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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي مّن علينا باإلسالم، وتفّضل علينا ببيان الشرائع واألحكام، وجعلنا خري أمة   
أخرجت لألنام، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له امللك العاّلم، وأشهد أن حممةدا   

خرج به الناس إىل نور التوحيد عبده ورسوله النيب املصطفى اإلمام، أرسله اهلل رمح  لألنام، وأ
من الظالم، صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه الكرام، ومن على درهبم استقام، وسلم تسةليما   

 ... كثريا
 : وبعد

فإن العلم الشرعي ال يعدله شيء ملن خلصت نيته، وعلم احلديث من أهم العلوم اليت يشتغل 
م بأن جعلهم حاملني آلثةار املصةطفى   هبا أهل العم، وقد شّرف اهلل أهل احلديث وأكرمه

احلبيب صلى اهلل عليه وسلم، معايشني ألنفاسه، ناقلني ألخباره، وقد حفظ اهلل عز وجل هبم 
چ سن  نبيه صلى اهلل عليه وسلم، وحتقق بذلك موعوده سبحانه حبفظ كتابه كما قال تعةاىل  

، وهةذا احلفةظ   (9اآلي  : سورة احلجر) چڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ
ضمن احلفَظ أللفاظه واحلفَظ ملعانيه، والسن  مبين  للقرآن ومفسرة له، ولذا فهي تةدخل    يت

 . هذا املوعود، وقد استدل ابن املبارك رمحه اهلل هبذه اآلي  على حفظ السن 
وقد تنوعت جهود أهل احلديث   خدم  السن  النبوي ، ومن هذه اجلهود الكتب اليت اعتنت 

 : كتب الست ، ومن هذه الكتب كتاببذكر الزوائد على ال
و  هةذا  ( هة048ت) فوائد املنتقي لزوائد البيهقي للعاّلمة أمحد بن أيب بكر البوصريي

الكتاب استخلص البوصريي رمحه اهلل األحاديث الزائدة على الكتب الست  مما هو   السةنن  
 . الكربى للبيهقي، ومشى على نفس ترتيب األصل

 
وقد تقدم ثالث  من طالب مرحل  الدكتوراة    -فيما أعلم–ع حىت اآلن وهذا الكتاب مل يطب

قسم فقه السن  باجلامع  اإلسالمي  للعمل   هذا الكتاب   رسالتهم للدكتوراه وثالث  آخرين 
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  املاجستري، وقبل املوضوع، واعتمدته عمادة الدراسات العليا، وقد أحببت أن أشاركهم   
 : فسيكون موضوع رساليت اليت أتقدم هبا بعنوانهذا العمل؛ وعلى هذا 

 فوائد املنتقي لزوائد البيهقي للبوصريي
 إىل هناية الكتاب" كتاب أدب القاضي"من " باب اختاذ الكتاب"من 

 دراسة وحتقيقًا
 أمهية الكتاب وأسباب اختياره 

لكربى للبيهقي من يظهر جلياًّ عند كل من له أدىن إملام هبذا العلم الشريف ما لكتاب السنن ا
املكان  واألمهي  بني كتب السن ، ولذا فإن أي سعي لتحقيق كتاب أعتىن بذكر زوائده علةى  
الكتب الست  يكون حممودا ، وذلك ملا   كتاب السنن الكربى من الفوائد اجلّم  واألحكةام  

ن أتقةدم  الكثرية الزائدة على ما   الكتب الست ، فلهذا وغريه من األسةباب دفعةتإ إىل أ  
 : للمشارك    حتقيق هذا الكتاب منها

 : أمهي  الكتاب/ 1
وذلك ألنه اشتمل على زوائد كتاب السنن الكربى للبيهقي، وهو يعترب من أهم كتب السن  
ملا اشتمل عليه من األحاديث واآلثار، وقد مدح العلماء هذا الكتاب وأثنوا عليه، ومما وقفت 

ما : "محه اهلل   السري معلقا  على قول عز الدين بن عبد السالمعليه من ذلك ما قاله الذهيب ر
: ، قال الذهيب"رأيت   كتب اإلسالم مثل احمللى البن حزم وكتاب املغإ للشيخ موفق الدين

لقد صدق الشيخ عز الدين، وثالثهما السنن الكربى للبيهقي، ورابعهما التمهيد البن : قلت"
وين، وكان من أذكياء املفتني وأدمن املطالع  فيها، فهو العامل عبد الرب، فمن حّصل هذه الدوا

 . ، ويضاف إىل ذلك جالل  اإلمام البيهقي وإمامته   هذا الفن(10/191)هة السري .ا" حقا 
 . العلمي ، وطول باعه   فن استخراج الزوائد -البوصريي–مكان  املؤلف / 2
 . ورد من السن  النبوي    غري الكتب الست   حتقيق مثل هذا الكتاب خدم  كبرية ملا / 1

 خطة البحث 
 : تشتمل خط  البحث على مقدم  وقسمني وخامت 
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 . فاملقدم  يكون فيها ذكر أمهي  املوضوع وأسباب اختياره وخط  البحث ومنهج التحقيق
 : قسم الدراس  وقسم التحقيق: وأما القسمان فهما

 : قسم الدراسة: القسم األول
 : ى الفصول اآلتي ويشتمل عل

 : ترمج  موجزة للبيهقي، ويشتمل على تسع  مباحث: الفصل األول
 . امسه ونسبه ومولده :املبحث األول
 . نشأته العلمي  :املبحث الثاين
 . شيوخه :املبحث الثالث
 . تالميذه :املبحث الرابع
 . منزلته العلمي  وثناء العلماء عليه: املبحث اخلامس
 . قيدتهع :املبحث السادس
 . مذهبه الفقهي :املبحث السابع
 . مؤلفاته :املبحث الثامن
 . مشائله ووفاته :املبحث التاسع
 : ، ويشتمل على تسع  مباحث-البوصريي–ترمج  موجزة للمؤلف  :الفصل الثاين
 . امسه ونسبه ومولده :املبحث األول
 . نشأته العلمي  :املبحث الثاين
 . شيوخه :املبحث الثالث

 . تالميذه :ث الرابعاملبح
 . منزلته العلمي  وثناء العلماء عليه :املبحث اخلامس
 . عقيدته :املبحث السادس
 . مذهبه الفقهي :املبحث السابع
 . مؤلفاته :املبحث الثامن
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 . مشائله ووفاته: املبحث التاسع
 : دراس  موجزة عن كتب الزوائد، ويشتمل على أربع  مباحث :الفصل الثالث

 . التعريف بعلم الزوائد :ألولاملبحث ا
 . تاريخ ونشأة التأليف   فن الزوائد :املبحث الثاين
 . املؤلفات   الزوائد :املبحث الثالث
 : دراس  موجزة ألهم كتب الزوائد، وهي :املبحث الرابع

 . جممع الزوائد للهيثمي/ 1
 . إحتاف اخلرية املهرة للبوصريي/ 2
  .املطالب العالي  البن حجر/ 1

 : دراس  الكتاب، وفيه أربع  مباحث :الفصل الرابع
 . امسه وإثبات نسبته للمؤلف :املبحث األول
 . منهج املؤلف من خالل القسم احملقق :املبحث الثاين
 . مصادره   القسم احملقق :املبحث الثالث
 . وصف النسخ اخلطي  للكتاب :املبحث الرابع
 . النص احملقق: القسم الثاين

 : البحث باآليت مث أذيل
 . ثبت املصادر واملراجع* 
 : الفهارس املعين  على الوصول إىل املراد الوقوف عليه، وهذه الفهارس كالتايل* 
 . فهرس اآليات -أ

 . فهرس األحاديث -ب
 فهرس اآلثار  -ت
 . فهرس األعالم والرواة املترجم هلم -ث
 . فهرس األلفاظ الغريب  املفسَّرة -ج
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 . وعاتفهرس املوض -ح
  منهج العمل يف التحقيق

 : املنهج التايل -إن شاء اهلل–سأسلك   التحقيق 
 . أختذ النسخ  اليت خبط العالم  البوصريي أصال    التحقيق -1
أنسخ القسم املراد حتقيقه مع مقابلته باألصل بالرسم اإلمالئةي احلةديث، واسةتعمال     -2

 املعكوفتني ما سقط من النص واستدركته، وضعت بني. )عالمات الترقيم، وضبط ما ُيشِكل
وإذا اختلف ما   السنن الكربى بنسخه اليت وفقت عليها مع ما   الفوائد املنتقي للبوصريي 
اليت أحققها نظرت بينهما، فإن كان ما ذكره املؤلف له وجه من الوجوه أثبته   األصل من 

االختالف بينه وبني نسخ سنن الكربى اليت  غري تغيري وال أجعله بني املعكوفتني ولكن أشري إىل
 -حسب علمةي –وقفت عليها   احلاشي ، وأما إن كان ما ذكره املؤلف ال حيتمل أي وجه 

وتبني يل خطؤه أثبتت ما   نسخ السنن الكربى اليت وقفت عليها   األصل وجعلتةه بةني   
 ( معكوفتني، وأشرت إىل ما ذكره املؤلف   احلاشي 

 . ات إىل مواضعها من القرآن الكرمي بذكر السورة ورقم اآلي أعزو اآلي -1
 . أوثق النص بعزوه إىل موضعه من السنن الكربى -4
أترجم جلميع رجال اإلسناد الذين مل خيرج هلم أصحاب الكتب الست  بذكر مةا يةبني    -5

الترمجة    وأما الرواة الذين خّرج هلم أصحاب الكتب الست  فأترجم ملن يقتضي املقام: حاهلم
هلم بذكر حكم احلافظ ابن حجر   التقريب ما مل يظهر يل خالفه فأذكر الراحج فيه مستفيدا  

 . ذلك من أقوال أئم  اجلرح والتعديل
أخرج األحاديث من كتب السن  األخرى مع احلكم عليها صّح  وضةعفا  مسترشةدا     -6

: ثر قبله مباشرة اكتفيةت بقةويل  وإذا تقدم ختريج احلديث أو األ.)بأقوال أهل العلم   ذلك
تقدم خترجيه أو انظر ختريج األثر قبله، وإذا تقدم خترجيه   غري ذلك ذكرت رقةم احلةديث   

 (.  الذي خرجته فيه
 . إذا كان احلديث ضعيفا  فإين أذكر ما أقف عليه من الشواهد اليت هلا أثر   تقويته -7
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 : حو التايلأخرج الشواهد اليت ذكرها البوصريي على الن -0
 . إذا كان احلديث   الصحيحني أو أحدمها فإين أكتفي بالعزو إىل من أخرجه منهما/ أ

 . وإذا كان   غريمها فإين أخرجه من بقي  كتب السن  مع بيان حاله صّح  أو ضعفا / ب
 . أوثق النقول الواردة   الكتاب من مصادرها األصلي  -9

 . اهلل عند احلاج  إىل ذلك أعلق على كالم البوصريي رمحه -18
 . أشرح الكلمات الغريب  الواردة   الكتاب مع ضبط الكلمات املْشكل  -11
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 :. قسم الدراسة: القسم األول

 :. ويشتمل على الفصول اآلتي 

 : الفصل األول ترجمة موجزة لإلمام البيهقي، وتشتمل على تسعة مباحث

  :.اسمه ونسبه ومولده: المبحث األول

أبةو   موسى بن بن عبد اهلل علي بن احلسني بن أمحدإلمام احلافظ العالم  شيخ خراسان هو ا
بضم اخلاء املعجم ، وسكون السني املهمل ، وفتح الراء، وسكون الواو،  - ديْروَجُرْساخَل بكر

وكسر اجليم، وسكون الراء، و  آخرها الدال املهمل ، هذه النسب  إىل خسروجرد، وهي قري  
وسكون اليةاء   ،بفتح الباء املنقوط  بواحدة -، البيهقي -بيهق، وهي ناحي  َقَصَبِتها من ناحي 

وهي قرى  ،هذه النسب  إىل بيهق ،و  آخرها القاف ،وبعدها اهلاء ،نقوط  باثنتني من حتتهاامل
   (1) ولد رمحه اهلل   شعبان سن  أربع ومثانني وثالمثائ  -جمتمع  بنواحي نيسابور

 :. نشأته العليمة: انيالمبحث الث

البيهقي كغريه   هذه العصور من طلب  العلم كانوا يبكرون   طلب العلم، ولذا فقد نشأ   
، وذلةك أن  -كما نص على ذلك الذهيب-طلب العلم منذ صغره وعمره مخس  عشرة سن  

عمر فيكون  ،أقدم شيوخه هو أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي تو  سن  إحدى وأربعمائ 
عشرة سن ، فطلب العلم وجّد   طلبه، ومسع الشيوخ   بلةده، مث   سبع البيهقي حني تو  

رحل إىل البالد األخرى طلبا للعلم حيث كانت الرحل    طلب العلم بعد نفاد ما عند شيوخ 

                                                 

، وتبةيني كةذب املفتةري    (1/119)، واألنساب (181ص)انظر ترمجته   املنتخب من السياق ( 1)
، وتةذكرة  (178-10/161)، والسةري  (117ص)، والتقييد (0/242)، واملنتظم (266-265ص)

، والبداي  والنهاي  (1/190)، وطبقات اإلسنوي (16-4/0)، وطبقات ابن السبكي (1/1112)احلّفاظ 
، وطبقات ابن عبد اهلةادي  (451-452ص)، وطبقات احلّفاظ (6/154)، والوا  بالوفيات (12/94)
، وتةاريخ األدب  (168-159ص)، وطبقات ابن هداي  اهلل (1/70)وهدي  العارفني  ،(1/129-112)

 (. 211-6/229)العريب 
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البلد أمرا  معتادا    تلك العصور، فسافر إىل احلجاز واجلبال والكوف  وبغداد، ولقي الشةيوخ  
وحسةن   ،ومسع منهم الكثري، وتفقه وتفّنن   العلوم حىت صار يضرب به املثل   سع  علمه

وتنوع فنونه، فلقد كان حمدِّثا   ،هملسأشري إليها خري شاهد على سع  ع تصانيفه، ومؤلفاته اليت
وابتدأت   طلب العلم أكتب أخبار  ،أين منذ نشأت: "قال البيهقي عن نشأته. فقيها  أصوليا 

يدنا املصطفى صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله أمجعني، وأمجع آثار الصحاب  الةذين كةانوا   س
جتهد   متييز صحيحها ّرف أحوال ُرواهتا من ُحّفاظها، أوأتع ،أعالم الدين، أمسعها ممن محلها

   (1) ..."وموصوهلا من مرسلها ،من سقيمها، ومرفوعها من موقوفها

  :.شيوخه: المبحث الثالث

شيوخ اإلمام البيهقي ملا تقدم ذكره من تبكريه   طلب العلم، ورحالته فيه حيث مسةع   كثر
كما نةص  –و  رحلته، فكثر شيوخه حىت زاد عددهم على املائ   ،شيوخا  كثريين   بلده

  :  (2) وقد وقفت عليهم وفيما يلي ذكرهم. -على ذلك الصفدي
اإلسفراييإ األصويل الشافعي امللقب ركن حاق أبو إسبن مهران  إبراهيم بن حممد بن إبراهيم 

أحةد اتتهةدين   عصةره    ... اإلمام العالم  األوحد : "قال الذهيب( هة410ت) الدين
  .(1) "وصاحب املصنفات الباهرة

الفقيه احملدث : "قال الصريفيإ( هة420ت)بن حممد بن أمحد أبو إسحاق األرموي  إبراهيم 
 ( 4) "كبار احملدثني وثقاهتموكان من .. األصويل احلافظ

 بن يوسف أبو إسحاق الطوسي االسةفراييإ الفقيةه النظةار    إبراهيم بن حممد بن  إبراهيم 
  .(1) (هة411ت)

                                                 

 (. 1/212)معرف  السنن واآلثار ( 1)
رّتبت أمساءهم على حروف املعجم، وترمجت باختصار ملن وقفت على ترمجته، ومن أغفلت الكالم ( 2)

 . فيه سأترجم هلمأشرت إليه مع ذكر املوضع الذي  ذكره سيأيتعليه فهو مل أقف على ترمجته، ومن 

 (. 17/151)ترمجته   السري ( 3)

 (. 121ص)ترمجته   املنتخب من السياق ( 4)
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 .بن حممد بن معاوي  العطار إبراهيم 
 أمحد بن حممد بن مزاحم الصفار،

  .(2) (هة484ت. )املكيأبو احلسن  بن أمحد بن علي بن فراس إبراهيم أمحد بن 

  .بن حممود أبو بكر األصبهاين إبراهيم أمحد بن 
أمحد بن احلسن بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حفص بن مسلم بن يزيد أبو بكر القاضي 

  .(1) (هة421ت)احلريي 

تةو   ) "ابن األخ"أمحد بن علي بن أمحد بن األخ احلاكم أبو حامد الرازي املعروف بة 
  . (4) (هة418بعد 

: قال الصريفيإ( هة415ت)أمحد بن علي بن أمحد بن حممد بن شبيب الشبييب اخلندقي 
  .(5) "ثق  معروف"

الَيةْزدي   األصةبهاين أبةو بكةر    منجويةه  بةن  إبةراهيم   بن حممد بن علي بن أمحد
  . (6)(هة420ت)

 . الطاليبأمحد بن علي بن حممد أبو الطيب 
  .أبو منصور أمحد بن علي الدامغاين مث البيهقي

  .(7) (هة428تو  قريبا  من ) املزكي املهراين سهل أبو إبراهيم  بن حممد بن أمحد
 ( هة416ت)يدالين بن محدون أبو بكر األشناين الص إبراهيم أمحد بن حممد بن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 281ح)ستأيت ترمجته   ( 1)

 (. 121ح)ستأيت ترمجته   ( 2)

 (. 4ح)ستأيت ترمجته   ( 3)

 (. 541ح)ستأيت ترمجته   ( 4)

 (. 01ص)ن السياق ترمجته   املنتخب م( 5)

 (. 401ح)ستأيت ترمجته   ( 6)

 ) ([. تاريخ اإلسالم ]ترمجته   (  )



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 4 

  . (1) "جليل ثق  من كبار الصاحلني: "قال الصريفيإ
( هة420ت)احلارث أبو بكر التميمي األصبهاين  أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد اهلل بن

األديب الفقيه احملدث الديِّن الزاهد الورع الثق  اإلمام باحلقيقة  فريةد   : "قال الصريفيإ
 . (2) ..."عصره

 اهلروي األنصاري أبو سعد املاليإد بن أمحد بن عبد اهلل بن حفص بن اخلليل أمحد بن حمم
  .(1) (هة412ت) ، امللقب بطاووس الفقراءالصو 

(. هةة 425ت)أمحد بن حممد بن أمحد بن غالب أبو بكر اخلوارزمي املعروف بالربقاين 
   (4) .."دثنياإلمام العالم  الفقيه احلافظ الثبت شيخ الفقهاء واحمل : "قال الذهيب

بن عبد اهلل أبو حامد الرقةي الشةاذياخي قةال     إبراهيم أمحد بن حممد بن إسحاق بن 
  .(5) "شيخ كبري معروف: "الصريفيإ

بن إسحاق بن يوسف أبو عبةد اهلل   إبراهيم إسحاق بن حممد بن يوسف بن يعقوب بن 
  .(6) (هة416ت. )السوسي النيسابوري

: قال اخلطيةب ( هة421ت)لي بن عروة أبو القاسم البندار بن ع إبراهيم إمساعيل بن 

 (  ) "كان صدوقا "

                                                 

 (. 02ص)ترمجته   املنتخب من السياق ( 1)

 (.09ص)ترمجته   املنتخب من السياق ( 2)

 (. 115ح)ستأيت ترمجته   ( 3)

 (. 17/464)، والسري (4/171)ترمجته   تاريخ بغداد ( 4)

 (. 188ص)املنتخب من السياق  ترمجته  ( 5)

 (. 294ح)ستأيت ترمجته   ( 6)

 (. 6/111)ترمجته   تاريخ بغداد (  )
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بن عابد بن عامر أبةو عثمةان    إبراهيم إمساعيل بن عبد الرمحن بن أمحد بن إمساعيل بن 

  .(1) (هة449ت)الصابوين النيسابوري 

جامع بن أمحد بن حممد بن مهدي بن بن درست أبو اخلةري الوكيةل احملمةد آبةاذي     
  (2) "قدمي معروف: "قال الصريفيإ( هة487ت)يسابوري الن

  . (1) (هة428ت. )جناح بن نذير بن بن جناح أبو حممد القاضي احملاريب التاجر
بن احلسن بن حممد بن شاذان أبو علةي البغةدادي    إبراهيم احلسن بن أيب بكر أمحد بن 

   (4)"العراقاإلمام الفاضل الصدوق مسند  : "قال الذهيب (هة425ت)البزاز 
 احلسن بن علي بن املؤمل بن احلسن بن عيسةى أبةو حممةد املةؤملي املاسرجسةي     

  .(5) (هة487ت)
لسان : "قال الصريفيإ( هة412وقيل 486ت)احلسن بن علي بن حممد أبو علي الدقاق 

  .(6) "وقته وإمام عصره

قةال  ( هةة 486ت)احلسن بن حممد بن احلسن حبيب أبو القاسم املفسر النيسابوري 
  .(7) "األستاذ اإلمام الواعظ املفسر الكامل: "الصريفيإ

                                                 

 (. 547ح)ستأيت ترمجته   ( 1)

 (. 14ص)ترمجته   املنتخب من السياق ( 2)

 (. 792ح)ستأيت ترمجته   ( 3)

 (. 17/415)سري ، وال(245ص)، وتبيني كذب املفتري (7/279)ترمجته   تاريخ بغداد ( 4)

 (. 220ح)ستأيت ترمجته   ( 5)

، وشةذرات الةذهب   (12/165)، والوا  بالوفيةات  (179ص)ترمجته   املنتخب من السياق ( 6)
(1/108 .) 

 (. 108-179ص)ترمجته   املنتخب من السياق (  )
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احلسني بن احلسن بن حممد بن حلةيم أبةو عبةد اهلل احلليمةي البخةاري الشةافعي       
  . (1) (هة481ت)

احلسني بن احلسن بن حممد بن القاسم بن حممد بن حيىي بن حلبس بن عبد اهلل أبو عبد اهلل 
 "اإلمام الصاحل الثق : "قال الذهيب( هة414ت)البغدادي املخزومي املعروف بالغضائري 

(2) . 
احلسني بن شجاع بن احلسن بن موسى أبو عبد اهلل الصو  يعةرف بةابن املوصةلي    

 . (1) "كان صدوقا : "قال اخلطيب( هة421ت)
( هةة 416ت)احلسني بن علي بن احلسن بن حممد بن سلم  أبو طاهر الكعيب اهلمذاين 

  (4) "لشيخ اإلمام احملدث شيخ مهذانا : "قال الذهيب

  . (5) (هة412ت)البزاز البغدادي  هان أبو عبد اهلل الغزالْراحلسني بن عمر بن َب
  .بالكوف  املقرئ البجليأبو عبد اهلل  احلسن بن حممد بن احلسني

الثفقي أبو عبد اهلل احلسني بن حممد بن احلسني بن عبد اهلل بن صاحل بن شعيب بن فنجويه 
 . (6) (هة414ت) الدينوري

  . (7) (هة481ت) احلسني بن حممد بن حممد بن علي بن حامت أبو علي الروذباري

                                                 

 (. 529ص)ات نبته   باب ما جاء   الّلعب بالستأيت ترمج( 1)

 (. 17/127)، والسري (0/14)بغداد  ترمجته   تاريخ( 2)

 (. 244ص)، والتقييد (0/51)ترمجته   تاريخ بغداد ( 3)

 (. 17/415)ترمجته   السري ( 4)

 (. 262ح)ستأيت ترمجته   ( 5)

 (. 205ح)ستأيت ترمجته   ( 6)

 (. 10ح)ستأيت ترمجته   (  )
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احلسني بن حممد بن حممد بن حممد بن أمحد بن حممد بن يوسف أبو علي الشحامي الفقيه 
مشهور مةن أهةل بيةت الزهةد     : "قال الصريفيإ( تو    نيف ومخسني وأربعمائ )

  .(1)"والصالح
( هة486ت) املهليب النيسابوريأبو يعلى محزة بن عبد العزيز بن حممد بن أمحد بن محزة 

  .(2) "الشيخ الثق  العامل شيخ األطباء : "قال الذهيب
 القرشي السةهمي أبو القاسم بن حممد  إبراهيم محزة بن يوسف بن إبرهيم بن موسى بن 

اإلمام احلةافظ   : "الذهيبقال ( هة420وقيل 27ت)اجلرجاين صاحب تاريخ جرجان 
 . (1) "احملدث املتقن املصنف

 بةن  جعفر بن اهلل عبد بن جعفر بن زيد بن احلسني بن علي بن احلسني بن جعفر بن زيد
.   اهلامشي العلةوي الكةو    احلسني أبو طالب أيب بن علي بن حممد بن جعفر بن اهلل عبد

  .(4) (هة440ت)
 . و عثمان النيسابوريسعيد بن حممد بن حممد بن عبدان أب

معروف مةن أهةل   : "سعيد بن حممد أبو سعد الشعييب الكرابيسي العدل قال الصريفيإ
 . (5)"احلديث

 : "قال الذهيب( هة484ت)سهل بن حممد بن سليمان بن حممد أبو الطيب الصعلوكي 

 . (6) "العالم  شيخ الشافعي  خبراسان اإلمام أبو الطيب

                                                 

 (. 281ص)ترمجته   املنتخب من السياق ( 1)

 (. 17/264)السري  ترمجته  ( 2)

 (. 17/469)، والسري (0/07)ترمجته   املنتظم ( 3)

 (. 114ح)ستأيت ترمجته   ( 4)

 (. 211ص)ترمجته   املنتخب من السياق ( 5)

 (. 1/171)، وشذرات الذهب (17/287)ترمجته   السري ( 6)
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سن بن حممد بن إسحاق أبو سةعيد األزهةري املهرجةاين    شريك بن عبد امللك بن احل
  .(1) "احملدث بن احملدث جليل ثق  من بيت العلم واحلديث: "اإلسفرائيإ قال الصريفيإ

قةال  ( هة422ت)طلح  بن علي بن الصقر بن عبد اتيب أبو القاسم البغدادي الكتاين 
  .(2) "الشيخ الثق  اخلري الصاحل بقي  السلف : "الذهيب

الظفر بن حممد بن أمحد بن حممد بن زبارة بن عبد اهلل بن حسن بن علي بن احلسني بةن  
علي بن أيب طالب أبو منصور العلوي املزكي الغازي أخو السيد اإلمام أيب حممد بن زبارة 

العابد الورع السخي ذو اخلصةال احلميةدة واخلةالل    : "قال الصريفيإ( هة418ت)
  .(1)"السني 

 (.هة485ت)بن علي بن عبد اخلالق بن حممد بن إسحاق املؤذن النيسابوري  عبد اخلالق
عبد الرمحن بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن غفري أبو ذر األنصاري املالكي اهلروي ابةن  

 . (4)"فاضال دينا ضابطا ثق  كان: "قال اخلطيب( هة414ت) السَّمَّاك

  .حممد املقرئ أبو إبراهيم عبد الرمحن بن أيب حامد أمحد بن 
عبد الرمحن بن محدان بن حممد بن محدان بن نصرويه أبو سعد النصةروي النيسةابوري   

 . (5)"شيخ اجلليل اإلمام احملدثال: "قال الذهيب( هة411ت)
عبد الرمحن بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن حممد بن احلسني بن عبد اهلل بن إسةحاق بةن   

احلر  املعروف بةابن احلةريب   و القاسم السمسار الفرات بن دينار بن مسلم بن أسلم أب
  . (6) (هة421ت)

                                                 

 (. 52ص)ترمجته   املنتخب من السياق ( 1)

 (. 17/479)، والسري (9/152)ترمجته   تاريخ بغداد ( 2)

 (. 17/261)، والسري (278ص)ترمجته   املنتخب من السياق ( 3)

 (. 191ص)، والتقييد (11/141)ترمجته   تاريخ بغداد ( 4)

 (. 17/551)، والسري (4/421)ترمجته   األنساب ( 5)

 (. 264ح)ستأيت ترمجته   ( 6)
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قال ( هة418ت) النيسابوري املزكيأبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن بالويه 
  .(1) "الرئيس األوحد الثق  املسند : "الذهيب

شةاهد  عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهلل بن بندار بن شبان  أبو سعيد اهلمذاين العةدل ال 
  .(2)"الشيخ العدل الكبري مسند مهذان : "قال الذهيب( هة425ت)

عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهلل بن محد بن محدان أبو القاسةم السةراج النيسةابوري    
الفقيه الثق  اجلليةل القةدر   : "قال الصريفيإ( هة410ت)الكريزي القرشي الكوشكي 

  .(1)"النبيل األصيل وجه احملدثني   عصره
 .بد العزيز بن عبد اهلل بن عبد الرمحن أبو القاسم األصبهاين التاجرع

عبد العزيز بن حممد بن جعفر بن املؤمن أبو القاسم التميمي العطار املعروف بابن شةبان  
  .(4) "وكان صدوقا : "قال اخلطيب( هة415ت)

 : "ذهيبقال ال( هة429ت)عبد القاهر بن طاهر بن حممد أبو منصور التميمي البغدادي 

 . (5)"صاحب التصانيف البديع  وأحد أعالم الشافعي  العالم  البارع املتفن
بن أمحد بن محدويه بن عبد الوهاب بن عبد  إبراهيم عبد اهلل بن عبد الرمحن بن حممد بن 

قةال  ( هةة 419ت)العزيز بن ثابت أبو حممد البناين احلرضي احلنفةي النيسةابوري   
 ( 6) "ثري الشيوخكثري احلديث وك: "الصريفيإ

 . عبد اهلل بن طاهر بن أمحد أبو احلسني البوشنجي
 .عبد اهلل بن حممد بن بن احلسني أبو أمحد العدل املهرجاين

                                                 

 (. 17/248)ترمجته   السري ( 1)

 (. 17/412)، والسري (5/12)ه   اإلكمال ترمجت( 2)

 (. 181ص)ترمجته   املنتخب من السياق ( 3)

 (. 18/467)ترمجته   تاريخ بغداد ( 4)

 (. 17/572)، والسري (168ص)ترمجته   املنتخب من السياق ( 5)

 (. 275ص)ترمجته   املنتخب من السياق ( 6)
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  . (1) (هة417ت" )ابن وجه العجوز"د اهلل بن حيىي بن عبد اجلبار السكري يعرف بة عب
األردسةتاين األصةبهاين النيسةابوري    أبو حممد د اهلل بن يوسف بن أمحد بن بامويه عب
  .(2) (هة489ت)

-اخلركوشةي  النيسابوري الواعظ أبو سعد  إبراهيم بد امللك بن أيب عثمان حممد بن ع
  .(1) "اإلمام القدوة شيخ اإلسالم : "قال الذهيب( هة487ت) -وخركوش سك  بنيسابور

  .حممد بن إسحاق بن النجار أبو القاسم املقرئ القرشي الكو عبد الواحد بن 
( هة489ت)عبيد بن حممد بن مهدي بن سعيد بن عاصم بن عبد اهلل القشريي األصم 

  .(4) "ثق  عدل: "قال الصريفيإ
عبيد اهلل بن عمر بن علي بن حممد بن إمساعيل بن هارون أبو القاسم األشةرس املقةرئ   

  .(5) "كان ثق : "قال اخلطيب( هة415ت" )ابن البقال"ف بة الفقيه الشافعي يعر
  . (6) (هة417ت)عتب  بن مسعود أبو حازم اهلذيل 

 . عثمان بن عبدوس بن حمفوظ الفقيه أبو سعيد اجلنزروذي
علي بن أمحد بن عبدان بن حممد بن الفرج بن سعيد أبو احلسن الشةريازي األهةوازي   

  .(7) (هة415ت)

                                                 

 (. 2ح)ستأيت ترمجته   ( 1)

 (. 21ح)ته   ستأيت ترمج( 2)

 (. 17/256)، والسري (18/412)ترمجته   تاريخ بغداد ( 3)

 (. 488-199ص)ترمجته   املنتخب من السياق ( 4)

 (. 18/102)ترمجته   تاريخ بغداد ( 5)

 (. 14ح)ستأيت ترمجته   ( 6)

 (. 1ح)ستأيت ترمجته   (  )
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 البغةدادي أبةو احلسةن املقةرئ    عمر بن حفةص بةن احلمةامي     علي بن أمحد بن

  . (1)(هة417ت)

الرّزاز  علي بن أمحد بن حممد بن داود بن موسى بن بيان أبو احلسن املعروف بابن طيب
 . (2) (هة419ت)

  . (1) (هة482ت)البغدادي  اءفَّالسامري الرَّأبو احلسن بن حممد بن يوسف  علي بن أمحد
 . علي بن احلسن أبو القاسم الطهماين

 .  علي بن احلسن بن علي بن فهر أبو احلسن املصري املقيم مبك 
علي بن احلسني بن علي بن املوفق أبو احلسن البيهقةي صةاحب املدرسة  بنيسةابور     

  .(4)"كاتٌب أديٌب من وجوه أصحاب الشافعي: "إقال الصريفي( هة414ت)
بن أمحد بن عبد اهلل بن حممد بن داود بن عيسى بن موسى  إبراهيم علي بن عبد اهلل بن 

بن عبد املطلب أبو احلسةني اهلةامشي العباسةي    عّباس  بن حممد بن علي بن عبد اهلل بن
  .(5) "لصدوقاإلمام العالم  القاضي ا : "قال الذهيب( هة415ت)العيسوي 

 .علي بن حممد بن بندار أبو احلسن القزويإ اتاور مبك 
  .(6) علي بن حممد بن احلسني بن محيد أبو احلسن املقرئ البزاز، االسفراييإ

                                                 

 (. 554ح)ستأيت ترمجته   ( 1)

 (. 62ح)ستأيت ترمجته   ( 2)

 (. 170ح)ستأيت ترمجته   ( 3)

 (. 177ص)ترمجته   املنتخب من السياق ( 4)

 (. 17/121)، والسري (12/0)ترمجته   تاريخ بغداد ( 5)

 (. 95ح)ستأيت ترمجته   ( 6)
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أبو احلسةني  علي بن حممد بن عبد اهلل بن بشران بن حممد بن بشر بن مهران بن عبد اهلل 

  .(1) (هة415ت) األموي املعدل

 اإلسةفراييإ أبةو احلسةن   حممد بن علي بن حسني بن شاذان بةن السةقا   علي بن 
  .(2) "إمام احلافظ الناقد القاضي : "قال الذهيب( هة414ت)

كان : "قال اخلطيب( هة414ت) يادياإل القاسم أبو يعقوب بن علي بن حممد بن علي
  .(1) "ثق  دّينا 

 . علي بن حممد أبو احلسن السبيعي
بن علي بن عبد اهلل بن اإلمام عبيةد اهلل   بن عبدويه بن سدوس راهيم إبعمر بن أمحد بن 

 بن 
 . عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أبو نصر

  .العالء بن حممد بن أيب سعيد أبو احلسن االسفرائيإ الناطفي املهرجاين
( هة416ت)بن غيالن بن احلكم أبو القاسم اهلمذاين البزار  إبراهيم مد بن غيالن بن حم
  .(4) "كان ثق : "قال اخلطيب

كامل بن أمحد بن حممد بن جعفر بن عبد الرمحن أبةو جعفةر العزائمةي املسةتملي     
  . (5) (هة485ت)

  .جمالد بن عبد اهلل بن جمالد أبو القاسم البجلي بالكوف 

                                                 

 (. 12ح)ستأيت ترمجته   ( 1)

 (. 17/185)ترمجته   السري ( 2)

 (. 12/97)ترمجته   تاريخ بغداد ( 3)

 (. 12/111)ترمجته   تاريخ بغداد ( 4)

 (. 521ح)ستأيت ترمجته   ( 5)
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ويكةىن أيضةا  بةأيب جعفةر      بن أمحد األردستاين أبو بكر األصبهاين إبراهيم حممد بن 
  . (1) (هة424ت)

  . (2) (هة420ت)بن أمحد بن حممد أبو بكر الفارسي احلاكم  إبراهيم حممد بن 
  .بن حممد بن حيىي أبو زكريا إبراهيم حممد بن 

  .أبو نصر البزار الطابراين إبراهيم د بن أمحد بن إمساعيل بن حمم
حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن شةاذان أبةو صةادق النيسةابوري الصةيدالين      

  . (1)(هة415)
ابةن  "حممد بن أمحد بن حممد بن الفرج بن أيب طاهر أبو عبد اهلل الدقاق يعةرف بةة   

  .(4) "فاضال  دينا  صاحلا  ثق  كان شيخا : "قال اخلطيب( هة415ت" )البياض
   .(5) (هة412ت) حممد بن أمحد بن حممد بن فارس بن سهل أبو الفتح بن أيب الفوارس

قةال  ( هةة 419ت)شيخ احلرم  اهلرويأبو أسام  حممد بن أمحد بن حممد بن القاسم 
 ( 6) "اإلمام احملدث املقرئ " :الذهيب

 . حممد بن أمحد بن منصور أبو بكر
: قةال الصةفدي  ( هة428ت)حممد بن بكر بن حممد أبو بكر الطوسي النوقاين الفقيه 

  .(7) "بنيسابور ومدرسهم الشافعي  شيخ الفقيه"

                                                 

 (. 54ح)ستأيت ترمجته   ( 1)

 (. 199ح)ستأيت ترمجته   ( 2)

 (. 224ح)ستأيت ترمجته   ( 3)

 (. 0/28)، واملنتظم (1/151)ترمجته   تاريخ بغداد ( 4)

 (. 121ح)ستأيت ترمجته   ( 5)

 (. 5/55)، واللسان (17/164)ترمجته   السري ( 6)

، والةوا  بالوفيةات   (1/109)، وطبقات ابن قاضةي شةهب    (70ص)ترمجته   العقد املذهب (  )
(2/268) 
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  .(1) (هة486ت. )حممد بن احلسن بن فورك أبو بكر األصبهاين املتكلم

 بن داود بن علي بن احلسني بن عيسى أبو احلسةن احلسةيإ العلةوي    حممد بن احلسني
  .(2) (هة481ت)

حممد بن احلسني بن الفضل بن يعقوب بن يوسف بن سامل، أبو احلسني األزرق القطةان  
  . (1) (هة415ت)

  .حممد بن أيب احلسني بن أيب القاسم أبو ذر املذكر
سامل بن زاوي  أبو عبد الرمحن األزدي  حممد بن احلسني بن حممد بن موسى بن خالد بن

  .(4) (هة412ت)السلمي 
 (هةة 480ت)الشافعي الواعظ  حممد بن احلسني بن حممد بن اهليثم أبو عمر البسطامي

(5) .  
قةال  ( هةة 410ت)حممد بن زهري بن أخطل أبو بكر النسائي خطيب نسا الشةافعي  

  .(6) "شيخ الشافعي  العالم : "الذهيب
: قةال الصةريفيإ  . سعيد بن سختويه أبو بكر االسفرائيإ العدل نزيل مك حممد بن أيب 

  .(7) "العدل الثق "
 . (0) (هة481ت)حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن حمبور أبو عبد الرمحن الدهان 

                                                 

 (2/268)، والوا  بالوفيات (. (66ح)ستأيت ترمجته   ( 1)

 (. 151ح)ستأيت ترمجته   ( 2)

 (. 7ح)ستأيت ترمجته   ( 3)

 (. 26ح)ستأيت ترمجته   ( 4)

 (. 177ح)يت ترمجته   ستأ( 5)

 (. 1/218)، وشذرات الذهب (17/192)ترمجته   السري ( 6)

 (. 46ص)ترمجته   املنتخب من السياق (  )

 (. 25ص)ترمجته   املنتخب من السياق ( 8)
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حممد بن عبد اهلل بن أمحد بن احلسني بن موسى أبو عمرو البسطامي الرزجاهي الشافعي 
العالمة  احملةدث   : "قال الةذهيب ( هة426ت" )عمرو األديب ابن أيب"املعروف بة 

  .(1)"األديب
 . بالريأبو الفتح القاضي الرئيس  الالسكي بن جعفر بن حممد بن اهلل عبد بن حممد

حممد بن عبد اهلل بن حممد بن بن نعيم بن احلكم أبو عبد اهلل الضيب املعةروف باحلةاكم   
   .(2) وخترج به، أكثر عنه جدا ، (هة485ت)النيسابوري 

 . الكسائي املصري مبك العّباس  حممد بن علي بن احلسن أبو
 (هة428تو  قريبا  من )حممد بن علي بن خشيش أبو احلسني التميمي املقرئ بالكوف  

(1 ) 
: قال الصةريفيإ ( هة449ت)حممد بن علي بن حممد أبو نصر الشريازي التاجر الفقيه 

  .(4) "الفاضل الثق  األمني"
الشيخ  : "قال الذهيب( هة411ت)حممد بن الفضل بن نظيف أبو عبد اهلل املصري الفّراء 

  .(5) "العامل املسند املعمر
  . (6) حممد بن حممد بن أمحد بن أمحد بن رجاء أبو بكر الرجائي النيسابوري

  .(7) حممد بن حممد بن محزة بن أيب املعروف أبو احلسن الفقيه املهرجاين
  .مد بن عبد اهلل بن نوح أبو منصور النخعي بالكوف حممد بن حم

                                                 

 (. 17/584)، والسري (2/185)ترمجته   األنساب ( 1)

 (. 1ح)ستأيت ترمجته   ( 2)

 ) ([. الم تاريخ اإلس]ترمجته   ( 3)
 (. 21ص)ترمجته   املنتخب من السياق ( 4)

 (. 1/249)، وشذرات الذهب (17/476)ترمجته   السري ( 5)

 (. 2/297)ترمجته   األنساب ( 6)

 (. 114ح)ستأيت ترمجته   (  )
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حممد بن حممد بن َمْحِمش بن علةي بةن داود أبةو طةاهر الزيةادي النيسةابوري       
   .(1)(هة418ت)

  .(2)(هة421ت)النيسابوري الصري  أبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل شاذان 

  .رانحممد بن يعقوب بن أمحد بن يعقوب أبو احلسن الفقيه بالطاب
فاضل كبري : "قال الصريفيإ( هة416ت)مسعود بن حممد أبو سعيد اجلرجاين احلنيفي 
  . (1)"فقيه أديب مناظر حسن الكالم مشهور بالنظر

تةو  بعةد   )منصور بن احلسني بن حممد بن أمحد بن القاسم أبو نصر املفسر املقةرئ  
  .(4)"واحلديث والورع معروف مشهور من بيت الفضل والعلم: "قال الصريفيإ( هة428

  . (5)منصور بن عبد الوهاب بن أمحد بن عبد اهلل أبو صاحل الشالنجي الصو 
الشةافعي   ناصر بن احلسني بن حممد بن علي أبو الفتح القرشةي العمةري املةروزي   

  . (6)(هة444ت)
هب  اهلل بن احلسن بن منصور أبو القاسم الرازي الطربي الشافعي ويعةرف بالاللكةائي   

  .(7)"مفيد بغداد   وقته.. اإلمام احلافظ اتود املفيت : "قال الذهيب( هة410ت)
أبةو  الرمحن بن ماهويه بن مهيار بن املرزبان  هالل بن حممد بن جعفر بن سعدان بن عبد

  .(0)(هة414ت)احلفار الفتح 

                                                 

 (. 12ح)ستأيت ترمجته   ( 1)

 (. 22ح)ستأيت ترمجته   ( 2)

 (. 411ص)ترمجته   املنتخب من السياق ( 3)

 (. 417ص)ترمجته   املنتخب من السياق ( 4)

 (. 522ح)ستأيت ترمجته   ( 5)

 (. 19ح)ستأيت ترمجته   ( 6)

 (. 17/419)، والسري (14/78)ترمجته   تاريخ بغداد (  )

 (. 10ح)ستأيت ترمجته   ( 8)
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 بن حممد بن حيىي أبو زكريةا النيسةابوري   إبراهيم حيىي بن احملدث املزكي أيب إسحاق 
  .(1)(هة414ت)

 . حيىي بن حممد بن حيىي بن زكريا بن احلاكم أبو سعيد اخلطيب املهرجاين النيسابوري
 .  بكر بن عبدان األهوازيأبو احلسن بن أيب

 :. تالميذه: المبحث الرابع

كان اإلمام البيهقي باإلضاف  إىل ما كان يتمتع به من سع  العلم واملعرفة ، ممةن تصةدوا    
 ،ومن ذلك طلب األئم  بنيسابور منه االنتقال من بيهق إىل نيسةابور للتةدريس   ،للتدريس

لس العلم   نيسةابور لسةماع كتةاب    وُعقد له جم ،ولسماع الكتب منه فأجاهبم إىل ذلك
وحضره مجع من الناس فكان يدّرس ويعّلم، ومن شأنه كذلك يكثر تالميذه، فممةن   ،املعرف 

  : (2)وقفت عليه منهم
، (هة420)ابنه إمساعيل بن أمحد بن احلسني أبو علي البيهقي اخلسروجردي، ولد سن   -1

شةيخ  : "ن الصابوين وغريهم قال عبد الغافرومسع من أبيه وأيب احلسن عبد الغافر وأيب عثما
كان فاضال   من أهل احلةديث مرضةي   : "، وقال ابن اجلوزي وابن كثري"فاضل فقيه حمدث

  . (1)(.هة587)تو  سن   "الطريق 
 . اجلرجاين أبو القاسمالعّباس  متيم بن أيب سعيد بن أيب -2

  . (4)"كان ثق  صاحلا "قال السمعاين 
محد بن علي بن حسن بن فطيم  أبو عبد اهلل اخلسروجردي الشافعي قاضي احلسني بن أ  -1

 . بيهق
                                                 

 (. 17ح)ستأيت ترمجته   ( 1)

 رتبتهم كشيوخه على حروف املعجم( 2)

، والبداية  والنهاية    (287ص)، والتقييةد  (9/175)، واملنةتظم  (149ص)خب من السياق املنت( 3)
(12/176 .) 

 (. 21-28/28)، والسري (172ص)املنتخب من السياق ( 4)
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كثري السماع حسن السرية مليح اتالس  ما رأيت أخف روحةا منةه مةع    : "قال السمعاين
 . (1)(.هة516ت". )الشيخ اإلمام الفقيه املسند: "، وقال الذهيب"السخاء والبذل

أبةو   أمحد بن حممد بن يوسف بن حممد بن مرزبانحممد بن حممد بن زاهر بن طاهر بن  -4
 . النيسابوري الشحامي املستملي الشروطيالقاسم 

ثق  الدين شيخ مشةهور  : "وقال عبد الغافر ،.."كان مكثرا متيقظا: "قال أبو سعد السمعاين
، .."ثق  معتمد من بيت العلم والزهد والورع واحلديث والرباع    علم الشروط واألحكةام 

 ( 2).(هة511ت..". )الشيخ العامل احملدث املفيد املعمر مسند خراسان: "الذهيبوقال 
 . عبد اجلبار بن عبد الوهاب بن عبد اهلل بن حممد بن الّدهان أبو احلسن النيسابوري البيع -5

: فر والةذهيب ، وقال عبد الغةا "أجازيل وهو شيخ ثق  من أهل اخلري واألمان : "قال السمعاين
  . (1)".طريق شاب سديد ال"
 . عبد اجلبار بن حممد بن أمحد أبو حممد اخُلواري البيهقي -6

الشةيخ   : "، وقال الةذهيب ..."شاب عهدناه   طلب العلم كثر االجتهاد: "قال عبد الغافر
 . (4)(هة516ت..". )اإلمام املفيت املعمر الثق  إمام جامع نيسابور

 . واري أخو عبد اجلبارعبد احلميد بن حممد بن أمحد أبو علي اخل -7
 . (5)"تهد   التحصيل مقبل على السماعشاب كيس جم: "قال عبد الغافر

 . عبد الرمحن بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن حممد أبو بكر البحريي النيسابوري -0

                                                 

 (. 62-28/68)السري ( 1)

 (. 11-28/9)، والسري (229ص)املنتخب من السياق ( 2)

 (. 28/46)، والسري (144ص)املنتخب من السياق ( 3)

 (. 72-2871)، والسري (141ص)املنتخب من السياق ( 4)

 (. 146ص)املنتخب من السياق ( 5)



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 19 

الشيخ الثق  الصاحل مسةند  : "، وقال الذهيب"من أهل بيت التزكي  والعدال : "قال عبد الغافر

  . (1)(هة548ت.". ).نيسابور

 . عبد الرحيم بن عبد الكرمي بن هوازن أبو نصر القشريي النيسابوري النحوي املتكلم -9
الشةيخ  : "،  الةذهيب .."إمام األئم ، وخري األم ، وحبر العلوم، وهدر القوم: "قال عبد الغافر

 األصةول  قرأ نالدي وأعالم املسلمني أئم  من كان: "، وقال الصفدي"اإلمام املفسر العالم 
 . (2).(هة514ت". )وافرا  حظا  ذلك من ورزق والوعظ القرآن وتفسري والده على
 . حفيد البيهقي عبيد اهلل بن حممد بن أمحد بن احلسني أبو احلسن البيهقي -18

 شيئا  يعرف مل احلسن أبو وهذا: "، وقال الصفدي"كان قليل املعرف  باحلديث: "قال السمعاين
  .  (1).(هة521ت". )مصنفاته من جده من ا كثري مسع ولكنه
 . بن القاسم أبو املعايل النيسابوري حممد بن إمساعيل بن حممد بن حسني -11

". الشةيخ الثقة  اجلليةل املسةند     : "، وقةال الةذهيب  .."ثقة  مكثةر  : "قال السمعاين
  . (4).(هة511ت)

الصةاعدي الفةراوي   اهلل أبو عبةد  العّباس  حممد بن الفضل بن أمحد بن حممد بن أيب -12
 . النيسابوري الشافعي

هو إمام مفت مناظر واعظ حسن األخالق واملعاشرة مكرم للغرباء ما رأيت  : "قال السمعاين
الشيخ اإلمام الفقيه املفيت مسند  : "، وقال الذهيب"  شيوخي مثله وكان جوادا كثري التبسم

 (. هة542ت". )خراسان فقيه احلرم
                                                 

 (. 157-28156)، والسري (128ص)املنتخب من السياق ( 1)

-19/424)، والسةري  (117-180ص)، وتبيني كذب املفتةري  (124ص)املنتخب من السياق ( 2)
426 .) 

 (. 4/116)، واللسان ) (، والوا  بالوفيات (584-19/581)السري ( 3)

 (. 94-28/91)السري ( 4)
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أبو حممةد  سهل بن عمر بن الشيخ أيب عمر حممد بن احلسني بن أيب اهليثم  هب  اهلل بن -11
 . البسطامي مث النيسابوري املعروف بالسيدي

شيخ عامل خري كثري العبادة والتهجد ولكنه عسر اخللق بسر الوجه ال يشتهي : "قال السمعاين
 : "، وقال الذهيب.".الرواي  وال حيب أصحاب احلديث كنا نقرأ عليه جبهد جهيد وبالشفاعات

  . (1).(هة511". )الشيخ اإلمام الصاحل العابد مسند وقته
 . حيىي بن عبد الوهاب بن حممد بن مندة أبو زكريا األصبهاين -14

 حافظةا  ثقة   وكان: "، وقال ابن اجلوزي"فاضل صنف على الصحيحني: "قال عبد الغافر
   . (2).(هة512أو11ت". )صدوقا

 :.  ء العلماء عليهته العلمية وثنامنزل: بحث الخامسالم

 علةى  له فإن ،البيهقي أمحد إال  منَّ عليه وللشافعي إال شافعي من ما" :اجلويإ املعايلو أبقال 
 . (1)."وأقاويله مذهبه نصرة   لتصانيفه  ؛منَّ الشافعي

 ،الةورع  دينال األصويل الفقيه احلافظ اإلمام: "وقال أبو احلسن عبد الغافر الفارسي رمحه اهلل
 اهلل عبد أيب احلاكم أصحاب كبار من، والضبط تقاناإل   أقرانه وفرد ،احلفظ   زمانه واحد

 أن إىل صباه من وحفظه ،احلديث كتب العلوم أنواع   عليه الزائد مث ،عنه واملكثرين احلافظ
 اشةتغل  مث ،واحلجاز ،واجلبال ،العراق إىل ورحل ،األصول   وشرع ،فيه وبرع وتفقه نشأ

   مجةع  ،أحد إليه يسبق مل مما جزء ألف من قريبا يبلغ لعله ما الكتب من وألف ،بالتصنيف
 وجةوه  وذكةر  ،والسقيم والصحيح ،احلديث علل وبيان ،والفقه احلديث علم بني تصانيفه
على وجه وقع مةن   بالعربي  يتعلق ما وشرح ،واألصول الفقه بيان مث ،األحاديث بني اجلمع

 ،لرباعتةه  ذلك   له والدعاء ،عليه الثناء األئم  والفقهاء من وأكثر ، ...قع الرضااألئم  مو

                                                 

 (. 15-28/14)، والسري (470ص)املنتخب من السياق ( 1)

 (. 10/164)، والسري (9/284)، واملنتظم (407ص)املنتخب من السياق ( 2)

 ، (266ص)انظر تبيني كذب املفتري ( 3)
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   مةتجمال  ،باليسةري  الدنيا من قانعا العلماء سرية على اهلل رمحه وكان ،وإفادته ،ومعرفته
  . (1)..."اهلل رمحه تو  أن إىل كذلك وبقي ،وورعه ،زهده

 ،ومسع الكةثري  ، ...ظا ، مجع بني معرف  احلديث وفقههكان إماما  فقيها  حاف: "وقال السمعاين
 ( 2)...."وصنف فيه التصانيف اليت مل يسبق إليها

 ومجع ،التصنيف حسن ،تقانواإل احلفظ   زمانه واحد وكان : "وقال ابن اجلوزي رمحه اهلل
 ،... احلسن الكثرية التصانيف وله ،الكثري ومجع ،سافرو... ،صولواأل ،والفقه ،احلديث علم

  .(1)..."زاهدا متعففا وكان
 ،والسةنن الصةغري   ،احلافظ اإلمام صاحب كتاب السنن الكبري : "وقال ابن نقط  رمحه اهلل

 ( 4)...."وغري ذلك ،وكتاب األدب ،ودالئل النبوة
... : "، وقةال "احلافظ العالم  الثبت الفقيه شيخ اإلسةالم  : "وقال احلافظ الذهيب رمحه اهلل

فينبغي  ،د تواليفه مثل اإلمام أيب بكرمن جّو قل ،ملكاغزيرة  ،هقي عظيم  القدرفتصانيف البي
، وقال بعدما أورد قول أيب املعايل اجلويإ   فضل .. "للعامل أن يعتإ هبؤالء سيما سننه الكبري

ولو شاء البيهقةي أن   ،أصاب أبو املعايل هكذا هو" :قلتالبيهقي على مذهب الشافعي قال 
وهلذا  ،ومعرفته باالختالف ،لسع  علومه ؛ه مذهبا جيتهد فيه لكان قادرا على ذلكيعمل لنفس

 شةيخ  العالمة   احلةافظ  اإلمام : "، وقال.."تراه يلوح بنصر مسائل مما صح فيها احلديث
 إىل يسبق مل كتبا وعمل ،وحفظه ،فهمه وقوة ،قصده حلسن علمه   له وبورك. ، ..خراسان
  . (5)." حتريرها

                                                 

  ،(266ص)، وتبيني كذب املفتري (181ص)انظر املنتخب من السياق ( 1)

 (. 1/119)األنساب ( 2)

 (. 0/242)املنتظم ( 3)

 (. 117ص)التقييد ( 4)

 (. 1/1112)، والتذكرة (178-10/161)السري ( 5)
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مث اشتغل بالتصنيف بعد أن صار أوحد زمانه وفارس َمْيدانةه،  : "بن السبكي رمحه اهللوقال ا
وأحذق احملدثني، وأحّدهم ذهنا ، وأسرعهم فهما ، وأجودهم قرحي  ، وبلغت تصانيفه ألف جزء 

 . (1).... "ومل يتهيأ ألحد مثلها
، ..قائم على نصرة املذهباحلافظ الفقيه األصويل الزاهد الورع ال: "وقال اإلسنوي رمحه اهلل

 (  2)...."حسن التصنيف ،وكان كثري التحقيق واإلنصاف
، ...األمصار سائر إىل الركبان هبا سارت اليت التصانيف له.. احلافظ الكبري: "وقال ابن كثري

، ...أصوليا حمدثا فقيها كان ،والتصنيف ،والفقه ،واحلفظ ،اإلتقان   زمانه أهل أوحد وكان
 املصةنفات  مةن  ذلك وغري  ،...فيها يدرك وال ،مثلها إىل يسبق مل نافع  كثرية أشياء ومجع
 العبةادة  كةثري  الدنيا من متقلال زاهدا وكان ،تداىن وال التسامى اليت املفيدة والصغار الكبار

 ( 1)..."والورع
   ودائرتةه ، ...أقرانةه  وفةرد  ،زمانه أوحد كاناإلمام البيهقي : "وقال الصفدي رمحه اهلل

 وخربتةه  ،حلذقةه  ؛فيهةا  تصريفه وحسن ،مروياته   له بورك لكن كبرية ليست احلديث
 . (4)..."والرجال باألبواب

كتب احلديث وحفظه من صباه، وبرع ... اإلمام احلافظ العالم : "وقال السيوطي رمحه اهلل 
 . (5)..."يها، وعمل كتبا  مل يسبق إل...واحلفظ ،والضبط ،وأخذ   األصول، وانفرد باإلتقان

                                                 

 (. 16-4/0)طبقات ابن السبكي ( 1)

 (. 1/190)طبقات اإلسنوي ( 2)

 (. 12/94)البداي  والنهاي  ( 3)

 ) (. الوا  بالوفيات ( 4)

 (. 452ص)طبقات احلّفاظ ( 5)
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 : المبحث السادس عقيدته

ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمي  اإلمام البيهقي ضةمن كبةار أئمة  أصةحاب أيب احلسةن      
 وقرأ علم الكالم علةى مةذهب   : "، وقال ابن السبكي   ترمجته لإلمام البيهقي(1).األشعري
 ي وموقفةه مةن   ، ورّجح الدكتور أمحد بن عطي  الغامدي   كتابه البيهق(2)...."األشعري

قةال عةن   : اإلهليات أن البيهقي كان أشعري العقيدة   غري ما موضع من كتابه فمن ذلك
أنه وإن كان أشعري العقيدة يتميز بطريق  خاص    عرض أدلته أشبه مةا تكةون   "البيهقي 

بطريق  السلف وإن كان خيتلف عنهم   االستنتاج ولذلك وافق السلف   إثبات بعض مةا  
فأما : "وقال أيضا عند كالمه على مؤلفات البيهقي   العقيدة، (1)."به من الصفاتأول أصحا

  العقيدة فقد كان صاحب معرف  واسع  باملذاهب املختلف  اليت تشعبت آراؤها واختلفةت  
فألف   ذلك املؤلفات العظيم ، اليت سار   تأليفها على طريق  احملدثني وإن كان ... أهواؤها

وإيضاحه ملسائل العقيدة قد رضي أن يكون املذهب األشعري هو السةائد علةى     تعليقاته 
آرائه، مع استقالله عن األشاعرة ببعض اآلراء   مسائل مهم  متبعا  طريق  السةلف فيهةا،   

إال أن البيهقةي  : "وقال أيضا ، (4)..."وراضيا  مبذهبهم كما سيتضح لنا ذلك   ثنا يا البحث
ري العقيدة كما سيتضح لنا ذلك فيما بعد إن شاء اهلل فإنةه سةلك   رمحه اهلل وإن كان أشع

منهجا  متميزا  يتسم حبب واضح وتفضيل أكيد لسلوك األدل  النقلي  الواردة إلثبات مسةائل  
العقيدة مع األخذ باألدل  العقلي  إىل جانت النقلي ، وذلك فيما للعقل فيه جمةال، كإثبةات   

   .(5).لي الوجود والوحداني  والصفات العق

                                                 

 (. 4/147)و(1/269)انظر جمموع الفتاوى ( 1)

 (. 16-4/0)طبقات ابن السبكي ( 2)

 (. 12ص)البيهقي وموقفه من اإلهليات ( 3)

 (. 50ص)البيهقي وموقفه من اإلهليات ( 4)

 (. 05ص)البيهقي وموقفه من اإلهليات ( 5)
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 :. مذهبه الفقهي: المبحث السابع

كان اإلمام البيهقي رمحه اهلل من أجل فقهاء املذهب الشافعي، والنصوص الدال  على ذلةك  
كثرية، فسأكتفي بذكر بعض ما يدل على ذلك، وأكرب ما يدل على ذلك إخباُر البيهقي عن 

ه من املذاهب الفقهي  األخرى وذكُره أسباب اختياره ملذهب اإلمام الشافعي دون غري ،نفسه
–أقوال كل واحد منةهم   -بتوفيق اهلل تعاىل–وقد قابلت : "... قال   معرف  السنن واآلثار

       مببلةغ علمةي مةن كتةاب اهلل      -يعإ األئم  املتبوعني الذين ذكرهم قبل بداي  هذا الكالم
، واحلالل واحلرام، واحلةدود  والنوافل ،مث مبا مجعت من السنن واآلثار   الفرائض ،عز وجل

اعا ، وأقواهم احتجاجا ، وأصّحهم قياسةا ،  بتوجدت الشافعي رمحه اهلل أكثرهم اواألحكام، ف
وأوضحهم إرشادا ، وذلك فيما صّنف من الكتب القدمي  واجلديدة   األصول والفروع بأبني 

ه من غري مناقضة  منةه   مث شّبه الفرع املختلف فيه باألصل املتفق علي... بيان، وأفصح لسان
أقواُلةه   -حبمد اهلل ونعمتةه -للبناء الذي أسسه، وال خمالف  منه لألصل الذي أصَّله فخرجت 

، فهذه األقوال منه رمحه اهلل تدل على اقتناعه مبذهب اإلمام (1)..."وفتاويه صحيح  ،مستقيم 
ن األدل  والرباهني، ويؤيد الشافعي رمحه اهلل واختياره له دون سائر املذاهب الفقهي  ملا قدمه م

ذلك أيضا  مصنفاته الكثرية اليت صنفها   نصرة املذهب الشافعي، حىت ذكر بعض أهل العلم 
 إال شةافعي  مةن  مةا  : "أنه كان جيتهد   نصر املذهب باستنباط األدل  كما قال اجلويإ

 مذهبةه  نصةرة    فهلتصةاني   منَّ الشافعي على له فإن البيهقي أمحد إال  منَّ عليه وللشافعي
، ويدل على كونه شافعي املةذهب  .."اإلمام البيهقي الشافعي: "، وقال الصفدي.."وأقاويله

عّد األئم  املترمجني للشافعي  اإلمام البيهقي   طبقات الشافعي  كابن السبكي واإلسنوي وابن 
 .  هداي  اهلل وغريهم

 :. مؤلفاته: المبحث الثامن

كما ذكةر  -إماما بارعا    التصنيف متصديا  له حىت بلغت تصانيفه  لقد كان اإلمام البيهقي
ومل يتهيأ ألحد مثلها، وال غرو إذ بدأ التصنيف   وقت  ،ألف جزء -ابن السبكي والصفدي

                                                 

 (. 1/211)معرف  السنن واآلثار ( 1)
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بدأ  هة فيكون عمره حني 104وقد ولد سن   (1) هة486مبكر من عمره حيث بدأه سن  
ملصنفات كلها وسأشري إىل ما وقفةت علةى   سن ، ولكنإ مل أقف على هذه ا 22التصنيف 

 : ذكره   مصنفاته من الكتب اليت ترمجت له مرتبا  هلا على حروف املعجم
واآلداب اإلسالمي  النبيل  اليت ينبغي على  ،وهو كتاب مجع فيه مجل  من األخالق: اآلداب -1

 . هماملسلم أن يتحلى هبا بينه وبني ربه، وبينه وبني أخوانه املسلمني وغري
والسيوطي وابن عبةد  ( 1)وابن كثري وابن حجر (2)نسبه له غري واحد ممن ترمجوا له كالذهيب

 . اهلادي وغريهم
طبع  بتحقيق حممةد عبةد القةادر عطةاء   سةن       : والكتاب مطبوع عدة طبعات منها

بتحقيق عبد القدوس بن حممد نذير سةن   : دار الكتب العلمي  بريوت، وأخرى( هة1486)
 .  مكتب  الرياض احلديث ( هة1487)
واألحاديث املتعلقة  بعةذاب    ،وهو كتاب مجع فيه البيهقي اآليات: إثبات عذاب القرب -2

 . القرب
 . (4)نسبه له حاجي خليف 

                                                 

 (. 1/190)نص على ذلك اإلسنوي   طبقاته ( 1)

أين إذا ذكرت من نسب الكتاب للمترجم له :   نسب  الكتب اليت سأذكرها سأسلك املنهج اآليت( 2)
دون ذكر مصدره، فهو   كتابه الذي ترجم له فيه وقد تقدم   بداي  ترمجته ذكر اجلزء والصفح  منه، 

له   كتابيه أذكر   أيهما نسب وإن كان ملن نسب الكتاب له كتابني أو أكثر كالذهيب مثال  وقد ترجم 
الكتاب للمترجم فيه، وإن كان من ينسب الكتاب إىل املؤلف   كتابه من غري أن يكون قد ترجم له فيه 

  . فإنإ أذكر مصدر ذكره فيه باجلزء والصفح  كما   اتمع املؤسس للحافظ وهكذا

 (. 2/05)اتمع املؤسس  (1)

 (. 1/18)كشف الظنون  (4)
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عن ( هة1481)طبع  بتحقيق شرف حممود القضاة سن  : والكتاب مطبوع عدة طبعات منها
  لنيل املاجستري من اجلامع  اإلسالمي  باملدين  دار الفرقان   األردن، وأخرى   رسال  جامعي

 . بتحقيق سعيد قطاش عن دار الكتب السلفي  القاهرة( هة1190)النبوي  سن  
وهو كتاب جيمع فيه أقوال اإلمام الشافعي   تفسري آيات األحكام مةن  : أحكام القرآن -1

 .  مواضع متفرق    كتبه
: وإمساعيل باشا، والكتاب مطبوع عدة طبعات منها ،(1)نسبه له ابن السبكي، وحاجي خليف 

مبصر، وثاني  بدار الكتب العلمية     ( هة1171)طبع  بتحقيق عبد الغإ عبد اخلالق سن  
 . بتحقيق حممد زاهد الكوثري( هة1195)بريوت سن  

 احلمد"..وهو كتاب مجع فيه مائ  حديث مرتب  على أربعني بابا  أوله : األربعون الصغرى -4
 ". هلل كفاه حقه اخل

وغريهم،  (2)نسبه له الذهيب   السري والتذكرة، وابن السبكي، وابن عبد اهلادي وابن حجر
بتحقيق حممد ( هة1487)عن دار الكتب العلمي  سن  : والكتاب مطبوع عدة طبعات منها

: الث ، وث(هة1480)بتحقيق أيب إسحاق احلويإ عن دار الكتاب العريب سن  : زغلول، ثاني 
 . بتحقيق حممد نور بن حممد أمني املراغي عن إدارة إحياء التراث اإلسالمي بقطر

 :. األربعون الكربى -5
 (4)وحةاجي خليفة    (1)نسبه له الذهيب   السري والتذكرة وابن عبد اهلادي وابن حجةر 

والكتاب مل يطبع بعد حسب علمي وله نسخ  مصةّورة مبكتبة  اجلامعة     . وإمساعيل باشا
، صّورت من نسخ  باملكتب  السليماني  (25وعدد أوراقه 079)سالمي  باملدين  املنورة برقم اإل

 . بتركيا
                                                 

 (. 1/28)كشف الظنون  1))

 (.579و2/566)اتمع املؤسس  (2)
 (. 2/165)اتمع املؤسس  (1)

 (. 1/51)كشف الظنون  (4)
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 : اإلسراء -6
هكذا نسبه له الذهيب   السري والصفدي وابن عبد اهلادي، و  التةذكرة للةذهيب كتةاب    

 . األسرى، و  هدي  العارفني كتاب األسرار
 . قاله األغظمي ومشهور حسن وال يعلم عن الكتاب شيئا  حسبما

وهو كتاب مجع فيه عقيدة أهل السن  واجلماع    أمسةاء اهلل تعةاىل   : األمساء والصفات -7
 . وصفاته

 . نسبه له الذهيب   السري والتذكرة، والصفدي وابن عبد اهلادي والسيوطي وغريهم
هد الكوثري سةن   طبع  السعادة مبصر بتحقيق حممد زا: والكتاب مطبوع عدة طبعات منها

بتحقيق عبد اهلل احلاشدي من مكتب  السوادي باململك  العربي  السعودي  : ، وثاني (هة1150)
 . بتحقيق عماد الدين حيدر( هة1485)بدار الكتاب العريب سن  : ، وثالث (هة1411)سن  

تاب وهو ك: االعتقاد واهلداي  إىل سبيل الرشاد على مذهب السلف أهل السن  واجلماع  -0
 . مجع فيه مسائل االعتقاد على مذهب أهل السن  واجلماع  -كما هو بني   امسه–

نسبه له باسم االعتقاد السمعاين   األنساب وياقوت احلموي وابن السبكي وإمساعيل باشةا  
 . ونسبه له باسم املعتقد الذهيب   السري والتذكرة (1)والروداين

  دار اآلفةاق  : ، وأخرى(هة1108)مبصر سن  طبع : والكتاب مطبوع عدة طبعات منها
  دار الفضةيل   : ، بتحقيق أمحد عصام الكاتب، وثالثة  (هة1481)اجلديدة ببريوت سن  

 . أبو العينني إبراهيم بتحقيق أمحد بن ( هة1428)بالسعودي  سن  
 وهو كتاب مجعه البيهقي للدفاع عن فصةاح  اإلمةام  : االنتقاد على الشافعي   اللغ  -9

واستعمال بعض الكلمات  ،ورد ما رماه به بعض خصومه من اخلروج على العربي  ،الشافعي
 . (2)  غري املألوف املعروف عند علماء اللغ 

                                                 

 (. 71ص)صل  اخللف ( 1)

 . مقدم  التحقيق (2)
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طبع  بدار اهلذيان بالرياض   السعودي  بتحقيق بدر الزمان : وطبع الكتاب عدة طبعات منها
بدار البخاري بريدة حتقيق : وثاني .   اللغ حممد النيبايل باسم الرد على االنتقاد على الشافعي 

 . عبد الكرمي بن حممد احلسن بكار/ د
وهو كتاب مجع فيه النصوص من الكتاب والسن    القضايا املتعلقة   : البعث والنشور -18

 ،من حيث اإلمياُن به وأشراط الساع  وما يكون عند قيامها من بعث الناس ،بالبعث والنشور
وغري ذلةك ممةا    ،واحلوض ،وامليزان ،وما جاء   احلساب ،وأهواهلا ،هاوحشرهم إىل موقف

 .    يتعلق بالبعث والنشور كما نص عليه   مقدم  هذا الكتاب
، (هةة 1486)نسبه له جل من ترجم له، والكتاب مطبوع بتحقيق عامر أمحد حيدر سن  

مع  اإلسةالمي  باملدينة    وحقق عبد العزيز راجي الصاعدي جزءا  منه لنيل الدكتوراه   اجلا
 (. هة1481)املنورة سن  

وهو كتاب مجع فيه غلط من نقل عةن الشةافعي   : بيان خطأ من أخطأ على الشافعي -11
 خالف احملفوظ عنه، والسبب   تأليفه سؤال بعض أهل العلم فألفه إجاب  لسؤاهلم عن ذلك، 

بتحقيق ( هة1482)ت سن  طبع  مؤسس  الرسال  ببريو: والكتاب مطبوع عدة طبعات منها
 (. هة1488)بتحقيق مال خاطر سن  : نائف الدعيس، وأخرى

خّرج فيه أحاديث كتاب األم للشافعي مع التعليق على سنده مبا : ختريج أحاديث األم  -12
 . فيه

 . له نسخ    دار الكتب املصري  القاهرة، ونسخ  خطي    شتربيت
وهي فوائد حديثية  انتخبةها   : سن أو األعظميقال مشهور ح: ختريج الكنجروذيات -11

 . البيهقي وخّرجها من حديث احلافظ أيب سعد حممد بن عبد الرمحن الكنجروذي
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، ومسةاه الكتةاين   الرسةال     (2)"فوائد البيهقي"، ومساه   الفتح (1)كذا مساه ابن حجر

 . (1)"األجزاء الكنجروديات"املستطرف  

 . وال أعلم عن الكتاب شيئا 
 : الترغيب والترهيب -14

 . نسبه له الذهيب   السري والتذكرة، والصفدي وابن عبد اهلادي وغريهم
 . وال أعرف عن طباع  الكتاب شيئا 

 ،وهي رسال  صغرية مجع فيه ما يتعلق خبامت النيب صلى اهلل عليه وسلم: اجلامع   اخلامت -15
 .  وصفته ،ونوعه

 . بتحقيق عمرو بن علي بن عمر( هة1487)طبعت   دار السلفي  باهلند سن  
وهو كتاب مجع فيه أنواع شعب اإلميان الةوارد ذكرهةا     : اجلامع   شعب اإلميان -16

شعب ،  77فبلغت عنده  ،فأراد مجع هذه الشعب ،"إن اإلميان بضع وسبعون شعب : "احلديث
ملنهاج   شعب اإلميةان  وسبب ذلك أن شيخه أبا عبد اهلل احلليمي مجع   ذلك كتابا  مساه ا

 . استفاد منه   تقسيمه هلذا كما بني ذلك   مقدمته
طبع جزء منها   اهلند حيدر : ونسبه له جل من ترجم له، والكتاب مطبوع عدة طبعات منها

عبد العلةي عبةد   / بعناي  الشيخ عزيز بيك، وطبع كامال  بتحقيق د( هة1191)آباد سن  
: وثالثة  (. هةة 1421هة و1480)الرياض السعودي  سن   احلميد حامد   مكتب  الرشد

 . بتحقيق حممد سعيد زغلول
هو كتاب مجع فيه ما ورد فيما يتعلق حبياة األنبياء   قبورهم : حياة األنبياء بعد وفاهتم -17

 .  بعد وفاهتم
                                                 

 (. 2/155)اتمع املؤسس  (1)

(2) (1/598 .) 

 (. 07ص) (3)
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 بتحقيق أيب عبد: وإمساعيل باشا، والكتاب مطبوع   عدة طبعات منها (1)نسبه له ابن حجر
/ ، وأخرى بتحقيةق د (هة1419)اجلليمي   مكتب  السن  بالقاهرة سن  عّباس  اهلل سيد بن

  : ، وثالثة  (هةة 1414)أمحد بن عطي  الغامدي   مكتب  العلوم واحلكم السعودي  سن  
  املطبع  احملمودي  بتحقيق حممةد  : ، ورابع (هة1419)مكتب  املعاهد العلمي  بالقاهرة سن  

 (. هة1157)اجني البوسنوي سن  بن حممد اخل
وهو كتاب مجع فيه املسائل الفقهي  اليت وقع فيها : اخلالفيات بني الشافعي وأيب حنيف  -10

 . اخلالف بني اإلمامني أيب حنيف  والشافعي رمحهما اهلل
والذهيب   السري والتذكرة والصفدي وابةن   (2)نسبه لنفسه املؤلف   كتابه السنن الكربى

وتوجد له نسخ    اهلند   مكتب  السريت، كما توجد لةه  . ادي والسيوطي وغريهمعبد اهل
نسخ  مبعهد املخطوطات جبامع  الدول العربي  مصّورة عن نسخ  أصلي  من مكتب  سليم أغا، 

 .   قسم فقه الشافعي مكتوب عليها اجلزء الثاين( 94)وأخرى بدار الكتب املصري  برقم 
  دار الصةميعي  ( هةة 1414)ق مشهور حسن آل سلمان سن  وطبع منه جزءان بتحقي

 الرياض، 
طبع هذا املختصر ( هة696)واختصره أمحد بن فرج اللخمي اإلشبيلي الشافعي املتوىف سن  

مكتب  الرشد وشةرك  الريةاض،   ( هة1417)بتحقيق ودراس  عبد الكرمي ذياب عقل سن  
 . األزهري إبراهيم قيق عالء هة بتح1/1428بدار الكتب العلمي  بريوت ط: وأخرى

 : الدعوات الصغري -19
 . نسبه له السمعاين   األنساب
 . وال أعرف عن الكتاب شيئا 

                                                 

 (. 1/127)اتمع املؤسس  (1)

(2) (1/12 .) 
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وهو كتاب مجع فيه ما ورد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم من األدعي  : الدعوات الكبري -28
وانه من طلبة   وذلك استجاب  لطلب أحد إخ ،اليت دعا هبا أو علمها أحد أصحابه بأسانيده

 . العلم
نسبه له السمعاين   األنساب، والذهيب   السري والتذكرة وابن عبد اهلادي وإمساعيل باشةا  

 . مقتصرين على تسميته بكتاب الدعوات
، ومنه نسخ  (46)وتوجد منه نسخ  خطي  مبعهد املخطوطات حبيدر آباد اهلند عدد أوراقه 

 (. 646)  املنورة برقم مصّورة   اجلامع  اإلسالمي  باملدين
 (. هة1489)وطبع جزء منه بتحقيق بدر البدر   الكويت سن  

وهو كتاب مجع فيه ما ورد من معجزات النيب صلى اهلل عليه وسلم الةيت  : دالئل النبوة -21
 ،وبيان أمسائه وصفاته ،تدل على رسالته، وبعض سريته صلى اهلل عليه وسلم من حيث مولده

وغري ذلك مما يتعلق مبعرفته صلى اهلل عليه وسلم كما نص على ذلةك   ،تهووقت وفا ،وعمره
 .      مقدمته

نسبه له السمعاين   األنساب، والذهيب   السري والتذكرة، وابن حجر والصفدي وابن عبد 
 . اهلادي والسيوطي وغريهم

يق عبد ، وجزء منه أيضا  بتحق(هة1198)وطبع جزء من الكتاب بتحقيق السيد صقر سن  
، وله طبع  أخةرى بةدار   (هة1109)الرمحن عثمان   مكتب  السلفي  باملدين  املنورة سن  

بةدار الكتةب العلمية  بةريوت سةن       : ، وثالث (هة1109)النصر للطباع  القاهرة سن  
 . عبد املعطي أمني قلعجي/ بتحقيق د( هة1485)

لبيهقي على أيب حممد اجلويإ والةد  وهي رسال  انتقد فيه ا: رسال  إىل أيب حممد اجلويإ -22
يتقيد فيه مبا ورد من احلديث " احمليط"وكان اجلويإ أراد تصنيف كتاب أمساه  ،إمام احلرمني

فوقع للبيهقي نسةخ    ،عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من غري أن يتعصب ملذهب معني
لك رسال  إىل اجلةويإ  وكتب بذ ،فوقف فيه على أوهام حديثي  كثرية ،من الكتاب املذكور
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: وشكر للبيهقي صنيعه ذلك وقال ،خيربه بذلك، فلما وصلت الرسال  إىل اجلويإ فرح بذلك
 . هذه برك  العلم، مث ترك ما كان صمم عليه

 . ، وبروكلمان(1)نسبه له ابن حجر
 (. هة1420)طبع بدار البشائر اإلسالمي  بريوت سن  

ل  كتبها البيهقي إىل السلطان الذي كةان يضةطهد   وهي رسا: رسال  إىل عميد امللك -21
 . األشاعرة، وطلب منه التوقف عن ذلك

-188ص)نسبه له ابن عساكر، وبروكلمان، وهذه الرسال  بنصها   تبيني كذب املفتةري  
180 .) 
وهي رسال  رد فيها على أمحد بن عبةد اهلل بةن خملةد    : رسال    حديث اجلويباري -24

وبني كذبه، وأنه من الوضاعني، وأنه ال يصح ما يرويه من حديث عبةد  اجلويباري اهلروي، 
اهلل بن سالم، وأن الصحيح الثابت عن ابن سالم أنه سأل النيب صلى اهلل عليه وسلم ثةالث  

 . كما قاله اجلويباري" األلف مسأل "مسائل فقط، وليس عن 
ومنه صورة   معهةد  ( 1127)توجد هلا نسخ  خطي    مكتب  السلطان أمحد الثالث برقم 

 . املخطوطات
 : الرؤي  أو إثبات الرؤي  -25

 . نسبه لةه الةذهيب   السةري، والتةذكرة، وابةن عبةد اهلةادي، وإمساعيةل باشةا         
أن له نسخ  خطي    مكتب  حممد حسني ( 6/211)ذكر بروكلمان   تاريخ األدب العريب 

 . وهو تصحيف   امسه: هور حسنقال مش" رسال    الرواي "حبيدر آباد إال أنه مساه 
 : الزهد الصغري -26

، والسيوطي، وإمساعيةل، باشةا باسةم    (2)نسبه له الذهيب   السري، والتذكرة، وابن حجر
 ". الزهد"

                                                 

 (. 1/120)س اتمع املؤس (1)

 (. 1/129)اتمع املؤسس  (2)
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 . وال أعلم عن الكتاب شيئا 
 . هو كتاب مجع فيه األخبار الواردة   الزهد وما يتعلق به: الزهد الكبري -27

 .األنساب، وبروكلمان نسبه له السمعاين  
( هةة 1480)وطبع الكتاب   مؤسس  الكتب الثقافي  بريوت ودار احلنان بةريوت سةن    

تقي الدين الندوي اتمع الثقا  أبةو  / بتحقيق د: بتحقيق الشيخ عامر أمحد حيدر، وأخرى
 (. هة1425)ظيب سن  

دات، واملعةامالت،  وهو كتاب مجع فيه ما يتعلق باألحكام   العبةا : السنن الصغرى -20
واحلدود، وغري ذلك ليكون نرباسا  للمسلم   أمور دينه بعدما وضع كتابا  خمتصرا    العقائد، 

 . وهبما يكون املسلم على بين  من أمور دينه عقيدة وحكما 
وبني األعظمي أن هذا الكتاب كتاب مستقل للبيهقي، وليس ملّخصا  من السنن الكربى كما 

الناس، وأنه صّنفه بعد بعدما صنف كتابا  آخر   العقيدة؛ ليكون الكتابان وهم   ذلك بعض 
جامعا  ملا حيتاجه املسلم من أمور دينه عقيدة وأحكاما ، وأشار األعظمي أيضا  وكذا مشةهور  
حسن إىل أن بروكلمان وهم حينما جعل هذا الكتاب وكتاب معرف  السنن واآلثةار كتابةا    

 (. 6/211)دب العريب له واحدا  كما   تاريخ األ
نسبه له جل من ترجم له، وطبع الكتاب عدة طبعات منها اجلزء األول منه طبةع بتحقيةق   

بتحقيق ( هة1412)هبجت يوسف محد   العراق، وطبع كامال    دار الكتب العلمي  سن  
" املنة  الكةربى  "عبد السالم عبد الشا  وأمحد قباين، وكذلك طبع كامال  مع شرحه باسم 

 . ، وطبع كامال أيضا  بتحقيق عبد املعطي قلعجي(هة1422)لألعظمي   مكتب  الرشد سن  
ويعترب هذا الكتاب من أهم وأشهر مؤلفات البيهقي مدحه به أكثر من : السنن الكربى -29

بعدما أورد الرؤيا اليت رآها البيهقي، ورأى غريه   : ترجم له فمن ذلك قول الذهيب   السري
د قل من جّو ،غزيرة ملكا ،فتصانيف البيهقي عظيم  القدر ،قلت هذه رؤيا حق: "..قالاملنام 

، وقال بعةدما  .."فينبغي للعامل أن يعتإ هبؤالء سيما سننه  الكبري ،تواليفه مثل اإلمام أيب بكر
وثالثهما  ،لقد صدق الشيخ عز الدين: "أورد قول العّز بن عبد السالم   حملى ابن حزم قلت
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ما صّنف   علم احلةديث مثلةه هتةذيبا ،    : "وقال ابن السبكي (1).."ن الكبري للبيهقيالسن
وهو كتاب مجع فيه األحاديث، واآلثار الواردة   أدل  األحكام مرتب    (2).."وترتيبا ، وجودة

 .  على األبواب الفقهي 
هلنةد وقامةت   نسبه له جل من ترجم له، وطبع الكتاب كامال بدائرة املعارف العثمانية  با 

 . بتصويره دار الفكر
 : وألمهي  هذا الكتاب عمل عليه العلماء خمتصرات منها

 (. هة744ت" )ابن خالق الدمشقي"بن علي املعروف بة إبراهيم اختصره  -
عمل فيةه  " املهذب   اختصار السنن الكبري"باسم ( هة740ت)واختصره اإلمام الذهيب  -

ج  أكثر األحاديث فيه، وطبع الكتاب كةامال    دار  الذهيب على حذف أسانيده وبيان در
بتحقيق دار املشكاة للبحث العلمي بإشراف متيم ياسر بن ( هة1422)الوطن الرياض سن  

 . إبراهيم 
املنهج املبني   بيان أدلة   "ومساه ( هة974ت)واختصره كذلك عبد الوهاب الشعراين  -

 ". مذهب اتتهدين
فةتح  "ومساه ( هة1161ت)بيب بن عبد اهلل بن أمحد الشنقيطي واختصره أيضا  حممد ح  -

 (. هة1488)وطبع الكتاب ببريوت سن  " اإلله
كتابا  اعترض، ورد فيةه  ( ت " )ابن التركماين"وصنف عالء الدين املارديإ املعروف بة  -

 اجلةوهر "على بعض املسائل واألحاديث عند البيهقي   الكربى، وناقشه   بعضها، ومساه 
 . ، وهو مطبوع على هامش السنن الكربى"النقي   الرد على البيهقي

ترجيح اجلةوهر  "وخلص زين الدين قاسم ابن قطلوبغا احلنفي كتاب اجلوهر النقي، ومساه  -
 . ، ورتبه على حروف املعجم، ومل يكمله"النقي

                                                 

 (. 191و160-10)السري  (1)
 (. 4/9)طبقات ابن السبكي  (2)
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واستخرج زوائده على الكتب الست  أمحد بةن أيب بكةر شةهاب الةدين البوصةريي       -
 . ، وهو الذي أقوم بتحقيقه ودراسته"الفوائد املنتقي"  كتاب مساه ( هة048ت)

 :  فضائل الصحاب  -18
 . نسبه له الذهيب   السري، وياقوت احلموي   معجم البلدان، وإمساعيل باشا

 .  وال أعلم عن الكتاب شيئا 
 : فضائل األوقات -11

 . والسيوطي، وغريهم (1)ري، وابن حجرنسبه له السمعاين   األنساب، والذهيب   الس
 . وال أعلم عن الكتاب شيئا 

وهو كتاب مجع فيه ما ورد   حكم قراءة املأموم خلف إمامه   : القراءة خلف اإلمام -12
 . الصالة

نسبه له إمساعيل باشا، وبروكلمان، وطبع الكتاب بعناي  تلطةف حسةني   اهلنةد سةن      
حممد سعيد بن بسيوين زغلول   دار الكتةب العلمية    وطبع أيضا  بتحقيق (. هة1115)

 (. هة1485)بريوت سن  
وهو كتاب مجع فيه اآليات، واألحاديث، واآلثار الواردة فيمةا  : كتاب القضاء والقدر -11

 . يتعلق بالقضاء والقدر
، وابن حجر، وتوجد له نسخ  مبكتب  الشهيد علةي  "كتاب القدر"نسبه له السمعاين باسم 

ورق ، ومنه نسخ  مصّورة ( 118)  ( 1400)من املكتب  السليماني  باسطنبول برقم باشا ض
 (. 044)مبكتب  اجلامع  اإلسالمي  باملدين  املنورة برقم 

املبسوط ويقال له املبسوط من خمتصر املزين، ويسمى أيضا  نصوص اإلمام الشةافعي،   -14
ومجع كالم الشافعي، ونصوصه بعد أن وهو كتاب تتبع فيه، : ويسمى أيضا  أحاديث الشافعي

                                                 

 (. 2/255)اتمع املؤسس  (1)
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رأى   الكتب اختالف النصوص املنسوب  إىل اإلمام الشافعي دون تثبت، فجمع هذا الكتاب 
 .   سبيل معاجل  ذلك

 . نسبه له السمعاين   األنساب، والذهيب   السري، والتذكرة، والصفدي، وغريهم
 . نسخ  منه   بودلياناأن ( 6/212)ذكر بروكلمان   تاريخ األدب العريب 

وهو كتاب وضعه كمقدم  لكتابه السنن الكربى  فيه بيةان  : املدخل إىل السنن الكبري -15
 . فضل العلم وأهله، وما ينبغي أن يتصف به أهل العلم من اخلصال

 . نسبه له الذهيب   السري والتذكرة، والصفدي، والسيوطي، وإمساعيل باشا، وغريهم
ق حممد ضياء الرمحن األعظمي مبكتب  أضواء السلف بالرياض مرتني األوىل طبع الكتاب بتحقي

 (. هة1428، والثاني  سن  (هة1484)سن  
وهو مقدمة  لكتةاب   : املدخل لكتاب دالئل النبوة، ومعرف  أحوال صاحب الشريع  -16

 . دالئل النبوة له
باجلامع  اإلسالمي  باملدين  أوراق، ومنه نسخ  ( 0)توجد له نسخ  باملكتب  األمحدي  حبلب   

، (111)، وأخرى فيها مصّورة عن دار الكتب الظاهري  بدمشق بةرقم  (762)املنورة برقم 
 . وهو مطبوع مع دالئل النبوة

 : خمتصر دالئل النبوة -17
ومنه نسخ  مصّورة باجلامع  اإلسالمي  ( 124)توجد له نسخ  بدار الكتب الظاهري  صفحاته 

 (. 2241و2210)ة برقم باملدين  املنور
وهةو  : "وهذا أيضا  من أنفس كتب البيهقي قال عنه السةبكي : معرف  السنن واآلثار -10

، وهو كتاب خّرج فيه ما احتج به الشافعي رمحه .."كتاب نفيس ال يستغإ عنه فقيه شافعي
ري معتمد اهلل من األحاديث باألسانيد   األصول، والفروع، وما رواه الشافعي مستأنسا  به غ

عليه، أو ما حكاه لغريه جميبا  عنه، مع نقل ما وجده من كالمه على األخبار باجلرح والتعديل، 
 .   والتصحيح والتعليل كما أشار لذلك   مقدمته
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نسبه له جل من ترجم له، وطبع الكتاب عدة طبعات طبع اجلزء األول منه اتلس األعلةى  
، وطبةع كةامال      (هة1109)لسيد أمحد صقر سن  للشئون اإلسالمي  بالقاهرة بتحقيق ا

عبةد  / بتحقيق سيد كسروي حسن، وطبع كامال  أيضا  بعناية  د ( هة1412)بريوت سن  
املعطي أمني قلعجي نشره اجلامع  اإلسالمي  كراتشي باكسان، ودار قتيب  دمشق بريوت، ودار 

 . الوعي حلب القاهرة، ودار الوفاء املنصورة القاهرة
 : اقب اإلمام أمحد بن حنبلمن -19

 . نسبه له الذهيب   السري والتذكرة، وابن عبد اهلادي، وإمساعيل باشا
 . مل أقف على شيء   وصفه

وهو كتاب مجع فيه ترمج  شامل  لإلمام الشافعي مةن حيةث   : مناقب اإلمام الشافعي -48
يُفه، واعتراُف علماء دهره بفضله، مولُده، ونسُبه، وتعّلمُُُه، وتعليُمه، وتصّرُفه   العلم، وتصان

وما يستدل به على كمال عقله، وزهده   الدنيا، وورعه، واشتهاره خبصال اخلري، ومكةارم  
 . األخالق كما أشار لذلك   مقدمته

نسبه له الذهيب   السري والتذكرة، والصفدي، وابن عبد اهلادي، وغريهم، والكتاب مطبوع 
 . بتحقيق السيد أمحد صقر( هة1191)رة سن    مكتب  دار التراث بالقاه

 :.  شمائله ووفاته: المبحث التاسع

كان اإلمام البيهقي رمحه اهلل عاملا  فقيها  زاهدا  ورعا  يرضى بالقليل، فنال بأدبه وصمته قبةل  
كان البيهقي : "علمه مكان  عند أهل العلم، فكانوا يوّقرونه، وجيّلونه، قال عبد الغافر الفارسي

، ولذا طلب منه أهل نيسةابور  .."وورعه ،ال   زهدهمتجّم ،ى سرية العلماء قانعا باليسريعل
االنتقال إليهم من بيهق لسماع احلديث منه، فلّبى طلبهم، وعقدوا له جملسا ، وحضره األئم  

 . والعلماء، وتكاثر عليه الطلب ، ومسعوا منه كتبه، وجلبت إىل العراق والشام
تو  رمحةه اهلل بعةد    شهر مجادى األوىل سن  مثان ومخسني وأربع مئ من  عاشرو  اليوم ال

مرض   نيسابور عندما سافر إليه للتدريس غريبا  عن مسقط رأسه بيهق، فغسةل هنةاك،   
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، بعد رحل  علمي  مميَّزة ومفيدة، وكان عمره حني فنقل ودفن ببيهق ،وعمل له تابوتوكفن، 
 .  رمح  واسع ، وجزاه على ما قدم لإلسالم والعلم خريا تو  أربعا  وسبعني سن  فرمحه اهلل
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 :. الفصل الثاني ترجمة موجزة للمؤلف البوصيري وتشتمل على تسعة مباحث

 :. اسمه ونسبه ومولده: المبحث األول

العّبةاس   بن قامياز بن عثمان بن عمر أبةو  -ككبري–أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل بن َسليم 
 (. 1)القاهري الشافعيالبوصريي الكناين 

مل ختتلف املصادر اليت ترمجت للبوصريي بأن والدته   احملرم سن  اثنتني وسةتني وسةبعمائ    
 (. 1)، وزاد السخاوي   العشر األوسط من احملرم(2)بأبوصري من الغربي  مبصر

 :. نشأته العلمية: المبحث الثاني

 حياته العلمي    صغره ونشأته، بل وحىت عن تفاصيل يمل تسعفنا املصادر اليت ترمجت للبوصري
  كربه، وكل ما ذكر عن نشأته أنه حفظ القرآن على الشيخ عمر بن الشيخ عيسى، وأنةه  
بعد ما حفظ القرآن عليه قرأ عليه امليقات، مث رحل لطلب العلم كما كان العادة عند العلماء 

دة من شيوخ تلك البلدان، فرحل إىل أهنم إذا أفادوا من شيوخ بلدهم رحلوا إىل غريها لالستفا
مبشورة شيخه الشيخ عمر بن الشيخ عيسى، وبعد طلب الرضا من أبيه طاع  لةه،  –القاهرة 

أن  -واهلل أعلم–ومل تذكر املصادر عنه رحل  أخرى غريها ولعل السبب   ذلك  -وطلبا  لربه
جالء الذين كان يرحل إليهم القاهرة كانت   ذلك الوقت قلع  علمي  زاهرة مليئ  بالعلماء األ

القرآن وعلومه، واحلديث وعلومه، والفقه وأصوله، وعلوم اللغ ، وغريها من .   مجيع الفنون
                                                 

، وتبصةري  (412-0/411)وإنباء الغمر ( 2/121)انظر ترمجته   درر العقود الفريدة للمقريزي ( 1)
، وحسةن  (252-1/251)، والضوء الالمع (56-55ص)، معجم الشيوخ البن فهد (2/692)املنتبه 

، وهدية  العةارفني   (570ص)، وطبقات احلّفاظ (179ص)، وذيل تذكرة احلّفاظ (1/161)احملاضرة 
-7/211)، وشةذرات الةذهب   (1/118)، ومعجم املةؤلفني  (1/184)واألعالم ( 1/124-125)

جه   الدراسات احلديثية   واإلمام شهاب الدين البوصريي ومنه(. 127ص)، والرسال  املستطرف  (214
 (40-29ص)

 (. 1/118)، ومعجم املؤلفني (1/184)، واألعالم (1/251)الضوء الالمع  (2)
 (. 1/251)الضوء الالمع  (3)
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العلوم األخرى، والناظر إىل شيوخ البوصريي يدرك ذلك جليًّا، فسمع فيها عن مجاع  مةن  
 .-سأذكرهم   املبحث الثالث إن شاء اهلل–العلماء 

ولد بأبوصري من الغربي ، ونشأ هبا، فحفظ القرآن، وجوده ببوصري : "خاويو  نشأته قال الس
على الشيخ عمر بن الشيخ عيسى، وقرأ عليه امليقات، وانتفع بلحظه ودعائه، مث انتقل بإشارته 

 (. 1..")بعد استرضاء والده إىل القاهرة، فأخذ الفقه عن النور األدمي 

 :. شيوخه: المبحث الثالث

ادر اليت ترمجت للبوصريي غري القليل من شيوخه الذين تلقةى العلةم عنةهم،    مل تذكر املص
 : وسأذكر الذين وقفت على مساعه منهم مرتبا  أمساءهم على حروف املعجم

 التنوخي كامل بن علوان بن سعيد بن املؤمن عبد بن الواحد عبد بن أمحد بن إبراهيم  -1
 (. 2()هة088ت) القاهرة نزيل الشامي مث األصل البعلي

 ،الكثري عليه قرأت مسموعاته من بكثري وتفرد، ..شيخ اإلقراء، ومسند القاهرة: "قال احلافظ 
 (. 1")طويال  والزمته

 بالرسام املعروف املؤذن الدمشقي يوسف بن إبراهيم  بن صديق بن حممد بن إبراهيم  -2
 (. 4()هة086ت)

 فةأكثروا  ،مسموعاته ثبت هومع حلب إىل، وقد رحل ..الرجال من الدنيا مسند: "قال عنه
 ( 5")به وانتفعوا ،عنه

                                                 

 (. 1/251)الضوء الالمع  (1)

 (.. 179ص)، وذيل طبقات احلّفاظ (1/251)، والضوء الالمع (1/190)ترمجته   إنباء الغمر  (2)
 (. 1/190)مر إنباء الغ( 3)

 (. 1/115)، ودرر العقود الفريدة للمقريزي (5/157)ترمجته   إنباء الغمر  (4)
 (.  5/157)إنباء الغمر  (5)
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أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني أبو زرع  ويل الدين الكردي الرازيةاين العراقةي مث    -1

 ( 1()هة026ت)املصري الشافعي 

اإلمام الفقيةه األصةويل   : "، وقال السوطي(2..")اإلمام احلافظ شيخ اإلسالم: "قال احلافظ 
 ( 1..")املتقن

لي بن حممد بن حممد بن علي أبو الفضل شهاب الدين الكناين العسقالين مث أمحد بن ع -4
 ( 4()052ت)املصري الشافعي 

، قةال  (5..")، وشهد له أعيان شهوده بةاحلفظ ..شيخي إمام األئم : "قال عنه السخاوي
شيخ اإلسالم، وإمام احلفاظ   زمانه، وحافظ الديار املصري ، بل حافظ الةدنيا  : "السيوطي

 (. 6..")، وبرع   احلديث، وتقدم   مجيع فنونه..قا ، قاضي القضاةمطل

عبد الرمحن بن حممد بن علي بن عبد الواحد بن يوسف بن عبد الرحيم أبو هريرة بن  -5
 (7()هة019ت)النقاش الدّكايل األصل مث املصري 

 مع روفباملع واألمر ،التذكري وحسن ،الرأي وجودة ،اللهج  بصدق واشتهر: "قال احلافظ 
، ...والعامة   اخلاص  عند وجاه  له وصارت ،وقصصه خطبته   بالوعظ والصدع ،الصرام 

                                                 

 (. 575ص)، وطبقات احلّفاظ (1/116)، والضوء الالمع (0/21)إنباء الغمر : ترمجته   (1)

 (. 0/21)إنباء الغمر   (2)
، وشذرات (179ص)، وذيل طبقات احلّفاظ (1/251)لالمع ، والضوء ا(575ص)طبقات احلّفاظ  (3)

 (.  7/211)الذهب 

 (. 579ص)، وطبقات احلّفاظ (48-4/16)ترمجته   الضوء الالمع  (4)

 (.4/16)الضوء الالمع  (5)

 (. 579ص)طبقات احلّفاظ  (6)

 (. 7/212)، وإنباء الغمر (2/90)ترمجته   ذيل التقييد (  )
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 عارفةا  شأنه على مقبال منزله   اإلقام  كثري املساكني على مفضاال ملبسه   يقتصد وكان
 (. 1..")ودنياه دينه بأمر

فضل زين الدين أبو ال إبراهيم عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن  -6
 (. 2()هة086ت)املراين العراقي األصل الكردي 

 (. 4..")احلافظ اإلمام الكبري الشهري: "، وقال السيوطي(1..")حافظ العصر: "قال احلافظ 

علي بن أمحد بةن أيب بكةر بةن عبةد اهلل أبةو احلسةن األدمةي الشةافعي           -7
 (. 5()011ت)املصري

   وشةارك  ،وأعاد ،وأفىت ،ودرس ،وأفاد ،وشغل ،وتنبه ،كثريا واشتغل: "... قال احلافظ 
 (. 6..")والتقشف والسكون ،املتني الدين مع كثريا مصر أهل به وانتفع ،الفنون

أبةو   يب بكر بن عمر بن صاحل احلافظ نور الةدين أيب بكر بن سليمان بن أعلي بن  -0
 (. 7()هة087ت)احلسن اهليثمي املصري الشافعي 

 ( 0")صاحلا خريا ، احلفظ للمتون واآلثاركان كثري: "قال عنه الفاسي

                                                 

 (. 7/212)إنباء الغمر  (1)

 (.  578ص)، وطبقات احلّفاظ (5/178)، وإنباء الغمر (2/186)ترمجته   ذيل التقييد  (2)

 (. 5/178)إنباء الغمر  (3)

 (. 578ص)طبقات احلّفاظ  (4)

 (.  5/161)، والضوء الالمع (6/249)ترمجته   إنباء الغمر  (5)
 (. 1/251)، والضوء الالمع (6/249)إنباء الغمر  (6)
-572ص)، وطبقةات احلّفةاظ   (5/256)، وإنباء الغمر (218-2/229)رمجته   ذيل التقييد ت ( )

571 .) 
 (. 2/218)ذيل التقييد  (8)
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 ،الشيخ خدم  من يضجر وال يسأم ال اخلري أهل   حمبا دينا خريا لينا هينا انك: "وقال احلافظ
 مجاعة   من خصوصا لألذى االحتمال كثري اخلري كثري الفطرة سليم وكان ،احلديث وكتاب 
 (.  1..")الشيخ

 جنةم  القاضي سبط الدمشقيأبو احلسن  علي بن اتد أيب بن حممد بن حممد بن علي -9
 (. 2()هة088ت. )الصائغ بابن ويعرف الدمشقي الدين

 (. 1..")خبطه ينسخ ذاكرا الذهن ثابت التسميع على صبورا كان: "قال احلافظ 

عمر بن رسالن بن نصري بن صاحل بن شهاب بن عبد احلق بن حممد بن مسافر  -18
الشةافعي   اين العسةقالين األصةل مث املصةري   الكنسراج الدين أبو حفص الُبْلقيإ 

 (. 4()هة085ت)

 ووفور ،بفضله ويعترف إال العلماء من أحد به جيتمع ال كان، ..شيخ اإلسالم: "قال احلافظ 
 (. 5..")ذهنه وحدة ،علمه

 (. 6..")اإلمام العالم  شيخ اإلسالم احلافظ الفقيه البارع ذو الفنون اتتهد: "وقال السيوطي

 (. 7()هة027ت)عيسى بن عمر السمنودي الشافعي  عمر بن  -11

 (. 0..")كان فقيها  ذا معرف  بالفرائض وامليقات، مع الصالح والزهد: "قال السخاوي

                                                 

 (. 5/256)إنباء الغمر  (1)
 (. 0/622)، وشذرات الذهب (1/487)، وإنباء الغمر (219-2/210)ترمجته   ذيل التقييد  (2)
 (. 1/487)إنباء الغمر  (3)
 (. 569ص)، وطبقات احلّفاظ (5/187)، وإنباء الغمر (2/210)  ذيل التقييد  ترمجته (4)
 (. 5/187)إنباء الغمر ( 5)

 (. 569ص)طبقات احلّفاظ  (6)

 (. 6/112)ترمجته   الضوء الالمع  ( )
 (. 6/112)الضوء الالمع  (8)
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 املصةري  الةدين  تقةي  حةامت  بةن  أمحةد  بةن  حممد بن أمحد بن حممد -12
 (. 1()هة791ت)

 (. 2")وأفاد ،وحدث، ..بالشريفي  درس بالفقه عارفا كان: "قال احلافظ 

 مجاع  ابن اهلل سعد بن إبراهيم  بن حممد بن العزيز عبد بن بكر أيب بن حممد -11
 (. 1()هة019ت) الدين بدر بن الدين عز بن الدين شرف ابن الدين عز

 وبقيةت  ،وحده أم  صار حىت فاتقنه املعقول إىل ومال ،بالعلم مشتغال نشأ : "..قال احلافظ
 . (4..")ذلك   عليه عياال كلها البلد طلب 

. احلنفةي  الةدين  بةدر  الدمشةقي  مث املقدسةي  مقلد بن حممد بن حممد -14
 (. 5()هة081ت)

 (. 6..")وأفىت ،ودرس ،واملعقول ،والعربي  ،الفقه   برع: "قال احلافظ

يوسف بن إمساعيل بن يوسف بن إمساعيل بن يوسف بن إمساعيل بن عمةر   -15
 (. 7()هة021ت) مجال الدين بن العماد األنصاري اخلزرجي الساعدي األنبايب

 مث ،جةدا  وأكثر ،واألصول ،والعربي  ،الفقه   وقرأ ،شيوخنا عن الكثري أخذ: "قال احلافظ
 (. 0..")واعتقدوه ،الناس وأحبه بأنباب  أبيه بزاوي  انقطع

 

                                                 

 (. 0/565)هب ، وشذرات الذ(1/149)، والدرر الكامن  (1/96)ترمجته   إنباء الغمر  (1)
 (. 1/96)إنباء الغمر  (2)
 (.  174-7/171)، والضوء الالمع (7/248)إنباء الغمر : ترمجته   (3)

 (. 7/248)إنباء الغمر   (4)

 (. 9/68)، وشذرات الذهب (1/18/22)، والضوء الالمع (4/141)ترمجته   إنباء الغمر  (5)
 (. 4/141)إنباء الغمر   (6)
 (. 9/217)، وشذرات الذهب (18/182)، والضوء الالمع (7/484)اء الغمر ترمجته   إنب ( )
 (. 7/484)إنباء الغمر  (8)
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  .:تالميذه: المبحث الرابع

، ولعل السةبب    مل تذكر املصادر اليت وقفت عليها لترمج  البوصريي رمحه اهلل شيئا  عن تالميذه
أنه ال يذكر له جمالس علم وتدريس   هذا الشأن، ومل يكن مشهورا  بالتدريس  -واهلل أعلم–ذلك 

فكتب عّني : "..والتحديث، بل كان مشهورا  حبسن اخلط والنسخ، واالشتغال به، ولذا قال احلافظ
، ومل يزل ..واألجزاء مث أكب على نسخ الكتب احلديثي ... لسان امليزان، والّنكت على الكاشف

كان كثري السكون، والتالوة، : ".. وقال السخاوي( 1..")مكباًّ على االشتغال والنسخ إىل أن مات
، ومل (2..")، وحدث باليسةري ..والعبادة، واالجنماع عن الناس، واإلقبال على النسخ، واالشتغال

 : أقف إال على ذكر اثنني ممن مسعوا منه ومها
 .   (1) (هة066ت)أمحد بن أيب بكر أبو الفتح البوصريي ابنه حممد بن  -1

 . (4) "الصو ، اإلمام، الزاهد: "قال عنه ابن العماد
  .  (5) وهو الذي بيض كتاب أبيه حتف  احلبيب بعده، وذكر السخاوي أنه على خلل كثري منه فيه

فضل العلةوي الشةافعي   حممد بن حممد بن حممد بن بن حممد بن عبد اهلل بن فهد التقي أبو ال -2
 (.  6()هة071ت)املكي املشهور بابن فهد 

متيز   هذا الشأن، وعرف العايل والنازل، وشارك   فنون األثر، وكتب خبطةه  : "قال السخاوي
وتصةدى لإلمسةاع،   ... صار املعول   هذا الشأن ببالد احلجاز قاطبة  ... الكثري، ومجع اتاميع

 (.  7...")  وقته عند غريهواجتمع له من الكتب مامل يكن 

                                                 

 (. 412-0/411)إنباء الغمر  (1)
 (. 252-1/251)الضوء الالمع  (2)

 (. 9/451)، وشذارت الذهب (6/296)ترمجته   الضوء الالمع ( 1)

 (. 9/451)شذرات الذهب ( 4)

 (. 1/252)مع انظر الضوء الال( 5)

 (.201-9/201)ترمجته   الضوء الالمع  (6)
 (. 201-9/201)الضوء الالمع  ( )
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 :. ء العلماء عليهمنزلته العلمية وثنا: بحث الخامسالم

لقد أثىن أهل العلم على البوصريي بعبارات خمتلف ، وجّلها تنصب على كثرة عبادته، وحسن 
كما سبق -تصانيفه، واشتغاله بعلم احلديث وجهوده   نسخ الكتب واألجزاء احلديثي  حيث 

مل يكن مشهورا  بالتحديث، ولكنه كان مشهورا  بالنسخ وحسن اخلط، فأظهر  -اإلشارة إليه
إبداعه   ذلك امليدان حيث نسخ كتب مشاخيه مثل احلافظ ابن حجر كما نص على ذلك، 
وصنف لنفسه التصانيف احلسن  كما ستأيت اإلشارة إىل ذلك   املبحث اخلامس، فمن أقوال 

 : أهل العلم   الثناء عليه
 (.  1...")، أفاد، وخّرج، وعإ باحلديث...الشافعي احملدث: "ملقريزيقال ا

الشةيخ  : "، وقال(2")، وله ختاريج وفوائد بارك اهلل فيه...صاحبنا الفاضل: ".. وقال احلافظ
، ومل ..، وكان كثري السكون، والعبادة، والتالوة، مع حدة اخللق، مجع أشياء...شهاب الدين

 (.  1..")والنسخ إىل أن ماتيزل مكبا على االشتغال 
 -يعإ ابن حجةر –، وكذا الزم شيخنا ...وكثرت عنايته هبذا الشأن: ".. وقال السخاوي

مث بعده إىل أن مات حىت كتب عنةه مةن    -يعإ العراقي–قدميا    حياة شيخهما املذكور 
، وال ...لفاضل، وقرأ عليه أشياء، ووصفه بالشيخ املفيد الصاحل احملدث ا...تصانيفه اللسان و

خربة له بالفن كما ينبغي، ولكنه كان كثري السكون، والتالوة، والعبادة، واالجنمةاع عةن   
الناس، واإلقبال على النسخ، واالشتغال مع حدة   خلقه، وخطه حسن مع حتريف كثري   

 (. 4...")املتون واألمساء

                                                 

 (. 2/121)درر العقود الفريدة للمقريزي  (1)

 (. 2/692)تبصري املنتبه  (2)

 (. 412-0/411)إنباء الغمر  (3)

  (.252-1/251)الضوء الالمع  (4)
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ّرج، وألةف تصةانيف   مسع الكثري، وحّدث، وخ... احملدث شهاب الدين: "وقال السيوطي
 (. 1..")حسن 

 (. 2")من حفاظ احلديث: ".. وقال الزركلي

 :. عقيدته: المبحث السادس

مل أقف على شيء جترح به عقيدة البوصريي رمحه اهلل، واألصل   علماء اإلسةالم سةالم    
 . االعتقاد، ويؤيده تزكي  العلماء له كما مّر

 :. مذهبه الفقهي: المبحث السابع

 : صريي رمحه اهلل على مذهب اإلمام الشافعي   الفروع، ويدل على ذلك أمور منهاكان البو
وكتبه أمحةد  : "... نص هو بنفسه على ذلك   آخر كتابه الذي أحققه اآلن حيث قال -1

 .." بن أيب بكر بن إمساعيل بن سليم بن قامياز بن عثمان بن عمر البوصريي الكناين الشافعي
يضا  غري واحد ممن ترجم له كالسخاوي   الضوء الالمع، وعمةر  أنه نص على ذلك أ -2

رضا كحال    معجم املؤلفني، وابن العماد   شذرات الذهب، والزركلةي   األعةالم،   
 . والكتاين   الرسال  املستطرف ، وغريهم

 :. مؤلفاته: المبحث الثامن

مفيدة ومتميزة، أثةرى بةه   لقد ترك البوصريي ذخرية علمي  طيب  متمثل    مؤلفات جيدة 
املكتبات اإلسالمي ، وكانت تصانيفه حسن  مع وجود بعض التحريفات   املتون واألسةانيد  

كما نّص على ذلك السخاوي، وكما سيتبني بعض ذلك أثناء حتقيق اجلزء الذي معةي إن  -
وقال  ،(1..")وخطه حسن مع حتريف كثري   املتون، واألسانيد: "..قال السخاوي -شاء اهلل

                                                 

 (. 179ص)اظ ، وذيل تذكرة احلّف(570ص)طبقات احلّفاظ  (1)

 (. 1/184)األعالم  (2)
 (. 252-1/251)الضوء الالمع  (3)
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، وهذه املؤلفات اليت وقفت على ذكرها عند مةن  (1")وألف تصانيف حسن : "..السيوطي
 : ترجم له مرتبا  على حروف املعجم

وهو كتاب مجع فيه البوصريي األحاديث اليت : إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة -1
ن أيب شيب ، وإسةحاق بةن   وهم أبو داود الطيالسي، واب-زادها أصحاب املسانيد العشرة 

راهويه، وأمحد، ومسدد بن مسرهد، وأيب بكر عبد اهلل بن الزبري احلميدي، وحممد بن حيىي بن 
على  -أيب عمر العدين، وعبد بن محيد، واحلارث بن حممد بن أيب أسام ، وأيب يعلى املوصلي

 . الكتب الست  كما نص عليه   مقدم  هذا الكتاب، ورتبه على األبواب
طبع  بدار الوطن الرياض سةن   : سبه له جل من ترجم له، وطبع الكتاب عدة طبعات منهان
: ، وثاني إبراهيم بتحقيق دار املشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو متيم ياسر بن ( هة1428)

بتحقيق عادل سعد والسيد حممود بةن إمساعيةل،   ( هة1419)مبكتب  الرشد الرياض سن  
 . علمي    اجلامع  اإلسالمي  باملدين  املنورةحّقق   رسائل : وثالث 

وهو كتاب مجع فيه من مسند الفةردوس  : حتف  احلبيب بالزوائد   الترغيب والترهيب -2
وغريه كتابا  جعله ذيال  على الترغيب والترهيب للمنذري، وتو  قبل تبييضه وهتذيبه، فبيضه 

طبتةه أن يقتفةي أثةر األصةول       من مسودته ولده على خلل كثري فيه، فإنه ذكر   خ
 (. 2)اصطالحه، وسرده ومل يوف بذلك، بل أكثر من إيراد املوضوعات، وشبهها بدون بيان

 . نسبه له جل من ترجم له
قسةم  –والكتاب توجد له نسخ  خطي  كما   الفهرس الشامل للتراث العريب املخطةوط  

 (. 125رقم1/148)احلديث الشريف وعلومه ورجاله 
منتقى حتف  احلبيب "باختصار الكتاب شهاب الدين أمحد بن حممد القسطالين، ومساه  وقد قام

، وطبع هذا املختصر   دار الطالئع القاهرة مصةر  "للحبيب مبا زاد على الترغيب والترهيب
 . بتحقيق مربوك إمساعيل

                                                 

 (. 179ص)، وذيل تذكرة احلّفاظ (570ص)طبقات احلّفاظ  (1)
 (. 1/252)، والضوء الالمع (0/412)انظر إنباء الغمر  (2)
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 . جزء   خصال تعمل قبل الفوت فيمن جيري عليه بعد املوت -1
الضوء الالمع، وله نسخ  خطي    مكتب  سليم آغا الوطني  بأسةكدار   نسبه له السخاوي  

 . كما   الفهرس الشامل للتراث العريب( ورق 174)خمطوطات مكتب  أمري خواجه كمانكش 
وهو كتاب مجعه فيمن اخةتلط مةن رواة   : رفع الشك باليقني   تبيني حال املختلطني -4

  .(2) فهد، وابن (1)احلديث كما نص عليه املقريزي
 (. 4)و  خمتصر إحتاف السادة املهرة( 1)نسبه لنفسه البوصريي   مصباح الزجاج 

 .  ومل أعرف عن الكتاب شيئا 
وهو الكتاب الذي أقوم بتحقيقه، وسيأيت الكالم عليه عند : فوائد املنتقي لزوائد البيهقي -5

 . دراس  الكتاب إن شاء اهلل تعاىل
وهو كتاب مجع فيةه  : ق يوم القيام  أنه احتجم وأمر باحلجام فيما ورد عن شفيع اخلل -6

وبعد فسألإ بعض إخواين أن أمجع لةه  : "األحاديث الواردة   احلجام  حيث قال   املقدم 
مما ورد من احلديث   احلجام  تكون   أي عضو، و  أي يوم، وبيان رجال احلةديث    

 . (5...")الصح  والضعف، فأجبتهم إىل سؤاهلم
نسبه له السخاوي   الضوء الالمع، وطبع الكتاب بدار إيةالف الدولية  الكويةت سةن      

  . بتحقيق حممد بن محد محود النجدي( هة1410)
  .(7) ، وابن فهد(6) كتاب   املدلسني، نسبه له املقريزي -7

                                                 

 (. 2/124)درر العقود الفريدة  (1)
 (. 56ص)معجم الشيوخ (  2)

(3) (1/242 .) 

(4) (2/140 .) 
 (. 41ص.. )فيما ورد عن شفيع اخللق (5)

 (. 2/121)دررالعقود الفريدة ( 6)

 (. 56ص)معجم الشيوخ (  )
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خلةرية  وهو اختصار لكتاب إحتاف ا: خمتصر إحتاف السادة املهرة بزوائد املسانيد العشرة -0
املهرة، وقد اختصره مؤلفه بناء على طلب بعض أخوانه فحذف أسانيده، واقتصر فيه علةى  

 . (1)ذكر الصحايب أو التابعي   اآلثار واألحاديث املرسل ، كما نص عليه   مقدمته
 . بتحقيق سيدي كسروي حسن( هة1417)وطبع الكتاب بدار الكتب العلمي  ببريوت سن  

وهو كتاب مجع فيه األحاديث اليت زادها ابن ماجه :  زوائد ابن ماجهمصباح الزجاج    -9
 . على الكتب اخلمس  كما صّرح بذلك البوصريي   مقدمته
  دار الكتب احلديثة  شةارع   : نسبه له جل من ترجم له، وطبع الكتاب عدة طبعات منها

طبع  : وثاني  عّزت علي عطي ،/ بتحقيق موسى بن حممد علي ود( هة1485)القاهرة سن  
طبع : باعتناء الشيخ حممد خمتار حسني، وثالث ( هة1414)دار الكتب العلمي  ببريوت سن  

عوض / وهي رسال  علمي  مبرجل  الدكتوراة بتحقيق د( هة1425)  اجلامع  اإلسالمي  سن  
 . بن أمحد الشهري

رفعةت  / ذلك د كما أن له حاشي  على كتاب حتف  التحصيل أليب زرع  العراقي ذكر -18
واملخطوط الذي اعتمدنا عليه   حتقيق هةذا  : "فوزي   حتقيقه لكتاب حتف  التحصيل فقال

، وأضاف رواة كةثريين علةى   …الكتاب كتبه حمدث كبري هو أمحد بن أيب بكر البوصريي
  . (2) "هامش الكتاب

حكةيم  ومث  كتاب نسب إىل البوصريي خطأ وهو كتاب زوائد نةوادر األصةول لل   :تنبيه
، ولعل ذلك وهم فإن املشهور أن (1/125)الترمذي نسبه له إمساعيل باشا   هدي  العارفني 

زوائد نوادر األصول للسيوطي وليس للبوصريي، فقد صّرح به السيوطي ضمن مصةنفاته    
 (.  172ص)، وكذا ذكره الكتاين   الرسال  املستطرف  (1/142)كتابه حسن احملاضرة 

 
 

                                                 

 (.1/19)خمتصر إحتاف السادة املهرة  (1)
 (. 6ص)مقدم  حتقيق كتاب حتف  التحصيل ( 2)
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 :. شمائله ووفاته: عالمبحث التاس

كان البوصريي رمحه اهلل كثري السكون، والتالوة، والعبادة، وكان مقبال  على العمل جاّدا  فيه مةع  
  (1)قل  ذات اليد، وفقره كما نص على ذلك احلافظ والسخاوي

-1/251)الضوء الالمةع   -كما ذكره السخاوي–و  وقت الزوال من يوم األحد السابع عشر 
من شهر اهلل احملرم سن  أربعني ومثامنائ  تو   -كما نص عليه احلافظ–ليل  الثامن عشر أو   ( 252

البوصريي رمحه اهلل بعد أن خدم أمته بقلمه وعلمه، وبذل جهده ليكون من محل  سن  رسةول اهلل  
 صلى اهلل عليه وسلم، ورافعي رايته، وكان له من العمر يوم وفاته مثان وسبعون سن ، فجةزاه اهلل 

 . خريا ورمحه رمح  واسع 

 :. دراسة موجزة عن كتب الزوائد: الفصل الثالث

 :. ويشتمل على أربع  مباحث 

 :. التعريف بعلم الزوائد: المبحث األول

زاد يزيد َزْيدا  ِزْيدا  ِزيادة فهو زاِئٌد، والزيادة النمو وخالف النقصان، : مجع زائد يقال: الزوائد لغ 
  . (2) د والزوائد أي الزياداتيقال هذا كثري الزياي

 : الزوائد اصطالحا 
إن الناظر هلذا العلم جيد أن أوائل من صنفوا فيه مل يذكروا له تعريفا ، وإمنا كانوا يذكرون شروطهم 

 : لعملهم ذلك، والذي يفهم منه تعريف هذا العلم، ومن األمثل  على ذلك
مةا  : "... ار   معرض ذكره لشرطه   كتابهقال اهليثمي رمحه اهلل   مقدم  كتابه كشف األست

ومثةل  ( 1)"زاد فيه على الكتب الست  من حديث بتمامه، وحديث شاركهم   أصله، وفيه زيادة
 . هذا الكالم له   مقدم  جممع البحرين، واملقصد العلي، وغريمها من كتبه   الزوائد

                                                 

 (. 252-1/251)، الضوء الالمع (412-0/411)انظر إنباء الغمر  (1)
 (.199-1/190)لسان العرب ، (7/177)العني ( 2)

 (. 1/5)كشف األستار ( 1)
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فقد استخرت اهلل الكرمي الوهاب   إفراد " :وقال البوصريي رمحه اهلل   مقدم  إحتاف اخلرية املهرة
أو أحدها  ، فإن كان احلديث   الكتب الست ..على الكتب الست ... زوائد مسانيد األئم  احلفاظ

من طريق صحايب واحد مل أخرجه إال أن يكون احلديث فيه زيادة عند أحد املسانيد املذكورة 
من طريق صحابيني فأكثر وانفرد أحد ، وإن كان احلديث ..تدل على حكم فأخرجه بتمامه

املسانيد بإخراج طريق منها أخرجته، وإن كان املنت واحدا ، وأنبه عقب احلديث أنه   الكتب 
  . (1).."الست  أو أحدمها من طريق فالن مثال

كل حديث ورد عن صةحايب مل خيرجةه   : "وقال احلافظ رمحه اهلل   مقدم  املطالب العالي 
 (. 2")ن حديثه، ولو أخرجوه أو بعضهم من حديث غريهاألصول السبع  م

هو  -حسبما وقفت عليه–مث تعاقب العلماء بعدهم، فكان أقدم من تعرض لتعريف  الزوائد 
ومنها كتب الزوائد أي األحاديث الةيت  : "الكتاين، وذلك   الرسال  املستطرف  له حيث قال
 ( 1")يزيد هبا بعض كتب احلديث على بعض آخر معني

إن هذا التعريف منه رمحه اهلل هو تعريف لكتب الزوائد كما نص عليه، ولذا فإن من جةاءوا  
بعده حاولوا ذكر تعريف هلذا العلم من طريق النظر   شروط من صنفوا   هذا الفن قبلهم 
كاهليثمي، وابن حجر، والبوصريي، وغريهم ليتخلصوا إىل تعريف علمي جامع هلذا الفةن،  

تعريفات اليت ذكروها، وحاول كل منهم الدفاع عن تعريفه بشةرحه لةه،   لذلك اختلفت ال
 : وذكر حمترزاته، وغري ذلك، وتعقب بعضهم على بعض فمن هؤالء

علم يتناول إفراد األحاديةث  "هو : خلدون األحدب   كتابه علم زوائد احلديث قال  -1
يث كتب األصول الست  أو الزائدة   مصنف ُرويت فيه األحاديث بأسانيد مؤلِّفه على أحاد

                                                 

 (. 1/11)إحتاف اخلرية املهرة ( 1)

 (. 1/189)املطالب العالي   (2)
 (. 172ص)الرسال  املستطرف   (1)
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بعضها من حديث بتمامه ال يوجد   الكتب املزيد عليها، أو هو فيها عن صحايب آخةر، أو  
 (. 1")من حديث شارك فيه أصحاب الكتب املزيد عليها أو بعضهم وفيه زيادة مؤثرة عنده

عضها، وهذا التعريف فيه شيء، وهو أنه حصر الزوائد على أحاديث كتب األصول الست  أو ب
 . مع أن الزوائد   احلقيق  قد يكون   غريها

: عبد السالم علوش   كتابه علم زوائد احلديث دراس  ومنهج ومصنفات قةال هةو   -2
 (. 2")احلديث الذي   لفظه زيادة أو نقص، أو اختالف مفيد، أو املروي عن صحايب آخر"
: ا وأمهيتها وسبل خدمتها قال هوحممد عبد اهلل أبو صعيليك   كتابه كتب الزوائد نشأهت -1
كل حديث تفرد به صاحب كتاب معني عن كتاب آخر معني بتمامه، أو زيادة   مةنت أو  "

   (1) "سند حديث شاركه فيه، وهذه الزيادة توجب معىن جديدا 
هو تعريف أبو صعيليك الشتماله علةى زيةادة    -واهلل أعلم-ولعل أقرب تعريف   نظري 

 . يعا ، ولتناوله الكتب الست  وغريهاالسند واملنت مج

 :. تاريخ ونشأة التأليف في فن الزائد: المبحث الثاني

إن علم الزوائد من فنون احلديث اليت مل يبتدأ التأليُف فيه إال متأخرا    القرن الثامن اهلجري 
املتةوىف  حتديدا ، وأول من صنف   هذا الفن هو احلافظ مغلطاي بن َقليج الَبْكَجري احلنفي 

صنف كتابه زوائد ابن حبان كما سيأيت الكالم عليه   املبحث القةادم إن  ( هة760)سن  
شاء اهلل تعاىل فكان بتأليفه هذا الكتاب أول من صنف   هذا الباب مث توالت التآليف فيةه  
بعده، وكان ملدرس  احلافظ العراقي دور الريادة   ذلك، وكان هلم اليد الطوىل   التصنيف 
فيه، ويعترب أوسع من صنف فيه هو احلافظ اهليثمي، وذلك بتشجيع مةن شةيخه احلةافظ    
العراقي، وإشارته له بذلك كما ذكر احلافظ ابن حجر حني ترجم للهيثمي   كتابه اتمةع  

مث أشار عليه الشيخ جبمع األحاديث الزائدة   مسند أمحد على الكتب : "املؤسس حيث قال
                                                 

 (. 12ص)علم زوائد احلديث  (1)
 (. 17ص)علم زوائد احلديث دراس  ومنهج ومصنفات  (2)

 . خدمتها كتب الزوائد نشأهتا وأمهيتها وسبل( 1)
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تصرف   ذلك، وأعانه بكتبه، فكتبها مْسوّدة، مث بيضةها وحّررهةا   الست ، وأرشده إىل ال
الشيخ، وخرج   جملدين كثري اجلدوى، مث حّبب إليه هذا التخريج، فخّرج زوائةد مسةند   

( 1...")البزار، مث املوصلي، مث الطربانيات، مث مجع اجلميع   كتاب واحد حمذوف اإلسةانيد 
تابه جممع الزوائد الذي مجع فيه ما أشار إليه احلةافظ  وقد نبه اهليثمي على ذلك   مقدم  ك

 ،البزار بكر وأيب ،املوصلي يعلى وأيب ،أمحد اإلمام مسند زوائد مجعت كنت فقد وبعد: "آنفا 
 بن الرحيم عبد الفضل أبو الدين زين... وشيخي سيدي يل فقال، ...الثالث  الطرباين مومعاج
 باب   منها باب كل أحاديث جتتمع لكي ؛سانيدهاأ واحذف التصانيف هذه امجع.. العراقي
 تسةهيله  تعةاىل  اهلل وسألت ،إليه مهيت صرفت بذلك إيّل إشارته رأيت فلما  ،هذا من واحد

 (. 2..")جميب قريب إنه به النفع تعاىل اهلل وأسأل ،عليه واإلعان 
أمحد شهاب الةدين  مث تواىل التأليف واجلمع   هذا الفن تبعه   ذلك تلميذه وتلميذ شيخه 

البوصريي، فصنف فيه تصانيف نافع ، مث ألف فيه أيضا  من تالميذ العراقي احلافظ ابن حجر 
العسقالين، فصنف فيه تصانيف جيدة ونافع  كانت هذه بداي  التأليف   هذا العلم، وُصنِّف 

ذلك فيمةا  فيه العديد من املصنفات من ذلك الوقت إىل وقتنا هذا وسيأيت ذكر املصنفات   
 . تعاقب من العصور إن شاء اهلل تعاىل   املبحث الثالث

 :. المؤلفات في الزوائد: المبحث الثالث

تتابع التأليف   علم الزوائد منذ نشأته   القرن الثامن اهلجري إىل وقتنا احلاضر، وفيما يلي 
علةى حةروف   ذكر هذه املصّنفات مرتب  على وفيات مؤلفيها، ومرتبا  مؤلفات كل مؤلف 

 : املعجم إن كانت له مؤلفات كثرية   هذا الفن
زوائد ابن حبان على الصحيحني للحافظ عالء الدين ُمُغْلطاي بن قلةيج بةن عبةد اهلل     -1

 (. 1()هة762ت)البكجري احلنفي 
                                                 

 (. 2/261)اتمع املؤسس  (1)

 (. 1/7)جممع الزوائد  (2)

 (. 565-564ص)ترمجته   طبقات احلّفاظ  (1)
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 (. 166ص)، والسيوطي   ذيل طبقات احلافظ (119ص)نسبه له ابن فهد   حلظ األحلاظ 
 . ب شيئا ، ومل يذكره من صنف   هذا الفنوال يعرف عن الكتا

البدر املنري   زوائد املعجم الكبري للحافظ علي بن أيب بكر نور الدين أبو احلسن اهليثمي  -2
 (. 1()هة087ت)

 . وهو كتاب مجع فيه زوائد املعجم الكبري للطرباين على الكتب الست 
  (.2)نسبه له ابن فهد والكتاين   الرسال  املستطرف 

 . وال يعرف عن الكتاب شيئا 
 بغي  الباحث عن زوائد مسند احلارث للهيثمي أيضا   -1

على الكتب السةت ،  ( هة202ت)وهو كتاب مجع فيه زوائد مسند احلارث بن أيب أسام  
 . ورتبه على األبواب مع ذكر أسانيد املؤلف

دين  املنورة طبعته مركةز  وقد حقق الكتاب   رسال  دكتوراه قدم إىل اجلامع  اإلسالمي  بامل
خدم  السن    اجلامع  املذكورة بالتعاون مع جممع امللك فهد لطباع  املصحف الشريف طبع 

 (. هة1411)سن  
 غاي  املقصد   زوائد املسند للهيثمي أيضا   -4

وهو كتاب مجع فيه زوائد أمحد على الكتب الست ، ورتبه على األبواب مع ذكةر أسةانيد   
بتحقيق خةالف  ( هة1421)لكتاب مطبوع   دار الكتب العلمي  بريوت سن  املؤلف، وا

 . حممود عبد السميع
 كشف األستار عن زوائد مسند البزار للهيثمي أيضا   -5

علةى  " البحر الزخار"املسمى ( هة292ت)وهو كتاب مجع فيه زوائد مسند أيب بكر البزار 
املؤلف، والكتاب مطبةوع   مؤسسة     الكتب الست ، ورتبه على األبواب مع ذكر أسانيد

                                                 

 . تقدم موضع ترمجته عند الكالم على شيوخ البوصريي (1)

 (. 172ص)، والرسال  املستطرف  (248ص)حلظ األحلاظ  (2)
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بتحقيةق  ( هة1484)والثاني  سن  ( هة1199)الرسال  بريوت   طبعتني األوىل منها سن  
 .  حبيب الرمحن األعظمي

 جممع البحرين   زوائد املعجمني للهيثمي أيضا   -6
ت ، ورتبه وهو كتاب مجع فيه زوائد املعجم األوسط والصغري كالمها للطرباين على الكتب الس

على األبواب مع ذكر أسانيد املؤلف، والكتاب مطبوع   مكتب  الرشةد الريةاض سةن     
 . بتحقيق عبد القدوس بن حممد نذير( هة1411)
 جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي أيضا   -7

غاي  املقصد وكشف األستار واملقصد : وهو كتاب مجع فيه بني كتب استخرج زوائدها وهي
البدر املنري وجممع البحرين وعمل فيه على حذف أسانيدها مع بيان درج  األحاديث العلي و

 . من حيث القبول والرد
 املقصد العلي   زوائد أيب يعلى املوصلي للهيثمي أيضا   -0

على الكتب الست ، ورتبه ( هة781ت)وهو كتاب مجع فيه زوائد مسند أيب يعلى املوصلي 
بتحقيق نةايف هاشةم   ( هة1482)ع طبع  هتام  جدة سن  على األبواب، والكتاب مطبو

 .  الدعيس وهي رسال  دكتوراه مقدم  إىل اجلامع  اإلسالمي 
 موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان للهيثمي أيضا   -9

صحيح البخاري وصةحيح  –وهو كتاب مجع فيه زوائد صحيح ابن حبان على الصحيحني 
تاب مطبوع   دار الثقاف  العربي  بريوت ودمشق سن  ، مع ذكر أسانيد املؤلف، والك-مسلم

 . بتحقيق حسني سليم أسد الداراين( هة1411)
إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة لإلمام أمحد بن أيب بكةر شةهاب الةدين     -18

 (.  1).(هة048ت)البوصريي 
 . فلرياجع هناكرسال  من ال( 46ص)لى هذا الكتاب   ترمج  البوصريي وقد تقدم الكالم ع

                                                 

 . البحث قمت بترمج  مستفيض  له   الفصل الثاين من هذا (1)



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 5  

 فوائد املنتقي لزوائد البيهقي للبوصريي أيضا   -11

 . وهذا الكتاب هو موضوع حبثنا هذا وسنفّصل القول فيه   الفصل الرابع إن شاء اهلل تعاىل

 مصباح الزجاج    زوائد ابن ماجه للبوصريي أيضا   -12

 . من الرسال ( 47ص) يتقدم الكالم على هذا الكتاب أيضا    ترمج  البوصري

زوائد األدب املفرد للبخاري للحافظ أمحد بن علي بن حجر أبو الفضةل العسةقالين    -11

 (. 1()هة052ت)

 . وهو كتاب مجع فيه زوائد األدب املفرد على الكتب الست 

 (. 2)نسبه له عبد احلي الكتاين

 . وال يعرف عن الكتاب شيئا 

 حجر أيضا  زوائد مسند أمحد بن منيع البن -14 

، وذكر عبد السالم علوش أن ابن حجر أضةافه إىل  (4)وشاكر عبد املنعم( 1)نسبه له الكتاين

 . املطالب العالي  اآليت ذكره

 . وال أعرف عن الكتاب شيئا 
                                                 

 . تقدم موضع ترمجته عند الكالم على شيوخ البوصريي (1)

 (. 1/114)فهرس الفهارس واألثبات  (2)
 (. 171ص)الرسال  املستطرف   (1)
 (. 424ص)ابن حجر العسقالين ودراس  مصنفاته  (4)
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 زوائد مسند احلارث بن أيب أسام  البن حجر أيضا   -15
 . ب الست  ومسند اإلمام أمحدوهو كتاب مجع فيه زوائد مسند احلارث بن أيب أسام  على الكت

أن ابن حجر ( 1)، وذكر عبد السالم علوش(2)شاكر عبد املنعم( 1)نسبه له عبد احلي الكتاين
 . أضافه إىل كتابه املطالب العالي 

 خمتصر زوائد مسند البزار البن حجر أيضا   -16
يثمي وزاد زوائده وهو كتاب مجع فيه زوائد أيب بكر البزار على الكتب الست  الذي ذكره اهل

على مسند اإلمام أمحد، ورتبه على األبواب وتكلم على بعض األحاديث ببيان درجتها مةن  
حيث القبول والرد، والتزم إيراد كالم اهليثمي الذي ذكره، والكتاب مطبةوع   مؤسسة    

 . بتحقيق صربي عبد اخلالق أبو ذر( هة1412)الكتب الثقافي  بريوت سن  
 لي  بزوائد املسانيد الثماني  البن حجر أيضا  املطالب العا -17

اليت خّرج زوائد أصحاهبا البوصريي   إحتةاف  –وهو كتاب مجع فيه زوائد املسانيد العشرة 
على الكتب الست  ومسند اإلمام أمحد، وكان العدد عنده مثاني ؛ ألن مسند ابن  -اخلرية املهرة

مسند أيب يعلى هلا رواي  رواية  خمتصةرة   راهويه مل يقف إال على قدر النصف فقط منه، و
ورواي  مطول  فالبوصريي خرج زوائد الرواي  املختصرة، وأما احلافظ فإنه يذكر زوائد الرواي  
: املطول ، ورتبه على األبواب مع ذكر أسانيد مؤلفيها، والكتاب مطبوع عدة طبعات منةها 

، إبةراهيم  وياسر بن عّباس  بتحقيق غنيم بن( هة1410)طبع    دار الوطن الرياض سن  
سعد / بتحقيق د( هة1419)وطبع  أخرى   دار العاصم  الرياض ودار الغيث الرياض سن  

 . بن ناصر الشثري
 (. 4()هة911ت)زوائد شعب اإلميان للبيهقي جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي  -10

                                                 

 (. 1/114)فهرس الفهارس واألثبات  (1)

 (. 424ص)ابن حجر العسقالين ودراس  مصنفاته  (2)

 (. 272ص)علم الزوائد  (1)

 (. 144-1/115)ترمجته   حسن احملاضرة له  (4)
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 ( 2)وعبد احلي الكتاين (1)نسبه له الكتاين
 . شيئا وال نعرف عن الكتاب 

 زوائد نوادر األصول للحكيم الترمذي للسيوطي أيضا   -19
 (. 4)وعبد احلي الكتاين( 1)نسبه له الكتاين

 . وال أعرف شيئا  عن هذا الكتاب
 زوائد تاريخ بغداد على الكتب الست  للدكتور خلدون حممد سليم األحدب  -28

  تارخيه على الكتب الست  مع  وهو كتاب مجع فيه األحاديث اليت زادها اخلطيب البغدادي
ذكر أسانيد املؤلف، مع الكالم على كل إسناد وبيان حاله، والكتاب مطبوع   دار القلةم  

 (. هة1417)دمشق سن  
إجناز الوعود بزوائد أيب داود على الكتب اخلمس  أليب عبد اهلل سيد بةن كسةروي    -21

 . حسن
مع ذكر أسانيد املؤلف، والكتاب مطبةوع    مجع فيه ما زاده أبو داود على الكتب اخلمس  

 (. هة1419)دار الكتب العلمي  سن  
 . إسعاف الرائي بأفراد وزوائد سنن النسائي على الكتب اخلمس  للسيد كسروي حسن -22

مجع فيه زوائد سنن النسائي على الكتب اخلمس ، والكتاب مطبوع بدار الكتةب العلمية    
 (. هة1419)بريوت سن  

د األدب املفرد على الصحيحني أليب عبد الرمحن حممد بن حممود بةن مصةطفى   زوائ -21
 األسكندري 

                                                 

 (. 172ص)الرسال  املستطرف   (1)
 (. 2/1816)فهرس الفهارس واألثبات  (2)

 (.172ص)الرسال  املستطرف   (1)
 (. 2/1817)فهرس الفهارس واألثبات  (4)



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 61 

مجع فيه زوائد األدب املفرد على صحيحي البخاري ومسلم، والكتاب مطبوع بدر ابن حزم 
 . هة1/1421ط

 التصريح بزوائد اجلامع الصحيح للترمذي حملمود نصار  -24
ب وال من مقدمته هو زوائد الترمذي على أي الكتب، والكتاب مل يذكر مؤلفه من اسم الكتا

 . هة1/1421وهو مطبوع بدار الكتب العلمي  ط
اإلمياء إىل زوائد األمايل واألجزاء زوائد األمايل والفوائد واملعاجم واملشةيخات علةى    -25

 . الكتب الست  واملوطأ ومسند اإلمام أمحد لنبيل سعد الدين جّرار
 . هة1/1420أضواء السلف طوالكتاب مطبوع مبكتب  

 إطالق املقعد بسماع زوائد األدب املفرد  -26
 إيقاظ النائم لسماع زوائد مكارم األخالق  -27
 تشنيف اآلذان لسماع زوائد ابن حبان  -20
 .  كشف النقاب عن زوائد مسند الشهاب -29
 نفح املواسم من زوائد أيب عبد اهلل احلاكم  -18
 ئد فوائد متام وبل الغمام من زوا -11

كل هذه الكتب املذكورة لعبد السالم حممد علوش نّص على أهنا   انتظار الطباع  إال األخري 
 . فإنه مل يكتمل بعد

 : ومث  كتب نسبت إىل علم الزوائد وليست منها وهي
 . زوائد احللي  أليب نعيم -
ائد وإمنا قام اهليثمي بترتيب زوائد فوائد متام كالمها للهيثمي فإهنما ليسا من باب علم الزو -

 . أحاديث هذين الكتابني على األبواب
وليس من فن الزوائةد  ( هة079ت)زوائد سنن الدارقطإ لزين الدين القاسم بن قطلوبغا  -

 . الذي حنن بصدد احلديث عنه وإمنا مجع مؤلفه زوائد رجال سنن الدارقطإ على الكتب الست 
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البن حجر وال يدخل   علم الزوائد الذي نتكلم عليه هنا؛ زوائد مسند الفردوس للديلمي  -
 ". تسديد القوس"ألن احلافظ إمنا قام باختصار مسند الفردوس للديلمي   كتاب مساه 

 زوائد الغيالنيات أليب طالب حممد بن حممد بن غيالن البزار  -
وش أهنا ليست مةن  زوائد اخللعيات أليب نصر الشريازي، األخريان ذكرمها عبد السالم عل -

 . الزوائد ومل أقف عليهما

 -2مجمع الزوائد للهيثمي  -1: دراسة موجزة ألهم كتب الزوائد وهي: المبحث الرابع 
 المطالب العالية البن حجر  -3إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري 

 : متهيد
متثل أهم ما السبب   اختيار هذه الكتب الثالث  دون غريها من كتب الزوائد أن هذه الكتب 

أّلف   الزوائد، ومؤلفوها ممن هلم قدم راسخ   هذا الفن، وهم ممن شاركوا   نشأة هةذا  
العلم، وهم حفاظ معروفون، ومجعت هذه الكتب الثالث  بني مناهج التأليف   فن الزوائةد  

 . املختلف  وسيتبني أكثر عند دراستها
 جممع الزوائد ومنبع الفوائد : أوال 

 : الكتابتسمي  / أ
 (. 1)جممع الزوائد ومنبع الفوائد مساه مؤلفه   مقدمته

 : نسب  الكتاب له/ ب
، وابن العماد (3)، والسخاوي(2)نسب هذا الكتاب للهيثمي جل من ترجم له كابن حجر -

 . ، وغريهم ممن ترمجوا له(4)احلنبلي

                                                 

 (. 1/7)جممع الزوائد  (1)
 (. 5/257)كما   إنباء الغمر  (2)
 (5/281)كما   الضوء الالمع  (1)

 (9/185)كما   شذرات الذهب  (4)
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 (.2)ظ   تعجيل املنفع ، واحلاف(1)وأحال إليه منسوبا  إىل اهليثمي احلسيإ   اإلكمال -

 : موضوع الكتاب/ جة
أي –غاي  املقصد   زوائد املسةند  : وهو كتاب مجع فيه بني كتب استخرج زوائدها وهي

، وكشف األستار عن زوائد مسند البزار، واملقصد العلي   زوائةد أيب  -مسند اإلمام أمحد
ع البحرين   زوائةد املعجمةني،   يعلى املوصلي، والبدر املنري   زوائد املعجم الكبري، وجمم

 . وعمل فيه على حذف أسانيدها
 : منهجه   الكتاب/ د
 . بدأ الكتاب مبقدم  نفيس  بني فيها منهجه   كتابه -1
قام جبمع زوائد الكتب املذكورة على حدة مث رأى أن جيمعها   مكان واحد مع حذف  -2

مع أحاديث كل باب منةها   بةاب   أسانيدها، وذلك بإشارة من شيخه العراقي، ولكي جيت
 . واحد من هذا

 . رتب األحاديث على األبواب الفقهي ؛ لكي يسهل الوقوف عليها -1
 . اشترط على نفسه الكالم على كل حديث مبا يبني درجته من حيث القبول والرد -4
ن كان احلديث رواه أمحد وغريه فإنه يتكلم على رجال أمحد دون غريه إال أن يكةو  إذا -5

 . (1)إسناد غريه أصّح

                                                 

 (. 667و656ص: )انظر (1)
 (. 401ص: )انظر (2)

 أنه إال الصحيح رجال أمحد ورجال واألوسط الكبري   والطرباين أمحد رواه( 1/167)مثاله قوله    (1)
 الكبري   والطرباين أمحد رواه: قال( 1/196)و   ..خرمي عن رجل عن الربيع بن الركني عن:  قال

 أمحد رواه( 1/159)وقال   (. 1/284)ومثله    موثقون أمحد ورجال للطرباين واللفظ واألوسط
 . ثقات ورجاله الكبري   والطرباين
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إذا كان للحديث سند واحد صحيح فإنه يكتفي به وال يلتفت إىل بقي  األسةانيد وإن   -6

 . (1)كانت ضعيف 

إن كان الرجل   اإلسناد من رجال الطرباين مذكورا    امليزان فهو من قسم الضةعيف   -7
 . عنده، ومن مل يذكره منهم   امليزان فهو ملحق بالثقات عنده

 . والصحاب  عنده عدول سواء أخرج هلم أصحاب الصحاح أو مل خيرجوا هلم -0
 . ختم مقدمته بذكر أسانيده إىل أصحاب الكتب اليت مجع زوائدها -9

 : إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة: ثانيا 
 : تسمي  الكتاب/ أ

، ومسةاه  "زوائد املسةانيد العشةرة  إحتاف اخلرية املهرة ب" مساه املؤلف   مقدم  هذا الكتاب
، (5)، والسةخاوي (4)، ومساه غريه ممن ترمجوا له كاحلافظ(1)، والزركلي(2)كذلك الكتاين

 .  باسم زوائد املسانيد العشرة على الكتب الست ( 7)، وابن العماد احلنبلي(6)والسيوطي
  :نسب  الكتاب له/ ب
 ، (0) ج نسبه املصنف لنفسه كما   كتابه مصباح الزجا -

                                                 

 أمحد ورجال للطرباين واللفظ واألوسط الكبري   والطرباين أمحد رواه( 1/196)مثاله قوله    (1)
 . صحيح أمحد وإسناد والصغري الكبري   والطرباين يعلى وأبو أمحد رواه( 1/284)وقوله   . نموثقو

 (. 127ص)الرسال  املستطرف   (2)
 (. 1/184)األعالم  (1)
 (. 412-0/411)إنباء الغمر  (4)

 (. 252-1/251)الضوء الالمع  (5)

 (. 101ص)، وذيل تذكرة احلّفاظ (570ص)طبقات احلّفاظ  (6)

 (. 214-7/211)شذرات الذهب  (7)
 (. 4/15)و(1/97)و(18و14و1/5: )انظر( 0)
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 . وقد تقدم ذكر بعضهم   الكالم على تسمي  الكتاب نسبه له أغلب من ترجم له  -
  :موضوع الكتاب/ جة

وهم أبو داود -وهو كتاب مجع فيه البوصريي األحاديث اليت زادها أصحاب املسانيد العشرة 
   بكةر  الطيالسي، وابن أيب شيب ، وإسحاق بن راهويه، وأمحد، ومسدد بةن مسةرهد، وأيب   

  عبد اهلل بن الزبري احلميدي، وحممد بن حيىي بن أيب عمر العدين، وعبد بن محيةد، واحلةارث   
 . على الكتب الست  -بن حممد بن أيب أسام ، وأيب يعلى املوصلي

 : منهجه   الكتاب/ د
 . بدأ كتابه مبقدم  نفيس  بني فيها كيفي  سريه   عمله هذا -
 . لفقهي رتب كتابه على األبواب ا -
 . يشرح بعض الكلمات الغريب  الواردة   احلديث -
يتكلم على بعض األحاديث ويسكت عن بعضها اآلخر دون أن يكون له منهج   هةذا   -

 . السكوت
 : ميكن تقسيم منهجه إىل قسمني

 : منهجه   اإلسناد: أوال
خيرجةه إال أن  إن كان احلديث   الكتب الست  أو أحدمها من طريق صحايب واحد مل  -1

رووه "يكون احلديث فيه زيادة عند أحد املسانيد اليت ذكرها، فيخرجه بتمامه، ويعقبه بقوله 
، ورمبا يذكر الزيادة مع ما يضم إليه من مسةندي أمحةد، والبةزار،    "أو بعضهم باختصار

 . وصحيح ابن حبان، وغريهم، فإن الكتب الثالث  املذكورة ليست على شرطه فلذا نبه عليه
إن كان احلديث من طريق صحابيني فأكثر وانفرد أحد املسانيد بإخراج طريق منها فإنه  -2

خيرج الطريق اليت انفرد هبا وإن كان املنت واحدا ، وينبه على أن احلديث   الكتب الست  من 
غري الطريق اليت أخرجها صاحب املسند، وإذا كان ذلك احلديث   غري الكتب الست  فإنةه  

 . موضع وجوده   غري الكتب اليت اعتمدها للفائدة وليعلم أن احلديث ليس بفرد ينبه على
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إن كان احلديث   مسندين فأكثر من طريق صحايب واحد فإنه يورده بطريقه   موضع  -1
واحد إن اختلفت األسانيد، وإن احتدت فإنه يورده بطرقه إذا كان بعضهم رواه بالعنعن  مثال ؛ 

من عنعن  وغريها، وإذا احتدت األسانيد فإنه يذكر األول منها مث حييةل   ليتبني طرق التحمل
 . الباقي عليه

إن كان احلديث   مسند بأكثر من طريق فإنه يذكر اسم صاحب املسند   أول إيراده  -4
 . (1)وال يذكر امسه فيما بعده، ويكتفي فيه بالعطف عليه ما مل حيصل اشتباه

 : منهجه   املنت: ثانيا 
إذا اتفقت الكتب املذكورة على منت بلفظ واحد فإنه يسوق منت السند األول فقةط مث   -1

 . حييل ما بعده عليه
 . إذا اختلفت املتون فإنه يذكر منت كل كتاب كما فيه -2
 " فذكره"إذا اتفق بعض املتون واختلف بعضها فإنه يذكر املختلف فيه مث يعقبه بقوله  -1

 :   بزوائد املسانيد الثماني املطالب العالي: ثالثا 
 : تسمي  الكتاب/ أ

، وكذا مسةاه حةاجي   "املطالب العالي  بزوائد املسانيد الثماني "باسم قدم  املمساه املؤلف   
خليف    كشف الظنون، وإمساعيل باشا   هدي  العارفني، ومساه السيوطي زوائد املسةانيد  

 ( 2)الثماني 
 : نسب  الكتاب له/ ب
 . له جل من ترجم له وقد تقدم ذكرهم   تسمي  الكتابنسبه  -

  :موضوع الكتاب/ جة
اليت خّرج زوائد أصحاهبا البوصريي   إحتةاف  –وهو كتاب مجع فيه زوائد املسانيد العشرة 

على الكتب الست  ومسند اإلمام أمحد، وكان العدد عنده مثاني ؛ ألن مسند ابن  -اخلرية املهرة
                                                 

 (. 1/2)األول عنده انظر احلديث  (1)

 (. 508ص)طبقات احلّفاظ  (2)
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على قدر النصف فقط منه، ومسند أيب يعلى له رواي  خمتصةرة، ورواية    راهويه مل يقف إال 
مطول ، فالبوصريي خّرج زوائد الرواي  املختصرة، وأما احلافظ فإنه يذكر زوائةد الرواية    

  .املطول 
 : منهجه   الكتاب/ د

شرطه املنهج الذي سيسري عليه، ومل يفصل   بيان  ابدأ احلافظ كتابه مبقدم  خمتصرة بني فيه
 :   الزوائد كما فعله اهليثمي، والبوصريي، ولقد انتهج املنهج اآليت

 . ترتيب الكتاب على األبواب الفقهي  -1
إضاف  مسند أمحد إىل األصول املراد ختريج زوائد الكتب عليها، وسبب ذلك أن اهليثمي  -2

ىل تكرارا  للجهةود  مجع زوائد مسند اإلمام أمحد على الكتب الست  فلم ير   ذكر زوائده إ
ولكن رأيت شيخنا أبا احلسن اهليثمي قد مجع ما فيها و  مسند أمحد كتاب : "... حيث قال

 (. 1..")مفرد حمذوف األسانيد فلم أَر أن أزامحه عليه
اشترط أن ال يضع   كتابه من زوائد مسند أيب يعلى إال ما فات اهليثمي من أحاديةث   -1

ومل يف هبذا الشرط فقد أخرج بعضها وهةي موجةودة      -طول الرواي  امل–املسند الكبري 
 . اتمع و  املسند الصغري

 . يذكر صاحب املسند مث يذكر أسانيده ومتنه -4
كثريا  ما يذكر األحاديث اليت تقدم   باب آخر بدون إسناد وحييل إىل موضةعه األول   -5

 .. وهكذا" فيه حديث عمر   باب كذا"فيقول مثال  
 . يتكلم على احلديث أحيانا  ببيان درجته، ويغفله أحيانا  أخرى -6

كما التزم بالكتب املذكورة فقد أورد أحاديث عن كتب أخرى خارج شرطه الذي  مل يكتف
 . اشترطه

 . هذه مقارن  موجزة بني هذه الكتب الثالث  فيما اتفقوا عليه وما اختص به كل كتاب منها* 

                                                 

 (. 1/188)املطالب العالي   (1)
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 : الث ما اتفق عليه الكتب الث** 
 . الترتيب فقد رتب كل واحد منهم كتابه على األبواب الفقهي  -1
التعليق على األحاديث وإن كان بعضهم توسع   ذلك أكثر من بعضهم اآلخر وترتيبهم  -2

 . اهليثمي مث البوصريي مث احلافظ:   ذلك حسب كثرة الكالم هو
 . وقل  احلكم على األحاديث فهو كالتعليق عليها عندهم كثرة -1

 : من خصائص بعضهم دون اآلخر** 
 . ذكر البوصريي واحلافظ األسانيد -1
 . حذف اهليثمي األسانيد -2
 . اختص احلافظ بذكر مسند أمحد ضمن األصول املراد ختريج زوائد الكتب عليها -1
 . اختص البوصريي بذكر األحكام الفقيه  ومذاهب العلماء -4
 . هم واخلطأ لديهاختص احلافظ بقل  وجود الو -5
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 :. دراسة الكتاب: الفصل الرابع

 :. وفيه أربع  مباحث

 :.  اسمه وإثبات نسبته للمؤلف: المبحث األول

تقدم التنبيه على عدم الوقوف على اتلد األول من هذا الكتاب واملتوقع تسمي  البوصةريي  
هجه، وشروطه، وتسميته، فيه، كما هو شأنه   باقي مؤلفاته حيث يبدأه مبقدم  يبني فيها من

وسبب تأليفه، األمر الذي جعل الباحث عن اسم كتابه   حرية، غري أنةه ذكةره باسةم    
آخةر  : "وذلك   ختام كتابه هذا حيث قةال " املختصر من كتاب السنن الكبري للبيهقي"

الكتاب املختصر من كتاب السنن الكبري للبيهقي فرغت منه   يوم األحد املبارك وقت أذان 
وكتبه أمحةد  . ذي احلج  احلرام عام مخس عشرة ومثامنائ  حسبنا اهلل ونعم الوكيلالعصر ثاين 

 ،، ولكن مساه جل من ترجم له كابن حجةر   إنبةاء الغمةر   ..."بن أيب بكر بن إمساعيلا
وعمر رضةا  ، وطبقات احلفاظ ،والسيوطي ذيل تذكرة احلفاظ ،والسخاوي   الضوء الالمع

زوائد السةنن الكةربى أو   "وابن العماد   شذرات الذهب باسم  ،ؤلفنيكحال    معجم امل
أن هذه التسمي  جمرد وصةف   -واهلل أعلم-، والذي يظهر "الكبري للبيهقي على الكتب الست 

للكتاب وليس تسمي  له بدليل أهنم مسوا كتابه إحتاف اخلرية املهرة الذي مساه املؤلف   مقدم  
بينما نص املتأخرين ممن ترمجوا له كالكتاين ". وائد املسانيد العشرةز"كتابه هبذا االسم باسم 

وخري الدين الزركلي   األعالم باسم  ،وإمساعيل باشا   هدي  العارفني ،  الرسال  املستطرف 
وقد ورد هبذه التسمي  خبط كبري على غالف املخطوط ليس من " فوائد املنتقي لزوائد البيهقي"

ختريج صاحبنا الشةيخ  "ليل مغايرة اخلط، وكذا ما وصفه الكاتب بقوله كتاب  البوصريي بد
الفوائد املنتقي لزوائد البيهقي ختريج صاحبنا الشةيخ  "، وكاتبه متقدم فقد كتب .."الفاضل

أمحد بن أيب بكر البوصريي كثر  اسالفاضل البارع مجال احلفاظ فخراحملدثني األيقاظ أيب العب
 .  أمني أمنياهلل أمثاله وأصلح مئاله 

 : ومما دل على نسب  الكتاب للمؤلف أمور منها
 . أنه خبط البوصريي املعروف -1
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كتب   آخر الكتاب وكتبه أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل بن سليم بن قامياز بن عثمةان   -2
 ..". بن عمر البوصريي الكناين الشافعي

وي، والسيوطي، وعمر رضا أنه نسب له غري واحد ممن ترجم له كابن حجر، والسخا  -1
 . كحال ، وابن العماد احلنبلي، والكتاين، وغريهم

 .   (1) أن البوصةةريي أحةةال علةةى هةةذا الكتةةاب   كتابةةه مصةةباح الزجاجةة   -4

                                                 

 (. 4/51)و(118و2/47)مصباح الزجاج  : انظر( 1)
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  :.منهج المؤلف من خالل القسم المحقق: المبحث الثاني

 : متهيد
ل حيث إن السخاوي ملةا  مل نعثر على اتلد األول من هذا الكتاب، ولعله فقد من زمن طوي

وزوائد السنن الكربى للبيهقي على الست    جملدين : "ترجم للبوصريي وذكر كتابه هذا قال
فكأنه شك فيه، أو أنه عرف أنه   ثالث جملدات ومل يقف هةو إال علةى   ( 1..")أو ثالث 

لعله ذكر جملدين منها، فلذا مل أمتكن من معرف  كالمه   منهجه، وشرطه الذي سار عليه، و
مقدم  بني فيها منهجه، وشرطه   العمل كما فعله   كتبه األخرى مثل اإلحتاف، وحديث 
احلجام ، ومصباح الزجاج ، وخمتصر اإلحتاف، وغريها، وملا مل أقف علةى هةذا املةذكور    
وحاجيت إىل معرف  منهجه وشرطه الذي سار عليه مهم ، لذا فإنإ بناء على ما سبق سأحاول 

 . منهجه، وشرطه الذي سار عليه من خالل القسم احملققاستنباط 
 : شرطه رمحه اهلل   كتابه: أوال 

هو استخراج زوائد البيهقي على الكتب الست  فإذا كان احلديث   الكتب الست  أو أحةدها  
من طريق صحايب واحد مل خيرجه إال أن يكون احلديث فيه زيادة مؤثرة على الكتب السةت   

إذا كان احلديث من طريق صحايب آخر غري الذي خّرج احلديث من طريقةه  فإنه خيرجه، و
 . أصحاب الكتب الست  أو بعضهم فإنه خيرجه وإن احتد املنت

ومراده بالكتب الست  هي صحيحا البخاري، ومسلم، وسنن أيب داود، وجةامع الترمةذي،   
  أنه نص   مقدمة   وسنن النسائي الصغرى، وسنن ابن ماجه، والدليل على إرادته هذه الست

فقد استخرت اهلل الكرمي الوهاب   إفراد زوائد : "... كتاب إحتاف اخلرية املهرة حيث قال
وذكر –... مسانيد األئم  احلفاظ األعالم األجالء األيقاظ أيب داود الطيالسي، وابن أيب شيب 

وأيب داود، على الكتب الست  صحيحي البخاري، ومسلم، : مث قال -باقي أصحاب املسانيد
  . (2) "والترمذي، والنسائي، وابن ماجه رضي اهلل عنهم أمجعني

                                                 

 (. 1/252)الضوء الالمع  (1)

 (. 1/11)إحتاف اخلرية املهرة ( 2)
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والدليل على أنه يعإ بسنن النسائي الصغرى ال الكربى أنه إن كان احلديث ممةا مل خيرجةه   
األئم    هذه الكتب املذكورة، ومل يذكره النسائي   الصغرى بل ذكره   الكربى فإنةه  

  . (1) وهذا   غري ما موضع من القسم احملقق يعده من الزوائد ويذكره،
 : منهجه   كتابه: ثانيا 
رتب كتابه على ترتيب األصل أي على األبواب الفقهي  كما رتبه مؤلف األصل اإلمةام   -1

 . البيهقي رمحهما اهلل تعاىل، ومل يغري تبويب البيهقي بل يورده بلفظه
 .  األصليذكر إسناد املؤلف مث يتبعه مبتنه كما   -2
 . (2)يذكر كالم البيهقي على احلديث إن كان له كالم فيه بنصه -1
 . (1)لتمييز كالمه عن كالم البيهقي" قلت"يبدأ كالمه بقوله  -4
يهتم بتخريج األحاديث من مصادر أخرى غري كتب أصحاب الكتب الست  مثل مسةند   -5

حلةاكم وغريهةا، إذا أوردوا   اإلمام أمحد وصحيح ابن خزمي  وصحيح ابن حبان ومستدرك ا
 . (4)ذلك احلديث   كتبهم

يهتم بذكر الشواهد إذا كانت   الكتب السةت  أو بعضةها أو   بعةض مصةنفات      -6
 . (5)أصحاهبا

يهتم بذكر االختالف بني رواي  البيهقي وبني من أخرج احلديث من أصحاب الكتةب   -7
.." رواه أصحاب الكتب الست  ومل يةذكروا و"أو " رواه أبو داود مقتصرا "الست  فيقول مثال  

 . (6)وهكذا

                                                 

 (. 151و126ح: )انظر مثال( 1)
 .من الرسال ( 115ص)انظر  (2)
 .من الرسال ( 99و06ص)انظر  (1)
 .من الرسال ( 191ص)انظر  (4)
 .من الرسال ( 612و511ص)انظر  (5)
 .من الرسال ( 517و526ص)انظر  (6)
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يهتم بذكر مؤلفات أصحاب الكتب الست  غري الكتب الست  إذا أوردوا احلديث فيها مثل  -0
املراسيل أليب داود، والشمائل احملمدي  للترمذي، والسنن الكربى للنسائي، وعمل اليوم والليل  

 . (1)له أيضا 
فيذكر ما يقولةه  " روينا"زوائد فيما يذكره البيهقي من تعاليق بقوله مل يلتزم مبنهجه   ال -9

 . (2)البيهقي من هذا القبيل   األبواب اليت يرد فيها وإن مل تكن زائدة
إذا تكلم على األحاديث أو الرواة فإنه ال يستقل باحلكم وإمنا ينقل كالم أهل العلم    -18
 . ذلك
أهل احلديث اختصارا منهم على تسمي  الكتب املعروفة   يستعمل الرموز املعروف  عند  -11
يعإ مسلم، وأبو داود، وابن ماجه، وابن حبان، وأبةو عوانة ،   " م، د، ق، حب، عو"مثل 

 .  وهكذا

                                                 

 .من الرسال ( 125ص)انظر  (1)

 .من الرسال ( 02ص)انظر  (2)
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  :.مصادره في القسم المحقق: المبحث الثالث

 : لقد تنوعت مصادر البوصريي من خالل القسم احملقق فيمكن تقسيم املصادر فيه إىل قسمني
 : املصادر اليت صّرح بأمسائها ومؤلفيها، وقد رتبتها على حروف املعجم: القسم األول

 . تاريخ أمساء الثقات البن شاهني -1
 . هتذيب الكمال للمزي -2
 . جامع الترمذي -1
 . الثقات البن حبان -4
 . سنن البيهقي الكربى -5
 . سنن الدارقطإ -6
 . سنن أيب داود -7
 . جهسنن ابن ما -0
 . سنن النسائي الصغرى -9

 . سنن النسائي الكربى -18
 . الشمائل احملمدي  للترمذي -11
 . صحيح البخاري -12
 . صحيح مسلم -11
 . الطبقات الكربى البن سعد -14
 . عمل اليوم والليل  للنسائي -15
 . مراسيل أيب داود -16
 . مستدرك احلاكم-17
 . مسند اإلمام أمحد -10
 . لشهاب للقضاعيمسند ا -19
 . مسند أيب يعلى -28
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 . مصباح الزجاج  للبوصريي -21
املصادر اليت نقل عنها ومل يصّرح بأمسائها بل صّرح باسم املؤِلةف فحسةب،   : القسم الثاين

 : وعند مراجعيت هلا وقفت على املنقول منها كما هو فيها، وقد رتبتها على حروف املعجم
 . التاريخ الكبري للبخاري -1
 . اجلرح والتعديل البن أيب حامت -2
 . صحيح ابن حبان -1
 . ضعفاء العقيلي -4
 . الكامل البن عدي -5
 . اتروحني البن حبان -6
 .   معرف  الثقات للعجلي -7

 :. وصف النسخ الخطية للكتاب: المبحث الرابع

صةري   مل أجد للكتاب إال نسخ  واحدة خبط املؤلف نفسه وهي حمفوظ  بةدار الكتةب امل  
حديث، ونسخ  مصّورة عنها   اجلامع  اإلسالمي  باملدين  املنورة برقم ( 157)بالقاهرة برقم 

(2559  .) 
وهذه النسخ  مكتوب  خبط دقيق حسن ومقروء ويقع   ثالث جملدات اتلةد األول منةها   

األسطر  ورق  من القطع الكبري ذات وجهني، وعدد( 212)مفقود، وأما اتلد الثاين فيقع   
سطرا  تقريبا ، ويبدأ بباب زكاة الركاز من كتاب الزكاة إىل هناية   ( 12-18)  كل وجه 

 .  باب الطالق قبل النكاح من كتاب اخللع والطالق
ورق  يبدأ بباب من قال جيوز طالق السكران وعتقه إىل ( 217)وأما اتلد الثالث فإنه يقع   

 . هناي  الكتاب
ب من اجلزء الثالث إىل (/162)ورق ، من الورق  رقم ( 56)قه حيتوى على والقسم املراد حتقي

 . آخر الكتاب
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وتوجد نسخ  أخرى ولكنها منقول  من هذه النسخ  خبط الناسخ حممود محدي   جملةدين  
وانتهى من ( هة1168)نسخ سن  ( 22804)عن دار الكتب املصري  برقم ( الثاين والثالث)

وخطه حسن مقروء وعدد ( هة1168)ن عشر من شهر شعبان سن  نسخه يوم األربعاء الثام
وقد استعنت هبا   قراءة غري الواضةح مةن النسةخ     . سطرا ( 21)األسطر   كل صفح  

 . املعتمدة، وما يصعب قراءته منها
، ونسخ  "ط"واستعنت كذلك   مقابل  النسخ  بالسنن الكربى املطبوع منها ورمزت له بة

 (18)الروض  حتةت رقةم   هي معروف  بنسخ  ابن الصالح   جامع أخرى من املخطوط و
 (9044/2)فيلم حتت رقةم  وهي مصورة   اجلامع  اإلسالمي    امليكرو ، (171)كتاب 

  ."ص"ورمزت له بة
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 اختاذ الكّتاب باب

الفضةل بةن حممةد    ثنةا  ، ( )حممد بن صاحل بن هانئثنا ، ( )أبو عبد اهلل احلافظحدثنا  -1
 ، ( )عبةةةةةد اهلل بةةةةةن صةةةةةاحل  ثنةةةةةا ، ( )البيهقةةةةةي

 
                                                 

بفةتح الصةاد    -د اهلل بن حممد بن بن نعيم بن احلكم الضةيب  احلافظ هو حممد بن عب أبو عبد اهلل (1)
بفةتح  -يعرف بابن البيع  -"ضبَّ  "املعجم  والباء املكسورة املشددة املنقوط  بواحدة هذه الّنسب  إىل بإ 

احلروف، و  آخرها العني املهمل  هذه الّلفظ  ملن يتوىل البياعة   الباء املوحدة، وكسر الياء املشددة آخر 
 . احلاكم النيسابوري -والّتوسط   اخلانات بني البائع واملشتري عند الّتجار لألمتع 

 (. هة485ت)ثق  حافظ مصنف 
 (. 1/1819)، وتذكرة احلفاظ(1/212)و(1/114)األنساب

 . النيسابوري قحممد بن صاحل بن هانئ أبو جعفر الوّرا( 2)
ما رآه يأيت شيئا  ال يرضاه : "من كسب يده أثىن عليه ابن األخرم فقالإاّل  كان صبورا على الفقر ال يأكل

 (. هة148ت" )اهلل
 (. 165-2/164)طبقات ابن السبكي

بفتح الشني املعجم ، وسكون العني املهمل  بعدها  - الفضل بن حممد بن املسّيب أبو حممد الّشعراين( 1)
على الّرأس وإرساله، واملشهور هبذه الّنسب  حممد "الّشعر "الراء املفتوح ، و  آخرها النون هذه الّنسب  إىل 

ن الياء النقوط  باثنتني من حتتها، وبعةدها  بفتح الباء املنقوط  بواحدة، وسكو–البيهقي  -...بن الفضل ا
 . -اهلاء، و  آخرها القاف، هذه الّنسب  إىل بيهق وهي قرى جمتمع  بنواحي نيسابور

مل أر خالفا بني األئم  الذين مسعوا منه   ثقته : "وقال أيضا". ثق  مأمون مل يطعن فيه حبج : "قال احلاكم
، وقةال ابةن   "تكلموا فيه: "، وقد قال فيه ابن أيب حامت..."ها وصدقه رضوان اهلل عليه وكان أديبا فقي

وأمةا القتبةاين فرمةاه    ... اإلمام احلافظ اجلوال املكثر : "قال الذهيب". صدوق غال   التشيع: "األخرم
 (.  هة208ت "  )بالكذب فبالغ

 .  (2/626)، وتذكرة احلفاظ(11/117)السري، و(1/119)، واألنساب(7/69)اجلرج والتعديل

 . موالهم املصري كاتب الليث بن سعد عبد اهلل بن صاحل أبو صاحل اجلهإ (4)
                                                                                                                                       = 
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(  )عن القاسم بن حممد(  )عن عبد الواحد بن أيب عون(  )عبد العزيز بن أيب سلم  املاجشونثنا 
 :( )رجل فقال لعبد اهلل بن أرقم  صلى اهلل عليه وسلم كتابأتى التيب :عن عبد اهلل بن عمر قال

عمةر   فلما ويل "هْقاللهم وفِّ َتوأحسْن َتأصْب: "عليه فقال همث قرأ ،فكتب جوابه ،"يأجب عنِّ"
 (.  )رضي اهلل عنهما كان يشاوره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كثري الغلط ثبت   كتابه وكانةت فيةه   : "، وزاد ابن حجر"صدوق:" قال احلافظان الذهيب وابن حجر
 (. خت،د،ت،ق)(. هة221ت"  )غفل 

 (. 1/488)، والتقريب(4/121/4100)، وامليزان(1/562)الكاشف

بفتح امليم، وكسر اجليم، وضم الشني املعجم ، و   - عبد العزيز بن عبد اهلل بن أيب سلم  املاجشون( 1)
اجشون حلمرة خديةه،  وإّنما قيل له امل.. آخرها النون هذا لقب أيب سلم  يوسف بن يعقوب بن عبد اهلل 

 . -"املاجشون بالفارسي  املورَّد: "وهذه لغ  أهل املدين  وقال أبو حامت بن حبان
 (.ع)(. هة164ت )ثق  فقيه مصنف  

 (. 1/472)، والتقريب(4/281)األنساب

بضم األلف، وفتح الواو، وسكون الباء املنقوط   - عبد الواحد بن أيب عون الدوسي ويقال األويسي (2)
العةامري شةهد فةتح    ... باثنتني من حتتها، هذه الّنسب  إىل أويس وهو اسم رجل وهو أويس بن سعد 

 . -مصر
 (.خت،ق)(. هة144ت " )صدوق خيطئ: "وثقه األئم ، ومع ذلك قال احلافظ

  (. 1/407)التقريب، و(1/168)األنساب

 . مد بن أيب بكر الصديق التيميالقاسم بن حم (1)
 (. ع)(. هة186ت )ثق  أحد الفقهاء السبع  باملدين  

 (.   2/127:)التقريب

رضي اهلل عنةه  القرشي الزهري بن عبد مناف بن زهرة  عبد اهلل بن األرقم بن عبد يغوث بن وهب (4)
 (. 4).صحايب معروف واله عمر بيت املال ومات   خالف  عثمان

 (. 4/4)، واإلصاب (1/065)االستيعاب
 (. 18/126)الكربىالسنن (5)

                                                                                                                                       = 
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أبو بكةر حممةد بةن عبةد اهلل     ، ابنا ببغداد( 1)أخربنا أبو حممد عبد اهلل بن حيىي السكري -2
 ، (4)املفضةل بةن غسةان الغةاليب    ثنةا   ،(1)بةن األزهةر  جعفر بن حممد ثنا  ،(2)الشافعي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . إسناده حسن
وقال وأخرجةه  .   ، ووافقه الذهيب"هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: "وقال( 1/489)وأخرجه احلاكم

 ". رواه الطرباين معضال وإسناده حسن": عن عبد الواحد به معضال ، وقال اهليثمي( 10/400)   الكبري الطرباين
، (1/065)االسةتيعاب : وأما كون عبد اهلل بن األرقم كان كاتبا للنيب صلى اهلل عليةه وسةلم انظةر   

    ( 4/4)اإلصاب 

بضم السني املهمل ، وفتح الكاف املشددة، و   -د اهلل بن حيىي بن عبد اجلبار السكري أبو حممد عب( 1)
 ". ابن وجه العجوز "يعرف بة  -..آخرها الراء، هذه الّنسب  إىل بيع السكر وعمله وشرائه 

شةيخ، وحسةن    عبد اهلل بن حيىي السكري: كتبنا عنه وكان صدوقا مسعت الربقاين يقول: "قال اخلطيب
 (. هة417ت" )الشيخ الثق : "وقال الذهيب". أمره

 (.  2/220)، ونزه  األلباب(17/106)السري، و(1/19)، واألنساب(18/199)تاريخ بغداد

بفةتح البةاء املنقوطة     – بن عبدويه بن موسى بن بيان أبو بكر البزاز إبراهيمحممد بن عبد اهلل بن  (2)
 . املعروف بالشافعي -بواحدة، والزايني املعجمتني بينهما ألف، هذه الّلفظ  تقال ملن يبيع البز وهو الثياب

" وكان ثق  ثبتا كثري احلةديث حسةن التصةنيف   : "وقال اخلطيب". كان ثق  مأمونا: "قال الدارقطإ
 (. هة154ت)

 (.   1/008)، وتذكرة احلفاظ(69ص)، والتقييد(5/456)دتاريخ بغدا

بفتح الباء املنقوطة  بواحةدة   – الباوردي"جعفر بن حممد بن األزهر أبو أمحد البزار املعروف بة  (1)
سب  إىل بلدة بنواحي خرسان يقال هلا أبيورد وختفةف  والواو، وسكون الراء، و  آخرها الدال، هذه الّن

 . الطوسي" -ويقال باورد
 ( .هة299ت)وثقه اخلطيب  

 (.  1/198)، واألنساب(7/197)تاريخ بغداد
بفتح الغني املعجم ، وتشديد الالم ألف، و   -املفضل بن غسان بن املفضل أبو عبد الرمحن الغاليب  (4)

وهو جةد الغالبةيني   .. الّنسب  إىل َغالَّب وهو والد خالد بن غالَّب البصري آخرها الباء املوحدة، هذه 
 ... بصري األصل سكن بغداد  -...الذين هم بالبصرة وغالب أّمه 

                                                                                                                                       = 
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من كان كاتب رسول اهلل صةلى اهلل عليةه   ( 1):يقققلت لش :قال( 2)األعمشثنا ، (1)يعلىثنا 
و  أسةفله  ( 4)رضي اهلل عنه بالقادسي وقد أتانا كتاب أيب بكر  ،عبد اهلل بن أرقم :قال ؟وسلم

 (. 5)وكتب عبد اهلل بن أرقم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وثقه اخلطيب والسمعاين
 (.  1/416)، واألنساب(11/124)تاريخ بغداد

بفتح الطاء املهمل ، والنون، وكسر الفاء،  - يعلى بن عبيد بن أيب أمي  الكو  أبو يوسف الطنافسي (1)
 . -"الطَّْنفس  "والسني املهمل ، هذه الّنسب  إىل 

 (.ع)(. مات   بضع ومائتني....)  حديثه عن الثوري ففيه لني إاّل  ثق 
 (. 2/100)، والتقريب(1/269)األنساب

 . أبو حممد الكو  -هذه الّنسب  إىل بإ كاهل - يمان بن مهران األسدي الكاهلياألعمش سل (2)
. ذكره احلافظ   املرتبة  الثانية  مةن مراتةب املدلسةني     ... ثق  حافظ بالقراءة ورع ولكنه مدلس 

 (. ع)(. هة147ت)
 (.  1/119)، والتقريب(11ص)يس، وتعريف أهل التقد(4/128)األنساب

 . شقيق بن سلم  أبو وائل األسدي الكو  (1)
   (.ع) (.مات   خالف  عمر بن عبد العزيز)ثق  خمضرم

 (.   1/148)التقريب
 . القادسي  موضع قرب الكوف  على فرسخ منها( 4)

 (. 4/291)، معجم البلدان(4/6)األنساب

 (. 18/126)الكربىالسنن  (5)
 .  إسناده صحيح

 . كلهم من طريق األعمش به( 6/96)، وابن سعد(0/471)وأخرجه عبد الرزاق
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حّدثإ  ،(1)إمساعيل بن الفضلثنا ، (2)أمحد بن عبيدابنا ، (1)أخربنا علي بن أمحد بن عبدان -1
 ( 5)سةةةةةةلم ثنةةةةةةا ، (4)حممةةةةةةد بةةةةةةن محيةةةةةةد 

                                                 

بفتح األلف، وسكون  - علي بن أمحد بن عبدان بن حممد بن الفرج بن سعيد أبو احلسن األهوازي( 1)
اهلاء، و  آخرها الزاي، هذه الّنسب  إىل األهواز وهي من بالد خوزستان، وتنسب مجيع بالد اخلةوز إىل  

ابةن عبةدان   "املعروف بة  -وهي على بعد أربعني فرسخا من البصرة.. األهواز يقال هلا كور األهواز 
ء الساكن  آخر احلروف، والراء املفتوح ، وبعدها بكسر الشني املعجم ، واليا -أصله شريازي "األهوازي 

وقال . وثقه اخلطيب -وهي َقَصب  فارس ودار امللك هبا"شرياز "األلف و  آخرها الزاي، هذه الّنسب  إىل 
 (. هة415ت". )الشيخ احملدث الصدوق... ثق  مشهور عال االسناد : "الذهيب

 (. 17/197)السريو ،(1/172)و(1/168)، واألنساب(11/129)تاريخ بغداد
بالصاد املهمل ، وتشديد الفاء، و  آخرها الراء املهمل ، يقةال   -أمحد بن عبيد بن إمساعيل الصفار  (2)

 . البصري  -"الصفار ": ملن يبيع األواين الصفري 
 ". ف املسند وجودهاإلمام اتود وكان ثق  ثبتا صّن: "وقال". احلافظ الثق : "قال الذهيب
 (. 15/410)، والسري(1/076)، وتذكرة احلفاظ(1/280)األنساب

   .  مل أقف على ترمجته: إمساعيل بن الفضل( 1)

نقوط  باثنتني من حتتةها، و  آخرهةا   بفتح احلاء املهمل ، وتشديد الياء امل -حممد بن محيد بن حّيان( 4)
بفتح الراء، والةزاي املكسةورة بعةد    -الرازي -النون، هذه الّنسب  إىل بعض أجداد املنتسب وهو حيان

وأحلقوا الزاي   الّنسةب  ختفيفةا ألن   .. وهي بلدة كبرية من بالد الديلم "الري "األلف، هذه الّنسب  إىل 
على اللسان، واأللف لفتح  الراء على أّن األنساب ال جمةال للقيةاس   الّنسب  على الياء مما يشكل ويثقل 

 . -فيها، واملعترب فيها النقل اترد
حافظ ضعيف وكان ابن معني حسن الرأي فيةه  : "وقال احلافظ" وثقه مجاع  واألوىل تركه: "قال الذهيب

 (.    2/165)، والتقريب(2/208)و(2/112)األنساب(. د،ت،ق) (.هة240ت.. )

. اهلل األزرق الرازي قاضي الرّياألنصاري موالهم أبو عبد  -مبعىن األبرص-بن الفضل األبرشسلم   (5)
حمله الصةدق، وقةال   : بو داود وابن معني، وقال البخاري عنده مناكري، وضعفه النسائي، وقال أبو حامتوثقه أ
 (.د،ت،فق)(. هة191ت.. )صدوق كثري اخلطأ : "احلافظ
 (.  15ص)، وفتح الوهاب فيمن اشتهر من احملدثني باأللقاب(1/180)التقريب
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صةلى اهلل  الّنيب  أّن (1)عن عبد اهلل بن الزبري( 2)عن حممد بن جعفر بن الزبري( 1)عن ابن إسحاق
 ،وكان جييب عنه امللوك ،وكان يكتب عبد اهلل بن األرقم ،ب عبد اهلل بن أرقمَتْكَتعليه وسلم اْس

 وخيةتم ال  ،مث يأمره أن يكتب ،فيكتب ،فبلغ من أمانته أنه كان يأمره أن يكتب إىل بعض امللوك
ويكتةب إىل امللةوك    ،فكان يكتب الوحي ،أيضا  زيد بن ثابت بَتْكَتاْسمث  ،يقرأه إلمانته عنده

وزيد بن ثابت واحتاج أن يكتةب إىل بعةض أمةراء     ،وكان إذا غاب عبد اهلل بن أرقم ،أيضا 
 ،وقد كتةب لةه عمةر    ،ر جعفرا  أن يكتبَموامللوك أو يكتب إلنسان كتابا  بقطيع  َأ ،األجناد

وغريهم ممن  ،وخالد بن سعيد بن العاص ،ومعاوي  ،واملغرية ،وكان زيد ،مان رضي اهلل عنهماوعث
 (. 4)قد مسي من العرب

                                                 

ب بن عبد مناف، وهو بضم امليم وتشةديد  ِلطَّهذه الّنسب  إىل امُل -حممد بن إسحاق بن يسار املطليب( 1)
 . هم املدين أبو بكر نزيل العراق إمام املغازيموال -..الطاء املهمل  وفتحها، وكسر الالم 

صدوق : "، وقال احلافظ"وحديثه حسن وقد صّححه مجاع ... كان صدوقا  من حبور العلم: "قال الذهيب
من اتفق على : وعده احلافظ   املرتب  الرابع  من مراتب املوصوفني بالتدليس، وهم". يدلس ورمي بالقدر

... مبا صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء واتاهيةل  إاّل  مأنه ال حيتّج بشيء من حديثه
 (. 4خت،م،)(. هة158ت)

 (. 51/125ص)وتعريف أهل التقديس ( 2/151)، والتقريب(2/156)، والكاشف(4/110)األنساب

 . دينبن العّوام القرشي األسدي امل: حممد بن جعفر بن الزبري( 2)
 (. ع)(. مات بضع عشرة ومائ .)ثق 

  (.    2/168)التقريب

رضي اهلل عنه كان أول مولةود     عبد اهلل بن الزبري بن العوام أبو بكر وأبو ُخبيب القرشي األسدي (1)
   (.ع) (.هة71سن  )قتل. وويل اخلالف  تسع سنني. اإلسالم باملدين  من املهاجرين

 (. 1/191)، والتقريب(1/985)االستيعاب
 (. 18/126)الكربىالسنن  (4)

 : علل أربعضعيف؛ فيه إسناده 
 . فيه حممد بن محيد بن حّيان وهو ضعيف -1

                                                                                                                                       = 
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ل فيهه  ضََّفَتيف موضع َي ا وال يضع الذمّيال ينبغي للقاضي وال للوايل أن يتخذ كاتبًا ذميًّ باب
 مسلمًا

لن نستنني  ننن"اهلل عليةه وسةلم    صةلى الّنيب  عن عائش  عن عن عروة( 1)روينا   كتاب السري

 (. 1)واللفظ عام(. 2)"مبشرك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وفيه سلم  بن األبرش وهو صدوق كثري اخلطأ -2
تقدم : قال العالئي. يس ومل أقف له على تصريح بالسماععنعن  ابن اسحاق وهو مشهور بالتدل -1

وعةده احلةافظ     ..."  مبا قال فيه حدثنا إاّل  مشهور بالتدليس وأّنه ال حيتّج –يعإ ابن إسحاق  –أنه 
 . املرتب  الرابع  من مراتب املوصوفني بالتدليس

 (.  51ص)، وتعريف أهل التقديس (261/666ص)جامع التحصيل

ع بني حممد بن جعفر بن الزبري بن العوام وبني عمه عبد اهلل بن الزبري بن العوام كمةا ذكةر   االنقطا -4
 . ذلك املزي   التهذيب، ونقله عنه أبو زرع  العراقي   حتف  التحصيل

 (. 275ص)، وحتف  التحصيل   ذكر رواة املراسيل(24/579)هتذيب الكمال
 . (5/111)وأخرجه الطرباين   املعجم الكبري

وعند البيهقي بسند حسن عن عبد اهلل بن الزبري أّن الّنيب صةلى اهلل عليةه وسةلم    : "قال احلافظ: تنبيه
 ...". استكتب 

 (. 11/104)فتح الباري
 .  واهلل أعلم ،.وما أدري ما وجه حتسينه عنده

  (. 9/16)السنن الكربى (1)
 (. 1017ح -زو بكافرباب كراه  االستعان    الغ-كتاب اجلهاد )أخرجه مسلم( 2)

 (. 18/126)السنن الكربى (1)
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أبو جعفر حممةد بةن علةي بةن دحةيم      ثنا ، (1)أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي -4
 ، (1)حممةةةد بةةةن احلسةةةني بةةةن أيب احلةةةنني   ثنةةةا ، (2)الشةةةيباين

                                                 

 -أمحد بن احلسن بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حفص بن مسلم بن يزيد القاضي أبو بكر احلرشةي ( 1)
.. آخرها الشني املعجم ، هذه الّنسب  إىل بإ احلريش بن كعب بن ربيعة   و   ،بفتح احلاء املهمل  والراء

وسكون اليةاء املنقوطة     ،بكسر احلاء املهمل  -احِلرِيي -وأكثرهم نزلوا البصرة ومنها تفرقوا إىل البالد
 -هذه الّنسب  إىل احلرية وهي بةالعراق عنةد الكوفة  وخبرسةان بيسةابور      ،و  آخرها الراء ،باثنتني

وبعد األلف بةاء   ،وفتح السني املهمل  ،وسكون الياء املنقوط  من حتتها باثنتني ،بفتح النون -يسابوريالن
الشافعي انتهى إليه علو اإلسةناد ودرس   -..هذه الّنسب  إىل نيسابور  ،و  آخرها الراء ،منقوط  بواحدة

 . الكالم واألصول على أصحاب أيب احلسن األشعري
أصابه وقر   آخر عمره، وكان يقرأ : "وقال عبد الغافر   تارخيه". ق    احلديثكان ث: "قال السمعاين

عليه مع ذلك وحيتاط، إىل أن اشتد ذلك قريبا من سنتني أو ثالث، مما كان حيسن أن يسمع، وكان مةن  
 "... أصّح أقرانه مساعا وأوفرهم اتقانا، وأمتهةم ديانة  واعتقةادا، صةّنف   األصةول واحلةديث       

 (. هة421ت)
، (7-4/6)، وطبقةات ابةن السةبكي   (17/156)، والسري(4/456)و(2/111)و(2/46)األنساب

 (.    1/217)وشذرات الذهب

بفتح الشني املعجم ، وسكون الياء املنقوط  باثنتني مةن حتتةها    -حممد بن جعفر بن دحيم الشيباين( 2)
 -..وهي قبيل  معروف    بكر بن وائل "شيبان "هذه الّنسب  إىل  ،و  آخرها النون والباء الوحدة بعدها،

 . أبو جعفر
 (. هة151ت"  )وكان أحد الثقات... الشيخ الثق  املسند الفاضل حمدث الكوف  ": قال الذهيب
 (. 1/002)و(2/594)، وتذكرة احلفاظ(16/16)، والسري(1/165)األنساب

والياء املنقوط  باثنتني من حتتها بني  ،احلاء املهمل  -موسى بن أيب احلنني احلنيإ حممد بن احلسني بن (1)
 . أبو جعفر الكو  صاحب املسند -..النونني، هذه الّنسب  إىل اجلّد وهو حنني أو أبو احلنني 

 . (هة277ت) "... اإلمام احملدث احلافظ املتقن "وقال   السري . وثقه الدارقطإ واخلطيب وغريه
، (11/241)، والسةري (2/182)، واألنسةاب (2/225)، وتةاريخ بغةداد  (7/218)اجلرج والتعديل

 (.  2/171)وشذرات الذهب
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أنس بن  قال كان( 4)عن األزهر بن راشد( 1)عن العوام بن حوشب( 2)هشيمثنا ، (1)مسددثنا 
ثهم فحةدّ  ،ففسَّر هلم( 5)ثهم حبديث ال يدرون ما هو أتوا احلسنمالك حيدث أصحابه فإذا حّد

وا يف ُشُقْنيئوا بنار املشركني وال َتِضَتْسال َت: "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :ذات يوم قال
: قةال  .اليوم حبديث ال ندري مةا هةو  حدثنا  أنسا إّن  :فأتوا احلسن فقالوا "ًاخواتيمكم عربّي

وا ُشُقْنوال َتفإنه يقول  "ا وا   خواتيمكم عربّيُشُقْنوال َت "قوله أّما  نعم: قال .فذكروه ؟كمحّدثوما
ريوا املشركني   ِشَتال تْس فإنه يقول "يئوا بنار املشركنيِضَتْسال َت "وأما قوله  "حممد   خواتيمكم

                                                 

 .مسّدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد األسدي البصري أبو احلسن (1)
  (.خ،د،،ت،س) (.هة220ت)صّنف املسند بالبصرة  ثق  حافظ يقال إّنه أول من

 (.   2/249)التقريب
بكسر السني والطاء  -م بن بشري بن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوي  بن أيب خازم، الواسطيْيَشُه( 2)

. واسط الرقة   -2.واسط عراق ويقال هلا واسط القصب  -1:ّنسب  إىل مخس  مواضع هذه ال ،املهملتني
 . -واسط قري  ببلخ -5. واسط مرذباد -4. واسط نوقان، يقال هلا واسط اليهود -1

  (.ع) (.هة101ت)ثق  ثبت كثري التدليس واإلرسال اخلفي 
 (. 2/126)، والتقريب(4/461)األنساب

 . يد الشيباين أبو عيسى الواسطيالعوام بن حوشب بن يز (1)
  (.ع) (.هة140ت)ثق  ثبت فاضل 

 (.  2/95)التقريب
 . البصريالكاهلي أزهر بن راشد  (4)

 (. عس). جمهول
 (.  1/64)التقريب

 . األنصاري موالهم احلسن بن أيب احلسن البصري (5)
 (.ع) ....ور وكان يرسل كثريا  ويدّلس ثق  فقيه فاضل مشه

 (. 1/166)التقريب
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ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  چ  شيء من أموركم وتصديق ذلك   كتاب اهلل عةز وجةل  

 .(2()1)چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

                                                 

 (.  110)سورة آل عمران اآلي ( 1)

 (.  18/127)السنن الكربى( 2)
 : إسناده ضعيف؛ فيه علتان

 . هول أوالكاهلي وهو ضعيفّما أن يكون البصري وهو جمه أزهر بن راشد وهو إفي
 . وفيه عنعن  هشيم بن بشري وهو مدلس

، وابن جريةر  (1/99)، وأمحد(0/550)، وأخرجه النسائي(12/18)وأخرجه البيهقي   شعب اإلميان
، واألصبهاين   األمثال   احلديث (4/261)، الطحاوي   شرح معاين اآلثار(4/62)الطربي   تفسريه

 . ، كلهم من طريق هشيم به(4/179)ء   املختارة، والضيا(296ص)النبوي
وذكره بإسناده، ولكن مل أقف ... وقال احلافظ أبو يعلى، ثنا إسحاق: "وقال احلافظ ابن كثري   تفسريه

وابن ... وأخرج عبد بن محيد وأبو يعلى : "عليه   مسنده املطبوع، ونسبه السيوطي   الدر املنثور وقال
 . املطبوع  منها ، ولكإ مل أقف عليه   تلك الكتب..." املنذر وابن أيب حامت

 (. 2/188)، والدر املنثور(2/187)تفسري ابن كثري
أما اختاذ اخلامت والنهي عن كتاب  مثل ما كان   خامته صلى اهلل عليه وسلم له شواهد عةن عةدد مةن    

ه وسلم اليةنقش علةى نقةش    باب قول الّنيب صلى اهلل علي)الصحاب    الصحيحني وغريمها، البخاري
باب لبس الّنيب صلى اهلل عليه وسلم خامتا مةن ورق نقشةه   -كتاب اللباس والزين  )، ومسلم:(ح )خامته

باب ما جةاء   لةبس   -كتاب اللباس )والترمذي(. 2891ح)-حممد رسول اهلل ولبس اخللفاء من بعده
. ، من حديث أنةس (1648ح)امتباب نقش اخل-كتاب اللباس )، ابن ماجه(1745ح)-اخلامت   اليمني

ه حممد رسول شباب لبس الّنيب صلى اهلل عليه وسلم خامتا من ورق نق-كتاب اللباس والزين  )و  مسلم
-باب مةا جةاء   اختةاذ اخلةامت    -كتاب اخلامت )داود ، وأيب(2891ح)-بس اخللفاء من بعدهاهلل ول

، (1741ح)-مت   الةيمني بةاب مةا جةاء   لةبس اخلةا     -كتاب اللباس )، والترمذي(4219ح)
-باب نقش اخلةامت -كتاب اللباس )، وابن ماجه(5164ح)-باب خامت الذهب-كتاب الزين  )والنسائي

 .   ، من حديث ابن عمر(1619ح)
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عن جماهد بن موسى عن هشيم فذكره مقتصرا  على املرفوع منه  رواه النسائي   الصغرى: قلت
 ( 1).دون باقيه

احلسن بن ، ابنا إمالء( 2)عيد إمساعيل بن أمحد اجلرجاينأبو سثنا ، ظأخربنا أبو عبد اهلل احلاف -5
 ، (4)علةةةي بةةةن اجلعةةةد ثنةةةا ، (1)حممةةةد أبةةةو علةةةي الوشةةةاء  

                                                 

ال تنقشوا على خواتيمكم عربيةا  "باب قول الّنيب صلى اهلل عليه وسلم -كتاب الزين  )سنن النسائي( 1)
 (. 5289ح)-"

وسكون الةراء املهملة     ،بضم اجليم -بن العباس، أبو سعيد اجلرجاين إبراهيممحد بن إمساعيل بن أ( 2)
هذه الّنسب  إىل بلدة جرجان وهي بلدة حسن  فتحها يزيد بن املهلةب أيةام    ،والنون بعد األلف ،واجليم

وكسر  ،وفتح امليم ،بكسر األلف، وسكون السني املهمل  -عروف باإلمساعيليامل -سليمان بن عبد امللك
 . -هذه الّنسب  إىل مجاع  إمسهم إمساعيل ،بعدها ياء منقوط  باثنتني من حتتها ،العني املهمل 
وكان سخيا جوادا مْفضال على أهل اخلةري   ،وكان ثق  فاضال فقيها على مذهب الشافعي": قال اخلطيب

 (. هة196ت..." )
 (. 1/488)و(180-1/186)، واألنساب(6/189/1154)تاريخ بغداد

 ،بفتح الواو -أبو علي الوشاء –وقيل سعيد بن قيس  -ن حممد بن عنرب بن شاكر بن سعيد احلسن ب (1)
 . -وهو نوع من الثياب املعمول  من اإلبريسمهذه الّنسب  إىل بيع الوشي  ،والشني املعجم  املشددة

فةإن مل  ... هذا احلديث باطةل  ": مث ذكر حديثا عن أيب علي الوشاء وقال"ليس بذاك ": قال ابن عدي
: عن عبد الباقي بن قانع قال: "... وقال اخلطيب. "يكن ابن عنرب تعمد فلعّله دخل له حديث   حديث 

تكلموا فيةه  ": قال الدارقضإ".  بن عنرب أليب بكر الربقاين فوثقه وذكرت ا... ابن عنرب الوشاء ضعيف 
 (. هة180ت) "... 

، (7/414)، وتةةاريخ بغةةداد(281ص)، وسةةؤاالت السةةهمي للةةدارقطإ (1/285)الكامةةل
 (.  1/167)، واملغإ(2/272/1954)، وامليزان(4/407)واألنساب

هةذه   ،و  آخرها الراء ،وبينهما الواو الساكن  ،بفتح اجليم واهلاء-علي بن اجلعد بن عبيد اجلوهري (4)
 . البغدادي -الّنسب  إىل بيع اجلوهر
  (.خ،د) (.هة218ت. )ثق  ثبت رمي بالتشيع

   (. 19-2/10)، والتقريب(1/462)األنساب



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 8  

وفد إىل عمر بن ( 4)أبا موسىإّن  (1)مسعت عياض األشعري( 2)عن مساك بن حرب( 1)شعب ابنا 
ظةه  أعجب عمر رضي اهلل عنه ما رأى مةن حف ، فومعه كاتب نصراين ،اخلطاب رضي اهلل عنه

ه عمر رضي اهلل عنةه  َرَهَتفاْن ،إنه نصراين ال يدخل املسجد :قال .قل لكاتبك يقرأ لنا كتابا  :فقال
هنم اهلل وََّخ نوهم إذَموال تْأ ،صاهم اهللوهم إذ أْقُنْدوال َت ،موهم إذ أهاهنم اهللكِرال ُت: "به وقال مَّوَه

 (. 5)"عز وجل
                                                 

 . موالهم أبو بسطام الواسطي مث البصري شعب  بن احلجاج بن الورد العتكي( 1)
هو أمري املؤمنني   احلديث وهو أول من فتش بالعراق عن الّرجال : "ثق  حافظ متقن كان الثوري يقول

 (.ع)(. هة168ت" )وذّب عن السن 
   (. 1/110)التقريب

 . بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكو ، أبو املغرية -فيف امليموخت ،بكسر أوله-اك مس( 2)
صدوق وروايته عن عكرم  خاص  مضطرب ، وقد : "، وقال احلافظ"قلت هو ثق  ساء حفظه: "قال الذهيب

 (. 4خت،م،)(. هة121ت"  )تغّير بأخرة فكان رمبا يلقن
 (. 217ص)والكواكب النريات(. 1/128)، والتقريب(1/465)الكاشف 

بفتح األلف، وسكون الشني املعجم ، وفتح العني املهمل ، وكسر الراء، – عياض بن عمرو األشعري( 1)
صحايب رضي اهلل عنه له حديث وجزم أبو حةامت   -..هذه الّنسب  إىل أشعر وهي قبيل  مشهورة من اليمن

 . ن اجلّراح فيكون خمضرمابأن حديثه مرسل وأّنه رأى أبا عبيدة ب
  (. 4/756)، واإلصاب (1/115)األنساب

  . هو أبو موسى األشعري رضي اهلل عنه صحايب جليل رضي اهلل عنه( 4)

 (. 18/127)السنن الكربى (5)
 . إسناده ضعيف، فيه أبو علي الوشاء وهو متكلم فيه، وأكثر من ترجم له على تضعيفه

ومن طريق عياض األشعري عةن  ... ي بسند حسن عن عبد اهلل بن الزبري وعند البيهق": وقد قال احلافظ
 . ونقل   فيض القدير عن احلافظ حتسينه له"أيب موسى أنه استكتب نصرانيا فانتهره عمر 

  (.  6/158)، وفيض القدير(11/104)فتح الباري
  شةعب   ، والبيهقةي (4/1156)، وابةن أيب حةامت   تفسةريه   (5/268)وأخرجه ابن أيب شةيب  

   . كلهم من طرق مساك به( 7/41)اإلميان
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سم عبد الواحد بن حممةد بةن   اوأبو الق( 1)سم زيد بن أيب هاشم العلوياأخربنا أبو الق -6
عمرو بةن  ثنا ، (1)أمحد بن حازمثنا ، مأبو جعفر بن دحيابنا قاال بالكوف  ( 2)النجار املقرئ

رضةي اهلل    عمرّن أ (6)عن أيب موسىي ن عياض األشعرك ععن مسا( 5)عن أسباط( 4)محاٍد
عنه أمره أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى   أدمي واحد وكان أليب موسى كاتب نصراين يرفع 

لنا كتابةا    املسةجد   إّن  إن هذا حلافظ وقال: "إليه ذلك فعجب عمر رضي اهلل عنه وقال
إنه ال يستطيع أن يدخل املسجد فقةال  : "فادعه فليقرأ قال أبو موسى وكان جاء من الشام

                                                 

   . مل أقف على ترمجته( 1)

   . مل أقف على ترمجته( 2)

 -وبعدها راء قبل الةزاي  ،بالغني املعجم - أمحد بن حازم بن حممد بن يونس بن قيس بن أيب عَرزة( 1)
 ". املسند "الغفاري الكو  صاحب أبو عمرو 

. ، ووثقةه ابةن ناصةر الةدين    "كان متقنا": أحد األثبات اتّودين، اإلمام احلافظ اتود قال ابن حبان
 (. هة276ت)

   (.  2/160)، وشذرات الذهب(2/594)، وتذكرة احلفاظ(11/219)، والسري(6/290)الوا  بالوفيات

هذه الّنسب  إىل بيع ، و  آخرها الدال املهمل   ،بفتح القاف والنون -عمرو بن محاد بن طلح  القناد( 4)
 . أبو حممد الكو  وقد ينسب إىل جده -الَقْند، وهو السكر

 (. بخ،م،د،س،فق)(. هة222ت) ."يترفض، رمي بالرفض صدوق"الذهيب وابن حجر: قال احلافظان
 (. 2/74)قريب، والت(4/01)األنساب

هي منسوب  إىل مهدان وهي قبيلة    ،والدال املهمل  ،بفتح اهلاء بسكون امليم-أسباط بن نصر اهلمداين( 5)
 . أبو يوسف ويقال أبو نصر -من اليمن

ن حبةان    ، وذكره اب"ليس القوي: "وثقه ابن معني، وتوقف فيه أمحد، وضعفه أبو نعيم، وقال النسائي
 (.  4خت،م،".)صدوق كثري اخلطأ يغرب: "الثقات، وقال احلافظ

، (1/125)، وامليةةزان(4/518)، واألنسةةاب(6/05)، والثقةةات(2/112)اجلةةرح والتعةةديل
 (. 1/66)والتقريب

 . هو أبو موسى األشعري رضي اهلل عنه الصحايب اجلليل( 6)
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ين وضرب فخذي وقال أخرجةه  َرَهَتفاْن:  قالعمر رضي اهلل عنه أجنب هو؟ قال بل نصراين

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ وقةةرأ 

كةان  إّنما  تهْيما أنا ولَّواهلل : قال أبو موسى( 1)چٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ 
أما وجدت   أهل اإلسالم من يكتب لك ال تدهنم إذ أقصاهم اهلل وال تأمنهم إذ : يكتب قال

 .( 2)هلم اهلل فأخرجهذاهنم اهلل وال تعزهم بعد إذ أأخ

                                                 

   (. 5)سورة املائدة اآلي ( 1)

 (. 18/127)السنن الكربى( 2)
  إسناده أبو القاسم العلوي وشيخه أبو القاسم املقرئ مل أقف على ترمجتهما، وفيه أيضا  أسباط بن نصر 

، غري أنه مل ينفرد بروايته عن مساك تابعه شعب  كمةا  "صدوق كثري اخلطأ يغرب: "وهو كما قال احلافظ
 . تفسريه عند ابن أيب شيب  وعمرو بن أيب قيس كما عند ابن أيب حامت  

فيه كالم مّر، وقد تغري حفظه ومل أدر هل روى عنه أسباط قبل وفيه مساك بن حرب مدار احلديث عليه، و
  . التغري أو بعده

 .واألثر تقدم خترجيه
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 . االحتياط يف قراءة الكتاب و اإلشهاد عليه وختمه لئال يزور عليه باب
 ، (2)بةن زيةاد القطةان    أبةو سةهل  ، ابنةا  (1)أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطةان  -7

 ، (5)مهةدي بةن ميمةون   ثنةا  ، (4)عفةان ثنةا  ، (1)إسةحاق بةن احلسةن احلةريب    ثنا 
 

                                                 

بفةتح   -حممد بن احلسني بن الفضل بن يعقوب بن يوسف بن سامل، أبو احلسني األزرق القطةان ( 1)
 . -آخرها نون هذه الّنسب  إىل بيع القطن القاف وتشديد الطاء املهمل  و 

 (. هة415ت) ".وهو جممع على توثيقه": وثقه اخلطيب وقال الذهيب
 (. 1/281)وشذرات الذهب(. 17/111)، والسري(1/44)، واللباب(2/249)تاريخ بغداد

 . أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن زياد بن عباد أبو سهل القطان( 2)
: وقال الربقةاين  ،، وثقه الدارقطإ.."وكان مييل إىل التشيع... كان صدوقا أديبا شاعرا : "قال اخلطيب

 (. هة158ت" )اإلمام احملدث الثق  مسند العراق: "وقال الذهيب". صدوق"
 (. 15/521)، والسري(5/45)تاريخ بغداد

 . ن بن ميمون احلريب البغدادي أبو يعقوبإسحاق بن احلس( 1)
هو ينبغي أن : احلريب عن إسحاق بن احلسن فقال سئل إبراهيم: قال لنا أبو بكر الشافعي" :قال الدارقطإ

كان مةن  : "، وقال أيضا"الصدوق احلافظ: "وقال الذهيب. ووثقه عبد اهلل بن أمحد بن حنبل ،"يسأل عنا
 (. هة204ت" )كان ثق  صاحب حديث: "، وقال ابن العماد"العلماء السادة

 (. 2/106)، وشذرات الذهب(11/418)، والسري(5/174)واملنتظم

هذه الّنسب  إىل  ،وكسر اهلاء والالم ،بفتح الباء املنقوط  بواحدة -بن مسلم بن عبد اهلل الباهليعّفان ( 4)
أبةو   -..وكان العرب يستنكفون من االنتساب إىل باهل  كأهنا ليست فيما بينهم من األشراف.. باهل  

 . عثمان الصفار البصري
 (.ع)(. هة219ت)ثق  ثبت 
 (.   2/29)، والتقريب(1/191)األنساب

هذه الّنسةب  إىل أزد   ،وكسر الدال املهمل  ،وسكون الزاي ،بفتح األلف-مهدي بن ميمون األزدي( 5)
و  آخرها الم هذه الّنسب  إىل َمْعَول  بن مشةس   ،وفتح الواو ،وسكون العني ،بفتح امليم -املعويل -شنوءة

 . أبو حيىي البصري -..بطن من أزد .. 
                                                                                                                                       = 
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  .(1)"بسوء الظنالّناس  سوا منِراحَت"(: 2)رف بن عبد اهللةقال مط: قال( 1)غيالن بن جريرثنا 
 . واحلذر من أمثاله سن  متبع ( 4)روي ذلك عن أنس بن مالك مرفوعاوقال الشيخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (. ع) (.هة172ت)ثق  
 (.  2/204)والتقريب ،(1/05)، واألنساب(1/210)اللباب

 . غيالن بن جرير األزدي املعويل البصري( 1)
 (. ع)(. هة129ت)ثق  

 (. 2/112)التقريب

بعدها حتتانية  مث   ،وتشديد اخلاء املكسورة ،بكسر الشني املعجم - مطرف بن عبد اهلل بن الشِّخِّري( 2)
 . أبو عبد اهلل  العامري احلرشي مبهملتني مفتوحتني مث معجم ، أبو عبد اهلل البصري -راء

 (. ع)(. هة95ت)ثق  عابد فاضل 
 (.  2/268)، والتقريب(142ص)املغإ   ضبط أمساء الرجال

 (. 18/129)السنن الكربى( 1)
 . وإسناده صحيح

 ".التابعي الكبريوصّح من قول مطرف : "قال احلافظ
، وأبةو نعةيم     (242ص)، وعنه ابن أيب عاصةم   الزهةد  (297ص)واألثر أخرجه أمحد   الزهد

. كلهم من طريق مهدي بن ميمون به( 50/118)، وابن عساكر   تاريخ دمشق(2/218/170)احللي 
 . وعند أمحد أيضا عن شريح عن غيالن عن مطرف به

 (. 18511)فتح الباري
 ". صحيح السند: "عن احلسن عند ابن سعد قال عنه األلباين ىن هذا األثروقد جاء مع

 (. 156: ح)، والسلسل  الضعيف (7/177)الطبقات الكربى
، وابةةن عةةدي    (9/175/9450)و( 1/109/590)أخرجةةه الطةةرباين   األوسةةط ( 4)

حديث أنس بن  من( 14-11ص)، واهلروي   املعجم املشتبه بأسامي احملدثني(0/142/1006)الكامل
 . مالك رضي اهلل به

 (.    156ح)، والسلس  الضعيف (18/511)واحلديث ال يصّح مرفوعا ، ولالستزادة راجع فتح الباري
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 ( 1)... قلت
ثنا ، (1)يعقوب بن سفيانثنا ، (2)عبد اهلل بن جعفر ، ابنانأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطا -0

 ( 5)خالةةةةةةدثنةةةةةةا ، (4)سةةةةةةعيد بةةةةةةن منصةةةةةةور
                                                 

 . هنا بياض   األصل( 1)

 . عبد اهلل بن جعفر بن درستويه بن املرزبان أبو حممد الفارسي النحوي( 2)
ذكر اخلطيب عن هب  اهلل احلسن الطربي أنه ضعفه وذلك ألّنه قيل له أن حيّدث عةن عّبةاس الةدوري    

هذه احلكاي  باطل ؛ ألن أبا حممد بن درستويه كةان  : "ورد اخلطيب على ذلك فقال ،ويعطى درمها ففعل
؟ ونقل عن الربقاين تضعيفه لةه  "جل التافه احلقريفكيف أل ،أرفع قدرا من أن يكذب ألجل العوض الكثري

إّنما حّدث يعقوب هبذا الكتاب : وذلك أنه ملا روى كتاب التاريخ عن يعقوب انكروا عليه ذلك، وقالوا
و  هذا نظر؛ ألن جعفر بن درستويه من : "قدميا فمىت مسعه منه؟ ورد اخلطيب أيضا على هذا القول بقوله

، وعنده عن علي بن املديإ وطبقته، فال يستنكر أن يكون بّكر بابنه   السةماع  كبار احملدثني وفهمائهم
من يعقوب مع أّن القاسم األزهري حّدثإ أنه رأى أصل كتاب ابن درستويه لتاريخ يعقوب بن سةفيان  

ووثقةه   ،ووثقه أبو عبيد اهلل بن منةدة احلةافظ   ،، ووثقه أبو سعد الشريازي"ووجد مساعه فيه صحيحا
 (. هة147ت. )يبالذه

 (.  2/175)، وشذرات الذهب(15/511)، والسري(9/420)تاريخ بغداد

وهةي  " فسا"هذه الّنسب  إىل  ،والسني ،بفتح الفاء -يعقوب بن سفيان الفارسي أبو يوسف الفسوي( 1)
 . -"بسا"بلدة من بالد فارس يقال هلا 

 (. س،ق)(. هة277ت)صاحب املعرف  والتاريخ ثق  حافظ 
 (. 2/105)، والتقريب(1/457)األنساب

 ،وفتح الراء والسني املهملةتني  ،بضم اخلاء املعجم  -سعيد بن منصور بن شعب  أبو عثمان اخلرساين( 4)
 . نزيل مك  -..راسان هذه الّنسب  إىل بالد خ ،و  آخرها النون

 (. ع)(. هة227ت)ثق  مصنف وكان ال يرجع عما   كتابه لشدة وثوقه به صاحب السنن، 
 (. 1/290)، والتقريب(2/119)األنساب

و  آخرهةا   ،ء املهمل  املشددةواحلا ،بفتح الطاء -خالد بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن يزيد الطّحان( 5)
 . الواسطي املزين موالهم -..هذه الّنسب  ملن يطحن احلب  ،النون

                                                                                                                                       = 
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حّتةى   على الوصي    صحيف  خمتوم الّرجل  كان يكره شهادة أنه( 2)عن احلسن( 1)عن يونس
 (. 1)يعلم ما فيها

 ( 5)محةةاد بةةن زيةةدثنةةا ، (4)سةةليمان بةةن حةةربثنةةا ، بإىل يعقةةو وبههه -9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ع)(. هة102ت)ثق  ثبت، 
 (. 211-1/212)، والتقريب(2/275)اللباب

و  آخرهةا  ، اء املنقوط  بواحدةوسكون الب ،بفتح العني املهمل  -يونس بن عبيد بن دينار الَعْبدي( 1)
 . أبو عبيد البصري -  ربيع  بن نزار" عبد القيس"هذه الّنسب  إىل  ،الدال املهمل 

 (. ع)(. هة119ت)ثق  ثبت فاضل ورع، 
 (. 2/195)، والتقريب(1/186)األنساب

 (.. 12/510)احلسن بن أيب احلسن البصري، انظر هتذيب الكمال( 2)
 (. 18/129)السنن الكربى (1)

 . إسناده صحيح
، (18/421)، وابةن أيب شةيب   (5/298)وأخرجه البخاري   صحيحه معلقا انظر تغليةق التعليةق  

، وسعيد بةن  (4/2871)-التشهد على وصي  حّتى تقرأ عليك: باب من قال-كتاب الوصايا )والدارمي
 . ، كلهم من طريق احلسن به(1/996)منصور

هذه الّنسةب  إىل بةإ    ،واحلاء املهمل  ،بكسر الشني املعجم  -يسليمان بن حرب األزدي الواشح( 4)
 . البصري قاضي مك  -واشح وهم بطن من األزد

 (. ع)(. هة224ت)ثق  إمام حافظ، 
 (. 1/112)، والتقريب(4/464)األنساب

هذه الّنسب   ،وسكون اهلاء ،والضاد املنقوط  ،بفتح اجليم -محاد بن زيد بن درهم األزدي اجلهضمي( 5)
 . أبو إمساعيل البصري -إىل اجلهاضم  وهي حمل  بالبصرة

  (.ع) (.هة179ت)ثق  ثبت فقيه، 
 (. 1/195)، والتقريب(1/467)األنساب



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 94 

كان يكره أن يشهد على الصحيف  املختومة  وقةال لعةل فيهةا     ( 2)أن أبا قالب ( 1)عن أيوب
 .(1)جورا 
( 5)عةةةن مغةةةرية( 4)جريةةةرثنةةةا ، رإىل سةةةعيد بةةةن منصةةةو وبهههه -18

                                                 

وكسةر   ،وسكون اخلاء املعجم  بواحدة ،بفتح السني املهمل  -أيوب بن أيب متيم  كيسان السختياين( 1)
هذه الّنسةب  إىل   ،و  آخرها النون ،وفتح الياء املنقوط  باثنتني من حتتها ،التاء املنقوط  باثنتني من فوقها

 . أبو بكر البصري -عمل السختيان وبيعها وهي اجللود الضأني  ليست بأدم
  (.ع) (.هة111ت)حّج  من كبار الفقهاء العّباد، ثق  ثبت 
 (. 1/90)، والتقريب(1/24)األنساب

هذه الّنسب  إىل جرم  ،وسكون الراء املهمل  ،بفتح اجليم -عبد اهلل بن زيد بن عمرو أو عامر اجلرمي( 2)
 . البصري -وهي قبيل  من اليمن

  (.ع) (.هة184ت)اضل كثري اإلرسال، ثق  ف
 (. 195-1/194)، والتقريب(1/484)األنساب

 (. 18/129)السنن الكربى( 1)
 .إسناده صحيح

أّن يعقوب بن سفيان وصله ( 11/144)، وذكر احلافظ   فتح الباري(18/421)وأخرجه ابن أيب شيب 
 . ولكإ مل أقف عليه   تارخيه

 . الكو  نزيل الري وقاضيها جرير بن عبد احلميد الضيب( 4)
  (.ع) (.هة100ت)ثق  صحيح الكتاب قيل كان   آخر عمره يهم من حفظه، 

 (. 1/112)التقريب

 . ن مقسم بكسر امليم الضيب موالهم أبو هشام الكو  األعمىمغرية ب( 5)
. وعده احلافظ   املرتب  الثالث  من مراتةب املدلسةني  . إبراهيمكان يدلس وال سيما عن  أنهإاّل  ثق  متقن

  (.ع) (.هة116ت)
 (. 46ص)، وتعريف أهل التقديس(2/275)التقريب
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 شهدوا على ما فيها قال ال جيةوز ا: "خيتم على وصيته قالالّرجل   ( 2)إبراهيمعن ( 1)عن محاد
   (. 1)"مبا فيها يقرأها أو تقرأ عليه فيقّرحّتى 
 ، (4)د العزيةةةز بةةةن عمةةةرانعبةةة، حةةةدثإ بيعقةةةوثنةةةا قةةةال و -11

 
 

                                                 

 . محاد بن أيب سليمان مسلم األشعري موالهم أبو إمساعيل الكو ( 1)
 (. 4خت،بخ،م(.)هة128ت.)رمي باإلرجاء.. فقيه صدوق له أوهام : ثق  إمام جمتهد، وقال احلافظ: قال الذهيب
 (. 1/195)التقريب

 . أبو عمران الكو  الفقيه بن يزيد بن قيس بن األسود النخعي إبراهيم( 2)
  (.ع) (.هة96ت)نه يرسل كثريا أإاّل  ثق 

 (. 1/68)التقريب

 (. 18129)السنن الكربى( 1)
 : إسناده ضعيف؛ فيه علتان

 .  فيه محاد بن أيب سليمان وهو صدوق له أوهام
 إبةراهيم وروايته عن : "أشد قال أمحد إبراهيمفيه عنعن  مغرية بن مقسم الضيب وهو مدلس وعنعنته عن 

تب  الثالثة  مةن   وقد عّده احلافظ   املر ، .."عنه بواسط  محاد بن أيب سليمانضعيف ؛ ألّن عامته رواها 
مبا صرحوا فيةه  إاّل  من أكثر من التدليس فلم حيتّج األئم  من أحاديثهم: مراتب املوصوفني بالتدليس وهم

 . بالسماع ومنهم من رّد حديثهم مطلقا ومنهم من قبله

، وتعريةةف أهةةل (204ص)وجةةامع التحصةةيل ،(111ص)، وحتفةة  التحصةةيل(6/496)امليةةزان
 (. 46ص)التقديس

 .    ومل يذكر محاد بن أيب سليمان إبراهيمعن مغرية قال أراه عن ( 18/421)وأخرجه ابن أيب شيب 

 . عبد العزيز بن عمران بن بنت سعيد بن أيب أيوب املصري( 4)
 ". مصري صدوق:" ل أبو حامتقا

 (. 5/191)اجلرح والتعديل
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شهدوا مبا ارجل كتب وصيته وختم عليها وقال  عن( 2)ُسئل سفيان: قال( 1)حممد بن يوسفثنا 
 (. 4)جيزوهنا لهبطلها قال سفيان والقضاة ال ُيُي( 1)قال كان ابن أيب ليلى فيها

                                                 

 . حممد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضيب موالهم الفريايب أبو عبد اهلل( 1)
 . (ع(. )هة212ت. )عبد الرزاقثق  فاضل يقال إّنه أخطأ   حديث سفيان وهو مع ذلك مقدم فيه على 

 (. 2/218)التقريب
 . لعله الثوري؛ ألن الفريايب من أبرز أصحاب الثوري، مع أنه روى عن ابن عيين  أيضا( 2)

 . حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى أبو عبد الرمحن األنصاري الكو  القاضي (1)
كان حيىي بةن سةعيد   : "وقال، "  حديثه اضطراب.. كان سيء احلفظ مضطرب احلديث": قال أمحد

حمله الصدق كان سيء احلفظ : "، وقال أبو حامت"صاحل ليس بأقوى ما يكون: "وقال أبو زرع ، "يضعفه
كثرة اخلطأ يكتب حديثه وال حيةتّج  شغل بالقضاء فساء حفظه ال يتهم بشيء من الكذب إّنما ينكر عليه 

كان رديء احلفظ ": ، وقال ابن حبان"ليس بالقوي: "وقال النسائي، "ليس بالقوي: "وقال أبو زرع ، "به
كثري الوهم فاحش اخلطأ يروي الشيء على التوهم وحيدث على احلسبان فكثر املناكري   روايته فاستحق 

وعن " ال حيتّج به: "، وقال ابن جرير الطربي"فظ كثري الوهمكان رديء احل" :وقال الدارقطإ، .."الترك
، وقةال  "عام  أحاديثه مقلوبة  : "وقال أبو أمحد احلاكم" كان سيء احلفظ واهي احلديث: "ابن املديإ

 ،"كان سيء احلفظ ال يتعمد الكذب فكان ميدح   قضائه فأما   احلديث فلم يكن حجة  : "الساجي
". صدوق سةيء احلفةظ جةدا    : "، وقال احلافظ"ن كان فقيها عاملاإاحلافظ وليس ب: "وقال ابن خزمي 

  .(4(.)هة140ت)
، (626-25/622)، وهتةذيب الكمةال  (244-2/241)، واتروحني(1/411)العلل ومعرف  الرجال

 (. 2/191)، والتقريب(269-9/260)وهتذيب التهذيب

 (. 18/129)السنن الكربى( 4)
حممد بن يوسف الفريايب وهو مةن  يلى وهو صدوق سيء احلفظ جداًّ، وفيه فيه ابن أيب لإسناده ضعيف؛ 

 . أشهر أصحاب الثوري غري أنه تكّلم   روايته عنه
 للبيهقي  الكربى واألثر مل أقف عليه   غري السنن 
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 . يبدأ بنفسه يف الكتابالّرجل  ابب
حنبل بن ثنا ، (2)اكمَّأبو عمرو بن السَّ، ابنا العدل ببغداد( 1)أخربنا أبو احلسني بن بشران -12

 ، (4)سةةةةةريج بةةةةةن النعمةةةةةان  ثنةةةةةا ، (1)إسةةةةةحاق

                                                 

ن بشران بن حممد بن بشر بن مهران بن عبد اهلل أبو احلسةني األمةوي   بن حممد بن عبد اهلل ب علي( 1)
 . املعدل

 (. هة415ت. )وثقه اخلطيب
 (.  1/281)، وشذرات الذهب(17/111)، والسري(12/90)تاريخ بغداد

بفتح الدال املهمل ، واأللف بني القافني األوىل -عثمان بن أمحد بن عبد اهلل بن يزيد أبو عمرو الدقاق( 2)
 . املعروف بابن السماك -مشددة، هذه الّنسب  إىل الدقيق وعمله وبيعه

 (. هة144ت. )وثقه الدارقطإ وابن شاهني وأبو احلسن بن القطان واخلطيب
سناد ظلمةات وينبغةي أن   وهذا اإل: "وذكر احلافظ الذهيب رواي  من طريق أيب عمرو بن السماك مث قال

وال ينبغي أن يغمز ابن السةماك  : "واستدرك عليه احلافظ فقال". يغمز ابن السماك لروايته هذه الفضائح
على نفسه ذكر من روى خربا كذبا آفته من غريه ما سةلم معةه    –يعإ الذهيب  –هبذا ولو فتح املؤلف 

ثري التأمل من ذكره هلذا الّرجةل الثقة    هةذا    سوى القليل من املتقدمني فضال عن املتأخرين، وإين لك
 . وأن اآلف  فيما رواه من غريه ال منه -واهلل أعلم أنه ثق -والصواب ". الكتاب بغري ما مستند وال سلف

 (. 4500)، واللسان(5/41)، وامليزان(15/444)، والسري(2/216)، واألنساب(11/182)تاريخ بغداد

احلافظ الثق  أبو علي الشيباين ابن عم اإلمةام أمحةد    هالل بن أسدحنبل بن إسحاق بن حنبل بن ( 1)
 . وتلميذه

 (. هة271ت. )وثقه اخلطيب وغريه
 (.  2/688)، وتذكرة احلفاظ(11/51)، والسري(0/206)تاريخ بغداد

أبو احلسن ويقةال أبةو    -هذه الّنسب  إىل بيع اللؤلؤ-سريج بن النعمان بن مروان اجلوهري اللؤلؤي( 4)
 . احلسني البغدادي أصله من خرسان

  (.4خ،) (.هة217ت. )ثق  يهم قليال
 (.   1/277)، والتقريب(4/196)األنساب
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كتب ( 4)العالء بن احلضرميأّن  (1)عن ابن سريين( 2)عن هشام بن حسان( 1)محاد بن سلم ثنا 
احلضةرمي إىل حممةد   بن  صلى اهلل عليه وسلم بسم اهلل الرمحن الرحيم من العالء إىل رسول اهلل

 (. 5)رسول اهلل
                                                 

 . محاد بن سلم  بن دينار البصري أبو سلم ( 1)
  (.4خت،م) (.هة167ت. )ثق  عابد أثبت الّناس   ثابت وتغري حفظه بآخره

 (. 468ص)، والكواكب النريات امللحق األول(1/195)التقريب
آخرها  بضم القاف، وسكون الراء، وضم الدال املهملتني، و -القردوسي هشام بن حسان األزدي( 2)

البصري أبو عبةد   -والقراديس بطن من األزد.. السني املهمل ، هذه الّنسب  إىل درب القراديس بالبصرة 
 . اهلل

. ثق  من أثبت الّناس   ابن ِسريين، و  روايته عن احلسن وعطاء مقال؛ ألّنةه كةان يرسةل عنةهما    
 (. ع)(. هة140أو47ت)

 (. 2/121)، والتقريب(4/15)األنساب
 . بن أيب عمرة البصري د بن ِسريين األنصاري أبو بكرحمم( 1)

  (.ع) (.هة118ت. )ثق  ثبت عابد كبري القدر كان ال يرى الرواي  باملعىن
 (. 179-2/170)التقربب

 .  بن عمار صحايب جليل رضي اهلل عنهرضي اهلل عنه واسم أبيه عبد اهلل العالء بن احلضرمي( 4)
 (. 4/541)اإلصاب 

 (. 18/118)السنن الكربى( 5)
بن ِسريين مل يسمع من العالء بن احلضرمي بينهما واسط  وهو ابن للعةالء   وإسناده ضعيف لالنقطاع، فا

 ". َيِصْل حدثنا هشيم مرتني مرة عن ابن العالء ومرة مل: "ولذا قال اإلمام أمحد عندما أخرج احلديث
، وعبةد  (5114:ح)-باب فيمن يبدأ بنفسةه   الكتةاب  –كتاب األدب )وأخرجه أبو داود   السنن

، وابةن أيب  (4/119)، واإلمةام أمحةد  (1/250)، وابن احلعد كما   اجلعةديات (11/420)الرزاق
آلحاد ، وابن أيب عاصم   ا(1/717)، واحلاكم(10/00/175)والطرباين   الكبري(. 0/471/00)شيب 

كلةهم مةن   ( 110:ص)، واخلطيب   الكفاي (717)، والبزار كما   كشف األستار(2/161)واملثاين
 . طريق ابن ِسريين به بعضهم عنه عن العالء احلضرمي، وبعضهم عنه بواسط  ابنه

                                                                                                                                       = 
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عن ابن العالء عةن العةالء   بن ِسريين اللفظ من طريق ابغري هذا ( 1)قلت رواه أبو داود   سننه
 . احلضرمي بلفظ كان إذا كتب إليه بدأ بنفسه

أبةو  ثنةا  ، دعإ ابن اجلعيعلي ثنا ، (4)حنبلثنا ، (1)أبو عمرو، ابنا (2)أخربنا أبو احلسني -11
  (6)قتةةةةةةةةةةةادةثنةةةةةةةةةةةا ، (5)هةةةةةةةةةةةالل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. احلضرمي إىل حممةد رسةول اهلل  ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال قرأت كتابا من العالء بن 
 .   نقطاع فيه بني أيوب والعالء احلضرمي رضي اهلل عنه ظاهرواال

فعليه يكون ". مقبول: "وقال احلافظ". ال يعرف: "واحلديث مداره على ابن العالء احلضرمي قال الذهيب
 . احلديث ضعيفا 

". هذا حديث صحيح على شرط الشةيخني ومل خيرجةاه  : "ومع ذلك قال احلاكم عندما أخرج احلديث
 . لذهيبووافقه ا

 (. 2/401)لتقريبا، و(7/454)امليزان
  (. 5114:ح)-باب فيمن يبدأ بنفسه   الكتاب–كتاب األدب )أبو داود   السنن (1)

 . علي بن حممد بن بشران العدل أبو احلسني( 2)

 . عثمان بن أمحد أبو عمرو بن السماك( 1)
 . حنبل بن إسحاق بن حنبل ابن عم اإلمام أمحد( 4)
بكسر السني، والباء املوحدة، منسوب إىل بإ راسب وهي قبيلة   -حممد بن سليم الراسيبهالل أبو ( 5)

 . البصري -ومل يكن من بإ راسب وإّنما نزل فيهم فنسب إليهم. -نزلت البصرة
مرة أخرى ملا سئل عن روايته ، وقال "ليس به بأس وليس بصاحب كتاب: "وثقه أبو داود وقال ابن معني

، "ليس بالقوي: "، وقال النسائي"حمله الصدق ليس بذاك املتني: "، وقال أبو حامت"فيه ضعف: "عن قتادة
ولعةل   ".صدوق فيه لةني : "، وقال احلافظ"صاحل احلديث: "، وقال الذهيب"فيه ضعف: "وقال ابن سعد
 (. هة167ت) .لني أنه صدوق صاحل احلديث فيه -واهلل أعلم-الصواب فيه 

، (7/271)، واجلةةرح والتعةةديل(98ص)، وضةةعفاء النسةةائي(7/270)الطبقةةات الكةةربى
 (. 2/176)، والتقريب(161ص)، ومن تكّلم فيه(2/201)واإلنساب

نني بضم الدال املهمل ، والةواو بةني السةي   -بن قتادة السدوسي -بكسر الدال –بن دعام   قتادة( 6)
 . أبو اخلطاب البصري -املهملتني أوالمها مفتوح ، هذه الّنسب  إىل مجاع  قبائل

                                                                                                                                       = 
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 عنهما كتبا إىل عمر بن اخلطاب رضي رضي اهلل( 2)وخالد بن الوليد ،(1)أبا عبيدة بن اجلراحأّن 
 (. 1)اهلل عنه فبدءا بأنفسهما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو مدلس ذكره احلافظ   املرتب  الثالثة  مةن مراتةب    . ثق  ثبت يقال ولد أكمه رأس الطبق  الرابع 
  (.ع) (.مات بضع عشرة ومائ .)املدلسني
 (. 118-2/129)، والتقريب(41ص)، وتعريف أهل التقديس(1/25)األنساب

مات شةهيدا بالطةاعون سةن     . و عبيدة عامر بن عبد اهلل بن اجلراح أحد العشرة املبشرين باجلن أب( 1)
 . هة10

 . (1/506)، واإلصاب  (2/792)االستيعاب 

فتح امليم، وسكون اخلاء املعجم ، وضم الزاي، و  آخرها امليم، هةذه  ب-خالد بن الوليد املخزومي( 2)
صحايب  -..وخمزوم قريش هو خمزوم بن يقظ . إحدامها تنسب إىل بإ خمزوم بن عمرو: الّنسب  إىل قبيلتني

 (. هة22أو21ت. )جليل رضي اهلل عنه
 (. 2/251)، واإلصاب (4/258)، واألنساب(2/427)االستيعاب

 (. 18/118)لكربىالسنن ا( 1)
  إسناده أبو هالل الراسيب، وهو خمتلف فيه ولعل الصواب أنه صدوق صاحل احلديث فيه لني، ولكن هذه 

 .  الرواي  روايته عن قتادة وقد تكّلم ابن معني   روايته عن قتادة
 . األثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي
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ابنا قاال ( 1)اخلسروجردي إبراهيم احلافظ وأبو احلسن علي بن أمحد بن  أخربنا أبو عبد اهلل -14
 ، (2)أبةةةو حامةةةد أمحةةةد بةةةن حممةةةد بةةةن احلسةةةني البيهقةةةي    

 ( 6)عةن قةيس  ( 5)عبةد الكةرمي بةن حممةد    ثنةا  ، (4)قتيبة   ثنا ، (1)داود بن احلسنيثنا 

                                                 

 . مل أقف على ترمجته( 1)
بضةم اخلةاء املعجمة ،    - ن احلسني بن حممد بن احلسني أبو حامد اخلطيب اخلسروجرديأمحد ب( 2)

وسكون السني املهمل ، وفتح الراء، وسكون الواو، وكسر اجليم، وسكون الةراء، و  آخرهةا الةدال    
وقد نسبه السمعاين إىل جده، وليس هو . -روجرد وهي قري  من ناحي  بيهقاملهمل ، هذه الّنسب  إىل خس

 . أبو حامد أمحد بن حممد الشرقي فكالمها رويا عن داود بن احلسني كما   تاريخ دمشق
 ". شيخ كبري السن حسن املعرف  باألدب: "قال احلاكم   التاريخ

 (.  2/150)األنساب
 . يد اخلسروجردي البيهقي أبو سليمانداود بن احلسني بن عقيل بن سع( 1)

 (. هة291ت.. )اإلمام الثق  
 (. 11/579)، والسري(2/150)، واألنساب(17/114/2842)تاريخ دمشق

بفتح الثاء املثلث ، والقاف، والفاء، هةذه  –بن طريف الثقفي  -بفتح اجليم-قتيب  بن سعيد بن مجيل( 4)
أبو رجاء  -ونزل أكثر هذه القبيل  بالطائف وانتشرت منها..الّنسب  إىل ثقيف، وهو ثقيف بن منبه بن بكر

بفتح املوحدة وسكون املعجم  و  آخرها النون هذه الّنسب  إىل بغالن وهةي بلةدة بنةواحي    -البغالين
 . -...بلخ
  (.ع) (.هة248ت. )  ثبتثق

 (. 2/118)، والتقريب(167و1/260)األنساب

 . الكرمي بن حممد أبو حممد ويقال أبو سهل اجلرجاين القاضيعبد ( 5)
مي بةن  ذكره ابن حبان   الثقات، ووثقه احلافظ اهليثمي حيث قال بقي  رجاله ثقات مبا فيه عبد الكةر 

  (.ت) (.هة108تو    حدود ". )مقبول: "حممد، وقال احلافظ
 (. 1/470)، والتقريب(4/107)، وامليزان(0/90)، وجممع الزوائد(0/421)الثقات

 . قيس بن الربيع أبو حممد األسدي الكو ( 6)
                                                                                                                                       = 
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  من َمْرمل يكن أحد أعظم ُح: رضي اهلل عنه قال( 1)عن سلمان( 2)[انذزا]عن ( 1)عن أيب هاشم
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا كتبةوا إليةه    رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان أصحاب

  .(4)يكتبون من فالن إىل حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: وقال ابن حبةان ". متروك احلديث: "والدارقطإ، وقال النسائي ضعفه وكيع، وابن املديإ، وابن معني،
حمله الصدق وليس بقوي، وكان : "وقال أبو حامت". الّناس يضعفونه: "وقال العجلي". ملا كرب ساء حفظه"

أحد أوعي  العلم صةدوق    : "وقال الذهيب". وعام  روايته مستقيم : "وقال ابن عدي" شعب  يثإ عليه
". صدوق تغّير ملا كرب وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به: "وقال احلافظ". فظنفسه سيء احل

  (.د،ت،ق) (.تو    بضع وستني ومائ )
، واجلةةرج (2/228)، ومعرفةة  الثقةات (2/216)، واتةروحني (00/499ص)الضةعفاء للنسةةائي 

 (. 2/115)، والتقريب(2/526)، واملغإ(5/477)، وامليزان(47-6/19)، والكامل(7/97)والتعديل
بضم الراء، وتشديد امليم، و  آخرها نون بعد األلف، هذه الّنسةب  إىل الرمةان   -أبو هاشم الرماين( 1)

 . الواسطي امسه حيىي بن دينار وقيل ابن األسود وقيل ابن نافع -وبيعه
  (.ع) (.هة145وقيل 122ت)ثق  

 (. 2/464)ب، والتقري(1/121)األنساب

 .  بدال مهمل " زادان"من مصادر الترمج ، و  األصل ( 2)
 . ويكىن أبا عبد اهلل أيضا زاذان أبو عمر الكندي البزار

أحاديثه ال بأس هبا إذا روى عنه : "وثقه ابن معني وابن سعد واخلطيب والعجلي والذهيب، وقال ابن عدي
صةدوق  : "، وقال احلافظ"كان خيطئ كثرا : "، وقال ابن حبان"ليس باملتني عندهم: "قال احلاكم، و"ثق 

  (.4بخ،م،) (.هة02ت". )يرسل وفيه شيعي 
، (1/261)، وهتةذيب التهةذيب  (4/265)، والثقات(1/217)، والكامل(6/170)الطبقات الكربى

 (.   1/251)والتقريب
 (. هة14ت. )رضي اهلل عنه، ويقال له سلمان اخلري سلمان الفارسي، أبو عبد اهلل( 1)

 (. 1/141)اإلصاب 

 (. 18/118)السنن الكربى( 4)
 : ف فيه علتانإسناده ضعي

                                                                                                                                       = 
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أمحةد بةن حممةد بةن     ثنا ، نأبو سهل بن زياد القطا، ابنا نأخربنا أبو احلسني بن بشرا -15
 ( 1)أبةةةو عوانةةة ثنةةةا ، (2)أبةةةو سةةةلم  املنقةةةريثنةةةا ، (1)عيسةةةى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . فيه عبد الكرمي بن حممد اجلرجاين قال فيه احلافظ مقبول -1
 . ، وضعفه أكثرهممشاه وفيه قيس بن الربيع وهو خمتلف فيه من أهل العلم من -2

كالمها من طريةق  ( 6/241/6180)، والطرباين   الكبري(1/248/109)وأخرجه اجلرجاين   تارخيه
 . قتيب  بن سعيد به

 . هة.ا" فيه قيس بن الربيع وثقه الثوري وشعب  وضعفه غريمها، وبقي  رجاله ثقات: "قال اهليثمي
 (. 0/90)جممع الزوائد

 . اده عبد الكرمي بن حممد وهو مقبولولكن تقدم أّن   إسن
بكسر الباء املنقوط  بواحدة، وسكون الةراء،  -أمحد بن حممد بن عيسى بن األزهر أبو العّباس الربيت( 1)

 . القاضي -ين  بنواحي بغدادو  آخرها التاء املنقوط  من فوقها باثنتني، هذه الّنسب  إىل برت وهي مد
احلةافظ  : "، وقال الةذهيب "كان ثق  ثبتا حج ، يذكر بالصالح والعبادة:"وثقه الدارقطإ، وقال اخلطيب

 (. هة208ت". )الثق 
 (.   11/487)، والسري(1/214)، واألنساب(5/91)تاريخ بغداد

بكسر امليم، وجزم النون، وفتح القاف، هذه الّنسب  إىل بةإ  -موسى بن إمساعيل أبو سلم  املنقري( 2)
بفتح التاء املعجم  بنقطتنب من فوق، وضم الباء املنقوط  بواحدة، والةذال  -التبوذكي -..منقر بن عبيد 

 . مشهور بكنيته وبامسه -..املعجم  املفتوح  بعد الواو، هذه الّنسب  إىل بيع السماد 
  (.ع) (.هة221ت). ثق  ثبت
 (. 2/205)، والتقريب(4/161)و(1/126)األنساب

بفتح الياء باثنتني املنقوط  من حتتةها،  -ابن عبد اهلل اليشكري -بتشديد املعجم  مث مهمل -احالوّض( 1)
 -... هذه القبيل  وهي يشكر مجاع  وسكون الشني املعجم ، وضم الكاف، و  آخرها الراء، ينسب إىل

 . الواسطي البزاز أبو عوان  مشهور بكنيته
  (.ع) (.هة671أو5.)ثق  ثبت
 (2/117)، والتقريب(4/511)األنساب
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قال رسول اهلل صةلى اهلل  : أنه مسعه يقول( 1)عن أيب هريرة( 2)عن أبيه( 1)عن عمر بن أيب سلم 
قال  .فذكر احلديث إذا أتاه بوكيلالّناس  إن رجال من بين إسرائيل كان ُيَسلِّف: "عليه وسلم

وكتب  ،فجعل املال يف جوفها ،حني حلَّ األجل( 4)خشبة رُجْننطلق الذي عليه املال َيوي" :فيه
وذكةر   "قد دفعت مالك إىل وكيلي الهذي توكهل يل  إّني  إليه بصحيفة من فالن إىل فالن

 (. 5)احلديث

                                                 

وكسر الراء، هذه بضم الزاي، وسكون اهلاء، -عمر بن أيب سلم  بن عبد الرمحن بن عوف الزهري( 1)
 . قاضي املدين  -الّنسب  إىل زهرة بن كالب بن مرة بن لؤي وهي من قريش

، وقال "ليس به بأس: "وقال مرة أخرى" ضعيف: "، وقال ابن معني"كان شعب  يضعفه": قال حيىي القطان
، وقةال  "هال بأس ب: "، وقال العجلي"هو عندي صاحل احلديث": وقال أبو حامت" ليس بالقوي: "النسائي

صةدوق  : "، وقال احلةافظ وذكره ابن حبان   الثقات، "هو متماسك احلديث ال بأس به: "ابن عدي
  (.4خت،) (.هة112ت". )خيطئ

، (7/164)، والثقةات (41-5/19)، والكامةل (02ص)، وضعفاء النسةائي (2/160)معرف  الثقات
 (. 2/62)، والتقريب(5/242)، وامليزان(2/104)واألنساب

 . قيل امسه عبد اهلل وقيل إمساعيل م  بن عبد الرمحن بن عوف الزهري املدينأبو سل( 2)
  (.ع) (.هة184أو 94ت. )ثق  مكثر
 (. 2/427)التقريب

 . عبد الرمحن بن صخر الدوسي رضي اهلل عنه مشهور بكنيته واختلف   امسه اختالفا كبريا( 1)

 .  َنَحتها َنْجرا  َيْنُجرها َنَجَرها: أي ينحتها، يقال: َيْنُجراخلشب  (4)
 (. 5/191)لسان العرب

 (. 18/118)السنن الكربى( 5)
 : و  إسناده علتان

ال حيةتّج بةه وإّنمةا   املتابعةات     : فيه عمر بن أيب سلم  وهو صدوق خيطئ فمثله كما قال األلباين
 . والشواهد

 : ي  الصحيح  عن أيب هريرة   املنت واإلسنادأنه خالف الروا

                                                                                                                                       = 
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الةّنيب   قال :وقال عمر بن أيب سلم  عن أبيه مسع أبا هريرة قال: قلت رواه البخاري تعليقا فقال
 (. 1)صلى اهلل عليه وسلم فذكره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أما   اإلسناد فرواه عن أبيه عن أيب هريرة، وخالفه جعفر بن ربيع  فرواه عن عبد الرمحن بن هرمز عةن  
 . أيب هريرة

ألةف  "وهو   الرواي  الصةحيح   "أسلفإ ستمائ  دينار "وأما   املنت فقال عمر بن أيب سلم    حديثه 
 ". دينار 

، كالمها من طريق أيب عوان  عن (14/480)، وابن حبان (1120:ح)أخرجه البخاري   األدب املفردو
 . عمر بن أيب سلم  عن أبيه عن أيب هريرة به

 . وعلقه البخاري   الصحيح عن عمر بن أيب سلم  به
 (. 5/126)أنظر تغليق التعليق

ن ربيع  عن عبد الرمحن بن هرمز عن أيب وأما احلديث فهو صحيح من طريق الليث بن سعد عن جعفر ب
 دقال حّدثإ عب( 2861:ح)-باب الّتجارة   البجر–كتاب البيوع )هريرة به رواه البخاري   صحيحه

اهلل بن صاحل حّدثإ الليث حّدثإ جعفر بن ربيع  عن عبد الرمحن بن هرمز عن أيب هريرة به، وانظر تغليق 
 ( 1/214)التعليق

 (.   2045:ح)الصحيح سلسل  األحاديث 
 ( 6261ح)-باب مبن يبدأ   الكتاب–كتاب االستئذان )صحيح البخاري( 1)
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 . من بدأ باملكتوب إليه وكيف يكتب باب
، لحنبل بن إسحاق بن حنبة ثنا ، السَّمَّاكأبو عمرو بن ، ابنا نأخربنا أبو احلسني بن بشرا -16

رضةي اهلل  ( 4)ابن عمرأّن  (1)عن نافع( 2)ابن عون، ابنا (1)يزيد يعإ بن هارونثنا ، أيبحدثإ 
إىل معاوي  من عبد اهلل  كتبحّتى  اد أن يبدأ بنفسه فلم يزالوا بهفأر (5)إىل معاوي  عنه كتب مرة

 (. 6)بن عمر

                                                 

 . يزيد بن هارون بن زاذان السلمي موالهم أبو خالد الواسطي( 1)
  (.ع) (.هة286ت. )ثق  متقن عابد

 (.  2/101)التقريب

 . عبد اهلل بن عون بن أْرَطبان أبو عون البصري( 2)
  (.ع) (.هة158ت. )ثق  ثبت فاضل من أقران أيوب   العلم والعمل والسن

 (. 1/411)التقريب
 . نافع أبو عبد اهلل املدين موىل ابن عمر( 1)

  (. 2/182)التقريب (. ع) (.هة117ت. )ثق  ثبت فقيه مشهور

 . عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه صحايب جليل( 4)

 . هو ابن أيب سفيان رضي اهلل عنه( 5)

 (. 18/118)السنن الكربى( 6)
 . إسناده صحيح

 . نافع عن ابن عمر به بطريقه عن( 1/104/1124)وأخرجه البخاري   األدب املفرد
. احلةديث ..." فقد أخرج البخاري بسند صحيح عن نافع عن ابن عمر كانت له حاج  : "قال احلافظ

 ". صحيح اإلسناد: "وقال األلباين
 (. 1124ح)، وحتقيق األلباين لكتاب األدب املفرد(11/40:)فتح الباري

ن ابن ِسريين قال كانت البن عمر حاج  عن أيب معاوي  عن ابن عون ع( 0/474)وأخرجه ابن ايب شيب 
 . احلديث... إىل معاوي  
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، نسريج بن النعماثنا ، قحنبل بن إسحاثنا ، السَّمَّاكأبو عمرو بن ، ابنا نأخربنا ابن بشرا -17
ع له بسم اهلل الرمحن كتب إىل عامل   رجل تشفَّ( 1)بكر بن عبد اهللأّن  (2)عن محيد( 1)محادثنا 

وما علّي أن يقضي اهلل " :؟ قالبن عبد اهلل فقلت له أتبدأ بامسهالرحيم إىل فالن بن فالن من بكر 
  .(4)"حاج  أخي املسلم وأبدأ بامسه

  نيزيد بن هاروثنا ، (5)أيب إسحاق بن حنبلثنا ، قإىل حنبل بن إسحا وبه -10

                                                 

 .  هو ابن سلم ( 1)

 . محيد بن أيب محيد الطويل أبو عبيدة البصري( 2)
 (. ع)(. هة142ت. )ثق  مدلس، وذكره احلافظ   املرتب  الثالث  من مراتب املدلسني

 (. 1/288)، والتقريب(10ص)ف أهل التقديستعري

 . بكر بن عبد اهلل املزين أبو عبد اهلل البصري( 1)
  (.ع) (.هة186ت. )ثق  ثبت جليل

 (. 1/114)التقريب

 (. 18/118)السنن الكربى( 4)
يج ممن مسع منه قبل االختالط أو بعده، وفيه عنعن  محيد   إسناده محاد بن سلم  وقد تغّير ومل يذكر سر

 . وهو من صيغ العنعن " أن بكر بن عبد اهلل: "وهو مدلس، فقد قال
واألثر مل أقف عليه هبذا الّلفظ   غري السنن للبيهقي، ولكن أخرجةه اخلطيةب   الكفاية    علةم     

.. ثمان بن أمحد الدقاق وهو ابن السماك به قال أخربنا حممد بن أمحد الدقاق أخربنا ع( 119ص)الرواي 
، وليس فيه أنه كتب يتشفع   رجل وال سةؤال  .. وفيه قال محيد كان بكر بن عبد اهلل يكتب بسم اهلل 

 . من سأله عن فعله ذلك وال جوابه له

 . وهو عم اإلمام أمحد إسحاق بن حنبل بن هالل بن يعقوب الشيباين( 5)
 (. هة251ت. )كان ثق 

 (. 1/249/241)املقصد األرشد   ذكر أصحاب اإلمام أمحد
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 ثنا ، (1)احلسني بن حيىي بن عياش، ابنا ببغداد( 2)وابنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر (1)ح 
ذكروا عند ابةن  : قالبن ِسريين عن حممد  نوابن ع، ابنا (5)سليم بن أخضرثنا ، (4)أبو األشعث

أمساء ( 7)َمه" :رجال كتب بسم اهلل الرمحن الرحيم لفالن فقال ابن عمرّن أ رضي اهلل عنه( 6)عمر
 (. 0)"اهلل له

                                                 

( 96ص)انظر املنهل الروي هذا احلرف يراد به عند احملدثني التحويل من إسناد إىل إسناد آخر  (1)
 (. 2/00)وتدريب الراوي 

بن عبد الرمحن بن ماهويه بن مهيار بن املرزبان، أبةو الفةتح    هالل بن حممد بن جعفر بن سعدان( 2)
 . -بفتح احلاء املهمل ، والفاء املشددة، و  آخرها الراء بعد األلف، هذا االسم ملن حيفر القبور-احلفار

 (. هة414ت) ".الشيخ الصدوق مسند بغداد: "وقال الذهيب". كتبنا عنه وكان صدوقا: "قال اخلطيب
 (. 1/281)، وشذرات الذهب(17/291)، والسري(2/69)، واألنساب(14/75)تاريخ بغداد

 . القطان ويقال التمار احلسني بن حيىي بن عياش بن عيسى أبو عبد اهلل األعور( 1)
 (. هة114ت. )وثقه يوسف القواس، والذهيب

 (. 15/119)، والسري(0/140)تاريخ بغداد

بةإ  "بكسر العني املهمل ، وسكون اجليم، هذه الّنسةب  إىل  -أمحد بن املقدام أبو األشعث العجلي( 4)
 . البصري -"عجل

 (. خ،ت،س،ق(. )هة251ت. )تهصدوق صاحب حديث طعن فيه أبو داود   مروء: "وثقه الذهيب، وقال احلافظ
 (. 1/42)والتقريب، (1/284)والكاشف ، (1/122)األنساب

 . بن أخضر البصري -بالتصغري-ليم ُس( 5)
  (.م،د،ت،س) (.هة108ت. )ثق  ضابط، وهو من أعلم الّناس حلديث ابن عون

 (.  1/118)، والتقريب(11/119)هتذيب الكمال
 . د اهلل بن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه صحايب جليلعب( 6)

زجر وهني، وهي كلم  ُبنيت على السكون وهو اسم فعل مّسي به  -بفتح امليم، وسكون اهلاء-: مه( 7)
 . َمٍه َمْه: الفعل معناه اكفف ألّنه زجر فإن وصلت نّونت قلت

 (.  11/542)، ولسان العرب(1/150)العني
 (. 18/118)سنن الكربىال( 0)

                                                                                                                                       = 
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يكتب بسةم اهلل الةرمحن   ": يقول وكان بكر بن عبد اهلل دمحي قال: قال دمحاثنا  قال وبه -19
 (. 1)"لفالن بن فالن وال يكتب ،الرحيم إىل فالن بن فالن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .إسناده األول صحيح، واإلسناد الثاين حسن
 .  كالمها من طريق ابن عون به(. 1/119)، واخلطيب   الكفاي (5/257)وأخرجه ابن أيب شيب 

 (. 18/118)السنن الكربى( 1)
االخةتالط أو  أّن فيه محاد بن سلم  وقد تغّير ومل يذكر سريج ممن مسع منه قبل إاّل  إسناده رجاله ثقات

 . بعده
كالمها من طريق ( 119ص)، وأخرجه اخلطيب   الكفاي    علم الرواي (5/257)وأخرجه ابن أيب شيب 

 . محاد بن سلم  به
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 . القسمة باب
حممد بن العّباس  أبوثنا  قاال ي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاض ظ أخربنا أبو عبد اهلل احلاف -28

عبد اهلل ، حدثإ (4)عن ابن إسحاق( 1)يونس بن بكريثنا ، (2)بارأمحد بن عبد اجلثنا ، (1)يعقوب
 ( 5)بةةةةةةةةن أيب بكةةةةةةةةر بةةةةةةةةن حةةةةةةةةزم  

                                                 

بكسر السةني املهملة ،   -س األموي السناينبن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان أبو العّبا حممد (1)
بفتح امليم، وسكون العني املهمل ، وبعدها القاف املكسورة، هذه -املعقلي -ونونني فهو حممد بن يعقوب

ظهر عليه : "من الصمم قال احلاكم-النيسابوري األصم -الّنسب  إىل معقل وهو اسم لبعض أجداد الراوي
 . -"كم فيه حّتى إّنه كان ال يسمع هنيق احلمارالصمم بعد انصرافه من الرحل  فاستح

حمدث عصره بال مدافع ، فإنه حّدث   اإلسالم ستا وسبعني سن  ومل خيتلةف   صةدقه   : "قال احلاكم
وقال ". كفاه شرفا أن حيّدث طول تلك السنني وال جيد أحد من الّناس فيه مغمزا حبج .. وصّح  مساعه 

 (. هة146ت". )مسند الشرقاإلمام الفقيه الثق  : "الذهيب
، (56/207/7124)، وتاريخ دمشق(4/129)و( 1/121)، واألنساب(4/517)اإلكمال البن ماكوال

 (.  15/452)والسري
، بضم العني، وفتح الطاء، وكسر الراء، والدال املهمةالت -أمحد بن عبد اجلبار بن حممد العطاردي( 2)

 . أبو عمرو الكو  -هو اسم لبعض أجداد املنتسب إليه" عطارد"هذه الّنسب  إىل 
  (.د) (.هة272ت. )ضعيف ومساعه للسرية صحيح

 (.  1/10)، والتقريب(1/158)األنساب

 . الكو  يونس بن بكري بن واصل الشيباين أبو بكر( 1)
  (.خت،م،د،ت،ز،ق) (.هة199ت". )صدوق خيطئ: "وقال احلافظ". هو حسن احلديث: "يبقال الذه

 (.   2/194)، والتقريب(111-111)امليزان
 (. 1ح)هو حممد بن إسحاق صدوق تقدم  ( 4)
 . عبد اهلل بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري املدين القاضي( 5)

  (.ع) (.هة115ت. )ثق 
 (.  1/105)التقريب
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ملا أخرج عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يهةود  : قال( 1)عن عبد اهلل بن مكِنف أخي بإ حارث 
بإ سةلم    أحد( 1)ركب   املهاجرين واألنصار وخرج معه جببار بن صخر بن حنساء( 2)خيرب

أهلةها  ( 7)من( 6)رَبْيفهما قسما َخ( 5)يد بن ثابتَزِبوحاسبهم و ،أهل املدين  (4)صوكان خاِر

                                                 

 . األنصاري املدين -بكسر امليم وسكون الكاف بعدها نون مفتوح –عبد اهلل بن مكنف ( 1)
  (.ق) .جمهول

 (. 1/425)التقريب

ذات حصون ومزارع على بعد ستني أو مثانني ميال  من املدين    جه  الشةمال،  كانت خيرب مدين   (2)
 (. هة/7)وقع فيها غزوة بني الّنيب صلى اهلل عليه وسلم، واليهود سن 

 (. 179ص)، والرحيق املختوم(692ص)سرية ابن هشام

، (1/220)، واالستيعاب   معرفة  األصةحاب  (1/576)الطبقات الكربى: انظر. صحايب جليل( 1)
 (. 1/449)واإلصاب 

ذا اسم فاعل من اخَلْرص وهو وهو الظن، ومنه خرص النخل  والَكْرم  َيْخُرصةها َخْرصةا  إ   اخلارص( 4)
 . طب مترا ومن العنب زبيباما عليه من الرُّ َزرَح

 .  مادة خرص( 7/21)، ولسان العرب(2/22)النهاي 

ثابت ولعل الصواب زيد بن ثابت ألن يزيد بن ثابت تةو  يةوم   يزيد بن وط   األصل و من ص( 5)
اليمام    عهد أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه فتجلي  عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه لليهود من خيرب مل 

 . فيه احلديث وهو زيد بن ثابت( 6/451)وانظر التمهيد البن عبد الرب. واهلل أعلم.   عهدهإاّل  يكن

 ولكونولفظ خيرب بلسان اليهود احلصن،  الشام يريد ملن املدين  من برد مثاني  على ناحي  هي: خيرب (6)
 حصن -2، ناعم حصن -1:وهذه احلصون سبع  هي خيابر مسيت احلصون هذه على تشتمل البقع  هذه
        ،الوطيح وحصن -6 ،السالمل وحصن -5 ،النطاة وحصن -4 ،الشق وحصن -1 ،احلقيق أيب
 . مثان سن  وقيل للهجرة سبع سن   كّلها  وسلم عليه اهلل صلىالّنيب  فتحها وقد ،الكتيب  وحصن -7

  (. 2/489)معجم البلدان

علةى  ( 6/451)بني أهلها، واحلديث   التمهيةد ( 18/112)و  السنن الكربى ،هكذا   األصل( 7)
 . أهلها



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 112 

 (. 2()1)على أصل مجاع  السهمان اليت كانت عليها

                                                 

 صةلى اهلل عليةه وسةلم     مان سهم لهأي أنه أبقاها على أصل ما كان عليها خيرب من وجود سه( 1)
. ولنوائب الّناس وحاجاهتم وهو على مثاني  عشر سهما، وسهم للمسلمني وهو على مثاني  عشةر سةهما  

كما دّل على ذلك حديث بشري بن يسار عن بعض أصحاب الّنيب صةلى اهلل عليةه وسةلم كمةا       
 (.  6/117)، والسنن للبيهقي(6/452)التمهيد

 (. 18/112)السنن الكربى( 2)
 : ثالث عللضعيف؛ فيه إسناده 

 . وفيه عبد اهلل بن مكنف وهو جمهول. فيه أمحد بن عبد اجلبار وهو ضعيف

 .االنقطاع بني عبد اهلل بن مكنف وعمر بن اخلطاب فإنه مل يلق عمرو
 . بإسناده عن ابن إسحاق به( 6/451)وأخرجه ابن عبد الرب   التمهيد

 ولكن مل أقف عليه . طيب واحلافظ أّن ابن إسحاق أخرجه   املغاريوذكر ابن عبد الرب والقر
 (.  1/449)، واإلصاب (16/278)، وتفسري القرطيب(1/220)االستيعاب   معرف  األصحاب
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حممةد بةن   ثنا ، بحممد بن يعقوالعّباس  أبوثنا ، (1)أبو حممد عبد اهلل بن يوسفحدثنا  -21
 ( 4)عبةد اهلل بةن هليعة    ، ابنةا  (1)ن أسةحاق السةيلحيإ  ب[ حيىي]ثنا ، (2)اينغإسحاق الص

                                                 

بفتح األلف، وسكون الةراء، وفةتح   -عبد اهلل بن يوسف بن أمحد بن بامويه أبو حممد اأَلْرَدْستاين( 1)
الدال، وسكون املهملتني، وفتح التاء املنقوط  باثنتني من فوقها، و  آخرها النون، هذه الّنسب  إىل بليةدة  

بكسر األلف وفتحها، وسكون الصاد املهمل ، وفةتح البةاء   -املشهور باألصبهاين -..قريب  من أصبهان 
 . نزيل نيسابور -..النون بعد األلف، هذه الّنسب  إىل أشهر بلدة اجلبال  املوحدة واهلاء، و  آخرها

 (. هة489ت. )كان أحد الثقات املكثرين: قال السمعاين
 (.  17/219)، والسري(1/121)و(1/77)األنساب

عجم ، و  آخرها النون، هذه الّنسب  إىل بفتح املهمل ، والغني امل-حممد بن إسحاق بن جعفر الصغاين( 2)
 . ويقال الصاغاين أبو بكر نزيل بغداد -..بالد جمتمع  وراء هنر جيحون

  (.4م،) (.هة278ت. )ثق  ثبت
 (. 2/152)، والتقريب(1/286)األنساب

 : و  األصل حممد بن إسحاق وهو خطأ وذلك ألمور( 1)
 .  بذكر الراوي باسم حيىي، (1/414)ورد احلديث   ط، وص، واملسند -1

مسه حممد بن إسحاق السليحيإ يروي عن ابن هليع ، وال روى عنه راو   كتب التراجم مل أجد من ا -2
 .  باسم حممد بن إسحاق الصاغاين

، وفةتح الةالم،   بفتح السني املهمل ، وسكون الياء آخر احلروف-وعليه فهو حيىي بن إسحاق السيلحيإ
بعدها احلاء املهمل  املكسورة، مث بعدها ياء أخرى، و  آخرها النون، هذه الّنسب  إىل سيلحني، وهي قري  

 . أبو زكريا أو أبو بكر نزيل بغداد -معروف  من سواد بغداد قدمي 
  (.4م،) (.هة218ت. )صدوق

 (.   2/149)، والتقريب(1/07)األنساب

 . ابن عقب  احلضرمي، أبو عبد الرمحن املصري، القاضي -بفتح الالم وكسر اهلاء-عبد اهلل بن هليع ( 4)
وذكره احلةافظ   املرتبة    . خلط بعد احتراق كتبه ورواي  ابن املبارك وابن وهب عنه أعدل من غريمها..صدوق 

 (. م،د،ت،ق(. )هة174ت. )كان يدلس عن الضعفاء: قال ابن حبان: اتب املدلسني وقالاخلامس  من مر
                                                                                                                                       = 
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 ( 2)عةةةن عمةةةرو بةةةن األسةةةود( 1)عةةةن عبيةةةد اهلل بةةةن أيب جعفةةةر
اهلل مع القاضهي حهني    ُدَي: "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :عن أيب أيوب األنصاري قال

(. 1)"اهلل مههههع القاسههههم حههههني يقسههههم   ُدَيههههيقضههههي و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وتعريف أهةل  (125ص)حتف  التحصيل ،(154-4/144)، الكامل (1/152)، املغإ (174-4/166)امليزان 
 (.  1/417)، والتقريب(54ص)التقديس

 . الفقيه عبيد اهلل بن أيب جعفر املصري أبو بكر( 1)
  (.ع) (.تو  بضع وثالثني ومائ . )ثق  وقيل عن أمحد أنه لني

 (. 1/491)التقريب

بفتح العني املهمل ، وسكون النون، و  آخرها سني مهمل ، هذه الّنسةب   -عمرو بن األسود العنسي( 2)
 . أبو عياض خمضرم -..لك وهو عنس بن ما" عنس"إىل 
  (.خ،م،د،س) (.مات   خالف  معاوي .)ثق 

 (.  2/71)، والتقريب(1/177)األنساب

 (. 18/112)السنن الكربى( 1)
 . إسناده ضعيف؛ فيه ابن هليع  وقد عنعن وهو مدلس

 . كالمها من طريق ابن هليع  به مبثله( 107ص)، واحملاملي   أماليه(5/414)وأخرجه أمحد
 : طرف األول من احلديث شواهد عن مجع من الصحاب  منهاولل
كتاب األحكام عن رسةول اهلل صةلى اهلل   )عن عبد اهلل بن أيب أوىف رضي اهلل عنه أخرجه الترمذي  -1

، وابةن  (0/271)، والبةزار   مسةنده  (1118ح)-باب ما جةاء   اإلمةام العةادل   –عليه وسلم 
كلهم من طريق عمرو بن عاصم عن عمران ( 18/00)قي، والبيه(4/185)، واحلاكم (11/440)حبان

 مةع  اهلل إن: "بن داور القطان عن عن أيب إسحاق الشيباين عن ابن أيب أوىف أنه صلى اهلل عليه وسلم قال
 . واللفظ للترمذي" الشيطان ولزمه عنه ختلى جار فإذا جير مامل القاضي

، وقةال  "من حديث عمران القطةان إاّل  فههذا حديث غريب ال نعر: "وقال الترمذي عقب إخراجه له
 . ، ووفقه الذهيب، وحسنه األلباين"اإلسناد صحيح ومل خيرجاه: "احلاكم

 (. 1118ح)، و  صحيح الترمذي(1251ح)صحيح اجلامع
                                                                                                                                       = 
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 . ما جاء يف أجر القسَّام باب
 (. 1)ام حّكامينبغي أن يعطى أجر القسَّام من بيت املال ألن القسَّ: قال الشافعي رضي اهلل عنه

صلى اهلل عليه وسلم أنةه كةان   الّنيب    سهم املصاحل سهمقال الشيخ الفقيه رمحه اهلل قد روينا 
 (. 2)ائب الناسَوائبه وَنَولَن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وابن أيب عاصةم    (2111ح)-باب التغليظ   احليف والرشوة–كتاب األحكام )وأخرجه ابن ماجه
كلهم عن حممد بن بالل عن عمران القطان عن حسةني  ( 18/114)والبيهقي( 4/111)اآلحاد واملثاين

 . املعلم عن أيب إسحاق الشيباين عن ابن أيب أوىف به
، والطرباين   (2/129)، والروياين   املسند(5/26)عن معقل بن يسار رضي اهلل عنه أخرجه أمحد -2

 . حلارث عن معقل بن يسار بهكلهم من طريق نفيع بن ا( 6/116)، واألوسط(28/218)الكبري
 . و  إسناده نفيع بن احلارث وهو أبو داود األعمى وهو متروك

 (. 2/111)التقريب
و  أسناده سليمان بةن  ( 18/15)عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه أخرجه الطرباين   الكبري -1

 . حفص القارئ وهو متروك
 (. 1/105)التقريب

و  إسناده نفيع بن احلارث وهو ( 5/190) عنه أخرجه الطرباين   الكبريعن زيد بن أرقم رضي اهلل -1
 . أبو داود األعمى وهو متروك

 (. 2/111)التقريب
 (. 6/212)األم( 1)

، ويقصد بذلك أنه كان   خيرب سهمان سهم له صلى اهلل عليةه وسةلم   (6/117)السنن الكربى( 2)
. شر سهما، وسهم للمسلمني وهو على مثاني  عشةر سةهما  ولنوائب الّناس وحاجاهتم وهو على مثاني  ع

كما دّل على ذلك حديث بشري بن يسار عن بعض أصحاب الةّنيب صةلى اهلل عليةه وسةلم وانظةر      
 (. 6/452)التمهيد
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الشافعي  قال: قال( 2)الربيع، ابنا ماألصالعّباس  أبوثنا ، (1)وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو -22
 (6)عن موسى بن طريف األسدي( 5)عن عبد العزيز بن رفيع( 4)عن أيب بكر بن عياش( 1)حكاي 

فةأمر   ،ال أمسي وفيك درهةم ": قال( 7)[به َطَرْضفَأ]رضي اهلل عنه بيت املال  دخل عليٌّ: قال

                                                 

بفتح الصاد املهمل ، وسكون الياء، -حممد بن موسى بن الفضل شاذان النيسابوري أبو سعيد الصري ( 1)
 . -وفتح الراء، و  آخرها الفاء، هذه الّنسب  معروف  ملن يبيع الذهب

 (. هة421ت". )الشيخ الثق  املأمون": قال الذهيب
 (.  1/228)، وشذرات الذهب(17/158)والسري، (1/225)األنساب

 . بو حممد صاحب الشافعيالربيع بن سليمان بن عبد اجلبار املرادي أ( 2)
  (.د،س،ق) (.هة278ت. )ثق 

 (.  1/241)التقريب
 . أخربنا أبو بكر بن عياش: قال( 7/170)  األم (1)

بفتح احلاء املهمل  والنون، و  آخرهةا  -أبو بكر بن عياش بن سامل األسدي الكو  املقرئ احلناط( 4)
 . -طاء مهمل ، هذه الّنسب  إىل بيع احلنط 

  (.4مق،) (.هة194ت. )أنه ملا كرب ساء حفظه وكتابه صحيحإاّل  ثق  عابد
 (. 2/486)، والتقريب(95-2/94)األنساب

 . األسدي أبو عبد اهلل املكي نزيل الكوف  -بفاء مصغر-عبد العزيز بن رفيع( 5)
  (.ع) (.هة181ت. )ثق 

 (. 1/471)التقريب

 . الكو  موسى بن طريف األسدي (6)
 ". واه": كذبه أبو بكر بن عياش، وقال الذهيب

 (. 262ص)، والكشف احلثيث(6/545)امليزان

 ".فاضطر به: "، و  األصل(4/475)، واملصنف البن أيب شيب (7/170)واألم من ط، وص (7)
 . استخف به وسخر منه :ومعناه

 (.    1/01)، والنهاي (2/9)، وغريب احلديث البن اجلوزي(2/110)الفائق   غريب احلديث
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  (. 2)(1)"حتإن شاء ولكنه ُس :لو عوضته فقالالّناس  فقال ،رجال من بإ أسد فقسمه إىل الليل
ال حيل ألحد أن يعطي السحت كما ال حيل ألحد أن يأخةذه وال  : ي اهلل عنهقال الشافعي رض

 (. 4)حتا إن شاء اهلليراه ُسشيئا   رضي اهلل عنه يعطيعلّيا   (1)[نرى]
وقيل عنه عن أبيه عةن علةي   . قال الشيخ رمحه اهلل إسناده ضعيف موسى بن طريف ال حيتج به

 رضي اهلل عنه كما 

                                                 

وهو كّل مال حرام ال حيل كسبه  ،صالْئِتالك واالْساإلْه: بضمتني وإسكان الثاين ختفيٌف–سُّحت ال( 1)
 . ت الربك َحْسَيوال أكله؛ ألّنه 

 . مادة سحت( 221ص)، واملصباح املنري(2/145)النهاي 

 (. 18/112)السنن الكربى( 2)
 .إسناده ضعيف جدا ؛ فيه موسى بن طريف الكو  وهو ضعيف جدا

 . كالمها عن أيب بكر بن عياش به( 4/475)، وابن أيب شيب (7/170)خرجه الشافعي   األم وأ
 ". يرى"، و  األصل بالياء (7/170)من ط، وص، واألم( 1)

 (. 7/170)األم( 4)
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 ، (1)أمحةد بةن جنةدة   ثنةا  ، (2)أبو منصور النضروي، ابنا (1)قتادةأخربنا أبو نصر بن  -21
أّن  (5)عن أبيه فعن موسى بن طري ععن عبد العزيز بن رفي( 4)سفيانثنا ، رسعيد بن منصوثنا 
إن شاء وهو ": قالشيئا   رجال حيُسُب فقيل لو أعطيته( 7)[افدع]شيئا   رضي اهلل عنه قسم( 6)عليا
 (. 0)"حتُس

                                                 

 . هو أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة مل أقف على ترمجته( 1)
بفتح اهلاء، والراء -النضروي اهلروي -مبعجم - أبو منصور العّباس بن الفضل بن زكريا بن نضرويه( 2)

 . -املهمل ، هذه الّنسب  إىل بلدة هراة وهي إحدى بالد خراسان
 (. هة172ت. )"  املسند وثقه اخلطيبالثق": قال الذهيب
 ، (1/76)، وشذرات الذهب(16/111)، والسري(4/585)األنساب

 . أمحد بن جندة بن الُعريان أبو الفضل اهلروي( 1)
 (. هة296ت". )وكان من الثقات.. احملدث القدوة ": قال الذهيب

 (.  2/224)، وشذرات الذهب(11/571)السري

بكسر اهلاء، هذه الّنسب  إىل بإ هالل وهةي قبيلة    -سفيان بن عيين  بن أيب عمران ميمون اهلاليل ( 4)
 . أبو حممد الكو  مث املكي -نزلت الكوف 

أنه تغّير حفظه بآخره وكان رمبا دلس لكن عن الثقات من رؤوس الطبقة   اّل إ ثق  حافظ فقيه إمام حّج 
  (.ع) (.هة190ت. )الثامن  وكان أثبت الّناس   عمرو بن دينار

 (. 228ص)والكواكب النريات(. 1/181)، والتقريب(4/515)األنساب

 . طريف األسدي الكو ( 5)
 . مل يذكر فيه جرحا وال تعديالذكره ابن أيب حامت و

 (. 4/492/2161)اجلرح والتعديل

 . هو علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه اخلليف  الراشد (6)

 . باأللف املقصورة" فدعى"من ط، وص، و  األصل ( 7)

 (. 18/112)السنن الكربى( 0)
 . إسناده ضعيف جدا ؛ فيه موسى بن طريف الكو  وهو ضعيف جدا

 (.   0/115)و(0/115)، وعبد الرزاق(4/1471)بن منصور وأخرجه سعيد
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 . حيتمل القسمةال ما  باب
ابةن   ثنةا  ، (2)إبراهيمحممد بن ثنا ، (1)أبو عمرو بن جنيد، ابنا ةأخربنا أبو نصر بن قتاد -24
 ( 5)عن عمرو بن حيىي املازين( 4)مالكثنا ، (1)بكري

                                                 

بضةم الصةاد   -إمساعيل بن ُنجيد بن احلافظ أمحد بن يوسف بن خالد السلمي النيسابوري الصو ( 1)
ومنهم مةن  " الصوف"منسوب  إىل لبس : اختلف فيها منهم من قالاملهمل ، والفاء بعد الواو، هذه الّنسب  

وهم قوم من العرب يتزهدون ويتقللون من الدنيا، فنسب " صوف "من بإ : ومنهم من قال" الصفا: "قال
 . كبري الطائف ، مسند خرسان -طائف  الصوفي  إليهم

 (. هة166ت. )"احملدث الرباينالشيخ اإلمام القدوة ": وقال الذهيب. "كان ثق ": قال ابن اجلوزي
 (.   16/146)، والسري(15/177)، والبداي  والنهاي (1/228)، واألنساب(7/04)املنتظم

بضةم البةاء   -بن سعيد بن عبد الرمحن بن موسى العبدي أبو عبد اهلل الُبوَشْنجي  إبراهيمحممد بن ( 2)
وهةي بلةدة   " بوشنج"املوحدة، وفتح الشني املعجم ، وسكون النون، و  آخرها اجليم، هذه الّنسب  إىل 

 . الفقيه املالكي شيخ أهل احلديث   عصره بنيسابور -على سبع  فراسخ من هراة
  (.خ) (.هة291ت. )ثق  حافظ فقيه

 (. 2/149)، والتقريب(1/299)األنساب

 . قد ينسب إىل جده حيىي بن عبد اهلل بن بكري املخزومي موالهم املصري( 1)
  (.خ،م،ق) (.هة211ت. )ثق    الليث وتكلموا   مساعه عن مالك

 (.  2/150)التقريب
 (. 22/297)هو مالك بن أنس إمام دار اهلجرة، انظر هتذيب الكمال( 4)
هذه الّنسب  إىل قبيل  مازن، واملازن بيض النمل، وهي -عمرو بن حيىي بن ُعمارة بن أيب حسن املازين( 5)

 .املدين  -من قبيل  متيم، يقال هلا مازن بن عمرو بن متيم
  (.ع) (.هة118تو  بعد . )ثق 

 (. 2/07)، والتقريب(4/287)األنساب
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 (. 2)"ارَروال ِض َرَرال َض: "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالأّن  (1)أبيهعن 

                                                 

 . حيىي بن عمارة بن أيب حسن األنصاري املدين( 1)
  (.ع) .ثق 

 (. 2/162)التقريب

 (. 18/111)السنن الكربى( 2)
عن مالةك   إسناده مرسل فإن حيىي بن عمارة مل يدرك الّنيب صلى اهلل عليه وسلم؛ وفيه أيضا  رواي  بكري

 . وفيه كالم كما مّر
و  املسةند  ( 7/218)، ومةن طريقةه الشةافعي   األم   (2/745)واحلديث أخرجه مالك   املوطأ

 . به مرسال ( 224ص)له
 : وقد رواه موصوال

كلهم من طريق عثمان بن حممد بن ربيع  بةن  ( 6/69)، والبيهقي(2/66)، واحلاكم(1/77)الدارقطإ
 . العزيز بن حممد الداروردي عن أبيه عن أيب سعيد به موصوال أيب عبد الرمحن عن عبد

، وتعقبه ابن التركماين بأّنه تابعه عبد امللك بن معاذ "تفرد به عثمان بن حممد عن الدارودي: "قال البيهقي
، وعبد امللك بن معاذ النصييب قال عنةه الةذهيب ال   (28/159)النصييب كما عند ابن عبد الرب   التمهيد

 . فه قال ابن القطان ال يعرف حالهأعر
 (. 5/67)امليزان

 ". وكأنه هلذه املتابع  قال احلاكم عقبه صحيح اإلسناد على شرط مسلم ووافقه الذهيب: "قال األلباين
 (.  258ح)السلسل  الصحيح 

 : والرواي  املوصول  فيها علتان
 .   إسناده عثمان بن حممد وهو ضعيف -1

 (. 4/152)اللسان
مالك بن  -وهو صدوق كان حيّدث من كتب غريه فيخطئ–خمالف  عبد العزيز بن حممد الداروردي  -2

وأما متابع  عبد امللك بن معاذ له فهي ضعيف  ألن عبد . أنس وهو أوثق منه فرواه موصوال فروايته مردودة
 . امللك جمهول ال يعرف كما تقدم

 : امنهيتقوى هبا وللحديث شواهد عن عدد من الصحاب  
                                                                                                                                       = 
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و  إسناده أمحد بن حممد بن احلجةاج  ( 187و1/98)عن عائش  أم املؤمنني أخرجه الطرباين   األوسط
 . ضعيف، وذكره ابن حبان   الثقات: بن رشدين شيخ الطرباين قال ابن عدي

بن و  اإلسناد الثاين عنده عمرو بن مالك الراسيب وهو ضعيف، وفيه أيضا  أبو بكر بن عبد اهلل بن حممد 
 . أيب سربة رموه بالوضع

 (. 485و2/01)، والتقريب(0/282)، والثقات(2/211)، والكامل(1/257)اللسان
و  إسناده الواقدي حممد بن عمر وهو متروك، وفيه أيضا خارجة  بةن   ( 4/227)وأخرجه الدارقطإ

 . سليمان بن زيد بن ثابت وهو صدوق له أوهام
 (. 2/281)و(1/280)التقريب

( 2148ح)باب من بىن حبقه ما يضةر جبةاره  –كتاب األحكام )ن الصامت أخرجه ابن ماجهعن عبادة ب
و  إسناده عبد ربه بن خالد النمري وهو مقبول، وفيه أيضا إسحاق بن حيىي بن الوليد وهةو جمهةول   

 . بني إسحاق بن حيىي بن الوليد وعبادة بن الصامت فإنه مل يدركه قاله املزي فيه انقطاعاحلال، و
 (. 419و1/74)، والتقريب(2/491)ذيب الكمالهت

و  إسنادمها إسحاق بن حيىي بن الوليد تقدم الكالم عليةه  ( 6/156)، والبيهقي(5/126)وأخرجه أمحد
 . آنفا

، (2141ح)باب من بةىن حبقةه مةا يضةر جبةاره     –كتاب األحكام )عن ابن عّباس أخرجه ابن ماجه
كالمها من طريق ابن عّباس به، وفيه ( 4/125)واألوسط (11/182)، والطرباين   الكبري(1/111)أمحد

 . جابر بن يزيد اجُلعفي وهو ضعيف

 (. 120)التقريب

بن إمساعيل عن داود بن احلصني عةن   إبراهيموله طريق آخر رواه الدارقطإ   سننه عن : "قال الزيلعي
هو ضعيف، يضةاف إىل  .. ب  بن إمساعيل هو ابن أيب حبي إبراهيمعكرم  به قال عبد احلق   أحكامه و
 ".   عكرم ، ففيه كالمإاّل  ذلك أّن دواد بن احلصني األموي ثق 

 (. 227و1/47)، والتقريب(4/104)نصب الراي 
 : بن إمساعيل سعيد بن أيب أيوب عند الطرباين   الكبري وفيه علل إبراهيمولكن تابع 

 . بوهكذ: أمحد بن رشدين شيخ الطرباين تقدم قول ابن عدي/ أ
 . فيه روح بن صالح وهو ضعيف/ ب

                                                                                                                                       = 
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 (. 1)هذا مرسل وقد رويناه   كتاب الصلح موصوال
 (. 2)روامها ابن ماجه   سننهعّباس  قلت له شاهد موصول من حديث عبادة بن الصامت وابن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . أنه جعله موقوفا على ابن عّباس مل يرفعه/ جة
 (. 1/25)، واملغإ(20/90ص)الضعفاء للنسائي

( 2/06)، والطرباين   الكبري(4/215)عن ثعلب  بن أيب مالك أخرجه أبن أيب عاصم   اآلحاد واملثاين-
بن سعيد موىل مزين  وهو لني احلديث، وفيةه   إبراهيمبن  كالمها من طريق ثعلب  به و  إسناده إسحاق

ويضاف إىل ذلك أّن ثعلب  بن أيب مالةك خمتلةف     . يعقوب بن محيد الكاسب وهو صدوق رمبا وهم
 . صحبته فإن ثبت وإال كان احلديث مرسال

 (.   2/104)و(1/67)و(1/124)، والتقريب(1/487/951)اإلصاب 

 . كما قاله الزيلعي. وفيه أبو بكر بن عياش وهو خمتلف فيه( 4/220)طإعن أيب هريرة أخرجه الدارق-

 (. 4/105)نصب الراي 
وهو عن واسع بن حبان يذكر شيئا  حصةل أليب  (. 1/291)عن أيب لباب  أخرجه أبو داود   املراسيل-

 . لباب  وإال فليس حديث أيب لباب 
فهذا خرب ال يصّح إّنما جاء مرسةال   "ر وال ضرارال ضر"فإن احتجوا باخلرب : "قال ابن حزم عن احلديث

 ". أّن معناه صحيحإاّل  أو من طريق فيها زهري بن ثابت وهو ضعيف
رواه مالك   املوطأ مرسال عن عمرو بن حيىي املازين عن أبيه عن الّنيب صةلى اهلل عليةه   : "وقال النووي

 ". وسلم فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا
 ". وقال ابن الصالح حسن، وقال أبو داود هو أحد األحاديث اليت يدور عليها الفقه: "بن امللقنوقال ا

جمموعها يقوي احلديث وحيسنه، وقد نقله مجاهري أهل العلةم  : "وقول ابن الصالح كما نقله عنه األلباين
 ". واحتجوا به

 .  وحكم األلباين على احلديث بالصح 
، والسلس  (2/410)، وخالص  البدر املنري(208-274ص)عني البن امللقن، وشرح األرب(0/241)احمللى

 (.   258ح)الصحيح 
 (. 6/69)السنن الكربى( 1)

  (. 2141ح)و(2148ح)-باب من بىن حبقه ما يضر جباره–كتاب األحكام )سنن ابن ماجه (2)
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، ابنا (1)[الرزاز]أبو جعفر حممد بن عمرو ، ابنا ببغداد لران العدأخربنا أبو احلسني بن بش -25
عن حممد ( 5)أخربين صَديق بن موسى( 4)ابن جريجثنا ، (1)روحثنا ، (2)حممد بن أمحد الرياحي

 ( 6)زمحةةةةةةبةةةةةةن أيب بكةةةةةةر يعةةةةةةإ ابةةةةةةن   
                                                 

 ". البزاز"من مصادر الترمج  و  األصل ( 1)
 . مدرك الرزاز البغدادي هو حممد بن عمرو بن البختري بن

 (. هة119ت. )وثقه اخلطيب واحلاكم والذهيب
 (. 15/105)، والسري(1/21)، وتكمل  اإلكمال(1/461)، واإلكمال(1/112)تاريخ بغداد

بكسر الراء، وبفتح الياء املنقوطة   – احيحممد بن أمحد بن أيب العوام بن يزيد بن دينار أبو بكر الري( 2)
 . -...باثنتني من حتتها، و  آخرها احلاء املهمل ، هذه الّنسب  إىل رياح بطن من متيم

 (. هة276ت" )صري اإلمام العاّلم  فقيه الديار امل": قال الذهيب. قال عنه الدارقطإ صدوق
 (. 11/7)، والسري(110-2/117)، واألنساب(1/172)تاريخ بغداد

