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٢٨٠

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  



  
 
 

  
٢٨١

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

  ملخص البحث
ضعفها بسبب بعـض  و، والترهیبذكر الحافظ المنذري أحادیث في كتابه الترغیب

ًالرواة المختلف فیهم جرحا وتعدیال، فنأخذ نماذج مـن أحادیـث هـؤالء الـرواة  الـذین ً

 ونترجم لهم ترجمة مـستوفاة، ونخلـص بحكـم نهـائي ،ّأعل المنذري الحدیث بسببهم

 والحكم علیهـا بعـد خالصـة ، ثم تخریج أحادیثهم التي ضعفهم المنذري بها،علیهم

ـــراوي، وینـــت ـــه، أو نتفـــق مـــع الحكـــم فـــي ال ـــك رفـــع درجـــة الحـــدیث وتقویت ج عـــن ذل

ًالمنــــذري فــــي تــــضعیفه للحــــدیث بنــــاء علــــى ضــــعف الــــراوي، فیظــــل ضــــعیفا بهــــذا  ً

  .الطریق، ثم نجمع المتابعات والشواهد للحدیث حتى یرتقي ویتقوى

  

Research Summary 

Al-Hafiz Al-Mundhari mentioned ahaadeeth in his book Al-

Targheeb and Al-Thaheeb, and its weakness because of 

some narrators who differ in their wounds and modifications. 

We take examples of the hadeeths of these narrators who 

are the most modern of the Mundhiri because of them, and 

translate them into a final interpretation. After the summary 

of the ruling in the narrator, and this results in raising the 

degree of talk and strengthen, or agree with Al-Mundhiri in 

the weak to talk based on the weakness of the narrator, 

remains weak in this way, and then collect the follow-up 

and the witnesses to talk up and strengthen. 

  

  



  
 
 

  
٢٨٢

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  



  
 
 

  
٢٨٣

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

  

 وأشهد أن ال إله اال ،الحمد هللا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا

 ونموت علیها، وعلیها وبها ، شهادة نعیش علیهاً وأن محمدا عبده وسوله،،اهللا

  .....و                                 .نبعث إن شاء اهللا تعالى

ّفإن اهللا سبحانه وتعالى تولى حفظ كتابه الكریم بنفسه، ولم یكل ذلك إلى أحد من 
فكان القرآن ، )١()   n m l k j i h g(: خلقه، فقال سبحانه

  . بحفظ اهللا تعالى على امتداد األیام والسنیناًالكریم محفوظ

ي اإلسالم بعد كتاب اهللا هي المصدر الثاني من مصادر التشریع ففّوأما السنة 

ً جهابذة، وحفاظً لها رجاال وتعالىّقد سخر اهللا سبحانهوتعالى،   عارفین، ینفون اّ

 وتأویل الجاهلین، فحرصوا على ،عنها تحریف الغالین، وانتحال المبطلین

ُوعنوا بتمییز  ،حفظها ، وناسخها من منسوخها، وكل ما اسقیمه من صحیحهاُ

رحمة ، فرحمهم اهللا في صدورهمحفظها ذلك كله في هم  وساعد،یتعلق بها

  .واسعة

 فكثرت ،وقد تنوعت اهتمامات العلماء وجهودهم في خدمة السنة وتدوینها

 الحدیث روایة، ومنها ما كان بعلم اً منها ما كان متعلق،مجاالت التصنیف فیها

  . درایةبعلم الحدیث اًمتعلق

 وركز على جانب ،ري رحمه اهللا الحافظ المنذ،وممن ألف في علم الحدیث روایة

أحادیث الترغیب  أال وهو جمع ، یحتاج الناس إلیه، لیقربهم إلى ربهم،مهم

ویكون  واشتهر كتابه عند العامة والخاصة،مصنف مستقل، والترهیب في 

 والنعیم المقیم، والترهیب من ، وثوابها في الجنة،الترغیب في فضائل األعمال

  .  نعوذ باهللا من ذلك، الدار اآلخرة في النارمساوئ األعمال، وعقابها في

وضعفها بسبب بعض الرواة  ،في كتابه الترغیبلقد ذكر الحافظ المنذري أحادیث 

 ونترجم لهم ،هؤالء الرواةأحادیث ، فنأخذ نماذج من ًا وتعدیالًالمختلف فیهم جرح

هم ثم تخریج أحادیثهم التي ضعف ،ترجمة مستوفاة، ونخلص بحكم نهائي علیهم

وینتج عن ذلك رفع  والحكم علیها بعد خالصة الحكم في الراوي، ،المنذري بها

ًدرجة الحدیث وتقویته، أو نتفق مع المنذري في تضعیفه للحدیث بناء على 

                                                           

 ). ٩( سورة الحجر اآلیة رقم - ١



  
 
 

  
٢٨٤

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

ً فیظل ضعیفا بهذا الطریق، ثم نجمع المتابعات والشواهد للحدیث ضعف الراوي،
عالل عند المنذري في أسباب اإل" ، وأسمیت عملي هذا حتى یرتقي ویتقوى

 سبب :ٕ، وان كان المعروف عند الكثیر من المحدثین أن العلة" والترهیبالترغیب

 كما قال ابن ،غامض خفي یقدح في صحة الحدیث مع أن الظاهر السالمة منه

 لكن قد یطلق المحدثون العلة على كل ،)١( والسخاوي الصالح والنووي والعراقي

 ،ً جلیا، فیعلون بفسق الراوي وكذبه وخطئهًضعف في الحدیث خفیا كان أم

  .عضالوباالنقطاع،  واإلرسال، واال

  :  في ألفیتهقال العراقي

  .لَةٍ، ونوعِ جرحِــفْــــفِسقٍ، وغَ.. .دحِــــــــــ وقَد يعِلُّونَ بِكُلِّ قَ- ٢٠٥

٢٠٦ -اس طْلِقي نم مهمِنالعِلَّةِـ و م. ..رِ قــــــــــلِغلِ ثِقَةِـــيصادحٍ كَو.  

  .)٢ (صح مع شذُوذٍ احتذِي: يقُولُ.. .معلُولٌ صحِيح كَالذّي:  يقُولُ- ٢٠٧

  :وقال السیوطي في ألفیته

  .وِيـلِ الْقَــــــــكَالْقَطْعِ لِلْمتصِ.. .لَّ بِالْجلِيـــــــــــــــ وربما أُعِ- ٢٣٠

  .دحِــــــــوربما قِيلَت لِغيرِ الْقَ.. . والْفِسقِ والْكِذْبِ ونوعِ جرحِ- ٢٣١

  .)٣(صح معلٌّ، وهو فِي الشاذِ حكَوا.. . كَوصلِ ثَبتٍ، فَعلَى هذَا رأَوا- ٢٣٢

، وقــد یعلــون الحــدیث بــأنواع الجــرح، مــن الكــذب:  فــي شــرح األلفیــة العراقــيوقــال

  .)٤(والغفلة، وسوء الحفظ، وفسق الراوي وذلك موجود في كتب علل الحدیث

                                                           

لحــدیث الــذي اطلــع فیــه علــى علــة تقــدح فــي هــو ا:  فالحــدیث المعلــل: قــال ابــن الــصالح- ١

عبارة عن سبب غامض قادح : والعلة: صحته، مع أن ظاهره السالمة منها، وقال النووي

 عبــارة عــن أســباب خفیــة غامــضة، :والعلــة: مــع أن الظــاهر الــسالمة منــه، وقــال العراقــي

بـر خ: والعلـة: قـدحت فـي صـحته، وقـال الـسخاوي: طرأت علـى الحـدیث، فـأثرت فیـه، أي

، )٩٠: ص(مقدمـــة علــوم الحـــدیث . ظــاهره الــسالمة اطلـــع فیــه بعـــد التفتــیش علـــى قــادح

، فـتح المغیـث بـشرح )٢٧٤/ ١(، شرح ألفیة العراقـي )٤٤: ص(التقریب والتیسیر للنووي 

  ).٢٧٦/ ١(ألفیة الحدیث للسخاوي 

  ).١١٢: ص(التبصرة والتذكرة =  ألفیة العراقي - ٢

  ).٣٥: ص(لحدیث  ألفیة السیوطي في علم ا- ٣

  ).٢٨٨/ ١( شرح ألفیة العراقي للعراقي - ٤



  
 
 

  
٢٨٥

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

َ ذكر ابن خشیش فـي كتابـه علـوم الحـدیث َأن المعلـل:وقال ابن الملقن ُ ْ
ِ ِ ِ
َ ُُ َ َأن یـروي : ْ

َعمــن لــم یجتمــع بــه، إمــا بطریــق التــاریخ كمــن تتقــدم وفاتــه عــن مــیالد مــن یــروي  ِ ِ
َ ََ َ ِ َِّ َّ َِّ ِ َ ْ

َّعنــــه، وامــــا بط َِٕ ُ ْریــــق الجهــــة، بــــَأن یــــروي الخراســــاني عــــن المغربــــي، ولــــم ینقــــل َأن َ َُ َ
ِ

َ َ َْ ِْ ِ ِ

ْالخراساني انتقل من خراسان، وال َأن المغربي انتقل من المغرب ْْ ُ ْ ََُ َ ََ َ
ِ)١(.  

ــة قــد یطلقهــا المحــدثون علــى ضــعف الــراوي مــن فــسق  فاتــضح ممــا ســبق أن العل

 إلــى مــن نمــاذج إنمــا یرجــعبدراســته هنــا ٍوخطــإ وانقطــاع، ونحــو ذلــك، ومــا ســنقوم 

  .نسأل اهللا تعالى التوفیق والسدادالعلل الجلیة، 

  :، وأسباب اختياره إىل عدة نقاطملوضوعترجع أمهية هذا او

  . المساهمة في خدمة السنة النبویة-١

 الرغبــة فــي المــشاركة فــي إحیــاء التــراث اإلســالمي، ونفــض الغبــار عــن درره -٢

ي تكالب فیـه أعـداء اإلسـالم علـى سـنة النبـي الثمینة خاصة في هذا الوقت الذ

  . العدنان

 قیمــة كتــاب الترغیــب والترهیــب للحــافظ المنــذري، ومكانتــه العلمیــة، فهــو مــن -٣

ّأفــضل وأشــهر وأجمــع مــا صــنف فــي هــذا الفــن، حیــث حــاول أن یــستوعب فیــه 
ًعــددا كبیــرا مــن أحادیــث الترغیــب والترهیــب فــي شــتى نــواحي الحیــاة مــن خــالل  ً

  .السنة النبویة المعروفةداوین 

 تشجیع بعض مشایخي وأساتذتي لـي علـى تتبـع المنـذري فـي ترغیبـه، خاصـة -٤

 ومــــدار أكثـــر األحادیــــث علـــیهم كــــابن ،فـــي الــــرواة المـــشهورین المختلــــف فـــیهم

  . واسماعیل بن عیاش، وعاصم بن بهدلة، وغیرهم،اسحاق

ً راویا فقط  بناء على  اخترت من الرواة المتكلم فیهم عند المنذري أربعة عشر-٥
 والفطرة الـسلیمة ،حاجة األمة إلى أحادیثهم، خاصة أنها في الترغیب والترهیب

جبلـــت علـــى الجوانـــب الوجدانیـــة التـــي تتمثـــل فـــي الترغیـــب والترهیـــب، والثـــواب 

  .والعقاب

 فقد وجد البـن لهیعـة خمـسة ، كثرة األحادیث التي تأتي من طرق هؤالء الرواة-٦

ٕ وعمـرو بـن شـعیب قرابـة ثالثـین حـدیثا، واسـماعیل بـن عیـاش ،ًوخمـسین حـدیثا ً

ًتسعة عشر حدیثا، وشهر بن حوشب ستة عشر حدیثا ً.  

                                                           

  ).٢١٣/ ١( المقنع في علوم الحدیث - ١



  
 
 

  
٢٨٦

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

  . اختالف بعض علماء السنة في أحوال هؤالء الرواة إلى یومنا هذا-٧

 الترغیـــب والترهیـــب للحـــافظ المنـــذري كتــــاب یجمـــع بـــین علـــم الحـــدیث روایــــة -٨

اوي األعلــى لإلســناد، ثــم یــذكر الحــدیث، ویحكــم  فنــراه یكتفــي بــذكر الــر،ودرایــة

ًعلیه من حیـث الـصحة أو الـضعف، ویـتكلم علـى رجـال اسـناده جرحـا وتعـدیال  ً
  .في الكثیر الغالب

 عكوف كثیر من الخطباء والوعاظ على أحادیث هذا الكتاب، وأخذهم منه -٩

  .في خطبهم ودروسهم دون النظر إلى صحة الحدیث أو ضعفه

علماء على ما ذكره المنذري في مقدمته من أن ما صدره بلفظ  اعتماد ال- ١٠

 ولیس األمر ، وما صدره بلفظ روي فهو ضعیف،عن، وسكت عنه فهو قوي

  .كذلك

ُ یعد كتاب الترغیب والترهیب للمنذري مشتهر بین عامة األمة وخاصتها، - ١١
إلى  یؤدى ، واستخالص حكم نهائي علیهم،فدراسة أحوال الرواة المختلف فیهم

  . االطمنئان لصحة األحادیث من عدمها

فراد هؤالء الرواة المتكلم فیهم عند المنذري بدراسة أكادیمیة تطبیقیة ا عدم - ١٢

  .تأصیلیة مستقلة تجمع بین النظریة والتطبیق

  : الدراسات السابقة يف هذا املوضوع
حمد بن  اإلمام الحافظ أبي إسحاق، إبراهیم بن م،ُیعد أول من خدم هذا الكتاب

: ه، وسمى مصنفه٩٠٠محمود الدمشقي الشافعي، الملقب بالناجي، المتوفى

عجالة اإلمالء المتیسرة من التذنیب على ما وقع للحافظ المنذري من الوهم (

  ).وغیره في كتابه الترغیب والترهیب

ْفهذه نكت قلیلة، لكنها مهمة جلیلة، لم أسبق إلیها، : وقال في مقدمة كتابه هذا ُ
ُأیت من تنبه لها وال نبه علیها، جعلتها كالتذنیب، على ما وقع لإلمام وال ر ّ َّ

 من الوهم واإلیهام، - رضي اهللا عنه- ّالعالمة الحافظ الكبیر زكي الدین المنذري 

  . )١(بالترغیب والترهیب"في كتابه الشهیر المتداول المسمى 

  :وعمل الناجي في كتابه العجالة، یتلخص في اآلتي

                                                           

  ).١٣١/ ١( عجالة اإلمالء ط المعارف - ١



  
 
 

  
٢٨٧

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

ف والتحریف الذي وقع في كتاب المنذري، وعدم التعرض للتراجم،  التصحی-١

السنن، وعمل الیوم :  إال في تمییز أحادیث كتابي،كذا عدم التعرض لألحادیثو

 وهو في ،ًواللیلة كلیهما للنسائي، فأحیانا ینسب المنذري الحدیث لسنن النسائي

للیلة ما هو إال جزء  وعمل الیوم وا- ّعمل الیوم واللیلة كما صرح بذلك الناجي

 -ّمن السنن الكبرى للنسائي، ولعل تعقب الناجي هنا یقصد المجتبى ال الكبرى 

  : فقد قال الناجي رحمه اهللا

َّولم أدر أوال أن أكثر نسخ زماننا، أو كلها متفقة على الخطأ، والتصحیف  ً

ُ وقد كنت كتبت ذلك من حفظي على الصواب، فلما رأیت اتفاق النس،العجیب خ ُ

َّحتى المعتمدة الغرارة المتداولة بدمشق، المقروءة على المعتبرین على عكس ما 

َْكتبته أعدت كثیرا منه إلى حاله، ووضعت هذه األحرف النزرة للطالب الراغب  ُ ً
  .األریب

َّوجل موضوعها التنبیه على ما وقع في الكتاب، ولعل بعضه من الكتاب دون  ُ َّ ُّ

 واألحادیث، واستیعاب العزو في كل حدیث، بل استدراك ما أغفل من التراجم

تمییز المنسوب إلى النسائي أحد األئمة فیما یتعلق في الذكر ونحوه، وغالبه في 

عمل الیوم واللیلة له، الذي هو من جملة السنن الكبرى، ویتكرر في هذا الكتاب 

ًكثیرا
)١( .  

خل بها المنذري ولم َّ بین الناجي رحمه اهللا مواطن الترغیب والترهیب التي أ-٢

وقد أخل بتراجم : یذكرها في كتابه، مع أنه شرط على نفسه االستیعاب، فقال

كثیرة هي مقصود تصنیفه األعظم، فترجم بترك اإلسباغ في الوضوء، وترك 

ُالغسل، فزدته ونبهت علیه، وغفل عن سیاق حدیث عبد الرحمن بن سمرة في  ّ
 وهو في ،ع من موضوع كتابه، تدخل فیهالمنام النبوي،  المشتمل على عدة أنوا

 وال أدري سبب ذهوله عن ذكره، ،األصول التي یلخص منها، وفي غیرها

ًفاستدركته، وسقته بتمامه ملخصا معزوا في آخر فصل الوضوء للتطریز  ً
  .والتذهیب

ًوأخل بذكر الشرب قائما فاستدركته في محله مستوعبا معزوا ً ً.  

                                                           

  )١٣٢/ ١( عجالة اإلمالء ط المعارف - ١



  
 
 

  
٢٨٨

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

ِّوأفرادهم، والترغیب في حبهم،  ئل الصحابة وأخل بذكر خصال الفطرة، وفضا ُ
ِ

والترهیب من بغضهم وسبهم، وأشیاء شتى، وظن أنه استوعب، وال واهللا لكني 

�تركت استدراك ذلك وأشباهه، لطوله جدا، وأتیت منه بجملة مفرقة، ثم اقتصرت 

ًعلى إمالء الموجود ظاهرا في الكتاب، بل لما رأیت كثیرا من هوامش هذه  ً
ًأمسكت عن النظر في نفس األصل، والتنقیب خوفا من اتساع ،سودة قد امتألالم

ّالخرق، وانفتاح الباب، وأملیت ذلك كله، بالفقیري من لفظي، أو خزانة حفظي  ْ َ
  . )١(على سبیل التنكیت والتقریب

ً لم یتعرض الناجي رحمه اهللا لكتاب الترغیب والترهیب بابا بابا-٣ ً وحدیثا ،ً

ً وأما تنقیح كل ألفاظ الكتاب على التحریر والتهذیب، فیعسر جدا،  :ًحدیثا، فقال
َّلكثرته وتكرره، ویتلف الكتاب بذلك، وقل ما یسلم منه حینئذ، ولیس المقصود 

ذاك،  إذ غالب هذه المصنفات، إنما هو بالمعنى، وفي اإلشارة غنیة عن العبارة 

ًللبیب، وتتبعه كله لفظة لفظة ممتنع، أو متعذر ً ؛ لعدم الفراغ، وقلة اآللة، َّ

 من األصول التي شرط في أوله استیعابها، -رحمه اهللا- ًخصوصا ما أغفله 

والتنبیه علیه مع كثرة تكرره، وفي اللیلة الظلماء یفتقد البدر، ولوال ظلمة اللیل ما 

  . )٢(حمد ضیاء الفجر

 أكثر مما ومن خالل القراءة في عجالة الناجي تبین لي أن الناجي اهتم بأشیاء

  :ُذكر، نجملها في اآلتي

  . رد األقوال إلى أصحابها، أي التوثیق- 

  . ضبط أسماء الرواة وكناهم وألقابهم- 

  . والتعریف بها، ضبط أسماء البلدان واألماكن- 

ً یعرف أحیانا برواة سكت عنهم المنذري، وعمدته في التعریف تقریب ابن -  ُ
  .حجر

  .لكن ال یستقصيً یضیف أحیانا في تخریج الحدیث، - 

 لقد حكم الشیخ األلباني على أحادیث الكتاب كلها، ولكن لم التفت إلى -٤

 الختالف المدارس، وتغییر ،ًأحكامه على األحادیث، وأضربت صفحا عنها

                                                           

  )١٣٥/ ١( عجالة اإلمالء ط المعارف - ١

  ).١٣٤/ ١( عجالة اإلمالء ط المعارف - ٢



  
 
 

  
٢٨٩

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

 وكثرة تراجعاته، واضطراباته رحمه اهللا في األحكام على األحادیث، ،المناهج

 حتى ،لباحث شراء مكتبة األلباني كلها مما یتطلب من ا،وكثرة إحاالته على كتبه

ً إضافة إلى ذلك تمزیق الشیخ األلباني لكتب أهل ،یقف في الحكم على الحدیث

صحیح :  فنجد الترغیب والترهیب للمنذري كتابین عند األلباني،العلم السابقین

الترغیب والترهیب، وضعیف الترغیب والترهیب، وفعل ذلك في السنن األربعة، 

 وكان باإلمكان أن یجعل أحكامه على األحادیث ،لصغیر للسیوطيوالجامع ا

 جعل عامة الناس یظنون أن ،بحواشي كتب األئمة المتقدمین، لكن ما فعله هذا

 -  وقد شاهدت ذلك بنفسي - ولیست للعلماء القدامى ،هذه الكتب كلها لأللباني

  .  ولو أحسن المقتدي،مع اعترافنا الكامل بأن الخیر للمبتدي

َّمما یؤكد ما قلناه أن الشیخ األلباني رحمه اهللا صرح بأنه سار على أحكام و

  : وتقسیمه فقال،المنذري في بدایة عمله

" صحیح الترغیب والترهیب"أما بعد، فقد كنا طبعنا من كتابي الفرید الحبیب 

من منشورات ) ١٤٠٩(المجلد األول منه طبعات، آخرها الطبعة الثالثة سنة 

، واآلن فقد )سعد الراشد(رف في الریاض، لصاحبها الشیخ الفاضل مكتبة المعا

ضعیف " الشروع في طبع بقیة مجلداته، وطبع قسیمه - بارك اهللا فیه- رغب مني 

  .؛ الذي لم یتیسر لي نشر شيء منه فیما سبق"الترغیب

؛ "الضعیف"و" الصحیح"لذلك فقد رأیت أنه من الضروري إعادة النظر، في 

الشدید في تحریرهما، وتحقیق القول في أحادیثهما، على ألنني مع حرصي 

المنهج العلمي الدقیق الذي كنت تحدثت عنه في مقدمة الطبعة األولى للمجلد 

ًاآلتي، ومع ذلك فقد كنت مضطرا ) ٣٤(المذكور، كما ستراه في المقطع 
لالعتماد على المنذري في التصحیح والتضعیف، والتجریح والتعدیل، وغیرها 

ما ال أتمكن من الرجوع إلى أصوله ومصادره التي رجع إلیها، وكذلك حین

  .اآلتي) ٣٥(ًاعتمدت على غیره أیضا كما بینته في المقطع 

 فقد - ّوبعد مضي نحو أكثر من عشرین سنة على التحقیق المذكور- أما الیوم 

حدثت أمور، وتطورت بعض اآلراء واألفكار، أوجبت إعادة النظر في المزبور، 

ومن أهم تلك األمور، ). العلم ال یقبل الجمود: (ًالقا من قولي المعروفانط

وأسباب تطور األفكار صدور بعض المطبوعات والمصورات من الكتب الحدیثیة 



  
 
 

  
٢٩٠

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

التي لم تكن معروفة من قبل، وفیها كثیر من مصادر المنذري المشار إلیها 

ًآنفا
)١( .  

  :اجلديد عما يف الدراسات السابقة

عض القصور التي هي من صفات البشر، والتي تخللت كتاب  معالجة ب-١

 ویعرفها المطالع المدقق عند النظر في ،لهحال إمالئه المنذري رحمه اهللا 

 وترتب على ، ومما وقفت علیه بعض الخلل في الحكم على بعض الرواةالكتاب،

  . ذلك خلل في الحكم على الحدیث

ًكتابا حافال كهذا الكتاب، مع ما كان عف لیه مصنفه من الحفظ واإلتقان، ال یخلو ً

ٍمن شيء من الخلل والقصور، وما من كتاب سوى كتاب اهللا تعالى كتبه مصنفه 

َّإال واذا نظر فیه من غد عدل فیه وغیر بدل، فأبى اهللا أن یصح إال كتابه،  ََّ ََّ ٍ ٕ
فكیف إذا كان الحافظ المنذري قد أملى كتابه هذا من حفظه، وفي ظروف 

ًالة قلقة، وقد ذكر ذلك معتذرا لنفسه في آخر الكتاب فقال رحمه اهللا حرجة، وح
  :تعالى

ّوقد تم ما أرادنا اهللا به من هذا اإلمالء المبارك ونستغفر اهللا سبحانه مما زل به ( ّ
ِّاللسان، أو داخله ذهول، أو غلب علیه نسیان، فان كل مصنف مع التؤدة 

ّوالتأني، وامعان النظر، وطول الفكر، قل  أن ینفك عن شيء من ذلك، فكیف ٕ

بالمملي مع ضیق وقته، وترادف همومه، واشتغال باله، وغربة وطنه، وغیبة 

كتبه، وقد اتفق إمالء عدة من األبواب في أماكن كان األلیق بها أن تذكر في 

غیرها، وسبب ذلك عدم استحضارها في تلك األماكن، ونذكرها في غیرها، 

   .))٢(فأملیناه حسب ما اتفق

  . دراسة حال الرواة المختلف فیهم عند المنذري في الترغیب والترهیب-٢

لقد اتضح مما سبق أن الناجي لم یتعرض للرواة المختلف فیهم عند المنذري 

 فالحكم الصحیح على ، حتى تكتمل الفائدة، فأنا أقوم بهذه الدراسة،رحمه اهللا

  .الراوي، ینتج عنه صحة الحدیث أو ضعفه

  

                                                           

  ).٣/ ١(ب والترهیب  صحیح الترغی- ١

  ).٥٦٦/ ٤( الترغیب والترهیب للمنذري - ٢



  
 
 

  
٢٩١

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

  :الراوي مختلف فیه أحد أمرینومعرفة أن 

 مختلف فیه، أو رواه أحمد من : أن المنذري بعد ایراده للحدیث یقول في الراوي- 

روایة إسماعیل بن عیاش، وبقیة رواته ثقات، أو رواه فالن من طریق إسماعیل 

بن عیاش، ویسكت وال یحكم على الحدیث، أو إسناده متصل حسن، ورواته 

بن سنان خالف، أو ورواته رواة الصحیح إال یوسف بن ثقات أثبات، وفي أزهر 

میمون، أو رواه فالن وفي إسناده عبد اهللا بن لهیعة ویسكت، أو رواه أبو یعلي 

من روایة محمد بن إسحاق، وبقیة رواته ثقات، أو رواه الطبراني في الكبیر وفیه 

 شهر بن حوشب، أو رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح غیر شهر بن حوشب،

  .ونحو ذلك

ولنشرع اآلن فیما وعدنا به، من : ً عقد المنذري لهم بابا في آخر الكتاب فقال- 

، وما ذكره األئمة فیهم من جرح وتعدیل على سبیل )١(ذكر الرواة المختلف فیهم

باب ذكر الرواة المختلف : اإلیجاز واالختصار مرتبا على حروف المعجم، فقال

اب، فبدأ باألسماء بحرف األلف، وأول من ذكره فیهم المشار إلیهم في هذا الكت

 فذكر سبعة ،أبان بن إسحاق المدني، وختم بیوسف بن میمون، ثم بدأ بالكنى

كثیر من   ، والعجیب أنه لم یدلي بدلوه في)٢( وختم في النهایة بابن لهیعة،فقط

   .إال في النذر الیسیر فقطلیبین لنا الحكم النهائي فیهم الرواة 

ًردت لهؤالء، المختلف فیهم بابا في آخر الكتاب، أذكرهم فیه مرتبا على وأف: فقال
حروف المعجم، وأذكر ما قیل في كل منهم من جرح وتعدیل على سبیل 

  .)٣(االختصار

ً راویا، اخترت منهم أربعة عشر ١٨٣وعدد الرواة المختلف فیهم عند المنذري 
 وقمت بدراستهم - ر العلماء ال زال الخالف فیهم حتى اآلن، بین سائ- ًراویا، 

إسماعیل بن عیاش، وبقیة بن الولید، وحجاج :   وهم،وفق قواعد الجرح والتعدیل

بن أرطأة، وشرحبیل بن سعد المزني، شهر بن حوشب، وعاصم بن بهدلة، وعبد 

اهللا بن صالح كاتب اللیث، وعبد اهللا بن لهیعة، وعطاء بن السائب بن یزید 

                                                           

  ).٥٦٦/ ٤( الترغیب والترهیب - ١

  ).٥٦٦/ ٤( الترغیب والترهیب للمنذري - ٢

  ).٥٠/ ١(، )٣٧/ ١( أشار إلى ذلك في مقدمة كتابه الترغیب والترهیب - ٣



  
 
 

  
٢٩٢

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

ومبارك بن فضالة، ومحمد بن إسحاق بن سیار، الثقفي، وعمرو بن شعیب، 

  .ویزید بن سنان أبو فروة الرهاوي، ویوسف بن میمون

ً أذكر الراوي المختلف فیه جرحا وتعدیال من خالل حكم المنذري على -٣ ً
الحدیث، ثم أسوق ترجمة المنذري لهذا الراوي التي ذكرها في نهایة كتابه 

ة مستوفاة، ثم أسوق الحدیث الذي ضعفه الترغیب، ثم أترجم أنا للراوي ترجم

 ، دون دراسة إسناده-  والحكم علیه ، وأقوم بتخریجه،المنذري بسبب هذا الراوي

 ولیس ،ً ودراسة اإلسناد مرة أخرى تعد تكرارا،ّألن المنذري بین علة الضعف

َالمكرر بأولى من المكرر َ َُ ً، وأحیانا أتفق مع المنذري، وأحیانا اختلف، وذلك - ُِ ً
  .ّیرجع إلى الحكم النهائي على الراوي الذي ضعف المنذري به الحدیث

ً إذا اتفقت مع المنذري في تضعیف الحدیث نظرا لضعف الراوي، فإنني أقوم -٤
 لكي تطمئن إلیه النفس ،بجمع المتابعات والشواهد التي تؤدي إلى تقویة الحدیث

  .عند العمل به

ن واوا ا  ل اادوأ.  
  إ  و  

 ا   

 م  و.  
  



  
 
 

  
٢٩٣

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

  خطة البحث
  . وخاتمة،ثالثة مباحثمقدمة، و:  وتشتمل على،الخطة

  :المقدمة، وتشتمل على

  . أهمیة الموضوع، وأسباب اختیاره- 

  . الدراسات السابقة في هذا الموضوع- 

  .الجدید عما في الدراسات السابقة - 

  :ترجمة موجزة للحافظ المنذري، وفیه ستة مطالب: مبحث األولال

  .اسمه ونسبه ولقبه وكنیته ومولده ونشأته: المطلب األول

  .شیوخه: المطلب الثاني

  .تالمیذه: المطلب الثالث

  .مؤلفاته: المطلب الرابع

  .ثناء العلماء علیه: المطلب الخامس

  .وفاته: المطلب السادس

الترغیب والترهیب للحافظ المنذري، وفیه إیجاز لكتاب ف بالتعری: المبحث الثاني

  : مطالبأربعة

  .الباعث للمنذري على تألیف الترغیب والترهیب: المطلب األول

  .صحة نسبة الكتاب لمؤلفه: المطلب الثاني

  .مكانة الكتاب وقیمته العلمیة: المطلب الثالث

  .تعلیل األحادیثمنهجه في : رابعالمطلب ال

الذین أعلهم المنذري في ترغیبه، والحكم على من الرواة  نماذج :الثالمبحث الث

  : ٍ ویندرج تحت كل راو عدة نقاط، تتلخص في اآلتي،أحادیثهم

  .  نقل المنذري ألقوال العلماء في الراوي الذي أعل الحدیث به-١

  . ترجمة مستوفاة للراوي الذي أعل الحدیث به-٢

  .كالم المنذري عقبهٍ ذكر حدیث من أحادیث كل راو، و-٣

 وتعقب المنذري في ، التخریج لهذا الحدیث، وجمع متابعاته، والحكم علیه-٤

  .كالمه على الحدیث



  
 
 

  
٢٩٤

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

 مع اصدار ، جمع الشواهد للحدیث إن كان الحدیث عن أكثر من صحابي-٥

  . حكم نهائي علي الحدیث بعد تخریجه وجمع متابعاته وشواهده

  :وفیما یلي التفصیل    

  خطة البحث

  : مطالبستةترجمة موجزة للحافظ المنذري، وفیه : مبحث األولال

  .اسمه ونسبه ولقبه وكنیته ومولده ونشأته: المطلب األول

َّهو زكي الدین أبو محمد عبد العظیم بن عبد القوي بن عبد اهللا بن سالمة بن 

ولد ، ُّسعد بن سعید المنذري، الشامي األصل، المصري المولد والدار والوفاة

  . )١( هـ٥٨١اط مصر في غرة شعبان سنة بفسط

  .شیوخه: المطلب الثاني

وقرأ القرآن، وتأدب، وتفقه، ثم ُ وأجاز له خلق ال یحصون؛ ،سمع من جمع غفیر

 عمر بن طبرزد، وعلي بن طلب هذا الشأن، وبرع فیه، فقد سمع بدمشق من

ُالمفضل الحافظ، وأبي الیمن الكندي،  َّ ر لقیهم وطبقتهم،  وسمع من خلق كثیُ

   . )٢( والجزیرةبیت المقدسبالحرمین ومصر و

  .تالمیذه: المطلب الثالث

 والشریف عز ، وابن دقیق العید،روى عنه الدمیاطي ف،تتلمذ على یدیه الكثیر

  . )٣( كثیر وخلق، وأبو الحسین الیونیني،الدین

  . مؤلفاته:المطلب الرابع

 : المطبوعون، منهاصنف الحافظ المنذري مصنفات عدة في كثیر من الفن

كالترغیب والترهیب، ومختصر صحیح مسلم، ومختصر سنن أبي داود وغیرها، 

                                                           

،  ســـیر )١٥٣/ ٤ (، تـــذكرة الحفـــاظ)٦٣/ ٧( النجـــوم الزاهـــرة فـــي ملـــوك مـــصر والقـــاهرة - ١

، الجـــوهر )١٤٩/ ١(، العقـــد الثمــین فـــي تــاریخ البلـــد األمــین )٤٦٢/ ١٦(أعــالم النــبالء 

 ).٢٤٥/ ١٣(، البدایة والنهایة )٢٤٨/ ١(المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد 

/ ٢(، طبقات الشافعیة البن قاضى شهبة )٤٦٣/ ١٦ (السیر، )١٥٣/ ٤( تذكرة الحفاظ - ٢

١١٢(.  

، العقد الثمـین )١٥٣/ ٤(، تذكرة الحفاظ )١١٢/ ٢(ات الشافعیة البن قاضى شهبة  طبق- ٣

، الجـوهر المنـضد فـي طبقـات متـأخري أصـحاب أحمـد )١٤٩/ ١(في تاریخ البلـد األمـین 

)٢٤٨/ ١.(  



  
 
 

  
٢٩٥

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

مختصر مختصر االستیعاب في أسماء األصحاب، مخطوط ك: ومنها المخطوط

 تراجم، الرقم )١٧٨٥(: بالمملكة العربیة السعودیة، بالریاض، رقم الحفظ

بدار الكتب الوطنیة بتونس، عمل الیوم واللیلة مخطوط ، و)٩٣١٨٠(: التسلسلي

األمالي في الحدیث، ، و)٩٨٠١٩ (: حدیث، الرقم التسلسلي٣٥٥٠: رقم الحفظ

  .)٤٩٢٠(  :مخطوط بالمكتبة المركزیة بالریاض، السعودیة، رقم الحفظ

الجمع بین : مطبوعة وال مخطوطة مثلال وتوجد له مؤلفات أخرى لم أقف علیها 

 من الشدة  ن استغاث برسول اهللا  في ذكر مأوزوال الظم الصحیحین،

  .)١(والعمى

  . ثناء العلماء علیه:المطلب الخامس

كابن  ً كثیراءبلغ المنذري رحمه اهللا مرتبة الحافظ في الحدیث، وأثني علیه العلما

  . )٢( قاضي شهبة والسبكي في طبقاتهما، والذهبي في سیره

  .وفاته: المطلب السادس

ْ ذي القعدة سنة ٤یوم السبت  رحمه اهللاتوفي الحافظ المنذري   هـ، الموافق ٦٥٦َ

  .)٣( م١٢٥٨

                                                           

، صــلة الخلــف بموصــول الــسلف )١٨١: ص(الرســالة المــستطرفة :  مؤلفــات المنــذري فــي- ١

، المعجـم المفهـرس )٧٩٥/ ٧٤(، خزانة التـراث )٤٠٠/ ١(، كشف الظنون )١٤٩: ص(

/ ١(، هدیــة العــارفین )٤١: ص(، معجــم أهــم مــصنفات التــراجم المطبوعــة )٣٩٦: ص(

، )٢٦٠/ ٨(، طبقـــــات الـــــشافعیة الكبـــــرى للـــــسبكي )٦١٤/ ٣(، إیـــــضاح المكنـــــون )٥٨٦

  ).٤٦٣/ ١٦(، سیر أعالم النبالء )١١٢/ ٢(طبقات الشافعیة البن قاضى شهبة 

، )٢٥٩/ ٨(طبقـات الـشافعیة للـسبكي ، )١١٢/ ٢(طبقـات الـشافعیة البـن قاضـى شـهبة  - ٢

 .)٤٦٢/ ١٦ (السیر

: ص(، طبقــــــات الــــــشافعیین )٣٦٦/ ٢(، فــــــوات الوفیــــــات )٣٠٩/ ٧( المنهــــــل الــــــصافي - ٣

، طبقـــات الـــشافعیة )٤٦٣/ ١٦(، ســـیر أعـــالم النـــبالء )١٥٤/ ٤(، تـــذكرة الحفـــاظ )٨٧٦

 ).٢٦١/ ٨(الكبرى للسبكي 



  
 
 

  
٢٩٦

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

الترغیب والترهیب للحافظ المنذري، وفیه لكتاب   بإیجازالتعریف: المبحث الثاني

  :مطالبأربعة 

   . الباعث للمنذري على تألیف الترغیب:ولالمطلب األ

ابته لرغبة  والذي یتلخص في استج،ذكر الحافظ المنذري سبب تألیفه لهذا الكتاب

  .)١(ًأحد الطلبة في جمع كتاب ألحادیث لترغیب والترهیب مجردا من اإلسناد

  .صحة نسبة الكتاب لمؤلفه: انيالمطلب الث

ُ، بل یعد الكتاب الوحید الذي )٢( نسب الترغیب والترهیب لهللمنذريكل من ترجم 
   .ُیعرف به

  .مكانة الكتاب وقیمته العلمیة: ثالثالمطلب ال

 :َّفقد بین مكانة الكتابًرغیب والترهیب للحافظ المنذري فریدا في نوعه، ُیعد الت

  . )٤( كالناجي والكتانيكثیر من أهل العلم، و)٣(المنذري مؤلفه

التي تتلخص في  أهم المیزات العلمیة ومن خالل العمل في هذا الكتاب ظهر لي

  :اآلتي

، وبلغ لي األبوابالترتیب والتبویب لألحادیث، فقد رتب الكتاب ع حسن -  ١

ًكتابا، وسار على ترتیب المصابیح ) ٢٥(عدد الكتب داخل الترغیب والترهیب 
  .للبغوي

  . وترك غیرها، االلتزام بإیراد األحادیث الصریحة في الترغیب والترهیب- ٢

، وكانت أحكامه في الكثیر الغالب اهتمامه بالحكم على األحادیث – ٣

 ، ولم یصرح بذلك،ستفاد من أحكامهصحیحة، لدرجة أن من جاء بعده ا

كالهیثمي في المجمع، فإن من یلقي نظره على المجمع للهیثمي یرى أنه یلتقط 

                                                           

 ).٣٥/ ١( الترغیب والترهیب للمنذري - ١

، صـلة )١٨١: ص(، الرسـالة المـستطرفة )٢٨٦/ ٢( سـلم الوصـول إلـى طبقـات الفحـول - ٢

/ ١(، هدیــة العـــارفین )٤٠٠/ ١(، كـــشف الظنــون )١٤٩: ص(الخلــف بموصــول الــسلف

، )٢٦٠/ ٨(، طبقـــــات الـــــشافعیة الكبـــــرى للـــــسبكي )٦١٤/ ٣(، إیـــــضاح المكنـــــون )٥٨٦

 ).٤٦٣/ ١٦ (السیر، )١١٢/ ٢(لشافعیة البن قاضى شهبة طبقات ا

 ).٣٥/ ١( الترغیب والترهیب للمنذري - ٣

 ).٥٦٣/ ٢(فهرس الفهارس ، )١٣٢/ ١( عجالة اإلمالء ط المعارف - ٤



  
 
 

