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 ملخص البحث
 .أربعة وثالثون حديثاً: عدد أحاديث هذا اجلزء 

 .تشمل األحاديث الغريبة مطلقاً، والغريبة نسبياً يف سنن ابن ماجه -
واملخطوط مصور من قسم املخطوطات جبامعة األمام حممد بن سعود اإلسالمية، ورقمه  -

 .البسملة وختمت باحلمد هللا، وهو نسخو تامة بدأت ب)ف٠٧٢٣٦
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 .وقد التزمت باملنهج املتبع يف حتقيق املخطوطات -
 .مع التوسع يف التخريج ودراسة األسانيد، واحلكم على األحاديث -
 .وبيان نوع الغرابة يف احلديث -
 :وقبل التحقيق صدرت البحث بالدراسة الشاملة ملا يأيت -
 .التعريف باإلمام ابن ماجه -
 .- بتوسع–ية العلماء بـها التعريف بسننه، وعنا -
 .- بإجياز–التعريف باإلمام الذهيب  -
 .التعريف باحلديث الغريب، وأقسامه، وعالقته بالفرد -
دراسة عن اجلزء احملقق، ووصفه، واملنهج املتبع يف حتقيقه مث النص احملقق، مث الفهارس، وبلغ  -

 .صفحة) ١٣٦(جمموع صفحات البحث 
إنه يعىن بسنن ابن ماجه اليت قلت عناية احملدثني بـها بالنسبة وهلذا اجلزء أمهية علمية؛ حيث  -

 .لغريها من الكتب اخلمسة، وبتناول األحاديث الغريبة، وهو فن دقيق يف علوم احلديث
كما أن هذا اجلزء من تأليف إمام حافظ مشهود له خبدمة السنة ورواهتا أال وهو احلافظ مشس  -

 . املوفقواهللا. الدين الذهيب رمحه اهللا تعاىل
*   *   * 

òß†Ô½aZ@
احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني نبينا حممد 

 :أما  بعد  ..  وآله وصحبه أمجعني 
؛ وذلك  )١(زلتها السامية بني كتب السنة املطهرةـفإن الكتب الستة هلا من

العقائد : ف األحاديث ، يف لكوهنا من أمهات كتب السنة ، والشتماهلا على خمتل
 .والعبادات واملعامالت واآلداب وغريها ، فاعتىن هبا العلماء قدمياً وحديثاً 

، )٣( الذي حظي بعناية احملدثني)٢("سنن ابن ماجه": ومن تلك الكتب الستة 
ومل أقف على من . "هغرائب سنن ابن ماج" الذي ألف جزءاً يف )٤(ومنهم اإلمام الذهيب

 :األسباب التالية : ها ، والذي جعلين أختار هذا اجلزء وأحققه سبقه جلمع
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 . بني احملدثني )٤("اإلمام الذهيب"مرتلة مؤلفه  - ١
 والكتب املعنية هبا قليلة بالنسبة لباقي السنن "بسنن ابن ماجه"كونه متعلقاً  - ٢

 .األربع
  أذكر ذلك بعد ختريجاهتمامه باألحاديث الغريبة ؛ وإن مل يكن بّين نوعها، فإنين - ٣

 .كل حديث
 ومايتطلبه ذلك من دراسة "سنن ابن ماجه"إيراده لألحاديث بسندها من  - ٤

 يف أحاديث )٥(أسانيدها، واحلكم عليها ، وبيان عللها ، السيما أنه تكثر العلل
 .سنن ابن ماجه، ولذلك فوائد جينيها الباحث 

ن تأليف وانتقاء حمدث مشهور هو مامتيزت به هذه النسخة اخلطية ، لكوهنا م - ٥
اإلمام الذهيب ، وألهنا تامة حيث ُبدئت بالبسملة وُختمت باحلمد هللا والصالة 

 - كما سيأيت يف الدراسة - ، ووثقت بسماعات بعض احملدثني حممد  على
 .ومل أعلم من سبقين لتحقيق هذا اجلزء

 :وجعلت خطة البحث كما يلي 
 .اختيار املوضوع كما قدمت املقدمة ، وفيها أسباب  )١(
 :الدراسة ، وتشتمل على مايلي  )٢(

  .- بإجياز– التعريف باإلمام ابن ماجه - ١
 .التعريف بسننه ، وعناية العلماء هبا بتوسع  - ٢
 .التعريف باإلمام الذهيب بإجياز  - ٣
 .التعريف باحلديث الغريب وأقسامه ، وعالقته بالفرد - ٤
حملقق ، مع وصف املخطوطة املعتمدة ، وبيان املنهج دراسة عن اجلزء ا - ٥

 .املتبع يف التحقيق مث النص احملقق 
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أمحد اهللا تعاىل على توفيقه وأشكره على سائر نعمه ، وأعتذر عما يف : ويف اخلتام 
 .هذا التحقيق من أخطاء ومالحظات

دمة سنة املصطفى أسأل اهللا تعاىل أن يرزقنا اإلخالص يف كافة أعمالنا ، وأن يوفقنا خل
 وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه أمجعني ..  إنه على كل شيء قدير. 
aa‰†ÛòZ@

 :وتشتمل على  
 .التعريف باإلمام ابن ماجه القزويين  - 
 .- بتوسع -التعريف بسنن ابن ماجه وعناية العلماء هبا  - 
 .التعريف باإلمام الذهيب  - 
 .أقسامه ، وعالقته بالفرد التعريف باحلديث الغريب ، و - 
 .دراسة عن اجلزء احملقق  - 

@éubß@åia@âbß⁄bi@ÑíŠÈnÛaZ@

، موالهم ، ابن )٦(هو اإلمام احلافظ املفسر ، أبو عبداهللا حممد بن يزيد الرَّبعي
 لقب يزيد ، والد أيب عبداهللا ، كذا رأيُته )٩(ماجه : )٨( ، قال الرافعي)٧(ماجه القَزويين
حممد بن يزيد بن ماجه ، :  القطان ، وهبة اهللا بن زاذان ، وقد يقال خبط أيب احلسن
 .واألول أثبت

 .)١٠(ولد ابن ماجه سنة تسع ومائتني
éubß@åia@„ìî‘)١١(: 

 :مسع من خلق كثري يف خمتلف األمصار ، ومنهم 
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 .علي بن حممد الطنافسي ، وأكثر عنه  -
 .وعمرو بن رافع ، مسع منهما بقزوين  -
 . عبداهللا بن أيب شيبة ، وقد أكثر عنه أيضاً وأبو بكر -
 .وأخوه عثمان بن أيب شيبة  -
 .زهري بن حرب : وأبو خيثمة وحممد بن عبداهللا بن ُنمري ،  -
 .وأبو سعيد األشج  -
 .، مسع من األربعة بالكوفة )١٢(وُجبارة بن املَُغلِّس -
 .ونصر بن علي اجلَهضمي  -
 .وحممد بن بشار  -
 .عاذ العقدي وبشر بن م -
 .وُحميد بن َمسعدة ، مسع منهم بالبصرة  -
 .ومصعب بن عبداهللا الزبريي ببغداد  -
  .- على هنر الفرات -وسويد بن سعيد ، باحلديثة  -
 .وحممد بن ُرمح  -
 .وَحرملة بن حيىي مبصر  -
 .ويزيد بن عبداهللا اليمامي ، مسع منه مبكة  -
 .ر ، وقد أكثر عنه جداً وحممد بن حيىي الذهلي ، بنيسابو -
 .وحممد بن ُحميد ، بالري  -
 ."املوطأ" مصعب الزهري ، أحد رواة وأبو. "دحيم"براهيم إوعبدالرمحن بن  -
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 .وغريهم . وهشام بن عمار ، بالشام  -
éubß@åia@åÇ@ôë‰@å¾ë )١٣( : 

حممد بن عيسى األهُبري ، وأبو الطيب أمحد بن روح البغدادي ، وأبو عمرو 
 بن حممد بن حكيم املديين ، وعلي بن سعيد بن عبداهللا الغداين ، وأبو احلسن علي أمحد

بن إبراهيم القطان ، وسليمان بن يزيد الفامي ، وإبراهيم بن دينار ، وأمحد بن إبراهيم 
القزويين جد اخلليلي ، وإسحاق بن حممد القزويين ، وجعفر بن إدريس ، وحممد بن 

 .عيسى الصفّار ، وغريهم
ßémbÐä–)١٤(: 

 .، وسيأيت الكالم عنه بتوسع "السنن": اشتهر اإلمام ابن ماجه بكتابه 
 :)١٥(والتفسري ، والتاريخ ، قال ابن طاهر

رأيت بقزوين تارخياً له على الرجال، واألمصار، من عهد الصحابة إىل  (
 ).عصره
mbÏë@éZ@

 خبط جعفر بن - يعين كتاب التاريخ املذكور -ويف آخره : ()١٦(قال ابن طاهر
يوم االثنني ، : إدريس صاحبه ، مات أبو عبداهللا حممد بن يزيد بن ماجه املعروف 

ودفن يوم الثالثاء، لثمان بقني من شهر رمضان من سنة ثالث وسبعني ومائتني ، وله 
أربع وستون سنة، وصلى عليه أخوه أبو بكر، وتوىل دفنه أبو بكر وأبو عبداهللا أخواه، 

 ).وابنه عبداهللا
@éîÜÇ@õbàÜÈÛa@õbäqZ@
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 :)١٧(قال أبو يعلى اخلليلي
هو ثقة كبري، متفق عليه ، ُمحتج به ، له معرفة باحلديث وحفظه ، ارحتل إىل (

: قال. ، ومكة ، والشام ، ومصر ، والري ، لكَتب احلديث) البصرة والكوفة(العراقني 
 ) .وكان عارفاً هبذا الشأن

 :)١٨(قال الرافعي
 ).ة املسلمني ، كبري ، متقن ، مقبول باالتفاق وهو إمام من أئم(

 :)١٩(وقال الذهيب 
صادقاً، واسع العلم، وهو حافظ قزوين يف . كان ابن ماجه حافظاً، ناقداً(
 ).عصره

 :)٢٠(وقال ابن حجر 
 ).صاحب السنن، أحد األئمة ، حافظ ، صنف السنن والتفسري والتاريخ (

 :التعريف بسنن ابن ماجه 
 لإلمام الذهيب، منصباً على األحاديث "غرائب سنن ابن ماجه"ملا كان كتاب 

، رأيت من املستحسن التعريف بسنن ابن ماجه، وعناية "سنن ابن ماجه"الغريبة يف  
 .العلماء هبا 
 :التسمية

 .اشتهرت تسميتها بسنن ابن ماجه ، ومل أقف على تسمية أخرى هلا 
éubß@åia@åÇ@bèmaë‰Z@

 :شهورون برواية السنن عنه امل: (  )٢١(قال الرافعي
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 .علي بن إبراهيم القطان 
 .وسليمان بن يزيد القزويين 

 .وأبو جعفر حممد بن عيسى املطوعي األهبري 
 . هـ أ) وأبو بكر ، حامد بن ليثويه األهبري 

 :طبعات سنن ابن ماجه -
، مث طبع مع حاشية الدهلوي  يف جملد كبري هـ١٢٧٣طبع قدمياً يف دهلي سنة 

  مث طبع يف هـ١٣٢٣سنة هـ مع شرح السيوطي والدهلوي ١٢٨٢سنة هلي يف د
 ، مث سنة هـ١٣٤٨مث سنة هـ، ١٣٤٣مث سنة  ، هـ١٣١٣القاهرة سنة 

جملدين ، مث طبع بتحقيق الشيخ حممد فؤاد عبدالباقي وَصدر عام هـ ١٣٥٤
ها لترقيم؛  جملدين وصور مراراً، وتعد من أجود طبعاته وكلها يف جزئني هـ١٣٧٣

، مث حققه "املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي "وفهرسة أحاديثها ومطابقتها مع 
 هـ١٤٠٣ حممد مصطفى األعظمي يف أربعة جملدات سنة.وصنع فهارسه بالكمبيوتر د

مث قام الشيخ احملدث حممد ناصر الدين األلباين . عن شركة الطباعة السعودية بالرياض
ضعيفها وصدرا عن املكتب اإلسالمي ببريوت عام بفصل صحيح سنن ابن ماجه عن 

خليل مأمون شيحا ، وصدر يف :  ، مث َحقق سنن ابن ماجه هـ١٤٠٨ و هـ١٤٠٧
 . يف جملدينهـ١٤١٦بريوت عن دار املعرفة سنة 

bèîÜÇ@pa…bíŒÛaë@sí…byþaë@laìiþaë@knØÛa@…†ÇZ@
لف ومخسمائة يف السنن أ: (- املشهور برواية السنن-قال أبو احلسن القطان 

 . هـ أ) ومجلة مافيه أربعة آالف حديث  باب
كتاباً وعدد ) ٣٧(بلغ عدد كتبه : أما يف طبعة الشيخ حممد فؤاد عبدالباقي
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حديثاً بينما بلغ عدد كتبه يف الطبعة اليت ) ٤٣٤١(وعدد أحاديثه ) ١٥١٥(أبوابه 
 .حديثاً) ٤٣٩٧(كتاباً ، وعدد أحاديثه ) ٣٢(حممد مصطفى األعظمي . حققها د

والبن القطان زيادات على ابن ماجه ، يرويها بإسناده خالل السنن، إما : قلت 
إشارة إىل إعالل رواية ابن ماجه ، أو لبيان أن احلديث عنده بعلو ، أو على سبيل 

زيادة أُدخلت يف عد األحاديث يف ) ٤٤(املتابعة أو لغري ذلك ، وهذه الزيادات عددها 
الباقي، واألعظمي ، وذلك غلط ، وهذا من أسباب زيادهتا على طبعة حممد فؤاد عبد
 .العدد املذكور أنفاً

مسفر غرم اهللا الدميين، . وأُفردت مؤخراً يف رسالة مستقلة بتحقيق فضيلة د
زيادات أيب احلسن القطان على سنن ابن " بعنوان هـ١٤١٠وطبعت يف الرياض سنة 

 . وتقع يف سبعني صفحة"ماجه
رة أحاديث ابن ماجه، أن عادته جرت بتقطيع احلديث الواحد ومن أسباب كث

على األبواب والكتب ، وغالب ذلك باإلسناد نفسه ، وهذا القسم املكرر ليس 
 .بالقليل يف سننه

mbîqýq@éZ@

 ، )٢٢(قام اإلمام الذهيب جبمع ثالثيات سنن ابن ماجه، وخّرجها يف جزء خمطوط
ري بن ِث عن كَاملَُغلِّس ،لها من رواية ُجبارة بن ، ك)٢٣(مخسة أحاديث ثالثية: وعددها 

، لكن ) ٣٦٧-١/٣٦٦( يف حتفة األشراف )٢٤(عن أنس ، انظرها، يم الّضيب لَُس
 . "شيخ ابن ماجه واه ": )٢٥(جبارة هذا فيه ضعف ، بل قال فيـه الذهيب

 :الثناء على سنن ابن ماجه 
، وسردها باختصار دون  حبسن ترتيبه لألحاديث "سنن ابن ماجه"يتميز كتاب 
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وله كالم قليل جداً يف إعالل بعض األحاديث ، مثل . تكرار ، ودقته يف التبويب 
 .عبدالباقي . ط ) ٣٧٤(كالمه على احلديث رقم 

كتاب ابن ماجه كتاب ) : ( ب٦/ل (قال ابن دقيق العيد يف شرح اإلملام 
 . هـ أ)  ملن يقصدها حسن، كثري الفائدة ، له إعانة على معرفة أحاديث األبواب

سنن أيب عبداهللا ، كتاب حسن ؛ لوال ماكدره من :" )٢٦(قال اإلمام الذهيب
 " .أحاديث وأهيات ليست بالكثرية 

السنن املشهورة ، وهي دالة على علمه وعمله وتبحره : ()٢٧(وقال ابن كثري
 . هـ أ) واطالعه واتباعه السنة 

به يف السنن جامع جّيد كثري األبواب كتا: ()٢٨(وقال احلافظ ابن حجر العسقالين
 . هـ أ)  والغرائب 

الذي فيه من حسن الترتيب ، وسرد : ()٢٩(وقال العالمة صديق حسن خان
 ...).األحاديث باالختصار من غري تكرار ليس يف أحد من الكتب 

 :نقد السنن 
ا، أكثَر العلماُء من انتقاد سنن ابن ماجه من جهة كثرة األحاديث الضعيفة فيه

كل ما انفرد به ابن ماجه فهو ": حىت ُنقل عن احلافظ أيب احلجاج املزي رمحه اهللا قوله 
 )يعين بذلك ما انفرد به من احلديث عن األئمة اخلمسة: ( قال احلسيين "ضعيف

 .هـأ 
محلُه على الرجال أوىل ، وأما محله على األحاديث : ( )٣٠(قال احلافظ ابن حجر
 .)٣١ ()يث الصحيحة واحلسان مما انفرد به عن اخلمسة فال يصح ؛ لوجود األحاد
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إمنا غَّض من ُرتبة سنن ابن ماجه ، مايف الكتاب من املناكري،  : ( )٣٢(قال الذهيب
سنن أيب عبداهللا كتاب حسن لوال ماكّدره ": )٣٣(وقال أيضاً ) وقليل من املوضوعات 

  ."من أحاديث واهية ، ليست بالكثرية 
 رأيُت على ظهر جزء قدمي بالري: (  )٣٤("روط األئمة الستةش"قال ابن طاهر يف 

: قال أبو زرعة الرازي " : )٣٥(حكاية كتبها أبو حامت احلافظ ، املعروف خباموش
 ، وذكر "طالعُت كتاب أيب عبداهللا ابن ماجه ، فلم أجد فيه إالّ قدراً يسرياً مما فيه شيء

 . هـ أ )٣٦ ()قريَب بضعةَ عشر ، أو كالماً هذا معناه 
هي حكاية التصح ؛ النقطاع إسنادها ، وقد حكم أبو : ( )٣٧(قال ابن حجر

 منه بكوهنا باطلة ، أو ساطقة ، )٣٨(على أحاديث كثرية) هـ٤٦٢ت (زرعة الرازي 
 مثاله حديث. ا هـ ) أو منكرة ، وذلك حمكي يف كتاب العلل البن أيب حامت 

 ) .١/٥٤العلل (، وانظر )٤١٩(
 فإمنا عىن األحاديث املُطّرحة - إن صح -قول أيب زرعة  ( :)٣٩(وقال الذهيب

 ) .الساقطة، وأما األحاديث اليت التقوم هبا حجة فكثرية ، لعلها حنو األلف 
هذا كالم البد من ) : ( ب٦ل (وقال ابن دقيق العيد يف أول شرح اإلملام 

ذلك ) عين(ولعله : ( قال ) تأويله، وإخراجه عن ظاهره ، ومحله على وجه يصح 
 . هـ أ) اجلزء الذي نظر فيه 

@ònÛa@knØÛa@´i@énÛŒäßZ@
أبو الفضل : حكى ابن عساكر أن أول من أضاف كتاب ابن ماجه إىل األصول 

: ، نقله احلافظ ابن حجر وقال )٤٠("أطراف الكتب الستة"يف " هـ٥٠٧ت "ر بن طاه
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شروط األئمة " وهو كما قال ، فإنه عمل أطرافه معها ، وصنف جزءاً آخر يف( 
 كتاب "هـ٦٠٠ت "] املقدسي[ ، فعّده معهم، مث عمل احلافظ عبدالغين "الستة

 : الذي هذّبه املزي ، فذكره فيهم  قال "الكمال يف أمساء الرجال"
 "وبعض أهل العلم اليعد السادس إالّ املوطأ ، كما صنع َرزين السّرقُسطي  (

  ، وتبعه اجملد ابن األثري" جتريد الصحاح والسنن" يف كتابه "هـ٥٣٥ت 
، وإمنا عدل ابن طاهر ومن تبعه عن عد املوطأ إىل "األصول جامع" يف "هـ٦٠٦ت"

عد ابن ماجه ؛ لكون زيادات املوطأ على الكتب اخلمسة من األحاديث املرفوعة يسرية 
جداً، خبالف ابن ماجه ، فإن زياداته أضعاف زيادات املوطأ ، فأرادوا بضم كتاب ابن 

 . هـأ) ه إىل اخلمسة ، تكثري األحاديث املرفوعة ماج
ويظهر من هذا جلياً أن كتاب ابن ماجه هو آخر الستة من حيث القوة وصحة 

كتاب النسائي أقل الكتب : (  )٤١(األحاديث ، حىت قال احلافظ ابن حجر العسقالين
كتاب بعد الصحيحني حديثاً ضعيفاً، ورجالً جمروحاً ، ويقاربه كتاب أيب داود و

 .الترمذي
ويقابله يف الطرف اآلخر كتاب ابن ماجه، فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن 
رجال متهمني بالكذب ، وسرقة األحاديث ، وبعض تلك األحاديث الُتعرف إالّ من 

يب َحبيب كاتب مالك ، والعالء بن زيد، وداود بن الـُمحبَّر، جهتهم مثل َحبيب بن أَ
 .هـ أ )  وإمساعيل بن زياد السكوين ، وغريهم وعبدالوهاب بن الضحاك ،

وكأن تسامح ابن ماجه يف الرجال أمر متقرر عند أهل العلم ، فإن الذهيب رمحه 
 )١/٣٤٨(قول ابن ماجه ) ٣/٦٦٣( امليزان يفاهللا ملا ذكر يف ترمجة الواقدي 

قدي، هو الوا: (  قال الذهيب "..حدثنا ابن أيب شيبة ، حدثنا شيخ لنا "): ١٠٩٥(
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  :)٤٢(وقال الذهيب!!) وحسبك أنَّ ابن ماجه الجيسر أن ُيسميه 
وأما أهل الطبقة اخلامسة ، كمن أُمجع على اطراحه وتركه؛ لعدم فهمه ( 

وضبطه، أو لكونه متهماً ، فيندر أن ُيخرِّج هلم أمحد والنسائي ، ويورد هلم أبو عيسى 
 . هـأ) ن ماجه أحاديث قليلة، والُيبّينفُيبّينه حبسب اجتهاده، لكنه قليل، ويورد هلم اب

أن يف : ومما يدل على قلة الرواة املتروكني الذين تفرد هبم ابن ماجه : قلت 
يف رجال ابن ماجه ، وهي ) رينـحممد بن ناصر الق( الدراسة اليت أعدها األخ الشيخ 

أوضح  ) هـ١٤٠٧رسالة ماجستري بقسم السنة بكلية أصول الدين بالرياض عام (
رجالً ، املتروكون منهم يناهزون السبعني ) ٧٢٨(أن جمموع الذين تفرد هبم ابن ماجه 

وأيضاً ذكر الشيخ حممد فؤاد . راوياً ، إضافة إىل ثالثة اهتموا بوضع احلديث
 حديثاً ٤٢٨ حديثاً ، منها ١٣٢٩ماجه على اخلمسة   أن زوائد ابن)٤٣(عبدالباقي

 ٩٩ حديثاً ضعيفة اإلسناد و ٦١٣ناد و  حديثاً حسنة اإلس١٩٩رجاهلا ثقات و 
حديثاً واهية اإلسناد أو منكرة أو مكذوبة ، وقد قام الشيخ حممد ناصر الدين األلباين 

 . حديثاً ٩٤٨ فبلغت "سنن ابن ماجه"جبمع األحاديث الضعيفة يف 
@éubß@åia@åäë@ïß‰a†Ûa@åä@´i@òÜ™bÐ½aZ@

 : )٤٤(قال ابن حجر
ينبغي أن ُيعّد كتاب الدارمي سادساً :  العالئي يقول كان احلافظ صالح الدين(

للكتب اخلمسة بدل كتاب ابن ماجه ؛ فإنه قليل الرجال الضعفاء ، نادر األحاديث 
املنكرة والشاذة ، وإن كانت فيه أحاديث مرسلة ، وموقوفة ، فهو مع ذلك أوىل من 

 .وأقرَّه احلافظ رمحه اهللا .  هـ أ) كتاب ابن ماجه
كتاب الدارمي يشارك ابن ماجه يف الوجه املتقدم الذي من أجله أُحلق و: قلت 
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 :بالستة، وهو كثرة زياداته علي اخلمسة ، ويرشح كتاب الدارمي أيضاً أمور ، منها 
أن اإلمام احلافظ الدارمي أجلُّ من ابن ماجه ، وأقعد منه هبذا الشأن ، بل هو  -

 ).١٠/٣٢(مجته يف تاريخ بغداد إمام زمانه كما قال أبو حامت ، كما يف تر
أكثر من ) ١٥(أن الدارمي أعلى إسناداً من ابن ماجه ، بل ثالثياته وهي  -

 ).٢٥ص ( ثالثيات ابن ماجه وهي مخسة ، كما يف الرسالة املستطرفة 
 :عناية العلماء بسنن ابن ماجه 

قل من لقد اعتىن العلماء عناية جّيدة بسنن ابن ماجه وإن كانت عنايتهم هبا أ
العناية ببقية السنن األربع ، فمنهم من شرح سنن ابن ماجه ، ومنهم من علّق عليها، 

 .ومنهم من جّرد زوائد متوهنا أو زوائد رجاهلا، إىل غري ذلك
@åäÛa@ëŠ‘@‹Šic@åàÏZ@

ويعّد أول من شرح ) هـ٧٦٢سنة (شرح العالمة ُمغلطاي بن قُليج ، املتوىف  - ١
 . )٤٥("اإلعالم بسنته عليه الصالة والسالم"رحه ابن ماجه ، ومسى ش سنن

 .اعتىن فيه بتخريج األحاديث، واحلكم عليها، ونقد الرجال، وتبيني العلل 
، ذكره " هـ٥٩٧ت "شرح العالمة اإلمام زين الدين ابن رجب احلنبلي  - ٢

 نقالً عن السندي يف "مامتس إليه احلاجة ملن يطالع سنن ابن ماجه "الُنعماين يف
 .اشيته على ابن ماجهح

شرح الشيخ كمال الدين حممد بن موسى الدَّمريي ، أبو البقاء الشافعي ،  - ٣
هـ ، واسم هذا الشرح ٨٠٨ املتوىف سنة "حياة احليوان"كتاب  صاحب

 يف حنو مخسة جملدات ، ومات قبل "هــسنن ابن ماج الديباجة يف شرح"
 .)٤٦( حتريره
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 ، وقد طبع "هـ١١٣٨ت "اهلادي السندي ، شرح الشيخ أيب احلسن بن عبد - ٤
كفاية احلاجة يف شرح سنن ابن "وعنوانه . )٤٧(هـ١٣١٣يف القاهرة عام 

 ."هـماج
 :ومن احلواشي والتعليقات  

 تعليق للحافظ إبراهيم بن حممد بن خليل ، برهان الدين الشافعي ، املعروف - ١
 كتب تعليقاً: (  )٤٨(هـ ، قال الشوكاين٨٤١بسبط ابن العجمي ، املتوىف سنة 

 .هـأ ) لطيفاً على سنن ابن ماجه 
وتوجد صورة من نسخته اخلطية يف مكتبة جامعة اإلمام ، وهو كتاب : قلت 
جلّ مادته يف اللغويات ، وضبط املشكل من األمساء، وبعض الفقهيات ،  صغري

 .أما الصناعة احلديثية فقليلة جداً فيه
 تذكرة"، وملا ترجم ملغلطاي يف ذيله على )ـه٩١١ت (شرح احلافظ السيوطي  - ٢

 )وشرح ابن ماجه مل يكمل ، وقد شرعُت يف إمتامه( ):٣٣٦ص (، قال "احلفاظ
 .هـأ 

 ، ومل أقف عليه ، لكن قد طبع "مصباح الزجاجة"واسم هذا الشرح : قلت 
 مجعها "إجناح احلاجة "منه مع نتف من تعليق عبدالغين الدهلوي املسمَّى  نتف
 سنة )٤٩(دث فخر احلسن الكنكوهي ، وطبعت مبطبعة الفاروق بدهلياحمل

 .هـ١٢٨٢
ت "وكذا طبع خمتصره لعلي بن سليمان البجمعوي املغريب الدمنيت ، 

(  وقد اختصره اختصاراً شديداً " نور مصباح الزجاجة " املسمَّى "هـ١٣٠٦
رات الصوفية ، وزاد عليه أشياء قليلة ، جلّها من إشا) كتاب الطهارة يف ورقتني 
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 . يف جزء صغري هـ١٢٩٩ مث عام هـ١٢٩٤وطبع يف القاهرة عام 
إجناح احلاجة يف " ، وعنواهنا "هـ١٢٩٦ت "حاشية الشيخ عبدالغين الدهلوي  - ٣

 ، وهي حاشية خمتصرة طبعت على هامش سنن ابن ماجه "شرح سنن ابن ماجه
 .هـ١٢٨٢ مث سنة هـ١٢٧٣ سنة )٥٠(يف دهلي

طبعت  " مفتاح احلاجة بشرح سنن ابن ماجه"خ حممد العلوي باسم حاشية الشي - ٤
 .باهلند

ومل ) هـ١٣٤٦ت(شرح سنن ابن ماجه ، للشيخ عبدالقادر بن بدران  - ٥
 .)٥١(يطبع

 :أما زوائد ابن ماجه على الكتب اخلمسة 
زوائد ابن ماجه على "يف كتابه ) هـ٨٠٧ت (فقد مجعها نور الدين اهليثمي 

 وحرَّرها شهاب الدين أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل البوصريي ، )٥٢("الكتب اخلمسة
، ومجعها وحكم على كل حديث مبا يليق به يف نظره صحةً أو ) هـ٨٤٠سنة (املتوىف 

 وقد طبع يف جملدين مبصر "مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه"ضعفاً ، ومسى كتابه 
 .وبريوت بعدة حتقيقات 

 .حديثاً ) ١٥٣٠(ذكر يف آخره وبلغ جمموع أحاديثه كما 
حديثاً ، والفارق يسري ؛ الختالف النظر ) ١٥٥٢(ويف الطبعات احملققة بلغت 

 .يف الترقيم 
@éubß@åia@†öaë‹@flŠfl‘ëZ@

 احلافظ سراج الدين عمر بن علي بن امللقن ، وشرح، )٥٣( حاجي خليفةقال



 
 
 
 

 ١٠٧٧  الباتلي       عبد اهللا بن أمحد.  د– ابن ماجه القزويين اإلمامغرائب                  جزء فيه من 
                     

 

مامتس إليه " مساهويف مثان جملدات زوائده على اخلمسة ، ) هـ٨٠٤سنة (املتوىف 
ة ـه بيان من وافقه من باقي األئمـوأحلق يف خطبت ("احلاجة على سنن ابن ماجه 

، وماحيتاج إليه من الغرائب مما مل يوافق  كل من األمساء والكىنـالستة ، مع ضبط املش
، وفرغ منه يف شوال من السنة اليت  )هـ٨٠٠(الباقني ، ابتدأه يف ذي القعدة سنة 

 ).تليها 
c@éubß@åia@åä@óÜÇ@æbİÔÛa@å§a@ïic@†öaë‹@bßZ@

فقد حّررها ومجعها مفردة الدكتور مسفر الدميين ، يف رسالة صغرية تقع يف 
 زيادة ، وجعل عنواهنا ٤٤ يف الرياض ، وبلغت هـ١٤١٠سبعني صفحة طبعت عام 

 ."زوائد أيب احلسن القطان على سنن ابن ماجه " 
 :وأما غرائب ابن ماجه 

عها اإلمام الذهيب يف هذا الكتاب الذي وفقين اهللا لتحقيقه ، ومما يدل فقد مج
كتابه يف السنن جامع جيد كثري  : ( )٥٤(على كثرة غرائبه قول احلافظ ابن حجر

 ).األبواب والغرائب
@éubß@åia@Þbu‰@bßcZ@

 اجملّرد يف أمساء رجال سنن ابن "فقد ألف يف ذلك احلافظ الذهيب رمحه اهللا كتابه 
 بعناية فضيلة )٥٥( وقد طبع الكتاب"جه سوى من أُخرج له منهم يف أحد الصحيحني ما

سقط من  فيه من وهم ، واستدرك ما نبَّه على ما) باسم اجلوابرة( الشيخ الدكتور 
 .، أو فات مصنفه  املخطوطة

دراسة تقدم هبا لنيل درجة املاجستري إىل قسم ) حممد بن ناصر القرين(وللشيخ 
، ذكر ١٨ وقد تقدمت اإلشارة إليها ص) هـ١٤٠٧عام (ة أصول الدين السنة بكلي
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فيها الرجال الذين تفرد هبم ابن ماجه عن بقية الستة ، ودرس كالم األئمة فيهم جرحاً 
 .وتعديالً

 وأيضاً للشيخ عبداهللا مراد علي ، رسالة ماجستري تقدم هبا جلامعة أم القرى عام
 ."ن تفرد هبم ابن ماجه  املتروكون الذي" عنواهنا هـ١٣٩٣

 :ترمجة كتاب ابن ماجه إىل لغة أخرى 
ذكر النعماين أن أحد علماء اهلند ، وهو الشيخ مولوي وحيد الزمان اللكنوي 

رفع العجاجة عن ": ترجم كتاب ابن ماجه وشرحه باألردية ومساه ) هـ١٣٣٨ت (
 .)٥٦(هـ١٣١٣ وطبع سنة "سنن ابن ماجه

@éubß@åia@åä@paŠ–n«Z@
 وصدر "خمتصر سنن ابن ماجه"مصطفى ديب البغا ، يف كتاب . اختصره د -

 . يف جملد كبري هـ١٤١٥عن دار اليمامة بدمشق عام 
@éubß@åia@åä@åß@pa‰bn«Z@

 . وشرحها "سنن ابن ماجه"األربعني الطبية املستخرجة من  -
 عمل تلميذه حممد بن "هـ٦٢١ت "تأليف عبداللطيف بن يوسف البغدادي ، 

عبداهللا كنون ، ونشر يف جملة :  طبع بتحقيق الشيخ "هـ٦٣٦ت "سف الربزايل يو
كمال يوسف :  ، مث حققه هـ١٣٩٢ عام ١٨معهد املخطوطات العربية اجمللد 

 .يف جزء صغري.  بريوت هـ١٤٠٥احلوت ، وصدر عن مؤسسة الكتب الثقافية عام 
@éubß@åia@åä@sí…byc@ÒaŠc@‰bèÏZ@

د عبدالباقي ، والشيخ حممد مصطفى األعظمي بفهرسة قام الشيخ حممد فؤا
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 .٧أحاديث سنن ابن ماجه يف الطبعتني اللتني سبق ذكرمها ص  
فهارس سنن ابن "كما قام أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوين زغلول بطبع 

 . يف جملد واحد هـ١٤٠٧ وصدر عن دار الباز يف مكة املكرمة عام "ماجه
 )٥٧(:التعريف باإلمام الذهيب

 :)٥٨(امسه وكنيته ونسبه 
هو مشس الدين ، أبو عبداهللا، حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب الدمشقي 

 .الشافعي
 :)٥٩(مولده 

 .ولد يف دمشق يف الثالث من ربيع اآلخر سنة ثالث وسبعني وستمائة 
 :طلبه للعلم وشيوخه 

ؤدبني وهو نشأ الذهيب يف أسرة علمية ، فبدأ بطلب العلم يف الصغر عند أحد امل
 .)٦٠(عالء الدين علي بن حممد احلليب ، فلزمه أربعة أعوام

 :مث تتلمذ على أئمة عصره ومن أشهرهم 
أبو العباس احلليب املعروف بابن الظاهري، وابن دقيق العيد، وشرف الدين 
الدمياطي، وتاج الدين االسكندراين، وشيخ اإلسالم ابن تيمية، وغريهم من الشيوخ 

 .)٦١("معجم الشيوخ"دهم ثالث مائة وألف شيخ تقريباً، ذكرهم يف الذين بلغ عد
 :)٦٢(تالميذه 

تاج : ملا جلس للتدريس أقبل عليه طالب العلم من كل مكان ومن أشهرهم
الدين السبكي، وحممد بن علي احلسيين ، واحلافظ ابن كثري، واحلافظ ابن رجب، 
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 .وغريهم كثري
 :ه ــوفات

لصاحل ليلة االثنني ، ثالث ذي القعدة ، قبل نصف الليل، تويف رمحه اهللا بتربة أم ا
سنة مثان وأربعني وسبعمائة ، ودفن مبقابر باب الصغري ، وصلى عليه مجع من العلماء 

 .)٦٣(منهم السبكي
 :مؤلفاته املطبوعة املشهورة 

 .تذكرة احلفاظ  - ٢ .سري أعالم النبالء  - ١
 .رب يف خرب من غرب الع - ٤ .ديوان الضعفاء واملتروكني  - ٣
 .اجملرد يف رجال سنن ابن ماجه  - ٦ .تاريخ اإلسالم  - ٥
 .املغين يف الضعفاء  - ٨ .معرفة القراء الكبار  - ٧
 .ميزان االعتدال  -١٠ .املعني يف طبقات احملدثني  - ٩
 .جتريد أمساء الصحابة -١٢ .معجم الشيوخ  -١١
 .تب الستة الكاشف يف معرفة من له رواية يف الك -١٣
 .األمصار ذوات اآلثار  -١٥ .دول اإلسالم  -١٤
 .اإلعالم بوفيات األعالم  -١٧ .العلو للعزيز الغفار  -١٦

 :ثناء العلماء عليه وعلى مؤلفاته 
ى، راإلمام العالمة احلافظ، مشس الدين الذهيب، حافظ الُيجا: ()٦٤(قال الصفدي

 ...).وأكثر من التصنيف . ..أتقن احلديث ورجاله ، ونظر علله وأحواله 
 ).كََتَب علماً كثرياً، وصّنف الكتب املفيدة: ()٦٥(وقال تلميذه احلُسين
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 ) .انتفع اخللق مبؤلفاته ، وكلها مفيدة سديدة: ( )٦٦(وقال الزركشي
كان أكثر أهل عصره تصنيفاً، ورغب الناس يف : ( )٦٧(وقال احلافظ ابن حجر

 ).ومساعاًتواليفه، وتداولوها قراءةً ونسخاً 
احلافظ الكبري ، املؤرخ، صاحب التصانيف السائرة يف : )٦٨(وقال الشوكاين

 ).األقطار، ومجيع مصنفاته مقبولة مرغوب فيها 
 

éßbÓcë@kíŠÌÛa@sí†§bi@ÑíŠÈnÛaZ@
@üëc@Z@kíŠÌÛa@ÑíŠÈmZ@
الُبعد عن الناس ، قال اجلوهري : الغريب ، صفة مشبهة من الُغربة ، وهي : لغةً  - ١

... تغرب ، واغترب مبعىن ، فهو غريب : االغتراب ، تقول فيه : الغربة " : 
الذهاب والتنحي عن : الغريب ": ، وقال ابن منظور )٦٩("األباعد: والغرباء
 .)٧٠("الناس

ويف . احلديث الذي تفرد راويه به ، أو جبزء منه : الغريب ، هو : اصطالحاً  - ٢
احلديث الذي يتفرد به بعض الرواة " ) :هـ٦٤٣ت ( يقول ابن الصالح  ذلك

يوصف بالغريب ، وكذلك احلديث الذي يتفرد فيه بعضهم بأمر اليذكره فيه 
ت (، ويقول احلافظ ابن كثري )٧١("غريه ، إما يف متنه ، وإما يف إسناده 

 .)٧٢("ماتفرد به واحد: الغريب") : هـ٤٧٧
@bîãbq@@Z@éßbÓcZ@

 :ينقسم الغريب إىل قسمني ، مها 
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a@Þëþa@áÔÛ@Z@ìçë@L@ÕÜİ½a@kíŠÌÛa@ZéîÏ@ñ…bíŒi@ëc@L@éän¶@éíëa‰@…ŠÐm@ðˆÛa@sí†§aN@
منه ماهو ": غريباً متناً وإسناداً، فهو يقول : وهذا القسم مساه ابن الصالح 