بفتح القاف، وسكون الياء، وكسر السني، هذه الّنسب  – روح بن عبادة بن العالء بن حسان القيسي( 1)
 . أبو حممد البصري -قيس

  (.ع) (.هة287أو5ت. )ثق  فاضل
 (. 1/249)، والتقريب(4/184)و(1/145)األنساب

 . عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج األموي موالهم املكي( 4)
صةفه  و: وذكره احلافظ   املرتب  الثالث  من مراتب املدلسني، وقال. ثق  فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل

إاّل  شر التدليس تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس ال يةدلس : النسائي وغريه بالتدليس قال الدارقطإ
  (.ع) (.هة أو بعدها158ت) .فيما مسعه من جمروح
 (. 1/402)، والتقريب(41ص)تعريف أهل التقديس

 . صديق بن موسى بن عبد اهلل بن الزبري( 5)
 . ، وذكره ابن حبان   الثقات"ليس باحلج : "مل يذكر فيه ابن أيب حامت جرحا وال تعديال، وقال الذهيب

 (.  1/109)، واللسان(1/180)، واملغإ(4/105)، والثقات(4/455)اجلرح والتعديل

 . حممد بن أيب بكر بن حزم األنصاري املدين أبو عبد امللك القاضي( 6)
  (.ع) (.هة112ت. )ثق 

                                                                                                                                       = 
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م ْسمل الَقَحماَ  إاّل على أهل املرياث َةَيِضْعال َت: "صلى اهلل عليه وسلم قالالّنيب  عن( 1)عن أبيه
 (. 2)"ال يبعض على الوارث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/157)التقريب
 . أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري املدين القاضي امسه وكنيته واحد وقيل يكىن أبا حممد( 1)

  (.ع) (.هة128ت. )ثق  عابد
 (. 2/487)التقريب

 (. 18/111)السنن الكربى( 2)
 : و  إسناده علتان

 . فيه صديق بن موسى وهو متكلم فيه كما تقدم
 . اإلرسال ألن أبا بكر بن حممد بن عمرو بن حزم مل يلق الّنيب صلى اهلل عليه وسلم

، ومن طريقه ابن اجلوزي   التحقيق (4/219)، والدارقطإ(1/915)وأخرجه احلريب   غريب احلديث
كالمها من طريق ابن جريج عن صديق بن موسى عن حممد بن أيب بكةر  ( 2/105)  أحاديث اخلالف

 . بن حزم عن أبيه به مرفوعا مرسال
قال ثنا حممد بن الوزير الدمشقي، ثنا حيةىي يعةإ ابةن    ( 278/169ص)وأخرجه أبو داود   املراسيل

هلل صةلى اهلل عليةه   حسان، ثنا عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن حزم عن أبيه عن جده أّن رسول ا
 ". ال يعضى مرياث القوم إذا مل حيمل القسم: "وسلم  قال

 . وهو خطأ والصواب عن حممد بن أيب بكر بن حزم عن أبيه مرسال
مسعت أيب يقول   حديث رواه ابن جريج عن صديق بن موسى عن حممد بن أيب بكر : قال ابن أيب حامت
يقول هذا حممد بن أيب بكر بن حزم وليس ألبيه صةحب ،   وذكر احلديث مسعت أيب.. بن حزم عن أبيه 

وقد غلط مجاع  صنفوا مسند أيب بكر فظنوا أّن هذا حممد بن أيب بكر  -يعإ ابن أيب حامت–قال أبو حممد 
 ... فأدخلوه فيه 

 ..عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم  عن عبد الرمحن بن أيب بكر عن أبيه  ىعن حديث يرو الدارقطإسئل و
بن جريح عن صديق بن موسى عن عبد الرمحن بن أيب بكر افقال يرويه أبو بكر بن أيب سربة عن فذكره، 

بن جريح عن صديق بن موسى عن حممد بن أيب بكر بن حممد بن عمرو اوهم واحملفوظ عن  وعن أبيه وه
 . غريهمبن وهب وروح وحجاج وابن حزم عن أبيه مرسال عن الّنيب  صلى اهلل عليه وسلم رواه 

                                                                                                                                       = 



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 125 

رواه أبو داود   املراسيل من طريق عبد الرمحن ابن حممد بن أيب بكر بن حزم عن أبيه عن : قلت
 (. 1)جده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/298)، والعلل للدارقطإ(1/192)علل ابن أيب حامت
، ورواي  حجةاج  (4/219)رواي  روح عند املصنف   هذا احلديث، ورواي  ابن أيب سربة عند الدارقطإ

، ورواية  ابةن املبةارك كمةا عنةد احلةريب   غريةب        (2/222)عند أيب عبيد   غريب احلديث
 .  مل أقف عليها ، ورواي  ابن وهب(1/915)احلديث

 (. 278/169ص)املراسيل( 1)
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( 1)علي بن عبد العزيزثنا ، (2)يزو احلسن الكارأب، ابنا (1)أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي -26
ل َمه مها حَ إاّل  يف مرياث َةَيِضْعَتال "صلى اهلل عليه وسلم الّنيب    حديث( 4)أبو عبيد قال: قال

                                                 

 حممد بن احلسني بن حممد بن موسى بن خالد بن سامل بن زاوي  األزدي السلمي أبو عبةد الةرمحن  ( 1)
 . النيسابوري الصو 

قال حممد بن يوسف القطان النيسابوري . كان مرضيا عند اخلاص والعام واملوافق واملخالف: قال اخلشاب
وللسلمي سؤاالت للدارقطإ ": قال الذهيب. كان أبو عبد الرمحن غري ثق  وكان يضع للصوفي  األحاديث

" لتفسريحقائق ا"عن أحوال املشايخ الرواة سؤال عارف ففي اجلمل  ففي تصانيفه أحاديث موضوع  و  
أشياء ال تسوغ أصال عدها بعض األئم  من زندق  الباطني  وعدها بعضهم ِعْرفانا وحقيق  نعوذ باهلل مةن  
الضالل ومن الكالم هبوى، فإن اخلري كّل اخلري   متابع  السن  والتمسك هبدي الصحاب  والتابعني رضي 

 (.  هة412ت. )اهلل عنهم
 (.  2/108)والوا  بالوفيات ،(17/247)، والسري(2/240)تاريخ بغداد

بفتح الكاف، وكسر الراء والةزاي، وقةال ابةن    – حممد بن حممد بن احلسن بن احلارث الكارزي( 2)
 . -ماكوال بفتح الراء، هذه الّنسب  إىل كارز، وهي قري  بنواحي نيسابور على نصف فرسخ منها

 (. هة146ت. )كان صحيح السماع مقبوال   الرواي : اينقال السمع
 (. 4/147)و(4/111)األنساب

 . علي بن عبد العزيز بن املرزبان بن سابور أبو احلسن البغوي نزيل مك ( 1)
وقال ابن السإ بلغإ أّنهم عةابوه علةى   . كان صدوقا: يب حامتثق  مأمون، وقال ابن أ: قال الدارقطإ

ثق  : "، وقال ابن العماد احلنبلي"ثق  لكّنه يطلب على التحديث ويعتذر بأنه حمتاج": األخذ، وقال الذهيب
 (. هة206ت". )ثبت

 (. 2/194)، شذرات الذهب(5/171)، وامليزان(11/140)والسري

 . البغدادي -بالتشديد– أبو عبيد القاسم بن سالم( 4)
  (.ز،د) (.هة224ت. )اإلمام املشهور ثق  فاضل مصنف

 (. 2/124)التقريب
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بن حممد بن عن صديق بن موسى عن حممد بن أيب بكر ( 1)نيه حجاجحّدثقال أبو عبيد "مْسالَق
 (. 2)عمرو بن حزم عن أبيه رفعه

إن قسم بني ورثته إذا أراد شيئا     مرياث يعإ أن ميوت امليت ويدع َ َيِضْعَتقوله ال : قال أبو عبيد
  التفريق وهو َيِضْعبعضهم القسم  كان   ذلك ضرر عليهم أو على بعضهم يقول فال يقسم والتَّ

 (. 1)قتهحم إذا فّرمأخوذ من االعضاء يقال عضيت الل
قال الشافعي   القدمي وال يكون مثل هذا احلديث حج  ألنه ضعيف وهو قةول  : قال الزعفراين

 (. 4)من لقينا من فقهائنا
 (. 5)قال الشيخ رمحه اهلل وإمنا ضعفه النقطاعه وهو قول الكاف 

                                                 

بكسر امليم، والياء املنقوط  باثنتني من حتتها بني الصةادين املهملةتني   – حجاج بن حممد املصيصي (1)
األعور أبةو حممةد    -شددة، هذه الّنسب  إىل بلدة كبرية على ساحل حبر الشام يقال هلا املصيص األوىل م

 . الترمذي األصل نزل بغداد مث املصيص 
وعده العالئي   القسم األول من املختلطني . ثق  ثبت لكّنه اختلط   آخر عمره ملا قدم بغداد قبل موته

حيط من مرتبته أّما لقصر مدة االختالط وقلته وإما ألّنه مل يرو وهم من مل يوجب ذلك له ضعفا أصال ومل 
وحجاج من النوع األخري حيث إّن ابن معني منع ابنه أن يدخل عليه بعد اختالطةه  . شيئا  حال اختالطه

 (.ع) (.هة286ت. )أحد
 (. 1/156)، والتقريب(2/285)، وامليزان(19ص)، وكتاب املختلطني(4/111)األنساب

 . ، تقدم خترجيه(2/222)حلديث أليب عبيدغريب ا( 2)

 (. 1/256)، والنهاي (1/916)وانظر أيضا غريب احلديث للحريب(. 2/221)املصدر نفسه( 1)

 . مل أقف عليه( 4)
لعله من أجل عدم إدراك أيب بكر بن حممد بن حزم لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كما   العلةل  ( 5)

 (. 1/298)، والعلل للدارقطإ(1/192)متالبن أيب حا
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أبةو علةي   ا ثنة ، (2)أبو احلسني الفسةوي ، ابنا (1)قلت أخربنا أبو بكر حممد بن حممد -27
 ( 7)عيسةى ثنةا  ، (6)يعقوب ابن كعبثنا ، (5)حممد بن عوفثنا ، (4)أبو داودثنا ، (1)اللؤلؤي

                                                 

 . مل أقف على ترمجته( 1)

 .  الفسوي الداودي، مل أقف له على ترمج  إبراهيمهو أبو احلسني عبد اهلل بن ( 2)

 . راوي سنن أيب داود علي حممد بن أمحد بن عمرو البصري اللؤلؤي أبو( 1)
 (. هة111ت". )اإلمام احملدث الصدوق": وقال الذهيب". بصري مشهور ثق : "قال الصفدي

، وشذرات (15/187)، والسري(49ص)، والتقييد(2/18)، والوا  بالوفيات(197-4/196)األنساب
 (. 2/114)الذهب

بكسةر السةني   – أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن سداد األزدي السجستاين( 4)
املهمل ، واجلي،م وسكون السني األخرى، بعدها تاء منقوط  بنقطتني من فوق، هذه الّنسب  إىل سجستان 

 . -ى البالد املعروف  بكابلوهي إحد
  (.ت،س) (.هة275ت. )ثق  حافظ مصنف السنن

 (. 1/111)، والتقريب(1/21)األنساب
محص بكسر احلاء وسكون امليم والصاد غري املنقوطة   – حممد بن عوف بن سفيان الطائي احلمصي( 5)

 . أبو جعفر -بلدة من بالد الشام
  (.د،عس) (.هة271أو2ت. )ثق  حافظ
 (. 2/286)، والتقريب(2/00)األنساب

بفتح احلاء املهمل  والالم، و  آخرها الباء املوحةدة نسةب  إىل   – يعقوب بن كعب بن حامد احلليب( 6)
تفتح األلف، وسكون –األنطاكي  -ني توصف برق  اهلواءحلب وهي بلدة كبرية بالشام من ثغور املسلم

 . أبو يوسف -...النون، وفتح الطاء املهمل ، و  آخرها الكاف، هذه الّنسب  إىل بلدة يقال هلا أنطاكي  
  (.د) .ثق 

 (. 2/106)، والتقريب(1/152)و( 2/00)األنساب

بفتح السني املهمل ، وكسر البةاء املنقوطة  بواحةدة،    – عيسى بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي( 7)
وسكون الياء املنقوط  من حتتها باثنتني، و  آخرها العني املهمل ، هذه الّنسب  إىل َسبيع وهو بطةن مةن   
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سهن نسون ان صنىنا ن صنننن": قال( 1)عن نصري موىل معاوي ( 2)مان بن موسىيعن سل( 1)عن ثور

 (. 4)"مةن لضر سْتعايهنووامنع نِق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و  نةزل الشةام   أخو إسرائيل ك -وبالكوف  حمل  معروف  يقال هلا السَِّبيع لنزول هذه القبيل  هبا.. مْهدان 
 . مرابطا

  (.ع) (.هة191هة وقيل 107ت. )ثق  مأمون
 (. 2/189)، والتقريب(1/10)األنساب

 . أبو خالد احلمصي -بزيادة حتتاني    أول اسم أبيه– ثور بن يزيد( 1)
  (.4خ،) (.هة151أو 158ت. )أنه يرى القدرإاّل  ثق  ثبت
 (. 1/126)التقريب

 . سليمان بن موسى األموي موالهم الدمشقي األشدق( 2)
حملةه  ": وقال أبةو حةامت   "ثق : وسأله الدارمي عن حاله   الزهري فقال ،عنده مناكري": قال البخاري

هو عندي ثبت ": وقال ابن عدي ،"لقويليس با": وقال النسائي ،"و  حديثه بعض االضطراب ،الصدق
صدوق فقيه   حديثةه  ": وذكره ابن حبان   الثقات، وذكره الذهيب   املغإ، وقال احلافظ ،"صدوق

  (.4م،) (.هة119ت. )"بعض لني، وخلط قبل موته بقليل
الضعفاء ، و(4/141)، واجلرح والتعديل(46ص)، وتاريخ ابن معني رواي  الدارمي(4/10)التاريخ الكبري

، (1/204)، واملغةةإ(6/179)، والثقةةات(269-1/261)، والكامةةل(49/252ص)للنسةةائي
 (. 469ص)، والكواكب النريات امللحق األول(1/119)والتقريب

 . ويقال بالضاد املعجم  ويقال بفتح أوله أيضا موىل معاوي  نصري( 1)
  (.مد) .، وذكره ابن حبان   الثقات"يعرفنصري نكرة ال ": مستور وقال الذهيب

 (.  2/185)، والتقريب(7/25)، وامليزان(29/171)، وهتذيب الكمال(5/408)الثقات

 (.  18/111)السنن الكربى (4)
 : ثالث عللضعيف؛ فيه إسناده 

 . فيه سليمان بن موسى وقد اختلط قبل موته فلم أدر هل روى عنه ثور بعد االختالط أم قبله
 . نصري موىل معاوي  وهو كما قال الذهيب نكرة ال يعرف فيه
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 . قال الشيخ أمحد رمحه اهلل وهذا مرسل
 ( 1).من هذا الوجه هكذا رواه أبو داود   املراسيل: قلت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلرسال فإن نصريا مل يلق الّنيب صلى اهلل عليه وسلم  كما قال احلافظ ابن حجر وهةم مةن ذكةره      
الصحاب  وحديثه عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم مرسل كما نص على ذلك أبو حامت واملةزي والةذهيب   

 . وغريهم

، وحتفةة  (7/25)، وامليةةزان(29/171)، وهتةةذيب الكمةةال(1/226)حةةامت املراسةةيل البةةن أيب
 (. 6/580)، واإلصاب (127ص)التحصيل

 (.   271/178ص)وأخرجه أبو داود   املراسيل
حيتمل أنه أراد القسم  اليت تضر بأحد املالكني بأن يتلةف املةال أو   : قسم  الضرارهنى عن : قال املناوي

على العني كجوهرة تتلف بذلك وسيف يكسر وما يبطل مقصوده كحمام صةغري   ل بسببها النقصيدخ
وحيتمل أنه أراد القسم بني الزوجات كأن جيعل لواحدة ليل  وأخرى ثالثا مثال أو قسم  النفقة  بينةهن   

 . بالتفاضل
 (. 6/117)فيض القدير

 (. 271/178ص)املراسيل أليب داود( 1)
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 . مجاع أبواب ما على القاضي يف اخلصوم والشهود
ر ْزباب إنصاف القاضي يف احلكم وما جيب عليه من العدل فيه ملا يف الظلم من عظهيم الهو   

 . وكبري اإلمث
علّيةا    صلى اهلل عليه وسلم مرسال أنه ملا استعملالّنيب   بن عبد العزيز العمري عنروى عبد اهلل

 (. 1)م الضعيف قبل القوييع قبل الشريف وقدِِّضم الَوقدِّ :رضي اهلل عنه على اليمن قال له

                                                 

قال ثنا عبد اهلل بن حممد بن حيىي، ثنا حممد بن ( 205/192-204ص)  املراسيل أخرجه أبو داود (1)
ملا : املغرية املخزومي املدين، ثنا سليمان بن حممد بن حيىي بن عروة عن عبد اهلل بن عبد العزيز العمري قال

  ".وقدم الّرجال قبل النساء"فذكره، وزاد .. استعمل الّنيب صلى اهلل عليه وسلم علّيا  
 : و  إسناده ثالث علل

أنه مل يدرك الّنيب صلى اهلل عليه وسلم، بل إاّل  أنه مرسل فإن عبد اهلل بن عبد العزيز العمري وإن كان ثق 
روى عن الةّنيب صةلى اهلل   : قال املزي. مل يدرك الصحاب  فتكون الرواي  معضال  كما أشار لذلك الذهيب

طالب على اليمن قال له قدم الوضيع قبةل الشةريف وقةدم     عليه وسلم مرسال ملا استعمل علي بن أيب
ال ": وفيه سليمان بن حممد بن حيىي بن عروة بن الزبري بن األسدي، قال عنه الذهيب. الضعيف قبل القوي

، وقةال  "يكاد يعرف روى حديثةا  مرسال  ال بل معضال  يا علي قدم الضعيف على القوي   احلكةم 
شيخ حّدث بعد املةائتني ال يكةاد   ": د بن املغرية املخزومي قال عنه الذهيبوفيه حمم. "مقبول": احلافظ

 ."صدوق يغرب": وقال احلافظ. "اهلل بن حممد الضعيف يعرف تفرد عنه عبد
أعةإ ال  - ال يعرفونوفيه مجاع  : بن القطاناوأ عله عبد احلق   أحكامه باإلرسال، قال : قال الزيلعي

املشهور وحالةه     الزاهدليمان بن حممد ال يعرفان بغري هذا والعمري هو حممد بن املغرية وس -يعرفون
 . هذه انتهى كالمهرواي  غريه احلديث جمهول  وال أعلم له 

، وميةزان  (15/241)، وهتةذيب الكمةال  (1/69)، وبيةان الةوهم واإليهةام   (4/61)نصب الراي 
 (.  2/219)و(486و1/110)، والتقريب(108ص)، وحتف  التحصيل(6/141)و(1/111:)االعتدال
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سةعيد بةن عثمةان    ثنةا  ، بحممد بن يعقوالعّباس  أبوثنا ، ظأخربنا أبو عبد اهلل احلاف -20
بةن  عةن ا  نعن ابن عو( 1)حيىي بن املهلب أبو ُكَدْيَن ثنا ، (2)معاوي  بن حفصثنا ، (1)التنوخي
د ِقْوَتْسة راف وهو َيْشفدخل عليه رجل من اأَل ،قاضيا( 4)كان أبو عبيدة بن حذيف : قالِسريين 

: أسألك أن تدخل أصبعك   هذه النار قال سبحان اهلل قةال  :فقال له ابن حذيف  ،يسأله حاج 
 (. 5)"من أصابعك   هذه النار وسألتإ جسمي أو قال كله   نار جهنم لت علّي بأصبعأفبخ"

                                                 

بفتح التاء املنقوط  من فوقها باثنتني، وضم النون املخفف ، و  آخرهةا  –سعيد بن عثمان التنوخي ( 1)
وهو اسم لعدة قبائل اجتمعوا قدميا  بالبحرين وحتالفوا على التةآزر  " تنوخ"اخلاء املعجم ، هذه الّنسب  إىل 

 ...  أبو عثمان احلمصي -..تنوخ اإلقام والتناصر وأقاموا هناك فسمعوا تنوخا ، وال
 . مسعنا منه حبمص حمله الصدق: قال ابن أيب حامت
 (. 1/158)، واألنساب(4/47)احلرج والتعديل

 . معاوي  بن حفص الشعيب الكو  نزيل حلب( 2)
  (.س) .صدوق
 (. 2/265)التقريب

 . بنون مصغرا  البجلي الكو  حيىي بن املهلب أبو كدين ( 1)
  (.خ،ت،س) .صدوق
 (. 2/166)التقريب

 . أبو عبيدة بن حذيف  بن اليمان الكو ( 4)
، وترمجه اخلطيب فذكر امسه وهو سعد بن حذيف  بن اليمان العبسةي، وثقة    "ال يسمى: "ال أبو حامتق

  (.س،ق)".مقبول: "العجلي، وذكره ابن حبان   الثقات وقال احلافظ
، (5/598)، والثقةات (2/411)، ومعرف  الثقةات (9/121)، وتاريخ بغداد(9/481)احلرج والتعديل

 (. 2/419)والتقريب

 (. 18/114)سنن الكربىال (5)
 . عبيدة بن حذيف  حسن، ولكن أبا عبيدة فيه كالم كما مّر إسناده إىل أيب

                                                                                                                                       = 
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 اخلصمني يف املدخل عليه واالستماع منهما واإلنصات لكل واحد منهما(  )[انصاف]باب 
 . ته وحسن اإلقبال عليهماحجَّ َدَفْنَتحّتى 
 حممد بةن ثنا ، رأمحد بن عبيد الصفابنا ن، اعلي بن أمحد بن عبدا( 2)[احلسن]أخربنا أبو  -29

 ( 5)زهةري بةن معاوية  أبةو خيثمة      ثنا ، (4)عبد اهلل بن صاحل املقرئثنا ، (1)املؤدبالعّباس 
 ، (6)عةةةةةةةةن عّبةةةةةةةةاد بةةةةةةةةن كةةةةةةةةثري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خربنةا  أ: ، قال(9/121)، من طريق ابن ِسريين به، واخلطيب   تارخيه(7/217)وأخرجه ابن أيب شيب 
ثم  أخربنا سليمان بن محد بن أيب خيأعبيد اهلل بن عمر الواعظ حّدثإ أيب أخربنا احلسني بن صدق  حدثنا 

 . وذكره... أيب شيخ حدثنا صل  بن سليمان قال كان على قضاء املدائن سعد بن حذيف  بن اليمان
 (. 9-1/0)اجلرح والتعديل

 . من ط، وص، و  األصل باب إنصراف (1)

 . من ط، وص، ومصادر الترمج  و  األصل أبو احلسني( 2)

بكسر الالم املشددة، وسةكون  -هاشم يعرف بلحي  الليف الليفي حممد بن العّباس املؤدب موىل بإ( 1)
 . -..الياء آخر احلروف، و  آخرها الفاء، وهذه الّنسب  أليب عبد اهلل حممد بن العّباس املؤدب

كةان  : كان ثق  صدوقا ، وقال ابن املنادي: السمعاين صدوق، وقال: وثقه اخلطيب، وقال ابن أيب حامت
 . رمبا أخطأ: صدوقا  صاحلا ، وذكره ابن حبان   الثقات وقال

 (. 2/116)، ونزه  األلباب(5/216)، واللسان(4/288)، واألنساب(1/112)تاريخ بغداد
 . عبد اهلل بن صاحل بن مسلم العجلي الكو ( 4)

  (.خ) (.هة211ت. )ثق 
 (. 1/488)التقريب

بضم اجليم، وسكون العني املهمل ، و  آخرها الفاء، – زهري بن معاوي  بن خديج أبو خيثم  اجُلعفي( 5)
 . الكو  نزيل اجلزيرة -..هذه الّنسب  إىل القبيل  وتنسب القبيل  إىل جعفي بن سعد

  (.ع) (.هة171ت. )أّن مساعه عن أيب إسحاق بآخرةإاّل  ثق  ثبت
 (. 1/259)، والتقريب(1/410)األنساب

 . عباد بن كثري الثقفي البصري( 6)
  (.د،ق) (.مات بعد األربعني ومائ ".)روى أحاديث كذب: "متروك قال أمحد
                                                                                                                                       = 
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صلى اهلل عليةه وسةلم   الّنيب  زوج( 1)عن أم سلم ( 2)ارعن عطاء بن يس( 1)أبو عبد اهللحدثإ 
دل بينههم يف  ْعلي بالقضاء بني املسلمني فلَيمن ابُت"رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن : تقال
 (. 5)"وإشارته ومقعدهن( 4)هِظْحَل

  إشةارته وحلظةه   : د بن أيب الزرقاء عن عباد عن أيب عبد اهلل العنزي بإسناده وقةال ورواه زي
   . (6)وكالمه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  1/174)ريبالتق

 . أبو عبد اهلل املصري موىل إمساعيل بن عبيد( 1)
  (.د)".جمهول: "، وقال احلافظ"ال يعرف: "قال الذهيب

 (. 2/417)، والتقريب(7/109)امليزان

 . عطاء بن يسار اهلاليل أبو حممد املدين موىل ميمون ( 2)
  (.ع) (.هة94ت. )ثق  فاضل صاحب مواعظ وعبادة

 (. 2/27)التقريب

  (.ع)(.هة92ت. )زوج الّنيب صلى اهلل عليه وسلم أم سلم  هند بنت أيب أمي  املخزومي  أم املؤمنني( 1)
 (. 2/518)التقريب

 . هو النظر مبؤخر العينني من أي جانبيه كان ميينا  أو مشاال: اللَّْحظ( 4)
 (.  7/450)لسان العرب

 (. 18/115)السنن الكربى (5)
 . إسناده ضعيف جّدا ؛ فيه عباد بن كثري وهو متروك وشخه أبو عبد اهلل جمهول

، كلهم من طريةق  (1/446)، والدارقطإ(21/204)، والطرباين   الكبري(18/261)وأخرجه أبو يعلى
 . عطاء بن يسار عن أم سلم  رضي اهلل عنها بهعباد بن كثري عن أيب عبد اهلل عن 
و  أسناده عباد بن كثري : "..، وقال احلافظ"هذا اإلسناد فيه ضعف: "قال البيهقي بعدما أخرج احلديث

 ". وهو ضعيف
 . -واهلل أعلم–احلكم على اإلسناد بأنه ضعيف جّدا  ولعل األقرب 
  8(4/191)التلخيص احلبري

 . مل أقف على هذه املتابع ( 6)
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أبو عبيد القاسم بن ثنا ، احلافظ( 2)علي بن عمر، ابنا (1)وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه -18
 ، (4)عبةةد اهلل بةةن حممةةد بةةن حيةةىي بةةن أيب بكةةري  ثنةةا ، (1)إمساعيةةل احملةةاملي

                                                 

احملةدث نزيةل     أبو بكر أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن احلارث التميمي األصبهاين املقرئ النحوي( 1)
 . نيسابور

 . احملدث الّديِّن الزاهد، الورع الثق  اإلمام احلقيق ، فريد عصره: قال القفطي
 (. 1/245)، وشذرات الذهب(17/510)، والسري(166-1/165)أنباه الرواة

– طإعلي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد اهلل احلافظ الةدارق ( 2)
بفتح الدال املهمل ، بعدها األلف، مث الراء والقاف املضموم ، والطاء املهمل  الساكن ، و  آخرها النون، 

 . -..لساع هذه الّنسب  إىل دار قطن، وهي كانت حمل  ببغداد كبرية خربت ا
كان فريد عصةره،  : "كان أحد احلّفاظ املتقنني املكثرين، وكان يضرب به املثل   احلفظ، وقال اخلطيب

وقريع دهره، ونسيج وحده، وإمام وقته، انتهى إليه علم األثر واملعرف  بعلل احلةديث وأمسةاء الّرجةال    
دة وصّح  االعتقةاد وسةالم  املةذهب    وأحوال الرواة مع الصدق واألمان  والثق  والعدال  وقبول الشها

اإلمام احلافظ اتود شةيخ االسةالم علةم    : "وقال الذهيب...". واالضطالع بعلوم سوى علم احلديث
 (. هة105".)اجلهابذة

 (. 16/449)، والسري(2/286)، واألنساب(12/14)تاريخ بغداد
بفتح امليم واحلاء املهمل ، وامليم بعةد  – أبو عبيد القاسم بن إمساعيل بن حممد بن أبان الضيب احملاملي( 1)

وهذا بيةت  . األلف، و  آخرها الالم، هذه الّنسب  إىل احملامل اليت ُيحَمل فيها الّناس على اجلمال إىل مك 
 . -...كبري ببغداد

: ، وقال الةذهيب "وكان ثق  صدوقا : "وقال السمعاين. ه الثقاتوذكره يوسف بن القواس   مجل  شيوخ
 (.  هة121ت". )احملدث الثق "

 (. 15/261)، والسري(4/210)، واألنساب(12/447)تاريخ بغداد

بكسر الكةاف، وقيةل بفتحهةا    – عبد اهلل بن حممد بن حيىي بن أيب بكري أبو عبد الرمحن الكرماين( 4)
مثل َخبيص وجرَيفت والسِّرَيجان وُبْرَدسري، : وسكون الراء، و  آخرها النون، هذه الّنسب  إىل بلدان شىت

 . -يقال جلميعها كرمان، وقيل بفتح الكاف، وهو الصحيح، غري أّن املشهور بكسر الكاف
                                                                                                                                       = 
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  عن أم سلم رعن عطاء بن يسا عن أيب عبد اهلل عن عباد بن كثري زهريثنا ، (1)ىي بن بكريحيثنا 
فليعدل الّناس  لي بالقضاء بنيمن ابُت: "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: رضي اهلل عنها قالت

 ( 2)".ه وإشارته ومقعدهِظْحبينهم يف َل
لهي  من ابُت: "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: إىل أم سلم  رضي اهلل عنها قالت وبه - 1

 (. 1)"يرفعن صوته على أحد اخلصمني ما ال يرفع على اآلخرفال الّناس  بالقضاء بني
  هذا اإلسناد فيه ضعف واالعتماد على

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكةان  : "، وقال اخلطيب"وكان صدوقا : "ل أبو الشيخ األصبهاين، وقا"مستقيم احلديث: "قال ابن حبان
 ". ثق 

 (. 18/08)، وتاريخ بغداد(2/158)، وطبقات احملدثني بأصبهان(0/165)الثقات

 . وامسه نسر بفتح النون وسكون املهمل  الكرماين حيىي بن أيب بكري( 1)
  (.ع) (.هة289أو0ت. )ثق 

   (.2/151)التقريب

 (. 18/115)السنن الكربى( 2)
 . إسناده ضعيف جّدا ؛ فيه عباد بن كثري وهو متروك وشخه أبو عبد اهلل جمهول

 . واحلديث تقدم خترجيه
 (. 18/115)السنن الكربى (1)

 . إسناده ضعيف جّدا ؛ فيه عباد بن كثري وهو متروك وشخه أبو عبد اهلل جمهول
 .جيهواحلديث تقدم ختر

، من هةذا الوجةه وإسةنادمها    (21/106)، والطرباين   الكبري(01-ص02)ورواه إسحاق بن راهويه
 . "صدوق كثري التدليس عن الضعفاء": ضعيف فيه بقي  بن الوليد وهو كما قال احلافظ

 (. 49ص)تعريف أهل التقديس



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 13  

حيىي بن ثنا ، (2)زأمحد بن حممد بن حيىي البزا، ابنا إمالء وقراءة( 1)ما أخربنا أبو طاهر الفقيه -12
 ( 4)عةةن إدريةةس األودي   سةةفيان بةةن عيينةة  ثنةةا ، (1)الربيةةع املكةةي 

                                                 

بكسر الةزاي،  - د الزياديأبو طاهر حممد بن حممد بن َمْحِمش بن علي بن داود بن أيوب بن حمم (1)
وفتح الياء املنقوط  باثنتني من حتتها، و  آخرها الدال املهمل ، هذه الّنسب  إىل اسم بعض أجداد املنتسب 

 . سابوريالفقيه الشافعي الني -..إليه وهو حيىي بن كثري الزيادي
الفقيةه  : "، وقال الذهيب.."الفقيه األديب الشروطي: "روى عنه احلاكم وأثىن عليه وقال: "قال السمعاين

". وكةان إمةام أصةحاب احلةديث ومسةندهم ومفتةيهم      .. األديب.. العاّلم  القدوة شيخ خرسان
 (.هة418ت)

ذرات ، وشة (4/190)، وطبقةات ابةن السةبكي   (17/276)، والسةري (100-2/107)األنساب
 (.1/192)الذهب

لكونةه يسةكن    أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل أبو حامد البزاز النيسابوري املعروف باخلشةاب  (2)
 . اخلشابني بنيسابور وكان يكره هذه النسب 

: ، وقال الذهيب"كان من الثقات األثبات املكثرين: "، وقال السمعاين.."ثق  مأمون مشهور: "قال اخلليلي
 ". الشيخ املسند الصدوق"

 (. 15/204)، والسري(2/159)األنساب
 . حيىي بن الربيع املكي (1)

 (. هة256-252)ذكره الذهيب   وفيات سن 
 ) (. تاريخ اإلسالم

زيد األودي ولكنه مل يذكر من بني شيوخ ابن عيين  وال ذكر ابن عيين  مةن بةني   لعله إدريس بن ي (4)
وذلةك ألن فيةه   . تالميذه ولكن حيتمل مساعه منه ألن ابن عيين    الطبق  الثامن  واألودي   السةابع  

يد ولكن ذكر األلباين أّن رجاله كلهم ثقات فهذا يؤكد أنه ابن يز. إدريس بن صبيح األودي وهو جمهول
 . األودي، ألن ابن صبيح جمهول

 . إدريس بن يزيد بن عبد الرمحن األودي
  (.ع) (.ع.)ثق 

 (. 0/242)، وإرواء الغليل(1/61)التقريب
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هذا كتاب عمر إىل أيب موسةى رضةي اهلل   ": ا وقالكتاًب( 1)أخرج إلينا سعيد بن أيب بردة: قال
ق فإنه ال تنفع كلم  ح ،إليك وسن  متبع  إْفَهم إذا أديل ،فإن القضاء فريض  حمكم : بعدأّما  عنهما
  ال يطمةع شةريف   حّتةى   وعدلك ،وجملسك ،  وجهكالّناس  بني( 1)له آس (2)ال نفاد
 (. 5)،"وال خياف ضعيف من جورك ،(4)حيفك

                                                 

  .سعيد بن أيب بردة بن أيب موسى األشعري الكو  (1)
  (.ع) .ثق  ثبت وروايته عن بن عمر مرسل 

 (. 1/204)التقريب
 . اجلواز، جواز الشيء عن الشيء واخللوص منه: نفذ ينفذ نفاذا  والنفاذ :يقال (2)

 . مادة النفاذ( 119ص)، مادة نفذ، والقاموس احمليط(1/514)لسان العرب

كتب عمر إىل أيب موسى رضى اهلل عنهما إسس بني الّناس   وجهك وعةدلك أي  : قال ابن األثري (1)
وكتاب عمر إىل أيب موسى آس بني : وقال. سو بينهم  وهو من ساس الّناس يسوسهم واهلمزة فيه زائدة

 . الّناس   وجهك وعدلك أي اجعل كّل واحد منهم أسوة خصمه
 (. 58و1/40)النهاي 

:   حديث عمر حّتى ال يطمع شريف   حيفك أي   ميلك معه لشرفه واحليةف ": ال ابن األثريق (4)
 ". اجلور والظلم

 ( 1/469)النهاي 
 (. 18/115)السنن الكربى (5)

اإلسناد رجاله ثقات، غري حيىي بن الربيع املكي فإنإ مل أعرف حاله، ولكن فيه وجادة سعيد بن أيب بردة 
 .م الشيخ األلباين رمحه اهللسيأيت بيانه   كال

كالمها من طريق سفيان عةن  ( 12/72)، وابن عساكر   تاريخ دمشق (4/287)وأخرجه الدارقطإ 
 . أيب أدريس به مبثله
 أيب بةن  اهلل عبيدكالمها من طريق ( 12/78)  تاريخ دمشقوابن عساكر ( 4/286)وأخرجه الدارقطإ

 . فذكره مطوال  األشعري موسى أيب إىل اخلطاب بن عمر كتب:  قال اهلذيل املليح أيب عن محيد
 معمةر  عةن  برقان بن جعفرعن ( 12/71)وأخرجه البيهقي ومن طريقه ابن عساكر   تاريخ دمشق 

  . فذكره األشعري موسى أيب إىل عمر كتب:  قال البصري العوام أيب عن البصري
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حممد بن عبد ثنا ، ةأمحد بن جندثنا ، هأبو الفضل بن مخريوي، ابنا ةأخربنا أبو نصر ابن قتاد -11
 ، (2)أيبثنةةةةةةةةةةا ، (1)اهلل بةةةةةةةةةةن منةةةةةةةةةةري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلحا  حةرم حةالال  أو أحةل    إاّل  سلمنيوالصلح جائز بني امل: "وأخرجه ابن حزم من وجه آخر بلفظ
 ". حراما

واحلديث كما ذكر األلباين   األرواء صحيح وأن الطريق الثاين للدارقطإ رجاله ثقات رجال الشةيخني  
. لكّنه مرسل ألن سعيد بن أيب بردة تابعي صغري روايته عن عبد اهلل بن عمر مرسل  فكيف عةن عمةر  

 ... هي وجادة صحيح  من أصّح الوجادات وهي حج ولكن قوله هذا كتاب عمر وجادة و
 (. 0/242)، وإرواء العليل(121ص)حتف  التحصيل

 . وأما طريق الدارقطإ األوىل ففيه عبيد اهلل بن أيب محيد أبو اخلطاب اهلذيل وهو متروك
 (. 1/492)التقريب

يفان قال ابن حزم بعدما أورد وأما طريق ابن حزم ففيه عبد امللك بن الوليد بن معدان وأبوه وكالمها ضع
". وأما الرواي  عن عمر فانفرد هبا عبد امللك بن الوليد بن معدان عن أبيه وكالمهةا ال شةيء  : "احلديث

وهذا ال يصّح ألن الّسند األول فيه عبد امللك بن الوليد بن معدان وهةو كةو  متةروك    : "وقال أيضا 
 ". احلديث ساقط بال خالف وأبوه جمهول

 (.  1/405)، والتقريب(7/141)، وامليزان(441-7/442)، واإلحكام البن حزم(0/161)احمللى
قلت وإسناده إىل أيب العوام صحيح وأما أبو العوام البصري ففةي  : "وأما طريق البيهقي الثاني  قال األلباين

عبةد   -2  فائد بن كيسان اجلزار موىل باهلة  -1: الرواة ثالث  كلهم يكىن هبذه الكني  وكلهم بصريون
ومل يتعني عندي أيهم املراد هنا، وثالثتهم من أتباع . عمران بن داور القطان -1العزيز بن الربيع الباهلي 

التابعني وكلهم ثقات غري األول فلم يوثقه غري ابن حبان ومل يذكر   ترمج  أحد منهم أنةه روى عنةه   
 . بله كفاي واهلل أعلم وعلى كّل حال فهذه الطريق معضل  وفيما ق. معمر

 (. 0/242)إرواء الغليل
 . الكو  أبو عبد الرمحن -بسكون امليم- حممد بن عبد اهلل بن منري اهلْمداين( 1)

  (.ع) (.هة214ت. )ثق  حافظ فاضل
 (. 2/198)التقريب

 . اهلمداين أبو هشام الكو  -بنون مصغرا – عبد اهلل بن منري( 2)
                                                                                                                                       = 
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الّناس  إّن كتب عمر إىل أيب موسى رضي اهلل عنهما": قال( 2)يزيد بن رومانعن ( 1)عبيد اهللثنا 
 وإنةه يوشةك أن   ،رتعت الرعي ( 1)وإن اإلمام إذا رتع ،يؤدون إىل اإلمام ما أدى اإلمام إىل اهلل

وأهةواء   ،حممول ( 4)وإياكم ضغائن ،وإين أعوذ باهلل أن يدركإ ،يكون للناس نفرة عن سلطاهنم
 (. 5)"فأقيموا احلق ولو ساع  من هنار ،ودنيا مؤثرة ،متبع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.ع) (.هة199ت. )ثق  صاحب حديث من أهل السن 
 (. 1/420)التقريب

 . عبيد اهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب العمري (1)
بت قدمه أمحد بن صاحل على مالك   نافع وقدمه ابن معني   القاسم عن عائش  على الزهري عن ثق  ث

 (. ع(.)تو  بضع وأربعني ومائ . )عروة عنها
 (.  1/190)، والتقريب(1/169)األنساب

 . يزيد بن رومان املدين موىل آل الزبري( 2)
  (.ع) (.هة118ت. )وايته عن أيب هريرة مرسل ثق ، ور
 (. 2/171)التقريب

، املاشي  أكلت ما شاءت وبابه خضع ويقال خرجنا نلعب ونرتع أي ننعم ونلةهو  رتعت: يقال: رتع (1)
 . ذا خلى الركاب ترعىإوارتع الّرجل . واملوضع مرتع واجلمع رتاع

 (. 1/210)، واملصباح املنري(90ص)خمتار الصحاح، و(1/404)غريب احلديث البن قتيب 

  . احلقد والعداوة والبغضاء :الضغنمجع ضغين  وهي الضغن و: ضغائن (4)
 (. 1/91)النهاي 

 (. 18/115)السنن الكربى( 5)
 . إسناده ضعيف، لالنقطاع بني يزيد بن رومان وعمر بن اخلطاب فإنه مل يدركه

كتب عمر إىل ": عن سعيد بن أيب بردة ولفظه: ، بإسنادين أحدمها(7/94)ابن أيب شيب وأخرج جزءا منه 
أيب موسى أّما بعد إّن أسعد الرعاة من سعدت به رعيته وإن أشقى الرعاة عند اهلل من شقيت به رعيتةه  

فيها  وإياك أن ترتع فريتع عمالك فيكون مثلك عند اهلل مثل البهيم  نظرت إىل خضرة من األرض فرتعت
وبنفس هذا اإلسناد واملنت أخرجه أبو نعيم   ". تبتغي بذلك السمن وإّنما حتفها   مسنها وعليك السالم

 (.1/58)احللي 
                                                                                                                                       = 
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أمحد ، ابنا هأبو الفضل بن مخريويابنا قاال احلافظ ( 1)[حازم]وأبو  ةأخربنا أبو نصر بن قتاد -14
 ثنةةةةا ، رمنصةةةةوسةةةةعيد بةةةةن  ثنةةةةا ، ةبةةةةن جنةةةةد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال عمر الرعي  مؤدي  إىل االمام ما أدى اإلمام إىل اهلل فةاذا رتةع   ": عن احلسن البصري ولفظه: والثاين
 ". رتعوا

عيد بن أيب بردة واحلسن البصري كالمها مل يدركا عمر رضةي اهلل  واإلسنادان ضعيفان لالنقطاع، فإن س
ولكن سبق أن نقلت عن الشيخ األلباين أّن كتاب سعيد بن أيب بةردة هةذا   . عنه فروايتهما عنه منقطع 

 . وجادة صحيح  من أصّح الوجادات وأهنا حمتج هبا
 (. 0/242)، وإرواء العليل(121ص)حتف  التحصيل

قال كتب عمةر إىل  ": ، عن أيب البختري ولفظه(7/455)  اجلزء اآلخر من األثر  وأخرج ابن أيب شيب
أيب موسى إّن للناس نفرة عن سلطاهنم  فأعوذ باهلل أن تدركإ، وإياكم ضغائن حممول  ودنيا مؤثرة وأهواء 

قولون يا متبع  وإنه ستداعى القبائل وذلك خنوة من الشيطان فإن كان ذلك فالسيف السيف القتل القتل ي
 ". أهل اإلسالم يا أهل اإلسالم

 : وإسناده فيه علل
: فيه عطاء بن السائب وهو خمتلط ومساع حممد بن فضيل عنه بعد اإلختالط كما قال ذلك أبةو حةامت  

 ". وما روى منه بن فضيل بلغإ فيه غلط واضطراب رفع أشياء عن الصحاب  كان يرويها عن التابعني.".

 (. 101ص)الكواكب النريات
قال إمساعيل أّن حديث عطاء عنه متكلم فيه إاّل  فيه أبو البختري وهو سعيد بن فريوز وهو وإن كان ثق 

ما حدثك عطاء عن رجاله زاذان وميسرة وأيب البختري فال تكتبه وما حةدثك   :قال يل شعب " :بن علي 
 . وايته عنه منقطع ، أيضا  فإن أبا البختري مل يلق عمر بن اخلطاب فر"عن رجل بعينه فاكتبه

 (. 127-126ص)، وحتف  التحصيل(101ص)جامع التحصيل

 . من مصادر الترمج  وط، وص، و  األصل أبو نصر( 1)
م عبيد اهلل بن عتب  بن علي بن عبد اهلل بن اإلما بن عبدويه بن سدوس إبراهيمأبو حازم عمر بن أمحد بن 

بضم اهلاء، وفتح الذال املعجم ، هذه الّنسب  إىل ُهَذْيل، وهي قبيل  يقال هلا هذيل بةن  -بن مسعود اهلذيل
 . العبدوي األعرج -..بن عدنان، تفرقت   البالد.. مدرك  بن إلياس 

 (. 417ت. )وثقه اخلطيب
                                                                                                                                       = 



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 142 

الّنةاس   كتب عمر بن اخلطاب إىل": قال( 2)عن أيب رواح  يزيد بن أيهم( 1)إمساعيل بن عياش
 ،(1)وإياكم والرشةا  ،وبعيدهم كقريبهم ،قريبهم كبعيدهم عندكم   احلق سواءالّناس  اجعلوا

 (. 4)"فقوموا باحلق ولو ساع  من هنار ،عند الغضبالّناس  ن تأخذواأو ،كم باهلوىواحل
سعيد ثنا ، يأمحد بن جندة القرش، ابنا هأبو الفضل بن مخريوي، ابنا احلافظ مأخربنا أبو حاز -15

 ، (5)سةةةةةيارثنةةةةةا ، مهشةةةةةيثنةةةةةا ، ربةةةةةن منصةةةةةو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وتةةذكرة (4/249)ل، وتكملةة  اإلكمةةا(4/582)، واألنسةةاب(11/272)تةةاريخ بغةةداد
 (. 17/111)، والسري(1/1872)احلفاظ

بفتح العني املهمل ، وسكون النون، و  آخرها سني مهملة ،  – إمساعيل بن عياش بن سليم العنسي( 1)
ج   اليمن، ومجاع  منهم نزل وهو عنس بن مالك بن أَدْد بن زيد، وهو من َمْذِح" َعْنس"هذه الّنسب  إىل 

 . احلمصي -..الشام، وأكثرهم هبا
  (.4ي،) (.هة101ت. )صدوق   روايته عن أهل بلده، خملِّط   غريهم

 (. 1/04)، والتقريب(1/177)األنساب

 . بتحتاني  وزن أمحر أبو رواح  يزيد بن أْيَهم( 2)
  (.بخ)".مقبول: "ثقات، وقال احلافظذكره ابن حبان   ال

 (. 2/171)، والتقريب(7/610)الثقات

الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص احلاكم وغريه ليحكم له أو حيمله علةى مةا   بالكسر مجع : الرشا( 1)
رشوة   يريد مثل سدرة و سدر والضم لغ  ومجعها رشا  بالضم أيضا و رشوته رشوا من باب قتل أعطيته

 . فارتشى أي أخذ وأصله رشا الفرخ إذا مد رأسه إىل أّمه لتزقه
 (. 1/220)املصباح املنري

 (. 18/115)السنن الكربى( 4)
 " . مقبول: " الثقات وقال عنه احلافظإاّل على ذكر ابن حبان له     إسناده يزيد بن أيهم مل أقف

 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

َعَنزة بن أسةد  "بفتح العني املهمل ، والنون، وكسر الزاي، هذه الّنسب  إىل – سيار أبو احلكم العنزي( 5)
. وأبوه يكىن أبا سيار ثق  وليس هو الذي يروي عن طارق بن شةهاب  -.."بن ربيع  بن معد بن عدنان

  (.ع) (.هة122ت)
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  ( 2)كعب رضي اهلل عنهما َتَداُرٌي بن ّيَبكان بني عمر بن اخلطاب وبني ُأ": قال( 1)الشعيبثنا 
فأتيةاه     ،فجعال بينهما زيد بن ثابت ،فأنكر ذلك ،على عمر رضي اهلل عنه ّيَبوادعى ُأ ،شيء
 ،"و  بيته يؤتى احلكةم  ،يناك لتحكم بينناأت: "فلما دخال عليه قال له عمر رضي اهلل عنه ،منزله

ت ْرُج" :فقال له عمر رضي اهلل عنه "هاهنا يا أمري املؤمنني" :فوسع له زيد عن صدر فراشه فقال
وأنكر عمر رضي اهلل عنةه   ّيَبفجلسا بني يديه فادعى ُأ ،"ولكن أجلس مع خصمي( 1)  الفتيا

فحلف عمر رضةي   ،وما كنت ألسأهلا ألحد غريه ،أعف أمري املؤمنني من اليمني ّيَبفقال زيد ألُُ
يكون ُعمر ورجل من عرض املسلمني عنده حّتى  اهلل عنه مث أقسم ال يدرك زيد بن ثابت القضاء

 ( 4)."سواء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/118)ريب، والتق(1/176)األنساب

بفتح الشني املعجم ، وسكون العني املهمل ، و  آخرها البةاء  – عامر بن شراحيل الشعيب أبو عمرو( 1)
 . -وهو بطن من َهمدان" َشْعب"املعجم  بنقط  واحدة، هذه الّنسب  إىل 

  (.ع) (.تو  بعد املائ . )نهما رأيت أفقه م: ثق  مشهور فقيه فاضل قال مكحول
 (.1/169)، والتقريب(1/111)األنساب

 ٌؤاُرَدأي َتة  ٌءْرَد. م تدافعتم واختلفتمُتْأاَرم و ادَُّتْأاَرَدبالفتح واهلمز و َت يٌءَروَد، الدفعوهو : الدرءمن  (2)

 . أي تدارأمت چ ڇ  ڍچ :  أمر فيه اختالف واعوجاج ومنازع  قال اهلل عز وجل
 (. 04ص)، وخمتار الصحاح(0/61)العني

الفتيا فيه كذا وأهةل املدينة    : والفقيه يفيت أي يبني املبهم ويقال: هو الفتوى، قال   العني: الفتيا( 1)
 . الفتوى: يقولون

 (. 1/258)، وعون املعبود(1/108)وفتح الباري(. 0/116)العني

 (. 18/116)السنن الكربى( 4)
 .  إسناده ضعيف، لالنقطاع بني الشعيب وعمر رضي اهلل عنه فإنه مل يدركه

 (. 284ص)، وجامع التحصيل(14/18)هتذيب الكمال
، والبيهقةي    (76ص)، ووكيةع   أخبةار القضةاة   (268ص)وأخرجه ابن اجلعد كما   اجلعديات

 . طريق الشعيب به ، كلهم من(19/119)، وابن عساكر   تاريخ دمشق(18/144)السنن
                                                                                                                                       = 
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، (1)بن األعرايب وأبو سعيد بن أيب عمر، ابنا أخربنا أبو حممد عبد اهلل بن يوسف األصبهاين -16
  شعةةن األعمةة ( 1)و معاويةة أبةةثنةةا ، (2)سةةعدان بةةن نصةةر  ثنةةا 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من وجه آخر عن الشعيب عن مسروق به متصال ، ولكةن  ( 76ص)وأخرجه وكيع   أخبار القضاة أيضا
، "ليس بالقوي وقد تغّير   آخةر عمةره  : "  إسناده جمالد بن سعيد بن عمري اهلمداين، قال عنه احلافظ

وا هذا األثر عن الشةعيب كمثةل   وضعفه غري واحد من أهل العلم، وهو مع هذا خالف الثقات الذين رو
 . سيار أبو احلكم، وإمساعيل بن أيب خالد، فقد رووه منقطعا  ال متصال 

 (. 2/217)، والتقريب(6/21)امليزان

 . أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد بن بشر بن درهم البصري( 1)
اإلمام احلافظ الثق  ": وقال احلافظ". كان ثق  ثبتا  عارفا  عابدا  ربانيا  كبري القدر بعيد الصيت: "قال الذهيب

 (. هة186ت. )وذكر شيئا  من أوهامه "..الصدوق الزاهد له أوهام
 (. 1/180)، واللسان(1/052)، وتذكرة احلفاظ(166ص)التقيد

وإّنما امسه سعيد فلقب بسعدان، ولكن  دادي البزازسعدان بن نصر بن منصور أبو عثمان الثقفي البغ( 2)
 . قال احلافظ إّن امسه سعدان

 (. هة265ت". )ثق  مأمون: "، وقال الدارقطإ"صدوق: "قال أبو حامت
 (.  1/166)، ونزه  األلباب(4/298)، واجلرح والتعديل(098/142ص)سؤاالت السلمي للدارقطإ

 . الضرير الكو  عمي وهو صغري -مبعجمتني– خازمبن أبو معاوي  حممد ( 1)
  (.ع) (.هة195ت. )ثق  أحفظ الّناس حلديث األعمش وقد يهم   حديث غريه

 (. 2/166)التقريب
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 جةةةةاء ابةةةةن أيب ": قةةةةال( 1)عةةةةن متةةةةيم بةةةةن سةةةةلم  
قم فاجلس مةع  " :فقال له ،(4)فجلس معه على الطنفس  ،خياصم رجال( 1)إىل شريح( 2)ُعَصيفري
قم فةاجلس مةع   " :فقال له شريح ،فغضب ابن أيب ُعَصيفري ،(5)"فإن جملسك يريبه ،خصمك
  .(6)"ال أدع النصرة وأنا عليها لقادرإّني  خصمك

                                                 

 . متيم بن سلم  السلمي الكو ( 1)
  (.م،د،س،ق) (.هة188ت. )ثق 

 (. 1/128)التقريب

  ابن أيب عصيفري( 2)
 . ذكره ابن أيب حامت ومل يذكر فيه جرحا  وال تعديال 

 (. 9/125)اجلرح والتعديل
 . شريح بن احلارث بن قيس أبو أمي  الكو  النخعي (1)

  (.بخ،س) (.تو  قبل الثمانني أو بعدها. )خمضرم ثق  وقيل له صحب 
 (. 1/116)التقريب

بكسرتني   اللغ  العالي  واقتصر عليها مجاع  منهم ابن السكيت و  لغ  بفتحتني وهةي  : الطنفس  (4)
 . جيعل حتت الرحل على كتفي البعري واجلمع طنافس بساط له مخل رقيق وقيل هو ما

 (. 2/174)، مادة طنفس واملصباح املنري(6/127)لسان العرب
 . الشك واالسم الريب  وهي التهم  والشكوهو الريب من ( 5)

 (. 111ص)خمتار الصحاح

 (. 18/116)السنن الكربى( 6)
 . إسناده صحيح

، (21/11)، ومن طريق البيهقي ابن عساكر   تاريخ دمشةق (2/295)القضاةوأخرجه وكيع   أخبار 
 . كلهم من طريق سعدان بن نصر به
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ثنا ، (1)[زازاخل]أمحد بن علي ثنا ، (2)أمحد بن عبيد، ابنا بن عبدان( 1)[احلسن]أخربنا أبو  -17
، ابنا (6)وابنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ح( 5)عمرو بن مشرثنا  ،(4)أسيد بن زيد اجلمال

 ، (7)سةةةةةةةةاينأبةةةةةةةةو حممةةةةةةةةد بةةةةةةةةن اخلر
                                                 

 . من ط، وص، ومصادر الترمج ، و  األصل أبو احلسني (1)

 . تكررت العبارة هذه   األصل فحذفت إحدامها (2)

 ". اجلزاز"من ط، وص، ومصادر الترمج ، و  األصل ( 1)
بفتح اخلاء وتشديد الزاي األوىل، اشتهر هبةده الصةنع    – ن علي بن الفضل أبو جعفر اخلزازوهو أمحد ب

 . البغدادي -..واحلرف  مجاع  من أهل العراقني من أئم  الدين وعلماء املسلمني
 . وثقه الدارقطإ واخلطيب

 (. 11/410)، والسري(2/151)، واألنساب(4/181)، وتاريخ بغداد(1/07)طبقات القراء البن اجلزري

 . َأِسْيد بن زيد بن جنيح اجَلمَّال موىل صاحل بن علي اهلامشي أبو حممد الكو ( 4)
  (.خ) (.لعشرين ومائ تو  قبل ا. )ضعيف أفرط ابن معني فكذبه

 (. 1/00)، والتقريب(2/489)توضيح املشتبه

 . عمرو بن مشر اجُلعفي أبو عبد اهلل( 5)
زائةغ  : وقال اجلوزجاين، منكر احلديث: وقال البخاري ال يكتب حديثه، ليس بشيء: بن معني قال حيىي
: وقةال أبةو زرعة    .. احلديث جّدا  ضعيف احلديث ال يشتغل به تركوهمنكر : وقال أبو حامت ،كّذاب

رافضةي يشةتم   : وقال ابن حبانمتروك احلديث، : ضعيف احلديث، وقال النسائي والدارقطإ وغريمها
 . الصحاب  ويروي املوضوعات عن الثقات

، واجلةرح  (08ص)، والضعفاء واملتروكون للنسةائي (56ص)، وأحوال الرجال(6/144)التاريخ الكبري
 (. 5/124)، وامليزان(6/219)والتعديل

 . النيسابوري بن حممد بن حيىي إبراهيمأبو زكريا حيىي بن احملدث املزكي أيب إسحاق  (6)
 (. هة414ت". )زاهدا  ورعا  متقنا  وكان شيخا  ثق  نبيال  خيِّرا : "قال الذهيب

 (. 1/282)، وشذرات الذهب(17/295)السري

وهةو   بن عبد العزبز املرزبان املعدل يعر ف بابن اخلرساين إبراهيمأبو حممد عبد اهلل بن إسحاق بن ( 7)
 . ابن عم عبد اهلل بن حممد بن عبد العزيز البغوي

                                                                                                                                       = 
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( 1)عمرو بن مشر عن جةابر ثنا ، (2)بن حبيب إبراهيم  ثنا ، (1)حممد بن عبيد بن أيب هارونثنا 
فإذا هو بنصةراين يبيةع    ،خرج علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه إىل السوق": قال عن الشعيب

 "سةلمني هذه درعي بيإ وبينك قاضي امل" :فقال ،قال فعرف علي رضي اهلل عنه الدرع( 4)عاْرِد
كان علي رضي اهلل عنه استقضاه قال فلما رأى شةريح أمةري    قال وكان قاضي املسلمني شريح

وجلس شريح قدامه إىل  ،رضي اهلل عنه   جملسه( 5)وأجلس علي ،املؤمنني قام من جملس القضاء
أما يا شريح لو كان خصمي مسلما لقعدت معةه  " :فقال له علي رضي اهلل عنه ،راينجنب النص

وال  ،ال تصهافحوهم : "ولكإ مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسةلم يقةول   ،لس اخلصمجم
وهم إىل مضهايق الطهر    ؤج ْلَأو ،وال تصلوا عليهم ،وال تعودوا مرضاهم ،وهم بالسالمؤتبد
 "ما تقول يا أمري املؤمنني" :فقال شريح ،اقض بيإ وبينه يا شريح "رهم اهللروهم كما صغَّغِّوَص

ما تقول يا " :قال فقال شريح "ي منذ زمانعي ذهبت مّنْرهذه ِد" :قال فقال علي رضي اهلل عنه
مةا  " :قال فقال شريح "ع هي درعيْرما أكِذب أمري املؤمنني الدِّ" :قال فقال النصراين "نصراين

قةال فقةال    "صدق شةريح " :فقال علي رضي اهلل عنه ؟"فهل من بين  ،هأرى أن خيرج من يد
وقاضيه يقضي عليه  ،ههذه أحكام األنبياء أمري املؤمنني جييء إىل قاضيأّن  ا أنا فأشهدأمَّ" :النصراين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ". صدوق مشهور": ، وقال الذهيب"فيه لني: "قال الدارقطإ
 (. 1/112)، واملغإ(9/414)، وتاريخ بغداد(245ص)سؤالت السهمي للدراقطإ

 . مل أعرفه( 1)

 . مل أعرفه كذلك( 2)
 . في الكو جابر بن يزيد بن احلارث أبو عبد اهلل اجُلع( 1)

  (.د،ت،ق) (.هة127ت. )ضعيف رافضي
 (.  1/120)التقريب

 . ، وجيمع على دروعاللبوس وهو حلق احلديد :الدرع(4)
 (. 2/14)العني

 . طولعل الصواب علّيا  بالنصب كما    األصل،هكذا   ( 5)
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 ،فأخةذهتا  ،(1)قَرْووقد زالت عن مجلك اأَل ،بعتك من اجليشتك اُعْرهي واهلل يا أمري املؤمنني ِد
أما إْذ أسلمت " :قال فقال علي رضي اهلل عنه "وأن حممدا رسول اهلل ،اهللإاّل  هد أن ال إلهأشفإّني 

 . "لقد رأيته يقاتل املشركني" :قال فقال الشعيب "ومحله على فرس عتيق ،فهي لك
بني  (2)تْيَثخصمي نصراين جَلأّن  لوال": هذا لفظ حديث زكريا و  رواي  ابن عبدان قال شريح

 "وأصيب يوم صةفني  ،وفرض له ألفني ،فوهبها علي رضي اهلل عنه" :قال   آخره قالو ،"يديك
 (. 1).والباقي مبعناه

 (. 4)التيمي إبراهيم وروي من وجه آخر ضعيف عن األعمش عن 
                                                 

 . سواد إىل بياض لونه   الذي: من األبل اأَلْوَرق( 1)
 .  (18/174)لسان العرب

 . وحنوها للخصوم  ركبتيه على جلس فيهما فعول على وُجِثّيا  ُجُثّوا  وَيْجِثي َيْجُثو َجَثايقال : جثيت (2)
 (. 14/111)لسان العرب

 (. 18/116)السنن الكربى( 1)
وكذلك الراوي عنه وهةو   ،ألن مداره على جابر اجُلعفي وهو ضعيف ؛جدا  واألثر بطريقيه ضعيف

 . عمرو بن مشر اجُلعفي منكر احلديث
 ..ورواه البيهقي من وجه آخر من طريق جابر عن الشعيب قال خرج علي إىل السةوق ": قال احلافظ

عفةي ومهةا   و  رواي  له لوال أّن خصمي نصراين جلثيت بني يديك وفيه عمرو بن مشر عن جابر اجُل
 "...ضعيفان

 (. 4/191)التلخيص احلبري

، وابن اجلةوزي    (2/228)، وابن عدي   الكامل(164ص)أخرجه وكيع   أخبار القضاة( 4)
 . التيمي به إبراهيم، كلهم من طريق حكيم بن خذام أبو مسري عن األعمش عن (2/071)العلل املتناهي 

هذا حديث ال ": قال ابن اجلوزي... وجه آخر ضعيفوروي من : وضعف البيهقي هذا الطريق بقوله
وقال أبو حامت الةرازي متةروك    ،يصّح تفرد به أبو مسري قال البخاري وابن عدي هو منكر احلديث

 . "قال أبو أمحد احلاكم   الكىن هذا منكر": قال احلافظ. "احلديث
  .وأبو مسري هذا هو حكيم بن خذام البصري

                                                                                                                                       = 
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 . وخصمه معه ملا مضى من األمر بالتسوية بينهماإاّل  باب ال ينبغي للقاضي أن يضيف اخلصم

 . يه ضعفوروي فيه أثر بإسناد ف
شعيب بن ثنا ، (1)ب الواسطيذعبد اهلل بن عمر بن شو، ابنا (1)باريذأخربنا أبو علي الرو -10

نزل ": قال( 5)عن احلسن( 4)عن إمساعيل بن مسلم( 1)إمساعيل بن عبد اهلل بن بشرثنا ، (2)أيوب
 :عنةه فقال علةي رضةي اهلل    ،مث قدم خصما له ،وهو بالكوف  ،رضي اهلل عنه رجل على علّي

ف يَِّضل فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنانا أن ُنفتحوَّ" :قال "نعم" :قال ؟"أخصم أنت"
 (. 6)"ومعه خصمهإاّل  اخلصم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (1/281)، واجلةرح والتعةديل  (18ص)الضةعفاء واملتروكةون للنسةائي   ، و(1/10)التاريخ الكبري
 (. 2/152)وامليزان

، من وجه آخر عن الشعيب عن علي و  إسناده جمالةد  (164ص)وأخرجه وكيع القص    أخبار القضاة
 . ليس بالقوي وقد تغّير   آخر عمره: بن سعيد وهو ضعفه غري واحد من أهل العلم، وقال فيه احلافظ

، من وجه آخر عن علي بن عبد اهلل بن معاوي  بن ميسرة بةن  (164ص)رجه أيضا    أخبار القضاةوأخ
و  إسناده علي بن عبد اهلل بن معاوي  بن ميسرة قال فيةه  . شريح بن احلارث القاضي عن أبيه عن جده

يسةرة قةال   علي بن عبد اهلل بن معاوي  بن ميسرة بن القاضي شريح روى عن أبيه عن جده م": الذهيب
تقدمت إىل شريح امرأة فقالت يل إحليل ويل فرج فذكر القص  وأن علّيا  رضي اهلل عنه عد أضالعها قال 

 . "أبو حامت الرازي كتبت هذا ألمسعه من هذا الشيخ مث تركته ألّنه موضوع
 (. 5/171)، وامليزان(6/191)اجلرح والتعديل

حاديث الوسيط مل أجد له إسنادا  يثبت، وقال ابن عساكر قال ابن الصالح   الكالم على أ": قال احلافظ
 . "  الكالم على أحاديث املهذب إسناده جمهول

 (. 4/191)التلخيص احلبري
سكون الواو والةذال  بضم الراء و–الروذباري  أبو علي احلسني بن حممد بن حممد بن علي بن حامت( 1)

 . الطوسي -..املعجم  وفتح الباء املوحدة و  آخرها الراء بعد األلف
 (. هة481ت". )اإلمام املسند: "قال الذهيب
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 .( 7)تابعه أبو معاوي  وغريه عن إمساعيل مبعناه هكذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 17/219)، والسري(249ص)، والتقييد(111-2/118)األنساب
 . أبو حممد الواسطي عبد اهلل بن عمر بن أمحد بن شوذب( 1)

كان من أهةل العلةم   : وقال السمعاين. ما رأيت أحدا أقرأ لكتاب اهلل منه :قال أبو بكر أمحد بن بريي
 (. هة142ت. )والقرآن
 (. 1/417)، وغاي  النهاي (15/466)، والسري(1/157)األنساب

 . القاضي أصله من واسط شعيب بن أيوب بن ُزريق أبو بكر الصريفيإ( 2)
  (.د) (.هة261ت. )"صدوق يدلس: "ذكره ابن حبان   الثقات، وقال احلافظ

 (. 1/110)التقريب
 . مل أعرفه( 1)

 . إمساعيل بن مسلم املكي أبو إسحاق( 4)
  (.ت،ق) .ثكان فقيها ، ضعيف احلدي

 (. 06-1/05)التقريب

 (.  4ح)احلسن البصري تقدم  ( 5)
 (. 18/117)السنن الكربى( 6)

 . إمساعيل بن مسلم وهو ضعيفإسناده ضعيف؛ فيه 
، كالمها من طريق إمساعيل بةن  (1/187)، وابن اجلعد كما   اجلعديات(0/188)أخرجه عبد الرزاق

 . مسلم عن احلسن البصري به

عن حيةىي بةن العةالء، وابةن اجلعةد كمةا         ( 0/188)أخرجها عبد الرزاق تابعاتهذه امل( 7)
، عن قيس بن الربيع، وإسحاق بن راهوي    مسنده عن حممد بن الفضل والدارقطإ (1/187)اجلعديات

 .  عن إمساعيل بن مسلم به: عن جاري  بن هرم أيب الشيخ كلهم( 1/442)  املؤتلف واملختلف
 . مساعيل بن مسلم وهو ضعيف كما تقدمو  أسانيدهم إ

 .   ومل أقف على متابع  أيب معاوي 
 (. 2/189)، وامليزان(4/71)نصب الراي 
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أبةو القاسةم   ثنةا   ،(2)عبد الرمحن الشةرحيي ، ابنا (1)أخربنا الشريف أبو الفتح العمري -19
رجل نزل علةى  ثنا ، معن إمساعيل بن مسل عقيس بن الربيثنا ، (4)حممد بن بكارثنا ، (1)البغوي

 :فقال علي رضةي اهلل عنةه   ،مث ذكر خصوم  له ،فأقام عنده أياما ،رضي اهلل عنه بالكوف  علّي

                                                 

 . الشافعي أبو الفتح ناصر بن احلسني بن حممد بن علي القرشي العمري املروزي( 1)
". اإلمام الفقيه شيخ الشافعي  وكان خريا متواضعا فقريا متعففا قانعا باليسري كةبري القةدر  ": لذهيبقال ا

 (. هة444ت)
 (. 1/272)، وشذرات الذهب(5/158)، والطبقات الكربى للسبكي(17/641)السري

بن خملد بن عبد الرمحن بن الغرية بن ثابت  عبد الرمحن بن أيب شريح أمحد بن حممد بن أمحد بن حيىي( 2)
بضم الشني املعجم ، وفتح الراء، وسكون الياء املنقوط  باثنتني –أبو حممد األنصاري املعروف بالشرحيي 

 . -..وهو القاضي املعروف أو غريه" ريحش"من حتتها، و  آخرها احلاء املهمل ، هذه الّنسب  إىل 
 (. هة192ت. )وثقه اخلليل القزويإ والسمعاين

، وشةةذرات (16/526)، والسةةري(1/162)، وتكملةة  اإلكمةةال (127-1/126)األنسةةاب
 (. 1/148)الذهب

بن شاهنشاه أبو القاسةم البغةوي األصةل     عبد اهلل بن حممد بن عبد العزبز بن املْرزبان بن سابور( 1)
 ... البغدادي الدار واملولد

كان ثقة  ثبتةا    ": ، وقال اخلطيب"..ثق  جبل، إمام من األئم  ثبت، أقل املشايخ خطأ": قال الدارقطإ
 (. هة117ت.  )"هاحلافظ الصدوق مسند عصر": ، وقال احلافظ"..مكثرا  فهما  عارفا 

 (.1/110)، واللسان(14/448)، والسري(112ص)، والتقييد(18/111)تاريخ بغداد

بضم الراء املهمل  والصاد املهمل ، والفةاء  – حممد بن بكار بن الرّيان أبو عبد اهلل البغدادي الرصا ( 4)
: ، هذه الّنسب  إىل الرصاف  وهي بلدة بالشام كان ينزهلا هشام ابن عبد امللك فنسب إليه فيقالبعد األلف

 . موىل بإ هاشم -..رصاف  هشام
كان أيب ال يرى بالكتاب  عن هؤالء املشايخ ": وثقه ابن معني والدارقطإ، وقال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل

 . "صدوق": ، وقال صاحل بن حممد جزرة"كاربأسا  وكان يرضاهم، وذكر منهم حممد بن ب
 (. 11/112)، والسري(2/188)تاريخ بغداد
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وخصهمه  إاّل  عن منزيل فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى أن ينهزل اخلصهم   لحتّو"
 (. 1)"معه

وقرأت   كتاب ابن خزمي  عن موسى بن سهل الرملي عن حممد بن عبد العزيز الرملةي عةن   
د بن أيب هند عن أيب حرب بن أيب األسود الديلي عن أبيه عةن علةي   سم بن غصن عن داواالق

 (. 2)"وخصمه معهإاّل  صلى اهلل عليه وسلم ال يضيف اخلصمالّنيب  كان": رضي اهلل عنه قال
 . باب ال يقبل منه هدية

و أبة ثنا ، بحممد بن يعقوالعّباس  أبوثنا  قاال يوأبو بكر القاض ظأخربنا أبو عبد اهلل احلاف -48
ّن أ (2)أبو َجرير، حدثإ (1)أبو زياد الفقيميثنا ، (4)عبيد اهلل بن موسىثنا ، (1)أمي  الطرسوسي

قال فجاء خياصم  ( 1)رجال كان يهدي إىل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه كل سن  فخذ جزور
 يا أمري املؤمنني اقض بيننا قضاء فصال كما يفصةل الفخةذ مةن    :فقال ،إىل عمر رضي اهلل عنه

 (. 4)"ال تقبل اهلدي  فإهنا رشوة"قال فكتب عمر رضي اهلل عنه إىل عماله  ،اجلزور
                                                 

 (. 18/117)السنن الكربى( 1)
 . وفيه رجل مل يسم. إمساعيل بن مسلم وهو ضعيفضعيف؛ فيه إسناده 

 . واحلديث تقدم خترجيه

 . املوجودةابن خزمي   كتبمل أقف عليه   ( 2)
 . ، وقال الطرباين بعده تقرد به الواسطي(4/101)الطرباين   األوسط واحلديث أخرجه هبذا اإلسناد

 . "والقاسم بن غصن مضّعف": و  إسنادمها القاسم بن غصن قال احلافظ
 (. 4/464)، واللسان(2/258)، واملغإ(4/194)، والتلخيص احلبري(4/71)نصب الراي 

الطاء والراء املهمل ، والةواو بةني السةينني    بفتح –بن مسلم الطرسوسي  إبراهيمأبو أمي  حممد بن ( 1)
 . -...وهي من بالد الثغر بالشام" َطَرسوس"املهملتني، األوىل مضموم ، والثاني  مكسورة، هذه الّنسب  إىل 

 . من الثقات البغداديني املكثرين، وثقه أبو داود والسمعاين
 (.    11/91)، والسري(1/194)، وتاريخ بغداد(1/261)األنساب

بفتح العني املهملة ، وسةكون البةاء    – عبيد اهلل بن موسى بن أيب املختار أبو حممد باذام العبسي( 4)
 . الكو  -"عبس مراد"بطن من غطفان، أو " عبس"املوحدة، وكسر السني املهمل ، هذه الّنسب  إىل 
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. كان أثبت   إسرائيل من أيب نعيم، واستصةغر   سةفيان الثةوري   : ، قال أبو حامتثق ، كان يتشيع
  (.ع) (.211ت)

 (.   1/581)، والتقريب(1/189)األنساب

بضم الفاء، وفتح القاف، وسكون الياء املنقوط  من حتتها بنقطتني، هذه – أبو زياد بن حراب  الفقيمي( 1)
 . -..لّنسب  إىل بإ فقيما

 . شيخ ال بأس به
 (. 9/171)اجلرح والتعديل

عبد اهلل بن احلسةني األزدي البصةري قاضةي     -بفتح املهمل  وكسر الراء وآخره زاي– أبو حريز( 2)
 . سجستان

حسةن  ": ، وقال أبو حةامت "ضعيف":  أيضا والنسائي، وقال حيىي"ثق ": وحيىي بن معني ،قال أبو زرع 
ليس حديثه ": ، وقال أبو داود"حديثه منكر كان حييي بن سعيد حيمل عليه": ، وقال أمحد"احلديث يكتب حديثه

 (. 4خت،".)صدوق خيطئ: "، وقال احلافظ"خمتلف فيه: "، وقال   املغإ"فيه شيء: "وقال الذهيب ،"بشيء
 (. 1/109)، والتقريب(1/115)غإ، وامل(4/01)امليزان

 . الناق  امَلْجزورة، واجَلْزر النحر: اجَلزور( 1)
  (. 4/111)لسان العرب

 (. 18/110)السنن الكربى( 4)
 : وإسناده ضعيف؛ فيه علتان

 . فيه أبو حريز وهو خمتلف فيه
 .هاالنقطاع بني أيب حريز وعمر فإنه مل يدرك عمر ومل يسمع من

، وابن أيب الةدنيا    (215ص)، والطربي   هتذيب اآلثار(56-1/55)وأخرجه وكيع   أخبار القضاة
 . ، كلهم من طريق أيب زياد الفقيمي عن أيب حريز به(251ص)اإلشراف   منازل األشراف

، وابةن أيب الةدنيا     (56-1/55)وقد روي عنه عن الشةعيب عةن عمةر، كمةا عنةد وكيةع      
المها عن علي بن حرب الطائي عن إمساعيل بن زبان الطائي عن أيب زياد الفقيمةي  ك(251ص)اإلشراف

 .  عن أيب حريز عن الشعيب به
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حممد بن أصبغ بن الفةرج  ثنا ، (1)أمحد بن علي املقرئ، ابنا ظو أخربنا أبو عبد اهلل احلاف -41
أهدى رجل مةن  ": قال( 5)مالكثنا ، (4)أخربين عبد الرمحن بن القاسم( 1)أيب، ابنا (2)املصري

فةدخل عمةر    ،المرأة عمر( 6)أصحاب رسول اهلل وكان من عمال عمر رضي اهلل عنه ُنْمُرَقَتْين
                                                 

 . أمحد بن علي بن احلسن بن شاذان املعروف بابن َحْسُنويه التاجر السََّفار أبو محاد النيسابوري( 1)
لو اقتصر على مساعاته الصحيح  كان أوىل به حّدث عةن  ": ، وقال احلاكم"مل يكن بثق ": قال اخلطيب

و  اجلمل  هةو  ": ، قال"وضعه وال إسنادا  ركبه وال أعلم له حديثا  ،ه مل يسمع منهممجاع  أشهد باهلل أّن
 :سألت أبا زرع  حممد بن يوسف اجلرجاين الكشي عنه فقال": بن يوسفوقال محزة . "غري حمتج حبديثه

وأما ابن حةزم  ": قال احلافظ، "يب عبد اهلل احلاكم ساقط متهمأشيخ ": قال الذهيب   املغإ ،"هو كّذاب
 (. هة158ت) ."أمحد بن حسنويه جمهول وهذه عادته فيمن ال يعرف: فقال   حديث جاء ذكره فيه

 (. 1/221)، واللسان(1/40)، واملغإ(1/262)، وامليزان(4/125)تاريخ بغداد

 . حممد بن األصبغ بن الفرج أبو عبد اهلل املصري املالكي( 2)
 (. هة275ت". )أحد األئم  تفقه على والديه": قال الذهيب

، (496ص)، وفتح البةاب   الكةىن واأللقةاب   (2/170)ج املذهب، والديبا(4/181)ترتيب املدارك
 (.28/419)وتاريخ اإلسالم

 . أصبغ بن الفرج بن سعيد األموي موالهم الفقيه املصري أبو عبد اهلل( 1)
  (.خ،د،ق،س) (.هة225ت. )ثق 

 (. 1/91)التقريب

بضم العني املهمل ، وفتح التاء املنقوط  باثنتني من – عبد الرمحن بن القاسم بن خالد بن جنادة الُعتقي (4)
ل ، ليسوا من قبيل  واحدة، وهم مجاع  من قبائ"العتقاء"و" العتقيني"فوقها، وكسر القاف، هذه الّنسب  إىل 

 . أبو عبد اهلل املصري، الفقيه صاحب مالك -..شىت
  (.خ،مد،س) (.هة191ت. )ثق 

 (. 1/459)، والتقريب(1/117)األنساب
 (. 17/145)مالك بن أنس، انظر هتذيب الكمال( 5)
يت فةوق الرحةل   وسادة صغرية و النمرق  بالكسر لغ  ورمبا مسوا الطنفيس  ال: النمرق و النمرق تثني  ( 6)

 . منرق 
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 ثبع" :قالت ."أخربيإ وال تكذبيإ ؟من أين لك هاتني اشتريتهما" :فرآمها فقال ،رضي اهلل عنه
 ،"  فلم يستطعها من قبلي أتاين من قبل أهليإذا أراد حاجفالنا   قاتل اهلل" :فقال ."فالن هبما إيل

 ،جاريتةها  فتبعته ،فخرج حيملهما ،اجتباذا شديدا من حتت ما كان عليهما جالسا ( 1)فاجتبذمها
فأعطى أحدمها إمرأة  من  ،وخرج هبما ،لصوفوطرح إليها ا( 2)ففتقهما ،صوفهما لناإّن  :فقالت

  .(1)وأعطى األخرى امرأة من األنصار ،املهاجرين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 201ص)مادة منرق، وخمتار الصحاح( 18/161)لسان العرب

 . جذبه وجبذه واجتذبه أيضا: يقالاملد وهو : اجلذب من( 1)
 (. 41ص)مادة جذب، خمتار الصحاح( 1/250)لسان العرب

 . هقَُّشالقميص َم ُقَتْفوَم شقه كفتقه فتفتق وانفتق :فتق الشيء معناه (2)
 . مادة فتق( 044ص)القاموس احمليط

 (. 18/110)السنن الكربى( 1)
 : وإسناده ضعيف؛ فيه علتان

فيه أمحد بن علي ابن حسنويه املقرئ وهو كما تقدم فيه أقوال كثرية ولعل أصوهبا أنه ال حيتّج به كمةا  
 ". و  اجلمل  هو غري حمتج حبديثه: "قال احلاكم

 . النقطاع   اإلسناد بني مالك بن أنس والقص ، فإن مالكا مل يدرك زمن القص ا
 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن للبيقي

أنةا  : ، قال(44126)، ومن طريقه ابن عساكر   تارخيه(1/180)ولكن أخرج شاهدا  للقص  ابُن سعد
أهدى أبو موسى األشعري : عن ابن عمر قالحممد بن عمر ثإ عبد اهلل بن سليمان عن عبد اهلل بن واقد 

المرأة عمر عاتك  بنت زيد بن عمرو بن نفيل طنفس  أراها تكون ذراعا وشربا فدخل عليها عمر فرآهةا  
فقال أىن لك هذه فقالت أهداها يل أبو موسى األشعري فأخذها عمر فضرب هبا رأسها حّتةى نغةض   

قال فأيت به قد أتعب وهو يقول ال تعجل علي يا أمةري  رأسها مث قال علي بأيب موسى األشعري وأتعبوه 
فوق رأسه وقال خذها فال  املؤمنني فقال عمر ما حيملك على أن هتدي لنسائي مث أخذها عمر فضرب هبا

 . حاج  لنا فيها
 . "مقبول" :و  إسناده عبد اهلل بن واقد بن عبد اهلل بن عمر العدوي قال احلافظ
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 . باب التشديد يف أخذ الرشوة ويف إعطائها على إبطال حق
ثنةا  ، (2)عمر بن حفصابنا ، (1)أبو بكر أمحد بن إسحاق، ابنا ظأخربنا أبو عبد اهلل احلاف -42

 ( 6)عةن سةامل بةن أيب اجلعةد    ( 5)منصةور  عةن ( 4)شةعب  ثنةا  ، (1)عاصم بةن علةي  
                                                 

بكسر الصةاد  – ب بن يزيد أبو بكر النيسابوري الشافعي املعروف بالصبغيأمحد بن إسحاق بن أيو( 1)
والصِّةَباغ  " الصِّةْبغ "املهمل ، وسكون الباء املنقوط  بواحدة، و  آخرها الغني املعجم ، هذه الّنسب  إىل 

 . -..املشهور،
وفضائله ومشائله أكثر من أن يسعها هذا ..أحد العلماء املشهورين بالفضل والعلم الواسع: "قال السمعاين

 (. هة142".)اإلمام العاّلم  املفيت احملدث شيخ اإلسالم": وقال الذهيب". املوضع
 (. 15/401)، والسري(2/401)، وهتذيب األمساء(1/191)األنساب

 . أبو بكر البصريعمر بن حفص السدوسي ( 2)
 (. هة291ت. )وثقه اخلطيب

 (. 1/219)، وطبقات احلنابل (22/214)، وتاريخ اإلسالم(0/447)الثقات
 . عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي( 1)

شيخ البخاري صدوق ضعفه ابن معني فقةال ال  : "وقال". بن معنياكن ضعفه ثق  مكثر ل": قال الذهيب
  (.خ،ت،ق(. )هة121ت". )صدوق رمبا وهم: "وقال احلافظ". وذكر له ابن عدي أحاديث مناكري ،شيء

 . أنه صدوق رمبا وهم كما ذكر احلافظ -واهلل أعلم–ولعل األقرب 
 (. 1/166)، والتقريب(1/121)، واملغإ(1/528)الكاشف

 (.  11/589)هو ابن احلجاج، انظر هتذيب الكمال( 4)

 . السلمي الكو  -مبثلث  ثقيل  مث موحدة- منصور بن املعتمر بن عبد اهلل أبو عّثاب( 5)
  (.ع) (.هة112ت)ثق  ثبت وكان ال يدلس  

 (. 2/202)التقريب

بفتح اهلمزة، وسكون الشني املعجم ، وفتح اجليم، وكسةر  – سامل بن أيب اجلعد الغطفاين األشجعي( 6)
 . موالهم الكو  -..العني املهمل    آخرها، هذه الّنسب  إىل قبيل  هي أشجع

  (.ع) (.هة90أو7ت. )ثق  وكان يرسل كثريا 
 (. 1/272)، والتقريب(1/114)األنساب
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وسةألته   ."الرشا" :فقال ؟عن السحت -يعإ ابن مسعود-سألت عبد اهلل  :قال( 1)عن مسروق
 (. 2)"ذلك الكفر" :فقال ؟عن اجلور   احلكم

ثنةا  ، بحممد بن يعقةو العّباس  أبوثنا  الاق يوأبو بكر القاض ظوأخربنا أبو عبد اهلل احلاف -41
عن  رعن منصور بن املعتم( 5)فطر بن خليف ثنا ، (4)إبراهيممكي بن ثنا ، (1)بن مرزوق إبراهيم 

                                                 

بفتح الواء، وكسر الدال املهمل  بعد األلةف و   – مسروق بن األجدع بن مالك اهلْمداين الوادعي( 1)
 . أبو عائش  الكو  -..آخرها العني املهمل ، هذه الّنسب  إىل وداع ، وهو بطن من مهدان

  (.ع) (.هة62ت. )ثق  فقيه عابد خمضرم
 (. 2/249)، والتقريب(4/468)األنساب

 (. 18/119)السنن الكربى( 2)
 . إسناده حسن

، والطةرباين    (1/58)، ووكيع   أخبار القضاة(6/248)واألثر صحيح فقد أخرجه الطربي   تفسريه
 .   بهكلهم من طريق سامل بن أيب اجلعد به عن مسروق ( 9/225)الكبري

 . نزيل مصر بن مرزوق بن دينار األموي البصري إبراهيم( 1)
  (.س) (.هة278ت. )خيطئ وال يرجع ثق  عمي قبل موته فكان

 (. 1/50)التقريب

بفتح الباء املوحةدة، وسةكون الةالم و     – بن بشري أبو السكن التميمي البلخي إبراهيممكي بن ( 4)
فتحها األحنف بةن قةيس   " بلخ"آخرها اخلاء املعجم ، هذه الّنسب  إىل بلدة من بالد خراسان يقال هلا 

 .  -..التميمي
هة ولكن الصةواب أنةه تةو  سةن      115، هكذا   التقريب أنه تو  سن  (هة115ت. )ثق  ثبت

  (.ع) .هة هكذا نص عليه غري واحد من احلّفاظ منهم البخاري وغريه215
، (2/270)، والتقريةب (20/401)، وهتةذيب الكمةال  (1/270)، واألنساب(0/71)التاريخ الكبري

 (. 108ص)وطبقات احلفاظ

 . -...همل  والنون هذه الّنسب  إىل بيع احلنط بامل– ِفطر بن خليف  املخزومي أبو بكر احلناط( 5)
  (.4خ،) (.تو  بعد سن  مخسني ومائ . )صدوق رمي بالتشيع

 (.  2/121)، والتقريب(2/94)األنساب
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فقال    ،"هي الرشا" :فقال ؟عن السحت( 1)سئل عبد اهلل: قال قعن مسرو دسامل بن أيب اجلع

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  چ وتال هذه اآلي   ،ذلك الكفر" :فقال عبد اهلل ؟احلكم

 (. 1)(2)"چ ھ  ھ

                                                 

 (. 41رقم )هو ابن مسعود كما   احلديث السابق( 1)

  (.  44)سورة املائدة اآلي  (2)

 (. 18/119)السنن الكربى( 1)
 . وإسناده حسن

 (. 9/171)، والطرباين   الكبري(9/174)جه أبو يعلىأخر
 . ورواه الطرباين موقوفا  بإسناد صحيح: قال البوصريي
 (. 2179الرقم)املطالب العالي 

وهذه املسةأل  مبسةوط      وليس كذلك؛ وظاهر كالم ابن مسعود   هذا األثر تكفري مرتكب الكبرية 
، أّن مرتكب الكبرية ال يكون كافرا  ولكنه حتةت املشةيئ    كتب أهل السن  واجلماع  فإهنم متفقون على

 . وهذا الذي ينبغي أن يظن بابن مسعود أنه يرى ما ذكرته عن أهل السن  واجلماع 
 (. 567ص)، طريق اهلجرتني(116ص)شرح العقيدة الطحاوي : انظر
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سةعيد بةن   ثنةا  ، ةأمحد بن جندثنا ، يأبو منصور النضرو، ابنا ةأخربنا أبو نصر بن قتاد -44

قال سألت ابةن   قمسرو عن دعن سامل بن أيب اجلع( 2)عن عمار الُدهإ( 1)سفيانثنا ، رمنصو

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  چ  ال": ؟ قالسعود عن السحت أهو رشوة   احلكمم

 ،السحت أن يستعينك رجل على مظلم  ولكن( 1)چچو   وئ  وھ  ھ

 (. 4)"قبله فذلك السحتتف ،فيهدي لك

                                                 

 (. 11/70)ابن عيين ، انظر هتذيب الكمال( 1)

" ُدْهةن "تضم أوله وسكون اهلاء بعدها نون، هذه الّنسةب  إىل  – الدُّهإعمار بن معاوي  أبو معاوي  ( 2)
 . البجلي الكو  -وهي قبيل  من جبيل 

  (.4م،) (.111ت. )صدوق يتشيع
 (. 2/54)، والتقريب(2/250)األنساب

 (. 47-44)سورة املائدة اآلي ( 1)

 (. 18/119)السنن الكربى( 4)
 . إسناده حسن

 . عن سفيان عن عمار الدهإ به( 4/1465)وأخرجه سعيد بن منصور
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 ليدفع هبا عن نفسه أو ماله ظلما أو يأخذ هبا حقااب من أعطاها ب
، نيعقوب بن سفياثنا ، رعبد اهلل بن جعف، ابنا ببغداد نأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطا -45
عن القاسم ( 1)بو العميسأثنا ، (2)وكيعثنا  وكان من اخليار قال( 1)زيد بن املبارك الصنعاينثنا 

 ،فتعلق بةه  رضي اهلل عنه أنه ملا أتى أرض احلبش  أخذ بشيء  عن ابن مسعود( 4)بن عبد الرمحن
 (. 5)لي سبيلهُخحّتى  فأعطى دينارين

                                                 

 . سكن الرمل  زيد بن املبارك الصنعاين( 1)
  (.د) .صدوق عابد

 (. 1/278)التقريب

بضم الراء وختفيف الواو و  آخرها السني املهملة   – وكيع بن اجلّراح بن مليح أبو سفيان الُرؤاسي( 2)
 . الكو  -..فهو منسوب إىل بإ رؤاس وهو احلارث بن كالب بن

  (.ع) (.هة297ت. )ثق  حافظ عابد من كبار التاسع 
 (. 2/110)، والتقريب(2/120)األنساب

اهلةذيل املسةعودي    د اهلل بن عتب  بن عبد اهلل بن مسعودعتب  بن عب -مبهملتني مصغر–أبو العميس ( 1)
 . الكو 

  (.ع) .ثق 
 (. 2/6)التقريب

 . القاسم بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن مسعود أبو عبد الرمحن املسعودي الكو ( 4)
  (.خ) (.هة128ت. )ثق  عابد
 (. 2/125)التقريب

 (. 18/119)السنن الكربى( 5)
 . إسناده ضعيف؛ لالنقطاع بني القاسم بن عبد الرمحن وجده عبد اهلل بن مسعود فإنه مل يدركه

 (. 252ص)، وجامع التحصيل(108-21/179)هتذيب الكمال
 .  باإلسناد نفسه مثله( 468-1/459)وأخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي   املعرف  والتاريخ
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( 1)عن أبيه( 2)عن حممد بن سعيد( 1)عبد امللك بن عبد الرمحنثنا ، إىل زيد بن املبارك وبه -64
 ،فيدفع عةن مالةه   َوُشْرليست الرشوة اليت يأمث فيها صاحبها بأن َي" :قال( 4)عن وهب بن منبه

 (. 5)"عطى ما ليس لكُتل َوُشَترْْْالرشوة اليت يأمث فيها أن إّنما  ،ودمه

                                                 

الباء بفتح األلف وسكون النون بعده وفتح – عبد امللك بن عبد الرمحن بن هشام أبو هشام األنباري( 1)
املنقوط  بنقط  من حتتها والراء بعد األلف، هذه الّنسب  إىل بلدة قدمي  على الفرات بينها وبني بغداد عشرة 

بكسر الذال املشةددة  –الذماري  -..فراسخ وكان السفاح أبو خليف  من بإ العّباس جيلس هبا ويسكنها
سب  إىل قري  باليمن على ست  عشر فرسخا  من املعجم  وفتح امليم بعدها األلف، و  آخرها الراء، هذه الّن

 . ، وقد ينسب إىل جده-..صنعاء
ليس : "، وقال أبو حامت"منكر احلديث: "وثقه عمرو بن علي الصري ، وضعفه األوزاعي، وقال أبو زرع 

  (.د،س). "صدوق، كان يصّحف: "، وذكره ابن حبان   الثقات وقال احلافظ"بالقوي
 . "أنه صدوق -هلل أعلموا–فيه ولعل الصواب 

، هتةذيب الكمةال   (2/272)و(1/146)، األنسةاب (0/106)، الثقات (5/155)اجلرح والتعديل 
 (. 1/401)، والتقريب(6/156)، هتذيب التهذيب (10/115-117)
 . عداده   أهل اليمن حممد بن سعيد بن رمان ( 2)

 . وذكره ابن أيب حامت ومل يذكر فيه جرحا  وال تعديالذكره ابن حبان   الثقات، 
 (.  9/165)، وهتذيب التهذيب(7/264)، واجلرح والتعديل(0/106)، والثقات(1/95)التاريخ الكبري

 . سعيد بن رمان ( 1)
رد ذكره   سند قال وقد و. فيه شيئا  مل أقف له على ترمج  إاّل   هتذيب التهذيب البن حجر ومل يذكر

 . هذا إسناد حسن: عقبه احلافظ
 (. 2091ح)، واملطالب العالي (4/25)هتذيب التهذيب

 . وهب بن منبه بن كامل أبو عبد اهلل اليماين( 4)
  (. خ،م،د،ت،س،فق) (.تو  بضع عشرة ومائ . )ثق 

 (. 2/145)التقريب

 (. 18/119)السنن الكربى( 5)
                                                                                                                                       = 
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 . األول فاألول حق فلألول حق السبق وللسبق أصل يف الشريعةالّناس  باب القاضي يقدم

 (. 1)"من سبق اُخَنُم مىن"صلى اهلل عليه وسلم الّنيب  روينا عن عائش  رضي اهلل عنها عن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد ورد ذكره   سةند  .   إسناده سعيد بن رمان  ترجم له احلافظ ومل يذكر فيه ال جرحا  وال تعديال 
 . ، وفيه أيضا  ابنه حممد مل أقف إال على ذكر ابن حبان له   ثقاتههذا إسناد حسن: قال عقبه احلافظ

 . باإلسناد نفسه مثله( 468-1/459)وأخرجه يعقوب بن سفيان   التاريخ واملعرف 

كتاب احلج عةن  )، والترمذي(2817ح)-باب حترمي حرم مك –كتاب املناسك )أخرجه أبو داود( 1)
كتةاب  )، وابن ماجةه (001ح)-باب ما جاء أّن مىن مناخ من سبق–رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

، (1/610)كم   املسةتدرك ، واحلةا (4/204)، وابن خزمية  (1886ح)-باب النزول مبىن–املناسك 
، والطحةاوي  (0/16)، وأبو يعلى(2/188)، والدارمي(1/600)، وإسحاق بن راهوي (6/286)وأمحد

كلةهم مةن طريةق    ( 5/119)، والبيهقي(1/91)، والطرباين   األوسط(4/58)  شرح معاين اآلثار
: قالتمسيك  عن عائش  بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أّمه  إبراهيمإسرائيل بن يونس السبيعي عن 

 . "ال مىن مناخ من سبق: "قلنا يا رسول اهلل أال نبإ لك بيتا يظلك مبىن قال
قةال  ". تفرد عنةها ابنةها  ": املكي  والدة يوسف بن ماهك قال الذهيب -بالتصغري-و  إسناده مسيك  

 ". ال يعرف حاهلا: "احلافظ
. ، ووافقه الةذهيب "شرط مسلم ومل خيرجاهحديث صحيح على ": وقد صّحح احلديث احلاكم حيث قال

 . "هذا حديث حسن صحيح": وأورده ابن خزمي    صحيحه، وقال الترمذي
وقال   املنار ومل يبني مل ال يصّح، وعندي أنه ضعيف؛ ألن فيةه مسةيك  أّم يوسةف ال    ": قال املناوي

 .  "يعرف حاهلا وال يعرف روى عنها غري ابنها
 (. 6/244)وفيض القدير(. 2/529)ريب، والتق(7/475)امليزان
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من سبق إىل ما مل يسبقه إليه مسلم فههو  "صلى اهلل عليه وسلم الّنيب  وعن أمسر بن مضّرس عن
 (. 2)يريد به إحياء املوات (1)"له

صلى اهلل عليه وسةلم  الّنيب  وفيه فقال ،قلت وملا تقدم شاهد   الصحيحني من حديث أيب هريرة
  .(1)"سبقك هبا عكاشة"

 . ي إىل حكم حاكمِعباب من ُد
 (. 4)چ ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہچ ؤه ثنا قال اهلل جل 

                                                 

، (1871ح)-باب ما جاء   إقطةاع األَرضةني  –كتاب اخلراج واإلمارة والفيء )أخرجه أبو داود( 1)
، والضةياء    (1/208)، والطرباين   الكبري(7/71)، وابن سعد(6/142)ومن طريقه البيهقي   السنن

د احلميد بن عبد الواحد عن أم جنةوب بنةت   عن عبكلهم من طريق حممد بن بشار ( 4/220)املختارة
منيل  عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيل  بنت أمسر بن مضرس عن أبيها أمسر بن مضرس قال أتيت 

قال فخرج الّناس " مل يسبقه إليه مسلم فهو له ءمن سبق إىل ما: "الّنيب صلى اهلل عليه وسلم  فبايعته فقال
 . يتعادون يتخاطون

وفيةه أم  . مقبةول : وقد قال عنه احلةافظ . فرد به عبد احلميد بن عبد الواحد ومل يتابع عليهواحلديث ت
 . "ال تعرف حاهلّن": جنوب بنت منيل ، وأمها سويدة بنت جابر وأمها عقيل  بنت أمسر قال احلافظ عنهن

ونقةل   ،"وصةّححه   املختةارة  ": ، وقال أيضا"أخرجه أبو داود بإسناد حسن": ومع هذا قال احلافظ
 .  "وسبقه إىل ذلك ابن األثري وغريه": املناوي عن ابن حجر قوله إسناده جيد، مث قال

، (6/140)، وفةةةيض القةةةدير (1/61)، والتلخةةةيص احلةةةبري (1/67)األصةةةاب 
 (. 2/525،529،512)و(1/410)والتقريب

 ألحةد  عليها ملك تقدم يعلم ال ألرض لشخصا يعمد أن: هذا من قول البيهقي ومعىن إحياء املوات( 2)
 . البناء أو الغرس أو الزرع أو بالسقي فيحييها

 (.  201ص)، أنيس الفقهاء(5/10)انظر فتح الباري

-كتاب اإلميةان  )، مسلم(5011ح)-باب الربود واحلربة والشمل -كتاب اللباس )أخرجه البخاري( 1)
 (.  216ح)-  بغري جناس  والعذابباب الدليل على دخول طوائف من املسلمني اجلن

 (. 40)سورة النور اآلي ( 4)



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 164 

أبةو علةي   ثنةا  ، (2)[ديالداو]أبو احلسني ثنا ، (1)[حممد بن حممد أبو بكر]، ابنا وفيما -47
قةال  ( 6)عن احلسةن ( 5)جعفر بن حيانثنا ، (4)إبراهيممسلم بن ثنا ، (1)أبو داودثنا ، اللؤلؤي

 .( 7)"ي إىل َحكم من احلكام فمن مل جيب فهو ظاملِعمن ُد: "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 . هذا مرسل

 
 
 

                                                 

 . من ط، وص، وهو ساقط من األصل (1)
الفسوي الداودي مل أقف  إبراهيممن ط، وص، و  األصل الدراوردي، وهو أبو احلسني عبد اهلل بن ( 2)

 . على ترمجته
 (.  27/409)صاحب السنن، انظر هتذيب الكمال( 1)
 . البصري  -..فراهيد بطن من األزد– أبو عمرو األزدي الفراهيدي إبراهيممسلم بن ( 4)

  (. ع) (.هة222ت. )بآخره ثق  مكثر عمي
 (. 2/258)، والتقريب(1/419)األنساب

 . ، مشهور بكنيتهجعفر بن حيان السعدي أبو األشهب العطاردي البصري( 5)
  (.ع) (.هة155ت. )ثق 

 (. 1/114)، والتقريب(1/158)األنساب

 (. 5/21)سن البصري، انظر هتذيب الكمالاحل( 6)
 (. 18/148)السنن الكربى( 7)

أنةه  إاّل    إسناده حممد بن حممد وشيخه أبو احلسني الداودي مل أقف على ترمجتهما وباقي رجاله ثقات،
، ومراسةيله  مرسل كما قال البيهقي فإن احلسن مل يدرك الّنيب صلى اهلل عليه وسلم، فروايته عنه مرسةل  

 (. 79ص)جامع التحصيل : انظر). ف كما ذهب إىل ذلك اإلمام أمحد وغريهضعا
، كالمهةا مةن   (0/2621)، وابن أيب حامت   تفسريه(204ص)واحلديث أخرجه أبو داود   املراسيل

 . طريق احلسن البصري به
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 . باب من أجاز القضاء على الغالب

ثنا ، إبراهيم حممد بن ثنا ، (2)بن جعفر املزكي أبو بكرابنا ، (1)أخربنا أبو أمحد املهرجاين -40
رجال من جهين  كةان  ّن أ (4)عن أبيه( 1)عن عمر بن عبد الرمحن بن دالف كمالثنا ، ابن بكري

فرفع أمره إىل عمر بن اخلطاب  ،فأفلس ،مث يسرع الَسْير فيسبق احلاج ،شتري الرواحل فيغايل هباي
 وأمانتةه أن  ،ع جهين  رضي من دينهِفْيَسع ُأِفْيَسفإن األُُالّناس  أما بعد أيها": رضي اهلل عنه فقال

 َفْلَيْأِتَنةا فمن كان له عليه ديةن   ،ين بهدفأصبح قد  ،معرًضا( 5)انّداأنه قد إاّل  يقال سبق احلاج
 (. 6)"بني غرمائه َماَلُه َنْقِسُم ِباْلَغَداِة

                                                 

 . اهلل بن حممد بن احلسن املهرجاينأبو أمحد عبد ( 1)
 (.1/162)، و  شعب اإلميان (178و1/111)السنن الكربى : انظر. )قال عنه البيهقي العدل

 . الفقيه األديب املزكي هو أبو بكر حممد بن جعفر بن أمحد بن موسى البسيت (2)
 .. ". كان من أعيان املشايخ ُأُبوَّة ودينا  وورعا : "قال الذهيب

 (. 25/487)تاريخ اإلسالم

 . عمر بن عبد الرمحن بن عطي  بن دالف املزين املديإ( 1)
 . إ، وذكره ابن حبان   الثقاتوثقه ابن املدي

 ،  (6/121)، واجلرح والتعديل(.5/152)، والثقات(181ص)سؤاالت ابن أيب شيب  البن املديإ
 . عبد الرمحن بن عطي  بن دالف املزين( 4)

 (. 5/120)التاريخ الكبري

ا إذا أخذ الدين واقترض فإذا أعطى الدين قيل أدان خمففةا ومنةه   دان مشدان وادََّدان واسَتَد :يقال (5)
 . ان معرضا أي استدان معرضا عن الوفاءحديث جهين  فادَّ

 (. 2/149)النهاي 

 (. 18/141)السنن الكربى( 6)
 . وإسناده ضعيف، لالنقطاع بني عبد الرمحن بن عطي  وعمر بن اخلطاب

 . عن عمر بن عبد الرمحن به منقطعا (. 2/778)طأوأخرجه مالك   املو
                                                                                                                                       = 
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 وبنيهكِ  يهكِ ِفذي مها يكْ ُخه "وفيةه  ( 1)[عائش ]قلت له شاهد   الصحيحني من حديث 

  .(2)"باملعروف

 . باب ما يفعل بشاهد الزور

، يأبو القاسم البغو، ابنا حعبد الرمحن بن أيب شري، ابنا يأخربنا الشريف أبو الفتح العمر -49

 ( 1)شةةةةةريك، ابنةةةةةا دعلةةةةةي بةةةةةن اجلعةةةةة ثنةةةةةا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كالمها من طريق عبيد اهلل بةن عمةر   ( 2/147)، والدارقطإ   العلل(4/516)وأخرجه ابن ايب شيب  
 . العمري عن عمر بن عبد الرمحن بن دالف عن أبيه عن بالل بن احلارث عن عمر به موصوال

زياد بةن سةعد   : سال منقطعا ، وتابعه على ذلك كّل منفاألثر اختلف   وصله وإرساله فرواه مالك مر
 .  وأبو بكر اهلذيل وعبد اهلل العمري املكرب

وخالفهم عبيد اهلل بن عمر فرواه موصوال، رواه عنه كذلك زهري بن معاوي  كما عند الدارقطإ   العلل، 
 . وعبد اهلل بن إدريس كما عند ابن أيب شيب    املصنف

 .  والقول قول زهري ومن تابعه أي روايته له موصوال: طريق املوصول فقالورجح الدارقطإ ال

 . من املصادر، و  األصل من حديث أيب هريرة( 1)

على ما يتعارفون بينةهم   البيةوع    باب من أجرى أمر األمصار-كتاب البيوع )صحيح البخاري( 2)
كتاب األقضةي   )، ومسلم(2211ح)-هورةواإلجارة واملكيال والوزن وسنتهم على نياهتم ومذاهبهم املش

دخلت هند بنت عتب  امرأة أيب سةفيان علةى    :عن عائش  قالتولفظه ( 1714ح)-باب قضي  هند–
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالت مث يا رسول اهلل إّن أبا سفيان رجل شحيح ال يعطيإ من النفق  ما 

مه فهل علي   ذلك من جناح فقال رسول اهلل صةلى  ما أخذت من ماله بغري علإاّل  يكفيإ ويكفي بإ
 . "خذي من ماله باملعروف ما يكفيك  ويكفي بنيك: "اهلل عليه وسلم

 . بواسط مث الكوف  شريك بن عبد اهلل النخعي أبو عبد اهلل الكو  القاضي( 1)
خيطئ كثريا  تغّير حفظه منذ توىل القضةاء  : "، وزاد ابن حجر"صدوق: "يب وابن حجرقال احلافظان الذه

  (.4خت،م،) (.هة170أو7ت". )بالكوف  وكان عابدا  شديدا  على أهل البدع
                                                                                                                                       = 
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 ( 1)عةةةةةةةةن عاصةةةةةةةةم بةةةةةةةةن عبيةةةةةةةةد اهلل 

فوقفه للناس يوما إىل الليةل   ،شاهد زور بعمر رضي اهلل عنه يتأ" :قال( 2)عن عبد اهلل بن عامر

   .(1)"حبسه مث ،ر فاعرفوهيقول هذا فالن شهد بزو

  .(4)وأقامه للناس ،فجلده :وزاد فيه قال ،ورواه أبو الربيع عن شريك عن عاصم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.   258ص)، والكواكب النريات(1/117)، والتقريب(1/172)امليزان
 . املدينعاصم بن عبيد اهلل بن عاصم بن عمر بن اخلطاب العدوي ( 1)

  (.عخ،د،ت،سي،ق) .ضعيف
 (. 1/166)التقريب

يةه وسةلم    ولد على عهد رسول اهلل صلى اهلل عل عبد اهلل بن عامر بن ربيع  العنزي أبو حممد املدين( 2)
 . وألبيه صحب  مشهورة

  (.ع) (.تو  بضع ومثانني. )وثقه العجلي
 (. 1/481)التقريب

 (. 18/141)السنن الكربى( 1)
 . عاصم بن عبيد اهلل بن عاصم وهو ضعيفضعيف؛ فيه إسناده 

كلهم من طريةق  ( 1/111)، وابن اجلعد(4/558)، وابن أيب شيب (0/125)واألثر أخرجه عبد الرزاق 
 .م بن عبيد اهلل بهعاص

 . مل أقف عليه( 4)
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 ، (1)احلسن علةي بةن حممةد املصةري    أبو ، ابنا ببغداد نوأخربنا أبو احلسني بن بشرا -58

 ، شإمساعيةةل بةةن عيةةاثنةةا ، (1)عمةةرو بةةن أيب سةةلم ثنةةا ، (2)ابةةن أيب مةةرميثنةةا 

عن أيب سعيد اخلدري عن عمر بن اخلطاب رضةي  ( 5)عن أيب نضرة( 4)عطاء بن عجالنحدثإ 

                                                 

 . أبو احلسن علي بن حممد بن أمحد بن احلسن والواعظ املعروف باملصري( 1)
 (. هة110ت. )وثقه اخلطيب
 (. 15/101)، والسري(12/75)تاريخ بغداد

بضم اجليم وفتح امليم و  آخرها احلةاء  – د بن سعيد بن أيب مرمي أبو بكر اجُلمحيعبد اهلل بن حمم( 2)
 . موالهم املصري -..املهمل ، هذه الّنسب  إىل بإ مجح

 رأسةه  من خيرج ما يدري الال مغّف يكون أنأّما ... حيدث عن الفريايب وغريه بالبواطيل: "قال ابن عدي
 (. هة201ت) حمفوظ غري هنا ها أيضا أذكره مل مما حديث غري له رأيتفإّني  يتعمد أو

 (. 1/117)، واللسان(21/285)، وتاريخ اإلسالم(1/418)، واألنساب(4/255)الكامل

تنيس بكسر التاء املنقوط  باثنتني من فوق وكسةر النةون   – عمرو بن أيب سلم  أبو حفص التنيسي( 1)
الدمشقي موىل  -..املشددة والياء املنقوط  باثنتني من حتتها والسني غري املعجم ، بلدة من بالد ديار مصر

 . بإ هاشم
 . (ع(. )هة211ت". )صدوق له أوهام: "، وقال احلافظ"صدوق"وقال   امليزان" ثق "  املغإ : قال الذهيب
 (. 2/77)، والتقريب(5/110)، وامليزان(2/404)، واملغإ(1/151)األنساب

 . -..والطيب" العطر"هذه الّنسب  إىل بيع – عطاء بن عجالن أبو حممد احلنفي البصري العّطار( 4)
  (.ت) .الكذبمتروك بل أطلق عليه ابن معني والقالس وغريمها 

 (.  2/26)، والتقريب(102ص)، والكشف احلثيث(1/158)األنساب

بفتح العني املهملة ،  –بضم القاف وفتح املهمل  العبدي العوقي  أبو نضرة املنذر بن مالك بن ُقَطع ( 5)
 . البصري مشهور بكنيته -..وهو موضع بالبصرة" َعَوق "إىل والواو بعدها قاف، هذه الّنسب  

  (.4خت،م،) (.هة189أو0ت. )ثق 
 (. 2/208)، والتقريب(1/101)األنساب
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شةهود  بالّناس  (1)ال تأسروا": مث قال ،اهلل عنه أنه ظهر على شاهد زور فضربه أحد عشر سوطا

  .(2)"العدلإاّل  فإنا ال نقبل من الشهود ،الزور

سعيد بةن  ثنا قال  ةأمحد بن جند، ابنا هأبو الفضل بن مخريوي، ابنا احلافظ مأخربنا أبو حاز -51

 ( 5)ولعةةةن مكحةةة( 4)عةةةن أيب بكةةةر( 1)ابةةةن عيةةةاشثنةةةا ، رمنصةةةو

                                                 

 . أي ال حتبسوا( 1)
 (. 1/40)النهاي 

 (. 18/141)السنن الكربى( 2)
 . إسناده ضعيف جّدا ؛ فيه عطاء بن عجالن وهو متروك

عن وكيع عن املسعودي عن ( 9/194)، ومن طريقه ابن حزم   احمللى(4/549)ابن أيب شيب   وأخرجه
ظهر على شاهد زور فضربه أحد عشر "دون قوله . عبد الرمحن بن القاسم بن حممد عن أبيه عن عمر به

 ". سوطا 
رك أبةاه حممةد   وإسناده ضعيف لالنقطاع بني القاسم بن حممد بن أيب بكر وبني عمر ألن القاسم مل يد

 . الذي تو  سن  مثان وثالثني فكيف بعمر بن اخلطاب الذي تو  سن  ثالث وعشرين
 (. 251ص)، وجامع التحصيل(21/427)هتذيب الكمال

 . ، وهو صدوق   روايته عن أهل بلده، خملِّط   غريهم(14ح)هو إمساعيل بن عياش، تقدم  ( 1)

بفتح الغني املعجم ، وتشديد السن املهمل ، و  آخرهةا  – الغساينأبو بكر بن عبد اهلل بن أيب مرمي ( 4)
الشامي وقةد   -..النون، هذه الّنسب  إىل غسان؛ وهي قبيل  نزلت الشام، وإّنما مسيت غسان مباء نزلوها

 . ينسب إىل جده قيل امسه بكري وقيل عبد السالم
  (.د،ت،ق) (.هة156ت. )ُسرق بيته فاختلط ضعيف وكان

 (. 2/485)، والتقريب(1/481)األنساب

 . مكحول الشامي أبو عبد اهلل( 5)
                                                                                                                                       = 
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 ،عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ضرب على شاهد الزور أربعني سةوطا أّن  (1)وعطي  بن قيس

 (. 1)وطاف به باملدين  ،وجهه( 2)وسخم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ثق  فقيه كثري اإلرسال، مشهور، وذكره احلّفاظ   املرتب  الثالث  من مراتب املوصوفني بالتدليس وقةال 
، ومساعه عن أيب ثعلبة  اخلشةإ   بن حبانا  قول إاّل  ومل أره للمتقدمني ،يدلس وأطلق الذهيب أنه كان

 (4م،(.)تو  بضع عشرة ومائ  للهجرة. )ثابت
 (. 46ص)، وتعريف أهل التقديس(2/270)، والتقريب(115ص)حتف  التحصيل

الكاف بعدها الالم ألف، و  آخرها الباء املوحةدة، هةذه   بكسر – عطي  بن قيس أبو حيىي الِكاليب( 1)
 . الشامي -..الّنسب  إىل عدة من قبائل العرب

  (.4خت،م،) (.هة121ت. )ثق  مقرئ
 (. 2/29)، التقريب(4/179)األنساب

وجهه تسةخيما أي   م اهللخَّوَس ،درخام بالضم سواد الِقوالسُّ ،م األسودَخْسواأَل ،  السوادَمْخلسُّا (2)
 . سوده

 (. 122ص)، وخمتار الصحاح"سخم"مادة ( 12/201)لسان العرب

 (. 18/141)السنن الكربى( 1)
 :  إسناده ضعيف؛ فيه علتان

 . ضعف أيب بكر بن أيب مرمي
االنقطاع بني مكحول وعمر، وبني عطي  بن قيس وعمر فإن كليهما مل يلقيا عمر بن اخلطاب رضي اهلل 

 . عنه

 (. 114ص)، وحتف  التحصيل(205ص)التحصيلجامع 
 . عن ابن جريج قال حّدثت عن مكحول أّن عمر بن اخلطاب فذكره( 0/127)وأخرجه عبد الرزاق 

 . وفيه االنقطاع بني مكحول وعمر، والواسط  بني ابن جريج ومكحول جمهول 
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عمر أّن  لعن مكحو( 2)عن حجاج بن أرطاة( 1)أبو شهابثنا ، رسعيد بن منصوثنا قال و -52

وُيحلق  ،بن اخلطاب رضي اهلل عنه كتب إىل عمَّاله   كور الشام   شاهد الزور أن ُيجلد أربعني

 (. 1)ويطال حبسه ،وجهه ويطاف به ،ويسخم ،رأسه

                                                 

 . نزيل املدائن -مبهمل  ونون– أبو شهاب األصغر عبد ربه بن نافع الكناين احلناط( 1)
  (.خ،م،د،س،ق(.)هة172أو1ت".)صدوق يهم: "احلافظ، وقال "صدوق   حفظه شيء": قال الذهيب

 (.  1/448)، والتقريب(4/255)، وامليزان(457-16/405)هتذيب الكمال
 . القاضي أحد الفقهاء ة النخعي أبو أرطاة الكو بن ثور بن هبري -بفتح اهلمزة–حجاج بن أرطاة ( 2)

لةيس  " :وقال ابةن معةني والنسةائي    "ال حيتّج به" :والدارقطإ محدأوقال  ،تركه ابن مهدي والقطان
: ، وقال الذهيب"رمبا أخطأ ومل يتعمد" :وقال ابن عدي، "صدوق يدلس: "وقال ابن معني أيضا  ،"بالقوي

، وذكره احلةافظ   املرتبة    "صدوق كثري اخلطأ والتدليس: "، وقال احلافظ"أحد األعالم على لني فيه"
  (.4بخ،م،) (.هة145ت. )الرابع  من مراتب املدلسني

، (1/149)، واملغةةإ(427-5/421)، وهتةةذيب الكمةةال(156-1/154)اجلةةرح والتعةةديل
 (. 49ص)وتعريف أهل التقديس(. 1/155)والتقريب

 (. 18/142)السنن الكربى (1)
 : علتانإسناده ضعيف؛ فيه 

 .  االنقطاع بني مكحول وعمر
 . فيه حجاج بن أرطاة ال حيتّج به وهو كثري التدليس وقد عنعن هنا

مالك قلت حملمد بن راشد مسعت مكحوال  حيّدث عن الوليد بن أيب : قال( 0/126)وأخرجه عبد الرزاق
وفيه حجاج بن أرطاة ال حيتّج به . ال، ولكن احلجاج بن أرطاة ذكر عنه: قال.. أّن عمر كتب إىل عماله

 .  وهو كثري التدليس
عن حيىي بن العالء الرازي عن احلجاج به، وعن حيىي بن العةالء الةرازي عةن    ( 0/127)ورواه أيضا 

ىي بن العالء الرازي رمةي بالوضةع، وفيةه    فيه حي. األحوص بن حكيم عن أبيه عن عمر بن اخلطاب به
 .  األحوص بن حكيم وهو ضعيف

                                                                                                                                       = 



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 1 2 

  كل واحدة منةهما  أّن  إاّل والروايتان األوليان موصولتان ،هاتان الروايتان ضعيفتان ومنقطعتان
 . من ال حيتج به واهلل أعلم

صلى اهلل عليه وسةلم  الّنيب  وقد روينا   كتاب احلدود احلديث الثابت عن أيب بردة بن نيار عن
 . واألخذ به أوىل وباهلل التوفيق( 1)"اهللمن حدود  يف حدٍّإاّل  داتَلد فو  عشر َجَلْجال ُي"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.   161-2/162)و(1/61)، التقريب(208ص)الكشف احلثيث
عن أيب خالد عن حجاج عن مكحول والوليد بن أيب مالك عن عمةر  ( 5/512)وأخرجه ابن أيب شيب  

 . به
 . نقطاع بني الوليد بن أيب مالك وعمروفيه حجاج بن أرطاة ال حيتّج به وهو كثري التدليس، واال

 . هاتان الروايتان ضعيفتان ومنقطعتان: واإلسنادان كما قال البيهقي

كتةاب  )، وصحيح مسةلم (6040ح)-باب كم التعزير واألدب–كتاب احلدود )صحيح البخاري( 1)
 (.  0/127)، والسنن الكربى للبيهقي(1780ح)-باب قدر أسواط التعزير–احلدود 
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 عةن  يونس بن بكريثنا ، (1)أبو األزهرثنا ، لأبو حامد بن بال، ابنا هأخربنا أبو طاهر الفقي -51
رضي اهلل عنه إذا أخةذ  ( 4)كان علي :يقول( 1)مسعت علي بن حسني( 2)عبد الرمحن بن يامني

قةال   .وعرفوه مث خلى سبيله ،د زور فاعرفوههذا شاهإّن  فقال ،شاهد زور بعث به إىل عشريته
 (. 5)ال :قال ؟قلت لعلي بن احلسني هل كان فيه ضرب :عبد الرمحن

  .وهذا أيضا منقطع

                                                 

 . العبدي النيسابوري حمدث خرسان   زمانه األزهر أمحد بن األزهر بن منيع بن سليطأبو ( 1)
  (.س،ق) (.هة261.)صدوق، كان حيفظ مث كرب، فصار كتابه أثبت من حفظه

 (. 1/11)التقريب

 . عالء شيخ مدينعبد الرمحن بن يامني أبو ال( 2)
ليس بقوي : "، وقال أبو حامت"ليس بالقوي: "، وقال أبو زرع "منكر احلديث: "قال البخاري وابن عدي

: ، وذكره الساجي وابن اجلارود   الضعفاء، وقال الذهيب"ليس حديثه بالقائم: "، وقال أبو أمحد"احلديث
 . ، وذكره ابن حبان   الثقات"لني"

 (. 1/441)، واللسان(1/486)، واملقتىن   سرد الكىن(5/111)الثقات

 . ويقال أبو عبد اهلل املدين علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب زين العابدين أبو احلسني( 1)
  (.ع) .يه فاضل مشهورثق  عابد فق

 (. 2/48)التقريب

 . هو علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه( 4)

 (. 18/142)السنن الكربى( 5)
 : إسناده ضعيف جدا ؛ فيه علتان

 . فيه عبد الرمحن بن يامني وهو منكر احلديث
 .  االنقطاع بني علي بن احلسني وبني جده علي بن أيب طالب فإنه مل يدركه

 (. 248ص)، وجامع التحصيل(28/102)هتذيب الكمال
 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن للبيهقي
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يان بةن  سفثنا ، (2)أبو نصر بن العراقيابنا ، (1)األصبهاينإبراهيم أخربنا أبو بكر حممد بن  -54

 ( 7)عن جعد بن ذكوان( 6)سفيانثنا ، (5)عبد اهلل بن الوليدثنا ، (4)علي بن احلسنثنا ، (1)حممد

 

                                                 

 . ويكىن أيضا  بأيب جعفر بن أمحد اأَلْرَدْستاين األصبهاين إبراهيمأبو بكر حممد بن ( 1)
 (. هة424ت. )وثقه اخلطيب وغريه

 (. 17/420)، والسري(20ص)، والتقييد(1/417)غدادتاريخ ب

 . أبو نصر أمحد بن عمرو العراقي مل أفق على ترمج  له (2)

 . سفيان بن حممد أبو الفضل اجلوهري مل أفق على ترمج  له (1)
بفتح الدال – علي بن احلسن بن أيب عيسى موسى بن ميسرة أبو احلسن اهلاليل اخلرساين الداراجبردي( 4)

، وسكون الراء وكسر الدال املهملتني، هذه والراء املهملتني، وسكون الباء املنقوط  بواحدة، وكسر اجليم
 . -..الّنسب  إىل داراجبرد، وهي بلدة من بالد فارس

  (.د) (.هة267ت. )ثق 
 (.  2/48)، والتقريب(2/285)األنساب

 . عبد اهلل بن الوليد بن ميمون أبو حممد الكو  املعروف بالعدين( 5)
   (.خت،د،ت،س)".رمبا أخطأ: "وزاد ابن حجر، "صدوق: "وابن حجر الذهيباحلافظان قال 
 (. 1/418)، والتقريب(1/162)املغإ

 . سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد اهلل الكو ( 6)
  (.ع) (.هة161ت. )فقيه عابد إمام حج ، من رؤوس الطبق  السابع ، وكان رمبا دلسثق  حافظ 

 (. 1/182)التقريب
 . موىل لشريح القاضي جعد بن ذكوان الكو ( 7)

 . وذكره ابن حبان   الثقات. خريا إاّل  ال أعلم: قال أمحد ملا سئل عنه
، واجلةرح  (6/152)، والثقات(1/148)، والعلل ومعرف  الرجال(6/147)الطبقات الكربى البن سعد

 (.  2/529)والتعديل
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 (. 2)"وعرفه أهل املسجد ،اٍتَقَفَخ( 1)هَقَفوَخ ،أيت شريح بشاهد زور فنزع عمامته" :قال
 شرحيا كان يوتى بشاهد الزور أّن  (4)عن أيب حصني( 1)سفيانثنا  بإسنادهو -55

  .(5)نا شهادة هذاْفيَّفيقول إنا قد َز ،وسوقه ،فيطوف به   أهل مسجده
 . باب من قال ليس للقاضي أن يقضي بعلمه

ثنةا  ، دسفيان بن حممثنا ، يأبو نصر العراقثنا ، ألصبهايناإبراهيم أخربنا أبو بكر حممد بن  -56
 ( 7)عةن ابةن أيب ذئةب   ( 6)سةفيان ثنةا  ، دعبةد اهلل بةن الولية   ثنةا  ، نعلي بن احلسة 

 
                                                 

  ضربك الشيء بالدرة أو بشيء عريض :اخَلْفُق هخفق(1)
 (. 4/154)العني

 (. 18/142)السنن الكربى( 2)
 .   اإلسناد من مل أقف على ترمجته وهم أبو نصر العراقي وسفيان بن حممد، وباقي رجاله ثقات

كالمها من طريق اجلعد ( 4/558)، وابن أيب شيب (0/126)ولكن األثر صحيح قفد أخرجه عبد الرزاق 
 . بن ذكوان به مبثله

 (. 16/272)هو الثوري، انظر هتذيب الكمال( 1)
 . عثمان بن عاصم بن حصني األسدي الكو  -بفتح احلاء املهمل –أبو حصني ( 4)

  (.ع) (.هة157ت)ثق  ثبت سإ ورمبا دلس 
 (. 2/11)التقريب

 (. 18/142)السنن الكربى( 5)
 .      اإلسناد من مل أقف على ترمجته وهم أبو نصر العراقي وسفيان بن حممد، وباقي رجاله ثقات

ا سفيان عن أيب حصةني عةن   قال ثنا وكيع، ثن( 4/558)ولكن األثر صحيح فقد أخرجه ابن أيب شيب 
 . شريح به مبثله

 (.. 16/272)الثوري، انظر هتذيب الكمال( 6)
 . حممد بن عبد الرمحن بن املغرية بن احلارث بن أيب ذئب أبو احلارث القرشي العامري املدين( 7)

  (.ع) (.هة150ت. )ثق  فقيه فاضل
                                                                                                                                       = 
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لو وجدت رجال على حد من حدود " :قال أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه :قال( 1)عن الزهري

 . (2)"يكون معي غرييحّتى  ومل أدع له حدا ،اهلل مل أحده أنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  2/194)التقريب
بن عبد اهلل بن احلارث بن زهرة بن كالب أبةو   حممد بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شهاب( 1)

 . بكر الزهري القرشي
  (.ع) (.هة125ت. )متفق على جاللته وإتقانه وهو من رؤوس الطب  الرابع  الفقيه احلافظ

 (. 2/216)التقريب

 (. 18/144)السنن الكربى( 2)
 . وإسناده ضعيف، لالنقطاع بني الزهري وأيب بكر الصديق فإنه مل يدركه

أخرجه أمحد بسةند  ": قال احلافظ   التلخيص. واألثر مل أقف عليه مسندا    غري السنن الكربى للبيهقي
 . "ا فيه انقطاعأّن إاّل  صحيح

 (. 4/197)، والتلخيص احلبري(169ص)جامع التحصيل
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عن عمر بن اخلطاب قال لعبد الرمحن ( 1)عن عكرم ( 2)عن عبد الكرمي( 1)سفيانثنا قال و -57
أرى " :قةال  ؟أو زنةا  ،أو سةرق  ،رجال قتلّن أ أريت لو رأيت" :بن عوف رضي اهلل عنهما

 . (4)"أصبت" :قال "شهادتك شهادة رجل من املسلمني
 
 

                                                 

 (.  16/272)هو الثوري، انظر هتذيب الكمال( 1)
اد املعجمتني، نسب  باخلاء والض–موىل بإ أمي  وهو اخُلضري  عبد الكرمي بن مالك أبو سعيد اجلزري( 2)

 . -إىل قري  من اليمام 
  (.ع) (.هة127ت. )ثق 

 (. 1/470)التقريب

 . أصله بربري عكرم  بن عبد اهلل موىل ابن عباس( 1)
  (.ع) (.هة187ت. )ثق  ثبت عامل بالتفسري مل يثبت تكذيبه عن ابن عمر وال يثبت عنه بدع 

 (. 2/15)ريبالتق

 (. 18/144)السنن الكربى( 4)
فإن عكرم  تو  . إسناده ضعيف؛ لالنقطاع بني عكرم  وعمر فإنه مل يدركه كما نص على ذلك احلافظ

  .هة وله مثانون سن  فيكون ولد بعد وفاة عمر بسنتني185سن  
، (28/219)ب الكمال، وهتذي(1/251)، ومولد العلماء ووفياهتم(150ص)انظر املراسيل البن أيب حامت

 (.11/159)، وفتح الباري(212ص)، وحتف  التحصيل(219ص)وجامع التحصيل
، وابةن أيب  (0/248)وذكره، وعبد الرزاق ..وقال عكرم  قال عمر : وعلقه البخاري   صحيحه قال

 . كالمها من طريق عكرم  به( 5/558)شيب 
ومن ذكره عنه ألّنه مل يدرك عبد الرمحن فضةال   ،وهذا الّسند منقطع بني عكرم ": قال احلافظ   الفتح

م صحيح فيجب تقييةد  عن عمر وهذا من املواضع اليت ينبه عليها من يغتر بتعميم قوهلم إّن التعليق اجلاز
 . وكذلك أشار إىل انقطاعه   تغليق التعليق. "ىل من علق عنه ويبقى النظر فيما فوق ذلكإذلك بأن يزاد 

 (.  5/290)تغليق التعليق، و(159-11)فتح الباري
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ال أكون أنا أول ": عن علي رضي اهلل عنه قال( 1)عن أبيه( 2)عن جعفر( 1)سفيانثنا قال و -50
 (. 4)"األربع 

 ،عن رجل كانت عنده شةهادة  شعيبمسعت ال( 6)ابن شربم ، حدثإ (5)سفيانثنا قال و -59
 . (7)"وأنا أشهد لك ،ائت األمري" :فقال أيت شريح   ذلك فقال ،فُجعل قاضيا

                                                 

 (. 16/272)هو الثوري، انظر هتذيب الكمال(1)

 . جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب اهلامشي أبو عبد اهلل املعروف بالصادق( 2)
: غري واحد من أهل العلم منهم ابن معني، وأبو حامت، والشافعي، وابن عدي، والذهيب، قال ابن القطةان  وثقه

 (. 4بخ،م،(. )هة140ت.)"صدوق فقيه إمام": ، وقال احلافظ"  نفسي منه شيء، جمالد أحّب أي منه"
 (. 1/116)، والتقريب(1/114)، واملغإ(1/66)، وتذكرة احلفاظ(68ص)من تكّلم فيه

 . حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب أبو جعفر الباقر( 1)
  (.ع) (.تو    بضع عشر ومائ . )ثق  فاضل
 (. 2/281)التقريب

 (. 18/144)السنن الكربى( 4)
حلسني وبني جده األعلى علي بن أيب طالب رضةي اهلل  إسناده ضعيف، لالنقطاع بني حممد بن علي بن ا

 . عنه
 (. 266ص)، وجامع التحصيل(106-105ص)املراسيل

 كالمها عن جعفر بن حممد به مبثله، ( 5/545)، وابن أيب شيب (7/117)وأخرجه عبد الرزاق 

 (.  16/272)هو الثوري، انظر هتذيب الكمال(5)

بن الطفيل بن حسان أبو شةربم    -بضم املعجم ، وسكون املوحدة وضم الراء– عبد اهلل بن شربم ( 6)
 . الضيب الكو  القاضي

  (.خت،م،د،س،ق) (.هة144ت. )ثق  فقيه
 (. 1/199)التقريب

 (. 18/144)السنن الكربى( 7)
 . أبو نصر العراقي وسفيان بن حممد، وباقي رجاله ثقات وهم إسناده من مل أقف على ترمجته،  

 . عن ابن عيين  عن ابن شربم  عن الشعيب به مبثله( 0/141)واألثر صحيح أخرجه عبد الرزاق 
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  .هذه اآلثار منقطع  غري أثر شريح
حممةد بةن عبةد    ثنا ، (1)أبو عبد اهلل بن يعقوب، ابنا قأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحا -68

القضةاء  " :قال شةريح  :قال عن أيب َحِصني( 4)مسعرابنا ، (1)جعفر بن عونابنا ، (2)بالوها
  .(6)"فادفع اجلمر عنك بعودين ،(5)مجر

                                                 

 . أبو عبد اهلل حممد بن يعقوب بن يوسف الشيباين النيسابوري ابن األخرم ويعرف بابن الكرماين( 1)
كان صدر أهل احلديث ببلدنا بعد ابن الشرقي حيفظ، ويفهم وصّنف كتةاب املسةتخرج   : "قال احلاكم

وكان أبو عبد اهلل أحنى الّناس ما أخذ عليه حلن قط، وله كالم .. على الصحيحني، وصّنف املسند الكبري
 (. 144ت". )اإلمام احلافظ املتقن احلج ": ، وقال الذهيب.. "علل والرجالحسن   ال

 (. 15/466)، والسري(125ص)التقييد

الّنسب  إىل  بفتح الفاء، وتشديد الراء املفتوح ، هذه– حممد بن عبد الوهاب بن حبيب أبو أمحد الفراء( 2)
 . العبدي النيسابوري -..خياط  الفرو وبيعه

  (.س) .ثق  عارف
 (. 2/196)، والتقريب(1/414)األنساب

 . جعفر بن عون بن عمرو بن ُحريب املخزومي( 1)
  (.ع) (.هة287أو6ت. )صدوق
 (. 1/115)التقريب

 . بن ظهري أبو سلم  اهلاليل الكو  -بكسر أوله وختفيف ثاني – ر بن ِكدامَعْسِم( 4)
  (.ع) (.هة155أو1ت. )ثق  ثبت فاضل

 (.  2/249)التقريب

ء مجر فادفع اجلمر عنةك  و  حديث شريح إّنما القضا: اجَلْمر مجع َجْمَرة من النار، وقال أبو عبيد (5)
بعودين أراد بالعودين  الشاهدين يريد أتق الّنار هبما واجعلهما جنتك كما يدفع املصطلى اجلمةر عةن   

  .مكانه بعود أو غريه لئال حيترق
 (.  46ص)، وخمتار الصحاح(1/117)النهاي 

 (. 18/144)السنن الكربى( 6)
 . إسناده حسن

                                                                                                                                       = 
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 . باب القاضي ال حيكم لنفسه
أمحةد بةن   ثنا ، (1)فارأبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الص، ابنا ظأخربنا أبو عبد اهلل احلاف -61

( 4)وأيب( 1)كان بني عمر" :قال مسعت الشعيب رعن سّيا  شعب، ابنا دعلي بن اجلعثنا ، (2)مهران
 .فجعال بينهما زيد بن ثابةت  ،"اجعل بيإ وبينك رجال" :فقال عمر ،رضي اهلل عنهما خصوم 

فلما  :قال "يته يؤتى احلكمو  ب ،أتيناك لتحكم بيننا" :فقال عمر رضي اهلل عنه :قال ،فأتوه :قال
ر جرت   حكمك أجلسإ ْول َجهذا أّو" :فقال :دخلوا عليه أجلس معه على صدر فراشه قال

فإن شةئت   ،اليمني على أمري املؤمنني" :قال زيد ألُُيب .ا عليه القّص فقصَّ :قال "لساوخصمي جم
ال حّتةى   مث أقسم له ال يدرك باب القضاء ،فأقسم عمر رضي اهلل عنه على ذلك :قال ."أعفيته

  .(5)"يكون يل عندك على أحد فضيل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كالمها مةن طريةق   ( 2/209)، ووكيع   أخبار القضاة(4/542)واألثر صحيح أخرجه ابن أيب شيب  
 . وكيع عن مسعر عن أيب حصني عن شريح به

 . يعإ بشاهدين: بعودين: وفيهما زيادة

 . أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن أمحد األصبهاين الصفار (1)
، وكان كتب خبطه مسند أمحد بةن حنبةل إىل   ..حمدث عصره خبرسان كان جماب الدعوة: "حلاكمقال ا

: وقةال السةبكي  ". الشيخ اإلمام احملدث القدوة": ، وقال الذهيب.. "آخره مساعه من عبد  اهلل بن أمحد
 (. هة119ت.. " )احملدث الّرجل الصاحل"

  (. 1/116)، والوا  بالوفيات(1/170)بكي، وطبقات ابن الس(15/417)، والسري(1/280)األنساب

 . أمحد بن مهران بن خالد بن املنذر بن القطان أبو جعفر األصبهاين( 2)
". عتمد عليةه شيخ مهداين ال ي": ، وذكره ابن حبان   الثقات، وقال الذهيب"صدوق: "قال ابن أيب حامت

 (. هة200أو6ت)
 (. 1/115)، واللسان(1/185)، وامليزان(52و0/40)، والثقات(2/76)واجلرح والتعديل

 . عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه( 1)

 . هو أيب بن كعب رضي اهلل عنه( 4)

 ( 18/144)السنن الكربى( 5)
                                                                                                                                       = 
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 . باب ما جاء يف التحكيم
أبو بكر حممد بن ، ابنا ببغداد( 1)[رزازال]ن حممد بن داود أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد ب -62

( 4)عن عامر( 1)يعلى بن عبيد عن إمساعيلثنا ، (2)حممد بن اجلهم السمريثنا ، يعبد اهلل الشافع
بةيإ  " :فقال عمر رضي اهلل عنه ،كان بني عمر وُأيب رضي اهلل عنهما خصوم    حائط" :قال

ففةتح   ،فعرف زيد صةوته  ،فضرب عمر رضي اهلل عنه الباب ،فانطلقا ،"وبينك زيد بن ثابت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  هإسناده ضعيف، لالنقطاع بني الشعيب وعمر رضي اهلل عنه فإنه مل يدرك
 (.284ص)، وجامع التحصيل(14/18)هتذيب الكمال

 (. 15ح)واألثر تقدم خترجيه  
 ". البزاز"من ط، وص، ومصادر الترمج ، و  األصل ( 1)

بفتح الراء –الرّزاز  هو أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن داود بن موسى بن بيان املعروف بابن طيب
وتشديد الزاي املفتوح  واأللف بني الزايني املعجمتني، هذه الّنسب  إىل الرّز وهو األرز، وهو اسم ملن يبيع 

 . -..األرز
 (. هة419ت.." )صدوق: "وقال الذهيب". إىل الصدق ما هو: "قال اخلطيب
 (. 5/119)، وامليزان(17/169)، والسري(185-2/184)اب، واألنس(11/118)تاريخ بغداد

بكسر السني املهمل ، وتشديد امليم املفتوح ، و  آخرها الراء، هذه الّنسب  – حممد بن اجلهم السمري( 2)
 . أبو عبد اهلل الكاتب -.إىل ِسمَّر بلد من أعمال كسكر وهو بني واسط والبصرة

 . لدارقطإوثقه ا
 (.  5/118)، واللسان(11/161)، والسري(1/55)، واألنساب(2/161)تاريخ بغداد

بفتح األلف، وسكون احلاء املهمل ، وفتح امليم، و  آخرها السةني  – إمساعيل بن أيب خالد األمحسي( 1)
 . موالهم البجلي -..يل  نزلوا الكوف املهمل ، هذه الّنسب  إىل أمحس وهي طائف  من جب

  (.ع) (.هة146ت. )ثق  ثبت
 (. 1/08)، والتقريب(1/65)األنساب

 (. 1/78)هو ابن شراحيل الشعيب، انظر هتذيب الكمال( 4)



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 182 

وذكر (. 1)"  بيته يؤتى احلكم" :فقال ،"أتيكحّتى  يا أمري املؤمنني أال بعثت إيّل": فقال ،الباب
 . احلديث

                                                 

 ( 18/145)السنن الكربى( 1)
 .  إسناده ضعيف، لالنقطاع بني الشعيب وعمر رضي اهلل عنه فإنه مل يدركه

 (. 284ص)، وجامع التحصيل(14/18)هتذيب الكمال
 (. 15ح)واألثر تقد خترجيه  
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 . كتاب الشهادات
 . باب األمر باإلشهاد

 . (1)چ ى  ى  ائچ ؤه ثناقال اهلل جل 
شهاد عند الذي يشبه واهلل أعلم وإياه أسأل التوفيق أن يكون أمره باإل :قال الشافعي رضي اهلل عنه
والةدين   ،واحتج بقوله تعاىل   آي  الدين ،(2)[ماتح]بالشهادة ال  ظالبيع دالل  على ما فيه احل

ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٻ  ٻ   چ  :لمث قا چ ڀچ بايع ت

أباح ترك  مث ،فلما أمر إذا مل جيدوا كاتبا بالرهن ،(1)چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ
 . (4)واهلل أعلم ،من تركه يالفرضا منه يعص احلظاألمر األول دالل  على أّن  علىدّل  الرهن
ثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ال قاأخربنا أبو عبد اهلل احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو  -61

 ( 7)عةةن داود( 6)عةةن وهيةةب ( 5)عفةةانثنةةا ، بةةن مةةرزوق إبةةراهيم 
 

                                                 

 (. 202)سورة البقرة اآلي ( 1)

 . بالثاء". حثما"، و  األصل (1/00)من ط، وص، ومن األم( 2)

 (. 201)سورة البقرة اآلي  (1)

 (. 1/00)األم( 4)

 (. 11/165)هو عّفان بن مسلم، انظر هتذيب الكمال( 5)
 . بن خالد بن عجالن أبو بكر الباهلي موالهم البصري -بالتصغري-ُوهْيب ( 6)

  (.ع) (.هة165ت. )ثق  ثبت لكّنه تغّير قليال بأخرة
 (.  497ص)، امللحق األول من الكواكب النريات(2/145)التقريب

بضم القاف، وفتح الشني املعجم ، وسكون اليةاء  – مد الُقشرييداود بن أيب هند أبو بكر أو أبو حم( 7)
 . موالهم البصري -..املنقوط  من حتتها باثنتني، و  آخرها الراء، هذه الّنسب  إىل بإ ُقشري

  (.4خت،م،) (.هة148ت. )ثق  متقن كان يهم بآخره
 (. 1/211)، والتقريب(4/56)األنساب
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وإن ائتمنتةه   ،إن أشهدت فحزم": قال چ ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ   هذه اآلي  ( 1)عن عامر
 . (2)"ففي حل وسعٍ 

ڀ  چ وإن شاء مل يشهد أال تسمع إىل قوله  ،إن شاء أشهد" :أنه قالوروينا عن احلسن البصري 

 . (1)" چ ڀ  ٺ  ٺ
 ،صلى اهلل عليه وسلم أنه بايع أعرابيا   فةرس الّنيب  وقد حفظ عن" :قال الشافعي رضي اهلل عنه

  .(4)"ومل يكن بينهما بين  ،فجحد األعرايب بأمر بعض املنافقني

                                                 

 (. 0/461)هو الشعيب، انظر هتذيب الكمال( 1)

 (. 18/145)السنن الكربى( 2)
 . وإسناده صحيح

 . ، قال ثإ يعقوب، ثنا ابن علي  عن داود عن الشعيب به(1/110)وأخرجه الطربي   تفسريه

وفيه الرَّبيةع  . بصري بهمن طريق الربيع بن صبيح عن احلسن ال( 1/114)أخرجه الطربي   تفسريه( 1)
صدوق ": بن َصِبيح وهو خمتلف فيه فمن أهل العلم من ضعفه ومنهم من يرى أن ال بأس به، قال احلافظ

احلديث مل يكن إاّل أّن ": ومثله ال يقبل منه التفرد كما نص على ذلك ابن حبان حيث قال. "سيء احلفظ
فةال يعجةبإ    ،حديثه املناكري من حيث ال يشعرفكان يهم فيما يروي كثريا حّتى وقع    ،من صناعته

 .  "وفيما يوافق الثقات فإن اعترب به معترب مل أر بذلك بأسا ،االحتجاج به إذا انفرد
 (.  1/241)، والتقريب(1/64)، وامليزان(1/296)اتروحني

 (. 64)  رقم -إن شاء اهلل-وسيأيت ختريج احلديث املشار إليه (. 1/00)األم( 4)
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وحممةد  ( 2)بن أيب طالبإبراهيم ثنا ، (1)األستاذ أبو الوليد، ابنا فظأخربنا أبو عبد اهلل احلا -64
 ، (4)عبةةةدة بةةةن عبةةةد اهلل اخلزاعةةةي ثنةةةا قةةةاال ( 1)بةةةن إسةةةحاق

                                                 

بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عْنبس  بةن   بو الوليد حسان بن حممد بن أمحد بن هارون بن حسانأ( 1)
بفتح القاف، وسكون الزاي، والياء املنقوط  باثنتني من حتتةها، و  آخرهةا   –سعيد بن العاص القزويإ 

 . األموي النيسابوري الشافعي -..الّنسب  إىل َقْزوين وهي إحدى املدائن املعروف  بأصبهان النون، هذه
: ، قةال الةذهيب  .."هو إمام أهل احلديث خبرسان، وأزهد من رأيت من العلماء وأعبدهم: "قال احلاكم

.. " حد أئم  الدنيااإلمام اجلليل أ: "، وقال السبكي.. "الفقيه اإلمام األوحد، احلافظ املفيت شيخ خرسان"
 (. هة144ت)

، شةةذرات (1/226)، وطبقةةات ابةةن السةةبكي(2/547)، وهتةةذيب األمسةةاء(4/58)األنسةةاب
 (. 2/108)الذهب

 . بن أيب طالب حممد بن نوح بن عبد اهلل أبو إسحاق النيسابوري املزكي إبراهيم( 2)
: قال عبداهلل بن سعد."إمام عصره بنيسابور   معرف  احلديث والرجال مجع الشيوخ والعلل": قال احلاكم

اإلمام احلافظ اتود الزاهد شيخ : "وقال الذهيب ."ى مثل نفسهأبن أيب طالب وال ر إبراهيمما رأيت مثل "
 (. هة295ت". )ثق : "، وقال السيوطي"نيسابور وإمام احملدثني   زمانه

 (. 181ص)، وطبقات احلفاظ(6/120)، والوا  بالوفيات(11/547)السري

حممد بن إسحاق بن خزمي  بن املغرية بن صاحل بن بكر أبو بكر السلمي النيسابوري املعروف بإمةام  ( 1)
 . األئم 

احلافظ احلج  الفقيه شةيخ اإلسةالم إمةام    ": ، وقال الذهيب.. "وهو الثق  الصدوق: "قال ابن أيب حامت
". وعإ   حداثته باحلديث والفقه حّتى صار يضرب بةه املثةل   سةع  العلةم واإلتقةان      ،..األئم 

 (. هة111ت)
 (. 14/165)، والسري(2/728)، وتذكرة احلفاظ(16ص)، والتقييد(7/196)اجلرح والتعديل

بضم اخلاء املعجم ، وفتح الزاي، و  آخرهةا العةني   – عبدة بن عبد اهلل الصفار أبو سهل اخلزاعي( 4)
 . البصري الكو  األصل -..املهمل ، هذه الّنسب  إىل خزاع 

 (. 4خ،(.)هة250ت. )ثق 
 (.  1/498)، والتقريب(2/154)األنساب
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عمةارة  ، حدثإ (2)ن ثابتبحممد بن زرارة بن عبد اهلل بن خزمي  ، حدثإ (1)زيد بن احلبابثنا 
بتاع من سواء بةن  اى اهلل عليه وسلم رسول اهلل صلأّن  (4)عن أبيه خزمي  بن ثابت( 1)بن خزمي 

فقال له رسول صلى اهلل عليةه   ،رضي اهلل عنه فشهد له خزمي  بن ثابت ،احلارث فرسا فجحده
ولكن صدقتك مبةا   ،صدقت يا رسول اهلل :قال ".عهما محلك على الشهادة ومل تكن م: "وسلم

                                                 

بضم العةني املهملة ، وسةكون    – أبو احلسن الُعْكلي -بضم املهمل  وموحدتني–زيد بن احُلباب ( 1)
 .  أصله من خرسان وكان بالكوف -..وهو بطن من متيم" ُعْكل"الكاف، وكسر الالم، هذه الّنسب  إىل 

: ، وقد وثقه ابن معني مرة، وابن املديإ، وقال أبةو حةامت  "أحاديثه عن الثوري مقلوب " :قال ابن معني
زيد من أثبات الكوفيني ال ": ، قال ابن عدي"صدوق كثري اخلطأ": ، وقال أمحد"صاحل احلديث صدوق"

العابد الثق  : "الذهيبقال و ،"وله أحاديث تستغرب عن سفيان الثوري من جه  إسنادها ،يشك   صدقه
  (.4م،) (.هة281ت". )صدوق خيطئ   حديث الثوري: "، وقال احلافظ"صدوق جوال

، (1/140)، وامليةةزان(1/168)، واألنسةةاب(1/289)، والكامةةل(1/561)اجلةةرح والتعةةديل
 (. 1/267)والتقريب

 . حممد بن زرارة بن عبد اهلل بن خزمي  بن ثابت( 2)
 . ذكره البخاري   التاريخ الكبري، وذكره ابن حبان   الثقات

 (. 7/414)، والثقات(1/06)التاريخ الكبري
 . عمارة بن خزمي  بن ثابت أبو عبد اهلل أو أبو حممد األنصاري األوسي املدين( 1)

  (.4) (.هة185ت. )ثق 
 (. 2/55)التقريب

بفتح اخلاء املنقوطة  بواحةدة،   – خزمي  بن ثابت بن الفاكه بن ثعلب  أبو عمارة األنصاري اخَلْطمي( 4)
املدين ذو الشهادتني مةن   -...امليم، هذه الّنسب  إىل بطن من األنصار وسكون الطاء املهمل ، و  آخرها

  (.م،بخ) (.هة17ت)كبار الصحاب  رضي اهلل عنه 
 (. 1/228)، والتقريب(2/270)، واإلصاب (2/178)، األنساب(2/440)االستيعاب
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من شهد له خزمية أو شهد عليهه خزميهة فههو    " :فقال .حقاإاّل  ك ال تقولوعرفت أّن ،قلت
 . (1)"حسبه

                                                 

 (. 18/146)السنن الكربى( 1)
: قال الذهيب   املهةذب . ابن حبان له   الثقات على ذكرإاّل  فيه حممد بن زرارة مل أقفمنكر؛ إسناده 

 .   "وحممد بن زرارة ال يعرف مل أره   الضعفاء"
ومع ذلك خالف الزهري   رواي  هذا احلديث فقد رواه الزهري عن عمارة بن خزمي  أّن عمه حّدث به 

-وز له أن حيكم بهباب إذا علم احلاكم صدق الشاهد الواحد؛ جي–كتاب األقضي  )كما أخرجه أبو داود
، (4647ح)-باب التسةهيل   تةرك اإلشةهاد علةى البيةع     –كتاب البيوع )، والنسائي(1687ح)

، (4/116)، وابن أيب عاصم   اآلحاد واملثاين(4/170)، وابن سعد(2/21)، واحلاكم(5/215)وأمحد
  ، والبيهقةي  (22/179)، والطةرباين   الكةبري  (4/146)والطحاوي   شةرح معةاين اآلثةار   

 . ، كلهم من طريق الزهري به(18/145)السنن
 : واحلديث حديث صحيح صّححه غري واحد من أهل العلم منهم

هذا حديث صحيح اإلسناد ورجاله باتفاق الشيخني ثقات ومل خيرجاه، وعمارة بن خزمي  ": قال احلاكم
قلةت مةع نكارتةه    ": هذبووافقه الذهيب   التلخيص، وقال   امل ،"..مسع هذا احلديث من أبيه أيضا 

فروى أبو داود والنسائي من حديث الزهري عن عمارة بن خزمي  بةن  ": وقال ابن كثري. "إسناده نظيف
 .  "وإسناده صحيح حج ..ثابت عن عمه

ولكن قةال  . "وهو جمهول ،ألّنه راجع إىل عمارة بن خزمي  ؛خرب ال يصّحهذا ": ومع هذا قال ابن حزم
 . "قال إّنه جمهول ال يدري من هو ى  احمللبن حزم اوغفل ": احلافظ
 (.7/164)، هتذيب التهذيب(9/128)د، وجممع الزوائ(298ص)، وحتف  الطالب(0/147)واحمللى

، (2/22)، واحلةاكم (4/07)، والطرباين   الكةبري (4/115)وأخرجه ابن أيب عاصم   اآلحاد واملثاين
 . ن عمارة بن خزمي  عن أبيه بهكلهم من طريق زيد بن احلباب عن حممد بن زرارة ع

وحكم األلباين على هذه الطريق بالنكارة ألن حممد بن زرارة مل يوثقه غري ابن حبةان فهةو   عةداد    
 . اتهولني فيكون احلديث ضعيفا  والضعيف إذا خالف الثق  تكون روايته منكرة

 (. 5717ح)السلسل  الضعيف 
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 (. 1)"مل يبايع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بال بين  فلو كان حتما" :قال الشافعي رضي اهلل عنه
 عمةه أّن  من طريق عمارة بن خزمية  ( 2)بو داود والنسائيقلت حديث خزمي  بن ثابت رواه أ

 صلى اهلل عليه وسلم فذكراه دون قوله وعرفت أنك ال تقولالّنيب  ه قال وكان من أصحابحّدث
  .ومل يسم البائع   طريق أيب داود وال النسائي ،حقا إىل آخرهإاّل 

 . شهادختيار يف اإلباب اال
أبو املثىن معاذ بةن  ثنا ، (1)علي بن محشاذ العدلثنا ، افظأخربنا حممد بن عبد اهلل احل -65

 ، (5)أيبثنةةةا ، (4)العنةةةربي بةةةن معةةةاذ  املةةةثىن بةةةن معةةةاذ  
 

                                                 

 (. 1/00)األم( 1)

 . م عند ختريج احلديثهو طريقهما املتقد( 2)

 .علي بن محشاذ بن سختوي  بن نصر أبو احلسن النيسابوري العدل( 1)
قرظه احلاكم ": وقال الذهيب.. ما رأيت من مشاخينا أثبت   الرواي  والتصنيف منه: قال أبو أمحد احلاكم

 (. هة110ت.." )الثق  احلافظ اإلمام شيخ نيسابور: "، وقال أيضا ..."ظيمهوبالغ   تع
 (.  1/179)، وطبقات ابن السبكي(15/190)، والسري(1/055)تذكرة احلفاظ

 املهمل ، وسكون النون، وفةتح البةاء   بفتح العني– أبو املثىن معاذ بن املثىن بن معاذ بن معاذ العنربي( 4)
وهم مجاع  من متيم ينسةبون إىل  " َبْلعنرب"وخيفف، فيقال هلم " بإ العنرب"املوحدة، والراء، هذه الّنسب  إىل 

 . أبو املثىن البصري -..بإ العنرب بن عمرو بن متيم
 (. هة200ت. )وثقه اخلطيب والذهيب

 (. 11/527)، والسري(1/172)، واألنساب(11/116)تاريخ بغداد

 . أخو عبيد اهلل املثىن بن معاذ بن معاذ العنربي( 5)
  (.م) (.هة200ت. )ثق 

 (. 2/216)التقريب
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صةلى  الّنيب  عن أيب موسى عن( 1)عن الشعيب عن أيب ُبردة( 2)شعب  عن فراسثنا ، (1)أيبثنا 
امرأة سيئة اخللق ثالثة يدعون اهلل فال يستجاب هلم رجل كانت حتته : "اهلل عليه وسلم قال

وقد  ،ورجل آتى سفيها ماله ،ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه ،فلم يطلقها
   .(5)(4)"چڭ  ڭ  ڭ   ۇچ  قال اهلل عز وجل

                                                 

 . معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنربي أبو املثىن البصري القاضي( 1)
  (.ع) (.هة196ت. )ثق  متقن
 (. 2/261)التقريب

بفتح اخلاء املعجم ، والةراء بعةد   – بن حيىي أبو حيىي اهلمداين اخلار  -بكسر أوله ومبهمل –فراس ( 2)
 . الكو  -..وهو بطن من مهدان نزل الكوف األلف، و  آخرها فاء، هذه الّنسب  إىل خارف 

  (.ع) (.هة129ت. )"صدوق رمبا وهم": وثقه أمحد، وابن معني، والنسائي وغريهم، وقال احلافظ
 (. 2/114)، والتقريب(5/415)، وامليزان(2/119)األنساب

 . عامر وقيل احلارث، قيل امسه أبو بردة بن أيب موسى األشعري( 1)
  (.ع) (.هة184ت. )ثق 

 (. 2/482)التقريب

 (. 5)سورة الّنساء اآلي ( 4)

 (. 18/146)السنن الكربى( 5)
 . إسناده صحيح

واحلديث اختلف فيه على شعب    رفعه ووقفه، فرواه عن شعب  به موقوفا  مجهور أصحابه أخرجه كذلك 
، عن حيىي بن سعيد كالمها عن (1/559)ر وابن أيب شيب ، عن حممد بن جعف(4/246)الطربي   تفسريه

 . شعب  عن فراس عن الشعيب عن أيب بردة عن أيب موسى به موقوفا 
، ومةن طريقةه البيهقةي      (2/111)وخالفهما   ذلك معاذ بن معاذ العنربي كما عنةد احلةاكم  

ن عمرو بن حكةام  ع( 6/157)، والطحاوي   مشكل اآلثار(6/249)، و  الشعب(18/146)السنن
 . الواسطي كلهم عن شعب  به مرفوعا  إبراهيم، عن داود بن (91ص)وأبو نعيم   مسانيد أيب حيىي فراس

                                                                                                                                       = 
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أبةو  ثنا ، (2)يونس بن حبيبثنا ، (1)عبد اهلل بن جعفرا ابن، (1)أبو بكر بن فورك أخربنا -66
( 6)[عن ابن عبةاس ]( 5)عن يوسف بن مهران( 4)محاد بن سلم  عن علي بن زيدثنا ، (1)داود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لتوقيةف   ،هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه: "قال احلاكم بعد ما أور احلديث مرفوعا 
يث شعب  هبذا اإلسةناد ثالثة    وإّنما أمجعوا على سند حد ،أصحاب شعب  هذا احلديث على أيب موسى

 ". مجيعا على إخراجه وقد اتفقا يؤتون أجرهم مرتني
 ". ألن اجلمهور رووه عن شعب  موقوفا ، ورفعه معاذ بن معاذ عنه": وقال الذهيب

فاحتملنا هذا احلديث عن عمرو بن حكام وإن كةانوا  : "وقال الطحاوي عقب خترجيه للحديث مرفوعا 
يقولونه فيها إذ كان معاذ بن معاذ العنربي قد حّدث به عن شعب  كما حّدث به هو يقولون   روايته ما 

 ". عنه
 .  وعمرو بن حكام هذا ضعيف ضعفه أمحد، وعلي بن املديإ، والبخاري، والعقيلي

 إبةراهيم قد تابع معاذ بن معاذ   روايتةه داود بةن   : وقال األلباين بعدما حكم على املرفوع بالصح 
و ثق  كما عند أيب نعيم   مسانيد أيب حيىي فراس، وأّنه تابعه أيضا  عثمان بن عمر كما عند الواسطي وه

فالسند ظاهره الصح  لكن قد يعله توقيف أصحاب : "وقال.. الديلمي، وأّنه تابعه أيضا  الصلت بن هبرام 
 ". أنه مل ينفرد به معاذ بن معاذ بل تابعه من سبق ذكرهمإاّل  شعب  له
والسلسةل   (. 6/227)، واجلةرح والتعةديل  (1266)، وضةعفاء العقيلةي  (5/187)العتدالميزان ا

 (. 1085ح)الصحيح 
أنه خالف حممد بن جعفر املعروف بغندر أثبت الّناس حلةديث  إاّل  ومعاذ بن معاذ العنربي وإن كان ثق 

أّن معةاذ بةن   إاّل  ".إذا اختلف الّناس   حديث شعب  فكتاب غندر حكم بينهم: "شعب  قال ابن املبارك
وهلذا حكم بعضهم على صةّح   . معاذ مل ينفرد بروايته له مرفوعا  فقد تابعه عليه غريه كما سبق ذكرهم

 . الرواي  املرفوع  واملوقوف 
 (. 25/0)، وهتذيب الكمال(7/221)و(1/271)اجلرح والتعديل: انظر

 . أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك األصبهاين املتكلم( 1)
، ..اإلمام العاّلم  الصاحل شيخ املةتكلمني ": قال الذهيب". كان قارئا  للقرآن حسن السرية: "قال السمعاين

 (. هة486ت". )كان رجال صاحلا : "وقال الصفدي". وكان أشعريا  رأسا    فن الكالم
 (.  2/144)، والوا  بالوفيات(4/127)لسبكي، وطبقات ابن ا(17/215)السري
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ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ يف قول اهلل عز وجل : " قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :قال

اهلل تبهار   إّن  ه السهالم  أول من جحد آدم عليإّن  إىل آخر اآلية (7)چ پ   ڀ
ههذا ابنهك    :قال ؟من هذا ،يا رب :فقال ،فرأى رجال أزهر ساطعا نوره ،وتعاىل أراه ذريته

أن إاّل  ال :قهال  .زد يف عمره ،يا رب :قال .ستون سنة :قال ؟فما عمره ،يا رب :قال .داود
 :قال .فقد وهبت له أربعني سنة :قال آدم .ألف سنة :قال ؟وما عمري :قال .تزده من عمر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . عبد اهلل بن جعفر بن أمحد بن فارس أبو حممد األصبهاين( 1)
 (. هة146ت. )وثقه ابن مردويه وعبد اهلل بن أمحد السوَذْرجاين وابن نقط  والذهيب

 (.  2/172)، وشذرات الذهب(15/551)، والسري(114ص)التقييد

 . يونس بن حبيب بن عبد القادر بن عبد العزيز بن عمر بن قيس أبو بشر العجلي( 2)
 (. هة267ت).." احملدث احلج ": وقال الذهيب". كتبت عنه وهو ثق : "قال ابن أيب حامت
 (.   12/596)، والسري(400ص)، والتقييد(9/217)اجلرح والتعديل

 . أبو داود الطيالسي سليمان بن داود بن اجلارود البصري احلافظ الكبري صاحب املسند( 1)
  (.4خت،م،) (.هة284ت. )ديثثق  حافظ غلط   أحا

 (. 1/112)التقريب
أصةله حجةازي وهةو     علي بن زيد بن عبد اهلل بن زهري بن عبد اهلل بن ُجدعان التيمي البصري( 4)

 . ىل جدهاملعروف بعلي بن زيد بن جدعان ينسب إ
  (.4بخ،م،) (.هة111ت. )ضعيف
 . (2/41)التقريب

 . ابن جدعانإاّل  وليس هو يوسف بن ماهك ذاك ثق  وهذا مل يرو عنه يوسف بن مهران البصري( 5)
ذكره و ،"يكتب حديثه، ويذاكر به": ، وقال أبو حامت"ال يعرف": وثقه ابن سعد، وأبو زرع ، وقال أمحد

  (.بخ،ت)."لني احلديث": ابن حبان   الثقات، وقال احلافظ
 (. 2/192)، والتقريب(7/180)، وامليزان(9/229)، واجلرح والتعديل(7/222)طبقات ابن سعد

 .   ساقط من األصل وأثبته من مصادر التخريج والسنن الكربى للبيهقي (6)
 (. 202)سورة البقرة اآلي ( 7)
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إنه بقي  :وجاءته املالئكة قال ،فلما حضره املوت ،وأشهد عليه مالئكته ،وكتب اهلل عليه كتابا
 :القه  .ما وهبت ألحد شيئا :قال .إنه قد وهبته البنك داود :قالوا .من عمري أربعون سنة

 (. 1)"فأخرج اهلل الكتاب وشهد عليه مالئكته

                                                 

 (. 18/146)السنن الكربى (1)
 . علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيفإسناده ضعيف؛ فيه 

، و ابةن  (171، 290، 1/281)، واإلمةام أمحةد  (1/158)واحلديث أخرجه أبةو داود الطيالسةي  
، وابةن  (5/188)، وأبو يعلى(1/98)، وابن أيب عاصم   السن (7/266)، وابن أيب شيب (1/20)سعد

( 5/1558)، واألصةبهاين   العظمة   (12/214)  الكبري ، والطرباين(2958ح)أيب حامت   تفسريه
 . كلهم من طريق محاد بن سلم  عن علي بن زيد بن جدعان به مبثله

من طريق آخر عن ابن عّباس به و  إسناده عطي  العةو  وهةو   ( 9/114)وأخرجه الطربي   تفسريه
 . ضعيف

كتاب التفسري عن رسول اهلل صلى اهلل )وللحديث شاهد صحيح عن أيب هريرة أخرجه الترمذي   اجلامع
، (1/27)، وابن سةعد (6/61)، والنسائي   الكربى(1876ح)-باب ومن سورة األنعام–عليه وسلم 

، كلهم من طريق (5/1551)، واألصبهاين   العظم (18/147)، والبيهقي   السنن(2/155)واحلاكم
 . أيب هريرة به

 . فقه الذهيب وغريهموقد صّحح احلديث الترمذي، واحلاكم ووا
، والترمةذي    (2/090)وللحديث شاهد آخر عن عمر بن اخلطةاب أخرجةه مالةك   املوطةأ    

، وابةن  (1875ح)-باب ومن سورة األنعام–كتاب التفسري عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )اجلامع
بةن يسةار    ، كلهم من طريق مسلم(1/487)، والضياء   املختارة(1/08)، واحلاكم(14/17)حبان

 . وإسناده ضعيف لالنقطاع بني عمر ومسلم فإنه مل يلقه. اجلهإ عن عمر به
 (. 182ص)، وحتف  التحصيل(279ص)جامع التحصيل
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ثنةا  ، (1)بن إسحاق البغويإبراهيم ثنا ، أمحد بن ُعبيد، ابنا أخربنا علي بن أمحد بن عبدان -67
أنه قال   أوله ملةا  إاّل  محاد بن سلم  فذكر معىن هذا احلديثثنا ، أبو سلم  موسى بن إمساعيل

 ،وقال   آخره فأكمل آلدم ألةف سةن    ،اهلل عليه وسلم نزلت آي  الدين قال رسول اهلل صلى
 (. 2)وأكمل لداود مائ  سن 

  .(1)وغريهم ،واحلاكم ،والنسائي ،قلت له شاهد من حديث أيب هريرة رواه الترمذي
 . باب الشهادة يف الزنا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  چ ه ؤثنةا  قال اهلل جل 

 ( 4)چ پ
 

 . (5)چ ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳچ  :وقال

                                                 

 . البغدادي بن بشري بن عبد اهلل بن ديسم أبو إسحاق احلريب إبراهيمبن إسحاق بن  إبراهيم (1)
كان يقاس بأمحد بن حنبةل    : وقال إمام بارع   كّل علم صدوق إبراهيمو: قال أبو احلسن الدارقطإ

وكان : وقال اخلطيب. إمام مصنف عامل بكل شيء بارع   كّل علم صدوق: وقال زهده وعلمه وورعه
الفقه بصريا باألحكام حافظا للحديث مميزا لعلله قيما باألدب مجاعةا  إماما   العلم رأسا   الزهد عارفا ب

 . للغ  وصّنف كتبا كثرية
 (. 11/156)، السري(6/27)تاريخ بغداد

 (. 18/146)السنن الكربى( 2)
 .علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيفضعيف؛ فيه إسناده 

 .   واحلديث صحيح له شواهد تقدم خترجيه

 . قبله انظر ختريج احلديث( 1)

 (. 15)سورة الّنساء اآلي ( 4)

 (. 4)سورة النور اآلي ( 5)
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سةعيد بةن   ثنا ، أمحد بن جندة، ابنا أبو الفضل بن مخريويه، ابنا أخربنا أبو حازم احلافظ -60
أّن  (1)يبعن سعيد بن  املسة ( 2)عن حيىي بن سعيد (1)أبو شهاب عبد ربه بن نافعثنا ، منصور

فقتلةها   ،(5)[رجل]فإذا مع امرأته  ،دخل بيته (4)عن رجلعلّيا   ْلمعاوي  كتب إىل أيب موسى َس
أرضنا هذا لشيء ما هو بإّن  ما ذكرك هذه" :فقال علي رضي اهلل عنه ،أو قتله فسأله أبو موسى

أنا أبو حسن إن جةاء بأربعة    " :قال "معاوي    أن أسأل عنها كتب إيّل" :قال "عزمت عليك
  (. 6)"يقتل" :قال حيىي بن سعيد. "وإال أخذ برمته ،شهداء

                                                 

 (. 52ح)صدوق تقدم( 1)

 .  حيىي بن سعيد بن قيس بن عمرو أبو سعيد األنصاري املدين القاضي( 2)
  (.ع) (.هةأو بعدها144ت. )ثق  ثبت

 . طبع  دار الرشيد حتقيق حممد عوام (. 605ص)ريبالتق
 . سعيد بن املسّيب بن حزن بن أيب وهب بن عمرو بن عابد بن عمران بن خمزوم القرشي املخزومي( 1)

الكبار، من كبار الثاني ، أتفقوا على أّن مرسالته أصّح املراسيل، وقال ابةن  أحد العلماء األثبات، الفقهاء 
  (. ع) (.تو  بعد التسعني. )ال أعلم   التابعني أوسع علما  منه: املديإ

 (. 1/297)التقريب
 . امسه ابن خيربي كما عند مالك وعبد الرزاق وابن أيب شيب ( 4)
  ". رجال "من ط، وص، و  األصل ( 5)
 (. 18/147)السنن الكربى( 6)

 . إسناده حسن
، وعبد الرزاق (276ص)، ومن طريقه الشافعي   املسند(2/717)واألثر صحيح أخرجه مالك   املوطأ

 . ، كلهم من طريق حيىي بن سعيد به(5/449)، وابن أيب شيب (9/411)
إن مل يأت بأربعة   : فقال وقد ثبت عن علي أنه سئل عن رجل قتل رجال وجده مع امرأته": قال احلافظ

 . "شهداء وإال فليعط برمته قال الشافعي وهبذا ينفذ وال نعلم لعلي خمالفا 
 (.  12/174)فتح الباري
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  .(1)وقد مضى من حديث مالك بن أنس عن حيىي بن سعيد :قال الشيخ
 ،بن اخلطاب رضي اهلل عنه بالزنا وشهد ثالث  على رجل عند عمر" :قال الشافعي رضي اهلل عنه

 . (2)"فجلد الثالث  ،ومل يثبت الرابع
أبو بكر هو ثنا ، (1)احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد الفقيه، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -69

 ( 6)عةةةن التيمةةةي ( 5)عةةةن ابةةةن ُعليةةة   ( 4)ابةةةن أيب شةةةيب  
 

                                                 

 (. 18/147)السنن الكربى( 1)

 (. 7/01)األم( 2)

بفةتح  – احلسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعمان بن عطاء أبو العّباس الشيباين النسوي( 1)
 . -..النون، والسني املهمل ، والواو، هذه الّنسب  إىل َنَسا وقد ذكرنا الّنسب  إليها النسائي

، وقةال  .."دبحمدث خرسان   عصره متقدما    الثبت والكثرة والفهةم والفقةه واأل  : "قال احلاكم
 (. هة181ت". )اإلمام احلافظ الثبت": ، وقال الذهيب.."إمام متقن ورع حافظ: "السمعاين
 (. 14/157)، والسري(218ص)، والتقييد(4/419)األنساب

 . بن عثمان الواسطي األصل الكو  إبراهيمأبو بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيب  ( 4)
  (.خ،م،د،س،ق) (.هة215.)ثق  حافظ صاحب التصانيف

 (. 1/410)التقريب
 . بن مقسم أبو بشر األسدي موالهم البصري املعروف بابن علي  إبراهيمإمساعيل بن ( 5)

  (.ع) (.هة191ت. )ثق  حافظ
 (. 70-1/77)التقريب

 . نزل   التيم فنسب إليهم سليمان بن طرخان التيمي أبو املعتمر البصري( 6)
  (.ع) (.هة141ت. )ثق  عابد
 (. 1/115)التقريب
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فقال عمر ( 5)جاء زياد( 4)على املغرية( 1)وصاحباه( 2)ملا شهد أبو بكرة" :قال( 1)عن أيب عثمان
 "وجملًسا سةيئ ا  ،(7)رأيت ابتهارا" :قال "حبقإاّل  إن شاء اهلل( 6)شهديرجل أن " :رضي اهلل عنه
 (. 9)"فجلدوافأمر هبم " :قال "ال" :قال ؟"دخل   املكحل ( 0)هل رأيت املرود" :فقال له عمر

                                                 

بفتح النون، وسكون اهلةاء، و   –النهدي  -بالم ثقيل ، وامليم مثلث – ُمّل أبو عثمان عبد الرمحن بن( 1)
 . مشهور بكنيته -..آخرها الدال املهمل ، هذه الّنسب  إىل بإ َنْهد بن زيد بن ليث

  (.ع) (.هة95ت. )خمضرم من كبار الثاني  ثق  ثبت عابد
 (. 1/461)، والتقريب(4/451)باألنسا

الصحايب املشهور رضي اهلل عنه امسه نفيع بن احلارث وقيةل امسةه    الثقفي -بزيادة هاء-أبو بكرة ( 2)
 . -مبهمالت-مسرح 

 (. 6/467)، واإلصاب (4/1614)االستيعاب

 . عنهمامها نافع بن احلارث أخو أيب بكرة وشبل بن معبد رضي اهلل ( 1)
 (. 5/256)، وفتح الباري(4/1409)، واالستيعاب(7/104)مصنف عبد الرزاق

 . مصادر التخريج: انظر. هو املغرية بن شعب  رضي اهلل عنه( 4)

 . هو زياد بن أيب سفيان رضي اهلل عنه( 5)
 (. 2/521)االستيعاب

 (. رجل ال يشهد) و  مصنف ابن أيب شيب( حبقإاّل  رجل لن يشهد)  مصنف عبد الرزاق( 6)

ويقال : انبهر: بالنون والباء، وكالمها صحيح ومعناه" انبهارا "  مصنفي عبد الرزاق وابن أيب شيب  ( 7)
ويقال انبهر   الدعاء إذا حتوب وجهد وابتةهر فةالن     ، انبهر فالن إذا بالغ   الشيء ومل يدع جهدا

 . فالن ولفالن إذا مل يدع جهدا مما لفالن أو عليه
 (.  4/01)العني

 . بكسر امليم امليل الذي يكتحل به وامليم زائدة: املرود (0)
 (. 4/121)النهاي 

 (. 18/140)السنن الكربى( 9)
 . إسناده صحيح

                                                                                                                                       = 
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  .(1)وملا تقدم شاهد من حديث أيب هريرة رواه مسلم   صحيحه وغريه :قلت
 . واحلدود ،والقصاص ،وما يف معنامها من النكاح ،والرجعة ،باب الشهادة يف الطال 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ  :ؤهثنةا  قال اهلل جةل  

 . (2)چڈ  ژ  ژ 
: عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قةال أّن  بن املسّيب سعيدوروينا   كتاب النكاح عن احلسن و

 . (1)"وشاهدي عدل ،بويلإاّل  ال نكاح"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وابةن أيب  (7/111)، ومةن طريقةه الطةرباين   املعجةم الكةبري     (7/104)وأخرجه عبد الرزاق 
 . التيمي عن أيب عثمان النهدي به كالمها من طريق( 5/544)شيب 

 . بإسناد آخر مطوال عن عبد العزيز بن أيب بكرة به( 1/587)وأخرج القص  احلاكم
وأخرج القص  الطرباين   ترمجة   ": وقال احلافظ. "رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح": قال اهليثمي

 . "وإسناده صحيح ،ذلك عند عمرشبل بن معبد والبيهقي من رواي  أيب عثمان النهدي أنه شاهد 
 (.   5/256)، وفتح الباري(6/208)جممع الزوائد

باب من اعترف على نفسه –كتاب احلدود )كأنه يشري إىل حديث أيب هريرة عند مسلم   صحيحه( 1)
عن أيب هريرة أنه قال أتى رجل من املسلمني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسةلم  : ولفظه( 1691ح)-بالزنا

 املسجد فناداه فقال يا رسول اهلل إّني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول اهلل وهو  
إّني زنيت فأعرض عنه حّتى ثىن ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسةول  

قةال رسةول اهلل   ؟ قال نعم ف"فهل أحصنت: "؟ قال ال قال"أبك جنون: "اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال
  "..اذهبوا به فارمجوه: "صلى اهلل عليه وسلم

 (. 2)سورة الطالق اآلي ( 2)

هذا إسناد صحيح وابن املسيب كان يقال له راوي  عمر : قال البيهقي بعده( 7/126)السنن الكربى( 1)
 . وكان ابن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره

 (.  47ص)، وجامع التحصيل(6/181)عن عمر   التمهيد انظر عن رواي  سعيد بن املسّيب
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والذي رواه حجاج بن أرطاة عن عطاء عن عمر بن اخلطاب رضةي   ،(1)ورويناه عن ابن عباس
فعطاء عن عمر رضةي اهلل عنةه    ،  النكاح ال يصحالّنساء  معالّرجل  اهلل عنه أنه أجاز شهادة

 (. 2)واحلجاج بن أرطاة ال حيتج به ،طعمنق
  .وباهلل التوفيقأصّح  عن عمر رضي اهلل عنهابن املسّيب  ومرسل

سةعيد بةن   ثنا ، أمحد بن جندة، ابنا أبو الفضل بن مخريويه، ابنا أخربنا أبو حازم احلافظ -78
 (. 4)الطالقعلى الّنساء  أنه كان ال جييز شهادة( 1)يونس عن احلسن، ابنا هشيمثنا ، منصور

علةى  الّنساء  أنه كان ال جييز شهادةإبراهيم عن ( 5)عن احلكم شعب ، ابنا قال وابنا هشيم -71
  .(6)د احلدودوالطالق قال والطالق من أش ،احلدود

                                                 

وابةن  ( 7/126)، ومن طريقه البيهقي   السنن الكربى(291، 228ص)أخرجه الشافعي   املسند (1)
 . كالمها من طريق ابن خثيم عن سعيد بن جبري عن ابن عّباس به( 4/454)أيب شيب 

، ومةن طريقةه البيهقةي   السةنن     (1/256)، وسعيد بن منصور(0/111)أخرجه عبد الرزاق( 2)
 .   كالمها من طريق احلجاج بن أرطاة عن عطاء بن أيب رباح عن عمر به( 7/126)الكربى

 . فهذا منقطع واحلجاج بن أرطاة ال حيتّج به: قال البيهقي بعد إخراجه للحديث
 (. 217ص)جامع التحصيل

 (. 12/510)هو احلسن البصري، انظر هتذيب الكمال( 1)
 (. 18/140)السنن الكربى( 4)

 . إسناده صحيح
 . كالمها من طريق احلسن البصري به( 1/257)، وسعيد بن منصور(0/129)وأخرجه عبد الرزاق 

 .. ال جتوز شهادة : وصّح عن احلسن البصري أنه قال: قال ابن حزم
 (. 9/197)احمللى

 . الكندي الكو أبو حممد  -باملثنا ة مث املوحدة مصغرا –احلكم بن عتيب  ( 5)
  (.ع) (.هة111ت. )أنه رمبا دلسإاّل  ثق  ثبت فقيه

 (. 1/198)التقريب

 (. 18/140)السنن الكربى( 6)
                                                                                                                                       = 
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واحد منهما على وال جيعل احلالل  ،باب ال حييل حكم القاضي علم املقضي له واملقضي عليه
 . وال احلرام على واحد حالال ،حراما

، حممد بن إسحاق الصغاينثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -72
: قةال ( 4)عن أيب العوام البصري( 1)عن معمر البصري( 2)جعفر بن برقانثنا ، (1)ابن كناس ثنا 

 ،وسةن  متبعة    ،القضاء فريض  حمكم إّن  كتب عمر إىل أيب موسى األشعري رضي اهلل عنهما"
 ،وجملسةك  ،  وجهكالّناس  بنيوآِس  ،له ذفإنه ال ينفع تكلم حبق ال نفا ،يكإل يلْدفافهم إذا ُأ
 ىدعة مةن ا على البّين   س ضعيف من عدلكأوال يي ،ال يطمع شريف   حيفكحّتى  وقضائك

ومةن   ،أو حرم حالال ،صلحا أحل حراماإاّل  والصلح جائز بني املسلمني ،واليمني على من أنكر
عجزه ذلك أفإن  ،ن  أعطيته حبقهفإن جاء ببّي ،فاضرب له أمدا ينتهي إليه ،أو بين  ،ادعى حقا غائبا

وال مينعك من قضاء قضيته اليوم  ،أجلى للعمىو ،فإن ذلك أبلغ   العذر ،استحللت عليه القضي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . إسناده صحيح
، وسعيد (5/511)وابن أيب شيب ، (1/49)، وابن جعد كما   اجلعديات(7/111)وأخرجه عبد الرزاق 

 . النخعي به إبراهيم، كلهم من طريق (257-1/256)بن منصور
 .. ال جتوز شهادة الّنساء  : النخعي أنه قال إبراهيموصّح عن : قال ابن حزم

 (. 9/197)احمللى

وهةو   -بضم الكاف، وختفيف النون ومبهمل – حممد بن عبد اهلل بن عبد األعلى أبو حيىي بن كناس ( 1)
 . لقب أبيه أو جده

  (.س) (.هة287ت. )صدوق عارف باآلداب
 (. 2/107)التقريب

 . أبو عبد اهلل الكاليب الرقي -بضم املوحدة، وسكون الراء، بعدها قاف–جعفر بن ُبْرقان ( 2)
  (.4بخ،م،) (.هة158ت. )صدوق يهم   حديث الزهري

 (. 114-1/111)التقريب

 . مل أمتكن من تعيينه( 1)

 . مل أمتكن من تعيينه( 4)
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 ،ألن احلق قدمي ال يبطل احلق شةيء  ؛وهديت فيه لرشدك أن تراجع احلق ،فراجعت فيه لرأيك
إاّل  واملسلمون عدول بعضهم على بعض   الشةهادة  ،التمادي   الباطل ومراجع  احلق خري من

فإن اهلل عز وجةل   ،أو قراب  ،  والء( 2)وظننيأ ،عليه شهادة الزور( 1)أو جمرب ،جملوًدا   حٍد
يل ما أْديمث الفهم الفهم ف ،بالبينات واألميانإاّل  وستر عليهم احلدود ،من العباد السرائر( 1)[وىلت]

عمد امث  ،واألشباه ،واعرف األمثال ،مث قايس األمور عند ذلك ،وال سن  ،مما ليس   قرآن إليك
والتأذي بالنةاس   ،والضجر ،والقلق ،وإياك والغضب ،أشبهها باحلقفيما ترى إىل أحبها إىل اهلل 

فمن  ،وحيسن به الذخر ،فإن القضاء   مواطن احلق يوجب اهلل له األجر ،ركَُّنوالَت ،عند اخلصوم 
ن هلم مبا ليس   قلبةه  يَّومن تَز ،صت نّيته   احلق ولو على نفسه كفاه اهلل ما بينه وبني الناسُلَخ

وما ظنك بثواب غري اهلل    ،ما كان له خالصاإاّل  فإن اهلل عز وجل ال يقبل من العباد ،شانه اهلل
  .(4)"وخزائن رمحته ،عاجل رزقه

                                                 

 ". كذا"مكتوب عليه   األصل ( 1)

 ". كذا"مكتوب عليه   األصل (2)
 . ال تقبل شهادته للتهم  ، مواليههو الذي ينتمي إىل غري: قال   النهاي : والظنني
 (. 1/61)النهاي 

 . من ط، وص، و  األصل يويل بالياء( 1)

 (. 18/158)السنن الكربى( 4)
سناده إىل أيب العوام صحيح وأما أبو العوام البصري قلت وإ: عرفهم، ولكن قال األلباين  إسناده من مل أ

عبد  -2فائد بن كيسان اجلزار موىل باهل   -1: م بصريونففي الرواة ثالث  كلهم يكىن هبذه الكني  وكله
ومل يتعني عندي أيهم املراد هنا، وثالثتهم من أتباع . عمران بن داور القطان -1العزيز بن الربيع الباهلي 

التابعني وكلهم ثقات غري األول فلم يوثقه غري ابن حبان ومل يذكر   ترمج  أحد منهم أنةه روى عنةه   
يشةري بةذلك إىل الطريةق    -.أعلم وعلى كّل حال فهذه الطريق معضل  وفيما قبله كفاية  واهلل . معمر

 . -املتقدم 
 (. 0/242)إرواء الغليل

 (. 12ح)وقد تقدم ختريج هذا األثر  



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 211 

ثنةا  ، سفيان بن حممدثنا ، أبو نصر العراقيابنا ، األصبهاينهيم إبراأخربنا أبو بكر حممد بن  -71
عن شريح ِسريين  عن ابن  (1)عن هشام (2)سفيانثنا ، (1)عبد اهلل بن الوليدثنا ، علي بن احلسن

أن أقضي لك مبا إاّل  ولكن ال تستغإ ،ك ظاملانُّوإين ألُظ ،ين ألقضي لكإ" :أنه كان يقول للرجل
  .(4)"وإن قضائي ال حيّل لك حراما ،حيضرين من البين 

 . ال رجل معهن يف الوالدة وعيوب النساءالّنساء  باب شهادة
سعيد ثنا ، أمحد بن جندة، ابنا أبو الفضل بن مخريويه، ابنا أخربنا أبو حازم العبدوي احلافظ -74

وة علةى  ْسة كان شريح جييز شةهادة النِّ " :عن الشعيب قال( 5)جمالد، ابنا هشيمثنا ، صوربن من
 . (6)"وما ال ينظر إليه الرجال ،االستهالل

                                                 

 (. 54ح)صدوق، تقدم  ( 1)

 (. 16/272)هو الثوري، انظر هتذيب الكمال( 2)

 (. 25/140)هو ابن حسان، انظر هتذيب الكمال( 1)

 (. 18/158)السنن الكربى( 4)
 .   إسناده من مل أعرفهم وهم أبو نصر العراقي وشيخه سفيان بن حممد، وباقي رجاله ثقات

، ووكيةع   أخبةار   (4/542)، وابةن أيب شةيب   (6/111)ولكن األثر صحيح فقد أخرجه ابن سعد
 . كلهم من طريق حممد بن ِسريين به( 454ص)القضاة

 . الكو  -بسكون امليم– بن سعيد بن ُعمري أبو عمرو اهلمداين -، وختفيف اجليمبضم أوله–ُمجالد ( 5)
: ، وقةال أمحةد  "ال حيتّج به": وقال ابن معني ،والدارقطإوابن سعد، والنسائي،  ،ضعفه حيىي بن سعيد

 ،..قةال ال  ؟سئل أبو حامت عن جمالد بن سعيد حيتّج حبديثةه  ،"يرفع كثريا مما اليرفعه الّناس ليس بشيء"
  (.4م،(. )هة144ت. )"ليس بالقوي، وقد تغّير   آخر عمره": ، وقال احلافظ"وليس جمالد بقوي احلديث

، (6/21)، وامليةزان (0/161)، واجلرح والتعديل(95ص)، وضعفاء النسائي(6/149)الطبقات الكربى
 (. 2/217)والتقريب

 (. 18/158)لسنن الكربىا( 6)
ليس بةالقوي  : جمالد بن سعيد وهو ضعفه غري واحد من أهل العلم، وقال فيه احلافظضعيف؛ فيه إسناده 

 . وقد تغّير   آخر عمره
                                                                                                                                       = 
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 . وهذا قول الكاف  :قال الشيخ رمحه اهلل
 . باب ما جاء يف عددهن

علي بةن  ثنا ، سفيان بن حممدثنا ، أبو نصر العراقي، ابنا إبراهيم مد بن أخربنا أبو بكر حم -75
عن عطاء ( 1)سفيان عن ابن جريج وعبد امللك بن أيب سليمانثنا ، عبد اهلل بن الوليدثنا ، احلسن

 . (1)"أربع نسوة   االستهاللإاّل  ال جيوز": قال( 2)بن أيب رباح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلهم من ( 4/129)، وابن أيب شيب  من وجهني (7/404)ولكن األثر صحيح فقد أخرجه عبد الرزاق 
 . طريق الشعيب به

بفتح العني املهمل ، وسكون الراء، وفتح الزاي املعجم ، – أيب سليمان ميسرة العرزميعبد امللك بن ( 1)
 . -"..َعْرَزم"هذه الّنسب  إىل 

ولعل الصواب أنه ثق  فقد وثقه ابن سعد، وأمحد، والترمذي، والنسائي، . "صدوق له أوهام": قال احلافظ
  (.4خت،م،) (.هة145ت... )الثوري امليزانومساه 

 (. 1/401)، والتقريب(4/488)، وامليزان(5/167)، واجلرح والتعديل(6/158)طبقات ابن سعد

 . عطاء بن أيب َرَباح القرشي موالهم املكي( 2)
  (.ع) (.هة114ت. )ثق  ثبت فاضل، لكّنه كثري اإلرسال

 (. 2/25)التقريب

 (. 18/151)السنن الكربى( 1)
 .   إسناده من مل أعرفهم وهم أبو نصر العراقي وشيخه سفيان بن حممد، وباقي رجاله ثقات

، وابةن أيب  (7/401)، وعبةد الةرزاق   (111ص)ولكن األثر صحيح فقد أخرجه الشافعي   املسند
 . هكلهم من طريق ابن جريج عن عطاء ب( 4/129)شيب 
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أمحد بن القاسةم بةن   ثنا ، أمحد بن عبيد، ابنا أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان -76
عةن  ( 1)حممد بن عبد امللك الواسطيثنا ، (2)بن معمر القطيعيإبراهيم حممد بن ثنا ، (1)مساور

هادة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسهلم أجهاز شه   أّن  (5)عن حذيف ( 4)األعمش عن أيب وائل
 . (6)ةَلاب الَق

                                                 

 . أمحد بن القاسم بن مساور أبو جعفر اجلوهري البغدادي( 1)
 (. هة291ت. )وثقه اخلطيب والذهيب

 (. 11/552)، والسري(4/149)تاريخ بغداد

 . يعيبن معمر بن احلسن أبو بكر اهلذيل أخو أيب معمر القط إبراهيمحممد بن ( 2)
 -يعإ صاحبنا هذا–مثل أيب معمر ال يسأل عنه وهو وأخوه : سئل ابن معني عن أيب معمر القطيعي فقال

لعصمي عن وقرأت   مساع حممد بن أيب الفوارس عن حممد بن العّباس ا: قال اخلطيب. من أهل احلديث
أخةو أيب معمةر    إبراهيمحممد بن : أمحد بن حممد بن ياسني اهلروي قال مسعت موسى بن هارون يقول

 . صدوق ال بأس به
 (. 1/107)تاريخ بغداد

 . حممد بن عبد امللك الواسطي الكبري كنيته أبو أمساعيل( 1)
وقةال  . "يعترب حبديثه إذا بني السماع   روايته؛ فإنه كةان مدلسةا   ": بن حبان   الثقات وقالذكره ا
   (.متييز) .وذكره   الطبق  الثالث  من طبقات املوصوفني بالتدليس. "مقبول": احلافظ
 (. 44ص)، وتعريف أهل التقديس(2/196)، والتقريب(6/241)، وامليزان(9/49)الثقات

 (. 1270)سلم ، انظر هتذيب الكمال هو شقيق بن( 4)

 . حذيف  بن اليمان رضي اهلل عنه صحايب جليل( 5)

 (. 18/151)السنن الكربى( 6)
: إسناده ضعيف، لالنقطاع بني حممد بن عبد امللك الواسطي واألعمش فإنه مل يسمع منه قال الةدارقطإ 

 . حممد بن عبد امللك مل يسمعه من األعمش بينهما رجل جمهول
ومةن طريقةه اخلطيةب   تةاريخ     ( 4/212)، والةدارقطإ (1/109)خرجه الطرباين   األوسطوأ

 .   بن معمر عن حممد بن عبد امللك به إبراهيمكالمها من طريق ( 14/482)بغداد
  . َلاِبل وامرأة َقاِبَوَق :واجلمع ،بالكسر   اَلَبل  الولد تلقته عند خروجه ِقاِبالَق ْتَلِبَق: والقابل  معناها
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 . حممد بن عبد امللك مل يسمعه من األعمش بينهما رجل جمهول
عمةر بةن   ثنةا  ، أبو احلسن علي بن عمر احلافظ، ابنا أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه -77

ثنا ، (4)وهب بن بقي ثنا قاال ( 1)وحممد بن بشر بن مطرف (2)إمساعيل بن الفضلثنا ، (1)احلسن
 ( 5)حممةةةد بةةةن عبةةةد امللةةةك عةةةن أيب عبةةةد الةةةرمحن املةةةدائإ   

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/400)مادة قبل، واملصباح املنري( 4/9)النهاي 

عمر بن احلسن بن علي بن مالك بن أشرس بن عبد اهلل بن منجاب أبو احلسني الشيباين املعةروف  ( 1)
 . باألشناين

 ،حّدث   أيام احلريب وله هبذا أعظم الفخةر " :قال اخلطيب، وضعفه الدارقطإ واحلسن بن حممد اخلالل
وكةان  " :قال طلح  بن حممد ".وحمله كان عندهم جليال  ،وفيه دليل على أنه كان   أعني الّناس عظيما 

 ،"إّنه صةدوق " :عنه أبو علي اهلروي فقالوسئل  ،"..من جل  أصحاب احلديث اتودين وأحد احلفاظ
ما مسعنا أحدا  يقول فيه أكثر من أنةه يةرى   : إّن أصحابنا ببغداد يتكلمون فيه فقال": وقال احلاكم قلت

قلت للدارقطإ سألت أبا علي احلةافظ عنةه    :قال احلاكم. من أصولهإاّل  اإلجازة مساعا وكان ال حيّدث
ومل يصةّح  ": ، قال الةذهيب "وكان يكذب: إىل أن قال..يخنا أبو عليفذكر أنه ثق  فقال بئس ما قال ش

 (. هة119ت".  )ولكن هذا اإلشناين صاحب باليا ،هذا
، والكشةف  (5/221)، وامليزان(161-162ص)، وسؤاالت احلاكم للدارقطإ(11/216)تاريخ بغداد

 (. 4/291)، واللسان(194ص)احلثيث

 . مل أعرفه( 2)

 . وهو أخو خطاب بن بشر رف أبو بكر الوّراقحممد بن بشر بن مط( 1)
 (. هة205ت. )ثق : وقال الدراقطإ. أخو خطاب صدوق ال يكذب: احلريب إبراهيمقال 

 (. 2/102)، واملقصد األرشد(2/98)تاريخ بغداد
 . يقال له وهبان وهب بن بقي  بن عثمان أبو حممد الواسطي( 4)

  (.م،د،س) (.هة219ت. )ثق 
 (. 2/144)التقريب

 . أبو عبد الرمحن املدائإ( 5)
                                                                                                                                       = 
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 . (1)فذكره بنحوهعن األعمش 
  ."أبو عبد الرمحن املدائإ رجل جمهول": قال أبو احلسن الدارقطإ

سةعيد بةن   ثنا ، أمحد بن جندة، ابنا أبو الفضل بن مخريويه، ابنا أخربنا أبو حازم احلافظ -70
رضي اهلل عنه أنه ( 4)عن علي( 1)عن عبد اهلل بن جني( 2)أبو عوان  وهشيم عن جابرثنا ، منصور

 (. 5)زاد أبو عوان  وحدها .كان جييز شهادة القابل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . جمهول: قال الدارقطإ
 (. 14/482)، وتاريخ بغداد(4/212)سنن الدارقطإ

 (. 18/151)السنن الكربى( 1)
 . ضعيف جلهال  املدائإ والكالم   األشناينإسناده 

 . أبو عبد الرمحن املدائإ جمهول: قال الدارقطإ
  .هو حديث باطل ال أصل له: ونقل عن صاحب التنقيح قوله. وهذا حديث ال يصّح: قال الزيلعي

  (. 4/182)نصب الراي  : انظر
 (. 17ح)، وهوضعيف تقدم  (16/228)جابر بن يزيد بن احلارث اجلعفي، انظر هتذيب الكمال (2)
 . بن سلم  أبو لقمان احلضرمي الكو  -بنون مصغرا –عبد اهلل بن ُنَجي  (1)

  (.د،س،ق) .صدوق
 (. 1/427)التقريب

 . هو ابن أيب طالب رضي اهلل عنه( 4)
 (. 18/151)السنن الكربى( 5)

 : علتانإسناده ضعيف؛ فيه 
 . جابر اجُلعفي وهو ضعيف

 . االنقطاع بني عبد اهلل بن جني وعلي بن أيب طالب فإنه مل يسمع منه كما نص على ذلك ابن معني

 (. 217ص)، وجامع التحصيل(1/118)املراسيل البن أيب حامت
ر اجُلعفي عن عبد اهلل بةن  كالمها من طريق جاب( 4/211)، والدارقطإ(4/118)وأخرجه ابن أيب شيب  

 .   جني عن علي به
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 . وعبد اهلل بن جني فيه نظر ،متروكاجُلعفي  هذا ال يصح جابر
أّن  ورواه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف عن غيالن بن جامع عن عطاء بن أيب مروان عن أبيه

 . (1)رضي اهلل عنه فذكرهعلّيا  
ولكن   إسناده  ،عنه لقلنا بهلو صحت شهادة القابل  عن علي رضي اهلل " :قال إسحاق احلنظلي

 . (2)"خلل
ولكنةه ال   ،نا إليه إن شاء اهللْرلو ثبت عن علي رضي اهلل عنه لِص": وقال الشافعي رضي اهلل عنه
 . (1)"يثبت عندكم وال عندنا عنه

 ،ووثقه النسةائي  ،وابن عدي ،ما ذكر   عبد اهلل بن جني من كونه فيه نظر قاله البخاري :قلت
 . (4)حبان   الثقاتوذكره ابن 

 . باب شهادة القاذف
ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  چ  :ؤهثنةا  قال اهلل جل 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں  

 . (5)چھ
ب وآخره   مجيع ما يذه ،والثنيا   سياق الكالم على أول الكالم": قال الشافعي رضي اهلل عنه

 : وإن فيه حلديثا فذكر احلديث الذي" :قال الشافعي. "أن يفرق بني ذلك خربإاّل  إليه أهل الفقه

                                                 

 . ولكن فيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف كما قال البيهقي. مل أقف على هذه الطريق مسندة( 1)
 (. 1/127)، والتقريب(1/149)امليزان

 (. 4/08)نصب الراي ( 2)

 (. 6/258)األم( 1)

، (5/18)، والثقات(16/219)ذيب الكمال، وهت(4/214)، والكامل(5/214)انظر التاريخ الكبري( 4)
 (. 4/214)وامليزان

 (. 5-4)سورة النور اآلي ( 5)
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، الشةافعي ، ابنا الربيع، ابنا حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو -79
جتوز، فاشةهد   شهادة احملدود الأّن  زعم أهل العراق: سفيان بن عيين  سعمت الزهري يقولابنا 

 َتْبأو إن ُت ،تب تقبل شهادتك" :عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال أليب بكرةأّن  ألخربين فالن
فلمةا   ،ت فيهْكوشَك ،فحفظته مث نسيته ،قال سفيان مسى الزهري الذي أخربه "كشهادُت قبلْت

 :قال الشافعي رضي اهلل عنةه  بن املسّيب  يل عمر بن قيس هو سعيد قمنا سألت من حضر فقال
غري شك قال الشافعي وكثريا ما بن املسّيب  قال ال هو سعيد ؟فقلت فهل شككت فيما قال لك"

 . (1)"ثه فيسمي سعيدا وكثريا ما مسعته يقول عن سعيد إن شاء اهللمسعته حيّد
عمر رضي اهلل عنه استتاب أّن  وزاد فيه ،يه شّكوقد رواه غريه من أهل احلفظ عن سعيد ليس ف

 . وأىب أبو بكرة فُردت شهادته ،ن فأجاز شهادهتماثناالثالث  فتاب ا
ثنةا  ، (2)أمحد بن شةيبان ثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -08

 َتْبة إن ُت" :قال أليب بكةرة  عمر رضي اهلل عنهأّن  بن املسّيب عن الزهري عن سعيد( 1)سفيان
 .   (4)"أو قال تب تقبل شهادتك ،كُتشهاَد قبلْت

                                                 

 (. 18/152)السنن الكربى( 1)
 . إسناده صحيح

-145ص)، و  السةنن (151،152ص)، و  املسند(7/45،09)،(4/116)وأخرجه الشافعي   األم
هم من طريق سفيان عن الزهري عن كل( 4/124)، وابن أيب شيب (10/76)، والطربي   تفسريه(146

 . سعيد بن املسّيب به

 . أمحد بن شيبان بن الوليد بن حيان أبو عبد اهلل القراري الرملي( 2)
وقال ". ت عنه وكان صدوقاكتب: "وقال ابن أيب حامت". خيطئ: "وثقه أبو عبد اهلل احلاكم وقال ابن حبان

صدوق قيةل خيطةئ   ": قال الذهيب". ثق  مأمون أخطأ   حديث واحد: "صاحل بن عبيد اهلل الطرابلسي
 . أنه صدوق -واهلل أعلم–والصواب فيه ". فالصدوق خيطئ

 (. 1/105)، واللسان(1/241)، وامليزان(0/48)الثقات

 (. 26/420)هو ابن عيين ، انظر هتذيب الكمال( 1)
 . تقدم خترجيه( 18/152)السنن الكربى( 4)
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 ،الشةافعي ، ابنةا  الربيعابنا ، (1)أبو العباسثنا ، أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي -01
عمر بن اخلطاب رضي أّن  بن املسّيب اب عن سعيدأخربين من أثق به من أهل املدين  عن ابن شه

وأىب أبو بكةرة أن يرجةع فةرد     ،فقبل شهادهتما نثنافرجع ا ،اهلل عنه ملا جلد الثالث  استتاهبم
 (. 2)شهادته

 ،عمر رضي اهلل عنه قال أليب بكرةأّن  بن املسّيب سعيدورواه سليمان بن كثري عن الزهري عن 
 . (1)"من تاب منكم قبلت شهادته"ونافع  ،وشبل

 .(4)عمر رضي اهلل عنه استتاب أبا بكرةأّن  ابن املسّيب ورواه األوزاعي عن الزهري عن
هلل عمر رضةي ا أّن  ابن املسّيب بن ميسرة عنإبراهيم وروى عبد الرزاق عن حممد بن مسلم عن 

وأىب أبو بكةرة   ،اثنان قال فتاب منهم "توبوا تقبل شهادتكم" :عنه قال للذين شهدوا على املغرية
 . (5)أن يتوب قال فكان عمر رضي اهلل عنه ال يقبل شهادته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . إسناده قريب من احلسن
 . واألثر صحيح كما تقدم خترجيه

 . حممد بن يعقوب األصم( 1)
 . تقدم خترجيه( 18/152)السنن الكربى( 2)

مبهم وهو شيخ الشافعي؛ ومع توثيق الشافعي له على اإلهبام فالراجح   علم اجلرح ضعيف، فيه إسناده 
 .  يل خالفهوالتعد

 (. 115-1/118)، وتدريب الراوي(171ص)انظر الكفاي    علم الرواي 
 (. 79ح)واألثر صحيح تقدم خترجيه  

 . مل أقف على هذه الطريق مسندة( 1)

 . مل أقف عليها مسندة( 4)

حاوي   شرح والط(11/159)املدون  الكربى  ،وابن القاسم (7/104)أخرجه مصنف عبد الرزاق(5)
 . بن ميسرة عن سعيد بن املسّيب به إبراهيمكلهم من طريق حممد بن مسلم عن (4/151) اآلثارمعاين

وثقه ابن معني واخلطيب . ما أضعف حديثه: قال أمحد بن حنبل. و  إسناده حممد بن مسلم هو الطائفي
 . صدوق خيطئ: وقال عنه احلافظ. وذكره ابن حبان   الثقات
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( 2)عمرو بن حممةد ثنا ، (1)أبو األزهرثنا ، أبو حامد بن بالل، ابنا أخربنا أبو طاهر الفقيه -02
الّرجةل   كان أبو بكرة إذا أتاه" :قال( 5)سعيد بن عاصمعن ( 4)ألفطسا عن سامل( 1)عن قيس

 . (6)"فإن املسلمني قد فسقوين ،يشهده قال أشهد غريي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/216)تقريب، اول(26/412)هتذيب الكمال
  (. 51ح)هو أمحد بن األزهر، صدوق تقدم   ( 1)

بفتح العني املهمل ، والقاف، بينهما النون الساكن ، و  آخرهةا  – عمرو بن حممد أبو سعيد العنقزي( 2)
 . الكو  -ال أدري ما هو: ياقوت احلمويقال .. وهو امَلرَزْنجوش" العنقز"الزاء املعجم ، هذه الّنسب  إىل 

  (.4خت،م،) (.هة199ت. )ثق 
 . (2/01)، والتقريب(4/162)، ومعجم البلدان(1/170)األنساب

وهو خمتلف فيه من أهل العلم من وثقةه وضةعفه   ( 18/165)قيس بن الربيع، انظر هتذيب الكمال( 1)
 (. 14ح)أكثرهم تقدم  

 . حممد األموي موالهم احلراينسامل بن عجالن األفطس أبو ( 4)
  (.خ،د،س،ق) (.هة112ت. )ثق  رمي باإلرجاء

 (. 1/274)التقريب
ففي احمللى ذكره ابن حزم باسم قيس بن عاصم و  التلخيص احلبري قال عنه احلافظ سةفيان بةن   ( 5)

 . ة اسم واحد من الثالث عاصم، ومل أجد من الروا
 (. 4/287)، والتلخيص احلبري(9/211)احمللى

 (. 18/152)السنن الكربى( 6)
  إسناده قيس بن الربيع وهو خمتلف فيه من أهل العلم من وثقه وضعفه أكثرهم ومثله ال يقبل منه مثةل  

 . م مل أعرفههذا النص املشكل، وفيه أيضا  سعيد بن عاصم أو قيس بن عاصم أو سفيان بن عاص
 . من طريق البيهقي به مبثله( 62/216)وأخرجه ابن عساكر   تاريخ دمشق

وأما الرواي  عن أيب بكرة إّن املسلمني فسقوين فمعاذ اهلل أن يصّح ما مسعنا أّن مسلما  فسق : قال ابن حزم
 . ين وباهلل التوفيقأبا بكرة وال امتنع من قبول شهادته على الّنيب صلى اهلل عليه وسلم   أحكام الد

وأما عن عدم قبول شهادة أيب بكرة فسيأيت تفصيل الكالم عن معناه مةن كةالم البيهقةي رمحةه اهلل     
 (. 182ح) 
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ولو كان قد تاب منه ملا ألزموه اسم  ،وأقام عليه ،فألنه امتنع من أن يتوب من قذفه ؛هذا إن صّح
 . واهلل أعلم. الفسق

 (. 1)"أنه كان جييز شهادة القاذف إذا تابعّباس  وبلغإ عن ابن" :قال الشافعي
عثمةان بةن   ثنةا  ، (2)أبو احلسن الطرائفي، ابنا أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي -01

 ( 5)عةةن معاويةة  بةةن صةةاحل   ( 4)عبةةد اهلل بةةن صةةاحل  ثنةةا ، (1)سةةعيد
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 9/411)احمللى

 (. 7/45)األم( 1)

أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس بن سلم  بن مسور بن سنان بن مزاحم العنزي النيسةابوري  ( 2)
بفتح الطاء املهمل ، والراء، والياء املنقوط  باثنتني من حتتها بعد األلف، و  آخرها الفاء، هذه – الطرايفي

 . -..وشرائها، وهي األشياء املليح  املتخذة من اخلشب" الطرايف"الّنسب  إىل بيع 
 (. هة146ت". )ومل يزل مقبوال    احلديث.. كان من أهل الصدق واحملدثني املشهورين: "قال احلاكم

 (.  0/45)، والوا  بالوفيات(528-15/519)، والسري(1/261)األنساب
بفتح الدال املهمل ، وكسر الةراء،  – عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد أبو سعيد التميمي الدارمي( 1)

 . السجستاين -..هذه الّنسب  إىل بإ دارم
 (. 208ت.." )اإلمام العاّلم  احلافظ الناقد شيخ تلك الديار": قال الذهيب
 (.  296ص)، وطبقات احلفاظ(2/190)، واملقصد األرشد(11/119)، والسري(2/280)األنساب

 (. 1ح)تقدم  . ، وهو صدوق(20/109)لليث، انظر هتذيب الكمالكاتب ا( 4)
أبو عمرو أو أبو عبد الرمحن احلضرمي احلمصي قاضي  -باملهمل  مصغرا – معاوي  بن صاحل بن ُحدير( 5)

 . األندلس
ال حيتّج به وكان القطةان ال  " :وقال أبو حامت، والنسائي، والعجلي ،وأبو زرع  ،أمحدابن سعد، ووثقه 
: وقةال احلةافظ  " صدوق: "وقال الذهيب". هو عندي صدوق: "، ولينه ابن معني وقال ابن عدي"يرضاه

  (.4د،م،) (.150ت". )صدوق له أوهام"
 (. 266-2/265)، والتقريب(2/276)، الكاشف (6/456)امليزان
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ڻ  چ يعإ : "مث قال چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ   قوله عّباس  عن ابن( 1)عن علي بن أيب طلح 

 . (2)"  كتاب اهلل تقبل فمن تاب وأصلح فشهادته چ ڻ  ڻ
إمساعيل ، ابنا الشافعي، ابنا الربيع، ابنا األصملعّباس ا أبوثنا ، أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو -04

وقال كلنةا نقولةه    ،"(4)[شهادته]تقبل " :  القاذف إذا تاب قال( 1)بن ُعلي  عن ابن أيب جنيح
 . (5)وجماهد ،وطاووس ،عطاء

                                                 

 . سكن محص أرسل عن ابن عّباس ومل يره اسعلي بن أيب طلح  سامل موىل بإ عب( 1)
  (.م،د،س) (.هة141ت. )صدوق قد خيطئ

 (. 2/45)التقريب

 (. 18/151)السنن الكربى( 2)
 كان فلذلك هبأصحا ثقات عن محل إمنا هلكّن عباس ابن يلق مل بن أيب طلح  فإنه إسناده حسن، وأما علي

 . قاله احلافظ النسخ  هذه على يعتمدون غريمها و حامت أيب ابن و خاريالب
، وحتفةة  (48 2ص)، وجةةامع التحصةةيل(5/161)، وامليةةزان(28/498)هتةةذيب الكمةةال

 .(1/287)، والعجاب   بيان األسباب (214ص)التحصيل
 . هعن علي بن داود القنطري عن عبد اهلل بن صاحل ب( 10/08)وأخرجه الطربي   تفسريه

 . عبد اهلل بن أيب جنيح يسار املكي أبو يسار الثقفي موالهم( 1)
  (.ع) (.هة111ت. )ذكره احلافظ   املرتب  الثالث  من مراتب املدلسني. ثق  رمي بالقدر ورمبا دلس

 (. 19ص)، وتعريف أهل التقديس(1/427)التقريب

 . بدون تاء" شهاده"من ط، وص، ومصادر التخريج، و  األصل ( 4)

 (. 18/151)السنن الكربى( 5)
 . إسناده صحيح

كلهم من طريق ابن علي  عن ابةن  ( 10/77)، والطربي   تفسريه(146ص)وأخرجه الشافعي   السنن
 . أيب جنيح به
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، أمحد بن جنةدة ، ابنا بن الفضل النضرويالعّباس  أبو منصور، ابنا ةأخربنا أبو نصر بن قتاد -05
 ،(2)وطةاووس  ،(1)ابن أيب جنيح عن عطةاء ، ابنا إبراهيم إمساعيل بن ثنا ، سعيد بن منصورثنا 

 . (4)إذا تاب قبلت شهادته أهنم قالوا   القاذف( 1)وجماهد
 . (5)عبد امللك عن عطاء قال يقبل اهلل توبته فأرد شهادته، ابنا هشيمثنا ، سعيدثنا قال و -06
ه وال تقبلون يقبل اهلل توبَت" :عن أيب حصني عن الشعيب قال( 6)شريكثنا ، سعيدثنا قال و -07

 . (7)"شهادته

                                                 

 (. 16/216)هو ابن أيب عطاء، انظر هتذيب الكمال( 1)
يقال امسه ذكةوان وطةاوس    طاووس بن كيسان أبو عبد الرمحن اليماين احلمريي موالهم الفارسي( 2)

 . لقب
  (.ع) (.هة186ت. )ثق  فقيه فاضل

 (. 1/159)التقريب

 . بو احلجاج املخزومي موالهم املكيأ -بفتح اجليم، وسكون املوحدة–جماهد بن َجْبر ( 1)
  (.ع) (.هة184أو1ت. )ثق  إمام   التفسري و  العلم

 (. 2/217)التقريب

 (. 18/151)السنن الكربى( 4)
فيه عنعن  ابن أيب جنيح وهةو  أّن إاّل    إسناده أبو نصر بن قتادة مل أقف على ترمجته، وبقي  رجاله ثقات

 . مدلس
من طريقني عن عطاء وعن طاووس، وأخرجه ابةن  ( 7/101)و لكّن األثر صحيح أخرجه عبد الرزاق 

 . بأسانيد صحيح ( 6/160)أيب شيب  

 (. 18/151)السنن الكربى( 5)
 .   إسناده أبو نصر بن قتادة مل أقف على ترمجته كما تقدم وبقي  رجاله ثقات

 . مل أقف عليه مسندا   غري السنن الكربى واألثر

 (. 49ح)تقدم  . هو ابن عبد اهلل النخعي وهو صدوق( 6)
 (. 18/151)السنن الكربى( 7)
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فإذا فرغ " :عن الشعيب أنه كان يقول   القاذف( 1)مطرف، ابنا هشيمثنا ، سعيدثنا قال و -00
 . (2)"عن قوله قبلت شهادته ورجع ،فأكذب نفسه ،من ضربه

( 4)عن مسعر عن رجل عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بةن عتبة   ( 1)سفيانثنا ، سعيدثنا قال و -09
 .  (5)"إذا تاب قبلت شهادته" :قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إسناده أبو نصر بن قتادة مل أقف على ترمجته كما تقدم وبقي  رجاله ثقات غري شريك بةن عبةد اهلل   
 . النخعي وهو صدوق خيطئ كثريا 

، (10/77)، والطربي   تفسةريه (4/124)، وابن أيب شيب (7/100)رجه عبد الرزاق واألثر صحيح أخ
 . الشعيب بهأخرى عن كلهم من طريق ( 0/2511)وابن أيب حامت   تفسريه

لةرمحن  أبو بكر أو أبو عبد ا بن طريف -بضم أوله، وفتح ثاني ، وتشديد الراء املكسورة–ُمَطرِّف ( 1)
 . الكو 

  (.ع) (.هة141ت. )ثق  فاضل
 (.  2/268)التقريب

 (. 18/151)السنن الكربى( 2)
 .  إسناده أبو نصر بن قتادة مل أقف على ترمجته كما تقدم وبقي  رجاله ثقات

 . بأسانيد صحيح ( 10/77)لكن األثر صحيح فقد أخرجه الطربي   تفسريه
 (. 11/70)الهو ابن عيين ، انظر هتذيب الكم( 1)

عن مسةعر  ( 10/70)، والطربي   تفسريه(4/124)هكذا   األصل، ولكن أخرجه ابن أيب شيب  ( 4)
وعمران . فليس فيه ذكر لعبيد اهلل بن عبد اهلل   اإلسناد. عن عمران بن عمري أّن عبد اهلل بن عتب  فذكره

ن عبد اهلل بن عتب  إجةازة كمةا قةال    وروايته ع. بن عمري هذا روى عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتب 
 . "وأجازه عبد اهلل بن عتب  " :احلافظ

 (. 1/119)، وتعجيل املنفع (0/128)هتذيب التهذيب

 (. 18/151)السنن الكربى( 5)
 . مبهمضعيف؛ فيه إسناده 

 .   بهواألثر أخرجه ابن أيب شيب  والطربي كالمها من طريق مسعر عن عمران بن عمري عن عبد اهلل بن عتب
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إذا تاب قبلةت  " :أنه كان يقول( 2)عن الضحاك( 1)جويرب، ابنا هشيمثنا ، سعيدثنا و ح -09
 . (1)"شهادته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إسناديهما عمران بن عمري موىل عبد اهلل بن مسعود ذكره البخاري   التاريخ وابن أيب حامت   اجلرح 
قال ابن : وقال. فيه جهال : والتعديل ومل يذكرا فيه جرحا  وال تعديال، وذكر احلافظ عن احلسيإ أنه قال

 . شيخنا ال أعرفه
 (.1/119)، وتعجيل املنفع (6/181)ل، واجلرح والتعدي(6/428)التاريخ الكبري

نزيةل   يقال امسه جابر وجويرب لقب ابن سعيد أبو القاسم األزدي البلخةي  -بتصغري جابر–ُجَوْيِبر ( 1)
 . الكوف  راوي التفسري

  (.خد،ق) (.ومائ تو  بعد األربعني . )ضعيف جدا 
 (. 1/119)التقريب

 . الضحاك بن مزاحم أبو القاسم أو أبو حممد اهلاليل اخلرساين( 2)
  (.4) (.تو  بعد املائ . )صدوق كثري اإلرسال

 (. 1/155)التقريب

 (. 18/151)السنن الكربى( 1)
 . جدا ، فيه جويرب بن سعيد وهو ضعيف جدا عيف ضإسناده 

 . ثإ يعقوب ثإ هشيم عن جويرب عن الضحاك فذكره: قال( 10/70)وأخرجه الطربي   تفسريه



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 215 

 ، َية ْنرأيت رجال جلد حدا   قذف بالزِّ" :قال( 1)حصني، ابنا هشيمثنا ، سعيدثنا قال و -91
فلقيت أبةا   ،من قذف احملصنات وقال أستغفر اهلل وأتوب إليه ،فلما فرغ من ضربه أحدث توب 

واسةتغفر ربةه قبلةت     ،األمر عندنا إذا رجع عن قولةه  :فأخربته بذلك فقال يل( 2)[الزناد]
 . (1)"شهادته

وحيىي بن سعيد عن مسعر عن عمران بن عمري عن عبد اهلل بةن   ،وروى أبو معاوي  :قال الشيخ
 . (4)عتب  قوله   شهادة القاذف

ابةن  ثنا ، إبراهيم حممد بن ثنا ، أبو بكر بن جعفر املزكيابنا ، املهرجاين أخربنا أبو أمحد -92
سئال عن رجل جلد هل جتوز ( 5)وسليمان بن يسار ،سعيد بن املسيبأّن  مالك أنه بلغهثنا ، بكري

 (. 6)"نعم إذا ظهرت منه التوب ": شهادته؟ فقاال

                                                 

 . ُحصني بن عبد الرمحن السلمي أبو اهلذيل الكو ( 1)
  (.ع) (.هة116ت. )ثق  تغّير حفظه   اآلخر

 (. 148-126ص)، والكواكب النريات(1/102)التقريب
 . بالياء" لزياد"من ط، وص، ومصادر التخريج، و  األصل أبا ا( 2)

 (. 18/151)السنن الكربى( 1)
  إسناده أبو نصر بن قتادة مل أقف على ترمجته كما تقدم وبقي  رجاله ثقات وال يضر تغّير حصني فةإن  

 . ه قبل التغري نص على ذلك احلافظرواي  هشيم عن
 (. 190ص)، وهدي الساري(2/561)شرح علل الترمذي

، ثنا هشةيم أنةا   إبراهيمثإ يعقوب بن : قال( 10/08)واألثر صحيح، فقد أخرجه الطربي   تفسريه
 . حصني به

 . ، ومل أقف على طريقي حيىي بن سعيد وأيب معاوي (09ح)تقدم خترجيه  ( 4)

 . ن يسار اهلاليل املدين موىل ميمون  وقيل أم سلم سليمان ب( 5)
  (.ع) (.تو  بعد املائ . )ثق  فاضل أحد الفقهاء السبع  باملدين 

 (. 128-1/119)التقريب

 (. 18/151)السنن الكربى( 6)
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نعم إذا ظهةرت منةه   " :وعن ابن شهاب أنه سئل عن رجل إذا جلد احلد هل جتوز شهادته قال
 (. 1)"التوب 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   چ : وذلك األمر عندنا قال اهلل تعةاىل " :قال مالك

 . (1)"وأصلح جازت شهادته ،دفإذا تاب الذي جيلد احل ،(2)چ ھ
، (4)عثمان بن عمر الضيبثنا ، أمحد بن عبيدثنا ، أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان -91

 ، (5)عثمةةةةةةان بةةةةةةن عبةةةةةةد اهلل الشةةةةةةاميثنةةةةةةا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  م مالك رمحه اهللإسناده منقطع؛ فهو من بالغات اإلما
 (. 2/721)وهو   املوطأ

، ثنا ابن بشار وابن املثىن، ثنا :، قال(10/77)وأخرجه الطربي موصوال عن سليمان بن يسار   تفسريه
 . ابن عثم ، ثنا سعيد بن بشري عن قتادة عن سليمان بن يسار به

 . مدلس وفيه عنعن  قتادة وهو. و  إسناده سعيد بن بشري األزدي وهو ضعيف
 (. 1/201)التقريب

 (. 18/151)السنن الكربى( 1)
 (. 2/721)أخرجه مالك   املوطأ

 (. 5)سورة النور اآلي ( 2)

 (. 2/721)مالك   املوطأ( 1)

 . عثمان بن عمر الضيب البصري( 4)
 . ذكره ابن حبان   الثقات

 (. 0/455)الثقات
عثمان بن عبد اهلل بن عمرو بن عثمان األمةوي  : وهو فيما قيل عبد اهلل األموي الشامي عثمان بن( 5)

 . الشامي
هذا كذب ونسةب طويةل، وال   : قلت": قال الذهيب". يروي املوضوعات عن الثقات: "قال ابن عدي

باء بل وال ست ، ذكر ذلك عندما ذكر اخلطيب أنساب حيتمل أن يكون بينه وبني عثمان بن عّفان عشرة آ
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يقول مسعت رسول ( 1)مسعت أبا عنب  اخلوالين( 2)حممد بن زياد األهلاينثنا ، (1)بقي  بن الوليدثنا 
 . (4)"ائب من الذنب كمن ال ذنب لهالّت: " عليه وسلم يقولاهلل صلى اهلل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ووصةفه الةذهيب   ". هذا الراوي واالختالف فيه وأن بعضهم أوصل نسبه إىل عثمان بن عّفان كما تقدم
 . بالوضع   غري ما موضع   امليزان

 (. 179ص)، والكشف احلثيث(5/51)، وامليزان(5/176)الكامل

بفتح الكاف، و  آخرها العني املهمل ، هذه الّنسب  إىل –الَكالعي  بقي  بن الوليد بن صائد بن كعب( 1)
بضم التحتاني ، وسكون املهمل  – أبو ُيْحِمد -..، نزلت الشام وأكثرهم نزل مْحص"كالع"قبيل  ُيقال هلا 

 . -وكسر امليم
هم من ضعفه ومنهم من وثقه ومنهم من قال إّنه صدوق، ولعل قول احلافظ فيه اختلف أهل العلم فيه فمن
وذكره   املرتب  الرابعة  مةن مراتةب    . صدوق، كثري التدليس عن الضعفاء: أوسط األقوال حيث قال

مبا صرحوا فيه بالسماع لكثرة إاّل  املوصوفني بالتدليس وهم من اتفق على أنه ال حيتّج بشيء من حديثهم
  (.4خت،م،) (.هة197ت. )سهم على الضعفاء واتاهيل كبقي تدلي

 (.  49ص)، وتعريف أهل التقديس(111-1/112)، والتقريب(2/45)، وامليزان(4/108)األنساب
ا النون، هةذه  بفتح األلف، وسكون الالم، وفتح اهلاء، و  آخره– حممد بن زياد أبو سفيان األهلاين( 2)

 . احلمصي -..الّنسب  إىل أهلان بن مالك بن مهدان بن مالك
  (.4خ،) .ثق 

 (. 172-2/171)، والتقريب(1/142)األنساب

بفتح اخلاء املعجم ، وسكون الةواو، و   – اخلوالين -بكسر أوله، وفتح النون، واملوحدة–أبو ِعَنب  ( 1)
قيل امسه عبد اهلل بن  -..هذه الّنسب  إىل خوالن، وعبس وخوالن قبيلتان نزل أكثرمها الشامآخرها النون، 

عنب  أو عمارة، صحايب رضي اهلل عنه، ويقال أسلم   عهد الّنيب صلى اهلل عليه وسلم  ومل يره، مات   
 . خالف  عبد امللك على الصحيح

 (. 7/292)، واإلصاب (2/191)األنساب

 ( 18/154)كربىالسنن ال( 4)
 . إسناده ضعيف جّدا ؛ فيه عثمان بن عبد اهلل األموي الشامي نسبه غري واحد إىل الوضع
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أبو عبد اهلل حممد بن علي الروذبةاري والةد أيب احلسةن    ، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -94
عن سعيد ( 4)سامل سلم بنثنا ، (1)أبو كريبثنا ، (2)بن إمساعيل العنربيإبراهيم ثنا ، (1)املزكي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكةذلك  . مل أقف عليه مسندا   غري السنن بل إّن صاحب الكنز رمز لةه بةالبيهقي فقةط    ديثاحلو
 . السخاوي   املقاصد احلسن 

لعلم حيسنه مبجموع تلك الطرق كما سيأيت وللحديث شواهد عن عدد من الصحاب  مما جعل بعض أهل ا
 . ذكرها

 (. 18249ح)، وكنز العمال(1/249)املقاصد احلسن 

 .  مل أقف عليه. أبو عبد اهلل حممد بن علي الروذباري والد أيب احلسن املزكي( 1)

 . ابن إمساعيل أبو إسحاق العنربي الطوسي إبراهيماق أبوإسح (2)
تو  كما قةال  ". )وهو من أئم  اهلدى رضي اهلل عنه ..مام القدوة الرباين احلافظ اتوداإل": قال الذهيب

 (. الذهيب ختمينا بعد الثمانني ومائتني
  (. 2/285)، وشذرات الذهب(2/679)، وتذكرة احلفاظ(11/177)السري

 . حممد بن العالء بن ُكرْيب أبو ُكريب اهلمداين الكو ، مشهور بكنيته( 1)
  (.ع) (.هة247ت. )ثق  حافظ
 (. 2/286)التقريب

 . أبو حممد البلخي الزاهدسلم بن سامل ( 4)
: ، قال عبد اهلل"ليس بذاك": فيما رواه ابنه عبد اهلل وقال أمحد ،"ليس بشيء": ضعفه ابن معني، وقال مرة

يعىن " :قال ابن أيب حامت ،"ال يكتب حديثه، وكان مرجئا أومأ بيده إىل فيه": وقال أبو زرع  كأنه ضعفه،
: ، وقال ابن املبارك فيما رواه أبو زرع  عن بعض اخلراسانيني عنةه "ضعيف": ، وقال النسائي"ال يصدق

تعقيبةا   قال احلةافظ  و، "قال ابن عدى أرجو أنه ال بأس به": وقال الذهيب، "اتق حيات سلم ال تلسعك"
مةا  أنكر ما رأيت له و :له أحاديثوإّنما قال بعد أن أورد  ،وهذا مل يقل فيه ابن عدى ال بأس به": عليه

وأرجو أن حتتمل حديثه وبني هاتني العبةارتني  ذكرته من هذه األحاديث وبعضها لعل البالء فيه من غريه 
ه كةان  ، ولكّن"كان مرجئا ضعيفا   احلديث": ، وقال ابن سعد"باهللإاّل  فرق كبري واهلل املوفق وال قوة

 ". من مل يكن احلديث من صنعتهإاّل  ضعفه ومل يرو عنه من أهل بلخأمجعوا على ": ، وقال اخلليلي"صارما
 . ما ذكره احلافظعلى فيه  لكن وقفت، و"ال بأس به": ومل أقف   الكامل عن ابن عدي أنه قال
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رسول اهلل صةلى اهلل   قال: قالعّباس  عن عطاء عن ابن( 2)عن عاصم احلذامي( 1)بن عبد اجلبار
 (. 1)"ائب من الذنب كمن ال ذنب لهالّت" :عليه وسلم

 .  هذا إسناد فيه ضعف
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/61)، واللسان(1/126)، والكامل(1/122)، والعلل ومعرف  الرجال(46ص)ضعفاء النسائي

 . عثمان احلمصي الزبيدي وهو سعيد بن أيب سعيدسعيد بن عبد اجلبار أبو ( 1)
  (.متييز) .ضعيف، كان جرير يكذبه

 (.    1/292)التقريب

ن اليمن وجذام قبيلتان م" جذام"بضم اجليم، وفتح الذال املعجم ، هذه الّنسب  إىل –عاصم اجلذامي ( 2)
 . -..نزلتا الشام
 ". شيخ لبقي  ال يعرف": قال الذهيب
 (. 1/222)، واللسان(1/122)، واملغإ(4/15)، وامليزان(1/195)األنساب

 ( 18/154)السنن الكربى (1)
يةه  وفبار احلمصي ضعيف وقد كذبه جريةر،  سعيد بن عبد اجلفيه : ثالث عللإسناده ضعيف جّدا ؛ فيه 

 . ، وجهال  عاصم اجلذاميأيضا  سلم بن سامل وهو ضعيف
 ". بل واٍه: قال املصنف فيه ضعف، قلت": قال الذهيب

 (. 0/4150)املهذب
، وأخرجه أيضةا  ابةن   (5/416)، ومن طريقه البيهقي   الشعب(06ص)أخرجه ابن أيب الدنيا   التوب 

 . ن بديل اليامي عن سلم بن سامل به بنحوه كالمها من طريق أمحد ب( 54/72)عساكر   تاريخ دمشق
وقةال  . "وسنده ضعيف، وفيه من ال يعةرف ": وقال السخاوي. "هذا إسناد فيه ضعف": قال البيهقي

إسةناده   قةال الةذهيب  ": وقال املناوي. "وسنده ضعيف بل احلديث موقوف على الصحيح": العجلوين
 ."إسناده ضعيف": وقال األلباين. "مظلم

 (. 616ح)، والسلسل (1/277)، وفيض القدير(1/151)، وكشف اخلفاء(152ص)سن املقاصد احل
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 . (2)صلى اهلل عليه وسلمالّنيب  اري عناألنص( 1)ةسعدوروي من وجه آخر ضعيف عن أيب 
له شاهد من حديث عبد اهلل بن مسعود رواه ابن ماجه   سننه بإسناد صحيح كما بينتةه   :قلت

 (. 1)  زوائد ابن ماجه
                                                 

تنبيه وقع   بعض النسخ أيب سعيد والصواب أبو سةعد  : قال األلباينهكذا   األصل وط، وص، ( 1)
 . كما ورد   كتب التراجم، و  األصل أبو سعدة بالتاء املربوط    آخرها

 (. 615ح)، والسلس  الضعيف (7/174)، واإلصاب (4/1669)االستيعاب

والطةرباين    ( 18/190)يشري هنا إىل حديث أيب سعد األنصاري فقد أخرجه أبو نعيم   احللية  ( 2)
كالمها من طريق حيىي بن أيب خالد عن ابن أيب سعد األنصاري عن أبيه مرفوعا  ولفظه ( 22/186)الكبري

ومداره على حيىي بن أيب خالد وهو جمهول قال أبةو  ". الندم توب  والتائب من الذنب كمن ال ذنب له "
بن أيب سعد عن أبيه رفعه التائب من الذنب كمن ال ذنب له حيىي بن أيب خالد جمهةول  اروى عن : حامت

وأليب نعيم والطرباين   الكبري بسند ضةعيف  : وقال العجلوين. وابن أيب سعيد مثله وهو حديث ضعيف
 .. عن أيب سعيد األنصاري

 (. 6/252)، واللسان(1/151)،  وكشف اخلفاء(2/112)ل ابن أيب حامتعل

، (18/158)، والطةرباين   الكةبري  (4258ح)-باب ذكر التوبه-كتاب الزهد )أخرجه ابن ماجه (1)
، والبيهقةي    (1/97)، والقضةاعي   مسةند الشةهاب   (199ص)واجلرجاين   تاريخ جرجةان 

كلهم مةن طريةق   ( 1/247)وضح أوهام اجلمع والتفريق، واخلطيب البغدادي   م(18/154)السنن
وهيب بن خالد عن معمر عن عبد الكرمي اجلزري عن أيب عبيدة بن عبد اهلل عن عبد اهلل بةن مسةعود   

 . رضي اهلل عنه به
واإلسناد ضعيف؛ لالنقطاع بني أيب عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود وبني أبيه ألّنه مل يسمع من أبيه كذا قاله 

وقةال  ، أّن أبا عبيدة مل يسمع من أبيةه إاّل  رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح: ري، وقال اهليثمياملنذ
 . جزم غري واحد أنه مل يسمع من أبيه: روى عن أبيه ومل يسمع منه، وقال السخاوي: احلافظ

، وهتةذيب  (4/247)، ومصةباح الزجاجة   (18/288)، وجممع الزوائةد (4/40)الترغيب والترهيب
 (. 152ص)، واملقاصد احلسن (5/65)ذيبالته

ومع هذا االنقطاع فإنه خمتلف   رفعه ووقفه واختلف على عبد الكرمي اجلزري   روايته له فتةارة روي  
 . عنه عن زياد بن أيب مرمي وأخرى روي عنه عن أيب عبيدة

                                                                                                                                       = 
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يوسف ثنا ، (2)احلسن بن حممد بن إسحاقابنا ، (1)أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ -95
 ، (4)د بةةةن أيب بكةةةر حممةةةثنةةةا ، (1)بةةةن يعقةةةوب القاضةةةي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 247-1/246)، وموضح أوهام اجلمع والتفريق(18/154)سنن البيهقي
 ". عند ابن ماجه، والطرباين من حديث ابن مسعود وسنده حسن: "ظ هذا احلديث فقالوقد حسن احلاف

بأن حتسينه لشواهده حيةث   -مع هذا الذي ذكرناه آنفا -ووجه السخاوي حتسني احلافظ هلذا احلديث 
 ". وقد حسنه شيخنا يعإ لشواهده، وإال فأبو عبيدة جزم غري واحد أنه مل يسمع من أبيه: "قال

بقى أّن احلافظ حسن اإلسناد الذي هو منقطع ألّنه من رواي  أيب عبيدة عن أبيه وهو مل يسمع منه ولكن ي
 . كما نص هو نفسه على ذلك؛ فتحسينه يوهم االتصال مع أنه منقطع كما سبق

نعم كالم السخاوي يتجه لو قال احلافظ وهو حديث حسن، ولكنه حكم على اإلسناد بقولةه وسةنده   
 . ى اإلسناد خيتلف عن احلكم على احلديث كما هو معلومحسن، واحلكم عل

 . وحسنه األلباين أيضا 
 (. 152ص)، واملقاصد احلسن (11/471)فتح الباري

 ؛ أبو احلسن علي بن حممد بن احلسني بن محيد املقرئ البزاز، االسفراييإ( 1)
 . كبري فاضل صاحب قراءات

 (.  179ص)املنتخب من السياق

 . أبو حممد األزهري األسفراييإ إبراهيماحلسن بن حممد بن إسحاق بن ( 2)
 ...". اإلمام احلافظ اتود": ل الذهيبوقا". كان حمدث عصره ومن أجود الّناس أصوال : "قال احلاكم

 (. 2/172)، وشذرات الذهب(12/265)، والوا  بالوفيات(15/515)السري
 . يوسف بن يعقوب بن إمساعيل بن محاد بن زيد بن درهم أبو حممد األزدي القاضي( 1)

 (. هة297ت. )وثقه اخلطيب وابن نقط  والذهيب
 (.  14/05)، والسري(2/668)، وتذكرة احلفاظ(491-498ص)، والتقييد(14/118)تاريخ بغداد

بفتح امليم والقاف، والدال املهمل  – حممد بن أيب بكر بن علي بن عطاء بن مقدم أبو عبد اهلل املقدمي( 4)
 . ، موالهم البصري-..املشددة، هذه الّنسب  إىل حصن مقدي ، وهم من عمل أذرعات من أعمال دمشق

  (.خ،م،س) (.هة214ت. )ثق 
 (. 2/157)، والتقريب(4/414)األنساب
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عةن  ( 1)عبيد اهلل بن سلمان يعإ األغر، حدثإ (2)عقب بن موسى ثنا ، (1)فضيل بن سليمانثنا 
كل شيء تكلم به ابن آدم فإنه : "صلى اهلل عليه وسلم قالالّنيب  عن( 5)عن أيب الدرداء( 4)أبيه

فليمد  ،فليأت بقعة رفيعة ،وأحب أن يتوب إىل اهلل عز وجل فإذا أخطأ اخلطيئة ،مكتوب عليه
فإنه يغفر له ما مل يرجع  ،أتوب إليك منها ال أرجع إليها أبداإّني  يديه إىل اهلل عز وجل مث يقول

 . (6)"يف عمله ذلك

                                                 

تح امليم وسكون الياء املنقوط  باثنتني مةن حتتةها، و    بضم النون، وف– فضيل بن سليمان الّنمريي( 1)
 . البصري -..آخرها راء، هذه الّنسب  إىل بإ ُنَمري

لةيس  : وقةال النسةائي   ،لني :وقال أبو زرع  ،ليس بثق  :وقال ابن معني ،ليس بالقوي :قال أبو حامت
، "الكتب الست  وهو صةدوق  حديثه  ": وقال الذهيب. وساق ابن عدي له أحاديث فيها غراب بالقوي، 

  (.ع)".صدوق له خطأ كثري: "وقال احلافظ
 (. 2/119)، والتقريب(5/410)، وامليزان(00ص)ضعفاء النسائي

 . األسدي موىل آل الزبري -بتحتاني  ومعجم –موسى بن عقب  بن أيب عياش ( 2)
  (.ع) (.هة141ت. )مل يصّح أّن ابن معني لينه.. املغازي ثق  فقيه إمام

 (. 2/298)التقريب

 . عبيد اهلل بن سلمان األغر هو ابن أيب عبد اهلل( 1)
 (. خ،ت،كن،ق.)ثق 

 (. 1/495)التقريب

 . موىل جهين  أصله من أصبهان سلمان األغر أبو عبد اهلل املدين( 4)
 (. ع.)ثق 

 (. 1/186)التقريب

رضي اهلل عنه، خمتلف   اسم أبيه إّنما هةو مشةهور    أبو الدرداء عومير بن زيد بن قيس األنصاري( 5)
 . تو    آخر خالف  عثمان رضي اهلل عنه .بكنيته صحايب جليل رضي اهلل عنه

 (.  4/747)، واإلصاب (1/1227)االستيعاب

 (. 18/154)السنن الكربى( 6)
                                                                                                                                       = 
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سعدان بةن  ثنا ، سعيد بن األعرايب أبو، ابنا أخربنا أبو حممد عبد اهلل بن يوسف األصبهاين -96
عن عمر ( 1)عن مساك بن حرب عن النعمان بن بشري( 2)سفيانثنا ، (1)إسحاق األزرقثنا ، نصر

 هةو " :قةال  (4)چ ٻ  ٻ  پ  پ  پچ وجل بن اخلطاب رضي اهلل عنه   قول اهلل عز 
  . (5)"يعمل الذنب مث ال يعود إليهالّرجل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنه صدوق  -واهلل أعلم-  إسناده فضيل بن سليمان النمري وقد تكّلم فيه غري واحد ولكن الراجج فيه 
 .  له خطأ كثري: كما ذكر ذلك الذهيب واحلافظ، وزاد احلافظ

كالمها من طريق فضيل بن سةليمان  ( 5/482)، والبيهقي   الشعب(1/697)خرج احلديث احلاكموأ
 . النمريي به

، ووافقه الذهيب   التلخةيص،  "هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه: "قال احلاكم عقبه
 ". قلت هذا منكر: "ولكنه   املهذب   اختصار السنن الكبري قال

 . ة سائغ على حكم احلافظ ابن حجر   فضيل بن سليمانواحلكم بالنكار
 (. 5/410)، وامليزان(0/4150)املهذب   اختصار السنن الكبري

 . رداس املخزومي الواسطي املعروف باألزرقإسحاق بن يوسف بن ِم( 1)
  (.ع) (.هة195ت. )ثق 

 (. 1/75)التقريب

 (. 12/115)هو الثوري تقدم انظر هبذيب الكمال( 2)

له وألبويه صحب  قتل حبمص سةن  مخةس    النعمان بن بشري بن سعد بن ثعلب  األنصاري اخلزرجي (1)
  . وستني

  (. 6/448)اإلصاب  

 (. 0)سورة التحرمي اآلي ( 4)

 (. 18/154)السنن الكربى( 5)
إسناده حسن رجاله كلهم ثقات غري ما كان من مساك بن حرب فقد قال فيه احلافظ صدوق وروايته عن 

 . وسفيان ممن مسع منه قبل االختالط.. عكرم  خاص  مضطرب 
 (. 248ص)الكواكب النريات
                                                                                                                                       = 
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احلسن بةن علةي بةن    ثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -97
 ( 4)عةن أيب إسةحاق  ( 1)عةن علةي بةن صةاحل    ( 2)معاوية  بةن هشةام   ثنا ، (1)عفان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (2/454)، وهنةاد   الزهةد  (7/99)، وابن أيب شةيب  (20/167)واألثر أخرجه الطربي   تفسريه
كلةهم  ( 5/107)، والبيهقي   الشعب(2/217)، واحلاكم(4/298)والطحاوي   شرح معاين اآلثار

 . من طريق مساك بن حرب عن النعمان بن بشري عن عمر رضي اهلل عنه به بنحوه 
أخرجه الطربي بسند : ".. ، ووافقه الذهيب، وقال احلافظ"صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: "قال احلاكم عقبه

 ". صحيح
 (.   11/184)فتح الباري

 . الكو  -..بفتح العني املهمل ، و  آخرها الراء– احلسن بن علي بن عّفان أبو حممد العامري( 1)
  (.د،ق) (.هة278ت. )صدوق

 (. 1/178)، والتقريب(1/292)األنساب

 . معاوي  العباس: موىل بإ أسد، ويقال له معاوي  بن هشام القصار أبو احلسن الكو  (2)
وأرجو : وقال ابن عدي. كأنه أقوم حديثا  وهو صدوق: وقال أبو حامت. صاحل ليس بذلك: قال ابن معني
وثقه أبو داود، وقال أبو حامت صدوق، ": ، وقال   امليزان"ثق ":   الكاشف وقال الذهيب. أنه ال بأس به

هذا خطةأ  : وأما ابن اجلوزي فقال قيل هو معاوي  بن أيب العّباس روى ما ليس من مساعه فتركوه، قلت
  (.4بخ،م،) (.هة284ت". )صدوق له أوهام: "وقال احلافظ". منك ما تركه أحد

، (6/46)، وامليةزان (1/120)، وضعفاء ابةن اجلةوزي  (6/487)، والكامل(0/105)اجلرح والتعديل
 (. 2/267)والتقريب

 . أخو حسن علي بن صاحل بن صاحل بن حّي أبو حممد اهلمداين الكو ( 1)
  (.4م،) (.هة151ت. )ثق  عابد
 (. 2/44)التقريب

بفتح السني املهمل ، وكسر الباء املنقوطة   – بد اهلل بن عبيد اهلمداين السبيعيأبو إسحاق عمرو بن ع( 4)
بواحدة، وسكون الياء املنقوط  من حتتها باثنتني، و  آخرها العني املهمل ، هذه الّنسب  إىل َسِبيع، وهةو  

 . -..دانبطن من مه
                                                                                                                                       = 



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 225 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ   قولةه  ( 2)عةن عبةد اهلل  ( 1)عن أيب األحةوص 

   (. 4)"مث ال يعود يتوب من الذنب" :قال (1)چپ
 . (5)تابعه إسرائيل عن أيب إسحاق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذكره احلافظ   املرتب  الثالث  من مراتب املوصوفني بالتدليس وهم مةن  . اختلط بآخره.. مكثر ثق  عابد
مبا صرحوا فيه بالسماع ومنهم من رّد حديثهم مطلقا  إاّل  أكثر من التدليس فلم حيتّج األئم  من أحاديثهم

  (.ع) (.هة129ت.. )ومنهم من قبلهم
، (2/79)، التقريةب (42ص)، وتعريف أهةل التقةديس  (91ص)املختلطني ، كتاب(1/10)األنساب

 (. 141ص)الكواكب النريات
بضةم اجلةيم،   –اجلشمي  -بفتح النون، وسكون املعجم – أبو األحوص عوف بن مالك بن نضل ( 1)

 . الكو  املشهور بكنيته -..، هذه الّنسب  إىل قبيل  جشم بن اخلزرجوفتح الشني، و  آخرها امليم
  (.4بخ،م،) (.قتل   والي  احلجاج على العراق.)ثق 

 (. 2/96)، والتقريب(1/411)األنساب
 . هو عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه( 2)

 (. 0)سورة التحرمي اآلي ( 1)

 (. 18/155)السنن الكربى( 4)
 .   أيب إسحاق السبيعي وهو مدلس  إسناده عنعن

وال يضر اختالط أيب إسحاق هنا فقد تابع علي بن صاحل   روايته له عنه إسرائيل بن يونس كما عنةد  
ورواي  إسرائيل . البيهقي   الشعب؛ وسفيان الثوري كما عند ابن أيب شيب ؛ واألعمش كما عند الطربي

 . والثوري عنه   الصحيحني
( 5/107)، والبيهقي   الشةعب (7/187)، وابن أيب شيب (20/167)طربي   تفسريهواألثر أخرجه ال

 . كلهم من طريق أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهلل بن مسعود به بنحوه 

 (. 5/107)هذه املتابع  أخرجه البيهقي   الشعب( 5)
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عبد اهلل بن ثنا ، (1)أبو احلسني إسحاق بن أمحد الكاذي، ابنا أخربنا أبو احلسني بن بشران -90
بد الرمحن عن ع( 4)معاوي  بن صاحلثنا ، (1)عبد الرمحن بن مهديثنا ، أيبثنا ، (2)أمحد بن حنبل

  وأنا أعرف بتوبتهإاّل  ما من ذنب" :قال( 7)عن عوف بن مالك( 6)[عن أبيه]( 5)بن نفري بن جبري
                                                 

بفتح الكاف، والةذال املعجمة  بعةد    – الكاذي إبراهيمأبو احلسني إسحاق بن أمحد بن حممد بن ( 1)
 . -..وهي من قرى بغداد.. األلف، هذه الّنسب  إىل كاَذة

 (. هة146ت. )وثقه اخلطيب
، واملقصد األرشةد   ذكةر أصةحاب اإلمةام     (4/111)، واألنساب(488-6/199)تاريخ بغداد

 (.  1/245)أمحد

 . َوَلد اإلمام أمحد اهلل بن أمحد بن حممد بن حنبل أبو عبد الرمحن الشيباينعبد ( 2)
  (.س) (.هة298ت. )ثق 

 (. 1/101)التقريب

 . عبد الرمحن بن مهدي بن حسان أبو سعيد الَعْنربي موالهم البصري( 1)
  (.ع) (.هة190ت. )ما رأيت أعلم منه: ثق  ثبت حافظ عارف بالرجال واحلديث، قال ابن املديإ

 (. 1/461)التقريب

  (. 01ح)صدوق تقدم   ( 4)

أبو محيد ويقال أبو محري  -بنون وفاء مصغرا –بن نفري  -جبيم وموحدة مصغرا – عبد الرمحن بن ُجبري (5)
   .احلضرمي احلمصي

  (.4بخ،م،) (.هة110ت. )ثق 
 (.  444-1/441)التقريب

من ط، وص، ومصادر التخريج، و  األصل عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن عوف بن مالك؛  (6)
تالميذ عوف بن مالك وال يذكر عوف بن مالك   شةيوخه، وإّنمةا   وعبد الرمحن مل أجد له ذكر   

 . يروي عنه بواسط  أبيه

رضي اهلل عنه، صحايب مشهور من مسةلم  الفةتح، وسةكن     عوف بن مالك أبو محاد األشجعي( 7)
 (. هة71ت. )دمشق

 (.   4/742)، واإلصاب (1/1226)االستيعاب
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  .(1)"أن يتركه مث ال يعود :قالوا له يا أبا عبد الرمحن وما توبته؟ قال

 . باب من قال ال تقبل شهادته
بةن حممةد   العّبةاس   ثناقال حممد بن يعقوب العّباس  أبوثنا ، عبد اهلل احلافظأخربنا أبو  -99

عن عمةرو بةن   ( 4)عن آدم بن فائد( 1)أبو جعفر الرازيثنا ، حيىي بن أيب بكريثنا ، (2)الدوري

                                                 

 ( 18/155)السنن الكربى( 1)
 . إسناده حسن

، والبيهقةةي   (10/42)، والطةةرباين   الكةةبري(281ص)وأخرجةةه ابةةن أيب عاصةةم   الزهةةد
 . كلهم من طريق عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عن عوف بن مالك به بنحوه ( 5/416)الشعب

 . رواه الطرباين بإسناد حسن: قال اهليثمي
 (.  18/288)جممع الزوائد

 . بن حممد بن حامت أبو الفضل الدوري البغداديعّباس ( 2)
  (.4) (.هة271ت. )ثق  حافظ
 (. 1/108)التقريب

 . أبو جعفر الرازي التميمي موالهم مشهور بكنيته وامسه عيسى بن أيب عيسى عبد اهلل بن ماهان( 1)
ثق  كان خيلط، وقال أمحد والنسائي ليس بةالقوي، وقةال   : وثقه ابن معني وأبو حامت وقال ابن املديإ

فيمةا  إاّل  ربهينفرد باملناكري عن املشاهري ال يعجبإ االحتجاج خب: وقال ابن حبان، سيء احلفظ :الفالس
، وقال ابةن  يهم كثريا : وقال أبو زرع ، فيما مل خيالف األثباتإاّل  وافق الثقات وال جيوز االعتبار بروايته

: ، وقةال احلةافظ  "صاحل احلديث": ، وقال الذهيبأحاديثه عامتها مستقيم  وأرجو أنه ال بأس به: عدي
  (.4بخ،) (.هة168ت   حدود ". )صدوق سيء احلفظ خصوصا  عن مغرية"

، (5/105)، وامليةةزان(5/254)، والكامةةل(2/128)، واتةةروحني(6/208)اجلةةرح والتعةةديل
 (. 2/411)والتقريب

 . آدم بن فائد( 4)
                                                                                                                                       = 
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 ٍنال جتوز شهادة خهائِ : "صلى اهلل عليه وسلمالّنيب  قال :قال( 1)عن جده( 2)عن أبيه( 1)شعيب
 (. 5)"على أخيه( 4)ٍرْموال ذي ِغ ،وال حمدود وال حمدودة ،دود يف اإلسالمْحوال َم ،ٍةَنوال خاِئ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وآدم : "قلةت : ، وقال   املهذب"جمهول": قال الذهيب. ضعيف: ال حيتّج به، وقال الزيلعي: قال البيهقي
وذكره . ، وذكره ابن أيب حامت   اجلرح والتعديل ومل يذكر فيه شيئا "بن أيب حامتنكرة وكذا   كتاب ا

 . العراقي   ذيل امليزان واقتصر على جتهيل الذهيب له
، (0/4159)، واملهةذب (24ص)، وديوان الضةعفاء (4/01)، ونصب الراي (2/266)اجلرح والتعديل

 (. 128ص)وذيل ميزان االعتدال

 . حممد بن عبد اهلل بن عمرو بن العاص عمرو بن شعيب بن( 1)
  (.4ز،) (.هة110ت. )صدوق
 (. 2/70)التقريب

 . شعيب بن حممد بن عبد اهلل بن عمرو بن العاص( 2)
  (.4بخ،ز،) .صدوق؛ ثبت مساعه من جده

 (. 1/119)التقريب

رضي اهلل عنه، أحد السابقني املكثرين من الصةحاب  وأحةد العبادلة      عبد اهلل بن عمرو بن العاص( 1)
 . تو  ليايل احلرة على األصح بالطائف على األرجح. الفقهاء

 (. 4/192)، واإلصاب (1/956)االستيعاب

. الشحناء والعداوة وكةذلك اإلحنة    :فإن الغمر ،وأما قوله وال ذي غمر على أخيه: قال أبو عبيد (4)
 . قوله وال شهادة ذي غمر على أخيه أي ضغن: وقال ابن اجلوزي

 (. 2/162)، وغريب احلديث البن اجلوزي(2/154)غريب احلديث أليب عبيد اهلروي
  (.18/155)السنن الكربى( 5)

 ". جمهول": وقال الذهيب. ضعيف: ال حيتّج به، وقال الزيلعي: إسناده ضعيف؛ فيه آدم بن فائد قال البيهقي
، (2/284)، وأمحةد (2166ح)-باب من ال جتوز شهادته–كتاب األحكام )واحلديث أخرجه ابن ماجه

 . ذلك كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مبثل( 18/121)والبغوي   شرح السن 
                                                                                                                                       = 
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أبو حممد دعلج بن أمحد بن دعلةج  ، ابنا وأخربنا أبو حممد عبد اهلل بن يوسف األصبهاين -188
قزع  بةن  ثنا ، (1)إبراهيممسلم بن ثنا ، (2)بن عبد اهللإبراهيم لم أبو مسثنا ، ببغداد( 1)السجزي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وعبةد  "وال زان ال زانية  "وزاد ( 1688ح)-باب من ترّد شهادته–كتاب األقضي  )وأخرجه أبو داود
كلهم مةن طريةق   ( 4/241)، والدارقطإ(180ص)، والصيداوي   معجم الشيوخ(0/218)الرزاق 

 . عمرو بن شعيب به بنحوه 
عبد اهلل بن عمرو قةال وال نعةرف   و  الباب عن : قال الترمذي بعدما خّرج احلديث من طريق عائش 
.. أّما اآلثار   ذلك فكلةها باطلة   : وقال ابن حزم. معىن هذا احلديث وال يصّح عندي من قبل إسناده

وقةال  . فبطلت تعلقهم بتلك اآلثار لو صحت فكيف وهي ال تصةح .. وكل هذا ال حيل االحتجاج به
 وابةن  داود وأليب: قال العراقي. م شيء يعتمد عليهال يصّح   هذا عن الّنيب صلى اهلل عليه وسل: البيهقي
وليس فيه ذكةر الةزاين   : وقال احلافظ. جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو رواي  من جيد بإسناد ماجه

 .  وأخرجه ابن ماجه والبيهقي وإسناده قوي: وقال األمري الصنعاين. عند أيب داود وسنده قويإاّل  والزاني 
 . ؛ فقد رواه أمحد وأبو داود بإسناد ال ينزل عن درج  احلسنواحلديث حسن إن شاء اهلل

 .  فهو عند أمحد بإسناد قوي وحسنه األلباين" وال حمدود   اإلسالم"وأما لفظ 
، وسةبل  (4/190)، والتلخةيص احلةبري  (2/024)، واملغةإ عةن محةل األسةفار    (9/419)احمللى

 . أيب داود و  صحيح سنن(. 2669ح)، وإرواء الغليل(4/120)السالم
 . دعلج بن أمحد بن دعلج بن عبد الرمجن أبو حممد السجستاين مث البغدادي التاجر( 1)

 (.  هة151ت. )وثق  الدارقطإ واخلطيب والذهيب
 (. 16/18)والسري، (265ص)، والتقييد(100-0/107)تاريخ بغداد

بفةتح  –بن عبد اهلل بن مسلم بن ماعز بن مهاجر البصري الكشي ويقال الكّجي  إبراهيمأبو مسلم ( 2)
ولقب بالكجي ألّنه كان يبإ دارا بالبصةرة  .. الكاف، واجليم املشددة، هذه الّنسب  إىل الَكّج وهو اجَلّص

قةال  –الكّشةّي   -..والكج بالفارسي  اجلصهاتوا الكّج وأكثر من ذكره فُلقب بالكجي، : فكان يقول
 . البصري -..وظإ أّن الكشي منسوب إىل جده األعلى كّش: السمعاين

 (. هة292ت. )وثقه الدارقطإ وعبد الغإ بن سعيد وموسى بن هارون، السمعاين والذهيب
 (. 11/421)، والسري(107ص)، والتقييد(120-4/127)، واألنساب(6/128)تاريخ بغداد

 .  هو أبو عمرو الفراهيدي (1)
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اهلل صلى اهلل  رسولأّن  جّده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن( 2)املثىن بن الصباحثنا ، (1)سويد
وال ذي غمٍر علهى   ،وال موقوف على حٍد ،ال جتوز شهادة خائن وال خائنة: "عليه وسلم قال

 .  (1)"أخيه
 . آدم بن فائد واملثىن بن الصباح ال حيتج هبما

ومن روى من الثقات هذا احلديث عةن عمةرو مل يةذكر     ،وروي من أوجه ضعيف  عن عمرو
 . واهلل أعلم. اتلود
، علي بن عمر احلافظنا ابقاال أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي وأبو بكر بن احلارث الفقيه   -181

 ، (4)حممةةةةةةةةد بةةةةةةةةن إمساعيةةةةةةةةل ثنةةةةةةةةا 

                                                 

 . أبو حممد الباهلي البصري -بالتصغري–بن سويد بن ُحَجْير  -بزاي وفتحات–َقَزَع  ( 1)
  (.ت،ق) .ضعيف
 (. 111-2/112)التقريب

 . أبو عبيد اهلل أو أبو حيىي اليماين األنباوي -باملهمل ، واملوحدة الثقيل – ملثىن بن الصّباحا( 2)
  (.د،ت،ق) (.هة149ت. )ضعيف اختلط بآخره وكان عابدا 

 (. 584ص)، والكواكب النريات امللحق الثاين(2/216)التقريب

 (. 18/155)السنن الكربى( 1)
 . قزع  بن سويد واملثىن بن الصباح ومها ضعيفانضعيف؛ فيه إسناده 

ومل أقف على ذكر لقزع  بن سويد   تالميذ املثىن بن الصباح وال ذكر املثىن   شيوخ قزع ؛ وقد اختلط 
 . املثىن قبل موته فلم أدر هل روى عنه قزع  قبل اختالطه أم بعده

 . واحلديث تقدم خترجيه
 (. 27/281)و(594-21/591)ب الكمالهتذي

 . حممد بن إمساعيل بن إسحاق بن حبر أبو عبد اهلل الفارسي( 4)
 . وثقه اخلطيب
 (.  52/188)، وتاريخ دمشق(2/58)تاريخ بغداد
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عبد األعلةى بةن   ثنا ، (2)سليمان بن عبد الرمحنثنا ، (1)احلسن بن علي بن خلف الدمشقيثنا 
رسول أّن  مرعن عبد اهلل بن عبن املسّيب  سعيد عن  الزهريثنا ، (4)حيىي بن سعيدثنا ، (1)حممد
على  ٍرْمِغوال ذي  ، ال جتوز شهادة اخلائن وال اخلائنةأال: "صلى اهلل عليه وسلم خطب فقال اهلل
 . (5)"وال املوقوف على حد ،أخيه

                                                 

. أبو حممد ويقال أبو علةي الصةيدالين الصةّرار    احلسن بن علي بن خلف بن عبد اجلبار بن هبرام( 1)
 (. هة209ت)

 (.  11/152)تاريخ دمشق

 . سليمان بن عبد الرمحن بن عيسى بن ميمون أبو أيوب ابن بنت شرحبيل التيمي الدمشقي( 2)
  كتاب الضعفاء ملا ذكرته فإنه ثق   العقيليقلت لو مل يذكره : وقال" صح"رمز له الذهيب   امليزان بة

صةدوق  : وقال احلافظ. هو خيطيء كما خيطيء الّناس وهو خري من هشام بن عمار :مطلقا  قال أبو داود
   (.4خ،) (.هة122ت. )البخاريروى عنه . خيطئ
 (. 1/116)، والتقريب(1/181)امليزان

 . عبد األعلى بن حممد التاجر( 1)
 . ضعفه الدارقطإ وأبو الفتح األزدي، وقال العقيلي أحاديثه بواطيل، وذكره الذهيب   املغإ   الضعفاء

 (.   1/165)، واملغإ(4/216)ن، وامليزا(4/244)سنن الدارقطإ
بكسر األلف، وسكون الصاد، وفتح الطاء املهملةتني،  - حيىي بن سعيد املازين الفارسي اإلصطخري( 4)

قاضةي   -..وهي من كور فةارس " إصطخر"وسكون اخلاء املعجم ، و  آخرها الراء، هذه الّنسب  إىل 
 . شرياز

يروى عن الزهري أحاديث موضةوع ، متةروك   : منكر احلديث، وقال النسائي: قال البخاري وأبوحامت
ال جيوز االحتجاج به إذا انفةرد،  : احلديث، وقال ابن عدي يروي عن الثقات البواطيل، وقال ابن حبان

 ". تركوه": وقال الذهيب
، (1/122)، واألنسةاب (7/191)، والكامةل (1/110)، واتةروحني (180ص)الضعفاء للنسةائي 

 (.  2/715)، واملغإ(101-7/179)وامليزان

 ( 18/155)السنن الكربى( 5)
 . إسناده ضعيف جدا ؛ فيه حيىي بن سعيد الفارسي متروك وتلميذه عبد االعلى بن حممد ضعيف

                                                                                                                                       = 
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 . وعبد األعلى ضعيف ،حيىي بن سعيد الفارسي متروك: قال علي
 . شيء يعتمد عليه صلى اهلل عليه وسلمالّنيب  ال يصح   هذا عن: قال الشيخ

سةفيان  ثنا ، حيىي بن الربيع املكيثنا ، أمحد بن حممد بن حيىي، ابنا أخربنا أبو طاهر الفقيه -182
هذا كتةاب عمةر إىل أيب    :أخرج إلينا سعيد بن أيب بردة كتابا فقال" :عن إدريس األودي قال

 ،  حد جملوداإاّل  ضواملسلون عدول بعضهم على بع: وقال فيه ،موسى رضي اهلل عنهما فذكره
 (. 1)"أو ظنينا   والء أو قراب  ،أو جمربا   شهادة زور

تةب تقبةل   " :فقد روينا عنه أنه قال أليب بكرة رضي اهلل عنه ،أراد به قبل أن يتوبإّنما  وهذا
شهادته رّد  ه من األخبار كما هو املراد بسائر منوهذا هو املراد مبا عسى يصح في ،(2)"شهادتك

 . واهلل أعلم. معه
سةعيد بةن   ثنا ، أمحد بن جندةثنا ، أبو منصور النضروي، ابنا أخربنا أبو نصر بن قتادة -181

 ( 4)الشةةةةةيباينابنةةةةةا ، (1)هشةةةةةيمثنةةةةةا ، منصةةةةةور
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . واحلديث تقدم خترجيه

 ( 18/155)السنن الكربى( 1)
املكي فإنإ مل أعرف حاله، ولكن فيه وجادة سعيد بن أيب بردة  اإلسناد رجاله ثقات، غري حيىي بن الربيع

لكّنه مرسل ألن سعيد بن أيب بردة تابعي صغري روايته عن عبد اهلل بن عمر مرسل  فكيةف  : قال األلباين
 ... ولكن قوله هذا كتاب عمر وجادة وهي وجادة صحيح  من أصّح الوجادات وهي حج . عن عمر

 (. 12)  رقم واحلديث صحيح كما تقدم
 (. 0/242)إرواء العليل

 (. 79)، وتقدم خترجيه   رقم(18/152)السنن الكربى( 2)

 (. 11/70)هو ابن بشري، انظر هتذيب الكمال (1)

 . سليمان بن أيب سليمان أبو إسحاق الشيباين الكو ( 4)
  (.ع) (.هة148ود تو    حد. )ثق 

 (. 1/114)التقريب
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يمةا بينةه وبةني    وتوبته ف ،ال جتوز شهادة القاذف أبدا": عن الشعيب عن شريح أنه كان يقول
   . (1)"ربه

                                                 

 ( 18/156)السنن الكربى( 1)
 .   إسناده أبو نصر بن قتادة شيخ البيهقي فإنإ مل أقف له على ترمج  وباقي رجاله ثقات

عن هشيم عن الشيباين عن الشعيب عةن شةريح   ( 10/79)واألثر صحيح فقد أخرجه الطربي   تفسريه
 .  مبثل ذلك

من طريقني؛ كلهم من طريق شةريح بةه   ( 4/4/124)، وابن أيب شيب (7/100)ق وأخرجه عبد الرزا
 . بنحوه 

فكان يرى أّن القاذف إذا تةاب قبلةت   " تب تقبل شهادتك"وهذا خيالف ما روي عن عمر وقد تقدم قوله 
شهادته؛ وهنا شريح يرى عدم قبول شهادته وإن تاب، فهذه مسأل  خالفي  عند أهل العلم ومرجعةه قولةه   

ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ: عاىل بعدما ذكر آي  القذف وما يفعل بالقةاذف قةال  ت

فاختلف أهل العلم إىل ماذا يرجع اإلستثنا ء   اآلي  هل إىل مجيع املذكورات   آي  القذف  چے  ے
فبناء عليةه  مبا فيه عدم قبول الشهادة والفسق أم إىل أقرب املذكور فقط وهو الفسق وأن الشهادة ال تقبل، 

ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  چ قولةه  منةه  اسةتثىن  الةذي    التأويل أهل اختلف: اختلفوا قال الطربي

:  وقالوا  چڱ  ں   ں  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ قوله من استثىن:  بعضهم فقال چھ 
 ذلك   االستثنا ء:  آخرون وقال... حيد مل أو فيه حد الفسق اسم عنه وزال شهادته قبلت القاذف تاب إذا

 قبوهةا  جيوز وال باألبد وصل فقد چ ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ قوله وأما چڱ  ں   ں چ قوله

ڳ  ڳ  ڳ  چ قولةه  من أعإ مجيعا املعنيني من االستثناءأّن :  عندنا ذلك   القول من والصواب... أبدا

 مل إذا كذلك ذلكأّن  اجلميع بني خالف ال أنه وذلك چڱ  ں   ں چ قوله ومن چ ڱڱ  ڱ
 ومل حبةدها  املطالب  قبل ماتت بأن وإما عنه املقذوف  بعفو السلطان إىل يرفع بأنأّما  تاب حّتى القذف   حيد
 العدال  هبا له صحت توب  منه وحدثت كذلك ذلك كان فإذا حبدها طالب هلا يكن

   احلةد  عدب أبدا شهادته تقبل ال أن كتابه   شرط ذكره تعاىل اهلل يكن ومل إمجاعا اجلميع من كان فإذا
أّن  بذلك معلوما كان فاسقا فيها ومساه احلد فيها عليه أوجب اليت احلال   شهادته قبول عن هني بل رميه
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   .(2)إبراهيمعن ( 1)مغريةثنا ، هشيمثنا ، سعيدثنا و -184
وتوبته فيما بينةه   ،ال تقبل شهادته أبدا": ( 6)قاال( 5)عن احلسن( 4)وابنا يونس( 1)قال -185

 (. 7)"وبني ربه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بةل  عليه إقامته قبل فيها حادثا يكن مل ما ذنبه من التوب  مع شهادته   حتدث ال رميه   عليه احلد إقام 
 يزيد احلد ألن عليه إقامته قبل منها أجوز معها شهادته تكون أن أحرى ذنبه من عليه احلد إقام  بعد توبته

 . احلد عليه استحق الذي جرمه من تطهريا عليه احملدود
 (. 08-10/76)تفسري الطربي

 (. 18/274)هو ابن مقسم الضيب، انظر هتذيب الكمال( 1)
 (. 20/197)هو النخعي، انظر هتذيب الكمال( 2)

 . يعإ هشيم (1)
  . (18/275)دينار، انظر هتذيب الكمال  هو ابن عبيد بن (4)
 (. 12/510)هو ابن أيب احلسن البصري، انظر هتذيب الكمال( 5)
 . النخعي واحلسن البصري إبراهيمأي ( 6)

 (. 18/156)السنن الكربى( 7)
ضعيف   إبراهيمن مقسم وهو مدلس قد عنعن؛ وروايته عن النخعي إسناده ضعيف، فيه مغرية ب إبراهيمأثر 

 . كما قال أمحد
 . مبثل ذلك إبراهيمقال ثنا يعقوب، ثنا هشيم انا مغرية عن ( 10/79)وأخرجه الطربي   تفسريه

، واصل بن حيان كما أخرجه ابن أيب شيب  إبراهيمواألثر صحيح فقد تابع مغرية بن مقسم   روايته عن 
وتابعةه  . به بنحةوه   إبراهيمعن  -هو ابن حيان األحدب-وكيع عن سفيان عن واصل عن ( 4/125)

واألعمش كما عند ابةن أيب حةامت     (. 40ص)أيضا  احلكم بن عتيب  كما عند ابن اجلعد   اجلعديات
 .  النخعي به إبراهيمكالمها عن ( 0/2512)تفسريه

 . تقدم أنإ مل أقف على ترمجته، وباقي رجاله ثقاتأما أثر احلسن البصري ففيه أبو النصر شيخ البيهقي و
 . عن عبد األعلى عن يونس عن احلسن مبثل ذلك( 4/125)واألثر صحيح فقد أخرجه ابن أيب شيب 

كلةهم مةن   ( 10/79)، والطربي   تفسريه(4/125)، وابن أيب شيب (7/107)وأخرجه عبد الرزاق 
 .   قتادة وهو مدلس لكّن الذي تقدم متابع قوي لهوفيه عنعن  . طريق قتادة عن احلسن به بنحوه 
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توبته فيما بينه وبني " :قال( 2)عن سعيد بن جبري( 1)شريك عن ساملثنا ، سعيدثنا قال و -186
 . (1)"وال تقبل شهادته ،ربه من العذاب العظيم

 ،  القاذف إذا شهد قبل أن جيلةد إبراهيم عن ( 4)عبيدة، ابنا هشيمثنا ، سعيدثنا وقال  -187
 .(5)فشهادته جائزة

 
 

                                                 

 (. 18/159)هو ابن عجالن األفطس، انظر هتذيب الكمال( 1)
 . سعيد بن جبري األسدي موالهم الكو ( 2)

 (. ع(. )هة195)اج سن قتل بني يدي احلج. وروايته عن عائش  وأيب موسى وحنومها مرسل ... ثق  ثبت فقيه
 (. 1/204)التقريب

 ( 18/156)السنن الكربى( 1)
: مل أقف عليه مسندا   غري السنن الكربى، و  إسناده شريك بن عبد اهلل النخعي وهو كما قال احلافظ

 ... صدوق خيطئ كثريا  تغّير حفظه منذ توىل القضاء بالكوف 
   (. 258ص)النريات، والكواكب (1/117)، والتقريب(1/171)امليزان

 .  أبوعبد الرحيم الضيب الكو  الضرير  -ة الثقيل  بعدها موحدةثنا بكسر امل-ب ِتعبيدة بن مْع (4)
ن ممن كا": ، قال ابن حبان"تركوا حديثه" :وقال أمحد بن حنبلوابن عدي،  ،والنسائي ،ضعفه أبو حامت

ومل يتميز حديثه القدمي من حديثه اجلديد  ،اختلط بأخرة حّتى جعل حيّدث باألشياء املقلوب  عن أقوام أئم 
  (.خت،د،ت،ق) ."ضعيف واختلط بأخرة": قال احلافظ. "فبطل االحتجاج به

، (5/151)، والكامةل (2/171)، واتروحني(71ص)، وضعفاء النسائي(2/549)العلل ومعرف  الرجال
  (.1/518)لتقريباو

 ( 18/156)السنن الكربى( 5)
 . عبيدة بن معّتب وهو ضعيفضعيف؛ فيه إسناده 

وفيه أيضا  عبيدة وهو ضعيف . عن يعقوب عن هشيم بإسناده مبثله( 10/77)وأخرجه الطربي   تفسريه
 . كما مّر
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 .باب شهادة املقطوع يف السرقة
( 4)عن قتادة ومحيد( 1)دعن محا( 2)عن عفان( 1)وروى أبو داود   املراسيل عن حممد بن املثىن

 ،فقطع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسهلم يهده   ،رجال من قريش سر  ناقةّن أ (5)عن احلسن
 (. 6)وكان جائز الشهادة

أبو داود ثنا ، أبو علي اللؤلؤيثنا ، أبو احلسن الفسوي، ابنا دأخربنا أبو بكر حممد بن حمم -180
 . فذكره

                                                 

 . مشهور بكنيته وبامسه حممد بن املثىن بن عبيد أبو موسى العنزي البصري املعروف بالزمن( 1)
  (.ع) (.هة252)وكان هو وبندار فرسي ِرهان وماتا   سن  واحدة.. ثق  ثبت
 (.  1/144)، ونزه  األلباب(2/211)التقريب

  .بن مسلم بن عبد اهلل أبو عثمان الباهلي الصّفار البصريعّفان ( 2)
كان إذا شك   حرف من احلديث تركه، ورمبا وهم، وقال ابن معني أنكرنةاه  : ثق  ثبت قال ابن املديإ

قال أبو خيثم  زهري بن حةرب  ":   صفر سن  تسع عشر ومات بعدها بيسري، أّما عن تغريه قال العالئي
 :وهم أحد فهو من القسم األولهذا تغّير املرض ومل يتكلم فيه أّن  والظاهر ،أنكرنا عّفان قبل موته بأيام

وإما ألّنه مل يةرو   ،..من مل يوجب ذلك له ضعفا أصال ومل حيط من مرتبته أّما لقصر مدة االختالط وقلته
 (.ع) (.هة219ت) "شيئا  حال حديثه من الوهم كجرير بن حازم وعفان بن مسلم

 (. 2/29)، والتقريب(05ص)كتاب املختلطني

 (. 21/584)يب الكمالهو ابن سلم ، انظر هتذ( 1)
 (.6/188)هو ابن أيب محيد الطويل، انظر هتذيب الكمال( 4)

 (. 7/155)هو البصري، انظر هتذيب الكمال( 5)
 ( 18/156)السنن الكربى( 6)

  إسناده من مل أقف على ترمجتهم وهم شيخ البيهقي أبو بكر حممد بن حممد وشةيخه أبةو احلسةني    
سن البصري مل يدرك زمن الّنيب صلى اهلل عليه وسةلم فروايتةه عنةه    الفسوي؛ واحلديث مرسل فإن احل

 . (79ص)انظر جامع التحصيل )، ومراسيله ضعاف كما نص على ذلك اإلمام أمحد وغريه مرسل 
 (.  206ص)وأخرجه أبو داود   املراسيل
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 . باب التحفظ يف الشهادة والعلم هبا
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  چ : قال اهلل تعاىل

 :وقال   قص  إخوة يوسف(. 2)چى      ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئچ  :وقال(. 1)چی

 . (1)چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ ک  ک  گ  چ 
 . (4)"مبا علمإاّل  أن يشهد ع شاهدا َسوال َي": قال الشافعي رضي اهلل تعاىل عنه

أبةو  ثنا ، (5)أبو أمحد حممد بن حممد بن احلسن الشيباين، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -189
  ،(6)عمةةرو بةةن مالةةك البصةةريثنةةا الُبوَشةةْنجي، إبةةراهيم عبةةد اهلل حممةةد بةةن 

 ، (7)حممةةةةد بةةةةن سةةةةليمان بةةةةن مسةةةةمول املكةةةةي ثنةةةةا 

                                                 

 (. 16)سورة اإلسراء اآلي ( 1)

 (. 06)سورة الزخرف اآلي ( 2)
 (. 01)سورة يوسف اآلي ( 1)

 (. 7/98)األم( 4)

 . أبو أمحد حممد بن حممد بن احلسن الشيباين( 5)
 (. هة140ت" )ناسك صحيح السماع: "قال احلاكم

 (. 2/201)، ورجال احلاكم للوادعي (25/489)تاريخ اإلسالم

 .  عمرو بن مالك أبو عثمان الراسيب البصري( 6)
تةو   . )"ضعيف": ، وقال احلافظوتركه أبو زرع  ،"يسرق احلديث" :وقال ابن عدي ،ضعفه أبو يعلى

  (.ت) (.هة248بعد 
 (. 2/01)، والتقريب(5/142)، وامليزان(5/158)الكامل

 . حممد بن سليمان بن مسمول املكي املخزومي احلجازي( 7)
، وذكره "ضعيف": ، وقال النسائي"ليس بالقوي ضعيف احلديث كان احلميدي يتكلم فيه": قال أبو حامت

منكةر  " :قةال بةن حةزم   و ،وابن اجلوزي   ضعفائهم ،وابن اجلارود ،والدواليب ،والساجي ،العقيلي
                                                                                                                                       = 
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ذكر عند " :قالعّباس  عن ابن عن طاووس( 2)عن ابيه( 1)ُعبيد اهلل بن سلم  بن وهرام املكيثنا 
 فال تشههد   ،أما أنت يا ابن عباس: "يشهد بشهادة فقالالّرجل  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

وأومأ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بيده إىل  ،هذه الشمس على أمر يضيء لك كضياءإاّل 
 . (1)"الشمس

 . واهلل أعلم. ومل يرَو من وجه يعتمد عليه ،حممد بن سليمان بن مسمول هذا تكلم فيه احلميدي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،، وذكره ابن حبان   ثقاتةه "م  ما يرويه ال يتابع عليه   إسناده ومتنهوعا": ، وقال ابن عدي"احلديث
 . وابن شاهني كذلك وزعم أّن ابن معني وثق 

، (7/267)، واجلرح والتعةديل (6/287)، والكامل(91ص)، والضعفاء للنسائي(1/97)التاريخ الكبري
، (1/69)ن اجلةوزي ، والضةعفاء واملتروكةون البة   (7/419)، والثقةات (4/69)وضعفاء العقيلي

 (. 5/105)، واللسان(6/171)وامليزان

 . عبيد اهلل بن سلم  بن وهرام املكي( 1)
، وروى الكتاين عن أيب حامت تليينةه،  "ال أعرف عبيد اهلل بن سلم  بن وهرام هذا": قال علي بن املديإ

 . "منكر احلديث" :وقال األزدي
 (. 4/185)، واللسان(5/11)، وامليزان(5/110)رح والتعديلاجل
 . سلم  بن وهرام مياين( 2)

روى عنه زمع  أحاديث مناكري أخشةى أن  : سألت أيب عن سلم  بن وهرام فقال": قال عبد اهلل بن أمحد
أرجو أنه ال بأس ": رع ، وقال ابن عديوأبو ز ،، وضعفه أبو داود، ووثق  ابن معني"يكون حديثه ضعيفا 

 . "يعترب حبديثه رواي  زمع  بن صاحل عنه": ، وذكره ابن حبان   الثقات وقال"به
-1/275)، وامليةزان (6/199)، والثقات(1/175)، واجلرح والتعديل(2/527)العلل ومعرف  الرجال

276 .) 

