان بكن أحمكد
بككن دمحم بككن أيككوب بككن أزداذ البغككدادي المعككروف بك ك ابككن شككاهين (ت082 :ه كك) ،تحقيككق :دمحم

حسكن دمحم حسكن إسكماعيل ،الناشككر :دار الكتكب العلميكة ،بيككروت – لبنكان ،الطبعكة :األولككى،

 2111هك  1331 -م.

كوي (ت121 :هك ك ك كك) ،تحقي ك ك ككق:
 .19الترَي ك ك ككب والترهي ك ك ككب ،للمن ك ك ككذر ّي ،عب ك ك ككدالعظيم ب ك ك ككن عب ك ك ككد الق ك ك ك ّ
إبراهيم شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى2127 ،هك.
 .23تسك ككمية مشك ككايخ أبك ككي عبك ككد الك ككرحمن أحمكككد بك ككن شك ككعيب بك ككن علك ككي النسكككائي وذكك ككر المدّلس ك كين
(وَيك ككر ذلك ككك م ك ككن الفوائك ككد) ،أبك ككو عب ك ككد الك ككرحمن أحم ك ككد بك ككن شك ككعيب ب ك ككن علك ككي الخ ارس ك ككاني،

النسك ككائي (ت030 :ه ك كك) ،تحقيك ككق :الشكك كرلف حك ككاتم بك ككن ع ك ككارف العك ككوني ،دار عك ككالم الفوائ ك ككد
 -مكة المكرمة ،الطبعة األولى 2110هك.

األئمك ك ككة األربعك ك ككة ،بك ك ككن حجك ك ككر ،أحمك ك ككد بك ك ككن علك ك ككي (ت:
 .22تعجيك ك ك نكل المنفعك ك ككة بزوائك ك ككد رجك ك ككال ّ
طبعك ك ك ككة
821هك ك ك كك) ،تحقي ك ك ككق :إك ك ك ك كرام هللا إم ك ك ككداد الحك ك ك ككق ،دار الكت ك ك ككاب العربك ك ك ك
كي ،بي ك ك ككروت ،ال ّ
ّ
األولى.

 .21التعك ككديل والتج ك كرلح لمك ككن خك ك ّكر لك ككل البخك ككاري فك ككي الجك ككامع الصك ككحيح ،ألبك ككي الوليك ككد البك ككاجي،
سك ك ك ك ككليمان بك ك ك ك ككن خلك ك ك ك ككف بك ك ك ك ككن سك ك ك ك ككعد بك ك ك ك ككن أيك ك ك ك ككوب بك ك ك ك ككن وار (ت171 :ه ك ك ك ك كك) ،تحقيك ك ك ك ككق:
أبو لبابة حسين ،دار اللواء للنشر والتوزلع ،الرلاض ،الطبعة األولى2131 ،هك.
 .20التعرلف ك ك ككات ،للجرج ك ك ككاني ،عل ك ك ككي ب ك ك ككن دمحم ب ك ك ككن عل ك ك ككي (ت821 :هك ك ك كك) ،ض ك ك ككبطل وص ك ك ككححل
جماع ك ككة م ك ككن العلم ك ككاء بإشك ك كراف الناش ك ككر ،دار الكت ك ككب العلمي ك ككة ،بي ك ككروت ،الطبع ك ككة األول ك ككى،

2130هك.
 .21تعظيم قكدر الصكالة ،لإلمكام أبكي عبكد هللا دمحم بكن نصكر بكن الحجكا المكروزي ،تحقيكق :عبكد
الك ككرحمن عبك ككد الجبك ككار الفرل ك كوائي ،مكتبك ككة الك ككدار  -المدينك ككة المنك ككورة ،الطبعك ككة األولك ككى ،سك ككنة

(2131هك).
 .22تفسير ابن أبكي حكاتم المسكمى ب ك (تفسكير القكرآن العظكيم مسكندا عكن رسكول هللا

والصكحابة

والتككابعين) ،لإلمككام الحككافظ أبككي دمحم عبككد الككرحمن بككن أبككي حككاتم ال كرازي ،تحقيككق :أسككعد دمحم
388

فهرس المصادر والمراجع

الفهارس

الطيك ككب ،مكتبك ككة ن ك كزار مصك ككطفى البك ككاز  -المملكك ككة العربيك ككة السك ككعودية ،الطبعك ككة :ال ال ك ككة –
2129ه.

 .21تفسككير الطبككري = جككامع البيككان عككن تأولككل آي القكرآن ،دمحم بككن جرلككر بككن يزلككد بككن ك يككر بككن
َالب اآلملي ،أبو جعفر الطبري (ت023 :هك) ،تحقيق :الدكتور عبكد هللا بكن عبكد المحسكن

التركككي ،بالتعككاون مككع مركككز البحككو والد ارسككات اإلسككالمية بككدار هجككر الككدكتور عبككد السككند
حس ككن يمام ككة ،الناش ككر :دار هج ككر للطباع ككة والنش ككر والتوزل ككع واإلع ككالن ،الطبع ككة :األول ككى،

 2111هك.
 .27تقرلك ك ككب التهك ك ككذيب ،بك ك ككن حجك ك ككر العسك ك ككقالني ،أحمك ك ككد بك ك ككن علك ك ككي (ت821 :ه ك ك كك) ،تحقيك ك ككق:
ّ
الرشيد ،سورلا ،الطبعة األولى2131 ،هك.
مح همد عوامة ،دار ه
 .28التقيي ك ك ك ك ك ككد لمعرف ك ك ك ك ك ككة رواة األس ك ك ك ك ك ككانيد ،ب ك ك ك ك ك ككن نقط ك ك ك ك ك ككة ،دمحم ب ك ك ك ك ك ككن عب ك ك ك ك ك ككدالغني البغ ك ك ك ك ك ككدادي
اب ك ك ككن نقط ك ك ككة (ت119 :ه ك ك ك كك) ،تحقي ك ك ككق :كم ك ك ككال الح ك ك ككوت ،دار الكت ك ك ككب العلمي ك ك ككة ،بيك ك ك ككروت،
2138هك.

 .29التقييككد واإليضككاح شككرح مقدمككة ابككن الصككالح ،لإلمككام زلككن الككدين عبككد الككرحيم بككن الحسككين
العراقي ،دراسة وتحقيق :عبد الرحمن دمحم ع مان ،المكتبة السلفية  -المدينة المنورة ،الطبعة

األولى ،سنة (2089هك 2919 -م).

 .13التمهي ك ك ك ككد لم ك ك ك ككا ف ك ك ك ككي الموط ك ك ك ككأ م ك ك ك ككن المع ك ك ك ككاني واألس ك ك ك ككانيد ،ب ك ك ك ككن عب ك ك ك ككد الب ك ك ك ك ّكر ،يوس ك ك ك ككف
اب ك ك ككن عب ك ك ككدهللا (ت110 :هك ك ك كك) ،تحقي ك ك ككق :مص ك ك ككطفى ب ك ك ككن أحم ك ك ككد العل ك ك ككوي ودمحم عب ك ك ككدالكبير
البكري ،طبع و ازرة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ،المغرب2087 ،هك.

 .12ته ككذيب األس ككماء واللغ ككات ،لإلم ككام أب ككي زكرل ككا مح ككي ال ككدين ب ككن ش ككرف الن ككووي (ت،)171 :
عنيت بنشره وتصحيحل والتعليق عليل ومقابلة أصولل شركة العلماء بمساعدة إدارة المطبعكة

المنيرلة ،دار الكتب العلمية -بيروت ،بدون طبعة.

 .11تهك ككذيب التهك ككذيب ،بك ككن حجك ككر ،أحمك ككد بك ككن علك ككي (ت821 :ه ك كك) ،مطبعك ككة دائ ك كرة المعك ككارف
ّ
النظامية ،الهند ،الطبعة األولى2011 ،هك.
كدالرحمن
 .10ته ك ك ك ككذيب الكم ك ك ك ككال ف ك ك ك ككي أس ك ك ك ككماء الرج ك ك ك ككال ،للم ك ك ك ك ّكزي ،يوس ك ك ك ككف ب ك ك ك ككن الزك ك ك ك ككي عب ك ك ك ك ه
الرس ك ك ككالة ،الطبع ك ك ككة ال اني ك ك ككة،
(ت711 :هك ك ك كك) ،تحقي ك ك ككق :بش ك ك ككار عك ك ك كواد مع ك ك ككروف ،مؤسس ك ك ككة ّ
2130هك.
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 .11تهك ككذيب اللغك ككة ،ل زهك ككري ،دمحم بك ككن أحمك ككد اله ك كروى ،أبك ككو منصك ككور (ت073 :ه ك كك) ،تحقيك ككق:
دمحم عوض مرعب ،دار إحياء الت ار العربي ،بيروت ،الطبعة األولى1332 ،م.

للصك ك ك ككنعاني ،مح همك ك ك ككد بك ك ك ككن إسك ك ك ككماعيل (ت:
 .12توض ك ك ككيح األفكك ك ك ككار لمعكك ك ككاني تنقكك ك ككيح األنظ ك ك ككار ،ه
2281هك ك كك) ،تحقي ك ككق :ص ك ككالح عويض ك ككة ،دار الكت ك ككب العلمي ك ككة ،بي ك ككروت ،الطبع ك ككة األول ك ككى،
2127هك.

الس ك ككخاوي (ت 931 :ه ك ك كك) ،تحقيك ك ككق:
 .11ال ق ك ككات ممك ك ككن ل ك ككم يقك ك ككع ف ك ككي الكتك ك ككب الس ك ككتة ،لإلمك ك ككام ه

ش ك ك ك ككادي ب ك ك ك ككن دمحم ب ك ك ك ككن س ك ك ك ككالم آل نعم ك ك ك ككان ،مرك ك ك ك ككز النعم ك ك ك ككان ،ال ك ك ك ككيمن ،الطبع ك ك ك ككة األول ك ك ك ككي
2101ه.

محم ك ك ككد ب ك ك ككن حب ك ك ككان (ت021 :هك ك ك كك) ،دائك ك ك كرة المع ك ك ككارف الع ماني ك ك ككة
 .17ال ّق ك ك ككات ،ب ك ك ككن حب ك ك ككانّ ،
بحيدر آباد الدكن ،الهند ،الطبعة األولى 2090 ،ه.
 .18جك ك ك ك ك ك ككامع التحصك ك ك ك ك ك ككيل فك ك ك ك ك ك ككي أحككك ك ك ك ك ككام الم ارسك ك ك ك ك ك ككيل ،للعالئك ك ك ك ك ك ككي ،خليك ك ك ك ك ك ككل بك ك ك ك ك ك ككن كيكلك ك ك ك ك ك ككدي
(ت712 :هك ك كك) ،تحقيك ك ككق :حمكك ككدي عبدالمجيكك ككد الس ك ككلفي ،عك ك ككالم الكت ك ككب ،بيك ك ككروت ،الطبعكك ككة

ال انية2137 ،هك.