، ويقول )٧٣("احلديث الذي تفرد برواية متنه راٍو واحد: غريب متناً وإسناداً ، وهو 
بة تكون يف املنت بأن يتفرد بروايته راٍو واحٍد ، أو بعضه ، الغرا": احلافظ ابن كثري 

 ، ويقـول ابن دقيق العيد)٧٤("كما إذا زاد فيه واحد زيادة مل يقلها غريه 
، وذكر )٧٥("مطلقاً ، بأن ينفرد راٍو بإسناده كله   تارة يكون غريباً") : هـ٧٠٢ت (

الغرابة، ": ل ابن حجر أيضاً ، وابن حجر أنه ينقسم إىل مطلق ونسيب ، وقا)٧٦(العراقي
 ، ولو عإما أن تكون يف أصل السند ، أي يف املوضع الذي يدور اإلسناد عليه ويرج

 .)٧٧("تعددت الطرق إليه ، وهو طرفه الذي فيه الصحايب
 :وهلذا القسم نوعان 

 .تفرد شخص من الرواة مبنت احلديث  :األول
 .)٧٨( تفرد أهل بلد مبنت احلديث :الثاين

áÔÛaïãbrÛa@@ Zìçë@ LäÛa@ kíŠÌÛa@ Z@ëc@ Lê†îãbc@ †ydi@ éíëa‰@ …ŠÐm@ ðˆÛa@ sí†§a
@éèuë@ëc@LéÓŠN@

منه ماهو ": غريباً إسناداً المتناً، حيث يقول : وهذا القسم مساه ابن الصالح 
غريب إسناداً المتناً كاحلديث الذي متنه معروف مروي عن مجاعة من الصحابة ، إذا 

 صحايب آخر ، كان غريباً من ذلك الوجه ، مع أن متنه غري تفرد بعضهم بروايته عن
 تارة يكون غريباً عن شخص معني ، ويكون ": ، ويقول ابن دقيق العيد )٧٩("غريب

 تكون الغرابة يف اإلسناد ، كما إذا ": ، ويقول احلافظ ابن كثري )٨٠("معروفاً عن غريه 
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، )٨١("نه هبذا اإلسناد غريب كان أصل احلديث حمفوظاً من وجه آخر، أو وجوه ، ولك
 -وُسمي بذلك ... أن يكون التفرد يف أثنائه  ... ": )٨٢(ويقول احلافظ ابن حجر

 لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إىل شخص معني ، وإن كان احلديث يف -النسيب 
 .)٨٣("نفسه مشهوراً

 تفرد شخص عن شخص ، وتفرد أهل بلد عن: )٨٤(وهلذا القسم أنواع منها
 .)٨٥(تفرد شخص عن أهل بلد ، وتفرد أهل بلد عن أهل بلد أخرىشخص، و

 تكون كلية أو جزئية ، بأن يكون التفرد - بقسميها -ومما سبق يتبني أن الغرابة 
 وهي -ا ، أو يكون التفرد جبزء  من املنت ـبكامل املنت ، أو كامل اإلسناد ، أو هبم

 .، أو جزء من اإلسناد -الزيادة 
ابت ، ومنها املردود ، وهو األكثر ، ويف ذلك يقول اإلمام كما أن منها الث

التكتبوا هذه األحاديث ": ، ويقول اإلمام أمحد )٨٦("شر العلم الغريب": مالك
الغريب ": ، ويقول ابن الصالح )٨٧("الغرائب، فإهنا مناكري ، وعامتها عن الضعفاء

 .)٨٨("الغرائبوإىل غري صحيح ، وذلك هو الغالب على .... ينقسم إىل صحيح 
قد ذكر للغريب ثالثة ) هـ٤٠٥ت (ومن اجلدير بالذكر أن أبا عبداهللا احلاكم 

 )٩١(، وابن سيد الناس) هـ٥٠٧ت  ()٩٠(، كما ذكر له ابن طاهر املقدسي)٨٩(أنواع
مخسة أنواع ، وكلها داخلة يف القسمني السابقني ، ويف ذلك يقول ) هـ٧٣٤ت (

ة اليت ذكرها احلاكم داخلة يف القسمني اللذين األقسام الثالث": احلافظ ابن حجر 
 .)٩٢("ذكرمها ابن الصالح، والسبيل إىل االتيان بثالث 

@brÛbq@@Z@…ŠÐÛaë@kíŠÌÛa@´i@òÓýÈÛaZ@
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الذي يترجح من كالم أهل هذا الشأن أن الغريب والفرد مترادفان يف املعىن 
 امسهما ، فأكثر االصطالحي، وإمنا غاير بينهما أهل احلديث من حيث استعمال

:  ، على"الغريب": الفرد  املطلق ، وأكثر مايطلقون :  ، على "الفرد"مايطلقون 
الغريب  النسيب ، وهم مع ذلك اليفرقون بينهما من حيث استعمال مشتقاهتما ، 

 ." أغرب به فالن ":  ، أو " تفرد به فالن": فيقولون يف األول 
 إنه زاد بذكر الترادف بينهما يف ، إال)٩٣(وقد ذكر ذلك احلافظ ابن حجر 

، )٩٤("فيه نظر ": اللغة، وضيعه حمل تأمل ، وقد تعقبه الكمال ابن أيب الشريف قائالً 
من بعد عن وطنه، : الِوتر ، وهو الواحد ، والغريب : الفرد يف اللغة ": واملناوي قائالً 
ا كالم أهل بعيد عن الفهم ، هذ: جاء بشيء غريب ، وكالم غريب : وأغرب فالن 

 .)٩٥("اللغة ، فالقول بالترادف يف اللغة باطل 
@

ÕÔa@õŒ¦a@åÇ@òa‰…@
ãaìäÇ@éZ@

 جزء فيه من غرائب سنن اإلمام احلافظ أيب عبداهللا ": كتب على صفحة الغالف 
انتقاء احلافظ أيب عبداهللا حممد بن أمحد بن عثمان . "حممد بن يزيد بن ماجه القزويين 

 .هللا تعاىل الذهيب رمحه ا
@ÑÛûàÜÛ@énjã@ÕîqìmZ@

هذا اجلزء صحيح النسبة لإلمام الذهيب ؛ حيث ذكره اإلمام عمر بن فهد املكي 
، ومساه ٣٧٠ و ٣٥١و ١٢٠ ص "له   معجم الشيوخ"يف ) هـ٨٨٥ت (القرشي 
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 . ونسبُه للذهيب "غرائب سنن ابن ماجه "
 ٢٣ ص "الذهيب  صفحات يف ترمجة احلافظ "قاسم سعد يف كتاب . وذكره د 

 . بنفس االسم الذي ذكره ابن فهد ١١برقم 
وأيضاً مما يوثق نسبته عدد من السماعات املذكورة يف الصفحة األوىل، لعدد من 

 .٣٩احملدثني منهم سبط احلافظ ابن حجر ، وسيأيت ذكرهم عند حتقيق النص ص  
@érí…byc@…†ÇZ@

 .بلغ عدد أحاديث هذا اجلزء أربعة وثالثني حديثاً 
@éjîmŠmZ@

وينتقي منها مارآه ، التزم اإلمام الذهيب بترتيب اإلمام ابن ماجه ألحاديث سننه 
غريباً، لكنه الُيبني نوع الغرابة يف تلك األحاديث، ويذكرها متتابعة ، دون ذكر الباب 
والكتاب  وقُمُت بذلك يف ختريج األحاديث، ويسوق احلديث بسند ابن ماجه ولفظه 

 .للحديث تاماً
ومل ُيصدِّرُه مبقدمة بل استهله باحلديث األول من مقدمة سنن ابن ماجه يف باب 

، وختمه حبديث من باب كراهية النخامة يف املسجد من كتاب اتباع سنة الرسول 
املساجد واجلماعات ، فيكون هذا اجلزء شامالً لألحاديث الغريبة يف مقدمة سنن ابن 

الة ، واألذان، واملساجد ، واجلماعات ، وهو ماجه، وكتاب الطهارة ، ومواقيت الص
آخر كتاب الذهيب ، وأما بقية السنن فلم يذكر الذهيب منها شيئاً ، ولعله مل يتيسر له 

، أو لعل هذا اجلزء من مسودات اإلمام الذهيب انتقى منه ما رآه غريباً ومل ذلك 
 .يكمله
Çì™ìß@éZ@
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: ألحاديث الغرائب ، بنوعيها التزم املؤلف عنوان اجلزء نفسه ، فخصصه ل
مع أنه مل يصرح بنوع الغرابة فيما ذكره من . الغريب املطلق، والغريب النسيب

 .األحاديث وقمت بذلك يف هامش التحقيق
 

@òjíŠÌÛa@sí…byÿÛ@pbîöb–ygZ@
، ١١ ، ٢تسعة أحاديث وهي ذات األرقام : بلغ عدد األحاديث الغريبة مطلقاً 

٣٣، ٣١  ،٢٨ ، ٢٦، ٢٢، ١٩، ١٦. 
 .أما الغريبة نسبياً فعددها مخسة وعشرون حديثاً 

@
òìİ‚½a@Ñ•ë@bèÔîÔ¤@¿@ÝàÈÛa@wèäßë@

 :   وصف املخطوطة - ١
خمطوطة هذا اجلزء وقفُت عليها ضمن جمموع لألجزاء احلديثية يف قسم 

 ).ف/٧٢٣٦(املخطوطات جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، ورقمه 
 . "١٧ "جملموع فهو السابع عشر أما رقمه ضمن ا

 .٣٢ - ٢٩ويشغل هذا اجلزء من اللوحة رقم 
وعدد لوحاته ثالث لوحات ، ويف كل لوحة صفحتان ، ويف كل صفحة مثانية 

 .وعشرون سطراً تقريباً 
 .وُجعلت الصفحة األوىل لعنوان اجلزء ، والسماعات 

 .وكُتب خبط الرقعة ، وهو غري منقوط إال نادراً 
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 .كل حديث بعالمة املقابلة وختم 
انتقاؤه ، حيث ُبدئت بالبسملة ، . وهي نسخة تامة ملا تيسر لإلمام الذهيب 

آخر املنتقى ، احلمد هللا وحده ، اللهم صل على سيدنا حممد وآله : ( وختمت مبا نصه 
 .انتهى) وصحبه وسلم ، حسبنا اهللا وِنعم الوكيل

 :   املنهج املتبع يف التحقيق - ٢
يت بتحقيق النص على النسخة اخلطية الوحيدة اليت وقفُت عليها مع االستعانة اكتف

بالطبعتني احملققتني لسنن ابن ماجه ، ومها بتحقيق حممد فؤاد عبدالباقي مث اليت بتحقيق 
 .حممد مصطفى األعظمي . د

 .قمُت بكتابة النص حسب قواعد اإلمالء، وقابلته على موضعه من سنن ابن ماجه
 .اللوحات حسب تسلسل النسخة ، وجعلت األرقام بني معقوفني ورقمُت 

ماكان من زيادة ضرورية على األصل نقلتها من سنن ابن ماجه وأثبتها بني 
 . معقوفني

 .وماكان من خطأ يف األصل صوبته بني هاللني
 .وضع عالمات الترقيم يف مواضعها املناسبة 

 .ترقيم األحاديث تسلسلياً 
ج األحاديث واآلثار من مصادرها األصلية يف السنة ، مع البدء توثيق النص بتخري

 .بسنن ابن ماجه ألنه موضوع البحث ، ومصدر األحاديث الغرائب
العناية بذكر مدار احلديث، وموضع التفرد فيه ، ونوعه سواء أكان غريباً مطلقاً أم 

 .نسبياً
 بذكر اسم الراوي، الترمجة جلميع رجال اإلسناد عدا الصحابة املشهورين ، فقمت
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ومن روى حديثه من األئمة، . ونسبه وكنيته وبعض شيوخه وتالميذه ، وتاريخ وفاته
الكالم على   مث"التقريب"مقتصراً على الرموز اليت استعملها احلافظ ابن حجر يف 

لذلك بإجياز  الراوي جرحاً أو تعديالً ، فإن كان متفقاً على توثيقه أو تضعيفه أشرت
لمراجع، أما إن كان خمتلفاً فيه ، فإين أذكر األقوال املتعارضة فيه مع العزو مع العزو ل

وإن كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت . للمراجع يف اجلرح والتعديل 
ا فإين أحكم على احلديث مبيناً ـبالعزو هلما عن احلكم عليه ، وإن كان يف غريمه

 أو حسناً أو ضعفاً ، مع االستفادة مما كتبه درجته من خالل إسناده الذي درسته صحةً
 .جـاحملدثون يف كتب التخري

 .تفسري املفردات الغريبة من كتب غريب احلديث ومعاجم اللغة العربية 
مث ذيلت خبامتة ضمنتها أهم النتائج مث ختمته بفهارس ألطراف األحاديث ، 

 .واألعالم املترجم هلم ، واملراجع ، واملوضوعات 
 ...هللا املوفق وا... 
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 .)٩٦(انتقاء احلافظ أيب عبداهللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب رمحه اهللا تعاىل
 .بسم اهللا الرمحن الرحيم ، رب أعن ويسر ياكرمي ]  أ/١[ 

ه ـد بن ماجـد بن يزيـو عبداهللا حممـظ أبـأنا احلاف] ب/١[ - ١
ا ـأن،  )٩٧(ن الصّباحـد بـا حممـحدثن، اىل ـمه اهللا تعــين رحـالقزوي
عن أيب هريرة رضي اهللا ،  )١٠٠(احلـأيب ص عن،  )٩٩(شـن األعم، عـ )٩٨(رـجري
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 من كان َكلَا أَهـ، فإمن مـذروين ماتركُتك( :  ول اهللا ـقال رس: عنه قال 
ذوا منه ما  فُخيٍءـم ، فإذا أمرُتكم بشـهم على أنبيائهالِفـاهلم واختؤكم بُسـقبل

 .)١٠١()عتم ، وإذا هنيُتكم عن شيء فانتهواـاستط
ثنا ،  )١٠٣(ثنا حممد بن عيسى بن ُسَمْيع،  )١٠٢(حدثنـا هشام بن عمار - ٢

، )١٠٦( اجلُرشي)١٠٥ ()عبدالرمحن ( عن الوليد بن ،  )١٠٤(إبراهيم بن سليمان األفطس
 خرج علينا رسول اهللا ": عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال ، )١٠٧(ري بن ُنفريعن ُجب
 - ذي نفسي بيده ـر ختافون ؟ والـآ لفق:  فقال - وحنن نذكر الفقر ، نتخوفُه
كم الدنيا صباً ، حىت الُيزيغَ قلَب أحِدكم إزاغةُ إالَّ ِهَيْه ، وأُمي اِهللا لقد ـن عليبَّلُتَص

 .)١٠٨("واٌء ـالبيضاِء ، ليلُها وهناُرها َستركُتكم على مثِل 

 )١١١( ثنا بكر بن زرعة)١١٠( ثنا اجلّراح بن َمليح)١٠٩(ام بن عمارشأخربنا ه - ٣
مسعت :  قال - )١١٣(د صلى القبلتنيـ وكان ق-)١١٢(ة اخلوالين ـمسعت أبا عنب

م يف ـاً يستعملهــاليزال اُهللا يغرس يف هذا الدين غرس":  يقول رسول اهللا 
 .)١١٤("طاعته 

عن ،  )١١٧(عن ابن شهاب،  )١١٦( ثنا الليث)١١٥(حدثنا حممد بن ُرمح - ٤
حسبته : )١١٩( ، قال)١١٨(َبذَ من كَ( : قال رسول اهللا : أنس رضي اهللا عنه قال 

 .)١٢٠()ُمتعمداً ، فليتبوء مقعده من النار : قال 

عن جابر ، )١٢٣(ن أيب الزبري، ع)١٢٢(ثنا ُهشيم، )١٢١(يثمةحدثنا أبو َخ - ٥
من كذب علّي متعمداً فليتبوء مقعده من (:  قال رسول اهللا : قال   عنه،رضي اهللا

 .)١٢٤()النار
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و ــ  وأب)١٢٦(عــا وكيـــ ثن)١٢٥(دـــا علي بن حممــحدثن - ٦
ن َعدي بن ـ ع)١٢٩(شـن األعمـع، )١٢٨(ريـ وابـن ُنم)١٢٧(ةـمعاوي
 اُألمي أن  َعِهد إيلّ النيبُّ":  عن علي رضي اهللا عنه قال )١٣١( عن ِزرَّ)١٣٠(تــثاب

 .)١٣٢("الُيحبين إال مؤمن ، والُيبغضين إال منافق 

عن ُعبيد اهللا بن ،  )١٣٤(ان بن ُعيينة ـ أنا سفي)١٣٣(د بن َعْبَدة ـحدثنا أمح - ٧
 قال  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب )١٣٦( عن نافع بن جبري)١٣٥(أيب يزيد
ُه إىل ـوَضم( :  ، قال ) ُيِحبُُّه من ، وأحبَّفأَِحبَُّه ه ُباللهم إين أُِح(: )١٣٧(للحسن
 .)١٣٨ ()َصدِره 

 ثنا )١٤٠(اب بن عبداجمليدـدالوهـا عبـ ثن)١٣٩(ىنـد بن املثما حمـحدثن - ٨
 أرحُم أُميت ": قالرسول اهللا أَنّ عن أنس ، )١٤٢( عن أيب ِقالبة)١٤١(خالد احلَذّاء

وأقضاهم عليُّ [ ُعثمان ، :بأميت أبو بكر، وأشدُّهم يف دين اهللا ُعمر ، وأَصدقُهم حياًء 
ُمعاذ :  ، وأَعلُمُهم باحلالل واحلرام )١٤٤(وأقَرؤهم لكتاب اهللا أُيب، )١٤٣ (]بن أيب طالب

أبو : بن َجبل ، وأفرُضهم زيُد بن ثابت ، أال إن لكل أمة أمٌني ، وأمني هذه األمة 
 .)١٤٧( عن خالد)١٤٦(، ورواه سفيان الثوري)١٤٥("عبيدةُ بن اجلراح 

عن أيب ، )١٤٩(ثنا أبو األحوص، )١٤٨(نا َهنَّاد بن السَِّرّي  حدث-٩] أ/٢[
رير  من َح)١٥٢( َسَرقَةٌ  أُهدي لرسول اهللا ": قال، )١٥١(عن الرباء، )١٥٠(إسحاق

: أتعجبون من هذا ؟ فقالوا له ( :فجعل القوم يتداولوهنا بينهم ، فقال رسول اهللا 
عاذ يف اجلنة خٌري من  بن ُمسعِدملناديل ، والذي نفسي بيده : نعم يارسول اهللا ، فقال 

 .)١٥٣( "هذا 
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عن أيب ، )١٥٥(ينةـثنا ابن ُعي، )١٥٤(حدثنا سهل بن أيب سهل -١٠
حت أدمي السماء ، ـوا تـ َشرُّ قَتلًى قُِتل":  يقول )١٥٧(أنه مسع أبا أُمامة، )١٥٦(بـغال

 ، قد )١٥٩( من قتلوا ، كالب أهل النار، كالب أهل النار)١٥٨ ()قَتيٍل(وخري 
يا أبا أُمامة هذا شٌي تقوله ؟ :  قلت )١٦١(" هؤالء مسلمني فصاروا كفاراً )١٦٠()كان(

 .)١٦٤(  اهللا )١٦٣( رسول)١٦٢()مسعته من(بل : قال 
 عن األسود )١٦٧( عن سفيان)١٦٦( ثنا وكيع)١٦٥(ا علي بن حممدــحدثن -١١
 كان ":  عن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما قال )١٦٩( عن ُنَبيح العرتي)١٦٨(بن قيس

 .)١٧٠(" إذا مشى مشى أصحابه أمامه ، وتركوا ظهره للمالئكة النيب 
 عن أيب )١٧٢( ثنا جعفر بن سليمان)١٧١(حدثنا بشر بن هالل الصّواف -١٢

 ُوقَِّت لنا يف قص الشارب ": عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال )١٧٣(عمران اجلوين
 .)١٧٤(" من أربعني ليلة أكثرال َنْتُرَك، وحلق العانة ونتف اإلبط ، وتقليم األظفار ، أن 

 حدثين نافع عن ابن عمر رضي )١٧٦( ثنا مالك)١٧٥(حدثنا هشام بن عمار -١٣
 من إناء  كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول اهللا ": اهللا عنهما قال 

 .)١٧٧("واحد
 ثنا )١٧٩( ثنا الوليد بن مسلم)١٧٨(حدثنا عبدالرمحن بن إبراهيم -١٤
 عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن )١٨٢( ُعبيد اهللا عن)١٨١( عن الزهري)١٨٠(األوزاعي

 .)١٨٣ () َدَسماًمضمضوا من اللنب ، فإن له (:  قال النيب 
 أنا حممد بن )١٨٥( ثنا يزيد بن هارون)١٨٤(حدثنا أبو بكر بن خالد -١٥



 
 

 
    

 هـ١٤٢٤، شوال ٢٨، ع١٦جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج     ١٠٩٢ 
 

 

 .)١٨٦(إسحاق
عن أبيه )١٨٨(عن ُعبيد اهللا بن عبداهللا بن عمر )١٨٧(عن حممد بن جعفر بن الزبري

ماينوبه من ومن األرض )١٨٩( الِة سئل عن املاء يكون يف الفَل اهللا مسعت رسو: قال
 الدواب والسباع ؟

 .)١٩٠(" إذا بلغ املاء قُلتني مل ُينجُسه شيء ": فقال 
 )١٩٣(عن ابن إسحاق )١٩٢( ثنا ابن املبارك)١٩١(حدثنا عمرو بن رافع -١٦

 .)١٩٤(حنوه
 عن عاصم )١٩٧( ثنا محاد بن سلمة)١٩٦( ثنا وكيع)١٩٥(حدثنا علي بن حممد -١٧

قال رسول اهللا :  بن عبداهللا بن عمر عن أبيه ، قال )١٩٩( عن عبيد اهللا)١٩٨(بن املنذرا
 : ) ٢٠١( عن محاد)٢٠٠(رواه مجاعة .) إذا كان املاء قُلتني أو ثالثاً مل ُينجُسه شيء(. 

 عن ِسماك بن )٢٠٣( ثنا أبو األحوص)٢٠٢(ا أبو بكر بن أيب شيبةــحدثن -١٨
  عن لُبابة بنت)٢٠٥( املخارق عن قابوس بن أيب)٢٠٤(حرب

:  ، فقلت ِحْجر النيب ] / ب/٢[ يف )٢٠٧(بال احلُسني:  قالت )٢٠٦(احلارث
 إمنا ُينضُح من بوِل الذكِر ، (: يارسول اهللا أعطين ثوبك وألبس ثوباً غريه ؟ فقال 

 .)٢٠٨ ()وُيغسل من بول اُألنثى 

بن  ا)٢١٢(ثنا:  اال)٢١١( بن سّواد)٢١٠( وعمرو)٢٠٩(حـدثنا َحرملة -١٩
 عن حممد بن )٢١٦(َرِزينن  عن عبدالرمحن ب)٢١٥( حيىي بن أيوب)٢١٤( أخربين)٢١٣(وهب

أَُبـيِّ بن  ، عن)٢١٩( عن ُعبادة بن ُنَسّي)٢١٨( عن أيوب بن قَطن)٢١٧(يزيد بن أيب زياد
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 أنه  قال )٢٢١( قد صلى يف بيته الِقبلتني كلتيهما وكان رسول اهللا -)٢٢٠(َعمارة
: ، قال؟ويومني: ، قال ؟يوماً : نعم ، قال : ؟ قال أمسح على اخلُفني  : لرسول اهللا 

 ومابدا لك ": حىت بلغ سبعاً ، قال له : ، قال )٢٢٣( ؟ ، قال وثالثاً)٢٢٢(ويومني
")٢٢٤(. 

 ثنا حيىي بن أيب )٢٢٨( ثنا األوزاعي)٢٢٧)(٢٢٦( ثنا الوليد)٢٢٥(حدثنا ُدَحيم -٢٠
بن أُمية عن عمرو  ] )٢٣٢(عن جعفر بن عمرو)٢٣١([، )٢٣٠(حدثين أبو سلمة)٢٢٩(كثري

ني ـ ميسُح على اخلُفول اهللا ـت رسـ رأي":رضي اهللا عنه قال )٢٣٣(الضَّْمِري
 .)٢٣٤("والِعمامة 

عن  [)٢٣٧( عن شيبان)٢٣٦( ثنا عبيد اهللا بن موسى)٢٣٥(حدثنا حممد بن حيىي -٢١
 أهنا أَخــربت )٢٤١( عن أم أيب بكر)٢٤٠( أيب سلمة)٢٣٩ (] عن)٢٣٨(حيىي ابن أيب كثري
إمنا هي "  يف املرأة ترى مايريبها من بعد الطُهر؟ سول اهللا قال ر: أن عائشة قالت 

 .)٢٤٣(" أو ُعروق )٢٤٢(ِعرٌق

 عن )٢٤٧( محاد بن سلمة)٢٤٦( ثنا)٢٤٥( ثنا وكيع)٢٤٤(حدثنا علي بن حممد -٢٢
 حاملَ احلُسِني  رأيُت النيب ": عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  )٢٤٨(حممد بن زياد

 .)٢٥٠("ه َيسيلُ عليِه ، وِلعاُب)٢٤٩(بن علي ، على عاِتقه
عن ،  )٢٥٣(ثنا أبو الزناد،  )٢٥٢(ثنا مالك،  )٢٥١(حدثنا هشام بن عمار -٢٣
 إذا اشتدَّ احلَرُّ (: قال رسول اهللا :  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال )٢٥٤(األعرج

 .)٢٥٥ ()فأبردوا عن الصالة ؛ فإن شدة احلَرِّ من فيح جهنم 
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عن ،  )٢٥٨(عن ثابت،  )٢٥٧(اد بن زيدأنا مح،  )٢٥٦(حدثنا أمحد بن عبدة - ٢٤
: ذكروا تفريطهم يف النوم ، فقال : قال .  )٢٦٠(عن أيب قتادة،  )٢٥٩(عبداهللا بن رباح

 ليس يف النوم تفريطٌ ؛ إمنا ( : ناموا حىت طلعت الشمس ، فقال رسول اهللا 
قتها التفريط يف اليقظة ، فإذا نسي أحُدكم صالة أو نام عنها فلُيصلها إذا ذكرها ، ولو

 .)٢٦١()من الَغِد
ثنا حممد بن سلمة ،  )٢٦٢(حدثنا حممد بن ُعبيد بن ميمون املدين - ٢٥
، عن حممد بن )٢٦٥(ثنا حممد بن إبراهيم التيمي، )٢٦٤(ثنا حممد بن إسحاق، )٢٦٣(احلّراين

، )٢٦٨( قد َهّم بالبوق كان رسول اهللا ":  قال )٢٦٧(عن أبيه ، )٢٦٦(عبداهللا بن زيد
رأيُت رجالً عليه : ، فأُري عبداهللا بن زيد يف املنام قال )٢٧٠(َت فُنِح)٢٦٩(وأمر بالناقوس

وماتصَنُع به ؟ : ياعبداهللا تبيُع الناقوس ؟ قال : له  ثوبان أخضران حيمل ناقوساً ، فقلُت
 وذكر احلديث -أوال أُدلك على خري من ذلك ؟ : أُنادي به إىل الصالة ، قال : قلت 

 . لقد رأيُت مثل الذي رأى واهللا: )٢٧١(فقال  ُعمر:  ويف آخره -
أن عبداهللا بن زيد  : )٢٧٣( فأخربين أبو بكر احلكمي)٢٧٢(قال حممد بن ُعبيد
 :األنصاري قال يف ذلك 

 رام محداً على األذاِن كثرياًـ     أمحُد اَهللا ذا اجلالِل وذا اإلك
 دّي بشرياًــفأكرم به ل     ه بالبشُري من اهللاـاين بـإذ أت
  )٢٧٤(اء زادين توقرياً ـكلما ج     الٍثـهبن ثاٍل واىل ــيف لي

بن عمار   بن سعد)٢٧٦( ثنا عبدالرمحن)٢٧٥(حدثنا هشام بن عمار] أ/٣[ -٢٦
 )٢٨٠) (٢٧٩(عن جده، )٢٧٨(عن أبيه، )٢٧٧( حدثين أيب مؤذن رسول اهللا -ابن سعد 

إنه أرفُع : ه، وقالــه يف أُذنيــ أمر بالالً أن َيجعل إصبعي أن رسول اهللا ": 
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إنه أرفُع : ه، وقالــه يف أُذنيــ أمر بالالً أن َيجعل إصبعي أن رسول اهللا "
 .)٢٨١("َك لصوِت

عن حيىي ، )٢٨٣(ثنا عبداهللا بن يزيد، )٢٨٢(د بن إبراهيم الدمشقيمحدثنا حم - ٢٧
، )٢٨٧(عن نافع، )٢٨٦(عن داود بن احلُصني، )٢٨٥(عن زيد بن َجبـرية، )٢٨٤(بن أيوب

:  أن ُيصلى يف سبع مواطن  هنى رسول اهللا ": عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال 
 ، وقارعِة الطريق ، واحلّمام ، ومعاطِن اإلبل ، وفوق يف املزبلة ، واجملزرة ، واملقربة

 .)٢٨٨(" الكعبِة
ثنا :  قاال )٢٩١( احلسني)٢٩٠ (]أيب[وحممد بن ،  )٢٨٩(حدثنا علي بن داود -٢٨
 عن ابن عمر عن عمر رضي اهللا )٢٩٤(، حدثين نافع)٢٩٣( حدثين الليث)٢٩٢(أبو صاحل

،  بيت اهللاظاهُر: ة سبُع مواطن الجتوز فيها الصال( :  قالعنه أن رسول اهللا 
 )٢٩٧( ةُجََّح، وَم)٢٩٦( اإلبلُنطَ، واجملزرة، واحلمام ، وَع)٢٩٥(]واملزبلة[واملقربة ، 

 .)٢٩٨ ()الطريق 
 ثنا زيد بن )٣٠٠( ثنا حممد بن ِحْمَير)٢٩٩(حدثـنا حيىي بن عثمان احلمصي - ٢٩
 عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن )٣٠٣( عن نافع)٣٠٢( عن داود بن احلُصني)٣٠١(َجبرية
الُيتخذُ طريقاً، والُيشهر فيه :  يف املسجد )٣٠٤(ِخصالُ الينبغني( :  قال سول اهللا ر

 فيه نبلٌ ، والُيمر فيه بلحم ينِّء )٣٠٦( فيه بقوس ، والينثر)٣٠٥(سالٌح ، والُيقبض
 .)٣٠٩ ()، والُيقتص فيه من أحٍد ، والُيتخذ سوقاً )٣٠٨()حٌد(، واليضرب فيه )٣٠٧(

 عن ابن )٣١٢( ثنا أبو خالد األمحر)٣١١()٣١٠(حدثنا عبداهللا بن سعيد -٣٠
  هنى رسول اهللا (:  قال )٣١٤(عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  عن)٣١٣(عجالن
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 .)٣١٥ ()عن البيع واالبتياع ، وعن تناشد األشعار يف املساجد 
 ثنا )٣١٧( ثنا مسلم بن إبراهيم)٣١٦(حدثنا أمحد بن يـوسف السُّلَمي -٣١
 )٣٢١( عن مكحول)٣٢٠(أيب سعيد  عن)٣١٩(ظان ثنا عتبة بن يق)٣١٨(بن نبهانااحلارث 
 جنِّبوا مساجدكم صبيانكم، وجمانينكم، وشراركم، ":  قال  أن النيب )٣٢٢(عن واثلة

وَبيعكم، وُخصوماتكم، ورفَع أصواتكم، وإقامةَ ُحدودكم، وَسلّ سيوفكم، واختذوا 
 .)٣٢٤(" يف اجلُمع )٣٢٣(على أبواهبا املطاهر ، ومجِّروها

ثنا مالك بن :  قاال )٣٢٦( وأمحد بن األزهر)٣٢٥(بن بشرحدثنا عبدالرمحن  -٣٢
 عن عائشة رضي اهللا عنها أن )٣٢٩(هــ عن أبي)٣٢٨( أنا هشام بن عروة)٣٢٧(ُسعري

 .)٣٣١("، وأن ُتطّهر وُتطّيب )٣٣٠( أمر باملساجد أن ُتبىن يف الدُّور "رسول اهللا 
 .)٣٣٢(رواه زائدة عن هشام

 عن )٣٣٥( عن خالد بن إياس)٣٣٤( ثنا أبو معاوية)٣٣٣(حدثنا أمحد بن سنان -٣٣
 أول ":  عن أيب سعيد اخلُدري رضي اهللا عنه قال )٣٣٦(بن عبدالرمحن بن حاطباحيىي 

 .)٣٣٨(" الداري )٣٣٧(متيم: من أَسرَج يف املساجد 
 عن )٣٤٠(بيب ثنا عائذ بن حَُ)٣٣٩(ريف  حدثنا حممد بن طَ-٣٤] ب/٣ [
ة املسجد ، فغضب حىت يف ِقبل )٣٤٢( رأى ُنَخاَمةً  عن أنس، أن النيب )٣٤١(ُحميد

، فقال  )٣٤٣( اْحَمرَّ َوْجُهُه، فجاءته امرأةٌ من األنصار فحكْتها، وجعلت مكاهنا َخلُوقاً
 .)٣٤٤( )أحسن هذا ما(:  رسول اهللا 

 .احلمد هللا وحده : آخر املنتقى 
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 .اللهم صل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم 
 .حسبنا اهللا وِنعم الوكيل 

*   *   * 
àmb¨aòZ@

أمحد اهللا تعاىل على توفيقه إلمتام حتقيق هذا اجلزء احلديثي الذي يتناول ذكر 
 ) .سنن ابن ماجه ( األحاديث الغريبة يف 

. وأسأل اهللا أن أكون قد وفقت يف خدمة جانب من جوانب سنة املصطفى 
ولقد قدمُت بني يدي . حيث رجعت إىل ما يقارب مائيت مرجع بفضل اهللا تعاىل 

 :ق دراسة عن سنن ابن ماجه ، وعناية العلماء هبا ، وخرجت منها بفوائد منها التحقي
 .حديثاً يف طبعة األعظمي) ٤٣٩٧(كثرة أحاديث سنن ابن ماجه ، حيث بلغت  - ١
 .كثرة رواهتا  - ٢
 .علو سندها ، واشتماهلا على مخسة أحاديث ثالثية  - ٣
أبو الفضل بن طاهر :  الستة أنه سادس الكتب الستة ، وأول من أضافة إىل - ٤

 ) .هـ٥٠٧ت(املقدسي 
 .بلغت شروح سنن ابن ماجه تسعة شروح  - ٥
 .كثرة زوائد سنن ابن ماجه على الكتب اخلمسة  - ٦
 .تعدد طبعاهتا ، حيث زادت عن عشر طبعات  - ٧
 .تكلمت عن احلديث الغريب ، وأقسامه ، والعالقة بينه وبني الفرد عند احملدثني  - ٨

ا اجلزء احملقق فهو من تأليف إمام ، حمدث ، حافظ ، جهبذ ، أال وهو مشس أم
 .رمحه اهللا ) هـ٧٤٨ت(الدين الذهيب 
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 حسب -اليت مل يسبقه جلمعها أحد من العلماء ) غرائب سنن ابن ماجه ( وتناول 
حديثاً ، رتبها وفق ترتيب كتب سنن ابن ماجه من ) ٣٤( فذكر يف هذا اجلزء -علمي 
 . كتاب املساجد واجلماعات أوله إىل

وقمت بتخريج األحاديث، ودراسة أسانيدها، واحلكم عليها، واجتهدت يف حتديد 
نوع الغرابة، فبلغت األحاديث الغريبة مطلقاً تسعة أحاديث، والغريبة نسبياً مخسة 

 .وعشرين حديثاً 
راجع مث ذيلت البحث بفهارس ألطراف األحاديث ، واألعالم واملترجم هلم ، وامل

 . واملوضوعات 
 .هذا ما تيسر ذكره ، وفق اهللا اجلميع للعلم النافع والعمل الصاحل ، إنه مسيع جميب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@
@
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 للشيخ صديق "احلطة يف ذكر الصحاح الستة": زلة الكتب الستة يراجع كتاب ـلالستزادة عن من )١(

 . للشيخ حممد بن حممد أبو شهبة " الستةالتعريف بكتب احلديث"حسن خان ، و 
 .١٤:سيأيت اخلالف يف عده من الكتب الستة ، ومرتلته بينها ص  )٢(
 .١٦: سيأيت قريباً التعريف بسنن ابن ماجه وعناية العلماء  هبا  ص  )٣(
 .٢١: سيأيت التعريف به قريباً ص  )٤(
 .١٣: يراجع املبحث اخلاص بنقد سنن ابن ماجه ص  )٥(
 . إىل ربيعة ، فوالؤه فيهم نسبة: الرَّبعي  )٦(
 مدينة مشهورة بأصبهان ، بينها وبني الري - بفتح أوله ، وسكون الزاي ، وكسر الواو -قَْزوين  )٧(

 .والري حالياً هي طهران عاصمة إيران : قلت ) ٤/٣٤٢معجم البلدان (سبعة وعشرون فرسخاً 
 "موج"آبادي يف القاموس احمليط ، مادة  الفريوز، وذكره ٢/٤٩التدوين يف أخبار قزوين  )٨(

 ).٢٦٣ص  (
 وهاؤه ساكنة ١٠ ص "الرسالة املستطرفة" اسم أمه ، خالفاً ملن زعم ذلك ، قاله يف "ماجه"وليس  )٩(

 .وصالً ووقفاً؛ ألنه اسم أعجمي
 .١/٦٣٦تذكرة احلفاظ  )١٠(
 .١٣/٢٧٧سري أعالم النبالء  ، ٢٧/٤٠هتذيب الكمال : يراجع  )١١(
 التقريب  ) هـ٢٤١(ُجبارة بن املُغلّس اِحلّماين ، أبو حممد الكويف ، ضعيف من العاشرة ، توىف سنة  )١٢(

: وروى عنه ابن ماجه األحاديث الثالثية يف سننه كما سيأيت صعاٍل، وله سند ) ٩٨٨(الترمجة رقم 
 .ولذا ترمجت له ٨

 .٢/٢٧٨تذكرة احلفاظ  )١٣(
 .٥/٢٢٠الوايف بالوفيات  )١٤(
  .٢٧/٤١ وهتذيب الكمال ١٦/٦٤تاريخ دمشق البن عساكر  )١٥(
  .١٦/٦٤تاريخ دمشق البن عساكر  )١٦(
 .٣/٧٦٦اإلرشاد  )١٧(
 .٢/٤٩التدوين يف أخبار قزوين  )١٨(
  .١٣/٢٧٨السري  )١٩(
  .٩١٠التقريب ص  )٢٠(



 
 

 
    

 هـ١٤٢٤، شوال ٢٨، ع١٦جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج     ١١٠٠ 
 

 

 
 .٢/٤٩التدوين  )٢١(
اة ـ ، وقد كتبت يف حي٥٩ توجد منه نسخة خطية بدار الكتب الظاهرية ضمن جمموع رقم )٢٢(

بشار عواد .  ، و د"١/٢٣٢تاريخ التراث "فؤاد سزكني يف . ، ذكر ذلك دهـ ٧٣٤الذهيب سنة
  ." ٢٧٥ومنهجه يف تاريخ اإلسالم ص  الذهيب ": يف كتابه 

 .اقي ـعبدالب.  ، ط ٤٧٩٢ و ٣٤٧٩ و ٣٣٥٦ و ٣٣١٠ و ٣٢٦٠ام ـهي ذات األرق )٢٣(
الثالثيات يف احلديث " مع غريها من ثالثيات كتب السنة يف كتاب طبعت ثالثيات ابن ماجه )٢٤(