 ( 18/156)السنن املكربى( 1)
ليمان بن مسمول وهو ضعيف، وكذا شيخه عبيد اهلل بن سةلم  بةن   وإسناده ضعيف؛ فيه حممد بن س

 . وهرام وأبوه ومها متكلم فيهما كما مّر
 . بإسناده عن حممد بن سليمان بن مسمول به مبثله( 6/287)واحلديث أخرجه ابن عدي   الكامل

 . "ومل يرَو من وجه يعتمد عليه": قال البيهقي



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 239 

 ،وابن اجلةارود  ،والدواليب ،والساجي ،يوالعقيل ،وابن عدي ،وأبو حامت ،وضعفه النسائي :قلت
 وزعم ،وذكره ابن شاهني   الثقات ،وغريهم، وذكره ابن حبان   الثقات فما أجاد ،وابن حزم

 . ابن معني وثقهأّن 
ثنا ، (1)مَرْكاحلسن بن ُمثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -118

 اسةا  َنُأإّن  قلت البةن عمةر   :قال( 4)عن أيب جملز( 1)عمران بن حَدير ابنا، (2)عثمان بن عمر
 . (5)"اشهد مبا تعلم": فأكره ذلك قال ،دونإِهْشيدعونإ ُي

                                                 

بن حسان أبو علي البغةدادي   -وختفيفها الراء وفتح ،الكاف وسكون ،امليم بضم-احلسن بن ُمْكَرم ( 1)
 . البزاز

 (. هة274ت. )، وذكره ابن حبان   الثقات"اإلمام الثق ": وثقه اخلطيب، وقال الذهيب
 (. 11/192)السري، و(7/228)، واإلكمال(7/412)، وتاريخ بغداد(0/108)الثقات

 . بصري أصله من خبارى عثمان بن عمر بن فارس أبو حممد العبدي( 2)
: وقال احلافظ ،"صدوق كان حيىي بن سعيد ال يرضاه": وقال أبو حامت والذهيب، ،وابن معني ،وثقه أمحد

  (.ع) (.هة298ت. )"ثق  قيل كان حيىي بن سعيد ال يرضاه"
 (. 2/16)، والتقريب(5/61)، وامليزان(6/159)اجلرح والتعديل

 . السدوسي البصري -بالضم–أبو ُعبيدة  -مبهمالت مصّغرا –عمران بن ُحَدير ( 1)
  (.م،د،ت،س) (.هة149ت. )ثق 

 (. 2/00)التقريب

مشهور بكنيته، وامسه الحةق بةن    -ر امليم، وسكون اجليم وفتح الالم بعدها زايبكس–أبو ِمْجَلز ( 4)
 . ُحميد بن سعد السدوسي البصري

  (.ع) (.هة189وقيل 186تو  سن  . )ثق 
 (.  2/147)التقريب

 ( 18/156)السنن الكربى( 5)
 . ه صحيحإسناد

 . من طريق عمران بن حدير عن أيب جملز به بنجوه( 1/120)وأخرجه الطربي   تفسريه
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 . باب وجوه العلم بالشهادة
 . (1)"فيشهد باملعاين  ،ه الشاهدَنرضي اهلل عنه منها ما عاَي": قال الشافعي
 . فيشهد عليها باملعاين  ،وهي األفعال اليت يعاينها :قال الشيخ

وتثبةت معرفتةه      ،انَيبه األخبار مما ال ميكن   أكثره الِع ْتَرومنها ما تظاَه": قال الشافعي
 . (2)"فيشهد عليه هبذا الوجه ،القلوب
ثنا ، حبيبيونس بن ثنا ، عبد اهلل بن جعفر، ابنا أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك -111

فأتةاه  عّبةاس   كنت عند ابن: قال( 4)أيب، حدثإ (1)إسحاق بن سعيدثنا ، أبو داود الطيالسي
قال رسول اهلل صلى اهلل : له القول، فقال َناَلله برحٍم بعيدة، فَأ ( 5)تََّمَف ؟فسأله ممن أنت ،رجل

وإن كانهت   ،، فإنه ال قرب للرحم إذا قطعتاعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم: "عليه وسلم
 .  (6)"وإن كانت بعيدة ،وال ُبعد هلا إذا ُوصلت ،قريبة

                                                 

 (. 7/98)األم( 1)

 . املرجع نفسه( 2)

 . إسحاق بن سعيد بن عمرو بن العاص األموي السعيدي الكو ( 1)
  (.خ،م،د،ت،ق) (.هة178ت. )ثق 

 (. 1/78)التقريب

 . سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص األموي املدين مث الدمشقي مث الكو ( 4)
  (.خ،م،د،س،ق) (.هة128تو  بعد . )ثق 

 (. 1/294)التقريب

 والتوصُّل التََّوسُّل: تُّاملو فيهما بالتشديد َمواتٌّ: ومجعها ماتَّ : واالسم: َيُمتُّ َمّتا  فهو ماتٌّ َمتَّ( 5)
 . ذلك غري أو َقراب  أو حُبْرمٍ 
  . مادة متت( 4/291)النهاي 

 ( 18/157)السنن الكربى( 6)
 . واحلديث إسناده صحيح

                                                                                                                                       = 
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 . وال ميكن   أكثرها العيان ،يقع بتظاهر األخبارإّنما  فأمر مبعرف  األنساب، والعلم بأصلها
 . "عليه مع إثبات بصرفيشهد مبا أثبت مسعا من املشهود  ،ومنها ما مسعه": قال الشافعي
 ،مث عمي ،أو معاين  ومسعا ،معاين شيئا   أن يكون أثبتإاّل  ال جتوز شهادة األعمى": قال الشافعي

الصةوت يشةبه   أّن  وإذا كان القول أو الفعل وهو أعمى مل جيز من قبةل  :فتجوز شهادته قال
 . (1)"الصوت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، من طريةق  (6/217)، والبيهقي   الشعب(1/165)، ومن طريقه احلاكم(168ص)وأخرجه الطيالسي
 . إسحاق بن سعيد به مبثل ذلك

من طريقه عن إسحاق بن سعيد عن أبيه عن ابن عّباس بةه  ( 19ص)اري   األدب املفردوأخرجه البخ
تي  يوم القيام  أمام صاحبها تشهد له بصةل  إن  آوكل رحم  "بنحوه  موقوفا  دون القص    أوهلا وزاد 
 ".  كان وصلها وعليه بقطيع  إن كان قطعها

ومل خيرجه واحد منهما، وإسحاق بن سعيد  هذا حديث صحيح على شرط البخاري": قال احلاكم عقبه
: ، وقال   موضع آخةر "هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص قد احتّج به البخاري بأكثر رواياته عن أبيه

لكةن مل خيةرج أليب داود   ": وتعقبه الذهيب   التلخيص فقال "صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه"
أقول ": ق املوقوف  على شرط البخاري، وأما الطريق املرفوع  فقال، وأشار األلباين إىل أّن الطري"الطيالسي

  "...إّنما هو على شرط مسلم وحده؛ فإن أبا داود الطيالسي مل حيتّج به البخاري، وإّنما روى له تعليقا 
وصّح ": ، وقال الشيخ األلباين"صحيح": ، وقال احلافظ"إسناده جيد": وقال الذهيب عن الطريق املرفوع 

 . "َبْيُد أّن من رفع  ثق  وهو اإلمام الطيالسي، وزيادة الثق  مقبول ": وقال أيضا . "ًوعامرف
 (. 277ح)، والسلسل  الصحيح (2750ح)، واملطالب العالي (0/4161)املهذب اختصار السنن

 (. 91-7/98)األم( 1)
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ثنةا  ، أمحد بن جنةدة ، ابنا بن مخريويه أبو الفضل، ابنا أخربنا أبو جازم العبدوي احلافظ -112
رضي علّيا   إن": مسع قومه يقولون( 2)األسود بن قيس العنزيثنا ، (1)سفيانثنا ، سعيد بن منصور

 . (1)"ومل جيزها ،شهادة أعمى   سرق رّد  اهلل عنه
ثنةا  ، سفيان بن حممدثنا ، أبو نصر العراقي، ابنا احلافظإبراهيم ر حممد بن أخربنا أبو بك -111

أنه كره شهادة ( 6)عن احلسن( 5)عن يونس( 4)سفيانثنا ، عبد اهلل بن الوليدثنا ، علي بن احلسن
 . (7)األعمى

                                                 

 (. 11/77)هو ابن عيين ، انظر هتذيب الكمال( 1)
 . العبدي ويقال العجلي الكو  األسود بن قيس أبو قيس( 2)

  (.ع) .ثق 
 (. 1/00)التقريب

 ( 18/157)السنن الكربى( 1)
 . إسناده صحيح وسيأيت التصريح مبن أهبم وهو أبو بصري وهو ثق 

كالمها من طريق األسود بن قيس عنةد  ( 4/152)، وابن أيب شيب (0/124)واألثر أخرجه عبد الرزاق 
عن أشياخه به، وعند ابن أيب شيب  عن األسود بن قيس أّن أبا بصري شهد  عبد الرزاق عن األسود بن قيس

 فذكره به بنحوه  ..على علي
واألثر من طريق ابن أيب شيب  ذكر من أهبم   إسناد البيهقي وعبد الرزاق وهو شيخ األسود بن قيس وأّنه 

 . أبو بصري
: وقةال احلةافظ  . ره ابن حبان   الثقاتوذك. ثق : وأبو بصري هذا هو العبدي األعمى قال عنه الذهيب

 . مقبول
 (. 2/481)، والتقريب(11/01)، وهتذيب الكمال(2/418)الكاشف

 (. 12/517)هو الثوري، انظر هتذيب الكمال (4)
  (. 11/154)هو ابن عبيد بن دينار العبدي، انظر هتذيب الكمال (5)
 (. 12/510)هو البصري، انظر هتذيب الكمال( 6)
 ( 18/150)الكربى السنن( 7)

                                                                                                                                       = 



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 243 

. (1)"حرى أن ال حيل ألحد أن يشهد عليةه وإذا كان هذا هكذا كان الكتاب أ": قال الشافعي
ابنا ، (1)بشر بن أمحد اإلسفرائيإابنا ، (2)أخربنا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف الفقيه -114

 ، (4)أمحةةةةةد بةةةةةن نصةةةةةر بةةةةةن احلسةةةةةني احلةةةةةذاء 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   إسناده من مل أعرفهم وهم أبو نصر العراقي وسفيان بن حممد
، عن الثوري عن يونس عن احلسن البصري بةه  (0/124)ولكن األثر صحيح فقد أخرجه عبد الرزاق 

 .  بنحوه 
إال أن "عن حفص بن غياث عن أشعث عن احلسن بةه بنحةوه  وزاذ   ( 4/152)وأخرجه ابن أيب شيب  

 ". ن قد رآه قبل أن يذهب بصرهيكو
وأشعث   إسناد ابن أيب شيب  هنا حيتمل أن يكون ابن سوار وحيتمل أن يكون بن عبد امللك، فلم يتةبني  
يل من هو منهما ألن كليهما رويا عن احلسن البصري وروى عن كليهما حفص بن غياث؛ فإن كان ابن 

 . ولكن إسناد عبد الرزاق يغإ عن هذا. عبد امللك فهو ثق ؛ وإن كان ابن سوار فهو ضعيف

 (. 7/91)األم( 1)

 . أبو احلسن حممد بن حممد بن محزة بن أيب املعروف الفقيه االسفرائيإ املهرجاين( 2)
 ". فاضل ثق  مستور: "قال الصريفيإ

 (. 48ص)املنتخب من السياق 

بن عبد اهلل أبو سهل اإلسفرائيإ بشر بن أمحد بن بشر بن حممود بن أشرس بن زياد بن عبد الرمحن ( 1)
بكسر الدال املهمل ، وسكون اهلاء، وفتح القاف، و  آخرها النون، هذه الّلفظ  ملن كان مقدم –الدهقان 

 . -..ناحي  من القرى، ومن يكون صاحب الضيع  والكروم، واشتهر به مجاع  خبرسان والعراق
ال  املذكورين بالشهام ، وحمدث وقته مةن أصةول   كان شيخ الناحي    وقته وأحد الرح: "قال احلاكم

 (. هة178ت..". )اإلمام احملدث الثق  اجلّوال مسند وقته": ، وقال الذهيب.."صحيح 
 (.  16/220)، والسري(210ص)، والتقييد(2/257)األنساب

هذه الّنسب   بفتح احلاء املهمل ، والذال املعجم  املشددة،–أمحد بن احلسني بن نصر أبو جعفر احلذاء ( 4)
 . العسكري -..إىل حذو النعل وعملها

 (. هة299ت. )وثقه الدارقطإ
 (.  4/97)، وتاريخ بغداد(146ص)سؤاالت محزة للدارقطإ
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أبو معاوي  عمرو بن عبد اهلل بةن وهةب   ، حدثإ وكيع بن اجلراحثنا ، (1)علي بن املديإابنا 
قلت للشعيب أو مسعت رجال قال للشعيب أعرف نقش خةامتي   الصةِك وال   : قال (2)النخعي

 . (1)"قد ينقشون على اخلواتيمالّناس  فإن ،على ما تعرفإاّل  ال تشهد" :أعرف الشهادة قال
 ( 6)ابةن عةون  ثنةا  ، (5)أزهةر بةن سةعد   ثنةا  ، (4)علةي ثنةا  قال و[115و114بني ]
 
 

                                                 

 . علي بن عبد اهلل بن جعفر بن َنجيح أبو احلسن بن املديإ السعدي موالهم البصري( 1)
عنده، وقال إاّل  ما استصغرت نفسي: البخاري ثق  ثبت إمام، أعلم أهل عصره باحلديث وعلله حّتى قال

كأن اهلل خلقه للحديث، عةابوا عليةه   : كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مإ، وقال النسائي: فيه شيخه ابن عيين 
  (.خ،د،ت،س،فق(. )هة214ت.. )إجابته   احملن ، ولكنه تنّصل وتاب واعتذر بأنه كان خاف على نفسه

 (. 46-2/45)التقريب

 . أبو معاوي  عمرو بن عبد اهلل بن وهب النخعي الكو  (2)
  (.خ،س،ق) .ثق 

 (. 2/79)التقريب

 ( 18/150)السنن الكربى( 1)
 . إسناده صحيح

 .  بإسناده عن الشعيب به بنحوه ( 406ص)وأخرجه وكيع   أخبار القضاة

 . هو ابن املديإ( 4)

بفتح السني املهمل ، وتشديد امليم، و  آخرها النون، هذه الّنسةب   – مانالّس أزهر بن سعد أبو بكر (5)
 .  الباهلي البصري -إىل بيع السمن

  (.خ،م،د،ت،س) (.هة281ت. )ثق 
 (.1/65)التقريب، و(1/52)األنساب

 (. 2/121)هو عبد اهلل بن عون، انظر هتذيب الكمال( 6)
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ى      ائ    چ قال اهلل تعةاىل  " :فقال ؟أرى امسي   الصِك وال أذكر الشهادة( 1)براهيمقال قلت إل

 . (1()2) چ ائ  ەئ  ەئ  وئ
 . باب ما جيب على املرِء من القيام بشهادته إذا شهد

ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  چ " :ؤهثنةةا قةةال اهلل جةةل 

 :وقةةةةال. (4)چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ"

ٹ  ٹ  چ  " :وقةةال. (5)اآليةة  چ ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

 . (6)چ ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
الذي أحفظ عن كل من مسعت منه من أهل العلم   هذه اآلي  أنه ": قال الشافعي رضي اهلل عنه
 . (7)"  الشاهد قد لزمته الشهادة

                                                 

 (. 15/194)و(2/211)، انظر هتذيب الكمالهو النخعي( 1)

 (. 06)سورة الزخرف اآلي  (2)

 ( 18/150)السنن الكربى( 1)
 . إسناده صحيح

 . مل أقف عليه مسندا   غري السنن الكربى للبيهقيواألثر 

 (. 0)سورة املائدة اآلي ( 4)

 (. 115)سورة الّنساء اآلي ( 5)

 (. 201)البقرة اآلي ( 6)

 (. 7/92)األم( 7)
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، عثمان بن سةعيد ثنا ، أبو احلسن الطرائفي، ابنا أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي -115
  قولةه  عّباس  عن علي بن أيب طلح  عن ابن (2)عن معاوي  بن صاحل (1)عبد اهلل بن صاحلنا ث

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ

 ،وال ترمحوا مسكينا ملسكنته ،وال حتابوا غنيا لغناه ،أو آبائكم أو أبنائكم": قال( 1)چٺ

ڤ  ڤ  ڤ  چ و  قوله  ،(4)چ ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ وذلك قوله 

 (. 6)"فتذروا احلق فتجوروا ،(5)چڤ  ڦ

                                                 

  (. 1ح)تقدم  . صدوق (1)

  (. 01ح)صدوق تقدم    (2)

 (.115)سورة الّنساء اآلي  (1)

 (. 115)سورة الّنساء اآلي (4)
 (. 115)سورة الّنساء اآلي (5)
 ( 18/150)السنن الكربى( 6)

 كان كفلذل هبأصحا ثقات عن محل إمنا هلكّن عباس ابن يلق مل بن أيب طلح  فإنه وأما علي. إسناده حسن
 . قاله احلافظ النسخ  هذه على يعتمدون غريمها و حامت أيب ابن و البخاري

، وحتفةة  (48 2ص)، وجةةامع التحصةةيل(5/161)، وامليةةزان(28/498)هتةةذيب الكمةةال
  (. 1/287)، والعجاب   بيان األسباب (214ص)التحصيل

كالمها من طرق عبةد  ( 4/1806)، وابن أيب حامت   تفسريه(5/122)واألثر أخرجه الطربي   تفسريه
 . اهلل بن صاحل عن علي بن أيب طلح  عن ابن عّباس مبثل ذلك
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 ، (1)عبد الرمحن بن احلسن القاضي، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -116
 ( 4)ورقةةاء ثنةةا، (1)آدم بةةن أيب إيةةاس ثنةةا ، (2)بةةن احلسةةني إبةةراهيم ثنةةا 

 
                                                 

القاضي من أهل  عبد الرمحن بن احلسن بن أمحد بن حممد بن عبيد بن عبد امللك أبو القاسم األسدي( 1)
 . مهذان

بن ِديِزيل فذهب علمه، قال صاحل بن أمحد  إبراهيمادعى الرواي  عن : قال صاحل بن أمحد اهلمذاين احلافظ
 إبةراهيم أنكر عليه أبو حفص بن عمر والقاسم بن أيب صاحل روايته عةن  : احلافظ   طبقات اهلمدانيني

كتةاب   أقر إبراهيمفاسري وقد بلغنا أّن فسكت عنه حّتى ماتوا وتغري أمر البلد فادعى الكتب املصنف  والت
ن مير له شيء فيعيده وحّدثإ أقل  إبراهيمالتفسري قبل سن  سبعني وادعى هذا أّن مولده سن  سبعني وكان 

  سن  ست وسبعني أن يقرأ عليهم كتاب التفسري فةامتنع   إبراهيمأيب أّن أهل الكرخ قدموا وسألوا من 
حي قال وسألإ عنه الدارقطإ وقال يل رأيت   كتبه  إبراهيمو إبراهيمفسمعوه على حيىي الكرابيسي عن 

 (. 152ت) .يكذب: وقال القاسم بن أيب صاحل، مل حيمدوا أمره :وقال أبو يعقوب بن الدخيل ،ختاليط
 (. 1/411)، واللسان(4/272)، وامليزان(18/292)تاريخ بغداد

ويلقةب أيضةا     -لكثرة مالزمته إياه– قب بداب  عفانبن احلسني بن ِديِزيل أبو إسحاق يل إبراهيم( 2)
أكةل  إاّل  طائر ببالد مصر ال يكاد حيط على شجرةبفاء ونون ثقيل ، ويقال مبوحدة بدل الفاء،  –بسيَفنَّ  

 . -خ مل يفارقه حّتى يستوعب ما عندهإذا ورد على شي إبراهيمورقها حّتى يعريها فكذلك كان 
 (. هة201ت. )وثقه احلاكم وابن عساكر والذهيب والصفدي

، وتةةذكرة (11/104)، والسةةري(5/146)، والةةوا  بالوفيةةات(6/107)تةةاريخ ابةةن عسةةاكر
 (. 105و1/255)، ونزه  األلباب(2/680)احلفاظ

 . آدم بن أيب إياس عبد الرمحن أبو احلسن العسقالين( 1)
  (.خ،خد،ت،س،ق) (.هة221.)ثق  عابد
 (. 1/45)التقريب

 . نزيل املدائن ورقاء بن عمر بن كليب أبو بشر اليشكري الكو ( 4)
 (. ع...". )صدوق   حديثه عن منصور لني: "، وقال احلافظ"صدوق عامل من ثقات الكوفيني": قال الذهيب

 (.   2/116)، والتقريب(7/121)امليزان
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ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  چعةن جماهةد   قولةه     عن ابن أيب جنةيح 

 . (2)أو تعرضوا يقول تكتموها ،تلووا يقول تبدلوا الشهادة( 1)چڃ

                                                 

 (. 115)سورة الّنساء اآلي ( 1)

 ( 18/150)السنن الكربى( 2)
عبد الرمحن بن احلسن القاضي وهو ضعيف وذهب الكثري على أنه مل يسةمع مةن   إسناده ضعيف؛ فيه 

 . بن ديزيل إبراهيم
 (. 295ص)ق عبد الرمحن بن احلسن القاضي به   تفسري جماهدومن طري

هو ابن أيب رواد –ثإ حممد بن عمرو : قال( 5/124)ولكن األثر صحيح فقد أخرجه الطربي   تفسريه
 -هو ابن ميمون اجلرشةي –، ثنا عيسى -هو الضحاك بن خملد النبيل–، ثنا أبو عاصم -العتكي الباهلي

 . د مبثل ذلكعن ابن أيب جنيح عن جماه
 . إسناده صحيح

وال يضر هنا كالم بعض أهل العلم   عدم مساع ابن أيب جنيح التفسري عةن جماهةد؛ ألّن الصةواب أّن    
 . تفسريه منه تفسري صحيح من أصّح التفاسري فقد اعتمده البخاري

يب جنيح عن جماهد عن املثىن، ثنا أبو حذيف ، ثنا شبل عن ابن أ( 5/124)وأخرجه الطربي أيضا    تفسريه
 . به بنحوه 
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أبةو داود  ثنةا  ، يونس بن حبيةب ثنا  ،عبد اهلل بن جعفر، ابنا أخربنا أبو بكر بن فورك -117
قال أبو إسحاق مسعته منه منذ ( 2)قال مسعت كدير الضيب( 1)شعب  عن أيب إسحاقثنا ، الطيالسي

مخسني سن  قال شعب  ومسعته أنا من أيب إسحاق منذ أربعني سن  أو أكثر قال أبو داود ومسعته أنا 
صلى اهلل عليه وسلم فقةال يةا   الّنيب  جلأتى ر": من شعب  منذ مخٍس أو أسٍت وأربعني سن  قال

فإن مل أطق ذا ؟ : قال" قل العدل وأعط الفضل: "أخربين بعمل يدخلين اجلنة قال :رسول اهلل
فهل لك : "ذا ؟ قال( 1)أو أستطيع ،فإن مل أطق ذا : قال" فأطعم الطعام وأفش السالم: "قال

إاّل  وانظر أهل بيت ال يشربون املاء ،وسقاًء ،فانظر بعرًيا من إبلك: "لنعم قا: قال ؟"من إبل

                                                 

 . هو السبيعي( 1)
 . هو ابن قتادة: يقال الضيب -بالتصغري–ُكَدْير ( 2)

خيتلف   صحبته، وحديثه عنةد  : "اختلف   صحبته، والصواب أنه ليس صحابيا  كما قال ابن عبد الرب
، "حمله الصدق: "قال أبو حامت". ن عده صحابيا شيخ أليب إسحاق وهم م": ، وقال الذهيب"أكثرهم مرسل

: ، قةال البخةاري  أدخله   كتاب الضعفاء فقال حتول من هناك إن حممد بن إمساعيل البخاريفقيل له 
 ". ضعيف: "، وقال النسائي"روى عنه مساك بن سلم  فضعفه"

، (7/174)، واجلةةرح والتعةةديل (09ص)، وضةةعفاء النسةةائي (7/242)التةةاريخ الكةةبري 
 (. 5/575)، واإلصاب (5/497)،و امليزان(1/1112)الستيعابوا

 . والقياس حبذف الياء ألهنا جمزوم  ويكون عالم  اجلزم حبذف الياء.   األصل" كذا"وضع عليه  (1)
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جتهب لهك   حّتهى   وال ينخر  سقاؤ  ،بعري ( 2)َفُقْنفإنك لعّلك أن ال َي ،فاسقهم( 1)غبًّا
 . (1)"اجلنة
 
 

                                                 

وإن جةاء  فنقله إىل الزيارة  ،أن ترّد املاء يوما وتدعه يوما مث تعود :من أوراد اإلبل -بالكسر-الِغبُّ  (1)
أغبةوا    "  كّل أسبوع، ومنه احلديث : بعد أيام يقال َغبَّ الّرجل إذا جاء زائرا بعد أيام، وقال احلسن

 . أي ال تعودوه   كّل يوم ملا جيد من ثقل العواد" عيادة املريض
 (. 196ص)، وخمتار الصحاح(1/116)النهاي 

 . مات: البهائم يْنُفُق ُنُفوقا  َنَفَق الفرس والداب  وسائر (2)
 (. 208ص)، وخمتار الصحاح(18/157)، ولسان العرب(5/177)العني

 ( 18/150)السنن الكربى( 1)
كما مّر، وقد أرسله عن الّنيب صلى اهلل عليةه وسةلم، إذ لةيس     خمتلف فيهكدير الضيب وهو   إسناده 

 .  مرسل  بصحايب على الصحيح، فروايته عنه صلى اهلل عليه وسلم
، وأخرجه احلريب (4/146)، ومن طريقه أبو نعيم   احللي (194ص)واحلديث أخرجه أبو داود الطيالسي

كلهم من طريق شعب  عن أيب ( 5/199)، وابن أيب عاصم   اآلحاد واملثاين(2/689)  غريب احلديث
 . إسحاق به بنحوه 

والبيهقةي    ( 19/107)الكةبري ، ومةن طريقةه الطةرباين      (18/456)وأخرجه عبد الةرزاق  
 . عن معمر عن أيب إسحاق به بنحوه ( 4/106)السنن

: وقةال . من طريقه عن األعمش عن إيب إسحاق به بنحةوه  ( 4/125)وأخرجه ابن خزمي    صحيحه
ولكن هةذا اإلشةكال زال بتصةريح أيب    . لست أقف على مساع أيب إسحاق هذا اخلرب من كدير اهة

 . كما   اإلسناد الذي معنا هنا إسحاق مساعه من كدير
 . من طريقه عن إسرائيل بن يونس عن أيب إسحاق به بنحوه ( 1/228)وأخرجه البيهقي   الشعب

 . من طريقه عن فطر بن خليف  عن أيب إسحاق به بنحوه ( 1/149)وأخرجه هناد   الزهد
وكدير ضعيف كما مّر، وأرسله  واألسانيد كّلها مدارها على أيب إسحاق يرويه عن شيخه كدير الضيب،

 .  عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم
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 . باب ما جاء يف خري الشهداء
، (2)احلنيد الَبَذشي القومِسي هشام بنثنا ، (1)أبو بكر القطان، ابنا أخربنا أبو طاهر الفقيه -110
 :قالعّباس  عن ابن( 4)عمرو بن دينارثنا ، (1)حممد بن مسلم الطائفي، حدثإ زيد بن احلبابثنا 

 ،ولكةن يشةهد لعلةه يرجةع     ،عند إمةامٍ إاّل  من كانت عنده شهادة فال يقول ال أشهد هبا"
 (. 6)(5)يِوَعويْر

                                                 

 . بن اخلليل النيسابوري القطانأبو بكر هو حممد بن احلسني بن احلسن ( 1)
الشةيخ  : "وقال الصةفدي ". صحيحأحسبه جاور، ومساعه .. الشيخ العامل مسند خراسان": قال الذهيب

 (. ٍهة112ت". )الصاحل مسند خرسان
 (. 2/112)، وشذرات الذهب(2/172)، والوا  بالوفيات(15/110)، والسري(4/67)األنساب

 . هاشم بن اجلنيد أبو صاحل البَذشي القومسي (2)
 .  على ترمجتهمل أقف 

واسم جده سوس وقيل سوسن بزيادة نون   آخره وقيل بتحتاني  بدل الواو  حممد بن مسلم الطائفي (1)
  .  فيهما وقيل مثل حنني

كةان صةاحلا   : "وقال ابن املةديإ ، العجليووثقه ابن معني ". ما أضعف حديثه: "قال أمحد بن حنبل
، وقال يعقةوب بةن   "صدوق يهم   احلديث": وقال الساجي، "ليس به بأس: "أبو داود ، وقال"وسطا
: ، وقال احلةافظ "فيه لني وقد وثق": وقال الذهيب". ن كان ابن عيين  أحّب منهإثق  ال بأس به و": سفيان

  (.4خت،م،) (.هة177ت". )صدوق خيطئ من حفظه"
، وهتةذيب  (6/116)، وامليةزان (26/412)، وهتةذيب الكمةال  (116ص)سؤاالت ابن أيب شةيب  

 (.2/216)، والتقريب(9/191)التهذيب

 . املكي أبو حممد األثرم، اجلمحي موالهم عمرو بن دينار( 4)
  (.ع) (.هة126.)ثق  ثبت
 (. 2/75)التقريب

  . أي كف عن األمور: ْرَعويي يقال اْرَعوى( 5)
 (. 14/120)لسان العرب

 ( 18/159)السنن الكربى (6)
                                                                                                                                       = 



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 252 

 . (1)وقد روي مرفوعا وال يصح رفعه ،هذا موقوف وهو الصحيح
سةعيد بةن   ثنا ، أمحد بن جندةثنا ، أبو الفضل بن مخريويه، ابنا أخربنا أبو حازم احلافظ -119

كتب عمر ": قال( 1)الثقفي عن حممد بن عبيد اهلل( 2)أبو إسحاق الشيباين، ابنا هشيمثنا ، منصور
فإّنما  أو حيث علمها فليشهد هبا حيث رآها ،بن اخلطاب رضي اهلل عنه من كانت عنده شهادة

 . (4)"يشهد على ضََِغن
 . هذا منقطع فيما بني الثقفي وعمر رضي اهلل عنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إسناده هاشم بن اجلنيد البذشي مل أقف على ترمجته، واألثر مداره على حممد بن مسلم الطائفي ضعفه 
 . أمحد ووثقه ابن معني وأبو داود ويعقوب بن سفيان وغريهم

كالمها من طريق حممد بن مسةلم  ( 1/142)والطربي   تفسريه، (0/164)واألثر أخرجه عبد الرزاق 
 .  عن عمرو بن دينار عن ابن عّباس به بنحوه 

 . مل أقف على الرواي  املرفوع  (1)

   .(18/275)، انظر هتذيب الكمال الكو  سليمان بن أيب سليمانهو  (2)
  .أبو عون الثقفي الكو  األعور سعيد حممد بن عبيد اهلل بن (1)

  (.خ،م،د،ت،س) .ثق 
 (.  2/196)التقريب

 ( 18/159)السنن الكربى (4)
قال أبو زرع  حممد بةن   إسناده ضعيف؛ لالنقطاع بني عمر وبني حممد بن عبيد اهلل الثقفي فإنه مل يدركه

 . عبيد اهلل الثقفي عن سعد مرسل فكيف عن عمر وسعد تو  بعد عمر بكثري
 (.  266ص)، وجامع التحصيل(202ص)حتف  التحصيل

: قال عمر بن اخلطةاب : عن ابن عيين  عن مسعر عن أيب عون قال( 7/412)واألثر أخرجه عبد الرزاق 
 . ّنما ذلك عن ضغنأميا رجل شهد على حد مل يكن حبضرته فإ

 . و  إسناده أبو عون وهو حممد بن عبيد اهلل الثقفي تقدم أنه مل يلق عمر
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 ي ليشهد ِعباب ما على من ُد

 (. 1)چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ  :ؤهثنا قال اهلل جل 
سةعيد بةن   ثنا ، أمحد بن جندةثنا ، أبو منصور النضروي، ابنا أخربنا أبو نصر بن قتادة -128

: قال( 5)عن يونس بن عبيد عن احلسن( 4)إبراهيموإمساعيل بن  ،(1)وخالد( 2)هشيمثنا ، منصور
الناس كلهم لو أبوا " :زاد فيه غريه عن احلسن قال. "وإذا دعي ليقيمها كالمها ،هدإذا دعي ليش"

 . (6)"أن يشهد بعضهم لبعض مل ينفعهم ذلك
هذه اآلي    إقام  الشهادة، واآلي  حمتمل  للوجهني مجيعةا  أّن  وقد ذهب مجاع  من املفسرين إىل

وهو   التحمل فرض على الكفاي ، فإذا قام به وبالكتاب  من يكفي أخرج  ،ما ذهب إليه احلسنك
 . من ختّلف من املأمث واهلل أعلم

 
 
 
 
 

                                                 

 (. 202)سورة البقرة اآلي  (1)

 . (.11/70)انظر هتذيب الكمالهو ابن بشري،  (2)
 . (.11/70)انظر هتذيب الكمالهو ابن عبد اهلل الطحان،  (1)
 (. 12/519)هو ابن علي ، انظر هتذيب الكمال (4)

 (. 12/510)هو البصري، انظر هتذيب الكمال (5)

 ( 18/168)السنن الكربى (6)
 . إسناده صحيح

 (. 1/996)وهو عند سعيد بن منصور
 . من طريقني عن احلسن به بنحوه ( 129و1/127)وأخرجه أيضا  الطربي   تفسريه
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 . ضار كاتب وال شهيدباب وال ُي
، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا قاال أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو  -121
عن  (4)عن مقسم (1)عن يزيد بن أيب زياد (2)عن سفيان (1)أبو حذيف ثنا ، مرزوق بنإبراهيم ثنا 
ء فيدعو الكاتةب  أن جيي": قال چ وئ  ۇئ ەئ  وئ   ەئ   چ   قوله عز وجل عّباس  ابن

 .( 5)"فيقال قد ُأمرمتا أن جتيبا فال تضارمها ،نا على حاج  فيضار هبماوالشهيد فيقوالن إ

                                                 

 . موسى بن مسعود أبو حذيف  النهدي البصري (1)
، وقةال  "ليس بالقوي عندهم: "، وقال أبو أمحد احلاكم"ال احتّج به" :وقال ابن خزمي  ،بندارو ،ضعفه الترمذي

، وقةال  صدوق معروف بالثوري: "، وقال أبو حامت"ال يروي عنه من يبصر احلديث: "عمرو بن علي الفالس
  (.خ،د،ت،ق) (.هة228ت. )"احلفظ وكان يصّحف صدوق سيء: "، وقال احلافظ"صدوق": الذهيب

، (6/562)، وامليةةزان(140-29/145)، وهتةةذيب الكمةةال (0/161)اجلةةرح والتعةةديل 
 (.2/292)التقريبو
 (. 29/146)هو الثوري، انظر هتذيب الكمال (2)

 . يزيد بن أيب زياد أبو عبد اهلل اهلامشي موالهم الكو  (1)
تغري   آخةر  : "، وقال   تعريف أهل التقديس"ضعيف كرب فتغري وصار يتلقن: "قال احلافظ   التقريب

، وعده   املرتبة  الثالثة  مةن    "عمره وضعف بسبب ذلك وصفه الدارقطإ واحلاكم وغريمها بالتدليس
 .مراتب املدلسني

 (.4خت،م،)(. هة116ت) 
 (. 40ص)، وتعريف أهل التقديس(2/171)التقريبو
 -بفتح النون وبةدال -جدة ويقال َن -بضم املوحدة وسكون اجليم-رة ْجبن ُب -بكسر أوله-قسم ِم (4)

 . زومه لهويقال له موىل ابن عّباس لل أبو القاسم موىل عبد اهلل بن احلارث
  (.4خ،) (.هة181ت. )صدوق وكان يرسل

  (.2/270)التقريب

 ( 18/168)السنن الكربى( 5)
 . إسناده ضعيف؛ فيه يزيد بن أيب زياد اهلامشي وهو ضعيف، ومدلس وقد عنعن
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عبد ثنا ، عثمان بن سعيدثنا ، أبو احلسن الطرائفي، ابنا أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق -122

ں  ڻ  چ  قوله عّباس  عن علي بن أيب طلح  عن ابن (2)عن معاوي  بن صاحل (1)اهلل بن صاحل

أو كانت عنده  ،املسلمني قد شهد على شهادة يقول من احتيج إليه من( 1)چڻ  ڻ  ڻ  ۀ

 ،(4)چۇئ ەئ    ەئ  وئ  وئچ مث قال بعد هذا  ،إذا ما دعي فال حيل له أن يأَبى ،شهادة
فيضاره  ،اهلل قد أمرك أن ال تأىب إذا ما دعيت إّن للرجل وهو عنه غإالّرجل  واإلضرار أن يقول

يعإ ( 6)چۈئ  ېئ ۆئ  ۆئ  ۈئچ  :بغريه فنهاه اهلل وقال ( 5)[فيتكم]بذلك وهو 
 . (7)املعصي : بالفسوق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من طريقه عن سفيان الثوري عن يزيد بن أيب زياد عةن  ( 2/567)واألثر أخرجه ابن أيب حامت   تفسريه
 . بن عّباس مبثلهمقسم عن ا

ثةإ أيب   -هو ابن احلسن بن عطي  العو –قال ثإ حممد بن سعد ( 1/116)وأخرجه الطربي   تفسريه
–ثةإ أيب    -هو احلسن بن احلسن بن عطي  العو –ثإ عمي   -هو سعد بن احلسن بن عطي  العو –

وال يضةار  : عن ابن عّباس قال -هو عطي  بن سعد بن جنادة العو –عن أبيه  -احلسن بن عطي  العو 
 . كاتب وال شهيد يقول إّنه يكون للكاتب والشاهد حاج  ليس منها بد فيقول خلوا سبيله

 .  وهذا اإلسناد ضعيف جّدا  فإنه مسلسل بالضعفاء

  (. 1ح)تقدم  . صدوق( 1)

  (. 01ح)صدوق تقدم    (2)

 (.202)سورة البقرة اآلي  (1)

 (. 202)سورة البقرة اآلي  (4)

  ". متكفي"من ص، وتفسري الطربي، و  األصل  (5)

 (.202)سورة البقرة اآلي  (6)
 ( 18/168)السنن الكربى( 7)

 كان فلذلك هبأصحا ثقات عن محل إمنا هلكّن عباس ابن يلق مل بن أيب طلح  فإنه وأما علي. إسناده حسن
 . اله احلافظق النسخ  هذه على يعتمدون غريمها و حامت أيب ابن و البخاري
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سةعيد بةن   ثنا ، أمحد بن جندةثنا ، أبو منصور النضروي، ابنا أخربنا أبو نصر بن قتادة -121
حممد ثنا ، (2)أبو احلسن بن فراس، ابنا بو الفتح العمريح وابنا الشريف أ( 1)سفيانثنا ، منصور

سفيان بن عيين  عن عمرو بن دينار عن ثنا ، (4)سعيد بن عبد الرمحنثنا ، (1)الَدْيُبليإبراهيم بن 
قال ( 5)چوئ  ۇئەئ    ەئ  وئ  چ قرأ علّي عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه " :عكرم  قال

وال يضةاره   ،فيقول أنا مشغول انظر غةريي  ،فيقول اكتب يلالّرجل  يأيتالّرجل  هو": سفيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وحتفةة  (48 2ص)، وجةةامع التحصةةيل(5/161)، وامليةةزان(28/498)هتةةذيب الكمةةال
  (.1/287)، والعجاب   بيان األسباب (214ص)التحصيل

، وابن أيب حةامت    (116و1/127)، وأخرجه الطربي   تفسريه(121ص)واألثر   تفسري ابن عباس
 .     عن ابن عّباس مبثله كلهم من طريق علي بن أيب طلح ( 2/561)تفسريه

 . هو ابن عيين ، كما ستبنه الرواي  األخرى (1)
هةذه  –ي ِسَقْببن أمحد بن علي بن فراس أبو احلسن وقيل بني علي وفراس أمحد الَع إبراهيمأمحد بن  (2)

 . املكي العطار -الّنسب  إىل عبد القيس
القاضةي  ": ، ووثقه السجزي، والعتيقي، وابن بشكوال، وقال الذهيب"ثق  ثبت" :أبو ذر   معجمهقال 

 (. هة484ت". )العدل
 (. 1/171)، وشذرات الذهب(17/101)، والسري(1/111)األنساب

بفتح الدال املهملة ، وسةكون اليةاء    – ليُبْيبن عبد اهلل بن الفضل الدَّ إبراهيمأبو جعفر حممد بن  (1)
املعجم ، بنقطتني من حتتها، وضم الباء املنقوط  بواحدة، هذه الّنسب  إىل َدْيُبل وهي بلدة من بالد ساحل 

 .  مث املكي -..البحر من بالد اهلند قريب  من السند
 (. هة221ت. )وكان مسند احلرم   وقته..  صدوقاحملدث ال
 (. 2/295)، وشذرات الذهب(18-15/9)، والسري(2/495)، ومعجم البلدان(2/262)األنساب

 . أبو عبيد اهلل املخزومي ،سعيد بن عبد الرمحن بن حسان ويقال جلده أبو سعيد (4)
  (.ت،س) (.هة249ت)  .ثق 

 (. 1/292)التقريب
 (. 202)سورة البقرة اآلي  (5)



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 25  

إّنةي   يشهده على الشيء فيقةول الّرجل  والشهيد أن يأيت ،لينظر غريه ،أنتإاّل  فيقول ال أريد
 . (1)"ليشهد غريه ،أنتإاّل  فال يضاره فيقول ال أريد ،نظر غرييفيقول ا ،مشغول

 . ليس   رواي  بن قتادة قول سفيان
 أبةو ثنةا  قاال وأبو سعيد بن أيب عمرو  ،(2)أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ وأبو بكر القاضي -124

إمساعيل بن ابنا ، (4)عبد الوهاب بن عطاءابنا ، (1)حيىي بن أيب طالبثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس 

                                                 

 ( 18/161)السنن الكربى (1)
فإن عكرم  تةو   . إسناده ضعيف؛ لالنقطاع بني عكرم  وعمر بن اخلطاب كما نص على ذلك احلافظ

 .هة وله مثانون سن  فيكون ولد بعد وفاة عمر بسنتني185سن  
، (28/219)، هتذيب الكمةال (1/251)، مولد العلماء ووفياهتم(150ص)انظر املراسيل البن أيب حامت

  (. 11/159)، وفتح الباري(212ص)، وحتف  التحصيل(219ص)جامع التحصيل
، وأخرجه سعيد (1/116)، ومن طريقه الطربي   تفسريه(1/111)واألثر أخرجه عبد الرزاق   تفسريه

، كلهم من طريق ابن عيين  عن عمرو بن دينار عن عكرم  بةه مبثلةه دون قةول    (1/990)بن منصور
 .  سفيان

 . (4ح)تقدم    هو أمحد بن احلسن القاضي (2)

العّباس بن عبد املطلب  ل موىليقا حيىي بن أيب طالب واسم أيب طالب جعفر بن عبد اهلل بن الزبرقان (1)
 .  عتاق  وكني  حيىي أبو بكر وهو أخو العّباس والفضل وأصلهم من واسط

عبيد حممد بن علةي  ، وقال أبو كتبت عنه مع أيب وسألت أيب عنه فقال حمله الصدق :وقال بن أيب حامت
: سى بةن هةارون  مو، قال خط أبو داود سليمان بن األشعث على حديث حيىي بن أيب طالب :اآلجري

يريد ىف كالمه ال   الرواي  نسةأل اهلل لسةانا   ": ، قال الذهيبأشهد على حيىي بن أيب طالب أنه يكذب
أمةرين  " :بكر الربقاين وأب ، وبإسناده قال"حيىي بن أيب طالب ليس باملتني" :، قال أبو أمحد احلاكم"صادقا

احلاكم أبو عبد اهلل بن البيع أنه : قال ،الصحيح   حيىي بن أيب طالب أبو احلسن الدارقطإ أن أخرج عن
 (. هة275ت". )ال بأس به عندي ومل يطعن فيه أحد حبج  :مسع الدارقطإ ذكر حيىي بن أيب طالب فقال

 (. 6/262)، ولسان امليزان (12/619)، والسري(14/228)، وتاريخ بغداد(9/114)اجلرح والتعديل

  .نزيل بغداد و نصر العجلي موالهم البصرياف أباخلفَّعبد الوهاب بن عطاء  (4)
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ال يضار الكاتب وال الشاهد يقول يأتيه فيشةغله  ": قال عن جماهد( 2)جعن محيد األعر( 1)مسلم
 (. 4)"وعن سوقه( 1)هِتَعَيْضعنَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رمبا أخطأ أنكروا عليه حديثا   فضل العّباس : وزاد ابن حجر ،صدوق: قال احلافظان الذهيب وابن حجر
  (.4عخ،م،) (.هة286أو4ت. )املدلسني وعده احلافظ   املرتب  الثالث  من مراتب. يقال دلسه عن ثور

 (.  41ص)، وتعريف أهل التقديس(1/409)، والتقريب(4/415)امليزان
  .كان من البصرة مث سكن مك  املكيأبو إسحاق مساعيل بن مسلم إ (1)

  (.ت،ق) .وكان فقيها ضعيف احلديث
 (. 06-1/05)التقريب

  .املكي األعرج أبو صفوان القارىءد بن قيس محي (2)
لةيس  ": الذهيب مرة أخرى، وقال ، وابن معني، وابن سعد، وأبو زرع ، والذهيب   الكاشفوثقه أمحد

ه إّنما يقع اإلنكار   ال بأس حبديث": ، وقال ابن عدي"ليس به بأس": ، وقال أبو حامت"بقوي   احلديث
: وقال احلةافظ   اللسةان   ،"ليس بقوي   احلديث" :، وقال أمحد مرة"حديثه من قبل من يروي عنه

  (.ع) .أو بعدها( هة118ت". )ليس به بأس: "، وقال   التقريب"ثق "
، (2/198)، وامليةةزان(1/154)، والكاشةةف(7/104)، وهتةةذيب الكمةةال(2/271)الكامةةل

 (. 1/281)، والتقريب(7/285)و(4/114)واللسان

امَلّرة من الضياع وضيع  الّرجل   غري هذا ما يكون منةه معاشةه كالصةنع     : والضَّْيَع    األصل (1)
 . والتجارة والزراع  وغري ذلك

 (. 1/180)النهاي 

 (. 18/161)السنن الكربى( 4)
 . ضعيفإمساعيل بن مسلم املكي وهو ضعيف؛ فيه إسناده 

، ثنا القاسم، ثنا احلسني ثإ حجاج أخربين عبد اهلل بةن  :قال( 1/116)واألثر أخرجه الطربي   تفسريه
 . كثري عن جماهد به بنحوه 

ضعيف مع إمامته ومعرفته، لكونةه  : ولكنه ضعيف ألن   إسناده سنيد احلسني بن داود قال عنه احلافظ
إّن أحاديث الّناس : مام أمحد روايته عن حجاج، وقال اخلاللوذم اإل. كان ُيلقِّن حجاج بن حممد شيَخه

 .  ما روى سنيدإاّل  من حجاج صحاح
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ەئ    ەئ  وئ  چ   قوله ( 1)إمساعيل بن مسلم عن احلسن، ابنا قال وابنا عبد الوهاب -125

ال يضار الكاتب فيكتب ما مل يؤمر به، وال يضةار الشةهيد فيزيةد      ": قال چ وئ  ۇئ
 (. 2)"شهادته
 . (4)مبثل ذلك( 1)سعيد عن قتادة، ابنا قال وابنا عبد الوهاب -126

 . اومن قبله ،شهادة العبيدرّد  باب من
( 5)چڈ  ژ   ژ  ڑچ  :ؤهثنا قال اهلل جل " :قال الشافعي رضي اهلل عنه

فال جتوز شهادة  ،ورجالنا أحرارنا ال مماليكنا الذين يغلبهم من متلكهم على كثري من أمورهم: قال
 (. 6)"مملوك   شيء وإن قل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  121-1/122)، والتقريب(4/214)هتذيب اهلذيب

 . بنفس اإلسناد السابق (1)
 ( 18/161)السنن الكربى( 2)

 . إمساعيل بن مسلم املكي وهو ضعيفضعيف؛ فيه إسناده 
 . عن احلسن البصري به بنحوه ( 1/115)أخرجه الطربي   تفسريهولكن األثر صحيح فقد 

 . بنفس اإلسناد السابق( 1)
 ( 18/161)السنن الكربى( 4)

 . إمساعيل بن مسلم املكي وهو ضعيفضعيف؛ فيه إسناده 
، ومةن  (1/115)، ومن طريقه الطربي   تفسريه(0/165)ولكن األثر صحيح فقد أخرجه عبد الرزاق 

 . عن معمر عن قتادة به مبثله( 2/567)ابن أيب حامت   تفسريه طريقه أيضا 
 (. 202)سورة البقرة اآلي  (5)
 (.  09-7/00)األم( 6)
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، حممد بن يعقوبّباس الع أبوثنا قاال أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو  -127
عن ابن أيب جنيح عةن جماهةد   قولةه    ( 2)عن سفيان( 1)أبو عامرثنا ، بن مرزوقإبراهيم ثنا 

 . (1)"من األحرار": قال چڈ  ژ   ژ  ڑچ
سةعيد بةن   ثنا ، أمحد بن جندة، ابنا ور النضرويأبو منص، ابنا أخربنا أبو نصر بن قتادة -120

لةيس  : قال ؟عن الظهار من األم  سألت جماهدا": داود بن أيب هند قال، ابنا هشيمثنا ، منصور
: أفليست من النساء؟ فقال( 4)چڇ  ڇ  ڍ  ڍچ: أليس اهلل يقول: فقلت. بشيء

   .   (6)؟"أفتجوز شهادة العبيد( 5)چڈ  ژ   ژ  ڑچ : واهلل عز وجل يقول

                                                 

بفتح العني املهمل ، وبالقةاف و  آخرهةا الةدال    – القيسي العقدي عبد امللك بن عمرو أبو عامر (1)
  . -..هذه الّنسب  إىل بطن من جبيل  املهمل ،

  (.ع) (.هة285أو4ت. )ثق 
 (. 1/402)، والتقريب(1/154)األنساب

 . هو الثوري( 2)

 ( 18/161)السنن الكربى( 1)
 . إسناده صحيح

، (1/998)، وسةعيد بةن منصةور   (4/291)، وأخرجه ابن أيب شيب  (71ص)واألثر   تفسري الثوري
 . كلهم من طريق سفيان الثوري عن ابن أيب جنيح عن جماهد مبثله ،(1/121)والطربي   تفسريه

قال ثنا أبو سعيد األشج، ثنا أبو بكري النخعي عن ليث عةن  ( 2/568)وأخرجه ابن أيب حامت   تفسريه
 . جماهد به بنحوه 

 (. 1)سورة اتادل  اآلي  (4)

 (.202)سورة البقرة اآلي  (5)

 (. 18/161)السنن الكربى (6)
 . إسناده أبو نصر بن قتادة شيخ البيهقي مل أقف على ترمجته كما تقدم وبقي  رجاله ثقات  

 . عن هشيم عن داود عن جماهد مبثله( 1/998)ولكن األثر صحيح؛ فقد أخرجه سعيد بن منصور
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 . مطلق اخلطاب يتناول األحرار واهلل أعلمأّن  فبني جماهد
 ال جتوز وعطاء ،وجماهد ،والزهري ،والنخعي ،واحلسن ،روي عن علي" :وقال أبو حيىي الساجي

 (. 1)"شهادة العبيد
وزارة  ،وأجازها شريح ،شهادة العبد جائزة إذا كان عدال :قال أنس" :وقال البخاري   الترمج 

  الشيء إبراهيم و ،وأجازها احلسن ،العبد لسيدهإاّل  شهادته جائزة :وقال ابن سريين ،بن أوىفا
 . (2)"كلكم بنو عبيٍد وإماٍء :وقال شريح ،التافه

 . ومن قبلها يف اجلراح ما مل يتفرقوا ،هادة الصبيانشرّد  باب من
على أن ال جتةوز  يدّل  (1)چژ  ڑچقول اهلل عز وجل ": قال الشافعي رضي اهلل عنه

وألهنم  ؛خوطب بالفرائض البالغون دون من مل يبلغإّنما  وألنه ؛شهادة الصبيان واهلل أعلم   شيء
 (. 4)" أن نقبل شهادة من نرضىوإمنا أمرنا اهلل ،ليسوا ممن يرضى من الشهداء

                                                 

 . مل أقف على قول الساجي، وال على أثر علي واحلسن مسندا( 1)
أبو بسطام عن احلكم عةن   قال: قال قال أنا الثوري( 0/146)قوأما أثر النخعي فقد أخرجه عبد الرزا

 . الجتوز شهادته إبراهيم
 عنةد إذا كانةت   :أنا معمر عن الزهري وقتادة قةاال قال ( 0/146)وأثر الزهري أخرجه عبد الرزاق 

ازت عبد أو صيب فقام هبا بعد أن أسلم النصراين أو أعتق العبد أو بلغ الصيب جة  عندالنصراين شهادة أو 
 . وإن كان قام هبا قبل ذلك فردت مل جتز بعد ذلك ،شهادهتم

 (. 127ح)وأما أثر جماهد فقد تقدم معنا  
ال  :حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قالقال ( 4/291)وأما أثر عطاء فقد أخرجه ابن أيب شيب 

 . العبد جتوز شهادة
ال جتوز شهادة العبد وإن كان    :امللك عن عطاء قالحدثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة عن عبد : وقال
 .طفيف شيء

 (.  529ص)-شهادة اإلماء والعبيدباب –كتاب الشهادات )صحيح البخاري( 2)
 (. 202)سورة البقرة اآلي  (1)
 (. 141-2/142)، وأحكام القرآن(00و7/40)األم (4)
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 رفع القلم عن ثالثة عن الصهيب :"صلى اهلل عليه وسلم أنه قال الّنيب  وقد روينا عن: قال الشيخ
 (. 1)" يستيقظحّتى  وعن النائم ،يفيقحّتى  وعن املعتوه ،حيتلمحّتى 

 . (2)"ردهاعّباس  فإن قال قائل أجازها بن الزبري فابن": قال الشافعي
الربيع بةن  ، ابنا حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، ربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضيأخ -129

 عةن ابةن  ( 1)سفيان بن عيين  عن عمرو بن دينار عن ابن أيب مليك ، ابنا الشافعي، ابنا سليمان
 . (4)  شهادة الصبيان ال جتوزعّباس 

                                                 

-اتنةون يسةرق أو يصةيب حةدا      باب –كتاب احلدود )أبو داود رواهصحيح فقد احلديث ( 1)
وابةن  ، (1412ح)-باب من ال يقةع طالقةه مةن األزواج   –كتاب الطالق )والنسائي ،(4190ح)

وابةن   (6/181)أمحةد ، (2841ح)-باب طالق املعتةوه والصةغري والنةائم    -كتاب الطالق)ماج 
( 6/04)والبيهقةي ( 2/225)والدارمي( 2/67)واحلاكم (1/155)وابن حبان( 285، 46ص)اجلارود

  .رضي اهلل عنها من حديث عائش 
ومن طريقةه   (4481-4199ح)-  اتنون يسرق أو يصيب حداباب –كتاب احلدود )ورواه أبو داود

ما جاء فةيمن ال   باب–احلدود عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمكتاب )، والترمذي(1/01)يقوالبيه
( 2842ح)-تةوه والصةغري والنةائم   باب طالق املع -كتاب )وابن ماجه ،(1421ح)-دجيب عليه احل

( 4/140)وابن خزمية   (1/156)وابن حبان (1/109)واحلاكم (1/110)والدارقطإ (1/116)وأمحد
 . رضي اهلل عنه علي من حديث

 .  وله شواهد أخرى عن غريمها من الصحاب  كابن عّباس وأيب هريرة
 (. 7/00)األم (2)
بن عبد اهلل بن جدعان يقةال اسةم أيب    -بالتصغري- يب مليك عبد اهلل بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن أ( 1)

 . التيمي املدين أدرك ثالثني من الصحاب  مليك  زهري أبو بكر ويقال أبو حممد
  (.ع) (.هة117ت. )ثق  فقيه
  (.1/487)التقريب

 ( 18/161)السنن الكربى (4)
 . إسناده صحيح

                                                                                                                                       = 
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أمحةد  ، ابنا أبو الفضل بن مخريويهابنا قاال وأبو حازم احلافظ  ،وأخربنا أبو نصر بن قتادة -118
 سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أيب ملكي  أنه كتب إىل ابنثنا ، سعيد بن منصورثنا ، بن جندةا

گ  گ  ڳ  چ ": اهلل عةز وجةل يقةول   إّن  يسأله عن شهادة الصبيان فكتب إليهعّباس 

 (. 2)"وليسوا من نرضى ال جتوز( 1) چڳ
علي بن املبةارك  ثنا ، مبك ( 1)أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ أخربين علي بن حممد الصنعاين -111

عن ابن جريج عن عبد اهلل بن أيب ( 5)حممد بن ثورثنا ، زيد بن املبارك الصنعاينثنا ، (4)الصنعاين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وسةعيد بةن   (4/168)مةن طةريقني، وابةن أيب شةيب     ( 149-0/140)وأخرجه عبد الةرزاق  
كلهم من طريةق ابةن أيب   ( 2/114)، واحلاكم(2/561)، وابن أيب حامت   تفسريه(1/909)منصور

 . وبعضهم زاد كالم ابن الزبري اآليت   األثر بعد هذا. مليك  عن ابن عّباس مبثله
 .  ، ووافقه الذهيب"هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه: "ال احلاكم عقبهق

 (. 202)سورة البقرة اآلي  (1)
 ( 18/161)السنن الكربى (2)

 . إسناده صحيح
 (. 120ح)تقدم خترجيه  

 . أبو عبد اهلل حممد بن علي بن عبد احلميد الصنعاين (1)
مسع من إسحاق الدبري مجل  صاحل ، وحدث مبك  روى عنه أبةو عبةد اهلل احلةاكم      ": قال الذهيب
 ". املستدرك

 (. 27/480)تاريخ اإلسالم للذهيب 
 . اخت زيد بن املبارك ابن علي بن حممد بن عبد اهلل بن املبارك الصنعاين( 4)
 (. هة207ت) 

 ( 21/218)تاريخ اإلسالم للذهيب 
 . حممد بن ثور أبو عبد اهلل الصنعاين العابد( 5)

  (.د،س) (.هة198ت. )ثق 
  (.2/159)التقريب
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گ  چ : قال اهلل عز وجل: فقال ؟أسأله عن شهادة الصبيانعّباس  أرسلت إىل ابن": مليك  قال

باحلري إن : فأرسلت إىل ابن الزبري أسأله فقال: قال. وليسوا ممن نرضى چگ  ڳ  ڳ
 . (1)"بن الزبرياعلى ما قال إاّل  فما رأيت القضاء: قوا قالُسئلوا أن يصّد

بةن  ثنا ، إبراهيم حممد بن ثنا ، أبو بكر بن جعفر املزكي، ابنا أخربنا أبو أمحد املهرجاين -112
اهلل بن الزبري كان يقضي بشهادة الصبيان فيمةا  عبد أّن  (2)مالك عن هشام بن عروةثنا ، بكري

 . (1)بينهم من اجلراح
 . شهادة أهل الذمةرّد  باب من

ڈ  ژ   ژ  چ : وقةال  .(4)چڈ  ڈ  ژ  ژ چ : ؤهثنا قال اهلل جل 

  ( 5)چگ  گ  ڳ  ڳچ : وقال .چڑ

                                                 

 ( 18/162)السنن الكربى( 1)
قف على من ذكر فيه جرحا  وال تعديال  وباقي رجاله حمتج هبم غري أّن فيةه    إسناده علي بن املبارك مل أ
 . عنعن  ابن جريج وهو مدلس
 (.  120ح)واألثر صحيح تقدم خترجيه  

 . هشام بن عروة بن الزبري بن العوام األسدي (2)
 . ثق  فقيه رمبا دلس

  (.ع) .(هة146أو5ت)
   (.2/125)التقريب، و(26ص)تعريف أهل التقديس

 (18/162)السنن الكربى( 1)
 . إسناده صحيح

 . عن هشام بن عروة عن ابن الزبري به( 2/726)أخرجه اإلمام مالك   املوطأو

 (. 2)سورة الطالق اآلي  (4)

 (.202)سورة البقرة اآلي  (5)
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عىن املسلمني دون غريهم إّنما  اهلل تعاىلأّن  ففي هاتني اآليتني واهلل أعلم دالل  على": قال الشافعي
رجالنا ومن نرضى من أهل ديننا ال املشركون لقطع اهلل تعاىل الوالي  بيننةا وبينةهم   أّن  من قبل
 . (1)"بالدين

وجنيةز   ،ذب على بعض اآلدمينيشهادة مسلم بأن نعرفه يكترّد  وكيف جيوز أن": قال الشافعي
   . (2)"وهو يكذب على اهلل تعاىل ،شهادة ذمٍي
وقالوا هذا من  ،وكتبوا الكتاب بأيديهم ،وقد أخربنا اهلل أهنم قد بدلوا كتاب اهلل": قال الشافعي

 (. 1)"اآلي   ليشتروا به مثنا قليالعند اهلل
، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا قاال مرو أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ وأبو سعيد بن أيب ع -111

كنت عند سفيان الثوري فسمعت شيخا حيدث : قال( 4)شاذانثنا ، بن حممد الدوريالعّباس  ثنا
رسةول اهلل صةلى اهلل عليةه    قةال  : عن أيب هريرة قال عن أيب سلم  (5)عن حيىي بن أيب كثري

ملة حممد صلى اهلل عليه إاّل  ،ى ملةال يتوارث أهل ملتني شىت، وال جتوز شهادة ملة عل:"وسلم
 ". وسلم فإهنا جتوز على غريها

                                                 

 . (142-2/141)، وأحكام القرآن(7/00)األم( 1)

 (.  6/142)األم( 2)
 (. 7/41)األم( 1)
  . األسود بن عامر الشامي نزيل بغداد يكىن أبا عبد الرمحن ويلقب شاذان (4)

  (.ع) (.هة280ت. )ثق 
 (. 1/07)، والتقريب(1/109)نزه  األلباب

 . حيىي بن أيب كثري أبو نصر الطائي موالهم اليمامي( 5)
 (. ع(.)هة112.)ثق  ثبت، لكّنه يدلس ويرسل

 ، (2/164)التقريب
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فسألت عن هذا الشيخ بعض أصحابنا فزعم أنه عمر بةن راشةد   : قال أبو عبد الرمحن شاذان
   . (2)(1)احلنفي

 . ن عامر وهو شاذان عن عمر بن راشدورواه بقي  بن الوليد عن األسود ب

                                                 

 . اليمامي -بفتح املعجم ، واجليم–عمر بن راشد بن َشَجرة  (1)
  (.ت،ق)".ضعيف: "، وقال احلافظ"ضعفوه: "قال الذهيب

 (.  2/68)التقريب، و(211-5/212)امليزان 

 ( 18/161)السنن الكربى(2)
 . عمر بن راشد اليمامي وهو ضعيفضعيف؛ فيه إسناده 

، وابن عدي (5/121)، والطرباين   األوسط(1104ح)واحلديث أخرجه البزار كما   كشف األستار
 . من طريق عمر بن راشد به موصوال ( 4/69)، والدارقطإ(5/16)  الكامل

 .  من طريق عمر بن راشد به مرسال( 4/511)، وابن أيب شيب (0/156)وأخرجه عبد الرزاق 
 : فاحلديث فيه علتان

 . ضعف عمر بن راشد
 .  االختالف   وصله وإرساله

شواهد عن عدد مةن الصةحاب    " ال يتوارث أهل ملتني شىت"قوله  -أعإ–وللطرف األول من احلديث 
 : منها

ال يرث املسلم  الكةافر وال الكةافر    باب–كتاب )اريعن أسام  بن زيد رضي اهلل عنه كما عند البخ
 (.  1614ح)كتاب الفرائض)، ومسلم(ح)-املسلم وإذا أسلم قبل أن يقسم املرياث فال مرياث له
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أبو احلسن أمحد بن حممةد بةن عبةدوس    ، ابنا أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي -114
بقي  عن األسود بن ثنا ، (1)يزيد بن عبد ربه احلمصيثنا ، عثمان بن سعيد الدارميثنا ، الطرائفي

قةال  : يب سلم  عن أيب هريرة قةال عامر األزدي عن ُعمر بن راشد عن حيىي بن أيب كثري عن أ
شههادة  إاّل  وال جتوز شهادة ملة على ملة ،ال ترث ملة ملة: "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 (. 2)"فإهنا جتوز على مجيع امللل املسلمني
 (. 1)ن عمر بن راشدوكذلك رواه احلسن بن موسى ع

                                                 

جبةيمني  - سةي ُجْراحلمصي املؤذن يقةال لةه اجلُ   -بالضم–بيدي يزيد بن عبد ربه أبو الفضل الُز (1)
و  آخرها السني املهمل ، هذه نسب  أيب الفضل يزيد بن عبد ربه احلمصي، مضمومتني بينهما راء ساكن  

  . -.كان ينزل حبمص عند كنيس  جرجس فنسب إليها
  (. م،د،س،ق) (.هة224ت. )ثق 

 (. 2/176)، والتقريب(1/481)األنساب

 ( 18/161)السنن الكربى (2)
 : إسناده ضعيف؛ فيه علتان

 . ضعف عمر بن راشد
 .   عنعن  بقي  بن الوليد وهو مدلس

 . واحلديث تقدم خترجيه
 . مل أقف على هذه الطريق (1)
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، احلافظ( 2)أبو أمحد بن عديابنا ، (1)ْعد املاليإورواه علي بن اجلعد كما أخربنا أبو َس -115
عمر بن راشد اليمامي عن حيىي ثنا ، علي بن اجلعدثنا ، (1)حممد بن حيىي بن سليمان املروزيابنا 

ال : "اهلل صلى اهلل عليه وسةلم قال رسول : بن أيب كثري عن أيب سلم  عن أيب هريرة أحسبه قال
 .  (4)"على من سواهم أميت جتوز شهادهتمإاّل  وال جتوز شهادة ملة على ملة ،يرث أهل ملة ملة

                                                 

، الصو  اهلروي أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد اهلل بن حفص بن اخلليل األنصاريأبو َسْعد املاليإ ( 1)
  .امللقب بطاووس الفقراء

وقال ". وكان ثق  صدوقا متقنا خريا صاحلا: "قال اخلطيب. أحد الرحالني   طلب احلديث واملكثرين منه
 (. هة412ت". )ا صدق وورع وإتقان حصل املسانيد الكباروكان ذ، ..اإلمام احملدث الصادق: "الذهيب

 (. 17/181)، والسري(4/171)، وتاريخ بغداد(124ص)تاريخ جرجان
صةاحب كتةاب    بو أمحد عبد اهلل بن عدي بن عبد اهلل بن حممد بن مبارك بن القطان اجلرجةاين أ (2)

 . الكامل   اجلرح والتعديل
: قال ابن عسةاكر ..". وكان أبو أمحد بن عدي حافظا متقنا مل يكن   زمانه مثله: "قال محزة السهمي

: كان أبو أمحد عدمي النظري حفظةا وجاللة  وقةال   " :وقال أبو يعلى اخلليلي". كان ثق  على حلن فيه"
مل أر أحدا مثل أيب أمحد بن عدي فكيف فوقه   احلفظ وكان  :ظ يقولومسعت أمحد بن أيب مسلم احلاف

وقال  .كان حفظ هؤالء تكلفا وحفظ ابن عدي طبعا :أمحد هذا لقي الطرباين وأبا أمحد احلاكم وقال يل
". هو االمام احلةافظ الناقةد اجلةوال   : "وقال الذهيب. "ابن عدي حافظ ال بأس به: "أبو الوليد الباجي

  (.هة165ت)
 (. 16/154)، والسري(110ص)، والتقييد(266ص)تاريخ جرجان

  .نزيل بغداد صاحب أيب عبيد اقحممد بن حيىي بن سليمان أبو بكر املروزي الوّر (1)
  (.س) .على الصحيح( هة298ت. )صدوق
 (. 2/226)التقريب

 ( 18/161)السنن الكربى( 4)
 . إسناده ضعيف لضعف عمر بن راشد

 . واحلديث تقدم خترجيه



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 269 

وغريمها من أئم  أهل  ،عنيوحيىي بن م ،عمر بن راشد هذا ليس بالقوي قد ضعفه أمحد بن حنبل
 . (1)النقل
: وقال ابةن حبةان  . (2)"عن ابن أيب كثري مضطرب ليس بالقائم هحديث": وقال البخاري: قلت

 . (1)"على سبيل القدح فيهإاّل  يضع احلديث ال حيل ذكره"
، يعن الربيع عن الشةافع العّباس  أخربين أبو عبد اهلل احلافظ فيما أجاز يل روايته عن أيب -116
ان مسلمان يعإ قول اهلل عدالن حّر": عن بن أيب جنيح عن جماهد أنه قال( 4)مسلم بن خالدابنا 

 . (6)(5)"چگ  گ  ڳ  ڳچ : عز وجل

                                                 

 (. 5/212)، وامليزان(1/180)انظر العلل ومعرف  الرجال( 1)

يضطرب   حديثه "  امليزان كما ذكره البوصريي، ولكن الذي وفقت عليه   التاريخ الكبري بلفظ ( 2)
 ". عن حيىي

 . (5/211)، وامليزان(6/155)التاريخ الكبري

 (. 2/01)اتروحني( 1)

 . مسلم بن خالد املخزومي موالهم املكي املعروف بالزجني (4)
، "ضعيف": ، وقال النسائي"ضعيف" :أخرى ، وقال مرة"ثق " :، وقال مرة"ليس به بأس": قال ابن معني
، "ال حيتّج بةه " :، وقال أبو حامت"منكراحلديث": وقال البخاري ،"كان يرى القدركثري الغلط ": وقال الساجي

 ."أرجو أنه ال بأس به هو حسن احلةديث ": ، وقال ابن عدي"ليس بشيء": وضعفه أبو داود، وقال ابن املديإ
 (. د،ق(. )هة179ت". )فقيه صدوق كثري األوهام: "وقال احلافظ". إمام صدوق يهم": وقال الذهيب

، (414-6/411)، وامليةزان (6/180)، والكامةل (97ص)، وضعفاء النسائي(7/268)التاريخ الكبري
 (. 2/251)، والتقريب(2/655)واملغإ

 (. 202)سورة البقرة اآلي ( 5)

 ( 18/161)السنن الكربى( 6)
 .   إسناده مسلم بن خالد الزجني وهو خمتلف فيه كما مّر

 . م بن خالد به مبثل ذلكلسعن م( 7/126)عي   األمواألثر أخرجه الشاف
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  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈچباب ما جاء يف قول اهلل عز وجل  

    . (1)چژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ
الشافعي رضي  قال: قالالربيع ، ابنا األصمالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو -117

وقد مسعت من يتأول هذه اآلية  علةى    ،  هذه اآلي  اهلل أعلم مبعىن ما أراد من هذا": اهلل عنه
ڱ  ں  ں  چ فيها بقول اهلل تبةارك وتعةاىل    وحيتج ،غري قبيلتكم من املسلمني( 2)من

والصالة املوقت  للمسةلمني،  قليال ،  (1)چ ۀ  ہ  ہ   ہڻ   ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  

صلى اهلل عليه الّنيب  وإمنا القراب  بني املسلمني الذين كانوا مع( 4)چ ہ  ھ  ھ  ھچ وبقول اهلل 

ے   ے  چ أهل الذم ، ويقول اهلل  أو بينهم وبني أهل األوثان ال بينهم وبني ،وسلم من العرب

وإمنا يتأمث من كتمان الشهادة للمسلمني املسةلمون ال   ،(5)چ ۓ  ۓ  ڭ        ڭ     ڭ  ڭ
 . (6)"أهل الذم 

                                                 

 (. 186)سورة املائدة اآلي  (1)

 ".كذا"كتب عليها   األصل  (2)
 (. 186)سورة املائدة اآلي  (1)

 (.186)سورة املائدة اآلي  (4)

 (. 146-2/141)، أحكام القرآن(186)سورة املائدة اآلي  (5)
 ( 18/161)السنن الكربى (6)

 . إسناده صحيح
 (.   7/12)و( 6/141)الشافعي   األموأخرجه 
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سةعيد بةن   ثنا ، أمحد بن جندة، ابنا أبو منصور النضروي، ابنا أخربنا أبو نصر بن قتادة -110

ڑ   ک  ک  ک  ک  چ   قوله ( 2)احلسن عن( 1)عن يونس خالد بن عبد اهللثنا ، منصور

 زاد فيه غريه عن احلسن. "أو غري القبيل  ،أنه يقول من القبيل إاّل  من املسلمني": قال چ گ  گ

 . (1)چڱ  ں  ں  ڻ چ : ترى أنه يقولإاّل 

 . (4)"من املسلمني من غري حّيه": قال چ ک  گ  گ ک  چ :وروينا عن عكرم  أنه قال

ڈ  چ وقد مسعت من يذكر أهنا منسوخ  بقول اهلل عز وجل ": قال الشافعي رضي اهلل عنه

ورأيت مفيت أهل دار اهلجرة والسن  يفتون أن ال جتوز شةهادة غةري    ،(5)چڈ  ژ  ژ 
 . (6)"وذلك قويل ،املسلمني العدول

وغريمها أهنم أبةوا إجةازة    ،وأيب بكر بن حزم ،عن ابن املسيب وحكى الشافعي   موضع آخر
 . (7)شهادة أهل الذم 

                                                 

 (. 0/181)هو يونس بن عبيد، انظر هتذيب الكمال (1)
 (. 12/510)هو البصري، انظر هتذيب الكمال (2)
 ( 18/164)السنن الكربى (1)

 .   إسناده أبو نصر بن قتادة شيخ البيهقي مل أقف على ترمجته، وباقي رجاله ثقات
، وابةن أيب حةامت     (7/186)والطةربي   تفسةريه  ( 1/99)لرزاقواألثر صحيح فقد أخرجه عبد ا

 . كلهم من طريق احلسن به( 4/1218)تفسريه
 . عن عكرم  بأسانيد كثرية( 7/186)تفسري الطربي (4)

 (. 2)سورة الطالق اآلي  (5)

 (. 6/142)األم (6)
 (. 7/12)األم (7) 
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 چ ک  ک  گ  گ چأنه كان يقول   قولةه  ابن املسّيب  هذا مع ما ُروي عن: قال الشيخ
أو محل اآلي  على غري الشهادة كما نذكره إن  ،على أنه اعتقد فيها النسخ دّل( 1)من أهل الكتاب

 .شاء اهلل
حممد بن سعد بن حممةد بةن   ابنا ، (2)أمحد بن كامل، ابنا وأخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -119

 ، (5)عمةةةةي، حةةةةدثإ (4)أيبثنةةةةا ، (1)احلسةةةةن بةةةةن عطيةةةة 

                                                 

 . املسّيب بهبأسانيد كثرية عن ابن ( 7/181)انظر تفسري الطربي (1)
 . أمحد بن كامل بن خلف بن شحرة بن منصور بن كعب بن يزيد أبو بكر القاضى (2)

وقال الدارقطإ ".  تر عيناي مثلهمل :مسعت أبا احلسن بن رزقويه ذكر أمحد بن كامل فقال: "قال اخلطيب
فإنه كةان   ،وأهلكه العجب ،كان متساهال ورمبا حّدث من حفظه مبا ليس عنده   كتابه": ملا سئل عنه

الشيخ اإلمةام العاّلمة  احلةافظ    : "وقال الذهيب ".وال يضع ألحد من العلماء األئم  أصاللنفسه خيتار 
 (. هة158ت". )القاضي

-1/67)، وإنباه الرواة(15/544)لسري، وا(4/157)، وتاريخ بغداد(164ص)سؤاالت محزة للدارقطإ
60 .) 

من بإ عوف بةن   حممد بن سعد بن حممد بن احلسن بن عطي  بن سعد بن جنادة أبو جعفر العو  (1)
 . سعد

 (. هة276ت". )ال بأس به :الدارقطإقال  "وكان لينا   احلديث: "قال اخلطيب
 (. 6/161)، وامليزان(119ص)، وسؤاالت احلاكم للدارقطإ(5/122)تاريخ بغداد

 . سعد بن حممد بن احلسن بن عطي  بن سعد العو  (4)
ن يستاهل أن يكتب عنه وال كةان  جهمي ولو مل يكن هذا أيضا مل يكن مم: "قال فيه أمحد: قال الذهيب

 ذكره اخلطيب" موضعا لذلك
 (. 1/10)، واللسان(0/115)، وامليزان(9/126)تاريخ بغداد

 . احلسني بن احلسن بن عطي  بن سعد العو  قاضي بغداد (5)
                                                                                                                                       = 



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 2 3 

هةي  ":   هذه اآلية  قةال   (1)عن عبد اهلل بن عباس( 2)عن أبيه عطي  بن سْعد ( 1)أيبحدثإ 
 . (4)"منسوخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :قال حيىي". ضعيف احلديث: "قال أبو حامت. "يفا   احلديثوكان ضع ،مسع مساعا كثريا: "قال ابن سعد
يروي أشياء ال يتابع عليهةا ال جيةوز   " :وابن عدي ابن حبان قال ."ضعيف: "وقال النسائي ".ضعيف"

 (. هة281ت". )ضعفوه": وقال الذهيب. "واهي احلديث: "وقال اجلوزجاين". االحتجاج خبربه
، (1/40)، واجلةرح والتعةديل  (2/161)، والكامل(1/246)، واتروحني(7/111)الطبقات الكربى

 (. 2/270)، واللسان(1/178)واملغإ

  . العو  الكو  احلسن بن عطي  بن سعد (1)
  (.د) .ضعيف
 (. 1/169)التقريب

 . اجلديل الكو العو  حلسن أبو ا -بضم اجليم بعدها نون خفيف -ادة َنعطي  بن سعد بن ُج (2)
: وقال أبةو داود  "ضعيف يكتب حديثه: "الرازيقال أبو حامت والنسائي ووأمحد ضعفه الثوري وهشيم 

". التعجب جه على إاّل  حديثه  باكتاالحتجاج به والال حيل " :وقال ابن حبان" ليس بالذي يعتمد عليه"
. كما   رواي  الةدوري عنةه  " صاحل: "وقال ابن معني" وهو مع ضعفه يكتب حديثه: "وقال ابن عدي
صدوق خيطىء كثريا وكان  : "وقال احلافظ" جممع على ضعفه: "وقال الذهيب". مائل: "وقال اجلوزجاين

ضعيف احلفظ مشةهور بالتةدليس    : "وذكره   املرتب  الرابع  من مراتب املدلسني فقال" شيعيا مدلسا
  (.بخ،د،ت،ق) (.هة111ت. )ويظهر واهلل أعلم أنه ضعيف". القبيح

، (5/188)، وامليةةزان(5/169)، والكامةةل(2/176)، واتةةروحني(6/102)اجلةةرح والتعةةديل
 (.   58ص)، وتعريف أهل التقديس(2/20)، والتقريب(2/416)واملغإ

ابن عم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من فقهاء الصحاب  رضي  لبعبد اهلل بن العّباس بن عبد املط( 1)
 (. ع(.)هة60ت. )اهلل عنهم

 (. 4/141)، واإلصاب (1/911)االستيعاب

 ( 18/164)السنن الكربى( 4)
 . إسناده مسلسل بالضعفاء من أسرة واحدة كما مّر

                                                                                                                                       = 
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ومن أهل التفسري من محل الشهادة املذكورة   هذه اآلي  على اليمني كما مسيت أميان املتالعنني 
 ومعىن اآلي  حينئذ  ،شهادة
ثنةا  قةاال  ( 1)وأبو حممد الكعيب ،أبو احلسن الطرائفي، ابنا ما أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -148

 ، (1)أبةةةو خالةةةد يزيةةةد بةةةن صةةةاحلا ثنةةة، (2)إمساعيةةةل بةةةن قتيبةةة 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كالمها من طريق حممد ( 4/1214)، وابن أيب حامت   تفسريه(7/124)أخرجه الطربي   تفسريه واألثر
 . بن سعد العو  عن أبيه به مبثل ذلك

هملة ، و   بفتح الكاف، وسكون العني امل– أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن موسى بن كعب الكعيب (1)
 . النيسابوري -..آخرها الباء املنقوط  بواحدة

احملةدث العةامل   : "وقال الةذهيب ". حمدث كثري الرحل  والسماع صحيح السماع" :كم فقالاذكره احل
 (. هة149ت". )الصادق
 (. 15/518)، والسري(4/156)األنساب

 . إمساعيل بن قتيب  بن عبد الرمحن أبو يعقوب السلمي النيسابوري (2)
قرأ إمساعيل على : "، وقال"لسمته وزهده وورعه ؛وكان االنسان إذا رآه يذكر السلف: "...قال احلاكم

دث االمام القدوة احمل: "وقال الذهيب". أجل رواي  عندنا البن أيب شيب  فات كّلها وهيابن أيب شيب  املصّن
 (. هة204ت". )وكان من محل  احلج  ومن سالكي احملج  رمحه اهلل... احلج 

 (.  1/186)، وطبقات احلنابل (11/145)، السري(1/425)ومعجم البلدان
 . يزيد بن صاحل  اليشكري أبو خالد الفراء النيسابوري (1)

قةال أبةو حةامت    ". فاتإ ألجل أمي حيىي بن حيىي فعوضإ اهلل بأيب خالد الفراء: "ن بن سفيانقال احلس
وذكره ابن حبان ". قلت بل مشهور صدوق: "وقال ".وثقه غريه :قلت: "قال الذهيب". جمهول: "الرازي

 (. هة229ت. )  الثقات
، (2/758)غةةإ، وامل(7/249)، وامليةةزان(9/275)، والثقةةات(9/272)اجلةةرح والتعةةديل 

 (. 6/209)واللسان
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ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   چ   قوله ( 2)عن مقاتل بن حيان( 1)بكري بن معروفحدثإ 

شاهدان ذوا عةدل  ": يقول( 1)چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک

گ  چ أو نصرانيني قولةه   ،يهوديني: يقول( 4)چ ک  گ  گکچمنكم من أهل دينكم 

أحدمها متيم، واآلخر ( 6)نصرانيني من أهل دارين رجلنيأّن  وذلك( 5)چگ  ڳ  ڳ  ڳ
عدي صحبهما موىل لقريش   جتارة، وركبوا البحر، ومع القرشي مال معلوم قد علمه أوليةاؤه  

 ،ان املالفمرض القرشي فجعل الوصي  إىل الداريني فمات، فقبض الداري ،(7)من بني آني  وبزروق 
فاستنكر  ،وجاءا ببعض ماله ،فدفعاه إىل أولياء امليت ،فلما رجعا من جتارهتما جاءا باملال والوصي 

أو  ،صاحبنا قد خرج معه مبال كثري مما أتيتما به فهل باع شيئاإّن  :فقالوا للداريني ،القوم قل  املال
                                                 

  . قاضي نيسابور مث نزيل دمشق بكري بن معروف األسدي أبو معاذ أو أبو احلسن الدامغاين (1)
: قال ابن عديو ."ليس به بأس: "وقال النسائي".ما أرى به بأس : "قال أمحد". ارم به: "قال ابن املبارك

 ".وثقةه بعضةهم    : "وقال الذهيب ".أرجو أنه ال بأس به ليس حديثه باملنكر جداوهو قليل الروايات و"
  (.مد) (.هة161ت". )صدوق فيه لني: "وقال احلافظ

، (4/252)، وهتةذيب الكمةال  (2/14)، والكامل(0/151)، والثقات(2/168)العلل ومعرف  الرجال
 (. 1/116)ريب، والتق(2/60)وامليزان

  .مبعجم  وزاءين منقوطتني أبو بسطام البلخي اخلزاز -بفتح النون واملوحدة-طي َبمقاتل بن حيان الَن (2)
  (.4،م(.)هة158ت قبل . )صدوق فاضل أخطأ األزدي   زعمه أّن وكيعا كذبه وإّنما كذب مقاتل بن سليمان

 (. 2/277)التقريب
 (. 186)سورة املائدة اآلي  (1)

 (.186)سورة املائدة اآلي  (4)
 (. 186)سورة املائدة اآلي  (5)
 . دارين قري  من بالد فارس على شاطئ البحر (6)

 (. 2/510)معجم ما استعجم

 . مل أعرف معناها( 7)



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 2 6 

إنكما قد خنتما لنا : قالوا. ال: أم هل طال مرضه فأنفق على نفسه؟ قاال ،فوضع فيهشيئا   اشترى

ڇ  ڍ  چ صلى اهلل عليه وسلم فأنزل اهلل عز وجةل  الّنيب  ورفعوا أمرهم إىل ،فقبضوا املال

إىل آخر اآلي  فلما نزلت أن حيبسا بعد الصالة  چڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ
ت ورب األرض مةا  فحلفا باهلل رب السماوا ،صلى اهلل عليه وسلم فقاما بعد الصالةالّنيب  أمرمها

ما أتيناكم به وإنا ال نشتري بأمياننا مثنا من الدنيا ولو كان ذا قرىب وال إاّل  ترك موالكم من املال
مث إهنم وجدوا بعد ذلك إناء من آني   ،سبيلهما َيلِّنكتم شهادة اهلل إنا إذا ملن اآلمثني، فلما حلفا ُخ

فرفعةوا   ،فلم يقدرا عليهاالبّين   فاياته وكذبا، فكّلاشترينا منه   ح: امليت وأخذوا الداريني فقاال
فإن اطلع علةى  : يقول (1)چ ۇ  ۆچ صلى اهلل عليه وسلم فأنزل اهلل عز وجل الّنيب  ذلك إىل

 امليتء إن كانا كتما حقا فآخران من أوليا: الداريني، يقول: يعإ (2)چۈ  ۈ   ٴۇچ 

ان فيحلفة : يقول (1)چ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ېچ 

ەئ  ەئ  وئ         وئ     ۇئ  چ وإن الذي نطلب قبل الداريني حلق  ،مال صاحبنا كذا وكذاإّن  باهلل

يقول اهلل عةز   .يت حني اطلع على خيان  الدارينيفهذا قول الشاهدين أولياء امل (4)چ ۇئ

الداريني والناس أن يعودوا ملثةل  : يعإ (5)چ ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئچ وجل 
 (. 6)"ذلك

                                                 

 (. 187)سورة املائدة اآلي ( 1)

 (. 187)سورة املائدة اآلي ( 2)

 (. 187)سورة املائدة اآلي ( 1)

 (. 187)سورة املائدة اآلي ( 4)

 (. 180)سورة املائدة اآلي ( 5)

 ( 18/164)السنن الكربى (6)
 . إسناده ضعيف؛ لالنقطاع

                                                                                                                                       = 
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، الشافعي، ابنا الربيع بن سليمانثنا ، األصمالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو -141
: عن بكري بن معروف عن مقاتل قال بكري قال مقاتل( 1)أبو سعيد معاذ بن موسى اجلعفريابنا 

ڑ   ڑ   ک  چ والضحاك   قول اهلل تبارك وتعاىل  ،واحلسن ،أخذت هذا التفسري عن جماهد"

واآلخر  أحدمها متيمي رجلني نصرانيني من أهل دارين ّن أ اآلي  (2)چ ک  ک  گ  گ ک 
فذكر معةىن مةا    "ومع القرشي مال معلوم ،فركبوا البحر ،مياين صحبهما موىل لقريش   جتارة

 (. 1)روينا
 . (4)"بينكم أميان بينكم إذا كان هذا املعىن واهلل أعلموإمنا معىن شهادة ": قال الشافعي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولكن األثر روي من طرق أخرى صرح فيه مقاتل بن حيان أنه مسع هذا التفسري عن جماهةد واحلسةن   
إاّل  يدها أبو سعيد معاذ بن موسى اجلعفري شيخ الشافعي، مل أقف على ترمجتهأّن   أسانإاّل  والضحاك؛

معاذ بن موسى عن بكري بن معروف وعنه الشافعي رمحةه اهلل  : قال( 1/486)  تعجيل املنعف  للحافظ
 . ومع هذا فإن احلديث مرسل أيضا  ألن جماهدا واحلسن والضحاك مل يدركوا القص . تعاىل

، ،كالمها مةن  (7/117)والطربي   تفسريه( 140-2/147)شافعي   أحكام القرآنواألثر أخرجه ال
طريق أيب سعيد معاذ بن موسى اجلعفري عن بكري عن مقاتل قال بكري قال مقاتل أخذت هذا التفسري عن 

 . جماهد واحلسن والضحاك فذكره مبثله
روف عن مقاتل بن حيةان بةه   من طريقه عن بكري بن مع( 4/1212)وأخرجه ابن أيب حامت   تفسريه

 . بنحوه 
عن بكري بن  معاذ بن موسى : "حيث قال احلافظ( 1/486)  تعجيل املنفع إاّل  مل أقف على ترمجته (1)

 ". معروف وعنه الشافعي رمحه اهلل تعاىل

 (. 186)سورة املائدة اآلي ( 2)

 (. 18/165)السنن الكربى (1)
ات غري معاذ بن موسى اجلعفري أبو سعيد مل أقف على كالم فيه جرحةا  وال تعةديال ،   رجال إسناده ثق

 . واحلديث مع ذلك مرسل
 . واألثر تقدم خترجيه

 (. 4/289)األم (4)
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وقد ثبت معىن ما ذكره مقاتل بن حيان عن أهل التفسري بإسناد صحيح عن : قال الشيخ رمحه اهلل
 . وحفظه مقاتل ،أنه مل حيفظ فيه دعوى متيم وعدي أهنما اشترياهإاّل  (1)ابن عباس

يف السفر عند عدم مهن شههده عليهها مهن     باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية 
 . املسلمني

علي بةن احلسةن   ثنا قال أمحد بن عبيد ، ابنا أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان -142
 ( 4)أبو خالدثنا ، (1)حممد بن طريف الكو ثنا ، (2)السكري

                                                 

قول اهلل تعاىل يا أيها الذين آمنوا شهادة بيةنكم إذا  باب -كتاب الوصايا)انظره   صحيح البخاري( 1)
وقال يل علي بن عبد اهلل حدثنا حيةىي  : قال( 2708ح)-اآلي ..   اثنان حضر أحدكم املوت حني الوصي

بةن  ابن آدم حدثنا بن أيب زائدة عن حممد بن أيب القاسم عن عبد امللك بن سعيد بن جبري عن أبيه عةن  
عّباس رضي اهلل عنهما قال مث خرج رجل من بإ سهم مع متيم الداري وعدي بن بداء فمات السةهمي  

مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فض  خموصا من ذهب فأحلفهما رسول اهلل  صلى  بأرض ليس هبا
اهلل عليه وسلم مث وجد إجلام مبك  فقالوا ابتعناه من متيم وعدي فقام رجالن من أوليائه فحلفا لشةهادتنا  

 . شهادة بينكموفيهم نزلت هذه اآلي  يا أيها الذين آمنوا  :أحق من شهادهتما وإن إجلام لصاحبهم قال
 ثقيلة   وواو معجمة   خباء- "خموصا" قولهو ؛إناء أي -امليم وختفيف باجليم- "جاما"قوله : قال احلافظ

 . منقوشا أي -مهمل  بعدها
قررته غةري  وهذا مما يقوي ما  ،أخرجه املصنف   التاريخ فقال حدثنا علي بن املديإ: "...وقال احلافظ

  األحاديث اليت مسعها لكن حيث يكون   إسنادها عنده نظر أو حيث مرة من أنه يعرب بقوله وقال يل 
 ". تكون موقوف  وأما من زعم أنه يعرب هبا فيما أخذه   املذاكرة أو باملناول  فليس عليه دليل

 (. 418-1/429)، وتغليق التعليق(5/418)الفتح

 . مل أعرفه( 2)

  .حممد بن طريف بن خليف البجلي أبو جعفر الكو  (1)
  (.م،د،ت،ق) (.هة242ت. )صدوق
 (. 2/102)التقريب

  .أبو خالد األمحر سليمان بن حيان األزدي الكو  (4)
                                                                                                                                       = 
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حسةن  ثنا ، (2)طنيمثنا ، (1)أبو احلسن حممد بن احلسن السراج، ابنا وابنا أبو نصر بن قتادة ح 
صلى اهلل الّنيب أّن  أبو خالد األمحر عن جمالد عن الشعيب عن جابر رضي اهلل عنهثنا ، (1)بن محاد

 (. 4)عليه وسلم أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،"صدوق" :وقال أبو حامت ،"ثق " :ن املديإباوقال  ،"صدوق ليس حبج " :قال روى عّباس عن ابن معني
وذكره ابن حبان   الثقات، وقةال   ،"كما قال حيىي صدوق ليس حبج    األصل هو" :وقال ابن عدي

 "كغةريه من رجال الكتب الست  وهو مكثر يهم الّرجل ... كو  صاحب حديث وحفظقلت  ":الذهيب
 (. ع(. )هة106ت". )صدوق خيطىء: "وقال احلافظ ".ثق  مشهور قال ابن معني وحده ليس حبج  "وقال 

، (92ص)، ومةةن تكّلةةم فيةةه(1/205)، وامليةةزان(202-1/201)، والكامةةل(6/195)الثقةةات
 (. 1/112)والتقريب

 . محد بن إمساعيل النيسابوري املقرىءأأبو احلسن حممد بن احلسن بن  (1)
". االمام احملدث القدوة شيخ االسالم : "وقال الذهيب". كثر اجتهادا وعبادة منهأما رأيت  : "قال احلاكم

 (. هة166ت)
 (. 1/57)، وشذارت الذهب(4/120)، والنجوم الزاهرة(16/161)، والسري(7/06)املنتظم

 . نيََّطمُباهلل بن سليمان احلضرمي امللقب  أبو جعفر حممد بن عبد (2)
الشيخ احلافظ الصادق  : "وقال الذهيب". ثق  حافظ: "وقال اخلليلي". ثق  جبل:"سئل عنه الدارقطإ فقال 

و   ابن عثمان وكان متقنا وقد تكّلم فيه حممد بن عثمان بن أيب شيب  وتكلم ه : "وقال". حمدث الكوف 
د ابن عثمان ملطني حنوا من ثالثة   فقد عّد ،فال يعتد غالبا بكالم األقران ال سيما إذا كان بينهما منافس 

وبكل حال فمطني  : "..وقال"  ومطني أوثق الرجلني ويكفيه تزكي  مثل الدارقطإ له ؟أوهام فكان ماذا
 . سن 95وعاش ( هة297ت". )أيب شيب قلت وثقه الّناس وما أصغوا البن : "وقال" ثق  مطلقا
، ونزهةة  (5/211)، واللسةان (6/215)، وامليةزان (2/662)، وتةذكرة احلفةاظ  (14/41)السةري 
 (. 2/104)األلباب

احلسن و  احلسن بن محاد الضيب أبو علي الوّراق الكو  الصري يروي عن أيب خالد األمحر كال من  (1)
، وكالمها روى عنه ُمَطيَّن فلم يتبني يل دي املعروف بسجادةأبوعلي البغدا بن محاد بن كسيب احلضرمي

 (. 1/167)التقريب)، وأما الضيب فهو ثق (1/167)التقريب)من هو منهما، فأما احلضرمي فهو صدوق

 ( 18/165)السنن الكربى( 4)
                                                                                                                                       = 
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 . أهل الكتاب بعضهم على بعضو  رواي  بن عبدان أجاز شهادة 
وإمنا رواه غريه عن جمالد عن الشةعيب   ،وهو مما أخطأ فيه ،هكذا رواه أبو خالد األمحر عن جمالد

 . (1)عن شريح من قوله وحكمه غري مرفوع
 . (2)رواه ابن ماجه   سننه عن حممد بن طريف الكو  به مقتصرا على رواي  ابن عبدان: قلت
ابنةا  ، (1)علي بن مبشرثنا ، علي بن عمر احلافظ، ابنا ر بن احلارث الفقيهأخربنا أبو بك -141

 ، (4)حممد بن عبادة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقةد   ليس بالقوي: جمالد بن سعيد ضعفه غري واحد من أهل العلم، وقال فيه احلافظضعيف؛ فيه إسناده 
 . تغّير   آخر عمره

هكذا رواه أبو خالد األمحر عن : ومع ذلك خالف أبو خالد األمحر غريه   روايته عن جمالد، قال البيهقي
 .  جمالد وهو مما أخطأ فيه وإّنما رواه غريه عن جمالد عن الشعيب عن شريح من قوله وحكمه غري مرفوع

( 2174ح)-شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعةض باب –كتاب األحكام )واحلديث أخرجه ابن ماجه
من طريقه عن أيب خالد األمحر عن جمالد عن عامر الشعيب عن جابر بن عبد اهلل به مبثل ذلةك، ولفظةه   

 ". أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض"
عضةهم  و  معارضه حديث جابر أّن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب ب: قال احلافظ
 . أخرجه ابن ماجه و  إسناده جمالد وهو سيء احلفظ. على بعض

 (.  4/194)التلخيص احلبري

 . وسيأيت خترجيه   احلديث الذي بعده مباشرة( 4/245)انظر سنن الدارقطإ( 1)

 (. 2174ح)-باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض–كتاب األحكام )سنن ابن ماجه( 2)

  . بن مبشر أبو احلسن الواسطيعلي بن عبد اهلل  (1)
 (. هة124ت". )اإلمام الثق  احملدث: "قال الذهيب

 (.  2/185)، وشذرات الذهب(15/25)السري

  .الواسطيبن البختري أبو عبد اهلل وقيل أبو جعفر  -بفتح العني واملوحدة املخفف -بادة حممد بن َع (4)
  (.د،ق) .صدوق فاضل

 (. 2/104)التقريب
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كان شريح جييز شهادة ": يذكر عن الشعيب قال مسعت جمالدا( 2)عن عبد الواحد( 1)أبو أسام ثنا 
إاّل  وال النصراين علةى اليهةودي   ،وال جييز شهادة اليهودي على النصراين ،كل مل  على ملتها

 . (1)"املسلمني فإنه كان جييز شهادهتم على امللل كلها

                                                 

 . محاد بن أسام  أبو أسام  القرشي موالهم الكو ، مشهور بكنيته( 1)
  (.ع) (.هة281ت. )غريهثق  ثبت، رمبا دلس، وكان بآخره حيّدث من كتب 

 (. 1/194)، والتقريب(18ص)تعريف أهل التقديس
ومل يذكر من شيوخه عبد الواحد بن زياد وال ذكر هو   تالميذ عبد الواحد، ولكن سنه حيتمل السماع 

وهو وإن ذكر أنه رمبا دلس فال يضر ألّنه ممن احتمل األئم  تدليسه لقلة   . منه فإنه تو  وله مثانون سن 
 .  ليسه ذكره احلافظ   املرتب  الثاني تد

  .العبدي موالهم البصري أبو بشرعبد الواحد بن زياد  (2)
: وقال احلةافظ ". حتجا به   الصحيحني وجتنبا تلك املناكري اليت نقمت عليهاأحد املشاهري : "قال الذهيب

  (.ع) (.هة176ت". )ديثه عن األعمش وحده مقال  ح ،ثق "
 (. 1/406)، والتقريب(4/424)امليزان

 ( 18/166)السنن الكربى( 1)
ليس بالقوي وقةد  : جمالد بن سعيد ضعفه غري واحد من أهل العلم، وقال فيه احلافظإسناده ضعيف؛ فيه 

 . تغّير   آخر عمره
 . عن الشعيب عن شريح مبثلهمن طريقه عن جمالد ( 4/245)وأخرجه الدارقطإ

كالمها من طريق الثوري عن ( 4/511)، وابن أيب شيب (6/129)واألثر صحيح فقد أخرجه عبد الرزاق
 . عن حيىي بن وّثاب عن شريح مبثل ذلك -عثمان بن عاصم–أيب حصني 
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سةعيد بةن   ثنا ، أمحد بن جندة، ابنا أبو منصور النضروي، ابنا أخربنا أبو نصر بن قتادة -144

ڑ   ڑ   ک  چ عن الشعيب عن شةريح   قولةه    (1)ن داودخالد بن عبد اهلل عثنا ، منصور

  فلم جيدوا مسلما فأشهد َبْر  أرض ُغالّرجل  إذا مات": قال( 2)چک  ک  ک  گ  گ
ء مسلمان فشهدا خبالف ذلك أخذ بشهادة فإن جا ،فشهادهتما جائزة ،من غري املسلمني شاهدين

 .( 1)"وردت شهادهتما ،املسلمني
سعيد بةن  ثنا ، أمحد بن جندة، ابنا أبو منصور النضروي، ابنا وأخربنا أبو نصر بن قتادة -145

عن شريح أنه كان ال جييز شهادة ( 5)إبراهيمعن األعمش عن ( 4)هشيم وأبو معاوي ثنا ، منصور
 (. 6)  السفرإاّل  وال جييزها   الوصي  ،  الوصي إاّل  ى املسلمنييهودي وال نصراين عل
 .( 7)شرحيا كان جييز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعضأّن  وروى حيىي بن وثاب

                                                 

  (. 0/188)، انظر هتذيب الكمالبن أيب هند القشرييا هو (1)
 (.  186)سورة املائدة اآلي  (2)
 ( 18/166)السنن الكربى( 1)

 .   إسناده أبو نصر بن قتادة شيخ البيهقي مل أقف على ترمجته، وباقي رجاله ثقات
 . عن دواد عن الشعيب عن شريح به بنحوه ( 7/184)واألثر صحيح فقد أخرجه الطربي   تفسريه

 (. 12/01)هو حممد بن خازم الضرير، انظر هتذيب الكمال( 4)

 (. 12/417)نخعي، انظر هتذيب الكمالهو ال (5)

 ( 18/166)السنن الكربى( 6)
 .   إسناده أبو نصر بن قتادة شيخ البيهقي مل أقف على ترمجته، وباقي رجاله ثقات

 . ولكن األثر صحيح روي بإسانيد صحيح 
، ووكيةع    (4/1661)، وسعيد بن منصةور (4/491)، وابن أيب شيب (0/159)أخرجه عبد الرزاق

 إبراهيممن طريقني، كلهم من طريق األعمش عن ( 7/184)، والطربي   تفسريه(2/01)ار القضاةأخب
 . عن شريح مبثل ذلك

 (. 142ح)انظر ختريج( 7)
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 . باب ال جتوز شهادة غري عدل
گ  گ  ڳ  چ : وقةةال( 1)چڈ  ڈ  ژ  ژ چ : ؤهثنةةا ال اهلل جةةل قةة

 . (2)چڳ
يقع على العةدول  إّنما  وإن الرضا ،وإنا ال نرضى أهل الفسق منا": قال الشافعي رضي اهلل عنه

 . (1)"منا
بةن  ثنا ، إبراهيم حممد بن ثنا ، أبو بكر بن جعفر املزكيثنا ، أخربنا أبو أمحد املهرجاين -146
قدم على عمر بن اخلطاب رجل مةن  ": أنه قال( 4)مالك عن ربيع  بن أيب عبد الرمحن ثنا، بكري

: ومةا هةو؟ قةال   : قال عمر رضي اهلل عنه. ٌبَنوال َذ ٌسْأقبل العراق فقال جئتك ألمٍر ما له َر
ال واهلل : قال عمر رضي اهلل عنه. نعم: قال ؟وقد كان ذلك: قال. الزور ظهرت بأرضناشهادات 

 . (5)"رجل   اإلسالم بغري العدول ُرَسْؤال ُي

                                                 

 (. 2)سورة الطالق اآلي  (1)

 (. 202)سورة البقرة اآلي  (2)

 (. 7/00)األم( 1)

واسةم أبيةه    "ربيع  الرأي" ة املعروف بربيع  بن أيب عبد الرمحن التيمي موالهم أبو عثمان املدين (4)
  . فروخ

  (.ع) (.هة116ت". )كانوا يتقونه ملوضع الرأي" :بن سعداثق  فقيه مشهور قال 
 (. 1/241)التقريب

 ( 18/166)السنن الكربى( 5)
 . ضعيف؛ لالنقطاع بني ربيع  بن عبد الرمحن وعمر بن اخلطاب فإنه مل يلق عمر رضي اهلل عنه إسناده

 . عن ربيع  مبثله( 2/728)واألثر أخرجه مالك   املوطأ
، ثنا وكيع، ثنا املسعودي عن عبد الرمحن بن القاسم بن حممد بةن  :قال( 4/549)وأخرجه ابن أيب شيب  

 . اخلطاب بهأيب بكر عن أبيه عن عمر بن 
                                                                                                                                       = 
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 . (1)ر يعإ ال حيبسَسْؤال ُي: قال أبو عبيد
احلسن بن سفيان عن حبةان بةن   ثنا ، أبو الوليد الفقيه، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -147
 ،ادع ما شئت": عن شريح قالبن ِسريين عن حممد ( 4)عن ابن عون( 1)عن ابن املبارك (2)ىموس

 . (7)وذكر احلديث : قال. "عنه ( 6)لسف (5)وأنت ،فإنا ُأمرنا بالعدول ،وائت بشهوٍد عدول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و  إسناده ايضا  انقطاع بني القاسم بن حممد وبني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه، فإنةه مل يدركةه مل   
 . يدرك ابن مسعود وال زيد بن ثابت فكيف بعمر بن اخلطاب

 (. 251ص)، وجامع التحصيل(420-21/427)هتذيب الكمال
 (. 1/180)غريب احلديث( 1)
  .السلمي أبو حممد املروزي وارحبان بن موسى بن َس (2)

  (.خ،م،ت،س) (.هة211ت. )ثق 
 (. 1/158)التقريب

  . عبد اهلل بن املبارك املروزي موىل بإ حنظل  (1)
  (.ع) (.هة101ت. )عت فيه خصال اخلريثق  ثبت فقيه عامل جواد جماهد مج

 (. 1/410)التقريب

 (. 16/0)عبد اهلل بن عون بن أرطبان، انظر هتذيب الكمال( 4)

 ". وائت"هكذا   ص، واألصل، و  ط ( 5)

  . هكذا   األصل و  ص، فاسأل( 6)

 ( 18/166)السنن الكربى( 7)
 . إسناده صحيح

كالمها من طريق حممةد  ( 2/141)، ووكيع   أخبار القضاةمن طريقني( 0/122)وأخرجه عبد الرزاق 
ال أجيز عليك شهادة اخلصم وال الشريك وال دافةع  "بن ِسريين عن شريح به بنحوه  ولفظ عبد الرزاق 

مغرم وال جار مغنم وال مريب قال مث يقول وأنت فسل عنه فإن قالوا اهلل أعلم به فاهلل أعلم به وال جتةوز  
 ". ون أن جيرحوه وإن قالوا عدل ما علمنا مرضي جازت شهادتهشهادته ألهنم يفرق
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وعتهق   ،وبلغ الصهيب  ،مث أسلم الكافر ،أو عبد ،أو صيب ،باب من حتمل الشهادة وهو كافر
  .العبد فقاموا بشهادهتم

 ،املطلب بةن أيب وداعة   أّن  فيما روى ابن هليع  عن يزيد بن أيب حبيب عن عطاء بن أيب رباح
 .( 1)فرفعا إىل معاوي    اإلسالم فأجازها ،ويعلى بن أمي  كانت عندمها شهادة   اجلاهلي 

سعيد بةن  ثنا ، أمحد بن جندةثنا ، أبو الفضل بن مخريويه، ابنا أبو حازم احلافظوأخربنا  -140
 إبراهيم املغرية عن ، ابنا هشيمثنا ، منصور
 عن احلسن ( 2)ويونس -149
هم كانوا يقولون   شهادة الغالم إذا شهد قبل أن يبلغ عن الشعيب أّن( 1)وحممد بن سامل -158

والعبد إذا شهد مث ُأعتق  ،مث أسلما واليهودي إذا شهدا   حال شرك والنصراين ،مث قام هبا إذا بلغ
 . (4)شهادهتم جائزةأّن  قاموا بشهادهتم

                                                 

 (. 0/147)أخرجه عبد الرزاق( 1)

 . أي هشيم عن يونس عن احلسن بنفس اإلسناد (2)

 . حممد بن سامل أبو سهل اهلمداين الكو  (1)
  (.ت)".ضعيف" :، وقال احلافظ"ضعفوه جدا : "قال الذهيب

 (. 2/171)، والتقريب(6/150)امليزان
 ( 18/166)السنن الكربى( 4)

: أشد قةال أمحةد   إبراهيماألثر األول ضعيف، فيه عنعن  مغرية بن مقسم الضيب وهو مدلس وعنعنته عن 
 وقد عده ابن حجةر   .. ضعيف ، ألن عامته رواها عنه بواسط  محاد بن أيب سليمان إبراهيموروايته عن 

 . املربتب  الثالث  من مراتب املوصوفني بالتدليس

، وتعريةةف أهةةل (204ص)، وجةةامع التحصةةيل(111ص)، وحتفةة  التحصةةيل(6/496)امليةةزان
 (. 46ص)التقديس

 .. عن احلسن البصري به( 4/411)واألثر الثاين إسناده صحيح، وأخرجه ابن أيب شيب 
 . سهل اهلمداين الكو  هو ضعيفواألثر الثالث إسناده ضعيف، فيه حممد بن سامل أبو 

                                                                                                                                       = 
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  .باب القضاء باليمني مع الشاهد
أبو عمرو أمحد بن املبارك ثنا ، حممد بن صاحل بن هانئ، حدثإ أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -151

عن ( 1)عن جعفر بن حممد( 2)بن أيب حي إبراهيم ثنا ، أبو رجاء قتيب  بن سعيدثنا ، (1)املستملي
 ( 4)أبيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (4/168)، وابةن أيب شةيب   (0/149)أما أثر الشعيب   جواز شهادة الصبيان فقد أخرجه عبد الرزاق
 .  بإسناد حسن عن إسرائيل بن يونس عن عيسى بن أيب عزة عن الشعيب به

 .أمحد بن املبارك املستملي النيسابوري عرف حبمكويهأبو عمرو  (1)
العابةد اتةاب    الزاهةد احلافظ العامل ": ، وقال الذهيب"عصرهكان جماب الدعوة راهب " :قال احلاكم

اتاب الدعوة  الزاهداحلافظ القدوة : "، وقال"وكتب الكثري وما زال يعاجل هذا الفن حّتى تو  ،..الدعوة
 (.   هة204ت". )احلديث استملى من سن  مثان وعشرين إىل آخر أيامهكان من علماء 

وانظةر ترمجتةه     ( 184ص)، وطبقةات احلفةاظ  (2/644)، وتةذكرة احلفةاظ  (11/171)السري
 . ،(2/106)، وشذرات الذهب(7/182)، والوا  بالوفيات(5/171)املنتظم

  .بن أيب حي  اليسع بن األشعث أبو إمساعيل املكي إبراهيم (2)
: ، وقال ابن عةدي "متروك" :وقال الدارقطإ ،"ضعيف" :وقال النسائي ،"منكر احلديث" :قال البخاري

بةن  اوقةال   "منكر احلةديث " :قال أبو حامت، "بن أيب حي  بني على أحاديثه ورواياته إبراهيموضعف "
حي  ويقال لةه  بن أيب  إبراهيمومجل  من   احلديث يقال له : "، وقال ابن اجلوزي"شيءليس ب" :املديإ
 ". بن حممد بن أيب حي  إبراهيمو هذاإاّل  حيىي سبع  ال نعرف فيهم من ضعفبن أيب  إبراهيم
 (.  1/52)، واللسان(1/140)، وامليزان(1/11)، والضعفاء واملتروكون البن اجلوزي(1/210)الكامل

 .  بن احلسني بن علي بن أيب طالب اهلامشي أبو عبد اهلل املعروف بالصادقجعفر بن حممد بن علي  (1)
 على ثق  قال القطان   نفسي منه شيء جمالد أحةبّ : "، وقال الذهيبابن معني وأبو حامتو الشافعي وثقه

  (.4بخ،م،) (.هة140ت". )صدوق فقيه إمام : "وقال احلافظ.. إيل منه
 (. 1/116)، والتقريب(1/166)، وتذكرة احلفاظ(68ص)، ومن تكّلم فيه(5/74)الهتذيب الكم

 . حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب أبو جعفر الباقر (4)
 (. هة وقيل غري ذلك117ت. )ثق  فاضل
 (. 2/281)التقريب
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جربيل عليه السالم فأمرين أتاين : "سول اهلل صلى اهلل عليه وسلمر قال: قالعن جابر بن عبد اهلل 
 (. 1)"رِمَتْسُم ٍسْحيوم األربعاء يوم َنإّن  وقال ،أن أقضي باليمني مع الشاهد

 . ى اهلل عليه وسلمصلالّنيب  عنجّده  وقد قيل عن جعفر بن حممد عن أبيه عن
 

                                                 

 ( 18/178)نن الكربىالس( 1)
 : بن أيب حي  وهو متروًك، قد خالف   إسناده ومتنه أيضا  إبراهيمإسناده ضعيف جدا ؛ فيه 

تفرد به عن كّل من روى هذا احلةديث  " إن يوم األربعاء يوم حنس مستمر"أّما متنه فقد زاد فيه قوله  -
 . عن جعفر بن حممد

رو هذه الّلفظ    هذا احلديث أحد ممن رووا عن جعفر بن مل ي: قال الطرباين عقب إخراجه للحديث هذا
 ". ويوم األربعاء يوم حنس مستمر"ان املنكر فيه قوله إاّل  :وقال ابن عدي. بن أيب حي  إاّل إبراهيم ..حممد

 (. 1/210)، والكامل(1/241)املعجم األوسط
وغريهم وردي اوالدروالثوري نس ابن جريح ومالك بن أوأما اإلسناد فقد زاد فيه عن جابر خالف بذلك 

وهو ثق  فرواه عن عبد الوهاب الثقفي ووافقه بزيادة جابر . فقد رووه عن جعفر بن حممد عن أبيه مرسال 
 . جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر به

 : -املرسل وأعإ املوصول  –واختلف أهل العلم   الترجيح بني هاتني الروايتني 
ر بن حممد رمبا أرسل هذا احلديث رومبا وصله عن جابر ألن مجاع  من الثقات وكان جعف: قال الدارقطإ

حفظوه عن أبيه عن جابر، واحلكم يوجب أن يكون القول قوهلم ألهنم زادوا وهم ثقات وزيةادة الثقة    
 .  مقبول 

  (.   1/94)، وعلل الدارقطإ(1/467)، وعلل ابن أيب حامت(1145ح)، واجلامع للترمذي(1/261)األم
 إبراهيمكالمها من طريق ( 1/241)، والطرباين   األوسط(4/57)واحلديث أخرجه أبو عوان    مسنده

 . بن أيب حي  به
وأماالطرف األول من احلديث وهو القضاء باليمني مع الشاهد قد ورد من طرق صحيح  عن الرسةول  

 . اهللصلى اهلل عليه وسلم عن عدد من الصحاب  سيأيت ذكرها قريبا  إن شاء 
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وابن ماجه من طريق حممد بن جعفر به بلفظ قضى باليمني مةع الشةاهد    ،وراه الترمذي :قلت
 . (1)حسب
، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا قاال أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن  -152

د العزيز بن أيب سلم  عن جعفر بةن  عبثنا ، (2)شباب  بن سوارثنا ، بن حممد الدوريالعّباس  ثنا
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قضهى  أّن  حممد عن أبيه عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه

  (.1)وقضى به علي رضي اهلل عنه بالعراق ،بشاهد وميني

                                                 

باب ما جاء   الةيمني مةع   –كتاب األحكام عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )سنن الترمذي( 1)
 (. 2169ح)-باب القضاء باليمني والشاهد–كتاب األحكام )، وسنن ابن ماجه(1144ح)-الشاهد

  . امسه مروان موىل بإ فزارةأصله من خراسان يقال كان  شباب  بن سوار املدائإ (2)
 (. هة285أو4ت) ثق  حافظ رمي باإلرجاء

 ( 18/178)السنن الكربى (1)
 . إسناده ضعيف؛ لالنقطاع بني حممد بن علي وجده علي بن أيب طالب فإنه مل يدركه

 (. 266ص)، وجامع التحصيل(117-25/116)هتديب الكمال
رد بعَضها البيهقةيُّ   السةنن وسةيأيت ذكرهةا     واحلديث صحيح له شواهد عن عدد من الصحاب  أو
 . وسأتكلم على كّل إسناد منه إن شاء اهلل تعاىل مبا فيه

 أما عن شواهده فهي كثرية أحسنها 
-باب القضاء باليمني والشةاهد –كتاب األقضي  )عن ابن عّباس رضي اهلل عنه أخرجه مسلم   صحيحه

 (. 1712ح)
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ثنا ، احلافظ( 1)احلسن أمحد بن ابنا ، (2)العلوي (1)[حلسنيا]أخربنا أبو احلسن حممد بن  -151
 عبد العزيز املاجشون عن جعفر بن حممد عن أبيه عنثنا ، شباب ثنا ، (4)أمحد بن حممد بن الصباح

قضى بشهادة رجل واحد مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أّن  عن علي رضي اهلل عنهجّده 
 . (5)وقضى به علي رضي اهلل عنه بالعراق ،ميني صاحب احلق

                                                 

 ".  حممد بن احلسن"  األصل من ط، وص، ومصادر الترمج ، و (1)

هو أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود بن علي بن احلسني بن عيسى بن حممد بةن القاسةم بةن    ( 2)
 . بن أيب عبد اهلل احلسيإ النقيب احلسني بن زيد بن احلسن بن علي بن أيب طالب السيد

اإلمام السيد احملةدث الصةدوق   ": ، وقال الذهيب.. "هو ذو اهلم  العالي  والعبادة الظاهرة": قال احلاكم
 (. هة481ت.. ". )مسند خرسان

، وشةذرات  (2/171)، والةوا  بالوفيةات  (1/140)، وطبقةات ابةن السةبكي   (17/90)السري
 (. 1/162)الذهب

 . بن الشرقيا أمحد بن حممد بن احلسن أبو حامد النيسابوري (1)
 (. هة125ت. )وثقه الدارقطإ واخلطيب والذهيب

 (. 1/021)، وتذكرة احلفاظ(15/17)، والسري(4/426)تاريخ بغداد

 احملدثني وأكثر ،موحدة باء وآخره ،أوله بفتح-د بن حممد بن الصباح أبو احلسني املزين الدواليب أمح (4)
ومترمجنا مةن   بغداد شرقي   مبارك دوالب منها مواضع عدة   وهو ،بالفتح روي وقد بالضم يروونه

 . -دوالب بغداد
 . ذكره ابن حبان   الثقات

 (. 1/181)، واللسان(2/405)معجم البلدان، و(5/14)، وتاريخ بغداد(0/41)الثقات

 ( 18/178)السنن الكربى (5)
إسناده ضعيف؛ لالنقطاع بني علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب وجده علي بن أيب طالب رضي اهلل 

 . عنه فإنه مل يدركه
 (. 214ص)، وحتف  التحصيل(28/101)هتذيب الكمال

 .  فر بن حممد عن أبيه عن علي رضي اهلل عنه مبثلهمن طريقني عن جع( 4/212)وأخرجه الدارقطإ
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حممد بن ثنا ، (1)أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن سعد احلافظ، ابنا أخربنا أبو نصر بن قتادة -154
جعفر ّدثإ يقوحل( 1) بن زيدمسعت حسني( 2)إسحاق بن موسى األنصاريثنا الُبوَشْنجي، إبراهيم 

عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قضى عن علي بن أيب طالب جّده  بن حممد عن أبيه عن
 . (4)باليمني مع الشاهد

فهو أقةرب مةن    ،مل يدرك علياعلي بن احلسني بن علي بن أيب طالب جد جعفر بن حممد وإن 
 . االتصال من رواي  حممد بن علي عن علي رضي اهلل عنه

                                                 

 . أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن سعد البزاز النيسابوري احلافظ (1)
  (.هة149ت) ".أحد األثبات": قال الذهيب

 (.  2/101)ت الذهب، وشذرا(1/987)، وتذكرة احلفاظ(16/5)السري
 إسحاق بن موسى بن عبد اهلل بن موسى بن عبد اهلل بن يزيد اخلطمي أبو موسى املدين األنصةاري  (2)

 .  قاضي نيسابور
  (.م،ت،س،ق) (.هة244ت. )ثق  متقن

 (.   1/71)بالتقري

  . أبو عبد اهلل العلوي الكو  احلسني بن زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب (1)
ت   بعةض حديثةه   إّني وجدإاّل  أرجو أنه ال بأس به": ، وقال ابن عدي"تعرف وتنكر": قال أبو حامت

  (.ق) (.ت   حدود التسعني ومائ ) ".صدوق رمبا أخطأ": ، وقال احلافظ"النكرة
 (. 1/176)، والتقريب(2/151)، والكامل(1/51)اجلرح والتعديل

 ( 18/178)السنن الكربى( 4)
 إسناده ضعيف؛ لالنقطاع بني علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب وجده علي بن أيب طالب رضي اهلل

 . عنه فإنه مل يدركه
 (. 214ص)، وحتف  التحصيل(28/101)هتذيب الكمال

 . تقدم خترجيه
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، ابنةا  حممد بن يعقةوب العّباس  أبوثنا قالوا أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق   آخرين  -155
( 2)عن عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب( 1)بن حممدإبراهيم ، ابنا الشافعي، ابنا الربيع بن سليمان

 (. 1)رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قضى باليمني مع الشاهدأّن  ابن املسّيب عن
، ابنةا  الشافعي، ابنا الربيع، ابنا أبو العباسثنا قالوا وأخربنا أبو عبد اهلل احلافظ   آخرين  -156

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قةال    أّن  يج عن عمرو بن شعيبمسلم بن خالد عن ابن جر
 (. 4)هذا مرسل" فإن جاء بشاهٍد حلف مع شاهده: "الشهادة

                                                 

  . حيىي األسلمي أبو إسحاق املدينإبراهيم بن حممد بن أيب  (1)
  (.ق) (.هة140ت. )ونسب إىل الكذب. متروك

 (. 1/57)، والتقريب(48ص)الكشف احلثيث

  .عمرو بن أيب عمرو ميسرة أبو عثمان موىل املطلب املدين (2)
  (.ع) (.تو  بعد اخلمسني ومائ . )ثق  رمبا وهم

 (. 2/01)التقريب

 ( 18/172)السنن الكربى (1)
 . بن حممد بن أيب حيىي وهو متروك مإبراهيإسناده ضعيف جدا ؛ فيه 

( 14/291)، ومن طريقه البيهقي   املعرف (149ص)،   املسند(6/255)واألثر أخرجه الشافعي   األم
 . بن حممد بن أيب حي  به إبراهيمعن 

 ( 18/172)السنن الكربى (4)
 : عللضعيف فيه إسناده 

 . فيه مسلم بن خالد الزجني وهو خمتلف فيه كما مّر
 . اإلرسال فإن عمرو بن شعيب من صغار التابعني مل يدرك ال هو وال أبوه الّنيب صلى اهلل عليه وسلم

 . وفيه عنعن  ابن جريج وهو مدلس

، عن مسلم بن خالد عن ابن جةريج  (158ص)، و  املسند(6/255)واحلديث أخرجه الشافعي   األم
 . فذكره... رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن عمرو بن شعيب أّن

                                                                                                                                       = 
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عثمان بن سةعيد  ثنا ، (1)فقيه الطوسيأبو النضر ال، ابنا وقد أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -157
ابن جريج ثنا ، (1)مطرف بن مازنثنا ، (2)[إمساعيل بن عبد اهلل أبو عبد اهلل الرقي]ثنا ، الدارمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن عمرو بن شعب أّن رسول اهلل صلى اهلل عليةه  ( 14/292)هكذا   األصل والسنن الكربى واملعرف 
  اإلسناد، وعند الشافعي الذي روى البيهقي احلديث  -وهو شعيب-وسلم، مل يذكر البيهقي أبا عمرو 

يه أّن الّنيب صلى اهلل عليةه  عن عمرو بن شعيب عن أب: من طريقه ذكر شعيب أيب عمرو   اإلسناد فقال
 (.  158ص)، و  املسند(6/255)انظره   األم. وسلم فذكره

 وسيالُطبن احلجاج بن اجلراح بن عبد اهلل بن عبد اخلالق الفقه أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف  (1)
 -"..طةوس "بضم الطاء املهمل ، و  آخرها السني املهمل  أيضا ، هذه الّنسب  إىل بلدة خبرسان يقال هلا –

 . الشافعي شيخ املذهب خبراسان
وكان يصوم الةدهر   ،وكان إماما عابدا بارع األدب ما رأيت   مشاخيي أحسن صالة منه: "قال احلاكم

دخلةت طةوس   " : "، وقال"وكان يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ،ل من قوتهويتصدق مبا فض ،ويقوم
، "ما رأيت قط   بلد من بالد اإلسالم مثل أيب النضر رمحةه اهلل  :وأبو أمحد احلافظ على قضائها فقال يل

". فع ، وكان من أئم  خرسان بال مدا..اإلمام احلافظ الفقيه العاّلم  القدوة شيخ اإلسالم : "وقال الذهيب
 (. هة144ت)

 (.  2/160)، وشذرات الذهب(1/218)، والوا  بالوفيات(15/498)، والسري(1/271)األنساب
و  األصل وط، إمساعيل بن عبد اهلل، ابنا أبو عبد اهلل الرقي وهو خطأ؛ ألن إمساعيل بن عبد اهلل هو  (2)

 . أبو عبد اهلل الرقي
  .قاضي دمشق املعروف بالسكري العبدري أبو عبد اهلل الرقيوهو إمساعيل بن عبد اهلل بن خالد القرشي 

  (.ق) ."نسب برأي جهم": ، وزاد ابن حجر"صدوق": قال احلافظان الذهيب وابن حجر
 (.   1/02)، والتقريب(1/194)امليزان

 . قاضي اليمن الصنعاينأبو أيوب الكناين رف بن مازن مط (1)
كان ممن حيّدث مبا مل يسمع ويروي  : "، وقال ابن حبان"ليس بثق : "كذبه حيىي بن معني، وقال النسائي

ما  وملطرف غري: "، وقال ابن عدي"راخلواص لالعتبا عندإاّل  ما مل يكتب عمن مل يره ال جتوز الرواي  عنه
: وقال زكريا السةاجي ". منكرا  فراد يتفرد هبا عمن يرويها عنه ومل أر فيما يرويه متنا أذكرت أحاديث 

بيةان ذلةك    :ىل الكذب قلتإونسبه هشام بن يوسف : "و  نسبته إىل الكذب قال احلافظ" يضعف"
                                                                                                                                       = 
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صلى اهلل عليه وسلم بشاهد وميني يف الّنيب  قضى" :قالجّده  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
 . وكذلك رواه غريه عن مطرف. (1)"احلقو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال يل هشام بن  :بن معني قالامن طريق الدوري عن  أورده بن أىب حامت والعقيلى وابن عدي   ترمجته
بن جريج ومعمر حّتى امسعه منك فأعطيته فكتبهما مث جعةل  ايوسف جاءين مطرف فقال أعطإ حديث 

فأمرت رجال  :قال ،وقال يل هشام انظر   حديثه فهو مثل حديثي سواء :بن معنياحيّدث به عنهما قال 
إاّل  وهذا ال يفيةد  :قلت ،فإذا هى مثلها سواء فعلمت أنه كّذابفجاءين بأحاديث مطرف فعارضت هبا 

الظن والظن قد خيطىء الحتمال أن يكون مسع ومل يكذب أو مل يسمع ودلس أو أرسل اإلرسال اخلفةى  
فينظر   روايته فإن كان عرب بلفظ عن فهو تدليس فال يستلزم إطالق الكذب عليه وإن كةان صةرح   

مل  :قال يبن عداكون حّدث باإلجازة على بعد هذا االحتمال ويؤيد ذلك أّن باألخبار احتمل أيضا أن ي
كما ..." ما أخرجه من رواي  إمساعيل الرقي عنهإاّل  ما ينكرالعقيلي ومل يورد منكرا  ر له   حديثه متنا أ

  ترمجته عن عمر بن سنان عن حاجب بن سليمان قال كان مطرف بن مةازن   يبن عداوذكر . سيأيت
   (.هة191ت..". )ضي صنعاء رجال صاحلاقا

، وتعجيل (6/441)، وامليزان(6/176)، والكامل(1/29)، واتروحني(96)الضعفاء واملتروكني للنسائي
 (.  484ص)املنفع 

 ( 18/172)السنن الكربى (1)
 . وفيه عنعن  ابن جريج وهو مدلس. مطرف بن مازن ضعفه غري واحد كما مّرضعيف؛ فيه إسناده 

ما رواه حجاج بن حممةد  هذا خطأ   الّسند واملنت واحملفوظ : "العقيلي عن هذا احلديث هبذا اإلسناد قال
 .." بن جريج عن جعفر بن حممد بن علي عن أبيه منقطعاعن 

مةن طةريقني،   ( 5/118()2/9)، والطةرباين   األوسةط  (4/50)واألثر أخرجه أبو عوان    مسنده
من طريقني، كلهم من طريق عمرو بن شعيب ( 2/158)الرب   التمهيد، وابن عبد (4/211)والدراقطإ

 . عن أبيه عن جده



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 294 

أبو القاسم محزة بةن عبيةد اهلل   ابنا ، (1)أخربنا أبو القاسم عبد العزيز بن عبد اهلل التاجر -150
عثمان ثنا ، أبو النضر الفقيهثنا ، ح وابنا أبو  عبد اهلل احلافظ( 1)أبو حامت الرازيابنا ، (2)املالكي

عن عمةرو بةن   ( 5)حممد بن عبد اهلل بن عبيد بن عمريثنا ، (4)النفيليثنا قاال ي بن سعيد الدارم
 . (6)رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قضى باليمني مع الشاهدأّن  جّده شعيب عن أبيه عن

 . وهو بإرساله شاهد ملا تقدم ،مري ليسا بالقوينيوحممد بن عبد اهلل بن ع ،مطرف بن مازن
                                                 

 . مل أقف على ترمجته. أبو القاسم عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد الرمحن األصبهاين التاجر (1)

 . محزة بن عبيد اهلل بن أمحد املالكي أبو القاسم األهبري املعروف بفنك (2)
 (. 2/405)، والتدوين   أخبار قزوين(26ص)فتح الباب   الكىن واأللقاب

 . نظلي الرازيحممد بن إدريس بن املنذر أبو حامت احل( 1)
. "أحةد احلفةاط  : "، وقةال احلةافظ  "أحد األئم  احلفةاظ األثبةات  : "وثقه النسائي، وقال اخلطيب

   (.د،س،ق)(. .هة277ت)
  (.2/152)التقريب، (198-24/101)هتذيب الكمال ، (2/71)تاريخ بغداد 

بضم النون، وفتح الفاء، – أبو جعفر النفيلي -بنون وفاء مصغرا -ل ْيَفمد بن علي بن ُنعبد اهلل بن حم (4)
  .احلراين -..وسكون الياء املنقوط  بنقطتني من حتتها، و  آخرها الالم، هذه الّنسب  إىل اجلّد األعلى

  (.4خ،) (.هة214ت) .ثق  حافظ
 (. 1/428)، والتقريب(4/415)األنساب

 . حممد بن عبد اهلل بن عبيد بن عمري الليثي املكي ويقال له حممد امُلْحِرم (5)
لةيس  : "و  التاريخ الكبري والضعفاء الصغري قال، "منكر احلديث": وقال البخاري ،ضعفه حيىي بن معني

لةيس  ": وقال أبةو داود  ،"ضعيف": وقال ابن عمار ،"متروك": والدارقطإ وقال النسائي، "بذلك الثق 
 ". ضعفوه وبعضهم تركه": وقال الذهيب ،"بثق 

، (2/2/596)، واملغإ(91ص)، والضعفاء للنسائي(182ص)، والضعفاء الصغري(1/142)التاريخ الكبري
 (. 5/216)واللسان

 ( 18/172)السنن الكربى( 6)
 . إسناده ضعيف جدا ؛ فيه حممد بن عبد اهلل بن عبيد بن عمري وهو متروك

 . واحلديث تقدم خترجيه
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 أبوثنا قالوا وأبو بكر بن احلسن  ،وأبو زكريا بن أيب إسحاق ،أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -159
، (1)أخربين عثمان بةن احلكةم  ( 2)ابن وهبثنا ، (1)حبر بن نصرثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس 

 ( 5)صةةةاحل عةةةن سةةةهيل بةةةن أيب ( 4)زهةةةري بةةةن حممةةةد حةةةدثإ 
 

                                                 

 .حبر بن نصر بن سابق أبو عبد اهلل اخلوالين موالهم املصري (1)
  (. كن) (.هة267ت) .ثق  

 (. 1/182)التقريب
 . الفقيه عبد اهلل بن وهب بن مسلم أبو حممد القرشي موالهم املصري (2)

  (.ع) (.هة197ت)ثق  حافظ عابد 
 . (1/418)التقريب

 . يعثمان بن احلكم اجلذامي املصر (1)
، وذكره ابن حبان   الثقةات، وقةال   "ليس بالقوى": ، وقال ابن عبد الرب"ليس باملتقن": قال أبو حامت

  (.د،س) (.هة161ت. )"صدوق له أوهام": احلافظ
 (. 2/18)، والتقريب(2/145)، والتمهيد(0/452)، والثقات(6/140)اجلرح والتعديل

 . سكن الشام مث احلجاز هري بن حممد التميمي أبو املنذر اخلراساينز (4)
، وقةال  "ال بأس به: "  رواي  الدوري ومرة قال ابن معني ، ووثقه"ليس به بأس: "وثقه أمحد وقال مرة

حمله الصدق و  " :وقال أبو حامت ،"مناكري روى أهل الشام عنه": وقال البخاري، "ضعيف: "مرة أخرى
زهري بن حممد عندهم سةيء  ": وقال ابن عبد الرب، "وحديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق ،حفظه سوء

، وقال أيضا  بعد ما نقل أقوال أهل العلةم  "ثق  له غرائب": ، وقال الذهيب"احلفظ كثري الغلط ال حيتّج به
رواي  أهل الشام عنةه غةري   : "، وقال احلافظ"ج له البخاري ومسلمبل خّر كاّل: عن اجلميع قلت: "فيه

الذي يروي عنه الشاميون آخر، وقال أبةو   ا ن زهريأفضعف بسببها قال البخاري عن أمحد ك ،مستقيم 
  (.ع) (.هة162ت. )"حامت حّدث بالشام من حفظه فكثر غلطه

، واجلةرح  (41ص)لضةعفاء للنسةائي  ، وا(211ص)، وسةؤاالت أيب داود (1/427)التاريخ الكةبري 
  (.1/259)التقريب، و(1/122)، وامليزان(2/145)، والتمهيد(1/509)والتعديل

 . سهيل بن أيب صاحل ذكوان السمان، أبو يزيد املدين (5)
                                                                                                                                       = 
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 . (1)رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قضى بيمني وشاهدأّن  عن أبيه عن زيد بن ثابت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تةو   . )"صدوق تغّير حفظه بآخره: "قال احلافظ، و"أحد العلماء الثقات، وغريه أقوى منه: "قال الذهيب
  (.ع) (.  خالف  املنصور

 ، (241ص)الكواكب النرياتو ،(1/125)والتقريب ،(1/119)امليزان 

 ( 18/172)السنن الكربى( 1)
إسناده خطأ أخطأ فيه زهري بن حممد فخالف رواي  الثقات منهم ربيع  بن عبد الرمحن ومحةاد بةن سةلم     

واب   إسناده سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم بةه؛  وغريهم، والص
ألن رواي  زهري بن حممد هنا عن غري الشاميني وروايته عةن  : ألهنم أكثر وأحفظ، والثاين: أحدمها: ألمرين

 .غريهم متكلم فيها
هو سهيل عن أبيه عن أيب هريرة إّنما : فقال -نادأي هذا احلديث هبذا اإلس–سألت أيب عنه : "قال ابن أيب حامت

  ."عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم وعثمان بن احلكم ليس باملتقن
وروى هةذا  ...مل يقل عن سهيل عن أبيه عن زيد بن زهري وعن زهري عثمان بن احلكم": قال ابن عدي

عن أبيه عةن أيب هريةرة وهةو    احلديث ربيع  الرأي وحممد بن عبد الرمحن بن رداد وغريمها عن سهيل 
    ."أصوب

ورواه زهري بن حممد عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن زيد بن ثابت وهةو خطةأ   ": ابن عبد الربقال 
زهري بن حممد عندهم سيء احلفظ كثري الغلط ال حيتّج به وعثمان بن ..والصواب عن أبيه عن أيب هريرة 

 . "ن أبيه عن أيب هريرة وباهلل التوفيقاحلكم ليس بالقوى والصواب   حديث سهيل ع
، والطةرباين    (4/144)، والطحةاوي   شةرح معةاين اآلثةار    (4/57)واألثر أخرجه أبو عوانة  

، وابن عبد الةرب    (1/474)، وابن أيب حامت   العلل(1/221)، وابن عدي   الكامل(5/158)الكبري
احلكم عن زهري بن حممد عن سهيل بةن أيب  كلهم من طريق ابن وهب عن عثمان بن ( 2/144)التمهيد

 . صاحل عن أبيه عن زيد بن ثابت به
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عبد الصةمد بةن   ثنا ، علي بن عمر احلافظ، ابنا أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين -168
جعفر بةن  ثنا ، (4)طلح  بن زيدثنا ، (1)شيبانثنا ، (2)بن مروان بن أمحدإبراهيم ثنا ، (1)علي

وأبها   ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمأّن  حممد عن أبيه عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه
قال . وعثمان رضي اهلل عنهم كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد وميني املدعي ،وعمر ،بكر

 . (5)"والقضاة يقضون بذلك عندنا اليوم": جعفر
                                                 

بفتح الطاء املهمل ،  –عبد الصمد بن علي بن مكرم بن حسان أبو احلسن الوكيل املعروف بالطَّْسيت  (1)
" ْسةت الطَّ"وسكون السني املهمل  أيضا ، و  آخرها التاء املنقوط  من فوقها باثنتني، هةذه الّنسةب  إىل   

 . -وعمله
 (.  هة146ت. )وثقه اخلطيب والذهيب

 (. 15/555)، والسري(1/266)، واألنساب(11/41)تاريخ بغداد
 . بن أمحد بن مروان إبراهيم (2)
 . ليس بالقوي: ارقطإقال الد8

 (1/0)، واملغإ(1/111)، وامليزان(181ص)سؤالت احلاكم للدارقطإ

بفتح احلاء املهمل ، والباء املنقوط  بواحدة، و  آخرهةا  -شيبان بن فروخ أيب شيب  أبو حممد احَلَبطي (1)
 . -..إىل احلبطات وهو بطن من متيمالطاء املهمل ، هذه الّنسب  

 (.م،د،س(. )هة216ت". )صدوق يهم ورمي بالقدر: "، ووثقه الذهيب، وقال احلافظ"صدوق: "قال أبو زرع 
 (. 1/142)، والتقريب(1/191)، وامليزان(2/21)األنساب

  .أصله دمشقي طلح  بن زيد القرشي أبو مسكني أو أبو حممد الرقي (4)
  (.ق) .وأبو داود كان يضع ،بن املديإ وعلي ،متروك قال أمحد
 (. 1/168)، والتقريب(148ص)الكشف احلثيث

 ( 18/171)السنن الكربى( 5)
 . إسناده ضعيف جدا ؛ فيه طلح  بن زيد وهو متروك نسب إىل الوضع

 . عن شيبان به مبثل ذلكبن أمحد بن مروان  إبراهيمعن ( 4/215)واألثر أخرجه الدارقطإ
أما عن القضاء باليمني مع الشاهد فقد ثبت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   غري ما حديث، تقدم 

 (. 152ح)خترجيه  
                                                                                                                                       = 
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ثنا ، (1)حممد بن أمحد بن أسد اهلرويثنا ، علي بن عمر، ابنا أخربنا أبو بكر بن احلارث -161
 ( 4)عةةن أيب بكةةر بةةن أيب سةةربة( 1)أبةةو عاصةةمثنةةا ، (2)حممةةد بةةن إشةةكاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والرواي  فيه عةن أيب بكةر   : أما ثبوت ذلك عن أيب بكر وعمر وعثمان رضي اهلل عنهم فقد قال البيهقي
وهي عن علي بن أيب طالب وأيب بن كعةب رضةي اهلل عنةهما     وعمر وعثمان رضي اهلل عنهم ضعيف 

 . مشهورة
وممن روى عنه القضاء باليمني مع الشاهد منصوصا من الصحاب  أبةو بكةر وعمةر    : وقال ابن عبد الرب

وعثمان وعلي وأيب بن كعب وعبد اهلل بن عمر وإن كان   االسانيد عنهم ضعف فإنا مل نذكرهم علةى  
 ...   قد لزمت بالسن  الثابت  وال حتتاج السن  اىل من يتابعهاسبيل احلج  ألن احلج
 (. 2/151)، والتمهيد(18/171)السنن الكربى للبيهقي

 مهملة   مبوحدة مضموم ، مث سةني - انَبْنَتْسحممد بن أمحد بن أسد أبو بكر احلافظ يعرف بابن الُب (1)
وكان يلقب  وهو هروي األصل -ساكن ، مث مثناة فوق مفتوح ، مث موحدة مفتوح ، مث األلف تليها النون

 . -ُكزازإاّل  بزائني ما علمته–ُكَزاز "ب
 (. هة121ت. )وثقه اخلطيب
، ونزهة   (7/181)و(5/94)، توضيح املشتبه(7/114)، واإلكمال البن ماكوال(1/279)تاريخ بغداد

 (. 2/128)  األلقاباأللباب 

 كابْشبن احلر بن زعالن أبو جعفر البغدادي أخو علي وأبومها يلقب بِإ إبراهيمحممد بن احلسني بن  (2)
 . مد هو األصغر واألحفظوحم -بكسر أوله، وسكون املعجم ، وآخره موحدة–

 (.خ،دس)صدوق : صدوق، ذكره ابن حبان   الثقات، وقال احلافظ: وثقه ابن أيب حامت واخلطيب وقال أبو حامت
 (.  2/164)التقريب، (2/221)، تاريخ بغداد (9/124)، الثقات (7/229)اجلرح والتعديل 

  .النبيل البصريالضحاك بن خملد بن الضحاك بن مسلم الشيباين أبو عاصم  (1)
  (.ع) (.هة212ت. )ثق  ثبت
 (.  1/155)التقريب

م بةن عبةد   ْهبن أيب ُر -ل  وسكون املوحدةبفتح املهم- رةْبأبو بكر بن عبد اهلل بن حممد بن أيب َس (4)
 . العزى القرشي العامري املدين قيل امسه عبد اهلل وقيل حممد وقد ينسب إىل جده

  (.ق) (.هة162ت) .رموه بالوضع وقال مصعب الزبريي كان عاملا
                                                                                                                                       = 
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وعثمةان رضةي اهلل    ،وعمر ،حضرت أبا بكر": قال( 2)عن عبد اهلل بن عامر( 1)عن أيب الزناد
 (. 1)"عنهم يقضون باليمني مع الشاهد

 ،وهي عن علي بن أيب طالب ،مان رضي اهلل عنهم ضعيف وعث ،وعمر ،والرواي  فيه عن أيب بكر
 . وُأيب بن كعب رضي اهلل عنهما مشهورة

عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أّن  عن ربيع  بن أيب عبد الرمحن( 4)وفيما روى سليمان بن بالل
 (. 5)كتب بذلك إىل شريح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/485)، والتقريب(206ص)الكشف احلثيث

 . القرشي املعروف بأيب الزنادأبو الزناد عبد اهلل بن ذكوان أبو عبد الرمحن  (1)
  (.ع) (.هة118ت. )ثق  فقيه
 (. 1/192)التقريب

تةو     )صحايب رضي اهلل عنه حليف بإ عدي املدين  عبد اهلل بن عامر بن ربيع  أبو حممد العنزي (2)
  (.ع) (.بضع ومثانني
 (.  1/481)، والتقريب(4/119)، واإلصاب (1/918)اإلستيعاب

 ( 18/171)السنن الكربى( 1)
 . إسناده ضعيف جدا ؛ فيه أبو بكر بن أيب سربة رموه بالوضع

اصم عن أيب بكر عن حممد بن أمحد اهلروي عن حممد بن إشكاب عن أيب ع( 4/215)وأخرجه الدارقطإ
 . بن أيب سربة به مبثل ذلك

 . تقدم خترجيه

 . سليمان بن بالل أبو حممد وأبو أيوب التيمي موالهم املدين (4)
  (.ع) (.هة177ت. )ثق 

  (.1/111)التقريب

  ذلك، ولكن وقفت على قضاء شةريح بةاليمني مةع     مل أقف على حكاي  كتاب  عمر إىل شريح( 5)
كالمها من طريق سيلمان بن ( 425ص)، وأخبار القضاة(1/491)الشاهد كما   السنن الكربى للنسائي

 .   بالل عن ثور بن يزيد عن أيب الزناد عن ابن أيب صفي  عن شريح به
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 . وهو وإن كان منقطعا ففيه تأكيد لرواي  ابن أيب سربة
الربيع ، ابنا حممد بن يعقوبالعّباس  أبوحدثنا  نا أبو عبد اهلل احلافظ   آخرين قالواأخرب -162

 جعفر بن حممد مسعت احلكم بن عتيب ، حدثإ (1)مسلم بن خالد، ابنا الشافعي، ابنا بن سليمان
 هلل عليه وسلم باليمني مةع صلى االّنيب  ضىَقَأ -وقد وضع يده على جدار القرب ليقوم-يب أيسأل 
 . (1)(2)"همِرُهْظوقضى به علي رضي اهلل عنه بني َأ ،نعم" :؟ قالالشاهد

                                                 

 . هو الزجني (1)
  ". بني أظهركم"بن أيب شيب  هكذا   األصل، و  ط، وص، واألم ومصنف ا( 2)

 ( 18/171)السنن الكربى( 1)
 . إسناده ضعيف؛ لالنقطاع فإن حممد بن علي مل يدرك جده علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه

 (. 266ص)، وجامع التحصيل(106-105ص)املراسيل
ريةق  كالمها من ط( 7/185)و(4/544)، وابن أيب شيب (158ص)واحلديث أخرجه الشافعي   املسند

 . جعفر بن حممد عن أبيه به
 (. 151ح)واحلديث تقدم خترجيه  
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عباد أّن  (1)حممد بن احلسن اللبان، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ أخربين حممد بن يعقوب -161
رسهول اهلل  أّن  عن جعفر بن حممد عن أبيةه ( 1)بن أيب حيىيإبراهيم ثنا ، همحّدث (2)بن يعقوب

ي اهلل وقضى بذلك علي رض ،-يعإ   األموال- صلى اهلل عليه وسلم قضى باليمني مع الشاهد
 (. 4)"وقضى بذلك ُأيب بن كعب على عهد عمر رضي اهلل عنهما": قال. عنه بالكوف 

رواه الترمذي   اجلامع من طريق إمساعيل بن جعفر عن جعفر بن حممد فذكره بإسةناده  : قلت
 . (5)ومتنه دون قوله وقضى بذلك ُأيب بن كعب إىل آخره

                                                 

 . مل أقف على ترمجته (1)

 . الكو  -بتخفيف الواو وباجليم املكسورة والنون اخلفيف - إواِجعباد بن يعقوب أبو سعيد الّر (2)
 (. خ،ت،ق(. )هة258ت) .رون بالغ ابن حبان فقال يستحق التركصدوق رافضي حديثه   البخاري مق

 (. 1/176)التقريب

 . بن حممد بن أيب حيىي أبو إسحاق األسلمي املدين إبراهيم (1)
  (.ق) .وكذبه بعضهم ."متروك": قال احلافظ

 (. 1/57)قريب، والت(48ص)الكشف احلثيث

 ( 18/171)السنن الكربى (4)
 . بن أيب حيىي وهو متروك وكذبه بعضهم إبراهيمإسناده ضعيف جدا ؛ فيه 
 (. 151ح)واحلديث تقدم خترجيه  

-باب ما جاء   اليمني مع الشةاهد – كتاب األحكام عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم)الترمذي (5)
 (. 1145ح)
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الشافعي قال وذكر ، ابنا الربيع، ابنا األصمالعّباس  أبوثنا ، وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو -164
أيب بن كعب أّن  عن أيب جعفر حممد بن علي( 2)عن داود بن احلصني( 1)بن أيب حبيب إبراهيم عن 

 (. 1)رضي اهلل عنه قضى باليمني مع الشاهد
كتب إىل عبد احلميد ( 4)عمر بن عبد العزيزأّن  مالك عن أيب الزناد، ابنا وبه إىل الشافعي -165

 . (6)وهو عامل له بالكوف  أن اقض باليمني مع الشاهد( 5)بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب
                                                 

 . ل بن أيب حبيب  أبو إمساعيل األنصاري األشهلي موالهم املدينبن إمساعي إبراهيم (1)
  (.د،ت،س) (.هة165ت. )ضعيف
 (. 1/47)التقريب

 . داود بن احلصني أبو سليمان األموي موالهم املدين (2)
  (.ع) (.هة115ت. )  عكرم ، وُرمي برأي اخلوارجإاّل  ثق 

 (. 1/227)التقريب

 ( 18/171)السنن الكربى( 1)
 :   إسناده علتان

 . بن أيب حبيب  وهو ضعيف إبراهيمفيه 
 . وجهال  من مسع الشافعي احلديث منه

 (. 6/255)واألثر أخرجه الشافعي   األم

، أّمه أم عاصةم بنةت   عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم بن أيب العاص األموي، أمري املؤمنني (4)
خلالف  بعده، فعّد عاصم بن عمر بن اخلطاب، ويل إمرة املدين  للوليد، وكان مع سليمان كالوزير، وويل ا

 (. ع(.)هة181ت. )مع اخللفاء الراشدين
 (. 2/66)التقريب

 . عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب العدوي أبو عمر املدين (5)
  (.ع) (.تو    خالف  هشام. )ثق 

 (. 1/410)التقريب
 ( 18/171)السنن الكربى (6)

 . إسناده صحيح
                                                                                                                                       = 
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عمر أّن  عن أيب الزناد( 1)الثق  من أصحابنا عن حممد بن عجالن، ابنا قال وابنا الشافعي -166
بن عبد العزيز كتب إىل عبد احلميد بن عبد الرمحن وهو عامله على الكوف  أن اقض باليمني مةع  

شرحيا قضى هبذا   هذا أّن  ائهم فقال أشهدَرَبفقام رجل من ُك" :قال أبو الزناد .الشاهد فإهنا سن 
 (. 2)"املسجد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والنسةةائي   (6/255)، ومةةن طريقةةه الشةةافعي   األم(2/722)وأخرجةةه مالةةك   املوطةةأ
 . عن أيب الزناد به مبثله( 1/491)الكربى

،  كالمها من طريق عن أيب الزناد بةه  (1/491)، والنسائي   الكربى(4/544)وأخرجه ابن أيب شيب  
 . بنحوه 

 . حممد بن عجالن أبو عبد اهلل القرشي املدين (1)
: وثقه أمحد، وابن معني، وأبو زرع ، وأبو حامت، والنسائي، وابن عيين ، والعجلي وغريهم، وقال الةذهيب 

أّنةه اختلطةت عليةه    اّل إ صدوق: "، وقال احلافظ"سيء احلفظ: "، وقال مرة أخرى"صدوق مشهور"
 (. 4خت،م،(.)هة140ت". )أحاديث أيب هريرة

-2/199)، والتقريةب (2/288)، والكاشةف (6/256)، وامليةزان (187-26/181)هتذيب الكمال
288 .) 

 ( 18/171)السنن الكربى (2)
رح مبهم وهو شيخ الشافعي؛ ومع توثيق الشافعي له على اإلهبام فالراجح   علم اجلضعيف؛ فيه إسناده 

 .  والتعديل خالفه
 (. 115-1/118)، وتدريب الراوي(171ص)انظر الكفاي    علم الرواي 
 . واألثر صحيح تقدم خترجيه

أما قضاء شريح باليمني مع الشاهد فهو أثر روي عن شريح بأسانيد يقوي بعضها بعضا  فقد أخرجه ابن 
سعيد القطان عن حممد بن عجالن عةن أيب  حدثنا أبو بكر قال حدثنا حيىي بن : ، قال(4/544)أيب شيب  

الزناد أّن عبد احلميد كان يقضي باليمني بالكوف  مع الشاهد قال فأنكر عليه ناس من أهل الكوف  وكتب 
إىل عمر بن عبد العزيز فكتب إليه أن يقضي باليمني مع الشاهد فقال شيخ من مشيختهم أو قةال مةن   

أنا يعقوب بةن  : قال( 1/491)والنسائي   الكربى. شاهدكربائهم شهدت شرحيا يقضي باليمني مع ال
ووكيةع    . ، ثنا الدراوردي عن ابن عجالن عن أيب الزناد أّن شرحيا  قضى باليمني مع الشةاهد إبراهيم

                                                                                                                                       = 
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كتبت ": قال( 1)بن حكيم قال وابنا الشافعي قال وذكر عبد العزيز املاجشون عن رزيق -167
أن اقض هبا  فكتب إيّل باملدين  قالإاّل  مل أجد اليمني مع الشاهدإّني  إىل عمر بن عبد العزيز أخربه

 . (2)"فإهنا سن 
حيىي بةن جعفةر بةن    ثنا ، أبو جعفر حممد بن عمرو، ابنا أبو احلسني بن بشرانأخربنا  -160

ُرزيق بن حكيم كةان عةامال   أّن  عبد العزيز بن أيب سلم ، ابنا زيد بن احلبابابنا ، (1)الزبرقان
فكتب إليه  ،باحلجاز إاّل  مل أجد الشاهد واليمنيإّني  فكتب إليه (4)لعمر بن عبد العزيز على أيل 

 . (5)ن اقض به فإنه سن عمر أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثإ أبو األحوص حممد بن اهليثم، ثنا أمحد بن صةاحل  : قال: من طريقني إحدامها( 425ص)أخبار القضاة
س عن سليمان بن بالل عن ابن عجالن عن ثور بن يزيد عن أيب الزناد عن ابن أيب ثإ أبو بكر بن أيب أوي

قال ثنا علي بن احلسن احلزاز، ثنا حممد بن عباد، ثنا حامت عن ابن عجةالن  : الثاني . صفي  عن شريح به
 .   عن ابن أيب الزناد عن رجل من أهل الكوف  عن شريح به

–كذلك ويقال فيه بتقدمي الزاي و  أبيه بالتكبري أبو حكيم األيلةي   بن ُحكيم -بالتصغري-ق  ْيُرَز (1)
بفتح األلف، وسكون الياء، املنقوط  من حتتها باثنتني، و  آخرها الالم، هذه بلدة على ساحل حبر القلزم 

 . -..مما يلي ديار مصر
  (.خت،س) .ثق 

  (.1/245)قريبالت، (1/166)األنساب
 ( 18/174)السنن الكربى( 2)

 . إسناده ضعيف لالنقطاع بني الشافعي وعبد العزبز املاجشون فإنه يروي عنه بواسط 
بإسناد حسن عن زيد بن احلباب عن عبد ( 18/174)واألثر حسن فقد أخرجه البيهقي   السنن الكربى

 .  وسيأيت خترجيه. العزيز املاجشون عن رزيق به

 (. 124ح)تقدم. صدوقحيىي بن أيب طالب وهو  هو (1)

  .مدين  على شاطىء البحر   منصف ما بني مصر ومك  -بفتح أوله على وزن فعله-َأْيل  ( 4)
 (. 1/292)، ومعجم البلدان(1/216)معجم ما استعجم

 ( 18/174)السنن الكربى( 5)
                                                                                                                                       = 
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مروان بنا ، االشافعي، ابنا الربيع، ابنا األصمالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو -169
   خاصةمت إىل الشةعيب  ": قةال ( 2)حفص بن ميمون الثقفةي ثنا ، (1)بن معاوي  الفزاري

أتقبل علّي شهادة رجل واحد : أهنا موضح ، فقال الشاج للشعيب( 4)فشهد القائس ،(1)موضح 
فقضةى  : قةال  "ذلك وج على مثلُجْشوحيلف امَل ،قد شهد القائس أهنا موضح ": قال الشعيب
 . (5)الشعيب فيها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . إسناده حسن
  .مل أقف عليه مسندا   غري السنن الكربى للبيهقي

 . ، نزيل مك  مث دمشقمروان بن معاوي  بن احلارث بن أمساء أبو عبد اهلل الفزاري الكو  (1)
. وعده احلةافظ   املرتبة  الثالثة  مةن مراتةب املدلسةني      . ثق  حافظ، وكان يدلس أمساء الشيوخ

  (.ع) (.هة191ت)
 (. 247-2/246)، والتقريب(45ص)تعريف أهل التقديس

 . حفص بن ميمون الثقفي (2)
ذكره البخاري   التاريخ الكبري وابن أيب حامت   اجلرح والتعديل ومل يذكرا فيةه جرحةا  وال تعةديال     

 . وذكره ابن حبان   الثقات
 (. 6/199)، والثقات(1/107)والتعديل، واجلرح (2/169)التاريخ الكبري

. املوضح  الىت يبدو منها َوَضُح العظام:  قال األصمعي. املوضح  نوع من ست  أنواع شجاج الرأس (1)
 . هي اليت تبدي َوْضح العظم أي بياضه واجلمع املواضح: املوضح : وقال ابن األثري

 (. 5/195)، والنهاي (1/16)غريب احلديث للحريب
بضم امليمني، وسكون الالم بينهما هو امليل –هو الذي يقيس الشج  بامللمول : القائسقال ابن قتيب   (4)

أو غريه ويتعرف مقدارها ليحكم فيها بعقلها والقائس خيرب بقدر غور الشج   وما حدث    -كما سيأيت
 . القطع

 . باملقياس ويتعرف غورها بامليل الذي يدخله فيه ليعتربها هو الذي يقيس الشج : وقال الزخمشري
 (. 1/248)، والفائق   غريب احلديث(2/656)غريب احلديث البن قتي 

 ( 18/174)السنن الكربى( 5)
 . اإلسناد رجاله ثقات غري مروان بن معاوي  انفر ابن حبان بذكره   الثقات

                                                                                                                                       = 
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إن أهل املدين  يقضون باليمني مةع  ": الشعيب قالأّن  وذكر عن هشيم عن مغرية": قال الشافعي
 . (1)"الشاهد
وأبا سلم  بن عبد الرمحن سئال أيقضى  ،سليمان بن يسارأّن  مالك، ابنا وبه إىل الشافعي -178

 . (2)"نعم" :فقاال ؟باليمني مع الشاهد
أّن بةن ِسةريين   وذكر محاد بن زيد عن أيوب بن أيب متيم  السختياين عن حممد ": قال الشافعي

 . (1)"شرحيا قضى باليمني مع الشاهد
قضةى  ( 4)عبد اهلل بن عتب  بن مسعودأّن بن ِسريين ار إمساعيل بن علي  عن أيوب عن وذك": قال

 . (5)"باليمني مع الشاهد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .عن الشعيب به( 14/294)طريقه البيهقي   املعرف ، ومن (6/255)واألثر أخرجه الشافعي   األم

أنا أبو عوان  عن مغرية عن الشعيب إّن أهل املدينة  يقبلةون   : قال( 5/4)األثر أخرجه ابن أيب شيب  ( 1)
 . شهادة الشاهد مع ميني الطالب

 ( 18/174)السنن الكربى (2)
 . بن عبد الرمحنإسناده ضعيف؛ لالنقطاع بني مالك وسليمان بن يسار وأيب سلم  

، والبيهقةي    (6/255)، ومةن طريقةه الشةافعي   األم   (2/722)واألثر أخرجه مالك   املوطةأ 
 . عن سليمان بن يسار وأبا سلم  فذكره( 14/294)املعرف 

، وذكرت هنةاك  (166ح)وتقدم ختريج أثر شريح   القضاء باليمني مع الشاهد  (. 6/255)األم (1)
 . ا بعضا أهنا آثار تقوي بعضه

ولد   عهد الّنيب صةلى اهلل عليةه    عبد اهلل بن عتب  بن مسعود اهلذيل ابن أخي عبد اهلل بن مسعود (4)
 . وسلم

 ، روى له البخاري وثقه العجلي ومجاع: "، قال احلافظ"له رؤي ": وثقه ابن سعد، والعجلي، وقال الذهيب
  (.خ،م،د،س،ق) (.هة78تو  بعد ". )ومسلم

، (1/572)، والكاشةف (1/945)، واالسةتيعاب (2/46)، ومعرف  الثقات(6/128)الطبقات الكربى
 (. 1/487)، والتقريب(4/166)واإلصاب 

 (.  4/545)، وأخرجه ابن أيب شيب (6/255)األم (5)
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خاصمت إىل عبد اهلل بن عتب  فقضةى بةاليمني مةع    " :قال( 1)وذكر هشيم عن حصني": قال
 . (2)"الشاهد

فقضةى   ة بن أوىففقضى زرار" :قال( 1)وذكر عن عمران بن حدير عن أيب جملز": قال الشافعي
 . (4)"بشهاديت وحدي

شرحيا أجاز شهادة كل واحد منهما أّن  (6)وعن أيب إسحاق ،(5)وقال شعب  عن أيب قيس" :قال
 .   (7)"وحده
ثنةا  ، يعقوب بن سفيانثنا ، عبد اهلل بن جعفر، ابنا أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان -171

 . (18)"أجاز شريح شهاديت وحدي": قال( 9)سحاقأيب عن األعمش عن أيب إثنا ، (0)ابن منري

                                                 

 (. 18/271)يب الكمالهو ابن عبد الرمحن السلمي، انظر هتذ (1)
 (. 6/255)األم( 2)

 (. 22/115)، انظر هتذيب الكمالالحق بن محيدهو  (1)

، ووكيةع   أخبةار   (4/510)، وابةن أيب شةيب   (0/117)، وأخرجه عبد الرزاق(6/255)األم( 4)
 (. 106ص)القضاة

 . (11/401)، انظر هتذيب الكمالعبد الرمحن بن ثروانهو  (5)
  (.4خ،) (.هة128ت. )صدوق رمبا خالف

 (. 1/441)التقريب

 (. 12/406)هو السبيعي عمرو بن عبد اهلل، انظر هتذيب الكمال (6)
 (.  6/255)األم (7)

 . هو حممد بن عبد اهلل (0)

 (. 12/79)هو السبيعي، انظر هتذيب الكمال (9)

 ( 18/174)السنن الكربى( 18)
 . يمان ممن مسع منه قبل االختالطوال يضر اختالط أيب إسحاق هنا فإن سل. إسناده صحيح

 (. 154ص)الكواكب النريات
                                                                                                                                       = 
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أبو ثنا ، (2)احلسني بن محيدثنا ، (1)أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ أخربين أبو سعيد األمحسي -172 
( 5)شهدت عند شريح على مصحف فأجاز شةهادته ": قال( 4)شعب  عن أيب قيسثنا ، (1)الوليد
 . (6)"وحده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عةن أيب إسةحاق    -هو ابن عيينة  –من طرق كثرية عن سفيان ( 4/510)واألثر أخرجه ابن أيب شيب 
 . السبيعي به

 . وسفيان بن عيين  مسع من أيب إسحاق بعد االختالط قاله ابن الصالح
 (. 149ص)، والكواكب النريات(240ص)علوم احلديث

 . هو أبو سعيد أمحد بن حممد بن عمرو األمحسي (1)
 . مل أقف على ترمجته

احلسني بن محيد بن الربيع بن محيد بن مالك بن سحيم بن مالك بن عائذ اهلل أبو عبيد اهلل اللخمةي   (2)
  .اخلزاز الكو 

 (.  202ت. )كذبه ُمَطيَّن، واهتمه ابن عدي
، (99ص)، والكشةةف احلثيةةث(2/207)، وامليةةزان(2/160)الكامةةل، و(0/10)تةةاريخ بغةةداد

 (. 2/208)واللسان
  .أبو الوليد الباهلي موالهم الطيالسي البصريهشام بن عبد امللك  (1)

  (.ع) (.هة227ت. )ثق  ثبت
 (. 2/125)التقريب

 . أبو قيس األودي الكو  -مبثلث  مفتوح  وراء ساكن -وان ْرمحن بن َثعبد الر (4)
   (.4خ،) (.هة128ت. )صدوق رمبا خالف

 (. 1/441)التقريب

 ". كذا"كلم  " شهادته"كتب   األصل على  (5)
 ( 18/174)السنن الكربى( 6)

 . فيه احلسني بن محيد كذبه ُمَطيَّن واهتمه ابن عدي إسناده ضعيف جدا ؛
 . مل أقف عليه مسندا   غري السنن الكربى للبيهقي
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سةعيد بةن   ثنا ، أمحد بن جندة، ابنا أبو الفضل بن مخريويه، ابنا أخربنا أبو حازم احلافظ -171
كان شريح جييز شهادة الشاهد الواحد إذا ": قالبن ِسريين عن ا( 1)يونس، ابنا هشيمثنا ، منصور

 . (2)" الطالب   الشيء اليسريعرفه مع ميني
احلسةني بةن   ثنةا  ، أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -174

 ، عفةةةةةةان بةةةةةةن مسةةةةةةلم ثنةةةةةةا ، (1)الفضةةةةةةل
 
 
 
 

                                                 

 (. 18/275)هو ابن عبيد، انظر هتذيب الكمال (1)

 ( 18/174)السنن الكربى( 2)
 . إسناده صحيح

 . د عن شريح بهمن طريقه عن محاد بن زيد عن أيوب عن حمم( 441ص)وأخرجه وكيع   أخبار القضاة
، ثنا علي بن مسهر عن الشيباين عن شريح أنه كان يستحلف مةع  :قال( 4/552)وأخرجه ابن أيب شيب 

 . البين 

  .أبو علي البجلي الكو  مث النيسابوريبن قاسم بن كيسان احلسني بن الفضل بن عمري  (1)
وما كان لذكر هذا   هذا الكتةاب  : "وقال احلافظ. ،.."كان إمام عصره   معاين القرآن: "قال احلاكم

، وكذلك ذكر عبد الةرمحن املرعشةلي   [لعله يعإ ميزان االعتدال، ولكنإ مل أقف عليه   امليزان] معىن
ذكر احلاكم له شيئا  .. ه من كبار أهل العلم والفضلفإّن ،-حمقق كتاب امليزن أنه مل يقف عليه   املطبوع 

فراده وغرائب حديثه فساق له مخس  عشر حديثا ليس فيها حديث مما ينكر بكون سنده ضعيفا حّتى أمن 
ن أاسةتحق   منكرا فلو كان كّل من روى شيئا   ،فيه من راو ضعيف غريه بل البّد ،يلزق الوهم باحلسني
ال يذكر هةذا الّرجةل   أن فكان األوىل  ،سلم من احملدثني أحد ال سيما املكثر منهميذكر   الضعفاء ملا 

 (. هة202ت". )واهلل أعلم .جلاللته
 (. 2/187)، وللسان(11/414)، والسري(1/199)األنساب
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كان يقضةي بشةهادة شةاهد    ( 2)حيىي بن يعمرأّن  (1)تيد العتكيمحاد بن زيد عن عبد اثنا 
 . (1)وميني
حممد العّباس  أبوثنا قاال وأبو سعيد بن أيب عمرو  ،أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي -175

 ( 7)عةن بكةريٍ  ( 6)ابةن هليعة   ابنةا  ، (5)أبو األسودثنا ، (4)حممد بن إسحاقثنا ، بن يعقوب
 

                                                 

، و  مصةنف  اتيد بن وهب باسم عبد( 605ص)هكذا   األصل، وذكره وكيع   أخبار القضاة (1)
بأنةه ورد    ( 18/174)، باسم عبد احلميد العتكي وقال حمقق السنن الكةربى (4/545)ابن أيب شيب 

 . بعض النسخ بذلك، فلم أعرف من هو

 . نزيل مرو وقاضيها البصري -بفتح التحتاني  وامليم بينهما مهمل -عمر حيىي بن َي (2)
  (. ع) (.تو  قبل املائ  وقيل بعدها. )رسلثق  فصيح وكان ي

  (.2/169)التقريب

 ( 18/174)السنن الكربى( 1)
  .  أقف على ترمجتهملفإنإ عبد احلميد العتكي إسناده رجاله كلهم حمتج هبم إال 

كالمها من طريق محاد بن زيد عةن  ( 605ص)، ووكيع   أخبار القضاة(4/545)وأخرجه ابن أيب شيب 
 . عن حيىي بن يعمر به -وعند وكيع عن عبد اتيد بن وهب–د العتكي عبد احلمي

 (. 29/192)هو الصنعاين أو الصاغاين، انظر هتذيب الكمال (4)
 . أبو األسود النضر بن عبد اجلبار املرادي موالهم املصري مشهور بكنيته (5)

  (.د،س،ق) (.هة219ت. )ثق 
  (.187-2/186)التقريب

 (. 21ح)خلط بعد احتراق كتبه، وهو مدلس، تقدم  ..هو عبد اهلل بن هليع  وهو صدوق  (6)

 . نزيل مصر بكري بن عبد اهلل بن األشج أبو عبد اهلل أو أبو يوسف موىل بإ خمزوم املدين (7)
  (.ع) (.هة128ت. )ثق 

 (. 116-1/115)التقريب
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 يقضةى ( 1)[يزل]ومل ": قال بكري. يستحلف صاحب احلق مع الشاهد الواحد أنه مسع أبا سلم 
  (. 2)"بذلك عندنا

وأبو سعيد بن أيب عمةرو   ،وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ،عبد اهلل احلافظ أخربنا أبو -176
ثنا ، (1)عبد اهلل بن يوسفثنا ، حممد بن إسحاق الصغاينثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا قالوا 

والزهري يقضيان بةذلك يعةإ بشةاهد     ،أدركت سليمان بن حبيب": قال( 4)كلثوم بن زياد
وكان أبو ثابت سليمان بن حبيب قاضي أهل املدين  ثالثني سةن  يقضةي   ": قال كلثوم. "وميني

 . (5)"باليمني مع الشاهد

                                                 

 . ساقط من األصل، وأثبته من ط، وص، ومن مصادر التخريج (1)
 ( 18/175)السنن الكربى (2)

 . كان يدلس عن الضعفاء كما مّر:   إسناده عنع  ابن هليع  وهو مدلس قال ابن حبان
 .  بإسناده عن ابن هليع  عن بكري به( 02ص)وأخرجه وكيع   أخبار القضاة

أصله من  أبو حممد الكالعي -مبثنا ة ونون ثقيل  بعدها حتتاني  مث مهمل -عبد اهلل بن يوسف التنيسي  (1)
 .دمشق

  (.خ،د،ت،س) (.هة210ت. )ثق  متقن من أثبت الّناس   املوطأ
  (.1/412)يبالتقر

 . كلثوم بن زياد أبو عمرو قاضي دمشق (4)
 . ضعفه النسائي، ووثق  أبو زرع  الدمشقي، وذكره ابن حبان   الثقات

 (. 4/409)، واللسان(2/512)، واملغإ(7/155)، والثقات(98ص)الضعفاء للنسائي

 ( 18/175)السنن الكربى( 5)
 . إسناده كلثوم بن زياد وهو خمتلف فيه كما مّر  

عن حممد بن إسحاق الصغاين عن عبد اهلل بن يوسةف عةن   ( 621ص)وأخرجه وكيع   أخبار القضاة
 . كلثوم بن زياد به

ومل يذكر فيه الرواي  عن الزهري، ومل أقف على رواي  الزهري   ذلك، ولقد قال الشافعي ملا أنكر عليه 
فلو كان أنكرها مث عرفها وكنت إّنما اقتديت به  لقد قضى هبا الزهري حني ويل :قلتاهد اليمني مع الش

                                                                                                                                       = 
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الشافعي قال الزجني ، ابنا الربيع، ابنا األصمالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو -177
أن يكةون  إاّل  بشاهدينإاّل  ال رجع ": أنه قال( 2)أخربنا عن ابن جريج عن عطاء( 1)ن خالدب

 (. 1)"عذر فيأيت بشاهد وحيلف مع شاهده
 . (4)"د من أصحابنافعطاء يفيت باليمني مع الشاهد فيما ال يقول به أح": قال الشافعي
وبشاهد  ،ألنا حنكم بشاهدين ؛واليمني مع الشاهد ال خيالف من ظاهر القرآن شيئا": قال الشافعي

ألنه مل  ؛وليس هذا خيالف ظاهر القرآن ،فإذا كان شاهد حكمنا بشاهد وميني ،وامرأتني وال ميني
 . "حيرم أن جيوز أقل مما نص عليه   كتابه

وقد أمرنا اهلل عز وجل أن  ،اهلل صلى اهلل عليه وسلم أعلم مبعىن ما أراد اهللورسول ": قال الشافعي
 . (5)"ونسأل اهلل العصم  والتوفيق ،وننتهي عما هنانا ،نأخذ ما آتانا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عارف هبا أنكرها غري ن ينبغي أن يكون أثبت هلا عندك أن يقضى هبا بعد إنكارها وتعلم أنه إّنما أك ،فيها
  ...وقضى هبا مستفيدا علمها ولو أقام على إنكارها ما كان   هذا ما يشبه على عامل

 (.  7/9)األم
 (. 116ح)هو مسلم بن خالد وهو خمتلف فيه، تقدم   (1)

 . هو ابن أيب رباح( 2)

 (. 18/175)السنن الكربى( 1)
 .   إسناده مسلم بن خالد الزجني وهو خمتلف فيه كما مّر

 . ، ومن طريقه أخرجه البيهقي(7/18)وأخرجه الشافعي   األم

 (. 7/18)األم( 4)

 (. 14-7/21)األم( 5)
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، (2)عثمان بن حممد بن بشرابنا ، (1)أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن يوسف البغدادي -170
عبد الةرمحن بةن أيب   ثنا قاال ( 5)وعيسى بن مينا ،(4)أيب أويسابن ثنا ، (1)إمساعيل القاضيثنا 

                                                 

بفتح الراء، وتشديد الفاء، هو ملةن  – اءفَّأبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن يوسف السامري الرَّ (1)
 . -..يرفو الثياب

 (. هة482ت. )وثقه اخلطيب
 (. 17/06)، والسري(2/116)، واألنساب(11/127)تاريخ بغداد

 . بالنون والقاف-املعروف بابن سنق البغدادي عثمان بن حممد بن بشر أبو عمرو السقطي  (2)
 (. هة156ت. )وثقه الربقاين وأثىن عليه، ووثقه حممد بن أيب الفوارس واخلطيب

 (. 16/01)، والسري(4/257)إلكمال البن ماكوال، وا(11/184)تاريخ بغداد

موىل آل جرير بةن   إمساعيل بن إسحاق بن إمساعيل بن محاد بن زيد بن درهم أبو إسحاق األزدي (1)
 (.  هة202ت. )املالكي حازم من أهل البصرة

وكان إمساعيل فاضال عاملا متقنا فقيها على مذهب مالك بن أنس شرح مذهبةه وخلصةه   : بقال اخلطي
 (. هة202ت.. )واحتّج له وصّنف املسند وكتبا عدة   علوم القرآن

 (. 11/119)، والسري(6/204)تاريخ بغداد

هلل بن أيب أويس إمساعيل بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن أويس بن مالك بن أيب عامر األصبحي أبو عبد ا (4)
 . حليف بإ تيم بن مرة وهو أخو أيب بكر عبد احلميد بن أيب أويس وابن أخت مالك بن أنس املدين

صةدوق  ": ، وقال احلافظ"فيه لني" :وقال الذهيب ،"به ال بأس": ضعفه ابن معني، والنسائي، وقال أمحد
  (. خ،م،ت،ق) (.هة226ت. )"أخطأ   أحاديث من حفظه

 (. 1/01)، والتقريب(1/179)، وامليزان(17ص)ضعفاء النسائي
وكان أصم يقرىء القةرآن   صاحب نافع املديإ املعروف بقالون املقرىءأبو موسى عيسى بن ميناء  (5)

 . ويفهم خطأهم بالشف 
  أّمةا  ": ، قال الةذهيب "تكتبون عن كّل أحد" :أمحد بن صاحل املصري عن حديثه فضحك وقالسئل 

 (. هة228ت. )وذكره ابن حبان   الثقات". وأما   احلديث فيكتب حديثه   اجلمل  ،القراءة فثبت
 (. 4/487)، واللسان(2/582)، واملغإ(5/194)، وامليزان(0/491)الثقات
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ال " :كةانوا يقولةون  ( 1)عن الفقهاء الذين ينتهي إىل قوهلم من أهل املدين ( 2)عن أبيه (1)الزناد
ال الّنساء  ومل يكونوا جييزون شهادة ،وال الفرق  ،وال العتاق ،تكون اليمني مع الشاهد   الطالق

وكانوا يقولون من شهد له شاهد على قتل عبده حلف مع  ،النساءإاّل  فيما ال يراهإاّل  معهن رجل
  (. 4)"دا واستوجب قيم  عبدهشاهده ميينا واح

                                                 

 . موىل قريش عبد الرمحن بن أيب الزناد عبد اهلل بن ذكوان املدين (1)
، ووثقه مالك، "مضطرب احلديث: "، وقال أمحد"ال حيتّج به: "ضعفه ابن معني، والنسائي، وقال أبو حامت

وكان من احلّفاظ املكثرين وال سيما عن أبيه وهشام بةن   ،اه مجاع  وعدلوهقلت قد مّش": وقال الذهيب
وقةد روى   ،ه كان مفتياوذكر حممد بن سعد أّن ،هو أثبت الّناس   هشام :عروة حّتى قال حيىي بن معني

م َرْكار بن ُمَيوقد صّحح له الترمذي حديث ِن ،واي وهو إن شاء اهلل حسن احلال   الر ،أرباب السنن األربع  له
صدوق تغّير حفظه ملا قدم بغداد، وكةان  : "وقال احلافظ". يق املشركني على غلب  الروم فارس  مراهن  الصدِّ

  (.4خت،م،) (.هة174ت. )تكّلم فيه ابن سعد وصاحل بن حممدتكّلم   روايته عن أبيه خاص  . "فقيها
 (. 1/447)، والتقريب(157-6/155)وهتذيب التهذيب، (4/188)امليزان

 . أبو الزناد عبد اهلل بن ذكوان (2)

سعيد بن املسّيب والقاسم بن حممد وعروة بن الزبري وخارج  بةن  : هم الفقهاء السبع  باملدين  وهم (1)
ض األجلة   زيد وأبو سلم  بن عبدالرمحن وعبداهلل ابن عتب  بن مسعود وسليمان بن يسار وقد نظمهم بع

 :   بيت واحد فقال
 . فخذهم عبيد اهلل عروة قاسم  سعيد أبو بكر سليمان خارج 

    (. 0/219)تفسري القرطيب

 (. 18/175)السنن الكربى( 4)
صةدوق  ":   إسناده إمساعيل بن أيب أويس، وقد مّر فيه كالم أهل العلم، ولعل الصواب ما قاله احلافظ

ن اإلمام أمحد قال فيه ال بأس به، وهو إمام معتدل، وهو مقرون بعيسى ، فإ"أخطأ   أحاديث من حفظه
وفيه أيضا  عبد الرمحن بن أيب . بن ميناء كما   سند املؤلف، فيقوي رواي  أحدهم اآلخر فريتقي روايتهما

ن زناد وهو متكلم   روايته عن أبيه وهذه منها، وإن كان الذهيب ذكر أّن بعض العلماء قبلوا روايته عة 
 .أّن بعض أهل العلم تكّلموا   روايته عن أبيه مثل ابن سعد وصاحل بن حممدإاّل  أبيه

                                                                                                                                       = 
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و  النسائي وغريه من ، (1)وغريه من حديث ابن عباس ،وملا تقدم شاهد   صحيح مسلم: قلت
 . (2)حديث أيب هريرة

 . باب تأكيد اليمني باملكان
عن ابنا  الشافعي قال، ابنا الربيع، ابنا األصمالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو -179
كتب ": قال( 5)عن املهاجر بن أيب أمي ( 4)عن نوفل بن مساحق العامري( 1)اك بن عثمانالضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واألثر مل أقف عليه باللفظ الذي ذكره البيهقي؛ ولكن جلمل  شهادة الّنساء ال رجل معهن شواهد عةن  
 (. 4/129)، وابن أيب شيب (0/111)عدد من الصحاب  والتابعني ذكرها عبد الرزاق

 (1712ح-باب القضاء باليمني والشاهد-كتاب األقضي )مسلمصحيح ( 1)

-باب القضاء باليمني والشةاهد -كتاب األقضي  )وأبو داود، (1/491/6814)النسائي   الكربى( 2)
باب ما جاء   اليمني مع  - كتاب األحكام عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم)، والترمذي(1618ح)

، (2160ح)– بةاب القضةاء بالشةاهد والةيمني    -ب األحكام كتا)، وابن ماجه(1141ح)-الشاهد
، وابةن  (252ص)، واملنتقةى البةن اجلةارود   (4/211)، والدارقطإ(149ص)والشافعي   مسنده

 (.  11/462)حبان

 . الضحاك بن عثمان بن عبد اهلل بن خالد بن حزام أبو عثمان األسدي احلزامي املدين (1)
  (.4م،) (.هة151ت. )"يهم" :، وزاد ابن حجر"صدوق": قال احلافظان الذهيب وابن حجر

 (. 1/155)، والتقريب(1/44)، وامليزان(182ص)من تكّلم فيه
 . نوفل بن مساحق بن خمرم  القرشي العامري املدين القاضي (4)

  (.د) (.تو  بعد التسعني. )ثق 
 (. 2/115)التقريب

صةلى  أخو أم سلم  زوج الّنيب  املهاجر بن أيب أمي  بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم القرشي املخزومي (5)
 . رضي اهلل عنه صحايب جليل اهلل عليه وسلم شقيقها

 (. 6/220)، واإلصاب (4/1451)االستيعاب
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اق فُأحلِّفه مخسني ميينةا  َثوح   ِوُشْكإيّل أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه أن ابعث إيّل بقيس بن َم
  . (2()1)"يصلى اهلل عليه وسلم ما قتل َداُدْوالّنيب  عند منرب

من نثق به عن الضحاك بن عثمان عن املقربي عن نوفل بن مسةاحق  ابنا  قالورواه   القدمي ف
 . فذكره مبعناه وأمت منه

                                                 

( 1/17)، واألصةاب  (1/505)، وتاريخ اإلسالم(22/06)هكذا   األصل وط، وص، و  التمهيد( 1)
 . ، ومل أقف على ترمجته"َداَدوْيه"

 (. 18/176)السنن الكربى( 2)
 :     موضعنيإسناده ضعيف؛ لالنقطاع 

، ابنا :رواه   القدمي فقال: انقطاع بني الشافعي وبني الضحاك حيث قال عن الضحاك وقال البيهقي -1
 . من نثق به عن الضحاك

انقطاع بني الضحاك بن عثمان ونوفل بن مساحق فإنه يروي عنه بواسط  سعيد املقربي كما نقلةه   -2
 . القدمي للشافعي الذي ذكره البيهقي وابن عبد الرب الزيلعي عن الواقدي   الردة، وكما هو  

 (. 2/281)، والتقريب(2/206)، والدراي (4/196)، ونصب الراي (22/06)التمهيد
 (.  7/16)وهو   األم
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عبيد ثنا ، (2)حيىي بن حممدثنا ، (1)حممد بن جعفر بن مطر، ابنا عبد اهلل احلافظ أخربنا أبو -108
تل رجل فأدخل عمر بن ُق": عن الشعيب قال( 5)شعب  عن منصورثنا ، (4)أيبثنا ، (1)اهلل بن معاذ

من املدعى عليهم مخسني رجال فأقسموا ما قتلنةا وال علمنةا    (6)راخلطاب رضي اهلل عنه احلْج
  . (7)"قاتال

                                                 

 . حممد بن جعفر بن حممد بن مطر أبو عمرو النيسابوري املزكي شيخ العدال ( 1)
 (. هة168ت". )وكان ذا حفظ وإتقان": أثىن عليه احلاكم، وقال الذهيب

 ،  (14ص)، والرسال  املستطرف (1/11)، وشذرات الذهب(16/162)السري
  .حيىي بن حممد بن البختري أبو زكريا احلنائي (2)

 (. هة299ت. )وثقه اخلطيب
 (. 2/97)، واألنساب(14/229)تاريخ بغداد

  .عبيد اهلل بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان أبو عمرو العنربي البصري (1)
  (.خ،م،د،س) .(هة217ت. )ثق  حافظ رجح ابن معني أخاه املثىن عليه

 (. 1/588)التقريب

 . معاذ بن معاذ العنربي( 4)

ألّنه يروي عن الشعيب منصةور بةن   . كأنه منصور بن املعتمر بن عبد اهلل السلمي أبو عتاب الكو ( 5)
 . املعتمر ومنصور بن عبد الرمحن الغداين والغداين ال يروي عنه شعب 

  (.ع) .ثق  ثبت -أي ابن املعتمر-وهو 
 (. 2/202)يبالتقر

 . هو حجر إمساعيل عليه السالم كما سيأيت( 6)

 (. 18/176)السنن الكربى( 7)
 . إسناده ضعيف؛ لالنقطاع بني الشعيب وعمر رضي اهلل عنه فإنه مل يسمع منه

 (. 284ص)، جامع التحصيل(14/18)هتذيب الكمال
، وعبةد  (0/124)سةنن ، ومةن طريقةه البيهقةي   ال   (14-7/11)واألثر أخرجه الشافعي   األم

أدخلهم احلطيم مث أخةرجهم رجةال رجةال    : عن الشبعي به، وعند عبد الرزاق بلفظ( 18/15)الرزاق
 .   فاستحتلفهم

                                                                                                                                       = 
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فأتى عمر بةن   ،مرارا( 1)ِكِباِرعلى َغ ِكُلْبرجال قال المرأته َحّن أ وروينا عن عطاء بن أيب رباح
 . (2)واملقام ما الذي أردت بقولكاخلطاب رضي اهلل عنه فاستحلفه بني الركن 

 . ومها مرسالن أحدمها يؤكد صاحبه فيما اجتمعا فيه من نقل اليمني إىل املسجد احلرام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كالمها من طريق الشعيب به بنحوه  ومل يذكروا ( 5/441)، وابن أيب شيب (18/15)وأخرجه عبد الرزاق
 . إدخاله هلم   احلجر

ىل الشعيب قةال  إ  جامعه وابن أيب شيب  وسعيد بن منصور بسند صحيح  مبا أخرجه الثوري: قال احلافظ
ليه أقرب فأحلفوهم مخسةني  إوجد قتيل بني حيني من العرب فقال عمر قيسوا ما بينهما فأيهما وجدمتوه 

ميينا وأغرموهم الدي  وأخرجه الشافعي عن سفيان بن عيين  عن منصور عن الشعيب أّن عمر كتب   قتيل 
خريان ووادع  أن يقاس ما بني القريتني فإىل أيهما كان أقرب أخرج إليهم منهم مخسون رجال  وجد بني

حلفهم مث قضى عليهم الدي  فقال حقنت أميانكم دماءكم وال يطل دم أحّتى يوافوه مك  فأدخلهم احلجر ف
 . هىمقبول انتواحلارث غري  ،رجل مسلم قال الشافعي إّنما أخذه الشعيب عن احلارث األعور

 (. 12/110)فتح الباري

حبلك علةى غاربةِك وكانةت    : الكاِهل من اخُلفِّ وهو ما بني السَّنام والُعُنق ومنه قوهلم: الغاِرب( 1)
أي َخلَّْيُت سبيلك فاذهيب حيةث  : العرب إذا طلق أحدهم امرأته   اجلاهلي  قال هلا حبلك على غاربك

  .ايات الطالق عند الفقهاء، فهو يعترب من كنشئِت
 (. 1/611)، ولسان العرب(1/158)النهاي 

وأخرجه عبةد  .. خلطابابلغإ أنه كتب إىل عمر بن : وقال( 2/551)األثر أخرجه مالك   املوطأ (2)
ثالثتهم من طريق عطاء عن عمر ( 4/70)، وابن أيب شيب (1/119)، وسعيد بن منصور(6/178)الرزاق

 .  بن اخلطاب به
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الشافعي ، ابنا الربيع بن سليمان، ابنا األصمالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو -101
( 2)والقداح( 1)مسلًماأّن  مع إمجاعهم ومن حجتهم فيه ،وهذا قول حّكام املكيني ومفتيهم": قال

عبد الرمحن بن عوف رضي اهلل عنه رأى قوما أّن  (1)أخرباين عن ابن جريج عن عكرم  بن خالد
ال : ؟ قالوا"فعلى عظيم من األموال": قال ال: ؟ فقالوا"أعلى دم": حيلفون بني املقام والبيت فقال

  (. 5)"هبذا املقامالّناس  (4)لقد خشيت أن َيْبَهَأ": قال
: قةال . "العظيم من األموال ما وصفت من عشرين دينارا فصاعداأّن  فذهبوا إىل": قال الشافعي
 . (6)"حيلف على املنرب على ربع دينار": وقال مالك
يقال هبةْأُت  ": قال أبو عبيد. هيبته من قلوهبم يعإ يأنسوا به فيذهَبالّناس  قوله يبهأ: قال الشيخ

 . (7)"بالشيء إذا أنست به

                                                 

 (. 24/157)هو ابن خالد الزجني، انظر هتذيب الكمال( 1)

 . أصله من خراسان أو الكوف  سعيد بن سامل القداح أبو عثمان املكي (2)
  (.د،س) ."يهم ورمي باإلرجاء وكان فقيها" :وزاد ابن حجر "صدوق: "قال احلافظان الذهيب وابن حجر

  (.1/200)التقريب، و(1/268)إاملغ
  .عكرم  بن خالد بن العاص بن هشام املخزومي (1)

  (.خ،م،د،ت،س) .ثق 
 (. 2/14)التقريب

 . سيأيت شرحها( 4)

 (.  18/176)السنن الكربى( 5)
 . إسناده حسن
 (.  7/14)وهو   األم

ال أرى أن حيلف أحد على املنرب على أقل من ربع دينار وذلك ثالثة   : ولفظه( 2/720)موطأ مالك( 6)
 .  دراهم

 (. 1/15)، ولسان العرب(4/471)غريب احلديث أليب عبيد بن سالم( 7)
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، الربيع بن سليمان، ابنا حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق -102
: قال( 1) أنه مسع أبا غطفان بن طريف امُلّريمالك بن أنس عن داود بن احلصني، ابنا الشافعيابنا 

فقضى باليمني على زيد بن ثابت  ،طيع إىل مروان بن احلكم   داراختصم زيد بن ثابت وابن ُم"
فجعل زيةد   ،عند مقاطع احلقوقإاّل  ال واهلل: أحلف له مكاين قال مروان: فقال زيد على املنرب

 (. 2)"فجعل مروان يعجب من ذلك ،ويأىب أن حيلف على املنرب ،حقه حلقإّن  حيلف
 . (1)"ر اليمنيْبكره زيد َص": قال مالك

أّن  وبلغإ": قالالشافعي ، ابنا الربيع، ابنا أبو العباسثنا ، وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو -101
وأن عثمةان   ،عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه حلف على املنرب   خصوم  كانت بينه وبني رجل

أخاف أن يوافق قدر بالء ": فاتقاها وافتدى منها وقال ،دت عليه اليمني على املنربرضي اهلل عنه ُر
 (. 4)"فيقال بيمينه

                                                 

 . املدين قيل امسه سعد -بالراء–بن طريف أو ابن مالك املّري  -بفتحات–أبو َغطفان ( 1)
  (.قم،د،س،) .ثق 

 (. 2/440)التقريب

 (. 18/177)السنن الكربى( 2)
 . إسناده صحيح

، (7/16)، واألم(151ص)، ومن طريقه الشةافعي   املسةند  (2/720)واألثر أخرجه مالك   املوطأ
 .  ، عن داود بن احلصني به(191-1/192)وعلقه البخاري كما تغليق التعليق

وكل من حبسته لقتةل أو  َصَبْرت مييَنه أي حّلْفته، : أن تأخذ ميني إنسان، يقال: ربالص: صرب اليمني (1)
 ،را أي أكرهةه ْبر احلاكم فالنا  على ميني َصَبَص :يقال ،اإلكراه :رْبوالصَّ أو ميني َصْبٍر، ٍرْبَص ميني فهو قتل

ه َرَبوَصة  ،سِبإذا ُحة  را ْبف َصلِّوُح را ْبَصقتل فالن  :يقال ،را ْبأو قتلته َص را ْبته َصْفت الّرجل إذا حلَّْرَبوَص
 . فهَلأْح

 (. 4/410)لسان العرب
 (. 22/05)، والتمهيد(151ص)، و  مسنده(7/16)وهو عند الشافعي   األم

 (. 18/177)السنن الكربى( 4)
                                                                                                                                       = 
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عيسةى بةن   ثنا ، (1)أبو بكر بن حممويه العسكري، ابنا أخربنا علي بن أمحد بن عبدان -104
 عن ابن( 5)عن قتادة عن جابر بن زيد( 4)أبو عبيدة جماع ثنا ، (1)حاضر بن مطّهرثنا ، (2)غيالن
ا إن استحلفها عند املقام فإهن" :فقال ؟هاوزوَج أنه سئل عن امرأة شهدت أهنا أرضعت امرأة عّباس 

 فحلفت فلم حيل عليها احلول حلفتفاسُت ،"ثدياها ضََّيْبَيحّتى  مل حيل عليها احلول كانت كاذب 
 . (6)ثدياها ضََّيْباحّتى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . إسناده منقطع؛ فهو من بالغات اإلمام الشافعي رمحه اهلل
 (. 7/16)وهو   األم

 . مد بن أمحد بن حممويه العسكريأبو بكر حم( 1)
 . عند ابن عساكر ومل يذكر فيه جرحا  وال تعديال إاّل  مل أقف على ترمجته

 (.  51/151)تاريخ دمشق

  .عيسى بن غيالن احلمصي السوسي( 2)
 . مل أقف على ترمجته

 .حاضر بن مطهر السوسي أو السدوسي( 1)
 .  مل أقف على ترمجته

 . جماع  بن الزبري األزدي البصريأبو عبيدة ( 4)
. هو ممن حيتمل ويكتب حديثةه : وقال ابن عدي ،وضعفه الدارقطإنفسه،   مل يكن به بأس : قال أمحد

 . وذكره العقيلي   الضعفاء. ليس ممن يعترب به: وقال ابن خراش
 (. 5/16)، واللسان(6/22)، وامليزان(0/428)، واجلرح والتعديل(4/255)ضعفاء العقيلي

و  آخرها الفاء، هذه الّنسب  بفتح اجليم وسكون الواو - جابر بن زيد أبو الشعثاء األزدي مث اجلو  (5)
 . البصري مشهور بكنيته -..إىل درب اجلوف، وهي حمل  بالبصرة

  (.ع) (.هة181أو91ت. )ثق  فقيه 
 (. 1/127)، والتقريب(1/468)األنساب

 (. 18/177)السنن الكربى( 6)
 . األثر   إسناده أبو عبيدة جماع  وهو خمتلف فيه كما مّر؛ وفيه عنعن  قتادة وهو مدلس

                                                                                                                                       = 
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 . لزمان واحللف على املصحفباب تأكيد اليمني با

 (. 1)چڱ  ں  ں  ڻ چ  :ؤهثنا قال اهلل جل 
 . (2)"وقال املفسرون صالة العصر": قال الشافعي رضي اهلل عنه

سعيد ثنا ، أمحد بن جندة، ابنا بن الفضلالعّباس  أبو منصور، ابنا أخربنا أبو نصر بن قتادة -105
: يب عن أيب موسى األشعري   قص  الوصي  قةال عن الشع( 1)زكريا، ابنا هشيمثنا ، بن منصور

هذا أمر مل يكن بعد الذي كان   عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأحلفهما بعد العصر ما "
 . (4)"خانا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، لكن (0/116)، و (7/402)ومل ينفرد أبو عبيدة بروايته عن قتادة فقد تابعه معمر كما عند عبد الزاق
 . يبقى عنعن  قتادة وهو مدلس

 (. 41ص)تعريف أهل التقديس

 (. 186)ي سورة املائدة اآل( 1)
 (. 7/16)األم( 2)
 . زكريا بن أيب زائدة خالد ويقال هبرية بن ميمون بن فريوز أبو حيىي اهلمداين الوادعي( 1)

  (.ع) (.هة149أو0ت. )ثق  وكان يدلس ومساعه من أيب إسحاق بآخره
 (. 11ص)، وتعريف أهل التقديس(1/256)التقريب

 (. 18/177)السنن الكربى( 4)
 .   إسناده أبو نصر بن قتادة شيخ البيهقي مل أقف على ترمجته، وباقي رجاله ثقات

باب شهادة أهل الذم ، و  الوصةي   –كتاب األقضي  )فقد أخرجه داود أخرجه   سننه. واألثر صحيح
، وأبو عبيد القاسةم بةن سةالم      (0/168)مطوال ، وأخرجه أيضا  عبد الرزاق( 1685ح)-  السفر

، والطةربي    (4/491)، وابن أيب شةيب  (4/1667)، وسعيد بن منصور(157ص)الناسخ واملنسوخ
 . كلهم من طريق زكريا عن الشعيب به( 7/189)تفسريه

حيحان إىل الشعيب عةن أيب موسةى   هذان إسنادان ص: قال ابن كثري بعدما أورد إسناد ابن جرير وغريه
 . األشعري
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، ابنةا  الربيع بن سليمان، ابنا حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، و عبد اهلل احلافظأخربنا أب -106
من الطائف عّباس  كتبت إىل ابن": قال( 2)عن ابن أيب مليك ( 1)عبد اهلل بن مؤمل، ابنا الشافعي

مث  ،أن احبسهما بعد العصةر  فكتب إيّل ،  جاريتني ضربت إحدامها األخرى وال شاهد عليهما
 (. 5)"ففعلُت فاعترفت( 4)چۈئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ەئ  چ(1)اقرأ عليهم

الشةافعي أخةربين   ، ابنا الربيع، ابنا األصمالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو -107
: قةال الشةافعي   ابن الزبري أمره أن حيلف على املصحفأّن  اد ال أحفظهمطرف بن مازن بإسن

 . (6)"رأيت مطرفا حيلف على املصحف"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وصّح عن أيب موسى األشعري أنه عمل بذلك بعد الّنيب صلى اهلل عليه وسلم، فروى أبةو  : وقال احلافظ
 . وذكره.. داود بإسناد رجاله ثقات عن الشعيب

 (. 5/412)، وفتح الباري(2/114)تفسري ابن كثري

 . زومي املكيعبد اهلل بن املؤمل بن وهب اهلل املخ (1)
 (. بخ،ت،ق(.)هة168ت. )ضعيف احلديث

 (. 1/426)التقريب

 (. 16/100)عبد اهلل، انظر هتذيب الكمال (2)

 ". مث اقرأ عليهما"هكذا   األصل و  السنن ( 1)

 (. 77)سورة آل عمران اآلي ( 4)

 (. 18/170)السنن الكربى( 5)
 . إسناده ضعيف؛ لضعف عبد اهلل بن املؤمل املخزومي

 . عن عبد اهلل بن مؤمل به مبثله( 152ص)، و  املسنده(7/14)واألثر أخرجه الشافعي   األم
، وبأطول من هذا فقةد  "أن احبسهما بعد العصر"واألثر أصله   الصحيحني وغريمها من غري زيادة لفظ 

ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  چبةاب  -كتةاب  )أخرجه البخاري

 (. 1711ح)-باب اليمني على املدعى عليه–كتاب األقضي  )، مسلم(ح)-چېئ

 (. 18/170)السنن الكربى (6)
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وذلةك عنةدي    ،وقد كان من حكام اآلفاق من يستحلف علةى املصةحف  ": قال الشافعي
 . (1)"حسن

 . وما يستحب لإلمام من الوعظ فيها ،ةباب التشديد يف اليمني الفاجر
ثنةا  ، أبو احلسن علي بن حممد املصةري ، ابنا أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد -100

 عن رجةاء  ( 1)عدي بن عديثنا ، (1)جرير بن حازم، ابنا يزيد بن هارونثنا ، (2)مالك بن حيىي
س وبني رجل من ْيكان بني امرئ الَق": قال (4)عن أبيه عدي( 1)س بن َعمريةْروالُع( 2)ةَوْيبن َح

قال " بينتك وإال فيمينه: "فارتفعوا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال ،حضرموت خصوم 
من حلف على : " عليه وسلمقال فقال رسول اهلل صلى اهلل إن ُحلِّف ذهب بأرضي :يا رسول اهلل

يةا   :فقال امرؤ القةيس " ميني كاذبة ليقتطع هبا مال أخيه لقي اهلل عز وجل وهو عليه غضبان
فةزادين  : قال جريةر . قد تركتهاإّني  فأشهد :قال" اجلنة: "رسول اهلل فما ملن تركها حمقا؟ قال

بن َعمرية فنزلت هذه  عدي   حديث الُعرس قال: قالوكنا مجيعا حني مسعنا من عدي  ،أيوب
إىل آخرهةا ومل أحفظهةا مةن    ( 5)چۈئ    ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   چ اآلي  
 (. 6)عدي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إسناده ضعيف؛ لضعف مطرف بن مازن فقد ضعفه غري واحد من أهل العلم، ولعدم معرف  بقي  رجةال  
 . السند

، تعجيةل  (6/441)، امليةزان (6/176)، الكامل(1/29)روحني، ات(96)الضعفاء واملتروكني للنسائي
 (. 484ص)املنفع 

 (. 7/14)وهو   األم
 (. 6/259)األم( 1)

 . مالك بن حيىي بن عمرو بن مالك أبو غسان السوسي( 2)
 . ، وذكره ابن حبان   الثقاتذكره ابن أيب حامت ومل يذكر فيه جرحا  وال تعديال 

 (. 9/165)، والثقات(0/217)اجلرح والتعديل
 . وهب والد األزدي البصري النضر أبو اهلل عبد بن زيد بن حازم بن جرير( 1)

                                                                                                                                       = 



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 325 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من حفظه، اختلط لكن مل حيةّدث   حةال   ثق  لكن   حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حّدث 
 (. ع(.)هة178ت)اختالطه 
 (.1/111)التقريب

 . أبو فروة اجلزري -بفتح املهمل -مرية  عدي بن عدي بن َع (1)
  (.د،س،ق) (.هة128ت. )ثق  فقيه
  (.2/21)التقريب

الكنةدي   أبو املقدام ويقال أبو نصر -بفتح املهمل  وسكون التحتاني  وفتح الواو-  ةَوْيرجاء بن َح (2)
 . الفلسطيإ
  (.خت،م،ع) (.هة112ت. )ثق  فقيه
  (.1/244)التقريب

رضي اهلل أخو عدي صحايب مقل  بن َعمرية الكندي -بضم أوله وسكون الراء بعدها مهمل -س ْرالُع (1)
 . قيل عمرية أّمه واسم أبيه قيس بن سعيد بن األرقم وقال أبو حامت مها اثنا نعنه 

 (. 4/404)، واإلصاب (1/1862)االستيعاب

 (.   خالف  معاوي  مات)رضي اهلل عنه صحايب عدي بن عمرية الكندي أبو ُزرارة (4)
  .(5/278)، واإلصاب (1/1868)االستيعاب

 (. 77)سورة آل عمران اآلي  (5)
 (. 18/170)السنن الكربى (6)

 .  على ذكر ابن حبان له   الثقات، وباقي رجاله ثقاتإاّل    إسناده مالك بن حيىي مل أقف
، وأخرجه أيضا  (1/406)لسنن الكربى، والنسائي   ا(4/191)واألثر صحيح؛ فقد أخرجه اإلمام أمحد

، (18/254)، والبيهقي   السنن الكةربى (17/117)، والطرباين   الكبري(1/121)الطربي   تفسريه
 . ، كلهم من طريق جرير بن حازم عن عدي بن عدي به مبثله(4/217)و  الشعب
 . اتورواته ثق.. ورواه أمحد به بنحوه  من حديث عدي بن عمرية: قال املنذري
 . رواه أمحد والطرباين ورجاهلما ثقات: قال اهليثمي

 (. 179-4/107)، وجممع الزوائد(2/107)الترغيب والترهيب
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 (. 1)رواه النسائي   الكربى عن أمحد بن سليمان عن يزيد بن هارون به :قلت
 . ومن رخص فيها إذا كان حمقا ،باب ما جاء يف االفتداء عن اليمني

 إمساعيل بنثنا قال علي بن عمر احلافظ ، ابنا ث الفقيه األصبهاينأخربنا أبو بكر بن احلار -109
محيد بن عبد الرمحن ثنا ، (4)علي بن حربثنا قاال ( 1)البغويالعّباس  وأمحد بن( 2)الوراقالعّباس 

 ( 7)عةةن األسةةود بةةن قةةيس  ( 6)عةةن احلسةةن بةةن صةةاحل  ( 5)ؤاسةةيالرُّ
                                                 

 (. 1/406)السنن الكربى (1)

 . إمساعيل بن العّباس بن عمر بن مهران بن فريوز بن سعيد أبو على الوراق (2)
 (. هة121ت. )"اإلمام احلج ": وثقه الدارقطإ، وقال الذهيب

 (.  15/74)، والسري(6/188)تاريخ بغداد

 .  أمحد بن العّباس بن أمحد بن منصور بن إمساعيل أبو احلسن الصو  ويعرف بالبغوي (1)
 ". وكان ثق : "قال الذهيب
 (. 24/90)، وتاريخ اإلسالم الذهيب(4/120)تاريخ بغداد

 . علي بن حرب بن حممد بن علي أبو احلسن الطائي( 4)
  (.س) (.هة265ت. )صدوق فاضل

  (.2/19)التقريب
 . بد الرمحن بن محيد بن عبد الرمحن الرؤاسي أبو عوف الكو محيد بن ع (5)

  (.ع) (.هة190ت. )ثق 
  (.1/281)التقريب

اهلمةداين   -بضم املعجمع ، والفاء مصغرا –احلسن بن صاحل بن صاحل بن حي وهو حيان بن ُشَفي ( 6)
 . الثوري

  (.4بخ،م،) (.هة199ت. )ثق  فقيه عابد رمي بالتشيع
 (. 1/160)التقريب

 . العجلي الكو : األسود بن قيس يكىن أبا قيس العبدي ويقال( 7)
  (.ع) .ثق 

 (. 1/00)التقريب



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 32  

فخاصم فيةه إىل قاضةي    ،مال له سرقحذيف  عرف َجأّن  زعموا": قال( 1)ان بن مثام عن حّس
لك عشرة دراهةم   :فأراد أن يشتري ميينه فقال ،فصارت على حذيف  ميني   القضاء ،املسلمني

فقال حذيف  أتةرُك   ،فقال لك أربعون فأىب ،ون فأىبفقال لك ثالث ،فقال لك عشرون فأىب ،فأىب
 . (2)"وال وهبه ،مجلي فحلف أنه مجله ما باعه

 . (1)ويذكر عن جبري بن مطعم أنه فدى ميينه بعشرة آالف درهم
راء   شةيء  ْفويذكر عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه   خصوم  كانت بينه وبني معاذ بن َع

قد استحققتها بيمةيإ اذهةب اآلن فهةي    إّني  أتراين" :مث قالقال فحلف عمر رضي اهلل عنه 
 . (4)"لك
 
 
 
 

                                                 

 . مل أقف على ترمجته(1)

 (. 18/179)السنن الكربى( 2)
 . ، وباقي رجاله ثقات غري علي بن حرب فإنه صدوق  إسناده حسان بن مثام  مل أقف على ترمج  له

يضا  ابن وقال عن األسود بن قيس عن رجل من قومه فذكره، وأخرجه أ( 0/582)وأخرجه عبد الرزاق
كالمها من طريق شريك عن األسود بن قيس عن حسان بةن  ( 4/242)، والدارقطإ(4/119)أيب شيب 
 . مثام  به

 (. 2/177)، والدراي (4/184)نصب الراي 

كالمها من طريق إسحاق بن سةليمان  ( 1/278)، والطرباين   األوسط(4/242)أخرجه الدارقطإ( 1)
 .  زهري عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه بهالرازي عن معاوي  بن حيىي عن ال

كالمها من طريق ابن ِسريين عن عمةر بةن   ( 4/242)، والدارقطإ(0/471)أخرجه عبد الرزاق( 4)
 . اخلطاب به



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 328 

 
 . باب كيف حيلف أهل الذمة واملستأمنون

ثنةا  ، أمحد بن عبد اجلبارثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -198
عن عكرم  ( 1)اهلل بن عباسحسني بن عبد اهلل بن عبيد ، حدثإ يونس بن بكري عن ابن إسحاق

من حممد رسول اهلل أخي  كتب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل يهوَد": قالعّباس  عن ابن
 ،وما أنزل على موسى يوم طور سيناء ،أنشدكم باهللّني إ وصاحبه بعثه اهلل مبا بعثه به ،موسى

  ،وأطعمكههم املههن والسههلوى ،وأجنههاكم وأهلههك عههدوكم ،ق لكههم البحههرَلههوَف
فإن كهان   ،كافةالّناس  رسول اهلل إليكم وإىلإّني  وظلل عليكم الغمام هل جتدون يف كتابكم

 . (1)"عليكم( 2)َةاَعَبوإن مل يكن عندكم فال َت ،ذلك كذلك فاتقوا اهلل وأسلموا

                                                 

 . احلسني بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن عّباس بن عبد املطلب اهلامشي املدين (1)
  (.ت،ق) (.هة148ت. )ضعيف
  (.177-1/176)التقريب

 . أي مشى خلفه، ومرَّ به فمضى معه: يقال تِبعه تْبعا  وِتباع ( 2)
 . مادة تبع(658ص)القاموس احمليط

 (. 18/108)السنن الكربى( 1)
 . اهلامشيإسناده ضعيف؛ لضعف احلسني بن عبد اهلل 

 . يه مسندا   غري السنن للبيهقيواحلديث مل أقف عل
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إبراهيم ثنا ، أبو جعفر بن دحيمثنا ، أخربنا أبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي بالكوف  -191
أدخل  (4)كعب بن ُسوٍرأّن بن ِسريين عن أيوب عن ا( 1)عن سفيان( 2)وكيعابنا ، (1)بن عبد اهلل

 . (5)"واستحلفه باهلل ،ع التوراة على رأسهيهوديا الكنيس  ووَض
 . (6)"يستحلف اليهودي   الكنيس " :ويذكر عن األشعري رضي اهلل عنه قال

                                                 

بن عبد اهلل بن عمر بن أيب اخليربي احملدث املعمر الصادق أبو إسةحاق العبسةي الكةو      إبراهيم (1)
 . القصار

 (هة279ت. )وذكره ابن حبان   الثقات". وهو صدوق جائز احلديث": قال الذهيب
 (. 1141)، والسري(0/00)الثقات

 (. 107و11/164)هو ابن اجلراح، انظر هتذيب الكمال( 2)
 . هو الثوري كما   رواي  عبد الرزاق( 1)

 . ثعلب  بن سليم بن ذهل األزدي بن بكر بن عبيد بن -بضم املهمل  وسكون الواو-ر ْوكعب بن ُس (4)
سةن   )اجلمةل  تو    وقع . عداده   كبار التابعني أسلم على عهد الّنيب صلى اهلل عليه وسلم ومل يره

 (. هة16
 (.5/645)اإلصاب و، (92-7/91)الطبقات الكربى

 (. 18/108)ىالسنن الكرب(5)
و  إسناده شيخ البيهقي أبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي مل أقف على ترمجته، وباقي رجاله ثقةات  

 . بن عبد اهلل اخليربي فهو صدوق إبراهيمغري 
من ثةالث  ( 170ص)بإسناد رجاله ثقات، ووكيع   أخبار القضاة( 6/118)واألثر أخرجه عبد الرزاق

 .  ثاني  عن ابن عون والثالث  عن حبيب كلهم عن ابن ِسريين عن كعب به مبثلهطرق أحداها عن أيوب وال
واألثر صحيح إذا سلم من االنقطاع بني ابن ِسريين وكعب، فإن كعبا  تو  والبن ِسريين ثالث سنوات؛ 

 . هة11ألن ابن ِسريين ولد سن  
 (.  264-261ص)جامع التحصيل

نا إسرائيل، ثنا مساك بن حرب عن الشعيب أّن أبةا موسةى   قال أخرب( 6/118)أخرجه عبد الرزاق( 6)
 .  حلَّف يهوديا  باهلل فقال عامر لو أدخلته الكنيس 
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ومن رضي حبكم ( 1)چڦ  ڦ       ڦ  ڄچ باب ما جاء يف قول اهلل عز وجل 
 . اهلل عز وجل يف ذلك

، (4)بشر بن عمرثنا ، (1)أبو قالب ثنا ، (2)أمحد بن عثمان، ابنا هلل احلافظأخربنا أبو عبد ا -192

األميان ": قال چڦ  ڦ       ڦ  ڄچ عن شريح   قوله ( 5)شعب  عن احلكمثنا 
  ،(6)"والشهود

                                                 

 (. 28)سورة ص اآلي ( 1)

بفتح العني والطةاء  – يِشَطمحد بن عثمان بن حيىي بن عمرو بن بيان بن فروخ أبو احلسني البزاز الَعأ (2)
يعةرف   -..وهو موضع ببغةداد " سوق العطش"املهملتني، و  آخرها الشني املعجم ، هذه الّنسب  إىل 

 ..". بفتح األلف، والدال املهمل ، و  آخرها امليم، هذه الّنسب  إىل من يبيع األدم-ميَداأَل"
 (. هة149ت. )وأبو بكر الربقاين والسمعاين والذهيباخلطيب ثق  و

 (. 15/560)، والسري(1/151)، واألنساب(4/299)تاريخ بغداد

بفتح الراء، والقاف املخففة ، و   – اشيَقعبد امللك بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد امللك الرَّ (1)
آخرها شني معجم ، هذه الّنسب  إىل امرأة امسها رقاش كثرت أوالدها حّتى صاروا قبيل  وهي من قةيس  

 . البصري يكىن أبا حممد وأبو قالب  لقب أبو قالب  -..عيالن
حفظةه ملةا سةكن    تغّيةر  : وزاد ابةن حجةر   ،صةدوق خيطةىء  قال احلافظان الذهيب وابن حجر 

 (. هة276.)بغداد
، والكواكب (1/401)التقريب، و(77ص)، وكتاب املختلطني(1/669)، والكاشف(2/110)األنساب
 (. 184ص)النريات

 . األزدي البصري -بفتح الزاي-هراين د الزَّبشر بن عمر بن احلكم أبو حمم (4)
  (. ع) (.هة189أو7.)ثق 

  (.1/189)التقريب

 (. 12/401)هو احلكم بن عتيب ، انظر هتذيب الكمال( 5)

 (. 18/101)السنن الكربى( 6)
 . عن أيب قالب  وهو ممن مسع منه بعد االختالط   إسناده رواي  أمحد بن عثمان اآلدمي

                                                                                                                                       = 
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 . (1)وكذا قال جماهد
حممةد بةن   العّباس  أبوثنا قاال قاضي وأبو بكر بن احلسن ال ،أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -191

عن مسعر عن أيب َحِصني عةن  ( 1)أبو حيىي احلماينثنا ، (2)احلسن بن علي بن عفانثنا ، يعقوب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ووكيةع    (21/148)، والطربي   تفسةريه (4/541)ولكن األثر صحيح فقد أخرجه ابن أيب شيب 
 . كلهم من طريق شعب  عن احلكم به( 481ص)أخبار القضاة

تةاريخ  من طريق آخر عن أشعث عن احلكم به، وأخرجه ابن عساكر   ( 481ص)وأخرجه وكيع أيضا 
 .  من طريق البيهقي به( 17/182)دمشق

، -أي مبثل ما ذكره شةريح - چڦ  ڄ       چمل أقف على قول جماهد هكذا   تفسري قوله ( 1)

       چ، ثنا أبو كريب، ثنا ابن إدريس عن ليث عن جماهةد  :ولكن وقفت عليه عند الطربي   تفسريه فقال

 . إصاب  القضاء وفهمه: قال چڦ  ڄ
 (.  21/119)الطربيتفسري 

  (.97)صدوق تقدم   (2)

بكسر احلاء املهمل ، وفتح امليم املشددة، و  آخرهةا  – اينمَّعبد احلميد بن عبد الرمحن  أبو حيىي احِل (1)
بفتح املوحدة -الكو  لقبه بشمني  -..ت الكوف نون بعد األلف، هذه الّنسب  إىل بإ محان وهي قبيل  نزل
 . -وسكون املعجم  وكسر امليم بعدها حتتاني  ساكن  مث نون

وقال أبةو   .وضعفه أمحد .ليس بالقوي :وقال النسائي .وثقه ابن معني من وجوه عنه وجاء عنه تضعيفه
وذكره ابن ..عيف احلديثكو  ض: وقال العجلي. ضعيف :وقال ابن سعد .كان داعي    اإلرجاء :دواد

صةدوق خيطةىء ورمةي    : وقةال احلةافظ  . حبان   الثقات وذكةر فيةه توثيةق ابةن معةني     
 (. خ،م،د،ت،ق(.)هة282.)باإلرجاء

، (2/04)، واألنسةاب (7/121)، والثقةات (2/78)، ومعرفة  الثقةات  (6/16)اجلرح والتعةديل 
  (.1/410)التقريب، و(4/252)وامليزان
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فةأوحى   ،به( 2)صلى اهلل عليه وسلم أمر بالقضاء فقطعالّنيب  داودأّن  (1)أيب عبد الرمحن السلمي
 . (1)"فذلك فصل اخلطاب" :وسلهم البينات قال ،اهلل عز وجل إليه أن استحلفهم بامسي

ثنةا  ، (5)معاذ بن جندةابنا ، (4)أمحد بن إسحاق بن شيبان، ابنا أخربنا أبو نصر بن قتادة -194
 ، (6)كامةةةةةةةةةةةل بةةةةةةةةةةةن طلحةةةةةةةةةةة  

                                                 

أبو عبد الرمحن السلمي الكو  املقةرىء   -بفتح املوحدة وتشديد الياء-يع  ّبَرعبد اهلل بن حبيب بن  (1)
 . وألبيه صحب  مشهور بكنيته

  (.ع) (.تو  بعد السبعني. )ثق  ثبت
  (.1/100)التقريب

  "فُفِظع به"و  ط، وتاريخ دمشق، و  ص، هكذا   األصل ( 2)

 (. 18/101)السنن الكربى( 1)
 :  إسناده ضعيف؛ فيه علتان

 . فيه أبو حيىي احلماين وهو خمتلف فيه كما مّر فقد ضعفه أكثر أهل العلم
يلةق  االنقطاع بني أيب عبد الرمحن السلمي وبني القص  اليت ذكرها عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم فإنه مل 

 . زمنه

، ومةن طريقةه الطةربي      (257ص)ولكن األثر قد صّح عنه بلفظ آخر رواه الثوري كما   تفسريه

: قال چڦ  ڄ       چعن أيب حصني عن أيب عبد الرمحن السلمي   قوله تعاىل ( 21/148)تفسريه
 .  ومل يذكرا قص  داود. فصل القضاء

 . طريق البيهقي به مبثلهمن ( 17/182)وأخرجه ابن عساكر   تاريخ دمشق

 .مل أقف على ترمجته هو أمحد بن إسحاق بن شيبان البغدادي اهلروي أبو حممد( 4)
  . اهلروي أبو مسلممعاذ بن جندة ( 5)

 (. هة202ت. )قد تكّلم فيه الصاحل احل
 (. 6/55)، واللسان(2/664)، واملغإ(6/451)امليزان

  . نزيل بغداد كامل بن طلح  اجلحدري أبو حيىي البصري(6)
                                                                                                                                       = 
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اختصم رجالن إىل رسول اهلل صلى اهلل ": عن ابن شهاب قال( 2)قيلُعثنا ، (1)عدليث بن سثنا 
لغ فيها فقضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ْبمل ُي ن ببعض حجتههاَولم فكأّن أحدمها َتعليه وس
: فقال رسول اهلل صلى اهلل عليةه وسةلم   ،حسيب اهلل ونعم الوكيل :فقال املتهاون حبجتهلآلخر 

تعجز فإذا عجهزت  حّتى  أطلب حقك حسيب اهلل ونعم الوكيل حير  يدُه مرتني أو ثالثا قال"
 . هذا منقطع(. 1)"جكمَجنقضي بينكم على ُحفإّنما  ،فقل حسيب اهلل ونعم الوكيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حدا يدفعه ما أعلم أ :، وقال أيضا كان مقارب احلديث: حيث قال وقواه أمحدال بأس به،  :قال أبو حامت
، وذكره ابن حبةان  ليس بشيء: وقال حيىي بن معني الدارقطإ،هو عندي ثق ، ووثقه : ، وقال أيضا حبج 

  (.ل) (.هة212ت. )ال بأس به:   الثقات، وقال احلافظ
، (5/404)امليةزان ، و(24/97)، وهتةذيب الكمةال  (9/20)، والثقةات (7/172)اجلرح والتعةديل 

 (.  2/119)والتقريب

 . يث بن سعد بن عبد الرمحن أبو احلارث الفهمي املصريالل (1)
 (. ع(.)هة175ت. )ثق  ثبت، فقيه إمام مشهور

 (.   2/147)التقريب

 . األيلي أبو خالد األموي موالهم -بالفتح-قيل بن خالد بن َع -بالضم-قيل ُع (2)
  (.ع) (.هة144ت. )ثق  ثبت
  (.2/11)التقريب

 (. 18/101)السنن الكربى (1)
انظةر جةامع   )إسناده ضعيف، فيه مرسل الزهري ومراسيله ضعاف كما نص على ذلك مجع من أهل العلةم  

 (. 79ص)التحصيل 
-باب الّرجل حيلةف علةى حقةه   –كتاب األقضي  )ه أبو داودوله شاهد من حديث عوف بن مالك، أخرج

، (2/199)، والطرباين   مسند الشةاميني (6/24)، وأمحد(481ص)، والنسائي عمل اليوم والليل (1627ح)
كلهم من طريق بقي  بن الوليد عن حبري بن سعد عن خالد بن ( 18/101)والسنن( 2/01)والبيهقي   الشعب

 . مالك بهمعدان عن سيف عن عوف بن 
وبقية    ال يعرف، ووثقه العجلي وذكره ابن حبان   الثقات؛: و  إسناده سيف الشامي قال النسائي والذهيب

 . أنه صّرح بالتحديث كما عند اإلمام أمحد   مسندهإاّل  وإن كان مدلسا 
                                                                                                                                       = 
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 (. 1)وف بن مالك رواه أبو داود   سننه وغرُيهله شاهد من حديث ع :قلت
 . وغريمها ،والعتا  ،باب اليمني يف الطال 

 كان    الطالق فهذاوإذا أحلف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ُر": قال الشافعي رضي اهلل عنه
 . (2)"اليمني   الطالق كما هي   غريهأّن  علىيدّل 
العّباس  أبوثنا قاال حاق املزكي وأبو بكر بن احلسن القاضي أخربنا أبو زكريا بن أيب إس -195

عن نافع عن ( 1)وعبد اهلل بن عمر ،ابن وهب أخربين مالكثنا ، حبر بن نصرثنا ، حممد بن يعقوب
يقةول مل   أن يناكرهاإاّل  فالقضاء ما قضت ،امرأته أمرهاالّرجل  إذا ملَك": عبد اهلل بن عمر قال

 . (4)"فيحلف على ذلك فترد إليه ،تطليق  واحدةإاّل  دِرُأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (1/157)، وامليةزان (4/119)، والثقةات (1/446)، ومعرفة  الثقةات  (481ص)عمل اليوم والليل 
 ، (0/4105)واملهذب

 . تقدم ذكرهم عند ختريج احلديث (1)

 (. 16-7/15)األم( 2)

 .  عبد اهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب أبو عبد الرمحن العمري املدين (1)
  (.4م،) (.هة171ت. )ضعيف عابد

  (.1/418)التقريب
 (. 18/102)السنن الكربى( 4)

 . إسناده رجاله ثقات غري عبد اهلل بن عمر العمري فهو ضعيف، ولكنه قرن مبالك
، (229ص)، ومن طريقةه الشةافعي   املسةند   (2/551)واألثر صحيح؛ فقد أخرجه مالك   املوطأ

وذكره ابن حجةر   سلسةل    . افع عن ابن عمر مبثله، عن ن(11/51)والبيهقي   معرف  السنن واآلثار
 (. 09ص)الذهب

كالمها من طريق نافع عن ابن عمةر  ( 1/419)، وسعيد بن منصور(6/510)وأخرجه أيضا  عبد الرزاق
 .   به بنحوه 



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 335 

، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا قاال وأبو سعيد بن أيب عمرو  ،أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -196
عن نافع عن ابن ( 1) بن عمرشريك عن ُعبيد اهللثنا ، (2)موسى بن داودثنا ، (1)حممد بن عليثنا 

 . (5)"فيمينه باهلل ما فعل ،(4)ت املرأة الطالق على زوجها فتناكراإذا ادَع": عمر قال

                                                 

 .  حممد بن علي بن ميمون أبو العّباس الرقي العطار (1)
   (.س) (.هة260ت. )ثق 

  (.2/282)التقريب

بضم اخلاء –قاين ْلنزل بغداد مث ويل قضاء طرسوس اخُل موسى بن داود الضيب أبو عبد اهلل الطرسوسي (2)
  -..بيع اخللق من الثياب وغريها املعجم ، وسكون الالم، وفتح القاف، و  آخرها النون، هذه الّنسب  إىل

  (.م،د،س،ق) (.هة217ت. )صدوق فقيه زاهد له أوهام
  (.2/207)التقريب، و(2/176)األنساب

 . عبيد اهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب أبو عثمان العمري املدين (1)
ثق  ثبت، قدمه أمحد بن صاحل على مالك   نافع، وقدمه ابن معني   القاسم عن عائش  على الزهةري  

 (. ع(.)تو  بضع وأربعني ومائ  للهجرة. )عن عروة عنها
  (.1/490)التقريب

 . من التَّناُكر وهو التجاهل (4)
 (. 5/214)لسان العرب

 (. 18/102)الكربى السنن( 5)
األثر مل أقف عليه مسندا   غري السنن للبيهقي، و  إسناده شريك بن عبد اهلل النخعي وهةو صةدوق   

ليس  :خيطئ كثريا ، وقد تغّير حفظه ملا ويل القضاء، ومل أقف على متابع له   هذه الرواي ، قال الدارقطإ
ومل أقف على ذكر ملوسى بن داود ضمن من . القضاءوشريك تغّير ملا توىل . شريك بالقوي فيما ينفرد به

 .مسع منه قبل االختالط أو بعده
 (. 256-258ص)الكواكب النريات
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 . ستمهل ليأيت ببينتهُي باب املدعي
ثنةا  ، حيىي بن الربيع املكةي ثنا ، (1)حممد بن حيىي أمحد بن، ابنا أبو طاهر الفقيهحدثنا  -197

هةذا  : كتابا وقال (2([بردة]أخرج إلينا سعيد بن أيب " :ي قالِدْوسفيان بن عيين  عن إدريس اأَل
فةإن   ،أمدا ينتهي إليه فذكره وفيه واجعل للمدعي ، عنهماكتاب عمر إىل أيب موسى رضي اهلل

 . (1)"ذرلى للَعمى وأبلغ   الًعفإن ذلك أْج ،هت عليه القضاءوّج   وإاّلنَتبيِّ َرأحَض
 . العادلة أحق من اليمني الفاجرةالبّينة  باب

 . (4)وشريح القاضي ،روي ذلك عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه
حدثنا  عبد الرمحن بن أيب شريح، ابنا مريلشريف أبو الفتح ناصر بن احلسني الُعأخربنا ا -190

عن شةريح  بن ِسريين عن حممد ( 5)شريك عن عاصمثنا ، علي بن اجلعدثنا ، أبو القاسم البغوي

                                                 

 . هو البزاز النيسابوري( 1)
 (. 12ح)هذا ساقط من األصل وهو ثابت   ط، وص، ومصادر التخريج كما تقدم  ( 2)

 (. 18/102)السنن الكربى( 1)
 . ّن حيىي بن الربيع املكي مل أعرفه كما مّراإلسناد رجاله ثقات غري أ

وبيّنا هنالك أنه أثر صحيح وأّنه ال يضر االنقطاع الذي يظن بني سعيد بن ( 12ح)واألثر تقدم خترجيه  
 . أيب بردة وبني عمر ألن روايته هذه وجادة وهي من أصّح الوجادات

حدثنا علي أنا شريك عن عاصم عن : قال( 1/117)أثر شريح أخرجه ابن اجلعد كما   اجلعديات( 4)
حممد بن ِسريين عن شريح قال من ادعى قضائي فهو عليه حّتى يبينه احلق أحق من قضائي احلق أحق من 

 . وعلقه البخاري   صحيحه ووصله احلافظ   التعليق من طريقه عن البغوي. ميني فاجرة
وذكر بن حبيب   الواضح  بإسناد له (: "5/200)وأما أثر عمر فلم أقف عليه فقد قال احلافظ   الفتح

 ". عن عمر قال البّين  العادل  خري من اليمني  الفاجرة

 . عاصم بن سليمان األحول أبو عبد الرمحن البصري( 5)
 (. ع(.)و  بعد سن  أربعني للهجرةت)ابن القطان وكأنه بسبب دخوله الوالي  إاّل  ثق ، مل يتكلم فيه

 (. 1/166)التقريب
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أحةق مةن ميةني     ُقأحق من قضائي احَل َقن  احَليأيت ببّيحّتى  من ادعى قضائي فهو عليه": قال
 . (1)"فاجرة

 . ورد اليمني ( )باب النكول
الربيع ، ابنا حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا قالوا أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو   آخرين  -199

رجال مةن  أّن  هاب عن سليمان بن يسارمالك بن أنس عن ابن ش، ابنا الشافعي، ابنا بن سليمان
فقةال   ،منها فمات( 1)يَفُنِز ،هين بإ سعد بن ليث أجرى فرسا فوطىء على إصبع رجل من ُج

فأبوا وحترجوا من األميان  ،عي عليهم حتلفون مخسني ميينا ما مات منهاعمر رضي اهلل عنه للذين اُد
 (. 4)"فقال لآلخرين احلفوا أنتم فأبوا

                                                 

 (. 18/102)السنن الكربى( 1)
 . اإلسناد رجاله ثقات غري شريك القاضي فإنه صدوق خيطئ كثريا 

كان : عن أيوب عن حممد قال إبراهيمقال انا إمساعيل بن ( 6/116)واألثر صحيح فقد أخرجه ابن سعد
 . فذكره: شريح يقول

 . ومن طريقه أخرجه البيهقي( 1/117)ابن اجلعد كما اجلعديات وأخرجه أيضا 
يْنُكل وَنِكل يْنَكل ُنُكوال  إذا امتنع، والنكول   اليمني هو االمتناع منها وتْرك اإلقدام  يقال َنَكل (2)

 . عليها
    . مادة نكل( 116-5/115)النهاي 

  .ه وُنِزَف إذا جرى ومل ينقطعيقال ُنِزَي دُم (1)
 (. 2/481)وغريب احلديث البن اجلوزي( 15/128)لسان العرب

 (. 18/102)السنن الكربى (4)
 . إسناده ضعيف؛ لالنقطاع فإن سليمان بن يسار مل يدرك عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه

عن ابةن  ( 154ص)ملسند، و  ا(7/17)ومن طريقه الشافعي   األم( 2/051)وأخرجه مالك   املوطأ
 . شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار به

 . وعراك بن مالك أيضا  روايته عن عمر بن اخلطاب مرسل 
 (. 224ص)و(119-110ص)، وحتف  التحصيل(216ص)و(198ص)جامع التحصيل
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الشافعي رضي اهلل عنه فقد رأى رسول اهلل صةلى اهلل   قال": قالزاد أبو سعيد   روايته بإسناده 
ورأى  ،ؤون هباَرْبهلا على اليهود َيفلما مل حيلفوا حّو ،عليه وسلم اليمني على األنصاريني يستحقون

 فكّل ،هلا على اجلهنيني يستحقوهنافلما أبوا حّو ،ؤون هباَرْبعمر رضي اهلل عنه اليمني على الليثيني َي
فبهذا وما أدركنا عليه أهل العلم  ،هذا حتويل ميني من موضع قد ُرئيت فيه إىل املوضع الذي خيالفه

 . (1)"اليمنيرّد  ببلدنا حيكونه عن مفتيهم وحّكامهم قدميا وحديثا قلنا  
أمحد بن حممد بةن  ، ابنا قرأ عليه من املستدركابناين أبو عبد اهلل احلافظ إجازة فيما مل ُي -288

 ( 1)سليمان بن عبد الرمحن الدمشقيثنا ، عثمان بن سعيد الدارميثنا ، (2)سلم  العنزي

                                                 

م  كتةاب القسةا  )، واحلديث عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم أخرجه مسلم   صحيحه(7/17)األم( 1)
 .  (1669ح)-باب القسام -واحملاربني والقصاص والديات 

أبو احلسن العنزي النيسةابوري  بن مسور بن سنان بن مزاحم سلم  عبدوس بن أمحد بن حممد بن  (2)
 . الطرائفي

، ومل يزل مقبوال   احلديث مع مةا  ..من أهل الصدق، ومن املشهورين   احلديثكان ": احلاكمقال 
 (. هة146ت) ."الشيخ املسند األمني: "قال الذهيب، و.."كان يرجع إليه من السالم 

 (. 0/45)، والوا  بالوفيات(15/519)، والسري(1/261)األنساب
  . شرحبيل أبو أيوب التميمي الدمشقي بن بنت هو (1)
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أبو حممد حيةىي بةن   ا ثن، (1)ح  وابنا أبو سعيد عثمان بن عبدوس بن حمفوظ الفقيه اجلنزروذي
يزيد بن عبد الصمد ثنا ، (1)ركَِّش أبو عبد الرمحن حممد بن املنذر بن سعيد اهلرويثنا ، (2)منصور

حممةد بةن   ثنةا  ، سليمان بن عبد الرمحنثنا قاال ( 5)وسليمان بن أيوب الدمشقي( 4)الدمشقي
                                                 

 . مل أقف عليه. أبو سعيد عثمان بن عبدوس بن حمفوظ الفقيه اجلنزروذي (1)
 .  بن عبد امللك أبو حممد قاضي نيسابورحيىي بن منصور بن حيىي (2)

وكان حمةدث   ،محد احلنفي   سن  تسع وثالثنيأويل القضاء بضع عشرة سن  مث عزل بأيب ": قال احلاكم
وأبو علي احلسني  ،عبد اهلل بن االخرموكان حيضر جملسه احلّفاظ أبو  ،ومحد   القضاء ،نيسابور   وقته

 (. هة151ت". )بن حممد
 (. 1/9)وشذرات الذهب(. 16/20)السري

وهو خطأ والصواب بدونه كما   السنن؛ وألن حممةد بةن   " ثنا شّكر"من ط، وص، و  األصل، ( 1)
 . املنذر اهلروي هو الذي يلقب شّكر

عبداهلل بن الصحايب العّبةاس بةن مةرداس أبةو      حممد بن املنذر بن سعيد بن عثمان بن رجاء بنوهو 
 . -بفتح الشني، وتشديد الكاف– رّكَشلقبه عبدالرمحن وأبو جعفر السلمي اهلروي 

 (. هة181ت". )احلافظ الثق  الرحال: "، وقال أيضا "ناإلمام احلافظ املتق": قال الذهيب
، والةوا   (2/740)، وتةذكرة احلفةاظ  (14/221)، والسةري (4/122)اإلكمال البةن مةاكوال  

 (.  1/481)، ونزه  األلباب(5/67)بالوفيات

  .عبد الصمد بن عبد اهلل أبو القاسم الدمشقي القرشي موالهمبن يزيد بن حممد ( 4)
والدارقطإ وابن يونس وابةن   -كما   هتذيب الكمال  و  هتذيب التهذيب عنه صدوق–وثقه النسائي 

(. د،س) ".صةدوق : "صدوق ثق ، وذكره ابن حبان   الثقات، وقال احلافظ: عدي، وقال ابن أيب حامت
  . أنه ثق  -واهلل أعلم–ولعل الصواب   

، (12/216)، وهتةذيب الكمةال  (9/277)، والثقةات (2/140)، والكامل(9/200)رح والتعديلاجل
 (. 2/179)، والتقريب(11/111)، وهتذيب التهذيب(2/109)والكاشف

 .  سليمان بن أيوب بن سليمان بن داود بن حذمل أبو أيوب األسدي الدمشقي (5)
  (.س) (.هة209ت. )صدوق
  (.1/111)التقريب
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صهلى  الّنيب أّن  رعن نافع عن ابن عم عن الليث بن سعد( 2)عن إسحاق بن الفرات( 1)مسروق
 .(1)اليمني على طالب احلقرّد  اهلل عليه وسلم

                                                 

 . حممد بن مسروق (1)
 ،"ذكر أبو حامت وغريه أّن سليمان كان كثري الرواي  عةن اتاهيةل  " :وقال "ال يعرف" :بن القطاناقال 

ن يكةون احلةديث   أوأخشى  ،هذاال أعرف حممدا ":   هذا احلديث لذهيب   تلخيص املستدرك قالو
ذكره ، وفه بإسحاقه ضّعّنأوقد أورده   امليزان   ترمج  إسحاق بن الفرات ونقل عن عبد احلق  ،"باطال

  . بن حبان   الثقاتا
 (. 5/179)، واللسان(1/140)، وامليزان(9/60)الثقات

 . إسحاق بن الفرات بن اجلعد أبو نعيم التجييب املصري (2)
  (.س) (.هة284ت. )صدوق فقيه

  (.1/72)التقريب
 (. 18/104)السنن الكربى( 1)

 .   إسناده حممد بن مسروق وهو ال يعرف
كلهم من طريةق  ( 1/197)، ومتام   الفوائد(4/111)، واحلاكم(4/211)واحلديث أخرجه الدارقطإ

 . لرمحن به مبثلهسليمان بن عبد ا
قلةت ال  : "، وتعقبه الذهيب بقولةه "هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: "قال احلاكم عقب احلديث

 ". ، وأخشى أن يكون احلديث باطال-يعإ ابن مسروق–أعرف حممدا  هذا 
 به مةا  يعإ" تفرد به سليمان بن عبد الرمحن بإسناده هذا، واالعتماد على ما مضى: "وقال البيهقي عقبه

 . مضى من أحاديث القسام ، وهو حديث صحيح
 ". واجلواب أّنه فيه مجاع  جماهيل: "وقال ابن اجلوزي

 ".صحيح اإلسناد وفيه وقف : رواه احلاكم وقال: "وقال ابن امللقن
: ، وقال   بلوغ املةرام "وفيه حممد بن مسروق ال يعرف، وإسحاق بن الفرات خمتلف فيه: "وقال احلافظ

 ".  سناده ضعف  إ"
، بلةوغ  (4/289)، التلخةيص احلةبري  (2/591)، حتف  احملتاج(2/109)التحقيق   أحاديث اخلالف

 (.  412ص)املرام
                                                                                                                                       = 
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 . واالعتماد على ما مضى واهلل أعلم ،تفرد به سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي بإسناده هذا
حممد بن هارون عن عثمةان بةن   ثنا ، الفقيه أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -281
( 4)استقرض( 1)املقدادأّن  عن الشعيب( 2)عن داود( 1)مسلم  بن علقم ثنا ، أبو الوليدثنا ، سعيد

هي أربعة  آالف  إّنما  فلما تقاضاه قال ،من عثمان بن عفان رضي اهلل عنهما سبع  آالف درهم
فقةال   ،أقرضُت املقداد سبع  آالف درهةم إّني  :قالرضي اهلل عنه ف فخاصمه إىل عمر ،درهم
 :هي أربع  آالف فقال املقداد أْحِلْفُه أهنا سبع  آالف فقال عمةر رضةي اهلل عنةه   إّنما  املقداد

 (. 6)قال وذكر احلديث( 5)"فقال عمر رضي اهلل عنه خذ ما أعطاه ،فك فأىب أن حيلفأنَص"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مل أقف علةى طريةق   "ورواه متام   فوائده من طريق آخرى عن نافع: "قال احلافظ   التلخيص: تنبيه
 . واهلل أعلم. هناالطريق الذي خّرجه به البيهقي إاّل  أخرى   فوائد متام

 (.  4/289)التلخيص احلبري

 .  مسلم  بن علقم  أبو حممد املازين البصري( 1)
صاحل : "، وقال أبو حامت"ال بأس به: "، وقال أبو زرع "ثق : "، وقال ابن معني"شيخ ضعيف: "قال أمحد
  (.م،صد،ت،س،ق) ."صدوق له أوهام: "، وقال احلافظ"بالقوي ليس: "، وقال النسائي"احلديث

  (.2/255)التقريب، و(566-27/565)، وهتذيب الكمال(0/267)اجلرح والتعديل
 (. 27/565)هو ابن أيب هند، انظر هتذيب الكمال (2)
بفتح الباء املنقوط  بواحدة، وسكون اهلةاء،  – علب  بن مالك بن ربيع  البهراينثاملقداد بن عمرو بن  (1)

وفتح الراء و  آخرها النون، هذه الّنسب  إىل هبراء وهي قبيل  من قضاع  نزلت أكثرها بلدة محص مدينة   
ه مث الكندي مث الزهري حالف أبوه كندة وتبناه هو األسود بن عبد يغوث الزهري فنسب إلية  -..بالشام

 (. هة11ت. )مشهور من السابقني مل يثبت أنه كان ببدر فارس غريهرضي اهلل عنه صحايب 
 (.  6/282)، واإلصاب (1/184)، واألنساب(4/1408)االستيعاب

 . أي استدان منه أي طلب منه الدين: استقرض( 4)
 (. 221ص)، وخمتار الصحاح(11/160)لسان العرب

 ". أعطاك"ل، و  ط، وص، واملعجم الكبري كذا   األص( 5)

 (. 18/104)السنن الكربى( 6)
                                                                                                                                       = 
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 . أنه منقطعإاّل  هذا إسناد صحيح
ا روينا عن عمر رضي اهلل عنه   القسام  يؤكد أحدمها صاحب  فيما اجتمعا فيه مةن  وهو مع م

 . اليمني على املدعىرّد  مذهب عمر رضي اهلل عنه  
 . واملقداد رضي اهلل عنهما واهلل أعلم ،و  هذا املرسل زيادة مذهب عثمان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إسناده ضعيف؛ لالنقطاع كما قاله البيهقي عقب خترجيه؛ وذلك ألن فيه رواي  عامر الشعيب عن املقةداد  
هة، فكان للشعيب ثالث سنوات فقةط  29هة، وولد الشعيب سن  11بن األسود فإن املقداد تو  سن  

قداد، ومل يذكر الشعيب   تالميذ املقداد وال املقداد   شيوخ الشعيب، وقد ذكر املةزي    حني تو  امل
هة، السن  اليت تو  فيهةا  11أو 12التهذيب أّن الشعيب مل يسمع من ابن مسعود وابن مسعود تو  سن  

 . املقداد
 (. 14/18)هتذيب الكمال

قه عن مسلم  بن علقم  به مبثله، وتتمة  احلةديث   من طري( 28/217)واألثر أخرجه الطرباين   الكبري
هذا الليل  ّنأفقال واهلل الذي ال إله غريه إّنما هي سبع  آالف قال فما مينعك أن حتلف ما أعطاك  "عنده 

 ". وهذا النهار
 ". رواه الطرباين   الكبري ورجاله رجال الصحيح: "وقال   اتمع 

أليب الوليد صحيح عن الشعيب وفيه إرسال أّن رجال اسةتقرض مةن   و  كتاب املستخرج : "..قال الزيلعي
 .. عثمان بن عفان

قوله   فداء اليمني باملال وهو مأثور عن عثمان ذكره البيهقي عن املستخرج أليب الوليد الفقيه : وقال احلافظ
 .." بإسناد صحيح عن الشعيب

 (.   4/102)، وجممع الزوائد(2/176)، والدراي    ختريج أحاديث الرواي (4/181)نصب الراي 
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بةن إسةحاق بةن أيةوب     حممد بن يعقوب العّباس  أبو، ابنا أخربنا أبو نصر بن قتادة -282
حسني بن عبةد اهلل بةن   ، حدثإ ابن أيب أويسثنا ، (2)احلسن بن علي بن زيادثنا ، (1)الِصْبِغي

: عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه أنه قال( 5)عن جده( 4)عن أبيه( 1)مرية بن أيب ضمريةُض
فإن نكةل   ،كان قد خالطه ن  فاليمني على املدعى عليه إذاوإن مل يكن له بّي ،اليمني مع الشاهد"

 (. 6)"حلف املدعي

                                                 

 .  أبو العّباس حممد بن يعقوب بن إسحاق بن أيوب الصِّْبِغي( 1)
عن القراءة عليه ملا كان يتعاطاه ظةاهرا، ال   ناوكان الشيخ ينها ،لزم الُفتوَّة إىل آخر عمره": قال احلاكم

 (. هة145" )..تحرج   مساعهي
 (.  15/409)، والسري(1/191)األنساب

 . احلسن بن علي بن زياد السري( 2)
 (. 4/569)، واإلكمال البن ماكوال(15-1/14)األنساب

 . احلسني بن عبد اهلل بن ضمرية بن أيب ضمرية سعيد احلمريي املدين (1)
: وقال ابن معةني . "ال يساوي شيئا": وقال أمحد. "متروك احلديث كّذاب": كذبه مالك، وقال أبو حامت

ليس بشيء أضةرب  ": وقال أبو زرع . "منكر احلديث ضعيف": وقال البخاري. "ليس بثق  وال مأمون"
: وقال النسةائي . "وقال أبو داود ليس بشيء": قال ابن مهدي. "متروك": قطإوقال الدار ."على حديثه

  ."ءيكّذاب ليس بش": وقال ابن اجلارود. "ليس بثق  وال يكتب حديثه"
 (. 2/209)، واللسان(2/291)، وامليزان(1/57)، واجلرح والتعديل(2/100)التاريخ الكبري

 . مل أقف له على ترمج ( 4)
 . ضمرية بن أيب ضمرية الضمري الليثي: ، وقال ابن حباناحلمرييضمرية بن سعد ( 5)

 . صحايب رضي اهلل عنه 
 (.  1/495)، واإلصاب (417ص)، ونزه  األلباب(1/199)، والثقات(1/178)غوامض األمساء املبهم 

 (. 18/104)السنن الكربى( 6)
 . بد اهلل بن أيب ضمرية ضعيف جّدا  وكذبه بعضهمإسناده ضعيف جدا ؛ فيه احلسني بن ع

 .  من طريقه عن حسني بن عبد اهلل بن ضمرية به بنحوه( 4/214)واألثر أخرجه الدارقطإ
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 . مجاع أبواب من جتوز شهادته ومن ال جتوز من األحرار البالغني العاقلني املسلمني
ن قلةيال ميحةض الطاعة     أن يكوإاّل  أحد نعلمهالّناس  ليس من": قال الشافعي رضي اهلل عنه

ال حّتةى   وال ميحض املعصي  وترك املروءة ،وال ترك املروءة ،ال خيالطها مبعصي حّتى  (1)واملروءة
 . (2)"خيلطهما بشيء من الطاع  واملروءة

إبراهيم أبو بكر حممد بن ابنا ، (1)إبراهيمبن حممد بن إبراهيم أخربنا األستاذ أبو إسحاق  -281
عةن   عن عمرو بن دينار( 6)زكريا بن إسحاقثنا ، (5)أبو عاصمثنا ، (4)قالب أبو ثنا ، الشافعي
 : "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: قالعّباس  عن ابن طاوس
 (.7)"وأيُّ عبد لك ال أملَّا        اللهم إن تغفر تغفر َجّما       

                                                 

َمُرَؤ الّرجل َيْمُرُؤ ُمُروَءة  : كمال الرجولي ، واإلنساني ، يقال: املروءة، بالتخفيف ويشّدد فيقال املرّوة (1)
 . صار ذا مروءة: هو َمِريٌء على فعيل و َتَمرَّأ على تفّعلف

 (. 62ص)، والقاموس احمليط(1/154)لسان العرب

 (. 7/51)األم( 2)

 . الفقيه النظار بن يوسف الطوسي االسفراييإ إبراهيمبن حممد بن  إبراهيمأبو إسحاق ( 1)
 (. هة411ت". )أحد كرباء األصحاب ومناظريهم: "قال السبكي

 (.  2/155)، وطبقات اإلسنوي(4/262)طبقات ابن السبكي

 (. 10/481)الرقاشي، انظر هتذيب الكمالعبد امللك هو ( 4)

 (. 9/156)هو الضحاك بن خملد، انظر هتذيب الكمال( 5)
  .زكريا بن إسحاق املكي (6)

  (.ع) .ثق  رمي بالقدر
  (.1/256)التقريب

 (. 18/105)السنن الكربى (7)
الطوسي مل أقف على  إبراهيماإلسناد رجاله ثقات غري عبد امللك الرقاشي فإنه صدوق، وأما إسحاق بن 

 . غري ثنا ء السبكي عليه
 واحلديث روي مرفوعا وموقوفا  

                                                                                                                                       = 
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حممد بةن سةنان   ثنا ، يعقوب حممد بنالعّباس  أبوثنا قال وأخربنا أبو عبد اهلل احلافظ  -284
عّباس  زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابنثنا ، (2)أبو عاصمثنا ، (1)القزاز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-باب ومةن سةورة الةنجم   –كتاب تفسري القرآن عن رسول اهلل )ها الترمذيأخرج: الطريق املرفوع 
، (160ص)، وأبةو يعلةى   (2/218)و(1/121)، واحلاكم(27/66)، والطربي   تفسريه(1204ح)

كلهم من طريق زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابةن  ( 5/192)والبيهقي   الشعب
 . عّباس به

، ومن طريقةه البيهقةي     (1/122)، واحلاكم(27/66)ها الطربي   تفسريهأخرج: الطريق املوقوف 
 . كالمها من طريق شعب  نا منصور عن جماهد عن ابن عّباس به( 5/191)الشعب

 : فمن أهل العلم من صّحح املرفوع ومل يعله باملوقوف منهم
مةن  إاّل   نعرفةه هذا حديث حسن صحيح غريب ال: الترمذي حيث قال بعدما أخرج احلديث مرفوعا 

 .  حديث زكريا بن إسحاق
، مث قةال  "هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه: "واحلاكم حيث قال عن الطريق املرفوع 

زكريا بن إسحاق حافظ ثق  وقد حّدث  فإّن ؛وهذا التوقيف ال يوهن الّسند األول: "عن الطريق املوقوف 
 ". به روح بن عبادة عن زكريا

 : صّحح الطريق املوقوف  وعلل هبا الطريق املرفوع  منهم ومنهم من
 ". وهذا أشبه: "، وقال"هذا هو احملفوظ موقوف: "البيهقي حيث قال عن الطريق املوقوف 
 ". و  صحته مرفوعا  نظر: "..واحلافظ ابن كثري حيث قال   تفسريه

 (.    4/257)تفسر ابن كثري

بفتح القاف، والزاي املشددة، و  آخرها زاي أخرى، هذه – القزازحممد بن سنان بن يزيد أبو بكر ( 1)
 . البصري -..الّنسب  إىل بيع الَقزِّ وعمله

  (.متييز) (.هة271ت". )ضعيف: "، وقال احلافظ"ال بأس به: "رماه أبو داود بالكذب، وقال الدارقطإ
 (. 2/177)، والتقريب(6/108)، وامليزان(4/49)، واألنساب(111ص)سؤاال احلاكم

 (. 9/156)هو الضحاك بن خملد، انظر هتذيب الكمال(2)
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الفاحشة  مث  الّرجةل   هو أن يأيت": قال( 1)چڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ
 : "وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: يتوب منها قال

 (.2)"وأيُّ عبد لك ال أمّلا         اللهم إن تغفر تغفر َجّما       
 . (1)ومبعناه رواه روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق

، بن احلسنيإبراهيم ثنا ، عبد الرمحن بن احلسن القاضي، ابنا وأخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -285
  هةذه اآلية    عّبةاس   عن جماهد عةن ابةن  ( 4)منصورثنا ، شعب ثنا ، آدم بن أيب إياسثنا 

 : الذي يلم بالذنب مث يدعه أمل تسمع قول الشاعر": قال (5)چڻڻچ
 .(6)"وأيُّ عبد لك ال أملَّا           إن تغفر اللهم تغفر مجَّا       

 . هذا أشبه  

                                                 

 (. 12)سورة النجم اآلي  (1)

 (. 18/105)السنن الكربى (2)
 . حممد بن سنان القزاز وهو ضعيف، ورماه بعضهم بالكذبضعيف؛ فيه إسناده 

 . وقد تقدم ختريج احلديث

 (. 5/192)، والبيهقي   الشعب(2/218)أخرجه احلاكم (1)
 (. 27/212)هو ابن املعتمر، انظر هتذيب الكمال( 4)

 (. 12)سورة النجم اآلي  (5)

 (. 18/105)السنن الكربى( 6)
بةن   إبةراهيم   إسناده عبد الرمحن بن احلسن القاضي وهو ضعيف وذهب الكثري على أنه مل يسمع من 

 . ديزيل
 (. 1/411)، واللسان(4/272)، وامليزان(18/292)دادتاريخ بغ

 (. 281ح)واألثر تقدم خترجيه  
 . والبيب من المي  ابن أيب صلت

 (. ص)ديوان ابن أيب الصلت
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سةليمان  ثنا ، إمساعيل بن إسحاقثنا ، أمحد بن عبيد، ابنا أخربنا علي بن أمحد بن عبدان -286
رسول اهلل أّن عّباس  علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابنمحاد بن سلم  عن ثنا ، بن حرب

فإنه  ،ة ليس حيىي بن زكريايَئِطأو هّم خَب ،وقد أخطأإاّل  ما من عبد: "صلى اهلل عليه وسلم  قال
 . (1)"ّم خبطيئةُهمل خيطىء ومل َي

                                                 

 (. 18/106)السنن الكربى( 1)
 . علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيفإسناده ضعيف؛ فيه 

 (. 2/41)التقريب
، وعبد بن محيد كما   (6/146)، وابن أيب شيب (128، 181، 295، 1/291)واحلديث أخرجه أمحد

كلهم من ( 2/647)، واحلاكم(12/216)، والطرباين   الكبري(4/410)، وأبو يعلى(222ص)املنتخب
 . طريق محاد بن سلم  عن علي بن زيد بن جدعان به بنحوه 

بن عبيد ومحيد عةن  وأخرجه احلاكم من طريق أخرى عن محاد بن سلم  عن حبيب بن الشهيد ويونس 
 . احلسن البصري به

وهو مرسل ألن احلسن البصري مل يلق الّنيب صلى اهلل عليه وسلم ومراسيله ضعاف كما نص على ذلك اإلمةام  
 (. 79ص)انظر جامع التحصيل )أمحد وغريه 

 . "علي بن زيد بن جدعان له منكرات كثرية واهلل أعلم ألّن ؛وهذا أيضا ضعيف": وقال ابن كثري
رواه احلاكم وأبو يعلى واللفظ له من رواي  ابن عّباس وليس فيه إاّل ابن جدعان وهو خمتلف فيه ": ال ابن امللقنق

 . "  سننه الصحاح املأثورة ابن السكنوذكره 
وله طريق أخةرى   ،وهو من رواي  علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران ومها ضعيفان": وقال احلافظ

و  الباب عن أيب هريرة   الطةرباين   األوسةط    ،ي  حممد بن عون اخلراساين وهو ضعيفالبزار من رواعند 
وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح إىل احلسن عن الّنيب صةلى اهلل   ،بن عدي   ترمج  حجاج بن سليماناوكامل 

 . "وأخرجه عبد الرزاق من طريق سعيد بن املسيب ،عليه وسلم مرسال
 . "علي بن زيد بن جدعان ضّعفه اجلمهور وقد وثق، وباقيه رجاله رجال الصحيحوفيه ": وقال اهليثمي

 ". إسناده جيد": وقال الذهيب   التلخيص عن احلديث عندما أخرجه احلاكم
 .  لعله يقصد الطريق املرسل  عن احلسن البصري فإن إسناده إليه صحيح

، والتلخةيص  (0/289)جممةع الزوائةد  ، و(2/448)، وخالصة  البةدر املةنري   (1/115)تفسري ابن كثري
 (. 4/199)احلبري

                                                                                                                                       = 
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ثنةا  ، حممد بةن غالةب  ، ابنا أبو بكر أمحد بن إسحاقثنا ، ربنا أبو عبد اهلل احلافظوأخ -287
( 1)بيد ومحيدمحاد بن سلم  عن حبيب بن الشهيد ويونس بن ُعثنا قاال ( 2)وأبو سلم ( 1)عفان

 . هفذكر معنا( 5)"ما من آدمي: "صلى اهلل عليه وسلم قالالّنيب  عن( 4)عن احلسن
 لُتِباألظهر من أمره الطاع  واملروءة َقالّرجل  فإن كان األغلب على": قال الشافعي رضي اهلل عنه

 . (7)"شهادته ( 6)شهادته وإن كان األغلب األظهر من أمره املعصي  وخالف املروءة ُردت
 :  قال الشيخ رمحه اهلل وتفسري هذا فيما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 6/144)، والبةزار (6/145)وللحديث شاهد عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص أخرجه ابن أيب شةيب  
 . كالمها من طريق سعيد بن املسّيب عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص به

 .  وإسناد ابن أيب شيب  رجاله ثقات

 (. 7/250)الكمال هو ابن مسلم، انظر هتذيب( 1)

 (. 7/250)هو التبوذكي، انظر هتذيب الكمال( 2)
 (. 6/188)هو الطويل انظر هتذيب الكمال( 1)
 (. 7/155)هو البصري، انظر هتذيب الكمال( 4)
 (. 18/106)السنن الكربى( 5)

 وسةلم إسناده صحيح إىل احلسن البصري ولكنه مرسل فإن احلسن البصري مل يلق الّنيب صلى اهلل عليةه  
  (.79ص)انظر جامع التحصيل )ومراسيله ضعاف كما نص على ذلك اإلمام أمحد وغريه 

 . واحلديث تقدم خترجيه
 ". رددُت"هكذا   األصل وط، و  ص، واألم ( 6)

 (. 7/51)األم (7)
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( 1)بن سةريج العّباس  يقول مسعت أبا الوليد الفقيه أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ مسعت أبا -280
 رٍِّصيكون حرا مسلما بالغا عاقال غري مرتكب لكبرية وال ُم" :قال ؟يقول وُسئل عن صف  العدال 

 (. 2)"ادةوال يكون تاركا للمروءة   غالب الع على صغرية
 . (1)احلج    شرط اإلسالم واحلري  والبلوغ والعقل فقد مضتأّما  :قال الشيخ

                                                 

 . أبو العّباس أمحد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي الشافعي (1)
إمام أصحاب الشافعي   وقته شرح املذهب وخلصه وعمل املسائل   الفروع وصةّنف  ": قال اخلطيب

اإلمام العاّلمة  شةيخ   ": وقال الذهيب ،"..الكتب   الرد على املخالفني من أهل الراي وأصحاب الظاهر
ائ  الرابع  اإلمام أبو حامد اإلسفراييإ ببغداد وعلةى  وقد كان على رأس امل، ..قدوة الشافعي .. اإلسالم

ه سةئل عةن   ّنة أرأس اخلامس  الغزايل ومجاع  وقد كان أبو العّباس بن سريج صاحب سن  واتباع بلغإ 
إاّل  ن تصفأن حتده وعلى األلباب أن متثل اهلل وعلى األوهام أحرام على العقول  :صفات اهلل تعاىل فقال
 (. هة186ت..". )كتابه أو على لسان رسوله وذكر متام الفصل ما وصف به نفسه  

 ( 14/281)، والسري(1/011)، وتذكرة احلفاظ(4/207)تاريخ بغداد
 (. 18/106)السنن الكربى (2)
 . سناده صحيح إ

 . واألثر مل أقف عليه مسندا    غري السنن للبيهقي،
شهادة الصبيان ومن قبلها   اجلراح ما مل يتفرقوا؛ من رّد شهادة العبيد؛ باب من رّد )تقدم   أبواب( 1)

واألبواب اليت بعدها من أبواب شهادة أهل الذم ؛ وباب ال جتوز شهادة أهل الذم ؛ وباب مةن حتمةل   
 (. كّل هذه األبواب تقدم معنا.. الشهادة وهو كافر أو صيب أو عبد مث أسلم
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 ثنةا ، (1)بن حممدعّباس  ثنا، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -289
بةن  عن عبد احلميد  حيىي بن أيب كثريثنا ، (1)حرب بن شدادثنا ، (2)بن الفضل األزرقالعّباس 

صلى اهلل عليه وسلم   حج  الّنيب  مع كنُت": قال( 6)أيب، حدثإ (5)مريبيد بن ُععن ُع( 4)سنان
أولياء اهلل املصلون أال وإنه من يتم الصالة املكتوبة يراها هلل عليه إّن  أال: "الوداع فسمعته يقول

يا رسول اهلل : فقال له رجل" وجيتنب الكبائر ،ويصوم رمضان ،ويؤدي الزكاة املفروضة ،حقا
                                                 

 (. 14/241)هو الدوري، انظر هتذيب الكمال( 1)

 . بن الفضل بن العّباس بن يعقوب أبو عثمان األزرقّباس ع (2)
  (.متييز) .بن معنياوقد كذبه  ،ضعيف خلطه ابن عدي باملوصلي فوهم

  (.1/179)التقريب

 . حرب بن شداد أبو اخلطاب اليشكري البصري (1)
  (.خ،م،د،ت،س) (.هة161ت. )ثق 

  (.1/168)التقريب
  . مكي حجازيعبد احلميد بن سنان ( 4)

تابعي جيهل لكّنةه  ": ، وقال الذهيب"حجازي ال يعرف: "، وقال ابن كثري"  حديثه نظر: "قال البخاري
وذكره ". مقبول: "، وقال احلافظ"عداه   التابعني ال يعرف وقد وثقه بعضهم": ، وقال مرة أخرى"وثق

  (.د،س) .ابن حبان   الثقات
، (1/169)، واملغةةإ(4/251)، وامليةةزان(1/402)، وتفسةةري ابةةن كةةثري (7/122)الثقةةات
 (. 1/417)والتقريب

 . عبيد بن عمري بن قتادة أبو عاصم الليثي املكي (5)
ولد على عهد الّنيب صلى اهلل عليه وسلم قاله مسلم، وعده غريه   كبار التابعني وكان قاص أهل مكة   

  (.ع) .جممع على ثقته مات قبل ابن عمر
  (.1/585)التقريب

صحايب من مسلم  الفتح و  مسند أيب يعلةى  رضي اهلل عنه  عمري بن قتادة بن سعد بن عامر الليثي( 6)
 . أنه استشهد مع الّنيب صلى اهلل عليه وسلم

  .(4/724)، واإلصاب (1/1810)االستيعاب
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ع أعظمهن إشرا  باهلل، وقتل نفس مؤمن، وأكل الربا، وأكهل  ْسالكبائر ِت: "وما الكبائر؟ قال
سحر، واسهتحالل  مال اليتيم، وقذف احملصنات، والفرار من الزحف، وعقو  الوالدين، وال

 . (1)"البيت احلرام من لقي اهلل وهو بريء منهن كان معي يف جنة مصاريعها من ذهب
والنسائي   الكربى باختصار من طريق معاذ بن هانئ عن حرب  ،رواه أبو داود   سننه: قلت

 . (2)بن شداد به
                                                 

 (. 18/106)السنن الكربى( 1)
 : علتانإسناده ضعيف؛ فيه 

 . فيه عّباس بن الفضل األزرق وهو ضعيف بل وكذبه ابن معني
، وقال "جمهول": وقال الذهيب "هبذا احلديثإاّل  ال يعرف": ا  عبد احلميد بن سنان قال ابن كثريوفيه أيض

 .  ، وذكره ابن حبان   الثقات"مقبول": احلافظ
-باب ما جاء   التشةديد   أكةل مةال اليتةيم    –كتاب الوصايا )واحلديث أخرجه أبو داود خمتصرا 

، (4812ح)-بةاب ذكةر الكبةائر   –اب حتةرمي الةدم   كت)، والنسائي خمتصرا  كذلك  (2075ح)
كلهم من طريق حرب بن شداد عن حيةىي  ( 17/47)، والطرباين   الكبري(4/200)و(1/127)واحلاكم

بن أيب كثري عن عبد احلميد بن سنان عن عبيد بن عمري عن أبيه أّن رجال قال يا رسول اهلل ما الكبةائر؟  
 . فذكراه خمتصرا  بلفظني خمتلفني

، وقةال  "ال يعرف: "ر احلديث على عبد احلميد بن سنان وقد سبق أّن الذهيب جّهله وقال ابن كثريومدا
 ". مقبول: "احلافظ

ومل : "، وتعقبه الذهيب بقولةه "صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: "ومع ذلك فقد صّحح احلاكم احلديث، فقال
قلت رواه معاذ بن هانئ والعباس : "هذب، وقال   امل"جلهالته، ووثقه ابن حبان: حيتجا بعبد احلميد قلت

 ".   بن الفضل وهذا لفظه لكّنه ذاهب احلديث
 . بإسناد حسن: رواه الطرباين   الكبري ورواته ثقات و  بعضهم كالم، وقال أخرى: "وقال املنذري مرة

 ". وقد رواه الطرباين   الكبري ورجاله موثقون: "وقال اهليثمي
، والتلخةيص  (1/40)، وجممع الزوائةد (0/4198)، واملهذب(2/190)و(1/181)الترغيب والترهيب

 (. 4/62)احلبري

 (. 2/298)تقدم موضعه عند ختريج احلديث، وأخرجه النسائي   الكربى أيضا ( 2)
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حممد بن عبد اهلل بن ابنا  ،حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا حممد بن عبد اهلل احلافظ -218
نعيم بن أّن  هحّدث (1)ابن أيب هاللأّن  (2)ابن وهب أخربين عمرو بن احلارثابنا ، (1)عبد احلكم
وأبةا   ،ه أنه مسع أبا سعيد اخلةدري حّدث (5)ارينيَوبا موىل الُعْتْيَهُصأّن  هحّدث (4)رِمْجعبد اهلل امُل

والذي : "لس على املنرب مث قالاهلل عليه وسلم أنه ج صلىالّنيب  هريرة رضي اهلل عنهما خيربان عن
ليمني رسول اهلل صلى اهلل  يبكي حزينامنَّا كل رجل  فأكبَّ ،مث سكت" نفسي بيده ثالث مرار

                                                 

 . الفقيه حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم بن أعني املصري (1)
  (.س) (.هة260ت. )ثق 

  (.2/107)التقريب
 .  األنصاري موالهم املصري أيوبعمرو بن احلارث بن يعقوب أبو  (2)

  (.ع) (.هة158تو  قبل . )ثق  فقيه حافظ
  (.2/71)التقريب

 . مدين األصل وقال ابن يونس بل نشأ هبا :قيل ليثي موالهم املصريسعيد بن أيب هالل  أبو العالء ال( 1)
 :وثقه ابن سعد، وابن خزمي ، والعجلي، والدارقطإ، واخلطيب، والبيهقي، والةذهيب، وقةال احلةافظ   

: ، وقال   اللسةان "اجي حكى عن أمحد أنه اختلطأّن السإاّل  صدوق مل أر البن حزم   تضعيفه سلفا"
 (. ع".)ثق  ثبت ضعفه ابن حزم وحده"

، وهتذيب (7/212)، واللسان(1/216)، وامليزان(1/485)، ومعرف  الثقات(7/514)الطبقات الكربى
  (.1/290)التقريب، و(4/01)التهذيب

بسكون اجليم، وضم املةيم األوىل  - تمرنعيم بن عبد اهلل أبو عبد اهلل املدين موىل آل عمر يعرف با( 4)
 .  وكسر الثاني  وكذا أبوه

  (.ع) .ثق 
  (.2/118)التقريب

 . -مبهمل ، ومثنا ه ساكن – صهيب موىل العْتواري( 5)
تفرد نعيم اتمر بالرواي  عنه َوِهةم  : "وقال احلافظ". كاد يعرف، روى عنه نعيم اتمرال ي": قال الذهيب

  (.س) .وذكره ابن حبان   الثقات". من قال غري ذلك، مقبول
 (. 1/151)، والتقريب(1/448)، وامليزان(4/101)الثقات
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وجيتنهب الكبهائر    ،ويصوم رمضان ،سما من عبد يأيت الصلوات اخلم: "عليه وسلم مث قال
گگ  چ: صهطفق مث تهال  إهنها لتَ حّتهى   تحت له أبواب اجلنة يوم القيامةُفإاّل  السبع

 (. 2)(1)"چڳ  ڱ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ 
والتكفري عن الصغائر ما يؤكد قول مةن   ،ففي هذه األخبار وما جانسها من التغليظ   الكبائر

أّن  ومن األخبار اليت تدل على ،دون من أرتكب صغريةفرق بينهما برد شهادة من أرتكب كبرية 
 . الشهادة وغريهرّد  الصغائر إذا كثرت بلغت بصاحبها مبلغ مرتكب الكبرية  

" يوم القيام "بد اهلل اتمر فذكره دون قوله رواه النسائي   الصغرى من طريق نعيم بن ع: قلت
 . (1)إىل آخره

                                                 

 (. 11)سورة الّنساء اآلي ( 1)

 (. 18/107)السنن الكربى( 2)
، وذكةره ابةن   "مقبول: "، وقال احلافظ"ال يكاد يعرف": يب موىل العتواريني قال الذهيب  إسناده صه

 . حبان   الثقات
، والطةربي    (1/161)، وابن خزمي (2410ح)-باب وجوب الزكاة–كتاب الزكاة )وأخرجه النسائي

هالل  كلهم من طرق سعيد بن أيب( 2/262)و(1/116)، واحلاكم(5/41)، وابن حبان(5/19)تفسريه
 . عن نعيم اتمر عن صهيب موىل العتواريني به
، وذكةره ابةن   "مقبول: "، وقال احلافظ"ال يكاد يعرف: "ومداره على صهيب وقد تقدم أّن الذهيب قال

 . حبان   الثقات
: ومع هذا فقد صّحح احلديث ابن خزمي  حيث أورده   صحيحه وابن حبان كذلك، وقةال احلةاكم  

خيرجاه، والذي عندي أّنهما أمهاله لذكر صهيب موىل العتواري ونعيم بن عبةد اهلل  صحيح اإلسناد ومل "
: وقال   موضع آخةر ". وأيب هريرة فإّنهما قد اتفقا على صّح  رواي  نعيم عن الصحاب  رضي اهلل عنهم

 ".  صحيح": وقال الذهيب". صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه"

 . يج احلديثتقدم ذكر موضعه عنده   ختر( 1)
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أبةو داود  ثنةا  ، يونس بن حبيةب ثنا ، عبد اهلل بن جعفرا ، ابنأخربنا أبو بكر بن فورك -211
عن عبةد اهلل بةن   ( 1)عن أيب عياض( 2)عن قتادة عن عبد ربه( 1)عمران القطانثنا ، الطيالسي
 إياكم وحمقرات األعمال إهنن ليجتمعن علهى : "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالأّن  مسعود
مثال كمثل قهوم نزلهوا   هلّن  ، وإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ضربهتلكنهحّتى الّرجل 

مجعهوا  حّتى  ويدود والرجل جييء بالُعجييء بالُعالّرجل  نيع القوم فجعلبأرض فالة فحضر َص
 (. 5)"نارا فأنضجت ما قذف فيها( 4)جوامث أجَّ من ذلك سوادًا

                                                 

 . أبو العوام القطان البصري -بفتح الواو بعدها راء-ر عمران بن داَو (1)
هو ممن يكتةب  : "، وقال ابن عدي"أرجو أن يكون صاحل احلديث: "وثقه عّفان، والعجلي، وقال أمحد

. "صدوق يهم ورمي بةرأي اخلةوارج  : "ائي، وقال احلافظ، وضعفه ابن معني، وأبو داود، والنس"حديثه
  (.4خت،) (.هة178و168تو  بني )

، (5/207)، وامليةةزان(5/00)، والكامةةل(1/441)، ومعرفةة  الثقةةات(05ص)ضةةعفاء النسةةائي
  (.2/09)التقريبو

  .يزيد وقيل بن يزيدعبد ربه بن أيب  (2)
 (.د،س) ".مستور: "، وقال احلافظ"جمهول: "بن املديإقال ا
 (. 1/448)، والتقريب(4/256)امليزان

 . يكىن أبا عياض محصي -بالنون وقد يصغر-عمرو بن األسود العنسي  (1)
  (.خ،م،د،س،ق) (.معاوي  تو    خالف . )خمضرم ثق  عابد من كبار التابعني

  (.2/71)التقريب، و(5/159)اإلصاب 
 . أي توقدت، ومسع صوت هلبها: يقال َأجَّت الّنار تِئجُّ وتُؤجُّ (4)

 (.  5ص)، واملصباح املنري(2/285)لسان العرب

 (. 18/107)السنن الكربى (5)
 : علتان إسناده ضعيف؛ فيه

 . يزيد جهال  عبد ربه بن أيب
 . عنعن  قتادة وهو مدلس

                                                                                                                                       = 
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 (. 1)روي   ذلك عن عبد الرمحن بن يزيد عن ابن مسعود رضي اهلل عنه من قوله غري مرفوعو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وابةن أيب عاصةم     (1/482)ومةن طريقةه اإلمةام أمحةد    ( 51ص)واحلديث أخرجه الطيالسي
، وأخرجةه  (1/269)، والبيهقي   الشعب(171ص)، وأيب الشيخ األصبهاين   األمثال(14ص)الزهد

كلةهم مةن   ( 1/74)وسط، و  األ(18/212)، والطرباين   الكبري(2/215)أيضا  الشاشي   مسنده
وفيةه العلتةان   . طريق عمران القطان عن قتادة عن عبد ربه بن أيب عياض عن عبد اهلل بن مسعود بةه 

 . املتقدمتان
اهلجةري عةن أيب    إبراهيمكالمها من طريق ( 9/57)، وأبو يعلى (1/54)وأخرجه احلميدي   مسنده
 . األحوص عن ابن مسعود به

 . وهو ضعيف اهلجري إبراهيمو  إسنادمها 
ولكن هذه العل  ترتفع برواي  ابن عيين  عنه كما عنةد احلميةدي     ". لني يرفع املوقوفات: "قال احلافظ

 إبةراهيم مسنده حيث أخرجه من طريق سفيان بن عيين  وروايته عنه صحيح  كما نقل احلافظ عنةه أّن  
وهذه القص  تقتضي : "ليه قال احلافظاهلجري دفع إليه مجيع كتبه فأصلحه فمّيز املوقوف من املرفوع، وع

أّن حديثه عنه صحيح؛ ألّنه إّنما عيب عليه رفعه أحاديث موقوف ، وابن عيين  ذكر أنه مّيز حديث عبةد  
 ". اهلل من حديث الّنيب صلى اهلل عليه وسلم واهلل أعلم

 (. 1/05)، والتقريب(1/141)هتذيب التهديب
، (2/216)، والرويةاين   املسةند  (5/111)ه أمحدوللحديث شاهد صحيح عن سهل بن سعد أخرج

أخرجه أمحةد بسةند   : وقال عنه احلافظ(. 5/456)، والبيهقي   الشعب(6/165)والطرباين   الكبري
 . حسن

 (. 11/129)فتح الباري

عن معمر عن أيب إسحاق ( 9/159)، ومن طريقه الطرباين   الكبري(11/104)أخرجه عبد الرزاق (1)
 . ن بن يزيد عن ابن مسعود موقوفا عن عبد الرمح
 ". رواه الطرباين موقوفا بإسنادين ورجال أحدمها رجال الصحيح: "وقال اهليثمي
 (. 18/109)جممع الزوائد
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وأما من خرج من أهل اإلسالم مةن دار   ،و  التوب  من الذنب أخبار كثرية ليس ههنا موضعها
ها فهو   مشيئ  اهلل تعاىل إن شاء غفر له بفضله ذنوبه صغاَر ،وقد تلّوث بالذنوب واخلطايا ،الدنيا
أو شةفاع    ،وإن شاء عاقبه بعدله على ذنوبه مث أخرجه من عقوبته إىل جنته برمحتةه  ،هاوكباَر

  . شري ههنا إىل ما يقع به البيان بتوفيق اهلل تعاىلأنا ُنإاّل  و  ذلك أخبار كثرية ،الشافعني بإذنه
ديث وحة  ،(1)وحديث أنس بن مالك ،(2)وحديث أيب هريرة ،(1)فذكر حديث أيب ذر: قلت

 . (5)وحديث أيب سعيد اخلدري ،(4)جابر بن عبد اهلل

                                                 

باب أداء الةديون وقةال اهلل    - االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليسكتاب )أخرجه البخاري( 1)
ات إىل أهلها وإذا حكمتم بني الّناس أن حتكموا بالعدل إّن اهلل نعمةا  تعاىل إّن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمان
 (.991ح بعةد )-باب الترغيب   الصةدق  -كتاب )ومسلم( ح)-ايعظكم به إّن اهلل كان مسيعا بصري

 (. 18/109)السنن الكربى

عةن  كتاب الدعوات وقول اهلل تعاىل ادعوين أستجب لكم إّن الذين يسةتكربون  أخرجه البخاري  (2)
بةاب   -كتةاب  )، صحيح مسلم(ح)-باب لكل نيب دعوة مستجاب -عباديت سيدخلون جهنم داخرين 

 (. 18/198)السنن الكربى(. 190ح)-اختباء الّنيب  صلى اهلل عليه وسلم  دعوة الشفاع  ألمته

كتاب الدعوات وقول اهلل تعاىل ادعوين أستجب لكم إّن الذين يسةتكربون عةن   أخرجه البخاري  (1)
بةاب   -كتةاب  )، صحيح مسلم(ح)-باب لكل نيب دعوة مستجاب -ديت سيدخلون جهنم داخرين عبا

 (. 18/198)، السنن الكربى(288ح)-اختباء الّنيب  صلى اهلل عليه وسلم  دعوة الشفاع  ألمته

باب اختباء  -كتاب )، صحيح مسلم(ح)-باب صف  اجلن  والنار -كتاب الرقاق )أخرجه البخاري (4)
 (. 18/191)، السنن الكربى(191و281ح)-لى اهلل عليه وسلم  دعوة الشفاع  ألمتهالّنيب  ص

بةاب إثبةات    -كتةاب  )، ومسلم(ح)-باب صف  اجلن  والنار -كتاب الرقاق )أخرجه البخاري (5)
 (. 18/191)، واليهقي   السنن الكربى(104ح)-الشفاع  وإخراج املوحدين من النار
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قا هبا كان من أهل املروءة الهيت ههي   باب بيان مكارم األخال  ومعاليها اليت من كان متخلِّ
 . شرط يف قبول الشهادة على طريق االختصار

-لرمادي اثنا ، أبو سعيد بن األعرايبثنا ، أخربنا أبو حممد عبد اهلل بن يوسف األصبهاين -212
عن طلح  بن عبيد اهلل ( 1)عن أيب حازم (2)معمر، ابنا عبد الرزاقثنا ، (1)-يعإ أمحد بن منصور

 َياِلَعه إن اهلل كهر  حيهب مَ  : "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: قال( 4)بن كريز اخلزاعي
 (. 6)(5)"هااَفَسْفويكره َس ،األخال 

                                                 

 .  بو بكرالبغدادي الرماديأمحد بن منصور بن سيار أ (1)
  (.ق) (.هة265.)ثق  حافظ طعن فيه أبو داود ملذهبه   الوقف   القرآن

  (.1/41)التقريب
  .نزيل اليمن أبو عروة األزدي موالهم البصريمعمر بن راشد ( 2)

. أّن   روايته عن ثابت واألعمش وهشام بن عروة شيئا  وكذا فيما حّدث به بالبصرةإاّل  ثق  ثبت فاضل
 (. ع(.)هة154ت)

 (.  2/271)التقريب
 . موىل األسود بن سفيان سلم  بن دينار أبو حازم األعرج التَّمار املدين القاص (1)

  (.ع) (.تو    خالف  املنصور. )ثق  عابد
 (. 187-1/186)التقريب

  .أبو املطرف اخلزاعي -بفتح أوله-ريز طلح  بن عبيد اهلل بن َك( 4)
   (.م،د) .ثق 

  (.1/161)التقريب

 ُغبار من يطري ما وأصله ،واملكاِرم املعاِلى ضّد وهو شيءكّل  من والردىء احلقرُي األمُر: ْفسافالسَّ( 5)
 . أثري إذا والتراِب ُنِخل إذا الدقيق
  . مادة سفسف( 174-2/171)النهاي 

 (. 18/191)السنن الكربى (6)
                                                                                                                                       = 
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 . هذامرسل
 . (1)وكذلك رواه الثوري عن أيب حازم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي فإن طلح  بن عبيد اهلل مل يلق الّنيب صلى اهلل عليةه  اإلسناد رجاله ثقات غري أنه مرسل كما قال البيهق
 . وسلم

 (. 1/159)حتف  التحصيل
كلهم من ( 1/112)، واحلاكم(19ص)، وابن أيب الدنيا   مكارم األخالق(1/08)وأخرجه عبد الرزاق

 . طريق أيب حازم عن طلح  بن عبيد اهلل بن كريز عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم به مرسال 
 : تابع معمر   روايته عن أيب حازم به مرسال وقد 

 . سفيان الثوري كما عند احلاكم   املستدرك
 .  وخالد بن خداش كما عند ابن أيب الدينا   مكارم األخالق

 :  على أنه تابع أبا حازم   رويته عن طلح  مرسال سليمان بن سحيم رواه عنه
 (. 5/112)أبو خالد األمحر كما عند ابن أيب شيب  -1
، واخلرائطةي    (1/08)، والشاشي   مسنده(2/412)وحجاج بن أرطاة كما عند هناد   الزهد -2

 (. 2ص)مكارم األخالق
وقد خالف عبَد الرزاق   رويته هلذا احلديث عن معمر عن أيب حازم عن طلح  مرسال حممُد بةن ثةور   

اهلل عليه وسلم به موصوال وسيأيت خترجيه فرواه عن معمر عن أيب حازم عن سهل بن سعد عن الّنيب صلى 
 .     احلديث الذي بعد هذا

 (. 1/112)أخرجه احلاكم (1)
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احلسني أمحد بن عثمان بن حيةىي  أبو ، ابنا وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد -211
( 4)فضيل بن عيةاض ثنا ، (1)أمحد بن يونسثنا ، (2)عيسى بن عبد اهلل الطيالسيثنا ، (1)دمياأَل

رسول اهلل صةلى اهلل   قال: قال( 5)معمر عن أيب حازم عن سهل بن سعد عن عن حممد بن ثور
 (. 6)"َسْفَساَفهاويبغض  ،األخال  َياِلَعإن اهلل كر  حيب الكرم وَم: "عليه وسلم

                                                 

  "ميَداأَل"ويعرف بة ي ِشَطالَعهو  (1)

 . َدلُّويه أبو موسى البغدادي الطيالسي يلقب َزَغاث اهلل بن سنان بنعيسى بن عبد  (2)
 (. هة277ت. )وثقه الدارقطإ، والذهيب

ونزهةة  (. 2/618)، وتةةذكرة احلفةةاظ (12/619)، والسةةري(11/178)تةةاريخ بغةةداد 
 (.   142و1/265)اباأللب

، وقد ينسةب  أمحد بن عبد اهلل بن يونس بن عبد اهلل بن قيس أبو عبد اهلل التميمي الريبوعي الكو  (1)
 . إىل جده

  (.ع) (.هة227ت. )ثق  حافظ
  (.10-1/17)التقريب

 . املشهور أصله من خراسان وسكن مك  فضيل بن عياض بن مسعود أبو علي التميمي الزاهد (4)
  (.خ،م،د،ت،س) (.هة107ت. )ثق  عابد إمام 

  (.2/128)التقريب

 . له وألبيه صحب  ألنصاري اخلزرجي الساعديسهل بن سعد بن مالك بن خالد أبو العّباس ا( 5)
 (.  1/288)اإلصاب 

 (. 18/191)السنن الكربى (6)
 . إسناده صحيح

ع   ، وابن قان(2ص)، واخلرائطي   مكارم األخالق(19ص)وأخرجه ابن أيب الدنيا   مكارم األخالق
، (6/101)، والطةرباين   الكةبري  (0/111)و(2/255)، وأبو نعيم   احللي (1/269)معجم الصحاب 

، والقزويإ   التدوين   (6/248)، والبيهقي   الشعب(112-1/111)، واحلاكم(1/218)واألوسط
ل بةن  ، كلهم من طريق أمحد بن يونس عن فضي(111ص)، وابن نقط    التقييد(1/109)أخبار قزوين

 . عياض عن حممد بن ثور عن معمر عن أيب حازم عن سهل بن سعد به مرفوعا 
                                                                                                                                       = 



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 361 

 (. 1)وكذلك روي عن أيب غسان عن أيب حازم
أبو بكر حممد بةن  ثنا ، أبو سعيد بن األعرايب، ابنا أبو حممد بن يوسف األصبهاينأخربنا  -214

أخربين حممد بن عجالن عن ( 1)عبد العزيز بن حممدثنا ، سعيد بن منصورثنا ، (2)عبيد املروروذي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتابع معمر   روايته عن أيب حازم أبو غسان كما عند احلاكم بإسناد رجاله ثقات غةري حجةاج بةن    
، ووثقه احلاكم ومشةاه ابةن   "شيخ معروف: "سليمان القمري املصري فإنه متكلم فيه قال ابن أيب حامت

 ".   حديثه مناكري: "، وقال ابن يونس"منكر احلديث: "قال أبو زرع ، و"عدي
، (1/116)، وموضةح أوهةام اجلمةع والتفريةق    (2/214)، ولكامةل (1/162)اجلرح والتعةديل 

 (. 2/177)واللسان
وكال الطريقني املرسل  واملرفوع  إسنادمها صحيح، ولكن من أهل العلم من أعل الطريق املرفوع  بالطريق 

تفرد به أمحةد بةن   : "احلافظ الذهيب حيث قال   التلخيص بعدما أخرج احلاكم احلديث:   منهماملرسل
فذكره .. يونس عنه، وعلته أّن ابن املبارك رواه عن الثوري عن أيب حازم عن طلح  بن عبيد اهلل بن كريز

 ". محاد بن زيد وغريه
رفع من زيادة الثقات فيجب قبوله عنةده  ومنهم من مل يعل املرفوع باملرسل ومنهم احلاكم حيث جعل ال

وهذا حديث صحيُح اإلسنادين مجيعا  ومل خيرجاه، وحجاج بن قمري شيخ من أهل مصةر ثقة    : "فقال
ال يوهن  -أي الطريق املرسل –وهذا : "، مث قال"مأمون، ولعلهما أعرضا عن إخراجه بأن الثوري أعضله

 ". حديث سهل بن سعد ألهنا زيادة ثق  فيجب قبوهلا
 (1/111)أخرجه احلاكم( 1)
بفتح امليم، وضم الراء املشددة، وسكون الةواو،   –أبو بكر حممد بن عبيد بن أيب األسد املروروذي  (2)

 بالةذال -والةروذ  الّنار  هبا تقتدح البيض احلجارة املرو وذالرُّ وْرَمتليها ذال معجم  مكسورة نسب  إىل 
 عظةيم  هنر على وهي الشاهجان مرو من قريب  مدين  وهي النهر ومر فكأنه النهر بالفارسي  هو -املعجم 

 . -األخرى مرو إىل بالنسب  صغرية وهي بذلك مسيت فلهذا
 (. هة202ت. )وثقه اخلطيب
 (. 0/125)، توضيح املشتبه(5/112)، ومعجم البلدان(2/178)تاريخ بغداد

 .  د العزيز بن حممد بن عبيد أبو حممد الدراوردي اجلهإ موالهم املدينعب (1)
                                                                                                                                       = 
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: رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: قالعن أيب هريرة ( 2)عن أيب صاحل( 1)القعقاع بن حكيم
 (. 5)"مكارم األخال  (4)ألمت (1)[عثتُب]منا إ"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.  حديثةه عةن عبيةد اهلل العمةري منكةر      :صدوق كان حيّدث من كتب غريه فيخطىء قال النسائي
  (.ع) (.هة107أو6ت)

  .(1/474)التقريب
 . القعقاع بن حكيم الكناين املدين (1)

  (.4بخ،م،) .ثق 
 (. 2/114)التقريب

 . ذكوان أبو صاحل السمان الزيات املدين (2)
  (.ع) (.هة181ت. )ثق  ثبت وكان جيلب الزيت إىل الكوف  

  (.1/215)يبالتقر
 . بدون تاء" بعث"من ط، وص، ومصادر التخريج، و  األصل  (1)

 . مبيمني" ألمتم"هكذا   األصل و  ط، وص  (4)
 (. 18/191)السنن الكربى (5)

 . اإلسناد رجاله ثقات غري أّن فيه عنع  ابن عجالن وهو مدلس، ومل أقف له على تصريح بالسماع
، والبخاري   (2/101)، وأمحد(1/192)، وابن سعد(2/984)بالغا  واحلديث أخرجه مالك   املوطأ

، والطحةاوي   شةرح مشةكل    (21ص)، وابن أيب الدينا   مكارم األخالق(184ص)األدب املفرد
، والقضاعي   مسةند  (2/678)، واحلاكم(1-1ص)، واخلرائطي   مكارم األخالق(11/262)اآلثار

كلهم من طريق عبد العزيز الةدراوردي عةن   ( 24/111)تمهيد، وابن عبد الرب   ال(2/192)الشهاب
 . حممد بن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرة به

 واحلديث صّححه بعض أهل العلم منهم 
 . ، ووافقه الذهيب"هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه: "احلاكم فقال

طرق صحاح عن أيب هريرة وغريه عن الّنيب صلى اهلل عليةه   هذا احلديث متصل من: "وقال ابن عبد الرب
 ". وهذا حديث مدين صحيح..وسلم

 ". رواه أمحد، واخلرائطي   أول املكارم بسند صحيح: "وقال العجلوين
                                                                                                                                       = 
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 . كذا روي عن الدراوردي
أبو يعقوب إسحاق بن جابر ، ابنا أبو سعيد بن األعرايب، ابنا وأخربنا أبو حممد بن يوسف -215

 بن عجالن، حدثإ (1)بحيىي هو ابن أيوثنا ، (2)كم سعيد بن أيب مرميحّدث قراءة عليه( 1)القطان
: رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالأّن  القعقاع بن حكيم أخربه عن أيب صاحل عن أيب هريرةأّن 

 . (4)"قاُلأكمل املؤمنني إميانا أحسنهم ُخ"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وكذلك صّححه الشيخ األلباين
و  ( 184ص)، وحتقيق األدب املفةرد لأللبةاين  (1/244)، وكشف اخلفاء(114-24/111)التمهيد

 (.   45ح)الصحيح 
 . بن جابر القطان التجييب املصري إبراهيمأبو يعقوب إسحاق بن  (1)

 (. هة296ت". )خريا إاّل  ما علمت: "قال ابن يونس
 (.  186-22/185)تاريخ اإلسالم

 . حممد اجلمحي بالوالء املصريسعيد بن احلكم بن حممد بن سامل بن أيب مرمي أبو  (2)
  (.ع) (.هة224ت. )ثق  ثبت فقيه

  (.1/205)التقريب

عجم ، وكسر الفاء، والقاف، هةذه الّنسةب  إىل   بفتح الغني امل– حيىي بن أيوب أبو العّباس الغافقي (1)
 . املصري -..وغافق حصن باألندلس ..غافق

لةيس  ": ، وقال النسائي"ال حيتّج به": ، وقال أبو حامت"سيء احلفظ": ، وقال أمحد"صاحل": قال ابن معني
هةو  " :ل، وقد ذكره ابن عدي   كامله وقا"  بعض حديثه اضطراب": ، وقال الدارقطإ"القويبذلك 

  (.ع) (.هة160ت. )"صدوق رمبا أخطأ: "وقال احلافظ ."عندي صدوق
 . كما نص عليه احلافظ أنه صدوق رمبا أخطأ -واهلل أعلم–ولعل الصواب فيه 

، (1/52)، والعلةةل ومعرفةة  الرجةةال(216-7/214)، والكامةةل(187ص)الضةةعفاء للنسةةائي
  (.2/158)التقريب، و(7/168)، وامليزان(4/101)، ومعجم البلدان(1/198)واألنساب