 .19الجك ك ككامع المختصك ك ككر مك ك ككن السك ك ككنن عك ك ككن رسك ك ككول هللا  ومعرفك ك ككة الصك ك ككحيح والمعلك ك ككول ومك ك ككا
محم ك ك ك ككد ب ك ك ك ككن عيس ك ك ك ككى
كذي» ،للترم ك ك ك ك ّ
علي ك ك ك ككل العم ك ك ك ككل ،المع ك ك ك ككروف بك ك ك ك كك « :نس ك ك ك ك َكنن الترم ك ك ك ك ّ
كذيّ ،
(ت179 :هك ك كك) ،حك ك ككم عل ك ككى أحادي ك ككل وآ ك ككاره وعل ك ككق علي ك ككل :دمحم ناص ك ككر ال ك ككدين األلب ك ككاني،
اعتن ككى ب ككل :أب ككو عبي ككدة مش ككهور ب ككن حس ككن آل س ككلمان ،مكتب ككة المع ككارف للنش ككر والتوزل ككع،

الرلاض ،الطبعة األولى.
وس ك ك َكننل وأيهام ك ككل ،المسك ك ك همى
 .73الج ك ككامع المس ك ككند ه
الص ك ككحيح المختص ك ككر م ك ككن أم ك ككور َرنس ك ككول هللا  ن
بك ك كك« :ص ك ككحيح البخ ك ككار ّي» ،للبخ ك ككار ّي ،مح هم ك ككد بك ك كن إس ك ككماعيل (ت121 :هك ك كك) ،تحقي ك ككق :دمحم
زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة ،الطبعة األولى2111 ،هك.

 .72الج ك ككامع ف ك ككي الح ك ككدي  ،عب ك ككد هللا ب ك ككن وه ك ككب ب ك ككن مس ك ككلم المص ك ككري القرش ك ككي (ت297 :هك ك كك)،
تحقي ك ك ككق :د مص ك ك ككطفى حس ك ك ككن حس ك ك ككين دمحم أب ك ك ككو الخي ك ك ككر ،دار اب ك ك ككن الج ك ك ككوزي – الرل ك ك ككاض،

2121ه.
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محمك ك ككد (ت017 :ه ك ك كك) ،تحقيك ك ككق:
 .71الجك ك ككرنح والتهعك ك ككديل ،ب ك ك كن أبك ك ككي حك ك ككاتم ،عبك ك ك ه
كدالرحمن بك ك ككن ّ
المعّلم ك ككي ،دار إحي ك ككاء التك ك ك ار العرب ك ككي ،بي ك ككروت ،ع ك ككن مطبع ك ككة مجل ك ككس دائك ك كرة
عب ك ك ه
كدالرحمن ن
المعارف الع مانية بحيدر آباد الدكن ،الهند ،الطبعة األولى2172 ،هك.

 .70الجهك ككاد ب ك ككن المبك ككارك ،أب ك ككو عبك ككد ال ك ككرحمن عبك ككد هللا ب ك ككن المبك ككارك ب ك ككن واضك ككح الحنظل ك ككي،
الترك ك ككي ك ككم الم ك ككروزي (ت282 :هك ك كك) ،تحقي ك ككق :د .نزل ك ككل حم ك ككاد ،الناش ك ككر :ال ك ككدار التونس ك ككية
– تونس ،تارلخ النشر2971 :م.

 .71حلي ك ككة األولي ك ككاء وطبق ك ككات األص ك ككفياء ،ألب ك ككي نن َع ك ككيم األص ك ككفهاني ،أحم ك ككد ب ك ككن عب ك ككدهللا (ت:
103هك) ،السعادة ،بجوار محافظة مصر2091 ،هك.
 .72الككدارس فككي تككارلخ المككدارس ،لعبككد القككادر بككن دمحم النعيمككي الدمشككقي ،تحقككق :إب كراهيم شككمس
الدين ،دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة األولى ،سنة (2123هك ك 2993م).

 .71الدر المن ور في التفسير بالمأ ور ،لإلمكام جكالل الكدين السكيوطي ،تحقيكق :عبكد هللا بكن عبكد
المحسككن التركككي بالتعككاون مككع مركككز هجككر للبحككو والد ارسككات العربيككة واإلسككالمية ،مركككز
هجر للبحو والدراسات العربية واإلسالمية ،الطبعة األولى ،سنة (2111هك 1330 -م).

 .77الدرر الكامنة في أعيان المائة ال امنة ،للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علكي ابكن
دمحم العسككقالني ،تحقيككق :مراقبككة دمحم عبككد المعيككد ضككان ،مجلككس دائككرة المعككارف الع مانيككة -

صيدر آباد -الهند ،بدون طبعة ،سنة (2091هك 2971 -م).

 .78الدعاء ،لإلمام أبي القاسم سليمان بن أحمكد الطب ارنكي ،تحقيكق :مصكطفى عبكد القكادر عطكا،
دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة األولى ،سنة (2120هك).
 .79الككدعوات الكبيككر ،لإلمككام أبككي بكككر أحمككد بككن الحسككين بككن علككي بككن موسككى البيهقككي ،تحقيككق:

بدر بن عبد هللا البكدر ،مرككز المخطوطكات والتك ار والو كائق  -الكولكت ،بكدون طبعكة ،سكنة

(2121هك).

الح َسين( ،ت128 :هك)،
 .83د ئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشرلعة،
للبيهقي ،أحمد بن ن
ّ
دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى 2132 ،هك.
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ضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين و قات فيهم لين ،شمس الدين أبو عبكد هللا
 .82ديوان ال ّ
دمحم بك ككن أحمك ككد بك ككن ع مك ككان بك ككن َقايمك ككاز الك ككذهبي (ت718 :ه ك كك) ،المحقك ككق :حمك ككاد ب ك ككن دمحم
األنصاري ،الناشر :مكتبة النهضة الحدي ة – مكة ،الطبعة :ال انية 2087 ،هك.

 .81ذكك ك ك ككر أسك ك ك ككماء مك ك ك ككن تكلك ك ك ككم فيك ك ك ككل وهك ك ك ككو مو ك ك ك ككق ،للك ك ك ككذهبي ،دمحم بك ك ك ككن أحمك ك ك ككد بك ك ك ككن ع مك ك ك ككان
ابك ككن َقايمك ككاز (ت718 :ه ك كك) ،تحقيك ككق :دمحم شك كككور بك ككن محمك ككود الحك ككاجي أمرلك ككر الميك ككاديني،
مكتبة المنار ،الزرقاء ،الطبعة األولى2131 ،هك.

 .80ذي ك ككل ميك ك كزان ا عت ك ككدال ،ألب ك ككو الفض ك ككل زل ك ككن ال ك ككدين عب ك ككد ال ك ككرحيم ب ك ككن الحس ك ككين ب ك ككن عب ك ككد
الك ككرحمن بك ككن أبك ككي بكك ككر بك ككن إبكك كراهيم الع ارقك ككي (ت831 :ه ك كك) ،تحقيك ككق :علك ككي دمحم مع ك ككوض
عك ك ك ككادل أحمك ك ك ككد عبك ك ك ككد الموجك ك ك ككود ،الناشك ك ك ككر :دار الكتك ك ك ككب العلميك ك ك ككة – بيك ك ك ككروت ،الطبعك ك ك ككة:

األولى 2121 ،ه.
 .81الرد الوافر ،لدمحم بن أبي بكر بن ناصكر الكدين الدمشكقي ،تحقيكق :زهيكر الشكاويش ،المكتكب
اإلسالمي – بيروت ،الطبعة األولى ،سنة (2090هك).

الس ك ككري الك ك ككوفي (ت110 :هك ك كك) ،تحقي ك ككق :عب ك ككد ال ك ككرحمن عب ك ككد الجب ك ككار
لههن ك ككاد ب ك ككن ه
 .82الزه ك ككدَ ،
الفرل ك ك ك كوائي ،الناشك ك ك ككر :دار الخلفك ك ك ككاء للكتك ك ك ككاب اإلسك ك ك ككالمي – الكولك ك ك ككت ،الطبعك ك ك ككة :األولك ك ك ككى،
2131ه .

 .81الزه ك ك ك ككد ،لوكي ك ك ك ككع ب ك ك ك ككن الجك ك ك ك كراح (ت297 :هك ك ك ك كك) ،تحقي ك ك ك ككق :عب ك ك ك ككد ال ك ك ك ككرحمن عب ك ك ك ككد الجب ك ك ك ككار
الفرلوائي ،الناشر :مكتبة الدار ،المدينة المنورة ،الطبعة األولى 2131 ،هك.

 .87سلس ك ك ككلة األحاديك ك ك ك

الض ك ك ككعيفة والموض ك ك ككوعة وأ ره ك ك ككا الس ك ك ككيئ ف ك ك ككي األم ك ك ككة ،ل لب ك ك ككاني ،دمحم

ناصر الدين( ،ت2113 :هك) ،دار المعارف ،الرلاض ،الطبعة األولى2121 ،هك.

أبوَ ك ك ّكدة،
الص ك ككغرى ،للهنس ك ك
الس ك ككنن ُّ
ُّ .88
كائي ،أحم ك ككد ب ك ككن نش ك ك َكعيب (030هك ك كك) ،تحقي ك ككق :عب ك ككدالفتاح ن
ّ
مكتب المطبوعات اإلسالمية ،حلب ،الطبعة ال انية2131 ،هك.
الح َسك ك ككين (ت128 :ه ك ك كك) ،تحقيك ك ككق :عبك ك ككدالمعطي
 .89السك ك ككنن الصك ك ككغير ،للبيهقك ك ك
كي ،أحمك ك ككد بك ك ككن ن
ّ
أم ك ك ككين قلعج ك ك ككي ،جامع ك ك ككة الد ارس ك ك ككات اإلس ك ك ككالمية ،كراتش ك ك ككي .باكس ك ك ككتان ،الطبع ك ك ككة األول ك ك ككى،
2123هك.
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محمك ككد عبك ككدالقادر
السك ككنن الكبك ككرى ،للبيهقك ك
ُّ .93
كي ،أحمك ككد بك ككن ن
الح َسك ككين (ت128 :ه ك كك) ،تحقيك ككقّ :
ّ
عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة ال ال ة 2111 ،هك.
 .92السنن الكبرى ،للهنسائي ،أحمد بن نش َعيب (030هك) ،تحقيق :حسن عبدالمنعم شلبي،
ّ
مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة األولى 2112 ،هك.
 .91سك ك ككنن س ك ك ككعيد بك ك ككن منص ك ك ككور ،أبك ك ككو ع م ك ك ككان س ك ك ككعيد بك ك ككن منص ك ك ككور بك ك ككن ش ك ك ككعبة الخ ارس ك ك ككاني
الجوزج ك ك ك ككاني (ت117 :هك ك ك ك كك) ،المحق ك ك ك ككق :حبي ك ك ك ككب ال ك ك ك ككرحمن األعظم ك ك ك ككي ،الناش ك ك ك ككر :ال ك ك ك ككدار

السلفية – الهند ،الطبعة :األولى2130 ،هك.

