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 ملخص باللغة العربية
 م.د. خلدون نوري إمساعيل  

وقال عنهم ابن حجر في كتابه" ، تناولت فيه الرواة الذين وثقهم الذهبي في كتابه "الكاشف"
بعض مروياتهم عند ابن ماجه والنسائي، واقتصرت الدراسة على وكانت الدراسة على ، "مقبول": التقريب"

بعض النماذج من رواة السنن البن ماجه، والنسائي، سواء الذين انفردوا بالرواية عنهم، أو الذين اتفقوا عليهم، 
 إذ أني أعرض قول اإلمامين مع أقوال النَّقاد، ومدى موافقة ابن حجر لما وثقه الذهبي، واستخلصت حكم كل

وجاء  راٍو، ودرجة حديثه مما قاله نقاد علم الجرح والتعديل، والذي ُيعد من أهم العلوم في معرفة أحوال الرواة.
والثاني: ما  تناولت فيه ما اتفق ابن ماجه والنسائي بالرواية عنه.: األول البحث في مقدمة وثالثة مباحث:

ثم الخاتمة استودعت فيها أهم النتائج  ائي بالرواية عنه.والثالث: ما انفرد النس انفرد ابن ماجه بالرواية عنه.
وقمت في دراستي بترجمت  التي تمخضت من الدراسة، ثم ثبت المصادر والمراجع، وفهرست الموضوعات.

وثالثة منهم ما انفرد به ابن ماجه، ، )خمسة عشر راويًا(، ثالث منهم ما اتفق ابن ماجة والنسائي بالرواية عنه
، وأوضحت كذلك، "مقبول": كما إني بينت مراد ابن حجر)رحمه اهلل( في قوله نفرد به النسائي.وثالثة من ا

 وليس مجهول الحال.، "مجهول"، والذي كان مراده جهالة الحال، أي "المستور": مراد ابن القطان في قوله
  الذهبي وابن حجر –الواحد  الراوي -التوثيق تعارض : الكلمات المفتاحية

CONFLICT OF AUTHENTICATION IN THE NARRATOR OF 
THE TWO IMAMS OF ALDHAHABII  AND IBN HAJAR IN 

SUNAN IBN MAJAH AND  AL-NASA'I 
Teacher Dr. Khaldoon N. E'same'eel 

Summary: 
Title of the research (conflict of authentication in the narrator of the two imams of aldhahabii  and 

Ibn Hajar in Sunan Ibn Majah and  al-Nasa'i(. In which the narrators who were documented by the 

aldhahabiu  in his books "Kashif", and Ibn Hajar said in his book "convergence": "acceptable", and 

the study on some Merawiat Ibn Majah and al-Nasa'i.  The study was limited to some models of the 

narrators of the Sunan to Ibn Majah, and al-Nasa'i  whether they were alone in the narration, or 

agreed to them, as I offer the words of the imams with the words of the critics, and the extent of 

approval of Ibn Hajar and documented by the aldhahabiu, Critics of the science of wound and 

modification, which is one of the most important science in knowing the conditions of narrators. The 

research came in an introduction and three questions:  The first: I dealt with what was agreed by 

the narration of Ibn Majah and al-Nasa'i.  And the second: only narrated by Ibn Majah.  And the 

third: It is only narrated by the al-Nasa'i.  The conclusion was then summarized in the most 

important results that emerged from the study, and then proven sources and references, and the 

index of topics.  During my studies, I translated fifteen narrations, three of which Ibn Majah and al-

Nasa'i agreed to narrate about him. Three of them were narrated by Ibn Majah. 

Keywords: Documentation Conflicts - Narrator - Al-Zahabi and Ibn Hajar 
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 : املقدمة

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على رسوله األمين، وعلى آله 
 ، وبعد ..واصحابه أجمعين

الذين ، فإن اهلل تعالى حفظ السنة النبوية المطهرة بتسخير علماء الحديث لها
والنفيس من أموالهم وأوقاتهم وكل ما ملكوا، ليحفظوها من الدس والتحريف، بذلوا الغالي 

واختالط صحيحها بسقيمها، وقد بيَّنوا لنا مراتب الرواة جرحًا وتعدياًل، ومن الذي تقبل 
ايته لالعتبار، وما دون ذلك، عند روايته مطلقًا، ومن ال تقبل مطلقًا، ومن تكون رو 

الذهبي وابن  لذا اخترت أن اكتب في هذا المجال وهما، لفي هذا المجا إمامين بارعين
ا لكل كتابً  اخترتو ، الجرح والتعديل وهما من أبرز علماءحجر )رحمهما اهلل تعالى(، 

ألقارن ، وتقريب التهذيب لإلمام ابن حجر، منهما هما: كتاب الكاشف لإلمام الذهبي
ن اختلف الذهبي مع ابن حجر اخترت بعض الرواة الذيو  بينهما في الحكم على الرواة،

)ثقة( وعارضه ابن حجر بقوله ) مقبول( : في توثيقهم والسيما إذا قال الذهبي في الراوي
في سنن ابن ماجه  ،)تعارض التوثيق في الراوي الواحد عند الذهبي وابن حجر: وأسميته
مين، وذلك اإلما عندألصل إلى نتيجة نهائية في هؤالء الرواة المختلف فيهم ، (والنسائي

مقارنتها بقوليهما، ، و جرحًا وتعديالً من خالل جمع ما أمكن جمعه من أقوال العلماء 
 .دراسة مروياتهم لتكون الدراسة أضبط وأتقن في الحكم   وكذلك 

 :منهجي في البحث
: اعتمدت منهج االستقراء التام في جمع ما يتعلق بجمع الرواة ومروياتهمأوال: 

وقال عنهم ابن حجر في كتابه ، فيهم الذهبي في كتابه " الكاشف " ثقةالرواة الذين قال 
استعنت بالمنهج الوصفي  مَّ "تقريب التهذيب" مقبول، وكذلك جمع مروياتهم، ومن ث  

عرفة خالصة القول في كل والنقدي في عرض أقوال النقاد في الرواة والترجيح بينهما لم
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، وأدخلت والنسائي بعد ذلك قمت باختيار نماذج لبعض الرواة من سنن ابن ماجه راٍو، 
 لكثرة الرواة ومروياتهم.، هذه المرويات في دراسة تطبيقية مختصرة

د سبقني لم أترجم لإلمامين الذهبي وابن حجر )رحمهما اهلل( لشهرتهما وقو 
كتابيهما "الكاشف،  والحظت أن هناك دراسات مستفيضة عن، ممن كتب عنهما الكثير

 .هما عند االختصار ألنني قد أضر ب، لهذا لم أخض فيهما، والتقريب"
ذكر أ ابن ماجه والنَّسائي: عند تخريج الحديث من سنن ما يتعلق بالتخريجثانيا: 

ذا وجدت الحديث في غيرهما أكتفي  الجزء والصفحة والكتاب والباب ورقم الحديث، وا 
وقد توسعت في تخريج  إال في الصحيحين، الحديث،بذكر الجزء والصفحة ورقم 

 الحديث سواء كان في الكتب الستة أو التسعة، وغيرهما.
ثم اتبعه بذكر المتابعات في التخريج، ، : أذكر الحديثما يتعلق بالحديثثالثا: 

وربما أخالف ذلك نادرًا، كأن يكون في الحديث علة، فأذكر قول المصنف فيه، أو اذكر 
 السماع وما شابه، ثم أحيل نقطة االشتراك بقولي )به(.تصريح 

ذكر اسمه فأ للراوي الذي هو أصل الدراسة، : أترجمما يتعلق بترجمة الرواةرابعا: 
على كتاب تقريب التهذيب، فإن لم أجد فكتاب الكاشف  توكنيته ونسبه ووفاته، واعتمد
أني توسعت في أقوال ما ه، ممن اشترك معه في االسم، ك. مع تمييز الراوي عن غير 

 النقاد جرحًا وتعدياًل في الراوي من أجل الوصول إلى خالصة الحكم فيه.
: ترجمت لبعض األعالم الذين ليسوا من أصل ما يتعلق بتراجم األعالمخامسا: 

أذكر أنه صحابي فقط، الدراسة، كالصحابة غير المشهورين فأكتفي بذكر اسمه وكنيته و 
 فين الوارد ذكرهم في البحث للعلم بهم ليس إال.ترجمت لبعض المصنكما 

حديث في الصحيحين، أو ال وجدت: إذا ما يتعلق بالحكم على الحديثسادسا: 
ذا كان الحديث خارج الصحيحين ذكرت حكمه ورتبته، ثم ، ذكر حكمهاحدهما لم أ وا 



 

  
333 

8 

كان قد نقلت ما تيسر لي من أحكام العلماء عليه، وناقشت بعضها أحيانًا، السيما إذا 
 .نها صححه البعض، وضعفه آخرون، وبينت الراجح م

استعنت ببيان غريب ألفاظ الحديث من  :ما يتعلق بغريب الحديثسابعا: 
 .مضانها والشروح ومعاجم اللغة 

اكتفيت في الحاشية بذكر اسم الكتاب ومؤلفه والجزء والصفحة ورقم الحديث ،أو 
 ثبت المصادر والمراجع. الترجمة، وأرجأت بطاقة الكتاب وذكرها في

 وأخيرًا هذا ما تيسر لي بحثه وكتابته، سائاًل المولى سبحانه أن أكون قد وفقت
 . ونعم المولى والنصير نعم المستعان فيما كتبت إنَّه 

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
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 : املبحث األول 
 مبالرواية عنه، والنَّسائّي ابن َماَجهاتفق  الرواة الذين

 :الراوي األول
، بكر ، وقد ُينسب إلى جده، أبي(3)ُمحّمد بُن َسعيد بن يَزيد إبراهيم التُّسَتريُّ 

 .(3)ه353، ومات سنة (3)وهو من صغار العاشرة، نزيل البصرة
ه أربعة أحاديث،أخرج له  وسأكتفي بدراسة حدثين  والّنسائّي حديثًا واحداً  ابن م اج 

 فقط .
 :األول الحديث

حّدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري، حّدثنا : قال اإلمام ابن ماجه
هم يل بن مرزوق(3)الفضل بن الُموفق أبو الج  ، عن أبي (6)، عن عطية(5)، حدثنا ُفض 

: )من خرج من بيته إلى الصالة فقال: اللهم ، قال: قال رسول اهلل  سعيد الخدري
فإني لم أخرج أشرًا، وال ، السائلين عليك، وأسألك بحق ممشاي هذاإني أسألك بحق 

بطرًا، والرياًء وال سمعًة، وخرجت إتقاء ُسخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن ُتعيذني من 
أقبل اهلل عليه بوجهه أو ، النَّار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه ال يغفر الذنوب إال أنت

 .(7)استغفر له سبعون ألف ملك(
                                                 

 (. 737، )3/53: التستري: نسبة إلى ُتست ر من بالد خوزستان، األنساب للسمعاني (3)
 . (5135، )373تقريب التهذيب البن حجر:  (3)
 . (333، )5/3337تاريخ اإلسالم للذهبي:  (3)
هم الكوفي، من صغار التاسعة، قال فيه ابن حجر:  (3) الفضل بن الموفق بن أبي المتَّئد الثقفي، أبو الج 

 . (5333، )337تقريب التهذيب البن حجر: ، ضعيف
قاشي الكوفي، من السابعة، مات بحدود) (5) (، ينظر تقريب التهذيب البن 63أبو عبد الرحمن األغر الرَّ

 . (5337، )337حجر: 
 :أبو الحسن الكوفي، كان كثير التدليس، وهو ضعيف، ينظر، طية بن سعد بن ُجنادة الع وفي الجدليع (6)

 . (333، )7/336: (، وتهذيب التهذيب البن حجر3636) ،313تقريب التهذيب البن حجر: 
بهذا : قلت، كتاب المساجد والجماعات، باب: المشي إلى الصالة، (777) ،3/317سنن ابن ماجه:  (7)

، اإلسناد تكون رواية ابن ماجه ضعيفة، وضعفه واضح جلي، فالحديث مسلسل بالضعفاء وفيه مقال
 . 3/337: ينظر جامع األصول
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 : الحديث تخريج
، وابن خزيمة من طريق آدم بن أبي (3)أخرجه اإلمام أحمد بن حنبل عن يزيد

، عن عبد اهلل بن (3)، والطبراني عن بشر بن موسى(3)عن ُسليم بن حيَّان، (3)إياس
، عن ابن (6)، وابن بشران من طريق محمد بن يحيى بن ُضر يس(5)صالح العجلي

 وابن الفضل( جميعهم عن فضيل بن مرزوق به.، ) يزيد وسليم وعبد اهلل (7)فضيل
 وأخرجه الشجري من طريق محمد بن بكير، عن ع مرو بن ع طية؛ كالهما

  )فضيل بن مرزوق، وع مرو بن ع طية( عن ع طية الع وفي، عن أبي سعيد الخدري
أحسبه قد : قال ، وعند أحمد بن حنبل قال عطية: "فقلت لفضيل: رفعه؟(7)بنحوه
 .(1)رفعه"

                                                 

(هـ، تقريب 336يزيد بن هارون بن زاذان السَّلمي موالهم، أبو خالد الواسطي، ثقة عابد متقن، توفي سنة) (3)
 . (33356، )37/337احمد بن حنبل:  وانظر مسند اإلمام، (7771)636التهذيب البن حجر:

(، 33) عبد الرحمن العسقالني، أصله من خرسان، وكنيته ابو الحسن، ثقة عابد، من التاسعة مات سنة (3)
 (.333، )76 تقريب التهذيب البن حجر:

التوحيد  :نظريو ، (3533، )331سليم بن حيان الهذلي، البصري، ثقة، من السابعة، تقريب التهذيب:  (3)
 . 3/33بن خزيمة: ال

األسدي، أبو علي بن صالح بن شيخ بن ع ميرة البغدادي، كان ثقة متحشمًا كثير الرواية، عاش ثماٍن  (3)
 3/366وتسعين سنة، ينظر شذرات الذهب في أخبار من ذهب البن العماد الحنبلي: 

 337التهذيب البن حجر:  تقريب، ثقة من التاسعة، ولم يثبت أن البخاري خّرج له، ابن مسلم العجلي (5)
 . (333، )3/331وانظر الدعاء للطبراني: ، (3371)

ريس، الحافظ أبو عبد اهلل البجلي الرازي، محّدث الرَّي، جمع وصّنف (6) ، محمد بن أيوب بن يحيى الضُّ
 . 3/317وكان ثقة، ينظر شذرات الذهب في أخبار من ذهب البن العماد الحنبلي: 

بي موالهمأبو عبد الرحمن ا (7) هـ، 315 من التاسعة، مات سنة، لكوفي محمد بن ضيل بن غزوان الضَّ
 . (753، )3/335: أمالي بن بشران :نظريو ، (6337) ،533: تقريب التهذيب

 . (3373، )3/333ترتيب اآلمالي الخميسية للشجري:  (7)
 . (33356، )37/337مسند اإلمام احمد بن حنبل: (1)
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عن أبي ، عن ُفضيل بن مرزوق، عن ع طية، عن وكيع، وأخرجه ابن أبي شيبة
 .(3)موقوفًا بمثله  سعيد الخدري

 : الحكم على الحديث
من الرابعة ولم يصرح ، ضعيف ويدلس، ألن فيه ع طية بن سعد، إسناده ضعيف

وأما ، يهم وكذلك فيه ُفضيل بن مرزوق، ثقة، بالسَّماع فضاًل عن أنه لم ُيتابع في حديثه
الفضل بن الموفق ففيه ضعف أيضًا، ومحمد بن يزيد بن سعيد التستري، وهو مقبول، 

يبقى ع طية ، كما في التخريج، وقد توبع فيه فضيل والفضل ومحمد، وسنأتي اليه الحقاً 
 فاإلسناد ألجله يبقى ضعيفًا.، العوفي الذي عليه مدار الحديث، فلم يتابع وهو ضعيف

"وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء، عطية هو العوفي، وفضيل بن قال البوصيري: 
مرزوق، والفضل بن الموفق كلهم ضعفاء، لكن ما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن 

 .(3)طريق ُفضيل بن مرزوق، فهو صحيح عنده"
عن ُفصيل ، وعن طريق وكيع، وجاء الحديث موقوفًا كما هو مبين في التخريج

وهو ضعيف اإلسناد؛ ألن مداره ، بن مرزوق ،عن ع طية، عن أبي سعيد الخدري 
 قال أبو حاتم الرَّازي: "الموقوف أشبه" واهلل تعالى أعلم.، وهو ضعيف، على عطية
 :أما الراوي محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم موضوع دراستنا فقد 
 (3)حجر: مقبول ، وقال عنه ابن(3)ثقة: قال عنه الذهبي. 