  .عبدالرحيم   ألشرف"النبوي
 .)١/٣٨٧(، وامليزان ( ١/١٢٧(املغين يف الضعفاء  )٢٥(
 .٢/٦٣٦تذكرة احلفاظ  )٢٦(
  .١١/٥٢البداية والنهاية  )٢٧(
  .٩/٥٣١هتذيب التهذيب  )٢٨(
  .٤٠٠احلطة يف ذكر الصحاح الستة ص  )٢٩(
  .٩/٥٣١هتذيب التهذيب  )٣٠(
) اجملرد يف رجال ابن ماجه ( للبوصريي ، و ) زوائد السنن( ويتضح ماذكره احلافظ بالرجوع إىل  )٣١(

 .للذهيب
 .١٣/٢٧٩سري أعالم النبالء  )٣٢(
 .٢/٦٣٦ احلفاظتذكرة  )٣٣(
  .١٩: ص  )٣٤(
  ).١٧/٦٢٤السري (أمحد بن احلسن الرازي له ترمجة يف : هو  )٣٥(
 ).١/١٧٣هتذيب الكمال ( ر هذا اخلرب املزي يف ذك )٣٦(
  .١/٤٨٦النكت  )٣٧(
أكرم العمري أن جمموع الرواة الذين حكم عليهم أبو زرعة بالضعف أو النكارة من . ذكر د  )٣٨(

 وعزا  )٣٤٥حبوث يف تاريخ السنة املشّرفة ص :( يراجع . راوياً ) ٢٩٧(عددهم  رجال ابن ماجه
 .لعبداهللا بن سامل البصري ) ختم سنن ابن ماجه( إىل 

 .١٣/٢٧٩سري أعالم النبالء  )٣٩(
  ).١/٤٨٧النكت (نقله احلافظ يف   )٤٠(
  .١/٤٨٤النكت  )٤١(
 .١٢/٥٧٦سري أعالم النبالء  )٤٢(
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 .٢/١٥٢٠يف حتقيقه لسنن ابن ماجه  )٤٣(
  .١/٤٨٦النكت  )٤٤(
أنه شرح قطعة منه يف  ٢/١٠٠٤ ، وذكر صاحب كشف الظنون ١/٢٨٧تاريخ التراث العريب  )٤٥(

عبدالعزيز املاجد رمحه اهللا تعاىل يف رسالة دكتوراه جبامعة . جملدات، وقد حقق أوله الشيخ د مخسة
 ، مث ُحقق يف جامعة أم القرى هـ١٤١٦اإلمام حممدبن سعود اإلسالمية ، كلية أصول الدين عام 

 .مبكة املكرمة 
  .٤٠١احلطة يف ذكر الصحاح الستة ص  )٤٦(
 .١٠٢، ومفتاح السنة ص ١١٧لتعريف بكتب احلديث الستة للشيخ أيب شهبة ص ا )٤٧(
  .١/٢٩البدر الطالع  )٤٨(
 .١/٥٩٥املرجع السابق وهدية العارفني  )٤٩(
 .١/١٣٥مقدمة حتفة األحوذي  )٥٠(
  .٦٣ص: تدوين السنة النبوية " حممد الزهراين يف . ذكره د )٥١(
 .١/٢٨٨تراث العريب  ، وتاريخ ال١٢/١١٥معجم املؤلفني  )٥٢(
 .٢/١٠٠٤كشف الظنون  )٥٣(
 .٩/١٣٥هتذيب التهذيب  )٥٤(
 . يف الرياض يف جملد واحد هـ١٤٠٩وصدر عن دار الراية عام  )٥٥(
 .١/٢٨٨تاريخ التراث العريب  )٥٦(
كتبت دراسات كثرية يف ترمجة اإلمام الذهيب وحياته ، يف كتب مستقلة أو يف مقدمات حتقيق بعض  )٥٧(

ذا فقد اكتفيت هبذا التعريف املوجز به دون إطالة ، ملا يقتضيه املنهج العلمي يف حتقيق كتبه ، ل
 .املخطوطات من ضرورة التعريف باملؤلف ولو كان مشهوراً ، 

بشار عواد، /  للدكتور"الذهيب ومنهجه يف كتابه تاريخ اإلسالم": ولالستزادة انظر مثالً 
سري أعالم "قاسم علي سعد ،  ومقدمة حتقيق / دكتورلل) ترمجة احلافظ الذهيب  صفحات يف(و

  ."النبالء 
 .٢/١٦٤الوايف بالوفيات  )٥٨(
 .٣/٤٢٦الدرر الكامنة  )٥٩(
 .٢/١١معجم الشيوخ للذهيب  )٦٠(
حممد احلبيب اهليلة ، وصدر عن مكتبة الصديق بالطائف عام . وهو مطبوع يف جملدين بتحقيق د )٦١(

 .هـ١٤٠٨
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 .١٤/٢٢٥، والبداية والنهاية ٩/٠١١بقات الشافعية البن السبكي ط: للتوسع يراجع  )٦٢(
 .٦/١٥٧، وشذرات الذهب ٢/٨٦١، والوايف بالوفيات ٩/١٠٩الطبقات للسبكي  )٦٣(
 .٢/١٦٣الوايف بالوفيات  )٦٤(
 .٣٤٧ذيل تذكرة احلفاظ ص  )٦٥(
 .٢/٠عقود اجلمان  )٦٦(
 .٣/٤٢٦الدرر الكامنة  )٦٧(
 .٢/١١٠البدر الطالع  )٦٨(
  .١/١٩١غرب : الصحاح ، مادة    )٦٩(
 .١/٦٣٨غرب : لسان العرب ، مادة  )٧٠(
  .٢٧٠علوم احلديث  )٧١(
 .٢/٤٦٠اختصار علوم احلديث  )٧٢(
 .٢٧٠علوم احلديث  )٧٣(
 .٢/٤٦٠اختصار علوم احلديث  )٧٤(
  .١٩٩يف بيان االصطالح االقتراح  )٧٥(
 .١/٢١٧التبصرة والتذكرة  )٧٦(
  .٢/٧٠٣ الصالح النكت على كتاب ابن )٧٧(
  .٢/٧٠٣النكت على كتاب ابن الصالح  )٧٨(
  .٢٧٠علوم احلديث  )٧٩(
  .١٩٩االقتراح يف بيان االصطالح  )٨٠(
 .٢/٤٦٠اختصار علوم احلديث  )٨١(
  .٥٤نزهة النظر  )٨٢(
 .٤/١٠كالم السخاوي يف فتح املغيث : وانظر أيضاً يف ذلك  )٨٣(
 .٢/٥٠٧جر النكت على كتاب ابن الصالح البن ح )٨٤(
، ٢٣٣، والتقييد واإليضاح للعراقي ٢٧٠علوم احلديث البن الصالح : ينظر يف أمثلة القسمني  )٨٥(

 .٤/١٠ ، وفتح املغيث ٢/٧٠٣والنكت البن حجر 
  .٢/١٠٠اجلامع ألخالق الراوي للخطيب البغدادي  )٨٦(
 .٢٧٠علوم احلديث البن الصالح  )٨٧(
 .املرجع السابق نفسه  )٨٨(
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  .٩٦ ، ٩٤ علوم احلديث معرفة )٨٩(
  .١/٥٠٣أطراف الغرائب  )٩٠(
 .١/٣٠٤النفح الشذي يف شرح جامع الترمذي  )٩١(
 .٢/٧٠٣النكت على كتاب ابن الصالح  )٩٢(
 .٥٤نزهة النظر  )٩٣(
 .١/١٠٠اليواقيت والدرر للمناوي  )٩٤(
 .١/١٠٠اليواقيت والدرر للمناوي  )٩٥(
 ."قرأ املنتقى مجيعه حاجي حممد املظفري ":  العنوان مساٌع نصه جاء يف احلاشية اليمىن العليا لصفحة )٩٦(

 ."مسعه يوسف بن شاهني سبط ابن حجر ": وجبانبه مساع نصه 
 ."٨٩٧قراءة على الشمس بن عمر حسني اجلحدري سنة ": وجبانبه مساع آخر نصه 

حاجي بن : مل أقف عليه رغم طول البحث عنه يف مظانه ، واملذكور يف كتب التراجم هو  -١
) ١/١٨٧(والبدر الطالع ) ٢/٣(حممد بن قالوون امللك املظفر ، كما يف الدرر الكامنة 

 .وليس هو احملدث املذكور ، واهللا أعلم ) ٨/٢٦٣(وشذرات الذهب 
 ٨٢٨يوسف بن شاهني اجلمال ، أبو احملاسن العالئي ، سبط احلافظ ابن حجر ، ولد سنة  -٢ 

تويف سنة .  وله مؤلفات كثرية ، وطار ذكره يف اآلفاق هـ ، ومسع على جده كثرياً ،
 .هـ رمحه اهللا تعاىل ٨٩٩

 ولالستزادة عن مؤلفاته ونسخها اخلطية ٢/٣٥٤ والبدر الطالع ١/٣١٣الضوء الالمع : يراجع 
 .٨/٢٣٤للزركلي : األعالم  :ينظر

 .مل أقف عليه رغم طول البحث عنه يف مظانه -٣ 
 :واليب ، أبو جعفر البغدادي البّزار ، موىل مزينة حممد بن الّصباح الدُّ )٩٧(

، البخاري : ووكيع وغريهم ، وروى عنه ، وسفيان بن عيينة ،  روى عن جرير بن عبداحلميد "ع"
وابن ماجه وغريهم ، مات سنة سبع وعشرين ومائتني ، وهو إمام متفق على ، وأبو داود ، ومسلم 

والسري ) ٩/٧٨(وثقات ابن حبان ) ٧/٣٤٢(ابن سعد طبقات : يراجع .حفظه وثقته وإمامته 
)١٠/٦٧٠.( 

 :جرير بن عبداحلميد بن قُْرط الضّبي أبو عبداهللا الرازي القاضي  )٩٨(
إسحاق : واألعمش ، وروى عنه ،  روى عن عبدامللك بن عمري وحيىي بن سعيد األنصاري "ع"

وغريهم ، تويف سنة مثان ومثانني ومائة ، وابن معني ، وابن املديين ، وابنا أيب شيبة ، ابن راهويه 
 .والاللكائي االتفاق على توثيقه ، حكى اخلليلي
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 ، واإلرشاد)٢/٨١(وتاريخ ابن معني ) ٧/٣٨١(طبقات ابن سعد : تزادة يراجع ـلالس

)٢/٧٣٥(. 
 :سليمان بن مهران األسدي ، أبو حممد الكويف : األعمش  )٩٩(

 ثقة ورع ، إال أهنم تكلموا فيه من جهة تدليسه ، وقد جعله  إمام من صغار التابعني ، وهو" ع "
 .احلافظ ابن حجر يف املرتبة الثانية من املدلسني 

وجامع التحصيل ) ٢/٢٢٤(وامليزان ) ٩/٣(وتاريخ بغداد ) ٤/١٤٦(اجلرح والتعديل : يراجع 
 ).٣٣ص ( وطبقات املدلسني ) ١٠٦ص (

 :ذكوان الّسمان املدين : أبو صاحل  )١٠٠(
: وابن عباس رضي اهللا عنهم ، وروى عنه ، وعائشة ، وجابر ،  روى عن أيب هريرة " ع "

واألعمش ، وغريهم ، تويف سنة ، وعبداهللا ، وعطاء بن أيب رباح ، وصاحل ، سهيل : أوالده 
 .إحدى ومائة باملدينة، وهو إمام من التابعني ، جممع على توثيقه ، واالحتجاج حبديثه 

وهتذيب ) ١/١٣٢(واجلمع ) ١/١٠٧(والعلل ألمحد ) ٢/١٥٨( ابن معني تاريخ: يراجع 
 ).٨/٥١٣(الكمال 

 أخرجه أمحد، ) ٢ح١/٣ (رسول اهللا  ابن ماجه يف مقدمة سننه ، باب اتباع سنةأخرجه  )١٠١(
 وترك إكثار  ومسلم بلفظه مقتصراً على أوله يف كتاب الفضائل ، باب توقريه ٢/٤٩٥

كلهم من طريق األعمش عن أيب ، ) ٢٦٧٩(والترمذي ) ٤/١٨٣٠(يه سؤاله عما الضرورة إل
 .صاحل عن أيب هريرة 

 بنحوه مع تقدمي ه البخاري يف كتاب االعتصام ، باب االقتداء بسنن رسول اهللا ـوأخرج
) ١/١٩٩( املقدمة ، باب االعتصام بالسنة - اإلحسان -وابن حبان ) ٧٢٨٨(وتأخري برقم 

 .أيب هريرة ج عنكالمها من طريق األعر
 .كالمها من طريق ابن عجالن عن أيب هريرة ) ٢/٢٤٧(وأمحد ) ١/١٥(وأخرجه الشافعي 

وفيه قصة ، ) )١٣٣٧)٢/٩٥٧(وأخرجه مسلم يف كتاب احلج ، باب فرض احلج يف الُعمر مرة 
 ٤/٣٢٦ والبيهقي ،٢/١٨والدارقطين ، ٤/١٢٩وابن خزمية ، ) ٥/١١٠(وأخرجه النسائي 

 .يق حممد بن زياد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه كلهم من طر
عن أيب صاحل ، فهو غريب من هذا بروايته فتكون الغرابة يف هذا احلديث ؛ لتفرد األعمش 

 .فيعد من الغريب النسيب  الوجه،
 :هشام بن عّمار بن ُنصري بن َميسره السُّلَمي ، أبو الوليد الدمشقي  )١٠٢(

ومسلم بن خالد الزِّجني وغريهم ، ، وُسليم بن ُمطَري ،   روى عن سفيان بن ُعيينة "٤ خ "
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وابن ماجه وغريهم ، مات سنة مخس وأربعني ، والنسائي ، وأبو داود ، البخاري : وروى عنه 

البأس به ، وقال : كَّيس كَّيس ، ووثقه العجلي ، وقال النسائي : ومائة ، وثقه ابن معني وقال 
 .فهو إذن ثقة . كان يف الدنيا مثله ما: َعْبدان بن أمحد اجلواليقي 

 وترتيب ثقات العجلي) ٥٥٥(وسؤاالت ابن اجلُنيد ) ٧/٤٧٣(طبقات ابن سعد : يراجع 
 ).١١/٥١(وهتذيب التهذيب ) ٢/٤٥١(وتذكرة احلفاظ ) ٢٥٥(

 :حممد بن عيسى بن القاسم بن ُسَمْيع القرشي األموي ، أبو سفيان الدمشقي  )١٠٣(
واألوزاعي وغريهم ، ، ومحيد الطويل ، اهيم بن سليمان األفطس  روى عن إبر" د س ق "

تويف سنة أربع . واهليثم بن مروان وغريهم ، والعباس بن الوليد ، هشام بن عمار : وروى عنه 
 :وقد تكلموا فيه من عدة وجوه . ومائتني 

و ليس من أهل احلديث ، وه: أنه قدري ، قال عثمان بن سعيد الدارمي عن دحيم  - ١
 .قدري 

 فقد دلس حديث ابن أيب ذئب يف مقتل عثمان ومل يسمع منه، حيث قليالً ،أنه يدلس  - ٢
إنه مل يسمع من ابن أيب ذئب ، بل مسعه من إمساعيل بن : جزم بذلك ابن حبان ، وقال 

 ، وهذا من حيىي بن عبيداهللا عن ابن أيب ذئب ، فدلس عنه، وإمساعيل ضعيف واٍه
 .اليعد تسويةتدليس اإلسناد ، و

البأس به ، وله أحاديث ِحسان عن ُعبيد اهللا وَرْوح ومجاعة من الثقات ، وهو : قال ابن عدي   
 .حسن احلديث ، والذي أُنكر عليه حديث مقتل عثمان أنه مل يسمعه من ابن أيب ذئب 

 .صدوق خيطئ ويدلس ورمي بالقدر : وقال ابن حجر
 وثقه هشام بن عمار ، وابن شاهني ، وقال أبو داود لعله صدوق مستقيم احلديث ؛ فقد: قلت 

ال بأس به يرتل بذلك إىل الصدوق ، وأما وصفه بالتدليس فقليل : والدارقطين وأبو أمحد احلاكم 
 .وُيعد يف الرابعة منهم. مل يدلس سوى حديث واحد 

 بانوثقات ابن ح) ٨/١٧٣(واجلرح ) ٢/٢٧١(والصغري ) ١/٢٠٣(التاريخ الكبري : يراجع 
ومعرفة الرواة املتكلم فيهم مبا اليوجب ) ٣/٦٧٨(وامليزان ) ٦/٢٢٥٠(والكامل  )٩/٤٣(

 ، وتعريف أهل التقديس)٨٨٦ص ( والتقريب ) ٩/٣٩٠(والتهذيب ) ١٦٩ص ( الرد 
 .١٣٤ ص

 :إبراهيم بن سليمان األفطس الدمشقي  )١٠٤(
إمساعيل : ، وروى عنه ومنري بن أوس وغريهم ،  روى عن مكحول والوليد اجلرشي "ت ق " 

ثقة : وحممد بن عيسى بن القاسم بن ُسميع وغريهم ، قال فيه دحيم ، وثور بن يزيد ، بن عياش
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 .ثبت إال أنه ُيرسل: وابن حجر وزاد ، والذهيب ، ووثقه ابن حبان . ثقة ثبت : ثقة ، ويف رواية 

 هتذيب الكمالو) ١/٣٨(والكاشف ) ٢/١٠٢(واجلرح ) ١/٢٨٩(يراجع التاريخ الكبري 
 .فهو ثقة ) ١٠٨(والتقريب  )٢/١٠١(

 .ومن مصادر ترمجة الراوي) سنن ابن ماجه( والتصويب من "عبدالرحيم "يف األصل  )١٠٥(
 :الوليد بن عبدالرمحن اجلُرشي احلمصي الّزجاج )١٠٦(

يعلى بن : وروى عنه . وجبري بن ُنفري وغريهم ، وأيب هريرة ،  روى عن ابن عمر "٤عخ م "
وثقه ابن معني وأبو حامت : ء وداود بن أيب هند وإبراهيم بن سليمان األفطس وغريهم ، ثقة عطا

 . "الثقات" وابن ِخراش، وذكره ابن حبان يف 
 ).١١/١٤٠(وهتذيب التهذيب ) ٧/٥٥٢(والثقات ) ٩/٩(واجلرح) ٢/٦٣٣(تاريخ ابن معني

 :ُجبري بن ُنفري بن مالك بن عامر احلضرمي  )١٠٧(
بن اخلطاب اعمر :  ، وروى عن بعض الصحابة ومنهم  خمضرم أدرك زمن النيب " ٤ بخ م "

مكحول والوليد اجلُرشي وغريمها ، مات : ، وأيب الدرداء وعائشة رضي اهللا عنهم ، وروى عنه 
مخس وسبعني ، وهو إمام من كبار التابعني يف الشام ، اتفقوا على توثيقه : سنة مثانني ، وقيل 

ليس أحد من كبار التابعني أحسن رواية عن الصحابة من ثالثة ، :  قال النسائي والثناء عليه ،
 .ُجبري بن ُنفري : وذكر منهم 

 واإلصابة) ١/٢٧٣(وأسد الغابة ) ٥/١٣٣(واحللية ) ٢/٢٢٣(التاريخ الكبري : يراجع 
 ) .١٣ص ( إنه خمضرم : وتذكرة الطالب املُعلّم مبن ُيقال ) ١/٥٩(

وقد تفرد به ابن ماجه ، كما ) ٥ح١/٤ (ه يف املقدمة ، باب اتباع سنة الرسول رواه ابن ماج )١٠٨(
 ؛ حسن ، واهللا أعلموإسناده ). ١رقم) (١/٤٣ ( " مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه "يف 

فيعد هذا احلديث من الفرد املُطلق ؛ للتفرد يف روايته . حلال حممد بن عيسى بن مسيع فإنه صدوق
 .)١/٢٩٥(كتاب الزهد، لوكيع : ، وللحديث شواهد مبعناه ، انظر مثالً ته بني مجيع روا

 .هشام بن عمار ، ثقة ، تقدمت ترمجته يف احلديث الثاين  )١٠٩(
 :اجلراح بن مليح الَبهراين الشامي أبو عبدالرمحن احلمصي  )١١٠(

: وروى عنه . وإبراهيم بن طهمان وغريهم ،  روى عن شعبة وبكر بن ُزرعة اخلوالين " س ق "
 .تويف قبل سنة مائتني . ويزيد بن قُبيس وغريهم ، واهليثم بن خارجة  هشام بن عمار ،

 .ليس به بأس : صاحل احلديث ، وقال النسائي : قال أبو حامت 
. وهاتان العبارتان عند هذين اإلمامني تفيدان التوثيق إمجاالً ولكن ليس كمن وصفه بثقة : قلت 
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 وذكره ".. وهو البأس به ، وبرواياته ، وله أحاديث صاحلة جياد ": دي قول ابن ع ويؤيد ذلك

فحديثه حسن إذا مل يأت مبا : قلت  " صدوق "ووصفه ابن حجر بأنه "  الثقات "ابن حبان يف 
 .ُينكر

  وهتذيب الكمال٢/٥٨٤ والكامل ٤/٧٥ والثقات ٢/٥٢٣اجلرح والتعديل : يراجع 
 ).٩١٧( والتقريب ٤/٥٢٠ 

 : بن ُزرَعة اخلوالين الشامي بكر )١١١(
إمساعيل بن عياش ، واجلراح : وأيب عنبة اخلوالين ، وروى عنه ،  روى عن مسلم األزدي " ق "

صويلح : بن مليح ، روى له ابن ماجه هذا احلديث لوحده، ووثقه ابن حبان ، وقال الذهيب 
لة حديثه ، حيث مل يرو له فلعله وصفه بذلك لق: قلت . مقبول: احلديث ُمِقلٌ ، وقال ابن حجر

 .سوى ابن ماجه 
) ٦/٢٣١(وتاريخ اإلسالم للذهيب ) ٣/٥٥(وثقات ابن حبان ) ٢/٨٩(التاريخ الكبري : يراجع 

 ).١٧٥ص ( والتقريب ) ١/٤٨٢(وهتذيب التهذيب 
 كذا ضبطه يف اإلكمال  :- بكسر العني ، وفتح النون بعدها باء معجمة موحدة -أبو ِعَنبة  )١١٢(

وهو خمتلف يف صحبته ، ). ١/٤٦(والكىن للدواليب ) ٣/٩٢٦(ويف تبصري املنتبه ) ٦/١١٧(
وابن حبان ، وعده بعضهم من ، وابن سعد، والبخاري ، والبغوي ، خليفة : فذكره يف الصحابة 

أدرك اجلاهلية وعاش إىل خالفة عبدامللك بن مروان، : املخضرمني، قال أمحد بن حممد بن عيسى 
 ،وذكر ابن معني وأبو زرعة.  حي ، وكان أعمى م على يد معاذ والنيب وكان ممن أسل

 .وأبو حامت أنه الصحبة له 
أما يف ) ٤/١٤(إنه أشبه كما يف اإلصابة : ورجح ابن حجر قول من عده يف املخضرمني وقال 

 فجزم بأنه صحايب ، ويف هذا احلديث صرح بسماعه من الرسول ) ١١٨٥ص (التقريب 
 . ، ولعله وهم من بعض الرواة يف صحة هذا احلديث ، ولو صح لكان حجةلكن اختلف 

، ) ٩/٦١(خ الكبري ـوالتاري، ) ٤٧٣(ة ـوخليف، ) ٧/٤٣٦(ات البن سعد ـالطبق: يراجع 
، ) ١٠٨ص (ب املعلم ـوتذكرة الطال، ) ٤/١٤١(ة ـواإلصاب ، )٣/٤٥٣(ات ـوالثق

 ).٣/٤٣٣(والسري 
 .املقدس مث إىل البيت احلرام أي صلي متوجهاً إىل بيت  )١١٣(
من طريق ) ٢/٥٨٤ ("الكامل"وابن عدي يف ) ) ٨( رقم ١/٥(أخرجه ابن ماجه يف املقدمة  )١١٤(

. وهذا تساهل منه : قلت . إسناده صحيح ورجاله ثقات : هشام بن عمار به ، وقال البوصريي 
 " الكُىن "والدواليب يف ، ) ٩/٦١ (" التاريخ الكبري "والبخاري يف ، ) ٤/٢٠٠(وأخرجه أمحد 
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 مسند "والديلمي يف ، ) ٤/٧٥(ويف الثقات ) ٢/٣٣(وابن حبان يف صحيحه ، ) ١/٤٦(

 .كلهم من طريق اهليثم بن خارجة عن اجلراح بن مليح به ) ٥/١٩٠ ("الفردوس 
ويف صحيح ) ٥/٥٧١ (" السلسلة الصحيحة "ره الشيخ األلباين يف ـذك:  احلكم عليه -

 ).٨(ويف صحيح ابن ماجه ) ٧٦٩٢( اجلامع الصغري
ويف تعليقه على ) ٣/٣٣(وحكم عليه الشيخ شعيب األرناؤوط بأنه حسن يف خترجيه لإلحسان 

 .وهو األرجح؛ حلال رواته فليسوا بثقات كلهم : قلت ) ٤/٢١٢(الكمال  هتذيب
رعة إىل ح به عن بكر بن زـب النسيب ؛ لتفرد اجلراح بن مليـذا احلديث من الغريـوُيعد ه
 .دهـمنتهى سن

 :حممد بن ُرمح بن املهاجر ، أبو عبداهللا املصري  )١١٥(
: وروى عنه . ومسلمة بن علي وغريهم ، وُنعيم بن محاد ،  روى عن الليث بن سعد " م ق "

 وأربعني ومئتني ، وثقه -  أو ثالث -مسلم وابن ماجه وبقي بن خملد وغريهم ، تويف سنة اثنتني 
ما أخطأ يف حديث واحد ، وقال ابن :  وابن اجلُنيد وابن حبان ، وقال النسائي أبو داود ومسلمة

 .فهو إذن ثقة ثبت كما قال احلافظ ابن حجر. كان ثقة مأموناً: ماكوال 
) ٤/٩٢(واإلكمال ) ٢/٤٧١(واجلمع ) ٩/٩٧(والثقات ) ٢/٣٧٧(التاريخ الصغري : يراجع 
 .)٨٤٤ص ( والتقريب ) ٩/١٦٤(التهذيب  وهتذيب

 :الليث بن سعد بن عبدالرمحن الفهمي ، أبو احلارث املصري  )١١٦(
ابن املبارك وابن هليعة وأبو الوليد :  روى عن نافع والزهري وخلق كثري ، وروى عنه " ع "

 .الطيالسي وغريهم، مات سنة مخس وسبعني ومائة ، وهو إمام ثقة فقيه مشهور بني احملدثيني
 ).١/٨٥(وشذرات الذهب ) ٨/٤٥٩( والتهذيب )١/٢٢٤(تذكرة احلفاظ : يراجع 

 :حممد بن مسلم بن عبيداهللا بن عبداهللا بن شهاب الزهري ، أبو بكر  )١١٧(
 اإلمام احلافظ املتفق على جاللة قدره وإمامته وإتقانه ؛ ومع أنه كان يرسل وُيدلس ، إال أن "ع"

لسماع ، وذلك إلمامته وقلة األئمة احتملوا تدليسه ، وخّرجوا له يف الصحيح وإن مل يصرح با
 .عن : وقد قَِبلَ األئمة قوله: قال سبط ابن العجمي. تدليسه 

 .اتفق األئمة على توثيقه ، وقبلوا عنعنته ؛ لكونه اليدلس إال عن ثقة غالباً: قلت 
وهبذا ُيجاب عن ذكر احلافظ ابن حجر له يف املرتبة الثالثة من مراتب املدلسني الذين الحيتج 

 .واَألْوىل جعله يف املرتبة الثانية ؛ ملا سبق ذكره . م إال مبا صرح فيه بالسماع حبديثه
وطبقات املدلسني ) ٢٦٩ و ١١٣ص (وجامع التحصيل ) ١/١٠٨(تذكرة احلفاظ : يراجع 

 ).٩/٤٤٥(وهتذيب التهذيب ) ٨٠٠والتبيني ألمساء املدلسني  )٧٠ص (
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 .األصل ومل ترد يف ) عليَّ(هنا يف سنن ابن ماجه  )١١٨(
 .مل ترد يف سنن ابن ماجه  )١١٩(
) ٣٢ ح١/١٣( أخرجه ابن ماجه يف املقدمة ، باب التغليظ يف تعمد الكذب على الرسول  )١٢٠(

ابن حبان يف صحيحه ،  عن إسحاق ، وأخرجه ٣/٢٢٣أمحد عن حممد بن رمح، وأخرجه 
ليد ثالثتهم عن من طريق أيب الو) ١/٢١٤ (- اإلحسان -املقدمة ، باب االعتصام بالسنة 

من ) ٢(ومسلم يف املقدمة ) ٣/٩٨(الليث بن سعد عن الزهري عن أنس بلفظه ، وأخرجه أمحد 
 ٣/١١٦(وأمحد  )٨/٦٣(عن أنس،  وأخرجه ابن أيب شيبة  طرق عن عبدالعزيز بن صهيب

مـن طرق كلها عن ) ١/٧٧(والدارمـي ) ٣/٢٧٨(وابنه عبداهللا يف زوائد املسند ) ١٧٦و 
 .لتيمي عن أنس سليمان ا

  . ومتنه متواترإسناد هذا احلديث صحيح على شرط الشيخني: احلكم عليه 
فلعله من جهة تفرد ابن ماجه يف الرواية عن حممد بن رمح، فهو غريب من هذا : أما وجه غرابته 

 .الوجه ، إذ مل أجد أحداً تابعه يف رواية هذا احلديث عنه ، فيعد من الغريب النسيب 
 .خيثمة زهري بن حرب بن شداد احلََرشي النسائي ، نزيل بغداد أبو  )١٢١(

، البخاري: وروى عنه.  كثري مووكيع وغريه، وابن عيينة ،  روى عن ُهشيم " خ م د س ق "
وأبو حامت الرازي، تويف سنة أربع وثالثني ومائتني، ، والنسائي،  وابن ماجه ، ومسلم وأبو داود 

ة وأبو داود والنسائي وابن قانع وابن حبان وابن خلفون، وثقه ابن معني ويعقوب بن شيب
 .كان ثقة ثبتاً حافظاً متقناً : واخلطيب وقال 

) ٨/٤٨٢(وتاريخ بغداد ) ١/١٦٦(والكىن للدواليب ) ١/٣٧٥(تاريخ ابن معني : يراجع 
 ).٢/٨٠(وشذرات الذهب ، ) ٣/٣٤٢(وهتذيب التهذيب ) ١/٣٢٦(والكاشف 

 : بن َبشري الواسطي ، أبو معاوية السلمي -ء  بضم اهلا-ُهشيم  )١٢٢(
مالك وشعبة : وروى عنه . وُحميد الطويل وخلق كثري ، والزهري ،  روى عن األعمش " ع "

والثوري وابن املبارك ، تويف سنة ثالث ومثانني ومائة ، وهو إمام ثقة ثبت أثىن عليه األئمة ، إال 
 . وعدوه يف املرتبة الثالثة من مراتب املدلسني أهنم وصفوه بكثرة التدليس واإلرسال اخلفي،

) ١/١٩٦(واإلرشاد ) ١/٣١(والتمهيد ) ٧/٢٥٩٥(والكامل ) ٧/٣١٣(الطبقات : يراجع 
) ٥٧٤ص ( والتقريب ) ١١١ص (وجامع التحصيل ) ٧/٢٢٦(والسري ) ٤/٣٠٧( وامليزان

 ).٣٥٩ص (والتدليس 
 -بفتح املثناة ، وسكون الدال املهملة وضم الراء  -هو حممد بن مسلم بن َتْدُرس : أبو الزبري  )١٢٣(

 :القرشي املكي
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: وروى عنه . وعكرمة وغريهم ، وعطاء ، وطاووس ،  روى عن جابر بن عبداهللا " ع "

 .الزهري واألعمش وُهشيم وابن جريج وخلق كثري ، مات سنة مثان وعشرين ومائة 
 وابن املديين ويعقوب بن - يف رواية - معني وثقه ابن سعد ، وابن: واختلف فيه اختالفاً كثرياً 

وكفى بأيب الزبري صدقاً أن حيدث عنه مالك ؛ : شيبة والنسائي وابن عبدالرب ، قال ابن عدي 
 .فإن مالكاً اليروي إال عن ثقة 

: الثالثة : وعيب عليه كثرة تدليسه ، فعده ابن حجر يف املرتبة الثالثة من مراتب املدلسني فقال 
 من التدليس فلم حيتج األئمة من أحاديثهم إال مبا صرحوا فيه بالسماع ، ومنهم من رد من أكثر

صدوق  : "التقريب "ا هـ ، وقال يف . حديثهم مطلقاً ، ومنهم من قبلهم ، كأيب الزبري املكي 
 تاريخ الكبري ال." مسعت جابراً ": ال أقبل من حديثه إال مافيه : إال أنه يدلس ، قال ابن حزم 

واالستغناء  ) ٦/٢١٣٣(والكامل ) ٥/٣٥١(والثقات ) ٨/٧٤(واجلرح والتعديل ) ١/٢٢١(
 )٩/٤٤٠(والتهذيب ) ٥/٣٨٠(والسري ) ٤/٣٧(وامليزان ) ٧/٣٩٦(واحمللى ) ١/٦٤٧(

وطبقات ) ٣٨٤ و ١٩٠ص (وحبر الدم ) ١/٣٣٦(وشرح العلل ) ٢٤٢ص (وهدي الساري 
 ).٣٥ رقم ٧٠ و ٢٢ص (املدلسني 

 :ورجحت القول بتوثيقه ملا يلي .  أنه ثقة - واهللا أعلم - حاله والراجح يف
 .كثرة من وثقوه ، وفيهم من هم متشددون كابن معني وابن املديين والنسائي  - ١
 . وهو اإلمام مالك بن أنس - غالباً -روى عنه من اليروي إال عن ثقة  - ٢
 ).٤/٣٧امليزان  . (اعتمده مسلم وروى له البخاري متابعة: قال الذهيب  - ٣
ومل يرد فيه جرح مفسر إال ماورد عن شعبة ؛ وماذكره اليقدح يف ضبطه بل قد : قلت  - ٤

َيْخرم مروءته إن تكرر منه ذلك وكان معتاداً ، وإال فهو من تشدد شعبة يف تركه 
لبعض الرواة مبا اليوجب القدح يف عدالتهم أو ضبطهم ، كما نقله عنه اخلطيب يف 

 ،  باب ذكر بعض أخبار من استفسر يف اجلرح فذكر ماال يسقط العدالة "الكفاية"
 تكلم فيه مجاعة ممن رووا عنه ، ومل يأت واحد ": قال ابن عبدالرب ).١١٤-١١٠ص (

.. فيه حبجة توجب جرحه ، وقد شهدوا له باحلفظ ، وهو عندي من ثقات احملدثني 
 فهذا حتامل الَيسلَم "سن يصلي ؟  نأخذ عن أيب الزبري وهو الحي": وأما قول شعبة 

 /١االستغناء (" صاحبه من الغيبة ، وقد حدث عنه شعبة بعد أن أخذ عنه 
 ).٦٤٨ و ٦٤٧

 ، وابن أيب شيبة ٣/٣٠٣، وأمحد ) ٣٣رقم (و) ١/١٣( ابن ماجه يف املوضع السابق أخرجه  )١٢٤(
ُهشيم  م من طريقكله، ) ٣/٣٧٦(، وأبو يعلي ) ١/٧٦(والدارمي ، ) ٨/٥٧٥(يف املصنف 
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 .به بلفظه 

 .، ومتنه متواتراحلديث هبذا اإلسناد صحيح : احلكم عليه 
أما وجه غرابته فلتفرد ُهشيم بروايته عن أيب الزبري عن جابر إذْ مل أقف على متابعة أحد من 

 .الرواة له ، فهو من الغريب النسيب 
 :حلسن الكويف علي بن حممد بن إسحاق بن أيب شداد الطنافسي ، أبو ا )١٢٥(

ابن ماجه : وروى عنه.  روى عن وكيع وسفيان بن عيينة وزيد بن احلُبَّاب وغريهم " عس ق "
: وأبو حامت الرازي واحلسن بن منصور وغريهم ، تويف سنة ثالث وثالثني ومئتني ، قال أبو حامت 

 .ثقة عابد : كان ثقة صدوقاً ، وذكره ابن حبان يف الثقات ، وقال ابن حجر 
والتقريب ) ٢/٤٤٥(وتذكرة احلفاظ ) ٨/٤٦٧(والثقات ) ٦/٢٠٢(اجلرح والتعديل : راجع ي
 ).٧٠٤ص (

 :وكيع بن اجلّراح بن مليح الرؤاسي ، أبو سفيان الكويف  )١٢٦(
اإلمام : وروى عنه .  مسع من هشام بن عروة واألعمش وأبان بن يزيد العطار وغريهم " ع "

 وتسعني ومائة ، وهو إمام - أو سبع -هم ، تويف سنة ست أمحد وابن املبارك واحلميدي وغري
 .حافظ ثقة عابد مشهور

والتقريب ) ٩/١٤٠(والسري ) ٢/١٤٤(وهتذيب األمساء ) ٨/١٧٩(التاريخ الكبري : يراجع 
 ).١٠٣٧ص (

 :أبو معاوية حممد بن خازم التميمي السعدي الضرير الكويف  )١٢٧(
عشرين سنة وحفظ من حديثه ألفاً وستمائة ، وروى  روى عن األعمش كثرياً حيث لزمه " ع "

ابنه : وروى عنه خلق كثري منهم . عن غريه مثل سهيل بن أيب صاحل وهشام بن عروة وغريهم 
 - أو مخس -إبراهيم ، واإلمام أمحد بن حنبل واحلسن بن عرفة وغريهم ، مات سنة أربع 

 .وتسعني ومائة ، وهو خمتلف فيه 
صدوق ، وهو يف : قوال فيه مانقله اخلطيب عن ابن ِخراش أنه قال والظاهر أن أعدل األ

ورمي باإلرجاء ، والتدليس ، وعده ابن حجر يف املرتبة . األعمش ثقة ، ويف غريه فيه اضطراب 
 .الثانية

) ٣/١٤٧(وسؤاالت اآلجري ) ١/٣٧٨(والعلل ألمحد ) ٦/٣٩٢(طبقات ابن سعد : يراجع 
وجامع التحصيل ) ٥/٢٤٣(وتاريخ بغداد ) ٧/٤٤١(ثقات وال) ٢/١١٧(للدواليب  والكىن

 ).٢٨٠ص (والتدليس يف احلديث ) ١٠٩ص (
 :عبداهللا بن ُنمري اهلَْمداينُّ ، أبو هشام الكويف  )١٢٨(
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: وروى عنه . وغريهم كثري ، وهشام بن عروة ، وسفيان الثوري ،  روى عن األعمش " ع "

وخلق كثري ، تويف سنة تسع وتسعني ومائة ، وثقه ،  وابن املديين، وأمحد بن حنبل ، أبو خيثمة
 .وغريهم ، وابن حبان ،  والعجلي ،وأبو حامت ، ابن معني ابن سعد ، و

وثقات ، ) ٥/٦٩( واجلرح ،) ٢/٣٣٤(وتاريخ ابن معني ، ) ٦/٣٩٤(الطبقات : يراجع 
 ).١/٣٣٧( وتذكرة احلفاظ ،) ٧/٦٠(وابن حبان ، ) ٢٨٢ص (العجلي 

 .سليمان بن مهران الكويف ، ثقة مدلس ، تقدم يف احلديث األول  : األعمش )١٢٩(
 :َعدي بن ثابت األنصاري الكويف  )١٣٠(

: وروى عنه . وسعيد بن جبري وغريهم ، وِزر بن ُحبيش ،  روى عن الرباء بن عازب " ع "
 وغريهم ، مات سنة ست عشرة ومائة ، وثقه أمحد أرطأة ،األعمش وشعبة وحجاج ابن 

كان ُيفرط يف : لي والنسائي وابن حبان ، إال أهنم ذكروا أنه كان يتشيع ، قال ابن معني والعج
أنه مل جيد له ذكراً يف كتب الشيعة ، ومل ) ١٩/٥٢٤هتذيب الكمال (التشيع ، لكن زعم حمقق 