  
٢٩٧

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

ً مما یجعل الباحث یجزم بأن الهیثمي كان تابعا ،الحكم كما ذكره المنذري
  .للمنذري

كثرة المراجع والمصادر التي جمع المنذري منها كتابه، لدرجة أنه ذكر في  – ٤

 كلها مصادر أصیلة في التخریج تروي األحادیث اً وعشرین مصدراًمة واحدالمقد

كتب ابن أبي الدنیا التي وصل عددها فوق باألسناد إلى مؤلفیها، إضافة إلى 

مصادر أخرى عزا إلیها في أثناء الكتاب من غیر أن  عالوة على ،ًالستین كتابا

  .یشیر إلیها في مقدمته

  .ًحدیثا) ٥٧٦٦( كما في طبعة دار الكتب العلمیة  فقد بلغت،كثرة أحادیثه – ٥

المختلف فیهم المشار إلیهم في ًعقد المنذري في آخر كتابه بابا للرواة  – ٦

 فیهم وذكر ما، اً راوی)١٨٣(كتابه، ورتبهم على حروف المعجم، وقد بلغ عددهم 

  .تعدیل على سبیل اإلیجاز وأمن جرح 

  .حادیثتعلیل األمنهجه في : رابعالمطلب ال

،  للتعلیل الحافظ المنذري في الترغیب والترهیب بعدة میزات في منهجهامتاز

  :تتلخص في اآلتي

حكمه عقب كل حدیث یذكر ف البعد عن التطویل الممل، أو التقصیر المخل، -١

، والحكم  من غیر اسهابعلي الحدیث من حیث الصحة أو الحسن أو الضعف

لترهیب، ویترخص فیها ما ال یترخص في ًمهم جدا خاصة أنها في الترغیب وا

غیرها، والحكم عقب الحدیث لم یفعله أحد مما صنف في الترغیب والترهیب 

  .سوى المنذري رحمه اهللا

ًیعول كثیرا في أحكامه على األحادیث على تحسین الترمذي وتصحیحه،  -٢
یمة صححه ابن خز: ً وابن حبان، والحاكم، فنراه یقول مثال،وتصحیح ابن خزیمة

  .والحاكم، ونحو ذلك

ً  حكمه على الحدیث الضعیف في الكثیر الغالب یكون تعریضا ال تصریحا، -٣ ً
  .رواه أحمد وفیه ابن لهیعة، أو ابن اسحاق، ونحو ذلك: ًفنراه یقول مثال

  : َّبین المنذري طریقته في الحكم على الحدیث، فقال في خطبة الكتاب -٤

ر من األحادیث الواردة في هذا الكتاب، وفي وقد أشبعنا الكالم على حال كثی

ًغیره من كتبنا، فإذا كان إسناد الحدیث صحیحا أو حسنا أو ما قاربهما صدرته  ً



  
 
 

  
٢٩٨

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

أو في إسناده راو ، ً أو معضال،اً أو منقطع،ًعن، وكذلك إن كان مرسال: بلفظة

 فیهم كالم ال  أو، وبقیة رواة اإلسناد ثقات،ضعفة ثق  أو، أو ضعیف وثق،مبهم

عن، ثم أشیر إلى : ةا بلفظًیضر، أو حسنه بعض من خرجه، أصدره أیض

 المختلف فیه، فأقول رواه فالن في ي أو ذلك الراو،لهاعضاإرساله وانقطاعه أو 

 وال ، أو نحو هذه العبارة، أو في إسناده فالن، أو من طریق فالن،روایة فالن

 وأفردت ،كرُ قیل فیه كلما ذا من تكرار ماً خوف،أذكر ما قیل فیه من جرح وتعدیل

ا على حروف ًا في آخر الكتاب، أذكرهم فیه مرتبًلهؤالء المختلف فیهم باب

المعجم، وأذكر ما قیل في كل منهم من جرح وتعدیل على سبیل االختصار، وقد 

 وفیهم ، المختلف فیه، فأقول إذا كان رواة إسناد الحدیث ثقاتيال أذكر ذلك الراو

 ونحو ذلك حسبما ، أو ال بأس به، أو مستقیم،ناده حسن إس،من اختلف فیه

  . وكثرة الشواهد،یقتضیه حال اإلسناد والمتن

 أو مجمع على ، أو متهم، أو وضاع،ٕواذا كان في اإلسناد من قیل فیه كذاب

 أو يء،أو لیس بش ، أو ساقط، أو هالك، أو ذاهب الحدیث، أو ضعفه،تركه

 بحیث ال یتطرق إلیه احتمال ،اً فیه توثیق أو لم أر،أو ضعیف فقط ،اًضعیف جد

 فیكون البتة، وال ما قیل فیه ي،وى، وال أذكر ذلك الراوُر: التحسین صدرته بلفظة

ٕوى، واهمال الكالم علیه في آخره، ُتصدیره بلفظة ر: لإلسناد الضعیف داللتان
  . وقد استوعبت جمیع ما كان من هذا النوع في كتاب

 إلى أبى داود وسكت عنه فهو كما ذكر أبو داود، وال وكل حدیث عزوته: ثم قال

  . )١(ینزل عن درجة الحسن، وقد یكون على شرط الصحیحین أو أحدهما

  :ویتلخص الحكم على الحدیث عند المنذري في الترغیب والترهیب في أربع نقاط

ً إذا كان الحدیث صحیحا أو حسنا أو ما قاربهما صدره بلفظ -أ ولم یعقب ) عن(ً

  .هایة الحدیثفي ن

ً أو منقطعا أو معضالً إذا كان الحدیث مرسال-ب ، )عن(صدره بلفظ ..... أوً

  .وتعقبه في النهایة

ٍ إذا كان الحدیث فیه راو كذاب أو وضاع أو مجمع على تركه صدره بلفظ - ج

  .، ولم یعقب في نهایة الحدیث)ُروي(

                                                           

 ).٣٨-٣٦/ ١( الترغیب والترهیب للمنذري - ١



  
 
 

  
٢٩٩

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

 یسكت عنه،  إذا كان الحدیث راوه أبو داود في السنن وسكت عنه، فهو-د

ًوصرح بأنه ال ینزل عن درجة الحسن، وقد یكون صحیحا على شرط الشیخین 
  .أو أحدهما

وقد أضربت عن :  اشترط المنذري خلو كتابه من األحادیث الموضوعة، فقال-٥

ذكر من تقدم من العلماء رضي اهللا عنهم، الذین أساغوا التساهل في أنواع من 

: ا ذكروا الموضوع، ولم یبینوا حاله، وقالًالترغیب والترهیب، حتى إن كثیر

 وأضربت عن ذكر ما ...)كتاب أبي القاسم األصبهاني(واستوعبت جمیع ما في 

   .)١(فیه من األحادیث المتحققة الوضع

  

 والحكم ،في ترغیبه المنذري لذین أعلهما نماذج من الرواة :لثثاالمبحث ال

  : تتلخص في اآلتيٍویندرج تحت كل راو عدة نقاط،  ،على أحادیثهم

  .  الحدیث بهأعل نقل المنذري ألقوال العلماء في الراوي الذي -١

  . ترجمة مستوفاة للراوي الذي أعل الحدیث به-٢

  .ٍ ذكر حدیث من أحادیث كل راو، وكالم المنذري عقبه-٣

 وتعقب المنذري في ، التخریج لهذا الحدیث، وجمع متابعاته، والحكم علیه-٤

  .یثكالمه على الحد

 مع اصدار ، إن كان الحدیث عن أكثر من صحابيللحدیث الشواهدجمع  -٥

   . الحدیث بعد تخریجه وجمع متابعاته وشواهدهعليحكم نهائي 

  النموذج األول

  إسماعیل بن عیاش الحمصي

 ، كثیر الخطأ في حدیثه: وقال ابن حبان، ضعیف: قال النسائي،عالم أهل الشام

 ، إسماعیل عندي ضعیف:قال علي بن المدیني و،فخرج عن حد االحتجاج به

 إسماعیل : سمعت ابن معین یقول: وقال أبو داود، ال یحتج به:وقال ابن خزیمة

 هو في : وقال دحیم،اًبن عیاش ثقة، وكذا روى عباس عن ابن معین أیض

 وهو ، تكلم قوم في إسماعیل: وقال الفسوي، وخلط عن المدنیین،الشامیین غایة

یغرب عن  : أكثر ما تكلموا فیه قالوا،م الناس بحدیث الشامیین أعل،ثقة عدل

                                                           

 ).٣٥/ ١( الترغیب والترهیب للمنذري - ١



  
 
 

  
٣٠٠

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

ٕ إذا حدث عن أهل بلده فصحیح، واذا حدث عن : وقال البخاري،نقات الحجازیین
  .)١( لین: وقال أبو حاتم،غیرهم ففیه نظر

روى عن  ،ه١٠٦ولد  ،يأبو عتبة العنس، إسماعیل بن عیاش الحمصي -١

یزید بن ، قال ابن المباركأبو مسهر، و روى عنهوبحیر بن سعد، وشرحبیل 

ووثقه ابن معین ،  أحفظ من إسماعیل بن عیاشاً وال عراقیاً ما رأیت شامی:هارون

وقال  ، وخلط عن المدنیین،هو عن الشامیین غایة: حیمُوقال د ،وابن شاهین

ما روى عن الشامیین فهو صحیح، وما روى عن أهل المدینة : أحمد بن حنبل

 كف اًلین یكتب حدیثه ال أعلم أحد:  وقال أبو حاتم، ففیه ضعفوأهل العراق

 صدوق إال أنه غلط في حدیث :وقال أبو زرعةعنه إال أبو إسحاق الفزاري، 

َإذا حدث عن الشامیین عن صفوان : ، وقال ابن حبانالحجازیین والعراقیین ََ ْ ََ ْ َ َ َِّ ِ َّ ِ َّ َ ِ

ِوجریر فحدیثه صحیح ِ
َ َ ََ ٍ ِ ْ واذا حدث عن ال،َ َ َعراقیین والمدنبین خلطه ما شئتَِٕ ْ ِ ِ ِ

َ ُ َ َ َ ّ ، وقال َ

وهذه األحادیث التي : ابن عدي بعد ذكره لجملة من أحادیث اسماعیل بن عیاش

ا، وسوى هذه ًأملیتها من روایة ابن عیاش من أهل الشام یحمل بعضها بعض

ٕاألحادیث إذا رواه ابن عیاش عن أهل الشام فهو مستقیم، وانما یخلط ویغلط في 
وفي الجملة إسماعیل بن عیاش : حدیث العراق والحجاز، وقال في نهایة ترجمته

ما : قال البخاريوویحتج به في حدیث الشامیین خاصة، ، ممن یكتب حدیثه

ِروى عن الشامیین فهو أصح،   مع أنه احتج به في السنن وضعفه النسائيَ

َلیس للقاتل من المیر «: النبي الكبرى في حدیث
ِ ِ ِ ِْ َْ ِ َ َ ٌاث شيءَْ ْ َ  النبي ، وفي حدیث»ِ

:» َعقل المرَأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من دیتها
ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ُ َ َْ َ ْ ُْ ُُّ َ َْ َّ ِ َِّ ُ ُْ ْ َ : وقال ابن خزیمة، »ْ

الحافظ، اإلمام، محدث الشام، بقیة : والصفديوقال الذهبي ال یحتج به، 

ِ صدوق في حدیث :المغنيفي الذهبي وقال األعالم،  ِ
َ ُ ً مضطرب جد،َّلشامهل اأَ َ ْ  اُ

ِفي حدیث  ِ
صدوق في روایته عن أهل بلده، : وقال ابن حجرْهل الحجاز، أَ

 وفي ،یتضح مما سبق أنه في روایته عن الشامیین صحیحمخلط في غیرهم، 

   .)٢(ه١٨٢مات  ،غیرهم ضعیف

                                                           

 )٥٦٧/ ٤ ( الترغیب والترهیب للمنذري- ١

، المجــروحین البــن حبــان )١٩١/ ٢( الجــرح والتعــدیل : إســماعیل بــن عیــاش ترجمتــه فــي- ٢

 =، تاریخ ابن)٢٧: ص(، الثقات البن شاهین )٤٧٢/ ١(البن عدي، الكامل )١٢٤/ ١(



  
 
 

  
٣٠١

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

عن اهللا   وعن أبي الدرداء وأبى ذر رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا :الحدیث

 من أربع ركعات من أول النهار يابن آدم ال تعجزن یا: عالى أنه قالتبارك وت

  . أكفك آخره

في إسناده و حدیث حسن غریب،:  رواه الترمذي، وقال): المنذريقال الحافظ(

، ورواه أحمد عن أبي الدرداء وحده، يإسماعیل بن عیاش، ولكنه إسناد شام

  .)١(بن همارورواته كلهم ثقات، ورواه أبو داود من حدیث نعیم 

   :التخریج

في كتاب الصالة، باب ما جاء في صالة الضحى في سننه الترمذي  أخرجه - 

حدثنا أبو مسهر :  قاليحدثنا أبو جعفر السمنان: ، فقال)٤٧٥( ح )٣٤٠/ ٢(

حدثنا إسماعیل بن عیاش، عن بحیر بن سعد، عن خالد بن معدان، عن : قال

 ، عن رسول اهللا  رضي اهللا عنهمارجبیر بن نفیر، عن أبي الدرداء، وأبي ذ

ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار  «:عن اهللا تبارك وتعالى أنه قال

  .»هذا حدیث حسن غریب «:، وقال أبو عیسى»أكفك آخره

من طریق شریح بن عبید الحضرمي عن أبي الدرداء  همسند وأخرجه أحمد في - 

  .)بلفظ مقارب (،)٢٧٥٥٠(ح ) ٥٣٤/ ٤٥ (،)٢٧٤٨٠( ح )٤٧٣/ ٤٥ (به

من طریق أبي حاتم الرازي عن أبي مسهر میزان االعتدال وأخرجه الذهبي في  - 

، وقال في  هذا حسن قوى اإلسناد: عقبه، وقال الذهبي)بلفظه(، )٢٤٢/ ١(به 

  . )٢(هذا حدیث حسن، متصل اإلسناد:  وقال،السیر

في سننه،  الترمذي  الحدیث بهذا اإلسناد حسن كما قال:الحكم على الحدیث

في إسناده إسماعیل بن :  وأما قول الحافظ المنذري،وسیرهوالذهبي في میزانه 

                                                                                                                                           

، )٤١١/ ٤( روایــة الــدوري -، تــاریخ ابــن معــین )٨٠/ ١( روایــة ابــن محــرز -معــین = 

ـــــــــــــــسائي  ـــــــــــــــضعفاء والمتروكـــــــــــــــون للن ـــــــــــــــرى )١٦: ص(ال ـــــــــــــــسنن الكب ح ) ١٢٠/ ٦(، ال

، الكواكـــب النیـــرات )١١٠/ ٩(، الـــوافي بالوفیـــات )٣١٢/ ٨ (الـــسیر، )٦٩٨٠(،)٦٣٣٣(

ـــــاریخ ) ٢٤١/ ١(، میـــــزان االعتـــــدال )٨٥/ ١(، المغنـــــي فـــــي الـــــضعفاء )١٠٢: ص( الت

 ).١٠٩: ص(، تقریب التهذیب )٣٧٠/ ١(الكبیر 

/ ١(وافــل، بـــاب الترغیـــب فــي صـــالة الـــضحى  الترغیــب والترهیـــب للمنــذري فـــي كتـــاب الن- ١

 ).١٠(ح) ٤٦٤

 ).٣٢٣/ ٨( سیر أعالم النبالء - ٢



  
 
 

  
٣٠٢

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

 ،عیاش، ولكنه إسناد شامي، فمراده بذلك أن سبب الضعف إن كان ابن عیاش

 ومعلوم عند علماء الجرح والتعدیل كما سبق في ترجمته أن ،فاإلسناد شامي

 فهو صدوق في أهل بلده، ، الحسنروایته عن الشامیین من قبیل الحدیث

  .، وبهذا زالت علة الضعفضعیف في غیرهم

  :شواهد الحدیث

للحدیث شاهد عن نعیم بن همار، وأبي أمامة، والنواس بن سمعان، وعقبة بن 

  . الطائفيعامر، وأبي مرة 

 ، في كتاب الصالةهسننأخرجه أبو داود في ف :فأما حدیث نعیم بن همار 

حدثنا داود بن رشید، حدثنا : ، فقال)١٢٨٩( ح )٢٧/ ٢(باب صالة الضحى 

الولید، عن سعید بن عبد العزیز، عن مكحول، عن كثیر بن مرة أبي شجرة، عن 

یا : یقول اهللا عز وجل: " یقول سمعت رسول اهللا : ، قال  نعیم بن همار

: ويوقال النو، "ابن آدم، ال تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك، أكفك آخره 

ٍرواه َأبو داود بإسناد صحیح ِ ٍ
َ َ ْ ِِ ُ ََ ُ ُ ، خالصة األحكام )٣٩/ ٤( المجموع شرح المهذب .َ

  ).١٩٢٨(ح ) ٥٦٩/ ١(

من طریق أبي الزاهریة حدیر بن كریب عن كثیر بن  همسند وأخرجه أحمد في - 

  .)بلفظ مقارب(، )٢٢٤٦٩( ح )١٣٧/ ٣٧(مرة به 

 ح )١٣٩/ ٣٧ (ید بن مسلم بهحدثنا الول:  وأخرجه أحمد في مسنده فقال- 

  .)بلفظ مقارب(، )٢٢٤٧٠(

َّكثیر بن مرة و من طریق السنن الكبرى وأخرجه النسائي في -  ُقیس الجذامي عن ُ
َّنعیم بن همار به َ / ١( باب الحث على صالة أول النهار ، كتاب الصالةفي ُ

  ).لفظ مقاربب(،)٤٦٩(، )٤٦٨(، )٤٦٧( ح )٢٦٠

 ح )١٧٩/ ٨(المعجم الكبیر خرجه الطبراني في أف:وأما حدیث أبي أمامة 

َحدثنا الحسین بن إسحاق التستري، ثنا سلیمان بن سلمة : ، فقال)٧٧٤٦( َ ََ ََ ُ َُ ُ ُ ُْ ْ ْ ْ َُّ َِ ْ ُّْ َ َ ُ َِ ْ َ َّ

ِالخبائري، ثنا محمد بن شعیب، ثنا یحیى بن الحارث، عن القاسم، عن َأبي  ْ َ َ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ َِ ْ ْ ِْ ِ ُِ ُْ ْ ْ ٍْ َ ُ ُ ََّ ُ ُّ

َُأمامة  َ َ، َقال ِقال رسول اهللا : َ ُ َُ َ َ: " ُإن اهللا عز وجل، یقول ُ َ َ ََّ
َ

َّ َ َّ ْیا ابن آدم، اركع : ِ َ ْ َ َ َ ْ َ
ُلي َأربع ركعات من َأول النهار َأكفك آخره  َ َ َ

ِ ِ ِ ٍ َِ ْ ِ َّ ِ َّ ْ َ َ َ َ رواه الطبراني في : ، قال الهیثمي"ْ



  
 
 

  
٣٠٣

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

الفوائد مجمع الزوائد ومنبع . الكبیر، وفیه سلمان بن سلمة الخبائري وهو متروك

  ).٣٤١٤( ح)٢٣٦/ ٢(

أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر كما  ف:وأما حدیث النواس بن سمعان 

: یقول سمعت رسول اهللا : قال وعن النواس بن سمعان : ذكر الهیثمي فقال

ابن آدم ال تعجزن من أربع ركعات في أول النهار : - عز وجل -قال اهللا «" 

مجمع . اه الطبراني في الكبیر، ورجاله ثقاترو: ، وقال عقبه"» أكفك آخره

  ).٣٤١٣(ح ) ٢٣٦/ ٢(الزوائد ومنبع الفوائد 

لم أقف علیه في جمیع كتب الطبراني المطبوعة، ولعل المعجم الكبیر كان : قلت

ًموجودا بأكمله في زمن الهیثمي، واآلن لم یصبح كامال ، بل فقد منه بعض ً

  . مسانید الصحابة

 ح )٦١٢/ ٢٨( أحمد همسندأخرجه أحمد في ف :عامر وأما حدیث عقبة بن 

حدثنا یزید بن هارون، حدثنا أبان بن یزید العطار، عن قتادة، : ، فقال)١٧٣٩٠(

 یقول: قال  أن رسول اهللا ، عن نعیم بن همار، عن عقبة بن عامر الجهني

ر  یا ابن آدم، اكفني أول النهار بأربع ركعات، أكفك بهن آخ:قال اهللا تعالى

  ."یومك 

 ح )٣٣١/ ٢٩(حدثنا عفان عن أبان به : ه فقالمسند وأخرجه أحمد في - 

  .)بنحوه(، )١٧٧٩٤(

حدثنا زهیر عن یزید بن هارون : فقال همسندوأخرجه أبو یعلى الموصلي في  - 

رواه أحمد وأبو یعلى، : ، وقال الهیثمي)بنحوه(، )١٧٥٧( ح )٢٩٤/ ٣(به 

 .ٍرواه أبو یعلى وأحمد بإسناد صحیح: ي، وقال البوصیرورجاله رجال ثقات

،  إتحاف الخیرة المهرة بزوائد )٣٤٠٩(ح) ٢٣٥/ ٢(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 

  ).١٧٧٠(ح ) ٤٠٢/ ٢(المسانید العشرة 

 ح )١٤٢/ ٣٧ (همسندأخرجه أحمد في  ف:وأما حدیث أبي مرة الطائفي 

ن عبد العزیز، عن حدثنا یحیى بن إسحاق، أخبرني سعید ب: ، فقال)٢٢٤٧٣(

قال اهللا عز : یقول سمعت النبي :  قال، مرة الطائفي أبيمكحول، عن 

:  قال الهیثمي"ركعات من أول النهار أكفك آخره ابن آدم صل لي أربع : " وجل



  
 
 

  
٣٠٤

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

) ٢٣٦/ ٢(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . رواه أحمد، ورجاله رجال الصحیح

  ).٣٤١١(ح

 باب الحث على صالة ، كتاب الصالةفيلكبرى السنن ا وأخرجه النسائي في - 

  ).بلفظه(، )٤٧٠( ح )٢٦١/ ١(أول النهار 

 ، فقد صحطرقه وشواهده الحدیث صحیح بمجموع :الحكم النهائي على الحدیث

من حدیث نعیم بن همار، والنواس بن سمعان، وعقبة بن عامر، وأبي مرة 

ن یحكم علیه بأصح بأضعف رواته، والمتیحكم علیه فاإلسناد  ،الطائفي 

   .)١(طرقه

  النموذج الثاني

  بقیة بن الولید

إذا قال حدثنا  :قال النسائي وغیره،  لكنه مدلس، ثقة عند الجمهور،أحد األعالم

 هو أحب إلي من إسماعیل بن عیاش، وروى له : وقال أحمد،رنا فهو ثقةخبأو أ

لم یرو " من دعي إلى عرس أو نحوه فلیجب ":ا حدیثًمسلم في صحیحه شاهد

   .)٢( وفیه كالم كثیر یرجع إلى ما ذكرناه،له غیره

                                                           

ِ صـالة الـضحى ســنة مؤكـدة، وأقلهـا ركعتــان لمـا رواه مــسلم فـي صـحیحه مــن حـدیث َأبــي - ١

ٍّذر  َ،عــن النبــي ِّ ِ َّ ِ َ َأنــه قـــال َ َ ُ ٌیــصبح علــى كــل ســالمى مــن َأحــدكم صــدقة،«: َّ َ َ َ ُْ ُ ُِ ِ
َ َ ُ ُْ َ َ ِّ َ ِ ُّ فكـــل ْ ُ َ

ٍتـــسبیحة صـــدقة، وكـــل تحمیـــدة صـــدقة، وكـــل تهلیلـــة  ِ ٍ ِ ٍَ ْ َ َ َُّ ُُّ َُ ٌَ ٌَ ََ َ ََ َْ َ ِ ٌصـــدقة، وكـــل تكبیـــرة صـــدقة، وَأمـــر ْ ْ َ ٌَ ٌَ ََ ََ ٍَ َِ ْ َ ُّ ُ
َبـــالمعروف صـــدقة، ونهـــي عـــن المنكـــر صـــدقة، ویجـــزئ مـــن ذلـــك ركعتـــان یركعهمـــا  ُ َُ َ ُُ َ َ ََ َْ َْ ُ َِ ِ ِ َِ ْ َ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َ ٌَ ٌَ ََ ْ َْ ٌْ َ ْ َمـــن ِ
ِ

َالضحى ، وأوسطها أربع ركعات لألحادیث التي معنا، وأكثرهـا وأكملهـا ثمـان ركعـات لمـا »ُّ

 أن رسـول اهللا «سننه عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي اهللا عنهـا، رواه أبو داود في 

: ، وقــال النــووي»ركعــات، یــسلم مــن كــل ركعتــینیــوم الفــتح صــلى ســبحة الــضحى ثمــاني 

 الحـدیث یختـارون أن كثیر من أئمـة: ابن حجراسناده صحیح على شرط البخاري، وقال 

ًتــصلى الــضحى أربعــا، لكثــرة األحادیــث الـــواردة فــي ذلــك كحــدیث أبــي الــدرداء وأبـــي ذر 
 ویـــسلم مـــن كـــل ركعتـــین، ووقتهـــا مـــن ارتفـــاع الـــشمس إلـــى ،ونعـــیم بـــن همـــار وغیـــرهم 

 ح )٤٩٨/ ١(كتــاب الــصالة، بــاب اســتحباب صــالة الــضحى صــحیح مــسلم فــي . الــزوال

، )١٢٩٠(ح ) ٢٨/ ٢(صـالة الـضحى ، سنن أبي داود في كتاب الـصالة، بـاب )٧٢٠(

 ).٣٦/ ٤(للنوويبتصرف، المجموع ) ٥٤/ ٣(فتح الباري البن حجر 

 )٥٦٨/ ٤( الترغیب والترهیب للمنذري - ٢



  
 
 

  
٣٠٥

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

روى عن ضبارة بن مالك ومحمد بن ه، ١١٠ ولد ،بقیة بن الولید الحمصي -٢

 ثقة لم یختلف في :في مستدركه قال الحاكم ، وعنه حیوة بن شریح وشعبة،زیاد

ؤاالت  وقال الحاكم في س وقد استشهد مسلم به،،صدقه إذا روى عن المشهورین

 وأبو ،ثقة یدلس، وقال یحیى بن معین:  وقال الهیثمي، "ثقة مأمون: " مسعود

سألت أبا مسهر عن : إذا روى عن ثقة فهو ثقة حجة، وقال أبو حاتم: زرعة

 وقال ،احذر حدیث بقیة، وكن منها على تقیة، فإنها غیر نقیة: حدیث لبقیة فقال

و أحب إلى من إسماعیل بن  وه، وال یحتج به، یكتب حدیث بقیة:أبو حاتم

ثقة في روایته عن الثقات، وكان ضعیف الروایة عن : عیاش، وقال ابن سعد

ْإذا اجتمع بقیة واسماعیل بن عیاش فبقیة أحب : ْغیر الثقات، وقال ابن المبارك ٕ
ثقة ما روى عن المعروفین، وما روى عن المجهولین فلیس : إلي، وقال العجلي

خذوا عن بقیة ما حدث عن الثقات، وال تأخذوا : فزاريوقال أبو إسحاق البشيء، 

وقال عبد اهللا بن عن إسماعیل بن عیاش ما حدث عن الثقات وال غیر الثقات، 

بقیة أحب إلى، فإذا : ٕ سئل أبي عن بقیة واسماعیل بن عیاش فقال:اإلمام أحمد

: ثهوقال ابن عدي بعد ذكره لجملة من أحادیحدث عن قوم لیسوا بمعروفین فال، 

ٕولبقیة حدیث صالح غیر ما ذكرناه ففي بعض روایاته یخالف الثقات، واذا روى 
ٕعن أهل الشام فهو ثبت، واذا روى عن غیرهم خلط كإسماعیل بن عیاش إذا 
ٕروى عن الشامیین فهو ثبت، واذا روى عن المجهولین فالعهدة منهم ال منه، واذا  ٕ

ان الوهم من الراوي عنه، وبقیة روى عن غیر الشامیین فربما وهم علیهم، وربما ك

 صاحب حدیث، ومن عالمة صاحب الحدیث أنه یروي عن الكبار والصغار،

ویروي عنه الكبار من الناس، وهذا صورة بقیة، وقال الخطیب وابن شاهین وابن 

ُ صدوق، وقال النسائي:أبي شیبة : ٕ إذا قال أخبرنا أو حدثنا فهو ثقة، وان قال:َ

َ یدرى عمن أخذه، عن، فال یؤخذ عنه، ال ْ  وقال وثقه الذهبي في جمیع كتبه،وُ

 وعده من المرتبة الرابعة في ، عن الضعفاءصدوق كثیر التدلیس: ابن حجر

ْدخلت حمص، وأكثر همي :  وما أحسن ما قاله فیه ابن حبانطبقات المدلسین، َ
َشأن بقیة، فتتبعت حدیثه، وكتبت النسخ على الوجه، وتتبعت م ْ َ ْ َ َ َ َّ ِ َِّ ْ ْا لم أجد بعلو من َ َ

ُروایة القدماء عنه َ َْ َ ً فرأیته ثقة مأمون،ِ ُ َْ َ ً، ولكنه كان مدلساِ َ َ ْ، سمع من عبید الله بن اَ َّ

َّعمر وشعبة ومالك َأحادیث یسیرة مستقیمة، ثم سمع عن َأقوام كذابین ضعفاء  َ َ َ َ َُُّ َ ُ َ َ
ِ ِ َِ ْ َْ َ َ



  
 
 

  
٣٠٦

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

ِمتروكین عن عبید اهللا بن عمر وشعبة ومالك، مثل
َ َ ََ ْالمجاشع بن عمرو، : َْ َ ْ

َِّوالسري بن عبد الحمید، وعمر بن موسى وأشباههم، وأقوام ال یعرفون إال بالكنى،  َ ُ ْ َ َ ُ َ َْ َْ
َفروى عن أولیك الثقات الذین رآهم بالتدلیس ما سمع من هؤالء الضعفاء، وكان  ََ َ َ ََ ُُّ ِ ِ

َ َُ ْ َ
َّ ِّ َ

ُیقول َقال عبید الله بن عمر عن نافع، وقا: َ ََ
ِ َ َْ َُ

َّ َل مالك عن نافع كذا، فحملوا عن َ ََ َ ِ َِ َ َ
ِبقیة عن عبید الله، وبقیة عن مالك ِ ِ

َ َ َ َ ََّ ََّ
ُوأسقط الواهي بینهما، فالتزق الموضوع ،َّ َْ َ َْ ْ َ

ُببقیة، وتخلص الواضع من الوسط، وانما امتحن بقیة بتالمیذ له كانوا یسقطون  َ ُ َ ََ َّ َِّ ِ ِ
َ ََِّٕ َْ ْ ِ

ِالضعفاء من حدیثه ویسوونه، 
َ َ َ ِفالتزق ذلك كله به، وخالصة القول أنه ثقة یدلس ُّ ِِ ُ َ َ

ُ فإذا صرح بالتحدیث قبل حدیثه، وزال ما كنا نخشاه من تدلیسه، ،عن الضعفاء
   .)١(ه١٩٧مات  فیقبل حدیثه،في جمیع طرق الحدیث وهنا صرح بالتحدیث 

: یقول سمعت رسول اهللا : قال وعن سفیان بن أسید الحضرمي  :الحدیث

  ."خیانة أن تحدث أخاك حدیثا هو لك مصدق، وأنت له به كاذبكبرت "

رواه أبو داود من روایة بقیة بن الولید، وذكر أبو القاسم : قال الحافظ المنذري

  ).٢(ال أعلم روى غیر هذا الحدیث:  في معجمه سفیان هذا، وقاليالبغو

  : التخریج

 ح )٣٢٧/ ٧(ریض باب في المعا،في كتاب األدب هسنن أخرجه أبو داود في - 

ُحدثنا حیوة بن شریح الحضرمي إمام مسجد حمص، حدثنا بقیة : ، فقال)٤٩٧١( َّ َّ
ُ ُّ ٍ ُ ُ َ َ

ُابن الولید، عن ضبارة بن مالك الحضرمي، عن أبیه، عن عبد الرحمن بن جبیر  ُِّ ٍ َ ُ

                                                           

، )٤٠٦/ ١(، )٢٨٤/ ١(المستدرك على الصحیحین للحاكم :  بقیة بن الولید ترجمته في- ١

 التقریــب، )٢٥٢/ ١(للــذهبي ، العبــر )١٩٠/ ١(، مجمــع الزوائــد )٨٨/ ٢(، )٤٢٥/ ١(

، تــــاریخ ابــــن )٣٢٦/ ٧(، الطبقــــات الكبــــرى )١٢٤/ ١٣(، تــــاریخ اإلســــالم )١٢٦: ص(

: ص(، الثقــات للعجلــي )١٥٠/ ٢(، التــاریخ الكبیــر )٧٩/ ١( روایــة ابــن محــرز -معــین 

ـــان)٤٣٥/ ٢(، الجـــرح والتعـــدیل )٨٣ ـــن ، الكامـــل )٢٠٠/ ١ (، المجـــروحین البـــن حب الب

، الكاشــف )٦٢٣/ ٧(، تــاریخ بغــداد )٤٩: ص(، الثقــات البــن شــاهین )٢٥٩/ ٢ (عــدي

، مـــن تكلـــم فیـــه وهـــو )٥١٨/ ٨ (الـــسیر، )١٠٩/ ١(، المغنـــي فـــي الـــضعفاء )٢٧٣/ ١(

، توضـیح المـشتبه )٣٧: ص(، المدلـسین )٣٣١/ ١(، میزان االعتـدال )٥٤: ص(موثق 

 ).٤٩: ص(، طبقات المدلسین )٤٧٨/ ١ (، تهذیب التهذیب)٥٩/ ٢(

ح ) ٥٩٦/ ٣( الترغیــب والترهیــب للمنــذري فــي كتــاب األدب، بــاب الترغیــب فــي الــصدق - ٢

)٢٧.( 



  
 
 

  
٣٠٧

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

َبن نفیر، عن أبیه ِّعن سفیان بن َأسید الحضرمي ُ ٍ ِ ،ُسمعت رسول اهللا :  قال
 ُكب: "یقول ًرت خیانة أن تحدث أخاك حدیثَ َ َ ِّ َ ُ ً ُ هو لك به مصدق، وأنت له به اَ َ ََ ٌ َّ َ ُ َ

ٌكاذب ِ".  

حدثنا محمد بن إسحاق عن حیوة : فقالمعجم الصحابة  وأخرجه البغوي في - 

وال أعلم روى غیر : وقال عقبه، )بلفظه(، )١١٢٧( ح)٢٠٢/ ٣(به  بن شریح

  .هذا الحدیث

من طریق محمد بن بكر عن أبي داود رى السنن الكب وأخرجه البیهقي في - 

ُ باب،في كتاب الشهاداتالسجستاني به  ِالمعاریض فیها مندوحة عن الكذب : َ ِ َِ ْ ِْ َِ َ ٌُ ُ ْ َ ََ َ
، وأخرجه من طریق عبد الرهاب بن نجدة عن بقیة بن )٢٠٨٤٦( ح)٣٣٦/ ١٠(

  ).بلفظه(، )٢٠٨٤٧(ح) ٣٣٦/ ١٠(الولید به 

: ص(حدثنا حیوة بن شریح به : د فقال وأخرجه البخاري في األدب المفر- 

، )٨٦/ ٤(، وأخرجه في التاریخ الكبیر عن حیوة بن شریح به )٣٩٣(، ح)١٤٢

  .)بلفظه(

 وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة من طریق إسحاق بن راهویه وسعید بن - 

ُعمرو السكوني ومحمد بن مصفى عن بقیة به    ).بلفظه(، )٣١٤/ ١(َّ

 الكامل من طریق محمد بن مصفى عن بقیة به،  وأخرجه ابن عدي في- 

  ).بلفظه(، )١٦٢/ ٥(وأخرجه من طریق محمد بن ضبارة بن مالك عن أبیه به 

  

َّ وان كان المنذري بین علة ، الحدیث بهذا اإلسناد صحیح:الحكم على الحدیث ٕ
بقیة بن الولید، فإن بقیة ثقة یدلس، وهنا في جمیع :  أولهما،الضعف في أمرین

، وتابعه محمد بن ضبارة كما عند حدیث صرح بالتحدیث فیقبل حدیثهطرق ال

 ومحمد بن ضبارة، سكت عنه الجمیع، وذكره ابن حبان في ،ابن عدي في كامله

  .)١(ٕالثقات، واعمال قوله أولى من اهماله، واهللا أعلم

ال أعلم روى غیر هذا : سفیان بن أسید الحضرمينقله لقول البغوي في : وثانیهما

 ، فهو صحابي، وهذا لیس صحیح، كأنه یشیر بذلك إلى نفي صحبته،یثالحد

                                                           

  ).٨٥/ ٩( الثقات البن حبان - ١



  
 
 

  
٣٠٨

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

ّوعده ابن حجر في الصحابة في تمییزه، وذكر له الحدیث الذي معنا، وبین  َّ

ًللحدیث متابعا وشاهدا، و    .)١( بصحبته في التقریبجزمً

أخرجه أحمد في  :للحدیث شاهد عن النواس بن سمعان  :شواهد الحدیث

حدثنا عمر بن هارون، عن ثور بن : ، فقال)١٧٦٣٥( ح)١٨٣/ ٢٩ (مسنده

:  قال،  عن جبیر بن نفیر الحضرمي، عن نواس بن سمعان،یزید، عن شریح

كبرت خیانة تحدث أخاك حدیثا هو لك مصدق، وأنت به  " :قال رسول اهللا 

  ."كاذب 

 وأخرجه الطبراني في مسند الشامیین من طریق أبي بكر بن أبي شیبة عن - 

رواه أحمد عن :  وقال الهیثمي،)بلفظه(،)٤٩٥(ح )٢٨٤/ ١(ر بن هارون به عم

شیخه عمر بن هارون، وقد وثقه قتیبة وغیره، وضعفه ابن معین وغیره، وبقیة 

َرواه َأحمد والطبراني من حدیث النواس بن سمعان : رجاله ثقات، وقال العراقي ْ
ِ ِ
َ َّ َ َ

َّ
َ َْ ُ

َبإسناد جید ْ ِِ)٢( .  