لم أقف على من جرَّحه أو عدَّله من نّقاد الحديث، إال ابن  :أقوال النقاد فيه
 .(6)، وروى عنه جمع(5)حبان في الثقات

                                                 

 (. 31333، )6/35مصنف ابن أبي شيبة:  (3)
 . (315، )3/17مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري:  (3)
 . (3775)، 3/375الكاشف للذهبي:  (3)
 . (5135)، 373تقريب التهذيب البن حجر:  (3)
 . (35633)، 1/333: الثقات البن حبان (5)
 . (5337)، 35/373تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي:  (6)
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 واهلل تعالى أعلم. ، مقبول كما قال ابن حجر: خالصة القول
 الحديث الثاني:

، قال: حّدثنا محمد بن يزيد بن (3)قال  اإلمام الّنسائي: أخبرنا زكريا بن يحيى
عفر(3)إبراهيم، قال: حّدثنا عبد اهلل بن ُحمران : حّدثنا عبُد الحميد بن ج  ، عن (3)، قال 

ل م ة(3)األسود ابن العالء ، عن أبي س 
 : أن رسول اهلل  (6)، عن رافع بن ُخديج(5)

ال ق ة، والُمز اب نة  .(7()7)نهى عن الُمح 
  

                                                 

من الثانية عشر، توفي ، ثقة حافظ، زكريا بن يحيى بن إياس بن سلمة، أبو عبد الرحمن، نزيل دمشق (3)
 . (3337، )336هـ، تقريب التهذيب البن حجر: 371 سنة

تقريب ، هـ336أو 335صدوق يخطئ قلياًل، من التاسعة، مات سنة ، أبو عبد الرحمن بن حمران (3)
 . (3373) 333جر: التهذيب البن ح

من ، عبد الحميد بن جعفر بن عبد اهلل بن الحكم بن رافع األنصاري، صدوق رمي بالقدر، وربما وهم (3)
وتقريب التهذيب البن حجر: ، (353) 3/333تاريخ اإلسالم للذهبي: ، هـ353 السادسة، مات سنة

333 (3756) . 
األسود بن العالء بن جارية الثقفي، يقال له: ُسويد، ثقة، من السادسة، تقريب التهذيب البن حجر:  (3)

333( ،535) . 
أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف الّزهري المدني، قيل اسمه: عبد اهلل، وقيل إسماعيل، ثقة مكثر، من  (5)

 . (7333، )635 ، تقريب التهذيب البن حجر:ه333هـ، وقيل 13 الثالثة، مات سنة
معرفة الصحابة ألبي ، بالمدينة ه73 أبو عبد اهلل بن رافع بن ع دي بن زيد بن ُجشم بن حارثة مات سنة (6)

 . 3/3333: نعيم
، وهي التربة الطيبة الخالصة، والحقل هو القراح من األرض، وهي المزارعة بالثلث والربع: المحالقة (7)

 ينظر الفائق في غريب الحديث ألبي القاسم الزمخشري:، النخل بالتمربيع التمر في رؤوس : والمزابنة
 . 3/336والنهاية في غريب الحديث البن األثير: ، 3/317

 . كتاب المزارعة، ذكر األحاديث المختلفة في النهي عن كراء األرض، (3776، )7/31سنن الّنسائّي:  (7)
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 تخريج الحديث :
عن أبي األحوص، عن طارق بن عبد ، عن ه نَّاد بن الّسري، أخرجه ابن ماجه

 .(3)الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج مرفوعاً 
النسائي أيضًا، من طريق ابن القاسم، عن مالك، عن ابن شهاب، عن  وأخرجه

أخرجه ،  ، وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص(3)سعيد بن المسيب مرسالً 
 .(3)النسائي من طريق سعيد بن المسيب عنه

 الحكم على الحديث:
سناده إلى الصحيح إسناده حسن، فيه عبد اهلل بن ُحمران، وهو صدوق، ويرتقي إ

 وكانت متابعةعبد اهلل بم حمران من قبل هنَّاد متابعة قاصرة،  متابعة فيه لغيره، فقد تم 
 محمد بن يزيد التُّست رّي من قبل ابن ماجه متابعة قاصرة أيضًا.

 .(3)األلباني كما قال صحيح  والحديث
 .(5)، مولى عثمان المدني، من السادسةرشيُمحمد بن يوسف الق: لراوي الثانيا

 حديثًا آخر . حديثًا واحدًا،  والنَّسائي ابن ماجه أخرج له
  

                                                 

 . ت، باب: المزابنة والمحالقةالتجارا: (، كتاب3367) ،3/763سنن ابن ماجه:  (3)
كتاب المزارعة، باب: ذكر االحاديث المختلفة في النهي عن كراء ، (3713، )7/33سنن النسائي:  (3)

 . األرض
 (. 3713) 7/33: المصدر نفسه (3)
 . (3736، )3/76مشكاة المصابيح للتبريزي:  (3)
 . (6336)، 535: تقريب التهذيب البن حجر (5)
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 : الحديث األول
رم ل ة بن يحيىقال  اإلمام  ه: حدَّثنا ح  ابن م اج 

، (3)، حدَّثنا عبد اهلل بن وهب(3)
، عن محمد بن يوسف مولى عثمان (3)، عن ابن أبي فروة(3)أخبرنا عبد الجبار بن عمر

)م ن أد رك ه اآلذ ان في  :، قال  رسول اهلل ، عن عثمان (5)بن عفان، عن أبيه
ِلحاجٍة، و ُهو  ال  ُيريُد الرَّجع ة، ف ُهو ُمن افٌق(الم سِجِد، ثُمَّ خ رج  ل ْم يخُرْج 

(6). 
 تخريج الحديث..

وأخرجه أبو نعيم، من طريق ، إنفرد به ابن ماجه دون أصحاب الكتب الّستة
عبد الجبار بن عمر، عن إسحاق بن عبد اهلل بن أبي فروة، عن محمد بن يوسف، عن 

 .(7)بمثله  أبيه، عن عثمان بن عفان

                                                 

يِبيُّ المصري، صاحب الشافعي، صدوق، من الحادية عشر (3) ، حرملة بن يحيى بن عمران، أبو حفص التُّج 
 . (3375،)356، تقريب التهذيب البن حجر: ه33 مات سنة

الحافظ، من كبار ، عبد اهلل بن وهب بن مسلم القرشي، موالهم، أبو محمد المصري، الفقيه العابد (3)
 . (3613) ،337تقريب التهذيب البن حجر:  هـ،317 التاسعة، مات سنة

"ضعيف، وقال في  هـ، قال  ابن معين:63من السابعة مات بعد ، عبد الجبار بن عمر األيلي، موالهم (3)
"ليس بالقوي عندهم،  ابن المديني: "لم يكن بشيء"، وقال البخاري: موضع آخر: ليس بشيء"، وقال

سؤالت  :سعد"، قلت: وهو ضعيف كما قال عنه ُجّل النقاد، ينظرعنده مناكير، ولم يوثقه أحد إال ابن 
(، 3773، )3/366 (، والتاريخ الكبير البن أبي خيثمة:333) ،3/357 ابن الجنيد ليحيى ابن معين:

(، 3333، )3/376(، والتاريخ األوسط للبخاري: 733، )3/365وتاريخ ابن معين رواية الدوري: 
 . (3733، )333: (، وتقريب التهذيب البن حجر3313، )7/363والطبقات البن سعد: 

، تقريب ه33 إسحاق بن عبد اهلل بن أبي فروة األموي، موالهم، المدني، متروك، من الرابعة، مات سنة (3)
 . (367) ،333: التهذيب البن حجر

 . سبق ترجمته، يوسف القرشي (5)
ه:  (6)  . فيه، باب: إذا أذن وأنت في المسجد فال تخرج(، كتاب اآلذان والسنة 733، )3/373سنن ابن م اج 
 . (63، )13: صفة المنافق ونعت المنافقين ألبي نعيم (7)
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، من طريق عبد الجبار بن عمر، عن إسحاق (3)، والمزي(3)ابن ع ديوأخرجه 
بن عبد اهلل بن أبي فروة،عن محمد بن يوسف، عن أبيه، عن ع مرو بن عثمان بن 

 بمثله.  عفان، عن ابيه عثمان بن عفان
 الحكم على الحديث ..

 :إسناده ضعيف جدًا، لما فيه من العلل
،  اختلف فيه على ُيوسف القرشي، فروي مرة عنه، عن عثمان بن عفان: أوالً 

، كما هو ظاهر  ومرة عنه عن ع مرو بن عثمان بن عفان، عن أبيه عثمان بن عفان
 في تخريج الحديث.

 ثانيًا: في إسناده عبد الجبار بن عمر األيلي، وهو ضعيف.
ه ُمغلطاي بأمرين: األول؛ وقد علَّ ، ثالثًا: فيه إسحاق بن أبي فروة، وهو متروك

 .(3)ضعف إسحاق  والثاني؛ عبد الجبار
وفي الباب حديث أبي ، قال ابن حجر: "روى ابن ماجه بإسناد ضعيف...

 .(3)، لما خرج رجل حين أذن المؤذن للعصر" أما هذا فقد عصى أبا القاسم: هريرة
، عبد اهللوقال البوصيري: "هذا إسناد فيه ابن أبي فروة، واسمه إسحاق بن 

ويقصد أبا ، وغيره (5)ضعيف، كذلك عبد الجبار بن عمر، وهو في صحيح مسلم

                                                 

 . (3375، )33/7الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي:  (3)
 . (5737) ،37/63 تهذيب الكمال للمزي: (3)
 . (3333شرح ابن ماجه لُمغلطاي: ) (3)
 . 3/333الدراية في تخريج أحاديث الهداية البن حجر:  (3)
حّدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حّدثنا أبو األحوص، عن إبراهيم : (، قال655، )3/353صحيح مسلم:  (5)

بن المهاجر،عن أبي الشَّعث اء، قال: كنا قعودًا في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن، فقام رجٌل من 
فقد عصى أبا ، عه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: "أما هذاالمسجد يمشي فأتب

 . "القاسم 
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، وقد علق األلباني عليه في (3)، من حديث أبي هريرة"(3)، والنسائي(3)والترمذي ،(3)داود
"إسناده : ، وفي موضع آخر قال(5)"ضعيف جدًا": تحقيقه لمشكاة المصابيح بقوله

 . (6)ضعيف"
 الثاني: الحديث

، (7)نا ُشعيب بن الليثث، قال: حدّ (7)أخبرنا الرَّبيُع بن ُسليمان: قال اإلمام النسائي
: حّدثنا الليث ، ، عن محمد بن يوسف، مولى عثمان(33)عن محمد بن عجالن ،(1)قال 
ّلى أم ام ُهم، ف قام  ِفي الَّ ، أنَّ ُمعاوية (33)عن أبيه ُيوُسف الة و عل ِيه ُجُلوُس، ص، ص 

                                                 

 . (536) 3/337سنن أبي داود:  (3)
 . (333) 3/317سنن الترمذي:  (3)
 .باب: التشدد في الخروج من المسجد بعد اآلذان، كتاب: اآلذان، (673) 3/31سنن النسائي:  (3)
 . 3/13مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري:  (3)
 . (3376، )3/337مشكاة المصابيح للتبريزي:  (5)
 . 3/633الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب لأللباني:  (6)
بيع بن سليمان بن عبد الجبار الُمرادي أبو محمد المصري، المؤذن صاحب الشافعي، ثقة من الحادية  (7) الرَّ

 (. 3713، )336، وله ست وتسعون سنة، تقريب التهذيب الن حجر: ه73عشرة، مات سنة 
العاشرة، مات شعيب بن الليث بن سعدالفهمّي، موالهم أبو عبد الملك المصري، ثقة نبيل، فقيه من كبار  (7)

 . (3735)، 367هـ، تقريب التهذيب: 311 سنة
ثبت، فقيه، إمام مشهور، من ، الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمّي، موالهم أبو الحارث المصري، ثقة (1)

 . (5673، )363، تقريب التهذيب البن حجر: 75 السابعة، مات سنة
عليه أحاديث أبي هريرة، من الخامسة، مات سنة محمد بن عجالن المدني، صدوق، إال أنه اختلطت  (33)

 (.6336، )316 ، تقريب التهذيب:ه37
ُيوسف القرشي األموي، من الثالثة، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدَّارقطني: ال بأس به، وقال  (33)

نما قلت: ال بأس به فلم يذكر فيه ، النسائي: يوسف هذا ليس بالمشهور، وقال ابن حجر: مقبول جرح، وا 
 ،5/553قول ابن حجر فيه مقبول؛ ألنه قليل الحديث وليس بمشهور، ينظر الثقات البن حبان: 

(، 7361، )377/33(، وتهذيب الكمال للمزي: 366، )3/63(، وسؤاالت البرقاني للدارقطني: 6313)
 . (7717، )633وتقريب التهذيب البن حجر: 
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الس بعد أن أت مَّ الصَّالة، ثُم  ق عد   د  س جدتيِن و ه و  ج  ل ى ِقياِمِه، ثُمَّ س ج  ف سبَّح  النَّاُس، ف تمَّ ع 
: إني سِمعُت رسول  اهلِل  ل ى المنبِر، فقال  التِه ف لي سُجد  ع  يقول: )م ن ن سي  ش يئًا ِمن ص 

 .(3)ِمث ل ه اتيِن السَّجد تيِن(
 تخريج الحديث ..

، كالهما من طريق الليث بن (3)، واحمد بن حنبل(3)أخرجه النسائي في الكبرى
 سعد، بمثله.