 .جيد هلم رواية عنه 
عامل الشيعة ": مجته يف تر) ٣/٦١امليزان (ومما يدل عليه ثبوت تشيعه ماذكره الذهيب يف :  قلت 

 ."هم وإمام مسجدهم ، ولو كانت الشيعة مثله لقل شرهموصادقهم وقاصُّ
ولكن هذا احلديث .  بدعته غري مكفرة ، ومل يكن داعية ملذهبه إذا كانتفتقبل روايته : قلت 

 .الذي يرويه يوافق بدعته
، ) ٣٠٠ص (لعجلي وثقات ا، ) ٢/٤٩١(والعلل ألمحد ، ) ٢/٣٩٧(تاريخ ابن معني : يراجع 

 ).٢٣ص (ومن تكلم فيه وهو موثق ) ١/٣٩٨(واجلمع ، ) ٥/٢٧٠( وابن حبان
 :ِزرُّ بن ُحبيش بن ُحباشة بن أوس األسدي الكويف  )١٣١(

، وابن مسعود، وعلي، عمر:  ، وروى عن  خمضرم أدرك اجلاهلية وأسلم ومل ير النيب " ع "
الشعيب وعدي بن ثابت وعاصم بن هبدلة : وروى عنه . وحذيفة وغريهم ، بن كعب اوأُيب 

والنخعي وغريهم، مات بعد سنة مثانني وعمره سبع وعشرون ومائة ، وثقه ابن سعد وابن معني 
 .والعجلي وابن حبان وغريهم 

، ) ١٦٥ص (وثقات العجلي ، ) ٢/١٧٢(وتاريخ ابن معني ، ) ٦/١٠٤(الطبقات : يراجع 
 ).٦٣ص (املَُعلّم مبن يقال إنه خمضرم وتذكرة الطالب ، ) ٤/٢٦٩(وابن حبان 

أخرجه ، و)١١٤رقم ) (١/٤٢(أخرجه ابن ماجه يف املقدمة ، باب فضل علي رضي اهللا عنه  )١٣٢(
مسلم يف كتاب اإلميان ، باب الدليل على أن حب األنصار وعلي رضي اهللا عنه من اإلميان 

 يف أوله من قول علي رضي من طريق وكيع به بلفظه مع زيادة) ١٣١رقم) (١/١٣٧(وعالماته 



 
 
 
 

 ١١١٣  الباتلي       عبد اهللا بن أمحد.  د– ابن ماجه القزويين اإلمامغرائب                  جزء فيه من 
                     

 

 
 .اهللا عنه

من ) ٣٧٣٦رقم ) (٥/٦٤٣(وأخرجه الترمذي يف املناقب ، باب مناقب علي رضي اهللا عنه 
 .حسن صحيح : طريق األعمش به بنحوه ، وقال الترمذي 

رقم ) (٥/٤٧( كتاب املناقب ، باب فضائل علي رضي اهللا عنه " الكربى "وأخرجه النسائي يف 
 . أيب معاوية به بنحوه من طريق) ٨١٥٣

 .فتكون غرابته بتفرد عدي بن ثابت بروايته عن ِزر عن علي ، فهو من الغريب النسيب
 :أمحد بن َعْبدة بن موسى الضَّبِّي ، أبو عبداهللا البصري  )١٣٣(

وروى عنه اجلماعة إال .  روى عن ابن ُعيينة وعيسى بن يونس ومحاد بن زيد وغريهم "٤ م "
ن خملد وعبداهللا بن أمحد وغريهم ، مات يف رمضان سنة مخس وأربعني ومائتني ، البخاري وبقي ب

تكلم الناس فيه ، فلم َيْصُدق ابن :  وثقه أبو حامت والنسائي  ، وقال ابن ِخراش": قال الذهيب 
 ، ٢/٦اجلرح والتعديل : ويراجع ). ١/١١٨امليزان  . ("ِخراش يف قوله هذا ، فالرجل حجة

 ) . ١/٣٩٩ (هتذيب الكمالو
 :سفيان بن ُعينة اهلاليل ، أبو حممد الكويف مث املكي  )١٣٤(

خره ، وكان رمبا دلَّس عن الثقات ، وعدوه يف أ إمام ثقة حافظ مشهور ، إال أنه تغّير ب" ع "
 .الثانية من مراتب املدلسني ، وأخرجوا حديثه يف الصحيح 

) ٣٢ص(وطبقات املدلسني ،  )٨/٤٥٤(والسري ، ) ٤/٢٢٥(اجلرح والتعديل : يراجع 
 ).٢٧(والكواكب النريات 

 :ُعبيد اهللا بن أيب يزيد املكي  )١٣٥(
محاد بن زيد : وروى عنه . ن جرب ونافع بن جبري وُعبيد بن عمري وغريهم بن جماهد ع روى "ع"

مات سنة سٍت وعشرين ومئة ، : وداود العطار وسفيان بن ُعيينة وغريهم ، قال سفيان بن عيينة 
ه ست ومثانون سنة ، وثقه ابن معني وابن املديين والعجلي وأبو زرعة والنسائي وابن سعد ول

 .كثري احلديث: وزاد 
 وترتيب ثقات العجلي) ٢/٣٨٤(وتاريخ ابن معني ) ٥/٤٨١(طبقات ابن سعد : يراجع 

 ) . ١/٣٣٧(واجلمع ) ٥/٣٣٧(واجلرح ) ٥/٧٣(وابن حبان ) ٣٢٠(
 :م بن َعدّي القرشي نافع بن ُجبري بن ُمطع )١٣٦(

وروى .  روى عن أبيه وعن جرير بن عبداهللا الَبجلي والزبري بن العوام رضي اهللا عنهم " ع "
عتبة بن مسلم وصاحل بن كيسان وعروة بن الزبري وغريهم ، وثقه العجلي وأبو زرعة وابن : عنه 

 .كان من خيار الناس ، وكان حيج ماشياً : ِخراش وابن حبان وقال 
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 وهتذيب الكمال، ) ٥/٤٦٦(وابن حبان ، ) ٤٤٦ص (ترتيب ثقات العجلي : ع يراج

)٢٩/٢٧٢.( 
 :احلسن بن علي بن أيب طالب القرشي اهلامشي ، أبو حممد املدين  )١٣٧(

 ورحيانته من الدنيا ، وأحد سيدي شباب أهل اجلنة ، ولد يف النصف من سبط الرسول 
 ، وروى وروى عن النيب  . بَه الناس بالرسول رمضان يف السنة الثالثة للهجرة ، وكان أش

 .  خلق كثري ، وكان كرمياً عابداً مشهوراً، وله مناقب وفضائل كثرية : عنه 
 ).٢/١٣(واإلصابة ) ٣/٢٤٥(والسري ) ٢/٩(وأسد الغابة ) ١/٣٨٣(االستيعاب : تراجع يف 

، )٧/٩٤(حلسن واحلسني متفق عليه ، أخرجه البخاري يف فضائل الصحابة ، باب مناقب ا )١٣٨(
ابن ماجه يف ، وأخرجه ) ٤/١٨٨٣(ومسلم يف فضائل الصحابة ، باب فضائل احلسن واحلسني 

 "النسائي يف ، و٢/٢٤٩، وأمحد ) ١٤٢(رقم) ١/٥١(املقدمة ، باب فضل احلسن واحلسني 
، كلهم من طريق سفيان بن ) ٥/٤٩( ، كتاب املناقب باب فضائل احلسن واحلسني "الكربى 

  . وهو غريب نسيب تفرد سفيان بهُعيينة عن عبيد اهللا به  بلفظه
 :حممد بن املثىن بن ُعبيد بن قيس بن دينار العرتي ، أبو موسى البصري  )١٣٩(

.  روى عن عمرو بن عاصم الكاليب وحفص بن غياث وعبدالرمحن بن مهدي وغريهم " ع "
تويف سنة اثنتني ومخسني ومائتني ، قال اجلماعة وأبو يعلى وبقي بن خملد وغريهم ، : وروى عنه

 .كان ثقة ثبتاً ، احتج سائر األئمة حبديثه : فيه اخلطيب البغدادي 
 ).٩/٤٢٥(وهتذيب التهذيب ) ٣/٢٨٤(تاريخ بغداد : يراجع 

 :عبدالوهاب بن عبداجمليد بن الّصلت الثقفي ، أبو حممد البصري  )١٤٠(
: وروى عنه . روبة وهشام بن حسان وغريهم  روى عن خالد احلذاء وسعيد بن أيب ع" ع "

علي بن املديين وحممد بن املثىن ومسدد وغريهم ، تويف سنة أربع وتسعني ومائة ، وثقه ابن معني 
 . كان ثقة وفيه َضْعٌف : والعجلي وابن سعد وقال 

: ي وكان قد اختلط بأُخرة كما نقل الدوري عن ابن معني ، وقال ُعقبة بن ُمكْرم القمَّ: قلت 
 .اختلط قبل موته بثالث سنني ، أو أربع سنني 

لكنه ماضّر تغُريه حديثَه ، : ... واليؤثر اختالطه على حفظه ؛ ملا ذكره الذهيب يف ترمجته : قلت 
تغري جرير بن حازم ": مث استدل بقول أيب داود  .... التَّغيُّرماحّدث حبديث يف زمن  فإنه

 ."عنهم وعبدالوهاب الثقفي فُحجب الناس 
 وامليزان) ١١/١٨(وتاريخ بغداد ) ٧/٧١(واجلرح ) ٧/٢٨٩(طبقات ابن سعد : راجع ي
 ).٣١٤ص (والكواكب النريات  )٢/٦٨٠(
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 :خالد بن ِمهران احلذّاء البصري  )١٤١(

أُحذُ على هذا النحو ، :  لقب باحلذّاء ؛ ألنه كان جيلس إىل احلذّائني ، أو ألنه كان يقول " ع "
إمساعيل بن ُعلية : وروى عنه .  بن َشقيق وعكرمة وأيب ِقالبة اجلرمي ، وغريهم روى عن عبداهللا

 وأربعني ومائة ، وثقه - أو اثنتني -وابن املبارك وبشر بن املُفَّضل وغريهم ، تويف سنة إحدى 
يكتب حديثه ، : ثبت ، وقال أبو حامت : ابن سعد وابن معني والنسائي والعجلي ، وقال أمحد 

 .تج به والُيح
وتكلموا فيه ؛ لكثرة إرساله عمن مل يسمع منهم ، ولذا وصفه احلافظ ابن حجر بأنه ثقة : قلت 

 ).٢٠ص ( من مراتب املدلسني يرسل وعدُّوه يف املرتبة األوىل
واملراسيل البن ) ٣/٣٥٢(واجلرح ) ٣/١٧٣(والتاريخ الكبري ) ٧/٢٥٩(الطبقات : يراجع 
 وهدي الساري) ١٧٢ص (وجامع التحصيل ) ١/٦٤٢(وامليزان ) ٥٠ ص( أيب حامت

 ).٤٠٠ص (
 :أبو ِقالبة عبداهللا بن زيد اجلرمي البصري  )١٤٢(

أيوب السختياين : وروى عنه .  روى عن أنس وثابت بن الضحاك وأيب املَِليح وغريهم " ع "
 وخالد احلذاء وعاصم األحول وغريهم ، مات سنة أربع ومائة ، وهو إمام ثقة ورٌع طُِلَب

أمجعوا على أنه من ثقات العلماء ، : للقضاء فهرب إىل الشام ومات هبا، قال ابن عبدالرب 
الذين مل يسمع منهم ، إال أن ذلك اليوثر ؛ ألنه  وتكلموا يف كثرة مراسيله عن عدد من الصحابة

 .الُيعرف له تدليس ، وكلها عن الصحابة وهم عدول: كما قال أبو حامت 
واملراسيل البن أيب ) ٢/٨٩٥(واالستغناء ) ٥/٨٥(واجلرح ) ٢/٨٤(اليب الكىن للدو: يراجع 

 ).٥/٢٢٤(والتهذيب ) ٢٥٧ص (وجامع التحصيل ) ١٠٩ص(حامت 
  ) .١/٥٥(ما بني املعقوفتني زيادة من سنن ابن ماجه  )١٤٣(
 .أُيب بن كعب رضي اهللا عنه  )١٤٤(
، ) ١٢/٨(، وابن أيب شيبة ) ١/٥٥(أخرجه ابن ماجه يف املقدمة ، بــاب يف فضائل الصحابة  )١٤٥(

 -، وابن حبان ) ٥/٧٨(والنسائي يف الكربى . حسن صحيح : ، وقال ) ٥/٦٦٥(والترمذي 
: وقال ) ٣/٤٢٢(، واحلاكم ) ١٦/٧٤( عن مناقب الصحابة  كتاب إخباره -اإلحسان 

م من كله) ٦/٢١٠(يف سننه صحيح على شرط الشيخني ، ووافقه الذهيب ، وأخرجه البيهقي 
 .طريق عبدالوهاب بن عبداجمليد الثقفي عن خالد احلذاء به بلفظه 

السلسلة "احلديث هبذا اإلسناد صحيح، وقد صححه الشيخ األلباين يف : احلكم عليه 
 ) .٩٠٨(وصحيح اجلامع الصغري ) ١٢٢٤("الصحيحة
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 )٣/٤٩٩(ت ابن سعد يف الطبقاأخرجه من طريق سفيان الثوري عن خالد احلذاء به بلفظه  )١٤٦(

 " مشكل اآلثار"وابن ماجه يف املوضع السابق ، والطحاوي يف ) ٣/١٨٤(أمحد و) ٧/٣٨٨(و 
والضياء ) ٣٩٣٠(" شرح السنة "والبغوي يف ) ٣/١٢٢ ( " احللية"وأبو نعيم يف ) ١/٣٥١(

  .)٢٢٤١" (املختارة"يف 
 :زيادة نصها  ) ١/٥٥سنن ابن ماجه ( هنا يف  )١٤٧(

رواه من هذا )  ثنا وكيع عن سفيان عن خالد احلذّاء عن أيب ِقالبة ِمثلُه حدثنا علي بن حممد(
، وغرابة هذا احلديث يف متنه ، ) ١٢٨١" (السنة" وابن أيب عاصم يف ٣/١٨٤أمحد : الطريق 

 ".وأقضاهم عليُّ بن أيب طالب : " إذ تفرد ابن ماجه بقوله 
 :، أبو السري الكويف َهنَّاد بن السَّرّي بن مصعب التميمي الدارمي  )١٤٨(

: وروى عنه.  روى عن أيب األحوص وإمساعيل بن عياش وسفيان بن ُعيينة وغريهم  "٤ عخ م "
اجلماعة وبقي ابن خملد وحممد بن إسحاق السّراج وغريهم ، مات سنة ثالث وأربعني ومئتني ، 

 .وثقه النسائي وابن حبان وابن حجر 
 والسري) ٢/٥٥٧(واجلمع ) ٩/٢٤٦(قات والث) ٩/٥٠١(اجلرح والتعديل : يراجع 

 ).١٠٢٥ص (والتقريب ) ٢/٥٠٧(وتذكرة احلفاظ ) ١١/٤٦٦(
 .أبو األحوص ًسالَّم بن سليم احلنفي ، موالهم ، الكويف  )١٤٩(

 .روى عن أيب إسحاق ، والثوري ، ومساك بن حرب ، وغريهم " ع " 
 .أبو نعيم ووكيع ومسدد وخلق كثري : وروى عنه 

 . وسبعني ومائة ، وهو متفق على توثيقه مات سنة تسع
  .١٢/٢٥٢، وهتذيب الكمال ) ١٧٠( ، والكىن ملسلم ٦/٣٧٩الطبقات : يراجع 

 :أبو إسحاق عمرو بن عبداهللا الّسِبيعي ، الكويف  )١٥٠(
ابنه يونس : وروى عنه  . روى عن مثانية وثالثني من أصحاب النيب :  قال العجلي " ع "

هم ، تويف سنة تسع وعشرين ومائة ، وهو إمام من ثقات التابعني إال أهنم وشعبة والثوري وغري
حيث وصفه النسائي بالتدليس  وعده احلافظ ابن حجر يف املرتبة  تكلموا فيه من حيث تدليسه ،

إال أنه شاخ : ... الثالثة من مراتب املدلسني ، ورمي باالختالط ، ونفى ذلك عنه الذهيب فقال 
 .ونسي ومل خيتلط 

، )٣٨ص (والكىن ملسلم ) ٢/٤٤٨(وتاريخ ابن معني ) ٦/٣٤٧(التاريخ الكبري : يراجع 
وجامع التحصيل ) ٣/٢٧٠(وامليزان ) ٥/١٧٧(وابن حبان ) ٣٦٦ص (وترتيب ثقات العجلي 
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 ).٣٢٧ص (والتدليس يف احلديث ) ٨٧ص (واالغتباط ، ) ٢٤٥ص (

 .در ختريج احلديث هو الرباء بن عازب رضي اهللا عنه ، كما يف مصا )١٥١(
 ).٢/٣٦٢ (- سرق -النهاية . قطعة من جيد احلرير ، ومجعها َسَرٌق : أي : َسَرقَةٌ  )١٥٢(
عن هّناد به ) ١٥٧رقم) (١/٥٥(أخرجه ابن ماجه بلفظه يف املقدمة ، باب فضل سعد بن معاذ  )١٥٣(

 .بلفظه 
، وأخرجه ) ٣٨٠٢رقم (وأخرجه البخاري يف مناقب األنصار ، باب مناقب سعد بن معاذ 

كالمها من طريق ) ٢٤٦٨رقم ( مسلم يف فضائل الصحابة ، باب من فضائل سعد بن معاذ 
وُيعد من الغريب النسيب ؛ لتفرد أيب إسحاق به عن . بشار عن شعبة عن أيب إسحاق به حممد بن

 .الرباء بن عازب رضي اهللا عنه
اه البخاري يف اهلبة ، باب قبول رو: وله شاهد بلفظه من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه 

) ١٧٢٣(والترمذي ) ٣/٢٠٦(وأمحد ) ٢٤٦٩(ومسلم ) ٢٦١٥رقم (اهلدية من املشركني 
 .وغريهم) ٨/١٩٩(والنسائي 

 :سهل بن َزْنَجلَة الرازي أبو عمرو اخلياط األشتر احلافظ : سهل بن أيب سهل هو  )١٥٤(
ابن : وروى عنه . بن مسلم وغريهم  روى عن إمساعيل بن أيب أويس ووكيع والوليد  "ق" 

تويف يف حدود األربعني : ماجه وإبراهيم احلريب واحلسن بن سفيان وغريهم ، قال ابن حجر 
صدوق ، ووثقه مسلمة بن قاسم والذهيب ، وذكره ابن : ومائتني ، قال أبو حامت وابن حجر 

 .حبان يف الثقات
 وتذكرة احلفاظ) ٦/٤٠٧(الثقات و) ٤/١٩٨(واجلرح ) ٩/٢٦٩(تاريخ الطربي : يراجع 

 واجملرد يف رجال ابن ماجه) ٤١٩ص (والتقريب ) ٤/٢٥١(وهتذيب التهذيب  )٢/٤٥٢(
)١٧٢٨. ( 

ثقه ؛ لكثرة من وثقوه ، وأما وصف أيب حامت له بصدوق فهو يطلقه على الراجح أنه : قلت 
  .كبار األئمة أحياناً كالشافعي والبخاري

 .ام ثقة حافظ مشهور ، تقدم يف احلديث السابع سفيان بن ُعيينة ، إم )١٥٥(
سعيد : َحَزّور ، وقيل :  فقيل - ُمختلٌف يف امسه - أبو غالب صاحب أيب أُمامة " بخ د ت ق " )١٥٦(

وثقه الدارقطين وموسى احلّمال ، وصحح الترمذي حديثه ، : نافع القصري األصبهاين : ، وقيل
صاحل احلديث ، وضعفه النسائي ، وقال ابن :  معني ليس بالقوي ، وقال ابن: وقال أبو حامت 

مل أَر يف أحاديثه : ... منكر احلديث ، الُيحتج به إال فيما وافق الثقات ، وقال ابن عدي : حبان 
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 .صدوق ُيخطئ: حديثاً منكراً جداً ، وأرجو أنه البأس به ، وقال ابن حجر 

 اجلرح، )٢/٨٦٠(والكامل ، )١/٢٦٧(واجملروحني ، )٢٥٥ص (الضعفاء للنسائي : يراجع 
 ).١١٨٨ص (والتقريب ، ) ٢/٨٧١(واالستغناء ، ) ١/٢٨٦(وأخبار أصبهان ، )٣/٣١٥(

له أوهام ؛ ملا يف حديثه من بعض األوهام اليت   أنه صدوق- واهللا أعلم -لعل الراجح : قلت 
 .خيالف فيها الثقات ، كما جاء يف قويل ابن حبان وابن عدي 

 : ُصَديُّ بن عجالن الباهلي أبو أُمامة )١٥٧(
 أحاديث كثرية ، وسكن مصر ، مث انتقل منها إىل صحايب ، مشهور بكنيته ، روى عن النيب 
 .محص ومات هبا سنة إحدى أو ست ومثانني

 ).٣/٢٤٠(واإلصابة ) ١/٨٦(واالستغناء ) ١/١٣(الكىن واألمساء للدواليب : للتوسع يراجع 
أي خري قتيل من قتله اخلوارج . ١/٦٢ " سنن ابن ماجه "ويب من  والتص" قتلى "يف األصل  )١٥٨(

 .فهو شهيد؛ ألنه قُتل دون دينه
 .واملراد هبم اخلوارج. مل تكرر هذه اجلملة يف سنن ابن ماجه ، بل ذكرت مرة واحدة  )١٥٩(
 .والتصويب من سنن ابن ماجه ) كانوا(األصل يف  )١٦٠(
الترِجُعّن بعدي  : ( بغري حق ولقوله .  املسلمني بالقتل لعلهم صاروا كفاراً الستحالهلم دماء )١٦١(

 ).١١٨(، واملسلم ) ٧٠٨٠(متفق عليه البخاري ) كفاراً يضرب بعضكم رقاَب بعض 
 .والتصويب من سنن ابن ماجه ) مسعت(األصل يف  )١٦٢(
و ثالثاً أو أربعاً لو مل أمسعه إال مرة أو مرتني أ: أن أبا أُمامة قال ) ٥/٢٢٦(جاء يف سنن الترمذي  )١٦٣(

 .حىت عد سبعاً، ماحدثُتكموه
أخرجه الترمذي يف كتاب تفسري ، و١/٦٢أخرجه ابن ماجه يف املقدمة ، باب ذكر اخلوارج  )١٦٤(

عن أيب كريب حدثنا وكيع عن الربيع بن ) ٥/٢٢٦(القرآن ، باب ومن سورة آل عمران 
 .هذا حديث حسن: الترمذي َصبيح ومحاد بن سلمة عن أيب غالب وذكره وفيه قصة، قال 

وهو من الغريب النسيب . حديث معروف : وقال ) ٢/٨٦٠(وأشار إليه ابن عدي يف الكامل 
 .لتفرد أيب غالب به عن أيب أمامة رضي اهللا عنه 

له أوهام ، وقد صححه   غالب ، صدوقأبا ، ألن فيه حسناحلديث هبذا اإلسناد : احلكم عليه 
 وصحيح اجلامع) ٣٥٥٤(صححه األلباين يف ختريج املشكاة بعض احملدثني بشواهده حيث 

)٣٣٤٢.( 
وابن أيب عاصم يف كتاب ) ٤/٣٥٥(د صحيح عن عبداهللا بن أيب أوىف ، أخرجه أمحد ـوله شاه

 "والبغوي يف ) ١١٧ ("الصغري"ويف ) ٨/٣٢٤ ( " الكبري"والطرباين يف ) ٢/٤٣٨ (" السنة"
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 ).١٥/٣٠٥ ("شرح السنة 

 .مد الطنافسي ، ثقة عابد ، تقدم يف احلديث السادس علي بن حم )١٦٥(
 .وكيع بن اجلراح الرؤاسي ، إمام ثقة حافظ مشهور ، تقدم يف احلديث السادس  )١٦٦(
 :سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري  )١٦٧(

.  روى عن خلق كثري منهم األعمش ، وسهيل بن أيب صاحل ، وداود بن أيب هند وغريهم  "ع" 
وزاعي ومالك وعبدالرزاق وغريهم ، تويف سنة إحدى وستني ومائة ، وهو إمام األ: وروى عنه 
 .ثقة مشهور

 ).٤/١١١(والتهذيب ) ١١/١٥٤(وهتذيب الكمال ) ٦/٣٧١(الطبقات : يراجع 
 :الَبَجلي ، أبو قيس الكويف : األسود بن قيس الَعْبدي ، وقيل  )١٦٨(

. وُنبيح العرتي وغريهم ، بن عبداهللا البجلي وجندب ، ثعلبة بن عّباد الَعْبدي :  روى عن  "ع" 
والعجلي ، والنسائي ، وَشريك وغريهم ، وثقه ابن معني ، وُشعبة ، سفيان الثوري : وروى عنه 

 .ُمجمع على ثقته: وأبو حامت الّرازي ، وقال الذهيب 
سالم وتاريخ اإل) ١/٤٤٨(والتاريخ الكبري) ٢/٣٨(وتاريخ ابن معني ) ٢/٢٩٢(اجلرح : يراجع

)٥/٢٢٧.( 
 بن عبداهللا العرتي ، أبو عمرو - بضم النون وفتح الباء وآخره حاء مهملة ُمصغراً -ُنَبيح  )١٦٩(

 :الكويف 
. وأيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنهم ، وجابر بن عبداهللا، وابن عمر،  روى عن ابن عباس  "٤" 

، والترمذي ، والعجلي ، عة وأبو خالد الداالين ، وثقه أبو زر، األسود بن قيس : وروى عنه 
 ، وصحح حديثه الترمذي وابن خزمية وابن حبان  "الثقات" والذهيب ، وذكره ابن حبان يف 

 .واحلاكم 
) ٥/٤٨٤(وابن حبان) ١٧١٧(سنن الترمذي ) ٤٤٨ص (ترتيب ثقات العجلي : يراجع

 ).٣/١٧٥(والكاشف ) ٨/٥٠٨(واجلرح 
، وأخرجه ) ٢٤٦رقم ) (١/٩٠( كره أن يوطأ عقبه أخرجه ابن ماجه يف املقدمة ، باب من )١٧٠(

 بنحوه احلاكم يف املستدرك ، كتاب األدب ، باب مقام املالئكة يف املشي بني يدي النيب 
)٤/٢٨١.( 

صحيح على شرط الشيخني ، وقال : احلديث هبذا اإلسناد صحيح ، قال احلاكم : احلكم عليه 
يح ، رجاله ثقات ، رواه أمحد بن منيع يف مسنده إسناده صح: وقال البوصريي . صحيح: الذهيب
فتكون غرابته يف تفرد ابن ماجه بروايته عن علي بن حممد إىل ) ١/١٩(مصباح الزجاجة .... 



 
 

 
    

 هـ١٤٢٤، شوال ٢٨، ع١٦جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج     ١١٢٠ 
 

 

 
 .فهو من الفرد املطلق. منتهى سنده 

 :بشر بن هالل الّصّواف النُّمريي ، أبو حممد البصري  )١٧١(
وروى . مان الضُّبعي وحيىي القطان وغريهم  روى عن علي بن مسهر وجعفر بن سلي "٤ م "

اجلماعة سوى البخاري ، وروى عنه ابن خزمية وبقي بن خملد وغريهم، مات سنة سبع : عنه
 .وأربعني ومائتني، وثقه النسائي وأبو علي اجلياين وابن عساكر والذهيب وابن حجر 

وهتذيب ) ١/١٥٨(والكاشف ) ١٧ص (واملعجم املشتمل ) ٢/٣٦٩(اجلرح : ع ـيراج
 ).١٧١ص (والتقريب ) ١/٤٦٢(التهذيب 

 :جعفر بن سليمان الضَُّبعيُّ ، أبو سليمان البصري  )١٧٢(
: وروى عنه .  روى عن عطاء بن السائب وأيب عمران اجلوين وثابت الُبناين وغريهم "٤ بخ م "

ابن معني بشر بن هالل وهشام الطيالسي ومسدد وغريهم ، مات سنة مثان وسبعني ومائة ، وثقه 
: وابن سعد وابن املديين والعجلي وابن حبان ، إال أنه تكلم فيه بعضهم لتشيعه وروايته املناكري 

 ... .وهو حسن احلديث ، وهو معروف بالتشيع ، ومجع الّرقائق : قال ابن عدي 
 .وكتب املراسيل وفيها أحاديث مناكري : ... وقال ابن املديين 

كان من الثقات املتقنني يف الروايات ، غري أنه : ره يف الثقات قال ودافع عنه ابن حبان  ملا ذك
كان ينتحل امليل إىل أهل البيت ومل يكن داعية إىل مذهبه ، وليس بني أهل احلديث من أئمتنا 

 .خالف أن الصدوق املتقن إذا كانت فيه بدعة ومل يكن يدعو إليها أن االحتجاج خبربه جائز 
ه للمناكري بأن أحاديثه ليست باملنكرة ، وماكان فيه منكر، فلعل وأجاب ابن عدي عن روايت

 .البالء فيه من الراوي عنه 
 .فلعل أعدل األقوال فيه ماذكره ابن حجر بأنه صدوق زاهد لكنه كان يتشيع: قلت 
وأيضاً فهو ليس من الشيعة الغالة حيث كان يروي أحاديث يف فضل أيب بكر وعمر ، ومل : قلت 

  " هتذيب الكمال": ما أو يفضل علياً عليهما ، كما ذُكر ذلك عنه يف التعليق على يكن ُيبغضه
)٥/٤٨.( 

 .أبو عمران اجلوين هو عبدامللك بن حبيب األزدي الكندي البصري  )١٧٣(
شعبة : وروى عنه .  روى عن أنس وعن ربيعة بن كعب األسلمي وعلقمة املزين وغريهم "ع " 

 . الضبعي وغريهم ، تويف سنة مائة ومثان وعشرين ، وهو إمام ثقة واحلمادان وجعفر ابن سليمان
) ٥/٤١٠(والتاريخ الكبري ) ٢/٣٧١(وتاريخ ابن معني ) ٧/٣٣٨(طبقات ابن سعد : يراجع 

 ).٢/٨١٤(واالستغناء 
أخرجه مسلم يف الطهارة ، باب ، و)١/١٠٨( ابن ماجه يف الطهارة وسننها ، باب الفطرةرواه  )١٧٤(
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، والترمذي يف االستئذان ، باب التوقيت يف تقليم األظفار وأخذ ١/٢٢٢ة خصال الفطر

 .هذا أصح من احلديث األول: وقال) ٥/٩٢(الشارب 
، كلهم من طريق جعفر بن سليمان به ) ١/١٥(والنسائي يف الطهارة ، باب التوقيت يف ذلك 

 .بلفظه 
والترمذي يف املوضع السابق ،  ، ٤/٤١٣وأخرجه أبو داود يف الّترجل ، باب يف أخذ الشارب 

فتكون غرابة هذا احلديث يف تفرد ابن ماجه . كالمها من طريق أيب عمران اجلوين به بلفظه 
وبعده تتابع الرواة يف . بروايته عن بشر بن هالل الصواف ، فهو غريب نسيب من هذا الوجه

 .روايته عن جعفر بن سليمان
  .٢: يث رقم هشام بن عمار ، ثقة ، تقدم يف احلد )١٧٥(
مالك عن نافع عن ابن عمر ، هؤالء هم سلسلة الذهب فشهرهتم بالثقة واإلمامة ، تغين عن  )١٧٦(

 .ترمجتهم
أخرجه ، و) ١/١٣٤(ابن ماجه يف الطهارة ، باب الرجل واملرأة يتوضآن يف إناء واحد رواه  )١٧٧(

يف الطهارة ، باب وأبو داود ) ١/٢٩٨(البخاري يف الوضوء ، باب وضوء الرجل مع امرأته 
 والنسائي يف الطهارة ، باب وضوء الرجال والنساء مجيعاً) ١/٦٢(الوضوء بفضل املرأة 

 .كلهم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر بلفظه ،) ١/٧١(
من إناء " وزاد ابن ماجه عن هشام بن عمار عن مالك يف هذا احلديث :" قال احلافظ ابن حجر 

 .واهللا أعلم. فتبني وجه الغرابة بتفرد ابن ماجه هبذه الزيادة : لت ق) ١/٢٩٩الفتح " ( واحد 
 :عبدالرمحن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون القرشي ، أبو سعيد الدمشقي ، املعروف بُدحيم  )١٧٨(

وروى .  روى عن الوليد بن مسلم وسفيان بن عيينة وعبداهللا بن نافع وغريهم " خ د س ق "
مسلم والترمذي ، تويف سنة مخس وأربعني ومائتني ، وهو إمام حافظ متقن األئمة الستة إال : عنه 

 .أحد حفاظ األمة، متفق عليه ، خمرج يف الصحيحني : قال اخلليلي . 
 ).١١/٥١٥(والسري ) ١/٤٥٠(اإلرشاد : يراجع 

 :أبو العباس الدمشقي : الوليد بن مسلم القرشي  )١٧٩(
: وروى عنه . عجالن واملثىن بن الصّباح وغريهم  روى عن األوزاعي وابن جريج وابن " ع "

أمحد وإسحاق بن راهويه وعلي بن املديين وغريهم ، تويف سنة أربع أو مخس وتسعني ومائة ، 
 يف نفسه ، لكنه كان كثري التدليس عن الكذابني ، ويعمد إىل تدليس التسوية ، فإذا صدوقوهو 

وى السند بالثقات ، وعده ابن حجر يف روى األوزاعي عن شيوخ ضعفاء أسقط أمساءهم وس
 .املرتبة الرابعة من مراتب املدلسني 
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 وامليزان) ٩/٢٢٢(والثقات ) ٨/١٥٢(والتاريخ الكبري ) ٢/٦٣٤(تاريخ ابن معني : يراجع 

والتدليس يف احلديث ) ٥١ص (وطبقات املدلسني ) ١١١ص (وجامع التحصيل ) ٤/٣٤٧(
 ).٣٩٥ص (

 :ن بن عمرو الشامي األوزاعي هو عبدالرمح )١٨٠(
الوليد بن مسلم : وروى عنه .  روى عن عطاء بن أيب رباح وقتادة والزهري وغريهم " ع "

وشعبة وسفيان الثوري وغريهم ، مات سنة سبع ومخسني ومائة ، وهو إمام حمدث مشهور من 
 .أوائل املصنفني يف السنة ، وهو فقيه جليل 

 ).١/١٨٧( احلفاظ وتذكرة) ٧/٤٨٨(طبقات ابن سعد : يراجع 
 .الزهري ، إمام ثقة ، تقدم يف احلديث الرابع  )١٨١(
 :ُعتبة بن مسعود اهلُذيل ، أبو عبداهللا املدين الفقيه عبداهللا بن ُعبيد اهللا بن  )١٨٢(

الزهري وصاحل : وروى عنه .  روى عن ابن عباس وابن عمر وعروة بن الزبري وغريهم  "ع" 
: ة وغريهم ، تويف بعد سنة تسعني للهجرة ، قال فيه ابن حبان بن كَْيسان وموسى ابن أيب عائش

 .ثقة مأمون إمام : من سادات التابعني، كان ُيعدُّ من الفقهاء السبعة ، وقال أبو زرعة 
 ).١/٧٨(وتذكرة احلفاظ ) ٥/١٦٣(والثقات ) ٥/٢٥٠(الطبقات : يراجع

أخرجه البخاري يف ، و) ١/١٦٧( ابن ماجه يف الطهارة ، باب املضمضة من شرب اللنبرواه  )١٨٣(
، ومسلم يف كتاب احليض، باب نسخ ) ١/٣١٣(نب ؟ ـالوضوء ، باب هل ميضمض من الل

) ١/٢٩٨(، وأبو داود يف الطهارة ، باب الوضوء من اللنب ) ١/٢٧٤(الوضوء مما مست النار 
 حسن صحيح ،: وقال ) ١٠/١٤٩ضة من اللنب ـ، والترمذي يف الطهارة ، باب املضم

 .، كلهم من طريق الزهري به بلفظه ) ١/١١٧(يف الطهارة ، باب املضمضة من اللنب  والنسائي
، وأشار من هذا الوجه ، فهو غريب نسيب األوزاعي فتكون غرابته يف تفرد الوليد بن مسلم عن 

حدثنا : رواه ابن ماجه من طريق الوليد بن مسلم قال :" لتفرده احلافظ ابن حجر فقال 
 .)١/٣١٣الفتح .. " (ي ، فذكره بصيغة األمر األوزاع

 :أبو بكر حممد بن خالّد بن كثري الباهلي البصري  )١٨٤(
. سفيان بن ُعيينة وعبدالرمحن بن مهدي ويزيد بن هارون وغريهم :  روى عن " م د س ق "

 مات: مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه وبقي بن خملد وغريهم ، قال ابن حجر : وروى عنه
 .سنة أربعني ومائتني على الصحيح، وثقه مسدد وابن حبان ومسلمة بن قاسم وابن حجر

) ٩/١٥٢(وهتذيب التهذيب ، ) ٩/٨٦(وثقات ابن حبان ) ١١٢(الكىن ملسلم : يراجع 
 ) .٨٤٢ ص(والتقريب 
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 :يزيد بن هارون السلمي ، موالهم ، أبو خالد الواسطي  )١٨٥(

أمحد بن حنبل وإسحاق بن : وروى عنه . وري وغريهم  روى عن احلمادين وشعبة والث" ع "
راهويه وابن معني وغريهم، مات سنة ست ومائتني ، وهو أحد األئمة احلفاظ املتفق على توثيقهم 

 .، والثناء على حفظهم وعبادهتم
وتاريخ واسط ) ٢/٥٨٤(واإلرشاد ) ٨/٣٦٨(والتاريخ الكبري ) ٧/٣١٤(الطبقات : يراجع 

 ).١٥٨ ص(
  :مد بن إسحاق بن يسار بن خيار املدين ، أبو عبداهللا املُطليب موالهم حم )١٨٦(

حيىي بن سعيد : وروى عنه .  روى عن الزهري ومكحول وعكرمة وغريهم  "٤خت م" 
األنصاري ويزيد بن أيب حبيب ومها من شيوخه ، وجرير بن حازم واحلمادان والسفيانان وشعبة 

 .مسني إىل الثالث واخلمسني ومائة وغريهم ، واختلف يف وفاته مابني اخل
 :وقد اختلفت األقوال يف حاله جرحاً وتعديالً اختالفاً كثرياً 

 وابن املديين والعجلي وابن حبان واخلليلي ، وقال - يف رواية -ه ابن سعد وابن معني ـفوثق
اً ، وقال إنا وجدناه صدوق: ابن إسحاق أمري املؤمنني يف احلديث ، وقال ابن املبارك : شعبة 

 .أعلم الناس باملغازي ، وأخرج حديثه البخاري معلقاً واحتج به مسلم : الزهري 
 ضعيف ، وقال: ليس بذاك ، وقال مرة :  فقال - يف رواية -ه بإمجال ابن معني ـوضعف

 .ليس بالقوي : يكتب حديثه ، وقال النسائي : صدوق ، وقال أبو حامت : أبو زرعة 
رأيته حيدث عن مجاعة باحلديث الواحد، : ل وصفه بالتدليس ، قال أمحد أما تفسري جرحه فيشتم

كان رجالً يشتهي احلديث فيأخذ : كان يدلس ، وقال : وال يفصل كالم ذا من كالم ذا ، وقال 
 .كتب الناس فيضعها يف كتبه

وكذّبه سليمان التيمي وحيىي القطان ووهيب بن خالد واإلمام مالك وهشام بن عروة ، وُرمي 
 .بالتشيع والقدر ، والتفرد بالغرائب والرواية عن أهل الكتاب 

 :هذه خالصة ماوقفت عليه يف كتب من ترمجوا له ، ومنها 
رح والتعديل واجل) ٣٩ص (واملشاهري ) ١/٤٠(والتاريخ الكبري ) ٧/٣٢١(بقات ـلطا 

 و ١٠٩ص (وجامع التحصيل ) ٢/٤٦٨(وامليزان ) ١/١٧٢(وتذكرة احلفاظ ) ٧/١٩١(
ص (وطبقات املدلسني ) ٩/٣٨(والتهذيب ) ٢/٦٩٨(والنفح الشذي البن سيد الناس ) ٢٦١
 ).٣٩٢ص (والتدليس يف احلديث ) ٢/١٤٤(والتقريب ) ٣٧١ص (وهدي الساري ) ٥١

 ، وُيقدم يف املغازي ؛ ألنه إمام فيها ، وُيضعف مادلسه ،فاخلالصة أنه صدوق حسن احلديث 
 . أو شذ به ، أو خالفه فيه األئمة 
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حسن احلديث ، صاحل احلال ، صدوق ، وما : ابن إسحاق : ويدل على هذا قول اإلمام الذهيب 

ال ، وق) ٣/٤٧٥(" امليزان " . انفرد به ففيه نكارة ، فإن يف حفظه شيئاً ، وقد احتج به أئمة 
: ابن إسحاق حسن احلديث ، إال أنه الُيحتج به إذا خولف ، وقال أيضاً : احلافظ ابن حجر 

 وإن مل يبلغ درجة الصحيح فهو يف درجة احلسن ؛ إذا صّرح -ماينفرد به ابن إسحاق 
 .بالتحديث 

 ) .١٣/٣٥٣(و ) ١١/١٦٣(و ) ٤/٣٢(فتح الباري : يراجع 
 لتحديث عن حممد بن جعفر كما يف رواية الدارقطينوهو يف هذا احلديث قد صرح با: قلت 

 .فانتفت شبهة تدليسه  )٢١ و ١/١٩(
 :حممد بن جعفر بن الزبري بن العوام األسدي املدين القرشي  )١٨٧(

.  روى عن عمه عروة بن الزبري وعبيد اهللا بن عبداهللا بن عمر وزياد بن سعد وغريهم  "ع" 
لوليد بن كثري وغريهم ، مات سنة بضع عشرة ومائة ، ابن ُجريج وابن إسحاق وا: وروى عنه 

كان من فقهاء أهل املدينة وقرائهم ، وثقه النسائي والدارقطين : ذكره ابن حبان يف الثقات وقال 
 .والذهيب وابن حجر وغريهم فهو ثقة 

 وتاريخ اإلسالم) ٤٢٥(وسؤاالت الربقاين للدارقطين ) ٨/١٥٤(طبقات ابن سعد : يراجع 
 ).٨٣٢ص ( والتقريب ) ٩/٩٣(وهتذيب التهذيب  )٤/٢٩٩ (

 .ُعبيد اهللا بن عبداهللا بن عمر بن اخلطاب العمري العدوي ، أبو بكر املدين  )١٨٨(
حممد بن جعفر بن :  ،  وروى عنه - وهلا صحبة - روى عن أبيه وعن الصُّميتة الليثية " ع "

 تويف سنة ست ومائة ، وثقه ابن سعد الزبري ونافع موىل ابن عمر ويزيد بن أيب حبيب وغريهم ،
 .كان قليل احلديث ، ووثقه أبو زرعة والنسائي وابن حبان فهو ثقة : وقال 

 ) ١٩/٧٧(وهتذيب الكمال ) ١/٣٠١(واجلمع ) ٥/٦٤(والثقات ) ٥/٢٠٢(الطبقات : يراجع 
 ).٦٤١ص (والتقريب 

) ٢/٧٠٢(سعة املعجم الوسيط وهي األرض الوا: قلت . بالفالة ) ١/١٧٢(يف سنن ابن ماجه  )١٨٩(
. 