 فقد صح من حدیث سفیان بن ، الحدیث صحیح:لى الحدیثالحكم النهائي ع

 ومعلوم ،العراقي حدیث النواس بن سمعان د َّأسید الحضرمي كما سبق، وجو

  .أن الحدیث یحكم علیه بأصح طرقه

  

  النموذج الثالث

  حجاج بن أرطاة

 لیس بالقوي، : ال یحتج به، وقال النسائي:قطني وغیره أحد األعالم، قال الدار

 وهو وابن :وقال یحیى القطان،  وهو صدوق یدلس، لیس بالقوي:ن معینوقال اب

 إذا قال حدثنا فهو صالح ال یرتاب في : وقال أبو حاتم،ق عندي سواءاإسح

ما بقي أحد أعلم بما یخرج من رأسه منه، وقال : وقال الثوري، صدقه وحفظه

 من الحفاظ،  كان:وقال أحمد،  كان أحمد عندنا لحدیثه من سفیان:حماد بن زید

                                                           

  ).٢٤٣: ص(، تقریب التهذیب )١٠١/ ٣( اإلصابة في تمییز الصحابة - ١

ـــــع الفوائـــــد - ٢ ـــــد ومنب ـــــاء )٦١٢(ح) ١٤٢/ ١( مجمـــــع الزوائ ـــــث اإلحی : ص(، تخـــــریج أحادی

 ).٣(ح) ١٠٢٤



  
 
 

  
٣٠٩

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

 اكتبوا عن الحجاج بن :ا بآخر، وقال شعبةًوروى له مسلم في صحیحه مقرون

   .)١(أرطاة وابن إسحق فإنهما حافظان

 بفتح الهمزة وسكون الراء بعدها مهملة - حجاج بن أرطأة : حجاج بن أرطأة-٣

والقاسم بن  سمع عطاء ،كوفيالأبو أرطأة النخعي  -  وبعد األلف هاء تأنیث

: قال ابن المدیني وعبد السالم بن حرب،روى عنه الثوري ید، وابن أبي بزة، والول

الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق عندي سواء، : سمعت یحیى القطان یقول

ًوتركت الحجاج متعمدا ولم أكتب عنه حدیث كان :  قط، وقال أحمد بن حنبلاً

ألن في حدیثه :  قالفلم لیس هو عند الناس بذلك؟: الحجاج من الحفاظ، قیل له

زیادة على حدیث الناس، لیس یكاد له حدیث إال فیه زیادة، وقال ابن معین وابن 

حجاج بن أرطأة صدوق : كوفي صدوق لیس بالقوي، وقال أبو حاتم: شاهین

حدثنا فهو صالح ال یرتاب في : ٕیدلس عن الضعفاء یكتب حدیثه، واذا قال

ن الزهري وال من هشام بن عروة وال صدقه وحفظه إذا بین السماع، لم یسمع م

 لیس بالقوي، وقال :صدوق مدلس، وقال النسائي: من عكرمة، وقال أبو زرعة

اكتبوا عن حجاج بن أرطاة، ومحمد بن إسحاق فإنهما حافظان، وقال ابن : شعبة

 والحجاج بن أرطاة إنما عاب الناس علیه تدلیسه، عن الزهري وعن غیره، :عدي

ص الروایات فأما أن یتعمد الكذب فال، وهو ممن یكتب وربما أخطأ في بع

ًكان حجاج بن أرطاة مدلس: حدیثه، وقال ابن خراش ْ َ ً، وكان حافظاَ َ َ  للحدیث، اَ

 اًكان حافظ: قال البزارَصدوق، وفي حدیثه اضطراب، : وقال ابن أبي شیبة

صدوق، مدلس :  وقال الهیثميیدلس،:  بنفسه، وقال البخارياً، وكان معجباًمدلس

اتفقوا على أنه مدلس، : وقال النوويیكتب حدیثه، ولیس ممن یتعمد الكذب، 

روینا عن سفیان الثوري أنه قال لطلبة : ًوكان بارعا في الحفظ والعلم، ثم قال

علیكم بالحجاج، فما بقى أحد أعرف بما یخرج من رأسه منه، وما رأیت : العلم

ا أقهر للحدیث من الثوري، وقال الحجاج عندن: أحفظ منه، وقال حماد بن زید

: عالم على لین في حدیثه، وقال في السیرأحد األ: الذهبي في كاشفه ومیزانه

كان من بحور العلم، تكلم فیه لكبر فیه، ولتدلیسه، ولنقص قلیل في حفظه، ولم 

َّوحسن في صحیحه، ووثقه العجلي وأحمد والخطیب، وأخرج له مسلم ترك، ُی

                                                           

 )٥٦٩/ ٤( الترغیب والترهیب للمنذري - ١



  
 
 

  
٣١٠

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

 سأل ابن ًعن جبلة بن سحیم، أن رجال: وضعین أولهما في مالترمذي حدیثه

 ضحى رسول اهللا «: ، عن األضحیة أواجبة هي؟ فقال رضي اهللا عنهماعمر

 ،»والمسلمون ضحى رسول اهللا «أتعقل؟ :  فأعادها علیه، فقال،»والمسلمون

بالمدینة  أقام رسول اهللا «:  قال،رضي اهللا عنهما عن ابن عمر: وثانیهما

ضعیف ومدلس، وقال :  في الفتحوقال ابن حجر ،»ین یضحي كل سنةعشر سن

صدوق كثیر الخطأ والتدلیس، وعده في طبقات المدلسین من المرتبة : في تقریبه

َّمن دلس والعالئي َّعد أبو زرعة الرابعة، وخالصة القول فیه أنه صدوق یدلس، و

لكن هذا  ،وابن أبي بزةذكر فیهم القاسمان ابن الولید ُولم ی، وأرسل عنهم الحجاج

 لكن في جمیع طرق الحدیث ، فال بد من التصریح بالسماع والتحدیث،ال یكفي

   .)١(ه١٥٠، مات ُ فیرد حدیثه هنا،لم یصرح بالسماع

  

عن رمي   سأل النبي ًوعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رجال :الحدیث

  . تكون إلیهتجد ذلك عند ربك أحوج ما: الجمار ما لنا فیه؟ فسمعته یقول

 رواه الطبراني في األوسط والكبیر من روایة الحجاج بن :قال الحافظ المنذري

  .)٢(أرطاة

                                                           

، الكامــل فــي )١٥٥/ ٣( الجــرح والتعــدیل البــن أبــي حــاتم : حجــاج بــن أرطــأة ترجمتــه فــي- ١

، تـــاریخ أســـماء الـــضعفاء )٦٧: ص(، الثقـــات البـــن شـــاهین )٥١٨/ ٢(ضـــعفاء الرجـــال 

/ ١(، تهذیب األسماء واللغات )١٣٣/ ٩(ریخ بغداد ، تا)٧٨: ص(والكذابین البن شاهین

، )٤٥٨/ ١(، میـــزان االعتـــدال )٣١١/ ١(، الكاشـــف )٥٦/ ٢(، وفیـــات األعیـــان )١٥٣

/ ٢(، تهـــــذیب التهـــــذیب )٤٩: ص(، طبقـــــات المدلـــــسین )٦٩/ ٧(ســـــیر أعـــــالم النـــــبالء 

، )٦٢: ص(، تحفـــــة التحــــصیل فـــــي ذكــــر رواة المراســـــیل )٤٠: ص(، المدلــــسین )١٩٧

، )١٨٧/ ٤ (،)٢٠٠/ ١(، مجمـــع الزوائـــد ومنبـــع الفوائـــد )١٦٠: ص(ع التحـــصیل جـــام

ح ) ٩٢/ ٤(، )١٠٥٦(ح ) ٩٢/ ٤(، سنن الترمذي )١٥٤/ ٨(، )٩٣/ ٦(، )٢٢٨/ ٤(

/ ٢(، التاریخ الكبیـر للبخـاري )١٣٢/ ١( روایة ابن محرز -، تاریخ ابن معین )١٥٠٧(

، فـــتح البـــاري البـــن )١٥٢: ص (، تقریـــب التهـــذیب)١٠٧: ص(، الثقـــات للعجلـــي )٣٧٨

 ).١٠٣/ ١٢(حجر 

 الترغیب والترهیب للمنذري في كتاب الحج، باب الترغیب في رمي الجمار، وما جاء في - ٢

  ).٢٠٧/ ٢(رفعها 



  
 
 

  
٣١١

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

  : التخریج

حدثنا : ، فقال)٤١٤٧( ح )٢٦٣/ ٤(المعجم األوسط  أخرجه الطبراني في - 

 حدثنا عبد السالم، :نا عبد المؤمن بن علي الزعفراني قال: علي بن سعید قال

 عن القاسم بن الولید، والقاسم بن أبي بزة، عن طلحة بن عن حجاج بن أرطاة،

  سأل النبي ً أن رجال، رضي اهللا عنهمامصرف، عن مجاهد، عن ابن عمر

تجد ذلك عند ربك أحوج ما تكون «: ما لنا فیه؟ فسمعته یقول: عن رمي الجمار

  .»إلیه

 عن حجاج لم یرو هذا الحدیث عن القاسم بن أبي بزة إال حجاج، وال: وقال عقبه

  "عبد المؤمن : إال عبد السالم، تفرد به

 )٤٠١/ ١٢ (عن علي بن سعید بهالمعجم الكبیر ًوأخرجه أیضا في  - 

رواه الطبراني في األوسط والكبیر، وفیه : ، وقال الهیثمي)بلفظه(، )١٣٤٧٩(ح

  ).٥٥٨٧(ح)٢٦٠/ ٣(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. الحجاج بن أرطاة، وفیه كالم

حدثنا سلیمان بن أحمد الطبراني عن علي : فقالحلیة رجه أبو نعیم في ال وأخ- 

ِغریب من حدیث طلحة، تفرد به : ، وقال عقبه)بلفظه(، )٢٨/ ٥ (بن سعید به ِ ِ ِِ َ ََََّ َ َ ََْ ْ ٌ ِ

ِعبد المؤمن ِ ْ ُ ْ ُ ْ َ.  

 الحجاج بن أرطأة هفیالحدیث بهذا اإلسناد ضعیف،  :الحكم على الحدیث

فال یقبل حدیثه هنا، بالتحدیث في جمیع طرق الحدیث  ولم یصرح ،صدوق یدلس

   .علة الضعف التي ذكرهاوبهذا نتفق مع المنذري في 

  

   :للحدیث شاهدان :شواهد الحدیث

/ ٢( أخرجه الطبراني في المعجم األوسط ،عن أبي سعید الخدري: أحدهما

ي نا سعید بن یحیى بن سعید األمو: حدثنا أحمد قال: ، فقال)١٧٥٠(ح) ٢٠٩

نا أبي، عن یزید بن سنان، عن زید بن أبي أنیسة، عن عمرو بن مرة، عن : قال

یا رسول اهللا، هذه : قلنا:  قال عبد الرحمن بن أبي سعید الخدري، عن أبیه

ما تقبل منها رفع، «: الجمار التي ترمي كل سنة، فنحسب أنها تنقص، فقال

رو هذا الحدیث عن عمرو إال لم ی: ، وقال عقبه»ولوال ذلك رأیتموها مثل الجبال



  
 
 

  
٣١٢

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

رواه الطبراني في األوسط، وفیه : ، وقال الهیثمي"یزید بن سنان : زید، تفرد به

  .)١(یزید بن سنان التمیمي، وهو ضعیف

 عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، أخرجه البزار كما قال الهیثمي، قال :وثانیهما

، ولم أقف علیه في »قیامةًإذا رمیت الجمار كان لك نورا یوم ال «:رسول اهللا 

 ولعل هذا الحدیث من المفقود ،مسند البزار، ألن البزار له مسندان كبیر وصغیر

رواه البزار، وفیه : منهما أو من أحدهما، واهللا أعلم، وقال الهیثمي عقب الحدیث

  . )٢(صالح مولى التوأمة، وهو ضعیف

فعلة الضعف  ،ضعیف من جمیع طرقه وشواهده: الحكم النهائي على الحدیث

 الحجاج بن أرطأة، وفي حدیث أبي :ما رضي اهللا عنه حدیث ابن عمرفي 

 :رضي اهللا عنهمایزید بن سنان، وفي حدیث ابن عباس : سعید الخدري 

 ،ُیثاب علیها المرءُتكفر الذنوب، وصالح مولى التوأمة، لكن أعمال الحج كلها 

أخرجه  ما ویؤكد ذلك ،االقتداء والطاعة لسید الخلق ُویكفي فیها حسن 

من حج فلم یرفث ولم : ًمرفوعا  عن أبي هریرة یهمافي صحیحومسلم البخاري 

َوكذا ما أخرجاه في صحیحیهما عن عمر ، )٣(یفسق رجع كیوم ولدته أمه َ ُ َْ: 

ََأنه جاء إلى الحجر األسود فقبله، فقال َ ََ َُ َ َ َ َُ ََّ ِ
َ ْ َ ِ ِ َ ٌإني َأعلم َأنك حجر، «: َّ َ َ َ َّ ُ َ ْ َال تضر وال ِِّ ََ ُّ ُ َ

َّتنفع، ولوال َأني رَأیت النبي  َِّ ُ ْ َ ِّ َ ْ َُ َ َ َْ َیقبلك ما قبلتك َُ ََّْ َ َُِّ ، وال سیما فرمي الجمار من )٤(»ُ

  . ونحو ذلك،أعمال الحج كتقبیل الحجر والطواف

  

                                                           

 ).٥٥٨٩(ح) ٢٦٠/ ٣( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - ١

 ).٥٥٨٨(ح) ٢٦٠/ ٣( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - ٢

) ١٣٣/ ٢( بـــاب فـــضل الحـــج المبـــرور،ي صـــحیحه فـــي كتـــاب الحـــج أخرجـــه البخـــاري فـــ- ٣

، ح )١٨١٩(ح) ١١/ ٣(فـال رفـث وال فـسوق : ، وأخرجه في باب قوله تعـالى)١٥٢١(ح

، وأخرجــه مــسلم فــي صــحیحه فــي كتــاب الحــج، بــاب فــضل الحــج والعمــرة ویــوم )١٨٢٠(

 ).١٣٥٠(ح) ٩٨٣/ ٢(عرفة 

/ ٢(ُاب مــا ذكــر فــي الحجــر األســود  أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه فــي كتــاب الحــج، بــ- ٤

، وأخرجــه مــسلم فــي صــحیحه فــي كتــاب الحــج، بــاب اســتحباب تقبیــل )١٥٩٧(ح) ١٤٩

 أي :)ال تــضر وال تنفــع: (، ومعنــى)١٢٧٠(ح) ٩٢٥/ ٢(الحجــر األســود صــحیح مــسلم 

 . في تقبیلهٕبذاتك وانما النفع بالثواب الذي یحصل بامتثال أمر اهللا تعالى وأمر رسوله 



  
 
 

  
٣١٣

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

  النموذج الرابع

  شرحبیل بن سعد المدني

  وقال الدار، لیس بثقة:ضعیف، وروى بشر بن عمر عن مالك: قال ابن معین

فیه لین، وقال :  واتهمه ابن أبي ذئب، وقال أبو زرعة، ضعیف یعتبر به:قطني

وقال ابن ،  في عامة ما یرویه إنكار، وقال ابن سعد ال یحتج به:ابن عدي

وذكره ابن حبان في  ، ولم یكن أحد أعلم بالمغازي منه،كان شرحبیل یفتي: عیینة

  .)١(حدیثالثقات، وأخرج له في صحیحه غیر ما 

ٍشرحبیل بن سعد  -٤
ْ َ ُ ْ ُْ ِ

َ ، روى عن أسامة بن زید وعامة نصاريأل اأبو سعدُ

الصحابة، وروى عنه عمر بن محمد ویزید بن الهاد، ذكره ابن حبان في الثقات، 

ووثقه في المشاهیر، وأخرج له في صحیحه، وكذا ابن خزیمة والحاكم أخرجا له 

تابعي مدني غیر : وقال الحاكمبه، ال یحتج : وصححا حدیثه، وقال ابن سعد

متهم، وضعفه أبو حاتم والنسائي ومالك وابن معین وأبو زرعة وابن شاهین 

في عامة ما یرویه إنكار، وهو إلى الضعف أقرب، : والهیثمي، وقال ابن عدي

صدوق اختلط : مختلف في توثیقه، وقال في التقریب: وقال ابن حجر في الفتح

سبط بن العجمي من المختلطین، ولم ینص ابن الكیال بأخرة، وعده العالئي و

 وهذا ألنه ضعیف بدون اختالطه، ،على من روى عنهم قبل أو بعد االختالط

فمعرفة من روى عنهم قبل أو بعد ال یغیر من حاله، وخالصة القول فیه أنه 

  . )٢(ه١٢٣ فقد ضعفه الجمهور، مات ،ضعیف

                                                           

  ).٥٧١/ ٤(لترغیب والترهیب للمنذري  ا- ١

، مـشاهیر علمـاء األمـصار )٣٦٥/ ٤(الثقـات البـن حبـان :  شرحبیل بن سعد ترجمته في- ٢

، مجمــع )١٢٤٩(ح ) ٤٨٦/ ١(، المــستدرك )٢٣٧/ ٥(، الطبقــات الكبــرى )١٢٦: ص(

، )٢٢٥/ ٣( روایة الدوري -، تاریخ ابن معین )٨٦/ ٢(، )٣٧/ ٢(، )٢١٢/ ١(الزوائد 

، )٣٣٩/ ٤(، الجــرح والتعــدیل البـن أبــي حــاتم )٥٦: ص(لـضعفاء والمتروكــون للنـسائي ا

، )١٠٨: ص(، تــاریخ أســـماء الـــضعفاء والكـــذابین )٦٤/ ٥(الكامــل فـــي ضـــعفاء الرجـــال 

، فـــتح البـــاري البـــن حجـــر )٣٢١/ ٤(، تهـــذیب التهـــذیب )٥٦: ص(المختلطـــین للعالئـــي 

، )٤٧٢: ص(كــب النیــرات البــن الكیــال، الكوا)٢٦٥: ص(، تقریــب التهــذیب )٢٠٤/ ٣(

 ).١٦٦: ص(االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط لسبط بن العجمي 



  
 
 

  
٣١٤

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

  حبیل بن سعد عن أسامة ابن خزیمة في صحیحه عن شروى ور:الحدیث

إن هذین الیومین تعرض : یصوم االثنین والخمیس ویقول كان رسول اهللا : قال

  .)١(فیهما األعمال

  :التخریج

باب في استحباب صوم  أخرجه ابن خزیمة في صحیحه في كتاب الصوم، - 

 )٢٩٩/ ٣(  ألن األعمال فیهما تعرض على اهللا عز وجل،یوم االثنین والخمیس

حدثنا سعید بن أبي یزید، وراق الفریابي، حدثنا محمد بن : ، فقال)٢١١٩(ح 

یوسف، حدثني أبو بكر بن عیاش، عن عمر بن محمد، حدثني شرحبیل بن 

 یصوم یوم االثنین والخمیس، كان رسول اهللا :  قال سعد، عن أسامة

  ". إن هذین الیومین تعرض فیهما األعمال: "ویقول

به  نه من طریق مولى أسامة بن زید عن أسامة أبو داود في سن وأخرجه - 

، )٢٤٣٦(ح ) ٣٢٥/ ٢(في كتاب الصیام، باب في صوم االثنین والخمیس 

  ).ًمطوال(

 أسامة بن حدثني: قالفي سننه من طریق أبي سعید المقبري  خرجه النسائي وأ- 

، )٢٣٥٨(ح )٢٠١/ ٤( باب صوم النبي في كتاب الصیام، به  زید 

  ).ًمطوال(

 به  وأخرجه أحمد في مسنده من طریق مولى أسامة بن زید عن أسامة - 

  ).ًمطوال(، )٢١٧٨١(ح) ١١٥/ ٣٦(، )٢١٧٤٤(ح) ٧٢/ ٣٦(

/ ٣٦ (به من طریق أبي سعید المقبري عن أسامة  همسند وأخرجه أحمد في - 

  .)ًمختصرا(،)٢١٧٩١( ح)١٢٥

 م عن أسامة من طریق عمر بن الحكالمعجم الكبیر  وأخرجه الطبراني في - 

  ).بنحوه(،)٤٠٩( ح)١٦٧/ ١(به 

 وعلة ضعفه شرحبیل بن ،ضعیف الحدیث بهذا اإلسناد :الحكم على الحدیث

 فقد ،ٍ الحدیث صح من طرق أخرى عن أسامة بن زیدسعد ضعفه الجمهور، لكن

 ،)كیسان (أبو سعید المقبري :تابع شرحبیل بن سعد، كما عند النسائي وأحمد

                                                           

 الترغیب والترهیب للمنذري في كتـاب الـصوم، بـاب الترغیـب فـي صـوم االثنـین والخمـیس - ١

)١٢٥/ ٢.( 



  
 
 

  
٣١٥

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

حتج به الجماعة كما قال ابن حجر في اإلصابة، ووثقه العجلي  وا،وثقه النسائي

، عمر بن الحكم:كما عند الطبراني ً شرحبیل أیضا وتابع،)١(وابن سعد وابن حجر

احتج به الشیخان في صحیحیهما، ووثقه ابن سعد وابن حبان والعجلي والذهبي 

لة مولى  حرم:ً، وتابع شرحبیل أیضا كما عند أبي داود وأحمد)٢(وابن حجر

 احتج به البخاري في الفتن، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ،أسامة بن زید

 ألن شرحبیل تابعه ،، وبهذا ال نتفق مع المنذري في العلة)٣(صدوق: ابن حجر

أكثر من واحد ثقة، واإلسناد یحكم علیه بأضعف رواته، والمتن یحكم علیه 

  . بأصح طرقه

  

 هصحیح أخرجه مسلم في : أبي هریرة للحدیث شاهد عن :شواهد الحدیث

ِفي كتاب البر والصلة واآلداب،  باب النهي عن الشحناء والتهاجر ُِ َ ُ ََ َّ َ
ِ َ ْ َّ ِ ْ َّ) ١٩٨٧/ ٤( 

َحدثنا ابن َأبي عمر، حدثنا سفیان، عن مسلم بن َأبي مریم، : فقال) ٢٥٦٥(ح  َ َ َ َ ُ َْ َ ُ َ
ِ ِِ ْ َ ْ َِِ

ْ ْ ُ ُْ ُ َ ََّ ََّ
َعن أبي صالح، سمع َأب ََ

ِ ِ
َ ٍَ ِ َا هریرةْ َ َْ ُ ،رفعه مرة قال َ َ ًَ َّ َ ُ َ ِّتعرض األعمال في كل : " َ ُ ِ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ

ِیوم خمیس واثنین، فیغفر اهللا عز وجل في ذلك الیوم، لكل امرئ ال یشرك باهللا  ِ ٍُ َِ ِ ِْ ُُ َ َ َ َ ََ ْ
ِّ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ

ْ ُ ْْ َ َّ
َ َ

َّ ٍُ ْ َ َْْ َ
َشیئا، إال امر ْ

َِّ ً ْ َ كانت بینه وبین َأخیه شحناًءَ ْ ْ َ ْ ََ ِ ِ
َ َ ُ ََ ْ ُاء، فیقالَ َ َُ َاركوا هذین حتى یصطلحا، : ُ َ َ

َِ ْ َّ ِ ْ َ َ ُ ْ
َاركوا هذین حتى یصطلحا  َ َ

َِ ْ َّ ِ ْ َ َ ُ ْ"  

من طریق مالك بن أنس عن مسلم بن أبي  هصحیح وأخرجه ابن خزیمة في - 

 ألن ،في كتاب الصوم، باب في استحباب صوم یوم االثنین والخمیسمریم به 

، وقال ابن خزیمة )٢١٢٠( ح )١٠١٦/ ٢( األعمال فیهما تعرض على اهللا 

                                                           

ـــه فـــي) كیـــسان( أبـــو ســـعید المقبـــري- ١ ـــي ، الثقـــات للع)٦٣/ ٥(الطبقـــات الكبـــرى : ترجمت جل

، )٤٨٨/ ٥(، اإلصابة في تمییز الـصحابة )٣٤٠/ ٥(، الثقات البن حبان )٤٩٩: ص(

 ).٤٦٣: ص(تقریب التهذیب 

، الطبقــات الكبــرى )١٣٦: ص(مــشاهیر علمــاء األمــصار :  عمــر بــن الحكــم ترجمتــه فــي- ٢

/ ٢(، الكاشـف )١٤٧/ ٥(، الثقات البن حبـان )٣٥٦: ص(، الثقات للعجلي )٢١٤/ ٥(

 ).٤١١: ص( التهذیب ، تقریب)٥٧

، الجـــرح )٢١٦/ ١(رجـــال صـــحیح البخـــاري :  حرملـــة مـــولى أســـامة بـــن زیـــد ترجمتـــه فـــي- ٣

، تقریـــب التهـــذیب )١٧٣/ ٤(، الثقـــات البـــن حبـــان )٢٧٣/ ٣(والتعـــدیل البـــن أبـــي حـــاتم 

 ).١٥٦: ص(



  
 
 

  
٣١٦

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

موطأ ابن " وهو في ،موقوف غیر مرفوع" موطأ مالك"هذا الخبر في : عقبه

  ).١(مرفوع صحیح" وهب

ٍ فقد صح من طرق عن أسامة بن ، الحدیث صحیح:الحكم النهائي على الحدیث

 ،، وصح من حدیث أبي هریرة تخریج الحدیث وجمع متابعاتهزید كما في 

ابن خزیمة في صحیحه، وصرح عقبه أخرجه  و، مسلم في صحیحهأخرجه

 في شرحه  وكذا أبو بكر بن العربي رجح المرفوع وصححه،بصحة المرفوع

  .للموطأ

  النموذج الخامس

  شهر بن حوشب

 وقال ابن ،ا فلم أعتد بهً لقیت شهر: تركوه، وقال شبابة عن شعبة:قال ابن عون

لیس بدون : وقال أبو حاتم،  یتدین بحدیثه وال، شهر ممن ال یعتد بحدیثه:عدي

ال :  لیس بالقوي، وقال أبو زرعة: وال یحتج به، وقال النسائي وغیره،أبي الزبیر

شهر ثقة طعن فیه بعضهم، ووثقه ابن معین : بأس به، وقال یعقوب بن شیبة

 واحتج به غیر ،اًوأحمد بن حنبل والعجلي والفسوي، وروى له مسلم مقرون

  .)٢(واحد

ٍشهر بن حوشب  -٥ َ َْ َ ُ ِ بفتح الحاء المهملة والشین المعجمة -ُْ ِ ِ
َ ُ َ َُ َْ ْ ْ ِْ ِّ

َ َ ْ ِ ْ َ ٍَأبو سعید  -ِ ِْ َ ُ
ُّاألشعري َِ ْالشامي، مولى الصحابیة َأسماء بنت یزید األنصاریة، حدث عن، ْ َ َ َ ََ َّ ِ ِ ِ َِّ َِّ َِ َْ َ َْ َّْ ِ ِ

َ ْ َْ َ ُّ َّ :

                                                           

بـي ً بـل وجدتـه مرفوعـا عنـد أبـي بكـر بـن العر،ً لم أقف علیه موقوفا عند مالك في الموطـأ- ١

، فقال )١٨٩٧(ح ) ٨٠/ ٢(في شرحه للموطأ في كتاب الجامع، باب ما جاء في الهجر

حـدثنا مالـك، عـن سـهیل بـن أبـي صـالح، عـن أبیـه، عـن أبـي هریـرة : أبو مصعب الزهري

، أن رسول  اهللا تفتح أبواب الجنة یوم االثنین ویوم الخمیس، فیغفر لكل عبد :  قال

أنظــروا هــذین :  رجــال كانــت بینــه وبــین أخیــه شــحناء، فیقــالمـسلم ال یــشرك بــاهللا شــیئا، إال

  .حتى یصطلحا، أنظروا هذین حتى یصطلحا

ٌحــدیث ســهیل مــسند حــسن، وحــدیث مــسلم بــن أبــي مــریم هــو حــدیث : قــال أبــو بكــر بــن العربــي َ ُ َ ُ ُ
ِموقوف عند جماعة رواة 

َ ٍ، وقد رواه ابـن وهـب، عـن مالـك، عـن مـسلم، عـن أبـي "َّالموطأ"ُ ُ
ِّ عن النبي ، أبي هریرة صالح عن ّ ،مسندا، وهو الصحیح؛ ألنه ال یقال مثله بالرأِي َّ ُ ِ ّ ّ ً َ ُ

ِوال یدرك بالقیاس ُ َ  ).٢٧٧/ ٧(المسالك في شرح موطأ مالك . ُ

 ).٥٧١/ ٤( الترغیب والترهیب للمنذري - ٢



  
 
 

  
٣١٧

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

َموالته؛ َأسماء َ ْ َْ
ِ ُویرسل، وعن أبي هریرة، َِ ِ

ُْ ْ عنَ َبالل، وَأبي ذر، وسلمان، : َ َ ْ ََ َ ٍَّ َ ِ َحدث وٍِ َّ َ
ُعنه َقتادة، و: َْ ُ َ َ  ، وأبو حاتم،ابن حبانحفص بن أبي حفص التمیمي، ضعفه َ

ووثقه أحمد وابن معین والعجلي  ، وابن سعد، وابن عدي، والجوزجاني،النسائيو

تج به واح ،الهیثمي في مجمعه أكثر من مرةو ، ویعقوب بن شیبةوابن شاهین

ّوصحح وحسن الترمذي  ،"الكمأة من المن " مسلم في صحیحه في حدیث 
قال : وقال الترمذي ، في أكثر من موضعروایته عن مواالته أسماء بنت یزید

إنما تكلم :  وقوى أمره، وقال،ن الحدیثُسَشهر ح: محمد بن إسماعیل البخاري

روى عن أسماء : أحمد وقال اإلمام ال بأس به،: فیه ابن عون، وقال أبو زرعة

 وقال في ،ن الحدیثُسَ ح:وقال ابن حجر في الفتح، اًبنت یزید أحادیث حسان

وصح سماعه من مواالته أسماء بنت  صدوق كثیر اإلرسال واألوهام، :التقریب

 فهو ،یزید فقد نص على ذلك كل من ترجموا له، فزال ما كنا نخشاه من ارساله

  .)١(ه١١١ي وأحمد وأبو زرعة، مات صدوق حسن الحدیث كما قال البخار

 أنها كانت عند رسول اهللا : " وعن أسماء بنت یزید رضي اهللا عنها:الحدیث

 یقول ما فعل بأهله، ولعل امرأة ًلعل رجال:  فقال،والرجال والنساء قعود عنده

إي واهللا یا رسول اهللا إنهم : تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القوم، فقلت

فال تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شیطان لقي شیطانة : ن لیفعلن؟ قالٕ وانه،لیفعلون

  .رواه أحمد من روایة شهر بن حوشب" فغشیها، والناس ینظرون

                                                           

، )٢٨٣/ ٢(، میزان االعتدال )٣١٢/ ٧(الطبقات الكبرى :  شهر بن حوشب ترجمته في- ١

/ ٣(، صـحیح مـسلم )٦٤/ ٥ (البـن عـدي، الكامـل )١٠٠: ص(من تكلم فیه وهو موثق 

ح ) ٥١٧/ ٥(، )١٧٦٥(ح ) ٢٣٨/ ٤( ســــــــــــــــــــــنن الترمــــــــــــــــــــــذي ،)٢٠٤٩(ح  ) ١٦٢١

، )١٢٥/ ٣(، )٢٢٢/ ١(، )٢١٣/ ١(، )٥٤/ ١(، )٣٢/ ١(، مجمــــع الزوائــــد )٣٤٧٨(

، )١٥٦: ص(رجـال ، أحـوال ال)٤٣٤/ ٤(، )٢١٦/ ٤( روایة الـدوري -تاریخ ابن معین 

، الجرح والتعدیل )٥٦: ص(، الضعفاء والمتروكون للنسائي )٢٢٣: ص(الثقات للعجلي 

، )١١١: ص(، الثقــــات البــــن شـــــاهین )٣٦١/ ١(، المجــــروحین البــــن حبــــان )٣٨٣/ ٤

/ ٤(، ســیر أعــالم النــبالء )١٥٠: ص(، تحفــة التحــصیل )١٩٧: ص(جــامع التحــصیل 

 ).٦٥/ ٣(تح الباري البن حجر ، ف)٢٦٩: ص(، تقریب التهذیب )٣٧٨



  
 
 

  
٣١٨

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

سكتوا من خوف : أي سكتوا، وقیل: بفتح الراء وتشدید المیم]: أرم القوم[

  .)١(ونحوه

   :التخریج

نا عبد حدث: ، فقال)٢٧٥٨٣( ح )٥٦٤/ ٤٥ (همسند أخرجه أحمد في - 

حدثتني أسماء : ا، یقولًسمعت شهر: حدثنا حفص السراج، قال: الصمد، قال

والرجال والنساء قعود   أنها كانت عند رسول اهللا ، رضي اهللا عنهابنت یزید

ما یفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع :  یقولًلعل رجال: " عنده فقال

 ،ٕ وانهم لیفعلون،ول اهللا، إنهن لیقلنإي واهللا یا رس: فقلت"  فأرم القوم ،زوجها

 فإنما مثل ذلك الشیطان لقي شیطانة في طریق فغشیها والناس ،فال تفعلوا«: قال

  .»ینظرون

من طریق أبي عامر عن حفص غریب الحدیث  وأخرجه إبراهیم الحربي في - 

  ).بنحوه(، )٦٥٦/ ٢ (السراج به

 عن حفص ان بن فروخ من طریق ثوبالمعجم الكبیر وأخرجه الطبراني في - 

رواه أحمد، : ، وقال الهیثمي)بلفظ مقارب(، )٤١٤( ح )١٦٢/ ٢٤ (السراج به

مجمع الزوائد . والطبراني، وفیه شهر بن حوشب، وحدیثه حسن، وفیه ضعف

  ).٧٥٦٢( ح)٢٩٤/ ٤(ومنبع الفوائد 

 الحدیث بهذا اإلسناد حسن، فیه شهر بن حوشب صدوق :الحكم على الحدیث

كما عند أحمد في مسنده،  وهنا صرح بسماعه من مواالته أسماء ،الكثیر اإلرس

 ي وهي علة الضعف الت،وصح سماعه منها، فزال ما كنا نخشاه من ارساله

  .ضعف المنذري بها الحدیث، فالحدیث حسن

 أخرجه ، عن أبي سعید الخدري :أحدهما :للحدیث شاهدان :شواهد الحدیث

ري في إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید البزار في مسنده كما عند البوصی

ُثنا روح بن حاتم، ثنا مهدي بن : ، فقال البزار)٣١٦٩(ح) ٦١/ ٤(العشرة  ُْ ُّْ ِ ِ
ْ َ ْ

ٍ
َ ُ َ

ٍعیسى، ثنا عباد بن عباد المهلبي، ثنا معید بن یزید أبو سلمة، عن أبي نضرة  َِّ ََّ َُ ْ ُ َ
ٍعن َأبي سعید ِ

َ ِّ هو الخدري- ِ ِ ْ ُ ْ َ ُ  َِّعن النب ِ َقال ِّي َ ََُأال عسى َأحدكم َأن یخلو {: َ ْ َ َ َْ ْ ُ ُ َ َ

                                                           

 الترغیب والترهیب للمنذري في كتاب النكاح، باب الترهیب من إفشاء السر سیما ما كـان - ١

 ).٢(ح)٨٦/ ٣(بین الزوجین 



  
 
 

  
٣١٩

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

ُبَأهله، یغلق بابا، ثم یرخي سترا، ثم یقضي حاجته، ثم إذا خرج حدث َأصحابه  َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ً َ ُْ َ َّْ َ ًَ َُ ِ َِّ َّ َُّ ُ َُ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ْ

َبذلك، َأال عسى إحداكن َأن تغلق بابها، وترخي سترها، فإذا ق ََ َِ ِ َِ َْ َْ ِ ِ ِ ِ
َ ُْ ََ َ َ ََ َْ َّ ُ ْ َ َ َضت حاجتها َ َ َ َ ََ

ِحدثت صواحبتها، فقالت امرَأة سفعاء الخدین ْ َّ ََّ ْْ ُ َ َ َْ ٌَ َ َْ
ِ َِ َ ْ َ ََ ُْیا رسول الله، إنهن لیفعلن، وانهم : َ ُ ََّ ََِّٕ َ ْ َ ُْ َ ََ َّ ِ ِ َّ َ

َلیفعلون، قال َ َْ ُ ََ َُفال تفعلوا: َ ْ ََ ِفإن مثل ذلك مثل شیطان لقي شیطانة على قارعة، َ ِ ِ ِ ِ
َ َِ ٍَ ََ ً َ ََ ْ َْ ََ ََ ُ َ َْ ْ َّ ِ 

َالطریق، فقضى حاجته منها، ثم انصرف وتركها ْ
ِ

ُ َ َ ََ َ َ ِ ُ ثم قال البزار،}َِّ ََّْ َ ْال نعلمه عن : َ َ ُ ُ َ ْ َ َ

َِأبي سعید إال بهذا اإلسناد، وَأبو سلمة ثقة، ومهدي واسطي ال بأس به ِ ِ ِ ٍ ِِ ِ ِ ِ َِ َ ََْ َُ ٌّ ْ َ ََ ٌَ َ َ َ ََ ْ ْ َ
َّ.  

، )٩٥٨٣( ح)٦١/ ١٧( أخرجه البزار في مسنده ، عن أبي هریرة:وثانیهما

عن ، حدثنا مؤمب بن هشام حدثنا إسماعیل بن إبراهیم وهو ابن علیة : فقال

 قدمت المدینة فثویت عند أبي : قال،عن الطفاوي، عن أبي نضرة ، الجریري 

أین :  فقال،المسجد  فحدثني أنه وعك فدخل رسول اهللا ،اًشهر  هریرة 

 فجاء فوضع یده ، اًلمسجد موعوكهو ذاك في ناحیة ا ها: الغالم الدوسي؟ فقیل

فلیسبح  ،اًإن الشیطان نساني من صالتي شیئ: ثم قال، ا ً معروف: وقال،علي

في صالة وخلفه صفان من   ثم قام رسول اهللا ، ولیصفح النساء،الرجال

الرجال وصف من النساء، أو صفان من النساء وصف من الرجال فصلى ولم 

أما بعد أال عسى : د اهللا وأثنى علیه ثم قالفلما قضى صالته حم، ا ًینسى شیئ

فعلت بأهلي :  ثم یخرج فیقول، ویستتر بستر اهللا،اً ویرخي ستر،اًرجل یغلق باب

واهللا إنهم  ،یا رسول اهللا:  فقالت، فقامت جاریة كعاب، وفعلت بأهلي كذا،كذا

 ؟، أال أنبئكم بمثل ذلك:فقال رسول اهللا ، ٕ وانهن لیفعلن ذلك ،لیفعلون ذلك

كمثل شیطان لقي شیطانة في سكة فنكحها والناس ینظرون : قالوا وما مثله؟ قال

:  ثم قال، إال الولد والوالد، وال الرجل الرجل،أال ال تباشر المرأة المرأة: ثم قال، 

  . وطیب النساء لون ال ریح له،إن طیب الرجال ریح ال لون له

بهذا التمام إال ،  ن أبي هریرة روى عُهذا الحدیث ال نعلمه ی: قال البزار عقبه

  .وعن غیره،  عن أبي هریرة ،  وقد روي مواضع منه ،بهذا اإلسناد

 الحدیث حسن، فقد تبین مما سبق أن حدیث أسماء :الحكم النهائي على الحدیث

 فكالم البوصیري یوحي ،بنت یزید حسن، وكذا حدیث أبي سعید الخدري 

 ،الحدیث صحیح ومعني ،عیسى ال بأس بهبذلك عندما ذكر عقبه أن مهدي بن 

ِحدثنا َأبو بكر   : فقال،من ذلك كما عند مسلم في صحیحه فقد حذر النبي  ْ َ ُ َََ َّ



  
 
 

  
٣٢٠

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

ُبن َأبي شیبة، حدثنا مروان بن معاویة، عن عمر بن حمزة العمري، حدثنا عبد  َ َْ َ ْ ْ َ ْ َْ َ َ ُ َ َ َ ََ ََّ ِ َِّّ ِ َِ َ ُ َُ َْ ْ َ ْ َ َُ ُ َُ ْ َ ِ

َالرحمن بن سعد، ق ٍ
ْ َ ُ ْ ِْ َ َّسمعت َأبا سعید الخدري: َالَّ ِ ْ ُ ْ ٍ ِ ِ

َ ََ ُ ْ ،یقول ُ ُ ِقال رسول اهللا : َ ُ َُ َ َ: 

ِإن من َأشر الناس عند اهللا منزلة یوم القیامة، الرجل یفضي إلى امرَأته، « ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ ً َِ ِْ ُ ُ َ ََ َّ َ ْ َْ َ ِ ْ َ ِْ ِ َّ ِّ َ ْ َّ

َوتفضي إلیه، ثم ینشر سرها َّ
ِ ِ ِ

ُ ُ َْ َُّ َِْ ُْ َ«)١( .  