: خالف قوله، ب(5)، وابن لهيعة(3)وأخرجه الطبراني من طريق يحيى بن أيوب
: د  س جدت يِن قبل  التَّسليم(، ثم قال  ، عن طريق أبي (6)يصنع(، )هكذا رأيُت رسول  اهللِ  )س ج 

: يا أيها )سجد سجدتين قبل السالم وسجدها ا قوله: ، باختالف(7)بكر لنَّاس معُه، ثم قال 
م ن د اخلُه ش كٌّ ِفي صالتِه ف لي سُجد س جد تيِن و ُهو  ) يقول:، ناس إني سمعُت رسول اهللالَّ 

اِلٌس   .(33)، بمثله دون القصة(1)ومن طريق سليمان بن بالل ،(7)(ج 
                                                 

 . السهو، باب: ما يفعل من نسي شيئًا من صالته(، كتاب: 3363)، 3/33سنن النسائي:  (3)
 . (517، )3/333السنن الكبرى للنسائي:  (3)
 . (36137، )331/37مسند اإلمام احمد ابن حنبل:  (3)
، ه67 صدوق، ربما أخطأ، من السابعة، مات سنة، يحيى بن أيوب الغافقي، أبو العباس المصري (3)

 . (7533) 577تقريب التهذيب: 
صدوق، من السابعة، اختلط ، اهلل بن لهيعة بن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري، القاضي عبد (5)

 . (3563، )331، تقريب التهذيب البن حجر: ه73 بعد احتراق كتبه، مات سنة
 . (773، )31/336المعجم الكبير للطبراني:  (6)
، عبد اهلل: أبو بكر بن عبد اهلل بن محمد بن أبي س برة بن رهم بن عبد الُعزى القرشي المدني، قيل اسمه (7)

، تقريب ه63 رموه بالوضع، وقال مصعب الزبيري: كان عالمًا، من السابعة، مات سنة، محمد: وقيل
 . (7173، )633التهذيب البن حجر: 

 . (773، )31/336المعجم الكبير للطبراني:  (7)
، تقريب التهذيب ه77 سليمان بن بالل التيمي موالهم، أبو محمد المدني، ثقة، من الثامنة، مات سنة (1)

 . (3531) 353البن حجر: 
 . (777) ،31/337المعجم الكبير للطبراني:  (33)
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 من طريق ُبكير بن عبد جميعهم، (3)والبيهقي، (3)، والطبراني(3)وأخرجه الطحاوي
قال: هكذا رأيت رسول سجد سجدتين قبل التسليم، ثم اهلل بن األشّج، باختالف قوله: )

 .يصنع(، اهلل
، وابن لهيعة، وأبو بكر، وسليمان بن بالل، ويحيى بن أيوب، )الليث بن سعد

 عن محمد بن عجالن. جميعهم وُبكير بن عبد اهلل بن األشّج(
وح بن ُعبادة، عن ابن ُجريج وأخرجه أحمد بن حنبل، من طريق ر 
، (5)، بمثله(3)

 .وكالهما، عن محمد بن يوسف، عن أبيه يوسف، عن معاوية بن أبي سفيان 
، أخرجه ابن حبان بسند صحيح حديث عقبة بن عامر  وله شواهد؛ منها

بسند صحيح بمعناه  شيبة، أخرجه ابن أبي  ، ومن حديث عبد اهلل بن ُبحينة(6)بمعناه
 .(7)ايضاً 

 الحكم على الحديث ..
حسن اإلسناد، ورجاله ثقات، إال يوسف القرشي، ال بأس به، ويتقوى متنه 

وهي رواية محمد أال ، كما وفيه لطيفة من لطائف اإلسناد، لغيره بالشواهد إلى الصحيح 
ذلك؛ ألن األبن ثقة، وال يضرهما ، بن يوسف، عن أبيه يوسف القرشي، ولم ُيتابعا فيه

 وأبيه ال بأس بِه.

                                                 

 . (3553، )3/331شرح معاني اآلثار للطحاوي:  (3)
 . (776، )31/337(، 773، )31/336 المعجم الكبير للطبراني: (3)
 . (3735، )3/373السنن الكبرى للبيهقي:  (3)
عبد الملك بن عبد العزيز، ثقة فقيه، فاضل، وكان يدلس، ويرسل من المرتبة الثالثة من مراتب التدليس،  (3)

(، وطبقات المدلسين البن 3313، )363، تقريب التهذيب البن حجر: ه53 من السادسة، مات سنة
  .(73، )3/33حجر: 

 . (36135، )337/37مسند اإلمام أحمد بن حنبل:  (5)
 . (3133، )5/367صحيح ابن حبان:  (6)
 . (737، )3/331: مصنف ابن أبي شيبة (7)
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بقوله: "صحيح  عليه في تحقيق مسند اإلمام أحمدوقد علق شعيب األرنؤوط 
 .(3)لغيره، وهذا إسناد حسن"

  ابن ماجه له  موضوع دراستنا والذي ذكر الراوي ُمحمد بن يوسف ترجمةأما
 : حديثًا آخر فقد النسائيحديثًا و 

 .(3)وقال عنه ابن حجر: مقبول، (3)قال عنه الذهبي: ثقة
 أقوال النقاد فيه .. 

، وذكره ابن حبان في (5)ثقة: عنه ، والدار قطني(3)وأبو حاتم، قال أبو زرعة
: "محمد بن يوسف مولى عثمان، (7)قال أحمد بن صالح: ، وقال ابن شاهين(6)الثقات

 .(7)معجبًا به"هو ابن عفان الذي عنه ابن جريج، ثبت له شأن، كأن أحمد بن صالح 
نما هو ، ثقة باتفاق النقاد: خالصة القول أما قول ابن حجر: مقبول، فال يضر وا 

 .واهلل تعالى أعلم ،لقلة حديثه، وليس لجرح فيه
 
 
 

                                                 

 . (36137، )331/37: مسند اإلمام أحمد بن حنبل (3)
 . (5335، )3/333الكاشف للذهبي:  (3)
 . (6336، )535تقريب التهذيب البن حجر:  (3)
لم أعثر على قول ألبي حاتم في كتاب الجرح : قلت، (5737، )37/63ينظر تهذيب الكمال للمزي:  (3)

نما فقط قول ألبي زرعة  . والتعديل، وا 
 . (366، )3/363سؤالت البرقاني للدارقطني:  (5)
 . (35317، )1/33الثقات البن حبان:  (6)
، تقريب ه37 فظ، من العاشرة، مات سنةاحمد بن صالح المصري، أبو جعفر بن الطبري، ثقة حا (7)

 . (37، )73التهذيب البن حجر: 
 . (3311، )3/311تاريخ أسماء الثقات البن شاهين:  (7)
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، من (3)َنصُر بُن َعلَقَمَة الَحضرِميُّ : الراوي الثالث لق مة  الحمِصيُّ ، أبو ع 
 .(3)هـ333مات سنة ، (3)السادسة

 عند ابن ماجه: ه، أما حديث3النسائي في الكبرى حديثاً ماجه حديثًا و ابن أخرج له 
ه: حّدثنا ِهشام بن عّمار قال اإلمام ابن م اج 
، حّدثنا (6)، حّدثنا يحيى بن حمزة(5)

لقمة، عن ُعمير بن األسود لقمة ن صر بن ع  ، عن (7)وكثير بن ُمّرة الحضرمي  ،(7)أبو ع 
لى أمِر اهلِل ال   أنَّ رسول  اهلل  أبي هريرة  : )ال  ت زاُل ط اِئف ٌة من ُأمتي قّوامة ع  قال 

ال ف ه ا(  .(1)ي ُضرُّه ا م ن خ 
  

                                                 

 3/373وهي من بالد اليمن من أقصاها، ينظر األنساب للسمعاني: ، الحضرمي: نسبة إلى حضر موت (3)
(3367) . 

 (. 7337) 563تقريب التهذيب البن حجر:  (3)
، 3/736تحقيق بشار عواد: ، وتاريخ اإلسالم للذهبي، (6333، )31/353ينظر تهذيب الكمال للمزي:  (3)

(317) . 
 . (7651، )7/67السنن الكبرى للنسائي:  (3)
هـ على األرجح، 35من كبار العاشرة مات سنة ، هشام بن عمار بن نصير السُّلمي الدمشقي الخطيب (5)

 . (7333) 573 تقريب التهذيب البن حجر:
من الثامنة، ، يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي، أبو عبد الرحمن الدمشقي القاضي، ثقة، رمي بالقدر (6)

 (. 7536) 571تقريب التهذيب البن حجر: ، هـ73 مات سنة
سكن داريا، مخضرم ثقة، عابد ، هو ع مرو بن األسود العنسي وقد يصغر، وكنيته أبو عياض، حمصي (7)

 (. 3171) 337، تقريب التهذيب البن حجر:  التابعين، مات في خالفة معاويةمن كبار 
كثير بن مرة الحضرمي، أبو شجرة الحمصي ثقة، من الثانية، ووهم من عده من الصحابة، تقريب  (7)

 (.5633) 363 التهذيب:
ه (1)  . (، كتاب: في اإليمان وفضائل الصحابة والعلم، باب: اتباع سنة رسول اهلل 7) 3/6: سنن أبن م اج 



 

  
336 

8 

  :تخريج الحديث
 (3)، وابن حبان(3)من طريق س عيد بن أبي أيوب (3)أخرجه اإلمام أحمد بن حنبل

، (6)، عن القعقاع بن حكيم(5)، كالهما عن محمد بن عجالن(3)من طريق الليث بن سعد
حديث : وله شواهد منها، ، عن أبي هريرة باختالف بعض األلفاظ(7)عن أبي صالح
، وكذلك من حديث (7)لفاظهأبعض  في ، أخرجه البخاري باختالف المغيرة بن شعبة

 .(1)، والذي أخرجه مسلم بزيادة في اللفظمعاوية بن أبي سفيان
 الحكم على الحديث ..

ن لحديثه هذا وهشام بن عمار كان متق، ثقات جميعهم رواته صحيح اإلسناد،
فيه من قبل سعيد بن أبي أيوب، والليث بن سعد ُمتابعة  ولم يلقن، وقد تم متابعته

 قاصرة.
نصر بن علقمة متابعة قاصرة، من قبل القعقاع بن حكيم في  وتم فيه متابعة 

 .روايته، عن شيخ شيخه وهو الصحابي أبو هريرة 

                                                 

 . (3737) 33/35مسند اإلمام أحمد بن حنبل:  (3)
 سعيد بن أبي أيوب الُخزاعي، موالهم المصري، أبو يحيى ابن مقالص، ثقة ثبت، من السابعة، مات سنة (3)

 . (3373) 333 تقريب التهذيب: ،هـ66
 . (6735) 331/35: صحيح ابن حبان (3)
 . سبق ترجمته (3)
 . سبق ترجمته (5)
 . (5557) 356القعقاع بن حكيم الكناني، المدني، ثقة، من الرابعة، تقريب التهذيب:  (6)
 وكان يجلب الزيت من الكوفة، من الثالثة، مات سنة، ذكوان أبو صالح الشَّمَّان الزَّيات، المدني، ثقة ثبت (7)

 (. 3733) 333تقريب التهذيب: ، هـ333
 . كتاب المناقب، (3633) 3/337صحيح البخاري:  (7)
 . باب: النهي عن المسألة، كتاب الزكاة، (3337) 3/3533صحيح مسلم:  (1)
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ي  عّما اشتهر على وقال ابن حجر: "هذا ُيغن، "رجاله موثقون"قال المناوي: 
 .(3)(الخير فّي وفي أمتي إلى يوم القيامة، وال أعرفهالسنة الناس: )

 .(3)إسناده األلباني ، وحسن(3)وقال ابن حجر الهيثمي: "خبر مشهور"
منها ما ذكرته عند البخاري ، والحديث صحيح لذاته، وله شواهد كثيرة: قلت

 واهلل تعالى أعلم.، ومسلم في صحيحيهما
  ُلق مة الحضرمي أما ترجمة الراوي نصر  فقال فيه: موضوع دراستنا بُن ع 
 (5)، وقال ابن حجر: مقبول(3)ثقة: الذهبي. 

 : أقوال النقاد فيه
يم ، وقال الخزرجي: وثقه (7)، وذكره ابن حبان في الثقات(6)ثقة: قال ُدح 

، وقال أبو (1)ولم يذكر النَّسائي"، بقوله: "في التهذيب ُدحيم ةغد، وتعّقبه أبو (7)الّنسائي
حاتم الرَّازي: "نصر بن علقمة عن جبير بن نفير مرسل، وقال في موضع آخر: نصر 

 .(33)بن علقمة لم يدرك جبير بن نفير"
  

                                                 

 . (1773) 6/316فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي:  (3)
 . (373) 333الفتاوى الحديثية البن حجر الهيثمي:  (3)
 . (3163) 3/633سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها لأللباني:  (3)
 . (5737) 3/331: الكاشف (3)
 (. 7337) 563تقريب التهذيب:  (5)
 (. 317) 3/736(، وتاريخ اإلسالم للذهبي: 6333) 31/353ينظر تهذيب الكمال للمزي:  (6)
 (. 33353) 7/537: الثقات البن حبان (7)
 . 333تهذيب الكمال للخزرجي:  خالصة تذهيب (7)
 . 333: المصدر نفسه في الحاشية (1)
 (. 753) 3/336: المراسيل البن أبي حاتم (33)
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 : خالصة القول فيه
"مقبول"، لقلة فقد وافق الذهبي فيه النقاد، وأما قول ابن حجر فيه: ، ثقة مرسل

حديثه ال لطعن فيه، ومما يؤكد ذلك، فإنه اعترض على الحاكم في كتابه إتحاف 
على تصحيحه إسناد حديثين فيهما نصر بن علقمة، وكان اإلعتراض ال  (3)المهرة

نما لوجود ضعي نما ذكره غيره، ف في السندين، ولم يذكر نصر في ذلكلنصر، وا  ، وا 
لبيَّن ذلك كما بيَّن  في حق غيره، وهنا إقرار منه على أنَّ ، اً ولو كان نصر هذا ضعيف

 .واهلل تعالى أعلم نصر ثقة.
  

                                                 

قال ابن حجر: "وقال  )يعني الحاكم(: صحيح اإلسناد، قلت: بل معاوية بن يحيى ضعيف"، ينظر  (3)
صحيح : )يعني الحاكم((، وقال في موضع آخر: قال 3333) 3/375إتحاف المهرة البن حجر: 

 . (37375) 33/333اإلسناد، قلت: بل صدقة ضعيف جدًأ" إتحاف المهرة: 
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 : املبحث الثاني
 مبالرواية عنه ابن َماَجه انفرد الرواة الذين

، مدني األصل، كان ع اماًل من جهة َخاِلُد بُن الصَّلِت الَبَصريُّ : الراوي األول
 .(3)السادسةعمر بن عبد العزيز بواسط، من 

دًا   ديثًا واح  ه ح  دَّثنا أبو ب كٍر ابن  .فقطأخرج له ابن ماج  ه: ح  ق ال  اإلمام ابن م اج 
كيعٌ (3)بن ُمحمد ليُّ ، وع  (3)أبي ش يبة   دَّثنا و  ، ق اال: ح 

لم ة  (3) مَّاد بن س  ، عن ح 
الد (5) ، عن خ 

لت، عن ِعر اك بن م الك(6)الحذَّاء  رضي اهلل عنها، عن ع اِئشة (7)، عن خالد بن الصَّ
)أراُهم ق د : ق وٌم ي كرُهون  أن ي ستقِبلوا ِبفروِجِهم الِقبل ُة، ف قال    ُذكر عند  رسوِل اهلل ِ : قالت

 . (1()7)إست قِبلوا ِبمقع د ِتي الِقبلة( ف ع لوه ا؟
                                                 

 (. 3633) 377تقريب التهذيب البن حجر:  (3)
عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي األصل، أبو بكر بن أبي شيبة، ثقة، حافظ،  (3)

 (. 3575) 333هـ، تقريب التهذيب البن حجر: 353صاحب تصانيف، من العاشرة، مات سنة 
علي بن محمد بن إسحاق الّطنافسي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثالث، وقيل خمس وثالثون،  (3)

 . (3713) 335تقريب التهذيب البن حجر: 
ؤاسي، أبو سفيان الكوفي، ثقة، حافظ، عابد، من كبار التا (3) ليح الرُّ  سعة، توفي سنةوكيع بن الجراح بن م 

 (. 7333) 573تقريب التهذيب البن حجر: ، هـ، وقيل غير ذلك317
عابد، تغير في حفظه بآخره، تقريب التهذيب البن ، حماد بن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة، ثقة (5)

 (. 3533) 376حجر: 
خالد بن مهران أبو المنازل البصري، الحذَّاء، وقيل له ذلك ألنه كان يجلس عندهم، وقيل غير ذلك، وهو  (6)

من الخامسة، وقد اشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغير لما قدم من الشام، وعاب عليه ، ثقة يرسل
 (. 3673) 313بعضهم دخوله في عمل السلطان، تقريب التهذيب البن حجر: 

ك بن مالك الغفاري الكناني المدني، ثقة فاضل، من الثالثة، مات في خالفة زيد بن عبد الملك بعد عرا (7)
 (. 3531) 377المائة، تقريب التهذيب البن حجر: 