) ١/٧٠(وأبو داود ) ٢/٢٧(وأمحد ) ١/١٤٤(ابن أيب شيبة  ، ) ١/١٧٢( ابن ماجهأخرجه  )١٩٠(
) ١/١٥(يف شرح معاين اآلثار والطحاوي ) ١٨٧ و ١/١٨٦(والدارمي ) ١/٩٧(والترمذي 

ا هذ: وقال ) ١/١٣٣(واحلاكم ) ١/٢٦١(والبيهقي )٢١و ١/١٩(يف السنن والدارقطين 
 .حديث صحيح على شرط الشيخني 

فهو غريب نسيب من هذا . كلهم من طرق عن حممد بن إسحاق عن حممد بن جعفر به بلفظه 
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 .الوجه

ابن منده والطحاوي واحلاكم : احلديث هبذا اإلسناد صحيح ، وقد صححه : احلكم عليه 
، لبوصريي وغريهم والبيهقي واخلطايب وابن القيم وابن دقيق العيد والعراقي وابن حجر وا
 .وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند الدارقطين ، فزال ما ُيخشى من تدليسه

) ١/٥٦(وهتذيب السنن ) ١/٢٨(والتلخيص احلبري ) ١/١٠٤(نصب الراية : لالستزادة يراجع 
 ).١/٩٨ (" سنن الترمذي "وتعليق الشيخ أمحد شاكر على ) ١/٢٠٦(ومصباح الزجاجة 

 .ابن املبارك ، عن ابن إسحاق سيذكره املؤلف يف احلديث التايل وللحديث طريق آخر عن 
 :عمرو بن رافع بن الفرات بن رافع البجلي )١٩١(

ابن : وروى عنه .  روى عن إمساعيل بن ُعلَّية وابن املبارك وجرير بن عبداحلميد وغريهم " ق "
تويف سنة :  اخلليلي ماجه وحممد ابن عمار وأسد السنة منصور الرازي وغريهم ، قال أبو يعلى

: مستقيم احلديث جداً، وابن حجر وقال : سبع وثالثني ومائتني ، وثقه أبو حامت وابن حبان وقال
 .ثقة ثبت 

 ).٧٣٥ص (والتقريب ) ٢/٧٠٠(واإلرشاد ) ٨/٤٨٧(والثقات ) ٦/٢٣٢(اجلرح : يراجع 
 :ومائة ، وهو إمام حافظ حمدث اإلمام عبداهللا بن املبارك املروزي ، املتوىف سنة إحدى ومثانني  )١٩٢(

ثقة ثبت فقيه ، عامل جواد جماهد ، ُجمعت فيه خصال اخلري :  مشهور ، قال فيه ابن حجر " ع "
. 

 ).٨/٣٧٨(السري :  وللتوسع يراجع ) . ٥٤٠ص (التقريب 
حممد بن إسحاق ، تقدم الكالم عنه قريباً يف دراسة سند هذا احلديث ، وهو حسن احلديث إذا  )١٩٣(

 .رح بالتحديث ومل خيالف ص
  رقم١/١٧٢ابن ماجه يف الطهارة ، باب مقدار املاء الذي الينجس : أخرجه من هذا الطريق  )١٩٤(

، وساقه من هذا الطريق إىل ابن إسحاق عن حممد بن جعفر عن عبيد اهللا بن عبداهللا بن ) ٥١٧(
 . حنوه عمر عن أبيه عن النيب 

 ) !!!زوائد ابن ماجه (ه يف ومن املستغرب عدم ذكر البوصريي ل
وقد تفرد به عمرو بن رافع عن ابن املبارك عن ابن إسحاق عن حممد بن جعفر عن عبيد اهللا عن 

وأيضاً تفرد ابن ماجه بروايته هلذا الطريق ، إذ مل أقف على من أخرجه من . أبيه فهو فرد مطلق 
 .األئمة غريه ، فهو غريب سنداً ومتناً

 .طنافسي ، ثقة ، تقدم يف احلديث السادس علي بن حممد ال )١٩٥(
 .وكيع بن اجلراح الرؤاسي، إمام ثقة حافظ عابد مشهور ، تقدم يف احلديث السادس  )١٩٦(
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 :محاد بن سلمة بن دينار البصري  )١٩٧(

: وروى عنه .  روى عن ثابت الُبناين وعاصم بن َبْهَدلَة وُحميد الطويل وقتادة وغريهم " ع "
 وعفان بن مسلم وغريهم ، مات سنة سبع وستني ومائة ، وهو إمام اتفق ابن جريج والثوري

 .العلماء على توثيقه ، والثناء على عبادته وزهده ومتسكه بالسنة ، وذم أهل البدع والرد عليهم 
إن ربيبه ابن أيب العوجاء دّسها : وقد تكلم فيه بعضهم بسبب أحاديث منكرة يف الصفات ، قيل 

إذا رأيَت من يغمُزه :  إنه اختلط ملا كرب ِسنُُّه فساء حفظه ، قال اإلمام أمحد :يف كُتبه، وقيل 
ولذا مل  .ا هـ . على أهل البدع إال أنه ملا طعن يف السن ساء حفظُه  فاهتمه ، فإنه كان شديداً

حيتج به البخاري ، وأما مسلم فاجتهد يف أحاديثه وأخرج عنه من روايته عن ثابت ؛ ألنه مسع 
 .قبل تغيُّرهمنه 

 واحللية) ١٥٧ص (واملشاهري ) ٣/٢٢(والتاريخ الكبري ) ٢/١٣٠(تاريخ ابن معني : يراجع 
 ).٣/١١(وهتذيب التهذيب ) ١/٥٩٠(وامليزان ) ١/١٠٣(واجلمع  ، )٦/٢٤٩(

 :عاصم بن املنذر بن الزبري بن العوام القرشي األسدي املدين  )١٩٨(
 وعبيد اهللا بن عبداهللا بن عمر بن اخلطاب وجدته أمساء  روى عن عمه عبداهللا بن الزبري" د ق "

محاد بن سلمة وهشام بن عروة بن الزبري وعياذ بن مغراء وغريهم ، : وروى عنه . بنت أيب بكر
وقال ابن  .  "الثقات" صاحل احلديث ، وذكره ابن حبان يف : وثقه أبو زرعة ، وقال أبو حامت

 .صدوق : حجر 
 .خلفة ضبطه حيث وصفه أبو حامت بأنه صاحل احلديث وهو الراجح فيه : قلت 

واجملرد يف أمساء ) ٧/٢٥٦(والثقات ) ٦/٣٥٠(واجلرح ) ٢/٢٨٤(تاريخ ابن معني : يراجع 
 ).٤٧٤ص (والتقريب ) ٣١/٥٤٤(وهتذيب الكمال ) ٩٢(رجال سنن ابن ماجه 

 .١٥ث رقم عبيد اهللا بن عبداهللا بن عمر العمري ، تابعي ثقة ، تقدم يف احلدي )١٩٩(
حدثنا أبو حامت ، ثنا : أنه قال ) ٥٢ص (جاء يف زيادات أيب احلسن القطان على سنن ابن ماجه  )٢٠٠(

 .حدثنا محاد بن سلمة ، فذكر حنوه : أبو الوليد وأبو سلمة ، وابن عائشة القُرشي ؛ قالوا 
كالمها ) ١/١٧٢_ وابن ماجه ٢/٣فرواه أمحد :  اختلف يف هذا احلديث على محاد بن سلمة  )٢٠١(

 .من طريق وكيع 
 .عن طريق أيب الوليد ) ٨١٨املنتخب (ورواه عبد بن محيد يف 

 .عن طريق يزيد بن هارون وكامل بن طلحة ) ١/٢٢(ورواه الدارقطين 
، ومن طريق إبراهيم ) ١/٢٦٢(، والبيهقي ) ١/١٣٤(، واحلاكم ) ١/٢٢(ورواه الدارقطين 

 ) .قلتني أو ثالثاً ( فظة بصيغة الشك بن احلجاج ، مخستهم عن محاد بن بل
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 " .مقتصراً على قلتني " " أو ثالثاً : " وأخرجه دون قوله 

) ١/٢٦٢(والبيهقي ) ١/٢٣(والدارقطين ) ١/١٦(والطحاوي يف شرح املعاين ) ١/٧(أبو داود 
 .من طريق موسى بن إمساعيل 

عن طريق ) ١/١٣٤(ه احلاكم ، وأشار إلي) ١/٢٣(، والدارقطين ) ١/٤٦(ورواه ابن اجلارود 
 .عفان

يعقوب بن إسحاق وبشر بن السري والعالء بن : من طريق ) ١/٢٣(وأخرجه الدارقطين 
 .عبداجلبار وعبيد اهللا العيشي والطيالسي ، سبعتهم عن محاد بن سلمة به 

 .)١/٢٦٢السنن ( ورواية اجلماعة الذين مل يشكوا أوىل : " قال البيهقي 
 . هتا ، وثقتهم ؛ حيث إن يف بعض من رووه بالشك ضعفاً لكثرة بروا: قلت 

ووجه  ) ١/١٨التلخيص ( ، و ) ١/٣٤٢فتح الباري ( ، و ) ١/١١٤اجملموع : ( يراجع 
غرابته أن محاد ابن سلمة تفرد عن عاصم بن مرفوعاً ، إذ خالفه محاد بن زيد وإمساعيل بن عليه 

العلل ( كما ذكره الدارقطين يف  . الً عن النيب فروياه عن عاصم عن أيب بكر بن عبيداهللا مرس
)٤/٧٠. ( 

 بكر عبداهللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف ، إمام ثقة حافظ مشهور صاحب تصانيف ، أبو اإلمام  )٢٠٢(
 ).٥٤٠التقريب . ( تويف سنة مخس وثالثني ومائتني 

 . تقدم يف احلديث التاسع ثقة ،أبو األحوص َسالَّم بن ُسليم احلنفي ، موالهم ، الكويف  )٢٠٣(
 :ِسماك بن َحْرب بن أوس الذُّهلي البكري ، أبو املغرية الكويف  )٢٠٤(

شعبة : وروى عنه .  روى عن جابر بن مسرة والنعمان بن بشري والشعيب وغريهم  "٤ خت م "
واألعمش والثوري ، مات سنة ثالث وعشرين ومائة ، وثقه ابن معني ، وذكره ابن شاهني يف 

 :صدوق ثقة ، إال أنه تكلم فيه بعضهم وعابوا عليه مايلي : ات وقال أبو حامت الثق
 .أنه كان ُيلقن فيتلقن ، وصفه بذلك شعبة  - ١
 .أن رواياته عن عكرمة موىل ابن عباس مضطربة ؛ حيث كان يرفع بعض املوقوفات  - ٢
 .كان قد تغّير قبل موته : قال البزار  - ٣
 .وضعفه بإمجال اإلمام أمحد والثوري والنسائي والذهيب . ئ احلفظ سي: قال الدارقطين  - ٤

 واجلرح) ٤/٨٢(والتاريخ الكبري ) ١/٥٤(والعلل ألمحد ) ٢/٢٣٩(تاريخ ابن معني : يراجع 
 وتاريخ بغداد) ٥٠٨ و ٥٠٥(وثقات ابن شاهني ) ٤/١٢٠(وعلل الدارقطين ) ٤/٢٧٩(
 ).١٢/١١٥(وهتذيب الكمال ) ٩٧(ديوان الضعفاء ) ٩/٢١٤(

صدوق ، وروايته عن عكرمة خاصة :  قول احلافظ ابن حجر -الراجح واهللا أعلم : قلت 



 
 

 
    

 هـ١٤٢٤، شوال ٢٨، ع١٦جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج     ١١٢٨ 
 

 

 
وحيمل قول من وثقوه على أنه ) ٤١٥ص (التقريب .  فكان رمبا ُيلقن بآخرهمضطربة وقد تغري 

 .كان ثقة يف أول أمره 
 : الكويف ابن املُخارق بن سليم الشيباين: قابوس بن أيب املُخارق ، وُيقال  )٢٠٥(

ِسماك بن َحْرب : وروى عنه .  وعن لبابة بنت احلارث  روى عن أبيه عن النيب " د س ق "
 .البأس به : ليس به بأس ، وذكره ابن حبان يف الثقات ، وقال ابن حجر : ، قال النسائي 

 والتقريب) ٧/٨٧(واجلرح والتعديل ) ٥/٣٢٧(والثقات ) ٦/٢٢٦(الطبقات : يراجع 
 ) .٧٨٩ص (

البأس به ، وهي عنده تساوي ثقة ولكن : الراجح أنه ثقة ؛ حيث وصفه النسائي بقوله : قلت 
 .ليس يف أعلى التوثيق ،  وهو متشدد 

 :لُبابة بنت احلارث بن َحْزن ، أم الفضل اهلاللية  )٢٠٦(
 ، وقد  زوج العباس بن عبداملطلب وأخت ميمونة بنت احلارث أم املؤمنني زوج النيب " ع "
: ، وروى عنها أنس بن مالك وابنها عبداهللا بن عباس ، قال ابن عبدالرب وت لبابة عن النيب ر

 يزورها ويقيل عندها، وماتت إهنا أول امرأة أسلمت بعد خدجية رضي اهللا عنها، وكان النيب 
 .يف خالفة عثمان رضي اهللا عنهما 

 ).١٣٧١ص (تقريب وال) ٣٥/٢٩٧(وهتذيب الكمال ) ٤/١٩٠٨(االستيعاب : يراجع 
  ." ابن علي "زيادة ) ١/١٧٤(هنا يف سنن ابن ماجه  )٢٠٧(
فرواه أبو األحوص كما عند ابن ماجه : هذا احلديث اختلف فيه على مساك بن حرب  )٢٠٨(

والطحاوي ) ١/١٤٣(وابن خزمية ) ١/١٥٥(وأيب داود ) ١/١٢٠(وابن أيب شيبه ) ١/١٧٤(
وصححه ) ١/١٦٦(، واحلاكم ) ٣/٥( يف الكبري والطرباين) ١/٩٢(يف شرح معاين اآلثار 

 البيهقي
 ، وأيب ٦/٣٣٩ ، وأمحد ٨/٢٧٩ورواه إسرائيل بن يونس ، كما عند ابن سعد ) ٢/٤١٤(

، ورواه شريك بن عبداهللا النخعي، ) ٣/٣٧٥(، والبيهقي يف معرفة السنن ) ١٢/٥٠٠(يعلي 
 "الكبري " ، والبطراين يف ) ١/٩٤" (شرح املعاين " ، والطحاوي يف ٦/٣٤٠كما عند أمحد 

 .ثالثتهم عن مساك عن قابوس عن لبابة ) ٣/٩(
 العلل( عن مساك عن قابوس عن أم الفضل لبابة : الصواب قول من قال :" قال الدارقطين 

 ) .١/١٢٦(نصب الراية :" ويراجع ) . ٥/٢١٨ 
 .نه شواهد كما سيأيت فهو غريب نسيب حيث تفرد به مساك عن قابوس فهو غريب سنداً ، وملت  

وقد نص العلماء  صدوق ، ؛ ألن فيه مساك بن حرب حسناحلديث هبذا اإلسناد : احلكم عليه 
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 مبا رواه الشيخان من للصحيح بغريهولكنه يرتقي على جودة رواية أيب األحوص عن مساك ، 

عام فأخذه  بابن هلا مل يأكل الط أهنا جاءت النيب ": حديث أم قيس بنِت ِمحصن األسدية 
  ." ماًء فنضحه ومل يغسلُه  فأخذ رسول اهللا  فأجلسه يف ِحجره فبال على ثوبه الرسول 
  .٤٨ وهو حديث متواتر، كما يف نظم املتناثر صمتفق عليه

 :َحْرَملَة بن حيىي بن عبداهللا التُّجييب ، أبو حفص املصري ، صاحب الشافعي  )٢٠٩(
مسلم : وروى عنه .  والشافعي وحيىي بن ُبكري وغريهم  روى عن عبداهللا بن وهب " م س ق "

والنسائي وابن ماجه وبقي بن خملد وأبو زرعة وأبو حامت الرازيان و وغريهم ، مات سنة ثالث 
وأربع وأربعني ومائتني ، وثقه العقيلي وابن حبان وابن شاهني ووصفه الذهيب بأنه أحد األئمة 

حديث حرملة ، وفتشته الكثري فلم أجد يف حديثه وقد تبحرت : الثقات ، وقال ابن عدي 
 .ماجيب أن ُيَضعَّف من أجله 

وامليزان ) ٣٠٤ص (والبن شاهني ) ٩/٢١٠(والثقات البن حبان ، ) ٢/٨٦٣(الكامل : يراجع 
 ).٢/٢٢٩(وهتذيب التهذيب ، ) ٢/١٢٧(وطبقات الشافعية للسبكي  )١/٤٧٢(

، أحد األئمة الثقات : ياته ويؤيده قول الذهيب فهو ثقة ؛ جلزم ابن عدي بسرب مرو" : قلت 
 ).١/٤٧٣امليزان 

 : عمرو بن َسّواد املصري  )٢١٠(
مسلم والنسائي : وروى عنه .  روى عن ابن وهب والشافعي وأشهب وغريهم " م د س ق "

: وأبو داود وابن ماجه وبقي بن خملد وغريهم ، مات سنة مخس وأربعني ومائتني ، قال أبو حامت 
فهو ثقة لكثرة  . " الثقات "ق ، ووثقه اخلطيب واحلاكم وابن يونس ، وذكره ابن حبان يف صدو

  .أنه قد ُيطلق صدوق على بعض األئمة كالشافعيمن وثقوه ، وحيمل قول أيب حامت على 
 ).٨/٤٥(وهتذيب التهذيب ) ٨/٤٨٧(والثقات ) ٦/٢٣٧(اجلرح والتعديل : يراجع 

  ." املصريان ": زيادة ) ١/١٨٥(هنا يف سنن ابن ماجه  )٢١١(
  ." عبداهللا ": زيادة ) ١/١٨٥(هنا يف سنن ابن ماجه  )٢١٢(
 :عبداهللا بن وهب بن مسلم القرشي ، أبو حممد املصري  )٢١٣(

حرملة بن حيىي : وروى عنه .  روى عن ابن هليعة وعمرو بن احلارث وابن هاين وغريهم " ع "
 وغريهم ، وتويف سنة سبع وتسعني ومائة مبصر ، وهو وعلي بن املديين وأمحد بن صاحل املصري

 .إمام متفق على توثيقه ، والثناء على حفظه وعبادته وفقهه رمحه اهللا تعاىل
 ).٩/٢٢٣(والسري ) ٢٠/٤٢١(وترتيب املدارك ) ٥/٢١٨(التاريخ الكبري : يراجع 

  .وهي رمز أخربنا"  أبنا "يف سنن ابن ماجه  )٢١٤(
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 :افقي ، أبو العباس املصري حيىي بن أيوب الغ )٢١٥(

.  روى عن محيد الطويل وحيىي بن سعيد األنصاري وابن جريج ويزيد بن اهلاد وغريهم "ع "
ابن املبارك وسعيد بن احلكم بن أيب مرمي وابن وهب وغريهم ، تويف سنة مثان وستني : وروى عنه

 .ومائة
 ويعقوب بن سفيان وذكره ابن  والبخاري واحلريب- يف رواية -خمتلف فيه ؛ وثقه ابن معني 

 صدوق ، وقال: صاحل ، وقال الترمذي : ، وقال ابن معني وأبو داود  "الثقات " حبان يف
: ليس به بأس ، ومرة : حمله الصدق ، يكتب حديثه والحيتج به ، وقال النسائي :  أبو حامت 

يف بعض : دارقطين وقال السيء احلفظ ، : أما من تكلم فيه فقال أمحد ليس بذاك القوي ، 
هو عندي صدوق البأس به ، : وذكره العقيلي يف الضعفاء ، وقال ابن عدي . حديثه اضطراب 

: وقال احلاكم أبو أمحد . والأرى يف حديثه إذا روى عنه ثقة أو هو يروي عن ثقة حديثاً منكراً
: جر وقال  احلافظ ابن ح. إذا حدث من حفظه خيطئ ، وماحدث من كتاب فليس به بأس 

 .صدوق رمبا أخطأ 
 والثقات) ٢٤٨ص (وللنسائي ) ٤/٣٩١(والضعفاء للعقيلي ) ٤٥٧ص (حبر الدم : ينظر 

) ١/٣٥٠(وعلل الترمذي الكبري ) ٩/١٢٧(واجلرح ) ٧/٢٦٧١(والكامل  )٧/٦٠٠ (
 ) .٢/٣٤٣(والتقريب ) ١١/١٨٦(والتهذيب  )٤/٣٦٢(وامليزان 

؛ خلفة ضبطه ، وومهه يف بعض  قال ابن عدي  بأس به ، كماال الراجح أنه صدوق: قلت 
 .أحاديثه ، واضطرب وأخطأ يف بعضها 

ابن يزيد ، قال ابن حجر :  ويقال - بفتح الراء وكسر الزاي وآخره نون -عبدالرمحن بن َرِزين  )٢١٦(
 :األصوب ، الغافقي املصري  واألول هو: 
يين وإسحاق بن عبداهللا بن أيب  روى عن سلمة بن األكوع وحممد بن يزيد الفلسط" بخ د ق "

العطاف بن خالد املخزومي وحيىي بن أيوب املصري ، ذكره ابن : وروى عنه . فروة وغريهم 
 ، " الضعفاء "جمهول ، وذكره ابن اجلوزي يف :  ، بينما قال فيه الدارقطين "الثقات"حبان يف 

 صدوق : وثق، وقال ابن حجر : وقال الذهيب 
هول احلال ، وأما قول الذهيب فهي عادته يف اإلشارة إىل توثيق ابن حبان بل هو ضعيف جم: قلت 
  .له

) ١/٣٩(والضعفاء البن اجلوزي ) ١/١٩٨(وسنن الدارقطين ) ٥/٨٢(الثقات : يراجع 
 ).٥٧٧ص (والتقريب ) ١٧/٩١(وهتذيب الكمال ) ٢/١٤٦( والكاشف 

 :الكويف موىل املغرية بن شعبة  : حممد بن يزيد بن أيب زياد الثقفي الفلسطيين ، ويقال )٢١٧(
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: وروى عنه .  روى عن أيوب بن قطن وُعبادة بن ُنسي وكعب بن علقمة وغريهم " د ت ق "

أبو حامت : عبدالرمحن بن َرِزين ويزيد بن أيب حبيب وأبو بكر بن عياش وغريهم ، وصفه باجلهالة 
ل ، ولكن ضعفه الُعقيلي وابن عدي جمهول احلا: والدارقطين والذهيب يف امليزان وابن حجر قال 

 .ليس بالقائم :  بأنه ليس حبجة ، وقال األزدي "الكاشف " وابن اجلوزي ، ووصفه الذهيب يف 
وسنن ) ١٥١(والبن اجلوزي ) ٤/١٤٧(والضعفاء للعقيلي ) ١/٢٦٠(التاريخ الكبري : يراجع 

) ٩/٥٢٤(هذيب وهتذيب الت) ٣/٩٦(والكاشف ) ٤/٦٧(وامليزان ) ١/١٩٨(الدارقطين 
 ).٩٠٨ص (والتقريب 

فوصفه جبهالة العني منتفية برواية أكثر من اثنني عنه ، وجهالة احلال منتفية بتضعيف بعض : قلت 
 .األئمة له فهو ضعيف 

 :أيوب بن قَطن الكندي الفلسطيين  )٢١٨(
 الحممد بن يزيد الفلسطيين ، ق: وروى عنه . روى عن أُيب بن عمارة وعن عبادة بن ُنسي 

هو ضعيف ، : جمهول ، وقال النووي : الُيعرف، وقال الدارقطين واألزدي والذهيب :  أبو زرعة 
 .فيه لني : وقال ابن حجر 

 .فهو ضعيف : قلت 
واجملرد يف أمساء ) ١/٢٩٢(وامليزان  ) ٣/٤٨٨(وهتذيب الكمال ) ٢/٢٥٥(اجلرح : يراجع 

 ) ١٦٠ص (والتقريب ) ١/٢٩٢(وهتذيب التهذيب  ).٤٦١(رجال سنن ابن ماجه 
 :ُعبادة بن ُنَسّي الِكندي ، أبو عمر الشامي األردين ، قاضي طربية  )٢١٩(

.  روى عن أُيب بن عمارة وَخّباب بن األرت وأيب الدرداء وأيب سعيد اخلدري وغريهم  "٤ "
أيوب بن قَطَن واحلسن بن ذكوان وجعفر بن الزبري وغريهم ، مات سنة مثان عشرة : وروى عنه

 .مائة ، وثقه ابن سعد وابن معني وأمحد والعجلي والنسائي و
) ٥/٣٢٣(والسري ) ٦/٩٦(واجلرح  ) ٢٤٧ص (وثقات العجلي ) ٧/٤٥٦(الطبقات : راجع ي

 ).٥/١١٣(والتهذيب 
  املدين ، سكن مصر ، وله صحبة وليس له إال هذا احلديث ، - بكسر العني -أُيب بن ِعمارة  )٢٢٠(

 .ده وسيأيت الكالم على سن
 .) ١/١٩(واإلصابة ) ١/٨٤(أسد الغابة : يراجع 

 ملوافقته قواعد النحو، واملراد بالقبلتني " سنن ابن ماجه " والتصويب من " كلتا مها "يف األصل  )٢٢١(
 .الصالة حنو بيت املقدس مث حنو املسجد احلرام 

 .ليست يف سنن ابن ماجه  )٢٢٢(
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 ).١/١٨٤ ("ابن ماجه  سنن " والتصويب من " ثالث "يف األصل  )٢٢٣(
والدارقطين ) ١/٨٨(وأبو داود ) ١/١٧٨(أخرجه ابن أيب شيبة  و) ١/١٨٤(ابن ماجه أخرجه  )٢٢٤(

 والبيهقي) ١/٧٦(ار ـــرح معاين االثـوالطحاوي يف ش) ١/٥٤٥(والطرباين ) ١/١٩٨(
 :، وقال الدارقطين كلهم من طريق حيىي بن أيوب به بلفظه ) ١/١٧٠(واحلاكم ) ١/٢٠٩(

 .وقد اختلف عليه اختالفاً كثرياً
: قال ابن معني : ضعيف ، ويدل على ذلك أقوال األئمة هبذا اإلسناد احلديث : احلكم عليه 

رجاله : قد اختلف يف إسناده ، وليس بالقوي ، وقال اإلمام أمحد : إسناده مظلم، وقال أبو داود 
: اده ثالثة جماهيل ، وقال ابن عبدالرب إسناده اليثبت ، ويف إسن: اليعرفون ، وقال الدارقطين 

 .اتفقوا على ضعفه : ليس له إسناد قائم ، وقال النووي 
 ).١/١٨٢(ونيل األوطار ) ٢/١١٩(ومعرفة السنن اآلثار ) ١/١٧٧(نصب الراية : يراجع 
وفيه إضافةٌ لضعف سنده نكارةٌ يف متنه ؛ ملخالفته األحاديث الصحيحة الثابتة يف توقيت : قلت 

ملسح للمقيم بيوم وليلة ، وللمسافر ثالثة أيام بلياليهن ؛ فيكون هذا احلديث غريباً سنداً ومتناً ؛ ا
 .فهو فرد مطلق

 .١٤: عبدالرمحن بن إبراهيم بن عمرو القرشي ، إمام حافظ تقدم يف احلديث رقم : ُدحيم هو  )٢٢٥(
 .١٤: حلديث رقم الوليد بن مسلم القرشي ، ثقة مدلس من الرابعة ، تقدم يف ا )٢٢٦(
 ." بن مسلم "زيادة ) ١/١٨٦(هنا يف سنن ابن ماجه  )٢٢٧(
 .١٤: عبدالرمحن بن عمرو الشامي ، إمام حمدث مشهور، تقدم يف احلديث رقم : األوزاعي هو  )٢٢٨(
 :حيىي بن أيب كثري الطائي موالهم أبو نصر اليمامي  )٢٢٩(

ابنه عبداهللا : وروى عنه . يمي وغريهم  روى عن أيب سلمة وعكرمة وحممد بن إبراهيم الت" ع "
واألزواعي وهشام بن حسان وغريهم ، واتفقوا على أنه ثقة ثبت ، إال أنه كان يرسل كثرياً 
وُيدلس وعدوه يف املرتبة الثانية، والصحيح أنه مل يصح له مساع من صحايب ، وإمنا رأى أنس بن 

 .مالك ومل يرو عنه 
 واملراسيل للرازي) ٧/٥٩٢(والبن حبان ) ٤٧٥ص (ترتيب ثقات العجلي : يراجع 

وتعريف ) ١١/٢٦٨(والتهذيب ) ١١١ص (وجامع التحصيل ) ٤/٤٠٢(وامليزان ) ١٨٦ص (
 ).٧٦ص (أهل التقديس 

 :أبو سلمة بن عبدالرمحن بن عوف الزهري املدين  )٢٣٠(
رة ـ هريل ، روى عن أيبـإمساعي: امسه عبداهللا ، وقيل : ته ، وقيل ـ قيل امسه كني" ع "
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م التيمي والشعيب ــحممد بن إبراهي: ه ـوروى عن. ة وغريهم ــة وأم سلمـوعائش

ني ، وثقه ابن سعد والعجلي ـة أربع وتسعـات سنـوالزهري وحيىي بن أيب كثري وغريهم ، م
  . "اتـالثق" وأبو زرعة وذكره ابن حبان يف 

وترتيب ثقات ) ٥/٩٣(رح واجل) ٥/١٥٥(والطبقات ) ١/١٩١(دواليب ـالكىن لل: يراجع 
 ).١٢/١١٥(والتهذيب ) ٢/١٠٨(واالستغناء ) ٥/١(وابن حبان ) ٤٩٩ص (العجلي 

 . سقط من األصل ١/١٨٦مابني املعكوفتني زيادة من سنن ابن ماجه  )٢٣١(
 .جعفر بن عمرو بن أمية الضَّمري ، املدين  )٢٣٢(

 بن يسار تويف سنة مخس أو الزهري وسليمان: روى عن أبيه ، ووحشي بن حرب ، وروى عنه  
 .ست وتسعني 

 .مدين ، تابعي ، ثقة ، من كبار التابعني : قال العجليب  
  .٢٠٠ ، والتقريب ٥/٦٧ ، وهتذيب الكمال ٩٨الثقات للعجلي ص  

 :عمرو بن أُمية بن خويلد بن عبداهللا الضَّْمِري ، أبو أمية  )٢٣٣(
، وكان رجالً شجاعاً له إقدام ، وبعثه  وأسلم بعد أُحد  صحايب ، روى عن النيب " ع "

كان من رجال العرب جندةً وُجرأةً ، وكان رسول :  إىل النجاشي ، قال ابن عبدالرب الرسول 
 . يبعثه يف أموره ، وذكر أبو نعيم أنه مات قبل الستني اهللا 

 واإلصابة) ٤/٨٦(وأسد الغابة ) ٣/١٦٢(واالستيعاب ) ٤/٢٤٨(الطبقات : يراجع 
)٢/١٦٥.( 

 والنسائي يف الكربى) ٤/١٧٩(وأمحد ) ١/٣٠٨(رواه البخاري   و)١/١٨٦(ابن ماجه رواه  )٢٣٤(
 . األوزاعي به بلفظه طرق عنكلهم من ) ١/٩٢(وابن خزمية ) ١/١٨٠(والدارمي ) ١/٩٦ (

 األوزاعي بذكر العمامة ، وخالفه يف ذلك من احملدثنيفيكون وجه غرابته يف تفرد 
 ) .٣٠٩-١/٣٠٨(ري فتح البا: يراجع 

 :حممد بن حيىي بن عبداهللا بن خالد الذهلي ، أبو عبداهللا النيسابوري  )٢٣٥(
 اإلمام احلافظ املشهور الذي وصفه أبو بكر بن أيب داود بأنه أمري املؤمنني يف احلديث ، "٤خ "

لسنة ، وقلة هار اظكان متقناً من اجلّماعني للحديث ، واملواظبني عليه ، مع إ: وقال فيه ابن حبان
 .وقد وقع بينه وبني البخاري مايكون بني األقران املباالة مبن خالفها ، ومناقبه مشهورة

 ).٢/٥٣٠(والتذكرة ، ) ٩/١١٥(والثقات ، ) ٣/٤١٥( تاريخ بغداد : تراجع ترمجته يف 
 :عبيد اهللا بن موسى العبسي موالهم ، أبو حممد الكويف  )٢٣٦(

البخاري وعبد بن ُحميد : وروى عنه .  واألوزاعي وغريهم  روى عن شعبة والسفيانني" ع "
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وحممد بن حيىي الذهلي وخلق كثري ، تويف سنة ثالث عشرة ومائتني ، وثقه ابن معني وأبو حامت 

 .كان عاملاً بالقرآن رأساً فيه ، ووصفه ابن سعد وابن حبان بأنه كان يتشيع : والعجلي وقال 
وابن ) ١٣٦(وترتيب ثقات العجلي ) ٢/٣٨٤( ابن معني وتاريخ) ٦/٤٠٠(الطبقات : يراجع 
 ) .٩/٥٥٣(والسري ) ٥/٣٣٤(واجلرح ) ٧/١٥٢( حبان
فهو ثقة ، واليؤثر وصفه بالتشيع مادامت بدعته ليست مكفرة، وهذا احلديث اليؤيد : قلت

 .بدعته فيتهم فيه
 :ب شيبان بن عبدالرمحن التميمي ، موالهم ، أبو معاوية البصري املُؤد )٢٣٧(

عبدالرمحن : وروى عنه .  روى عن األعمش وِسماك بن حرب وحيىي بن أيب كثري وغريهم "ع"
بن مهدي ويزيد بن هارون وعبيد اهللا بن موسى وغريهم ، مات سنة أربع وستني ومائة ، قال 

: ثقة يف كل شيء ، وقال الترمذي : شيبان ثبت يف كل املشايخ ، وقال ابن معني : اإلمام أمحد 
 صاحب كتاب ، صحيح احلديث ، ووثقه ابن سعد والنسائي والعجلي وابن شاهني والذهيب ثقة

 .وغريهم 
وجامع ) ١٢٥(وثقات العجلي ) ٢/٦٢٠(وتاريخ ابن معني ) ٩/٣٣٧(الطبقات : يراجع 

وحبر ) ٢/٢٨٥(وامليزان ) ٥٤٤(وابن شاهني ) ٩/٢٧١(وتاريخ بغداد  )٥/١٢٥(الترمذي 
 ).٤/٣٧٣(هذيب وهتذيب الت) ٤٤٨(الدم 

  .٢٠: حيىي بن أيب كثري الطائي ، ثقة ثبت ، تقدم يف احلديث رقم  )٢٣٨(
 ).١/٢١٢)  (سنن ابن ماجه ( مابني املعقوفني ساقط من املخطوط ، واستدركته من  )٢٣٩(
 .٢٠: أبو سلمة بن عبدالرمحن بن عوف الزهري ، ثقة ، تقدم يف احلديث رقم  )٢٤٠(
 :وروى عنها . أم بكر ، روت عن عائشة رضي اهللا عنها : وُيقال  أم أيب بكر ، " د ق " )٢٤١(

  أبو سلمة ابن عبدالرمحن، وليس هلا إال هذا احلديث ، وذكرها الذهيب يف اجملهوالت يف امليزان
فهي ) ١٣٧٧التقريب ص . ( الُيعرف حاهلا : الُتعرف ، وقال ابن حجر : وقال ) ٤/٦١١(

  . ٥/١٠٨" العلل" و ١/٢٥٠ ، أن امسها أم أيب بكر العلل  ورجح أبو حامت والدارقطينجمهولة
 ).١٢/٤٦٠(والتهذيب ) ٣٥/٣٣٣(يراجع هتذيب الكمال : وللتوسع 

) ٦/٢١٥(أخرجه أمحد ، و) ١/٢١٢...(أخرجه ابن ماجه يف الطهارة ، باب ماجاء يف احلائض  )٢٤٢(
ود يف الطهارة، باب ، وأخرجه أبو دا) ٣٥/٣٣٣ (" هتذيب الكمال"ومن طريقه املزي يف 

 .،كلهم من طريق أم بكر عن عائشة بلفظه) ١/٢٠٦(ماروي أن املستحاضة تغتسل لكل صالة 
 هو حديث ضعيف ؛ حلال أم بكر فإهنا جمهولة ، ويعد من الغريب النسيب لتفرد: احلكم عليه 