محمك ككد بك ككن يزلك ككد (ت172 :ه ك كك) ،حكك ككم علك ككى أحادي ك ككل وآ ك ككاره وعلك ككق
ُّ .90
السك ككنن ،بك ككن ماجك ككلّ ،
علي ك ك ككل :دمحم ناص ك ك ككر ال ك ك ككدين األلب ك ك ككاني ،اعتن ك ك ككى ب ك ك ككل :أب ك ك ككو عبي ك ك ككدة مش ك ك ككهور ب ك ك ككن حس ك ك ككن آل
سلمان ،مكتبة المعارف للنشر والتوزلع ،الرلاض ،الطبعة األولى.

السك ك َكنن ،ألبك ككي داود ،نس ك كَليمان بك ككن األَش ك ك َكع
ُّ .91
عبدالحميد ،دار الفكر.

محمك ككد محك ككي ال ك ك ّكدين
(ت172 :ه ك كك) ،تحقيك ككقّ :

 .92الس ك ك ك ككنن ،للك ك ك ك كهدارقطني ،عل ك ك ك ككي ب ك ك ك ككن عم ك ك ك ككر (ت082 :هك ك ك ك كك) ،تحقي ك ك ك ككق :نش ك ك ك ك َكعيب األرَن ك ك ك ك نكؤوط
ّ
الرسالة ،الطبعة األولى2111 ،هك.
وآخرون ،مؤسسة ّ
الج َنيك ك ك ك ككد،
الج َنيك ك ك ك ككد ليحيك ك ك ك ككى بك ك ك ك ككن معك ك ك ك ككين إلب ك ك ك ك كراهيم بك ك ك ك ككن عبك ك ك ك ككدهللا بك ك ك ك ككن ن
 .91س ك ك ك ك كؤا نت ابك ك ك ك ككن ن
محم ك ك ككد ن ك ك ككور س ك ك ككيف ،مكتب ك ك ككة ال ك ك ككدار ،المدين ك ك ككة
(ت113 :ه ك ك ك ك تقرلب ك ك ككا) ،تحقي ك ك ككق :أحم ك ك ككد ّ
المنورة ،الطبعة األولى2138 ،هك.

 .97نس ك ك كؤا نت أبك ك ككي داود (ت172 :ه ك ك كك) لإلمك ك ككام أحمك ك ككد بك ك ككن حنبك ك ككل (ت112 :ه ك ك كك) فك ك ككي جك ك ككرح
محمك ككد منصك ككور ،مكتبك ككة العلك ككوم والحكك ككم ،المدينك ككة المنك ككورة،
الك ك ُّكرواة وتعك ككديلهم ،تحقيك ككق :زلك ككاد ّ
طبعة 2121هك.

اآلجك ك ك ك ّكري (ت :بعك ك ك ككد 033ه ك ك ك كك) أبك ك ك ككا داود نس ك ك ك كَليمان بك ك ك ككن األَشك ك ك ك َكع
 .98س ك ك ك كؤا ت أبك ك ك ككي نعبيك ك ك ككد ن
الرج ك ككال وج ك ككرحهم وتع ك ككديلهم ،تحقي ك ككق :عب ك ككدالعليم
السجس ك ك
كتاني (ت172 :هك ك كك) ف ك ككي معرف ك ككة ّ
ّ
ّ
الرل ك ككان ،بي ك ككروت ،الطبع ك ككة األول ك ككى،
مك ك ككة المكرم ك ككة ،ومؤسس ك ككة ه
كتوي ،دار ا س ك ككتقامةّ ،
َ
البس ك ك ّ
2128هك.
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 .99سك ك كؤا ت البرذع ك ككي ألب ك ككي زرع ك ككة الك ك كرازي ،ومع ك ككل كت ك ككاب أس ك ككامي الض ك ك ّكعفاء ،ألب ك ككي زرع ك ككة
الك ك ك كرازي ،عبي ك ك ككد هللا ب ك ك ككن عب ك ك ككدالكرلم (ت111 :هك ك ك كك) ،تحقي ك ك ككق :دمحم ب ك ك ككن عل ك ك ككي األزه ك ك ككري،
الفاروق الحدي ة للطباعة والنشر ،القاهرة ،الطبعة األولى 1339 ،م.

محم ك ك ككد (ت112 :هك ك ك كك) للك ك ك كهدارقطني ،عل ك ك ككي ب ك ك ككن
البرق ك ك ك
.233
سك ك ك كؤا ت َ
كاني ]أحم ك ك ككد ب ك ك ككن ّ
ّ
ّ
كدالرحيم القش ك ك ككقر ّي ،الهناش ك ك ككر :كت ك ك ككب خانك ك ك كل جميل ك ك ككي،
عم ك ك ككر (ت082 :هك ك ك كك) ،تحقي ك ك ككق :عب ك ك ك ه
باكستان ،الطبعة األولى2131 ،هك.

]محم ك ككد ب ك ككن عب ك ككدهللا (ت132 :هك ك كك) للك ك كهدارقطني ،عل ك ككي ب ك ككن عم ك ككر (ت:
 .232نس ك ك َكؤا نت الح ك ككاكم
ّ
ّ
ه
الرل ك ك ككاض،
082هك ك ك كك) ،تحقي ك ك ككق :نموف ك ك ككق ب ك ك ككن عب ك ك ككدهللا ب ك ك ككن عب ك ك ككدالقادر ،مكتب ك ك ككة المع ك ك ككارفّ ،
الطبعة األولى2131 ،هك.
الح َس ك ك ك ك ك ككين (ت121 :هك ك ك ك ك ك كك) للك ك ك ك ك ك كهدارنقطني ،عل ك ك ك ك ك ككي
السك ك ك ك ك ك كَلمي
 .231نس ك ك ك ك ك ك َكؤا ت ُّ
]محم ك ك ك ك ك ككد ب ك ك ك ك ك ككن ن
ّ
ّ
ّ
الح َمّيك ككد
ابك ككن عمك ككر (ت082 :ه ك كك) ،تحقيك ككق :فرلك ككق مك ككن البك ككاح ين ،بإش ك كراف وعنايك ككة :سك ككعد ن
الج َرلسي ،الطبعة األولى2117 ،هك.
وخالد ن
 .230س ك ك ك ك ك ك كؤا ت حم ك ك ك ك ك ك كزة بك ك ك ك ك ك ككن يوسك ك ك ك ك ك ككف السك ك ك ك ك ك ككهمي (ت 017 :ه ك ك ك ك ك ك كك) للك ك ك ك ك ك ككدارقطني ،علك ك ك ك ك ك ككي
ابك ككن عمك ككر (ت082 :ه ك كك) ،تحقيك ككق :موفك ككق بك ككن عبك ككدهللا بك ككن عبك ككدالقادر ،مكتبك ككة المعك ككارف،

الرلاض ،الطبعة األولى2131 ،هك.

محمك ك ككد بك ك ككن ع مك ك ككان بك ك ككن أبك ك ككي َشك ك ككيبة (ت197 :ه ك ك كك) لعلك ك ككي بك ك ككن المك ك ككديني (ت:
 .231س ك ك كؤا ت ّ
ّ
ّ
الرلك ك ك ككاض ،طبعك ك ك ككة
101ه ك ك ك كك) ،تحقيك ك ك ككق :نموّفك ك ك ككق عبك ك ك ككدهللا عبك ك ك ككدالقادر ،مكتبك ك ك ككة المعك ك ك ككارفّ ،
2131هك.
كداديين عك ككن
السك ككجز ّي (ت 108 :أو 109ه ك كك) مك ككع أسك ككئلة البغك ك ّ
 .232س ك كؤا نت مسك ككعود بك ككن علك ككي ّ
محم ك ك ككد ب ك ك ككن عب ك ك ككدهللا (ت132 :هك ك ك كك) ،تحقي ك ك ككق:
أحك ك ك كوال ال ك ك ك ُّكرواة ،للح ك ك ككاكم الهنيس ك ك ككابور ّيّ ،
موفق عبدالقادر ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ه
الطبعة األولى2138 ،هك.
ّ
 .231سك ك ك َكير أعك ك ككالم ُّ
محم ك ك كد بك ك ككن أحمك ك ككد (ت718 :ه ك ك كك) ،تحقيك ك ككق :دمحم أيمك ك ككن
النك ك ككبالء ،للك ك ك هكذ
هبيّ ،
ّ
الشبراوي ،دار الحدي  ،القاهرة2117 ،هك.
ات ال ك ك ك هكذهب ف ك ك ككي أخب ك ك ككار م ك ك ككن ذه ك ك ككب ،ب ك ك ككن الع َم ك ك ككاد ،عب ك ك ككدالحي ب ك ك ككن أحم ك ك ككد (ت:
 .237ش ك ك ككذر ن
ّ
2389هك ك كك) ،تحقي ك ككق :عب ك ككدالقادر األرَن ك ك نكؤوط ومحم ك ككود األرَن ك ك نكؤوط ،دار اب ك ككن ك ي ك ككر ،دمش ك ككق،
الطبعة األولى2131 ،هك.
394

فهرس المصادر والمراجع

الفهارس

 .238ش ك ككرح السك ك كنة ،ألب ك ككو دمحم الحس ك ككين ب ك ككن مس ك ككعود ب ك ككن دمحم ب ك ككن الفك ك كراء البغ ك ككوي الش ك ككافعي (ت:

221ه ك كك) ،تحقيك ككق :ش ك ككعيب األرنك ككؤوط-دمحم زهي ك ككر الشك ككاويش ،الناش ك ككر :المكتك ككب اإلس ك ككالمي
 -دمشق ،بيروت ،الطبعة :ال انية2130 ،هك.

 .239ش ككرح س ككنن اب ككن ماج ككل  -األع ككالم بس ككنتل علي ككل الس ككالم ،مغلط ككاي ب ككن قل ككيا ب ككن عب ككد هللا،
أبك ككو عبك ككد هللا (ت711 :ه ك كك) ،المحقك ككق :كامك ككل عويضك ككة ،الناشك ككر :مكتبك ككة ن ك كزار مصك ككطفى

الباز  -المملكة العربية السعودية ،الطبعة األولى 2129 ،هك.

كدالرحمن ب ك ك ككن أحمك ك ككد (ت792 :ه ك ك كك) ،تحقي ك ك ككق:
كذي ،ب ك ك ككن رجك ك ككب ،عبك ك ك ه
 .223شك ك ككرح علك ك ككل الترمك ك ك ّ
الرلاض ،الطبعة ال انية2112 ،هك.
ه همام
عبدالرحيم سعيد ،مكتبة ُّ
ه
الرشدّ ،
 .222شك ك ككرح مشك ك كككل اآل ك ك ككار ،للطحك ك ككاوي ،أحمك ك ككد بك ك ككن دمحم بك ك ككن سك ك ككالمة (ت012 :ه ك ك كك) ،تحقيك ك ككق:
شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى 2122 ،هك.