 (. 18/192)السنن الكربى (4)
 . إسناده حسن

                                                                                                                                       = 
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  ".صاحل األخال  (  )بعثت ألمت: "وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: قال ابن عجالن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وعبةد اهلل    (2/415)، والةدارمي (2/527)، وأمحةد (5/218)واحلديث أخرجه ابن أيب شةيب  
، والبيهقةي    (1/41)، واحلةاكم (1/441)، واملروزي   تعظةيم قةدر الصةالة   (1/149)السن 

كلهم من طريق حممد بن عجالن عن القعقاع بةن  ( 170ص)، و  االعتقاد(6/218)و(1/68)الشعب
 . حكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرة به

كتاب السن  )وقد تابع أبو صاحل   رواي  هذا احلديث عن أيب هريرة أبو سلم  فقد أخرج حديثه أبو داود
صلى اهلل  كتاب الرضاع عن رسول اهلل)، والترمذي(4602ح)-باب الدليل على زيادة اإلميان ونقصانه–

، (5/218)، وابةن أيب شةيب   (1162ح)-باب ما جاء   حق املةرأة علةى زوجهةا   –عليه وسلم 
، وأبةو  (2/016)، واحلارث كما   بغي  الباحةث (2/592)، وهناد   الزهد(472و2/258)وأمحد
، (1/41)، واحلةاكم (2/227)، وابن حبان(1/441)، واملروزي   تعظيم قدر الصالة(18/111)يعلى

كلهم من طريق أيب سلم  عن أيب هريرة به، وعند كلهم زيةادة  ( 2/249)اعي   مسند الشهابوالقض
 . عند أيب داود وابن حبان واحلاكمإاّل  "وخياركم خياركم لنسائه"لفظ

 . وإسناد أيب داود حسن
 . وصّحح احلديث ابن حبان واحلاكم والترمذي وغريهم

 . مبيمني" ألمتم"هكذا   األصل و  ط، وص (1)
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أمحد ثنا ، (2)حممد بن أيوبابنا ، (1)أبو بكر بن إسحاق، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -216
( 5)أبو بكر اإلمساعيليابنا ، (4)ح وابنا أبو منصور أمحد بن علي الدامغاين مث البيهقي( 1)بن يونس

أبو بكر بن عيةاش  ثنا ، اهلل بن يونس أمحد بن عبدثنا ، (6)بن شريكإبراهيم أخربين أبو إسحاق 
 ( 0)عةن حممةد بةن عبةد الةرمحن بةن يزيةد       ( 7)يمةي َقعن احلسةن بةن عمةرو الفُ   

                                                 

 .  أمحد بن إسحاق الصبغي (1)
 .صاحب كتاب فضائل القرآن س أبو عبد اهلل البجلي الرازيْيَرحممد بن أيوب بن حيىي بن ُض (2)

 (. هة294ت. )يبوثقه ابن أيب حامت وأبو يعلى اخلليلي والذه
 (. 2/214)، والوا  بالوفيات(11/449)، والسري(7/190)اجلرح والتعديل

 . هو أمحد بن عبد اهلل بن يونس قد ينسب إىل جده (1)
 . ترمجته مل أقف على أبو منصور أمحد بن علي الدامغاين مث البيهقي (4)

صةاحب الصةحيح    الشافعي اجلرجاين بن إمساعيل بن العّباس اإلمساعيلي إبراهيمأبو بكر أمحد بن  (5)
 . وشيخ الشافعي 

ء وأجّلهم   الرياس  واملروءة والسخاء كان االمساعيلي واحد عصره وشيخ احملدثني والفقها": قال احلاكم
االمام احلافظ احلج  الفقيةه  : "، وقال الذهبيب"وعقالئهم   أيب بكر الفريقنيوال خالف بني العلماء من 

 . عن أربع وتسعني سن ( هة171ت". )اإلمام احلافظ الثبت: "، وقال"شيخ االسالم
 . ،(1/947)، وتذكرة احلفاظ(0-1/7)ي، وطبقات ابن السبك(16/292)، والسري(1/187)األنساب

  .أبو إسحاق األسدي الكو  نزيل بغداد بن شريك بن الفضل بن خالد بن خليد إبراهيم (6)
 (. هة181ت. )وثقه الدارقطإ

 (. 14/128)، والسري(6/182)تاريخ بغداد

 . احلسن بن عمرو الفقيمي الكو  (7)
 (. خ،د،س،ق(.)هة142.)ثبتثق  

  (.1/171)التقريب

 .  حممد بن عبد الرمحن بن يزيد بن قيس أبو جعفر النخعي الكو  (0)
 (. 4بخ،.)ثق 

  (.2/194)التقريب
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 ،(1)انليس املؤمن بالطعَّ: "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: قال( 2)عن عبد اهلل( 1)عن أبيه
 . (7)"(6)يءِذوال الَب ،(5)وال الفاحش ،(4)اناللعَّ وال

                                                 

  .عبد الرمحن بن يزيد بن قيس أبو بكر النخعي الكو  (1)
 (. ع.)(هة01ت. )ثق 

  (.1/466)التقريب
 . هو عبد اهلل بن مسعود (2)

 . فيه وعليه بالقول يطعن بالفتح والضم إذا عابه ومنه الطعن   النسبطعَّان فعَّال من َطَعن  (1)
 ،  (11/266)لسان العرب

والفاعةل لّعةان    ه فهو لعني و ملعونأو سبَّ ،طرده وأبعدهلَعَنه أي : لعَّان فاعل َلَعن َيْلَعن َلَعنا  يقال (4)
الذي يكثر لعن الّناس مبا يبعدهم من رمح  رهبم أّما صرحيا كأن يقول لعن  اهلل على فالن أو كناي  : ومعناه

 . كغضبه عليه أو أدخله النار
 (.   5/168)، وفيض القدير(2/544)ح املنرياملصبا

 ،القبيح من القةول والفعةل  : ، ومعىن الُفْحشش   كالمه وفعالهْحذو الُف: الفاِحش: قال ابن األثري (5)
 . ومجعها الفواحش

 (. 6/125)، ولسان العرب(1/415)النهاي 
  .وَبِذّيه يء اللسانِذالفحش   القول  وفالن َب: الَبَذاء باملدًء وَبَذا يْبُذو َبَذا :يقال (6)

 (. 41ص)، واملصباح املنري(1/111)النهاي 

 (. 18/191)السنن الكربى( 7)
األسناد األول صحيح، واإلسناد الثاين فيه شيخ البيهقي أبو منصور أمحد بن علي الدامغاين مل أقةف لةه   

 . لكن تابعه أبو عبد اهلل احلاكمعلى ترمج  وباقي رجاله ثقات، و
، وابةن أيب عاصةم     (116ص)، والبخةاري   األدب املفةرد  (1/416)وأخرجه اإلمةام أمحةد  

، والطةرباين    (1/421)، وابةن حبةان  (250و9/28)، وأبو يعلى(5/296)، والبزار(2/407)السن 
، (50-1/57)احلةاكم ، و(548-2/519)، واإلمساعيلي   املعجم   أسامي شيوخه(18/287)الكبري

، كلهم من طريق احلسن بن عمرو الفقيمي عن حممد بن عبد الرمحن عةن  (4/294)والبيهقي   الشعب
 . أبيه عن عبد اهلل بن مسعود به

                                                                                                                                       = 
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 . (1)صلى اهلل عليه وسلم مثلهالّنيب  وروي عن علقم  عن عبد اهلل عن
حممد بن عبد امللك ثنا ، أبو سعيد بن األعرايب، ابنا أخربنا أبو حممد بن يوسف األصبهاين -217

أّن  (1)عن مكحول عن أيب ثعلب  اخلشةإ  داود بن أيب هند، ابنا يزيد بن هارونثنا ، (2)الدقيقي
وإن  ،وأقربكم مين أحاسهنكم أخالقها   ،إن أحبكم إيّل: "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

  (4)وناُرَثهههْركم أخالقههها الثَّسهههاوئوأبعهههدكم مهههين م  ،أبغضهههكم إيّل
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النخعي وإسناده حسن فيةه   إبراهيموقد تابع عبد الرمحن بن يزيد   روايته عن عبد اهلل علقم  رواه عنه 
 حممد بن سابق وهو صدوق، 

ما قول احلاكم صحيح على شرط الشيخني وسكت عنه الذهيب فليس كما قال فإن احلديث صةحيح  وأ
فقط ال على شرط أي أحٍد منهما؛ فإن حممد بن عبد الرمحن بن يزيد مل خيرج له الشيخان، وكذلك أبو 

 .بكر بن عياش أخرج له البخاري دون مسلم

، (1977ح-بةاب مةا جةاء   اللعنة     -كتةاب الةرب والصةل    )هذه الرواي  أخرجها الترمذي( 1)
، (4/118)، والبةزار (6/162)، وابن أيب شيب (122ص)، والبخاري   األدب املفرد(1/484)وأمحد

 (.  1/57)، واحلاكم(2/225)، والطرباين   األوسط(1/154)، والشاشي   املسند(9/258)وأبو يعلى

بفتح الدال املهمل ، والياء الساكن  آخر – قيحممد بن عبد امللك بن مروان أبو جعفر الواسطي الدقي (2)
 .  -..احلروف بني القافني، هذه الّنسب  إىل الدقيق وبيعه وطحنه

 (. د،ق(.)هة266ت. )صدوق
  (.2/196)التقريب، و(2/217)األنساب

بضم اخلاء، وفتح الشني املعجمتني، و  آخرها النون، هذه الّنسب  إىل قبيل  وقري ، – أبو ثعلب  اخلََُشإ( 1)
رضي اهلل عنه صحايب  -..ومترمجنا خشإ قبيل .. فأما القبيل  فهي بطن من قضاع  وهو حشني بن النمر

 . مشهور بكنيته، واختلف   امسه
 (. 7/50)واإلصاب ، (2/162)، واألنساب(4/1610)االستيعاب

املكثةار   الكةالم، واملةراد    : مجع الثَّْرَثار، يقال رجل َثرٌّ وَثْرثاٌر متشدِّق كثري الكالم، والثرثةار  (4)
 .بالثرثارون هنا هم الذين يكثرون من الكالم تكلّفا  وخروجا عن احلق

                                                                                                                                       = 
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 . (1)"( 2)قونه ْيَفاملَت( 1)قوندَِّشاملَت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  4/182)سان العرب، ول(1/289)، والنهاي (1/187)غريب احلديث البن سالم
 . وهو جانب الفم، واملتشدق هو الذي يلوي شدقه للَتَفصُّح: مجع امُلَتَشدِّق وهو مأخوذ من الشِّدق (1)

أراد  :وقيل ،فهم املتَوسِّعون   الكالم من غري احِتَياط واحتراز: املراد بالثرثارين املتشدقني: قال ابن األثري
 .يلوي شدقه هبم وعليهم اساملستهزئ بالن باملتشدق

 (.   171-18/172)، ولسان العرب(2/451)النهاي 
  .الذي يتوسع   كالمه ويفهق به فمه: االمتالء، فمعىن امُلَتَفْيِهق: أصل الَفْهق :قال األصمعي (2)

 ،   (1/186)غريب احلديث البن سالم

 (. 18/191)السنن الكربى( 1)
إسناده ضعيف؛ لالنقطاع فإن مكحوال  مل يلق أبا ثعلب  اخلشإ كما نص على ذلك احلافظ   التهةذيب،  

 . وهو مع ذلك مدلس مل يصرح بالسماع
 (.  12/52)و(18/250)، وهتذيب التهذيب(115-114ص)، وحتف  التحصيل(205ص)جامع التحصيل

، وابةن  (2/591)، وهنةاد   الزهةد  (5/218)، وابةن أيب شةيب   (4/191)واحلديث أخرجه أمحد
، (1195ح)، والبغوي   شةرح السةن   (22/221)، والطرباين   الكبري(12/160)و(2/211)حبان

كلهم من طريق  داود بن أيب هند عن مكحول عن أيب ثعلبة   ( 6/214)و(4/258)والبيهقي   الشعب
 . اخلشإ به

 ..". ابن حبان من حديث أيب ثعلب  وألمحد والطرباين وصّححه: "قال احلافظ   الفتح
 ". وراته أمحد ورواة رواة الصحيح: "وقال املندري

 (. 18/450)، وفتح الباري(1/277)الترغيب والترهيب
باب ما جةاء  –كتاب الرب والصل  )واحلديث صحيح فإنه له شاهدا  عن جابر بإسناد حسن عند الترمذي

 (. 4/61)لبغدادي   تارخيه، وأخرجه اخلطيب ا(2810ح)-  معايل األخالق
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ثنا ، (2)حممد بن حيىيثنا ، (1)الفحامإبراهيم أبو بكر حممد بن ، ابنا أخربنا أبو طاهر الفقيه -210
 ، (4)الةةةةرباء بةةةةن عبةةةةد اهلل القةةةةاّصثنةةةةا ، (1)أبةةةةو نعةةةةيم

أال "لم صةلى اهلل عليةه وسة   الّنيب  عن أيب هريرة رفعه إىل( 5)عبد اهلل بن شقيق العقيليحدثإ 
                                                 

 . بن الفضل الفحام إبراهيمأبو بكر حممد بن ( 1)
أبو بكر الفحام  حّدث عن حممد بن حيىي الذهلي حّدث عنه أبو يعلي محزة بةن عبةد    إبراهيمحممد بن 

 . العزيز املهليب
 (. 4/478)تكمل  اإلكمال

 . مد بن حيىي بن عبد اهلل بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي النيسابوريحم (2)
  (.4خ،) (.هة250ت. )ثق  حافظ جليل

  (.2/226)التقريب

واسم دكني عمرو بن محاد بن زهري التيمي موالهم األحول املالئي  أبو نعيم الفضل بن دكني الكو  (1)
تضم امليم، هذه الّنسب  إىل املالء واملالءة وهو املرط الذي تتستر به املرأة وإذا خرجت، وظإ أّن هةذه  –

 . مشهور بكنيته - ..الّنسب  إىل بيعه
  (.ع) (.هة219أو210ت. )ثق  ثبت
 (.2/116)التقريب، و(4/108)األنساب

بفتح الغني، املعجم ، والنون، وكسر الواو، هةذه الّنسةب  إىل   – الرباء بن عبد اهلل بن يزيد الَغَنوي( 4)
يقصد بذلك أّن بعضةهم  )البصري ورمبا نسب إىل جده، وقيل مها اثنا ن، -..وهو غإ بن يعصر" َغِنَي"

قالوا أنه هو نفسه الرباء بن يزيد اهلمداين، ولكن الصواب أهنما اثنان الغنوي ضعيف، واهلمداين ثق  كما 
 (. أشار لذلك ابن حبان وغريه

  (.بخ) .ضعيف
 (. 184-1/181)، والتقريب(1/411)، واألنساب(1/190)اتروحني

ضم العني املهمل ، وفتح القاف، وسكون الياء املنقوط  بةاثنتني مةن   ب– ليْيَقعبد اهلل بن شقيق الُع (5)
 .  بصري -...بن كعب" ُعقيل"حتتها، هذه الّنسب  إىل 

  (.4بخ،م،) (.هة180ت. )ثق  فيه نصب
  (.488-1/199)التقريب، و(157-1/156)األنساب
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هم ُناِسه َحأال أنبهئكم خبيهاركم أَ    املَتَفْيه قون املَتَشدِّقون الثَّْرَثاُرونأخربكم بشرار هذه األمة 
 . (1)"أخالقا
، أبو بكر القطانابنا قاال أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو حممد عبد اهلل بن يوسف األصبهاين  -219
 ( 1)عبةد اهلل بةن سةعيد بةن أيب هنةد     ، ابنا عبد الرزاقثنا ، (2)أمحد بن يوسف السلميثنا 

إن اهلل يهبغض كهل   : "رسول اهلل صلى اهلل عليةه وسةلم   قال: قالعن أيب هريرة ( 4)عن أبيه
                                                 

 (. 18/194)السنن الكربى( 1)
 . ده ضعيف؛ فيه الرباء بن عبد اهلل بن يزيد الغنوي وهو ضعيفإسنا

، وابةةن عةةدي   (441ص)، والبخةةاري   األدب املفةةرد(2/169)واحلةةديث أخرجةةه أمحةةد
كلهم من طريق الرباء بن عبد اهلل ( 6/211)و(4/251)والبيهقي   الشعب( 4/160)و(2/49)الكامل

 . القاص عن عبد اهلل بن شقيق عن أيب هريرة به
 . ومداره على الرباء بن عبد اهلل وقد تقدم أنه ضعيف

 . ويشهد له ما قبله

 . أمحد بن يوسف بن خالد أبو احلسن األزدي السلمي النيسابوري املعروف حبمدان (2)
 (. د،س،ق(.)هة264ت. )حافظ ثق 
  (.1/44)التقريب

 . عبد اهلل بن سعيد بن أيب هند أبو بكر الفزاري موالهم املدين (1)
وثقه ابن سعد، وابن املديإ، وأمحد، وابن معني، والعجلي، ويعقوب بن سفيان، وأبةو داود، والةذهيب   

صدوق رمبةا  : "، وقال احلافظ"ال بأس به: "حامت، ووّهنه أبو زرع ، وقال النسائيوغريهم، وضعفه أبو 
 (. ع(.)تو    بضع وأربعني بعد املائ . )"وهم

، وتةاريخ ابةن معةني رواية      (5/78)، واجلرح والتعةديل (162ص)طبقات ابن سعد القسم املتمم
  (.1/197)التقريب، و(5/218)، وهتذيب التهذيب(1/74)الدروي

 . سعيد بن أيب هند الفزاري موالهم (4)
هةة وقيةل   116ت) ".مل يلق أبا موسى وال أبا هريةرة : "وقال أبو حامت .رسل عن أيب موسىأثق ، 
 (. ع(.)بعدها

 (.1/290)التقريب، و(129ص)، وحتف  التحصيل(105ص)جامع التحصيل
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ة بالليل محار بالنهار عامل بالهدنيا جاههل   يَفيف األسوا  ج  (1)ابَخَس (2)اظوََّج (1)ريَظْعَج
 (. 4)"باآلخرة

                                                 

 . هو الفظ الغليظ املتكّبر، وقيل هو الذي ينتفخ مبا ليس عنده: رّياجَلْعَظ( 1)
 (.  4/142)، ولسان العرب(1/276)النهاي 

القصري البطني، وقيل الكثري من اللحم املختةال    : اجَلُموع امَلُنوع الذي مجع ومنع، وقيل: اجَلوَّاظ( 2)
 . مشيته

 (. 1/116)، والنهاي (1/256)غريب احلديث البن قتيب 

 . سَخاب من السََّخب ويقال الصََّخب بالصاد واألصل السني ومعناه الصِّياح واختالط األصوات( 1)
 (.  1/107)، واملغرب   ترتيب املعرب(1/478)الفائق   غريب احلديث

 (. 18/194)السنن الكربى( 4)
 . يب هند وأيب هريرة فإنه مل يلقه كما قاله أبو حامتإسناده ضعيف؛ لالنقطاع بني سعيد بن أ

 (. 129ص)، وحتف  التحصيل(105ص)جامع التحصيل
من طريقه عن أمحد بن يوسف السلمي عن عبد الرزاق عن عبةد  ( 1/271)واحلديث أخرجه ابن حبان

 .  اهلل بن سعيد بن أيب هند عن أبيه عن أيب هريرة به
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عبد اهلل بن حممد بن احلسن بةن  ، ابنا حممد بن احلسني العلوي (1)[احلسن]أخربنا أبو  -228 
عمرو بن ، حدثإ (5)سعد بن سعيد األنصاريثنا ، (4)حماضرثنا ، (1)أبو األزهرثنا ، (2)الشرقي

                                                 

 . ل أبو احلسنيمن مصادر الترمج  و  األص( 1)
 . أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن احلسن بن الشرقي أخو أبو حامد الشرقي( 2)

وكان  ،إىل أن مات فنقموا عليه ذلك قال ومل يدع الشرب الطبوكان أوحد وقته   علم ": قال احلاكم
مساعاته صحيح  من مثل الذهلي وطبقته، ولكةن  ": ، وقال الذهيب" يرى هلم السماع منه لذلكال أخوه

 ". تلكموا فيه إلدمانه شرب املسكر
 (. 4/107)، وامليزان(48-15/19)، والسري(1/121)األنساب

 (. 51ح)هو أمحد بن األزهر، صدوق تقدم    (1)
 -يم، وفتح الواو، وتشديد الراء املكسورة، بعدها مهمل بضم امل-بن امُلَورِّع  -ضاد معجم -حماضر ( 4)

 . أبو املوّرع الكو 
ال جّدا  مل يكن كان مغّف": ، وقال أمحد بن حنبل"ليس باملتني": ، وقال أبو حامت"صدوق": قال أبو زرع 

 منكةرا  ومل أر   رواياته حديثا : "وقال ابن عدي ،"بأس ليس به": ، وقال النسائي"من أصحاب احلديث
صدوق له : "، وقال احلافظ"وله   صحيح مسلم حديث واحد: " قال الذهيب ،"فاذكره إذا روى عنه ثق 

  (.خت،م،د،س) (.هة286ت". )أوهام
 (.  2/210)، والتقريب(6/27)، وامليزان(6/441)الكامل

 . ألنصاري أخو حيىيسعد بن سعيد بن قيس بن عمرو ا( 5)
، وقةال ابةن   "ثق  قليل احلديث": ،  وقال ابن سعد"ليس بالقوي": ضعفه أمحد بن حنبل، وقال النسائي

، وقةال  "وال أرى بأسا مبقدار ما يرويةه  ،ولسعد بن سعيد أحاديث صاحل  تقرب من االستقام ": عدي
  .(4خت،م،(.)هة141ت". )صدوق سيء احلفظ: "احلافظ

-1/177)، وامليةزان (1/152)، والكامةل (51ص)، والضعفاء للنسائي(1/511)العلل ومعرف  الرجال
  (.1/208)التقريب، و(170
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مهه  حرَّ اًلْهَس نًايِّمن كان لينا َه": صلى اهلل عليه وسلم قالالّنيب  عن أيب هريرة عن( 1)أيب عمرو
 (. 2)"اهلل على النار

                                                 

 ( 18/261)موىل املطلب، انظر هتذيب الكمال (1)
 (. 18/194)السنن الكربى (2)

 : إسناده ضعيف، فيه علتان
صدوق سةيء  : "د بن قيس وهو خمتلف فيه كما مّر، ولعل الصواب فيه ما قاله احلافظفيه سعد بن سعي

 ". احلفظ
 .  االنقطاع بني عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب وبني أيب هريرة

من طريقه عن سعد بن سعيد عن عمرو بن أيب عمرو عن أيب هريةرة  ( 2/596)وأخرجه هناد   الزهد
 . به

من طريقه عن سعد بن سعيد عةن  ( 6/271)ن طريقه البيهقي   الشعبوم( 1/215)وأخرجه احلاكم
 . عمرو بن أيب عمرو عن املطلب عن أيب هريرة به

ولكنه إسناد ال يصّح وفيه ثالث علةل أيضةا    . بزيادة املطلب موىل عمرو   اإلسناد بينه وبني أيب هريرة
االنقطاع بني املطلب بن عبةد اهلل  : وثانيهافيه سهل بن عمار وهو ضعيف جّدا  فقد اهتم بالكذب، : أّوهلا

عنعن  املطلب بن عبد اهلل فإنه مدلس كثري التدليس قاله احلافظ   : وثالثها. وأيب هريرة فإنه مل يسمع منه
 . التقريب
 (.  201ص)، وجامع التحصيل(2/259)، والتقريب(1/121)، واللسان(115-1/114)امليزان

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه، ووافقه : ه للحديثومع ذلك قال احلاكم عقب إخراج
الدهيب، ولكن األمر ليس كذلك كما بينته آنفا  فإن سهل بن عّمار واملطلب بن عبد اهلل مل خيةرج هلمةا   

 . مسلم شيئا 
من طريقه عن جويرب بن سعيد عن حممد بن ( 6/271)وللحديث طريق اخرى أخرجه البيهقي   الشعب

يا رسةول اهلل  : أيب صاحل احلنفي عن أيب هريرة أّن رجال سأل الّنيب صلى اهلل عليه وسلم فقالواسع عن 
 ". كل هني لني قريب سهل: "من أهل اجلن  فقال

 .   إسناده جويرب بن سعيد وهو ضعيف جداًّ
 (. 1/119)التقريب

                                                                                                                                       = 
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 (. 1)رواه سهل بن عمار عن حماضر فقال فيه عن املطلب عن أيب هريرة
 . (2)مسعود رواه الترمذي   اجلامعله شاهد من حديث عبد اهلل بن  :قلت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صور عن وهةب بةن   من طريقه عن مجهور بن من( 6/10)وله طريق أخرى أخرجه الطرباين   األوسط
حيرم على الّنار كّل : "حكيم األزدي عن حممد بن ِسريين عن أيب هريرة عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم قال

 ". هني لني سهل قريب
 ". وهب بن حكيم تفرد به مجهور بن منصورإاّل  مل يرو هذا عن حممد بن سرين: "وقال الطرباين

ال يكةاد  ": ، وقال الذهيب"هول بالنقل ال يتابع على حديثهجم: "و  إسناده وهب بن حكيم قال العقيلي
 . ، وهو قد تفرد به هنا"يعرف

 ، (7/146)، وامليزان(4/121)ضعفاء العقيلي
كتاب صةف  القيامة  والرقةاق والةورع     )وللحديث شاهد قوي عن عبد اهلل بن مسعود عند الترمذي

، والبيهقةي    (2/215)بةن حبةان  ، وا(0/471)، وأيب يعلى(2/596)، وهناد   الزهد(2400ح
، كلهم من طريق عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن موسى بن عقب  عن عبد اهلل (6/271)الشعب

أال أخربكم مبن حيرم على الّنار أو : "بن عمرو األودي عن ابن مسعود عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم بلفظ
 ". مبن حترم عليه النار؛ على كّل قريب هني سهل

وبةاقي رجالةه   . مقبول: و  إسناده عبد اهلل بن عمرو األودي ذكره ابن حبان   الثقات وقال احلافظ
 ثقات، 
 (. 1/412)، والتقريب(5/55)الثقات

 ". حديث حسن غريب: "وقال الترمذي عقبه

وقد تقدم الكالم عليه   ختريج ( 6/271)ومن طريقه البيهقي   الشعب( 1/215)أخرجه احلاكم (1)
 . احلديث

وكذلك أخرجه غريه ممن تقدم ذكرهم ( 2400كتاب صف  القيام  والرقاق والورع ح)عند الترمذي (2)
 .  عند ختريج احلديث
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( 2)سعدويهثنا ، (1)ابن أيب قماشثنا ، أمحد بن عبيد، ابنا أخربنا علي بن أمحد بن عبدان -221
الّنيب  عن أم سلم  زوج( 5)عن ابن ألم سلم  املخزومي( 4)عن إمساعيل بن رافع( 1)عن أيب عقيل

أول ما هناين عنهه ريب عهز   : "عليه وسلم قال رسول اهلل صلى اهلل :صلى اهلل عليه وسلم قالت
 . (7)"جالالرِّ( 6)وشرب اخلمر ملالحاة ،وعهد إيّل بعد عبادة األوثان ،وجل

                                                 

 . أبو بكر الواسطي يعرف بابن أىب قماش السكن حممد بن عيسى بن (1)
 (. هة207ت) .وثقه اخلطيب
 (.  21/202)، وتاريخ اإلسالم (481-2/488)تاريخ بغداد

 . سعيد بن سليمان أبو عثمان الضيب الواسطي، نزيل بغداد، البزاز، لقبه سعُدويه( 2)
 (. ع(.)هة225ت. )ثق  حافظ
 (. 1/298)التقريب

 . -باملوحدة مصغرا -  ّيَهصاحب ُب املدين -بالفتح-قيل حيىي بن املتوكل أبو َع (1)
 (. مق،د(.)هة167ت. )ضعيف
  (.2/164)التقريب

 . املدين نزيل البصرةأبو رافع إمساعيل بن رافع بن عومير األنصاري  (4)
 (.  بخ،ت،ق(.)هة158تو    حدود. )ضعيف احلفظ

ربيب الّنيب صلى اهلل عليه وسلم، رضي اهلل عنه صةحايب   عمر بن أيب سلم  بن عبد األسد املخزومي (5)
 (. ع.)على الصحيح( هة01ت. )الّنيب صلى اهلل عليه وسلم صغري أّمه أم سلم  زوج

     (. 4/592)، واإلصاب (1/1159)االستيعاب

 . الَحاُه ِلَحاًء وُمالحاة  أي نازعه وتالَحوا تنازعوا: يقال( 6)
 (. 240ص)، واملصباح املنري(4/241)النهاي 

 (. 18/194)السنن الكربى( 7)
 . ه ضعيف؛ فيه أبو عقيل حيىي بن املتوكل وشيخه إمساعيل بن رافع ضعيفانإسناد

، (21/258)، والطةرباين   الكةبري  (7/267)، وابن أيب شةيب  (1/116)واحلديث أخرجه ابن راهويه
كلهم من طريق حيىي بن املتوكل عن إمساعيل بن رافع عن ابن أم سلم  عن ( 6/142)والبيهقي   الشعب

 . أم سلم  به
                                                                                                                                       = 
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( 1)منصور أمحد بن علي الدامغاينأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي بنيسابور وأبو  -222
بن إمساعيل أبو عمةران  إبراهيم إسحاق بن ثنا ، أبو أمحد عبد اهلل بن عدي احلافظثنا قاال ببيهق 
، (4)بكر بن بْشر السلميثنا ، (1)العسقالين حممد بن أيب السريثنا ، بغزة سن  ثالمثائ ( 2)الغزي

 ا عند عمر بةن عبةد  كنَّ: قال( 6)بن قرة املزينعن إياس بن معاوي  ( 5)عبد احلميد بن سوارثنا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من طريقه عن حيىي بن املتوكل عن إمساعيل بن مسلم عن الزهري ( 21/261)وأخرجه الطرباين   الكبري
 . عن أيب سلم  عن أم سلم  به

 . وإسناده ضعيف أيضا 
رواه الطرباين وفيه حيىي بن املتوكل وهو ضعيف عند اجلمهور، ونقل عن ابن معني توثيقةه  : "قال اهليثمي

 ". ليس بشيء   رواي  وقال   أخرى
 (.  5/51)جممع الزوائد

 . أبو منصور أمحد بن علي الدامغاين مل أقف على ترمجته (1)

 . بن إمساعيل أبو عمران الغزي إبراهيمإسحاق بن ( 2)
 ". ضعفه الدارقطإ، وأورد له   الغرائب حديثا  واحدا  وقال هذا غري حمفوظ: "حلافظقال ا

 (. 1/144)اللسان
 . حممد بن املتوكل بن عبد الرمحن أبو عبد اهلل اهلامشي موالهم العسقالين املعروف بابن أيب السري (1)

  (.د) .(هة210ت. )"عارف له أوهام كثرية" :وزاد ابن حجر" صدوق: "قال احلافظان الذهيب وابن حجر
 (.2/211)، والتقريب(2/620)املغإ

 .بكر بن بشر السلمي الترمذي العسقالين( 4)
 . جمهول: والذهيبقال أبو حامت 

 (. 2/50)، وامليزان(2/102)اجلرح والتعديل

 . عبد احلميد بن سوار( 5)
 ". جمهول: "، وقال أبو حامت"ليس بشيء: "ضعفه أبو زرع  واهليثمي، وقال حيي

 (. 1/197)، واللسان(1/169)، واملغإ(4/251)، وامليزان(6/11)اجلرح والتعديل
 . إياس بن معاوي  بن قرة بن إياس أبو وائل  املزين البصري القاضي املشهور بالذكاء( 6)

 (. هة122ت. )ثق 
                                                                                                                                       = 
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، حدثإ بل هو الدين كله فقال إياس: احلياء من اإلميان فقال عمرالعزيز فُذكر عنده احلياء فقال 
2)رةعن جدي ُق( 1)أيب

ا عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فذكر عنده احلياء فقةالوا  كنَّ: قال (
مث قال  "بل هو الدين كله: "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلماحلياء من الدين؟ ف: يا رسول اهلل

 ،القلب ّيسان ال َعّي الّلَع (4)ّيوالَع (3)افَفحلياء والَعإن ا: "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وما يزدن يف اآلخرة أكثر مما  ،وينقصن من الدنيا ،وإهنن يزدن يف اآلخرة ،والعمل من اإلميان

ه مث فأمرين عمر بن عبد العزيز فأمليتها عليه مث كتبها خبطِّ: قال إياس بن معاوي ". يزدن يف الدنيا
 . (6)ما وضعها إعجابا  هبا( 5)هالعصر وإهنا لفي كمِّى بنا الظهر وصّل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/97)التقريب

 . معاوي  بن قرة بن إياس بن هالل أبو إياس املزين البصري (1)
  (.ع) (.هة111ت. )ثق  عامل
 (. 2/267)التقريب

 . رضي اهلل عنه صحايب قرة بن إياس بن هالل أبو معاوي  املزين( 2)
 (. 5/411)، واإلصاب (1/1208)االستيعاب

 . م والسؤاِل من الناسالَعَفاف مأخوذ من َعفَّ يِعّف ِعفَّ  وعفافا  والعفاف هو الكّف عن احلرا( 1)
 (. 9/251)، ولسان العرب(1/264)النهاي 

واملراد به عي : العّي من َعِيَي َيْعَيا على وزن رضي يرضى وهو ضد البيان ومعناه هنا كما قال املناوي( 4)
 . اللسان عن الكالم عند عي الفقه أي الفهم   الدين والعلم، أي السكون عن الكالم

 (. 1/280)، وفيض القدير(115-15/111)سان العربل
 . الُكمُّ من الثوب مدخل اليد وخمرُجها واجلمع أْكمام( 5)

 (.  12/526)لسان العرب

 ( 18/194)السنن الكربى( 6)
 . إسناده ضعيف فيه عبد احلميد بن سوار وهو ضعيف وتلميذه بكر بن بشر السلمي جمهول

                                                                                                                                       = 
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بن العّباس  ثنا، هو األصمالعّباس  أبوثنا قاال أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ وأبو بكر القاضي  -221
1)يونس بن حممد املؤدبثنا ، حممد الدوري

مسلم بن خالد الزجني عن العةالء بةن عبةد    ثنا ، (
 ( 2)الرمحن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (10ص)، وابن أيب الدنيا   مكةارم األخةالق  (1/111)لفسوي   املعرف  والتاريخواحلديث أخرجه ا
كلهم من طريق بكر بن بشر عةن  ( 115-6/114)، والبيهقي   الشعب(19/29)والطرباين   الكبري

 . عبد احلميد بن سوار عن إياس بن معاوي  عن أبيه عن جده به
ن أيب أسام  عن أيب غفار املثىن بن سعيد الطائي عن عن احلسني بن منصور ع( 1/119)وأخرجه الدارمي

عون بن عبد اهلل عن فالن من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فعرفه عمر بن عبد العزيةز أنةه   
 . حّدثه عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم به

بعةض الصةحاب     أّن رواي  ابن عون عن الصحاب  فيها كالم بعضهم يثبته عنإاّل  وإسناده رجاله ثقات
 . وجهال  الصحايب ال يضر. وبعضهم ينفيه عن كّل الصحاب  كما حكى ذلك املزي   هتذيب الكمال

 (. 249ص)، وجامع التحصيل(22/451)هتذيب الكمال
 . عن معمر عن قرة عن عون بن عبد اهلل به موقوفا عليه من قوله مل يرفعه( 11/142)ورواه عبد الرزاق
 . وإسناده صحيح

عن يزيد بن هارون عن املسعودي عن عون بن ( 7/218)ه أيضا  موقوفا  على ابن عون ابن أيب شيب وروا
 . عبد اهلل

و  إسناده املسعودي وهو عبد الرمحن بن عبد اهلل وهو صدوق اختلط ورواي  يزيد بن هارون عنه بعةد  
 . االختالط

 (.    200ص)الكواكب النريات

 . حممد البغدادي املؤدبيونس بن حممد بن مسلم أبو ( 1)
  (.ع) (.هة287ت. )ثق  ثبت
  (.2/196)التقريب

لةراء، و  آخرهةا   بضم احلاء املهمل ، وفتح ا– ل احلرقيْبالعالء بن عبد الرمحن بن يعقوب أبو ِش (2)
 . املدين -بكسر املعجم  وسكون املوحدة- -..وهي قبيل  من مهدان" حرق "قاف، هذه الّنسب  إىل 

  (.4ز،م،)(.و  بضع وثالثني ومائ ت. )"رمبا وهم" :، وزاد ابن حجر"صدوق: "قال احلافظان الذهيب وابن حجر
                                                                                                                                       = 
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ومروءتهه   ،كرم املرء دينه: "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالأّن  هريرةعن أيب ( 1)عن أبيه
 . (2)"لقهوحسبه ُخ ،عقله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.2/99)ريبالتق، و(2/448)، واملغإ(5/126)، وامليزان(2/40)األنساب
 . عبد الرمحن بن يعقوب اجلهإ املدين موىل احلرق  (1)

  (.4ز،م،) .ثق 
  (.1/466)التقريب

 ( 18/195)السنن الكربى( 2)
 (. 115ح)  إسناده مسلم بن خالد وهو خمتلف فيه كما مّر الكالم فيه  

، وابةن أيب الةدنيا     (415ص)، وابن اجلعد كما   اجلعديات(2/165)ه اإلمام أمحدواحلديث أخرج
، والبةزار كمةا   كشةف    (19ص)، واخلرائطةي   مكةارم األخةالق   (17ص)مكارم األخالق

، (1/181)، والةدارقطإ (2/211)، وابن حبةان (6/111)، وابن عدي   الكامل(1687ح)األستار
كلهم من طريق مسلم بن خالد ( 4/168)، و  الشعب(7/116)سننوالبيهقي   ال( 1/212)واحلاكم

 .  الزجني عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة به
وتعقبه الةذهيب  ". هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه وله شاهد: "قال احلاكم عقب خترجيه

 ". سلمضعيف، وما خّرج له م -يعإ بن خالد الزجني–بل مسلم : "فقال
 : واحلديث روي من طرق أخرى عن أيب هريرة منها

عن حممد بن املثىن ( 1/197)، ومن طريقه القضاعي   مسند الشهاب(11/111)ما أخرجه أبو يعلى  -
: عن معدي بن سليمان أبو سليمان صاحب الطعام عن ابن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة بةه ولفظةه  

حسبه دينه واجلنب واجلرأة غرائز يضعها اهلل عز وجةل حيةث شةاء    كرم املؤمن تقواه ومروءته عقله و"
وعند القضاعي دون قوله ". فاجلبان يفر من أبيه وأمه واجلريء يقاتل عما ال يبايل أن ال يؤوب به إىل أهله

 . إىل آخره.." فاجلبان"

إاّل  صدوق" :وفيه حممد بن عجالن قال عنه احلافظ. وإسناده ضعيف؛ فيه معدي بن سليمان وهو ضعيف
 . وهذا احلديث عن أيب هريرة" أنه اختلطت عليه أحاديث أيب هريرة

 (. 288-2/199)و(2/269)التقريب
                                                                                                                                       = 
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 . (1)هذا يعرف مبسلم بن خالد الزجني وقد روي من وجهني آخرين ضعيفني عن أيب هريرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال ثنا أبو سعيد إمساعيل بن أمحد بن أمحد، ثنا حممد بن حسني بن مكرم ( 1/212)ما أخرجه احلاكم -
ملقربي عن جده عن أيب هريرة عن الّنيب بالبصرة، ثنا أمحد بن املقدام عن عبد اهلل بن سعيد بن أيب سعيد ا

 . صلى اهلل عليه وسلم به
 . و  إسناده عبد اهلل بن سعيد بن أيب سعيد املقربي أبو عباد وهو متروك

 (. 1/197)التقريب
قال ثنا حممد بن احلسن، ثنا حممد بن خلف، ثنا رواد نةا أبةو   ( 7/5)ما أخرجه الطرباين   األوسط -

كرم املؤمن "عن حممد بن عجالن عن خالد بن اللجالج عن أيب هريرة به ولفظه غسان حممد بن مطرف 
 " تقواه ومروءته عقله وحسبه خلقه

و  إسناده رواد بن اجلراح قال عنه احلافظ صدوق اختلط بآخره فترك و  حديثه عن الثوري ضةعف  
 . وفيه أيضا  خالد بن اللجالج ويقال له حصني بن اللجالج وهو جمهول. شديد

 (. 1/102)و(1/240)التقريب
قال حدثنا عبد اهلل بن حممد بن سلم حدثنا هشام بن عمةار  ( 4/126)ما أخرجه ابن عدي   الكامل -

 . حدثنا حيىي بن محزة حدثنا عبد اهلل بن زياد أخربين العالء عن أبيه عن أيب هريرة به
بو عبد الرمحن املدين وهو متةروك، اهتمةه   و  إسناده عبد اهلل بن زياد بن سليمان بن مسعان املخزومي أ

 . بالكذب أبو داود وغريه
 (. 1/194)التقريب

( 75ص)، اخلطيب   الكفاية  (2/177)وللحديث شاهد من حديث مسرة رضي اهلل عنه أخرجه احلاكم
 عن الّنيب صلى اهلل عليهسالم بن أيب مطيع عن قتادة عن احلسن عن مسرة رضي اهلل عنه كالمها من طريق 

 " احلسب املال والكرم التقوى" وسلم ولفظه
 . ، ووافقه الذهيب"هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه: "قال احلاكم عقبه

و  مساع احلسن عن مسرة كالم طويل مبّسط   كتب املصطلح؛ مث إّن فيه عنعن  قتادة عن احلسن وهةو  
 . مدلس مل أقف له فيه على تصريح بالسماع

 .  شاهد آخر موقوف على عمر سيأيت خترجيه بعد هذا احلديث مباشرةوللحديث 
 . ذكرهتما عند ختريج احلديث( 1)
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حممد العّباس  أبوثنا قاال ( 1)و صادق حممد بن أمحد العطارأخربنا أبو عبد اهلل احلافظ وأب -224
شعب  عةن عبةد اهلل بةن أيب    ثنا ، (1)موسى بن داودثنا ، (2)حممد بن إسحاقثنا ، بن يعقوب

ر بن اخلطاب رضي يقول مسعت عم( 5)قال مسعت الشعيب يقول مسعت زياد بن حدير( 4)السفر
 (. 6)"وأصله عقله ،خلقهومروءته  ،حسب املرء دنيه": اهلل عنه يقول

                                                 

أبو صادق حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن شاذان النيسابوري الصيدالين الشافعي األديب العطار ( 1)
 . "ابن العطار"يعرف بة 
 (. هة415ت". )الشيخ الفقيه اإلمام األديب املسند": ، وقال الذهيب"دين ثق  مشهور: "قال احلاكم

 (. 17/481)، والسري(24ص)املنتخب من السياق

 (. 15/451)هو الصاغاين، انظر السري( 2)

 . نزل بغداد مث ويل قضاء طرسوس موسى بن داود أبو عبد اهلل الضيب الطرسوسي (1)
: وثقه ابن منري، وابن سعد، وابن عمار، والعجلي، والذهيب، وذكره ابن حبان   الثقات، وقال أبو حةامت 

   (.م،د،س،ق) (.هة217ت. )"صدوق فقيه زاهد له أوهام: "، وقال احلافظ"  حديثه اضطراب"
، (2/181)، ومعرف  الثقات(7/451)، والثقات(0/141)، واجلرح والتعديل(7/145)طبقات ابن سعد
  (.2/207)التقريب، و(2/181)، والكاشف(18/116)، والسري(29/57)وهتذيب الكمال

 . الثوري اهلمداين الكو  -بفتح الفاء-ر عبد اهلل بن أيب السَف (4)
  (.خ،م،د،س،ق) (.مات   خالف  مروان.)ثق 

  (.1/197)التقريب

الكو  أخو زيةد بةن   أبو املغرية ويقال أبو عبد الرمحن األسدي  -مبهمل  مصغرا- رْيَدزياد بن ُح (5)
 . حدير

  (.د) .ثق  عابد
  (.1/268)التقريب

 ( 18/195)السنن الكربى( 6)
 . إسناده صحيح، كما قاله البيهقي

                                                                                                                                       = 
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 . هذا املوقوف إسناده صحيح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،كرم املؤمن تقةواه : "قال عن حيىي بن سعيد أّن عمر بن اخلطاب قال( 2/461)وأخرجه مالك   املوطأ
 ،عن أبيةه وأمةه   فاجلبان يفّر ،واجلرأة واجلنب غرائز يضعها اهلل حيث شاء ،ومروءته خلقه ،ودينه حسبه

 ".  والشهيد من احتسب نفسه على اهلل ،والقتل حتف من احلتوف ،حلها ال يؤوب به إىل رواجلريء يقاتل عّم
 . وإسناده ضعيف لالنقطاع بني حيىي بن سعيد األنصاري وعمر بن اخلطاب فإنه مل يلقه

قال : قال ثنا ابن منري، ثنا إمساعيل عن الشعيب قال( 5/212)وأخرجه ابن أيب شيب  من طريقني إحدامها  
 . ومروءته خلقه وأصله عقله عمر حسب الّرجل دينه

 . وإسناده ضعيف لالنقطاع بني الشعيب وعمر فإنه مل يسمع منه
 (. 284ص)، وجامع التحصيل(14/18)هتذيب الكمال

كالمها من طريق زكريا عن عامر بةه مبثةل   ( 4/168)، وأخرجه البيهقي   الشعب(5/66)والثاني   
 . الّلفظ األول

 .    الطريق األوىل وإسناده ضعيف للعل  املذكورة
 (. 11ص)، وتعريف أهل التقديس(02ص)التبيني ألمساء املدلسني

كلهم من طريةق أيب  ( 9/178)، والبيهقي(1/184)، والدارقطإ(4/1201)وأخرجه سعيد بن منصور
 . قال عمر وذكروه بألفاظ خمتلف : إسحاق عن حسان بن فائد العبسي قال

، وذكره ابن حبان   الثقات، وأما أبةو  "شيخ: "قال عنه أبو حامت و  إسنادهم حّسان بن فائد العبسي
أّن مساع أيب األحوص عنه كان قبل االختالط وقد وقع التصريح بسةماعه  إاّل  إسحاق فقد اختلط بآخره

 . عمن فوقه كما نص على ذلك احلافظ
 ..". ن حسانوإسناده قوي، وقد وقع التصريح بسماع أيب إسحاق له م: "قال احلافظ   الفتح

 ".  ورواه البيهقي موقوفا  على عمر وصّحح إسناده ولعله أشبه: "وقال املنذري
 (. 152ص)، والكواكب النريات(0/252)، وفتح الباري(1/272)الترغيب والترهيب
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( 1)أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي مسعت أبا منصور حممد بن القاسم بن عبةد الةرمحن   -225
: قةول يقول مسعت الربيع بن سليمان يقول مسعت الشافعي ي( 2)بن حممودإبراهيم يقول مسعت 

 (. 1)"والنسك ،والتواضع ،والسخاء ،املروءة أربع  أركان حسن اخللق"

                                                 

أبو منصور حممد بن القاسم بن عبد الرمحن بن قاسم بن منصور الَعَتكي النيسابوري ويعرف أيضةا   ( 1)
 . نسب  إىل بيع الصبغ بالصبغي

 (. هة146ت". )كان شيخا متيّقظا فهما صدوقا  جيد القراءة صحيح األصول: "أثىن عليه احلاكم وقال
 (.  15/529)السري

 (. 299ت. )وكان يعرف بالقطان شيخ املالكي  زة أبو إسحاق النيسابوريبن حممود بن مح إبراهيم( 2)
 (.  228-7/210)، وتاريخ ابن عساكر(14/79)، والسري(6/195)اإلكمال البن ماكوال

 ( 18/195)السنن  الكربى( 1)
بةن حممةود    إبراهيمالرمحن السلمي فإنه خمتلف فيه، كما مّر، و اإلسناد رجاله كلهم ثقات غري أبا عبد

 . النيسابوري فإنإ مل أقف فيه على جرح وال تعديل
 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن للبيهقي
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، احلسن بةن سةفيان  ثنا قال ( 1)أبو بكر بن داود الزاهد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -226
معاوي  سةأل  أّن  (4) غندر عن شعب  عن حبيب التميمي ثنا، (1)بن مصعب (2)[جعتنامل]حدثإ 

  (. 5)"والعَف  ،احلرَف ": ؟ قالعبد القيس ما تعدون املروءة فيكمرجال من 

                                                 

 . النيسابوري الزاهد بن جعفر أبو بكر حممد بن داود بن سليمان (1)
 (. هة142ت. )وثقه الدارقطإ، واخلطيب

 ، (1/981)، وتذكرة احلفاظ(15/428)، والسري(5/265)تاريخ بغداد

 . بتقدمي التاء على النون" املتنجع"من ط، وص، و  األصل ( 2)

 . مل أقف على ترمجتهاملنتجع بن مصعب العبدي ( 1)
 . والد اهلرماس حبيب التميمي العْنربي( 4)

 (. ت،د،ق. )جمهول
 (. 1/154)، والتقريب(1/112)اجلرح والتعديل

 ( 18/195)السنن الكربى( 5)
وروايته عن معاوي  منقطع  كما قاله ابن أيب حامت، وفيه . إسناده ضعيف، فيه حبيب التميمي وهو جمهول

 . ملنتجع بن مصعب مل أقف له على ترمج أيضا ا
 (. 1/112)اجلرح والتعديل

قال أخربنا أبو القاسم العلوي أنا رشأ بن نظيف أنا ( 24/117)واألثر أخرجه ابن عساكر   تايخ دمشق
سةئل  : أبو حممد املصري أنبأ أمحد بن مروان نا أمحد بن علي املقرئ نا األصمعي قال مسعت أيب يقةول 

 . العف  واحلرف : يس ما املروءة؟ قالاألحنف بن ق
اهتمه الدارقطإ ": وإسناده ضعيف جدا ؛ فيه أمحد بن مروان الدينوري املالكي صاحب اتالس  قال الذهيب

كةان ثقة    ": ، وقال مسلم    الصل "صّرح الدارقطإ بأّنه يضع احلديث": ، وقال احلافظ"ومشاه غريه
 .  "كثري احلديث

 . األصمعي قريب بن أصمع وهو منكر احلديث قاله األزديوفيه أيضا  والد 
 ،  (4/471)و(1/189)، واللسان(5/471)و(1/182)امليزان

 ،  ) (وأخرجه   تاريخ اإلسالم
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وإْصةالح     ،العفةاف   الةدين  ": قةال  وروينا عن أيب سوار قال قيل ملعاوي  ما املروءة ؟
 (. 1)"املعيش 
يقول مسعت أبا عبد اهلل حممد بن ( 2)وأخربنا أبو عبد اهلل احلافظ مسعت أبا بكر بن املؤمل -227

( 5)سأل األحنف بن قيس( 4)يزيد بن معاوي أّن  يقول قرأت   بعض الكتب( 1)يعقوب الفارسي
 :     مث أطرق األحنف ساع  وقال ،التقى واالحتمالاملروءة " :فقال األحنف ؟عن املروءة

                                                 

( 482-65/481)، وابن عسةاكر   تةاريخ دمشةق   (171-0/178)أخرجه أبو نعيم   احللي ( 1)
قدم على معاوي  فذكره، وأخرجةه ابةن عةدي       كالمها من طريق ابن ا ملبارك عمن أخربه أّن وفدا 

 . فذكره.. من طريقه عن أيب سوار قال قيل ملعاوي  بن أيب سفيان ما املروءة( 1/451)الكامل
بني عبد اهلل بن سوار ومعاوي  فإنه مل يلقه؛ ألّنةه     فيه انقطاعوإسانيدهم ضعاف؛ أّما إسناد ابن عدي ف

ادا أيب نعيم وابن عساكر منقطعان أيضا  بني عبد اهلل بن املبةارك وبةني   الطبق  التاسع  عند احلافظ، وإسن
 .  معاوي  فإنه مل يلقه؛ ألّنه   الطبق  الثامن  عند احلافظ

بفةتح املةيم، والسةني    – أبو بكر حممد بن املؤمل بن احلسن بن عيسى بن ماسرجس املاسرجسي( 2)
املهمل ، وسكون الواو، وكسر اجليم، و  آخرها سني أخرى، هذه الّنسب  إىل ماسرجس وهو اسم جلةد  

 . -..أيب علي احلسن بن عيسى بن ماسرجس النيسابوري املاسرجسي من أهل نيسابور
اإلمةام رئةيس   ": ، وقال الذهيب"..أحد وجوه خرسان وأحسنهم بيانا  وأفصحهم لسانا : "قال السمعاين

 (. هة158ت". )نيسابوري
 (. 16/21)، والسري(212-4/211)األنساب

 . مل أقف على ترمجته( 1)
 . يزيد بن معاوي  بن أيب سفيان أبو خالد األموي( 4)

، ومثله "مقدوح   عدالته، وليس بأهل أن يروى عنه": ، وقال الذهيب"ال ينبغي أن يروى عنه": قال أمحد
  (.مد(. (.)هة64ت. )قال احلافظ

 (. 2/108)، والتقريب(7/262)امليزان
 . األحنف بن قيس بن معاوي  أبو حبر التميمي( 5)

 (. هة71وقيل67ت. )وثقه ابن سعد
 (. 4/06)، السري(7/91)الطبقات الكربى
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 قاه واحتمالهما خري أخالق الفىت إاّل ُت       ْهاُلَموإذا مجيل الوجه مل يأت اجلميل فما َج     
 . (2)ال قلت وافق املعىن تفسرياه: قال األحنف( 1)أحسنت يا أبا حبر وافق اليم زبرا: يدفقال يز
علةي  ، ابنا (5)أبو أمحد الفراءثنا ، (4)أبو عثمان البصريثنا ، (1)أخربنا أبو حممد املؤملي -220

6)بن عثام
)  

 

                                                 

 . بالياء، ومل أعرف معناها( زيرا)  السنن( 1)
 ( 18/195)السنن الكربى( 2)

 : إسناده ضعيف فيه علتان
 . الكالم على يزيد بن معاوي  وقد تقدم أنه ليس أهل ألن يروى عنه -1
 . إن اإلسناد منقطع -2

 .  من طريق البيهقي به( 110-24/117)واألثر أخرجه ابن عساكر   تاريخ دمشق
 . أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل بن احلسن بن عيسى املؤملي املاسرجسي( 1)

 (. هة487ت". )علم والعدال الثق  العدل من بيت ال: "قال احلاكم
 (.  108ص)املنتخب من السياق

 . أبو عثمان عمرو بن عبد اهلل البصري مث النيسابوري( 4)
 . أّن الذهيب ذكره   املقتىن   سرد الكىنإاّل  مل أقف له على ترمج 
 (. 1/191)املقتىن   سرد الكىن

 . أبو أمحد الفراء حممد بن عبد الوهاب بن حبيب بن مهران العبدي النيسابوري (5)
 (. س(.)هة272.)ثق  عارف

  (.2/196)التقريب
 . نزيل نيسابور امري الكو بن علي الع -مبهمل  مفتوح ، ومثلث  مشددة-علي بن َعَثام  (6)

 (. م،س(.)هة220.)ثق  فاضل
  (.2/47)التقريب
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واملروءة الصرب  ، والشباب الصح ،الدنيا العافي ": (2)سلم بن قتيب  قال: قال( 1)عن األصمعي
 . (4)(1)"فوصف املداراة ؟قال فسألت ما الصرب على الرجال ،على الرجال

                                                 

بفةتح األلةف،   – عبد امللك بن ُقَريب بن عبد امللك بن علي بن أصمع أبو سعيد الباهلي األصمعي (1)
وسكون الصاد املهمل ، وفتح امليم، والعني  املهمل    آخره، هذه الّنسب  إىل اجَلّد وهو اإلمام املشهور أبو 

 . البصري  -..سعيد عبد امللك بن قريب
 (. مق،د،ت(.)هة116.)صدوق سنِّي

 (. 1/401)، والتقريب(1/121)األنساب

 . لباهلي والد أمري خراسانسلم بن قتيب  ا (2)
 (.متييز) (.هة149ت. )صدوق واله املنصور البصرة

  (.1/185)التقريب

(1 ) 
 ( 18/195)السنن الكربى( 4)

رف األثر رجاله ثقات غري األصمعي وسلم بن قتيب  فإهنما صدوقان، وفيه أيضا  أبو عثمان البصري مل أعة 
 . حاله

( 22/154)بنفس اإلسناد، وأخرجه ابن عساكر   تاريخ دمشق( 6/156)وأخرجه البيهقي   الشعب
 . من طريقني أخريني عن سلم بن قتيب  به

 . و  إسناده من مل أعرفهم
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ف بةن  رَِّشة ُمثنا ، (1)إمساعيل بن حممد الصفار، ابنا أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد
قلت إلياس بن معاوية  مةا   : قال (4)سفيان بن حسنيثنا ، (1)سحاق بن حممدإثنا ، (2)سعيد

  .(5)"وأما حيث ال تعرف فاللباس ،أما   بلدك وحيث تعرف التقوى": قال املروءة؟
 
 
 
 
 
 

                                                 

  .صاحب املربد إمساعيل بن حممد بن إمساعيل بن صاحل بن عبد الرمحن أبو على الصفار النحوي (1)
 (. هة141ت. )وثقه الدارقطإ

 (.  15/448)والسري( 6/182)تاريخ بغداد
  .موىل سعيد بن العاص ف بن سعيد أبو زيد الواسطيرَِّشُم (2)

 (. هة266ت". )كان ثق : "قال اخلطيب
 (.  11/224)تاريخ بغداد

 . إسحاق بن حممد بن عبد اهلل بن حيىي بن احلارث بن راشد املعروف بالناقد( 1)
 (.  217ص)تاريخ واسط

 . سفيان بن حسني بن حسن أبو حممد أو أبو احلسن الواسطي( 4)
 (. 4خت،م(.)تو    أول خالف  الرشيد. )ثق    غري الزهري باتفاقهم

 (. 1/181.)التقريب

 ( 18/195)السنن الكربى( 5)
تارخيه ومل عند أسلم الواسطي   إاّل  اإلسناد رجاله ثقات غري إسحاق بن حممد فإنإ مل أقف على ترمجته

 . يذكر فيه جرحا  وال تعديال
 .  عن مشرف بن سعيد به(. 217ص)وأخرجه أسلم الواسطي   تاريخ واسط
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 . مل جتز شهادتهه غري مستتر به باب من كان متكشف الكذب مظهَر
أمحد بةن  ثنا ، إمساعيل بن حممد الصفار، ابنا أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد -229

عائش  رضي اهلل عنها أّن  معمر عن أيوب عن ابن أيب مليك ، ابنا عبد الرزاقثنا ، منصور الرمادي
الّرجل  ولقد كان ،ذبق أبغض إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من الكُلما كان ُخ: قالت

يعلم أنه قد حّتى  فما يزال يف نفسه عليه ،بةْذيكذب عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الَك
  .  (1)أحدث منها توبة

                                                 

 ( 18/196)السنن الكربى( 1)
 . إسناده صحيح

كتاب الرب والصل  عن رسول اهلل صلى اهلل عليةه  )، ومن طريقه الترمذي(11/150)وأخرجه عبد الرزاق
، (1/654)، وإسحاق بن راهوي (1/152)، أمحد(1971ح)-والكذب باب ما جاء   الصدق–وسلم 

كلهم من طريق معمر عن أيوب عن ابن أيب مليك  ( 4/280)، والبيهقي   الشعب(11/44)وابن حبان
 . به

كالمها من طريق ابن وهب عن حممةد  ( 16/256)، وابن عبد الرب   التمهيد(4/118)وأخرجه احلاكم
 . ين عن حممد بن ِسريين عن عائش  بنحوهبن مسلم  عن أيوب السختيا

وقال البيهقي عن هذا الطريةق    . وإسناده منقطع فإن ابن ِسريين مل يسمع من عائش  كما قاله أبو حامت
 ". وروي من وجه آخر عن أيوب عن ابن ِسريين عن عائش  وال يصّح: "الشعب

 (. 264ص)جامع التحصيل
كالمها مةن  ( 4/51)يب الشيخ   طبقات احملديثني بأصبهان، وأ(6/298)وأخرجه ابن عدي   الكامل

 . طريق محاد بن يزيد عن أيوب عن بن أيب مليك  عن عائش  بنحوه
روى عةن  : "، وقال احلاكم"يضع احلديث: "و  إسنادمها حممد بن عبد الرمحن بن غزاون قال الدارقطإ

 ". بن سعد أحاديث موضوع  إبراهيممالك و
 . ،(5/251)، واللسان(210ص)الكشف احلثيث
                                                                                                                                       = 
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حةدثنا  ف ،عن عبد الرزاق هذا احلديث عن ابن أيب مليك  أو غريه كان   نسختنا :قال أبو بكر
 . عن ابن أيب مليك  ومل يذكر أو غريه: عبد الرزاق بغري شك فقال

 . وله شاهد عن ابن أيب مليك : قال الشيخ
أبو ثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا قاال وأبو بكر القاضي  ،أخربناه أبو عبد اهلل احلافظ -218

 ، (2)حممةةةةود بةةةةن خالةةةةد ، حةةةةدثإ (1)  الدمشةةةةقيزرعةةةة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وابةن أيب الةدنيا   مكةارم    (2/487)وأخرجه عبد اهلل ابن اإلمام أمحد   العلل ومعرف  الرجةال 
بن ميسرة عةن   إبراهيمعن روح بن القاسم عن  إبراهيمكالمها من طريق إمساعيل بن ( 51ص)األخالق
 . عائش  به

 . وإسناده صحيح
 . بن ميسرة به إبراهيممن طريق أخرى عن ( 51ص)ارم األخالقوأخرجه ابن أيب الدنيا أيضا    مك

 . و  إسناده نصر بن طريف أبو جزي القصاب الباهلي متروك متهم بوضع احلديث
 (. 6/151)، واللسان(266ص)الكشف احلثيث

له   هذا احلديث   النسخ املوجودة اليت وقفت عليها للترمذي؛ ولكن فيه نظر؛ ألن املزي مل يغزه : تنبيه
 . التحف ، وذكره اهليثمي   اتمع، فهذا يدّل على أنه ليس عند الترمذي   النسخ اليت وقفوا هم عليها

 (.  1/142)جممع الزوائد
بفتح النةون، وسةكون الصةاد    – ريعبد الرمحن بن عمرو بن عبد اهلل بن صفوان النْصأبو زرع   (1)

 . الدمشقي -...املهمل ، و  آخرها راء مهمل ، هذه الّنسب  إىل بإ َنْصر بن معاوي 
 (. د(.)هة201ت . )ثق  حافظ مصنف

  (.1/450)التقريب، و(4/421)األنساب

 . حممود بن خالد بن أيب خالد أبو علي السلمي الدمشقي (2)
 (. د،س،ق(.)هة247ت.  )ثق 

  (.2/248)التقريب



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 391 

أيوب السختياين عن عبد اهلل بن أيب مليك  عن عائش  ثنا ، (2)[حممد بن مسلم]ثنا ، (1)مروانثنا 
وما  ما كان شيء أبغض إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من الكذب: رضي اهلل عنها قالت

يعهرف منهه   حّتى  ب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أحد كذبا فرجع إليه ما كانجرَّ
  . (1)توبة

من كتاب املستدرك عن األصم عن ابن عبد احلكم عن ابةن   وأخرجه شيخنا فيما مل ميِل -211
عةن عائشة  رضةي اهلل    بن ِسريين لسختياين عن حممد وهب عن حممد بن مسلم عن أيوب ا

 . (4)عنها

                                                 

بالطائني املهملتني املفتوحتني بينهما األلف، – الطاطري يمروان بن حممد بن حسان األسدي الدمشق (1)
 . -.وهذه الّنسب  إليها" طاَطري"يبيع الكرابيس والثباب البيض  و  آخرها الراء، ويقال مبصر ودمشق ملن

 (. 4مق،(.)هة218ت. )ثق 
 (. 2/246)، والتقريب(1/242)األنساب

من ط، وص، ومصادر التخريج، و  األصل مسلم بن حممد وسيذكره البيهقي على الصواب وكتب  (2)
 .   رمزين على الكلمتني مل أمتكن من قراءهتما

 ( 18/196)الكربى السنن( 1)
إسناده ضعيف لالنقطاع، فإن ابن ِسريين مل يسمع من عائش  كما قاله أبو حامت، وفيه أيضا  حممةد بةن   
مسلم الطائفي وهو خمتلف فيه كما مّر ضعفه أمحد ووثقه ابن معني وأبو داود ويعقةوب بةن سةفيان    

 .  وغريهم
، وهتةةذيب (264ص)ل، وجةةامع التحصةةي(6/116)، وامليةةزان(26/412)هتةةذيب الكمةةال

 (.2/216)، والتقريب(9/191)التهذيب
 . واحلديث تقدم خترجيه

 ( 18/196)السنن الكربى (4)
إسناده ضعيف؛ لالنقطاع بني ابن ِسريين وعائش  كما تقدم، وفيه أيضا  حممد بن مسلم وقد تقةدم أنةه   

 .  خمتلف فيه ضعفه أمحد ووثقه غريه
                                                                                                                                       = 
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عبد ثنا ، أمحد بن منصورثنا ، إمساعيل بن حممد الصفار، ابنا أخربنا أبو احلسني بن بشران -212
صلى اهلل عليه وسلم أبطل شهادة رجل يف الّنيب أّن  (1)معمر عن موسى بن أيب شيب ، ابنا الرزاق
  كذا   كتايب موسى بن أيب شيب  وقد . (2)هباَذبة َككْذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كالمها من طريق ابن وهب عن حممةد  ( 16/256)   التمهيد، وابن عبد الرب(4/118)وأخرجه احلاكم
 . بن مسلم  عن أيوب السختياين عن حممد بن ِسريين عن عائش  بنحوه

 . ، ووافقه الذهيب"صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: "قال احلاكم عقبه
  (. 229ح)واحلديث تقدم خترجيه  

 . املديإ  بن كعب بن مالك األنصاريبن عمرو بن عبد اهللموسى بن شيب  أو ابن أيب شيب   (1)
سألت أيب عن موسى بن أيب شيب  فقال يروي عنه ": ، قال عبداهلل بن أمحد"صاحل احلديث": قال أبو حامت
 (. مد".)جمهول: "، وقال احلافظ"معمر مناكري

 (. 2/200)، والتقريب(6/544)، وامليزان(0/146)، واجلرح والتعديل(1/116)العلل ومعرف  الرجال

 ( 18/196)السنن الكربى( 2)
 :   إسناده علل

 .  اإلرسال فإن موسى بن شيب  مل يدرك الّنيب صلى اهلل عليه وسلم -1
 .. فيه موسى بن شيب  أو ابن أيب شيب  وهو خمتلف فيه كما مّر -2

 . كر أمحد أن رواي  معمر عنه فيه مناكري وهذه منهاذ -1

 (. 128ص)، وحتف  التحصيل(200ص)جامع التحصيل
، وابن عبد الةرب    (4/162)، ومن طريقه العقيلي   الضعفاء(11/159)واحلديث أخرجه عبد الرزاق

 . ، عن معمر عن موسى بن شيب  به(1/60)التمهيد
كالمها من طريق عبد ( 18/196)، والبيهقي   السنن(54ص)خالقوأخرجه ابن أيب الدنيا   مكارم األ

 . اهلل بن املبارك عن معمر عن موسى بن شيب  به
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نعةيم بةن   ثنةا  ، (1)محزة الكاتبثنا ، أبو أمحد بن عدي، ابنا د املاليإْعأخربنا أبو َس -211
جرح عليه وسلم  رسول اهلل صلى اهللأّن  ابن املبارك عن معمر عن موسى بن شيب ثنا ، (2)محاد

 . (1)كْذبة َكَذهباشهادة رجل يف 
  .(4)وهو مرسلأصّح  وهذا
حممد بن عبةد  ثنا ، أبو عبد اهلل بن يعقوب، ابنا أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي -214

مسعةت  ( 6)إمساعيل هو ابن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم، ابنا (5)جعفر بن عون، ابنا الوهاب

                                                 

 . اجلرجاين مث البغداديمحزة بن حممد بن عيسى بن محزة أبو علي الكاتب  (1)
 (. هة182ت. )بوثقه اخلطي

 (. 151-14/158)، والسري(0/108)تاريخ بغداد
 . نعيم بن محاد بن معاوي  بن احلارث أبو عبد اهلل اخلزاعي املروزي (2)

، وقةال  "حمله الصةدق ": بو حامتوقال أضعفه النسائي، وثقه أمحد، والعجلي، وابن معني   رواي  له، 
ما أظّنةه يضةع، وقةال    : "، وقال عن رميه بالوضع"خمتلف فيه": قال الذهيب ،"كثري الوهم": الدارقطإ

 (. خ،مق،د،ت،ق(.)هة220ت. )صدوق خيطئ كثريا فقيه عارف بالفرائض: احلافظ
 (. 2/189)، والتقريب(2/788)، واملغإ(2/124)، والكاشف(0/464)اجلرح والتعديل

 ( 18/196)السنن الكربى( 1)
 :  إسناده علتان

 .  اإلرسال فإن موسى بن شيب  مل يدرك الّنيب صلى اهلل عليه وسلم -1

 .  فيه موسى بن شيب  أو ابن أيب شيب  وهو خمتلف فيه كما مّر -2

 (. 128ص)، وحتف  التحصيل(200ص)جامع التحصيل

 (. 211ح)واحلديث تقدم خترجيه   رقم
صد بقوله وهذا أصّح أي   اخلالف الواقع   اسم أيب موسى ففي الرواي  األوىل بن أيب ولعله يق (4)

  . شيب  و  الثاني  ابن شيب  فرجح صّح  كونه ابن شيب 

  (. 68ح)صدوق تقدم   ( 5)

 . قيس بن أيب حازم أبو عبد اهلل البجلي الكو  (6)
                                                                                                                                       = 
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هذا موقوف وهو . (1) "إياكم والكذب فإن الكذب جمانب لإلميان": أبا بكر رضي اهلل عنه يقول
 .  وي مرفوعاالصحيح وقد ُر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ثق  خمضرم ويقال له رؤي ، وهو الذي يقال إّنه اجتمع له أن يروي عن العشرة، وقد جاوز املائ  وتغةري 
  (.ع) (.تو  بعد التسعني أو قبلها)

 (. 174ص)، والكواكب النريات(115-2/114)التقريب

 ( 18/196)السنن الكربى (1)
 . إسناده حسن

، (5/216)، وابن أيب شيب (255ص)مبارك كما   الزهد، وابن (1/5)واألثر صحيح فقد أخرجه أمحد
، وابةن أيب الةدنيا   مكةارم    (2/612)، وهنةاد   الزهةد  (121-122ص)والعدين   اإلميةان 

، والضةياء    (4/286)، والبيهقي   الشعب(1/612)، وعبد اهلل بن أمحد   السن (47ص)االخالق
حازم عن أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه موقوفا ، كلهم من طريق قيس بن أيب ( 146-1/144)املختارة

 . بألفاظ خمتلف  بعدها أطول من بعد
كالمها من طريةق  ( 4/286)، والبيهقي   الشعب(524-1/521)ورواه أبو الشيخ   تاريخ أصبهان

 . إمساعيل بن خالد عن قيس بن أيب حازم عن أيب بكر به مرفوعا 
وفيه عند البيهقي أسيد . مرو بن ثابت بن أيب املقدام وهو ضعيفوإسنادمها ضعيف فيه عند أيب الشيخ ع

بن زيد بن َنجيح اجلّمال وهو ضعيف أيضا  وهلذا قال البيهقي عقبه هذا إسناد ضعيف والصةحيح أنةه   
 .  موقوف
 (. 1/00)و(2/72)التقريب

: يب بكر كّل مةن واحلديث كما مّر اختلف   رفعه ووقفه، رواه موقوفا  عن قيس عن بن أيب حازم عن أ
أبةو إسةحاق    -2بيان بن بشر كما عند العدين   اإلميان، وابن أيب الدنيا   مكارم األخةالق،   -1

 إمساعيل بن أيب خالد واختلف عليه فيه،  -1السبيعي كما عند عبد اهلل بن أمحد   السن ، 
شةعب  بةن   / عند أمحد، بزهري بن معاوي  كما / أ: فرواه عنه عن قيس موقوفا  األكثر واألحفظ منهم

علي بن عاصم، ويعلى بن عبيد كمةا عنةد البيهقةي      / احلجاج كما عند الضياء   املختارة، جة
وسفيان كما عند العدين   اإلميان، وابةن  / جعفر بن عون كما عند البيهقي   السنن، هة/ الشعب، د
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يوسف بن ثنا ، احلسن بن حممد بن إسحاق، ابنا يأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقر -215
عن مصةعب بةن   ( 2)شعب  عن سلم  بن كهيلثنا ، (1)عمرو بن مرزوقثنا ، يعقوب القاضي

 . (6)"اخليان  والكذبغري  (5)املسلم يطبع على كل الطبيع ": قال( 4)عن أبيه( 1)سعد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املرزبان بن مسعود الكندي كلهم عنةد   /مروان بن معاوي  الفزاري، ز/ أيب الدنيا   مكارم األخالق، و
 ووكيع كما عند ابن أيب شيب ، وهناد   الزهد، / وابن املبارك كما   الزهد، ط/ العدين   اإلميان، ح

/ جعفر بن زياد األمحر كمةا عنةد البيهقةي   الشةعب، ب    / وخالف هؤالء من الرواة عن إمساعيل أ
وعبد امللك بن أيب غني  أشةار لةه   / الشيخ األصبهاين، جة وعمروبن ثابت بن أيب املقدام كما عند أيب

 . الدارقطإ   العلل ثالثتهم عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس عن أيب بكر به مرفوعا 
 . وقد رجح الوقف الدارقطإ والبيهقي

  (. 1/250)العلل للدارقطإ

 .  عمرو بن مرزوق أبو عثمان الباهلي البصري (1)
  (.خ،د) (.هة224ت. )ثق  فاضل له أوهام

 (. 2/04)التقريب

 . سلم  بن كهيل بن احلصني أبو حيىي احلضرمي الكو  (2)
  (.ع) .ثق 

  (.1/180)التقريب

 . رة الزهري املدينمصعب بن سعد بن أيب وقاص أبو زرا( 1)
   (.ع) (.هة181ت. )ثق ، أرسل عن عكرم  بن أيب جهل

 (. 250-2/257)التقريب

، أحةد  سعد بن أيب وقاص مالك بن ُوهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب أبو إسحاق الزهري (4)
على املشهور، وهةو  ( هة55)العشرة وأول من رمى بسهم   سبيل اهلل ومناقبه كثرية مات بالعقيق سن 

  (.ع) .آخر العشرة وفاة
 (. 1/202)، والقريب(1/76)اإلصاب 

 ". كذا"رمز له   األصل بة ( 5)

 ( 18/197)السنن الكربى( 6)
                                                                                                                                       = 
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 . وي مرفوعاوهو الصحيح وقد ُرذا موقوف ه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . إسناده صحيح
، كالمها من طريق حيىي بن سةعيد  (4/111)، والدارقطإ   العلل(5/216)واألثر أخرجه ابن أيب شيب 

 . عن سفيان عن سلم  بن كهيل عن مصعب بن سعد عن أبيه به موقوفا 
، وأبةو يعلةى     (1/141)وقد روي احلديث مرفوعا عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم أخرجةه البةزار  

، و  (51ص)، وابةةن أيب الةةدنيا   مكةةارم األخةةالق(152ص)و  معجمةةه( 2/67)مسةةنده
، والقضةاعي   مسةند   (121ص)، والدورقي   مسند سةعد بةن أيب وقةاص   (242ص)الصمت
، كلهم من طريق علي بن هاشم عن األعمش عن أيب إسحاق عن مصعب بن سةعد  (1/145)الشهاب

 . رفوعاعن أبيه عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم به م
 وإسناد أيب يعلى والبزار وابن أيب الدنيا أسانيد حسن، 

 : واحلديث اختلف   رفعه ووقفه
كما عند من سبق –فرواه األعمش مرفوعا  واختلف عليه فيه رواه عنه داود بن رشيد عن علي بن هاشم 

 . كر أبا إسحاقبذكر إيب إسحاق   اإلسناد، وخالفه محزة الزيات فرواه عن األعمش ومل يذ -ذكرهم
الثوري كما عند ابن أيب  -1ورواه سلم  بن كهيل واختلف عليه فيه فرواه عنه أبو شيب  مرفوعا  وخالفه 

 . شعب  كما عند ابن بط    اإلبان  -2شيب    املصنف، والدارقطإ   العلل، وابن بط    اإلبان ، 
 إبةراهيم عدد واحلفظ واإلتقان فإن أبا شيب  هو والصحيح   طريق سلم  بن كهيل هو الرواي  املوقوف  لل

 . بن عثمان العبسي الكو  قاضي واسط وهو متروك، فروايته منكرة ملخالفته شعب  والثوري
 (. 1/54)التقريب

ورجح الدارقطإ وقف احلديث كترجيح البيهقي، وضةعف األلبةاين احلةديث كمةا   السلسةل       
  (.45ص)، و  ظالل اجلن (1215ح)الضعيف 

 (. 4/118)العلل
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، (1)عبد اهلل بن حفص الوكيلثنا ، أبو أمحد بن عدي احلافظ، ابنا ْعد املاليإأخربنا أبو َس -216
4)عن األعمش عن أيب إسحاق( 1)علي بن هاشمثنا ، (2)داود بن رشيدثنا 

عن مصعب بن سعد  (
اخليانهة  إاّل  بع املهؤمن علهى كهل شهيء    يط: "صلى اهلل عليه وسلم قالالّنيب  عن أبيه عن
  . (5)"والكذب

                                                 

  .الوكيل السامري الضريربن عمر أبو حممد عبد اهلل بن حفص  (1)
هذا باطل سندا ومتنا نراه ممةا  : كان غري ثق ، وقال: وقال اخلطيباهتمه ابن عدي بالوضع   غري مرة، 

 . ناده كلهم ثقات سواهوضعه الوكيل فإن رجال إس
، (158ص)، والكشةف احلثيةث  (1/115)، واملغةإ (9/449)، وتةاريخ بغةداد  (4/261)الكامل

 (.  1/275)واللسان
 . اهلامشي موالهم اخلوارزمي نزيل بغداد -بالتصغري-داود بن رشيد  (2)

  (.خ،م،د،س،ق) (.هة219ت. )ثق 
  (.220-1/227)التقريب

 . اخلزاز الكو  أبو احلسن -بفتح املوحدة وبعد الراء حتتاني  ساكن -ريد علي بن هاشم بن الَب (1)
  (.4بخ،م،) (.هة101هةأو 108ت. )صدوق يتشيع

  (.2/51)التقريب
 (.  12/79)بيعي، انظر هتذيب الكمالهو الس( 4)
 ( 18/197)السنن الكربى( 5)

 . إسناده ضعيف جّدا  فيه عبد اهلل بن حفص الوكيل وهو متهم بالوضع
 .  واحلديث تقدم خترجيه
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 .شهادته مل تقبل باب من ُجّرب بشهادة زور
ثنا ، علي بن عمر احلافظابنا قاال وأبو بكر بن احلارث  ،أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي -217 

ثنةا  ، (2)[خةداش ]عبد اهلل بن عبد الصمد بن أيب ثنا ، (1)عماينأبو جعفر حممد بن سليمان الن
كتب عمر بةن  ": قال( 5)عن أيب املليح اهلذيل( 4)عبيد اهلل بن أيب محيدثنا ، (1)عيسى بن يونس

 اخلطةةاب إىل أيب موسةةى األشةةعري رضةةي اهلل عنةةهما فةةذكر احلةةديث       
 

                                                 

بضم النون، – أبو جعفر حممد بن سليمان بن حممد بن سليمان بن عمرو بن احلصني الباهلي النعماين (1)
وسكون العني، و  آخرها النون، هذه الّنسب  إىل بلدة على شّط الدجل  يقال هلا النُّعماني ، بةني بغةداد   

 . -..وواسط
 (. هة122ت. )وثقه الدارقطإ، والسمعاين

 (.  4/411)، واألنساب(5/182)تاريخ بغداد
 . باحلاء املهمل " حداش"من ط، وص، ومصادر الترمج ، و  األصل ( 2)

 . األسدي املوصلي -بكسر املعجم ، وآخره معجم –بن أيب ِخداش  هو عبد اهلل بن عبد الصمد
  (.س) (.هة255ت. )صدوق
 (. 1/485)التقريب

 . نزل الشام مرابطا يونس بن أيب إسحاق السبيعي أخو إسرائيل كو  عيسى بن (1)
  (.ع) (.هة191أو 107ت. )ثق  مأمون

  (.2/189)التقريب
 . واسم أيب محيد غالب عبيد اهلل بن أيب محيد أبو اخلطاب اهلذيل البصري (4)

  (.ق) .متروك احلديث
  (.1/492)التقريب

 . زياد: زيد وقيل: ، امسه عامر، وقيلأبو املليح بن أسام  بن عمري أبو عامر بن حنيف بن ناجي  اهلذيل( 5)
  (.ع) (.هة180أو 90ت. )ثق 

 (. 2/459)التقريب
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أو ظنينا  ،أو جمربا   شهادة زور ،  حد جملوداإاّل  فيه املسلمون عدول بعضهم على بعض :قال
 . (1)"  والء أو قراب 

  .(2)له شاهد   الصحيحني من حديث أنس :قلت
  . عن الكذب (4)ةوَحُدْنفيها َم (1)يُضباب املعار 

حممد بةن  ثنا ، إمساعيل بن حممد الصفار، ابنا أخربنا علي بن حممد بن عبد اهلل بن بشران -210
عمر بن أّن  عن أيب عثمان النهدي سليمان هو التيمي، ابنا يزيد هو ابن هارونثنا ، (5)عبد امللك

   .(6)"الكذبعن الّرجل  يض ما يغإأما   املعاِر": اخلطاب رضي اهلل عنه قال

                                                 

 ( 18/197)السنن الكربى( 1)
 . إسناده ضعيف جّدا  فيه عبيد اهلل بن أيب محيد اهلذيل وهو متروك

 (. 72)و(12ح)واحلديث تقدم خترجيه  

، صةحيح  (2651ح)-باب مةا قيةل   شةهادة الةزور    –كتاب الشهادات )صحيح البخاري( 2)
 (. 00ح)-ر وأكربهاباب بيان الكبائ–كتاب اإلميان )مسلم

 . مجع ِمْعراض، من التعريض وهو خالف التصريح من القول: املعاريض (1)
 (.  1/212)النهاي 

 بكذا فالن وانتدح وسعته الشيء ندحت ومتسع فسح  أي -ومهمل  بنون مفعول  بوزن-مندوح   ( 4)
 عن يغإ ما االتساع من املعاريض  أّن  واملعىن البطن  من اتسعت إذا مرابضها   الغنم وانتدحت اتسع

 . الكذب
 (. 18/594)، وفتح الباري(4/207)غريب احلديث البن سالم أيب عبيد

 (. 217ح)، وهو صدوق تقدم   (12/266)هو الواسطي الدقيقي، انظر هتذيب الكمال  (5)

 ( 18/199)السنن الكربى( 6)
 . إسناده حسن

، والبيهقةي    (2/616)، وهنةاد   الزهةد  (5/202)ثر صحيح فقد أخرجةه ابةن أيب شةيب    واأل
كلهم من طريق سليمان التيمي عن أيب عثمةان  ( 16/252)، وابن عبد الرب   التمهيد(4/281)الشعب

 . النهدي عن عمر بن اخلطاب به
                                                                                                                                       = 
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، ابنا (1)حيىي بن أيب طالبثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -219
عن عمران بةن  ( 4)عن قتادة عن مطرف( 1)سعيد ابن أيب عروب ، ابنا (2)عبد الوهاب بن عطاء

   . (6)"  عن الكذبوَحُدْنيض مَلإن   املعاِر": أنه قال (5)احلصني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليمان التيمي عن أبيةه  عن احلسن بن عمر عن معتمر بن س( 185ص)وأخرجه البخاري   األدب املفرد
 . عن ابن عمر عن عمر فذكره بنحوه

 (.124ح)تقدم. صدوق (1)

 (.124ح)تقدم. صدوق (2)

 . سعيد بن أيب عروب  مهران أبو النضر اليشكري موالهم البصري (1)
وذكره احلافظ   املرتبة   . ادةتواختلط وكان من أثبت الّناس   قثق  حافظ له تصانيف، كثري التدليس 

  (.ع) (.هة157أو156ت. )الثاني  من مراتب املدلسني
 (. 198ص)، والكواكب النريات(1/294)التقريب، و(11ص)تعريف أهل التقديس

 (. 22/119)هو ابن عبد اهلل الشخري، انظر هتذيب الكمال( 4)

اخلزاعةي، رضةي اهلل عنةه     -بنون وجيم مصغرا–بن خلف أبو ُنجيد  عمران بن حصني بن عبيد( 5)
 (. ع(.)هة52ت. )صحايب أسلم عام خيرب وكان فاضال، وقضى بالكوف 

 (. 4/785)، واإلصاب (1/1280)االستيعاب

 ( 18/199)السنن الكربى( 6)
عد، والبخةاري    إسناده حسن، وال تضر عنعن  قتادة هنا، ألّنه صّرح بالتحديث كما   رواي  ابن سة 

 . األدب املفرد كما سيأيت، ومساع عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أيب عروب  كان قبل االختالط
 (. 196ص)الكواكب النريات

 واألثر اختلف   رفعه ووفقه 
، (4/207)رواه عنه شعب  كما عند ابن سةعد . فرواه موقوفا  قتادة عن مطرف بن عبد اهلل عن عمران به

، وابن (10/186)، والطرباين   الكبري(5/202)، وابن أيب شيب (297ص)  األدب   املفرد والبخاري
 (. 4/281)والبيهقي   الشعب( 16/252)عبد الرب   التمهيد

عبدة بن سةليمان   -1ورواه سعيد بن أيب عروبه عن قتادة واختلف عليه فيه فرواه عنه عن قتادة موقوفا  
وروح بن عبادة كما عنةد البيهقةي      -2، (2/616)عند هناد   الزهدالكاليب وهو ثق  ثبت كما 
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 . هذا هو الصحيح موقوف
ثنا ، (1)حممد بن الفضل بن جابرثنا ، أمحد بن عبيد، ابنا وقد أخربنا أبو احلسن بن عبدان -248
عروب  عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن  عن سعيد بن أيب( 1)داود بن الزبرقانثنا ، (2)إبراهيمأبو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثالثتةهم عةن   (. 18/199)وعبد الوهاب بن عطاء كما عند البيهقي   السنن -1، (4/281)الشعب
 . سعيد بن أيب عروب  عن قتادة عن مطرف عن عمران به موقوفا 

، والقضةاعي   مسةند   (1/96)وخالفهم داود بن الزبرقان كمةا عنةد ابةن عةدي   الكامةل     
كلهم من طريق إمساعيل الترمجةاين عةن داود بةن    ( 18/199)، والبيهقي   السنن(2/119)الشهاب

الزبرقان عن سعيد بن أيب عروب  عن قتادة عن زرارة بن أيب أوىف عن عمران بن حصني عن الّنيب صةلى  
 . اهلل عليه وسلم مرفوعا 

ناده عن داود بن الزبرقان عن سعيد بن أيب عروب  عن قتادة بإس( 218ص)وأخرجه أبو الشيخ   األمثال
 . عن عمران به مرفوعا ، ومل يذكر زرارة بن أيب أوىف

والرواي  املرفوع    إسنادها داود بن الزبرقان وهو متروك، ومل أعرف هل روى عن سعيد بن أيب عروب  
 . قبل االختالط أم بعده

 (. 1/220)التقريب
 . وقوف على عمران بن احلصني كما نص على ذلك البيهقيفالصحيح فيه أنه م

بفتح السني املهمل ، وفتح القاف، وكسةر  – حممد بن الفضل بن جابر بن شاذان أبو جعفر السقطي( 1)
س ، كاخلرز، واملالعق، وخةواتيم الشَّةب    الطاء املهمل ، هذه الّنسب  إىل بيع السََّقط، وهي األشياء اخلسي

 . -..واحلديد وغريها
 (. هة200ت". )صدوق: "كان ثق ، وذكره الدارقطإ فقال: "قال اخلطيب
 (. 1/10)، واألنساب(1/151)تاريخ بغداد

 . بن َبّسام البغدادي الترمجاين إبراهيمإمساعيل بن  إبراهيمأبو  (2)
، وقةال  "صدوق": ، وقال الذهيب"ليس به بأس: "قال أمحد بن حنبل، وابن معني، وأبو داود، والنسائي

  (.س) (.هة216ت". )ال بأس به: "احلافظ
 (.  1/77)، والتقريب(1/242)، والكاشف(1/11)هتذيب الكمال

 . قاشي البصريعمر الّرداود بن الزبرقان أبو عمرو وقيل أبو  (1)
                                                                                                                                       = 
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ة عهن  وَحه ُدْنيض مَلإن يف املعار : "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: قالعمران بن احلصني 
  .(1)"الكذب

بن عبد العزيز  أمحد بن حممدثنا ، أبو أمحد بن عدي احلافظ، ابنا د املاليإْعوأخربنا أبو َس -241
  . (1)الترمجاين فذكره بإسناده مثلهإبراهيم أبو ثنا ، (2)بن اجلعد الوشاء

 .  (4)وروي من وجه آخر ضعيف عن علي رضي اهلل عنه مرفوعا ،تفرد برفعه داود بن الزبرقان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.د،ق) (.تو  بعد الثمانني ومائ ". )متروك، وكذبه األزدي: "، وقال احلافظ"ضعفوه": قال الذهيب
 (. 1/220)، والتقريب(1/179)، والكاشف(12-1/11)امليزان

 ( 18/199)السنن الكربى( 1)
 : ناده ضعيف جّدا  فيه علتانإس

 . فيه داود بن الزبرقان وهو متروك -1
 . فيه عنعن  قتادة وهو مدلس ومل أقف له فيه على تصريح -2

 .  واحلديث تقدم خترجيه

 . أمحد بن حممد بن عبدالعزيز بن اجلعد أبو بكر الوشاء البغدادي (2)
 (. هة181ت. )، ووثقه الذهيب"ال بأس به: "قال الدارقطإ
 (. 14/140)، والسري(5/56)، وتاريخ بغداد(117ص)سؤاالت محزة

 (. 219رقم)واحلديث تقدم خترجيه  ( 1)

 السةائب،  بن عطاء عن طريف، بن نصر جزي أيب بإسناده إىل( 1/15)أخرجه ابن عدي   الكامل( 4)
 املعاريض  إّن  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال طالب أيب بن علي عن احلارث، بن اهلل عبد عن
 هذا منإاّل  السائب بن عطاء عن يروى أعلم ال احلديث وهذا: وقال .الكذب عن العاقلالّرجل  يعف ما

  .الطريق
 . م بوضع احلديثوهذا الطريق ضعيف جّدا  فيه نصر بن طريف أبو جزي القصاب الباهلي متروك مته

 (. 6/151)، واللسان(266ص)الكشف احلثيث
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 :علي بن عبد العزيز قةال ، ابنا أبو احلسن الكارزي، ابنا أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي  -242
فيعارضه  ،أن يتكلم بالكالم الذي إن صرح به كان كذباالّرجل  املعاريض أن يريد": قال أبو عبيد

امع أنه أراد ذلةك وقولةه   بكالم آخر يوافق ذلك الكالم   اللفظ وخيالفه   املعىن فيتوهم الّس
  (. 2)وفسح  (1)[سع ]مندوح  يعإ 

وال يرجع بالضرر على غريه وأما فيما يضر غةريه   جيوز فيما َيرُد به ضرراإّنما  وهذا: قال الشيخ
 . فال

                                                 

من ط، وص، وغريب احلديث وغريب احلديث البن اجلوزي والنهاي  ولسان العرب، و  األصل ( 1)
 . بزيادة الواو" وسع "

 . بالواو" وسع "و  األصل ( 4/207)غريب احلديث( 2)
 .  بد الرمحن السلمي فهو خمتلف فيه كما مّروإسناد البيهقي إىل أيب عبيد رجاله ثقات غري أبا ع
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التشبيه أو مسى األعمهى بصهريا    (  )والفرس حبرا على سبيل ،(1)باب من مسى املرأة قارورة
   . (1)اؤلَفعلى طريق التَّ

، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا قاال أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو  -241
عةن  ( 6)عن سفيان بن عيين  عن عمةرو ( 5)حسني بن عليثنا ، (4)سن بن علي بن عفاناحلثنا 

ف ري الذي يف بهين واِقه  ِصانطلقوا بنا إىل الَب: "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: قالجابر 
  . (7)وكان رجال أعمى" ودهُعَن

                                                 

ما قةرَّ  : والقارورالقارورة واحدة القوارير من الزجاج والعرب تسمي املرأة قارورة وتكإ عنها هبا، ( 1)
  .من الزجاج خاص إاّل  ال يكون: فيه الشراب وغريه وقيل

 (. 5/07)، ولسان العرب(4/19)النهاي 

  "على طريق" األصل، و  ط، وص هكذا  ( 2)

 ، أو طالةبٌ مريض يا سامُل َعَمْسكأن َيمن الفْأل وجيمع على ُفؤول وقيل على َأْفُؤل وهو ضد الطَِّيرة ( 1)
 . ، أو يستعمل   اخلري والشريا واجُد

 . مادة الفأل( 959ص)القاموس احمليط

  (.97)صدوق تقدم   (4)

 . بن علي بن الوليد أبو حممد اجُلعفي املقرئاحلسني  (5)
 (. ع(.)هة284أو281ت. )ثق  عابد
 (.  1/177)التقريب

 (. 11/101)و(4/446)هو ابن دينار، انظر هتذيب الكمال( 6)

 ( 18/288)السنن الكربى( 7)
 . إسناده حسن

كالمها مةن طريةق   ( 6/516)، والبيهقي   الشعب(158-0/149)زار   مسندهواحلديث أخرجه الب
 . حسني بن علي اجُلعفي به

                                                                                                                                       = 
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زكريةا  ]ثنا ، أبو سهل بن زياد القطان، ابنا وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد -244
سفيان بن عيين  عن عمةرو بةن   ثنا ، (2)حممد بن يونس اجلمالثنا ، (1)أبو حيىي الناقد [بن حيىي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورواه احلسن بن منصور عن سفيان بن عيين  عن عمرو بن دينار عن جةابر كمةا عنةد اخلطيةب       
 الشطوي قال عنه احلافظ صدوق وهو من رجةال  إبراهيمواحلسن بن منصور هو ابن (. 7/141)تارخيه

 .  البخاري
 (.  1/171)التقريب

ورجح البزار والدارقطإ والبيهقي أّن هذا الطريق خطأ وأّن الصواب فيه طريق حممد بن جبري بن مطعةم  
 ال نعلم أحدا  وصل هذا احلةديث : "عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم مرسال، كما سيأيت خترجيه، قال البزار

 ". اظ إّنما يروونه عن ابن عيين  عن عمرو عن حممد بن جبري مرسالاجُلعفي أحسبه أخطأ فيه؛ ألن احلّفإاّل 
 عةن  عيينة   ابن عن اجلمال يونس بن وحممد بشار بن إبراهيم وقال عيين  ابن به تفرد: "وقال الدارقطإ

 ."فقط جبري بن حممد عن واحملفوظ ،أبيه عن جبري بن حممد عن عمرو
، وقال أيضا  بعدما ذكر "-أي طريق حممد بن جبري مرسال-ر والصواب رواي  ابن أيب عم: "وقال البيهقي

كذا أتى به موصوال، والصحيح عن سفيان عن عمرو عن حممد بن جبري بن مطعةم  : "الرويات املوصول 
 ". عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم مرسال

 . وصّحح األلباين الرواي  املرفوع  من طريق حسني اجُلعفي عن جابر
، (6/516)، وشعب اإلميةان (18/288)، وسنن البيهقي(7/411)، وتاريخ بغداد(0/149)مسند البزار

 (.  521ح)والسلسل  الصحيح 

 . من ط، وص، والشعب للبيهقي وكتب التراجم والتخريج، و  األصل حيىي بن زكريا (1)
 . زكريا بن حيىي بن عبد امللك بن مروان بن عبد اهلل أبو حيىي الناقدوهو 

". كان أحد العبةاد اتتهةدين ومةن أثبةات احملةدثني     : "، وقال اخلطيب"ثق  فاضل: "قال الدارقطإ
 (. هة205ت)

 (. 117ص)، وسؤاالت احلاكم(0/461)تاريخ بغداد

بضم امليم، وفتح اخلاء املعجم ، وتشةديد  – ميامُلَخرِّ -باجليم-حممد بن يونس أبو عبد اهلل اجلمال  (2)
الراء املكسورة، هذه الّنسب  إىل املخّرم وهي حمل  ببغداد مشهورة، وإّنما قيل له املخّرم ألن بعض ولد يزيد 

  . غداديالب -..بن املخرم نزل هبا فسميت به، قاله ابن الكليب
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: صلى اهلل عليه وسلم يقةول ألصةحابه  الّنيب  كان: قال( 2)عن أبيه( 1)دينار عن حممد بن جبري
  . (1)"رَصوكان حمجوب الَب ،م حي من األنصارُهَو ،نزور البصري ٍفاذهبوا بنا إىل بين واِق"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو : "، وقال ابن عدي"وقالوا كان له ابن يدخل عليه األحاديثهو عندي متهم، : "قال حممد بن اجلهم
  (.م)".ضعيف، ومل يثبت أّن مسلما  روى عنه: "، وقال احلافظ"ممن يسرق أحاديث الناس

 (. 2/218)، والتقريب(6/177)، وامليزان(4/240)، واألنساب(6/208)الكامل

 . املدين النوفليأبو سعيد ن جبري بن مطعم بن عدي بن نوفل حممد ب (1)
  (.ع) (.تو  على رأس املائ . )ثق  عارف بالنسب

  (.2/159)التقريب

  .(هة59أو50ت. )رضي اهلل عنه جبري بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي (2)
 (. 1/462)، واإلصاب (1/212)االستيعاب

 ( 18/288)السنن الكربى( 1)
 . إسناده ضعيف؛ فيه حممد بن يونس اجلمال وهو ضعيف

 : ختلف   وصله وإرسالهواحلديث ا
ينار عن حممد بن جبري بن مطعم واختلف عليه فيه، فةرواه عنةه   فرواه سفيان بن عيين  عن عمرو بن د

حممد بن حيىي بن أيب عمةر   -2، (158-0/149)أمحد بن عبدة كما عند البزار   مسنده -1: مرسال
 ،  (6/516)العدين كما عند البيهقي   الشعب

و مهام اخلاركي كما أب -1: ورواه عنه عن عمرو بن دينار عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه موصوال
حممةد بةن يةونس اجلمةال كمةا عنةد الطةرباين           -2، (158-0/149)عند البزار   مسنده

، (18/288)، والبيهقي   السنن الكةربى (4/2896)، وأبو نعيم   معرف  الصحاب (4/217)األوسط
الناقد وعلي بن  ، على أنه اختلف على حممد بن يونس فرواه عنه هبذا اإلسناد أبو حيىي(6/516)والشعب

سعيد، وخالفهما ابن ناجي  فرواه عنه عن ابن عيين  عن عمرو بن دينار عن جابر به كما عند ابن عةدي  
 (. 6/208)  الكامل

ورواه عنه عن عمرو بن دنيار عن نافع بن جبري بن مطعم عن أبيه موصوال احلسن بن منصور الشةطوي  
 ، (7/411)كما عند اخلطيب   تاريخ بغداد
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 الةّنيب   والصحيح عن سفيان عن عمرو عن حممد بن جبري بن مطعم عةن  ،كذا أتى به موصوال
 . عليه وسلم مرسالصلى اهلل 

 . وال ظنني وال خصم ،ٍر على أخيهْموال ذي ِغ ،باب ال تقبل شهادة خائن وال خائنة
حممد بن العّباس  أبوثنا قاال أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ وأبو صادق حممد بن أمحد العطار  -245

( 1)سليمان بن موسىعن ( 2)حممد بن راشدثنا ، (1)أبو النضرثنا ، مَرْكاحلسن بن ُمثنا ، يعقوب
 ،شهادة اخلائن واخلائنةرّد  صلى اهلل عليه وسلمالّنيب أّن  جّده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن

وأجازهها علهى    ،-َعاب يعهين التَّه  -ورد شهادة القانع ألهل البيت  ،وذي الِغمر على أخيه
  . (4)غريهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واه عنه عن الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه به موصوال احلسني بن منصور الكسائي كما ور
 . ، و  إسناده احلسني بن منصور الكسائي قال عنه احلافظ مقبول(2/124)عند الطرباين   الكبري

 (.1/108)التقريب
ر والدارقطإ والبيهقي وقةد تقةدم   والراجح   هذه الرواي  هي الرواي  املرسل  كما ذهب إىل ذلك البزا

 .     كالمهم   ذلك

 . أبو النضر هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي موالهم البغدادي مشهور بكنيته ولقبه قيصر (1)
  (. ع)(.هة287ت. )ثق  ثبت

 (. 2/128)بالتقري

 . أبو عبد اهلل ويقال أبو حيىي املكحويل اخلزاعي الدمشقي نزيل البصرة حممد بن راشد (2)
ليس بةالقوي، قةال   : كان صدوقا حسن احلديث، وقال النسائي: وثقه أمحد وابن معني، وقال أبوحامت

  (.4) (.و  بعد الستني ومائ ت. )صدوق يهم ورمي بالقدر: احلافظ
  (.2/178)التقريب، و(141-6/142)، وامليزان(7/251)، واجلرح والتعديل(95)ضعفاء النسائي

 (. 22/66)هو الدمشقي األشدق، انظر هتذيب الكمال (1)
 ( 18/288)السنن الكربى( 4)

ه ثقات غري حممد بن راشةد    إسناده موسى بن سليمان األشدق وهو خمتلف فيه كما مّر، وباقي رجال
 .  فإنه صدوق
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وأجازها : أنه قالإاّل  رواه أبو داود   سننه من طريق حممد بن راشد فذكره بإسناده مثله :قلت
  . (1)لغريهم ومل يقل يعإ التابع

أبو علي احلسني بن علةي  ثنا قاال وأبو عبد الرمحن السملي  ،أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -246
زيد بن ثنا ، (4)حيىي بن عثمان احلضرمي، ابنا بصيدا( 1)مد بن املعافا الصيداويحمثنا ، (2)احلافظ

 ( 5)حيىي بن عبيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 181و 188و 99)تقدمت طرق احلديث    األرقام

 (1688ح)-باب من ترّد شهادته–كتاب األقضي  )أخرجه أبو داود( 1)

 . أبو علي احلسني بن علي بن يزيد بن داود النيسابوري (2)
ما رأيت   اختالف احلديث واإلتقان أحفظ من أيب علي : "، قال ابن مندة"إمام مهّذب: "ل الدارقطإقا

 (. هة149ت". )أحد النقاد..اإلمام العاّلم  الثبت": ، وقال الذهيب"النيسابوري
 (.  16/51)، والسري(72-0/71)تاريخ بغداد

 بشري بن أىب كرمي  أبو عبد اهلل العابد الصيداوي حممد بن املعاىف بن أىب حنظل  بن أمحد بن حممد بن (1)
بفتح الصاد املهمل ، والياء الساكن  آخر احلروف، والدال املهمل  املفتوح ، بعدها األلف، هذه الّنسةب    –

 . -.والنسب  إليها صيداوي، وصيداين.. وهي بلدة على ساحل حبر الشام" ْيداَص"إىل 
". كةان ثقة  عاملةا   ": ، وقةال الةذهيب  "كتبنا عنه أشياء مستقيم : "ذكره ابن حبان   الثقات وقال

 (.  هة118ت)
 (. 21/115)، وتاريخ اإلسالم للذهيب(1/221)، واألنساب(9/155)الثقات

 . القرشي احلمصي ويقال أبو زكريا عيد بن كثري بن دينار أبو سليمانحيىي بن عثمان بن س (4)
  (.د،س،ق) (.هة255ت. )صدوق عابد

 (.  2/161)التقريب

 . زيد بن حيىي بن عبيد أبو عبد اهلل اخلزاعي الدمشقي (5)
 (.د،س،ق) (.هة287ت. )ثق 

  (.271-1/278)التقريب
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حممد بن خلةف بةن   ثنا ، (2)أبو داودثنا ، (1)حممد بن بكر، ابنا وابنا أبو علي الروذباري ح 
ن موسى عن سليمان ب( 4)سعيد بن عبد العزيزثنا ، زيد بن حيىي بن عبيد اخلزاعيثنا ، (1)طارق

وال زان  ،ال جتوز شهادة خائن وال خائنهة : "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: قالبإسناده 
 ". اإلسالم"روايته    زاد أبو عبد اهلل   . (5)"ٍر على أخيهْموال ذي ِغ ،وال زانية

                                                 

 . اودأيب د رواي سنن حممد بن بكر بن حممد بن عبد الرزاق بن داس  أبو بكر البصري التمار (1)
 (. 146ت". )لشيخ الثق  العاملا": قال الذهيب

 (.  2/171)، وشذرات الذهب(15/510)السري
 . هو سليمان بن األشعث صاحب السنن (2)
 . حممد بن خلف بن طارق بن كيسان أبو عبد اهلل الداري الشامي (1)

  (.د) (.هة أو بعدها258ت. )"مقبول: "بن أيب حامت ومل يذكر فيه جرحا  وال تعديال ، وقال احلافظذكره ا
  (.2/160)تقريبوال، (25/168)هتذيب الكمال، و(7/245)اجلرح والتعديل

فقيه أهل الشةام   سعيد بن عبد العزيز بن أيب حيىي أبو حممد ويقال أبو عبد العزيز التنوخي الدمشقي (4)
 . ومفتيهم بدمشق بعد األوزاعي
  (.4بخ،م،(.)هة167ت.)كنه اختلط   آخر عمرهوقّدمه أبو ُمسهر، ول ،ثق  إمام سوَّاُه أمحد باألوزاعي

 (.  211ص)، والكواكب النريات(1/291)التقريب

 ( 18/281)الكربىالسنن ( 5)
اإلسناد األول فيه أبو عبد الرمحن السلمي وقد تقدم أنه خمتلف فيه، واإلسناد الثاين فيه حممد بن خلف بن 

وفيهما رواية   . طارق الداري قال عنه احلافظ مقبول، وقد تابعه حيىي بن عثمان احلضرمي وهو صدوق
عمره ومل أدر هل روى عنةه زيةد قبةل     زيد بن عبيد عن سعيد بن عبد العزيز وسعيد اختلط   آخر

 .  االختالط أم بعده
 (. 181-99رقم)واحلديث تقدم خترجيه  
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حممد بن العّباس  أبوثنا قاال ( 1)وأبو حممد بن أيب حامد املقري ،أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -247
( 4)عن الزجني بةن خالةد  ( 1)عبيد اهلل بن موسىثنا ، (2)احلسن بن علي بن عفانثنا ، يعقوب

ال : "الصلى اهلل عليه وسلم قالّنيب  مسعت العالء بن عبد الرمحن يذكر عن أبيه عن أيب هريرة عن
     . (0)"ودُقْحامَل (7)ةنَّوال ذي احِل ،(6)ةوال ذي اجِلنَّ ،(5)جتوز شهادة ذي اخُللة

                                                 

 . املقرئ إبراهيمأبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامد أمحد بن  (1)
 .  مل أقف على ترمجته

  (.97)صدوق تقدم   (2)

 (. 19/166)و(6/250)هو ابن أيب املختار باذام العبسي، انظر هتذيب الكمال (1)

 (. 22/522)هو مسلم، انظر هتذيب الكمالالزجني بن خالد  (4)

 . احلاج  والفقر واخلصاص  هو( 5)
 (. 11/215)لسان العرب، و(2/145)النهاي  

 . جلنون، وسيأيت تفسريه عند البيهقيجِلنَّ  هي اا( 6)
 (. 11/95)لسان العرب

 احِلنَّ  مجع ِإَحن وِإْحنات وهي احلقد والعداوة احلن  لغ  قليل    اإِلْحن ، وسيأيت تفسريه عند البيهقي( 7)
 . بعد حديثني

 (.  11/0)، ولسان العرب(1/451)النهاي 

 ( 18/281)السنن الكربى( 0)
 .   إسناده مسلم بن خالد هو الزجني وهو خمتلف فيه كما مّر

 .بإسناده إىل مسلم بن خالد الزجني به( 4/111)واحلديث أخرجه احلاكم
 . "  التلخيص على شرط البخاري": ، وقال الذهيب"صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه": وقال

 . بخاري وال مسلمولكن فيه نظر؛ ألّن مسلم بن خالد الزجني مل خيرج له ال
 . "وروى احلاكم من حديث العالء عن  أبيه عن أيب هريرة رفعه مثله و  إسناده نظر": وقال احلافظ

 (. 4/284)تلخيص احلبري
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ثنا ، (2)عبد الصمدثنا ، (1)متتامثنا ، أمحد بن عبيد، ابنا وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان -240
رسول اهلل صةلى اهلل   قال: قالالعالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة ثنا ، مسلم بن خالد

   . الظن  أحفظ من اخلل . (4)"(1)ةنَّة والظِّنَّال جتوز شهادة ذي احِل: "عليه وسلم
 : وأصح ما روي   هذا الباب وإن كان مرسال

                                                 

 . الضيب البصري التمار التمتام نزيل بغداد أبو جعفر بن حربحممد بن غالب  (1)
اإلمةام  ": ، وقال الذهيب"ثق  جمود" :وقال   موضع آخر "ه كان خيطئأّنإاّل  ثق  مأمون": قال الدارقطإ

 ". احملدث احلافظ املتقن
، ونزهةة  (11/198)، والسةةري(1/141)، وتةةاريخ بغةةداد(76ص)سةةؤاالت محةةزة للةةدارقطإ

 (. 1/147)األلباب

 . ويقال إّن أصله كو  سكن بغداد ن أبو حممد البزاز النسائيعبد الصمد بن النعما (2)
، "ليس بةالقوي : "، وثقه حيىي بن معني، وقال النسائي والدارقطإ"صاحل احلديث صدوق: "قال أبو حامت
 (. هة216ت". )صدوق مشهور": ذهيب، وذكره ابن حبان   الثقات، وقال ال"ثق : "وقال العجلي

، (2/196)، واملغةةإ(0/415)، والثقةةات(6/51)، واجلةةرح والتعةةديل(2/95)معرفةة  الثقةةات
 (. 4/21)واللسان

 . ال تقبل شهادته للتهم  ،الذي ينتمي إىل غري مواليه: ذو الظن  هو الظنني، وتقدم أنه( 1)
 (. 1/61)النهاي 

 ( 18/281)السنن الكربى( 4)
 . ناده مسلم بن خالد الزجني وهو خمتلف فيه كما مّرو  إس

 . واحلديث تقدم خترجيه
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جدي أبو حممد حيةىي بةن منصةور    ابنا ، (1)ما أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي -249
عن احلكم بةن  ( 5)ابن أيب ذئبابنا ، (4)القعنيبابنا ، (1)أبو علي حممد بن عمروثنا ، (2)القاضي
ال جتوز شهادة : "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: قال( 7)عن عبد الرمحن األعرج( 6)مسلم

                                                 

العنرب بن الطيب بن حممد بن عبد اهلل بن العنرب بن عطاء بن صاحل أبو صاحل العنةربي النيسةابوري    (1)
 . الشافعي

ومسع أمايل  أصيل مشهور، وهو ابن بنت حيىي بن منصور القاضي بيته بيت احلديث والعلم،: "قال احلاكم
 (. هة428ت". )جده قراءة عليه

 (. 488ص)املنتخب من السياق

 . حيىي بن منصور بن حيىي بن عبد امللك أبو حممد قاضي نيسابور (2)
 (. هة151ت" )ر جملسه احلفاظكان حمدث نيسابور   وقته ومحد   القضاء، وكان حيض: "قال احلاكم

 (.   1/9)، وشذرات الذهب(16/20)السري

 . حممد بن عمرو بن النضر بن محران أبو علي احلرشي النيسابوري (1)
 (.  207ت". )من الثقات األثبات: "قال ابن ماكوال

 (.   2/91)، ونزه  األلباب(248-2/219)اإلكمال

بفتح القاف، وسكون العني املهملة ، وفةتح   – عبد اهلل بن مسلم  بن قعنب أبو عبد الرمحن القعنيب (4)
صري، أصله من املدينة  وسةكنها   احلارثي الب -..النون بعدها باء منقوط  بواحدة، هذه الّنسب  إىل اجلد

 . مدة
  (.خ،م،د،ت،س) (.هة221ت. )ثق  عابد، كان ابن معني وابن املديإ ال يقدمان عليه   املوطأ أحدا 

 (.  1/421)، والتقريب(4/75)األنساب

 (. 7/114)هو حممد بن عبد الرمحن، انظر هتذيب الكمال (5)

 . احلكم بن مسلم بن احلكم الساملي (6)
ذكره البخاري   التاريخ وابن أيب حامت   اجلرح والتعديل ومل يذكرا فيه شيئا ، وذكره ابةن حبةان     

  (.مد)."مقبول: "الثقات، وقال احلافظ
  (.1/191)التقريب، و(6/105)، والثقات(1/120)، واجلرح والتعديل(2/117)التاريخ الكبري

 . موىل ربيع  بن احلارث رمحن بن ُهْرُمز أبو داود األعرج املدينعبد ال (7)
                                                                                                                                       = 
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الذي يكون بينك وبينه عداوة ال أدري هذا : اجلنون، واحلن : اجلن . (1)"ةنَّة واحِلنَّة واجِلنَّذي الظِّ
 . هؤالء الرواة( 2)[ِمن] التفسري من قول َمن

 . وروي من وجه آخر مرسل   اخلصم والظنني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.ع) (.هة117ت. )ثق  ثبت عامل
  (.1/465)التقريب

 ( 18/281)السنن الكربى( 1)
 :   إسناده علتان

 ".مقبول"حبان له   الثقات وقال احلافظ على ذكر ابن إاّل  فيه احلكم بن مسلم الساملي مل أقف -1
 . اإلرسال فإن عبد الرمحن بن هرمز األعرج تابعي مل يدرك زمن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم -2

كالمها من طريق ابن أيب ذئب ( 209ص)، وأبو داود   املراسيل(0/128)واحلديث أخرجه عبد الرزاق
 . عليه وسلم به مرسال عن احلكم بن مسلم عن األعرج عن الّنيب صلى اهلل

 . من ط، وص، وهو ساقط من األصل (2)
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علي بن عبد العزيز عن أيب ، ابنا أبو احلسن الكازريثنا ، ميأخربنا أبو عبد الرمحن السل -258
عن طلحة  بةن عبةد اهلل بةن     ( 2)عن حممد بن زيد بن مهاجر( 1)حفص بن غياثثنا ، عبيد

جتهوز   انتهى إىل الثنية أنه ال حّتى  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعث منادياأّن  (1)[فعو]
  . (4)وال ظنني واليمني على املدعى عليه شهادة خصم

 . (5)أخرجه أبو داود مع حديث األعرج   املراسيل

                                                 

بن طلق بن معاوي  أبو عمر النخعةي الكةو     -مبعجم  مكسورة، وياء، ومثلث -ياث حفص بن ِغ (1)
 . القاضي

  (.ع) (.هة195أو194ت. )ثق  فقيه تغّير حفظه قليال    اآلخر
   .(450ص)، والكواكب النريات امللحق األول(100-1/107)التقريب، و(24ص)كتاب املختلطني

 . التيمي املدين -بضم القاف، والفاء، بينهما نون ساكن -ذ ُفْنحممد بن زيد بن املهاجر بن ُق (2)
  (.4،م) .ثق 

  (.2/172)التقريب

 . بالنون" عون"من ط، وص، ومصادر الترمج  والتخريج و  األصل ( 1)

 ( 18/281)السنن الكربى( 4)
اإلسناد رجاله ثقات غري أّن حفص بن غياث ممن اختلط   اآلخر ومل أدر هل مسع منه أبو عبيد القاسةم  

. مجيع ما حّدث به ببغداد فهو من حفظه اهةة  :بن سالم قبل االختالط أو بعده؛ على أّن ابن معني قال
 . وأبو عبيد الراوي عنه بغدادي، وحفص كما تقدم تغّير حفظه

 (. 25ص)كتاب املختلطني
، (200ص)، وأبو داود   املراسةيل (518و4/119)واحلديث صّح إسناده مرسال أخرجه ابن أيب شيب 

 . هلل بن عوف به مرسال كالمها من طريق حممد بن زيد بن مهاجر عن طلح  بن عبد ا
قال أخربنا األسلمي عن عبد اهلل عن يزيد بن طلح  عن طلح  بن عبد اهلل ( 0/128)وأخرجه عبد الرزاق

 . بن عوف عن أيب هريرة عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم به موصوال
 . و  إسناده من مل أعرفهم

 (. 200ص)املراسيل أليب داود (5)
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ابةن  ثنا ، إبراهيم حممد بن ثنا ، أبو بكر بن جعفر املزكي، ابنا أخربنا أبو أمحد املهرجاين -251
ال جتوز شةهادة خصةم وال   ": رضي اهلل عنه قال عمر بن اخلطابأّن  مالك أنه بلغهثنا ، بكري
  . (1)"ظنني

 . وال الولد لوالديه ،باب من قال ال جتوز شهادة الوالد لولده
فكأنه  ،إن بنيه هم منهو ،يشهد لشيء هو منهفإّنما  ،ألنه من آبائه": قال الشافعي رضي اهلل عنه

 . (2)"شهد لبعضه
ثنا ، (1)حاْطحممد بن علي بن ُبثنا ، علي بن محشاذ العدلثنا ، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -252
عن يعلى ( 7)عن سعيد بن أيب راشد( 6)عبد اهلل بن عثمان بن خثيمثنا ، (5)يبَهُوثنا ، (4)عفان

                                                 

 ( 18/281)السنن الكربى( 1)
 . إسناده منقطع، فهو من بالغات اإلمام مالك رمحه اهلل

 (. 2/728)واألثر أخرجه مالك   املوطأ

 (. 7/46)األم (2)

ل  وأشار بشار عواد   حتقيقه لتاريخ بغداد بأن مشةع – حممد بن على بن بطحا بن على بن مشعل  (1)
 . أبو بكر التميمي -خطأ وأن الصواب َمْسَقل 

 (. هة206ت. )وثقه اخلطيب
 ( 1/62)تاريخ بغداد

 (. 11/165)هو ابن مسلم، انظر هتذيب الكمال (4)

 (. 28/162)هو ابن خالد بن عجالن الباهلي، انظر هتذيب الكمال (5)
 . أبو عثمان القاري املكي -باملعجم ، واملثلث ، مصغرا–عبد اهلل بن عثمان بن ُخَثْيم  (6)

  (.4خت،م،) (.هة112ت. )صدوق
 (.  1/480)التقريب

 .ويقال ابن راشد سعيد بن أيب راشد( 7)
                                                                                                                                       = 
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 رضي اهلل عنهما يستبقان إىل رسول اهلل صةلى اهلل  جاء احلسن واحلسني :الثقفي قال( 1)بن مني 
  .(5)"(4)ةَنَزْحَم (1)ةَنَبْجَم (2)ةَلَخْبإن الولد َم: "عليه وسلم فضمهما إليه مث قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإذا روى عنه رجل واحد  ،ريمروان الفزاعنه وال أعلم يروي  ،ما ذكرتولسعيد غري " :قال ابن عدي
، "ال يعرف": ، وقال الذهيب   امليزان واملغإ"كان ضعيفا": قال الدارقطإ   العلل، و"كان شبه اتهول
  (.ت،ق) ."مقبول": ، وقال احلافظ"صدوق": وقال   الكاشف

، (1/250)، واملغةةإ(1/199)، وامليةةزان(0/275)، والعلةةل للةةدارقطإ (1/109)الكامةةل
  (.1/207)التقريب، و(1/20)، واللسان(1/415)اشفوالك

فإنةه هةو    ولعل الصواب يعلى بن مرة". مني "بدل " أمي "هكذا   األصل وأشار له   احلاشي  بة (1)
، -كما   سنن ابن ماجه وكما   مصنف ابن أيب شيب  -على اختالف   نسبته–الثقفي وهو العامري 

وي عنه سعيد بن راشد أو ابن أيب راشد خبالف ابن أمي  أو مني  فلم أقف على ذكر لسعيد وهو الذي ير
يعلى العامري قةال  : بن راشد من الرواة عنه، وأيضا  فإن يعلى بن أمي  أو مني  متيمي، وقال ابن عبد الرب

لحسنني رضي اهلل بعضهم هو يعلى بن مرة روى عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم حديثا واحدا فيه فضيل  ل
: وأشار احلافظ إىل أّن الطرباين وابن شاهني فّرقوا بني يعلى العامري ويعلى بن مّرة الثقفي وقةال . عنهما

واحد وقد وقع   رواي  ابن قانع والطرباين فيه يعلةى  قيل مها واحد واختلف   نسبه ويؤيده أّن احلديث 
 ..  بن مرة
عتاب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف يعلى بن مرة بن وهب بن جابر بن وهو 

 . الثقفي ويقال العامري -بفتح امليم والراء وكسر الزاي املنقوط  بعد األلف-أبو املرازم 
 (. 607-6/605)، واألصاب (12/190)، وهتذيب الكمال(1550-4/1505)االستيعاب

 . بويه على البخل ويدعومها إليه فيبخالن باملال ألجلهأأي حيمل    لهل  من البخل ومظنَعْفَمَمْبَخل  ( 2)
 (. 1/181)النهاي 

 . َمْفَعل  من اجلنب وهو اهليب  واخلوف يقال رجل جبان أي هيوب لألشياء ال يقدم عليهاَمْجَبَن  ( 1)
 . مادة جنب( 1892ص)القاموس احمليط

 . مفعل  من احلزنَمْحَزن  ( 4)

 ( 18/282)السنن الكربى( 5)
 ". مقبول: "إسناده ضعيف؛ فيه سعيد بن أيب راشد ضعفه الدراقطإ، وقال احلافظ

                                                                                                                                       = 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وابةن أيب  (1666ح)-باب بر الوالد واالحسان إىل البنات–كتاب األدب )واحلديث أخرجه ابن ماجه
، والطةةةرباين   (2/462)، والرويةةةاين   املسةةةند(4/174)، وأمحةةةد(6/170)شةةةيب 

، وابةن خةالد   أمثةال    (1/49)، والقضةاعي   مسةند الشةهاب   (22/274)و(1/12)الكبري
كلهم من طريق عبد اهلل بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أيب راشد عن يعلى العامري ( 164ص)احلديث

 . به
ح على شرط مسةلم  صحي: "ومع ما قيل   سعيد بن أيب راشد فإن احلاكم قال عن احلديث بعد إخراجه

 . ، وسكت عنه الذهيب"ومل خيرجاه
 . وليس كما قال؛ فإّن سعيد بن أيب راشد مل خيرج له مسلم

 ". هذا إسناد صحيح: "وصّححه البوصريي   زوائد ابن ماجه فقال
قال أخربنا معمر عن ابن خثةيم  ( 1/115)وللحديث شاهد حسن عن األسود بن خلف أخرجه احلاكم

ود بن خلف عن أبيه رضي اهلل عنه أّن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم أخذ حسينا فقبلةه مث  عن حممد بن األس
 . أقبل عليهم فقال إّن الولد مبخل  جمبن  جمهل  حمزن 

و  إسناده حممد بن األسود بن خلف قال عنه الذهيب ال يعرف هو وال أبوه؛ وقد غلط   ذلةك كمةا   
 . ان   الثقات، وأبوه له صحب أشار له احلسيإ واحلافظ وذكره ابن حب

 ". إسناده صحيح: "قال العراقي
عن معمر عن عبد اهلل بن عثمان بن خثيم يرويه عن الّنيب صلى اهلل عليه ( 11/148)وأخرجه عبد الرزاق

 . وسلم وذكر حنوه
 . بني ابن خثيم وبني الّنيب صلى فإنه مل يدركه فيه انقطاعو

، والبيان (2/481)، وفيض القدير(150)، وتعجيل املنعف (178ص)، واإلكمال للحسيإ(6/71)امليزان
 (. 1/224)والتعريف

، وأيب (1092ح)وله شاهدان آخران أحدمها عن أيب سعيد اخلدري أخرجه البزار كما   كشف األستار
: و  إسنادمها عطي  العو  ضعفه أمحد، وأبو حامت، والنسائي، وابن عدي، وقال أبو داود( 2/185)يعلى

 ". صدوق خيطئ كثريا : "، وقال احلافظ"لني: "، وقال أبو زرع "ليس بالذي يعتمد عليه"
 (. 2/20)، والتقريب(140-28/145)هتذيب الكمال

                                                                                                                                       = 
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( 1)وأبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان النيسابوري ،أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -251
  رجب سةن   ( 1)بن حممد الرباطيإبراهيم ثنا ، احلافظ( 2)أبو عبد اهلل حممد بن يعقوبثنا قاال 

 سٍت وستني ومائتني قال قرئ على أيب عبيد 
، علي بن عبد العزيز عن أيب عبيدثنا ، أبو احلسن الكازري، ابنا وابنا أبو عبد الرمحن السلمي ح 

عةن الزهةري عةن    ( 4)جلزيرة يقال له يزيد بن أيب زيادمروان الفزاري عن شيخ من أهل اثنا 
ال جتوز شهادة خائن : "صلى اهلل عليه وسلم أنه قالالّنيب  عن عائش  رضي اهلل عنها عن( 5)عروة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

–كتاب الرب والصل  عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسةلم  )والثاين عن خول  بنت حكيم أخرجه الترمذي
، وكما   مسند (1/47)، وإسحاق بن راهويه(6/489)، وأمحد(1918ح)-باب ما جاء   حّب الولد

( 24/241)، والطرباين   الكةبري (2/499)، والسن  لعبد اهلل بن أمحد(60-66ص)عمر بن عبد العزيز
 . بن ميسرة عن ابن أيب سويد عن عمر بن عبد العزيز عن خول  به إبراهيمكلهم من طريق 

 : وهو ضعيف لعلتني
 . ثقفي وهو جمهولفيه ابن أيب سويد وهو حممد ال -1
 . االنقطاع بني عمر بن عبد العزيز وخول  بنت حكيم فإنه مل يسمع منها -2

 ". وال نعرف لعمر بن عبد العزيز مساعا  من خول : "قال الترمذي
 (. 2/170)، والتقريب(242ص)، وجامع التحصيل(6/101)، وامليزان(21/414)هتذيب الكمال

 .مل أقف له على ترمج . بن عبدان النيسابوريأبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد  (1)
 . هو ابن األخرم املعروف بابن الكرماين (2)

 .  مل أقف على ترمجته بن حممد الرباطي إبراهيم (1)

 . اد أو بن أيب زياد القرشي الدمشقييزيد بن زي (4)
  (.ت،ق) .متروك

  (.2/171)التقريب

 . عروة بن الزبري بن العوام بن خويلد أبو عبد اهلل األسدي املدين (5)
  (.ع) .على الصحيح(هة94ت. )  فقيه مشهورثق

  (.2/22)التقريب
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وال القانع مع أهل البيهت   ،قرابةوال ظنني يف والء وال  ،ٍر على أخيهْموال ذي ِغ ،وال خائنة
  . (1)"هلم

يزيةد هةذا   . واألول أصح" وال ظنني وال مّتهم بقرابة"و  رواي  الرباطي  ،لفظ حديث علي
  .ضعيف

                                                 

 ( 18/282)السنن الكربى( 1)
 . إسناده ضعيف جّدا  فيه يزيد بن أيب زياد الدمشقي وهو متروك

باب ما جاء فةيمن ال  –كتاب الشهادات عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )واحلديث أخرجه الترمذي
، وابةن أيب حةامت     (12/255)ي   شةرح مشةكل اآلثةار   ، والطحاو(2290ح)-جتوز شهادته

كلهم من طريق يزيد بن أيب زياد ( 18/155)، والبيهقي   السنن(4/244)، والدارقطإ(1/476)العلل
 .  عن الزهري عن عروة عن عائش  بنحوه

 . عن يزيد بن أيب زياد الدمشقي مبثله( 18/121)وأخرجه البغوي   شرح السن 
ا الطريق ضعفه الترمذي، وابن حزم، والبيهقي، وعبد احلق، وابن اجلوزي، وقةال أبةو   واحلديث من هذ

 ". منكر: "زرع 
، والتلخيص (2/198)، والتحقيق   أحاديث االختالف(9/416)، واحمللى(1/476)العلل البن أيب حامت

 (. 4/190)احلبري
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عن ( 1)عن احلسن بن عيسى( 2)إبراهيمثنا ، (1)أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -254
مضت السن  أن ال جتوز ": عن ابن شهاب أنه قال( 5)قيلعن ُع( 4)عن حيىي بن أيوب ابن املبارك

  .  (6)"شهادة خصٍم وال ظنني
، عثمان بن سعيدثنا ، (7)حممد بن هارونثنا ، أبو الوليد، ابنا وأخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -255
عن رجل ويل يتيما شهاب سألت ابن : قال (18)قيلعن ُع (9)عن الليث( 0)عبد اهلل بن صاحلثنا 

وال  ،مضت السن    اإلسالم أن ال جتوز شةهادة خصةم  ": ؟ قال ابن شهابهل جتوز شهادته
 . (12)"وال شهادة خصم ملن خياصم ،(11)ظنني

                                                 

 . هو حسان بن حممد بن أمحد القزويإ (1)
 . هو ابن أيب طالب (2)
أبو علةي   -بفتح املهمل  وسكون الراء وكسر اجليم بعدها مهمل - احلسن بن عيسى بن ماسرجس (1)

 . النيسابوري
  (.م،د،س) (.هة248ت. )ثق 

 (. 1/171)التقريب
   (.215ح)رمبا أخطأ تقدم  ، صدوق (28/241)و(16/18)هو الغافقي املصري، انظر هتذيب الكمال (4)
 (.  11/214)هو ابن خالد بن عقيل، انظر هتذيب الكمال (5)

 (18/282)السنن الكربى( 6)
 .إسناده حسن

 . واألثر مل أقف عليه مسندا   غري السنن للبيهقي

 . مل أعرفه (7)

  . (1ح)تقدم  . صدوق، وهو (24/259)انظر هتذيب الكمالكاتب الليث،  (0)
 (. 15/99)هو ابن سعد، انظر هتذيب الكمال( 9)

 (. 24/250)هو ابن خالد األيلي، انظر هتذيب الكمال( 18)

 . مكرر" ظنني"و  األصل كلم   (11)
 ( 18/282)السنن الكربى( 12)

                                                                                                                                       = 
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ا اللفظ   القراب    الكتاب الذي كتبه عمر رضي اهلل عنةه إىل أيب  وإمنا يروى هذ: قال الشيخ
 . (1)موسى األشعري وقد مضى بإسناده

ومن وجه آخةر   ،صلى اهلل عليه وسلمالّنيب  وروينا شهادة الظنني مطلقا من وجهني مرسلني عن
 . (2)فيه ضعفا وهو يقوي باملرسلني معه واهلل أعلمأّن  إاّل موصول

 . يف شهادة األخ ألخيهباب ما جاء 
سعيد بةن  ثنا ، أمحد بن جندة، ابنا مخريويه، ابنا أبو الفضل، ابنا أخربنا أبو حازم احلافظ -256

شرحيا كان جييز شهادة األخ ألخيه إذا كان أّن  عن الشعيب (4)الشيباينثنا ، هشيمثنا ، (1)منصور
  .(5)عدال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . صدوق عبد اهلل بن صاحل كاتب الليث فإنهإاّل    إسناده حممد بن هارون مل أعرفه وباقي رجاله ثقات
 . واألثر حسن تقدم خترجيه

 (. 72ح)تقدم   (1)

يعإ باملرسلني حديث عبد الرمحن األعرج، وطلح  بن عبد اهلل بن عوف كالمها عن الّنيب صلى اهلل ( 2)
ولعله يقصد باملوصول أحاديث عبد اهلل بن عمرو، وأيب هريرة وعائشة   . عليه وسلم وقد تقدم خترجيهما

 . تقدم خترجيها كذلكرضي اهلل عنهم وقد 

بةني  " ثنا منصةور "من ط، وص، و  األصل، ثنا سعيد بن منصور، ثنا منصور، ثنا هشيم، بذكر  (1)
 . سعيد بن منصور وهشيم، ولعل هذا خطأ فإن سعيدا  يروي عن هشيم

 (. 18/275)هو أبو إسحاق سليمان بن أيب سليمان، انظر هتذيب الكمال( 4)

 ( 18/282)السنن الكربى( 5)
 . إسناده صحيح

، من طريقه عن الشيباين عن الشعيب عن شريح به بةدون  (195ص)واألثر أخرجه وكيع   أخبار القضاة
 ". إذا كان عدال"لفظ 
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عن عمرو بةن  ( 2)عن حممد بن عمرو بن علقم ( 1)خالد بن عبد اهللثنا ، سعيدثنا قال و -257
 . (4)عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة األخ ألخيه (1)علقم 

وعمر بن عبةد   ،والشعيب ،واحلسن ،وشريح ،بن الزبريوروينا عن أيب حيىي الساجي أنه رواه عن ا
 . (5)"جتوز شهادة الزوج واملرأة" :العزيز قال وقال احلسن والزهري

                                                 

 (. 26/214)هو الواسطي، انظر هتذيب الكمال (1)

 . حممد بن عمرو بن علقم  بن وقاص الليثي املدين (2)
 (. ع.)على الصحيح( هة145ت". )صدوق له أوهام: "، وقال احلافظ"حسن احلديث": قال الذهيب

 (. 2/285)، التقريب(2/621)املغإ

 . عمرو بن علقم  بن وقاص الليثي املدين( 1)
 (. ت،س،ق. )بولمق: ذكره ابن حبان   الثقات، وقال احلافظ

 (. 2/01)، والتقريب(5/174)الثقات

 (. 18/282)السنن الكربى( 4)
 . مقبول: على ذكر ابن حبان له   الثقات،  قال احلافظإاّل    إسناده عمرو بن علقم  مل أقف

ومل يذكر عمرو بن علقم  ممن من رووا عن عمر بن عبد العزيز، وال ذكر عمر بن عبد العزيز   شيوخه 
 . ّنما يذكر له شيخان فقط مها بالل بن احلارث وأبوه علقم  بن وقاصوإ

واإلسناد رجاله ثقات غري سليمان بةن  ( 0/142)وقد تابعه سليمان بن عمران كما أخرجه عبد الرزاق
سليمان بن عمران عن حفةص  : عمران هذا مل أمتكن من تعيينه ألنإ وقفت على اثنني هبذا االسم األول

 سليمان بن عمران القريواين وكالمها مل تذكر طبقته وال سن  وفاته وال ذكر شةيوخه : اينبن غياث، والث
األول فإنه ذكر له شيخا  واحدا  هو حفص بن غياث، فأما القريواين فقد زاده احلافظ على الذهيب ومل إاّل 

دّل حديثه علةى  : يذكر فيه شيئا ، وأما األول وهو الراوي عن حفص بن غياث فقد قال فيه ابن أيب حامت
 . أّن الّرجل ليس بصدوق

 (. 4/114)اجلرح والتعديل

 . مل أقف عليه (5)
                                                                                                                                       = 
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 . به شهادة أهل األهواءترّد  باب ما
ي صفات اهلل تعاىل اليت قد ورد الكتةاب هبةا   ْفهو إظهار من أظهر منهم َن :قال بعض أصحابنا

 ،والعلةم  ،والقةدرة  ،اع سلف هذه األم  على أثباهتا حنو الكالمودلت السن  املستفيض  مع إمج
ربأ سلف هذه َتيها َوكِرْنوأن األفعال كلها هلل تعاىل خملوق  فقد جاءت األخبار بتكفري ُم ،واملشيئ 

  . (1)األم  من مذهب أهل األهواء فيها
بشةر بةن   ابنةا  ، (1)هأبو بكر بن إسحاق الفقي، ابنا احلافظ( 2)[اهلل]أخربنا أبو عبد  -250 

عةن  ( 0)عن أيب احلجةاج األزدي ( 7)عن أيب إسحاق( 6)سفيانثنا ، (5)أبو نعيمثنا ، (4)موسى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وابةن  (0/144)ولكن وقفت على أثر شريح   غري السنن من غري طريق الساجي، أخرجه عبد الرزاق
 أجةاز  شةرحيا  شهدت قال غرقدة بن شبيب عنبن عيين   سفيانكالمها من طريق ( 4/511)أيب شيب 
 . زوجهاإاّل  للمرأة يشهد ومن فقال زوجإّنه  له فقيل المرأته زوج شهادة

وقد روي عنهم القول بعدم جواز شةهادة الةزوجني أحةدمها لآلخةر انظةره   مصةنفي عبةد        
 (. 4/511)، وابن أيب شيب (145-0/142)الرزاق

 (. 14/128)انظر معرف  السنن واآلثار( 1)

 . من ط، وص، وهو ساقط من األصل (2)

 .هو أمحد بن إسحاق املعروف بالصبغي (1)

أبو علي األسدي  بن حيان بن سراق  بن مرثد بن محرييبشر بن موسى بن صاحل بن شيخ بن عمرية  (4)
 . البغداي

 (. هة200ت. )يب، والذهيبوثقه الدارقطإ، واخلط
 (.  11/152)، والسري(7/06)تاريخ بغداد

 (. 106و11/161)هو الفضل بن دكني، انظر هتذيب الكمال (5)
 . مل يتبني يل أي السفيانني هو فإن كليهما رويا عن أيب إسحاق وروى عن كليهما أبو نعيم (6)

 (. 6/216)السبيعي، انظر الطبقات الكربى (7)

 . اج األزديأبو احلج (0)
                                                                                                                                       = 
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طأك ك وأن ما أْخَئِطْخما أصابك مل يكن لُيأّن  تعلم": أنه سئل عن اإلميان بالقدر قال( 1)سلمان
  .(2)"كيَبِصمل يكن لُي

أبو ثنا ، بشر بن موسى( 4)[ابنا]( 1)أبو بكر بن إسحاق، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -259
 ( 6)أبةةةةو حنيفةةةة  ثنةةةةا ، (5)عبةةةةد الةةةةرمحن املقةةةةري  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبو احلجاج هذا فقال شةيخ روى  .. قلت ليحىي أبو إسحاق عن أيب احلجاج: "قال عبد اهلل بن أمحد
 . وذكره مسلم   الكىن واألمساء ومل يذكر فيه شيئا ". عنه أبو إسحاق

، واألسةامي  (2/681)لرجةال ، والعلل ومعرف  ا(1/261)، والكىن واألمساء(6/216)الطبقات الكربى
 (.  4/91)والكىن أليب أمحد احلاكم الكبري

 . هو سلمان الفارسي صحايب جليل رضي اهلل عنه (1)
 ( 18/284)السنن الكربى( 2)

  إسناده أبو احلجاج األزدي مل أقف على من ذكره جبرح أو تعديل، وفيه أيضةا  عنعنة  أيب إسةحاق    
 . اع فيما وقفت عليه من رواي السبيعي وهو مدلس ومل يصرح بالسم

، والطةرباين    (2/682)، وابةن أيب حةامت   العلةل   (11/110)واحلديث أخرجه عبةد الةرزاق  
والاللكائي   شرح أصول اعتقاد أهةل  ، (229-1/220)احملديثني بأصبهان، طبقات (6/228)الكبري
 . ن بهكلهم من طريق أيب إسحاق عن أيب احلجاج األزدي عن سلما( 4/677)السن 

 . هو أمحد بن إسحاق املعروف بالصبغي (1)

 . ساقط من األصل (4)

 . أصله من البصرة أو األهواز أبو عبد الرمحن املقرىء عبد اهلل بن يزيد املكي( 5)
  (.ع) (.هة211ت. )ثق  فاضل أقرأ القرآن نيفا وسبعني سن 

  (.1/412)يبالتقر

 . ، يقال أصله من فارس ويقال موىل بإ تيمالنعمان بن ثابت أبو حنيف  الكو  اإلمام الفقيه (6)
، "ليس بالقوي   احلديث: "، وقال النسائي"مضطرب احلديث ليس له كبري حديث صحيح: "قال مسلم

وعام  ما يرويه غلط وتصاحيف وزيادات   أسةانيدها   ،وأبو حنيف  له أحاديث صاحل " :قال ابن عدي
بضةع  عشةر   إاّل  يهروومل يصّح له   مجيع ما ي ،ومتوهنا وتصاحيف   الّرجال وعام  ما يرويه كذلك

ه علةى هةذه   وقد روى من احلديث لعله أرجح من ثالمثائ  حديث من مشاهري وغرائب وكّلة  ،حديثا
                                                                                                                                       = 
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لةيس  ": على منرب الكوف  فقالالّناس  عن الشعيب عن علي رضي اهلل عنه أنه خطب( 1)عن اهليثم
  .(2)"بالقدر خريه وشره ا من مل يؤمنمّن

ثنا ، األنصاري حممد بن حممد بن حبانابنا ، (3)أبو بكر، ابنا وأخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -268
 ( 6)عةةن احلةةارث ( 5)شةةعب  عةةن أيب إسةةحاق ابنةةا ، (4)حممةةد بةةن كةةثري 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: وقال الذهيب ."ألّنه ليس هو من أهل احلديث وال حيمل على من تكون هذه صورته   احلديث ؛ةالصور
وترجم له اخلطيب   فصلني من تارخيه واسةتوىف   ،ضعفه النسائي من جه  حفطه وابن عدي وآخرون"

 ". قيه مشهورف: "، وقال احلافظ"، وثقه ابن معني، وذكره العجلي   ثقاتهمعدليه ومضعيفه الفريقنيكالم 
  (.ت،س) (.هة158ت. )فيه كالم كثري جّدا  راجعه   تاريخ بغداد فإنه كتب فيه مائ  صفح : قلت

، (7/12)، والكامةل (2/114)، ومعرف  الثقةات (188ص)، وضعفاء النسائي(1/276)الكىن واألمساء
 (. 2/180)، والتقريب(7/17)، وامليزان(29417)، وهتذيب الكمال(421-11/121)وتايخ بغداد

 . اهليثم بن حبيب الصري  الكو  (1)
  (. مد) ".صدوق: "وثقه ابن معني، وأبو زرع ، وأبو حامت، وقال احلافظ

  (.2/111)، والتقريب(18/169)هتذيب الكمال

 ( 18/284)السنن الكربى( 2)
 . ه بعض الكالم كما مّراإلسناد رجاله ثقات غري أبا حنيف  ففي روايت

 . واألثر مل أقف عليه مسندا   غري السنن للبيهقي

 .  هو أبو بكر أمحد بن إسحاق املعروف بالصبغي (1)

 . حممد بن كثري أبو عبد اهلل العبدي البصري (4)
  (.ع) (.هة221ت. )ثق ، مل يصب من ضعفه

 (. 212-2/211)بالتقري

 (. 12/406)هو السبيعي، انظر هتذيب الكمال (5)
 بضم املهمل  وباملثنا ة فةوق –احلويت  -بسكون امليم– احلارث بن عبد اهلل األعور أبو زهري اهلمداين (6)

 .صاحب علي بن أيب طالب. كو ال -..هذه الّنسب  إىل حوت وهو بطن من كندة
                                                                                                                                       = 
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  .(2)"ؤمن بالقدرُيحّتى  اإلميان َمْععبد َط ال جيد": رضي اهلل عنه قال( 1)عن علي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ، وقال احلافظ"شيعي لني: "، وقال   الكاشف"من كبار علماء التابعني على ضعف فيه": وقال الذهيب
تةو     ". )و  حديثه عن علي كالم كةثري . كّذبه الشعيب   رأيه، ورمي بالرفض،   حديثه ضعف"

 (. 4(.)خالف  الزبري
 (. 1/144)، والتقريب(00ص)ث، والكشف احلثي(2/178)امليزان

 . علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه (1)

 ( 18/284)السنن الكربى( 2)
 :   إسناده علتان

 .  فيه احلارث األعور وهو ضعيف -1
فيه عنعن  أيب إسحاق السبيعي وهو مدلس وذكر شعب  والعجلي أنه مسع من احلةارث األعةور    -2

 . هو كتابأربع  أحاديث فقط وباقي رواياته عنه إّنما 

وهذه الرواي  منكرة ألن احلارث األعور وهو ضعيف رواه موقوفا  خالف بذلك ربعي بن حةراش وهةو   
 . ثق ، فرواه عن علي مرفوعا 

، وابةن  (2145ح)-باب ما جاء   اإلميان بالقدر خريه وشةره –كتاب القدر )أخرج روايته الترمذي
، وعبةد بةن محيةد كمةا       (1/97)، وأمحةد (1/17)، والطيالسةي (01ح)باب   القدر)ماجه

، وعبد اهلل بةن  (1/484)، وابن حبان(410و1/298)، وأبو يعلى(1/116)، والبزار(54ص)املنتخب
، و اللاللكائي   شةرح  (1/07)، واحلاكم(2/418)، وبن أيب عاصم   السن (2/198)أمحد   السن 
طريق منصور عن ربعةي بةن    ، كلهم من(66-2/64)، والضياء   املختارة(4/628)أصول االعتقاد

ال يؤمن عبد حّتى يؤمن بأربع حّتى يشةهد أن ال  : "حراش عن علي عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم بلفظ
 ". اهلل وأين رسول اهلل بعثإ باحلق وحىت يؤمن بالبعث بعد املوت وحىت يؤمن بالقدرإاّل  إله

، (2145ح)-در خةريه وشةره  بةاب مةا جةاء   اإلميةان بالقة     –كتاب القدر )وأخرجه الترمذي
، (2/198)، وعبد اهلل بن أمحد   السن (6/150)، وابن أيب شيب (1/111)، وأمحد(1/17)والطيالسي

 . ، كلهم من طريق منصور عن ربعي رجل عن علي عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم(1/07)واحلاكم
                                                                                                                                       = 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -2كما عند أيب يعلى واحلاكم، جرير بن عبد احلميد  -1احلديث رواه منصور واختلف عليه فيه فرواه 
وشريك بن عبد اهلل كما عند ابن ماجه وابةن   -1وعمرو بن أيب قيس كما أشار له الدارقطإ   العلل، 

أيب عاصم والضياء   املختارة، كلهم عن منصور عن ربعي عن علي به ومل يذكر بني علي وبعي رجةال  
 . آخر

وورقاء، عن منصور واختلف على كّل واحد منهم  -4 وزائدة -1وشعب   -2سفيان الثوري  -1ورواه 
 .  فيه فروي عنهم بالوجهني بذكر الواسط  وبدونه

وأبو عاصم كما  -2حممد بن كثري كما عند ابن حبان واحلاكم،  -1سفيان رواه عنه بدون الواسط   -
وأبةو داود   -4تارة، وأبو نعيم كما عند عبد بن محيد كما   املنتخب والضياء   املخ -1عند احلاكم، 

 احلفري كما عند الضياء   املختارة،   
وأبو حذيف  موسى بن مسعود  -2وكيع كما عند أمحد وابنه عبد اهلل   السن ،  -1ورواه عنه بالواسط  

 النهدي كما عند احلاكم، 
بن أمحةد  حممد بن جعفر كما عند أمحد وابن أيب عاصم وعبد اهلل  -1شعب  رواه عنه بدون الواسط   -

 .   وأبو داود الطيالسي كما   مسنده، والترمذي -2والبزار والضياء   املختارة، 
 ورواه عنه بالواسط  النضر بن مشيل كما عند الترمذي، 

 ورقاء ورواه عنه بدون واسط  هبلول كما عند اللاللكائي   شرح أصول االعتقاد،  -
 ورواه عنه بالواسط  الطيالسي كما   مسنده، 

 زائدة رواه عنه بدون الواسط  ابن املهدي كما عند أيب يعلى والضياء   املختارة،  -
وسةليمان   -2أبو األحوص كما عند ابن أيب شيب  وأشار له الدارقطإ   العلةل،   -1ورواه بالواسط  

 . يهالتيمي كما أشار له الدراقطإ كالمها عن منصور عن ربعي عن رجل عن علي ومل خيتلف عليهما ف
وقد ذهب أكثر أهل العلم إىل أّن هذا االختالف ال يؤثر   صّح  احلديث، وذلك ألن ربعي بن حةراش  

 . خمضرم مسع من علي رضي اهلل عنه
 ". حديث أيب داود عن شعب  عندي أصّح من حديث النضر: "قال الترمذي عقبه

عض أصحاب الثوري، وهةذا  هذا حديث صحيح على شرط الشيخني، وقد قصر بروايته ب: "قال احلاكم
 .   ، ووافقه الذهيب"عندنا مما ال يعبأ
                                                                                                                                       = 
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موسى بةن احلسةن بةن    ابنا ، (1)أبو بكر بن إسحاق، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -261
 بةن أتيةت ا ": عن سليمان التيمي عن جماهد قال( 4)محادثنا ، (1)حجاج بن منهالثنا ، (2)عباد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلعله مسعه منه بواسط  مث مسعه منه بدوهنا، فكةان يرويهةا   : "وهلذا قال الضياء املقدسي والشيخ األلباين
 ".   بالواسط  تارة وبدوهنا أخرى

: ي وهذه الواسط  جمهول  وقالولكن ذهب الدارقطإ إىل ترجيح الرواي  اليت فيها الواسط  بني ربعي وعل
بعي عن علي، وخةالفهم سةفيان   رحّدث به شريك وورقاء وجرير وعمرو بن قيس عن منصور عن "

الثوري وزائدة وأبو األحوص وسليمان التيمي فرووه عن منصور عن ربعي عن رجل عن علةي وهةو   
 ". الصواب

 . اتهول   الرواي  اليت رجحهافعليه يكون احلديث عند الدارقطإ معلال؛ وذلك لوجود الّرجل 
ما ذهب إليه احلاكم والضياء واأللباين من تصحيح الرواي  بدون الواسط  وذلك  -واهلل أعلم-والصواب 

ألّن ربعي بن حراش مسع من علي بدون واسط ، وروايته عنه   صحيح البخاري، على أّن من ذكةرهم  
ط  بعضهم اختلف عليهم فيه مثل سةفيان الثةوري   الدارقطإ أّنهم رووه عن منصور بدون ذكر الواس

وزائدة كما تقدم، وقد روى مجع من احلّفاظ منهم شعب  عن منصور عن ربعي عن علي بدون واسةط   
 . كما تقدم

 (.  118ح)، وظالل اجلن (2/60)، واألحاديث املختارة(1/196)العلل للدارقطإ

 . هو أمحد بن إسحاق الصبغي (1)

مسي بذلك لطيب – بن عباد بن أيب عباد أبو السري األنصاري املعروف باجلالجلي موسى بن احلسن (2)
 . نسائي األصل -صوته

 (. هة207ت. )، ووثقه اخلطيب"ال بأس به": قال الدارقطإ
  (.11/170)السريو، (11/49)ادتاريخ بغد، و(156ص)سؤاالت احلاكم

بقتح األلف، وسكون النون، وفتح املةيم، وكسةر الطةاء    – حجاج بن املنهال أبو حممد األمناطي (1)
 . صريالسلمي موالهم الب -..املهمل ، هذه الّنسب  إىل بيع األمناط وهي الفرش اليت ُتبسط

  (.ع) (.هة217أو216ت. )ثق  فاضل
  (.1/157)التقريب، و(1/154)األنساب

 (. 12/7)هو ابن سلم ، انظر هتذيب الكمال (4)
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دنه مإ أ :هو ذا فقال :دنه مإ فقلتأ :هذا يكلمك   القدر قالعّباس  برجل فقلت يا ابنعّباس 
والذي نفسي بيده لو أدنيته مإ لوضعت يدي   عنقه فلم  إي :قال ؟هو ذا تريد أن تقتله :فقلت

  .(1)"هاأدَقحّتى  يفارقإ

                                                 

 ( 18/284)السنن الكربى( 1)
 . إسناده صحيح

 . "إسناده صحيح": وقال الذهيب   املهذب
 (. 0/4212)املهذب

، (4/644)والاللكائي   شرح أصةول االعتقةاد   ،(2/421)واألثر أخرجه عبد اهلل بن أمحد   السن 
ذكر عنده القدري  فقال لو : كالمها من طريق هشيم عن أيب هاشم عن جماهد عن ابن عّباس خمتصرا  بلفظ

 . رأيت أحدا  منهم لعضضت أنفه
 . وإسناده صحيح وقد صّرح هشيم بالسماع كما عند الاللكائي

، كالمها من طريق األوزاعي عن العةالء بةن   (210ص)، واآلجري   الشريع (1/118)وأخرجه أمحد
 . احلجاج عن حممد بن عبيد املكي عن ابن عّباس بأطول من هذا

 : وإسنادمها ضعيف فيه علل
 . فيه حممد بن عبيد املكي وهو ضعيف -1
 . فيه العالء بن احلجاج ضعفه األزدي -2

 . االنقطاع بني حممد بن عبيد وابن عّباس فإنه مل يقله -1

 (.  2/190)، والتقريب(5/121)، وامليزان(26/62)كمالهتذيب ال
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وأبو حممد السكري  ،وأبو احلسني بن الفضل القطان ،(1)[برهان]أخربنا أبو عبد اهلل بن  -262
1)احلسن بن عرف ثنا ، إمساعيل بن حممد الصفارثنا قالوا ( 2)ببغداد

مةروان بةن شةجاع    ا ثن، (
وهو ينزع   عّباس  أتيت ابن": عن عبد امللك بن جريج عن عطاء بن أيب رباح قال( 4)اجلزري

: قةال  نعم :فقلت ؟قد فعلوها أَو: فقال ،م   القدرلُِّكثيابه فقلت له قد ُت أسافلُُُ ْتلََّتزمزم قد اْب
أولئك شرار هذه  (5)چحت  خت      مت  ىت  يت مب  ىب  يبچ فيهم إاّل  فواهلل ما نزلت هذه اآلي 
 صةبعيَّ عينيةه بأُ  ُتْأَقة منهم َف دا وال تصلوا على موتاهم إن أريتإ أَح ،األم  ال تعودا مرضاهم

  .(6)"هاتني

                                                 

 . من ط، وص، ومصادر الترمج ، و  األصل بن ماهان (1)
 . البزاز البغدادي هان أبو عبد اهلل الغزالْراحلسني بن عمر بن َبوهو 

 (. هة412ت. )وثقه اخلطيب
 (. 17/265)، والسري(0/02)تاريخ بغداد

 . هو عبد اهلل بن حيىي (2)

 . احلسن بن عرف  بن يزيد أبو علي العبدي البغدادي (1)
  (.ت،س،ق) (.هة275ت. )صدوق
  (.1/169)التقريب

 . أبو عمرو ويقال أبو عبد اهلل اجلزري األموي موالهم نزل بغداد مروان بن شجاع (4)
صاحل ليس بذاك القوى : "، وقال أبو حامت"صدوق: "وثقه ابن معني، وابن سعد، والدارقطإ، وقال أمحد

قات ال يعجبإ االحتجةاج  يروي املقلوبات عن الث: "، وقال ابن حبان"  بعض ما يروى مناكري يكتب حديثه
  (.خ،د،ت،ق) (.هة104ت).وقد روى له البخاري ."صدوق له أوهام": قال احلافظ، و"خبربه إذا انفرد

، (171ص)، وعلل أمحد بن حنبل(0/271)، واجلرح والتعديل(4/411)تاريخ ابن معني رواي  الدوري
  (.2/246)التقريب، و(27/195)، وهتذيب الكمال(1/11)، واتروحني(67ص)وسؤاالت الربقاين

 (. 49-40)سورة القمر اآلي ( 5)

 ( 18/285)السنن الكربى( 6)
 . مروان فإنه صدوق، وفيه عنع  ابن جريج وهو مدلسإاّل  إسناده رجاله ثقات

                                                                                                                                       = 
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حيىي بةن  ثنا ، (1)إبراهيمحممد بن ثنا بن ُنجيد،  أبو عمرو، ابنا نا أبو نصر بن قتادةأخرب -261
كنت أسري مع عمر بن عبةد العزيةز   ": أنه قال( 2)مالك عن عمه أيب سهيل بن مالكثنا ، بكري
عرضةتهم علةى    قلت أرى أن تستتيبهم فإن قبلوا وإالَّ :قال ؟ما رأيك   هؤالء القدري : فقال

  . (1)"وذلك أيضا رأيي :ذلك رأيي قال مالك: قال عمر بن عبد العزيزف ،السيف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والاللكةةائي   شةةرح أصةةول  ( 18/1121)واألثةةر أخرجةةه ابةةن أيب حةةامت   تفسةةريه 
ريق احلسن بن عرف  عن مروان بن شجاع اجلةزري  كالمها من ط( 746و4/641)و(1/541)االعتقاد

 . عن عبد امللك بن جريج عن عطاء بن أيب رباح عن ابن عّباس به

 (. 11/482)هو الُبوَشْنجي، انظر هتذيب الكمال (1)
 . أبو سهيل نافع بن مالك بن أيب عامر األصبحي التيمي املدين (2)

  (.ع) (.تو  بعد األربعني ومائ . )ثق 
  (.2/181)التقريب

 ( 18/285)السنن الكربى( 1)
اإلسناد رجاله ثقات غري شيخ البيهقي أبو نصر بن قتادة فإنإ مل أقف على ترمجته، وحيىي بن عبد اهلل بن 

  .أّن مساعه من مالك متكلم فيه وهذا منهإاّل  بكري وإن كان ثق 
، (00-1/07)ومن طريقه ابن أيب عاصم   السن ( 2/988)واألثر صحيح، فقد أخرجه مالك   املوطأ

، والاللكائي   شةرح أصةول   (1/511)، واخلالل   السن (211-2/218)عبد اهلل بن أمحد   السن 
 . ، عن عمه أيب سهل به(227ص)، واآلجري   الشريع (4/789)االعتقاد

من طريق أخرى عن أنس ( 227ص)، واآلجري   الشريع (2/411)أمحد   السن  وأخرجه عبد اهلل بن
قال يل عمر بن عبد العزيز مةن فيةه إىل   : "بن عياض عن أيب سهيل نافع بن مالك بن أيب عامر أنه قال

 . فذكره.." أذين
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أبو بكر أمحد بن سلمان ، ابنا ببغداد( 1)أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهلل احلر  -264
نةافع بةن   ، حدثإ (1)أنس بن عياضثنا ، أيب، حدثإ عبد اهلل بن أمحد بن حنبلثنا ، (2)الفقيه

أرى أن : قال ؟ولون ال قدرما ترى   الذين يق": عمر بن عبد العزيز قال لهأّن  مالك أبو سهيل
ذه اآلية   هة إاّل  مل يكةن  ذاك الرأي فيهم لو: تابوا فإن تابوا وإال ضربت أعناقهم قال عمرَتْسُي

   .(5)(4)چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ   چ  چچ    چ چالواحدة كفى هبا 

                                                 

الفرات بن دينار  عبد الرمحن بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن حممد بن احلسني بن عبد اهلل بن إسحاق بن (1)
، وسكون الراء، وكسر الفاء، هذه -املهمل -بضم احلاء – احلر بن مسلم بن أسلم أبو القاسم السمسار 

املعروف بابن احلريب مةن أهةل    -..يبيع األشياء اليت تتعلق بالبزور والبقالنيالّنسب  للبقال ببغداد، ومن 
 . احلربي 

". مساعه   بعض ما رواه عن النجةاد كةان مضةطربا   صدوقا  غري أّن كتبنا عنه وكان : "قال اخلطيب
 (. هة421ت)

 (. 17/411)، والسري(2/47)، زاألنساب(18/181)تاريخ بغداد
  .حلسن بن إسرائيل بن يونس أبو بكر الفقيه احلنبلي املعروف بالنجادأمحد بن سلمان بن ا (2)

قلةت  ": ، قال اخلطيب"قد حّدث أمحد بن سلمان من كتاب غريه مبا مل يكن   أصوله": قال الدارقطإ
 ."فلعل بعض طلب  احلديث قرأ عليه ما ذكره الةدارقطإ واهلل أعلةم   ،صره   آخر عمرهب كان قد كّف
 ". وكان صدوقا عارفا مجع املسند وصّنف   السنن كتابا كبريا: "وقال اخلطيب
 (. 15/582)، والسري(4/109)تاريخ بغداد

 .أنس بن عياض بن ضمرة أو عبد الرمحن أبو ضمرة الليثي املدين( 1)
  (.ع) (.هة288ت. )ثق 

  (.1/94)التقريب
 (. 161-161)سورة الصافات اآليات( 4)

 ( 18/285)السنن الكربى( 5)
أّن اخلطيب ذكر أّن   بعض رواياته عةن أمحةد   إاّل    إسناده عبد الرمحن بن عبيد احلر  وهو صدوق

 . ضطراب، وهو هنا قد روى عنهالنجاد ا
                                                                                                                                       = 
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أبو عبد اهلل حممد بةن  ثنا ، (1)أبو بكر بن أيب دارم احلافظثنا ، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -265
قةال مسعةت   ( 4)احلكم بن سليمان الكنةدي ثنا ، (1)أبو سعيد األشجثنا ، (2)اطالقّمإبراهيم 

  .(6)"ال جتالسوهم": فقال ؟وسئل عن القدري ( 5)وزاعياأل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 227ص)، واآلجري   الشريع (2/411)واألثر صحيح فقد أخرجه عبد اهلل بن أمحد   السن 
 (. 261)تقدم خترجيه   رقم األثرو

ارم التميمي الكةو  الشةيعي حمةدث    السري بن أيب َد ي بن حيىي بنِرأبو بكر أمحد بن حممد السَّ (1)
 . الكوف 

ف ه يترفض قد أّلأّنإاّل  كان موصوفا باحلفظ واملعرف ": ، وقال الذهيب"ثق رافضي غري هو " :قال احلاكم
، وقال "رمعثَّ شيخ ضالٌّقلت : "، وقال.."وهو مع ذلك ليس بثق    النقل ،  احلط على بعض الصحاب 

 ". الرافضي الكّذاب: "  امليزان
 (.   1/260)، واللسان(1/201)، وامليزان(15/577)السري

 . مل أقف على ترمجته (2)
 . أبو سعيد األشج عبد اهلل بن سعيد بن حصني الكندي موالهم الكو  (1)

  (.ع) (.هة257.)ثق 
 (. 1/196)التقريب

 . احلكم بن سليمان أبو هذيل الكندي (4)
 ". ال أعرفه: روى عنه أبو سعيد األشج سألت أيب عنه فقال: "قال أبو حامت

 (. 2/112)، واللسان(1/117)اجلرح والتعديل

 . عبد الرمحن بن عمرو بن أيب عمرو أبو عمرو األوزاعي الفقيه (5)
  (.ع) (.هة157ت. )ثق  جليل
 (. 1/450)التقريب

 ( 18/285)السنن الكربى( 6)
ارم وهو متكلم فيه بل رمي بالكذب، وفيه أيضا  احلكةم بةن   إسناده ضعيف جّدا ، فيه أبو بكر بن أيب د

 . ال أعرفه: سليمان الكندي قال أبو حامت
                                                                                                                                       = 
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أبو احلسن حممد بةن  ثنا ، (1)[حليم]أبو حممد احلسن بن ، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -266
القرآن كةالم  ": فقال ؟أمسع عن القرآن وأنا( 1)رو قال ُسئل أيبالقاضي مَب( 2)يهْواُهإسحاق بن َر

  ".ه ليس مبخلوقُيووْح ،هوعلُم ،اهلل
 ولقد ذكر سفيان بن عيين  عن عمرو بن دينار قال أدركت مشيختنا منذ سبعني سن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من طريقه عن أيب سعيد األشج عن احلكم بن سةليمان عةن   ( 2/119)واألثر أخرجه ابن بط    اإلبان 
 . األوزاعي به

 .  ال أعرفه: وفيه احلكم بن سليمان قال عنه أبو حامت

 . ص، ومصادر الترمج ، و  األصل حكيم بالكافمن ط، و (1)
بن ميمون الصائغ احلليمي املروزي نسةب إىل جةده    إبراهيمهو أبو حممد احلسن بن حممد بن حليم بن 

 . حليم
 (. هة175ت. )يق أو جتريحمل أقف فيه على توث

 ، (2/79)، واألنساب(169ص)، واملؤتلف واملختلف(2/492)اإلكمال البن ماكوال
ولد مبةرو   أبو احلسن املروزي املعروف بابن راهويه إبراهيمبن خملد بن  إبراهيمحممد بن إسحاق بن  (2)

 . ونشأ بنيسابور
ومل يتفةق عليةه أهةل     ،مل يرضوه": ، وقال اخلليلي"عامل مجيل الطريق  مستقيم احلديث": قال اخلطيب

وهذا الذي قاله فلهذا مل يقصد به جرحه   احلديث وإّنما قصةد كونةه ويل   ": ، قال احلافظ"خراسان
هةة قالةه   209ت) ."خلليلي كالمه بأن قال وهو أحد الثقاتالقضاء لرافع بن هزمي  الليثي فقد عقب ا

 (. هة204احلاكم وصّوب اخلطيب أنه تو  
 (. 5/65)، واللسان(6/62)، وامليزان(1/244)تاريخ بغداد

 . بن خْملد بن راهويه أبو حممد احلنظلي املروزي إبراهيمإسحاق بن  (1)
ولكن هةذا ال يضةر ألّن   . ثق  حافظ جمتهد، قرين أمحد بن حنبل ذكر أبو داود أنه تغّير قبل موته بيسري

إاّل  تغريه كان قبل موته خبمس  أشهر فقط، وابنه مسع منه قبل االختالط، وال يعرف مسع منه بعد اختالطه
  (.خ،م،د،ت،س) (.هة210ت. )الطهأبا داود فإنه مع ذلك رمى مبا مسع منه بعد اخت

 (. 01ص)، والكواكب النريات(1/67)التقريب
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مسعت عثمان بةن سةعيد    ،أمحد بن حممد بن عبدوس، ابنا وابنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ح 
احلنظلي يقول قال سفيان بن عيين  عن عمرو بن دينةار  إبراهيم الدارمي يقول مسعت إسحاق بن 

والقرآن كالم اهلل عةز   ،واه خملوقمنذ سبعني سن  يقولون اهلل اخلالق وما ِسالّناس  أدركت" :قال
  . (1)"وجل

أصحاب رسول اهلل صةلى اهلل  ( 1) لَِّجوقد أدرك عمرو بن دينار َأ" :قال أيب( 2)قال أبو احلسن
وعبد  ،وأيب سعيد اخلدري ،واألنصار مثل جابر بن عبد اهلل ،واملهاجرين ،عليه وسلم من البدريني

التابعني وعلى هذا مضى صدر هذه  َأِجلَّ  ،وعبد اهلل بن الزبري ،سوعبد اهلل بن عبا ،اهلل بن عمرو
  ."األم 

                                                 

 ( 18/285)السنن الكربى( 1)
اإلسناد األول رجاله ثقات غري أيب حممد احلسن بن حليم فإنإ مل أقف فيه على توثيق أو جتةريح، وأمةا   

 . اإلسناد الثاين فهو صحيح
أمحةد احلةاكم   شةعار أصةحاب      ، وأبةو (29ص)ري   خلق أفعال العبةاد واألثر أخرجه البخا

، والبيهقةي    (2/216)، ومن طريقةه اللاللكةائي   شةرح أصةول االعتقةاد     (29ص)احلديث
، ومن طريقةه والاللكةائي   شةرح أصةول     (19ص)، والطربي   صريح السن (1/198)الشعب
، ومةن  (29ص)ث، وأخرجه أيضا  أبو أمحد احلاكم   شعار أصحاب احلةدي (215-2/214)االعتقاد

كلهم من طريق احلكم بن حممد الطةربي  ( 185ص)، و  االعتقاد(1/198)طريقه والبيهقي   الشعب
 . عن ابن عيين  عن عمرو بن دينار به

من طريق أخةرى قةال مسعةت    ( 111-118ص)وأخرجه أيضا  الدارمي   النقض على بشر املريسي
 .  قال عمرو بن دينار فذكرهإسحاق بن راهويه احلنظلي يقول قال سفيان بن عيين

 . هو حممد بن إسحاق بن راهوي  (2)

  .الشيء معظمه لُّمجع ومفرده جَِاَلل وُج:  لَِّجَأ (1)
 (.  46ص)خمتار الصحاح
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أبو ثنا ، (1)بن عبدةإبراهيم أبو احلسن حممد بن عبد اهلل بن ، ابنا أخربنا أبو نصر بن قتادة -267
هو  القاسم بن حممد قالثنا ، (2)أبو رجاء قتيب  بن سعيدثنا الُبوَشْنجي، إبراهيم عبد اهلل حممد بن 

عةن  ( 5)عةن أبيةه  ( 4)عبد الرمحن يعإ بن حممد بن حبيب بن أيب حبيبثنا ، (1)بغدادي ثق 

                                                 

بفتح السني – أبو احلسن التميمي السليطي إبراهيمبن قطن بن  بن عبدة إبراهيمحممد بن عبد اهلل بن  (1)
املهمل ، وكسر الالم، وبعدها الياء املنقوط  من حتتها بنقطتني، و  آخرها الطاء املهمل ، هذه الّنسةب  إىل  

  .النيسابوري -..َسِليط وهو اسم جلد املنتسب إليه
الشيخ احملةدث  ": ، وقال الذهيب"كان شيخا صاحلا سديدا  حسن السرية: "وثقه اخلطيب، وقال السمعاين

 (. هة164ت". )الصدوق
 (. 76-16/75)، والسري(5/459)تاريخ بغداد

بفتح البةاء املنقوطة    – بن طريف الثقفي البغالين -بفتح اجليم–أبو رجاء قتيب  بن سعيد بن مجيل  (2)
بواحدة، وسكون الغني املعجم ، و  آخرها النون، هذه الّنسب  إىل بغالن، وهي بلدة بنواحي بلخ وظةإ  

 . -..أهنا من طخارستان
  (.ع) (.هة248ت. )ثق  ثبت
 (. 2/118)، والتقريب(1/260)األنساب

 . القاسم بن حممد بن محيد أبو حممد بن أيب سفيان املعمري (1)
صةدوق،  ": وقال احلافظ، وذكره ابن حبان   الثقات، -كما   هذا األسناد هنا-وثقه قتيب  بن سعيد 

  (.عخ) (.هة220ت. )"نقل عثمان الدارمي أّن بن معني كذبه ومل يثبت ذلك
  (.2/127)تقريبال، و(5/459)، وامليزان(9/15)الثقات

 . عبد الرمحن بن حممد بن حبيب بن أيب حبيب اجلْرمي صاحب األمناط (4)
 (. عخ.)مقبول: ، وقال احلافظ"عبد الرمحن بن حممد بن حبيب عن أبيه عن جده ال يعرف هؤالء": قال الذهيب

 (. 1/461)، والتقريب(4/112)امليزان

 . حممد بن حبيب بن أيب حبيب اجلرمي (5)
  (.عخ) .، وذكره ابن حبان   الثقات"جمهول": ، وقال الذهيب واحلافظ"ال أعرفه": قال أبو حامت

 (. 2/161)، والتقريب(6/181)، وامليزان(9/19)، والثقات(7/225)اجلرح والتعديل
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: فقال ،وقد خطبهم   يوم أضحى بواسط( 2)ريْسشهدت خالد بن عبد اهلل الَق": قال( 1)جده
اهلل مل يتخذ أّن  فإنه زعم ؛د بن درهمْعباجَل حٍَّضُمفإّني  ،وا تقبل اهلل منكمّحَضَفالّناس  رجعوا أيهاا

بن درهم قال مث نةزل   ُدْعوتعاىل عما يقول اجَل ،م موسى تكليما سبحانهكّلومل ُي ،خليالإبراهيم 
  . (1)"فذحبه

                                                 

 . حبيب بن أيب حبيب اجلرمي (1)
أرجو أنه ال بةأس  : "، وقال ابن عدي"رجل من الّتجار، ومل يكن بذاك   احلديث: "قال حيىي بن معني

  (.عخ،م،س،ق) (.هة162ت". )صدوق خيطئ: "وقال احلافظ، "فيه لني: "وقال الذهيب، "به
 (. 1/151)والتقريب، (1/180)والكاشف ، (2/191)مليزان، وا(2/489)الكامل

– خالد بن عبد اهلل بن يزيد بن أسد بن كرز بن عامر أبو القاسم ويقال أبو اهليثم البجلي القسةري  (2)
الراء املهمل ، هذه الّنسب  إىل َقْسر وهةو بطةن مةن    بفتح القاف، وسكون السني املهمل ، و  آخرها 

 (. هة126ت. )، الدمشقي، أمري احلجاز مث الكوف -..قيس
وأحاديثه كّلها ال يتابع عليها ال إسةنادا   ،ما ذكرتأحاديث غري وخالد بن يزيد هذا له ": قال ابن عدي

وقد رأيتهم تكّلموا  ،ل ولعلهم غفلوا عنهومل أر للمتقدمني الذين يتكلمون   الّرجال هلم فيه قو ،وال متنا
إاّل  ن صورته عندي وهو عندي ضةعيف ن أبّيأمن أن أذكره و ا   من هو خري من خالد هذا فلم أجد بّد

، "صدوق لكّنه ناصيب بغيض ظلةوم ": ، وقال الذهيب"أّن أحاديثه إفرادات ومع ضعفه كان يكتب حديثه
، وذكره ابن حبان   الثقات، وذكره احلةافظ    "بع على حديثهال يتا: "وذكره العقيلي   ضعفائه وقال

  (.عخ،د) .التقريب ومل يذكر فيه شيئا 
، (1/281)، واملغةإ (2/415)، وامليزان(6/256)، والثقات(1/14)، والكامل(2/15)ضعفاء العقيلي

 (. 1/211)، والتقريب(4/51)واألنساب

 ( 18/285)السنن الكربى( 1)
 .   عبد الرمحن بن حممد بن حبيب وأبيه حممد بن حبيبإسناده ضعيف جلهال

، والدارمي   النقض (1/150)، و  التاريخ الكبري(29ص)واألثر أخرجه البخاري   خلق أفعال العباد
، والاللكائي (54ص)، وأبو بكر النجاد   الرد على من يقول القرآن خملوق(114ص)على بشر املريسي

كلهم من طريق القاسةم بةن   ( 12/425)، واخلطيب   تاريخ بغداد(2/119)  شرح أصول االعتقاد
 . حممد املعمري عن عبد الرمحن بن حممد بن حبيب بن أيب حبيب عن أبيه عن جده به
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 . "وكان اجلهم أخذ هذا الكالم من اجلعد بن درهم": قال أبو رجاء
 أبةو ثنا قاال وأبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان  ،أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -260

قيس ثنا ، (2)بن خالدإبراهيم عمر بن ثنا ، (1)ون البناء الكو ُنْسُحثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس 
 ال :؟ قةال فمخلوق: كالم اهلل قلت": فقال ؟سألت جعفر بن حممد عن القرآن: قال  بن الربيع

  .(1)"يقتل وال ُيستتاب: قال ؟فما تقول فيمن زعم أنه خملوق: قلت

                                                 

بن حممةد بةن    إبراهيمامسه احلسن بن علي بن بزيع روى عن : قال املعلمي. وحسنون البناء الكو  (1)
 .  ن وغريهميمو

 "عن امساعيل بن صبيح روى عنه االصمحّدث : "قال ابن ماكوال
 (.  1/282)ونزه  األلباب(. 1/71)وتوضيح املستبه(. 2/175)اإلكمال البن مأكوال

 . الكردي اهلامشي موالهم بن خالد إبراهيمعمر بن إن كان هو  (2)
 . ثق  يروي املناكري عن األثبات: إ والذهيب، وقال اخلطيبفهذا كّذاب قاله الدارقط

 (.  4/280)، واللسان(217-5/216)، وامليزان(11/282)تاريخ بغداد

 ( 18/286)السنن الكربى( 1)
، وإن كان هو اهلامشي "ضعيف: "بن خالد قال عنه الذهيب   املهذب إبراهيمإسناده ضعيف؛ فيه عمر بن 

وفيه أيضا  شيخه قيس بن الربيع وهو خمتلف فيه من أهل العلم من . ب كما سبقالكردي فهو متهم بالكذ
 . وثقه وضعفه أكثرهم

 . "بن خالد عن قيس قلت كالمها ضعيفان إبراهيممسعه عمر بن ": قال الذهيب   املهذب
 (. 0/4215)املهذب

 . بنفس هذا اإلسناد واملنت( 1/682)واألثر أخرجه البيهقي   األمساء والصفات
 : وقد تابع قيس بن الربيع   روايته عن جعفر بن حممد كّل من

، والطةربي   صةريح   (44ص)معاوي  بن عمار الدهإ أخرجه البخةاري   خلةق أفعةال العبةاد    
، والاللكةائي    (1/152)، وعبد اهلل بن أمحد   السةن  (77ص)، واآلجري   الشريع (19ص)السن 

كلهم من ( 1/684)، واألمساء والصفات(187ص)يهقي   االعتقاد، والب(2/242)شرح أصول االعتقاد
 . طريق معاوي  بن عمار الدهإ عن جعفر بن حممد به
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حممد بن العّباس  أبوثنا قاال أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي  -269
كنت عند مالك بن أنةس  ": قال( 1)حيىي بن خلف املقريثنا ،   الطرسوسيّيأبو أمثنا ، يعقوب

 وقال حيىي بن. "عندي كافر فاقتلوه: قال ؟ما تقول فيمن يقول القرآن خملوق: فجاءه رجل فقال
  .(2)"فقاال كافر ؟وابن هليع  عمن قال القرآن خملوق ،فسألت الليث بن سعد" :خلف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد رواه عن معاوي  بن عمار الدهإ كّل من معبد بن راشد أبو عبد الرمحن الكو  وهو متكلم فيه قال 
، وذكره ابن حبان   الثقات، "ه بأسرأيته ومل يكن ب: "، وقال أمحد"واسطي ضعيف احلديث: "ابن معني

 ". مقبول: "وقال احلافظ
 (. 2/260)، والتقريب(6/464)، وامليزن(9/194)، والثقات(0/201)اجلرح والتعديل

أنه عمي فصار يتلقن ما لةيس  إاّل  صدوق   نفسه: ولكن تابعه سويد بن سعيد احلدثاين قال عنه احلافظ
أّن روايته يتقوى برواي  معبةد  إاّل  وهو وإن كان فيه كالم يسري. من حديثه وأفحش فيه ابن معني القول

 . بن راشد فيصري األثر صحيحا مبجوع هذه الطرق
وكذلك رواه سويد بن سعيد عن معاوي  بن عمار عن جفعةر الصةادق،   : "قال البيهقي عن هذا األثر

 ". وكذلك رواه قيس بن الربيع عن جعفر فهو عن جعفر صحيح مشهور
وهذا إسناد على شرط مسلم على ضعف   سويد بن سعيد وهو احلدثاين لكةن  : " لشيخ األلباينوقال ا

 ". تابعه معبد بن راشد أبو عبد الرمحن عن معاوي  بن عمار به
 (. 140ص)، وخمتصر العلو(187ص)االعتقاد

 . حيىي بن خلف املقرئ أبو حممد الطرسوسي (1)
ليس بثق  أتى عن مالةك مبةا ال   ": قال الذهيب". وأظّنه حيىي بن خليف بن عبيد السعدي: "قال احلافظ

أظّنةه  : "وسبق أّن احلافظ قال". منكر احلديث: "-ألّنه فّرق بيهم-، وقال عن ابن عبيد السعدي "حيتمل
ثنا حيي ابن خلف الطرسوسي وكان  سليمان الطرباين حدثنا احلسن بن إسحاق،ثنا : "وقال الطرباين". هو

 . وذكر األثر الذي معنا.." من ثقات املسلمني قال كنت عند مالك فدخل عليه رجل
، (0/99)، والسةةري(251-2/258)، واعتقةةاد أهةةل السةةن (2/622)تةةايل تلخةةيص املتشةةابه

 (.  6/256)، واللسان(2/714)، واملغإ(7/171)وامليزان

 ( 18/286)السنن الكربى( 2)
 . إسناده ضعيف؛ فيه حيىي بن خلف املقرئ وهو ضعيف  
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ران يقول مسعت عْم( 1)أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ مسعت أبا زكريا حيىي بن حممد العنربي -278
 ،يقول مسعت مالك بن أنس( 1)يقول مسعت سويد بن سعيد( 2)[بنيسابور]بن موسى اجلرجاين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . "حيىي واه": قال الذهيب   املهذب
 (.0/4215)املهذب

، والبيهقةي    (2/258)، والاللكائي   شرح أصول االعتقاد(6/125)واألثر أخرجه أبو نعيم   احللي 
 .  بهكلهم من طريق حيىي بن خلف الطرسوسي عن مالك ( 1/684)األمساء والصفات

السلمي موالهم بن صاحل بن حممد بن عبد اهلل بن بغيان أبو زكريا حيىي بن حممد بن عبد اهلل بن عنرب  (1)
منسوب إىل جةده عنةرب   مل ، وسكون النون، وفتح الباء املوحدة، والراء، هذا بفتح العني امله– العنربي

  .النيسابوري املعدل -وليس من بلعنرب البصرة
 (. هة144ت". )اإلمام الثق  املفسر احملدث األديب العالم ": قال الذهيب

 (.  15/511)، والسري(175-1/172)، واألنساب(180ص)املؤتلف واملختلف

 . ومصادر الترمج ، و  األصل بنيسار من ط، وص، (2)
  .عمران بن موسى بن جماشع أبو إسحاق اجلرجاين السختياينهو 
مسعت أبا بكر اإلمساعيلي يقول عمران بن موسى السختياين ": اجلرجاينأبو القاسم محزة بن يوسف قال 

، "..هو حمدث ثبت مقبول كثري التصةنيف والرحلة   ": قال احلاكم، و"رجان   زمانهصدوق حمدث ج
 (. هة185ت..". )اإلمام احملدث احلج  احلافظ": وقال الذهيب

 (. 14/116)، والسري(122ص)تاريخ جرجان

بفتح احلاء، والدال املهملتني، والثةاء  - سويد بن سعيد بن سهل أبو حممد اهلروي األصل مث احلدثاين (1)
 .-..املنقوط  بثالث، و  آخرها النون

حديثةه  ": ، وقال البخةاري "أّما كتبه فصحاح": ، وقال أبو زرع "صدوق كثري التدليس" :قال أبو حامت
، "ضعيف": ا ، وقال مرةيف جّد، وروى الترمذي عن البخاري أنه ضع"ليس بثق ": ، وقال النسائي"منكر

فرمبةا   ير وعموكان صاحب حديث وحفظ لكّنه عّم": ، وقال الذهيبوأقوال أهل العلم فيه كثرية جداًّ
أنةه  إاّل  صدوق   نفسه: "وقال احلافظ". لقن مما ليس من حديثه وهو صادق   نفسه صحيح الكتاب

وذكره احلافظ   املرتب  الرابع  مةن  . "القول وأفحش فيه ابن معني ،عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه
  (.م،ق) (.هة248ت. )مراتب املدلسني
                                                                                                                                       = 
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وحيةىي بةن    ،وشريك بن عبد اهلل ،بن عياض( 1)[الفضيل]و ،وسفيان بن عيين  ،دومحاد بن زي
وعلي بن  ،وجرير بن عبد احلميد ،(1)وهشام بن سليمان املخزومي ،ومسلم بن خالد ،(2)سليم

  ،(5)وعبةةةةةةةةةةةةةةةةدة ،(4)مسةةةةةةةةةةةةةةةةهر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وتعريف (1/127)التقريبو ، (146-1/145)وامليزان ،(2/14)األنساب، و(58ص)ضعفاء النسائي
  .(58ص)أهل التقديس

 ". الفضل"من ط، وص، ومصادر الترمج  و  األصل  (1)
 . نزيل مك  قال أبو زكريا القرشي الطائفي املكي احلذاءحيىي بن سليم أبو حممد وي (2)

ومل يكن  ،شيخ حمله الصدق": قال أبو حامتو، "ثق ": ، وقال ابن معني"ثق  كثري احلديث": قال ابن سعد
رأيته خيلط   أحاديثةه  " :، وقال أمحد"ليس بالقوي": قال النسائي، و"باحلافظ يكتب حديثه وال حيتّج به

، وقال الذهيب "ليس بالقوي": ، وقال أبو بشر الدواليب"هو صدوق ال بأس به": وقال ابن عدي ،"فتركته
 ."صةةةدوق سةةةيء احلفةةةظ  ": وقةةةال احلةةةافظ ، "ثقةةة ":   الكاشةةةف

  (.ع) (.هة أو بعدها191ت) 
 .  أنه صدوق -واهلل أعلم–ولعل الراجح فيه 
، وضةعفاء  (2/151)، ومعرفة  الثقةات  (9/156)، واجلةرح والتعةديل  (5/588)طبقات ابن سعد

، (2/167)، والكاشةةف(11/165)، وهتةةذيب الكمةةال(7/219)، والكامةةل(180ص)النسةةائي
 (.  2/156)، والتقريب(7/170)وامليزان

 . هشام بن سليمان بن عكرم  بن خالد املخزومي املكي (1)
، وقةال  "صةدوق ": ، وقال الذهيب"مضطرب احلديث وحمله الصدق ما أرى حبديثه بأسا: "قال أبو حامت

  (.4خت،م،) ".مقبول: "احلافظ
 (.  2/124)، والتقريب(7/02)، وامليزان(2/116)، والكاشف(9/62)اجلرح والتعديل

قاضةي   أبو احلسن القرشةي الكةو    -ضم امليم، وسكون املهمل ، وكسر اهلاءب–علي بن ُمْسِهر  (4)
 . املوصل

  (.ع) (.هة109ت. )ثق  له غرائب بعدما أضّر
 (. 2/58)التقريب

 .مل أعرفه (5)
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  ،ووكيةةةع ،وحفةةةص بةةةن غيةةةاث  ،(1)وعبةةةد اهلل بةةةن إدريةةةس 
 ،(4)وعبةد العزيةز بةن أيب حةازم     ،(1)وعبد الرحيم بةن سةليمان   ،(2)وحممد بن فضيل

ومجيع  ،وعبد اهلل بن يزيد املقري ،(7)وحامت بن إمساعيل ،(6)وإمساعيل بن جعفر ،(5)والدراوردي

                                                 

 . مد األودي الكو عبد اهلل بن إدريس بن يزيد بن عبد الرمحن أبو حم (1)
  (.ع) (.هة192ت. )ثق  فقيه عابد

 (. 1/102)التقريب

 . أبو عبد الرمحن الضيب موالهم الكو  -بفتح املعجم ، وسكون الزاي–حممد بن فضيل بن َغْزوان  (2)
  (.ع) (.هة195ت. )صدوق عارف، رمي بالتشيع

 (. 2/289)التقريب

 . نزيل الكوف  عبد الرحيم بن سليمان أبو علي األشل الكناين أو الطائي املْروزي (1)
  (.ع) (.هة107ت. )تصانيفثق  له 

 (. 1/467)التقريب

 . عبد العزيز بن أيب حازم سلم  بن دينار أبو متام املخزومي املدين (4)
  (.ع) (.هة104ت. )صدوق فقيه

 (. 1/471)التقريب
 . هو عبد العزيز بن حممد (5)

بضم الزاي، وفتح الراء، و  آخرهةا  – مساعيل بن جعفر بن أيب كثري أبو إسحاق األنصاري الزرقيإ (6)
 . موالهم املدين قارئ أهل املدين  -..القاف، هذه الّنسب  إىل بإ ُزريق، وهو بطن من األنصار

  (.ع) (.هة108.)ثبتثق  
 (. 1/79)، والتقريب(2/161)األنساب

 . ، أصله من الكوف حامت بن إمساعيل أبو إمساعيل املدين احلارثي موالهم (7)
  (.ع) (.هة107أو6ت. )"صدوق يهم": والذهيب، وقال احلافظ ،والعجلي ،وثقه ابن سعد

، (1/188)، والكاشةف (2/162)، وامليةزان (1/275)، ومعرف  الثقةات (5/425)الطبقات الكربى
 (. 1/141)والتقريب
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من صةف    والقرآن كالم اهلل ،ويزيد وينقص ،اإلميان قول وعمل": من محلُت عنهم العلم يقولون
  . (1)"ومن قال إنه خملوق فهو كافر باهلل العظيم ،ذاته غري خملوق

وحيةىي بةن    ،(1)وعبد الرمحن بن مهدي ،ويزيد بن هارون ،(2)ورويناه عن عبد اهلل بن املبارك
  ،(1)وأيب عبيد القاسم بن سةالم  ،ومسلم بن احلجاج ،(5)وحممد بن إمساعيل البخاري ،(4)حيىي

 .تنا رمحهم اهللوغريهم من أئم
                                                 

 ( 18/286)السنن الكربى( 1)
عمي فصار يتلقن ألّنه كان   آخر عمره  ؛سويد بن سعيد فإنه متكلم فيه كما مّر  إسناده ضعيف؛ فيه 

 . حيىي بن سليم فإنه صدوقإاّل  رجاله ثقات فضعف من أجل ذلك، وباقي ما ليس من حديثه
 . بنفس إسناده واملنت( 1/686)واألثر أخرجه البيهقي أيضا    األمساء والصفات

وقد ثبت القول به عن مجع ممن ذكرهم سويد بن سعيد فقد أخرج كالمهم أهل العلم   كتبهم مسةندة  
-1/591)، والسةن  للخةالل  (20ص)ديثواحلاكم الكبري   شعار أصحاب احل: إليهم وللمزيد انظر

، والبيهقةةي   شةةعب (049-4/040)و(2/266)، وشةةرح أصةةول االعتقةةاد لاللكةةائي(592
 (. 615-1/684)، و  األمساء والصفات(1/01)اإلميان

، والبيهقةي    (79ص)، واآلجري   الشةريع  (156-1/155)أخرجه عبد اهلل بن أمحد   السن ( 2)
كلهم من طريق حممد بن إسحاق، ثنا حممود بن غيالن، ثنا علي بن احلسةن  ( 1/686)األمساء والصفات

 . القرآن كالم اهلل عز وجل ليس خبالق وال خملوق: بن شقيق عن ابن املبارك قال
 . وهو صحيح

، والبيهقةي   األمسةاء   (79ص)، واآلجري   الشريع (1/157)أخرجه عبد اهلل بن أمحد   السن ( 1)
 .  هم من طريق عبد الرمحن بن مهدي بهكل( 1/687)والصفات

 . وهو صحيح

قال أنا أبو عبد اهلل احلافظ مسعت أبا جعفر حممد بن صاحل بن ( 1/614)أخرجه   األمساء والصفات( 4)
: هانئ مسعت أبا سليمان داود بن احلسني البيهقي يقول مسعت حممود بن غيالن مسعت حيىي بن حيىي يقول

 . و كافر باهلل العظيم، وعصى ربه وبانت منه امرأتهمن قال القرآن خملوق فه
 . إسناده صحيح

 (. 1/615)وأسنده إليه البيهقي   األمساء والصفات( 11ص)كالمه   خلق أفعال العباد له( 5)
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ثنةا  ، هو األصةم العّباس  أبوثنا قاال أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو  -271
 يقةول  (1)يقول مسعت أبا يوسف( 2)حممد بن اشكاب مسعت أيب، ابنا حممد بن إسحاق الصغاين

  (4)[ يةة املقاتل]منةةهما   صةةنفان مةةا علةةى األرض أبغةةض إيلّ    " :خبرسةةان 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والبيهقةي   األمسةاء   (02ص)، واآلجري   الشريع (1/129)أخرجه عبد اهلل بن أمحد   السن ( 1)
: م من طريق حممد بن إسحاق الصاغاين مسعت أبا عبيد القاسم بن سالم يقةول كله( 1/615)والصفات

 ". من قال القرآن خملوق فقد افترى على اهلل تبارك وتعاىل، وقال عليه مامل تقله اليهود والنصارى"
 . وهو صحيح

 . بن احلر أبو علي العامري اخلرساين مث البغدادي لقبه إشكاب إبراهيماحلسني بن  (2)
  (.خ) (.هة216ت. )ثق 

 (. 70ص)، ونزه  األلباب(1/174)التقريب

 بن حبيب بن سعد بن جبري بن معاوي  بن قحاف  بةن نفيةل   إبراهيمأبو يوسف القاضي يعقوب بن ( 1)
 . األنصاري الكو 

، وقال ابن "يكتب حديثه": ، وقال أبو حامت"تركوه": ، وقال البخاري"صدوق كثرياخلطأ": قال الفالس
ثل احلسن بن عمارة أنه يروى عن الضعفاء الكثري مإاّل  وليس من أصحاب الراي أكثر حديثا منه": عدي

وغريه وهو كثريا ما خيالف أصحابه ويتبع أهل األثر إذا وجد فيه خربا مسندا وإذا روى عنه ثق  ويةروى  
وقال النسائي   كتاب الضعفاء ملا ذكر أصحاب أيب حنيف  أبو يوسف ، هو عن ثق  فال بأس به وبرواياته

  إاّل  كان شيخا متقنا مل يسلك مسلك صةاحبيه ": ، وذكره ابن حبان   الثقات وقال"ثق " :رمحه اهلل
 (. هة102ت" )الفروع وكان يباينهما   اإلميان والقرآن ونقل عن حممد كان أبو يوسف رجال صاحلا

، (7/272)، وامليةةزان(7/144)، والكامةةل(7/645)، والثقةةات(9/281)اجلةةرح والتعةةديل
 (. 6/188)واللسان

 ". املقاتل "ألصل من ط، وص، ومصادر التخريج، و  ا( 4)
 البلخي سليمان بن مقاتل اتباع باملقاتلي  يعإ وأظنه: "واملقاتلي  قال احلافظ احلكمي بعدما أورد هذا األثر

 بشيء ليس تعاىلإّنه  قالحّتى  التشبيه نفي   جهم أفرط قال فإنه بالتشبيه حنيف  أبو اإلمام رماه فإنه
 اجلرح أئم  من مجاع  ذلك على حنيف  أبا وتابع خلقه مثل جعلهحّتى  اإلثبات معىن   مقاتل وأفرط

                                                                                                                                       = 



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 444 

  .(2)(1)"واجلهمي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والنصارى اليهود من يأخذ كان حبان ابن قالحّتى  بعدهم فمن وغريه يوسف كأيب أقرانه من والتعديل
 ". حباله أعلم واهلل وغريه وكيع وكذبه باملخلوق الرب يشبه وكان كتبهم يوافق الذي القرآن علم من

  . (1/271)معارج القبول

اجلهمي  هم أتباع جهم بن َصْفوان الذي قال باإلجبار واالضطرار إىل األعمال، وأنكر االستطاعات ( 1)
كلها، وزعم أّن اجلن  والّنار َتِبيدان وَتْفَنيان، وهو من أظهر مقال  أنكار أّن اهلل فوق عرشه أخذه من 

 . خراسان أمري أحوز بن مسلُمبن صفوان شيخه اجلهد بن درهم الذي قتله عبد اهلل القسري، وقتل اجلهَم 
 (. 2/449)، وشرح العقيدة الطحاوي (195-194ص)انظر والَفْرُق بني الِفَرق

 ( 18/286)السنن الكربى( 2)
 . إسناده إىل أيب يوسف حسن و  أيب يوسف كالم قد مّر

ومةن  ( 11/164)داد، واخلطيب   تاريخ بغة (1/180)واألثر أخرجه عبد اهلل بن اإلمام أمحد   السن 
بةن   إبراهيمكلهم من طريق حممد بن احلسني بن ( 121-68/122)طريقه ابن عساكر   تاريخ دمشق
 . إشكاب عن أبيه عن أيب يوسف به
من طريقه أيضا  عن حممد بن إشكاب عن اهليثم بن خارج  ( 1/180)وأخرجه عبد اهلل بن أمحد   السن 

 . عن أيب يوسف به
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يقول  (1)أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ مسعت أبا حبيب حممد بن أمحد بن موسى املصاحفي -272
كان حممد بن احلسن ال جييز شةهادة  " :يقول مسعت أيوب بن احلسن الفقيه يقول (2)مسعت أيب

  . (1)"اجلهمي 
أخربنا أبو عبد الرمحن حممد بن احلسن السلمي مسعت عبد اهلل بن حممد بن علةي بةن    -271
ملا كلةم الشةافعي   " :يقول مسعت حممد بن إسحاق بن خزمي  يقول مسعت الربيع يقول( 4)زياد
  .(5)"باهلل العظيم كفرَت :افعيالقرآن خملوق قال له الش :رد فقال حفصص الَفْفَح

                                                 

بفتح اجليم، وكسر امليم، و  آخرها العني املهملة ،  – بن أمحد بن موسى اجلامعي أبو حبيب حممد( 1)
بفتح امليم، والصاد املهمل ، وكسر احلاء املهمل ، –املصاحفي  -..وهو املصحف" اجلامع"هذه الّنسب  إىل 

  -..املصاحف، وهي مجع مصحف"إىل و  آخرها الفاء، هذه الّنسب  
 (. هة151ت) 

 (. 4/186)و(1/179)األنساب

 . أبو احلسن املصاحفي الرملي إبراهيمأمحد بن حممد بن ( 2)
 ". وكان أبوه من حمدثي أصحاب الرأي: "قال السمعاين

   (.  4/186)و(1/179)األنساب

 ( 18/286)السنن الكربى( 1)
  إسناده من مل أقف على كالم فيهم جرحا  وال تعديال ، وهم حممد بن أمحد بن موسى املصاحفي وأبوه 

 . مل أقف فيهم على جرح أو تعديل، وفيه أيضا  أيوب بن احلسن مل أعرفه
 . واألثر مل أقف عليه مسندا   غري السنن للبيهقي

 . املعدل النيسابوري حممد أبو زياد بن علي بن حممد بن اهلل عبد (4)
 (. هة166ت) 

 (.26/168)، وتاريخ اإلسالم(2/124)، والعرب(1/54)األنساب

 ( 18/286)السنن الكربى( 5)
 . يه  إسناده أبو عبد الرمحن السلمي وقد تقدم أنه خمتلف ف
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 ، (1)أخربنا أبةو عبةد اهلل احلةافظ أخةربين أبةو الفضةل بةن أيب نصةر العةدل          -274
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن حممود فلم أقف فيةه علةى    إبراهيموأخرجه البيهقي أيضا  من طريق أخرى بإسناد رجاله ثقات غري 
 . جرح وال تعديل

، و  مناقةب الشةافعي   (1/611)، والبيهقي   اإلمساء والصفات(01ص)وأخرجه اآلجري   الشريع 
أيضا  الاللكائي   شةرح  ، وأخرجه (51/112)، ومن طريقه ابن عساكر   تاريخ دمشق(1/487)له

 . كلهم من طريق الربيع بن سليمان به من غري ذكر للواسط  بينه وبني القص ( 1/485)أصول االعتقاد
، ومن طريقه الاللكائي   شرح أصول (195-194ص)وأخرجه ابن أيب حامت   أداب الشافعي ومناقبه

 .  وذكره. ت حاضرُا   املسجد، عن الربيع قال أخربين من أثق به وكن(251-2/252)االعتقاد
أّن الذي عليه مجهور أهل هةذا الشةأن   إاّل  اإلسناد رجاله ثقات غري الواسط  فإن الربيع وثق الواسط ،

عةن  إاّل  أن يكون ممن ال يرويإاّل  واحملققني منهم أّن توثيق الراوي لشيخه دون التصريح بامسه ال يقبل،
 . الثق  كمالك ففيه خالف

 (. 111-1/118)، وتدريب الراوي(64ص)املنهل الروي انظر   هذا
 من طريق أخرى بإسنادين ( 9/112)وأخرجه أيضا  أبو نعيم   احللي 

قال ثنا احلسن بن سعيد، ثنا زكريا الساجي قال مسعت شعيب املصري يقول وأثىن عليه الربيةع  : األول
 . خريا قال حضرت الشافعي فذكر القص  بأطول مما هنا

 . سناد فيه أبا شعيب املصري مل أعرفههذا اإل
قال ثنا احلسن، ثنا زكريا الساجي مسعت أبا شعيب يقول مسعت حممد، ثنا سليمان بن أمحد، ثنةا  : الثاين

 . أمحد بن طاهر بن حرمل ، ثنا جدي حرم  ين حيىي قال كنا عند حممد بن إدريس الشافعي فذكره
 . بن حرمل  وهو كّذاب هذا اإلسناد ضعيف جّدا ؛ فيه أمحد بن طاهر

 (. 1/109)اللسان
ووقع التصريح   رواي  البيهقي أّن الواسط  هو أبو شعيب؛ وهذا مل أعرفه، و  رواي  عند الاللكائي أّن 

 .   الواسط  هو إمساعيل رجل ذكره الربيع؛ وهذا أيضا  مل أعرفه

 . أبو الفضل احلسن بن يعقوب بن يوسف البخاري مث النيسابوري (1)
 (. هة142ت". )الشيخ الصدوق": قال الذهيب

                                                                                                                                       = 
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( 1)عن علي بن سهل الرملي( 2)حممد بن عبد اهلل بن ُفوِرشثنا ، (1)د بن عمرو العدلَمَححدثإ 

فمن قال بةاملخلوق   :قلت ،كالم اهلل غري خملوق": ال يلفق ؟سألت الشافعي عن القرآن: أنه قال

ما لقيةت  : من لقيت من أستاذيك قالوا ما قلت قال :فقلت للشافعي كافر: قال ؟فما هو عندك

  .(4)"كافر عندهمقال من قال   القرآن خملوق فهو إاّل  أحدا منهم

 ،(5)عبةد اهلل بةن حممةد بةن حيةان القاضةي      ، ابنةا  أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -275

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/162)، وشذرات الذهب(15/411)السري

 مل أعرفه،   (1)

 . مل أعرفه، وكذا قال الذهيب   املهذب(2)
 . علي بن سهل بن قادم أبو احلسن الرملي نسائي األصل (1)

  (.د،س) (.هة261ت. )صدوق
 (. 44-2/41)التقريب

 ( 18/286)السنن الكربى( 4)
 .   إسناده من مل أعرفهم وهم ابن فورش ومحد بن عمرو العدل

، (51/111)ومن طريقه ابن عساكر   تاريخ دمشةق ( 1/612)وأخرجه البيهقي   األمساء والصفات
 . بنفس هذا اإلسناد

 ". ابن فورش مل أعرفه: "قال الذهيب   املهذب
 (. 0/4216)املهذب

 . كنيته أبو حممد األصبهاين عبد اهلل بن حممد بن جعفر بن حيان املعروف بأيب الشيخ (5)
 (. هة169ت. )ه ابن مردويه واخلطيب وابن نقط وثق

 (. 16/276)، والسري(2/199)تكمل  اإلكمال
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الربيع ثنا ، أو فيما أجيز يل مشافه ( 2)أبو حيىي الساجيابنا ، (1)حممد بن عبد الرمحن بن زيادثنا 

خري من أن يلقاه بشيء بكل ذنب ما خال الشرك باهلل  العبُد ألن يلقى اهلَل": مسعت الشافعي يقول

  كتةاب اهلل   :ر بني يديه فقال الشافعيَدوذلك أنه رأى قوما يتجادلون   الَق ،من هذه األهواء

 چڃ  ڃ  چ   چچ  عةز وجةل   واملشةيئ  إرادة اهلل يقةول اهلل   ،املشيئ  له دون خلقه

   .(4)"وكان يثبت القدر ،املشيئ  لهأّن  فأعلم خلقه ،(1)چچ

                                                 

بفتح األلف، وسكون الراء، وضم الزاي واأللف – حممد بن عبد الرمحن بن زياد أبو جعفر األرزناين (1)
 .  األصبهاين -..وهي من قرى أصبهان" أرزنان"الّنسب  إىل بني النونني، هذه 

ما قةدم  : حممد بن العّباس الشهيدووصف احلاكم أبو أمحد حفظه واتقانه ومعرفته وحسن حديثه، وقال 
 (.  هة122ت) .علينا هراة أحد مثل أيب جعفر األرزناين  زهدا وورعا وحفظا وإتقانا

 (. 271-15/278)، والسري(79-1/70)نساب، واأل(4/221)طبقات احملدثني بأصبهان

أبو حيىي زكريا بن حيىي بن عبد الرمحن بن حبر بن عدي بن عبد الرمحن بن أبيض بن الديلم بن باسل  (2)
  .بن ضب  الضيب الساجي البصري الشافعي

 ". احلافظ حمدث البصرة وشيخها ومفتيهااإلمام الثبت ": وثقه ابن أيب حامت، وقال الذهيب
 (. 190-14/197)، والسري(1/681)اجلرح والتعديل

 (. 29)وسورة التكوير اآلي ( 18)سورة اإلنسان اآلي ( 1)

 ( 18/286)السنن الكربى( 4)
 . إسناده صحيح

فأعلم خلقةه أّن   چڃ  ڃ  چ   چچچچ  "خمتصرا  على قوله ( 1/282)هو   األم للشافعي
 . أن يشاء  اهلل عز وجلإاّل  املشيئ  له دون خلقه وأن مشئتهم ال تكون

بإسةناد آخةر   ( 157ص)، والبيهقي   االعتقاد(1/578)وأخرجه الاللكائي   شرح أصول االعتقاد
 . كالمها عن الربيع عن الشافعي به
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محزة بن علي ، حدثإ احلافظ( 1)الزبري بن عبد الواحد، حدثإ أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -276
 : فأنشأ يقول ؟سئل الشافعي عن القدر: الربيع بن سليمان قالثنا ، مبصر( 2)العطار

 وما شئُت إن مل َتشأ مل يكْن ان وإن مل أشأما شئَت ك
 ففي العلم جيري الفىت واملسْن خلقت العباَد على ما علمَت
 وهذا أعنت وذا مل تعْن على ذا َمَنْنَت وهذا خذلَت
 .(1)ومنهم قبيٌح ومنهم حسن فمنهم شقيٌّ ومنهم سعيٌد

  

                                                 

بفتح األلةف،  – األسداباذي أبو عبد اهلل احلافظزكريا بن صاحل حممد بن الواحد بن  عبدالزبري بن  (1)
" أسداباذ"والسني، والدال املهملتني، والباء النقوط  بواحدة بن األلفني، و  آخرها الذال، هذه الّنسب  إىل 

 . اهلمذاين -..وهي بليدة على منزل من مهذان إذا خرجت إىل العراق
كةان  : "وقال اخلطيةب ، .."كان من الصاحلني الثقات احلّفاظ صّنف األبواب والشيوخ": قال احلاكم

 (.  هة147ت.." )حافظا متقنا مكثرا
 (. 15/578)، والسري(1/95)، واألنساب(0/472)تاريخ بغداد

 .  مل أقف على ترمجته (2)
 ( 18/286)السنن الكربى( 1)

 . اإلسناد رجاله ثقات غري محزة بن علي العطار فإنإ مل أقف له على ترمج 
وتابع محزة بن علي العطار   روايته هذا األثر عن الشافعي عمران بن موسى كما أخرجه اللاللكائي   

 . و  إسناده عمران بن موسى مل أعرفه، (4/782)شرح أصول االعتقاد
، ومن طريقةه ابةن   (411-1/412)، و  مناقب الشافعي(162ص)واألثر أخرجه البيهقي   االعتقاد

بن حممةد   إبراهيمقال أخربنا حيىي بن ( 1/295)والسبكي   طبقاته( 51/115)عساكر   تاريخ دمشق
 . بن حيىي، ثنا الزبري بن عبد الواحد فذكره

تعليقا عن املزين ( 18/254)، وذكره ابن كثري   البداي  والنهاي (42-41ص)  ديوان الشافعي والبيب
 . عن الشافعي
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يقول مسعت أبا بكر بةن  ( 1)بن عليمسعت أبا أمحد احلسني  ،أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -270
 من قال القرآن خملوق فهو كافر": يقول( 1)يقول مسعت الربيع يقول مسعت البويطي( 2)إسحاق

فأخرب اهلل أنه خيلق   (4)چوئى ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ   ې   ې  ېچ قال اهلل عز وجل 
  .(5)"اهلل خيلق اخللق خبلقأّن  لوق فقد زعمكن خمأّن  فمن زعم ،اخللق بكن

                                                 

بةن   أبو أمحد احلسني بن علي بن حممد بن حيىي بن عبد الرمحن بن الفضل بن عبد اهلل بن قطةاف  (1)
حبيب بن خديج بن قيس بن هنشل بن مالك بن حنظل  بن زيد منةاة بةن تةيم املعةروف حبسةينك      

  .النيسابوري
 (. هة175ت" )الغالب على مساعاته الصدق" :وقال احلاكم ،"حجهجليال كان ثق  " :قال اخلطيب
 (. 281ص)، ونزه  األلباب(16/487)، والسري(0/74)تاريخ بغداد

 (. 16/480)، السري(0/74)هو حممد بن إسحاق بن خزمي ، انظر تاريخ بغداد (2)

بضم الباء املنقوط  بواحدة، وفةتح الةواو،   – طيْيَويوسف بن حيىي أبو يعقوب القرشي موالهم الُب (1)
وهي قري  مةن  " بويط"نقوط  باثنتني من حتتها، و  آخرها الطاء املهمل ، هذه الّنسب  إىل وسكون الياء امل

 .  صاحب الشافعي -..صعيد مصر األدىن
  (.ل،ت) (.هة212أو 211)تو    احملن  ببغداد. )ثق  فقيه من أهل السن 

  (.2/191)التقريبو، (1/181)األنساب

 (. 48)سورة النحل اآلي ( 4)

 ( 18/287)نن الكربىالس( 5)
 . إسناده صحيح

 . بنفس إسناده هنا ومتنه( 1/611)وأخرجه البيهقي   األمساء والصفات
، كالمها من (2/217)، والاللكائي   شرح أصول االعتقاد(14/182)وأخرجه اخلطيب   تاريخ بغداد

 . طريق الربيع عن البويطي به بنحوه 
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أبا حممد جعفر بن حممد ]وأبو عبد الرمحن السلمي قاال مسعنا  ،أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -279
القةرآن  ": يقول( 1)يقول مسعت املزين( 2)يقول مسعت أبا زكريا حيىي بن زكريا( 1)[بن احلارث

  . (4)"كالم غري خملوق

                                                 

 . ألصل أبا حممد حممد بن جعفر بن احلارثمن ط، وص، ومصادر الترمج ، و  ا (1)
بفتح امليم، والراء، و  آخرها الغني املعجم ، هةذه  – وهو أبو حممد جعفر بن حممد بن احلارث املراغي

 . يل نيسابورنز -..الّنسب  إىل القبيل  والبلد، ومترمجنا من املراغ  بلدة من بالد أذربيجان
شيخ الرحال    طلب احلديث، وأكثرهم له مجعا ، كتب احلديث بأصابعه نيفا  وسةتني  : "قال السمعاين

 (. هة156ت" )، وكان من أصدق الّناس فيه وأثبتهم..سن 
 (. 5/91)، ومعجم البلدان(266-4/265)األنساب

 . هو الساجي (2)

 . املصري تلميذ الشافعي بن عمرو بن مسلم املزين إمساعيل ابن حيىي بن إمساعيل إبراهيمأبو  (1)
. "ثق  كان يلةزم الربةاط  ": ، وقال أبوسعيد بن يونس"مسعت من املزين وهو صدوق": قال ابن أيب حامت

  (.هة264ت)
 (.  12/492)، والسري(4/206)ب، واألنسا(2/284)اجلرح والتعديل

 ( 18/287)السنن الكربى( 4)
 . إسناده صحيح

، والبيهقةي   اإلمسةاء   (267-2/266)واألثر أخرجةه الاللكةائي   شةرح أصةول االعتقةاد     
 . كالمها من طريق املزين به( 1/614)والصفات
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( 2)مسعت يوسف بن موسى املروروذي( 1)أبو حممد املزينثنا ، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -208
 ،من أهةل خراسةان   املزين مبصر مجاعٌ إبراهيم كنا عند أيب ": سن  مخس وتسعني ومائتني يقول

أرأيتم  :سلم التفت إلينا فيقولويقوم للصالة فإذا  ،وكنا جنتمع عنده بالليل فُيلقي املسأل  فيما بيننا
فتقةدمت أنةا    ،فقمنا ليل  من الليةايل  ،ويعود إىل صالته ؟لو قيل لكم كذا وكذا مباذا جتيبوهنم

 ،وقد نشأ عندنا قوم يقولون القرآن خملةوق  ،لنا إليه فقلنا حنن قوم من أهل خراسان وأصحاٌب
 (1)[هملُنْخرب]وملن عندنا  ،لدينناإاّل  فال نستفتيك   هذه املسأل  ،وض   الكالمُخولسنا ممن َي

  .(4)"القرآن خملوق فهو كافرإّن  القرآن كالم غري خملوق ومن قال: مبا جتيبنا فيه فقال عنك
بتدع  الذين ُحرموا التوفيةق  فهذا مذهب أئمتنا رضي اهلل عنهم   هؤالء امل: قال الشيخ رمحه اهلل

 . وتأويالهتم املستنكرة ،وتركوا ظاهر الكتاب والسن  بآرائهم املزخرف 

                                                 

بن صاحب رسول اهلل ا انبن حممد بن عبد اهلل بن بشر بن مغفل بن حسأبو حممد أمحد بن عبد اهلل  (1)
الذي يقال له أيضا  الباز األبيض مةن أهةل    صلى اهلل عليه وسلم عبد اهلل بن مغفل املزين املغفلي اهلروي

 . هراة
إمام أهل العلم والوجوه وأولياء السلطان خبرسةان   عصةره بةال    كان : "أثىن عليه احلاكم حيث قال

..". اإلمام العةامل القةدوة احلةافظ ذو الفنةون    ": ، وقال الذهيب.."، وكان من مفاخر عصره..مدافع 
 (. هة156ت)

 (. 189ص)، ونزه  األلباب(101-16/101)، والسري(4/207)األنساب

  .وك أبو يعقوب القطان املروروذيمّحيوسف بن موسى بن عبد اهلل بن خالد بن ( 2)
 (. هة296ت. )وثقه اخلطيب
 (. 4/277)، واألنساب(2/112)، واإلكمال البن ماكوال(14/180)تاريخ بغداد

 ". لنخربهنم" من ط، وص، وشرح أصول االعتقاد، واملهذب، و  األصل،(1)

 ( 18/287)السنن الكربى( 4)
 . إسناده صحيح

 . تقدم خترجيه
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وقد مسعت أبا حازم عمر بن أمحد العبدوي احلافظ يقول مسعةت زاهةر بةن أمحةد      -201
رمحةه اهلل   داري  ( 1)أجل أيب احلسن األشعري ( 2)[حضور]ملا قرب ": يقول( 1)السرخسي
ال أكفر أحدا من أهل هذه القبل  ألن الكل يشريون إىل معبوٍد إّني  أشهد علّي :اين فقالَعببغداد َد

  .(4)"وإمنا هذا اختالف العبارات واحد

                                                 

 . أبو علي السرخسي زاهر بن أمحد بن حممد بن عيسى (1)
 (. هة109ت) ..".واحملدثني اإلمام العاّلم  فقيه خراسان شيخ القراء": أثىن عليه احلاكم، وقال الذهيب

 (. 477-16/476)، والسري(271ص)التقييد

 . من ط، وص، وهو ساقط من األصل( 2)

بن أمةري   أبو احلسن علي بن إمساعيل بن أيب بشر إسحاق بن سامل بن إمساعيل بن عبد اهلل بن موسى (3)
البصرة بالل بن أيب بردة بن صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيب موسى عبد اهلل بن قةيس بةن   

 (. هة118)تو  بعد. )إمام املتكلمني، حضار األشعري اليماين البصري
 (. 15/05)، والسري(11/146)تاريخ بغداد

 ( 18/287)السنن الكربى( 4)
 . يحإسناده صح

 . بإسناده إىل البيهقي به( 149ص)واألثر أخرجه ابن عساكر   تبني كذب املفتري
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هذا أيضا مذهب الشافعي رضي اهلل عنه أال تراه  أّن فمن ذهب إىل هذا زعم: قال الشيخ رمحه اهلل
أو من ذهةب   ،والقياس ،واألحاديث ،من تأول القرآنالّناس  قال   كتاب أدب القاضي ذهب

 (1)واستحل فيها بعضهم من بعض ما يطول ،منهم إىل أمور اختلفوا فيها فتباينوا فيها تباينا  شديدا
أحدا  ( 2)[علمن] فلم  ،هد السلف وبعدهم إىل اليوموكل ذلك متقادم منه ما كان   ع ،حكايته

 ،لهه وضلََّأطَّشهادة أحد بتأويل وإن َخرّد  وال من التابعني بعدهم ،من سلف هذه األم  يقتدي به
ب عليها النار وِجأو معصي  له ُي ،وشهادة من يرى الكذب شركا باهلل: مث ساق الكالم إىل أن قال

   .(1)شهادة من خيفف املأمث فيها أوىل أن تطيب النفس عليها من
أرادوا به كفةًرا  فإّنما  ،وغريه من األئم  بتكفري هؤالء املبتدع  ،والذي روينا عن الشافعي: قالوا

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ : وهو كمةا قةال اهلل عةز وجةل     ،دون كفر

 ،نقل عن مل إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه إنه ليس بكفر ي": قال ابن عباس  (4) چھ
 (. 5)"ولكن كفر دون كفر

                                                 

 . بالتاء" تطول"هكذا   األصل و  ط، وص، ( 1)

 . بالياء" يعلم"من ط، وص، واملهذب للذهيب، و  األصل (2)

 (. 286-285)األم( 1)

 (. 44)سورة املائدة اآلي ( 4)

وقال الذهيب    ."هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه": وقال (2/142)احلاكمأخرجه احلاكم  (5)
  . (4/1402)سعيد بن منصورأخرجه و ".صحيح: "التلخيص
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 ،فكأهنم أرادوا بتكفريهم ما ذهبوا إليه من نفي هذه الصفات اليت أثبتها اهلل لنفسةه : قال الشيخ
فلم  ،فَعدلوا عن الظاهر بتأويل ،وجحودهم هلا بتأويل بعيد مع اعتقادهم إثبات ما أثبت اهلل تعاىل

ذتني   املصةاحف  كما مل خيرج من أنكر إثبات املعوِّ وإن كان التأويل خطأ ،خيرجوا به عن املل 
 والذي روينا عةن ، ما ذهب إليه من الشبه  وإن كانت عنده غري خطأِل ؛كسائر السور من املل 

( 2)[ا جموسة ]مسةاهم  فإّنما  (1)"القدرية جموس هذه األمة"صلى اهلل عليه وسلم من قوله الّنيب 
أّن  ومها النور والظلم  يزعمون ،وس   قوهلم باألصلنيملضاهاة بعض ما يذهبون إليه مذاهب ات

وكذلك القدري  يضيفون اخلري إىل  ، يَِّوَنفصاروا َث ،وأن الشر من فعل الظلم  ،اخلري من فعل النور
إىل و ،مضافان إليه خلقا وإجيةادا  واألمران معا  ،واهلل تعاىل خالق اخلري والشر ،اهلل والشر إىل غريه

 (. 3)هذا قول أيب سليمان اخلطايب رمحه اهلل على اخلري ،ا من عباده فعال واكتساباالفاعلني هلم
أّن  وقال أبو بكر أمحد بن إسحاق الصبغي فيما أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ عنه   الةدليل علةى  

خلق اهلل بعض هذه األعراض دون بعض خلق النةور   :اتوس قالتإّن  القدري  جموس هذه األم 
خلق اهلل بعض األعراض دون بعض خلق صةوت الرعةد ومل   : ق الظلم ، وقالت القدري ومل خيُل

وقد قال اهلل عةز   ،اهلل ال يضل أحدا وقالت القدري  مثلهإّن  :خيلق صوت املقدح، وقالت اتوس

   . (5)چٴۇ  ۋ  ۋچ : وقال (4)چجئ   حئ  مئچ : وجل

                                                 

عن ابن عمر عن الةّنيب  : ولفظه( 4691ح)-  القدرباب -السن  كتاب )أخرجه أبو داود   السنن (1)
 "ال تعودوهم وإن ماتوا فال تشةهدوهم القدري  جموس هذه األم  إن مرضوا ف: "صلى اهلل عليه وسلم قال

هذا حديث صحيح على شرط الشيخني إن صّح مساع أيب حازم من بن عمر ": وقال( 1/159)واحلاكم
واحلديث حسنه األلباين  .من السنن وغريمها( 18/281)، ووافقه الذهيب، وأخرجه البيهقي  "ومل خيرجاه

 (.  120ح)و  ظالل اجلن ، (4691ح)مبجموع طرقه كما   صحيح سنن أيب داود

   ".جموس"من ط، وص، و  األصل ( 2)

 . (217ص)االعتقاد للبيهقي، و(4/117)انظر معامل السنن للخطايب (1)

 (. 0)، وسورة فاطر اآلي (91)، وسورة النحل اآلي (27)سورة الرعد اآلي ( 4)

 (. 14)سورة اهلود اآلي ( 5)
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 . وأضافهم مع ذلك إىل األم  ،ين أو بعضهاهلذه املعا( 1)وإمنا مساهم جموس: شيخ رمحه اهللقال ال
ستفتر  أميت على ثهالث  "قوله صلى اهلل عليه وسلم " :قال أبو سليمان اخلطايب فيما بلغإ عنه

صلى اهلل عليه وسلم الّنيب  هذه الفرق كلها غري خارجني من الدين إذأّن  دالل  على" وسبعني فرقة
 . (2)"خيرج من املل  وإن أخطأ   تأويله املتأول الأّن  وفيه ،جعلهم كلهم من أمته
فقةد   ،ر مسلما على اإلطالق بتأويل مل خيرج بتكفريه إياه عن املل ومن كفَّ: قال الشيخ رمحه اهلل

الذي خرج من صالة معاذ بن الّرجل  مضى   كتاب الصالة   حديث جابر بن عبد اهلل   قص 
والنيب صلى  ،ذكر ذلك للنيب صلى اهلل عليه وسلمجل الّر إّن فبلغ ذلك معاذا فقال منافق مث ،جبل

لتطويلةه  ( 3)"أفتهان أنهت  : "وقال ،أمره بتخفيف الصالةأّن  اهلل عليه وسلم مل يزد معاذا على
 . الصالة

صلى اهلل عليه وسلم إليهم الّنيب  وروينا   قص  حاطب بن أيب بلتع  حيث كتب إىل قريش مبسري
صلى الّنيب  يا رسول اهلل دعإ أضرب عنق هذا املنافق فقال: عنه قالعمر رضي اهلل أّن  عام الفتح

ومل ينكر على عمر رضي اهلل عنه تسميته بذلك إذ كان  ،(4)"إنه قد شهد بدرا": اهلل عليه وسلم
 . (5)وإمنا يكفر من كّفر مسلما بغري تأويل ،ما فعل عالم  ظاهرة على النفاق

                                                 

 . بالنصب" جموسا " هكذا   األصل وط، وص، ولعل القياس (1)

 (. 4/295)معامل السنن( 2)

باب من ير إكفار من قال ذلك متأوال أو جاهال وقال عمر حلاطب –كتاب األدب)صحيح البخاري (1)
، (465ح)بةاب القةراءة   العشةاء   –كتةاب  )، وصحيح مسةلم (6186ح..)بن أيب بلتع  أنه نافق

 . اهلل عنه كلهم من حديث جابر بن عبد اهلل رضي( 1/05)والبيهقي

ال تتخذوا عدوي وعدوكم }باب اجلاسوس وقول اهلل تعاىل –كتاب اجلهاد والسري)صحيح البخاري (4)
من فضائل أهل بدر رضي اهلل عنهم وقص  حاطب بن باب –كتاب )، صحيح مسلم(1887ح) {أولياء

 . كلهم من حديث علي رضي اهلل عنه( 9/146)، والبيهقي(2494ح)أيب بلتع 
 (. 18/98)ثل هذا القول   الشعب للبيهقيانظر م( 5)
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عت أبا جعفر حممد بن صاحل بن هانئ يقول مسعت أبا عمرو أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ مس -202
يكتةب  " :يقول مسعت عبد الرمحن بن مهدي يقول( 1)املستملي يقول مسعت احلسني بن منصور

، فإذا َدعوا إليه مل يكتب عنةهم  ،وا إليهما مل يدُع( 2)هتموجتوز شهاد ،علم عن أصحاب األهواءال
  .(4)"يريد ِبَكَتبِ  العلم األخبار( 1)هتمومل جتز شهاد

، ابنةا  حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، قال أبو عبد اهلل احلافظ فيما أجاز يل روايته عنه -201
تحالل شهادة أن يكون منهم من يعرف باسإاّل " :الشافعي   كتاب أدب القاضي قال قالالربيع 

أو يكون منهم مةن   ،فترد شهادته بالزور ،أو حالل املال ،ألنه يراه حالل الدمالّرجل  الزور على
ويشهد له بالبةت بةه ومل    ،فيحلف له على حقه ،أو يرى الشهادة للرجل إذا وثق به ،يستحل

 بةاين من ُي أو يكون منهم ،فترد شهادته من قبل استحالله الشهادة بالزور ،ضره ومل يسمعهْحَي
  .(5)"فترد شهادته من جه  العداوة ،املخالف له مباين  العداوة لهالّرجل 

                                                 

 . احلسني بن منصور بن جعفر بن عبد اهلل أبو علي السلمي النيسابوري( 1)
  (.خ،س) (.هة210ت. )ثق  فقيه
  (.1/108)التقريب

  ". اهتمشهاد"هكذا   األصل، و  ط، وص ( 2)

 ".شهاداهتم"هكذا   األصل، و  ط، وص  (1)

 ( 18/280)السنن الكربى( 4)
 . إسناده صحيح

 . من طريق أخرى عن ابن مهدي به بنحوه ( 126ص)واألثر أخرجه اخلطيب   الكفاي 

 ( 18/280)السنن الكربى( 5)
 . إسناده صحيح

 (. 6/286)وهو   األم
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يقول مسعت  (2)يقول مسعت حممد بن املنذر( 1)أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ مسعت أبا تراب -204
مل أر أحدا أشهد بالزور من ": يقول مسعت الشافعي يقول( 3)أبا حامت الرازي يقول مسعت حرمل 

  .(4)كذلك رواه غريه عن حرمل . "رافض ال

ُعبيد اهلل بةن  ثنا ، بالدامغان( 5)جويه الدينوريْنأخربنا أبو عبد اهلل احلسني بن حممد بن ِف -205
 :مت الرازي قالأبو حاثنا ، ( )الكرابيسيإبراهيم أبو بكر حممد بن أمحد بن ثنا ، (6)حممد بن َشَنَبَ 

                                                 

 . مل أعرفه(1)
   .احلافظ "شكر"هو املعروف بة (2)
 . صاحب الشافعي حرمل  بن حيىي بن حرمل  بن عمران أبو حفص التجييب املصري (1)

  (.م،س،ق) (.هة244أو1ت. )صدوق
  (.1/161)التقريب

 ( 18/280)السنن الكربى( 4)
 . تراب فإنإ مل أقف له على ترمج  أباإاّل  اإلسناد رجاله حمتج هبم

محد بن أىب جعفر القطيعي قال انا على بن عبةد  أأخربنا قال ( 126ص)واألثر أخرجه اخلطيب   الكفاي 
بةه واإلسةناد    العزيز الربذعي قال ثنا عبد الرمحن بن أىب حامت قال حّدثإ أىب قال أخربين حرمل  بن حيىي

 . الربذعي فإنإ مل أقف له على ترمج  رجاله ثقات غري علي بن عبد العزيز

 أبو عبد اهلل احلسني بن حممد بن احلسني بن عبد اهلل بن صاحل بن شعيب بن فنجويه الثفقي الدينوري (5)
كون الياء آخر احلروف، وفتح النون، والواو، و  آخرها الراء، هذه الّنسب  إىل بكسر الدال املهمل ، وس–

  .-..الدينور، وهي بلدة من بالد اجلبل عند قرميسني
، وقال ابةن  "كان ثق  صدوقا كثري الرواي  للمناكري حسن اخلط كثري التصانيف" :قال شريويه   تارخيه

 (. هة414ت" )ثق  صاحل: "نقط 
 (. 17/101)، والسري(4/495)، وتكمل  اإلكمال(247ص)، والتقييد(2/267)األنساب

 . عبيد اهلل بن حممد بن شنب  أبو أمحد القاضي الدينوري (6)
 (. 179-5/170)، وتوضيح املشتبه(02-5/01)اإلكمال البن ماكوال

  الكرابيسي إبراهيممحد بن أبو بكر حممد بن أ (7)
 . مل أقف على ترمجته
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إاّل  ُأجيز شهادة أهل األهواء كلهم": يقول مسعت الشافعي يقول( 1)مسعت يونس بن عبد األعلى
  .(2)"الرافض  فإهنم يشهد بعضهم لبعض

هةذه األمة    ( 3)لصحاب  الذين هم ُسُرُجرف منهم بسب اوكذلك من ُع: قال الشيخ رمحه اهلل
رها مل تقبل شهادته مىت كان سبه إياهم على وجه العصبي  أو اجلهال  ال علةى تأويةل أو   ْدوَص

 . شبه 

                                                 

خرها الفاء، بفتح الصاد والدال املهملتني، و  آ– يونس بن عبد األعلى بن ميسرة أبو موسى الصد  (1)
 . املصري -..وهي قبيل  من ِحمري نزلت مصر" الصدف"هذه الّنسب  إىل 

  (.م،س،ق) (.هة264ت. )ثق 
  (.2/195)التقريبو، (1/197)األنساب

 ( 18/280)السنن الكربى( 2)
اإلسناد رجاله ثقات غري عبيد اهلل بن حممد بن شنب  مل أقف على كالم فيه جرحا  وال تعديال ، وشةيخه  

 . الكرابيسي مل أقف له على ترمج  إبراهيممد بن أمحد بن حم
 . باإلسناد واملنت نفسه( 1/460)واألثر أخرجه البيهقي   مناقب الشافعي

 ، (128ص)وقد نسب القول به للشافعي اخلطيب   الكفاي 
زور على ال أن يكون منهم من يعرف باستحالل شهادة ال": وقد ذكر الشافعي شهادة أهل األهواء فقال

ألّنه يراه حالل الدم أو حالل املال فترد شهادته بالزور أو يكون منهم مةن يسةتحل أو يةرى     ؛الّرجل
ويشهد له بالبت ومل حيضره ومل يسمعه فترد شهادته من  ،الشهادة للرجل إذا وثق به فيحلف له على حقه

  "...قبل استحالله الشهادة بالزور
 . بي ومل يصّرح بذكر الراقض  أو اخلطا

 . مجع سراج ككتاب وكتب ومعناه املصباح (1)
 (.  225ص)املصباح املنري
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عبةد اهلل بةن علةي بةن     ثنا ، أبو أمحد بن عدي احلافظ، ابنا ْعد املاليإأخربنا أبو َس -206
عبد اهلل بن سواٍر ، حدثإ (2)يعقوب بن إسحاقثنا  الُبوَشْنجي،إبراهيم حممد بن ثنا ، (1)اجلارود
 ؟رددت شةهاديت  :فقال فأتاه بعُد ،شهادة فرد شهادته( 4)شهد رجل عند أيب": قال( 3)العنربي

صلى اهلل عليةه  الّنيب  ألنه بلغإ أنك تناول أو تبغض بعض أصحاب :؟ قالَموِل :قال .نعم :قال
  .(5)دث توب ْحُتحّتى  أزيدك حبسا إّني  َعمرو بن العاص قال نعم أماإاّل  ما أتناول: قال وسلم

                                                 

صاحب كتاب املنتقى   السنن جملد واحد اتاور  عبداهلل بن علي بن اجلارود أبو حممد النيسابوري (1)
 .   النادر   أحاديث خيتلف فيها اجتهاد النقادإاّل  فيه عن رتب  احلسن أبدا  األحكام ال ينزل 

 (. هة187ت". )أثىن عليه احلاكم والناس: "، وقال.."احلافظ اإلمام الناقد": قال الذهيب
 (. 21ص)، والرسال  املستطرف  للكتاين(1/794)، والتذكرة(14/219)السري

 فه؛ مل أعر (2)
 . الُبوَشْنجي مسع من عبد اهلل بن سوار إبراهيموحممد بن 

 . بن عبد اهلل بن قدام  أبو السوار العنربي البصري القاضي -بتشديد الواو–عبد اهلل بن سّوار  (1)
  (.س) .ثق 

 (. 1/199)التقريب
 . كان قاضي البصرة سوار بن عبد اهلل بن قدام  التميمي العنربي (4)

وأرجو أنه   مقةدار مةا   : "وثقه ابن املديإ، وذكره ابن حبان وابن شاهني   ثقاهتما، وقال ابن عدي
ووثقه الذهيب   الكاشف، وذكره   املغإ وذكر قول ابةن   ،"ليس بشيء: "، وقال ابن معني"يرويه ال بأس به

  (.متييز(. )هة156ت" )صدوق، حممود الّسرية تكّلم فيه الثوري لدخوله   القضاء: "معني فيه، وقال احلافظ
، (1/472)، والكاشةف (6/421)، والثقات(451-1/451)، والكامل(50ص)سؤاالت ابن أيب شيب 

 (. 1/126)، والتقريب(1/126)، واللسان(1/209)واملغإ
 ( 18/289)السنن الكربى( 5)

 . يعقوب بن إسحاق فإنإ مل أعرفهإاّل  اإلسناد رجاله حمتج هبم
 . عن ابن اجلارود عن حممد الُبوَشْنجي به( 1/452)واألثر أخرجه ابن عدي   الكامل
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ألنهه   ؛يقول كفوا عن حديثهمن أهل احلديث فالّرجل  من أهل الفقه يسأل عنالّرجل  باب
 . تيابصر الُفأو أنه ال ُي ،أو حيدث مبا مل يسمع ،يغلط

فيخطئ  ،ليس هذا بعداوة وال غيب  إذا كان يقوله ملن خياف أن يتبعه": قال الشافعي رضي اهلل عنه
 (. 1)"وهذا من معاين الشاهدات ،باتباعه

 (. 2)"الدين النصيحة: "لصلى اهلل عليه وسلم أنه قاالّنيب  روينا فيما مضى عن
عبد اهلل بن حممد بةن عبةد   ثنا ، أبو أمحد بن عدي احلافظ، ابنا ْعد املاليإأخربنا أبو َس -207
( 5)محاد بن زيد عن بقي  بن الوليد عن معان بن رفاعة  ثنا ، (4)أبو الربيع الزهراينثنا ، (3)العزيز

                                                 

 (. 6/286)األم (1)

لداري، وهو   صحيح مسلم مةن حةديث   من حديث متيم ا( 0/161)أخرجها البيهقي   السنن (2)
 (. 55ح)-باب بيان أّن الدين النصيح -كتاب )الصحايب نفسه

 . هو أبو القاسم البغوي (1)
 . نزيل بغداد أبو الربيع الزهراين سليمان بن داود العتكي البصري (4)

 (.خ،م،د،س) (.هة214.)حبج  ثق  مل يتكلم فيه أحد
  (.1/111)التقريب

 . بن رفاع  السالمي الشامي -بضم أوله، وختفيف املهمل –ُمعان  (5)
، "شيخ يكتب حديثه وال حيتّج بةه ": قال أبو حامت، و"ال بأس به: "وثقه ابن املديإ، ودحيم، وقال أمحد

، وقةال  "عام  ما يرويه ال يتابع عليه: "، وضعفه ابن معني، وقال ابن عدي"يس به بأسل: "وقال أبو داود
 ،يشبه حديثه حديث األثبات منكر احلديث يروي مراسيل كثرية وحيدث عن أقوام جماهيل ال: "ابن حبان

وذكر  ، وذكره العقيلي   الضعفاء"فلما صار الغالب على روايته ما تنكر القلوب استحق ترك االحتجاج
لني احلديث كثري : "، وقال احلافظ"وهو صاحب حديث ليس مبتقن": تضعيف ابن معني له، وقال الذهيب

  (.ق) (.هة158تو  بعد ". )اإلرسال
، (0/421)، واجلرح والتعةديل (4/256)، وضعفاء العقيلي(150ص)سؤاالت ابن أيب شيب  البن املديإ

 (. 2/264)، والتقريب(6/455)ان، وامليز(1/16)، واتروحني(6/120)والكامل
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يهرث ههذا   : "هلل صلى اهلل عليه وسلمرسول ا قال: قال( 1)بن عبد الرمحن العذريإبراهيم عن 
  . (2)"وحتريف الغالني ،وانتحال املبطلني ،وله ينفون عنه تأويل اجلاهلنيُدالعلم من كل خلف ُع

                                                 

 . بن عبد الرمحن العذري إبراهيم (1)
، وذكره ابن حبان   الثقةات  "تابعي مقل، ما علمته واهيا ، أرسل حديث حيمل هذا العلم": قال الذهيب

 ". يروي املراسيل: "وقال
 (. 1/225)، واإلصاب (1/77)، واللسان(1/166)، وامليزان(4/18)الثقات

 ( 18/289)السنن الكربى( 2)
 .   إسناده معان وهو خمتلف فيه كما مّر، ولعل الصواب أنه لني احلديث

، وابن عدي   (2/17)، وابن أيب حامت   اجلرح والتعديل(4256)واحلديث أخرجه العقيلي   الضعفاء
، (59-1/50)، وابن عبد الرب   التمهيد(20ص)، واخلطيب   شرف أصحاب احلديث(2/79)الكامل

 . العذري عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم به مرسال إبراهيمكلهم من طريق معان بن رفاع  عن 
واحلديث اختلف أهل العلم   احلكم عليه قدميا  وحديثا  والكالم عليه طويل مبسوط   أّمهات الكتةب  

 . زيد فلرياجع املراجع اليت سنذكرها إن شاء اهلل تعاىلغري أنإ سأشري إليه باختصار وملن يريد امل
 .  اختلفوا فيه هل الصواب فيه الوصل أو اإلرسال، كما اختلفوا   صحته وضعفه

 فذهب أكثرهم إىل أّن الصحيح فيه اإلرسال منهم العقيلي والدارقطإ وابن القطان والعراقي، 
   "وقد رواه قوم مرفوعا من جه  ال تثبت -الطريق املرسلأي معان وهو –به إاّل  وال يعرف": قال العقيلي

 . "مسندا يعإ مرفوعا اليصّح": قال الدارقطإ
 . "..بن عبد الرمحن العذري إبراهيموأحسن ما   هذا فيما أعلم مرسل ": وقال ابن القطان

ن عمةر، وأيب  وقد روي احلديث متصال من رواي  مجاع  منهم علي بن أيب طالب، وابة ": وقال العراقي
هريرة، وعبد اهلل بن عمرو، وجابر بن مسرة، وأيب أمام  وكلها ضعيف  ال يثبت منها شيء، وليس فيهةا  

 . "شيء يقوي املرسل، هذا بعدما ذكر أّن أشهر طرقه الطريق املرسل
 . "صحته عدم واألغلب قوي نظر صحته  ": وابن كثري نقل عنه السخاوي أنه قال

 ن أهل العلم أيضا  منهم اإلمام أمحد والعالئي وصّحح احلديث مجع م
  "...ال هو صحيح": قال اإلمام أمحد ملا سئل عن احلديث فقيل له كأنه كالم موضوع قال

                                                                                                                                       = 
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يعةإ  إبراهيم ثنا ، بن سفياناحلسن ثنا ، أبو أمحد بن عدي، ابنا د املاليإْعوأخربنا أبو َس -200
الثق  مةن  ثنا ، بن عبد الرمحنإبراهيم ثنا ، (2)الوليد يعإ ابن مسلمثنا ، (1)ابن أيوب الدمشقي

  . (1)رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حنوه قال: قالأشياخنا 
 يوسف بنثنا ، احلسن بن حممد بن إسحاق، ابنا أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقري -209

  (4)محةاد بةن زيةد عةن أيةوب     ثنةا  ، سةليمان بةن حةرب   ثنةا  ، يعقوب القاضةي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احلديث من طريق أسام  بن زيد به مرفوعا  حديث حسن غريب صحيح، تفرد به مةن  ": وقال العالئي
   "...هذا الوجه معان بن رفاع 

سندا عن مجع من الصحاب  منهم  علي بن أيب طالب، وابن عمر، وأيب هريرة، وعبد وقد روي احلديث م
 . اهلل بن عمرو، وجابر بن مسرة، وأيب أمام ، و  إسناد كّل منه مقال

، وبيةان الةوهم   (4/256)، وضةعفاء العقيلةي  (18-20ص)شرف أصحاب احلديث: وللمزيد انظر
وبغية  امللةتمس   سةباعيات مالةك بةن أنةس       ، (1/554)، والتقييد واإليضاح(1/16)واإليهام
 (. 118-2/120)، وتوضيح األفكار(1/297)، وفتح املغيث(14ص)للعالئي

بفتح احلاء املهمل ، وسكون الواو، وفتح الراء، هذه الّنسب  إىل حةوران  – بن أيوب احلوراين إبراهيم (1)
 (. هة210ت. )الدمشقي الشامي -..رية واسع  كثرية اخلري بنواحي دمشقوهي ناحي  كب
، وضعفه أبو طاهر أمحد بن حممد بن عثمان املقدسي، ذكره "كان من عباد اهلل الصاحلني: "قال السمعاين

 . ابن أيب حامت   اجلرح والتعديل ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال
، (1/25)، واإلكمةال البةن مةأكوال   (2/521)ووفيةاهتم ، ومولد العلمةاء  (2/00)اجلرح والتعديل

 (.  1/16)، واللسان(2/186)واألنساب

 . أبو العّباس القرشي موالهم الدمشقيالوليد بن مسلم  (2)
  (.ع) (.هة194ت. )ثق  لكّنه كثري التدليس والتسوي 

  (.2/142)التقريب، و(51ص)ستعريف أهل التقدي

 ( 18/289)السنن الكربى( 1)
 . بن أيوب الدمشقي وقد ضعفه أبو طاهر كما مّر إبراهيم  إسناده 

 . وهو نفس احلديث قبله خّرجناه هناك

 (. 7/248)هو السختياين، انظر هتذيب الكمال( 4)
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وضعت بعد وفاة زوجهةا خبمسة    ( 2)  بنت احلارثَعْيَبُسأّن  عن عبد اهلل بن عتب  (1)عن حممد
 :قال، نعم أو كما قالت: قالت ؟كأنِك تريدين الزوج": فقال (1)هبا أبو السنابل فمرَّ ،عشر يوما

: صلى اهلل عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالالّنيب  فأتت( 4)[اوعشًر]أشهر    َعمتضي أرَبحّتى  ال
 . (5)"من ترضني فأخربيين كذب أبو السنابل إذا أتاِ "

                                                 

 (. 25/147)هو ابن سريين، انظر هتذيب الكمال( 1)

 .  ، هلا صحب  رضي اهلل عنهاوكانت امرأة سعد بن خول  ارث األسلمي سبيع  بنت احل (2)
 (. 7/698)، واالصاب (4/1059)االستيعاب

وبعكك هو ابةن   -مبوحدة وزن جعفر– بن َبْعَكك -بنون خفيف ، مث موحدة، مث الم-أبو السنابل ( 1)
: عبد ربه، وقيةل : عمرو، وقيل: بن السّباق بن عبد الدار القرشي قيل امسه -بالفتح-احلارث بن َعميل  

 . صحايب مشهور رضي اهلل عنه. أصرم: عامر ويقال: باملوحدة وقيل بالنون، ويقال_حب  
 (. 7/198)، واإلصاب (4/1604)االستيعاب

 ". وعشر"من ط، وص، و  األصل ( 4)

 ( 18/289)ربىالسنن الك( 5)
اإلسناد رجاله ثقات إن ثبت مساع عبد اهلل بن عتب  بن مسعود من سبيع ؛ ومل أجد   كتب التراجم اليت 

أنه مسع منها، ألن عبد الرزاق أخرج  -والعلم عند اهلل–وقفت عليها التصريح بسماعه منها والذي يظهر 
يسأهلا عما أفتاها رسول اهلل صةلى اهلل عليةه   بإسناد صحيح أّن مروان أرسل عبد اهلل بن عتب  إىل سبيع  

على أّن سنه حيتمل السماع منها فإن عبد اهلل بن عتب  ولد   زمن الّنيب صلى اهلل عليةه وسةلم   .. وسلم
 . وتو  الّنيب صلى اهلل عليه وسلم وعمره مخس أو ست سنني

بعد أن كان بلغه عنها ممن سةنذكر  فيحتمل أن يكون عبد اهلل بن عتب  لقي سبيع  ": قال احلافظ   الفتح
 . "من الوسائط وحيتمل أن يكون أرسله عنها البن سريين

احتمال أن يكون عبد اهلل بن عتب  مسع هذا احلديث هبذه الوسائط مث مسعه من  -واهلل أعلم-والذي يظهر 
 . سبيع  من غري واسط 

، ومن طريقه البغوي   شرح (244ص)وكما   املسند( 575ص)واحلديث أخرجه الشافعي   الرسال 
، كالمها مةن  (194ص)، وأخرجه أيضا  سعيد بن منصور(7/429)، والبيهقي   السنن(9/184)السن 

 . طريق سفيان الثوري عن الزهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتب  عن أبيه به
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  .هذا مرسل حسن وله شواهد
ولةيس   ،خربهرّد  د منه ما يوجبوقد روينا عن مجاع  من الصحاب  والتابعني تبيني حال من ُوج

فأشةرنا إىل   ،الشافعي أدخل هذه املسأل  خالل مسأل  شهادة أهل األهةواء أّن  إاّل ههنا موضعه
 . وباهلل التوفيق ،بعض أدلتها

وأبو الطيب حممد  ،أبو عبد اهلل حممد بن يعقوب احلافظثنا ، وأخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -298
( 1)اجلارود بن يزيدثنا ، (2)أبو شجاع أمحد بن حممد الصيدالينثنا قاال ( 1)بن عبد اهلل الشعريي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادة عن خالس عن عبد اهلل قال ثنا عبد اهلل بن بكر، ثنا سعيد عن قت( 1/447)وأخرجه أيضا  اإلمام أمحد
 . بن عتب  به

عن حممد بن جعفر عن سعيد عن قتادة عن خالس وعن أيب حسان عةن  ( 1/447)وأخرجه اإلمام أمحد
 . عبد اهلل بن عتب  بن مسعود عن عبد اهلل بن مسعود أّن سبيع  فذكره

د وأن ذكره خطأ أخطأ فيه ولكن الصواب أنه عن عبد اهلل بن عتب  عن سبيع  دون ذكر عبد اهلل   اإلسنا
أخطأ فيه غندر عن عبد اهلل خالفوه : غندر كما نص على ذلك اإلمام أمحد ملا سأله عنه ابنه   العلل قال

 . ليس هو عن عبد اهلل يعإ مرسال
 (. 1/105)العلل ومعرف  الرجال

املتةوىف   باب انقضاء عدة -كتاب )، ومسلم(ح)باب–كتاب )وأصل احلديث   الصحيحني، البخاري
، وفيهما أّن عبد اهلل بن عتب  كتب إىل عمر بن عبد اهلل بةن  (1404)-عنها زوجها وغريها بوضع احلمل

 . األرقم يأمره أن يدخل على سبيع  فيسأهلا عن حديثها

 . أبو الطيب حممد بن عبد اهلل بن املبارك الشعريي اخلياط (1)
 (.    25/287)تاريخ اإلسالم

 . مل أعرفه (2)

 . اجلارود بن يزيد أبو علي العامري النيسابوري وقيل كنيته أبو الضحاك (1)
وابن عدي  ،وضعفه علي ،"هو منكر احلديث ال يكتب حديثه كّذاب: "أبو حامتوقال كذبه أبو أسام ، 

، "متةروك ": وقال النسائي والةدارقطإ  ،"ثق غري : "داودوقال أبو  ،"ليس بشيء": واحلاكم، وقال حيىي
ويروي عن الثقات ماال  ،يتفرد باملناكري عن املشاهري": ، وقال ابن حبان"منكر احلديث": وقال البخاري
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: رسةول اهلل صةلى اهلل عليةه وسةلم     قال: قال( 1)عن جده( 2)عن أبيه( 1)عن هبز بن حكيم
  . (5)"وحتذره الناس عن ذكر الفاجر اذكروه مبا فيه كي تعرفه الناس( 4)أترعون"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منكةر  ": وقةال السةاجي  ، "روى عن الثوري أحاديث موضوع ": وقال احلاكم   املدخل، "أصل له
 ". واه": ، وقال الذهيب"فيه ضعف حّدث عن هبز حبديث منكر": ، وقال الفالس"احلديث

، (2/171)مةل ، والكا(2/525)، واجلرح والتعديل(20ص)، وضعفاء النسائي(2/217)التاريخ الكبري
، (02ص)، والكشةةف احلثيةةث(0/4221)، واملهةةذب(2/180)، وامليةةزان(1/228)واتةةروحني

 (. 2/98)واللسان

 . هبز بن حكيم بن معاوي  أبو عبد امللك القشريي (1)
  (.4خت،) (.هة168تو  قبل . )صدوق
  (.1/117)التقريب

 . حكيم بن معاوي  بن حيدة القشريي (2)
  (.4خت،) .صدوق
  (.1/191)التقريب

 . معاوي  بن حيدة بن معاوي  بن قشري بن كعب بن ربيع  بن عامر بن صعصع  القشريي (1)
 . صحايب جليل رضي اهلل عنه

 (.  6/149)، واإلصاب (7/15)الطبقاب الكربى

 . من اْرَعوى َيْرَعوي أي كف عن األمور (4)
 (.  14/125)لسان العرب

 ( 18/218)السنن الكربى( 5)
 . إسناده ضعيف جّدا ؛ فيه اجلارود بن يزيد وهو متروك بل رماه بعضهم بالوضع

، وابةن عةدي     (19/410)، والطةرباين   الكةبري  (1/282)واحلديث أخرجه العقيلي   الضعفاء
، (611-2/612)، واالمساعيلي   معجم شيوخه(1/228)، وابن حبان   اتروحني(2/171)الكامل

، ومن طريقه ابن اجلوزي   العلل (7/189)، والبيهقي   الشعب(115ص)واجلرجاين   تاريخ جرجان
-7/261)، واخلطيب   تاريخ بغةداد (2/087)، وأخرجه أيضا  اخلليلي   اإلرشاد(2/779)ملتناهي ا
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، كلهم من طريق اجلارود بن يزيد عن هبز (4/282)، واهلروي   ذم الكالم(42ص)، و  الكفاي (261
 . بن حكيم عن أبيه به

لقطان، ثنا حسني بن سةيار، ثنةا   ، ثنا حسني بن عبد اهلل ا:قال( 5/114)وأخرجه ابن عدي   الكامل
 . عمرو بن األزهر الواسطي عن هبز بن حكيم به

 . وأسناده ضعيف جّدا ؛ فيه عمرو بن األزهر الواسطي العتكي وهو متروك بل رمي بالكذب والوضع
 (. 4/151)، واللسان(5/290)امليزان

،  كالمها من طريق سليمان (4/281)واهلروي   ذم الكالم( 1/411)وأخرجه القزويإ   أخبار قزوين
 . بن عيسى عن سفيان الثوري عن هبز بن حكيم به

 . وإسناده ضعيف جّدا ؛ فيه سليمان بن عيسى هو ابن جنيح السجزي كّذاب وّضاع
 (. 1/99)، اللسان(1/180)امليزان

الليثي كالمها من طريق ُجعدب  ( 4/284)، واهلروي   ذم الكالم(2/171)وأخرجه ابن عدي   الكامل
 " ليس للفاسق غيب : "عن العالء بن بشر عن هبز بن حكيم به ولفظه

 . وإسناده ضعيف؛ فيه العالء بن بشر وهو العبشمي ضعفه األزدي
 (. 4/101)اللسان

 . و  إسناده رجال مل أعرفهم( 41/126)وأخرجه ابن عساكر   تاريخ دمشق
 . طريق اجلارود بن يزيد األصل وال من طريق غريهواحلديث ذهب أكثر احلّفاظ على أنه ال يصّح ال من 

 ". ما علمت: "نقل اخلطيب بإسناده إىل أمحد أنه سئل عن حديث اجلارود هذا قيل له رواه غريه فقال
 ". ليس له من حديث هبز أصل وال من حديث غريه وال يتابع عليه: "قال العقيلي

ود عن هبز بن حكيم، وقد سرقه منه غريه من وحديث أترعون هو حديث يعرف باجلار: "وقال ابن عدي
الضعفاء عمرو بن األزهر الواسطي رواه عن هبز كذلك، ورواه سليمان بن عيسى السجزي عن الثةوري  

 ذكرهتا اليت األحاديث وهذه: "، وقال.."عن هبز كذلك ومجيعا  يضعفون   احلديث وسرقوه من اجلارود
 فيهم فالبلي  ضعفائهم ومنالّناس  ثقات من اجلارود روى منكّل  عن اجلارود عن أذكرها مل مما غريها مع
 ". الضعف   األمر بني فاجلارود عنه يروي ممن ال اجلارود من

اجلارود هذا وقد رواه سةليمان بةن   إاّل  وأما حديث هبز بن حكيم فما رواه عن هبز: "وقال ابن حبان
لرويات، واتصل اخلرب بعمةرو بةن األزهةر    ، وسليمان تالف   ا..عيسى السجزي عن الثوري عن هبز
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احلراين وكان مطلق اللسان، فرواه عن هبز بن حكيم ورواه العالء بن بشر ملا اتصل عن ابن عيين  عن هبز 
وقلب متنه، ورواه شيخ من أهل األبل  يقال له نوح بن حممد رأيته وكان غري حةافظ للسةانه عةن أيب    

 . األشعث عن معتمر عن هبز 
 ". خلرب   أصله باطل وهذه الطرق كّلها بواطيل ال أصل هلاوا: "وقال

زهر فحدث به عن هبز هذا حديث اجلارود عن هبز وضعه عليه وسرقه منه عمرو بن األ: "وقال الدارقطإ
اال فرواه عن الثوري عن هبز وسرقه شيخ يعةرف  وعمرو كّذاب وسرقه منه سليمان بن عيسى وكان دّج

ن سفيان بن عيين  عن هبز وابن عيين  مل يسمع من هبز شيئا  وغري لفظه فقال ليس بالعالء بن بشر فرواه ع
 ". للفاسق

 ".   وله عن سفيان أحاديث ال يتابع عليها -يعإ اجلارود بن يزيد–مل يروه عن هبز غريه : "وقال اخلليلي
حكيم عن هبةز وال   فقد روي أيضا  عن سفيان الثوري، والنضر بن مشيل، ويزيد بن أيب: "وقال اخلطيب

 ". يثبت عن واحد منهم ذلك، واحملفوظ أّن اجلارود تفرد برواي  هذا احلديث
وقد سةرقه عنةه   : "، وقال"هذا حديث يعرف باجلارود بن يزيد وأنكره عليه أهل العلم: "وقال البيهقي

 ". مجاع  من الضعفاء فرووه عن هبز بن حكيم ومل يصّح فيه شيئ
هذا حديث حسن من حديث هبز بن حكيم بن معاوي  بن حيةدة  : "ذم الكالم ومع هذا قال اهلروي  

 ". عن أبيه عن جده، وقد توبع جارود بن يزيد عليه، وزعم بعض الّناس أّن حديث هبز تفرد به وقد وهم
ما ذهب إليه أهل العلم ممن تقدم ذكرهم؛ وذلك ألّن الطةرق   -والعلم عند اهلل–ولعل الصواب   ذلك 

. ها اهلروي متابع  للجارود طرق ال تفيد   املتابع  فإهنا طرق ضعيف  بل بعضها شديدة الضعفاليت ذكر
وباإلضاف  إىل ذلك فقد نص غري واحد ممن تقدم أّن احلديث أصله من اجلارود، وأن هذه الطرق األخرى 

 . طرق مسروق  سرقها أصحاهبا، فريجع   األخري إىل طريق واحدة هي طريق اجلارود
 ترعةون  مىت حىت: "،  احلديث بلفظ(1/157)والصغري( 119-4/110)د أخرج الطرباين   األوسطوق
واإلسناد رجاله ثقات غري عبد الوهاب بن مهام أخةو عبةد   " الناس حيذرهحّتى  هتكوه الفاسق ذكر عن

مد بن رافع ، وقال حم"غال   التشيع أغلى من أخيه: "الرزاق فهو فيه كالم وثقه ابن معني وقال أبو حامت
كان شديد التشيع وكان ال يعرف احلديث وذكره ابن حبان   الثقات، وقةال العجلةوين   كشةف    

 ". و  سند الطرباين عبد الوهاب أخو عبد الرزاق كّذاب: "اخلفاء
 ". عبد الوهاب بن مهام تفرد بهإاّل  مل يرو هذا احلديث عن معمر: "وتعقب الطرباين احلديث بقوله
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  .وأنكره عليه أهل العلم باحلديث ،هذا حديث يعرف باجلارود بن يزيد النيسابوري
مسعت أبا عبد اهلل احلافظ يقول مسعت أبا عبد اهلل حممد بن يعقوب احلافظ غري مرة يقول كان أبو 

ا أب  لو مل حتدث حبديث هبز ي:   مقربة احلسني بن معاذ يقولجّده  إذا مر بقرب( 1)بكر اجلارودي
 . تكْربن حكيم لُز
 . ومل يصح فيه شيء ،وقد سرقه عنه مجاع  من الضعفاء فرووه عن هبز بن حكيم: قال الشيخ

أخربنا أبو حممد عبد اهلل بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد قال قرئ على إمساعيل بن  -291
رواد بن اجلراح أبةو  ثنا ، (2)بن عبد اهلل الترقفيّباس الع ثنا، حممد بن إمساعيل الصفار وأنا أمسع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من مثله التفرد أم ال؟ وهل يقبل 
وراه الطرباين   الثالث  وإسناد األوسط والصغري حسن رجاله موثقون، واختلف : "قال اهليثمي   اتمع

 ".   بعضهم اختالفا  ال يضر
ولكنه أخرج الطرباين   األوسط والصغري بإسناد حسن رجالةه  : "وقال األمري الصنعاين   سبل السالم

 ". موثقون
ن هذه الطريق راجع  إىل طريق اجلارود؛ وذلك ألّن احلّفاظ صّرحوا كما تقدم أّن احلةديث ال  وقد تكو

 . اجلارود وأّن الطرق األخرى راجع  إليهإاّل  يرويه
، (4/100)، وسةبل السةالم  (260ص)، وتعجيل املنفعة  (1/149)، وجممع الزوائد(0/489)الثقات

 (. 2/224)وكشف اخلفاء

 . لنضر بن سلم  بن اجلارود بن يزيد العامري اجلارودي النيسابوريأبو بكر حممد بن ا (1)
  (.س) (.هة291ت. )ثق  حافظ
 (. 221-2/222)التقريب

أبو حممد ويقال أبو الفضةل   باكسائيبن عبد اهلل بن أيب عيسى وامسه ازداد بنداذ الواسطي العّباس  (2)
بفتح التاء ثالث احلروف، وسكون الراء، وضم القاف، و  آخرها الفاء، هذه الّنسب  إىل ترقف –ي ِفُقْرالتَّ

  .نزيل بغداد -.وظإ أهنا من أعمال واسط واهلل أعلم
  (.ق) (.هة260أو7.)ثق  عابد
 (. 1/170)، والتقريب(1/112)األنساب
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رسول اهلل صلى اهلل  قال: قالعن أنس بن مالك ( 2)أبو سعد الساعديثنا ، (1)عصام العسقالين
 . (1)"من ألقى جلباب احلياء فال غيبة له: "عليه وسلم

                                                 

 . أصله من خرسان بن اجلراح أبو عصام العسقالين -بتشديد الواو–رّواد  (1)
حةّدث عةن    أّنةه إاّل  صاحب سن  ال بأس به: "، وقال أمحد"ثق : "قال ابن معني   رواي  الدارمي عنه

عام  ما : "، وقال ابن عدي"ليس بالقوي: "، وقال النسائي"حمله الصدق: "، قال أبو حامت"سفيان مبناكري
كةان خيطةئ   : "، وذكره ابن حبان   الثقةات وقةال  "يرويه ال يتابعه الّناس عليه، وكان شيخا صاحلا

، وذكره العالئةي    "كري ضعفله منا: "، وقال الذهيب   الكاشف"متروك: "، وقال الدارقطإ"وخيالف
 من كان متكلما فيه قبل االختالط فلم حيصل من االختالط: القسم الثاين من أقسام املختلطني عنده وهم

 (. ق".)صدوق اختلط بآخره فترك و  حديثه عن الثوري ضعف شديد: "، وقال احلافظإاّل زيادة   ضعفه
، (48ص)، ضةعفاء النسةائي  (1/524)التعةديل ، اجلةرح و (118ص)تاريخ ابن معني رواي  الدارمي

، وكتةاب  (1/190)، والكاشةف (29ص)، وسؤاالت الربقةاين (0/246)، الثقات(1/170)الكامل
 (. 176ص)، والكواكب النريات(1/240)، والتقريب(15،/1ص)املختلطني

 . أبو سعد الساعدي (2)
يروي عن أنةس بةن مالةك    ":  وابن حجر، وقال ابن حبان، وكذا قاله الذهيب"جمهول": قال أبو حامت

   (.ق) ."جمهول يترك حديثه": ، وقال الدارقطإ"املناكري اليت ال يشارك فيها ال جيوز االحتجاج به حبال
، (2/706)، واملغةإ (76ص)، وسةؤاالت الربقةاين  (1/157)، واتروحني(9/170)اجلرح والتعديل

 (. 2/425)والتقريب

 ( 18/218)لكربىالسنن ا( 1)
 . إسناده ضعيف جّدا ؛ فيه رواد بن اجلراح وهو متروك، وشيخه أبو سعد الساعدي جمهول

، (1/157)، وابةن حبةان   اتةروحني   (42ص)واحلديث أخرجه ابن أيب الدنيا   مكارم األخالق
 مسةند  ، والقضاعي  (2/701)، ومن طريقه ابن اجلوزي   العلل(0/410)واخلطيب   تاريخ بغداد

كلهم من طريق رواد بن اجلةراح عةن أيب سةعد    ( 7/180)، والبيهقي   الشعب(1/261)الشهاب
 . الساعدي به
 .اهة "  إسناده ضعف، وإن صّح محل على حممود معلن بفسقه": قال البيهقي
 . "رواه ابن عدي، وابن حبان   الضعفاء، وأبو الشيخ   الثواب بسند ضعيف": قال العراقي

                                                                                                                                       = 
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 .أعلم  وهذا أيضا ليس بالقوي واهلل
 . باب ما جتوز به شهادة أهل األهواء

تةرّد   ومل يكةن مل أ مستحال كان فيه حدشيئا   كل من تأول فأتى": قال الشافعي رضي اهلل عنه
 ،ب علما   البلدان من قد يستحل املتعة  ِصوُن ،مل عنه الدينشهادته بذلك أال ترى أنه من ُح

 ،ك الدماءْفل فاستحل َسومنهم من قد تأّو ،يًدا بيدبعشرة دنانري ( 1)[الدينار]ومنهم من يستحل 
ومنهم  ،  أدبارهنالّنساء  إتيان ومنهم من أحّل ،ومنهم من تأول فشرب كل مسكر غري اخلمر

وقناع  عنةد   ،فإذا كان هؤالء مع ما وصفت أهل ثق    دينهم ،بيوعا حمرم  عند غريه من أحّل
ومل ُيخَرجوا بعظيم اخلطأ إذا كان منهم على  ،خطؤوا فيهلوا فأما تأّو مرك عليهوقد ُت ،من عرفهم

 (. 2)"وجه االستحالل كان مجيع أهل األهواء   هذه املنزل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . "ليس بعمدة": وقال أخرى. "أبو سعد الساعدي أحد رجاله جمهول": الذهيبوقال 
 (. 7/171)، وامليزان(0/4221)، واملهذب(1/167)املغإ عن محل األسفار

وقد تابع أبا سعد الساعدي   روايته هذا احلديث عن أنس به مرفوعا  أبان وهو ابن أيب عياش فقد أخرج 
، وابةن مجيةع   معجةم    (4/171)، واخلطيب   تاريخ بغداد(1/106)طريقه ابن عدي   الكامل

 . ، كلهم من طريق أبان عن أنس به(206ص)الشيوخ
 . وإسناده ضعيف حّدا  فيه أبان بن أيب عياش البصري وهو متروك

   (. 1/46)التقريب

 . بدون راء" الدينا"من ط، وص، واألم، و  األصل  (1)
 (. 54-7/51)األم (2)
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ثنةا  ، (1)متتامثنا ، أمحد بن عبيد الصفار، ابنا أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان -292
( 4) بن عبد اهلل بن عمرو بن عوفعن كثري( 1)عبد اهلل بن نافعثنا ، (2)يبّيَسحممد بن إسحاق امُل

                                                 

 (. 15/419)بن غالب، انظر السري هو حممد (1)

بضم امليم، وفتح السةني املهملة ،   – يباملسّيأبو عبد اهلل حممد بن إسحاق بن حممد بن عبد الرمحن  (2)
ة، هذه الّنسب  إىل اجلّد األعلى وهو أبو عبد اهلل حممد والياء املشددة آخر احلروف، و  آخرها الباء املوحد

 . من ولد املسيب بن عابد املخزومي املدين -..بن إسحاق بن عبد الرمحن
  (.م،د) (.هة216ت. )صدوق

  (.2/151)التقريب، و(4/181)األنساب
  .عبد اهلل بن نافع أبو حممد الصائغ املخزومي موالهم املدين (1)

  (.4بخ،م،) (.هة286ت. )ثق  صحيح الكتاب   حفظه لني
  (.1/427)التقريب

 . كثري بن عبد اهلل بن عمرو بن عوف املزين املدين (4)
، وقال "ذاك أحد الكّذابني أو أحد أركان الكذب": الشافعي قال. ضعفيف، ومنهم من نسبه إىل الكذب

يروي عن أبيه عن جده نسخ  موضوع  ال حيل ذكرها   الكتب ": ، وقال ابن حبان"كّذاب": أبو داود
  (.د،ت،ق) ."على جه  التعجبإاّل  وال الرواي  عنه

 . (2/141)، والتقريب(119-24/116)، وهتذيب الكمال(222-2/221)اتروحني
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اتقوا زلة العهامل وانتظهروا   : "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالأّن  (2)عن جده( 1)عن أبيه
 . (4)"(1)هَتَئْيَف

 . (5)وكذلك رواه معن بن عيسى عن كثري

                                                 

 . عبد اهلل بن عمرو بن عوف بن زيد املزين املدين (1)
 (. عخ،د،ت،ق،ن")مقبول: "وقال احلافظ ،"ما روى عنه سوى ابنه كثري": وقال الذهيب ،ذكره ابن حبان   الثقات

 (. 1/411)، والتقريب(4/155)، وامليزان(5/41)الثقات

 . أبو عبد اهلل املزين -بكسر أوله، ومهمل – عمرو بن عوف بن زيد بن ِمْلح  (2)
 . مات   والي  معاوي . صحايب جليل رضي اهلل عنه

 (. 4/666)، واإلصاب (1/1196)االستيعاب
أي حسن : يقال إّنه حلسن الِفيَئ . والَفْيَئ  والِفيَئ  الرجوع. من باب باع معناه رجعمن فاء يفيء فيئا   (1)

 . الرجوع
 (.  2/206)، واملصباح املنري(1/125)لسان العرب

 (. 18/211)السنن الكربى (4)
 . إسناده ضعيف جداًّ؛ فيه كثري بن عبد اهلل وهو متهم بالكذب

كالمها ( 442ص)، والبيهقي   املدخل إىل السنن الكربى(6/68)واحلديث أخرجه ابن عدي   الكامل
 . من طريق كثري بن عبد اهلل به

 (. 442ص)هذه الطريق أخرجها البيهقي   املدخل إىل السنن الكربى (5)
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 حممد بن يعقوب يقول مسعتالعّباس  افظ مسعت أباو  مثل هذا  أخربنا أبو عبد اهلل احل -291
من ": يقول مسعت األوزاعي يقول( 2)يقول مسعت حممد بن شعيب بن شابور( 1)بن الوليدالعّباس 
  .(4)"العلماء خرج من اإلسالم( 1)راِدَوَنأخذ ِب
 ( 5)وأبةو عبةد اهلل إسةحاق بةن حممةد السوسةي       ،ظأخربنا أبو عبد اهلل احلةاف  -294

 
                                                 

العةذري  أبو الفضل  -، وسكون الزاي، وفتح املثنا ة التحتاني بفتح امليم- دَيْزبن الوليد بن َمالعّباس  (1)
وهو ابةن زيةد   " ُعذرة"بضم العني املهمل ، وسكون الذال املعجم ، و  آخرها الراء، هذه الّنسب  إىل –

بفةتح املوحةدة،   –البريويت  -..وهي قبيل  معروف ، ينسب أكثرهم إىل العشق..الالت بن ُرفيدة بن ثور
 . -..هذه الّنسب  إىل بلدة من بالد ساحل الشام يقال هلا بريوتوآخره مثنا ة، 

  (.د،ت) (.هة269.)صدوق عابد
  (.1/108)التقريب، و(1/118()1/118)األنساب

 أبو عبد اهلل األموي موالهم الدمشقي الشةامي  -باملعجم ، واملوحدة–حممد بن شعيب بن شابور  (2)
 .نزيل بريوت

  (.4) (.هة288ت. )صدوق صحيح الكتاب
 (. 2/108)التقريب

الشيء ُنُدورا  من باب قعد سقط أو خرج من غريه و منه نادر اجلبل  َرَدمجع نادر وهو من َن: نوادر (1)
  .رجخ وهو ما خيرج منه و يربز و َنَدَر فالن من قومه

 (. 590-2/597)، واملصباح املنري(272ص)خمتار الصحاح
 (. 18/211)السنن الكربى( 4)

 إسناده حسن، 
 ". من أخد بنوادر العلماء فبفيه احلجر: "بلفظ( 2/115)وأخرجه البيهقي   الشعب

بن إسحاق بن يوسةف السوسةي    إبراهيمأبو عبد اهلل إسحاق بن حممد بن يوسف بن يعقوب بن  (5)
 . سابوريالني

 (. هة418ت". )كان ثق  رضيا صاحلا نبيال": قال الذهيب
 (. 20/190)، وتاريخ اإلسالم(156ص)، واملنتخب من السياق(6/481)تاريخ بغداد
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( 2)عمرو بن أيب سةلم  ثنا ، (1)أمحد بن عيسى التنيسيثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا قاال 
ومن قول أهل املدينة    ،(4)والصرف( 1)ترك من قول أهل مك  املتع ُي": مسعت األوزاعي يقول

                                                 

تنيس بكسر التاء املنقوط  باثنتني من فوق، وكسر النون املشددة، – تنيسيأمحد بن عيسى بن يزيد ال (1)
والساء املنقوط  باثنتني من حتتها، والسني غري املعجم ، بلدة من بالد ديار مصر   وسط البحر واملاء هبةا  

 . اخلشاب -..حميط، وهي كور من اخلليج
، "كّذاب يضع احلةديث ": وقال ابن طاهر ،"ليس بالقوي": ، وقال الدارقطإ"له مناكري": عديقال ابن 

يروى عن اتاهيل األشياء املناكري وعن املشاهري األشياء املقلوبة  ال  ": وذكره ابن حبان   الضعفاء فقال
، "ديةث موضةوع   كّذاب حّدث بأحا": ، وقال مسلم "جيوز عندي االحتجاج مبا انفرد به من األخبار

وأسرف ابةن طةاهر فقةال    ": وقال الذهيب   املغإ، "وكان مضطرب احلديث جدا": وقال ابن يونس
نعم رأيت للخشاب   موضوعات ابن اجلوزي األمناء ثالث  أنةا وجربيةل   : كّذاب يضع احلديث قلت
  (.متييز) (.هة291ت) ."ليس بالقوي: "، وقال احلافظ"ومعاوي  فصدق ابن طاهر

، والكشةف  (1/269)، وامليةزان (1/151)، واألنسةاب (1/146)، واتةروحني (1/191)املالك
 (.   1/48)، والتقريب(52ص)احلثيث

 . موىل بإ هاشم عمرو بن أيب سلم  أبو حفص التنيسي الدمشقي (2)
، "  حديثه وهم، وثقه أبو سعيد بن يةونس : "قال العقيلي، و"يكتب حديثه وال حيتّج به: "قال أبو حامت

وثقةه  : "، وقال   الكاشف"ثق : "وذكره ابن حبان   الثقات، وقال الذهيب   املغإ و  من تكّلم فيه
صةدوق لةه   : "، وقال احلةافظ "..صدوق مشهور: "، وقال   امليزان"مجاع  وقال أبو حامت ال جيتج به

  (.ع) ."أوهام
، ومةن  (2/404)، واملغةإ (22/54)، وهتذيب الكمال(0/4/02)، والثقات(1/272)العقيليضعفاء  

 (. 2/77)، والتقريب(5/110)، وامليزان(2/77)، والكاشف(146ص)تكّلم فيه

لعقةد  املؤقةت   ا ونكاح املتع  هو : وقال   املصباح. التمتع باملرأة ال تريد إدامتها لنفسك: امُلْتَع  (1)
وقال   العباب كان الّرجل يشارط املرأة شرطا على شيء إىل أجل معلوم و يعطيها ذلك فيستحل بذلك 

  .فرجها مث خيلي سبيلها من غري تزويج وال طالق
 (. 2/562)، واملصباح املنري(0/129)لسان العرب

 . يدا  بيٍد مفسر   الرواي  اليت بعدها وهو الدرهم بالدرمهني والدينار بالدينارين (4)
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ومن قول أهةل   ،والطاع ( 2)[ُرْباجَل]ومن قول أهل الشام  ،  أدبارهنالّنساء  وإتيان( 1)السماع
  . (4)"والسحور( 1)[النبيذ]الكوف  
بن الوليد بن العّباس  ، ابناأبو العباسثنا قاال أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ وأبو بكر القاضي  -295

جيتنب أو يترك من ": مسعت األوزاعي يقول( 5)أبو عبد اهلل من بّج حوران، حدثإ ويتُرْييد الَبمز
واألكل  ،من قول أهل العراق شرب املسكر ومن قول أهل احلجاز مخسا ،قول أهل العراق مخسا

يكون ظةل  حّتى  وتأخري صالة العصر ،  سبع  أمصارإاّل  (6)[مجع ]وال  ،رمضان   الفجر  
واجلمةع   ،ومن قول أهل احلجاز استماع املالهي ،(7)والفرار يوم الزحف ،كل شيء أربع  أمثاله

وإتيان  ،والدرهم بالدرمهني والدينار بالدينارين يًدا بيد ،واملتع  بالنساء ،بني الصالتني من غري ُعذر
 . (0)"السناء   أدبارهن

                                                 

 . مفسر كذلك   الرواي  بعدها وهو االستماع إىل املالهي (1)
  ". اخلرب"من ط، وص، و  األصل ( 2)

من ط، وص، و  األصل التبيد، ولعل النبيذ هو الصواب ألن أهل الكوف  يةرون جةواز الوضةوء     (3)
 (. 1/95)لطحاويانظر شرح معاين اآلثار ل. بالنبيذ، بالشروط اليت هي مبسط    كتبهم

 (. 18/211)السنن الكربى( 4)
 . إسناده ضعيف جداًّ؛ فيه أمحد بن عيسى التنيسي وهو كّذاب يضع احلديث

 . ومل أقف على من خرجه غري البيهقي   السنن

حوران اجليم مشددة من أعمال دمشق وهي من بج – حممد بن عبد اهلل البجيبن أبو عبد اهلل حممد  (5)
  -.حكى عن األوزاعي روى عنه العّباس بن الوليد بن مزيد.. قري  كانت على باب دمشق

 (. 1/119)، ومعجم البلدان(54/50)تاريخ دمشق

 ". وال مخس "من ط، وص، ومصادر التخريج، و  األصل  (6)

 . أي فّر من اجلهاد: د، يقال فّر من الزحفاملراد به اجلها: الزحف (7)
 "زحف"مادة ( 9/129)، ولسان العرب(2/297)النهاي 

 (18/211)السنن الكربى( 0)
                                                                                                                                       = 
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يقةول  ( 1)بن سريجالعّباس  أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ مسعت أبا الوليد يقول مسعت أبا -296
 ،فيةه  فدفع إيّل كتابا نظرُت( 2)دخلت على املعتضد": مسعت إمساعيل بن إسحاق القاضي يقول

فقلت له يا أمةري   ،منهم لنفسه به كٌل وما احتجَّ ،العلماء( 1)ِلَلخص من َزع له الّرِموكان قد ُج
األحاديث على ما : قلت ؟مل تصح هذه األحاديث:فقال( 4)مصنف هذا الكتاب زنديق: املؤمنني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما كان من أيب عبد اهلل من بجِّ حوران مل أقف على كالم فيةه جرحةا  وال   إاّل  اإلسناد رجاله حمتج هبم
 . تعديال 

و  إسناده أبو عبد اهلل بن حبةر، وهةو خطةأ    ( 65ص)ثواألثر أخرجه احلاكم   معرف  علوم احلدي
 . والصواب أبو عبد اهلل من بّج حوران، كما نص على ذلك ابن عساكر   تاريخ دمشق

 . هو أمحد بن عمر بن سريج (1)
علةى اهلل بةن    أمحد أمري املؤمنني املعتضد باهلل بن أىب أمحد املوفق باهلل وامسه أمحد بن جعفر املتوكل (2)

حممد املعتصم باهلل بن هارون الرشيد بن حممد املهدى بن عبد اهلل املنصور بن حممد بن على بن عبةد اهلل  
 (. هة209ت. )أبو العباس بن العّباس بن عبد املطلب

 (. 6/420)والوا  بالوفيات(. 11/461)، والسري(4/484)تاريخ بغداد

 . الزلل مجع َزلَّ  ومعناه اخلطأ (1)
 (. 255-1/254)، واملصباح املنري(11/186)لسان العرب

الزنديق فارسةي  : قال أبو حامت السجستاين وغريه: مجع زنادق  -بكسر أوله وسكون ثانيه-زنديق  (4)
رب أصله زنده كرداي يقول بدوام الدهر ألن زنده احلياة وكرد العمل ويطلق على من يكون دقيةق  مع

النظر   األمور وقال ثعلب ليس   كالم العرب زنديق  وإّنما قالوا زندقي ملن يكون شديد التحيل وإذا 
قالوها بالضم أرادوا كرب  أرادوا ما تريد العام  قالوا ملحد ودهري بفتح الدال أي يقول بدوام الدهر وإذا

السن وقال اجلوهري الزنديق من الثنوي  كذا قال وفسره بعض الشراح بأنه الذي يدعي أّن مع اهلل إهلةا  
آخر وتعقب بأنه يلزم منه أن يطلق على كّل مشرك والتحقيق ما ذكره من صةّنف   امللةل أّن أصةل    

 -لدال وسكون املثنا ة التحتاني  بعدها صاد مهملة  بفتح ا-تباع ديصان مث ماين مث مزدك األول أالزنادق  
 -مهمل  مفتوح  مث كاف بزاي ساكن  ودال-والثالث  -بتشديد النون وقد ختفف والياء خفيف -والثاين 

فينبغي مقالتهم أّن النور والظلم  قدميان وأهنما امتزجا فحدث العامل كّله منهما فمن كان من أهل الشةر  
من أهل اخلري فهو من النور وأّنه جيب السعي   ختليص النور من الظلم  فيلزم  فهو من الظلم  ومن كان

                                                                                                                                       = 
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 وما من عامل ،ناء واملسكرومن أباح املتع مل يبح الِغ ،ح املتع ِبملسكر مل ُيولكن من أباح ا ،ُرويت
  . (1)"حرق ذلك الكتابلل العلماء مث أخذ هبا ذهب دينه فأمر املعتضد فُأمع َز  ومن َجوله زلََّإاّل 

 (. 2)بالشطرنجالّلعب  باب االختالف يف
فالالعةب بالشةطرنج وإن    -هل األهواءيعإ أ-وإذا كانوا هكذا ": قال الشافعي رضي اهلل عنه

 (. 1)"وباحلمام وإن كرهنا له أخف حاال من هؤالء مبا ال حيصى وال يقدر ،كرهنا له
  . (4)وإمنا قال ذلك ملا فيه أيضا من اختالف العلماء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والزنديق يطلق على من يعتقد ذلك وأظهر مجاع  منهم اإلسالم خشي  القتل ومةن مث  .. إزهاق كّل نفس
كذا الزندق  ما كان عليه املنافقون و: أطلق االسم على كّل من أسر الكفر وأظهر اإلسالم حّتى قال مالك

أطلق مجاع  من الفقهاء الشافعي  وغريهم أّن الزنديق هو الذي يظهر اإلسالم وخيفي الكفةر فةإن أرادوا   
الزنةديق  : اشتراكهم   احلكم فهو كذلك وإال فأصلهم ما ذكرت، وقد قال النووي   لغات الروضة  

  ..الذي ال ينتحل دينا
 (.  272-12/278)الباري، وفتح (1/256)، واملصباح املنري(18/146)لسان العرب

 ( 18/211)السنن الكربى( 1)
 . إسناده صحيح

 .  غري البيهقي   السنن ومل أقف على من أخرجه مسندا 

قالوا وإّنما كسر ليكون نظري األوزان العربية    معرب بالفتح و قيل بالكسر وهو املختار: الشِّْطَرْنج (2)
 . لعب وهو  حمل عليهبالفتح حّتى ُي ٌلَلْعني  العربي  َفمثل جردحل إذ ليس   األب

 (. 191ص)، والقاموس احمليط(1/112)املصباح املنري

 (. 7/54)األم (1)

وإّنما حكى الشافعي هذا ليبني سبب تركه رّد : فقد قال البيهقي فيه( 2/212)انظر مناقب الشافعي( 4)
 . الشهادة به، وهو اختالف أهل العلم   جوازه
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حممد بن يعقوب يقول مسعت الربيةع بةن   العّباس  أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ مسعت أبا -297
 لعب سعيد بن جبري بالشطرنج من وراء ظهره فيقول بأْيٍش": مسعت الشافعي يقولسليمان يقول 

   . (1)"دفع كذا قال بكذا قال ادفع بكذا
، (1)حممد بن الربيةع ثنا ، إجازة ( 2)قاحلسن بن رشي، ابنا أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي -290
وهشام بن عةروة   ،كان حممد بن سريين": الشافعي قال، ابنا حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكمثنا 

 . (4)"يلعبان بالشطرنج استدبارا

                                                 

 ( 18/211)السنن الكربى( 1)
هة 95إسناده ضعيف؛ لالنقطاع بني الشافعي وسعيد بن جبري فإنه مل يلقه ألن سعيد بن جبري تو  سن  

 . هة158وولد الشافعي سن  
 . بنفس هذا اإلسناد واملنت( 2/212)واألثر أخرجه البيهقي   مناقب الشافعي

بفتح العني، وسكون السني املهملتني، وفةتح الكةاف، و    – احلسن بن رشيق أبو حممد العسكري (2)
 . املصري املعدل -آخرها الراء، هذه الّنسب  إىل مواضع وأشياء، منها عسكر مصر، ومترمجنا منه

وأنكةر عليةه    ،ثقه مجاعة  وو ،مشهور عايل الّسند لينه احلافظ عبد الغإ بن سعيد قليال: "قال الذهيب
وروى عنةه     ،وثقه الدارقطإ   مواضةع ": ، وقال احلافظ"ره كان يصلح   أصله ويغيِّالدارقطإ أّن

شيخنا ثق  ال بأس به، والتليني الذي أشار إليه قاله عبد الغةإ بةن    :غرائب مالك حديثا فردا وقال عنه
ور بن علي األمناطي يقول احلسن بن رشيق ثق  قةال  سعيد   كتابه فذكر أبو نصر الوابلي أنه مسع منص

فقلت له فعبد الغإ قد أطلق عليه فقال أنا أخربك أمره كان يعطي أبا احلسني بن املنذر أصوله أعطاه مائ  
جزء وكان يقصر عن عبد الغإ فهناك وقع فيه، قال الوابلي ومسعت أبا العّباس النحال يقول احلسن بةن  

هو ثق  وإّنما أنكر الدارقطإ عليه اإلصالح  ،عبد الغإ قال فيه قال ما أعرف ما قالرشيق ثق  فقلت له ف
  (.هة178ت. )"ه كان يقبل من كّل فيغري كتابهفإّن

 (. 2/287)، واللسان(2/210)، وامليزان(16/208)، والسري(141-1/142)األنساب

  أعرفه مل(1)
 ( 18/211)ىالسنن الكرب( 4)

                                                                                                                                       = 
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أمحةد بةن   ثنةا  ، إمساعيل بن حممد الصةفار ، ابنا غدادأخربنا أبو احلسني بن بشران بب -299
ويلةبس   ،الشعيب كان يلعةب بالشةطرنج  أّن  معمر بلغإ قال: قالعبد الرزاق ثنا ، (1)منصور
  . (1)"يا من احلجاجوذلك أنه كان متواِر ،ويرخي شعره ،(2)ملحف 
معقل بةن  ثنا ، (5)أبو مسلمابنا ، (4)أبو بكر بن إسحاق، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -188

فسأله رجل ما  ،إليه دابته خرجت من املسجد اجلامع فإذا رجل قد ُقّربْت": قال( 6)مالك الباهلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إسناده ضعيف؛ لالنقطاع، فإن الشافعي مل يدرك حممد بن ِسريين وال هشام بن عروة فروايتةه عنةهما   
 . منقطع ؛ وفيه أيضا  حممد بن الربيع مل أعرفه

قةال  ( 11/101)واألثر مل أقف عليه مسندا   غري السنن للبيهقي؛ ولكن أخرج ابن عبد الرب   التمهيد
، ثنا احلسن بن رشيق، ثنا علي بن سعيد، ثنا الصلت بن مسعود، ثنا محاد بن زيةد  ثنا خلف بن القاسم

 . عن هشام عن حممد بن ِسريين أنه مل يكن يرى بأسا  بلعب الشطرنج إذا مل يكن قمارا 
واإلسناد رجاله ثقات غري علي بن سعيد هو ابن بشري الرازي أبو احلسن وهو خمتلف فيه ضعفه بعضةهم  