 .)٢٤٤٢٨( رقم ٤٠/٤٨٩أبو سلمة بالرواية عن أم أيب بكر جزم بذلك حمققوا مسند أمحد  
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وحكم عليه بأن ) ٢٤٥ رقم) (١/١٤١(وعد البوصريي هذا احلديث من زوائد ابن ماجه 

وهذا مما الُيقر عليه ؛ إذ مل يتفرد به ابن ماجه ، بل رواه أبو داود . إسناده صحيح ورجاله ثقات 
وقد استدرك هذا احلديث . كما تقدم ، ورجاله ليسوا كلهم ثقات، بل فيه أم بكر جمهولة 

إذ عزاه البن ماجه فقط ، ) ١٧٩٧٦رقم  (" حتفة األشراف " ابن حجر على املزي يف احلافظ
 .وعزاه أليب داود أيضاً) النكت الظراف (فتعقبه يف 

:  يريد بعد الطُهر": قال حممد بن حيىي .  بعد روايته للحديث ١/٢١٢جاء يف سنن ابن ماجه  )٢٤٣(
 ."َبْعَد الُغسل

 . يف احلديث السادس مها ثقتان تقدمت ترمجتهما )٢٤٤(
 .سبق ترمجته يف احلديث السادس  )٢٤٥(
  ." عن محاد ") ١/٢١٦(يف سنن ابن ماجه  )٢٤٦(
 .١٧: محاد بن سلمة ، ثقة تقدمت ترمجُته يف احلديث رقم  )٢٤٧(
 :حممد بن زياد القرشي اجلُمحي ، موالهم أبو احلارث املدين  )٢٤٨(

: وروى عنه .  والفضل بن العّباس وغريهم  روى عن أيب هريرة وابن عمر وابن الزبري" ع "
شعبة وهشام بن حسان ومحاد بن سلمة وغريهم ، وثقه أمحد وابن معني وابن حبان وابن حجر 

 .وغريهم 
 والتهذيب) ٥/٣٧٢(والثقات ) ١/٧٢٧(وتاريخ ابن معني ) ٢/٤٨٠(العلل ألمحد : يراجع 

 ) .٨٤٥ص (والتقريب ) ٩/١٦٩ (
 ).١١٧١ص ( (  عنق -القاموس . نكب والُعُنق مابني امل: العاتق  )٢٤٩(
قال ) ٦٥٨رقم ) (١/٢١٦(أخرجه ابن ماجه يف الطهارة ، باب اللعاب يصيب الثوب  )٢٥٠(

وقد ) ١/١٤٣(مصباح الزجاجة . هذا إسناد صحيح ، ورجاله رجال الصحيحني : البوصريي 
 .تفرد به ابن ماجه فهو فرد مطلق 
 واضعاً رأيُت رسول اهللا : ازب رضي اهللا عنه أنه قال وله شاهد من حديث الرباء بن ع

  ." اللهم إين أُحبُّه فأِحّبُه ": احلسن بن علي على عاتقه وهو يقول 
 )٧/٩٤(متفق عليه ، رواه البخاري يف كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب احلسن واحلسني 

 باب فضائل احلسن واللفظ له ، يف كتاب فضائل الصحابة ، -، ومسلم  )٣٧٤٩رقم ( 
 ).٢٤٢٢رقم ) ( ٤/١٨٨٣(واحلسني 

 .هشام بن عمار ، إمام ثقة ، تقدمت ترمجُته يف احلديث الثاين  )٢٥١(
 .شهرُته ُتغين عن ترمجته ) هـ ١٧٩ت ( اإلمام مالك بن أنس ، إمام دار اهلجرة ،   )٢٥٢(
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 :أبو الزِّناد عبداهللا بن ذكوان القُرشي  )٢٥٣(

: وروى عنه . سعيد بن املُسيب والشعيب وعروة بن الزبري وغريهم  روى عن األعرج و" ع "
السفيانان واألعمش وموسى بن ُعقبة وغريهم ، تويف بعد سنة ثالثني ومائة ، وثقه ابن معني 

 .كان كثري احلديث فصيحاً عاملاً عاقالً : وأمحد وابن سعد وقال 
وتاريخ ابن معني ) ٣١٨ ص (- القسم املتمم -الطبقات الكربى البن سعد : يراجع 

 .فهو ثقة  ) ٥/٤٤٦(والسري ) ٢/١٥٢(
 :هو عبدالرمحن بن هرمز األعرج ، أبو داود املدين  )٢٥٤(

: وروى عنه .  روى عن أيب هريرة وأيب سعيد اخلُدري وسليمان بن يسار وغريهم " ع "
ابن سعد  ومائة ، وثقه ةاألعمش وابُن لَهيعة وابُن إسحاق وغريهم ، مات سنة سبع عشر

  ."الثقات"والعجلي وأبو زرعة وابن ِخراش ، وذكره ابن حبان يف 
وتذكرة ، ) ٥/١٠٧(وابن حبان ، ) ٣٠٠ص (وثقات العجلي ، ) ٥/٢٨٣(الطبقات : يراجع 
 .فهو ثقة) ١/٩٧(احلفاظ 

أخرجه مالك يف املوطأ ، كتاب وقوت الصالة ، باب النهي عن ، و) ١/٢٢٢(أخرجه ابن ماجه  )٢٥٥(
 .عن أيب الزناد به بلفظه) ١/١٦(ة باهلاجرة الصال

 ).١/٣٦٢(والبغوي ، ) ١/١٨٧(والطحاوي ، ) ١/٤٩(الشافعي : ومن طريق مالك رواه 
رواه البخاري يف مواقيت : وله وجه آخر من طريق سفيان عن الزهري عن سعيد بن املسيب 

 ).٢/١٥(الصالة ، باب اإلبراد بالظهر 
 ).١/٣٦١(والبغوي ، ) ٢/٩٤٢(واحلميدي ، ) ١/٤٨(افعي رواه الش: ومن هذا الوجه 

 ومسلم) ٢/٢٦٦(وأمحد ) ١/٤٩(رواه عبدالرزاق : وروي من طريق معمر عن الزهري به 
 ) .٤/٣٧٣ (- اإلحسان -وابن حبان ) ٦١٥رقم ) (١/٤٣٠ (

 .وروي من طريق الليث بن سعد عن الزهري به 
وقال حسن صحيح ) ١/٢٩٥(رمذي والت) ١/١٦٤(وأبو داود ) ٦١٥(أخرجه مسلم 

 .، وله طرق أخرى كثرية ) ١/٤٣٧(والبيهقي يف السنن ) ١/٢٤٨( والنسائي
قال ابن عبدالرب وميكن القول بأنه غريب نسيب من جهة رواية اإلمام مالك له حيث تفرد به عن أيب الزِّناد 

) االستذكار ( وهو حديث عند أهل السنة والعلم باحلديث صحيح ، ال مقال فيه ألحد : 
 .)١٨/٢٩٤ و ٥/١(، والتمهيد ) ١/٣٤٤(

 معامل ". إنكسار شدة حر الظهرية : معىن اإلبراد يف هذا احلديث : قال اإلمام اخلطايب : فائدة 
 ).١/١٢٨(" السنن
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 .أمحد بن َعبدة بن موسى الضيب ، ثقة ، تقدم يف احلديث السابع  )٢٥٦(
 :إمساعيل البصري محاد بن زيد بن درهم األزدي ، أبو  )٢٥٧(

السفيانان : وروى عنه .  روى عن ثابت الُبناين وُحميد الطويل وابن جريج وغريهم  "ع" 
وسليمان بن حرب وسعيد بن منصور وغريهم ، مات يف رمضان سنة تسع وسبعني ومائة ، وهو 

 الصحيحني ثقة ، متفق عليه ، خمرج يف: إمام متفق على توثيقه والثناء على حفظه ، قال اخلليلي 
 .رضيه األئمة 

 ) .١/٢٢٨(وتذكرة احلفاظ ) ٢/٤٩٨( اإلرشاد 
 :ثابت بن أسلم الُبَناين موالهم البصري  )٢٥٨(

قتادة وعطاء ومحاد بن سلمة : وروى عنه .  روى عن أنس وابن عمر وابن الزبري وغريهم " ع "
 .وغريهم ، مات بعد سنة عشرين ومائة ، وهو إمام ثقة عابد 

 ) .١٨٥ص (والتقريب ) ١/١٢٥(والتذكرة ) ٣/١٨٠(حللية ا: يراجع 
 :عبداهللا بن رباح األنصاري ، أبو خالد املدين  )٢٥٩(

وروى عنه .  روى عن عائشة وأيب هريرة وأيب قتادة وعمران بن احلُصني رضي اهللا عنهم "٤ م "
من الثالثة ، قتلته : خالد احلذّاء وقتادة وعاصم األحول وثابت البناين وغريهم ، قال ابن حجر : 

 "األزارقة ، وثقه ابن سعد وابن املديين والعجلي والنسائي وابن حجر ، وذكره ابن حبان يف 
 . فهو ثقة  "الثقات 
 واجلمع) ٥/٢٧(وابن حبان ) ١٢٩(وترتيب ثقات العجلي ) ٧/٢١٢(الطبقات : يراجع 

 ).٧/٣٥٧( دمشق وهتذيب تاريخ) ٥٠٤(والتقريب ) ٤١/٤٨٧(وهتذيب الكمال ) ١/٢٧٢ (
 :أبو قتادة األنصاري  )٢٦٠(

: النعمان، وقيل :  ، وقيل - بكسر الراء -احلارث بن ِرْبعي :  اخُتلف يف امسه ، فقيل "ع " 
 ، ومات سنة عمرو، وقيل غري ذلك ، شهد أُحداً ومابعدها ، وكان ُيعرف بفارس الرسول 

 .أربع ومخسني رضي اهللا عنه 
واإلصابة  ، )٦/٢٥٠(وأسد الغابة ، ) ٤/١٦١(االستيعاب  ، )١/٤٩(وكىن الدواليب : يراجع 

)٤/١٥٨.( 
مسلم بطوله وفيه  ، و) ١/٢٢٨(أخرجه ابن ماجه يف الصالة ، باب من نام عن صالة أو نسيها  )٢٦١(

، وأبو داود يف الصالة ، باب ) ١/٤٧٢(زيادة يف كتاب املساجد ، باب قضاء الصالة الفائتة 
 ، والترمذي يف الصالة ، باب ماجاء يف النوم عن الصالة) ١/١٧٤ (وم عن الصالةـالن
 : ويف آخره . حسن صحيح ، كلهم من طريق ثابت به بلفظه : وقال ) ١/٣٣٤(
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يافىت انظر كيف :  فسمعين عمران بن ُحصني وأنا أُحدِّثُ باحلديث فقال ": قال عبداهللا بن رباح 

 ."فما أنكر من حديثه شيئاً :  ؟ قال حتدث ، فإين شاهد للحديث مع رسول اهللا 
حتفة ( ، ُيراجع ووجه غرابة هذا احلديث يف تفرد ثابت به إىل منتهاه ، فهو غريب نسيب : قلت 

 .)٩/٢٤٤األشراف 
 :حممد بن ُعبيد بن ميمون القرشي التيمي ، أبو ُعبيد التَّّبان املديين  )٢٦٢(

: وروى عنه . ن سلمة احلراين وغريهم  روى عن أبيه وعن عيسى بن يونس وحممد ب"خ ق " 
شيخ ، وذكره ابن : البخاري وابن ماجه وأبو حامت وأبو زرعة الرازيان وغريهم ، قال أبو حامت 

 .صدوق ُيخطئ: رمبا أخطأ ، وقال ابن حجر :  وقال  "الثقات" حبان يف 
 .؛ لقلة خطئهوهو كما قال ابن حبان : قلت 

والتقريب ) ٣/٦٧(والكاشف ) ٩/٢٨(قات ـــوالث) ٨/٢٤(ل ـاجلرح والتعدي: يراجع 
 ).٨٧٦ص (

 :حممد بن َسلَمة بن عبداهللا الباهلي ، أبو عبداهللا احلراين  )٢٦٣(
: وروى عنه .  روى عن ابن إسحاق وهشام بن حسان وحيىي بن أيب أنيسة وغريهم  "٤ ر م "

مات سنة : ، قال ابن حجر اإلمام أمحد بن حنبل وحممد بن ُعبيد واملعاىف بن سليمان وغريهم 
إحدى وتسعني ومائة على الصحيح ، وثقه النسائي وابن سعد وابن حّبان والعجلي وأثىن عليه 

 .أدركنا الناس الخيتلفون يف فضله وِحفِظه : اإلمام أمحد ، وقال أبو عروبة 
بن وا) ٤٧١(وثقات العجلي ) ٤٩٦(وعلل أمحد برواية امليموين ) ٧/٤٨٥(الطبقات : يراجع 
 ).٨٤٩ص (والتقريب ) ١/٣١٦(وتذكرة احلفاظ ) ٩/٤٠(حبان 

حممد بن إسحاق بن يسار املدين ، صدوق حسن احلديث ، ُيقدم يف املغازي ، وتقدم يف احلديث  )٢٦٤(
 .٥:رقم

 :حممد بن إبراهيم التيمي أبو عبداهللا املدين  )٢٦٥(
 وأيب سلمة بن عبدالرمحن  روى عن أيب سعيد اخلدري وجابر بن عبداهللا وأنس بن مالك "ع" 

هشام بن عروة ويزيد بن اهلاد واألوزاعي وغريهم ، مات سنة عشرين : وروى عنه . وغريهم 
ومائة ، وثقه ابن سعد وابن معني وأبو حامت والنسائي وابن خراش ، وذكره ابن حبان يف 

يف حديثه : ه قال ومل أقف علي من تكلم فيه سوى مانقله الُعقيلي عن اإلمام أمحد أن. "الثقات"
 وثقه ": ا هـ ، وأجاب عن هذا الذهيب بقوله . شيء ، ويروي أحاديث مناكري أو منكرة 
 ."الناس ، واحتج به الشيخان ، وقفز القنطرة 

مث إن هذا جرح جممل عارضه توثيق عدد من األئمة وفيهم من هو متشدد كابن معني وأيب حامت : قلت 
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ثقة : ها أحاديث قليلة التؤثر يف ثقته كما قال احلافظ ابن حجر والنسائي ، مث إن صح ذلك فلعل

 .له أفراد
والعلل ) ٠٠٤ص (وترتيب ثقات العجلي ) ٥/٣٨١(والثقات ) ١/٢٢(التاريخ الكبري : يراجع 
والتقريب ) ٩/٥(والتهذيب ) ٣/٤٤٥(وامليزان ) ٤/٢٠(والضعفاء للعقيلي ) ١/٥٦٦(ألمحد 

 ).٣٠ص (وإسعاف املبطأ ) ٨١٩ص (
 :حممد بن عبداهللا بن زيد بن عبدربُّه األنصاري اخلزرجي املدين  )٢٦٦(

وروى .  ، روى عن أُّيب بن كعب  وأيب مسعود األنصاري  ولد يف عهد النيب  "٤ عخ م "
مدين : حممد بن إبراهيم التيمي وُنعيم املُجُمر وأبو سلمة بن عبدالرمحن ، قال العجلي : عنه 

 .ن حبان وابن حجر وغريهم فهو ثقة تابعي ثقة ، ووثقه اب
 والتهذيب) ٢/٤٦٧(واجلمع ) ٥/٣٥٦(وابن حبان ) ٤٠٦(ترتيب ثقات العجلي : يراجع 

 ).٨٦١ص (والتقريب ) ٩/٢٥٦ (
 عبداهللا بن زيد بن عبدربه بن ثعلبة اخلزرجي األنصاري ، شهد العقبة وبدراً ومابعدها  "٤عخ "  )٢٦٧(

 يف السنة األوىل للهجرة ، مات سنة اثنتني وثالثني رضي اهللا عنه وهو الذي أُري النداء باألذان 
) ٣/١٤٣(وأسد الغابة ) ١/٢٦٨(وهتذيب األمساء واللغات ) ٣/٥٣٦(الطبقات : يراجع 
 ).٥٠٨ص ( والتقريب

 ).١/٢٢٨ (- بوق -جممع حبار األنوار . القرن الذي ُينفخ فيه لسماع الصوت : البوق  )٢٦٨(
 نقس -املعجم الوسيط . ب النصارى الذي يضربونه إيذاناً حبلول وقت الصالة ِمضرا: الناقوس  )٢٦٩(

-) ٢/٩٤٦.( 
 ) .٢/٩٠٦ (– حنت –أي فَُضِرب ، املرجع السابق : فُنِحَت  )٢٧٠(
: فسمع عمر بن اخلطاب بالصوت فخرج فقال :  قال () : ١/٢٣٣(يف سنن ابن ماجه  )٢٧١(

 .)..ول اهللا واهللا ــيارس
، وهو حممد بن ُعبيد بن ميمون ، املترجم له يف " قال أبو ُعبيد ") : ١/٢٢٣(ماجه يف سنن ابن  )٢٧٢(

 .أول اإلسناد
 ).٣٣/١٥٣(هتذيب الكمال : ذكر خربه املزي يف  )٢٧٣(
وأبو داود ) ٤/٣٤(رواه أمحد  ، و) ١/٢٣٢(رواه ابن ماجه يف كتاب األذان ، باب بدء األذان  )٢٧٤(

والترمذي يف الصالة ، باب ماجاء يف ) ٤٩٩رقم ) (١/١٣٥(يف الصالة ، باب كيف األذان ؟ 
حديث حسن صحيح ، كلهم من طريق ابن إسحاق به وقد : وقال ) ١/٣٥٨(بدء األذان 

صرح بسماعه من التيمي ، فزال ماُيخشى من تدليسه، وكلهم رووه دون ذكر األبيات اليت 
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من طريق ابن إسحاق ) ١/٣٩٠ ("السنن الكربى "تفرد بذكرها ابن ماجه ، ورواه البيهقي يف 
د يف قصة ـليس يف أخبار عبداهللا بن زي: لي قالـبه بلفظه ، مث روى عن حممد بن حييي الذه

 .ا هـ . األذان خٌرب أصُح من هذا 
 .، ولتفرد وابن ماجه بذكر األبيات الثالثةوهو غريب نسيب لتفرد ابن إسحاق به عن التيمي 

 .م يف احلديث الثاين هشام بن عمار ، ثقة ، تقد )٢٧٥(
 :عبدالرمحن بن سعد بن عمار بن سعد بن عائذ املدين  )٢٧٦(

هشام : وروى عنه .  روى عن أبيه وعن عمه حممد بن عمار وحممد بن املنكدر وغريهم  "ق" 
فيه : ضعيف، وقال البخاري : بن عمار واحلُميدي وإبراهيم بن املنذر وغريهم ، قال ابن معني 

: منكر احلديث ، وقال ابن حجر : حديثه ليس بالقائم ، وقال الذهيب : كم نظر ، وقال احلا
 .ضعيف 

 .وهو كما قال التفاقهم على تضعيفه : قلت 
 والتهذيب) ١٤٨٢(واجملرد ) ٤٤٧(وديوان الضعفاء ) ٥/٢٨٧(التاريخ الكبري : يراجع 

 ).٥٧٩ص (والتقريب  )٦/١٨٣(
 :ين سعد بن عمار بن سعد القَرظ املد: هو  )٢٧٧(

ابنه عبدالرمحن وعبدالكرمي بن : وروى عنه .  روى عن أبيه عن جده نسخة وعن أم عمار  "ق" 
: الُيعرف حاله ، وقال الذهيب : أيب املخارق البصري ، وتفرد حبديثه ابن ماجه ، قال ابن القطان 

 .مستور: اليكاد ُيعرف ، وقال ابن حجر 
 والتقريب) ١٠/٢٩٢(هتذيب الكمال و) ٢/١٢٤(وامليزان ) ٤/٩٠(اجلرح : يراجع 

 ) .٣٧١ص (
 .فهو جمهول احلال : قلت 

 :عمار بن سعد بن عائذ املدين : هو  )٢٧٨(
ابنه سعد وحممد ، وهشام بن : وروى عنه .  روى عن أبيه وعن أيب هريرة وعثمان األرقم  "ق" 

له رؤية ، : ة وقال  ، وذكره ابن منده يف الصحاب "الثقات" زياد وغريهم ، ذكره ابن حبان يف 
 .مقبول ، ووّهم من زعم أن له صحبة : وأنكر ذلك أبو نعيم وقال ابن حجر 

وهتذيب الكمال ) ٣/٨٣(واإلصابة ) ١/٢٥١(والتجريد ) ٥/٢٦٧(الثقات : يراجع 
 ) .٧٠٨ص (والتقريب  )٢١/١٩١(

" ابن حبان يف ، ولعله صدوق ؛ ألنه تابعي كبري ، وروى عنه مجع ، وذكره والصحبة له : قلت 
 ."الثقات
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بن عبدالرمحن املؤذن ، املعروف بسعد القََرظ ، ومسي بذلك ؛ ألنه : سعد بن عائذ ، ويقال : هو  )٢٧٩(

 وجعله مؤذناً  فربح ، فلزم التجارة فيه ، روى عن النيب - وهو َرَرق السَّلَم -جتر يف القََرظ 
 ، وتويف بعد سنة  إىل مسجد رسول اهللا  وترك بالل األذان نقله أبو بكربقباء ، فلما مات 

 .أربع وسبعني 
 ).٢/٢٩(واإلصابة ) ١/١٥٠(والتجريد ) ٢/٢٨٢(وأسد الغابة ) ٢/٥٤(االستيعاب : يراجع 

 لقاسم بن قطلوبغا " من روى عن أبيه عن جده ": لالستزادة عن هذه الرواية يراجع كتاب  )٢٨٠(
 ).٤٥٧ص (

 ).١/٢٣٦(ان ، باب السنة يف األذان أخرجه ابن ماجه يف كتاب األذ )٢٨١(
عمار وسعد : هذا إسناد ضعيف ؛ لضعف أوالد سعد القرظ : قال البوصريي : احلكم عليه 
، ) ٢/١١٥(، وضعفه احلافظ ابن حجر يف الفتح ) ١/١٥٣مصباح الزجاجة(وعبدالرمحن 

جه احلاكم يف يف ترمجته عبدالرمحن ، وضعفه ، وأخر) ٣/١٣٢٦ ("الكامل" ورواه ابن عدي يف 
، وصححه ، قال ابن ) ٣/٦٠٧(املستدرك ، كتاب معرفة الصحابة ، باب ذكر سعد القرظ 

 .وهو مما ُيؤخذ عليه : حجر 
وفيه فتكون غرابته يف كل سنده فهو فرد مطلق ألين مل أجد متابعاً ألي من رجاله إىل الصحايب 

 . إذ هو مسلسل باملؤذنني : غرابةُُ  أخرى 
ه البخاري بصيغة التمريض يف كتاب األذان ، باب هل يتتبع املؤذن فاه هاهنا  علقوله شاهد
 ." وُيذكر عن بالل أنه جعل إصبعيه يف أُذنيه ": ولفظه  ) ٢/١١٤(وهاهنا؟ 

من طريق سعيد بن منصور يف سننه وابن ماجه ) ٢/٢٦٨ (" تغليق التعليق "ووصله ابن حجر يف 
 . رضي اهللا عنه واحلاكم وابن عدي عن بالل بن رباح

 رأيُت بالالً يؤذن واضعاً إصبعيه يف ": ه شاهد من حديث أيب ُجحيفة رضي اهللا عنه ولفظه ـول
 وعبدالرزاق) ١/٢٠٣(وابن خزمية ) ١/٣٦٠(ومسلم ) ٤/٣٠٨(رواه أمحد . "أُذنيه 

: ، وقال ) ١/٣٧٥(والترمذي ) ١/٢٣٦(وابن ماجه ) ١/٢١٠(وابن أيب شيبة ) ٤/٣٠٨(
 . ُجحيفة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم حديث أيب

 :حممد بن إبراهيم بن العالء الشامي الدمشقي ، أبو عبداهللا ، الزاهد السائح  )٢٨٢(
 روى عن بقية بن الوليد وسويد بن عبدالعزيز وعبداهللا بن يزيد والوليد بن مسلم وغريهم  "ق" 
منكر :  بن خملد وغريهم ، قال ابن عدي ابن ماجه واحلسن بن سفيان وبقي: وروى عنه. 

يضع احلديث :  وقال  "اجملروحني" كذاب ، وذكره ابن حبان يف : احلديث ، وقال الدارقطين 
 .على الشاميني 
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) ٤٢٣(وسؤاالت الربقاين للدارقطين ) ٦/٢١٤٣(والكامل ) ٢/٣٠١(اجملروحني : يراجع 
 ).٨٢٠ص (والتقريب ) ٩/١٤(وهتذيب التهذيب ) ٦٠٣(احلثيث للحليب  والكشف

 .فهو منكر احلديث ، متهم بالكذب : قلت 
 :عبداهللا بن يزيد القرشي العدوي ، أبو عبدالرمحن املقرئ  )٢٨٣(

أمحد : وروى عنه .  روى عن محاد بن زيد ومحاد بن سلمة وشعبة والثوري وغريهم  "ع" 
سنة اثنيت عشرة أو ثالث مات مبكة : والبخاري وإسحاق ابن راهويه وغريهم ، قال البخاري 

 .النسائي واخلليلي وابن حبان وابن قانع وابن حجر ، فهو ثقةابن سعد وعشرة ومئتني ، وثقه 
 والتاريخ الكبري) ٢/٣٣٨(وتاريخ ابن معني ) ٧/٥٢٠ و ٥/٥٠١(الطبقات : يراجع 

 والتقريب) ٢/٣٨٣(واإلرشاد ) ١٠/١٦٦(والسري ) ٨/٣٤٢(والثقات  )٥/٢٢٨(
 ).٥٥٩ص (

 .١٩:  ، تقدمت ترمجته يف احلديث رقم ال بأس بهحيىي بن أيوب الغافقي ، صدوق  )٢٨٤(
 :زيد بن َجبرية بن حممود األنصاري ، أبو جبرية املدين  )٢٨٥(

إمساعيل بن : وروى عنه .  روى عن أبيه وداود بن احلُصني وحيىي بن سعيد األنصاري " ت ق "
أبو حامت وأبو زرعة والذهيب ، : م ، ضعفه عياش والليث ابن سعد وحيىي بن أيوب وغريه

وقد ُتكلم : ووصفه البخاري وأبو حامت وأبو نعيم وابن حبان بأنه منكر احلديث ، وقال الترمذي 
عامة مايرويه : فيه من قبل حفظه ، ووصفه الذهيب وابن حجر بأنه متروك ، وقال ابن عدي 

 .اليتابعه عليه أحد
) ٢/١٧٩(وجامع الترمذي ) ٦١٧(وأبو زرعة الرازي ) ٣/٣٩٠(التاريخ الكبري : يراجع 

) ٣/١٠٥٨(والكامل ) ١/٣١٠(واجملروحني ) ٣/٥٥٩(واجلرح ) ١/٢١(والكىن للدواليب 
 ) .٣٥١ص (والتقريب ) ١٠/٣٤(وهتذيب الكمال ) ١/٢٦٤(والكاشف ) ٢/٩٩(وامليزان 

 :داود بن احلُصني القرشي األموي ، أبو سليمان املدين  )٢٨٦(
مالك وابن إسحاق وإبراهيم بن أيب : وروى عنه .  روى عن أبيه وعكرمة ونافع وغريهم  "ع" 

حبيبة وغريهم، مات سنة مخس وثالثني ومائة ، وثقه ابن معني ، وذكره العجلي وابن حبان وابن 
ليس بالقوي ولوال أن : ليس به بأس ، وقال أبو حامت :  ، وقال النسائي "الثقات"شاهني يف 
 . وى عنه لُترك حديثه مالكاً ر

 ماروى عن عكرمة فمنكر احلديث، وقال : وتكلموا يف روايته عن عكرمة ؛ قال ابن املديين 
 .أحاديثه عن عكرمة مناكري ، وعن شيوخه مستقيمة : أبو داود 

ومن ) ٣/٤٠٨(واجلرح ) ٨١ص (والبن شاهني ) ١٤٧ص (ترتيب الثقات للعجلي : يراجع 
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 ).٣/١٨١(وهتذيب التهذيب ) ٢/٥(وامليزان ) ٧٦ص (تكلم فيه وهو موثق 

ثقة : فيترجح أنه ثقة ؛ إال فيما رواه عن عكرمة فُيضّعُف فيه كما قال احلافظ ابن حجر : قلت 
 .وحيمل على ذلك قول أيب حامت يف تضعيفه ) ٣٠٥ص (التقريب .  إال يف عكرمة 

 :نافع موىل ابن عمر ، أبو عبداهللا املديين  )٢٨٧(
اختلف يف نسبه ومل يصح عندي فيه شيء فأذكره ، روى عن ابن عمر : ل ابن حبان  قا "ع" 

األوزاعي وأيوب السختياين ومالك وغريهم ، : وروى عنه . وعائشة وأيب هريرة وغريهم 
اتفقت األمة على أنه حجة مطلقاً ، وقال : ورجح الذهيب أنه تويف سنة سبع عشرة ومائة ، وقال 

 .مالك عن نافع عن ابن عمر: نيد أصح األسا: البخاري 
والتقريب ) ٥/٩٥(والسري ) ٥/٥٦٧(والثقات ) ٨/٤٥١(واجلرح ) ٨/٨٤(التاريخ : يراجع 

 ).٩٩٦ص (
أخرجه ، و) ١/٢٤٦(أخرجه ابن ماجه يف املساجد ، باب املواضع اليت تكره فيها الصالة  )٢٨٨(

حديث إسناده : وقال ) ٢/١٧٧(ه الترمذي يف الصالة ، باب ماجاء يف كراهية ماُيصلى إليه وفي
 "املنتخب " ليس بذاك القوي ، وقد تكلم يف زيد بن َجبرية من ِقبل حفظه ، وعبد بن ُحميد يف 

كلهم ) ٢/٢٢٩ (" سننه "والبيهقي يف ) ١/٣٨٣ (" شرح معاين اآلثار"والطحاوي يف ) ٢/٨٤(
 .من طريق زيد بن َجبرية عن داود به بلفظه 

جداً ؛ حلال حممد بن إبراهيم الدمشقي ، فإنه متهم ث هبذا اإلسناد ضعيف احلدي: احلكم عليه 
  .بالكذب ، وفيه زيد بن جبرية ، متروك

 والتلخيص احلبري ) ٢/٣٢٣(ونصب الراية ) ١/١٤٨(علل احلديث : للتوسع يراجع 
 ).١/٣١٨(وإرواء الغليل ) ٢/١٤٤(األوطار  ونيل) ١/٢١٥(

:  تفرد  زيد بن جبرية به عن داود بن احلصني ، قال البيهقي فيكون وجه غرابة هذا احلديث يف
تفرد به زيد بن ُجبرية :" ، وقال ابن عبدالرب ) ٢/٢٢٩سنن البيهقي ( تفرد به زيد بن َجبرية 

 .فيعد من الغريب النسيب . )٥/٢٢٥التمهيد " ( وأنكروه عليه 
 :علي بن داود بن يزيد التميمي ، أبو احلسن البغدادي  )٢٨٩(

ابن : وروى عنه .  روى عن أيب صاحل املصري ونعيم بن محاد وآدم بن أيب إياس وغريهم  "ق" 
ماجه وإبراهيم احلريب وحممد بن جرير الطربي وغريهم ، تويف بعد سنة سبعني ومائتني ، وثقه 

  . "الثقات" اخلطيب البغدادي ، وذكره ابن حبان يف 
 والتقريب) ١٣/١٤٣(والسري ) ٨/٤٧٣(والثقات ) ١/٤٢٤(تاريخ بغداد : يراجع 

 ).٦٩٥ص  (



 
 

 
    

 هـ١٤٢٤، شوال ٢٨، ع١٦جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج     ١١٤٤ 
 

 

 
 .ومن مصادر ترمجة الراوي ) ١/٢٤٦(مابني املعقوفني زيادة من سنن ابن ماجه  )٢٩٠(
 :حممد بن أيب احلسني جعفر السَّمناينُّ احلافظ  )٢٩١(

: وروى عنه .  روى عن أيب صاحل املصري واحلكم بن نافع ونعيم بن محاد وغريهم "خ ت ق " 
 والترمذي وابن ماجه وابن خزمية وأبو زرعة وغريهم ، مات قبل سنة عشرين ومائتني ، البخاري

 واجلمع) ٢/٦٩٣(رجال البخاري للباجي : ويراجع ) ٨٣٣ص (وثقه ابن حجر يف التقريب 
) ٢/٤٥٧.( 

 :أبو صاحل عبداهللا بن صاحل بن حممد بن مسلم اجلُهين موالهم املصري ، كاتب الليث بن سعد  )٢٩٢(
وروى عنه .  روى عن الليث بن سعد وعبدالعزيز بن املاجشون وُهشيم وغريهم  " د ت قخ" 
حيىي بن معني وعبداهللا بن وهب وحممد بن حيىي الذهلي وغريهم ، مات سنة اثنتني وعشرين : 

مارأيُت أثبت منه ، : وثقه ابن معني ، وقال أبو هارون اخلرييب . ومائتني ، وهو ُمختلٌف فيه 
كان أول أمره متماسكاً مث فسد بأَُخرٍة ، وليس بشيء ، : كلموا فيه ، قال اإلمام أمحد ولكنهم ت

منكر احلديث جداً ، يروي عن األثبات ماال ُيشبه حديث الثقات ، وقال : وقال ابن حبان 
 .صاحل احلديث له مناكري: الذهيب 
واملغين يف ) ٢/٤٠(واجملروحني ) ٥٤(والكىن ملسلم ) ٢/٣١٣(تاريخ ابن معني : يراجع 

وتاريخ بغداد ) ٢/٢٦٧(والعقيلي ) ٢٠١ص (وضعفاء النسائي ) ١/٣٤٢(الضعفاء 
 ).٥١٥ص (والتقريب ) ٥/٢٥٦(التهذيب  وهتذيب) ٩/٤٧٨(

لعل الراجح أنه صدوق يف نفسه ، لكنه كان كثري الغلط بسبب غفلته ، وماوقع يف : قلت 
ر بينه وبينه عداوة فكان يضع احلديث على كان له جا: حديثه من منكرات فقال ابن خزمية 

شيخ عبداهللا فيجده عبداهللا بن صاحل، ويكتب يف قرطاس خبط شبه خط عبداهللا بن صاحل ويطرح 
نقله ابن حبان يف . ذلك يف داره وسط كتبه فيجده عبداهللا فيحدث به فيتوهم أنه خطه 

هو ثبت : ب ، قال ابن معني وحيمل ماورد من توثيقه على مارواه من كتا) ٢/٤٠(اجملروحني 
 هتذيب الكمال(هو صدوق ومل يثبت عليه مايسقط له حديثه : كتاب ، وقال ابن القطان 

 ١٥/١٠٨.( 
 .الليث بن سعد املصري ، إمام ثقة مشهور ، تقدم يف احلديث الرابع  )٢٩٣(
 .٢٧: نافع موىل ابن عمر ، إمام حجة ، تقدم يف احلديث رقم  )٢٩٤(
 .١/٢٤٦فني زيادة من سنن ابن ماجه مابني املعقو )٢٩٥(
 ) .٤/١٥٨الغريبني . (َمربُك اإلبل حول املاء : َعطَُن اإلبل  )٢٩٦(
  ) .٤/٣٠١ – حمج –النهاية ( جادته : َمَحّجة الطريق  )٢٩٧(
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 يف املوضعني السابقني يف ختريج احلديث قبله ، ونقل الزيلعي عن وعلقه البيهقيرواه ابن ماجه ،  )٢٩٨(

 نصب الراية( فإنه ُتكلم فيه - كاتب الليث -وِعلُته أبو صاحل : عيد أنه قال ابن دقيق ال
، وقال )١/١٤٨العلل ( إسناده واٍه : ، وقال ابن أيب حامت سألت أيب عنه فقال )٢/٣٢٤ 

 ).١/١٦٢مصباح الزجاجة (إسناده ضعيف ؛ لضعف أيب صاحل : البوصريي 
 ) .١/٣١٩(واء الغليل وإر) ١/٢١٥(التلخيص احلبري : للتوسع يراجع 

فهو من زوائده على اخلمسة ، كما يف فيكون هذا احلديث من الفرد املطلق ، لتفرد ابن ماجه به 
 .)١/١٦٢(مصباح الزجاجة 

 :حيىي بن عثمان بن سعيد احلمصي  )٢٩٩(
.  روى عن وكيع بن اجلراح والوليد بن مسلم والفريايب وحممد بن ِحْمَير وغريهم " د س ق "

أبو داود وابن ماجه والنسائي وأبو حامت الرازي وغريهم ، تويف سنة مخس ومخسني : نه وروى ع
عابد من األبدال ، وكان : ومائتني ، وثقه النسائي وابن حبان ومسلمة بن قاسم والذهيب وقال 

 .مشهوراً بالعبادة والزهد والورع
  والتقريب)٣١/٤٥٩(وهتذيب الكمال ) ١٢/٣٠٦(والسري) ٩/٢٦٥(الثقات : يراجع

 ).١٠٦٢ص(
 : بن أُنيس القُضاعي - بكسر احلاء وسكون امليم -حممد بن ِحْمَير  )٣٠٠(

: وروى عنه .  روى عن إمساعيل بن عّياش وسفيان الثوري واألوزاعي وغريهم " خ مد س ق "
هشام بن عمار ونعيم بن محاد وحيىي بن عثمان احلمصي وغريهم ، تويف حبمص سنة مئتني ، وأثىن 

ماعلمُت إال خرياً، ووثقه ابن معني وُدحيم والنسائي ، وذكره ابن حبان : ه اإلمام أمحد فقالعلي
 .يف الثقات

 
 وحبر الدم) ٩/١٣٤(وهتذيب التهذيب ) ٧/٤٤١(والثقات ) ٧٥٩(تاريخ الدارمي: يراجع 

)٨٨٣.( 
 .٢٧: زيد بن َجبرية ، منكر احلديث متروك ، تقدم الكالم عنه يف احلديث رقم  )٣٠١(
 .٢٧: داود بن احلُصني ، ثقة إال فيما رواه عن عكرمة فُيضعف فيه ، وتقدم يف احلديث رقم )٣٠٢(
 .٢٧: نافع موىل ابن عمر ، إمام حمدث مشهور تقدم يف احلديث رقم  )٣٠٣(
 ." التنبغي ") : ١/٢٤٧(يف سنن ابن ماجه  )٣٠٤(
 ).٢/٨٩٧ (- نبض -املعجم الوسيط . َحرَّكَُه واضطرب يف يده : ض القوس َبقَ )٣٠٥(
 ).٢/٩٠٠ (- نثر -املرجع السابق . رمى به متفرقاً : ل بنثر الن )٣٠٦(
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 ).٢/٩٦٦( ينِّء -املرجع السابق بتصرف . كل حلم مل ُيطبخ ، أو طبخ ومل ينضج : اللحم الينِّء  )٣٠٧(
  . "حد" ) : ١/٢٤٧( سنن ابن ماجه والتصويب من) أحد(يف األصل  )٣٠٨(
، وأخرجه ابن عدي ) ١/٢٤٧( كتاب املساجد ، باب مايكره يف املساجد أخرجه ابن ماجه يف )٣٠٩(

 بلفظه ، وقال ابن عن حيىي بن عثمان، كالمها عن احلسن السكوين) ٣/١٠٥٩(يف الكامل 
: حديث غري حمفوظ ، وزيد بن جبرية عامة مايرويه الُيتابُعه عليه أحٌد، وقال البوصريي : عدي 

مصباح (أمجعوا على أنه ضعيف  : ن َجبرية ، قال ابن عبدالرب هذا إسناد ضعيف ، فيه زيد ب
وقد فيعد من الغريب النسيب لتفرد زيد بن َجبرية به  عن داود بن احلصني ) ١/١٦١الزجاجة 