الس ك ك ككعيد
 .221نش ك ك ك َكعب اإليم ك ك ككان ،للبيهق ك ك ك
الح َس ك ك ككين (ت128 :هك ك ك كك) ،تحقي ك ك ككق :دمحم ه
كي ،أحم ك ك ككد ب ك ك ككن ن
ّ
بسيوني َزَنلول ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى2123 ،هك.
 .220ش ك ككيوخ عب ك ككدهللا ب ك ككن وه ك ككب القرش ك ككي ،ب ك ككن بش ك كككوال القرطب ك ككي ،خل ك ككف ب ك ككن عب ك ككدالملك ب ك ككن
مسك ك ك ككعود( ،ت278 :ه ك ك ك كك) ،تحقيك ك ك ككق :عك ك ك ككامر حسك ك ك ككن صك ك ك ككبري ،دار البشك ك ك ككائر اإلسك ك ك ككالمية،

الطبعة األولى 2118 ،هك.
محمك ككد بك ككن حبك ككان (ت021 :ه ك كك)،
 .221صك ككحيح ابك ككن حبك ككان بترتيك ككب ابك ككن بل َبك ككان ،بك ككن حبك ككانّ ،
الرسالة ،الطبعة ال انية2121 ،هك.
تحقيق :نش َعيب األرَن نؤوط ،مؤسسة ّ
 .222ص ك ك ككحيح اب ك ك ككن خزلم ك ك ككة ،ب ك ك ككن خزلم ك ك ككة ،دمحم ب ك ك ككن إس ك ك ككحاق (ت022 :هك ك ك كك) ،تحقي ك ك ككق :دمحم
مصطفى األعظمي ،المكتب اإلسالمي ،بيروت.
محمك ك ككد بك ك ككن إسك ك ككماعيل (ت121 :ه ك ك كك) ،تحقيك ك ككق :محمك ك ككود
 .221الضك ك ك ّكعفاء ه
الصك ك ككغير ،للبخك ك ككار ّيّ ،
إبراهيم زايد ،دار الوعي ،حلب2019 ،هك.
 .227الض ك ك ك ّكعفاء الكبي ك ك ككر ،للعقيل ك ك ككي ،دمحم ب ك ك ككن عم ك ك ككرو ب ك ك ككن موس ك ك ككى ب ك ك ككن حم ك ك ككاد (ت011 :هك ك ك كك)،
تحقي ك ككق :عب ك ككدالمعطي أم ك ككين قلعج ك ككي ،دار المكتب ك ككة العلمي ك ككة ،بي ك ككروت ،الطبع ك ككة األول ك ككى،
2131هك.

395

فهرس المصادر والمراجع

الفهارس

كروكين مك ك ككن رواة األحادي ك ك ك  ،ألبك ك ككي نزرعك ك ككة الك ك ك هكراز ّي ،نع َبيك ك ككد هللا
 .228الضك ك ك ّكعفاء والكك ك ك هكذأبين والمتك ك ك
َ
اب ك ككن عب ك ككدالكرلم (ت111 :هك ك كك) ،المطب ك ككو م ك ككع كت ك ككاب« :أب ك ككو زرع ك ككة ال ك ك هكراز ّي وجه ك ككوده ف ك ككي
النبوية» ،لسعدي الهاشمي ،مكتبة ابن القيم ،الطبعة ال انية2139 ،هك.
السهنة
ُّ
ّ

كدالرحمن ب ك ككن عل ك ككي (ت297 :هك ك كك) ،تحقي ك ككق:
 .229الض ك ك ّكعفاء والمت ك ككروكين ،ب ك ككن الج ك ككوز ّي ،عب ك ك ه
ّ
عبدهللا القاضي ،دار الكتب العلمية ،بيروت2131 ،هك.
 .213الضك ك ّكعفاء والمتك ككروكين ،لل ك كهدارقطني ،علك ككي بك ككن عمك ككر (ت082 :ه ك كك) ،تحقيك ككق :موفك ككق بك ككن
ّ
الرلاض ،الطبعة األولى2131 ،هك.
عبدالقادر ،مكتبة المعارفّ ،
 .212الضك ك ّكعفاء والمتك ككروكين ،للهنسك ككائي ،أحمك ككد بك ككن نشك ك َكعيب (030ه ك كك) ،تحقيك ككق :محمك ككود إب ك كراهيم
ّ
زايد ،دار الوعي ،حلب2019 ،هك.
 .211الض ك ك ّكعفاء ،ألب ك ككي نن َع ك ككيم األص ك ككفهاني ،أحم ك ككد ب ك ككن عب ك ككدهللا (ت103 :هك ك كك) ،تحقي ك ككق :ف ك ككاروق
حمادة ،دار ال قافة ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى2132 ،هك.
 .210طبقككات الحفككاظ ،لإلمككام جككالل الككدين السككيوطي ،الناشككر :دار الكتككب العلميككة  -بيككروت،
الطبعة :األولى ( ٣٠٤١هك).
 .211طبق ك ك ككات الحف ك ك ككاظ ،للس ك ك ككيوطي ،عب ك ك ككدالرحمن ب ك ك ككن أب ك ك ككي بك ك ك ككر (ت922 :هك ك ك كك) ،دار الكت ك ك ككب
العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى2130 ،هك.

 .212طبقات الفقهاء الشافعية ،ع مان بن عبد الرحمن ،أبو عمرو ،تقي الدين المعروف بابن
الصالح (ت110 :هك) ،المحقق :محيي الدين علي نجيب ،دار البشائر اإلسالمية –
بيروت ،الطبعة :األولى2991 ،م.

 .211الطبقات الكبرى (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم) ،لإلمام أبي عبد هللا دمحم ابن
سعد بن منيع الهاشمي ،تحقيق :زلاد دمحم منصور ،مكتبكة العلكوم والحككم  -المدينكة المنكورة،

بدون طبعة ،سنة (2138هك).

 .217ه
لمحمك ك ككد بك ك ككن س ك ك ككعد( ،ت103 :ه ك ك كك) ،تحقيك ك ككق :دمحم عبك ك ككدالقادر عط ك ك ككا،
الطبقك ك ككات الكبك ك ككرى،
ّ
دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى2123 ،هك.
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 .218طبقات المحد ين بأصبهان والواردين عليها ،أبو دمحم عبد هللا بن دمحم بن جعفر بن حيان

األنصاري المعروف بأبي الشيخ األصبهاني (المتوفى019 :هك) ،تحقيق :عبد الغفور عبد
الحق حسين البلوشي ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة :ال انية 2121 ،ه.

كفين التّك ك ككدليس» ،بك ك ككن
وصك ك ك َ
 .219طبقك ك ككات المدّلس ك ك كين ،أو «تعرلك ك ك ن
الم ن
كف أهك ك ككل التّقك ك ككديس بم ارتك ك ككب َ
حج ك ككر ،أحم ك ككد ب ك ككن عل ك ككي (ت821 :هك ك كك) ،تحقي ك ككق :عاص ك ككم ب ك ككن عب ك ككدهللا الَقرل ك ككوتي ،مكتب ك ككة
المنار ،عمان ،الطبعة األولى2130 ،هك ك
محمك ككد (ت017 :ه ك كك) ،تحقيك ككق :فرلك ككق
 .203علك ككل الحك ككدي  ،بك ككن أبك ككي حك ككاتم ،عبك ك ه
كدالرحمن بك ككن ّ
الج َرلس ك ككي،
الح َمّي ك ككد وخال ك ككد ب ك ككن عب ك ككدالرحمن ن
م ك ككن الب ك ككاح ين ،بإشك ك كراف :س ك ككعد ب ك ككن عبك ك كدهللا ن
الطبعة األولى2117 ،هك.

محمك ك ك ككد بك ك ك ككن عيسك ك ك ككى (ت179 :ه ك ك ك كك) ،ترتيك ك ك ككب :أب ك ك ككو طالك ك ك ككب
 .202العلك ك ك ككل الكبيك ك ك ككر ،للترمك ك ك ك ّ
كذيّ ،
السك ك ك ككامرائي وآخك ك ك ككرون ،عك ك ك ككالم الكتك ك ك ككب ،بيك ك ك ككروت ،ومكتبك ك ك ككة
القاضك ك ك ككي ،تحقيك ك ك ككق :صك ك ك ككبحي ه
ّ
طبعة األولى2139 ،هك.
الهنهضة العربية ،ال ّ
بوي ك ك ككة ،للك ك ك كهدارقطني ،عل ك ك ككي ب ك ك ككن عم ك ك ككر (ت082 :هك ك ك كك)،
 .201العل ك ك ككل الك ك ك كواردة ف ك ك ككي األحاديك ك ك ك الهن ّ
ّ
السلفي ،الطبعة األولى2132 ،هك.
الرحمن زلن هللا
تحقيق :محفوظ ه
ه ّ
الرجك ككال ،ألحمك ككد بك ككن حنبك ككل (ت112 :ه ك كك) ،روايك ككة ابنك ككل عبك ككدهللا ،تحقيك ككق:
 .200العلك ككل ومعرفك ككة ّ
الرلك ك ك ككاض ،الطبعك ك ك ككة
وصك ك ك ك
كي هللا عبك ك ك ككاس ،المكتك ك ك ككب اإلسك ك ك ككالمي ،ودار الخك ك ك ككاني ،بيك ك ك ككروتّ ،
ّ
األولى2138 ،هك.
الرج ك ك ككال ،ألحم ك ك ككد ب ك ك ككن حنب ك ك ككل (ت112 :هك ك ك كك) ،رواي ك ك ككة الم ك ك ككروذي وَيك ك ك كره،
 .201العل ك ك ككل ومعرف ك ك ككة ّ
تحقيق :وصي هللا عباس ،الهدار السلفية ،الهند ،الطبعة األولى2138 ،هك.
ّ
 .202عمك ككل اليك ككوم والليلك ككة سك ككلوك النبك ككي مك ككع ربك ككل عك ككز وجك ككل ومعاش ك كرتل مك ككع العبك ككاد ،أحمك ككد بك ككن
الس ك ك ّكني» (ت011 :هك ك كك) ،تحقي ك ككق :ك ك ككو ر
دمحم ب ك ككن إس ك ككحاق ال ك ك ّكدي َن َور ُّي ،المع ك ككروف ب ك ك ك «اب ك ككن ُّ
البرنك ك ك ككي ،الناشك ك ك ككر :دار القبلك ك ك ككة لل قافك ك ك ككة اإلسك ك ك ككالمية ومؤسسك ك ك ككة علك ك ك ككوم الق ك ك ك كرآن  -جك ك ك ككدة
بيروت.