 .  قلت لعل كالمهم فيه من جه  دخوله   أعمال السلطان: لكن قال احلافظووثقه آخر؛ و
 (. 4/211)، واللسان(5/168)امليزان

 (. 10/54)هو الرمادي، انظر هتذيب الكمال (1)

مةع ُلُحةف   كّل ثوب يتغطى به، واجل: افَحواللِّ ،بالكسر هي املالءة اليت تلتحف هبا املرأة: امِلْلَحَف  (2)
   .مثل كتاب و كتب

 (. 2/558)املصباح املنري

 ( 18/211)السنن الكربى( 1)
 . الواسط  بني معمر والشعيبإسناده ضعيف جلهال  

 .  عن معمر قال بلغإ عن الشعيب وذكره به بنحوه ( 18/467)واألثر أخرجه عبد الرزاق

 . هو أمحد املعروف بالصبغي (4)

 (. 20/277)الكمال هو الكجي، انظر هتذيب (5)
 ( 11/421)، والسري(107ص)، والتقييد(120-4/127)األنساب

 . معقل بن مالك أبو شريك الباهلي البصري (6)
                                                                                                                                       = 
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من  :فقلت( 1)ريِشَدْروكان يكره الّن ،كان ال يرى هبا بأسا: كان احلسن يقول   الشطرنج فقال
  .(4)"األسنان بالذهب( 1)َببََّضوكان ُم ،(2)هذا فقالوا ابن عون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: وقال احلافظ ،"منكر عن جمهولني": وقال أبو حامت عن حديث فيه معقل، "ثق ": قال الذهيب   الكاشف
  (.ز،ت) .، وذكره ابن حبان   الثقات"، وزعم األزدي أنه متروك فأخطألمقبو"

، (1/548)الكاشةةفو، (6/472)امليةةزانو، (9/282)الثقةةات، و(0/206)اجلةةرح والتعةةديل
  (.2/278)التقريب، و(7/194()6/62)واللسان

س بعريب وهو النردشري والنةرد اسةم   معروف شيء يلعب به فارسي معرب ولي: النَّْردو: هو النرد (1)
  .أعجمي معرب وشري مبعىن حلو

 . مادة نرد( 184ص)، والقاموس احمليط(1/421)لسان العرب

 . مل أعرفه( 2)

 . هبا شدَّها إذا: بالفّض  أسناَنه ضبََّب: مشدود، يقال: ُمَضبَّب (1)
   (. 4-2/1)املغرب   ترتيب املعرب

 ( 18/211)نن الكربىالس( 4)
 .   إسناده معقل بن مالك الباهلي وهو خمتلف كما مّر

 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي
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ثنةا  ، (1)حممد بن إمساعيل العطةار ، ابنا أبو أمحد بن عدي، ابنا د املاليإْعا أبو َسأخربن -181
أتيت ": قال( 4)أمحد بن بشريثنا ، (1)حيىي بن سليمان اجلعفيثنا ، (2)القاسم بن حممد السالماين

  . (5)"الشطرنجبالبصرة   طلب احلديث فأتيت هبز بن حكيم فوجدته مع قوم يعلب 
 

                                                 

 .  حممد بن إمساعيل العطار، مل أجد له ترمج  (1)
 .   أجد له ترمج مل. القاسم بن حممد السالماين أو السالمي (2)

 . نزيل مصر حيىي بن سليمان بن حيىي بن سعيد أبو سعيد اجُلعفي الكو ( 1)
صةدوق  ": ، وقةال احلةافظ  "ثق ": ، وقال الدارقطإ"ليس بثق ": ، وقال النسائي"شيخ": قال أبو حامت

  (.خ،ت) (.هة210أو7ت. )"خيطىء
، (201ص)، وسةةؤالت احلةةاكم للةةدارقطإ(9/261)، والثقةةات(9/154)اجلةةرح والتعةةديل

  (.2/157)التقريب، و(7/106)وامليزان

 .  أمحد بن بشري أبو بكر املخزومي موىل عمرو بن ُحريث الكو  (4)
، ووثقه أبو بكر بةن أيب داود،  "صدوق": بن منري وأبو زرع  الرازيا، وقال "حمله الصدق": قال أبو حامت
كان ": ، وقال عثمان الدارمي"ضعيف يعترب حبديثه": ، وقال الدارقطإ"ليس بذاك القوي": وقال النسائي

أّن ذلةك املتةروك هةو    ": ، ولكن قال اخلطيب ردا  على ذلك"بغداد وهو متروكمن أهل الكوف  قدم 
وإّنما له أحاديث يتفرد بروايتها وقد كةان   ،فليس حاله الترك" :وقال ،"البغدادي وليس هذا فهذا كو 

  (.خ،ت،ق) (.هة197ت. )"صدوق له أوهام": وقال احلافظ. ،"موصوفا  بالصدق
، (276-1/271)، وهتذيب الكمال(104ص)يخ ابن معني رواي  الدارمي، وتار(2/42)اجلرح والتعديل

 (.  1/12)، والتقريب(219-1/210)وامليزان

 ( 18/211)السنن الكربى( 5)
  إسناده حيىي بن سليمان اجُلعفي وشيخه أمحد بن بشري املخزومي وكالمها خمتلف فيهما كما مّر، بةل  

 . ين صدوق له أوهام؛ ومل أقف هلما على متابع هلذه الرواي قال احلافظ عن األول صدوق خيطئ، وعن الثا
 . عن حممد بن إمساعيل العطار به( 2/66)واألثر أخرجه ابن عدي   الكامل
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ثنةا  ، (1)أمحد بةن حممةد  ، حدثإ زكريا الساجي، ابنا أبو أمحد، ابنا وأخربنا أبو سعد -182
  .(5)"وكان يلعب بالشطرنج( 4)جرياهَلإبراهيم رأيت ": يقول( 1)مسعت سفيان( 2)الرمادي

رّد  بالشطرنج من املسائل املختلف فيها   أنةه ال يوجةب  الّلعب  فجعل الشافعي رضي اهلل عنه
 ،مبذهبه وهو األشبه واألوىل  ،(6)هبا فقد صرح هبا فيما قدمنا ذكرهالّلعب  فأما كراهي  ،الشهادة

 . ومعهم من حيتج بقوله وباهلل التوفيقفالذين كرهوها أكثر 
                                                 

هتةذيب  فقد أكثر عنةه السةاجي قةال املةزي        هو أمحد بن حممد البغدادي مل أقف له على ترمج  (1)
 .  شيخ لزكريا بن حيىي الساجي ومل يزد على ذلك(: 18/101)الكمال

 . بن بشار أبو إسحاق الرمادي البصري إبراهيم (2)
لةيس  ": ، وقال النسائي"وهو عندنا من أهل الصدق ،هو مستقيم": ، وقال ابن عدي"صدوق": قال أبو حامت

كان متقنةا  ": ، وذكره ابن حبان   الثقات وقال"وله مناكري ،ليس باملتقن" :، وقال الذهيب   امليزان"القويب
 (. د،ت(. )هة218تو    حدود ". )حافظ له أوهام: "، وقال احلافظ"..ضابضا

، (1/141)، وامليزان(0/72)، والثقات(1/266)، والكامل(2/09)، واجلرح والتعديل(11ص)ضعفاء النسائي
 (. 1/40)والتقريب

 (. 2/56)هو ابن عيين ، انظر هتذيب الكمال (1)

بفتح اهلاء واجليم، وكسر الراء   آخرهةا، هةذه   – بن مسلم أبو إسحاق العبدي اهَلَجري إبراهيم (4)
 . الكو  -..من من أقصاها، وهي بلدة من بالد الي"َهَجر"الّنسب  إىل 

: ليس بشيء، وضعفه النسائي، وقةال ابةن عةدي   : ، وقال ابن معني"ليس بقوي لني احلديث": قال أبو حامت
وإّنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أيب األحوص عن عبد اهلل وهو عندي ممةن   ،وأحاديثه عامتها مستقيم  املنت"

 (. ق. )لني احلديث َرَفع موقوفات: ، وقال احلافظ"طيء فيكثركان ممن خي": ، وقال ابن حبان"يكتب حديثه
، (1/99)، واتةةروحني(1/211)، والكامةةل(2/111)، واجلةةرح والتعةةديل(11ص)ضةةعفاء النسةةائي

 (.    1/50)، والتقريب(4/499)واألنساب
 ( 18/212)السنن الكربى( 5)

بن بشار الرمةادي   إبراهيمهم، وفيه أيضا  بن مسلم اهلجري وهو لني وضعفه بعض إبراهيمإسناده ضعيف؛ فيه 
 . وهو خمتلف فيه كما مّر

 . عن زكريا الساجي به( 2/284()1/212)واألثر أخرجه ابن عدي   الكامل

  (. 471ص)تقدم   باب االختالف   الّلعب بالشطرنج ( 6)
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، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا قاال وأبو سعيد بن أيب عمرو  ،أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -181
سليمان بن بالل عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علةي  ثنا ، بن وهباثنا ، الربيع بن سليمانثنا 

  . (2)"األعاجم( 1)سرْيالشطرنج هو َم": رضي اهلل عنه أنه كان يقول
  . هذا مرسل ولكن له شواهد

عبد اهلل ابنا  قال( 3)أبو علي احلسني بن صفوان، ابنا أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد -184
 شةةباب  بةةن سةةوار ثنةةا ، (5)زيةةاد بةةن أيةةوبثنةةا ، (4)بةةن حممةةد بةةن أيب الةةدنيا

                                                 

  .قمار العرب باألزالم: امَلْيَسر (1)
 (. 2/601)واملصباح املنري، (118ص)خمتار الصحاح

 (. 18/212)السنن الكربى( 2)
إسناده ضعيف؛ لالنقطاع بني حممد بن علي بن احلسني وبني جده األعلى علي بن أيب طالب رضةي اهلل  

 . عنه
 (.266ص)، وجامع التحصيل(106-105ص)املراسيل

مها من طريق جعفر بةن  ، كال(2/191)وابن أيب حامت   تفسريه( 5/207)واألثر أخرجه ابن أيب شيب  
 ". الشطرنج من امليسر: "حممد به بنحوه، ولفظه

 . الربذعي إبراهيمأبو علي احلسني بن صفوان بن إسحاق بن  (1)
 (. هة148ت". )الشيخ احملدث الثق ": ، وقال الذهيب"ًكان صدوقا: "قال اخلطيب

 (.  15/442)، والسري(0/54)اريخ بغدادت

 . عبد اهلل بن حممد بن ُعبيد بن سفيان أبو بكر بن أيب الدنيا القرشي موالهم البغدادي (4)
  (.فق) (.هة201ت. )صدوق حافظ، صاحب تصانيف

 (. 1/428)يبالتقر
، وكان يغضب منها، ولّقبه زياد بن أيوب بن زياد أبو هاشم البغدادي الطوسي األصل، يلقب دلُّوَيه (5)

 . شعب  الصغري: أمحد
  (.خ،د،ت،س) (.252ت. )ثق  حافظ

 (. 1/268)تقريب، وال(1/265)نزه  األلباب



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 485 

مّر علي بن أيب طالب رضي اهلل عنةه  ": قال( 2)عن ميسرة بن حبيب( 1)عن فضيل بن مرزوق
  .  (1)"ما هذه التماثيل اليت أنتم هلا عاكفون: فقال ،على قوم يلعبون بالشطرنج

                                                 

 . أبو عبد الرمحن الرقاشي الكو  -باملعجم ، والراء–فضيل بن مرزوق األغّر  (1)
ال ": وابن معني   رواي  الدوري، و  رواي  الةدارمي قةال   ، والذهيب كما   الكاشف،وثقه السفيانان

، "قةال ال  ؟قلت حيتّج به ،هو صدوق صاحل احلديث يهم كثريا يكتب حديثه": أبو حامت ، وقال"بأس به
، "يقال فضةيل ضةعيف  : "عثمان الدرميالنسائي، وقال وضعفه  ه ال بأس به،أرجو أّن": وقال ابن عدي
وعن  ،ويروي عن عطي  املوضوعات ،منكر احلديث جّدا  كان ممن خيطىء على الثقات": وقال ابن حبان

والذي عندي أّن كّل ما روى عن عطي  من املناكري يلزق ذلك كّله  ،ثقات األشياء املستقيم  فاشتبه أمرهال
وفيما انفرد علةى   ،به ا وفيما وافق الثقات من الروايات عن األثبات يكون حمتّج ،بعطي  ويربأ فضيل منها

كرناه من هذا اجلنس   كتةاب  الثقات ما مل يتابع عليه يتنكب عنها   االحتجاج هبا على حسب ما ذ
صدوق يهم ورمةي بالتشةيع،   : "، وقال احلافظ"قلت عطي  أضعف منه": ، قال الذهيب"شرائط األخبار

  (.4ي،م،) (.هة168تو    حدود ". )أخرج له مسلم   صحيحه
، (191ص)، ورواية  الةدارمي  (1/272ص)، وتاريخ ابن معني رواي  الدوري(7/76)اجلرح والتعديل

، (2/125)، والكاشةف (187-21/185)، وهتذيب الكمال(2/289)، واتروحني(6/19)ملوالكا
 (. 2/128)والتقريب

 . ميسرة بن حبيب أبو حازم النهدي الكو  (2)
  (.بخ،د،ت،س) .صدوق
 (. 2/295)التقريب

 (. 18/212)السنن الكربى( 1)
نقطاع بني ميسرة بن حبيب وبني علي رضي اهلل عنه فإنه مل يدركه كما نص علةى  إسناده ضعيف؛ لال

 . ذلك اإلمام أمحد
 (. 121ص)، وحتف  التحصيل(209ص)جامع التحصيل

كالمها من طريق فضيل بن مرزوق ( 2/161)، والضياء   املختارة(5/207)واألثر أخرجه ابن أيب شيب  
 . عن ميسرة بن حبيب عن علي به مثله
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أبو ثنا ، علي بن اجلعدثنا ، (2)عبد اهللثنا ، (1)احلسني، ابنا ربنا أبو احلسني بن بشرانأخ -185
رضي اهلل عنه أنه مر على قوم  عن علي( 5)عن األصبغ بن نبات ( 4)عن سعد بن طريف( 1)معاوي 

أ خري َفْطُيحّتى  مًراَج اليت أنتم هلا عاكفون ألن ميسَّ( 6)ما هذه التماثيل": يلعبون بالشطرنج فقال
  .(7)"له من أن ميسها

                                                 

 (. 15/442)هو ابن صفوان، انظر السري (1)
 (. 15/442)هو أبو بكر بن أيب الدنيا، انظر السري (2)

 (.  18/272)هو حممد بن خازم الضرير، انظر هتذيب الكمال (1)

 . سعد بن طريف اإلسكاف احلذاء احلنظلي الكو  (4)
، وقةال أبةو حةامت،    "ضعيف جدا : "امت، وأبو داود، والترمذي، والعجلي، وقال ابن عديضعفه أبو ح

جممع : "، وقال الذهيب   املغإ"ليس بالقوي: "، وقال البخاري"متروك احلديث: "والنسائي، والدارقطإ
 (ت،ق". )متروك روماه ابن حبان بالوضع، وكان رافضيا : "، وقال احلافظ"على ضعفه
، واجلةرح  (51ص)، وضعفاء النسةائي (110ص)، وسؤاالت أيب عبيد اآلجري(4/59)لكبريالتاريخ ا

، (124ص)، والكشةةف احلثيةةث (1/255)، واملغةةإ(1/151)، والكامةةل(4/07)والتعةةديل
 (. 1/208)والتقريب

 . أصبغ بن ُنَباَت  أبو القاسم التميمي احلنظلي الكو  (5)
 (. ق".)متروك رمي بالرفض: "، وقال احلافظ"تركوه": قال الذهيب
 (.  1/92)، والتقريب(1/254)الكاشف

 . وهو الصورة: مجع متثال (6)
 (. 256ص)املصباح املنري

 ( 18/212)السنن الكربى( 7)
 . متروكان، بل رمي سعد بالوضع نبات  ومها بن طريف وشيخه أصبغ بن إسناده ضعيف جّدا ؛ فيه سعد

كالمها من طريق سعد ( 5/241)، والبيهقي   الشعب(0/2455)واألثر أخرجه ابن أيب حامت   تفسريه
 . بن طريق به مبثله
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 قةال : قال (1)عن احلكم]( 2)عن ابن أيب ليلى( 1)إسرائيل، ابنا علي بن اجلعدثنا قال و -186
  .(5)"وما قتل ُتْلَتيقول أحدهم َقالّناس  صاحب الشطرنج أكذب": رضي اهلل عنه (4)[علي

بةن راشةد أبةو    إبةراهيم  ، حدثإ ( )عبد اهللثنا ، (6)احلسني، ابنا أخربنا أبو احلسني -187
 مةةةةروان بةةةةن معاويةةةة  ثنةةةةا ، القعةةةةنيبثنةةةةا ، (8)إسةةةةحاق

                                                 

 . إسرائيل بن يونس بن أيب إسحاق أبو يوسف السبيعي اهلمداين الكو  (1)
 (. ع(.)هة168ت. )ثق  تكّلم فيه بال حج 

 (. 1/75)التقريب

 . هو حممد بن عبد الرمحن (2)

 . هو ابن عتيب  (1)

 . قال علي رضي اهلل عنه: ص، و  األصل عن احلكم عن قال، من ط( 4)

 (. 18/212)السنن الكربى( 5)
 : إسناده ضعيف؛ فيه علتان

 . يب ليلى وهو صدوق سيء احلفظ جداًّفيه ابن أ -1
 . االنقطاع بني احلكم بن عتيب  وبني علي بن أيب طالب فإنه مل يدركه -2

 (. 01ص)حتف  التحصيل

 .   غري السنن للبيهقي واألثر مل أقف عليه مسندا 

 (.. 15/442)هو ابن صفوان، انظر السري (6)
 . (15/442)هو أبو بكر بن أيب الدنيا، انظر السري(7)

 . بن راشد بن سليمان أبو إسحاق األدمي إبراهيم (0)
اهتمةه ابةن   : "، وذكره ابن حبان   الثقات، قال الةذهيب "صدوق: "وثقه اخلطيب، وقال ابن أيب حامت

الذي وفقت عليةه كةان     ومل أر   كامل ابن عدي ترمجته، كالم ابن عدي : "، وقال احلافظ"عدي
الركاز الذهب الذي ينبةت  "ترمج  حبان بن علي أبو علي العنزي حيث قال بعد ما ساق إسناده حلديث 

". من حبةان  بن راشد ال من الدواليب وال إبراهيموالبالء   هذا احلديث من ": قال" على وجه األرض
 (. هة264ت)

                                                                                                                                       = 
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مّر علي رضي اهلل عنه مبجلس مةن  ": قال( 2)عن عمار بن أيب عمار( 1)عن حممد بن أيب زكريا
لقتم أمةا واهلل  وهم يلعبون بالشطرنج فوقف عليهم فقال أما واهلل لغري هذا ُخ( 3)م اهللْيجمالس َت

  .(4)"هبا وجوهكم لوال أن تكون سن  لضربُت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (6/74)، وتةةاريخ بغةةداد(0/04)ات، والثقةة(2/420)، والكامةةل(2/99)اجلةةرح والتعةةديل
 (.  1/55)، واللسان(1/149)وامليزان

وقيل إّنهم قلبوا  حممد بن أيب زكريا هو حممد بن سعيد بن حسان بن قيس األسدي الشامي املصلوب (1)
 . فىامسه على مائ  وجه ليخ

قتله املنصةور علةى الزندقة     ": ، وقال أمحد"وضع أربع  آالف حديث": كذبوه، وقال أمحد بن صاحل
 (. ت،ق. )، من السادس "وصلبه

والذي أرشدين إىل كونه حممد بن سعيد املصلوب أّن اخلطيب   املوضح والذهيب   امليزان ذكر أّن مةن  
، خبالف حممد بن أيب زكريا الذي إمسه حممد بن ميسةرة  أمسائه حممد بن أيب زكريا، ويروي عنه الفزاري

 . أّن طبقته أدىن من طبق  الفزاري، وال ميكن أن يروي عن عمار بن أيب عمارإاّل  وهو وإن كان ضعيفا 
 (. 2/174)، والتقريب(6/164)، وامليزان(2/190)موضح أوهام اجلمع والتفريق

 . د اهلل موىل بإ هاشمعمار بن أيب عمار أبو عمرو ويقال أبو عب (2)
صةدوق رمبةا   ": ، وقال احلافظ"ال بأس به": وثقه أمحد وأبو زرع  وأبو حامت وأبو داود وقال النسائي

 (. 4،م)من الثالث . "أخطأ
، (6/109)، واجلةرح والتعةديل  (147ص)، وسؤالت أيب عبيد اآلجري(2/44)العلل ومعرف  الرجال

 (. 2/51)، والتقريب(199-21/190)وهتذيب الكمال

 . تيم اهلل قبيل  مشهورة والنسب  إليها الَتْيمي يقال هلم تيم الالت (1)
 (. 161-168)، واألنساب(42-41ص)املؤتلف واملختلف

 (. 18/212)السنن الكربى( 4)
 : إسناده ضعيف جّدا ؛ فيه علل

 . د املصلوب وهو كّذابفيه حممد بن أيب زكريا وهو حممد بن سعي -1
 . فيه عنعن  معاوي  الفزاري وهو مدلس كما مّر -2

 . االنقطاع بني عمار بن أيب عمار وعلي بن أيب طالب فإنه مل يدركه -1

                                                                                                                                       = 
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مسعت معن بةن  ( 1)إسحاق بن البهلولثنا ، اهلل عبدثنا ، احلسني، ابنا أخربنا أبو احلسني -180
أنةه ويل مةال يتةيم    عّبةاس   الشطرنج من النرد بلغنا عن ابةن ": قال مالك: يقول( 2)عيسى

  .(1)"فأحرقها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من طريقه عن مروان بن معاوي  الفزاري عن حممد بةن أيب  ( 2/190)واألثر أخرجه اخلطيب   املوضح
 . زكريا به بنحوه

 . من أهل األنبار ن حسان بن سنان أبو يعقوب التنوخيإسحاق بن البهلول ب (1)
 (. هة252ت. )، وذكره ابن حبان   الثقات"اإلمام احلافظ الناقد": وثقه اخلطيب، وقال الذهيب

 (. 2/510)، وتذكرة احلفاظ(6/166)، وتاريخ بغداد(0/119)الثقات
بفتح القاف، والزاي املشددة، و  – معن بن عيسى بن حيىي أبو حيىي األشجعي موالهم املدين القزاز (2)

 . -..آخرها زاي أخرى، هذه الّنسب  إىل بيع الَقّز وعمله
 (. ع(.)هة190ت. )"هو أثبت أصحاب مالك": ثق  ثبت، قال أبو حامت

  (.2/272)التقريب، و(4/49)األنساب

 (. 18/212)السنن الكربى( 1)
 . إسناده ضعيف؛ لالنقطاع بني مالك وابن عّباس فإنه مل يلق ابن عباس

 . عن إسحاق بن البهلول عن معن به مبثله( 08ص)واألثر أخرجه ابن أيب الدنيا   ذم املالهي
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ابن منري ، حدثإ (2)أمحد بن سلم ثنا ، (1)حممد بن صاحلثنا ، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -189
عبيد اهلل بن عمر عن نافع ثنا ، (4)أبو بدر شجاع بن الوليدثنا ، (3)الصاحلالّرجل  القطان املدائإ

  .(5)"من النرد هو شٌر": فقال ؟عن ابن عمر أنه سئل عن الشطرنج
ثنةا  ، حبر بن نصرثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق -118

  عةةةن ابةةةن شةةةهاب( 6)ابةةةن وهةةةب أخةةةربين يةةةونس بةةةن يزيةةةد
 

                                                 

 . هو ابن هانئ (1)
 . النيسابوري البزازاملعّدل ن سلم  بن عبد اهلل أبو الفضل أمحد ب (2)

.." احلةافظ احلجة  العةدل املةأمون اتةود     : "، وقال الةذهيب "أحد احلّفاظ املتقنني: "قال اخلطيب
 (. هة206ت)

 (. 11/171)، والسري(4/106)تاريخ بغداد
  .جعفر بن منري أبو حممد املدائإ القطان نزيل الري( 1)

: ، وقال أبو علةي احلةافظ  "كان أحد عباد اهلل الصاحلني": ، وقال اخلطيب"صدوق": قال ابن أيب حامت
 . "كان خيطيء"

 (. 2/120)لسان، وال(7/177)، وتاريخ بغداد(2/491)اجلرح والتعديل
بفتح السني، وضم الكاف، و  آخرها النون، هةذه  – شجاع بن الوليد بن قيس أبو بدر السَُّكوين (4)

 . الكو  -الّنسب  إىل السَّكون وهو بطن من كندة
". صدوق ورع، له أوهام: "، وقال احلافظ"وق مشهورصد: "، وقال   امليزان"ثق : "قال الذهيب   املغإ

 (. ع(.)هة284ت)
 (. 1/114)، والتقريب(1/164)، وامليزان(1/295)، واملغإ(1/41) األنساب

 (. 18/212)السنن الكربى( 5)
 .إسناده حسن

 .   غري السنن للبيهقي واألثر مل أقف عليه مسندا 

 . األيلي موىل آل أيب سفيانيونس بن يزيد بن أيب النجاد أبو يزيد  (6)
                                                                                                                                       = 
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  .(1)"خاطئإاّل  ال يعلب بالشطرنج": أبا موسى األشعري قالأّن 
  كانت عائش": فر قالوبه إىل ابن وهب أخربين الليث بن سعد عن عبيد اهلل بن أيب جع -111
عليها، وأبو سعيد اخلدري ( 4)وإن مل يقامر( 1)الكبل (2)[كرهت]صلى اهلل عليه وسلم الّنيب  زوج

  .(5)"يكره أن يلعب بالشطرنج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ع(.)هة159ت. )أّن   روايته عن الزهري ومها قليال، و  غري الزهري خطأإاّل  ثق 
  (.2/196)التقريب

 (. 18/212)السنن الكربى( 1)
أيب موسى األشعري فإنه مل يدركه اختلف   سن  والدة ابن إسناده ضعيف؛ لالنقطاع بني ابن شهاب و

 . هة، وهي السن  اليت تو  فيها أبا موسى األشعري58شهاب وأقدمها سن  
 (. 442-26/448)هتذيب الكمال

 . من طريقه عن يونس عن ابن شهاب به مبثله( 11/177)واألثر أخرجه ابن عبد الرب   التمهيد 

 . بالياء" يكره"ل من ط، وص، و  األص( 2)

ومنةه قولةه    .وقد كبَّْلت األسري وكبلته خمففا ومثقال فهو َمْكُبول وُمَكبَّلالكبل هو القيد الضخم، (1)
 ". ضحكت من قوم يؤتى هبم إىل اجلن    كْبِل احلديد"

  (. 4/144)النهاي 

لعبو القمار، وقامره فقمره مةن بةاب   : و تقامرواَقِمر الّرجل من باب طرب والِقَمار امُلَقاَمرة من   (4)
  .ضرب غلبه   لعب القمار وقامره فقمره من باب نصر فاخره   القمار فغلبه

 (. 218ص)خمتار الصحاح

 (. 18/212)السنن الكربى( 5)
إسناده ضعيف؛ لالنقطاع بني عبيد اهلل بن أيب جعفر وبني عائش  فإنه مل يسمع منه توفيت عائش  سةن   

 . هة68هة على الصحيح، وولد عبيد اهلل بن أيب جعفر سن  57
 وأما الرواي  فيها عن أيب سعيد اخلدري فصحيح  

 (. 19/10)هتذيب الكمال
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 سألت": قال( 2)عن صاحل بن أيب يزيد( 1)بن عمر عبد اجلبار، حدثإ وبه قال ابن وهب -112
  .(1)"وال حيب اهلل الباطل ،هي باطل: فقال ؟عن الشطرنجابن املسّيب 

عن ابن شهاب أنه ُسئل عةن  ( 5)لعن عقي( 4)وبه قال ابن وهب أخربين حيىي بن أيوب -111
  . (6)"هو من الباطل وال أحبها": فقال ؟لعب الشطرنج

                                                 

 . عبد اجلبار بن عمر األيلي األموي موالهم( 1)
 (. ت،ق(. )هة168تو  بعد . )ضعيف
 (. 1/415)التقريب

 .  مل أعرفه( 2)

 (. 18/212)السنن الكربى( 1)
 . عبد اجلبار بن عمر األيلي وهو ضعيفضعيف؛ فيه إسناده 

 . واألثر مل أقف عليه مسندا   غري السنن للبيهقي

  (.215ح)، صدوق رمبا أخطأ تقدم  (28/241)و(16/208)هو الغافقي املصري، انظر هتذيب الكمال (4)

 (. 11/214)هو ابن خالد بن عقيل انظر هتذيب الكمال( 5)

 (. 18/212)السنن الكربى( 6)
 . إسناده حسن

عن عبد اهلل بن صاحل عن معاوي  بن صاحل عن إسحاق بن ( 1/179)وأخرجه البخاري   التاريخ الكبري
ده ضعيف جلهال  إسحاق بةن  ولكن إسنا". هي باطل واهلل ال حيب الباطل: "عن ابن شهاب قال إبراهيم
 . إبراهيم
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أنه سأل ابةن   (2)بن إسحاقإبراهيم عن  (1)وبه قال ابن وهب أخربين معاوي  بن صاحل -114
  .(1)"وال حيب اهلل الباطل ،هي من الباطل" :الفق ؟شهاب عن الشطرنج

، عبد اهلل بن حممد بن أيب الدنياثنا ، احلسني بن صفوان، ابنا أخربنا أبو احلسني بن بشران -115
 (  )سةئل أبةو جعفةر   : قةال ( 6)عةن إمساعيةل  ( 5)و شهابأبثنا ، (4)خلف بن هشامثنا 

 

                                                 

 (.01ح)صدوق تقدم    (1)

وليس كمةا هةو   األصةل     إبراهيمهكذا   األصل والسنن، ولعل الصواب أّن امسه إسحاق بن ( 2)
واملغةإ،   أّن البخاري، وابن أيب حامت، والذهيب،   امليزان إبراهيموالسنن، والدليل على أنه إسحاق بن 

 وذكروا عندها روايته هذا األثر عن ابن شهاب؛  إبراهيمواحلافظ   اللسان، ترمجوا له باسم إسحاق بن 
 . جمهول كما قاله أبو حامت، وذكره ابن حبان   الثقات -إبراهيمأعإ إسحاق بن -وهو 

، (1/60)، واملغةةإ(1/129)، وامليةةزان(2/286)، واجلةةرح والتعةةديل(1/179)التةةاريخ الكةةبري
 (.  1/147)واللسان

 (. 18/212)السنن الكربى( 1)
وهو جمهول، وإن كان ابن حبان ذكره   الثقات فإن عادتةه     إبراهيمإسناده ضعيف؛ فيه إسحاق بن 

 . واحد إذا مل يكن فيما رواه ما ينكرإاّل  توثيق من مل يرو عنه
 (. 18/111)هتذيب التهذيب

 . من طريقه عن معاوي  بن صاحل به مبثله( 1/179)ه الكبريواألثر أخرجه البخاري   تارخي
 . والطرف األول من األثر حسن فقد تابع إسحاق عقيل   روايته عن ابن شهاب كما تقدم   األثر قبله

 . املقرئ البغدادي -بالراء آخره– أبو حممد البزار -باملثلث ، واملهمل –خلف بن هشام بن ثعلب ( 4)
 (. م،د(.)هة229ت. )اختيار   القرآنثق ، له 
 (. 1/222)التقريب

 (. 52ح)، وهو صدوق تقدم   (0/188)عبد ربه بن نافع احلناط، انظر هتذيب الكمال( 5)

 (. 16/405)هو ابن أيب خالد، انظر هتذيب الكمال( 6)

 . هو حممد بن علي( 7)
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 . (2)(1)"دعونا من هذه اتوسي ": عن الشطرنج فقال
 إبةراهيم  و ،(4)وحممةد بةن سةريين    ،(1)هبا عن يزيد بن أيب حبيبالّلعب  وروينا   كراهي 

   .(6)ن أنسومالك ب ،(5)النخعي
 . مامباحَلالّلعب  باب كراهية

روح ثنةا  ، سعدان بن نصرثنا ، إمساعيل بن حممد الصفار، ابنا أخربنا أبو علي الروذباري -116
  شةةهدت عمةةر بةةن عبةةد العزيةةز": قةةال( 7)بةةن عبةةادة عةةن أسةةام  بةةن زيةةد

 

                                                 

  .ِنْحل  واتوسي منسوب إليها واجلمع اتوس: امَلُجوِسيَّ  (1)
 (. 511ص)، والقاموس احمليط(6/211)لسان العرب

 (. 18/212)السنن الكربى( 2)
 . إسناده حسن

 . عن سعيد بن سليمان الوسطي عن أيب شهاب به بنحوه ( 1/140)وأخرجه البخاري   التاريخ الكبري
 . من طريقني عن أيب جعفر به بنحوه ( 5/242)رجه البيهقي   الشعبوأخ

 . مل أقف على رواي  مسندة عنه   ذلك( 1)

 (. 290ح)تقدم ختريج أثره هذا  ( 4)

 (.  215ص)أخرج أثره أبو يوسف   كتاب اآلثار( 5)

 (. 2/950)أخرجه   موطئه( 6)

 . أسام  بن زيد الليثي أبو زيد موالهم املدين (7)
يروي عنةه  : "، وقال ابن عدي"ليس بالقوي: "، وقال النسائي"يكتب حديثه وال حيتّج به: "قال أبو حامت

وهو كما قال ابن معني ليس حبديثةه   ،ويروي عنه ابن وهب نسخ  صاحل  ،الثوري ومجاع  من الثقات
، ووثقه ابن املديإ، وابن معني   رواية  الةدوري،   "بكثري بن زيد بن أسلموهو خري من أسام   ،بأس

، وقال الذهيب فةيمن  "خيطئ كان حيىي القطان يسكت عنه: "والعجلي، وذكره ابن حبان   الثقات وقال
. "صةدوق يهةم  : "، وقال احلافظ"صدوق يهم: "، وقال   املغإ.."صدوق قوي احلديث: "تكّلم فيه

  (.4،م،خت(.)هة151ت)
                                                                                                                                       = 



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 495 

  .(1)"صاتترك املقّصوي ،يأمر باحلمام الطيارات فيذحبن
عثمان بةن   وحديث ،(2)أيب هريرة باحلمام ورد فيه أحاديث منها حديثالّلعب  كراهي : قلت
  . (6)وحديث أيب هريرة رواه ابن حبان ،(5)وعائش  ،(4)بن مالك وأنس ،(3)عفان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . يهم أنه صدوق -واهلل أعلم–ولعل الراجح 
، (2/254)، واجلرح والتعديل(90ص)، وسؤاالت ابن أيب شيب (1/157)تاريخ ابن معني رواي  الدوري

، (41ص)، ومةن تكّلةم فيةه   (1/216)، ومعرفة  الثقةات  (6/74)، والثقةات (1/194)والكامل
   (.1/66)التقريب، و(1/66)واملغإ

 ( 18/211)ىالسنن الكرب( 1)
 . إسناده حسن

 . ومل أقف عليه مسندا   غري السنن للبيهقي

-األدب كتةاب  )وابن ماجه، (4948ح)-باب   الّلعب باحلمام–كتاب األدب )أخرجه أبو داود (2)
، والبيهقةي    (11/101)وابةن حبةان   ،(2/145)أمحةد ، و(1765ح)-باب الّلعةب باحلمةام  

كلهم  (2/264)الكاملوابن عدي    ،(441ص)ألدب املفردا، والبخاري   األدب (5/245)الشعب
 :عن أيب هريرة أّن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رأي رجال يتبةع محامة  فقةال   من طريق أيب سلم  

 .  وهو حديث صحيح ."شيطان يتبع شيطان "
عّفةان  من طريقه عن عثمان بن ( 1766ح)-باب الّلعب باحلمام-األدب كتاب )ابن ماجه أخرجه (1)

وفيه مساع احلسن البصري من عثمان؛ ولكن احلديث يتقوى مبا تقةدم مةن   . بنحو لفظ أيب داود املتقدم
 . رواي  أيب هريرة الصحيح 

و  إسناده أبو سةعد السةاعدي   . (1767ح)-باب الّلعب باحلمام-األدب كتاب )سنن ابن ماجه (4)
 . وعثمان وعائش  رضي اهلل عنهموهو جمهول، ولكنه يتقوى مبا تقدم من حديث أيب هريرة 

، (5/242)األوسةط ، والطرباين   (1764ح)-باب الّلعب باحلمام-األدب كتاب )سنن ابن ماجه (5)
وهو شاهد آخر ملا تقدم عن . كلهم من طريق عائش  بنحو لفظ أيب داود (4/11)الكاملوابن عدي   

 . أيب هريرة وعثمان وأنس رضي اهلل عنهم
 (. 11/101)انصحيح ابن حب( 6)
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  . أو بغريمها ،أو بالشطرنج ،مامباحل (1)[رقام]شهادة من رّد  علىيدّل  باب ما

  (.2)اآلي   چپ  ٻ  ٻ چ : قال اهلل تعاىل
بةن  إبةراهيم  ثنا ، (3)محزة بن حممد بن العباس، ابنا أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد -117
 ( 6)عبيد اهلل بن عمروثنا ، (5)زكريا بن عديثنا ، (4)دنوقا

                                                 

 ". من قام"من ط، وص، و  األصل ( 1)

 (. 98)سورة املائدة اآلي ( 2)

 بن الفضل بن احلارث بن جنادة بن شبيب بن يزيد أبو أمحةد الةدهقان  محزة بن حممد بن العّباس ( 1)
بفتح العني املهمل ، والقاف، و  آخرها الباء، هذه الّنسب  إىل َعَقب  وراء هنر عيسى بن علي قريب  – العقيب

   -..من دخل  بغداد
 (. هة147ت". )وكان موثوقا": وثقه اخلطيب، وقال الذهيب

 (. 15/516)، والسري(1/151)، واألنساب(0/101)تاريخ بغداد
 . الرحيم بن عمر أبو إسحاق ويعرف بابن دنوقابن عبد  إبراهيم (4)

 (. هة279ت. )وثقه الدارقطإ، واخلطيب، وذكره ابن حبان   الثقات
، وموضةح أوهةام اجلمةع    (6/115)، وتاريخ بغةداد (181ص)، وسؤاالت احلاكم(0/07)الثقات

 (. 267ص)، ونزه  األلباب(1/481)والتفريق

 . نزيل بغداد وهو أخو يوسف زكريا بن عدي بن الصلت التيمي أبو حيىي موالهم الكو  (5)
 (. خ،م،مد،ت،س،ق(.)هة212أو11ت. )ثق  جليل حيفظ

  (.1/256)التقريب

 . أيب الوليد أبو وهب الرقي األسديعبيد اهلل بن عمرو بن  (6)
 (. ع(.)هة108ت. )ثق  فقيه رمبا وهم

  (.1/499)التقريب
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 ،(1)أمحد بن حممةد السةْوطي  ثنا ، د بن عبيد الصفارأمح، ابنا وابنا علي بن أمحد بن عبدان ح

( 4)عبيد اهلل بن َعمرو الرقي عن عبد الكرميثنا ، (3)قدل بن واِلْنَجثنا قاال ( 2)وعباس بن الفضل
 عةةن رسةةول اهلل صةةلى اهلل  عّبةةاس  عةةن ابةةن  (5)َتةةرعةةن قةةيس بةةن َحبْ 

 

                                                 

أمحد بن حممد بن إمساعيل بن حممد بن أبان بن مريان أبو بكر البزاز يعرف بةابن  مل يتبني يل هل هو (1)
 .  محد بن حممد بن مهران السوطيأأو هو . السوطي

هة؛ وأما الثاين فلم أقف على من ترجم لةه غةري   122طيب، وتو  سن  فاألول وثقه الدارقطإ، واخل
 . اخلطيب   تارخيه، وابن نقط    تكمل  اإلكمال ومل يذكرا فيه جرحا وال تعديال

تةاريخ  :  الثةاين انظةر  و (. 1/160)، وتكملة  اإلكمةال  (4/109)تاريخ بغةداد :   األول انظر
 (. 1/160)، وتكمل  اإلكمال(5/99)بغداد

 . أبو الفضل العّباس بن الفضل البصري األسفاطي( 2)
 (. هة201ت". )صدوق: "قال الدارقطإ

 (. 1/100)، وتكمل  اإلكمال(120ص)سؤاالت احلاكم

بفتح التاء، ثالث احلروف، وسكون الغةني املعجمة ،   – هجرس أبو علي التغليب جندل بن والق بن( 1)
 . الكو  -..وهي قبيل  معروف " تغلب"وكسر الالم والباء املنقوط  بواحدة، هذه الّنسب  إىل 

 (. بخ(.)هة226ت. )"صدوق يغلط": وقال احلافظ، وذكره ابن حبان   الثقات، "صدوق: "قال أبو حامت
 (. 1/119)، والتقريب(1/119)، واألنساب(0/167)، والثقات(2/515)اجلرح والتعديل

 (. 24/17)هو بن مالك اجلزري، انظر هتذيب الكمال( 4)

 . التميمي الكو  نزيل اجلزيرة -مبهمل  وموحدة ومثنا ة وزن جعفر- رَتْبقيس بن َح (5)
 (. د.)ثق 

  (.2/114)التقريب
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  .(2)"وقال كل مسكر حرام( 1)ةَبْووالُكْيِسر إن اهلل حرم عليكم اخلمر وامَل: "عليه وسلم قال
حبةر بةن   ثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي -110
 ( 4)وعيةاض بةن عبةد اهلل الفهةري    ( 3)ابن وهب أخربين يعقوب بن عبد الةرمحن ثنا ، نصر

 
                                                 

  .هي النرد، وقيل الطبل، وقيل الرببط: الُكوَب  (1)
 (. 4/287)،و النهاي (4/270)غريب احلديث البن قيب 

 ( 18/211)السنن الكربى( 2)
أّنه مل يتبني يل من هو السْوطي هل هةو   إاّل اإلسناد األول صحيح، واإلسناد الثاين رجاله رجال احلسن،

 . أمحد بن حممد بن إمساعيل وهو ثق ؛ أو هو أمحد بن حممد بن مهران ومل أعرف حاله
كالمها من طريق قيس بن حبتر عن ( 4/216)، والطحاوي   شرح معاين اآلثار(1/174)وأخرجه أمحد
 . ابن عّباس مبثله

، وابةن  (209و1/274)، وأمحةد (1696ح)-األوعية     بةاب –األشرب  كتاب )وأخرجه أبو داود
-12/181)، والطرباين   الكةبري (5/114)، وأبو يعلى(1/7)، والدراقطإ   السنن(12/107)حبان
 . كلهم من طريق قيس بن حبتر عن ابن عّباس به بنحوه ( 182

  .."فهذا من طريق قيس بن حبتر وهو جمهول: ".. قال ابن حزم بعدما ذكر هذا احلديث
 . وقيس بن حبتر ثق  كما تقدم: قلت

 ". على شرط الصحيح ال أعلم له عل : "وقال ابن امللقن عن هذا احلديث من طريق أيب داود
 . "إسناده مقارب": وقال الذهيب

 (. 0/4214)، واملهذب(2/441)، وخالص  البدر املنري(7/405)احمللى

املةدين نزيةل    -بتشديد التحتانية  – بد القارّييعقوب بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهلل بن ع( 1)
 . اإلسكندري ، حليف بإ زهرة

 (. خ،م،د،ت،س(.)هة101ت. )ثق 
 (. 2/105)التقريب

 . نزيل مصر عياض بن عبد اهلل بن عبد الرمحن الفهري املدين( 4)
 (. م،د،س،ق".)فيه لني: "، وذكره ابن حبان   الثقات، وقال احلافظ"ليس بقوي: "قال أبو حامت

                                                                                                                                       = 
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  .(1)"القمارْيِسر امَل": ابن عمر كان يقولأّن  ن عقب  عن نافععن موسى ب
ثنا ، بن احلسنيإبراهيم ثنا ، عبد الرمحن بن احلسن القاضي، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -119
داح وِق ،اب فارسَعِك": قال چپچورقاء عن ابن أيب جنيح عن جماهد   قوله ثنا ، (2)آدم

  .(1)"والقمار كله ،العرب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/182)، والتقريب(0/521)، والثقات(6/489)اجلرح والتعديل

 ( 18/211)السنن الكربى( 1)
لكنه توبع   روايته هذا األثر عن موسى بن عقب  فقةد    إسناده عياض بن عبد اهلل الفهري وهو لني، و

 . تابعه سليمان بن بالل وهو ثق ، وأبو بدر شجاع بن الوليد وهو صدوق
عن األويسي عن سليمان بن بالل عةن  ( 411ص)واألثر صحيح فقد أخرجه البخاري   األدب املفرد

 . موسى بن عقب  به مبثله
كالمها من طريق أيب بدر ( 2/159)، والطربي   تفسريه(2/198)هوأخرجه أيضا  ابن أيب حامت   تفسري

 . شجاع بن الوليد عن موسى بن عقب  به مبثله

 (. 18/414)هو ابن أيب إياس، انظر هتذيب الكمال( 2)
 ( 18/211)السنن الكربى( 1)

ع مةن  ىل أنه مل يسةم الكثري إ عبد الرمحن بن احلسن القاضي وهو ضعيف، وذهبضعيف؛ فيه إسناده 
 . بن ديزيل إبراهيم

 (.1/411)، واللسان(4/272)، وامليزان(18/292)تاريخ بغداد
 (. 295ص)ومن طريق عبد الرمحن بن احلسن القاضي به مبثله   تفسري جماهد

قال ثنا القاسم، ثنا احلسني ثإ حجاج عن ابن جةريج عةن   ( 2/159)وأخرجه أيضا  الطربي   تفسريه
 . جماهد به بنحوه 

اده ضعيف؛ فيه رواي  احلسني بن داود املصيصي ولقبه سنيد عن حجاج بن حممد املصيصي وسةنيد  وإسن
 . ضعيف وكان يلقِّن حجاَج بن حممد شيَخه، فروايته عنه ضعيف 

 (. 450ص)، والكواكب النريات امللحق الثاين(1/121)، والتقريب(12/161)هتذيب الكمال
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، عبد الرزاقثنا ، أمحد بن منصورثنا ، إمساعيل الصفار، ابنا وأخربنا أبو احلسني بن بشران -128
  .(2)"اجلوز الذي يلعب به الصبيانحّتى  القمار كلهْيِسر امَل": عن جماهد قال( 1)معمر عن ليثابنا 

 . باب شهادة أهل األشربة
ألن  ؛ردت شةهادته  وهو يعرفها مخةرا  شيئا   من شرب من اخلمر": قال الشافعي رضي اهلل عنه

ر وقال فيما سواها من األشرب  اليت ُيسةك ، رَكْسر أو مل َيِكحترميها نص   كتاب اهلل عز وجل َس
: به شهادته يعإ ملا فيه من اخلالف، قال الشافعي ّدَروال ُت ،كثريها فهو عندنا خمطئ بشربه آمث به

ر حمةّرم عنةد مجيةع أهةل     ْكالُسأّن  ما مل يسكر منه فإذا سكر منه فشهادته مردودة من قبل
 (. 3)"اإلسالم

منه شيئا   ا حنن فال نبيحوأم ،رب من أباح القليل من سائر األش (4)فمن هذا وما أشبهه وقعت شبه
صلى اهلل عليةه  الّنيب  وغريمها عن ،وابن عمر ،ملا رويناه عن سعد بن أيب وقاص ؛ذا أسكر كثريهإ

  ،(5)"أهنههههاكم عههههن قليههههل مهههها أسههههكر كههههثريه"وسةةةةلم 
                                                 

 . واسم أبيه أْيَمن وقيل غري ذلك -بالزاي، والنون مصغرا – الليث بن أيب سليم بن ُزَنْيم( 1)
 (. 4خت،م،(.)هة140ت. )صدوق اختلط أخريا ، ومل يتميز حديثه فُترك

، والكواكةب الةنريات امللحةق    (2/147)، والتقريةب (65ص)االغتباط مبعرف  من رمي باالختالط
 (. 491ص)األول

 ( 18/211)الكربىالسنن ( 2)
 . إسناده ضعيف جّدا ؛ فيه ليث بن أيب سليم وهو متروك

، وأخرجه أيضا  سةعيد  (2/150)، ومن طريقه الطربي   تفسريه(18/467)واألثر أخرجه عبد الرزاق 
 . ، كلهم من طريق الليث بن أيب سليم عن جماهد به مبثله(4/1614)بن منصور

 (. 6/286)األم (1)

  "شبه "صل و  ط، وص، هكذا   األ( 4)

، (5689و5680ح)-باب حترمي كةّل شةراب أسةكر كةثريه    -كتاب األشرب  )أخرجه النسائي (5)
، وأبو (1/186)، والبزار(12/192)، وابن حبان(219ص)، وابن اجلارود   املنتقى(2/154)والدرامي

، والدراقطإ   (4/216)، والطحاوي   شرح معاين اآلثار(1/164)، والشاشي   املسند(2/55)يعلى
                                                                                                                                       = 



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 511 

، (2)"كل مسكر مخر، وكل مسهكر حهرام  ": وقال ،(1)"ما أسكر كثريه فقليله حرام: "وقال
 (. 3)"واملسكر من كل شراب: "أنه قال عّباس وروينا   حديث ابن

إسحاق بن احلسن ثنا ، أبو سهل بن زياد، ابنا أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد -121
عن ( 5)عن عبد اهلل بن شداد بن اهلاد (4)مساك بن حربثنا ، محاد بن سلم ثنا ، عفانثنا ، احلريب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (1/101)، والضياء املقدسي   األحاديةث املختةارة  (0/296)، والبيهقي   السنن(4/251)السنن
 . كلهم من طريق عامر بن سعد عن أبيه سعد به

 . وهو حديث صحيح

–كتاب األشةرب   )، والترمذي(1601ح)-باب النهي عن املسكر–كتاب األشرب  )سنن أيب داود (1)
باب مةا أسةكر   –كتاب األشرب  )، وابن ماجه(1065ح)-فيما أسكر كثريه فقليله حرامباب ما جاء 

، وابةن  (210ص)، املنتقةى البةن اجلةارود   (1/141)، وأمحةد (1191ح)-كثريه فقليلةه حةرام  
 . ،  كلهم من طريق جابر به(0/296)، والبيهقي   السنن(12/282)حبان

ورجالةه  : "، وقال احلةافظ "حديث حسن": وهو حديث صحيح، فقد قال الترمذي عن حديث جابر
 ".  ثقات، وصّححه ابن حبان

 (.  4/71)، التلخيص احلبري(18/41)فتح الباري
ابن عمةر، وعلةي،   وروي من طرق أخرى عن سعد بن أيب وقاص، و عبد اهلل بن عمرو، وعائش ، و 

 . يد بن ثابت رضي اهلل عنهم أمجعنيوخوات بن جبري، وز
، (2881ح)باب بيان أّن كّل مسكر مخر وأن كةّل مخةر حةرام   –ألشرب  كتاب ا)أخرجه مسلم (2)

 . ، كالمها من حديث ابن عمر رضي اهلل عنه(0/200)والبيهقي   السنن الكربى
، وخيثمة  بةن سةليمان    (18/110)، والطرباين   الكةبري (4/108)أخرجه النسائي   الكربى (1)

( 0/297)، والبيهقي   السةنن (4/256)ارقطإ، والد(74ص)األطرابلسي   كتابه من حديث خيثم 
 . كلهم من طريق ابن عّباس به

  (. 5ح)تقدم    صدوق وروايته عن عكرم  خاص  مضطرب ، وقد تغّير بأخرة فكان رمبا يلقن (4)

ولد على عهد الّنيب صلى اهلل عليه وسلم، وذكةره   عبد اهلل بن شداد بن اهلاد أبو الوليد الليثي املدين (5)
 (. ع(.)هة01ت. )العجلي من كبار التابعني وكان معدودا   الفقهاء

 (. 1/199)التقريب
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فإذا حنن براكب فقال عمر رضي  ،ج أو عمرةكنت مع عمر رضي اهلل عنه   ح": ابن عمر قال
وإن  ،إن كنت غارما أعّناك: ما شأنك قال: فبكى قالالّرجل  أرى هذا يطلبنا قال فجاء: اهلل عنه

وإن كنت كرهت جوار قةوم حوَّلنةاك    ،هبا قتُلأن تكون قتلت نفسا فُتإاّل  كنت خائفا أمَّنَّاك
 ،وسود وجهي ،وحلقإ ،وإن أبا موسى جلدين ،مْيبإ َت وأنا أحُد ،شربت اخلمرإّني  :قال ،عنهم

أن أختةذ  أّما  فحدثت نفسي بإحدى ثالث ،ؤاكلوهوال ُت ،جالسوهال ُت: وقالالّناس  وطاف يب  
وإمةا أن أحلةق    ،وإما أن آتيك فتحولإ إىل الشام فإهنم ال يعرفونإ ،به أبا موسىسيفا فأضرب 

ما يسرين أنك فعلت وإن لعمر : فبكى عمر رضي اهلل عنه وقال: بالعدو وآكل معهم وأشرب قال
وكتب إىل أيب موسى  ،وإهنا ليست كالزنا ،هلا   اجلاهلي الّناس  وإين كنت ألشرب ،كذا وكذا

 دّنسةوّ دت ألُُفإن فالن بن فالن التيمي أخربين بكذا وكذا وأمي اهلل لئن ُع: بعدّما أ سالم عليك
أن الّنةاس   فةأمر  ،دفإن أردت أن تعلم حق ما أقول لك فُعة  ،وألطوفن بك   الناس ،وجهك

  . (1)"ومحله وأعطاه مائيت درهم ،وإن تاب فاقبلوا شهادته ،جيالسوه ويؤاكلوه
 . وأنه إذا تاب حينئذ تقبل شهادته ،شهادته تسقط بشربه اخلمر أّن فأخرب عمر رضي اهلل عنه

ألنه ال خالف بني أحد من املسلمني  ؛وبائع اخلمر مردود الشهادة": قال الشافعي رضي اهلل عنه
 (. 2)"بيعها حمرم   أّن

  . (1)وقد مضت الدالل  على حترمي بيعها مع اإلمجاع   كتاب البيوع: قال الشيخ

                                                 

 ( 18/214)السنن الكربى( 1)
هم إسناده حسن، فإن مساكا  وإن كان تغّير بأخرة فإن محاد بن سلم  ممن مسعوا منه قدميا  فيحتّج بروايتة 

 . أّن مساع عّفان عنه صحيحإاّل  عنه، وهكذا األمر   محاد بن سلم  فهو وإن كان تغّير حفظه بآخره
 (. 461ص)الكواكب النريات امللحق األول

 .   غري السنن للبيهقي واألثر مل أقف عليه مسندا 

 (. 7/54)األم (2)

 (. 6/12)السنن الكربى( 1)
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لثبهوت اخلهرب فيهه     ؛بالشيء من املالهيالّلعب  بالنرد أكثر من كراهيةالّلعب  باب كراهية
 . وكثرته
عبد اهلل بن حممد بن أيب ثنا ، احلسني بن صفوان، ابنا أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد -122
عةن  ( 4)ف ْيَصعن يزيد بن ُخ( 3)اجُلعدثنا ، إبراهيم مكي بن ( 2)[ثنا ]( 1)أبو خيثم ثنا ، الدنيا

 أبو موسى األشعري أنه مسع رسول اهلل صلى اهلل ، حدثإ (6)عن حممد بن كعب( 5)محيد بن بشري
 
 

                                                 

 . د النسائي نزيل بغدادأبو خيثم  زهري بن حرب بن شدا (1)
 (. خ،م،د،س،ق(.)هة214ت. )ثق  ثبت، روى عنه مسلم أكثر من ألف حديث

 (. 1/250)التقريب

 . من ط، وص، ومن مصادر الترمج  وهو ساقط من األصل (2)

 . -فيقال اجُلعيد–جده وقد ُيصغر اجلعد بن عبد الرمحن بن أوس وقد ينسب إىل  (1)
 (. خ،م،د،ت،س(.)هة144ت. )ثق 

 (. 1/111)التقريب

بن عبد اهلل بن يزيد الكندي املدين، وقد ينسةب   -مبعجم  مث مهمل –يزيد بن عبد اهلل بن خصيف   (4)
 . جلده
 (. ع.)ثق 

 (. 2/176)التقريب

 . محيد بن بشري بن احملرر (5)
 . يعترب حبديثه إذا مل يكن   إسناده إنسان ضعيف: ذكره ابن حبان   ثقاته، وقال

 (. 185ص)، وتعجيل املنفع (180ص)، واإلكمال للحسيإ(6/191()4/158)الثقات
 . ، وكان قد نزل الكوف  مدةحممد بن كعب بن سليم بن أسد أبو محزة القرظي، املدين (6)

 (. ع(.)هة128ت. )ثق  عامل
 (. 2/212)التقريب
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  .(2)"عصى اهلل ورسولهإاّل  أحد ينتظر ما يأيت به( 1)اهباَبال يقلب كَع: "عليه وسلم  يقول

                                                 

 .  بالتاء" كعباهتا"، و  مصادر التخريج وط، وص، هكذا   األصل (1)
  .وهو فصوص النرد واحدها كعب وكعب : مفرد الكعابوهو 
 (. 4/179)النهاي 

 ( 18/215)السنن الكربى( 2)
 . إسناده صحيح
يزيد  عن اجلعيد عن إبراهيمكالمها من طريق مكي بن ( 11/274)، وأبو يعلى (4/487)وأخرجه أمحد

 . بن خصيف  عن محيد بن بشري عن حممد بن كعب به مبثله
كتاب )، وابن ماجه(4910)-باب   النهي عن الّلعب بالنرد –كتاب األدب )أخرجه أبو داودوأخرجه 
، وعبةد بةن   (69ص)، والطيالسي(2/950)، ومالك   املوطأ(1762ح)-باب الّلعب بالنرد–األدب 

، (414ص)، والبخةاري   األدب املفةرد  (5/206)بن أيب شةيب  ، وا(191ص)محيد كما   املنتخب
، (11/102)، وابن حبةان (11/275، وأبو يعلى (1/152)، والروياين   املسند(79-0/70)والبزار

كلهم من طريق سعيد بن أيب هند عن أيب موسةى  ( 1/114)، واحلاكم(4/219)والطرباين   األوسط
 ".  صى اهلل ورسولهمن لعب بالنرد فقد ع"األشعري به بلفظ 

، من طريقه عن سعيد بن أيب هند عن رجل عن أيب موسى األشعري به (18/460)عبد الرزاق وأخرجه 
 ". من لعب بالكعاب فقد عصى اهلل ورسوله: "بلفظ

كلهم من طريق ( 1/115)، واحلاكم(191ص)وعبد بن محيد كما   املنتخب ،(4/194)وأخرجه أمحد
 . عن رجل عن أيب موسى به بنحوه  سعيد بن أيب هند عن أبيه

 ،وعبد اهلل بن سعيد بةن أيب هنةد   ،يرويه نافع موىل بن عمر": قال الدارقطإ ملا سئل عن هذا احلديث
وأسام  بن زيد الليثي عن سعيد بن أيب هند فاتفق نافع وعبد اهلل بن سعيد  ،وموسى بن عبد اهلل بن سويد

 . "..هند عن أيب موسى واختلف عن أسام  بن زيد عيد بن أيبوموسى بن عبد اهلل بن سويد فرووه عن س
هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ": وقال احلاكم ملا أخرج احلديث من طريق سعيد عن أيب موسى

مث قال بعدما رواه عن من طريق  ،"لوهم وقع لعبد اهلل بن سعيد بن أيب هند لسوء حفظه فيه ؛ومل خيرجاه
فقد تابع يزيد بن عبد  ؛وهذا مما ال يوهن حديث نافع وال يعلله": ن أيب موسىسعيد عن أبيه عن رجل ع

  ."اهلل بن اهلاد نافعا على رواي  سعيد بن أيب هند
                                                                                                                                       = 
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أبو بكر أمحد بةن  ، ابنا احلافظ ببغداد( 1)مد بن أمحد بن أيب الفوارسأخربنا أبو الفتح حم -121
اجُلعد بن عبةد  ثنا ، إبراهيم مكي بن ثنا ، (3)ري احللواينَهبن ُزإبراهيم ثنا ، (2)اإلمساعيليإبراهيم 

( 5)أل عبد الرمحنْسأنه مسع حممد بن كعب وهو َي( 4)الرمحن عن موسى بن عبد الرمحن اخلطمي
مسعت : ين ما مسعت أباك يقول عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال عبد الرمحنأخرب: فقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 115-1/114)، واملستدرك(219-7/210)العلل للدارقطإ

  .حممد بن أمحد بن حممد بن فارس بن سهل أبو الفتح بن أيب الفوارس (1)
كةان مشةهورا   : "وقال الذهيب.." كان ذا حفظ ومعرف  وأمان  وثق  مشهورا بالصالح: "قال اخلطيب

 (. هة412ت". )باحلفظ والصالح واملعرف 
 (.  17/224)، والسري(1/152)تاريخ بغداد

صةاحب الصةحيح    لعّباس اجلرجاين االمساعيلي الشافعيبن إمساعيل بن ا إبراهيمأبو بكر أمحد بن  (2)
 . وشيخ الشافعي 

كان االمساعيلي واحد عصره وشيخ احملدثني والفقهاء وأجلهم   الرئاس  واملروءة والسخاء : "قال احلاكم
شيخ اإلسالم اإلمةام احلةافظ   ": ، وقال الذهيب.."وعقالئهم   أيب بكر الفريقنيلماء وال خالف بني الع

 (. هة171ت.." )احلج ، الثبت
 (. 1/947)، وتذكرة احلفاظ(16/292)، والسري(189ص)تاريخ جرجان

 . مل أقف على ترمجته. بن زهري بن أيب خالد أبو إسحاق احللواين املقرئ إبراهيم (1)

 . موسى بن عبد الرمحن اخلطمي (4)
: ، وقال احلسةيإ واحلةافظ  "مل أعرفه: "ذكره البخاري وابن أيب حامت ومل يذكرا فيه شيئا، وقال اهليثمي

 ". جمهول"
، وجممةع  (424ص)، واإلكمةال للحسةيإ  (0/158)، واجلةرح والتعةديل  (7/291)التاريخ الكبري

 (. 414ص)، وتعجيل املنفع (1/111)الزوائد

 . رضي اهلل عنه عبد الرمحن اخلطمي مدين (5)
 (. 7/262)، اإلصاب (2/056)االستيعاب
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مثل الذي يلعب بالنرد مث يقوم فيصلي : "أيب يقول مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول
  . (1)"اخلنزير مث يقوم فيصليودم  مثل الذي يتوضأ بالقيح

وابن ماجه من طريق سعيد بن أيب هند عن أيب  ،حديث أيب موسى األشعري رواه أبو داود: قلت
 . (2)"من لعب بالنرد فقد عصى اهلل ورسوله"موسى مرفوعا بلفظ 

                                                 

 (. 18/215)السنن الكربى( 1)
 . عبد الرمحن اخلطمي وهو جمهول إسناده ضعيف؛ فيه موسى بن

، والفسةةوي   املعرفةة  (7/291)، والبخةةاري   التةةاريخ الكةةبري(5/178)وأخرجةةه أمحةةد
كلهم من طريق موسى بن عبد ( 5/217)، والبيهقي   الشعب(2/155)، وأبو يعلى(1/298)والتاريخ

 ".ال تقبل صالته"وزاد أبو يعلى . الرمحن به مبثله
من طريقه عن حامت بن إمساعيل عن اجلعيد بن عبد الرمحن عةن  ( 22/292)الكبري وأخرجه الطرباين  

موسى بن عبد الرمحن اخلطمي أنه مسع حممد بن كعب القرظي وهو يسأل أباه عبد الرمحن أخةربين مةا   
 . فذكره.. مسعت أباك حيّدث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   شأن امليسر

 . "رواه غريه فلم يذكر فيه أباه": لهنقل احلافظ عن أيب نعيم قو
 . "هذا مرسل": وقال ابن حزم
والطرباين وفيه موسى بن عبد الرمحن اخلطمي ومل أعرفه، وبقية   ... رواه أمحد وأبو يعلى": وقال اهليثمي

 . "رجال أمحد رجال الصحيح
 (. 7/262)، واإلصاب (0/111)، وجممع الزوائد(9/61)احمللى

كتةاب  )، وابن ماجةه (4910)-باب   النهي عن الّلعب بالنرد –كتاب األدب )أخرجه أبو داود (2)
، (11/102)، وابةن حبةان  (2/950)، ومالةك   املوطةأ  (1762ح)-باب الّلعب بالنرد–األدب 
، وأبةو يعلةى   (69ص)، والطيالسةي (79-0/70)، والبةزار (4/194)، وأمحةد (1/114)واحلاكم

 (. 414ص)، والبخاري   األدب املفرد(191ص)تخبكما   املن، وعبد بن محيد (11/274-275)
 .  وقد تقدم خترجيه
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ن زيةاد بة  ثنا ، بن أيب الدنياثنا ، احلسني بن صفوان، ابنا أخربنا أبو احلسني بن بشران -124
      عةن  ( 3)عةن أيب األحةوص  ( 2)بن مسلمإبراهيم ثنا ، (1)زياد بن عبد اهلل البكائيثنا ، أيوب

اتقوا هذه الكعبتني املوسومتني اللهتني  : "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: قال( 4)عبد اهلل
  . (5)"العجمَمْيِسر ا من فإهنم ،زجرا رانتزَج

                                                 

بفتح الباء املنقوطة  بواحةدة، وتشةديد    – زياد بن عبد اهلل بن الطفيل العامري أبو حممد البكائي( 1)
 -..ثنتني، هذه الّنسب  إىل بإ البكاء وهم من بإ عامر بن صعصةع  الكاف، و  آخرها الياء املنقوط  با

 . الكو 
. صدوق ثبت   املغازي و  حديثه عن غةري ابةن إسةحاق لةني ومل يثبةت أّن وكيعةا كذبةه       

 (. خ،م،ت،ق(.)هة101ت)
  (.1/261)التقريب، و(1/271)األنساب

 (. 182ح)تقدم  . هو اهلجري (2)

 (. 2/281)، انظر هتذيب الكمالعوف بن مالك األشجعي (1)
 . هو ابن مسعود رضي اهلل عنه، كما   مصادر التخريج (4)

 ( 18/215)السنن الكربى( 5)
بن مسلم اهلجري وهو لني وضعفه بعضهم كما تقدم، وهو مع ذلةك   إبراهيمإسناده ضعيف جّدا ؛ فيه 

 . ودخالف فيه الثقات الذين رووه عن أيب األحوص موقوفا  على ابن مسع
كلهم من طريق ( 5/210)، والبيهقي   الشعب(1/212)وابن عدي   الكامل( 1/446)أخرجه أمحد

 . اهلجري به مبثله إبراهيم
 : واحلديث اختلف   رفعه ووقفه

رواه أبو األحوص واختلف عليه فيه فرواه عنه عبد امللك بن عمري، ويزيد بن أيب زياد موقوفا على ابةن  
 . مسعود

                                                                                                                                       = 
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 . واحملفوظ موقوف ،إبراهيم وسويد عن أيب معاوي  عن إبراهيم رفعه البكائي عن 
، حممد بن عبد الوهةاب ، ابنا أبو عبد اهلل الشيباين، ابنا أخربناه أبو زكريا بن أيب إسحاق -125
اتقةوا هةاتني   ": قال اهلجري عن أيب األحوص عن عبد اهللإبراهيم ، ابنا (1)جعفر بن عونابنا 

   . (1)"العجمَمْيِسر  (2)اهزجرا فإّن ُتزجرانإّنما  الكعبتني املوسومتني اللتني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو لني   غري ابن إسحاق كما -اهلجري واختلف عليه فيه، فرواه عنه البكائي  إبراهيمأيضا  ورواه عنه 
كما عند ابن عدي   الكامل، والبيهقي   الشعب، وعلةي بةن    -وهو ثق -وأبو معاوي  الضرير -مّر

  .اهلجري به مرفوعا  إبراهيمكما عند أمحد كلهم عن  -وهو صدوق خيطئ ويصر على اخلطأ–عاصم 
كما عند البيهقةي   -وهو صدوق–وخالفهم  سفيان كما عند ابن أيب حامت   تفسريه، وجعفر بن عون 

كةذلك  : عن أيب األحوص عن ابن مسعود موقوفا ، وقال الدارقطإ إبراهيم  السنن الكربى  فروياه عن 
 .  -أي موقوفا –رواه أصحاب اهلجري عن أيب األحوص 

 : لك ملا يليوالراجح الرواي  املوقوف  وذ
أن الرواي  املرفوع  مدارها على اهلجري وهو لني كما تقدم ومع ذلك اختلف عليه فيه ورجةح   -1

 . الرواي  املوقوف  عنه
 . أن الرواي  املوقوف  ورد بأسانيد صحيح  عن ابن مسعود -2

واحملفةوظ حةديث أيب   ": على أنه رجح الدارقطإ والبيهقي الطريق املوقوف قال الةدارقطإ  -1
 . "وص عن عبد اهللاألح
 . "واحملفوظ موقوف": وقال البيهقي

 (. 18215)، والسنن الكربى(5/115)العلل للدراقطإ

  (. 68ح)صدوق تقدم    (1)

 ". فإهنما"هكذا   األصل وص، و  مصادر التخريج وط ( 2)

 ( 18/215)السنن الكربى( 1)
 . هم كما مّراهلجري وهو لني وقد ضعفه بعض إبراهيمإسناده ضعيف؛ فيه 

، وأخرجه (414ص)، والبخاري   األدب املفرد(5/207)ولكن األثر صحيح فقد أخرجه ابن أيب شيب  
كلهم ( 5/210)، والبيهقي   الشعب(4/1197)، وابن أيب حامت   تفسريه(2/150)الطربي   تفسريه

 . من طريق عبد امللك بن عمري عن أيب األحوص به موقوفا 
                                                                                                                                       = 
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 . مري وغريه عن أيب األحوص عن ابن مسعود موقوفاوكذلك رواه عبد امللك بن ُع
، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا قاال  احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو أخربنا أبو عبد اهلل -126
اجلعيد عن موسةى  ، حدثإ سليمان بن بالل، ابنا عبد اهلل بن وهبثنا ، (1)الربيع بن سليمانثنا 

 أنه مسع عثمان بن عفان رضي اهلل عنه وهو على املنةرب  (3)عن زبيد بن الصلت( 2)بن أيب سهلا
فإهنا قد ذكرت يل أهنا   بيوت نةاس   ،-يريد النرد-ْيِسر اكم وامَلإّيالّناس  أيهايا "(: 4)[يقول]

وقال عثمان رضي اهلل عنه مرة أخرى وهةو  . "فمن كانت   بيته فليحرقها أو فليكسرها ،منكم
ت أن آمر ْمَمولقد َه ،ومل أركم أخرجتموها ،قد كلمتكم   هذا النردالّناس  يا أيها": نربعلى امل

  .(5)"حبزم احلطب مث أرسل إىل بيوت الذين هي   بيوهتم فأحرقها عليهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . عن معمر عن يزيد بن أيب زياد عن أيب األحوص به موقوفا ( 18/467)اق وأخرجه عبد الرز
 . عن أيب حنيف  عمن حّدثه عن ابن مسعود به بنحوه ( 216ص)وأخرجه أبو يوسف   اآلثار

 (. 16/208)هو املرادي، انظر هتذيب الكمال (1)

تح النون، والباء املنقوط  بواحدة و  آخرها الالم، هذه الّنسةب  إىل  بف– موسى بن أيب سهل الّنّبال (2)
 . يعد من أهل املدين  -..َبْري النِّبال وبيعها

ذكره البخاري   التاريخ وابن أيب حامت   اجلرح والتعديل ومل يذكرا فيه جرحا وال تعديال، وذكره ابن 
 . حبان   الثقات

 (. 4/199)، واألنساب(7/452)، والثقات(0/106)والتعديل، واجلرح (7/204)التاريخ الكبري

  .الكنديأبو كثري بن الصلت بن معد يكرب  -بالتصغري-د ْيَبُز (1)
ابةن  ، وذكره "معروف: "ذكره البخاري   التاريخ الكبري ومل يذكر فيه شيئا ، وقال احلافظ   التعجيل

 . حبان   الثقات
 (. 141ص)، وتعجيل املنفع (4/278)، والثقات(1/447)التاريخ الكبري

 . من ط، وص، وهو ساقط من األصل( 4)

 ( 18/215)السنن الكربى( 5)
على ذكر ابن حبان هلما   إاّل  اإلسناد رجاله ثقات غري موسى بن سهل وشيخه زبيد بن الصلت مل أقف

 . "معروف": عن زبيد بن الصلت: الثقات، وقال احلافظ
                                                                                                                                       = 
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ثنةا  ، حبر بن نصرثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق -127
عبد اهلل بن عمر كةان  أّن  عن نافع( 2)عن حيىي بن سعيد (1)عاوي  بن صاحلابن وهب أخربين م

  .(1)"النرد هي امليسر": يقول
ابن عمر كان إذا وجدها مع أحةد  أّن  وبه إىل ابن وهب أخربين يونس بن يزيد عن نافع -120

  .  (4)وضربه مث أمر هبا فأحرقت بالنار ،من أهله أمر هبا فكسرت
ثنا ، ابن بكريثنا ، إبراهيم حممد بن ثنا ، أبو بكر بن جعفر، ابنا أخربنا أبو أمحد املهرجاين -129

  .(5)مالك عن نافع عن عبد اهلل بن عمر كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . واألثر مل أقف عليه مسندا    غري السنن الكربى للبيهقي
وذكر عمر بن شب    كتابه   سري عثمان قال حدثنا بشر بةن  (: 11/170)قال ابن عبد الرب   التمهيد

بن الصلت عمر قال حدثنا سليمان بن بالل عن اجلعيد بن عبدالرمحان عن موسى بن أيب سهل عن زبيد 
 .  وذكره مبثله.. يريد النرد ْيِسرأنه مسع عثمان وهو على املنرب يقول أيها الّناس إياكم وامَل

 (. 01ح)تقدم    صدوق( 1)

 . هو األنصاري (2)
 ( 18/215)السنن الكربى( 1)

 . إسناده حسن
 .  واألثر مل أقف عليه مسندا    غري السنن الكربى للبيهقي

 ( 18/216)السنن الكربى( 4)
 . إسناده صحيح

، وأخرجةه ابةن أيب   (411ص)ومن طريقه البخاري   األدب املفرد( 2/950)وأخرجه مالك   املوطأ
 . كالمها من طريق نافع عن ابن عمر به بنحوه، وليس عندهم األمر بإحراقها( 5/207)شيب  

 ( 18/216)السنن الكربى( 5)
 . إسناده صحيح

 . واألثر تقدم خترجيه
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عن عائش  رضي اهلل عنةها  ( 2)عن أمه( 1)مالك عن علقم  بن أيب علقم ثنا ، وبإسناده -118
 ،أهل بيت   دارها كانوا سكانا فيها عندهم نةرد أّن  صلى اهلل عليه وسلم أنه بلغهاالّنيب  زوج

  .(1)"فأرسلت إليهم لئن مل خترجوها ألخرجنكم من داري وأنكرت ذلك عليهم

                                                 

 .، موىل عائش  أم املؤمننيلقم  بن أيب علقم  بالل، املدينع (1)
 (. ع(.)تو  بضع وثالثني ومائ  للهجرة. )ثق  عاّلم 
 (. 2/16)التقريب

 . مرجان  والدة علقم  بن أيب علقم  تكىن أم علقم  (2)
: ، وقال احلافظ"وثقت: "، و  الكاشف"تفرد عنها أبنها علقم : "وثقها العجلي، وقال الذهيب   امليزان

 (. ي،د،س،ت.)، وذكرها ابن حبان   الثقات"مقبول "
، (2/517)، والكاشةةف(7/474)، وامليةةزان(5/466)، والثقةةات(2/461)معرفةة  الثقةةات 

 (. 2/529)والتقريب
 ( 18/216)كربىالسنن ال( 1)

اإلسناد رجاله ثقات غري مرجان  والدة علقم  بن أيب علقم  فإنه وثقها العجلي، وذكرها ابةن حبةان     
 . "مقبول "ثقاته، وقال احلافظ 

عن علقم  بن ( 415ص)، ومن طريقه البخاري   األدب املفرد(2/950)واألثر أخرجه مالك   املوطأ
 . أيب علقم  به مبثله

 . لباين األثر   حتقيقه لكتاب األدب املفردوقد حسن األ
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علةي بةن   ثنا ، نياابن أيب الدثنا ، احلسني بن صفوان، ابنا أخربنا أبو احلسني بن بشران -111
عب الال": عن عبد اهلل بن عمرو قال( 2)قتادة عن أيب أيوبثنا ، (1)سالم بن مسكنيثنا ، اجلعد

  . (4)"اخلنزير( 3)عن غري قمار كامُلّدهن بودك والالعب هبا ،كل حلم اخلنزيربالنرد قمارا  كآ
  . (5)موقوفاجّده  رواه أيضا عمرو بن شعيب عن أبيه عنو

                                                 

 . ويقال امسه سليمان ساّلم بن مسكني بن ربيع  أبو َرْوح األزدي البصري (1)
 (. خ،م،د،س،ق(.)هة167ت. )ثق  رمي بالقدر

 (. 1/129)التقريب
 . حبيب بن مالك: امسه حيىي بن مالك ويقال أبو أيوب املراغي األزدي (2)

 (. خ،م،د،س،ق(.)تو  بعد الثمانني للهجرة. )ثق 
 (. 2/482)التقريب

  .بفتحتني دسم اللحم و الشحم و هو ما يتحلب من ذلك: الودك (1)
 (. 2/651)، واملصباح املنريمادة ودك( 18/589)لسان العرب، و(5/160)النهاي  

 ( 18/216)السنن الكربى( 4)
 . اإلسناد رجاله ثقات غري أّن فيه عنعن  قتادة وهو مدلس ومل أقف على تصريح له بالسماع

، وابةن اجلعةد كمةا      (5/207)، وابةن أيب شةيب   (18/460)واألثر أخرجةه عبةد الةرزاق    
 . من طريق قتادة عن أيب أيوب به مبثله ، كلهم(5/219)، والبيهقي   الشعب(451ص)اجلعديات

بإسةناد  ( 415ص)ولكن األثر رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه البخاري   األدب املفرد
ثنا احلسن بن عمر، ثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبةد اهلل   :حسن قال

كآكل حلم اخلنزير، والالعب هبما غري قمار كالغامس  الالعب بالفصني قمارا ": بن عمرو بن العاص قال
 .  "يده   دم خنزير

 (. 415ص)أخرجه البخاري   األدب املفرد( 5)
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حممد بةن  ثنا ، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الصفار، ابنا أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو -112
مبك   خطبنا ابن الزبري": قال( 2)أيب، حدثإ (1)ربيع  بن كلثومثنا ، إبراهيم مسلم بن ثنا ، غالب
وإن اهلل عز وجةل   ،قال هلا النردشري   ُيَبرجاال من قريش يلعبون ِلْعأّن  يا أهل مك  بلغإ: فقال

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ: يقول   كتابةه 

 ،ه   شةعره عاقبُتة إاّل  لعب هبذهوإين أقسم باهلل عز وجل ال أوتى برجل  ،(1)اآلي  چڀ
  .(4)"ه من أتاين بهوَأعطيُت سلَب ،وبشره

                                                 

 . البصري -جبيم، وموحدة ساكن –ربيع  بن كلثوم بن جرب ( 1)
، وقةال  "صدوق وثةق " :وفيمن تكّلم فيه قالوثقه ابن معني، والعجلي، والذهيب   الكاشف واملغإ، 

: ، وذكره ابن حبان وابن شاهني   ثقاهتيما، وقال احلةافظ "ليس بالقوي": ، وقال النسائي"صاحل": أمحد
 (. بخ،م،س.)"صدوق يهم"

، (1/150)، ومعرف  الثقةات (1/188)، والعلل ومعرف  الرجال(118ص)تاريخ ابن معني رواي  الدارمي
، ومةن تكّلةم   (1/218)، واملغإ(1/191)، والكاشف(06ص)وثقات ابن شاهني ،(6/181)والثقات

 (. 1/241)، والتقريب(79ص)فيه

 . كلثوم بن جرب أبو حممد البصري( 2)
، وذكره ابن حبةان   الثقةات، وقةال    "ليس بالقوي": وثقه أمحد وابن معني والعجلي، وقال النسائي

 (. بخ،م،قد،س.)"صدوق خيطئ": افظاحل
 (. 2/144)التقريب

 (. 98)سورة املائدة اآلي ( 1)

 ( 18/216)السنن الكربى( 4)
 . إسناده حسن

كالمها من طريق ربيع  بن ( 5/219)، والبيهقي   الشعب(415ص)وأخرجه البخاري   األدب املفرد
 . كلثوم عن كلثوم بن جرب به مبثله

                                                                                                                                       = 
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بشر بن معاذ ثنا ، ابن أيب الدنياثنا ، احلسني بن صفوان، ابنا أخربنا أبو احلسني بن بشران -111
مر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : عن حيىي بن أيب كثري قال( 2)عامر بن يساف، ابنا (1)العقدي
  . (1)"الغية وألسنٌة ،وأيٍد عاملة ،الهية قلوٌب: "يلعبون بالنرد فقالبقوم 

 . هذا مرسل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . "إسناده جيد": بوقال الذهيب   املهذ
 (. 0/4220)املهذب

 . بشر بن معاذ الَعَقدي أبو سهل الضرير البصري( 1)
 (. ت،س،ق(. )تو  سن  بضع وأربعني ومائتني. )صدوق
 (. 1/189)التقريب

 . ماميعامر بن يساف ويقال ابن عبد اهلل بن يساف أبو حممد الي( 2)
يكتب حديثه وفيةه  : "، وقال العجلي"ليس به بأس رجل صاحل: "، وقال أبو داود"صاحل: "قال أبو حامت

وقال العّباس الدوري عنةه لةيس    ،"ثق " :واختلف فيه قول حيىي بن معني فقال بن الربقي عنه، "ضعف
، وذكره ابن حبةان    "هو منكر احلديث عن الثقات ومع ضعفه يكتب حديثه: "وقال ابن عدي ،بشيء

 ".  له مناكري": الثقات، وقال الذهيب
، (5/05)، الكامةل (2/15)، معرف  الثقةات (118ص)، سؤاالت أيب عبيد اآلجري(6/129)اجلرح والتعديل

 (. 286ص)املنفع  ، وتعجيل(1/224)، واللسان(1/121)، املغإ(0/581)الثقات

 ( 18/216)السنن الكربى( 1)
 :   إسناده علتان

وقد تكلم   مرسله حيىي بن سعيد فقال  مرسل فإن حيىي بن أيب كثري مل يدرك الّنيب صلى اهلل عليه وسلم -1
 (.299و91ص)انظر جامع التحصيل . )"شبه ال شيء عندي"

 . ناكري  إسناده عامر بن يساف وهو خمتلف فيه كما مّر وله م -2

  .باإلسناد نفسه واملنت( 5/241)واألثر أخرجه البيهقي   الشعب
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به من اجلرة وهي قطعة خشبة يكون فيها حفر يلعبون هبها  الّناس  باب من كره كل ما لعب
 . وحنوها( 1)والِقْر  

 . (2)"ليس من صنع  أهل الدينالّلعب  نأل": قال الشافعي رضي اهلل عنه
أبةو  ابنةا  ، بالكوف  من أصل مساعه (1)أخربنا أبو القاسم زيد بن جعفر بن حممد العلوي -114

حيةىي بةن   ثنا ، ابن املديإثنا ، حممد بن احلسني بن أيب احلننيثنا ، جعفر حممد بن علي بن دحيم
 مةةةةةن أهةةةةةل املدينةةةةة   ( 4)حممةةةةةد بةةةةةن قةةةةةيس 

 

                                                 

بكسر القاف لعب  يلعب هبا أهل احلجاز وهو خط مربع   وسطه خط مربع   وسطه خط : الِقْرق (1)
يصري أربع  عشر مربع مث خيط   كّل زاوي  من اخلط األول إىل زوايا اخلط الثالث وبني كّل زاويتني خط ف

  .خطا
 (. 4/47)النهاي 

 (. 6/280)األم (2)

 بن اهلل عبد بن جعفر بن اهلل عبد بن جعفر بن زيد بن احلسني بن علي بن احلسني بن جعفر بن زيد( 1)
 .  اهلامشي العلوي الكو  احلسني أبو طالب أيب بن علي بن حممد بن جعفر

 (. هة440ت". )كان صدوقا : "قال اخلطيب
 (. 0/451)يخ بغدادتار

 . نزل البصرة الضرير احملاريب املدين -بالتصغري-حيىي بن حممد بن قيس أبو حممد لقبه أبو ُزَكْير  (4)
حديثني إاّل  أحاديثه متقارب : "، وقال أبو زرع "يكتب حديثه: "، وقال أبو حامت"ضعيف: "قال ابن معني

كان يقلب األسانيد ويرفع املراسيل من غري تعّمد فلّما كثر ذلك منه صار : "، وقال ابن حبان"حّدث هبما
وعام  : "ر، وقال ابن عدي"عند الوفاق، وإن اعترب مبا مل خيالف األثبات   حديثه فال ضيإاّل  ال حيتّج به

: ، وقال الذهيب   امليةزان -ومن ضمنها حديثنا هذا-، "اديث اليت بينتهاهذه األحإاّل  أحاديثه مستقيم 
 (. بخ،م،مد،ت،س،ق.)صدوق خيطئ كثريا: وقال احلافظ" ثق  مشهور: "، وقال   املغإ"صاحل احلديث"

، (7/160)، وامليةةزان(1/119)، واتةةروحني(7/241)، والكامةةل(9/104)اجلةةرح والتعةةديل
 (.  2/165)، والتقريب(2/741)واملغإ
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: مسعت أنس بن مالك يقول قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسةلم ( 1)يب عمرومسعت عمرو بن أ
  . (2)"من َدٍد وال َدٌد مين ُتلْس"

                                                 

 . (274ص) هو موىل املطلب، كما بينته رواي  البخاري   األدب املفرد (1)
 ( 18/217)السنن الكربى( 2)

  إسناده حيىي بن حممد بن قيس وهو خمتلف فيه كما مّر، وتفرد برواي  هذا احلديث عن أنس كما نةص  
 . ا احلديث من منكرات حديثهعلى ذلك البزار والطرباين؛ وقد ذكر غري واحد من أهل احلديث هذ

، (1/129)، والبزار كمةا   كشةف األسةتار   (274ص)واحلديث أخرجه البخاري   األدب املفرد
، وابةن عسةاكر   تةاريخ    (7/241)، وابةن عةدي   الكامةل   (1/112)والطرباين   األوسط

 . كلهم من طريق حيىي بن حممد بن قيس عن عمرو بن أيب عمرو به مبثله( 10/169)دمشق
وقد ذكر ابن عدي والعقيلي أّن هذا احلديث مما أنكر على حيىي بن قيس، وأشار إىل ذلك اهليثمي حيةث  

 . ولكن ذكروا هذا احلديث من منكرات حديثه: قال
 : وللحديث شواهد عن جابر ومعاوي 

عن  يب الزبريأعن ابن جريج عن من طريقه ( 141ص)أما حديث جابر فقد أخرجه اإلمساعيلي   معجمه
وال الدد مإ قال لست من باطل وال الباطل  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لست من دد: جابر قال

  .مإ
 . وإسناده ضعيف؛ فيه عنعن  ابن جريج وعنعن  أيب الزبري وكالمها مدلسان

ن حممةد بة   من طريقه عن( 19/141)وأما حديث معاوي  بن أيب سفيان فقد أخرجه الطرباين   الكبري
إمساعيل اجلعفري، ثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن عمرو بن أيب عمرو عن املطلب عن معاوي  عن 

  .الّنيب صلى اهلل عليه وسلم قال مث لست من دد وال دد مإ
إسناده ضعيف جّدا ؛ فيه حممد بن إمساعيل اجلعفري وهو منكر احلديث قاله أبو حامت وقةال أبةو نعةيم    

 . ، وهذا جرح فيه"يغرب": ، وذكره ابن حبان   الثقات وقال"روكمت": األصبهاين
رواه الطرباين عن حممد بن أمحد بن نصر الترمذي عن حممد بةن عبةد   ": وقال اهليثمي عن هذا الطريق

 . الوهاب ومل أعرفهما وبقي  رجاله ثقات
، ولكن فيه حممةد بةن   واخلطيب ،حممد بن أمحد بن نصر أبو جعفر الترمذي ثق  وثقه الدارقطإ: قلت

 . إمساعيل اجلعفري وقد تقدم أنه منكر احلديث
                                                                                                                                       = 
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لست من الباطل وال : سألت أبا عبيدة صاحب العربي  عن هذا فقال يقول": قال علي بن املديإ
 . (1)"الباطل مإ
 (. 2)"واللهوالّلعب  هو ُدالدَّ" :بيد القاسم بن سالمأبو ُعوقال : قال الشيخ

  .(3)وقيل عن عمرو عن املطلب عن معاوي 
 (. 4)وروي ذلك   حديث أيب الزبري عن جابر

ثنةا  ، حبر بن نصرثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق -115
ألن أعبد صنما ": قال(  )عن عقب  بن عامر( 6)يلِبأبو َقثنا ، (5)حيىي بن أيوب، حدثإ ابن وهب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ، و  حتقيقه لألدب املفرد(2451ح)وضعف الشيخ األلباين احلديث   السلس  الضعيف 
، (1/165)، وتاريخ بغةداد (9/00)، والثقات(149ص)، وسؤاالت احلاكم(7/109)اجلرح والتعديل

 (. 5/70)واللسان

 . القول   كتابه غريب احلديث، وإّنما وقفت على ما ذكره البيهقي بعده عنه مل أقف على هذا (1)
 (. 1/48)غريب احلديث اليب عبيد (2)
  .(19/141)املعجم الكبري (1)

  (.141ص)معجم الشيوخ (4)

 (. 215ح)تقدم   رمبا أخطأ ، وهو صدوق (7/492)هو الغافقي املصري انظر هتذيب الكمال  (5)
-أبو قبيةل   -بنون ومعجم -بن هانئ بن ناضر  -بضم أوله، يائني من حتت األوىل مفتوح - يَيُح (6)

بفتح امليم، والعني املهمل ، وكسر الفةاء،  –املعافري  -بفتح القاف، وكسر املوحدة، بعدها حتتاني  ساكن 
 . املصري -..افر بن يعفروالراء، هذه الّنسب  إىل املع

 "صةدوق يهةم  ": ، وقال احلةافظ "صاحل احلديث": أبو زرع ، وقال أبو حامت ،وابن معني ،وثقه أمحد
 . أنه ثق  -واهلل أعلم–، ولعل الصواب فيه (بخ،قد،ت،س(.)هة120ت)

، (2/408)، والعلةل ومعرفة  الرجةال   (1/275)، واجلرح والتعةديل (1/788)الكىن واألمساء ملسلم
  (.1/287)التقريب، و(4/122)نسابواأل

 . صحايب جليل رضي اهلل عنه، تو  قرب الستني من اهلجرة عقب  بن عامر اجلهإ (7)
 (. 4/528)، واإلصاب (1/1871)االستيعاب
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ب هبا علعيدان كان ي قال وهي ِنْينِّأو قال الِقْيِسر إيّل من أن ألعب بذي امَل د   اجلاهلي  أحّبَبْعُي
  . (1)وروايته   موضع آخر بذي العشرة. "  األرض

( 3)ش بن عبةد اهلل َنعن َح( 2)بن هبرية ابن وهب أخربين ابن هليع  عن عبد اهللثنا قال و -116
أو توضةأت بةدم خنزيةر مث قمةت إىل      5ما أبايل لعبت بالَكبِل": قال( 4)عن فضال  بن عبيد

  .(6)"الصالة

                                                 

 ( 18/217)السنن الكربى( 1)
 . إسناده حسن

 . ى للبيهقيواألثر مل أقف عليه مسندا    غري السنن الكرب

بفتح السني املهمل ، والباء املنقوط  من حتتها بنقطة   – عبد اهلل بن هبرية بن أسعد أبو هبرية الّسَبائي (2)
، وهم رهط ينسبون واحدة وفتحها، ميد وقد ال ميد هذه النسي  إىل سبأ بن يشخب بن يعرب بن قحطان

 . احلضرمي، املصري. -..إليه، عامتهم مصريون
 (. 4م،(.)هة126ت. )ثق 

 (. 1/429)، والتقريب(1/11)األنساب

بن عبد اهلل يقال بن علي بن عمرو أبو رشةدين   -بفتح أوله، والنون املخفف  بعدها معجم –حنش  (1)
 . نزيل إفريقي  السبائي الصنعاين

 (. 4م،(.)هة188ت)ثق  
  (.1/284)التقريب

، أول ماشهد أحد، مث نزل دمشق وويل فضال  بن عبيد بن َناِفذ بن قيس أبو حممد األنصاري األوسي (4)
 (. 4بخ،م،(.)هة، وقيل قبلها50ت. )قضاءها

 (. 5/171)، واإلصاب (1/1262)االستيعاب
 (. 111ح)  هو القيد الضخم وقد تقدم تفسريه  (5)
 ( 18/217)السنن الكربى( 6)

 . ابن هليع  وقد عنعن وهو مدلسضعيف؛ فيه إسناده 
 . واألثر مل أقف عليه مسندا    غري السنن الكربى للبيهقي
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ابن عمةر مةّر   أّن  (1)عن عبد اهلل بن دينار ابن وهب أخربين عبد اهلل بن عمرثنا قال و -117
وكانت حفرا فيها حطب يلعبون هبا فسدها ابن عمر وهناهم عنها قال ( 2)بغلمان يلعبون بالُكجَِّ 

  .(4)ُدبْعإاّل  ُفتحت (1)[فما]
، عبد اهلل بن حممد بن أيب الدنياثنا ، اناحلسني بن صفو، ابنا أخربنا أبو احلسني بن بشران -110
ابن عمر دخل على أّن  (6)عن صفي  عن نافع محاد بن زيد عن أيوبثنا ، (5)عبيد اهلل بن عمرثنا 

                                                 

 . ن دينار أبو عبد الرمحن العدوي موالهم املدين موىل ابن عمرعبد اهلل ب (1)
 (. ع(.)هة127ت. )ثق 

 (. 1/191)التقريب
كأهنا كرة مث يتقامرون هبا وَكةجَّ  بالضم والتشديد لعب ، وهو أن يأخذ الصيب خرق  فيجعلها : الُكجَّ  (2)

  .الصيب إذا لعب بالكج 
 (. 4/154)، والنهاي (2/151)لسان العرب

  . من ط، وص، وهو ساقط من األصل( 1)

 ( 18/217)السنن الكربى( 4)
 . عبد اهلل بن عمر العمري املكرب وهو ضعيفضعيف؛ فيه إسناده 

قال وحّدثإ عبداهلل بن عمر عن مسةعود  : ابن وهبعن ( 11/177)ولكن قال ابن عبد الرب   التمهيد
 . فذكره.. بن عبداهلل بن يسار أّن عبداهلل بن عمر مر بصبيان يلعبون بالكج 

 . ومل أعرف مسعود بن عبد اهلل بن يسار هذا؛ ولكن كما تقدم إسناده ضعيف للعمري

 . ، نزيل بغدادعبيد اهلل بن عمر بن ميسرة أبو سعيد القواريري البصري (5)
 (. خ،م،د،س.)على األصح( هة215ت. )ثق  ثبت
 (. 1/499)التقريب

 . ، زوج ابن عمرصفي  بنت أيب عبيد بن مسعود الثقفي  (6)
 (. خت،م،د،س،ق.)، وذكرها ابن حبان   الثقات"ثق " :ل العجليقيل هلا إدراك، وأنكره الدارقطإ، وقا

 (. 526-2/525)، والتقريب(4/106)، والثقات(2/454)معرف  الثقات
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كسرها على : ة يقولمرَّ ومسعت محادا  :وقال ،فكسرها (1)ةَداْرَهبعض أهله وهم يلعبون هبذه الشَّ
  .(2)رأسه
بن  أبو عمرو إمساعيل، ابنا أخربنا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف الفقيه اإلسفرائيإ هبا -119

 (6)[عن سلم  بن األكةوع ( 5)يزيد بن أيب عبيد]عن ( 4)أبو عاصمثنا ، (3)أبو مسلمابنا ُنجيد، 
 

                                                 

؛ "الفرق"وهي نفسها الشهاردة، وذكر أيضا  أّن معناها : و  مصنف عبد الرزاق اجلهاردة قال حمققه (1)
من أنواع اللعب، ويؤيد ذلك أّن ابن أيب شيب  ذكر هذا  وهي األربع  عشرة اليت تقدم تفسريها وأهنا نوع

حتت باب   الّلعب باألربع  عشر، ولكنإ مل أقةف علةى تفسةري للشةهاردة     " الشهاردة"األثر بلفظ 
، ولكن   جمموع  أجزاء حديثي  ذكر أن أصلها فارسي  وأهنا تسمى واجلهاردة   كتب اللغ  اليت راجعتها

 . (1/126)جمموع  أجزاء حديثي   انظر. )اليوم باملنقل 

 ( 18/217)السنن الكربى( 2)
 .  إسناده صحيح

من طرق عدة كالمها من طريق نافع عن ابن ( 5/200)، وابن أيب شيب (18/466)وأخرجه عبد الرزاق
 . عمر به مبثله

 (. 16/146)هو الكجي، انظر السري (1)

 (. 12/286)هو النبيل، انظر هتذيب الكمال (4)
 . ، موىل سلم  بن األكوعزيد بن أيب عبيد األسلميي (5)

 (. ع(.)تو  بضع وأربعني ومائ . )ثق 
 (. 2/170)التقريب

من ط، وص، ومصادر التخريج، و  األصل عن يزيد بن أيب عبيد عن أيب عبيد، ومل أعرف أيب عبيد (6)
 . يد عن سلم  بن األكوع فقد مسع منه يزيد وهو موالههذا ولعل الصواب عن يزيد بن أيب عب

أبو مسلم وأبو أياس األسلمي رضةي اهلل عنةه، شةهد بيعة  الرضةوان،       سلم  بن عمرو بن األكوع
 (. هة74ت)

 (. 1/151)اإلصاب 
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  . (2)"إهنم حيلفون ويكذبون" :فقيل له تنهاهم قال( 1)ألربع عشرةيه عن لعب اِنأنه كان ينهى َب

 .(3)وروينا عن أم سلم  رضي اهلل عنها أهنا كرهتها
 (. 4)"ومن لعب بشيء من هذا على االستحالل له مل ُترّد شهادته": قال الشافعي رضي اهلل عنه

 . فيه أو   بعضه (5)[الختالفل]وهذا  :قال الشيخ

                                                 

يل هي نفسه الفرق كما تقدم   تعريف الفرق عند ابن األثةري  األربع عشرة هي نوع من اللعب، وق (1)
 (. 4/47.)  النهاي 

 ( 18/217)السنن الكربى( 2)
 . إسناده صحيح

قال ثنا صفوان بن عيسى عن يزيد بن أيب عبيد قال كان سةلم  بةن   ( 5/200)وأخرجه ابن أيب شيب 
 . ن فيها ويفجروناألكوع ينهى بنيه أن يلعبوا بأربع  عشر ويقول إّنهم يكذبو
كان ينهى عن الّلعب بأربعة  عشةر أشةد    : "وأخرجه أيضا    نفس املوضع بإسناد آخر ضعيف ولفظه

 . بن إمساعيل بن جممع وهو ضعيف إبراهيموفيه " النهي
 (. 1/47)التقريب

أيب  وأخربنا أبو احلسني أنا احلسني، ثنا عبداهلل حّدثإ إمساعيةل بةن  : قال( 5/244)شعب اإلميان (1)
احلارث، ثنا موسى بن داود عن ابن هليع  عن عبداهلل بن زياد عن املنذر بن اجلهم بن سويد عن أم سلم  

  .قالت ألن يضطرم نار   بيت أحدكم خري له من أن يكون   بيته األربع عشرة

 (. 6/280)األم (4)
  ". وهذا االختالف"من ط، وص، و  األصل ( 5)
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ثنةا  ، سعدان بن نصةر ثنا ، إمساعيل بن حممد الصفار، ابنا أخربنا أبو احلسني بن بشران -148
فكرههةا   ؟سألت أبا جعفر عن النردشري: قال( 1)إسحاق األزرق عن بسام بن عبد اهلل الصري 

   .(1)"علي بن احلسني يالعب أهله بالشهاْرَدة (2)[كان]" :وقال
تفوته رددنا شةهادته  حّتى  تفوته مث يعود لهحّتى  وإن غفل به عن الصالة فأكثر": قال الشافعي

 . (4)"على االستخفاف مبواقيت الصالة

                                                 

 . و احلسن الصري  الكو بسام بن عبد اهلل أب (1)
 (. س.)صدوق
 (. 1/185)التقريب

 . من ط، وص، ومصادر التخريج، وهو ساقط من األصل( 2)

 ( 18/217)السنن الكربى( 1)
 . إسناده حسن

 .  همن طريقه عن بسام بن عبد اهلل به مبثل( 5/200)وأخرجه ابن أيب شيب  

 (. 6/280)األم( 4)
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ثنةا  ، نصر حبر بنثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق -141
مةا   قلت للقاسم بن حممد: قال( 2)عن أيب سلم ( 1)ابن وهب أخربين حيىي بن عبد اهلل بن سامل

  . (1)"فهي ميسر ،كل ما أهلى عن ذكر اهلل وعن الصالة": ؟ فقالامليسر
يقةول  ( 5)بن عمر أنه مسع عمر بةن عبيةد اهلل   ُعبيد اهللحدثإ و (4)قال حيىي[142و141بني]

كل ما أهلى عن ذكر ": ؟ قال القاسمهيَمْيِسٌر نَّْرُد َمْيِسٌر أرأيت الشطرنج أللقاسم بن حممد هذه ال
  . (6)"وعن الصالة فهي ميسر ،اهلل

                                                 

 . حيىي بن عبد اهلل بن سامل بن عبد اهلل بن عمر املدين (1)
 (. م،د،س(.)هة151ت. )صدوق
  (.2/159)التقريب

 . مل أعرفه (2)

 ( 18/217)السنن الكربى( 1)
 .   إسناده أبو سلم  مل أعرفه

، وابن أيب حامت (2/150)، والطربي   تفسريه(211ص)ثر صحيح فقد أخرجه ابن أيب عاصم   الزهدواأل
 .كلهم من طريق أخرى عن عبيد اهلل بن عمر به مبثله( 5/242)، والبيهقي   الشعب(2/191)تفسريه

  . هو حيىي بن عبد اهلل بن سامل املتقدم   اإلسناد قبله، وهو صدوق( 4)

 . بيد اهلل بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب القرشي العدويعمر بن ع (5)
ذكره البخاري   تارخيه الكبري وابن أيب حامت   اجلرح والتعديل ومل يذكرا فيه شيئا، وذكره ابن حبةان  

 .   الثقات
 (. 7/164)، والثقات(6/128)جلرح والتعديل، وا(6/175)التاريخ الكبري

 (. 18/217)السنن الكربى( 6)
 . إسناده حسن

 .  واألثر تقدم خترجيه
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 . باب ما ال ينهى عنه من اللعب
أبو عبد اهلل حممد بن ثنا ، عبد اهلل بن أمحد بن سعد احلافظ، ابنا أخربنا أبو نصر بن قتادة -142

عن عامر الشعيب ( 2)شريك بن عبد اهلل عن مغريةثنا ، (1)يوسف بن عديثنا الُبوَشْنجي، إبراهيم 
كانوا   زمان ( 4)ونُتقلُِّس ما يل ال أراكم ": فقال (3)بنارأنه شهد عيدا  باأل عن عياض األشعري

 . (5)"رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يفعلونه
                                                 

 . نزيل مصر يوسف بن عدي بن ُزريق أبو يعقوب التيمي موالهم الكو  (1)
 (. خ،س(.)هة212ت. )ثق 

  (.2/191)بالتقري
 (. 14/11)هو ابن مقسم الضيب، انظر هتذيب الكمال (2)
 على وهي السلطان مقام كان وهبا جوزجان ناحي  قصب  وهي بلخ قرب مدين  -أوله بفتح-األنبار ( 1)

 بينهما بغداد غريب   الفرات على مدين  أيضا األنبارو.. منها وبالقرب الروذ مرو من أكرب وهي اجلبل
 . فراسخ عشرة

 (. 1/257)، ومعجم البلدان(1/197)معجم ما استعجم

الذي يلعب بني يدي األمري إذا قةدم  : الضرب بالدف والغناء، وامُلَقلِّس: والَقْلس والتَّْقِليس: التقليس (4)
  .املصر

 (. 4/188)، والنهاي (6/108)لسان العرب

 (. 18/210)السنن الكربى( 5)
 : فيه علل إسناده ضعيف؛

فيه شريك بن عبد اهلل النخعي وهو صدوق خيطئ كثريا  تغّير حفظه منذ توىل القضاء بالكوف  وهذه رواي  
أحد الكوفيني عنه وهو يوسف بن عدي ومل يذكر ضمن من مسع منه قبل االختالط أو بعده، وقد قةال  

 . "ومساع املتأخرين عنه بالكوف  فيه أوهام..": ابن حبان
عنه عن املغةرية  : ختلف عليه فيه فقيل عنه عن املغرية عن الشعيب عن عياض األشعري به، وقيلعلى أنه ا

 . عن الشعيب عن زياد بن عياض به
 (. 6/444)الثقات

 (. 18ح)وفيه عنعن  املغرية بن مقسم وهو مدلس كما تقدم  
                                                                                                                                       = 
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اجلواري والصبيان على أفواه الطرق يلعبون بالطبةل   (1)ليس أن يقعدْقالتَّ": قال يوسف بن عدي
  . "وغري ذلك

فإنه من السن    العيدين يعإ ضرب الةدف  ": ورواه هشيم عن املغرية غري أنه قال: خقال الشي 
 . (2)"عند االنصراف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلف   صحبته أثبت صحبته وفيه رواي  عياض األشعري لواقع    زمن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم وهو خم
احلافظ، ونفاه قبله ابن أيب حامت وابن حبان وذكره الدارقطإ   أمساء التابعني، وبعده األلباين ورد علةى  

 . احلافظ جعله إياه من الصحاب 
 . فإن كان صحابيا  كما قال احلافظ فيكون اإلسناد متصال ؛ وإال فهو مرسل كما قاله ابن أيب حامت وغريه

، وذكر أمساء التابعني (5/264)، والثقات(151ص)، واملراسيل البن أيب حامت(6/487)ح والتعديلاجلر
 (. 4205ح)، والسلسل  الضعيف (4/756)، واإلصاب (2/194)ومن بعدهم

-باب ما جاء   التقلةيس يةوم العيةد   -أقام  الصلوات والسن  فيهاكتاب )واحلديث أخرجه ابن ماجه
، (4/468)، وابةن أيب عاصةم   اآلحةاد واملثةاين    (7/19)تاريخ الكبري، والبخاري   ال(1182ح)

، وابةن قةانع   معجةم    (17/171)، والطرباين   الكبري(4/127)والطحاوي   شرح مشكل اآلثار
( 19/211)، وابن عسةاكر   تارخيةه  (280-1/287)، واخلطيب   تاريخ بغداد(2/270)الصحاب 

 . مبثلهكلهم من طريق شريك عن املغرية به 
 . وأعل ابن أيب حامت احلديث باإلرسال

 . "..وعياض هذا رجل من التابعني فعاد احلديث به إىل أن صار منقطعا ..": وقال الطحاوي
 . "اإلسناد رجاله ثقات": وقال البوصريي   مصباح الزجاج ، و  هذا الكتاب عن إسناد ابن ماجه

 . وضعف األلباين احلديث
، ومصةباح  (4/127)، وشةرح مشةكل اآلثةار   (151ص)، واملراسيل له(1/289)علل ابن أيب حامت

 (. 4205ح)، والسلسل  الضعيف (1/154)الزجاج 

 بالتاء، " تعقد"هكذا   األصل و  تاريخ بغداد، و  ط، وص، ( 1)

( 19/211)، وابن عساكر   تاريخ دمشةق (1/287)أخرج هذه الطريق اخلطيب   تاريخ بغداد (2)
 ". مايل ال أراهم يقلسون فإنه من السن : "طريق هشيم عن الغرية به ولفظهكالمها من 
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 (. 1)ورواه يزيد بن هارون عن شريك فقال زياد بن عياض األشعري
رواه ابن ماجه   سننه منفردا به عن بقي  الكتب اخلمس  عن سويد بن سعيد عن شةريك  : قلت

  .(1)ابن ماجه ورجال إسناده ثقات كما بينته   زوائد  ،(2)لونه دون باقيهفذكره إىل قوله يفع
حممد بن عبةد الةرحيم   ثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -141

عن عةامر عةن   ( 6)وإسرائيل عن جابر( 5)شيبانثنا ، آدم بن أيب إياسثنا ، (4)اهلروي بسافريه
إاّل  وقد رأيته ُيعمل بعةده إاّل  ا كان على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمم": قال(  )قيس

  . (0)"له يوم الفطر ُسلََّقشيء واحد كان ُي

                                                 

 (.  19/211)، وابن عساكر   تاريخ دمشق(7/19)أخرجه البخاري   التاريخ الكبري (1)

 . (1182ح)-باب ما جاء   التقليس يوم العيد-أقام  الصلوات والسن  فيهاكتاب )سنن ابن ماجه( 2)

 (. 1/154)مصباح الزجاج ( 1)

 . حممد بن عبد الرحيم اهلروي (4)
 . هة.ا. "حّدث عن دحيم روى عنه أبو جعفر الطحان": قال ابن عساكر

 (. 54/116)تاريخ دمشق

 . ، نزيل الكوف شيبان بن عبد الرمحن أبو معاوي  التميمي موالهم النحوي البصري (5)
 (. ع(.)هة164ت. )بطن من األزد، ال إىل علم النحو" حنوة"إّنه منسوب إىل : يقال. ثق  صاحب كتاب

 (. 1/142)، والتقريب(4/489)األنساب

 (. 17ح)، وهو ضعيف تقدم  (14/12)هو اجلعفي، انظر هتذيب الكمال (6)

تو  سن  ستني للةهجرة  . )صحايب جليل رضي اهلل عنه ُعبادة اخلزرجي األنصاريقيس بن سعد بن  (7)
 (. تقريبا

 (. 5/471)، واإلصاب (1/1209)االستيعاب
 (. 18/210)السنن الكربى( 0)

 . إسناده ضعيف لضعف جابر اجلعفي
-باب ما جاء   التقلةيس يةوم العيةد   -الصلوات والسن  فيهاأقام  كتاب )واحلديث أخرجه ابن ماجه

، والطةةرباين   (4/127)، والطحةةاوي   شةةرح مشةةكل اآلثةةار(1/422)، وأمحةةد(1181ح)
                                                                                                                                       = 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلهم من طريةق  ( 19211)، وابن عساكر   تارخيه(5/247)، والبيهقي   الشعب(10/152)الكبري
 . جابر اجُلعفي به مبثله
، (1181ح)-باب ما جاء   التقليس يوم العيةد -  الصلوات والسن  فيهاأقامكتاب )وأخرجه ابن ماجه

من طريق أيب نعيم الفضل بن دكني عةن إسةرائيل عةن أيب    ( 19/211)وابن عساكر   تاريخ دمشق
 .  إسحاق عن عامر به مبثله

 . "صحيح رجاله ثقاتإسناده ": قال البوصريي عن إسناد ابن ماجه هنا من طريق أيب إسحاق
وهذا إسناد ظاهره الصح ، فةإن  ": ضعف األلباين احلديث من طريق أيب إسحاق السبيعي هذا وقالوقد 

إسناده صةحيح  ": رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخني وجرى على ظاهره البوصريي   الزوائد فقال
–ل كان اختلط، وإسةرائي  -وهو عمرو بن عبد اهلل السبيعي–رجاله ثقات، وخفي عليه أّن أبا إسحاق 

: ؛ فإنه إسرائيل بن يونس بن أيب إسحاق مسع من جده بعد االختالط، ولذلك قةال أمحةد  -وهو حفيده
مث هو إىل ذلك مدلس، وضعفه بذلك غري واحةد مةن   . إسرائيل عن أيب إسحاق فيه لني مسع منه بأخرة

اه إسرائيل أيضا  املتقدمني واملتأخرين، فيخشى أن يكون تلقاه عن بعض الضعفاء مث دلسه فإّن احلديث رو
 . "عن جابر عن عامر به

وما ذكره الشيخ األلباين من أّن رواي  إسرائيل عن أيب إسحاق بعد االختالط مشعر بضعف روايته عنةه  
وليس األمر كذلك ألّن مجعا  من أهل العلم ذكروا أّن رواي  إسرائيل عن جّده أيب إسحاق السبيعي رواي  

 متقن  صحيح  
 . "سرائيل   أيب إسحاق أثبت من شعب  و الثوريإ: "قال ابن مهدي
 . "إسرائيل ثق  متقن من أتقن أصحاب أىب إسحاق: "وقال أبو حامت

 :قلةت  ،قال ابن معني إّنما أصحاب أيب إسحاق شعب  وسةفيان الثةوري  : "وقال العالئي   املختلطني
 ". وأقرانه ومثلهم أيضا إسرائيل بن يونس

تمده البخاري ومسلم   األصول وهو   الثبت كاألسطوان  فال يلتفةت إىل  إسرائيل اع: "وقال الذهيب
 ".    أيب إسحاقإاّل  تضعيف من ضعفه نعم شعب  أثبت منه

 . ويضاف إىل هؤالء األئم  إخراج الشيخني   أصوهلما روايته عن أبيه
 . ويبقى عنعن  أيب إسحاق وهو مدلس ذكره احلافظ   املرتب  الثالث  كما تقدم

                                                                                                                                       = 
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 ،كان يقّلس لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم العيد": سرائيل وقالورواه عمرو بن حممد عن إ
  . (1)"والتقليس اللعب

رواه ابن ماجه من طريق أيب أسحاق عن الشعيب فذكره بإسناده دون ما زاده َعمرو بةن  : قلت
  .(2)حممد

ال نظهر يف  و ،وال صالة نافلة ،وال من غريه من تالوة قرآن ،باب ينبغي للمرِء أن ال يبلغ منه
 . خيرج وقتهاحّتى  علم ما يشغله عن الصالة
 . (3)"ألن املكتوب  أوجب عليه من مجيع النوافل" :قال الشافعي رضي اهلل عنه

ومما يؤيد كالم الشافعي رضي اهلل عنه ما رواه البخاري   صحيحه وغريه من حديث أيب : قلت
 . احلديث (4)"مما افترضته عليه وما تقرب إىّل عبد بشيء أحب أىّل"هريرة مرفوعا وفيه 

 (. 5)بالبناتالّلعب  باب ما جاء يف
 ،والتماثيل من أوجه كثرية عنه ،وقد ثبت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم النهي عن التصاوير

وأن ذلك كان قبل حتةرمي   ،فيحتمل أن يكون احملفوظ   رواي  أيب سلم  عن عائش  قدومه خيرب
صلى اهلل عليه الّنيب  فمن مجل  من روى النهي عنها عن ،كان حترميها بعد ذلك الصور والتماثيل مث

صلى الّنيب أّن  و  حديث جابر ،فيكون السماع بعده ،وإسالمه كان زمن خيرب ،وسلم أبو هريرة
اهلل عليه وسلم أمر عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يةأيت الكعبة    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وتعريةف أهةل   (1/165)، وامليةزان (94ص)، وكتةاب املخةتلطني  (2/118)اجلرح والتعةديل 
 (. 42ص)التقديس

 (. 10/152)أخرجه الطرباين   الكبري( 1)

 . (1181ح)-باب ما جاء   التقليس يوم العيد-أقام  الصلوات والسن  فيهاكتاب )سنن ابن ماجه( 2)

 (. 6/280)األم (1)

 (. 6582ح)-باب التواضع–كتاب الرقاق )أخرجه البخاري (4)
  .هي التماثيل الصغار تلعب هبا اجلواري: الَبَنات (5)

 (. 27ص)، خمتار الصحاح(1/150)النهاي 
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كةل صةورة    حميةت  حّتى  صلى اهلل عليه وسلمالّنيب  فلم يدخلها ،ورة فيهاكل ص (1)فيمحو
 . (2)فيها

 وأيضا فإهنا كانت صغرية   الوقت الذي زفت فيه إىل ،وزمن الفتح كان بعد خيرب: قال الشيخ
 . ومعها اللعب ،صلى اهلل عليه وسلمالّنيب 

فيحتمل إن  ،ري السن   وقت زفافهابغالّنساء  وليس   شيء من الروايات أهنا كانت بلغت مبلغ
 . صلى اهلل عليه وسلم إياها على ذلك إىل وقت بلوغها واهلل أعلمالّنيب  كان اشتغاهلا بلعبها وتقرير

فلو كان ( 1)من أجل أهنا هلو الصبيانإاّل  وليس وجه ذلك عندنا": وعلى هذا محله أبو عبيد فقال
 (. 4)"للكبار لكان مكروها

آدمي تام األطراف  أو حناس شبُه ،أو صفر ،أو حجر ،ه إن ُعمل من خشبأّن( 5)يمْيَلاحُل وروى
فأما إذا كانت الواحدة منهن تأخذ خرقة    ،ومل جيز إطالق إمساكه هلن ،كالوثن وجب كسره

 ،وتلعب هبا فال متتنةع منةها   ،وتسميتها بنتا  أو أمًّا ،فتلّفها مث ُتَشكِّلها بشكل من أشكال الصبايا
  .(7)وممارستها معاجل  الصبيان ،(6)[هاشَوَن]وحسن  ،  ذلك من انبساط قلبهاوذكر ما 

                                                 

 . باأللف" فيمحوا"من ط، ومصادر التخريج وهو الذي يقتضيه اللغ ، و  األصل وص ( 1)

 (. 11/160)، وابن حبان(4156ح)-باب   الصور–س كتاب اللبا)أخرجه أبو داود (2)
  ". هلٌو للصبيان"هكذا   األصل، و  ط، وص، ( 1)

 (. 4/118)غريب احلديث أليب عبيد ابن سالم (4)

 (. هة481ت. )بو عبد اهلل احلسني بن احلسن بن حممد بن حليم البخاري الشافعيأ (5)
 (.   211-17/211)، والسري(7/264)املنتظم

: "... قةال ( 1/97)بالتاء، وهو املنةهاج   شةعب اإلميةان   " تشوها"من ط، وص، و  األصل  (6)
 ..".  فاالستئناس الذي هو   الصبيان من معادن النشوء والنمو

 (. 1/97)انظره   كتاب املنهاج   شعب اإلميان للحليمي( 7)
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 (. 1)باب ما جاء يف املراجيح
أبو سهل بن زيةاد  ، ابنا أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن داود الرزاز ببغداد -144

عةن  ( 3)مد بن عمروعبد اهلل بن إدريس األودي عن حمثنا ، (2)أمحد بن عبد اجلبارثنا ، القطان
صلى الّنيب  تعإ-تزوجإ ": قالت عائش  رضي اهلل عنها قال( 4)حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب

   بإ احلارث بن اخلزرج قالةت ( 5)حفلما قدمنا املدين  نزلنا الُسْن ،لست سنني -اهلل عليه وسلم
انتهت يب إىل حّتى  وأنا ابن  تسع إذ جاءتإ أمي فأنزلتإ مث مشت يب (6)نْيَقْذألرّجح بني َعفإّني 

  ْتَقةةَروَف ،حت وجهةةي بشةةيء مةةن مةةاء  فمَسةة(  )وأنةةا أهنةةج  ،البةةاب

                                                 

ل يشّد طرفاه   موضع عاٍل مث يركبه حْبوهي : ومجعها أراجيح ُأْرُجوَح : هي مجع َمْرُجوَح  ويعىن (1)
  .ي به لتحركه وجميئه وذهابهمِّاإلنسان وُيحرَّك وهو فيه ُس

 (. 2/190)، والنهاي (1/246)غريب احلديث للحريب

 . ه للسرية صحيحهو العطاردي، وهو ضعيف ومساع (2)

 . حممد بن عمرو بن علقم  بن وقاص الليثي املدين (1)
 (. ع.)على الصحيح( هة145ت. )صدوق له أوهام

 (.  2/285)التقريب
 .   أبو حممد أو أبو بكر املدينحيىي بن عبد الرمحن بن حاطب بن أيب بلتع (4)

 (. م(.)هة184.)ثق 
 (. 2/168)التقريب

 . موضع على طرف من أطراف املدين  كان يسكنها أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه: السُّنح (5)
 (. 1/297)، وتكمل  اإلكمال(1/66)األنساب

  .سر الُعْرجون مبا فيه من الشماريخ وجيمع على ِعَذاٍقالَعْذق بالفتح النخل ، وبالك (6)
 (. 1/199)، والنهاي (2/574)غريب احلديث للخطايب

ه غةريه  َجَهْنج وَأَهب وقد هنج بالكسر يْنتَعل ُمْعر النفس من شدة احلرك  أو ِفواُتو وَتْبالنَِّهيج وهو الرَّ (7)
 . ى انبهرتوأهنجت الداب  إذا سرت عليها حّت

 (. 5/111)، والنهاي (2/574)غريب احلديث للخطايب



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 531 

 ،و  البيت رجال ونساء ،هلل عليه وسلمودخلت يب على رسول اهلل صلى ا ،كانت يل( 1)  يَمَمُج
 ،والنساء وخرجةوا الّرجال  وقام ،هؤالء أهلك بارك اهلل لك فيهم وبارك هلم فيك (2)[تفقال]

  . (1)ى يب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلموبَن
 .(4)  املوضعني" الرجال"رواه أصحاب الكتب فلم يذكروا فيه لفظ  : قلت

                                                 

، واجلم  من شعر الّرأس ما سقط وهي ُمْجَتمع شعر الّرأس وهي أكثر من الوفرة: اجلُّمَّ  بالضم تصغري (1)
  .على املنكبني
 (. 1/188)، والنهاي (12/180)لسان العرب

  . "فقال"من ط، وص، و  األصل ( 2)

 (. 18/228)السنن الكربى( 1)
ضعيف ومساعه للسرية صحيح؛ وهذه الرواية     :   إسناده أمحد بن عبد اجلبار العطاردي قال احلافظ

 .  السرية، وفيه أيضا  حممد بن عمرو الليثي وهو صدوق له أوهام
( 2/509)، وإسحاق بن راهويةه (6/218)، وأمحد(212-2/211)واحلديث أخرجه الطربي   تارخيه

 . كلهم من طريق حممد بن عمرو عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب به مطوال 
فوثةب  " "وعنده رجال ونساء: "  املوضعني حني قال" الرجال"ولعل حممد بن عمرو من أوهامه ذكر 

فقد رواه عن أبيه كما عنةد البخةاري    -وهو ثق –؛ فإنه خالف بذلك هشام بن عروة "الّرجال والنساء
 . وأيب داود وابن ماجه وغريهم ومل يذكر الّرجال   املوضعني ومسلم

 .   املوضعني كما   الصحيحني وغريمها" الرجال"واحلديث صحيح بدون ذكر 

-باب تزويج الّنيب صلى اهلل عليه وسلم عائش  وقدومها املدين  وبنائه هبةا -كتاب )أخرجه البخاري (4)
بةاب    -كتةاب  )وأبةو داود ، (1422ح)-كر الصغريةباب تزويج األب الب–كتاب )، ومسلم(ح)

 .  (1076ح)-باب نكاح الصغار يزوجهن اآلباء-كتاب )وابن ماجه ،(4911ح)-األرجوح 
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أبو بكر عبد اهلل بن حممد ثنا ، احلسني بن صفوان، ابنا ن بشران ببغدادأخربنا أبو احلسني ب -145
رسول أّن  (3)عن صاحل أيب اخلليل( 2)هشيم عن زياد أيب عمرابنا ، (1)أيب، حدثإ بن أيب الدنيا

  . (4)اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمر بقطع املراجيح
                                                 

 . حممد بن عبيد بن سفيان موىل بإ أمي  القرشي والد أيب بكر بن أيب الدنيا املصنف (1)
 . "روى عنه ابنه أبو بكر أحاديث مستقيم ": قال اخلطيب
 (. 2/178)تاريخ بغداد

 . زياد بن مسلم ويقال ابن أيب مسلم أبو عمر الفراء البصري الصفار (2)
، وقال "رجل صاحل": ، وقال ابن شاهني"ال بأس به": وأبو داود، وقال أبو زرع  ،عنيوابن م ،وثقه أمحد
 (. مد)"صدوق فيه لني": ، وذكره ابن حبان   الثقات، وقال احلافظ"ليس بالقوي   احلديث": أبو حامت

، وتةاريخ أمسةاء   (6/129)، والثقةات (1/546)، واجلةرح والتعةديل  (118ص)سؤاالت أيب داود
 (. 1/264)، والتقريب(1/116)، وامليزان(92ص)الثقات

 . صاحل بن أيب مرمي ابو اخلليل الضَُّبعي موالهم البصري (1)
 (. ع.)"ال حيتّج به": والنسائي وأغرب ابن عبد الرب فقال ،وثقه ابن معني

 (. 1/147)التقريب

 (. 18/228)ربىالسنن الك( 4)
 : علتان إسناده ضعيف؛ فيه

مل يسمع هشيم من زياد أيب عمرو شةيئا ، وهةو   ": االنقطاع بني هشيم وزياد بن أيب عمر قال أبو حامت
 . "مدلس قد عنعن

 . اإلرسال فإن صاحل بن أيب مرمي أبا اخلليل مل يدرك الّنيب صلى اهلل عليه وسلم
 (. 151ص)، وحتف  التحصيل(190ص)التحصيل، وجامع (2/259)العلل ومعرف  الرجال

، كالمها مةن  (2/259)، وابن أيب حامت   العلل ومعرف  الرجال(149ص)وأخرجه أبو داود   املراسيل
 . طريق زياد أيب عمر عن أيب اخلليل به مرسال

يل من طريقه عن صفوان بن عيسى عن زياد أيب عمر عن أيب اخلل( 7/212)وأخرجه الطرباين   األوسط
 . عن عائش  عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم به موصوال

 . "هبذا اإلسناد تفرد به صفوان بن عيسىإاّل  ال ُيروى هذا احلديث عن عائش ": قال الطرباين عقبه
                                                                                                                                       = 
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وطلحة  بةن    ،وكان أبو بردة ،وروي من وجه آخر ضعيف موصوال وليس بشيء ،هذا منقطع
  . (1)مصرف يكرهاهنا

وعثمان بن أيب شيب  كالمها عن ابن املبارك عن زيةاد   ،رواه أبو داود   املراسيل عن هناد: قلت
  . (2)بن أيب مسلم عن صاحل بن أيب مرمي وهو صاحل أبو اخلليل فذكره

 . باب ما جاء يف ذم املالهي من املعازف واملزامري وحنوها

 (. 3)چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ: قال اهلل تعاىل
، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا قاال وأبو سعيد بن أيب عمرو  ،أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -146
 ( 4)أبةةو غسةةان مالةةك بةةن إمساعيةةل النهةةدي  ثنةةا ، الةةدوريعّبةةاس  ثنةةا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . "رواه الطرباين   األوسط و  إسناده من مل أعرفه": وقال اهليثمي
كما عنةد البيهقةي     -صوال ، هشيم بن بشري وقد خالف صفوان بن عيسى   روايته هذا احلديث مو

فقد روياه عن زيةاد أيب   -كما عند أيب داود   املراسيل–وابن املبارك  -السنن وابن أيب حامت   العلل
 . وهو الصحيح. عمر به مرسال

، (2/75)وقد روي احلديث أيضا  من طريق أخرى ضعيف  عن ابن عمر رواه ابن حبةان   اتةروحني  
 (. 2/751)، وابن اجلوزي   العلل املتناهي (12/284)  تاريخ بغدادواخلطيب 

 . "  إسناده عمرو بن حممد األعسم وهو ضعيف جّدا  فإّن ؛يصّح ال حديث هذا": قال ابن اجلوزي
 (.    281ص)، والكشف احلثيث(0/115)، وجممع الزوائد(5/141)امليزان

احلسن بن حكيم عةن أّمةه    بإسناده عن( 6511ح5/255)أثر أيب بردة أخرجه البيهقي   الشعب( 1)
 . قالت رأيت أبا بردة إذا رأى أحدا من أهله وولده يلعب على املراجيح  ضرهبم وكسرها

، والبيهقةي    (5/28)حلية  األوليةاء   وأما أثر طلح  بن مصةرف فقةد أخرجةه أبةو نعةيم       
عإ ابن مصرف قال إّني ألكره طلح  يمالك بن مغول عن  كالمها من طريق( 6514ح5/255)الشعب

 .وأرى إنسانا أو أرجوح  املراجيح  يوم النريوز وأراها شعب  من اتوسي 

 (. 149ص)املراسيل( 2)

 (. 6)سورة لقمان اآلي  (1)

 . اد بن أيب سليمانسبط مّح أبو غسان مالك بن إمساعيل بن درهم النهدي الكو  (4)
                                                                                                                                       = 
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  هذه عّباس  عن سعيد بن جبري عن ابن( 2)عن عطاء بن السائب( 1)عن منصور بن أيب األسود

  .(1)"نزلت   الغناء وأشباهه": قال چڄڄ  ڄ    ڄ چاآلي  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ع(.)هة217ت. )ثق  متقن، صحيح الكتاب، عابد
 (. 2/211)التقريب

 . يقال اسم أبيه حازم منصور بن أيب األسود الليثي الكو  (1)
 (. د،ت،س.)صدوق رمي بالتشيع

 (. 2/208)التقريب

 . قال أبو السائب الثقفي الكو عطاء بن السائب أبو حممد وي (2)
 (. 4خ،(.)هة116ت. )صدوق اختلط

 (. 119ص)، والكواكب النريات(2/25)التقريب
 (. 18/221)السنن الكربى( 1)

د ومل ينفةر .   إسناده عطاء بن السائب وقد اختلط ومل يذكر منصور ممن مسع منه بعد االختالط أو قبله
منصور بروايته عن عطاء فقد تابعه عمران بن عيين  وعلي بن عابس وحممد بن فضيل وعمرو بن أيب قيس 

 . كما عند من يأيت ذكرهم
 ."رواه البيهقي بإسناد حسن": قال ابن امللقن   خالص  البدر املنري

ه ابن حةزم    ، ومن طريق(4/160)، وابن أيب شيب (274ص)واألثر أخرجه البخاري   األدب املفرد
كلهم مةن  ( 21/61)، والطربي   تفسريه(48ص)، وأخرجه ابن أيب الدنيا   ذم املالهي(9/59)احمللى

 . طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن ابن عّباس به مبثله
، كالمها من طريق ابن أيب ليلةى عةن   (21/61)، والطربي   تفسريه(4/160)وأخرجه ابن أيب شيب  

 . مقسم عن ابن عّباس به بنحوه  احلكم عن
 . من طريق أخرى عن الليث عن احلكم عن ابن عّباس به بنحوه ( 21/61)وأخرجه الطربي   تفسريه

وأخرجه أيضا  من طريق أخرى ضعيف  عن حممد بن سعد ثإ أيب ثإ عمي ثإ أيب عن أبيه عن ابن عّباس 
 . به بنحوه 

 . وصّحح األلباين األثر وقد تقدم كالم ابن امللقن عن األثر،
 (. 274ص)، واألدب املفرد حتقيق األلباين(2/447)خالص  البدر املنري
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، (1)أبو إمساعيل الترمذيثنا ، أمحد بن عبيد الصفار، ابنا عبدانأخربنا علي بن أمحد بن  -147
عبد أّن  (5)عن مالك بن أيب مرمي( 4)عن حامت بن حريث( 3)معاوي  بن صاحلثنا ، (2)أبو صاحلثنا 

 فد دمشق َو( 6)م األشعريْنالرمحن بن َغ
                                                 

 . ، نزيل بغدادأبو إمساعيل حممد بن إمساعيل بن يوسف السملي الترمذي (1)
، وهو "تكّلموا فيه: "وكالم ابن أيب حامت املشار إليه هو قوله .ثق  حافظ، مل يتضح كالم ابن أيب حامت فيه

. ، فقد وثقه النسائي، والدارقطإ، واحلةاكم، واخلطيةب، والةذهيب وغريهةم    "ثق : "كما قال احلافظ
 (. ت،س(. )هة208ت)

 (. 2/155)، والتقريب(7/198)اجلرح والتعديل
 (. 20/109)مالهو عبد اهلل بن صاحل كاتب الليث، انظر هتذيب الك (2)

 (. 01)، وهو صدوق تقدم   (15/99)بن حدير احلضرمي انظر هتذيب الكمال (1)

  .حامت بن حريث الطائي شامي (4)
، وقةال  "أرجو أنه ال بةأس بةه  ": ، وقال ابن عدي"شيخ": ، وقال أبو حامت"ال أعرفه": قال ابن معني

  (.د،س،ق) .، وذكره ابن حبان   الثقات"مقبول": ال احلافظ، وق"ثق " :الدارمي
، وتةاريخ ابةن معةني رواية      (4/170)، والثقةات (2/219)، والكامل(1/257)اجلرح والتعديل

 (.   1/141)، والتقريب(181ص)الدرامي

ل ، والكاف، هذه الّنسب  إىل احلكم وهي قبيلة  مةن   بفتح احلاء املهم– مالك بن أيب مرمي احَلَكمي (5)
 (. د،ق.)الشامي -اليمن

: ، وذكره ابن حبان   الثقات، وقال احلافظ"ال يعرف": ، وقال الذهيب"ال يدرى من هو: "قال ابن حزم
 ". مقبول"

، (18/28)، وهتةةذيب التهةةذيب (6/18)، وامليةةزان(2/72)، واألنسةةاب(5/106)الثقةةات
 (.   2/211)والتقريب

 . عبد الرمحن بن ُغْنم األشعري (6)
شةامي  ": اهة، قال العجلةي .، وذكره العجلي   كبار ثقات التابعني"خمتلف   صحبته": قال احلافظ
 (. 4خت،(.)هة70ت. )، وذكره ابن حبان   الثقات"تابعي ثق 

 (.  1/459)لتقريب، وا(5/70)، والثقات(2/04)معرف  الثقات
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فانتبه بعةدما   له قال ُهكاِرا الومنَّ (2)املرخص فيهاا فمنَّ (1)الءا فذكرنا الطِّفاجتمع إليه عصاب  منَّ
األشعري صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليةه وسةلم   ( 3)[مالك]مسعت أبا إّني  :خضنا فيه فقال

 ،ليشربن أناس من أميت اخلمر يسموهنا بغري امسها: "صلى اهلل عليه وسلم أنه قالالّنيب  حيدث عن
وجيعل منههم القهردة    ،األرض رؤوسهم املعازف واملغنيات خيسف اهلل هبم  (4)وتضرب على

  . (5)"واخلنازير

                                                 

  .بالكسر واملد الشراب املطبوخ من عصري العنب: الطالء( 1)
 (. 1/117)النهاي 

 ". فيه"هكذا   األصل، و  ط، وص، ( 2)

 ". أبا موسى"من ط، وص، ومصادر التخريج و  األصل  (1)
  .من ط، وص، والشعب ومصادر التخريج، و  األصل علي بالياء( 4)

 (. 18/221)السنن الكربى( 5)
: وقال احلةافظ  "ال يدرى من هو" :وقال ابن حزم ،"ال يعرف":   إسناده مالك بن أيب مرمي قال الذهيب

 . وذكره ابن حبان   الثقات ،"مقبول"
 كتةاب )ابن ماجه، و(1600ح)-باب   الداذي-األشرب  كتاب )واحلديث أخرجه أبو داود خمتصرا   

، والبخةاري   التةاريخ   (5/60)، وابن أيب شيب (5/142)، وأمحد(4828ح)-لعقوباتا باب– الفنت
( 5/15)، والبيهقي   الشةعب (1/201)، والطرباين   الكبري(15/168)، وابن حبان(1/184)الكبري

كلهم من طريق معاوي  بن صاحل عةن حةامت بةن    ( 56/494)ومن طريقه ابن عساكر   تاريخ دمشق
 . يب مرمي به مبثلهحريث عن مالك بن أ

وصّححه ابن حبان ولةه  ": وقد صّحح احلديث ابن حبان بإخراجه له   صحيحه، وقال احلافظ   الفتح
، و  غاي  (4828)، وصحيح ابن ماجه(1600ح)، وصّححه األلباين   صحيح أيب داود"شواهد كثرية

 (. 482ح)املرام له
 (. 18/51)فتح الباري
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وسةهل بةن    ،(3)وعبد اهلل بن ُبسر ،(2)وعمران بن حصني ،(1)وهلذا شواهد من حديث علي
  .صلى اهلل عليه وسلمالّنيب  رضي اهلل عنهم عن (6)وعائش  ،(5)وأنس بن مالك ،(4)سعد
حديث أيب موسى األشعري رواه أبو داود   سننه باختصار عن أمحد بن حنبل عن زيد بن : قلت

  . (7)احلباب عن معاوي  بن صاحل به
بن  أبو عمرو إمساعيل، ابنا أخربنا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف الفقيه اإلسفرائيإ هبا -140

 ( 9)أبةةو عاصةةمثنةةا ، (8)بةةن عبةةد اهللإبةةراهيم أبةةو مسةةلم ، ابنةةا السةةلميُنجيةةد 
 

                                                 

جةاء     ماباب –كتاب الفنت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ) اجلامعأخرج حديثه الترمذي   (1)
، واملعجةم  (604-1/601)، و  السنن الةواردة   الفةنت  (2218ح)-عالم  حلول املسخ واخلسف

 (. 1/151)األوسط
 مةا باب –كتاب كتاب الفنت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )أخرج حديثه الترمذي   اجلامع (2)

، و  مسةند  (1/789)، و  السنن الواردة   الفةنت (2212ح)-  عالم  حلول املسخ واخلسفجاء 
 (.  1/116)الروياين

 (.  2/124)أخرج حديثه الطرباين   مسند الشاميني (1)

، و  املعجةم  (2/285)، و  مسند الروياين(167ص)كما   املنتخبأخرج حديثه عبد بن محيد ( 4)
 (.  6/158)الكبري

شةعب  والبيهقي ، (1/297)، و  مسند الشاميني(2/10)أخرج حديثه الطرباين   املعجم األوسط (5)
 (. 4/177)اإلميان

 (. 1/426)، والطرباين   مسند الشاميني(0/177)، وأبو يعلى(2/177)أخرجه ابن راهويه( 6)

ديث أيب مالةك  وفيه عنده من ح (1600ح)-باب   الداذي-األشرب  كتاب )أخرجه أبو داود  ( 7)
 . وليس أيب موسى

 (. 16/146)هو الكجي، انظر السري (0)
 (. 16/410)هو النبيل، انظر هتذيب الكمال (9)
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عن عبد اهلل بةن  ( 3)عن عمرو بن الوليد( 2)عن يزيد بن أيب حبيب( 1)عن عبد احلميد بن جعفر
مث " أ مقعده من الناروََّبَتَيمن كذب علي متعمدا فْل: "عمرو قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

  . (5)"(4)اءَرْيَبوالُغ ،الُكْوَبةو ،ْيِسروامَل ،إن اهلل ورسوله حرما اخلمر": قال

                                                 

 . عبد احلميد بن جعفر بن عبد اهلل بن احلكم بن رافع أبو حفص األنصاري (1)
، وقةال أبةو   "ثق  غمزه الثوري للقدر": وابن معني، وأمحد، والذهيب وقال ،ابن سعد، وابن املديإوثقه 
، وقةال  "أرجو أنه ال بأس بةه " :، وقال ابن عدي"ليس به بأس": ، وقال النسائي"حمله الصدق": حامت

 (. 4خت،م،(.)هة151ت. )"صدوق رمي بالقدر، ورمبا َوِهم": احلافظ
، والعلةل ومعرفة    (99ص)، وسةؤاالت ابةن أيب شةيب    (488ص)م املةتمم طبقات ابن سعد القس

 (. 1/416)، والتقريب(1/614)، والكاشف(6/18)، واجلرح والتعديل(1/151)الرجال

 . ، واسم أبيه سويد، واختلف   والئهيزيد بن أيب حبيب أبو رجاء املصري (2)
 (. ع(.)هة120ت. )يرسل ثق  فقيه، وكان

 (. 2/172)التقريب

السهمي موىل عمرو بن العاص مصري، ويقال   امسه الوليد  -بفتحتني– عمرو بن الوليد بن َعَبدة (1)
 . بن عمرو

، وقةال عنةه     .."لغبرياءالوليد بن عبدة جمهول، واخلرب معلول   الكوب  وا: "قال الذهيب عنه   امليزان
، وذكره ابن حبان   الثقةات، وقةال   "وثق، وذكره يعقوب بن سفيان   ثقات املصريني: "الكاشف
 (. ق(.)هة181ت". )صدوق: "احلافظ
، (0/182)، وهتةذيب التهةذيب  (152، 2/98)، والكاشةف (7/111)، وامليةزان (5/104)الثقات

 (.  2/06)والتقريب

. قال أبو عبيدة هي السُُّكْرَك  وهو شراب يعمل من الذرة، والسُُّكْرك  باحلبشي  وهو شراهبم: الغبرياء (4)
نوع من اخلمر يتخذ من الذرة قال اجلوهري هي مخر احلبش وهي لفظ  حبشةي  وقةد   : وقال ابن األثري
  .عُقْرُقعربت فقيل السُّ

 (. 2/101)، والنهاي (4/270)غريب احلديث البن قتيب 
 (. 18/221)السنن الكربى( 5)

                                                                                                                                       = 
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  . (1)وقال غريه عن عبد احلميد عن يزيد عن عمرو بن الوليد بن عبدة
  . (2)زيد بن أيب حبيب بهروى أبو داود طرفا منه من طريق حممد بن إسحاق عن ي: قلت
 أبةو ثنا قاال وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي  ،أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي -149

ابن وهب أخربين ابن هليع  عن ، ابنا حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم، ابنا حممد بن يعقوبالعّباس 
بن َعمرو عن عبةد   عن موىل لعبد اهلل ( 4)أو هبرية العجالين (3)عبد اهلل بن هبرية عن أيب هريرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إسناده حسن؛ وأما عمرو بن الوليد بن عبدة ويقال الوليد بن عبدة وهو وإن كان خمتلفا  فيه كمةا مةّر،   
ولعل الصواب فيه أن يكون صدوقا  كما قال احلافظ؛ ألن يعقوب الفسوي ذكره   ثقةات املصةريني،   

 . وكذلك ذكره ابن حبان   ثقاته
، (1605ح)-النهي عةن املسةكر   باب–األشرب  كتاب )فقد أخرجه أبو داود خمتصرا واحلديث حسن 

، والطحاوي (6/425)، والبزار(2/519)، ويعقوب الفسوي   املعرف  والتاريخ(171، 2/150)وأمحد
كلهم من طريق يزيد بن أيب حبيةب  ( 1/240)، وابن عبد الرب   التمهيد(4/217)  شرح معاين اآلثار

 .الوليد بن عبدة عن عبد اهلل بن عمرو به مبثله عن عمرو بن
 . و  صحيح أيب داود( 1780ح)واحلديث صّححه األلباين كما   الصحيح 

 (. 1/240)، وابن عبد الرب   التمهيد(2/171)هذه الرواي  عند أمحد( 1)

ا  أخرجه ، ومن طريق ابن إسحاق أيض(1605ح)-النهي عن املسكر باب–األشرب  كتاب )أبو داود( 2)
 (. 4/217)، والطحاوي   شرح معاين اآلثار(6/425)البزار   مسنده

و  ص، ضبب على هريرة وذكر   احلاشي  أنه   مسند ابن وهب عن أيب هبرية العجالين واهلل ( 1)
 . أعلم

أشار إىل ذلك حمقةق السةنن   كما –، ووقع   بعض النسخ من السنن الكالعي أبو هبرية الكالعي (4)
 . -الكربى

 . "جمهول": قال احلافظ
 (. 524ص)، وتعجيل املنفع (557ص)اإلكمال للحسيإ
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رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خرج إليهم ذات يوم وهم   املسجد أّن  اهلل بن َعمرو بن العاص
  .(2)"الطبل الُكْوَبةو( 1)والقنِّني الُكْوَبةوْيِسر اخلمر وامَلعليَّ إن ريب حرم : "فقال
ابن وهب أخربين الليث بن سعد وابن هليع  عن يزيد بن أيب حبيب عن َعمرو بن ثنا قال و -158

رسول أّن  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمراي  الوليد بن عبدة عن قيس بن سعد وكان صاحب 
  . (1)"اء وكل مسكر حرامَرْيَبوالُغ" :قال ذلك قالاهلل صلى اهلل عليه وسلم 

                                                 

  .هو بالكسر والتشديد لعب  للروم يقامرون هبا، وقيل هو الطنبور باحلبشي  والتَّْقِنني الضرب هبا: الِقنِّني (1)
 (. 4/116)النهاي 

 (. 18/222)الكربىالسنن ( 2)
 :   إسناده ضعيف؛ فيه علل

 . فيه ابن هليع  وهو متكلم فيه ومدلس شديد التدليس وقد عنعن
 . وفيه أبو هبرية الكالعي وهو جمهول

 . وفيه جهال  الواسط  بني أيب هبرية وبني ابن عمرو
 بن عمرو به مباشةرة  من طريقه عن عبد اهلل بن هبرية عن أيب هبرية عن عبد اهلل( 2/172)وأخرجه أمحد
 . من غري واسط 

 . و  إسناده العلتان املتقدمتان، ومها التدليس واجلهال 
بن عبد الةرمحن   إبراهيممن طريقني أخريني عن فرج بن فضال  عن ( 167و2/165)وأخرجه أمحد أيضا 

 . بن رافع عن أبيه عن عبد اهلل بن عمرو به بنحوه 
بن عبد الرمحن بن رافع جمهول، وأبوه قاضي  إبراهيموهو ضعيف، وفرج بن فضال  ضعيف؛ فيه وإسناده 

 . أفريقي  ضعيف أيضا 
 . -سيأيت خترجيه بعده مباشرة–ولكن له شاهد قوي  من حديث قيس بن سعد من طرق عدة عنه 

 (.  19ص)، وتعجيل املنفع (2/114)،(1/446)التقريب

 (. 18/222)السنن الكربى( 1)
 . إسناده صحيح

 . عليه مسندا    غري السنن للبيهقي ومل أقف
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 . قال عمرو بن الوليد وبلغإ عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص مثله ومل يذكر الليث القنِّني
، عبد اهلل بن حممد بن أيب الدنياثنا ، احلسني بن صفوان، ابنا أخربنا أبو احلسني بن بشران -151

عةن  ( 2)رْحعن عبيد اهلل بن َز( 1) بن أيوبحيىي بن إسحاق الساَلِحيإ عن حيىيثنا ، أيبحدثإ 
ي إن ربِّ: "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالأّن  عن قيس بن سعد بن عبادة( 3)بكر بن سوادة

  . (4)"الُكْوَبةني ونِّوالِقْيِسر م علّي اخلمر وامَلحرَّ
 . "ودني الُعنِّالِق" :قال أبو زكريا

                                                 

 (.. 215ح)تقدم   رمبا أخطأ ، وهو صدوق (19/17)هو الغافقي املصري، انظر هتذيب الكمال (1)

 . الضْمري موالهم اإلفريقي -بفتح الزاي، وسكون املهمل – عبيد اهلل بن َزْحر (2)
د ووثقه أيضا  فيما رواه عنه أبو داود، وضعفه الدارقطإ، وابن معني   رواي  الدوري وقال   ضعفه أمح

يكتب حديثه ولةيس  ": ، وقال العجلي"منكر احلديث": ، وقال ابن املديإ"ليس بشيء": رواي  الدارمي
منكةر  ": ابن حبان، وقال "ال بأس به صدوق": ، وقال أبو زرع "لني احلديث": ، وقال أبو حامت"بالقوي

 (. 4بخ،.)"صدوق خيطئ": ، وقال احلافظ"احلديث جّدا  يروي املوضوعات عن األثبات
، (2/117)، وعلةل الةدارقطإ  (2/62)، واتةروحني (4/124)، والكامل(5/115)اجلرح والتعديل
 (. 1/491)، والتقريب(10-19/16)وهتذيب الكمال

 . امي املصريبكر بن سوادة بن ُثمام  أبو مثام  اجُلذ (1)
 (. 4خت،م،(.)تو  سن  بضع وعشرين ومائ . )ثق  فقيه
 (. 1/111)التقريب

 (. 18/222)السنن الكربى( 4)
 . إسناده ضعيف؛ فيه عبد اهلل بن زحر وهو خمتلف فيه كما مّر، ولكن أكثر األئم  على تضعيفه

كلةهم مةن   ( 10/152)، والطرباين   الكبري(5/90)، وابن أيب شيب (1/422)أخرجه أمحد واحلديث
 . طريق حيىي بن أيوب عن عبيد اهلل بن زحر به مبثله

 . ولكن يرتقي إىل درج  احلسن لغريه مبتابعاته وشواهده كما تقدم
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، أمحد بن جندةثنا ، بن الفضل النضرويالعّباس  أبو منصور، ابنا أخربنا أبو نصر بن قتادة -152
 عةن ابةن  ( 1)عن عبد الكرمي اجلزري عن أيب هاشم الكو  أبو عوان ثنا ، سعيد بن منصورثنا 

  .(1)"حرام( 2)مارواملز ،حرام الُكْوَب و ،واملعازف حرام ،ف حرامالدُّ": قالعّباس 

                                                 

 . بصري سعد أبو هاشم السنجاري جزريلعله  (1)
 . وثقه ابن معني والعجلي وابن شاهني، وذكره ابن حبان   الثقات

 (. 96ص)، وتاريخ أمساء الثقات(4/296)، والثقات(1/192)، ومعرف  الثقات(4/09)اجلرح والتعديل

، واملزمار هو اآلل  ى   القصبنََّغ انا َرْموَز رياِموَز را ْمر َزُمْزر وَيِمْزَييقال َزَمر : واحد املزامري: امِلْزَمار (2)
 . اليت ُيَزمَّر هبا

 (. 4/127)، لسان العرب(2/114)النهاي 
 (. 18/222)السنن الكربى( 1)

اإلسناد رجاله ثقات غري أيب هاشم فإنه مل يتبني يل من هو هل هو السنجاري أو هو رجل جمهول آخةر،  
 . ّني مل أقف على ترمجتهقتادة فإنه سبق أيهقي أبو نصر بن وفيه أيضا  شيخ الب

 . واألثر مل أقف عليه مسندا    غري السنن الكربى للبيهقي
وهذا إسناد صحيح إن كان أبو هاشم الكو  هةو أبةو هاشةم    ": قال األلباين عن طريق البيهقي هذا

 كةو   أنه ذكر من أر مل لكن عنه روى هأّن وذكروا ،الكرمي كعبد جزري هفإّنسعدا ، السنجاري املسمى 
 ". أعلم واهلل دمشق سكن هأّن حبان ابن ثقات و 

 ". أبو هاشم جمهول: قلت": ولكن قال الذهيب
 (. 92ص)، وحترمي آالت الطرب(0/4215)املهذب
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عبد اهلل بن ثنا ، (1)هشام بن عليثنا ، أمحد بن عبيد، ابنا أخربنا علي بن أمحد بن عبدان -151
 ( 3)عبد العزيزثنا ، (2)رجاء

عةن أيب  ( 4)علي بن عبد العزيةز ثنا ، أبو احلسن الكازري، ابنا ح وابنا أبو عبد الرمحن السلمي
عن (  )بن أيب هالل عن عبد العزيز بن عبد اهلل بن أيب سلم  عن هالل( 6)أبو النضرثنا ، (5)عبيد

    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چ عطاء بن يسار عن عبد اهلل بن عمرو قال   هذه اآلي    القةرآن 

هةةي   ": قةةال (0)چٺ پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

                                                 

 . سكن البصرة هشام بن علي بن هشام أبو علي السريا  (1)
 ". ثق : "، وقال الدارقطإ"مستقيم احلديث: "انقال ابن حب

 (. 150ص)، وسؤاالت احلاكم(9/214)الثقات

 . بصري -بضم الغني املعجم ، والتخفيف– عبد اهلل بن رجاء بن عمر الُغداين (2)
اجتمع أهل البصةرة  : "، وقال ابن املديإ"صدوق: "وثقه أبو حامت والذهيب كما   امليزان، وقال   املغإ

كثري الغلةط   صدوق: "بو حفص الفالسأوقال ، "على عدال  رجلني أيب عمر احلوضي وعبد اهلل بن رجاء
". صةدوق يهةم قلةيال   : "، وذكره ابن حبان   الثقةات، وقةال احلةافظ   "والتصحيف ليس حبج 

 (. خ،خد،س،ق(.)هة228ت)
 (. 1/192)، والتقريب(1/110)، واملغإ(4/90)ان، وامليز(0/141)الثقات

 (. 18/144)هو ابن أيب سلم  املاجشون، انظر هتذيب الكمال (1)

 (. 21/156)هو البغوي، انظر هتذيب الكمال (4)
 (. 11/140)القاسم بن سالم، انظر السري (5)

 (.  21/155)، انظر هتذيب الكمالهاشم بن القاسم بن مسلمهو  (6)

 . ن علي بن أسام  العامري املدين وقد ينسب إىل جدههالل ب (7)
 (. ع(.)تو  بضع عشرة ومائ . )ثق 

  (.2/129)التقريب
 (. 98)سورة املائدة اآلي ( 0)
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 ،َراِهة َزوامَل ،اِتاَرمَّزَّوال ،(1)َنْفوالزَّالّلعب  بطل بهذهب به الباطل وُيلُي اهلل أنزل احلق إّن  التوراة
  . (2)"اِتاَرنَّوالِك

ه مَلن شرهبا ِتزَِّعه َويِنِمن طعمها أقسم بَيفم ،واخلمر ،عروالّش ،والتصاوير"زاد ابن رجاء   روايته 
 (1)[ريةِظة َح]ومن تركها بعدما حرمتها سقيته إياها مةن   ،ه يوم القيام بعدما حرمتها ألعطشّن

 (. 5)"(4)سْدالُق

                                                 

  .ركل بالرجلالدفع الشديد والوالرقص وأصله الّلعب : الزَّْفن (1)
 (. 2/185)، والنهاي (2/112)الفائف   غريب احلديث

 . وسيأيت شرح هذه الكلمات قريبا( 2)

  ". حظرية"من ط، وص، ومصادر التخريج، و  األصل ( 1)

ي إليه الغةنم  ِوْأحاط عليه لَتملوضع الذى ُياأراد حبظرية القدس اجلن ، وهى   األصل : َحِظرَية القدس (4)
  .واإلبل
 (. 1/484)النهاي 

 (. 18/18/222)السنن الكربى( 5)
 . إسناده صحيح

، (4/1196)خمتصرا ، وابن أيب حامت   تفسةريه ( 4/276)واحلديث أخرجه أبو عبيد   غريب احلديث
عن كلهم من طريق عبد العزيز بن أيب سلم  ( 519-2/510)واخلطيب   موضح أوهام اجلمع والتفريق

 . هالل بن أيب هالل به مبثله
 . وهذا إسناد صحيح: قال ابن كثري بعد ما ذكر احلديث من طريق ابن أيب حامت

ورجالةه   چۈ  ۈ   ٴۇچرواه الطرباين   آخر حديث صحيح   قوله تعاىل ": وقال اهليثمي
 . "رجال الصحيح
 (. 7/19)، وجممع الزوائد(2/67)تفسري ابن كثري



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 545 

فيقال أهنا : وأما الِكنَّارات، ود الذي يضرب بهواحدها ِمْزَهر وهو الُع: قوله امَلَزاِهر": قال أبو عبيد
يعإ املذكورة   خرب آخر مرفوع فإن حممد بةن   الُكْوَب وأما ، ويقال بل الدفوف ،أيضا العيدان

 . (1)"وقال غريه الطبل ،النرد   كالم أهل اليمن الُكْوَب أّن  كثري أخربين
إن ": ورواه زيد بن احلباب عن أيب مودود املدين عن عطاء بن يسار عن كعب قةال : قال الشيخ

 ،واملةزامري  ،وجل على موسى إنا أنزلنا احلق لنبطل به الباطل ونبطل به اللعبفيما أنزل اهلل عز 
سةقيته مةن حيةاض    إاّل  ي ال يتركها عبد خشي   مإفأقسم رّب ،واخلمر ،عروالّش ،والكَِّنارات

 . "القدس
؟ اتارنَّة ما الِك: فقلت ،قال الدفوف املربع  ؟سألت أبا مودود ما املزامري": قال زيد بن احلباب

 . "الطنابري: قال
أبةو بكةر   ثنا ، (2)بن حممد بن حيىيإبراهيم أبو إسحاق ثنا ، أخربناه أبو عبد اهلل احلافظ -154

 ، (5)ْنَجةُروذ إمةالء جبَ ( 4)م بةن ُأَصةْيل العجلةي   َثْعأبو أمحةد َشة  ثنا ، (3)حممد بن إسحاق
 

                                                 

 (. 270-4/277)يب عبيدغريب احلديث أل( 1)

 . النيسابوري املزكيبن عبد اهلل سختويه  بن حممد بن حيىي بن إبراهيمأبو إسحاق  (2)
 (. هة162ت... )كان ثق  ثبتا مكثرا: قال اخلطيب
 (. 164-16/161)، والسري(6/160)تاريخ بغداد

 (. 164-16/161)، والسري(6/160)هو ابن خزمي  اإلمام احلافظ، انظر تاريخ بغداد( 1)
بكسر الباء املنقوط  بنقط ، وسكون اليةاء املنقوطة    – أبو أمحد َشْعَثم بن ُأصيل العجلي الِبْيَوْردي( 4)

حتتها، وفتح الواو، وسكون الراء، وكسر الدال املهملتني، هذه الّنسب  إىل أبيورد، وهي بلدة بنقتطني من 
 . -..من بالد خراسان، والنسب  الصحيح  إليه أبيوردي

 (. تو  بعد األربعني ومائتني. )ذكره ابن حبان   الثقات
 (.  2/110)، واألنساب(5/62)، واإلكمال البن ماكوال(0/115)الثقات

  -نيسابور قرى من معجم  وذال الواو وسكون الراء وضم اجليمني بفتح-جنجروذ ( 5)
 (. 2/160)معجم البلدان



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 546 

    .(1)فذكره مع التفسري( 2)أبو مودود املدينثنا ، (1)زيد بن احلبابثنا 
ويكون منسوبا إليه مشههورا   ،له( 6)ويؤيت ،يغين فيتخذ الغناء صناعة يؤتى عليهالّرجل  باب

 . به معروفا أو املرأة
وذلك أنه من اللهو املكروه الذي ُيشبه  ؛ال جتوز شهادة واحد منهما": قال الشافعي رضي اهلل عنه

ومن رضي هذا لنفسه كةان   ،وءةفه وسقاط  املرفإن من صنع هذا كان منسوبا إىل السَّ ،الباطل
 . (5)"وإن مل يكن حمرما بّين التحرمي ،مستخفا

 ، (6)بكار بن قتيب  القاضيثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -155
 

                                                 

 (. 64ح)صدوق خيطئ   حديث الزهري تقدم  ( 1)

 . أبو مودود عبد العزيز بن أيب سليمان اهُلذيل املدين القاّص( 2)
 (. د،ت،س.)"مقبول": وثقه أمحد وابن معني، وقال احلافظ

، (5/104)، واجلرح والتعديل(4/166)، وتاريخ ابن معني رواي  الدوري(1/526)العلل ومعرف  الرجال
 (. 1/472)والتقريب

 (. 18/221)السنن الكربى( 1)
 . إسناده حسن

 . للبيهقيواألثر مل أقف عليه مسندا    غري السنن الكربى 

 ". يأيت"هكذا   األصل، و  ط، وص، ( 4)

 (. 6/289)األم( 5)

بكار بن قتيب  بن أسد بن عبيد اهلل بن بشري بن صاحب رسول صلى اهلل عليه وسلم أيب بكرة نفيةع  ( 6)
بفتح الباء املنقوط  بواحدة، وسكون الكاف، بعدها راء مهمل ، – بن احلارث أبو بكرة الثقفي البكراوي

  .البصري القاضي -..هذه الّنسب  إىل أيب بكرة الثقفي وهو من الصحاب  الذين نزلوا البصرة
كان عظيم .. ان من قضاة العدلوك.. قاضي القضاة مبصر.. القاضي الكبري احملدث العالم ": قال الذهيب

 (. هة278..".)احلرم  وافر اجلالل  من العلماء العاملني
                                                                                                                                       = 
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عن سعيد بن جبري عةن   يِنْهالدُّ عن عماٍر( 2)محيد اخلراطثنا ، (1)صفوان بن عيسى القاضيثنا 
  ( 4) عةةةةةن عبةةةةةد اهلل بةةةةةن مسةةةةةعود  ( 3)الصةةةةةهباء أيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ورفع اإلصر عةن قضةاة   (12/599)، والسري(1/274)، واألنساب(1/149)اإلكمال البن ماكوال
 (. 180-90ص)مصر

 . صفوان بن عيسى أبو حممد الزهري البصري القّسام( 1)
 (. هة وقيل قبلها بقليل وقيل بعدها288ت. )ثق 

 (. 4خت،م،(.)1/151)التقريب

بفتح اخلاء، وتشديد الةراء، و  آخرهةا الطةاء    – محيد بن زياد أبو صخر بن أيب املخارق اخلراط( 2)
: ، صاحب الَعَباء مدين سكن مصر، ويقال-اخلشب ويعمل منه األشياء املخروط  املهمل ، هو الذي خيرط

 . إهنما اثنا ن: محيد بن صخر أبو َمْودود اخلراط، وقيل
: ، وقال النسةائي "ضعيف: "، وقال أخرى"ال بأس به: "، وقال ابن معني مّرة"ليس به بأس: "قال أمحد

وسائر حديثه أرجو أن .. يث، وإّنما أنكر عليه حديثانعندي أّنه صاحل احلد: "، وقال ابن عدي"ضعيف"
". صدوق يهم: "، ووثقه العجلي، والدارقطإ، وذكره ابن حبان   الثقات، وقال احلافظ"يكون مستقيما

 (. بخ،م،د،ت،عس،ق(.)هة109ت)
، (2/269)، والكامةل (1/121)، ومعرفة  الثقةات  (95ص)تاريخ ابةن معةني رواية  الةدارمي    

-7/166)، وهتةذيب الكمةال  (2/148)، واألنسةاب (21ص)، وسؤاالت الربقاين(6/100)والثقات
 (. 1/288)، والتقريب(172

 . أبو الصهباء صهيب البكري البصري أو املدين (1)
: ظوثقه أبو زرع  والعجلي، وضةعفه النسةائي، وذكةره ابةن حبةان   الثقةات، وقةال احلةاف        

 (. م،ت،س".)مقبول"
، (181ص)، ومن تكّلةم فيةه  (4/101)، والثقات(4/444)، واجلرح والتعديل(2/418)معرف  الثقات

 (. 1/151)والتقريب

 ". عن ابن مسعود"هكذا   األصل، و  ط، وص، ( 4)
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هةو واهلل  ": قةال ( 1)چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ: قال
  .(2)"الغناء
، عبد اهلل بن حممد بن أيب الدنياثنا ، احلسني بن صفوان ، ابناأخربنا أبو احلسني بن بشران -156
ڦ  چعّبةاس   عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن ابن  جريرثنا ، زهري بن حربثنا 

   . (4)"هو الغناء وأشباهه": قال (1)چ ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ
                                                 

 (. 6)سورة لقمان اآلي ( 1)
 (. 18/221)السنن الكربى( 2)

لصواب فيه أن يكون ثق  ال كما قال احلةافظ؛ ألن أبةا زرعة     ، وأما أبو الصهباء فلعل احسنإسناده 
 . والعجلي وثقاه وذكره ابن حبان   ثقاته واحتّج به اإلمام مسلم   صحيحه

 . صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: ولكن صّحح احلاكم احلديث هبذا الطريق فقال
قلت محيةد  ": وقال   املهذب، "صحيح، محيد اخلراط هو ابن زياد صاحل احلديث": وقال الذهيب بعده

 . "ليس بعمدة
قال  {ومن الّناس من يشتري هلو احلديث}حديث ابن مسعود   قوله تعاىل": وذكر احلافظ احلديث فقال

ومن الّناس من يشتري هلةو  }هو واهلل الغناء ابن أيب شيب  بإسناد صحيح أّن عبد اهلل سئل عن قوله تعاىل 
  ."له غريه وأخرجه احلاكم وصّححه البيهقيقال الغناء والذي ال إ {احلديث
 (.  4/288)، والتلخيص احلبري(0/4216)املهذب

، والطةربي    (48ص)، وابةن أيب الةدنيا   ذم املالهةي   (4/160)واألثر أخرجه ابةن أيب شةيب    
كلهم من طريق محيد بن صخر عن عمار الدهإ عن سةعيد بةن   ( 2/445)، واحلاكم(21/61)تفسريه

 . الصهباء عن ابن مسعود به مبثله جبري عن أيب

  (.6)سورة لقمان اآلي ( 1)

 (. 18/221)السنن الكربى( 4)
منه بعد االختالط  -وهو ابن عبد احلميد–  إسناده عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط ومساع جرير 

 . كما نص على ذلك اإلمام أمحد وابن معني وغريمها
 (. 124-119ص)الكواكب النريات
                                                                                                                                       = 
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 .    (1)النخعيإبراهيم و ،(2)وعكرم  ،(1)ورويناه عن جماهد
ثنا ، أيب الدنياابن ثنا ، احلسني بن صفوان، ابنا أخربنا علي بن حممد بن عبد اهلل بن بشران -157

عّبةاس   عن عكرم  عن ابن(  )عن أبيه( 6)عن سفيان( 5)حيىي بن سعيدثنا ، (4)عبيد اهلل بن عمر
  .(9)"ي لناي لنا تغنِِّدُمأْس هو الغناء باحِلْمَيري ": قال (0)چ ۀ  ۀچ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.146)صحيح تقدم خترجيه   رقم واألثر

مةن طةرق     الطةربي  ، و(42ص)، وابن أيب الدنيا   ذم املالهي(4/160)أخرجه ابن أيب شيب  ( 1)
 . (21/62)تفسريه

، والطربي من طرق   (41-48ص)، وابن أيب الدنيا   ذم املالهي(4/160)أخرجه ابن أيب شيب  ( 2)
 (. 21/62)تفسريه

 (. 41ص)الدنيا   ذم املالهيأخرجه ابن أيب ( 1)

 (. 11/111)هو أبو سعيد القواريري، انظر هتذيب الكمال( 4)
أبو سعيد  -بفتح الفاء، وتشديد الراء املضموم ، وسكون الواو مث معجم –حيىي بن سعيد بن فرُّوخ ( 5)

 . التميمي القطان البصري
 (. ع(.)هة190ت. )ثق  متقن حافظ إمام قدوة

 (.  2/155)التقريب

 . هو الثوري( 6)
 . سعيد بن مسروق الثوري الكو  والد سفيان( 7)

 (. ع.)أو بعدها( هة126.)ثق 
 (. 1/297)التقريب

 (. 61)سورة النجم اآلي ( 0)

 (. 18/221)السنن الكربى( 9)
 . إسناده صحيح

                                                                                                                                       = 
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عن سعيد بةن كعةب   ( 1)حممد بن طلح ، ابنا علي بن اجلعدثنا ، وبه إىل ابن أيب الدنيا -150
ناء ينبت النفاق   القلب الِغ": ن بن يزيد عن ابن مسعود قالعن حممد بن عبد الرمح( 2)املرادي

 . (1)"كر ينبت اإلميان   القلب كما ينبت املاء الزرعوالذِّ ،كما ينبت املاء الزرع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والبزار   كمةا    (41-42ص)، وابن أيب الدنيا   ذم املالهي(6/121)يب شيب  واألثر أخرجه ابن أ
كلهم من طريق عكرم  عن ابن عّبةاس  ( 27/02)، والطربي من طرق   تفسريه(1/72)كشف األستار

 . به مبثله
 . "رواه البزار ورجاله رجال الصحيح": قال اهليثمي

 (. 7/116)جممع الزوائد

 . ن مصّرف اليمامي الكو حممد بن طلح  ب( 1)
صدوق له أوهام، وأنكروا مساعةه  : "، وقال احلافظ"صدوق مشهور حمتج به   الصحيحني": قال الذهيب

 (. خ،م،د،ت،عس،ق(.)تو  بضع وستني مائ ". )من أبيه لصغره
 (. 2/101)، والتقريب(6/194)امليزان

 . بن كعب املرادي سعيد( 2)
 . ذكره ابن أيب حامت   اجلرح والتعديل ومل يذكر فيه شيئا، وذكره ابن حبان   الثقات

 (. 0/262)، والثقات(4/75)، واجلرح والتعديل(1/518)التاريخ الكبري
 (. 18/221)السنن الكربى( 1)

 الرمحن بن يزيد وبني ابن مسعود فإنه مل يدركه روايته عةن  إسناده ضعيف؛ لالنقطاع بني حممد بن عبد 
فكيف عن ابةن   -كما ذكر ذلك املزي   التهذيب وأبو زرع  العراقي   حتف  التحصيل-عائش  مرسل  

 هة، 12هة على الصحيح، وابن مسعود تو  سن  57مسعود ألن عائش  توفيت سن  
 . على ذكر ابن حبان له   الثقاتإاّل  فو  إسناده أيضا  سعيد بن كعب املرادي مل أق

 (. 201ص)، وحتف  التحصيل(25/640)هتذيب الكمال
من طريق علي بن اجلعد عن حممد بن طلح  عن سعيد ( 41ص)واألثر أخرجه ابن أيب الدنيا   ذم املالهي

 . بن كعب عن حممد بن عبد الرمحن بن يزيد به مبثله
كالمها من طريق غندر ( 4/270)، والبيهقي   الشعب(2/629)ةوأخرجه املروزي   تعظيم قدر الصال

 . عن ابن مسعود به بنحوه  خمتصرا  إبراهيمعن شعب  عن احلكم عن محاد عن 
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سالم بن ثنا ، (2)حرمى بن عمارةا ثن، (1)عصم  بن الفضل، حدثإ وبه إىل ابن أيب الدنيا -159
صةلى اهلل عليةه    قال رسةول اهلل  : عن أيب وائل عن عبد اهلل بن مسعود قال شيخثنا ، مسكني
  . (1)"لْقناء ينبت النفا  يف القلب كما ينبت املاء الَبالِغ: "وسلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النخعي وابن مسعود فإنه مل يدركه، ولكن مجعا  من األئمة  صةححوا    إبراهيموإسناده أيضا  منقطع بني 
 . عن ابن مسعود كما نص على ذلك العالئي مراسيله،  بل إّن البيهقي خص ذلك مبراسيله

 (. 19ص)، وحتف  التحصيل(141ص)جامع التحصيل
واألثر روي موقوفا  ومرفوعا  أّما املوقوف فهو الذي ذكرناه آنفا  وأما املرفوع فسيأيت ذكره بعد هذا األثر 

 . مباشرة
ده االنقطاع الذي بيناه، ولكن مع والراجح أنه ال يصّح مرفوعا ، وأما املوقوف على ابن مسعود ففي أساني

ذلك صّحح بعض أهل العلم الرواي  املوقوف  على ابن مسعود، ولعل ذلك راجع إىل أّن مجعا  من األئمة   
 . عن ابن مسعود كما تقدم إبراهيم النخعيصححوا مراسيل 

.. دنيا مرفوعةا  وقد رواه ابن أيب الة .. وهو صحيح عن ابن مسعود": قال ابن القيم عن الرواي  املوقوف 
 . "واملوقوف أصح
رواه البيهقي من رواي  ابن مسعود بإسناد ضعيف قال ابن طاهر وغريه وأصح األسانيد ": وقال ابن امللقن

  ."  ذلك وقفه على ابن مسعود
 (. 2/448)، وخالص  البدر املنري(240-1/247)إغاث  اللهفان

 . نزيل بغداد عصم  بن الفضل أبو الفضل النمريي النيسابوري( 1)
 (. س،ق(.)هة258ت. )ثق 

 (. 2/25)التقريب

 . بن عمارة بن أيب حفص  أبو روح العتكي البصري -بلفظ النسب–حرمي  (2)
 (.  خ،م،د،س،ق(.)هة281ت". )صدوق يهم: "ال احلافظ، ق"ثق : "قال الذهيب   الكاشف

 (. 1/161)، والتقريب(1/110)الكاشف

 (. 18/221)السنن الكربى( 1)
 . إسناده ضعيف؛ فيه جمهول مل يسم وهو الشيخ الذي روى عنه سالم بن مسكني
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عن سالم بن مسةكني  إبراهيم وما قبله رواه أبو داود   سننه عن مسلم بن هذا احلديث : قلت
  .(1)"ناء ينبت النفا  يف القلبالِغ"فذكره بإسناده مقتصرا منه على قوله 

عةن عبةد العزيةز    ( 3)بشر بن السريثنا ، (2)أبو خيثم ثنا ، ابن أيب الدنياثنا قال وبه  -168
لةو  : ي فقالمّر ابن عمر رضي اهلل عنه جباري  صغرية تغّن" :املاجشون عن عبد اهلل بن دينار قال

  .(4)"ترك الشيطان أحدا  ترك هذه
 بن عبةد  حممد بن عبد اهلل، ابنا األصمالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق -161
أم علقمة  مةوالة   أّن  هحّدث (5)بكري بن األشجأّن  بن وهب عن عمرو بن احلارث، ابنا احلكم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نيا   ذم ، وابن أيب الةد (4927ح)-باب كراه  الغناء والزمر–كتاب األدب )واحلديث أخرجه أبو داود
 . كالمها من طريق سالم بن مسكني عن شيخ عن أيب وائل به بنحوه ( 45-41ص)املالهي

 . "وقد روي هذا مسندا  بإسناد غري قوي": قال البيهقي
رواه أبو داود والبيهقي من حديث ابةن مسةعود   ": وقد تقدم قول ابن القيم وابن امللقن، وقال احلافظ

 . "مرفوعا  وفيه شيخ مل يسم

 (. 4927ح)-باب كراه  الغناء والزمر–كتاب األدب )سنن أيب داود( 1)

 (. 4/121)زهري بن حرب، انظر هتذيب الكمال( 2)

 . بصري سكن مك  -مسي باألفوه ألّنه كان يتكلم باملواعظ– بشر بن السري أبو عمرو اأَلْفَوه( 1)
 (.  ع(.)هة195ت. )ن، طعن فيه برأي َجْهم، مث اعتذر وتابثق  متق
 (. 160ص)، وطبقات احلفاظ(1/95)، ونزه  األلباب(1/180)التقريب

 (. 18/221)السنن الكربى( 4)
 . إسناده صحيح

، ومن طريقةه  (40ص)، وابن أيب الدنيا   ذم املالهي(274ص)واألثر أخرجه البخاري   األدب املفرد
كالمها من طريق عبد العزيز بن أيب سلم  املاجشون عن عبد اهلل بن دينةار  ( 4/279)لشعبالبيهقي   ا

 . به مبثله

 . نزيل مصر بكري بن عبد اهلل بن األشج أبو عبد اهلل أو أبو يوسف موىل بإ خمزوم املدين( 5)
 (. ع.)عدهاب: وقيل( هة128ت. )ثق 
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فقيل لعائش  رضي  ذلك َنفَأِلْم (2)نْضِفبنات أخي عائش  رضي اهلل عنها ُخأّن  أخربته( 1)عائش 
 ،ي فأتاهمإىل فالن املغّنقالت فأرسل  ،بلى :قالت ؟لهيهّنمن ُيهلّن  اهلل عنها يا أم املؤمنني أال ندعو

وكان ذا شةعٍر كةثرٍي    ،ى وحيرك رأسه طربافمرت به عائش  رضي اهلل عنها   البيت فرأته يتغّن
  . (1)"فأخرجوه ،شيطان أخرجوه أخرجوه فَُّّأ ":فقالت عائش  رضي اهلل عنها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/116)التقريب

 (. 118ح)مقبول : هي مرجان  تقدم أنه وثقها العجلي وذكرها ابن حبان   ثقاته، وقال احلافظ (1)
 . يقال َخَفَض اجلاري  خْيِفُضها خْفضا  وهو كاخلتان للغالم( 2)

 . ، مادة خفض(7/146)لسان العرب

 (. 18/221)السنن الكربى( 1)
وثقها العجلي وذكرها ابن حبان   ثقاته، سناد رجاله ثقات غري أم علقم  وهي مرجان  موالة عائش ، اإل

 . "مقبول ": وقال احلافظ
من طريقه عن ابن وهب عن عمرو بن احلارث عةن  ( 427ص)واألثر أخرجه البخاري   األدب املفرد

 . بكري به بنحوه  خمتصرا 
 .. خرج البيهقي بإسناد صحيح عن عائش  فذكرهو: واألثر صّححه ابن رجب فقد قال

وثقها العجلي وابن حبةان وروى   ،...إسناده حمتمل للتحسني رجاله ثقات غري أم علقم ": وقال األلباين
 . "عنها ثقتان

 (. 111ص)، وحترمي آالت الطرب(55ص)نزه  األمساع   مسأل  السماع
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( 2)حيىي بن سليمثنا قاال وأبو خيثم   ،ُعبيد اهلل بن ُعمرثنا ، ياابن أيب الدنثنا قال  (1)وبه -162
وأكرهه  ،أهناك عنه": فقال ؟ناءعن الِغ( 3)عن عبيد اهلل بن عمر قال سأل إنسان القاسم بن حممد

  . (4)"ناءهما جيعل الِغمن الباطل   أّي انظر يا ابن أخي إذا مّيز اهلل احلق: أحرام هو؟ قال: قال
وإمنا يعرف أنه يطهرب   ،ى لذلك وال يأيت عليهوال يؤَت ،ال ينسب نفسه إىل الغناءالّرجل  باب

 . م فيهايف احلال فيترّن
 . (5)"وكذلك املرأة ،سقط هذا شهادتهمل ُي": قال الشافعي رضي اهلل عنه

حممد بن العّباس  أبوثنا قاال أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي  -161
 (  )بشةر بةن شةعيب بةن أيب محةزة     ثنةا  ، (6)حممد بةن خالةد احلمصةي   ثنا ، يعقوب

                                                 

أبو احلسني بن بشران انبا احلسني بن صفوان، ثنا ابن أي باإلسناد الذي تقدم قبل هذا اإلسناد وهو ( 1)
 ...أيب الدنيا

 (. 278ح)الطائفي املكي احلذاء، فيه كالم ولعل الصواب فيه أنه صدوق، تقدم  ( 2)

 (. 19/125)ابن أيب بكر الصديق، انظر هتذيب الكمال( 1)
 (. 18/224)السنن الكربى( 4)

 . إسناده حسن
( 49/105)ومن طريقه ابن عساكر   تاريخ دمشةق ( 40ص)دنيا   ذم املالهيواألثر أخرجه ابن أيب ال

 . عن عبيد اهلل بن عمر وابن أيب خيثم  عن حيىي بن سليم به مبثله

 (. 6/289)األم (5)

 . أبو احلسني الكالعي احلمصي -بوزن علّي–حممد بن خالد بن َخِلّي  (6)
 (. س.)صدوق
 (. 2/167)التقريب

 . بشر بن شعيب بن أيب محزة بن دينار أبو القاسم القرشي موالهم احلمصي (7)
تركناه حياًّ سن  اثةنيت  : قال البخاري تركناه فأخطأ ابن حّبان، وإّنما قال البخاري": ثق ، قال ابن حبان

 (. خ،ت،س(.)هة211ت. )"عشرة
 (. 1/180)التقريب
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بينا حنن مع عبد الرمحن بةن عةوف     "(: 2)السائب بن يزيد قال: قالعن الزهري ( 1)عن أبيه
قال لربةاح   مك  اعتزل عبد الرمحن بن عوف رضي اهلل عنه الطريق مث  (1)ّمُؤَنطريق احلج وحنن 

يهم أدركهم عمر بةن  فبينا رباح يغّن ،(5)َبْصالنَّ ُنِسْحوكان ُي ،غنِّنا يا أبا حسان( 4)بن املغترف
هبةذا   ما بأٌس :فقال عبد الرمحن رضي اهلل عنه ؟ما هذا :اخلطاب رضي اهلل عنه   خالفته فقال

 رار بةن اخلطةاب  ذا  فعليك بشعر ِضفإن كنَت آِخ :فقال عمر رضي اهلل عنه ،ر عّناهو ونقصِّنل
  . (6)"ب بن فهٍروضرار رجل من بإ حماِر

                                                 

 . شعيب بن أيب محزة أبو بشر األموي موالهم واسم أبيه دينار احلمصي (1)
 (. ع.)أو بعدها( هة172ت. )"من أثبت الّناس   الزهري": ثق  عابد، قال ابن معني

 (. 1/110)التقريب

السائب بن يزيد بن سعيد بن ُثمام  الكندي، وقيل غري ذلك، ويعرف بابن أخت النمر رضةي اهلل   (2)
 (. ع(.)هة91ت. )يب صغريعنه صحا
 (. 1/26)، واإلصاب (2/576)االستيعاب

 . أي نقصد مك  من اأَلمِّ بالفتح وهو القصد يقال َأمَّه يُؤمُّه َأّما  إذا قصده: َنُؤمُّ مك ( 1)
 . مادة أمم( 12/22)، ولسان العرب(1/69)النهاي 

شيبان بن حمارب بن فهر أبو حسان القرشي الفهةري،   رباح بن املغترف بن جحوان بن عمرو بن (4)
 . رضي اهلل عنه من مسلم  الفتح

 (. 2/451)، واإلصاب (2/407)اإلستيعاب

: هو الذي ُأْحِكم من النشيد وُأِقيم حلُنه ووْزُنه، يقال: ضْرٌب من أغاين العرب شبيه احُلداء، وقيل النصب: النِّْصُب( 5)
 . صبى النَّنََّغا إذا ًبْصالراكب َن َبصنََ

 . مادة نصب( 762-1/761)لسان العرب

 (. 18/224)السنن الكربى( 6)
 . إسناده حسن

عن عبيد اهلل بن حممد عن عمر بن عثمان التيمي عةن  ( 2/17)واألثر أخرجه ابن قتيب    غريب احلديث
 . عثمان بن نائل عن أبيه به بنحوه 

 . و  إسناده عثمان بن نائل وأبوه مل أعرفهما
                                                                                                                                       = 
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  . (1)ويبيد اهلرداء قاله أبو ُعوهو يشبه احُل ،ضرب من أغاين األعراب ُبْصوالنَّ: قال الشيخ
وأيب عبيةدة بةن    ،وعبد الرمحن بن عوف ،وروينا فيه قص  أخرى عن خوات بن جبري عن ُعمر

إذا كةان  حّتةى   فما زلةت أغنةيهم   :اجلراح رضي اهلل عنهم   كتاب احلج قال فيها خوات
  (.2)رْحالسَّ

عبد ثنا ، نصورأمحد بن مثنا ، إمساعيل بن الصفار، ابنا أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد -164
: قال( 3)معمر عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن عبد اهلل بن احلارث بن نوفل، ابنا الرزاق

   اتلةس رافعةا إحةدى رجليةه      رضةي اهلل عنةه جالسةا    ( 4)رأيت أسام  بن زيةد "
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن عبد اهلل بن حممد عن ابن اجلنيد عن حممد بن قدامة   ( 1/650)وأخرجه اخلطايب   غريب احلديث
 . املروزي عن النضر بن مشيل عن حممد بن عمرو عن حيىي بن عبد الرمحن عن أبيه به بنحوه 

 . "ولمقب": و  إسناده حممد بن قدام  بن إمساعيل السلمي مل يوثقه غري ابن حبان وقال احلافظ
 (. 2/218)، والتقريب(9/90)الثقات

، و  (2/10)مل أقف عليه   غريب احلديث للهروي، ولكنه ذكره ابن قتيب    غريب احلديث لةه ( 1)
 . مادة نصب( 1/762)لسان العرب

 (. 5/69)أخرجه البيهقي   سننه الكربى (2)

حممد اهلامشي املدين أمري البصرة له رؤي  عبد اهلل بن احلارث بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب أبو  (1)
 (. ع)(.هة04:)، وقيل(هة79ت.  )"أمجعوا على ثقته": وألبيه وجده صحب ، قال ابن عبد الرب

  (.1/107)التقريب
الكلةيب   أبا حممد ويقال أبو زيةد األمري أسام  بن زيد بن حارث  بن شراحيل بن عبد العزى بن زيد  (4)

 (. ع).(هة54ت)رضي اهلل عنه 
 (. 1/49)اإلصاب 
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  . (2)"َبْصى النَّه قال يتغّنُتْبقال حِس( 1)تهرَيِقعلى األخرى رافعا َع
حممد بن ثنا ، هو األصمالعّباس  أبوثنا قاال اهلل احلافظ وأبو بكر القاضي أخربنا أبو عبد و -165
مد بن عبد اهلل حمأّن  بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري أخربين عمر بن عبد العزيزثنا ، (1)خالد

بن نوفل أخربه أنه رأى أسام  بن زيد   مسجد الرسول صلى اهلل عليه وسلم مضطجعا  رافعةا  
  . (4)بْصى النَّإحدى رجليه على األخرى يتغّن

واحلديث كما قال القةوم  " :هكذا قاله يونس بن يزيد وغريه عن الزهري قال مسلم بن احلجاج
 . "غري معمر

                                                 

طعت رجله فكان يرفع املقطوعة   أصله أّن رجال ُق: عقرية الّرجل صوته إذا َغىن أو قرأ أو بكى، قيل (1)
 . رفع عقريته على الصحيح  ويصيح من شدة وجعها بأعلى صوته فقيل لكل رافع صوته

 (. 5/591)، ولسان العرب(1/17)النهاي 
 (. 18/224)ربىالسنن الك( 2)

 . إسناده صحيح
، والباغندي     مسند عمر بةن عبةد   (5/227)، وابن أيب شيب (11/5)واألثر أخرجه عبد الرزاق 

( 22/197)، وابن عبد الةرب   التمهيةد  (4/270)، والطحاوي   شرح معاين اآلثار(116ص)العزيز
هلل بن احلارث عن أسام  بن زيةد  كلهم من طريق ابن شهاب الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن عبد ا

 ". يتغىن النصب"وليس فيه عند الطحاوي . به مبثله
، كالمها من (57/240)وابن عساكر   تاريخ دمشق( 22/197)وأخرجه ابن عبد الرب أيضا    التمهيد

طريق أخرى عن حممد بن إسحاق حيّدث عن صاحل بن كيسان عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن أسام  بةن  
 . به مبثله زيد

 (.  161ح.)، تقدم أنه صدوق(4/127)هو احلمصي، انظر هتذيب الكمال ( 1)

 (. 18/225)السنن الكربى( 4)
 . إسناده حسن
 . تقدم خترجيه
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ه من ال يتهم أنه مسع أبا مسعود عقب  بن حّدث أنه( 1)وبه إىل الزهري قال أخربين سليمان -166
ه قال سليمان فةأخربين  زيد بن حسن أبو أّم جّدوهو  ،وكان قد شهد بدرا( 2)عمرو األنصاري

  .(1)يتغّنى النَّْصبريته ِقمن مسعه وهو على راحلته وهو أمري اجليش رافعا َع
أباه أخربه أنه مسع عبد اهلل أّن  (4) بن عتب وعن الزهري قال أخربين عبيد اهلل بن عبد اهلل -167

قط ممن رأيت وأدركةت   وال واهلل ما رأيت رجال ": قال عبد اهلل، ىريته يتغّنِقبن األرقم رافعا َع
  .(5)"شى هلل من عبد اهلل بن األرقمأراه قال كان أخ

                                                 

سليمان بن أرقم وهو ضعيف، فإنةه روى  : سليمان   هذه الطبق  اثنان ومل يتبني يل من هو أحدمها (1)
سليمان بن يسةار  : ؛ واآلخر(26/422)نه كما   هتذيب الكمالعنه الزهري وإن كان الزهري أكرب م

 .  فهذا ثق  وهو شيخ الزهري ومعروف بالرواي  عنه
تةو  قبةل   . )عقب  بن عمرو بن ثعلب  أبو مسعود األنصاري البدري رضي اهلل عنه صحايب جليةل ( 2)

 (. ع(.)األربعني للهجرة وقبل بعدها
 (. 4/524)، واإلصاب (1/1874)االستيعاب

 (. 18/225)السنن الكربى( 1)
 . إسناده ضعيف جلهال  الواسط  بني سليمان وبني من حّدثه عن أيب مسعود

 . واألثر مل أقف عليه مسندا    غري السنن الكربى للبيهقي

 . عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتب  بن مسعود أبو عبد اهلل اهلذيل املدين( 4)
 (. ع.)ذلك وقيل غري( هة94ت. )ثق  فقيه ثبت

 (. 1/496)التقريب
 (. 18/225)السنن الكربى( 5)

 . إسناده حسن، رجاله ثقات غري حممد بن خالد وهو صدوق
كالمها من طريةق  ( 14/182)، واملزي   هتذيب الكمال(22/197)وأخرجه ابن عبد الرب   التمهيد

 ". يتغىن"ه عند املزي أنه ليس فيإاّل  عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتب  بن مسعود به مبثله،
 . من طريقه عن عبيد اهلل بن عبد اهلل به( 1/60)وأخرج الشطر األخري منه البخاري   التاريخ األوسط
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، عبد الرزاقثنا ، أمحد بن منصورثنا ، إمساعيل الصفار، ابنا أخربنا أبو احلسني بن بشران -160
 :ل عبد اهلل بن الزبري وكان متكئاقا :قال( 1)معمر عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسانابنا 

مل أمسعه  رجل من املهاجرين وأّي :مث قال السا فاستوى ج ؟تغىن :قال فقال له رجل ،ى باللنََّغَت"
  .(2)"يتغّنى النَّْصب

حممد بن سليمان بةن  ثنا ، احلسني بن علي التميمي، ابنا أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي -169
 ، (5)أبةةةو داودثنةةةا ، (4)ن رجةةةاء السةةةلميحممةةةد بةةةثنةةةا ، (3)فةةةارس

 

                                                 

 . وهب بن كيسان أبو نعيم القرشي موالهم املدين املعّلم( 1)
 (. ع(.)127ت. )ثق 

 (.2/145)التقريب
 (. 18/225)السنن الكربى( 2)

 . إسناده صحيح
 ما أعلم رجال من املهاجرين"ومن طريقه خّرجه البيهقي هنا، ولفظه ( 11/5)خرجه عبد الرزاق واألثر أ

 ". قد مسته يترمنإاّل 

بفتح الدال املهمل ، وتشديد الالم ألةف،  –حممد بن سليمان بن فارس أبو أمحد النيسابوري الدالَّل  (1)
راوي  التاريخ الكةبري   -السلع  من كّل جنس هذه احلرف  ملن يتوسط بني الّناس   البياعات وينادي على

 . للبخاري
، وقةال  "فحاشا كان فإنه ،لسانهإاّل  أنكرنا ما":  فقال األخرم بنحممد بن يعقوب  اهلل عبد أبوسئل عنه 

كان ذا ثروة وجتارة واسع ، فذهبت فاشتغل بالدالل ، وكان قد أنفق على طلب العلةم أمةواال    ": الذهيب
 (. هة112ت. )"كثرية

 (. 21/448)، وتاريخ اإلسالم (2/259)األنساب للسمعاين
 .   هو امللقب شكر؛ لكن مل أقف على من ذكر امسه هكذا حممد بن رجاء السلمي (4)
 . أبو داود سليمان بن سيف بن حيىي بن درهم الطائي موالهم احلراين( 5)

 (. س(.)هة272ت. )ثق  حافظ
                                                                                                                                       = 
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ال أرى به بأسا ": فقال ؟عرعن الغناء بالشِّ (2)سألت عطاء: عن ابن جريج قال( 1)أبو عاصمثنا 
  .(1)"فحشا ما مل يكن 

     (. 5)وجيمع عليهما وتغنيان ،(4)[نْياملغنَي]يتخذ الغالم واجلارية الّرجل  باب
فيه سفها أّن  لَبوهو   اجلاري  أكثر من ِق ،به شهادتهترّد  فهذا سفه" :قال الشافعي رضي اهلل عنه

  . (6)"ث َاَيوِد
ثنا ، بن احلسنيإبراهيم ثنا ، عبد الرمحن بن احلسن القاضي، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -178
  (7)[عةةةةن]ورقةةةةاء عةةةةن بةةةةن أيب جنةةةةيح    نةةةةا ث، آدم

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/114)التقريب
 (. 161ح)د، تقدم  الضحاك بن خمل( 1)
 . ابن جريج روى عن عطاء ابن أيب رباح، وابن السائب، واخلراساين، فلم أدر من هو منهم( 2)

 (. 18/225)السنن الكربى( 1)
 .   إسناده أبو عبد الرمحن السلمي شيخ البيهقي خمتلف فيه كما مّر؛ وباقي رجاله ثقات

، كالمها مةن  (22/190)وابن عبد الرب   التمهيد ،(1/251)واألثر صحيح فقد أخرجه ابن أيب شيب  
 . طريق عبد اهلل بن إدريس عن ابن جريج به مبثله

 .. وال تضر عنعن  ابن جريج فقد صّرح بالتحديث كما عند ابن عبد الرب والبيهقي حيث قال سألت عطاء
 . وذكره "..داءوأخرجه الطربي من طريق ابن جريج قال سألت عطاء عن احل": وقال احلافظ   الفتح

 . مل أقف عليه   تفسريه وال   تارخيه

 ". املغيتني"من ط، وص، و  األصل (4)

 ". ويغنيان"و  ط ( 5)

 (. 6/289)األم( 6)

 ". من جماهد"من ط، وص، ومصادر التخريج و  األصل ( 7)
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املغةإ   (2)[اشتراؤه]هو ": قال( 1)چ ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄچ  قوله جماهد 
  .(1)"الباطل وإىل مثله من  واالستماع إليه ،واملغني  باملال الكثري

أمحد بةن  ثنا ، إمساعيل بن حممد الصفار، ابنا أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد -171
إن : "ه وسلمصلى اهلل عليالّنيب  قال: قال( 4)معمر عن زيد بن أسلمثنا ، عبد الرزاقثنا ، منصور

   . (6)"(5)[وثالدُي]اء َذوامِل ،من النفا  وإن امِلَذاء ،رية من اإلميانالَغ

                                                 

 (. 6)سورة لقمان اآلي ( 1)
 ". هو اشتراه"من ط، وص، و  األصل ( 2)

 (. 18/225)الكربىالسنن ( 1)
إسناده ضعيف، فيه عبد الرمحن بن احلسن القاضي وهو ضعيف وذهب الكثري على أنه مل يسةمع مةن   

 . بن ديزيل إبراهيم
 (. 1/411)، واللسان(4/272)، وامليزان(18/292)تاريخ بغداد

 (. 581ص)ومن طريق عبد الرمحن بن احلسن القاضي به   تفسري جماهد
من طريقني أحدمها صحيح وهو عن حممد بةن  ( 21/62)رجه الطربي   تفسريهوواألثر صحيح فقد أخ

عن ابن  -هو ابن ميمون املكي–، ثنا عيسى -هو النبيل–، ثنا أبو عاصم -هو ابن العّباس الباهلي–عمرو 
 . أيب جنيح عن جماهد مبثله

 . مبثلهعن احلارث، ثنا احلسن، ثنا روقاء عن ابن أيب جنيح به : والطريق الثاني  هو

 . زيد بن أسلم أبو عبد اهلل أو أبو أسام  العدوي القرشي موىل عمر املدين( 4)
 (. ع(.)هة116ت. )ثق  عامل وكان يرسل

 (.  1/266)، والتقريب(170ص)جامع التحصيل
 . بالتاء" الديوت"من ط، وص، ومصادر التخريج و  األصل ( 5)

 (. 18/225)السنن الكربى( 6)
 . ات غري أنه مرسل فإن زيد بن أسلم مل يدرك الّنيب صلى اهلل عليه وسلماإلسناد رجاله ثق

ومةن طريقةه أخرجةه البيهقةي هنةا   السةنن و        ( 18/489)وأخرجه عبد الرزاق   املنصف
 (. . 7/411)الشعب
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بيد القاسم بن سالم عن غري واحد عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم هكذا مرسال ورواه أبو ُع
الّرجال  بني يعإ أن جيمع  اء أخذ من املذيَذامِل" :عبيد قال أبو "(1)[الديوث]واملذاء "دون قوله 

  . (2)"ذي بعضهم بعضا ِمَذاًءِاَميهم ُيلَِّخمث ُي ،والنساء
علي بن عبد العزيز عن أيب ثنا ، أبو احلسن الكارزي، ابنا أخربناه أبو عبد الرمحن السلمي -172
  . (4)ه غري واحد عن داود بن قيس فذكرهحدثنا قال( 3)عبيد

الةّنيب   ورواه غريمها عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري عن: قال الشيخ
  (.5)صلى اهلل عليه وسلم موصوال

                                                 

 .بالتاء" الديوت"من ط، وص، ومصادر التخريج و  األصل ( 1)

 (. 2/264)غريب احلديث أليب عبيد( 2)

 . تقدم رجال هذا االسناد (1)
 (. 18/226)السنن الكربى( 4)

 . إسناده ضعيف؛ فيه مبهم مل يسم
 . وتقدم خترجيه

بن جةامع، ثنةا    إبراهيمأخربنا عبد الرمحن بن عمر الصفار، ابنا أمحد بن ( 1/121)مسند الشهاب( 5)
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسةار  علي بن عبد العزيز، ثنا حممد بن عبد اهلل الرقاشي، ثنا أبو مرحوم، ثنا 

قال فقال " الغرية من اإلميان واملراء من النفاق: "عن أيب سعيد اخلدري عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم قال
 . رجل من أهل الكوف  لزيد ما املراء؟ قال الذي ال يغار يا عراقي

احلال، وقال الةذهيب عةن   أبو مرحوم عبد الرحيم بن كردم بن أرطبان وهو جمهول ضعيف؛ فيه إسناده 
 . "مل يصّح": حديث أيب سعيد اخلدري

 (. 4/7)، واللسان(0/4219)املهذب
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حممد بن أمحةد  ابنا ، (1)أخربنا أبو القاسم عبد اخلالق بن علي بن عبد اخلالق النيسابوري -171
 ( 2)بن خنب أبو بكر

أبو إمساعيل حممد بةن  ثنا قاال ببغداد ( 3)بن أمحد القاضي ُمْكَرم ثنا، ح وابنا أبو عبد اهلل احلافظ
عن سليمان ( 5)أبو بكر بن أيب أويس، حدثإ (4)أيوب بن سليمان بن باللثنا ، إمساعيل الترمذي

 ( 6)ألعةةةةرجا[ ريسةةةةا]بةةةةن بةةةةالل عةةةةن عبةةةةد اهلل بةةةةن 
                                                 

 . أبو القاسم عبد اخلالق بن علي بن عبد اخلالق بن حممد بن إسحاق املؤذن النيسابوري( 1)
 (. هة485ت) "...مشهور ثق  كثري احلديث والرواي  مبارك اإلسناد سديد الطريق ": قال الصريفيإ

 (. 159ص)، واملنتخب من السياق(408-1/479)التدوين   أخبار قزوين
حممد بن أمحد بن خنب بن أمحد بن راجيان بن حامديان بن ماحك بن قرماي أبو بكر البخاري مث ( 2)

 . البغدادي الدهقان
 (. هة158ت. )"الشيخ العامل احملدث الصدوق املسند": قال الذهيب
 (.  15/521)لسري، وا(1/296)تاريخ بغداد

 . ُمْكَرم بن أمحد بن حممد بن مكرم أبو بكر القاضي البغدادي البزاز( 1)
 (. هة145ت. )وثقه اخلطيب
  (. 15/517)، والسري(11/221)تاريخ بغداد

 . أيوب بن سليمان بن بالل أبو حيىي القرشي املدين( 4)
 (. خ،د،ت،س(.)هة224ت. )ثق  لينه الساجي بال دليل

  (. 1/99)التقريب
 . أبو بكر عبد احلميد بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن أويس األصبحي بن أيب أويس مشهور بكنيته كأبيه( 5)

. ثق ، ووقع عند األزدي أبو بكر األعشةى   إسةناد حةديث فنسةبه إىل الوضةع فلةم يصةب       
 (. خ،م،د،ت،س(.)هة282ت)

 (. 410-1/417)التقريب
 . بالشني املعجم " عبد اهلل بن يشار"خريج، و  األصل من ط، وص، ومصادر الترمج  والت( 6)

 . هو عبد اهلل بن يسار املكي األعرج
                                                                                                                                       = 
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: اهلل عليه وسلم أنه قةال صلى الّنيب  عن( 2)حيدث عن أبيه( 1)أنه مسع سامل بن عبد اهلل بن عمر
  . (4)"ورُجلُة النساء ، (1)[الديوثو] ،ثالثة ال يدخلون اجلنة العا  والديه"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. س.)"مقبول": وقال احلافظ. "وثق": ذكره ابن حبان   الثقات، وقال الذهيب
 (. 1/412)، والتقريب(1/689)، والكاشف(7/21)الثقات

 . أبو عبد اهلل القرشي العدوي املدينسامل بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب أبو عمر أو ( 1)
. أحد الفقهاء السبع ، وكان ثبتا عابدا فاضال كان ُيشبه بأبيه   اهَلْدي والسَّْمت، مةن كبةار الثالثة    

 (. ع.)على الصحيح( هة186ت)
 (. 1/271)التقريب

 . عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنه( 2)
 .  بالتاء" الديوت"من ط، وص، ومصادر التخريج و  األصل (1)

 (. 18/226)السنن الكربى( 4)
 . مقبول:   إسناده عبد اهلل بن يسار ذكره ابن حبان   الثقات وقال احلافظ

  ، والروياين (2/114)، وأمحد(2562ح)-باب املنَّان مبا أْعطى–كتاب الزكاة )واألثر أخرجه النسائي
، والطةةرباين   (2/061)يةةد، وابةةن خزميةة    التوح(9/480)يعلةةى ، وأبةةو(2/481)املسةةند

، كلهم مةن  (6/167)، والبيهقي   الشعب(1/144)، واحلاكم(1/51)، واألوسط(12/182)الكبري
 . طريق عبد اهلل بن يسار عن سامل بن عبد اهلل بن عمر عن أبيه به مبثله

د اهلل من طريق أخرى عن عبد اهلل بن يسار عن سامل بن عب( 180-1/187)وأخرجه الضياء   املختارة
 . فجعله من مسند عمر بن اخلطاب. بن عمر عن أبيه عن عمر بن اخلطاب به مبثله

قال ثنا يعقوب، ثنا أيب عن الوليد بن كثري عن قطن بةن  ( 120و2/69)وأخرجه أمحد من طريق أخرى
عمر  وهب بن عومير بن األجدع عمن حّدثه عن سامل بن عبد اهلل بن عمر انه مسعه يقوحلّدثإ عبد اهلل بن

 . به بنحوه 
 . و  إسناده مبهم

حدثنا حممد، ثنا عثمان، ثنا حممد بن بالل، ثنا عمران عةن  : قال( 6/111)وأخرجه ابن عدي   الكامل
 . حممد بن عمرو عن سامل بن عبد اهلل عن أبيه به بنحوه 
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  . (1)اهلل بن يسار تابعه عمر بن حممد عن عبد 
يسةار فةذكره    وراه النسائي   الصغرى من طريق عمر بن حممد العمري عن حممد بن: قلت

 . (2)"ال يدخلون اجلنة"بدل " ال ينظر اهلل إليهم يوم القيامة"أنه قال إاّل  بإسناده ومتنه
حممد بةن  ثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أُبو بكر أمحد بن احلسن القاضي -174

 ( 4)هشةام بةن الحةق   ثنةا  ، (3)أمحةد بةن هشةام بةن هبةرام املةدائإ      ثنةا  ، إسحاق
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اص  مةتكلم  و  إسناده حممد بن بالل البصري الكندي التمار وهو صدوق يغرب وروايته عن عمران خ
 . فيها كما نص على ذلك ابن عدي وهذه روايته عنه

 (. 9/71)هتذيب التهذيب
هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، والقلب إىل رواي  أيوب بن سليمان أْمَيل حيث مل ": قال احلاكم

 . "يذكر   إسناد عمر
 . "صحيح وبعضهم يقول عن أبيه عن عمر": وقال الذهيب
 . "رواه البزار بإسنادين رجاهلما ثقات": وقال اهليثمي
 . "حسن صحيح": وقال األلباين
 (. 674و671)، صحيح سنن النسائي، والسلس  الصحيح (140-0/147)جممع الزوائد

هذه املتابع  عند النسائي، وأمحد، والروياين، وأيب يعلى، والطرباين   الكبري واألوسط، والبيهقي   ( 1)
 . الشعب

 (. 2562ح)-باب املنَّان مبا أْعطى–تاب الزكاة ك)النسائي( 2)

 . أمحد بن هشام بن هبرام أبو عبد اهلل املدائإ( 1)
 وثقه اخلطيب وذكره ابن حبان   الثقات

 (. 5/197)، وتاريخ بغداد(0/17)الثقات
 . هشام بن الحق أبو عثمان املدائإ( 4)

يروي عن الثقات مةاال يشةبه   منكر احلديث " :، قال ابن حبان   اتروحني"تركت حديثه": قال أمحد
عنه أمحد بن هشام بن هبرام نسخ    القلةب  ": ، وقال   الثقات"ال جيوز االحتجاج به حديث األثبات
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يل جاري  حسن  الصوت لو إّن  فقال له يا أبا سعيد( 2)جاء رجل إىل احلسن: قال( 1)عاصمعن 
إن إمساعيل كان يأمر أهلةه بالصةالة   ": هبا من مال هؤالء قال احلسن ُذلي آُخَععلمتها الغناء َل

ذلك يقول لةه   كل  (3)[مرات]القول ثالث  فأعاد عليه الرجل ،والزكاة وكان عند ربه مرضيا
   .(4)"إمساعيل كان يأمر أهله بالصالة والزكاةإّن  احلسن

  . (5)ثوختّن ٌرباب من رخص يف الرقص إذا مل يكن فيه تكسُّ
أبو جعفر حممد بن علي بةن   ، ابنابالكوف  (6)أخربنا أبو احلسني حممد بن خشيش املقرئ -175

عةن أيب   إسرائيل عبيد اهلل بن موسى عن ثنا ، (1)أمحد بن حازم بن أيب َغرزةثنا ، دحيم الشيباين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، "مضطرب احلديث عنده مناكري، وأنكر شباب  أحاديثه": ، ونقل العقيلي عن البخاري أنه قال"من بعضها
أحاديثه حسان وأرجو أّنةه  ": ، وقّواه النسائي، وقال ابن عدي"ديثهال يتابع على رفع ح": وقال الساجي

 . "واه": ، وقال الذهيب"ال بأس به
-1/98)، واتةروحني (7/118)، والكامل(4/117)، وضعفاء العقيلي(1/188)العلل ومعرف  الرجال

  (.  6/190)، واللسان(0/4248)، واملهذب(7/567)، والثقات(91
 . هو األحول( 1)
 . لبصريا( 2)
 ". مرار"من ط، وص، و  األصل ( 1)

 (. 18/226)السنن الكربى( 4)
 .   إسناده هشام بن الحق وهو متكلم فيه كما مّر، وباقي رجاله ثقات

 . واألثر مل أقف عليه مسندا    غري السنن الكربى للبيهقي
 . "هشام واٍه": قال الذهيب بعدما أورد هذا األثر   املهذب

 . َتَثنَّى وتَكسَّر: يقال َخِنَث الّرجل َخَنثا  فهو َخِنٌث وَتَخنََّث واْنَخَنث( 5)
 . مادة خنث( 2/145)لسان العرب

 . ش  الكو ْيَشأبو احلسني حممد بن علي بن ُخ( 6)
 . "كان ضابطا ": قال ابن نقط 

 (. 2/424)تكمل  اإلكمال
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رسول اهلل صلى اهلل عليه  أتينا: عنه قال رضي اهلل  (4)عن علي (3)عن هانئ بن هانئ (2)إسحاق
أشبهت خلقي : "فحَجل وقال جلعفر" أنت أخونا وموالنا: "فقال لزيد ،وزيد ،وجعفر ،وسلم أنا
راء حجةل  فحجلةت وَ " أنت مين وأنها منهك  : "راء حجل زيد مث قال يلفحجل َو" وخلقي
  . (5)جعفر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .قيس بن أيب غرزة أبو عمرو الغفاري الكو  صاحب املسندأمحد بن حازم بن حممد بن يونس بن ( 1)
 (. هة276ت.)"احلافظ الصدوق: احلافظ اتّود، وقال أيضا ": ، وقال الذهيب"كان متقنا": قال ابن حبان

 (. 2/594)، وتذكرة احلفاظ(11/219)، والسري(0/44)الثقات

 . السبيعي( 2)

 .  الكو -بالسكون-هانئ بن هانئ اهلمداين ( 1)
، وقال حرمل  عن الشافعي هانئ بن هانئ ال يعرف وأهل العلم باحلديث ال ينسبون حديثه جلهال  حالةه 

   (.4بخ،". )مستور: "، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان   الثقات، وقال احلافظ"جمهول: "وقال ابن املديإ
، (11/22)هتذيب التهذيب، و(18/145)، وهتذيب الكمال(5/589)، والثقات(2/124)معرف  الثقات

  (.121-2/128)التقريبو

 . هو ابن أيب طالب رضي اهلل عنه( 4)

 (. 18/226)السنن الكربى( 5)
مستور، :   إسناده هانئ بن هانئ وهو متكلم فيه بل قال الشافعي وابن املديإ أنه جمهول، وقال احلافظ

لي وذكره ابةن حبةان   ثقاتةه، ومهةا     وذلك ألّنه مل يرو عنه غري أيب إسحاق، ومع ذلك وثقه العج
 . متساهالن كما هو معلوم

، والضياء (6-0/5)، والبيهقي   السنن الكربى أيضا (2/116)، والبزار(1/180)واحلديث أخرجه أمحد
 . كلهم من طريق أيب إسحاق عن هانئ بن هانئ به مبثله( 2/192)  املختارة

 صحيح البخاري عن عبيد اهلل بن موسى عن إسرائيل احلديث بدون ذكر احلجل فيه صحيح فقد ثبت  
 . عن أيب إسحاق عن الرباء به بنحوه  بدون ذكر احلجل

وأما بذكر احلجل فيه كما   حديثنا هنا ففي إسناده هانئ بن هانئ وفيه كالم كما تقةدم، ولكنةه مل   
 (. 0/6)بيهقي   السنن الكربىينفرد بتلك الرواي  عن علي فقد تابعه هبرية بن يرمي عن علي به أخرجه ال

                                                                                                                                       = 



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 568 

وهو  ،دالل  على جواز احلجلصّح  و  هذا إن ،هانئ بن هانئ ليس باملعروف جدا: قال الشيخ
فالرقص الذي يكون على مثاله يكةون مثلةه      ،من الفرح أن يرفع رجال ويقفز على األخرى

  . (1)اجلواز واهلل أعلم
وأهل العلم باحلديث ال يثبتون حديثه جلهال   ،ال يعرف": هانئ بن هانئ قال فيه الشافعي: قلت
وذكره ابةن حبةان      ،"ليس به بأس": وقال النسائي ،"جمهول": وقال علي بن املديإ. "حاله

 . الثقات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يكةون  نأّما أ بالبواطيل الفريايب عنحّدث  :عدى بنو  إسناده عبد اهلل بن حممد بن أيب مرمي قال عنه ا
 . ، وباقي رجاله ثقات غري هبرية نفسه فإنه ال بأس بهمناكري له رأيت فاىن متعمدا أومغّفال 
 (. 2/121)، والتقريب(4/255)الكامل

من طريق أخرى عن الفضل بن دكني عن حفص بن غياث عةن  ( 4/15)الكربى  سعد  وأخرجه ابن
 . جعفر بن حممد عن أبيه فذكر القص 

إسناده ضعيف؛ لالنقطاع بني حممد بن علي بن احلسني وبني جده األعلى علي بن أيب طالب رضةي اهلل  
 . عنه

، مةن  (19/161)تاريخ دمشةق  وابن عساكر  ( 4/15)وأخرجه ابن سعد أيضا    الطبقات الكربى
عةن داود   -بن إمساعيل إبراهيموهو –عن ابن أيب حبيب   -هوالواقدي–طريق أخرى عن حممد بن عمر 

 . بن احلصني عن عكرم  عن ابن عّباس فذكره
 . إسناده ضعيف جّدا ؛ فيه حممد بن عمر الواقدي وهو متروك، وشيخه ابن أيب حبيب  ضعيف

 (.  2/281)و(1/47)التقريب

 (. 4/204)ومثل هذا الكالم له   الشعب( 1)
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  . ونشيد األعراب كثر أو قّل (1)باب ال بأس باستماع احلداء
أبو عمرو أمحد ثنا ، أبو عبد اهلل حممد بن يعقوب الشيباينثنا ، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -176

بةن أيب   إمساعيل عن (5)عمر بن عليثنا ، (4)عبيد اهلل الوراق (3)[أيب]أمحد بن ثنا ، (2)بن نصر

                                                 

سوق اإلبل والغناء : ، واحلْدوداء ممدود  زجرها خلفها وساقهاَحَدا اإلبل وَحَدا هبا حْيدو َحْدوا  و حُُِ( 1)
 . هلا

 . مادة حدا( 14/160)لسان العرب

 . اخلفاقالنيسابوري املعروف ب إبراهيمأبو عمرو أمحد بن نصر بن ( 2)
وقةال   ،"وسخاء نفةس  ،وعبادة ،وزهدا ،ورئاس  ،كان نسيج وحده جالل ": قال أبو عبد اهلل احلاكم

 (. هة299ت) "...اإلمام احلافظ الكبري القدوة شيخ اإلسالم": الذهيب
 (. 2/654)، وتذكرة احلفاظ(11/568)، والسري(11/117)البداي  والنهاي 

 . هو ساقط من األصلمن مصادر التخريج والترمج  و( 1)

بفتح املهمل  وكسر الالم، هذه الّنسب  إىل بإ سلم  –أمحد بن أيب عبيد اهلل بشر أبو عبد اهلل السَِّلمي ( 4)
  -..حيٌّ من األنصار

 (. د،ت،س(.)تو  بعد األربعني ومائتني. )ثق 
 (. 1/19)، والتقريب(1/46)األنساب

 . أبو حفص البصري موىل ثقيف -وزن حممد بقاف–عمر بن علي بن عطاء بن مقدَّم ( 5)
وقيةل  ( هةة 198ت. )ثق  وكان يدلس شديدا ، وذكره احلافظ   املرتب  الرابع  من مراتب املدلسةني 

  (.ع) .بعدها
 (.  2/67)، والتقريب(58ص)، وتعريف أهل التقديس(157ص)التبيني ألمساء املدلسني
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أنه كان مع رسول اهلل صلى اهلل عليةه   (1)يب حازم عن عبد اهلل بن رواح قيس بن أ خالد عن 
يا رسول اهلل قد تركت  :فقال" أنزل فحر  الركاب يا ابن رواحة : "وسلم   مسري له فقال له

 : الفرمى بنفسه وق: وأطع قال ْعامَس :ذلك فقال له عمر رضي اهلل عنه
 وال تصدقنا وال صلينا       واهلل لوال أنت ما اهتدينا      
 (2)وثبت األقدام إن القينا       فأنزلن سكين  علينا      

                                                 

س اخلزرجي األنصاري الّشاعر رضةي اهلل عنةه، أحةد    عبد اهلل بن َرواح  بن ثعلب  بن امرئ القي( 1)
 . السابقني شهد بدرا ، واستشهد مبؤت  وكان ثالث األمراء هبا، سن  مثان للهجرة

 (. 4/02)، واإلصاب (1/090)االستيعاب

 (. 18/227)السنن الكربى( 2)
حازم مل يةدرك  مرسل فإن قيس بن أيب ضعيف؛ فيه عنعن  عمر بن علي وهو مدلس، وهو أيضا  إسناده 

  .الّنيب صلى اهلل عليه وسلم ابن رواح ، وال
 . "قلت هذا مرسل جيد": قال الذهيب

، وحتفةة  (257ص)، وجةةامع التحصةةيل(0/4242)، واملهةةذب(24/18)هتةةذيب الكمةةال
 (. 267ص)التحصيل

، و  فضةائل  (168ص)، و  عمل اليوم والليلة  لةه  (6/115)و(5/78)وأخرجه النسائي   الكربى
كالمها من طريق عمر بن علي عن إمساعيل ( 2/120)، وابن قانع   معجم الصحاب (1/44)اب  لهالصح

 . عن قيس عن عبد اهلل بن رواح  به مبثله
، (1/101)، والضياء   املختةارة (1/44)، و  فضائل الصحاب  له(5/69)وأخرجه النسائي   الكربى

 . قال عمر فذكره: مساعيل عن قيس قالكالمها من طريق موسى بن أعني عن ابن إدريس عن إ
: كالمها من طريق إمساعيل عن قيس قال( 1/527)، وابن سعد الكربى(6/195)وأخرجه ابن أيب شيب  

 . فذكره.. قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لعبد اهلل بن رواح 
 .. قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: والراجح أنه عن إمساعيل عن قيس قال

 لعبد وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال عمر عن حازم أيب بن قيس حديث عن وسئل": ال الدارقطإق
 أنت لوال اللهم فقال وأطع امسع عمر له فقال قويل تركت لقد فقال الركاب بنا حركت لو رواح  بن اهلل
 عةن  واقد بن امللك بدع بن وسعيد أعني بن موسى بن حممد رواه فقال صلينا وال تصدقنا وال اهتدينا ما

                                                                                                                                       = 
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و  اليوم والليل  عن أمحد بن أيب عبيد عن عمر بن علي املقدمي  ،وراه النسائي   الكربى: قلت
  . (1)فذكره

وقد وراه عبةد اهلل بةن    ،ناد خطأ قيس مل يدرك ابن رواح وهذا اإلس": قال املزي   األطراف
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال البن أّن  إدريس عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس عن عمر

  . (2)"رواح  وهو أشبه
وهذا اإلسناد رواه النسائي   الكربى أيضا من طريق حممد بن موسى بن أعني عن ابةن  : قلت

   .(1)إدريس فذكره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اهلل عبةد  أّن قيس عن إمساعيل عن املقدمي علي بن عمر ورواه عمر عن قيس عن إمساعيل عن إدريس بن
 بةن  اهلل لعبةد  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال قيس عن إمساعيل عن يرويه وغريمها رواح  بن

 . "بالصواب أشبه وهو مرسال رواح 
بخاري من حديث الرباء أّن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم كان يرجتز برجز عبةد  وأصل احلديث   صحيح ال

 . اهلل بن رواح  وذكر هذه األبيات
-اخلنةدق  حفةر    الصةوت  ورفةع  احلرب   الرجزباب –كتاب اجلهاد والسري )صحيح البخاري

 (. 2/199)، العلل للدارقطإ(1814ح)

 (. 168ص)والليل  له ، وعمل اليوم(5/78)السنن الكربى للنسائي( 1)

 (. 99-0/90)و ( 4/119)حتف  األشراف( 2)

 (. 5/69)السنن الكربى للنسائي( 1)
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سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسةم  ثنا ، (1)أخربنا أبو عمر حممد بن احلسني القاضي -177
، سن  مثان وتسعني ومائتني مبدين  شام (3)بن أيب سويد الشاميإبراهيم ثنا ، بأصبهان( 2)اللخمي

مك     صلى اهلل عليه وسلمالّنيب  ملا دخل": عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس قالثنا 
 : عمرة القضاء مشى عبد اهلل بن رواح  بني يديه وهو يقول

 ل الرمحن   تنزيلهقد نّز       هخلوا بإ الكفار عن سبيِل      

                                                 

بالباء املفتوح  املنقوط  بواحدة، وسةكون  -أبو عمر حممد بن احلسني بن حممد بن اهليثم البسطامي ( 1)
 . الشافعي الواعظ -..ومسالسني املهمل ، وفتح الطاء املهمل ، هذه الّنسب  إىل َبسطام وهي بلدة بُق

وكةان وافةر   ": وقال الةذهيب . "كان أبو حامد يعظمه وجيله، وكان إماما  نظارا  فحال ": قال السمعاين
 (. هة480ت. )"احلشم  كبري الشأن

 (. 17/128)، والسري(1/251)األنساب

كون اخلةاء  بفتح الالم املشةددة، وسة  –يوب بن مطري اللخمي أمحد بن أأبو القاسم سليمان بن ( 2)
بفتح الطاء –الشامي الطرباين  -..املعجم ، هذه الّنسب  إىل خلم، وخلم وجذام قبيلتان من اليمن نزلتا الشام

وهي مدينة    األُُردن  " َطربي "املهمل ، والباء املنقوط  بواحدة، والراء و  آخرها النون، هذه الّنسب  إىل 
 . صاحب املعاجم الثالث  -..بناحي  الَغور

 (. هة168ت. )سالم علم املعمرينمام احلافظ الثق  الرحال اجلوال حمدث اإلإلا هو
، (4/109()252-1/251)، واألنسةةاب(111ص)جةةزء فيةةه ترمجةة  أيب القاسةةم الطةةرباين 

 ، (16/119)والسري

بفتح الذال املشددة املنقوط ، والراء املهمل  بعد األلةف،  –بن الفضل بن أيب سويد الذارع  إبراهيم( 1)
 . البصري -..  آخرها العني املهمل ، هذه الّنسب  إىل الذرع للثياب واألرضو

، وقةال  "من ثقات املسلمني رضا": ، وقال أبو حامت"كان كثري التصحيف ال يقيمها": قال حيىي بن معني
  (.متييز) ."مقبول": ، وقال احلافظ"صدوق": الذهيب

 . أنه صدوق -واهلل أعلم–ولعل األقرب 
 (.  56-1/55)، والتقريب(1/177)، وامليزان(2/269)، واألنساب(2/122)لتعديلاجلرح وا



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 5 3 

 هيِلحنن قاتلناكم على تأِو        سبيله إن خري القتل      
 (1)هكما قاتلناكم على تنزيِل      

  . (2)ائي   الصغرى بغري هذا اللفظوالنس ،رواه الترمذي   اجلامع: قلت 
أبو سعيد بن األعرايب ح وابنا أبو احلسني بةن  ، ابنا أخربنا أبو حممد عبد اهلل بن يوسف -170
سفيان بن عيينة  عةن   ثنا ، سعدان بن نصرثنا قاال أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ، ابنا بشران
فسمع حاديا  ،يه وسلم يسري إىل الشامكان رسول اهلل صلى اهلل عل": عن عكرم  قال (3)عمرو

ن َمه : "أدركوه فسلم فقالحّتى  فأسرعوا :قال" أسرعوا بنا إىل هذا احلادي: "من الليل فقال
فبلغ تلهك  : قال" رَضوحنن من ُم: "ر قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمَضُم :قالوا" ؟القوم

                                                 

 (. 18/220)السنن الكربى( 1)
 . إسناده حسن

، و  املعجةم  (6/267،271)، وأبو يعلةى (108-18/179)واحلديث صحيح فقد أخرجه ابن حبان
، والضةياء  (12/175)ن ، والبغوي   شرح الس(4/10)، وابن أيب عاصم   اآلحاد واملثاين(246ص)له

 . كلهم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس به مبثله( 191-7/198)  املختارة
وقد صّححه من الوجهني وعجيب من احلاكم كيف مل يستدركه مةع  : ..وصّحح احلديث احلافظ فقال

 .. على شرطهما -وهو عبد الرزاق عن معمر عن أنس–أّن الوجه األول 
 . ديث أيضا  عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بهوروي احل

وصّحح مجع من أهل العلم احلديث من الطريقني كابن حبان حيث أخرجهما   صةحيحه، واحلةافظ   
وقد صّححه ابن حبان من الوجهني، وعجيب من احلاكم كيف مل يستدركه مع أّن الوجةه  ": حيث قال

 . "ألجل جعفر ؛ن الوجه الثاين على شرط مسلموم ،األول على شرطهما

-باب مةا جةاء   إنشةاد الشةعر    –كتاب األدب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )الترمذي( 2)
كالمها من طريق عبد الرزاق عن جعفر ( 2091ح)-باب استقبال احلج–كتاب )، والنسائي(2047ح)

 . بن سليمان عن ثابت عن أنس به بنحوه 

 . ينارهو ابن د( 1)
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: ا أول من حدا اإلبل يف اجلاهلية قالّنإ: ر فقال رجل يارسول اهللَضُم (1)[إىل]سبة الليلة بالنِّ
فجعل يقول لغالمه أو ألجريه إمجعهها   ،على إبل فاستاقهامنَّا أغار رجل : قال" ؟وكيف ذلك"

 داْهاَيه َو داْهاَيه َو: فجعل الغالم يقهول  ،فضربه وكسر يده ،(2)[ َرْفَت]فيأىب فجعلت اإلبل 
كذا قال فجعل رسهول اهلل صهلى اهلل عليهه وسهلم      ْلاإلبل جتتمع وهو يقول ُقفجعلت 
  . (1)"يضحك

إن : "صلى اهلل عليه وسلم قةال الّنيب أّن  وزاد فيه العالء بن عبد الكرمي عن جماهد": قال سفيان
   .(5)(4)"اَنحادينا َو

 . باب حتسني الصوت بالقرآن والذكر
 صةةلى اهلل الةةّنيب  قةةد روي عةةن " :الشةةافعي رضةةي اهلل عنةةه  قةةال: قةةال

 
                                                 

 . من ط، وص، وهو ساقط من األصل( 1)

 .   األصل تقرق بالقاف   األول( 2)

 (. 18/220)السنن الكربى( 1)
 . اإلسناد رجاله ثقات غري أنه مرسل فإن عكرم  مل يلق الّنيب صلى اهلل عليه وسلم فروايته عنه مرسل 

 (. 212ص)، وحتف  التحصيل(219ص)جامع التحصيل
 . الطريق مسندة   غري السنن الكربى للبيهقي ومل أقف على هذه
بإسناد صحيح مرسال  عن أيب نعيم الفضل بن دكني عن العةالء بةن عبةد    ( 1/21)وأخرجه ابن سعد

 . عن عن جماهد به بنحوه  -هو اليامي–الرالكرمي 
فيان بإسناد صحيح مرسال عن عبد الوهاب بن عطاء العجلي عن حنظل  بن أيب س( 1/21)وأخرجه أيضا 

 . اجلمحي عن طاوس به بنحوه 
 .  -واهلل أعلم–وهذه املراسيل الصحيح  تقوي بعضها بعضا  

 . َوَنى وْنيا  من باب تعب أي ضعف وفتر فهو َواٍن: ومعناه( 4)
 . مادة وين( 15/415)لسان العرب

 (. 1/21)أخرجه ابن سعد الكربى( 5)
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  . (1)"رّنم بالقرآناهلل لشيء إْذَنُه لنيب حسن التَّ َنِذما َأ"عليه وسلم أنه قال 
يوسف بن ثنا ، احلسن بن حممد بن إسحاق، ابنا أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقري -179

 عبد الةرمحن   عن  (4)رفعن طلح  بن مص (3)عن منصور(2)جرير ثنا ، أبو الربيعثنا ، يعقوب
إن اهلل : "كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: قال (6)عن الرباء بن عازب (5)بن عوسج 

  . (7)"وزينوا القرآن بأصواتكم: "قال وحسبته أنه قال "ومالئكته يصلون على الصف األول

                                                 

، (ح)-بةاب مةن مل يةتغن بةالقرآن    –كتةاب  )  صحيحه ، وأخرجه البخاري(6/218)األم( 1)
، كالمها من طريق أيب سلم  عن أيب (792ح)-باب استحسان حتسني الصوت بالقرآن–كتاب )ومسلم

 ". ما أذن اهلل لشيء ما أذن لنيب حسن الصوت بالقرآن"هريرة به بلفظ 
احلديث بإسناد صحيح وقال  وروى ابن جرير الطربي هذا( 2/217)وقال املنذري   الترغيب والترهيب

 . يعإ باللفظ الذي معنا هنا. فيه ما أذن اهلل لشيء ما أذن لنيب حسن الترمن بالقرآن

 . هو الضيب( 2)

 . هو ابن املعتمر( 1)

 . الكو  -بالتحتاني -طلح  بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي ( 4)
 (. ع.)أو بعدها( هة112ت. )ثق  قارىء فاضل

  (.1/162)التقريب

 . عبد الرمحن بن عوسج  اهلمداين الكو ( 5)
 (. 4بخ،.)قتل بالزاوي  مع ابن األشعث. ثق 

 (. 459-1/450)التقريب

الرباء بن عازب بن احلارث بن عدي أبو عمارة أو أبو عمرو األنصاري األوسي رضي اهلل عنةهما  ( 6)
  (.ع(. )هة72ت)َدة صحايب بن صحايب نزل الكوف  استصغر يوم بدر وكان هو وابن عمر ل

 (. 1/270)، واإلصاب (1/155)االستيعاب

 (. 18/229)السنن الكربى( 7)
                                                                                                                                       = 



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 5 6 

عبد الرمحن بن عوسج  كةان  أّن  إاّل د رواه مجاع  عن طلح  بن مصرفوق ،هذا حديث طويل
 . يشك   هذه اللفظ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . إسناده صحيح
-1/242)، والروياين   املسند(296،184و4/205)، وأمحد(4/404)واحلديث أخرجه عبد الرزاق 

، والطةرباين   مسةند   (769-1/762)، واحلةاكم (26و1/24)، وابن خزمية    صةحيحه  (241
كلهم من طريق طلح  بن مصرف عن عبةد الةرمحن بةن    ( 7/177)، و  األوسط(1/415)مينيالشا

 . عوسج  عن الرباء به بتمامه وبعضهم أطول منه
-باب فضل الصةف املتقةدم  –كتاب إقام  الصلوات والسن  فيها )وأخرج اجلمل  األوىل منه ابن ماجه

، (4/205)، وأمحةد (1/188)طيالسي، وال(1112)، وابن أيب شيب (4/404)، وعبد الرزاق(997ح)
، (07ص)، وابن اجلارود   املنتقةى (246و1/242)، والروياين   املسند(1/121)والدارمي   السنن

، والطةرباين    (1/146)، وابن أيب حامت   العلل(5/518)، وابن حبان(1/24)وابن خزمي    صحيحه
 . محن بن عوسج  عن الرباء بهكلهم من طريق طلح  بن مصرف عن عبد الر( 1/224)األوسط

، (1460ح)-باب استحباب الترتيةل   القةرآن  –كتاب الصالة )وأخرج اجلمل  األخرية منه أبو داود
كتةاب إقامة    )، وابن ماجه(1816و1815ح)-باب تزيني القرآن بالصوت–كتاب االفتتاح )والنسائي

اري   خلةق أفعةال   ، والبخة (1142ح)-باب   حسن الصةوت بةالقرآن  –الصالة والسن  فيها 
، وابن اجلعد كمةا    (6/110)و(2/257)، وابن أيب شيب (2/404)، وعبد الرزاق(69-60ص)العباد

، (2/565)، والةدارمي   السةنن  (1/188)، والطيالسي(297و4/204)، وأمحد(1/187)اجلعديات
، (769-1/761)، واحلةاكم (1/25)، وابن حبان (1/245)، وأبو يعلى(1/242)والروياين   املسند
 . كلهم من طريق عبد الرمحن بن عوسج  عن الرباء به( 2/106)والبيهقي   الشعب

وروي احلديث من طرق أخرى عن الرباء وعن غريه من الصحاب  كابن عّباس وعائش  وغريمها، ولكةن  
الرباء به كما نص على ذلك ابن الطريق الصحيح هو طلح  بن مصرف عن عبد الرمحن بن عوسج  عن 

 . حامت والدارقطإ أيب
 (.  18/140)، العلل للدارقطإ(146و1/124)علل ابن أيب حامت
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رنيها الضحاك ذّكحّتى  هذه الكلم  وقال   رواي  شعب  عن طلح  بن مصرف عنه كنت نسيُت
  . (1)بن مزاحم فاهلل أعلم

 طريق طلحة  بةن    وابن ماجه من ،والكربى ،والنسائي   الصغرى ،  سننه (2)أبو داود: قلت
  .بإسناده مقتصرين على اجلمل  األخرية زينوا القرآن بأصواتكم (1)مصرف فذكره

ثنا قاال أبو بكر بن إسحاق الفقيه وعلي بن محشاذ ، ابنا احلافظ (4)[اهلل]أخربنا أبو عبد  -108
عن ُعبيد  أيب مليك  عمرو بن دينار عن ابن ثنا ، (6)سفيانثنا ، (5)احلميديثنا ، بشر بن موسى
سعٌد جتاٌر : فقال ،فأخربته عن كسيب قال أتيته فسألإ من أنت؟  (8)عن سعد ( )اهلل بن أيب هنيك

  . (9)"من مل يتغن بالقرآنمنَّا ليس : "كسبٌ  مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول

                                                 

، (1/188)، والطيالسةي (4/184)، وأمحد(60ص)هذه الّلفظ  عند البخاري   خلق أفعال العباد( 1)
 (. 1/24)، وابن خزمي    الصحيح(1816ح)والنسائي

 . هكذا   األصل ولعل قبله رواه أو أخرجه( 2)

 ".مقتصرين"بدليل أنه قال بعده " فذكروه"ذا   األصل ولعل الصواب هك( 1)

 . من ط، وص( 4)

بضم احلاء املهمل ، وفتح امليم، وسكون الياء – عبد اهلل بن الزبري بن عيسى أبو بكر القرشي احُلميدي( 5)
 . املكي -آخرها الدال املهمل ، هذه الّنسب  إىل ُحميداملنقوط ، و  

 (. خ،مق،د،ت،س،فق(.)هة219ت. )ثق  حافظ فقيه، أجل أصحاب ابن عيين 
 (. 1/191)، التقريب(2/92)األنساب

 (. 14/512)هو ابن عيين ، انظر هتذيب الكمال( 6)

 . املخزومي املدين ويقال عبد اهلل مكربا  -بفتح النون- هيكعبيد اهلل بن أيب َن( 7)

 (. د)."ال يعرف": ، والعجلي، وذكره ابن حبان   ثقاته، وقال الذهيبوثقه النسائي

  (.1/420)التقريب، و(5/22)، وامليزان(5/74)، والثقات(2/114)الثقات للعجلي

 . هو ابن أيب وقاص رضي اهلل عنه( 0)

 (. 18/218)الكربى السنن( 9)
                                                                                                                                       = 
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 . "يعإ يستغإ به": قال سفيان
  .(1)رواه أبو داود   سننه من طريق ابن أيب ملكي  مقتصرا على املرفوع منه دون ما باقيه: قلت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنه وثقه النسةائي وهةو   إاّل  إسناده صحيح؛ وأما عبيد اهلل بن أيب هنيك وإن قال عنه الذهيب ال يعرف،
أنه ثقه، فقد عرفه غري الذهيب  -واهلل أعلم–متشدد، والعجلي، وذكره ابن حبان   ثقاته، ولعل الصواب 

ديث هذا و  إسناده عبيد اهلل بن أيب هنيةك علةى   ووثقوه، بل إّن الذهيب وافق احلاكم ملا حكم على احل
 . تصحيحه ومل خيالفه

، (1469ح)-بةاب اسةتحباب الترتيةل   القةرآن    –كتةاب الصةالة   )واحلديث أخرجه أبو داود
، (2/257)، وابن أيب شةيب  (2/401)، وعبد الرزاق(1/41)، واحلميدي   املسند(1/20)والطيالسي
، (1/417)، والةةدارمي(215ص)  مسةةند سةةعد، والةةدورقي (1/172،175،179)وأمحةةد

، (11/121)، والطرباين   الكبري(1/126)، وابن حبان(0/195)و(2/91)، وأبو يعلى(4/60)والبزار
( 1/172)، والضياء   املختارة(2/286،287)، والقضاعي   مسند الشهاب(798-1/759)واحلاكم

ليس منَّا من يتغن "ك عن سعد به خمتصرا  على قوله كلهم من طريق ابن أيب مليك  عن عبيد اهلل بن أيب هني
 ". بالقرآن

-218ص)، والدورقي   مسةند سةعد  (2/401)، وعبد الرزاق(1/41)وأخرجه احلميدي   املسند
، والضةياء    (2/520)، والبيهقي   الشةعب (1/750)، واحلاكم(5/14)، والطرباين   الكبري(214

 . أيب مليك  عن عبيد اهلل بن أيب هنيك عن سعد به مبثلهكلهم من طريق ابن ( 1/172)املختارة
ووافقه الذهيب، وصّححه ابن حبان حيث أورده   صحيحه، وصّححه الشيخ  ،وصّحح احلديث احلاكم

 . األلباين   صحيح أيب داود
 ،لةل ذكرهةا الةدارقطإ   الع  –واحلديث رواه عبد اهلل بن أيب مليك  واختلف عليه فيه اختالفا  كثريا  

، -والضةياء   املختةارة   ،والقضاعي   مسند الشةهاب  ،وكذلك القاضي أبو طالب   علل الترمذي
والضياء املقدسي أّن الصحيح فيه عن ما رواه عمرو بةن دينةار    ،والقاضي أبو طالب ،ورجح الدارقطإ

 . وابن جريج عن ابن أيب مليك  عن عبيد اهلل بن أيب هنيك عن سعد بن أيب وقاص به
 (. 158ص)، وعلل الترمذي للقاضي أيب طالب(4/107)لعلل للدارقطإا

 (. 1469ح)-باب استحباب الترتيل   القرآن–كتاب الصالة )أبو داود( 1)
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حممد بن يعقوب يقول مسعت الربيةع بةن   العّباس  أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ مسعت أبا -101
يستغإ بةه  : فقال له رجل ،من مل يتغن بالقرآنمنَّا ليس ": سليمان يقول مسعت الشافعي يقول

   .(1)"(2)وحتزينا (1)را ْدال ليس هذا معناه معناه تقرؤه َح: لفقا
إمساعيل بن حممةد  ، ابنا أخربنا أبو حممد عبد اهلل بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد -102

كةان  ": قال معمر عن الزهري عن أيب سلم  ، ابنا عبد الرزاقثنا ، أمحد بن منصورثنا ، الصفار
  .(4)"ا أبا موسى فيقرأر َيجلس عنده أبو موسى قال له ذكِّعمر رضي اهلل عنه إذا 

                                                 

 . احلدر   القراءة هو اإلسراع يقال َحَدر   قراءته َحْدرا  أي أسرع ( 1)
 . درمادة ح( 4/171)، و لسان العرب(1/151)النهاي 

 . من احُلْزن واحَلَزن وهو ضد الفرح، ويقال فالن قرأ بالتحزين إذا رقق صوته وصريه كصوت احلزين( 2)
 (. 9/78)مادة حزن، وفتح الباري( 11/114)لسان العرب

 (. 18/118)السنن الكربى( 1)
 . إسناده صحيح

، والقضةاعي   مسةند   (9/141)م   احللية  ، ومن طريقه أبو نعي(6/218)وأخرجه الشافعي   األم
 (. 559ص)، والبيهقي   السنن الصغرى(2/289)الشهاب

 (.18/211)السنن الكربى( 4)
إسناده ضعيف؛ لالنقطاع بني أيب موسى األشعري وبني أيب سلم  بن عبد الرمحن فإنه مل يلقه وعمر مةن  

 . باب أوىل فإنه تو  قبل أيب موسى بكثري
 (. 108ص)حتف  التحصيل

، وأبو نعةيم    (16/160)، وابن حبان (2/564)، والدارمي   السنن(2/406)وأخرجه عبد الرزاق 
كلهم من طريق الزهري عن أيب سةلم   ( 01، 12/40)، وابن عساكر   تاريخ دمشق(1/250)احللي 

 . به بنحوه 
قطن، ثنا شةعب  عةن أيب   قال أخربنا عمرو بن اهليثم أبو ( 4/189)واألثر صحيح فقد أخرجه ابن سعد

قال عمر أليب موسى ": قال -هو املنذر بن مالك–عن أيب نضرة  -هو سعيد بن يزيد بن مسلم –مسلم  
 . "شوقنا إىل ربنا فقرأ فقالوا الصالة فقال عمر أو لسنا   صالة

                                                                                                                                       = 
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ثنا قالوا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاضي وأبو عبد الرمحن السلمي  -101
عةن ابةن   ( 3)صاحل الناجيثنا ، (2)أبو عاصمثنا ، (1)أبو أمي ثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبو

  .(5)"الصوت َنْسُح": قال (4)چ ھ  ے  ے  ۓ  ۓچ جريج عن ابن شهاب   قوله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولكنه ليس مبدلس؛ ومسةع مةن أيب موسةى     -حسبما وقفت عليه-مل يذكر عمر   شيوخ أيب مالك 
 . تمل أن يكون مسعه من أيب موسى رضي اهلل عنهفيح

بإسناد ضعيف؛ لالنقطاع بني حبيب بن أيب مرزوق وعمر حيث قةال  ( 4/189)وأخرجه ابن سعد أيضا 
 . فذكر حنوه.. حبيب بلغنا عن عمر

 (. 1/124)هو الطرسوسي، انظر األنساب( 1)

 (. 4/484)الضحاك بن خملد، انظر اجلرح والتعديل( 2)

القارئ، قال ابن أيب  -..بالنون املشددة، واجليم بعد األلف، هذه الّنسب  إىل بإ ناجي –  الناجيصاحل( 1)
 . هو صاحل بن زياد: حامت

 . "قال ابن القطان ال تعرف له حال": قال الذهيب
، وبيةان الةوهم   (191-4/192)، واألنسةاب (4/484)، واجلرح والتعديل(4/292)التاريخ الكبري

 (. 0/124)، وامليزان(1/251)واإليهام

 (. 1)سورة فاطر اآلي ( 4)

 (. 18/211)السنن الكربى( 5)
 . ، وباقي رجاله ثقات"ال تعرف حاله":   إسناده صاحل الناجي قال عنه ابن القطان

، والبيهقةي    (4/484)وابن أيب حامت   اجلرح والتعديل( 4/292)وأخرجه البخاري   التاريخ الكبري
 . كلهم من طريق أيب عاصم النبيل عن صاحل الناجي به مبثله( 2/109)و(1/115)الشعب
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 . ةباب شهادة أهل العصبّي
فهو مةردود   ،ودعا إليها ،وتألف عليها ،  بالكالممن أظهر العصبّي": قال الشافعي رضي اهلل عنه

ۈ  چه واحتج بقوله تعةاىل  ألنه أتى حمّرما ال اختالف فيه بني علماء املسلمني علمُت ؛الشهادة

  . (2)"إخوانا وكونوا عباد اهلل "وبقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  (1)چٴۇ  ۋ
امةرؤ   فإن أحّب، فهو أشرف أنساهبم ،ونسبهم إليه ،باإلسالمالّناس  قد مجع اهلل": قال الشافعي

  . (3)"عليه ْبفلُيحِب
 ،(5)أبو قالب ثنا ، (4)أبو طاهر حممد بن احلسن احملمد آباذي، ابنا أخربنا أبو طاهر الفقيه -104

 
 

                                                 

 (. 18)سورة احلجرات اآلي ( 1)

، (6865-6864ح)-باب ما ينةهى عةن التحاسةد والتةدابر    –كتاب األدب )أخرجه البخاري( 2)
باب حتةرمي  -و( 2559ح)-لتدابرباب حترمي التحاسد والتباغض وا–كتاب الرب والصل  واآلداب )ومسلم

من حديث أيب هريرة وأنس بن مالك رضةي  ( 2561ح)– الظن والتجسس والتنافس والتناجش وحنوها
 . اهلل عنه

 (. 6/287)األم( 1)

اني ، بينهما احلةاء املهملة ،   بضم امليم، وفتح الث– أبو طاهر حممد بن احلسن بن حممد احملمداباذي( 4)
وبعدها الدال املهمل ، مث الباء املنقوط  بواحدة بني األلفني، و  آخرها الذال املعجم ، هةذه الّنسةب  إىل   

 . املفسر األديب مسند خرسان -..حممداباذ وهي حمل  خارج نيسابور
، وقةال  "دب ومعةاين القةرآن  كان من أكابر املشايخ الثقات، وكان مقّدما   معرف  األ": قال احلاكم

. "كان من الثقةات ": ، وقال الصفدي"وكان من أعيان الثقات العاملني مبعاين التنزيل وباألدب": الذهيب
 (. هة116ت)

 (.  2/171)، والوا  بالوفيات(185-15/184)، والسري(4/244)األنساب

 (. 6/178)عبد امللك بن حممد الرقاشي، انظر هتذيب الكمال( 5)



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 582 

 
قةال   :قةال  أيب هريرة  عن سعيد املقربي عن  (2)هشام بن سعدثنا ، (1)حسني بن حفصثنا  

والفخهر   ،اجلاهلية (3)ب يَّةعنكم ُع إن اهلل عز وجل قد أذهب" :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
تراب لينتههني أقهوام عهن     وآدم خلق من ،بنو آدمالّناس  وفاجر شقي ،مؤمن تقي ،باآلباء

ن ْتالهيت تهدفع النَّه    (4)النأهون على اهلل من اجِلْعه  نَّفخرهم بآبائهم يف اجلاهلية أو ليكوُن
  .(5)"هاِفبأْن

                                                 

 . األصبهاين القاضي -بسكون امليم- سني بن حفص بن الفضل بن حيىي أبو حممد اهلمدايناحل( 1)
 (. م،ق(.)هة211هة أو 218ت. )صدوق
  (.1/176)التقريب

 .هشام بن سعد أبو عباد أو أبو سعد املدين( 2)
( هةة 168ت. )"صدوق له أوهام ورمي بالتشةيع ": ، وقال احلافظ"قلت حسن احلديث": قال الذهيب
  (.4خت،م،.)وقيل قبلها
 (. 2/124)، والتقريب(2/116)الكاشف

ا وتكسر وهي فعُّول  أو فعِّيلة   وتضم عينهَنْخَوهتا، : والفخر، وعبي  اجلاهلي يعإ الكرب : عُُِبِّيَّ  وِعبِِّيَّ ( 1)
فإن كانت فعُّول  من التعبي  ألن املتكرب ذو تكلف وتعبي  خالف من يسترسل على سةجيته وإن كانةت   

  .فعِّيل  فهي من عباب املاء وهو أوله وارتفاعه
 (. 1/575)، ولسان العرب(1/169)النهاي 

قيل هةو أبةو   و ،كاْلُخْنُفَساء معروف حَيوان، وهو ن دواب األرضداب  سوداء موهو : مجع اجُلَعل( 4)
 . جعران بفتح اجليم

 (1/181)، واملصباح املنري(11/112)لسان العرب، و(1/774)النهاي  

 (. 18/212)السنن الكربى( 5)
 . إسناده حسن

-والةيمن  باب   فضل الشةام –كتاب املناقب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )وأخرجه الترمذي
، واخلطيةب    (41ص)، وابن مردويه   جزء أحاديث بن حيةان (521و2/161)، وأمحد(1955ح)

                                                                                                                                       = 
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ثنةا  ، أبو داودثنا ، يونس بن حبيبثنا ، عبد اهلل بن جعفر، ابنا أخربنا أبو بكر بن فورك -105
 عةةةةن الوليةةةةد  (1)يعلةةةةى بةةةةن عطةةةةاء ثنةةةةا ، شةةةةعب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلهم من طريق هشام بن سعد عن ( 206-4/205)، والبيهقي   الشعب(100-6/107)تاريخ بغداد
 . املقربي عن أيب هريرة به مبثله

كتاب املناقب عن رسول )لترمذي، وا(5116ح)-باب   التفاخر باألحساب-كتاب )وأخرجه أبو داود
، كالمها من طريق هشام بن سعد عن (1956ح)-باب   فضل الشام واليمن–اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 .  املقربي عن أبيه عن أيب هريرة به مبثله
: واحلديث رواه هشام بن سعد واختلف عنه فيه فرواه فرواه عنه عن سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة

 . -كما عند الترمذي–وأبو علقم  القروي املدين  -2 -كما عند أيب داود–ن وهب اب -1
، -كما عند ابن مردويه   جزء حديث ابن حيان والبيهقي   الشةعب -سفيان الثوري  -1وخالفهم 

 -5محاد بن خالةد،   -4،  -كما عند أمحد–عبد امللك بن عمرو  -1حممد بن عبد اهلل بن الزبري،  -2
كما ذكرمها الدارقطإ   العلل؛ فرووه عن هشام بن سعد عن سعيد املقربي عةن أيب  –بن نافع عبد اهلل 

 . هريرة
كما عنةد أيب  –واختلف على املعاىف بن عمران فروي عنه عن هشام عن املقربي عن أبيه عن أيب هريرة 

 . -اريخ بغدادكما عند اخلطيب   ت–؛ وروي عنه أيضا  عن هشام عن املقربي عن أيب هريرة -داود
على أنه قد توبع هشام   روايته له عن املقربي عن أيب هريرة تابعه أسام  بن زيد وأبو معشر كما بةني  

 . ذلك الدارقطإ   العلل
أصةّح   وهةذا ": وحسن احلديث من الوجهني الترمذي ورجح املقربي عن أبيه عن أيب هريرة حيث قال

 هريةرة  أيب عن كثرية أشياء أبيه عن ويروي هريرة أبا مسع قد املقربي سعيد و ،األول احلديث من عندنا
 . "عنه اهلل رضي

 . وكذلك حسن احلديث من الوجهني الشيخ األلباين
 (. 150-0/157)العلل للدارقطإ

 . يعلى بن عطاء العامري ويقال الليثي الطائفي( 1)
 (. 4ز،م،.)أو بعدها( ةه128ت. )ثق 

  (.2/100)التقريب
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إاّل  ال أحدثك: عبادة بن الصامت فقال أتيت: قال( 2)عن أيب إدريس العايذي (1)بن عبد الرمحنا
وحقهت حمهبيت    ،ت حمبيت للمتحهابني يفّ حقَّ"لى اهلل عليه وسلم ما مسعت على لسان حممد ص

    .(5)"يّف (4)[للمتباذلني]يّف أو قال حقت حمبيت  (1)[للمتصافني]وحقت حمبيت  ،لني يّفللمتواِص
                                                 

 . احلمصي الزَجاج -بضم اجليم وبالشني املعجم -شي َرالوليد بن عبد الرمحن اجُل( 1)
 (. 4عخ،م،.)ثق 

  (.2/148)التقريب

رضي اهلل عنه ولةد    اخلوالين ويقال العائذيبن عبد اهلل -بتحتاني ، ومعجم –أبو إدريس عائذ اهلل ( 2)
 (. ع(.)هة08ت)يوم حنني، ومسع كبار الصحاب  

 (. 5/5)، واإلصاب (2/594)االستيعاب

 . بدون تاء" للمصافني"من ط، وص، والشعب للبيهقي، ومصادر التخريج، و  األصل ( 1)

 . بالدال املهمل " للمتبادلني"من ط، وص، ومصادر التخريج، و  األصل (4)

 (. 18/211)السنن الكربى( 5)
 . إسناده صحيح

، والضةةياء   (1/265)، و  مسةةند الشةةاميني(7/141)، والبةةزار(1/70)وأخرجةةه الطيالسةةي
 .  به مبثلهكلهم من طريق أيب إدريس اخلوالين عن عبادة بن الصامت ( 0/186)املختارة

وروي احلديث من طريق أخرى عن أيب إدريس اخلوالين عن معاذ بةن جبةل كمةا عنةد مالةك        
، وابةن حبةان   (72ص)، وعبد بن محيد كما   املنتخب(5/211)، ومن طريقه أمحد(2/951)املوطأ

نعيم ، وأبو (6/401)، والبيهقي   الشعب(4/106)، واحلاكم(28/08)، والطرباين   الكبري(2/115)
 (. 2/122)، والقضاعي   مسند الشهاب(120-5/127)  احللي 

وروي أيضا  عن من طرق أخرى عن أيب مسلم اخلوالين عةن معةاذ وعبةادة كليهمةا كمةا عنةد       
، واهليثمي كما   زوائةد  (2/111)، وأيب نعيم   احللي (2/110)، وابن حبان (219و5/216)أمحد

 (. 2/992)مسند احلارث
أخرى عن أيب إدريس اخلوالين عن معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت كالمها كما عنةد  وروي من طرق 

، (1/141)و(421و1/162)، و  مسةند الشةاميني  (28/01)، والطرباين   الكةبري (5/229)أمحد
 (. 0/187)والضياء   املختارة
                                                                                                                                       = 
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 عةةن  (1)الصةةعق بةةن حةةزن  ثنةةا ، أبةةو داودثنةةا قةةال وبةةه  -106
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وروي من طرق أخرى عن أيب مسلم اخلوالين عةن عبةادة بةن الصةامت كمةا عنةد الضةياء         
 (. 0/111)املختارة

 واحلديث صحيح من طريق معاذ وعبادة كليهما 
 وأقره الذهيب،  ،"..صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه": قال احلاكم

  هذا الباب فمعروف عن معاذ وعن عبادة  -أي أيب إدريس اخلوالين–وأما حديثه ": وقال ابن عبد الرب
 . "أيضا  وهو عن معاذ أشهر وكالمها حمفوظ

فأثبته ابن عبد الةرب   ،فأثبته بعضهم وأنكره آخرون ،ه اختلف   مساع أيب إدريس اخلوالين عن معاذأّن إاّل
 . وذكر األدل  على مساعه من معاذ رضي اهلل عنه

وفةاتإ  ".. ورجح الدارقطإ   العلل عدم لقائه له واستدل بقول الزهري عن أيب إدريةس اخلةوالين   
 . "ألّنه أحفظ اجلماع  ؛ل قول الزهريوالقو": وقال.." معاوي 

أّن إاّل  أنه أدرك معاذ بن جبل ومسع منه؛ ألن الزهري وإن كان إماما  حافظا  -واهلل أعلم–ولعل الصواب 
روايته هذه مقابل رواي  أئم  حفاظ آخرين رووا عن أيب إدريس اخلوالين مساعه من معاذ فعليه رمبا يتوجه 

ين الذي رواه عنه الزهري لنتمكن من اجلمع، واجلمع أوىل ما أمكن إىل ذلك تأويل قول أيب إدريس اخلوال
 فةوت  يريد معاذ فاتإ قوله من عنه شهاب ابن حكاه ماأّن  فيحتمل": سبيال  لذا أّوله ابن عبد الرب بقوله

 عنه اراألخب ختريج يتسق هذا وعلى ،أعلم واهلل كذا معىن أو كذا حديث   فاتإ أو ،جمالس  وطول لزوم
 . "أعلم واهلل الباب هذا  

، وجةةامع (14/09)، وهتةةذيب الكمةةال(111-21/125)، والتمهيةةد(6/69)العلةل للةةدارقطإ 
 (. 285ص)التحصيل

 . بن قيس أبو عبد اهلل البكري البصري -بفتح املهمل ، وسكون الزاي–الصعق بن َحْزن ( 1)
، "ما به بةأس : "وثقه حيىي، وأبو زرع ، وأبو داود، والنسائي، والعجلي، والذهيب   الكاشف، وقال أبو حامت

  (.بخ،م،مد،س)".صدوق يهم: "، وذكره ابن حبان   الثقات، وقال احلافظ"ليس بالقوي: "وقال الدارقطإ
، (177-11/175)، وهتةةذيب الكمةةال (6/479)، والثقةةات(4/455)اجلةةرح والتعةةديل 

 (. 1/158)، والتقريب(4/172)، وهتذيب التهذيب(1/581)والكاشف
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قةال   :عن عبد اهلل بن مسعود قال (3)ل َفعن سويد بن َغ (2)إسحاق عن أيب  (1)عقيل اجلعدي
اهلل ورسهوله  : ؟ قلتقاإلسالم أوَث (4)يا عبد اهلل أي ُعرى": عليه وسلماهلل رسول اهلل صلى 

  . (5)"يف اهلل والبغض يف اهللالوالية يف اهلل احلب : أعلم قال
                                                 

 . عقيل اجلعدي( 1)
منكر احلديث يروي عن الثقات ما ال يشبه ": ، وقال ابن حبان"منكر احلديث": قال البخاري وأبو حامت

 ". فبطل االحتجاج مبا روى وإن وافق فيه الثقات ،حديث األثبات
، والضةعفاء البةن   (2/192)، واتةروحني (6/219)، واجلةرح والتعةديل  (7/51)التاريخ الكةبري 

 (. 2/102)اجلوزي

 (. 12/267)هو السبيعي اهلمداين، انظر هتذيب الكمال( 2)

 . أبو أمي  اجلعفي -بفتح املعجم  والفاء– سويد بن َغفل ( 1)
ر التابعني، قدم املدين  يوم دفن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم، وكان مسلما    حياته، مث نزل خمضرم من كبا

 (. ع(.)هة08ت)الكوف ، 
 (.  1/120)التقريب

لبهيم  أو يدها متسكها فاستعارها لإلسالم يعإ ما ال جتعل   عنق حْبمجع عروة والعروة   األصل ( 4)
 . سه من عرى اإلسالم أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيهيشد به املسلم نف

 (. 2/198)النهاي 

 (. 18/211)السنن الكربى( 5)
 . إسناده ضعيف جّدا ؛ فيه عقيل اجلعدي وهو منكر احلديث

، والعقيلةي    (1/15)، وابن أيب عاصم   السن (6/172)، وابن أيب شيب (1/58)وأخرجه الطيالسي
، و  (18/228)، والطةرباين   الكةبري  (2/281)والشاشةي   املسةند   ،(489-1/480)الضعفاء
، (4/177)، وأبو نعيم   احللية  (2/522)، واحلاكم(1/171)، و  الصغري(177-4/176)األوسط

كلهم من طريق الصعق بن حزن عن ( 17/418)، وابن عبد الرب   التمهيد(7/60)والبيهقي   الشعب
 . بعضهم أطول من البعضعقيل اجلعدي به مبثله، ولفظ 

ليس بصحيح فةإن  ": ، وتعقبه الذهيب فقال"هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه": قال احلاكم عقبه
 . "الصعق وإن كان موثقا  فإن شيخه منكر احلديث قاله البخاري

                                                                                                                                       = 
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 . عنهم رضي اهلل  (3)وعائش  ،(2)وابن عباس ،(1)وروي ذلك من حديث الرباء
 ،مل على غريهم ما ليس حيل لهْحامرؤ قومه باحملب  ما مل َي صَّولو َخ": قال الشافعي رضي اهلل عنه

 . "وفيه حمبوب ومكروهإاّل  فهذه صل  ليست مبعصي  فقّل امرٌؤ
 ،من هو منه أن حيمل على غريه ما حرم اهلل عليه من البغيالّرجل  فاملكروه   حمب ": شافعيقال ال

وال على جناية  مةن    ،والبغض  على النسب ال على معصي  اهلل ، والعصبّي ،والطعن   النسب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . "ثرواه الطرباين   األوسط والصغري وفيه عقيل بن اجلعد قال البخاري منكر احلدي": وقال اهليثمي
 (. 191، 1/98)جممع الزوائد

، وابةن عسةاكر   تةاريخ    (2/14)، وابن عةدي   الكامةل  (18/171)ورواه الطرباين   الكبري
كلهم من طريق هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن بكري بن معروف عن مقاتةل  ( 18/191)دمشق

 . ن جدهبن حيان عن القاسم بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن مسعود عن أبيه ع
 . وإسناد ابن عدي رجاله ثقات غري مقاتل بن حيان فإنه صدوق، وبكري بن معروف فإنه صدوق فيه لني

، وحممد بن نصر املةروزي  (6/178)، وابن أيب شيب (4/206)، وأمحد(1/181)أخرجه الطيالسي( 1)
 ( 11/154)، واخلطيب   تاريخ بغداد(1/481)  تعظيم قدر الصالة

و  صةحيح الترغيةب   ( 1720و990رقةم )مبجموع طرقه كما   السلسل  الصحيح  وحسنه األلباين
 (. 1818رقم)والترهيب

وصّححه األلبةاين   صةحيح   ( 7/78)، والبيهقي   الشعب(11/215)أخرجه الطرباين   الكبري( 2)
 (. 2519رقم)اجلامع

حلةاكم عقةب خترجيةه    وقال ا( 9/251)و(0/160)، وأبو نعيم   احللي (2/119)أخرجه احلاكم( 1)
 ". عبد األعلى قال الدارقطإ ليس بثق ": ، وقال الذهيب"هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه": للحديث

هذا حةديث ال  : "قال ابن اجلوزي   العلل. ولكن احلديث   إسناده عبد األعلى بن أعني وهو ضعيف
 ". ضعيف جّدا : "، وقال األلباين.."يصّح

 (. 1755)، والسلسل  الضعيف (1/411)، والتقريب(2/021)العلل املتناهي 
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هبةا   رّد  احملض  اليت ُتة فهذه العصبّي ،ولكن يقول أبغضه ألنه من بإ فالن ،ِضِغْبض على امُلَغْبامُل
  . (1)"الشهادة

حممد ، ابنا أبو بكر أمحد بن إسحاق بن أيوب الفقيه، ابنا أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق -107
: قةال  بن مالك  محيد الطويل عن أنسثنا ، (3)حممد بن عبد اهللثنا ، (2)بن سليمان بن احلارث

الّرجهل   يعهني  أمن العصبية أن :صلى اهلل عليه وسلم فقال يا رسول اهللالّنيب  جاء رجل إىل"
  .(4)"ال: قومه على احلق؟ قال

ثنةا  ، اودأبو دثنا ، يونس بن حبيبثنا ، عبد اهلل بن جعفر، ابنا أخربنا أبو بكر بن فورك -100
وقال عمةران عةن    (5)عمران القطان ومهام عن قتادة قال مهام عن يزيد بن عبد اهلل بن الشخري

                                                 

 (. 6/287)األم( 1)

 . حممد بن سليمان بن احلارث أبو بكر الواسطي الباغندي( 2)
، وقال "ال بأس به" :ضعفه ابن أيب الفوارس، واختلف فيه قول الدارقطإ فمّرة قال ضعيف، وأخرى قال

، فإّن رواياته كّلها مستقيم ، وال أعلم فعِّ  ُضعّل  وال أعلم ألّي ،الضعفبوالباغندي مذكور : "اخلطيب
 . ، وذكره ابن حبان   الثقات"ال بأس به": ، وقال الذهيب"  حديثه منكرا 

، (6/175)امليزان، و(148ص)، وسؤاالت احلاكم للدارقطإ(5/290)، وتاريخ بغداد(9/149)الثقات
 (.  5/106)واللسان

 . حممد بن عبد اهلل بن املثىن بن عبد اهلل بن أنس بن مالك األنصاري البصري القاضي( 1)
 (. ع(.)هة215ت. )ثق 

 (. 2/109)التقريب

 (. 18/214)السنن الكربى( 4)
 .   إسناده حممد بن سليمان الباغندي وهو خمتلف فيه كما مّر، وباقي رجاله ثقات

 ". غريب جّدا : "قال الذهيب عن احلديث   املهذب
 . من طريقه عن حممد بن سليمان الباغندي به مبثله( 5/00)وأخرجه ابن عساكر   تاريخ دمشق

 -بكسر الشني املعجم ،  وتشديد اخلاء املكسورة بعدها حتتاني  مث راء– يزيد بن عبد اهلل بن الشِّخِّري( 5)
 . أبو العالء العامري البصري

                                                                                                                                       = 
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من قةومي  الّرجل  قلت يا رسول اهلل: قال (1)عن عياض بن محار مطرف بن عبد اهلل بن الشخري
 (2)راناَتَهه َتان شهيطانان يَ بََّتْسه امُل: "يشتمإ وهو دوين فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

  . (4)"يعتدي املظلومحّتى  فهو على البادى (1)فما قاال ،كاذبانَتوَي
  . (5)ورواه عمرو بن مرزوق عن عمران عن قتادة عن يزيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ع.)أو قبلها( هة111ت. )ثق 
 (. 2/176)التقريب

 -بكسر املهمل ، وختفيف امليم–بن ِحمار  -ر أوله، وختفيف التحتاني ، وآخره معجم بكس– ِعياض( 1)
 . التميمي امُلجاشعي رضي اهلل عنه صحايب سكن البصرة وعاش إىل حدود اخلمسني

 (. 4/752)، واإلصاب (1/1212)االستيعاب

 . احبه باطالأي ادعى كّل واحد منهما على ص: يقال هتاتر القوم( 2)
 (. 5/258)، ولسان العرب(2/177)املغرب   ترتيب املعرب

  ". قااله"هكذا   األصل، و  ط، وص، ( 1)

 (. 18/215)السنن الكربى( 4)
 (. 4/162)إسناده صحيح وال تضر عنعن  قتادة فإنه صّرح بالتحديث كما عند أمحد

-11/14)، وابن حبان (17/165)الكبري ، والطرباين  (4/162)، وأمحد(1/146)وأخرجه الطيالسي
 .  كلهم من طريق قتادة عن مطرف عن عياض بن محار به مبثله( 15

، والطةةرباين   (0/421)، والبةةزار(115ص)، والبخةةاري   األدب(4/266)وأخرجةةه أمحةةد
كلهم من طريق قتادة عن يزيد ( 2/202)، والبيهقي   الشعب(1/71)، و  األوسط(17/165)الكبري

 . عبد اهلل الشخري عن عياض بن محار به مبثلهبن 
 . وكال الطريقني صحيح

 . "رواه أمحد والبزار والطرباين   الكبري واألوسط ورجال أمحد رجال الصحيح": قال اهليثمي
 . "قال الزين العراقي وإسناده صحيح": وقال العجلوين
 (. 2/260)، وكشف اخلفاء(0/75)جممع الزوائد

، والبيهقةي    (1/71)، والطةرباين   األوسةط  (151ص)ري   األدب املفةرد أخرجه البخةا ( 5)
 (. 5/202)الشعب
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  . (1)"يتكاذبان"ورواه ابن أيب عروب  عن قتادة عن مطرف إىل قوله 
 وحدث مطرف بن عبد اهلل بن الشخري عن عياض بن محار أنه سأل :قتادة قالورواه شيبان عن 

صلى اهلل عليه وسلم فقال يا نيب اهلل أريت رجال يشتمإ وهو أنقص مإ نسبا فقال رسةول  الّنيب 
فذكر معةىن مةا   " املستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان وكان يقال"اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

  . بعده
، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا قاال نا أبو عبد اهلل احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو أخرب -109
  . (1)قتادة فذكره شيبان عن ثنا ، يونس بن حممدثنا ، (2)حممد بن عبيد اهلل بن أيب داود املناديثنا 

  .(4)وقد ثبت ذلك اللفظ من حديث أيب هريرة دون ما قبله
تعٍد وال إظهار  وفيه دالل  على جواز االنتصار من غري  ،(5)الكوروي ذلك   حديث أنس بن م

وحديث عائش    قص  زينب بنت جحش رضي اهلل عنهما دليل على إباح  االنتصةار   ،فحش

                                                 

 (. 15-11/14)، وابن حبان(17/165)، والطرباين   الكبري(4/162)أخرجه أمحد( 1)

 . حممد بن عبيد اهلل بن يزيد البغدادي أبو جعفر بن أيب داود بن املنادي( 2)
 (. خ(.)هة272.)صدوق
 (. 2/197)التقريب

 (. 18/215)السنن الكربى( 1)
 . حسنإسناده 

 . هبذه الطريق( 4/162)أخرجه أمحد
 . تقدم خترجيهصحيح واحلديث 

 (. 60ح)-باب النهي عن السباب–كتاب الرب والصل  )أخرجه مسلم( 4)

، (7/251)، وأبو يعلى(1/154)، والطرباين   مسند الشاميني(151ص)اري   األدبأخرجه البخ( 5)
 (. 1/216)والقضاعي   مسند الشهاب
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صلى اهلل عليةه وسةلم ال    رسول اهللأّن  عرفُتحّتى  فلم تربح زينب بنت جحش: حيث قالت
 . وىلوترك اإلنتصار أ ،والعفو. (1)نتصريكره أن أ

ثنا ، احلافظ بالكوف  (2)أبو بكر بن أيب دارم، ابنا أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي -198
يعقةوب بةن أيب   ثنا ، (4)سعيد بن حممد اجلْرميثنا ، (3)بن عبد اهلل بن أيوب املخّرميإبراهيم 

أال : "ول اهللرسة  قال: قالعن علي رضي اهلل عنه  ( )عن احلارث (6)عن أيب إسحاق (5)املتَّئد
وتصل من  ،وتعطي من حرمك ،نيا واآلخرة تعفو عن من ظلمكأدلكم على أكرم أخال  الدُّ

  . (0)"قطعك

                                                 

-باب   فضل عائشة  رضةي اهلل عنةها   –كتاب فضائل الصحاب  رضي اهلل عنهم)أخرجه مسلم( 1)
 (. 2442ح)

 (. 265ح)تقدم أنه رمي بالكذب ميميارم التالسري بن أيب َد ي بن حيىي بنِرأمحد بن حممد السَّهو( 2)

  .بن عبد اهلل بن حممد بن أيوب أبو إسحاق املخرمي إبراهيم( 1)
. "ليس بثق  حّدث عن قةوم ثقةات بأحاديةث باطلة     ": ، وقال الدارقطإ"صدوق": قال اإلمساعيلي

 (. هة184ت)
 (. 1/72)، واللسان(14/196)، والسري(6/124)، وتاريخ بغداد(160ص)محزةسؤاالت 

 . سعيد بن حممد بن سعيد اجَلرمي الكو ( 4)
 (. خ،م،د،ق.)صدوق رمي بالتشيع

 (. 1/296)التقريب

 . ى ترمجتهمل أقف عل( 5)

 (. 5/245)هو السبيعي اهلمداين، انظر هتذيب الكمال( 6)

 (. 22/184)و(28/474)هو ابن عبد اهلل األعور، انظر هتذيب الكمال( 7)
 (. 18/215)السنن الكربى( 0)

: قال الةذهيب إسناده ضعيف جّدا ؛ فيه أبو بكر بن أيب دارم وقد رمي بالكذب، وفيه يعقوب بن أيب املتئد 
 . ، وفيه أيضا  احلارث األعور وهو ضعيف كذبه الشعيبرفهما أع

                                                                                                                                       = 
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ن شاذان حممد بثنا ، (1)أبو بكر حممد بن أمحد بن بالوي ، ابنا أبو عبد اهلل احلافظحدثنا و -191
 ، (2)اجلوهري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وابن مردويه   جةزء  (5/164)، والطرباين   األوسط(4/295)واحلديث أخرجه العقيلي   الضعفاء
كلهم من طريق يعقوب بن أيب املتئد ( 268و6/221)، والبيهقي   الشعب(114ص)حديث ابن حيان

 . مبثله عن أيب إسحاق عن احلارث األعور به
 ". احلارث ُضعِّف، ويعقوب ما أعرفه: "قال الذهيب

 ". رواه الطرباين   األوسط وفيه احلارث وهو ضعيف: "وقال اهليثمي
هذا خطأ إّنما هو أبو إسحاق عن ابن أيب حسني عةن  : "وقال أبو حامت عن احلديث من الطريق املوصول

 ..". الّنيب صلى اهلل عليه وسلم مرسل
أيب قال حدثنا بن عيين  قال كان أبو إسحاق حيّدث واه عبد اهلل بن أمحد بن حنبل قال حّدثإ ويؤيده ما ر

.. تعفو عن من ظلمك ون فيسألونه عنه فسمعته كم من مرة يعإ بن أيب حسنييئبه عنه فكان الكوفيني جي
 . فذكره

عةن  ( 6/112)الشةعب ، ومن طريقه البيهقي   (11/172)وهذه الطريق املرسل  أخرجه عبد الرزاق 
 . قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فذكره: معمر عن أيب إسحاق اهلمداين عن ابن أيب حسني قال

 .  اإلسناد رجاله ثقات غري أنه مرسل
 ". هذا مرسل حسن: "قال البيهقي

، وجممةع  (0/4251)، واملهةذب (2/212)، وعلةل ابةن أيب حةامت   (1/06)العلل ومعرف  الرجةال 
 (. 109-0/100)الزوائد

 . أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه اجلالب النيسابوري( 1)
". من أعيان احملةدثني والرؤسةاء  : "، وقال الصفدي"من كرباء بلده.. اإلمام املفيد الرئيس": قال الذهيب

 (. هة148ت)
 (.  2/48)فيات، والوا  بالو(15/419)السري

 . حممد بن شاذان بن يزيد أبو بكر اجلوهري البغدادي( 2)
 (. متييز(. )هة206ت. )ثق 

 (. 2/179)التقريب
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عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلم  عن  (2)سليمان بن داود اليماميثنا ، (1)سعيد بن سليمانثنا 
ثالث من كن فيه حاسهبه اهلل حسهابا   : "عليه وسلم رسول اهلل صلى اهلل  قال: قالأيب هريرة 

وتعفو عن مهن   ،تعطي من حرمك: "قال ؟من يارسول اهللِل: قالوا" يسريا وأدخله اجلنة برمحته
أن حتاسهب  : "قهال  فإذا فعلت ذلك فما يل يا رسول اهلل؟ :قال". وتصل من قطعك ،ظلمك

  . (1)"ويدخلك اهلل اجلنة برمحته ،حسابا يسريا
يوسف بن ثنا ، احلسن بن حممد بن إسحاقنا ، ابأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ -192

  (4)حيةةةىي بةةةن سةةةعيدثنةةةا ، حممةةةد بةةةن أيب بكةةةرثنةةةا ، يعقةةةوب
 

                                                 

 . (221ح)تقدم    هو الواسطي املعروف بسعدويه( 1)

 . صاحب ابن أيب كثري سليمان بن داود أبو اجلمل اليمامي( 2)
هو ضعيف احلديث منكر ": ، وقال أبو حامت"منكر احلديث": ، وقال البخاري"ليس بشئ": قال ابن معني

 . "يقلب األخبار وينفرد باملقلوبات عن الثقات": ، وقال مرة أخرى"ضعيف": ، وقال ابن حبان"احلديث
، (104ص)، ومشةاهري علمةاء األمصةار   (4/118)، واجلةرح والتعةديل  (4/11)التاريخ الكةبري 

 (. 1/01)، واللسان(1/114)واتروحني
 (. 18/215)السنن الكربى( 1)

 . إسناده ضعيف جّدا ؛ فيه سليمان بن داود اليمامي وهو منكر احلديث
، (5/196)و(1/279)، والطرباين   األوسط(21ص)وأخرج احلديث ابن أيب الدنيا   مكارم األخالق

 . كلهم من طريق سليمان بن داود اليمامي به مبثله( 2/561)، واحلاكم(1/276)وابن عدي   الكامل
سةليمان بةن داود   ": ، وتعقبه الذهيب بقوله"هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه": قال احلاكم عقبه
 . "ٍسليمان واه": ، وقال   املهذب"اليمامي ضعيف

: ، وقال مّرة أخةرى "ه الطرباين   األوسط وفيه سليمان بن داود اليمامي وهو متروكروا": وقال اهليثمي
 . "سليمان بن داود اليمامي ضعيف"

 (. 109و0/154)، وجممع الزوائد(0/2451)املهذب

 (. 26/185)هو القطان، انظر هتذيب الكمال( 4)
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عن أيب هريرة قال جعل رجل يشتم أبا بكر  (2)أيب سعيد سعيد بن  ، حدثإ (1)عن ابن عجالن
ليه عرّد  فلما أكثر ،مويتبّس ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جالس فجعل يعجُب ،رضي اهلل عنه

فلحقه أبو بكر  ،فغضب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقام ،أبو بكر رضي اهلل عنه بعض قوله
 عليه بعةض قولةه   ( 1)فلما رددُت ،رضي اهلل عنه فقال يا رسول اهلل كان يشتمإ وأنت جالس

فلم أكهن   ،عليه قعد الشيطان عنك فلما رددَت فإنه كان معك من يرّد: "غضبَت وقمَت قال
ظلم مظلمة  با بكر ما من عبٍديا أ: "مث قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" ألقعد مع الشيطان

  . (5)"اهلل عز وجل هبا نصره أعزإاّل  عنها هلل عز وجل (4)يغِضفُي

                                                 

أنه اختلطت عليه أحاديث  إاّل ، وهو صدوق(11/469)هو حممد بن عجالن، انظر هتذيب الكمال( 1)
 (. 166ح)أيب هريرة تقدم  

بفتح امليم، وسكون القاف، وضةم البةاء املعجمة     – سعيد بن أيب سعيد كيسان أبو سعد املقربي( 2)
 . املدين -..ب منهابنقط ، و  آخرها راء مهمل ، هذه الّنسب  إىل مقربة كان يسكن بالقر
 (. ع(.)هة198تو    حدود . )ثق ، تغّير قبل موته بأربع سنني، وروايته عن عائش  وأم سلم  مرسل 

، وقةال  "شاخ ووقع   اهلرم ومل خيتلط": واختالط  مل يكن شديدا  حّتى إّن الذهيب أنكر اختالط  وقال
   "...شيئا  أو متيز -االختالط أي  –ه مل يرو فيها وكأّن قال غري ابن سعد": السخاوي
 (. 466ص)، والكواكب النريات امللحق األول(1/209)، والتقريب(141-4/148)األنساب

 . بفتح التاء" رددَت"من مصادر التخريج، و  األصل ( 1)

 جْفنْيةهِ  َأْطَبَق وَأْغضى الرجُل وَغضى ،اجُلُفوِن ِإْدناءُُمن اإلْغضاء وهو السكوت على الذّل والَضْيم، و( 4)
 . َحَدَقِته على

 (.  15/120)لسان العرب

 (. 18/216)السنن الكربى( 5)
 :   اإلسناد رجاله ثقات غري أنه اختلف   وصله وإرساله على ما سيأيت

، والبيهقي (2/416)كما عند أمحد–حيىي بن سعيد القطان  -1لف عنه، فرواه ترواه ابن عجالن واخ -
كما عنةد أيب  –وابن عينن   -2، -(2/18)، والقضاعي   مسند الشهاب(18/216)الكربى  السنن 

كما ذكره –وصفوان بن عيسى  -1،  -(144ص)، وابن أيب الدنيا   منازل األشراف(4097ح)داود
                                                                                                                                       = 
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صلى اهلل عليةه  الّنيب  عنبن املسّيب  سعيد ورواه الليث بن سعد عن سعيد املقربي عن بشري عن
  . (1)وسلم   قص  أيب بكر رضي اهلل عنه مرسال دون ما   آخره من الترغيب   االغضاء

  . (2)رواه أبو داود   سننه باختصار من طريق سفيان عن ابن عجالن به: قلت
  . (1)ورواه عيسى بن محاد عن الليث به مرسال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبكر بةن   -6والوليد بن مسلم،  -5وسليمان بن بالل،  -4 -أبو داود   السنن والدارقطإ   العلل
، كلهم عن ابن عجالن عن سعيد -كما ذكرهم الدارقطإ   العلل–واملغرية بن عبد الرمحن  -7صدق ، 

 . املقربي عن أيب هريرة به
، (2/182)، والبخاري   التةاريخ الكةبري  (4096ح)كما عند أيب دود–وخالفهم الليث بن سعد  -

عن سعيد بن املسةّيب بةه    ، فرواه عن سعيد املقربي عن بشر بن احملرر-(5/204)والبيهقي   الشعب
 . مرسال

 ؛ويشبه أن يكون ذلك من ابن عجةالن ": ورجح البخاري والدارقطإ الطريق املرسل ؛ وقال الدارقطإ
ألّنه يقال إّنه كان قد اختلط عليه روايته عن سعيد املقربي، والليث بن سعد فما ذكر حيىي بةن معةني   

 . "..وأمحد بن حنبل أصّح الّناس رواي  عن املقربي
 (. 414-0/411)، وهتذيب التهذيب(0/152)العلل للدارقطإ

يعتةرب  : "وهذه الطريق املرسل  اليت رّجحها البخاري والدارقطإ   إسناده بشري بن احملرر قال الدارقطإ
 ". مقبول: "، وقال احلافظ"ال يعرف": ، وقال الذهيب"به

 (. 1/111)، والتقريب(2/41)، وامليزان(51ص)سؤاالت الربقاين

، (2/182)، والبخاري   التاريخ الكةبري (4096ح)-باب   االنتصار–كتاب )أخرجه أبو داود( 1)
 (. 5/204)والبيهقي   الشعب

 (. 4097ح)-باب   االنتصار–كتاب )أبو داود( 2)

 (. 4096ح)-باب   االنتصار–كتاب )أبو داود( 1)
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هةارون بةن   ثنا ، عثمان بن سعيدثنا ، أبواحلسن الطرائفي، ابنا اهر الفقيهأخربنا أبو ط -191
 (4)عن أيب صاحل (1)عن أيب حازم (2)أبو صخرثنا ، عبد اهلل بن وهبثنا ، (1)معروف البغدادي
ف ف وال خري فيمن ال يأَلاملؤمن مأَل" : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :عن أيب هريرة قال

  . (5)"فؤَلوال ُي

                                                 

 . ير نزيل بغدادهارون بن معروف أبو علي املروزي اخلّزاز الضر( 1)
 (. خ،م،د(.)هة211ت. )ثق 

 (. 2/110)التقريب

، وتقةدم أنةه خمتلةف    (16270)هو محيد بن زياد ابن أيب املخارق اخلراط، انظر هتذيب الكمال( 2)
 (. 155ح)فيه

، (6/100)، والثقةات (2/269)، والكامةل (1/222)، واجلةرح والتعةديل  (1/121)معرف  الثقات
 (. 1/288)، والتقريب(21ص)وسؤاالت الربقاين

 (. 7/166)هو سلم  بن دينار، انظر هتذيب الكمال( 1)

 (. 11/271)هو ذكوان السمان، انظر هتذيب الكمال( 4)

 (. 18/216)السنن الكربى( 5)
 . مّر، وباقي رجاله ثقات  إسناده أبو صخر محيد بن زياد وهو خمتلف فيه كما 

 . وذكر ابن عدي هذا احلديث مما أنكر فيه على أيب صخر محيد بن زياد
 (. 2/269)الكامل

، وأبو الشيخ   األمثةال    (4/227)، والبزار كما   كشف األستار(2/488)وأخرج احلديث أمحد
كلةهم مةن   ( 0/200)، واخلطيب   تاريخ بغداد(2/269)، وابن عدي   الكامل(210ص)احلديث

 . طريق أيب حازم سلم  بن دينار عن أيب صاحل عن أيب هريرة به مبثله
من طريقه عن أيب صخر محيد بن زياد عن أيب حةازم عةن أيب هريةرة    ( 74-1/71)وأخرجه احلاكم

 . فذكره
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذا حديث صحيح على شرط الشيخني: ومل يذكر   اإلسناد أبا صاحل بني أيب حازم وأيب هريرة مث قال
علته انقطاعه فإن أبا حةازم هةذا هةو املةديإ ال     : وال أعلم له عل  ومل خيرجاه، وتعقبه الذهيب بقوله

 . األشجعي، ومل يلق أبو صخر األشجعي وال املديإ لقي أبا هريرة
واحلديث اختلف   رفعه ووقفه على أيب حازم سلم  بن دينار فرواه عنه عن عون بن عبد اهلل عن ابةن  

كمةا عنةد متةام بةن حممةد        –لّنيب صلى اهلل عليه وسلم مرفوعا  أسام  بةن زيةد   مسعود عن ا
 ، -(5/412)، وابن عساكر   تاريخ دمشق(1/178)الفوائد

ابن –فرواه عنه عن عون بن عبد اهلل عن ابن مسعود موقوفا  كما عند  -وقد اختلط–وخالفه املسعودي 
وقتيب  بةن سةعيد    -(6/271)، والبيهقي   الشعب(9/288)، والطرباين   الكبري(7/185)أيب شيب  

  -(4/254)كما عند أيب نعيم   احللي –وعبد العزيز بن أيب حازم 
، وأيب (5/115)كما عنةد أمحةد  –ورواه عن أيب حازم عن سهل بن سعد به مرفوعا  مصعب بن ثابت 

، (1/29)  اتةروحني ، وابن حبان (6/1111)، والطرباين   الكبري(217ص)الشيخ   أمثال احلديث
 . -(6/271)، والبيهقي   الشعب(11/176)واخلطيب   تاريخ بغداد

ورواه عن أيب حازم عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم مرفوعا  أبو صخر محيد بن 
كما –الوضاح  وخالد بن -كما عند أمحد، والبزار، وأيب الشيخ   األمثال، وابن عدي   الكامل-زياد 

 .  -(0/200)عند اخلطيب   تاريخ بغداد
والصحيح عن أيب حازم عن عون بن عبد اهلل بن عتبة   ": ورجح الدارقطإ الوقف على ابن مسعود فقال

 . "وأشبهها بالصواب حديث ابن مسعود": وقال مّرة أخرى ،"عن ابن مسعود قوله
 (. 0/102)و(212-5/211)العلل للدارقطإ

 من هذه الطرق اليت سبق ذكرها فيها كالم؛ وكل طريق 
 وللحديث شواهد عن جابر بن عبد اهلل وأيب سعيد اخلدري؛ 
، (1/162)، و  الصةغري (150-4/157)أما حديث أيب سعيد اخلدري فأخرجه الطرباين   األوسةط 

نة  عةن   ، كالمها من طريق يعقوب بن أيب عباد القلزمي عن حممد بن عيي(6/212)والبيهقي   الشعب
 حممد بن عمرو بن علقم  عن أيب سلم  عن أيب سعيد اخلدري

 . مل أعرفه: و  اإلسناد يعقوب القلزمي ذكره ابن حبان   الثقات، وقال اهليثمي
 (. 0/21)، وجممع الزوائد(9/205)الثقات
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 . (1)ي   كتاب مسند الشهابديث جابر بن عبد اهلل رواه القضاعله شاهد من ح: قلت
 . باب شهادة الشعراء

غري أنةه  الكالم وقبيحه كقبيح  ،عر كالم حسنه كحسن الكالمالشِّ": قال الشافعي رضي اهلل عنه
 ،ال يعرف بةنقص املسةلمني  الّشعراء  فمن كان من ،فذلك فضله على الكالم ،كالم باق سائٌر