  النموذج السادس

  م بن بهدلةعاص

 ما : أحد القراء السبعة، قال یحیى القطان،وهو عاصم بن أبي النجود الكوفي

عاصم لیس :  الجهل، وقال النسائييء اسمه عاصم إال وجد له ردًوجدت رجال

لیس محله أن :  وقال أبو حاتم،في حفظ عاصم شيء: قطني وقال الدار، بحافظ

 إال أنه كثیر الخطأ ، ثقة: ابن سعدقال، و ثقة:وقال أبو زرعة وأحمد، یقال ثقة

   .)٢( واهللا أعلم، وحدیثه حسن،اً وروى له البخاري ومسلم مقرون،في حدیثه

عاصم بن بهدلة بن أبى النجود أبو بكر الكوفي األسدي، روى عن أبي وائل  -٦

الثوري وحماد بن زید وحماد بن سلمة، قال : وحبیب بن أبي جبیرة، وروى عنه

محله عندي محل الصدق، : صالح خیر ثقة، وقال أبو حاتمثقة رجل : أحمد

ثقة، وذكره ابن حبان في : صالح الحدیث، ولم یكن بذاك الحافظ، وقال أبو زرعة

لم یكن : ووثقه العجلي، ویعقوب بن سفیان، وقال أبو بكر البزارالثقات، 

ِقارئ : ًبالحافظ، وال نعلم أحدا ترك حدیثه على ذلك، وقال ابن الملقن َأهل الكوفة َ ُ ْ

َوان لم یخرج الشیخان حدیثه في الصحیح لسوء حفظه، فلیس بساقط إذا وافق  َ
ِ َ ْ ََْ ِ ِ َِّ َ ِ َ َّ ِٕ

َفیما یرویه الثقات، ولم یخالفه األثبات، وقال ابن سعد ُ ُْ َ ْ ِ ِ َِ َ َِّ ثقة إال أنه كان كثیر : َ

ًالخطأ في حدیثه، وسكت عنه البخاري فلم یذكر فیه جرحا وال تعدیال حح وص، ً

في المسح على الخفین بعد الغائط،  ابن خزیمة حدیثه عن زر بن حبیش 

" :وكذا صحح ابن حبان حدیثه في أكثر من موضع منها دعوة ابن مسعود 

َُّاللهم إني َأسَألك إیمانا ال یرتد ْ َ َ ً َ
ِ َِ ُ ْ ِّ َُّ

ٍ ونعیما ال ینفد، ومرافقة محمد ،َّ َِّ َ َُ ُ ًَ َ ََ َ َ َُ ْ َ َ  في أعلى جنة

ووافقه الذهبي في تلخیصه في أكثر من  ،وكذا صحح الحاكم حدیثه، "الخلد

                                                           

ِ بـاب تحـریم إفـشاء سـر المـرَأة ، أخرجه مسلم في صحیحه فـي كتـاب النكـاح- ١ ِ ِ
ْ َ ْ ِّ َ ْ ِ ِ ِ ْ َ ُ َ)١٠٦٠/ ٢ (

 ).١٤٣٧(ح 

 )٥٧٢/ ٤(رهیب للمنذري  الترغیب والت- ٢



  
 
 

  
٣٢١

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

 وفي ،  ومنها في مناقب عبد اهللا بن سالم،موضع منها في كتاب الجهاد

ًكتاب الرقى والتمائم في حدیث السبعین ألفا الذین یدخلون الجنة بغیر حساب، 
مسند تعلیقه على وكذا صحح حدیثه الشیخ أحمد شاكر في أكثر من موضع في 

: اإلمام أحمد، وكذا صحح حدیثه الضیاء المقدسي في المختارة في مواضع منها

 ومعلوم أن ، وحدیث مدة المسح على الخفین،ًحدیث أشد الناس بالء األنبیاء

َّالمختارة ممن اشترط مؤلفها الصحة فیها، وحسن الهیثمي حدیثه في المجمع، 

ثقة ال بأس : وقال ابن معینة، صدوق له أوهام، حجة في القراء: وقال ابن حجر

ًكان عاصم ثبتا في القراءة، صدوقا في الحدیث، : به، وقال الذهبي في السیر ً
ُحسن : وحدیثه في الكتب الستة، لكن في الصحیحین متابعة، وقال في میزانه َ

  .)١(ه١٢٨مات ُالحدیث، فخالصة القول أنه صدوق حسن الحدیث، 

 وأتى على قبر یعذب ،أنه عهد النبي ": )٢ (سیابة  وعن یعلى بن :الحدیث

 ثم دعا بجریدة رطبة، فوضعها ،إن هذا كان یأكل لحوم الناس: صاحبه، فقال

رواه أحمد والطبراني، " لعله أن یخفف عنه مادامت هذه رطبة: على قبره، وقال

  .)٣(ورواة أحمد ثقات إال عاصم بن بهدلة

  
                                                           

/ ١(، مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد )١١/ ٣(البـدر المنیـر :  عاصم بـن بهدلـة ترجمتـه فـي- ١

/ ٥(، صـــــحیح ابـــــن حبـــــان )١٧(ح ) ٥٥/ ١(، صـــــحیح ابـــــن خزیمـــــة )٦٩/ ٦(، )٢٩٩

/ ٢(، )١٤٥٨(ح ) ٢١٦/ ٢(، )٧٩٩(ح ) ٥١٣/ ١(، مــسند أحمــد )١٩٧٠(ح ) ٣٠٣

ح ) ١٠٠/ ٢(، المستدرك على الصحیحین)١٦٠٨(ح ) ٢٧٧/ ٢(، )١٥٥٥(ح ) ٢٥٨

ـــــارة )٨٢٧٨(ح ) ٤٦٠/ ٤(، )٧٥٩٥(ح ) ٤٧٠/ ٣(، )٢٤٥٣( / ٣(، األحادیـــــث المخت

، الثقات البن حبان )٣٤٠/ ٦(، الجرح والتعدیل )٢٩(ح ) ٣٦/ ٨(، )١٠٥٧(ح ) ٢٥٢

 ، میــزان)٢٥٦/ ٥(، ســیر أعــالم النــبالء )١٥٠: ص(، الثقــات البــن شــاهین )٢٥٦/ ٧(

، )٢٨٥: ص(، تقریــــــــب التهــــــــذیب )٣٩/ ٥(، تهــــــــذیب التهــــــــذیب )٣٥٧/ ٢(االعتــــــــدال 

 ).٤٨٧/ ٦(، التاریخ الكبیر للبخاري )٣١٧/ ٦(الطبقات الكبرى 

َ یعلــى بـن مــرة هـو یعلــى بــن سـیابة، یقولــون سـیابة أمــه: قـال ابــن معـین رحمــه اهللا- ٢ ُ ُ َ َ ُ تــاریخ . ّ

 ).٣/ ٣( روایة الدوري -ابن معین 

ب والترهیب للمنـذري فـي كتـاب األدب، بـاب الترهیـب مـن الغیبـة والبهـت وبیانهمـا،  الترغی- ٣

  والترغیب في ردهما

  ).٢٦(ح)٥١٢/ ٣(



  
 
 

  
٣٢٢

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

  : التخریج

، ولم یذكر سبب العذاب )١٧٥٦٠( ح)١٠٢/ ٢٩(ده مسن أخرجه أحمد في - 

حدثنا سلیمان بن حرب، حدثنا حماد، عن عاصم بن بهدلة، : في القبر، فقال

: مر بقبر فقال  أن النبي ، عن حبیب بن أبي جبیرة، عن یعلى بن سیابة

ثم دعا بجریدة، فوضعها على » إن صاحب هذا القبر یعذب في غیر كبیر«

  .»ه ما دامت رطبةلعله أن یخفف عن«: قبره، فقال

حدثنا أبو سلمة الخزاعي، عن حماد بن : ه فقالمسندً وأخرجه أحمد أیضا في - 

  ).ًمطوال(،)١٧٥٥٩( ح)١٠١/ ٢٩ (به سلمة

 وأخرجه الطبراني في المعجم األوسط من طریق أبي عمر الضریر عن حماد - 

  ).بلفظه(، )٢٤١٣(ح ) ٤٢/ ٣(،)وذكر سبب عذاب القبر(بن سلمة به،

جه الطبراني في المعجم الكبیر من طریق عفان وسلیمان بن حرب  وأخر- 

/ ٢٢(وحجاج بن المنهال وأبي عمر الضریر جمیعهم عن حماد بن سلمة به 

  ).ًمطوال(، )٧٠٥(ح ) ٢٧٥

 وأخرجه البیهقي في إثبات عذاب القبر من طریق محمد بن إسحاق عن - 

  ).بلفظه(، )١٢٦(ح) ٨٩: ص(سلیمان بن حرب به 

ح ) ٥٢/ ٣(ه ابن أبي شیبة في مصنفه عن سلیمان بن حرب بهوأخرج - 

  ).بلفظه(، )١٢٠٤٤(

) ١٥٤: ص( وأخرجه عبد بن حمید في مسنده عن سلیمان بن حرب به - 

  ).بلفظه(، )٤٠٤(ح

ِحدثنا َأبو بكر بن َأبي :  وأخرجه ابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني فقال-  ُ ْ ِ ْ َ ُ
ْشیبة، عن سلیمان بن حر َ َُ ْ ْ َْ َ َُ   ).بلفظه(، )١٦٠٣(ح) ٢٤٢/ ٣(ٍب به َ

 وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة من طریق سعید بن یحیى اللخمي عن - 

  ).بلفظه(، )٢٢١/ ٣(حماد بن سلمة به 

 فیه عاصم بن بهدلة صدوق، ، الحدیث بهذا اإلسناد حسن:الحكم على الحدیث

 نظر، فعاصم َّوهو علة الضعف التي ضعف المنذري بها الحدیث، وكالمه فیه

ًكما عرضنا من خالل ترجمته صدوق حسن الحدیث، إضافة لما سبق فالحدیث 

رواته : َّمن هذا الطریق حسنه الهیثمي في مجمعه، وقال ابن حجر في الفتح



  
 
 

  
٣٢٣

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

َّموثقون، وجود إسناده العراقي في تخریج أحادیث اإلحیاء، فالحدیث بهذا الطریق 

  .)١(ال ینزل عن درجة الحسن

 وشاهد عن ،شاهد عن ابن عباس رضي اهللا عنهماللحدیث  :یثشواهد الحد

جابر رضي اهللا عنهما، وشاهد عن عائشة رضي اهللا عنها، وشاهد عن أبي بكرة 

.  

فأخرجه البخاري في صحیحه في  :فأما حدیث ابن عباس رضي اهللا عنهما

ٌكتاب الوضوء، باب ِمن الكبائر َأن ال یستتر من بوله: َ ِ ِ ِ ِِ
ْ َ َ َْ َْ َ ْ َ ِ َ ، )٢١٦( ح )٥٣/ ١( َ

َحدثنا عثمان، قال: فقال َ ُ َ ْ ُ َََ ِحدثنا جریر، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن : َّ ِ ٍ ِْ ََ َ َ َ َ َ
ٍ ِ

ُ َْ ُْ ْ ٌ َ َّ

ٍعباس َّ َ، قال رضي اهللا عنهماَ ُّمر النبي : َ َِّ َّ َ  ،َبحائط من حیطان المدینة، َأو مكة َّ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ِ َ ْ َ ِ

َّفسمع صوت إنسانین یعذ
َ َ َ َُ ِ َْ َِْ ْ َ

ِ ُّبان في قبورهما، فقال النبي َ َِّ َ َ َ َُ
ِ ِ ُِ َ

ِ :» ِیعذبان، وما یعذبان َِ ُ َ ُ
َّ َّ
َ ََ َ

ٍفي كبیر ِ َ َثم قال» ِ َ ِبلى، كان َأحدهما ال یستتر من بوله، وكان اآلخر یمشي «: َُّ ِ ِ ِ
ْ َ َ َ َ َُ َُ َُ ََ ََ

ِ
ْ َْ َُ ْ َ َ

ِبالنمیمة ِ
َ َّ َ ثم دعا بجریدة، فكسرها كسرتین، ف.»ِ َِ َِْ َ َْ

ِ ٍ
َ َ َ َ ََ َِ ًوضع على كل قبر منهما كسرة، َُّ َْ ُْ

ِ ِ
َ ٍَ َْ ِّ ُ َ َ َ َ

ُفقیل له َ َ َیا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: َِ ََ ََ َ َ ْ َ َُ
ِ ِ َّ

َ َلعله َأن یخفف عنهما ما لم تیبسا«: َ ََ َ ُ َُْ ْ َُ ََ َ ْ َ ََّ ْ َّ «

َإلى َأن ییبسا«: َْأو َ َْ ْ َِ«.  

 ً وأخرجه البخاري أیضا في صحیحه من طریق األعمش من مجاهد به في- 

وفي كتاب ، )٢١٨(ح)٥٣/ ١( باب ما جاء في غسل البولكتاب الوضوء،

، وفي كتاب األدب، باب )١٣٦١(ح)٩٥/ ٢(الجنائز، باب الجرید على القبر

  ).بلفظ مقارب(، )٦٠٥٢(ح) ١٧/ ٨(الغیبة 

منصور  عن عبیدة بن حمیدً وأخرجه البخاري أیضا في صحیحه من طریق - 

  ).بلفظه(، )٦٠٥٥(،)١٧/ ٨( من الكبائر  باب النمیمةفي كتاب األدب،به 

في كتاب في صحیحه من طریق األعمش عن مجاهد به مسلم  وأخرجه - 

ُ باب الدلیل على نجاسة البول ووجوب االستبراء منه الطهارة، ُ َ َ َ ُ َْ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َْ َ ِ

ُ َ
ِ ِ
ْ ْ َ َ َّ)٢٤٠/ ١(، 

  ).بلفظ مقارب(،)٢٩٢(

ه أبو یعلى الموصلي في فأخرج :وأما حدیث جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما

َحدثنا خالد بن َأسلم، َأخبرنا النضر، َأخبرنا : ، فقال)٢٠٥٠( ح)٤٣/ ٤(مسنده  ْ َ ْ ََ ُ ََ َ َْ َّْ ََ ْ ُ ُ ََّ َ َّ

                                                           

، )٤٧١/ ١٠(، فتح الباري البن حجر )١٤١٦٢(ح) ٦/ ٩( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - ١

  ).٦(ح) ١٠٣٤: ص(المغني عن حمل األسفار = تخریج أحادیث اإلحیاء 



  
 
 

  
٣٢٤

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

ََأبو العوام عبد العزیز بن ربیع الباهلي، وكان منزله في دار زیاد قال َ ٍ ِ ِ ِ
َ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ْ ُُ َ َ َُ َ ُّ ْ ْ ٍْ ِ

َ ْ َْ َ
ِ َسمعت َأبا : َّ ُ ْ

ِ
َ

ِالزبیر  َْ ِواسمه محمد، عن جابر بن عبد اللهُّ َِّ ْ َْ َ َ َ ُِ ِِ ْ ٌ َّ ُ ُ ْ َ، قال رضي اهللا عنهماَ َكنا مع : َ َ َُّ

ِّالنبي َِّ َفي مسیرة فَأتى على قبرین یعذب صاحباهما فقال ََ َ ََ َُ َ ُ ُ َ
ِ ِ ِ

َ َ
َّ ِ ْ َْ ََ َ َِأما إنهما ال یعذبان «: ٍ َ ُ

َّ
َ َ َ َُ َّ

ِ

ُفي كبیر، َأما َأحدهما فكان یغتاب َ ََ ْ َ َ ََ َ ُ ُ َّ ٍ ِ ِ الناس، وَأما اآلخر فكان ال یتَأذى من بولهِ ِِ
ْ َ َْ َّ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َّ َ َ َّ «

ٍفدعا بجریدة رطبة َأو جریدتین فكسرهما، ثم َأمر بكل كسرة فغرست على قبر،  ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ََ َ َ َ َ َْ ُ َ َ ََ ٍَ
َ َ َ َْ

ِ ٍ ٍِّ ُ َِ ِ
َ َ َُّْ ُ َ ْ

ِفقال رسول الله  َّ ُ َُ َ َ َ:» ََأما إنه سیهون من عذابهم َ
ِ ِ َِ َ ُ ُْ

ِ
ُ ََّ َ ِا ما كانتا رطبتین َّ ْ ََ ََْ َ َ ْ َأو ما لم - َ َ َ ْ

َتیبسا  َ َْ-«.  

/ ٦( فأخرجه الطبراني في المعجم األوسط :وأما حدیث عائشة رضي اهللا عنها

 نا علي بن ،د بن أحمد بن جعفر الوكیعيحدثنا محم: ، فقال)٦٥٦٥(ح )٣٣٧

جعفر األحمر، نا عبیدة بن حمید، عن منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، 

إنهما «: بقبرین یعذبان، فقال مر النبي : ، قالت رضي اهللا عنهاعن عائشة

یعذبان، وما یعذبان في كثیر، كان أحدهما ال یستنزه من البول، وكان اآلخر 

: فدعا بجرید رطب فكسره، فوضع على هذا، وعلى هذا، وقال» یمشي بالنمیمة

لحدیث عن منصور إال لم یرو هذا ا:  وقال،»لعله أن یخفف عنهما حتى ییبسا«

  ".عبیدة بن حمید، تفرد به علي بن جعفر األحمر 

 باب ،ابن ماجه في سننه في كتاب الطهارةفأخرجه  :وأما حدیث أبي بكرة 

: حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة قال: ، فقال)٣٤٩(ح) ١٢٥/ ١(التشدید في البول

 مرار، عن جده حدثني بحر بن: حدثنا األسود بن شیبان قال: حدثنا وكیع قال

إنهما لیعذبان، وما یعذبان في «: فقال. بقبرین مر النبي : قال أبي بكرة 

  .»كبیر، أما أحدهما فیعذب في البول، وأما اآلخر فیعذب في الغیبة

ٍحدثنا َأبو سعید، مولى بني هاشم، عن األسود :  وأخرجه أحمد في مسنده فقال-  ِ ِ ٍ ِ
َ َ ُ ََ ْ َ َ ََ َّ

  ). بنحوه(، )٢٠٣٧٣(ح) ٧/ ٣٤(بن شیبان به 

 الحدیث صحیح، فقد صح من حدیث ابن عباس :الحكم النهائي على الحدیث

وأما حدیث جابر رضي اهللا ، المتفق علیه عند البخاري ومسلمرضي اهللا عنهما 

َّعنهما فجود إسناده العراقي في تخریج أحادیث اإلحیاء، وأما حدیث عائشة 

 الطبراني في األوسط، ورجاله موثقون،  رواه:رضي اهللا عنها فقد قال الهیثمي

َّفجود إسناده العراقي في تخریج أحادیث اإلحیاء، وقال  وأما حدیث أبي بكرة 



  
 
 

  
٣٢٥

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

رواه ابن ماجه باختصار، ورجاله موثقون، وصحح إسناده ابن حجر : الهیثمي

المغني عن حمل األسفار  .في الفتح، فالحدیث بمجموع طرقه وشواهده صحیح

فتح ، )١٠٢٧(،)١٠٢٣(، ح )٢٠٧/ ١(مجمع الزوائد ، )٦( ح)١٠٣٤: ص(

  .)١( )٤٧٠/ ١٠(الباري 

  النموذج السابع

  :عبد اهللا بن صالح

قال ،  وله مناكیر،صالح الحدیث ،أبو صالح كاتب اللیث بن سعد على أمواله

وقال ،  وهو عندي یكذب في الحدیث،كان ابن معین یوثقه: صالح جزرة

سمعت ابن : وقال أبو حاتم،  بكیر أحب إلینا منهلیس بثقة، یحیى بن: النسائي

 :قال، وأجازها له،  أقل أحواله أن یكون قرأ هذه الكتب على اللیث:معین یقول

وقال عبد ،  ثم فسد بآخره،اً كان أول أمره متماسك:وسمعت أحمد بن حنبل یقول

 ،صدوق أمین ما علمت: وقال أبو حاتم،  ثقة مأمون:الملك بن شعیب بن اللیث

 إال أنه یقع في أسانیده ومتونه غلط ،هو عندي مستقیم الحدیث: وقال ابن عدي

 إنما وقعت المناكیر في حدیثه ،اً كان في نفسه صدوق:وقال ابن حبان، وال یتعمد

 ، كان له جار كان بینه وبینه عداوة: فسمعت ابن خزیمة یقول،من قبل جار له

 ،بخط یشبه خط عبد اهللا على شیخ أبي صالح ویكتبه ،كان یضع الحدیث

 وقد روى عنه البخاري ، فیتحدث به، فیتوهم عبد اهللا أنه خطه،ویرمیه بین كتبه

   .)٢(في صحیحه

 روى عن معاویة بن ،مصريالعبد اهللا بن صالح أبو صالح كاتب اللیث  -٧

وقال أبو الفضل الشعراني، یحیى بن معین و وروى عنه ،صالح واللیث بن سعد

                                                           

ورد في بعض طرق هذا الحـدیث أن سـبب عـذاب القبـر عـدم االسـتنزاه مـن البـول، :  قلت- ١

 ، والواضـح تعـدد القـصة،َّ وفـي بعـضها بـدل النمیمـة الغیبـة كمـا مـر فـي التخـریج،والنمیمة

َّ مر مرتین، مرة بقبـرین یعـذب أحـدهما فـي النمیمـة، واآلخـر فـي البـول، ومـرة فیفهم أنه 

  . الغیبة واآلخر في البولأخرى بقبرین یعذب أحدهما في 

فتح الباري البـن حجـر . والظاهر اتحاد القصة، ویحتمل التعدد: بینما قال ابن حجر رحمه اهللا

)٤٧١/ ١٠.(  

 ).٥٧٣/ ٤( الترغیب والترهیب للمنذري - ٢



  
 
 

  
٣٢٦

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

 وسمعت أبا األسود النضر بن عبد الجبار وسعید بن عفیر ،ه كتبنا عن:حاتم

 األحادیث التي أخرجها أبو صالح في آخر :ً أیضاوقالیثنیان على كاتب اللیث، 

عمره التي أنكروا علیه نرى أن هذه مما افتعل خالد بن نجیح، وكان أبو صالح 

ضعه في یصحبه، وكان سلیم الناحیة، وكان خالد بن نجیح یفتعل الحدیث وی

ً صالحا، وقال ابن ًكتب الناس، ولم یكن وزن أبي صالح وزن الكذب، كان رجال
: مصري صدوق أمین ما علمته، وقال أبو زرعة: سئل أبي عنه فقال: أبي حاتم

مستقیم : لم یكن عندي ممن یتعمد الكذب، وكان حسن الحدیث، وقال ابن حبان

ًمنكر الحدیث جدا،: الحدیث، وقال مرة أخرى ِ
َ َ یروي عن األثبات ماال یشبه ُ َ ََْ ْ

َحدیث الثقات، وعنده المناكیر الكثیرة عن َأقوام مشاهیر َأئمة، وكان في نفسه  َِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ََ ََّ َ ََ ْ َْ ْ ِ َِّ

َصدوقا یكتب للیث بن سعد الحساب وكان كاتبه على الغالت ََ َ ْ ْ ً ُ َ وانما وقع ،َ ََ َّ ِٕ

ُالمناكیر في حدیثة من قبل جار له رجل  َ ََ َ ِ ِ ِ َ َ ُسوء، سمعت ابن خزیمة یقولْ َ َ ْ َ ُ
ِ
ُكان له : َ َ َ َ

َجار بینه وبینه عداوة، فكان یضع الحدیث على شیخ عبد اهللا بن صالح
ِ
َ َ َ َ ََ َ َ َ ْ ویكتب ،ََ َ

ِفي قرطاس بخط یشبه خط عبد اهللا بن صالح، ویطرح في داره في وسط كتبه  ِ َِ ََ ّ ِ

ِفیجده عبد اهللا، فیحدث به فیتوهم َأنه خطه وسماعه ِ ِمن ناحیته وقع المناكیر َ ف،َ َ َ ْ َ
عبد الملك بن شعیب بن اللیث كتبت عنه، وقال : وقال اإلمام أحمدِفي أخباره، 

 وأبي ،قد سمع من جدي حدیثه، وكان یحدث بحضرة أبي ،ثقة مأمون: یقول

، وروى ابن أبي حاتم بسنده عن محمد بن عبد اهللا بن یحضه على التحدیث

 فقال تسألني ، رجل عن أبي صالح كاتب اللیث وسأله،سمعت أبي: الحكم قال

 ویخرج ، وفي سفره وحضره،عن أقرب رجل إلي اللیث؟ رجل معه في لیله ونهاره

 ، ویخلو معه في أوقات ال یخلو معه أحد غیره،ٕ والي السفر،معه إلي الریف

وكان صاحب الرجل، ال ینكر لمثل هذا أن یكون قد سمع منه كثرة ما أخرج عن 

واحتج به البخاري في صحیحه،  ، والهیثميثقه العجلي وابن معینوواللیث، 

مستقیم الحدیث إال أنه یقع في حدیثه : وقال ابن عديوصحح الحاكم حدیثه، 

صاحب : في أسانیده ومتونه غلط، وال یتعمد الكذب، وقال الذهبي في كاشفه

ِصالح الحدیث، له مناكیر، : حدیث، فیه لین، وقال في المغني َِ َ ُ ََ ِوالصحیح أن َ َّ َ
ِالبخاري روى عنه في الصحیح، وقال مسلمة بن قاسم َِّ ُ َ ُّ ِ كان ال بأس به، وقال : َ

وال یضر ما قیل في عبد اهللا بن صالح، فإن البخاري احتج به، وقال : المنذري



  
 
 

  
٣٢٧

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

وقال ثبت في كتابه، وكانت فیه غفلة، ،صدوق كثیر الغلط: ابن حجر في تقریبه

خاري وأكثر عنه، ولیس هو من شرطه في الصحیح،  لقیه الب:هدي الساريفي 

ًوان كان حدیثه عنده صالحا، فإنه لم یورد له في كتابه إال حدیثا واحدا،  ً ً : ثم قالٕ

ًوأما تعلیق البخاري عن اللیث من روایة عبد اهللا بن صالح عنه فكثیر جدا، وقد 
حیث عاب ذلك اإلسماعیلي على البخاري وتعجب منه، كیف یحتج بأحادیثه 

ًهذا عجیب یحتج به إذا كان منقطعا، وال یحتج به إذا كان : یعلقها ؟ فقال
أن البخاري إنما صنع ذلك لما قررناه أن الذي یورده من : ، وجواب ذلكًمتصال

أحادیثه صحیح عنده قد انتقاه من حدیثه، لكنه ال یكون على شرطه الذي هو 

تاب، وهذا اصطالح له قد أعلى شروط الصحة، فلهذا ال یسوقه مساق أصل الك

 ابن حجر كالم األئمة فیه ثم  وسرد،عرف باالستقراء من صنیعه فال مشاحة فیه

ًحدیثه في األول كان مستقیما، ثم طرأ علیه ظاهر كالم هؤالء األئمة أن : قال
فیه تخلیط، فمقتضى ذلك أن ما یجيء من روایته عن أهل الحذق كیحیى بن 

أبي حاتم فهو من صحیح حدیثه، وما یجيء من معین والبخاري وأبي زرعة و

في فوائد  وروایته هنا عن یحیى بن معین كما روایة الشیوخ عنه فیتوقف فیه،

 وخالصة ًعند ابن عدي في كامله فیكون حدیثه صحیحا، وكما ،یحیى بن معین

 وأما جرح بعض العلماء له بأنه منكر ،القول فیه أنه صدوق حسن الحدیث

ًأبو حاتم مبینا أن األحادیث التي غلط  فقد دافع عن ذلك ،لغلطالحدیث وكثیر ا
ابن حبان وابن  ، ودافعفیها هي من افتعال خالد بن نجیح صاحب أبي صالح

خزیمة بأن السبب في ذلك جار له كان یكرهه ویعادیه فكان یضع الحدیث علیه، 

 فیجده ،هویكتبه بخط یشبه خط عبداهللا بن صالح، ویطرحه في داره في وسط كتب

  .)١(ه٢٢٢مات عبداهللا فیحدث به على أنه من خطه وسماعه 
                                                           

/ ٢(، المجـروحین البـن حبـان )٨٦/ ٥(الجـرح والتعـدیل :  عبد اهللا بن صالح ترجمته فـي- ١

، المـستدرك علـى )١٥٧/ ١(، صـحیح البخـاري )٤١٣/ ١( البن حجر ، فتح الباري)٤٠

، الثقــــات )٢٠٠/ ١(، مجمــــع الزوائــــد ومنبــــع الفوائــــد )٢٨٥٦(ح) ٢٣٤/ ٢(الــــصحیحین 

، )٥٦٢/ ١(، الكاشـــــف )٣٤٧/ ٥(، الكامـــــل فـــــي ضـــــعفاء الرجـــــال )٤٤: ص(للعجلـــــي 

/ ٥(ذیب ، تهــــذیب التهــــ)٤٤٠/ ٢(، میــــزان االعتــــدال )٣٤٢/ ١(المغنــــي فــــي الــــضعفاء 

ــــب التهــــذیب )٢٦١ ، الترغیــــب )٨٨٨/ ٢(، رجــــال صــــحیح البخــــاري )٣٠٨: ص(، تقری

 ).٣١٦/ ٤(، )٣٠٦/ ٢(والترهیب للمنذري 



  
 
 

  
٣٢٨

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

علیكم بقیام اللیل، : قال عن رسول اهللا   ي وعن أبي أمامة الباهل:الحدیث

  .عن اإلثم  ومنهاة،الصالحین قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسیئات فإنه دأب

نیا في كتاب التهجد، ، وابن أبى الدهرواه الترمذي في كتاب الدعاء من جامع

وابن خزیمة في صحیحه والحاكم، كلهم من روایة عبد اهللا بن صالح كاتب اللیث 

  .)١( صحیح على شرط البخاري: وقال الحاكم. رحمه اهللا

  : التخریج

 في كتاب الدعوات، باب في فضل التوبة واالستغفار هسنن أخرجه الترمذي في - 

حدثنا محمد : ، فقال)٣٥٤٩( بعد ح )٥٥٣/ ٥(وما ذكر من رحمة اهللا بعباده 

حدثني معاویة بن صالح، : حدثنا عبد اهللا بن صالح، قال: بن إسماعیل، قال

 عن رسول ، عن ربیعة بن یزید، عن أبي إدریس الخوالني، عن أبي أمامة

علیكم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلكم، وهو قربة إلى «: أنه قال اهللا 

وهذا أصح من حدیث أبي :  وقال عقبه،»ئات، ومنهاة لإلثمربكم، ومكفرة للسی

  .في شواهد الحدیث  سیأتي تخریج حدیث بالل ، إدریس عن بالل

  .لم أقف على التهجد البن أبي الدنیا - 

حدثنا محمد بن سهل بن عسكر، : ه فقالصحیح وأخرجه ابن خزیمة في - 

 باب ،كتاب الصالةوزكریا بن یحیى بن أبان عن عبداهللا بن صالح به في 

التحریض على قیام اللیل إذ هو دأب الصالحین، وقربة إلى اهللا عز وجل وتكفیر 

  .)بلفظه(،)١١٣٥( ح)٥٦٣/ ١(السیئات، ومنهاة عن اإلثم 

أخبرنا أبو عبد اهللا محمد :  وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحیحین فقال- 

ي به في كتاب صالة التطوع بن عبد اهللا الزاهد، عن محمد بن إسماعیل السلم

هذا حدیث صحیح على شرط : ، وقال عقبه)بلفظه(، )١١٥٦(ح) ٤٥١/ ١(

  .، وسكت عنه الذهبي"البخاري، ولم یخرجاه 

حدثنا عبداهللا بن : فقال) روایة أبي بكر المروزي( وأخرجه ابن معین في الفوائد- 

  ،)١٦٩( ح)٢٢٤: ص (صالح به

                                                           

/ ١( الترغیـــــب والترهیـــــب للمنـــــذري فـــــي كتـــــاب النوافـــــل، بـــــاب الترغیـــــب فـــــي قیـــــام اللیـــــل - ١

 ).١٥(ح)٤٢٧



  
 
 

  
٣٢٩

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

 من طریق یحیى بن معین عفاء الرجالالكامل في ض  فيابن عدي وأخرجه - 

  )٣٤٥/ ٥ (وجعفر عن عبداهللا بن صالح به

 وأخرجه الطبراني من طریق بكر بن سهل عن عبداهللا بن صالح به في - 

، )٧٤٦٦(ح) ٩٢/ ٨(، والمعجم الكبیر)٣٢٥٣(ح ) ٣١١/ ٣(معجمیه األوسط 

 عن أبي لم یرو هذا الحدیث عن أبي أمامة إال أبو إدریس، وال: وقال عقبه

  .إدریس إال ربیعة، تفرد به معاویة بن صالح

 وأخرجه الذهبي في تذكرة الحفاظ من طریق یحیى بن معین عن عبد اهللا بن - 

 والتابعي فیه مات ،هذا حدیث حسن اإلسناد: ، وقال عقبه)٢٨٥/ ١(صالح به 

  .قبل الصاحب ببضع سنین

داهللا بن صالح كاتب  الحدیث بهذا اإلسناد حسن، فیه عب:الحكم على الحدیث

َّفزالت علة الضعف التي ضعف بها المنذري الحدیث، وحسن اللیث صدوق، 

إسناد هذا الحدیث الذهبي في تذكرته، عالوة على ذلك فالحدیث بهذا اإلسناد 

 وهو كما عند ابن معین في فوائده عن عبد اهللا بن ،صححه ابن خزیمة والحاكم

 في ترجمة عبد اهللا بن صالح، وقال ًصالح فیكون صحیحا كما قال ابن حجر

رواه الطبراني في الكبیر واألوسط، وفیه عبد اهللا بن صالح كاتب : الهیثمي

ثقة مأمون، وضعفه جماعة من : اللیث، قال عبد الملك بن شعیب بن اللیث

أصح من حدیث أبي إدریس عن : وحسنه األرنؤوط، وقال الترمذي، )١(األئمة

َّ، وحسن إسناده العراقي في تخریج أحادیث بالل كما سبق في التخریج

  ).٢(اإلحیاء

أخرجه الترمذي في سننه في  :للحدیث شاهد عن بالل  :شواهد الحدیث

كتاب الدعوات، باب في فضل التوبة واالستغفار وما ذكر من رحمة اهللا بعباده 

  : ، فقال)٣٥٤٩(ح ) ٥٥٣/ ٥(

إسحاق بن منصور الكوفي، عن حدثنا : حدثنا بذلك القاسم بن دینار الكوفي قال

حدثنا بكر بن : حدثنا أبو النضر قال: حدثنا أحمد بن منیع قالو ، بهذاإسرائیل

خنیس، عن محمد القرشي، عن ربیعة بن یزید، عن أبي إدریس الخوالني، عن 

                                                           

 ).٣٥١٩(ح) ٢٥١/ ٢( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - ١

 ).١(ح) ٤٢١: ص(المغني عن حمل األسفار =  أحادیث اإلحیاء  تخریج- ٢



  
 
 

  
٣٣٠

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

 فإنه دأب الصالحین قبلكم، ،علیكم بقیام اللیل«: قال  أن رسول اهللا ، بالل

ة إلى اهللا، ومنهاة عن اإلثم، وتكفیر للسیئات، ومطردة للداء ٕوان قیام اللیل قرب

هذا حدیث غریب ال نعرفه من حدیث بالل إال من :  وقال عقبه،»عن الجسد

محمد : محمد بن إسماعیل یقول:  وال یصح من قبل إسناده، وسمعت،هذا الوجه

  . وقد ترك حدیثه،محمد بن سعید الشامي: القرشي هو

میزان حدثنا ابن معین عن أبي النضر به كما في : قالوأخرجه الترمذي ف - 

هذا حدیث حسن غریب، وال یصح، : ، وقال عقبه)بلفظه(،)٣٤٤/ ١(االعتدال 

  .محمد القرشي هو ابن سعید الشامي، ترك حدیثه: ًسمعت محمدا یقول

ّ الحدیث حسن، فقد حسن الترمذي حدیث بالل بن :الحكم النهائي على الحدیث
، والعراقي في ّبق في شواهد الحدیث، وحسن الذهبي في تذكرتهكما س رباح 

كما سبق في التخریج، لكن فضل قیام اللیل   حدیث أبي أمامة الباهلي المغني

 ، عن أبي هریرة هصحیحمنها ما أخرجه مسلم في ورد فیه أحادیث صحیحة، 

وأفضل أفضل الصیام بعد رمضان، شهر اهللا المحرم،  «:قال رسول اهللا : قال

  ).١(»الصالة بعد الفریضة، صالة اللیل

  

  النموذج الثامن

  عبد اهللا بن لهیعة

، ضعیف: وقال النسائي، ال یحتج به: قال ابن معین وأبو زرعة، عالم مصر

ما أعتد بشيء سمعته من حدیث ابن لهیعة إال سماع ابن : وقال ابن مهدي

وقال ، وبعد احتراقهاهو ضعیف قبل أن تحترق كتبه : وقال ابن معین، المبارك

  ، حدثني الصادق البار واهللا عبد اهللا بن لهیعة:ابن وهب

 كان عند ابن لهیعة األصول وعندنا :سمعت سفیان یقول: وقال زید بن الحباب

 ما خلف : فسمعت اللیث یقول،حضرت موت ابن لهیعة: وقال قتیبة، الفروع

 وضبطه ،ة حدیثهمن كان مثل ابن لهیعة بمصر في كثر: وقال أحمد، مثله

                                                           

ح )٨٢١/ ٢( أخرجـــه مـــسلم فـــي صـــحیحه فـــي كتـــاب الـــصیام، بـــاب فـــضل صـــوم المحـــرم- ١

)١١٦٣.( 



  
 
 

  
٣٣١

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

 ما كان محدث مصر إال ابن :سمعت أحمد یقول: وقال أبو داود، ٕواتقانه

   ).١(لهیعة

 عبد اهللا بن لهیعة بن عقبة أبو عبد الرحمن الحضرمي قاضي مصر -٨

: وعبید اهللا بن أبي جعفر، وروى عنه روى عن عبد الرحمن األعرج وعالمها،

 ،النسائيضعفه وقتیبة بن سعید، ، نبي والقع، والمقرئ، وابن وهب،ابن المبارك

 ، وأبو حاتم، وابن معین، وابن مهدي، ویحیى القطان،وابن المدیني ،والجوزجاني

وقال في  ،وابن شاهین، والدار قطني، والذهبي في بعض كتبه ،وأبو زرعة

بعض الحفاظ یروي حدیثه ویذكره في الشواهد واالعتبارات والزهد : السیر

 وال ینبغي اهداره، وتتجنب ،صول، وبعضهم یبالغ في وهنهوالمالحم ال في األ

 ،تلك المناكیر، فإنه عدل في نفسه، وأعرض أصحاب الصحاح عن روایته

 وما رواه عنه ابن وهب والمقرئ والقدماء فهو أجود، ،وأخرج له أصحاب السنن

حدثني واهللا الصادق البار عبد اهللا بن لهیعة، وقال أحمد بن : وقال ابن وهب

َّابن لهیعة صحیح الكتاب، كان َأخرج كتبه، فَأملى على الناس، حتى : صالح َ َ ُ َ َ ُِ َّ َ َ َ ََ ُ َُ ََ ْ َ ُِ ِ ِْ ْ َْ َ ِ

ًكتبوا حدیثه إمالء، فمن ضبط، كان حدیثه حسن ْ َْ ًَ َ َ َ ُ َ ُُ َِ ِ
َ َ ََ َْ َ َ

ِ ً صحیحاَ ْ
ِ
ُ، إال َأنه كان یحضر اَ ُ َ َُ َ َّ َّ ِ

ُمن یضبط ویحسن، ویحضر قوم یكت َ ُ َ ُ ٌَ ْ ََ ُ َ َُ
ِ ُ ِ ْ َبون وال یضبطون، وال یصححون، وآخرون ْ ُ َ َْ ْ ْ ُْ َ َ َ َُ ُ َ ُِّ َ َ ُ َِ

ًنظارة، وآخرون سمعوا مع آخرین، ثم لم یخرج ابن لهیعة بعد ذلك كتاب َ َُ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َْ َ ُ َْ ْ ْ َِ ُ َ َِ ِ ِْ ْ ُ ََُّ َ َ ْ َ ٌ َ، ولم یر اَّ ُْ َ َ
َله كتاب، وكان من َأراد السماع منه، ذهب، فاستنسخ  ْ ْ َ ََ َ َْ َ َ ُ َُ َْ َِ ِ

َ ََّ َ َ َ َ ُممن كتب عنه، وجاءه، ٌ َ ُ َ ََ ْ َ َ ْ َّ
ِ

ٍفقرأه علیه، فمن وقع على نسخة صحیحة، فحدیثه صحیح، ومن كتب من نسخة  ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ َِ َْ ُْ ْ ْ ْ ُ ْْ ْ َْ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ٌَ َ َُ َ َ َ ََ َ ُ ََ
ٍلم تضبط، جاء فیه خلل كثیر، وقال ابن سعد ِ ِ ِ
ْ َ َُ ْ ْ َْ َ َ ٌ َ ٌ َ ََ َ َْ ُ ِابن لهیعة حضرمي من َأنفسهم،: ْ ِِ ُِ ْ ْ ٌّ ِ

َ ْ ْ َْ َ ََ ُ 

ًكان ضعیف ْ ِ َ َ ً، وعنده حدیث كثیر، ومن سمع منه في َأول َأمره َأحسن حاالاَ َ ُ َُ َ َْ ْ ِْ ِِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َْ َ ٌَ َ ٌ َّ، وَأما ُ َ
َِأهل مصر، فیذكرون َأنه لم یختلط، لكنه كان یقرُأ علیه ما لیس من حدیثه،  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ُ ُ َ ُ َْ َ َ َ َ ََ َْ ْ ُ َْ ََ ََ َُّ َّْ َ ْ ُ ْ

ْفیسكت علیه، فقی ْ ُِ َِ ََ َ َل له في ذلك، فقالَُ َ ََ َ ِ َِ ُوما ذنبي؟ إنما یجیئون بكتاب یقرؤونه : َُ َ ََ ُْ َ ْ
ٍ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َُ َّ ْ َ َ

ِویقومون، ولو سَألوني ألخبرتهم َأنه لیس من حدیثي،  ِ ِْ َْ ُ َ َْ َ ََ ُ ََّ ُ ُ ْ ْ َ ِ
ْ ْ ُ َْ ََ یكتب : وقال أبو حاتمُ

: قالوسئل أبو زرعة عن ابن لهیعة سماع القدماء منه؟ فحدیثه على االعتبار، 

 إال أن ابن المبارك وابن وهب كانا یتتبعان أصوله فیكتبان منه، ،آخره وأوله سواء

 وكان ابن لهیعة ال یضبط، ولیس ممن ،وهؤالء الباقون كانوا یأخذون من الشیخ

                                                           

 )٥٧٣/ ٤( الترغیب والترهیب للمنذري - ١



  
 
 

  
٣٣٢

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

 وروى أبو حاتم بسنده عن محمد بن یحیى بن حسان قال، قال ،یحتج بحدیثه

إن الناس یقولون احترق : یم، قلت له ما رأیت أحفظ من ابن لهیعة بعد هش:أبي

ََ كان مالك یحسن :وقال ابن الملقنما غاب له كتاب، : كتب ابن لهیعة، فقال َ َ

ُالقول فیه، وقال َأبو داود ََ ُ َ َ ِ ِ
ْ َأنكر ابن أبي مریم احتراق كتبه، وقال: َ َ َ َ ْ َ ُلم یحترق له : ْ ََ َِ ْ

ُوال كتاب، وقال َأبو داود ََ ُ َ َ ْ كان مثل ابن لهیعة بمصر من: سمعت أحمد یقول: َ ِ َِ َ ْ َ َ

ٕفي كثرة حدیثه وضبطه واتقانه؟  َ ََ
ِ ِ

َْ ْوحدث عنه َأحمد بحدیث كثیر، وروى الفضل ! َ َ َ ََ
ِ
َ ُ َِ ْ

َبن زیاد عن َأحمد قال َ ْ َ َ ًمن سمع منه قدیم: ِ
ِ َِ ُ َْا فسماعه صحیح، وقال سفیان ْ َُ ََ َ

ِ

ّالثوري ْ
ُعند ابن لهیعة األصول: َّ َُ ْ ِ َ ْ ْ َ وعندنا،ِ ْ ِ ُُ الفروع، َ وصحح حدیثه الشیخ أحمد ْ

وذكره البخاري في صحیحه شاكر في أكثر من موضع في تعلیقه على المسند، 

 أخبرني فالن وحیوة بن شریح، :ولم یسمه في سند حدیث أركان اإلسالم فقال

 وروى له مسلم في ،ّوبین ابن حجر في الفتح أن فالن هذا هو ابن لهیعة

 ،ًالحارث في حدیث رجل من بني سلمة نحر جزوراًصحیحه مقرونا بعمرو بن 

ّوحسن الترمذي  وأكل الرسول صلى اهللا علیه وسلم منها قبل أن تغرب الشمس،
رأیت النبي صلى اهللا علیه وسلم إذا «: عن المستورد بن شداد الفهري، قال حدیثه

شیخ :  ابن حبان وغیره من األحادیث، وقال،»توضأ دلك أصابع رجلیه بخنصره

ِلح، ولكنه كان یدلس عن الضعفاء قبل احتراق كتبه، ثم احترقت كتبه في صا َّ َ َ ُّ َ َُ َ َ َ
َسنة سبعین ومائة قبل موته بَأربع سنین، وكان َأصحابنا یقولون َُ ُ َ َ ََ ْ َ َ َ

ِ ِ
ْ ِ َ َ َإن سماع من : ِ ِ

ُسمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة  ْ
عبد اهللا بن المبارك، وابن وهب، وعبد –ِ

َ فسماعهم صحیح، ومن سمع -  وعبد اهللا بن مسلمة القعنبي ،زید المقرئاهللا بن ی
ِ
َ

ِمنه بعد احتراق كتبه فسماعه لیس بشيء، وكان ابن لهیعة من الكتابین للحدیث،  ِ
َ ُْ َ َِ َِ ََ َ َ ْ َ ْ ْ