أي حولوا موضع قضاء الحاجة إلى جهة القبلة، حتى يزول عن قلوبهم إنكار اإلستقبال في البيوت،  (7)
يفهموا أنَّ النهي مخصوٌص بالصحراء، ينظر حاشية السندي على سنن فيرسخ في قلوبهم جوازه فيها، و 

 . (333) 3/336ابن ماجه: 
 ... ( كتاب الطهارة وسننها، باب: الرخصة في ذلك في الكنيف333) 3/335سنن ابن ماجه:  (1)
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 تخريج الحديث ..
سحاق بن راهويه(3)، والبخاري في التاريخ الكبير(3)أخرجه ابن أبي شيبة ، (3)، وا 

، وابن (7)وابن عبد البر ،(7)، والدَّارُقطني(6)، والطَّحاويُّ (5)، والطَّياِليسيُّ (3)وأحمد بن حنبل
وأخرجه أبو الحسن القّطان في حّماد بن س لمة،  ، من طريق(33)، والحازمي(1)المنذر

ه، من طريق عبد العزيز بن المغيرة   .(33)،(33)زوائده على سنن ابن ماج 
  

                                                 

 (. 3633، )3/353مصنف ابن أبي شيبة:  (3)
 . (535) 3/355التاريخ الكبير للبخاري:  (3)
 (. 3315) 3/537مسند إسحاق بن راهويه:  (3)
 . (7511، )75/ 33، (35737، )33/33(،  35363) 33/533: مسند أحمد بن حنبل (3)
 . (3635، )3/337مسند ابي داود الطياليسي:  (5)
 . (6333، )3/333شرح معاني اآلثار للطحاوي:  (6)
 . (7) 3/63سنن الدارقطني:  (7)
 . 3/333التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد البن عبد البر:  (7)
 . 3/336األوسط البن المنذر:  (1)
 . 37االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار للحازمي:  (33)
فار، البصري، نزيل الرَّي، صدوق، من صغار التاسعة،  (33) عبد العزيز بن المغيرة، أبو عبد الرحمن الصَّ

 . (3336) 351تقريب التهذيب البن حجر:  :ينظر
ه:  (33) باحته دون 335) 3/336سنن ابن م اج  (، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك الكنيف، وا 

 .الصحاري
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عن علي بن  جميعهم، (3)، والبيهقي(3)، والحازمي(3)وأخرجه أحمد بن حنبل
 .(5)وأخرجه الحازمي أيضًا من طريق عبد اهلل بن المبارك ،(3)عاصم

، بلفظ: )أنَّها رأت النَّبي يستقبُل (6)وأخرجه ابن شاهين من طريق ُهشيم بن بشير
وعبد العزيز بن المغيرة، وعلي بن عاصم،  ، )حماد بن سلمة،7القبلة لحاجته بعد  النَّهي(

، عن خالد الحذَّاء، عن خالد بن جميعهم وعبد اهلل بن المبارك، وهشيم بن بشير(
لت، عن ِعر اك بن مالك، عن عائشة   مرفوعًا. رضي اهلل عنهاالصَّ

وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير، عن موسى بن إسماعيل المنقري 
 ،(33)، عن عبد الوهاب الثقفي(33)، والدَّارقطني(1)أحمد ابن حنبل، وأخرجه (7)التَّبوذكي

                                                 

 . (35533) 331/33مسند أحمد بن حنبل:  (3)
 . 37األعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار للحازمي:  (3)
 . (353) 3/13السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر الّنقي:  (3)
هـ، 333 علي بن حازم بن صهيب الواسطي، موالهم، صدوق يخطئ ويصر، من التاسعة، مات سنة (3)

 (. 3757) 333تقريب التهذيب البن حجر:  :ينظر
 . 37االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار للحازمي:  (5)
ثبت، كثير ، بشير بن القاسم بن دينار السَّلمي، أبو معاوية ابن أبي حازم الواسطي، ثقةهشيم بن  (6)

 573ينظر تقريب التهذيب البن حجر: ، هـ73 التدليس واإلرسال الخفي، من السابعة، مات سنة
(7333 .) 

 . (73) 73: ناسخ الحديث ومنسوخه البن شاهين (7)
مشهور بكنيته وباسمه، ثقة ثبت، من صغار التاسعة، وال التفات ، موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي (7)

 531هـ، ينظر تقريب التهذيب البن حجر: 33إلى ما قال ابن خراش "تكلم الناس فيه"، مات سنة 
(6133). 

 . (35533) 331/33مسند أحمد بن حنبل:  (1)
 . (367) 3/16: سنن الدَّارقطني (33)
لت الثقفي، أبو محمد البصري، ثقة متقن، عابد (33) من التاسعة، مات ، عبد الوهاب بن عبد الحميد بن الصَّ

 (. 7771) 636ينظر تقريب التهذيب البن حجر: ، هـ336سنة 
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عن خالد الحذَّاء، عن رجٍل، عن ِعر اك بن مالك، عن  كالهما وعبد الوهاب( ى)موس
 ، بنحوه مرفوعًا.رضي اهلل عنهاعائشة 

عن حمَّاد بن س لمة، عن ، (3)وأخرجه أيضًا الطحاوي من طريق يزيد بن هارون
، عن ربيعن خالد بن أبي الصَّلت، عن ِعر اك بن م الك، عن ُعروة بن الزَّ خالد الحذَّاء، 

 .(3)مرفوعاً  رضي اهلل عنهاعائشة 
، عن خالد الحذَّاء، عن ِعر اك (3)وأخرجه الدَّارُقطني من طريق يحيى بن مطر

 .(3)بن مالك، عن عائشة رضي اهلل عنها، ببعض اللفظ مرفوعاً 
 : الحكم على الحديث

لتإسناده  ، مجهول الحال، من حيث ضعيف جدًا ؛ ألن فيه خالد بن أبي الصَّ
ولم ُيتابع، وفيه اضطراب في السند وانقطاع، وعلل أخرى أشير إلى بعضها الضبط، 
هنا، وقد أفاد الشيخ األلباني في  لذكرها المكان خالل أقوال العلماء، ما اليسع إشارة من

 .(5)السلسلة الضعيفة وبّين ذلك بالتفصيل
هو أحسن ما روي في وقد سئل اإلمام احمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: "

ن كان مرساًل، فإنَّ مخرجه حسن ، وقال ابن أبي حاتم الرَّازي: "كتب أليَّ (6)"الرَّخصة، وا 
نا أحمد بن محمد بن هانئ، سمعُت أبا عبد اهلل يعني أحمد بن أنبأعلي بن أبي ط اهر، 

                                                 

 يزيد بن هارون بن زاذان السُّلمي، موالهم أبو خالد الواسطي، ثقة، متقن عابد، من التاسعة، مات سنة (3)
 . (7771) 636ب التهذيب البن حجر: هـ، تقري336

 . (73) 73ناسخ الحديث ومنسوخه البن شاهين:  (3)
"سمع هالل بن سراج، وروى عنه: عكرمة بن عمار"، ولم يتكلم فيه  قال البخاري:، يحيى بن مطر (3)

 . (3333) 7/335التاريخ الكبير للبخاري:  :البخاري بجرح أو تعديل، ينظر
 . (365) 3/13 سنن الدارقطني: (3)
 . (137) 3/353سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة لأللباني:  (5)
ه لمغلطاي:  (6)  . 3/553، وشرح علل الترمذي البن رجب: 337ينظر شرح ابن ماج 
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حنبل، وذكر حديث خالد بن الصلت، عن عراك بن مالك، عن عائشة رضي اهلل عنها، 
عراك بن مالك، : مرسل، فقلت له: قال: )حولوا مقعدي إلى القبلة(، فقال   عن النبي 

سمعت عائشة رضي اهلل عنها، فأنكره، وقال: عراك بن مالك من أين سمع : قال
ة، هذا خطأ، قال لي: من روى هذا؟ قلت:  عائشة، ماله ولعائشة؟ إنما يروى عن عرو 

عن خالد الحذاء، فقال: رواه غيُر واحٍد عن خالد الحذاء ليس فيه ، حماد بن سلمة
 .(3)سمعت، وقال  غير واحٍد أيضًا عن حماد بن سلمة ليس فيه سمعت"

ُبكير، عن  يطريق أب عنوقال البخاري في تاريخه الكبير، بعد روايته موقوفًا 
رضي اهلل عن عروة بن الزبير: "أنَّ عائشة ، ب كر، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك

 .(3)"ال تستقبل القبلة" وهذا أصح ، كانت تنكر قولهمعنها
ألنه رواية خالد الحذاء، وهو ، وقال ابن حزم: "وأما حديث عائشة فهو ساقط

وأخطأ فيه عبد الرزاق ، وثقة، عن خالد بن أبي الصلت، وهو مجهول، اليدرى من ه
وهذا أبطل وأبطل؛ ألن خالد الحذاء لم ، فرواه عن خالد الحذاء، عن كثير بن الصلت

نصه يبين أنه  كان قبل  ألن، يدرك كثير بن الصلت، ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة
ينهاهم عن استقبال القبلة بالبول ، ن من الباطل المحال، أن يكون رسول اهللالنهي، أل

وفي هذا ، هذا ما اليظنه ُمسلم وال ذو عقل، ئط، ثم ينكر عليهم طاعته في ذلكاوالغ
 .(3)الخبر إنكار ذلك عليهم"

، وقال ابن (5)"حديث معلول": وقال ابن ُمف وَّز، (3)وقال الذهبي: "الخبر منكر"
: هو أحسن ما روي في الرخ، "رواه اإلمام احمد: القيم ن كان مرساًل،وقال  كن ول صة، وا 

                                                 

 . (636) 363: المراسيل البن أبي حاتم (3)
 . (535) 3/355التاريخ الكبير للبخاري:  (3)
 . 3/313: المحلى باآلثار البن حزم (3)
 (. 3333) 3/633ميزان العتدال للذهبي:  (3)
 . (373)، 3/75تهذيب التهذيب البن حجر:  (5)
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وال يقتضي كالُم ، ولم يثبتوهُ ، هذا الحديث قد طعن فيه البخاري وغيرُه من أئمة الحديث
، سألت أبا عبد (3)، وقال الترمذي في كتاب "العلل الكبير"اإلمام أحمد تثبيت ُه وال ت حسين هُ 

اهلل محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديِث فقال: هذا حديث فيه اضطراٌب، 
وله علة أخرى، : ، قلت: يعني ابن القيمعندي عن عائشة من قولها، انتهىوالصحيح 

وهي انقطاعه بين ِعراك وعائشة، فإنَّه لم يسمع ِمنها، وقد رواُه عبد الوهاب الثقفي، عن 
خالد الحذَّاء عن رجٍل، عن عائشة، وله علة أخرى، وهي ضعف خالد بن أبي 

لت  .(3)الصَّ
لتالراوي: خالد بن أترجمة أما   : قال عنهموضوع دراستنا فقد  بي الصَّ
 وقال في موضع: "اليكاد ُيعرف... وذكره ابن حّبان في (3)الذهبي: ثقة ،

 .(5)، لكن الخبر منكر"(3)الثقات، وما علمت أحدًا تعرض إلى لينه
 (6)مقبول: وقال ابن حجر. 

 : أقوال النقاد فيه
، وقال في موضع آخر: "من ُمتقني أهل المدينة، (7)ذكره ابن حبان في الثقات
البن حبان، وقال ، وذلك اتباعًا (1)، ووثقه البوصيري(7)وكان عامل عمر بن عبد العزيز

                                                 

فقال: هذا حديث فيه اضطراب ، "سألت محمدًا عن هذا الحديث: (، ونصه6) 33العلل الكبير للترمذي:  (3)
 . والصحيح عن عائشة قولها"

 . 3/353: زاد المعاد في هدي خير العباد البن القيم (3)
 (. 3331) 3/365الكاشف للذهبي:  (3)
 .قلت: السيما من المتقدمين، ولكن من المتأخرين فقد ضعفه اإلشبيلي وابن القيم وكما سيأتي قريباً  (3)
(، المقصود الخبر الذي قمت بدراسته عند ذكر الحديث على 3333) 3/633ميزان اإلعتدال للذهبي:  (5)

 مروياته.
 (. 3633) 377تقريب التهذيب البن حجر:  (6)
 (. 7633) 6/353الثقات البن حبان:  (7)
 (. 3333) 3/333مشاهير علماء اإلمصار البن حبان:  (7)
 . (333) 3/37مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري:  (1)
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لت عامل عمر بن عبد العزيز، روى عنه ايضًا المنزل بن  ُمغلطاي: "خالد بن أبي الصَّ
حبان في كتاب الثقات، وسليم بن حسين، وواصل مولى أبي عيينة، وذكره ابن  فضالة،

، عن سفيان بن حسين، قال: كنا نأتي خالد بن أبي (3)وذكر ب ْحش ل في تاريخ واسط
لت، وكان عينًا لعمر بن عبد العزيز بواسط، وكان له هيئة فأتيناه يومًا وقد مرض،  الصَّ

ذا تحته شاذوكية خلقة من متاع رث، فقلنا له في ذلك، فقال: إنكم كنتم تأتون وأنا في  وا 
حال الدنيا، فكنت في هيئة الدنيا، وأنكم اآلن أتيتموني وأنا في حال اآلخرة، فأنا على 

 .(3)تلك الحال"
، وقال ابن حزم: "مجهول ال يدرى من (3)وقال احمد بن حنبل: "ليس معروفًا"

"مشهور بالرواية معروف بحمل العلم، : م ابن حزم فقال، وتعقب ابن مفوز كال(3)هو"
 .(5)ولكن حديثه معلول"

، ال يدرى من هو، وقال مغلطاي: "قول أبي محمد أن خالد بن الصلت مجهول
 .(6)وأنها غير مجهولة"، قد بينا حاله

غير مسّلم، ألن ابن ، ابن أبي الصلت ال ُيدرى من هو: "قوله: وقال العيني
، رحمه اهلل حبان ذكره في الثقات، وألن بحشاًل ذكر أنه كان عينًا لعمر بن عبد العزيز

 .(7)بواسط، وذكر من صالحه ودينه"

                                                 

 . 337: تاريح واسط لبحشل (3)
 . 337شرح ابن ماجه لمغلطاي:  (3)
 (. 373) 3/75تهذيب التهذيب البن حجر:  (3)
 . 3/313: المحلى باآلثار البن حزم (3)
(، المقصود الخبر الذي درسته عند ذكر الحديث على 373) 3/75تهذيب التهذيب البن حجر:  (5)

 . مروياته
 . 331: شرح ابن ماجه لمغلطاي (6)
 . 3/337عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني:  (7)
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هذا الوصف المتعلق بالصالح والتدين لم يثبت به إال عدالة الراوي، وأما : قلت
ن روى عنه هؤالء المذكو من جهة ضبطه فيبقى مجهوالً  ن، فإنَّ مجهول الحال إذا رو ، وا 

أردنا رفع الجهالة عنه فال بد من تعديل إمام من األئمة المعتمدين له مع روايته اثنين 
فإنَّ هذا  يسأل سائلعنه فأكثر، وكما هو مقرر ومعلوم في كتب أصول الحديث، وقد 

األمر ينطبق على حال خالد بن أبي الصلت، فقد روى عنه أكثر من اثنين ووثقه ابن 
حبان، علمًا أن ابن حبان ال يعتمد على قوله إذا انفرد بتوثيق الراوي، وأن ابن حبان 
عند قوله فالن ثقة، فمراده إخراج الراوي من الجهالة، وهذا أمر ثاٍن له، كما أنه عرف 

الراوي مجهول الحال من  فيبقى، جاهيل الذين هم هذه حالتهممن توثيق المبالتساهل 
، "ال يكاد يعرف": ذلك تراجع الذهبي عن توثيقه إلى قوله ىومما يدل عل، جهة الضبط

وكذلك عدم اعتماد ابن حجر تعقب ابن ُمفوَّز والذي نقله عنه في كتابه تهذيب 
 ذكرت آنفًا. وكما، "مقبول": التهذيب، فلذا قال في الراوي في التقريب

، ولعلهما ضعفاه لجهالة (3)، وابن القيم(3)ضعفه عبد الحق اإلشبيليوكذلك 
 ذكرت ذلك.كما ، حاله

قول ابن حجر وهو مجهول الحال من جهة ضبطه، واهلل تعالى  وخالصة القول:
  أعلم.