 .ال يصح: وقال ) ١/٤٠٣) (العلل املتناهية ( ذكره ابن اجلوزي يف 
 ." الكندي "زيادة ) ١/٢٤٧(هنا يف سنن ابن ماجه  )٣١٠(
 :عبداهللا بن سعيد بن ُحصني الكندي ، أبو سعيد األشج الكويف  )٣١١(

وروى عنه .  روى عن إمساعيل بن ُعلية وأيب خالد األمحر وعبدالسالم بن حرب وغريهم  "ع" 
اجلماعة وعبدالرمحن بن أيب حامت الرازي وهناد السري ، مات سنة سبع ومخسني ومائتني ، : 

ثقة صدوق ، وقال حممد بن أمحد : انه ، وقال أبو زرعة إمام أهل زم: وثقه أبو حامت وقال 
:  ، وقال النسائي وابن معني  "الثقات" ما رأيت أحفظَ منه ، وذكره ابن حبان يف : الشطوي 

ثقة لكن يف : ولكنه يروى عن قوم ضعفاء ، وقال اخلليلي : ليس به بأس ، وزاد ابن معني 
وهو كما : قلت . ثقة : عرفة ومتيز ، وقال ابن حجر أشياخه ثقات وضعفاء حيتاج يف حديثه إىل م

 .قال ، فالضعف يف شيوخه
وتذكرة ) ١٢/١٨٢(والسري ) ١/٢٥٢(واجلمع ) ٨/٣٦٥(والثقات ) ٥/٧١(اجلرح : يراجع 
 ).٥١١ص (والتقريب ) ٥/٢٣٦(وهتذيب التهذيب ) ١/٥٠١( احلفاظ

 :أبو خالد األمحر هو سليمان بن حبان األزدي الكويف  )٣١٢(
اإلمام أمحد : وروى عنه .  روى عن جمالد بن سعيد وشعبة ومحيد الطويل وغريهم  "ع" 

وإسحاق وعثمان وأبو بكر ابنا أيب شيبة وأسد بن موسى وغريهم ، مات سنة تسع ومثانني ، 
وأبو خالد :  سألت وكيعاً عن أيب خالد ؟ فقال ": تسعني ومائة ، قال إسحاق بن راهويه : وقيل 

 وابن املديين وأبو هاشم حممد - يف رواية ابن أيب مرمي عنه -، وثقه ابن معني ! عنه ؟ممن يسأل 
 يف رواية -بن يزيد الرفاعي ، وابن سعد والعجلي وذكره ابن حبان يف الثقات ، وقال ابن معني 

 : - يف رواية الدوري عنه -ليس به بأس وكذا قال النسائي ، وقال ابن معني  : -الدارمي عنه 
وإمنا أيت ... له أحاديث صاحلة : صدوق ، وقال ابن عدي : وق وليس حبجة، وقال أبو حامت صد

صدوق وليس حبجة ، : هذا من سوى حفظه فيغلط وخيطئ ، وهو يف األصل كما قال ابن معني 
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الرجل من : ، وقال الذهيب ...اتفق أهل العلم بالنقل أنه مل يكن حافظاً : بكر البزار  وقال أبو

 .صدوق ُيخطئ : الكتب الستة وهو ُمكثٌر َيِهم كغريه ، وقال ابن حجر رجال 
وبرواية الدارمي رقم ) ٢/٢٢٩(وتاريخ ابن معني برواية الدوري ) ٦/٣٩١(الطبقات : يراجع 

 واجلرح والتعديل) ١/١٦٢(دواليب ـولل) ٣٣٩ص (والكىن ملسلم ) ٥٤٥و  ٤١٠(
 والسري) ١/٥٩٤(واالستغناء ) ٩/٢١(وتاريخ بغداد ) ٣/١١٢٩(والكامل ) ٤/١٠٦(
) ٤/١٨١(والتهذيب ) ١/٣١٢(والكاشف ) ١/٢٧٨(واملغين ) ٢/٢٠٠(وامليزان ) ٩/١٩(

 ) . ٤٠٦ص (والتقريب 
 .الراجح أنه صدوق َيِهم ؛ ملا ُعرف عنه من سوء احلفظ وكثرة الغلط 

 :حممد بن عجالن املدين القرشي  )٣١٣(
: وروى عنه . بن عمر وعمرو بن شعيب وغريهم  روى عن أبيه ونافع موىل ا "٤ خت م "

مالك وشعبة والسفيانان والدراوردي وغريهم ، تويف سنة مثان وأربعني ومائة ، وثقه ابن عيينة 
وابن معني وأمحد والواقدي والعجلي وأبو زرعة وأبو حامت والنسائي ، وأخرج له مسلم ثالثة 

إن ابن عجالن اختلطت :  حيىي القطان فقال فيه عشر حديثاً يف الشواهد واملتابعات ، وتكلم
عليه أحاديث املقربي عن أيب هريرة أو املقربي عن أبيه عن أيب هريرة ، فجعلها كلها عن أيب 

فال جيب االحتجاج عند االحتياط إال مبا : ... هريرة ، قال ابن حبان ملا ذكر قول حيىي القطان 
مضطرب : شيخ وسط ، وقال العقيلي : أيب شية يروي الثقات املتقنون عنه ، وقال يعقوب بن 

 .صدوق إال أنه اختلطت عليه أحاديث أيب هريرة : يف حدثيث نافع ، وقال احلافظ ابن حجر 
واجلرح ) ١/٢١٩(والصغري ) ١/١٩٦(والتاريخ الكبري ) ٢٧٠ص (طبقات خليفة : يراجع 
 والبن حبان) ٤١٠ص (وترتيب الثقات للعجلي ، ) ١٤٠ص (واملشاهري ) ٨/٤٩( والتعديل

 والكاشف) ٦/٣١٧(والسري ) ٣/٦٤٥(وامليزان ) ٤/١١٨(والضعفاء للعقيلي ) ٧/٣٨٦(
 ).٣٥١ص (واخلالصة ) ٨٧٧ص (والتقريب ) ٩/٣٤١(والتهذيب ) ٣/٦٩(

الراجح أنه صدوق خلفة ضبطه حيث جاء اجلرح فيه مفسراً خبلطه وومهه يف أحاديث : قلت 
 .ديث نافع موىل ابن عمر املقربي عن أيب هريرة ، وأحا

أما توثيقه فقد قابله جرح مفسر ، ولعل التوثيق حيمل على ثقته يف دينه وعلمه وفقهه وتقواه ، 
، قال  فله مرتلة عند أهل املدينة حيث كان من أهل الفتوى وله حلقة يف مسجد الرسول 

 ).٦/٣٢٢(السري (. فحديثه إن مل يبلغ رتبة الصحيح فال ينحط عن رتبة احلسن : الذهيب 
عمرو بن شعيب بن حممد بن عبداهللا بن عمرو بن العاص القرشي السهمي ، أبو إبراهيم أو أبو  )٣١٤(

 :عبداهللا 
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وروى .  روى عن أبيه كثرياً وعن سليمان بن يسار وجماهد وعطاء والزهري وغريهم "٤ر " 

هم، مات سنة مثان عشرة هشام بن عروة وأيوب السختياين وحسني املعلم واألوزاعي وغري: عنه 
رأيت : وهو خمتلف فيه اختالفاً كثرياً، إذ وثقه اجلمهور وضعفه غريهم ، قال البخاري . ومائة

أمحد بن حنبل وعلي بن املديين وإسحاق بن راهويه وأبا ُعبيد وعامة أصحابنا حيتجون حبديث 
 !!  .س بعدهم ؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، ماتركه أحد من املسلمني ، فمن النا

ووجه اخلالف يف االحتجاج بروايته عن أبيه عن جده ، أما إذا روى عن غريمها فهو ثقة : قلت 
إذا حدث عمرو بن شعيب عن : عند اجلمهور، روى إسحاق بن منصور عن حيىي بن معني قال 

 بن أبيه عن جده فهو كذاب ومن هنا جاء ضعفه ، وإذا حدث عن سعيد بن  املسيب أو سليمان
وهو ثقة يف : ... يسار أو عروة فهو ثقة عن هؤالء ، وكذا قال ابن حبان ، وقال أبو زرعة  

نفسه ؛ وإمنا ُتكلم فيه بسبب كتاب عنده ، وما أقل ماُنصيُب عنه مما روى عن غري أبيه عن جده 
 .من املنكر 

 وابن املديين وابن  والعجلي والنسائي- يف رواية الدوري عنه -ابن معني : وممن وثقه مطلقاً 
راهويه ويعقوب بن شيبة وأمحد بن سعيد الدارمي ، وصحح حديثه احلاكم وابن عبدالرب 

وحديثه عندهم صحيح ، وهو ثقة ثبت ، واألحاديث اليت : ... والنووي ، قال يعقوب بن شيبة 
 .أنكروا من حديثه إمنا هي لقوم ضعفاء رووها عنه ، وماروى عنه الثقات فصحيح 

) ٣/٢٣٩(واجلرح ) ٦/٣٤٢(والتاريخ الكبري ) ٣/١٩٣(تاريخ ابن معني : تزادة يراجع لالس
 )٥/٩٢(والبيهقي ) ٣/٥٠(وسنن الدارقطني ) ٥/١٧٦٦(والكامل ) ٢/٧١(واجملروحني 

 والتنقيح) ١/١١٠(واجملموع ) ٢٥٤ص (والتقصي ) ٢/٦٥(واملستدرك )٧/٣٩٧(و 
 لقاسم "من روى عن أبيه عن جده "و ) ٤/٥٧(واإلحسان ) ١/٥٨( ونصب الراية) ١/٤٥٢(

والتهذيب ) ٧/٣٢٥(واللسان ) ٣/٢٦٣(وامليزان ) ٥/١٦٥(والسري ) ٤٨٩ص (ابن قطلوبغا 
 ).٢/١٤٠(يق الشيخ أمحد شاكر على جامع الترمذي ـوتعل) ٨/٤٨(

ى الراجح أنه ثقة ، وروايته عن أبيه عن جده حيتج هبا إذا كان الضمري يف جده عائداً عل: قلت
جد شعيب وهو عبداهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما ؛ ألنه ثََبَت مساع شعيب منه فيكون 
السند متصالً ، أما إن كان الضمري عائداً على جد عمرو وهو حممد بن عبداهللا بن عمرو بن 

 .واهللا أعلم . العاص فهو مرسل ؛ ألن حممداً مل يدرك النيب 
أخرجه أبو داود يف  ، ) ١/٢٤٧(جد ، باب ماُيكره يف املساجد أخرجه ابن ماجه يف املسا )٣١٥(

بزيادة النهي عن إنشاد الضالة والنهي ) ١/٦٥١ (التخلف يوم اجلمعة قبل الصالةالصالة ، باب 
عن التحلق قبل الصالة يوم اجلمعة ، وأخرجه الترمذي يف الصالة ، باب كراهية إنشاد الضالة 
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 ، وأخرجه النسائي يف الصالة ، باب النهي عن إنشاد حسن: وقال ) ١/٢٠٢(يف املسجد 

، كلهم من طريق حممد بن عجالن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) ٢/٤٧(الضالة 
 .وذكروه بلفظه 

 .فتكون غرابته يف تفرد حممد بن عجالن بروايته عن عمرو بن شعيب فيعد غريباً نسبياً
 ، مها أبو خالد األمحر ، وحممد بن ألن فيه صدوقنيحسن ؛ احلديث هبذا اإلسناد : احلكم عليه 

 .، وقد حسنه الترمذيعجالن 
 :أمحد بن يوسف بن خالد بن سامل األزدي السلمي ، أبو احلسن النيسابوري  )٣١٦(

وُنعيم بن محاد ، ومسلم بن إبراهيم ، ومسدد ،  روى عن إمساعيل بن أيب أويس " م د س ق "
وغريهم ، ، وابن خزمية ، وابن ماجه ، والنسائي ، أبو داود و، مسلم : وروى عنه. وغريهم 

وابن عساكر وأثىن عليه ، واخلليلي ، والدارقطين ، مات سنة ثالث وستني ومائتني ، وثقه مسلم 
 .أحد أئمة احلديث ، كثري الرحلة ، واسع الفهم ، مقبول عند األئمة يف األقطار : احلاكم فقال 

 وهتذيب الكمال) ٢/٥٦٥(وتذكرة احلفاظ ) ٣/٨١٢(رشاد واإل) ٢/٨١(اجلرح : يراجع
)١/٥٢٢.( 

 :مسلم بن إبراهيم األزدي الفراهيدي موالهم ، أبو عمرو البصري احلافظ  )٣١٧(
وروى .  روى عن عبدالسالم بن شداد وجرير بن حازم وأبان بن يزيد العطار وغريهم  "ع" 

سلمي وغريهم ، مات سنة اثنتني وعشرين وأمحد ال، والدارمي ، وأبو داود ، البخاري : عنه 
 .وابن حجر وغريهم ، وأبو حامت ، ومائتني بالبصرة ، وثقه ابن معني والعجلي 

 والتقريب، ) ١٠/١٢١(وهتذيب التهذيب ، ) ٣٢٧ص (ترتيب ثقات العجلي : يراجع 
 ).٣٩٧ص (

 :احلارث بن نبهان اجلَرمي ، أبو حممد البصري  )٣١٨(
. بن دينار واألعمش وعاصم بن أيب النجود ومعمر بن راشد وغريهم  روى عن مالك "ت ق " 

عبداهللا بن وهب املصري وموسى بن إمساعيل ومسلم بن إبراهيم وغريهم ، ذكره : وروى عنه
 ، ضعفه ابن املديين واجلوزجاين والعجلي هـ١٦٠هـ و ١٥٠البخاري فيمن تويف بني سنة 

رجل صاحل ، مل يكن : داود ، وسئل عنه أمحد فقال ويعقوب بن شيبة والُعقيلي والساجي وأبو 
ليس بشيء ، اليكتب حديثه ، :  ، وقال ابن معني احلديثيعرف احلديث والحيفظه ، منكر 

: منكر احلديث ، وقال الدراقطين : متروك احلديث ، وقال البخاري : وقال أبو حامت والنسائي 
 .متروك : جر ضعفوه ، وقال ابن ح: ليس بالقوي ، وقال الذهيب 

، ) ٢/١٤٦(والصغري ، ) ٢/٢٨٤(والتاريخ الكبري ، ) ٢/٩٤(تاريخ ابن معني : يراجع 



 
 

 
    

 هـ١٤٢٤، شوال ٢٨، ع١٦جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج     ١١٥٠ 
 

 

 
 والعقيلي، ) ١١٦(وللنسائي ، ) ١٥٥(والضعفاء للدارقطين ، ) ٢٠٠(وأحوال الرجال 

 ).٥/٢٨٨(وهتذيب الكمال ) ١/١٩٧(والكاشف ، ) ١/٢١٧(
 .الشديد وعدم حفظه التفاقهم على ضعفه ؛ فهو متروك احلديث : قلت 

 :عتبة بن يقظان الراسيب ، أبو عمرو البصري  )٣١٩(
وروى . وعكرمة وغريهم ، والشعيب ، ومحاد بن أيب سليمان ،  روى عن احلسن البصري  "ق" 

 وعبداهللا بن منري وغريهم ، ذكره ابن حبان يف  ،وأبو هالل الراسيب، احلارث بن نبهان : عنه 
. ضعيف : متروك ، وقال ابن حجر :  غري ثقة ، وقال الدارقطين :الثقات ، وقال النسائي 

 .وتفرد ابن ماجه بالرواية عنه 
) ٨٤(واجملرد ) ٣/٣٠(وامليزان ) ٤/٢٨١(وسنن الدارقطين ) ٧/٢٧١(الثقات : يراجع 
 ).٦٥٩ ص( والتقريب

 :أبو سعيد الشامي  )٣٢٠(
رد ابن ماجه بالرواية عنه ، وصفه ُعتبة بن يقظان ، وتف: وروى عنه .  روى عن مكحول "ق  " 

 .الدارقطين والذهيب وابن حجر بأنه جمهول 
، ) ٣٥٨ص(، وديوان الضعفاء ) ٤/٥٣٠(وامليزان ) ٢/٥٧(سنن الدارقطين : يراجع 

 ).١١٥٤ص (والتقريب 
 :مكحول بن أيب مسلم اهلذيل ، أبو عبداهللا الشامي  )٣٢١(

: وروى عنه . ليمان بن يسار وخلق كثري  روى عن سعيد بن املسيب وطاووس وس "٤ ر م "
: الزهري واحلجاج ابن أرطاة وابن إسحاق ومجع كثري ، وتويف سنة اثنيت عشرة ومائة، وقيل 

 .ما  أعلم بالشام أفقُه منه : بعدها ، وهو إمام حمدث مشهور من التابعني ، قال أبو حامت 
 التـهذيبوهتذيب ) ١/١٠٧ (وتذكرة احلفاظ) ٥/١٧٧(واحللية ) ٨/٤٠٧(اجلرح : يراجع 

)١٠/٢٨٩.( 
 :واثلة بن األسقع بن كعب الليثي  )٣٢٢(

 يتجهز إىل تبوك وشهدها ، وكان من أهل الصُّفة مث خرج إىل  صحايب أسلم والنيب  "ع" 
 .الشام واغتيل مابني محص ودمشق سنة مخس ومثانني رضي اهللا عنه 

 ).٣/٣١٠(واإلصابة ) ٣/٣٨٣(السري و) ٥/٧٧(وأسد الغابة ) ٧/٤٠٧(الطبقات : يراجع 
الذي كان يلي : ُنعيم الـُمْجِمر : ُمْجمِّر ، ومنه : أي طيبوها ، والذي يتوىل ذلك : وَجمِّروها  )٣٢٣(

  .إمجار مسجد رسول اهللا 
  .- مجر - ) ١/٢٩٣النهاية : ( يراجع 
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 ) .٧٥٠(م رق) ١/٢٤٧(رواه ابن ماجه يف كتاب املساجد، باب مايكره يف املساجد )٣٢٤(

، ضعيف  احلارث بن نبهان وعتبة بن يقظان فيه متروك؛ جداً هذا إسناد ضعيف : احلكم عليه 
نصب : وجهالة أيب سعيد الشامي ، وقد اتفق على ضعف هذا احلديث يف كافة املصادر ، ومنها 

ومصباح الزجاجة ) ٢٦ و ٢/٢٥(وجممع الزوائد ) ١٣/١٥٧(وفتح الباري ) ٢/٤٩١(الراية 
 وضعيف اجلامع الصغري) ٧/٣٦٢(وإرواء الغليل ) ١/٤٠٠(وكشف اخلفاء ) ١/١٦٢(
)٣/٨٠. ( 

 .وقد تفرد  به ابن ماجه فهو فرد مطلق 
 :عبدالرمحن بن بشر بن احلكم النيسابوري  )٣٢٥(

: وروى عنه .  روى عن ابن ُعيينة وعبدالرزاق وموسى بن عبدالعزيز وغريهم " خ م د ق "
اود وابن ماجه وابن خزمية وغريهم ، مات سنة ستني ومائتني ، وهو إمام البخاري ومسلم وأبو د

 .ثقة ، مل أقف على من تكلم فيه جبرح
 ).٦/١٤٤(وهتذيب التهذيب ) ٨/٢٨٣(والثقات ) ٥/٢١٥(اجلرح : يراجع 

 :أمحد بن األزهر بن َمنيع بن َسليط بن إبراهيم الَعْبدي موالهم ، أبو األزهر النيسابوري  )٣٢٦(
النسائي وابن : وروى عنه .  روى عن عبدالرزاق وأيب عاصم النبيل والفريايب وغريهم " ق  س"

ماجه وابن خزمية وموسى بن هارون وغريهم ، تويف سنة ثالث وستني ومائتني ، وقال النسائي 
: ال بأس به ، وقال أبو حامت وصاحل البغدادي وابن عدي والذهيب وابن حجر : والدارقطين 
 .ُيخطئ :  ، وقال  "الثقات" كره ابن حبان يف صدوق ، وذ

، ) ١/٨٢(وامليزان ، ) ١/١٩٥(والكامل ، ) ٨/٤٣(والثقات ، ) ٢/٤١(اجلرح : يراجع 
 ).٨٥ص (والتقريب ، ) ١/١٣( وهتذيب التهذيب

 .الراجح أنه صدوق خلطئه يف بعض األحاديث فرتل بسببها عن الثقة : قلت 
 :أبو األحوص الكويف :  بن اِخلْمس التميمي ، أبو حممد ، وقيل - مصغراً -مالك بن ُسعري  )٣٢٧(

.  روى عن األعمش وهشام بن عروة ويوسف بن صهيب الكندي وغريهم " خ قد ت س ق "
أبو األزهر النيسابوري وعبدالرمحن بن بشر بن احلكم وحيىي بن حسان وغريهم ، : وروى عنه 

 و بعدها بقليل ، وذكره يف ثقاته ، وقال أبو زرعةمات سنة مائتني أو قبلها أ: قال ابن حبان 
 .ضعيف : صدوق ، وقال أبو داود : وأبو حامت والدارقطين والذهيب 

 ومن تكلم فيه وهو موثق) ٧/٤٦٢(والثقات ) ٤/٣٤(واإلكمال ) ٨/٢٠٩(اجلرح : يراجع 
 ).٢/١٦٣(وهدي الساري ) ٢٧/١٤٥(وهتذيب الكمال  )١٦٢(

 .لكثرة من وصفوه بذلك خلفة ضبطه الراجح أنه صدوق : قلت 
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 :هشام بن عروة بن الزبري بن العوام األسدي  )٣٢٨(

شعبة ومالك : وروى عنه .  روى عن أبيه وعمه عبداهللا بن الزبري والزهري وخلق كثري  "ع" 
والثوري وجم غفري، تويف سنة مخس أو ست وأربعني ومائة ، وهو إمام ثقة فقيه ، وُتكلم فيه من 

سه ، ولكنه مل يثبت عليه إال نادراً ، وعداده يف املرتبة األوىل من مراتب املدلسني ، جهة تدلي
الرجل حجة : ووصفه أبو احلسن بن القطان باالختالط والتغري ، فأجابه عن ذلك الذهيب بقوله 

 فإن احلافظ قد يتغري حفظه إذا كرب ، وتنقص... مطلقاً والِعربة مبا قاله أبو احلسن بن القطان 
 .حدة ذهنه ، فليس هو يف شيخوخته كهو يف شبيبته  ا هـ 

 والسري) ١/١٤٤(وتذكرة احلافظ ) ٣/٢٨٠(والثقات ) ٤/١٩٣(التاريخ الكبري : يراجع 
 ).٤٤٨ص (وهدي الساري ) ٢٦ص (وطبقات املدلسني  )٦/٣٤(

والزهد واحلفظ ،  هو عروة بن الزبري بن العوام ، من كبار التابعني املشهورين بالعبادة  "ع"  )٣٢٩(
 .مات سنة أربع وتسعني وهو صائم 

 ).٦٧٤ص (والتقريب ) ٤/٤٢١(والسري ) ٥/١٧٨(الطبقات : يراجع 
أي مجع دار ، وهي املنازل املسكونة ، وأراد هبا هنا القبائل ، فكل قبيلة اجتمعت يف حملة : الدور  )٣٣٠(

 .مسيت تلك احمللة داراً
 ) .٢/٣٣٠( للهروي " الغريبني "

 ٢/٢٧٠، وابن خزمية ) ١/٢٥٠(أخرجه ابن ماجه يف كتاب املساجد ، باب تطهري املساجد  )٣٣١(
 .كالمها من طريق مالك بن ُسعري عن هشام بن مرفوعاً 

 عن وكيع ٢/٣٦٣وذكره ، رواه ابن أيب شيبة  .. وروي مرسالً عن هشام عن أبيه أن النيب 
 من ٣/٣٠٩" الضعفاء "والعقيلي يف . ح هذا أص:  وقال ٢/٤٨٩عن هشام به ورواه الترمذي 

 .طريق سفيان بن عينية ، وعبده ، ووكيع ، كلهم عن هشام به مرسالً
 ابن ماجه يف املوضع السابق ،: مرفوعاً زائدة بن قدامة عن هشام به بلفظه : أخرجه من طريق  )٣٣٢(

 ، - اإلحسان - وابن حبان، ) ١/٣١٤(أبو داود يف الصالة ، باب اختاذ املساجد يف الدور و
 ).٤/٥١٣(كتاب الصالة ، باب املساجد 

، أخرجه مرفوعاًعامر بن صاحل الزبريي عن هشام به بلفظه  : هشاموتابع زائدة يف الرواية عن 
، ونقل عن ) ٢/٤٨٩(والترمذي يف الصالة ، باب ماذكر يف تطييب املساجد ) ٦/٢٧٩(أمحد 

 .الدور ، يعين القبائل بناء املساجد يف : سفيان بن عيينة أن قوله 
 " شرح السنة " ، والبغوي يف ) ٥/١٧٣٨" (الكامل " ابن عدي يف : ورواه من هذا الطريق 

)٢/٣٦٩(. 
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سفيان بن عيينة، ووكيع ، وعبدة ( خمالفة زائدة من هم أحفظ منه فوجه غرابة هذا احلديث يف 

 ، واملرسل أصح كما تقدم فقد رووه عن هشام بن عروة مرسالً ، ورواه متصالً) بن سليمان 
 ) .١/١٦٨علل احلديث (عن الترمذي، ورجحه أبو حامت يف 

ويعد من . ولذا أشار ابن ماجه هلذا الطريق بعد روايته للحديث ، مما يدل على غرابته عنده 
  .الغريب النسيب

الك بن أمحد بن األزهر، وم:  ، مها ني ؛ ألن فيه صدوقحسناحلديث هبذا اإلسناد : احلكم عليه 
 ) ٤٧٩(صحيح أيب داود رقم (  ، ولعله بشواهده يرتقي للصحة ، فقد صححه األلباين يف ُسعري

 :أمحد بن سنان بن أسد بن ِحّبان القطان ، أبو جعفر الواسطي احلافظ  )٣٣٣(
وروى عنه .  روى عن ابن مهدي وأيب عاصم النبيل ووكيع وأيب معاوية وغريهم"خ م د س ق "

وحيىي بن صاعد وغريهم ، تويف سنة تسع ومخسني ومائتني ، وابن خزمية ، و حامت وأب، النسائي : 
 .إمام أهل زمانه : ، وثقه النسائي وأبو حامت وقال 

 ).١/٣٤(وهتذيب التهذيب ) ٢/٥٣(واجلرح ) ١٢٣ و ١٠٧(تاريخ واسط : يراجع 
، وقد تقدم الكالم عنه أبو معاوية حممد بن خازم الضرير الكويف ، صدوق ، ويف األعمش ثقة  )٣٣٤(

 .يف احلديث السادس 
 :إلياس بن صخر ، أبو اهليثم املدين : خالد بن إياس ، وُيقال  )٣٣٥(

وروى . وهشام بن عروة وغريهم ، وحممد بن املنكدر ،  روى عن صاحل موىل التوأمة " ت ق "
مام املسجد النبوي حنواً وكان إ: قال أبو داود وأبو معاوية وغريهم ، ، وأبو نعيم ، القعنيب : عنه 

، واتفق األئمة على تضعيفه وترك حديثه ، وأبان ابن حبان عن سبب جرحه فقال من ثالثني سنة 
يروي املوضوعات عن الثقات ، حىت يسبق إىل القلب أنه الواضع هلا ، الحيل أن يكتب حديثه : 

 .ن من حيدث عنهمأحاديثه كلها غرائب وأفراد ع: إال على جهة التعجب، وقال ابن عدي 
، ) ١٩٧(طين ـ والدارق،)١٧٢(ائي ـفاء للنسـ والضع،) ٢/١٤٢(تاريخ ابن معني : يراجع 

 . )١/٦٢٦(وامليزان ، ) ١/٣٠٣(والكامل ، ) ١/٢٧٩(واجملروحني 
 :حيىي بن عبدالرمحن بن حاطب بن أيب بلتعة اللخمي  )٣٣٦(

وروى . امة بن زيد رضي اهللا عنهم  روى عن عائشة وأيب سعيد اخلُدري وابن عمر وأس "٤ م "
بكري األشج وخالد بن إياس وعروة بن الزبري وغريهم ، مات سنة أربع ومائة ، وثقه : عنه 

 .العجلي وابن سعد والنسائي والدارقطين وابن حبان وغريهم 
وسؤاالت ) ٥/٥٢٣(وابن حبان ) ٤٧٤ص (وثقات العجلي ) ٥/٢٥٠(الطبقات : يراجع 
 ).١١/٢٤٩(وهتذيب التهذيب ) ٤/٢٠٩(اريخ اإلسالم وت) ١٢(الربقاين 

 متيم بن أوس بن خارجة الداري ، أبو رقية ، صحايب ، أسلم سنة تسع للهجرة ،  "٤خت م " )٣٣٧(
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واشتهر أمره خبرب اجلّساسة الذي رواه مسلم يف صحيحه وسكن فلسطني ، وكان تقياً عابداً ، 

 .تويف بفلسطني سنة أربعني رضي اهللا عنه
 لتقي الدين "ضوء الساري يف معرفة خرب متيم الداري "و ) ١/٢٥٧(أسد الغابة : جع يرا

 .املقريزي 
هو : وقال البوصريي ) ١/٢٥٠(رواه ابن ماجه يف كتاب املساجد ، باب تطهري املساجد  )٣٣٨(

، ورواه )١/٢٦٣مصباح الزجاجة (موقوف ، ويف إسناده خالد بن إياس ، اتفقوا على ضعفه 
وذكره ) ١/٣٢٣ ( أول من استصبح يف مسجد رسول اهللا  " األوائل" كتاب العسكري يف

  "اإلصابة" إسناده ضعيف ، وذكره ابن حجر يف : ، وقال ) ٢/٤٤٨ ( "السري" الذهيب يف 
) ١/١٤٣.( 

 .ابن ماجه ، فهو فرد مطلق به أما وجه غرابته فلقد تفرد 
 :جعفر الكويف حممد بن طَريف بن َخليفة الَبَجليُّ ، أبو  )٣٣٩(

: وأيب معاوية الضرير وغريهم ، وروى عنه ، ووكيع ،  روى عن عائذ بن حبيب " م د ت ط "
وغريهم ، مات سنة اثنتني ، وموسى بن هارون ، وابن ماجه ، والترمذي ، وأبو داود ، مسلم 

 . "الثقات" وأربعني ومائتني ، ووثقه اخلطيب البغدادي ، وذكره ابن حبان يف 
 والتقريب) ٢/٤٨٢(واجلمع ) ٥/٣٨٤(وتاريخ بغداد ) ٩/٩٢ ( "الثقات" : يراجع 

 ).٨٥٦ص (
 :عائذ بن حبيب بن املَالّح الَعْبسي القرشي  )٣٤٠(

: وروى عنه .  وأيب حنفية وغريهم  ،وسعيد بن أيب عروبة،  روى عن محيد الطويل " س ق "
وهو . ، مات سنة تسعني ومائة وحممد بن طريف وغريهم ، وإسحاق بن راهويه  ، اإلمام أمحد
كان شيخاً : وثقه ابن سعد ، وابن معني يف رواية ، وأثىن عليه اإلمام أمحد وقال : خمتلف فيه 

صويلح ، : أما من تكلموا فيه ، فقال ابن معني . "الثقات"جليالً عاقالً ، وذكره ابن حبان يف 
صدوق رمي : ، وقال ابن حجر شيعي جلد : غاٍل زائغ ، وقال الذهيب : وقال اجلوزجاين 

 .بالتشيع 
  رواية عبداهللا-والعلل ألمحد ) ٢/٢٩٠(وتاريخ ابن معني ) ٦/٣٩٧(الطبقات : يراجع 

) ٢/٣٦٣(وامليزان ) ٢/٥٣(والكاشف ) ٧/٢٩٧(والثقات ) ٧٦(وأحوال الرجال  )٢/٣٦١(
 ).٢٢٧ص (وحبر الدم ) ٤٨٩(والتقريب ) ٥/٨٨(وهتذيب التهذيب 

روى عن هشام :  أنه صدوق لروايته لبعض األحاديث املنكرة كما قال ابن عدي الراجح: قلت 
 ).٤/١٩٩٣الكامل (بن عروة أحاديث أنكرت عليه ، وسائر أحاديثه مستقيمة 
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 : بن أيب ُحميد الطويل ، أبو عبيدة اخلزاعي ، موالهم البصري - ُمصغراً -ُحميد  )٣٤١(

محاد بن : وروى عنه.  واحلسن البصري وغريهم  روى عن أنس بن مالك وثابت الُبناين" ع "
زيد والسفيانان وشعبة ومالك وابن إسحاق وغريهم ، مات سنة اثنتني أو ثالث وأربعني ومائة 
وهو قائم ُيصلي ، وهو إمام مشهور ، وثقه األئمة وأثنوا على حفظه وإتقانه ، إال أن بعضهم 

إنه مل يسمع من أنس إال :  اهللا عنه ، فقيل تكلموا فيه من جهة تدليسه فيما رواه عن أنس رضي
أحاديث يسرية ، والباقي مسعها من ثابت الُبناين ، أو ثّبته فيها ثابت ، وأجاب عن هذا العالئي 

 ا هـ. فعلى تقدير أن تكون مراسيل قد تبني الواسطة فيها وهو ثقة حمتج به : بقوله 
 وجامع التحصيل) ١/١٥٢(رة والتذك) ٢/٦٨٢(والكامل ) ٧/٢٥٢(الطبقات : يراجع 

 ).٢٧٤ص (والتقريب ) ٢/٧٣٥(وشرح علل الترمذي  )١٦٨ص (
 ).٢/٣٩٨) (غريب احلديث البن اجلوزي (هي اليت خترج من أقصى الفم : النخامة ، قيل )٣٤٢(
طيب معروف ، مركب يتخذ من الزعفران وغريه من أنواع الطيب ، وتغلب عليه : اخللوق  )٣٤٣(

 ).٢/٧١ (- خلق - النهاية .احلُمرة والُصفرة 
أخرجه  ، ) ١/٢٥١(أخرجه ابن ماجه يف كتاب املساجد ، باب كراهية النخامة يف املسجد  )٣٤٤(

عن إسحاق بن إبراهيم، ) ١/٢٦٥( كتاب املساجد ، باب ختليق املساجد  "الكربى" النسائي يف 
ته يف تفرد عائذ به فيكون وجه غراب. عن حممد بن طريف كالمها عن عائذ بن حبيب به بلفظه 

 .عن محيد ، فهو من الغريب النسيب 
 وأصله يف . ؛ ألن فيه عائذ بن حبيب ، صدوق حسناحلديث هبذا اإلسناد : احلكم عليه 

 رأى خنامـة يف القبلة فشق ذلك عليه أن النيب : الصحيحني من حديث أنس رضي اهللا عنه 
  رقم٢/٨٨حك البزاق باليد من املسجد  رواه البخاري يف الصالة باب –حىت رؤي يف وجهه 

 ) .٥٤(رقم ) ١/٣٩٠(، ورواه مسلم يف املساجد ، باب النهي عن الُبصاق يف املسجد ) ٤٥(
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عالء الدين علي بن بلبان الفارسي ، ت : اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ، ترتيب األمري -١

ناؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت ، الطبعة األوىل عام شعيب األر: هـ، حتقيق الشيخ٧٣٩
 .هـ١٤٠٨

هـ ، الدار العلمية ، اهلندي ، الطبعة ٤٣٠أخبار أصبهان ، لإلمام   أيب نعيم األصبهاين ، ت  -٢
 .هـ١٤٠٥الثانية عام 

حممد أمحد عبدالعزيز ، دار الكتب : هـ ، حتقيق ٢٠٤إختالف احلديث ، لإلمام الشافعي ، ت  -٣
 .هـ١٤٠٦بريوت، الطبعة األوىل ، عام العلمية ، 

:  ، راجعه وصححه هـ٢٥٦األدب املفرد ، لإلمام أيب عبداهللا حممد بن إمساعيل البخاري ، ت  -٤
 .هـ١٤٠٢حممد هشام الربهاين ، مطبوعات وزارة العدل بدولة اإلمارات العربية املتحدة ، عام 

، هـ٤٤٦ عبداهللا اخلليلي القزويين ، ت اإلرشاد يف علماء احلديث ، لإلمام أيب يعلى اخلليل بن -٥
 .هـ١٤٠٩حممد سعيد عمر إدريس ، مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة األوىل . د: حتقيق 

إرواء الغليل بتخريج أحاديث منار السبيل ، للشيخ حممد ناصر الدين األلباين ، املكتب اإلسالمي ،  -٦
 .هـ١٤٠٥دمشق ، الطبعة الثانية 

عبداهللا اجلديع ، مكتبة دار : هـ ، حتقيق ٢٤١إلمام أمحد بن حنبل ، ت األسامي والكُىن ، ل -٧
 .هـ١٤٠٦األقصى ، الكويت 

االستغناء يف معرفة املشهورين من محلة العلم بالكىن، لإلمام أيب عمر يوسف بن عبداهللا بن عبدالرب  -٨
شر ، الطبعة عبداهللا مرحول السواملة ، دار ابن تيمية للن. د: هـ ، حتقيق ٤٦٣القرطيب ، ت 

 .هـ ١٤٠٥األوىل عام 
هـ ، املطبوع هبامش ٤٦٣االستيعاب ، لإلمام أيب عمر يوسف بن عبداهللا بن عبدالرب ، ت  -٩

 .هـ ١٣٩٨اإلصابة ، دار الفكر ، بريوت 
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هـ ، دار الفكر ، ٦٣٠أُسد الغابة يف معرفة الصحابة ، لإلمام عز الدين ابن األثري اجلزري ، ت  -١٠

 .بريوت
 
هـ ، املكتبة ٩١١طأ برجال املوطأ ، لإلمام جالل الدين عبدالرمحن السيوطي ، ت إسعاف املب -١١

 .الثقافية ، بريوت
: هـ ، ضمن جمموع رسائل يف علوم احلديث ، حتقيق ٩١١أمساء املدلسني ، لإلمام السيوطي ، ت  -١٢

 .علي حسن عبداحلميد ، نشر الوكالة العربية للتوزيع 
هـ ، وهبامشه ٨٥٢حافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين ، ت اإلصابة يف متييز الصحابة ، لل -١٣

 ، وطبعة دار الكتب هـ١٤٩٨هـ ، دار الفكر ، بريوت ٤٦٣االستيعاب البن عبدالرب ، ت 
 .العلمية ، بريوت ، مع الفهارس 

 ، دار العلم للماليني ، بريوت ، الطبعة هـ١٣٩٦األعالم ، لألستاذ خري الدين الزركلي ، ت  -١٤
 .هـ١٤٠٦، عام السابعة 

، "شرح الطييب "هـ ، مطبوع يف ذيل ٧٣٧اإلكمال يف أمساء الرجال ، للخطيب التربيزي ، ت  -١٥
 .هـ١٤١٣كراتشي 

 . ، دار املعرفة ، بريوت هـ٢٠٤األم ، لإلمام الشافعي ، ت  -١٦
قاسم علي سعد ، . د:  ، حتقيق هـ٧٤٨األمصار ذوات اآلثار ، لإلمام مشس الدين الذهيب ، ت  -١٧

 .هـ١٤٠٦لبشائر اإلسالمية ، بريوت دار ا
عبدالرمحن بن حيىي املعلمي ، : هـ ، تعليق ٥٦٢األنساب ، لعبدالكرمي بن حممد السمعاين ، ت  -١٨

 .هـ١٣٨٦ -هـ ١٣٨٢ اهلند ، -حيدرآباد ، الدكن 
وصي اهللا حممد عباس ، دار الراية : هـ ، حتقيق ٩٠٩حبر الدم، لإلمام يوسف بن عبداهلادي، ت  -١٩

 .هـ١٤٠٩بالرياض
حبوث يف تاريخ السنة املشرفة ، للدكتور أكرم العمري ، مكتبة العلوم واحلكم ، واملدينة املنورة ،  -٢٠