ًوالجماعین للعلم، والرحالین فیه، ثم قال ابن حبان ممتدحا ومعدال ً
ِ ِ  : البن لهیعةْ

َحدثني شكر قال حد ََ َ َثنا یوسف بن سعید بن مسلم عن بشر بن المذر قال كان ِ َ َ َ َ ُُ ُ َ
َبن لهیعة یكنى َأبا خریطة َ ِ ُ ذاك َأنه كانت له خریطة معلقة في عنقه فكان یدور ،َ َ ُ َُ َ ََ ُ َِ َ َ َ

ِبمصر، فكلما قدم قوم كان یدور علیهم َِْ َ َُ َ َ َ َ فكان إذا رأى شیخا له سَأله من لقیته؟ ،ْ َ َُ َُ َ ِ َ َ َ
َوعمن كتبت؟ َ فإذا وجد عنده شیئا كتب عنه، فلذلك كان یكنى َأبا خریطةَ ُ ََ َ ِ َِ َ َْ َ ْ  وقال ،ِ

َُحضرت موت ابن لهیعة فسمعت اللیث یقول: قتیبة بن سعید َّْ ِ َ َ ِ  ،َما خلف مثله: َ

عبد اهللا بن لهیعة له : وذكر له ابن عدي جملة كبیرة من األحادیث، وقال عقبها



  
 
 

  
٣٣٣

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

ت، وحدیثه أحادیث حسان، وما قد ضعفه من الروایات والحدیث أضعاف ما ذكر

 ، الثوري، وشعبة:السلف هو حسن الحدیث یكتب حدیثه، وقد حدث عن الثقات

وهذا الذي ذكرت البن : ومالك، وعمرو بن الحارث، واللیث بن سعد، ثم قال

ًلهیعة من حدیثه، وبینت جزءا من أجزاء كثیرة مما یرویه ابن لهیعة عن 
 ه یستبان عمن روى عنه، وهو ممن یكتب حدیثه، وحدیثه حسن كأن،مشایخه

صدوق من السابعة : قال ابن حجر حدیثه حسن في المتابعات، و:قال المنذريو

خلط بعد احتراق كتبه، وروایة ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غیرهما، 

وله في مسلم بعض شيء مقرون، وخالصة القول فیه أنه صدوق حسن 

 اق كتبه، وروایة العبادلة األربعة والقدماء عنه صحیحة، خلط بعد احتر،الحدیث

سفیان كروایة ابن ابنه أحمد بن عیسى، وابن أخیه لهیعة بن عیسى بن لهیعة، و

الثوري، وشعبة، واألوزاعي، وعمرو بن الحارث المصري، ألن هؤالء األربعة 

ي رحمه ه، وتوف١٦٩رووا عنه، وماتوا قبل احتراق كتبه، ألن كتبه احترقت سنة 

، ومن ثم فروایة قتیبة بن سعید عنه في هذا الحدیث كما في ه١٧٤اهللا سنة 

ه، وكذا روایة عبد اهللا بن ٢٤٠ ألن قتیبة مات ،مسند أحمد بعد االختالط

یوسف التنیسي، وشعیب بن یحیى بعد االختالط كما في المعجم األوسط 

  .)١(ه٢١١مات ه، وشعیب بن یحیى ٢١٨ فعبد اهللا بن یوسف مات ،للطبراني

                                                           

، )١٤٧(ح ) ٢٢٩/ ١(، مسند أحمـد )١٤٦/ ٥(الجرح والتعدیل :  ابن لهیعة ترجمته في- ١

، صــــــــــحیح )٢٣٣/ ٢(، البــــــــــدر المنیــــــــــر )٤٥٣(ح ) ٣٥٨/ ١(، )٤٤٤(ح ) ٣٥٥/ ١(

/ ١(، صـحیح مـسلم )١٨٤/ ٨(، فـتح البـاري البـن حجـر )٤٥١٤(ح ) ٢٦/ ٦(البخاري 

، البــــدر )١٦٥٢(ح ) ١٨٢/ ٤(، )٤٠(ح ) ٥٧/ ١(، ســــنن الترمــــذي )٦٢٤(ح ) ٤٣٥

بــن حبــان ، المجــروحین ال)٦٤: ص(، الــضعفاء والمتروكــون للنــسائي )٢٣٤/ ٢(المنیــر 

: ص(، تـــــاریخ أســـــماء الـــــضعفاء والكـــــذابین )٢٣٧/ ٥ (البـــــن عـــــدي، الكامـــــل )١١/ ٢(

، المغني فـي )٥٩٠/ ١(، الكاشف )١٦٠/ ٢(، الضعفاء والمتروكون للدار قطني )١١٨

/ ٥(، تهـذیب التهـذیب )١٤/ ٨ (الـسیر، )١٧٥/ ١(، تذكرة الحفـاظ )٣٥٢/ ١(الضعفاء 

: ص(الغتبــاط بمــن رمــي مــن الــرواة بــاالختالط ، ا)٣١٩: ص(، تقریــب التهــذیب )٣٧٤

/ ٣(، )٥٢/ ٣(، )١٥١/ ١(، الترغیــب والترهیــب )٤٨١: ص(، الكواكــب النیــرات )١٩٠

٣٧١/ ٤(، )٢٧٥.( 



  
 
 

  
٣٣٤

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

:  صلى اهللا علیه وسلم قالي عمر رضي اهللا عنهما عن النبنبا وعن :الحدیث

رواه أحمد من روایة  .علیكم بالسواك، فإنه طیبة للفم، مرضاة للرب تبارك وتعالى

  .)١(ةابن لهیع

  :التخریج

َُحدثنا قتیبة بن سعید : ، فقال)٥٨٦٥(ح) ٢٧٢/ ٥( أخرجه أحمد في مسنده - 
ِ لهیعة عن عبید اهللا بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر أن النبي حدثنا ابن ِ ِ ُ َ 

ّعلیكم بالسواك، فإنه مطیبة للفم، ومرضاة للرب: "قال ْ ٌ َ َْ َ ، وقال الشیخ أحمد شاكر "ِّ

  .إسناده صحیح: في تعلیقه على المسند

من طریق عبداهللا بن یوسف وشعیب المعجم األوسط  وأخرجه الطبراني في - 

  ).بلفظه(،)٣١١٣( ح)٢٦٩/ ٣(لهیعة به عن ابن 

الحدیث بهذا اإلسناد ضعیف، فیه قتیبة بن سعید، وعبداهللا  :الحكم على الحدیث

 فعلة ، رووا عن ابن لهیعة بعد اختالطه،بن یوسف التنیسي، وشعیب بن یحیى

 وقال ،الضعف التي نص علیها المنذري صحیحة، وهي ضعف ابن لهیعة

  .)٢( وهو ضعیففیه ابن لهیعة: الهیثمي

للحدیث شاهد عن عائشة رضي اهللا عنها، وشاهد عن أبي بكر  :شواهد الحدیث

، وشاهد عن أبي أمامة مارضي اهللا عنهابن عباس  وشاهد عن ،.  

ًفي صحیحه معلقا في ذكره البخاري فقد  :فأما حدیث عائشة رضي اهللا عنها
ِكتاب الصوم، باب سواك الرطب والیابس ل ِ ِِ ِ َ ُ ََ َ

ِ ْ ِِلصائم َّ ُوقالت عائشة : فقال) ٣١/ ٣(َّ ََ ِ َ ْ َ َ
ِّعن النبي : رضي اهللا عنها َِّ ِ َ »ِّالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب َّ ِ ٌِ ٌَ ْ َ َ

َِ ْ ََ ْ ُ َ ، قال »ِّ

ًرواه البخاري معلقا مجزوما به، وتعلیقاته المجزومة صحیحة: البوصیري َّ، وبین ً

أحمد في المسند، و ،في سننهالنسائي  عند ًأن ابن حجر أن الحدیث جاء موصوال

ئمة، والحدیث ذكره ابن حجر في الفتح من حدیث عائشة  من األماوعند غیره

 في مقدمة الفتح أن كل حدیث یذكره في اشترطرضي اهللا عنها، وسكت عنه، و

ا ما یتعلق ًثم أستخرج ثانی: حسن، فقالإما صحیح أو شرحه ویسكت عنه فهو 

                                                           

 بــاب الترغیــب فــي الــسواك ومــا جــاء فــي ، الترغیــب والترهیــب للمنــذري فــي كتــاب الطهــارة- ١

 ).٦(ح)١٦٦/ ١(فضله 

 ).١١١٤(ح)٢٢٠/ ١ ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد- ٢



  
 
 

  
٣٣٥

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

 ، الفوائد المتنیة واالسنادیة من تتماتبه غرض صحیح في ذلك الحدیث من

 ومتابعة سامع من شیخ ، وتصریح مدلس بسماع، وكشف غامض،وزیادات

 ، والمستخرجات، والجوامع،ا كل ذلك من أمهات المسانیدً منتزع،اختلط قبل ذلك

  . )١( بشرط الصحة أو الحسن فیما أورده من ذلك، والفوائد،واألجزاء

/ ١( في كتاب الطهارة، باب الترغیب في السواك  وأخرجه النسائي في سننه- 

أخبرنا حمید بن مسعدة، ومحمد بن عبد األعلى، عن یزید : ، فقال)٥(ح) ١٠

 عبداهللا –حدثني أبي : حدثني عبد الرحمن بن أبي عتیق قال: وهو ابن زریع قال

السواك «: قال ، عن النبي  رضي اهللا عنهاسمعت عائشة: قال - بن محمد 

، وصححه العراقي في طرح التثریب في شرح التقریب »فم، مرضاة للربمطهرة لل

)٦٧/ ٢.(  

 وأخرجه أحمد في مسنده من طریق محمد بن إسحاق عن عبداهللا بن محمد به - 

: ً، وأخرجه أیضا فقال)٢٤٣٣٢(ح)٣٩٠/ ٤٠(، )٢٤٢٠٣( ح)٢٤٠/ ٤٠(

  .)بلفظه(، )٢٤٩٢٥(ح )٤٠٤/ ٤١(حدثنا عفان عن یزید بن زریع به

، )٧(ح) ١٨٦/ ١(فأخرجه أحمد في مسنده  :ا حدیث أبي بكر الصدیقوأم

، عن ابن أبي -  یعني ابن سلمة -حدثنا حماد : حدثنا أبو كامل، قال: فقال

السواك مطهرة " : " قال  أن النبي : عتیق، عن أبیه عن أبي بكر الصدیق

  ."للفم، مرضاة للرب

ٍحدثنا عبد األعلى بن حماد :  وأخرجه أبو یعلى الموصلي في مسنده فقال-  َّ َ َ َُ ْ ْ ْ ََ َ ْ ُ َ َّ

ُّالنرسي، عن حماد بن سلمة به  ِ
، وقال الهیثمي في )بلفظه(،)١٠٩(ح)١٠٣/ ١(َّْ

رواه أحمد وأبو یعلى، ورجاله ثقات، إال أن عبد اهللا بن محمد لم : باب السواك

  .)٢(یسمع من أبي بكر

اني في المعجم األوسط فأخرجه الطبر :وأما حدیث ابن عباس رضي اهللا عنهما

حدثنا محمد بن شعیب، ثنا یعقوب بن إسحاق : ، فقال)٧٤٩٦(ح) ٢٧٨/ ٧(

عن جویبر، عن الضحاك بن  الدمشقي، نا الحارث بن مسلم، عن بحر السقاء

                                                           

 ،)٢٤٩/ ٤(، )١٥٨/ ٤(، فـــتح البـــاري البـــن حجـــر )٤/ ١( هـــدي الـــساري البـــن حجـــر - ١

 ).٢٨٩/ ١(، إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة )١٦٣/ ٣(تغلیق التعلیق 

 ).١١١٣(ح) ٢٢٠/ ١( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - ٢



  
 
 

  
٣٣٦

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

السواك مطهرة «: قال ، أن رسول اهللا  رضي اهللا عنهمامزاحم، عن ابن عباس

لم یرو هذا الحدیث عن بحر : عقبه، وقال »للفم، مرضاة للرب، ومجالة للبصر

 وفیه بحر بن كنیز ،رواه الطبراني: ، وقال الهیثمي"السقاء إال الحارث بن مسلم 

  . )١(السقاء، وقد أجمعوا على ضعفه

 باب ، كتاب الطهارةي ف في سننهابن ماجهفأخرجه  :وأما حدیث أبي أمامة 

حدثنا محمد بن : قالحدثنا هشام بن عمار : ، فقال)٢٨٩( ح)١٠٦/ ١(السواك 

حدثنا عثمان بن أبي العاتكة، عن علي بن یزید، عن القاسم، عن : شعیب قال

تسوكوا؛ فإن السواك مطهرة للفم، مرضاة «: قال  أن رسول اهللا ، أبي أمامة

للرب، ما جاءني جبریل إال أوصاني بالسواك، حتى لقد خشیت أن یفرض علي 

ٕ على أمتي، لفرضته لهم، واني ألستاك وعلى أمتي، ولوال أني أخاف أن أشق
   .»حتى لقد خشیت أن أحفي مقادم فمي

 فقد صح من حدیث عائشة رضي ،الحدیث صحیح :الحكم النهائي على الحدیث

ًاهللا عنها، الذي ذكره البخاري في صحیحه معلقا بصیغة الجزم، وتعلیقاته 
حمد، وصححه المجزومة صحیحة كما قال الهیثمي، والحدیث وصله النسائي وأ

العراقي في شرح التقریب، ومعلوم أن المتن یحكم علیه بأصح طرقه، واإلسناد 

  .یحكم علیه بأضعف رواته

  النموذج التاسع

  عطاء بن السائب بن یزید الثقفي

ا ً من سمع منه قدیم،رجل صالح ،ثقة ثقة: وقال أحمد، ال یحتج به: قال یحیى

ثقة في حدیثه :  بشيء، وقال النسائيا لم یكنًا، ومن سمع منه حدیثًكان صحیح

 وحماد بن زید عنه جیدة وصحح ، والثوري، لكنه تغیر، وروایة شعبة،القدیم

   .)٢( والحاكم وغیرهم، وابن حبان، وابن خزیمة،حدیثه الترمذي

وفى أبى أ روى عن عبد اهللا بن ي،كوفال يالثقفبن مالك عطاء بن السائب  -٩

 ،والعجلي وأبو داودوثقه حماد بن زید ن والثوري، وأبي رزین، وروى عنه الحمادا

ثقة في حدیثه القدیم، إال أنه تغیر، وروایة حماد بن زید، وشعبة، : وقال النسائي
                                                           

 ).١١١٥(ح)٢٢٠/ ١( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - ١

 ).٥٧٥/ ٤( الترغیب والترهیب للمنذري - ٢



  
 
 

  
٣٣٧

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

ا كان ًمن سمع منه قدیم ثقة ثقة، رجل صالح، :أحمدقال ووسفیان عنه جیدة، 

 سمع اختلط فمن: وقال ابن معین، يءا لم یكن بشً ومن سمع منه حدیث،اًصحیح

وما سمع منه جریر  ،كشعبة وسفیان وحماد بن سلمة، ،ا فهو صحیحًمنه قدیم

 وقد سمع أبو عوانة من عطاء في الصحة وفى ،هوذووه لیس من صحیح حدیث

ن أا قبل ً محله الصدق قدیم:، وقال أبو حاتماالختالط جمیعا وال یحتج بحدیثه

 ،ي حدیثه تخالیط كثیرة ف، ثم بأخرة تغیر حفظه، صالح مستقیم الحدیث،یختلط

وقدیم السماع من سفیان وشعبة، وحدیث البصریین الذین یحدثون عنه تخالیط 

نه قدم علیهم في آخر عمره، وما روى عنه ابن فضیل ففیه غلط أل ،كثیرة

ََاختلط : وقال ابن حبانوقال ابن سعد، ثقة، اختلط في آخر عمره،  ،واضطراب ْ
َّبآخره، ولم یفحش خطأه حت َ َ

ِ ِ ُى یستحق َأن یعدل به عن مسلك العدول بعد تقدم ِ ُ ْ َ ْ َْ ْ َ
ِ ِ َ

َصحة ثباته في الروایات، وقال ابن عدي ََ ِّ
ِ اختلط في آخر عمره، فمن سمع منه : ِ

ًقدیما مثل الثوري وشعبة فحدیثه مستقیم، ومن سمع منه بعد االختالط فأحادیثه 
الشیخ أحمد زیمة والترمذي وابن حبان وابن خفیها بعض النكرة، وصحح حدیثه 

شاكر في تعلیقه على المسند، وكذا صحح حدیثه الحاكم في مستدركه، ووافقه 

الذهبي، وكذا الضیاء المقدسي في المختارة، وهو من أصحاب الكتب التي 

ًوأخرج له البخاري حدیثا واحدا مقرونا بأبي اشترط مؤلفوها الصحة في كتبهم،  ً ً

ت في حدیث سعید بن جبیر عن ابن عباس بشر جعفر بن أبي وحشیة الثقة الثب

رضي اهللا عنهما في ذكر الحوض، وفي تفسیر سورة الكوثر، ولم یخرج له 

وقال الذهبي في مسلم، وأخرج له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، 

اإلمام، الحافظ، محدث : أحد األعالم على لین فیه، وقال في السیر: كاشفه

 :وقال في اللسانصدوق اختلط، : قال ابن حجر في تقریبهوالكوفة، أبو السائب، 

 ومسألة اختالطه ، اختلط في آخر عمرهوخالصة القول فیه أنه ثقة ،أحد األئمة

 اختلف العلماء فیها على ،في روایة حماد بن سلمة عنه كما في هذا اإلسناد

 قوالذه األ أرجحها أن حماد بن سلمة سمع منه قبل اختالطه، وه،ثالثة أقوال

  : تتلخص في اآلتي



  
 
 

  
٣٣٨

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

 وسماع حماد بن سلمة من عطاء ، عطاء قدم إلى البصرة مرتین:القول األول

ابن  كما أسلفنا، وكذا قول  وهو قول ابن معین،في القدمتین كان قبل االختالط

  . والهیثميالجارود ویعقوب بن سفیان والطحاوي وحمزة الكناني

ء بعد االختالط، وهذا لم یقل به إال  سماع حماد بن سلمة من عطا:القول الثاني

  . عن العقیليً عن ابن القطان، وعبد الحق في اإلحكام نقالًالعقیلي نقال

إلى  التوسط، سماع حماد بن سلمة من عطاء في القدمة األولى :القول الثالث

  فسماعه لیس، في آخر عمرة، فإنه اختلطصحیح، وأما في القدمة الثانیةالبصرة 

  .قول الدار قطني وابن حجر وهذا ،بصحیح

 وقبل ، سماع حماد بن سلمة من عطاء في القدمتین إلى البصرة صحیح:الراجح

ً ومبینا أن مجيء ،ًمتعقبا الرأي الثاني والثالثاالختالط، فقد قال ابن المواق 
ال نعلم من قاله غیر : عطاء إلى البصرة في المرتین لم یكن في آخر عمره فقال

ٕ من قال أنه قدم في آخر عمره إلى البصرة، وانما قدم علیهم العقیلي، وقد غلط
مرتین فمن سمع منه في القدمة األولى صح حدیثه منه، ونص اإلمامان أبو 

 أنداود وأحمد على أسماء من سمع من عطاء في القدمتین، ولم ینصا على 

سمع قدم عطاء البصرة قدمتین : ، فقاالسمع منه في المرة الثانیةحماد بن سلمة 

في القدمة األولى منه الحمادان وهشام، والقدمة الثانیة كان تغیر فیها سمع منه 

ًوهذا أیضا كما ٕوهیب واسماعیل بن علیه وعبد الوارث فسماعهم منه ضعیف، 
رأي ابن معین وابن الجارود ویعقوب بن سفیان والطحاوي وحمزة هو أسلفنا 

   .)١( والهیثميالكناني

                                                           

/ ٦(، الطبقــــات الكبــــرى )٣٣٢/ ٦(الجــــرح والتعــــدیل :  عطــــاء بــــن الــــسائب ترجمتــــه فــــي- ١

، ســــنن )٧٢/ ٧(، الكامــــل فـــي ضــــعفاء الرجــــال )٢٥١/ ٧(، الثقـــات البــــن حبــــان )٣٢٨

، )١٨٠٥(ح ) ٢٦٠/ ٤(، )٨٧٧(ح ) ٢١٧/ ٣(، )١٨٤(ح ) ٣٤٥/ ١(الترمـــــــــــــــــــــــــذي 

، صـحیح ابـن حبـان )١٣٨٩(ح ) ٦٧٨/ ١(، )٥٩٨(ح ) ٣٢٨/ ١(ح ابن خزیمة صحی

/ ١(، مسند أحمد )١١٩١(ح ) ٤٦٥/ ٣(، )٤١٩(ح ) ١٦٣/ ٢(، ]٣٢٨[ح ) ٣٥/ ٢(

ــــــــى )٦٧٦٣(ح ) ٢٩٨/ ٦(، )٦٤٩٠(ح ) ٤٤/ ٦(، )٦٤٣(ح ) ٤٤٣ ، المــــــــستدرك عل

 )٥٩١/ ٢(، )٣٨٢٢(ح) ٥٣٥/ ٢(، )٣٧٤١(ح ) ٥٠٨/ ٢(الـــــــــــــــصحیحین للحـــــــــــــــاكم 

، ســـــیر )٢٢/ ٢(، الكاشـــــف )٤٦٦،٤٦٥(ح) ٨٨/ ٢(، األحادیـــــث المختـــــارة )٣٩٩٤(ح

= ، )٢٠٧/ ٧(، تهـــذیب التهـــذیب )٧٣/ ٣(، میـــزان االعتـــدال )١١٠/ ٦(أعـــالم النـــبالء 



  
 
 

  
٣٣٩

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

أال أدلك على باب من : قال أن رسول اهللا  بل  وعن معاذ بن ج:الحدیث

رواه أحمد والطبراني . ال حول وال قوة إال باهللا: وما هو؟ قال: أبواب الجنة؟ قال

ٕأال أدلك على كنز من كنوز الجنة، واسناده صحیح إن شاء اهللا، : إال أنه قال
  .)١(فإن عطاء بن السائب ثقة، وقد حدث عنه حماد بن سلمة قبل اختالطه

  :التخریج

حدثنا عبد الرحمن، : فقال) ٢١٩٩٦(ح)٣٢١/ ٣٦ (همسند أخرجه أحمد في - 

 أن ، حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي رزین، عن معاذ

ال : " وما هو؟ قال: قال" أال أدلك على باب من أبواب الجنة؟ : " قال النبي 

  ."حول وال قوة إال باهللا 

من طریق عفان بن مسلم وأبي كامل عن حماد بن   المسندً وأخرجه أیضا في- 

  .)بلفظه(، )٢٢١١٥( ح)٤٢٨/ ٣٦(، )٢٢٠٩٩(ح)٤١٦/ ٣٦(سلمة به

من طریق هدبة بن خالد وعفان بن مسلم المعجم الكبیر  وأخرجه الطبراني في - 

َِأال َأدلك على كنز من كنوز الجنة؟«: عن حماد بن سلمة به بلفظ َِّ َ َْ ِ ٍُ ُ َْ ْ َُ َ ُّ َ «)٢٠ /

رواه أحمد، والطبراني، ورجالهما رجال الصحیح : ، وقال الهیثمي)٣٧١(ح)١٧٤

   .)٢(غیر عطاء بن السائب، وقد حدث عنه حماد بن سلمة قبل االختالط

في عمل الیوم   وأخرجه النسائي من طریق عبد الرحمن عن حماد بن سلمة به- 

ِ ما یقول إذا واللیلة، باب ُ َ َنتهى إلى قوم فجلاَ ََ َ  )٢٩٥: ص(َس الیهم ِ

  ).بلفظه(،)٣٥٧(ح

  :الحكم على الحدیث

 وعلة الضعف التي دافع عنها المنذري في أن ،الحدیث بهذا اإلسناد ضعیف

هذا كالم نعم، عطاء بن السائب سمع منه حماد بن سلمة قبل االختالط، 

                                                                                                                                           

: ص(، تقریب التهذیب )٣٠٥/ ٧(، لسان المیزان )٤٢٥/ ١(الساري البن حجر  هدي=

، الكواكـــــــب )٣٢٥: ص(رات ، الكواكـــــــب النیـــــــ)٨٢: ص(، المختلطـــــــین للعالئـــــــي )٣٩١

 ).١٦٨٩٧(ح ) ٩٧/ ١٠(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )٣٣٣: ص(النیرات 

ال حـول وال :  الترغیب والترهیب للمنذري في كتاب الذكر والدعاء، باب الترغیب في قـول- ١

 ).٤(ح)٤٤٤/ ٢(قوة إال باهللا 

 ).١٦٨٩٧(ح) ٩٧/ ١٠( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - ٢



  
 
 

  
٣٤٠

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

 لكن لیس سبب الضعف هو سماع حماد بن  وبهذا نتفق مع المنذري،،صحیح

 في أبي رزین وهو مسعود بن مالك  هنابل علة الضعف ،ءسلمة من عطا

 له :رحمه اهللاقال ابن حجر فقد  ، تابعي ثقة لم یدرك معاذ بن جبل،األسدي

  . )١(ه٩٠روایة عن معاذ بن جبل، وهي مرسلة، مات 

ٍللحدیث عدة شواهد عن أبي موسى األشعري، وقیس بن سعد  :شواهد الحدیث

  . ذر الغفاري بن عبادة، وأبي هریرة، وأبي

في كتاب في صحیحه  البخاري فأخرجه : موسى األشعريي أبفأما حدیث

ُحدثنا موسى بن : ، فقال)٤٢٠٥( ح)١٣٣/ ٥(المغازي، باب غزوة خیبر  ْ ََ ُ َ َّ َ
َإسماعیل، حدثنا عبد الواحد، عن عاصم، عن َأبي عثمان، عن َأبي موسى  ُ َ َ

ِ ِ ِْ ْ َْ ُ َ َ َ َ ََ ْ ٍ ِ ِ ِ ِ
َ ُ ْ ََ َّ َ ْ

ِّاألشعري ِ َ ْ َ ،قال َ ِلما غزا رسول الله : َ َّ ُ ُ َ َ َ َّ َ َخیبر، َأو قال َ ْ ََ ْ ِلما توجه رسول الله : َ َّ ُ ُ َ َ َّ ََ َّ َ

،َأشرف الناس على واد، فرفعوا َأصواتهم بالتكبیر ِ ِ ِْ َّ ُْ َ ََ َ َْ ُ َُ َ ٍ َ َ َّ َ َالله َأكبر الله َأكبر، ال إله : ْ َ ُ َ َُِ َ ُ ُْ َّْ َّ

ِإال الله، فقال رسول الله َّ َُّ َُ َ َ َ ُ
َّ ِ :»  َاربعوا على َأنفسكم، إنكم ال تدعون َأصم وال ََ َّ َ َُ ُ َ ََْ ْ ُْ َُِّ ِ ُ ْ َ ْ

ْغائبا، إنكم تدعون سمیعا قریبا وهو معكم ُْ َُ ً ََ َ َُ ً ُ ًَِ ِ ِ
َ َْ َِّ ِ وَأنا خلف دابة رسول الله ،»َ َِّ ِ

ُ َ َّ َ َ َْ َ َ، 

ُفسمعني وَأنا َأقول ُ ََ َ
ِ ِ
َ َال حول وال قوة إال بالله، ف: َ ُِ َّ ِ َِّ َ َّ َ ََ َ ْ ِقال ليَ َ ٍیا عبد الله بن قیس«: َ ْ ْ َْ َ

ِ َّ َ َ َ«. 

ُقلت َلبیك یا رسول الله، قال: ُْ َ ََ ِ َّ
ُ َ َ َِأال َأدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة«: ََّْ ِ ِ ٍ َِّ َ َِ ٍُ ُ َ َْ ْْ َُ َ َ ُّ َ «

ُقلت َبلى یا رسول الله، فداك َأبي وُأمي، قال: ُْ َ ََ َِّ َ
ِ َ ِ َّ

ُ َ َ َِّال حول وال قوة إال«: ََ َ َُّ َ ََ َ ْ ِ باللهَ َّ ِ«  

في كتاب ً وأخرجه البخاري أیضا من طریق أیوب عن أبي عثمان به - 

ًالدعوات، باب الدعاء إذا عال عقبة  ََ َ َ َ ُ ََ َ ِ ِ وفي كتاب التمني، ، )٦٣٨٤(ح)٨٢/ ٨(ُّ

وأخرجه من طریق سلیمان التیمي ، )٧٣٨٦(ح)١١٧/ ٩(باب ما یجوز من اللو

ِ قولَ باب،عن أبي عثمان به في كتاب الدعوات
ِال حول وال قوة إال بالله : َْ َّ ِ َِّ َ َُّ َ ََ َ ْ َ)٨ /

، وأخرجه من طریق خالد الحذاء عن أبي عثمان به في كتاب )٦٤٠٩(ح) ٨٧

  ).بلفظ مقارب(، )٦٦١٠(ح)١٢٥/ ٨(القدر، باب ال حول وال قوة إال باهللا 

 وأخرجه مسلم في صحیحه من طریق محمد بن فضیل وأبي معاویة عن - 

   في عاصم به

                                                           

 ).١٢٦/ ٧(ابة في تمییز الصحابة  اإلص- ١



  
 
 

  
٣٤١

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

ِكتاب الذكر ْ ِوالدعاء ِّ
َ ُّ

ِوالتوبة واالستغفار، باب استحباب خفض الصوت بالذكر  َ ِْ ِّ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َّْ ِ ْ َ ِ َ ُ َ َْ ْ َْ ْ ِ

َ َ
َّ

 وأخرجه من طریق سلیمان التیمي وابن غیاث عن أبي ،)٤٤(ح )٢٠٧٦/ ٤(

  ).بلفظ مقارب(، )٤٥،٤٧(ح )٢٠٧٧/ ٤(- بنفس الكتاب والباب-عثمان به

في كتاب فأخرجه الترمذي في سننه  : بن عبادةوأما حدیث قیس بن سعد

: ، فقال)٣٥٨١(ح)٥٧٠/ ٥ ( باب في فضل ال حول وال قوة إال باهللا،الدعوات

حدثنا أبي، : حدثنا وهب بن جریر قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال

سمعت منصور بن زاذان یحدث، عن میمون بن أبي شبیب، عن قیس بن : قال

وقد  فمر بي النبي : یخدمه، قال  أن أباه دفعه إلى النبي سعد بن عبادة،

بلى؟ : قلت» أال أدلك على باب من أبواب الجنة؟«: صلیت فضربني برجله وقال

   . هذا حدیث حسن صحیح:، وقال أبو عیسى»ال حول وال قوة إال باهللا«: قال

هب من طریق محمد بن إسحاق الصغاني عن والمستدرك  وأخرجه الحاكم في - 

 هذا :، وقال عقبه)بلفظه(، )٧٧٨٧(ح)٣٢٣/ ٤(في كتاب األدب بن جریر به 

  .حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه، ووافقه الذهبي

في كتاب الدعاء، المستدرك فأخرجه الحاكم في  : هریرةيأبوأما حدیث 

كر حدثنا أبو ب: ، فقال)١٩٠١(ح)٦٩٨/ ١ (والتكبیر، والتهلیل، والتسبیح والذكر

بن إسحاق الفقیه، أنبأ أبو المثنى، ثنا مسدد، ثنا أبو األحوص، ثنا أبو إسحاق، 

في  كنا نمشي مع رسول اهللا :  قال،عن كمیل بن زیاد، عن أبي هریرة 

: فقال. لبیك یا رسول اهللا: فقلت» یا أبا هریرة«: بعض حیطان المدینة، فقال

 وأومأ بیده عن یمینه، ،»كذا وكذاإن المكثرین هم األقلون إال من قال بماله ه«

یا أبا هریرة، أال أدلك على كنز من كنوز «: ثم قال، "وعن شماله، وقلیل ما هم 

تقول ال حول وال قوة إال باهللا وال ملجأ، «: قال. بلى یا رسول اهللا: قلت» الجنة؟

  »وال منجا من اهللا إال إلیه

» اد، وما حق العباد على اهللا؟یا أبا هریرة تدري ما حق اهللا على العب«: ثم قال

حق اهللا على العباد أن یعبدوه، وال یشركوا به «: قال، اهللا ورسوله أعلم: قلت: قال

هذا : وقال عقبه ،»شیئا، وحق العباد على اهللا أن ال یعذب من ال یشرك به

  .، وسكت عنه الذهبي"حدیث صحیح اإلسناد، ولم یخرجاه هكذا 



  
 
 

  
٣٤٢

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

 )٢٢٣/ ٣٥ (همسندفأخرجه أحمد في  :ذر الغفاريوأما حدیث أبي 

حدثنا عمار بن محمد، عن األعمش، عن مجاهد، عن عبد : ، فقال)٢١٢٩٨(ح

یا أبا ذر،  ":قال لي رسول اهللا :  قال، الرحمن بن أبي لیلى، عن أبي ذر

  ."ال حول وال قوة إال باهللا : أال أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قل

ٍند من طریق عمرو بن میمون عن أبي ذر ً وأخرجه أحمد أیضا في المس- 

  .)٢١٣٣٦( ح)٢٦٤/ ٣٥ ( به الغفاري

الحدیث صحیح، فقد صححه الشیخان في  :الحكم النهائي على الحدیث

الترمذي والحاكم  وصححه ،صحیحیهما من حدیث أبي موسى األشعري 

 وصححه الحاكم من حدیث أبي ،والذهبي من حدیث قیس بن سعد بن عبادة 

  . هریرة

  النموذج العاشر

  عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص

 وعلى االحتجاج بروایته عن أبیه عن ، فالجمهور على توثیقه،فیه كالم طویل

  .)١(جده

عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أبو ابراهیم  - ١٠

وابن ه حسان بن عطیة روى عن و،روى عن أبیه وسعید بن المسیب، كوفيال

َإذا روى عن طاووس : وقال في المجروحین  ذكره ابن حبان في الثقات،اسحاق، َ ِ

َوابن المسیب عن الثقات غیر َأبیه فهو ثقة َِ
َ َُ َ

ِ ِّ َ ْ َ یجوز االحتجاج بما یروي عن ،ْ ََ
ِ ِ ْ ِ

ِهؤالء، واذا روى عن َأبیه عن جده ففیه مناكیر كثیرة ال یجوز اال َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ َِٕ ُ ِحتجاج عندي َ ِ ِْ َ ْ
ًبشيء، ألن هذا اإلسناد ال یخلو من َأن یكون مرسال َْ ُ ُ َْ َ َ ْ ِ ِْ َ َ ِ ْ ْ، َأو منقطعا، ألنه عمرو َ َ ُ ََّ

ِ
ً َ ْ ُ

َِٕبن شعیب بن محمد بن عبد اهللا بن عمرو، فإذا روى عن َأبیه فأبوه شعیب، واذا  ْ َْ َُ ُِ َِ َ ََ ْ َّ ُ
ْروى عن جده وَأراد عبد اهللا بن عمرو َ ََ َ َوجد شع ،َ ً فإن شعیبا لم یلق عبد اهللا ،ْیبُ َِ

َبن عمرو، والخبر بنقله هذا منقطع، وان َأراد بقوله عن جده، جده األدنى فهو  َ َُ ََ َ َْ ْ َ َ ََ ْ َِٕ َ ُ َ َ ْ ْ
ْمحمد بن عبد اهللا بن عمرو، ومحمد بن عبد اهللا ال صحبة له، فالخبر بهذا النقل  ََّ َ ََ

ِ َ ُ َ َ َ ََ ْ ْ ُ َ ّ ُ َُ ْ َّ

                                                           

  .)٥٧٦/ ٤( الترغیب والترهیب للمنذري - ١

 



  
 
 

  
٣٤٣

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

ًیكون مرسال ْ َ، فال تخلواُ ْ روایة عمرو بن شعیب عن َأبیه عن جده من َأن یكون َ َْ َ َ َ
ِ ِ ٍ ْ َْ ُ ِ ِْ َ

ًمرسال ْ َ، َأو منقطعا، والمرسل والمنقطع من األخبار ال یقوم بها حجة، ألن اهللا ُ َِ َّ َ َ َ ْ ْ ً
ِ َ ْ ُ

َجل وعال لم یكلف عباد ُ َ ََأخذ الدین عمن ال یعرف، والمرسل والمنقطع لیس ب هّ َْ َ َّ َ َّ

َیخلوا ممن ال یع َّ ِرف، وانما یلزم العباد قبول الدین الذي هو من جنس األخبار إذا ِ َ ُْ َ ْ َ َُ
َِّ َّ ْ ْ َ َّ ِٕ

ُكان من روایة العدول، حتى یرویه عدل عن عدل إلى رسول اهللا  َُ َِ َ َ َ
ِ َّ ُ ْ َ ِ َ َ ًموصوال ُ ْ َ ،

تحرج من تلیین عمرو و  رجع في كالمه،ابن حبان فإن ،وهذا الكالم مردود علیه

والصواب في عمرو بن شعیب أن  :هاده إلى توثیقه، فقالبن شعیب، وأداه اجت

یحول من هنا إلى تاریخ الثقات؛ ألن عدالته قد تقدمت، فأما المناكیر في حدیثه 

إذا كانت في روایته، عن أبیه، عن جده، فحكمه حكم الثقات إذا رووا المقاطیع 

لصحیح، فهذا والمراسیل بأن یترك من حدیثهم المرسل والمقطوع، ویحتج بالخبر ا

أن عمرا ثقة في نفسه، وأن : یوضح لك أن اآلخر من األمرین عند ابن حبان

عن أبیه عن جده، إما منقطعة أو مرسلة، وال ریب أن بعضها من قبیل  روایته

المسند المتصل، ال سیما وقد احتج به أئمة كبار، ووثقوه في الجملة، وتوقف فیه 

ولم یترك حدیثه :  فقد قال الدار قطنيكه،ً، وما علمت أن أحدا ترًآخرون قلیال

وعلي  فعلى أقل تقدیر یكون حدیثه حسن، فقد وثقه ابن معین أحد من األئمة،

لعمرو : وقال الدار قطني ،والنسائيوالدارمي  والعجلي وابن شاهینبن المدیني 

: عبد اهللا، واألعلى: محمد، واألوسط: األدنى منهم: بن شعیب ثالثة أجداد

د سمع شعیب من األدنى محمد، ومحمد تابعي، وسمع جده عبد اهللا، عمرو، وق

فإذا بینه وكشف، فهو صحیح حینئذ، ولم یسمع من جده عمرو بن العاص، 

وأخرج ا أفضل وال أكمل من عمرو بن شعیب، ًما رأیت قرشی: وقال األوزاعي

ِالبیهقي في  ِ
ّ َ ْفي باب الطالق قبل النكاح، عن إس» َسننه«َْْ ِ َ ِّ َ َّ َ

َراهویَحاق بن ِ ُ : ه قالَ

َُعمرو بن شعیب عن َأبیه عن جده إذا كان الراوي عن عمرو ثقة فهو كأیوب،  َ َِ ْ َْ َ َ َ َِ َّ َ َ ِ ِ َْ ُ
َعن نافع، عن ابن عمر، وكذا قال الحاكم في مستدركه، وهذا في التشبیه نهایة  َ ََ

ِ ِ ِِ ْ َّ َ َ َ ْ َ
ِالجاللة من مثل هذا اإلمام، َ ََ َ  ،نا اكتب حدیثهأ :ال أحمد بن حنبل فقسئل عنهو ْ

 أصحاب الحدیث : وقال رحمه اهللا، وربما وجس في القلب منه،وربما احتججنا به

وقال ٕإذا شاءوا احتجوا بعمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جده، واذا شاءوا تركوه، 

 أحب إلیك أو عن أبیه عن جدهعن عمرو بن شعیب سئل أبي : ابن أبي حاتم



  
 
 

  
٣٤٤

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

حب أفقال عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده بهز بن حكیم عن أبیه عن جده؟ 

 لیس بقوي، یكتب حدیثه، وما روى عنه الثقات فیذاكر به، :  وقال أبو حاتم،إلى

بیه عن أنكروا علیه كثرة روایته عن أنما ٕاو ، روى عنه الثقات:وقال أبو زرعة

: ثم قالوأخذ صحیفة كانت عنده فرواها، ، حادیث یسیرةأنما سمع إ : وقال،جده

ة المناكیر التي تروى عنه إنما هي عن المثنى بن الصباح، وابن لهیعة، عام

وعمرو بن شعیب في نفسه ثقة إال أنه إذا : وقال ابن عديوهو في نفسه ثقة، 

روى عن أبیه، عن جده على ما نسبه أحمد بن حنبل یكون ما یرویه، عن أبیه، 

د اهللا بن عمرو، ، ألن جده عنده هو محمد بن عبًمرسال عن جده عن النبي 

محمد لیس له صحبة، وقد روى عن عمرو بن شعیب أئمة الناس وثقاتهم 

اجتنبه  وجماعة من الضعفاء إال أن أحادیثه، عن أبیه، عن جده عن النبي 

الناس مع احتمالهم إیاه، ولم یدخلوه في صحاح ما خرجوه، وقالوا هي صحیفة، 

وأما قول ابن عدي لم : ًقائالورد ابن حجر في تهذیبه على ابن عدي في ذلك 

ُیدخلوها في صحاح ما خرجوا، فیرد علیه إخراج ابن خزیمة له في صحیحه، 
والبخاري في جزء القراءة خلف اإلمام على سبیل االحتجاج، وكذلك النسائي 