، أبو ، ويقال: ابن ب شير التَّميمي، ُمَضاِرُب بن َحزن: الراوي الثاني ويقال: الِعجليُّ
والتميمي، وبين ابن حزن وابن بشير، ، ، ومنهم من غاير بين العجليصريُّ عبد اهلل الب  
 .(3)من الثالثة

ه حديثًا واحداً   : أخرج له ابن م اج 

                                                 

 (. 373) 3/75ظر تهذيب التهذيب البن حجر: ين (3)
 . 3/375: زاد المعاد (3)
 . (6617) 533تقريب التهذيب البن حجر:  (3)
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ه: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدَّثنا إسماعيل بن (3)قال اإلمام ابن ماج 
 قال: قال  النَّبيُّ ، عن أبي هريرة ، ُمضارب بن ح زن ، عن(3)، عن الُجريريّ (3)ُعليَّة
 :)ٌّ(3))الع يُن ح ق. 

 : تخريج الحديث
، وأبو داود (6)، ومسلم بمثله(5))ونهى عن الوشم(: أخرجه البخاري بزيادة لفظ

، عن أبي (7)من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن منّبهوجميعهم ، (7)بمثله
 . هريرة

 : الحديث الحكم على
تم وقد ، ثقات، وُمضارب بن ح زن ثقة جميعهم إسناده صحيح، ألن رواته

 . من قبل همَّام بن منّبه متابعة تاّمة في روايته عن أبي هريرة  متابعته
، في التخريج هما كما هو واضحيوالحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيح

 .واهلل تعالى اعلم
 : ال فيهد قفق موضوع دراستنا حزنترجمة الراوي: ُمضارب بن أما 

                                                 

 .سبق تخريجه (3)
إسماعيل بن علية بن ُمقسم األسدي، أبو بشر البصري، موالهم، المعروف بابن علية، ثقة حافظ، من  (3)

 (. 336) 335سنة، تقريب التهذيب البن حجر: هـ وله ثالث وثمانين 13 الثامنة، مات سنة
سعيد بن إياس الُجريري، أبو مسعود البصري، ثقة، من الخامسة، اختلط قبل موته بثالث سنين، مات  (3)

 . (3373) 333هـ، تقريب التهذيب البن حجر: 33سنة 
 . العين: باب، الطب: كتاب، ( 3537)، 3/533: سنن ابن ماجه (3)
 . باب: العين، الطب: ( كتاب5733) 7/333البخاري:  صحيح (5)
 . باب: الطب والمرض والرقى، (، كتاب: السالم 3377) 3/3731صحيح مسلم:  (6)
 . الطب، باب: ماجاء في العين: (، كتاب 3771) 3/1سنن أبي داود:  (7)
هـ على 33مات ستة أخو وهب، ثقة، من الرابعة، ، هشام بن منبه بن كامل الّصنعاني، أبو عتبة (7)

 (. 7337) 573الصحيح، تقريب التهذيب البن حجر: 
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 .(3)مقبول: وقال فيه ابن حجر، (3)ثقة: الذهبي
 : ا أقوال النقاد فيهأم

كما ذكره ابن حبان ، (3)وقال العجلي: ثقة. (3)قال ابن سعد: "كان قليل الحديث"
 .(5)في الثقات

 : فيه خالصة القول
وأما قول ابن حجر ، قادثقة، كما قال اإلمام الذهبي، والذي وافق فيه النُّ  أنَّه

 قلة حديثه ال لطعن فيه.  ، فهو لسبب"مقبول"
، الواسطي، (6)َعبُد اهلِل بن عبد المؤمن بن ُعثمان األرحبيُّ : الراوي الثالث

 .(7)الطويل، من الحادية عشر
دَّثنا عبد اهلل بن عبد : اإلمام ابن ماجهقال : أخرج له ابن م اجه حديثًا واحداً  ح 

وح بُن القاسم(7)المؤمن الواسطي قال: حّدثنا ع وُن بن عمارة ، قال: حّدثنا ر 
، عن ُعبيد (1)

                                                 

 (. 5373) 3/367الكاشف للذهبي:  (3)
 . (6617) 533تقريب التهذيب البن حجر:  (3)
 (. 3363) 7/333: الطبقات الكبرى البن سعد (3)
 . (3573) 3/333معرفة الثقات للعجلي:  (3)
 (. 33331) 7/533، ( 5737) 363/ 5، ( 5675) 5/353: الثقات البن حبان (5)
 . (13) 3/356األنساب للّسمعاني: ، األرحبي: نسبة إلى بني أرحب، وهو بطن من همدان (6)
 (. 3337) 333تقريب التهذيب البن حجر:  (7)
 :ضعفه جملة من النقاد، ينظر، وهو ضعيف، هـ33القيسي أبو محمد البصري، من التاسعة، مات سنة  (7)

(، والجرح 3633) 6/336وعلل الحديث البن أبي حاتم: ، (3337) 3/337الضعفاء الكبير للعقيلي: 
(، والمجروحين 3553) 33/363وتهذيب الكمال للمزي: ، (3363) 6/377والتعديل البن أبي حاتم: 

 (، والكامل في ضعفاء الرجال البن373) 3/333(، والضعفاء ألبي نعيم:733) 3/317البن حبان: 
 . (5333) 333( وتقريب التهذيب البن حجر: 3537) 7/333ع دي: 

هـ، تقريب التهذيب البن 33التميمي العنبري، أبو ِغياث البصري، ثقة حافظ، من السادسة، مات سنة  (1)
 . (3173) 333حجر: 
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:   ، أنَّ النَّبيَّ (3)، عن جده(3)، عن أبيه(3)عن ع مرو بن شعيب ،(3)اهلل بن عمر قال 
يرًا  لى ي ميٍن ف رأى غ يره ا خ  لف  ع  ته ا( ِمنها،)م ن ح  ف ليتُركها، ف إنَّ ت رك ها ك فَّار 

(5). 
 : تخريج الحديث

، عن خليفة بن (6)أخرجه أحمد بن حنبل، عن أبي سعيد مولى بني هاشم
 .(7)، بمثله(7)خياط

 ، وأخرجه(33)ومن طريقه البيهقي ،(33)، وأبو داود(1)وأخرجه أيضًا أحمد بن حنبل
عن ُعبيد اهلل بن  ،(33)من طريق عبد اهلل بن بكر كالهما احمد بن حنبل وأبو داود،

                                                 

مد قّدمه أح، أبو عثمان بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، المدني، ثقة ثبت (3)
بن صالح على مالك بن نافع، وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهري عن عروة عنها، من 

 . (3333) 373الخامسة، مات سنة بضع واربعين، تقربي التهذيب البن حجر: 
من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومائة، تقريب ، بن محمد بن عبد اهلل بن ع مرو بن العاص، صدوق (3)

 . (3333) 373يب البن حجر: التهذ
عمرو بن الليث بن سعد الفهمي، موالهم، أبو عبد الملك المصري، ثقة نبيل فقيه، من كبار العاشرة،  (3)

 (. 3735) 367هـ وله أربع وستون سنة، تقريب التهذيب البن حجر: 311 مات
فقيه، إمام مشهور، من التاسعة، الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري، ثقة ثبت  (3)

 . (5676) 363تقريب التهذيب البن حجر:  ،هـ75مات في شعبان سنة 
ه (5)  . كتاب: الكفارات، باب: من قال كفارتها تركها، (3333) 3/673: سنن أبن م اج 
ْرد  ) أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عبيد البصري، مولى بني هاشم، نزيل مكة، لقبه (6) ق ة( صدوق، ج 

 . (3137) 333تقريب التهذيب البن حجر: ، هـ17 ربما أخطأ، من التاسعة، مات سنة
 315هـ، تقريب التهذيب البن حجر: 63 أبو هبيرة خليفة بن خياط، مقبول، من التاسعة، مات سنة (7)

(3733) . 
 . (6736) 33/567مسند احمد بن حنبل:  (7)
 (. 6113) 33/567: المصدر نفسه (1)
 (. 3373) 3/337: سنن أبي داود (33)
 . (31751) 33/51: السنن الكبرى للبيهقي (33)
عبد اهلل بن بكر بن حبيب السَّمهي، الباهلي، أبو وهب البصري، نزيل بغداد، ثقة حافظ، من التاسعة،  (33)

 . (3333) 317تقريب التهذيب البن حجر: ، هـ337مات في محرم سنة 
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، عن ع مرو بن كالهما )خليفة بن خياط، وُعبيد اهلل( ، بمثله وفيه زيادة،(3)األخنس
 شعيب، به.

 : الحكم الحديث
إسناده ضعيف، ألن فيه ع بد اهلل بن عبد المؤمن الواسطّي، مقبول، وعون بن 

كالهما فيهما و متفق على ضعفه، وقد ُتوبعا متابعة قاصرة عند أحمد وأبي داود، ، ُعمارة
وقد خالفوا مع ضعفهم الثقات، قال أبو داود: ، ضعف، وكما هو واضح في التخريج

، وقال البيهقي: (3)": )وليكفر عن يمينه إال فيما ال يعبأ به( "األحاديث ُكلها عن النبي
 ."(3)"وقد ُروي في هذا الحديث زيادة تخالف الّرويات الصحيحة عن النبي 

 .(3)وقال في موضع آخر: "وُروي ذلك من وجٍه آخر أضعف من هذا"
، بأنَّ الكفَّارة الزمة وقال الخطَّابي: "قد نطقت األخبار الثابتة عن رسول اهلل 

، وحديث أبي موسى (5)حمن بن س ُمرةلمن حنث في يمينه، وهو حديث عبد الر 
إسناده ع ون بن ُعمارة وهو متفق  ، وقال السِّندي: "في(7)وحديث أبي هريرة ،(6)األشعري

 .(1)، وقال االلباني: "منكر بهذا اللفظ"(7)على ضعفه"
                                                 

النُّخعي، أبو مالك الخزَّاز، صدوق، قال ابن حبان كان يخطئ كثيرًا، من التاسعة،  عبيد اهلل بن األخنس (3)
 . (3375) 361تقريب التهذيب البن حجر: 

 . (3373) 3/337: سنن أبي داود (3)
 (. 31757) 33/51السنن الكبرى للبيهقي:  (3)
 . (31751) 51/ 33: المصدر نفسه (3)
 . كتاب اإليمان والنذور، ال يوجد عنوان للباب( 6633) 7/337صحيح البخاري:  (5)
 . اإليمان والنذور، باب: االستثناء في اإليمان: كتاب، (6737) 7/336المصدر نفسه:  (6)
باب: من ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا ، (، كتاب اإليمان3653) 3/3373: صحيح مسلم (7)

 منها.
 . (3333) 3/637حاشية السندي على سنن ابن ماجه:  (7)
 . (6) 7/367إرواء الغليل لأللباني:  (1)
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ولُيك فِّر )ف لي أتها : وهذا كله لمخالفته األحاديث الصحيحة والتي جاء فيها: قلت
 وكما صرح بذلك أبو داود رحمه اهلل تعالى.، ي ِميِنِه(ع ن 

 : ال فيهد قفق موضوع دراستنا بد اهلِل بن عبد الُمؤمن()ع: ترجمة الراويأما 
 (3)وقال ابن حجر: مقبول، (3)ثقة: الذهبي. 

 .(3)وذكره ابن حبان في الثقات
 تعالى أعلم.واهلل ، أما فيما يتعلق بإقوال النقاد؛ فلم أجد من جرحه أو عدله

  

                                                 

 . (3733) 3/573الكاشف للذهبي:  (3)
 . (3337) 333: تقريب التهذيب البن حجر (3)
 (. 33133) 7/366: الثقات البن حبان (3)
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 : املبحث الثالث
 مبالرواية عنه النَّسائيُّ انفرد الرواة الذين

أخرج له النَّسائي ، (3)من الثالثة، (3)َعبُد اهلِل بن ِعصمَة الُجشميُّ : الراوي األول
 حديثًا واحدًا.

س نِ  : أخبرنا إبراِهيُم بُن الح  : قال، (3)جاجَّ : حدَّثنا حقال ،(3)قال اإلمام النَّسائيُّ
كيم ، ذلك، عن عبد اهلل بن ِعصمة الُجش ميِّ  (6)أخبرني ع طاء :(5)قال  ابُن ُجري ج عن ح 

ت ست وِفي ُه( ، عن النَّبيِّ م  بن حزا تَّى ت شت ري ُه و  قال: )ال ت ِبْع ط ع امًا ح 
(7). 

  

                                                 

 (. 717، )3/377نسبة إلى قبائل منها ُجشم بن الخزرج، ينظر األنساب للسمعاني: : الُجش ِميُّ  (3)
 . (3377) 333تقريب التهذيب البن حجر:  (3)
أبو إسحاق المصيصي بن الهيثم الخثعمي الم قس ِمي، ثقة، من الحادية عشر، تقريب التهذيب البن حجر:  (3)

71 (363) . 
ثبت، ، حجاج بن مهدي أبو محمد المصيصي األعور، ترمذي األصل، نزيل بغداد، ثم المصيصية، ثقة (3)

هـ، تقريب 336 عمره لما قدم بغداد قبل موته، من التاسعة، مات ببغداد سنة لكنه اختلط في آخر
 . (3335) 353التهذيب البن حجر: 

وكان يدلس ويرسل، من ، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج األموي، موالهم المكي، ثقة فقيه، فاضل (5)
لك، وهو في المرتبة الثالثة من وقيل غير ذ، أو بعدها، وقد جاوز السبعين، هـ53السادسة، مات سنة 

وطبقات المدلسين ، (3313) 363مراتب التدليس، وقد صرح بالسماع، تقريب التهذيب البن حجر: 
 . (73) 3/33البن حجر: 

عطاء بن أبي رباح، واسم أبي رباح: أسلم القرشي، موالهم المكي، ثقة فقيه، فاضل، لكنه كثير اإلرسال،  (6)
بع عشرة على المشهور، وقيل إنه تغير بآخره، ولم يكثر ذلك منه، تقريب من الثالة، مات سنة أر 

 . (3513) 313التهذيب البن حجر: 
 . كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفي، (3633) 7/376: سنن النَّسائي (7)
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 :تخريج الحديث
فوان ، كالهما من (3)، واحمد بن حنبل(3)، والشافعي(3)أخرجه النسائي طريق ص 

بن م وهب
يفي، (3)  ، بمثله.(5)عن عبد اهلل بن محمد بن ص 

، من طريق عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم (6)وأخرجه النسائي أيضاً 
 .بمعناه، (7)بن حزام

، (1)والدَّارُقطني، من طريق عطاء بن أبي رباح، (7)وأخرجه أحمد بن حنبل
، كالهما )عطاء بن أبي رباح، ويوسف بن ماهك( اه، من طريق يوسف بن ماهك،بمعن

 عن عبد اهلل بن عصمة الُجّشمّي.
 ، كالهما من طريق أيُّوب السَّجستاني.(33)، وعبد الرزاق(33)وأخرجه الترمذي

                                                 

 . (6353) 6/55والسنن الكبرى: ، (3633) 7/376: سنن النَّسائي (3)
 . (376) 3/333الشافعي:  مسند (3)
 (. 35331) 33/33مسند اإلمام احمد بن حنبل:  (3)
 (. 3133) 377تقربب التهذيب البن حجر: ، من السادسة، مقبول، صفوان بن موهب حجازي (3)
 (. 3573) 333من الثالثة، تقريب التهذيب البن حجر:، عبد اهلل بن محمد بن صيفي المخزومي، مقبول (5)
 (. 6353) 6/56(، والسنن الكبرى: 3633) 7/376سنن النسائي:  (6)
من قبل  حزام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى، لم أعثر على جرح أو تعديل فيه (7)