  . (2)"شهادته وال بأن ميدح فيكثر الكذب مل ُترّد ،واإلكثار من ذلك ،وأذاهم
، أمحد بن منصورثنا ، إمساعيل بن حممد الصفار، ابنا أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد -194
أنه قال ( 4)عن أبيه (3)لزهري عن عبد الرمحن بن كعب بن مالكمعمر عن ا، ابنا عبد الرزاقثنا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي ، والقضةاع (6/117)، والبيهقي   الشعب(6/50)وأما حديث جابر فقد أخرجه الطرباين   األوسط
كلهم من طريق علي بن هبرام عن عبد امللك بن أيب كرمي  عن ابن جةريج  ( 1/180)  مسند الشهاب

 ". املؤمن إلف مألوف وال خري   من ال يألف وخري الّناس أنفعهم للناس : "عن عطاء عن جابر بلفظ
 كرمي  ومل أعرفهما امللك بن أيب رواه الطرباين   األوسط من طريق علي بن هبرام عن عبد": قال اهليثمي

 . "وبقي  رجاله رجال الصحيح
أما عبد امللك بن أيب كرمي  فصدوق صاحل؛ وأما علي بن هبرام فلم أعرف حاله وقفت على ترمج  له عند 

 . فيه جرحا  وال تعديال اخلطيب   تاريخ بغداد ومل يذكر 
 (. 0/07)جممع الزوائد

 . طرق من متابعات وشواهدوحسن الشيخ األلباين احلديث مبجموع هذه ال
 (. 425ح)السلسل  الصحيح 

 (. 6/50)، والطرباين   املعجم األوسط(1/180)أخرجه القضاعي   مسند الشهاب( 1)

 (. 6/287)األم( 2)

 . عبد الرمحن بن كعب بن مالك أبو اخلطاب األنصاري املدين( 1)
 (. ع(.)تو    خالف  سليمان. )ولد   عهد الّنيب صلى اهلل عليه وسلم: ثق ، من كبار التابعني ويقال

 (. 1/468)التقريب

ثة   املدين صحايب مشهور وهو أحد الثال -بالفتح- كعب بن مالك بن أيب كعب األنصاري السلمي( 4)
 (. ع.)الذين خّلفوا، تو    خالف  علي
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إن املهؤمن جماههد   : "اهلل عز وجل قد أنزل   الشعر ما أنزل قالإّن  للنيب صلى اهلل عليه وسلم
  . (2)"لْبح النَّْضبه َن ( )رموهنمما يوالذي نفسي بيده لكأنَّ ،بسيفه ولسانه

عبد الكةرمي بةن   ثنا ، أبو سهل بن زياد القطان، ابنا أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي -195
 عن الزهري أخربين عبد الرمحن بن عبةد اهلل بةن   (5)أخربين شعيب (4)أبو اليمانثنا ، (3)اهليثم

أنزل أتى رسول اهلل صلى اهلل  زل اهلل   الشعر ما كعب بن مالك حني أنأّن  (6)كعب بن مالك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 5/618)، واإلصاب (1/1121)االستيعاب

  ". ترموهنم"هكذا   األصل، و  ط، وص، ( 1)

 (. 18/219)السنن الكربى( 2)
 . إسناده صحيح

، (5/184)، والبخاري   التاريخ الكةبري (6/107)، ومن طريقه أمحد(11/261)وأخرجه عبد الرزاق 
، وابةن  (12/170)، والبغوي   شرح السةن  (19/75)، والطرباين   الكبري(11/182)ان وابن حب

، وابةن  (185-5/184)، وأخرجه أيضا  البخاري   التاريخ الكبري(58/191)عساكر   تاريخ دمشق
، وابن عساكر   (2/115)، والقضاعي   مسند الشهاب(19/76)، والطرباين   الكبري(11/5)حبان 

 . كلهم من طريق ابن شهاب عن عبد الرمحن بن كعب عن أبيه به مبثله( 191و58/192)شقتاريخ دم

بفتح املهمل ، وسكون الياء املنقوط  باثنتني من – عبد الكرمي بن اهليثم بن زياد بن عمران الديرعاقويل( 1)
تها، وبعدها الراء، مث العني املهمل ، وفيها قاف بعد األلف، هذه الّنسب  إىل قري  كبرية علةى عشةرة   حت

 . مث البغدادي القطان -..دير العاقول: فراسخ أو مخس  عشر فرسخا  من بغداد يقال هلا
 (. هة270.)والذهيب ،والسمعاين ،واخلطيب ،وثقه أمحد بن كامل القاضي

 (. 11/115)، والسري(2/261)، واألنساب(11/70)تاريخ بغداد

 . احلمصي، مشهور بكنيته -بفتح املوحدة– أبو اليمان احلكم بن نافع البهراين( 4)
 (. ع(.)هة222ت. )ثق  ثبت، يقال أكثر حديثه عن شعيب مناول 

 (. 1/192)التقريب

 (. 26/420)بن أيب محزة، انظر هتذيب الكمالهو ا( 5)

 . عبد الرمحن بن عبد اهلل بن كعب بن مالك أبو خطاب األنصاري، املدين( 6)
 (. خ،م،د،س(.)تو    خالف  هشام. )ثق  عامل
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   اهلل قد أنزل   الشعر ما قد علمت فكيف ترى فيةه؟ فقةال رسةول اهلل    إّن  :عليه وسلم فقال
  . (1)"إن املؤمن جياهد بسيفه ولسانه: "صلى اهلل عليه وسلم

حممةد بةن   ثنةا  ، حممد بن يعقةوب العّباس  أبوثنا ، سن القاضيأخربنا أبو بكر بن احل -196
بشري بن كعب  فكان : عن الزهري قال (1)شعيب، ابنا أبو اليمان احلكم بن نافعثنا ، (2)إسحاق

: وسةلم قةال   رسول اهلل صلى اهلل عليه أّن  كعب بن مالك كان حيدثأّن  حيدث (4)بن مالك
  .(6)"فيما يقولون هلم من الشعر بالنبل ( )والذي نفسي بيده لكأمنا ينضحوهنم"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/454)التقريب

 (. 18/219)ربىالسنن الك( 1)
 . إسناده صحيح

، وابن عبد الةرب    (4/244)، والطرباين   مسند الشاميني(5/184)وأخرجه البخاري   التاريخ الكبري
كلهم من طريق الزهري عةن عبةد   ( 58/192)، وابن عساكر   تاريخ دمشق(1/1125)االستيعاب

 . مبثلهالرمحن بن عبد اهلل بن كعب بن مالك عن جده كعب بن مالك به 

 (. 7/140)هو الصاغاين، انظر هتذيب الكمال( 2)

 (.26/420)و(7/147)هو ابن أيب محزة، انظر هتذيب الكمال( 1)

 . بشري بن عبد الرمحن بن كعب بن مالك األنصاري( 4)
التعديل ومل يذكرا فيه شيئا ، وذكره ابةن حبةان     ذكره البخاري   التاريخ وابن أيب حامت   اجلرح و

 . الثقات
 (. 4/72)، والثقات(2/176)، واجلرح والتعديل(2/188)التاريخ الكبري

  ".تنضحوهنم"هكذا   األصل، و  ط، وص، (5)

 (. 18/219)السنن الكربى( 6)
بان له   الثقات، وباقي رجالةه    إسناده بشري بن عبد الرمحن بن كعب بن مالك مل أقف إال على ذكر ابن ح

 . ثقات
، و  (19/76)، والطةرباين   الكةبري  (1/456)، وأمحد(5/184)وأخرجه البخاري   التاريخ الكبري

كلهم من طريق الزهري عن بشري بن عبد الرمحن بن كعب عن جده كعب بن ( 4/145)مسند الشاميني
 . مالك به مبثله
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عبةاد  ثنا ، (2)أبو يعلى، ابنا (1)أبو عمرو بن محدان، ابنا أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي -197
اهلل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائش  رضةي   (4)عبد الرمحن بن ثابتثنا ، (3)موسى بن 

 ،هو كالم فحسنه حسهن : "سئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن الشعر فقال: عنها قالت
  . (5)"وقبيحه قبيح

                                                 

 . ان بن علي بن سنان احِلرِييأبو عمرو حممد بن أمحد بن محد( 1)
 (. هة176ت. )وثقه احلاكم والسمعاين والذهيب

 (. 5/10)، واللسان(58ص)، والتقييد(2/114)األنساب

بفتح امليم، وسكون – صليْوأبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن بن حيىي بن عيسى بن هالل التميمي امَل( 2)
الواو، وكسر الصاد املهمل ، و  آخرها الالم، هذه الّنسب  إىل املوصل، وهي من بالد اجلزيرة، وإّنما قيل 

  .صاحب املسند واملعجمحمدث املوصل و -..لبالدها اجلزيرة؛ ألهنا بني الدجل  والفرات
 (. هة187ت. )وابن مندة، والذهيب وغريهم ،وثقه الدارقطإ، وابن حبان، واحلاكم، وعبد الغإ األزدي

 (. 7/241)، والوا  بالوفيات(14/174)، والسري(4/178)األنساب

اختلف مشةاخينا  : ط  باثنتني مشددة، قال السمعاينبضم اخلاء، والتاء املنقو– عباد بن موسى اخُلتَّلي( 1)
  هذه النسب ، بعضهم كان يقول هي إىل ختالن بالد جمتمع  وراء بلخ، وبعضهم يقول قري  على طريق 

 . -..خراسان إذا خرجت من بغداد بنواحي الدسكرة
 (. خ،م،د،س(.)هة218ت. )ثق 

 (. 1/175)، والتقريب(2/111)األنساب

 . بن ثابت بن ثوبان العنسي، الدمشقي الزاهد عبد الرمحن( 4)
: ، وقال أبو زرع "ثق ": ، قال أبو حامت"ضعيف": ، وقال مرة"ليس به بأس": وثقه دحيم، وقال ابن معني

، وذكره ابةن  "حديثه على ضعفه يكتب": ، وقال ابن عدي"ليس بالقوي": ، وقال النسائي"ال بأس به"
صدوق خيطةئ ورمةي   ": ، وقال احلافظ"صدوق رمي بالقدر": حبان   الثقات، وقال الذهيب   املغإ

 (. 4بخ،(.)هة165ت. )"بالقدر، وتغري بآخرة
، (2/177)، واملغةةإ(4/264)، وامليةةزان(4/201)، والكامةةل(5/219)اجلةةرح والتعةةديل 

 (. 476ص)ريات امللحق األول، والكواكب الن(1/441)والتقريب

 (. 18/219)السنن الكربى( 5)
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 . صلى اهلل عليه وسلم مرسلالّنيب  والصحيح عنه عن ،وصله مجاع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إسناده عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان وهو خمتلف فيه كما مّر، ولعل الصواب أنه صدوق كما نةص  
عليه احلافظان الذهيب وابن حجر، وفيه أيضا  أبو عبد الرمحن السلمي شيخ البيهقي وقد تقدم أنه خمتلةف  

 . اتفيه، وباقي رجاله ثق
 . ، هبذا اإلسناد واملنت نفسه(4/270)، ومن طريقه ابن عدي   الكامل(0/288)وأخرجه أبو يعلى

من طريقه أخرى عن عبد العظيم بن حبيب بن رغبان عن هشام بن عةروة  ( 4/155)وأخرجه الدارقطإ
 به موصوال  

 . فيه عبد العظيم بن حبيب وهو ضعيف: وإسناده ضعيف؛ قال احلافظ
 (. 4/281)، والتلخيص احلبري(4/48)، واللسان(4/170)امليزان

عبد الرمحن بن ثوبان وعبد العظيم بن حبيب فرواه عن هشةام   -هو ابن سعد الزهري– إبراهيموخالف 
ومةن طريقةه البيهقةي   السةنن     ( 166ص)كما عند الشافعي   املسند–بن عروة عن أبيه مرسال  

 . -(5/60)الكربى
 . طاع بني عروة بن الزبري والنيب صلى اهلل عليه وسلم فإنه مل يدركهواإلسناد ضعيف؛ لالنق

 . "والصحيح عنه عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم مرسل": ورجح البيهقي الطريق املرسل فقال
 . من طريقه عن عائش  به موقوفا  عليها( 299ص)وأخرجه البخاري   األدب املفرد

رجال مسةلم  من احلافظ مقبول، وذكره ابن حبان   الثقات وهو  و  إسناده جابر بن إمساعيل قال عنه
 .   صحيحه

، والطةرباين    (299ص)وله شاهد آخر عن عبد اهلل بن عمرو أخرجةه البخةاري   األدب املفةرد   
كلهم من طريق إمساعيل بن عياش عن عبد الرمحن بن زياد بن ( 4/156)، والدارقطإ(7/158)األوسط

 الكةالم  مبنزل  الشعر"بن رافع عن عبد اهلل بن عمرو عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم  أنعم عن عبد الرمحن
 ". الكالم كقبيح وقبيحه الكالم كحسن فحسنه

 .   إسناده عبد الرمحن بن زياد بن أنعم هو اإلفريقي وهو ضعيف
 . "سنده ضعيف" :بعدما ذكر أّن البخاري أخرجه   األدب قال احلافظ

 . "وإسناده حسن.. رواه الطرباين   األوسط": ثميولكن قال اهلي
 (. 18/519)، وفتح الباري(0/122)جممع الزوائد
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احلسن بن علي بةن  ثنا ، مد بن يعقوبحمالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن -190
سةئل عائشة    : قال (5) عن عكرم  (4)مساكثنا ، (3)عن عبد امللك (2)أبو أسام ثنا ، (1)عفان
فرمبةا  : قالت ؟يتمثل بشيء من الشعر اهلل عنها هل كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  رضي

 . (7) "(6)سيأتيك باألخبار من مل ُتزود: "دخل وهو يقول

                                                 

 (. 97)صدوق تقدم  ( 1)

 (. 6/257)هو محاد بن أسام ، انظر هتذيب الكمال( 2)

 (. 7/219)هو ابن جريج، انظر هتذيب الكمال( 1)

 (. 5ح)خرة فكان رمبا يلقنصدوق وروايته عن عكرم  خاص  مضطرب  وقد تغّير بأ( 4)

 (. 15/218)هو موىل ابن عباس، انظر هتذيب الكمال( 5)

 (. 41ص)ديوان طرف  بن العبد( 6)

 (. 18/219)السنن الكربى( 7)
 . رواي  مساك عن عكرم  وهي مضطرب ضعيف؛ فيه إسناده 

ثةال    ، وأبةو الشةيخ   األم  (276ص)، والبخاري   األدب املفةرد (1/101)وأخرجه ابن سعد
 . كلهم من طريق الوليد بن أيب ثور به عن مساك عن عكرم  عن عائش  به مبثله( 47ص)احلديث

أنه قال الوليد بن أيب ثور عن عكرم ، واالنقطاع   إسناده ظاهر فةإن  إاّل  (0/150)وأخرجه وأبو يعلى
 . الوليد إّنما رواه عن مساك عن عكرم 
 . ، وفيه رواي  مساك عن عكرم  كما مّروهو ضعيف واإلسناد ضعيف فيه الوليد بن أيب ثور

 (. 2/119)التقريب
أخرج حديثه - -وهو ثق  ثبت-على أنه قد خالف الوليد بن أيب ثور وابن جريج زائدة بن قدام  الثقفي 

، وأخرجه أيضا  أيب الشيخ (289ص)، ومن طريقه عبد بن محيد كما   املنتخب(5/272)ابن أيب شيب  
: قةال عنةه احلةافظ   –وعنبس  بن األزهر  -(11/200)، والطرباين   الكبري(46ص)ديث  أمثال احل

كالمها عن مسةاك عةن    -(40ص)أخرج حديثه أبو الشيخ   األمثال   احلديث- -صدوق رمبا أخطأ
 عكرم  عن ابن عّباس به

 (. 2/91)و(252-1/251)التقريب
                                                                                                                                       = 
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حممةد بةن   ثنةا  ، أمحد بن عبيد الصفار، ابنا أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان -199
 ( 2)حممد بن أيب بكرثنا ، (1)يعقوب الكرابيسي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ئدة عن منصور عن عكرم  عن ابن عّباس به من طريق أخرى عن زا( 17/4)ورواه ابن عساكر   تارخيه
 . حنوه

 . وهذا إسناد مضطرب مما يؤكد أّن رواي  مساك عن عكرم  مضطرب  كما تقدم
 : وقد روي احلديث من طرق أخرى عن عائش  رضي اهلل عنها منها

 باب مةا جةاء    –كتاب األدب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )ما أخرجه الترمذي   اجلامع -
، (222و156و6/116)، وأمحةد (1/188ص)، والبخاري   األدب املفةرد (4020ح)-إنشاد الشعر
، و  (6/240)، والنسائي   الكةربى (1/111)، وابن اجلعد كما   اجلعديات(1/090)وابن راهويه

( 7/264)وأبو نعيم   احللي ( 4/297)، والطحاوي   شرح معاين اآلثار(549ص)عمل اليوم والليل  له
 . لهم من طريق شريك عن املقدام بن شريح عن أبيه عن عائش  به مبثلهك

 . "حديث حسن صحيح": قال الترمذي عقبه
 ولكن   اإلسناد شريك بن عبد اهلل النخعي وهو صدوق خيطئ كثرا ، 

ع و  إسناده إليه سفيان بن وكي( 7/264)وتابعه مسعر عن املقدام بن شريح به أخرجه أبو نعيم   احللي 
 . وهو ضعيف

 (. 1/181)، التقريب(1/269)املغإ
، والنسةةائي   (146و6/11)، وأمحةةد(5/270)ومنةةها مةةا أخرجةةه ابةةن أيب شةةيب   -

، وعبةد الغةإ املقدسةي   أحاديةث     (549ص)، و  عمل اليوم والليل (6/247)الكربى
 . كلهم من طريق عامر الشعيب عن عائش  به( 61ص)الشعر

 . بني الشعيب وعائش  فإنه مل يدركه وإسناده ضعيف؛ لالنقطاع
 (. 161ص)، وحتف  التحصيل(284ص)جامع التحصيل

واهلل –وقد صّحح الترمذي احلديث كما تقدم، وصّححه الشيخ األلباين، ولعل ذلك تمةوع الطةرق   
 .  -أعلم

 . مل أقف على ترمجته( 1)

 . ي، كما ستبينه الطريق األخرىاملقدم( 2)
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قدما علينا بيهق ومها صحيح  (1)الفارسيإبراهيم  وأبو بكر حممد بن  ،وابنا أبو نصر بن قتادة ح 
حممةد بةن بةن أيب بكةر     ، ابنا (3)حممد بن أيوبثنا ، (2)أبو عمرو بن مطرابنا قاال عهما مسا

معةن بةن ثعلبة     ، حدثإ (5)صدق  بن طيسل ، حدثإ (4)أبو معشر البصري الرباءثنا ،املقدمي
 ، (6)املازين

                                                 

 . بن أمحد بن حممد الفارسي احلاكم إبراهيمأبو بكر حممد بن ( 1)
 (. هة420ت. )"الثق  العدل": قال الصريفيإ

 (. 17/429)، والسري(11ص)املنتخب من السياق

 . (108ح)تقدم    بن مطر النيسابوري املزكيهو حممد بن جعفر ( 2)

 . صاحب كتاب فضائل القرآن البجلي الرازيأبو عبد اهلل حممد بن أيوب بن حيىي بن ضريس ( 1)
 (. هة294ت. )وثقه أبو حامت، وأبو يعلى اخلليلي، والذهيب وغريهم

 (. 15/197)، والسري(7/190)ح والتعديلاجلر

العّطار  -..بالتشديد، ألّنه كان يربي العود، وقيل كان يربي النبل– أبو معشر يوسف ين يزيد الربَّاء( 4)
 . البصري

، ووثقه حممد بن "ليس بذاك: "داود ، وقال أبو"يكتب حديثه: "، وقال أبو حامت"ضعيف: "قال ابن معني
، وقةال  "صدوق ضعفه ابن معني بال حّج ": أيب بكر املقدمي، وذكره ابن حبان   الثقات، وقال الذهيب

 (. خ،م".)صدوق رمبا أخطأ: "احلافظ
، ومةن تكّلةم   (7/617)، والثقةات (9/214)، واجلةرح والتعةديل  (ص)سؤاالت أيب عبيد اآلجري

 (. 2/191)، والتقريب(7/189)،وو امليزان(281ص)فيه

 . صدق  بن طيسل ( 5)
 . ذكره البخاري وابن أيب حامت ومل يذكرا فيه شيئا ، وذكره ابن حبان   الثقات

 (. 106ص)، وتعجيل املنفع (6/460)، والثقات(4/411)، واجلرح والتعديل(4/294)التاريخ الكبري

 . معن بن ثعلب  املازين( 6)
 . ذكره البخاري وابن أيب حامت ومل يذكرا فيه شيئا ، وذكره ابن حبان   الثقات

 (.489ص)، وتعجيل املنفع (5/411)، والثقات(0/277)، واجلرح والتعديل(7/109)التاريخ الكبري
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 : فأنشدته أتيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : قال (1)األعشى املازينحدثإ 

 (2)ْبَرمن الذِّ   َبْرإين لقيت ِذ        ربالَع اَنيَّوَدالّناس  ا مالكي     
 (1)ْبَرإ بنزاع وَحْتَفَلَخَف       ب و  رواي  الكرابيسي خرجت أبغيهايها الطعام   رجِغْبدوت َأغ    

 .لْبمن َغِل غالٍب شرُّ نَّوُه        بْنبالذَّ 4تطََّلأخلفت العهد َو     
  . (5)"من غلبب ِلغاِل وهن شرُّ: "فجعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يتمثلها ويقول: قال 

                                                 

صةحايب   ومازن وحرماز أخوان من بإ متيم امسه عبد اهلل بن األعور األعشى املازين ويقال احلرمازي( 1)
 . رضي اهلل عنه

 (. 1/94)اإلصاب 

 . َفسادها وهو املِعدة َذَرب من وأصُله بالّذرَبِ  وِخياَنتها َفسادها عن كناي  (2)
 (. 1/105)، ولسان العرب (2/192)النهاي  

 . وهو الغضب بالتَّْحِريك َحَربا  َيْحَرُب بَحِرأي خبصوم  وغضب واحلرب مأخوذة من  (1)
 (. 1/182)، ولسان العرب (1/926)النهاي  

 َتوارت أراد: ، وقيلالَفْحل أراَدها إذا به َفْرَجها َسدَّت إذا ِبَذَنِبها النَّاق  َلطَّت من ُبْضَعها َمَنَعْته أراَد (4)
 . ِبَذَنِبها َفْرَجها النَّاق  ُتْخِفي كما عنه َشْخَصها وأْخَفت
 (. 4/495)النهاي  

 (. 18/248)السنن الكربى( 5)
 .   إسناده صدق  بن طيسل  وشيخه معن بن ثعلب  ذكرمها ابن حبان   الثقات، وباقي رجاله ثقات

 . "رواه عبد اهلل بن أمحد ورجاله ثقات": قال اهلثيمي
 و  إسناده اضطراب شديد سيظهر ذلك عند التخريج 

 (. 112-4/111)جممع الزوائد
، وابةن أيب عاصةم   اآلحةاد    (2/61)، والبخاري   التاريخ الكبري(2/281)واحلديث أخرجه أمحد

، وابةن قةانع     (4/299)، والطحاوي   شرح معاين اآلثار(12/200)، وأبو يعلى(5/296)واملثاين
اديةث  ، وعبةد الغةإ املقدسةي   أح   (1/21)، وابن حبةان   الثقةات  (1/66)معجم الصحاب 
                                                                                                                                       = 
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ثنةا  ، (1)أمحد بن حيىي احللةواين ، ابنا أمحد بن عبيد، ابنا أخربنا علي بن أمحد بن عبدان -488
 طيسةل   ثنةا  ، يوسةف بةن يزيةد أبةو معشةر الةرّباء      ثنةا  ، (2)بةن عرعةرة  إبراهيم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كلهم من طريق أيب معشر يوسف الرباء عن صدق  بن طيسل  عن معن بن ثعلب  واحلةي  (69ص)الشعر
 " واحلي بعد"وليس عند ابن حبان . بعد عن األعشى املازين به مبثله

، (297-296ص)، وابن أيب الدنيا   اإلشراف   منازل األشراف(7/51)الكربى  وأخرجه ابن سعد 
 . يب معشر يزيد الرباء عن صدق  بن طيسل  عن أبيه واحلي عن أعشى املازين به مبثلهكالمها من طريق أ

يل  عةن  سمن طريقه عن أيب معشر يزيد الرباء عن صدق  بن ط( 4/280)وأخرجه السمعاين   األنساب
 . األعشى به مبثله

ن عمه عقب  بةن  من طريقه عن صدق  بن طيسل  ع( 2/422)وأخرجه ابن أيب عاصم   اآلحاد واملثاين
 . ثعلب  عن األعشى رجل منهم رضي اهلل عنه فذكره

، (7/51)، وابن سعد الكربى(442-2/441)، والروياين(2/282)وللحديث طريق أخرى أخرجه أمحد
كلهم ( 72-71ص)، وعبد الغإ املقدسي   أحاديث الشعر(2/422)وابن أيب عاصم   اآلحاد واملثاين

ن أبو سلم  عن اجلنيد بن أمني بن ذروة بن نضل  بن طريةف بةن هبصةل    من طريق عبيد بن عبد الرمح
احلرماين عن أبيه عن جده نضل  بن طريف أّن رجال منهم يقال له األعشى وامسه عبد اهلل األعور فةذكر  

 . حنوه
ليس مبشهور، وأبوه وجةده  ": وإسناده ضعيف جلهال  أكثر رواته؛ اجلنيد بن أمني بن ذروة قال احلسيإ

 . "م جمهولونكله
 . "رواه عبد اهلل بن أمحد والطرباين وفيه مجاع  مل أعرفهم": قال اهليثمي

، وتعجيةةةل (111-4/118)، وجممةةةع الزوائةةةد(111و71ص)اإلكمةةةال للحسةةةيإ
 (. 422و128و48ص)املنفع 

  .أمحد بن حيىي بن إسحاق أبو جعفر البجلي احللواين( 1)
 (. هة296ت. )وثقه عبد اهلل بن علي الفرائضي واخلطيب

 (. 0/219)، والوا  بالوفيات(5/212)تاريخ بغداد

 . أبو إسحاق السامي  البصري نزيل بغداد -مبهمالت– بن حممد بن َعْرعرة إبراهيم( 2)
 (.  م،س(.)هة211.)افظ، تكّلم أمحد   بعض مساعهثق  ح

                                                                                                                                       = 
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صةلى اهلل عليةه   الّنيب  أتيت: واحلي عن أعشى بن ما عز قال (2)أيب، حدثإ (1)بن نبات  املازينا
 : وقال   َبْرتزوجت ِذ: أنه قالإاّل  فذكره فأنشدته وسلم 

إبةراهيم  وقال غريه عةن   ،ومل يذكر البيت اخلامس ْبَرَهإ بنزاع َوتخالفف: يها وقالِغْبذهبت َأ
  . (1)طيسل  بن صدق 

ثنا ، حنبل بن إسحاقثنا ، السَّمَّاكأبو عمرو بن ، ابنا أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد -481
 قلت له": قال(  ) عن جابر بن مسرة (6)مساك، حدثإ (5)قيس بن الربيعثنا ، (4)عاصم بن علي

وكةان أصةحابه    ،(0)تْموكان طويل الصَّ ،نعم: قال ؟رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 57-1/56)التقريب

 . مل أقف له على ترمج . هو طيسل  بن صدق  املازين( 1)

 . مل أقف له على ترمج . صدق  املازين والد طيسل ( 2)
 (.   4/9)، واإلصاب (5/98)  اجلرح والتعديلكما هو بني والدليل على أّن طيسل  هو ابن صدق  املازين 

 (. 18/248)السنن الكربى( 1)
 .   إسناده مجاع  مل أعرفهم
 . انظر خترجيه   احلديث قبله

 (. 42ح)صدوق رمبا وهم تقدم( 4)

 (. 14ح)ه وضعفه أكثرهم تقدمخمتلف فيه من أهل العلم من وثق( 5)

 (. 5ح)تقدم    صدوق وروايته عن عكرم  خاص  مضطرب ، وقد تغّير بأخرة فكان رمبا يلقن(6)

صةحايب ابةن    -بضم املهمل ، واملد–السُّوائي  -بضم اجليم، بعدها نون– جابر بن مسرة بن ُجنادة( 7)
 (. ع.)عنه، نزل الكوف  ومات هبا بعد سن  سبعني صحايب رضي اهلل

 (. 1/411)، واإلصاب (1/224)االستيعاب

 . الصمت هو السكوت( 0)
 . مادة صمت( 2/54)لسان العرب
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م معهةم إذا  فيتبسَّة  ،ويذكرون أشياء من أمر اجلاهلية  ويضةحكون   ،عر عندهيتناشدون الشِّ
  . (1)"ضحكوا

                                                 

 (. 18/248)السنن الكربى( 1)
 كان صةدوقا    إسناده قيس بن الربيع وهو متكلم فيه، وباقي رجاله رجال احلسن، غري مساك وهو وإن 

 . أو بعده قيس فيمن روى عنه قبل االختالطيذكر أنه قد تغّير بأخرة فكان رمبا يلقن ومل إاّل 
وهو صةدوق  -، وشريك بن عبد اهلل -وهو ثق –غري أّن قيس مل ينفرد بروايته فقد تابعه زهري بن حرب 

 .-وهو متروك-، وسعيد بن مساك بن حرب -خيطئ كثريا 
 . ي  قيس فريتقي هبا إىل درج  احلسن لغريه كما سيتبني عند التخريجفهذه الطرق تقوي روا

 بعةد  مصاله   اجللوس فضل باب–كتاب املساجد ومواضع الصالة)واحلديث صحيح فقد أخرجه مسلم
، (التسليم بعد مصاله   اإلمام قعود باب –كتاب السهو )، والنسائي(678ح)-املساجد وفضل الصبح

كلهم مةن  ( 4/62)، وابن عساكر   تاريخ دمشق(1/198)، وابن اجلعد(1/11)و  عمل اليوم والليل 
 . طريق زهري أبو خيثم  عن مساك عن جابر به بنحوه 

-باب ما جاء   إنشةاد الشةعر  –كتاب األدب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )وأخرجه الترمذي
، والطةرباين    (11/169)، وأبو يعلةى (185و00و5/06)، وأمحد(1/185)، والطيالسي(2058ح)

، (4/186)، والطحةاوي   شةرح مشةكل اآلثةار    (11/96)، وابن حبان (218و2/229)الكبري
، والبغةوي   شةرح   (4/15)، وابن عدي   الكامل(4/75)واألصبهاين   طبقات احملدثني بأصبهان

عبةد اهلل   كلهم من طريق شريك بن( 57ص)، وعبد الغإ املقدسي   أحاديث الشعر(12/179)السن 
 . النخعي عن مساك بن حرب عن جابر به مبثله

، (1/186)، وابن اجلعد كما   اجلعةديات (1/172)، وابن سعد الكربى(1/185)وأخرجه الطيالسي
 . كلهم من طريق قيس بن الربيع عن مساك عن جابر به بنحوه ( 2/241)والطرباين   الكبري

كلةهم  ( 1/461)، وابن عدي   الكامل(2/169)وسط، و  األ(2/217)وأخرجه الطرباين   الكبري
 . من طريق سعيد بن مساك بن حرب عن أبيه عن جابر به بنحوه 

 . "متروك احلديث" :وسعيد بن مساك هذا قال أبو حامت
 (. 1/11)اللسان
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ثنا ، يعقوب بن سفيانثنا ، عبد اهلل بن جعفر، ابنا نا أبو احلسني بن الفضل القطانوأخرب -482
 ، (1)حيىي بن عبد احلميد

 
: صلى اهلل عليه وسلم؟ قالالّنيب  جتالس قلت جلابر بن مسرة أكنت ": عن مساك قال (2)شريكثنا 
عليه وسلم يتناشةدون  صلى اهلل الّنيب  وكان أصحاب ،حكت قليل الضَّْموكان طويل الصَّ ،نعم
  . (1)"موالنيب صلى اهلل عليه وسلم يتبسَّ عرالشِّ

                                                 

 . حيىي بن عبد احلميد بن عبد الرمحن بن َبشمني أبو زكريا احلماين الكو ( 1)
، وقال "يتكلمون فيه" :، وترك أبو زرع  الرواي  عنه، وقال البخاري"لني": وثقه ابن معني، وقال أبو حامت

وأرجو أنةه ال بةأس    ،ومل أر   مسنده وأحاديثه أحاديث مناكري": ، وقال ابن عدي"ضعيف": النسائي
. "أّنهةم اهتمةوه بسةرق  احلةديث    إاّل  حةافظ ": ، وقال احلافظ"منكر احلديث" : املغإ، وقال  "به
 (. م(.)هة220ت)

، (169-9/160)، واجلةرح والتعةديل  (187ص)، والضةعفاء للنسةائي  (0/291)التاريخ الكةبري 
، (7/190)، وامليةةزان(2/719)، واملغةةإ(527-18/526)، والسةةري(219-7/217)والكامةةل
  (.2/168)والتقريب

 (. 49ح)صدوق خيطئ كثريا  تقدم  ( 2)

 (. 18/248)السنن الكربى( 1)
  إسناده حيىي بن عبد احلميد احلماين وهو متكلم فيه كما مّر، وفيه أيضا  شريك النخعي وهو صةدوق  

أنه قد تغّير بأخرة ومل يذكر شةريك  إاّل  خيطئ كثريا ، وباقي رجاله ثقات غري مساك فإنه وإن كان صدوقا 
 . من روى عنه قبل االختالطفي

 . واإلسناد حسن لغريه مبجموع الطرق؛ واحلديث صحيح كما تقدم خترجيه
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إبراهيم ثنا ، حنبل بن إسحاقثنا ، السَّمَّاكأبو عمرو بن ، ابنا أخربنا أبو احلسني بن بشران -481
الّنيب  رأيت ناسا من أصحاب" :عن الشعيب قال (3)عن أيب البالد (2)أبو إمساعيلثنا ، (1)بن نصر

شةك   "قال حمرمنيإاّل  أو حول البيت ال أعلمه عر عند البيتصلى اهلل عليه وسلم يتناشدون الشِّ
  . (4)إبراهيم

                                                 

 . وامسه نصر أبو إسحاق الترمذي األصل البغدادي الدار بن أيب الليث إبراهيم( 1)
 (. هة214ت. )"متروك": جزرة، وقال الذهيبكّذبه ابن معني، وصاحل 

 (1/91)، واللسان(1/170)امليزان

 . نزيل بغداد بن سليمان بن َرزين أبو إمساعيل املؤدِّب األُُردين إبراهيم( 2)
، ووثقه "كان صدوقا ": ، وقال ابن خراش"س به بأسلي": وثقه الدارقطإ، والعجلي، وقال أمحد والنسائي

 مل أجد   ضعفه": وقال ابن عدي، "ليس به بأس": ، وقال   ثالثا "ضعيف" :ابن معني مرة وقال أخرى
وهو عندي حسن احلديث ليس كما رواه معاوي  عن حيىي ولةه   ،ما حكاه معاوي  بن صاحل عن حيىيإاّل 

، وذكره "على أّن أبا إمساعيل من أهل الصدق وهو ممن يكتب حديثهأحاديث كثرية غرائب حسان وتدل 
 (. ق.)"صدوق يغرب": ابن حبان   الثقات، وقال احلافظ

، (1/180)، هتةةذيب التهةةذيب(6/14)، الثقةةات(1/258)، الكامةةل(1/281)معرفةة  الثقةةات
 (.  1/58)التقريب

 . أبو البالد حيىي بن سليمان الغطفاين( 1)
 . ، وذكره ابن حبان   الثقات"شيخ يكتب حديثه": وقال أبو حامت ،وثقه ابن معني
 (. 7/684)، والثقات(9/168)، واجلرح والتعديل(0/208)التاريخ الكبري

 (. 18/248)السنن الكربى( 4)
 . بالكذببن أيب الليث نصر وهو متروك ورمي  إبراهيمإسناده ضعيف جدا ؛ فيه 

، وأيب (18/241)، والبيهقي   السنن الكربى أيضةا (4/297)وأخرجه الطحاوي   شرح معاين اآلثار
كلهم من طريق جمالةد  ( 258ص)، و  األحاديث الطوال له(22/159)عبيد نقله عنه الطرباين   الكبري

اهلل صةلى اهلل عليةه   كنا جلوسا بفناء الكعب  أحسبه قال مع أناس من أصحاب رسول  :عن الشعيب قال
وسلم  فكانوا يتناشدون األشعار فوقف بنا عبد اهلل بن الزبري فقال   حرم وحول الكعبة  يتناشةدون   

                                                                                                                                       = 
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 (2)إمساعيل بن علي  عن أيوبثنا ، (1)عثمان بن أيب شيب ثنا ، حنبل بن إسحاقثنا قال و -484
لسنا فيه زيد بن ثابت جملس تناشدنا اإن آخر جملس ج": قال( 4)كثري بن أفلح (3)[عن]عن حممد 

 . (5)"عرفيه الشِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت بناألشعار فقال رجل منهم يابن الزبري إّن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إّنما هنى عن الّشعر الذي إذا أ
  .فيه الّنساء وتزدري فيه األموات

 . اوي ولفظ أيب عبيد الذي نقله عنه الطرباين حنوههذا لفظ الطح
 (. 74ح)فيه جمالد بن سعيد ضعفه غري واحد من أهل العلم كما تقدم   ؛وإسنادهم ضعيف

 . بن أيب شيب  أبو احلسن العْبسي الكو  أخو أبو بكر بن أيب شيب  إبراهيمعثمان بن حممد بن ( 1)
 (. خ،م،د،س،ق(.)هة219.)ثق  حافظ شهري، وله أوهام، وقيل كان ال حيفظ القرآن

 (. 2/16)التقريب

 (. 14-1/21)هو السختياين، انظر هتذيب الكمال( 2)

، ولعل الصةواب  "بن أفلح عن حممد بن كثري"من ص، ومصادر التخريج والترمج ، و  األصل وط ( 1)
 : وذلك ملا يلي -وهو شيخه–عن كثري بن أفلح -هو ابن سريين–حممد : ما أثبته وهو

 . مل أقف على مترجم باسم حممد بن كثري بن أفلح   كتب التراجم اليت وقفت عليها -1

 .. الرواي  كما   مصنف ابن أيب شيب  عن أيوب عن حممد بن ِسريين عن كثري بن أفلح -2

حممد بن كثري بن أفلح عن : عليه احلافظ احلسيإ   اإلكمال واحلافظ   تعجيل املنفع  فقالنبه  -1
زيد بن ثابت وعنه هشام كذا وقع   بعض النسخ والصواب حممد عن كثري قلت فمحمد هةو  

 ... بن ِسريين وكثري بن افلح شيخه

 (. 176ص)، وتعجيل املنفع (104ص)اإلكمال

 .  موىل أيب أيوب األنصاريكثري بن أفلح املدين( 4)
 (. س.)ثق 

 (. 2/119)التقريب

 (. 18/248)السنن الكربى( 5)
 . إسناده صحيح

 . عن ابن علي  عن أيوب عن حممد بن ِسريين عن كثري بن أفلح به مبثله( 5/275)وأخرجه ابن أيب شيب  
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بن إبراهيم ثنا ، أبو جعفر بن دحيم، ابنا أخربنا أبو القاسم بن أيب هاشم العلوي بالكوف  -485
أصحاب رسةول   جنالس كنا " :قال (2)أبو خالد الواليبثنا ، وكيع عن األعمش، ابنا (1)عبد اهلل

  . (1)"امهم   اجلاهلي ويتذاكرون أّي ،فيتناشدون األشعار ،اهلل صلى اهلل عليه وسلم
عبد ثنا ، (5)أمحد بن منصورثنا ، (4)إمساعيل بن حممد، ابنا أخربنا أبو احلسني بن بشران -486

بن حصني من صحبت عمران ": عن مطرف بن عبد اهلل قال (6)الرزاق انبا معمر عن مطر الوراق
                                                 

  (.191ح)صدوق تقدم   عبد اهلل بن عمر بن أيب اخليربي بن إبراهيمهو ( 1)

الكةو    -..وهي حيٌّ من بإ أسد" والب "مبوحدة قبلها كسرة، هذه الّنسب  إىل – أبو خالد الواِليب( 2)
 . هرم: امسه ُهْرمز ويقال

  ( هةة 188ت. )"مقبول": ثقات، وقال احلافظ، وذكره ابن حبان   ال"صاحل احلديث": قال أبو حامت
 (. د،ت،ق.)خالف  عمر بن عبد العزيز

 (. 2/410)، والتقريب(5/514)، والثقات(9/128)اجلرح والتعديل

 (. 18/248)السنن الكربى( 1)
 . إسناده حسن

 . من طريق األعمش عن أيب خالد الواليب به مبثله( 274و5/271)وأخرجه ابن أيب شيب  

 (. 1/491)الصفار، انظر هتذيب الكمالهو ( 4)

 (. 10/54)هو الرمادي، انظر هتذيب الكمال( 5)

 . ، سكن البصرةَمَطر بن طهمان أبو رجاء الوّراق السلمي موالهم اخلرساين( 6)
ضعيف   عطةاء  " :وقال أمحد وحيىي ،"ضعيف" :حامت وقال أبو ،"فيه ضعف   احلديث" :قال ابن سعد

وقال أبو : "حامت قال ابن أيب ،"ه مطر الوّراق بابن أيب ليلى   سوء احلفظوكان حيىي القطان يشّب ،خاص 
وملطر عن قتادة وعطةاء  ": وقال ابن عدي ،"ليس بالقوي" :وقال النسائي، "ه لّين أمرهصاحل، كأّن: زرع 

، وذكره ابن حبةان   الثقةات   "وهو مع ضعفه جيمع حديثه ويكتب ...صاحل  وسائر شيوخه أحاديث
صةدوق  : "، وقال احلافظ"فمطر من رجال مسلم حسن احلديث...": ، وقال الذهيب"رمبا أخطأ: "وقال

 (. 4خت،م،(.)هة125ت". )كثري اخلطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف
، (97ص)ضةةعفاء للنسةةائي، وال(0/207)، واجلةةرح والتعةةديل(7/254)الطبقةةات الكةةربى

 (. 2/259)، والتقريب(6/444)، وامليزان(5/415)، والثقات(6/196)والكامل
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وإن مةن الكةالم حقةا     ،الشعر كالمإّن  :مث قال يل فكان ينشدين كل يوم ،البصرة إىل مك 
   . (1)"وباطال
، بن يعقوبحممد العّباس  أبوثنا قاال وأبو سعيد بن أيب عمرو  ،أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -487
بةن  عن حممد ( 3)عبد الرمحن بن مهدي عن سعيد بن عبد الرمحنثنا ، (2)هارون بن سليمانثنا 

وحسان بةن   ،كان شعراء أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم عبد اهلل بن رواح ": قالِسريين 
  . (4)"بن مالكوكعب  ،ثابت

                                                 

 (. 18/248)السنن الكربى( 1)
 .   إسناده مطر الوّراق وهو خمتلف فيه كما مّر، ولعل الصواب فيه أنه صدوق كثري اخلطأ

عر كالم وإن من الكةالم حقةا   إن الّش"ومع ذلك خالف رواي  قتادة الصحيح  عن مطرف بذكر قوله 
، (4/207)، وابةن سةعد  (202و5/279)فإنه مل يذكر هذه الزيادة كما عند ابن أيب شةيب   " وباطال

 (.  4/281)، والبيهقي   الشعب(10/186)، والطرباين   الكبري(297ص)والبخاري   األدب املفرد
 . فتكون هذه الزيادة منكرة؛ ألّنه صدوق كثري اخلطأ وخالف

 . ومن طريقه أخرجه البيهقي هنا باإلسناد واملنت نفسه( 11/5)ألثر أخرجه عبد الرزاق وا

 بن داود بن هبرام بن بط  بن حريث بن جوين أبةو احلسةن السةلمي اخلةزاز    هارون بن سليمان ( 2)
 . األصبهاين

 (. هة261ت. )"أحد الثقات": قال ابن نقط 
 (. 1/557)، وتوضيح املشتبه(2/111)، وتاريخ أصبهان(2/04()1/181)تكمل  اإلكمال

 . مل أعرفهسعيد بن عبد الرمحن ( 1)

 (. 18241)السنن الكربى( 4)
 . مل أعرفه، وباقي رجاله ثقات  إسناده سعيد بن عبد الرمحن 

 . من طريق البيهقي بإسناده واملنت نفسه( 58/192)و(20/91)وأخرجه ابن عساكر   تاريخ دمشق
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أمحد بن عبةد  ثنا ، أبو العباسثنا قاال أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو  -480
شيئا   إذا قرأ أحدكم": قال عّباس  عن ابن عن عكرم  (2)بن زيد وكيع عن أسام ثنا ، (1)اجلبار

 . (1)"يوان العربفإنه ِد ؛عرفيلتمسه   الشِّ ،من القرآن فلم يدر ما تفسريه
  . هذا هو الصحيح موقوف

( 5)الشةيباين  أبو احلسن علي بن حممد بن عقبة    (4)وقد أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ انبا -489
 ، (6)أمحةةةةد بةةةةن موسةةةةى احلّمةةةةار   ثنةةةةا ، بالكوفةةةة 

                                                 

 (. 28ح)تقدم  . هو العطاردي ضعيف ومساعه للسرية صحيح وهو مدلس   املرتب  الثالث ( 1)

 (. 116ح)م، وهو صدوق يهم تقد(18/461)هو الليثي، انظر هتذيب الكمال( 2)

 (. 18/241)السنن الكربى( 1)
 . أمحد بن عبد اجلبار وهو ضعيف ومدلس عنعنضعيف؛ فيه إسناده 

كالمها من طريق أسام  بن زيةد  ( 2/250)والبيهقي   الشعب( 2/542)واألثر صحيح أخرجه احلاكم
 . الليثي عن عكرم  عن ابن عّباس به موقوفا 

 . ، ووافقه الذهيب"دحديث صحيح اإلسنا": قال احلاكم عقبه
 .  وأما إسناد البيهقي فيه أمحد بن عبد اجلبار وهو ضعيف كما مّر

، والصحيح املوقوف كما قاله البيهقي، ويؤيةد قولةه أّن   -وسيأيت خترجيه بعد هذا اخلرب–وروي مرفوعا  
بن زيةد  املرفوع ورد من طريق مساك عن عكرم  وروايته عنه كما تقدم مضطرب ، وخالف أيضا  أسام  

 .  الليثي فرواه عن عكرم  عن ابن عّباس من قوله

 . مكرر   األصل( 4)

  .أبو احلسن على بن حممد بن عقب  بن مهام بن الوليد بن عبد اهلل الشيباين الكوىف( 5)
 (. هة141ت. )يب وغريمهاوثقه اخلطيب والذه

 (. 15/441)، والسري(12/79)تاريخ بغداد

  .أمحد بن موسى بن إسحاق أبو جعفر التميمي الكو  احلمار البزاز( 6)
 (. هة206ت)". ما علمت به بأسا : "، وقال"اإلمام احملدث الصدوق": قال الذهيب

 (. 11/176)السري
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 :قالعّباس  عن عكرم  عن ابن (2)إسرائيل عن مساكابنا ، حيىي بن آدمثنا ، (1)احلسن بن عليثنا 
س علهيكم شهيء مهن    َبوإذا الَت ،إن من الشعر حكمة: "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

  .  (1)"فإنه عريٌب ؛من الشعر القرآن فالتمسوه
 اللفظ األول قد رواه غري إسرائيل عن مساك، وأما اللفظ الثاين فيحتمل أن يكون من قةول ابةن  

 . فأدرج   احلديثعّباس 
                                                 

احلسن بن علي مل يتبني يل من هو منهما هل هو ابن عّفان العامري وهو ثق ؛ أو هو اهلذيل اخلةاّلل  ( 1)
وهو صدوق؛ ألن كليهما رويا عن حيىي بن آدم بن سليمان، ومل يذكر   تالميذ واحد منهما أمحد بةن  

 . احلمارموسى احلمار ومل أقف على ذكر ألحدمها   شيوخ 

 (. 5ح)صدوق وروايته عن عكرم  خاص  مضطرب ، وقد تغّير بأخرة فكان رمبا يلقن تقدم     (2)

 (. 18/241)السنن الكربى( 1)
 . إسناده ضعيف؛ فإن رواي  مساك عن عكرم  مضطرب  كما تقدم

 كتةاب األدب عةن  )، والترمذي(5811ح)-باب ما جاء   الشعر–كتاب األدب )وأخرجه أبو داود
كتاب األدب )، ابن ماجه(2045ح)-باب ما جاء إّن من الّشعر حكم –رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

، وأبو الشيخ   (11/94)، وابن حبان (181ص)، والبخاري   األدب املفرد(1756ح)-باب الشعر–
، (51ص)، وعبد الغإ املقدسي   أحاديث الشعر(18/217)، والبيهقي   السنن(48ص)أمثال احلديث

كلهم من طريق مساك عن عكرم  عن ابن عّباس بةه مرفوعةا    ( 4/117)واألصبهاين   طبقات أصبهان
 . مقتصرين على الّلفظ األول

وانفرد جبعل الّلفظ الثاين مرفوعا    هبذا اإلسناد إسرائيل بن يونس خالف الرواة عن مسةاك وهةم أبةو    
د الكو  كلهم رووه عن مساك عن عكرم  مقتصةرين  واملفضل بن حمم ،وزائدة، وإدريس ،وشعب  ،عوان 

 . على الّلفظ األول
الّلفظ األول رواه غري إسرائيل عن مساك، وأما الّلفظ الثاين فيحتمل أن يكون من قول ": وهلذا قال البيهقي

 .  "ابن عّباس فأدرج   احلديث
كعب عن الّنيب صلى اهلل عليه وأما الفظ األول فصحيح مرفوعا  أخرجه البخاري   صحيحه عن أيب بن 

 . وسلم فذكره
 (. 5791ح)-منه يكره وما واحلداء والرجزالّشعر  من جيوز ما باب-كتاب األدب )صحيح البخاري
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 .(1)وابن ماجه باختصار من طريق مساك عن عكرم  به ،والترمذي ،رواه أبو داود: قلت
 . على الغضب واحلرمانالّناس  يكثر الوقيعة يفالّشاعر  باب

  . (2)"ت شهادته بهدَُّر": شافعي رضي اهلل عنهقال ال
، عبد الرزاقثنا ، أمحد بن منصورثنا ، إمساعيل بن حممد، ابنا أخربنا أبو احلسني بن بشران -418
: عليه وسلم صلى اهللالّنيب  قال: يرويه قال (3)معمر عن حممد بن عبد اهلل بن عمرو بن عثمانابنا 

  . (4)"ة أحد الشامتنيَياو والرَّ ،وأشد الشتم اهلجاء ،با شتم األعراضىب الرِّإن أْر"

                                                 

 . انظر ختريج احلديث( 1)

 (. 6/287)األم( 2)

أخو عبةد اهلل  : ، وهوحممد بن عبد اهلل بن عمرو بن عثمان بن عّفان األموي املدين، يلقب بالديباج( 1)
 . بن احلسن بن احلسن ألمه

 (. ق(.)هة145.)صدوق
 (. 2/100)التقريب

 (. 18/241)السنن الكربى( 4)
مل يدركةه   بني حممد بن عمرو بن عثمان وبني الّنيب صلى اهلل عليه وسلم فإنه إسناده ضعيف؛ لالعضال

 . الصحاب  فضال عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم
 ". منقطع": قال الذهيب

 (. 0/4268)املهذب
باإلسةناد  ( 4/277)، ومن طريقه البيهقي   السنن هنا، و  الشعب(11/176)وأخرجه عبد الرزاق 

 . واملنت نفسه
كالمها من ( 5/290) الشعب، والبيهقي  (0/145)وللفظ األول منه شاهد عن عائش  أخرجه أبو يعلى

 عليةه  اهلل صةلى  اهلل رسول قال:  قالتطريق عمران بن أنس أبو أنس املكي عن أيب مليك  عن عائش  
 وجةل  عز اهلل عند الربا أرىب فإن:  قال أعلم ورسوله اهلل:  قالوا ؟ الربا أرىب ما أخربوينه ألصحاب وسلم

 ". املسلم عرض استحالل
 . س أبو أنس املكي وهو ضعيف  إسناده عمران بن أن

                                                                                                                                       = 
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صلى اهلل عليةه  الّنيب  ورواه عمران بن أنس املكي عن ابن أيب مليك  عن عائش  عن ،هذا مرسل
  . (1)"ع عليهمل يتاَبو": وسلم موصوال باللفظ األول قال البخاري

ورواه ابن ماجه  (2)وغريه وملا تقدم شاهد من حديث سعيد بن زيد رواه أبو داود   سننه: قلت
 .(3)  سننه من حديث عائش 
 . عراءباب ما جاء يف إعطاء الّش

احلسن بةن حممةد   ، ابنا أبو سعيد بن األعرايب، ابنا أخربنا أبو حممد عبد اهلل بن يوسف -411
عليةه   صلى اهللالّنيب  شاعرا أتىأّن  عن عمرو بن دينار عن عكرم  (5)سفيانثنا ، (4)اينالزعفر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/00)التقريب
، (1/198)، وأمحةد (4076ح)-باب   الغيبة  –كتاب األدب )وشاهد آخر صحيح أخرجه أبو داود

، والبيهقةي   السةنن   (1/154)، والطةرباين الكةبري  (1/268)، والشاشي   املسند(4/91)والبزار
إن "الّنيب صلى اهلل عليه وسلم ولفظةه   عن سعيد بن زيد عن( 5/297)، و  الشعب(18/241)الكربى

 ". من أرىب الربا االستطال    عرض املسلم بغري حق

وهو ضعيف كمةا بينتةه   ختةريج     (5/290)شعب، والبيهقي   ال(0/145)أخرجه أبو يعلى( 1)
  . احلديث

يج ، وغريه ممن تقدم ذكةرهم عنةد ختةر   (4076ح)-باب   الغيب –كتاب األدب )سنن أبو داود( 2)
 . احلديث

 . مل أقف عليه   سنن ابن ماجه( 1)

بفتح الزاي املنقوط ، وسكون العني املهمل ، وفةتح  – احلسن بن حممد بن الصباح أبو علي الزعفراين( 4)
ولةيس إىل بيةع   .. ن قةرى بغةداد  والراء املهمل ، هذه الّنسب  إىل قري  الزعفراني ، وهي قري  م، الفاء

 . البغدادي، صاحب الشافعي، وقد شاركه   الطبق  الثاني  من شيوخه -..الزعفران
 (. 4خ،.)أو بعدها( هة268.)ثق 

 (. 1/172)، التقريب(2/167)األنساب

 (. 6/118)هو ابن عيين ، انظر هتذيب الكمال( 5)
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درمها  فأعطاه أربعني ،"ي لسانهاقطع عّن: "( 1) [يا بالل] صلى اهلل عليه وسلمالّنيب  وسلم فقال
  . (2)واهلل لساين قطعَت: وحل  قال

  .(1)وليس مبحفوظ ،وروي عن حممد بن مسلم عن عمرو موصوال بذكر ابن عباس ،نقطعهذا م

                                                 

  . من ط، وص، وهو ساقط من األصل( 1)

 (. 18/241)كربىالسنن ال( 2)
 . إسناده ضعيف؛ لالنقطاع، فإن عكرم  مل يدرك زمن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم

كالمها مةن طريةق   ( 17/119)، وابن عساكر   تاريخ دمشق(1/414)وأخرجه العقيلي   الضعفاء
 . عمرو بن دينار عن عكرم  عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم به مبثله

، والسةهمي   تةاريخ   (1/414)اس وأخرجةه العقيلةي   الضةعفاء   وروي مرفوعا  عن ابةن عّبة  
كالمها من طريق عن عّفان بن سيار الباهلي عن حممد بن مسلم عن عمرو بن دينةار  ( 1/108)جرجان

 . عن عكرم  عن ابن عّباس أّن العّباس بن مرداس فذكر حنوه
صةدوق  : "، وقال احلافظ"ع على رفع حديثهال يتاب: "و  إسنادمها عّفان بن سّيار الباهلي قال عنه العقيلي

، وفيه أيضا  حممد بن مسلم الطائفي وهو صدوق خيطئ ومع ذلك خالف ابن عيين  فرواه ابن عيين  ومل "يهم
 يذكر ابن عباس   اإلسناد بل جعله عن عكرم  عن النيب صلى اهلل عليه وسلم بينما ذكر هو ابةن عبةاس  

 . رضي اهلل عنه
 . "ث ابن عيين  أوىلحدي": قال العقيلي

 . "وروي عن حممد بن مسلم عن عمرو موصوال  بذكر ابن عّباس وليس مبحفوظ": وقال البيهقي
 (. 216و2/29)التقريب

قال أنا عارم بن الفضل، ثنا محاد بن سلم  عن هشةام  ( 4/271)وأخرجه ابن سعيد   الطبقات الكربى
 . فذكر حنوا  من هذا احلديث.. خيرب بن عروة عن عروة أّن العّباس بن مرداس قال أيام

 . واإلسناد رجاله ثقات غري أنه مرسل فإن عروة بن الزبري مل يدرك زمن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم
 (. 216ص)، وجامع التحصيل(28/22)هتذيب الكمال

 . انظر ختريج احلديث قبله( 1)
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أبةو  ثنا ، (1)حيىي بن أيب طالبثنا ، هو األصمالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -412
عن أبيه ( 4)عن جنيد بن عمران بن ُحصني (3)أيب، حدثإ (2)يعقوب الطائفيثنا ، داود الطيالسي

  .(5)"ي منهتدي عرِضْفي َأإّن": قال ؟أعطى شاعرا فقيل له يا أبا جنيد أتعطي شاعرا أنه
 ،(6)أمحد بن حيىي احللواينثنا ، أمحد بن عبيد الصفار، ابنا أخربنا علي بن أمحد بن عبدان -411

 
                                                 

  (. 124ح)تقدم. صدوق (1)

 . ان بن حصني اخلزاعييعقوب بن حممد بن ُنجيد بن عمر( 2)
 . ذكره البخاري، وابن أيب حامت ومل يذكرا فيه شيئا 

 (. 9/214)، واجلرح والتعديل(0/197)التاريخ الكبري

 . حممد بن ُنجيد بن عمران بن حصني اخلزاعي البصري األزدي( 1)
 . ذكره البخاري، وابن أيب حامت ومل يذكرا فيه شيئا ، وذكره ابن حبان   الثقات

 (.  7/421)، والثقات(0/189)، واجلرح والتعديل(1/254)التاريخ الكبري

 . بن عمران بن ُحصني اخلزاعي -مصغرا –ُنَجْيد ( 4)
 (. بخ.)مقبول: ذكره ابن حبان   الثقات، وقال احلافظ

 (. 2/181)، والتقريب(5/405)الثقات

 (. 18/242)السنن الكربى( 5)
  إسناده يعقوب بن حممد بن ُنجيد بن عمران ترجم له البخاري وابن أيب حامت ومل يذكرا فيةه شةيئا ،   

، "مقبةول ": عمران ذكره ابن حبان   الثقات، وقال احلافظ وأبوه ذكره ابن حبان   الثقات، وجنيد بن
 . ومل أقف على متابع له   هذه الرواي 

واألثر مل أقف عليه مسندا    غةري السةنن الكةربى للبيهقةي، وأشةار إليةه املةزي   هتةذيب         
 (. 16/219)الكمال

 . حيىي بن خازم أخو وهو احللواين البجلي جعفر أبو إسحاق بن حيىي بن أمحد( 6)
. وأمحد بن عبد اهلل بن علي الفرائضي حامت بن حممد بن واحلسني خراش بن يوسف بن الرمحن عبدوثقه 

 (. هة296ت)
  . (5/212)تاريخ بغداد
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عن جةابر   (4)عن حممد بن املنكدر (3)عبد احلميد بن احلسن اهلاليلثنا ، (2)بكار (1)[بن]ثنا  
على نفسهه  الّرجل  وما انفق ،كل معروف صدقة: "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :قال

قه فعلى اهلل وما أنفق من نف ،تبت له صدقةعرضه ُكالّرجل  وما َوقى به ،تبت له صدقةوأهله ُك
 يعطةي : ما يقي به عرضه قةال : قلت حملمد بن املنكدر" ما كان يف بنيان أو معصيةإاّل  خلفها

   . (6)(5)[ساناللِّ]وذا الّشاعر 
                                                 

 . من ط، وص، وهو ساقط من األصل( 1)

 . بد اهلل اهلامشي موالهم البغدادي الرُّصا هو حممد بن بكار بن الريان أبو ع( 2)
 ( م،د( )هة210ت. )ثق 

 (. 157-1/156)التقريب 

 . سكن الّري عبد احلميد بن احلسن أبو عمر أو أبو أمّي  اهلاليل الكو ( 1)
، "ال أعرفةه : "، وقال أمحةد "شيخ: "ل أبو حامت، وقا"ليس به بأس"وثقه ابن معني   رواي ، و  أخرى قال 
: ، وقال ابن عدي"ال يتابع على حديثه" :وقال العقيلي ،والدارقطإ ،وضعفه ابن املديإ، وأبو زرع ، والساجي

، وقةال ابةن   "وقد روى عن غري ابن املنكدر من أهل املدين  مثل أيب حازم وغريه وروى عنه ما ال يتابع عليه"
 (. ت. )"صدوق خيطئ": ، وقال احلافظ"االحتجاج به إذا انفر خيطىء حّتى خرج عن حّد كان ممن": حبان

، (5/122)، والكامل(6/11)، واجلرح والتعديل(2/95)، والعلل ومعرف  الرجال(1/45)ضعفاء العقيلي
 (.1/417)، والتقريب(6/181)، وهتذيب التهذيب(4/240)، وامليزان(2/142)واتروحني

 . التيمي املدين -بالتصغري–نكدر بن عبد اهلل بن اهُلَدْير حممد بن امل( 4)
 (. ع.)أو بعدها( هة118ت. )ثق  فاضل
 (. 2/228)التقريب

 ". السان"من ط، وص، و  األصل وذا ( 5)

 (. 18/242)السنن الكربى( 6)
د احلميد اهلاليل وهو متكلم فيه ولعل الراجح واهلل أعلم أنه ضعيف؛ ألّنه ضعفه أبو إسناده ضعيف، فيه عب

 . على توثيق ابن معنيإاّل  والدارقطإ وهم معتدلون ومل أقف ،وابن املديإ ،زرع 
 ". ضعفوه: "، وقال أيضا "ف ومل يتركعبد احلميد ُضعِّ": قال الذهيب

  (.0/4261)التخليص مع املستدرك، املهذب
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سةعيد  ثنا ، حممد بن عليثنا ، إمساعيل بن حممد الصفار، ابنا وأخربنا أبو علي الروزباري -414
بن عبد اهلل فذكره بنحوه  حممد بن املنكدر عن جابر ثنا، (2)مسور بن الصلتثنا ، (1)بن سليمان

 وذا اللسةان الّشاعر  أنه قال حممد فقلنا جلابر ما أراد ما وقى به املرء عرضه قال يعإإاّل  مرفوعا
  . (1)هى كأنه يقول الذي يتقى لساناملتَق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (1/20)، والةدارقطإ (5/122)، وابن عدي   الكامل(127)وأخرجه عبد بن محيد كما   املنتخب
كلةهم  ( 1/07)، والقضاعي خمتصرا    مسند الشهاب(1/264)، والبيهقي   الشعب(2/57)واحلاكم

 . من طريق عبد احلميد اهلاليل عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهلل به مبثله
 ". عبد احلميد ضعفوه: "، وتعقبه الذهيب فقال"حديث صحيح ومل خيرجاه: "كم عقبهقال احلا

، (26ص)وتابعه مسور بن الصلت أخرجه ابن أيب الدنيا خمتصرا  على الّلفةظ األول   قضةاء احلةوائج   
كالمها من طريق مسور بن الصلت عن حممد بن ( 1/264)، و  الشعب(18/242)والبيهقي   الكربى

يعةإ  : ما أراد ما وقى به املرء عرضه قال: قال حممد قلنا جلابر: وزاد البيهقي. عن جابر به مبثلهاملنكدر 
 . الّشاعر وذا اللسان املتقى كأنه يقول الذي يتقى لسانه

وإسناده ضعيف مسور بن الصلت ضعفه أمحد والبخاري وأبو حامت وأبو زرع  وقال النسةائي واألزدي  
 . -احلديث الذي بعد هذا وسيأيت ترمجته  –متروك 

فهو صحيح عنه صلى اهلل عليه وسلم أخرجه البخاري   صحيحه مةن  " كل معروف صدق : "وأما قوله
 . حديث جابر

 (. 6821ح)-باب كّل معروف صدق –كتاب األدب )صحيح البخاري
عود البدري صحيح أيضا  له شاهد عن أيب مس" وما أنفق الّرجل على نفسه وأهله كتبت له صدقه: "وقوله

 مةا  امرىء ولكل احلسن  بالني  األعمالأّن  جاء ما باب–كتاب اإلميان )صحيح البخاري.   الصحيحني
 (. 1882ح)-...األقربني على والصدق  النفق  فضل باب-كتاب الزكاة )، وصحيح مسلم(55ح)-نوى

 (. 0/2290)هو الواسطي، انظر اجلرح والتعديل( 1)

 . مسور بن الصلت الكو ( 2)
 . "متروك" :وقال النسائي واألزدي ،وأبو زرع  ،وأبو حامت ،والبخاري ،ضعفه أمحد

 (. 1/128)، وامليزان(0/290)، واجلرح والتعديل(90ص)، وضعفاء النسائي(7/411)التاريخ الكبري

 (. 18242)السنن الكربى( 1)
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 . وهذا احلديث يعرف هبما وليسا بالقويني ،ورواه غريه عن مسور حنو حديث اهلاليل
   . (2)رهاه َتْبفيكثر فيها وَي ،بامرأة بعينها ليست مما َيحل له وطئها (1)بشبَّيالّشاعر  باب

  . (3)"ردت شهادته": قال الشافعي رضي اهلل عنه
ثنةا  ، أبو داودثنا ، يونس بن حبيبثنا ، د اهلل بن جعفرعب، ابنا أخربنا أبو بكر بن فورك -415

حيدث عن أيب كثري ( 6)قال مسعت عبد اهلل بن احلارث (5)ةّرعن َعمرو بن ُم (4)شعب  واملسعودي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . لضعف مسور بن الصلت ؛إسناده ضعيف
 . ر خترجيه   احلديث قبلهانظ

 . ترقيق أوله بذكر النساء: ، والتْشِبيب   الشعرباملرأة قال فيها الغزل َبشبَّ( 1)
 (. 2/419)، والنهاي (1/401)لسان العرب

 . وشهرها( 6/287)أي شهر هبا؛ لذا   األم: يقال ابتهر فالن بفالن ( 2)
 (. 4/01)ربلسان الع

 (. 6/287)األم( 1)

 .  عبد الرمحن بن عبد اهلل بن عتب  بن مسعود الكو  املسعودي( 4)
صةةدوق اختلةةف قبةةل موتةةه، وضةةابطه أّن مةةن مسةةع منةةه ببغةةداد فبعةةد        

 (. 4خت،(.)هة165)وقيل(هة168.)االختالط
 (. 1/451)التقريب

بفتح اجليم وامليم وبعدمها الالم، هذه النس  – عمرو بن مّرة بن عبد اهلل بن طارق أبو عبد اهلل اجَلَملي( 5)
 . املرادي الكو  األعمى -..إىل مجل وهو بطن من مراد

 (. ع.)وقيل قبلها( هة110ت. )، كان ال يدلس، ورمي باإلرجاءثق  عابد
 (. 2/04)، والتقريب(1/412)األنساب

بفتح النون، وسكون اجلةيم، وفةتح الةراء    – النجراين -بضم الزاي–عبد اهلل بن احلارث الُزبيدي ( 6)
 . الكو ، املعروف باملكّتب -..ذه الّنسب  إىل َنجران وهو موضع بناحي  اليمناملهمل ، و  آخرها نون، ه

 (. 4بخ،م،.)ثق 
 (. 1/100)، والتقريب(4/485)األنساب
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إيهاكم  : "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال (1)الزبيدي
فإن اهلل ال حيهب الفحهش وال    وإياكم والفحش ،لقيامةيوم ا (2)والظلم فإن الظلم ظلمات

وأمرهم بالبخل  ،من كان قبلكم أمرهم بالقطيعة فقطعوا كأهلفإّنما  حوإياكم والّش ،شُحَفالتَّ
ول اهلل أي اإلسالم أفضهل؟ قهال   يارس :فقام رجل فقال ،رواَجوأمرهم بالفجور فَف ،فبخلوا

أن يسلم املسلمون من "وقال املسعودي  ،"من سلم املسلون من لسانه ويده" :شعبة يف حديثه
أن هتجر ما كره : "يا رسول اهلل أي اهلجرة أفضل؟ قال :فقام ذلك أو غريه فقال ،"لسانه ويده

وهجرة  ، (3)[احلاضر]ة اهلجرة هجرتان هجر: "وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،"ربك
 ،ةيَّ ه ِلوأما احلاضر فههو أعظمهمها بَ   ،مرعي وُيطيع إذا ُأإذا ُد جيُبفأما البادي فُي ،يالباِد

 وناداه رجل فقال يا رسهول اهلل أي الشههداء أفضهل؟    : وقال املسعودي" وأفضلهما أجرا
 
 
 
 
 

                                                 

 زهري بن األقمر، وقيل عبد اهلل بن مالك، وقيل َجْهمان،: الكو  امسه -بالتصغري– أبو كثري الُزَبيدي( 1)
 . وقيل إّن زهري بن األقمر غري عبد اهلل بن مالك فاهلل أعلم

  (.عخ،د،ت،س)."مقبول": وقال احلافظ لكاشف، وذكره ابن حبان   الثقاتوثقه النسائي، والعجلي، والذهيب   ا
، (2/451)، والكاشف(228-14/219)، وهتذيب الكمال(4/294)، والثقات(1/171)معرف  الثقات

  (.2/451)والتقريب

 . مكرر   األصل( 2)

من ط، وص، ومصادر التخريج، ولعله هو الذي يتناسب مع ما يأيت بعده من قوله وهجرة البةادي،  ( 1)
 ،"احلاضرة" و  األصل بإثبات التاء
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    . (1)"دمك (2)[ا َرْهوُي] ،جواد  (1)أن يعقر: "قال

                                                 

 . يقتل جوادك من الَعْقر وهو الذبح( 1)
 (. 2/421)، واملصباح املنري(4/594)لسان العرب

 . ط، وص، ومصادر التخريج يهراق بالقاف، و  األصل بالكاف  ( 2)
أْهرق املاء ُيْهِرقه إْهراقا  ولغ  ثالث  يقال أْهراق املاء ُيْهريقه : وهو من هراق املاء يهريقه وفيه لغ  ثاني  يقال

بقولةه   إْهراق  أي صَب املاء، فاإلهراق الصب يقال أهرق دمه أي صبه وأصله أراق يريق إراق ، واملةراد 
 . يهراق دمك أي تستشهد وتقتل   سبيل اهلل كما هو مفسر   بعض الروايات األخرى

 (. 1/209)، وخمتار الصحاح(167-166و18/115)لسان العرب

 (. 18/241)السنن الكربى( 1)
 . إسناده صحيح، فإن املسعودي تابعه شعب  كما بينه البيهقي   روايته هذه

 . "إسناده صاحل": قال الذهيب
 (. 0/4261)املهذب

، وابن أيب شيب  خمتصرا (1/188)والطيالسي ،(1690ح)-باب -الزكاةكتاب )خمتصرا  داود بوأوأخرجه 
، وابةةن أيب الةةدنيا   (2/111)، والةةدارمي   السةةنن(195و191و2/159)، وأمحةةد(5/111)

ن مردوية   اب، و(11/579)، وابن حبان (5/214)و(4/425)، والنسائي   الكربى(101ص)الصمت
، وابةن عبةد الةرب      (7/27)، والطةرباين   األوسةط  (111ص)جزء أحاديث ابةن حيةان    

كلهم من طريق عبد اهلل بن احلارث عن أيب ( 19/95)، وابن عساكر   تاريخ دمشق(21/19)التمهيد
 . كثري الزبيدي عن عبد اهلل بن عمرو به مبثله

 . ووافقه الذهيب ،"..رجاهحديث صحيح اإلسناد ومل خي": قال احلاكم عقبه
من طريقه عن سعيد بن مسلم  عن األعمةش عةن   ( 5/218)وأخرجه ابن أيب عاصم   اآلحاد واملثاين

عمرو بن مرة عن عبد اهلل احلارث عن عبد اهلل بن مالك عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسةلم فةذكره   
 .حنوه

 . و  إسناده سعيد بن مسلم  وهو ضعيف
  (.1/297)التقريب
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ة ّروالنسائي   الصغرى باختصار مةن طريةق عمةرو بةن ُمة      ،أبو داود   سننهرواه : قلت
 . (2)فذكره ة ّر، ورواه النسائي   الكربى بتمامه من طريق األعمش عن عمرو بن ُم(1)بإسناده
إبراهيم ثنا ، حنبل بن إسحاقثنا ، السَّمَّاكأبو عمرو بن ، ابنا أخربنا أبو احلسني بن بشران -416

 ،كنا نتناشد األشعار عند الكعب ": عن الشعيب قال (5)عن اتالد (4)أبو إمساعيلثنا ، (3)بن نصر
فأقبل رجل من األنصار  !فأقبل ابن الزبري إلينا فقال أ  حرم اهلل وعند كعب  اهلل تتناشدون الشعر

مل تفسد  يا ابن الزبري إنه ليس بك بأس إن: صلى اهلل عليه وسلم فقالالّنيب  كان معنا من أصحاب
ذِّر فيةه  وُبالّنساء  فيه (6)[أبَِّنْت]هنى عن الشعر إذا إّنما  نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلمأّن  نفسك
  .(7)"األموال

                                                 

  (.1690ح)-باب -الزكاةكتاب )سنن أيب داود( 1)

  .(6/406)السنن الكربى( 2)

: بن أيب الليث نصر أبو إسحاق الترمذي كذبه ابن معني وصاحل جةزرة، وقةال الةذهيب    إبراهيم( 1)
 (.481ح)تقدم "متروك"

 (. 481ح)بن سليمان بن َرزين أبو إمساعيل املؤدِّب األُُردين تقدم روايته عنه   إبراهيم( 4)

 (. 74ح)، وهو متكلم فيه تقدم(2/99)هو ابن سعيد، انظر هتذيب الكمال( 5)

 ". أثبت"، و  األصل (1/17)من ط، وص، ومصادر التخريج واملهذب وكتب الغريب كالنهاي ( 6)
َأَبْنُت الّرجةل آِبُنةه   : ، يقالب هباد تكون   القسى تفسدها وتعاَقالُعومعىن أّبنت أي مأخوذ من األَبِن 

 . ه، ابنا اهتمه وعابهُنِبه و يْأُنُبالّرجل يْأ َنَبَأ: يقال و.   سوء فهو مأبونلََّخإذا رميته ِبوآُبُنه 
 (. 11/1)، ولسان العرب(1/17)النهاي 

 (. 18/241)السنن الكربى( 7)
وك ورمي بالكذب، وفيه جمالد بن سعيد وهو بن أيب الليث نصر وهو متر إبراهيمإسناده ضعيف جدا ؛ فيه 

 ."وقد تغّير   آخر عمره ،ليس بالقوي": ضعفه غري واحد من أهل العلم، وقال فيه احلافظ
عةن أيب عبيةد   ( 22/159)ونقله الطرباين   الكبري( 4/297)أخرجه الطحاوي   شرح معاين اآلثار

 . نحوه صاحب العربي   كالمها من طريق جمالد عن الشعيب به ب
 . وفيه جمالد بن سعيد وقد تقدم الكالم فيه

                                                                                                                                       = 
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 . شهادته شبب فلم يسم أحدا مل ُترّد باب من
  . (1)"ألنه ميكن أن يشبب بامرأته وجاريته": قال الشافعي رضي اهلل عنه

ثنةا  ، أبو القاسم عبد الرمحن بن احلسن األسدي هبمدان، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -417
قيب  بن عبد الةرمحن  الرُّ بن ذياحلجاج ثنا ، (2)بن املنذر احلزاميإبراهيم ثنا ، بن احلسنيإبراهيم 

، ابنا (5)رْيَجوُب (4)خرج كعٌب: قال( 3)عن جده مى املزين عن أبيهْلهري بن أيب ُسبن كعب بن ُز
صلى الّنيب  كان من شعر كعب فيه مث قدوم كعب على ري وماَجإسالم ُب ري فذكر احلديث   َهُز

 : وإنشاده قصيدته اليت أوهلا ،وإسالمه ،ماهلل عليه وسل
 مغلول َدْفعندها مل ُي (7)ميََّتُم       (6)ولُبْتعاد فقليب اليوم َمبانت ُس      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ومل أقف على احلديث عند أيب عبيد   غريبه

 (. 6/287)األم( 1)

بن املنذر بن عبداهلل بن املنذر بن املغرية بن عبد اهلل بن خالد بن حزام أبو إسحاق األسةدي   إبراهيم( 2)
 . احلزامي املدين

 (. خ،ت،س،ق(.)هة216.)صدوق تكّلم فيه أمحد ألجل القرآن
 (. 1/50)التقريب

 . مل أجد له وال ألبيه وال جلده ترمج ( 1)

بن ِرياح بن قرط بن احلارث بن مازن املزين  وامسه ربيع  -بضم أوله- ىلمكعب بن زهري بن أيب ُس( 4)
 . صحايب معروف رضي اهلل عنه الّشاعر املشهور

 (. 5/592)، واإلصاب (1/1111)االستيعاب

اهلل عنه صحايب رضي أخو كعب بن زهري الّشاعر املشهور  جبري بن زهري بن أيب ُسلمى املزين الشاعر( 5)
 . أيضا أسلم قبل أخيه

 (. 1/269)، واإلصاب (1/140)االستيعاب
 . وهّيمه احُلب غلبه إذا :َمْتبول قلٌب يقال والَعَداوة الذَّْحل وهو ِبَتْبل ُمصاب أي (6)

 (. 1/469)النهاي  
 . عليه استوىل إذا: احلبُّ وتّيمه ُمذلَّل ُمَعبٌَّد أي (7)
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 الطرف مكحول (1)ن غضيضإال أَغ       (2)عنواإذ ظ (1)عاد غداة البنيوما ُس      
 هل بالكأس معلولْنكأهنا م       تَمٍم إذا ابتَسي ُظْلِذ جتلوا عوارَض      

 : وذكر القصيدة بطوهلا وهي مثاني  وأربعون بيتا وفيها 
 والعفو عند رسول اهلل مأمول       رسول اهلل أوعدين أّن أنبئُت      
 واعيظ وتفصيلفيه َم( 4)نقرا       الة مهال  رسول الذي أعطاك نافلَ       
 (5)[ي األقاويلْجرم ولو كثرت عّنُأ       ال تأخذين بأقوال الوشاِة ومل ]     
  :وفيها     
 الرسول لنور ُيستضاء بهإّن      

      
 وصارم من سيوف اهلل مسلول      

 (6)ببطن مك  ملا أسلموا ُزولوا         فتي  من قريش قال قائلهم     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/565)النهاي  

 . واْلِفراق الُبعِد هو البني (1)
 (. 1/454)النهاي  

 . أي إذا رحلوا كما بينته الرواي  األخرى للبيت (2)
 إمنا عْيَنه َيْفَتح ومل وأْطَرق َكَسرهغض الطرف أي  غضيض من غضض فعيل مبعىن مفعول ومعناه (1)

 . واخَلَفر احَلياِء ِمن يكون
 (. 1/691)النهاي  

  ". الفرقان"وص  هكذا   األصل، و  ط،( 4)

  .من ط، وص، وهو ساقط من األصل( 5)

 (. 18/241)السنن الكربى( 6)
عبد الرمحن بن احلسن القاضي وهو ضعيف، وذهب الكثري على أنه مل يسةمع مةن   ضعيف؛ فيه إسناده 
 . بن ديزيل، وفيه احلجاج بن ذي الرقيب  وأبوه وجده مل أجد هلم ترمج  إبراهيم

 (. 1/411)، واللسان(4/272)، وامليزان(18/292)تاريخ بغداد
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (1/150)، ومن طريقه أبو نعيم   معرف  الصةحاب  (5/160)وأخرجه ابن أيب عاصم   اآلحاد واملثاين
بةن املنةذر    إبةراهيم ، كلهم من طريق (5/287)، والبيهقي   دالئل النبوة(4/678)وأخرجه احلاكم

 . ن بن كعب بن زهري بن أيب سلم  عن أبيه عن جده بهاحلزامي عن احلجاج بن ذي الرقيب  بن عبد الرمح
 . و  إسنادهم احلجاج بن ذي الرقيب  وأبوه وجده ومل أجد هلم ترمج 

عةن   -وسيأيت بعد هةذا –وحديث حممد بن فليح ": ولكن صّحح احلديث من هذا الطريق احلاكم فقال
 .  فقه الذهيبووا ،"موسى بن عقب ، وحديث حجاج بن ذي الرقيب  فإهنما صحيحني

 : وإلنشاد كعب هذه القصي  أمام الّنيب صلى اهلل عليه وسلم شواهد منها
، و  (18/241)، ومن طريقه البيهقةي   السةنن  (1/671)حديث موسى بن عقب  أخرجه احلاكم -

بن املنذر عن حممد بن فليح عن موسى بن عقب   إبراهيمبن احلسني عن  إبراهيمعن ( 5/211)دالئل النبوة
 .. قال أنشد الّنيب صلى اهلل عليه وسلم كعب بن زهري بانت سعاد

 : علتانإسناده ضعيف؛ فيه 
بن  إبراهيمفيه عبد الرمحن بن احلسن القاضي وهو ضعيف، وذهب الكثري على أنه مل يسمع من  -1

 . ديزيل
 . االنقطاع بني موسى بن عقب  والنيب صلى اهلل عليه وسلم فإنه مل يدرك زمنه -2

 . ح احلاكم احلديث من هذه الطريق أيضا  كما مّرولكن صّح
عن أيب واثل  عبد الرمحن بن احلسني املزين عةن  ( 2/101)حديث أخرجه ابن قانع   معجم الصحاب  -

 . الزبري بن بكار عن بعض أهل املدين  عن حيىي بن سعيد األنصاري عن سعيد بن املسّيب به بنحوه 
 : إسناده ضعيف، فيه علتان

 . ن بكار وحيىي بن سعيد األنصاريالواسط  بني الزبري بجهال   -1

  .االنقطاع بني سعيد بن املسّيب والنيب صلى اهلل عليه وسلم فإنه مل يدرك زمنه -2

ومةن طريقةه البيهقةي   دالئةل     ( 1/671)حديث علي بن زيد بن جدعان أخرجةه احلةاكم   -
عن معن بن عيسى عن حممد بن عبد الرمحن  بن املنذر إبراهيمبن احلسني عن  إبراهيمعن ( 5/211)النبوة

 . األوقص عن ابن جدعان فذكره
 :   إسناده علل
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الةّنيب   قال أنشد عن موسى بن عقب  (1)حممد بن فليح، حدثإ بن املنذرإبراهيم ثنا قال و -410
 : فلما بلغ قوله هري بانت ُسعاد   مسجده باملدين بن ُز صلى اهلل عليه وسلم كعُب

  من سيوف اهلل مسلول  (2)دنََّهإن الرسول لسيف ُيستضاء به                  ُم
  فتي  من قريش قال قائلهم                   ببطن مك  ملا أسلموا زولوا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن  إبراهيمفيه عبد الرمحن بن احلسن القاضي وهو ضعيف، وذهب الكثري على أنه مل يسمع من  -1
 . ديزيل

 . وفيه عبد الرمحن بن حممد األوقص ضعفه ابن عساكر وذكره ابن حبان   الثقات -2

ن زيد بن جدعان وهو ضعيف، وروايته عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم مرسل ألّنه مل وفيه علي ب -1
 . يدرك زمنه

 (. 2/41)، والتقريب(5/252)اللسان
عن أيب ( 5/211)، ومن طريقه البيهقي   الدالئل(1/674)حديث حممد بن إسحاق وأخرجه واحلاكم

 . بن بكري عن ابن إسحاق به بنحوه  العّباس حممد بن يعقوب عن أمحد بن عبد اجلبار عن يونس
 أّن مساعه للسرية صحيح وهنا كذلك،ضعيف إاّل   إسناده أمحد بن عبد اجلبار وهو 

، وأبةةو نعةةيم   معرفةة  (1/674)، واحلةةاكم(170-19/177)وأخرجةةه الطةةرباين   الكةةبري
بن سلم  عن ابةن   كلهم من طريق أيب شعيب احلراين عن أيب جعفر النفيلي عن حممد( 1/151)الصحاب 

 .  إسحاق به بنحوه 
اإلسناد رجاله إىل ابن إسحاق ثقات، وابن إسحاق مل يدرك زمن الّنيب صلى اهلل عليه وسةلم فيكةون   

 .  منقطعا 

 . حممد بن فليح بن سليمان األسدي أو اخلزاعي املدين( 1)
، ووثقه الدارقطإ والذهيب فيمن تكّلةم  "ليس بذاك القوي: "أبو حامت: ، وقال"ليس بثق : "قال ابن معني

 (. خ،س،ق(.)هة197ت". )صدوق يهم: "فيه، وذكره ابن حبان   الثقات، وقال احلافظ
، (160ص)، ومن تكّلم فيه(267ص)، وسؤاالت احلاكم(7/448)، والثقات(0/121)اجلرح والتعديل

 . (2/289)والتقريب

 . هو السيف املطبوع من حديد اهلند، واهلند اسم بالد( 2)
 ". هند"مادة ( 1/410)لسان العرب
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  .(1)ق ليأتوا فيسمعوا منهْله إيل اخَلّمأشار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بُك
 . والعلم والقرآن ،يصده عن ذكر اهللحّتى  عرباب ما يكره أن يكون الغالب على اإلنسان الشِّ

عن  علي بن عبد العزيز ثنا ، أبو احلسن الكازري، ابنا (2)لرمحن السلميأخربنا أبو عبد ا -419
 . "َيرَيه هو من الَوْري وهو أن َيْرَوى جوفهحّتى  األصمعي قوله قال": قالبيد أيب ُع

أّن  ومسعت يزيد بن هارون حيدث عن الشرقي بن القطامي عن جمالد عن الشةعيب : بيدقال أبو ُع
ن أن لهه ِمه   ٌرْيه ه َخَير َيحّتى  حًاْيكم َقأحِد ُفْوَج تلَئْمَي ْنأَل: "لم قالصلى اهلل عليه وسالّنيب 

  . صلى اهلل عليه وسلمالّنيب  يعإ من الشعر الذي هجى به" رًاْعِش متليَءَي
صلى اهلل الّنيب  به (3)ألن الذي هجي ؛يث غري هذا القولوالذي عندي   هذا احلد: بيدقال أبو ُع

 ،يغلب عليةه حّتى  ولكن وجهه عندي أن ميتلئ قلبه ،عليه وسلم لو كان شطر بيت لكان كفرا
   . (4)فيكون الغالب عليه من أي الشعر كان ،فيشغله عن القرآن وعن ذكر اهلل عز وجل

                                                 

 (. 18/241)السنن الكربى( 1)
 : علتان إسناده ضعيف؛ فيه

بن  إبراهيمفيه عبد الرمحن بن احلسن القاضي وهو ضعيف، وذهب الكثري على أنه مل يسمع من  -1
 . ديزيل

 . بني موسى بن عقب  وزمن القص  فإنه مل يدركهاالنقطاع  -2

 . وانظر خترجيه   احلديث قبله

 (. 26ح)خمتلف فيه تقدم  ( 2)

 . باأللف( هجى)و  غريب احلديث أليب عبيد( 1)

 (. 18/244)السنن الكربى( 4)
 .   إسناده أبو عبد الرمحن السلمي شيخ البيهقي خمتلف فيه كما مّر؛ وباقي رجاله ثقات

 (.16-1/15)وكالم أيب عبيد   غريب احلديث له
 بةاب -كتاب األدب )فقد أخرجه البخاري.." ألن ميتليء جوف"وأما عن احلديث الذي ذكره أبو عبيد 

، (ح)-والقةرآن  والعلةم  اهلل ذكةر  عةن  يصةده الّشعر حّتى  اإلنسان على الغالب يكون أن يكره ما
                                                                                                                                       = 
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البخاري مةن   و ، مها من حديث أيب هريرةوملا رواه الشعيب شاهد   الصحيحني وغري: قلت
    . (1)حديث ابن عمر، و  مسلم وغريه من حديث أيب سعيد اخلدري

ثنةا  ، أبو داودثنا ، يونس بن حبيبثنا ، عبد اهلل بن جعفر، ابنا أخربنا أبو بكر بن فورك -428
اهلل عنها أكان ينشد قال قيل لعائش  رضي  (3)ربْقأبو نوفل بن أيب َعثنا ، (2)األسود بن شيبان

  .(4)"كان أبغض احلديث إليه": عر فقالتعند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الشِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مةن   -  نفس البةاب -هريرة به، والبخاري  كالمها من حديث أيب( 2257ح)كتاب الشعر)ومسلم
 . عن أيب سعيد اخلدري -  نفس الباب أيضا –حديث ابن عمر، ومسلم 

 . انظر ختريج كالم أيب عبيد قبله( 1)

 . األسود بن شيبان أبو شيبان السدوسي بصري( 2)
 (. بخ،م،د،س(.)هة168ت. )ثق  عابد
 (. 1/07)التقريب

بضم العني املهمل ، وفتح الراء، وبعدها الياء الساكن  آخر – أبو نوفل بن أيب عقرب الِكناين الُعَرْيجي( 1)
: امسةه  -..وهو اسم جلماع ، ولبطون من العةرب " الُعريج"احلروف، و  آخرها اجليم، هذه الّنسب  إىل 

 . معاوي  بن مسلم: عمرو بن مسلم، وقيل: مسلم، وقيل
 (. بخ،م،د،س".)ثق "

 (.  2/461)، والتقريب(1/117)األنساب

 (. 18/245)السنن الكربى( 4)
 . إسناده صحيح

، (1/969)، وإسةةحاق بةةن راهويةةه(5/202)، وابةةن أيب شةةيب (1/289)وأخرجةةه الطيالسةةي
 . ود بن شيبان عن أيب نوفل بن أيب عقرب به مبثلهكلهم من طريق األس( 100و6/114)وأمحد

 . "رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح": قال اهليثمي
  (. 0/228)جممع الزوائد 
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    . (4)اها شتمهماهلم وإذا مل يعطوه إّيأمو (1)سأهلمالّناس  أعراض (2)[خر ](  )[من]باب 
  . (5)شهادتهرّد   الّشاعر  جعله الشافعي رضي اهلل عنه مثل معىن

إمساعيل بةن حممةد   ، ابنا أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهلل بن بشران ببغداد -421
: يقول (8)بن شريك مسع أسام  ( )عن زياد بن عالق  (6)سفيانثنا ، سعدان بن نصرثنا ، الصفار

اهلل  عبهادَ ": فقةال  ؟صلى اهلل عليه وسلم هل علينا حرج   كذاالّنيب  شهدت األعراب يسألون
هلل قالوا يارسول ا "رجفذلك الذي َح ،من عرض إخيه شيئا ( )من اْقَتَرَضإاّل  ع اهلل احلرجَضَو

   .(11)"سنخلق َح": قال ؟ما خري ما أعطي العبد

                                                 

  . من ط، وص، وهو ساقط من األصل( 1)

 .  من ط، وص، واملهذب، و  األصل باحلاء املهمل ( 2)

 ". يسأهلم"  ط، ( 1)

ها البوصريي حتت باب خرق أعراض الّناس سأهلم أمةواهلم وإذا مل  مالحظ  هذه األحاديث اليت ذكر( 4)
 نفةي  أو حبد غريه عضه من بابيعطوه إياها شتمهم، ليست حتت هذا الباب   السنن الكربى بل حتت 

هل .. ؛ فيبقى النظر   الباب خرق أعراض الناسالغيب  أو النميم  أكثر من وكذلك شهادته ردت نسب
 البوصريي أم ال؟ فيه زوائد مل يذكره 

 (. 6/287)األم( 5)

 (. 9/285)، وتاريخ بغداد(0/185)، والثقات(4/298)هو ابن عيين ، انظر اجلرح والتعديل( 6)

 . أبو مالك الثعليب الكو  -بكسر املهمل ، وبالقاف–زياد بن ِعالق  ( 7)
 (. ع(.)هة115ت. )ثق  رمي بالنصب

 (. 1/261)التقريب

 (. 4.)، صحايب رضي اهلل عنه تفرد بالرواي  عنه زياد بن عالق  على الصحيحأسام  بن شريك الثعليب( 0)
 (. 1/49)، واإلصاب (1/70)االستيعاب

 .  ه بالغيب ، وهو افتعال من الَقْرض وهو القْطعأي نال منه وقطع: إال من اْقَتَرَض عرض مسلم( 9)
 . مادة قرض( 7/217)، ولسان العرب(4/41)النهاي 

 (. 18/246)السنن الكربى( 18)
                                                                                                                                       = 
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قاال وأبو عبد اهلل إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي  ،أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق -422
 ، (1)منصةور بةن سةلم    ثنةا  ، أبو أمية  الطرسوسةي  ثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . إسناده صحيح
 ". إسناده قوي ومل خيرجوه": قال الذهيب

، (1416ح)-شةفاء  لةه  أنةزل إاّل  داء اهلل أنةزل  مةا  بةاب  -كتةاب الطةب  )وأخرجه ابن ماجه
، وابن أيب (1/170)، وابن اجلعد كما   اجلعديات(2/161)، واحلميدي   املسند(1/171)والطيالسي

، (4/270)، وأمحد(5/120)و(1/148)، ومن طريقه وابن أيب عاصم   اآلحاد واملثاين(5/218)شيب 
، والطةرباين    (4/121)، والطحاوي   شةرح معةاين اآلثةار   (189ص)والبخاري   األدب املفرد

، وابةةن حبةةان (5/11)، وابةةن عةةدي   الكامةةل(6/260)، و  األوسةةط(1/101)الكةةبري
، وابن عبد الرب (6/214)و(5/201)، والبيهقي   الشعب(4/228)، واحلاكم(11/426)و(2/216)

-51/116)، وابن عساكر   تاريخ دمشةق (9/197)، واخلطيب   تاريخ بغداد(5/261)  التمهيد
. كلهم من طريق زياد بن عالق  عن أسام  بن شريك بةه مبثلةه  ( 4/167)، والضياء   املختارة(117

 . ولفظ بعضهم أطول من بعض
والعل  عندهم فيه أّن أسةام  بةن    ؛هذه أسانيد كّلها على شرط الشيخني ومل خيرجاه": قال احلاكم عقبه

شواهد عندمها وقد ثبت   أول هذا الكتاب باحلجج والرباهني وال ،شريك ليس له راٍو غري زياد بن عالق 
  "...أّن هذا ليس بعل 

 . ووافقه الذهيب
 "...هذا إسناد صحيح رجاله ثقات": وقال البوصريي   مصباح الزجاج 

 (. 4/49)مصباح الزجاج 

 . منصور بن سلم  بن عبد العزيز بن صاحل أبو سلم  اخلزاعي( 1)
 (. هة218ت..". )احلافظ الناقد احلج ": وثقه ابن سعد وابن معني، وقال الذهيب

 (. 9/568)، والسري(11/78)تاريخ بغداد
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 أبيه عن أيب هريرة عن  (2)اهلل بن سلمانعن عبيد  (1)سليمان بن بالل عن حممد بن عجالنثنا 
  .(1)" الوجهني أن يكون أمينًا ال ينبغي لذي ": رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالأّن 

يوسف بن ثنا ، احلسن بن حممد بن إسحاق، ابنا أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ -421
 أخةةربين ابةةن هليعةة   ،ابةةن وهةةبثنةةا ، (4)أمحةةد بةةن عيسةةىثنةةا ، وبيعقةة

                                                 

اختلط عليةه أحاديةث أيب   ": ، وزاد احلافظ"صدوق": وثقه مجع من العلماء وقال الذهيب واحلافظ( 1)
 (.  166ح)تقدم    "هريرة

 . دهو األغر، كما بينته رواي  أمح( 2)

 (. 18/246)السنن الكربى( 1)
 . إسناده حسن
( 4/229)، والبيهقةي   الشةعب  (110ص)، واخلرائطي   مساوئ األخالق(2/165)وأخرجه أمحد

كلهم من طريق سليمان بن بالل عن ابن عجالن عن عبيد اهلل بن سلمان األغر عن أبيه عن أيب هريرة به 
 . مبثله

-10/261)، وابن عبد الرب   التمهيةد (117ص)ألدب املفردوالبخاري   ا( 2/209)وأخرجه أمحد
 . كلهم من طريق سليمان بن بالل عن عبيد اهلل بن سلمان األغر عن أبيه عن أيب هريرة به( 262

وخالةد بةن خملةد أليب أمية       ،وعبيد بن أيب قرة ،وهذه الرواي  فيه خمالف  حيىي بن عبد احلميد احلماين
اعي فإهنما روياه بذكر حممد بن عجالن   اإلسناد ومهةا ثقتةان، ومةن    وأيب سلم  اخلز ،الطرسوسي

أن يكون هؤالء الثالث  يقوي رواي  بعضهم بعضا  ويقال إّن سليمان إاّل  خالفهما دوهنما، فالصحيح إثباته،
 . -واهلل أعلم–بن بالل مسعه عن عبيد اهلل بن سلمان بواسط  ابن عجالن وبدونه فحدث هبذا وهبذا 

، والقضاعي   مسةند  (166ص)طريق أخرى عن سليمان بن بالل أخرجه ابن أيب الدنيا   الصمتوله 
كالمها من طريق سليمان بن بالل عن كثري بن زيد عن الوليد بن رباح عن أيب هريةرة  ( 2/51)الشهاب

 ".  عند اهلل"به بزيادة 
 . وإسناد ابن أيب الدنيا حسن

 . ؛ ألّنه كان يتجر إىل تستراهلل املصري يعرف بابن التُّسَتريأمحد بن عيسى بن حسان أبو عبد ( 4)
 (. خ،م،س،ق(.)هة241ت. )بال حج : صدوق تكّلم   بعض مساعاته، قال اخلطيب

 (. 1/48)التقريب
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مالك  عن أنس بن  (3)عن سنان يعإ ابن سعد (2)عن يزيد بن أيب حبيب (1)وعمرو بن احلارث
نقل ": قال اهلل ورسوله أعلم: ؟ قالواُةْضأتدرون ما الَع": صلى اهلل عليه وسلم أنه قالالّنيب  عن

  . (4)"إىل بعض ليفسد بينهمالّناس  احلديث من بعض

                                                 

 (. 12/185)أبو أمي ، انظر هتذيب الكمال( 1)

 . واسم أبيه سويد، واختلف   والئه يزيد بن أيب حبيب أبو رجاء املصري( 2)
 (. ع(.)هة120ت. )ثق  فقيه، وكان يرسل

 (. 2/172)التقريب

 . ، وصوَّب الثاين البخاري وابن يونسسعد بن سنان ويقال سنان بن سعد الكندي املصري( 1)
وابةن   ،والعجلي ،ووثقه ابن معني   رواي  أيب خيثم ، "تركت حديثه ألن حديثه مضطرب: "قال أمحد
: ، وقةال اجلوزجةاين  "ضةعيف : "، وقال الدارقطإ"منكر احلديث" "النسائيابن سعد ووقال شاهني، 

وقد اعتربت حديثه فرأيت ما روى عن سنان بةن  : "ثقات وقال، وذكره ابن حبان   ال"أحاديثه واهي "
سعد يشبه أحاديث الثقات وما روى عن سعد بن سنان وسعيد بن سنان فيه املناكري كأهنما اثنان فةاهلل  

: ، وقةال احلةافظ  "ضعفوه ومل يتةرك : "، وقال   املغإ"ليس حبج : "، وقال الذهيب   الكاشف"أعلم
 (. ت،قبخ،د،".)صدوق له أفراد"

، وتةاريخ  (51ص)، والضةعفاء للنسةائي  (1/198)، ومعرف  الثقةات (2/517)العلل ومعرف  الرجال
، وهتةةذيب (1/254)، واملغةةإ(1/420)، والكاشةةف(4/116)، والثقةةات(96ص)الثقةةات
 (.  1/208)، والتقريب(1/489)التهذيب

 (. 18/246)السنن الكربى( 4)
 . مّر، وأكثر أهل العلم على تضعيفه   إسناده سعد بن سنان وهو خمتلف فيه كما

 ". سنان ضعِّف: "قال الذهيب   املهذب
 (. 0/4267)املهذب

كالمهةا مةن   ( 6/178)، والطحاوي   شرح معاين اآلثار(151ص)وأخرجه البخاري   األدب املفرد
 . طريق يزيد بن أيب حبيب عن سنان بن سعد به مبثله

 ". هذا إسناد حسن: "خاري فقالوقد حسن األلباين احلديث من طريق الب
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 . (1)له شاهد من حديث عبد اهلل بن مسعود رواه مسلم   صحيحه وغريه: قلت
أو  النسهب أو عضهه حبهد    (2)ِهْضزاح إىل َعبه الشهادة مامل خيرج يف امِلترّد  زاح الباب امِل
 . فاحشة
، أمحد بن منصورثنا ، إمساعيل بن حممد الصفار، ابنا أبو احلسني بن بشران ببغدادأخربنا  -424
رجال من أهل البادية كهان  أّن  عن أنس رضي اهلل عنه (1)معمر عن ثابت، ابنا عبد الرزاقثنا 

 ،( )ميماَد وكان  ،هصلى اهلل عليه وسلم حيّبالّنيب  وكان: قال (6)امسه زاهر بن َحرَّام أو ِحزام
فقال  ،فاحتضنه من خلفه وهو ال يبصره ،صلى اهلل عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعهالّنيب  تاهفأ

ه ما ألز  ظههرَ  ( )وصلى اهلل عليه وسلم فجعل ال يأُلالّنيب  فالتفت فعرف ؟لين من هذاأرِس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب حتةرمي  –كتاب الرب والصل  )وللحديث شاهد صحيح يتقوى به، وهو حديث ابن مسعود عند مسلم
 ..". الناس بني القال  النميم  هي ؟ العض  ما أنبئكم أال : "بلفظ( 182ح)-النميم 

 . (2686ح)-باب حترمي النميم –كتاب الرب والصل  واآلداب )صحيح مسلم( 1)

 اٌتَضة وِع اٌهَضة ِع ِهَضة ومجع الِع ،يت  وهي اإلفك والبهتان والنميم ِهالَب : يَهِضوالَع ُهَضو الِع ُهَضالَع( 2)
 . ونُضوِع

 (. 11/515)، ولسان العرب(255-1/254)النهاي 

وصار بنان  حمل  .. ، هذه الّنسب  إىل بنان  القبيل ونونني املوحدة بضم- ناينحممد الُب أبو أسلم بن ثابت( 1)
  .البصري -..بالبصرة لنزول هذه القبيل  هبا

 (. ع(.)تو    بضع وعشرين ومائ . )عابد ثق 
 (. 1/121)، والتقريب(1/200)األنساب

 . رضي اهلل عنه صحايب جليل زاهر بن حرام األشجعي( 4)
 (. 2/547)، واإلصاب (2/589)االستيعاب

 . الدميم القبيح يقال رجل دميم أي قبيح( 5)
 (. 12/280)لسان العرب، و(4/574)النهاي  

 . بزيادة ألف بعد الواو( ال يألوا)من مصادر التخريج وكتب اللغ  و  األصل( 6)
 . أْلوا  وُأُلّوا  يقال فالن ال يألو أي ال يدعه وال يزال يفعلهمن َأال يْأُلو 
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مهن  : "صلى اهلل عليه وسلم يقولالّنيب  وجعل ،صلى اهلل عليه وسلم حني عرفهالّنيب  بصدر
: صلى اهلل عليه وسلمالّنيب  فقال ،( )دين كاسدًااهلل جِتو فقال يارسول اهلل إذًا ؟"العبدري يشت
  . (2)"بكاسد أو قال لكن عند اهلل أنت غاٍل لكن عند اهلل لسَت"

  . "حرام بالراء أصح" :ام قال عبد الغإ احلافظام وقيل حزروفيه خالف فقيل ح ،ثبته شيخنامل ُي
  . عاب صلى اهلل عليه وسلم مرسال أنه كانت فيه ُدالّنيب  وروى عكرم  عن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . مادة أال( 14/48)لسان العرب

، خالف النفاق، والنفاق هو ق لقل  الرغبات فهوكاسد و كسيدَفْنمل َيأي  :من كسد الشيء يكسد( 1)
 . الرواج

 .كسدمادة ( 2/511)، واملصباح املنري(1/108)لسان العرب

 (. 18/240)السنن الكربى( 2)
 . إسناده صحيح

، وابةن حبةان   (6/174)، وأبةو يعلةى  (1/161)ومن طريقه أمحد( 18/454)وأخرجه عبد الرزاق 
عن معمر عن ثابت البناين عن أنس بن مالك ( 101-5/108)، والضياء   املختارة(11/186-187)

 . به مبثله
د جاء ذكره   حديث صحيح أخرجه أمحةد، والترمةذي     وق: "قال احلافظ   ترمج  زاهر بن حرام
 ..".  الشمائل من طريق معمر عن ثابت
 ". رواته ثقات، ومل خيرجاه لنكارته: "ومع هذا قال الذهيب عن احلديث

 ثابةت  عن معمرو: "كالم ابن معني   رواي  معمر عن ثابت فإنه قال -واهلل أعلم-ولعله يريد بالنكارة 
 الضةرب  وهذا عروة بن وهشام النجود أيب بن وعاصم ثابت عن معمر وحديث: "ضا ، وقال أي"ضعيف

، فإن البخاري مل خيرج له عن ثابت إال تعليقا  وأما مسلم فقةد أخةرج لةه      "األوهام كثري مضطرب
الصحيح، وعلى كل فإن هذه الرواي  صحيح  وقد قبل أكثر أهل العلم رواي  معمر عن ثابت كما سةبق  

ويضاف إىل ذلك أن ابن معني من األئم  املتشددين فقد قبل روايته مجع من األئم  املعتدلني، عن مسلم، 
 . "إسناده صحيح: "وقد ورد حديث عند ابن حجر   التلخيص برواي  معمر عن ثابت قال عنه

، والتلخيص (18/219)وهتذيب التهذيب ، (2478-0/4269)املهذب، و(20/119)هتذيب الكمال 
 (. 2/547)اإلصاب و، (1/199)
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علي بن عبد العزيز عن أيب ثنا ، أبو احلسن الكازري، ابنا أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي -425
      . (1)فعهعن عكرم  ير (2)عن خالد احلذاء (1)ابن علي ، حدثإ عبيد

 . (4)"قوله الُدَعاب  يعإ املزاح": قال أبو ُعبيد
  . (5)اغوناغون والصوَّالصّبالّناس  باب ما جاء يف أكذب

الصهباغون  الّنهاس   أكهذب ": صلى اهلل عليه وسةلم قةال  الّنيب  فيه حديث أيب هريرة عن
  . (6)"والصواغون

                                                 

 (. 0/179)هو إمساعيل، انظر هتذيب الكمال( 1)

البصري احلذَّاء، وقيل له ذلك  -بفتح امليم، وقيل بضمها، وكسر الزاي– خالد بن مهران أبو امَلنازل( 2)
 . على هذا النحو أْحُذ: ألّنه كان يقول: ألّنه كان جيلس عندهم، وقيل

ثق  يرسل، وقد أشار محاد بن زيد إىل أّن حفظه تغّير مّلا قدم من الشام، وعاب عليه بعضهم دخولةه    
 (. ع.)عمل السلطان

 (. 462-461ص)، والكواكب النريات امللحق األول(1/216)التقريب

 (. 18/240)السنن الكربى( 1)
فإن  هو مرسلقي خمتلف فيه كما مّر؛ وباقي رجاله ثقات، و  إسناده أبو عبد الرمحن السلمي شيخ البيه

 . عكرم  مل يدرك زمن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم
   . (2/270)العلل ومعرف  الرجالوأخرجه عبد اهلل بن أمحد   

 (. 1/112)غريب احلديث( 4)

مةادة صةوغ،   ( 1/61)سيأيت تفسريمها عن أيب عبيد والبيهقي، وللزيادة انظر   تفسريمها النهاية  ( 5)
 .مادة صبغ( 1/18)و

، (1/115)، والطياليسةةي(2152ح)-بةةاب الصةةناعات–كتةةاب )أخرجةةه ابةةن ماجةةه( 6)
( 2/111)، وابةن حبةان   اتةروحني   (2/258)و(1/91)، ومتام   الفوائد(124و2/292)وأمحد

 (.  54/251)، وابن عساكر   تاريخ دمشق(1/410)واخلطيب   تاريخ بغداد
من حديث مهام عن فرقد السبخي عن يزيد بن عبةد اهلل  إاّل  وهذا احلديث ليس يعرف": حبانقال ابن 

  "...الشيخري عن أيب هريرة، وفرقد السبخي ليس بشيء   احلديث
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بةن عبةد اهلل بةن أيةوب     إبراهيم ثنا ، ن عديأبو أمحد ب، ابنا د املاليإْعأخربنا أبو َس -426
 بيد القاسم بن سالم عن تفسري هذاسألت أبا ع: قال (2)حيىي بن موسى البلخيثنا ، (1)املخرمي

أما الصباغ فهو الذي يزيد   احلديث ألفاظا يزينه هبا، وأما الصائغ فهو الةذي يصةوغ   ": فقال
  . (3)"احلديث ليس له أصل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هةذه  ": وقةال  ،"...وهذا احلديث ال يصّح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسةلم ": وقال ابن اجلوزي
 . "تكلف باردهذا ": ل عن تفسري أيب عبيدوقا ،"..االحاديث كّلها ال تصح 

 ."وهذا تكلف بارد لتأويل حديث باطل": مث قال "...فاحلس يرّد هذا احلديث": وقال ابن قيم
وهو حديث مضطرب اإلسناد أخرجه أمحد  "أكذب الّناس الصباغون والصواغون"حديث ": وقال احلافظ

 . "وغريه
 . "موضوع" :وقال األلباين
، والسلسة   (4/117)، والفةتح (52ص)، واملنار املنيف(41ص)، ونقد املنقول(2/684)ي العلل املتناه

 (. 144ح)الضعيف 

 . املخرميأبو إسحاق بن عبد اهلل بن حممد بن أيوب  إبراهيم( 1)
ليس بثق  حةّدث  ": ، وقال الدارقطإ"ال ينكر عليه" :، وقال أبو علي احلافظ"صدوق": قال اإلمساعيلي

 (. هة184ت. )"عن الثقات بأحاديث باطل 
 (. 1/72)، واللسان(14/196)، والسري(6/124)، وتاريخ بغداد(160ص)سؤاالت محزة

 . أصله من الكوف  -ملعجم ، وتشديد املثنا ةبفتح ا– حيىي بن موسى أبو زكريا البلخي لقبه َخّت( 2)
 (. خ،د،ت،س(.)هة248.)ثق 

 (. 2/167)التقريب

 (. 18/249)السنن الكربى( 1)
 . بن عبد اهلل املخرمي وهو خمتلف فيه كما مّر، وباقي رجاله ثقات إبراهيم  إسناده 
 ". ليس بثق  حّدث مبوضوعات إبراهيمقلت قال الدارقطإ ": قال الذهيب

 أقف عليه   غريب أيب عبيد، والظاهر أنه ليس فيه بدليل ما ذكره البيهقي حيث قةال بعةدما أورده   مل
 بن القاسم عبيد يبأ ىلإ فذهبت حيىي قال": ومبا ذكره ابن اجلوزي قال.. كذا قال فيما روي عنه: بسنده

                                                                                                                                       = 
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وهةو   ،وحيتمل أن يكون املراد به العامل بيديةه  ،كذا قال فيما روي عنه :قال الشيخ رمحه اهلل
مواعيده الكاذب   وإمنا نسبه إىل الكذب واهلل أعلم لكثرة  ،(1)صريح فيما ُروي فيه عن أيب سعيد

  . احلديث نظرصّح   و  ،مع علمه بأنه ال يفي هبا
وقد مضت الدالل  على جوازه  ،(2)ريعل على اخلذكر الشافعي رضي اهلل عنه شهادة من يأخذ اجُل

وقةد   ،(5)وذكر شهادة السؤال ،وغريمها (4)وكتاب قسم الفيء والغنيم  ،(3)  كتاب اإلجارة
وذكر شهادة  ،(6)الصدقات مضت الدالل  على من جتوز له السؤال ومن ال جتوز   كتاب قسم

وكل  ،فال معىن لإلعادة ،(8)ليم وقد مضى اخلرب فيه   كتاب الو ،( )من يأيت الدعوة بغري دعاء
 . به شهادته من كان على شيء ُترّد

  . (9)"فإذا نزع وتاب قبلت شهادته ،شهادته ما كان عليه ترّدإّنما " :قال الشافعي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهةذا   ، ّحتقدير الّصة  هذا التفسري على": فذكره مث قال" ..فقال احلديث هذا تفسري عن فسألته سالم
 ."احلديث ال يصّح

 (.  2/685)العلل املتناهي 

 . وذكره.." وأورده الديلمي بسند ضعيف عن أيب سعيد: "قال العجلوين( 1)
 (. 1/191)، وكشف اخلفاء(1/161)انظره   املأثورة مبسند الفردوس

 (. 6/280)انظره   األم( 2)

وما بعدها، وذكره كذلك   باب رزق ( 6/124)ن والرقي  به  باب أخذ األجرة على تعليم القرآ( 1)
 .  املؤذن

 . مل أقف عليه فيه( 4)

 (. 6/280)انظره   األم( 5)

 (. 25-7/21)  باب سهم الغارمني( 6)

 (. 6/218)انظره   األم( 7)

-7/264)الوليمة   صاحب له حيل بأنإاّل  أكل ما له حيل مل فأكل جاء مث يدع مل من باب  باب ( 0)
265 .) 

 (. 6/218)انظره   األم( 9)
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 . (1)وقد مضت األخبار فيه   باب شهادة القاذق: قال الشيخ
 . ناباب شهادة ولد الزِّ 

املؤمنون شهداء اهلل يف : "صلى اهلل عليه وسلم قاللّنيب اأّن  وقد مضى   حديث أنس بن مالك
  . (2)"األرض

  . (3)"جتوز شهادة ولد الزنا": والشعيب أهنما قاال ،وروينا عن عطاء
 ، (4)السةةراجثنةةا ، أبةةو الوليةةد، ابنةةا أخربنةةا أبةةو عبةةد اهلل احلةةافظ  -427

 
 
 
 
 

                                                 

 .فما بعدها( 18/152)السنن الكربى( 1)

( 18/289)، والبيهقي(ح)-باب تعديل كم جيوز؟–كتاب الشهادات )أخرجه البخاري   صحيحه( 2)
 . عن أنس مبثله

  .عن أنس به بنحوه ( 949ح)-باب فيمن يثىن عليه خري أو شر من املوتى–كتاب )وأخرجه مسلم

قال يل عطاء ولد الزنةا  : قال أخربنا ابن جريج قال( 0/124)عبد الرزاق  أثر عطاء فقد أخرجهأّما ( 1)
  .(1/98)، والبيهقي   السننخري جازت شهادتهإاّل  إذا مل يعلم عليه

كالمهةا مةن طريةق    ( 5/25)، وابن أيب شيب (0/124)أيضا  عبد الرزاق  وأما أثر الشعيب فقد أخرجه
 .  هالشعيب ب

بفتح السني، وتشديد الراء، – بن مهران بن عبدا هلل أبو العّباس السرَّاج إبراهيمحممد بن إسحاق بن ( 4)
الثقفةي مةوالهم    -..و الذي يوضع على الفةرس و  آخرها اجليم، هذا منسوب إىل عمل السرج، وه

 . اخلراساين النيسابوري
 (. هة111ت. )والذهيب ،وثقه اخلطيب
 (. 14/100)، والسري(1/20)، واألنساب(1/240)تاريخ بغداد
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 له ولةد ُضة ْفَي ال": د الزنا قةال   ول (2)عن احلسن (1)عن هشيم عن يونس زياد بن أيوبثنا 
  .(4)"بالتقوىإاّل  (3) دةْشالرِّ

، عثمان بن حممد بن بشر، ابنا أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن يوسف الرفاء البغدادي -420
عن الفقهةاء   (5)الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عبدثنا ، ابن أيب أويسثنا ، إمساعيل بن إسحاقثنا 

وإذا  ،أصله ألصةل سةوءٍ  إّن " :ناالذين ينتهى إيل قوهلم من أهل املدين  كانوا يقولون   ولد الّز
  .(7)"وكانوا يرون عتقه حسنا ،جازت شهادته (6)[وءتهوُمُر]حسنت حالته 

                                                 

 (. 18/275)انظر هتذيب الكمال. بن عبيد( 1)

 (. 12/517)انظر هتذيب الكمال. البصري( 2)

 . زني ، ولد الرشدة ضدة ولد الزنا والبغيضد ال( 1)
 . مادة زنا( 14/161)لسان العرب

 (. 18/249)السنن الكربى( 4)
 . اإلسناد رجاله ثقات غري أّن فيه عنعن  هشيم بن بشري وهو مدلس   املرتب  الثالث  عند احلافظ

( 2/18)ابن أيب شيب عن عمر بن عبد الرمحن، و( 9/177)ولكن األثر صحيح فقد أخرجه عبد الرزاق 
 . عن سفيان كالمها عن يونس عن احلسن به بنحوه 

 (. 170ح)رجال اإلسناد كلهم تقدم بكامله  ( 5)

  . من ط، وص، وهو ساقط من األصل( 6)

 (. 18/249)السنن الكربى( 7)
صةدوق  ":   إسناده إمساعيل بن أيب أويس، وقد مّر فيه كالم أهل العلم، ولعل الصواب ما قاله احلافظ

، وهو إمام معتدل، وفيه أيضا  عبةد  "ال بأس به" :، فإن اإلمام أمحد قال فيه"أخطأ   أحاديث من حفظه
الرمحن بن أيب زناد وهو متكلم   روايته عن أبيه وهذه منها، وإن كان الذهيب ذكر أّن بعةض العلمةاء   

 .عن أبيه مثل ابن سعد وصاحل بن حممد أّن بعض أهل العلم تكّلموا   روايتهإاّل  قبلوا روايته عن أبيه
 . واألثر مل أقف عليه مسندا  فيه غري السنن الكربى للبيهقي
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مث بلغ  ،والكافر قبل أن يسلم ،والعبد قبل أن يعتق ،باب ما جاء يف الغالم يشهد قبل أن يبلغ
 . دوال فشهدوا هباوكانوا ُع ،وأسلم الكافر ،وعتق العبد ،الصيب

  . (1)"قبلت شهادهتم": قال الشافعي رضي اهلل عنه
أبو بكر هو ابن ثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد الفقيه، ابنا أبو عبد اهلل احلافظ أخربنا -429

أنه كةان يقةول   العبةد     (4)عن احلسن (3)عن األشعث (2)معاذ هو ابن هشامثنا ، أيب شيب 
 . (5)مث أعتق هذا وأسلم هذا إهنما جتوز شهادهتما ،ت شهادهتماوالذمي إذا شهدا ُرّد

                                                 

 (. 7/47)األم( 1)

 . ، وقد سكن اليمنمعاذ بن هشام بن أيب عبد اهلل الدستوائي البصري( 2)
". صةدوق رمبةا وهةم   : "، وقال احلةافظ "صدوق ثق : "يمن تكّلم فيهوقال ف" صدوق: "قال الذهيب

 (. ع(.)هة288ت)
 (. 2/261)، والتقريب(176ص)، ومن تكّلم فيه(6/451)امليزان

اء، هذه الّنسب  بضم احلاء املهمل ، وسكون امليم، وفتح الر– أشعث بن عبد امللك أبو هايئ احُلْمراين( 1)
 (.  4خت،) .-..لقوم ينتمون إىل محران بن أعني

   (.هة148هةوقيل سن  142ت. )ثق  فقيه
 (. 1/91)التقريب

 (. 1/277)انظر هتذيب الكمال. هو البصري( 4)

 (. 18/258)السنن الكربى( 5)
 . إسناده حسن

بن معاذ عن أشةعث عةن    وإسناده صحيح عن معاذ( 4/411)واألثر صحيح فقد أخرجه ابن أيب شيب 
 . احلسن به مبثله
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عن عمةرو بةن    (1)ابن مهدي عن محاد بن سلم  عن عبد الكرميثنا ، أبو بكرثنا قال و -418
 . (2)قال وذكر احلديث "شهادهتم جائزة": عمر رضي اهلل عنه قالأّن  شعيب وعطاء

 . دة على الشهادة يف حدود اهللباب ما جاء يف الشها
 أبةو ثنةا  ، بن سفيان (3)[احلسن]، ابنا أبو الوليد الفقيه، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -411
ال جتوز شهادة على " :عن مسروق وشريح أهنما قاال (5)وكيع عن إسرائيل عن جابرثنا ، (4)بكر

  . (6)"ل   حٍدَفشهادة   حد وال يْك

                                                 

 . طارق: نزيل مك ، واسم أبيه قيس، وقيل عبد الكرمي بن أيب امُلخاِرق أبو أمّي  املعّلم البصري( 1)
 (. خت،م،ل،ت،س،ق(.)هة126ت. )ضعيف
 (. 1/470)التقريب

 (. 18/258)ىالسنن الكرب( 2)
 :  علتان إسناده ضعيف؛ فيه

فإن روايتهما عن عمر مرسةل ؛  وبني عمر؛ االنقطاع بني عطاء بن أيب رباح وعمرو بن شعيب  -1
 . ألهنما مل يدركا زمنه

 . ضعف عبد الكرمي بن أيب املخارق -2

 (. 241و229-220ص)، وحتف  التحصيل(244و217ص)، وجامع التحصيل(28/04)هتذيب الكمال
 . عن ابن مهدي به مبثله( 4/411)ه ابن أيب شيب  وأخرج

 (. 69ح)من مصادر الترمج  و  األصل احلسني وقد تقدم  ( 1)

 (. 14/170)هو ابن أيب شيب ، انظر السري( 4)

 (. 17ح)، وهو ضعيف تقدم(2/515)هو ابن يزيد اجلعفي، انظر هتذيب الكمال( 5)

 (. 18/258)السنن الكربى( 6)
 . لضعف جابر بن يزيد اجلعفيإسناده ضعيف؛ 

هكذا جاء اإلسناد   األصل و  السنن الكربى أبو بكر، ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن مسةروق  
، وهو   مصنف ابن أيب شيب  عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن شةريح  ..وشريح أهنما قاال

 .. ومسروق أهنما قاال
                                                                                                                                       = 
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عةن   (2)عن حسن (1)محيد بن عبد الرمحنثنا ، أبو بكرثنا ، احلسن بن سفيانثنا قال و -412
    . (6)"شهادة   حد ال جتوز شهادة على" :قاال (5)وطاوس ،(4)عن عطاء (3)ليث

رء احلد بالشبهات   كتةاب  خبار فيه   دوقد مضت األ ،(8)إبراهيمو ،( )وروينا عن الشعيب
 . (9)احلدود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو –روى احلديث من طريق ابن أيب شيب  وعند ابن أيب شيب  عامر  ولعل هذا هو الصواب؛ ألن البيهقي
ال  ا بني شريح وجابر، ويؤيده رواي  عبد الرزاق له بذكر عامر بني جابر وشةريح؛ وألن جةابر   -الشعيب

 . يروي عن شريح وال عن مسروق وإّنما يروي عنهما بواسط  عامر وغريه
كالمها من طريق إسرائيل عن ( 5/551)، وابن أيب شيب (0/148)و(7/412)واألثر أخرجه عبد الرزاق 
 . جابر عن عامر به بنحوه 

 (. 6/179)هو الرؤاسي، انظر هتذيب الكمال( 1)

 (. 24/201)هو احلسن بن صاحل بن صاحل بن حي، انظر هتذيب الكمال ( 2)

 (. 179-6/177)هو ابن أيب سليم، انظر هتذيب الكمال( 1)

 (. 208-24/279)نظر هتذيب الكمالا. هو ابن أيب رباح( 4)

 (. 208-24/279)هو ابن كيسان انظر هتذيب الكمال( 5)

 (. 18/258)السنن الكربى( 6)
 . إسناده ضعيف جّدا ؛ فيه ليث بن أيب سليم وهو متروك

 . عن محيد بن عبد الرمحن عن حسن عن ليث به مبثله( 5/551)وأخرجه ابن أيب شيب  

 (.  5/551)، وابن أيب شيب (7/412)أخرجه عبد الرزاق ( 7)

 (.  162ص)، األثار(5/551)أخرجه ابن أيب شيب  ( 0)

 . فما بعدها( 0/210)  باب ادرأوا احلدود بالشبهات( 9)
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  . (1)باب ما جاء يف شهادة املختيب
ثنةا  ، يعقوب بن سفيانثنا ، عبد اهلل بن جعفر، ابنا أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان -411

  (4)[األقمةر ]عةن األسةود بةن قةيس عةن كلثةوم ابةن         (3)سةفيان ثنا ، (2)احلميدي
   .(6)"شهادة خمتيب (5)ال أجيز": عن شريح قال

                                                 

 . هو املختفي من خبأ خيتبئ، أي الذي خيتفي عند التحمل( 1)
 (.  5/258)، فتح الباري(1/1)النهاي 

 (. 12/126)و(11/105) بن الزبري بن عيسى، انظر هتذيب الكمالهو عبد اهلل( 2)

 (.14/512)انظر هتذيب الكمال. هو ابن عيين ( 1)
 . من ط، وص، ومصادر التخريج والترمج ، و  األصل كلثوم بن األرقم( 4)

أبيه وقيل مها اثنةا ن، ويقةال    وهو كلثوم بن علقم  بن ناجي  بن املْصَطلق اخُلزاعي وقد ينسب إىل جد
 . كلثوم بن األقمر

 (. د،س،ق.)ثق ، ويقال له صحب 
 (.  2/144)، والتقريب(7/226)التاريخ الكبري

حمقق السنن كمال يوسفي  ، وهو كذلك   بعض نسخ البيهقي كما أشار له"جتوز"أشار   احلاشي  ( 5)
 . احلوت

 (. 18/258)السنن الكربى( 6)
 . إسناده صحيح

 . عن عبيدة بن محيد عن األسود بن قيس عن كلثوم بن األقمر به مبثله( 4/427)وأخرجه ابن أيب شيب  
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شةهادة   عن الشعيب أنه كان ال جييةز   (2)يانعن َب (1)بُ َقه َرقال حّدثنيسفيان ثنا قال و -414
  .(1)يانمث مسعته من َب: قال املختيب
سةعيد بةن   ثنا ، أمحد بن جندة، ابنا أبو الفضل بن مخريويه، ابنا أخربنا أبو حازم احلافظ -415

 (6)ريةث ُح عمرو بن أّن  (5)عن حممد بن عبيد اهلل الثقفي (4)الشيباين، ابنا هشيمثنا ، منصور
   . (7)"كذا يفعل باخلائن والفاجر" :جيز شهادته ويقولكان ُي

                                                 

 . بن مصقل  أبو عبد اهلل العبدي الكو  -بقاف، وموحدة مفتوحتني–رَقَب  ( 1)
 (. خ،م،د،ت،س،فق(.)هة129ت. )ثق  مأمون، وكان ميزح

 (. 1/240)التقريب

 . الكو  -مبهملتني– بيان بن بشر أبو بشر األمحسي( 2)
 (. ع.)ثق  ثبت
 (. 1/110)التقريب

 (. 18/251)السنن الكربى( 1)
 . صحيح إسناده

 . انظر ختريج األثر قبله

 (. 14/12)و(11/446)هو سليمان بن أيب سليمان، انظر هتذيب الكمال( 4)

 . حممد بن عبيد اهلل بن سعيد أبو عون الثقفي الكو  األعور( 5)
 (. خ،م،د،ت،س.)ثق 

 (. 2/196)التقريب

صحايب صغري  عمرو بن ُحريث بن عمرو بن عثمان بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم القرشي املخزومي( 6)
 (. ع.)رضي اهلل عنه مات سن  مخس ومثانني

 (. 4/619)، واإلصاب (1/1172)االستيعاب

 (. 18/251)نن الكربىالس( 7)
 . إسناده صحيح

عن رجل عن الشيباين عن احلكم بن عتيب  عن عمرو بن حريةث بةه   ( 0/156)وأخرجه عبد الرزاق 
 . بنحوه 
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 . وهبذا نقول: قال الشيخ رمحه اهلل
وا ألن عمر رضي اهلل عنه أجاز شهادة الذين رصُد" :فيما حكى عنه قال الشافعي رضي اهلل عنه

 . (1)"وهذا أشبه القولني: قال رجال يزين ولكن مل يتموا أربع  
 . د الفرعباب ما جاء يف عدد شهو

  (2)أبو بكرثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد الفقيه، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -416
وكيع عةن  ثنا قاال  (4)عبد اهلل بن هاشمثنا ، (3)حممد بن أمحد بن زهريثنا ، وابنا أبو الوليد ح 

  . (6)"يكونا اثننيحّتى  اهدال جتوز شهادة الشاهد على الش": عن الشعيب قال (5)إمساعيل األزرق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وإسناده ضعيف جلهال  الواسط  بينه وبني الشيباين
ال وإسناده صحيح عن حفص عن الشيباين عن الشعيب عن شريح أنةه  ( 4/427)وأخرجه ابن أيب شيب  
 . قال عمرو بن حريث كذا يفعل باخلائن الظامل أو قال الفاجر: جييز شهادة املختيب قال

 (. 1/174)وعلقه البخاري   صحيحه انظر تغليق التعليق

 (. 14/145)معرف  السنن واآلثار( 1)

 (. 14/150)هو ابن أيب شيب ، انظر السري( 2)

 . لقيسي الطوسياأبو احلسن حممد بن أمحد بن زهري بن طهمان ( 1)
 (. هة117ت. )اإلمام احلافظ احملدث املصنف

 (. 2/16)، والوا  بالوفيات(14/491)السري

 . سكن نيسابور عبد اهلل بن هاشم بن َحّيان أبو عبد الرمحن العبدي الطوسي( 4)
 (. م(.)تو  بضع ومخسني ومائتني. )ثق  صاحب حديث

 (. 1/420)التقريب

 . إمساعيل بن سلمان بن أيب املغرية األزرق التميمي الكو ( 5)
 (. بخ،ق.)ضعيف
 (. 1/02)التقريب

 (. 18/251)السنن الكربى( 6)
 . إسناده ضعيف لضعف إمساعيل األزرق

                                                                                                                                       = 



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 651 

وقد ذكرنا األخبار واآلثار فيةه     ،قد أعاد الشافعي هنا باب الشهادة على احلدود: قال الشيخ
 . (2)وكتاب السرق  ،(1)كتاب احلدود

 . باب الرجوع عن الشهادة
الشةافعي عةن    قةال : قالالربيع ثنا ، األصمالعّباس  أبوثنا ، صري أخربنا أبو سعيد ال -417
  ( 3)سفيان

 علةي بةن   ثنةا  ، (4)حممد بن إسةحاق ثنا ، أبو الوليد الفقيه، ابنا وابنا أبو عبد اهلل احلافظ ح 
رضي اهلل عنةه   رجلني شهدا عند عليٍّأّن  عن الشعيب (6)هشيم مجيعا عن مطرفثنا ، (5)حجر

 ،مث جاءا بآخر فقاال هذا هو السارق ال األول ،رضي اهلل عنه يده فقطع عليٌّ ، على رجل بالسرق
لو أعلةم أنكمةا تعمةدمتا    " :وقال ،رضي اهلل عنه الشاهدين دي  يد املقطوع األول فأغرم عليٌّ

 . ومل يقطع الثاين ،"لقطعت أيديكما
  .(7)وأخطأنا على األول :و  رواي  سفيان عن مطرف فقاال ،لفظ حديث هشيم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . عن وكيع عن إمساعيل األزرق به مبثله( 4/554)وأخرجه ابن أيب شيب  

 . فما بعدها( 0/289)السنن الكربى( 1)

 . فما بعدها( 0/251)السنن الكربى( 2)

 (. 24/156)هو ابن عيين ، انظر هتذيب الكمال( 1)

 (. 28/157)مي ، انظر هتذيب الكمالهو ابن خز( 4)

 . ، نزيل بغداد مث َمْروبن إياس السعدي املروزي -بضم املهمل  وسكون اجليم–علي بن ُحْجر ( 5)
 (. خ،م،ت،س(.)هة244ت. )ثق  حافظ
 (. 2/19)التقريب

أبو بكر أبو أبو عبد الةرمحن   بن طريف -الراء املكسورةبضم أوله، وفتح ثانيه، وتشديد –ُمَطرِّف ( 6)
 . الكو 

 (. ع.)أو بعد ذلك( هة141ت. )ثق  فاضل
 (. 2/268)التقريب

 (. 18/251)السنن الكربى( 7)
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عن  (2)عن حيىي بن حيىي (1)جعفر بن حممدثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -410
مث رجع أحةد   إذا شهد شاهدان على َقتل ُقتل القاتل": قال (4)عن احلسن (3)هشيم عن منصور

  . (5)"الشاهدين قتل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . اإلسناد األول صحيح، واإلسناد الثاين رجاله ثقات غري أّن فيه عنعن  هشيم وهو مدلس
كلهم من طريق ( 1/102)، والدارقطإ(18/00)، وعبد الرزاق(7/101)ثر أخرجه الشافعي   األمواأل

 . الشعيب به مبثله
الشافعي ومن طريقةه   ...": وعلقه البخاري   صحيحه، وقال احلافظ   التخليص بعدما ذكر احلديث
بخاري باجلزم فقةال وقةال   البيهقي انا سفيان عن مطرف عن الشعيب هبذا وإسناده صحيح وقد علقه ال

 . "ورواه الطربي عن بندار عن شعب  عن مطرف حنوه مطرف
 .  ومل أقف عليه عنده   تفسريه وال   تارخيه

 (.  4/19)، والتخليص احلبري(5/158)تغليق التعليق

 . كأبو الفضل النيسابوري املشهور بالُتْر جعفر بن حممد بن احلسني بن عبيداهلل بن حممد بن طغان( 1)
..". اإلمام الثبةت اتةود  ": ، وقال الذهيب"..شيخ عشريته   عصره من الثقات األثبات": قال احلاكم

 (. هة295ت)
 (. 14/46)، والسري(1/258)اإلكمال البن ماكوال

 .  بن حيىي بن بكر بن عبد الرمحن أبو زكريا التميمي النيسابوريحيىي( 2)
 (. خ،م،ت،س(.)هة226ت. )ثق  ثبت إمام

 (. 2/160)التقريب

 . أبو املغرية الواسطي الثقفي -بزاي، وذال معجم –منصور بن زاذان ( 1)
 (. ع.)على الصحيح( هة129.)ثق  ثبت عابد

 (. 2/201)التقريب

 (. 20/521)انظر هتذيب الكمال. هو البصري( 4)

 (. 18/251)السنن الكربى( 5)
 . اإلسناد رجاله ثقات غري أّن فيه عنعن  هشيم وهو مدلس
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  .واألول   اخلطأ ،أن أشهد عليه ليقتل ُتْدَمفيه إذا قال َع (1)[وهذا: ]قال الشيخ
ابن  عن (2)حبانثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليدابنا  قالأخربنا أبو عبد اهلل احلافظ  -419

 ،ن أيب حصني عن شريح أنه شهد عنده رجل بشهادة وأمضى احلكم فيهاع (3)املبارك عن سفيان
  . (4)صدق قولهفلم ُي بعُدالّرجل  فرجع

 . إتالفا على ما مضى مث التغرمي فيما يكون ،ومل يصدق قوله   الرجوع ،يعإ فلم ينقض األول
حممد ثنا ، الدوريالعّباس  ثنا، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -448

األوزاعي قال سألت الزهري عن رجل شهد عند اإلمام فأثبت اإلمام شهادته ثنا ، (5)بن مصعب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من نكل عن شهادته بعد قتله فعليه الدي  بقدر : ر عن قتادة قالعن معم( 18/00)وأخرجه عبد الرزاق 
 . عليه القتل: حصته، قال معمر وكان احلسن يقول

وإسناده ضعيف؛ لالنقطاع بني معمر واحلسن البصري فإنه مل يسمع منه كما نص على ذلةك اإلمةام   
 . أمحد، وإن كان شهد جنازته

 (. 201ص)جامع التحصيل

 . اقط من األصلمن ط، وص، وهو س( 1)

 . هو ابن موسى( 2)

 . هو الثوري كما هو مبني عند عبد الرزاق( 1)

 (. 18/251)السنن الكربى( 4)
 . إسناده صحيح

 . عن الثوري عن أيب حصني عن شريح به مبثله( 18/09)و(0/151)وأخرجه عبد الرزاق 

بقافني، ومهمل ، هذه الّنسب  إىل َقْرقيسةيا، وهةي بلةدة     – حممد بن مصعب بن َصَدق  الَقْرَقساين( 5)
 . -..باجلزيرة على ست  فراسخ من َرْحَب  مالك بن َطْوق، قريب  من الّرق

عام  أحاديثه عن األوزاعةي  : "قال صاحل جزرة، و"ال بأس به: "، وقال أمحد"ليس بشيء: "قال ابن معني
وقال ابن " ضعيف" "وقال النسائي، "صدوق: "وقال أبو زرع ، "ليس بالقوي: "، وقال أبو حامت"مقلوب 
كان ممن ساء حفظه حّتى كان يقلب األسانيد : "وقال ابن حبان، "برواياته بأسأنه ليس عندي و: "عدي

الف ويرفع املراسيل ال جيوز االحتجاج به إذا انفرد فأما فيما وافق الثقات فإن احتّج به حمتج وفيما مل خية 
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وال    ال شةهادة لةه ال   األوىل  ": ؟ قال(1)هلا أجتوز شهادته األوىل أواألخريةي هلا فبدَِّعمث ُد
  . (2)"األخرية

 . وهذا   الرجوع قبل إمضاء احلكم باألوىل: قال الشيخ

 كتاب الدعوى والبينات  
 . على املدعى واليمني على املدعى عليهالبّينة  باب

إسحاق بن ثنا ، (3)عبد اهلل بن حممدثنا ، أبو الوليد الفقيهابنا  ،أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -441
  (6)عةةةن احلجةةةاج بةةةن أيب عثمةةةان    (5)روحثنةةةا ، (4)إبةةةراهيم

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كثري الغلط لتحديثه من حفظه ويذكر عنةه  : "وقال اخلطيب، "األثبات إن اعترب به معترب مل أر بذلك بأسا
  (. ت،ق)".صدوق كثري الغلط: "، وقال احلافظ"فيه ضعف: "وقال الذهيب   الكاشف ،"اخلري والصالح

، (2/291)، واتروحني(6/265)، والكامل(0/182)، واجلرح والتعديل(2/599)العلل ومعرف  الرجال
 (. 2/217)، والتقريب(2/222)، والكاشف(6/110)، وامليزان(4/19)واألنساب

  .   املوضعني" اآلخرة"هكذا   األصل   املوضعني، و  ط، وص ( 1)

 (. 18/251)السنن الكربى( 2)
نص على ذلك ابةن  كما تقدم، ومثله ال يقبل منه التفرد كما  ه  إسناده حممد بن مصعب وهو خمتلف في

 . ، وباقي رجاله ثقات..ال جيوز االحتجاج به إذا انفرد: حبان حيث قال
 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

 . صاحب التصانيف عبد اهلل بن حممد بن عبد الرمحن بن شريويه أبو حممد القرشي املطليب النيسابوري( 1)
هةو  : "، وقال الذهيب.."أحد كرباء نيسابور له مصنفات كثرية تدل على عدالته واستقامته: "قال احلاكم
 (. هة185ت". )ثق  باتفاق

 (. 125ص)، وطبقات احلفاظ(2/785)، وتذكرة احلفاظ(14/166)السري

 (. 6/248)ذيب الكمالهو ابن راهوي ، انظر هت( 4)

 (. 5/441)هو ابن عبادة، انظر هتذيب الكمال( 5)

 . حجاج بن أيب عثمان ميسرة، أبو سامل الصوَّاف أبو الصلت الكندي موالهم البصري( 6)
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إذا مل يكهن  ": عن زيد بن ثابت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال (1)عن محيد بن هالل
  .(2)"فعلى املطلوب اليمني ،نةللطالب بّي

 ،ضةعيف   عليه من أوجه أخر كلها  (4)واليمني على املدعي (1)على املدعى نُ وروينا حديث البّي
 . وفيما ذكرنا كفاي 

 . (5)رواه أصحاب الكتب الست  وغريهمعّباس  له شاهد من حديث ابن: قلت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ع(.)هة141.)ثق  حافظ
 (. 1/156)التقريب

 . محيد بن هالل أبو نصر العدوي البصري( 1)
 (. ع.)ثق  عامل، توقف فيه ابن ِسريين لدخوله عمل السلطان

 (. 1/282)التقريب

 (. 18/251)السنن الكربى( 2)
 . إسناده صحيح

 . احلديث مل أقف عليه مسندا    غري السنن الكربى للبيهقي

 . هكذا   األصل   كّل هذه املواضع اليت ستأيت، ولعل الصواب املدعي( 1)

 . هكذا   األصل، ولعل الصواب املدعى عليه( 4)

ۈئ ۈئ ېئ    ېئ   ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ   چ بةةاب –كتةةاب )البخةةاري( 5)

بةاب  –كتةاب  )، وأبو داود(1711ح)-باب اليمني على املدعى عليه–كتاب )، ومسلم(ح)–چېئ
املدعى باب أّن البّين  على املدعي واليمني على –كتاب )، والترمذي(1619ح)–اليمني على الدعى عليه

–كتةاب  )، وابن ماجه(5425ح)-باب عظ  احلاكم على اليمني–كتاب )، والنسائي(1142ح)-عليه
 (. 2121ح)-باب البّين  على املدعي واليمني على املدعى عليه
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ان سةفي ثنا ، حيىي بن الربيع املكيثنا ، ن حيىيأمحد بن حممد ب، ابنا أبو طاهر الفقيهحدثنا  -442
هذا كتاب عمر إىل " :ا وقالأخرج إلينا سعيد بن أيب بردة كتاب بن عيين  عن إدريس األودي قال

  .(2)"أنكر واليمني على من  ،ىَعن  على من اّدفذكره وفيه البّي ،رضي اهلل عنهما( 1)أيب موسى
 أبةو ثنةا  قالوا وأبو سعيد بن أيب عمرو  ،وأبو بكر القاضي ،أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -445

 (5)سعيد، ابنا (4)عبد الوهاب بن عطاء، ابنا (1)حيىي بن أيب طالبثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس 
واليمني  ،ن  على املدعىالبّي": قال (6)چڦ  ڦ       ڦ  ڄچ وله قتادة   ق عن 

  . (7)"على املدعى عليه
 . (8)وروينا   ما مضى عن شريح أنه قال   هذه اآلي  اأَلميان والشهود

                                                 

 . من ط، وص، ومصادر التخريج، و  األصل أبو موسي( 1)

 (. 18/251)السنن الكربى( 2)
وذكرت هناك أّن   إسناده حيىي بن الربيع املكةي ومل أعرفةه    ،(12ح)تقدم احلديث بإسناده كامال  

وباقي رجاله ثقات، وأن األثر صحيح بطرقه وأّنه ال يضر االنقطاع الذي يظن بني سعيد بةن أيب بةردة   
 . وبني عمر ألن روايته هذه وجادة وهي من أصّح الوجادات

 (.124ح)تقدم. صدوق( 1)

  (. 124ح)تقدم. صدوق (4)

 . ن أيب عروب  تقدم وذكرت هناك أنه من أثبت الّناس   قتادةهو اب( 5)

 (. 28)سورة ص اآلي ( 6)

 (. 18/251)السنن الكربى( 7)
 . إسناده حسن

كالمها مةن طريةق   ( 17/181)، وابن عساكر   تاريخ دمشق(21/148)وأخرجه الطربي   تفسريه
 . سعيد بن أيب عروب  عن قتادة به

  (.192ح)تقدم ذلك  ( 0)
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الربيع ، ابنا حممد بن يعقوبالعّباس  أبونا ث، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ   أحاديث مالك -446
عمةر   بن عبد الرمحن املؤذن أنه كان حيضر  (1)[لِيمَج]مالك عن ، ابنا الشافعي، ابنا بن سليمان

 يةدعي علةى  الّرجل  فإذا جاءه ،كان عامال على املدين  وهو يقضي بني الناس بن عبد العزيز إذ
وإن مل يكن شيء من  ،فإن كانت بينهما خمالط  ومالبس  حلف الذي ادعى عليه حقا  نظرالّرجل 

  .(2)ذلك مل حيلفه
 . إليه على وجه االستحسانوهذا شيء ذهب : قال الشيخ رمحه اهلل

الصةاحل  الّرجل  الفاجر علىالّرجل  إنه إذا ادعى": وكذلك ما روينا عن القاسم بن حممد أنه قال
واألحاديث . (3)"وأنه مل يكن بينهما معامل  مل يستحلف له ،أنه كاذبالّناس  الشيء الذي يرى

   . اليت ذكرناها ختالفه
على املدعى عليه سواء كانت بينهما خمالط  أو مل ( 4)[منيالي]" :قال الشافعي   كتاب الدعوى

 . (5)"يكن
                                                 

 . من ط، وص، ومصادر الترمج  والتخريج، و  األصل محيل باحلاء املهمل ( 1)
 . هو مجيل بن عبد الرمحن بن سوادة أو سويد املؤذن

 . ذكره البخاري وابن أيب حامت ومل يذكرا فيه شيئا ، وذكره ابن حبان   الثقات
، (71ص)، وتعجيةل املنفعة   (6/146)، والثقات(2/510)، واجلرح والتعديل(2/215)لكبريالتاريخ ا

 (. 7ص)وإسعاف املبطأ

 (. 18/251)السنن الكربى( 2)
 . على ذكر ابن حبان له   الثقات، وباقي رجاله ثقاتإاّل    إسناده مجيل بن عبد الرمحن مل أقف

 . الرمحن به مبثلهعن مجيل بن عبد ( 2/725)أخرجه مالك   املوطأ

  (.4/220)الدارقطإ أخرجه( 1)

  . بزيادة  "   اليمني"من ط، وص، و  األصل ( 4)

 (. 227-6/226)األم( 5)
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 . وما يتنازعان فيه يف يد أحدمها ،باب الرجلني يتنازعان املال
  . (2)"لواحٍد منهما بين  (1)قميديه مع ميينه إذا مل ي و للذي  فه" :قال الشافعي

حممد بن العّباس  أبوثنا قاال احلسن وأبو بكر أمحد بن  ،أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق -447
أبا أّن  هحّدث (3)حيىي بن سعيدأّن  ابن وهب أخربين سليمان بن باللثنا ، حبر بن نصرثنا ، يعقوب
صلى اهلل عليه وسهلم  الّنيب  أتى رجالن خيتصمان إىل": أخربه عن عدي بن عدي قال (4)الزبري

للذي  اليمنُي" :فقال فيها ،زهتا وقبضتهاُحهي يل  :وقال اآلخر ،هي يل :أحدمها فقال ،يف أرض
أما إنه من حلف على ": ه ليحلف قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلموََّففلما َت ،"بيده األرض

  . (5)"كان له اجلنة" :الق ؟فمن تركها :قال "مال امرٍء مسلم لقي اهلل وهو عليه غضبان
احلسن علةي بةن   ثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو -440
أبو أسام  عن جرير هو ابن حازم مسعت عدي بن عدي الكندي حيدث   حلقة   ثنا ، (6)عفان

                                                 

  ". قمت"هكذا   األصل، و  ط، وص، واألم( 1)

 (. 217-6/216)األم( 2)

 (. 26/486)هو األنصاري، انظر هتذيب الكمال( 1)

األسةدي   -بفتح املثنا ة، وسكون الدال املهمل ، وضم الةرا – بن َتْدُرس أبو الزبري حممد بن مسلم( 4)
 . موالهم املكي
ثق  صةدوق وإىل  : "والذهيب، وقال يعقوب بن شيب  ،والنسائي ،وابن سعد ،وابن املديإ ،وثقه ابن معني
وذكره احلافظ   . "أنه يدلسإاّل  صدوق: "، وقال احلافظ"ال حبتج به: "أبو حامت، وقال "الضعف ما هو

 (. ع(.)هة126ت. )املرتب  الثالث  من مراتب املدلسني
، والتبةةيني ألمسةةاء (192-9/198)، وهتةةذيب التهةةذيب(418-26/282)هتةةذيب الكمةةال

 (. 2/216)، والتقريب(45ص)، وتعريف أهل التقديس(288ص)املدلسني

 (. 18/254)السنن الكربى (5)
 . اإلسناد رجاله ثقات غري أّن فيه عنعن  أيب الزبري وهو مدلس كما مّر

 . ، ويشهد له أيضا  احلديث الذي سيأيت بعده مباشرة(100ح)ولكن احلديث صحيح فقد تقدم خترجيه  

 (. 97ح)صدوق، تقدم  ( 6)
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امرئ القيس ّن أ الكندي مريةمرية عن عدي بن َعبن َع ُسْروة والُعْيرجاء بن َح قال حّدثإى ًنِمِب
 ،بن عابس الكندي خاصم إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رجل من حضرموت يف أرض

فقضى على امهرئ   ،فلم يكن له بينة ،فسأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم احلضرمي البينة
ال رسول فق ،فقال احلضرمي أمكنته يارسول اهلل من اليمني ذهبْت واهلل أرضي ،القيس باليمني

عز وجهل  اهلل   كاذبة ليقتطع هبا مال أخيه لقيمن حلف على ميني": اهلل صلى اهلل عليه وسلم
   ەئچ " :وسهلم  وقال رجل وتال رسول اهلل صلى اهلل عليه: قال "يوم يلقاه وهو عليه غضبان

  :إىل آخر اآلية قال فقهال امهرؤ القهيس    (1)چۈئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ
  . (2)قد تركتهاإّني  أشهد فإّني  :قال "له اجلنة": قال ؟يارسول اهلل فماذا ملن تركها

وله شاهد مةن   ،(3)رواه النسائي   الكربى من طريق أيب الزبري عن عدي فذكره بإسناده: قلت
 . (4)حجر رواه مسلم   صحيحه وغريهحديث وائل بن 

 . نة بدعواهيف يد أحدمها فيقيم الذي ليس بيده بّيشيئًا  باب املتداعيان يتداعيان
 (5)[ونة  كيُن]العادل  اليت ال جتر إىل نفسها أقوى من البّين   قيل للذي هو   يده": قال الشافعي

   . (6)"الشيء   يدك

                                                 

 (. 77)سورة آل عمران اآلي ( 1)

 (. 18/254)السنن الكربى( 2)
 . إسناده صحيح
 (. 100ح)تقدم خترجيه  

 (. 1/406)السنن الكربى للنسائي( 1)

 (. 119ح)-بالنار فاجرة بيمني مسلم حق اقتطع من وعيد باب-كتاب اإلميان )صحيح مسلم( 4)

 . بالالم" لينون "من األم وط، وص، و  األصل ( 5)

 (. 6/217)األم( 6)
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ثنةا  ، األصةم العّباس  أبوثنا ، ق بن حممد بن يوسف السُّدوسيأخربنا أبو عبد اهلل إسحا -449
عبد الةرحيم بةن   ثنا ، (2)بن إسحاق الصيإإبراهيم ثنا ، (1)جعفر بن حممد بن هشام األمحري

قال مسعت رسول اهلل  جّده  عن احلجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن (3)سليمان
  . (4)"نةأن تقوم عليه البّيإاّل  عليه أوىل باليمنياملدعي " :صلى اهلل عليه وسلم يقول يوم فتح مك 

 ، (5)جعفةر بةن أمحةد   ثنةا  ، أبةو الوليةد  ، ابنةا  وأخربنا أبو عبةد اهلل احلةافظ   -458
 

                                                 

 . بختري األمحري الكو جعفر بن حممد بن هشام بن ال( 1)
 (. 1/461)اإلكمال البن ماكوال

 . بن إسحاق الصيإ الكو  إبراهيم( 2)
 .  أخطأرمبا خالف و: ، وذكره ابن حبان   الثقات وقال"متروك احلديث: "قال الدارقطإ

 (. 1/18)، واللسان(1/9)، واملغإ(15ص)، وسؤاالت الربقاين(0/70)الثقات

 . نزيل الكوف  عبد الرحيم بن سليمان أبو علي األشل الِكناين أو الطائي امَلْروزي( 1)
 (. ع(.)هة104.)ثق  له تصانيف

 (. 2/467)التقريب

 (. 18/256)السنن الكربى( 4)
الصيإ وهو متروك، وفيه حجاج بن أرطاة ال حيتّج به وهو كثري التدليس  إبراهيمإسناده ضعيف جدا ؛ فيه 

 . وقد عنعن
 . عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مبثله( 0/271)وأخرجه عبد الرزاق 

 . عنعن  ابن جريج وهو مدلسورجاله ثقات غري أّن فيه 

بضم احلاء، وسةكون الصةاد   – جعفر بن أمحد بن نصر أبو حممد النيسابوري املعروف باحُلْصريي( 5)
 . -عاين احلصرياملهمل  و  آخرها الراء، هذه الّنسب  إىل احلصر وهي مجع احلصري، هكذا عند السم

                                                                                                                                       = 
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 رو بن شعيب عن أبيه عةن إمساعيل بن عياش عن املثىن بن الصباح عن عمثنا ، علي بن حجرثنا 

  . (1)"نةعليه أوىل باليمني ممن مل تقم له البّي املدعى": صلى اهلل عليه وسلم قالالّنيب أّن  جّده
 . نةيف يد أحدمها ويقيم كل واحد منهما على ذلك بّيشيئًا  باب املتداعيني يتنازعان

ه سةبب  ية وللذي هو   يد ،ن قيل قد استويتما   الدعوى والبّي": الشافعي رضي اهلل عنه قال
فذكر  (3)"قلنا مبثل ما (2)وفيه شبه ،فهو له بفضل قوة سببه ،بكينونته   يده هو أقوى من سببك

  احلديث الذي 
الربيع بةن  ابنا  ،حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي -451

  (5)عةةن إسةةحاق بةةن أيب فةةروة (4)ابةةن أيب حيةةىي، ابنةةا الشةةافعي، ابنةةا سةةليمان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احلةافظ احلجة    : "، وقال الذهيب.."ركن من أركان احلديث   احلفظ واإلتقان والورع: "قال احلاكم
 (. هة181ت". )أحد األعالم... القدة

 (.  228-14/217)، والسري(16-2/62)األنساب

 (. 18/256)السنن الكربى( 1)
 : علتانإسناده ضعيف؛ فيه 

 . عيففيه املثىن بن الصباح وهو ض -1
 . فيه أيضا  رواي  إمساعيل بن عّياش عن غري اهل بلده وهو خملط فيهم كما تقدم -2

 . تقدم خترجيه

 ". وفيه سن "هكذا   األصل، و  ط، وص، واألم ( 2)

 (. 6/217)األم( 1)

 . بن حممد بن أيب حيىي أبو إسحاق األسلمي املدين إبراهيم( 4)
 (. ق(.)هة104ت. )متروك

 (. 1/57)التقريب

 . إسحاق بن عبد اهلل بن أيب فروة األموي موالهم املدين( 5)
 (. د،ت،ق(.)هة144ت. )متروك

                                                                                                                                       = 
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البّينة  فأقام كل واحد منهما ،رجلني تداعَيا دابةأّن  عن جابر بن عبد اهلل (1)مر بن احلكمعن ُع
  .(2)فقضى هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم للذي هي يف يديه ،هاأهنا دابته نَتج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/71)التقريب

 . املدين عمر بن احلكم بن َثْوبان أبو حفص( 1)
 (. خت،م،د،س،ق(.)هة117ت. )صدوق
 (. 2/59)التقريب

 (. 18/256)السنن الكربى( 2)
 . إسناده ضعيف جدا ؛ فيه بن أيب حيىي وشيخه بن أيب فروة ومها متروكان

ن أيب حيىي عن إسحاق بن أيب فروة عن اب( 118ص)، و  املسند(6/217)واألثر أخرجه الشافعي   األم
 . به مبثله

، (154ص)، وأبو بكر القطيعي   جزء األلةف دينةار  (168ص)وأخرجه أبو يوسف   كتاب اآلثار
 . كالمها من طريق أيب حنيف  عن اهليثم الصري  عن رجل عن جابر فذكره

 . وإسناده ضعيف جلهال  الواسط  بني اهليثم وجابر رضي اهلل عنه
يد بن نعيم ، من طريق ز(18/256)السنن الكربى، ومن طريقه البيهقي   (1/451)الدارقطإ وأخرجه

 . عن حممد بن احلسن الشيباين عن أيب حنيف  عن هيثم الصري  عن الشعيب عن جابر به مبثله
هذا  ال يعرف   غري: "، وقال الذهيب"ال يعرف حاله: "وإسناده ضعيف؛ فيه زيد بن نعيم قال ابن القطان

 . ، وفيه حممد بن احلسن الشيباين متكلم فيه، بل أكثر أهل العلم على تضعيفه"احلديث
أبيه، وبشر بةن  عن على أنه قد خولف زيد بن نعيم   ورايته له هكذا فقد خالفه يوسف بن أيب يوسف 

ل مل روياه عن أيب حنيف  عن اهليثم عن رجة  -أبو يوسف واملقرئ–موسى األسدي عن املقرئ كالمها 
 .  يسمه عن جابر

 ". هذا حديث غريب: "هبذا احلديثإاّل  نعيم ال يعرفزيد بن قال الذهيب بعدما ذكر أّن 
 ". أخرجه الدارقطإ والبيهقي من حديث جابر وإسناده ضعيف: "وقال احلافظ

 (. 4/418)، والتخيص احلبري(2/511)، واللسان(1/157)امليزان
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احلسني بةن  ثنا ، علي بن عمر احلافظ، ابنا وأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه األصبهاين -452
حممد بن ثنا قالوا  (3)وأبو بكر أمحد بن عيسى اخلواص ،(2)بن جعفر املطريي وحممد ،(1)إمساعيل

  (4)أبةةةةو إمساعيةةةةل الفقيةةةةه   عبةةةةد اهلل بةةةةن منصةةةةور  
                                                 

 الضيب البغةدادي احملةاملي  أبو عبد اهلل بن إمساعيل بن سعيد بن أبان احلسني بن إمساعيل بن حممد ( 1)
  .مصنف السنن
، وقةال  "صةدوقا   كان فاضال دينا  صادقا  ثق : "، وقال السمعاين"كان فاضال  صادقا  دينا : "قال اخلطيب

 (. هة118ت". )اإلمام العاّلم  احملدث الثق  مسند الوقت: "الذهيب
 (. 261-15/250)، والسري(4/210)، واألنساب(0/21)تاريخ بغداد

بفتح امليم، وكسةر الطةاء املهملة ،    – حممد بن جعفر بن أمحد بن يزيد أبو بكر الصري  املطريي( 2)
وسكون الياء آخر احلروف، و  آخرها الراء، هذه الّنسب  إىل املطرية، وهي قري  من نواحي ُسةرَّ َمةن   

  .مث البغدادي -..رأى
 (. هة115.)والسمعاين ،وثقه الدارقطإ

 (.  15/181)، والسري(128-4/119)، واألنساب(2/145)تاريخ بغداد

بفتح اخلاء املعجمة ، وتشةديد الةواو، و     – اصوَّأمحد بن عيسى بن على بن موسى أبو بكر اخَل (1)
آخرها الصاد املهمل ، هذه الكلم  اسم ملن ينسج اخلوص، وهو ملن يعمل املراوح مةن سةعف النخةل    

  .-...واملكتمل
 (. هة112ت) .وثقه الدارقطإ

 (. 2/100)، واألنساب(4/201)تاريخ بغداد

– حممد بن عبد اهلل بن منصور أبو إمساعيل الشيباين العسكري الفقيه صاحب الرأي يعرف بالبطيخي( 4)
بكسر الباء املوحدة، وتشديد الطاء املهمل ، وسكون الياء آخر احلروف، واخلاء املعجم    آخرها، هذه 

 . -..الّنسب  إىل البطيخ
 (. هة201ت. )والسمعاين ،وثقه الدارقطإ

 (. 1/262)، واألنساب(5/411)تاريخ بغداد
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عةن   (3)أبو حنيف  عن هيثم الصةري  ثنا ، (2)بن احلسن حممد ثنا ، ببغداد (1)زيد بن نعيمثنا 
سلم يف ناقة فقال كهل واحهد   صلى اهلل عليه والّنيب  رجلني اختصما إىلأّن  الشعيب عن جابر

فقضى هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم للهذي   ،نةوأقام بّي ،هذه الناقة عندي تَجِتمنهما ُن
  . (4)هي يف يده

                                                 

 . زيد بن نعيم( 1)
 ". ال يعرف": ، وقال الذهيب"ال يعرف حاله: "قال ابن القطان

 (.2/511)، واللسان(1/157)، امليزان(1/551)بيان الوهم

 . احب أيب حنيف حممد بن احلسن بن فرقد أبو عبد اهلل الشيباين ص( 2)
، "كةّذاب : "، و  أخرى"ضعيف: "، وقال   رواي  أخرى"ليس بشيء: "لينه النسائي، وقال ابن معني

: ، وقال ابن املديإ"قال ابن معني كّذاب: "، وقال الدارقطإ ملا سئل عنه"ال أروي عنه شيئا : "قال أمحد
، وقال أبةو  "ضيعف: "ل عمرو بن علي، وقا"، وقال أمحد حنو هذا، وعندي ال يستحق الترك"صدوق"

االشتغال حبديثه شغل ال حيتاج إليه ألّنه ليس هو من أهةل  : "قال ابن عدي، و"ال يستحق الترك: "داود
وقد تكّلم فيه من ذكرنا وقد استغىن أهل احلديث عما يرويه حممةد بةن احلسةن     ،احلديث فينكر عليه

فلمةا   ،احلديث بشيء كان يروي عن الثقات ويهم فيهاكان عاقال ليس   : "وقال ابن حبان ،"وأمثاله
 ، "فحش ذلك منه استحق تركه من أجل كثرة خطئه ألّنه كان داعي  إىل مذهبهم

، (61ص)، وسؤاالت الربقاين(1/299)، والعلل ومعرف  الرجال(1/164)تاريخ ابن معني رواي  الدوري
 (. 122-121)،و اللسان(276-2/275)،و اتروحني(175-6/174)والكامل

  . هو اهليثم بن حبيب الصري  الكو ( 1)

 (. 18/256)السنن الكربى( 4)
إسناده ضعيف؛ فيه زيد بن نعيم وهو ال يعرف، وفيه حممد بن احلسن الشيباين متكلم فيه، بل أكثر أهةل  

 . العلم على تضعيفه
 . تقدم ترجيه   احلديث قبله
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 حممةد بةن   ثنا ، احلسن بن سفيان، ابنا أبو الوليد الفقيه، ابنا ظأخربنا أبو عبد اهلل احلاف -451
فأقةام   ،رجلني اختصما إىل شريح   داب ّن أ (2)محاد بن زيد عن أيوب عن حممدثنا ، (1)عبيد

هي للذي   يديه النةاتج أحةق مةن    " :وأنه أنتجها فقال شريح ،أهنا لهالبّين   كل واحد منهما
  .  (1)"فالعاِر
، ابنةا  (4)عمرو بن زرارةثنا ، عبد اهلل بن حممدثنا ، أبو الوليد، ابنا وأخربنا أبو عبد اهلل -454

فأقام  ،رجلني ادعيا داب ّن أ عن شريحبن ِسريين وهشام عن حممد  ،وابن عون ،هشيم عن يونس
الناتج أحةق  " :رفها فقال شريحن  أنه دابته َعام اآلخر بّيوأق ،وهي   يده أنه نتجهاالبّين   أحدمها

 . (5)"من العارف

                                                 

بضم الغةني املعجمة ،   –الُغَبري  -بكسر احلاء، وختفيف السني املهمل – حممد بن عبيد بن ِحَساب( 1)
 . البصري -..وفتح الباء املوحدة، و  آخرها راء، هذه الّنسب  إىل بإ ُغَبر بطن من يشكر من ربيع 

 (. هة210ت. )ثق 
 ، (191-1/192)األنساب

 . ته رواي  عبد الرزاقهو ابن سريين، كما بين( 2)

 (. 18/256)السنن الكربى( 1)
 . إسناده صحيح

كالمها من طريق أيوب عن حممةد  ( 410ص)، ووكيع   أخبار القضاة(0/277)وأخرجه عبد الرزاق 
 . عن شريح به مبثله، واختصر فيه وكيع   أخبار القضاة على قول شريح دون القص 

 . األحوص عن أيب إسحاق عن الشعيب عن شريح به بنحوه عن أيب ( 4/178)وأخرجه ابن أيب شيب  

 . عمرو بن زرارة بن واقد أبو حممد الكاليب النيسابوري( 4)
 (. خ،م،س(.)هة210ت. )ثق  ثبت
 (. 2/76)التقريب

 (. 18257)السنن الكربى( 5)
 . أّن فيه عنعن  هشيم وهو مدلس اإلسناد رجاله ثقات غري

 . واألثر صحيح تقدم خترجه   األثر قبله
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 . باب من قال ال يرجح يف الشهود بكثرة العدد
علةي بةن   ثنا ، (1)جعفر بن أمحدثنا ، أبو الوليد الفقيه، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -455
شريح   نةاس   إىل (3)ن ْيَذكتب عبد الرمحن بن ُأ: عن الشعيب قال(2)هشيم عن داودثنا ، حجر

ن  راح أولئك بأكثر منةهم قةال   وإذا غدا هؤالء ببّي :بل ناس من بإ أسد قالمن األزد ادعوا ِق
  .(4)"ن ر والتكاثر   شيء الداب  هي لليت   أيديهم إذا أقاموا البّيهاُتمن التَّ لسُت" :فكتب إليه

  .(5)ش عن علي رضي اهلل عنه أنه ال يرجح بكثرة العددَنوروينا عن َح
 . نة بدعواهيف أيديهما معا ويقيم كل واحد منهما بّيشيئًا  باب املتداعيني يتنازعان

  . (6)"ينهما نصفنيجعلته ب": قال الشافعي رضي اهلل عنه
سةعيد بةن   ثنا ، أمحد بن جندة، ابنا أبو الفضل بن مخريويه، ابنا أخربنا أبو حازم احلافظ -456

رجلهني  ّن أ أنبئهتُ " :قةال  (8)عن متيم بن طرف  (7)أبو عوان  عن مساك بن حربثنا ، منصور
                                                 

 . تقدم. أبو حممد النيسابوري املعروف باحلصريي( 1)

 (. 5/50)انظر هتذيب الكمال. هو ابن أيب هند( 2)

 . قاضي البصرة العبدي الكو  -بنون مصغرا –عبد الرمحن بن ُأَذْين  ( 1)
 (. خت،ق.)وهم من ذكره   الصحاب . ثق 

 (. 1/448)التقريب

 (. 18/257)السنن الكربى( 4)
 . اإلسناد رجاله ثقات غري أّن فيه عنعن  هشيم وهو مدلس

كالمها مةن  ( 191-192)، ووكيع   أخبار القضاة(4/101)واألثر صحيح فقد أخرجه ابن أيب شيب 
 .  هند عن الشعيب به بنحوه طريق داود بن أيب

 (. 4/102)، و ابن أيب شيب  (0/277)أخرجه عبد الرزاق ( 5)

 (. 6/218)األم( 6)

 (5ح)تقدم    صدوق وروايته عن عكرم  خاص  مضطرب ، وقد تغّير بأخرة فكان رمبا يلقن (7)

 . الطائي -الفاءبفتح الطاء، والراء، – متيم بن َطَرَف ( 0)
 (. م،د،س،ق(.)هة195.)ثق 

                                                                                                                                       = 
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فجعله  ،ونزع كل واحد منهما شاهدين ،إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف بعري اختصما
  . (1)"بينهما

  . (2)وكذلك رواه سفيان الثوري عن مساك
أبو عبةد اهلل   قال: قالعبد اهلل بن حممد ثنا ، أبو الوليد، ابنا وأخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -457

 ، (4)حيةةةىي بةةةن حيةةةىي  ابنةةةا ، (3)يعةةةإ حممةةةد بةةةن نصةةةر  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/128)التقريب
 (. 18/250)السنن الكربى( 1)

 . إسناده ضعيف جلهال  الواسط  بني متيم بن طرف  والقص 
، وعبد اهلل بن أمحد   العلل ومعرفة   (258ص)واحلديث حسن مرسال  فقد أخرجه أبو داود   املراسيل

كلهم من طريق مساك بن حرب عن متيم بن طرفة   ( 6/18)ريخ بغداد، واخلطيب   تا(1/257)الرجال
 . به مرسال

وهذا احلديث اختلف فيه على محاد بن سلم  اختالفا  شديدا  من حيث الوصةل واإلرسةال، ورجةح    
الدارقطإ والبيهقي واخلطيب الرواي  املرسل  وأن مجيع طرق هذا احلديث يرجع إىل طريق واحدة طريةق  

 .  بن طرف  به مرسال مساك عن متيم 
وأما الطريق الذي معنا هنا فرواه أبو عوان  وسفيان الثوري وحممد بن جابر ثالثتهم عن مساك عن متيم به 

فرواه عن مساك ( 2/284)كما عند الطرباين   الكبري -وهو ضعيف–مرسال ، وخالفهما ياسني بن زيات 
 . عن متيم عن جابر بن مسرة موصوال

 . لثوري وأبو عوان  ومها ثقتان خالفهما ياسني وهو ضعيف فتكون روايته منكرةوالصحيح روايه ا
، والسةنن الكةربى   (7/281)ملزيد من التوسع عن طرق هةذا احلةديث راجةع علةل الةدارقطإ     

 (.  4/289)، والتلخيص احلبري(18/257)للبيهقي

 (. 7/281)دارقطإ   العلل، وذكره ال(1/257)أخرجه عبد اهلل بن أمحد   العلل ومعرف  الرجال( 2)

 . الفقيه حممد بن نصر أبو عبد اهلل املروزي( 1)
 . (متييز)(. هة294ت. )ثق  حافظ إمام جبل

 (. 2/222)، والتقريب(9/412)هتذيب التهذيب

 (. 566-24/565)النيسابوري راوي  مالك، انظر هتذيب الكمال( 4)
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صهلى اهلل  الّنيب  اختصم رجالن إىل": عن متيم بن طرف  قال (2)عن مساك (1)حممد بن جابرابنا 
فجعلهه   ،فجاء كل واحد منهما بشهاهدين  ،كل واحد منهما آخذ برأسه عليه وسلم يف بعرٍي

  . (1)"نصفني بينهما
حممد بن إمساعيل البخاري عن حةديث  وقد بلغإ عن أيب عيسى الترمذي أنه سأل  ،هذا مرسل

حديث مساك بن حةرب   يرجع هذا احلديث إىل : سعيد بن أيب بردة عن أبيه   هذا الباب  فقال
ا ت أبة حّدثمساك بن حرب أنا قال: قالوروى محاد بن سلم   :عن متيم بن طرف  قال البخاري

  . (4)بردة هبذا احلديث
نةدر  رسال شعب  هذا احلديث عن قتادة عن سعيد بن أيب بردة عن أبيه   رواي  ُغوإ: قال الشيخ

  . (5)عنه كالدالل  على ذلك واهلل أعلم
  .(6)حديث متيم بن طرف  رواه أبو داود   املراسيل من طريق أيب األحوص عن مساك به: قلت

                                                 

 . أصله من الكوف  مد بن جابر بن سيار بن طارق أبو عبد اهلل احلنفي اليماميحم( 1)
صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثريا  وعمي فصةار  : "ضعفه ابن معني والنسائي، وقال احلافظ

 (. د،ق(.)تو  بعد السبعني ومائ ". ) يلقن، ورجحه أبو حامت على ابن هليع
 (. 494ص)، والكواكب النريات امللحق األول(2/259)، والتقريب(6/07)امليزان

  (5ح)تقدم    صدوق وروايته عن عكرم  خاص  مضطرب ، وقد تغّير بأخرة فكان رمبا يلقن (2)

 (. 18/250)السنن الكربى( 1)
 : إسناده ضعيف؛ فيه علتان

 . ابر صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثريا  وكان يلقنفيه حممد بن ج -1
 . االنقطاع بني متيم بن طرف  والقص  فإنه مل يدركها -2

 . واحلديث تقدم خترجه قبل هذا

 (. 211-212ص)علل التزمذي للقاضي أيب طالب( 4)

 ، (4/482)هذه الرواي  عند أمحد( 5)

 (. 258ص)أبو داود   املراسيل( 6)
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ثنةا  ، عبد اهلل بن حممةد بةن شةريويه   ثنا ، أبو الوليد، ابنا  احلافظأخربنا أبو عبد اهلل -450
محاد بن سلم  عن قتادة عن النضةر بةن   ثنا ، (2)عبد الصمد بن عبد الوارث، ابنا (1)إسحاق

منههما   فأقام كل واحهد   ،رجلني ادعيا دابةّن أ عن أيب هريرة (4)عن بشري بن هنيك( 3)أنس
  . (5) عليه وسلم بينهما نصفنيفجعله رسول اهلل صلى اهلل ،شاهدين

                                                 

 (. 14/166)، والسري(10/181)هويه، انظر هتذيب الكمالهو ابن را( 1)

بفتح التاء ثالث احلروف، – عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد أبو سهل الَعْنربي موالهم التَُّنوري( 2)
 . البصري -..وعملها وبيعها" التنور"  آخرها الراء، هذه الّنسب  إىل وضم النون، بعدمها الواو، و

 (. ع(.)هة287ت. )صدوق ثْبت   شعب 
 (. 1/478)، والتقريب(1/152)األنساب

 . النضر بن أنس بن مالك أبو مالك األنصاري البصري( 1)
 (. ع(.)ومائ تو  بضع . )ثق 

 (. 2/186)التقريب

أبو الشعثاء السدوسي، ويقال السةلويل   -بفتح النون، وكسر اهلاء، وآخره كاف– بشري بن َنهيك( 4)
 . البصري

 (. ع.)ثق 
 (. 1/112)التقريب

لسنن الكربى خمالف ملا هو   هذه الزوائد فإن   السةنن  والترتيب   ا( 18/250)السنن الكربى( 5)
 . هذا احلديث متقدم   الذكر على حديث متيم بن طرف  املتقدم 

 :   إسناده علتان
 . فيه عنعن  قتادة وهو مدلس -1
أن هذه الرواي  معلول  بطريق أخرى أصّح منها وهي الطريق املرسل  اليت تقدم خترجيها، وذكرت  -2

ارقطإ والبيهقي واخلطيب رجحوا تلك الطريق على هذه، وأن هذه الطرق كّلهةا  هناك أّن الد
 . ترجع إىل طريق واحدة طريق مساك بن حرب عن متيم بن طرف  مرسال 

 . من طريقه عن محاد بن سلم  عن قتادة عن النضر بن أنس به مبثله( 11/457)وأخرجه ابن حبان
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أنه ضرب على اسم بشري إاّل  كذا وجدته   كتايب   موضعني وقد رأيته   مسند إسحاق هكذا
 . (1)ط قدميبن هنيك بعد كتبته خب

 . دعواهب نةويقيم كل واحد منهما بّي ،منهما باب املتداعيني يتداعيان مامل يكن يف يد واحد
 خرج سهمه حلةف لقةد شةهد     (2)[فأيهما]رع بينهما يْق :فيها قوالن أحدمها": قال الشافعي

صلى ّنيب ال ويرويه عن ،يقول بالقرع بن املسّيب  وكان سعيد: شهوده حبق مث يقضى له هبا، قال
  . (3)"والكوفيون يرووهنا عن علي رضي اهلل عنه ،اهلل عليه وسلم

عبد اهلل بن ثنا ، أبو الوليد الفقيه، ابنا فأخربنا أبو عبد اهلل احلافظابن املسّيب  حديثأّما  -459
 عيدس عن بكري بن عبد اهلل أنه مسع (6)الليثثنا ، (5)ابن أيب مرميثنا ، (4)حممد بن حيىيثنا ، حممد

يف أمر فجاء كل واحد  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اختصم رجالن إىل": يقولبن املسّيب 
: فأسهم بينهما رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  وقال ،منهما بشهداء عدول على عدٍة واحدة

  . (7)"فقضى للذي خرج له السهم ،"اللهم أنت تقضي بينهم"

                                                 

  . على احلديثني قبله هناهذا احلديث   ط، وص، مقدم   الذكر ( 1)

 . من األم وط، وص، وهو ساقط من األصل( 2)

 (. 6/245)األم( 1)

 (. 18/194)هو الذهلي، انظر هتذيب الكمال( 4)

 (. 24/259)هو سعيد بن احلكم، انظر هتذيب الكمال( 5)

 (. 18/192)هو ابن سعد، انظر هتذيب الكمال( 6)

 (. 18/259)السنن الكربى( 7)
جاله ثقات غري أنه مرسل فإن سعيد بن املسّيب مل يدرك زمن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم، ومراسةيله  اإلسناد ر

 ( . 07و47ص)انظر جامع التحصيل)صحاح كما نص على ذلك غري واحد من أهل العلم 
 . عن قتيب  بن سعيد عن الليث عن بكري عن ابن املسّيب به( 200ص)وأخرجه أبو داود   املراسيل

 : احلديث صحيح بشواهده ومن هذه الشواهدولكن 
عن أيب األسود عن ابةن  ( 18/259)مرسل عروة بن الزبري وسليمان بن يسار أخرجه البيهقي   السنن الكربى

 . هليع  عن أيب األسود عن عروة وسليمان بن يسار فذكراه
                                                                                                                                       = 
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  . (1)وهلذا شاهد من وجه آخر ،أخرجه أبو داود   املراسيل عن قتيب  عن الليث
أبو عبد اهلل أظنه ، حدثإ عبد اهلل بن حممدثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -468

 ،عن عروة (5)أيب األسود عن (4)عن ابن هليع  (3)عن أيب األسود (2)الصغاينثنا ، حممد بن نصر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  املرتبة  اخلامسة ،   علتان إحدامها ابن هليع  وهو متكلم فيه وعنعن وهو مةدلس  إسناده ضعيف؛ فيه 
 . وثانيهما اإلرسال فإن سليمان بن يسار وعروة بن الزبري مل يدركا زمن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم

 (. 54ص)، وتعريف أهل التقديس(119-110ص)، وحتف  التحصيل(198ص)جامع التحصيل
عن بكةري عةن    من طريقه عن أسام  بن زيد( 4/284)حديث أيب هريرة  أخرجه الطرباين   األوسط

 . سعيد بن املسّيب عن أيب هريرة به موصوال 
شيخ الطرباين أسام  بن زيد القرشي وهو ضعيف وشيخ الطرباين علي بةن سةعيد   ضعيف؛ فيه وإسناده 

ووصله الطرباين   األوسط بذكر أيب هريرة وفيه شيخه علي بن سعيد وهو مةن  : متكلم فيه قال احلافظ
 . "اه الطرباين   األوسط وفيه أسام  بن زيد القرشي وهو ضعيفرو": ، قال اهليثمي"أوهامه

 (. 1/65)، والتقريب(4/211)، واللسان(4/218)، والتلخيص احلبري(4/281)جممع الزوائد
 يةدعيان  الرجلني باب–كتاب األقضي  )وللحديث طريق أخرى صحيح  عن أيب هريرة أخرجه أبو داود

كالمها من طريق معمر عن مهام بن منبه عن أيب ( 2/117)أمحد، و(1616ح)-بين  بينهما وليستشيئا  
 ". عليها فليستهما استحباها أو اليمني االثنا ن كره إذا"هريرة ولفظه 

 (. 200ص)مراسيل أيب داود( 1)

 (. 29/192)هو حممد بن إسحاق، انظر هتذيب الكمال( 2)

  . (15/498)هتذيب الكمال ادي موالهم، املصري، انظر النضر بن عبد اجلبار املرهو ( 1)

خلط بعد احتراق كتبه ورواي  ابن املبارك وابن وهب عنه أعدل من غريمها، وهو مدلس، ..صدوق ( 4)
 (. 21ح)تقدم

 . يتيم عروة أبو األسود حممد بن عبد الرمحن بن نوفل األسدي املدين( 5)
 (. ع(.)تو    بضع وثالثني ومائ . )ثق 

 (2/194)التقريب
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فأتى كل واحد منههما   ،صلى اهلل عليه وسلمالّنيب  رجلني اختصما إىلّن أ وسليمان بن يسار
  .(1)فأسهم بينهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،بشهود وكانوا سواء

 وأما الرواي  فيه عن علي بن ايب طالب رضي اهلل عنه  ففيما 
  (2)أبو كاملثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -461

 وحامد بةن   ،أبو كاملثنا ، (1)أبو عبد اهلل قال: قالعبد اهلل بن حممد ثنا و ،قال أبو الوليد ح 
  (5)أبةةةو عوانةةة  عةةةن مسةةةاكثنةةةا قةةةاال وهةةةذا حديثةةةه  (4)عمةةةر

 

                                                 

 (. 18/259)السنن الكربى( 1)
علتان إحدامها ابن هليع  وهو متكلم فيه وعنعن وهو مةدلس   املرتبة  اخلامسة ،    إسناده ضعيف؛ فيه 

 . رسال فإن سليمان بن يسار وعروة بن الزبريمل يدركا زمن الّنيب صلى اهلل عليه وسلموثانيهما اإل
، وتعريةةف أهةةل (119-110ص)، وحتفةة  التحصةةيل(211ص)و(198ص)جةةامع التحصةةيل

 (. 54ص)التقديس
 . وتقدم خترحيه   احلديث قبله

 . أبو كامل فضيل بن حسني بن طلح  اجَلْحدري( 2)
 (. خت،م،د،س(.)هة217ت. )ثق  حافظ
 (. 2/119)التقريب

 . هو حممد بن نصر( 1)

بفتح – حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عبيد اهلل بن أيب َبْكرة أبو عبد الرمحن الثقفي البكراوي( 4)
الباء املنقوط  بواحدة، وسكون الكاف، بعدها راء مهمل ، هذه الّنسب  إىل أيب بكرة الثقفي وهةو مةن   

إّن حفصا  جده هو ابن عبد : البصري قاضي ِكرمان وقيل -..الصحاب  الذين نزلوا البصرة رضي اهلل عنهم
 . الرمحن ابن أيب بكرة

 (. خ،م)(.هة211ت. )ثق 
 (. 1/149)، والتقريب(1/274)األنساب

  (5ح)تقدم    صدوق وروايته عن عكرم  خاص  مضطرب ، وقد تغّير بأخرة فكان رمبا يلقن (5)
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مل أبع ومل  فقال رجل هذا بغلي ،اهلل عنه ببغل يباع   السوق رضي أتى علّي" :قال (1)عن حنش
وجةاء   ،(2)[بغله]ويزعم أنه  ،وجاء رجل آخر يّدعيه ،ونزع على ما قال مخس  يشهدون ،أهب

قسم علةى  يف الصلح فيباع البغلأّما  ،ح ْلفيه قضاء وُصإّن  :فقال علي رضي اهلل عنه ،بشاهدين
فإنه حيلف أحد اخلصةمني أنةه    ،القضاء باحلقإاّل  فإن أبيتم ،نثناسبع  أسهم هلذا مخس  وهلذا ا

كما فأّي ،كما حيلف أقرعت بينكما على احللفأّي (4)حتمافإن تشاَح ،ما باعه وال وهبه( 3)[بغله]
  .(5)"فقضى هبذا وأنا شاهد ،قرع حلف

                                                 

ن أبةو  إهنما اثنا: إّنه حنش بن ربيع  بن املعتمر، ويقال: ابن ربيع ، ويقال: ، ويقالحنش بن املعتمر( 1)
 . املعتمر الكناين الكو 

يتكلمةون    ": ، وقال البخةاري "هو عندي صاحل ال أراهم حيتجون به": وثقه أبو داود، وقال أبو حامت
كان كثري الوهم   األخبار ينفرد عةن علةي   ": ، وقال ابن حبان"ليس بالقوي": ، وقال النسائي"حديثه

صدوق له أوهةام ويرسةل،   ": ، وقال احلافظ"حيتّج بهبأشياء ال تشبه حديث الثقات حّتى صار ممن ال 
 (. د،ت،ص.)"وأخطأ من عده   الصحاب 

، وسةؤاالت  (1/291)، واجلةرح والتعةديل  (15ص)، وضةعفاء النسةائي  (1/99)التاريخ الكةبري 
 (. 1/284)، والتقريب(1/269)، واتروحني(154)اآلجري

 ". بلغله"من ط، وص، و  األصل ( 2)

 ". بلغله"األصل  من ط، وص، و (1)
مأخوذ من الشُّّح والشَّّح بالضم والفتح يقال تشاحَّ اخلصمان على أمر إذا تنازعاه وال يريد كّل واحد ( 4)

 . منهما أن يفوته
 . مادة شحح( 2/495)لسان العرب

 ( 18/259)السنن الكربى( 5)
 . ، وباقي رجاله ثقات غري مساك فإنه صدوق  إسناده حنش بن املعتمر وهو متكلم فيه كما مّر

 . عن إسرائيل عن مساك بن حرب عن حنش به بنحوه ( 0/277)وأخرجه عبد الرزاق 
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  كةل واحةد   ألن حّج ؛ه يقضى بينهما نصفنيأّن :والقول اآلخر": قال الشافعي رضي اهلل عنه
  . (1)"منهما فيها سواء

، قتيب ثنا ، (2)د اهلل بن يوسفحممد بن عبثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -462
رجلني اختصما إىل رسول اهلل صلى اهلل عليهه  ّن أ عن متيم بن طرف ( 1)أبو عوان  عن مساكثنا 

  . (4)فقضى بينهما نصفني ،فأقام كل واحد منهما شاهدين ،وسلم يف بعري
أبو عوان  فةذكر مثلةه   ، ابنا (6)حيىي بن حيىيثنا ، (5)بن عليإبراهيم ثنا ال أبو الوليد وق -461
  . (7)سواء

                                                 

 (. 6/245)األم( 1)

بفتح الةدال املهملة ،   – يوسف بن خرشيد أبو عبد اهلل النيسابوري الدَِّوْيريبن حممد بن عبد اهلل ( 2)
وكسر الواو، وسكون الياء املنقوط  باثنتني من حتتها، و  آخرها الراء، هذه الّنسةب  إىل قرية  علةى    

 (. هة187ت)  –..فرسخني من نيسابور
  ..".احملدث أبو عبد اهلل": قال الذهيب

 (. 255-14/254)ري، والس(2/254)، واألنساب(1/161)اإلكمال البن ماكوال

  (. 5ح)تقدم    صدوق وروايته عن عكرم  خاص  مضطرب ، وقد تغّير بأخرة فكان رمبا يلقن (1)

 (. 18/259)السنن الكربى( 4)
  إسناده حممد بن عبد اهلل بن يوسف مل أقف على كالم فيه جرحا  وال تعديال ، وباقي رجاله ثقات غري 

 . مساك فإنه صدوق
 (. 456ح)سال  تقدم خترجيه  واحلديث حسن مر

 .بن علي بن حممد بن آدم أبو إسحاق الذهلي النيسابوري إبراهيم( 5)
 (. هة291ت. )"سألت أبا زكريا العنربي وعلي بن محشاذ عنه فوثقاه" :قال احلاكم

 (. 1/177)والنجوم الزاهرة( 6/56)وا  بالوفيات، وال(22/99)تاريخ اإلسالم

 (. 18/445)هو النيسابوري، انظر هتذيب الكمال( 6)

 (. 18/259)السنن الكربى( 7)
 . اإسناده ضعيف؛ لالنقطاع بني متيم بن طرف  والقص  فإنه مل يدركه

                                                                                                                                       = 
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البعري كان أّن  علىدّل  وقد مضى   رواتي  حممد بن جابر عن مساك ما ،وهذا منقطع: قال الشيخ
 . (1)  أيديهما

واتهول لو مل يعارضه أحةد ال   ،متيم رجل جمهول" :  كتاب القدمي قال الشافعي رضي اهلل عنه
 وسةعيدٌ  ،صلى اهلل عليه وسلم ما وصفناالّنيب  يروي عنبن املسّيب  وسعيد ،يكون روايته حج 

ّن أ وال أعلم عاملا يشكل عليه ،احلديثنيأصّح  احلديثني إذا اختلفا فاحلج   أّن  وقد زعمنا ،سعيٌد
   . (2)"نن   القرع  أشبهو بالُسمرسال وهالّناس  أصّح من وأن سعيدا  ،أصحثنا حدي

وهةو مةن    ،وجابر بن مسرة ،متيم بن طرف  الطائي كو  يروي عن عدي بن حامت: قال الشيخ
  . (1)ومىت يدرك درج  سعيد بن املسيب ،متأخري التابعني

 ،والنسةائي  ،وأبةو حةامت   ،ووثقه ابن سعد ،متيم بن طرف  أخرج له مسلم   صحيحه: قلت
  . (4)ابن حبان   الثقات وذكره ،والعجلي

حممةد بةن   ثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد الفقيه، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -464
شهدت أبا " :قال (6)محاد بن زيد عن عطاء بن السائب عن عبد الرمحن بن أيب ليلىثنا ، (5)ُعبيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 456ح)تقدم خترجيه  

 (. 457ح)تقدم  ( 1)

، ولكن متيم هذا تقدم أنه ثق  فقد وثقةه  (14/150)ف  السنن واآلثاروأخرجه البيهقي أيضا    معر( 2)
  .وذكره ابن حبان   الثقات كما سيأيت   املراجع اآلتي  ،والذهيب ،والعجلي ،والنسائي ،ابن سعد، وأبو داود

 (. 14/150)معرف  السنن واآلثار( 1)

، وهتةذيب  (4/05)البن حبةان ، والثقات (1/257)، والثقات للعجلي(6/200)طبقات ابن سعد( 4)
، ومل أقف على توثيةق أيب  (1/458)، وهتذيب التهذيب(1/279)، والكاشف(112-4/111)الكمال
 . حامت له

 (. 7/244)هو ابن حساب، انظر هتذيب الكمال( 5)

 . عبد الرمحن بن أيب ليلى األنصاري املدين الكو ( 6)
 (. هة06ت. )ثق ، اختلف   مساعه من عمر

 (. 1/468)التقريب
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 ه قةال فقضةي  أهنا دابته أنتجة  ن ّيوأقام كل واحد منهما ب ،الدرداء واختصم إليه قوم   فرس
  . (1)"بينهما
سفيان بةن حممةد   ثنا ، أبو نصر العراقي، ابنا األصبهاينإبراهيم أخربنا أبو بكر حممد بن  -465

 (4) مرثةد  عن علقم  بن( 1)سفيانثنا ، (2)ليدعبد اهلل بن الوثنا ، علي بن احلسنثنا ، اجلوهري
كةل واحةد    فأقام ،يب الدرداء   فرساختصم رجالن إىل أ" :عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال

أحدكما إّن  فقال أبو الدرداء ،وجاء اآلخر مبثل ذلك ،همل يبعه ومل يهب أنه أنتج عندهالبّين   منهما
  . (5)"كاذب فقسمه بينهما نصفني

 وروي   هذه القص  اختصما   فرس وجداه مع رجل 

                                                 

 (. 18/268)السنن الكربى( 1)
إسناده صحيح وال يضر اختالط عطاء هنا ألن مساع محاد بن زيد عنه قبل االختالط كما نص على ذلك 

 . حيىي القطان وأبو حامت والنسائي وغريهم
 (. 119ص)الكواكب النريات

( 18/268)، والبيهقي   السنن الكةربى (4/171)، وابن أيب شيب (0/276)عبد الرزاق واألثر أخرجه 
 . كلهم من طريق الثوري عن علقم  بن مرثد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى به بنحوه 

 (. 54ح)صدوق تقدم( 2)

 . هو الثوري كما بينه رواي  ابن أيب شيب ( 1)

 . أبو احلارث احلضرمي الكو  -راء بعدها مثلث بفتح امليم، وسكون ال–علقم  بن َمْرثد ( 4)
 (. ع.)ثق 

 (. 2/17)التقريب

 (. 18/268)السنن الكربى( 5)
  إسناده أبو نصر العراقي شيخ البيهقي وشيخه سفيان بن حممد مل أقف على ترمجتهما، وباقي رجالةه  

 . بن الوليد فإنه صدوق ثقات غري عبد اهلل
 . واألثر صحيح تقدم خترجيه
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 عبةد اهلل بةن  ، ابنا (1)أبو حممد بن حيان، ابنا أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد األصبهاين -466
عةن   ،(5)النعمان بن عبد السالمثنا ، (4)مد بن املغريةحمثنا ، (3)الضيبإبراهيم أخربين  (2)بندار

                                                 

 . صاحب التصانيف أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن جعفر بن حيان املعروف بأيب الشيخ( 1)
 (. هة169ت. )وثقه ابن مردويه واخلطيب وابن ماكوال وغريهم

 (. 279-16/276)، والسري(96-5/95)كمالاإل

األصةبهاين   بن احملتضر بن غياث بن خليف  بن إياد بن عبيد اهلل الضيب إبراهيمعبد اهلل بن بندار بن ( 2)
وسكون الراء، وفتح القاف، و  آخرها النون، هذه الّنسب   بفتح الباء، وكسر الطاء املهمل ،– الباِطْرقاين

 . الزاهد -..إىل باطرقان وهي إحدى قرى أصبهان
". وكةان مةن عبةاد أصةبهان    : "، وقال الذهيب"كان من عباد اهلل الصاحلني: "قال أبو حممد بن حيان

 (. هة294ت)
، وتةاريخ  (101-1/108)ب، واألنسةا (1/176)، وطبقات احملدثني بأصبهان(2/21)أخبار أصبهان

 (. 177-22/176)اإلسالم 

الضةيب، ومل أعةرف    إبراهيمهكذا   األصل والسنن الكربى بذكر أخربين بني عبد اهلل بن بندار و( 1)
فيه خطأ وذلك أّن عبد اهلل بن بندار إمسه عبد اهلل بن بندار بةن  " أخربين"الضيب هذا، ولعل ذكر  إبراهيم
الضيب تكمل  اسم عبد اهلل بن بندار، وأيضا  عبد اهلل بن بندار يروى عن حممد بن  إبراهيمالضيب، ف إبراهيم

 .  -  الكتب اليت وقفت على ترمجته فيه-الضيب،  إبراهيماملغرية ومل أقف على شيخ له بامسه 

 . األصبهاين العابدم بن عبد اهلل بن املغرية أبو عبد اهلل األموي حممد بن املغرية بن سْل( 4)
 (. هة211ت". )وكان من صغره صاحب ليل وعبادة وأوراد: "ذكره ابن حبان   الثقات، وقال الذهيب

، وتةاريخ  (2/222)، وطبقةات احملةدثني بأصةبهان   (9/185)، والثقةات (0/92)اجلرح والتعديل
 (. 17/144)اإلسالم

 . النعمان بن عبد السالم بن حبيب أبو املنذر التميمي األصبهاين( 5)
 (. د،س(.)هة101ت. )ثق  عابد فقيه

 (. 2/189)التقريب
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 :عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قةال  ،وعطاء بن السائب ،عن علقم  بن مرثد ،(1)قيس بن الربيع
  . (2)جلالس عند أيب الدرداء فذكر معناه وقال   فرس وجداه مع رجلإّني 

وأنا فيه واقةف مث   ،وهذا مما أستخري اهلل فيه" :  مثل هذه املسأل  بعد ذكر الفرسقال الشافعي 
 . (1)"يصطلحاحّتى  يوقفشيئا   ال يعطى واحد منهما :قال

 . قوم عليهتنة يعلم زواله عنه ببّيحّتى  باب من عرف له أصل ملٍك فهو على ملكه
حبةان بةن   ثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد الفقيه، ابنا بد اهلل احلافظأخربنا أبو ع -467

صول   أتقضي باألُُ (5)عن عبد امللك بن أيب سليمان قال قيل لعطاء (4)[عن ابن املبارك]موسى 
  . (6)"أهنا داره مل يبع ومل يهب ن نعم، إذا قامت البّي": قال ؟ورالدُّ

  . "ورصول   الدُّيقضون باألُُالّناس  أدركت": وروينا عن عطاء أنه قال
  .(7)ل   الدورالشعيب أهنما كانا يقضيان باألص وعامر ،وعن شريح

                                                 

 . هو األسدي تقدم أنه متكلم فيه( 1)

 (. 18/268)السنن الكربى( 2)
 . سناده قيس بن الربيع وهو خمتلف فيه من أهل العلم من وثقه وضعفه أكثرهم  إ

 . واألثر صحيح تقدم خترجيه

 (. 6/244)األم( 1)

 . من ط، وص، ومصادر الترمج ، وهو ساقط من األصل( 4)

 (10/122)هو ابن أيب رباح انظر هتذيب الكمال( 5)

 (. 18/268)السنن الكربى( 6)
 . إسناده صحيح

 . ر مل أقف عليه مسندا    غري السنن الكربى للبيهقيواألث

 . مل أقف عليهما( 7)
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 . باب من رأى احللف مع البينة
 قالالربيع بن سليمان ، ابنا مد بن يعقوبحمالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو -460
رضي علّيا  أّن  (3)شَنعن َح (2)عن احلكم (1)الشافعي قال حفص بن غياث عن ابن أيب ليلى قال

   . (4)اهلل عنه كان يرى احللف مع البين 
ش عةن  َنعن َحوقد ورينا فيما مضى من وجه آخر  ،أيب ليلىكذا رواه حممد بن عبد الرمحن بن 

 . (5)واهلل أعلم ،رآه عند تعارض البينتنيإّنما  علي رضي اهلل عنه أنه
ثنةا  ، أمحد بن جنةدة ، ابنا أبو الفضل بن مخريويه، ابنا أخربنا أبو حازم العبدوي احلافظ -469

رجال ادعى ِقبل رجل ّن أبن ِسريين ا عن ( )ومنصور ،(6)هشامثنا ، هشيمثنا ، سعيد بن منصور

                                                 

 . هو حممد بن عبد الرمحن كما نص عليه البيهقي بعده( 1)

 (. 7/412)هو ابن عتيب ، انظر هتذيب الكمال( 2)

 (. 461ح)هو ابن املعتمر، وهو متكلم فيه كما تقدم( 1)

 (. 18/261)السنن الكربى( 4)
يف، فيه حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى وهو صدوق سيء احلفظ جدا ، وفيه أيضا  حةنش  إسناده ضع

 . وهو ابن املعتمر وهو متكلم فيه كما مّر
ومع هذا خالف ابن أيب ليلى أبا عوان  وإسرائيل بن يونس ومها ثقتان فقد روياه عن مساك عن حنش عن 

 . علي أنه إّنما رأى ذلك عند تعارض البينتني
 . ومن طريقه أخرجه البيهقي هنا( 7/170)ألثر أخرجه الشافعي   األموا

من طريقني عن ابن أيب ليلى عن احلكم عن حةنش عةن علةي أنةه     ( 4/551)وأخرجه ابن أيب شيب  
 .  استحلف عبيد اهلل بن احلر مع البين 

 (. 461ح)تقدم  ( 5)

 (. 25/104)هو ابن حسان انظر هتذيب الكمال( 6)

 (. 25/104)ن زاذان انظر هتذيب الكمالهو اب( 7)
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بئس ما تثإ علةي  " :فقال له شريح ،ى اليمنيفكأنه يأَب ،فاستحلفه شريح ،البّين  حقا وأقام عليه
  .(1)"شهودك

شهدت شرحيا واختصم إليه رجةالن  " :قال (2)أبو مالك األشجعي، ابنا هشيمثنا ، وبه -478
فجاءه بثمانية  رهةط   البّين   فسأله شريح ،حدمها ِقبل اآلخر داب  يزعم أهنا دابته أنتجهاادعى أ

احلف فقال أثبت عنةدك بثمانية  مةن     :فقال ،فقال الذي   يده الداب  استحلفه ،فشهدوا له
  .(1)"حتلفحّتى  لو أثبت عندي كذا وكذا شاهدا  ما قضيت لك: فقال شريح ،الشهود
  (5)عةن عةون بةن عبةد اهلل بةن عتبة        (4)أشعث بن سةوار ، ابنا وبه إىل هشيم -471

 

                                                 

 (. 18/261)السنن الكربى( 1)
 . إسناده صحيح

كالمها من طريق حممد بن ِسريين بةه  ( 6/116)الكربى  ، وابن سعد (4/552)وأخرجه ابن أيب شيب  
 . مبثله

 . أبو مالك سعد بن طارق األشجعي الكو ( 2)
 (. 4خت،م،(.)تو    حدود األربعني ومائ . )ثق 

 (. 1/208)التقريب

 (. 18/261)السنن الكربى( 1)
 . إسناده صحيح
 . وتقدم خترجيه

 ينجةر  يعإ النجار أشعث له يقال-صاحب التوابيت  أشعث بن سوار الكندي النجار األفرق األثرم( 4)
 . قاضي األهواز -التوابيت
 (. بخ،م،ت،س،ق(.)هة116ت. )ضعيف

 (. 1/98)، والتقريب(1/92)، ونزه  األلباب(2/206)العلل ومعرف  الرجال

 . عون بن عبد اهلل بن ُعتب  بن مسعود أبو عبد اهلل اهلَذيل الكو ( 5)
 (. 4م،(.)تو  قبل سن  عشرة ومائ . )ثق  عابد

                                                                                                                                       = 
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 ٍلال أقضي لك مبا": فقال له عبد اهلل بن عتب  ،نته فأىب أن حيلفه استحلف رجال مع بّيعن أبيه أّن

  . (1)"ال حتلف عليه
أبةو  ، ابنةا  بشر بن أمحد االسفرايإ، ابنا أخربنا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف الفقيه -472

 (2)حيىي بن زكريا بن أيب زائةدة ثنا ، علي بن عبد اهلل املديإ، ابنا جعفر أمحد بن احلسني احلذاء
أهةل   (4)أصل حقه يراه ن  الطالب علىبّي": عن شريح قال (3)أخربين داود بن أيب هند عن عامر

  . (5)"هو لقد مات وهذا احلق عليهإاّل  صاحبهم قد أّدى ميني الطالب باهلل الذي ال إلهأّن  امليت
 .أو جمنون ،أو طفٍل ،أو غائب ،وحنن نقول به   الدعوى إذا قامت على ميت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/96)التقريب

 (. 18/261)السنن الكربى( 1)
 . إسناده ضعيف؛  فيه أشعث بن سوار الكندي وهو ضعيف

قةال  : عن أشعث عن حممد قال -هو حيىي–قال ثنا ابن أيب زائدة ( 4/552)واألثر أخرجه ابن أيب شيب  
 ". أعطيك حقا  ال حتلف عليهال "عبد اهلل بن عتب  

 . و  إسناده أشعث بن سوار وهو ضعيف كما مّر

 . حيىي بن زكريا بن أيب زائدة أبو سعيد اهلْمداين الكو ( 2)
 (. ع(.)هة104أو1ت. )ثق  متقن
 (. 2/154)التقريب

 (. 0/461)ذيب الكمالهو الشعيب، انظر هت( 1)

 ".  براءة"هكذا   األصل وص، و  ط ( 4)

 (. 18/262)السنن الكربى( 5)
 . إسناده صحيح

  رجل كان يطالب رجال عن عبد األعلى عن داود عن عامر عن شريح ( 5/24)وأخرجه ابن أيب شيب  
ىف أّن صاحبهم قد بةرئ أو  بدين فمات املطلوب فقال شريح بينته على أصل حقه والرباءة على أهل املتو

  .ميني الطالب أنه مات يوم مات واحلق عليه
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  . لولدودعوى ا (1)باب القافة
 أبةو ثنا قاال أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي  -471

أنس بن عياض عن هشام بةن  ، ابنا الشافعي، ابنا الربيع بن سليمان، ابنا حممد بن يعقوبالعّباس 
عمر رضي اهلل فدعا له  ،رجلني تداعيا ولدا ّن أ عروة عن أبيه عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب

  . (2)"هما شئتأّي واِل" :فقال له عمر رضي اهلل عنه ،لقد اشتركا فيه :فقالوا ،عنه القاف 
مالك عن حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر رضي اهلل ، ابنا قال وانبا الشافعي -474

  . (1)عنه مثل معناه

                                                 

فالن يقوف األثر ، يقال ع اآلثار ويعرفها ويعرف شبه الّرجل بأخيه وأبيهّبَتالذي يَتمجع القائف وهو ( 1)
 . ويقتافه قياف 

 (. 9/291)، ولسان العرب(4/121)النهاي 

 (. 18/261)السنن الكربى( 2)
إسناده ضعيف؛ لالنقطاع بني عمر وحيىي بن عبد الرمحن بن حاطب فإنه مل يسمع منه قال ابةن معةني   

 . بعضهم يقول إّن حيىي بن عبد الرمحن مسع من عمر وهذا باطل إّنما يروي عن أبيه عن عمر
 (. 145ص)، وحتف  التحصيل(290ص)جامع التحصيل

 . يقه أخرجه البيهقي هناومن طر( 118ص)وأخرجه الشافعي   املسند
ومةن طريقةه البيهقةي   السةنن     ( 6/206)ولكن األثر صحيح فقد وصله ابن أيب شيب  خمتصةرا   

( 18/261)، والبيهقي   السنن الكربى(4/162)، والطحاوي   شرح معاين اآلثار(18/261)الكربى
 . ن أبيه فذكره مطوال كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب ع

وإسناد ابن أيب شيب  صحيح، وأما إسناد الطحاوي الذي أورد األثر بأمت من لفظ ابن أيب شيب  فإن فيةه  
أنه حسن احلديث   غري أبيةه،   -واهلل أعلم-عبد الرمحن بن أيب الزناد وهو متكلم فيه ولكن الصحيح 

أنه يشهد له رواي  سعيد بن املسيب، وروايه سليمان وهنا روايته عن غري أبيه فيكون إسناده حسنا ، على 
 . بن يسار املرسل  الصحيح ،  سيأيت ذكرمها

 . وأما إسناد البيهقي الثاين ففيه عبد اهلل األكفاين كذبه الدارقطإ كما سيأيت بيانه بعد هذا األثر

 (. 18/261)السنن الكربى( 1)
                                                                                                                                       = 
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عمر بن  عن معمر عن الزهري عن عروة عن  (1)مطرف بن مازن ، ابناقال وانبا الشافعي -475
 . (2)اخلطاب رضي اهلل عنه مثل معناه

ثنا ، (3)كفايناألإبراهيم عبد اهلل بن ثنا ، أبو الوليد الفقيه، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -476
عروة عن أبيه عن  عن هشام بن (4)عبد الرمحن بن أيب الزناد، حدثإ ابن وهبثنا ، حبر بن نصر

أتى رجالن إىل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه " :قال (5)حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب عن أبيه
فدعا عمر رضي اهلل  ،ويقول هذا هو ابإ ،اجلاهلي  يقول هذا هو ابإ ِداَلخيتصمان   غالم من ِو

مث قال لعمر رضةي اهلل   ،قي ونظرِلَطْصفنظر إليه امُل ،فسأله عن الغالم ،قِلَطْصعنه قائفا من بإ امُل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . يدرك عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه إسناده ضعيف؛ لالنقطاع، فإن سليمان بن يسار مل
 (. 119-110ص)، وحتف  التحصيل(198ص)جامع التحصيل

، والطحاوي   شرح معاين (118ص)ومن طريقه الشافعي   املسند( 2/748)وأخرجه مالك   املوطأ
كلهم مةن  ( 4/161)، والطحاوي   شرح معاين اآلثار(7/181)وأخرجه عبد الرزاق ( 4/161)اآلثار
 . حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر به طريق

 (. 157ح)تقدم أنه ضعفه غري واحد( 1)

 (. 18/261)السنن الكربى( 2)
 . مطرف بن مازن وقد ضعفه غري واحد كما مّرضعيف؛ فيه إسناده 

 . ومن طريقه أخرجه البيهقي هنا( 111ص)وأخرجه الشافعي   املسند
 . واألثر صحيح تقدم خترجيه

 . األكفاين إبراهيمبد اهلل بن ع( 1)
 (. هة187ت. )كذبه الدارقطإ

 (. 1/240)، اللسان(4/50)امليزان

 (. 170ح)تقدم ولكن الصحيح أنه حسن احلديث   غري أبيه( 4)

 . عبد الرمحن بن حاطب بن أيب َبْلَتع ( 5)
 (. خت(.)هة60ت. )له رؤي  وعدوه   كبار التابعني

 (. 1/444)التقريب
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وذكر احلديث : قال ،فضربه هبا (1)ةرَّفقام عمر رضي اهلل عنه إليه بالّد ،قد اشتركا فيه مجيعا :عنه
قال عبد الرمحن . "فقام الغالم فاتبع أحدمها ،هما شئتاتبع أّي :قال فقال عمر رضي اهلل عنه للغالم

قاتةل اهلل أخةا بةإ    " :ألحدمها يذهب، وقال عمر رضي اهلل عنه (2)[مّتبعا ]فكأين أنظر إليه 
   . (1)"قِلَطْصامُل

، أبو بكر بن أيب شيب ثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -477
عمةر  ّن أ عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب عن أبيهأبو أسام  عن هشام بن عروة عن أبيه ثنا 

 :فقال عمر رضي اهلل عنه للرجل ،هما أبوهرضي اهلل عنه قضى   رجلني ادعيا رجال ال يدرى أّي
  . (4)"هما شئتاتبع أّي"

  . موصولهذا إسناد صحيح 
إبراهيم حممد بن ثنا بن ُنجيد،  أبو عمروبنا ، اأخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة -470

عمر بةن اخلطةاب   أّن  مالك عن حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسارثنا ، ابن بكريثنا ، العبدي
فأتى رجةالن  ": قال سليمان.   مبن ادعاهم   اإلسالماجلاهليَّ الَدأْو (5)يُطِلرضي اهلل عنه كان ُي

 :فقال القائف ،فدعى عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قائفا فنظر إليهما ،كالمها يدعي ولد امرأٍة
                                                 

 . الدِّرَّة بالكسر اليت يضرب هبا( 1)
 . مادة الّدّر( 165ص)مادة درر، القاموس احمليط( 4/202)لسان العرب

 ". متبع"من ط، ومصادر التخريج، و  األصل ( 2)

 (. 18/261)السنن الكربى( 1)
 . األكفاين كذبه الدارقطإ إبراهيمإسناده ضعيف جدا ؛ فيه عبد اهلل بن 

 . خترجيه تقدمواألثر صحيح، 

 (. 18/461)السنن الكربى( 4)
 . إسناده صحيح

 . تقدم ختريج األثر

 . أي يلحقهم هبم، ويليط أوالد اجلاهلي  من أالطه يليطه إذا ألصقه به( 5)
 (. 4/205)النهاي 
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كان هذا : مث قال للمرأة أخربيإ خربك فقالت ،ه عمر رضي اهلل عنه بالدرةفضرب ،د اشتركا فيهلق
مث انصةرف   ،لهبا مَح يظن أن قد استمّرحّتى  أهلها ال يفارقها ألحد الرجلني يأتيها وهي   إبل

فقةال   ،فكرب القائف ،هما هوفال أدري من أّي -يعإ اآلخر-ف هذا َلمث َخ ،عنها فأهريقت دما
 . (1)"هما شئتأّي واِل" :عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه للغالم

عن عبد اهلل ( 3)اش عن أسلم املنقريأبو بكر بن عيثنا ، إىل أيب بكر بن أيب شيب  (2)وبه -479
باع عبد الرمحن بن عوف رضي اهلل عنه جاري  كان يقع عليها قبةل  ": قال (4)بيد بن عمريبن ُع

فةدعا   :إىل عمر رضي اهلل عنه قالفخاصموه  ،فظهر هبا محل عند املشتري ، (5)[يستربئها] أن
 . "فنظروا إليه فأحلقوه به ،عمر رضي اهلل عنه القاف 

عتها قبل فِب: قال. نعم: أكنت تقع عليها؟ قال": عمر رضي اهلل عنهله وقال   موضع آخر فقال 
 .  (6)فذكرهالقاَف   فدعا عمر رضي اهلل عنه :قال. يٍقِلَخما كنت ِب: قال. نعم: أن تستربئها؟ قال

                                                 

 (. 18/261)السنن الكربى( 1)
 . إسناده ضعيف؛ لالنقطاع بني عمر وسليمان بن يسار فإنه مل يدركه كما تقدم

 . واألثر صحيح تقدم خترجيه

 بكةر  أبو، ثنا سفيان بن احلسن، ثنا الوليد أبو أنبأ احلافظ اهلل عبد أبو أخربناأي : قوله هنا وبه: تنبيه( 2)
 . س باإلسناد الذي بعده مباشرة كما يتبادر إىل الذهن من ذكره بعده مباشرةبه، ولي شيب  أيب بن

 . أسلم أبو سعيد امِلْنَقري( 1)
 (. د(.)هة142ت. )ثق 

 (. 1/76)التقريب

 . الليثي املكي -بالتصغري أيضا –بن عمري  -بالتصغري– عبد اهلل بن ُعَبْيد( 4)
 (. 4م،(.)هة111ت. )ثق 

 (. 1/487)التقريب

من ط، وص، ومصادر التخريج، وهذا هو الصحيح بدليل أنه سيكتبه على الصةواب بعةد هةذا    ( 5)
 ". قبل أن يشتريها"املوضع، و  األصل 

 (. 18/261)السنن الكربى( 6)
                                                                                                                                       = 
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، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا قاال أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو  -408
بةن   عن قتادة عن سةعيد  (2)مهام بن حيىي، ابنا يزيد بن هارون، ابنا (1)حيىي بن أيب طالبثنا 

طاب رضةي اهلل  فارتفعوا إىل عمر بن اخل ،رجلني اشتركا   طهر امرأٍة فولدت ولداّن أاملسّيب 
انظر " :مث قال ألحدهم ،اٍب فوطئ فيه الرجالن والغالمَرُتفدعوا ِب ،فدعا هلم ثالث  من القاف  ،عنه

: قال. رَِّسبل َأ: أم أعلن؟ قال عمر رضي اهلل عنه ّرِسُأ: قال ،واستدبر ،ضعَرواسَت ،فاستقبل ،فنظر
 ،واستقبل ،انظر فنظر :مث قال لآلخر فاجلسه ،هما هوفما أدري ألّي ،لقد أخذ الشبه منهما مجيعا

 ،لقد أخذ الشبه منهما مجيعةا : فقال ،بل َأِسرَّ: ؟ فقالُأِسّر أم أعلن: مث قال ،واستدبر ،واستعرض
: مث قال ،واستدبر ،واستعرض ،فاستقبل ،انظر فنظر :فاجلسه مث قال للثالث ،هما هوفما أدري ألّي
فقال عمر رضي  ،هما هوأخذ الشبه منهما فما أدري ألّي لقد: بل أعلن فقال: ؟ فقالُأِسّر أم أعلن

ه فجعلةه هلمةا يرثاِنة    ،وكان عمر رضي اهلل عنه قائفةا . اآلثار ثالثا يقوهلا وُفُقا َنإّن: اهلل عنه
   . (4)"الباقي منهما: قلت ال قال (1)؟[عصبته]أتدري من ": دفقال سعي. "ويرثهما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإنه مل يسمع من أبيةه  وعبد الرمحن بن عوف؛ اهلل بن عبيد بن عمري إسناده ضعيف؛ لالنقطاع بني عبد 
هة وعدم مساعه من عبد الرمحن بن عوف من بةاب  60ذلك ابن جريج وأبوه تو  سن   كما نص على 

 . هة أو قبلها12أوىل ألّنه تو  سن  
 (. 101ص)وحتف  التحصيل( 6/221)هتذيب التهذيب

 . ومن طريقه أخرجه البيهقي هنا( 4/12)و(1/516)وأخرجه ابن أيب شيب  

 (.124ح)تقدم. صدوق( 1)

بفتح العني املهمل ، وسكون الواو،   آخرها الذال املعجم ، هةذه  – مهام بن حيىي بن دينار الَعْوذي( 2)
 . أبو عبد اهلل أو أبو بكر البصري -"..عوذ"الّنسب  إىل بإ 
 (. ع(.)هة165أو4ت. )ثق  رمبا وهم

 (. 2/127)، والتقريب(1/179)األنساب

 . من ط، وص، ومصادر التخريج، و  األصل عصيته بالياء( 1)

 (. 18/264)السنن الكربى( 4)
                                                                                                                                       = 



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 686 

، ابنا (2)[عبد اهلل بن األصبهاين إبراهيم]، ابنا (1)أخربنا أبو بكر أمحد بن علي األصبهاين -401
شعب  عن قتادة عن ، ابنا املبارك ابن، ابنا (4)احلسن بن عيسىثنا ، (1)القطانإبراهيم إمساعيل بن 

  رجلني اشتركا   امرأة ادعى كل واحد القاَف   دعا عمر رضي اهلل عنه": قالب بن املسّي سعيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إسناده عنعن  قتادة وهو مدلس   املرتب  الثالث ، وباقي رجاله ثقات غري حيىي بن أيب طالب فإنه حسةن  
 . احلديث

 . من طريقه عن قتادة عن سعيد بن املسّيب به( 4/161)وأخرجه الطحاوي   شرح معاين اآلثار

نتني بفتح الياء املنقوط  باث– الَيْزدي األصبهاين منجويه بن إبراهيم بن حممد بن علي بن أمحد بكر أبو( 1)
مدين  من كور اصطخر فارس بني أصةبهان  " يزد"من حتتها، وسكون الزاي، و  آخرها الدال املهمل ، و

 . نيسابور نزيلاألصبهاين  -..وكرمان
اإلمةام  .. احلافظ اإلمام البارع: "، وقال الذهيب"أحفظ من رأيت من البشر: "قال أبو إمساعيل األنصاري

" صةدوق  ثقة   مشةهور  وحةافظ  كبري إمام: "، وقال الصفدي.."فنياتود من احلّفاظ األثبات املصن
 (. هة420ت)

، والةةوا  (1805-1/1804)، وتةةذكرة احلفةةاظ (17/410)والسةةري ،(4/529)األنسةةاب
 (. 7/217)بالوفيات

 . من ط، وص، ومصادر الترمج ، و  األصل عبد اهلل بن إبراهيم األصبهاين( 2)
 ارّصبالّق ويعرفاملعدل  األصبهاين إسحاق أبو إسحاق بن جعفر بن إسحاق بن اهلل عبد بن إبراهيموهو 

 . -ألنه كان يغسل املوتى–
" سن    ذلك فلقب القصاروإمنا لقب ألّنه كان ُيّغسل املوتى، لورعه وزهده، ومتابعته ال: "قال السمعاين

 (. هة171ت)
 (. 4/68)، واألنساب(6/126)تاريخ بغداد

 . القطانالنيسابوري  إبراهيم أبو احلارث بن إبراهيم بن مساعيلإ( 1)
 (. هة115ت)مل أقف على من ذكره جبرح أو تعديل 

 (. 21/419)اريخ اإلسالم، وت(6/195)اإلكمال

 (. 16/11)هو ابن ماسرجس، انظر هتذيب الكمال( 4)
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أتدري من يرثه؟ : فقال سعيد .فجعله عمر رضي اهلل عنه بينهما ،فقالوا اشتركا فيه ،منهما الولد
 . (1)"آخرمها موتا يرثه: قال

ثنةا  ، (2)حيىيثنا ، أبو العباسثنا قاال وأبو سعيد بن أيب عمرو  ،أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -402
 جاري   عمر رضي اهلل عنه   رجلني وطئا  عن (5)عن احلسن (4)عن مبارك بن فضال  (1)يزيد

فةاجتمعوا   ،فدعا له ثالث  من القاف  ، عمر رضي اهلل عنهفارتفعا إىل ،هر واحٍد فجاءت بغالمُط
قةد كانةت   " :وف فقالُققائفا َيوكان عمر رضي اهلل عنه  ،ه قد أخذ الشبه منهما مجيعاعلى أّن
ومل  ،ؤّدي إىل كل كلب شبههفُت (8)رَمواألْن ( )[واألصفر]عليها الكلب األسود  (6)وُزْنَيالكلب  

                                                 

 (. 18/264)السنن الكربى( 1)
القصار وشيخه إمساعيل القطان مل أقف على من ذكرمها جبرح أو تعديل، وباقي رجاله  إبراهيم  إسناده 

 . ثقات
 . واألثر تقدم خترجيه

 (. 15/451)هو ابن أيب طالب، انظر السري( 2)

 (. 27/101)هو ابن هارون، انظر هتذيب الكمال( 1)

 . بن َفَضال  أبو فضال  البصري كمبار( 4)
. صةةدوق، يةةدلس ويسةةّوي، وذكةةره احلةةافظ   املرتبةة  الثالثةة  مةةن مراتةةب املدلسةةني 

 (. خت،د،ت،ق(.)هة166ت)
 (. 2/215)، والتقريب(41ص)تعريف أهل التقديس

 (. 27/102)هتذيب الكمال: هو البصري انظر( 5)

 . باأللف" ينزوا"من ط، وكنز العمال، و  ص واألصل ( 6)

 . من ط، وص، ونصب الراي  وكنز العمال، و  األصل األسود مرتني( 7)

لذي فيه ُنْمرة بيضةاء وأخةرى   وهي النُّكت  من أي لون كان، واألمنر ا: مأخوذ من النمرة: اأَلْنَمر( 0)
 . سوداء واألنثى مْنراء

 (. 5/214)لسان العرب، (4/27)الفائق 
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فجعله عمر رضي اهلل عنه هلما يرثانه ويرثهمةا   ،"رأيت هذاحّتى الّناس    (1)[هذا] أكن أرى
 . (2)وهو للباقي منهما

عن عمر، وروايتةهم  بن املسّيب  هاتان الروايتان رواي  البصريني عن سعيد: قال الشيخ رمحه اهلل
تا دالل  مع ما تقدم عن احلكم وفيهما لو صّح ،ضي اهلل عنه كلتامها منقطع عن احلسن عن عمر ر

القاَفة    ا إحلاق الولد هبما عند عةدم معرفة   فأّم، والرجوع عند االشتباه إىل قول القاف  ،بهبالشَّ
فالبصريون ينفردون به عن عمر رضي اهلل عنه، ورواي  احلجازيني عن عمر رضي اهلل عنه على ما 

ورواي  حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب عن أبيه عن  ، اي  احلجازيني عنه أوىل بالصّحمضى، ورو
ثبت قول عمر رضي يوكالمها  ،ورواي  سليمان بن يسار هلا شاهد ،عمر رضي اهلل عنه موصول 

فكةأين أنظةر إليةه    " :وعبد الرمحن بن حاطب يقول   روايتةه  ،"وال أيهما شئت": اهلل عنه
  . (4)واهلل أعلم. "ا يذهبألحدمه (1)[متبًعا]

، الربيع بن سليمان، ابنا حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق -401
   . (6)   ابن له فدعا له القاَف عن أنس أنه شّك (5)  عن محيدلّيابن ُع، ابنا الشافعيابنا 

                                                 

 . من ط، وص، وهو ساقط من األصل( 1)

 (. 18/264)السنن الكربى( 2)
فيه عنعن  مبارك بن فضال  وهو مدلس   املرتب  الثالث ، وفيه أيضا  انقطاع بني احلسةن  :   إسناده علتان
 . فإنه مل يدركه البصري وعمر
 (. 162ص)، وجامع التحصيل(6/90)هتذيب الكمال

 . واألثر مل أقف عليه مسندا    غري السنن الكربى للبيهقي

 . وكتب فوقه كذا" متبًع"من ط ومصادر التخريج، و  ص األصل  (1)
ذكةره   معرفة  السةنن    .." واحلجةازيون أعةرف بأحكةام عمةر    : "...حنو هذا الكالم قال( 4)
 (. 171-14/160)آلثاروا

 (. 1/24)هو الطويل، انظر هتذيب الكمال( 5)

 (. 18/264)السنن الكربى( 6)
 . إسناده صحيح

                                                                                                                                       = 
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حممةد بةن عبةد    ثنا ، حممد بن عبد اهللثنا  ،أبو الوليد، ابنا وأخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -404
أنسا مةرض  أّن  قال مسعت محيدا حيدث عن بعض ولد أنس بن مالك (2)املعتمرثنا ، (1)األعلى

  . (1)فصّح: قال. ،وا له القاف إن مت فادُع": فقال ،فشك   محل جاري  له ،مرضا له
، حممد بن إمساعيل أبو إمساعيلثنا ، أبو احلسن بن محشاذ، ابنا أبو عبد اهلل احلافظ أخربنا -405
ثه حّد( 6)بن مالك بن أنس موسىأّن  محيد، حدثإ (5)حيىي بن أيوب، حدثإ (4)ابن أيب مرميثنا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كالمها من طريق ( 4/12)، ومن طريقه البيهقي هنا، وابن أيب شيب (118ص)وأخرجه الشافعي   املسند
 . ابن علي  عن محيد عن أنس به مبثله

 . ين البصريحممد بن عبد األعلى الصنعا( 1)
 (. م،قد،ت،س،ق(.)هة245ت. )ثق 

 (. 2/191)التقريب

 . معتمر بن سليمان أبو حممد التيمي البصري يلقب بالّطفْيل( 2)
 (. ع(.)هة107ت. )ثق 

 (. 2/260)التقريب

 (. 18/264)السنن الكربى( 1)
إسناده ضعيف؛ جلهال  الواسط  هنا بني محيد وولد أنس الذي مسع منه فإنه كان ألنس أوالد كثريون وهو 

 . الذي دعا له الرسول بكثرة األوالد
 . ولكن األثر صحيح كما تقدم خترجيه

 (. 11/215)هو سعيد بن احلكم، انظر هتذيب الكمال( 4)

 (. 215ح)، تقدم أنه صدوق   (7/157)في املصري، انظر هتذيب الكمالهو الغاق( 5)

 . موسى بن أنس بن مالك األنصاري قاضي البصرة( 6)
 (. ع.)ثق 

 (. 206-2/205)التقريب
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وا لولةدها  ُعْدانظروا أن َتة ": جاري  فقال ِل  حَب عن أنس بن مالك أنه أوصى   مرضه وشّك
  .(1)من مرضه ذلكفصّح  :قال "اف الق

، ابنا (1)حيىي بن حيىي ثنا، (2)جعفر بن حممدثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -406
 محاد بن زيد 

بن ِسةريين  مد محاد بن زيد عمن أخربه عن حمثنا ، حممد بن عبيدثنا ، احلسن بن سفيانثنا و ح 
  . (4)أبا موسى رضي اهلل عنه قضى بالقاف أّن 
  . (5)على أنه أخذ بقول القاف يدّل  ماعّباس  ذكر عن ابنوُي

 .(7)(6)  الصحيحني وغريمها من حديث عائشالقاَف   أصل: قلت

                                                 

 (. 18/265)السنن الكربى( 1)
 . إسناده حسن
 . تقدم خترجيه

 (. 12/14)حلسني املشهور بالترك، انظر هتذيب الكمالهو ابن ا( 2)

 (. 7/245)هو أبو زكريا التميمي النيسابوري، انظر هتذيب الكمال( 1)

 (. 18/265)السنن الكربى( 4)
 . إسناده ضعيف؛ جلهال  الواسط  بني محاد بن زيد وابن سريين

 . واألثر مل أقف عليه مسندا    غري السنن الكربى للبيهقي

عن زياد قال كنت مع ابن عّباس فجاءه رجل أظّنه من طريقه ( 440و7/119)أخرجه عبد الرزاق  (5)
من بإ كرز فرأى ابن عّباس يسب الغالم وأمه تتناوله فقال إّنه البنك قال فدعاه ابن عّباس ومحةل أّمةه   

 . على راحلته وكان ابن عّباس انتفى منه

 .  آخرها  املخطوط  بدون تاء  " عائش"هكذا ( 6)
باب –كتاب الرضاع )، صحيح مسلم(6778ح)-باب القائف–كتاب الفرائض )صحيح البخاري( 7)

 (. 1459ح)-العمل بإحلاق القائف الولد
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مل يكن ما  حكما إذا( 2)[هلا]وأن  ،اه تأثريا يف األنسابَبْشلغلبة اأَل (1)[أن]باب الدليل على 
  .وغريه هو أقوى منها من فراٍش

يعقةوب بةن   ثنةا  ، عبد اهلل بن جعفر، ابنا أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد -407
 حجَّ": قال بن ِسريينعن حممد  عن هشام بن حسان (3)محادثنا ، سليمان بن حربثنا ، سفيان

: فقال لةه  ،نا على زيد بن ثابتفمّر بنا على املدين  فأدخَل ،د سريينَلوحنن سبع  َو ،الوليدأبو بنا 
 ،فمةا أخطةأ  : قال ألمٍّوهذا  ألمٍّ،وهذان  ،وهذان ألمٍّ ،ألمٍّهذان : فقال زيد ،هؤالء بنوا سريين

  .(4)"ألمهبن ِسريين أخو حممد بن ِسريين ىي وكان حي
 . باب الولد يسلم بإسالم أحد أبويه

  (. 6)(5)چ والذين آمنوا واتبعناهم ذرياهتم بإميانچ: ؤهثنا قال اهلل جل 
حممد بن احلسن السةراج   وأبو احلسن ،أبو عمرو بن مطر، ابنا أخربنا أبو نصر بن قتادة -400

 ، ( )حممةةةد بةةةن حيةةةىي بةةةن سةةةليمان املةةةروزي   ابنةةةا قةةةاال 

                                                 

 ". أن"والعامل فيه " تأثريا"لعله سبق قلم، ألّنه ذكر بعده . من ط، وص، وهو ساقط من األصل( 1)

 . ومرجع الضمري واحد" أقوى منها"ه ذكر بعده أنويؤيده . من ط، وص، وهو ساقط من األصل (2)
مل يتبني يل أي احلمادين هو؛ فإن سليمان بن حرب روى عن كليهما وكالمها رويا عن هشام بةن  ( 1)

 . حسان

 (. 18/266)السنن الكربى( 4)
 . إسناده صحيح

-19/118)ومن طريقه ابن عساكر   تاريخ دمشق( 111-5/112)وأخرجه اخلطيب   تاريخ بغداد
كالمها مةن طريةق ابةن    ( 19/118)، وأخرجه ابن عساكر أيضا    تاريخ دمشق(51/102)و(111

 . ِسريين به مبثله

 (. 0/58)، وزاد املسري(0/140)تفسري أيب مسعود: هكذا   األصل وهي قراءة انظر (5)

 (. 21)سورة الطور اآلي ( 6)

 (. 114ح)صدوق، تقدم( 7)
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شعب  عن عمرو بن مرة قال سألت سعيد بن جبري عن هةذه اآلية    ثنا ، (1)عاصم بن عليثنا 
 ،لحق به ذريته ليقر اهلل هبم عينهاملؤمن ت": قال ابن عباس: قالچوالذين آمنوا واتبعناهم ذريااهتم چ

  .  (1)"ونه   العملُد (2)[واكان]وإن 
بةن  إبراهيم إسحاق بن ثنا ، حممد بن علي الصنعاين مبك ، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -409
  قوله عّباس  بنرة عن سعيد بن جبري عن االثوري عن عمرو بن ُمثنا ، عبد الرزاقثنا ، (4)عباد

اهلل يرفع ذري  املؤمن معه   درجته   إّن " :قال چوماا ألننااهم   (5)أحلقنا هبم ذريااهتم چعز وجل 

والذين آمنوا واتبعناهم ذريااهتم بإمياان أحلقناا هبام ذريااهتم      چرأ مث ق ،اجلن  وإن كانوا دونه   العمل

  . (6)"قول وما نقصناهمي چوما ألنناهم

                                                 

 (. 42ح.)صدوق رمبا وهم، تقدم( 1)

 ". كان"من ط، وص، و  األصل ( 2)

 (. 18/260)السنن الكربى( 1)
 . إسناده حسن

، ومةن طريقةه   (2/288)، وعبةد الةرزاق   تفسةريه   (201ص)وأخرجه الثوري كما   تفسةريه 
، وابن أيب حةامت    (27/24)، والطربي   تفسريه(1/116)، وأخرجه هناد   الزهد(2/589)احلاكم
كلهم من طريق عمرو بن مرة عن سعيد بن جةبري  ( 4/182)وأبو نعيم   احللي ، (18/1116)تفسريه

 . عن ابن عّباس مبثله

 . صاحب عب الرزاق بن عباد الدبري إبراهيمإسحاق بن ( 4)
 (. هة205ت) "صدوق، وتكلم   بعض رواياته عن عبد الرزاق": قال الدارقطإ وصاحل جزرة والذهي

 (. 1/149)، واللسان(1/111)، وامليزان(185ص)سؤاالت احلاكم

 (. 0/58)هكذا   األصل، وهي قراءة انظر زاد املسري( 5)

 (. 18/260)السنن الكربى( 6)
 . إسناده ضعيف؛ لالنقطاع، فإن الثوري مل يسمع من عمرو بن مرة كما نص عليه البيهقي
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وقد ذكرنةاه     ،ه عن عمروماِعمل يسمعه الثوري من عمٍرو وإمنا رواه غريه عن الثوري عن َس
 . وحديث شعب  عن عمرو موصول. غري هذا املوضع

ألن اهلل تعةاىل أعةال    ؛وكان اإلسالم أوىل به": ل  ما اجتج بهقال الشافعي رضي اهلل عنه   مج
  . (1)"واألعلى أوىل أن يكون له احلكم ،اإلسالم على األديان

 : وقد روي عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه معىن ذلك
 يعىن أبو عبد اهلل قال: قالعبد اهلل بن حممد ثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -498

قال عمر رضي  عن احلسن قال (1)عن أشعث (2)أبو معاوي ، ابنا حيىي بن حيىيثنا ، حممد بن نصر
  .(4)"د املسلمالولد للواِل": اهلل عنه
 عن الشعيب عةن شةريح أنةه     (5)حيىي عن هشيم عن أشعثثنا ، أبو عبد اهلل قال: قال -491
  .(6)"الوالد املسلم أحق بالولد": قال، أبويه نصراين أحُد صيّب م إليه  ِصاخُت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ولكن األثر صحيح تقدم خترجيه

 (.  4/229)األم( 1)

 (. 1/266)هشيم بن بشري، انظر هتذيب الكمال( 2)

مل يتبني يل أي األشعثني هو، هل هو ابن سوار وهو ضعيف، أم هو ابن عبد امللك احلمراين وهو ثق  ( 1)
 . فقيه؛ ألن كليهما رويا عن احلسن البصري، وروى عن كليهما هشيم بن بشري أبو معاوي 

 (. 18/269)السنن الكربى( 4)
 . إسناده ضعيف لالنقطاع بني عمر واحلسن البصري فإنه مل يسمع منه

 (. 162ص)جامع التحصيل
 . عن أيب معاوي  عن أشعث عن احلسن عن عمر مبثله( 6/205)وأخرجه ابن أيب شيب  
   نصرانيني بينهما ولد"عن الثوري عن إمساعيل عن احلسن عن عمر بلفظ ( 6/18)وأخرجه عبد الرزاق

 ". صغري فأسلم أحدمها قال أوالدمها به املسلم
 . ولكن إسناده منقطع كما تقدم

 (. 471ح)، وهو ضعيف تقدم(14/12)هو ابن سوار، انظر هتذيب الكمال( 5)

 (. 18/269)السنن الكربى( 6)
                                                                                                                                       = 



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 694 

يزيد بن زريع عن يونس عةن احلسةن     ، ابنا حيىي بن حيىيثنا ، أبو عبد اهلل قال: قال -492
  . (1)"م من والديهسِلمع امُل": الصغري قال

  .(2)وقد مضى سائر ما روي   هذا الباب   كتاب اللقيط
 . باب متاع البيت خيتلف فيه الزوجان

ن  فالقياس ومن مل يقم بّي ،على شيء من ذلك فهو لهالبّين   فمن أقام": قال الشافعي رضي اهلل عنه
ف كةل  فيحّل ،ا املتاع   أيديهما معا هذأّن  الذي ال يعذر أحد عندي بالغفل  عنه على اإلمجاع

 .  (4)(1)"فإن حلفا مجيعا فهو بينهما نصفان ،واحد منهما لصاحبه على دعواه
واملرياث  ،بالشراءالّرجل  واملرأة قد متلك متاعالّنساء،  قد ميلك متاعالّرجل  وألن": قال الشافعي
من من حديد وهذا  (5)نَدا بَبوقد استحل علي بن أيب طالب فاطم  رضي اهلل عنهم ،وغري ذلك

بةن أيب   وقد كانت فاطم  رضي اهلل عنها   تلك احلال مالك  للبدن دون علةيّ  ،الّرجال متاع
  . (6)"طالب رضي اهلل عنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . أشعث بن سوار وهو ضعيفضعيف؛ فيه إسناده 
 . مبثلهمن طريقني عن أشعث به ( 6/205)وأخرجه ابن أيب شيب  

 (. 18/269)السنن الكربى( 1)
 . إسناده صحيح

كالمها من طريق يونس عن احلسن البصري بةه  ( 6/205)، وابن أيب شيب (6/18)وأخرجه عبد الرزاق 
 . بنحوه 

 (. 285-6/282)السنن الكربى( 2)

 . ، وهو كذلك   ط، وص"كذا"مكتوب عليها كلم  ( 1)

  (. 7/112)األم( 4)

 . هي الّدرع عام : الدِّرع القصري على قدر اجلسد، وقيل الَبَدن( 5)
  . مادة بدن( 11/49)لسان العرب ، و(1/269)النهاي  

 (. 5/95)األم( 6)
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قال ملا تزوج علي فاطم  رضةي اهلل  عّباس  وقد مضى هذا   رواي  عكرم  عن ابن: قال الشيخ
 أْيةن : "قال. ما عندي شيء: قال" أعطها شيئا: "وسلم عنهما قال له رسول اهلل صلى اهلل عليه

  . (1)"احُلَطِميَّ  ِدْرعك
 رضي اهلل عنه ما  وقد روي عن علّي

احلسن بن ثنا ، أبو سعيد بن األعرايب، ابنا أخربنا أبو حممد عبد اهلل بن يوسف األصبهاين -491
قال خرج يزيد بن  (4)رقب ثنا ، (3)حممد بن سليمانثنا ، (2)سعيد بن سليمانثنا ، حممد الزعفراين

: فقال ؟لقد قضى األمري بقضي  فقال له الشعيب وما هي": فقال (6)من عند احلجاج (5)أيب مسلم
قضى رجل من أهل : فقال الشعيب ،فهو للمرأةللّنساء  وما كان ،قال ما كان للرجل فهو للرجل

هو علي : عهد اهلل وميثاقه أن ال أخربه قال من هو عليَّ: قال. ال أخربك: قال ؟، قال ومن هوبدر

                                                 

، (2125ح)-شةيئا  ينقدها أن قبل بامرأته يدخلالّرجل    باب-كتاب النكاح )أخرجه أبو داود( 1)
كلهم ( 7/252)، والبيهقي(15/196)، وابن حبان(1175)-لوةاخل حتل باب –كتاب النكاح )والنسائي

 . من طريق عكرم  عن ابن عّباس به

 (. 6/118)هو الضيب الواسطي أبو عثمان، انظر هتذيب الكمال( 2)

 . حممد بن سليمان بن عبد اهلل أبو علي الكو  األصبهاين( 1)
 قليةل احلةديث  : " ، وقال ابن عةدي "ضعيف:"، وقال النسائي"ال حيتّج به وال بأس به: "قال أبو حامت

 (. ت،س،ق(. )هة101ت". )صدوق خيطئ: "وقال احلافظ ،"أخطأ   غري شيء منه ومقدار ما له قد
 (. 2/177)، والتقريب(6/171)، وامليزان(6/229)، والكامل(7/267)اجلرح والتعديل

 . هو ابن مصقل ، كما بينته رواي  ابن عساكر( 4)

 . موىل احلجاج وكاتبه ومشريه أمري املغرب أبو العالء بن دينار الثقفييزيد بن أيب مسلم ( 5)
 (. 6/189)، وفيات األعيان(4/591)، والسري(9/221)البداي  والنهاي 

 . حجاج بن يوسف بن أيب عقيل الثقفي األمري املشهور الظامل املبري( 6)
ويل عمرة العراق عشةرين سةن    . وقع ذكره وكالمه   الصحيحني وغريمها، وليس بأهل أن ُيروى عنه

 (. متييز(. )هة95ت)
 (. 1/157)التقريب
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وحيك إنا مل  ،صدق: اج فأخربه فقال احلجاجفدخل على احلّج: قال .بن أيب طالب رضي اهلل عنه
  .(2)"كان أقضاهمعلّيا  أّن  قضاءه قد علمنا على عليٍّ( 1)[ننقم]

 . حقه ممن مينعه إياهالّرجل  باب أخذ
: صلى اهلل عليه وسلم أنه قالالّنيب  ُروي عن أيب حفص الدمشقي عن مكحول عن أيب أمام  عن

 . (1)"كمن خاَن ْنك وال خُتَنَمَتاألمانة إىل من اْئ أدِّ"
 . وأبو حفص الدمشقي هذا جمهول ،مل يسمع من أيب أمام  شيئا ألن مكحوال  ؛ا ضعيفهذ

  . (4)صلى اهلل عليه وسلم وهو منقطعالّنيب  وروي عن احلسن عن
   .مرفوعا عن أنس  (6)عن أيب التياح (5)عن ابن شوذب -وهو ضعيف-ورواه أيوب بن سويد 

                                                 

 ". نتقم"من ط، وص، وتاريخ ابن عساكر واملهذب، و  األصل ( 1)
 (. 18/269)السنن الكربى( 2)

 .   إسناده حممد بن سليمان وهو متكلم فيه
 ". حممد ُضّعف": قال الذهيب

 (. 0/4294)املهذب
 . من طريق البيهقي به( 65/200)وأخرجه ابن عساكر   تاريخ دمشق

 (. 4/116)و  مسند الشاميني( 0/127)الكبري أخرجه الطرباين  ( 1)

 (. 4/147)، والطربي   تفسريه(4/519)أخرجه ابن أيب شيب  ( 4)

 . سكن البصرة مث الشام عبد اهلل بن شوذب أبو عبد الرمحن اخلراساين( 5)
 (. 4بخ،(.)هة157أو6ت. )صدوق عابد

 (. 1/488)يبالتقر

 . أبو الَتيَّاح يزيد بن محيد الضُّبعي البصري مشهور بكنيته( 6)
 (. ع(.)هة120ت. )ثق  ثبت
 (. 2/172)التقريب



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 69  

ثنا ، (2)أبو سعيد الرازي، ابنا (1)احِلرِيي هلل العطارأخربنا أبو بكر حممد بن حممد بن عبد ا -494
    . (6)هم فذكرهحّدث (5)أيوب بن سويدأّن  (4)سليمان اخلصافثنا ، (1)أمحد بن عمري

                                                 

  أبو بكر حممد بن حممد بن عبد اهلل بن جعفر العطار احِلرِيي( 1)
 . مل أقف على ترمجته

 القرشةي  سعيد أبو واصل بن عطاء بن الوهاب عبد بن نصري ابن الوهاب عبد بن حممد بن اهلل عبد( 2)
 . الصوف الرازي

 ..". حدا تكّلم فيهأر أقلت حديث  مستقيم ومل ": أثىن عليه احلاكم، وقال الذهيب
 (. 17/498)، والوا  بالوفيات(420-16/427)السري

أبو احلسن موىل بإ هاشم ويقةال مةوىل    -باجليم- أمحد بن عمري بن يوسف بن موسى بن جوصا( 1)
 . حممد بن صاحل الكاليب الدمشقي

أحةد احملةدثني   : "، وقال ابن كثري"ليس بالقوي: "، وقال الدرقطإ"من ثقات املسلمني: "قال الطرباين
 (. هة128ت". )صدوق: "، وقال الذهيب"وكان ثق  فاضال .. احلّفاظ والرواة األيقاظ

 (. 1/260)، وامليزان(28-15/15)، والسري(11/171)، والبداي  والنهاي (12/252)تاريخ دمشق

 .  مل أعرفه( 4)

 . أيوب بن سويد أبو مسعود الرملي احلمريي( 5)
، "ليس بشئ: "، وقال ابن معني"ليس بثق : "، وقال النسائي، والبيهقي، وأبو داود، والساجيضعفه أمحد

ويكتب حديثه   مجلة   : ".. وقال ابن عدي، "يتكلون فيه: "، وقال البخاري"م بهرا: "وقال ابن املبارك
 ،"دا  وقال ردئ احلفةظ والعجب من ابن حبان ذكره   الثقات فلم يصنع جّي: "وقال الذهيب، "الضعفاء
 ؛عنةه  أيوب بن حممد ابنه رواي  من حديثه يتقى احلفظ رديء انك: "بن حبان   الثقات وقالوذكره ا

" صةدوق خيطةئ  : "، وقال احلافظ"مستقيم  أكثرها وجد عنه ابنه رواي  غري من تربس إذا أخباره ألّن
 (. د،ت،ق(.)هة282وقيل 191ت)

 . (1/99)، والتقريب (1/457)، وامليزان(477-1/474)هتذيب الكمال

 (. 18/271)السنن الكربى( 6)
 .  إسناده ضعيف لضعف أيوب بن سويد، فقد ضعفه أكثر أهل العلم كما مّر
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، وابةن عةدي     (2/251)، و  مسةند الشةاميني  (1/200)واحلديث أخرجه الطرباين   الصةغري 
، (2/592)، ومن طريقةه ابةن اجلةوزي   العلةل املتناهية      (1/15)، والدارقطإ(1/162)الكامل

كلةهم مةن   ( 29/165)وابن عساكر   تاريخ دمشق( 6/112)، وأبو نعيم   احللي (2/51)واحلاكم
 . طريق أيوب بن سويد عن ابن شوذب عن أيب التياح عن أنس بن مالك مبثله

عةن حيةىي بةن    ( 202-7/201)، ومن طريقه الضياء   املختارة(1/261)وأخرجه الطرباين   الكبري
 . بن زيد القزاز عن ضمرة عن ابن شوذب عن أيب التياح عن أنس مبثله عثمان بن صاحل عن أمحد

صدوق لينه بعضهم لكونه حّدث من غةري  ": واإلسناد رجاله ثقات غري حيىي بن عثمان فإنه قال احلافظ
 لطرباين   الصغري والكةبري ورجةال  رواه ا": ، وشيخه أمحد بن زيد القزاز مل أعرفه، وقال اهليثمي"أصله

 . "ثقاتالكبري 
وهذا احلديث هبذا اإلسناد ال يرويه عن ابن شوذب غري أيوب بةن  : "قال ابن عدي بعدما أخرج احلديث

 ". سويد وهو منكر هبذا اإلسناد، وإّنما يروى هذا املنت عن أيب حصني عن أيب صاحل
بارك ارم بةه  بن املاففيه أيوب بن سويد قال ..  يصّحال طرقهذا احلديث من مجيع ال: "وقال ابن اجلوزي

 .". .ليس بثق "وقال النسائي  ،وقال حيىي ليس بشيء
 (. 2/161)، والتقريب(4/145)، وجممع الزوائد(2/592)العلل املتناهي 

-يةده  حتةت  مةن  حقةه  يأخذالّرجل    باب-كتاب البيوع )واحلديث صحيح فقد أخرجه أبو داود
، (2/141)والةدارمي   السةنن   ،(1264)-بةاب –كتاب البيوع )، والترمذي   اجلامع(1515ح)

، والقضةاعي   مسةند   (18/271)، والبيهقي   السنن الكربى(2/51)، واحلاكم(1/15)والدارقطإ
 . كلهم من طريق أيب حصني عن أيب صاحل عن أيب هريرة( 1/412)الشهاب

ضةهما يقةوي   أّن بعإاّل  و  إسنادهم شريك بن عبد اهلل النخعي وقيس بن الربيع وكالمها متكلم فيهما
 . رواي  البعض فريتقي هبا

فقه الذهيب، وصّححه اوو "، وصّححه احلاكم على شرط مسلم"هذا حديث حسن غريب": قال الترمذي
 . الشيخ األلباين

، وأشار البيهقي إىل تضةعيفه،  "..ليس بثابت عند أهل العلم باحلديث": وقال الشافعي عن هذا احلديث 
 . مث ذكر عل  كّل طريق "احلديث ال يصّح من مجيع طرقه هذا": وضعفه ابن اجلوزي فقال
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الشافعي   هذا  قال: قالالربيع ، ابنا األصمالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو -495
مث سةاق   ،ولو كان ثابتا مل يكن فيه حج  علينا ،يث منكمليس بثابت عند أهل احلد": احلديث

حقه لنفسةه  الّرجل  ت السن  وإمجاع كثري من أهل العلم على أن يأخذإذا دّل: الكالم إىل أن قال
فلو خانإ  ،ما ال حيل أخذه (1)[أخذ]ذلك ليس خبيان ، اخليان  ّن أدّل  را  من الذي هو عليه فقدِس

وكان يل  ،نيت مل يكن يل أن آخذ منه عشرة دراهم مكافأة خبيانته يلدرمها فقلت قد استحل خيا
وال أكون هبذا خائنا ظاملا كما كنت خائنا ظاملا بأخذ تسع  مع درمهي ألنةه مل   ،أن آخذ درمها

  . (2)"خينها
 (3)[ ]والترمذي  ،بو داود   سننهاه أورم  له شاهد من حديث أيب هريرة حديث أيب أما: قلت

  . (4)حسن غريب: وقال اجلامع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

–ولكن الصواب واهلل أعلم أّن طريق أيب حصني ال ينزل عن درح  احلسن ال سيما وأن قيس وشةريك  
 . أّن أحدمها يقوي رواي  اآلخرإاّل  -وإن كان كّل واحد منهما متكلم فيه

 . من األم ط، وص، وهو ساقط من األصل( 1)

 (. 5/184)األم( 2)

 . ساقط من األصل( 1)

، والترمةذي    (1515ح)-يةده  حتةت  من حقه يأخذالّرجل    باب-كتاب البيوع )أبو داود( 4)
 (. 1264)-باب–كتاب البيوع )اجلامع
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 . كتاب العتق
   . (2)ةَبَقالرَّ ّكوَف ،(1)باب فضل أعتا  النسمة

أبو بكر حممةد  ، ابنا (3)أخربنا أبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان النيسابوري -496
أنه قال  (6)معاوي  بن صاحل، حدثإ (5)أبو صاحلثنا ، (4)اينَرْعالفضل بن حممد الشَّثنا ، بن املؤمل

مةرو  وهو أمري على محص لَع (8)طْميقول قال شرحبيل بن السِّ ( )  الطائياَعَدمسعت أسد بن َو
حبديث مسعته من حدثنا   صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يا أبا جنيح (9)س  السلميَببن َع

                                                 

  .النفس والروح أي من أعتق ذا روح وكل داب  فيها روح فهي نسم : النََّسَم ( 1)
 . ممادة نس( 5/40)النهاي 

 . وأصل الفك  الفصل بني الشيئني وختليص بعضهما من بعضفك الرقب  اإلعان    أعتاق الرقب ، ( 2)
 .  مادة فكك( 466-1/465)النهاي 

 . تقدم وذكرت هناك أنإ مل أقف على ترمجته( 1)

 (. 1ح)صدوق تكّلم فيه تقدم( 4)

 (. 1ح)صدوق تكّلم فيه تقدم ،(20/109)، انظر هتذيب الكمالهو عبد اهلل بن صاحل كاتب الليث( 5)

 (. 01)صدوق تقدم   ( 6)

 . من صغار التابعني أسد بن وداع  أبو العالء الطائي الشامي( 7)
. بةن حبةان   ثقاتةه   ، وذكره ا"ثق ": ، وقال النسائي"كان يشتم علي بن أيب طالب": قال ابن معني

 (. هة116ت)
 (. 1/105)، واللسان(1/164)، وامليزان(4/56)، والثقات(4/421)تاريخ ابن معني رواي  الدروي

 . الكندي الشامي -بكسر املهمل ، وسكون امليم– شرحبيل بن السِّْمط( 0)
تو  سةن  أربعةني أو   )قادسي  وفتح محص، وعمل عليها ملعاوي ، جزم ابن سعد بأن له وفادة مث شهد ال

 (. بعدها
 (. 1/115)التقريب

 امةرئ  بةن  عتاب بن غاضرة بن خالد بن عامر بن -موحدة ومهمل  مفتوحات–  َسَبَع بن عمرو( 9)
 . ، صحايب مشهور، أسلم قدميا  وهاجر بعد ُأحد مث نزل الشامسلميالأبو جنيح  سليم بن هبث  بن القيس
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صلى اهلل عليه  مسعت رسول اهلل: وال نسيان قال( 1)رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليس فيه يزيد
ومهن   ،من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اهلل بكل عضو منها عضوا منه مهن النهار  : "وسلم يقول

ة يف َبْيومن شاب َشه  ،ل رقبةْدبسهم يف سبيل اهلل فبلغ العدو وأصاب كان له كِع(  )[مىَر]
  . (1)"يوم القيامة  كانت له نورًاسبيل اهلل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 4/650)، واإلصاب (1/1192)االستيعاب

 . ، وهو كذلك   ط، وص"كذا"مكتوب فوقه ( 1)
 . من ط، وص، ومصادر التخريج، و  األصل رمي بالياء( 2)

 (. 18/272)السنن الكربى( 1)
الفضل بن حممةد وهةو   "سابوري مل أقف على ترمجته، وفيه أيضا    إسناده شيخ البيهقي أبو عثمان الني

 . كالم تقدم صدوق فيه
بةاب  –كتاب اجلهةاد )، والنسائي(1966ح)-باب أي الرقات أفضل–كتاب العتق )وأخرجه أبو داود

، وعبد بن محيةد  (2/162)، وسعيد بن منصور(1142ح)-ثواب من رمى بسهم   سبيل اهلل عز وجل
، والطةرباين    (2/455)، وابن أيب عاصم   اجلهةاد (، (4/106)، وأمحد(1/125)كما   املنتخب

كلهم من طريق شرحبيل بن السمط عن عمةرو بةن   ( 2/02)، و  مسند الشاميني(1/205)األوسط
 .  عبس  به ولفظ بعضهم أطول من اآلخر

، (1965ح)-بةاب أي الرقةات أفضةل   –كتةاب العتةق   )واحلديث صحيح فقد أخرجه أبةو داود 
، (1610ح)-باب ما جاء   فضةل الرمةي   سةبيل اهلل   –كتاب ما جاء   فضل اجلهاد )والترمذي
، (1145ح)-باب ثةواب مةن رمةى بسةهم   سةبيل اهلل عةز وجةل       –كتاب اجلهاد)والنسائي

، وابن حبةان  (459-2/450)، وابن أيب عاصم   اجلهاد(104و4/111)، وأمحد(1/157)والطيالسي
كلهم ( 4/60)، الشعب(18/272)، والبيهقي   السنن الكربى(2/184)، واحلاكم(18/475-476)

وهو –من طريق قتادة عن سامل بن أيب اجلعد عن عن معدان بن أيب طلح  اليعمري عن أيب جنيح السملي 
 . ولفظ بعضهم أطول من اآلخر -عمرو بن عبس 

   .و  إسناده عنعن  قتادة وهو مدلس، ولكن يشهد له طرق احلديث األخرى
، وذكره ابن حبان   صحيحه، وقال ابن كثري بعدما ، ووافقه الذهيبوصّحح احلديث الترمذي، واحلاكم

 . "وهذه أسانيد جيدة قوي  وهلل احلمد واملن ": أورد احلديث
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ثنا ، يونس بن حبيبثنا ، عبد اهلل بن جعفر، ابنا أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك -497
عن  (2)َمريالَيْع دان بن أيب طلح  ْععن قتادة عن سامل بن أيب اجلعد عن َم (1)هشامثنا ، أبو داود

هلل صلى اهلل عليه وسلم قصر الطةائف فسةمعت   قال حاصرنا مع رسول ا (3)أيب جنيح السلمي
 فبلغُت ،"رحّرل ُمْدمن بلغ بسهم يف سبيل اهلل فهو له ِع: "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول

 ( )[رمهى ]مهن  : "فسمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول ،يومئذ ستة عشر سهما
اإلسالم كانت له نهورا يهوم    ًة يفَبْيومن شاب َش ،بسهم يف سبيل اهلل فهو له درجة يف اجلنة

من عظامه عظمهًا  ] قاء كل عظم من ما رجل أعتق رجال مسلما فإن اهلل جاعل و القيامة، وأّي
اعل من عظامه ُمَحرََّرًة من النار، وأّيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة، فإن اهلل عز وجل ج

  . (6)"من النار ًةَررََّحعظامها عظما من عظامها ُم ( )[من و قاء كل عظم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ، صحيح أيب داود لأللباين(4/514)تفسري ابن كثري
 . يت هبذه الطرق بغي  االختصاروللحديث طرق أخرى عن عمرو بن عبس  به عند من ذكرت، وقد اكتف

 . أبو بكر الدَّستوائي -مبهمل ، مث نون، مث موحدة، وزن جعفر–هشام بن عبد اهلل َسْنَبر ( 1)
 (. ع(.)هة154ت. )ثق  ثبت وقد رمي بالقدر

 (. 2/125)التقريب

بفتح الياء املعجم  باثنتني من حتتها، وسكون العني –ابن طلح  الَيْعَمري : ويقال معدان بن أيب طلح ( 2)
 . شامي -..وهو بطن من كنان " َيْعمر"املهمل ، وفتح امليم، و  آخرها الراء املهمل ، هذه الّنسب  إىل 

 (. 4م،.)ثق 
  (.2/269)، والتقريب(4/514)األنساب

 (. 20/257)هو عمرو بن عبس ، انظر هتذيب الكمال( 1)

 .. من ط، وص، ومصادر التخريج، و  األصل رمي بالياء( 4)

  . من ط، وص، ومصادر التخريج وهو ساقط من األصل(5)

 (. 18/272)السنن الكربى( 6)
 . اإلسناد رجاله ثقات غري أّن فيه عنعن  قتادة وهو مدلس

 . جيهواحلديث صحيح تقدم ختر
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ورواه النسائي   الكربى ، رواه أبو داود   سننه باختصار من طريق شرحبيل بن السمط: قلت
 . (1)من هذا الوجه بتمامه

، يةل ِزْيحلسني بن ِدبن اإبراهيم ثنا ، علي بن محشاذ العدلثنا ، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -490
ثنا قالوا بن بشار الرمادي إبراهيم و ،ميديبري احُلوعبد اهلل بن الُز ،آدم بن أيب إياس العسقالينثنا 

ردة بةن أيب  ُبة  ا عند أيبقال كّن (2)شيخ من أهل الكوف  يقال له شعب ، حدثإ سفيان بن عيين 
 قةال ثنا حدِّيا أب  ف قالوا بلى ( 4)يببه أثإ ، حّدأال أحدثكم حبديث": ومعه بنوه فقال (3)موسى
من أعتق رقبًة أو عبدًا كانت فكاكه : "أيب أنه مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقولإ حّدث

  .(5)"من النار عضوًا بعضو

                                                 

 (. 19-1/10)السنن الكربى( 1)

 . شعب  بن دينار الكو ( 2)
 (. س.)"ال بأس به": ، وقال احلافظ"صدوق": وثقه ابن منري، وابن معني، والذهيب   امليزان، و  الكاشف قال

 . ولعل األقرب أن يكون صدوقا  واهلل أعلم
 (. 1/110)، والتقريب(1/406)، والكاشف(1/177)مليزان، وا(4/160)اجلرح والتعديل

 . احلارث: قيل امسه عامر، وقيل أبو بردة بن أيب موسى األشعري( 1)
 (. ع(.)هة184ت. )ثق 

 (. 2/482)التقريب

 . هو أبو موسى األشعري رضي اهلل عنه( 4)

 (. 18/272)السنن الكربى( 5)
 . ده حسنإسنا

، والبيهقي (2/191)، ومن طريقه الطحاوي   شرح مشكل اآلثار(2/210)وأخرجه الشافعي   السنن
، ومن طريقه أبةو نعةيم     (2/110)، وأخرجه احلميدي   املسند(14/105)  معرف  السنن واآلثار

، (1/196)، والنسائي   الكةربى (4/484)، وأخرجه أمحد(2/218)، واحلاكم(1/06)أخبار أصبهان
كلهم من طريق شعب  بن دينار عن أيب ( 496-12/495)، واملزي   هتذيب الكمال(2/218)واحلاكم

 . بردة بن أيب موسى عن أبيه مبثله
                                                                                                                                       = 
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السري بةن  ثنا ، (1)كر حممد بن عمر بن حفص الزاهدأبو ب، ابنا أخربنا أبو طاهر الفقيه -499
  (1)أبو نعيمثنا ، (2)خزمي 

ثنا قاال ( 4)أبو داودثنا ، يونس بن حبيبثنا ، عبد اهلل بن جعفر، ابنا وانبا أبو بكر بن فورك ح 
جةاء  : عن عبد الرمحن بن عوسج  عن الرباء قال (6)عن طلح  اليامي (5)عيسى بن عبد الرمحن

لئن : "اجلن  فقال ( )صلى اهلل عليه وسلم فقال يارسول اهلل أخربين بعمل يدخلإالّنيب  أعرايب إىل
قال يارسول اهلل أمها " بةَقالرَّ ّكوُف ،ضت املسألة اعتق النسمةاخلطبة لقد عّر(  ) [يف]رت قّص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . هبذا اإلسناد ورجال أمحد ثقاتإاّل  ال يروى عن أيب موسى: قال اهليثمي
 (. 4/242)جممع الزوائد

 . الزاهد العابد مساروري السِّأبو بكر حممد بن عمر بن حفص النيساب( 1)

 (. هة115ت) ."اإلمام الزاهد املعمر": قال الذهيب
 (. 25/118)، تاريخ اإلسالم(15/176)السري

 . حمدث نيسابور السري بن خزمي  بن معاوي  أبو حممد األبيوردي( 2)

اإلمةام احلةافظ   : "قال الذهيب، و"هو شيخ فوق الثق : "، وقال احلاكم"مستقيم احلديث: "قال ابن حبان
 (. هة275)."احلج 
 (. 11/245)، السري(0/182)الثقات

 (. 22/611)انظر هتذيب الكمال. هو الفضل بن دكني( 1)

 (. 12/596)هو الطيالسي، انظر السري( 4)

 . عيسى بن عبد الرمحن السلمي مث الَبَجلي( 5)
 (. بخ،قد،عس(.)تو  بعد اخلمسني ومائ . )ثق 

 (. 2/186)التقريب

 (. 17/122)هو بن مصرف، انظر هتذيب الكمال( 6)

 . مكرر   األصل( 7)

  . من ط، وص، وهو ساقط من األصل( 0)
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 ( )ةَحه ْنوامِل ،ني يف مثنهها ِعه ُت أن قبهة الّر وفّك ،عتق النسمة أن ينفرد هبا ،ال: "سواء؟ قال
 ،م اجلائعفأطِع: "فمن يطيق ذلك؟ قال: قال" على ذي الرحم الظامل ( )ءْيوالَف ،( )وفُكالُو

فمن مل يطهق  : قال" وانه عن املنكر ،ُمر باملعروف: "فإذا مل أستطع؟ قال: قال" وأسق  الظمآن
  . (4)"من خريإاّل  لسانك ّففُك": ذلك؟ قال

 . لفظ حديث أيب داود

                                                 

 . شاة أو ناق  جيعلها الّرجل آلخر سن  حيتلبها: املنح ( 1)
 ( 1/284)الفائق

 . الشاة الغزيرة الكثرية الدَّرِّ أي اللنب أي ال َيُكفُّ درُّها: الَوكوف( 2)
 . مادة وكف( 9/161)، ولسان العرب(1/284)الفائق

 . ء يفيء أي رجع ومعناه هنا العطف والرجوع عليه بالربمن فا( 1)
 (. 1/284)الفائق

 (. 18/272)السنن الكربى( 4)
 . إسناده صحيح

باب مةا جةاء     –كتاب الرب والصل  عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )وأخرجه الترمذي خمتصرا   
بخةةاري   األدب ، وال(4/299)، وأمحةةد(1/188)، وأخرجةةه الطيالسةةي(1957ح)-املنحةة 

، (141ص)، واملروزي   الرب والصل (165-7/164)، والطحاوي   شرح مشكل اآلثار(10ص)املفرد
، والبغةوي  (4/65)والبيهقي   الشعب( 2/216)، واحلاكم(2/115)، والدارقطإ(2/97)وابن حبان 

عبد الةرمحن   كلهم من طريق عيسى بن( 22/612)، واملزي   هتذيب الكمال(9/154)  شرح السن 
 . عن طلح  بن مصرف عن عبد الرمحن بن عوسج  عن الرباء مبثله

وصّححه الترمذي واحلاكم ووافقه الذهيب، وصّححه أيضا  الشيخ األلباين   حتقيقه لألدب املفرد، وقةال  
 . رواه أمحد ورجاله ثقات: اهليثمي

 (. 4/248)جممع الزوائد
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 ( 1)باب من أعتق من مملوكه شقصا
حممد بةن  ثنا ، لميأمحد بن يوسف السُّثنا ، أبو بكر القطان، ابنا أخربنا أبو طاهر الفقيه -588

جاء رجل إىل عمر رضي " :لقا (4)عن خالد بن سلم  املخزومي (3)قال ذكر سفيان (2)يوسف
  . (5)"أعتق كله ليس هلل شريك: أعتقت شقصا من غالمي هذا قالإّني  :فقال عنه بعرف اهلل 

ين عن سفيان فقال عمر رضي َدكذا وجدته   كتايب وهو   اجلامع رواي  عبد اهلل بن الوليد الَع
 . ٌفِلليس فيه َأ "عتق كله": اهلل عنه
عبد ثنا ، أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه من أصل كتابهثنا ، د اهلل احلافظأخربنا أبو عب -581

إمساعيل  ، حدثإ (6)عمر بن حوشبثنا ، عبد الرزاق، حدثإ أيب، حدثإ اهلل بن أمحد بن حنبل

                                                 

 . املشترك  من كّل شيء: النصيف، وهو الطائف  من الشيء، و  العني صالشِّْقص والشَّقي( 1)
 . مادة شقص( 7/40)، ولسان العرب(2/498)النهاي 

، تقدم أنه ثق  فاضل يقال إّنه أخطأ   حديث سةفيان  (11/161)هو الفريايب، انظر هتذيب الكمال( 2)
 (. 11ح)وهو مع ذلك مقدم فيه على عبد الرزاق

ري ألن الفريايب من أبرز أصحاب الثوري، مع أنه روى عن ابن عيين  أيضا، وكالمها رويةا  لعله الثو( 1)
عن خالد بن سلم  املخزومي، ولكن يؤكد كونه الثوري ما ذكره   الكنز عن احلديث أنةه أخرجةه   

 . الثوري   اجلامع

 . أصله مدين خالد بن سلم  بن العاص بن هشام بن املغرية املخزومي الكو ( 4)
 (. 4بخ،م،(.)هة112ت. )صدوق رمي باإلرجاء والنصب

 (. 1/212)التقريب

 (. 18/274)السنن الكربى( 5)
 :   إسناده علتان

 . حممد بن يوسف الفريايب وهو ثق  من أشهر أصحاب الثوري غري أنه تكّلم   روايته عنه -1
 . يدركهمل االنقطاع بني خالد بن سلم  املخزومي وبني عمر فإنه  -2

 . واألثر مل أقف عليه مسندا    غري السنن الكربى للبيهقي

 . عمر بن َحْوشب الصنعاين( 6)
                                                                                                                                       = 



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

  1  

 فاعتق: همان أو ذكوان قالكان هلم غالم يقال له َط": قال (3)عن جده (2)عن أبيه (1)بن أمي 
: صلى اهلل عليه وسلمالّنيب  صلى اهلل عليه وسلم فأخربه فقالالّنيب  جاء العبد إىلف ،نصفهجّده 

  . (4)"ماتحّتى  فكان خيدم سيده: قال" ك  يف رّقر يعتق يف عتقك وَي"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. مد.)، وذكره ابن حبان   الثقات"جمهول: "، وقال احلافظ"جيهل حاله": قال الذهيب
 (.  2/59)، والتقريب(5/218)، وامليزان(0/419)لثقاتا

 . إمساعيل بن أمي  بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمي  األموي( 1)
 (. ع.)وقيل قبلها( هة144ت. )ثق  ثبت
 (. 1/79)التقريب

 . عاص بن أمي  األمويأمي  بن عمرو بن سعيد بن ال( 2)
 (. مد.)صدوق
 (. 1/94)التقريب

 . عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمي  القرشي األموي( 1)
دين  ملعاوي ، والبنه، وهم من زعم أّن له صحب ، وإّنما ألبيه رؤي ، وكان مسرفا  علةى  تابعي ويل أمرة امل

 (. م،مد،ت،س،ق)،(هة78ت. )حديث واحدإاّل  نفسه وليست له   مسلم رواي 
 (. 2/76)التقريب

 (. 18/274)السنن الكربى( 4)
 : إسناده ضعيف لعلتني

 . جهال  عمر بن حوشب -1
 . د مل يدرك زمن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم فروايته عنه مرسل االنقطاع فإن عمرو بن سعي -2

 (. 244ص)جامع التحصيل
، (6/151)، والبخاري   التاريخ الكةبري (1/412)، ومن طريقه أمحد(9/140)وأخرجه عبد الرزاق 

، والطةرباين    (1/105)، وابةن أيب عاصةم   اآلحةاد واملثةاين    (177ص)وأبو داود   املراسةيل 
 . عن عمر بن حوشب عن إمساعيل بن أمي  به مبثله( 6/61)الكبري
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وعمرو بن  ،وإمساعيل هو ابن أمي  بن عمرو بن سعيد بن العاص ،بن حوشب (1)[عمر]تقرد به 
 . سعيد ليس له صحب 

  .(2)رواه أبو داود   املراسيل من طريق عبد الرزاق فذكره: قلت
عبةد العزيةز بةن    ثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -582
ن عة  (6)حممد بن فضةاء ثنا ، (5)عبد الواحد بن واصلثنا ، (4)خليف  بن خياطثنا ، (3)سالم

                                                 

 ". عمرو"من ط، وص، ومصادر التخريج، و  األصل ( 1)

 (. 177ص)املراسيل أليب داود( 2)

 . عبد العزيز بن ُمنيب بن سالم بن الضريس أبو الّدرداء القرشي املروزي( 1)
والدليل على كونه عبد العزيز بن منيب بن سالم أّن ابن حبان نص عليةه  (. ق(.)هة267ت. )صدوق

 (. 28/124)، والذهيب   التاريخ اإلسالمي(1/9)  اتروحني
 (. 1/475)التقريب

بضم العني، وسكون الصاد املهملةتني،  – خليف  بن َخيَّاط بن خليف  بن خيَّاط أبو عمرو الُعْصُفري( 4)
 -...وبيعه وشرائه، وهي شيء تصبغ به الثيةاب " الُعْصُفر"وضم الفاء، بعدها راء مهمل ، هذه الّنسب  إىل 

 . البصري، لقبه َشَباب
ديإ مبا ال يقدح فيه ومبا ال يصّح عن علي ألّنةه  علي بن امل حافظ مصنف صدوق تكّلم فيه": قال الذهيب

 (.  خ(.)هة248ت". )صدوق رمبا أخطأ: "، وقال احلافظ"من رواي  الكدميي املتروك
 (. 1/221)، والتقريب(1/211)، واملغإ(1/175)، والكاشف(1/140)األنساب

 . نزيل بغداد عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة السدوسي موالهم احلّداد البصري( 5)
 ما: "ثق ، تكّلم فيه األزدي بغري حج ، وقول األزدي املشار إليه هو قوله بعدما حكى عن أمحد أنه ضعفه

الّنةاس   هعنة  محل قد اجلمل    هأّنإاّل  وغريه شعب  عن مرضي  غري أحاديث له ألّن ؛أمحد قال ما أقرب
، ولكن الصواب أنه ثق  كما قال احلافظ فقد وثقه ابن معني، ويعقةوب بةن شةيب ،    "لصدقه وحيتمل

 (. خ،د،ت،س(.)هة158ت)ويعقوب بن سفيان، وأبو داود، والدارقطإ، واخلطيب 
 (. 400-1/407)، والتقريب(6/198)، وهتذيب التهذيب(476-10/471)هتذيب الكمال

 . حبر األزدي البصري حممد بن َفَضاء أبو( 6)
 (. د،ت،ق.)ضعيف

                                                                                                                                       = 
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: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسةلم : قال( 3)عن أبيه (2)عن علقم  بن عبد اهلل املزين (1)أبيه
وإن شاء مخسا ليس بينه وبهني اهلل   ،وإن شاء ربعا ،من عبده ما شاء إن شاء ثلثاالّرجل  يعتق"
  . (4)"موضع آخر سقطة طة وقال يفْغَض

ومات أو أوصى  ،ومن ذا ُربعه ،لثهقال أصحابنا هو الذي يعتق من ذا ُث": قال األستاذ أبو الوليد
 . "ويعتق من كل واحد قدر ما أعتقه ،وبنصف عتق هذا ال يبطل أحدمها اآلخر ،بنصف عتق هذا

م فيه حيىي بةن  لكج به، تتحممد بن فضاء هذا ضعيف ال حيأّن  إاّل هذا تأويل حسن،: قال الشيخ
 . وأبو عبد الرمحن النسائي ،وسليمان بن حرب ،معني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/280)التقريب

 . َفَضاء بن خالد اجَلْهَضمي البصري( 1)
 (. د،ت،ق.)جمهول
 (. 1/115)، والتقريب(428)امليزان

وقيل اسم جده عمرو، املزين البصري، وليس هو أخا بكر بن عبةد اهلل   علقم  بن عبد اهلل بن سنان( 2)
 . املزين البصري

 (. 4(.)هة188ت. )ثق 
 (. 2/16)التقريب

، والد علقم ، وقيل هو عبد اهلل بن عمةرو بةن هةالل    عبد اهلل بن سنان بن ُنَبْيَش  بن سلم  املزين( 1)
 (. ت،د،ق. )صحايب رضي اهلل عنه

 (. 4/121)اإلصاب 

 (. 18/274)السنن الكربى( 4)
 . إسناده ضعيف لضعف حممد بن فضاء وجهال  أبيه

د كالمها من طريق عبد الواحة ( 6/178)، وابن عدي   الكامل(7/162)وأخرجه الطرباين   األوسط
 . بن واصل عن حممد بن فضاء عن أبيه به مبثله

 . "وهو ضعيف -بالفاء–رواه الطرباين   األوسط فيه حممد بن فضاء ": قال اهليثمي
 (. 4/240)جممع الزوائد
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حبان عن ابن املبارك ثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -581
إذا كان ": عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه قال (3)عن احلكم (2)عن األشعث (1)عن سفيان

  . (4)"ما عتقإاّل  بد فأعتق نصفه مل يعتق منهلرجل ع
 . هذا منقطع

                                                 

 (. 11/154)من مصادر التخريج وانظر هتذيب الكمال. هو الثوري( 1)

  (.  7/116)و(1/264)انظر هتذيب الكمال. هو ابن سوار( 2)

 (. 7/116)و(1/264)انظر هتذيب الكمال. هو ابن عتيب ( 1)

 (. 18/274)السنن الكربى( 4)
 : إسناده ضعيف لعلتني

 . فيه أشعث بن سوار وهو ضعيف -1
 . االنقطاع بني احلكم بن عتيب  وبني علي رضي اهلل عنه فإنه مل يدركه -2

 (. 01ص)حتف  التحصيل
 .  أشعث عن احلكم عن علي به بنحوه عن الثوري عن ( 9/149)وأخرجه عبد الرزاق 

عن حفص عن أشعث عةن  ( 9/288)، ومن طريقه ابن حزم   احمللى(4/129)وأخرجه ابن أيب شيب  
 . احلسن عن علي به بنحوه 

–أو احلمراين  -وهو ضعيف–وأشعث الذي   إسناد ابن أيب شيب  مل يتبني يل من هو هل هو بن سوار 
فإن حفص روى عن كلهم وكلهم رووا عن احلسن  -وهو صدوق–ن جابر أو ابن عبد اهلل ب -وهو ثق 

 . البصري؛ ولكن إسناده منقطع أيضا  فإن احلسن البصري مل يسمع من علي
 (.   162ص)جامع التحصيل
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  باب من أعتق شركا له يف عبد وهو موسر
صفوان ثنا ، احلسن بن سفيان، ابنا أبو أمحد بن عدي احلافظ، ابنا د املاليإْعأخربنا أبو َس -584

عن نافع عن ابن  (4)عن سليمان بن موسى (3)دأبو ُمَعْيثنا ، (2)الوليد بن مسلمثنا ، (1)بن صاحل
  صلى اهلل عليه وسلم الّنيب  عن جابر عن (5)عن عطاءعمر َو

الوليد بن مسلم قةال  ثنا ، ( )حممود بن خالدثنا ، (6)صاحل بن عبد اهلل اهلامشيثنا قال أبو أمحد و
رسول اهلل أّن  عن عطاء عن جابرث سليمان عن نافع عن ابن عمر َووحدث أبو ُمَعيد قال وحّد

                                                 

  .موالهم الدمشقي الثقفي امللك عبد أبو صفوان بن صاحل بن صفوان( 1)
وذكره احلافظ   املرتب  الثالث  مةن املدلسةني   . الدمشقي زرع  أبو قاله التسوي  تدليس يدلس وكان ثق 
 (. د،س،ت،فق(.)هة219أو0أو7ت)

 (. 1/151)، والتقريب(19ص)تعريف أهل التقديس

 (. 200ح.)الرابع  عند احلافظتقدم أنه ثق  مدلس وهو   املرتب  . هو أبو العّباس القرشي الدمشقي( 2)

 . وهو هبا أشهر شامي -باملهمل  مصغرا – حفص بن َغْيالن أبو ُمَعْيد( 1)
 (. س،ق.)صدوق فقيه، رمي بالقدر

 (. 1/100)التقريب

 (. 27ح)ختلط قبل موتهتقدم أنه خمتلف فيه بني التوثيق والتجريح، وأيضا ا. هو األشدق األموي( 4)

 (. 12/91)هتذيب الكمال: انظر. هو ابن أيب رباح( 5)

 .  أعرفهمل( 6)

 . أبو علي الّسلمي الدمشقيبن أيب خالد حممود بن خالد ( 7)
  (. د،س،ق)(.هة247ت. )ثق 
 (. 2/248)تقريبال
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ويضمن نصهيب   ،فهو حّر ،اءَفمن أعتق عبدًا وله فيه شيء وله َو: "صلى اهلل عليه وسلم قال
  . (1)"شركائه بقيمة عدل مبا أساء مشاركتهم وليس على العبد شيء

ليس على العبد شيء ال يرويه غري أيب ُمَعيد وهو حفص بن غيالن عن سليمان : قال أبو أمحد قوله
  . (2)بن موسى

وعن عطةاء   ،رواه النسائي   الكربى من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر: قلت
  .(1)عن جابر بن عبد اهلل به

                                                 

 (. 18/276)السنن الكربى( 1)
  إسناده سليمان بن موسى ومدار احلديث عليه وهو متكلم فيه، وقد تفرد هبذه الرواي  عن نافع وعةن  

ومثله ال يقبل منه التفرد، على أنه خالف رواي  الثقات  -كما صّرح بذلك النسائي، وابن عدي –عطاء 
 . فتكون روايته منكرة" وليس على العبد شيء"فيه  فقد رووه عن ابن عمر ومل يذكروا

، (18/156)، وابن حبان (2/100)، والطرباين   مسند الشاميني(1/105)وأخرجه النسائي   الكربى
كلهم من طريق سةليمان بةن   ( 7/17)، وابن عساكر   تاريخ دمشق(1/267)وابن عدي   الكامل

 . مبثله موسى عن نافع عن ابن عمر وعن عطاء عن جابر
 احلديث، وال نعلم أحدا  روى سليمان بن موسى ليس بذاك القوي  ": قال النسائي كما نقل عنه املزي

ال يرويه غري أيب معيد عةن  " قوله ليس على العبد شيء": ، وقال ابن عدي"احلديث عن عطاء غريه هذا
 . سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر وعطاء عن جابر

واجلواب مةع  ": الفتح   معرض اجلواب على من استدل هبذا احلديث على حكمه قالوقال احلافظ   
 . "..تسليم الصح  أنه خمتص بصورة اليسار

 (.   5/159)، فتح الباري(6/99)حتف  األشراف

 (. 1/267)الكامل( 2)

 (. 1/105)السنن الكربى للنسائي( 1)
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أبو بكر بن أيب ثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، الوليد الفقيهأبو ، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -585
كان بني  عبدًاّن أ (3)عن أيب جملز (2)عن إمساعيل (1)سفيان بن عيين  عن ابن أيب ليلىثنا ، شيب 

 . (4)له ًةَمْيَنباع فيه ُغحّتى  صلى اهلل عليه وسلمالّنيب  رجلني فاعتق أحدمها نصيبه فحبسه
 ،وقد رواه الثوري عن ابن أيب ليلى عن القاسم بن عبد الرمحن عن أيب جملز مبعنةاه  ،هذا منقطع

   .(5)عبد اهلل بن مسعود وهو ضعيفجّده  وروي من وجه آخر عن القاسم عن أبيه عن

                                                 

 (. 11ح)، تقدم أنه صدوق سيء احلفظ جدا (11/102)حممد بن عبد الرمحن، انظر هتذيب الكمال( 1)

 . إمساعيل بن رجاء بن ربيع  أبو إسحاق الزَُّبْيدي الكو ( 2)
 .  والدليل على أنه إمساعيل بن رجاء بينه رواي  ابن أيب شيب (. 4م،.)ثق  تكّلم فيه األزدي بال حج 

 (. 1/01)لتقريبا

 . هو الحق بن محيد( 1)

 (. 18/276)السنن الكربى( 4)
 : إسناده ضعيف فيه علتان

 . فيه ابن أيب ليلى وهو صدوق سيء احلفظ جدا  -1
 . االنقطاع بني أيب جملز والنيب صلى اهلل عليه وسلم فإنه مل يدرك زمنه فتكون روايته عنه مرسل  -2

 (. 148ص)، وحتف  التحصيل(296ص)جامع التحصيل
 .  ومن طريقه أخرجه البيهقي هنا( 4/424)أخرجه ابن أيب شيب  
عن الثوري عن ابن أيب ليلى عن القاسم بن أيب عبد الرمحن عن أيب جملز ( 9/151)وأخرجه عبد الرزاق 

 . به مرسال 

أقةف  طريق الثوري الذي ذكره البيهقي هنا ذكرته عند ختريج احلديث، وأما طريق ابن مسعود فلم ( 5)
عليه، ولكن ذكره احلافظ عن البيهقي مث عّلق على تضعيف البيهقي له فقال ألّنه من طريق احلسةن بةن   

 . عمارة
 (. 1/48)التلخيص احلبري
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أزهر ثنا ، (1)أبو بكرثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -586
فركةب   ،فاعتق أحدمها نصةيبه  ،كان عبد بني رجلني": قال (2)عن حممد السمان عن ابن عون

 . (4)القيم  (3)فكتب أن يقّوم أغلى ،شريكه إىل عمر رضي اهلل عنه
 ،(8)إبراهيمعن  ( ) عن مغرية (6)[عن زهري] (5)حيىي بن آدمثنا ، أبو بكرثنا ، وبإسناده -587

عةدل  يضمن مثنه لصاحبه بقيم  ": والشعيب   العبد يكون بني الرجلني فعتق أحدمها نصيبه قاال
 . (9)"هيوم أعتق

                                                 

 (. 14/170)هو ابن أيب شيب ، انظر السري( 1)

 (. 15/196)هو ابن سريين، انظر هتذيب الكمال( 2)

 . المن ط، وص، ومصادر التخريج، و  االصل أغ( 1)

 (. 18/276)السنن الكربى( 4)
عثمان رضي  إسناده ضعيف؛ لالنقطاع، فإن ابن ِسريين مل يدرك عمر رضي اهلل عنه، فإنه ولد   إمارة 

 . اهلل عنه بعد وفاة عمر
 (. 264ص)، وجامع التحصيل(25/1252)هتذيب الكمال

 . عن أزهر السمان به مبثله( 4/421)وأخرجه ابن أيب شيب  

 . موىل بإ أمي  بن آدم بن سليمان أبو زكريا الكو  حيىي( 5)
 (. ع(.)هة281ت. )ثق  حافظ فاضل

 (. 2/140)التقريب

  األصل وط، وص حيىي بن آدم عن مغرية؛ و  مصنف ابن أيب شيب  الذي روى البيهقي األثر من ( 6)
 : ؛ ولعل الصواب فيه ذكر زهري وذلك ملا يليزهري عن مغريةقه حيىي بن آدم عن طري

 . حيىي بن آدم ال يروي عن مغرية بن مقسم وإّنما يروي عن زهري بن معاوي  -1
 . هو   مصنف ابن أيب شيب  بإثباته؛ ومن طريقه روى البيهقي األثر -2

 (. 18ح)  الثالث وهو   املرتب إبراهيمهو ابن مقسم الضيب تقدم أنه مدلس وال سيما عن ( 7)

 (. 20/197)هو النخعي، انظر هتذيب الكمال( 0)

 (. 18/276)السنن الكربى( 9)
                                                                                                                                       = 
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  القيمة دفعبباب من قال يعتق بالقول و
لمي وأبو عبد الرمحن السُّ ،وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ،أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -580
عةن   (3)إمساعيةل ثنا ، (2)رماِهجُلأبو اثنا ، (1)أبو أمي ثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا قالوا 
من أعتق شركا يف مملو  " :وسلم قال عليه صلى اهللالّنيب  عنعّباس  عن ابن عن طاوس (4)ليث

  .(5)"قوم العبد مث يعتقله فقد ضمن عتقه ُي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا روايته عنةه   إبراهيمإسناده ضعيف؛ فيه رواي  مغرية بن مقسم وهو مشهور بالتدليس وال سيما عن 
 . وقد عنعن؛ وهو   املرتب  الثالث  عند احلافظ