: ًوقال ابن الملقن ردا على ابن عديوكتابه عند ابن عدي معدود في الصحاح، 

ِمختلف فیه، : وقال الذهبي في المغني َمحتج بها، ِبل أدخلوها في الحسان ال ِ َ ْ ُ
ْوحدیثه حسن وفوق الحسن، وقال في المیزان َ َ َ

ِ
شعیب ثبت سماعه من عبد اهللا، : َ

ا جده ًا مات في حیاة أبیه عبد اهللا، فكفل شعیبًوهو الذي رباه حتى قیل إن محمد

 بالضمیر في جده  فإنما یرید- عن جده : عن أبیه، ثم قال: عبد اهللا، فإذا قال

إن حدیثه من أعلى أقسام الصحیح، : ولسنا نقول: أنه عائد إلى شعیب، ثم قال

صدوق في : وقال في جزء من تكلم فیه وهو موثقبل هو من قبیل الحسن، 

رأیت أحمد بن : وقال البخاري ،نفسه، ال یظهر لي تضعیفه بحال، وحدیثه قوي

وأبا عبیدة وعامة أصحابنا یحتجون ٕحنبل وعلي بن المدیني واسحاق بن راهویه 

بحدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده ما تركه أحد من المسلمین، قال 

ِومع ذلك فإن البخاري لم یحتج به في صحیحه، فمن الناس بعدهم، : البخاري ِ ِ
َ ِ َ ْ

والدفاع عن ذلك أن البخاري ترك االحتجاج به في الصحیح ال لضعفه عنده، بل 

ًن حدیثه وان كان عنده صحیح، ألاًتركه احتیاط  إال أنه ال یرتقي إلى شرطه، إ



  
 
 

  
٣٤٥

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

واحتج به أرباب السنن األربعة، وصحح حدیثه ابن خزیمة، وابن  ،واهللا أعلم

ًما رأیت أحدا من : وقال یعقوب بن شیبة ، والحاكم، ووافقه الذهبي،حبان
ا، ًأصحابنا ممن ینظر في الحدیث وینتقي الرجال یقول في عمرو بن شعیب شیئ

َصدوق، وقال : وقال ابن حجر في تقریبهوحدیثه عندهم صحیح، وهو ثقة ثبت،  َ َ
ّهو ثقة، روى عنه الذین نظروا في َأحوال الرجال كأیوب والزهري : َّالدارمي ِ ْ َ َ َ ََ ُ َِّ ْ ِ ِ

ُ َ
َّ َ ُ

َوالحكم، واحتج َأصحابنا بحدیثه، وقال ابن الملقن ََ ْْ َ َالجمهور واألكثرون على : َْ َ َُ ُ َُ ْ َ ْ َ ْ ْ

َّاالحتجاج به، كما قاله الشیخ تقي الدین ابن الصالح في كالمه على المهذب،  ُ َْ َ ََ ََ َ َِ ِ ِ ِ
ّ َّ

ّ َ ْ َّْ َ ِ ِ

َوهو كما قال، َ َ َ َ  وروایته عن أبیه عن جده ، وخالصة القول فیه أنه صدوقَُ

، عبد اهللا بن عمرو عن جده  شعیب وصح سماعه من أبیهثبت فقد ،ةصحیح

ك في كتاب البیوع، والبیهقي في السنن الكبرى في فقد روى الحاكم في المستدر

 -  أتى عبد اهللا بن عمروًعن عمرو بن شعیب، عن أبیه، أن رجالكتاب الحج 

 -  یسأله عن محرم وقع بامرأة، فأشار إلى عبد اهللا بن عمر - رضي اهللا عنهما

فلم یعرفه الرجل، : قال شعیب. اذهب إلى ذاك، فسله: فقال -رضي اهللا عنهما

: فما أصنع؟ قال: بطل حجك، فقال الرجل: بت معه فسأل ابن عمر فقالفذه

ًأحرم مع الناس، واصنع ما یصنعون، واذا أدركت قابال« فرجع إلى » ، فحج وأهدٕ

: اذهب إلى ابن عباس فسله، قال شعیب: عبد اهللا بن عمرو وأنا معه، فقال

رجع إلى عبد فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله، فقال له كما قال ابن عمر، ف

ما تقول أنت؟ فقال : اهللا بن عمرو وأنا معه، فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال

هذا حدیث ثقات رواته حفاظ، وهو كاآلخذ  «:قولي مثل ما قاال، قال الحاكم عقبه

بالید في صحة سماع شعیب بن محمد، عن جده عبد اهللا بن عمرو، ووافقه 

 وفیه دلیل على صحة سماع ،ناد صحیح هذا إس:الذهبي، وقال البیهقي عقبه

شعیب بن محمد بن عبد اهللا من جده عبد اهللا بن عمرو، وأخرج الدار قطني في 

عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد اهللا بن : سننه عن أبي بكر النیسابوري قال

وصح ، عن أبیه شعیب ، وقد صح سماع عمرو بن شعیب ، عمرو بن العاص 

َّصح :  بن عمرو، وقال ابن الجوزي في التحقیقسماع شعیب من جده عبد اهللا َ
ٍبهذا سماع شعیب من جده عبد الله، وقد َأثبت سماعه منه َأحمد بن حنبل  َ َ ُ ُ َ َ َ َْ ُ ْ ُُ ْ ْ َ ْ َْ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َْ ْ َ َ

َّ ِّ ْ ٍ ُ َ َ
ِ

ُوغیره، وقال النووي في التهذیب ُ ْ َ وأنكر بعضهم سماع شعیب من جده عبد اهللا : َ



  
 
 

  
٣٤٦

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

اه محمد بن عبد اهللا بن عمرو، فتكون روایة عمرو إنما سمع أب: بن عمرو، وقال

مرسلة، وهذا إنكار ضعیف، وأثبت  بن شعیب عن أبیه عن جده عن النبي 

الدار قطني والبیهقي سماع عمرو شعیب عن أبیه شعیب عن جده عبد اهللا فیما 

سمعت عمرو : قال، عن أبیه ، عن مخرمة بن بكیر : أخرجاه في سننهما، فقاال

: یقول، سمعت عبد اهللا بن عمرو : یقول، ا ًسمعت شعیب: یقول، بن شعیب 

أیما رجل ابتاع من رجل بیعة فإن كل واحد «: یقول،  سمعت رسول اهللا 

وال یحل ألحد ، منهما بالخیار حتى یتفرقا من مكانهما إال أن یكون صفقة خیار 

َ، وقال َأحمد بن صالح،»أن یفارق صاحبه مخافة أن یقبله ْ َ َ َْمرو بن شعیب َع: َ ُ ْ
َسمع من َأبیه عن جده، وكله سماع، وعمرو بن شعیب ثبت، وَأحادیثه تقوم مقام  ِ

َ َ ََ َ ََ ْ َ َُ ْ ِ

ابنه؛ : عبد اهللا بن عمرو، وسمع منه: سمع شعیب من: الثبت، وقال ابن المدیني

والضمیر المتصل بجده في قولهم عمرو بن : وقال العالئيعمرو بن شعیب، 

عن جده : ده عائد إلى شعیب ال إلى عمرو، وقال البخاريشعیب عن أبیه عن ج

ًوقال الذهبي في السیر نافیا عن عمرو بن شعیب كل التهم عبد اهللا بن عمرو، 
وقد جاء  ،الرجل ال یعني بجده إال جده األعلى عبد اهللا : التي وجهت له

عن جده عبد اهللا، فهذا لیس بمرسل، : كذلك مصرحا به في غیر حدیث، یقول

معاویة، وابن : جده؛ عبد اهللا بن عمرو، ومن: وقد ثبت سماع شعیب والده من

ً وما علمنا بشعیب بأسا، ربي یتیما في حجر ، عباس، وابن عمر، وغیرهم ً
ًجده عبد اهللا، وسمع منه، وسافر معه، ثم لم نجد صریحا لعمرو بن شعیب، عن 

د نحو من عشرة ولكن ور ،أبیه، عن جده محمد بن عبد اهللا، عن النبي 

عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن عبد اهللا بن عمرو، : أحادیث هیئتها

عن عمرو، عن أبیه، عن جده عبد اهللا، وما أدري؛ هل حفظ شعیب : وبعضها

ًشیئا من أبیه أم ال؟ وأنا عارف بأنه الزم جده، وسمع منه، وأما تعلیل بعضهم 
جهة أن الصحف یدخل في بأنها صحیفة، وروایتها وجادة بال سماع، فمن 

روایتها التصحیف ال سیما في ذلك العصر، إذ ال شكل بعد في الصحف وال 

والضعفاء : نقط، بخالف األخذ من أفواه الرجال، ثم قال الذهبي في السیر

المثنى بن الصباح، ومحمد بن عبید اهللا العرزمي، وحجاج بن : الراوون عنه مثل

ي فروة، والضحاك بن حمزة، ونحوهم، فإذا ٕأرطاة، وابن لهیعة، واسحاق بن أب
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  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

انفرد هذا الضرب عنه بشيء، ضعف نخاعه، ولم یحتج به، ثم ذكر جملة من 

 ،األحادیث فیها عمرو بن شعیب عن شعیب عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص

 ثم قال ،وجملة فیها عمرو بن شعیب عن أبیه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص

َّ وعندي عد:عقبها ِ ِ ْ ُة َأحادیث سوى ما مر یقولِ ْ َ َُ َ ََّ َ
ِ َِ ْ ِعن َأبیه، عن عبد اهللا بن : ُ ِ ِ ِْ َْ َ َْ ِْ

ِعمرو، فالمطلق محمول على المقید المفسر بعبد اهللا  ِ ِْ َْ ِ ِ ٍَّ َ َُ ُ ْ ُ َ َُّ َ ََ ٌَ ُ ْ َ َُ واهللا َأعلم - ْ ْ ُ َ، والرجل ال - َ ُ ُ َّ

ِیعني بجده إال جده األعلى عبد اهللا  َ ْ َْ َ َ ََ َ ُ َّ
َّ ِ ِِ ِِّ ْ،ًقد جاء كذلك مصرحَ و ََّ َ َُ َ ِ َ َ ْ ِ به في غیر اَ ْ َ ِ ِ ِ

ُحدیث، یقول ُْ َ َ
ٍ ْعن جده عبد اهللا، وقد ثبت سماع شعیب والده من: ِْ ْ

ِ ِ ِِ ِ ِ
َ َ

ٍ ْ َ َْ َُ ُ َ َ َ َ ََ ْ َ ِ ِجده؛ عبد اهللا : ِّ ِ ِْ َ َِّ

ٍبن عمرو، ِْ ینتج عن ذلك أن الجمهور على توثیقه، وعلى االحتجاج :  قلتَ

  .)١( هـ١١٨ت مابروایته عن أبیه عن جده، 

  

 وعن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا علیه :الحدیث

لیس منا من لم یرحم صغیرنا، ویعرف شرف كبیرنا، رواه الترمذي : وسلم قال

   .)٢(ویعرف حق كبیرنا: وأبو داود إال أنه قال

  .سكت عنه المنذري :قلت

  

                                                           

/ ٤(، الثقـــات البـــن حبـــان )٢٣٨/ ٦(الجـــرح والتعـــدیل :  عمـــرو بـــن شـــعیب ترجمتـــه فـــي- ١

، الثقــات )٣٤٢/ ٦(، التــاریخ الكبیــر للبخــاري )٧٢/ ٢(، المجــروحین البــن حبــان )٣٥٧

 روایــــة -، تــــاریخ ابــــن معــــین )١٥١: ص(، الثقــــات البــــن شــــاهین )٣٦٥: ص(للعجلــــي 

، )٤٨٤/ ٢(، المغنـــي فـــي الـــضعفاء )٢٠٢/ ٦(البـــن عـــدي، الكامـــل )٤٦٢/ ٤(الـــدوري 

: ص(، مــن تكلــم فیــه وهــو موثــق )٢٦٣/ ٣(، میــزان االعتــدال )١٧٣-١٦٦/ ٥ (الــسیر

ــــب التهــــذیب )٤٩/ ٨(، تهــــذیب التهــــذیب )٤٠٦ / ٢(، البــــدر المنیــــر )٤٢٣: ص(، تقری

، األدب )١٩٦: ص(، جــامع التحــصیل )٢٣٧٥(ح ) ٧٤/ ٢(تدرك ، المــس)١٥٩-١٤٧

/ ٥(، الــسنن الكبــرى للبیهقــي فــي كتــاب الحــج، بــاب مــا یفــسد الحــج )١٣٠: ص(المفــرد 

ـــــــــــي )١٠٤٤٩(ح ) ٤٤٥/ ٥(، )٩٧٨٣(ح ) ٢٧٤ ـــــــــــدار قطن ح ) ٤٧٤/ ٣(، ســـــــــــنن ال

ات ، تهذیب األسماء واللغ)٣١/ ٢(، التحقیق في مسائل الخالف )٢٩٩٩(، ح )٢٩٩٨(

)٢٩/ ٢.( 

ٕ بــاب الترغیــب فــي إكــرام العلمــاء واجاللهــم ، الترغیــب والترهیــب للمنــذري فــي كتــاب العلــم- ٢
 ).٨(ح)١١٤/ ١(وتوقیرهم، والترهیب من إضاعتهم وعدم المباالة بهم 



  
 
 

  
٣٤٨

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

  :التخریج

 باب ما جاء في رحمة ،لبر والصلةفي كتاب ا هسنن أخرجه الترمذي في - 

: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال: ، فقال)١٩٢٠( ح)٣٢٢/ ٤ (الصبیان

حدثنا محمد بن فضیل، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، 

ویعرف شرف  ،لیس منا من لم یرحم صغیرنا «:قال رسول اهللا : عن جده قال

  .»كبیرنا

:  حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، نحوه، إال أنه قال: حدثنا هناد قال:وقال

وحدیث محمد بن إسحاق، عن عمرو بن : ، قال أبو عیسى»ویعرف حق كبیرنا«

شعیب حدیث حسن صحیح، وقد روي عن عبد اهللا بن عمرو من غیر هذا 

لیس : یقول» لیس منا «:معنى قول النبي : ا، قال بعض أهل العلمًالوجه أیض

كان : قال یحیى بن سعید: س من أدبنا، وقال علي بن المدینيمن سنتنا، لی

  .لیس مثلنا: یقول» لیس منا«: سفیان الثوري ینكر هذا التفسیر

من طریق عبدالرحمن بن الحرث عن عمرو بن  وأخرجه أحمد في مسنده - 

 في ، وصححه الشیخ أحمد شاكر)بلفظه(،)٦٧٣٣(ح)٢٨٠/ ٦(شعیب به 

  .تعلیقه على المسند

/ ١١(ده فقال حدثنا یزید عن محمد بن إسحاق به مسنأحمد في ًأیضا رجه  وأخ- 

  ).بتقدیم وتأخیر(،)٦٩٣٥(ح)٥٢٧

 فقال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق بهاألدب المفرد  وأخرجه البخاري في - 

  ).بتقدیم وتأخیر(،)٣٥٥( ح)١٣٠: ص(

  ):من تابع عمرو بن شعیب في هذا الحدیث(تالمتابعا

عن عبد اهللا بن عمرو في ) ١(بن عامرااود في سننه من طریق أبو دأخرجه  - 

  .)بتقدیم وتأخیر(،)٤٩٤٣(ح)٢٩٩/ ٧(كتاب األدب، باب في الرحمة 

                                                           

 فأبي داود قال ابن عامر، وأحمد والحاكم كما سیأتي ،ً وقع اضطرابا في ابن عامر: قلت- ١

عبیـد اهللا بـن عـامر، والـصواب : عـامر، والبخـاري فـي األدب المفـرد قـالقاال عبـد اهللا بـن 

ْوسـألت َأبـي عـن :  فقـد قـال ابـن أبـي حـاتم،عبید اهللا بن عـامر، ولـیس عبـد اهللا بـن عـامر َ ِ ُ
َحــدیث رواه ابــن عیینــة ُ ُ ُ َ َ

ِ عــن ابــن َأبــي نجــیح، عــن عبــد اهللا بــن عــامر، عــن عبــد اهللا بــن ،ٍ َ ِ ِ ِْ َ
َ قالِّن النبي عمرو رضي اهللا عنهما، ع َمن لم یرحم صغیرنا، ویعرف حق كبیرنا؛ : َ َِ ِِ َ َّ َ َ َ َْ ْ َ َ ْ ْ

ِ
َ ْ َ ْ َ =



  
 
 

  
٣٤٩

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

 ه من طریق عبد اهللا بن عامر عن عبد اهللا بن عمرومسند وأخرجه أحمد في - 

، وصححه الشیخ )بتقدیم وتأخیر((،)٧٠٧٣(ح)٤٨٥/ ٦ ( بهرضي اهللا عنهما

  .أحمد شاكر

من طریق عبد اهللا بن عامر عن عبد اهللا بن المستدرك  وأخرجه الحاكم في - 

هذا حدیث : ، وقال عقبه)بلفظه(،)٢٠٩(ح)١٣١/ ١( به رضي اهللا عنهما عمرو

  .صحیح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي

 فعمرو بن شعیب صح ،بهذا اإلسناد صحیح الحدیث :الحكم على الحدیث

 ماع أبیه شعیب من جده عبد اهللا بن عمروسماعه من أبیه شعیب، وصح س

 والحدیث من هذا الطریق صححه الترمذي، والحاكم، ووافقه ،رضي اهللا عنهما

  .الذهبي، والشیخ أحمد شاكر

 أخرجه الحاكم ، عن أبي هریرة :أحدهما :للحدیث شاهدان :شواهد الحدیث

ثنا أبو حد: ، فقال)٧٣٥٣( ح)١٩٧/ ٤( في كتاب البر والصلة في المستدرك

العباس محمد بن یعقوب، ثنا بحر بن نصر الخوالني، ثنا عبد اهللا بن وهب، 

:  قالأن رسول اهللا   أخبرني أبو صخر، عن ابن قسیط، عن أبي هریرة

 هذا حدیث صحیح :، وقال»من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق كبیرنا فلیس منا«

   .، ووافقه الذهبياإلسناد ولم یخرجاه

/ ٣٧ ( أخرجه أحمد في مسنده، ادة بن الصامت عب عن:ثانیهما

حدثنا هارون، حدثنا ابن وهب، حدثني مالك بن : ، فقال)٢٢٧٥٥(ح)٤١٦

 أن رسول ، عن أبي قبیل المعافري، عن عبادة بن الصامت الخیر الزبادي

لیس من أمتي من لم یجل كبیرنا، ویرحم صغیرنا، ویعرف : " قال اهللا 

                                                                                                                                           

ِفلیس منا؟، قال َأبي= َ َ ََّ ِ َ ُالصحیح: َْ ِابن َأبي نجیح، عـن عبیـد اهللا بـن عـامر، عـن عبـد اهللا : َّ َ ِ ُ
ومــن العجیــب أن الــشیخ أحمــد شــاكر عنــد ، ِّ عــن النبــي ،بــن عمــرو رضــي اهللا عنهمــا

َّا الحدیث رجح أنه عبـداهللا بـن عـامر، وأن عبیـد اهللا بـن عـامر الـذي جـاء فـي تخریجه لهذ

روایــة أحمــد صــریحة فــي أنــه : َّ وأیــد كالمــه بقولــه،األدب المفــرد تحریــف وقــع فــي اإلســناد

عبـــد اهللا بـــن عـــامر "، وأیـــدها وأبـــان عـــن صـــحتها جـــزم الحـــاكم بأنـــه "عبـــد اهللا بـــن عـــامر"

 على ذلك، ولیس كما قال، فالقول قول أبي حاتم رحمه ، ثم موافقة الذهبي إیاه"الیحصبي

، مسند )٢٢١١(ح)٦١٠/ ٥(علل الحدیث البن أبي حاتم . اهللا في أنه عبد اهللا بن عامر

 ).٣٥٤(ح)١٢٩: ص(، األدب المفرد )٤٨٥/ ٦(أحمد ت شاكر 



  
 
 

  
٣٥٠

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

 رواه :وقال الهیثمي في كتاب األدب، صحیح لغیره: وط وقال األرنؤ،"لعالمنا

/ ٨(، )٥٣٢(ح)١٢٧/ ١(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . ٕأحمد، واسناده حسن

  .)١٢٦١٠(ح )١٤

 الحدیث صحیح، فقد صح من حدیث عبد اهللا بن :الحكم النهائي على الحدیث

  . وأبي هریرة ،عمرو بن العاص

  النموذج الحادي عشر

  مبارك بن فضالة

 ، فإذا قال حدثنا فهو ثبت،شدید التدلیس: وقال أبو داود، ضعفه النسائي وغیره

 وروى عنه ، ما روي عن الحسن فیحتج به:وكذا قال أبو زرعة، وقال أبو زرعة

، وكان یرفعه ویوثقه قاله أبو حاتم، وكان یحیى القطان یحسن الثناء علیه ،عفان

 أحادیثه أرجو أن تكون مستقیمة، عامة: وقال ابن عدي ،صالح: وقال ابن معین

   .)١( وأخرجا له في صحیحیهما غیر ما حدیث،وابن حبان ،ووثقه ابن خزیمة

، القرشي البصري مبارك بن فضالة بن أبي أمیة مولى عمر بن الخطاب - ١١

علي بن الجعد وأبي داود روى عنه روى عن ثابت البناني والحسن البصري، و

: أكثر من موضع في مجمعه، وقال مرة أخرى في الطیالسي، وثقه الهیثمي

ّووافقه الذهبي، وحسن في المستدرك،  وصحح الحاكم حدیثه ،حدیثه حسن
 وثقه الجمهور، وصحح حدیثه على : في زوائده وقال البوصیري،الترمذي حدیثه

 ال بأس : وقال في موضع آخر،ووثقه ابن معین في موضعزوائد ابن ماجه، 

شدید التدلیس، : أس به، وضعفه النسائي، وقال أبو داودال ب:  وقال العجلي،به

هو أحب إلي من الربیع بن صبیح، : سألت أبى عنه فقال: وقال ابن أبي حاتم

ًیدلس كثیرا، فإذا قال حدثنا فهو ثقة، وذكره ابن حبان في : وقال أبو زرعة
: نيوقال الدار قطرديء الحفظ، : شاهیركان یخطئ، وقال في الم:  وقال،الثقات

وأخرج ابن عدي الحدیث لیس بذاك، : لین كثیر الخطأ یعتبر به، وقال أحمد

ولمبارك غیر ما ذكرت أحادیث، :  ثم قال، وغیره من األحادیث،الذي معنا بسنده

وعامة أحادیثه أرجو أن تكون مستقیمة، فقد احتمل من قد رمي بالضعف أكثر 

                                                           

 )٥٧٨/ ٤( الترغیب والترهیب للمنذري - ١



  
 
 

  
٣٥١

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

 من كبار ، اإلمام الكبیر:ما رمي مبارك به، وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ

علماء البصرة، و لم یبلغ حدیثه درجة الصحة، وال أخرج له النسائي، وقال في 

: الحافظ، المحدث، الصادق، اإلمام، ثم قال بعد ذكر أقوال العلماء فیه: السیر

وكان من أوعیة العلم، استشهد ولم یذكره ابن حبان في الضعفاء، حسن الحدیث، 

ًكان صدوقا مسلما خیارا، وكان من : حیح، وقال الساجيبه البخاري في الص ً ً
صدوق : وقال ابن حجر ثقة،: النساك ولم یكن بالحافظ، فیه ضعف، وقال هشیم

یدلس، وعده في طبقاته من المرتبة الثالثة، وفي جمیع طرق الحدیث صرح 

  ).١(ه١٦٥ مات ،بالتحدیث، فزال ما كنا نخشاه من تدلیسه، فحدیثه هنا حسن

 ما تحاب رجالن في :قال رسول اهللا : قال وعن أنس بن مالك  :دیثالح

رواه الطبراني وأبو . اهللا إال كان أحبهما إلى اهللا عز وجل أشدهما حبا لصاحبه

یعلى، ورواته رواة الصحیح إال مبارك بن فضالة، ورواه ابن حبان في 

  .)٢(صحیحه

  :التخریج

حدثنا : ، فقال)٢٨٩٩(ح)١٩٢/ ٣(المعجم األوسط  أخرجه الطبراني في - 

نا ثابت البناني، : نا عبد اهللا بن الزبیر الحمیدي قال: نا نصر قال: إبراهیم قال

                                                           

، )١٤٢٣(ح ) ٥٤٢/ ١(ى الـــصحیحین المـــستدرك علـــ:  مبـــارك بـــن فـــضالة ترجمتـــه فـــي- ١

) ٥٥/ ٣(، )٤٣٦٨(ح ) ٥٠/ ٣(، )٢٦١٨(ح ) ١٥١/ ٢(، )١٥٠١(ح ) ٥٧١/ ١(

، مجمـــــع )٢٥٩٤(ح ) ٧١٢/ ٤(، ســـــنن الترمـــــذي )٧٣٣٩(ح) ١٩٣/ ٤(، )٤٣٧٩(ح 

، )٢٩٥/ ٨(، )٤٥/ ٩(، )٢٥٧/ ٤(، )١٢٦/ ٣(، )٢٩٢/ ١(، )٩٦/ ١(الزوائـــــــــــــــــــــــــــــــــد

 روایة ابن - تاریخ ابن معین ،)٥٦١(ح ) ٣٩/ ٢(مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه 

: ص(، الثقــات للعجلــي )٨٣/ ٤( روایــة الــدوري -، تــاریخ ابــن معــین )١١٣/ ١(محــرز 

، الـضعفاء والمتروكـون للنـسائي )٢٨١: ص(، سؤاالت أبي عبید اآلجري أبـا داود )٤١٩

ــــان )٣٣٩/ ٨(، الجــــرح والتعــــدیل )٩٨: ص( ــــن حب ــــات الب  هیرالمــــشا، )٥٠٢/ ٧(، الثق

/ ٧ (الـــــسیر، )١٤٩/ ١(، تـــــذكرة الحفـــــاظ )٢٦/ ٨ (البـــــن عـــــدي، الكامـــــل )٢٤٩: ص(

، تقریــــب التهــــذیب )٤٣: ص(، طبقــــات المدلــــسین )٢٨/ ١٠(، تهــــذیب التهــــذیب )٢٨١

  ).٥١٩: ص(

 الترغیــب والترهیــب للمنــذري فــي كتــاب األدب، بــاب الترغیــب فــي الحــب فــي اهللا تعــالى، - ٢

 ).٧(ح)١٦/ ٤(ل البدع، ألن المرء مع من أحب والترهیب من حب األشرار وأه



  
 
 

  
٣٥٢

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

ما تحاب رجالن في اهللا إال  «:قال رسول اهللا : قال  عن أنس بن مالك

لم یرو هذا الحدیث : ، وقال»ا لصاحبهًكان أحبهما إلى اهللا عز وجل أشدهما حب

  .اهللا بن الزبیرعن ثابت إال عبد 

  وأخرجه أبو یعلى في مسنده من طریق مبارك بن فضالة عن ثابت البناني به- 

ُهذا إسناد حسن، مبارك : ، وقال البوصیري)بلفظ مقارب(، )٣٤١٩(ح)١٤٣/ ٦( َ َ َُ ٌ ََ ٌ ْ ِ َ َ
ِبن فضالة مختلف فیه، وباقي رجال اإلسناد رجال الصحیح ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َُ َ َ َِ َِ ْْ ِْ َ ٌ َ َ ََ ْ ُ ُ خیرة إتحاف ال. ُ

  ).٥٤٤٠(ح)١٠٩/ ٦(المهرة بزوائد المسانید العشرة 

 وأخرجه ابن حبان في صحیحه من طریق مبارك بن فضالة عن ثابت البناني - 

/ ٢(في كتاب البر واإلحسان، باب الصحبة والمجالسة به

  ).هبلفظ(،)٥٦٦(ح)٣٢٥

ه من طریق مبارك بن فضالة عن ثابت البناني بالمستدرك وأخرجه الحاكم في  - 

هذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه » : ، وقال)بلفظه(،)٧٣٢٣(ح)١٨٩/ ٤(

  .، ووافقه الذهبي"

من طریق مبارك بن فضالة عن ثابت البناني به  همسند وأخرجه البزار في - 

رواه الطبراني في : ، وقال الهیثمي)بلفظ مقارب(،)٦٨٦٩(ح)٢٩٠/ ١٣(

بي یعلى، والبزار رجال الصحیح غیر األوسط، وأبو یعلى، والبزار بنحوه، ورجال أ

مجمع الزوائد ومنبع . مبارك بن فضالة، وقد وثقه غیر واحد على ضعف فیه

  ).١٧٩٩٤(ح)٢٧٦/ ١٠(الفوائد 

  

ٕ وان كان فیه مبارك بن ، الحدیث بهذا اإلسناد صحیح:الحكم على الحدیث
فضالة صدوق یدلس من الثالثة، إال أنه في جمیع طرق الحدیث صرح 

َّ وزالت هذه العلة التي أعل بها ، فزال ما كنا نخشاه من تدلیسه،یثبالتحد

 مبارك كما عند الطبراني  وتابع،المنذري الحدیث وهي ضعف مبارك بن فضالة

الحمیدي عبد اهللا بن الزبیر، وهو ثقة، وثقه أبو حاتم، وابن سعد، في األوسط 

ه البخاري خمسة  وابن حجر، وروى عن،وأحمد، والحاكم، والبخاري، والذهبي



  
 
 

  
٣٥٣

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

 ،)١(ًوسبعین حدیثا، وكان إذا وجد الحدیث عند الحمیدي ال یعدوه إلى غیره

فارتقى الحدیث من الحسن إلى الصحیح، والحدیث صححه ابن حبان والحاكم 

  . )٢(والذهبي كما سبق في التخریج، والعراقي في تخریج أحادیث اإلحیاء

  النموذج الثاني عشر

  ق بن یسارامحمد بن إسح

، وسلیمان التیمي ، حدیثه حسن، وقد كذبه هشام بن عروة،أحد األئمة األعالم

وقال عبد ، ا عنه فاتهمهًسألت مالك: وقال وهیب، ال یحتج به: قطني راوقال الد

، كان یحیى بن سعید األنصاري ومالك یجرحان ابن إسحاق: الرحمن بن مهدي

 ووهاه ، ووثقه غیر واحد،قد سمع من أبي سلمة بن عبد الرحمن: وقال ابن معین

آخرون، وهو صالح الحدیث ما له عندي ذنب إال ما قد حشاه في السیرة من 

وسمعت یحیى : قال الفالس، و واألشعار المكذوبة،األشیاء المنكرة المنقطعة

إلى وهب بن جریر أكتب  :القطان یقول لعبد اهللا القواریري إلى أین تذهب؟ قال

سألت ابن معین كیف ابن : وقال یعقوب بن شیبة، اًثیرا كً تكتب كذب:السیرة، قال

ال، كان :  قال، ففي نفسي من صدقه شيء: قلت، لیس بذاك: قال؟قاإسح

وقال ، ثقة: وقال أحمد العجلي، هو حسن الحدیث: وقال أحمد بن حنبل، اًصدوق

ق أمیر المؤمنین اابن إسح: وقال شعبة،  حدیثه عندي صحیح:علي بن المدیني

 ،قا وقد استشهد مسلم في صحیحه بجملة من حدیث ابن إسح،یثفي الحد

 واحتج به ابن خزیمة في ي،وصحح له الترمذي حدیث سهل بن حنیف في المذ

واهللا . وبالجملة فهو ممن اختلف فیه، وهو حسن الحدیث كما تقدم،صحیحه

  .)٣(أعلم

ُمحمد - ١٢ َّ َ َإسحاق بن ُ َ ْ ِیسار بن ِ َ ٍخیار َأبو بكر ا بن َ ٍْ َ ُ َ
ُلمدني، صاحب ِ

ِ ِ
َ ُّ َ ِالسیرة (َ

َ ْ ِّ

ِالنبویة َّ ِ ْ، حدث عن)ََّ َ ََ ِبشیر: َّ ْ َ ٍیسار،  بن ُ َ  ،وحمید الطویل، وجمیل بن أبي میمونةَ

                                                           

/ ٦(، الطبقــات الكبــرى )٥٧/ ٥(الجــرح والتعــدیل البــن أبــي حــاتم :  الحمیــدي ترجمتــه فــي- ١

/ ٥(، تهـــــذیب التهــــــذیب )٥٥٢/ ١(الكاشــــــف ) ٦١٦/ ١٠(، ســـــیر أعــــــالم النـــــبالء )٤٤

 ).٣٠٣: ص(، تقریب التهذیب )٢١٦

 ).٢(ح)٦١٣: ص( المغني عن حمل األسفار للعراقي - ٢

 ).٥٧٧/ ٤( الترغیب والترهیب للمنذري - ٣



  
 
 

  
٣٥٤

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

ُوحدث عنه َ َْ َ ُ، وجریرأبو معاویة الضریر: َّ ْ ِ َ ٍِحازم،  بن َ اختلف العلماء في حاله وَ

  :قولینعلى 

 فقد قال أبو ،ه واالحتجاج بحدیثه قالوا بتوثیق وهو قول األكثرون،:القول األول

ق من أحفظ الناس، فكان إذا كان عند الرجل اكان ابن إسح: معاویة الضریر

ّأحفظها علي، : ق، فقالاخمسة أحادیث أو أكثر جاء فأستودعها محمد بن إسح
جالسته منذ بضع وسبعین : فإن نسیتها كنت قد حفظتها على، وقال ابن عیینة

ً أهل المدینة، وال یقولون فیه شیئا، وسئل ابن شهاب سنة، وما یتهمه أحد من
:  وقال ابن المدیني،)قایعني ابن إسح(هذا أعلم الناس بها : عن المغازي فقال

وصار : مدار حدیث رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم على ستة، فذكرهم ثم قال

اء أجمع الكبر: ق، وقال أبو زرعةاعلم الستة عند اثني عشر، أحدهم ابن إسح

سفیان، وشعبة، وابن عیینة، والحمادان، : من أهل العلم على األخذ عنه، منهم

یزید بن أبي حبیب، وقد : ٕوابن المبارك، وابراهیم بن سعد، وروى عنه من األكابر

ًاختبره أهل الحدیث فرأوا صدقا وخیرا مع محمدة ابن شهاب له، وقد ذاكرت  ً
ّلیس للحدیث، إنما هو ألنه اتهمه فرأى أن ذلك ) یعني فیه(ًدحیما قول مالك 

 وذكره النسائي في الطبقة ،روى له مسلم في المتابعات وعلق له البخاريبالقدر، 

 ووثقه فیها وفي ،الخامسة من أصحاب الزهري، وذكره ابن حبان في الثقات

ًوجدناه صدوقا، صدوقا، صدوقا ثالث مرات، وقال : المشاهیر، وقال ابن المبارك ً ً
ًأمیر المؤمنین في الحدیث، ومن أحسن الناس سیاقا لألخبار، : عیینةشعبة وابن 

ٕوأحسنهم حفظا لمتونها، وانما أتي ما أتي ألنه كان یدلس على الضعفاء، فوقع  ً

المناكیر في روایته من قبل أولئك، فأما إذا بین السماع فیما یرویه فهو ثبت 

ٕانما لم یخرجه البخاري من عالم كبیر، و:  وقال أبو یعلى الخلیلي،یحتج بروایته

أجل روایته المطوالت، وقد استشهد به، وأكثر عنه فیما یحكي في أیام النبي 

 وهو عالم واسع الروایة والعلم ،صلى اهللا علیه وسلم، وفي أحواله، وفي التواریخ

لم أر أهل الحدیث یختلفون في ثقته وحسن حدیثه :  وقال ابن البرقي،ثقة

لم : وقالیكتب حدیثه، : وقال أبو حاتم هو عندنا ثقة ثقة، :وروایته، وقال الحاكم

یكن أحد بالمدینة یقارب ابن إسحاق في علمه وال یوازیه في جمعه، كان یكتب 

عمن فوقه ومثله ودونه لرغبته في العلم وحرصه علیه، وربما یروي عن رجل 



  
 
 

  
٣٥٥

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

عن رجل قد رآه، ویروى عن آخر عنه في موضع آخر، ویروي عن رجل عن 

ل عنه، فلو كان ممن یستحل الكذب لم یحتج إلى اإلنزال، بل كان یحدث رج

عمن رآه ویقتصر علیه، فهذا مما یدل على صدقه، وشهرة عدالته في الروایات، 

فتشت أحادیثه الكثیرة فلم أجد في أحادیثه ما یتهیأ أن یقطع : وقال ابن عدي

ما یخطئ غیره، ولم علیه بالضعف، وربما أخطأ أو وهم في الشيء بعد الشيء ك

: یتخلف عنه في الروایة الثقات واألئمة، وهو ال بأس به، وقال أبو زرعة

صدوق، من تكلم في محمد بن إسحاق؟ محمد بن إسحاق صدوق، وقال ابن 

 من أراد أن یتبحر في المغازي فهو عیال على ابن :قال الشافعي: سید الناس

 ثقة، :لذهبي، وقال ابن المدینياسحاق، ووثقه العجلي وابن معین وابن سعد وا

: ا یتهم محمد بن إسحاق، وقال یعقوب بن شیبةًحدیثه صحیح، ما رأیت أحد

نعم، حدیثه : كیف حدیث محمد بن إسحاق، صحیح؟ قال: سألت ابن المدیني

لم یجالسه ولم یعرفه، وقال : فكالم مالك فیه، قال: عندي صحیح، قلت له

نظرت في كتابه فما :  وقال لي،حتج بحدیثهرأیت علي بن المدیني ی: البخاري

عن النبي رضي اهللا عنهما نافع عن ابن عمر : وجدت علیه إال حدیثین منكرین

:»والزهري عن ،»)١(إذا نعس أحدكم یوم الجمعة فلیتحول من مجلسه ذلك 

، ویمكن  »)٢(إذا مس أحدكم ذكره فلیتوضأ « عروة عن زید بن خالد الجهني 

حدیثه حسن، ووثقه في السیر، : وقال الذهبي في كاشفه ،أن یكونا صحیحین

صدوق یدلس، وذكره في طبقات الدلسین، وعده من : وقال ابن حجر في التقریب

: حسن الحدیث، وقال مرة أخرى: مرةالطبقة الرابعة، وقال ابن حجر في الفتح 

  .حجة في المغازي

یصدر إال من هشام بن  وهذا لم ،تضعیفه وعدم االحتجاج بحدیثه: القول الثاني

ولینه وكذبه سلیمان التیمي، ویحیى القطان، ووهیب بن خالد، عروة ومالك، 

 جالس ابن إسحاق : فإن ابن عیینة قال،فأما هشام بن عروة ،أحمد بن حنبل

                                                           

 أخرجــه الترمــذي فــي ســننه فــي كتــاب الجمعــة، بــاب فــیمن یــنعس یــوم الجمعــة أنــه یتحــول - ١

 .»هذا حدیث حسن صحیح«: ، وقال أبو عیسى)٥٢٦(ح)٤٠٤/ ٢(من مجلسه 

ثمانیـة البـن حجـر  أخرجه إسـحاق بـن راهویـه كمـا فـي المطالـب العالیـة بزوائـد المـسانید ال- ٢

 ).١٣٥(ح)٣٨٧/ ٢(



  
 
 

  
٣٥٦

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

فاطمة بنت المنذر، وأخبرني أنها حدثته، وأنه دخل علیها، وفاطمة هذه هي زوج 

تحدث : على ابن إسحاق روایته عنها، ویقولهشام بن عروة، وكان هشام ینكر 

ابن إسحاق عن امرأتي فاطمة بنت المنذر، واهللا إن رآها قط، لقد دخلت بها وهي 

بنت تسع سنین، وما رآها مخلوق حتى لحقت باهللا، وهذا الكالم فیه نظر، ألنه 

   فإن نساء النبي، بل یكتفى بالمعاصرة وصوتهن،ال یشترط رؤیة النساء

ًروى عنها عدة من التابعین، وما رأوا لها صورة أبدا، وهشام نحسبه  ،كعائشة
 وال زعم أنه رآها بل ذكر أنها حدثته، ،صادق في یمینه، فما رآها ابن اسحاق

 فهو ، قد سمعنا من عدة نسوة، وما رأینهن، وأما تضعیف مالك له:وقال الذهبي

هذا ابن سید الناس َّ فال یقبل، وقد أكد ،من كالم األقران بعضهم في بعض

فأعرب عما في ) الثقات( ذكره أبو حاتم بن حبان في كتاب :ًالیعمري قائال

هشام ومالك، فأما هشام فأنكر سماعه من : تكلم فیه رجالن: الضمیر، فقال

فاطمة، والذي قاله لیس مما یجرح به اإلنسان في الحدیث، وذلك أن التابعین 

غیر أن ینظروا إلیها، بل سمعوا صوتها، كاألسود وعلقمة سمعوا من عائشة من 

وأما مالك : ق، كان یسمع من فاطمة والستر بینهما مسبل، قالاوكذلك ابن إسح

فإنه كان ذلك منه مرة واحدة ثم عاد له إلى ما یحب، وذلك أنه لم یكن بالحجاز 

ق، وكان یزعم أن مالك من موالي اأحد أعلم بأنساب الناس وأیامهم من ابن إسح

بح، وكان مالك یزعم أنه من أنفسها، فوقع بینهما لذلك مفاوضة، فلما ذي أص

ائتوني به فأنا بیطاره، فنقل ذلك إلى مالك : قا قال ابن إسح،صنف مالك الموطأ

هذا دجال من الدجاجلة یروى عن الیهود، وكان بینهما ما یكون بین : فقال

 وأعطاه عند ،ینئذالناس، حتى عزم محمد على الخروج إلى العراق، فتصالحا ح

ًالوداع خمسین دینارا ونصف ثمرته تلك السنة، ولم یكن یقدح فیه مالك من أجل 
من أوالد الیهود الذین  الحدیث، إنما كان ینكر علیه تتبعه غزوات النبي 