(، وروى عنه زيد بن رفيع الجزري، وعطاء بن 3333) 3/377: الثقات النقاد، وذكره ابن حبان في
 . (3373) 5/577 ل للمزي:رباح، ينظر تهذيب الكما

 (. 35331) 33/35مسند اإلمام أحمد بن حنبل:  (7)
 (. 3733) 3/313: سنن الدَّارُقطني (1)
 (. 3333) 3/536سنن الترمذي:  (33)
 (. 33333) 7/37مصنف عبد الرزاق الصنعاني:  (33)
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وابن ، (3)وأحمد بن حنبل، (3)، وابن ماجه(3)، وأبو داودأيضاً  (3)وأخرجه الترمذي
من طريق أبي بشر جعفر بن إياس،  جميعهم ،(6)وأبو داود الطيالسي، (5)أبي شيبة

(. ، عن حكيم بن حزام(7)كالهما، عن يوسف بن ماهك  ، بلفظ )ال  تبع م ا ل يس  ِعند ك 
، (7)أخرجه البخاري، وله شاهد من حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما

 بمثله.
 : الُحكم على الحديث

إال عبد اهلل  ثقات جميعهم رواتهضعيف اإلسناد، يرتقي إلى الحسن لغيره، ألن 
متابعة تاّمة من قبل )عبد اهلل بن تم متابعته بن ِعصمة الُجشمّي، فإنه مقبول، وقد 

وقد رواه )يوسف بن  بن حكيم بن حزام، ويوسف بن ماهك(،محمد بن صيفي، وحزام 
عصمة، عن حكيم بن  ، مباشرة، وأخرى عن عبد اهلل بنمرة عن حكيم بن حزام، ماهك(

نماهو من المزيد في متصل زامح ، وهذا ليس من باب األضطراب في الّسند، وا 
سمعه من حكيم بن حزام مباشرة، ومرة بواسطة عبد اهلل ، األسانيد، ألن يوسف بن ماهك

من حكيم بن حزام فال يضره، أن فإذا سمعه ، بن ِعصمة، قال ابن حزم: " هذا صحيح
                                                 

 (. 3333) 3/536سنن الترمذي:  (3)
 (. 3533) 3/373: سنن أبي داود (3)
(، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح  3377) 3/737: سنن ابن ماجه (3)

 . مالم يضمن
 (. 35333) 35/ 33: مسند اإلمام أحمد بن حنبل (3)
 (. 33311) 3/333: مصنف ابن أبي شيبة (5)
 (. 3356) 3/617: مسند أبي داود الطيالسي (6)
وقيل قبل ذلك، تقريب ، هـ336رسي المكي، ثقة، من الثالثة، مات سنة يوسف بن ماهك بن ُبهزاد الفا (7)

 (. 7777) 633التهذيب البن حجر: 
باب: بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس ، البيوع: كتاب، ( 3336) 3/67صحيح البخاري:  (7)

 . عندك
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من طريق  الحديث إذًا صحيح اإلسنادف ،(3)"غير حكيم عن حكيم يسمعه أيضًا من
، كما ِعصمة الُجش ِمّي، وله شاهدٌ  يوسف بن ماهك، والذي ال يوجد فيه عبد اهلل بن

رضي اهلل عنهما. واهلل  عند اإلمام البخاري، من حديث عبد اهلل بن عمر ذلك ذكرت
 .تعالى أعلم

( أما ترجمة الراوي  : ال عنهد قفق وع دراستناموض )ع بُد اهلِل بن ِعصم ة  الُجش ِميُّ
 (3)وقال عنه ابن حجر: مقبول، (3)الذهبي: ثقة. 

 : أقوال النقاد فيه
وقال عنه الع جلي: "عبد اهلل بن عصمة؛ ، (3)فقد ذكره ابن حبان في الثقات

، وقال عبد ص، أو عبد اهلل بن عُ ا، فما ادري هل أراد هذ(5)ثقة" م، وقيل: عصمة العجليِّ
، ونقل عنه ابن ع بد (7)، وقال ابن حزم: "متروك"(6)"ضعيف جدًا"الحق اإلشبيلي: 
 .(1)،  وقال ابن القطان: "مجهول"(7)"مجهول": الهادي، أن ه قال

                                                 

 . 7/373المحلى باآلثار البن حزم:  (3)
 (. 3757) 3/573الكاشف للذهبي:  (3)
 (. 3377) 333تقريب التهذيب البن حجر:  (3)
 (. 3675) 5/37: الثقات البن حّبان (3)
 (. 133) 3/36معرفة الثقات للعجلي:  (5)
والبدر المنير في ، (333) 333-3/337ينظر بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام البن القطان:  (6)

 . 6/353: الكبير البن الُملّقنتخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح 
 (. 3537) 7/373المحلى باآلثار البن حزم:  (7)
والذي عثرت عليه عن ابن : قلت، (3535) 3/536تنقيح تحقيق أحاديث التعليق البن عبد الهادي:  (7)

 . متروك، كما هو مبين أعاله: حزم أنَّه قال
 . (333) 333 – 3/337ن: بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام البن القطا (1)
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ذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه غير واحد، قال العراقي معقبًا عليهم: "و 
على ذلك تلميذه ابن  ، ووافقه(3)وال أعلم أحدًا من أئمة الجرح والتعديل تكلم فيه"

وهذا كالمه  ، وقال ابن الُملقِّن معقبًا أيضًا: "وعبد اهلل بن عصمة ضعيف جدًا،(3)حجر
ن اعترض عليه من رواية يوسف نفسه عن ره ابن القطان عليه، وا)اإلشبيلي(، وآق يعني

وايات، واعلم  أنت حكيم، ألنَّه قد جاء التَّصريح بسماعه منه هذا الحديث في بعض الرِّ
أنَّ عبد اهلل بن عصمة هذا أخرج له النسائي، وروى عنه يوسف بن ماهك، وصفوان بن 
م وه ٍب، وعطاء بن أبي رباح، وذكره إبن حّبان في ثقاته، وأخرج له في صحيحه كما 

الحنفي  نعم لهم عبد اهلل بن عصمة العجلي، وأين الجهالة؟، سلف، فأين الضعف فيه
ابن عمر، وأبي سعيد، وابن عباس، إن كان محفوظًا،  آخر، وهو من طبقته، روى عن

 .(3)لكن لم أر أنَُّه روى عن حكيم بن حزام، قال ابن ع دي: "له أحاديث أنكرتها"
ليس : وقال أبو ُزرعة، (5)ووثقه ابن معين، (3)"يخطىء كثيرًا": وقال ابن حبان

أبو داود: وقال ، ةصم  صم، ال عِ والصواب في هذا كله: هو عبد اهلل بن عُ ، (6)به بأس
، (7)قال إسرائيل: ِعصم ة، وقال شريك: ُعصم، فسمعت أحمد يقول: القول ما قال شريك

، وهو من الكاتب، وقد ذكره في الميزان على (7)ووقع في الضعفاء للذهبي عاصم بدلها
                                                 

 . (373) 336ذيل ميزان األعتدال للِعراقي:  (3)
 . (531) 5/333تهذيب التهذيب البن حجر: (3)
(، قلت: لم يذكر هذا الرجل إنما ذكر عبد اهلل 3337) 3/333الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي:  (3)

 . األعمش، وقال فيه ما ذكره عنهبن عصمة النصيبي، الراوي عن محمد بن سلمة الُبناني، عن 
 . (3737) 5/57الثقات البن حبان:  (3)
 . (3336) 35/335تهذيب الكمال للمزي:  (5)
 . (573) 5/336الجرح والتعديل البن أبي حاتم:  (6)
 . (76) 373سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل:  (7)
: (، قلت3331) 333ن الضعفاء للذهبي أيضًا: وديوا، (3363) 3/337المغني في الضعفاء للذهبي:  (7)

واب  . ولم يبدلها في الكتابين، إنما جاءت على الصَّ
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وقال ابن حجر: "وزعم عبد الحق أنَّ عبد اهلل بن ِعصمة ضعيف جدًا،  ، (3()3)الصواب
: مجهول، وهو جرح مردود، فقد قل عن ابن حزم أنَّه قالتعقبه ابن القطان، بل نولم ي

 .(3)روى عنه ثالثة، واحتج به النَّسائي"
 .واهلل تعالى أعلموخالصة القول: أنَّه مقبول كما قال ابن حجر. 

، وقيل: الكوفي، مولى المغيرة المدني : ُموَسى بن ابي ُعثمان التَّبانالراوي الثاني
 .(5)مات سنة مائة وعشرين، (3)السادسةمن 

 : امأخرج له النَّسائيُّ حديثين، سأقتصر على واحٍد ِمنه  
بِد اهلِل بن ي زيد المقرىْ : قال اإلمام النَّسائيُّ  ، (7)، عن سفيان(6)أخبرنا ُمحّمُد بُن ع 

أنَّ رسول   ن أبي هريرةع، (1)، عن ُموس ى بن أبي ُعثمان، عن أبيه(7)عن أبي الزنَّاد
اِء الرَّاِكِد، ثُمَّ ي غت ِسُل ِمنُه(اهلل  ُدُكم ِفي الم  : )ال ي بول نَّ أح  ، قال 

(33). 
                                                 

 . (3337) 3/363ميزان األعتدال للذهبي:  (3)
 . 6/353البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير البن الُملقِّن:  (3)
 . (3336) 3/33التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير البن حجر:  (3)
 . (6113) 553تقريب التهذيب البن حجر:  (3)
 . (361) 3/335تاريخ اإلسالم للذهبي:  (5)
تقريب التهذيب ، هـ56أبو يحيى المكي محمد بن عبد اهلل بن يزيد المقرىء، ثقة، من العاشرة، مات سنة  (6)

 (.6353) 313جر: البن ح
أبو محمد الكوفي سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهاللي، ثم المكي، ثقة، حافظ، فقيه إمام  (7)

هـ، تقريب 17حجة، من رؤوس الطبقة الثانية، وكان اثبت الناس في ع مرو بن دينار، مات سنة 
 . (3353) 335التهذيب البن حجر: 

فقيه، من الخامسة، مات ، هلل بن ذكوان القرشي، المعروف بأبي الزنَّاد، ثقةأبو عبد الرحمن المدني عبد ا (7)
 . (3333) 333وقيل بعدها، تقريب التهذيب البن حجر: ، هـ33سنة 

أبو عثمان التبان، مولى المغيرة بن شعبة، وقيل اسمه: سعيد، وقيل عمران، مقبول، من الثالثة، تقريب  (1)
 . (7333) 657التهذيب البن حجر: 

 (، كتاب الطهارة، باب: النهي عن البول في الماء الراكد واإلغتسال منه.333) 3/335سنن النَّسائّي:  (33)
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 تخريج الحديث ..
 .(3)، عن أبيه ببعض اللفظ(3)أخرجه ابن ماجه من طريق ابن عجالن

، كالهما من طريق معاوية (3)، وابن أبي شيبة(3)وأخرجه اإلمام أحمد بن حنبل
أ  ِمنُه((5)بن صالح وأخرجه الطوسي من طريق ، ، عن أبي مريم بخالف لفظ )ثُمَّ ي ت وض 

 ،(7)عن حميد بن عبد الرحمن، بخالف لفظ )الم اء الدَّاِئم(، (6)داود بن عبد اهلل األودي
 ، عن أبي هريرة.جميعهم وأبو مريم، وحميد بن عبد الرحمن(، )عجالن

 الحكم على الحديث .. 
موسى بن أبي عثمان، متابعة قاصرة من قبل  فيه متابعةوتم ، إسناده صحيح

روايته عن  محمد بن عجالن، ومعاوية بن صالح، وداود بن عبد اهلل األودي، في
 . هريرة شيخه، وهو الصحابي أبو

 .(1)صحيح: قال عنه طو شعيب األرنؤ كذلك ، و صحيح: عنه (7)وقال األلباني
 : ال فيهد قفقموضوع دراستنا ترجمة الراوي )موسى بن أبي عثمان( وأما 

                                                 

 محمد بن عجالن المدني، صدوق، إال أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، من الخامسة، مات سنة (3)
 (.6336) 316هـ، تقريب التهذيب البن حجر: 37

 (، كتاب الطهارة وسننها، باب: النهي عن البول في الماء الراكد. 333) 3/337سنن ابن ماجه:  (3)
 . (7767) 33/353: مسند اإلمام أحمد بن حنبل (3)
 . (3533) 3/333: مصنف ابن أبي شيبة (3)
معاوية بن صالح بن حيدر، أبو عمرو، وأبو عبد الرحمن الحمصي، قاضي األندلس، صدوق، له أوهام،  (5)

 . (6763) 537هـ، وقيل بعد السبعين، تقريب التهذيب البن حجر: 57 ات سنةمن السابعة، م
داود بن عبد اهلل األودي الزعافري، أبو عالء الكوفي، ثقة، من السادسة، وهو غير عم عبد اهلل بن  (6)

 . (6763) 537إدريس، تقريب التهذيب البن حجر: 
 . (57) 3/356الترمذي: مستخرج الطوسي على جامع ، مختصر األحكام (7)
 (. 7513) 3/3351: صحيح الجامع الصغير وزيادته لاللباني (7)
 . (333) 3/337: سنن ابن ماجه (1)
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 (3)وابن حجر: مقبول، (3)الذهبي: ثقة. 
 : أما أقوال النقاد فيه

سمع من ، روى عنه سفيان الثوري، وقال: كان مؤذنًا، وِنعم  الشيِخ ك انفقد 
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: من سادات ، (3)، وقال أبو حاتم: كوفي شيخ(3)إبراهيم

 .(7)، واحتج به ابن خزيمة في صحيحه(6)، وصحح حديثه(5)وعبَّادهمأهل الكوفة 
 .واهلل تعالى أعلم كما قال الذهبي.ثقة : خالصة القول
ولى بني ُجمح، من ، مَة بن أبي َمرَيَم الِمصِريُّ ُموسى بن َسَلمَ : الراوي الثالث

 . (7)السابعة، مات سنة ثالث وستين ومائة
 : حديثًا واحداً  أخرج له النَّسائيُّ 

، قال: (1)قال  اإلمام الّنسائي: أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد اهلل النِّسابوريّ 
: حّدثني عبد الجليل بن (33)حدَّثنا سعيد بن أبي مريم : أنبأنا موسى بن سلمة، قال  ، قال 

                                                 

 . (5736) 3/336الكاشف للذهبي:  (3)
 . (6113) 553تقريب التهذيب البن حجر:  (3)
 . (671) 7/353الجرح والتعديل البن أبي حاتم:  (3)
 . المصدر نفسه (3)
 . (33716) 3/553: الثقات البن حبان (5)
 . (3666) 3/553: صحيح ابن حبان (6)
 . (313) 3/333صحيح ابن خزيمة:  (7)
 . (6161) 533تقريب التهذيب البن حجر:  (7)
، من الحادية عشر، محمد بن يحيى بن عبد اهلل بن فارس بن ُذؤيب الُذهليُّ النيسابوري، ثقة، حافظ جليل (1)

 . (6377) 533على الصحيح، تقريب التهذيب البن حجر:  هـ57مات سنة 
سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم ابن أبي مريم الُجحمي، وقد ينسب إلى جد جده، ثقة، ثبت، فقيه،  (33)

 . (3376) 333هـ، تقريب التهذيب البن حجر: 33 من كبار العاشرة، مات سنة
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، أنَّ رسول اهلل عن ابن عباس  (3)، عن أبي سناِن الدُّؤليّ (3)، عن ابِن ِشهابٍ (3)ُحميد
 : اٍم  قام  ف قال  : كلَّ ع  (، فقال  إالقرع بن حابس الّتميميُّ ِليُكم الحجَّ )إنَّ اهلل  تعال ى ك تب  ع 