 . عن حيىي بن آدم عن زهري عن مغرية به مبثله( 4/421)واألثر أخرجه ابن أيب شيب  

 (. 1/124)هو الطرسوسي، انظر األنساب( 1)

 . أبو اجُلماهر لقبه وكنيته أبو عبد الرمحن حممد بن عثمان التنوخي( 2)
 (. هة224ت. )ثق 

 (. 2/255)، ونزه  األلباب(2/199)التقريب

 . هو ابن عياش كما بينه رواي  الدارقطإ( 1)

صدوق اختلط أخريا ، ومل يتميز حديثةه  ، تقدم أنه (1/164)هو ابن أيب سليم، انظر هتذيب الكمال( 4)
 (. ح.)فُترك

 (. 18/277)السنن الكربى( 5)
 . إسناده ضعيف جّدا ؛ فيه ليث بن أيب سليم وهو متروك

 . من طريقه عن إمساعيل بن عياش عن ليث بن أيب سليم به مبثله( 4/129)الدارقطإوأخرجه 
بن إمساعيل بن سلم  بن كهيل ثإ أيب  إبراهيم، ثنا :قال( 2/146)وأخرجه البزار كما   كشف األستار

عتق من أ: "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: عن عمه عن سلم  عن احلسن العرين عن ابن عّباس قال
 " نصيبه من مملوك ضمن نصيبهم من ماله

 . بن إمساعيل بن حيىي بن سلم  بن كهيل وهو ضعيف، وأبوه متروك إبراهيموإسناده ضعيف جدا ؛ فيه 
 (. 06و1/47)التقريب

باب تقومي األشياء بقيمة   –كتاب الشرك  )وللحديث شاهد صحيح من حديث ابن عمر عند البخاري
 (. 1581ح)-باب من أعتق شركا له   عبد–ان كتاب األمي)، ومسلم(ح)-عدل
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، أبو بكر بن أيب شيب ثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد، ابنا ظأخربنا أبو عبد اهلل احلاف -589
 كان بيإ وبني": قال( 3)عن عبد الرمحن بن يزيد (2)إبراهيمعن األعمش عن  (1)أبو معاوي ثنا 

قه وكنت صغريا فذكر األسود ْتى فيها فأرادوا ِعَلْبوَأ ،قد شهد القادسي  غالٌم (5)نامِّوُأ (4)األسود
 ويكون عبد الرمحن على نصيبه ،اعتقوا أنتم": مر رضي اهلل عنه فقال عمر رضي اهلل عنهذلك لُع
  . (6)"مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه يرغب  حّتى 

 . على هذادّل  نه ماوقد روينا عن عمر رضي اهلل ع ،حيتمل أن يريد به نصيبه من القيم 
 وروي   مثل هذا املعىن حديث مرسل 

سعيد بةن  ثنا ، أمحد بن جندة، ابنا أبو الفضل بن مخريويه، ابنا أخربنا أبو نصر بن قتادة -518
بإ سةعيد بةن   أّن  (8)عن عمرو بن دينار عن حممد بن عمرو بن سعيد (7)سفيانثنا ، منصور

                                                 

 (. 12/01)أنظر هتذيب الكمال. هو حممد بن خازم الضرير( 1)

 (. 10/11)و(12/77)انظر هتذيب الكمال. هو ابن يزد النخعي( 2)

 (.  2/215)هو ابن يزيد بن قيس النخعي، انظر هتذيب الكمال( 1)

 . أبو عمرو أو أبو عبد الرمحن النخعي األسود بن يزيد بن قيس( 4)
 (. ع(.)هة75أو4ت. )خمضرم ثق  مكثر فقيه

 (. 1/00)التقريب

 مل أعرف امسها( 5)

 (. 18/270)السنن الكربى( 6)
 . إسناده صحيح

عةن أيب معاوية  عةن    ( 9/191)، ومن طريقه ابن حزم   احمللى(4/421)واألثر أخرجه ابن أيب شيب 
 . األعمش به

 . هو ابن عيين  كما بينه مصادر التخريج( 7)

 . حممد بن عمرو بن سعيد بن العاص األموي بن األشدق( 0)
، وذكره ابن حبان "حاله جمهول هو   نفسه غري معروف" :قال ابن القطان ،"أرسل حديثا ": قال احلافظ

 .  الثقات 
                                                                                                                                       = 
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 فذهب إىل رسةول اهلل صةلى اهلل    ،رجالً  واحدا إاّل ( 2)[مهكُل]فاعتقه  (1)العاص كان هلم غالم
فكان  ،يب صلى اهلل عليه وسلم فاعتقهنصيبه للنالّرجل  فوهبالّرجل  على عليه وسلم يستشفع به

  . (1)ّيِهوالرجل يقال له رافع أبو الَب ،العبد يقول أنا موىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 . واحلديث منقطع ،وحيتمل أهنم كانوا معسرين ،على أنه مل يعتق باللفظصّح  إنيدّل  هذا

  هذا قّص  أخةرى  جّده  عن أبيه عن وروينا عن إمساعيل بن أمي  بن عمرو بن سعيد بن العاص
 . (4)واهلل أعلم ،واحلكم قد مضى   اجلزء قبله ،خيالف هذه الصورة

 . باب من أعتق شركا له يف عبد وهو معسر
الشافعي  قال": قالالربيع ، ابنا حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -518

مع ثبوت سن  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ناظرة موضٌعلُمره أو ُلاظَنرضي اهلل عنه لبعض من ُي
أيوب قال ورمبا قال نافع فقد عتةق  إّن  ا نقولإّن: بطرح االستسعاء   حديث نافع وعمران، قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 5/127)، واللسان(6/204)، وامليزان(78-1/69)، وبيان الوهم واإليهام(5/157)الثقات

رضةي   -اخلفيف  اهلاء وكسر املوحدة بفتح- البهي أبا يكىن وسلم عليه اهلل صلىالّنيب  موىلهو رافع ( 1)
 . اهلل عنه
 (. 2/447)اإلصاب 

  ". كله"من ط، وص، و  األصل ( 2)

 (. 18/270)ن الكربىالسن( 1)
إسناده ضعيف؛ لالنقطاع، فإن حممد بن عمرو بن سعيد مل يدرك زمن القص ، وفيه أيضا  حممد بن عمرو 

 . بن سعيد جهله ابن القطان، وذكره ابن حبان   الثقات
 ". أرسل حديثا ": ، وقال الذهيب"احلديث منقطع: "قال البيهقي

 (. 6/204)، وامليزان(5/157)الثقات
، والطرباين   (6/214)و(1/192)، والبخاري   التاريخ الكبري(0/197)ديث أخرجه عبد الرزاق واحل

كلهم من طريةق  ( 55/21)، وابن عساكر   تاريخ دمشق(1/101)، وأبو نعيم   احللي (5/21)الكبري
 .  ابن عيين  عن عمرو بن دينار عن حممد بن عمرو بن سعيد به مبثله

 (. 18/274)السنن الكربى( 4)
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فقلت : قال الشافعي. ي أنه شيء كان يقوله نافع برأيهوأكثر ظّن: منه ما عتق، ورمبا مل يقله، قال
مالكا أحفظ حلديث نافع من أيوب؛ ألنه كةان  أّن  ا باحلديث ورواته يشك  له ال أحسب عامل

 ألزم له من أيوب، وملالٍك فضل حفظه حلديث أصحابه خاص ، ولو استويا   احلفةظ فشةكّ  
 طيغّلة إّنما  الذي مل يشّكط به ألن يغّل أحدمها   شيء مل يشك فيه صاحبه مل يكن هذا موضٌع

فظ ما َحركه فيه من مل حيفظ منه ْشمنه أو يأيت بشيء   احلديث َي خبالف من هو أحفظالّرجل 
قال  -يعإ غريه-" وإال فقد عتق منه ما عتق"وقد وافق مالكا   زيادة  ،منه، هم عدد وهو منفرد

  .(1)"ّقمنه ما َر ّقوَر"فيه بعضهم 
عثمان بةن سةعيد    يقول مسعت (2)يِزَناهلل احلافظ مسعت أبا احلسن الَعأخربنا أبو عبد  -511

 مالةكٌ : قال ؟إليك   نافع أو عبيد اهلل بن عمر الدارمي يقول قلت ليحىي بن معني مالك أحبُّ
  .(1)مالك: قال ؟فأيوب السختياين: قلت

                                                 

 (. 18/270)السنن الكربى( 1)
 . إسناده صحيح
 . كالمها للشافعي( 294ص)، واختالف احلديث(7/197)وانظره   األم

 . هو أمحد بن حممد بن عبدوس الطرائفي( 2)

 (. 18/279)السنن الكربى( 1)
 . إسناده صحيح

فهري قال مسعت حيىي بةن  من طريق أخرى عن أمحد بن سعد ال( 41/44)وأخرجه ابن عساكر   تارخيه 
 ألةيس  له قلت مالك يل فقال مالك أو فالليث له فقلت إسحاق بن حممد من عندي أرفع الليث: معني يقول

 أثبت مالك قال مث مالك فقال مالك أو نافع   أثبت اهلل فعبيد له فقيل نعم قال الزهري أصحاب أعلى مالك
 . الزهري شهاب ابن أصحاب أسند ويونس قال يونس من أعلى وعقيل عقيل من أعلى ومعمر قالالّناس 

أيةوب  : قلةت : أنه قال( 151و67ص)ولكن الذي وقفت عليه من رواي  الدارمي عن ابن معني   تارخيه
فمالك أحّب إليك عن نافع أو عبيةد اهلل  : وقلت. أحّب إليك عن نافع أو عبيد اهلل فقال كالمها ومل يفضل

  .فقال كالمها ومل يفضل
                                                                                                                                       = 
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ثنةا  ، (2)خايل، حدثإ (1)أيب عوان  أبو حممد بن أخِت، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -512
الّناس  كان مالك من أثبت": وأمحد بن حنبل مجيعا يقوالن ،(4)مسعت حيىي بن معني (3)امليموين

سأل عن رجل حّدث عنه مالةك  سن ال تبايل أن ال َتيا أبا احل": قال أمحد بن حنبل. "  حديثه
  .(5)"ينَدما َمّيوال ِس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، واملةةزي   هتةةذيب (2/255)ذلةةك أّن ابةةن أيب حةةامت   اجلةةرح والتعةةديل  ويؤكةةد 
كلهم رووه من طريق ( 7/15)و(1/140)، واحلافظ   هتذيب التهذيب(19/120)و(1/462)الكمال

 . الدارمي كما   تارخيه، من غري تفضيل بينهما

 . األزهري اإلسفرائيإ إبراهيمأبو حممد احلسن بن حممد بن إسحاق بن ( 1)
". اإلمةام احلةافظ اتةّود   ": ، وقال الذهيب.."أصوالالّناس  أجود ومن عصره حمدث كان: "قال احلاكم

 (. هة146ت)
 (.  12/265)، والوا  بالوفيات(15/515)السري

 . يشكريهو أبو عوان  الوضاح بن عبد اهلل ال( 2)

 عبد امللك بن عبد احلميد بن عبد احلميد بن ميمون بن مهران أبو احلسن اجَلَزري مث الرَّقي امَلْيمةوين ( 1)
الثاني  مضموم ، بعدها الواو، والنون، هذه الّنسب  إىل ميمون بالياء الساكن  بني ميمني أوهلما مفتوح ، و–

 . -وهو اسم لرجل
 (. س(.)هة274ت. )ثق  فاضل، الزم أمحد أكثر من عشرين سن 

 (. 1/401)، والتقريب(4/198)األنساب

 . حيىي بن َمعني بن َعْون أبو زكريا الَغَطفاين موالهم البغدادي( 4)
 (. ع(.)هة211.)ثق  حافظ مشهور، إمام اجلرح والتعديل

 (. 2/166)التقريب

 (. 18/279)السنن الكربى( 5)
 . إسناده صحيح

 . ومل أقف على األثر   غري السنن الكربى للبيهقي
                                                                                                                                       = 
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احلسني  يقول مسعت  (1)احِلرِيي أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ مسعت أبا بكر حممد بن أمحد -511
مسعت محاد بن زيد مسعت  (4)بن عمر القواريري (3)[عبيد اهلل]يقول مسعت  (2)اينبَّبن حممد الَق
  .(5)"ْلق    حياة نافعلقد كانت ملالك َح": تياين يقولأيوب السخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومل يذكر إسناده فقال   ترمج  محيد ( 2/271)فقد ذكره ابن عدي   الكامل.. وأما قول أمحد ال تبايل
 نأ نبايل ال قاال وحيىي محدأ نإف مالك مثل عنه روى إذا صدقا به وناهيك مالك عنه روى وقد: بن قيس

 . مالك عنه روى من عن نسأل ال
 . فذكره من قول أمحد وابن معني مجيعا 

 .  قف على ترمجتهمل أ( 1)

بفتح القاف، وتشديد الباء املوحدة، و  آخرهةا  – احلسني بن حممد بن زياد أبو علي العبدي الَقبَّاين( 2)
 -..أّما إىل َعَمِله، أو إىل الوزن به النون، هذه الّنسب  إىل الَقبَّان وهو الذي يوَزن به األشياء، واملنتسب إليه

 . النيسابوري
 (. خ(.)هة209ت. )ثق  حافظ مصنف

 (. 1/179)، والتقريب(4/10)األنساب

 ". عبد اهلل"من ط، وص، ومصادر الترمج ، و  األصل ( 1)

بفتح القاف، والواو، والراء املكسورة بعد األلف – عبيد اهلل بن عمر بن ميسرة أبو سعيد الَقواِريري( 4)
 -..وهي عمُل القةارورة وَبْيعهةا  " الَقواِرير"والياء املنقوط  من حتتها باثنتني بني الرائني، هذه الّنسب  إىل 

 . البصري نزيل بغداد
 (. خ،م،د،س(.)هة215.)ثق  ثبت
 (. 1/499)، والتقريب(4/91)األنساب

 (. 18/279)سنن الكربىال( 5)
 .   إسناده أبو بكر حممد بن أمحد احِلرِيي مل أعرفه، وباقي رجاله ثقات

 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي
قال ثنا أمحد بةن سةنان   ( 1/26)وله شاهد صحيح عن شعب  أخرجه ابن أيب حامت   اجلرح والتعديل

 . قال شعب  دخلت املدين  ونافع حي وملالك حلق  الواسطي مسعت يزيد بن هارون يقول
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يعقةوب بةن   ثنةا  ، عبد اهلل بن جعفر، ابنا أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد -514
حيىي بن سعيد  قال يل": مالك قال، حدثإ ابن وهب، ابنا (1)رْيَكحممد بن أيب ُز، حدثإ سفيان

قال فكتبت  صفّرقد ا ا  قدمياّقوأعطاين َر ،ها يلب يل مائ  حديث من حديث ابن شهاب انتِقاكُت
 مةات ( 2)[مةا ]كنت أتعلم منه  رجل وقّل: ه له قال مالكنُتمألته وبّيحّتى  له تلك األحاديث

  .(4)"كان جييئإ فيستفتيإ (1)[حىت]
 . باب حكم املعتق نصفه

عن ابن  حبانثنا ، احلسن بن سفيان، ابنا أبو الوليد الفقيه، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -515
  (5)املبةةةارك عةةةن ابةةةن هليعةةة  عةةةن يزيةةةد بةةةن قسةةةيط      

 
 
 

                                                 

حممد بن أيب ُزَكْير حيىي بن إمساعيل موىل آل خالد بن يزيد بن أسيد أبو عبد اهلل الصةد  مةوالهم   ( 1)
 . املصري

 (. هة212ت. )كان فقيها من أصحاب ابن وهب: ال ابن ماكوالق
 (. 17/121)، وتاريخ اإلسالم(4/91)اإلكمال

 .من ط، وهو ساقط من األصل وص( 2)

 . من ط، وص، وهو ساقط من األصل( 1)

 (. 18/279)السنن الكربى( 4)
، وقةال  "ب ابةن وهةب  كان فقيها من أصحا: "  إسناده حممد بن أيب زكري فقد قال فيه ابن ماكوال

 . باقي رجاله ثقاتو، "مكثر عن ابن وهب وغريه": الذهيب
 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

 . يزيد بن عبد اهلل بن ُقَسيط بن أسام  أبو عبد اهلل الليثي املدين األعرج( 5)
 (. ع(.)هة122ت. )ثق 

 (. 2/176)التقريب
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: قةال  ؟رجال  سأل ابن عمر عن العبد يعتةق نصةفه  ّن أ (1)عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان
 . (2)"يعتق كلهحّتى  أحكامه أحكام العبيد"

حبان عن ابن املبارك عةن  ، ابنا احلسن بن سفيانثنا ، أبوالوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل -516
هو بينهما نصفني نصف للذي ": قال ؟ل مات ونصفه حرعن أبيه   رج (3)معمر عن ابن طاوس

  .(4)"ونصف للذي مل يعتق ،أعتق

                                                 

 . حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان العامري عامر قريش املدين( 1)
 (. ع.)ثق 

 (. 2/192)التقريب

 (. 18/208)السنن الكربى( 2)
و مشهور بالتدليس عن الضعفاء وقد عنعن، ذكره احلةافظ   املرتبة    ابن هليع  وهضعيف؛ فيه إسناده 
 . اخلامس 

 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

 . عبد اهلل بن طاووس بن كيسان أبو حممد اليماين( 1)
 (. ع(.)112ت. )ثق  فاضل عابد

 (. 1/481)بالتقري

 (. 18/208)السنن الكربى( 4)
 . إسناده صحيح

 . من طريقه عن معمر عن ابن طاوس به مبثله( 2/407)أخرجه الدارمي   السنن 
مرياثةه ووالؤه  "عن ابن جريج عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قةال  ( 0/196)وأخرجه عبد الرزاق

 ". أثالثا 



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

  23 

 ،عن الشعيب   عبٍد بني رجلني كاتةب واحةد   (1)وعن ابن املبارك عن معمر عن جابر -517
ب ق نصةف وللمكاِتة  للمعِت( 2)ماله نصفني": الق ؟ديب قبل أن يؤواعتق واحد مث مات املكاَت

  .(1)"نصف جعله بينهما
 . أعتق محلها وأباب ما جاء يف من أعتق جارية حبلى 

وعن رجل عن احلسن   رجل قال ألمٍ   ،وباإلسناد   الباب قبله إىل معمر عن الزهري -510
 . "ءثناوليس له است ،هي وما   بطنها حّر" :ما كان   بطنك قاالإاّل  حرة أنت

 . (4)مثل ذلك: من سأل احلكم فقالإ حّدث:وقال معمر
اهيم إبر إمساعيل بن ، ابنا بن عبد اهلل األصبهاينإبراهيم ، ابنا أخربنا أبو بكر أمحد بن علي -519

تزوج أم    قلت لعطاء حرٌّ: ابن جريج قال، ابنا ابن املبارك، ابنا (5)احلسن بن عيسىثنا ، القطان
  . (6)"ولكن مرياثه ألبيه ،للذي أعتقه" :قال ؟ولدها   بطنها ملن والؤه فاعتقُت ،يل فحملت منه

                                                 

 (. 17ح)، وهو ضعيف، تقدم(20/184)و(14/12)هو اجلعفي، انظر هتذيب الكمال( 1)

 ". كذا"كتب عليه كلم  ( 2)

 (. 18/208)السنن الكربى( 1)
 . جابر بن يزيد اجُلعفي وهو ضعيفضعيف؛ فيه إسناده 

 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

 (. 18/208)السنن الكربى( 4)
ث ضعيفان فيهما جهال  الواسط  بني معمر واحلسن وكذلك اإلسناد األول صحيح، واإلسناده الثاين والثال

 . بينه وبني احلكم بن عتيب 
كالمها من طريق معمر عن الزهري ( 4/110)، وابن أيب شيب (9/172)أثر الزهري أخرجه عبد الرزاق 

 . به بنحوه 
ين مةن مسةع   عن معمر قال أخرب( 9/171)وأما أثر احلسن واحلكم بن عتيب  فقد أخرجهما عبد الرزاق 

 . احلكم بن عتيب  واحلسن يقوالن هي وولدها حران

 (. 16/5)هو ابن ماسرجس موىل ابن املبارك، هتذيب الكمال( 5)

 (. 18/208)السنن الكربى( 6)
                                                                                                                                       = 



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

  24 

 .    املرياثالنسيب يتقدم املوىل وهذا ألّن
  . العبد يف نصيب صاحبه غري مشقو  عليه (1)ىَعْسَتْسُييف املعسر باب من قال 

 حممةد بةن   العّبةاس   أبوثنا ، وسيأخربنا أبو عبد اهلل إسحاق بن حممد بن يوسف السُّ -528
بةني   ُسئل األوزاعي عن عبٍد :قال (2)عقب  بن علقم ، ابنا بن الوليد بن مزيدالعّباس  ثنا، يعقوب

كر عن قتادة أنه قال هلذا الةذي  ُذ": قال ؟ثالث  نفٍر كاتب أحدهم مث أعتق اآلخر وأمسك الثالث
وإن مل يكن له مال استسةعى اململةوك      ،ان ذا يساٍر عن حظهعلى املعتق إن ك أمسك نصيبه

  . (1)"ب للمعتق الثلثان وللمكاتب الثلثق واملكاِتوالوالء بني املعِت ،الثلث من قيمته
 قيل ملن حضر من أهل احلديث لو اختلف نافع عن ابن عمر عةن ": قال الشافعي رضي اهلل عنه

الّنيب  عمر عن نافع عن ابن :هما كان أثبت؟ قالاإلسناد أيُّصلى اهلل عليه وسلم وحده وهذا الّنيب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القصار وشيخه إمساعيل القطان مل أقف على من ذكرمها جبرح أو تعديل، وباقي رجاله  إبراهيم  إسناده 
 . ثقات

 . عن ابن جريج قال قلت لعطاء فذكره( 9/16)أخرجه عبد الرزاق واألثر صحيح فقد

ه فيعمةل ويكسةب   قِّمن ِر َيبعضه هو أن يسعى   فكاك ما بِق قَّه وَرق بعُضَتاستسعاء العبد إذا َع( 1)
 . ويصرف مثنه ملواله مسي تصرفه   كسبه سعاي 

 . ة سعىماد( 14/107)، ولسان العرب(2/178)النهاي 

 . عقب  بن علقم  املعافري البريويت( 2)
 (. س،ق(.)هة284ت. )لكن كان ابنه حممد ُيدخل عليه ما ليس من حديثه. صدوق
 (. 2/11)التقريب

 (. 18/201)السنن الكربى( 1)
 . إسناده حسن

 . للبيهقي واألثر مل أقف عليه مسندا    غري السنن الكربى
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: وعلينا أن نصري إىل األثبت من احلةديثني قةال  ( 1)[قلت]: صلى اهلل عليه وسلم قال الشافعي
 . (2)"نعم

    . (4)صني بإبطال االستسعاءحديث عمران بن ُح (3)مع نافع: قال الشيخ
( 5)حممد بةن سةليمان  ثنا ، بو عبد اهلل حممد بن يعقوبأثنا ، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -521

  . (6)"عن نافع عن ابن عمر أصح األسانيد كلها مالٌك" :مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول

                                                 

  . من ط، وص، وهو ساقط من األصل( 1)

، ومعرفة  السةنن   (2/18)، ومناقةب الشةافعي للبيهقةي   (291ص)اختالف احلديث للشافعي( 2)
 (. 14/195)واآلثار

 بقيمة   الشركاء بني األشياء تقومي باب-كتاب الشرك  )يريد به حديثه عن ابن عمر عند البخاري( 1)
 نصةيبا  قال أو شركا أو عبد من له شقصا أعتق من"بلفظ ( 1581ح)كتاب العتق)، ومسلم(ح)-عدل
 ". عتق ما منه عتق فقد وإال عتيق فهو العدل بقيم  مثنه يبلغ ما له وكان

-باب من أعتق شةركا لةه   عبةد   –كتاب األميان )يريد به حديث عمران بن حصني عند مسلم( 4)
 مل موتةه  عند له مملوكني ست  أعتق رجال بلفظ أّن( 18/208)، والبيهقي   السنن الكربى(1660ح)

 اثنني فأعتق بينهم أقرع مث أثالثا فجزأهم وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل هبم فدعا غريهم مال له يكن
 .  شديدا قوال له وقال أربع  وأرق

 (. 169ح)هو أبو أمحد الدالل راوي  التاريخ الكبري للبخاري تقدم( 5)

 (. 18/201)السنن الكربى( 6)
 . إسناده صحيح

من طةريقني، وابةن   ( 190ص)، واخلطيب   الكفاي (51ص)وأخرجه احلاكم   معرف  علوم احلديث
 . كلهم من طريق حممد بن إمساعيل البخاري مبثله( 61/411)و(20/56)عساكر   تاريخ دمشق
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العّبةاس   عت أبا أبو عمرو بن محدان مس، ابنا (1)وأخربنا منصور بن عبد الوهاب الصو  -522
مالك عن " : األسانيد فقالأصّح  حممد بن إسحاق الثقفي سألت حممد بن إمساعيل البخاري عن

  .(2)"نافع عن ابن عمر
داود بن ثنا ، بشر بن أمحد اإلسفرائيإ، ابنا (3)ليْمَتْسامل بن أمحد امُلأخربنا أبو جعفر ك -521

عن رجل مهن بهين    عن أيب قالب  (5)هشيم عن خالد، ابنا (4)حيىي بن حيىيثنا ، احلسني البيهقي
وليس له مال غريه فأعتق رسول اهلل صهلى اهلل عليهه    ،عذرة منهم أعتق مملوكا له عند موته

  . (6)عى يف الثلثنيْسأن َي وأمرُه لثهوسلم ُث

                                                 

 . منصور بن عبد الوهاب بن أمحد بن عبد اهلل أبو صاحل الشالنجي الصو ( 1)
 (. تو    نيف ومثانني وأربعمائ )، "مشهور ثق  كثري احلديث": قال الصريفيإ

 (. 448ص)املنتخب من السياق

 (. 18/201)السنن الكربى( 2)
 . إسناده صحيح

 . واألثر تقدم خترجيه

 . محد بن حممد بن جعفر بن عبد الرمحن العزائمي املستمليأبو جعفر كامل بن أ( 1)
مشهور حافظ عارف بالنحو حسن اخلط بارع   الرواي  حسةن القةراءة،   ": قال عبد الغافر الفارسي

وخ كثري السماع، مجع كثريا من األبواب واملشايخ، وحةّدث  استملى على املشايخ مّدة وكان كثري الشي
ه أخفى مجل  من مساع املشايخ وكان ثق  صحيح الرواي  واتفق أّن أصحاب احلديث هجروه بأّن ،..سنني

مغايظ  هلم، واهلل أعلم بذلك، فتحول إىل الطائف  من أصحاب أيب عبد اهلل ومات مهجورا  من األصحاب 
 (.  ةه485ت. )"فيما بينهم

 (. 426ص)املنتخب من السياق

 (. 18/277)هو النيسابوري، انظر هتذيب الكمال( 4)

 (. 18/271)هو احلذاء، انظر هتذيب الكمال( 5)

 (. 18/201)السنن الكربى( 6)
 . اإلسناد رجاله ثقات غري أنه مرسل فإن أبا قالب  تابعي مل يدرك القص 

                                                                                                                                       = 
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ولو كان موصوال كان  ،ضره هو مرسلمن َح ر ذلك للشافعي رضي اهلل عنه فقالكُذ( 1)[فقد]
  . (2)ت حديثهِبْثيعرف ومل ُيعن رجل مل يسم ال 

 . (3)رواه أبو داود   املراسيل عن عثمان بن أيب شيب  عن هشيم فذكره انتهى: قلت
فقطعةه عليةه    ،فعارضنا منهم معارض حبديث آخر   االستسعاء": قال الشافعي رضي اهلل عنه

   . "يعرف احلديث لضعفه (4)[أحد]ال يذكر مثل هذا احلديث : بعض أصحابه وقال
 أبةو ثنا ، أخربنا جبميع هذا الكالم وما نقلته   هذا الباب من كالمه أبو عبد اهلل احلافظ -524

  . (5)الشافعي فذكره، ابنا الربيع، ابنا األصمالعّباس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد صّرح بالتحديث كما   رواي  عبد الرزاق وسةعيد بةن   وال تضر عنعن  هشيم هنا وإن كان مدلسا  ف
 . منصور وأيب داود
 (. 47ص)، وتعريف أهل التقديس(176ص)، وحتف  التحصيل(211ص)جامع التحصيل

كلةهم  ( 250ص)، وأبو داود   املراسيل(145ص)، وسعيد بن منصور(9/152)وأخرجه عبد الرزاق 
 . ثلهمن طريق هشيم عن خالد عن أيب قالبه به مب

، ثنا هناد عن ابن املبارك عن خالد عن أيب :من طريق أخرى قال( 250ص)وأخرجه أبو داود   املراسيل
 . قالب  به مبثله
وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات عن أيب قالب  عن رجل من بإ عذرة أّن رجةال  ": قال حلافظ

 . فذكره "...منهم
 (. 5/159)فتح الباري

  . وهو ساقط من األصل من ط، وص، (1)

 (. 14/197)معرف  السنن واآلثار: انظر( 2)

  .(250ص)املراسيل أليب داود( 1)

 . وهو ساقط من األصل. من ط، وص، واختالف احلديث للشافعي( 4)

 (. 18/201)السنن الكربى( 5)
 . إسناده صحيح

 (. 294ص)وانظره   اختالف احلديث للشافعي
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 ورض مبا ولعله ُع ،ورض بهوال أدري أي حديث ُع
، أبو بكر بن أيب شيب ثنا ، اناحلسن بن سفيثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -525
 ُسهئل " :قال( 3)عن أيب حيىي األعرج (2)عن العالء بن بدر (1)حفص بن غياث عن احلجاجثنا 

 فأمره صلى اهلل عليه وسلم عن عبٍد اعتقه مواله عند موته وليس له مال غريه وعليه دينالّنيب 
 . (4)"عى يف الدينْسصلى اهلل عليه وسلم أن َيالّنيب 

 احلجاج بن أرطاة وهو غري حمتج به أو ُعورض مبا  يهِواوَر ،وهذا منقطع

                                                 

 (. 7/57)ذيب الكمالهو ابن أرطاة، انظر هت( 1)

 . العالء بن عبد اهلل بن بدر البصري وقد ينسب إىل جده( 2)
 (. قد.)ثق 

 (. 2/90)التقريب

 . املعرَقب -نيه، وفتح ثالثهبكسر أوله، وسكون ثا–وامسه ِمْصَدع  أبو حيىي األعرج( 1)
 الزيادات بألفاظ الثقات عن وينفرد الرويات   األثبات خيالف ممن كان: "وثقه العجلي، وقال ابن حبان

، "صدوق قد تكّلم فيه: "، وقال الذهيب   امليزان"فيها وافقهم مبا واالعتبار منها انفرد ما ترك يوجب مما
 (. 4م،".)مقبول: "فظ، وقال احلا"صدوق: "وقال   الكاشف
، (2/267)، والكاشةف (6/411)، وامليةزان (1/19)، واتةروحني (417و2/208)معرف  الثقةات 

 (. 2/257)والتقريب

 (. 18/201)السنن الكربى( 4)
 : إسناده ضعيف لعلل

 . فيه حجاج بن أرطأة ال حيتّج به وهو كثري التدليس وقد عنعن
 . ر ومل أدر هل مسع منه ابن أيب شيب  قبل االختالط أو بعدهوفيه حفص بن غياث وهو ممن اختلط   اآلخ

 . وفيه اإلرسال فإن أبا حيىي األعرج تابعي مل يدرك زمن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم
  .(450ص)، والكواكب النريات امللحق األول(1/20)، والتقريب(24ص)كتاب املختلطني

كلةهم  ( 4/426)، وابن أيب شيب (145ص)صور، وسعيد بن من(9/164)واحلديث أخرجه عبد الرزاق 
 . من طريق حجاج عن العالء بن بدر عن أيب حيىي به مبثله
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أبةو  ثنا ، سعدان بن نصرثنا ، إمساعيل الصفارابنا  قالأخربنا أبو حممد السكري ببغداد  -526
ثالثون  كان ": قالبن املسّيب  عن احلجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن سعيد (1)معاوي 

فهةو  الّرجل  العبد بينه وبنيالّرجل  من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقولون إذا أعتق
ى بالعبد صاحبه   نصف قيمتةه غةري مشةقوق    َعوإن كان معسرا  َس ،إن كان مؤسرا  ضامن
 . (2)"عليه

 . وهذا أيضا  ضعيف احلجاج بن أرطاة ال حيتج به
  . (3)ةرََّموهو منكر ِب ،وروي عن احلجاج بن أرطاة عن نافع عن ابن عمر   السعاي 

أبو جعفر حممد بةن  ثنا ، (4)أخربين أمحد بن يعقوب الثقفي ،احلافظ أخربنا أبو عبد اهلل -527
لعبد الرمحن بن  هري بن حرب قال ذكرت أنا وخلف بن هشامأبو خيثم  ُزثنا ، (5)أمحد الترمذي

                                                 

 (. 5/421)هو حممد بن خازم الضرير، انظر هتذيب الكمال( 1)

 (. 18/201)السنن الكربى( 2)
 . إسناده ضعيف؛ فيه احلجاج بن أرطأة ال حيتّج به وهو كثري التدليس وقد عنعن

 بةن  احلجاج وفيه أمحد رواه": ، وقال اهليثمي"وهذا أيضا  منكر": ي   معرف  السنن واآلثاروقال البيهق
 .  "الصحيح رجال رجاله وبقي  ،مدلس ولكنه ثق  وهو أرطاة

 (. 4/240)، وجممع الزوائد(14/190)معرف  السنن واآلثار
ج عن عمرو بن شةعيب  كالمها من طريق حجا( 4/17)، وأمحد(4/421)واألثر أخرجه ابن أيب شيب  

 .  عن سعيد بن املسّيب به بنحوه  خمتصرا  

ذكر االستسعاء   خةرب  : عن احلجاة بن أرطاة به، وقال( 1/272)أخرجه ابن حبان   اتروحني( 1)
روى هذا اخلرب مالك وأيوب وعبيد اهلل وحيىي بن سعيد ومن تبعهم من أصةحاب نةافع   ، بن عمر باطلا

 .... الثقات مل يذكروا   خربهم ذكر االستسعاء من نفسا بعشرينشبيها 

 . أمحد بن يعقوب بن أمحد بن مهران أبو سعيد الثقفي النيسابوري( 4)
 ". الزاهد العابد نسيب أيب العّباس السراج": قال الذهيب

 ([. هة148وفيات سن  )تاريخ اإلسالم]

 . البغدادي الترمذي الشافعي الفقيه جعفر أبو نصر بن أمحد بن حممد( 5)
                                                                                                                                       = 
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فتذاكرانا من هذا النحو أحاديث كةثرية   ،مهدي احلجاج بن أرطاة وخالفه عن الثقات واحلفاظ
صلى اهلل عليه الّنيب أّن  مهدي حديث احلجاج عن نافع عن ابن عمر فذكرنا لعبد الرمحن بن :قال

ق الذي مل يعتق إن شاء ضمن املعِتأّن  العبد إذا كان بني اثنني فاعتق أحدمها نصيبهأّن  وسلم قضى
وهذا أيضةا  مةن   : فقال عبد الرمحن. سعى العبد غري مشقوق عليهفإن مل يكن عنده اسُت ،القيم 

وقد رواه عبيد اهلل بن  ،اه احلجاج عن نافع عن ابن عمريكون هذا على ما رَو ي  كيفْرأعظم الِف
دم    علم احلديث ْقوال أشّد َت ،وال أوثق ،أحفظ وال  ،ومل يكن   آل عمر أثبت منه (1)عمر

مث تاله   روايته مالك بن أنس ومل يكن دونه    ،قال إنه واحد دهره   احلفظفكان ُي ،ه  زمان
  . (2)"أو أمجع منه   كثرٍي من األحوال ،احلفظ بل هو عندنا   احلفظ واإلتقان مثله

وأصحهم رواي  رووه مجيعا عن  ،ورواه أيضا  حيىي بن سعيد األنصاري وهو من أثبت أهل املدين 
يصةا    عبةد   ِقمن أعتق نصيبا  أو َش: "صلى اهلل عليه وسلم أنه قالالّنيب  عن ابن عمر عننافع 

 . (1)"فإن مل يكن له مال فإنه يعتق من العبد ما أعتق ،كلف عتق ما بقي إن كان له مال
 شري بن هنيك عن أيب هريةرة عةن  وأمر السعاي  إن ثبت   حديث َب: قال الفقيه رمحه اهلل تعاىل 
غري : "فإنه قال ،ذلك على االختيار من جه  العبدأّن  علىدّل  صلى اهلل عليه وسلم ففيه مايب الّن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. هة295ت) "عظيما اختالطا عمره آخر   اختلط قد وكان": واحلافظ، وقال اخلطيب ،وثقه اخلطيب
 (. 5/46)لسان، وال(1/165)تاريخ بغداد

 (. 1581ح)كتاب العتق)روايته عند مسلم( 1)

 (. 18/201)السنن الكربى( 2)
اإلسناد رجاله ثقات غري أمحد بن يعقوب الثقفي فإنإ مل أقف على من ذكره جبرح أو تعديل، وفيه أيضا  

محةد بةن   أبو جعفر الترمذي ذكروا أنه اختلط   آخر عمره اختالطا عظيما ، فلم أدر هل روى عنةه أ 
 . يعقوب حال اختالطه أو قبله

 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

 (. 1581ح)-باب من أعتق شركا له   عبد–كتاب األميان )أخرجه مسلم( 1)
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اختياره مل يكن بين  وبني سةائر األخبةار   بوإذا كان  ،باه مشق  عظيم وهو يْأ ،"مشقوق عليه
 . وباهلل التوفيق ،خمالف 

 ،-أي يسةتخدم ملالكةه  -يده معىن السعاي  أن يستسعى العبد لس: فقالالّناس  له بعضوقد تأّو
 . (1)"ل من اخلدم  فوق ما يلزمه حبّص  الرقمََّحأي ال ُي" غري مشقوق عليه: "ولذلك قال

 . باب من أعتق نصيبه من مملو  يف مرض موته
أبو ثنا ، يتْرأمحد بن حممد الِبثنا ، (2)السراجثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -520
رسةول   أخربين نافع عن ابن عمر عن (5)عن أيوب بن موسى (4)حممد بن مسلمثنا ، (1)حذيف 

أقيم عليه    يف غالم مث أعتق نصيبه وهو حّيْرإذا كان للرجل ِش": اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
  . (6)"عتقدل يف ماله مث ُأَعقيمة 

                                                 

 . -أي البيهقي-قوله الفقيه يريد به نفسه ( 1)

 . بن مهران تقدم إبراهيمحممد بن إسحاق بن ( 2)

، تقدم أنه خمتلف فيه ولكن قال الذهيب (26/414)النهدي، انظر هتذيب الكمال موسى بن مسعود( 1)
 (. 121ح" )صدوق، وزاد ابن حجر سيء احلفظ وكان يصّحف: "وابن حجر

 (. 117ح)، تقدم أنه خمتلف فيه(1/495)هو الطائفي، انظر هتذيب الكمال( 4)

 . ي األموي القرشيأيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص أبو موسى املك( 5)
 (.ع(.)هة112.)ثق 

 (. 1/188)التقريب

 (. 18/204)السنن الكربى( 6)
حممد بن مسلم الطائفي وهو خمتلف فيه ضعفه أمحد ووثقه ابةن معةني وأبةو داود    ضعيف؛ فيه إسناده 

أنه سيء احلفظ وكان يصّحف، إاّل  وغريهم، وفيه أيضا  أبو حذيف  وإن كان صدوقا  ويعقوب بن سفيان
وقد خولف   إسناده خالفه داود بن عمرو الضيب وهو ثق  فرواه عن حممد بن مسلم عن عمرو بن دينار 

 . وسيأيت ختريج هذه الطريق   األثر اآليت بعد هذا. عن ابن عمر به
 ".  وهو حي"ه واحلديث صحيح تقدم دون قول

 . ومل أقف عليه هبذا الّلفظ   غري السنن الكربى للبيهقي
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م يقّو (1)[حني: ]يعإ-" وهو حّي"قوله صلى اهلل عليه وسلم  قال أصحابنا: "ل أبو الوليد الفقيهقا
  . "م عليه بعد املوتعلى أن ال يقّويدّل  -عليه

 هكذا قال عن حممد بن مسلم وقد : قال الشيخ رمحه اهلل
، (2)ود بن عمرو الضةيب داثنا ، أبو القاسم البغوي، ابنا أخربونا عن زاهر بن أمحد الفقيه -529
صلى اهلل عليه  قضى رسول اهلل ": حممد مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قالثنا 

ق وليس ذلك عِتقام عليه القيمة يوم ُيقال ُت   وأعتق رجل نصيبهْرما عبد كان فيه ِشأّي وسلم
  . (1)"عند املوت

 . "ليست هذه اللفظ    كل حديث" :قال الشيخ زاهٌر
 . خرجون من الثلثباب عتق العبيد ال َي

الربيع بةن  ، ابنا حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي -518
 عةةن ابةةن جةةريج    (4)عبةةد اتيةةد ، ابنةةا الشةةافعي، ابنةةا سةةليمان

 
                                                 

 . من ط، وص، وهو ساقط من األصل( 1)

 . داود بن عمرو بن زهري بن عمرو بن َجميل أبو سليمان الضيب البغدادي( 2)
 (. م،ت(.)ةه220ت. )ثق 

 (. 1/218)التقريب

 (. 18/205)السنن الكربى( 1)
إسناده ضعيف جلهال  الواسط  بني البيهقي وزاهر بن أمحد، وفيه أيضا حممد بن مسلم الطةائفي وهةو   

 . خمتلف فيه ضعفه أمحد ووثقه ابن معني وأبو داود ويعقوب بن سفيان وغريهم
 ".ملوتوليس ذلك عند ا"واحلديث صحيح تقدم دون قوله 

 .  ومل أقف عليه هبذا الّلفظ   غري السنن الكربى للبيهقي

 . عبد اتيد بن عبد العزيز بن أيب َروَّاد أبو عبد احلميد األزدي( 4)
منكر احلديث جّدا  : "، وقال ابن حبان"يعترب بهال حيتّج به و: "وثقه ابن معني وأبو داود، وقال الدارقطإ

، وقةال    "صدوق: "، وقال الذهيب   امليزان"يقلب األخبار ويروي املناكري عن املشاهري فاستحق الترك
                                                                                                                                       = 
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امرأة أو  أعتقْت": يقولبن املسّيب  نه مسع مكحوال يقول مسعت سعيدأ (1)أخربين قيس بن سْعد
فهأقرع   ،صلى اهلل عليه وسلم يف ذلكالّنيب  ىِتومل يكن هلا مال غريهم فُأ ،رجل ستة أعبد هلا
  . (2)"بينهم فأعتق ثلثهم

  ."ق الذي مات فيهكان ذلك   مرض املعِت": قال الشافعي
ثنا ، ابن بكريثنا ، إبراهيم حممد بن ثنا بن ُنجيد،  أبو عمرو، ابنا أخربنا أبو نصر بن قتادة -511

فةأمر   ،عتق رقيقا له مجيعارجال   زمان أبان بن عثمان أّن أ مالك عن ربيع  بن أيب عبد الرمحن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صدوق خيطئ وكان مرجئا ، أفرط : "، وقال احلافظ"على ثق  مرجئ داعي  غمزه ابن حبان: "من تكّلم فيه
 (. 4م،(.)هة286ت". )متروك: ابن حبان فقال

، (161-2/168)، واتةةروحني(47ص)، وسةةؤاالت الربقةةاين(1/10)العلةةل ومعرفةة  الرجةةال
 (. 1/470)، والتقريب(124ص)، ومن تكّلم فيه(4/198)وامليزان

 . قيس بن سعد املكي( 1)
 (. خت،م،د،س،ق(.)تو  بضع عشرة ومائ  للهجرة. )ثق 

 . (2/116)التقريب

 (. 18/206)السنن الكربى( 2)
أنه مرسل، ومرسل سعيد بن املسّيب صحيح كما ذكةر ذلةك   إاّل  إسناده رجاله رجاله احلديث احلسن

 ". اتفقوا على أّن مرسالته أصّح املراسيل: "الشافعي وأمحد وابن معني وابن عبد الرب وغريهم، وقال احلافظ
بن احلصني موصوال  كما عند مسةلم، وقةد تقةدم عنةد     على أّن هذا املرسل اعتضد مبا رواه عمران 

 (. 528ح)ختريج
 (. 1/297)، والتقريب(07و47ص)جامع التحصيل

ومن ( 9/159)، وعبد الرزاق(291ص)، واختالف احلديث(194ص)واحلديث أخرجه الشافعي   األم
ريةق  كلةهم مةن ط  ( 145ص)، وأخرجه سعيد بن منصور(21/419)طريقه ابن عبد الرب   التمهيد

 . مكحول عن سعيد بن املسّيب به مبثله
من طريق أخرى عن محاد بن سلم  عن عطاء اخلرساين عن سةعيد بةن   ( 4/214)وأخرجه الدارقطإ
 . املسّيب به بنحوه 
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هم خيرج سهم امليةت فيعتقةوا   فأسهم بينهم على أيِّ موا أثالثاّسأبان بن عثمان بذلك الرقيق فُق
  . (2)سهم امليت على أحد األثالث فعتقوا( 1)[فخرج]

 . "وذلك أحسن ما مسعت": قال مالك
 . (3)وملا تقدم شاهد من حديث عمران بن حصني رواه مسلم   صحيح  وغريه: قلت

  . (4)باب إثبات استعمال القرعة

ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ : قال اهلل تبارك وتعةاىل ": قال الشافعي رضي اهلل عنه

ژ  ڑ  ڑ    ک  چ : وقال (5)چې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ې  ې 

فأصل القرع    كتاب  ،(6)چک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ک  
وال  ،تمعة  عني يونس عليه الصالة والسةالم جم اِرَقاهلل عز وجل   قص  املقترعني على مرمي وامُل

   .(7)"ين   احلج بني القوم مستِوإاّل  -واهلل أعلم-تكون القرع  
  . (0)وبسط الكالم فيه وهو منقول   كتاب املبسوط

                                                 

  . من ط، وص، وهو ساقط من األصل( 1)

 (. 18/206)السنن الكربى( 2)
 . إسناده صحيح

 (. 2/774)وهو عند مالك   املوطأ

 (. 1660ح)-باب من أعتق شركا له   عبد–كتاب األميان )ممسل( 1)

 . املسامه  :قارع وامُل ، َمْهالُس : َعْرالُق( 4)
 قرع: مادة(0/266)لسان العرب

 (. 44)سورة آل عمران اآلي ( 5)

 (. 141-119)سورة الصافات اآليات( 6)

 (. 0/1)األم( 7)

 .  يطبع حسب علمي ذكره بركلمان   تاريخ األدب العريبكتاب املبسوط للشافعي مل ( 0)
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أمحد ثنا ، (1)أبو أمحد حممد بن حممد بن إسحاق الصفار، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -512
عةن أيب   (4)السدي أسباط بن نصر عن ثنا ، (1)عمرو بن طلح ثنا ، (2)بن حممد بن نصر اللباد

وعةن ياسةر مةن     ،وعن مرة عن عبد اهلل بن مسعود ،سعن ابن عبا (6)وأيب صاحل ،(5)مالك
إّن " :أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فذكر التفسري وقال   قص  مرمي عليهةا السةالم  

                                                 

 . أبو أمحد حممد بن حممد بن إسحاق النيسابوري الكرابيسي الصفار العدل احلاكم الكبري( 1)
صنع ، كثري التصنيف مقدَّم   معرف  شروط الصةحيح واألسةامي   إمام عصره   هذه ال: "قال احلاكم

".  وكةان مةن حبةور العلةم    .. اإلمام احلافظ العاّلم  الثبت حمدث خرسان: "، وقال الذهيب.."والكىن
 (. هة170ت)

 (. 486-485ص)، وطبقات احلفاظ(16/178)السري

 . أمحد بن حممد بن نصر اللباد أبو نصر( 2)
 (. 2/61)، واملنهج األمحد(1/165)، واملقصد األرشد(1/76)طبقات احلنابل 

 . عمرو بن محاد بن طلح  أبو حممد القّناد الكو ، وقد ينسب إىل جده( 1)
 (. ةه222ت. )صدوق رمي بالرفض

 (. 2/74)التقريب

بضم السني املهمل ، وتشديد الدال املهمل ، – إمساعيل بن عبد الرمحن بن أيب كرمي  أبو حممد السُّدِّي( 4)
كان يبيع اخُلُمَر مع املقانع بُسدَّة املسجد هذه الّنسب  إىل ُسدَّة اجلامع، قال أبو عبيد إّنما مسي السدي ألّنه 

 . الكو  -..يعإ باب املسجد
 (.4م(.)هة127ت". )صدوق يهم، ورمي بالتشيع: "، وقال احلافظ"حسن احلديث": قال الذهيب

 (. 1/01)، والتقريب(1/247)، والكاشف(1/27)، واألنساب(1/51)غريب احلديث

 . هور بكنيتهأبو مالك غزوان الغفاري الكو  مش( 5)
 (. خت،د،س،ت.)ثق 

 (. 2/111)التقريب

 . أبو صاحل باذام موىل أم هانئ( 6)
 (. 4.)ضعيف مدلس

 (. 1/182)التقريب
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 ،هم يأخةذه فيعلمةه  اقترعوا عليه أّي بونهجّرالذين كانوا يكتبون التوراة إذا جاءوا إليهم بإنسان ُي
فلما أتوا هبا قال  ،وكانت أخت مرمي حتته ،هموكان نبّي ،وكان زكريا عليه السالم أفضلهم يومئذ

المهم اليت يكتبون هبا فألقوا أق فأبوا فخرجوا إىل هنر األُُرُدن ،أنا أحقكم هبا حتيت أختها :هلم زكريا
فأخةذ   ،كأنه   طةني  (1)نتهْرفجرت األقالم وقام قلم زكريا على ُق ،أّيهم يقوم قلمه فيكفلها

  . (2)"اجلاري 
ثنا ، نيبن احلسإبراهيم ثنا ، وأخربنا أبو عبد اهلل احلافظ انبا عبد الرمحن بن احلسن القاضي -511

مهم بقلمةه  سةاهَ ": يح عن جماهد وكفلها زكريا قالورقاء عن ابن أيب جنثنا ، آدم بن أيب إياس
كةان مةن   ": يقول (1)چ ڳ  ڳ   ڳ  ڳ چو  قوله . "-لهايعإ فكفَّ-م ُهَمَهَسَف

  . (4)"املسهومني
                                                 

ُقْرن  اجلبل وقرن  النَّْصةل وقرنة  الةرحم    : ن كّل شيء، يقالالطَرف الشاخص م -بالضم–الُقْرَن  ( 1)
 . إلحدى شعبتيه

 . قرن: مادة( 11/115)لسان العرب

 (. 18/206)السنن الكربى( 2)
أنه توبع فقد تابعه أبو مالك الغفاري وهو ثقة ، وفيةه   إاّل    إسناده أبو صاحل باذام وهو ضعيف مدلس

 ذكره جبرح أو تعديل، وفيه أيضا  أسباط بن نصر ومل أقف على احلديثأيضا  أمحد اللباد مل أقف على من 
 . من طريقه وهو صدوق كثري اخلطأ يغربإاّل 

 .من طريقه عن البيهقي به مبثله( 78/08)واحلديث أخرجه ابن عساكر   تاريخ دمشق

 (. 141-119)سورة الصافات اآليات( 1)

 (. 18/206)السنن الكربى( 4)
ه عبد الرمحن بن احلسن القاضي وهو ضعيف، وذهب الكثري على أنه مل يسةمع مةن   إسناده ضعيف؛ في

 . بن ديزل إبراهيم
عن حممد بن عمرو، ثنا أبو عاصم، ثنا ( 2190)و(1/267)واألثر صحيح فقد أخرجه الطربي   تفسريه

 . عيسى عن ابن أيب جنيح عن جماهد به مبثله
 . ا أبو حذيف ، ثنا شبل عن ابن أيب جنيح عن جماهد به مبثلهوأخرجه أيضا  من طريق أخرى عن املثىن، ثن

                                                                                                                                       = 
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عبد ثنا ، عثمان بن سعيدثنا ، أبو احلسن الطرائفي، ابنا أخربنا أبو زكريا ابن أيب إسحاق -514
  قولةه  عّبةاس   عن علي بن أيب طلح  عةن ابةن    (2)عن معاوي  بن صاحل (1)اهلل بن صاحل

 . (1)"عنيَرْقمن امُل: يقول چ ڳ   ڳ  ڳ  چع فقاَر": يقول چڳچ
، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا قاال أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو  -515

ڳ   چعن قتادة   قوله  (5)شيبانثنا ، يونس بن حممدثنا ، (4)حممد بن عبيد اهلل بن املناديثنا 

 ،السةفين   ْتَسة احتَب: رع قالقارع نيب اهلل يونس عليه السالم فُق": قال چ ڳ   ڳ  ڳ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . من طريقه عن البيهقي به مبثله( 78/08)وأخرجه ابن عساكر   تاريخ دمشق
 (. 1/127)وهو   تفسري جماهد

عن حممد بن عمرو، ثنا أبو عاصةم،  ( 21/90)واألثر الثاين صحيح أيضا  فقد أخرجه الطربي   تفسريه
 . ابن أيب جنيح عن جماهد به مبثلهثنا عيسى عن 

 . وعن احلارث، ثنا احلسن، ثنا ورقاء كالمها عن ابن أيب جنيح عن جماهد به مبثله
 (. 2/545)وهو   تفسري جماهد

 (. 1ح)صدوق تقدم ،(20/109)، انظر هتذيب الكمالكاتب الليث( 1)

 . (01)صدوق تقدم   ، وهو (15/99)ابن حدير، انظر هتذيب الكمال( 2)

 (.  18/207)السنن الكربى( 1)
 كان فلذلك هبأصحا ثقات عن محل إمنا هلكّن عباس ابن يلق مل بن أيب طلح  فإنه وأما علي. إسناده حسن

 . قاله احلافظ النسخ  هذه على يعتمدون غريمها و حامت أيب ابن و البخاري
وحتفةة  ، (48 2ص)، وجةةامع التحصةةيل(5/161)، وامليةةزان(28/498)هتةةذيب الكمةةال

  (.1/287)، والعجاب   بيان األسباب (214ص)التحصيل
من طريقه عن عبد اهلل بن صاحل عن معاوي  بن صاحل عن علي ( 21/90)واألثر أخرجه الطربي   تفسريه

 . بن أيب طلح  به مبثله

 (. 109ح)صدوق تقدم( 4)

 (. 21/585)هو ابن عبد الرمحن النحوي، انظر هتذيب الكمال( 5)
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نفسةه  بى رع يةونس فرَمة  فتسامهوا فُقة  ،أحدثه بعضهم دثمن َح احتبسْتإّنما  فعلم القوم
ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  چ نع يء فيمةةا َصةةِسةةوهةةو ُم: قةةال (1)چڱ  ڱ  ڱ  ںچ

   . (4)(1)"خاء فأجناه اهللكان كثري الصالة   الرَّ: قال (2)چۀ
صلى اهلل عليه وسلم   كل موضع أقرع فيه   مثةل  الّنيب  وقرع ": ي رضي اهلل عنهقال الشافع

  . (5)"معىن الذين اقترعوا على كفال  مرمي سواء ال خيالفه
صةلى اهلل  الّنيب  عمران بن حصني عن وَبسَط الكالم   شرح ذلك واستدل مبا روينا   حديث

  .(6)عليه وسلم   العبيد

                                                 

 (. 142)ة الصافات اآلي سور( 1)

 (.141)سورة الصافات اآلي ( 2)

 .  ليس   ط، وص" اهلل"لفظ اجلالل  ( 1)

 (. 18/207)السنن الكربى(4)
 . إسناده حسن

  .  بإسناد حسن قال ثنا بشر، ثنا يزيد ثا سعيد عن قتادة فذكره( 21/90)وأخرجه الطربي   تفسريه

 (. 0/1)األم( 5)

، والبيهقةي   السةنن   (1660ح)-باب من أعتق شركا له   عبد–األميان  كتاب)أخرجه مسلم( 6)
 إىل هبةم  فدعا غريهم مال له يكن مل موته عند له مملوكني ست  أعتق رجالبلفظ أّن ( 18/208)الكربى
 قةوال  لةه  وقةال  أربع  وأرق اثنني فأعتق بينهم أقرع مث أثالثا فجزأهم وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول
 . شديدا
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 . مللكعتق باباب من َي
حممةد بةن نةوح    ثنةا  ، علي بن عمر احلةافظ ، ابنا أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه -516

ثنةا  ، (3)أشةعث بةن عطةاف   ثنا ، (2)يوِراُبيَسِدْنعلي بن حرب اجُلثنا ، (1)اجُلْنِديَساُبوِري
ه جاء رجل يقال له صاحل بأخي": قالعّباس  عن أيب صاحل عن ابن (5)عن أيب النضر (4)زميْرالَع

  . (6)"إن اهلل أعتقه حني ملكته: "أريد أن أعتق أخي هذا فقالإّني  يارسول اهلل: فقال
                                                 

بضم اجليم، وسكون النةون، وفةتح الةدال    – حممد بن نوح بن عبد اهلل أبو احلسن اجُلْنَدْيَسابوري( 1)
املهمل ، وسكون الياء املنقوط  من حتتها بنقتطني، وفتح السني املهمل  بعدها األلف والباء املنقوط  بنقطة   

 -ها واو وراء مهمل ، هذه الّنسب  إىل بلدة من بالج كور األهواز وهي خوزستان يقال هلا جنديسابوربعد
 . نزيل بغداد

 (. هة121ت.  )والذهيب ،والسمعاين ،واخلطيب ،والدارقطإ ،وثقه أبو سعيد بن يونس
 (. 15-15/14)، والسري(1/410)، واألنساب(1/124)تاريخ بغداد

 . بد الرمحن اجُلْنَدْيَسابوري السكريعلي بن حرب بن ع( 2)
 (. متييز. )ثق 

 (. 2/19)التقريب

 . أشعث بن عطاف أبو النضر األسدي( 1)
 ولةه  به بأس ال عندي": ، وقال ابن عدي"احلا كان شيخا  ص": وقال أبو زرع  ،"صاحل احلديث: "قال أبو حامت

 . ، وذكره ابن حبان   الثقات"األسانيد   الثقات خيالف أنهإاّل  منكرا متنا له رأ مل وقال ،عليه يتابع ماال
 (. 1/456)، واللسان(0/129)، والثقات(108-1/179)، والكامل(2/276)اجلرح والتعديل

 . الفزاري الكو  العرزميأبو عبد الرمحن  انسليم أيب بن اهلل عبيد بن حممد( 4)
 (. ت،ق(. )تو  بضع ومخسني ومائ . )متروك

 (. 2/197)، والتقريب(9/207)، وهتذيب التهذيب(1/171)التاريخ الكبري

 . النساب  املفسر لنضر الكليب الكو حممد بن السائب بن بشر أبو ا( 5)
 (. ت،فق(. )هة146ت. )متهم بالكذب، وُرمي بالرفض

 (. 2/171)، والتقريب(218ص)الكشف احلثيث

 (. 18/298)السنن الكربى( 6)
                                                                                                                                       = 
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وأبو النضر هو : وابن مهدي، قال ،وحيىي القطان ،العرزمي تركه ابن املبارك": قال علي الدارقطإ
 . "ت عن أيب صاحل كذبحّدثكلما: وأيضا  هو القائل ،حممد بن السائب الكليب متروك

عّبةاس   وروي عن حفص بن أيب رواد عن حممد بن أيب ليلى عن عطاء عةن ابةن  : قال الشيخ
وأمحةد بةن    ،وحفص هو ابن أيب سليمان القاري ضعفه شعب  ،، وهذا أسناد ضعيف(1)بنحوه
 . وحيىي بن معني وغريهم ،حنبل
أبو ثنا ، أبو مسلم الكجيابنا بن ُنجيد،  مساعيلأبو عمرو إ، ابنا أخربنا أبو نصر بن قتادة -517
قال عمر رضةي اهلل  : قال (5)عن األسود (4)إبراهيمعن  (3)أبو عوان  عن احلكم، ابنا (2)عاصم

   (6)"فهو حّر ٍمَرْحم َمِحذا َر َكَلمن َم": عنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روك، وشيخه أبو النضر حممد بةن السةائب   إسناده ضعيف جّدا ؛ فيه حممد بن عبيد اهلل العرزمي وهو مت
 . الكليب متهم بالكذب

 . ومن طريقه أخرجه البيهقي( 4/129)واحلديث أخرجه الدارقطإ

 بةن  سةليمان ، ثنا أمحد، ثنا الساجي أنا: قال( 2/102)هذه الطريق أخرجها ابن عدي   الكامل( 1)
 اهلل صلى اهلل لرسول كان قالعّباس  بن عن عطاء عن ليلى أيب بن حممد عن داود أيب بن حفص، ثنا داود
 حةني  عتق قد وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال فاشتراه مملوك أخ وله صاحل له يقال موىل وسلم عليه

 بةن  وحفةص  احلفظ سيء حممد هو ليلى أيب وابن: وقال( 1/481)وأشار له احلافظ   اإلصاب . ملكته
 فيه فلينظر وإال احلال فمعروف الشاذكوين يكن إن داود بن نوسليما احلديث واهي القاري هو سليمان

 . "احلديث أئم  من وغريهم وحيىي ،وأمحد ،شعب  ضعفه حفص" :البيهقي وقال

 (. 11/421)النبيل، انظر السري( 2)

 (. 18/441)بن عتيب ، انظر هتذيب الكمال( 1)

 (. 7/115)و(1/214)النخعي، انظر هتذيب الكمال( 4)

 (. 21/116)يد النخعي، انظر هتذيب الكمالابن يز( 5)

 بزيادة امليم " فهو حرم"من ط، وص، و  األصل ( 6)
 (. 18/298)السنن الكربى

 .   إسناده أبو نصر بن قتادة شيخ البيهقي مل أقف على ترمجته وباقي رجاله ثقات
                                                                                                                                       = 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعبد اهلل   العلةل  ، (1/118)، والطحاوي   شرح معاين اآلثار(1/174)وأخرجه النسائي   الكربى
عن األسةود   إبراهيمكلهم من طريق أيب عاصم عن أيب عوان  عن احلكم عن ( 1/425)ومعرف  الرجال
 . عن عمر به مبثله

عةن أيب  ( 1/174)فرواه عبُد الرمحن بن مهدي كما عند النسائي   الكربى: واألثر اختلف   إسناده
 . ا عوان  عن احلكم عن عمر رضي اهلل عنه به منقطع

عن محاد بن سلم  عن مطةر  ( 1/174)ورواه عبد الرمحن بن مهدي أيضا  كما عند النسائي   الكربى
 . عن احلكم عن عمر رضي اهلل عنه به منقطعا 

عن ابن أيب ليلى عن احلكم عن عمر رضةي اهلل  ( 4/276)ووراه علي بن هاشم كما عند ابن أيب شيب  
 . عنه به منقطعا 

 . النقطاع بني احلكم بن عتيب  وعمر رضي اهلل عنه فإنه مل يدركهوأسانيدها ضعيف  ل
 (.  01-08ص)حتف  التحصيل

 . عن ابن أيب ليلى عن رجل عن عمر رضي اهلل عنه( 9/101)ورواه الثوري كما عند عبد الرزاق 
 . وإسناده ضعيف جلهال  الواسط 

باب فيمن –كتاب العتق )أبو داود   وروي أيضا  من طرق عدة عن قتادة عن عمر رضي اهلل عنه أخرجه
 (. 1/174)، والنسائي   الكربى(9/101)، وعبد الرزاق(1958ح)-ملك ذار رحم حمرم

 . وإسناده ضعيف لالنقطاع بني عمر رضي اهلل عنه وقتادة
 . "ضعيف موقوف": وقال األلباين عن األثر

 (. 1958ح)، وضعيف أيب داود(255-254ص)جامع التحصيل
هد من حديث مسرة مرفوعا  رواه محاد بن سلم  عن قتادة عن احلسن عن مسرة، وفيةه كةالم   ولألثر شا

واحلديث انفرد به ": ، وقال البيهقي"حديث منكر": ، وقال ابن املديإ"ال يصّح": كثري قال عنه البخاري
  "...ف فيه من هو أحفظ منه وجب التوقف فيهلمحاد بن سلم  مث يشك فيه مث خيا

 .  ووافقه الذهيب، وصّححه األلباين ،اكموصّححه احل
وشاهد أخر عن ابن عمر رواه ضمرة عن ربيع  عن سفيان عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر به، وفيةه  

 . أيضا  كالم كثري
                                                                                                                                       = 
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أبو عبد اهلل حممد ثنا ، بو احلسن حممد بن حممود الفقيهأ، ابنا الرمحن السلمي أخربنا أبو عبد 517
أيب عوان  عن احلكةم عةن    عن (1)الضحاكثنا ، أبو موسى حممد بن املثىنثنا ، بن علي احلافظ

أو ذا حمةرم  من َمَلَك ذا َرِحم َمْحَرٍم فهو حّر ": عن األسود عن عمر رضي اهلل عنه قالإبراهيم 
   . (2)"شك الضحاك
عةن  إبةراهيم  ومسعت أبا الوليد يقول قرأت   كتاب أيب عوان  عن احلكم عن  :ىقال أبو موس

 . "ال يسترق ذو رحم": األسود عن عمر رضي اهلل عنه قال
حممد بن ، ابنا مبرو (3)أبو بكر حممد بن عبد اهلل اجلراحي، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -510

 ، (4)خلةةةةةف بةةةةةن عبةةةةةد العزيةةةةةز ثنةةةةةا ، علةةةةةي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 همهذا وو": ، قال البيهقي"حديث منكر": ، وقال النسائي"مل يتابع ضمرة عليه وهو خطأ": قال الترمذي
وقال مجع ": ، وقال احلافظ"هبته وعن الوالء بيع عن هني" اإلسناد هبذا واحملفوظ ،رةضم فيهفاحش وهم 

وإّنما روى الثوري هبذا اإلسناد حديث النهي عن بيع الوالء  ،من احلّفاظ دخل لضمرة حديث   حديث
 . "وابن القطان على ظاهر اإلسناد فصححوه ،وابن حزم ،وجرى احلاكم" وهبته

 . وصّححه األلباين افقه الذهيب،، وووصّححه احلاكم
، والتلخيص (14/486)، ومعرف  السنن واآلثار(2/211)وملزيد من التفصيل راجع املستدرك

 (.171-6/169)، وإرواء الغليل(5/160)، وفتح الباري(4/212)احلبري

 (. 26/159)هو ابن خملد انظر هتذيب الكمال( 1)

 (. 18/298)السنن الكربى( 2)
 . عبد الرمحن السلمي شيخ البيهقي وهو خمتلف فيه كما تقدم  إسناده أبو 

 . واألثر تقدم خترجيه

  هو أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن عبد الصمد بن اجلراح اجلراحي املروزي( 1)
وإمساعيل بةن إسةحاق القاضةي    ... بن املقدام العجلي وروى عن أيب األشعث أمحد ": قال اخلطيب

 . "أحاديث مستقيم 
 (. 5/440)تاريخ بغداد

 . مل أقف له على ترمج . ألن لقب أبيه شاذان هو خلف بن عبد العزيز أو بن شاذان( 4)
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يل عةن  َهعن سلم  بن ُك (3)الثوري وغيالن عن شعب  عن سفيان (2)عن جدي (1)أيبحدثإ 
ريةد أن يسةترق   وإنه ُي ،له جإ جاري عّمي زوَّإّن  :ابن مسعود فقال رجال أتىّن أ (4)دِرْوَتْسامُل

  . (5)"ليس ذاك له": فقال عبد اهلل ،ولدي
 . (6)وروي عن روح عن شعب  عن سفيان عن سلم 

                                                 

 . لقبه شاذان وهو أخو َعْبدان بن أيب َرّواد أبو الفضل األزدي املروزي عبد العزيز بن عثمان بن َجَبَل ( 1)
 (. خ،س.)"مقبول"ذكره ابن حبان   الثقات، وقال احلافظ 

 (. 1/471)، والتقريب(0/1195)الثقات

 . ن أيب رواد الَعَتكي موالهم املروزيعثمان بن بن جبل  ب( 2)
 (. خ،م،س(.)تو  على رأس املأتني. )ثق 

 (. 2/9)التقريب

مل يتني يل من هو منهم ابن جامع أو ابن جرير ومها ثقتان أو ابن عبد اهلل العامري وهةو لةني؛ ألن   ( 1)
 . نهم شعب  ومل يذكر واحد منهم   تالميذ سلم  بن كهيلكلهم روى ع

 . امُلْسَتورد بن األحنف الكو ( 4)
 (. 4م،.)ثق 

 (. 2/240)التقريب

 (. 18/298)السنن الكربى( 5)
من هو مةن الثالثة ،      إسناده خلف بن عبد العزيز مل أقف على ترمجته، وفيه أيضا  غيالن مل يتبني يل

 . وباقي رجاله ثقات. ولكنه توبع هنا بسفيان الثوري
، والطحاوي   شرح معاين (4/277)، وابن أيب شيب (9/104)واألثر صحيح فقد أخرجه عبد الرزاق 

 . بأسانيد صحيح  عن الثوري عن مسل  بن كهيل به مبثله( 1/118)اآلثار
 . وكيع عن مسعر عن سلم  بن كهيل به مبثلهعن ( 4/277)وأخرجه أيضا  ابن أيب شيب  

. فةذكره  "..وأصح شيء فيه حديث شعب  عن الثوري عن سلم  بن كهيل عن املستورد": قال البيهقي
 . "فهو عن عمر وابن مسعود رضي اهلل عنهما حسن": وقال

 (. 1/118)هذه الرواي  عند الطحاوي   شرح معاين اآلثار( 6)
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 ،حسن فهو عن عمر وابن مسعود رضي اهلل عنهما  ،(1)ورواه عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان
 . وقد ذهب إليه بعض أصحابنا

ابةن أيب  ثنا ، إمساعيل القاضيثنا ، ن بن حممد بن بشرعثما، ابنا أخربنا أبو احلسن الرفاء -519
املدين   عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إىل قوهلم من أهل ثنا ، (2)أويس

وى ِسما وأما  ،عتق الولد الولَد وإن ملك الوالُد ،عتق الوالد الوالَد إذا ملك الولُد" :كانوا يقولون
 . "ون فيهذلك من القراب  فيختلف

قال ابن أيب أويس عن الّناس  فاختلف فيه ،وقال عيسى بن ميناء عن ابن أيب الزناد": قال القاضي
عتةق ذلةك   أّمه  من أبيه أو صا ْقِشالّرجل  إذا ابتاع: ابن أيب الزناد عن أبيه عنهم وكانوا يقولون

وإن كان ورث منه ِشقصا  ومل يشتره عتق الشقص  ،فيعتق كله عليه ،م عليه ما بقيوِّوُق ،الشقص
 . (1)"م عليه الباقيقوَّومل ُي

أو عمل كذا فقبل العبد  ،أو خدمة سنة ،عليك مائة دينارأّن  على ده أنت حرٌّبعباب من قال ل
 . ق على ذلكالعت

  . (4)"لزمه ذلك وكان دينا عليه": قال الشافعي رضي اهلل عنه
                                                 

 .  يقمل أقف على هذه الطر( 1)

، فةإن  "صدوق أخطأ   أحاديث من حفظةه ": فيه أهل العلم، ولعل الصواب ما قاله احلافظتكّلم ( 2)
 (. 170ح)تقدم. اإلمام أمحد قال فيه ال بأس به، وهو إمام معتدل

 (. 18/298)السنن الكربى( 1)
صةدوق  : اله احلةافظ   إسناده إمساعيل بن أيب أويس، وقد مّر فيه كالم أهل العلم، ولعل الصواب ما ق

أخطأ   أحاديث من حفظه، فإن اإلمام أمحد قال فيه ال بأس به، وهو إمام معتدل، وفيةه أيضةا  عبةد    
الرمحن بن أيب زناد وهو متكلم   روايته عن أبيه وهذه منها، وإن كان الذهيب ذكر أّن بعةض العلمةاء   

 . وايته عن أبيه مثل ابن سعد وصاحل بن حممدأّن بعض أهل العلم تكّلموا   رإاّل  قبلوا روايته عن أبيه
 (. 157-6/155)، وهتذيب التهذيب(4/188)امليزان

 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

 (. 4/116)األم( 4)
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 أبةو ثنا قاال أخربنا أبو زكريا ابن أيب إسحاق املزكي وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي  -548
ابن وهب أخربين يعقوب بن ، ابنا حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم، ابنا حممد بن يعقوبالعّباس 

عبد اهلل بن عمةر أعتةق   أّن  عن موسى بن عقب  عن نافع (2)يسرةوحفص بن َم (1)عبد الرمحن
 . نيهى له بعض ِسَعفَر ،له عمله سننيأّن  غالما له مث اشترط عليه

 تركُت قد":   عمرة فقال له عبد اهلل وإّماا   حج مث قدم عليه إّم ن و  رواي  القاضي بعض َس
  . (4)"وليس عليك عمل ،ّروأنت ُح ،عليك اشترطُت (3)[الذي]

  . (5)كذا وجدته مث اشترط عليه وإمنا هو واشترط عليه
ثنا ، (6)بحيىي بن أيب طالثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -541

بعثإ ابن عمر رضي اهلل عنه   حاجة   ": نافع قال :قال (8)ابن عونثنا ، ( )مسعدة محاد بن 

                                                 

 (. 16/208)هو القارئ، انظر هتذيب الكمال( 1)

 . نزيل عسقالن حفص بن ميسرة أبو عمر الُعقيلي الصنعاين( 2)
 (. خ،م،مد،س،ق(.)هة101ت. )ثق  رمبا وهم

 (. 1/100)التقريب

 ". الذين"من ط، وص، ومصادر التخريج، و  األصل ( 1)

 (. 18/291)السنن الكربى( 4)
 . إسناده صحيح

 . مبثله، عن ابن جريج عن عقب  بن موسى به (9/160)و(0/101)وأخرجه عبد الرزاق 

 ". واشترط عليه"وهو   مصنف عبد الرزاق كما قاله ( 5)

 (. 124ح)تقدم. الصواب فيه أنه صدوق( 6)

 . محاد بن مسعدة أبو سعيد التميمي البصري( 7)
 (. ع(.)هة282ت. )ثق 

 (. 1/196)التقريب

 (. 7/204)عبد اهلل، انظر هتذيب الكمال( 0)
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قلت أين أذهب أو : قال وحنن من تعرف ،تقيم عندنا ْنَأ ّرفقال يل أنت ُح :فجئت منها قال: قال
  . (1)"إىل من أذهب
 ( 2)كتاب الوالء

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
  باب من أعتق مملوكا له

 ،وال يهبةه  ،والءه فريده رقيقا يرّد  فلم يكن له أن ،هثبت والؤه علي": قال الشافعي رضي اهلل عنه
  . (3)"وال يبيعه

حممد بن العّباس  أبوثنا قاال وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي  ،بد اهلل احلافظأخربنا أبو ع -542
 (5)إبةراهيم عن يعقوب بن  (4)الشافعي انبا حممد بن احلسن، ابنا الربيع بن سليمان، ابنا يعقوب

                                                 

 (. 18/291)السنن الكربى( 1)
 . إسناده حسن

 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

يكون   النسب والنصرة واملعتق، والوالء املةراد هنةا والء    -بالفتح–من َوِلَي عليه َوالي  والَوالي  ( 2)
 . العتق

 . مادة ويل( 15/487)، ولسان العرب(227-5/226)النهاي 

 (. 4/126)األم( 1)

، تقدم أنه متكلم فيه، بل أكثر أهل (24/156)هو الشيباين صاحب أيب حنيف ، انظر هتذيب الكمال( 4)
 (. 452ح)العلم على تضعيفه

 . صاحب أيب حنيف  أبو يوسف القاضي األنصاري الكو  إبراهيميعقوب بن ( 5)
، "صدوق ولكن من أصحاب أيب حنيف  ال ينبغي أن يروى عنه شيء": ، وقال أبو حامت"تركوه": قال البخاري

، وقال املزي أبو "صدوق كثري الغلط" :، وقال الفالس"ثق " :وقال النسائي، "يكتب حديثه": وقال مرة أخرى
 عةن  يروى نهأإاّل  منه حديثا أكثر يأالر أصحاب من وليس" :، وقال ابن عدي"أتبع القوم للحديث": يوسف

 فيةه  وجد إذا األثر أهل ويتبع ،صحابهأ خيالف ما كثريا وهو وغريه عمارة بن احلسن مثل الكثري الضعفاء
                                                                                                                                       = 
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مهة  ْحمهة كلُ ْحالوالء ُل: "صلى اهلل عليه وسلم قالالّنيب أّن  عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر
  . (1)"بوَهب ال يباع وال ُيَسالنَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكان شيخا " :، وقال ابن حبان"وبرواياته به بأس فال ثق  عن هو ويروى ثق  عنه روى وإذا ،مسندا خريا
 (. هة102ت. )"..متقنا

، (7/645)، والثقةات (7/144)، والكامةل (9/281)، واجلةرح والتعةديل  (0/197)التاريخ الكبري
 (. 6/188)واللسان

 (. 18/292)السنن الكربى( 1)
 : إسناده ضعيف؛ فيه علل

 . فيه حممد بن احلسن الشيباين متكلم فيه، بل أكثر أهل العلم على تضعيفه
 . وهو خمتلف فيه منهم من وثقه، ومنهم من ضعفه إبراهيم وفيه أيضا  شيخه أبو يوسف يعقوب بن

وفيه أيضا  رواي  أيب يوسف عن عبد اهلل بن دينار ومل أقف على ذكر له   تالميذ ابن دينار وال ابن دينار 
رواه الشافعي مةن حفظةه   :   شيوخه، بل أكد البيهقي أّن بينهما واسط  وهو عبيد اهلل بن عمر فقال

 . اهلل بني أيب يوسف وعبد اهلل بن دينار فنسي ذكر عبيد
ومع ذلك خالف أبو يوسف الثقات الذين رووا هذا احلديث عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمةر فةإهنم   

 .  والصحيح   هذا الّلفظ أنه مرسل". هنى عن بيع الوالء وهبته"يروونه بلفظ 
د اهلل بن دينار بغري هذا الّلفظ وهذا الّلفةظ  هذا خطأ ألن الثقات رووه عن عب: "قال أبو بكر النيسابوري

 ". إّنما هو رواي  احلسن املرسل 
واتفق مجيع من ذكرنا على هذا الّلفظ وخالفهم أبو يوسف القاضي فرواه عن عبد اهلل : "... وقال احلافظ

لةرزاق  واحملفوظ   هذا ما أخرجه عبد ا..".. الوالء حلم  كلحم  النسب"بن دينار عن ابن عمر بلفظ 
 .."...". الوالء حلم  كلحم  النسب"عن الثوري عن داود بن أيب هند عن سعيد بن املسّيب موقوفا  عليه 

هذا حةديث صةحيح   : "ومع هذا صّحح احلاكم احلديث هبذا الّلفظ من هذه الطريق فقال بعد إخراجه
 . اإلسناد ومل خيرجاه
 .   "وتعقبه الذهيب وشنع عليه": ، قال املناوي"بالدبوس قلت": وتعقبه الذهيب فقال

، وفيض (4/211)، والتلخيص احلبري(12/44)وفتح الباري ،، ومعرف  السنن واآلثار(4/179)املستدرك
 (. 1660ح)، وإرواء الغليل(6/177)القدير

                                                                                                                                       = 
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 كذا رواه حممد بن احلسن الفقيه عن يعقوب أيب يوسف القاضي عن عبد اهلل بن دينار 
 قةال : قالزاهر بن أمحد السرخسي ، ابنا (1)وقد أخربنا أبو حامد أمحد بن علي احلافظ -541

ألن الثقات مل يرووه هكذا وإمنا  ؛هذا خطأ" :هذا احلديث َبْيَقُع (2)ياد النيسابوريأبو بكر بن ز
  .(1)"رواه احلسن مرسال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عةن  ( 4/179)ومن طريقه احلةاكم ( 110ص)، و  املسند(4/125)واحلديث أخرجه الشافعي   األم
 . عن عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر به مبثله إبراهيمقوب بن حممد بن احلسن عن يع

عةن   إبةراهيم عن أيب يعلى قال قرئ على بشر بن الوليد عن يعقوب بن ( 11/125)وأخرجه ابن حبان
 . عبيد اهلل بن عمر عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر به مبثله

ا أيوب الوزان، ثنا غسان بن عبيد، ثنا شةعب   عن احلسني القطان، ثن( 6/0)وأخرجه ابن عدي   الكامل
 . عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر به مبثله

باب بيةع  –كتاب العتق )، رواه البخاري"هنى عن بيع الوالء وهبته"واحلديث أصله   الصحيحني بلفظ 
 (. 1586ح)-باب النهي عن بيع الوالء وهبته–كتاب العتق )، ومسلم(ح)-الوالء وهبته

 ."ابن األخ"بو حامد أمحد بن علي بن أمحد بن األخ احلاكم الرازي املعروف بة أ( 1)
تو  بعد الثالثني : "قال السجزي احلافظ". شيخ معروف مسع الكثري بنيسابور: "قال عبد الغافر الفارسي

 ". وأربعمائ 
 (. 95ص)قاملنتخب من السيا

عّفةان   بةن  عثمةان  بةن  أبان موىل الفقيه ميمون بن واصل بن زياد بن حممد بن اهلل عبدأبو بكر ( 2)
 . النيسابوري

 (. هة124ت. )وابن اجلوزي ،وثقه اخلطيب
 (. 12/101)، وتاريخ دمشق(207-6/206)، واملنتظم(18/128)بغداد تاريخ

 (. 18/292)السنن الكربى( 1)
 . على قول عبد الغافر شيخ معروف، وباقي رجاله ثقاتإاّل    إسناده أبو حامد الرازي مل أقف



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

  49 

حيىي ثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا قاال وأبو سعيد بن أيب عمرو  ،أخربنا أبو عبد اهلل -544
رسةول اهلل   قال: قال (2)سنهشام بن حسان عن احل، ابنا يزيد بن هارون، ابنا (1)بن أيب طالب

 . (1)"مة النسب ال يباع وال يوهبْحمة كُلْحالوالء ُل: "صلى اهلل عليه وسلم
 . ه أخر كلها ضعيف ُجْووقد روي من َأ: قال الشيخ

                                                 

  (. 124ح)تقدم. صدوق (1)

 (. 18/102)انظر هتذيب الكمال. هو البصري( 2)

 (. 18/292)السنن الكربى( 1)
أنه تقدم أّن   روايته عن احلسن وعطاء مقال ألّنه كان يرسةل  إاّل    إسناده هشام بن حسان وهو ثق 

عنهما وهذه روايته عن احلسن، ولكنه رواه عن ابن ِسريين أيضا  كما عند ابن أيب شيب  وروايتةه عنةه   
 . فإنه صدوقوباقي رجاله ثقات غري حيىي بن أيب طالب . صحيح  قوي  كما تقدم

ومجلة  القةول أّن   ": وقةال  ،"..قلت وإسناد هذا املرسل صحيح": ولكن قال األلباين عن هذا اإلسناد
 . "احلديث صحيح من طريق علي واحلسن

 (. 1660ح)إرواء الغليل
عن عباد بن العوام عن هشةام  ( 6/299)و(4/180)واحلديث صحيح مرسال  فقد أخرجه ابن أيب شيب  

 . ِسريين فذكراهعن احلسن وابن 
 . وهشام من أثبت الّناس   ابن ِسريين كما تقدم

 .  عن معمر قال أخربين من مسع احلسن فذكره( 9/5)وأخرجه عبد الرزاق 
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حيىي بن عبد الباقي ثنا ، (1)سليمان بن أمحد اللخمي، ابنا أخربنا علي بن أمحد بن عبدان -545
عن عبد اهلل بن دينار عةن   (5)عن سفيان (4)ضمرةثنا ، (3)أبو عمري بن النحاسثنا ، (2)يِنَذاأَل

ال ال يبهاع و الوالء ُلْحمهة كُلْحمهة النسهب    : "صلى اهلل عليه وسلم قالالّنيب  ابن عمر عن
  . (6)"يوهب

                                                 

 . هو الطرباين( 1)

تفتح األلف، والذال – اأَلَذين القاسم أبو اهلل عبد بن إبراهيم بن يزيد بن حيىي بن الباقي عبد بن حيىي( 2)
وهي من مشةاهري البلةدان بسةاحل الشةام عنةد      " أذن "املعجم ، و  آخرها النون، هذه الّنسب  إىل 

 . -..طرسوس
 (. هة292ت. )والذهيب ،وثقه اخلطيب
، (1/172)، وتكمل  اإلكمةال (1/111)ان، ومعجم البلد(1/72)، واألنساب(14/227)تاريخ بغداد

 (. 14/45)والسري

  .عيسى جده اسم ويقال الرملي -مبهملتني– اسالنّح بن إسحاق بن حممد بن عيسى عمري أبو( 1)
 (. ق،س،د)(.هة256ت) .فاضل ثق 

 (. 2/187)التقريب

 . أصله دمشقي أبو عبد اهلل الفلسطيإضمرة بن ربيع  ( 4)
مافيةه  ": ، وقال الذهيب"صاحل: "وثقه أمحد، وابن معني، والنسائي، وابن سعد، والعجلي، وقال أبو حامت

 (. 4بخ،(.)هة282ت". )صدوق يهم قليال : "، وقال احلافظ"مغمز
 (. 1/156)، والتقريب(1/452)، وامليزان(128-12/116)هتذيب الكمال

 (. 11/117)انظر هتذيب الكمال. هو الثوري( 5)

 (.  18291)السنن الكربى( 6)
هنى عن بيع "اإلسناد رجاله ثقات، ولكن اختلف فيه على ضمرة فروي عنه هبذا اللفظ، وروي عنه بلفظ 

ضمرة أخطأ   روايته هكذا مرفوعا ،  كما ذكره البيهقي، وذكر أبو زرع  وأبو حامت أّن" الوالء وهبته
 .   وأن الّناس يروونه عن نافع عن ابن عمر هبذا الفظ موقوفا  عليه وأن ذلك هو الصحيح

واحلديث مل أقف عليه هبذه الطريق عند الطرباين   معامج  الثالث  بل إّن احلافظ   التلخيص نسب القول 
 . ين خّرجهللبيهقي عن الطرباين، ومل يذكر أّن الطربا
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 . "رةْمَضإاّل  مل يرو هذا احلديث عن سفيان": قال سليمان
هنى عن "بن حممد بن يوسف الفريايب عن ضمرة كما رواه اجلماع  إبراهيم قد رواه : قال الشيخ

   .(2)واهلل أعلم ،اخلطأ وقع من غريه نَّفكأ ،(1)"هبتهعن بيع الوالء و
يعقوب بن محيد ثنا ، (3)أبو بكر حممد بن نعيمثنا ، وليدال، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -546

 صةلى اهلل  الّنيب أّن  عن نافع عن ابن عمر (6)عن عبيد اهلل (5)حيىي بن سليم، ابنا (4)بن كاسب
  . (7)"الوالء ُلْحمة كُلْحمة النسب ال يباع وال يوهب: "عليه وسلم قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  4/211)، والتلخيص احلبري(1/179)العلل ومعرف  الرجال

 . مل أقف على هذه الطريق( 1)

 (. 14/489)معرف  السنن واآلثار( 2)

 . أبو بكر حممد بن نعيم بن عبد اهلل النيسابوري املديإ( 1)
 (. هة298ت) 

 (. 21/292)، وتاريخ اإلسالم (4/257)األنساب

 .  يعقوب بن محيد بن كاسب املدين، نزيل مك ، وقد ينسب جلّده( 4)
و  أخةرى  " ثقة  : "، وقال ابن معني   رواية  "خريا هو   األصل صدوقإاّل  مل نر: "قال البخاري

: ، وقال ابن عدي"ضعيف: "، وسئل أبو زرع  عنه فحرك رأسه، وقال أبو حامت"ليس بشيء: "والنسائي
كان من علماء احلديث لكّنةه لةه   : "،وقال الذهيب"ال بأس به و بروايته هو كثري احلديث كثري الغرائب"

وله مةا   ،نه فيه لنيالظاهر أ: "، وقال أيضا "..و حديثه   صحيح البخاري   موضعني ،مناكري و غرائب
  .(عخ،ق(.)هة241ت". )صدوق رمبا وهم: "، وقال احلافظ"ينكر

 (. 2/104)، والتقريب(7/276)، وامليزان(281)، ومن تكّلم فيه(9/286)اجلرح والتعديل

  (. 278ح)فيه كالم ولعل الصواب فيه أنه صدوق، تقدم  هو الطائفي املكي احلذاء ( 5)

 (. 11/164)انظر هتذيب الكمال. صغرهو ابن عمر العمري امل( 6)

 (. 18/291)السنن الكربى( 7)
 .   إسناده يعقوب بن محيد الكاسب وهو خمتلف فيه؛ وباقي رجاله ثقات غري حيىي بن سليم فإنه صدوق
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رووه عن عبيد إّنما  اظفَّفإن احُل ،هذا وهم من حيىي بن سليم أو من دونه   اإلسناد واملنت مجيعا 
صلى اهلل عليه وسلم أنه هنى عن بيهع  الّنيب  عناهلل بن عمر عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر 

 . هبتهعن الوالء و
بن سليم على الةوهم   إسةناده دون    ارب عن حيىيوقد رواه حممد بن عبد امللك بن أيب الشَو

   . (1)متنه
هو إّنما  حيىي بن سليم أخطأ   حديثه: سألت عنه البخاري فقال": قال أبو عيسى فيما بلغإ عنه

وعبد اهلل بن دينار تفةرد هبةذا احلةديث يعةإ بةاللفظ       ،عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر
  .(2)"املشهور

الّنيب  ىي بن سليم عن إمساعيل بن أمي  عن نافع عن ابن عمر عنورواه أبو حسان الزيادي عن حي
  ". مة كالنسبْحالوالء ُل: "صلى اهلل عليه وسلم أنه قال

 أبو طاهر حممد بن الفضل بن حممةد بةن إسةحاق    ، ابنا (3)أخربناه اإلمام أبو عثمان -547
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنه سيء احلفظ، ومع ذلك خالف رواي  الثقات فةإهنم  إاّل  ولكن علته أّن حيىي بن سليم وإن كان صدوقا 
بيد اهلل بن عمر عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر، وهلذا خّطأ الترمذي والبيهقي هذه الطريق رووه عن ع

وأن حيىي أو من دونه أخطأ فيه، واختلف عليه فيه اختالفا  شديدا    متنه وإسناده، فتارة عنه عن عبيد اهلل 
ابن عمر وثالث مبا يوافةق  بن عمر عن نافع عن ابن عمر وأخرى عنه عن إمساعيل بن أمي  عن نافع عن 

 . رواي  اجلماع    متنه دون إسناده
 . مل أقف عليه هبذا الّلفظ وهبذه الطريق   غري السنن الكربى للبيهقي

، والترمةذي    (2740ح)-هبة   وعن الوالء بيع عن النهيباب –كتاب العتق )أخرجه ابن ماجه( 1)
 (. 102-101ص)العلل

، ولكن النقل منه عن (102ص)بن سليم   روايته هذه ففي علل الترمذي ختطئ  الترمذي ليحىيأّما ( 2)
 . البخاري مل أقف عليه

 الصةابوين  عةامر  بةن  عابد بن إبراهيم بن إمساعيل بن أمحد بن الرمحن عبد بن إمساعيل عثمان أبو( 1)
 . النيسابوري
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  . (4)رهفذك (1)حيىي بن سليمثنا ، (2)الزياديثنا ، جديثنا ، (1)بن خزمي 
 . واهلل أعلم ،ء احلفظ كثري اخلطأوهذا اختالف ثالث على حيىي بن سليم وكان سّي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ أبو عثمان " :  السياق الصريفيإوقال  ،"ا إمام املسلمني حقا وشيخ اإلسالم صدق: "قال البيهقي
اإلمةام  ": ، وقال الةذهيب .."إمساعيل الصابوين شيخ اإلسالم املفسر احملدث الواعظ أوحد وقته   طريقه

 ". حملدث شيخ اإلسالمالعاّلم  القدوة املفسر ا
 (. 9/4)، وتاريخ دمشق(10/48)، والسري(12/76)، والبداي  والنهاي (111ص)املنتخب من السياق

 . أبو طاهر حممد بن الفضل بن حممد بن إسحاق بن خزمي  بن املغرية السلمي النيسابوري( 1)
 مائتني له وأخرجت جده كتب بيت ودخلت ،وستني مثان سن  التحديث جملس له عقدت: "قال احلاكم

 ،هلةا  صةيان   عندي األصول دع: وقلت أجزاء عشرة له وانتقيت الصحيح  مساعاته من جزءا ومخسني
 أربع سن    عقله بزوال وتغري ضمرإّنه  مث ،غريه كتب إىل يده ومّد وذهبت ،الّناس على قهاوفّر فأخذها
، وتغةري  ..الشيخ اجلليل احملدث": ، وقال الذهيب.."يعقل ال فوجدته للرواي  ذلك بعد قصدته مث ،ومثانني

، ونقل ابن الصالح عن الربذعي أنه اختلط   آخر عمره، ورجح الةذهيب أّنةه مل   "قبل موته بزوال عقله
كالم احلاكم  ّنإا كونه مل حيّدث   االختالط فّمأو: "وقال احلافظيسمع منه أحدا  أيام تغريه وعدم عقله، 

 (. هة107ت". )ه حّدث   أيام اختالطهيدّل على أّن
، والكواكةةب (5/141)، واللسةةان(6/299)، وامليةةزان(16/498)، السةةري(67ص)املخةةتلطني

 (. 412-418ص)النريات

 . الزيادي حسان أبو يزيد بن الرمحن عبد بن حسان بن محاد بن عثمان بن احلسن( 2)
اإلمام العاّلم  : "، وقال الذهيب"واألمان  والثق  املعرف  أهل ومن األفاضل العلماء أحد كان: "قال اخلطيب

 (. هة242ت..". )احلافظ مؤرخ العصر
 (. 11/112)، وتاريخ دمشق(11/496)والسري، (7/156)تاريخ بغداد

   (.278ح)احلذاء، فيه كالم ولعل الصواب فيه أنه صدوق، تقدم  هو الطائفي املكي ( 1)

 (. 18/291)السنن الكربى( 4)
أنه سيء احلفظ، واختلف فيه عليه اختالفا  شديدا  إاّل  إسناده ظاهره احلسن، ولكن حيىي وإن كان صدوقا 

 . جعل بعض أهل العلم يوهن رواياته فيه كما تقدم، مما
 . من طريقه عن الزيادي عن حيىي بن سليم به مبثله( 2/02)وأخرجه الطرباين   األوسط
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لف عليه واخُت ،هم فيهماوقد روي   ذلك عن عبد اهلل بن نافع بإسنادين َو: قال الشيخ رمحه اهلل
 . (1)فيهما

 سولي ،(2)وعاعن أيب هريرة مرفبن املسّيب  وروي عن حيىي بن أيب أنيس  عن الزهري عن سعيد
روى هذا اللفظ مرسال كما قدمنا وإمنا ُي ،(1)ةرََّموحيىي بن أيب أنيس  ضعيف ِب ،للزهري فيه أصل

 . ذكره
 . صلى اهلل عليه وسلمالّنيب  روى عن من دونوُي

، ابنا (4)حيىي بن أيب طالبثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -540
عمر بةن اخلطةاب   إّن " :عن قتادة قال (5)أبو العالء أيوب بن أيب مسكني، ابنا ن هارونيزيد ب

  .(6)"الوالء كالنسب ال يباع وال يوهبإّن  :رضي اهلل عنه قال

                                                 

 (. 4/165)أخرجه ابن عدي   الكامل( 1)

 (.  7/179)أخرجه ابن عدي   الكامل( 2)

 . أبو زيد اجلزري -بنون ومهمل  مصغر– حيىي بن أيب ُأَنْيَس ( 1)
 (ت) ".ضعيف: "، وقال احلافظ"تالف: "قال الذهيب
 (. 158-2/149)، والتقريب(2/161)الكاشف

  (. 124ح)تقدم. صدوق (4)

 . أبو العالء أيوب بن أيب مسكني التميمي القّصاب الواسطي( 5)
 (. د،ت،س(.)هة148ت. )"له أوهام": ، وزاد ابن حجر"صدوق": قال احلافظان الذهيب وابن حجر

 (. 1/188)، والتقريب(1/97)املغإ

 (. 18/294)السنن الكربى( 6)
 . إسناده ضعيف؛ لالنقطاع فإن قتادة مل يدرك عمر رضي اهلل عنه

 (. 255-254ص)جامع التحصيل
عن حممد بن يزيد عن أيوب بن أيب العالء عن قتةادة عةن عمةر    ( 6/299)أيب شيب واألثر أخرجه ابن 

 . فذكره
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نةه قةال   عمر بن اخلطاب رضةي اهلل ع أّن  بن املسّيب ورواه محاد عن داود وقتادة عن سعيد
  .(1)فذكره
، ابنةا  الشةافعي ، ابنا الربيع، ابنا أبو العباسثنا ، أمحد بن احلسن القاضي بكرأخربنا أبو -549

ه حيةث  ف أقّرْلالوالء مبنزل  احِل": رضي اهلل عنه قالعلّيا  أّن  سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد
 . (2)"جعله اهلل

، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا قاال أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو  -558
وشريك عن عمران بن مسلم  ،سفيان الثوري، ابنا يزيد بن هارون، ابنا (1)حيىي بن أيب طالبثنا 

  .(5)"ب  من النسبْعء ُشالوال": رضي اهلل عنه يقولعلّيا   قل مسعتْععن عبد اهلل بن َم (4)بن رياح

                                                 

 . مل أقف على هذه الطريق( 1)

 (. 18/294)السنن الكربى( 2)
 . أّن فيه عنعن  ابن أيب جنيح وهو مدلسإاّل  إسناده رجاله ثقات،

، وابن أيب (116ص)بن منصور ، وسعيد(9/1)، وعبد الرزاق(284ص)واألثر أخرجه الشافعي   املسند
 .  كلهم من طريق سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد به مبثله( 4/180)شيب 

  (. 124ح)تقدم. صدوق (1)

 . الثقفي الكو  وقد ينسب إىل جده -بكسر الراء بعدها حتتاني –عمران بن مسلم بن ِرَياح ( 4)
، وذكره ابن حبان   الثقات، وقةال  "ثق ": ذكر أبو حامت عن إسحاق بن منصور عن ابن معني أنه قال

 (. بخ.)"مقبول": احلافظ
 (. 2/98)، والتقريب(5/221)، والثقات(6/184)اجلرح والتعديل

 (. 18/294)السنن الكربى( 5)
 . إسناده حسن

فمةن  "ن  عن مسعر عن عبد اهلل بن معقل عن علي به مبثله وزاد ، عن ابن عيي(9/4)وأخرجه عبد الرزاق
 ". أحرز الوالء أحرز املرياث

من عن وكيع عن مسعر وسفيان عن عمران بن مسلم بن رياح عن عبد ( 6/294)وأخرجه ابن أيب شيب 
 ". الوالء شعب  من الرق فمن أحرز املرياث أحرز الوالء"اهلل بن معقل عن علي قال 
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قل ْعَم عن عبد اهلل بن (2)عن عمران بن مسلم (1)يزيد عن عبد امللك بن احلسنيثنا قال و -551
 ( 1)؟"نسبهالّرجل  أيبيع: فقال ؟ُسئل علي رضي اهلل عنه عن بيع الوالء": قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ابن أيب شيب  خيالف لفظ رواي  عبد الرزاق ففي األول الوالء شعب  من الرق، و  الثاين الوالء ولفظ رواي
 . شعب  من النسب

يزيد َحَمةل رواية     وكأّن ،بعدما أورد هذه الرواي  كذا وجدته   هذه الرواي  وهو خطأ": قال البيهقي
الوالء شعب  "ن دونه وإّنما لفظ احلديث الثوري على رواي  شريك وشريك وهم فيه، أو وهم فيه يزيد فم

هذا هو الصحيح وكذلك رواه مسعر عن عمران وإّنما معنةاه  ". من الرق من أحرز الوالء أحرز املرياث
 . "من كان له الوالء كان له املرياث بالوالء

ابن ذّر أبةو مالةك   : ابن أيب احلسني ويقال له: عبادة بن احلسني وقيل: وقيل عبد امللك بن احلسني( 1)
 . النخعي
 (. ق.)متروك

 (. 2/451)التقريب

 (. 14/247)هو ابن رياح الثقفي، انظر هتذيب الكمال( 2)

 (. 18/294)السنن الكربى( 1)
 . إسناده ضعيف جدا ؛ فيه عبد امللك بن احلسني وهو متروك

 .   غري السنن الكربى للبيهقيواألثر مل أقف عليه 
، وابن (117ص)، وسعيد بن منصور(9/4)وقد روي هذا األثر أيضا عن ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق

 .  عن عبد اهلل بن مسعود مبثله إبراهيمكلهم من طريق مغرية عن ( 4/180)أيب شيب 
عن وروايته : قال أمحد براهيمإوإسناده ضعيف؛ فيه مغرية بن مقسم وهو مشهور بالتدليس وال سيما عن 

وهذا روايته عنه وقد عنعن؛ وهو   ..ألن عامته رواها عنه بواسط  محاد بن أيب سليمان إبراهيم ضعيف ؛
 . املرتب  الثالث  عند احلافظ

، وتعريةةف أهةةل (204ص)، وجةةامع التحصةةيل(111ص)، وحتفةة  التحصةةيل(6/496)امليةةزان
 (.46ص)التقديس
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 ال": قةال عّباس  عن ابن (2)عن عطاء (1)عبد امللك بن أيب سليمان، ابنا ابنا يزيدقال و -552
 . (1)"وهب، الوالء ملن أعتقيباع الوالء وال ُي

ال ": ابن مسعود رضي اهلل عنه قالأّن  (4)محاد بن زيد عن أيب هاشم، ابنا قال وانبا يزيد -551
 . (5)"الوالء يباع 

                                                 

 (. 76ح)، تقدم(28/74)هتذيب الكمالهو العرزمي، انظر ( 1)

 (. 10/121)انظر هتذيب الكمال. هو ابن أيب رباح( 2)

 (. 18/294)السنن الكربى( 1)
 . إسناده حسن

كلهم من طريق عبد امللك بن ( 2/498)، والدارمي(4/180)، وابن أيب شيب (9/4)وأخرجه عبد الرزاق
 . أيب سليمان عن عطاء عن ابن عّباس مبثله

 (. 7/242)الروماين، انظر هتذيب الكمال هو( 4)

 (. 18/294)السنن الكربى( 5)
إسناده ضعيف؛ لالنقطاع، فإن أبا هاشم الرماين مل يدرك ابن مسعود فهو   الطبق  السادس  وهم الذين 

 . مل يثبت ألحد منهم لقاء أحد من الصحاب  كما ذكره احلافظ   مقدم  التقريب
 . الّلفظ   غري السنن الكربى للبيهقيواألثر مل أقف عليه هبذا 

 إبةراهيم كالمها عن مغرية عن ( 4/180)، وابن أيب شيبه(9/1)ولكن قريب منه ما أخرجه عبد الرزاق
وعند ابن أيب شيب  أيبيع الّرجةل   ؟"أيبيع أحدكم نسبه": قال سئل عبد اهلل بن مسعود عن بيع الوالء فقال

 نسبه؟ 
أشد وهو هنا عنعن عنه، وأيضةا  هةو    إبراهيمسم مدلس وتدليسه عن ولكنه ضعيف، فإن مغرية بن مق

 . مل يدرك ابن مسعود إبراهيممنقطع فإن 
، (46ص )، وتعريةةف أهةةل التقةةديس(19ص)، وحتفةة  التحصةةيل(141ص)جةةامع التحصةةيل

 (.   1/20)والتقريب
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جعفر بن حممد بن ثنا ، (2)أمحد بن سلمانثنا ، (1)أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد املقري -554
اهلل  حسن بن صاحل عن ابن أيب جنيح عن جماهد عن علي رضةي  ثنا ، (4)أبو نعيمثنا ، (1)شاكر

 . (5)"بتهعن بيع الوالء وعن ه هني": قال عنه
 . رضي اهلل تعاىل عنه هنى عن ذلكعلّيا  أّن  فظاهره ،صّح ها باأللف وعليهَن:   كتايب

                                                 

 . بو احلسن علي بن أمحد بن عمر بن حفص بن احلمامي البغداديأ( 1)
، وقال .."وتفرد بأسانيد القراءات وعلوها   وقته ،كان صادقا دينا فاضال حسن االعتقاد: "قال اخلطيب

 (. هة417ت.." )اإلمام احملدث مقرئ العراق: "الذهيب
 (. 17/482)، والسري(11/129)تاريخ بغداد

 (. 264ح)، تقدم(5/184)هو النجاد، انظر هتذيب الكمال( 2)

 . جعفر بن حممد بن شاكر أبو حممد الصائغ البغدادي( 1)
 (. متييز(. )هة265ت. )ثق  عارف باحلديث

 (. 1/116)التقريب

 (. 21/281)انظر هتذيب الكمال. هو الفضل بن دكني( 4)

 (. 18/294)السنن الكربى( 5)
إسناده ضعيف؛ لالنقطاع، بني جماهد وعلي فإنه مل يسمع منه كما نص على ذلك ابن معني وأبو زرعة   

 .  والعالئي، وفيه عنعن  ابن أيب جنيح وهو مدلس
 (. 295-294ص)، وحتف  التحصيل(271ص)جامع التحصيل

ب  وسعيد بن منصةور  فقد ورد فيه عند عبد الرزاق وابن أيب شي( 549ح)واألثر صحيح تقدم خترجيه  
 ..". الوالء مبنزل  احللف ال يباع وال يوهب أقره"
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 . عاقدةباب ما يستدل به على نسخ آية امُل

الّرجل  كان( 1)چنصاببمم والذين عاقدت أميانكم فآتوهم چ": قالعّباس  روينا عن عكرم  عن ابن

ىئ  چ: فقةال  ذلك األنفةالُ  سَخفَن ،فريث أحدمها اآلخر ،ليس بينهما نسبالّرجل  حيالف

   . (1)(2)"چ ىئ   ىئ  ی  ی
، ابنا (4)حيىي بن أيب طالبثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -555

 جاء رجل إىل: قال (6)عن معاوي  بن إسحاق (5)حممد بن طلح  بن مصرف، ابنا يزيد بن هارون
فهأوص   تَّهو موال  فإذا ُمه : "أسلم على يدي قالفالنا   إّن :صلى اهلل عليه وسلم فقالالّنيب 
  . (7)"له

                                                 

 (. 2/71)باأللف قراءة سبعي  متواترة، انظر زاد املسري" عاقدت"، و(11)سورة الّنساء اآلي ( 1)

 (. 6)، وسورة األحزاب اآلي (75)سورة األنفال اآلي ( 2)

، والطربي   (2921ح)-الرحم مبرياث لعقدا مرياث نسخباب –كتاب الفرائص )أخرجه أبو داود( 1)
 ، (4/104)، واحلاكم   املستدرك(4/52)تفسريه

 (.124ح)تقدم. صدوق (4)

 . تقدم أنه صدوق وأّنه أنكر مساعه من أبيه لصغره( 5)

 . معاوي  بن إسحاق بن طلح  بن عبيد اهلل أبو األزهر التيمي( 6)
، "واه شةيخ " :زرعة   أبو وقال "به بأس ال" :حامت أبو وقال أمحد والنسائي وابن سعد والعجلي، ثق و

 (. خ،قد،س،ق".)صدوق رمبا وهم: "وذكره ابن حبان   الثقات، وقال احلافظ
، (7/467)، والثقات(2/201)، ومعرف  الثقات(0/101)، واجلرح والتعديل(6/119)الطبقات الكربى

 (. 2/264)والتقريب

 (. 18/296)السنن الكربى( 7)
، معضةل اإلسناد رجاله ثقات غري حيىي بن أيب طالب وحممد بن طلح  بن مطرف فإهنما صدوقان؛ ولكنه 

فإن معاوي  بن إسحاق من التابعني مل يدرك زمن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم، فإنه   الطبق  السادس  عند 
 . هلم لقاء أحد من الصحاب  احلافظ ومل يثبت
                                                                                                                                       = 



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

  61 

وحيسن  ،ي لهوِص  نسخ آي  املعاقدة   املرياث ولكن ُياس عّب وفيه تأكيد لقول ابن ،هذا مرسل
 . واهلل أعلم ،إليه

 . باب ما جاء يف علة حديث ُروي فيه عن متيم الداري مرفوعا
ثنةا  ، (1)الفضل بن احلبةاب ، ابنا أبو أمحد بن عدي احلافظ، ابنا د املاليإْعأخربنا أبو َس -556
رسول اهلل أّن  عن أيب أمام  (4)عن القاسم (1)بن الزبريعن جعفر  (2)عيسى بن يونسثنا ، مسدد

    . (7)"(6)[والؤه]فله  ( )[رجل] من أسلم على يدي: "وسلم قال صلى اهلل عليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/20)التقريب
 .  واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

واسةم   اجلمحي البصري األعمةى أبو خليف   بن حممد بن صخر بن عبد الرمحنالفضل بن احلباب ( 1)
 . احلباب عمرو واحلباب لقب له

وعاش مئ  عةام سةوى    ،كان ثق  صادقا مأمونا أديبا فصيحا مفوها رحل إليه من اآلفاق": قال الذهيب
 (. هة185ت. )، وذكره ابن حبان   الثقات"أشهر

 (. 14/7)، والسري(9/0)الثقات

 (. 27441()21/67)انظر هتذيب الكمال. هو ابن أيب إسحاق( 2)

  .البصرة نزيل الدمشقي الباهلي أو احلنفي الزبري بن جعفر( 1)
 (. ق(.)تو  بعد األربعني ومائ . )نفسه   صاحلا وكان ،احلديث متروك

 (. 115-1/114)التقريب

 . القاسم بن عبد الرمحن أبو عبد الرمحن الدمشقي الشامي( 4)
 (. 4بخ،(.)هة112ت. )"يرسل كثريا ": ، وزاد ابن حجر"صدوق": قال احلافظان الذهيب وابن حجر

 (. 2/125)، والتقريب(2/129)الكاشف

 . من ط، وص، ومصادر التخريج، وهو ساقط من األصل( 5)

 . باأللف والالم" الوالؤه"صل من ط، وص، ومصادر التخريج، و  األ( 6)

 (. 18/290)السنن الكربى( 7)
 . إسناده ضعيف جدا ؛ فيه جعفر بن الزبري الدمشقي وهو متروك

                                                                                                                                       = 
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القاسةم   جعفر بن الزبري الشامي عةن  : محاد يقول قال البخاري(1)[بن]مسعت " :قال أبو أمحد
  . (2)"احلديث تركوه متروك

ومعاوي  بن حيىي أيضا ضةعيف ال   ،ورواه أيضا معاوي  بن حيىي الصد  عن القاسم: قال الشيخ
   . (1)حيتج به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ، من طريقه عن عيسى بن يونس عن جعفر بن الزبري به مبثله(1/115)وأخرجه ابن عدي   الكامل
( 59/204)ن عساكر   تاريخ دمشةق ، واب(4/101)، والدارقطإ(0/109)وأخرجه الطرباين   الكبري

 . كلةةهم مةةن طريةةق معاويةة  بةةن حيةةىي الصةةد  عةةن الفاسةةم الشةةامي بةةه مبثلةةه   
 . معاوي  بن حيي الصد  وهو ضعيفضعيف؛ فيه وإسناده أيضا  
 . "رواه الطرباين وفيه معاوي  بن حيىي الصد  وهو ضعيف": ، وقال اهليثمي"الصد  ضعيف": قال الدارقطإ

 (. 2/267)، والتقريب(5/114)ائدجممع الزو
 وهذا احلديث له شاهد من حديث متيم الداري الذي أشار له املصنف وأخرجه أصحاب الكتب األربعة  

أهنا طريق فيها كالم كثري، واختلف   صّح  هذا اخلرب كما نص إاّل  النسائي فإنه خرجه   الكربى،إاّل 
منقطع بني عبد اهلل بن موهب الشامي وبني متيم الةداري  عليه البخاري، فذهب أكثر أهل العلم إىل أنه 

والبيهقي، وأعله ابن  ،الدارقطإو ،ويعقوب بن سفيان ،والترمذي ،على ذلك الشافعي ه مل يدركه نّصفإّن
ضةعف أمحةد هةذا    ": وابن القطان، وقال اخلطةايب  ،والبخاري ،راب، وضعفه الشافعيطاملنذر باالض

 .  صّحح احلديث أبو زرع  الدمشقي، واحلاكم، والشيخ األلباين، و  مقابل هذا "...احلديث
، (157-4/155)، ونصةب الراية   (2/210)، واملسةتدرك (4/101)سنن الدارقطإ: لالستزادة انظر

 . ،و صحيح أيب داود وصحيح ابن ماجه(12/46)، وفتح الباري(196-2/195)والدراي 

 . من ط، وص، وهو ساقط من األصل( 1)

 (. 2/114)، والكامل(2/192)الكبري التاريخ( 2)

، وابةةن عسةةاكر   تةةاريخ (4/101)، والةةدارقطإ(0/109)أخرجةةه الطةةرباين   الكةةبري( 1)
 (. 59/204)دمشق
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هشةام بةن   ثنا ، احلسن بن سفيان، ابنا أبو أمحد بن عدي، ابنا د املاليإْعأخربناه أبو َس -557
الشةامي   عن القاسم أيب عبةد الةرمحن    (2)معاوي  بن حيىيثنا ، عيسى بن يونسثنا ، (1)عمار

  . (1)فذكره
وهةو شةاهد    ،حديث متيم الداري الذي أشار إليه املصنف رواه أصحاب السنن األربع : قلت

 . (4)حلديث أيب أمام 
 . الءباب من وجد منبوذا فالتقطه مل يثبت له عليه َو

 ، يزيةد ، ابنةا  (5)أيب طالةب  حيىي بةن ثنا ، أبو العباسثنا ، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -550
 
 

                                                 

 . ، اخلطيبالسلمي الدمشقي -بنون مصّغرا –هشام بن عمَّار بن ُنصري ( 1)
صدوق مقرئ كرب فصار يتلقَّن، فحديثه القةدمي  : "، وقال احلافظ"ق مكثر وله مناكريصدو: "قال الذهيب

 (. 4خ،.)على الصحيح( هة245ت". )أصح، وقد مسع من معروف اخليَّاط لكن معروف ليس بثق 
 (. 424ص)، والكواكب النريات(2/125)، والتقريب(126ص)، وكتاب املختلطني(7/06)امليزان

 . ، سكن الريبو َرْوح الصد  الدمشقيمعاوي  بن حيىي أ( 2)
 (. ت،ق. )ضعيف، حّدث بالشام أحسن مما حّدث بالرّي

 (. 2/267)التقريب

 (. 18/290)السنن الكربى( 1)
 . معاوي  بن حيىي الصد  وهو ضعيفضعيف؛ فيه إسناده 

، (2910ح)-الرجةل  يةدي  علةى  يسةلم الّرجةل    باب –ض كتاب الفرائ)أخرجه أبو داود( 4)
 على يسلم الذي مرياث   جاء ماباب – وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن الفرائض كتاب)والترمذي

-باب الّرجةل يسةلم علةى يةدي الرجةل     –كتاب الفرائض )، وابن ماجه(2112ح)-الرجل يدي
 (. 2752ح)

 (. 4/09)إّنما ذكره   السنن الكربىوأما النسائي فلم أقف له ذكر   الصغرى و

 (.124ح)تقدم. صدوق( 5)
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 وليس لصاحبه منةه   ،(2)هُتيَرِراللقيط للمسلمني مرياثه وعليهم َج": عن احلسن قال (1)هشامابنا 
 . (1)"األجرإاّل  شيء

 . باب من قال له عليه والء
 يد بن األعرايب أبو سع، ابنا أخربنا عبد اهلل بن يوسف -559

سعدان بةن  ثنا قاال إمساعيل بن حممد الصفار ، ابنا ا أبو احلسني بن بشران العدل ببغدادنبوا ح 
وجدت " :يقولبن املسّيب  حيدث سعيد (5)يل ِمن أبا َجْيَنعن الزهري مسع ُس (4)سفيانثنا ، نصر

فةدعاين   عنه فأرسةل إيلَّ لعمر رضي اهلل  (6)يفيِرمنبوذا على عهد عمر رضي اهلل عنه فذكره َع

                                                 

 (.  12/261)و(6/182)هو هشام بن حسان، انظر هتذيب الكمال( 1)

 . اجِلَناي  والذَّنب: اجلريرة ( 2)
 (. 4/129)، ولسان العرب(1/250)النهاي 

 (. 18/290)السنن الكربى( 1)
ىي بن أيب طالب فإنه صدوق، ولكن هذه رواي  هشام بن حسان عن احلسةن  اإلسناد رجاله ثقات غري حي

وقد تقدم أنه ثق  من أثبت الّناس   ابن ِسريين و  روايته عن احلسن وعطاء مقال ألّنةه كةان يرسةل    
 . عنهما
 (2/121)، والتقريب(14-11/12)، وهتذيب التهذيب(79-7/77)امليزان: انظر

 .  عن عبد األعلى عن هشام عن احلسن مبثله (6/295)وأخرجه ابن أيب شيب 

 (. 26/420)هو ابن عيين  كما سيأيت   التخريج وانظر هتذيب الكمال( 4)

 . السلمي ويقال اسم أبيه فرقد -بفتح اجليم–أبو َجِميل   -بالتصغري- ُسَنْين( 5)
 (.  خ،كد،كن.)صحايب صغري رضي اهلل عنه

 (. 7/60)و(1/191)، واإلصاب (2/609)االستيعاب
 . العريف والعارف مبعىًن مثل عليم وعامل( 6)

 (. 5/211)، وانظر النهاي  (9/216)لسان العرب
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أمري املؤمنني إنه  يا: قال العريف (1)سا ُؤْبَأ ُرْيَوى الُغَسهل َع: فلما رآين مقبال قال ،والعريف عنده
 :أن يأجرين اهلل فيها قال ّيع   فأحببُتَضنفسا ُم وجدُت: قال ؟هذا ليس مبتهم قال على ما أخذَت

  . (2)"ووالؤه لك وعلينا رضاعه رٌّهو ُح
يل  مث سةاق  أجاب عنه الشافعي بأنه ليس مما يثبت مثله هو عن رجل ليس باملعروف يعإ أبا َجِم

صلى اهلل عليةه  الّنيب  وأن احلديث عن ،هو ملن أعتقإّنما  ن  جاءت بأن الوالءالسُّّن أ كالمه إىل
صلى اهلل عليه وسلم الّنيب  وليس   أحٍد ولو كانوا عددا  مع ،ب عن بعض أصحابهُزْعد َيوسلم ق

  . (3)حج 

                                                 

غار فيه ناس قوله عسى الغوير أبؤسا األبؤس مجع البأس وأصل األبؤس هذا أنه كان :  قال األصمعي( 1)
فاهنار عليهم أو قال فأتاهم فيه عدو فقتلوهم  فصار مثال لكل شيء خياف أن يأيت منه شر مث صغر الغةار  

 . ، أو هو مثل يقال عند التهم فقيل غوير
 (. 1/194)، والنهاي (1/128)غريب احلديث أليب عبيد

 (. 18/290)السنن الكربى( 2)
 . إسناده صحيح

، وعبةد  (225ص)، واملسند(7/212)، ومن طريقه الشافعي   األم(2/710)وأخرجه مالك   املوطأ
، وأخرجه ابةن  (7/182)ومن طريقه الطرباين   الكبري( 9/14)، وأخرجه عبد الرزاق(7/449)الرزاق

، والبيهقةي   السةنن   (96ص)، واخلطيةب   الكفاية   (5/61)، وابةن سةعد  (6/295)أيب شيب 
 . شهاب الزهري به مبثله كلهم من طريق ابن( 6/282)الكربى

، ولكةن  "ليس مما يثبت مثله هو عن رجل ليس باملعروف يعإ أبا َجميلة  ": قال الشافعي عن هذا األثر
 أبا مجيل  سنني صحايب صغري فليس مبجهول كما نّص واهلل أعلم أّن هذه العل  غري قادح  ألّن–الصواب 

وهو صحايب معروف مل يصب من قةال إّنةه    والصواب سنني أبو مجيل ": على ذلك احلافظ حيث قال
 ." ..جمهول

 (. 7/60)و(1/191)، واإلصاب (5/274)، وفتح الباري(1/77)، والتلخيص احلبري(2/609)االستيعاب

 (. 4/111)األم( 1)
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يل  وجدت منبةوذا إىل  ِمني رواه البخاري   صحيحه تعليقا فقال وقال أبو َجَنحديث ُس: قلت
 . آخره انتهى

  األوىل مةن  وذكره ابن سةعد   الطبقة   ،شهد حج  الوداع وحفظ" :قال املزي   التهذيب
 . (1)"تابعي ثق  :وقال العجلي ،التابعني

 . صراين يعتق مسلماباب املسلم يعتق نصرانيا أو النَّ
  . (2)"منهما على صاحبه فالوالء ثابت لكل واحٍد": قال الشافعي

ثنا ، ابن بكريثنا ، إبراهيم حممد بن ثنا بن ُنجيد،  أبو عمرو، ابنا أخربنا أبو نصر بن قتادة -568
له  عمر بن عبد العزيز أعتق عبدا ّن أ (4)عن إمساعيل بن أيب حكيم (1)[سعيد]مالك عن حيىي بن 

 . (5)ه   بيت املالفأمرين عمر بن عبد العزيز أن آخذ مرياثه فأجعَل :فقال إمساعيل ،فتو  ،نصرانيا

                                                 

 (. 1/410)، ومعرف  الثقات(5/61)، والطبقات الكربى(166-12/165)هتذيب الكمال( 1)

 (. 4/127)األم( 2)

 ". حيىي بن سريين"ومصادر التخريج، و  األصل ( 0/4124)ص، واملهذبمن ط، و( 1)
 (. 1/64)انظر هتذيب الكمال. وهو األنصاري

 . إمساعيل بن أيب حكيم القرشي موالهم املدين( 4)
 (. م،د،ق،س(.)هة118ت. )ثق 

 (. 1/08)التقريب

 (. 18/299)ىالسنن الكرب( 5)
 .   إسناده أبو نصر بن قتادة شيخ البيهقي مل أقف على ترمجته، وباقي رجاله ثقات

( 07ص)، وسعيد بن منصةور (6/205)، وابن أيب شيب (6/10)واألثر صحيح فقد أخرجه عبد الرزاق
 . كلهم من طريق حيىي بن سعيد عن إمساعيل بن أيب حكيم به مبثله
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  . (1)ةباب من أعتق عبدًا له سائَب
  . (2)"وله والؤه ،فالعتق ماض": قال الشافعي رضي اهلل عنه

، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا قاال وأبو سعيد بن أيب عمرو  ،أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -561
يل َزعن ُه (5)أيب قيس عن (4)سفيان بن سعيد، ابنا يزيد بن هارون، ابنا (1)طالب حيىي بن أيبثنا 

أعتقةت غالمةا يل   إّني  فقال -يعإ ابن مسعود-جاء رجل إىل عبد اهلل " :قال (6)حبيلَربن ُش
كانت تسيب أهل إّنما  أهل اإلسالم ال َيسبونإّن  :فمات وترك ماال فقال عبد اهلل ،وجعلته َسائب  

   . (7)اه جنعله   بيت املالنَّ، فإن حترجت من شيء فأِذوأنت وارثه وويل نعمته ،هلي اجلا

                                                 

 . هو العبد يعتق وال والء ألحد عليه حّتى معتقه: ئب السا( 1)
 . مادة سيب( 1/479)، ولسان العرب(2/411)النهاي 

 (. 4/127)األم( 2)

 (. 121ح)صدوق تقدم( 1)

 (. 12/262)هو الثوري كما هو مبني   مصادر التخريج وانظر أيضا  هتذيب الكمال( 4)

 . األودي الكو  -مبثلث  مفتوح ، وراء ساكن – أبو قيس عبد الرمحن بن َثْروان( 5)
ليس به : "، وقال النسائي"خيالف   حديثه: "والذهيب، وقال أمحد ،والدارقطإ ،والعجلي ،وثقه ابن معني

صةدوق  : وقال احلافظ، وذكره ابن حبان   ثقاته، .."ليس بقوي وليس حبافظ: "، وقال أبو حامت"بأس
 (. 4خ،(.)هة128ت. )رمبا خالف

، (1/621)، والكاشةف (21-17/28)، وهتةذيب الكمةال  (7/65)، والثقات(2/74)معرف  الثقات
 (. 1/441)والتقريب

 . بن ُشَرحبيل األودي الكو  -بالتصغري-ُهَزيل ( 6)
 (. 4خ،.)ثق  خمضرم

 (. 2/122)التقريب

 (. 18/188)السنن الكربى( 7)
 . إسناده حسن

                                                                                                                                       = 
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  . (1)أهل اجلاهلي  يسيبون أهل اإلسالم ال يسيبون وإّنإّن  روى البخاري منه: قلت
 (2)سفيان، ابنا الشافعي، ابنا الربيع، ابنا أبو العباسثنا ، ظ إجازةأخربين أبو عبد اهلل احلاف -562

موىل  (4)كان سامل موىل أيب حذيف " :قال (1)عمرأخربين أبو طوال  عبد هلل بن عبد الرمحن بن َم
فُأيت أبةو بكةر    ،تل يوم اليمام فُق ،اعتقته َسائب   (5)المرأة من األنصار يقال هلا عمرة بنت َيَعار

  . (6)"فأبت تقبله ،اعطوه عمرة: فقال ،رضي اهلل عنه مبرياثه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن الثوري عن ( 18/10)، ومن طريقه الطرباين   الكبري(9/25)واألثر صحيح؛ فقد أخرجه عبدا لرزاق
 . أيب قيس األودي عن هزيل بن شرحبيل به مبثله

ا سةائب  فمةات   عن هشيم عن أيب بشر عن عطاء أّن رجال أعتق غالم( 6/202)وأخرجه ابن أيب شيب 
 . فذكره به بنحوه .. وترك ماال فسئل ابن مسعود فقال

 (. 6751ح)-باب مرياث السائب –كتاب الفرائض )صحيح البخاري( 1)

 (. 24/156)هو ابن عيين ، انظر هتذيب الكمال( 2)

قاضي املدينة    عبد اهلل بن عبد الرمحن بن َمْعَمر بن حزم األنصاري املدين -بضم املهمل –أبو ُطوال  ( 1)
 . لعمر بن عبد العزيز

 (. ع(.)هة114ت. )ثق 
 (. 1/485)التقريب

 اهلل عبةد  أبةا  يكىن مناف عبد بن مشس عبد بن ربيع  بن عتب  بن حذيف  أيب موىلسامل بن معقل ( 4)
 (. هة12ت. )صحايب جليل رضي اهلل عنه

 (. 1/11)، واإلصاب (2/567)االستيعاب

 بةن  مالك بن زيد بن عبيد بن زيد بن يف خف مهمل  بعدها حتتاني  مبثنا ة يعار بنتعمرة : وقيل ثبيت ( 5)
 اليت وهي ربيع  بن عتب  بن حذيف  أيب امرأةرضي اهلل عنها  األوسي  األنصاري  عوف بن عمرو بن عوف
 . حذيف  أيب موىل ساملا أعتقت

 (. 7/547)، واإلصاب (4/1799)االستيعاب

 (. 18/188)السنن الكربى( 6)
ال مل يدرك ساملا موىل حذيف ، فإن ساملا  تو  يوم اليمام  وكانت إسناده ضعيف؛ لالنقطاع، فإن أبا طو

 . هة114هة، وتو  أبو طوال    الطبق  اخلامس  عند احلافظ وتو  سن  12سن  
                                                                                                                                       = 
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ثنا قاال وجعفر بن أمحد  ،عبد اهلل بن حممدثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -561
أّن  بئةت ُن" :قالبن ِسريين وسلم  بن علقم  عن حممد  ،زرارة عن إمساعيل بن أيوبعمرو بن 

 ،ى أبا حذيفة  فواَل وقالت اذهب فواِل من شئت ،ساملا موىل أيب حذيف  اعتقته امرأة من األنصار
 . (1)"فُجعل مرياثه لألنصار ،يب اختصموا   مرياثهِصا ُأفلم

يعقةوب بةن   ثنةا  ، عبد اهلل بن جعفر، ابنا أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد -564
 ، (1)بةةن سةةعدإبةةراهيم يعقةةوب بةةن ثنةةا ، (2)حممةةد بةةن منصةةورثنةةا ، سةةفيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ". سنده منقطع: "قال الذهيب   املهذب
 (. 0/4125)، واملهذب(1/00)الطقات الكربى

 . السنن الكربى عند البيهقي  إاّل  ومل أقف عليه هبذه الطريق

 (. 18/188)السنن الكربى( 1)
 . إسناده ضعيف، فيه مبهم

كلهم من طريق ابةن  ( 1/06)، وابن سعد(6/201)، وابن أيب شيب (9/20)واألثر أخرجه عبد الرزاق
 . ِسريين به

 . وأسانيدهم منقطع  ألن ابن ِسريين مل يدرك القص 
عبد اهلل، ثنا داود بن أيب هند عن عةامر الشةعيب أّن   عن إمساعيل بن ( 9/20)وأخرجه عبد الرزاق أيضا 

 . فذكر حنوه.. ساملا  موىل أيب حذيف 
وإسناده أيضا  منقطع فإن الشعيب مل يدرك القص  ألّنه ولد سن  لست سنني خلت من خالف  عمر رضةي  

 . هة12اهلل عنه، وسامل تو  سن  
 (. 14/20ص)، وهتذيب الكمال(1/00)الطبقات الكربى

 . بغداد نزيل الطوسيأبو جعفر العابد  داود بن منصور بن حممد( 2)
 (. د،س(.)هة256أو4ت. )ثق 

 (. 2/219)التقريب

 نزيةل  املةدين  الزهريأبو يوسف  عوف بن الرمحن عبد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن يعقوب( 1)
 . بغداد

                                                                                                                                       = 
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ن حممد بن عمرو بن حزم عن عبةد  عبد اهلل بن أيب بكر ب، حدثإ (2)عن ابن إسحاق (1)أيبابنا 
كان سامل موىل أيب حذيفة   " :قال (1)دام بن خالد أخي بإ عمرو بن عوفاهلل بن وديع  بن ِخ

مر أيت ع يب باليمام ِصفلما ُأ ،سائب    اجلاهلي عتقته أ موىل المرأة مّنا يقال هلا سلمى بنت َيعار
 ،وأنتم أحق به ،فدعا وديع  بن ِخَدام فقال هذا مرياث موالكم ،هبن اخلطاب رضي اهلل عنه مبرياث

أو شيئا   د أن نندا من أمرهيا أمري املؤمنني قد أغنانا اهلل عنه قد أعتقته صاحبتنا َسائب  فال نري :فقال
   . (5)"فجعله عمر رضي اهلل عنه   بيت املال َرزَأ(4)قال َنْرَزأ

إبراهيم يعقوب بن ثنا ، (6)أبو األزهرثنا ، أبو حامد بن بالل، ابنا أخربناه أبو طاهر الفقيه -565
ي وديع  بن ِخةدام وكةان وارث   فدعا أِب" :بن سعد فذكره بإسناده ومعناه عاليا وقال   آخره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ع(.)هة280ت. )فاضل ثق 
 (. 2/104)التقريب

  .بغداد نزيل املدين الزهريأبو إسحاق  عوف بن الرمحن عبد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم( 1)
 (. ع(.)هة105ت. )قادح بال فيهحّج  تكّلم  ثق 

 (. 1/58)التقريب

 (. 1ح.)، تقدم أنه صدوق يدلس(2/09)هو حممد بن إسحاق، انظر هتذيب الكمال( 2)

  .املدين األنصاري -عجم امل بكسر- دامِخ بن وديع  بن اهلل عبد( 1)
 (. خ،ق.)هة61سن    باحلرة قتل حبان بنا ووثقه ،صحبته   خمتلف
 (. 1/418)، والتقريب(4/268)، واإلصاب (5/54)الثقات

 . اْنَتَقَص الشيءُُ َزَأواْرَت َكَرِزَئه ماَله واْرَتَزَأه، شيئا  ماله من َأصاَب ُرْزءا  فيهما َيْرَزُؤه وَرِزَئه ماَله هَرزَأ (4)
 . َرزَأمادة ( 1/05)، لسان العرب (2/210)النهاي  

 (. 18/188)السنن الكربى( 5)
 . إسناده حسن

من طريق ابن إسحاق عن أيب بكر عن عبد اهلل بن وديعة   ( 10ص)وأخرجه البخاري   التاريخ األوسط
 . به مبثله

   (.51ح)هو أمحد بن األزهر، صدوق تقدم    (6)
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يا أمري املؤمنني اعتقته صاحبتنا  :فقال وديع  ،فخذوه( 1)هذا مرياث لكم :بنت َيعار فقالسلمى 
ت مال فجعله عمر رضي اهلل عنه   بي :فال حاج  لنا به قال ،اهلل عنه( 2)أغىن َسائب   ألَبوْيها وقد

  .  (1)"املسلمني
  .(4)ورواه مبعناه أبو بكر بن أيب اجلهم عن عروة بن الزبري

، ابنةا  الشةافعي ، ابنا الربيع، ابنا األصمالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن -566
 أعتق أهةل بيةتٍ   (5)عقََّرطارق بن امُلأّن  سفيان بن عيين  عن ابن جريج عن عطاء بن أيب رباح

فقةال   ،فأبوا أن يأخذوه ،أعطوه ورث  طارق" :فقال عمر رضي اهلل عنه ،فأيت مبرياثهم ،سَوائَب
 . (6)"عمر رضي اهلل عنه فاجعلوه   مثلهم من الناس

                                                 

 ". موالكم"  ط، وص، ومصادر التخريج ( 1)

 ". أغنانا اهلل"، و  ط "أغنا اهلل"هكذا   األصل، و  ص  (2)
 (. 18/188)السنن الكربى( 1)

 . إسناده حسن
 . انظر خترج األثر قبله

 (. 1/251)أخرجه احلاكم   املستدرك( 4)

 .عامل عمر بن اخلطاب على مك  رضي اهلل عنهما تو    عهد عمر طارق بن امُلَرقَّع الكناين( 5)
 (.  س" )مقبول: "قال عنه احلافظ

 (. 1/159)، التقريب (1/514)اإلصاب 

 (. 18/188)السنن الكربى( 6)
إسناده ضعيف؛ لالنقطاع، فإن عطاء ولد   خالف  عثمان بن عّفان وبالتحديد لعامني خليا من خالفته، 

 .  طارق بن املرقع   عهد عمر رضي اهلل عنهوتو 
 ( 1/514)، واإلصاب (7/102)، وهتذيب التهذيب(01و28/69)هتذيب الكمال

 .وال تضر عنعن  ابن جريج هنا ألّنه صرح بالتحديث   رواي  عبد الرزاق
يد بن ، وسع(6/201)، وابن أيب شيب (9/26)، وعبد الرزاق(285ص)واألثر أخرجه الشافعي   املسند

 . كلهم من طريق عطاء بن أيب رباح به مبثله( 184ص)منصور
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 ،(1)مسةلم ، ابنا الشافعي، ابنا الربيع، ابنا أبو العباسثنا ، عمرون أيب أخربنا أبو سعيد ب -567
ع أعتق أهل أبيات من أهل الةيمن  قََّرطارق بن امُلأّن  عن ابن جريج عن عطاء (2)وسعيد بن سامل

كر ذلك لعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه فأمر أن ُيدفع فُذ ،وا عن بضع  عشر ألفافانقلُع ،َسَوائَب
     .(1)  طارقإىل طارق أو ورث

 . "أنا شككت   احلديث هكذا": قال الشافعي
، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا قاال بو سعيد بن أيب عمرو وأ ،أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -560
عن عطاء بةن أيب   (5)ُعقب  بن عبد اهلل األصم، ابنا يزيد بن هارون، ابنا (4)حيىي بن أيب طالبثنا 

فأرسةل   ،فع ماله إىل صاحب مك فُر ،أعتق رجال  سائب   فمات السائب  وترك ماال طارقاأّن  رباح
إىل عمر بن اخلطاب رضي  فكتب عامل مك  ،فأىب طارق أن يأخذه ،إىل طارق فعرض ماله عليه

وإن  ،وأعرضه على طارق فإن قبله فادفعه إليه ،أن امجع املال" :اهلل عنه فكتب عمر رضي اهلل عنه
فاشترى به مخس  عشةر أو   ،رض على طارق فلم يقبلهَعَف :قال "فأعتقهم قابا مل يقبله فاشتر به ِر

ي أرى عطاء وهو يعقد بيده مخسة  عشةر أو سةت     كأّن :ست  عشر مملوكا فاعتقهم قال عقب 
 . (6)عشر

                                                 

 (. 24/157)، تقدم أنه خمتلف فيه، انظر هتذيب الكمال(24/157)هو الزجني، انظر هتذيب الكمال( 1)

 (. 101ح)، تقدم أنه صدوق(24/156)هو القداح، انظر هتذيب الكمال( 2)

 (. 18/188)السنن الكربى( 1)
 . نقطاع كما تقدم الكالم عليه   األثر قبلهإسناده ضعيف؛ لال

 . انظر ختريج األثر قبله

 (. 121ح)صدوق تقدم( 4)

 . عقب  بن عبد اهلل األصم الرفاعي العبدي البصري( 5)
 (. ت. )ضعيف
 (. 2/11)التقريب

 (. 18/188)السنن الكربى( 6)
                                                                                                                                       = 
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ي  إىل عمر بن اخلطاب فكتب ْنفكتب يعلى بن ُم :وقيس بن سعد عن عطاء قال فيه ،ورواه قتادة
 . (1)مبرياثه نه أنه أحّقعمر رضي اهلل ع

فإن مل يسمعه منه فحةديث   ،يشبه أن يكون عطاء مسعه من طارق": قال الشافعي رضي اهلل عنه
  . (2)"سليمان بن يسار مرسل

ه َسائب  أعتقأّن  ن سليمان بن يساريعإ ما روى ملن خالفه   هذه املسأل  ع: قال الشيخ رمحه اهلل
ه قةال أبةو   قِلفقضى عمر رضي اهلل عنه عليهم بَع ،بإ خمزومفأصابه غالم من  ،رجل من احلاج

قال ( 4)مَقْرثل اأَلال يكون له شيء قال هو إذا  ِم إذا : عليه أرأيت لو أصاب ابإ قال( 1)[يِضاملْق]
 . "ثل األرقمفهو إذا  ِم" :عمر رضي اهلل عنه

إبراهيم يعقوب بن ثنا ، (5)ألزهرأبو اثنا ، أبو حامد بن بالل، ابنا أخربنا أبو طاهر الفقيه -569
 :أبو الزناد عبد اهلل بن ذكوان عن سليمان بن يسار قال، حدثإ أيب عن ابن إسحاقثنا ، بن سعد

 نةا  اْب فع إليه رجل أعتق سائب  أصةابَ فُر ،قدم عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه مك  وهو خليف "
ائب من عمر بن اخلطاب دية   لب الّسفط ،بن خمزوم خطأ عبد اهلل بن عمرائب بن عائذ بن للّس

بلةغ قةال   ابنك لك من ماله بالغا  ما ( 6)دَيإن مل يكن له مال َو :ابنه فقال عمر رضي اهلل عنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : عيف؛ فيه علتانإسناده ض
 . االنقطاعوفيه عقب  بن عبد اهلل األصم وهو ضعيف، 

 . انظر ختريج األثر قبله

 . مل أقف على هذين الطريقني( 1)

 (.  419-14/410)انظر معرف  السنن واآلثار( 2)

 . باأللف املقصورة" املقضى"و  األصل ( 0/4126)من ط، وص، واملهذب( 1)
 . هي احلي  اليت على ظهرها رْقم أي نْقش، ومجعها أراقم: ْرَقماأَل( 4)

 ، (2/254)النهاي 

  (.51ح)هو أمحد بن األزهر، صدوق تقدم    (5)

 . باأللف املقصورة" ودى( "0/4126)  ط واملهذب( 6)
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أفرأيت لةو   :ائبفال شيء لك قال الّس :قال عمر رضي اهلل عنه ؟فإن مل يكن له مال :ائبالّس
قةال   ؟ل عنهل مل ُيعَقَتل وإن َقِقأفإن ُقتل ُع :ائبإذا  واهلل تعقله قال فقال الّس :قال ؟أصبناه خطأ

قتل ينقم قال م وإن ُيَقيْل ن يلَقائب هو إذا  كاألرقم إال فقال الّسنعم ق: فقال عمر رضي اهلل عنه
 .(1)ه شيئا فلم يعط :فقال عمر رضي اهلل عنه فهو إذا  واهلل ذلك قال

ه لو رأى والءه للمسلمني رأى عليهم ألّن ؛وهذا إذا ثبت بقولنا أشبه": قال الشافعي رضي اهلل عنه
تعةرف  حّتى  فلما كانوا ال ُيعرفون مل ير فيه عقال ،ولكن يشبه أن يكون عقله على مواليه ،عقله

  . (2)"مواليه
 هذا التأويل ما صّح   علىيدّل  والذي: قال الشيخ

، ابنةا  بن عبد اهلل األصبهاينإبراهيم ، ابنا أخربنا أبو بكر أمحد بن علي األصبهاين احلافظ -578
عبةد اهلل بةن   ، ابنا ابن املبارك، ابنا احلسن بن عيسىثنا ، بن احلارث القطانإبراهيم إمساعيل بن 

 ،مل يرثةه  ق سائب إذا أعَتالّرجل  كان": عن عبد اهلل بن هبرية عن قبيص  بن ذؤيب قال (1)عقب 
يةا  : (4)فدخلوا على عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه فقال ،جناي  كان على من أعتقه جىنوإذا 

                                                 

 (. 18/181)السنن الكربى( 1)
 . اهلل عنه ، فإن سليمان بن يسار مل يدرك عمر رضيإسناده ضعيف؛ لالنقطاع

 (. 119-110ص)، وحتف  التحصيل(198ص)جامع التحصيل
عن أيب الزناد عن سليمان بن يسار ( 18/70)ومن طريقه عبد الرزاق( 2/076)وأخرجه مالك   املوطأ

 . به مبثله

 (. 4/112)األم( 2)

ة؛ وابن هليع  هةو  هو ابن هليع ، ألّنه هو الذي يروي عنه ابن املبارك ويروي هو عن عبد اهلل بن هبري( 1)
 (. 16/5)و(15/400)عبد اهلل بن هليع  بن عقب ، انظر هتذيب الكمال

  ". وافقال" هكذا   األصل، و  ط، وص( 4)
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وعلينةا   ا أن يكون لنا املرياثوإّم ،أن يكون عليكم العقل ولكم املرياثّما إ أمري املؤمنني أنصفنا
 . (1)"العقل فقضى عمر رضي اهلل عنه هلم باملرياث

 . وحديث سليمان بن يسار عن عمر رضي اهلل عنه منقطع: قال الشيخ رمحه اهلل
 . ائبة وإن كان مباحاه عن مرياث الّسلف رضي اهلل عنهم التنّزمن الّس باب من استحّب

حممد بةن   العّباس  أبوثنا قاال أيب عمرو  (2)[وأبو سعيد بن] ،أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -571
 سليمان التيمةي عةن أيب عثمةان    ، ابنا يزيد بن هارون، ابنا (1)حيىي بن أيب طالبثنا ، يعقوب

 .   (4)"هماوِمائب  لَيدق  والّسالصَّ" :قال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه :النهدي قال
: قةال علي بن عبد العزيز ، ابنا أبو احلسن الكازري، ابنا عبد الرمحن السلمي أخربنا أبو -572
وتصةدق   ،ُهفيه سائبَت َقَتْعالذي كان َأ( 5)[اليوم]يعإ بقوله ليومهما يوم القيام  ": أبو عبيد قال

 كالرجةل  وذلك] ،له يقول فال يرجع إىل االنتفاع بشيء منهما بعد ذلك   الدنيا( 6)[ تبصدق]

                                                 

 (. 18/181)السنن الكربى( 1)
 إبةراهيم ابن هليع  وقد تقدم أنه مدلس   املرتب  اخلامس  وقد عنعن هنا، وفيه أيضةا   إسناده ضعيف؛ فيه 

 . ه إمساعيل القطان مل أقف على من ذكرمها جبرح أو تعديلالقصار وشيخ
 (. 54ص)، وتعريف أهل التقديس(125ص)حتف  التحصيل

 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

 . من ط، وص، وهو مطموس   األصل( 2)

 (. 121ح)صدوق، تقدم( 1)

 (. 18/181)السنن الكربى( 4)
 . إسناده حسن

، وابةةن أيب (2/404)، والةةدارمي(9/27)يح فقةةد أخرجةةه عبةةد الةةرزاق واألثةةر صةةح
 . بأسانيد صحيح  عن سليمان التيمي به مبثله( 6/202)و(4/157)شيب 

  . من ط، وص وغريب احلديث، وهو ساقط من األصل( 5)

  ". بصدق "من ط، وص، وغريب احلديث، و  األصل ( 6)
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 أن له ينبغي فليس يقول أعتقه الذيإاّل  له وارث وال ماال ويترك قاملعَت ميوت مث سائب  عبدة يعتق
 . (2)"أن جيعله   مثلهإاّل شيئا   من مرياث السائب  ُأَزْروال َي ، (1)[شيئا مرياثه من أَزْرَي

 . رمهم على وجه الفضل والثواب ليس على أنه حمْنوكذلك يروى عن ابن عمر وإمنا هذا ِم
، ابنا (1)حيىيثنا ، أبو العباسثنا قاال وأبو سعيد بن أيب عمرو  ،أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -571
 :كان له فقةال ( 4)موىل ابن عمر ُأيت مباِلأّن  هلل املزينسليمان التيمي عن بكر بن عبد ا، ابنا يزيد

  . (5)"-أي يعتقوهنا-هنا به وُقِحْلفأمر أن يشترى به رقابا فُي ،ا أعتقناه سائب  كّنإّنما "
إمساعيل ، ابنا بن عبد اهلل األصبهاينإبراهيم ابنا  قالأخربنا أبو بكر أمحد بن على احلافظ  -574
عةن ابةن    (6)عبد اهلل بن عقبة  ، ابنا كابن املبار، ابنا احلسن بن عيسىثنا ، القطانإبراهيم بن 
حني جاءه رجةل حبقيبة     عند ابن عمر كان جالسا (0)[هأّن]عن زياد بن نعيم أخربه ( 7)رةْيِبُه
أنفقةه     وحيةه أالّ ": ه أمرين أن أدفع هذه إليك قالموىل أبيك تو  وإّنفالنا   إّن :فقالوا ،ٍقِرَو

                                                 

 . ساقط من األصل من ط، وص، وغريب احلديث أليب عبيد وهو( 1)

 (. 18/181)السنن الكربى( 2)
 .   إسناده أبو عبد الرمحن السلمي وهو خمتلف فيه، وباقي رجاله ثقات

 (. 171-1/178)والكالم   غريب احلديث أليب عبيد

 (. 124ح)هو ابن أيب طالب وهو صدوق، تقدم( 1)

 ". موال "من ط، وص، واملهذب، و  األصل ( 4)

 (. 18/182)ىالسنن الكرب( 5)
 . إسناده حسن

كالمها مةن طريةق سةليمان    ( 6/201)، وابن أيب شيب (9/20)واألثر صحيح فقد أخرجه عبد الرزاق
 . التيمي عن بكر بن عبد اهلل املزين به

تقدم قبل قليل أنه ابن هليع ، ألّنه هو الذي يروي عنه ابن املبارك ويروي هو عن عبد اهلل بن هةبرية؛  ( 6)
 (.16/5)و(15/400)هو عبد اهلل بن هليع  بن عقب ، انظر هتذيب الكمال وابن هليع 

 . هو عبد اهلل بن هبرية تقدم قبل قليل أيضا ( 7)

 . ، وهو ساقط من األصل(0/4127)من ط، وص، واملهذب( 0)
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وكان  هفبعثه إليه كّل ،بعث إيّل مبرياثه من موايل أبيهفجاءه رسول عاصم بن عمر أن ا ،"سبيل اهلل
 . (1)وكان عمر رضي اهلل عنه أعتقه سائب  ،ابن عمر ال يرث السائب 

ما  ملنعه من أخيه حراعلى أنه كان ال يراه حراما إذ لو رآه يدّل  صّح نهذا إ: قال الشيخ رمحه اهلل
 . واهلل أعلم ،ه عنهالتنّز عاصٍم كما امتنع منه لكنه استحّب

إمساعيل بن حممةد  ، ابنا أخربنا أبو حممد عبد اهلل بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد -575
شعب  عن سةلم  بةن   ثنا ، (2)أبو عبد الرمحن املقرئثنا  ،يقِفْربن عبد اهلل التَّعّباس  ثنا، الصفار

. "السائب  يضع ماله حيث شاء": قال عبد اهلل بن مسعود :قال (1)عمرو الشيباين هيل عن أيب ُك
  . (4)"غريي مل َيسمع هذا من سلم  أحٌد": قال شعب 

ه عن أخةذ  ألن مواله يتنّز ؛د به أنه يضعه   حياته حيث شاءحيتمل أن يري: قال الشيخ رمحه اهلل
 . واهلل أعلم ،ماله بعد وفاته

                                                 

 (. 18/182)السنن الكربى( 1)
 إبةراهيم د عنعن هنا، وفيه أيضةا   ابن هليع  وقد تقدم أنه مدلس   املرتب  اخلامس  وقضعيف؛ فيه إسناده 

 . القصار وشيخه إمساعيل القطان مل أقف على من ذكرمها جبرح أو تعديل
 (. 54ص)، وتعريف أهل التقديس(125ص)حتف  التحصيل

 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي
 (. 16/121)عبد اهلل بن يزيد، انظر هتذيب الكمال( 2)

 . د بن إياس الشيباين الكو أبو عمرو سع( 1)
 (. ع(.)هة96أو5ت. )ثق  خمضرم

 (. 1/279)التقريب

 (. 18/182)السنن الكربى( 4)
 . إسناده صحيح

، وعبةد اهلل بةن أمحةد   العلةل ومعرفة       (6/201)، وابن أيب شةيب  (2/404)وأخرجه الدارمي
كلهم من طريق شعب  عن سلم  ( 4/481)، والطحاوي   شرح معاين اآلثار(2/26)و(1/151)الرجال

 . بن كهيل به مبثله
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قام العصبة فأخذ الفضل عهن  ق َمق إذا مات ومل يكن له عصبة قام املوىل املعِتباب املوىل املعَت
 . ه بالنسبشّبوأنه ُم ،قأهل الفرائض استدالال مبا مضى يف ثبوت الوالء للمعِت

، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا قاال وأبو سعيد بن أيب عمرو  ،نا أبو عبد اهلل احلافظأخرب -576
عبد اهلل بةن   هيل عن سفيان عن سلم  بن ُك، ابنا يزيد بن هارون، ابنا (1)حيىي بن أيب طالبثنا 

ه ابنة فمات املوىل وتر  ابنته وموالت ،ابنة محزة بن عبد املطلب كان هلا موىل فأعتقتهّن أ شداد
ى موالته ابنة محزة وأعط ،صفصلى اهلل عليه وسلم فأعطى ابنته النِّالّنيب  فرفع ذلك إىل ،محزة
 .  (2)صفالنِّ

                                                 

 (. 121ح)صدوق، تقدم( 1)

 (. 18/182)السنن الكربى( 2)
اإلسناد رجاله ثقات غري حيىي بن أيب طالب فإنه صدوق، ولكنه مرسل فإن عبد اهلل بن شداد مل يةدرك  

  .زمن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم
 (. 170ص)، وحتف  التحصيل(212ص)جامع التحصيل

، وابةن أيب  (91ص)، سةعيد بةن منصةور   (178-169ص)وأخرجه أبو يوسف   كتاب اآلثةار 
، والطرباين (4/06)، والنسائي   الكربى(260-266ص)، وأبو داود   املراسيل(251-6/258)شيب 

كلهم من طريق عبد اهلل بةن  ( 4/481)، والطحاوي   شرح معاين اآلثار(157-24/154)  الكبري
 . شداد أّن ابن  محزة فذكره مرسال 

، واحلاكم (24/154)، والطرباين   الكبري(4/06)، والنسائي   الكربى(6/258)وأخرجه ابن أيب شيب 
 . كلهم من طريق عبد اهلل بن شداد عن ابن  محزة به مبثله موصوال ( 4/74)  املستدرك

 . رواي  املرسل  منهم النسائي والدارقطإ والبيهقيوصّحح أهل العلم فيه ال
وإسناده ضعيف جّدا  فيه سليمان بن داود ( 4/01)وللحديث شاهد آخر عن ابن عّباس أخرجه الدارقطإ

 . املنقري الشاذكوين كذبه غري واحد
 (.   07-1/04)، واللسان(1/08)، والتلخيص احلبري(129ص)، الكشف احلثيث(4/06)السنن الكربى
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وقد مضى ذلك بشواهده مع  ،د بعضا وبعضها يؤّك ،هذا مرسل وقد روي من وجه آخر مرسال
  . (1)وزيد رضي اهلل عنهما فيه   كتاب الفرائض ،قول علي

  . (2)حديث عبد اهلل بن شداد رواه أبو داود   املراسيل من طريق احلكم عنه به: قلت
حممد بةن عبةد   ثنا ، عبد اهلل بن يعقوب، ابنا ا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكيأخربن -577

قةال علةي    :قل قالْعَياح عن ابن َممسعر عن عمران بن ِر، ابنا (1)جعفر بن عون، ابنا الوهاب
  .(4)"فمن أحرز والء أحرز مرياثا ،الوالء شعب  من الرق": رضي اهلل عنه

ق إذا كان قد مهات  وهو األقرب فاألقرب منهم باملعِت ،قمن عصبة املعِت ( )باب الوالء للكبري
 . قاملعِت

الربيع بةن  ، ابنا حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي -570
عن عبد امللك بن أيب بكر بن عبةد   (6)ن أيب بكرمالك عن عبد اهلل ب، ابنا الشافعي، ابنا سليمان

  (7)هشةةةةةةام الةةةةةةرمحن بةةةةةةن احلةةةةةةارث بةةةةةةنَ 

                                                 

 (. 6/241)السنن الكربى( 1)

 . (260-166ص)املراسيل أليب داود( 2)

 (. 68ح)صدوق، تقدم( 1)

 (. 18/182)السنن الكربى( 4)
 . إسناده حسن

 (. 558ح)تقدم خترجيه انظر

  ". للُكْبر"هكذا   األصل، و  ط، وص ( 5)

 (. 10/209)هو ابن حممد بن عمرو بن حزم، انظر هتذيب الكمال( 6)

 . احلارث بن هشام املخزومي املدين بد امللك بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن ع( 7)
 (. ع(.)تو    أول خالف  هشام. )ثق 

 (. 1/479)التقريب
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 ،(2)ٍ لَّة ورجةل لعَ  ،ألماثنان  العاص بن هشام هلك وترك بنني له ثالث أّن  أنه أخربه (1)عن أبيه
مث هلك  ،ه ووالء مواليهفورثه أخوه الذي ألمه وأبيه ماَل ،فهلك أحد الذين ألٍم وترك ماال وموايل

ما كةان أيب   قد احرزُت :فقال ابنه ،ه وأخاه ألبيهاملوايل وترك ابَن (1)[ووالَء]الذي ورث املال 
 ،ا والء املوايل فةال أحرزت املال فأّمإّنما  ليس كذلك :وقال أخوه ،أحرز من املال ووالء املوايل

فقضى ألخيه بوالء  ،فاختصما إىل عثمان رضي اهلل عنه ؟أرأيَت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا
 . (4)املوايل
أبو أمحةد  ثنا ، بندارثنا ، عبد اهلل بن حممدثنا ، أبو الوليد، ابنا ظأخربنا أبو عبد اهلل احلاف -579

 عةةةةةةن حيةةةةةةىي  (6)عةةةةةةن سةةةةةةفيان( 5)الةةةةةةزبريي
 

                                                 

: امسه حممةد، وقيةل  : ، قيلاملخزومي املدين أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام بن املغرية( 1)
 . امسةةه كنيتةةه: املغةةرية، وقيةةل أبةةو بكةةر امسةةه، وكنيتةةه أبةةو عبةةد الةةرمحن، وقيةةل  

 (. ع(.)هة94ت. )ثق  فقيه عابد
 (. 2/485)التقريب

 . واِحٌد وأبوهم ُمْخَتلفٌ  أمَّهاُتهمأي : يقال هؤالء بنو الَعاّلت: الَعلَّ ( 2)
  . مادة علل( 1/291)النهاي  

  ". وويل"من ط، وص، و  األصل  (1)

 (. 18/181)السنن الكربى( 4)
 . إسناده صحيح

يب بكر بةن  عن عبد اهلل بن أ( 285ص)ومن طريقه الشافعي   املسند( 2/704)وأخرجه مالك   املوطأ
 . حممد بن عمرو بن حزم به مبثله

 . أبو أمحد حممد بن عبد اهلل بن الزبري بن عمرو بن درهم األسدي الزبريي الكو ( 5)
 (. ع(.)هة281ت. )أنه قد خيطئ   حديث الثوريإاّل  ثق  ثبت،
 (. 2/106)التقريب

 (. 25/476)هو الثوري، انظر هتذيب الكمال( 6)
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 . (2)"رالوالء للُكْب" :رضي اهلل عنهما قاال وعثمان ،عمرأّن  بن املسّيب عن سعيد (1)بن سعيدا
، ابنا (1)حيىي بن أيب طالبثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، نا أبو عبد اهلل احلافظأخرب -508

وزيد بن ثابت رضي اهلل  ،وعلي ،أشعث بن سّوار عن الشعيب قال كان عمر، ابنا يزيد بن هارون
رهبم يعإ باألكرب أقة : الوالء لألكرب قال": عنهم قال وأحسبه ذكر عبد اهلل رضي اهلل عنه يقولون

 . (4)"بأٍب
 ،وعبد اهلل ،عمر قال: قالإبراهيم سفيان الثوري عن منصور عن ، ابنا يزيدابنا  قالوبه  -501

 . (5)"رالوالء للُكْب": وزيد رضي اهلل عنهم

                                                 

 (. 11/161)هو األنصاري، انظر هتذيب الكمال( 1)

 (. 18/181)السنن الكربى( 2)
، وهذا "قد خيطئ   حديث الثوري": أّن الزبريي مع كونه ثق  ثبتا  قال احلافظإاّل  اإلسناد رجاله ثقات؛

 . حديثه عنه
 . أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقيواألثر مل 

  (. 124ح)تقدم. صدوق (1)

 (. 18/181)السنن الكربى( 4)
 . أشعث بن سوار وهو ضعيفضعيف؛ فيه إسناده 

 . كالمها من طريق أشعث بن سوار به مبثله( 114ص)، وسعيد بن منصور(2/478)وأخرجه الدارمي

 (. 18/181)السنن الكربى( 5)
 . النخعي مل يدرك عمر رضي اهلل عنه إبراهيمنقطاع، فإن إسناده ضعيف؛ لال

 (. 19ص)، وحتف  التحصيل(141ص)جامع التحصيل
كالمها من طريق سفيان عن منصور عةن  ( 6/294)، وابن أيب شيب (9/18)واألثر أخرجه عبد الرزاق

 . النخعي به مبثله إبراهيم
عبد السالم بن حرب عن األعمش عةن   عن حممد بن عيسى، ثنا( 2/400)و(2/471)وأخرجه الدارمي

 . به مبثله إبراهيم



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

  81 

 ا زيةد و ،وعبد اهلل ،عليا أّن إبراهيم بن احلجاج عن املغرية عن شعب  ، ابنا قال وابنا يزيد -502
 . (1)"رْبالوالء للُك": رضي اهلل عنهم قالوا

  . (2)وزيد رضي اهلل عنهم ،وعبد اهلل ،وروي عن زيد بن وهب عن علي
 (1)احلسن بن عيسىثنا ، ن حممدعبد اهلل بثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -502

وزيدا رضي اهلل عنهما قاال    ،عليا أّن  عن النخعي (5)عن أيب هاشم (4)املبارك عن معمر عن ابن
فإن مات األخ من أب رجع  ،فجعال الوالء ألخيه ألبيه وأمه ،رجل ترك أخا ألبيه وأمه وأخا  ألبيه

 . (6)الوالء إىل بإ األخ لألب واألم

                                                 

 (. 18/181)السنن الكربى( 1)
 : إسناده ضعيف؛ فيه علتان

وروايته عن إبةراهيم  ": قال أمحد إبراهيمفيه عنعن  مغرية بن مقسم وهو مشهور بالتدليس وال سيما عن 
 .  "روايته عنهوهذه .. ألن عامته رواها عنه بواسط  محاد بن أيب سليمان ضعيف ؛

 . مل يدرك هؤالء الصحاب  إبراهيمواالنقطاع، فإن 
، وتعريةف أهةل   (204و19ص)، وجامع التحصيل(111و141ص)، وحتف  التحصيل(6/496)امليزان

 (. 46ص)التقديس
كلةهم مةن   ( 6/294)، وابن أيب شيب (114ص)، وسعيد بن منصور(2/471)واألثر أخرجه الدارمي

 . به مبثله إبراهيمطريق املغرية عن 

 . وسيأيت خترجيه( 18/186)أخرجه البيهقي   السنن الكربى( 2)

 (. 16/11)هو ابن ماسرجس، انظر هتذيب الكمال( 1)

 (. 16/18)هو ابن راشد، انظر هتذيب الكمال( 4)

 (. 14/162)هو الرماين الواسطي، انظر هتذيب الكمال( 5)

 (. 18/181)السنن الكربى( 6)
 . النخعي مل يسمع من علي وال زيد إبراهيمقطاع، فإن إسناده ضعيف؛ لالن

 (. 19ص)، وحتف  التحصيل(141ص)جامع التحصيل
 . به مبثله إبراهيمعن معمر عن أيب هاشم الواسطي عن ( 9/11)وأخرجه عبد الرزاق
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 (1)بن سامل حممد، ابنا (2)يزيد، ابنا (1)حيىيثنا ، أبو العباسثنا ، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -501
فهلكت وتركةت ولةدا    ،أة عبدا  أو أم  إذا أعتقت املر": رضي اهلل عنه قالعلّيا  أّن  عن الشعيب

. "فإذا انقطعت الذكور رجع الوالء إىل أوليائها ،ما كانوا ذكورا فوالء ذلك املوىل لولدها ،ذكرا 
شةيئا    إاّل ولكن ال ُيورِّث الوالء أنثى ،ي املرياثميضي الوالء على وجه كما ميض": وقال شريح

 . (4)"أْعَتَقته
ثنا ، ابن بكريثنا ، إبراهيم حممد بن ثنا بن ُنجيد،  أبو عمرو، ابنا أخربنا أبو نصر بن قتادة -504

 ،أباه أخربه أنه كان جالسا عند أبان بن عثمةان بةن عفةان   أّن  مالك عن عبد اهلل بن أيب بكر
ين  حتةت  َهوكانت امرأة من ُج ،  ونفر من بإ احلارث بن اخلزرجَنْيَهرجل من ُجفاختصم إليه 

 ،املرأة وتركت ماال ومواليافماتت  ،يبَلبن ُكإبراهيم رجل من بإ احلارث بن اخلزرج يقال له 
وقةال   ،فقال ورث  ابنها لنا والء املوايل قد كان ابنها أحرزه ،فورثها ابنها وزوجها مث مات ابنها

فقضى  ،فإذا مات ولدها فلنا والؤهم وحنن نرثهم ،هم موايل صاحبتناإّنما  اجلهنيون ليس كذلك
  .(5)أبان بن عثمان للجهنيني بوالء املوايل

                                                 

 (. 124ح)هو ابن أيب طالب، وهو صدوق تقدم  ( 1)

 (. 25/210)هو ابن هارون، انظر هتذيب الكمال( 2)

 (. 158ح)، وهو ضعيف تقدم(25/210)و(14/11)هو اهلمداين الكو ، انظر هتذيب الكمال( 1)

 (. 18/181)السنن الكربى( 4)
 . حممد بن سامل اهلمداين الكو  وهو ضعيفضعيف؛ فيه إسناده 

 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

 (. 18/181)السنن الكربى( 5)
 . مل أقف على ترمجته وباقي رجاله ثقات نصر بن قتادة شيخ البيهقي   إسناده أبو 

 . عن عبد اهلل بن أيب بكر به مبثله( 2/704)واألثر صحيح فقد أخرجه مالك   املوطأ
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قال   رجل هلك وترك بةنني ثالثة    بن املسّيب  سعيدأّن  مالك أنه بلغهثنا ، نادهوبإس -505
يرث املةوايل  " :رجلني من بنيه هلكا وتركا ولدا قال سعيدّن أ مث ،تاق وترك مواليا أعتقهم هو َع

 . (1)"اءَوَس عا ْرته   املوايل َشَوْخ، فإذا هلك فولده وولد إلباقي من الثالث ا
 . د ما مضى من اآلثاروقد روي فيه حديث مرسل يؤّك

أبو عبد اهلل يعإ  قال: قالعبد اهلل بن حممد ثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -506
 (1)ري عن سعيد بن عبد الرمحن اجلمحةي بشر بن الّسثنا  ،(2)حممود بن آدمثنا ، حممد بن نصر

املهوىل أخ يف الهدين   ": قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسةلم  :عن الزهري قال (4)يونس عن 
  .(5)"ق مبرياثه أقرهبم من املعِتالّناس  وأحق ،مةْعون 

                                                 

 (. 18/184)السنن الكربى( 1)
 . إسناده ضعيف؛ لالنقطاع، فإن مالك حّدث به بالغا  عن سعيد بن املسيب

 . ندا    غري السنن الكربى للبيهقيواألثر مل أقف عليه مس

 . حممود بن آدم املروزي( 2)
 (. خ(.)هة250ت. )صدوق
 (. 2/248)التقريب

 . قاضي بغداد سعيد بن عبد الرمحن اجُلَمحي من ولد عامر بن ِخذمي أبو عبد اهلل املدين( 1)
يةروي  : "، وقال الساجي"ليس به بأس: "، وقال أمحد"صاحل: "وثقه ابن معني والعجلي، وقال أبو حامت

  الشةيء   له غرائب حسان وأرجو أهنا مستقيم  وإّنما يهم: "، وقال ابن عدي"أحاديث ال يتابع عليها
روى عن الثقةات أشةياء   : "وأما ابن حبان فقال" عن تعمدفريفع موقوفا ويوصل مرسال ال  بعد الشيء
صدوق له أوهةام،  : وقال احلافظ ، وقد لينه الفسوي،"يتخايل إىل من مسعها أنه كان املعتمد هلا موضوع 

 (. عخ،م،د،س،ق(.)هة176ت". )وأفرط ابن حبان   تضعيفه
، (1/121)اتةروحني ، و(1/488)، والكامةل (1/481)، ومعرفة  الثقةات  (4/41)اجلرح والتعديل

 (. 1/292)، والتقريب(1/216)وامليزان

 (. 18/529)هو ابن يزيد األيلي، انظر هتذيب الكمال( 4)

 (. 18/184)السنن الكربى( 5)
                                                                                                                                       = 
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 . باب من قال من أحرز املرياث أحرز الوالء
: وعثمان بن عفان رضي اهلل عنهما أهنما قةاال  ،عن عمر بن اخلطاببن املسّيب  روينا عن سعيد

  . (1)"رْبالوالء   الُك"
وأما احلةديث   ،(2)من رواي  عمرو بن شعيب عن عمر رضي اهلل عنه أصّحابن املسّيب  لومرَس

 . صلى اهلل عليه وسلم قال ذلك   الوالءالّنيب أّن  املرفوع فيه فليس فيه
، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا قاال وأبو سعيد بن أيب عمرو  ،أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -507
وشريك عن عمران بن مسلم  ،سفيان الثوري، ابنا يزيد بن هارون، ابنا (1)حيىي بن أيب طالبثنا 

الوالء شعب  من النسب فمن ": رضي اهلل عنه يقولعلّيا   قل قال مسعتْعبن ِرَياح عن عبد اهلل بن َم
 . (4)"أحرز املرياث فقد أحرز الوالء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلسناد رجاله ثقات غري سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي فإنه صدوق له أوهام، ولكنه مرسل فإن الزهري 
 . وسلم، ومراسيل الزهري أكثر أهل العلم على أهنا ضعيف مل يدرك زمن الّنيب صلى اهلل عليه 

 . "ضعيف، وعلته اإلرسال أو اإلعضال فإن الزهري تابعي صغري غالب رواياته عن التابعني": قال األلباين
، (200-207ص)، وحتفةة  التحصةةيل(269و91-98ص)، وجةةامع التحصةةيل(1/20)التقريةةب

 (. 1714ح)واإلرواء
كالمها من طريق سعيد بةن عبةد الةرمحن    ( 115ص)وسعيد بن منصور ،(2/467)وأخرجه الدارمي
 . اجلمحي به مبثله

 (. 18/181)السنن الكربى( 1)

لعله يقصد هبذا الكالم ما تقدم عن أهل العلم قبلوهم مراسيل سعيد بن املسيب، واخلالف   رواية   ( 2)
 . عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده معروف، واهلل أعلم

 (. 07و47ص)حصيلانظر جامع الت
 (. 121ح)صدوق، تقدم( 1)

 (. 18/184)السنن الكربى( 4)
 . إسناده حسن

 (. 558ح)تقدم خترجيه  
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 ،يزيد َحَمل رواي  الثوري علةى رواية  شةريك    وكأّن ،كذا وجدته   هذه الرواي  وهو خطأ
 وإمنا لفظ احلديث كما  ،فيه، أو وهم فيه يزيد فمن دونهوشريك وهم 

يعقوب بن ثنا ، عبد اهلل بن جعفر بن درستويه، ابنا أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان -500
عن عمران بن مسلم بن ِرَياح عن عبةد اهلل بةن    (1)سفيانثنا قاال يم وقبيص  َعأبو ُنثنا ، سفيان

 . (2)"الوالء شعب  من الرق من أحرز الوالء أحرز املرياث": قل قال علي رضي اهلل عنهْعَم
ما معناه من كان له الوالء كان له املرياث وإّن ،سعر عن عمرانوكذلك رواه ِم ،هذا هو الصحيح

 . بالوالء
، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا قاال بن أيب عمرو وأبو سعيد  ،أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -509
عروة عن أبيةه   محاد بن سلم  عن هشام بن ، ابنا يزيد بن هارون، ابنا (1)حيىي بن أيب طالبثنا 
 . (4)"وز املرياثُحالوالء الذي َي وُزُحَي" :قال الزبري بن العوام رضي اهلل عنه :قال

الذي حيوز املرياث وهو العصب  الذي يأخذ مجيع املرياث وهةو  ّن أ وهذا حيتمل أن يكون املراد به
 . واهلل أعلم ي يأخذ بالوالء دون أصحاب الفروض،الذ

                                                 

 (. 22/158)هو الثوري، انظر هتذيب الكمال( 1)

 (. 18/185)السنن الكربى( 2)
 . إسناده صحيح
 (. 558ح)تقدم خترجيه  

 (. 121ح)صدوق، تقدم( 1)

  (.18/185)السنن الكربى( 4)
 .   إسناده حسن

 (.  468ص)الكواكب النريات امللحق األول
 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي
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ثنا ، عمرو بن زرارةثنا ، (1)جعفر بن حممدثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -598
لعبد اهلل بن عبد الرمحن بن أيب بكر  خاصم ابٌن": عن ابن أيب مليك  قال (1)عن أيوب (2)إمساعيل
فقضى مبرياثه البن عبد اهلل  ،بن حممد إىل ابن الزبري   مرياث موىل لعائش  رضي اهلل عنها القاسَم

، عبد الرمحن أخو عائش  ألمها وأبيها، وحممد بن أيب بكر أخوها ألبيها دون أمها، بن عبد الرمحن
فقضى به البن عبد اهلل بن عبد الرمحن ألن عبد اهلل مات بعد عائش  فاحرز ابنه ما كان احرز أبوه 

 . (4)"ر جعله للقاسم بن حممدْبلوالء ومن قال الوالء للُكمن ا
 وقد روي عن القاسم أنه أنكر ذلك على ابن الزبري 

، ابنا هو األصمالعّباس  أبوثنا قاال وأبو بكر بن احلسن  ،أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق -591
ر أنه حممد بن زيد بن املهاِجابن وهب أخربين ابن هليع  عن ، ابنا حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم

حضر القاسم بن حممد بن أيب بكر وطلح  بن عبد اهلل بن عبد الرمحن ومها خيتصةمان إىل ابةن   
وكان عبد اهلل ورث عائشة  رضةي اهلل    ،الزبري   مرياث أيب عمرو موىل عائش  رضي اهلل عنها

مث تو  عبةد اهلل   ،عنها دون القاسم؛ ألن أباه كان أخاها ألبيها وأمها، وكان حممد أخاها ألبيها
 بن الزبري لطلح  قال فسمعت القاسم بن فقضى به عبد اهلل ،مث تو  أبو عمرو ،فورثه ابنه طلح 

 . (5)"املوىل عصب إّنما  املوىل ليس مبال موضوع يرثه من ورثهإّن  سبحان اهلل": حممد يقول

                                                 

 . هو املعروف بالترك( 1)

 (. 22/18)هو ابن علي ، انظر هتذيب الكمال( 2)

 (. 24-1/21)هوالسختياين، انظر هتذيب الكمال( 1)

 (. 18/185)السنن الكربى( 4)
 . إسناده صحيح

 . عن معمر عن أيوب به مبثله( 9/11)وأخرجه عبد الرزاق

 (. 18/185)السنن الكربى( 5)
 . اخلامس  وقد عنعن هنا ابن هليع  وقد تقدم أنه مدلس   املرتب  ضعيف؛ فيه إسناده 

 (. 54ص)، وتعريف أهل التقديس(125ص)انظر حتف  التحصيل
                                                                                                                                       = 
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: عبد اهلل بن عبد الرمحن دون القاسم قال عطاء وروى ابن جريج عن عطاء توريث ابن الزبري ابَن
  .(1)"َفِعيب ذلك على ابن الزبري"

 . األخ إذا اجتمعاو باب اجلّد
ثنا ، (2)حممد بن حيىيثنا ، عبد اهلل بن حممدثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -592

: ه قالعن ابن جريج عن عطاء   رجل مات وترك أخاه وجّد (4)سفيانثنا ، (1)حممد بن يوسف
 . (5)"واألخ الوالء بني اجلّد"

، (6)أبو عبد اهلل قال: قالعبد اهلل بن حممد ثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -591
 ، (0)أبةةةةو املغةةةةريةثنةةةةا ، (7)بةةةةن حيةةةةىي حممةةةةدثنةةةةا 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . قيواألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيه

 (. 9/12)أخرجه عبد الرزاق ( 1)

 (. 27/55)و(26/628)هو الذهلي، انظر هتذيب الكمال( 2)

 (. 27/55)و(26/628)هو الفريايب، انظر هتذيب الكمال( 1)

 . مل يتبني يل أي السفيانني، ألن كليهما رويا عن ابن جريج، وروى عن كليهما الفريايب( 4)

 (. 18/185)السنن الكربى( 5)
 . ه صحيح، وال تضر عنعن  ابن جريج هنا فقد صّرح بالتحديث   رواي  عبد الرزاقإسناد

كلةهم مةن   ( 111ص)، وسعيد بن منصور(6/292)، وابن أيب شيب (9/46)واألثر أخرجه عبد الرزاق
 . طريق ابن جريج به مبثله

 (. 457ح)هو حممد بن نصر، كما تقدم  ( 6)

 (. 10/210)هو الذهلي، انظر هتذيب الكمال( 7)

 . أبو املغرية عبد القدوس بن احلجاج اخلوالين احلمصي( 0)
 (. ع(.)هة212ت. )ثق 

 (. 1/477)التقريب
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اجلّد " :عن زيد بن ثابت قال (4)وعطي  ،(1)وضمرة ،(2)وراشد ،مكحول، حدثإ (1)أبو بكرثنا 
 . (5)"اس على ذلكالّنو ،والعم ،أوىل من ابن األخ

 . ق من أعتقنمن أعتقن أو أعَتإاّل  الوالء وال يرثنالّنساء  باب ال ترث
، (7)حيىي بن إمساعيلثنا ، (6)أبو األزهرثنا ، أبو بكر القطان، ابنا أخربنا أبو طاهر الفقيه -594

  (0)عبةةةةةةةةةةةد السةةةةةةةةةةةالم ثنةةةةةةةةةةةا 
                                                 

، تقةدم أنةه   (11/180)و(10/210)هو أبو بكر بن عبد اهلل بن أيب مرمي، انظر هتذيب الكمةال ( 1)
 (. 51ح)ضعيف

-بفتح امليم، وسكون القاف، وفتح الراء بعدها مهزة، مث ياء النسب– راشد بن سعد امَلْقرائي( 2)
 . احلمصي

 (. 4بخ،(.)هة111هة، وقيل 180ت. )ثق  كثري اإلرسال
 (. 1/217)التقريب

 . احلمصي -بضم الزاي–ضمرة بن حبيب بن صهيب أبو عتب  الُزَبيدي ( 1)
 (. 4(.)هة118ت. )ثق 

 (. . 1/157)التقريب

 . الشامي -وقيل بالعني املهمل  بدل املوحدة – عطي  بن قيس أبو حيىي الِكاليب( 4)
 (. 4خت،م،.)ملائ ، وقد جاوز ا(هة121ت. )ثق  مقرئ
 (. 2/29)التقريب

 (. 18/186)السنن الكربى( 5)
 . أبو بكر بن أيب مرمي وهو ضعيفضعيف؛ فيه إسناده 

 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

 (.51ح)هو أمحد بن األزهر، صدوق تقدم    (6)

 . حيىي بن إمساعيل أبو زكريا الواسطي( 7)
 ". مقبول: "، وقال احلافظ"ال يعرف وخربه منكر": ، وقال الذهيب"أدركته ومل أكتب عنه: "قال أبو حامت

 (. 2/149)، والتقريب(7/150)، وامليزان(9/126)اجلرح والتعديل

 . الكو ، أصله بصري –امُلالئي  -بالنون– هو عبد السالم بن حرب بن سلم  أبو بكر النهدي( 0)
                                                                                                                                       = 
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ثابت رضةي اهلل   وزيد بن ،وعبد اهلل ،عن علي (2)عن زيد بن وهب (1)حصريةعن احلارث بن 
ق مةن  تقن أو أعَتما أعإاّل الّنساء  وال يورثون ،ر من العصب ْبعنهم أهنم كانوا جيعلون الوالء للُك

 . (1)أعتقن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ع(.)تو  بضع ومثانني ومائ . )ثق  حافظ، له مناكري
 (. 1/460)التقريب

، ومل أقف على راو عن "ُحصني( "0/4118)من مصارد الترمج ؛ و  األصل وط، وص، واملهذب( 1)
السالم باسم احلارث بن حصني؛ وإّنما وقفت على احلارث بةن حصةرية   زيد بن وهب يروي عنه عبد 

 . يعرف بالرواي  عن زيد بن وهب وروى عنه عبد السالم بن حرب
 . أبو النعمان األزدي الكو  -بفتح املهمل ، وكسر املهمل  بعدها– هو احلارث بن َحِصرية

، ووثقه النسائي والعجلةي،  "خشيب ثق  ينسبونه إىل خشب  زيد بن علي اليت صلب عليها: "ابن معني قال
: ، وقال أبو حةامت "ال بأس به: "، وقال ابن شاهني   ثقاته"شيعي صدوق: "وقال اآلجري عن أيب داود

، وقال ابن .."بع عليهله غري حديث منكر ال يتا: "، وقال العقيلي"لوال أّن الثوري روى عنه لترك حديثه"
صةدوق خيطةيء   : "، وذكره ابن حبان   الثقات، وقال احلافظ"وعلى ضعفه يكتب حديثه: ".. عدي

 (. بخ،س،ص".)ورمي بالرفض، وله ذكر   مقدم  مسلم
، (2/107)، والكامةل (1/71)، واجلرح والتعةديل (1/277)، ومعرف  الثقات(1/216)ضعفاء العقيلي

، وهتةذيب  (226-5/221)، وهتةذيب الكمةال  (71ص)أمساء الثقةات  ، وتاريخ(6/171)والثقات
 (. 1/141)، والتقريب(2/121)التهذيب

  .زيد بن وهب أبو سليمان اجلهإ الكو ( 2)
 (. ع(.)هة96: تو  بعد الثمانني، وقيل. )خمضرم ثق  جليل، مل يصب من قال   حديثه خلل

 (. 278)التقريب

 (. 18/186)السنن الكربى( 1)
 .   إسناده احلارث بن حصرية وهو خمتلف فيه؛ وباقي رجاله ثقات غري أيب األزهر وهو صدوق

 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي
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عبد ، ابنا حيىي بن حيىيثنا ، بن عليإبراهيم ثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -595
وزيد بن ثابت رضي اهلل عنةهم ال   ،وعلي ،كان عمر": قالإبراهيم عن األعمش عن  (1)السالم
 .  (2)ما أعتقنإاّل  من الوالءالّنساء  يورثون
 . (5)فذكر مثله (4)عبد السالم، ابنا (1)إسحاقثنا ، عبد اهللثنا ، قال وابنا أبو الوليد -596
يزيد ثنا ، (6)حيىي بن أيب طالبثنا ، هو األصمالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -597

شيئا   من الوالءالّنساء  (7)[ال ترث]": قالبن ِسريين هشام بن حسان عن حممد ، ابنا بن هارون
 . "ه أو أعتقتهما كاتبَنإاّل 

                                                 

 (. 10/66)و(12/01)هو ابن حرب، انظر هتذيب الكمال( 1)

 (. 18/186)السنن الكربى( 2)
 . النخعي مل يدرك عمر وال علي وال زيد رضي اهلل عنهم إبراهيماده ضعيف؛ لالنقطاع، فإن إسن

 (. 19ص)، وحتف  التحصيل(141ص)جامع التحصيل
 . كالمها من طريق عبد السالم عن األعمش به مبثله( 2/400)، والدارمي(6/209)وأخرجه ابن أيب شيب 

بفتح السني املهمل ، وضم الالم األوىل، هذه الّنسب  إىل – ويلإسحاق بن منصور أبو عبد الرمحن السَُّل( 1)
 .  -..وهي قبيل  نزلت الكوف ، وصارت حمل  معروف  هبا لنزوهلم أياها" بإ سلول"

 (. ع(.)هة284ت. )صدوق، تكّلم فيه للتشيع
 (. 1/71)، والتقريب(1/47)األنساب

 (. 2/470)هو ابن حرب، انظر هتذيب الكمال( 4)

 (. 18/186)السنن الكربى( 5)
 . النخعي مل يدرك عمر وال علي وال زيد رضي اهلل عنهم إبراهيمإسناده ضعيف؛ لالنقطاع، فإن 

 . انظر خترجيه   األثر قبله

 (. 121ح)صدوق تقدم( 6)

 . ءباليا" ال يرث"، و  األصل (0/4111)من ط، واملهذب( 7)
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مةا كةاتنب أو   إاّل شيئا   ءمن الوالالّنساء  (1)[ال ترث]": قال يزيد ومسعت سفيان الثوري يقول
 . (1)"أو جّر والؤه من أعتقن ،من أعتقن( 2)[أعتق]أو  ،أعتقن
ابةن أيب  ثنةا  ، عثمان بن حممد بن بشر ثا إمساعيل القاضي، ابنا أخربنا أبو احلسن الرفاء -590

 :ابن أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل املدين  كانوا يقولةون ثنا قاال يناء أويس وعيسى بن م
نفُسَها أو  ما أعتقت هيإاّل  وال ترث من الوالء ،من الوالء ألحد من أقارهباشيئا   ال ترث املرأة"

  .(4)"ىل من أعتقتْوأو والء َم ،تق منهامن كاتبت فَع
 . الوالء باب ما جاء يف جّر

حممد بن ثنا ، عقوبأبو عبد اهلل حممد بن ي، ابنا زكيأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق امل -599
 األعمةةةش ، ابنةةةا (5)جعفةةةر بةةةن عةةةون ، ابنةةةا عبةةةد الوهةةةاب

 
 

                                                 

 .  بالياء" ال يرث"، و  األصل (0/4111)من ط، واملهذب (1)
 ". أعتقن"من ط، وص، و  األصل ( 2)
 (. 18/186)السنن الكربى( 1)

 . إسناده حسن
 . عن عباد عن هشام به مبثله( 6/209)واألثر أخرجه ابن أيب شيب 

 (. 18/186)السنن الكربى( 4)
صةدوق  ": مّر فيه كالم أهل العلم، ولعل الصواب ما قاله احلافظ  إسناده إمساعيل بن أيب أويس، وقد 

، فإن اإلمام أمحد قال فيه ال بأس به، وهو إمام معتدل، وهو مقرون بعيسى "أخطأ   أحاديث من حفظه
بن ميناء كما   سند املؤلف، فيقوي رواي  أحدهم اآلخر فريتقي روايتهما، وفيه أيضا  عبد الرمحن بن أيب 

هو متكلم   روايته عن أبيه وهذه منها، وإن كان الذهيب ذكر أّن بعض العلماء قبلوا روايته عةن  الزناد و
 .  أّن بعض أهل العلم تكّلموا   روايته عن أبيه مثل ابن سعد وصاحل بن حممدإاّل  أبيه

 . عن ابن أيب الزناد به مبثله( 168ص)واألثر أخرجه سعيد بن منصور

 (. 68ح)صدوق تقدم( 5)
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فإنه  ،ة حتت اململوك فولدت له ولداإذا كانت احلّر": اهلل عنه قال عمر رضي :قال (1)إبراهيمعن 
 . (2)"الوالء إىل موايل أبيه ّرعتق األب َجفإذا ُأ ،ووالؤه ملوىل أمه ،يعتق بعتق أمه

 . عنه وقد روي موصوال عن عمر رضي اهلل ،هذا منقطع
، ابنا (1)إسحاقثنا ، عبد اهلل بن حممدثنا ، أبو الوليد الفقيه، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -688

إذا ": عن عمر رضي اهلل عنه قةال  (5)عن األسود (4)إبراهيمعيسى بن يونس عن األعمش عن 
فإذا أعتق األب  ،همملوايل أّم ويكون والؤهم ،ها يعتقون بعتقهااململوك احلّرة فولدت فولُد تزوج

 . (6)"الوالء ّرَج

                                                 

مل يتبني يل أيهما النخعي أو التيمي فإن األعمش روى عنهما، وكالمها مل يدركا عمر؛ ولكن الظاهر ( 1)
أنه النخعي بدليل ما يأيت   الروايات األخرى   روايته هذه القص  عن األسود بن يزيةد   -واهلل أعلم–

 . النخعيإاّل  عن عمر واألسود بن يزيد ال يروي عنه

 (. 18186)السنن الكربى( 2)
 . مل يدرك عمر رضي اهلل عنه إبراهيمإسناده ضعيف؛ لالنقطاع، فإن 

 (. 19ص)، وحتف  التحصيل(141ص)جامع التحصيل
 . واألثر صحيح فقد روي موصوال بإسناد صحيح سيأيت بعد هذا اخلرب

 كلهم من طريق األعمش عن( 2/492)والدارمي( 6/292)، وابن أيب شيب (9/48)وأخرجه عبد الرزاق
 .  به منقطعا  إبراهيم

 (. 21/65)هو ابن راهويه احلنظلي، انظر هتذيب الكمال( 1)

 (. 2/211)هو النخعي، انظر هتذيب الكمال( 4)

 (. 2/211)هو ابن يزيد النخعي، انظر هتذيب الكمال( 5)

 (. 18/186)السنن الكربى( 6)
 . إسناده صحيح

 . عن إبرهيم عن األسود عن عمر مبثلهعن وكيع عن األعمش ( 6/292)وأخرجه ابن أيب شيب 
كلهم من طريق احلكةم عةن   ( 2/492)، والدارمي(6/115)، وابن سعد(40ص)وأخرجه ابن اجلعد

 . عن األسود عن عمر مبثله إبراهيم
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 (1)عن سفيان (2)أبو قدام ثنا ، (1)عبد اهللثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -681
خديج اختصموا إىل عثمان رضي اهلل عنةهم    الزبري ورافع بن ّن أ هشام بن عروة عن أبيه عن 

فقضةى   ،فاشترى الزبري العبد فاعتقه ،فولدت منه أوالدا ،ديج كانت حتت عبٍدموالة لرافع بن َخ
 . (4)ء للزبري رضي اهلل عنهعثمان رضي اهلل عنه بالوال

 . وكذلك رواه الثوري عن هشام بن عروة عن عروة
ابنةا   قةال بن عبد اهلل األصةبهاين  إبراهيم ، ابنا أخربنا أبو بكر أمحد بن علي األصبهاين -682

سفيان عن هشام بن عروة ، ابنا ابن املبارك، ابنا احلسن بن عيسىثنا ، القطانإبراهيم إمساعيل بن 
 . (5)هما اختصما إىل عثمان رضي اهلل عنه فقضى به للزبري   هذاه أّنعن أبي

                                                 

 (.19/58)هو ابن شريويه، انظر هتذيب الكمال( 1)

 . ، نزيل نيسابورأبو قدام  عبيد اهلل بن سعيد بن حيىي الَيشكري السرخسي( 2)
 (. خ،م،س(.)هة241ت. )ثق  مأمون، سإ

 (. 1/494)التقريب

 (. . 19/58)و(11/105)هو ابن عيين ، انظر هتذيب الكمال( 1)

 (. 18/186)السنن الكربى( 4)
 . إسناده صحيح

ورواي  . كالمها من طريق هشام بن عروة به مبثله( 6/292)، وابن أيب شيب (9/42)وأخرجه عبد الرزاق
 . ابن أيب شيب  خمتصرة

 (. 18/187)السنن الكربى( 5)
القصار وشيخه إمساعيل القطان مل أقف على من ذكرمها جبرح أو تعديل، وباقي رجاله  إبراهيم  إسناده 

 . ثقات
 . ولكن األثر صحيح، انظر خترجيه   األثر قبله
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 والةزبري رضةي اهلل    ،عن عثمان ميْيالَتإبراهيم وحممد بن  ،وكذلك رواه ربيع  بن عبد الرمحن
  . (1)عنهما مرسال

، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا قاال وأبو سعيد بن أيب عمرو  ،بد اهلل احلافظأخربنا أبو ع -681
عن حيىي بن عبد الرمحن بن  (1)حممد بن عمرو، ابنا يزيد بن هارون، ابنا (2)حيىي بن أيب طالبثنا 

 ،همرُففأعجبه َظة  (5)ُظَرفا  (4)الزبري بن العوام رضي اهلل عنه قدم خيرب فرأى فتي  ُلْعسا أّن  حاطب
ديج وأبةوهم مملةوك   ة موالة لرافع بن َخديج أمهم حرَُّفسأل عنهم فقيل هم موايل لرافع بن َخ

مث قةال لفتيتةه    ،اهلل عنهم فاشترى أباهم فأعتقه فأرسل الزبري رضي ، َقَرألشجع أو لبعض احُل
 ،هم حةّرة وأبةوهم مملةوك   لدوا وأمُُّو ؛فقال رافع بل هم موايل ،أنتم موايلفإّنما  ،وا إيّلانتسُب

 . (6)فاختصموا إىل عثمان بن عفان رضي اهلل عنه فقضى بوالئهم للزبري
ن عثمان رضي اهلل عنه منقطعا وروي عن الزهري ع ،هذا هو املشهور عن عثمان رضي اهلل عنه

 . خبالفه
                                                 

كالمها ( 6/292)، وابن أيب شيب (9/41)التيمي فقد أخرجه عبد الرزاق إبراهيمرواي  حممد بن  أّما( 1)
 . بن حممد التيمي به إبراهيممن طريق محيد األعرج عن 

 . ومل أقف على طريق ربيع  بن عبد الرمحن

 (. 124ح)صدوق تقدم  ( 2)

 (. 12/261)و(26/214)هو ابن علقم  الليثي، انظر هتذيب الكمال( 1)

 . مجع َأْلَعس، وهو الذي   شفته سواد: الُلْعس( 4)
 . مادة لعس( 6/287)، لسان العرب(4/251)النهاي 

به الفتيان اأَلْزَوال والفتيات الةزُّوالت وال   الرباع  وذكاء القلب يوصفوهو : فْرالظَّومفرده : مجع( 5)
 .احلذق بالشيء: حسن اهليئ ، وقيل: حسن العبارة، وقيل: الظرف: سيد وقيليوصف به الشيخ وال ال

 . مادة ظرف( 9/220)لسان العرب

 (. 18/187)السنن الكربى( 6)
 . إسناده حسن

 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي
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ابن أيب ، ابنا يزيد، ابنا (1)حيىيثنا ، هو األصمالعّباس  أبوثنا ، أخربناه أبو عبد اهلل احلافظ -684
فسأل عنهم فقيل  ،فرأى فتي  أعجبه حاهلم ،الزبري رضي اهلل عنه قدم خيربّن أ عن الزهري (2)ذئب

 ،فأرسل إىل أبيهم فاشتراه فأعتقه ،والة لبإ حارث  وأبوهم مملوكَم ةّرهم موايل لبإ حارث  أمهم ُح
ء فقضى عثمان رضي اهلل عنه بالوال ،حارث  إىل عثمان بن عفان رضي اهلل عنه وفاختصم هو وبُن

 . (1)"رَُّجالوالء ال ُي" :وقال عثمان رضي اهلل عنه ،لبإ حارث 
 . (4) ومراسيل الزهري ردّي ،بشواهدهاأصّح  والرواي  األوىل عن عثمان رضي اهلل عنه ،كذا قال

إمساعيةل  ، ابنا بن عبد اهلل األصبهاينإبراهيم ، ابنا األصبهاين احلافظ أمحد بن عليأخربنا  -685
أّن  ريةَبابن هليع  عن عبد اهلل بن ُهة ، ابنا ابن املبارك، ابنا احلسن بن عيسىثنا ، لقطاناإبراهيم بن 

عتق مث ُأ ،فعتقوا بعتاق  أمهم( 5)[أوالدا] ة فولدتّرُح هرضي اهلل عنه قضى   عبٍد كانت حتتعلّيا  
 . (6)والءهم لعصب  أبيهمأّن  أبوهم بعُد

                                                 

 (. 124ح)هو ابن أيب طالب، صدوق تقدم  ( 1)

 (. 12/261)و(25/614)نظر هتذيب الكمالهو حممد بن عبد الرمحن، ا( 2)

 (. 18/187)السنن الكربى( 1)
 . إسناده ضعيف؛ لالنقطاع، فإن الزهري مل يدرك الزبري وال زمن عثمان رضي اهلل عنهما

 (. 200-2207ص)، وحتف  التحصيل(269ص)جامع التحصيل
 .  واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

هل العلم   مراسيله، ولكن األكثر على تضعيف مراسيله انظر تفصيل الكةالم فيةه     فيه أقوال أل( 4)
 (. 91-98ص)جامع التحصيل

 ". أوالد"، و  األصل (0/4111)ط، وص، واملهذب( 5)
 (. 18/187)السنن الكربى( 6)

 . ابن هليع  وهو مدلس   املرتب  الرابع  وقد عنعنضعيف؛ فيه إسناده 
 (. 54ص)، وتعريف أهل التقديس(125ص)حتف  التحصيل

 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي
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 جةرّ رضي اهلل عنه كةان يَ علّيا  أّن  (1)كْشمعمر عن يزيد الرِّ، ابنا قال وابنا ابن املبارك -686
 . (2)الوالء
عن األسود بن يزيد عن ابةن  عن الشعيب  (1)سفيان عن جابر، ابنا قال وابنا ابن املبارك -687

يعإ ملةوايل  - وكان شريح يقضي بوالء ولده: قال. "عتقوالء ولده إذا ُأ العبد جيّر": مسعود قال
  .(4)فقضى به شريح ،ه األسود بقول ابن مسعودحّدث حّتى األم

 عن الشعيب عن األسود وقد اجُلعفي  ل جابركذا قا
، أبو القاسم البغوي، ابنا عبد الرمحن بن أيب شريح، ابنا أخربنا الشريف أبو الفتح العمري -680
كان شريح ال يكاد يرجع عن قضاء ": قالإبراهيم عن  (5)شعب  عن احلكم، ابنا علي بن اجلعدثنا 

                                                 

بكسةر الةراء وسةكون    – يزيد بن أيب يزيد أبو األزهر الضُّبعي موالهم البصري يعرف بالرِّْشك( 1)
 . -الكبري اللحي : عناه القسام، وقيلم: املعجم ، قيل

 (. ع(.)هة118ت. )ثق  عابد وهم من لينه
 (. 2/102)، والتقريب(1/126)نزه  األلباب

 (. 18/187)السنن الكربى( 2)
 . إسناده ضعيف؛ لالنقطاع، فإن الرشك مل يدرك علّيا  رضي اهلل عنه، فإنه من الطبق  السادس  عند احلافظ

 (. 1/20)التقريب
 . عن معمر عن يزيد الرشك به مبثله( 9/41)رجه عبد الرزاقوأخ

 (. 14/12)هو اجُلعفي كما بينه البيهقي بعده؛ وانظر هتذيب الكمال( 1)

 (. 18/187)السنن الكربى( 4)
 . جابر اجُلعفي وهو ضعيفضعيف؛ فيه إسناده 

عفي عن الشعيب عةن  كالمها من طريق جابر اجُل( 6/291)، وابن أيب شيب (9/48)وأخرجه عبد الرزاق
 . األسود به مبثله

عن معمر عن جابر عن الشعيب عن مسروق بن األجدع عةن ابةن   ( 9/48)وأخرجه عبد الرزاق أيضا
 . مسعود به بنحوه 

 (. 12/401)هو ابن عتيب ، انظر هتذيب الكمال( 5)
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ة تكةون  بن اخلطاب رضي اهلل عنه أنه قال   احلّر ه األسود بن يزيد عن عمرحّدث حّتى قضى به
  .   (1)"فأخذ به شريح ، موايل أبيهممث ُيعتق أبوهم أنه يصري والؤهم إىل حتت العبد فتلد له أوالدا

 . واهلل أعلم ،ه عن عمر وابن مسعود مجيعاحّدث وحيتمل أن يكون األسود ،هذا إسناد صحيح
، ابنا (2)حيىي بن أيب طالبثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -689

كان شريح يقضي   العبد إذا تةزوج  " :قال (1)رةَباحلجاج بن أرطاة عن َو، ابنا يزيد بن هارون
أّن  رضي اهلل عنةه قضةى   عمر بن اخلطابإّن  فقيل له ،الوالء ألمهمأّن  أوالدا ة فولدت لهّراحُل

 . (4)"فترك شريح ذلك ،الوالء ّراألب إذا أعتق ج
ة كانت حتت امرأة حّرأّن بن ِسريين أشعث بن سوار عن حممد ، ابنا يزيد، ابنا وبإسناده -618

 . (5)الوالء فقضى شريح جبّر ،عبٍد فولدت له أوالدا مث أعتق العبد

                                                 

 (. 18/187)السنن الكربى( 1)
 . إسناده صحيح

 (. 688ح)واألثر تقدم خترجيه  

 (. 124ح)صدوق، تقدم   (2)

بضم أولةه، وسةكون   – بن عبد الرمحن أبو خزمي  أو أبو العّباس امُلْسلي -باملوحدة احملرك –وَبرة ( 1)
 . ، الكو -..املهمل ، بعدها الم، هذه الّنسب  إىل بإ مسلي ، وهي قبيل  من بإ احلارث

 (.  خ،م،د،س(.)هة116ت. )ثق 
 (. 2/116)، والتقريب(4/290)األنساب

 (. 18/187)السنن الكربى( 4)
 . حجاج بن أرطاة ال حيتّج به وهو مدلس   املرتب  الرابع  وقد عنعنضعيف؛ فيه إسناده 

 . واألثر هبذه الطريق مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي
 (. 688ح)ثر صحيح تقدم  ولكن أصل األ

 (. 18/187)السنن الكربى( 5)
 . أشعث بن سوار وهو ضعيف إسناده ضعيف؛ فيه

 .  عن حممد بن عيين  عن علي بن مسهر عن أشعث به مبثله( 2/491)وأخرجه الدارمي
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زكريا بن أيب زائدة عن الشعيب أنه ُسئل عن مملوك له بنون مةن  ، ابنا يزيد، ابنا وبإسناده -611
 . (1)"ملوايل اجلّد" :فقال ؟فقيل ملن والء ولده ،ة وللعبد أب حرحّر

 . سيده فيسلم جييءباب ما جاء يف العبد يفر إىل املسلمني مث 
حيةيىي بةن   ثنةا  ، بن عليإبراهيم ثنا ، أبو الوليد الفقيه، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -612
افعها أبها   رأّن  عن غيالن بن سلم  (1)ابن هليع  عن يزيد بن أيب حبيب عن عروة، ابنا (2)حيىي

فأعتقه رسول اهلل صلى اهلل عليه  ،صلى اهلل عليه وسلمالّنيب  غيالن فّر إىلِل دًاْبالسائب كان َع
 . (4)الءه إىل غيالنلى اهلل عليه وسلم َورسول اهلل ص مث أسلم غيالن فرّد ،وسلم

                                                 

 (. 18/187)السنن الكربى( 1)
 . إسناده حسن

 . كريا عن الشعيب مبثلهعن أيب نعيم عن ز( 2/491)واألثر صحيح، أخرجه الدارمي
، كالمها من طريق الثوري عن عبةد اهلل بةن أيب   (6/291)، وابن أيب شيب (9/42)وأخرجه عبد الرزاق

 . السفر عن الشعيب مبثله

 (. 12/14)هو النيسابوري، انظر هتذيب الكمال( 2)

:   ابن سعد؛ ولكن مل أقف على ترمجته قال اهليثمةي كما هو مبني   رواي عروة بن غيالن بن سلم ( 1)
ضمن الرواة عن أبيه غيالن ( 40/111)، وذكره ابن عساكر   تارخيه..وفيه عروة بن غيالن ومل أعرفه

 . بن سلم 

 (. 18/180)السنن الكربى( 4)
يه أيضا  عروة بن ابن هليع  وقد تقدم أنه مدلس   املرتب  اخلامس  وقد عنعن هنا، وفضعيف؛ فيه  إسناده 

 . غيالن مل أقف على ترمجته
رواه الطرباين وفيه ابن هليع  وحديثه ": ، وقال"رواه الطرباين وفيه عروة بن غيالن ومل أعرفه": قال اهليثمي

 . "حسن وفيه ضعف، وبقي  رجاله ثقات
 (. 54ص)، وتعريف أهل التقديس(125ص)، وحتف  التحصيل(246و4/211)جممع الزوائد

، وابةن عسةاكر   تةاريخ    (14/261)، والطرباين   الكبري(5/585)ه ابن سعد   الطبقاتوأخرج
 . كلهم من طريق الوليد بن مسلم عن ابن هليع  عن يزيد عن عروة بن غيالن به مبثله( 10/111)دمشق
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رسهول اهلل  أّن  ابن هليع  عن يزيد بن أيب حبيب، ابنا حيىي بن حيىيثنا ، إبراهيم ثنا قال و -611
رّد  فإذا أسلم مهواله  ،نًا فأتاه أحد من العبيد أعتقهْصر ِحصلى اهلل عليه وسلم كان إذا حاَص

  . (2)عليه(  )[والءه]
 . واهلل أعلم ،هليع  ينفرد به وابن ،هذا منقطع

وسلم  صلى اهلل عليه الّنيب  الثقفي عن (1)مدَّق بن يسار عن عبد اهلل بن امُلَكورواه حممد بن إسحا
علينا  دَُّّر فقالوا يا رسول اهلل ،فد أهل الطائف فأسلموافيمن خرج إليه من عبيد أهل الطائف مث َو

  . (5)والء عبده على كل رجٍل ّدوَر" عتقاء اهللال أولئك : "فقال( 4)[أتوك]رقيقنا الذين 
 . (6)وقد مضى   كتاب اجلزي  ،وهذا أيضا إسناده منقطع

                                                 

 . من ط، وص، واملهذب وكنز العمال، و  األصل والؤه( 1)
 (. 18/180)السنن الكربى( 2)

 : علتانعيف؛ فيه إسناده ض
فيه عنع  ابن هليع  وقد تقدم أنه مدلس، واالنقطاع، فإن يزيد بن أيب حبيب مل يدرك زمن الّنيب صلى اهلل 

 . عليه وسلم
 (. 54ص)، تعريف أهل التقديس(188و125ص)حتف  التحصيل

عن يزيد  (د)( 29717)ورمز صاحب الكنز برقم. واحلديث مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي
 . بن أيب حبيب مرسال ، ومل أقف عليه عند أيب داود ال   السنن وال   املراسيل

  . -مبهمل  مشددة مفتوح – عبد اهلل بن عيسى بن أيب امُلَكدَّم( 1)
احل وقال كان ال يسوي شيئا  قاله كان مقبوال  عند القضاة، ذكره حيىي بن عثمان بن ص: "قال ابن ماكوال

 . "ضعيف": ، وقال ابن ناصر الدين"ابن يونس
 (. 0/255)، وتوضيح املشتبه(7/207)اإلكمال

 ". أتوه"من ط، وص، و  األصل ( 4)
عن ابن إسحاق قال حّدثإ مةن ال  ( 1/411)، و  أسد الغاب (794ص)ذكره ابن هشام   السرية( 5)

 . فذكره.. كدم عن رجال من ثقيفأهتم عن عبد اهلل بن امل

 (. 9/229)السنن الكربى( 6)
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  . (1)ربَّكتاب امٌلَد
 . ر جيوز بيعه مىت شاء مالكهبََّدباب امُل
، ابنا الشافعي، ابنا ربيع بن سليمانال، ابنا األصمالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو -614

احتاج صاحبه   رًابَّصلى اهلل عليه وسلم مَدالّنيب  باع" :عن أبيه قال (2)الثق  عن معمر عن ابن طاوس
 . (1)"إىل مثنه
العّباس  أبوثنا قاال وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي  ،أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي -615

حممةد بةن عبةد    الّرجال  مالك عن أيب، ابنا الشافعي، ابنا الربيع بن سليمان، ابنا حممد بن يعقوب
 رت جارية  هلةا، فسةحرهتا،    بَّة عائشة  رضةي اهلل عنةها دَ   أّن  (5)ه عمةرة عن أّم (4)الرمحن

 

                                                 

بري أي أنةه  ْدوهو التََّدبَّرت العبد إذا علَّْقت عتقه مبوتَك : ، يقالبرمأخوذ من الّد :ر من العبيد واإلماءدّبامُل( 1)
 . ده وميوتر سيِّبَِّدق بعد ما ُيِتْعَي

 . مادة دبر( 2/90)، والنهاي (1/224)غريب احلديث البن قتيب 

 (. 11/159)هو عبد اهلل، انظر هتذيب الكمال( 2)

 ( 18/111)السنن الكربى( 1)
 : إسناده ضعيف؛ فيه علتان

،   إسناده مبهم وهو شيخ الشافعي؛ ومع توثيق الشافعي له على اإلهبام فالراجح   علم اجلرح والتعديل خالفه
 . تابعني مل يدرك الّنيب صلى اهلل عليه وسلمواإلرسال فإن طاووس من طبق  ال

، وحتف  (281ص)جامع التحصيل، و(115-1/118)، وتدريب الراوي(171ص)انظر الكفاي    علم الرواي 
 (. 157ص)التحصيل

 . عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه به مبثله( 9/119)وأخرجه عبد الرزاق

 ية  نالك هبذه مشهور األنصاري حارث  بن الرمحن عبد بن دحمم -اجليم وختفيف الراء بكسر-أبو الّرجال ( 4)
 . الرمحن عبد أبو األصل   وكنيته لقبه وهي
 (. خ،م،س،ق.)ثق 

 (. 2/192)التقريب

 . أكثرت عن عائش  د الرمحن بن سعد بن ُزرارة األنصاري  املدنّي عمرة بنت عب( 5)
                                                                                                                                       = 
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 هةا لكَترضي اهلل عنها أن تباع من األعراب ممن يسةيئ مَ  فاعترفت بالسحر، فأمرت هبا عائش 
 . (1)فبيعت
ر بََّدامُل": سفيان بن عيين  عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال، ابنا باإلسناد األول إىل الشافعي -616

 . (2)"فيه صاحبه مىت شاء وصي  يرجع
 را بََّدعمر بن عبد العزيز باع ُمة أّن  الثق  عن معمر عن أيوب، ابنا الشافعي، ابنا وبإسناده -617

 . (1)  دين صاحبه
  (4)الثقة  عةن معمةر عةن عمةرو بةن مسةلم       ، ابنةا  الشةافعي  ، ابناوبإسناده -610

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ع(.)بعدها: تو  قبل املائ ، وقيل. )ثق 
 (. 2/527)التقريب

 ( 18/111)السنن الكربى( 1)
 . إسناده صحيح

، (7/241)، ومةن طريقةه الشةافعي   األم   (1/201)مد بن احلسنوأخرجه مالك   املوطأ برواي  حم
 . عن أيب الّرجال به مبثله( 226ص)واملسند

 ( 18/111)السنن الكربى( 2)
 . إسناده رجاله ثقات، إاّل أّن فيه عنعن  ابن أيب جنيح وهو مدلس

 . أيب جنيح به مبثله كالمها من طريق سفيان عن ابن( 155ص)، وسعيد بن منصور(9/142)وأخرجه عبد الرزاق

 ( 18/111)السنن الكربى( 1)
إسناده ضعيف؛ فيه مبهم وهو شيخ الشافعي؛ ومع توثيق الشافعي له على اإلهبام فةالراجح   علةم اجلةرح    

 .  والتعديل خالفه
 . عن معمر عن أيوب به مبثله( 9/141)واألثر صحيح، فقد أخرجه عبد الرزاق

بلدة مةن  " َجَند"بفتح اجليم، والنون، و  أخرها الدال املهمل ، هذه الّنسب  إىل – عمرو بن مسلم اجَلَندي( 4)
  .اليماين -..بالد اليمن مشهورة
                                                                                                                                       = 
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 . (1)"رهبََّد  ُمالّرجل  ودُعَي": عن طاوس قال

سألإ ابن املنكدر كيف ": الثق  عن معمر عن ابن طاوس قال، ابنا الشافعي، ابنا وبإسناده -619
كان يبيعه إذا احتاج إىل مثنةه فقةال ابةن    : قال قلت ه؟أيبيعه صاحبامُلَدبَّر  كان أبوك يقول  

 . (2)"ويبيعه وإن مل حيتج: املنكدر
أبو بكر بةن   ثنا، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد الفقيه، ابنا أخربنا أبو عبد اللله احلافط -628

مةا  ": قال عمر رضي اهلل عنةه  :عن جماهد قال (4)عن ليث (1)عبد اهلل بن إدريسثنا ، أيب شيب 
 . (5)"إن شاء رجع فيها من رقيقه   مرضه فهي وصيٌ الّرجل  أعتق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عةن  رواه حةديث  غري مسلم بن ولعمرو: "، وقال ابن عدي"ليس بقوي: "ضعفه أمحد، وقال ابن معني
، "صاحل احلديث": ، وذكره ابن حبان   الثقات، قال الذهيب"فأذكره جّدا  منكر حديث له وليس طاوس

 (. عخ،م،د،ت،س".)صدوق له أوهام: "وقال احلافظ
، (1/419)، واألنسةاب (1/188)، وتاريخ ابةن معةني رواية  الةدوري    (1/105)العلل ومعرف  الرجال

 (. 2/04)، والتقريب(147-5/146)وامليزان

 ( 18/111)السنن الكربى( 1)
اده ضعيف؛ فيه مبهم وهو شيخ الشافعي؛ ومع توثيق الشافعي له على اإلهبام فةالراجح   علةم اجلةرح    إسن

 .   والتعديل خالفه
 . بإسناد حسن عن معمر عن عمرو بن مسلم به مبثله( 141و9/17)واألثر حسن، فقد أخرجه عبد الرزاق

 ( 18/111)السنن الكربى( 2)
شافعي؛ ومع توثيق الشافعي له على اإلهبام فةالراجح   علةم اجلةرح    إسناده ضعيف؛ فيه مبهم وهو شيخ ال

 .  والتعديل خالفه
 . عن معمر عن ابن طاوس به مبثله( 9/148)واألثر صحيح، فقد أخرجه عبد الرزاق

 (. 16/16)و(14/296)هو األودي، انظر هتذيب الكمال( 1)

 (. 27/211)هو ابن أيب سليم، انظر هتذيب الكمال( 4)

 ( 18/111)لسنن الكربىا( 5)
 : إسناده ضعيف جّدا ؛ فيه علتان

                                                                                                                                       = 
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لضحاك بن خملد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاووس اثنا ، أبو بكرثنا قال  وبه -621
 . (1)  عتاقتهالّرجل  أنه كان ال يرى بأسا أن يعود

فإنةه  الّرجل  إذا أوصى": عن احلسن قال (2)عبد األعلى عن هشامثنا ، أبو بكرثنا قال و -622
 . (1)"العتاق  وغري العتاق  :قال ؟فقيل العتاق  ،وصيته مبا شاء يغّير
  .(4)وغريمها من حديث جابر بن عبد اهلل ،وملا تقدم شاهد   الصحيحني: قلت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . فيه ليث بن أيب سليم وهو متروك، واالنقطاع، فإن جماهد مل يدرك عمر رضي اهلل عنه
 ". منقطع وليث ليس حبج ": قال الذهيب

 (.  294ص)، وحتف  التحصيل(271ص)، وجامع التحصيل(0/4119)انظر املهذب
 . عن ابن إدريس عن ليث به مبثله( 6/216)وأخرجه ابن أيب شيب 

 ( 18/111)السنن الكربى( 1)
أّن فيه عنعن  ابن جريج وهو مدلس، ولكنه صّرح بالتحديث   رواية  عبةد   إاّل  اإلسناد رجاله ثقات،

 . الرزاق
 (. 41ص)تعريف أهل التقديس

ك بن خملد كالمها عن الضحا( 6/217)، وابن أيب شيب (9/142)واألثر صحيح، فقد أخرجه عبد الرزاق
 . عن ابن جريج عن عمرو بن دينار به مبثله

 (. 6/182)هو ابن حسان، انظر هتذيب الكمال( 2)

 ( 18/111)السنن الكربى( 1)
  إسناده هشام بن حسان وهو ثق  من أثبت الّناس   ابن ِسريين و  روايته عن احلسن وعطاء مقةال  

 . وباقي رجاله ثقات ألّنه كان يرسل عنهما، وهذه روايته عنه،
 . عن عبد األعلى عن هشام به مبثله( 6/217)وأخرجه ابن أيب شيب 

، (ح)-بةاب بيةع املزايةدة   –كتاب البيوع )لعله يقصد حديث جابر بن عبد اهلل أخرجه البخاري( 4)
 (. 997ح)-باب االبتداء   النفق  بالنفس مث أهله مث القراب –كتاب الزكاة )ومسلم
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 امُلَدبَّر  باب من قال ال يباع
، (1)حيىي بن حيىيثنا ، بن عليإبراهيم ثنا ، أبو الوليد الفقيه، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -621
ال يباع ": عن زيد بن ثابت رضي اهلل عنه قال (1)عن احلسن (2)حفص بن غياث عن احلجاجابنا 

 . (4)"ربََّدامُل
، ابنا حيىي بن حيىيثنا ، بن عليإبراهيم ثنا ، أبو الوليد الفقيهبنا ، اأخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -624
 . (7)"ال يباع امُلَدبَّر": عن نافع عن ابن عمر قال (6)عن أيوب (5)محاد

                                                 

 (. 7/59)وري، انظر هتذيب الكمالهو النيساب( 1)

 (. 7/57)هو ابن أرطأة، انظر هتذيب الكمال( 2)

وهو ثق ، وهو الذي ذكر   شيوخ احلجةاج   لعله احلسن بن سعد بن معبد اهلامشي موالهم الكو ( 1)
نفس الرواي  عند ابن أيب شيب  وفيه عن احلسةن بةن   بن أرطأة وذكر حجاج   تالميذه، ولكن جاءت 

؛ ومل أقف على ذكةره    "صدوق خيطئ": ، وقال احلافظ"صاحل احلديث": احلكم، وهذا قال عنه الذهيب
 . شيوخ احلجاج بن أرطأة وال ذكر حجاج   تالميذه، واهلل أعلم

 (. 160و1/167)، والتقريب(1/121)الكاشف

 ( 18/111)السنن الكربى( 4)
 . حجاج بن أرطأة ال حيتّج به وهو كثري التدليس وقد عنعنضعيف؛ فيه إسناده 

عن حفص وأيب خالد عن حجاج عن احلسن بن احلكم عن زيةد بةن   ( 4/125)وأخرجه ابن أيب شيب 
 . ثابت فذكره

 . هو ابن سلم  كما بينته رواي  ابن أيب شيب ( 5)

 (. 254و7/248)هو السختياين، انظر هتذيب الكمال( 6)

 ( 18/111)السنن الكربى( 7)
 . إسناده صحيح

كالمها من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر به ( 4/110)، والدارقطإ(4/126)وأخرجه ابن أيب شيب 
 . موقوفا  عليه

 . وروي عن ابن عمر مرفوعا  من طرق ال تصح والصحيح املوقوف، وسيأيت ختريج املرفوع بعد هذا األثر



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 815 

 هذا هو الصحيح عن ابن عمر من قوله موقوفا، وقد روي مرفوعا بإسناد ضعيف 
، علي بن عمر احلافظابنا قاال وأبو بكر بن احلارث الفقيه  ،السلمي أخربنا أبو عبد الرمحن -625
علي ثنا قالوا ومجاع   ،(2)وأمحد بن حممد بن أيب بكر ،(1)أبو جعفر حممد بن عبيد اهلل الكاتبثنا 
عةن  ( 4)انيدة بن حّسة ِبعن عمه َع (1)أبو معاوي  اجلزري عمرو بن عبد اجلبارثنا ، حرب بن 

                                                 

 . الكاتب جعفر أبو العالء بن حممد بن اهلل عبيد بن حممد( 1)
 (. هة129ت". )ثق  مأمون: "قال الدارقطإ

 (. 2/111)، وتاريخ بغداد(01ص)سؤالت السهمي

األزدي املعروف بابن أمحد بن حممد بن حممد بن سليمان بن احلارث بن عبد الرمحن أيب بكر أبو ذر ( 2)
 .  الباغندي الواسطي

، وسئل أبو الفتح حممد بن أيب الفوارس احلافظ عن حممد بن سةليمان  "خريا إاّل  ماعلمت: "قال الدارقطإ
احلافظ بن احلافظ بن احلافظ ": ، وقال الذهيب"أوثقهم أبو ذر: "ندي وابنه أبوبكر وابنه أبو ذر فقالالباغ

 (. هة126ت". )املتقن اإلمام
 (. 15/260)، والسري(5/06)تاريخ بغداد

بكري السني، وسكون النون، وفتح اجليم هذه الّنسب  إىل – عمرو بن عبد اجلبار أبو معاوي  السِّْنَجاري( 1)
 . -مدين  باجلزيرة بينها وبني املوصل ثالث  أيام" ِسْنجار"

 . "روى عن عمه عبيدة بن حسان مناكري": ، وقال ابن عدي"ال يتابع على حديثه": قال العقيلي
،و (1/262)بلةدان ، ومعجةم ال (1/61)، واألنسةاب (5/141)، والكامةل (1/207)ضعفاء العقيلي

 (.  4/160)اللسان

 . بن حسان بن عبد الرمحن العنربي السنجاري -بالفتح–َعبيدة ( 4)
: ، وقةال الةدارقطإ  "يروي املوضوعات عن الثقات: "، وقال ابن حبان"منكر احلديث: "قال أبو حامت

 . "ضعيف"
 (. 4/125)، واللسان(2/109)، واتروحني(6/92)يلاجلرح والتعد
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 ،ر ال يباع وال يوهبّبَدامُل: "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالأّن  بن عمرعن نافع عن ا أيوب
 . (1)"من الثلث رٌّوهو ُح

ما عن ابن عمر موقوف من قوله وال وإّن ،يدة بن حسان وهو ضعيفِبمل يسنده غري َع": قال علي
 . "يثبت مرفوعا

                                                 

 ( 18/111)السنن الكربى( 1)
 . إسناده ضعيف؛ فيه عبيدة بن حسان وهو ضعيف

 أيب بةن  حممد بن وأمحد الكاتب العالء بن اهلل عبد بن حممد جعفرعن أيب ( 4/110)وأخرجه الدارقطإ
 حسان بن عبيدة عمه عن اجلزري معاوي  أبو راجلبا عبد بن عمرو نا حرب بن علي نا قالوا ومجاع  بكر

 . به مبثله
، (2514ح)-بةاب املةدبر   -كتاب العتةق )وقد روي أيضا مرفوعا من طريق أخرى أخرجه ابن ماجه

( 18/114)، والبيهقي(4/110)، والدارقطإ(12/167)، والطرباين   الكبري(0/10)والشافعي   األم
هلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم كلهم من طريق علي بن ظبيان عن عبيد ا

 .  به مرفوعا 
 . علي بن ظبيان العبسي وهو وهو ضعيفضعيف؛ فيه وإسناده 

ال أصل لةه أي  ": ، وقال ابن ماجهالرواي  املوقوف  والبيهقي ،والدارقطإ ،وأبو زرع  ،روجح ابن القطان
 . "ّفاظ على تصحيح رواي  الوقفوأطبق احل": ، وقال ابن امللقن"لرفعه

 (. 2/45)، والتقريب(4/215)، والتلخيص احلبري(2/468)البدر املنري
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 . من الثلثمُلَدبَّر ا باب
أبو بكر بن زياد ثنا ، زاهر بن أمحد، ابنا هبا (1)أخربنا أبو حامد أمحد بن علي االسفرائيإ -626

ّن أ عن خالد عن أيب قالبة   (4)سفيانثنا ، (1)لمََّؤُمثنا ، (2)حاجب بن سليمانثنا ، النيسابوري
 . (5)وسلم من الثلثصلى اهلل عليه الّنيب  بر فجعلهرجال أعتق عبدا له عن ُد

                                                 

 ". ابن األخ"هو املعروف بة ( 1)

دة، بفتح امليم، وسكون النون، وكسر الباء املنقوط  بواحة – حاجب بن سليمان أبو سعيد امَلْنِبجي( 2)
و  آخرها اجليم، منبج إحدى بالد الشام بناها كسرى حني غلب على ناحي  من الشام مما كان   أيدي 

 . موىل بإ شيبان -..الروم، ومساها منبه
 (. س(.)هة265ت". )صدوق يهم: "وذكره ابن حبان   الثقات، وقال احلافظ، والذهيب، وثقه النسائي

، (1/181)، والكاشةف (5/288)،و هتذيب الكمةال (150-4/157)، واألنساب(0/212)الثقات
 (. 1/142)والتقريب

 . نزيةةل مكةة  بةةن إمساعيةةل أبةةو عبةةد الةةرمحن البصةةري  -بةةوزن حممةةد–ُمَؤمَّةةل ( 1)
، وقال "ق  كثري اخلطأث: "، وقال الدارقطإ"ثق  كثري الغلط: "وثقه ابن معني وابن راهوي ، وقال ابن سعد

صدوق كثري اخلطأ وله أوهةام يطةول   : "، وقال الساجي"صدوق شديد   السن  كثري اخلطأ: "أبو حامت
حةافظ عةامل   : "، وذكره ابن حبان   الثقات، وقال الذهيب"منكر احلديث: "، وقال البخاري"ذكرها
 . (خت،قد،ت،س،ق(.)هة286ت". )صدوق سيء احلفظ: "، وقال احلافظ"خيطئ

، (18/119)، وهتةذيب التهةذيب  (6/571)، وامليةزان (9/107)، والثقات(0/174)اجلرح والتعديل
 (. 295-2/294)والتقريب

 (. 0/179)هو الثوري، انظر هتذيب الكمال( 4)

 ( 18/114)السنن الكربى( 5)
 . مؤمل بن إمساعيل وهو صدوق سيئ احلفظ، وهو أيضا  مرسلضعيف؛ فيه إسناده 

 (. 521ح)خترجيه  واحلديث تقدم 
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رواه أبو داود   املراسيل من طريق حسن بن صاحل عن سفيان به، وله شاهد من حديث : قلت
والبيهقةي     ،دركهواحلاكم   مسةت  ،والشافعي   مسنده ،ابن عمر رواه ابن ماجه   سننه

  . (1)سننه
أمحد بن ثنا ، أبو بكر النيسابوريثنا ، زاهر بن أمحد، ابنا أخربنا أبو حامد أمحد بن علي -627

عن الشعيب عةن   (6)عن أشعث (5)سفيانثنا ، (4)حممد بن يوسفثنا قاال  (1)ّيزِّوالَغ (2)يوسف
  .(7)أيب طالب رضي اهلل عنه أنه كان جيعله من الثلث علي بن

                                                 

حديث ابن عمر هذا هو الشاهد الذي سبق اإلشارة إليه   التخريج وقد أخرجه من ذكرهم ابةن  ( 1)
، ومل أقف عليةه  (18/114)والبيهقي( 4/110)والدارقطإ( 2514ح-باب املدبر-كتاب العتق )ماجه

، وهو شةاهد ال  (0/10)األم عند الشافعي   املسند وال عند احلاكم   املستدرك؛ ولكن وقفت عليه  
 . يصّح فيه علي بن ظبيان وهو ضعيف تفرد بروايته مرفوعا 

 . هو السلمي املعروف حبمدان( 2)

إىل غزة، بليدة مةن بةالد    نسب – عبد اهلل بن حممد بن عمرو بن اجلرَّاح أبو العّباس األزدي الَغزِّي( 1)
 . -..فلسطني على مرحل  من بيت املقدس

 (. د.)ثق 
 (. 1/421)، والتقريب(281-4/282)، ومعجم البلدان(481-1/488)األنساب

 (. 11/161)هو الفريايب، انظر هتذيب الكمال( 4)

 (. 1/265)هو الثوري، كما هو مبني   رواي  عبد الرزاق، وانظر هتذيب الكمال( 5)

 (. 471ح)تقدم ضعيف( 14/12)هو ابن سوار، انظر هتذيب الكمال( 6)

 ( 18/114)السنن الكربى( 7)
 . إسناده ضعيف، فيه أشعث بن سوار وهو ضعيف

 . كالمها من طريق أشعث عن الشعيب به مبثله( 4/416)، وابن أيب شيب (9/117)وأخرجه عبد الرزاق
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عبةد اهلل بةن   ثنا ، حممد بن أمحد بن زهريثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -620
يعتةق  ": هاشم عن وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن احلسن عن عبد اهلل بن مسعود قال

 . (1)"من ثلثه
  . (2)إبراهيمو ،ورينا ذلك عن شريح

  . دهديه سّيأن يْفإاّل  جنايته (1)باع يف أرشجيين فُيامُلَدبَّر  باب
، ابنةا  حيىي بن حيةىي ثنا ، بن عليإبراهيم ثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -629
  (5)عةن أبيةه   (4)التيمةي بةراهيم  إعةن ابةن أيب ذئةب عةن ابةن حممةد بةن         وكيع

 

                                                 

 ( 18/114)السنن الكربى( 1)
 . نقطاع، فإن احلسن مل يدرك ابن مسعود رضي اهلل عنهإسناده ضعيف؛ لال

 (. 76-67ص)، وحتف  التحصيل(165-162ص)جامع التحصيل
 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

، وسةعيد بةن   (2/514)، والدارمي(4/416)، وابن أيب شيب (9/117)أخرج أثرمها عبد الرزاق( 2)
 . وغريهم( 150-157ص)منصور

هو دي  اجلراحات، : واأَلرش من اجلرحات ما ليس له قدر معلوم، وقيل: اأَلْرش مفرد ومجعه ُأروش( 1)
وش اجلنايةات  ُريع وُأِبهو الذي يأخذه املشتري من البائع إذاطلع على عيب   امَلواألرش   احلكومات 

 . صألهنا جابرة هلا عما حصل فيها من النق ؛واجلراحات من ذلك
 . ، مادة أرش(6/261)، ولسان العرب(1/19)النهاي 

 . التيمي إبراهيمموسى بن حممد بن ( 4)
 (. ت،ق(. )هة151ت". )منكر احلديث: "، وقال احلافظ"ضعيف: "قال الذهيب
 (. 2/292)، والتقريب(2/180)الكاشف

 . ن خالد أبو عبد اهلل التيمي املدينبن احلارث ب إبراهيمحممد بن ( 5)
 (. ع(.)هة128ت. )ثق ، له أفراد

 (. 2/149)التقريب
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 . (1)"دهعلى سّيامُلَدبَّر  جناي ": قال (2)بيدةعن معاذ بن جبل عن أيب ُع (1)ويل األعورُلعن الّس
 . باب كتابة املدبر

احلسةن بةن   ، ابنا (4)بن إسحاقإبراهيم ثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -618
عن جماهد عن أيب هريةرة   (6)عن يزيد النحوي (5)كريعيسى عن ابن املبارك عن أيب محزة الّس

 ،كاتبيه: فكتبت إىل أيب هريرة فقال ،مث أرادت أن تكاتبه ،دبرت امرأة من قريش خادما هلا": قال
ما كان هلا يعإ ما كان هلةا  : وُأراه قال ،عتق -يعإ ماتت-فإن حدث  ،فذاِك فإن أدى مكاتبته
 . (7)"من كتابته شيء

                                                 

 . مل أعرفه( 1)

 . هو عامر بن اجلراح كما بينته رواي  ابن أيب شيب ( 2)

 ( 18/114)السنن الكربى( 1)
 . التيمي وهو ضعيف إبراهيمحممد بن  موسى بن ضعيف؛ فيه إسناده 

 . التيمي به مبثله إبراهيمعن وكيع عن ابن أيب ذئب عن ابن حممد بن ( 5/196)وأخرجه ابن أيب شيب 

 . صاحب التفسري الكبري بن إسحاق بن يوسف أبو إسحاق النيسابوري األمناطي إبراهيم( 4)
 (. هة181".)احلافظ الثبت: "، وقال ابن عبد اهلادي"اإلمام احلافظ احملقق: "قال الذهيب

 (. 0-1/7)، وطبقات املفسرين للداودي(2/422)، وطبقات علماء احلديث(14/191)السري

 . سكريأبو محزة حممد بن ميمون املروزي ال( 5)
 (. ع(.)هة160أو7ت. )ثق  فاضل
 (. 2/222)التقريب

 . يزيد بن أيب سعيد أبو احلسن النحوي القرشي املروزي( 6)
 (. 4بخ،(.)هة111ت. )ثق  عابد
 (. 2/174)التقريب

 ( 18/114)السنن الكربى( 7)
 . إسناده صحيح

 . عن ابن مبارك عن أيب محزة السكري به مبثله( 4/109)وأخرجه ابن أيب شيب 
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 . رةبََّدباب وطء امُل
، ابنةا  الربيع بةن سةليمان  ، ابنا األصمالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو -611
 . (1)مالك عن نافع عن ابن عمر أنه دّبر جاريتني له فكان يطأمها ومها مدّبرتان، ابنا عيالشاف
، ابنا هو األصمالعّباس  أبوثنا قاال وأبو زكريا ابن أيب إسحاق  ،وأخربنا أبو بكر القاضي -612

 ،ومالك بن أنةس  ،(2)عبد اهلل بن عمر، حدثإ ابن وهب، ابنا  بن عبد احلكمحممد بن عبد اهلل
 . (1)عبد اهلل بن عمر فذكره مبثلهأّن  ويونس بن يزيد عن نافع ،وأسام  بن زيد

 . دها بعد تدبريهارة من غري سّيبََّدباب ما جاء يف ولد امُل
وقد قةال هةذا   : تقها ويرقون برقها قالأهنم مبنزلتها يعتقون بع: ذكر الشافعي فيه قولني أحدمها

  . (4)بعض أهل العلم
أبةو بكةر بةن زيةاد     ثنا ، زاهر بن أمحد، ابنا أخربنا أبو حامد أمحد بن علي احلافظ -611

 ، (6)احلجةةةاجثنةةةا ، (5)يوسةةةف بةةةن سةةةعيد ، حةةةدثإ النيسةةةابوري
                                                 

 ( 18/115)السنن الكربى( 1)
 . إسناده صحيح

كالمها من طريق نافع عن ابن عمةر فةذكر   ( 9/147)وعبد الرزاق( 2/014)وأخرجه مالك   املوطأ
 . مثله

 (. 195ح)، ضعيف تقدم  (16/270)نظر هتذيب الكمالهو العمري، ا( 2)

 ( 18/115)السنن الكربى( 1)
 . إسناده صحيح، وعبد اهلل بن عمر العمري وإن كان ضعيفا  فقد توبع مبن ذكره من الثقات

 . تقدم خترجيه

 (. 0/26)األم( 4)

  .يوسف بن سعيد بن مسلم املصيصي( 5)
 (. س(.)هة271ت. )ثق  حافظ
 (. 2/198)التقريب

 (. 12/418)هو ابن حممد املصيصي، انظر هتذيب الكمال( 6)
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بطن من بطون  ق َرعن عبد الرمحن بن يعقوب موىل احُل (1)عن أيب النضر (2)عن يزيد (1)ليثثنا 
مث  ،بربر وقد ولدت أوالدا بعد عتقها عن ُدد جّديت عبدا  له مث أعتقها عن ُدأنكح سّي": ين  قالَهُج

ومةا   ،ر عْبٌدبََّدما ولدت قبل أن ُتأّن  فقضى ،رضي اهلل عنه فخاصمت إىل عثمان ،دهاتو  سّي
 . (4)"ولدت بعد التدبري يعتقون بعتقها

احلسن بن علي بن ثنا ، إمساعيل بن حممد الصفار، ابنا أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد -614
رة بََّدولد امُل" :كان يقولعن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه  (6)ابن منريثنا ، (5)عفان

  .(7)"هاون برّقويرّق ،مبنزلتها يعتقون بعتقها

                                                 

 (. 5/452)هو ابن سعد، انظر هتذيب الكمال( 1)

 (. 18/129)هو ابن أيب حبيب، انظر هتذيب الكمال( 2)

 . أبو النضر سامل بن أيب أمي  موىل عمر بن عبد اهلل التيمي املدين( 1)
 (. ع(.)هة129ت. )ثق ، وكان يرسل

 (. 1/272)التقريب

 ( 18/115)السنن الكربى( 4)
 . على قول عبد الغافر شيخ معروف، وباقي رجاله ثقاتإاّل    إسناده أبو حامد الرازي مل أقف

 . السنن الكربى للبيهقي األثر مل أقف عليه   غري

 (. 97ح)صدوق تقدم  ( 5)

 (. 6/250)هو عبد اهلل، انظر هتذيب الكمال( 6)

 ( 18/115)السنن الكربى( 7)
 . إسناده حسن

 . عن ابن أيب زائدة وابن املسيب عن عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر مبثله( 4/122)وأخرجه ابن أيب شيب 
عمر عن سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي عن يزيد بن قسيط عن ابةن  عن م( 9/144)وأخرجه عبد الرزاق

 . عمر مبثله
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أمحد بن ثنا ، أبو بكر النيسابوريثنا ، زاهر بن أمحد، ابنا أخربنا أمحد بن علي اإلسفرائيإ -615
سةفيان  ثنةا  ، (1)حممد بن يوسفثنا قاال ي زِّمي وعبد اهلل بن حممد بن عمرو الَغيوسف السل

 . (2)رةبَّالثوري عن عبيد اهلل فقال   احلديث املدبرة ولدها مبنزلتها إذا ولدت وهي مَد
ابن جريج أخربين ثنا ، روحثنا ، (1)أبو األزهرنا ث، أبو بكرثنا ، زاهر، ابنا وأخربنا أمحد -616

 . (4)"هممبنزل  أّمإاّل  امُلَدبَّرةما أرى أوالد ": أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهلل يقول
ثنةا  ، بو داود الطيالسيأثنا ، (5)يزيد بن سنانثنا ، أبو بكرثنا ، زاهر، ابنا وأخربنا أمحد -617

 عةةن ابةةن أيب جنةةيح عةةن عطةةاء وطةةاوس وجماهةةد  (6)عبةةد العزيةةز بةةن مسةةلم
 

                                                 

، تقدم أنه ثق  فاضل يقال إّنه أخطأ   حديث سةفيان  (11/161)هو الفريايب، انظر هتذيب الكمال( 1)
 (. 11ح)وهو مع ذلك مقدم فيه على عبد الرزاق

 ( 18/115)السنن الكربى( 2)
أّن إاّل  على قول عبد الغافر شيخ معروف، وباقي رجاله ثقةات، إاّل  أقف  إسناده أبو حامد الرازي مل 

 . فيه حممد بن يوسف الفريايب وهو ثق  من أشهر أصحاب الثوري غري أنه تكّلم   روايته عنه
 . تقدم خترجيه

  (.51ح)هو أمحد بن األزهر، صدوق تقدم    (1)

 ( 18/115)السنن الكربى( 4)
 . على قول عبد الغافر شيخ معروف، وباقي رجاله ثقاتإاّل  رازي مل أقف  إسناده أبو حامد ال

عن الضحاك بن خملد عن ابن جريج عن أيب الزبري عن ( 4/121)واألثر صحيح فقد أخرجه ابن أيب شيب 
 . جابر مبثله

 . وال تضر عنعن  ابن جريج وشيخه أيب الزبري هنا فإهنما صّرحا بالتحديث   رواي  البيهقي

 . نزيل مصر يزيد بن سنان بن يزيد أبو خالد القّزاز البصري (5)
 (. س(.)هة264ت. )ثق 

 (. 2/174)التقريب

 . مل يتبني يل من هو( 6)
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 . (1)"هممبنزل  أّم امُلَدبَّرةولد ": وسعيد بن جبري أهنم قالوا
 (2)يزِّمد الَغوعبد اهلل بن حم ،أمحد بن يوسفثنا ، أبو بكرثنا ، زاهر، ابنا وأخربنا أمحد -610
وأم الولةد   امُلَدبَّرةعن داود بن أيب هند عن الشعيب    (4)سفيانثنا ، (1)حممد بن يوسفثنا قاال 

 . (5)مبنزلتهما أوالدمها
 . (6)نخعيوال ،والزهري ،وأيب سلم  بن عبد الرمحن ،بن املسّيب روينا عن سعيد

                                                 

 ( 18/115)السنن الكربى( 1)
على قول عبد إاّل  أبو حامد الرازي مل أقف  إسناده عبد العزيز بن مسلم مل يتبني يل من هو، وفيه أيضا  

الغافر شيخ معروف، وباقي رجاله ثقات غري أيب األزهر فإنه صدوق، وفيه عنعن  ابةن أيب جنةيح وهةو    
 . مدلس

عن أيب داود الطيالسي عن عبد العزيز بن مسلم عن ابن أيب جنةيح بةه   ( 4/121)وأخرجه ابن أيب شيب 
 . مبثله

 . بد العزيز بن مسلم مل يتبني يل من هوورجال إسناده ثقات غري ع

 . هو أبو العّباس األزدي الغزي، تقدم( 2)

 (. 11/161)هو الفريايب، انظر هتذيب الكمال( 1)

 (. 0/461)هو الثوري، انظر هتذيب الكمال( 4)

 ( 18/115)السنن الكربى( 5)
أّن إاّل  ف، وباقي رجاله ثقةات، على قول عبد الغافر شيخ معروإاّل    إسناده أبو حامد الرازي مل أقف

 . فيه حممد بن يوسف الفريايب وهو ثق  من أشهر أصحاب الثوري غري أنه تكّلم   روايته عنه
 . واألثر صحيح

 . عن الثوري عن داود عن عن الشعيب به بنحوه ( 7/290)أخرجه عبد الرزاق
، وعن إمساعيل بن عياش عةن  عن علي بن مسهر وابن أيب زائدة( 121-4/122)وأخرجه ابن أيب شيب 

 .  عبد العزيز، وعن بن فضيل عن حصني ثالثتهم عن عامر الشعيب به بنحوه 

رواي  ابن املسّيب وأيب سلم  فسيأيت ذكرمها، وأمةا رواية  الزهةري فقةد أخرجةه عبةد       أّما ( 6)
 (. 4/122)، وابن أيب شيب (145و9/9/144)الرزاق

 (.  012ح)، وسيأيت خترجيه  (7/290)ورواي  النخعي أخرجه عبد الرزاق



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 815 

أبو بكر حممد بةن جعفةر   ، ابنا أخربنا أبو أمحد عبد اهلل بن حممد بن احلسن املهرجاين -619
أنه مسةع   (1)مالك عن حيىي بن سعيدثنا ، ابن بكريثنا الُبوَشْنجي، إبراهيم حممد بن ثنا ، املزكي
له أن يبيعها وال يهبها وليس  ،له أن يطأها فإّن ،جاريتهالّرجل  برإذا أْد": يقولبن املسّيب  سعيد

 . (2)"وولدها مبنزلتها
ابن ، ابنا حيىي بن حيىيثنا ، بن عليإبراهيم ثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -648

مبنزلة    امُلةَدبَّرة ولةد  ": وأبا سلم  هو ابن عبد الرمحن قةاال ابن املسّيب أّن  (1)هليع  عن بكري
 . (4)"همأّم

  . (5)"وقد قال هذا غري واحد من أهل العلم :قال .أهنم مملوكون :والقول الثاين": قال الشافعي
، أبو بكر النيسةابوري ثنا ، زاهر بن أمحد ، ابناأخربنا أبو حامد أمحد بن علي اإلسفرائيإ -641
كان يقول    (7)أبا الشعثاءأّن  ابن جريج أخربين عطاءثنا ، روح بن عبادةثنا ، (6)أبو األزهرثنا 

                                                 

 (. 185-27/184)و(11/78)هو األنصاري، انظر هتذيب الكمال( 1)

 ( 18/115)السنن الكربى( 2)
 . إسناده صحيح

كالمها من طريق حيةىي بةن   ( 4/122)من طريقني، وابن أيب شيب ( 9/145)أخرجه عبد الرزاق واألثر
 . سعيد عن سعيد بن املسّيب مبثله

 (. 15/400)ج، انظر هتذيب الكمالهو األش( 1)

 ( 18/115)السنن الكربى( 4)
 . ابن هليع  وقد تقدم أنه مدلس   املرتب  اخلامس  وقد عنعن هناضعيف؛ فيه إسناده 

 . األثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

 (. 0/26)األم( 5)

  (.51ح)هو أمحد بن األزهر، صدوق تقدم    (6)

 . بن زيد هو جابر( 7)
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وكةان عطةاء    ،"مثره ما عشت لك ،ّتقت به إذا ُمولدها عبيد كحائطك الذي تصّد" :امُلَدبَّرة
 . (1)"فلك ولدها ولبنها ما عشت ،ّتك تصدقت هبا إذا ُمبِلوكِإ" :يقول

  . (2)ورويناه عن مكحول
، (1)حممد بن حيىيثنا ، أبو بكر النيسابوريثنا ، زاهرثنا ، وأخربنا أبو حامد أمحد بن علي -642
حضرت عبد امللك بن مةروان،  ": أيوب عن عكرم  بن خالد قالمعمر عن ، ابنا عبد الرزاقثنا 

 قيتصّدالّرجل  ، فإنيباع أوالدها: ، فاستشار من حوله، فقال رجلامُلَدبَّرةم إليه   أوالد ِصواخُت
يكةون ولةدها    امُلَدبَّرة: للذي قال صاحبه قال ضا بالنخل، فيأكل من مثرها، وقال آخر قوال نْق

فقام ومل يقض فةيهم  : قال عكرم . ر ولدها معهاَحج، فيْنَتْنالبدن ، فُتالّرجل  هدىوقد ُي ،مبنزلتها
 . (4)"بشيء

 . على هذا القولدّل  وقد روي عن زيد بن ثابت ما

                                                 

 ( 18/116)السنن الكربى( 1)
على قول عبد الغافر شيخ معروف، وباقي رجاله ثقات غةري أيب  إاّل    إسناده أبو حامد الرازي مل أقف

 . األزهر فإنه صدوق
قال أخربنا ابن جريج أخربين عطةاء أّن أبةا الشةعثاء    ( 9/145)واألثر صحيح فقد أخرجه عبد الرزاق

 .. فذكره
كالمها عن ابن عيين  عن عمرو بن دينار عةن أيب الشةعثاء   ( 156ص)وسعيد بن منصور وأخرجه أيضا 

 . فذكر حنوه
 . عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أيب الشعثاء فذكر حنوهوأخرجه عبد الرزاق 

 (. 121-4/122)أخرجه ابن أيب شيب ( 2)

 (. 1056)هو الذهلي، انظر هتذيب الكمال( 1)

 ( 18/116)السنن الكربى( 4)
 . على قول عبد الغافر شيخ معروف، وباقي رجاله ثقاتإاّل    إسناده أبو حامد الرازي مل أقف

 . عن معمر عن أيوب به مبثله( 9/146)، فقد أخرجه عبد الرزاقواألثر صحيح
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حّبان عن ابن ثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد الفقيه، ابنا عبد اهلل احلافظأخربنا أبو  -641
ابن  عم ": زيد بن ثابت أتاه رجل فقالأّن  عن سليمان بن يسار (1)املبارك عن عثمان بن حكيم

زاد فيه غريه ما دامةت  . محهالتأخذ من َر: قال. بر، وال مال هلا غريهاها عن ُدجاريَت يل أعتقْت
  .(2)"حّي 

ِحبان عن ابن املبارك عةن  ثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد، ابنا وأخربنا أبو عبد اهلل -644
د فةال  إذا مات السّي" :امُلَدبَّرةوالد   أ ابن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهلل قال

 . "رتّبلى يوم ُدْبُحتكون ( 1)[أن إاّل]عبيد  امُلَدبَّرةأوالد ": وقال عطاء: قال. "أحرارإاّل  نراهم
 ،فيةه جةابرٌ   ق القوَللَّوَع ،اثاقال أصحابنا فهذا زيد بن ثابت جعل ولدها مري": قال أبو الوليد

  . (4)"وجابر بن زيد أبو الشعثاء ،ح بذلك عطاءوصرَّ

                                                 

مث أبو سهل األنصاري األوسي املدين  -باملهمل  والنون مصغرا –عثمان بن حكيم بن عّباد بن ُحَنيف ( 1)
 . الكو 

 (. 4خت،م،(.)هة148تو  قبل . )ثق 
 (. 2/18)التقريب

 ( 18/116)السنن الكربى( 2)
 . إسناده صحيح

ان بن معاوي  عن عن أيب بكر النيسابوري عن عبد الرمحن بن بشر عن مرو( 4/117)وأخرجه الدارقطإ
 . عثمان بن حكيم األنصاري به مبثله

 .  من من ط، وص، وهو ساقط من األصل (1)

 ( 18/116)السنن الكربى( 4)
 . إسناده صحيح

 .  األثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي
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 . تهباب ما جاء يف تدبري الصيب ووصّي
ثنا ، ابن بكريثنا ، إبراهيم حممد بن ثنا بن ُنجيد،  أبو عمرو، ابنا أخربنا أبو نصر بن قتادة -645

ه قيل لعمر بةن  أخربه أّن (2)عمرو بن سليم الزرقيأّن  عن أبيه (1)مالك عن عبد اهلل بن أيب بكر
ان ووارثه بالشام، وهو ذو مال، م من غّسِلَتْحمل َي (1)اعا َفههنا غالما َيإّن  اخلطاب رضي اهلل عنه

فأوصى هلا مبال  ،"وص هلاُيفْل": فقال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ،ابن  عم لهإاّل  وليس له ههنا
وابن  عمه اليت أوصى  ،فبيع ذلك املال بثالثني ألفا" :قال عمرو بن سليم (5)ر ُجَشمْئِب( 4)يقال هلا

 .  (6)"هلا هي أم عمرو بن سليم

                                                 

 (. 90-27/97)هو ابن حممد بن عمرو بن حزم، انظر هتذيب الكمال( 1)

 . األنصاري الزرقي -بسكون الالم–بن َخْلدة عمرو بن سليم ( 2)
 (. هة184ت. )من كبار التابعني. ثق 

 (. 2/77)التقريب

ع َثنَّى ومجع، ياف:  ، فمن قالَعَفإذا شارف االحتالم وَلمَّا حيَتِلم وغالم ياِفع وَي: َأْيَفع الغالم فهو َياِفع( 1)
  .يفع  مل ُيَثنِّ ومل جيمع: ومن قال

 . مادة يفع( 0/415)، ولسان العرب(5/290)النهاي 

؛ والتأنيث الذي ورد   األصل قةد  "له"، و  السنن واملوطأ (0/4142)هكذا   األصل واملهذب( 4)
 (. 151ص)عيد بن منصوريكون له وجها  بإرجاع الضمري إىل نوع املال وكان أرضا  كما بينته رواي  س

 . بضم أوله، وفتح ثانيه موضع معروف حبوائط املدين –بئر ُجشم ( 5)
 (. 1/299)، ومعجم البلدان(1/101)معجم ما استعجم

 ( 18/117)السنن الكربى( 6)
 .   إسناده أبو نصر بن قتادة شيخ البيهقي مل أقف على ترمجته، وباقي رجاله ثقات

، وسةعيد بةن   (9/70)، وعبةد الةرزاق  (2/762)مالةك   املوطةأ  واألثر صحيح، فقد أخرجةه  
 . كلهم من طريق أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن عمرو بن سليم به مبثله( 151ص)منصور
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غالمةا  أّن  عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم (1)مالك عن حيىي بن سعيدثنا ، وبه -646
فالنا   إّن فقيل له كر ذلك لعمر رضي اهلل عنهالوفاة باملدين ، ووارثه بالشام، فُذان حضرته من غّس
قال أبو بكةر بةن   . "وصُينعم فْل": هفقال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عن ؟(2)[أفيوصي]ميوت 
وكان الغالم ابن عشر سنني أو ثنيت عشر سن ، فأوصى مبال له يقال له بئر ُجَشم، فباعها :"حممد

 . (1)"أهلها بثالثني ألف درهم

                                                 

 (. 11/110)هو األنصاري، اننظر هتذيب الكمال( 1)

قولةه بعةده    بالنون، ولعل الصواب ما أثبته بةدليل " أفنوصي"من ط، وص، واملوطأ، و  األصل ( 2)
 . فليوص

 ( 18/117)السنن الكربى( 1)
إسناده ضعيف؛ لالنقطاع، فإن أبا بكر بن حممد بن حزم مل يدرك عمر فإن روايته عن جده عمرو بةن  

 . هة21هة فما بعده؛ وعن عمر أوىل ألّنه تو  سن  58حزم مرسل وهو تو  سن  
 (. 11/117)هتذيب الكمال

، وسةعيد بةن   (2/515)، والةدارمي (9/70)، وعبةد الةرزاق  (2/762)وأخرجه مالك   املوطأ 
 . كلهم من طريق أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم فذكره عن عمر منقطعا ( 151ص)منصور

 .. ولكن األثر صحيح فقد تقدم خترجيه موصوال
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 ( 1)بكتاب املكاَت
 .باب من جتوز كابته من املماليك

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ :قال اهلل عةز وجةل  

 ( 2)چچ
ب من يعقل ما يطلب ال من ال إذن أن يكاَتإّنما  فيه دالل  على أنه": قال الشافعي رضي اهلل عنه

  . (1)"وٍهُتْعوال َم يعقل أن يبتغي الكتاب  من صيبٍّ
 . صلى اهلل عليه وسلمالّنيب  ورويناه فيما مضى عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه عن

احلديث رواه أصةحاب   "رفع القلم عن ثالثة"مرفوعا  وملا تقدم شاهد من حديث عائش : قلت
  .(4)واحلاكم ،السنن

  . (5)چڃ    ڃ  ڃ  چ چباب ما جاء يف تفسري قوله عز وجل 
  (6)روى أبةةةةو داود   املراسةةةةيل عةةةةن احلسةةةةن بةةةةن علةةةةي 

 
                                                 

ما فإذا أّداه صةار ُحةرًّا،   ه ُمَنجَّمأخوذ من الكتاب  وهو أن ُيكاِتب الّرجل عبده على مال ُيؤدِّيه إلي( 1)
بةه  وقةد كاتَ  ،تب على نفسه ملواله مثنه ويكتب مواله له عليه العتقْكب كأنه َيَتومسيت كتاب  ملصدر َك

  .ب عبدهب  والعبد مكاَتب، وإّنما خص العبد باملفعول ألن أصل املكاتب  من املوىل وهو الذي يكاِتكاَتُم
 (. 1/788)، ولسان العرب(4/140)النهاي 

 (. 11)سورة النور اآلي ( 2)

 (. 2/166)، وأحكام القرآن(0/12)األم( 1)

 . تقدم الكالم عليه   باب من رّد شهادة الصبيان( 4)

 (. 11)سورة النور اآلي ( 5)

 . نزيل مك  احلسن بن علي بن حممد أبو علي اهلذيل اخلاّلل احُللواين( 6)
 (. خ،م،د،ت،ق(.)هة242ت. )ثق  حافظ، له تصانيف

 (. 1/178)التقريب
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قال رسول اهلل صةلى اهلل  : عن حيىي بن أيب كثري قال (2)عمار عن عكرم  بن  (1)عن أيب عاصم

حرفة وال ترسلوهم ( 1)إن علمتم من: قال چڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ : "وسلمعليه 
  ". اسعلى الّن (6)كالبا
أبو ثنا ، للؤلؤيأبو علي اثنا ، (5)أبو احلسني الفسوي، ابنا أخربناه أبو بكر حممد بن حممد -647
 . (6)فذكره داود 
حممد بن العّباس  أبوثنا قاال أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن القاضي  -640

عن يزيةد   (7)ابن وهب أخربين حيىي بن أيوب، ابنا حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم، ابنا يعقوب

                                                 

 (. 11/204)و(6/268)هو النبيل، انظر هتذيب الكمال( 1)

 . ، أصله من البصرةعكرم  بن عمَّار أبو عمار العجلي اليمامي( 2)
صدوق يغلط، و  روايته عن حيىي : "، وقال احلافظ"فمضطرب كثري أيب بن حيىي  إاّل  ثق : "لذهيبقال ا

 (. 4خت،م،(.)هة168تو  قبل ". )بن أيب كثري اضطراب، ومل يكن له كتاب
 (. 2/14)، والتقريب(2/11)الكاشف

  ".منهم( "0/4141)هكذا   األصل، و  السنن ومراسيل أيب داود واملهذب( 1)

 ". كالًّ"هكذا   األصل والسنن، و  مراسيل أيب داود الذي روى البيهقي احلديث من طريقه فيه ( 4)

 . تقدما وذكرت هناك أنإ مل أقف على ترمجتهما( 5)

 ( 18/117)السنن الكربى( 6)
ىي بن إسناده ضعيف ومرسل، فيه رواي  عكرم  بن عمار عن حيىي بن أيب كثري، وروايته عنه مضطرب ، وحي

 . "شبه ال شئ عندي"، ومرسله قال عنه حيىي بن سعيد أيب كثري مل يدرك الّنيب صلى اهلل عليه وسلم
 (. 147-146ص)، وحتف  التحصيل(299و91ص)جامع التحصيل

 . عن احلسن بن علي عن أيب عاصم عن عكرم  بن عمار به مبثله( 178ص)وأخرجه أبو داود   املراسيل

 . (215ح)تقدم   رمبا أخطأ صدوق ، وهو (16/208)ي، انظر هتذيب الكمالهو املصري الغافق( 7)
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إن  چڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ": كةان يقةول  عّبةاس   عبد اهلل بنأّن  بن أيب حبيب
 . (2)"مكاتبتك تقضيك (1)علمت
عبد ثنا ، عثمان بن سعيدثنا ، أبو احلسن الطرائفي، ابنا أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق -649

إن علمتم هلم ": قالعّباس  عن ابن عن علي بن أيب طلح  (4)عن معاوي  بن صاحل (1)اهلل بن صاحل
 . (5)"هم على املسلمنيَتؤَنوا ُمُقْلحْيَل ، وال ُت

                                                 

 ". أن"، بزيادة "علمت أّن مكاتبتك"هكذا   األصل، و  السنن ( 1)

 ( 18/117)السنن الكربى( 2)
 . إسناده ضعيف؛ لالنقطاع، فإن يزيد بن أيب حبيب مل يسمع من ابن عباس

 (.  149ص)، وحتف  التحصيل(188ص)جامع التحصيل
 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

   (. 1ح)تقدم  . صدوق (1)

  (. 01)تقدم    صدوق (4)

 ( 18/117)السنن الكربى( 5)
 كان فلذلك هبأصحا ثقات عن محل إمنا هلكّن عباس ابن يلق مل بن أيب طلح  فإنه وأما علي. إسناده حسن

 . قاله احلافظ النسخ  هذه على يعتمدون مهاغري و حامت أيب ابن و البخاري
، وحتفةة  (48 2ص)، وجةةامع التحصةةيل(5/161)، وامليةةزان(28/498)هتةةذيب الكمةةال

   (.1/287)، والعجاب   بيان األسباب (214ص)التحصيل
كالمها من طريق ( 2504-0/2501)، وابن أيب حامت   تفسريه(10/127)وأخرجه الطربي   تفسريه

 . احل عن معاوي  بن صاحل عن علي بن أيب طلح  به مبثلهعبد اهلل بن ص
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حممد بةن  ثنا ، (1)إبراهيمأمحد بن نصر بن ثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -658
 :  قولةه عّبةاس   عةن ابةن   (5)عن الضحاك (4)أيبثنا ، (1)بن أيب روق حيىيثنا ، (2)مرداس

 . (6)"فاًءَوَو   أماَن": قال چڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ
، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا قاال أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو  -651
 عن نةافع   (0)سفيان الثوري عن عبد الكرمي، ابنا يزيد بن هارون، ابنا (7)حيىي بن أيب طالبثنا 

 

                                                 

 . هو ابو عمرو اخلفاق( 1)

، وذكره ابن حبان   "جمهول": األنصاري قال عنه أبو حامت مل يتبني يل من هو هل حممد بن مرداس( 2)
 . ن مرداس الرازي وهو صدوق، أم هو حممد ب"مقبول": ، وقال احلافظ"مستقيم احلديث": الثقات وقال

 (. 215-2/214)، والتقريب(9/187)، والثقات(0/97)انظر اجلرح والتعديل

 . حيىي بن أيب روق( 1)
 . ، وذكره العقيلي   الضعفاء"ليس بشيء: "، وقال السجزي"ليس بثق : "قال ابن معني

، (1/194)، والضعفاء واملتروكني البن اجلةوزي (9/108)، واجلرح والتعديل(4/422)ضعفاء العقيلي
 (. 6/251)، واللسان(2/017)، ومغإ الضعفاء(7/175)وامليزان

اهلْمداين الكةو ، صةاحب    -بفتح الراء، وسكون الواو بعدها قاف– عطي  بن احلارث أبو َرْوق( 4)
 . التفسري
 (. ،س،قد.)صدوق
 (. 2/20)التقريب

 (. 28/144)و(11/292)، انظر هتذيب الكمال(98ح)هو ابن مزاحم، صدوق تقدم( 5)

 ( 18/117)السنن الكربى( 6)
 حيىي بن أيب روق وهو ضعيف ضعيف؛ فيه إسناده

 . األثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

 (. 121ح)صدوق، تقدم( 7)

 . بني   رواي  الطربيهو اجلزري كما هو م( 0)
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سةاخ  ْويطعمةإ أَ ":  ، ويقةول َفْرإذا مل يكن له ِح ب العبَده كان يكره أن يكاِتعن ابن عمر أّن
  .(1)"الناس
حممةد بةن   العّبةاس   أبوثنا قاال زكريا بن أيب إسحاق  وأبو ،أخربنا أبو بكر بن احلسن -652

عن جماهد عن  (2)معانابن وهب أخربين ابن َس، ابنا حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم، ابنا يعقوب
إن علمةتم  ": يقول چڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چأنه قال   قول اهلل عز وجل عّباس  ابن

 . (1)"رف   أو ماال هلم ِح
ابن وهب أخربين حممد ، ابنا (4)حممد، ابنا أبو العباسثنا قاال أخربنا أبو زكريا وأبو بكر  -651

قال مث . "املالإاّل  ما نراه": عطاء بن أيب رباح كان يقولأّن  عن ابن جريج (5)بن عمرو اليافعي
                                                 

 ( 18/110)السنن الكربى( 1)
 . إسناده حسن

كالمها من طريق سفيان عةن عبةد   ( 10/127)، والطربي   تفسريه(4/469)وأخرجه ابن أيب شيب 
 . الكرمي عن نافع عن ابن عمر فذكر مثله

 . قاضيها عبد اهلل بن زياد بن سليمان بن َسمعان أبو عبد الرمحن املخزومي املدين( 2)
 (. مد،ق.)متروك، اهتمه بالكذب أبو داود وغريه

 (. 1/194)، والتقريب(152ص)الكشف احلثيث

 ( 18/110)السنن الكربى( 1)
 . كذبإسناده ضعيف جدا ؛ فيه عبد اهلل بن زياد بن مسعان وهو متروك متهم بال

 . األثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

 (. 218ح)هو حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم، كما تقدم  ( 4)

بالياء التحتاني ، والفاء املكسورة، والعني املهمل ، هذه الّنسب  إىل يافع بةن  – حممد بن عمرو الياِفعي( 5)
 . الرعيإ -بطن من محريزيد 

، "مل تثبت عدالتةه : "، وذكره الساجي   الضعفاء، وقال ابن القطان"  حديثه مناكري: "قال ابن عدي
، وقةال  "قد روى له مسلم وما علمت أحدا ضةعفه : قلت : "وذكره ابن حبان   الثقات، وقال الذهيب

 (. م،س".)صدوق له أوهام: "احلافظ
                                                                                                                                       = 
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فيمةا  ": قال عطاء (1)چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ چ تال 

املال  (2)چۓ    ڭ  ڭچ چڃ    ڃ  ڃ  چ چ": قال وقال ابن عباس. "رى املاُلُن

  . (4)"املال (1)چۉ  ې  ېچ
عبد اهلل بةن  ، ابنا الشافعي، ابنا الربيع، ابنا أبو العباسثنا ،  عمروأخربنا أبو سعيد بن أيب -654

 ما اخلري املال أو الصالح أم كل ذلةك؟ ": عن ابن جريج أنه قال لعطاء (5)احلارث بن عبد امللك
إاّل  ما أحسب خريا: ق؟ قالْدِص كان رجَلفإن مل يكن عنده مال، و: قلت. املالإاّل  ما نراه: قال

  أخالقهم وأدياهنم َناملال كاِئ چڃ    ڃ  ڃ  چ چ": قال وقال جماهد. "ذلك املال والصالح
  .(6)"ما كانت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-6/204)، وامليةزان (1/485)، اللبةاب  (4/521)، واألنسةاب (9/48)، والثقات(6/226)الكامل
 (. 2/285)، والتقريب(9/117)، وهتذيب التهذيب(205

 (. 108)سورة البقرة اآلي ( 1)

 (. 0)سورة العاديات اآلي ( 2)

 (. 108)سورة البقرة اآلي ( 1)

 ( 18/110)السنن الكربى( 4)
 . إسناده حسن

كالمها من طريةق ابةن   ( 10/129)، والطربي(178-0/169)لرزاقواألثر صحيح فقد أخرجه عبد ا
 . جريج عن عطاء فذكر مثله

 .  عبد اهلل بن احلارث بن عبد امللك أبو حممد املخزومي املكي( 5)
 (. 4م،.)ثق 

 (. 1/107)التقريب

 ( 18/110)السنن الكربى( 6)
 . إسناده صحيح

                                                                                                                                       = 
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ۋ  چ: قةال اهلل تعةاىل  . ما أريد هبةا باملخاطبة  هبةا   ( 1)اخلري كلم  تعرف: قال الشافعي

الربية  باإلميةان وعمةل     فعقلنا أهنم خري (2)چۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ېۋ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  چ: وقةةال اهلل. احلات ال باملةةالالّصةة

ٴۇ  ۋ   ۋ  چ : وقةال . دن هلم ماال  الُبأّن  اخلري املنفع  باألجر الأّن  فعقلنا (1)چھ

، روُكْتة فعقلنا أنه إن ترك ماال ألن املال امَل (4)چ ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې

 چڃ  ڃ  چ ڃ     ڃ    چ: فلما قةال  (5)چې  ې     ىچ: ويقول
 ؛ ألنه قد يكون على اكتساب املال وأماًن ٌةكان أظهر معانيها بدالل  ما استدللنا به من الكتاب قّو

 . "يعلى الكسب فال يؤّد ا وأمينا فال يكون قوّي ،ي إذا مل يكن ذا أمان فيكسب، فال يؤّد ا قوّي
املال ال يكون أّن  :مَبْعَنيْين أحدمها علمت   عبدك ماال وليس الظاهر من القول إن ": قال الشافعي

( 6)املال الذي فيةه أّن  :والثاين كون فيه االكتساب الذي فيه املال،يكون عنده، ولكن يإّنما  فيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن عبد اهلل بن احلارث بن عبد امللك عن ابن جةريج بةه   ( 2/167)وأخرجه الشافعي   أحكام القرآن
 . مبثله

كالمها من طريق ابن ( 10/129)، والطربي   تفسريه(0/178)وأما أثر جماهد فقد أخرجه عبد الرزاق
 . جريج عن جماهد مبثله
كالمها من طريق ورقاء عن ابن أيب جنةيح  ( 2/441)تفسري جماهد ، و (4/518)وأخرجه ابن أيب شيب 

 . عن جماهد مبثله

 . بالياء" ُيعرف"هكذا   األصل و  السنن واألم وأحكام القرآن ( 1)

 (. 7)سورة البّين  اآلي ( 2)

 (. 16)سورة احلج اآلي ( 1)

 (. 108)سورة البقرة اآلي ( 4)

 (. 108)سورة البقرة اآلي ( 5)

 ".   يده" السنن واألم  ( 6)
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يد ِفستدل على أنه ُيد، فُيللسّي اخلري املال أنه أفاد بكسبه ماال أّن  ولعل من ذهب إىل: قال. دهلسّي
  . (1)"أوال ه كما أفاَدماال يعتق ب

، أمحد بن جندةثنا ، (2)بن الفضل اهلرويالعّباس  أبو منصور، ابنا أخربنا أبو نصر بن قتادة -655
  وطةاوس   قولةه    ،عن ابن أيب جنيح عن جماهد (1)إبراهيمإمساعيل بن ثنا ، سعيد بن منصورثنا 

 . (4)"وأمان   ماال ": قاال چڃ    ڃ  ڃ  چ چ
 فةاءً وَو قا ْدِص": قال (6)عن احلسن (5)عن يونسإبراهيم إمساعيل بن ثنا ، سعيدثنا قال  -656
 . (7)"وأمان   وأداًء

                                                 

 (. 2/167/178)، أحكام القرآن(0/11)األم( 1)

 . هو النضروي( 2)

 (. 16/216)و(11/70)هو ابن علي  كما هو مبني   رواي  ابن أيب شيب ، وانظر هتذيب الكمال( 1)

 ( 18/110)السنن الكربى( 4)
أّن فيه عنعن  ابةن  إاّل  وباقي رجاله ثقات،  إسناده أبو نصر بن قتادة شيخ البيهقي مل أقف على ترمجته، 

 . أيب جنيح وهو مدلس
، وابةن أيب  (10/120)، والطربي   تفسةريه (518و4/529)واألثر صحيح، فقد أخرجه ابن أيب شيب 

 . كلهم من طريق ابن أيب جنيح عن جماهد وطاوس مبثله( 0/2504)حامت   تفسريه

 (. 1/25)زاق، وانظر هتذيب الكمالهو ابن عبيد كما بينته رواي  عبد الر( 5)

 (. 12/510)هو البصري، انظر هتذيب الكمال( 6)

 ( 18/110)السنن الكربى( 7)
 .   إسناده أبو نصر بن قتادة شيخ البيهقي مل أقف على ترمجته، وباقي رجاله ثقات

، والطةربي    (4/518)، وابةن أيب شةيب   (0/171)واألثر صحيح، فقد أخرجةه عبةد الةرزاق   
 . ، كلهم من طريق يونس عن احلسن مبثله(10/120)ريهتفس

 . ، ثنا آدم نا ابن املبارك عن احلسن مبثلهإبراهيمعن عبد الرمحن، ثنا ( 2/441)و  تفسري جماهد
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 . (2)"فاًءوَو قا ْدِص": قالإبراهيم عن مغرية عن  (1)هشيمثنا ، سعيدثنا ، -657

، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا قاال وأبو سعيد بن أيب عمرو  ،أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -650
ڃ     چ  قولةه   (6)عن أيب صةاحل  (5)عن إمساعيل (4)أبو معاوي ثنا ، (1)أمحد بن عبد اجلبارابنا 

 . (7)"وأمان   أداًء" :يقول قال چڃ  ڃ  چ

                                                 

 (. 11/70)هو ابن بشري، انظر هتذيب الكمال( 1)

 ( 18/110)السنن الكربى( 2)
رواي  املغرية بن مقسم عن : شري وهو مدلس، الثاني عنعن  هشيم بن ب: األوىل: إسناده ضعيف؛ فيه علتان

ألن عامتةه   ؛ضعيف  إبراهيموروايته عن ": أشد قال أمحد إبراهيمالنخعي وهو مدلس وعنعنته عن  إبراهيم
 .. رواها عنه بواسط  محاد بن أيب سليمان

، وتعريةةف أهةةل (111ص)، وحتفةة  التحصةةيل(204ص)، وجةةامع التحصةةيل(6/496)امليةةزان
 (. 46ص)سالتقدي

، وتفسةري  (10/120)، والطربي   تفسةريه (4/518)، وابن أيب شيب (0/171)وأخرجه عبد الرزاق
 . فذكر مثله إبراهيمكلهم من طريق مغرية بن مقسم عن ( 2/441)جماهد

 (. 28ح)تقدم أنه ضعيف ومساعه للسرية صحيح،( 1)

 (. 1/170)هو حممد بن خازم الضرير، انظر هتذيب الكمال( 4)

 . هو ابن أيب خالد كما بينته رواي  الطربي( 5)

 (. 1/78)هو ذكوان السمان الزيات، انظر هتذيب الكمال( 6)

 ( 18/110)السنن الكربى( 7)
 . أمحد بن عبد اجلبار وهو ضعيفضعيف؛ فيه إسناده 

عيل عن أيب سعيد األشج عن يعلى عن إمسا( 0/2505)واألثر صحيح فقد أخرجه ابن أيب حامت   تفسريه
 . عن أيب صاحل مبثله

عن أيب كريب عن جابر بن نوح عن إمساعيل بن أيب خالةد بةه   ( 10/120)وأخرجه الطربي   تفسريه
 . مبثله

 . وإسناده ضعيف، فيه جابر بن نوح احلماين وهو ضعيف
                                                                                                                                       = 
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، (1)بن الوليدالعّباس  ، ابناأبو العباسثنا قاال أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ وأبو بكر القاضي  -659

ڃ    ڃ  ڃ  چكان يقول   هذه اآلية    مكحوال أّن  مسعت األوزاعي يقول بلغإ (2)أيبابنا 

 . (1)"َبالكْس": قال چچ
حممد بن مسلم ثنا ، (4)بن معاوي  النيسابوريإبراهيم علي بن ، ابنا أخربنا أبو طاهر الفقيه -668
جةدي عبيةد اهلل بةن    ، حدثإ (6)عمرو بن عاصم بن عبيد اهلل بن الوازع، حدثإ (5)ةاَربن َو

قال رسول اهلل صلى اهلل  :أيوب السختياين عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهلل قال عن (7)الوازع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/120)تقريب التهذيب

 (. 291ح)صدوق، تقدم  ( 1)

 . أبو العّباس الُعذري البريويت -بفتح امليم، وسكون الزاي، وفتح التحتاني – الوليد بن َمْزَيد( 2)
 (. د،س(.)هة101ت. )ثق  ثبت، قال النسائي كان ال خيطئ وال يدّلس

 (. 2/142)التقريب

 ( 18/110)السنن الكربى( 1)
 .  مكحولإسناده ضعيف؛ جلهال  الواسط  بني األوزاعي وبني
 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

 . بن معاوي  أبو احلسن النيسابوري إبراهيمعلي بن ( 4)
 (. 15/462)، و  السري(25/98)تاريخ اإلسالم 

 . -بفتح الراء املخفف – عروف بابن واَرةحممد بن مسلم بن عثمان بن عبد اهلل الرازي امل( 5)
 (. س(.)هة278ت. )ثق  حافظ
 (. 217-2/216)التقريب

 . عمرو بن عاصم بن عبيد اهلل بن الوازع أبو عثمان الكاليب الَقْيسي البصري( 6)
 (. ع(.)هة211ت". )  حفظه شيء"، وزاد ابن حجر "صدوق: "قال احلافظان الذهيب وابن حجر

 . عبيد اهلل بن الوازع الكاليب البصري( 7)
                                                                                                                                       = 
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بار  له، من وأن ُي عينهعلى اهلل أن ُي ًاباهلل، واحتسابا كان حّق قًةثالثة من فعلهن ِث: "عليه وسلم
بار  له، ومن تزوج وأن ُي عينهباهلل، واحتسابا كان حقا على اهلل أن ُي قًةا  رقبته ِثَكسعى يف ِف

بهاهلل،   قًةبار  له، ومن أحىي أرضا ميتًة ِثوأن ُي عينهباهلل، واحتسابا كان حقا على اهلل أن ُي قًةِث
 . (2)"بار  لهوإن ُي عينهأن ُي(  )[اهلل]واحتسابا كان حقا على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهةذا الكةالم   –" ما علمت له راويا  غري حفيده: "يزان، وقال   امل"صدوق: "قال الذهيب   الكاشف
واحد ومل يوثق مةن معتةرب يكةون    إاّل  يشكل مع ما ذكره   الكاشف أنه صدوق ألن من مل يرو عنه

 (. ت،س. )، وذكره ابن حبان   الثقات"جمهول: "جمهوال، وقال احلافظ
 (. 1/588)، والتقريب(5/22)، وامليزان(1/607)، والكاشف(0/481)الثقات

 . ساقط من األصل( 1)

 ( 18/110)السنن الكربى( 2)
إسناده ضعيف؛ أيضا  عنعن  أيب الزبري حممد بن مسلم بن تدرس وهو مدلس، وفيه أيضا  عبيةد اهلل بةن   

 .  الوازع وهو خمتلف فيه
عن غالب بن حممد الربدعي عن حممد بةن  ( 2/17)و  الصغري( 5/151)وأخرجه الطرباين   األوسط

 . سلم بن وارة عن عمرو بن عاصم الكاليب عن جده عبيد اهلل بن الوازع عن أيوب به مبثلهم
 ". إسناده صاحل مع نكارته عن أيب أيوب": قال الذهيب

رواه الطرباين   الكبري واألوسط وفيه عبيد اهلل بن الوازع روى عنه حفيده عمةرو بةن   : "وقال اهليثمي
 ". عاصم فقط وبقي  رجاله ثقات

 . ضعفه الشيخ األلباينو
، والسلسل  (45/181ص)، وتعريف أهل التقديس(250-4/257)، وجممع الزوائد(0/4144)املهذب
 (. 1256ح)الضعيف 

وأما ما ورد   عون اهلل تعاىل ملريدي الزواج، واملكاتب  فله شاهد مةن حةديث أيب هريةرة أخرجةه     
، (1655ح)-لكاتةب وعةون اهلل هلةم   بةاب اتاهةد والنةاكح وا   –كتاب فضائل اجلهاد )الترمذي
بةاب  –كتاب العتق )، وابن ماجه(1128ح)-باب فضل الروح    سبيل اهلل–كتاب اجلهاد )والنسائي
، (216و2/174)، واحلةاكم (9/119)، وابةن حبةان  (417و2/251)، وأمحد(2510ح)-املكاتب

                                                                                                                                       = 
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حةديث  : والترمةذي وقةال   ،ابن ماجهو ،ن حديث أيب هريرة رواه النسائيله شاهد م: قلت
  . (1)حسن

 . ده مكاتبتهاالكتساب مل جيب على سّي( 2)على ًاباب اململو  ال يكون قوّي
ثنا ، سفيان بن حممدثنا ، أبو نصر العراقي، ابنا األصبهاينإبراهيم أخربنا أبو بكر حممد بن  -661

عةن أيب ليلةى    (5)أبو جعفر الفراءثنا ، (4)سفيانثنا ، (1)اهلل بن الوليدعبد ثنا ، علي بن احلسن
أعندك شةيء؟  " :فقال ،أن يكاتبه سلمان الفارسي رضي اهلل عنه أراد منه مملوٌكأّن  (6)الكندي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اه ووافقةه  وغريهم، وقال الترمذي حديث حسن، وقال احلاكم صحيح على شرط مسةلم ومل خيرجة  
 . الذهيب، وحسنه األلباين

-باب اتاهد والناكح والكاتب وعون اهلل هلم–كتاب فضائل اجلهاد )هذا الشاهد أخرجه الترمذي( 1)
كتةاب  )، وابن ماجه(1128ح)-باب فضل الروح    سبيل اهلل–كتاب اجلهاد )، والنسائي(1655ح)

، (9/119)بةةن حبةةان ، وا(417و2/251)، وأمحةةد(2510ح)-بةةاب املكاتةةب –العتةةق 
 ، وغريهم (216و2/174)واحلاكم

 . على مكرر   األصل( 2)
 (. 54ح)صدوق، تقدم  ( 1)

 (. 16/272)هو الثوري، انظر هتذيب الكمال( 4)

 . زياد: َكْيسان، وقيل: امسه سليمان، وقيل: قيل أبو جعفر الفّراء الكو ( 5)
 (. بخ،س.)ثق 

 (. 2/411)لتقريبا

 وقيل بشر بن سعيد وقيل بالعكس وقيل معاوي  بن سلم  هو يقال الكو  موالهم الكندي ليلى أبو( 6)
  .املعلى

 (. ق،د،بخ). ثق 
 (. 2/452)التقريب
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سةال   تطعمةإ مةن غُ  : أسأل الناس، فأىب أن يكاتبه، وقةال  :من أين لك؟ قال :قال. ال :قال
 . (1)"الناس

اآلية حمتملة  ومن قال ال جيرب عليها ألّن ،أمينًا ًاه قوّيمكاتبة عبَدالّرجل  باب من قال جيب على
 . ماْتال َح أو إباحًة( 2)[إرشادًا]أن تكون 

، ابنا (1)حيىي بن أيب طالبثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -662
علةى   رييُنأرادين ِس": سعيد بن أيب عروب  عن قتادة عن أنس بن مالك قال، ابنا زيد بن هاروني

مر رضةي  ع رضي اهلل عنه فذكر ذلك له، فأقبل عليَّ املكاتب  فأبيُت عليه، فأتى عمر بن اخلطاب
 . (4)"بهكاِت: فقال -يعإ بالدرة-اهلل عنه 

                                                 

 ( 18/119)السنن الكربى( 1)
سفيان بن حممد مل أقف على ترمجتهما، وباقي رجالةه     إسناده أبو نصر العراقي شيخ البيهقي وشيخه

 . ثقات
وإسنادمها صحيح من طريةق  ( 4/469)، وابن أيب شيب (0/174)واألثر صحيح فقد أخرجه عبد الرزاق

 . جعفر الفراء به مبثله

 . األلف   إرشادا ساقط من األصل( 2)
 (. 121ح)صدوق، تقدم( 1)

 ( 18/119)السنن الكربى( 4)
 . طالب فإنه صدوق، ولكن فيه عنعن  قتادة وهو مدلس رجاله ثقات غري حيىي بن أيب اإلسناد 

 . من طريق ابن أيب عروب  عن قتادة به مبثله( 10/126)وأخرجه الطربي   تفسريه
 . ، مع أّن فيه عنعن  قتادة وهو مدلس"إسناده صحيح": وقال عنه ابن كثري

 . وعلقه البخاري   الصحيح
عن ابن جريج قال أخربين خمرب أّن موسى بن أنس بن مالك أخةربه  ( 0/172)عبد الرزاق وأخرجه أيضا 

 . أّن سريين سأل أنس بن مالك فذكر حنوه
و  إسناده جهال  املخرب عن موسى بن أنس، ولكن صّرح احلافظ   الفتح بأنه وقع   بعض الروايةات  

 . حا  واألثر صحيحا  كذلكأّن املخرب عن موسى هو عطاء؛ وعليه يكون اإلسناد صحي
                                                                                                                                       = 
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، ابنةا  الشافعي، ابنا الربيع، ابنا (1)األصمالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو -661
فيه أّن  إذا علمت عليَّ قلت لعطاء أواجٌب" :عبد اهلل بن احلارث بن عبد امللك عن ابن جريج قال

ها عن أحد ثُرْأأَت": وقاهلا عمرو بن دينار، وقلت لعطاء. "واجباإاّل  راهما أ: خريا أن أكاتبه؟ قال
 . (2)"ال: قال

سةعيد بةن   ثنا ، دةأمحد بن جنثنا ، أبو منصور النضروي، ابنا أخربنا أبو نصر بن قتادة -664
ب، وإن شاء إن شاء كاَت (1)لْيست بعزمي ": هشيم عن بعض أصحابه عن احلسن قالثنا ، منصور
 . (4)"بمل يكاِت

  . (5)وروينا مثله عن الشعيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/140)، وتغليق التعليق(5/106)فتح الباري

 . مكرر   األصل" ثنا أبو العباس"( 1)

 ( 18/119)السنن الكربى( 2)
 . إسناده صحيح

( 10/126)، ومن طريقه الطربي   تفسةريه (0/171)، وعبد الزراق(0/11)وأخرجه الشافعي   األم
 . مبثله كالمها من طريق ابن جريج به

 (. 1/140)وعلقه البخاري   الصحيح انظر تغليق التعليق

  ". ِبَعْزم "هكذا   األصل، و  ط، وص ( 1)

 ( 18/119)السنن الكربى( 4)
 . إسناده ضعيف؛ جلهال  الواسط  بني هشيم واحلسن
 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

 (. 4/469)ابن أيب شيب ، و(0/172)أخرجه عبد الرزا ق( 5)
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أمحةد بةن   ثنا ، ن عمر احلافظعلي ب، ابنا أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه األصبهاين -665
هشيم عن عبد الرمحن بةن  ثنا ، (2)احلسن بن عرف ثنا ، (1)احلسني بن حممد بن أمحد بن اجلنيد

مباله  قَُّحكل أحٍد َأ: "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :قال (4)عن حبان بن أيب جبل ( 1)حيىي
 . (5)"والناس أمجعني ،وولده ،من والده

 . ان بن أيب جبل  القرشي من التابعنيّبوهذا مرسل ِح
                                                 

 . أمحد بن احلسني بن حممد بن أمحد بن اجلنيد أبو عبد اهلل الدقاق( 1)
 (. هة124ت". )صدوق: "، وقال الذهيب"رواياته مستقيم : "قال اخلطيب
 (. 24/141)، وتاريخ اإلسالم (4/188)تاريخ بغداد

 (. 262ح)صدوق، تقدم  ( 2)

 . عبد الرمحن بن حيىي: ، َقلبه هشيم فقالحيىي بن عبد الرمحن أبو شيب  الِكناين أو الكندي( 1)
 (. ق.)صدوق
 (. 2/168)التقريب

 . املصري، موىل قريش -بفتح اجليم، واملوحدة– حبان بن أيب َجَبل ( 4)
 (. بخ(.)هة125أو2ت. )ثق 

 (. 1/158)التقريب

 ( 18/119)السنن الكربى( 5)
اإلسناد رجاله رجال احلسن وال تضر عنعن  هشيم هنا فقد صّرح بالتحديث كما   رواي  سةعيد بةن   

 . تابعي مل يدرك الّنيب صلى اهلل عليه وسلم،  منصور، ولكنه مرسل فإن حبان بن أيب جبل 
 (. 50ص)، وحتف  التحصيل(150ص)جامع التحصيل

من طريق هشيم عن عبد الرمحن احلضرمي عن حبان بن أيب جبلة   ( 4/215)الدارقطإأخرجه واحلديث 
 .  فذكر مثله

بن أيب جبلة   من طريق هشيم عن عبد الرمحن احلضرمي عن حبان ( 2/146)وأخرجه سعيد بن منصور
 . وزاد احلسن. عن احلسن عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم فذكر مثله

، ومراسةيله  وبزيادة احلسن وعده فاحلديث مرسل أيضا  ألّنه تابعي مل يدرك الّنيب صلى اهلل عليه وسةلم 
 . ضعفه غري واحد من أهل العلم كما مّر
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 . وال أمنٍي باب من مل يكره كتابة عبده وإن كان غري قويٍّ
عبةد اهلل بةن   ثنا ، حممد بن أمحد بن زهريثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -666
كتب عمر ": قال (4)عن حرام بن حكيم (1)عن يونس بن سيف (2)عن ثور (1)وكيعثنا ، هاشم

 ه من َقِبلَك من املسلمني أن يكاتبواْنفا :بعدأّما  رضي اهلل عنهما (5)بن اخلطاب إىل عمري بن سْعد
 . (6)"اءهم على مسأل  الناسأرّق

                                                 

 (. 4/428)هو ابن اجلراح، انظر هتذيب الكمال( 1)

 . أبو خالد احلمصي -بزيادة حتتاني    أول اسم أبيه- ور بن يزيدث( 2)
 (. 4خ،(.)هة158ت. )أنه يرى القَدرإاّل  ثق  ثبت
 (. 1/126)التقريب

 . ، ووهم من مساه يوسفيونس بن سيف الَكالعي احلمصي( 1)
 (. د،س.)"مقبول": ، وذكره ابن حبان   الثقات، وقال احلافظ"صاحل": لدارقطإ، والذهيب، وقال البزاروثقه ا
 (. 2/195)، والتقريب(11/107)، وهتذيب التهذيب(2/481)، والكاشف(5/555)الثقات