أسلموا وحفظوا قصة خیبر وقریظة والنضیر، وما أشبه ذلك من الغرائب عن 

 لیعلم ذلك من غیر أن یحتج بهم، ،ك عنهمق یتتبع ذلاأسالفهم، وكان ابن إسح

وقال ابن القیم في تهذیب وكان مالك ال یروي الروایة إال عن متقن صدوق، 

 حدثني أبو : فقال أبو قالبة الرقاشي،فإن قیل فقد كذبه مالك: سنن أبي داود

 أشهد أن محمد بن إسحاق : قال یحیى بن القطان:داود سلیمان بن داود قال



  
 
 

  
٣٥٧

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

 قال : قال؟ وما یدریك: فقلت لوهیب، قال لي وهیب: قال؟ا یدریك قلت وم،كذاب

 :قال ، قال لي هشام بن عروة:قال؟  وما یدریك:فقلت لمالك ، مالك بن أنس:لي

دخلت أ و، قال حدث عن امرأتي فاطمة بنت المنذر؟ وما یدریك:قلت لهشام

ًنتصرا البن ، قال ابن القیم م وما رآها رجل حتى لقیت اهللا،وهي بنت تسع، علي
 وجوابها من ، هذه الحكایة وأمثالها هي التي غرت من اتهمه بالكذب:إسحاق

 وقد اتهم الشاذكوني، أن سلیمان بن داود راویها عن یحیى هو : أحدها:وجوه

  .بالكذب فال یجوز القدح في الرجل بمثل روایة الشاذكوني

خلت علي وهي بنت  فإنه قال أد، أن في الحكایة ما یدل على أنها كذب:الثاني

 ولعلها لم تزف إلیه إال وقد ، وفاطمة أكبر من هشام بثالث عشرة سنة،تسع

بن إسحاق كان لها نحو بضع وخمسین ا ولما أخذ عنها ،زادت على العشرین

  .سنة

 ومعلوم أنه ال یلزم ، ولم ینف سماعه منها،ا إنما نفى رؤیته لهاً أن هشام:الثالث

 ، لعله سمع منها في المسجد:قال اإلمام أحمد، لسماعمن انتفاء الرؤیة انتفاء ا

 وقد كانت امرأة قد ؟ فأي شيء في هذا،أو دخل علیها فحدثته من وراء حجاب

: قول هشام حدث عن امرأتي إلى آخره، فقال: ، وكذا قال الذهبيكبرت وأسنت

ّوقوله وهي بنت تسع غلط بین، ألنها أكبر من هشام بثالث عشرة سنة، وكان 
 ابن إسحاق عنها، وقد جاوزت الخمسین، وقد روى عنها أیضا غیر محمد أخذ

، ولو صح عن مالك :وقال البخاريبن إسحاق من الغرباء محمد بن سوقة، 

تناوله من ابن إسحاق، فلربما تكلم اإلنسان فیرمي صاحبه بشيء واحد، وال 

التعدیل لسنا ندعي في أئمة الجرح، و: یتهمه في األمور كلها، وقال الذهبي

العصمة من الغلط النادر، وال من الكالم بنفس حاد فیمن بینهم، وبینه شحناء، 

ًواحنة، وقد علم أن كثیر ا من كالم األقران بعضهم في بعض مهدر ال عبرة به، ٕ

وال سیما إذا وثق الرجل جماعة یلوح على قولهم اإلنصاف، وهذان الرجالن كل 

 مالك في محمد بعض اللین، ولم یؤثر منهما قد نال من صاحبه، لكن أثر كالم

كالم محمد فیه وال ذرة، وارتفع مالك، وصار كالنجم فله ارتفاع بحسبه، وال سیما 

في السیر، وأما في أحادیث األحكام فینحط حدیثه فیها عن رتبة الصحة إلى 

رتبة الحسن إال فیما شذ فیه فإنه یعد منكرا، هذا الذي عندي في حاله، واهللا 



  
 
 

  
٣٥٨

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

أنا :  وقول ابن اسحاق، نعم ابن اسحاق أعلم باألنساب من مالك:ل قأعلم،

 دجال : لكن قول مالك في ابن اسحاق،ًبیطاره، لیست قدحا في مالك رحمه اهللا

ًمن الدجاجلة قدحا في ابن اسحاق، فإن هذا من باب غیرة األقران، وأما تكذیب 
ما وهیب والقطان فأ: وهیب والقطان والتیمي له، فقد قال ابن حجر في تهذیبه

 وأما سلیمان التیمي فلم یتبین لي ألي شيء تكلم ،ًفقلدا فیه هشام بن عروة ومالكا

 ،فیه، والظاهر أنه ألمر غیر الحدیث، ألن سلیمان لیس من أهل الجرح والتعدیل

ق ا فقد قال عبد اهللا بن أحمد، وسأله رجل عن محمد بن إسح،وأما تلیین أحمد له

ع حدیثه، ویكتبه كثیرا بالعلو والنزول، ویخرجه في المسند، كان أبي یتتب: فقال

لم یكن یحتج به في السنن، : یحتج به؟ قال: وما رأیته اتقى حدیثه قط، قیل له

ال واهللا، إني رأیته : یا أبا عبد اهللا، إذا تفرد بحدیث تقبله؟ قال: وقیل ألحمد

ُم ذا، ویرد على یحدث عن جماعة بالحدیث الواحد، وال یفصل كالم ذا من كال
ٕأنه قد تتحد ألفاظ الجماعة وان تعددت أشخاصهم، وعلى تقدیر أن ال یتحد : ذلك

إذا حدثتكم على المعنى : اللفظ فقد یتحد المعنى، فقد قال واثلة بن األسقع

كنت أسمع الحدیث من عشرة، اللفظ : فحسبكم، وقال محمد بن سیرین قال

ًیع البخاري في صحیحه یرى أنه أحیانا مختلف والمعنى واحد، والمتأمل في صن
ُكان یحدث عن جماعة بالحدیث الواحد، وال یفصل كالم ذا من كالم ذا، فقال 
ِرحمه اهللا في كتاب األیمان والنذور، باب الیمین فیما ال یملك، وفي المعصیة  ِ ِ ِ ِ

َ َ َ ُ َْ َ َ
ِ
َ ُ ْ َ ِ

ِوفي الغضب  َ َ ِ
ِ، حدثنا عبد العزیز)٦٦٧٩(ح) ١٣٨/ ٨(َ ِ َ ُ ْ ََ ََ ْ، حدثنا إبراهیم، عن َّ َ َُ

ِ
َ ْ َِ َ َّ

ُّصالح، عن ابن شهاب، ح وحدثنا الحجاج، حدثنا عبد الله بن عمر النمیري،  ِ ِ ِْ ْ ْ َ َ َْ َُّ َ َُ َ َ ُ َ َ َُ
ِ ِ َِّ ُ َ ََّ ََّّ َ

ٍ ٍ َ
َحدثنا یونس بن یزید األیلي، قال َ ُّ َِ ْ ْ ُ ََ َ ِ َ ُ َُ ُ َسمعت الزهري، قال: َّ َ َّ ِ ْ ُّ ُ ْ

ِ
ْسمعت عروة بن الزبی: َ ْ َُ ُُّ َ َ َ ْ ْ

ِ
ِر، َ

ْوسعید بن المسیب، وعلقمة بن وقاص، وعبید الله بن عبد الله بن عتبة، عن  َ َ ُ َ َ ُ ََ َْ َِ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِّ َّ
َ َ ََ ََ َ َ َ

ٍ َّ
َ ُْ ِ ِّ َ َ
ِّحدیث عائشة زوج النبي  َِّ ِ ْ َ َ َ ِ ِ ِ

َ َ، حین قال لها َأهل اإلفك ما قالوا، فبرَأها الله مما َّ ِ ِ ِ
ُ َ
َّ َ َّ َ َ َُ ََ ْ ِ ُ َْ َ َ

َِقالوا، كل حدثني َّ َ ُ ُ ُ طائفة من الحدیث فَأنزل اللهَ َ
َّ َ َ ْ َ ِ ِ ِ ِ

َ ً َ ِإن الذین جاءوا باإلفك{: َ ِْ ِ ِ ُِ َ َ
َّ َالعشر } َّ ْ َ

ِاآلیات كلها في براءتي، والشاهد معنا قوله ِ ِ
َ َ ََ َ

ِكل حدثني طائفة من الحدیث، وأما : َُّ ِ ِ ِ ِ
َ ََ ً َ َ َ َّ ُ

نه لم یكن یحتج به في السنن، فقد یكون لما أنس م: قول عبد اهللا عن أبیه

التسامح في غیر السنن التي هي جل علمه من المغازي والسیر طرد الباب فیه، 

وقاس مرویاته من السنن على غیرها وطرد الباب في ذلك یعارضه تعدیل من 



  
 
 

  
٣٥٩

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

 ویحتج به  كابن المدیني وشعبة والذهبي وغیرهم،عدله، وممن یصحح حدیثه،

 حبان، وغیرهما، ورجع في األحكام أبو عیسى الترمذي رحمه اهللا وأبو حاتم بن

هو حسن : سألت أحمد بن حنبل عنه فقال: أحمد عن ذلك، فقد قال األثرم

الناس یشتهون حدیثه، وكان یرمى بغیر نوع من : الحدیث، وقال الجوزجاني

كان یرمى بالقدر، وكان أبعد الناس : ُالبدع، ویرد على ذلك بما قاله ابن نمیر

یطعنون علیه بشيء من غیر جنس الحدیث، كانوا : منه، وقال إبراهیم الحربي

وأما ما رمي به من التدلیس والقدر والتشیع فال یوجب رد روایته : وقال الذهبي

وال یوقع فیها كبیر وهن، أما التدلیس فمنه القادح في العدالة وغیره، وال یحمل ما 

ك وقع هاهنا من مطلق التدلیس على التدلیس المقید بالقادح في العدالة، وكذل

القدر والتشیع ال یقتضي الرد إال بضمیمة أخرى ولم نجدها هاهنا، مع أنه هنا 

 وأرى بعد حصر جمیع ،صرح بالتحدیث في جمیع طرق الحدیث فیقبل حدیثه

 أنه ال ینزل عن درجة صدوق، ، والرد على جمیع من ضعفوه،أقوال العلماء فیه

  ـ)١( ه١٥١ماتواهللا أعلم، 

  

ا فمات كتب ً من خرج حاج:قال رسول اهللا : قال  وعن أبي هریرة :الحدیث

ا فمات كتب له أجر المعتمر ًله أجر الحاج إلى یوم القیامة، ومن خرج معتمر

. ا فمات كتب له أجر الغازي إلى یوم القیامةًإلى یوم القیامة، ومن خرج غازی

  .)٢(رواه أبو یعلي من روایة محمد بن إسحاق، وبقیة رواته ثقات

  

                                                           

، الكامـل فـي )١٩٢/ ٧( الجـرح والتعـدیل البـن أبـي حـاتم :محمـد بـن إسـحاق ترجمتـه فـي - ١

، )٢٣٣/ ٧(، الطبقــات الكبــرى )٢١-١٢/ ١(، عیــون األثــر )٢٧٠/ ٧(ضــعفاء الرجــال 

، مــشاهیر علمـاء األمــصار )٣٨٠/ ٧(، الثقـات البــن حبـان )٤٠٠: ص(الثقـات للعجلــي 

ـــــسین )٢٢٢ :ص( ـــــم فیـــــه وهـــــو موثـــــق ]٥١ص [، طبقـــــات المدل ، ]١٥٩ص [، مـــــن تكل

، عــون المعبــود وحاشــیة ابــن القــیم )٥٠٢/ ٦(، ســیر أعــالم النــبالء )١٥٦/ ٢(الكاشــف 

/ ٤(، )٣٧١/ ١(، فـــــتح البـــــاري البـــــن حجـــــر ]٤٦٧ص [، تقریـــــب التهـــــذیب )١٩/ ١٣(

  ). ٤٥/ ٩(، تهذیب التهذیب )٣٢

ري فــي كتــاب الحــج، بــاب الترغیــب فــي الحــج والعمــرة ومــا جــاء  الترغیــب والترهیــب للمنــذ- ٢

  ).٣٤(ح)١٧٨/ ٢(فیمن خرج یقصدهما فمات 



  
 
 

  
٣٦٠

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

  :التخریج

حدثنا إبراهیم بن : ، فقال)١٠١( ح)١٠٥: ص (همعجمأخرجه أبو یعلى في  - 

حدثنا محمد بن إسحاق، عن جمیل بن : حدثنا أبو معاویة، قال: زیاد سبالن قال

قال رسول اهللا :  قال، أبي میمونة، عن عطاء بن یزید اللیثي، عن أبي هریرة

 :»یامة، ومن خرج ا فمات كتب له أجر الحاج إلى یوم القًمن خرج حاج

ا في سبیل ًا فمات كتب له أجر المعتمر إلى یوم القیامة، ومن خرج غازیًمعتمر

رواه أبو یعلى : ، وقال الهیثمي»فمات، كتب له أجر الغازي إلى یوم القیامة اهللا

/ ٥(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . وفیه ابن إسحاق وهو مدلس، وبقیة رجاله ثقات

  ).٩٤٥٦(ح) ٢٨٣

حدثنا محمد بن السري عن إبراهیم :  فقالالمعجم األوسطه الطبراني في  وأخرج- 

لم یرو هذا الحدیث عن : ، وقال عقبه)بلفظه(،)٥٣٢١(ح)٢٨٢/ ٥ (بن زیاد به

عطاء بن یزید اللیثي إال جمیل بن أبي میمونة، وال عن جمیل إال عن محمد بن 

ُرواه: ، وقال البوصیري"أبو معاویة : إسحاق، تفرد به َ ٍ َأبو یعلى بسند ضعیف، َ ِ ٍ
َ َ َُ َ ِ َ ْ

َلتدلیس محمد بن إسحاق َ َْ ِ ِ ْ ِ ِ َِّ ُ ِ / ٣(إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة . َْ

  ).٢٤٣٥(ح)١٥٨

/ ٦(من طریق حمید عن عطاء به شعب اإلیمان وأخرجه البیهقي في  - 

  ).ًمختصرا( ،)٣٨٠٦(ح)١٥

  :المتابعات

 من طریق ي فضائل األعمال وثواب ذلكلترغیب فهین في اا وأخرجه ابن ش- 

  ).بلفظ مقارب(،)٣٢٥(ح)٩٩: ص (هالل بن میمون الفلسطیني عن عطاء به 

من طریق عمرو بن یزید عن أبي هریرة تاریخ أصبهان  وأخرجه أبو نعیم في - 

  .)٤٤٦/ ١(به 

 فیه محمد بن إسحاق صدوق ، الحدیث بهذا اإلسناد حسن:الحكم على الحدیث

ابعة، وقد صرح بالتحدیث في جمیع طرق الحدیث، فزال ما كنا یدلس من الر

 ومحمد بن إسحاق هو علة الضعف عند المنذري في هذا ،نخشاه من تدلیسه

رواه أبو یعلي من روایة محمد بن إسحاق، وبقیة رواته ثقات، :  فقالالحدیث، 

، واالكما قاألمر  ولیسوهو نفس قول الهیثمي والبوصیري كما سبق في التخریج، 



  
 
 

  
٣٦١

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

بن إسحاق وثقه افإن  ،فلسنا نتفق معهم في تضعیف ابن إسحاق رحمه اهللا

فهو  ،ُ وكل من اتهمه بالضعف رد علیه، والحمد هللا،الكثیر كما مر في ترجمته

 فإن ابن إسحاق تابعه ، ال ینزل عن رتبة الصدوق، إضافة إلى ما سبقكما قررنا

 قال فیه ،صدوق: الفلسطینيكما عند ابن شاهین في ترغیبه هالل بن میمون 

یكتب حدیثه، ووثقه ابن معین وابن :  وقال أبو حاتم،لیس به بأس: النسائي

 والحدیث لم أقف له على شواهد، ،)١(صدوق: حبان، وقال الذهبي وابن حجر

  .فقط فهو لم یأت إال عن أبي هریرة 

  

  النموذج الثالث عشر

  .یزید بن سنان أبو فروة الرهاوي

   .)٢( وابن المدیني وغیرهم، ووثقه البخاري وغیره، وأحمد،نضعفه ابن معی

عن زید بن أبي أنیسة، وعمرو بن روى  أبو فروة الرهاوي، ،یزید بن سنان - ١٣

مرة، وروى عنه ابنه محمد بن یزید بن سنان ویحیى بن سعید األموي، ضعفه 

وأبو  ،نيقطوالدار  ، وأحمد، وأبو زرعة، وابن معین، وابن المدیني،الجوزجاني

محله الصدق، والغالب : وقال أبو حاتم ، والهیثمي، شاهین وابن، والنسائي،داود

له حدیث صالح، ویروي : وقال ابن عديعلیه الغفلة، یكتب حدیثه وال یحتج به، 

عن زید بن أبي أنیسة نسخة ینفرد فیها عن زید بأحادیث، وله عن غیر زید 

َّوحسن حدیثه الترمذي  غیر محفوظة،  وعامة حدیثه،أحادیث متفرقة عن الشیوخ

قیل یا رسول اهللا الرجالن یلتقیان أیهما یبدأ :  قال، عن أبي أمامة في سننه

وقال ،  ووثقه البخاري، وثبته مروان بن معاویة،»أوالهما باهللا«: بالسالم؟ فقال

 فخالصة القول فیه أنه ضعیف، فقد ضعفه الجمهور، وأما ،ضعیف: ابن حجر

                                                           

، الثقــات البــن )٧٦/ ٩(الجــرح والتعــدیل البــن أبــي حــاتم :  هــالل بــن میمــون ترجمتــه فــي- ١

، تهـذیب التهــذیب )٥٧٦: ص(، تقریـب التهــذیب )٣٤٢/ ٢(، الكاشــف )٥٧٢/ ٧(حبـان 

)٨٤/ ١١.( 

 .)٥٨٠/ ٤(رغیب والترهیب للمنذري  الت- ٢



  
 
 

  
٣٦٢

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

خاري له فلعله أراد بذلك عدالته، ألنه لم یرو له في صحیحه، واهللا توثیق الب

  .)١(ه١٥٥أعلم، مات

التي  قلنا یا رسول اهللا هذه الجمار: قال  وعن أبي سعید الخدري :الحدیث

ما تقبل منها رفع، ولوال ذلك رأیتموها : ترمي كل سنة فنحسب أنها تنقص قال

 .صحیح اإلسناد: والحاكم، وقالرواه الطبراني في األوسط . مثل الجبال

  .)٢(وفي إسنادهما یزید بن سنان مختلف في توثیقه: رحمه اهللا) منذريقال ال(

  :التخریج

حدثنا أحمد : ، فقال)١٧٥٠(ح)٢٠٩/ ٢(المعجم األوسط  أخرجه الطبراني في - 

نا أبي، عن یزید بن سنان، عن : نا سعید بن یحیى األموي قال: قالبن المبارك 

أبي أنیسة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي سعید الخدري، زید بن 

یا رسول اهللا، هذه الجمار التي ترمي كل سنة، فنحسب : قلنا:  قال عن أبیه

، وقال »ما تقبل منها رفع، ولوال ذلك رأیتموها مثل الجبال«: أنها تنقص، فقال

  "ید بن سنان یز: لم یرو هذا الحدیث عن عمرو إال زید، تفرد به: عقبه

أخبرني یحیى بن منصور القاضي، عن : فقالالمستدرك  وأخرجه الحاكم في - 

، )بلفظ مقارب(، )١٧٥٢(ح)٦٥٠/ ١(في كتاب المناسك أحمد بن المبارك به 

یزید بن سنان لیس " هذا حدیث صحیح اإلسناد، ولم یخرجاه : وقال عقبه

  .بالمتروك، وسكت عنه الذهبي

عن سعید بن ، ثنا الحسین بن إسماعیل : في سننه فقال وأخرجه الدار قطني - 

  ).بلفظه(،)٢٧٨٩(،)٣٧٤/ ٣(في كتاب الحج، باب المواقیت یحیى األموي به 

 من طریق یحیى بن منصور القاضي، عن السنن الكبرى وأخرجه البیهقي في - 

 باب أخذ الحصى لرمي جمرة العقبة ، في كتاب دخول مكةأحمد بن المبارك به
                                                           

/ ٩(، الكامـل فـي ضـعفاء الرجـال )٢٦٧/ ٩( الجرح والتعدیل :یزید بن سنان ترجمته في - ١

ـــن محـــرز -، تـــاریخ ابـــن معـــین )١٥٢ ، )٣٣٧/ ٨(، التـــاریخ الكبیـــر )٧١/ ١( روایـــة اب

، الكاشـــف )١٩٨: ص(، تـــاریخ أســـماء الـــضعفاء والكـــذابین )٣٠٤: ص(أحـــوال الرجـــال 

، مجمع )٢٦٩٤(ح ) ٥٦/ ٥(، سنن الترمذي )٣٣٦/ ١١(، تهذیب التهذیب )٣٨٣/ ٢(

 ).٦٠٢: ص(، تقریب التهذیب )٣١١/ ٧(، )٩٠/ ٤(، )٢٤٧/ ١(، )١٧٧/ ١(الزوائد 

/ ٢( الترغیــــب والترهیــــب للمنــــذري فــــي كتــــاب الحــــج، بــــاب الترغیــــب فــــي رمــــي الجمــــار - ٢

 ).٤(ح)٢٠٧



  
 
 

  
٣٦٣

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

یزید بن سنان : ، وقال عقبه)بلفظ مقارب(،)٩٥٤٥(ح)٢١٠/ ٥( ذلك وكیفیة

  .لیس بالقوي في الحدیث

 الحدیث بهذا اإلسناد ضعیف، فیه یزید بن سنان ضعفه :الحكم على الحدیث

 وهو ،مختلف في توثیقه: ّالجمهور، وأعل المنذري الحدیث بیزید بن سنان فقال

 فإن الذهبي ،یح الحاكم للحدیثكما قال، والراجح تضعیفه، وال یغرنك تصح

ّسكت عن ذلك، ولم یوافقه، وضعف البیهقي یزید بن سنان عقب إیراده للحدیث، 
رواه الطبراني في األوسط، وفیه یزید بن سنان التمیمي، وهو : وقال الهیثمي

  .، لكن الحدیث صح عن ابن عباس كما سیأتي)١(ضعیف، وكذا قال ابن حجر

ًهد عن ابن عباس رضي اهللا عنهما موقوفا علیه، للحدیث شا :شواهد الحدیث
حدثني : حدثنا أبو الولید، قال: فقال) ١٧٦/ ٢(أخرجه األزرقي في أخبار مكة 

: قلت له:  قال،  عن أبي الطفیل،جدي، حدثنا یحیى بن سلیم، عن ابن خیثم

یا أبا الطفیل، هذه الجمار ترمى في الجاهلیة واإلسالم، كیف ال تكون هضابا 

إن اهللا تعالى «:  فقال رضي اهللا عنهماسألت عنها ابن عباس: د الطریق؟ قالتس

  .»ا، فما تقبل منه رفع، وما لم یتقبل منه تركًوكل بها ملك

  

  :إسناد شاهد ابن عباس رضي اهللا عنهمادراسة 

محمد بن عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن الولید بن عقبة بن  :هوأبو الولید  - 

 صاحب تاریخ مكة، روى عن ،لمكي المعروف باألزرقياالغساني  األزرق

األزرقي، وروى عنه البخاري في صحیحه، الشافعي، وعن جده أحمد بن محمد 

وابن كثیر، مات ویحیى بن سلیم الطائفي، وثقه أبو عوانة االسفراییني، 

  .)٢(ه٢٥٠

 روى عن داود ،مد األزرقيالولید أبو مح بن محمد بن  أحمد: جده هو- 

عبد اهللا  بن  وعنه ابن سعد وابن ابنه محمد،سالم القداح ، وسعید بنارالعط

                                                           

، الدرایــة فــي تخــریج أحادیــث الهدایــة )٥٥٨٩(ح)٢٦٠ /٣( مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد - ١

 ).٤٦٣(ح)٢٥/ ٢(البن حجر

، ســــلم الوصـــول إلـــى طبقــــات )١١٥: ص( طبقـــات الـــشافعیین : أبـــو الولیـــد ترجمتـــه فــــي- ٢

 ).١٥٥/ ٣(الفحول 



  
 
 

  
٣٦٤

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

 ،، ووثقه أبو حاتم والذهبي وابن حجر ذكره ابن حبان في الثقات ،مؤرخ مكة

  . )١( هـ٢١٢مات 

 روى عن ي، الطائفي أبو زكریا القرشیحیى بن سلیم:  هویحیى بن سلیم - 

ي وأبو محمد روى عنه الحمید و،موسى بن عقبة وعبد اهللا بن عثمان بن خثیم

 محله الصدق، ولم ،شیخ: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتماألزرقي، 

لیس بالقوي، وقال : یكن بالحافظ، یكتب حدیثه، وال یحتج به، وقال النسائي مرة

ولیحیى بن سلیم عن :  وقال ابن عدي بعد ذكر جملة من أحادیثه،ثقة: أخرى

 ،عبد اهللا بن عمرو بن خثیم، وسائر مشایخه أحادیث صالحةإسماعیل بن أمیة و

 یتفرد بها عنهم، وأحادیثه متقاربة، وهو صدوق ال بأس به، ،ٕوافرادات وغرائب

صدوق سیئ الحفظ،  ووثقه ابن معین، والعجلي، وأحمد، وابن : وقال ابن حجر

فقد  وحدیثه صحیح، ،سعد، وابن حبان، والذهبي، فخالصة القول فیه أنه ثقة

 فقد أخرج ابن عدي في ،احتج به مسلم في الصحیح، وقد أتقن حدیث ابن خیثم

 وكانت عنده في كتاب، ،أتقن حدیث ابن خثیم: كامله عن أحمد بن حنبل قال

ًفقلنا له أعطنا كتابك، فقال أعطوني مصحفا رهنا، قال  من ،قلنا نحن غرباء: ً

 قال لي یحیى بن سلیم ::أین لنا مصحف، وأخرج ابن عدي عن ابن معین قال

  . )٢(ه١٩٥ مات الطائفي قرأت على عبد اهللا بن عثمان بن خثیم هذه األحادیث،

خثیم أبو عثمان القاري، روى عن أبي  بن عبد اهللا بن عثمان:  ابن خیثم هو- 

 ،زكریا ویحیى بن سلیم الطائفي بن جبیر، وروى عنه إسماعیل بن الطفیل وسعید

 ووثقه ، صدوق: صالح الحدیث، وقال ابن حجر،س لیس به بأ:قال أبو حاتم

                                                           

، الثقـات البـن )٧٠/ ٢(الجـرح والتعـدیل البـن أبـي حـاتم :  أبو محمد األزرقي ترجمتـه فـي- ١

  ، )٧/ ٨(حبان 

 ).٤٨٠/ ١(، تهذیب الكمال )٨٤: ص(، تقریب التهذیب )٢٠٣/ ١(لكاشف ا

، )٦١٥/ ٧(، الثقات البن حبان )١٥٦/ ٩(الجرح والتعدیل :  یحیى بن سلیم ترجمته في- ٢

 روایـــة الـــدارمي -، تـــاریخ ابـــن معـــین )١٠٩/ ١( روایـــة ابـــن محـــرز -تـــاریخ ابـــن معـــین 

: ص(، الثقـــــات للعجلـــــي )٦٠/ ٣( روایـــــة الـــــدوري -، تـــــاریخ ابـــــن معـــــین )٢٢٦: ص(

/ ٩(، الكامـــل فـــي ضـــعفاء الرجـــال )١٠٨: ص(، الـــضعفاء والمتروكـــون للنـــسائي )٤٧٣

، تقریــــب التهــــذیب )١٩٥: ص(، مــــن تكلــــم فیــــه وهــــو موثــــق )٣٦٧/ ٢(، الكاشــــف )٦٢

 ).٥٩١: ص(



  
 
 

  
٣٦٥

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

ابن سعد، والعجلي، وابن معین، وابن حبان، والنسائي، فخالصة القول فیه أنه 

  . ـ)١( ه١٣٢مات  ،ّفقد صرح البخاري بأنه سمع أبا الطفیلثقة، وحدیثه صحیح، 

ُ عامر: أبو الطفیل هو- 
ِ
َواثلة بن َ َِ ِعبد اهللا بن َ ِ ْ َّْعمرو اللی بن َ ٍ ْ ُّثي، الكناني، َ ُِّ ِ َِ

ُّالحجازي، له صحبة ِ َ
َّ رَأى النبي ،ِ َِّ َوهو في حجة الوداع ِ َ َ َ َ

ِ َِّ َ َوهو یستلم الركن ، ُ ْ ُّ ُ َ ْ َ َ َُ
ْبمحجنه، روى عن َ َ ٍَأبي بكر، وابن عباس: َ ْ َ ُ وحدث عنه،ِ َ َْ َ  ،عثمان بن عبد اهللا: َّ

  ـ )٢( ه١٠٠ مات ،وابن خیثم

ِ عبد اهللا: ابن عباس رضي اهللا عنهما هو-  ُ ْ ُعباس البحر حبر األمة، وفقیه  بن َ َ َ َْ ْ ِْ َِ َ َّ ُ ُ ُ ٍ َّ

ِالعصر، وامام التفسیر، ابن عم رسول اهللا  ِ
ْ َُ ََ ِّ َ ُ ْ ِْ ِِ َّْ ُ َِٕ ْ، ٣( هـ٦٨ مات .(  

 كالم أكابر معناه على َّدل الحدیث بهذا اإلسناد صحیح، و:الحكم على الحدیث

وأنا : قال شیخنا: ًبن حجر قائال عن شیخه اً فقد قال السخاوي نقال،العلماء

ًشاهدت من ذلك العجب، كنت أتأمل فأراهم یرمون كثیرا، وال أرى یسقط منه إلى 
وكذا  ،)٤( عن السخاويً وكذا قاله العجلوني نقال،ًاألرض إال شيء یسیر جدا،

: نقل المحب الطبري في شرح التنبیه عن شیخه بشیر التبریزي شیخ الحرم ومفتیه

ًرتفاع الحجر عیانا، واستدل بذلك المحب على صحة الوارد في ذلك، أنه شاهد ا
ًاتساعا للحجیج مع ضیقها في : وهو أحد اآلیات الخمس التي بمنى أیام الحج

األعین، وكون الحدأة ال تخطف بها اللحوم، وكون الذباب ال یقع في الطعام، 

بها، كما بسط ٕوان كان ال ینفك عنه في الغالب كالعسل وشبهه، وقلة البعوض 

وأما اآلیات التي بمنى فخمس آیات : ذلك التقي الفاسي في شفاء الغرام، فقال

                                                           

: ص(، مـــشاهیر علمـــاء األمـــصار )١١٢/ ٥(الجـــرح والتعـــدیل :  ابـــن خیـــثم ترجمتـــه فـــي- ١

، الكامــل فــي ضــعفاء )٢٦٨: ص(، الثقــات للعجلــي )٤٨٧/ ٥(بقـات الكبــرى ، الط)١٤١

، العقـــد الثمـــین فـــي تـــاریخ البلـــد )١٤٦/ ٥(، التـــاریخ الكبیـــر للبخـــاري )٢٦٧/ ٥(الرجـــال 

 ).٢٢٦/ ١١(، تهذیب التهذیب )٣١٣: ص (التقریب، )٣٨٣/ ٤(األمین 

/ ٧( فــي تمییــز الــصحابة ، اإلصــابة)١٤٣/ ٣(أســد الغابــة :   أبــو الطفیــل  ترجمتــه فــي- ٢

١٩٣.( 

، سیر أعالم النبالء ]٢٨٤ /١[، االستیعاب ]١٤١ /٤[اإلصابة :  ابن عباس ترجمته في- ٣

]٣٣١ /٣.[ 

 ).٢٢٢٩(ح)٢٢٤/ ٢(، كشف الخفاء )٩٧٢(ح)٥٨٤: ص( المقاصد الحسنة - ٤



  
 
 

  
٣٦٦

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

 ،)١(رفع ما یقبل من حصى الجمار بمنى، ولوال ذلك لسد ما بین الجبلین: منها

  .الحدیث الذي رواه األزرقي في أخبار مكةوأورد 

  النموذج الرابع عشر

  یوسف بن میمون

لیس  : وقال مرة، لیس بثقة:وقال النسائي، اًث جد منكر الحدی:قال البخاري

  .)٢(ا، ووثقه ابن حبانً ال أرى بحدیثه بأس:وقال ابن عدي، بقوي

ّیوسف بن میمون المخزومي موالهم الكوفي البصري - ١٤ ِ ْ َ ُْ ِْ ُِ ُ َْ َ َ ُ َُ ْ ْ ْ عن الحسن  روى،ُ َ
ِوعنه وكیع وعطاء، 

َ في وعلي بن مسهر، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال َُ

ِفاحش الخطأ كثیر الوهم یروي عن الثقات ما ال یشبه حدیث : المجروحین
َ ََ َ َِّ َ ْ َ َْ َ

ِاألثبات فلما فحش ذلك منه في ر ِ ِ
ُ َْ َ ََّ َ ْ َ ِایته بطل االحتجاج به، وذكره الدار قطني في وْ ِِ َ َْ ِ

ًمنكر الحدیث جدا، وقال أحمد بن حنبل ضعیف لیس : الضعفاء، وقال البخاري
وقال أبو ًلیس بالقوي، منكر الحدیث جدا، ضعیف، :  حاتمبشيء، وقال أبو

ضعفوه، فال عبرة بذكر ابن حبان له في : وقال الذهبي واهي الحدیث، :زرعة

 : وثقه ابن حبان، واألكثر على تضعیفه، وقال مرة أخرى:وقال الهیثميالثقات، 

صالح : ضعفه جماعة، ووثقه ابن حبان وأبو أحمد بن عدي،  وقال البزار

ضعیف لیس بشيء، وذكر له جملة من األحادیث، ثم : وقال ابن عديالحدیث، 

، وقال اً وهذه األحادیث مع ما لم أذكرها لیوسف الصباغ ما أرى بها بأس:قال

ِیوسف بن میمون ممن رفعه اهللا بالصدق، : ابن شاهین ّ ِ
َ َّ ِ ُ َْ ُ  ،والصحیح أنهما اثنانُ

فالراوي عن أبي عبیدة بن حذیفة من  ،فرق بینهما أبو حاتم والبخاري وابن حجر

  . )٣( وهنا عن عطاء فهو ضعیف،الثقات، والراوي عن عطاء ضعیف

                                                           

 ).٤٢١/ ١( شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام - ١

 ).٥٨١/ ٤( الترغیب والترهیب للمنذري - ٢

، التــاریخ )٥٥١/ ٣( روایــة الــدوري -تــاریخ ابــن معــین :  یوســف بــن میمــون ترجمتــه فــي- ٣

، الـــضعفاء الـــصغیر للبخـــاري )٣٨٤/ ٨(، التـــاریخ الكبیـــر للبخـــاري )١٦٦/ ٢(األوســـط 

ــــي حــــاتم )١٤٢: ص( / ٧(، الثقــــات البــــن حبــــان )٢٣٠/ ٩(، الجــــرح والتعــــدیل البــــن أب

، )٥٠٢/ ٨(، الكامـــل فـــي ضـــعفاء الرجـــال )١٣٤/ ٣(، المجـــروحین البـــن حبـــان )٦٣٧

ـــدار قطنـــي )٢٦٧: ص(الثقـــات البـــن شـــاهین  = ، )١٣٧/ ٣(، الـــضعفاء والمتروكـــون لل



  
 
 

  
٣٦٧

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

 من سره أن :قال رسول اهللا :  وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت:الحدیث

رواه أبو یعلى، ورواته رواة الصحیح . یسبق الدائب المجتهد فلیكف عن الذنوب

  .إال یوسف بن میمون

  .)١(هو المتعب نفسه في العبادة المجتهد فیها: همزة بعد األلفب]: الدائب[

  :التخریج

ُحدثنا سوید بن  :، فقال)٤٩٥٠(ح)٣٦١/ ٨ (في مسندهیعلى  أخرجه أبو -  ْ ْ َُ َ ُ َ َّ َ
َسعید، حدثنا علي بن مسهر، عن یوسف بن میمون، عن عطاء، عن عائشة  َ ِ ٍ ِ ٍ ِ

َ َ َ َ ُ َ َ َْ ْ َْ ٍ ِ ٍُ َ ُْ ْ ْ ََ ُ َِ ْ ُ ُّ َ َّ

ْقالت ،رضي اهللا عنها َ ِقال رسول الله : َ َّ ُ َُ َ َ:»  َمن سره َأن یسبق الدائب المجتهد َِ َِ ْ ُ َْ َ َ
ِ َّ ْ ْ ُْ َّ َ

ِفلیكف عن الذنوب ُ ُّ ِ َ ََّ ُ رواه أبو یعلى، وفیه یوسف بن میمون، وثقه : وقال الهیثمي» َْ

  . )٢(ابن حبان، وضعفه الجمهور، وبقیة رجاله رجال الصحیح

من طریق إسماعیل بن خلیالي عن علي ن شعب اإلیما وأخرجه البیهقي في - 

ِتفرد به : ، وقال عقبه)بلفظه(،)٦٩٢٩(،)٦٩٢٨(ح)٤٢٨/ ٩(بن مسهر به  ِ َ َََّ
ِیوسف بن میمون، وهو منكر الحدیث ِ

َ ُْ ُ َ ْ ُُ ُ ََ َُ ٍ ْ ُْ ٍَرواه َأبو یعلى بسند : ، وقال البوصیريُ َ ِ َ ْ َ ُ ُ َ َ
ٍضعیف لضعف یوسف بن میمون ُِ َْ ْ َ ُ ُ َ َ

ِ ِ ٍ ِ
ْ)٣(.   

 فیه یوسف بن میمون ، الحدیث بهذا اإلسناد ضعیف: الحدیثالحكم على

 ، والهیثمي في المجمع،َّضعیف، وكذا ضعف الحدیث البوصیري في اإلتحاف

 لكن الحدیث ،وهي نفس العلة التي أعل بها المنذري الحدیث، فكالمه صحیح

 ه، أخرج، سنقوم بدراستهًجاء موقوفا عن عائشة رضي اهللا عنها بسند صحیح

َْأخبرنا سفیان، عن : ، فقال)٦٧( ح)٢٢/ ١ (المبارك في الزهد والرقائقابن  َ َ َُ ْ ُ َ َ ْ
ْحماد، عن إبراهیم، عن عائشة قالت َ ََ َ ِ ِ ٍ

َ َ َ َْ َْ َ ْ
ِ َّمن سره َأن یسبق الدائب المجتهد فلیكف «: َّ َُّ َ َ َْ َْ َ َِ َِ ْ ُ َ

ِ
ْ ْ ُْ َّ َ

ِنفسه عن الذنوب؛ فإنكم لن تلقوا الله ب َِ َ ُ
َّ ُّ

َُ َْ ْ َ ْ ُ َّ َ ِْ ُ َِ ِشيء خیر لكم من قلة الذنوبَ ُ ُّْ َِّ ِ ِ ٍ
ْ ْ ُ َ ٍ َ ْ َ«.  