 .201عون المعبود شرح سنن أبي داود ،لإلمكام أبكي الطيكب دمحم شكمس الحكق العظكيم آبكادي ،دار
الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة ال انية ،سنة (2122هك).

397

فهرس المصادر والمراجع

الفهارس

 .207الع ك ككين ،أب ك ككو عب ك ككد ال ك ككرحمن الخلي ك ككل ب ك ككن أحم ك ككد ب ك ككن عم ك ككرو ب ك ككن تم ك ككيم الفراهي ك ككدي البص ك ككري
(ت273 :هك ك ك ك كك) ،تحقي ك ك ك ككق :د مه ك ك ك ككدي المخزوم ك ك ك ككي ،د إبك ك ك ك كراهيم الس ك ك ك ككامرائي ،الناش ك ك ك ككر :دار
ومكتبة الهالل.
َ .208رلب الحدي  ،إلبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق( ،ت ،)182 :تحقيق :د .سليمان
إبراهيم دمحم العايد ،جامعة أم القرى  -مكة المكرمة ،الطبعة :األولى2132 ،ه.

َ .209رلك ك ككب الحك ك ككدي  ،ألبك ك ككي نعبيك ك ككد القاسك ك ككم بك ك ككن س ك ك كالّم بك ك ككن عبك ك ككدهللا اله ك ك كروى (ت111 :ه ك ك كك)،
تحقيك ككق :دمحم عبك ككد المعيك ككد خك ككان ،مطبعك ككة دائ ك كرة المعك ككارف الع مانيك ككة ،حيك ككدر آبك ككاد ،الطبعك ككة
األولى 2081 ،هك.
 .213فك ك ككتح البك ك ككار ّي بشك ك ككرح صك ك ككحيح البخك ك ككار ّي ،بك ك ككن حجك ك ككر ،أحمك ك ككد بك ك ككن علك ك ككي (ت821 :ه ك ك كك)،
محمك ك ككد ف ك ك كؤاد
ومحك ك ك ُّ
كب الك ك ك ّكدين الخطيك ك ككب ،ت ك ك كرقيمّ :
تحقيك ك ككق وتعليك ك ككق :عبك ك ككدالعزلز بك ك ككن بك ك ككاز ،ن
عبدالباقي ،دار المعرفة ،بيروت2079 ،هك.

كدالرحمن بك ك ك ككن أحمك ك ك ككد (ت:
 .212فك ك ك ككتح البك ك ك ككار ّي شك ك ك ككرح صك ك ك ككحيح البخك ك ك ككاري ،بك ك ك ككن رجك ك ك ككب ،عبك ك ك ك ه
792هك ك كك) ،تحقي ك ككق :مجموع ك ككة م ك ككن المحقق ك ككين ،مكتب ك ككة الغرب ك ككاء األ رل ك ككة ،المدين ك ككة النبوي ك ككة،
الطبعة األولى2127 ،هك.
 .211فت ككوح مص ككر والمغ ككرب ،عب ككد ال ككرحمن ب ككن عب ككد هللا ب ككن عب ككد الحك ككم ،أب ككو القاس ككم المص ككري
(ت127 :هك) ،مكتبة ال قافة الدينية 2122 ،هك.

 .210فضك ك ككائل األوقك ك ككات ،أبك ك ككو بكك ك ككر البيهقك ك ككي (ت128 :ه ك ك كك) ،تحقيك ك ككق :عك ك ككدنان عبك ك ككد الك ك ككرحمن
مجيد القيسي ،مكتبة المنارة  -مكة المكرمة 2123 ،ه.
 .211الفقي ك ككل والمتفق ك ككل ،أب ك ككو بك ك ككر أحم ك ككد ب ك ككن عل ك ككي ب ك ككن اب ك ككت ب ك ككن أحم ك ككد ب ك ككن مه ك ككدي الخطي ك ككب

البغ ك ك ككدادي (ت110 :هك ك ك كك) ،تحقي ك ك ككق :أب ك ك ككو عب ك ك ككد ال ك ك ككرحمن ع ك ك ككادل ب ك ك ككن يوس ك ك ككف الغك ك ك كرازي،
الناشر :دار ابن الجوزي – السعودية ،الطبعة :ال انية2112 ،ه.

عبدويك ك ككل
 .212الفوائك ك ككد (الغيالنيك ك ككات) ،المؤلك ك ككف :أبك ك ككو بكك ك ككر دمحم بك ك ككن عبك ك ككد هللا بك ك ككن إب ك ك كراهيم بك ك ككن َ
البغك ك ككدادي الشك ك ككافعي البك ك ك هكزاز (ت021 :ه ك ك كك) ،حققك ك ككل :حلمك ك ككي كامك ك ككل أسك ك ككعد عبك ك ككد الهك ك ككادي،

الناشر :دار ابن الجوزي  -السعودية الرلاض ،الطبعة :األولى2127 ،هك.
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 .211الفوائ ككد ،أب ككو القاس ككم تم ككام ب ككن دمحم ب ككن عب ككد هللا ب ككن جعف ككر ب ككن عب ككد هللا ب ككن الجني ككد البجل ككي
الك ك كرازي ك ككم الدمش ك ككقي (ت121 :هك ك كك) ،المحق ك ككق :حم ك ككدي عب ك ككد المجي ك ككد الس ك ككلفي ،الناش ك ككر:
مكتبة الرشد – الرلاض ،الطبعة :األولى2121 ،ه.
 .217القك ك ككاموس المحك ك ككيط ،للفيك ك ككروز آبك ك ككادي ،دمحم بك ك ككن يعقك ك ككوب (ت827 :ه ك ك كك) ،تحقيك ك ككق :مكتك ك ككب

قسوسك ككي ،مؤسسك ككة الرسك ككالة
تحقيك ككق الت ك ك ار فك ككي مؤسسك ككة الرسك ككالة ،بإش ك كراف :دمحم نعك ككيم العر ن
للطباعة والنشر والتوزلع ،بيروت ،الطبعة ال امنة2111 ،هك.

 .218القكراءة خلككف اإلمككام ،لإلمككام أبككي عبككد هللا دمحم بككن إسككماعيل البخككاري ،حققككل :فضككل الككرحمن
ال وري ،راجعل :دمحم عطا هللا حنيف الفوجياني ،المكتبة السلفية  -باكستان ،الطبعة األولى،
سنة (2133هك 2983 -م).

الح َسك ككين (ت128 :ه ك كك) ،تحقيك ككق :دمحم السك ككعيد
 .219الق ك كراءة خلك ككف اإلمك ككام ،للبيهقك ك
كي ،أحمك ككد بك ككن ن
ّ
بن بسيوني زَلول ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى2132 ،هك.
 .223قك ك ك كرة العين ك ك ككين برف ك ك ككع الي ك ك ككدين ف ك ك ككي الص ك ك ككالة ،للبخ ك ك ككاري( ،ت121 :هك ك ك كك) ،تحقي ك ك ككق :أحم ك ك ككد
الشك ك كرلف ،الناش ك ككر :دار األرق ك ككم للنش ك ككر والتوزل ك ككع ،الكول ك ككت ،الطبع ك ككة :األول ك ككى 2131 ،ه ك ك ك
  2980م. .222القواعك ك ككد بك ك ككن رجك ك ككب ،زلك ك ككن الك ك ككدين عبك ك ككد الك ك ككرحمن بك ك ككن أحمك ك ككد بك ك ككن رجك ك ككب بك ك ككن الحسك ك ككن،
الدمشقي ،الحنبلي (ت792 :هك) ،الناشر :دار الكتب العلمية.

محمك ككد بك ككن أحمك ككد (ت:
السك ككتة ،للك ك هكذ
هبيّ ،
 .221الكاشك ككف فك ككي معرفك ككة مك ككن لك ككل روايك ككة فك ككي الكتك ككب ّ
ّ
محم ك ك ك ككد الخطي ك ك ك ككب ،دار القبل ك ك ك ككة لل ّقاف ك ك ك ككة
محم ك ك ك ككد ه
عوام ك ك ك ككة ،وأحم ك ك ك ككد ّ
718هك ك ك ك كك) ،تحقي ك ك ك ككقّ :
اإلسالمية ،ومؤسسة علوم القرآن ،نجّدة ،الطبعة األولى2120 ،هك.
الرج ك ككال ،ب ك ككن َع ك ككدي ،عب ك ككدهللا ب ك ككن َع ك ككدي (ت012 :هك ك كك) ،تحقي ك ككق:
 .220الكام ك ككل ف ك ككي ض ك ك ّكعفاء ّ
زكار ،يحيى مختار ه
َزاوي ،دار الفكر ،بيروت ،الطبعة ال ال ة2139 ،هك.
سهيل ّ
 .221كشك ك ككف األسك ك ككتار عك ك ككن زوائك ك ككد الب ك ك كزار ،للهي مك ك ككي ،نك ك ككور الك ك ككدين علك ك ككي بك ك ككن أبك ك ككي بكك ك ككر ابك ك ككن
سك ك ك ك ككليمان (ت837 :ه ك ك ك ك كك) ،تحقيك ك ك ك ككق :حبيك ك ك ك ككب الك ك ك ك ككرحمن األعظمك ك ك ك ككي ،الناشك ك ك ك ككر :مؤسسك ك ك ك ككة
الرسالة ،بيروت ،الطبعة األولى2099 ،هك.
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 .222كشك ك ككف ُّ
الفننك ك ككون ،لحك ك ككاجي خليفك ك ككة ،مصك ك ككطفى بك ك ككن عبك ك ككدهللا
الظنك ك ككون عك ك ككن أسك ك ككامي الكتك ك ككب و ن
(ت2317 :هك) ،دار إحياء الت ار العربي ،بيروت.

 .221الكنك ككى واألس ك ككماء ،أبك ككو بش ك ككر دمحم بك ككن أحم ك ككد بك ككن حم ك ككاد بك ككن س ك ككعيد بك ككن مس ك ككلم األنص ك ككاري
ال ك ككدو بي الك ك كرازي (ت023 :هك ك كك) ،تحقي ك ككق :أب ك ككو قتيب ك ككة نظ ك ككر دمحم الفارلك ك كأبي ،الناش ك ككر :دار
ابن حزم  -بيروت لبنان ،الطبعة :األولى 2112 ،هك.

 .227الكواكك ككب الني ك كرات فك ككي معرفك ككة مك ككن اخك ككتلط مك ككن الك ككرواة ال قك ككات ،بك ككن الكيك ككال ،بركك ككات بك ككن
أحمك ك ككد ب ك ك ككن دمحم الخطي ك ك ككب( ،ت919 :ه ك ك كك) ،تحقي ك ك ككق :عب ك ك ككد القيك ك ككوم عب ك ك ككد رب النب ك ك ككي ،دار
المأمون ،بيروت ،الطبعة األولى2982 ،م.