 .هـ١٤١٥الطبعة اخلامسة ، عام 
 .هـ١٣٨٦هـ، مكتبة املعارف ، بريوت ، عام ٧٧٤البداية والنهاية ، لإلمام ابن كثري ، ت  -٢١
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 .دار املعرفة ، بريوت هـ ، ١٢٥٠البدر الطالع ، لإلمام الشوكاين ، ت  -٢٢
أمحد حممد نور سيف ، مطبوعات . د: التاريخ ، ليحىي بن معني ، رواية عباس الدوري ، حتقيق  -٢٣

 .هـ١٣٩٩جامعة أم القرى، الطبعة األوىل ، عام 
 
عبداحلليم النجار ، دار املعارف ، مصر ، . د: تاريخ األدب العريب، لكارل بروكلمان، تعريب  -٢٤

 .الطبعة اخلامسة 
عمر . د: هـ ، حتقيق ٦٤٨اريخ اإلسالم ، لإلمام مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب ، ت ت -٢٥

 .هـ١٤٠٩عبدالسالم تدمري، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىل ، عام 
صبحي السامرائي، الدار السلفية  : هـ ، حتقيق ٣٨٥تاريخ أمساء الثقات ، لإلمام ابن شاهني ، ت  -٢٦

 .هـ١٤٠٤الكويت
حممد أبو : هـ ، حتقيق٣١٠يخ األمم وامللوك ، لإلمام أيب جعفر حممد بن جرير الطربي ، ت تار -٢٧

 .الفضل إبراهيم ، دار سويدان ، بريوت 
هـ ، دار الكتاب العريب، ٤٦٣تاريخ بغداد ، أليب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي ، ت  -٢٨

 .بريوت
حممود فهمي حجازي ، من مطبوعات . د: فؤاد سزكني ، تعريب . تاريخ التراث العريب ، د  -٢٩

 .هـ١٤٠٣جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، الرياض 
. د: هـ ، حتقيق٨٠٧هـ ، بترتيب نور الدين اهليثمي ، ت ٢٦١تاريخ الثقات ، للعجلي ، ت  -٣٠

 .هـ١٤٠٥عبداملعطي قلعجي، دار الباز، مكة املكرمة، الطبعة األوىل ، عام 
حممد عبداملعني خان ، عامل / بن يوسف السهمي ، حتت مراقبة الدكتور تاريخ جرجان ، حلمزة  -٣١

 .هـ١٤٠١الكتب ، بريوت، الطبعة الثالثة ، 
حممود إبراهيم : هـ، حتقيق ٢٥٦التاريخ الصغري ، أليب عبداهللا حممد بن إمساعيل البخاري ، ت  -٣٢

 ، باكستان هـ ، وطبعة إدارة ترمجان السنة ، الهور١٣٩٧زياد ، دار الوعلي ، حلب 
 .هـ١٣٩٧
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حممد بن . د: هـ ، حتقيق٢٥٦التاريخ الكبري ، لإلمام أيب عبداهللا حممد بن إمساعيل البخاري ، ت  -٣٣

 .هـ١٤٠٦املعني خان ، دار الكتب العلمية ، بريوت 
كوركيس عواد ، دار : هـ، حتقيق ٢٩٢تاريخ واسط ، ألسلم بن سهبل املعروف ببحشل ، ت  -٣٤

 .هـ١٤٠٦عامل الكتب ، بريوت ، 
هـ ، الدار ٨٥٢تبصري املنتبه بتحرير املنتبه ، للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين ، ت  -٣٥

 .هـ١٤٠٦العلمية ، دهلي ، اهلند ، الطبعة الثانية ، 
حتفة األحوذي بشرح الترمذي ، لإلمام حممد بن عبدالرمحن بن عبدالرحيم املباركفوري، ت  -٣٦

ن ، املكتبة السلفية ، الطبعة الثانية ، املدينة املنورة هـ ، صححه عبدالرمحن حممد عثما١٣٥٣
 .هـ١٣٨٦

هـ ، ٧٤٢حتفة األشراف مبعرفة األطراف ، لإلمام مجال الدين أيب احلجاج يوسف املزي ، ت  -٣٧
عبدالصمد شرف الدين ، املكتب اإلسالمي ، بريوت  ، الدار القيمة ، اهلند ، الطبعة الثانية : حتقيق

 .هـ١٤٠٣، عام 
عبدالوهاب : هـ، حتقيق ٩١١ب الراوي يف شرح تقريب النواوي ، لإلمام السيوطي ، ت تدري -٣٨

 .هـ١٣٩٩عبداللطيف ، دار إحياء السنة النبوية ، الطبعة الثانية ، عام 
مكتبة املغين : مسفر غرم اهللا الدميين ، توزيع / التدليس يف احلديث ، تأليف فضيلة الدكتور -٣٩

 .هـ١٤١٢بالرياض ،
 أخبار قزوين ، لعبدالكرمي القزويين ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، الطبعة األوىل ، عام التدوين يف -٤٠

 .هـ١٤٠٧
 .حممد حممد أبو شهبة ، مكتبة العلم ، القاهرة/ التعريف بكتب احلديث الستة ، للشيخ الدكتور  -٤١
 عبدالرمحن :هـ ، تصحيح الشيخ٧٤٨تذكرة احلفاظ ، لإلمام مشس الدين أيب عبداهللا الذهيب ، ت  -٤٢

 .هـ١٣٧٤املعلمي رمحه اهللا ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت ، 
هـ ، الدار العلمية ، ٨٤١إنه ُمخضرم ، لسبط ابن العجمي ، ت : تذكرة الطالب املُعلم مبن ُيقال  -٤٣

 .هـ١٤٠٦دهلي ، اهلند ، الطبعة الثانية ، 
أمحد بكري حممود ، :  ، حتقيقهـ٥٤٤ترتيب املدارك ، للقاضي عياض بن موسى اليحصيب ، ت  -٤٤
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 .مكتبة احلياة ، بريوت 

عبداهللا هاشم اليماين ، دار : هـ، تعليق ٨٥٢تعجيل املنفعة ، للحافظ ابن حجر العسقالين ، ت  -٤٥
 .الكتب العلمية ، بريوت 

هـ ، هبامش سنن ١٣٢٩التعليق املغين على سنن الدارقطين ، حملمد مشس احلق العظيم آبادي ، ت  -٤٦
 .هـ١٣٨٦ ، دار احملاسن للطباعة بالقاهرة ، الدارقطين

صغري الباكستاين ، : تقريب التهذيب ، للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين ، حتقيق الشيخ  -٤٧
 .هـ١٤١٦العاصمة، الطبعة األوىل ، الرياض  دار

، ت التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح، لإلمام زين الدين عبدالرحيم بن احلسني العراقي -٤٨
 .هـ١٤٠١عبدالرمحن عثمان ، دار الفكر ، بريوت : هـ، حتقيق٨٠٦

التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري ، للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين،  -٤٩
 .هـ١٣٨٤عبداهللا هاشم اليماين، املكتبة السلفية، املدينة املنورة، : تصحيح الشيخ

، للحاكم ، مكتبة املعارف "املستدرك"هـ ، حباشية ٧٢٨ ت تلخيص املستدرك ، لإلمام الذهيب ، -٥٠
 .بالرياض 

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ، أليب عمر يوسف بن عبداهللا املعروف بابن عبدالرب  -٥١
مصطفى العلوي وآخرون ، طبع وزارة األوقاف املغربية ، : هـ، حتقيق٤٦٣القرطيب ، ت

 .هـ ومابعدها١٤٠٤
هـ، املكتبة ٩١١والك شرح على موطأ مالك ، لإلمام جالل الدين السيوطي ، ت تنوير احل -٥٢

  .الثقافية ، بريوت
هـ، بإشراف دار الطباعة املنريية ، ٦٧٦هتذيب األمساء واللغات ، لإلمام حميي الدين النووي ، ت  -٥٣

 .دار الكتب العلمية ، بريوت 
هـ ، دار املسرية ، ١٣٦٤بن بدران ، ت عبدالقادر : هتذيب تاريخ دمشق الكبري ، هذبه الشيخ  -٥٤

 .هـ١٣٩٩بريوت ، الطبعة الثانية ، عام 
هـ ، دائرة املعارف ٨٥٢هتذيب التهذيب ، للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين ، ت  -٥٥

 .هـ١٣٢٧النظامية باهلند ، الطبعة األوىل ، عام 
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هـ، ٧٤٢ يوسف املزي ، ت هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ، لإلمام مجال الدين أيب احلجاج -٥٦

 .هـ١٤٠٨بشار عواد معروف ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، الطبعة األوىل ، عام . د: حتقيق 
هـ، مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية ٣٥٤الثقات ، أليب حامت حممد بن حبان البسيت ، ت  -٥٧

 .هـ١٣٩٣ الدكن ، اهلند -حبيدرآباد 
أشرف عبدالرحيم ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، عام  : ات يف احلديث النبوي ، مجعـالثالثي -٥٨

 .هـ١٤٠٧
هـ، ٦٠٦جامع األصول يف أحاديث الرسول، لإلمام جمد الدين املبارك بن حممد بن األثري، ت  -٥٩

 .هـ١٣٨٩الشيخ عبدالقادر األرناؤوط، نشر مكتبة احللواين وغريها، بريوت، عام : بتحقيق 
، لإلمام صالح الدين أيب سعيد بن خليل العالئي ، ت جامع التحصيل يف أحكام املراسيل  -٦٠

 .هـ١٤٠٧محدي عبداجمليد السلفي ، عامل الكتب ، بريوت ، الطبعة الثانية ، : هـ، حتقيق٧٦١
حممد : هـ ، ترقيم الشيخ٢٥٦اجلامع الصحيح ، أليب عبداهللا حممد بن إمساعيل البخاري ، ت  -٦١

ردة قصي حمب الدين اخلطيب، املطبعة السلفية بالقاهرة عبدالباقي، نشره وراجعه يف طبعته اجمل فؤاد
 .هـ١٤٠٠، الطبعة األوىل ، عام 

 .هـ، مكتبة مصطفى البايب ، القاهرة ٩١١اجلامع الصغري ، لإلمام السيوطي ، ت  -٦٢
هـ، دائرة املعارف العثمانية ٣٢٧اجلرح والتعديل ، أليب حممد عبدالرمحن بن أيب حامت الرازي ، ت  -٦٣

 .هـ١٣٧١لطبعة األوىل ، باهلند ، ا
هـ، دار الكتب ٥٠٧اجلمع بني رجال الصحيحني، لإلمام أيب الفضل حممد بن طاهر املقدسي، ت  -٦٤

 .هـ١٤٠٥العلمية ، بريوت ، الطبعة الثانية ، عام 
هـ ، دائرة ٧٧٥اجلواهر املُضّية يف طبقات احلنفية ، لعبدالقادر بن حممد بن أيب الوفاء ، ت  -٦٥

 .هـ١٣٣٢ ، حيدرآباد ، الدكن ، املعارف النظامية
: هـ، حتقيق١٣٠٧صديق حسن خان القنوجي ، ت : احلطة يف ذكر الصحاح الستة ، للشيخ  -٦٦

 .هـ١٤٠٨علي حسن احلليب، دار اجليل ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 
هـ  دار الكتاب ٤٣٠حلية األولياء وطبقات األصفياء ، أليب نعيم أمحد بن عبداهللا األصبهاين ، ت  -٦٧

 .هـ١٤٠٠العريب ، بريوت ، الطبعة الثالثة ، 
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 .هـ ، دار اجليل ٨٥٢الدرر الكامنة ، للحافظ ابن حجر العسقالين ، ت  -٦٨
الذهيب، ومنهجه يف كتابه تاريخ اإلسالم، لبشار عواد، مطبعة البايب احلليب ، بالقاهرة ، الطبعة  -٦٩

 .هـ١٣٩٦األوىل ، 
حممد : هـ، قدم هلا وفهرسها ١٣٥٤الكّتاين، ت الرسالة املستطرفة ، للعالمة حممد بن جعفر  -٧٠

 .هـ١٤٠٦املنتصر الكتاين، دار البشائر اإلسالمية ، بريوت، الطبعة الرابعة ، عام 
زجاجة املصابيح ، أليب احلسنات السيد عبداهللا بن مظفر حسني احليدر آبادي احلنفي ، اهلند،  -٧١

 .هـ١٣٦١حيدرآباد ، عام 
مسفر غرم اهللا الدميين ، الرياض عام .  سنن ابن ماجه ، إعداد دزيادات أيب احلسن القطان على -٧٢

 .هـ١٤١٠
حممد ناصر الدين األلباين ، املكتب اإلسالمي ، دمشق ، : سلسلة األحاديث الصحيحة ، للشيخ  -٧٣

 .بريوت 
حممد ناصر الدين األلباين ، املكتب : سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة ، ختريج الشيخ  -٧٤

 .هـ١٣٩٨مشق، بريوت ، الطبعة الرابعة ، اإلسالمي ، د
حممد فؤاد عبدالباقي : هـ ، ترقيم ٢٧٥سنن ابن ماجه ، أليب عبداهللا حممد بن يزيد القزويين ، ت  -٧٥

 .هـ١٣٩٢مطبعة عيسى احلليب ، القاهرة 
: هـ، تعليق وختريج ٢٧٥سنن أيب داود ، لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين ، ت  -٧٦

حممد علي السيد ، محص ، الطبعة األوىل ، عام :  دعاس ، وعادل السيد ، نشر عزت عبيد
 .هـ١٣٨٨

أمحد شاكر : هـ ، حتقيق الشيخ ٢٧٩سنن الترمذي ، أليب عيسى حممد بن عيسى الترمذي ، ت  -٧٧
 .هـ١٣٩٨مطبعة مصطفى البايب احلليب بالقاهرة ، الطبعة الثانية ، 

عبداهللا هاشم اليماين : هـ، بتصحيح ٣٨٥الدارقطين ، ت سنن الدارقطين ، لإلمام علي بن عمر  -٧٨
 .هـ١٣٨٦دار احملاسن للطباعة ، القاهرة ، عام 

حممد : هـ ، طبع بعناية ٢٥٥سنن الدارمي ، لإلمام أيب حممد عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي ، ت  -٧٩
 .أمحد دمهان، دار إحياء السنة النبوية ، القاهرة 
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هـ ، دائرة املعارف العثمانية، اهلند ٤٥٨أمحد بن احلسني البيهقي ، ت السنن الكربى ، أليب بكر  -٨٠

 .هـ١٣٤٤الطبعة األوىل، عام 
عبدالغفار البنداري وسيد كسروي : هـ ، حتقيق٣٠٣السنن الكربى ، لإلمام   النسائي ، ت  -٨١

 .هـ١٤١٢حسن ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، عام 
حممد ناصر : هـ ، ختريج الشيخ ٢٨٧اصم الشيباين ، ت السنة ، لإلمام أيب بكر عمرو بن أيب ع -٨٢

 .هـ١٤٠٠الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، دمشق، بريوت، الطبعة األوىل ، عام 
موفق عبداهللا : ُسؤاالت ابن أيب شيبة ، لعلي بن املديين يف اجلرح والتعديل ، دراسة وحتقيق  -٨٣

 .هـ١٤٠٤وىل عبدالقادر ، مكتبة املعارف ، الرياض ، الطبعة األ
موفق بن عبداهللا بن عبدالقادر ، مكتبة : سؤاالت احلاكم ، للدارقطين يف اجلرح والتعديل ، حتقيق  -٨٤

 .هـ١٤٠٤املعارف ، الطبعة األويل ، الرياض 
موفق بن عبداهللا بن عبدالقادر ، مكتبة . د: سؤاالت محزة السهمي ، للدارقطين وغريه ، حتقيق -٨٥

 .هـ١٤٠٤ األوىل ، عام املعارف ، الرياض ، الطبعة
هـ ، أشرف على التحقيق، ٧٤٨سري أعالم النبالء ، لشمس الدين أمحد بن عثمان الذهيب ، ت  -٨٦

 .هـ١٤٠٢شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، بريوت: الشيخ
هـ ، دار إحياء التراث ١٠٨٩شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ، البن العماد احلنبلي ، ت  -٨٧

 . ، بريوت العريب
 ، لإلمام أيب الفضل زين الدين عبدالرحيم العراقي،)التبصرة والتذكرة ( شرح ألفية العراقي  -٨٨

 .هـ٨٠٦ت 
شعيب : هـ ، حتقيق٥١٦شرح السنة ، لإلمام أيب حممد احلسني بن مسعود البغوي ، ت  -٨٩

وت ، الطبعة ، املكتب اإلسالمي ، بري) وشاركه حىت اجمللد اخلامس زهري الشاويش (األرناؤوط 
 .هـ١٤٠٣الثانية ، 

هـ  حتقيق ٧٩٥شرح علل الترمذي، لإلمام زين الدين عبدالرمحن أمحد بن رجب احلنبلي، ت  -٩٠
هـ ، ١٣٩٨نور الدين عتر ، دار املالح للطباعة والنشر ، دمشق ، الطبعة األوىل ، : الدكتور 
 .هـ١٤٠٥انية ، صبحي السامرائي ، عامل الكتب ، بريوت ، الطبعة الث. د: وحتقيق 
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هـ ، دار الكتب ٥٨٤شروط األئمة اخلمسة ، لإلمام أيب بكر حممد بن موسى احلازمي ، ت  -٩١

 .هـ١٤٠٥العلمية ، بريوت ، عام 
هـ ، دار الكتب ٥٠٧شروط األئمة الستة ، لإلمام أيب الفضل حممد بن طاهر املقدسي ، ت  -٩٢

 .هـ١٤٠٥العلمية ، بريوت ، عام 
: هـ ، حتقيق ٣٩٣، إلمساعيل بن محاد اجلوهري ، ت ) اح العربية تاج اللغة وصح( الصحاح  -٩٣

 .هـ١٤٠٤أمحد عبدالغفور عطار ، دار العلم للماليني ، الطبعة الثالثة ،  
حممد . د: هـ ، حتقيق٣١١صحيح ابن خزمية ، لإلمام أيب بكر حممد بن إسحاق ابن خزمية ، ت  -٩٤

 .هـ١٣٩٥طبعة األوىل ، مصطفى األعظمي ، املكتب اإلسالمي ، بريوت ، ال
حممد ناصر الدين األلباين ، املكتب اإلسالمي، دمشق ، : صحيح اجلامع  الصغري وزيادته ، للشيخ  -٩٥

 .هـ ١٣٨٨بريوت ، الطبعة األوىل ، عام 
حممد فؤاد : هـ ، حتقيق٢٦١صحيح مسلم ، لإلمام مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ، ت  -٩٦

 .هـ١٣٧٤اث العريب ، بريوت عبدالباقي ، دار إحياء التر
 .هـ١٤٠٧قاسم علي سعد، دار البشائر اإلسالمية، : صفحات يف ترمجة احلافظ الذهيب، للدكتور -٩٧
عبداملعطي أمني : هـ، حتقيق الدكتور٣٢٢الضعفاء الكبري، أليب جعفر حممد بن عمرو العقيلي، ت  -٩٨

 .هـ١٤٠٤قلعجي، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل،  عام 
حممود : هـ ، حتقيق٣٠٣الضعفاء واملتروكني ، لإلمام أيب عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي ، ت  -٩٩

 .هـ١٤٠٦إبراهيم زايد ، دار املعرفة ، بريوت ، الطبعة األوىل ، عام 
موفق بن عبداهللا : هـ ، حتقيق٣٨٥الضعفاء واملتروكني ، لإلمام علي بن عمر الدارقطين ، ت  -١٠٠

 .هـ١٤٠٤مكتبة املعارف ، الرياض ، الطبعة األوىل ، بن عبدالقادر ، 
حممد ناصر الدين األلباين ، املكتب اإلسالمي ، الطبعة : ضعيف اجلامع الصغري وزياداته ، للشيخ  -١٠١

 .هـ١٣٩٩الثانية ، بريوت 
 .هـ١٣٥٥هـ ، مكتبة القُدسي ، القاهرة ، ٩٠٢الضوء الالمع ، لإلمام السخاوي ، ت  -١٠٢
أكرم ضياء العمري ، دار القلم ، . د: هـ ، حتقيق٢٤٠اط العصفري ، ت طبقات خليفة بن خي -١٠٣
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 .هـ١٣٩٧دمشق ، عام 

هـ ، دار الكتب العلمية ، بريوت، ٩١١طبقات احلفاظ ، لإلمام جالل الدين السيوطي ، ت  -١٠٤
 .هـ١٤٠٣الطبعة األوىل ، عام 

 .ار املعرفة ، بريوت هـ ، د٥٢٦طبقات احلنابة ، حملمد بن حممد بن أيب يعلى ، املتوىف سنة  -١٠٥
 :هـ ، حتقيق١٠٠٥الطبقات السُّنية يف تراجم احلنفية ، لتقي الدين الغزي احلنفي ، ت  -١٠٦

 .هـ١٤٠٣عبدالفتاح احللو ، دار الرفاعي بالرياض ، .  د
هـ، اعتىن بتصحيحه وعلق ٨٥١طبقات الشافعية ،  أليب بكر بن أمحد ابن قاضي شهبة ، ت  -١٠٧

 .هـ١٤٠٧يم خان ، عامل الكتب ، بريوت ، الطبعة األوىل، احلافظ عبدالعل. د: عليه 
هـ، ٧٧١طبقات الشافعية الكربى ، لتاج الدين أيب نصر عبدالوهاب بن علي السبكي ، ت  -١٠٨

عبدالفتاح احللو ، وحممود الطناحي ، مكتبة عيسى احلليب ، القاهرة ، الطبعة األويل ، : حتقيق
 .هـ١٣٩٤

 .هـ١٣٩٨هـ ، دار بريوت ، عام ٢٣٠ الطبقات الكربى ، البن سعد ، ت -١٠٩
عاصم بن عبداهللا . د: هـ ، حتقيق٨٥٢طبقات املدلسني ، للحافظ ابن حجر العسقالين ، ت  -١١٠

 .هـ١٤٠٤القريويت ، مكتبة املنار ، األردن ، الطبعة األويل ، 
أيب طالب : هـ ، ترتيب ٢٧٩علل الترمذي الكبري ، أليب عيسى حممد بن عيسى الترمذي ، ت  -١١١

 .هـ١٤٠٦محزة ديب مصطفى ، مكتبة األقصى ، األردن ، : اضي ، حتقيقالق
هـ ، مكتبة املثىن ، بغداد ٣٢٧علل احلديث ، أليب حممد عبدالرمحن ابن أيب حامت الرازي ، ت  -١١٢

. 
هـ ٥٩٧العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ، أليب الفرج عبدالرمحن بن علي اجلوزي ، ت  -١١٣

 .ي ، إدارة ترمجان السنة ، باكستان ، الهور إرشاد احلق األثر: حتقيق
حمفوظ : هـ ، حتقيق٣٨٦العلل الواردة يف األحاديث ، للحافظ علي بن عمر الدارقطين ، ت  -١١٤

 .هـ١٤٠٥الرمحن السلفي ، دار طيبة ، الطبعة األوىل ، الرياض ، 
:  ، حتقيقهـ  ،  رواية ابنه عبداهللا٢٤١العلل ومعرفة الرجال ، لإلمام أمحد بن حنبل ، ت  -١١٥

 .هـ١٤٠٨وصي اهللا عباس ، املكتب اإلسالمي ، بريوت ، عام 



 
 

 
    

 هـ١٤٢٤، شوال ٢٨، ع١٦جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج     ١١٦٦ 
 

 

 
فاروق محادة ، . د: هـ ، حتقيق٣٠٣عمل اليوم والليلة ، لإلمام أمحد بن شعيب النسائي ، ت  -١١٦

 .هـ١٤٠٦الطبعة الثانية ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، عام 
عبدالقادر عطا ، مكتبة الكليات : قيقهـ ، حت٣٦٤عمل اليوم والليلة ، لإلمام ابن السُّين ، ت  -١١٧

 .هـ١٣٨٩األزهرية ، القاهرة، 
عبدالكرمي إبراهيم : هـ ، حتقيق ٣٨٨غريب احلديث ، أليب سليمان محد بن حممد اخلطايب ، ت  -١١٨

 .هـ١٤٠٢الغرباوي ، مطبوعات جامعة أم القرى ، مكة املكرمة ، عام 
حممد : هـ ، حتت مراقبة ٢٢٤ ت غريب احلديث ، أليب عبيد القاسم بن سالم اهلروي ، -١١٩

 .هـ١٣٨٧، الدكن ، الطبعة األوىل ، اهلند ،  عبداملعني خان، دائرة املعارف العثمانية حبيدرآباد
عبداملعطي . د: هـ ، حتقيق٥٩٧غريب احلديث ، أليب الفرج عبدالرمحن ابن اجلوزي ، ت  -١٢٠

 .هـ١٤٠٥قلعجي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األويل ، عام 
هـ ، دائرة املعارف ٤٠١ ، أليب عبيد اهلروي ، ت " غرييب القرآن واحلديث "الغريبني  -١٢١

 .العثمانية ، اهلند 
علي : هـ ، حتقيق٥٣٨فائق يف غريب احلديث ، لإلمام حممود بن عمر الزخمشري ، ت ال -١٢٢

 .هـ١٣٩١ ، البجاوي ، وحممد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة احلليب ، القاهرة ، الطبعة الثانية
هـ ، حقق ٨٥٢فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، للحافظ ابن حجر العسقالين ، ت  -١٢٣

حممد فؤاد : عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز ، ورقمه الشيخ / األجزاء الثالثة األول مساحة العالمة 
ثالثة ، حمب الدين اخلطيب ، املكتبة السلفية بالقاهرة ، الطبعة ال: عبدالباقي ، وصححه الشيخ 

 .هـ١٤٠٧عام 
  ، لشمس الدين حممد بن عبدالرمحن السخاوي،" ألفية احلديث للعراقي "فتح املغيث بشرح  -١٢٤

 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٦هـ، دار الكتب العلمية ، الطبعة األوىل ، بريوت ، لبنان ، ٩٠٢ت 
 .هـ ، دار املعرفة ، بريوت ٣٨٥الفهرست ، البن الندمي أيب الفرج حممد بن إسحاق ، ت  -١٢٥
مكتب : هـ، حتقيق٨١٧آبادي ، ت  القاموس احمليط ، جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوز -١٢٦

 .هـ١٤٠٦حتقيق التراث يف مؤسسة الرسالة ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، الطبعة األويل ، 
: هـ ، حتقيق الشيخ ١٣٩٤قواعد يف علوم احلديث ، للعالمة ظفر أمحد العثماين التهانوي ، ت  -١٢٧



 
 
 
 

 ١١٦٧  الباتلي       عبد اهللا بن أمحد.  د– ابن ماجه القزويين اإلمامغرائب                  جزء فيه من 
                     

 

 
 .هـ١٤٠٤بو غدة ، مكتب املطبوعات اإلسالمية ، حلب ، الطبعة اخلامسة ، عبدالفتاح أ

 الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة ، لإلمام مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب، -١٢٨
عزت علي عيد عطية ، وموسى حممد علي املوسى ، دار الكتب . د: هـ ، حتقيق٧٤٨ت 

 .هـ١٣٩٢ ، األوىل احلديثة ، القاهرة ، الطبعة
هـ، دار صادر، بريوت، ٦٣٠الكامل يف التاريخ، لعز الدين علي بن حممد بن األثري، ت  -١٢٩

 .هـ١٣٨٦
هـ ، دار الفكر ٣٦٥الكامل يف ضعفاء الرجال ، أليب أمحد عبداهللا بن عدي اجلرجاين ، ت  -١٣٠

 .هـ١٤٠٤للنشر والتوزيع ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 
: هـ ، حتقيق٨٤١ديث ، لربهان الدين احلليب ، ت الكشف احلثيث عّمن رمي بوضع احل -١٣١

 .هـ١٤٠٧صبحي السامرائي ، عامل الكتب ، الطبعة الزوىل ، عام 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، ملصطفى بن عبداهللا الشهري حباجي خليفة، ت  -١٣٢

 .هـ١٤٠٢هـ ، دار الفكر، بريوت ، عام ١٠٦٧
هـ ، املكتبة ٤٦٣د بن علي اخلطيب البغدادي ، ت الكفاية يف علم الرواية ، أليب بكر أمح -١٣٣

 .العلمية ، بريوت 
هـ ، دائرة املعارف العثمانية ، حيدر ٣١٠الكُىن واألمساء ، لإلمام حممد بن أمحد الدواليب ، ت  -١٣٤

 .هـ١٣٢٢آباد ، الدكن ، اهلند ، 
 أمحد الشهري الكواكب النريات يف معرفة من اخلتلط من الرواة الثقات، أليب بركات حممد بن -١٣٥

 محدي عبداجمليد السلفي، املطبعة السلفية، القاهرة،: هـ، حتقيق٩٢٩بابن كيال، ت 
 .هـ١٤٠١

يوسف خياط ، : هـ ، ترتيب ٧١١لسان العرب ، جلمال الدين حممد بن مكرم بن منظور ، ت  -١٣٦
 .وندمي مرعشلي، دار لسان العرب ، بريوت 

هـ ، منشورات ٨٥٢ر العسقالين ، ت لسان امليزان ، للحافظ أمحد بن علــي بن حج -١٣٧
 .هـ١٣٩٠مؤسسة األعلمي للمطبوعات ، الطبعة الثانية ، بريوت ، 

باسم اجلوابرة ، . د: هـ ، حتقيق٧٤٨اجملرد يف أمساء رجال سنن ابن ماجه ، لإلمام الذهيب ، ت  -١٣٨



 
 

 
    

 هـ١٤٢٤، شوال ٢٨، ع١٦جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج     ١١٦٨ 
 

 

 
 .هـ١٤٠٩دار الراية بالرياض ، عام 

هـ، دائرة املعارف العثمانية ، اهلند، ٩٨٦ جممع حبار األنوار ، حملمد بن طاهر الفتين ، ت -١٣٩
 .هـ١٣٩٣

 هـ،٨٠٧جممع الزوائد ومنبع الفوائد ، للحافظ نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي ، ت  -١٤٠
 .هـ١٤٠٢دار الكتاب العريب ، بريوت ، الطبعة الثالثة ، 

بدالعزيز ع: هـ ، حتقيق٢٧٥املراسيل ، لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين ، ت  -١٤١
 .هـ١٤٠٦السريوان ، دار القلم ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

أمحد عصام الكاتب، : هـ، تعليق٣٢٧املراسيل ، أليب حممد عبدالرمحن بن أيب حامت الرازي ، ت  -١٤٢
 .هـ١٤٠٣دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ، عام 

  املعروف باحلاكم النيسابوري،املستدرك على الصحيحني ، أليب عبداهللا حممد بن عبداهللا -١٤٣
 .هـ، دار الكتب العلمية ، بريوت ٧٤٨هـ، وبذيله تلخيص املستدرك للذهيب ، ت ٤٠٥ت 

حسني سليم األسد ، دار املأمون للتراث، . د: هـ، حتقيق٣٠٧ُمسند أيب يعلى املوصلي ، ت  -١٤٤
 .هـ١٤٠٧بريوت ، 

 ، بريوت ، الطبعة الرابعة ، هـ، املكتب اإلسالمي٢٤١مسند اإلمام أمحد بن حبل ، ت  -١٤٥
 .هـ١٤٠٣

حبيب الرمحن : هـ ، حتقيق الشيخ ٢١٩مسند احلميد ، أليب بكر عبداهللا احلميدي ، ت  -١٤٦
 .األعظمي ، عامل الكتب ، بريوت 

 .هـ ، دار املعرفة ، بريوت ٢٠٤مسند الطيالسي ، أليب داود الطيالسي ، ت  -١٤٧
فاليشهر ، : هـ ، ُعين بتصحيحه ٣٥٤سيت ، ت مشاهري علماء األمصار ، لإلمام ابن حبان الُب -١٤٨

 .مكتبة ابن اجلوزي، األحساء والدمام 
 .حممد ناصر الدين األلباين : هـ ، حتقيق الشيخ ٧٤١مشكاة املصابيح ، خلطيب التربيزي ، ت  -١٤٩
هـ، دائرة املعارف العثمانية ، اهلند ، عام ٣٢١ُمشكل اآلثار ، لإلمام أيب جعفر الطحاوي ، ت  -١٥٠

 .هـ١٣٣٣
كمال : هـ ، حتقيق٨٤٠مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه ، لشهاب الدين البوصريي ، ت  -١٥١



 
 
 
 

 ١١٦٩  الباتلي       عبد اهللا بن أمحد.  د– ابن ماجه القزويين اإلمامغرائب                  جزء فيه من 
                     

 

 
 .هـ١٤٠٦احلوت ، دار اِجلنان ، بريوت ، 

حبيب الرمحن األعظمي، : هـ، حتقيق الشيخ ٢١١املصنف ، لإلمام عبدالرزاق الصنعاين، ت  -١٥٢
 .هـ١٤٠٣املكتب اإلسالمي، دمشق ، الطبعة الثالثة ، عام 

خمتار : نف يف األحاديث واآلثار، أليب بكر عبداهللا بن حممد بن أيب شيبة ، بعناية الشيخاملص -١٥٣
 .هـ١٤٠٠الندوي ، الدار السلفية ، اهلند ، 

هـ، حتقيق ٨٥٢املطالب العاملية بزوائد املسانيد الثمانية ، للحافظ ابن حجر العسقالين ، ت  -١٥٤
 .وت حبيب الرمحن األعظمي ، دار املعرفة ، بري: الشيخ 

 .هـ١٣٩٩معجم البلدان ، لياقوت احلموي ، دار صادر ، بريوت ،  -١٥٥
حممد . د: هـ ، حتقيق٧٤٨معجم الشيوخ ، لإلمام مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب ، ت  -١٥٦

 .هـ١٤٠٨احلبيب اهليلة ، مكتبة الصديق ، الطائف ، الطبعة األوىل ، عام 
محدي عبداجمليد : هـ ، حتقيق٣٦٠ين ، ت املعجم الكبري ، لإلمام   سليمان بن أمحد الطربا -١٥٧

 .م١٩٧٨السلفي ، الدار العربية للطباعة والنشر ، الطبعة األوىل ، بغداد ، 
 إبراهيم أنيس وغريه ، بإشراف جممع اللغة العربية مبصر ،/ املعجم الوسيط ، إخراج الدكتور -١٥٨

 .دار إحياء التراث العريب ، الطبعة الثانية ، بريوت 
  املتكلم فيهم مبا اليوجب الرد ، لإلمام مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب،معرفة الرواة -١٥٩

 .هـ١٤٠٦إبراهيم سعيد ، دار املعرفة ، بريوت ، الطبعة األوىل ، : هـ، حتقيق٧٤٨ت 
 عبداملعطي قلعجي،. د: هـ، حتقيق٤٥٨معرفة السُّنن واآلثار ، لإلمام البيهقي ، ت  -١٦٠

 .هـ١٤١١، جامعة الدراسات اإلسالمية وغريها 
حممد راضي عثمان ، مكتبة . د: هـ ، حتقيق٤٣٠معرفة الّصحابة ، أليب ُنعيم األصبهاين ، ت  -١٦١

 .هـ١٤٠٨الدار باملدينة املنورة ، 
حممد طاهر الفتين، : املغين يف ضبط أمساء الرجال ، ومعرفة كىن الرواة وألقاهبم وأنساهبم ، للشيخ -١٦٢

 .هـ١٤٠٢بنان ، الطبعة الثانية ، هـ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، ل٩٨٦ت
 :هـ، حتقيق٧٤٨املغين يف الضعفاء ، لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ، ت  -١٦٣

 .هـ١٣٩١نور الدين عتر ، دار املعارف ، دمشق ، الطبعة األويل ، . د
 مفتاح السنة ، حملمد عبدالعزيز اخلويل ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة الرابعة، -١٦٤



 
 

 
    

 هـ١٤٢٤، شوال ٢٨، ع١٦جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج     ١١٧٠ 
 

 

 
 .هـ١٤٠٣

 مقدمة ابن الصالح ، أليب عمرو عثمان بن عبدالرمحن الشهرزوري ، املشهور بابن الصالح، -١٦٥
 .هـ١٣٩٨هـ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ٦٤٢ ت 

باسم اجلوابرة ، . د: هـ، حتقيق٨٧٩من روى عن أبيه عن جده ، لقاسم بن قطلوبغا ، ت  -١٦٦
 .هـ١٤٠٩مكتبة املعال ، الكويت، 

: هـ، ضبط وتقدمي وحتقيق٥٩٧كربى ، أليب الفرج عبدالرمحن بن اجلوزي ، ت املوضعات ال -١٦٧
حممد بن عبداحملسن صاحب املكتبة السلفية ، الطبعة األوىل ، : عبدالرمحن حممد عثمان ، الناشر 

 .هـ١٣٨٦املدينة املنورة ، 
الباقي، طبعة حممد فؤاد عبد: هـ، ترقيم وتعليق الشيخ ١٧٩املوطأ ، لإلمام مالك بن أنس ، ت  -١٦٨

 .عيسى البايب احلليب وشركاه 
 د بن أمحد بن عثمان الذهيب ،ــميزان االعتدال يف نقد الرجال ، أليب عبداهللا حمم -١٦٩

 .علي حممد البجاوي ، دار املعرفة ، بريوت : هـ، حتقيق٧٤٨ت 
هـ، طبع ٨٧٤النجوم الزاهرة يف مولك مصر والقاهرة ، ليوسف بن تغري بردي ، ت  -١٧٠

 .هـ١٣٩١ؤسسة املصرية العامة للتأليف والنشر ، عام بإشراف امل
هـ ، مكتبة الفرقان، ٨٥٢نزهة النظر يف شرح ُنخبة الفكر ، للحافظ ابن حجر العسقالين ، ت  -١٧١

 .القاهرة 
 ف بن عبداهللا الزيلعي،ـام مجال الدين يوسـة، لإلمـنصب الراية ألحاديث اهلداي -١٧٢

 .هـ١٣٥٧طبعة الثانية ، عام هـ، نشر اجمللس العلمي باهلند ، ال٧٦٢ت 
بن حممد اأيب الفتح حممد بن حممد : النفع الشذي يف شرح جامع الترمذي ، البن سّيد الناس  -١٧٣

أمحد معبد عبدالكرمي ، دار العاصمة، الرياض ، الطبعة . د:  هـ ، حتقيق٧٣٤اليعمري ، ت 
 .هـ١٤٠٩األوىل ، 

هـ ، حتقيق ودراسة ٨٥٢سقالين ، ت النكت على كتاب ابن الصالح ، للحافظ ابن حجر الع -١٧٤
 .هـ١٤٠٨ربيع هادي عمري، دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية ، : 

طاهر : هـ ، حتقيق٦٠٦النهاية يف غريب احلديث واألثر ، للمبارك بن حممد ابن األثري ، ت  -١٧٥
 .هـ١٣٨٣الزاوي ، وحممود الطناحي ، دار إحياء الكتاب العربية ، القاهرة ، 



 
 
 
 

 ١١٧١  الباتلي       عبد اهللا بن أمحد.  د– ابن ماجه القزويين اإلمامغرائب                  جزء فيه من 
                     

 

 
هـ، مطبعة ١٢٥٠نيل األوطار شرح منتقى األخبار، حملمد بن علي بن حممد الشوكاين، ت  -١٧٦

 .هـ١٣٩١مصطفى البايب احلليب ، القاهرة ، 
حمب : هـ ، تصحيح٥٢هدي الساري مقدمة فتح الباري ، للحافظ ابن حجر العسقالين ، ت  -١٧٧

 .هـ١٤٠٧ة ، الدين اخلطيب، املكتبة السلفية، القاهرة، الطبعة الثالث
 .هـ١٤٠٢هـ، دار الفكر، بريوت، عام ١٣٣٩هدية العارفني ، إلمساعيل باشا البغدادي، ت  -١٧٨
مجعية املستشرقني األملانية، : هـ، إشراف٦٧٤الوايف بالوفيات، خلليل بن أيبك الصفدي، ت  -١٧٩

 .هـ١٣٨١بريوت، عام  طبع يف

 
 
 