: ص( وأخرجه أبو داود في الزهد من طریق محمد بن یوسف عن سفیان به - 

  ).بلفظه(،)٣٢٦(ح)٢٨٧
                                                                                                                                           

، )٦١٢: ص(، تقریــــب التهــــذیب )٤٢٦/ ١١(، تهــــذیب التهــــذیب )٤٠١/ ٢(الكاشــــف =

  ).٣٧/ ٢(، )٥٥/ ١(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 

اب التوبــة والزهــد، بــاب الترغیــب فــي التوبــة، والمبــادرة  الترغیــب والترهیــب للمنــذري فــي كتــ- ١

 ).٨(ح)٩٠/ ٤(ٕبها، واتباع السیئة الحسنة 

 ).١٧٥٢٨(ح)٢٠٠/ ١٠( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - ٢

 ).٧٢٢١(ح)٤١٧/ ٧( إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة - ٣



  
 
 

  
٣٦٨

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

َ حدثنا قبیصة، عن سفیان به : وأخرجه هناد بن السري في الزهد فقال-  َ َ َْ َُ َْ ُ ِ ََ َّ)٢ /

  ).بلفظه(، )٤٥٢

  :یث الموقوف على عائشة رضي اهللا عنهاإسناد ابن المبارك للحددراسة 

ُ سفیان: سفیان هو-  َْ ِسعید بن ُ ِْ ُّمسروق، َأبو عبد اهللا الثوري بن َ ِ ْ ْ َ
َّ ِ ِ ْ َ ُ ٍ ُ  هـ، ٩٧ ولد ،ْ

ُّحدث عن َأبي إسحاق السبیعي،  ِ ِْ َِّ َ َ َ وروى عنه ابن المبارك ،وحماد بن أبي سلیمانْ ُ َُ ْ ْ َ َ
الذهبي وابن حجر، زرعة وأبو حاتم و ابن سعد والعجلي وأبو  وثقه ،َوابن مهدي

  .ـ)١( ه١٦١مات 

حماد بن أبي سلیمان أبو إسماعیل الكوفي األشعري، روى عن :  حماد هو- 

وروى عنه الحكم بن عتیبة والثوري وشعبة،  ،سعید بن المسیب، وابراهیم النخعي

هو صدوق، وال یحتج بحدیثه، : كان صدوق اللسان، وقال أبو حاتم: قال شعبة

كثیر الروایة : ٕمستقیم في الفقه، واذا جاء اآلثار شوش، وقال ابن عديهو 

خاصة عن إبراهیم المسند والمقطوع، ورأى إبراهیم، ویحدث عن أبي وائل وعن 

غیرهما بحدیث صالح، ویقع في أحادیثه إفرادات وغرائب، وهو متماسك في 

ًكان مرجئا، ء وىیخط: الحدیث ال بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال
والنسائي، والذهبي، وابن شاهین، وضعفه ابن سعد، ووثقه ابن معین، والعجلي، 

  . )٢(ه١٢٠ وخالصة القول فیه أنه ثقة، مات ،صدوق له أوهام: وقال ابن حجر

، روى عن أنس، وعن عائشة، النخعيأبو عمران إبراهیم بن یزید :  إبراهیم هو- 

أبي داود والنسائي وابن ماجه، كما قال ودخل علیها، وسمع منها كما في سنن 

إبراهیم :  العالئي، وروى عنه األعمش وحماد بن أبي سلیمان، قال أبو زرعة

النخعي علم من أعالم أهل اإلسالم، وفقیه من فقهائهم، وذكره ابن حبان في 

أجمعوا على : الثقات، ووثقه أحمد، والعجلي، وابن سعد، والذهبي، وقال النووي

                                                           

، )١٩٠: ص( الثقـات للعجلــي ،)٣٥٠/ ٦(الطبقـات الكبـرى :  سـفیان الثـوري ترجمتـه فــي- ١

، تقریــــب ]٢٢٩ /٧[، ســــیر أعــــالم النــــبالء )٢٢٥/ ٤(الجــــرح والتعــــدیل البــــن أبــــي حــــاتم 

 ].٢٤٤ص [التهذیب 

، الثقــات )١٤٦/ ٣(الجـرح والتعـدیل البـن أبـي حـاتم :  حمـاد بـن أبـي سـلیمان ترجمتـه فـي- ٢

، )١٣١: ص(، الثقــــات للعجلــــي )٣٢٥/ ٦(، الطبقــــات الكبــــرى )١٦٠/ ٤(البــــن حبــــان 

/ ١(، الكاشــــف )٦٦: ص(، الثقــــات البــــن شــــاهین )٦/ ٣(الكامــــل فــــي ضــــعفاء الرجــــال 

: ص(، تقریــب التهــذیب )١٧/ ٣(، تهــذیب التهــذیب )٥٩٥/ ١(، میــزان االعتــدال )٣٤٩

١٧٨.( 



  
 
 

  
٣٦٩

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

ثقة إال أنه یرسل ویدلس، : جاللته، وبراعته في الفقه، وقال ابن حجر و،توثیقه

وقد ثبتت رؤیته وسماعه وروایته عن عائشة كما في السنن، وكما في طبقات 

المدلسین البن حجر، وعده من المرتبة الثانیة، وقد سبر العلماء أهل المرتبتین 

 ت، فزال ما كنا نخشاه مناألولى والثانیة فوجدوهم أنهم ال یدلسون إال عن الثقا

وأما ارساله فقد صحح العلماء جمیع مراسیله إال مراسیله عن ابن مسعود تدلیسه، 

خالصة القول فیه أنه  فزال ما كنا نخشاه من ارساله، و،فقط كما قال العالئي

  . )١(ه٩٦ثقة، مات 

ٍعائشة بنت َأبي بكر الصدیق:  هي عائشة-  ْ َ َِ ُِ ْ ُ َ َ ُأم المؤمنین،ِ ْ
ِ ِ ْ ُ ِ، َأفقه نساء األمة ُّ ِ َِّ ُ َ ُ َ ْ

َعلى اإلطالق، دخل بها النبي 
ِ َِ َ َ ِ َ ْ َ َ في شوال سنة اثنتین، وهي ابنة تسع، روت ْ َ ََ ٍ ْ

ِ ُِ ََ ْ ْ َ ََ
ِ ِ َ ْ َ

ٍ َّ َ
ُعنه ْعلما كثیرا، طیبا، مباركا فیه، وعن: َْ َ َ ًَ

ِ ِ ِ ِْ ًْ ََ ًُ ًَِّ ََأبیها، وروى عنها كثیر من الصحابة : ْ ْ
ِ

  .)٢( ه٥٨والتابعین، ماتت 

  .)٣( الحدیث بهذا اإلسناد صحیح:الحكم على الحدیث

                                                           

، الثقــات البــن )١٤٤/ ٢(الجــرح والتعــدیل البــن أبــي حــاتم :  إبــراهیم النخعــي ترجمتــه فــي- ١

، ســیر أعــالم )٢٢٧/ ١(، الكاشــف )١٠٤/ ١(ألســماء واللغــات ، تهــذیب ا)٨/ ٤(حبــان 

، الثقــات )٢٨٢/ ٦(،  الطبقــات الكبــرى )٩٥: ص(، تقریــب التهــذیب )٥٢٠/ ٤(النــبالء 

 ).١٤١: ص(، جامع التحصیل )٥٦: ص(للعجلي 

، معرفــة الــصحابة ألبــي ]١٣٨٣ص [أســد الغابــة :  عائــشة رضــي اهللا عنهــا ترجمتهــا فــي- ٢

  ].٣٣٩٢ /٦[نعیم 

ٕالمفهوم من الحدیث أن ترك المنهیات والمحرمات أفضل من فعل النوافـل، واال مـا :  قلت- ٣
الفائدة في شخص یفعل النوافل ویرتكب المحرمات كأكـل الربـا وشـرب الخمـر والزنـا وقتـل 

والظـاهر أن مـا ورد : النفس والسحر إلـى غیـر ذلـك، ومـن ثـم فقـد قـال ابـن رجـب الحنبلـي

ٕات على فعل الطاعات، إنمـا أریـد بـه علـى نوافـل الطاعـات، واال من تفضیل ترك المحرم
فجـــنس األعمـــال الواجبـــات أفــــضل مـــن جـــنس تــــرك المحرمـــات، ألن األعمـــال مقــــصودة 

لذاتها، والمحارم المطلوب عدمها، ولذلك ال تحتاج إلى نیة بخالف األعمال، ولـذلك كـان 

ان اإلسـالم أو بعـضها علـى جنس ترك األعمال قد تكون كفـرا كتـرك التوحیـد، وكتـرك أركـ

جــامع العلــوم والحكــم . مــا ســبق، بخــالف ارتكــاب المنهیــات فإنــه ال یقتــضي الكفــر بنفــسه

)٢٥٣/ ١.( 



  
 
 

  
٣٧٠

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

  اخلامتة
  : والتوصیاتالنتائجأهم وتشتمل على 

  :النتائج: ًأوال

ًمن خالل معایشتي مع الحافظ المنذري حول الرواة المختلف فیهم جرحا 
  :  اتضح لي عدة أمور،، والحكم على أحادیثهمًوتعدیال

أفضل من ألف في الترغیب والترهیب، ولذلك ُیعد الحافظ المنذري رحمه اهللا  -١

إذا ذكرت أحادیث الترغیب والترهیب فینساق الجمیع إلى كتاب المنذري رحمه 

ً وهو الكتاب الذي عرف به، وأصبح مشهورا ومتداوال،اهللا ً  بین الجمیع، لذكره ُ

  . مع حكمه علیه،الحدیث عن الراوي األعلى فقط، وعزوه إلى من أخرجه

 فقد فسر في النماذج ،ذري غریب الحدیث عقب إیراده للحدیثیفسر المن -٢

سكتوا من : أي سكتوا، وقیل: بفتح الراء وتشدید المیم): أرم القوم(التي معنا 

هو المتعب نفسه في : بهمزة بعد األلف): الدائب( وكذا قال في ،،خوف ونحوه

  .العبادة المجتهد فیها

 ، فعطاء بن السائب ثقة اختلط،اًأحیان یجزم في المواطن المختلف فیها -٣

وحماد بن سلمة اختلف فیه العلماء هل روى عن عطاء قبل االختالط أو 

بعده، خاصة وأن حماد قدم إلى البصرة مرتین، مرة في أول حیاته، ومرة في 

 فإن عطاء ،إسناده صحیح إن شاء اهللا: آخره، فیقول المنذري عقب الحدیث

، وقال في )١(اد بن سلمة قبل اختالطهبن السائب ثقة، وقد حدث عنه حم

أبو صالح كاتب اللیث بن سعد على : ترجمة عبد اهللا بن صالح كاتب اللیث

   .)٢( وله مناكیر،صالح الحدیث ،أمواله

 لكن غیر المقبول عدم نسبة ، وهذا ال شيء فیه،استفادة الالحق من السابق -٤

ًمن المنذري كثیرا، ولم ینص الكالم إلى قائله، فقد استفاد الهیثمي في المجمع 
ُعلى ذلك، بل أحیانا یقصر المنذري في التخریج فیتبعه الهیثمي في ذلك،  ً

ًومن یطالع الكتابین معا یرى هذا التطابق الواضح ُ.  

                                                           

 ).٤٤٤/ ٢( الترغیب والترهیب للمنذري - ١

 ).٥٧٣/ ٤( الترغیب والترهیب للمنذري - ٢



  
 
 

  
٣٧١

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

ادر الحدیثیة األصلیة ُ یقدم كتب ابن أبي الدنیا في التخریج على المص-٥

رواه الترمذي في : قال عقبه، ....المسندة، كما في حدیث علیكم بقیام اللیل

كتاب الدعاء من جامعه، وابن أبى الدنیا في كتاب التهجد، وابن خزیمة في 

 ،صحیحه والحاكم، كلهم من روایة عبد اهللا بن صالح كاتب اللیث رحمه اهللا

  .صحیح على شرط البخاري: وقال الحاكم

رج الحدیث من  فقد یخ،ُ یبعد المنذري رحمه اهللا النجعة في تخریج األحادیث-٦

ویترك المصادر  ، كالطبراني وغیرهمصادر متأخرة، ویغلب علیها الضعف،

، والكتب األعلى ، كالصحیحین والسنن األربعة ومسند أحمداألولیة الصحیحة

  .ًسندا، والتي اشترط مؤلفوها الصحة

 خرجه من أبي یعلى والطبراني وهو ،....)ما تحاب رجالن(حدیث : مثال ذلك

  .ان والحاكمعند ابن حب

ال حول وال قوة إال باهللا كنز من كنوز الجنة، خرجه :  تخریجه لحدیث:آخرمثال 

وفیه عطاء بن السائب من الطبراني من حدیث معاذ بن جبل رضي اهللا عنه، 

في حین أن الحدیث في الصحیحین من حدیث أبي موسى  ،مختلف فیه

ن عبادة رضي اهللا األشعري رضي اهللا عنه، وعند الترمذي من حدیث قیس ب

  .حیححدیث حسن ص: عقبهالترمذي عنه، قال 

 واتیانه بالطریق الضعیف لهذا الصحابي، ، عزو الحدیث لصحابي واحد فقط-٧

 عن صحة الحدیث من صحابي آخر، وكان ًویترك الطریق الصحیح، فضال

  .الالئق ترك الضعیف، واإلتیان بالصحیح

ة في صحیحه عن شرحبیل بن سعد وروي ابن خزیم:  قال المنذري:ذلكمثال 

كان رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم یصوم االثنین والخمیس : عن أسامة قال

  .)١(إن هذین الیومین تعرض فیهما األعمال: ویقول

في حین أن هذا الحدیث أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد من حدیث أسامة 

 سعد مختلف فیه، ًأیضا، وعلة الضعف عند ابن خزیمة تكمن في شرحبیل بن

لكن تابعه رواه ثقات عند أبي داود والنسائي وأحمد، عالوة على ذلك فالحیث 

صح من حدیث أبي هریرة رضي اهللا عنه، أخرجه مسلم في صحیحه كما 

  .سبق في التخریج

                                                           

 ).١٢٥/ ٢( الترغیب والترهیب للمنذري - ١



  
 
 

  
٣٧٢

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

 فنراه عند تخریجه ،یعتد المنذري بتصحیح ابن خزیمة وابن حبان والحاكم -٨

  .ً، وأحیانا یقول صححه ابن خزیمة یسكت وال یعقب،للحدیث عنهم

وروي ابن خزیمة في صحیحه عن شرحبیل بن سعد :  قال المنذري:مثال ذلك

كان رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم یصوم االثنین والخمیس : عن أسامة قال

  . )١(إن هذین الیومین تعرض فیهما األعمال: ویقول

رواه أحمد، : ًیانا، فنراه یقولیترك المنذري رحمه اهللا الحكم على الحدیث أح -٩

وفیه ابن لهیعة، ویسكت، وال یبین حال الحدیث من حیث الصحة أو 

  .الضعف

إذا كان : غموض المنذري في بیان مرتبة الحكم على الحدیث، فنراه یقول - ١٠

ًإسناد الحدیث صحیحا أو حسنا أو ما قاربهما صدرته بلفظة عن، وكان : ً

ا قاربه حتي یعود على الحسن، ألن الضمیر أو م: السیاق یقتضي أن یقول

ًیعود على أقرب مذكور لفظا ومعنى، ویكون مقصده بذلك الضعیف الذي 
خاصة وأن الصحیح له مراتب أو ما قاربهما غیر واضح، : ینجبر، لكن قوله

ولعل مقصده ما وضحناه وهو الضعیف الذي  ،تختلف عن مراتب الحسن

لجمعه بین الصحیح والحسن  ،ئرة القبولینجبر، وغرضة وجود الحدیث في دا

  .وأن األحادیث في مجال الترغیب والترهیبخاصة ًمعا، 

لم یلتزم بما اشترطه على نفسه في المقدمة في مسألة الحكم على  - ١١

 وال ،ً، ویكون الحدیث ضعیفا)عن(یصدر الحدیث بلفظ  فنراه ،األحادیث

   .یعقب

 الحدیث به أكثر من علة، كما في  یذكر علة واحدة لضعف الحدیث مع أن- ١٢

أال أدلك على باب من أبواب : قال أن رسول اهللا  حدیث معاذ بن جبل 

  .ال حول وال قوة إال باهللا: وما هو؟ قال: الجنة؟ قال

ٕ واسناده صحیح إن شاء اهللا، فإن عطاء بن ،رواه أحمد والطبراني: قال المنذري
 هذا كالم ،قبل اختالطه، نعمالسائب ثقة، وقد حدث عنه حماد بن سلمة 

 مسعود بن مالك –صحیح، لكن الحدیث به علة أخرى، وهي أن أبا رزین 

  . ً لم یدرك معاذا، فالحدیث فیه انقطاع-األسدي

                                                           

 ).١٢٥/ ٢( الترغیب والترهیب للمنذري - ١



  
 
 

  
٣٧٣

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

لم یستوعب جمیع أحادیث الترغیب والترهیب من كتب السنة التي ذكرها  - ١٣

 لألصبهاني، في مقدمة الترغیب، بل ترك الكثیر حتى من الترغیب والترهیب

 اً ولهذا أغفل شیئ:، حتى قال الناجيمع تصریحه باستیعاب كل ما في الكتاب

 من األصول التي شرط في أول الكتاب استیعابها، یطول إلحاقه في اًكثیر

  ). ١(مواضعه

َّ بین المنذري رحمه اهللا في خاتمة الكتاب سبب التقصیر في بعض - ١٤

، مع أن هذا من طبیعة البشر، الجوانب كالتخریج والحكم على الحدیث

 وقد تم ما أرادنا اهللا به من :فالكمال المطلق هللا وحده، والعصمة لرسله، فقال

هذا اإلمالء المبارك، ونستغفر اهللا سبحانه مما زل به اللسان، أو داخله 

ٕ وامعان ،ذهول، أو غلب علیه نسیان، فإن كل مصنف مع التؤدة والتأني
ن ینفك عن شيء من ذلك، فكیف بالمملي مع النظر، وطول الفكر، قل أ

ضیق وقته، وترادف همومه، واشتغال باله، وغربة وطنه، وغیبة كتبه، وقد 

اتفق إمالء عدة من األبواب في أماكن كان األلیق بها أن تذكر في غیرها، 

وسبب ذلك عدم استحضارها في تلك األماكن، ونذكرها في غیرها، فأملیناه 

ا فهرست األبواب أول الكتاب ألجل ذلك، وكذلك تقدم حسب ما اتفق، وقدمن

ًفي هذا اإلمالء أحادیث كثیرة جدا صحاح، وعلى شرط الشیخین أو أحدهما، 
إسناد جید، أو رواته : ًوحسان لم ننبه على كثیر من ذلك، بل قلت غالبا

ٕثقات، أو رواة الصحیح، أو نحو ذلك، وانما منع من النص على ذلك، تجویز 
 لم تحضرني مع اإلمالء، وكذلك تقدم أحادیث كثیرة غریبة، وشاذة، وجود علة

ً واسنادا لم أتعرض لذكر غرابتها وشذوذهااًمتن ٕ
)٢(.  

 - واهللا أعلم–ّولعل ذلك  ، ختم المنذري كتابه بما ختم به البخاري صحیحه- ١٥

 وقبول العمل، بأن ینتفع بترغیبه الكثیر، كما انتفعت البشریة ،من باب التبرك

 بل ، قد كتب اهللا لترغیبه القبول، فأصبح یعرفه، والحمد هللا،صحیح البخاريب

وینتفع بما فیه العامة والخاصة، وما من خطیب أو واعظ أو مؤلف إال وقد 

ولنختم الكتاب :  فقال رحمه اهللا في خاتمة الكتاب،رجع إلى ترغیب المنذري

قال : قال ریرة بما ختم به البخاري رحمه اهللا كتابه، وهو حدیث أبي ه

                                                           

 )١١٦٢/ ٥( عجالة اإلمالء ط المعارف - ١

 ).٥٦٦/ ٤( الترغیب والترهیب للمنذري - ٢



  
 
 

  
٣٧٤

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

 ثقیلتان في ، خفیفتان على اللسان،كلمتان حبیبتان إلى الرحمن: رسول اهللا 

  .)١(سبحان اهللا وبحمده، سبحان اهللا العظیم: المیزان

  :التوصیات

من خالل معایشتي مع بعض الرواة المختلف فیهم عند المنذري، ودراسة 

ین وطالب العلم الشرعي  فإني أنصح الباحث،أحادیثهم دراسة تطبیقیة عملیة

  :باآلتي

تحت مسمي في علم الحدیث دكتوراه  علمیة ماجستیر ورسائل عمل -١

 ویشمل ،احثینباستدراكات على المنذري في الترغیب، ویقسم الكتاب بین ال

 ، وتراجم للرواة المختلف فیهم، تخریج العلمیة منجمیع النواحياالستدراك 

ت، واألخطاء الموجودة بالكتاب، وبیان التصحیفاوحكم على الحدیث، 

  .فتكون دراسة علمیة أكادیمیة محكمة وموثقةودراسة للغریب، 

 هذا الكتاب، باللجوء إلى الخطباء والوعاظ قبل إلقاء خطبهم ومواعظهم حث -٢

 وبیان درجتها، وهذا ، وتخریجها،لمعرفة األحادیث النبویة التي تخدم خطبته

 عند المنذري في ترغیبه، خاصة وأنها یصعب أن یجده في مكان واحد، إال

 ویترخص في روایتها ماال یترخص في ،أحادیث في الترغیب والترهیب

  .غیرها

 وال ، عمل أبحاث حول علة الضعف التي ذكرها المنذري في سائر كتبه-٣

ًمختصر سنن أبي داود، فكثیرا ما یحكم على أحادیث سنن أبي : سیما منها
  .فیه فالن، ونحو ذلك:  فیقول،الضعفداود، من خالل بیان علة 

َّرحم اهللا تعالى الحافظ المنذري، وأسكنه الفردوس األعلى جزاء ما قدم لخدمة سنة 

                                   .سیدنا رسول اهللا 

رب ا  وا.  

  

                                                           

 ).٥٦٥/ ٤( الترغیب والترهیب للمنذري - ١



  
 
 

  
٣٧٥

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

  فهرس املصادر واملراجع

  . القرآن الكریم-

دار الــوطن للنــشر، ،  للبوصــیري المــسانید العــشرةإتحــاف الخیــرة المهــرة بزوائــد -

  . هـ١٤٢٠ عام، الریاض

  . هـ١٤٠٥، مؤسسة الرسالة بیروت، سنة النشر  للجوزجاني أحوال الرجال-

األولـى، :  الریـاض، الطبعـة–دار الرایـة  ، ألبـي بكـر الـشیباني اآلحاد والمثـاني-

  .م١٩٩١ - هـ ١٤١١

 عــــام،  لبنــــان– بیــــروت ،ار خــــضر، دللــــضیاء المقدســــياألحادیــــث المختــــارة  -

  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠

  . بیروت–دار األندلس للنشر ،  لألزرقيأخبار مكة وما جاء فیها من األثار -

الثالثـــة، : الطبعـــة،  بیـــروت–دار البـــشائر اإلســـالمیة ،  للبخـــارياألدب المفـــرد -

  .م١٩٨٩ – ه١٤٠٩

 –ار الكتـــب العلمیـــة  طبعتـــه د، أســـد الغابـــة فـــي معرفـــة الـــصحابة البـــن األثیـــر-

 .بیروت

 طبعتـــــه دار اإلعـــــالم ،بـــــن عبـــــد البـــــرال االســـــتیعاب فـــــي معرفـــــة األصـــــحاب، -

  . هـ١٤٢٣باألردن، سنة 

 بیــــروت، الطبعــــة – دار الجیــــل  البــــن حجــــر، اإلصــــابة فــــي تمییــــز الــــصحابة-

  . هـ١٤١٢األولى، 

 ،دار الحــدیث لــسبط بــن العجمــي،  االغتبــاط بمــن رمــي مــن الــرواة بــاالختالط-

  .م١٩٨٨ عامالقاهرة، 

 ، المجلـــس األعلـــى للـــشئون اإلســـالمیة البـــن حجـــر إنبـــاء الغمـــر بأبنـــاء العمـــر-

   .هـ١٣٨٩عام مصر، ب

  . لبنان–دار إحیاء التراث العربي، بیروت للباباني،  إیضاح المكنون -

األولـــــى : راث العربـــــي، الطبعـــــةدار إحیـــــاء التـــــ ، البـــــن كثیـــــر البدایـــــة والنهایـــــة-

  . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

  . بیروت– دار المعرفة  للشوكاني، البدر الطالع-



  
 
 

  
٣٧٦

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

االولـى، : السعودیة، الطبعـة- الریاض-دار الهجرة البن الملقن،  البدر المنیر -

  م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

  .صیدا/  لبنان -المكتبة العصریة للسیوطي،  بغیة الوعاة -

 ،دین للطباعــة دار سـعد الــ آبــادي،فیـروز لل البلغـة فــي تـراجم أئمــة النحـو واللغــة-

  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ عام

 عـــام دمـــشق، –بـــن محـــرز، مجمـــع اللغـــة العربیـــة ا روایـــة ، تـــاریخ ابـــن معـــین-

  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥

 عـام مكـة المكرمـة، - مركز البحـث العلمـي ، روایة الدوري- تاریخ ابن معین -

   .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩

 -هــ ١٤٠٧: نـشر دار الكتاب العربـي ببیـروت، سـنة ال للذهبي، تاریخ اإلسالم-

  .م١٩٨٧

 عـــام بیـــروت، – دار الكتـــب العلمیـــة  ألبـــي نعـــیم األصـــبهاني، تـــاریخ أصـــبهان-

  .م١٩٩٠- هـ١٤١٠

  . بیروت– دار الكتب العلمیة ، للخطیب تاریخ بغداد-

هـ ١٤٠١ بیروت، الطبعة الثالثة، –ب عالم الكتدار ،  للجرجاني تاریخ جرجان-

  .م١٩٨١ –

 -هــــــ ١٤١٥ دار الفكـــــر بیـــــروت، ســـــنة النـــــشر، البـــــن عـــــساكر تـــــاریخ دمـــــشق-

  .م١٩٩٥

    . الدكن–دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد  للبخاري،  التاریخ الكبیر-

 هـ ١٤٢٧ عام القاهرة، –الفاروق الحدیثةالبن أبي خیثمة، دار  التاریخ الكبیر -

  . م٢٠٠٦ -

كتبـــة الرشـــد  م ألبـــي زرعـــة العراقـــي، تحفـــة التحـــصیل فـــي ذكـــر رواة المراســـیل-

  .م١٩٩٩ عامبالریاض، 

،  بیــروت–دار الكتــب العلمیــة ،  البــن الجــوزيالتحقیــق فــي أحادیــث الخــالف -

  .ه١٤١٥ عام

 –دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت  ،البـــن شـــاهینالترغیـــب فـــي فـــضائل األعمـــال  -

  . هـ١٤٢٤ عام، لبنان



  
 
 

  
٣٧٧

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

األولــى، :  بیــروت، الطبعــة– دار الكتــب العلمیــة للمنــذري، الترغیــب والترهیــب -

  . هـ١٤١٧

مكتبـة المنـار  البـن حجـر،  تعریف أهل التقـدیس بمراتـب الموصـوفین بالتـدلیس-

  . األردن–

:  األردن، الطبعـة–عمـان ،  بیـروت - دار عمـار البـن حجـر، تغلیق التعلیـق -

  . هـ١٤٠٥األولى، 

 – هــــ ١٤٠٦ ســـوریا، ســـنة النـــشر  دار الرشـــید، البـــن حجـــر، تقریـــب التهـــذیب-

  م١٩٨٦

األولــــى، : الطبعــــة، دار الكتــــاب العربــــي، بیــــروتللنــــووي، التقریــــب والتیــــسیر  -

  . م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥

أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر أبـــو الفـــضل العـــسقالني :  تقریـــب التهـــذیب، تـــألیف-

 ســوریا،  هـــ، تحقیــق محمــد عوامــة، الناشــر دار الرشــید،٨٥٢/ ٧٧٣الــشافعي، 

  .م١٩٨٦ – هـ ١٤٠٦سنة النشر 

  . لبنان–دار الكتب العلمیة، بیروت ،  للنووي واللغاتتهذیب األسماء -

 - هـــــــ ١٤٠٤الطبعــــــة االولــــــى  ،دار الفكــــــر،  البــــــن حجــــــر تهــــــذیب التهــــــذیب-

  .م١٩٨٤

 هــ ١٤٠٠ بیـروت، الطبعـة األولـى، –، مؤسـسة الرسـالة  للمـزي تهذیب الكمال-

  .م١٩٨٠ –

  عـام،روت بیـ-مؤسسة الرسـالة  ،البن ناصر الدین الدمشقي توضیح المشتبه -

  .م١٩٩٣

 - هــ ١٤٠٥ المدینـة المنـورة، الطبعـة األولـى، -مكتبة الـدار  للعجلي،  الثقات-

  .م١٩٨٥

  .م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥دار الفكر، الطبعة األولى،  البن حبان،  الثقات-

 - هــــــ ١٤٠٤ الطبعـــــة االولـــــى ،الـــــدار الـــــسلفیةالبـــــن شـــــاهین، طبـــــع  الثقـــــات -

  .م١٩٨٤

 عــام بیــروت، –عــالم الكتــب  ، للعالئــيلمراســیلجــامع التحــصیل فــي أحكــام ا -

  .م١٩٨٦ – هـ ١٤٠٧



  
 
 

  
٣٧٨

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

ـــوم والحكـــم -  بیـــروت، الطبعـــة –، دار المعرفـــة رجـــب الحنبلـــي البـــن جـــامع العل

  . هـ١٤٠٨األولى، 

 - هــــــ ١٤٢٥األولـــــى : الطبعـــــة، دار الوفـــــاء،  البـــــن وهـــــب المـــــصريالجــــامع -

  . م٢٠٠٥

عـام الهنـد، بالمعـارف العثمانیـة مجلـس دائـرة ،  أبـي حـاتم البـنالجرح والتعـدیل -

  . م١٩٥٢ هـ ١٢٧١

 مكتبــة العبیكــان،  البــن المبــرد، الجــوهر المنــضد فــي متــأخري أصــحاب أحمــد-

   . هـ١٤٢١  عام،الریاض

 بیــروت، الطبعــة –، دار الكتــاب العربــي ألبــي نعــیم األصــبهانيحلیــة األولیــاء  -

  . هـ١٤٠٥الرابعة، 

  . على المكتبة الشاملةمن ، فهرس مخطوطات-خزانة التراث  -

 - هـ ١٤١٨ عام،  بیروت– لبنان - مؤسسة الرسالة للنووي،خالصة األحكام  -

  .م١٩٩٧

  . بیروت–دار المعرفة ،  البن حجرالدرایة في تخریج أحادیث الهدایة -

األولــى، :  بیــروت، الطبعــة– دار المعرفــة ، للكالبــاذي رجــال صــحیح البخــاري-

  . هـ١٤٠٧

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١ عامدار البشائر اإلسالمیة،  ،للكتانيفة  الرسالة المستطر-

  . بیروت–دار الكتب العلمیة ، الزهد البن المبارك -

 هــ ١٤١٤األولى : الطبعة،  حلوان،دار المشكاة ،الزهد ألبي داود السجستاني -

  . م١٩٩٣ -

ِهنـــاد بـــن الـــسريل الزهـــد - َّ : عـــةالطب،  الكویـــت– دار الخلفـــاء للكتـــاب اإلســـالمي ،ََّ

  .ه١٤٠٦األولى، 

 تركیــا، –مكتبــة إرســیكا،  لحــاجي خلیفــة،  ســلم الوصــول إلــى طبقــات الفحــول -

   م٢٠١٠: عام النشر

 عــاممحمــد فــؤاد عبــد البــاقي، :  بیــروت، تحقیــق– ســنن ابــن ماجــه، دار الفكــر -

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

  . بیروت–المكتبة العصریة، صیدا : ،سنن أبي داود -



  
 
 

  
٣٧٩

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

أحمـــد محمـــد شـــاكر وآخـــرون، : لحـــدیث بالقـــاهرة، تحقیـــق ســـنن الترمـــذي، دار ا-

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ عام

 ١٤٢٤األولـى، : الطبعة،  لبنان– مؤسسة الرسالة، بیروت ،قطني سنن الدار -

  . م٢٠٠٤ -هـ 

 عـام ،، مجلس دائرة المعارف النظامیـة الكائنـة فـي الهنـد للبیهقي السنن الكبرى-

  . هـ١٣٤٤

  .م٢٠٠١-هـ ١٤٢١األولى: الطبعة/ سة الرسالةمؤس،  سنن النسائي الكبرى-

عمــــادة البحـــث العلمــــي ألبــــي داود السجـــستاني، ســـؤاالت أبـــي عبیــــد اآلجـــري  -

  .المدینة المنورةب

/  هــــ ١٤٠٥الثالثــة، :  مؤســـسة الرســالة، الطبعــة للــذهبي، ســیر أعــالم النــبالء-

   م١٩٨٥

 عـــــام،  لبنـــــان– دار الكتـــــب العلمیـــــة، بیـــــروت  للعراقـــــي،شـــــرح ألفیـــــة العراقـــــي -

  . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣

ـــــب العلم للبیهقـــــي شـــــعب اإلیمـــــان- ـــــة ، دار الكت ـــــى، –ی  بیـــــروت، الطبعـــــة األول

  .هـ١٤١٠

األولــى : الطبعـة، دار الكتـب العلمیــة،  للفاسـيشـفاء الغـرام بأخبــار البلـد الحــرام -

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١

  .هـ١٤٢٢األولى :  صحیح البخاري، دار طوق النجاة، الطبعة-

 –ه ١٤١٤الثانیــة، : الطبعــة،  بیــروت– مؤســسة الرســالة ،ابــن حبــانصــحیح  -

  .م١٩٩٣

 – هـــــــ ١٣٩٠  عــــــام بیــــــروت،- صــــــحیح ابــــــن خزیمــــــة، المكتــــــب اإلســــــالمي -

  .م١٩٧٠

ــــ ، صــــحیح مــــسلم- محمــــد فــــؤاد :  بیــــروت، تحقیــــق-ي دار إحیــــاء التــــراث العرب

  .الباقيعبد

 عـام،  بیـروت–دار الغـرب اإلسـالمي ،  للفاسـيصلة الخلف بموصول السلف -

  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨



  
 
 

  
٣٨٠

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

،  بیـــــروت–دار الكتـــــاب العربـــــي  ، البـــــن أبـــــي الـــــدنیاالـــــصمت وآداب اللـــــسان -

  .ه١٤١٠األولى، : الطبعة

  .هـ١٣٩٦ عام،  حلب–دار الوعي ، للنسائي الضعفاء والمتروكون -

 هــ ١٤١٣: تـاریخ النـشر، مكتبـة الثقافـة الدینیـة،  البـن كثیـرطبقات الشافعیین -

  . م١٩٩٣ -

:  هجر للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعةدار،  للسبكي طبقات الشافعیة الكبرى-

  هـ، ١٤١٣الثانیة، 

  . بیروت–، دار صادر  البن سعد الطبقات الكبرى-

األولــــى، :  القــــاهرة، الطبعــــة–، مكتبــــة الخــــانجي  البــــن ســــعد الطبقـــات الكبــــرى-

  . م٢٠٠١

  .عة المصریة القدیمةالطب، للعراقيطرح التثریب في شرح التقریب  -

  . بیروت–دار الكتب العلمیة  ، للذهبي العبر في خبر من غبر-

ِعجالة اإلمـالء المتیـسرة مـن التـذنیب - َ ِ
ْعلـى مـا وقـع للحـافظ المنـذري مـن الـوهم  َ َ َ

ِ ِ ِ
َ ََ

َمكتبـة المعــارف،  ألبـي إسـحاق النــاجي»الترغیـب والترهیــب«ِوغیـره فـي كتابــه  َ َ، 

  . م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ عام، الریاض

، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت ، للفاســـي تـــاریخ البلـــد األمـــینيالعقـــد الثمـــین فـــ -

   م١٩٩٨األولى، : الطبعة

ـــل البـــن أبـــي حـــاتم -  - هــــ ١٤٢٧األولـــى، : الطبعـــة، مطـــابع الحمیـــضي، العل

  . م٢٠٠٦

ــــة  للعظــــیم آبــــاديعــــون المعبــــود شــــرح ســــنن أبــــي داود -  –، دار الكتــــب العلمی

  . هـ١٤١٥ عام، بیروت

: الطبعــة،  مكــة المكرمــة-جامعــة أم القــرى ،  إلبــراهیم الحربــيغریــب الحــدیث -

  .ه١٤٠٥األولى، 

  عـــامدار الرشـــید بـــالجزائر، ، البـــن حجـــر فـــتح البـــاري شـــرح صـــحیح البخـــاري-

  .م٢٠٠٠

 مــصر، –مكتبــة الــسنة : ، الناشــرللــسخاويفــتح المغیــث بــشرح الفیــة الحــدیث  -

  .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤ عام



  
 
 

  
٣٨١

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

  . بیروت–دار الغرب اإلسالمي للكتاني، ارس فهرس الفه -

 األولــــــى:  بیــــــروت، الطبعــــــة–، دار صــــــادر  لــــــصالح الــــــدین فــــــوات الوفیــــــات-

  .هـ١٩٧٣

  .المكتبة العلمیةألفیة السیوطي في علم الحدیث،  -

الثانیـة، :  الطبعـة- مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزیع، الریاض ،ألفیة العراقي -

  . هـ١٤٢٨

 هــ ١٤١٣ دار القبلة للثقافة االسالمیة، جدة، الطبعة االولى ذهبي،لل الكاشف -

  .م١٩٩٢ -

األولــى، : المكتبــة العــصریة، الطبعــة للعجلــوني، كــشف الخفــاء ومزیــل اإللبــاس -

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠

  .م١٩٤١: تاریخ النشر،  بغداد–مكتبة المثنى لحاجي خلیفة، كشف الظنون -

 مكتبــة النهــضة العربیــة،  للحلبــي،دیث الكــشف الحثیــث عمــن رمــي بوضــع الحــ-

  . هـ١٤٠٧ عام

 دار الفكــــر، بیــــروت، ســــنة النــــشر  البــــن عــــدي، الكامــــل فــــي ضــــعفاء الرجــــال-

  .م١٩٨٨ – هـ ١٤٠٩

 :األولـــى: الطبعـــة،  دار المـــأمون ـ بیـــروت البـــن الكیـــال، الكواكـــب النیـــرات -

  .م١٩٨١

 :ة الثالثــــة بیــــروت، الطبعــــ–مؤســــسة األعلمــــي  البــــن حجــــر،  لــــسان المیــــزان-

  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

  .هـ١٣٩٦األولى، :  حلب، الطبعة–دار الوعي  ، البن حبان المجروحین-

  . هـ١٤١٢ -دار الفكر، بیروت  للهیثمي،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد-

  .دار الفكر: الناشر للنووي، المجموع شرح المهذب -

 -هــ ١٤١٧األولـى، : عـةالطب،  القـاهرة–مكتبة الخانجي  للعالئي، المختلطین -

  .م١٩٩٦

، أحمــد بــن عبــد الــرحیم بــن الحــسین الكــردي ثــم المــصري: المؤلــف،  المدلــسین-

د رفعـت فـوزي : المحقـق، )هــ٨٢٦: المتـوفى(زرعة ولي الدین، ابن العراقـي أبو

  .م١٩٩٥هـ، ١٤١٥األولى : الطبعة دار الوفاء: الناشر عبد المطلب،



  
 
 

  
٣٨٢

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

ـــدین ال  مـــسالك األبـــصار- ـــافي، أبـــو ظبـــي، ،عمـــريلـــشهاب ال  عـــام المجمـــع الثق

  . هـ١٤٢٣

 عـــــام بیـــــروت، –دار الكتـــــب العلمیـــــة  ، للحـــــاكمالمــــستدرك علـــــى الـــــصحیحین -

  .م١٩٩٠ - هـ ١٤١١

 دمــشق، الطبعــة األولــى، –، دار المــأمون للتــراث  الموصــلي مــسند أبــي یعلــى-

  .م١٩٨٤ – هـ ١٤٠٤

 - هــ ١٤١٦األولـى، : ةالطبعـ،  القـاهرة–دار الحـدیث  مسند أحمد بن حنبـل، -

   م١٩٩٥

  .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠الثانیة :  مسند أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، الطبعة-

 الطبعـــــة األولـــــى - المدینـــــة المنـــــورة - العلـــــوم والحكـــــم  مكتبـــــة، مـــــسند البـــــزار-

  .هـ١٤٠٩

 : بیــــــروت، الطبعـــــة األولــــــى–مؤســـــسة الرســـــالة  للطبرانــــــي،  مـــــسند الـــــشامیین-

  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥

 –ه ١٤٠٨األولـــى، : الطبعـــة،  القـــاهرة–مكتبـــة الـــسنة ، مـــسند عبـــد بـــن حمید-

  .م١٩٨٨

 هــ ١٤١١ ، عـام المنـصورة–دار الوفـاءالبن حبان، مشاهیر علماء األمصار  -

  . م١٩٩١ -

 بیـــروت، –دار العربیـــة  للبوصـــیري، مـــصباح الزجاجـــة فـــي زوائـــد ابـــن ماجـــه -

  . هـ١٤٠٣الثانیة، : الطبعة

  .ه١٤٠٩األولى، : الطبعة،  الریاض–مكتبة الرشد شیبة،  مصنف ابن أبي -

األولــــى، : الطبعـــة،  الــــسعودیة-دار العاصـــمةالبــــن حجـــر، المطالـــب العالیـــة  -

  .هـ١٤١٩

األولـــــى، :  الكویـــــت، الطبعـــــة–مكتبـــــة دار البیـــــان  للبغـــــوي،  معجــــم الـــــصحابة-

   م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١

األولــــى، :  آبـــاد، الطبعــــة فیــــصل-، إدارة العلـــوم األثریــــة  ألبــــي یعلــــىالمعجـــم -

  .ه١٤٠٧

  . هـ١٤١٥ القاهرة، -دار الحرمین  للطبراني،  المعجم األوسط-



  
 
 

  
٣٨٣

  ان ا  اد اول   ارات
ا  ريا  لب اأ وا  

 الموصــل، الطبعــة الثانیــة، –مكتبــة العلــوم والحكــم  للطبرانــي،  المعجــم الكبیــر-

  .م١٩٨٣ – هـ ١٤٠٤

هـ ١٤١٩ عام الریاض، –، دار الوطن  ألبي نعیم األصبهاني معرفة الصحابة-

  . م١٩٩٨ -

 -هــــ ١٤١٥ســـنة النــشر /  مكتبــة طبریــةللعراقـــي، المغنــي عــن حمـــل األســفار -

  .م١٩٩٥

األولــى، :  بیــروت، الطبعــة–دار الكتــاب العربــي للــسخاوي،  المقاصــد الحــسنة -

  م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥

،  بیـــروت– ســـوریا، دار الفكـــر المعاصـــر - دار الفكـــر مقدمـــة ابـــن الـــصالح، -

   .هـ١٤٠٦ عام

: الطبعـة،  الـسعودیة–دار فـواز للنـشر  البـن الملقـن، دیثالمقنع في علوم الحـ -

  .هـ١٤١٣األولى، 

األولــى، : الطبعــة،  الزرقــاء–مكتبــة المنــار  مــن تكلــم فیــه وهــو موثــق للــذهبي، -

  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

  . لبنان– طبعة  دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت للذهبي، میزان االعتدال -

  . دار الكتب، مصر،بن تغري بردي ال والقاهرة النجوم الزاهرة في ملوك مصر-

  . لبنان–دار إحیاء التراث العربي بیروت ، اباني البغدادي للب هدیة العارفین-

 -هــــــــ١٤٢٠ - بیـــــــروت - دار إحیـــــــاء التـــــــراث  للـــــــصفدي، الـــــــوافي بالوفیـــــــات-

   .م٢٠٠٠