: )ل و ُقلُت نعم ؟ي ا رسول  اهللِ  ، ف قال  (، ف س كت   .(3)ل وجبت، ثُمَّ إذًا ال ت سم ُعون  و ال  ُتطيُعون 
 : تخريج الحديث
من طريق يزيد بن  جميعهم، (7)، والحاكم(6)وابن ماجه ،(5)أخرجه أبو داود

، (33)والحاكم، (33)وأخرجه احمد بن حنبلبمعناه، ، (1)، عن سفيان بن ُحسين(7)هارون

                                                 

هـ، تقريب التهذيب البن 37 ُصبّي، ال بأس به، مات سنةأبو مالك المصري، عبد الجليل بن ُحميد اليح (3)
 (.3736) 333حجر: 

اإلمام الفقيه الحافظ المتقن محمد بن مسلم بن عبيد اهلل بن شهاب الزهري، أبو بكر متفق على جاللته  (3)
تقانه، من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة  536هـ، وقيل بعد ذلك، تقريب التهذيب البن حجر: 35 وا 

(6316.) 
مشهور بكنيته، ثقة، من الثانية، ومنهم من عده في الصحابة، تقريب ، أبو سنان الدؤلي، يزيد بن أميَّة (3)

 . (7677) 511: التهذيب البن حجر
 . (، كتاب: مناسك الحج، باب: وجوب الحج3633) 5/333 سنن النسائي: (3)
 . (3733) 3/331: سنن أبي داود (5)
 . (، كتاب: المناسك، باب: فرض الحج3776) 3/163: سنن ابن ماجه (6)
 . (3631) 3/637: المستدرك للحاكم (7)
 من التاسعة، مات سنة، يزيد بن هارون بن زاذان السُّلمي، موالهم أبو خالد الواسطي، ثقة، متقن عابد (7)

 . (7771) 636هـ، تقريب التهذيب البن حجر: 336
، من أهل واسط، وهو ثقة من غير حديث الزهري، من السابعة، مات سفيان بن حسين بن حسن السُّلمي (1)

 . (3337) 333بالّري، تقريب التهذيب البن حجر: 
 . (3333) 3/353مسند اإلمام أحمد بن حنبل:  (33)
 . (3355) 3/333: المستدرك للحاكم (33)
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وأخرجه أحمد بن ، ، بمثله(3)ُسليمان بن كثير، (3)كالهما من طريق ع فَّان بن ُمسلم
وحأيضاً  (3)حنبل ، من طريق ر 

 ، بنحوه.(5)، عن ز معة(3)
، عن عبد الرحمن (7)، كالهما من طريق الليث(7)، والحاكم(6)وأخرجه الدَّارقطني

)سفيان بن حسين، وسليمان بن كثير، وزمعة، وعبد  ، بمعناه،(1)بن خالد بن ُمسافر
، وله شاهد من حديث أبي هريرة ، ، عن الزهري، بهجميعهم الرحمن بن خالد(

 .(33)أخرجه مسلم بنحوه وفيه زيادة
 : على الحديثالحكم 

أنَّ فيه عبد الجليل ال  إسناده حسن، يرتقي إلى الصحيح لغيره بالمتابعات، إال
متابعة تاّمة من قبل )سفيان بن حسين، وسليمان بن كثير،  كانت له، وقد بأس بهِ 

                                                 

فار، البصري، ثقة  عفان (3)  ثبت، من كبار العاشرة، مات سنةبن مسلم بن عبد اهلل الباهلي، أبو عثمان الصَّ
 . (3635) 313هـ أو بعدها، تقريب التهذيب البن حجر: 1

 353هـ، تقريب التهذيب البن حجر: 33 سليمان بن كثير الع بدي، البصري، من السابعة، مات سنة (3)
(3633) . 

 . (3533) 5/363: مسند اإلمام أحمد بن حنبل (3)
له تصانيف، من التاسعة، ، روح بن ُعبادة بن العالء بن حسان القيسي، أبو محمد البصري، ثقة فاضل (3)

 . (3163) 333هـ، تقريب التهذيب البن حجر: 337أو  335 مات سنة
زمعة بن صالح الجندي، الياني، نزيل مكة، أبو وهب، ضعيف، وحديثه عند مسلم مقرون، من السادسة،  (5)

 . (3335) 337البن حجر:  تقريب التهذيب
 . (3617) 3/335سنن الدَّارقطني:  (6)
 ( 3737) 3/633: المستدرك للحاكم (7)
الليث بن سعد بن عبد الرحمن النهمي، ابو الحارث المصري، ثقة، ثبت، إمام مشهور، فقيه، من  (7)

 . (5673) 363هـ، تقريب التهذيب البن حجر: 75 التاسعة، مات سنة
هـ، تقريب التهذيب 37 مصر عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، صدوق، من التاسعة، مات سنة أمير (1)

 . (3731) 331البن حجر: 
 باب: فرض الحّج مرة في العمر.، كتاب: الحجّ ، (3337) 3/175: صحيح مسلم (33)
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وتم متابعة موسى بن وزمعة، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر( في روايته عن الزهري، 
)يزيد بن هارون، وعفان، وروح، والليث(، كما وأنَّ له  من قبل ،سلمة متابعة قاصرة

 .(3)"هذا إسناد صحيح": ، بنحوه، قال الحاكم شاهد من حديث أبي هريرة
، (3)وقال في موضع آخر: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجه

 . (3)كما وصححه ابن الُملقِّن
 : فقد قال فيهدراستنا  موضوع)موسى بن سلمة(  ترجمة الراويأما  
 (5)وقال عنه ابن حجر: مقبول، (3)الذهبي: ثقة. 

 أقوال نقاد فيه :
وقال أبو عمر الكندي: "كان من أكتب الناس ، (6)ذكره ابن حبان في الثقات

 .(1)وقال ابن القطَّان: "مجهول"، (7)وقال النَّسائي: "صالح الحديث"، (7)للعلم في زمانه"
 واهلل تعالى أعلم. أنَّه ثقة كما قال الذهبي.: خالصة القول فيه

  

                                                 

 . (3355) 3/333المستدرك للحاكم:  (3)
 . (3737) 3/633المصدر السابق:  (3)
 . 6/7: البدر المنير في تخريج اآلحاديث وآلثار الواقعة في الشرح الكبير البن الملقن (3)
ينظر تاريخ ، وقال موضع آخر: كان أطلب النَّاس للعلم في زمانه، (5733) 3/333الكاشف للذهبي:  (3)

 . 33/375: اإلسالم له
 . (6161) 553: تقريب التهذيب البن حجر (5)
 . (35767) 1/363: الثقات البن حبان (6)
 . (635) 33/336تهذيب التهذيب البن حجر:  (7)
 . 6/33البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير البن الملقن:  (7)
 . (3733) 3/373بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام البن القطان:  (1)
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 اخلامتة 
 :والسالم على رسوله األمين، وبعد والصالة، الحمد هلل رب العالمين

المتواضعة عن تعارض  من البحث وما عرضته في دراستي بعد االنتهاء 
، التوثيق في مجموع الرواة بين إمامين مشهورين كبيرين وهما "الذهبي، وابن حجر"

 وهي، صلت اليها في هذه الدراسةأهم النتائج التي تو  أود أن أذكررحمهما اهلل تعالى 
 : كاآلتي

، اإلمامين ابن ماجه والنسائي ستة رواة عند بلغ عدد الرواة المتفق عليهم .3
 منها فقط.دراسة ثالثة  توعدد أحاديثهم كانت ثالثة عشر حديثًا، تم

اثنان منها  ، وكان عدد أحاديثهم ستة أحاديث، رواة إنفرد ابن ماجة بستة .3
 حاديث ضعيفة.وثالثة أ، وواحد حسن، جة الصحيحفي در 

منها أحد عدد أحاديثهم ثالثة عشر حديثًا، و عشر راويًا،  باثنيانفرد النَّسائي  .3
 وآخر ضعيف.، واحد حسنو  ، اً عشر حديثًا صحيح

أحدها ، ثالثة أحاديثفي ، نفرد به ابن م اجه ثالثة رواةما ابينت الدراسة  .3
أنه لم يتابع، من جهة ضبطه، كما  ، وذلك بسبب جهالة الراويضعيف جداً 

والثاني: صحيح اإلسناد، وفيه متابعة تامة، والثالث ضعيف ألسباب ذكرتها 
 في الدراسة.

ثالثة أحاديث، دراسة ثالثة رواة في ال فقد بينتفيما يتعلق بانفراد النَّسائي،  .5
الثاني: صحيح، والثالث: يف يرتقي إلى الحسن لغيره، و األول منها ضع

 إلى الصحيح لغيره بسبب المتابعات والشواهد. حسن يرتقي
طعنًا في الراوي، بل قد يكون ثقة وال  توصلت إلى أنَّ قلة حديث الراوي ليس .6

نما يكون الطعن فيه  يحتاج إلى متابعة، وعليه فال ُيطعن في حديثه لقلته، وا 
 راويه ضعيفًا، ولو كان مكثرًا.إذا كان 
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كان قول ابن حجر فيهم؛ "مقبول"،  نوالذي، المقلِّين في الرواية تبين لي أنَّ  .7
 إنما كان بسبب قلة حديثهم ال لطعن فيهم، إال إذا كان أحدهم )مجهول(.

مصطلح "مجهول"، كان مراده  وجدت أن ابن القطان الفاسي إذا أطلق .7
 س مجهول العين.جهالة الحال، )المستور(، ولي

أنَّ اإلمام "الذهبي" رحمه اهلل من المعتدلين في  تبين لي في هذا البحث .1
هؤالء الراوة، وأما اإلمام "ابن  اد في توثيققالرواة، ألنه قد وافق النَّ  ءهؤال

حجر" فكان فيهم إلى التشدد أقرب؛ ألنَّه خالف أغلب النَّقاد في حمكه 
، احتياطًا وتحرزًا، لحديث رسول اهلل  عليهم، ولكن لم يكن ذلك مّنه إال

 وذلك بسبب قلة مروياتهم، ال لطعن فيهم على الغالب. 
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 ثبت املصادر واملراجع
ابن حجر العسقالني، ، إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة .3

يق: مركز خدمة السنة تحق، (ه753تأبو الفضل أحمد بن علي )
زهير بن ناصر الناصر، مجمع الملك فهد لطباعة شراف: د. والسيرة، بإ

 .م3113–ه3335، 3ط، المصحف الشريف بالمدينة
عبد الرحمن أللباني، أبو ل في تخريج أحاديث منار السبيل، اإرواء الغلي .3

إشراف: زهير الشاويش، المكتب ، (هـ3333تمحمد ناصر الدين )
 م.3175-ه3335، 3طاإلسالمي، بيروت، 

لحازمي، أبو بكر محمد بن منسوخ من اآلثار اسخ والاالعتبار في النا .3
، 3ط، الدكن، دائرة المعرف العثمانية، حيدر آباد، (ه573ت) موسى
 ه. 3351

ضبط  (،ه333ت) أمالي ابن بشران، أبو القاسم عبد الملك بن محمد .3
، 3طنصه: أبو عبد الرحمن عادل يوسف، دار الوطن، الرياض، 

 .م3117-ه3337
تحقيق: عبد ، (هـ563تللسمعاني، عبد الكريم بن محمد )األنساب  .5

مجلس دائرة المعارف العثمانية،  الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره،
 .م3163-ه3373، 3طحيدر آباد، 

األوسط البن المنذر، مصدر الكتاب: موقع جامع الحديث، والكتاب موافق  .6
 .للمطبوع

ابن ي الشرح الكبير ار الواقعة فالبدر المنير في تخريج األحاديث واآلث .7
تحقيق: مصطفى أبو ، (ه733تالملقن، أبو حفص عمر بن علي )
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الغيط، وعبد اهلل بن سليمان، وياسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزيع، 
 .م3333-ه3335، 3طالرياض، ، السعودية

علي بن محمد بن عبد ، ابن الطفيلالوهم واإليهام في كتاب األحكام بيان  .7
(، تحقيق: د. ه637تطان، )الملك الكتامي الفاسي، أبو الحسن ابن الق

 .م3117-ه3337، 3طالرياض، ، سعيد، دار طيبة الحسين ابن
، تحقيق: (هـ333تتاريخ ابن معين، رواية الدوري، يحيى بن معين ) .1

حياء التراث اإلسالمي،  أحمد محمد نور سيف، مركز البحث العلمي وا 
 .م3171-ه3311، 3طكة المكرمة، م

تحقيق: ، (هـ375تتاريخ أسماء الثقات البن شاهين، عمر بن أحمد ) .33
 .م3173-ه3333، 3طصبحي السامرائي، الدار السلفية، الكويت، 

تحقيق: ، (هـ737تعبد اهلل محمد بن أحمد ) للذهبي، أبيتاريخ اإلسالم  .33
 .م3333، 3طبشار عواد معروف، دار المغرب اإلسالمي، 

 (،هـ356ت) عبد اهلل محمد بن إسماعيل التاريخ األوسط للبخاري، أبي .33
، القاهرة ،مكتبة دار التراث، حلب ،تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي

 .م3177–ه3317، 3ط
التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة، السفر الثالث، أبو بكر  .33

، تحقيق: صالح بن فتحي هالل، (هـ371تأحمد بن أبي خيثمة )
 .م3336-ه3337، 3طالفاروق الحديثية للطباعة والنشر، القاهرة، 

، (هـ356تعبد اهلل محمد بن إسماعيل ) التاريخ الكبير للبخاري، أبي .33
 الدكن.  -طبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد
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عواد،  تحقيق: كوركيس، (ه313تبحشل، أسلم بن سهل )، تاريخ واسط .35
 ه.3336، 3طبيروت،  ،عالم الكتب

ترتيب األمالي الخميسية للشجري، يحيى المرشد باهلل بن الحسن الموفق  .36
، رتبها القاضي محيي (هـ311ت) بن إسماعيل ابن زيد الحسين الجرجاني

، تحقيق: محمد حسن محمد (هـ633ت) الدين محمد بن أحمد القرشي
–ه3333، 3ط، لبنان ،روتحسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بي

 .م3333
الفضل أحمد بن علي  ن حجر العسقالني، أبيتقريب التهذيب الب .37

-ه3336، 3طسوريا، ، دار الرشيد، تحقيق: محمد عوامة، (هـ753ت)
 .م3176

ابن حجر العسقالني، ، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .37
، 3طدار الكتب العلمية، ، (ه753ت) أبو الفضل أحمد بن علي

 .م3171–ه3331
عمر  ني واألسانيد، ألبن عبد البر، أبيالتمهيد لما في الموطأ من المعا .31

تحقيق: مصطفى بن أحمد ، (هـ363تيوسف بن عبد اهلل القرطبي )
العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون 

 .ه3377المغرب، ، اإلسالمية
ابن حجر العسقالني، أبو الفضل أحمد بن علي يب تهذيب التهذ .33

 .    ه3336، 3ط، دائرة المعارف النظامي، الهند، (هـ753ت)
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 ، المزي، يوسف بن عبد الرحمنتهذيب الكمال في أسماء الرجال .33
-ه3333، 3طد. بشار عواد معروف، بيروت،  ، تحقيق:(هـ733ت)

 .م3173
ثبات صفات الرب عز وجل، ال .33 خزيمة، أبو بكر محمد بن ابن توحيد وا 

، تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم بن الشهوان، مكتبة (ه333ت) إسحاق
 .م3113–ه3333، 5ط ، الرياض ،الرشد، السعودية

 ةطبع، (هـ353تحبان البستي ) حاتم محمد بن أبي، الثقات البن حبان .33
عبد تحت مراقبة: الدكتور محمد ، وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية

، 3طبحيدر آباد، الهند، نية، دائرة المعارف العثما المعيد خان، مدير
 .م3173-ه3313

أللباني، أبو عبد الرحمن محمد المستطاب في فقه السنة والكتاب االثمر  .33
 ه.3333، 3ط، غراس للنشر والتوزيع، (ه3333ت) ناصر الدين