 .228لح ككظ األلح ككاظ بكككذيل طبق ككات الحفكككاظ ،دمحم ب ككن دمحم ب ككن دمحم ،أب ككو الفض ككل تقك ككي ال ككدين ابكككن
كوي األصك ك ككفوني ك ك ككم المكك ك ككي الشك ك ككافعي (ت872 :ه ك ك كك) ،الناشك ك ككر :دار
فهك ك ككد الهاشك ك ككمي العلك ك ك ّ
ّ
الكتب العلمية ،الطبعة :األولى 2129هك.

كان الع ك ك ككرب ،ب ك ك ككن منظ ك ك ككور ،دمحم ب ك ك ككن مك ك ك ككرم (ت722 :هك ك ك كك) ،دار ص ك ك ككادر ،بي ك ك ككروت،
 .229لس ك ك ك ن
الطبعة ال ال ة2121 ،هك.
 .213لس ك ككان الميك ك كزان ،ب ك ككن حج ك ككر ،أحم ك ككد ب ك ككن عل ك ككي (ت821 :هك ك كك) ،تحقي ك ككق :عب ك ككدالفتاح أب ك ككو
نَّدة ،مكتب المطبوعات اإلسالمية ،الطبعة األولى2110 ،هك.
محمد بن حبان (ت:
حبان،
المجروحين من
.212
ّ
َ
ضعفاء والمتروكين ،بن ّ
المحد ين وال ّ
ّ
021هك) ،تحقيق :محمود إبراهيم زايد ،دار المعرفة ،بيروت ،طبعة 2121هك.
 .211مجمك ككع الزوائك ككد ومنبك ككع الفوائك ككد ،للهي مك ككي ،نك ككور ال ك ككدين علك ككي بك ككن أبك ككي بكك ككر ابك ككن س ك ككليمان
(ت837 :هك) ،تحقيق :حسام الدين القدسي ،مكتبة القدسي ،القاهرة2121 ،هك.
 .210المجمككو شككرح المهككذب للشككيرازي ،لإلمككام أبككي زكرلككا محيككى الككدين بككن شككرف النككووي ،حققككل
وعلق عليل وأكملل بعد نقصانل :دمحم نجيب المطيعي ،مكتبة اإلرشاد  -جدة ،بدون طبعة.

 .211المحلى ،ل مكام أبكي دمحم علكي بكن أحمكد بكن سكعيد بكن حكزم ،تحقيكق :أحمكد دمحم شكاكر ،إدارة
الطباعة المنبرلة ،الطبعة األولى ،سنة (2017هك).
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 .212مخت ك ككار الص ك ككحاح ،للك ك كرازي ،دمحم ب ك ككن أب ك ككي بك ك ككر ب ك ككن عب ك ككدالقادر (ت111 :هك ك كك) ،تحقي ك ككق:
يوس ك ك ككف الش ك ك ككيخ دمحم ،المكتب ك ك ككة العصك ك ك كرلة ،ال ك ك ككدار النموذجي ك ك ككة ،بي ك ك ككروت ،ص ك ك ككيدا ،الطبع ك ك ككة

الخامسة2113 ،هك.
 .211المختلطين ،للعالئي ،خليل بن كيكلدي (ت712 :هك) ،تحقيق :رفعت فوزي عبدالمطلب
وعلي عبدالباسط مزلد ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،الطبعة األولى2127 ،هك.

 .217المراسيل ،أبو داود سليمان بن األشع

بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي

السجستاني (ت172 :هك) ،تحقيق :شعيب األرناؤوط ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيروت،
ّ
الطبعة :األولى2138 ،ه.

محمد (ت017 :هك) ،تحقيق :شكر هللا نعمة هللا
 .218المراسيل ،بن أبي حاتم،
ه
عبدالرحمن بن ّ
الرسالة ،بيروت ،طبعة 2097هك.
قوجاني ،مؤسسة ّ
يسابور ّي ،مح همد بن عبدهللا (ت132 :هك) ،تحقيق:
ستدرك على ه
الصحيحين ،للحاكم الهن ن
الم َ
 .219ن
مصطفى عبدالقادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى2122 ،هك.
 .273مسككند ابككن أبككي شككيبة ،لإلمككام أبككي بكككر عبككد هللا بككن دمحم بككن أبككي شككيبة ،تحقيككق :عككادل ابككن
يوسف الغزاوي ،دار الوطن الرلاض ،الطبعة األولى ،سنة (2128هك 2997 -م).

الجو َهري البغدادي (ت103 :هك) ،تحقيق :عامر
الجعد بن عبيد َ
 .272مسند ابن الجعد ،علي بن َ
أحمد حيدر ،الناشر :مؤسسة نادر – بيروت ،الطبعة :األولى 2123 ،ه.
 .271مسند أبي حنيفة ،لإلمام أبي نعيم أحمكد بكن عبكد هللا األصكبهاني ،تحقيكق وتعليكق :نظكر دمحم
الفارلأبي ،مكتبة الكو ر  -الرلاض ،الطبعة األولى ،سنة (2122هك 2991 -م).

 .270مس ككند أب ككي داود الطيالس ككي ،لإلم ككام س ككليمان ب ككن داود ب ككن الج ككارود ،تحقي ككق :دمحم ب ككن عب ككد
المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحو والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجر ،هجكر
للطباعة والنشر ،الطبعة األولى ،سنة (2129هك 2999 -م).

 .271مسند أبي عوانة ،لإلمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق ا سفرائني ،تحقيق :أيمن ابن عارف
الدمشقي ،دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزلكع – بيكروت ،الطبعكة األولكى ،سكنة (2129ه ك
2998 -م).
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 .272مسككند أبككي يعلككى ،لإلمككام أحمككد بككن علككي بككن الم نككى أبككو يعلككى الموصككلي التميمككي ،تحقيككق:

حس ككين س ككليم أس ككد ،دار الم ككأمون للتك ك ار – دمش ككق ،الطبع ككة األول ككى ،س ككنة ( 2131ه ك ك -
2981م).

 .271مسك ككند إسك ككحاق بك ككن راهويك ككل ،إسك ككحاق بك ككن إب ك كراهيم المعك ككروف ب ك ككابن راهويك ككل (ت108 :ه ك كك)،
تحقيك ككق :د .عبك ككد الغفك ككور بك ككن عبك ككد الحك ككق البلوشك ككي ،مكتبك ككة اإليمك ككان  -المدينك ككة المنك ككورة،

الطبعة :األولى 2121 ،ه.

 .277مسك ككند اإلمك ككام أحمك ككد بك ككن حنبك ككل ،ألحمك ككد بك ككن دمحم بك ككن حنبك ككل بك ككن هك ككالل بك ككن أسك ككد الشك ككيباني

(ت112 :ه ك كك) ،تحقي ك ككق :شك ككعيب األرن ك ككؤوط ،عك ككادل مرش ك ككد ،وآخك ككرون ،مؤسس ك ككة الرس ك ككالة،
الطبعة األولى 2112 ،هك.

 .278مس ككند الحمي ككدي ،لإلم ككام أب ككي بك ككر عب ككد هللا ب ككن الزبي ككر الحمي ككدي ،تحقي ككق :حبي ككب ال ككرحمن
األعظمي ،دار الكتب العلمية ,مكتبة المتنبي  -بيروت ,القاهرة ،بدون طبعة.

 .279مس ك ككند ال ك ككدارمي المع ك ككروف ب ك ك ك (س ك ككنن ال ك ككدارمي) ،لل ك ككدارمي ،عب ك ككدهللا ب ك ككن عب ك ككدالرحمن اب ك ككن
الفض ك ك ككل( ،ت122 :هك ك ك كك) ،تحقي ك ك ككق :حس ك ك ككين س ك ك ككليم أس ك ك ككد ال ك ك ككداراني ،دار المغن ك ك ككي للنش ك ك ككر
والتوزلع ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة األولى 2121 ،هك.
 .283مس ك ككند الروىك ك كاني ،ألب ك ككو بك ك ككر دمحم ب ك ككن ه ك ككارون الروىك ك كاني (ت037 :هك ك كك) ،المحق ك ككق :أيم ك ككن
علي أبو يماني ،الناشر :مؤسسة قرطبة – القاهرة ،الطبعة :األولى2121 ،ه.

 .282مس ك ك ككند السك ك ك ك ار  ،أب ك ك ككو العب ك ك ككاس دمحم ب ك ك ككن إس ك ك ككحاق ب ك ك ككن إبك ك ك كراهيم ب ك ك ككن مهك ك ك كران الخ ارس ك ك ككاني
كر (ت020 :هك ك ك كك) ،حقق ك ك ككل وخ ك ك ك ّكر أحادي ك ك ككل وعل ك ك ككق علي ك ك ككل:
بالس ك ك ك ها
النيس ك ك ككابوري المع ك ك ككروف ه
األس ك ككتاذ إرش ك ككاد الح ك ككق األ ك ككري ،الناش ك ككر :إدارة العل ك ككوم األ رل ك ككة ،فيص ك ككل آب ك ككاد – باكس ك ككتان،

الطبعة 2110 :هك.

 .281مسك ك ك ككند الشك ك ك ككاميين ،،لإلمك ك ك ككام أبك ك ك ككي القاسك ك ك ككم سك ك ك ككليمان بك ك ك ككن أحمك ك ك ككد بك ك ك ككن أيك ك ك ككوب الطب ارنك ك ك ككي
(ت013ه ك ك كك) ،تحقيك ك ككق :حمك ك ككدي بك ك ككن عبدالمجيك ك ككد السك ك ككلفي ،مؤسسك ك ككة الرسك ك ككالة – بيك ك ككروت،
2132ه.

 .280مسند الشهاب ،لإلمام أبي عبد هللا دمحم بن سالمة بن جعفكر القضكاعي ،تحقيكق :حمكدي بكن
عبد المجيد السلفي ،مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة ال انية ،سنة (2137هك 2981-م).
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 .281المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا  ،المس همى بك« :صحيح
مسلم» ،لمسلم بن الحجا

النيسابوري (ت112 :هك) ،تحقيق :دمحم فؤاد عبدالباقي ،دار

إحياء الت ار العربي ،بيروت.
 .282مس ك ككند خليف ك ككة ب ك ككن خي ك ككاط ،خليف ك ككة ب ك ككن خي ك ككاط البص ك ككري (ت113 :هك ك كك) ،تحقي ك ككق :ال ك ككدكتور
أكرم ضياء العمري ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة :األولى 2132 ،هك.

 .281مسك ككند عقبك ككة بك ككن عك ككامر ،زلك ككن الك ككدين أبك ككو العك ككدل قاسك ككم بك ككن قطلوبغك ككا السك ككودوني الجمك ككالي
الحنفي (ت879 :هك).

 .287المسكند ،لإلمككام أبككي سككعيد الهيك م بككن كليكب الشاشككي ،تحقيككق وتخكرلا :محفككوظ الككرحمن زلككن
هللا ،مكتبة العلوم والحكم  -المدينة المنورة ،الطبعة األولى ،سنة (2121هك 2990 -م).