 أبيرسول البن األثير، محمد الدين جامع األصول في أحاديث ال .35
تحقيق: عبد القادر األرنؤوط ، (ه636ت) السعادات المبارك الجزري

وبشير عيون، مكتبة الحلواني، ومطبعة المالح، ومكتبة دار البيان، دار 
 . 3ط، ودار الفكر ،الكتب العلمية

محمد عبد الرحمن بن محمد بن  لجرح والتعديل البن أبي حاتم، أبيا .36
، (هـ337تبن أبي حاتم، )ادريس بن المنذر التميمي، الحنظلي الرازي، إ

طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند، دار إحياء التراث 
 .م3153-ه3373، 3طالعربي، بيروت، 
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حاشية السندي على سنن ابن ماجه، كفاية الحاجة في شرح سنن ابن  .37
 ، أبو الحسن، نور الدين السنديماجه، محمد بن عبد الهادي التتوي

 بيروت. ،دار الجيل، (ه3337ت)
خالصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للخزرجي، صفي الدين  .37

تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب ، (ه133ت) احمد بن عبد اهلل
 .ه3336، 5ط، بيروت ،المطبوعات اإلسالمية، دار البشائر، حلب

ابن حجر العسقالني، أبو الفضل أحمد اديث الهداية، الدراية في تخريج أح .31
تحقيق: السيد عبد اهلل هاشم اليماني المدني، دار ، (ه753ت) بن علي 

 المعرفة، بيروت. 
هولين وثقات فيهم لين للذهبي، ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المج .33

، تحقيق: حماد بن محمد (هـ737تعبد اهلل محمد بن أحمد ) أبي
 .م3167-ه3377، 3ط، اري، مكتبة النهضة الحديثة، مكةاألنص

 الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسن ذيل ميزان االعتدال للعراقي، أبي .33
 ،دار الكتب العلمية (، تحقيق: علي محمد معوض وزميله،ه736ت)

 .م3115-ه3336، 3ط، بيروت
 أبي بكرابن القيم الجوزية، محمد بن زاد المعاد في هدي خير العباد،  .33

، الكويت ،مكتبة المنار اإلسالمية ،بيروت ،، مؤسسة الرسالة(ه753ت)
 .م3113-ه3335، 37ط

عبد  ا وفوائدها، لأللباني، ابيسلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهه .33
، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، (هـ3333تالرحمن محمد ناصر الدين )

 .م3115-ه3335، 3طالرياض، 
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رها السيء في األمة لأللباني، ث الضعيفة والموضوعة وأثسلسلة األحادي .33
 ،دار المعارف، (ه3333تعبد الرحمن محمد ناصر الدين ) أبي

 .م3113-ه3333، 3ط، المملكة العربية السعودية ،الرياض
، تحقيق: (هـ373ت) سنن ابن ماجه، أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني .35

كامل قره بللي، وعبد اللطيف حرز شعيب األرنؤوط، وعدال مرشد، ومحمد 
 .م3331-ه3333، 3ط ،اهلل، دار الرسالة العالمية

، تحقيق: (هـ375ت) سنن أبي داود، سلمان بن األشعث السجستاني .36
 بيروت. ،محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا

سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن س ورة بن موسى بن الضحاك،  .37
، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب (هـ371ت) عيسى الترمذي، أبو

، وتحقيق: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد م3117اإلسالمي، بيروت، 
براهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف، شركة  عبد الباقي، وا 

 .م3175-ه3315، 3ط مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،
، حققه وضبط نصه (هـ375ت) عمرسنن الداقطني، أبو الحسن علي بن  .37

وعبد اللطيف ، وعلق عليه: شعيب األرنؤوط و حسن عبد المنعم شبلي
–ه3333، 3ط، لبنان ،حرز اهلل، وأحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت

 .م3333
، تحقيق: محمد عبد (هـ357ت) السنن الكبرى للبيهقي، أحمد بن حسن .31

 . م3333–ه3333، 3ط ،لبنان ،القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت
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السنن الكبرى للبيهقي، وفي ذيله الجوهر النقي، للعالمة عالء الدين بن  .33
)ابن التركمان(، مطبعة مجلس دائرة المعارف ـعثمان المارديني، الشهير ب

 ه.3333، 3طالنظامية، 
، (هـ333ت) لنسائي، أبو عبد الرحمن  أحمد بن شعيبالسنن الكبرى، ا .33

حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، وأشرف عليه: شعيب 
، 3طاألرنؤوط، قدم له: عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، بيروت، 

 .م3333-ه3333
، تحقيق عبد (هـ333ت) سنن النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب .33

–ه3336، 3ط، الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمية، حلب
 .م3173

زكريا يحيى بن معين  لجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين، أبوسؤاالت ابن ا .33
تحقيق: أحمد محمد نور سيف، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ، (هـ333ت)
 .م3177-ه3337، 3ط

عبد  ن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم، أبوأبي داود لإلمام أحمد ب سؤاالت .33
زياد محمد منصور، مكتبة تحقيق: د. ، (هـ333تاهلل أحمد بن حنبل )

 .ه3333، 3طالعلوم والحكم، المدينة المنورة، 
سؤاالت البرقاني للدارقطني، رواية الكرجي عنه، ألحمد بن محمد  .35

تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، ، (هـ335ت) المعروف بالرقاني
 .ه3333، 3ط، باكستان، وكتب خانه جميلي، الهور

الفالح، عبد  من ذهب البن العماد الحنبلي، أبي شذرات الذهب في أخبار .36
خّرج أحاديثه: و ، ، حققه: محمود األرنؤوط(ه3376ت) الحي بن أحمد
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-ه3336، 3طبيروت،  ،عبد القادر األرنؤوط، دار ابن كثير، دمشق
 .م3176

، (ه763ت) شرح ابن ماجه لُمغلطاي بن قليج بن عبد اهلل البكجري .37
تحقيق: كامل عويضة، مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربية 

 . م3111–ه3331، 3طالسعودية، 
 شرح علل الترمذي البن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد .37

 ،الزرقاء، تحقيق: د. همام عبد الرحيم سعيد، مكتبة المنار، (ه715ت)
 .م3177–ه3337، 3ط، األردن

، (هـ333تجعفر أحمد بن محمد ) للطحاوي أبيشرح معاني اآلثار،  .31
حققه وقدم له: محمد زهيري النجار، ومحمد سيد جاد الحق، من علماء 
األزهر الشريف، راجعه ورقم كتبه وأبوابه واحاديثه: د. يوسف عبد الرحمن 
المرعشلي، والباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة المنورة، عالم الكتب، 

 .م3113-ه3333، 3ط
 صحيح ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان الدارمي، البستي .53

 ، ترتيب األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي(هـ353ت)
، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، مؤسسة (هـ731ت)

 .م3177-ه3337، 3طالرسالة، بيروت، 
 .د، تحقيق: (هـ333ت) صحيح ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن اسحاق .53

 محمد مصطفى األعظمي، المكتب اإلسالمي، بيروت.
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صحيح البخاري، أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل، تحقيق: محمد زهير بن  .53
 .ه3333، 3ط، دار طوق النجاة ناصر الناصر،

عبد الرحمن محمد ناصر  مع الصغير وزياداته لأللباني، أبيصحيح الجا .53
 المكتب اإلسالمي.، (هـ3333ت) الدين

 مسلم، أبو الحسن مسلم بن حجاج القشيري النيسابوريصحيح  .53
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي،  (،هـ363ت)

 بيروت.
، (هـ333ت) صفة النفاق ونعت المنافقين، ألبي ُنعيم، أحمد بن عبد اهلل .55

، 3ط، لبنان ،تحقيق: د. عامر حسن صبري، البشائر اإلسالمية، بيروت
 .م3333–ه3333

(، تحقيق: ه333ت) جعفر محمد بن ع مرو الضعفاء الكبير للعقيلي، أبي .56
 .م3173–ه3333، 3ط، عبد المعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية

فاروق : ، تحقيق(ه333ت) احمد بن عبد اهلل، الضعفاء ألبي ُنعيم .57
 .م3173–ه3335، 3ط، الدار البيضاء ،دار الثقافة، حمادة

محمد بن سعد بن منيع الهاشمي  عبد اهلل أبي، سعد الطبقات الكبرى البن .57
تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب ، (هـ333ت) بالوالء، البصري

 .م3113-ه3333، 3طالعلمية، 
ابن ، يس بمراتب الموصوفين بالتدليسطبقات المدلسين؛ تعريف أهل التقد .51

، تحقيق: د. (ه753ت) حجر العسقالني، أبو الفضل أحمد بن علي
–ه3333، 3ط، عاصم بن عبد اهلل القربوني، مكتبة المنار، عمان

 .م3173
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: تحقيق، (ه337ت) علل الحديث البن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد .63
فريق من الباحثين بإشراف وعناية: د. سعد بن عبد اهلل الحميد وزميله، 

 .م3336–ه3337، 3ط
رتبه ، (ه371ت) عيسى محمد بن عيسى العلل الكبير للترمذي، أبي .63

صبحي السامرائي، : على كتب الجامع: أبو طالب القاضي، تحقيق
 ه.3331، 3ط، بيروت ،الكتب، مكتبة النهضة العربية موزميله، عال

 محمد محمود بن أحمد رح صحيح البخاري للعيني، أبيعمدة القارئ ش .63
 بيروت. ،دار إحياء التراث العربي، (ه755ت)

القاسم محمود بن ع مرو  غريب الحديث واألثر للزمخشري، أبيالفائق في  .63
علي محمد البجاوي، ومحمد أبو : ، تحقيق(ه537تبن أحمد، جار اهلل )

 .3ط، لبنان الفضل إبراهيم، دار المعرفة،
دار ، (ه173ت) الفتاوى الحديثية البن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد .63

 الفكر.
الصغير للمناوي، زين الدين محمد المدعو بعبد فيض القدير شرح الجامع  .65

، (، المكتبة التجارية الكبرى، مصره3333ت) الرؤوف بن تاج العارفين
 ه.3356، 3ط

عبد اهلل  هبي، أبيالكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذ .66
تحقيق: محمد عوامة احمد محمد نمر ، (هـ737تمحمد بن أحمد )

، 3ط، ةللثقافة اإلسالمية، مؤسسة علوم القرآن، جدالخطيب، دار القبلة 
 .م3113-ه3333
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، (هـ365تأحمد الجرجاني ) مل في ضعفاء الرجال البن عدي، أبيالكا .67
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وزميله، وشارك في تحقيقه: عبد الفتاح 

 .م3117-ه3337، 3ط، أبو سنة، الكتب العلمية، بيروت، لبنان
، (هـ763تمال في أسماء الرجال لمغلطاي بن قليج )كمال تهذيب الك .67

تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد وزميله، الحديثة للطباعة والنشر، 
 .م3333-ه3333، 3ط

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، محمد بن حبان بن أحمد  .61
بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي، أبو حاتم الدارمي البستي 

، 3طتحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، ، (هـ353ت)
 .ه3316

، (ه356تمحمد علي بن أحمد القرطبي ) المحلى باآلثار البن حزم، أبي .73
 دار الفكر، بيروت.

مختصر األحكام؛ مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، أبو علي  .73
، (ه333تبكردوش ) الحسن بن علي ابن نصر الطوسي، الملقب

 ،أنيس بن أحمد بن طاهر األندونوسي، مكتبة الغرباء ألثرية تحقيق:
 ه.3335، 3ط، السعودية ،المدينة المنورة

، (هـ337تمحمد عبد الرحمن بن محمد ) المراسيل البن أبي حاتم، أبي .73
، 3ط، تحقيق: شكر اهلل نعمة اهلل قوجاني، مؤسسة الرسالة، بيروت

 .ه3317
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عبد اهلل محمد بن عبد اهلل  يعلى الصحيحين للحاكم، أب المستدرك .73
، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، (هـ335ت)

 .م3113-ه3333، 3طبيروت، 
، تحقيق: د. محمد (هـ333ت) مسند أبي داود الطيالسي، سليمان بن داود .73

 .م3111–ه3331، 3ط، بن عبد المحسن التركي، دار هجر، مصر
أحمد بن حنبل، أبو عبد اهلل بن محمد بن حنبل بن هالل بن اسد مسند  .75

تحقيق: شعيب األرنؤوط، وعادل مرشد، وآخرون،  (،هـ333ت) الشيباني
، 3طإشراف: د. عبد اهلل ابن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، 

 .م3333-ه3333
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن  مسند إسحاق بن راهويه، أبو يعقوب .76

، تحقيق: (ه337ت) إبراهيم الحنظلي المرزوي، المعروف بابن راهويه
، 3طعبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، مكتبة اإليمان، المدينة المنورة، 

 .م3113–ه3333
، صححت هذه (ه333ت) مسند الشافعي، أبو عبد اهلل محمد بن إدريس .77

في مطبعة بوالق األميرية، والنسخة  النسخة على النسخة المطبوعة
 ه.3333، المطبوعة في بالد الهند، دار الكتب العلمية، بيروت

طار البن حبان، محمد بن مشاهير علماء األمصار وأعالم فقهاء األق .77
حققه ووثقه وعلق عليه: مرزوق ، (هـ353تحاتم البستي ) حبان، أبي

، 3طدار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، ، علي إبراهيم
 .م3113-ه3333
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عبد  بن عبد اهلل  الخطيب العمري، أبي محمد، مشكاة المصابيح للتبريزي .71
، تحقيق: ناصر الدين األلباني، (ه733ت) اهلل ولي الدين التبريزي
 .م3175، 3ط، المكتب اإلسالمي، بيروت

العباس شهاب الدين  في زوائد ابن ماجه للبوصيري، أبي مصباح الزجاجة .73
الكشناوي، دار نتقي (، تحقيق: محمد المه733ت) أحمد بن أبي بكر

 .ه3333، 3طبيروت، ، العربية
مصنف في األحاديث واآلثار، ألبي بكر ابن ابي ، مصنف ابن أبي شيبة .73

، ، تحقيق: كمال يوسف الحوت(ه335تشيبة، عبد اهلل بن محمد )
 .ه3331، 3طكتبة الرشد، الرياض، م

، (ه333ت) مصنف عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني .73
المكتب  ،تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، المجلس العلمي الهند

 ه.3333، 3ط، بيروت ،اإلسالمي
، تحقيق: حمدي بن (هـ363ت) المعجم الكبير للطبراني، سليمان بن أحمد .73

 .3ط، السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرةعبد المجيد 
(، دار ه363تالحسن أحمد بن عبد اهلل ) معرفة الثقات للعجلي، أبي .73

 .م3173-ه3335، 3طالباز، 
تحقيق: عادل ، (هـ333تأبي نعيم، أحمد بن عبد اهلل )معرفة الصحابة  .75

-ه3331، 3طبن يوسف العزازي، دار الوطن للنشر، الرياض، 
 .م3117

، (هـ737تعبد اهلل محمد بن أحمد ) الضعفاء للذهبي، أبيالمغني في  .76
 تحقيق: الدكتور نور الدين عتر.
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تحقيق: ، (هـ737تعبد اهلل محمد بن احمد ) زان االعتدال للذهبي، أبيمي .77
، 3طلبنان، ، بيروت، علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر

 .م3163-ه3373
 حفص عمر بن أحمد أبي ،الحديث ومنسوخه البن شاهين ناسخ .77

الزرقاء،  ،بن امين الزهري، مكتبة المنارا، تحقيق: سمير (ه375ت)
 .م3177–ه3337، 3ط

السعادات المبارك بن  ألثير أبياب الحديث واألثر، البن النهاية في غري .71
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد ، (هـ636تمحمد الجزري )

 .م3171-ه3311بيروت، الطناحي، المكتبة العلمية، 
 

 
 

 
 

 