 .288مصككنف ابككن أبككي شككيبة ،لإلمككام أبككي بكككر عبككد هللا بككن دمحم بككن أبككي شككيبة العبسككي الكككوفي،
تحقي ككق :دمحم عوام ككة ،الناش ككر :دار القبل ككة لل قاف ككة اإلس ككالمية  -ج ككدة ،الطبع ككة األول ككى ،س ككنة

(2117هك 1331 -م).
 .289مصككنف عبككد الككرزاق ،لإلمككام أبككي بكككر عبككد الككرزاق بككن همككام الصككنعاني ،تحقيككق :حبيككب
الرحمن األعظمي ،المكتب اإلسالمي – بيروت ،الطبعة ال انية ،سنة (2130هك).

 .293المطالب العالية بزوائد المسانيد ال مانية ،بن حجر العسقالني ،أحمد بن علي (ت:
ّ
821هك) ،دار العاصمة ،ودار الغي  ،السعودية ،الطبعة األولى2129 ،هك.
 .292المطككر والرعككد والبككرق ،المؤلككف :أبككو بكككر عبككد هللا بككن دمحم بككن عبيككد بككن سككفيان بككن قككيس
البغكدادي األمكوي القرشككي المعكروف بكابن أبككي الكدنيا (ت182 :هكك) ،تحقيككق وتخكرلا :طككارق
دمحم سكككلو العمككودي ،دار النشككر :دار ابككن الجككوزي ،الككدمام – السككعودية ،الطبعككة :األولككى،

 2128هك.

 .291معالم السنن ،لإلمام أبي سليمان حمد بن دمحم الخطابي البستي ،طبعل وصححل :دمحم ارَكب
الطباخ ،المطبعة العلمية  -حلب ،الطبعة األولى ،سنة (2022هك 2901 -م).

 .290معجككم ابككن األع اربككي ،لإلمككام أبككي سككعيد أحمككد بككن دمحم ابككن زلككاد ابككن بشككر ابككن األع اربككي،
تحقيككق وتخ كرلا :عبككد المحسككن بككن إب كراهيم بككن أحمككد الحسككيني ،دار ابككن الجككوزي للطباعككة

والنشر والتوزلع الدمام2128 ،ه.
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 .291معجكم أسكامي شككيوخ أبكي بكككر اإلسكماعيلي ،لإلمككام أبكي بككر أحمككد بكن إبكراهيم بكن إسككماعيل
اإلسككماعيلي ،تحقيككق :زلككاد دمحم منصككور ،مكتبككة العلككوم والحكككم  -المدينككة المنككورة ،الطبعككة

األولى ،سنة (2123هك).
 .292المعجم األوسكط ،لإلمكام أبكي القاسكم سكليمان بكن أحمكد الطب ارنكي ،تحقيكق :طكارق بكن عكوض
هللا بن دمحم ،وعبد المحسن بن إبكراهيم الحسكيني ،دار الحكرمين – القكاهرة ،بكدون طبعكة ،سكنة

(2122هك).

الروم ككي
 .291معج ككم البل ككدان ،لإلم ككام أب ككي عب ككد هللا ش ككهاب ال ككدين ي ككاقوت ب ككن عب ككد هللا الحم ككوي ّ
البغدادي ،دار صادر – بيروت ،الطبعة ال انية .2992

 .297معج ككم الش ككيوخ الكبي ككر لل ككذهبي ،ش ككمس ال ككدين أب ككو عب ككد هللا دمحم ب ككن أحم ككد ب ككن ع م ككان ب ككن
َقايمك ك ككاز الك ك ككذهبي (ت718 :ه ك ك كك) ،تحقيك ك ككق الك ك ككدكتور دمحم الحبيك ك ككب الهيلك ك ككة ،الناشك ك ككر :مكتبك ك ككة
الصديق ،الطائف ،الطبعة األولى 2138 ،هك.

عجك ككم الصك ككحابة ،بك ككن قك ككانع ،عبك ككدالباقي بك ككن قك ككانع بك ككن مك ككرزوق (ت022 :ه ك كك) ،تحقيك ككق:
 .298نم َ
صك ككالح بك ككن سك ككالم المص ك كراتي ،مكتبك ككة الغربك ككاء األ رلك ككة ،المدينك ككة المنك ككورة ،الطبعك ككة األولك ككى،
2128هك.
عج ك ككم الص ك ككحابة ،للبغ ك ككوي ،عب ك ككدهللا ب ك ككن دمحم ب ك ككن عب ك ككدالعزلز (ت027 :هك ك كك) ،تحقي ك ككق :دمحم
 .299نم َ
األمين بن دمحم الجكني ،مكتبة دار البيان ،الكولت ،الطبعة األولى 2112 ،هك.
 .133المعجككم الصككغير ،لإلمككام أبككي القاسككم سككليمان بككن أحمككد بككن أيككوب الطب ارنككي ،تحقيككق :دمحم
ش كككور محم ككود الح ككا أمرل ككر ،المكت ككب اإلس ككالمي ,دار عم ككار  -بي ككروت ,عم ككان ،الطبع ككة
األولى ،سنة (2132هك 2982 -م).

 .132المعجم الكبير ،لإلمام سليمان بن أحمد بكن أيكوب أبكو القاسكم الطب ارنكي ،تحقيكق :حمكدي بكن

عبدالمجيككد السككلفي ،مكتبككة العلككوم والحكككم – الموصككل ،الطبعككة ال انيككة ،سككنة (2131هك ك –

2980م).
عجم المؤلفين ،لكحالة ،عمر بن رضا بن دمحم (ت2138:هك) ،مكتبة الم نكى ،بيكروت ،دار
 .131نم َ
إحياء الت ار العربي ،بيروت.

414

فهرس المصادر والمراجع

الفهارس

 .130المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،مكتبة الشروق الدولية ،الطبعة الرابعة،
2112هك.

عبدالس ك ككالم ه ك ككارون،
عج ك ككم مق ك ككاييس اللغ ك ككة ،ألحم ك ككد ب ك ككن ف ك ككارس (ت092 :هك ك كك) ،تحقي ك ككق:
ه
 .131نم َ
دار الفكر ،طبعة 2099هك.
 .132معرف ك ك ك ككة ال ق ك ك ك ككات ،للعجل ك ك ك ككي ،أحم ك ك ك ككد ب ك ك ك ككن عب ك ك ك ككدهللا (ت112 :هك ك ك ك كك) ،تحقي ك ك ك ككق :عب ك ك ك ككدالعليم
ّ
النبوية ،الطبعة األولى2132 ،هك.
توي ،مكتبة الهدار ،المدينة
ّ
عبدالعظيم َ
البس ّ
الرج ك ك ك ككال ،ليحي ك ك ك ككى ب ك ك ك ككن مع ك ك ك ككين (ت100 :هك ك ك ك كك) ،رواي ك ك ك ككة اب ك ك ك ككن مح ك ك ك ككرز ،أحم ك ك ك ككد
 .131معرف ك ك ك ككة ّ
القصار2132 ،هك.
محمد كامل ّ
محمد ،تحقيقّ :
ابن ّ

الح َسك ك ك ك ككين (ت128 :ه ك ك ك ك كك) ،تحقيك ك ك ك ككق:
 .137معرفك ك ك ك ككة السك ك ك ك ككنن واآل ك ك ك ك ككار ،للبيهقك ك ك ك ك
كي ،أحمك ك ك ك ككد بك ك ك ك ككن ن
ّ
عبك ك ككدالمعطي أمك ك ككين قلعجك ك ككي ،جامعك ك ككة الد ارسك ك ككات اإلسك ك ككالمية (كراتشك ك ككي  -باكسك ك ككتان) ،دار

قتيب ك ك ككة (دمش ك ك ككق -بي ك ك ككروت) ،دار ال ك ك ككوعي (حل ك ك ككب  -دمش ك ك ككق) ،دار الوف ك ك ككاء (المنص ك ك ككورة -
القاهرة) ،الطبعة األولى2121 ،هك.

الص ك ك ك ككحابة ،ألب ك ك ك ككي نن َع ك ك ك ككيم األص ك ك ك ككبهاني ،أحم ك ك ك ككد ب ك ك ك ككن عب ك ك ك ككدهللا (ت103 :هك ك ك ك كك)،
 .138معرف ك ك ك ككة ه
ّ
الرلك ك ككاض ،الطبعك ك ككة األولك ك ككى،
تحقيك ك ككق :عك ك ككادل بك ك ككن يوسك ك ككف العك ك ك ّكزاز ّي ،دار الك ك ككوطن للنشك ك ككرّ ،
2129هك.
كدالرحمن (ت110 :ه ك ك كك)،
الصك ك ككالح ،ع م ك ككان بك ك ككن عب ك ك ه
 .139معرفك ك ك نة أن ك ك كوا عل ك ككم الحك ك ككدي  ،ب ك ككن ه
الفحك ككل ،دار
المعك ككروف بك ك ك "مقدمك ككة ابك ككن الصك ككالح" ،تحقيك ككق :عبك ككدالّلطيف الهمك ككيم ،ومك ككاهر َ
الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى2110 ،هك.

يسابور ّي ،مح همد بن عبدهللا (ت132 :هك) ،تحقيق :السيد
 .123معرف نة علوم الحدي  ،للحاكم النه ن
معظم حسين ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة ال انية2097 ،هك ،عن طبعة دائرة
المعارف الع مانية بحيدر آباد الدكن.

الع َمر ّي،
 .122المعرفة والتهارلخَ ،
وي ،يعقوب بن نسفيان (ت177 :هك) ،تحقيق :أكرم ضياء ن
للف َس ّ
مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة ال انية2132 ،هك.
ه
محمد بن أحمد (ت718 :هك) ،تحقيق :نور الدين عتر،
 .121المغني في ال ّ
ضعفاء ،للذهبيّ ،
إدارة إحياء الت ار بدولة قطر.
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 .120المفارلد عن رسول هللا

 ،لإلمام أبي يعلكى أحمكد بكن علكي بكن الم نكى التميمكي الموصكلي،

تحقيككق :عبككد هللا بككن يوسككف الجككديع ،مكتبككة دار األقصككى  -الكولككت ،الطبعككة األولككى ،سككنة

(2132هك).
 .121المقتنى في سرد الكنى ،لإلمام أبي عبد هللا شمس الدين دمحم بن أحمد بن ع مان الذهبي،

تحقيق :دمحم صالح عبد العزلز المراد ،الجامعة اإلسالمية  -المدينة المنورة – السعودية،

الطبعة :األولى2138 ،هك.
 .122المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد ،لإلمام برهان الكدين إبكراهيم بكن دمحم ابكن عبكد
هللا بن دمحم بن مفلح ،تحقيق :عبد الرحمن بن سليمان الع يمين ،مكتبكة الرشكد  -الرلكاض –

السعودية ،بدون طبعة ،سنة (2123هك 2993 -م).

 .121المقنككع فككي علككوم الحككدي  ،بككن الملقككن س ك ار الككدين أبككو حفككص عمككر بككن علككي بككن أحمككد
الشككافعي المصككري (ت831 :ه كك) ،تحقيككق :عبككد هللا بككن يوسككف الجككديع ،الناشككر :دار ف كواز

للنشر – السعودية ،الطبعة :األولى2120 ،هك.

 .127مكارم األخالق ومعاليها ومحمود طرائقها ،أبو بكر دمحم بن جعفر بن دمحم بن سهل بن

شاكر الخرائطي السامري (ت017 :هك) ،تحقيق :أيمن عبد الجابر البحيري ،الناشر :دار
اآلفاق العربية ،القاهرة ،الطبعة :األولى 2129 ،هك.

 .128من سؤا ت أبي بكر أحمد بن دمحم بن هانئ األ رم (ت170 :هك) ،أبا عبدهللا أحمد

بن دمحم بن حنبل ،ألحمد بن دمحم بن حنبل (ت112 :هك) ،تحقيق :عامر حسن صبري ،دار

البشائر اإلسالمية ،بيروت ،الطبعة األولى2112 ،هك.
الرجال ،رواية أبي خالد الهدّقاق ،يزلد
 .129من كالم أبي زكرلا يحيى بن معين (ت100 :هك) في ّ
محمد نور سيف ،دار المأمون للت ار ،
الهي م بن َ
طهمان (ت181 :هك) ،تحقيق :أحمد ّ
بن َ
دمشق2133 ،هك.
 .113المنتخب من مسند عبد بن حميد ،لإلمام أبي دمحم عبد بن حميكد بكن نصكر الكسكي ،تحقيكق:

ص ككبحي الب ككدري الس ككامرائي ومحم ككود دمحم خلي ككل الص ككعيدي ،الناش ككر :مكتب ككة الس ككنة الق ككاهرة،

الطبعة األولى ،سنة (2138هك 2988 -م).

 .112المنتظم في تارلخ األمم والملوك ،بن الجوزي ،عبدالرحمن بن علي بن دمحم (ت297 :هك)،
تحقيق :دمحم عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط
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األولى 2121 ،هك.
 .111المنتق ككى م ككن الس ككنن المس ككندة ،لإلم ككام أب ككي دمحم عب ككد هللا ب ككن عل ككي ب ككن الج ككارود النيس ككابوري،
تحقيككق :عبككد هللا عمككر البككارودي ،مؤسسككة الكتككاب ال قافيككة – بيككروت ،الطبعككة األولككى ،سككنة

(2138هك 2988 -م).

 .110الموضوعات ،بن الجوزي ،عبدالرحمن بن علي (ت297 :هك) ،ضبط وتقديم وتحقيق:
عبدالرحمن دمحم ع مان ،المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ،الطبعة األولى 2081 ،هك.
 .111موطأ اإلمام مالك برواية أبي مصعب الزهري ،لمالك بن أنس بن مالك بن عامر
األصبحي المدني (ت279 :هك) ،تحقيق :بشار عواد معروف  -محمود خليل ،الناشر:

مؤسسة الرسالة ،سنة النشر 2121 :هك.

 .112ميزان ا عتدال في نقد الرجال ،ه
محمد
للذ
ّ
محمد بن أحمد (ت718 :هك) ،تحقيق :علي ّ
هبيّ ،
ّ
البجاوي ،دار المعرفة ،بيروت.
ّ
 .111النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاهري
الحنفي ،أبو المحاسن ،جمال الدين (المتوفى871 :هك) ،و ازرة ال قافة واإلرشاد القومي ،دار

الكتب ،مصر.

 .117نخبة الفكر في مصطلح أهل األ ر ،لإلمام أبي الفضل أحمد بن علي بكن دمحم بكن أحمكد بكن
حجك ككر العسك ككقالني ،تحقيك ككق :عصك ككام الصكككبابطي  -عمك ككاد السك ككيد ،الناشك ككر :دار الحك ككدي

القاهرة ،الطبعة :الخامسة 2128 ،هك.

–

 .118نهاية ا َتباط بمن رمي من الرواة با ختالط ،لعالء الدين علي رضا ،دار الحدي ،
القاهرة ،الطبعة األولى 2988م.

الج َزري ،المبارك بن مح همد( ،ت131 :هك)،
ّ .119
النهاية في َرلب الحدي واأل ر ،بن األ ير َ
تحقيق :طاهر أحمد الزاوي ومحمود دمحم الطناحي ،المكتبة العلمية ،بيروت2099 ،هك.
صفدي ،خليل بن أيبك (ت711 :هك) ،تحقيق :أحمد األرنؤوط ،وتركي
بالوفيات ،هلل
 .103الوافي
ّ
ّ
مصطفى ،دار إحياء الت ار العربي ،بيروت ،الطبعة األولى2113 ،هك.
ّ
 .102الوسيط في علوم ومصطلح الحدي  ،دمحم بن دمحم بن سوللم أبو نشهبة (ت2130 :هك)،
الناشر :دار الفكر العربي.
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رقم الصفحة
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1
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8
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المبح
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28
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انيا :منهجل فيما يتعلق بالمتن ،والفوائد األخرى
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التمهيد

الباب األول
وتجويدها وتحسينها
منهج ابن رجب في تصحيح األسانيد
ّ

المطلب األول :تعرلف الحدي

الصحيح وشروطل

المطلب ال اني :تعرلف الحدي

الحسن وحكم ا حتجا بل

صححها ابن رجب في فتح الباري
الفصل األول نماذج من األحاديث التي
ّ
الفصللل الثللاني نمللاذج مللن األحاديللث التللي جودهللا وحس لّنها ابللن رجللب فللي فللتح
الباري
المطلب األول :نماذ من األحادي

التي جودها ابن رجب في فتح الباري

المطلب ال اني :نماذ من األحادي

حسنها ابن رجب في فتح الباري
التي ّ

الباب الثاني

منهج ابن رجب في تضعيف األسانيد
التمهيد
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الفصل الثاني نماذج من األحاديث التي ّ
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ال اني :نماذ من األحادي
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127
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المبح ك الخككامس :نمككاذ مككن األحادي ك
إسناده لين ،أو إسناده ليس بالقوي"
السادس :نماذ من األحاديك

يصكح

رقم الصفحة

"ضعف الراوي"
األول :نماذ من األحادي التي انتقدها بسبب ّ
ال اني :نماذ من األحادي التي انتقدها بسبب "جهالة الراوي"

182
188
189
023

المبح

ال ال  :نماذ من األحادي

التي انتقدها بسبب "ترك الراوي"

028

المبح

الرابع :نماذ من األحادي

التي انتقدها بسبب "نكارة أو كذب الراوي"

010

الخاتمة

011
300-443

الفهارس
أو  :فهرس اآليات القرآنية
انيا :فهرس األحادي

002
007

و اآل ار

ال ا :فهرس أرقام األحادي

018

رابعا :فهرس الرواة واألعالم

021

خامسا :فهرس المصادر والمراجع

081

سادسا :فهرس الموضوعات

137

ملخص البحث

123

Research Summary

122

401

ملخص البحث

ـلخص البحث

الحمد ر رب العالمين ،والصالة والسالم على المبعو رحمة للعالمين ،نبينا دمحم وعلى آلل وصحبل
ومن تبعهم بإحسان ،وأقتفي أ رهم الي يوم الدين.

أما بعد :

بعنوان " منها اإلمام ابن رجب الحنبلي في الحكم علي األسانيد" دراسة تطبيقية

فهذا بح

"من خالل كتابل " فتح الباري شرح صحيح البخاري" .
أنتقي الباح

مائة وخمسين حدي ا من كتاب " فتح الباري شرح صحيح البخاري" ،وقام بتخرلجها

ودراسة أسانيدها حسب أصول البح

الحكم علي األحادي
وجاء البح

قبو وردا.

العلمي ،ومن م حاول الباح

استنباط منها ابن رجب في

في مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة.

وأما المقدمة :فقد تناول الباح

فيها أسباب اختيار الموضو  ،وأهمية الموضو  ،والهدف من

الدراسة ،والدراسات السابقة ،ومنها البح .
وأما التمهيد :فقد تناول فيل الباح

ترجمة اإلمام ابن رجب الحنبلي ،والتعرلف بكتابل " فتح الباري

شرح صحيح البخاري" ،مع بيان منهجل.

وأما الباب األول :فقد تناول نماذ من األسانيد التي حكم عليها اإلمام ابن رجب بالصحة أو
بالتحسين أو التجولد .

وأما الباب ال اني :فقد تناول نماذ من األسانيد الضعيفة التي حكم عليها ابن رجب  ،وقد اشتمل
علي ال ة فصول ،وهي كاآلتي:

الفصل األول :األسانيد الضعيفة بسبب علل في األسناد مع بيان العلة ،وتناولت خمسة مباح
بالضعف المطلق  ،وتناولت مانية مباح .
المعلة
ّ
الفصل ال اني :األسانيد ّ
الفصل ال ال  :األحادي التي أنتقد أسانيدها اإلمام ابن رجب لعلل في الراوي بعينل.
م أنهي الباح

بالفهارس.

بخاتمة ّبين فيها أهم النتائا التي توصل اليها الباح  ،والتوصيات ،وذيل البح
والحمد ر رب العالمين،،،
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Research Summary
`
Praise be to Allah, and prayers and peace be sent as a mercy to the
worlds, our Prophet Muhammad and his family and companions and followed
them in truth, and traced their impact on the debt.
After:
This research titled "approach of Imam Ibn Rajab in judging of narrators"
Empirical Study "through his book" Fath al-Bari" .
Researcher newly selected hundred and fifty of the book "Fath al-Bari," and
the study of the narrators acconding for scientific research, and then tried to
devise a researcher Ibn Rajab approach in judging the conversations
acceptable and response.
The search at the intn of ution and to presevc and two section and a
conclusion.
The introduction: the researcher has reasons for choosing the subject, and the
importance of the subject and objective of the study, and previous studies, and
research methodology.
The preserve : researcher has dealt with the translation of Imam Ibn Rajab,
and the definition of typing "Fath", with a statement of his approach.
The first section: the deait with patterns of the narrators upon which the rule
of Imam Ibn Rajab health or good or intonation.
And Part II dealt with models of weak narrators who was sentenced to Ibn
Rajab, has included three chapters, which are as follows:
Chapter One: weak narrators because of a bug in bonds with an indication of
the un wright, and dealt with five topics.
Chapter II: The un wright Almala narrators absolute, and dealt with eight
sections.
Chapter III: The conversations that were talking criticized Imam Ibn Rajab,
perhaps in a particular narrators.
Then Finish researcher conclusion among the most important findings of the
researcher, and recommendations, and the tail of search indexes.
and thank Allah the god of everything,,,
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