 -بةالنون –بن حكيم بن خالد بن سعد األنصاري ويقةال العنسةي    -مبهملتني مفتوحتني–َحَرام ( 4)
 . ، وهو حرام بن معاوي ، كان معاوي  بن صاحل يقوله على الوجهني، ووهم من جعلها اثننيمشقيالد
 (. 4ز،.)ثق 

 (. 1/159)التقريب

 . رضي اهلل عنه عمري بن سعد بن عبيد بن النعمان األنصاري موىل بإ عمرو بن عوف( 5)
 (. 5/180)، واإلصاب (1/1215)االستيعاب

 ( 18/119)السنن الكربى( 6)
 . اإلسناد رجاله ثقات، ولكن مل أقف على ذكر عمر وال عمري بن سعد   شيوخ حرام

 . ن ثور عن يونس بن سيف به مبثلهعن وكيع ع( 4/469)واألثر أخرجه ابن أيب شيب 
عن معمر قال أخربين رجل من أهل الشام أّنهم وجدوا   خزان  محةص  ( 0/174)وأخرجه عبد الرزاق

 . كتاب من عمر بن اخلطاب إىل عمري بن سعد
 . وإسناده ضعيف جلهال  املخرب
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سةفيان بةن   ثنا ، نصر العراقي (1)[أبو]، ابنا األصبهاينإبراهيم أخربنا أبو بكر حممد بن  -667
، عن أيب جعفر الفراء (1)سفيانثنا ، (2)عبد اهلل بن الوليدثنا ، علي بن احلسنثنا ، حممد اجلوهري

أريةد  ": رضي اهلل عنه فقالعلّيا   ه أتىأّن (5)عن أيب النباح (4)جعفر بن أيب ثروان احلارثيحدثإ 
وا يُنة أِع: بن أيب طالةب فقةال   فجمعهم علّي: قال. ال: أعندك شيء؟ فقال: أن أكاتب، فقال

رضي اهلل عنةه فسةأله عةن    علّيا   فأتى: قال. فبقي بقي  عن مكاتبته: قال. أخاكم، فجمعوا له
 . (6)"اجعلها   املكاتبني: فقال ،الفضل 

 . عطى من الصدقات من سهم الرقاب ما بينه وبني أن يعتقُيإّنما  املكاتبأّن  علىيدّل  هذا
 
 

                                                 

 . من السنن، وهو ساقط من األصل( 1)

 (. 54ح)صدوق، تقدم  ( 2)

 (. 16/272)وري، انظر هتذيب الكمالهو الث( 1)

 . جعفر بن أيب ثروان احلارثي( 4)
 . روى عن ابن النباح وروى عنه أبو جعفر الفراء

 . ذكره البخاري وابن أيب حامت ومل يذكر فيه جرحا  وال تعديال، وذكره ابن حبان   الثقات
 (. 6/114)، والثقات(2/475)رح والتعديل، واجل(2/100)التاريخ الكبري

 . مؤذن علي رضي اهلل عنه -بعد النون باء معجم  بواحدة– أبو النباح عامر بن النباح( 5)
 . ، وذكره ابن حبان   الثقات"عن علي رضي اهلل عنه منقطع: "قال البخاري
 (. 7/254)، واإلكمال(5/100)، والثقات(6/120)تعديل، واجلرح وال(6/451)التاريخ الكبري

 ( 18/128)السنن الكربى( 6)
إسناده ضعيف؛ لالنقطاع بني علي بن أيب طالب وبني أيب النباح كما نص على ذلك البخاري   التاريخ 

 . الثقات على ذكر ابن حبان هلما  إاّل  الكبري، وفيه أيًضا جعفر بن أيب ثروان وشيخه أبو النباح مل أقف
خمتصةرا ،  ( 6/451)، والبخاري   التاريخ الكبري(6/211)، وابن سعد(0/171)وأخرجه عبد الرزاق

 .  كلهم من طريق أيب جعفر الفراء عن جعفر بن أيب ثروان احلارثي به مبثله
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 . با يف رقبتهباب فضل من أعان مكاَت
أبةو بكةر   ابنةا  قاال وسف إمالء وأبو حممد عبد اهلل بن ي ،أخربنا أبو طاهر الفقيه قراءة -660

حممد  زهري بن حممد عن عبد اهلل بن ثنا ، حيىي بن أيب بكريثنا ، (1)بن احلارثإبراهيم ثنا ، القطان
  (2)بن عقيل

حيىي بن حممد بةن  ثنا ، أبو عبد اهلل حممد بن يعقوب احلافظثنا قال وابنا أبو عبد اهلل احلافظ  ح 
حممد بن َعقيل  عبد اهلل بن ثنا ، (4)عمرو بن ثابتثنا ، ن عبد امللكالوليد هشام بأبو ثنا ، (1)حيىي

من : "اهلل عليه وسلم قال رسول اهلل صلىأّن  هحّدث سهالأّن  (5)عن عبد اهلل بن سهل بن حنيف

                                                 

 . ، نزيل نيسابوربن احلارث بن إمساعيل أبو إسحاق البغدادي إبراهيم( 1)
 (. خ،د،كد(.)هة265ت. )صدوق
 (. 1/40)التقريب

 . ، أّمه زينب بنت عليعبد اهلل بن حممد بن عقيل بن أيب طالب أبو حممد اهلامشي املدين( 2)
تةو  بعةد   ". )صةدوق،   حديثةه لةني   : "وقةال احلةافظ   ،"حسةن احلةديث  : "قال الةذهيب 

 (. بخ،د،ت،ق(.)هة148
 (. 1/428)، والتقريب(1/154)املغإ

 . -مبهمل ، مث حتتاني – حيىي بن حممد بن حيىي أبو زكريا الذهلي النيسابوري لقبه حيكان( 1)
 (. ق.)هة267ت. )  حافظثق

 (. 2/165)التقريب

 . موىل بكر بن وائل عمرو بن ثابت وهو ابن أيب امِلْقدام الكو ( 4)
 (. فق،د(.)هة172ت. )ضعيف، رمي بالقدر

 (. 2/72)القريب

 . عبد اهلل بن سهل بن حنيف األنصاري( 5)
: احلةافظ ، وقال "ليس مبشهور: "، وقال احلسيإ"ولد   عهد الّنيب صلى اهلل عليه وسلم: "قال ابن مندة

ه ه   اإلصاب  يرجح أّنة ، وكأّن"شرطه على وهو حبان بن ثقات   أره ومل احلاكم صّحح حديثه قلت"
ك ذكره   القسم الثاين من حرف العني من اإلصةاب  بةل   ولد   عهد الّنيب صلى اهلل عليه وسلم، ولذل

                                                                                                                                       = 
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 ه يوم ال ظلَّه اهلل يف ظلِّكاتبا يف رقبته أظلَّمأو  ،(1)أو غارما يف ُغرمه ،أعان جماهدا يف سبيل اهلل
  . (2)"هظّلإاّل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وليس بينه وبني مةا  : الصحيح أّن عبد اهلل روى عن أبيه قال": وقال جوابا  على قول ابن األثري حني قال
 . "قال ابن مندة تدافع
 (. 225ص)، وتعجيل املنفع (5/11)، واإلصاب (217ص)اإلكمال للحسيإ

 ".   ُعْسرته( "0/4146)ص، واملهذبهكذا   األصل و  ط، و( 1)

 ( 18/128)السنن الكربى( 2)
 . اإلسناد األول إسناد حسن

 . واإلسناد الثاين ضعيف؛ لضعف عمرو بن ثابت
من طريقني، وعبد بن محيد كما ( 1/407)، وأمحد(547و466و4/218)واحلديث أخرجه ابن أيب شيب 

مةن طةريقني، والطةرباين      ( 9/425)ر، والطحاوي   شرح مشكل اآلثةا (172ص)  املنتخب
مةن طةريقني، والبيهقةي      ( 216و2/99)من طةريقني، واحلةاكم   املسةتدرك   ( 6/06)الكبري

من طريقني أيضا ، كلةهم مةن   ( 186-185ص)واحلافظ ابن حجر   األمايل املطلق ( 4/15)الشعب
 . هطريق عبد اهلل بن حممد بن عقيل عن عبد اهلل بن سهل بن حنيف به مبثل

ومدار هذا احلديث على عبد اهلل بن سهل بن حنيف فإنه مل يذكر من الرواة عنه غري عبد اهلل بن حممد بن 
أنه ممن ولد   زمن الةّنيب صةلى اهلل    -واهلل أعلم–عقيل، ومل ينقل توثيقه عن أحد، ولكن الصواب فيه 

الدته   زمنه صلى اهلل عليه وسةلم،  عليه وسلم، فال تضر اجلهال  به لكونه صحابيا ، وعلى القول بعدم و
 . يكون من كبار التابعني وكان الغالب فيهم الصالح والصدق

، وتعقبةه  "هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه": قال احلاكم عن احلديث من طريق عمرو بن ثابت
 . "بل عمرو رافضي متروك": الذهيب فقال
 . "ل بن حنيف ومل أعرفه، وبقي  رجاله حديهم حسنرواه أمحد وفيه عبد اهلل بن سه": وقال اهليثمي

 . "هذا حديث حسن": وقال احلافظ   األمايل املطلق 
واحلقيق  أنه   عداد اتهولني وهةو  ": وضعف األلباين احلديث جلهال  عبد اهلل بن سهل بن حنيف وقال

 . "..عل  احلديث
 (.4555ح)، والسلسل  الضعيف (5/201)و(4/241)جممع الزوائد
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 .  لفظ حديثهما سواء، زاد عمرو بن ثابت أو غازيا
  . صحيٌح فأكثر مباٍل (1)عبده أو أمته على جنمنيالّرجل  باب مكاتبة

و   (2)رَربيع الَغ صلى اهلل عليه وسلم هنى عنالّنيب أّن  روينا   احلديث الثابت عن أيب هريرة
 . املكاتب  احلال  غرر كثري

يعقةوب بةن   ثنا ، عبد اهلل بن جعفر، ابنا وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد -669
عن مسةلم بةن أيب    (5)جويري  بن أمساءثنا ، (4)سعيد بن عامرثنا ، (1)أبو بشر، حدثإ سفيان

بعثإ عثمان رضي اهلل عنةه    : ي اهلل عنه قالكنت مملوكا لعثمان رض": عن رجل قال (6)مرمي
فقلت يا أمري املؤمنني أسألك  بني يديه ذات يوم فقمُت: د والييت، قالَمْحجتارة، فقدمت عليه فَأ

                                                 

ابعة   َترعطاؤه   أوقات معلوم  مَتقّرأن ُييقال جنَّمت املال إذا أدَّيته جنوما ، ومعناه هنا : واحد النجم( 1)
لقمةر  ا وأصله أّن العرب كانت جتعل مطالع منازل ،وم الكتاب ُنجم املكاتب وجينمنه َت اناة َسأو ُم مشاهرة 

 . عليك مايل أي الثريا لَّجم َحغريها فتقول إذا طلع النَّومساقطها مواقيت حللول ديوهنا و
 . مادة جنم( 12/578)، ولسان العرب(5/21/24)النهاي 

، (1511ح)-باب بطالن بيع احلصاة والبيع الذي   غرر–كتاب البيوع )أخرجه مسلم   صحيحه( 2)
 (. 5/110)والبيهقي   الكربى

 . مل أعرفه( 1)

 . مد الُضبعي البصريسعيد بن عامر أبو حم( 4)
 (. ع(.)هة280ت. )رمبا وهم: ثق  صاحل، وقال أبو حامت

 (. 1/291)التقريب

 . بن أمساء بن ُعَبْيد الُضبعي البصري -تصغري جاري –ُجَوْيري  ( 5)
 (. خ،م،د،س،ق(.)هة171ت) .صدوق
 (. 1/148)التقريب

 . موىل األنصار مسلم بن أيب مرمي يسار املدين( 6)
 (. خ،م،د،س،ق.)ثق 

 (. 2/251)القريب



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 841 

نعم ولوال آي    كتاب اهلل ما فعلت، أكاتبك على مائ  ألف على : فقال: قال (1)َبطَّالكتاب ، فَق
فخرجت من عنده، فلقيإ الةزبري بةن   : ضُّك منها درمها، قالُغتني واهلل ال أّدها يل   عدَُّعأن َت

كان أمري املؤمنني بعثإ   جتارة، فقةدمت  : قلتما الذي أرى بك؟ : العوام رضي اهلل عنه فقال
نعم ولوال آي  : فقال َبطَّإليه فقلت يا أمري املؤمنني أسألك الكتاب ، فَق عليه فأمحد والييت، فقمُت

ك منها َتُعّدها يل   عّدتني واهلل ال أُغضُّ  كتاب اهلل ما فعلت، أكاتبك على مائ  ألف على أن 
ه؟ يا أمري املؤمني فالن كاتبَت: فقام بني يديه فقال ،إليه (2)[فردين: ]ق، قالفقال انطِل: درمها، قال

ها يل ّدنعم ولوال آي    كتاب اهلل ما فعلت أكاتبه على مائ  ألف على أن يُع: ، وقالَبَطفَق: قال
أطلب هلل ألمثلن بني يديك قائما : فغضب الزبري، فقال: ه منها درمها، قال ال أُغضُّ  عدتني واهلل
كاتبةه،  : فضرب ال أدري قال كتفي أو قال عضدي مث قال: ول دوهنا بيمني، قالإليك حاج  حتَُُ

انطلق فاطلب فيها من فضل اهلل، : فكاتبته فانطلق يب الزبري إىل أهله فأعطاين مائ  ألف مث قال: قال
 يةتُ وأّد: ، قالفيها من فضل اهلل وطلبٌت فانطلقُت: فإن غلبك أمر فأّد إىل عثمان ماله منها قال

 . (1)"إىل عثمان رضي اهلل عنه ماله، وإىل الزبري ماله، وفضل   يدي مثانون ألفا 

                                                 

ني عينيه كمةا يفعلةه   قبض ما بالشيء َيْقُطبه َقْطبا إذا مجعه، ومعناه هنا  -مثقال وخمففا–من َقَطَب ( 1)
 . العبوس
 (. 1/608)، ولسان العرب(4/79)النهاي 

 ". فزودين"، و  األصل (29771ح)من ط، وص، وكنز العمال( 2)

 ( 18/128)السنن الكربى( 1)
إسناده ضعيف؛ جلهال  الواسط ، فإن مسلم بن أيب مرمي مل يدرك عثمان روايته عةن علةي وأيب سةعيد    

 . ة أو بعدها منقطع  فعثمان من باب أوىله65اخلدري املتوىف سن  
 (. 182ص)، وحتف  التحصيل(279ص)وجامع التحصيل( 214ص)انظر مراسيل ابن أيب حامت

 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي
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 . فأنت حّر هُفِصهذا وَي يَتيكون يف الكتابة فإذا أدَّحّتى  باب من قال ال يعتق املكاتب
، (1)ي هبمدانأخربين أبو القاسم عبد الرمحن بن احلسن القاض ،أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -678
وعلةي   ،(2)محاد بن سلم  عن عاصم بن سليمانثنا ، عفان بن مسلمثنا ، بن احلسنيإبراهيم ثنا 

أهلي على أن أغةرس هلةم مخسةمائ      كاتبُت" :عن سلمان قال (4)عن أيب عثمان (1)بن زيد
أغرس " :الصلى اهلل عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالّنيب  ، فأتيتقت فأنا حّر، فإذا عِل(5)يل ِسَف

ها ُتواحةدة غرْسة  إاّل  ه فجاء، فجعل يغرسُتْن، فآَذ"ينِّواشترط هلم، فإذا أردت أن تغرس فآِذ
 . (6)"الواحدةإاّل  فعِلقن مجيعا ،بيدي

                                                 

 (. 115ح)ضعيف، تقدم  ( 1)

 (. 7/255)هو األحول، انظر هتذيب الكمال( 2)

، انظةر هتةذيب   (66ح)، ضةعيف، تقةدم  (17/426)يب الكمةال هو ابن جدعان، انظر هتةذ ( 1)
 (. 7/255)الكمال

 . هو النهدي كما هو مبني   رواي  أمحد وابن سعد واحلاكم( 4)

 . ومجعه فسيل وَفسائل، ومعناه صغار النخل، وهو الودي: الَفِسيَل ( 5)
  .  مادة فسل( 11/519)لسان العرب

 ( 18/121)السنن الكربى( 6)
يف؛ فيه عبد الرمحن بن احلسن القاضي وهو ضعيف وذهب الكثري على أنه مل يسةمع مةن   إسناده ضع

أنه توبع بعاصم األحول وهةو ثقة ،   إاّل  بن ديزيل، وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف إبراهيم
 . ورواي  عّفان عن محاد بن سلم  صحيح  كما نص عليه ابن معني

 (. 461ص)انظر الكواكب النريات امللحق األول
 ". إسناده قوي: "ومع هذا قال الذهيب   املهذب

 (. 0/4147)املهذب
كالمها من طريق عّفان بن مسلم عن محاد بةن  ( 5/448)وأمحد( 4/01)وأخرجه ابن سعد   الطبقات

 . سلم  عن علي بن زيد بن جدعان عن أيب عثمان النهدي به مبثله
                                                                                                                                       = 
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، (1)القاضي إسحاقموسى بن ، ابنا أبو بكر بن إسحاق، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -671
عبد اهلل بةن  ، حدثإ (4)عن احلسني بن واقد (1)زيد بن احلبابثنا ، (2)عبد اهلل بن أيب شيب ثنا 

سلمان رضي اهلل عنه ملا قدم املدينة أتى رسول اهلل صهلى اهلل عليهه   أّن  (6)عن أبيه (5)بريدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن محاد بن سلم  عن عاصم بن سليمان وعلي بن من طريق عّفان بن مسلم ( 2/217)وأخرجه احلاكم
 . زيد عن أيب عثمان النهدي به مبثله

هذا حديث صحيح من حديث عاصم بن سليمان األحول علةى شةرط الشةيخني ومل    ": قال احلاكم
 . ، ووافقه الذهيب"خيرجاه

 . "..ل الصحيحرواه أمحد وفيه علي بن زيد وفيه ضعف، وحديثه حسن وبقي  رجاله رجا": وقال اهليثمي
 (. 4/246)جممع الزوائد

واحلديث صحيح فقد ثبت من طرق كثرية عن سلمان الفارسي   قص  إسالمه ومكاتبته ملواليه، وسيأيت 
 . ذكرها بعد هذا احلديث

كةر ابةن   بأبةو  بن الصحايب عبد اهلل بن يزيد  موسى بن إسحاق بن موسى بن عبد اهلل بن موسى( 1)
  .األنصاري اخلطمي القاضي االمام أيب موسى الفقيه الشافعي قاضي نيسابور وقاضي األهواز

 ". اإلمام العاّلم  القدوة املقرئ القاضي: "، وقال الذهيب"كتبت عنه وهو ثق  صدوق: "قال ابن أيب حامت
 (. 2/660)، وتذكرة احلفاظ(508-11/579)، والسري(0/115)ح والتعديلاجلر

 (0. 1-16/14)هو أبو بكر صاحب املصنف، انظر هتذيب الكمال( 2)

 (. 64ح)صدوق، تقدم  ( 1)

 . احلسني بن واقد أبو عبد اهلل القاضي املروزي( 4)
 (. 4خت،م،(.)هة157أو9ت. )مثق  له أوها

 (.  1/108)التقريب

 . قاضيها عبد اهلل بن ُبريدة بن احُلصيب أبو سهل األسلمي املروزي( 5)
 (. ع(.)هة115أو5ت. )ثق 

 (. 104-101)التقريب

صحايب أسلم قبل بدر رضةي اهلل عنةه    بو سهل األسلميأ -مبهملتني مصغرا –ُبريدة بن احُلصيب ( 6)
 (. ع(.)هة61ت)

                                                                                                                                       = 
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صهدقة عليهك،   : قال ؟"ما هذا يا سلمان: "ق، فوضعها بني يديه، فقالَبوسلم هبدية على َط
آكل الصدقة، فرفها مث جاء من الغد مبثلها، فوضعها بني (  )[ال]ي إّن: "قال. وعلى أصحابك

: فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألصحابه: قال. ة لكهدّي: ؟ قال"ما هذا: "يديه، فقال
فكاتبوين علهى  : ، قال"فاطلب إليهم أن يكاتبو : "قال. قوم؟ قال ِل"ملن أنت: "قال". واكُل"

الهّنيب   فجهاء : قال. م قال ففعلواِعْطُتحّتى  كذا وكذا خنلة أغرسها هلم، ويقوم عليها سلمان
م خنلة طَعخنلة واحدة غرسها عمر رضي اهلل عنه، فَأإاّل  خل كلهليه وسلم فغرس الّنصلى اهلل ع
؟ قهالوا عمهر   "من غرسها: "فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. خلةتلك الّنإاّل  من سنته

  .(2)رضي اهلل عنه، فغرسها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من يده فحملت من عامها
، (1)  الشمائل من طريق حسني بن حريث عن حسني بن واقةد فةذكره  رواه الترمذي : قلت

وأخرجه أبو يعلى   ، (4)ورواه اإلمام أمحد   مسنده عن زيد بن احلباب عن حسني بن واقد به
  . (5)مسنده أيضا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/206)اإلصاب 

  .من ط، وص، وهو ساقط من األصل( 1)

 ( 18/121)السنن الكربى( 2)
 . إسناده حسن

 ". قلت إسناده قوي": قال الذهيب
 (. 0/4140)املهذب

، والترمذي   (5/154)، وأمحد(2/28)ومن طريقه احلاكم( 7/125)و(4/445)شيب وأخرجه ابن أيب 
 . كلهم من طريق حسني بن واقد عن عبد اهلل بن بريدة عن أبيه به مبثله( 44ص)الشمائل

هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وله شاهد من حديث ابن عّباس عن سلمان صحيح ": قال احلاكم
 . ووافقه الذهيب ،"على شرط مسلم ومل خيرجاه

 (. 44ص)الشمائل احملمدي ( 1)

 (. 5/154)مسند أمحد( 4)

 . مل أقف عليه فيه( 5)
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أمحد ثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا قال احِلرِيي  وأبو بكر ،أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -672
( 1)عاصم بن عمر بن قتادة، حدثإ (2)يونس بن بكري عن حممد بن إسحاقثنا ، (1)بن عبد اجلبار

سلمان الفارسي فذكر احلديث بطوله   قصة   حّدثإ  قالعّباس  عن ابن (4)عن حممود بن لبيد
 كاتب يا سلمان، فكاتبهتُ : "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم": سبب إسالمه، وفيه قال

، وأعانين أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليهه  على ثالمثائة خنلة أحييها وأربعني أوقيةصاحيب 
كل رجل منهم على قدر ما عنده، وذكر  وعشرين ودية وعشرًا ( )خل ثالثني َوِديَّةوسلم بالّن

ا حنمهل  فكّن ،جاءهاحّتى  وخرج معي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ر قالاحلديث يف احلف
 ،إليه الودي، ويضعه بيده، ويسوي عليها فوالذي بعثه باحلق ما ماتت منهها وديهة واحهدة   

وبقيت علّي الدراهم، فأتاه رجل من بعض املعادن مبثل البيضة من الذهب، فقال رسهول اهلل  
ذ هذه يا سلمان ُخ: "له، فقال ؟ فُدعيُت"بفارسي املسلم املكاَتأين ال: "صلى اهلل عليه وسلم

ؤدي هبا عنهك  فإن اهلل سُي: "قال ؟يا رسول اهلل وأين تقع هذه مما علّي: فقلت" فأّد ما عليك

                                                 

 (. 28ح)ضعيف، ومساعه للسرية صحيح، تقدم  ( 1)

 (. 1ح)صدوق، تقدم  ( 2)

 . عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان أبو عمر األوسي األنصاري املدين( 1)
 (. ع(.)هة128تو  بعد . )ثق ، عامل باملغازي

 (. 1/167)التقريب

ايته عةن  ، صحايب صغري وجّل روحممود بن لبيد بن عقب  بن رافع أبو نعيم األوسي األشهلي املدين( 4)
 (. 4بخ،م،(.)هة97أو6ت )الصحاب  رضي اهلل عنه 

 (. 6/42)، واإلصاب (1/1170)االستيعاب

  .مفرد الَوِدّي على فعيل فسيل النخل وصغارهَوِديَّ  ( 5)
 . مادة ودي( 15/106)، ولسان العرب(5/169)النهاي 
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وعتهق   ،يتهها إلهيهم  نفس سلمان بيده لو زنت هلم منها أربعني أوقيهة فأدّ (  )[فوالذي]
 . (2)"سلمان

وفيها اشتراط احلرّي  وإن واحةدة   يالنَس  الرواي  األوىل زيادة   عدد الُف: قال الشيخ رمحه اهلل
  نفصان عةن  هلل عليه وسلم، و  الرواي  الثالثق، وهي ما مل يغرسه رسول اهلل صلى امنها مل تعِل

ط ْرَشة ذلك كان ِبأّن ( 1)[ الثاني]ي ، و  كلتيهما مع الرواي  يالن، وزيادة أربعني أوقَسعدد الُف
العلوق أو اإلطعام، وكأّن العقد كان مع الكفار، وكان القصد منه حصول العتاق، فأذن رسول 

لكونه شرطا صحيحا   حصول العتةاق   ؛اهلل صلى اهلل عليه وسلم   اشتراطه بقوله اشترط هلم
 . به، وإن كان عقد الكتاب  يفسد به

                                                 

 .  ، و  األصل فواهلل(0/4140)من ط، وص، واملهذب( 1)
 ( 18/122)السنن الكربى( 2)

أّن مساعه للسرية صحيح، وهةذه رواية      إاّل  إسناده حسن؛ ألن أمحد بن عبد اجلبار وإن كان ضعيفا 
 . السرية، على أنه قد صّح هذا احلديث من غري وجه

خ ، واخلطيب   تاري(2/28)من طرق، واحلاكم( 6/222)، والطرباين   الكبري(5/441)وأخرجه أمحد
، وأخرجةه أيضةا  ابةن    (21/104)من طرق ومن طريقه ابن عساكر   تاريخ دمشق( 1/164)بغداد

عساكر من طريق البيهقي هنا، كلهم من طريق حممد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود 
 . بن لبيد به مبثله

 . ، ووافقه الذهيب"صحيح على شرط مسلم": قال احلاكم
 أمحةد  عنةد  األوىل الرواي  وإسناد بأسانيد به بنحوه  الكبري   والطرباينكّله  أمحد رواه": وقال اهليثمي

  "...بالسماع صرح وقد إسحاق بن حممد غري الصحيح رجال رجاهلا والطرباين
 (. 9/116)جممع الزوائد

  ". الثالث "من ط، وص، و  األصل ( 1)
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ثنا ، (1)حيىي بن أيب طالبثنا ، بن يعقوبحممد العّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -671
عن  (5)وحانعن زيد بن ُص (4)عن مساك بن حرب (1)حامت بن أيب َصِغرية، ابنا (2)علي بن عاصم

: قلهت  ؟"ملن أنت: "صلى اهلل عليه وسلم قالالّنيب أّن  سلمان رضي اهلل عنه   قص  إسالمه
قهال  " اشهتره : "يك قهال قال لّب" يا أبا بكر: "قال. المرأة من األنصار جعلتين يف حائط هلا
  .(6)فاشتراين أبو بكر رضي اهلل عنه فأعتقين

                                                 

 (. 124ح)صدوق، تقدم  ( 1)

 . ب أبو احلسن الواسطي التميمي موالهمعلي بن عاصم بن ُصهي( 2)
: ، وقةال النسةائي  "ليس بالقوي عندهم بتكلمون فيةه : "، وقال البخاري"ليس بشيء: "قال ابن معني

خبار واالحتجةاج مبةا   والذي عندي   أمره ترك ما انفرد به من األ: "قال ابن حبان، "متروك احلديث"
له رحل  ومساعا وكتاب  وقد خيطىء اإلنسان فال يستحق الترك وأما ما بني له من خطئه  ألّن ؛وافق الثقات

ع قلت لكن أبلغ ما شّن: "قال الذهيبو ،"ه كان كما حّدث بهفلم يرجع فيشبه أن يكون   ذلك متومها أّن
وقةال مةرة    ،"صدوق له صول  كبرية   زمانه به على علي حديث ابن سوق  وهو مع ضعفه   نفسه

 (. د،ت،ق(.)هة281ت". )صدوق خيطئ وُيّصر: "، وقال احلافظ"واٍه: "، وقال ثالث "ضعفوه: "أخرى
، (2/458)، واملغةةإ(2/42)، والكاشةةف(167-5/165)، وامليةةزان(2/111)اتةةروحني

 (. 2/45)، والتقريب(0/4140)واملهذب

، وأبو صغرية امسه مسلم، وهو جةد  أبو يونس البصري -بكسر الغني املعجم –حامت بن أيب َصِغرية ( 1)
 . زوج أمه: ألمه، وقيل

 (. ع.)ثق 
 (. 1/141)القريب

  (.5ح)تقدم    صدوق وروايته عن عكرم  خاص  مضطرب ، وقد تغّير بأخرة فكان رمبا يلقن (4)

أبو سليمان أو أبو سلمان العبدي ويقال أبو عائش  صةحايب   حان بن حجر بن احلارثزيد بن صو( 5)
 (. تو  يوم اجلمل. )رضي اهلل عنه

 (. 640-2/646)اإلصاب 

 ( 18/122)السنن الكربى( 6)
 . علي بن عاصم وهو ضعيفضعيف؛ فيه إسناده 

                                                                                                                                       = 
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 ن واحدهق من الفسيالعَله مل حيصل بأن مل َيوهذا خيالف الروايات قبله، وقد جيوز أن يكون عتاُق
صلى اهلل عليه وسلم غرسها فحملت من عامها، فاشتراه أبو بكر رضي اهلل عنةه  الّنيب  أعادحّتى 

 . واهلل أعلم ،فيما بني ذلك، وأعتقه، وحيتمل غريه
 . و  ثبوت بعض هذه الروايات نظر
 . ض ونقدْرض موصوف أو َعْرباب من كاتب عبده أو أمته على َع

، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا قاال احِلرِيي  وأبو بكر ،أيب إسحاق أخربنا أبو زكريا بن -674
ابن وهب أخربين جرير بن حازم عن أيوب السةختياين  ، ابنا حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكمابنا 

: قال نةافع . عبدا هلا على رقيق( 1)[كاتبت] صلى اهلل عليه وسلمالّنيب  حفص  زوجأّن  عن نافع
 . (2)وا   مكاتبتهمفأدركت أنا ثالث  من الذين أّد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن أيب الفضل احلسن بن يعقوب بن يوسف العدل من أصل كتابه عةن أيب  ( 1/692)وأخرجه احلاكم
 . بكر حيىي بن أيب طالب عن علي بن عاصم به فذكره مطوال 

 روي وقةد ، "خيرجاه ومل عنه اهلل رضي الفارسي سلمان إسالم ذكر   عال صحيح حديث هذا: "وقال
 ملةا  بدا إخراجه من أجد فلم السياق  هذه غريب صحيح وجه من سلمان عن واثل  بن عامر الطفيل ايب عن
يريد بةه  -، "بل جممع على ضعفه": وقال الذهيب". النقصان و الزيادة و املنت   اخلالف من الروايتني  

 . -علي بن عاصم

 ". كاتب"ومصادر التخريج، و  األصل ( 0/4140)من ط، وص، واملهذب( 1)
 ( 18/122)السنن الكربى( 2)

 . لالنقطاع، فإن نافع مل يسمع من حفص  إسناده ضعيف؛
 (. 298ص)، وجامع التحصيل(225ص)انظر املراسيل البن أيب حامت

كالمها من طريق أيوب عن نافع عن حفصة   ( 4/201)، وابن أيب شيب (0/417)وأخرجه عبد الرزاق
 . مبثله
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، أبو بكر هو ابن أيب شيب ثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد، ابنا وأخربنا أبو عبد اهلل -675
بالكتابة    مر أنه كان ال يرى بأسا عن حممد بن إسحاق عن نافع عن ابن ع (1)عباد بن العوامثنا 

  .(1)(2)فاءَصعلى الُو
: قةال  (4)وكيع عن محاد بن زيد عن عبيد اهلل بن أيب بكر بن أنسثنا ، أبو بكرثنا قال و -676

كةذا وكةذا    ريين كاتبه علىمه ِسهذا ما كاتب أنس بن مالك غال ،ريين عندناهذه مكاتب  ِس"
 . (5)"ألف، وعلى غالمني يعمالن مثل عمله

ابن وهةب  ، ابنا حممد بن عبد اهلل، ابنا أبو العباسثنا قاال وأبو بكر  ،وأخربنا أبو زكريا -677
 قال ابن" :عطاء بن أيب رباح قالأّن  همحّدث األوزاعيأّن  وغري واحد (6)  بن عليأخربين مسلم

                                                 

 . عباد بن العّوام بن عمر أبو سهل الكاليب موالهم الواسطي( 1)
 (. ع(.)هة105ت. )ثق 

 (. 1/174)التقريب

 . وجيمع على وصائف وصيف  :يقال هلا واألم  واألم ، العبد :الوصيفمجع الَوِصيف، و( 2)
 . مادة وصف( 9/157)، ولسان العرب(5/198)النهاي 

 ( 18/122)السنن الكربى( 1)
 .   إسناده عنعن  ابن إسحاق وهو مدلس، وباقي رجاله ثقات

 . ومن طريقه أخرجه البيهقي( 4/201)وأخرجه ابن أيب شيب 

 . عبيد اهلل بن أيب بكر بن أنس بن مالك أبو معاذ( 4)
 (. ع.)ثق 

 (. 1/491)التقريب

 ( 18/122)لكربىالسنن ا( 5)
 . إسناده صحيح

كالمها من طريق محاد بن زيد عن ( 5/112)، واخلطيب   تاريخ بغداد(4/202)وأخرجه ابن أيب شيب 
 . عبيد اهلل بن أيب بكر بن أنس بن مالك فذكره مبثله

 . مسلم  بن علي أبو سعيد اخُلشإ الدمشقي الَبالطي( 6)
                                                                                                                                       = 
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قال األوزاعي وقةال ابةن   . "  رجل كاتب عبدا  له على ثالث  وصفاء أنه ال بأس بذلكعّباس 
 . (1)شهاب مثله

 . واحدة ب كتابة العبيد كتابًةبا
بةن   الربيةع ( 2)[ابنةا ]حممد بن يعقوب العّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو -670

إن كاتبت عبدا  ": عطاء قال: قالعبد اهلل بن احلارث عن ابن جريج ، ابنا الشافعي، ابنا سليمان
فقيمته يةوم   ،وعليهم، فمات أبوهم أو مات منهم ميت ك على نفسهَبلك وله بنون يومئذ فكاَت

 . (4)دينار ، وقاهلا عمرو بن "(1)وضع من الكتاب ، وإن اعتقه أو بعض بنيه فذلكميوت ت
 ،وعمرو بن دينار إذا كان البنةون كبةارا    ،كما قال عطاء -إن شاء اهلل-هذا ": قال الشافعي

هم مات أو فأّي ،فكاتب عليهم أبوهم بأمرهم فعلى كل واحد منهم حصته من الكتاب  بقدر قيمته
  . (5)"ته من الكتاب عتق رفع عن الباقني بقدر حّص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ق(.)هة198تو  قبل سن  . )متروك
 (. 2/255)التقريب

 ( 18/121)السنن الكربى( 1)
 . متروك إسناده ضعيف جدا ؛ فيه مسلم  بن علي وهو 

عن ابن املبارك عن األوزاعي عن عطاء ( 4/202)صحيح ، فقد أخرجه ابن أيب شيب  بإسنادواألثر صحيح
 . عن ابن عّباس به بنحوه 

 (. 4/202)والرواي  فيه عن الزهري أيضا  صحيح أخرجه ابن أيب شيب 

 . من ط، ص، وهو ساقط من األصل( 2)

 ". فكذلك"هكذا   األصل، و  السنن ( 1)

 ( 18/121)السنن الكربى( 4)
 . إسناده صحيح

 . لهكالمها من طريق ابن جريج به مبث( 0/100)، وعبد الرزاق(0/46)وأخرجه الشافعي   األم

 (. 0/46)األم( 5)
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 . مالة العبيدباب َح
عبد اهلل بةن  ، ابنا الشافعي، ابنا الربيع، ابنا ابو العباس، ابنا أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو -679

َحيَُّكما علةى َميِّتكمةا   أّن  قلت لعطاء كتبت على رجلني   بيع": عن ابن جريج قالاحلارث 
: وقال ابن جريج .وسليمان بن موسى ،قاهلا عمرو بن دينار. "قال جتوز ؟دمكماكما على ُمْعوَمِليِّ

  .(1)" اَلَمزعام  يعإ َح"
عبد اهلل بن احلارث عةن  ، ابنا الشافعي، ابنا الربيع، ابنا أبو العباسثنا ، وأخربنا أبو سعيد -608

. "ال جيوز   عبةديك  :قلت لعطاء كاتبت عبدين يل وكتبت ذلك عليهما قال" :ابن جريج قال
 . وقاهلا سليمان بن موسى

مل ميلك  أحدمها إن أفلس رجع عبدا أّن  من أجل: فقلت لعطاء مل ال جيوز؟ قال": قال ابن جريج
  .(2)"منه شيئا

ِحّبان عةن ابةن   ثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد، ابنا وأخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -601
كما على وعن ابن جريج عن عطاء   رجل كاتب عبدين مجيعا حّي ،ك عن معمر عن قتادةاملبار

  .(1)"ال جتوز: كما قالعدمكما على ملّيتكما وُممّي
                                                 

 ( 18/121)السنن الكربى( 1)
 . إسناده صحيح

كلةهم مةن   ( 4/144)، وابن أيب شيب (415و0/171)وعبد الرزاق( 0/40)وأخرجه الشافعي   األم
 . طريق ابن جريج به مبثله

 ( 18/121)السنن الكربى( 2)
 . إسناده صحيح

 . كالمها من طريق ابن جريج به مبثله( 0/415)، وعبد الرزاق(0/40)وأخرجه الشافعي   األم

 ( 18/121)السنن الكربى( 1)
 . إسناده صحيح

إذا كتبت حيكما على ميتكمةا ومليكمةا   : األثر عن معمر عن قتادة قال( 0/172)وأخرج عبد الرزاق
 . على معدمكما فهو جائز

                                                                                                                                       = 
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 علةّي   (1)[أواجب]" :روح عن ابن جريج قلت لعطاءوقال : فقال ،رواه البخاري تعليقا: قلت
  . (2)"فذكره

 . ما بقي عليه درهٌم باب املكاتب عبٌد
أواق فهو  عشَرإاّل  من كاتب عبده على مائ  أوقي  فأّداهاأّن  يروى": قال الشافعي رضي اهلل عنه

  . (1)"رقيق
زيةاد بةن اخلليةل    ثنةا  ، أمحد بن عبيد الصةفار ، ابنا عبدانأمحد بن أخربنا علي بن  -602

ابن جريج عن ثنا ، (6)هشام بن سليمان املخزومي، حدثإ (5)بن املنذرإبراهيم ثنا ، (4)التستري
يا رسول اهلل إنا نسهمع منهك   ": عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال (7)بن السائب عبد اهلل

ى اهلل عليه وسلم إىل أهل ل ما كتب به رسول اهلل صلفكان أّو". نعم: "قال. هاُبفتأذن يل فأكُت
ن، ومن كاتهب  َمْضال جيوز شرطان يف بيع واحد، وال بيع وسلف معًا، وال بيع ما مل ُي"مكة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنةه دون  إاّل  إن كان ثق الذي عند املصنف القول بعدم اجلواز عن قتادة من طريق معمر، وعبد الرزاق و
 . -واهلل أعلم–ابن املبارك راوي رواي  النفي عن معمر 

 ". أوجب"من صحيح البخاري، و  األصل ( 1)

 (. 661ح)تقدم ختريج األثر هذا واإلشارة إىل تعليق البخاري له  ( 2)

 (. 0/54)األم( 1)

 . التستري سهل أبو اخلليل بن زياد( 4)
 ". ال بأس به: "قال الدارقطإ

 (. 0/401)، وتاريخ بغداد(117ص)سؤاالت احلاكم

 (. 417ح)، وهو صدوق، تقدم  (0/401)هو احلزامي، انظر تاريخ بغداد( 5)

، وقةال  "مضطرب احلديث وحمله الصدق ما أرى حبديثه بأسةا : "خمتلف فيه كما مّر، قال أبو حامت( 6)
 (. 278ح)تقدم  ". مقبول: "، وقال احلافظ"صدوق": الذهيب

هكذا   األصل بذكر عبد اهلل بن السائب بني ابن جريج وعبد اهلل بن عمرو، وليس لةه ذكةر     ( 7)
السنن الكربى   هذا اإلسناد، وعبد اهلل بن السائب هذا الذي يروي عن ابن عمرو ويروي عنةه ابةن   

 .  جريج مل أعرف من هو
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عبد، أو على مائة أوقية فقضهاها   عشرة دراهم فهوإاّل  على مائة درهم، فقضاها كلها مكاتبا
 . (1)"قية فهو عبدَوإاّل  كلها

 . كذا وجدته وال أراه حمفوظا
                                                 

 ( 18/124)لكربىالسنن ا( 1)
وفيه أيضا  هشام بن سليمان املخزومي وهو خمتلف فيه    إسناده عبد اهلل بن السائب مل أعرف من هو، 

كما مّر؛ وليس   السنن الكربى ذكر عبد اهلل بن السائب بني ابن جريج وعبد اهلل بن عمرو بن العاص، 
 . اشرة وهو منقطع ألن ابن جريج مل يدركهعمرو بن العاص مبعبد اهلل بن وإّنما يرويه ابن جريج عن 

 . "كذا وجدته   كتايب وال أراه حمفوظا": وقال البيهقي عقب هذا احلديث
، والطرباين (18/161)، وابن حبان(1/197)، والنسائي   الكربى(0/41)واحلديث أخرجه عبد الرزاق

اساين عن عبد اهلل بن عمةرو  كلهم من طريق عطاء اخلر( 2/21)، واحلاكم(1/148)  مسند الشاميني
 . به مبثله

ولالنقطاع بينه وبني ابةن   ،"صدوق خيطئ كثريا ": وإسنادهم ضعيف فيه عطاء اخلراساين قال عنه احلافظ
 . عمرو فإنه مل يدركه نص على ذلك النسائي وابن حزم وغريمها

رضيت من أهةل العلةم    ومل أر من ،ال أعلم أحدا  روى هذا احلديث إالعمرو بن شعيب": قال الشافعي
 "...يثبته

 . "هذا حديث منكر وهو عندي خطأ": وقال النسائي
 (. 6/162)، وحتف  األشراف(14/455)معرف  السنن واآلثار

كتاب )وأما النهي عن شرطني   بيع، وبيع وسلف، وبيع ما مل يضمن فهو صحيح، فقد أخرجه أبو داود
باب كراهي  بيع ما –كتاب البيوع )، والترمذي(1584ح)-باب   الّرجل يبيع ما ليس عنده–اإلجارة 

وقةال  ( 4618ح)-..باب شرطان   بيةع وهةو  –كتاب البيوع )، والنسائي(1214ح)-ليس عندك
 (. 1212ح)األلباين كما   السلسل  الصحيح صححه حسن صحيح، و: الترمذي

 املكاتب يةؤدي بعةض   باب  –كتاب العتق )وكذا قص  املكاتب  فهي صحيح  أيضا  أخرجه أبو داود
باب املكاتب إذا كان عنةده مةا   –كتاب البيوع )، والترمذي(1927و1926)-كتابته فيعجز أو ميوت

، وصّححه احلةاكم ووافقةه   (2519ح)-باب املكاتب–كتاب العتق )، وابن ماجه(1268ح)-يؤدي
 ( 4/260)، سبل السالم(2/217)الذهيب وحسنه احلافظ واأللباين، انظر املستدرك
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جةّده   وابن ماجه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيةه عةن   ،والنسائي ،رواه أبو داود: قلت
  . (1)مقتصرين على قص  املكاتب  دون باقيه

عمرو بةن  إاّل  صلى اهلل عليه وسلمالّنيب  ومل أعلم أحدا روى هذا عن": قال الشافعي   القدمي
  . (2)"تيا املفتنيشعيب، وعلى هذا ُف

، الربيع بن سةليمان ، ابنا حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو -601
 :زيد بن ثابت قال   املكاتةب أّن  سفيان بن عيين  عن ابن أيب جنيح عن جماهد، ابنا الشافعيابنا 

 . (1)"ما بقي عليه درهم و عبٌده"
، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا قاال وأبو سعيد بن أيب عمرو  ،أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -604
اهلل بن أيب جنيح عةن  د سفيان الثوري عن عب، ابنا يزيد بن هارون، ابنا (4)حيىي بن أيب طالبثنا 

                                                 

، (1927)-باب   املكاتب يةؤدي بعةض كتابتةه فيعجةز أو ميةوت     –كتاب العتق )أبو داود (1)
–كتاب العتق )، وابن ماجه(1216ح)-باب املكاتب إذا كان عنده ما يؤدي–كتاب البيوع )والترمذي

 (. 2519ح)-باب املكاتب

 (. 14/445)معرف  السنن واآلثار( 2)

 ( 18/124)السنن الكربى( 1)
 الةذي : "لالنقطاع، فإن جماهد مل يسمع من زيد بن ثابت رضي اهلل عنه، قال الربدجيةي إسناده ضعيف؛ 

وليس فيمن .." فيه خالف على هريرة وأبو عمر وابنعّباس  بنا عنهم اهلل رضي الصحاب  من تاهدصّح 
 . ذكره زيد بن ثابت، وفيه عنعن  ابن أيب جنيح وهو مدلس

 (. 271ص)، وجامع التحصيل(286-281ص)املراسيل
، وابةةن أيب (0/485)، وعبةةد الةةرزاق(286ص)و  املسةةند( 0/10)وأخرجةةه الشةةافعي   األم

 . كلهم من طريق ابن أيب جنيح عن جماهد به مبثله( 4/117)شيب 
 (. 1/151)وعلقه البخاري   الصحيح انظر تغليق التعليق

 . ثابت كما سيأيت ولكن األثر صحيح فقد تابع الشعيب جماهدا    روايته له عن زيد بن

 (. 121ح)صدوق، تقدم( 4)
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وكان جابر بن عبد اهلل  ،ما بقي عليه شيء من كتابته املكاتب عبٌد": كان زيد يقول جماهد قال
 . (1)"شروطهم جائزة بينهم :يقول
إمساعيل بن أيب خالد ، ابنا يزيد، ابنا (2)حيىيثنا ، أبو العباسثنا ، ا أبو عبد اهلل احلافظأخربن -605

ّن إ -يعإ الشعيب-فقال له . "املكاتب عبد ما بقي عليه درهم": عن الشعيب عن زيد بن ثابت قال
 ،ما بقي عليه من مكاتبتةه  -يعإ إذا مات املكاتب-ه كان يقضي فيها أن يؤدي إىل موالي شرحيا 

 . (1)"بقضاء عبد اهللفيها نقضي ": فقال شريح ،وما بقي فلورثته
 (4)[احلسن]ثنا ، إمساعيل بن حممد الصفار، ابنا أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد -606

: نافع عن ابن عمر أنه كان يقول عن عبيد اهلل بن عمر عن (6)ابن منريثنا ، (5)بن علي بن عفان
 . (7)"ما بقي عليه درهم املكاتب عبٌد"

                                                 

 ( 18/124)السنن الكربى( 1)
 . إسناده إىل زيد بن ثابت ضعيف؛ لالنقطاع، وفيه عنعن  ابن أيب جنيح وهو مدلس كما تقدم خترجيه

 .  ، ويبقى أن فيه عنعن  ابن أيب جنيح وهو مدلسوأما إسناده إىل جابر بن عبد اهلل فهو حسن
عن الثوري عن ابن أيب جنيح عن جماهد عن جابر بةن عبةد اهلل   ( 0/486)جه عبد الرزاقوأثر جابر أخر

 . فذكر مثله

 (. 124ح)هو ابن أيب طالب، صدوق تقدم  ( 2)

 ( 18/124)السنن الكربى( 1)
 . إسناده حسن

 . كالمها عن الشعيب عن زيد بن ثابت مبثله( 4/117)، وابن أيب شيب (0/486)وأخرجه عبد الرزاق

 .من ط، وص، ومصادر الترمج ، و  األصل احلسني( 4)

 (. 97ح)صدوق تقدم  ( 5)

 (. 6/250)هو عبد اهلل، انظر هتذيب الكمال( 6)

 ( 18/124)السنن الكربى( 7)
 . إسناده حسن

                                                                                                                                       = 
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أبةو  ثنا ، سعدان بن نصرثنا ، إمساعيل بن حممد الصفار، ابنا أخربنا أبو علي الروذباري -607
عن سليمان بن يسار عن عائش   (1)ن ميمون بن مهرانمعاوي  حممد بن خازم الضرير عن عمرو ب

كةم بقةي   ( 2)[قالت]سليمان : من هذا؟ فقلت: عليها، فقالت استأذنُت": رضي اهلل عنها قال
  . (1)"ما بقي عليك درهم أدخل فإنك عبٌد: قالت. أواق قلت عشُر: عليك من مكاتبتك؟ قال

حممد بةن  العّباس  أبوثنا  قاالوأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي  ،أخربنا أبو بكر القاضي -600
 (4)ابن وهب أخربين سعيد بن مسةلم املةدين  ، ابنا حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكمثنا ، يعقوب

  (5)نييِِّرْصةةةةةمسعةةةةةت سةةةةةامل َسةةةةةَبالن مةةةةةوىل النَّ   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومةن طريقةه الطحةاوي   شةرح معةاين      ( 2/707)واألثر صحيح فقد أخرجه مالك   املوطةأ 
( 1/112)، والطحاوي   شرح معاين اآلثةار (117-4/116)أيب شيب ، وأخرجه ابن (1/112)اآلثار

 . كلهم من طريق نافع عن ابن عمر مبثله
 (. 1/51)وعلقه البخاري   الصحيح انظر تغليق التغليق

 . بن جبري سبط سعيد عمرو بن ميمون بن مهران أبو عبد اهلل أو أبو عبد الرمحن اجلزري( 1)
 (. ع(.)هة147ت. )ثق  فاضل
 (. 2/05)التقريب

 ". قال"ومصادر التخريج، و  األصل ( 0/4151)من ط، وص، واملهذب( 2)

 ( 18/124)السنن الكربى( 1)
 . إسناده صحيح

كلهم ( 1/112)، والطحاوي   شرح معاين اآلثار(5/174)، وابن سعد(4/117)وأخرجه ابن أيب شيب 
 . ن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار به مبثلهمن طريق عمرو ب

 . أبو مصعب املدين -مبوحدة، ونون مفتوح –سعيد بن مسلم بن بن َباَنك ( 4)
 (. س،ق.)ثق 

 (. 1/297)التقريب

 وموىل ،أوس بن مالك وموىل ،النصريني موىل له ويقال ،املدين اهلل عبد أبو ريْصالنَّ اهلل عبد بن سامل( 5)
  .-واملوحدة ،املهمل  بفتح- سبالن وسامل ،والدوسي ،شداد وموىل ،املهري وموىل ،دوس

                                                                                                                                       = 
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فكاتبُت مث جئت فوقفةت  " :ج والعمرة قالعائش  رضي اهلل عنها   احل (1)يذكر أنه كان يرى
 :قةال  ؟مالك ال تدخل ّإياُب :فانكرت ذلك وقالت ،فاستأذنت استئذانا مل أكن أستأذنه ،بالباب

ما  فإنك ال تزال مملوكا  ،ما كان عليك درهم فادخل علّي :كاتبت قالتإّني  قلت يا أم املؤمنني
 . (2)"كان عليك من كتابتك درهم

: عن أبيه قةال  (4)عن عبد الرمحن بن القاسم (1)ابن وهب أخربين عمر بن قيسابنا  قال -609
فإذا  ،فيكشف له احلجاب ما بقي عليه درهم ،املؤمنني ليكون لبعضهن املكاتبأّمهات  إن كّن"

 . (5)"ه دونهخْتقضى أْر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ق،س،د،م)(.هة118ت) .صدوق
 (.  1/271)التقريب

   ".يكري"هكذا   األصل، و  ط، وص، ( 1)

 ( 18/124)السنن الكربى( 2)
 . إسناده حسن

كالمها من طريق سامل سةبالن  ( 1/112)، والطحاوي   شرح معاين اآلثار(0/170)وأخرجه ابن سعد
 . عن عائش  به بنحوه 

 . -النون وآخره الم بفتح املهمل ، وسكون– "َسْنَدل"عمر بن قيس املكي املعروف بة( 1)
 (. ق.)متروك

 (. 2/60)التقريب

 . عبد الرمحن بن القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق أبو حممد التيمي املدين( 4)
 (. ع(.)هة126ت. )كان أفض أهل زمانه: قال ابن عيين . ثق  جليل
 (. 1/468)التقريب

 ( 18/125)السنن الكربى( 5)
 . إسناده ضعيف جدا؛ فيه عمر بن قيس وهو متروك
 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

 . ولكن له شاهد صحيح تقدم عن عائش 
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سةعيد بةن   ثنا ، أمحد بن جندةثنا ، أبو الفضل بن مخريويه، ابنا أخربنا أبو حازم احلافظ -698
هلل صلى اهلل عليه وسلم ال أزواج رسول ا كّن": عن أيب قالب  قال (1)هشيم عن خالدثنا ، منصور

 . (2)"مكاتب ما بقي عليه دينار حتتجنب من
 فروي عنه  ،واختلف الروايات فيه عن عمر رضي اهلل عنه

حيةىي بةن أيب   ثنةا  ، حممد بن يعقوب العّباس أبو، ابنا كما أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -691
عن عمةر بةن    (4)هإابن أيب عروب  عن قتادة عن معبد اجُل، ابنا يزيد بن هارون، ابنا (1)طالب

 . (5)"ما بقي عليه درهم املكاتب عبٌد": اخلطاب رضي اهلل عنه قال

                                                 

 (. 14/544)هو احلذاء، انظر هتذيب الكمال( 1)

 ( 18/125)السنن الكربى( 2)
 . عنعن  هشيم وهو مدلس أّن فيه إاّل  ه ثقات،اإلسناد رجال

 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي
 . ولكن له شاهد صحيح تقدم عن عائش 

 (. 124ح)صدوق، تقدم  ( 1)

 . اسم جده ُعَومير: د اهلل بن عكيم، ويقالإّنه ابن عب: ، ويقالمعبد بن خالد اجلهإ البصري الَقَدري( 4)
. ، وهو أول من أظهر الَقَدر بالبصةرة "مبتدع: "، وزاد احلافظ"صدوق"قال احلافظان الذهيب وابن حجر 

 (. متييز(. )هة108ت)
 (. 2/260)، والتقريب(6/465)امليزان

 ( 18125)السنن الكربى( 5)
 . مع من عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنهإسناده ضعيف؛ لالنقطاع، فإن معبد اجلهإ مل يس

 (. 1191ص)، الكواكب النريات(201ص)، جامع التحصيل(20/244)انظر هتذيب الكمال
 . عن يريد بن هارون عن سعيد بن أيب عروبه به مبثله( 1/111)وأخرجه الطحاوي   شرح معاين اآلثار
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حممد بةن عبةد اهلل بةن    ثنا ، ر  ببغدادوأخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهلل احُل -692
( 4)سةفيان ثنا ، (1)ائيَوقبيص  بن عقب  السُّثنا ، (2)حممد بن سليمان بن احلارثثنا ، (1)إبراهيم

بةن   عن جابر بن مسرة عن عمر (6)عن القاسم بن عبد الرمحن( 5)[املسعودي]عن عبد الرمحن 
 . (7)"صف مل يسترقى املكاتب الّنإذا أّد": اخلطاب رضي اهلل عنه قال

                                                 

 (. 456و5/290)هو أبو بكر الشافعي، انظر تاريخ بغداد( 1)

، وهةو خمتلةف   توثيقةه وجترحيةه، تقةدم      (5/290)هو أبو بكر الباغندي، انظر تاريخ بغداد( 2)
 (. 107ح) 

 . بن عقب  بن حممد بن سفيان أبو عامر السُّوائي الكو  -بفتح أوله، وكسر املوحدة–َقِبيص  ( 1)
 (. ع(.)هة215ت". )رمبا أخطأ: "وزاد ابن حجر" صدوق: "افظان الذهيب وابن حجرقال احل
 (. 2/129)، والتقريب(5/465)امليزان

 (. 21/402)هو الثوري، انظر هتذيب الكمال( 4)

 . ومصادر الترمج ، و  األصل املسعوي بدون الدال( 0/4151)من ط، وص، واملهذب( 5)

 (. 17/221)ملسعودي، انظر هتذيب الكمالهو ابن عبد اهلل بن مسعود ا( 6)

 ( 18/125)السنن الكربى( 7)
  إسناده حممد بن سليمان الباغندي، وهو خمتلف فيه كما سبق، وأما عبد الرمحن املسعودي فهةو وإن  

أّن مساع سفيان الثوري عنه كان قبل االختالط كما نص على ذلك اإلمام أمحد، وأمةا  إاّل  كان اختلط
اسم بن عبد الرمحن عن جابر بن مسرة فهو خمتلف فيه رجح ابن املديإ مساعه منه، وأّنةه مل  عن مساع الق

 ابن عمر فقةط إاّل  أنه مل يسمع أحدا  من الصحاب إاّل  يسمع من أحد من الصحاب  غريه، وذهب الفالس
 . وكذلك البيهقي يرى عدم مساعه من جابر رضي اهلل عنه

، والكواكةب  (259ص)، وحتف  التحصيل(252ص)امع التحصيل، وج(21/179)انظر هتذيب الكمال
 (. 294-291ص)النريات

كالمها من طريق عبةد  ( 1/111)، والطجاوي   شرح معاين اآلثار(0/418)واألثر أخرجه عبد الرزاق
 . الرمحن بن عبد اهلل عن القاسم بن عبد الرمحن به بنحوه 
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فكأنه أراد أنه قد قرب أن صّح  وهو إن ،القاسم بن عبد الرمحن ال يثبت مساعه من جابر بن مسرة
واهلل  ، الرق بالعجز عةن البةاقي  إىليرّد  وال ،يكتسب ما بقيحّتى  (1)[ميهل]فاألوىل أن  ،يعتق
 . أعلم
ِحبان عن ابن املبارك ثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -691

ق مكابت امرأته على عهد عثمان رضي اهلل طّل": قالبن املسّيب  عن معمر عن الزهري عن سعيد
 . (2)"فأنزله منزل  العبد ،عنه

ال يقةام علةى   ": قالعّباس  وعن ابن املبارك عن حيىي بن أيب كثري عن عكرم  عن ابن -694
  .(1)"العبد حّدإاّل  املكاتب

 . قتلاملكاتب يصيب حدا أو مرياثا أو َي باب ما جاء يف
أبو سعيد بن األعرايب احلسن بن حممد ، ابنا أخربنا أبو حممد عبد اهلل بن يوسف األصبهاين -695

  (1)أيةةةوبثنةةةا ، (5)[هيةةةبُو]ثنةةةا ، (4)عفةةةانثنةةةا ، الزعفةةةراين
 

                                                 

 ". ليهم"، و  األصل (0/4151)من ط، وص، واملهذب( 1)

 ( 18/125)السنن الكربى( 2)
 . إسناد صحيح

 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

 ( 18/125)السنن الكربى( 1)
 . إسناده صحيح

عن وكيع عن علي بن املبارك عن حيىي عةن عكرمة  بةه    ( 5/492)و(4/117)وأخرجه ابن أيب شيب 
  .بنحوه

 (. 6/111)هو ابن مسلم، انظر هتذيب الكمال( 4)

، ومل أقف على ذكر وكيع   تالميذ "وكيع"من ط، وص، ومصادر التخريج والترمج ، و  األصل ( 5)
 . أيوب وال ذكر أيوب   شيوخ وكيع؛ ومل يذكر وكيع   شيوخ عّفان وال ذكر عّفان   تالميذ وكيع
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ب ْؤَدى املكاَتُي: "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :عن علي رضي اهلل عنه قال( 2)عن عكرم 
  . (1)"ىبقدر ما أّد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 28/265)هو السختياين، انظر هتذيب الكمال( 1)

 (. 28/476)انظر هتذيب الكمال هو موىل ابن عباس،( 2)

 ( 18/125)السنن الكربى( 1)
 : علتانإسناده ضعيف؛ فيه 

 . اإلنقطاع؛ فإن رواي  عكرم  عن علي رضي اهلل عنه مرسل  كما نص على ذلك أبو زرع  والبيهقي
 . -إن شاء اهلل-واالختالف على عكرم    رفعه ووقفه على ما سأبينه   التخريج 

 (. 212ص)، وحتف  التحصيل(219ص)، وجامع التحصيل(150ص)البن أيب حامتانظر املراسيل 
كالمها من طريق وهيةب عةن   ( 1/196)، والنسائي   الكربى(184و1/94)واحلديث أخرجه أمحد

 .  عكرم  عن علي رضي اهلل عنه به مرفوعا 
 :  واختلف على عكرم    رفعه ووقفه رواه عنه أيوب واختلف عليه فيه

ب عن أيوب عن عكرم  عن علي عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم مرفوعا  متصال  كما تقدم عند فرواه وهي
 . من ذكرناهم   التخريج

ورواه محاد بن زيد عن أيوب عن عكرم  عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم مرسال  كما عنةد النسةائي     
 (. 1/118)، والطحاوي   شرح معاين اآلثار(1/197)الكربى
 -2(. 1/197)، والنسةائي   الكةربى  (5/447)إمساعيل بن علي  كما عند ابن أيب شةيب   -1ورواه 

كالمها عن أيوب عن عكرم  عن علي رضي اهلل عنةه  ( 0/412)ومعمر بن راشد كما عند عبد الرزاق
 . موقوفا  عليه

ن عكرم  عن أيوب ع( 18/125)، والبيهقي(1/196)ورواه محاد بن سلم  كما عند النسائي   الكربى
 . عن ابن عّباس عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم

ورواه حيىي بن أيب كثري عن عكرم  عن ابن عّباس عن الّنيب صلى اهلل عليه وسلم كما سيأيت ذكره عنةد  
 . الكالم على شاهد هذا احلديث

 . بيهقيروايته عن علي رضي اهلل عنه موقوفا  عليه كما نص على ذلك ال -واهلل أعلم–والصواب فيه 
                                                                                                                                       = 
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 ،ورواي  عكرم  عن علي رضي اهلل عنه مرسل ، ورواه محةاد بةن زيةد   : قال الشيخ رمحه اهلل
وجعلةه   ،(1)صلى اهلل عليه وسلم مرسةال  الّنيب  عن أيوب عن عكرم  عنإبراهيم وإمساعيل بن 

 . إمساعيل قول عكرم 
صلى اهلل الّنيب  عنعّباس  وروى حيىي بن أيب كثري هذا احلديث عن عكرم  عن ابن": قال البخاري

 . عليه وسلم
  . واختلف عليه   رفعه: قال الشيخ

 . وهذا املذهب ،وحديث عكرم  إذا وقع فيه االختالف وجب التوّقف فيه
الّنيب  و  ثبوته عن (2)در ما أدىإمنا يروى عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه وهو أنه يعتق بق

 . واهلل أعلم. صلى اهلل عليه وسلم نظر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وحيىي بن أيب كثري كما عنةد  (18/126)، والبيهقي(4/110)فقد رواه الشعيب كما عند ابن أيب شيب 
 . كلهم عن علي رضي اهلل عنه من قوله( 0/418)، وقتادة كما عند عبد الرزاق(5/447)ابن أيب شيب 

 .-اهلل أعلمو-فهذا اختالف على عكرم    روايته هلذا احلديث مما يدّل على اضطراب فيه 
-بةاب   دية  املكاتةب   –كتاب الةديات  )وللحديث شاهد صحيح عن ابن عّباس أخرجه أبو داود

، (1259ح)-بةاب املكاتةب إذا كةان عنةده مةا يةؤدي      –كتاب البيوع )، والترمذي(4501ح)
، (5/446)، وابن أيب شيب (0/489)، وعبد الرزاق(4089ح)-دي  املكاتب–كتاب القسام  )والنسائي
، واملعجةةم (121-4/122)و(1/199)، والةةدارقطإ(158ص)، والطيالسةةي(1/268)وأمحةةد

 (. 2/217)، واحلاكم(1/241)، والصغري(4/14)، واألوسط(11/151)الكبري
 شةرط  علةى  صةحيح  حديث هذا": ، وقال احلاكم"حديث ابن عّباس حديث حسن": قال الترمذي

 . ، ووافقه الذهيب"خيرجاه ومل البخاري

 (. 1/118)والطحاوي   شرح معاين اآلثار1/197)ي   الكربىأخرجه النسائ( 1)

، والنسةائي    (5/447)و(4/110)، وابةن أيب شةيب   (0/412)هذا أخرجةه عبةد الةرزاق   ( 2)
 (. 1/196)الكربى
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الّنيب  عنعّباس  والنسائي من حديث أيوب عن عكرم  عن ابن ،والترمذي ،رواه أبو داود: قلت
  . (1)صلى اهلل عليه وسلم

، مد اجلوهريسفيان بن حمثنا ، أبو نصر العراقي، ابنا (2)إبراهيمأخربنا أبو بكر حممد بن  -696
مسعت ( 5)عن طارق بن عبد الرمحن (4)سفيانثنا ، (1)عبد اهلل بن الوليدثنا ، بن احلسن عليثنا 

وكان علي رضي اهلل  ،ما بقي عليه درهم املكاتب عبٌد: كان زيد بن ثابت يقول": الشعيب يقول
 . "يعتق منه باحلساب بقدر ما أدى: عنه يقول

 . (6)"املكاتب يرث بقدر ما أّدى": وعن طارق عن الشعيب عن علي رضي اهلل عنه قال

                                                 

باب املكاتب –كتاب البيوع )، والترمذي(4501ح)-باب   دي  املكاتب–كتاب الديات )أبو داود( 1)
قال الترمذي (. 4089ح)-دي  املكاتب–كتاب القسام  )، والنسائي(1259ح)-إذا كان عنده ما يؤدي

 حديث ابن عّباس حديث حسن

 . هو األصبهاين اأَلْرَدْستاين( 2)

 (. 54ح)صدوق، تقدم  ( 1)

 (. 11/145)هو الثوري، انظر هتذيب الكمال( 4)

 . طارق بن عبد الرمحن الَبَجلي اأَلْحمسي الكو ( 5)
أرجو أّنه ال بأس : "، وقال ابن عدي"ال بأس به بكتب حديثه: "وثقه ابن معني والعجلي، وقال أبو حامت

أّن أمحد بن حنبل قال لةيس حديثةه   إاّل  ثق  مشهور": ، وذكره ابن حبان   الثقات، وقال الذهيب"به
 (. ع".)مصدوق له أوها: "، وقال احلافظ"بذاك

، (1/454)، وامليةةزان(4/114)، والكامةةل(4/195)، والثقةةات(4/405)اجلةةرح والتعةةديل
 (. 1/150)والتقريب

 ( 18/126)السنن الكربى( 6)
  إسناده أبو نصر العراقي وشيخه سفيان بن حممد مل أقف على ترمجتهما، وباقي رجاله ثقات غري عبةد  

 . اهلل بن الوليد فإنه صدوق
كالمها مةن طريةق   ( 4/117)، وابن أيب شيب (486-0/485)فقد أخرجه عبد الرزاق واألثر صحيح،

 . الشعيب عن زيد بن ثابت مبثله
                                                                                                                                       = 
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، (1)يب طالةب حيىي بن أثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبو، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -697
إذا إّدى املكاتةب  ": قال عبد اهلل :قالإبراهيم عن املغرية عن  (2)سفيان، ابنا يزيد بن هارونابنا 

 . (1)"فهو غرمي قيم  رقبته
أّدى  إذا ":عبةد اهلل  قةال : قال (5)[إبراهيم عن ] (4)سفيان عن منصور، ابنا وبإسناده -690

 . (6)"أو ربعا فهو غرمي ،املكاتب ثلثا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/151)وعلقه البخاري   صحيحه انظر تغليق التعليق

 (. 124ح)صدوق، تقدم  ( 1)

 (. 12/262)هو الثوري، انظر هتذيب الكمال( 2)

 ( 18/126)السنن الكربى( 1)
 : ف لعلتنيإسناده ضعي

وروايتةه  : أشد قال أمحد إبراهيمالنخعي وهو مدلس، وعنعنته عن  إبراهيمفيه عنعن  املغرية بن مقسم عن 
 .. ضعيف ، ألن عامته رواها عنه بواسط  محاد بن أيب سليمان إبراهيمعن 

 . النخعي مل يسمع من ابن مسعود إبراهيماالنقطاع؛ فإن 
، وتعريف أهل (111و19ص)، وحتف  التحصيل(204و141ص)صيل، وجامع التح(6/496)انظر امليزان

 (. 46ص)التقديس
من طريق يزيد بن هارون عن سفيان عن املغرية بةن  ( 1/112)وأخرجه الطحاوي   شرح معاين اآلثار

 . مقسم به مبثله
عن ابن عيين  عن إمساعيل بن خالد عن الشعيب عةن ابةن   ( 0/411)واألثر صحيح، أخرجه عبد الرزاق

 . عود مبثلهمس

 (. 2/216)هو ابن املعتمر، انظر هتذيب الكمال( 4)

 . من ط، وص، وهو ساقط من األصل( 5)

 ( 18/126)السنن الكربى( 6)
 . النخعي مل يسمع من ابن مسعود إبراهيمإسناده ضعيف؛ لالنقطاع، فإن 

 (. 19ص)، وحتف  التحصيل(141ص)نظر جامع التحصيل
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 . باب احلديث الذي روي يف االحتجاب عن املكاتب إذا كان عنده ما يؤدي
إسحاق بةن  ثنا ، أبو عبد اهلل حممد بن علي الصغاين مبك ، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -699

 :قةال  (2)سلم  (1)[أم]نبهان مكاتب ، حدثإ معمر عن الزهري، ابنا عبد الرزاق، ابنا  إبراهيم
قد تركةت  إّني  :فقالت ،من هذا؟ فقلت أنا نبهان :قالت (4)واءْبأو باأَل (1)داءْيألقود هبا بالَبإّني 

ت ال واهلل ال فقل :قال .به   نكاحه (5)بقي  كتابتك البن أخي حممد بن عبد اهلل بن أيب أمي  أعينه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إبةراهيم كالمها من طريق ( 1/112)والطحاوي   شرح معاين اآلثار ،(4/117)وأخرجه ابن أيب شيب 
 ". أو ربعا "النخعي به مبثله دون قوله 
، وأخرجةه  (0/486)، أخرجه عبد الرزاق بإسنادين أحدمها صحيح"أو ربعا "واألثر صحيح بدون قوله 

لشعيب عةن ابةن   كلهم من طريق ا( 1/112)، والطحاوي   شرح معاين اآلثار(4/117)ابن أيب شيب 
 . مسعود به

 ". ابن"من ط، وص، ومصادر التخريج، و  األصل ( 1)

 . نبهان أبو حيىي القرشي املخزومي موالهم مكاتب أم سلم ( ( 2)
، وقةال    "ثق ": ال ، وقال الذهيبذكره البخاري   تاريخ وابن أيب حامت ومل يذكرا فيه جرحا  وال تعدي

 (. 4".)مقبول: "، وذكره ابن حبان   الثقات، وقال احلافظ"قال ابن حزم جمهول: "املغإ
، (11/5)، واحمللةى (5/406)، والثقةات (0/582)، واجلةرح والتعةديل  (0/115)التاريخ الكةبري 

 (. 2/182)، والتقريب(2/694)، واملغإ(2/116)والكاشف

، وهو يطلق على مكانني األول منهما البيداء شةِرف بةني   فازة اليت ال شيء هبامَلا الَفالة و: الَبْيداء( 1)
املدين  وخيرب، والثاين البيداء جبل بني مك  واملدين  األرض اليت خترج منها من ذي احلليف  جنوبةا ، فيهةا   

 . اليوم مبىن التلفاز وكلي  املتوسط  ، 
 . ، أطلس احلديث النبوي"بيد"مادة ( 1/97)، ولسان العرب(1/171)النهاي 

قري  من أعمال الفرع من املدينة  بينةها وبةني     -بالفتح مث السكون وواو وألف ممدودة-واأَلْبواء ( 4)
جبل على ميني آرة وميني الطريق للمصعد إىل مك  مةن  : اجلحف  مما يلي املدين  ثالث  وعشرون ميال، وقيل

 . وقيل غري ذلك .ناك بلد ينسب إىل هذا اجلبلاملدين  وه
 (. 1/79)، ومعجم البلدان(1/28)النهاي 

   ".أعتته"هكذا   األصل، و  ط، وص ( 5)
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مسعةت  إّني  أو تراين فواهلل ال تراين أبدا  ،بك أن تدخل علّيإّنما  إن كان :قالت .يه إليه أبدا ّدأؤ
 . (1)"نب منهي فاحتج إذا كان عند املكاتب ما يؤدِّ: "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول

الزهري مسعه مةن  أّن  ومل أحفظ عن سفيان :فعي   القدمي عن سفيان بن عيين  قالورواه الشا
  . (2)واهلل أعلم ،من احلديثني ا ومل أر من رضيت من أهل العلم ُيثبت واحد ،نبهان

                                                 

 ( 18/127)السنن الكربى( 1)
أن يكون ثقة ؛ لتوثيةق    -واهلل أعلم–نبهان فقد اختلف فيه، ولعل الصواب إاّل  اإلسناد رجاله ثقات،
ه قوي إسناد: "لترمذي واحلاكم حلديثه، وقول احلافظ عن حديث رواه الزهري عنهالذهيب له، وتصحيح ا

ي بالرواي  عن نبهان وليست بعل  قادح ، فإن من يعرفه الزهري، ويصةفه  رهوأكثر ما علل به انفراد الز
قتان ، وذكر ابن حبان له   الثقات، وقد روى عنه ث"بأنه مكاتب أم سلم  ومل جيرحه أحد ال ترّد روايته
 . مها الزهري وحممد بن عبد الرمحن موىل آل طلح 

، وابةن  (1/110)، وأخرجه أيضا  احلميةدي (6/180)ومن طريقه أمحد( 0/489)وأخرجه عبد الرزاق
 . ، كلهم من طريق الزهري عن نبهان به مبثله(18/161)، وابن حبان(0/170)سعد

، (1920ح)-..كتابتةه فيعجةز  باب   املكاتةب يةؤدي بعةض    –كتاب العتق )وأخرجه أبو داود
–كتاب العتق )، وابن ماجه(1261ح)-باب املكات إذا كان عنده ما يؤدي–كتاب البيوع )والترمذي

، (04-1/01)، وابةةن راهويةةه (4/110)، وابةةن أيب شةةيب  (2528ح)-بةةاب املكاتةةب 
، والطحاوي   شةرح  (12/100)، وأبو يعلى(1/197)، والنسائي   الكربى(111و6/209)وأمحد

، كلهم من طريق الزهري عن (2/210)، واحلاكم(21/181)، والطرباين   الكبري(4/111)اين اآلثارمع
 . نبهان به بنحوه  مقتصرين على ذكر املرفوع دون القص 

 ،"هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجةاه ": ، وقال احلاكم"هذا حديث حسن صحيح" :قال الترمذي
 . ووافقه الذهيب

نقله عنه البيهقي إىل عدم صّح  هذا احلديث؛ ألّنه مل حيفظ عن سفيان أّن الزهةري   وأشار الشافعي فيما
مسعه من نبهان، ولكن هذا اإلشكال يزول بتصريح معمر فيه بسماع الزهري من نبهان، وقال الشةافعي  

، وضةعف احلةديث األلبةاين كمةا       "مل أر من رضيت من أهل العلم يثبت هذا احلةديث ": أيضا 
 (. 1769ح)اإلرواء

 (.  14/458)معرف  السنن واآلثار( 2)



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 866 

من كاتهب  : "صلى اهلل عليه وسلم قالالّنيب أّن  وحديث عمرو بن شعيب ،يريد حديث نبهان
  . (1)"عشر أوا  فهو رقيقإاّل  اهاعبده على مائة أوقية فأّد

 عنجّده  وقد رويناه من أوجه عن عمرو عن أبيه عن ،روى حديث عمرو منقطعاإّنما  والشافعي
  . (2)صلى اهلل عليه وسلمالّنيب 

صةاحيب   ومسةلما   ،البخاريأّن  إاّل وحديث نبهان قد ذكر فيه معمر مساع الزهري من نبهان
لصحيح وكأّنه مل تثبت عدالته عندمها أو مل خيرج من حد اجلهالة   الصحيح مل خيرجا حديثه   ا

برواي  عدل عنه، وقد روى غري الزهري إن كان حمفوظا وهو فيما رواه قبيص  عن سفيان عةن  
حممد بن عبد الرمحن موىل آل طلح  عن مكاتب موىل أم سلم  يقال له نبةهان فةذكر هةذا    

وذكر حممد بن  (4)بكر بن إسحاق الصغاين عن قبيص  قاله ابن خزمي  عن أيب ، هكذا (1)احلديث
كةان ألم سةلم    : حممد بن عبد الرمحن موىل آل طلح  روى عن الزهري قال أّن  حيىي الذهلي

مكاتب يقال له نبهان ورواه عن حممد بن يوسف عن سفيان عنه فعةاد احلةديث إىل رواية     
  . (5)الزهري

ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم أم سلم  رضي اهلل عنةها  وقد جيوز أن يكون أمر رسو": قال الشافعي
ي على ما عظم اهلل به أزواج رسول اهلل إن كان أمرها باحلجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤّد

إن الّنسةاء   وفرق بينهن وبني ،املؤمنني رمح  من اهلل وَخّصُهن اهلل بهأّمهات  صلى اهلل عليه وسلم
املةؤمنني  أّمهات  تصاصهن بإن جعل عليهن احلجاب من املؤمنني وهنمث تال اآليات   اخ ،اتقني

وكأّن قوله صلى اهلل عليه وسلم  ،ومل جيعل على امرأة سواهن أن حتتجب ممن حيرم عليه نكاحها
إّن  ومع هذا :مث ساق الكالم إىل أن قال ،-يعإ أزواجه خاص  -إن كان قاله إذا كان إلحداكن 

                                                 

 (. 14/458)نقل هذا الكالم عن أمحد   معرف  السنن واآلثار( 1)

 . تقدم   باب املكاتب عبد ما بقي عليه درهم( 2)

 (.  21/182)هذه الطريق أخرجها الطرباين   الكبري( 1)

 . مل أقف على طريق ابن خزمي  هذه( 4)

 (.  1/197)جها النسائي   الكربىهذه الطريق أخر( 5)
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صلى اهلل عليه وسلم أن حتتجب من رجل الّنيب  هلا وقد أمر يراها واسٌع احتجاب املرأة ممن له أن
  . (1)"وأن االحتجاب ممن له أن يراها مباح ،وذلك يشبه أن يكون لالحتياط ،قضى أنه أخوها

واملصري إىل  ،كه احتجاهبن عنه على تعجيل األداءحّرهذا لُي" :ريج   معناهابن ُسالعّباس  وقال أبو
 . " يترك ذلك من أجل دخوله عليهنوال ،ي احلّر
  . (2)رواه أصحاب السنن األربع  من طريق بنهان مقتصرين على املرفوع منه دون باقيه: قلت
، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا قاال وأبو زكريا ابن أيب إسحاق  ،أخربنا أبو بكر القاضي -788
أم سلم  أّن  ربين ابن مسعان عن ابن شهابابن وهب أخثنا ، حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكمابنا 
ادفع ما بقي مةن  ": هلا، فقالت صلى اهلل عليه وسلم ورضي عنها باعت نبهان مكاتبا الّنيب  زوج

من وراء حجةاب،  إاّل  قد أعنته هبا مث ال تكمإفإّني  كتابتك إىل ابن أخي عبد اهلل بن أيب أمي ؛
إذا : "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال لنةا أّن  :فبكى نبهان، فقالت أم سلم  رضي اهلل عنها

مهن  إاّل  ن، فإذا قضاها فال ُيكلْمه دها فلريها ما بقي عليه شيء من كتابتهْبكاتبت إحداهن َع
 . (1)"وراء حجاب

 . وهو ضعيف، ورواي  الثقات عن الزهري خبالفه عانهكذا رواه عبد اهلل بن زياد بن مْس

                                                 

 (. 14/458)معرف  السنن واآلثار( 1)

كتاب )، والترمذي(1920ح)-..باب   املكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز–كتاب العتق )أبو داود( 2)
-بةاب املكاتةب  –كتاب العتق )، وابن ماجه(1261ح)-باب املكات إذا كان عنده ما يؤدي–البيوع 

 (. 190-1/197)ي ففي الكربى، وأما النسائ(2528ح)

 ( 18/120)السنن الكربى( 1)
سليمان بن مسمعان وهو متروك اهتمه بالكذب أبةو داود   إسناده ضعيف جدا ؛ فيه عبد اهلل بن زياد بن 

 . وغريه
 . مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي ديثواحل
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 . باب من كره أخذها فأبرأه من مال الكتابة بقدرها
عبد اهلل ثنا ، حممد بن أمحد بن زهري، ابنا أبو الوليد الفقيه، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -781

 بن هاشم  
 عن ميمون بةن  (1)رقانجعفر بن ُب ثنا، وكيعثنا قاال أبو بكر ثنا ، احلسن بن سفيانثنا قال و ح

: فقال من أين هةذا؟ قةال   ،له، فجاءه بنجم  حني حل كاتب ابن عمر غالما ": قال (2)مهران
 . (1)"تريد أن تطعمإ أوساخ الناس؟ أنت حّر ولك جنمك: كنت أسأل، وأعمل، فقال

  . (4)چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچتفسري قول اهلل عز وجل باب ما جاء يف 
أبو بكر بةن زيةاد   ثنا ، زاهر بن أمحد، ابنا أخربنا أبو حامد أمحد بن علي االسفرائيإ -782

  ابن جريج ثنا ، (5)حجاجثنا ، يوسف بن سعيد، حدثإ النيسابوري

                                                 

 (. 72ح)صدوق يهم   حديث الزهري، تقدم  ( 1)

 . أصله كو  نزل بالرَّق  بن ِمْهران أبو أيوب اجلزريميمون ( 2)
 (. 4بخ،م،(.)هة117ت. )ثق  فقيه ويل اجلزيرة لعمر بن عبد العزيز وكان يرسل

 (. 2/296)التقريب

 ( 18/120)السنن الكربى( 1)
 . إسناده حسن

كالمها من طريق جعفر بن برقةان عةن   ( 1/181)م   احللي ، وأبو نعي(4/469)وأخرجه ابن أيب شيب 
 . ميمون بن مهران به مبثله

 . عن عبد اهلل بن احملرر عن نافع عن ابن عمر به بنحوه ( 0/174)وأخرجه عبد الرزاق

 (. 11)سورة النور اآلي ( 4)

 (. 12/418)هو ابن حممد املصيصي، انظر هتذيب الكمال( 5)
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إسحاق ثنا ، (2)د بن عبد السالمحممثنا ، (1)أبو زكريا العنربي، ابنا وانبا أبو عبد اهلل احلافظ ح 
 إبراهيم بن 
ثنا ، احلسن بن سفيان، ابنا أبو أمحد بن عدي احلافظ، ابنا وانبا أبو سْعد أمحد بن حممد املاليإ ح 

عبةد اهلل بةن   أّن  (1)ابن جريج أخربين عطاء بن السائب، ابنا عبد الرزاق، ابنا إسحاق احلنظلي
  .  أخربه حبيب

 أيب عبد الرمحن عبد اهلل بن حبيب عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه عن و  رواي  حجاج عن

  ". بع املكاتب ُر: "قال چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچصلى اهلل عليه وسلم الّنيب 
 . (4)"بعيترك للمكاتب الّر" :و  رواي  أيب عبد اهلل قال

                                                 

 . هو حيىي بن حممد( 1)

 . حممد بن عبد السالم بن بشار أبو عبد اهلل النيسابوري الوّراق الزاهد( 2)
   (.272-21/271)، وتاريخ اإلسالم(11/468)السري

 (. 146ح)صدوق اختلط، تقدم  ( 1)

 ( 18/120)السنن الكربى( 4)
 : ضعيف؛ وفيه علتانإسناده 

رواي  ابن جريج عن عطاء بن السائب كان بعد االختالط كما نقل ذلك احلافظ عن عبد احلق، ونةص  
 . عليه ابن حزم

 . واالختالف   رفعه ووقفه، وأن الصواب وقفه كما سيأيت بيان ذلك
 (. 7/105)، وهتذيب التهذيب(9/240)انظر احمللى

، والطةرباين    (1/190)ريقةه النسةائي   الكةربى   ومةن ط ( 0/175)وأخرجه عبةد الةرزاق  
، وابن عدي (199-1/190)، وأخرجه أيضا  النسائي   الكربى(2/411)، واحلاكم(1/229)األوسط

 . كلهم من طريق ابن جريج عن عطاء بن السائب به مبثله( 5/164)  الكامل
 . لذهيب، ووافقه ا"هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه": قال احلاكم عقبه

وهذا حديث غريب ورفعه منكر، واألشبه أنه موقوف على علي رضي اهلل عنةه كمةا   ": وقال ابن كثري
 ".رواه أبو عبد الرمحن السلمي رمحه اهلل

                                                                                                                                       = 
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وأخربين غري واحد ممن مسع هذا احلديث من عطاء بن  ،ابن جريج قال: قالزاد حجاج بن حممد 
 .  ورفعه يل :صلى اهلل عليه وسلم، قال ابن جريجالّنيب  السائب أنه مل يرفعه إىل

ثنةا  ، (1)أبو األزهةر  ثنا، أبو بكر حممد بن احلسني القطان، ابنا أخربنا أبو طاهر الفقيه -781
عطاء بن السائب عةن أيب عبةد الةرمحن    ابنا قاال وهشام بن أيب عبد اهلل  ،ابن جريجثنا ، روح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : واحلديث اختلف على عطاء بن السائب   رفعه ووقفه
، والطرباين   (1/190)ومن طريقه النسائي   الكربى( 0/175)عبد الرزاق كما   املصنف -1رواه 

، والبيهقي (1/190)وحجاج كما عند النسائي   الكربى -2، (2/411)، واحلاكم(1/229)األوسط
وأبو قتادة كما نص عليهما الةدارقطإ     -4وهشام بن سليمان،  -1، (18/120)  السنن الكربى

ن الّنيب صلى اهلل عليه عن أيب عبد الرمحن السلمي عن علي بن أيب طالب ععن ابن جريج  العلل، أربعتهم
 . وسلم به مرفوعا 

وخالفهم روح فرواه عن ابن جريج عن عطاء عن علي به موقوفةا  كمةا عنةد البيهقةي   السةنن      
 . ، ونص عليه الدارقطإ   العلل(18/129)الكربى
وابن فضيل كما عند  -2، (2/49)و  تفسريه( 176-0/175)معمر كما عند عبد الرزاق  -1ورواه 

وجرير كما  -4، (10/129)وعمران بن عيين  كما عند الطربي   تفسريه -1، (4/100)أيب شيب ابن 
-5، ونص عليه الدارقطإ   العلل، (10/111)، والطربي    تفسريه(1/199)عند النسائي   الكربى

 -0وهشةيم،  -7وزهري، -6وأسباط بن حممد كما نص عليه الدارقطإ   العلل والبيهقي   الكربى، 
 -11وبكر بن خنيس كما نص عليهةا الةدارقطإ   العلةل،     -18ومحاد بن سلم ،  -9وابن علي ، 

وخالد بن عبد اهلل كمةا   -12، (18/129)وهشام بن أيب عبد اهلل كما عند البيهقي   السنن الكربى
 . نص عليه البيهقي   السنن الكربى، كلهم عن عطاء بن السائب به موقوفا 

، وابن (0/176)موقوفا  كما عند عبد الرزاق عامر عن أيب عبد الرمحن عن علي بهعلى بن ورواه عبد األ
، وكما نةص  (0/2507)، وابن أيب حامت   تفسريه(10/118)، والطربي   تفسريه(4/107)أيب شيب 

 . عليه الدارقطإ   العلل
 . املوقوف وابن كثري ورجح الدارقطإ والبيهقي

 (.  1/269)، وتفسري ابن كثري(4/164)العلل للدارقطإ

  (.51ح)هو أمحد بن األزهر، صدوق تقدم    (1)
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بةع  ُر": قال چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچالسلمي عن علي رضي اهلل عنه   قوله 
 .  (1)"الكتاب 

  ،وخالةد بةن عبةد اهلل    ، (1)[ورقاء بن عمر] (2)[رواه]وكذلك  ،هذا هو الصحيح موقوف
  . (4)وأسباط بن حممد عن عطاء بن السائب موقوفا

وكذلك رواه غري عطاء عن أيب عبد الرمحن عْبد اهلل بن حبيب السلمي عن علي رضي اهلل عنةه  
  . (5)موقوفا
 ،شةعب  ثنا ، روحثنا ، (6)أبو األزهرثنا ، أبو حامد بن بالل، ابنا الفقيه أخربنا أبو طاهر -784

 والثوري 
ثنةا  ، أمحد بن جندةثنا ، الفضل النضرويبن العّباس  أبو منصور، ابنا وانبا أبو نصر بن قتادة ح

عن أيب عبد الرمحن السلمي عن علةّي   (7)أبو عوان  كلهم عن عبد األعلىثنا ، سعيد بن منصور

                                                 

 ( 18/129)السنن الكربى( 1)
 . إسناده حسن، ومساع هشام بن أيب عبد اهلل الدستوائي عن عطاء بن السائب كان قبل االختالط

 (. 126ص)انظر الكواكب النريات
 . تقدم خترجيه

 . ، وهو ساقط من األصل(0/4155)وص، واملهذب، من ط( 2)

 ... ورقاء بن عمرو وخالد: من ص، ولعله الصواب، و  األصل ورقاء عن ابن عمر، و  ط( 1)

 . مل أقف على هذه الطرق؛ ولكن أشار الدارقطإ   العلل إىل طريق أسباط بن حممد( 4)

 . تقدم اإلشارة إليه عند ختريج احلديث مرفوعا ( 5)

  (.51ح)ر، صدوق تقدم   هو أمحد بن األزه (6)

 . عبد األعلى بن عامر الثعليب، الكو ( 7)
، "ليس بقةوي : "، وقال أبو حامت"ليس بذاك القوي: "ضعفه أمحد وأبو زرع ، وقال ابن معني والنسائي

، "فال يعجبإ االحتجاج به إذا انفةرد  كان ممن خيطىء ويقلب فكثر ذلك   قل  روايته: "وقال ابن حبان
وعبد األعلى بن عامر قد حّدث عنه الثقات وحيدث عن سعيد بن جبري وابن احلنفية   : "وقال ابن عدي
                                                                                                                                       = 
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و  رواية  أيب  . "بعالرُّ": قال چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچاهلل عنه   قوله رضي 
 .  (1)"بع من مكاتبتهالرُّ": عوان 
، علي بن احلسنثنا ، حممد سفيان بنثنا ، أبو نصر العراقي، ابنا اأَلْرَدْستاين أخربنا أبو بكر -785
شهدت أبا عبد الرمحن السةلمي  ": عن عبد األعلى قال (1)سفيانثنا ، (2)عبد اهلل بن الوليدثنا 

، ق، وما أخةذت فهةو يل    الرِّ دٌَّر كاتب عبدا  له على أربع  آالف، وشرط عليه إن عجز فهو
: رضةي اهلل عنةه يقةول   علّيا   مسعت خليلكإّني  :ووضع عنه األلف الباقي من األربع ، وقال

 . (4)"بعهو الرُّ چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وذكره الذهيب   املغإ وذكر تضعيف أمحد وأبا زرعة   "وأيب عبد الرمحن السلمي بأشياء ال يتابع عليها
 (. 4".)صدوق يهم: "له، وقال احلافظ

، (5/116)، والكامةل (2/155)، واتةروحني (6/25)، واجلرح والتعةديل (69ص)لضعفاء للنسائيا
 (. 1/414)، والتقريب(1/164)واملغإ

 ( 18/129)السنن الكربى( 1)
و  روايته عن أيب عبد الرمحن السلمي خاص  كما نص  إسناده عبد األعلى بن عامر وهو متكلم فيه   

 . أّن   اإلسناد األول أبو األزهر وهو صدوقإاّل  ، وباقي رجاله ثقات،على ذلك ابن عدي وهذه منها
 . واألثر صحيح تقدم خترجيه

 (. 54ح)صدوق، تقدم  ( 2)

 (. 16/272)هو الثوري، انظر هتذيب الكمال( 1)

 ( 18/129)السنن الكربى( 4)
رمحن السلمي خاص  كما نص و  روايته عن أيب عبد ال إسناده عبد األعلى بن عامر وهو متكلم فيه   

، وفيه أيضا  أبو نصر العراقي وشيخه سفيان بن حممةد مل أقةف علةى    على ذلك ابن عدي وهذه منها
 . ترمجتهما

 . واألثر صحيح تقدم خترجيه
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، مد بن يعقوبحمالعّباس  أبوثنا قاال وأبو سعيد بن أيب عمرو  ،أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -786
عمر رضي اهلل أّن عّباس  عن عكرم  عن ابن (1)وكيع عن أيب شبيبثنا ، أمحد بن عبد اجلبارثنا 

 "اذهب فاستعن به   مكاتبتك": فقال عنه كاتب عبدا  له يكىن بأيب أمي  فجاءه بنجمه حني حلَّ
مث قةرأ   ن ال أدرك ذلكأخاف أإّني " :يكون آخر جنم قالحّتى  يا أمري املؤمنني لو تركته :فقال

 . (2)"  اإلسالم يدِّل جنم ُأفكان أّو" :قال عكرم  "چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ
علي ثنا ، سفيان بن حممد اجلوهريثنا ، العراقي أبو نصر، ابنا اأَلْرَدْستاين أخربنا أبو بكر -787

 ، (5)عةن عبةد امللةك بةن أيب بشةري      (4)سةفيان ثنا ، (1)عبد اهلل بن الوليدثنا ، بن احلسن
 

                                                 

 . أبو شبيب يوسف بن عبد اهلل القيسي( 1)
 . ابن حبان   الثقات، وذكره "ال شيء: "قال ابن معني

 (. 6/125)، واللسان(2/761)، واملغإ(7/611)، والثقات(9/225)اجلرح والتعديل

 ( 18/129)السنن الكربى( 2)
ال شيء، وذكةره  : أمحد بن عبد اجلبار وهو ضعيف، وفيه أبو شبيب وقال ابن معنيضعيف؛ فيه إسناده 

 . ابن حبان   الثقات
كالمها مةن طريةق   ( 0/2507)، وابن أيب حامت   تفسريه(7/274)و(4/100)وأخرجه ابن أيب شيب 

 . وكيع عن أيب شبيت عن عكرم  عن ابن عّباس به مبثله

 (. 54ح)صدوق، تقدم  ( 1)

 (. 16/272)هو الثوري، انظر هتذيب الكمال( 4)

 . املدائن نزيل البصري بشري أيب بن امللك عبد( 5)
 (. بخ،د،ت،س،ق.)ثق 

 (. 1/479)التقريب
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ض لةه  َرْقعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه كاتبه فاسَتأّن  (2)عن أبيه (1)فضال  بن أيب أمي حدثإ 
هو قول اهلل عز وجةل  " :قال فذكرت ذلك لعكرم  فقال فأعانه هبا ،حفص  إىل عطائه مائتني من

 . (4)"چالذي آتاكم (1)[اهلل]وآتوهم من مال چ
، ابنةا  ربيع بةن سةليمان  ال، ابنا األصمالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو -780

 الثق  عن أيوب ، ابنا الشافعي
ثنةا  ، زرارة بةن  عمروثنا ، أمحد بن جعفرثنا ، الوليد أبوثنا ، احلافظ اهلل عبد أبو وأخربنا ح]

عن نافع عن ابن عمر أنه كاتب عبدا  له خبمس  وثالثني ألفا،  (5)[أيوب عن علي  بن هو إمساعيل
 . (6)أحسبه قال من آخر جنومه ووضع عنه مخس  آالف

                                                 

 . فضال  بن املبارك والد أمي  أيب بن فضال ( 1)
 . روى عنه عبد امللك بن أيب بشري وأيب هاشم، ذكره ابن حبان   الثقات

 (. 5/297)، والثقات(7/125)التاريخ الكبري

 . أمي  أيب بن فضال  بن املبارك جد وهو الرمحن عبد وامسه كتاب  اخلطاب بن عمر موىل أمي  أبو( 2)
 . مل يذكر له راو إاّل ابنه، ذكره ابن حبان   الثقات

 (. 5/566)، والثقات(7/117)الطبقات الكربى

 . من ط، وص، وهو ساقط من األصل( 1)

 ( 18/118)السنن الكربى( 4)
  إسناده فضال  بن أيب أمي  وأبوه مل أقف إاّل على ذكر ابن حبان هلما   الثقات، وفيه أيضا أبو نصر العراقةي  

 . وشيخه سفيان بن حممد مل أقف على ترمجتهما
يق كلهم من طر( 10/118)، والطربي   تفسريه(110-7/117)، وابن سعد(0/176)وأخرجه عبد الرزاق

 . عبد امللك بن أيب بشري عن فضال  بن أيب أمي  عن أبيه به مبثله

 . من ط، وص، وهو ساقط من األصل( 5)

 ( 18/118)السنن الكربى( 6)
مبهم وهو شيخ الشافعي؛ ومع توثيق الشافعي له على اإلهبام فالراجح   علم اجلرح والتعديل    اإلسناد األول

 .  خالفه
  (.115-1/118)، وتدريب الراوي(171ص)الرواي انظر الكفاي    علم 

                                                                                                                                       = 
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 . لفظ حديثهما سواء
حممةد بةن   العّبةاس   أبوثنا قاال وأبو بكر بن احلسن  ،أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق -789

عن أبيةه   (1)أخربين خمرم  بن بكري ابن وهب، ابنا حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم، ابنا يعقوب
له يقال له َشْرَفا على مخس  وثالثني ألف درهم،  كاتب عبد اهلل بن عمر غالما " :عن نافع أنه قال

غري الةذي وضةع   شيئا   ومل يذكر نافع أنه أعطاه من آخر كتابته مخس  آالف درهم، فوضع له
  .(2)"له

عبد ثنا ، عثمان بن سعيدثنا ، ابو احلسن الطرائفي، ابنا أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق -718
  قولةه  عّبةاس   عن علي بن أيب طلحة  عةن ابةن    (4)عن معاوي  بن صاحل (1)اهلل بن صاحل

 . (5)"مكاتبتهم ضعوا عنهم من": يقول چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . واإلسناد الثاين صحيح
عن يونس عةن  ( 10/111)بالغا  عن ابن عمر، والطربي   تفسريه( 2/700)وأخرجه مالك   املوطأ

 . ابن وهب عن خمرم  عن أبيه عن نافع عن ابن عمر به بنحوه 

  .املدين املسور أبو األشج بن اهلل عبد بن بكري بن خمرم ( 1)
 مةن  مسع" :املديإ بنا وقال ،وغريمها ،معني وابن ،أمحد قاله كتابه من وجادة أبيه عن وروايته ،صدوق

 (. بخ،م،د،س(.)هة159ت. )"قليال أبيه
 (. 2/242)التقريب

 ( 18/118)السنن الكربى( 2)
 . إسناده حسن

 . ألثر تقدم خترجيها

  (.1ح)تقدم  . صدوق(1)

 (. 01)صدوق تقدم    (4)

 ( 18/118)السنن الكربى( 5)
 كان فلذلك هبأصحا ثقات عن محل إمنا هلكّن عباس ابن يلق مل بن أيب طلح  فإنه وأما علي. إسناده حسن

 . قاله احلافظ النسخ  هذه على يعتمدون غريمها و حامت أيب ابن و البخاري
                                                                                                                                       = 
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عن  (2)محادثنا ، روحثنا ، (1)أبو األزهرثنا ، أبو بكر القطان، ابنا أخربنا أبو طاهر الفقيه -711
أنه كاتب موىل له على ألف درهم  (5)دْيعن أيب سعيد موىل أيب ُأَس (4)عن أيب نضرة (1)اجلريري

 . (7)مائيت درهم علّي فرّد( 6)كتابيتفأتيته ب: قال. ومائيت درهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وحتفةة  (48 2ص)، وجةةامع التحصةةيل(5/161)، وامليةةزان(28/498)ذيب الكمةةالهتةة
 (. 1/287)، والعجاب   بيان األسباب (214ص)التحصيل

كالمها من طريق عبةد اهلل  ( 0/2507)، وابن أيب حامت   تفسريه(10/118)وأخرجه الطربي   تفسريه
 . هبن صاحل عن معاوي  بن صاحل عن علي بن أيب طلح  به مبثل

  (.51ح)هو أمحد بن األزهر، صدوق تقدم    (1)

 . مل يتبني يل أي احلمادين؛ ألن كليهما رويا عن اجلريري وروى عن كليهما روح بن عبادة( 2)

ياء املنقوط  بةاثنتني  بضم اجليم، وفتح الراء األوىل، وسكون ال– سعيد بن إياس أبو مسعود اجُلريري( 1)
 . البصري -..من حتتها بعدها راء أخرى، هذه الّنسب  إىل جرير بن عباد أخي احلارث بن عباد

 (. ع(.)هة144ت. )ثق ، اختلط قبل موته بثالث سنني
 (. 100-170ص)، والكواكب النريات(1/201)، والتقريب(1/489)األنساب

 (. 18/119)ر هتذيب الكمالهو املنذر بن مالك بن قطع  العبدي، انظ( 4)

 . الساعدي -بالتصغري– دْيَسُأ أبو موىل سعيد أبو( 5)
 بكةر  أبةا  أدرك هأّن ثبت لكن صحبته علىيدّل  ما يذكر ومل الصحاب    منده بن ذكره": قال احلافظ

 نضرة أبو عنه روى منده بنا قال -لقسم الثالثأي ا– القسم هذا أهل من فيكون عنه اهلل رضي الصديق
 علةى يةدّل   مةا  فيها وليس الوجه هذا من رويناها وقد قال كما وهو بطوهلا عثمان مقتل قص  العبدي
 . "صحبته

 (. 7/199)، واإلصاب (5/141)، وأسد الغاب (5/00)الطبقات الكربى

  ".مبكتابيت( "0/4156)هكذا   األصل، و  السنن واملهذب( 6)

 ( 18/118)السنن الكربى( 7)
 . إسناده حسن، ورواي  احلمادين عن اجلريري كان قبل االختالط

 (. 101ص)انظر الكواكب النريات
 . من طريق اجلريري عن أيب نضرة به بنحوه ( 10/118)وأخرجه الطربي   تفسريه
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سةعيد بةن   ثنا ، أمحد بن جندةثنا ، أبو منصور النضروي، ابنا أخربنا أبو نصر بن قتادة -712
كان ابن عمر حيب أن يكون ما ترك " :عن الشعيب قال (1)هشيم عن حممد بن ساملثنا ، منصور

 . "من شيء آخر مكاتبته
 . (2)مثلهبن ِسريين قال هشيم عن ابن عون عن ا

                                                 

 (. 158ح)، وهو ضعيف تقدم  (25/210)و(14/11)هو اهلمداين، انظر هتذيب الكمال( 1)

 ( 18/118)السنن الكربى( 2)
 : علتانإسناده ضعيف؛ فيه 
 . اهلداين وهو ضعيف فيه حممد بن سامل 

 . وفيه عنعن  هشيم وهو مدلس
، والطةربي    (4/107)، وابةن أيب شةيب   (0/177)واألثر صحيح فقةد أخرجةه عبةد الةرزاق    

كان ابن عمر إذا كاتب عبةدا    كلهم من طريق سامل األفطس عن سعيد بن جبري قال( 10/118)تفسريه
ولكنةه إذا كةان   آخةر    :   آخره خماف  أن يعجز، وزاد الطربيإاّل  كره أن يضع عنه   أول جنومه

 . مكاتبته وضع عنه ما أحب
عن أزهر عن ( 4/100)وأما الرواي  اليت ذكرها عن ابن ِسريين فهي صحيح  أيضا  أخرجها ابن أيب شيب 

ِسريين حيب إذا كان املكاتب أن يكتب   الكتاب وأحط من آخر جنةم مةن    كان ابن": ابن عون قال
 ."جنومك
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املبارك عةن   ِحّبان عن ابنثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل -711
: قةال  چهم من مال اهلل الذي آتاكم (2)[تو]وآچ  قوله بن ِسريين عن حممد  (1)احلكم بن عطي 

 . (4)"طائف  من مكاتبته (1)[هملكاتب]الّرجل  بهم أن يدعِجْعكان ُي"
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چح عةن جماهةد   قولةه    وابن املبارك عن ابن أيب جنةي  -714

 . (5)"يترك طائف  من املكاتب ": قال چڇ

                                                 

بفتح العني، وسكون الياء املنقوط  باثنتني من حتتها، و  آخرهةا الشةني   – احلكم بن عطي  الَعْيشي( 1)
 . البصري -"...عائش "املعجم ، هذه الّنسب  إىل 

 يكتب: "، وقال أبو حامت"ليس بالقوي: "وابن شاهني، وضعفه أبو الوليد، وقال النسائي ،ابن معني وثقه
 مةا  يدري ال ممن احلكم وكان: "، وقال ابن حبان"ال بأس به: "، وقال أمحد"احلديث مبنكر ليس حديثه
ندي ممن ال بةأس  هو ع: "، وقال ابن عدي"الترك فاستحق موضوع كأنه جييء اخلرب   وهم فرمباحيّدث 

 (. مد،ت".)صدوق له أوهام: "، وقال احلافظ"خمتلف   توثيقه: "، وقال الذهيب   املغإ"به يكتب حديثه
، (1/125)، واجلةةرح والتعةةديل(62ص)، وتةةاريخ أمسةةاء الثقةةات(18ص)ضةةعفاء النسةةائي

 (. 1/191)، والتقريب(1/105)، واملغإ(1/107)، واألنساب(1/201)واتروحني

 . اقط من األصلس( 2)

  ". ملكاتبته"من ط، وص، و  األصل ( 1)

 ( 18/118)السنن الكربى( 4)
 .   إسناده احلكم بن عطي  وهو خمتلف فيه، وباقي رجاله ثقات

كالمها من طريق احلكم بن عطي  ( 0/2507)، وابن أيب حامت   تفسريه(4/400)وأخرجه ابن أيب شيب 
 . عن حممد بن ِسريين به مبثله

 ( 18/118)السنن الكربى( 5)
 . أّن فيه عنعن  ابن أيب جنيح وهو مدلسإاّل  إسناده رجاله ثقات،

ابن أيب جنيح عن جماهد عن عن معمر ( 2/49)والتفسري له( 0/177)وأخرجه عبد الرزق كما   املصنف
 . به مبثله

                                                                                                                                       = 
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 . باب موت املكاتب
، ابنةا  الربيع بةن سةليمان  ، ابنا األصمالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو -715

املكاتب ميوت وله  -يعإ لعطاء-قلت له " :العبد اهلل بن احلارث عن ابن جريج ق، ابنا الشافعي
وما كان من  ،يقضى عنه ما بقي من كتابته :قال ؟ولد أحرار ويدع أكثر مما بقي عليه من كتابته

بن أيب طالب رضي اهلل عنه كةان   عليَّ زعموا أن :قال ؟هذا عن أحٍد َكَغَلَبَأ :يه فقلتِنَبفضل فِل
 . (1)"يقضي به

عبد اهلل بن احلارث عن ابن جريج أخربين ابن طاوس عن ، ابنا الشافعيابنا  قالوبإسناده  -716
مةا أراه  " :وقال عمرو بةن دينةار  . "مث لبنيه ما بقي ،ُيقضى عنه ما عليه": أبيه أنه كان يقول

 . (2)"لبنيه
وبقول عمرو بن دينار نقول وهو قول زيد بن ثابت،  ، واهلل أعلم،دهيعإ أنه لسّي": قال الشافعي

ا ما ُروي عن عطاء أنه بلغه عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه فهو روى عنه أنه كان يقول فأّم
  . (1)"ما نقول بقول زيد فيهوال أدري أيثبت عنه أم ال، وإّن ،أّدى  املكاتب يعتق منه بقدر ما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن ليث عن جماهةد بةه   عن أيب سعيد األشج عن احملاريب ع( 0/2507)وأخرجه ابن أيب حامت   تفسريه
 . بنحوه

 ( 18/118)السنن الكربى( 1)
إسناده إىل عطاء صحيح، وأما رواي  عطاء عن علي رضي اهلل عنه فال يصّح جلهال  الواسط  حيث قةال  

 . زعموا
كالمها من طريق ابن جريج عن عطةاء بةه   ( 0/191)، وعبد الرزاق(0/40)وأخرجه الشافعي   األم

 . مبثله

 ( 18/111)ىالسنن الكرب( 2)
 . إسناده صحيح

كالمها من طريق ابن جريح عن ابن طةاووس  ( 0/192)، وعبد الرزاق(0/40)وأخرجه الشافعي   األم
 . به مبثله

 (. 0/40)األم( 1)
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سةعيد بةن   ثنا ، أمحد بن جندة، ابنا ابو الفضل بن مخريويه، ابنا أخربنا أبو حازم احلافظ -717
: عن ابن أيب جنيح عن جماهد عن جابر بن عبةد اهلل   املكةاتبني قةال    (1)سفيانثنا ، منصور

 . (2)"شروطهم بينهم"
  . (1)"هو مملوك ما بقي عليه درهم": وقال زيد بن ثابت

  . (4)"ىيعتق بقدر ما أّد": وقال علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه
، ابنا (5)لبحيىي بن أيب طاثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -710

: عن الشعيب قال كان زيد بن ثابت رضي اهلل عنةه يقةول   حممد بن سامل، ابنا يزيد بن هارون
إذا ": يقول ال يرث وال يورث، وكان علي رضي اهلل عنه  (6)[درهم] ما بقي عليه املكاتب عبٌد"

ى فلورثتةه،  ، وعلى ما بقي، فما أصاب ما أّدىم ما ترك على ما أّدِسماال ُقمات املكاتب وترك 
ى إىل مواليه ما بقي عليه دََّؤُي": وكان عبد اهلل رضي اهلل عنه يقول. "وما أصاب ما بقي فلمواليه
 . (7)"من مكاتبته ولورثته ما بقي

                                                 

 (. 11/70)هو ابن عيين ، انظر هتذيب الكمال( 1)

 ( 18/111)السنن الكربى( 2)
 . جنيح وهو مدلس أّن فيه عنعن  ابن أيبإاّل  إسناده رجاله ثقات،
 . عن الثوري عن ابن أيب جنيح عن جماهد به مبثله( 0/485)وأخرجه عبد الرزاق

 (. 415-1/414)وعلقه البخاري   الصحيح انظر تغليق التعليق

 . (605و604و601ح)تقدم  ( 1)

 (. 696ح)تقدم  ( 4)

  (.124ح)تقدم. صدوق (5)

 . من السنن، وهو ساقط من األصل( 6)

 ( 18/111)نن الكربىالس( 7)
 . حممد بن سامل اهلمداين الكو  وهو ضعيفضعيف؛ فيه إسناده 

 (. 605و604و601ح)صحيح كما تقدم خترجيه  " املكاتب عبد ما بقي عليه درهم"وقول زيد 
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، احلسن بن عيسىثنا ، بن أيب طالبإبراهيم ثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -719
ى إذا مات املكاتةب وقةد أدّ  ": ابن املبارك عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر قالابنا 

ده ليس ه وما ترك من شيء فهو لسّيماُل: هو أفضل من مكاتبته، قال طائف  من كتابته وترك ماال 
  . (1)"لورثته من ماله شيء

احلسن بن عيسى ثنا ، بن أيب طالبإبراهيم ثنا قال الوليد ، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -728
تب وملكاتبه ولد من وليدة له، ه كان له مكاعن ابن املبارك عن عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر أّن

 من كتابته مخس  عشر ألفا ، فمات فقبض ماله كله، ومل جيعل لولده شيئا ، واسترّق ىوكان قد أّد
 . (2)ولده، وقبض ماله

، (1)حيىي بن أيب طالةب ثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبو، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -721
إذا ": قال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنةه  :ابن أيب عروب  عن قتادة قال، ابنا يزيد بن هارونابنا 

 . (4)"مات املكاتب وترك ماال فهو ملواليه وليس لورثته شيء
 
 

                                                 

 ( 18/111)السنن الكربى( 1)
 . إسناده صحيح

 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

 ( 18/112)لكربىالسنن ا( 2)
 . إسناده صحيح

 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

 (. 124ح)صدوق، تقدم  ( 1)

 ( 18/112)السنن الكربى( 4)
 . إسناده ضعيف؛ لالنقطاع، فإن قتادة مل يدرك عمر رضي اهلل عنه

 (. 255-254ص)، وجامع التحصيل(160ص)انظر املراسيل البن أيب حامت
 . عن حممد بن يزيد عن أيب العالء عن قتادة عن عمر بن اخلطاب به مبثله( 4/481)ه ابن أيب شيب وأخرج
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، سفيان بن حممد اجلوهريثنا ، ابو نصر العراقي، ابنا إبراهيم أخربنا أبو بكر حممد بن  -722
عن سليمان التيمي عن رجل عن  (2)سفيانثنا ، (1)عبد اهلل بن الوليدثنا ، علي بن احلسنثنا 

اهلم، وما بقي إذا مات املكاتب وترك وفاء ُيعطى مواليه م": معاوي  كان يقولأّن  هإمعبد اجُل
 . (1)"ما بقي عليه درهم هو عبٌد": وكان عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يقول. "كان لورثته
  . املكاتب (4)باب إفالس

، الربيع بن سةليمان ، ابنا عقوبحممد بن يالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو -721
أفلس مكاتيب،  -يعإ لعطاء-قلت له ": عبد اهلل بن احلارث عن ابن جريج قال، ابنا الشافعيابنا 

وقاهلا يل . نعم: أ باحلق للناس قبل كتابيت؟ قالع وفاء، أبَدَدمل َي للناس عليه نا ْيوترك ماال، وترك َد
ه قد ملك هم بنجم من جنومه حل عليه أّنحاصِّأما ُأ :قال ابن جريج قلت لعطاء. "عمرو بن دينار

 . (5)"ه يل سنته قال اللمع

                                                 

 (. 54ح)صدوق، تقدم  ( 1)

 (. 16/272)هو الثوري، انظر هتذيب الكمال( 2)

 ( 18/112)السنن الكربى( 1)
 . إسناده ضعيف، فيه رجل مبهم

 . يواألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهق
 .  أّن إسناده ضعيف لالنقطاع بني عمر ومعبد اجلهإ( 691ح)وأما أثر عمر بن اخلطاب فقد تقدم  

صارت درامهةه فلوسةا،   : إذا مل يبق له مال، ومعناه: مصدر َأْفَلس ُيْفِلس، وأفلس الرجل: اإِلْفالس( 4)
  .صار إىل حال يقال ليس معه فلس: وقيل

 ". فلس"مادة ( 166-6/156)، ولسان العرب(1/478)النهاي 

 ( 18/112)السنن الكربى( 5)
 . إسناده صحيح

كالمها من طريق ابن جريج عن عطةاء بةه   ( 0/411)، وعبد الزراق(0/05)وأخرجه الشافعي   األم
 . مبثله
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ألنه  ؛الّناس فإذا مات املكاتب وعليه دين ُبدئ بديون ،وهبذا نأخذ": قال الشافعي رضي اهلل عنه
  . (1)"دوما بقي مال للسّي ،د عليهمات رقيقا ، وبطلت الكتاب ، وال دين للسّي

، أبو بكر بن أيب شيب ثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -724
أ ُيبَد": عن زيد بن ثابت قالبن املسّيب  عن قتادة عن سعيد (2)عبد اهلل بن إدريس عن سعيدثنا 

  . (1)"بالدَّين
حممد بةن  ابنا قاال وأبو احلسن السراج  ،أبو عمرو بن مطر، ابنا أخربنا أبو نصر بن قتادة -725

شعب  قال قتادة أخربين قال قلت لسةعيد  ثنا ، (5)عاصم بن عليثنا ، (4)حيىي بن سليمان املروزي
قال ابةن  . شعب  أو يشرك بينهما شّك ينشرحيا كان يقول ُيبدأ باملكاتب  قبل الدَّّن إ" :بن املسيب

 . (6)"ُيبدأ بالّدين :أخطأ شريح وإن كان قاضيا قال زيد بن ثابت: املسيب
  ".ُيبدأ بالدين": وقد ُروي عن شريح أنه قال: قال الشيخ رمحه اهلل

                                                 

 (. 0/05)األم( 1)

 . هو ابن أيب عروب  ألّنه هو الذي يروي عنه ابن إدريس( 2)

 ( 18/112)لكربىالسنن ا( 1)
 . أّن فيه عنعن  قتادة وهو مدلسإاّل  إسناده رجاله ثقات،
 . عن عبد اهلل بن إدريس عن سعيد عن قتادة عن زيد بن ثابت به مبثله( 4/196)وأخرجه ابن أيب شيب 

 (. 114)صدوق، تقدم  ( 4)

 (. 42)صدوق رمبا وهم، تقدم  ( 5)

 ( 18/112)السنن الكربى( 6)
بو نصر بن قتادة مل أقف على ترمجته، وباقي رجاله ثقات غري حممد بن حيىي وعاصم بن علةي    إسناده أ

 . فإهنما صدوقان
كالمها من طريق قتادة عةن  ( 4/196)، وابن أيب شيب (0/411)واألثر صحيح فقد أخرجه عبد الرزاق

 . ابن املسّيب به بنحوه
ناد أصّح من هذا عند ابن اجلعد وابن أيب شةيب   ولكن قد ثبت عن شريح أنه يبدأ بالدين كما سيأيت بإس

 . ووكيع
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، ابنةا  (2)هّجة َوأبو امُلثنا ، (1)احلسن بن حممد بن حليم، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -726
 . (4)"ُيبدأ بدينه" :عن شريح   املكاتب ميوت وعليه دين قال (1)شعب  عن احلكمابنا ، عبدان

 . ٍباب كتابة بعض عبد
حّبان عن ابن املبارك ثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -727

أن يكاتب دون  عن احلسن   عبٍد بني شركاء ليس ألحٍد (6)عن مطر (5)عن يعقوب بن القعقاع
  . (7)ما قبض، فاقتسموه والعبد بينهمرّد  أصحابه، وإن فعل

                                                 

بفةتح احلةاء املهملة ،    – بن ميمون أبو حممد الصائغ احلليمي إبراهيماحلسن بن حممد بن حليم بن ( 1)
 . املروزي -  باثنتني من حتتها، هذه الّنسب  إىل حليم جد املنتسب إليهوكسر الالم، وسكون الياء املنقوط

 (. هة157ت) 
 ، (2/79)، واألنساب(2/492)اإلكمال

 . أبو امُلوجَِّه حممد بن عمرو الفزاري املروزي( 2)

 (. هة202ت". )احلافظ الثق "، وقال "احلافظ الشيخ اإلمام حمدث مرو اللغوي: "قال الذهيب
 (. 274ص)، وطبقات احلفاظ(2/615)، وتذكرة احلفاظ(11/147)، والسري(0/15)اجلرح والتعديل

 (. 12/401)هو ابن عتيب ، انظر هتذيب الكمال( 1)

 ( 18/111)السنن الكربى( 4)
 . ره جبرح أو تعديلإسناده رجاله ثقات غري احلسن بن حممد بن حليم مل أقف على من ذك

وإسنادمها صحيح، ووكيةع    ( 4/196)، وابن أيب شيب (45ص)واألثر صحيح، فقد أخرجه ابن اجلعد
 . كلهم من طريق شعب  عن احلكم بن عتيب  عن شريح به مبثله( 481ص)أخبار القضاة

 . يعقوب بن الَقعَقاع بن األعلم أبو احلسن األزدي اخلراساين( 5)
 (. د،س.)ثق 

 (. 2/106)التقريب

 . ، وهو خمتلف فيه كما تقدم(12/157)هو الوراق، انظر هتذيب الكمال( 6)

 ( 18/111)السنن الكربى( 7)
 .   إسناده مطر الوّراق وهو خمتلف فيه كما مّر، وباقي رجاله ثقات

                                                                                                                                       = 
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أبو بكر هو ابةن أيب  ثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -720
ؤخذ ُي": ابن املبارك عن يعقوب عن مطر عن احلسن   عبٍد بني ثالث  كاتبه أحدهم قالثنا ، شيب 

عليةه  ": وكان عطاء يقول: قال. "ال جتوز كتابته قسم بني شركائه، والعبد بينهممنه ما أخذ، وُي
 . (1)"نفاذ عتقه قدر الذي عتق

كةان  " :عن احلسن   عبٍد بني رجلني قةال  (2)هشيم عن يونسثنا ، أبو بكرثنا قال و -729
 . (1)"فإن فعل قامسه ،بإذن شريكهإاّل  يكره أن يكاتب أحدمها

 . باب من قال للمكاتب أن يسافر
إمساعيةل بةن   ثنا ، بن ُسريجس العّبا أبوثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -718

يح عن عبد الواحد بن زياد عن أيب اجلهم َصِب (5)عبد اهلل بن عبد الوهاب احلجيبثنا ، (4)إسحاق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن عبد اهلل بن مبارك عن يعقوب بن القعقاع عن مطر عن احلسن بةه  ( 4/161)وأخرجه ابن أيب شيب 
 . مبثله

 . عن هشيم عن يونس عن احلسن به بنحوه( 4/164)وأخرجه أيضا   
 . أّن فيه عنعن  هشيم وهو مدلسإاّل  وإسناده رجاله ثقات

 .  وهذين الطريقني يقوي أحدامها األخرى

 ( 18/111)السنن الكربى( 1)
 . اده مطر الوّراق وهو خمتلف فيه كما مّر، وباقي رجاله ثقات  إسن

 . تقدم خترجيه

 (. 18/275)هو ابن عبيد، انظر هتذيب الكمال( 2)

 ( 18/111)السنن الكربى( 1)
 . فيه عنعن  هشيم وهو مدلسأّن إاّل  إسناده رجاله ثقات 

 . تقدم خترجيه

 . أبو إسحاق القاضي( 4)

بفتح احلاء املهمل ، واجليم، وكسر الباء املنقوط ، هةذه  – وهاب أبو حممد احَلَجِبيعبد اهلل بن عبد ال( 5)
 . البصري -..الّنسب  إىل حجاب  البيت املعظم ومفتاحها

                                                                                                                                       = 
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بةن   كاتبت على عشرين ألفا  على أن ال أخرج من الكوف ، فسألت سعيد": قال (1)بن القاسم
وسألت سعيد بةن  : قال. جعلوا عليك عشرين ألفا وضيقوا عليك األرض اخرج: فقالاملسّيب 

 . (2)"جبري فقال مثل ذلك
زياد بن أيوب عن هشيم عن يةونس  ثنا ، السراجثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل -711

 . (1)"شرط باطل خيرج إن شاء": عن احلسن قال
  . (4)وروينا عن الشعيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. خ،س(.)هة220ت. )ثق 
 (. 1/486)، والتقريب(2/20)األنساب

 . صبيح بن القاسم موىل عبس الكو أبو اجلهم ( 1)
 . ، وذكره ابن حبان   الثقات"كو  ال بأس به صاحل احلديث": قال أبو حامت
 (. 5/190)، واإلكمال(6/475)، والثقات(4/451)، واجلرح والتعديل(4/110)التاريخ الكبري

 ( 18/111)السنن الكربى( 2)
 . إسناده حسن

 . أما أثر سعيد بن املسّيب فلم أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي
كالمها ( 4/204)، وابن أيب شيب (0/170)وأما أثر سعيد بن جبري فقد أخرجه بإسناد حسن عبد الرزاق

 . من طريق صبيح أيب اجلهم عن سعيد بن جبري بنحوه

 ( 18/111)السنن الكربى( 1)
 . أّن فيه عنعن  هشيم بن بشري وهو مدلسإاّل  اله ثقاتإسناده رج

 . عن هشيم عن يونس عن احلسن به بنحوه( 4/204)وأخرجه ابن أيب شيب 

 (. 4/204)، وابن أيب شيب (179و0/170)أخرجه عبد الرزاق( 4)



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 88  

 . دون صاحبهشيئًا  باب املكاتب بني قوم ال يكون ألحدهم أن يأخذ منه
، الشافعي، ابنا الربيع، ابنا حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو -712
اد أن تقةاطع  قلت لعطاء مكاتب بني قةوم فةأر  ": عبد اهلل بن احلارت عن ابن جريج قالابنا 

 . (2)"ما قاطع عليه هوالء أن يكون له من املال مثُل إاّل  ال: ؟ قال(1)بينهم
دون شيئا   فال يكون ألحد الشركاء   املكاتب أن يأخذ من املكاتب ،وهبذا نأخذ" :قال الشافعي

  . (1)"صاحبه
 . وولد املكاتبة من زوجها ،املكاتب من جاريته باب ولد

، أبو بكر بن أيب شيب ثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -711
ولدها مبنزلته يعإ ": حفص بن غياث عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي رضي اهلل عنه قالثنا 

 . (4)"باملكاَت

                                                 

 ". بعضهم"هكذا   األصل، و  ط، وص، واألم ومصنف عبد الرزاق ( 1)

 ( 18/111)السنن الكربى( 2)
 . إسناده صحيح

كالمها من طريق ابن جريج عن عطةاء بةه   ( 0/482)، وعبد الرزاق(0/42)وأخرجه الشافعي   األم
 . مبثله

 (. 0/42)األم( 1)

 ( 18/111)السنن الكربى( 4)
األعلى علي بن أيب طالب رضةي اهلل   إسناده ضعيف، لالنقطاع بني حممد بن علي بن احلسني وبني جده 

 . عنه
 (. 266ص)، وجامع التحصيل(106-105ص)راسيلانظر امل

 (. 4/589)وهو   املصنف البن أيب شيب 
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سفيان بن حممد ثةا  ثنا ، (1)[نصر العراقي]أبو ، ابنا إبراهيم أخربنا أبو بكر بن حممد بن  -714
عةن  بن ِسريين أيوب السختياين عن اثنا ، (1)سفيانثنا ، (2)علي بن احلسن بن عبد اهلل بن الوليد

 . (4)"ّقت َرقََّوإن َر ،ت عتقَقِتُعولدها منها إن ": ؟ فقال شريح أنه ُسئل عن بيع ولد املكاتب
ني بةه األم    تِعْسة لعتةق تَ يباع ولدها ِل": قالإبراهيم سفيان عن املغرية عن ثنا قال و -715

 . (5)وقول شريح أحّب إىل سفيان "مكاتبتها
حممد بن العّباس  أبوثنا قاال وأبو زكريا بن أيب إسحاق  ،أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن -716

عن ابةن   (6)ابن وهب أخربين حممد بن عمرو، ابنا حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكمثنا ، يعقوب

                                                 

 . هنا فيه طمس   األصل، أثبتها من السنن( 1)
 (. 54ح)صدوق، تقدم  ( 2)

 (. 16/272)هو الثوري، انظر هتذيب الكمال( 1)

 ( 18/114)السنن الكربى( 4)
عبد اهلل إاّل  حممد مل اقف على ترمجتها، وباقي رجاله ثقات  إسناده أبو نصر العراقي وشيخه سفيان بن 

 . بن الوليد فإنه صدوق
كالمها من طريق ( 448ص)، ووكيع   أخبار القضاة(0/105)واألثر صحيح؛ فقد أخرجه عبد الرزاق

 . أيوب عن ابن ِسريين به مبثله

 ( 18/114)السنن الكربى( 5)
وروايته عةن  : أشد قال أمحد إبراهيموهو مدلس وعنعنته عن إسناده ضعيف، فيه عنعن  مغرية بن مقسم 

 ..ضعيف ، ألن عامته رواها عنه بواسط  محاد بن أيب سليمان إبراهيم
، وتعريةف أهةل   (204ص)، وجةامع التحصةيل  (111ص)، وحتف  التحصةيل (6/496)انظر امليزان

 (. 46ص)التقديس
 . به مبثله إبراهيما من طريق مغرية عن كالمه( 4/589)، وابن أيب شيب (0/105)وأخرجه عبد الرزاق

 (. 651ح)، تقدم أنه صدوق   (10/145)هو اليافعي، انظر هتذيب الكمال( 6)
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: ه   كتابيت مث يولد؟ قةال من ولد فإّن ما ولدت أنَّ شترطَيقلت لعطاء املكاتب ال ": جريج قال
  . (1)وقال ذلك عمرو بن دينار. "هم   كتابته

 مث ولدت ولدين مث ماتت فسةألتُ  ك  أّن أم   ُكوتبْتقال ابن جريج وأخربين ابن أيب ملي -717
وقال ذلةك  . "فإن قضياها عتقا ،هما فذلك هلماإن أقاما بكتاب  أّم": عنها عبد اهلل بن الزبري فقال

  .(2)عمرو بن دينار
لةه   ٍ يَّرِّإن كاتب وال ولد له مث ولد له من ُس": باحوقال ابن جريج وقال عطاء بن أيب ر -710

وإن أحبُّوا حميت كتابة    ،وكانوا على كتاب  أبيهم إن شاءوا ،فمات أبوهم مل يوضع عنهم شيء
     . (1)"أبيهم وكانوا عبيدا  له

وحنن نقول إذا مات املكاتب أو املكاتب  قبل أداء مال املكاتب  ماتا رقيقني وأوالدمهةا   ،الواكذا ق
 . ه عبد ما بقي عليه درهمواستدالال مبا مضى   املكاتب أّن ،رقيق
عبةد  ، ابنا الشافعي، ابنا الربيع، ابنا األصمالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو -719

ه ماال  لةه،  َمَتقلت لعطاء رجل كاتب عبدا  له وقاطعه، فَك": رث عن ابن جريج قالاهلل بن احلا
 . (4)وسليمان بن موسى ،روقاهلا عمرو بن دينا. "دهو للسّي :وعبيدا ، وماال غري ذلك؟ قال

                                                 

 ( 18/114)السنن الكربى( 1)
 . إسناده حسن

 . عن ابن جريج عن عطاء به مبثله( 0/105)وأخرجه عبد الرزاق

 ( 18/114)السنن الكربى( 2)
 . إسناده حسن

كالمها من طريق ابن جريج عن ابن أيب مليك  ( 4/589)، وابن أيب شيب (0/105)زاقوأخرجه عبد الر
 . به مبثله

 ( 18/114)السنن الكربى( 1)
 . إسناده حسن

 . عن ابن جريج عن عطاء به مبثله( 0/198)وأخرجه عبد الرزاق

 ( 18/114)السنن الكربى( 4)
                                                                                                                                       = 
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قلت لعطاء فإن " :عبد اهلل بن احلارث عن ابن جريج قال، ابنا الشافعيثنا قال  وبإسناده -748
ولدا   فَكَتَمه( 1)[قلت لعطاء]" :قال ابن جريج. "دههو لسّي :قال ؟هَمَتد قد سأله ماله فَككان السّي

قال ابن . وسليمان بن موسى ،عمرو بن دينار وقاهلا "دههو لسّي: قال ؟له من أمٍ  له أو مل يسأله
 ؟د وال العبد عند الكتاب ده قد علم بولد العبد فلم يذكره السّيأرأيت إذا كان سّي قلت له" :جريج

 . (2)وقاهلا عمرو بن دينار "دمهافليس   كتابته هو مال سّي: قال
 . باب تعجيل الكتابة

حممةد بةن   ثنا ، (1)مد بن حممد بن إمساعيل املقرئأخربنا أبو عبد اهلل احلافظ أخربين حم -741
، (5)وفُجْنَم علي بن ُسويد بن ثنا ، معاذ بن معاذثنا ، (4)سعيد بن حيىي القراطيسيثنا ، إسحاق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . إسناده صحيح
كلهم من طريق ابن ( 4/464)، وابن أيب شيب (0/101)لرزاق، وعبد ا(0/54)وأخرجه الشافعي   األم
 . جريج عن عطاء به مبثله

  . من ط، وص، وهو ساقط من األصل( 1)

 ( 18/114)السنن الكربى( 2)
 . إسناده صحيح

كالمها من طريق ابن جريج عن عطةاء بةه   ( 0/104)، وعبد الرزاق(0/54)وأخرجه الشافعي   األم
 . مبثله

 . مد بن إمساعيل املقرئحممد بن حم( 1)
 . مل أقف على ترمجته

 . سعيد بن حيىي القراطيسي( 4)
 .  ذكره ابن حبان   الثقات

 (. 0/272)الثقات

 . أبو الفضل السدوسي البصري -بنون وجيم وفاء–علي بن ُسويد بن َمْنجوف ( 5)
 (. خ.)ال بأس به، وذكره ابن حبان   الثقات: وثقه العجلي، وقال أمحد وأبو حامت وابن شاهني واحلافظ

                                                                                                                                       = 
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 فكنُت ،عشرين ألف درهم كاتبإ أنس بن مالك على ": قال (2)عن أبيه (1)أنس بن سريينثنا 
، فةأىب أن  (5)أنس بن مالك كتابتةه   ُتْيفأَت ،فرحبت فيها (4)ِرثًَّه فاشتريُت ،(1)فيمن فتح ُتْسَتر

راد أنةس  أ: ضي اهلل عنه فذكرت ذلك له فقالعمر بن اخلطاب ر جنوما ، فأتيُتإاّل  ييقبلها مّن
 . (6)"فقبلهاالّرجل  إىل أنس أن اقبلها من املرياث، وكتب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (1/964)، واجلةةرح والتعةةديل(2/494)، والعلةةل ومعرفةة  الرجةةال(2/154)معرفةة  الثقةةات
 (. 2/44)، والتقريب(2/154)الثقات ، وتاريخ أمساء(7/218)والثقات

 . أبو عبد اهلل األنصاري البصري أخو حممد: أبو محزة، وقيل: ، وقيلأنس بن ِسريين أبو موسى( 1)
 (. ع(.)هة110ت. )ثق 

 (. 1/94)التقريب

 خالفة     وسيب اجلاهلي  أدرك وإخوته حممد والد موىل أنس بن مالك األنصاري عمرة أبو سريين( 2)
 . بكر أيب

 (. 1/271)، واإلصاب (4/122)، واجلرح والتعديل(4/211)، والتاريخ الكبري(7/119)الطبقات الكربى

 تعريةب  وهةو  اليةوم  خبوزستان مدين  أعظم -وراء األخرى التاء وفتح السكون مث بالضم–ُتْسَتر ( 1)
 . شوشتر

 (. 2/29)معجم البلدان

 . جيمع على ِرَثاث وهي متاع البيب الدُّوُن، والسََّقط من متاع البيب: الرِّثَّ ( 4)
 . مادة رّث( 2/151)، ولسان العرب(2/195)النهاي 

   ".كتابتهب"ط، وص هكذا   األصل و  ( 5)

 ( 18/114)السنن الكربى( 6)
 إسناده حممد بن حممد بن إمساعيل املقرئ مل أقف على ترمجته، وفيه سعيد بن حيىي القراطيسي مل أقةف   
 . على ذكر ابن حبان له   الثقاتإاّل 

 . قلت إسناده صحيح: وقد صّحح الشيخ األلباين هذا اإلسناد فقال
 (. 1179ح)اإلرواء

عن معاذ بن معاذ عن علي بةن  ( 7/128)تواألثر حسن، فقد أخرجه بإسناد حسن ابن سعد   الطبقا
 . سويد بن منجوف به مبثله
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أبو بكر بةن زيةاد   ثنا ، زاهر بن أمحد، ابنا أخربنا أبو حامد أمحد بن علي االسفرائيإ -742
عبد العزيز  عبد اهلل بن ، حدثإ حيىي بن بكريثنا ، (1)أبو الزنباع روح بن الفرجثنا ، النيسابوري

ي امرأة من بإ ليةث  ِناشترْت": قال (1)ه عن أبيهحّدث عن سعيد بن أيب سعيد املقربي أنه (2)الليثي
 يُتأربعني ألف درهم، فأّد اتبتإ علىاملدين ، فك بسبع مائ  درهم، مث قدمُت (4)جازوق ذي امَلبُس

حّتى  ال واهلل: قالت. فاقبضيه فقلت هذا مالِك: قال. ما بقي إليها مث محلُت: قال. إليها عام  ذلك
 به إىل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه، فةذكرتُ  آخذه منك شهرا  بشهر، وسن  بسن ، فخرجُت

  بيةت   هذا مالِك: مث بعث إليها فقال ،ملالادفعه إىل بيت ا: فقال عمر رضي اهلل عنه. ذلك له

                                                 

 . القَطان املصري -بكسر الزاي، وسكون النون بعدها موحدة– روح بن الفرج أبو الزِّْنباع( 1)
 (. متييز(. )هة202ت. )ثق 

 (. 1/249)التقريب

 . بد العزيز بن عبد اهلل بن عامر أبو عبد العزيز الليثي املدينعبد اهلل بن ع( 2)
 (. ق.)ضعيف، واختلط بآخره

، والكواكةب الةنريات امللحةق    (1/486)، والتقريةب (61ص)االغتباط مبعرف  من رمي باالختالط
 (. 582ص)الثاين

 . صاحب العّباس: موىل أم َشريك، ويقال هو الذي يقال له أبو سعيد كيسان بن سعيد امَلْقُبري املدين( 1)
 (. ع(.)هة188ت. )ثق  ثبت
 (. 2/146)التقريب

 تقةوم  كانت عرف  من فرسخ لىع اإلمام ميني عن كبكب ناحي  على بعرف  سوق موضع :ازَجامَل ذو( 4)
وهو واحد من أشةهر  .. هلذيل وهو كبكب أصل من ماء اتاز ذو األصمعي وقال ،أيام مثاني  اجلاهلي   

 شةهر  عكةاظ  بسوق ثالث أسواق للعرب   اجلاهلي  وهي عكاظ أكربها وجمن  وذو اتاز كانت تقيم
 فيه فتقيم اتاز ذي سوق إىل تنتقل مث العقدة ذي من يوما عشرين فيه فتقيم جمن  سوق إىل تنتقل مث شوال

 احلج أيام إىل
 (. 5/55)و(4/141)، ومعجم البلدان(4/1105)و(1/959)معجم ما استعجم
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قال . فأخذته ْتفأرسَل: قال. بسن  بشهر، وسن   فإن شئت فخذي شهرا  املال، وقد ُعتق أبو سعيد
  . (1)أبو بكر النيسابوري هذا حديث حسن

عبةد اهلل بةن   ثنا ، ريَهحممد بن أمحد بن ُزثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -741
كاتب غالمةا    رجال ّن أ (1)عن عبد العزيز بن ُرفيع عن أيب بكر (2)وكيع عن إسرائيلثنا ، هاشم
 (4)ب عمةر فأتى املكاَتة  ،وما ُجُنإاّل  ها فأىب أن يأخذهاه كّلكاتبِتمُبفأتى : قال. مها جنوما له فنجَّ

فقال عمر  ،فأىب أن يأخذها  عنه إىل مواله فجاء فعرض عليهفأرسل عمر رضي اهلل ،رضي اهلل عنه
وما ، وقال للمكاتب اذهةب  ذها ُنُجوقال للموىل ُخ ،حها   بيت املالَرأْطفإّني " :رضي اهلل عنه
 . (5)"حيث شئت

                                                 

 ( 18/114)السنن الكربى( 1)
 إسناده ضعيف، فيه عبد اهلل بن عبد العزيز الليثي وهو ضعيف، 

 ". الليثي ضعفوه(: "0/4159)قال الذهيب   املهذب
 . ع هذا فقد حسن أبو بكر بن زياد النيسابوري احلديث فقال هذا حديث حسنوم

 . عن أيب بكر النيسابوري عن أيب الزنباع به مبثله( 4/122)وأخرجه الدارقطإ

 (. 18/461)هو ابن يونس بن أيب إسحاق، انظر هتذيب الكمال( 2)

 . الرزاق وابن أيب شيب  هو أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم كما بينته رواييت عبد( 1)

 . هو ابن اخلطاب كما بينته رواي  عبد الرزاق( 4)

 ( 18/115)السنن الكربى( 5)
إسناده ضعيف؛ لالنقطاع، فإن أبا بكر بن حممد بن عمرو بن حزم مل يدرك عمر بن اخلطاب رضةي اهلل  

وأيضا  ذكةر الواقةدي أّن   عنه فروايته عن عبد اهلل بن زيد بن عبد ربه وعن أبيه منقطع فضال عن عمر، 
 . هة21هة وعمر تو  سن  16هة، فتكون والدته سن  128سن  وقد تو  سن  04عمره يوم تو  

 (. 1/150)، وحتف  التحصيل(142و11/117)انظر هتذيب الكمال
كالمها من طريق إسرائيل عن عبد العزيز بةن  ( 4/581)، وابن أيب شيب (0/484)وأخرجه عبد الرزاق

 . ثلهرفيع به مب
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ِحبان بن موسى عن ثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -744
 ،وما جُن إاّل  ال: ي مكاتبتك قالذ منِّمكاتبا  قال ملواله ُخأّن  (1)ابن املبارك عن ابن عون عن حممد

فقةال   ،جنوما إاّل  ال: فقال ،ذ مكاتبتكُخ": عنه فذكر ذلك له فدعاه فقال ي اهللفأتى عثمان رض
فلمةا رأى   وما،عه إليك جُنَفْده   بيت املال فَأتقه، وقال ألِقهات املال فجاء به، فكتب له ِع: له

 . (2)"ذلك أخذه
سعيد عن قتادة عن عثمان رضي اهلل عنه حنوه كذا قال عثمان رضي ثنا ، وقال ابن املبارك -745

 .(1)اهلل عنه

                                                 

 (. 15/196)هو ابن سريين، انظر هتذيب الكمال( 1)

 ( 18/115)السنن الكربى( 2)
إسناده صحيح إن سلم من االنقطاع، فإن ابن ِسريين ولد لسنتني بقيتا من خالف  عثمان رضي اهلل عنةه  

 . فيكون سنه يوم تو  سنتان
، (25/140)، وهتذيب الكمةال (100-106ص)، واملراسيل البن أيب حامت(1/91)انظر التاريخ الكبري

 (. 277ص)، وحتف  التحصيل(264ص)وجامع التحصيل
 . عن أيب زائدة عن ابن عون عن حممد بن ِسريين به مبثله( 4/582)وأخرجه ابن أيب شيب 

 . عن معمر عن أيوب عن أيب قالب  عن عثمان بنحوه( 0/484)وله طريق أخرى عند عبد الرزاق
 . لم من االنقطاع بني أيب قالب  وعثمان رضي اهلل عنهوإسناده أيضا  صحيح إذا س
 (.  177-176ص)، وحتف  التحصيل(211ص)، وجامع التحصيل(189ص)انظر املراسيل البن أيب حامت

 ( 18/115)السنن الكربى( 1)
 . إسناده ضعيف؛ لالنقطاع فإن قتادة مل يدرك عثمان رضي اهلل عنه

 (. 255-254ص)، وجامع التحصيل(175-160ص)انظر املراسيل البن أيب حامت
 . واألثر تقدم خترجيه
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  . املكاتب (1)ةطاَعباب الوضع بشرط التعجيل وما جاء يف ِق
لةي بةن   احلسن بةن ع ثنا ، إمساعيل بن حممد الصفار، ابنا أخربنا أبو احلسني بن بشران -746
الّرجةل     ه كان يقةول عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر أّن (1)ابن منريثنا ، (2)عفان

 ل يل منها كةذا عجِّ": ه كان يكره أن يقولمها عليه جنوما  أّننّجهب أو الورق يكاتب عبده بالّذ
  . (5)"(4)[فما بقي فلك]وكذا 
عبةد اهلل بةن   ثنا ، حممد بن أمحد بن زهريثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -747
 ب أن كاِتة هةا   امل أهنما كِربن ِسريين وا ،عن احلسن (6)وكيع بن اجلراح عن الربيعثنا ، هاشم
  .(7)"كْنل يل وأضع َععجِّ": يقول

                                                 

 يقةول الّرجل : قال مالك القطاع . القطاع  يقال قاطع فالن فالنا  على كذا وكذا من األْجر والعمل( 1)
 . ذلك على قاطعه حر فأنت أجل إىل دنانري بعشرة جئتإ إن لعبده

 . مادة قطع( 0/201)، ولسان العرب(7/212)املدون 

 (. 97ح)صدوق تقدم  ( 2)

 (. 6/250)هو عبد اهلل، انظر هتذيب الكمال( 1)

 (. 0/4168)  األصل، وأثبته من ط، وص، واملهذب هنا بياض( 4)

 ( 18/115)السنن الكربى( 5)
 . إسناده حسن

 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

 . السعدي البصري -بفتح املهمل – الربيع بن َصِبيح( 6)
. ، وزاد ابن حجر سةيء احلفةظ وكةان عابةدا  جماهةدا      "صدوق": قال احلافظان الذهيب وابن حجر

 (. خت،ت،ق(.)هة168ت)
 (. 1/241)، والتقريب(1/192)الكاشف

 ( 18/115)السنن الكربى( 7)
 . إسناده حسن

 . عن وكيع عن الربيع به مبثله( 4/471)وأخرجه ابن أيب شيب 
                                                                                                                                       = 
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وكيةع  ثنا ، أبو بكرثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -740
  رجل يقول ملكاتبه عجِّل وأضع عنةك ال  اس عّب عن عطاء عن ابن (2)عن جابر (1)عن سفيان

ل يل ما شئت وأعتقك عليه وأضع عنك معناه عّج: قال أصحابنا" :قال الشيخ أبو الوليد .بأس به
  .  (1)."، فال بأس بهكتابتك
ِحبان بن موسى عن ثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -749

اخلطاب رضي اهلل  عمر بن أّن  (5)قال أخربين القاسم بن حممد (4)ابن املبارك عن أسام  بن زيد
بعه أو ما كان ثه أو ُرُلقاطعه على ُثهب والورق مث ُيلّذالذي عليه ا املكاتب َ طاَععنه كان يكره ِق

وكتب عمر بن عبد العزيةز  " :قال القاسم. "على ما شئتم (6)ضْراجعلوا ذلك   الَع": ويقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واحلسةن وابةن    إبراهيمبن عمر عن عبد الكرمي أيب أمي  أّن  إبراهيمعن ( 0/418)وأخرجه عبد الرزاق
 . بالعروضإاّل  ِسريين كرهوا أن يقاطع املكاتبون

 . وإسناده ضعيف، فيه عبد الكرمي بن أيب املخارق وهو ضعيف
 (. 1/470)التقريب

 . ري كما بينته رواي  عبد الزراقهو الثو( 1)

 (. 17ح)، وهو ضعيف، تقدم  (28/71)و(11/156)هو اجلعفي، انظر هتذيب الكمال( 2)

 ( 18/115)السنن الكربى( 1)
 . جابر بن يزيد اجُلعفي وهو ضعيفضعيف؛ فيه إسناده 

 . عفي به مبثلهكالمها عن سفيان عن جابر اجُل( 4/471)، وابن أيب شيب (0/74)وأخرجه عبد الرزاق

وهةو   –أم أسام  بن زيد الليثي  -وهو ضعيف–مل يتبني يل من هو منهما أسام  بن زيد بن أسلم ( 4)
 . كليهما يرويان عن القاسم بن حممد وروى عن كليهما عبد اهلل بن املبارك فإّن -صدوق يهم

 (. 140و2/114)هو القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق، انظر هتذيب الكمال( 5)

ما يقابل النقد، أو هو املتاع باملتاع ال نقد فيه يقال أخذت هذه  -بفتح أوله وسكون ثانيه-: الَعْرض( 6)
 . السلع  َعْرضا  إذا أعطيت   مقابلها سلع  أخرى، قالدراهم والدنانري عني، وما سوامها َعْرض

 . مادة عرض( 129ص)، واملصباح املنري(1/214)النهاي 
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ل َدد أن يأخذ َبز للسّيوَِّجقال أصحابنا مل ُن": قال الشيخ أبو الوليد ."بذلك إىل أيب بكر بن حممد
 . (1)."باه رمنه ألّن الدراهم أقّل

، وكيعثنا ، أبو بكرثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -758
ال ": ر املزين عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قةال ْكعن َب (1)عن عاصم بن سليمان (2)سفيانثنا 

 . (5)"روضبه الُعمن مكاَتالّرجل  (4)[أن يأخذ]بأس 

                                                 

 ( 18/115)السنن الكربى( 1)
إسناده ضعيف، لالنقطاع بني القاسم وعمر، وفيه أيضا  أسام  بن زيد مل يتبني يل من هو منهما بن أسلم 

 . أم الليثي واألول صدوق يهم، والثاين ضعيف
 (. 261-268ص)، وحتف  التحصيل(251ص)، وجامع التحصيل(420-21/427)انظر هتذيب الكمال

بعبد ( 29774ح)ف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي، ولقد رمز له املتقي اهلندي   الكنزواألثر مل أق
 . الرزاق وابن أيب شيب  ولكنإ مل أقف عليه فيهما

 عةن  معمةر  عةن  الرزاق عبد( 0/420)وأما كتاب  عمر بن عبد العزيز بذلك إليهم أخرجه عبد الرزاق
 عمر بذلك وكتب الزهري قال بالعروضإاّل  املكاتبون قاطعي أن هنى عمر بن كان قال سامل عن الزهري

 عةن  التيمةي  عن يوسف بن حدثنا سهل قال بكر حدثنا أبو ( 4/472)وابن أيب شيب . العزيز عبد بن
 مقاطع  عن فنهاهم واحدمها مك  أهل وإىل املدين  أهل إىل العزيز عبد بن عمر كتب قال مسلم بن احلسن

 . بأسا به ىتر ال هذا قال املكاتبني

 . هو الثوري كما بينته رواي  عبد الرزاق( 2)

 (. 4/217)هو األحول، انظر هتذيب الكمال( 1)

 . ، وهو ساقط من األصل(0/4168)من ط، وص، واملهذب( 4)

 ( 18/115)السنن الكربى( 5)
 . إسناده صحيح

 . ن عاصم به مبثلهكالمها من طريق سفيان ع( 4/471)، وابن أيب شيب (0/71)وأخرجه عبد الرزاق
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 عنةهما  رضي اهلل عّباس  عن عطاء عن ابن (2)عن جابر (1)وكيع عن سفيانثنا قال و -751
 . (1)"وضا ُربه ُعمن مكاَتالّرجل  ال بأس أن يأخذ": قال

 . دسّييبتدئها بإذن الحّتى  باب ال جتوز هبة املكاتب
أبو بكر بن أيب ثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد الفقيه، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -752

 شيب  عن ابن املبارك 
احلسن بن عيسى عن ابن املبارك عن صاحل ثنا ، بن أيب طالبإبراهيم ثنا ، قال وابنا أبو الوليد ح 

املكاتب ال جتوز له  أّن عمر بن عبد العزيز كتب إيلَّأّن  (5)عن عبد اهلل بن أيب بكر (4)بن خوات
 . (6)"بإذن موالهإاّل  وصي  وال هب 

                                                 

 . مل يتبني يل أي السفيانني هو فإن كليهما يرويان عن جابر وروى عن كليهما وكيع( 1)

 (. 17ح)، وهو ضعيف، تقدم  (28/71)و(11/156)هو اجلعفي، انظر هتذيب الكمال( 2)
 ( 18/115)السنن الكربى( 1)

 . إسناده ضعيف، فيه جابر اجُلعفي وهو ضعيف
 . ري السنن الكربى للبيهقيمل أقف عليه   غ

 . صاحل بن خّوات بن صاحل بن خوات( 4)
 (. بخ.)"مقبول": ذكره ابن حبان   الثقات، وقال احلافظ

 (. 1/144)التقريب

 (. 1116)هو عبد اهلل بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، انظر هتذيب الكمال( 5)

 ( 18/115)الكربى السنن( 6)
على ذكر ابن حبان له   الثقات، وقال عنه احلافظ مقبول، وباقي إاّل    إسناده صاحل بن خوات مل أقف

 . رجاله ثقات
 . ومل أقف على متابع له فيه

 . عن ابن مبارك عن صاحل بن خوات به مبثله( 6/219)وأخرجه ابن أيب شيب 
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ابن أيب ثنا ، أبو بكرثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد، ابنا وأخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -751
قةال  . "بإذن موالهإاّل  املكاَتب ال يعِتق وال يهب": قال (1)عن احلسن (2)عن أشعث (1)عدي

 .  (5)"كانوا يقولون املكاَتب ال يعِتق وال يِهب" :  هذا احلديث عدي (4)[أيب]حممد بن 
 . باب كتابة املكاَتب وإعتاقه

ِحبان عن ابن املبارك ثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -754
كان مةن  : ن مرياثه؟ قالبه مث مات مَلقلت لعطاء كان للمكاتب عبٌد فكاَت": عن ابن جريج قال

  . (6)"ابتهقبلكم يقولون هو للذي كاتبه يستعني به   كت
وساملا    ،سألت القاسم": قال (7)إىل ابن املبارك عن ابن هليع  عن خالد بن أيب عمرانوبه  -755

يان مجيعا، فيقضةي غةالم   سَعب غالما  له مث َيعن املكاتب يقضي نصف كتابته مث كاتب املكاَت
                                                 

  .البصريالسلمي  عمرو أبو إبراهيم هو وقيل ،جلده سبين وقد عدي أيب بن إبراهيم بن حممد( 1)
 (. ع(.)هة194ت. )ثق 

 (. 2/158)التقريب

 (. 24/122)هو أشعث بن عبد امللك، انظر هتذيب الكمال( 2)

 (. 1/277)هو البصري، انظر هتذيب الكمال( 1)

 . من ط، وص، وهو ساقط من األصل( 4)

 ( 18/116)السنن الكربى( 5)
 . إسناده صحيح

 (. 6/219)وهو   مصنف ابن أيب شيب 

 ( 18/116)السنن الكربى( 6)
 . إسناده صحيح

 . عن ابن جريج عن عطاء به مبثله( 0/481)وأخرجه عبد الرزاق

 . قاضي إفريقي  خالد بن أيب عمران أبو عمر الُتِجْيِبي( 7)
 (. م،د،ت،س(.)هة129أو5ت. )فقيه صدوق

 (.  1/214)التقريب
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إن كةان  : ده؟ قاالى إىل سّيوز عتاقه مبا أّدجز األول منهما أيرّد عبدا  أم جتمث يع ،ب كتابتهَتاملكا
 . (1)"وإال هةةو مبنزلتةةه ،كاتبةةه فةةال سةةبيل عليةةهده األول منةةهما أذن لةةه أن ُيسةةّي

أو يرضى املكاَتهب   ،جنم من جنومه فيعجز عن أدائه ب جيوز بيعه يف حالني أن حيّلباب املكاَت
 . بالبيع
: قةال الربيع بن سليمان ، ابنا حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -756
 . (2)"ذلةك تةرك للكتابة     ، فإّنإذا رضي أهلها بالبيع ورضيت املكاتب  بالبيع": الشافعي قال

صلى اهلل عليه وسلم شرط عائش  ألهل الّنيب  فما معىن إبطالالّناس  فقال يل بعض: قال الشافعي
 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد أعلمهمأّن    احلديث نفسه -واهلل أعلم–ناإن بيَّ: بريرة؟ قلت

ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  چ: الوالء ملن أعتق، وقةال أّن  اهلل قد قضىأّن 

إىل مةواليهم كمةا   ( 4)[مبهَسَن]، وأنه (1)چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ
لةوا عةن   حوَّلوا عن عن آبائهم فكذلك ال جيةوز أن يُ حوَّبهم إىل آبائهم، فكما مل جيز أن ُيَسَن

أنعما  علبا    و( 5)[علبا  ] ل للاذي أنعام اهلل  وإذ تقاو چ: تهم، وقالنَّوا ِملُّمواليهم، ومواليهم الذين َو

                                                 

 ( 18/116)السنن الكربى( 1)
 . عنع  ابن هليع  وهو مدلسضعيف؛ فيه  إسناده

 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

 ( 18/116)السنن الكربى( 2)
 . يحإسناده صح

 . باإلسناد نفسه واملنت( 14/459)وأخرجه البيهقي   معرف  السنن واآلثار

 (. 5)سورة األحزاب اآلي ( 1)

  ". نسبه"من ط، وص، و  األصل ( 4)

  . ساقط من األصل (5)
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وهنى "، (2)"الوالء ملن أعتق: "، وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(1)چأمسك علباك ووكاك  
سهب ال تبهاع وال   الن كلحمة  الوالء حلمة : "وي عنه أنه قال، وُر(1)"عن بيع الوالء وهبته

قضى اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم  ، فلما بلغهم هذا كان من اشترط خالف ما (4)"توهب
شةروطهم؛  ل عليهم ان من أدب العاصني أن تعطَّفك ،عاصيا ، وكانت   املعاصي حدود وآداب

  . (5)وكان هذا من أسىن األدب ،لينتكلوا عن مثله أو ينتكل هبا غريهم
 . منه َنَيْبين عن الشافعي معىن هذا وَأوروى الزعفرا

ابن  عبد الرمحن يعإ ، ابنا (6)أخربين أبو أمحد بن أيب احلسني ،أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -757
صلى اهلل الّنيب  مسعت الشافعي يقول   حديث": قال (0)حرمل ثنا ، أيبثنا ، (7)أيب حامت الرازي

                                                 

 (. 17)سورة األحزاب اآلي ( 1)

، (ح)-  املسةجد  باب ذكر البيع والشراء علةى املنةرب  –كتاب أبواب املساجد )أخرجه البخاري( 2)
 (. 1584ح)-باب إّنما الوالء ملن أعتق–كتاب العتق )ومسلم

باب النهي عةن  –كتاب العتق )، ومسلم(ح)-باب بيع الوالء وهبته–كتاب العتق )أخرجه البخاري( 1)
 (.1586ح)-بيع الوالء وهبته

 (. 542ح)تقدم خترجيه  ( 4)

 (. 14/462)، ومعرف  السنن اآلثار(121ص)اختالف احلديث( 5)

 . املعروف حبسينك النيسابوريهو ( 6)

 التميمةي  حةامت  أيب ابةن  حممةد  أبو مهران بن داود بن املنذر بن إدريس بن حممد بن الرمحن عبد( 7)
 . احلنظلي

 (. هة127ت. )"اإلمام ابن اإلمام واحلافظ ابن احلافظ": ، وقال الصفدي"ثق  حافظ": يد الباجيقال أبو الول
 (.  229-10/220)، والوا  بالوفيات(11/261)السري

 (. 204ح)، تقدم أنه صدوق  (24/157)هو ابن حيىي التجييب، انظر هتذيب الكمال( 0)
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: معناه اشترطي عليهم الوالء قال اهلل عز وجل (1)"الوالءاشترطي هلم "عليه وسلم حيث قال هلا 
   . (1)"عن يعإ عليهم الّل (2)چۆ  ۈ  ۈچ

 . واهلل أعلم ،هذه اللفظ  نظرصّح   و  ،أصّح لواجلواب األو: قال الشيخ
الضحاك ثنا ، أبو بكرثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -750

 . (4)بن خملد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن مسعود كان يكره بيع املكاتب
 . كتابة اليهودي والنصراينباب 
ثنا ، أمحد بن عبد اجلبار، ابنا حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -759

قال عّباس  يونس بن بكري عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود بن لبيد عن ابن
قريظ  مةن   رجل من بإ (5)الُقرىادي قدم َو": سلمان الفارسي فذكر قصته وقال فيها حّدثإ

                                                 

إمنا "  بداي  هذا الباب، وفيه قوله صلى اهلل عليه وسلم هو حديث عائش  املتفق عليه املتقدم خترجيه ( 1)
 ". الوالء ملن أعتق

 (. 25)سورة الرعد اآلي ( 2)

 ( 18/148)السنن الكربى( 1)
 . إسناده حسن

، ومةن طريقةه أبةو نعةيم       (150-157ص)وأخرجه ابن أيب حامت   آداب الشةافعي ومناقبةه  
 . عن أبيه عن حرمل  به مبثله( 14/426)واآلثار، والبيهقي   معرف  السنن (9/152)احللي 

 ( 18/148)السنن الكربى( 4)
إسناده صحيح إن سلم من االنقطاع بني عطاء وابن مسعود، وأما ابن جريج فقد صّرج بالتحديث كمةا  

 . عند عبد الرزاق
، وحتفة   (210-217ص)، وجةامع التحصةيل  (156-154ص)انظر املراسةيل البةن أيب حةامت   

 (. 229-220ص)التحصيل
 . كالمها من طريق ابن جريج عن عطاء به مبثله( 4/580)، وابن أيب شيب (0/420)وأخرجه عبد الرزاق

 كثرية قرى فيه وخيرب تيماء بني وهو ،واملدين  الشام بني واد: -بضم أوله وفتح ثانيه–وادي الُقرى ( 5)
 . القرى وادي مسي وهبا

                                                                                                                                       = 
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 هقدم يب املدين ، فذكر احلديث، وأّنحّتى  إ من صاحيب الذي كنت عنده، فخرج يبتاَع، فاْبيهوَد
كاتب يا :"فلما فرغ قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،صلى اهلل عليه وسلم حبديثهالّنيب  حّدث
 . (1)"فكاتبُت "سلمان

 . باب جناية املكاتب واجلناية عليه
، أبو بكر بن أيب شيب ثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -768
  . (1)"بدأ هباجناي  املكاتب   رقبته ُي": عن احلسن قال (2)هشيم عن يونسثنا 

  (5)عةةن سةةعيد (4)حممةةد بةةن سةةواءثنةةا ، أبةةو بكةةرثنةةا ، وبإسههناده -761
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 4/110)معجم البلدان

 ( 18/148)السنن الكربى( 1)
وقلت هناك إسناده حسن؛ ألن أمحد بن عبد اجلبةار وإن   ، (672ح)تقدم هذا احلديث هبذا اإلسناد  

أّن مساعه للسرية صحيح، وهذه رواي    السرية، على أنه قد صّح هذا احلديث من غةري  إاّل  كان ضعيفا 
 . وجه

 (. 18/275)انظر هتذيب الكمال. بن عبيد( 2)

 ( 18/148)السنن الكربى( 1)
 . أّن فيه عنعن  هشيم وهو مدلسإاّل  رجاله ثقات إسناده

 (. 5/197)وهو   مصنف ابن أيب شيب 
 . عن معمر عن قتادة عن احلسن به بنحوه( 199و0/190)وأخرجه عبد الرزاق
 . أّن فيه عنعن  قتادة وهو مدلسإاّل  وإسناده رجاله ثقات

 . أبو اخلطاب السدوسي البصري الَعْنربي املكفوف -بتخفيف الواو، واملّد–حممد بن َسواء ( 4)
صةدوق رمةي   : "، وقال احلةافظ "غال   القدر" :قال األزدي ،"حد الثقات املعروفنيأ: "قال الذهيب

 (. خ،م،خد،ت،س،ق(.)تو  بضع ومثانني ومائ ". )بالقدر
 (. 2/170)، والتقريب(6/101)يزانامل

 (. 25/120)و(21/584)هو ابن أيب عروب ، انظر هتذيب الكمال( 5)
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 . (1)"  عبدراَج  املكاتب ِجراَحِج": عن قتادة عن عمر رضي اهلل عنه قال
عبةد  ، ابنا الشافعي، ابنا الربيع، ابنا األصمالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو -762

. وقاهلا عمرو بن دينةار . "هُدَوإذا أصيب املكاتب له َق": اهلل بن احلارث عن ابن جريج قال عطاء
  . (2)"نعم: ماله قال ُزِرْحه كما ُيُزِرْحه كان من ماله ُيمن أجل أّن: "قال ابن جريج

ده أخذها من ماله ال يكون لسّي جلناي  عليه ماٌلا" :قال الشافعي كما قال عطاء وعمرو بن دينار
  .(1)"يؤّدأن ميوت قبل أن ُيإاّل  حبال

 . باب مرياث املكاتب ووالئه
، الربيع بن سةليمان ، ابنا حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو -761
أبوك  كيف كان  (4)لنا البن طاوسق": عبد اهلل بن احلارث عن ابن جريج قال، ابنا الشافعيابنا 

ي كتابتةه مث يعتةق مث   فيؤّد ،فترث ابنته ذلك املكاتب ،مث ميوتالّرجل  كاتبالّرجل  يقول  
 أن خيالف عن ذلك أحد مةن النةاس   ّنماكنت أُظ: كان يقول والؤه هلا، ويقول: ميوت؟ قال

  .(5)"ويعجب من قوهلم ليس هلا والؤه

                                                 

 ( 18/148)السنن الكربى( 1)
 . إسناده ضعيف؛ لالنقطاع فإن قتادة مل يدرك عمر رضي اهلل عنه

 (. 255-254ص)، وجامع التحصيل(175-160ص)انظر املراسيل البن أيب حامت

 ( 18/148)السنن الكربى( 2)
 . إسناده صحيح

كالمها من طريق ابن جريج عن عطةاء بةه   ( 0/199)، وعبد الرزاق(0/78)وأخرجه الشافعي   األم
 . مبثله

 (. 0/78)األم( 1)

 (. 10/141)هو عبد اهلل، انظر هتذيب الكمال( 4)

 ( 18/148)السنن الكربى( 5)
 . إسناده صحيح

                                                                                                                                       = 
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قلت لعطاء رجةل  " :عبد اهلل بن احلارث عن ابن جريج قال، ابنا الشافعي، ابنا وبإسناده -764
صار له    (1)[لذيل]مث قضى كتابته  ،ني له وترك مكاتبا ، فصار املكاَتب ألحدمهاتو  وترك اْبن

رجةع  ": اءقال عط. وقاهلا عمرو بن دينار. "يرثانه مجيعا : اث مث مات املكاتب من يرثه؟ قالاملري
 . (2)"والؤه إىل الذي كاتبه فرددهتا عليه فقال ذلك غري مرة

د مث مث ميوت السةيّ الّرجل  وعمرو بن دينار نقول   املكاتب كاتبه ،وبقول عطاء": قال الشافعي
  . (1)"والءه للذي عقد كتابتهأّن  ي املكاتب فيعتق بالكتاب يؤّد

وبيع املكاتب  ،م بيعْسالَقأّن  لَبم  املكاتب، قال من ِقومل يقل بقوله   قس: قال الشيخ رمحه اهلل
 . "ال جيوز
إمساعيل ابنا  قالبن عبد اهلل األصبهاين إبراهيم ، ابنا أخربنا أبو بكر أمحد بن علي احلافظ -765
عبد امللك بن أيب سةليمان عةن   ، ابنا ابن املبارك، ابنا احلسن بن عيسىثنا ، القطانإبراهيم بن 

 علةى ظهةره   يرثون مما : ميوت وله عبد مكاتب وللمتوىف بنون وبنات؟ قالالّرجل    (4)عطاء
 . (6)تنب أو أعتقنما كاإاّل  من الوالءالّنساء  (5)والرجال، وال يرثالّنساء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كالمها من طريق ابن جريج عن ابن طةاوس  ( 0/422)زاق، وعبد الر(0/05)وأخرجه الشافعي   األم
 . به مبثله

 . عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه به بنحوه( 0/422)وأخرجه عبد الرزاق أيضا 

 ". الذي"من ط، وص، واألم والسنن، و  األصل  (1)

 ( 18141)السنن الكربى( 2)
 . إسناده صحيح

كالمها من طريق ابن جريج عن عطةاء بةه   ( 0/421)، وعبد الرزاق(0/05)وأخرجه الشافعي   األم
 . مبثله

 (. 0/05)األم( 1)

 (. 10/121)هو ابن أيب رباح، انظر هتذيب الكمال( 4)

 ". ترث"، و  السنن (0/4166)هكذا   األصل واملهذب( 5)

 ( 18/141)السنن الكربى( 6)
                                                                                                                                       = 
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وأيب سةلم    ،بن املسّيب معمر عن حيىي بن أيب كثري عن سعيد، ابنا قال وابنا ابن املبارك -766
ي املكاتةب  فيؤّد ونساًء ب مملوكه مث ميوت ويترك بنني رجاال كاتالّرجل  بن عبد الرمحن قاال  

 . (1)وكان ابن شهاب يقول ذلك ،"دون النساءللّرجال  الوالء": إليهم كتابته؟ قاال
  رجل كاتب عبدا  لةه  إبراهيم عن  (1)عن منصور (2)سفيان، ابنا قال وابنا ابن املبارك -767

 ،من والء املكاتةب شةيء  للّنساء  ليس": ونساء؟ قال الذي كاتب وترك رجاال الّرجل  مث مات
 .  (4)"والنساءالّرجال  واملرياث بينهم يعإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كرمها جبرح أو تعديل، وباقي رجاله القصار وشيخه إمساعيل القطان مل أقف على من ذ إبراهيم  إسناده 
 . ثقات

 . عن يعلى بن عبيد عن عبد امللك عن عطاء به مبثله( 2/400)واألثر صحيح فقد أخرجه الدارمي

 ( 18/141)السنن الكربى( 1)
جبرح أو تعديل، وباقي رجاله  القصار وشيخه إمساعيل القطان مل أقف على من ذكرمها  إبراهيم  إسناده 

 . ثقات
بإسناد صحيح عن حممد بن عيسى، ثنا أبو سةفيان عةن   ( 2/400)ثر صحيح، فقد أخرجه الدارميواأل

 . معمر عن حيىي بن أيب كثري عن ابن املسّيب وأيب سلم  بن عبد الرمحن به مبثله
عن وكيع عن سفيان عن رجل مل يكن يسميه عن أيب سلم  وسعيد بن ( 6/298)وأخرجه ابن أيب شيب 

 . املسّيب فذكره
 . وإسناده ضعيف؛ فيه جهال  الواسط  بني سفيان وأيب سلم  وابن املسيب

عن إمساعيل بن بن عياش عن سعيد بن يوسف عن حيىي بن أيب كثري ( 1/159)وأخرجه سعيد بن منصور
 . قال أخربين عبد اهلل بن يزيد أّن سعيد بن املسّيب وأبا سلم  بن عبد الرمحن فذكر حنوه

 . فيه سعيد بن يوسف الرحيب وهو ضعيفوإسناده ضعيف أيضا  
 (. 1/188)التقريب

 . هو الثوري كما بينته رواي  عبد الرزاق( 2)

 (. 2/216)هو ابن املعتمر، انظر هتذيب الكمال( 1)

 ( 18/141)السنن الكربى( 4)
                                                                                                                                       = 
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عةن  إبراهيم سألت " :قال (2)عن املغرية (1)عمار بن رزيق، ابنا وقال وابنا ابن املبارك -760
تةب  للمكا: رجل تو  وترك مكاتبا، فأعتق الورث  املكاتب مبا يصيبه من املرياث ملن الوالء؟ قال

 .    (1)"امليت
 . باب عجز املكاتب

بان عن ابن ِحثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد الفقيه، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -769
 ابن عمر كاتب مكاتبةا  لةه   أّن  عطاء بن أيب رباحثنا ، (4)املبارك عن أبان بن عبد اهلل البجلي

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رجاله القصار وشيخه إمساعيل القطان مل أقف على من ذكرمها جبرح أو تعديل، وباقي  إبراهيم  إسناده 
 . ثقات

كلةهم  ( 2/409)، والدارمي(6/298)، وابن أيب شيب (0/421)واألثر صحيح، فقد أخرجه عبد الرزاق
 . به مبثله إبراهيممن طريق منصور عن 

 . أبو األحوص الضيب التميمي الكو  -بتقدمي الراء، مصغرا –عمار بن ُرَزيق ( 1)
 به ليس" :النسائي وقال ،"به بأس ال" :حامت أبو وقالوالذهيب،  ،وابن املديإ ،وأبو زرع  ،وثقه ابن معني

 (. هة159ت(. )م،د،س،ق".)ال بأس به: "، وذكره ابن حبان   الثقات، وقال احلافظ"بأس
ذيب ، وهتةة(156ص)، وتةةاريخ أمسةاء الثقةات  (7/206)، والثقةات (6/192)اجلةرح والتعةديل  

 (. 2/51)، والتقريب(5/199)، وامليزان(198-21/109)الكمال

 (. 21/109)هو ابن مقسم، انظر هتذيب الكمال( 2)

 ( 18/141)السنن الكربى( 1)
  إسناده إبراهيم القصار وشيخه إمساعيل القطان مل أقف على من ذكرمها جبرح أو تعديل، وباقي رجاله 

  . ثقات
 . السنن الكربى للبيهقي واألثر مل أقف عليه   غري

 . الَبَجلي اأَلْحَمسي الكو  -بفتح املهمل –أبان بن عبد اهلل بن أيب حازم بن صخر بن الَعْيل  ( 4)
 الروايةات  عزيز احلديث عزيز: "ل ابن عدي، وقا"صاحل احلديث: "وثقه ابن معني، والعجلي، وقال أمحد

، "له مناكري حسن احلةديث : "، وقال الذهيب"به بأس ال أنه وأرجو ،فاذكره املنت منكر حديثا له أجد مل
                                                                                                                                       = 
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 . (1)ّقفعجز فرّده   الرِّ ،مائ  دينار ى تسع مائ  وبقيتفأّد

عن حممد بن إسحاق عةن   (2)ابن أيب زائدةثنا ، أبو بكرا ثن، احلسن بن سفيانثنا قال و -778
 .  (1)وأمسك ما أخذ منه ،نافع عن ابن عمر أّن مكاتبا  له عجز فرّده مملوكا 

عبةد  ، ابنا الشافعي، ابنا الربيعنا ، اباألصمالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو -771
عبد اهلل بن عمر كاتب غالما  أّن  نافعا  أخربأّن  اهلل بن احلارث عن ابن جريج عن إمساعيل بن أمي 

هةا  قد عجزت فاحُم: فقال. كتابتك ُحاْم إذا : فقال. قد عجزت: له على ثالثني ألفا  مث جاءه فقال
ها، وهو يطمع أن يعتقه، فمحاها العبد وله ابنان أو ابن فقال ابن فأشرت إليه احُم: قال نافع. أنت
 . (4)فأعتق ابن عمر ابنه بعُد: قال. "اعتزل جارييت": عمر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

". صدوق   حفظه لةني : "، وقال احلافظ"وانفرد باملناكري ،وكان ممن فحش خطؤه : "وقال ابن حبان
 (. ع(.)تو    خالف  أيب جعفر)

، (1/190)، ومعرف  الثقةات (67ص)، وتاريخ ابن معني رواي  الدارمي(2/298)ومعرف  الرجال العلل
 (. 1/46)، والتقريب(1/7)، واملغإ(1/99)، واتروحني(1/107)والكامل

 ( 18/141)السنن الكربى( 1)
 . إسناده ضعيف، لالنقطاع، فإن عطاء بن أيب رباح روايته عن ابن عمر مرسل 

-220ص)، وحتف  التحصةيل (217ص)، وجامع التحصيل(156-154ص)البن أيب حامتانظر املراسيل 
229 .) 

 . عن وكيع وابن أيب زائدة عن أبان بن عبد اهلل البجلي به مبثله( 4/194)وأخرجه ابن أيب شيب 

 (. 16/17)هو حيىي بن زكريا بن أيب زائدة، انظر هتذيب الكمال( 2)

 ( 18/141)السنن الكربى( 1)
 . عنعن  ابن إسحاق وهو مدلسعيف؛ فيه ضإسناده 

 (. 51ص)، تعريف أهل التقديس(261ص)انظر جامع التحصيل
 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

 ( 18/141)السنن الكربى( 4)
                                                                                                                                       = 
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ابن عمر كاتب غالمةا   أّن  عن نافع (2)رك عن ابن عونعن ابن املبا (1)وباإلسناد األول -772
 :فاقبل كتابيت، فقال ابن عمةر  قد عجزتإّني " :ه أتى ابن عمر فقال لهولده، وأّن ه وأمَّله وولَد

بيوم أّما  فلما كان بعد ذلك ،قهم   الرِّفرّد ،(1)به فأتاهم: تأيت هبم قال حّتى بله منكمل أقإّني 
  .(4)"ا بثالث  أعتقهموإّم

حممةد بةن   العّبةاس   أبوثنا قاال وأبو زكريا بن أيب إسحاق  ،أخربنا أبو بكر بن احلسن -771
مد بن زيد بةن  أخربين عمر بن حم ،ابن وهب، ابنا حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم، ابنا يعقوب

ا بةأربعني  َفْرعبد اهلل بن عمر كاتب غالما  له يقال له َشأّن  هحّدث (6)أباهأّن  (5)عبد اهلل بن عمر
: فجاءه إنسان فقال ،ى مخس  عشر ألفا أّدحّتى  فكان يعمل على ُحمر له ،فخرج إىل الكوف  ،ألفا 
ب نفسك وعبد اهلل بن عمر يشتري الرقيق ميينا ومشاال  مث يعةتقهم  جمنون أنت؟ أنت هاهنا تعذِّ"

يا أبا عبد الرمحن قد عجزت وهةذه  : ارجع إليه فقل له قد عجزت، فجاء إليه بصحيفته، فقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . إسناده صحيح، وأما ابن جريج فقد صّرح بالتحديث كما   رواي  عبد الرزاق
 . عن ابن جريج قال أخربين إمساعيل بن أمي  به مبثله (0/487)وأخرجه عبد الرزاق

 ..أي عن أيب عبد اهلل احلافظ، ابنا أبو الوليد، ثنا احلسن بن سفيان، ثنا حبان عن ابن املبارك( 1)

 (. 29/181)و(16/0)هو عبد اهلل، انظر هتذيب الكمال( 2)

 ". فأتاه هبم"، (0/4166)من األصل وص، و  ط، واملهذب( 1)

 ( 18/141)السنن الكربى( 4)
 . إسناده صحيح

 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

 . نزيل َعْسقالن عمر بن حممد بن زيد بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب املدين( 5)
 (. خ،م،س،ق(.)هة258تو  قبل . )ثق 

 (. 2/69)التقريب

 . حممد بن زيد بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب املدين( 6)
 (. ع.)ثق 

 (. 2/172)التقريب
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: ها إن شئت، فمحاها ففاضت عينا عبد اهلل بن عمةر قةال  احُمال ولكن : فقال. هاصحيفيت فاحُم
أصلحك اهلل أحسن إىل : ان، قالرَّمها ُح: أصلحك اهلل أحسن إىل ابّإ قال: قال. رٌّاذهب فأنت ُح

  .(1)"تان، فأعتقهم مخستهم مجيعا    مقعٍد واحدرَّمها ُح: قال ولديَّ أّمّي
سةعيد بةن   ثنا ، أمحد بن جندة، ابنا الفضل بن مخريويه ابو، ابنا أخربنا أبو حازم احلافظ -774

أباه كاتبه عبد اهلل بن عمر علةى  أّن  (2)أبو عوان  عن إسحاق موىل عبد اهلل بن عمرثنا ، منصور
فطلب إليه أن يعتق ولده  ،صفأو قريبا  من الّن صفق، وقد أّدى الّنفعجز فرّده   الرِّ ،ثالثني ألفا 

   . (4)ومخسمائ  درهم (1)[ألفا ]فأعتقه وأعتق ولده ورّد إليه  ،وكانوا ُولدوا من مكاتتبته

                                                 

 ( 18/141)السنن الكربى( 1)
 . إسناده صحيح

 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

ابن عبد الرمحن، وقيل : إسحاق بن شداد، وقيل: بالفاء، وقيل: ، وقيل-بالقاف– شرقيإسحاق بن ( 2)
 . ابن أيب نبات  موىل آل عمر
 ". ال بأس به: "وثقه أمحد، وقال أبو زرع 

، (2/224)، واجلةرح والتعةديل  (1/68)و(2/298)، والعلل ومعرف  الرجال(1/192)التاريخ الكبري
 (. 1/164)، واللسان(6/58)والثقات

 ".  ألف"، و  األصل (0/4167)من ط، وص، واملهذب( 1)

 ( 18/142)السنن الكربى( 4)
ه يروي عن ابن عمةر  إسناده صحيح إن سلم من االنقطاع بني إسحاق موىل بن عمر وبني ابن عمر؛ فإّن

 .   مظاّن ترمجتهبواسط  أيب بكر بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن عمر، كما 
 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي
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ِحبان بن موسى عن ثنا ، فياناحلسن بن سثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -775
ي ؤّدُية " :ابر بن عبد اهلل يقول   املكاتبأنه مسع ج (1)ابن املبارك عن ابن جريج عن أيب الزبري

 . (2)"ده أحق بشرطه الذي شرطسّي: ؟ قالصدرا  من كتابته ويعجز أُيرد رقيقا 
الزبري عن  عن أيب  (4)عن األشعث (1)حفصثنا ، أبو بكرنا ث، احلسن بن سفيانثنا قال و -776

 . (5)"فما أخذ فله -ّق  الرِّ يعإ إذا مل يكمل فرّد–هلم ما أخذوا منه ": جابر قال
، أبو بكر بن أيب شيب ثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -777
رضي اهلل عنه  عن عليٍّ (7)عن حصني عن الشعيب عن احلارث (6)عباد بن العوام عن احلجاجثنا 
: وقال   موضع آخر ،"ّق  الرِّ (9)[ّدُر] جنومه( 0)[ّديؤ] إذا تتابع على املكاتب جنمان فلم": قال

 . (11)"أو قال الثالث  (18)[الثاني ]فدخل   السن  "

                                                 

 (. 447ح)أنه يدلس، تقدم  إاّل  صدوق( 1)

 ( 18/142)السنن الكربى( 2)
 . إسناده حسن، وأما ابن جريج فقد صرح بالتحديث كما عند عبد الرزاق

 . أنه مسع جابر بن عبد اهلل به مبثلهعن ابن جريج قال أخربين أبو الزبري ( 0/486)وأخرجه عبد الرزاق

 (. 16/15)هو ابن غياث، انظر هتذيب الكمال( 1)

 (. 26/484)هو ابن سوار الكندي، انظر هتذيب الكمال( 4)

 ( 18/142)السنن الكربى( 5)
 . وهو مدلس فيه أشعث بن سوار وهو ضعيف، وفيه عنعن  أيب الزبري : إسناده ضعيف؛ لعلتني

 . يه   غري السنن الكربى للبيهقيواألثر مل أقف عل

 (. 14/141)هو ابن أرطأة، انظر هتذيب الكمال( 6)

 (. 14/29)هو ابن عبد اهلل، انظر هتذيب الكمال( 7)

  ". يرد"من ط، وص، و  األصل ( 0)

 ". رق   الرق"، و  األصل (0/4167)من ط، وص، واملصنف البن أيب شيب  واملهذب( 9)

 . ، وهو ساقط من األصل(0/4167)هذبمن ط، وص، وامل( 18)

 ( 18/142)السنن الكربى( 11)
                                                                                                                                       = 
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ِحبان عن ابن املبارك عةن  ثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل -770
 يسةعِ اسُت إذا عجز املكاتةب  ": عن علي رضي اهلل عنه قال (2)الٍسعن قتادة عن ِخ (1)سعيد

 .  (1)"ّق  الرِّرّد  إن أّدى وإال، فولنيح
 الس عن علي رضي اهلل عنه ال تصّحعن علي رضي اهلل عنه ضعيف، ورواي  ِخ (4)إسناده األول

رّد  د، فإن مل ينتظرت فهي حممول  على وجه املعروف من جه  السّيفإن صّح ،عند أهل احلديث
 . واهلل أعلم ،ّق  الرِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . األعور وهو ضعيف، وفيه عنعن  احلجاج بن أرطاة وهو مدلس فيه احلارث: ه ضعيف؛ فيه علتانإسناد
 (. 49ص)انظر تعريف أهل التقديس

 (. 4/194)وهو   مصنف ابن أيب شيب 

 (. 21/584)و(16/7)هو ابن أيب عروب ، انظر هتذيب الكمال( 1)

 . بن عمرو اهَلجري البصري -بكسر أوله، وختفيف الالم–ِخالس ( 2)
 (. ع.)ثق ، وكان يرسل، وكان على شرط  علي، وقد صّح أنه مسع من عمار

 (. 1/226)التقريب

 ( 18/142)السنن الكربى( 1)
دة وهو مدلس، وفيه رواي  خالس عن علي رضي اهلل عنه وهةو  فيه عنعن  قتا: إسناده ضعيف فيه علتان

خمتلف فيه وأكثرهم أنه مل يسمع من علي رضي اهلل عنه، وأما رواي  ابن املبارك عن سعيد بن أيب عروبة   
 . فهو قبل االختالط

 (. 195ص)، والكواكب النريات(97-96ص)، وحتف  التحصيل(172ص)انظر جامع التحصيل
 . يه   غري السنن الكربى للبيهقيواألثر مل أقف عل

 ". اإلسناد األول"هكذا   األصل، و  ط، وص ( 4)
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سفيان ، ابنا الشافعي، ابنا الربيع، ابنا األصمالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو -779
  . (2)"ّقمكاتبا  عجز   الرِّرّد  شهدت شرحيا ": قال (1)يب بن غرقدةِببن عيين  عن َش

 . األوالدأّمهات  كتاب عتق
 . يطأ أمته بامللك فتلد لهالّرجل  باب

دها بيُعها وال إخراُجها عةن  أنه ال جيوز لسّيإاّل  هي مملوك  حباهلا" :قال الشافعي رضي اهلل عنه
وهو تقليد لعمر بةن اخلطةاب   : قال. ة إذا مات من رأس املالّرها ُحوأّن ،ملكه بشيء غري العتق

  . (1)"ضي اهلل عنهر
ثنا قاال  (4)بن حممد بن حيىيإبراهيم وأبو زكريا حيىي بن  ،أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن -708

أخربين عمر بن  ،ابن وهب، ابنا حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم، ابنا حممد بن يعقوبالعّباس  أبو
أّن  أخربهم عن عبد اهلل بن عمةر  نافعا أّن  وعبد اهلل بن عمر ومالك بن أنس وغريهم ،(5)حممد

وال  ،وال َيَهُبها ،دها فإنه ال َيِبيُعهاما وليدة ولدت من سّيأيُّ": عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال
  .(6)"ةّرُح فإذا مات فهي ،وهو يستمتع منها ،ُيَورُِّثها

                                                 

 . الّسلمي البارقي الكو  -مبعجم ، وقاف–َشِبيب بن َغْرَقدة ( 1)
 (. ع. )ثق  

 (. 1/111)التقريب 

 ( 18/142)السنن الكربى( 2)
 . إسناده صحيح

 . عن سفيان بن عينن  عن شبيب بن غرقدة به بنحوهمن طريقه ( 427ص)وأخرجه وكيع   أخبار القضاة

 (. 6/181)األم( 1)

 . هو ابن أيب إسحاق املزكي( 4)

 (. 21/581)و(16/279)هو عمر بن حممد بن زيد العمري العدوي، انظر هتذيب الكمال( 5)

 ( 18/142)السنن الكربى( 6)
 . إسناده صحيح

                                                                                                                                       = 
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ثنةا  ، حممد بن غالبثنا ، (1)أمحد بن سلمانثنا ، أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد املقرئ -701
من أين : عمر فقال جاء رجالن إىل ابن": بن دينار قالعن عبد اهلل  (1)سفيانثنا ، (2)أبو حذيف 

ا كةان  لكم مّم ما أحّل: قال. لنا أشياء كانت حترم علينا من قبل ابن الزبري، فأحّل: أقبلتما؟ قاال
أتعرفان أبا حفص عمر رضي اهلل عنةه؟  : (4)قال .األوالدأّمهات  لنا بيع أحّل: حيرم عليكم؟ قاال

يسةتمتع   ورثأو ُي ،وهبأو ُي ،باعن اخلطاب رضي اهلل عنه هنى أن ُيعمر ب فإّن: قال. نعم: قاال
 . (5)"ةرَّفإذا مات فهي ُح ،هبا ما كان حّيا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كالمها من طريق نافع عن ابن عمر به مبثله، ( 7/292)، وعبد الرزاق(2/776)وأخرجه مالك   املوطأ
قضى عمر   أّمهات األوالد أن ال يبعن وال يوهنب وال يرثن يستمتع هبا صاحبها مةا  "ولفظ عبد الرزاق 

 ". كان حيا  فإذا مات عتقت
وقوف  والصواب الصحيح فيه الرواي  امل ،وهذا األثر خمتلف   رفعه ووفقه فقد أوقفه مجاع  ورفعه آخرون

وغلط فيه بعض الرواة عن عبد اهلل بن ": والبيهقي وغريمها حيث قال األخري ،كما رجح ذلك الدارقطإ
 "...دينار فرفعه إىل الّنيب صلى اهلل عليه وسلم وهو وهم ال حيل ذكره

 (. 4/217)، والتخليص احلبري(2/41)انظر العلل للدارقطإ

 (. 264ح)هو النجاد صدوق، تقدم  ( 1)

: ، تقدم أنه خمتلف فيه ولكن قال الذهيب وابةن حجةر  (11/191)موسى بن مسعود، انظر السري (2)
 (.  121ح" )صدوق، وزاد ابن حجر سيء احلفظ وكان يصّحف"

 (. 29/146)هو الثوري، انظر هتذيب الكمال( 1)

 ".  قاال"و  النص من احلاشي  منه، وقال هو نفسه عنه لعله قال( 4)

 ( 18/141)السنن الكربى( 5)
 .إسناده حسن؛ ألن أبا حذيف  وإن كان صدوقا  سيء احلفظ إال أنه معروف الرواي  عن الثوري وهذه روايته عنه

، (2/00)، وسعيد بن منصور(4/418)، وابن أيب شيب (7/292)واألثر صحيح، فقد أخرجه عبد الرزاق
 . كلهم من طريق نافع عن ابن عمر به بنحوه( 4/114)والدارقطإ

، (2/00)، وسةةعيد بةن منصةةور (4/418)، وابةةن أيب شةيب  (7/292)خرجةه عبةةد الةرزاق  وأ
 . كلهم من طريق عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر به بنحوه( 4/114)والدارقطإ
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فرفعةه   ،ناروغلط فيه بعض الرواة عن عبد اهلل بن دي ،هكذا رواي  اجلماع  عن عبد اهلل بن دينار
 . ذكره صلى اهلل عليه وسلم وهو وهم ال حيّلالّنيب  إىل

احلسن بن ثنا ، أبو سعيد بن األعرايب، ابنا أخربنا أبو حممد عبد اهلل بن يوسف األصبهاين -702
 (2)السلماين إمساعيل بن أيب خالد عن عامر عن َعبيدة ثنا ، (1)حممد بن عبيدثنا ، حممد الزعفراين

 ،األوالدأّمهات  استشارين عمر رضي اهلل عنه   بيع" :ي بن أيب طالب رضي اهلل عنهقال عل: قال
فلما وليت أنا رأيت أن أرّقهةن   ،وعثمان بعده ،فقضى هبا عمر حياته ،فرأيت أنا وهو أهنا عتيق 

رأي عمر : هما أحب إليك؟ قالأّي: ه سأل َعبيدة عن ذلك فقالأّنبن ِسريين فأخربين حممد : قال
 . (1)"حني أدرك االختالف من رأي عليٍّ إيلَّ وعلي رضي اهلل عنهما مجيعا  أحّب

حممةد بةن   ثنا ، السَّمَّاكأبو عمرو بن ، ابنا أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد -701
هشيم عن إمساعيل بن أيب خالةد عةن   ثنا ، (4)عمرو بن عثمانثنا ، عيسى بن السكن الواسطي

                                                 

 . حممد بن عبيد بن أيب أمي  الطنافسي الكو  األحدب( 1)
 (. ع(.)هة284ت. )ظثق  حيف
 (. 2/197)التقريب

بفتح السني املهلم ، وسكون الالم، وفتح امليم، و  آخرهةا  – عبيدة بن عمرو أبو عمرو السَّْلماين( 2)
 . املرادي الكو  -..النون، هذه الّنسب  إىل سلمان، وسلمان حي من مراد

 (. ع(.)هة78ت قبل . )تابعي كبري خمضرم، ثق  ثبت، كان شريح إذا أشكل عليه شيء سأله
 (. 1/589)، التقريب(1/44)األنساب

 ( 18/141)السنن الكربى( 1)
 . إسناده صحيح

كلةهم مةن   ( 07-2/06)، وسعيد بن منصور(4/489)، وابن أيب شيب (7/291)وأخرجه عبد الرزاق
 . ي رضي اهلل عنه به بنحوهطريق عبيدة السلماين عن عل

 ". وهذا اإلسناد معدود   أصّح األسانيد: "قال احلافظ عن إسناد عبد الرزاق
 (. 4/219)التلخيص احلبري

 . مل يتبني يل من هو( 4)
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 ناظرين عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه   بيةع ": قال علي رضي اهلل عنه: الشعيب عن َعبيدة قال
عنه يراجُعإ حىت قلةت   فلم يزل عمر رضي اهلل: قال فقلت ُيبعن وقال ال ُيبعن ،األوالدأّمهات 

بةن  حممد حدثإ و: قال الشعيب. بقوله، فقضى بذلك حياته، فلما أفضى األمر إيلَّ رأيت أن ُيبعن
من رأيك  رضي اهلل عنه فرأيك ورأي عمر   اجلماع  أحّب إيلَّ قلت لعليٍّ: عن َعبيدة قالِسريين 

 . (1)"وحدك   الفرق 
حممد  عن  (2)محاد بن زيد عن أيوبثنا ، سليمان بن حربثنا ، حممد بن عيسىثنا قال و -704

  .(1)عن عبيدة عن علي رضي اهلل عنه مبثلهبن ِسريين 
بن حممةد بةن   العّباس  وأبو الفضل ،(4)ان البصريأبو عثم، ابنا أخربنا أبو طاهر الفقيه -705

  (6)سةفيان ثنةا  ، بيةد يعلةى بةن عُ  ، ابنةا  حممد بةن عبةد الوهةاب   ثنا قاال  (5)اروهَيُق
 

                                                 

 ( 18/141)السنن الكربى( 1)
 . يل من هو ني  إسناده عنعن  هشيم وهو مدلس، وفيه أيضا  عمرو بن عثمان مل يتب

 . واألثر صحيح تقدم خترجيه

 (. 7/248)هو السختياين، انظر هتذيب الكمال( 2)

 ( 18/141)السنن الكربى( 1)
 . إسناده صحيح

 (. 702ح)واألثر تقدم خترجيه  

 . أبو عثمان عمرو بن عبد اهلل بن درهم النيسابوري املطوعي الغازي املعروف بالبصري( 4)
 (. هة114ت) ."اإلمام القدوة الزاهد الصاحل: "قال الذهيب

 (. 165-15/164)السري

 . أبو الفضل العّباس بن حممد بن معاذ ويعرف معاذ بقوهيار النيسابوري( 5)
  ."املسند اجلليل: "قال الذهيب
 (. 15/111)، والسري(12/157)تاريخ بغداد

 (. 11/114)هو الثوري، انظر هتذيب الكمال( 6)
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 . (1)"األوالد مث رجعأّمهات  باع عمر رضي اهلل عنه": هيل عن زيد بن وهب قالعن سلم  بن ُك
يعقةوب بةن   ثنةا  ، عبد اهلل بن جعفر، ابنا أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد -706
عن عبد األعلى بن عبد اهلل بن أيب  (1)عطاف بن خالد، حدثإ (2)سعيد بن عفري، حدثإ سفيان
 -يعإ ابن مروان– فقلت لعبد امللك " :عن ابن شهاب   قص  ذكرها قال ابن شهاب (4)فروة

                                                 

 ( 18/141)السنن الكربى( 1)
ابن أّن   روايته عن سفيان لني كما نص على ذلك احلافظ قال إاّل    أسناده يعلى بن عبيد وإن كان ثق 

 . ضعيف   سفيان ثق    غريه: معني
 (. 2/100)، والتقريب(12/191)انظر هتذيب الكمال

، بإسناد صحيح عن وكيع، ثنا سفيان عن سلم  بةن  (4/418)واألثر صحيح، فقد أخرجه ابن أيب شيب 
 . كهيل عن زيد بن وهب به بنحوه

 . صاري موالهم املصري، وقد ينسب إىل جدهاألن -باملهمل ، والفاء مصغرا –سعيد بن كثري بن ُعَفري ( 2)
، وقد رّد ابةن  "يقال إّن مصر مل ُتْخرج أْجمع للعلوم منه": صدوق عامل باألنساب وغريها، قال احلاكم

 (. خ،م،قد،س(.)هة226ت. )عدي على السعدي   تضعيفه
 (. 1/296)قريبالت

 . عطَّاف بن خالد بن عبد اهلل بن العاص أبو صفوان املخزومي املدين( 1)
، وقةال    "ثق  صحيح احلديث" :، وقال أمحد   رواي "ليس به بأس ثق  صاحل احلديث": قال ابن معني

: وقال أبو زرعة  " ليس به بأس: "، وقال   أخرى"ثق " :وقال أبو داود   رواي " بأس ليس به: "أخرى
: وقال مةرة أخةرى  " ليس بالقوي: "، وقال النسائي"صاحل ليس بذاك": ، وقال أبو حامت"ليس به بأس"
: فظ، ووثقه العجلي وقةال احلةا  "مل أر حبديثه بأسا  إذا حّدث عنه ثق : "، وقال ابن عدي"ليس به بأس"
 (. بخ،قد،ت،س")صدوق يهم"

-28/110)، وهتذيب الكمةال (5/170)، والكامل(7/12)، واجلرح والعديل(2/148)معرف  الثقات
 (. 2/20)، والتقريب(141

 . عثمان موىل آل عبد األعلى بن عبد اهلل بن أيب َفرورة أبو حممد املدين( 4)
 (. مد.)ثق  فقيه
 (. 1/414)التقريب
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عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أمر بأمهات األوالد أن يقّومن أّن  يذكربن املسّيب  ت سعيدمسع
رجل من قريش مث تو   ،فمكث بذلك صدرا  من خالفته ،عتقنمث ُي   أموال أبنائهن بقيم  عدٍل

ذلك الغالم على عمر  ب بذلك الغالم فمّرَجْعولد قد كان عمر رضي اهلل عنه ُي (1)أّم ُنكان له اْب
ما فعلت يا ابن أخةي  : فقال له عمر رضي اهلل عنه ،رضي اهلل عنه   املسجد بعد وفاة أبيه بليال

ي أو خيرجوين مةن  يسترقوا أّم رين إخويت   أنيَّقد فعلت يا أمري املؤمنني حني َخ: ك؟ قال  أّم
: قال عمر رضةي اهلل عنةه  . من أن تسترق أّمي عليَّ َنفكان مرياثي من أيب أهو ،مرياثي من أيب

مث قام فجلةس   ،م فيهلُتُقإاّل  ى رأيا  أو آمر بشيءرَأَت  ذلك بقيم  عدل ما َأ أمرُتإّنما  أولسُت
   أمرُت قد كنُتإّني الّناس  يا أيها: عتهم قالإذا رضي مجاحّتى الّناس  فاجتمع إليه ،على املنرب
ما امرئ كانت عنده أم ولد فأّي ،غري ذلك مث قد حدث يل رأٌي األوالد بأمر قد علمتموهأّمهات 

  .(2)"يل عليهاة ال سبّرفإذا مات فهي ُح ،ملكها بيمينه ما عاشف
علةي بةن   ثنا ، أبو بكر حممد بن داود بن سليمان الزاهدثنا ، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -707

 ، (4)أمحةةةد بةةةن صةةةاحل ثنةةةا ، (1)نيةةةد املةةةالكياحلسةةةني بةةةن اجُل

                                                 

 . واملهذب ،هذا غري مفهوم   األصل، وأثبته من ط، ص، ومن املعرف  والتاريخ( 1)

 ( 18/141)السنن الكربى( 2)
 . إسناده حسن

، وابةن  (1/167)، وأبو نعيم   احللية  (629-1/626)وأخرجه يعقوب بن سفيان   املعرف  والتاريخ
كلهم من طريق عطاف بن خالد املخزومي عن عبد األعلةى  ( 181-55/290)يخ دمشقعساكر   تار

 . بن عبد اهلل بن أيب فروة عن ابن شهاب به بنحوه

لكونه مجع حةديث مالةك    علي بن احلسني بن اجلنيد أبو احلسن الرازي النخعي املعروف باملالكي( 1)
 . اإلمام

 (. هة291ت". )وكان من أئم  هذا الشأن.. اإلمام احلافظ احلج : "وثقه ابن أيب حامت، وقال الذهيب
 (. 17-14/16)، والسري(6/179)اجلرح والتعديل

 . أمحد بن صاحل أبو جعفر املصري املعروف بابن الطربي( 4)
                                                                                                                                       = 
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شق وعبد امللةك يومئةذ   قدمت دم": شهاب قال (1)[ابن]عن  (2)يونس، حدثإ (1)عنبس ثنا 
كيف ترون   شيء : قال فأقبل رجل فأوسعوا له ،لس ال أعرفهمفجلست   جم مشغول بشأنه،

بن  سعيدّن إ :؟ قلتعتقنأو ُي َنْقَقْراألوالد أُيأّمهات  ذكره أمري املؤمنني آنفا  أتاه من قبل املدين   
ولةد   ه أّممن قريش كان يعجبه عقله ولسانه مات أبوه وترك ماال وأّمة  رجال ّن أ ذكراملسّيب 

على عمر رضي اهلل عنه فدعاه فسأله ما  فمّر ،أخرجوه من مرياثهحّتى  هه فزايدوه   أمِّفأقاموا أمَّ
  ذلك مقاال   نَّوَلا واهلل ألُقأَم: فقال. ي من مرياث أيبخرجت بأمِّ: صار له من مرياث أبيه؟ قال

ولٍد ولدْت منةه   رٍّ ترك أّمما رجٍل ُحأّيالّناس  يا أيها: مث قال فقام فخطب الناس ،عنهالّناس  ّبأُذ
 ،أدخلإ على عبد امللك بن مةروان حّتى  ؤيبفأخذ بيدي فإذا هو قبيص  بن ُذ: قال. ةّرفهي ُح

فأدخله عليه فقال هذا احلةديث   ،ومل يثبْتهبن املسّيب  ه مسع سعيدوإذا عبد امللك ذكر لقبيص  أّن
  الفتن  ما حديث  ارا إن كان أبوك لنّع: يب فلما بلغت أيب قالَسالذي أخربتإ، فبدا فسألإ ما َن
مةا  : فقال يمِضفأمر بذلك فُأ ،فأخربته مبثل ما أخربت قبيص  ،سعيد الذي أخربين عنك قبيص 

 .  (4)"مات رجل ترك مثلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثق  حافظ، تكّلم فيه النسائي بسبب أوهام له قليل ، وَنَقل عن ابن معني تكذيبه، وجزم ابن حبان بأنه إّنما 
 (. خ،د،مت(.)هة240ت. )تكّلم   أمحد بن صاحل الشموين، فظن النسائي أنه َعىن ابن الطربي

 (. 1/16)التقريب

 . الهم اأَلْيليعنبس  بن خالد بن يزيد األموي مو( 1)
 (. خ،د(.)هة190ت. )صدوق

 (. 22/484)هو ابن يزيد األيلي، انظر هتذيب الكمال( 2)

 . ، وهو ساقط من األصل(0/4169)من ط، وص، واملهذب( 1)

 ( 18/144)السنن الكربى( 4)
شهاب ففيه ومها قليال، ولكن تابعه عبد األعلى كما تقدم عةن  إسناده حسن، وأما رواي  يونس عن ابن 

 . ابن شهاب
 . واألثر تقدم خترجيه



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 921 

حممد بن ، ابنا أبو عبد اهلل حممد بن يعقوب، ابنا أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي -700
عةن  ( 1)عن مسلم بن يسةار  (2)عبد الرمحن بن زياد، ابنا (1)ر بن عونجعف، ابنا عبد الوهاب

وال جيعلن يف  ،األوالدأّمهات  أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعتق: قالبن املسّيب  سعيد
 . (5)ينبعن يف الّدُي (6)[ال] وأمر أن ،الثلث

 . قال جعفر مل يرو هذا احلديث غريه
عم عن مسلم بن يسار قال سةألت  ورواه سفيان الثوري   اجلامع عن عبد الرمحن بن زياد بن أْن

أّمهةات   ل من أمر بعتقأّوإّن  يقولونالّناس  إّن :األوالد؟ فقالأّمهات  عن عتقبن املسّيب  سعيد
وال جيعلن    ،ل من أعتقهنرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أّو ألوالد عمر وليس كذلك ولكّنا

 . وال يبعن   دين ،ثلث

                                                 

 (. 68ح)صدوق، تقدم  ( 1)

 . اإلفريقي قاضيها -بفتح أوله، وسكون النون، وضم املهمل – عبد الرمحن بن زياد بن َأْنُعم( 2)
 (. بخ،د،ت،ق(.)هة156ت. ) حفظه، وكان رجال صاحلا ضعيف  

 (. 1/447)التقريب

بضم الطاء املهمل ، وسكون النون، وضم الباء املنقوط  – ذيبن يسار أبو عثمان املصري الطُّْنُب مسلم( 1)
 . موىل األنصار -..وهي قري  من قرى مصر" ُطْنُبَذى"إىل بواحدة، و  آخرها الذال املعجم ، هذه الّنسب  

ال يبلغ حديثةه درجة    : "، وقال   امليزان"ثق : "، وقال الذهيب   الكاشف"يعترب به: "قال الدارقطإ
 (. بخ،مق،د،ت،ق".)مقبول: "، وذكره ابن حبان   الثقات، وقال احلافظ"الصح  وهو   نفسه صدوق

 (. 2/254)، والتقريب(6/428)، وامليزان(2/261)، والكاشف(1/278)ساب، واألن(5/198)الثقات

 . ، وهو ساقط من األصل(0/4169)من ط، وص، واملهذب( 4)

 ( 18/144)السنن الكربى( 5)
 . إسناده ضعيف ومرسل؛ فيه عبد الرمحن بن زياد اإلفريقي وهو ضعيف

 . مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي ديثواحل
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، علي بن احلسنثنا ، سفيان بن حممدثنا ، أبو نصر العراقي، ابنا أخربنا أبو بكر األصبهاين -709
 . (1)سفيان فذكرهثنا ، عبد اهلل بن الوليدثنا 

ف بةن  رَِّصُمثنا ، احلسن بن سفيان، ابنا أبو الوليد الفقيه، ابنا بو عبد اهلل احلافظأخربنا أ -798
 املسيب سفيان بن عيين  عن عبد الرمحن األفريقي عن مسلم بن يسار عن سعيد بن ثنا ، (2)عمرو

  . (1)"أعتقهن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم": األوالد وقالأّمهات  عمر رضي اهلل عنه أعتقأّن 
 . صلى اهلل عليه وسلم وهو ضعيفالّنيب  تفرد األفريقي برفعه إىل

يعقوب بةن  ثنا ، عبد اهلل بن جعفر بن درستويه الفارسي، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -791
 ، (5)أيبثنةةا ، (4)حيةةىي بةةن يعلةةى بةةن احلةةارث   ثنةةا ، يسةةفيان الفارسةة 

                                                 

 ( 18/144)السنن الكربى( 1)
 . عبد الرمحن بن زياد اإلفريقي وهو ضعيفضعيف؛ فيه إسناده 

 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

 . بن عمرو السّري اليامي اهلْمداين -بتشديد الراء–مصّرف ( 2)
 (. د(.)هة248ت. )ثق 
 (. 2/257)ريبالتق

 ( 18/144)السنن الكربى( 1)
 . عبد الرمحن بن زياد اإلفريقي وهو ضعيفضعيف؛ فيه إسناده 

كالمها من طريق عبد الرمحن بن أنعم اإلفريقي عن ( 4/116)، والدارقطإ(7/291)وأخرجه عبد الرزاق
 . مسلم بن يسار عن سعيد بن املسّيب به مبثله

 . حملاريب الكو حيىي بن يعلى بن احلارث ا( 4)
 (. خ،م،د،س،ق(.)هة216ت. )ثق 

 (. 2/169)التقريب

 . يعلى بن احلارث بن بن حرب احملاريب الكو ( 5)
 (. خ،م،س،ق(.)هة190ت. )ثق 

 (. 2/107)التقريب
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كنةت  " :عن عبد اهلل بن بريدة عن أبيه قال (2)بن حربإبراهيم عن  (1)[غيالن بن جامع]ثنا 
 انظر ما هذا الصوت؟  (1)أَفْريا َي: جالسا  عند عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه إذ مسع صائح   فقال

ادع أو : فقال عمر رضي اهلل عنةه : قال. هاجاري  من قريش تباع أّم: فانطلق فنظر مث جاء فقال
فحمد : امتألت الدار واحلجرة قالحّتى  ساع إاّل  فلم ميكث: قال عليَّ باملهاجرين واألنصار قال

صةلى اهلل   فهل تعلمونه كان مما جاء به حممد: بعدأّما  : عنه وأثىن عليه مث قالاهلل عمر رضي اهلل
عسابنم إن   (4)[ما  ف] چمث قرأ  ها قد أصبحت فيكم فاشي  فإّن: قال. ال: عليه وسلم القطيع ؟ قالوا

 أقطع من أن تبةاع أمّ  قطيع    وأّي: مث قال (5)چتولبنم أن تفسدوا يف األرض وتقطعاوا أرااامكم  

                                                 

ولعل ذلك خطأ؛ ملةا  " عبد امللك بن غيالن بن جامع"، وص، ومصادر التخريج، و  األصل من ط( 1)
تقدم من مصار التخريج والسنن، وألن غيالن بن جامع يروي عنه يعلى بن احلارث ومل أقف علةى راو  

 . امسه عبد امللك بن غيالن بن جامع
 . قاضيها وهو غيالن بن جامع بن أشعث أبو عبد اهلل البخاري الكو 

 (. م،د،س،ق(.)هة112ت. )ثق 
 (. 2/112)التقريب

 . بن حرب أخو مساك بن حرب وحممد بن حرب الكو  إبراهيم( 2)
 . يذكرا فيه جرحا  وال تعديال  وذكره ابن حبان   الثقاتذكره البخاري وابن أيب حامت ومل 

 (. 4/18)، والثقات(2/95)، واجلرح والتعديل(1/201)التاريخ الكبري

 . بكر أيب خالف    عمر مع وحج اجلاهلي  أدرك عمر حاجب يرفأ( 1)
 . ذكره احلافظ   القسم الثالث   اإلصاب 

 . (6/696)األصاب 

 . بدون فاء" هل"  األصل ( 4)

 (. 22)سورة حممد اآلي ( 5)
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فكتب   اآلفاق أن : قال. ع ما بدا لك أو ما شئتفاصَن: قالوا. امرئ منكم وقد أوسع اهلل لكم
 . (1)"ه ال حيّلفإنه قطيع  وأّن ؛ّرال تباع أم ُح

أمحد بن ثنا ، أبو جعفر بن دحيمبنا ، ابالكوف  (2)أخربنا أبو حممد جناح بن نذير القاضي -792
جّده  عن (5)سعيد عن عبد اهلل بن  (4)أبو بكر النهشليثنا ، (1)عبد احلميد بن صاحل، ابنا حازم

يا معشر ": أنه مسع عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه على منرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول
فيء على د األعاجم من نسائهم وأوالدهم مامل ُياهلل عز وجل قد أفاء عليكم من بالإّن  املسلمني

                                                 

 ( 18/144)السنن الكربى( 1)
 . على ذكر ابن حبان له   الثقات، وباقي رجاله ثقاتإاّل  بن حرب مل أقف إبراهيم   إسناده 

 . الذهيبووافقه  ،"هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه": وقال بعده( 2/497)وهو   املستدرك للحاكم

 . أبو حممد جناح بن نذير بن جناح القاضي احملاريب التاجر( 2)
 (. هة428ت) 

 (. 4/1412)، تبصري املشتبه(20/495)ذكره الذهيب   تاريخ اإلسالم 

 . الكو  عبد احلميد بن صاحل بن َعجالن أبو صاحل الُبْرُجمي( 1)
 (. س(.)هة218ت. )صدوق
 (. 1/417)التقريب

 .  معاوي : وهب، وقيل: عبد اهلل بن قطاف، أو ابن أيب قطاف، وقيل: امسه أبو بكر الّنْهشلي الكو ( 4)
: والذهيب   الكاشةف، وقةال   امليةزان    ،وابن شاهني ،والعجلي ،وأبو داود ،ن معنيواب ،وثقه أمحد

صةدوق رمةي   : "، وقال احلافظ"شيخ صاحل يكتب حديثه": ، وقال أبو حامت"حسن احلديث صدوق"
 (. م،ت،س،ق".)باإلرجاء

 ، وهتةذيب (111ص)، وتةاريخ أمسةاء الثقةات   (9/144)، واجلرح والتعديل(2/198)معرف  الثقات
 (. 2/480)، والتقريب(7/114)، وامليزان(2/414)، والكاشف(150-11/156)الكمال

 .عبد اهلل بن سعيد بن أيب سعيد أبو عباد املْقُبري الليثي موالهم املدين( 5)
 (. ت،ق. )متروك

 (. 1/197)التقريب
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ون مُِّلرجةاال سةيُ  أّن  ، وال على أيب بكر رضي اهلل عنه، وقد عرفترسوله صلى اهلل عليه وسلم
كم إن فعلتم أوالدكم؛ فإّنأّمهات  ما رجل ولدت له امرأة من نساء العجم فال تبيعواأّي، وساءبالّن

 . (1)"أن يطأ حرميه وهو ال يشعرالّرجل  أوشك
ثنا ، عثمان بن عمر الضيبثنا ، أمحد بن عبيد الصفار، ابنا أخربنا علي بن أمحد بن عبدان -791

لعثمان بةن   ولد  يت أّمكانت جّد" :قال (4)عن حممد بن زياد (1)فضلالقاسم بن الثنا ، (2)دب ُه
يا أم : فقالت ها أتت عائش  رضي اهلل عنهاوأّن ،فأراد ابن عثمان أن يبيعها بعد موت أبيه ،مظعون
فلو كلمتيه فوضةعإ   ،بيعإ، وقد كنت ولدت ألبيهابن عثمان بن مظعون أراد أن َيأّن  املؤمنني

ي أمةري  ِتفةا : قالت. نعم: أولدت ألبيه؟ قالت: موضعا  صاحلا ، فقالت هلا عائش  رضي اهلل عنها
ريةد  ربته أهنا قد ولدت من عثمان، وأن ابنه ُيقك، فأتت عمر رضي اهلل عنه فأخعِتاملؤمنني عمر ُي

: قال. نعم: ذلك؟ قال أردَت: بيعها، فأرسل عمر رضي اهلل عنه إىل ابن عثمان بن مظعون فقال
                                                 

 ( 18/144)السنن الكربى( 1)
 . إسناده ضعيف جدا ؛ فيه عبد اهلل بن سعيد وهو متروك

 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

، بن خالد بن األسود أبو خالد القيسي البصةري  -بضم أوله، وسكون الدال، بعدها موحدة–ُهْدب  ( 2)
 . -بالتثقيل، وفتح أوله–له هّداب : ويقال

 (. خ،م،د(.)تو  بضع وثالثني ومائتني. )ثق  عابد تفرد النسائي بتليينه
 (. 2/121)التقريب

بضم احلاء، وتشديد الدال املهملتني، و  آخرهةا  – القاسم بن الفضل بن َمْعدان أبو املغرية احُلدَّاين( 1)
 . البصري -..وهم من األزد وعامتهم بصريون" ُحدان"نون بعد األلف، هذه الّنسب  إىل 

 (. هة167ت. )ثق  رمي باإلرجاء
 (. 2/126)، والتقريب(2/11)األنساب

 . نزيل البصرة حممد بن زياد أبو احلارث اجُلَمحي موالهم املدين( 4)
 (. 4.)ثق  ثبت رمبا أرسل

 (. 2/171)التقريب
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ك مةن  ُدَلة َو: يا أمري املؤمنني ما أعتقإ؟ قال: يتقالت جّد. ةرَّفهي ُح: ليس ذاك لك أظنه قال
فقال له عمر بن اخلطاب رضةي اهلل  . عد موت أبيهه قد خرجإ هذا اخلرج بفإّن: قالت. عثمان

 . (1)"ها أرش ما صنعت هباأعِط :عنه
ِحبان عن ابن املبارك ثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -794

 أعتقا -ضي اهلل عنه وعمر بن عبد العزيزيعإ ابن اخلطاب ر-ُعمر وُعمر أّن  عن سعيد عن قتادة
 . (2)األوالد ومن بينهما من اخللفاءأّمهات 

 . صلى اهلل عليه وسلم   ذلك أخبارالّنيب  وقد روي عن
محيةد بةن   ثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد الفقيه، ابنا ربنا أبو عبد اهلل احلافظأخ -795
عن ابن هليع  عن عبيد اهلل بن أيب جعفر  (5)ابن أيب مرميثنا قاال  (4)وعبد العزيز بن سالم ،(1)قتيب 

                                                 

 ( 18/145)السنن الكربى( 1)
 . على ذكر ابن حبان له   الثقات، وباقي رجاله ثقاتإاّل  عمر الضيب مل أقف   إسناده عثمان بن

سناد صحيح عن وكيع عن القاسم بن الفضل احلداين بإ( 5/411)واألثر صحيح فقد أخرجه ابن أيب شيب 
 . عن حممد بن زياد به خمتصرا 

 ( 18/145)السنن الكربى( 2)
إسناده إىل عمر بن عبد العزيز صحيح، وأما عن عمر بن اخلطاب فهو ضعيف؛ لالنقطاع ألن قتةادة مل  

نه أعتق أّمهات األوالد كما يدرك عمر رضي اهلل عنه، ولكن صّح عن عمر رضي اهلل عنه   غري ما أثر أ
 . تقدم   األثار اليت قبل هذا

 (. 97-96ص)، وحتف  التحصيل(172ص)انظر جامع التحصيل
 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

 . وزجنويه لقب ألبيه محيد بن َمْخلد بن قتيب  بن عبد اهلل أبو أمحد َزْنجويه األزدي( 1)
 (. د،س(.)هة240ت. )ثق  ثبت له تصانيف 

 (. 1/282)التقريب

 (.582ح)صدوق، تقدم  ( 4)

 (. 15/409)هو سعيد بن أيب مرمي، انظر هتذيب الكمال( 5)
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نصةار  رجال  من األّن أ (1)عن خوات بن ُجبري (2)عن ُبسر بن سعيد (1)عن يعقوب بن عبد اهلل
 ،الولد بعض الشةيء  فكان بني املرأة وبني أّم ،ةرَّولد له وامرأة ُح أوصى إليه وكان فيما ترك أمُّ

فرجع خوات إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،(4)عرقبتك يا لَك نَّاَعَبة لُترَّفأرسلت إليها احُل
  . (6)"( )ال تباع وأمر هبا فعتقت: "فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

                                                 

 . موىل قريش يعقوب بن عبد اهلل بن األشج أبو يوسف املدين( 1)
 (. عخ،م،ت،س،ق(.)هة122ت. )ثق 

 (. 2/105)التقريب

 . ُبسر بن سعيد املدين العابد موىل ابن احلضرمي( 2)
 (. هة188ت. )ثق  جليل
 (. 1/185)التقريب

 . أو بعدها( هة48ت)إّنه شهد بدرا  : صحايب رضي اهلل عنه قيل خوات بن ُجبري األنصاري( 1)
 (. 2/146)، اإلصاب (2/455)االستيعاب

 َلكاِع يا وللمرَأة ُلَكُع يا للرجل النداء   قالوا ،والذَّم احُلمق   اْسُتعِمل مث الَعبد  عند العرب  اللَُّكع( 4)
 . َلكاع   َلِكَع وقد ُلَكَع َذَوْي يا ولالثنني
 . مادة لكع( 0/122)، ولسان العرب (269-4/260)النهاي  

   ".فأعتقت"هكذا   األصل، و  ط، وص، ومصادر التخريج ( 5)

 ( 18/145)السنن الكربى( 6)
 . عنعن  ابن هليع  وهو مدلسضعيف؛ فيه إسناده 

، (4/111)، والةدارقطإ (4/284)، والطرباين   الكبري(4/9)واملثاينوأخرجه ابن أيب عاصم   اآلحاد 
كلهم من طريق ابن هليع  عن عبيد اهلل بن أيب جعفر عن يعقوب بن عبد اهلل بن األشج عن بسر بن سعيد 

 . عن خوات بن جبري به مبثله
متابع  ال يتقوى هبةا   الكنهبع طلحُ  بن أيب سعيد ابَن هليع    روايته عن عبيد اهلل بن أيب جعفر ووقد تا

، ومن طريقه البيهقةي   السةنن   (4/111)ألهنا متابع  ضعيف  ال يصّح الطريق إليها أخرجها الدارقطإ
عن حممد بن إمساعيل الفارسي عن أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين عن يةونس  ( 18/145)الكربى

                                                                                                                                       = 
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حممةد بةن إمساعيةل    ثنا ، علي بن عمر احلافظ، ابنا أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه -796
( 2)يونس بن عبد الرحيم العسةقالين ثنا ، (1)أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدينثنا ، الفارسي

عن  (4)طلح  بن أيب سعيدثنا ، (1)املهري ين بن سْعدرشِد، حدثإ قال ومسعه مإ أمحد بن حنبل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن بن سعد املهري عن طلح  بن أيب سعيد عن بن عبد الرحيم قال ومسعه مإ أمحد بن حنبل حيّدثإ رشدي
 . عبيد اهلل بن أيب جعفر به بنحوه

وإسناده ضعيف جدا ؛ فيه أمحد بن حممد بن حلجاج بن رشدين كذبوه، ورشدين بن سعد وهو ضةعيف  
 . كما سيأيت   احلديث الذي بعد هذا

 . املصري جعفر أبو سعد بن رشدين بن احلجاج بن حممد بن أمحد( 1)
 رواه مماكذبوه وأنكرت عليه أشياء : "، وقال ابن عدي"مل أحدث عنه ملا تكّلموا فيه: "قال ابن أيب حامت

 . وذكر أشياء منها.." فمن أباطيله: "، وقال الذهيب"ضعفه مع حديثه يكتب ممن وهو
، (50ص)، والكشةف احلثيةث  (1/270)، وامليةزان (1/190)لكامةل ، وا(2/75)اجلرح والتعةديل 

 (. 1/257)واللسان

 . العسقالين يونس بن عبد الرحيم بن سعد بن أيب أيوب الرملي( 2)
: ، وقال أبو حةامت "عليه الثنا ء ئونيسي بلده أهلأّن  فزعم رجل علينا وقدم أعرفه ال" :معني بن حيىي قال

 (. هة229ت". )رمبا أخطأ: "، وذكره ابن حبان   الثقات وقال"قدم بغداد فتكلموا فيه وليس بالقوي"
 (. 6/112)، واللسان(9/298)، والثقات(9/241)اجلرح والتعديل

بفةتح املةيم،   – يبن سعد بن ُمفلح أبو احلجاج امَلْهةر  -بكسر الراء، وسكون املعجم –ِرْشدين ( 1)
 . املصري -..قبيل  كبرية.. وسكون اهلاء، و  آخرها الراء، هذه الّنسب  إىل مهرة بن حيدان

كان صاحلا    دينه، فأدركته غفل  الصةاحلني  : "ضعيف، رجح أبو حامت عليه ابن هليع ، وقال ابن يونس
 (. ت،ق(. )هة100ت. )"ط   احلديثفخل

 (. 1/246)، والتقريب(4/176)األنساب

 . أصله مدين طلح  بن أيب سعيد أبو عبد امللك اإلسكندراين القرشي( 4)
 (. خ،س(.)هة157ت. )ثق  مقل
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رجةال   ّن أ عبيد اهلل بن أيب جعفر عن يعقوب بن األشج عن ُبسر بن سعيد عن خوات بن جبري
 .  (1)أوصى إليه فذكر احلديث بنحوه

رشدين عن ابن هليع  عن عبيد اهلل بن أيب جعفر عن يعقوب بن األشج عةن  حدثإ قال و -797
 .  (2)صلى اهلل عليه وسلم مثلهالّنيب  عن ُبسر بن سعيد عن خوات

 ابةن هليعة    ثنا ، سعيد بن أيب مرميثنا ، أمحدثنا  (1)[حممدثنا ]، علي، ابنا وابنا أبو بكر -790
 . (4)بإسناده حنوه

  . (5)واهلل أعلم ،ري بدل يعقوبَكوقيل عن ابن هليع  عن عبيد اهلل عن ُب
، ابنةا  عبد الرمحن بن أيب شريح، ابنا احلسني العمريأخربنا الشريف أبو الفتح ناصر بن  -799

أيب عن عكرم  عن عمر رضي اهلل ، حدثإ (6)سفيان، ابنا علي بن اجلعدثنا ، أبو القاسم البغوي
 . (7)"طا ْقها وإن كان ِسها ولُدَقَتالولد أْع أّم": عنه قال

                                                 

 ( 18/145)السنن الكربى( 1)
 . فيه أمحد بن حممد بن احلجاج كذبوه، ورشدين بن سعد وهو ضعيف ا ؛ إسناده ضعيف جد

 . واحلديث تقدم خترجيه

 ( 18/145)السنن الكربى( 2)
 . ضعف رشدين بن سعد، وعنعن  ابن هليع  وهو مدلس: إسناده ضعيف؛ فيه علتان
 (. 796ح)واحلديث تقدم خترجيه  

 . من ط، وص، وهو ساقط من األصل( 1)

 ( 18/145)الكربى السنن( 4)
فيه أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين كذبوه، وفيه عنعن  ابن هليعة   : إسناده ضعيف جدا ؛ وفيه علتان

 . وهو مدلس
 (. 796ح)واحلديث تقدم خترجيه  

 (. 4/111)هذه الطريق عند الدارقطإ   السنن( 5)

 . هو الثوري كما بينته رواي  عبد الرزاق( 6)

 ( 18/146)ربىالسنن الك( 7)
                                                                                                                                       = 
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عن سعيد بن مسروق أيب سفيان الثوري عن عكرم  عن عمر رضةي اهلل   وكذلك رواه شريك
  . (1)عنه

إذا " :قال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه :قالعّباس  يف اجلزري عن عكرم  عن ابنَصورواه ُخ
 . "طا ْقْت وإن كان ِسدها فقد عتَقالولد من سّي ولدت أّم

احلسن بةن  ، ابنا بشر بن أمحد االسفرائيإثنا ، أخربناه أبو احلسن بن أيب املعروف الفقيه -088
 ، عبةد الواحةد بةن زيةاد    ثنةا  ، عبيد اهلل بن عمر القواريريثنا ، (2)علي القطان البغدادي

 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فةإن  . كما نص على ذلك احلافظ ابن حجر. إسناده ضعيف لالنقطاع بني عكرم  وعمر رضي اهلل عنه
 . هة وله مثانون سن  فيكون ولد بعد وفاة عمر بسنتني185عكرم  تو  سن  

، (28/219)، وهتذيب الكمال(1/251)، ومولد العلماء ووفياهتم(150ص)انظر املراسيل البن أيب حامت
 (. 11/159)، وفتح الباري(212ص)، وحتف  التحصيل(219ص)جامع التحصيلو

كالهم من ( 2/00)، وسعيد بن منصور(4/488)، وابن أيب شيب (296و7/295)وأخرجه عبد الرزاق
 . طريق عكرم  عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه به مبثله

 . ، وسيأيت(18/140)أخرجها البيهقي   السنن الكربى( 1)

 . علويه بابن ويعرف القطان حممد أبو سليمان بن حممد بن علي بن سناحل( 2)
 (. هة290ت. )وثقه اخلطيب والذهيب

 (. 11/559)، والسري(7/175)تاريخ بغداد
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  .(2)فذكره (1)يفَصُخثنا 
 . فعاد احلديث إىل عمر

وجعله من عّباس  ه مرفوعا  من طريق حسني بن عبد اهلل عن عكرم  عن ابنورواه ابن ماج: قلت
  . (1)مسنده

                                                 

 . عون اجلزري بن عبد الرمحن أبو -بالصاد املهمل  مصغرا –ُخصيف ( 1)
، ووثقه "صاحل خيلط وتكلم   سوء حفظه: "، وقال أبو حامت"ليس بالقوي: "وقال النسائي ،ضعفه أمحد

 مبةا  املشاهري عن وينفرد يروي فيما كثريا خيطىء كان": والعجلي، وقال ابن حبان ،وأبو زرع  ،ابن سعد
 وتةرك  ،الروايات من الثقات وافق ما قبول أمره   اإلنصافأّن إاّل  روايته   صدوق وهو ،عليه يتابع ال
صةدوق سةيئ   : "، وقال احلافظان الذهيب وابن حجةر "الثقات   مدخل له كان وإن ،عليه يتابع مل ما

 (. 4(.)هة117ت". )خلط بآخره: "، وزاد ابن حجر"احلفظ
، (1/207)، واتروحني(1/481)، واجلرح والتعديل(17ص)، وضعفاء النسائي(1/115)معرف  الثقات

 (. 57ص)، واالغتباط مبعرف  من رمي باالختالط(1/228)، والتقريب(1/171)والكاشف

 ( 18/146)السنن الكربى( 2)
من روى عنه بعد خصيف فإنه صدوق سيء احلفظ، واختلط ومل يذكر عبد الواحد فيضعيف؛ فيه إسناده 

 . االختالط أم قبله
: قال ثنا عتاب بن بشري عن خصيف عن عكرم  عن ابن عّباس قةال ( 2/00)أخرجه سعيد بن منصورو

 . "أعتقها إذا ولدت وإن كان سقطاإاّل  ما من رجل كان يقر بأنه كان يطأ جاريته مث ميوت": قال عمر
 و  إسناده عتاب بن بشري وهو صدوق خيطئ وروايته عن خصيف منكرة كما نص على ذلةك اإلمةام  

 . أمحد، وهذه روايته عنه
 (. 1/695)، والكاشف(200-19/207)انظر هتذيب الكمال

، والطةرباين    (2/21)، واحلاكم(2516ح)-باب أّمهات األوالد–كتاب العتق )أخرجه ابن ماجه( 1)
ولةه طريةق   . كلهم من طريق احلسني بن عبد اهلل بن عبيد اهلل اهلامشي وهو ضعيف( 11/289)الكبري

كالمها من طريةق احلسةني بةن    (. 11/219)، والطرباين   الكبري(4/111)ها الدارقطإأخرى أخرج
 عيسى بن مسلم احلنفي وهو ضعيف،

                                                                                                                                       = 
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سةعيد بةن   ثنا ، أمحد بن جندةثنا ، أبو منصور النضروي، ابنا أخربنا أبو نصر بن قتادة -081
: قال األوالد؟ أّمهات  ُسئل عكرم  عن": قال (2)احلكم بن أبان، حدثإ (1)سفيانثنا ، منصور
: قول اهلل تعةاىل : قالوا مباذا من القرآن؟ قال. بالقرآن: شيء تقوله؟ قال قيل له بأّي. رراهن أْح

: اهلل عنه من أويل األمر قال ن عمر رضيوكا (1)چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یچ
 .  (4)"طا ْقان ْسعتقت وإن ك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عةن  حرة فهي سيدها من ولدت امرأة أمياعّباس  بنا حديث: "قال احلافظ   التلخيص عن هذا احلديث
 اهلةامشي  اهلل عبد بن احلسني إسناده و  طرق وله والبيهقي واحلاكم والدارقطإ ماج  وابن أمحد منه دبر
 سقطا كان وإن حرة الولد أم أيضاعّباس  بن حديث من والبيهقي للدارقطإ رواي  و جّدا   ضعيف وهو

 ". عمر بن قول من أنه والصحيح أيضا ضعيف وإسناده
 (. 4/217)التلخيص احلبري

 (. 7/06)هو ابن عيين ، انظر هتذيب الكمال( 1)

 . بان أبو عيسى العديناحلكم بن أ( 2)
، "ارم بةه : "، وقال ابن املبةارك "صاحل: "والذهيب، وقال أبو زرع  ،والعجلي ،والنسائي ،وثقه ابن معني

صدوق عابةد، ولةه   : ، وقال احلافظ"خبربه االحتجاج   باحلديث املعرف  تكّلم أهل : "وقال ابن خزمي 
 (. 4ز،(.)هة154ت. )أوهام

، وهتةذيب  (1/111)، واجلةرح والتعةديل  (2/26)، وصحيح ابةن خزمية   (1/111)معرف  الثقات
 (. 1/100)، والتقريب(1/141)، والكاشف(00-7/06)الكمال

 (. 59)سورة الّنساء اآلي ( 1)

 ( 18/146)السنن الكربى( 4)
 . تمل أقف على ترمجته، وباقي رجاله ثقا   إسناده أبو نصر بن قتادة

 . األثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي
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ة وإن ّرالولد ُح أّمصلى اهلل عليه وسلم الّنيب  عنعّباس  وروى احلكم بن أبان عن عكرم  عن ابن
 بن مسروق الثوري عن عكرم  عن عمر،الصحيح حديث سعيد . وهو ضعيف. (1)"طا ْقكان ِس

 . ن عكرم  عن عمر واهلل أعلموحديث سفيان عن احلكم ع
حممد بن عبد اهلل بن عبد ، ابنا حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، هلل احلافظأخربنا أبو عبد ا -082
رسول اهلل صلى اهلل عليه أّن  أخربين ابن هليع  عن عبيد اهلل بن أيب جعفر ،ابن وهب، ابنا احلكم

 . (2)"ِ ولُد ِكأعتَق"إبراهيم  وسلم قال ألمِّ
 . هذا منقطع

  . (1)رواه ابن ماجه   سننه وغريهعّباس  له شاهد مرفوع من حديث ابن: قلت

                                                 

 (. 088ح)تقدم الكالم عليه  ( 1)
 (. 170و177-1/176)التقريب

 ( 18/147)السنن الكربى( 2)
عنعن  ابن هليع  وهو مدلس، اإلرسال فإن عبيد اهلل بن أيب جعفر مل يسمع مةن  : إسناده ضعيف؛ لعلتني 

 . و   الطبق  الصغرى من التابعنيالّنيب صلى اهلل عليه وسلم فه
 . احلديث مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

، والطةرباين    (2/21)، واحلةاكم (2516ح)-بةاب أّمهةات األوالد  –كتاب العتق )ابن ماجه( 1)
 (. 088ح)وهو حديث ضعيف تقدم الكالم عليه  (. 11/289)الكبري
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 .  األوالدأّمهات  باب اخلالف يف
ثنا ، يونس بن حبيبثنا ، عبد اهلل بن جعفر، ابنا أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك -081

كنا ": اخلدري قال عن أيب سعيد (2)اجيديق الّنعن أيب الصِّ (1)العمي شعب  عن زيدثنا ، أبو داود
 . (1)"األوالد على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمأّمهات  نبيع

                                                 

وهو " الَعّم"بفتح العني املهمل ، وتشديد امليم، هذه الّنسب  إىل – َعّميزيد بن احَلواري أبو احَلواري ال( 1)
 . اسم أبيه مّرة: البصري قاضي َهراة، يقال -..بطن من متيم

 (. 4.)ضعيف
 (. 1/260)، والتقريب(1/171)األنساب

 . الصديق الناجي بن قيس أبو: بكر بن عمرو، وقيل( 2)
 (. ع(.)هة180ت. )ثق 

 (. 1/114)التقريب

 ( 18/140)السنن الكربى( 1)
 . إسناده ضعيف؛ لضعف زيد بن احلواري العمي

، والعقيلةي    (1/199)، والنسةائي   الكةربى  (1/22)، وأمحةد (292ص)وأخرجه الطيالسةي 
كلهم ( 2/22)، واحلاكم(116و4/115)، والدارقطإ(1/281)، وابن عدي   الكامل(2/74)الضعفاء

 . من طريق شعب  عن زيد العمي عن أيب الصديق الناجي عن أيب سعيد اخلدري به مبثله
 . ومع هذا صّححه احلاكم ووافقه الذهيب

 . ف األلباين هذا اإلسناد، وكذلك ضع"وراه احلاكم من حديث أيب سعيد وإسناده ضعيف": وقال احلافظ
 (. 1777ح)، واإلرواء(4/210)التخليص احلبري

بةاب   عتةق   –كتاب العتق )واحلديث صحيح فقد صّح من حديث جابر بن عبد اهلل أخرجه أبو داود
بةاب أّمهةات   –كتاب العتق)، وابن ماجه(1/199)، والنسائي   الكربى(1954ح)-أّمهات األوالد

، (166و18/165)، وابةن حبةان  (4/161)، وأبو يعلى(7/200)لرزاق، وعبد ا(2517ح)–األوالد
بعنا أّمهةات األوالد  : "، كلهم من طريق جابر بن عبد اهلل بلفظ(2/22)، واحلاكم(4/115)والدارقطإ

كنا نبيع سرارينا وأمهات أوالدنا والنيب صلى "وعند بعضهم .." على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 ".  فينا حي ال نرى بذلك بأسا اهلل عليه وسلم 
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وقد  ،هم عليهبذلك فأقّر  عليه وسلم علمصلى اهللالّنيب  أنشيء من هذه اآلحاديث  (1)[ ]ليس 
 . واهلل أعلم ،هيعلى الّنيدّل  روينا عنه ما

حديث أيب سعيد اخلدري رواه النسائي   الكربى من طريق خالد بن احلارث عن شةعب   : قلت
 . (1)والدارقطإ وغريهم ،وابن ماجه ،وله شاهد من حديث جابر بن عبد اهلل رواه النسائي ،(2)به

احلسن بن ثنا ، أبو سعيد بن األعرايب، ابنا أخربنا أبو حممد عبد اهلل بن يوسف األصبهاين -084
يعةإ ابةن   -هشام يعإ بن حسان عن حممةد  ثنا ، (4)عبد اهلل بن بكرثنا قال حممد الزعفراين 

أّمهةات   عتق اجتمع رأيي ورأي عمر على": عن علي رضي اهلل عنه قال (5)عن َعبيدة -سريين
فقلت له رأيك ورأي اجلماع  أحّب إيّل :   كذا وكذا قال( 6)[هنّقأِر] أن مث رأيت بعُد ،األوالد

  . (7)"من رأيك وحدك   الفتي 

                                                 

 . من ط، وص، وهو ساقط من األصل( 1)

 (. 1/199)سنن النسائي الكربى( 2)

وغريمها ممن ( 4/115)، والدارقطإ(2517ح)–باب أّمهات األوالد–كتاب العتق)أخرجه ابن ماجه( 1)
 .  تقدم ذكرهم عند ختريج احلديث

 . نزيل بغداد ي الباهلي البصريعبد اهلل بن بكر بن حبيب أبو وهب السهم( 4)
 (. ع(.)هة280ت. )ثق  حافظ، امتنع من القضاء

 (. 1/104)التقريب

 (. 25/146)هو السلماين، انظر هتذيب الكمال( 5)

 . بدون راء" نأقه"ومصادر التخريج، و  األصل ( 0/4171)من ط، وص، واملهذب( 6)

 ( 18/140)السنن الكربى( 7)
 . إسناده صحيح

 (. 702ح)واألثر تقدم خترجيه  
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حممد بن العّباس  أبوثنا  قاالوأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي  ،أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -085
عن عبيد اهلل بن عمر عن  (2)سفيانثنا ، ببغداد (1)أبو حيىي بن زكريا بن حيىي بن أسدثنا ، يعقوب

ون ابةن  عُنَي-الّرجل  تركنا هذا: لقي رجالن ابن عمر   بعض طرق املدين  فقاال له": نافع قال
 قضةى   . نعم: ؟ قاال(1)[فانهتعِر]لكن أبا حفص عمر : فقال هلم ،األوالدأّمهات  يبيع -الزبري

فإذا مات فهةي   ،ثن يستمتع هبا صاحبها ما عاشوَرنب وال ُيوَهْعن وال ُيَباألوالد أن ال ُيأّمهات 
 . (4)"ةرَُّح

ثنا ، (5)حممد بن إسحاقثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -086
أقبلةتم؟   من أين : فقال لقي ابن عمر ركبا ": عن عبد اهلل بن دينار قال (7)سفيانثنا ، (6)قبيص 
 لنا أن تباع أحّل: لكم؟ قال ما أحّلَو: قال لنا أشياء ُحرمت علينا من عند ابن الزبري فأحّل: قالوا

ْبن أو عن أو ُيةوهَ َبه هنى أن ُيفإّن: قال. نعم: فون أبا حفص عمر؟ قالأتعِر: فقال ،األوالدأّمهات 
  . (0)"عتْقنفإذا مات  ،ْثن فيستمتع منهن ما عاشيوَر

                                                 

 . ببغداد سكن "زكرويه"ة ب يعرف املروزي أسد بن حيىي بن زكرياأبو حيىي ( 1)
 (. هة278ت". )مستقيم احلديث كتب عنه أصحابنا: "حبان ، وقال ابن"ال بأس به"قال الدارقطإ 

 (. 2/405)، واللسان(0/468)، وتاريخ بغداد(116ص)، وسؤاالت احلاكم(0/255)الثقات

 (. 0/468)، وتاريخ بغداد(116ص)هو ابن عيين ، انظر سؤاالت احلاكم( 2)

 ". أتعرفانه"هكذا   األصل، و  ط، وص ( 1)

 ( 18/140)السنن الكربى( 4)
 .  إسناده حسن

 (. 701ح)األثر صحيح تقدم خترجيه  

 (. 15/451)، والسري(21/401)هو الصاغاين، انظر هتذيب الكمال( 5)

 (. 692ح)، وهو صدوق، تقدم  (12/401)و(11/161)هو ابن عقب ، انظر هتذيب الكمال( 6)

 (. 21/402)هو الثوري، انظر هتذيب الكمال( 7)

 ( 18/140)السنن الكربى( 0)
 . إسناده حسن

                                                                                                                                       = 
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، (1)حيىي بن أيب طالةب ثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبو، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -087
انطلقت ": عن احلكم بن عتيب  عن زيد بن وهب قال (1)سعيد، ابنا (2)عبد الوهاب بن عطاءابنا 

 . (4)"يب ولدهاتعتق من نص: الولد هل تعتق؟ فقال أنا ورجل إىل ابن مسعود نسأله عن أّم
ه صلى اهلل عليه وسلم أّنة الّنيب  يشبه أن يكون عمر رضي اهلل عنه بلغه عن: قال الشيخ رمحه اهلل

فاجتمع هو وغريه على حترمي بيعهن، ويشبه أن يكةون هةو    ،حكم بعتقهن مبوت ساداهتن نصا 
فاجتمع  ،على عتقهنيدّل  صلى اهلل عليه وسلم ممايب الّن ببعض ما بلغنا وروينا عن وغريه استدلَّ

هو وغريه على حترمي بيعهن، فاألوىل بنا متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل االختالف مع االستدالل 
 . واهلل أعلم ،بالسن 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 701ح)األثر صحيح تقدم خترجيه  

 (. 124ح)صدوق، تقدم  ( 1)

 (. 124ح)صدوق، تقدم  ( 2)

مل يتبني يل أيهما ابن إياس اجلريري أم ابن أيب عروبه وكالمها ثقتان؛ فإن عبد الوهةاب روى عةن   ( 1)
 . كليهما، ومل يذكر سعيد   الرواة عن احلكم بن عتيب 

 ( 18/140)نن الكربىالس( 4)
 . إسناده حسن، وسعيد إن كان هو ابن أيب عروبه فإنه اختلط لكّن مساع عبد الوهاب عنه قبل االختالط

 (. 282ص)انظر الكواكب النريات
عن عبد اهلل بن كثري عن شعب  عن احلكم بن عتيب  عن زيد ( 7/209)واألثر صحيح، أخرجه عبد الرزاق

 .  بن وهب به بنحوه
، وأخرجةه ابةن أيب   (9/195)، ومن طريقه الطةرباين   الكةبري  (7/209)أيضا  عبد الرزاق وأخرجه

 . ، كلهم من طريق األعمش عن زيد بن وهب به مبثله(4/418)شيب 
 ". رواه الطرباين   الكبري ورجاله رجال الصحيح: "قال اهليثمي

 (. 4/180)جممع الزوائد



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 93  

 . الولد ون به أّمُكباب الولد الذي َت
ثنا ، خلف بن هشامثنا ، (1)نيعبن بنت َماثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -080

 ،الولد تعتةق  أّم": قال عمر رضي اهلل عنه: عن عكرم  قال (1)عن سعيد بن مسروق (2)شريك
 . (4)"طا ْقوإن كان ِس

ان عن ابن املبارك ِحبثنا ، احلسن ين سفيانثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -089
  (7)[أسةقطت ]إذا ": قةال  (6)عةن احلسةن   (5)ريِظْنعن محاد بن زيد عن كةثري بةن ِشة   

 

                                                 

، (18/111)ت ابةن منيةع، انظةر تةاريخ بغةداد     هو أبو القاسم البغوي، يعةرف بةابن بنة   ( 1)
 (. 14/441)والسري

 (. 0/188)هو ابن عبد اهلل النخعي، انظر هتذيب الكمال( 2)

 (. 28/266)هو الثوري والد سفيان، انظر هتذيب الكمال( 1)

 (. 18/140)السنن الكربى( 4)
تغّير حفظه منذ توىل القضةاء  شريك بن عبد اهلل النخعي وهو صدوق خيطئ كثريا  ضعيف؛ فيه   إسناده 

بالكوف  ومل يذكر هشام ضمن من مسع منه قبل االختالط أو بعده، لكن تابع شريكا  سفياٌن الثةوري    
. روايته هذه عن سعيد الثوري كما تقدم، وفيه االنقطاع بني عكرم  وعمر كما نص على ذلك احلةافظ 

 . بعد وفاة عمر بسنتني هة وله مثانون سن  فيكون ولد185فإن عكرم  تو  سن  
، (28/219)، وهتذيب الكمال(1/251)، ومولد العلماء ووفياهتم(150ص)انظر املراسيل البن أيب حامت

 (. 11/159)، وفتح الباري(212ص)، وحتف  التحصيل(219ص)وجامع التحصيل
 (. 799ح)واألثر تقدم خترجيه  

 . أبو قرة املازين البصري -بكسر املعجمتني، وسكون النون –كثري بن ِشْنِظري ( 5)
 (. خ،م،د،ت،ق".)خيطئ: "، وزاد ابن حجر"صدوق: "قال احلافظان الذهيب وابن حجر

 (. 2/148)، التقريب(156ص)من تكّلم فيه

 (. 24/121)هو البصري، انظر هتذيب الكمال( 6)

 . بدون مهزة" سقطت"، و  األصل (0/4171)من ط، وص، واملهذب( 7)
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 . (1)"ولد وصارت أّم ،يعلم أنه من محل عتقت هباشيئا   الولد أّم
 . ا بعد االستيالددهالولد من غري سّي باب ولد أّم

حممةد بةن   العّبةاس   أبوثنا قاال وأبو بكر بن احلسن  ،أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق -018
عن أبيةه   (2)أخربين خمرم  بن بكري ،ابن وهب، ابنا حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم، ابنا يعقوب

إذا ": اهلل بن عمةر يقةول   ه مسع عبده مسع حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان أّنأّن (1)يطَسعن ابن ُق
كان ولدها مبنزلتها عبيدا  ما عةاش   فولدت أوالدا  ،فنكحت بعد ذلك ،ولدت األم  من سيدها

  . (4)"رارفإن مات فهم أْح ،دهاسّي

                                                 

 ( 18/140)السنن الكربى( 1)
 . إسناده حسن

كالمها عن هشيم أخربنا ( 2/09)، وسعيد بن منصور(4/488)واألثر صحيح، فقد أخرجه ابن أيب شيب 
يونس عن احلسن أنه كان يقول إذا أسقطت األم  من سيدها واستبان خلقه فهي أم ولةد وإن مل يتةبني   

 . أم  على حاهلاخلقه فهي 
 .   كالمها من طريق هشام عن احلسن به بنحوه( 4/488)، ابن أيب شيب (7/296)وأخرجه عبد الرزاق

 (. 789ح)صدوق، تقدم  ( 2)

 . بن أسام  أبو عبد اهلل الليثي املدين األعرج -بقاف، ومهملتني مصغرا –يزيد بن عبد اهلل بن ُقسيط ( 1)
 (. ع(.)هة122ت. )ثق 

 (. 2/176)التقريب

 ( 18/140)السنن الكربى( 4)
 . إسناده حسن

ولد أم الولةد  : "عن ابن مهدي عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال( 4/121)وأخرجه ابن أيب شيب 
 ". مبنزلتها

إمساعيل بن عَياش عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر به عن ( 1/156)وأخرجه سعيد بن منصور
 . بنحوه



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 939 

أبو بكةر بةن زيةاد    ثنا ، زاهر بن أمحدثنا ، أخربنا أبو حامد أمحد بن علي االسفرائيإ -011
ولد ": عن عامر قال (2)إمساعيلثنا ، يزيد بن هارونثنا ، (1)حممد بن عبد امللكثنا ، النيسابوري

 . (1)"دقون إذا مات السّيفهم معَت ،هما إذا عتقتالولد مبنزل  أّم ر وأّمُبتق  عن ُدْعامُل
عبةد اهلل  ، ابنا ِحبانثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -012

   .(5)"الولد مبنزلتهما رة وأّمولد املدبَّ: قالإبراهيم عن  (4)عن محاد بن زيد عن أيب هاشم

                                                 

 (. 217ح)، وهو صدوق تقدم  (12/266)هو الواسطي الدقيقي، انظر هتذيب الكمال ( 1)

 (. 12/262)و(14/12)هو ابن أيب خالد، انظر هتذيب الكمال( 2)

 ( 18/149)السنن الكربى( 1)
حممد إاّل  وباقي رجاله ثقات على قول عبد الغافر شيخ معروف، إاّل  أقف  إسناده أبو حامد الرازي مل 

 . بن عبد امللك فإنه صدوق
 (. 610ح)واألثر صحيح تقدم خترجيه  

 (. 7/242)هو الرماين، انظر هتذيب الكمال( 4)

 ( 18/149)السنن الكربى( 5)
 . إسناده صحيح
 الثةوري  قال أمهم مبنزل  هم قال وغريه الشعيب عن داود عن الثوري عن( 7/290)الرزاقوأخرجه عبد 

 . واملكاتب  واملدبرة أيضا ذلك يقول إبراهيمو
 ولده أم يزوجالّرجل    إبراهيم عن مغرية عن حرب بن السالم عبدعن ( 4/121)وأخرجه ابن أيب شيب 

 . عتقوا همسيد مات فإذا برقها ويرقون بعتقها يعتقون امهم مبنزل  هم قال أوالدا له فتلد عبده
 . أشد كما تقدم   غري مرة إبراهيموهو مدلس وعنعنته عن  إبراهيموإسناده ضعيف؛ فيه عنعن  مغرية عن 
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عمر بن عبد العزيز قال   أّن  (2)جعفر بن ربيع ، حدثإ (1)وعن عبد اهلل عن ابن هليع  -011
  .(1)"همهم مبنزل  أّم": ولده عبده فولدت له قال ح أّمَكْنأرجل 
، (5)مسلم، ابنا (4)حممد بن أيوبثنا ، أبو سعيد الرازي، ابنا أخربنا حممد بن أيب املعروف -014
  . (0)"تعتق هي وأوالدها": أوالد قال (7)[تعتق وهلا] قتادة عن احلسن   أم الولدثنا ، (6)هشامثنا 
   . (9)[مث ميلكها]ينكح األمة فتلد له لّرجل ا باب

 ، (18)جعفةةرثنةةا ، أبةةو الوليةةد، ابنةةا أخربنةةا أبةةو عبةةد اهلل احلةةافظ  -015
 

                                                 

 (. 21ح)خلط بعد احتراق كتبه ورواي  ابن املبارك وابن وهب عنه أعدل، تقدم  ..صدوق ( 1)

 . جعفر بن ربيع  بن ًشَرْحِبيل بن َحَسن  أبو شرحبيل الكندي املصري( 2)
 (. ع(.)هة116.)ثق 

 (. 1/114)التقريب

 ( 18/149)السنن الكربى( 1)
 . إسناده حسن

 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

 (. 27/409)هو ابن ضريس أبو عبد اهلل الرازي، انظر هتذيب الكمال( 4)

 (. 11/458)، السري(18/217)الفراهيدي، انظر هتذيب الكمال إبراهيمهو ابن ( 5)

 (. 21/585)هو الدستوائي، انظر هتذيب الكمال( 6)

 .بدون الواو" يعتق هلا"، و  األصل (0/4174)من ط، وص، واملهذب( 7)

 ( 18/149)السنن الكربى( 0)
 . ة وهو مدلسإسناده رجاله ثقات، غري أّن فيه عنعن  قتاد

 . واألثر مل أقف عليه   غري السنن الكربى للبيهقي

 ". مل"بزيادة " فتلد له مث مل ميلكها"، و  األصل (0/4174)من ط، وص، واملهذب( 9)

 . الدينور ضيقا الفريايب بكر أبو املستفاض بن احلسن بن حممد بن جعفر( 18)
 (. هة181ت. )وثقه اخلطيب وأبو الوليد الباجي والذهيب

                                                                                                                                       = 
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   سعيد  (1)[حيىي بن]عن  (2)عن عبد الوهاب (1)أبو قدام ثنا 
عن نافع وذكةر   (4)ِحبان عن ابن املبارك عن حيىي بن سعيدثنا ، احلسن بن سفيانثنا قال و ح 

مةا وليةدة   أّي: قال: قال. نعم: ف عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه؟ قالتعِر": قال ابن عمرقص  
عها ومن وطيء وليدة فضةيّ  ،من بعده ةرَّفإذا مات فهي ُح ،ع  ما عاشْتدها فهي له ُمولدت لسّي

  .(5)"ع  عليهْيفالولد له والضَّ
أمحد بن عبد احلميد ثنا ، حممد بن يعقوبالعّباس  أبوثنا ، أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو -016

عن  (0)عن أيب َحريز (7)فضيل بن ميسرة أبو معاذثنا ، أبو أسام  عن محاد بن زيدثنا ، (6)احلارثي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 188-14/96)، السري(281-7/199)تاريخ بغداد

 (. 14/97)، والسري(7/288)هو عبيد اهلل بن سعيد السرخسي، انظر تاريخ بغداد( 1)

 (. 11/158)هو الثقفي، انظر هتذيب الكمال( 2)

 . من ط، وص، وهو ساقط من األصل( 1)

 (. 16/18)هو األنصاري، انظر هتذيب الكمال( 4)

 ( 18/149)السنن الكربى( 5)
 . إسناده صحيح

 (. 701و708ح)واألثر تقدم خترجيه  

 . كو ال احلارثي جعفر أبو خالد بن احلميد عبد بن أمحد( 6)
 (. هة269".)احملدث الصدوق: "ل الذهيبوثقه الدارقطإ، وقا

 (. 589-12/580)، والسري(04ص)سؤاالت احلاكم

 . فضيل بن َميسرة أبو معاذ البصري( 7)
 (. بخ،د،س،ق.)صدوق
 (. 2/128)التقريب

 (. 48ح)ه تقدم  ، خمتلف في(14/12)هو عبد اهلل بن احلسني األزدي، انظر هتذيب الكمال( 0)
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فةرفعهم شةريح إىل    ،شتراهافولدت له أوالدا  مث ا ج أم  رفع إىل شريح رجل تزّو": الشعيب قال
  . (1)"ها ال تعتقفإذا ولدهتم مملوكني فإّن ،رارا الولد إذا ولدهتم أْح تعتق أّمإّنما  :َعبيدة فقال َعبيدة

 . الولد باب ما جاء يف جناية أّم
، أبو بكر بن أيب شيب ثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد، ابنا بو عبد اهلل احلافظأخربنا أ -017
   .(1)"دهام على سّيتقّو": عن احلسن   أم الولد جتإ قال (2)ابن علي  عن يونسثنا 

فعلةى   الولد إذا جنت  عن معمر عن الزهري   أّم (4)عبد األعلىثنا ، أبو بكرثنا قال و -010
  .(5)دها جنايتهاسّي

                                                 

 ( 18/149)السنن الكربى( 1)
 . فضيل بن ميسرة فإنه صدوقإاّل    إسناده أبو حريز وهو خمتلف فيه، وباقي رجاله ثقات

 . عن هشيم قال أنا فضيل أبو معاذ عن أيب حريز عن الشعيب به مطوال ( 2/18)وأخرجه سعيد بن منصور

 . (1/25)هو ابن عبيد، انظر هتذيب الكمال( 2)

 ( 18/149)السنن الكربى( 1)
 . إسناده صحيح

 (. 5/190)وهو   مصنف ابن أيب شيب 

 . ، وكان يغضب إذا قيل له أبو مهام-باملهمل – عبد األعلى بن عبد األعلى أبو حممد البصري السامي( 4)
 (. ع(.)هة109ت. )ثق 

 (. 1/414)التقريب

 ( 18/149)السنن الكربى( 5)
 . إسناده صحيح

 . كالمها من طريق معمر عن الزهري به مبثله( 5/190)، وابن أيب شيب (0/488)وأخرجه عبد الرزاق
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عبد اهلل هو ابن هاشم ثنا ، حممد بن أمحد بن زهريثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل -019
الولد علةى   جناي  أّم": قالإبراهيم عن  (1)عن أيب معشر (2)عن خالد (1)يع عن سفيانعن وك

   .(4)"دهاسّي
بةن  إبراهيم ثنا ، (5)أبو حيىيثنا ، احلسن بن سفيانثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل -028
 .  (9)"و رقبتهاُدْعالولد ال َت جناي  أّم": الق (0)عن احلكم (7)عن سفيان (6)صدق 

                                                 

 . ، وكما   رواي  عبد الرزاق(0/179)هو الثوري، انظر هتذيب الكمال( 1)

 . هو احلذاء كما   رواي  عبد الرزاق( 2)

 . شر زياد بن ُكليب احلنظلي الكو أبو مع( 1)
 (. م،د،ت،س(.)هة128أو19ت. )ثق 

 (. 1/264)التقريب

 ( 18/149)السنن الكربى( 4)
 . إسناده صحيح

كالمها من طريق سفيان عن خالد احلذاء عةن  ( 5/190)، وابن أيب شيب (0/190)وأخرجه عبد الرزاق
 ". حىت يفّكهم كما أغلقهم"وزاد عبد الرزاق . به مبثله إبراهيممعشر عن  أيب

 . به مبثله إبراهيمعن معمر عن بعض أصحابنا عن أيب معشر عن ( 0/488)وأخرجه عبد الرزاق أيضا 
 . وهذا إسناد ضعيف

 . مل أعرفه( 5)

 . بن َصَدق  البصري إبراهيم( 6)
 (. ت. )وقصد

 (. 1/51)التقريب

 (. 7/116)و(2/180)هو سفيان بن حسني الواسطي، انظر هتذيب الكمال( 7)

 (. 11/119)هو ابن عتيب ، انظر هتذيب الكمال( 0)

 ( 18/149)السنن الكربى( 9)
 . بن صدق  فإنه صدوق إبراهيم  إسناده أبو حيىي مل أعرف من هو، وباقي رجاله ثقات غري 

                                                                                                                                       = 
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 . دهاباب عدة أم الولد إذا تويف عنها سّي
ثنا ، أبو بكر بن جعفر املزكي، ابنا أخربنا أبو أمحد عبد اهلل بن حممد بن احلسن املهرجاين -021

الولةد   مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قةال   أمّ ثنا ، كريابن بثنا الُبوَشْنجي، إبراهيم حممد بن 
 . (1)"حبيض  تعتّد": دهايتوىف عنها سّي

 . ما روي فيها من االختالف، وباهلل التوفيق (2)وقد مضى   كتاب العدد
 (1)املعتمةر ثنا ، أبو بكرثنا ، احلسن بن سفيانثنا قال أبو الوليد ، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل -022

  (4)كةةةةةةةةثري بةةةةةةةةن نباتةةةةةةةة   عةةةةةةةةن 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن صدق  عن سةفيان بةن    إبراهيمبإسناد حسن عن ( 5/190)، فقد أخرجه ابن أيب شيب واألثر حسن
 . حسني عن احلكم به مبثله

 ( 18/149)السنن الكربى( 1)
 . إسناده صحيح

، وأخرجةه عبةد   (290ص)ومن طريقه الشافعي   املسةند ( 2/591)واألثر أخرجه مالك   املوطأ 
 . كلهم من طريق نافع عن ابن عمر به مبثله( 1/146)، وسعيد بن منصور(211و7/212)الرزاق

كلةهم  ( 1/146)، وسعيد بن منصور(4/145)، وابن أيب شيب (7/211)وأخرجه وأخرجه عبد الرزاق
 . من طريق داود بن أيب هند عن الشعيب عن ابن عمر به بنحوه

 .   كتاب العدد باب استرباء أم الولد( 2)

، (7/150)، واجلةرح والعةديل  (7/216)، وانظر التاريخ الكةبري هو ابن سليمان، كما   السنن( 1)
 (. 7/151)والثقات

 . سكن اليمن كثري بن نبات  أبو العالء( 4)
ذكره البخاري   التاريخ الكبري وابن أيب حامت   اجلرح والتعديل ومل يذكرا فيه جرحةا  وال تعةديال ،   

 .   الثقاتوذكره ابن حبان 
 (. 7/151)، والثقات(7/150)، واجلرح والعديل(7/216)التاريخ الكبري
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الوصيف  مل تبلغ احملةيض اسةتربأها ثالثة     ( 2) [الرجل]اشترى  (1)[إذا"]: قالبن ِسريين عن ا
 . (4)(1)"أشهر
عبد اهلل هو ابن ثنا ، حممد بن أمحد بن زهريثنا ، أبو الوليد، ابنا أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ -021

   . (7)"ثالث  أشهر": عن جماهد قال (6)عن عبد الكرمي (5)وسفيان ،هاشم عن وكيع عن مسعر

                                                 

  . من ط، وص، وهو ساقط من األصل( 1)

  .من ط، وص، وهو ساقط من األصل (2)

 ..". إذا اشترى الّرجل الوصيف ( "0/4174)هكذا   األصل، و  السنن واملهذب( 1)

 ( 18/158)السنن الكربى( 4)
 . الثقات، وباقي رجاله ثقات على ذكر ابن حبان له   إاّل  كثري بن نبات  مل أقف  إسناده 

 (. 1/516)وهو   املصنف البن أيب شيب 
عن ابن علي  عن خالد عن أيب قالب  وابن ِسريين بةه  ( 1/515)واألثر صحيح، فقد أخرجه ابن أيب شيب 

 . بنحوه
منصور عن احلسن أنه سئل عن استرباء األم  الةيت  عن هشيم أخربنا ( 2/124)وأخرجه سعيد بن منصور

 .. استربئها بثالث  أشهر فأنكر ذلك فأتينا ابن ِسريين فسألناه فقال مثل ما قال احلسن: مل تبلغ احليض قال

مل يتبني يل من هو منهما الثوري أم ابن عيين  ألن كليهما رويا عن عبد الكرمي اجلزري، وروى عن ( 5)
 . كليهما وكيع

 (. 10/254)هو اجلزري، انظر هتذيب الكمال( 6)

 ( 18/158)السنن الكربى( 7)
 . إسناده صحيح

 . عن وكيع عن مسعر وسفيان عن عبد الكرمي عن جماهد به مبثله( 1/515)وأخرجه ابن أيب شيب 
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 . (1)"ثالث  أشهر": قالإبراهيم عن  (2)عن احلكم (1)وعن وكيع عن سعيد -024
   . (4)وأيب قالب  ،وعمر بن عبد العزيز ،وطاوس ،ورويناه عن عطاء

قال البيهقي رضي اهلل عنه فرغت منه حبمد اهلل ومّنه يوم االثنني الثاين عشر من مجادى اآلخةرة  
 . واحلمد هلل رب العاملني وحسبنا اهلل ونعم الوكيل. وأربعمائ سن  اثنتني وثالثني 

أخر الكتاب املختصر من كتاب السنن الكربى للبيهقي فرغت منه   يوم األحد املبارك وقةت  
 . آذان العصر ثاين ذي احلج  احلرام عام مخس عشرة ومثامنائ  حسبنا اهلل ونعم الوكيل

ن سليم بن قامياز بن عثمان بن عمر البوصةريي الكنةاين   وكتبه أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل ب
 . الشافعي لطف اهلل به وساحمه ومجيع املسلمني آمني

                                                 

 .  سعيد بن مرزبان أبو سعد العبسي موالهم البقال الكو  األعور( 1)
 (. بخ،ت،ق(.)تو  بعد األربعني ومائ . )ضعيف مدلس

 (. 1/296)التقريب

 (. 2/216)هو ابن عتيب ، انظر هتذيب الكمال( 2)

 (. 18/158)السنن الكربى( 1)
 . سعيد بن املرزبان وهو ضعيفضعيف؛ فيه إسناده 

 . كربى للبيهقيواألثر مل أقف عليه   غري السنن ال

 تستربىء قاال وطاوس عطاء عن علي  حدثنا بن( 1/515)أثر عطاء وطاووس أخرجهما ابن أيب شيب ( 4)
 . أشهر فثالث  حتيض ال كانت وإن حبيض 

 بةن  صدق  عن معمر عن حدثنا معتمر( 1/515)وأما قول عمر بن عبد العزيز فقد أخرجه ابن أيب شيب 
 أخربنةا ( 2/125)، وسعيد بن منصور   سننهالوصيف    اشهر ثالث  الق العزيز عبد بن عمر عن يسار
 أشهر بثالث  يستربئ:  قال احلكم عن شعب  أخربنا حدثنا هشيم سعيد

بن ِسريين او قالب  أيب عن خالد عن علي  حدثنا بن (1/515)وأما أثر أيب قالب  فقد أخرجه ابن أيب شيب 
وسعيد بةن  . أشهر ثالث  من أقل   يتبني ذلكأّن  يريان ال كانا االق حتض مل اليت األم  يشتريالّرجل   

 . أشهر بثالث  يستربئ:  قال احلكم عن شعب  أخربنا حدثنا هشيم سعيد أخربنا(. 2/125)منصور   سننه
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 فهرس اآليات
 

 سورة البقرة 
 چې     ى  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېچ 

 ، 826، 2518ص

  اآلية   چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  چ 

 262، 261، 261، 259، 256، 255، 254، 253 191، 183ص 

،263 ،264 ،269 ،283   

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   چ

  245، 184، 183اآلية  ص چ ٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

 سورة أل عمران 
ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  چ 

 ، 34 ص چائەئ

 ،  658، 324، 323ص چۈئ   ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   چ

  85ص      چڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ 

 سورة النساء 
  189ص  چڭ  ڭ  ڭ   ۇچ 

 چپ    پ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

  193ص

 ، 353ص چگگ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱچ
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 ، 59 ص چوالذين عاقدت أميانكم فآتوهم نصببممچ

 ، 931ص چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یچ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ چ 

 ،  24،  246، 245اآلية ص چٺ 

 سورة املائدة 
ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ        ہ  ہ  ھ  ھ  چ 

  245ص چ ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

 ،  454، 159، 158ص  چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھچ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ 

  89ص   چٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ 

 ، 545، 513 ،499، 496ص چٺ ٺ

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  چ

اآليةةةةةةةةةةة  چک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ

 ،   322، 282،   2، 6 2، 5 2، 2 2، 1 2، 1 2ص 

 سورة األنفال 
 ، 59 ص چ ىئ  ىئ   ىئ  ی  یچ

 سورة هود 
 ، 455ص  چٴۇ  ۋ  ۋچ 
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 سورة يوسف 
   23ص چ ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳچ 

 

 سورة الرعد 
 ، 912ص چۆ  ۈ  ۈچ

 ، 455ص چجئ   حئ  مئچ 

 سورة النحل 
 ، 451ص چې   ې  ې  ى ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ وئچ 

 سورة اإلسراء 
 چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی  ی  یچ 

   23ص

 سورة احلج 
 ، 826ص چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھچ

 سورة لقمان 
، 534، 533ص چڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ڦ  ڦ   ڄ  ڄ چ

548 ،561 ، 

 سورة األحزاب 
ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  چ

 ، 911ص چۀ

   911ص چعلب  وأنعم  علب  أمسك علبك ووكك وإذ تقول للذي أنعم اهللچ
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 سورة فاطر 
 ، 581ص چ ھ  ے  ے  ۓ  ۓچ 

 سورة الصافات 
ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ   ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  چ 

، 34 ص چڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڳ

 36 ، 3  ، 38 ، 

 ، 431ص چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ چ    چچ چ چ 

 سورة ص 
 ، 655، 331ص چڦ  ڦ       ڦ  ڄچ 

 سورة النور 
ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڑ  چ 

 194ص چ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ ڱڱ  ڱ  ں   ں  

،216 ،211 ،216  ، 

چ  چ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ

، 826، 825، 824، 823، 822، 821، 821ص چڇ  ڇ  ڇ  ڇ

82  ،828 ،829 ،868 ،869 ،8 1 ،8 2 ،863 ،8 4 ،8 5 ،8 8  ، 

  163ص چ ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہچ 

 سورة الزخرف 
  245،  23ص چى      ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئچ 
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 سورة حممد 
 ، 922ص چفم  عسبنم إن تولبنم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا أراامكم چ

 سورة احلجرات 
 ،  581ص  چۈ  ٴۇ  ۋچ

 سورة الطور 
 ، 692، 691ص چوالذين آمنوا واتبعناهم ذرياهتم بإميان أحلقنا هبم ذرياهتم وما ألنناهمچ

 سورة النجم 
   346ص چڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ

 ،  549ص  چ ۀ  ۀچ 

 سورة القمر 
 ، 429ص چمب  ىب  يب حت  خت      مت  ىت  يتچ 

 سورة الطال  
 چڍ  ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ ڇ  ڇ چ 

 ،  283، 1 2، 264،  19ص

 سورة التحر  
  225، 223ص چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ 

 سورة اجملادلة 
  261ص چڇ  ڇ  ڍ  ڍچ

 سورة اإلنسان 
  448ص چڃ  ڃ  چ   چچ چچ 
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 سورة البينة 
  826ص چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ېچ

 سورة العاديات
  825ص چلشديد وإن  حلب اخلري چ
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 77 ........................ رجل فقال لعبد اهلل بن أرقم أتى التيب صلى اهلل عليه وسلم كتاب

 608 ........................................... ..فأنشدته  وسلم  أتيت النيب صلى اهلل عليه 

 444،667،471 ................... ..اختصم رجالن إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم يف بعرٍي

 867 ........................ ..دها فلريها ما بقي عليه شيء من كتابتهإذا كاتبت إحداهن عب

 865 ............................................ إذا كان عند املكاتب ما يؤدي فاحتجنب منه

 731 ............................... ..ذا كان للرجل شر  يف غالم مث أعتق نصيبه وهو حّيإ

 654 ........................................... للطالب بينة فعلى املطلوب اليمني  إذا مل يكن

 405 ...... بصراذهبوا بنا إىل بين واقف نزور البصري وهم حي من األنصار وكان حمجوب ال

 573 ............................................................ ..هذا احلادي أسرعوا بنا إىل

 733 ............................. أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد هلا ومل يكن هلا مال غريهم

 932 ........................................................ وقاله يف أم أبراهيم أعتقك ولد 

 240 ...................................................... ..اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم

 841 ........................................ أغرس واشترط هلم، فإذا أردت أن تغرس فآذين

 300 .................................. شاهد ؟أقضى النيب صلى اهلل عليه وسلم باليمني مع ال

 619 ...................................................... ..فأعطاه أربعني "اقطع عين لسانه

 362 ....................................................... أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا

 369 ......................... ..هذه األمة الثرثارون املتشدقون املتفيهقون أال أخربكم بشرار
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 591 ..................... ..أال أدلكم على أكرم أخال  الدنيا واآلخرة تعفو عن من ظلمك

 350 ......... ..الة املكتوبة يراها هلل عليه حقاأال إن أولياء اهلل املصلون أال وإنه من يتم الص

 231 ..................................... ..أال ال جتوز شهادة اخلائن وال اخلائنة وال ذي غمٍر

 238 ....................... ..أما أنت يا ابن عباس فال تشهد إال على أمر يضيء لك كضياء

 657 ..................... ..أما إنه من حلف على مال امرٍء مسلم لقي اهلل وهو عليه غضبان

 920 ............................... أمهات األوالدأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعتق 

علمتم   فكاتبوهم إن}قاله يف تفسري  حرفة وال ترسلوهم كالبًا على الناس إن علمتم من
 821 ........................................................................... {فيهم خريا

 254 ................... أن جييء فيدعو الكاتب والشهيد فيقوالن أنا على حاجة فيضار هبما

 567 ..................................................................... ..أنت أخونا وموالنا

 630 ............................. أنشد النيب صلى اهلل عليه وسلم كعب بن زهري بانت ُسعاد

 403 ....................................... ..انطلقوا بنا إىل البصري الذي يف بين واقف نعوده

 366 ..........................إن أحبكم إيّل وأقربكم مين أحاسنكم أخالقا وإن أبغضكم إيّل

 617 ................. إن أرىب الربا شتم األعراض وأشد الشتم اهلجاء والراوية أحد الشامتني

 192 .................. ...أن أول من جحد آدم عليه السالم  أن اهلل تبار  وتعاىل أراه ذريته

 777 ........................ ..أن ابنة محزة بن عبد املطلب كان هلا موىل فأعتقته فمات املوىل

 717 ..................... م غالم فاعتقه كله إال رجالًً واحدًاأن بين سعيد بن العاص كان هل

 798 ......... أن رافعا أبا السائب كان عبدا لغيالن فّر إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فأعتقه

 540 ........................................... ..إن ريب حرم اخلمر وامليسر والكوبة والقنِّني

 541 ........................................ إن ريب حرم علّي اخلمر وامليسر والقنني والكوبة

 807 ............ رجال أعتق عبدا له عن دبر فجعله النيب صلى اهلل عليه وسلم من الثلث أن

 104 ........................... ..إن رجال من بين إسرائيل كان ُيَسلِّف الناَس إذا أتاه بوكيل

 236 ................ أن رجال من قريش سر  ناقة فقطع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ي
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 671 ........ أن رجلني اختصما إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فأتى كل واحد منهما بشهود

 663 .............................. ..يف ناقة أن رجلني اختصما إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم

 668 ................................... منهما شاهدين  أن رجلني ادعيا دابة فأقام كل واحد

 275،277 ................................ إن رجلني نصرانيني من أهل دارين أحدمها متيمي

 289 ......................... اهلل عليه وسلم  قضى بشهادة رجل واحد أن رسول اهلل صلى

 186 ...........ابتاع من سواء بن احلارث فرسا فجحده اهلل عليه وسلم أن رسول اهلل صلى

 205 ,203 ....................... ..أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أجاز شهادة القابلة

 532 .................................. أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمر بقطع املراجيح

 413 .................... ه وسلم بعث مناديا حىت انتهى إىل الثنيةأن رسول اهلل صلى اهلل علي

 392 .................. أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جرح شهادة رجل يف كذبة كذهبا

 294 ,291، 301 ........... أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قضى باليمني مع الشاهد

 288 .................................. أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قضى بشاهد وميني

 296 ................................. لم قضى بيمني وشاهدأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وس

بشهادة  يقضونوعمر وعثمان رضي اهلل عنهم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأبا بكر 
 297..................................................................الشاهد الواحد

 713 ....... مأن عبدا كان بني رجلني فاعتق أحدمها نصيبه فحبسه النيب صلى اهلل عليه وسل

 921 .................. أعتقهن رسول اهلل :أن عمر رضي اهلل عنه أعتق أمهات األوالد وقال

 561 ........................................................ ..إن الغرية من اإلميان وإن امِلَذاء

 739 ................................................................. إن اهلل أعتقه حني ملكته

 498 ............................................ ..إن اهلل حرم عليكم اخلمر وامليسر والكوبة

 582 ........................................ ..إن اهلل عز وجل قد أذهب عنكم َعب يَّة اجلاهلية

 359 ............................. لكرم ومعايل األخال  ويبغض سفسافهاإن اهلل كر  حيب ا

 357 ..................................... ..إن اهلل كر  حيب معايل األخال  ويكره سفسافها
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 538 .................................. وامليسر والكوبة والغبرياء إن اهلل ورسوله حرما اخلمر

 575 ............................................. إن اهلل ومالئكته يصلون على الصف األول

 370 ..................................................... ..إن اهلل يبغض كل جعظري جواظ

 401 ..................................................... إن يف املعاريض ملندوحة عن الكذب

 616 .....................إن من الشعر حكمة وإذا التبس عليكم شيء من القرآن فالتمسوه

 599، 01  ............................... إن املؤمن جماهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده

 391 ........................ أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أبطل شهادة رجل يف كذبة كذهبا

 279 ................... أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض

 81 .................................. هلل عليه وسلم استكتب عبد اهلل بن أرقمأن النيب صلى ا

 340 ............................... أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رد اليمني على طالب احلق

 406 ...... ..أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رد شهادة اخلائن واخلائنة وذي الِغمرة على أخيه

 415 ...............................................................إن الولد مبخلة جمبنة حمزنة

 361 ........................................................... إمنا بعثت ألمت مكارم األخال 

 374 ............................. ه ريب عز وجل وعهد إيّل بعد عبادة األوثانأول ما هناين عن

 624 ........................ ..إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم والفحش

 354 .........................إياكم وحمقرات األعمال إهنن ليجتمعن على الرجل حىت هتلكنه

 732 ............................................. ..أميا عبد كان فيه شر  وأعتق رجل نصيبه

 800 ........................... به إىل مثنهاحتاج صاح  باع النيب صلى اهلل عليه وسلم مدبرا

 98 ................................. احلضرمي إىل حممدبن بسم اهلل الرمحن الرحيم من العالء 

 324 ........................................................................ بينتك وإال فيمينه

 219 ,217 .............................................. التائب من الذنب كمن ال ذنب له

 530 ............................. ..-لست سنني -تعين النيب صلى اهلل عليه وسلم-زوجين ت

 593 ....................... ..ثالث من كن فيه حاسبه اهلل حسابا يسريا وأدخله اجلنة برمحته
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 564 ................................................... ..ة ال يدخلون اجلنة العا  والديهثالث

 830 ........................ ..ثالثة من فعلهن ثقة باهلل، واحتسابا كان حقا على اهلل أن يعينه

 189 .... ...فلم يطلقها ثالثة يدعون اهلل فال يستجاب هلم رجل كانت حتته امرأة سيئة اخللق

 588 ....... عنييا رسول اهلل أمن العصبية أن ي جاء رجل إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال
 111............................................................حسيب اهلل ونعم الوكيل

 584 ................................ ..حّقت حمبيت للمتحابني يّف وحقت حمبيت للمتواصلني يّف

 627 ............................................................ ..خرج كعب وجبري ابنا زهري

 869 ............... {وآتوهم من مال اهلل الذي آتاكم}قاله يف تفسري قوله تعاىل  ربع املكاتبة

 728 ..... ئل النيب صلى اهلل عليه وسلم عن عبٍد اعتقه مواله عند موته وليس له مال غريهُس

 603 ............................................................. سيأتيك باألخبار من مل ُتزود

 633 .............................. ..عباد اهلل وضع اهلل احلرج إال من اْقَتَرَض من عرض أخيه

 726 ..... عن رجل من بين عذرة منهم أعتق مملوكا له عند موته وليس له مال عن أيب قالبة

 290 ....................... هلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قضى باليمني مع الشاهدعن رسول ا

 551 ...................................... الغناء ينبت النفا  يف القلب كما ينبت املاء البقل

 291 ....................................................... فإن جاء بشاهٍد حلف مع شاهده

 149 ........... فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنانا أن ُنَضيِّف اخلصم إال ومعه خصمه

 594 .......................... ..الشيطانفإنه كان معك من يرد عنك فلما رددت عليه قعد 

 622 ............... ..فقلنا جلابر ما أراد ما وقى به املرء عرضه قال يعين الشاعر وذا اللسان

 293 ............................... قضى النيب صلى اهلل عليه وسلم بشاهد وميني يف احلقو 

 249 ................................................................. قل العدل وأعط الفضل

 514 ................................................... قلوب الهية وأيٍد عاملة وألسنة الغية

 632 ..... صلى اهلل عليه وسلم الشعرقيل لعائشة رضي اهلل عنها أكان ينشد عند رسول اهلل 

 903 ......................................................................... كاتب يا سلمان
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 328 ....... كتب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل يهود من حممد رسول اهلل أخي موسى

 464 ......................................... كذب أبو السنابل إذا أتا  من ترضني فأخربيين

 378 ............................................. كرم املرء دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه

 834 ..................................... والده وولده والناس أمجعني  كل أحٍد أحق مباله من

 222 ........................ كل شيء تكلم به ابن آدم فإنه مكتوب عليه فإذا أخطأ اخلطيئة

 621 ................ ..كل معروف صدقة وما انفق الرجل على نفسه وأهله كتبت له صدقة

 376 .................................................... إن احلياء والعفاف والعي عي اللسان

 933 ..................... كنا نبيع أمهات األوالد على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 799 ...................................................................... ال أولئك عتقاء اهلل

 926 ............... قاله يف أم الولد حني قال هلا احلرة لتباعن يا لكع ال تباع وأمر هبا فعتقت

 418 ............................... ..ال جتوز شهادة خائن وال خائنة وال ذي غمٍر على أخيه

 408 .............. ال جتوز شهادة خائن وال خائنة وال زان وال زانية وال ذي غمٍر على أخيه

   6، 9 6، 690، 19 228 ...ال جتوز شهادة خائن وال خائنة وال حمدود يف اإلسالم
 267،  268 ........... ..ال ترث ملة ملة وال جتوز شهادة ملة على ملة إال شهادة املسلمني

 84 ............................... ال تستضيئوا بنار املشركني وال تنقشوا يف خواتيمكم عربيًا

   7  124   ............ ال تعضية على أهل املرياث إال ما محل القسم ال يبعض على الوارث
 120 ....................................................................... ال ضرر وال ضرار

 265 ............................. ..أهل ملتني شىت، وال جتوز شهادة ملة على ملة ال يتوارث

 852 ........................................................... ال جيوز شرطان يف بيع واحد،

 504 .................................................. ..ال يقلب كعباهبا أحد ينتظر ما يأيت به

 635 .................................................. الوجهني أن يكون أمينًا  ال ينبغي لذي

 631 .....................ألن ميتلئ جوف أحدكم قيحا حىت يريه خري له من أن ميتليء شعرا

 704 ....................... ألة اعتق النسمة وفك الرقبةلئن قصرت اخلطبة لقد عرضت املس
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 516 ................................................................ لست من َدٍد وال َدٌد مين

 638 .............................. لكن عند اهلل لست بكاسد أو قال لكن عند اهلل أنت غال

 669 ................................... اللهم أنت تقضي بينهم فقضى للذي خرج له السهم

 102 ............ مل يكن أحد أعظم حرمة من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان أصحاب

 193 ............................... ..ل اهلل صلى اهلل عليه وسلمملا نزلت آية الدين قال رسو

 846 ......................................... ..قاله لسمان الفارسي رضي اهلل عنه  ملن أنت؟

 365 ................................ ليس املؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذيء

 577 ............................................................. ليس منا من مل يتغن بالقرآن

 536 ....................................... ..ليشربن أناس من أميت اخلمر يسموهنا بغري امسها

 388،  390 ........... عليه وسلم من الكذب إىل رسول اهلل صلى اهلل ما كان خلق أبغض
ما كان على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إاّل وقد رأيته ُيعمل بعده إال شيء واحد 

 526 .............................................................. كان يقلس له يوم الفطر

 524 ........ ما يل ال أراكم ُتقلِّسون كانوا يف زمان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يفعلونه

 348 ..............................................................................ما من آدمي

 347 ........................... ..طأ أو هّم خبطيئة ليس حيىي بن زكرياما من عبد إال وقد أخ

 843 ......................................................... ..صدقة: قال ما هذا يا سلمان؟

 596 ......................................... وال خري فيمن ال يألف وال يؤلف  املؤمن مألف

 806 ............................................ املدبر ال يباع وال يوهب وهو حر من الثلث

 659،  660 ................................ املدعى عليه أوىل باليمني إال أن تقوم عليه البينة
 589 .................................................. ..ذباناملستّبان شيطانان يتهاتران ويتكا

 506 ....................... ..مثل الذي يلعب بالنرد مث يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح

 14،134  .......... من ابتلي بالقضاء بني املسلمني فليعدل بينهم يف حلظه وإشارته ومقعده

 136 ........................................... يرفعن صوته من ابتلي بالقضاء بني الناس فال
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 760 ..................................................... من أسلم على يدي رجل فله والؤه

 838 ........................................ ..أو غارما يف ُغرمهمن أعان جماهدا يف سبيل اهلل 

 703 ............................. من أعتق رقبًة أو عبدًا كانت فكاكه من النار عضوًا بعضو

 701 .................... ..من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اهلل بكل عضو منها عضوا منه من النار

 715 ......................... من أعتق شركا يف مملو  له فقد ضمن عتقه يقوم العبد مث يعتق

 712 ......................................... ..من أعتق عبدًا وله فيه شيء وله وفاء فهو حّر

 470 ....................................................... من ألقى جلباب احلياء فال غيبة له

 702 .......................................... ..من بلغ بسهم يف سبيل اهلل فهو له عدل حمرر

 658 ........................................ ..من حلف على ميني كاذبة ليقتطع هبا مال أخيه

 164 ..................................... من دعي إىل َحكم من احلكام فمن مل جيب فهو ظامل

 372 ............................................. من كان لينا هينا سهال حرمه اهلل على النار

 538 ........................................... مقعده من النارمن كذب علي متعمدا فليتبوأ 

 783 .......................... املوىل أخ يف الدين ونعمة وأحق الناس مبرياثه أقرهبم من املعتق

  61049   ......................................... نعم وكان طويل الصمت قليل الضحك

 152 .................................................... هنى أن ينزل اخلصم إال وخصمه معه

 129 .................................. هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن قسمة الضرار

 626 ...................................................... هنى عن الشعر إذا أثبت فيه النساء

 322 ...... مل يكن بعد الذي كان يف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأحلفهما هذا أمر

 601 .................................................... هو كالم فحسنه حسن وقبيحه قبيح

 759 ............................................................ هو موال  فإذا مت فأوص له

 352 ........................................................... والذي نفسي بيده ثالث مرار

 600 ............................................ ..والذي نفسي بيده لكأمنا ينضحوهنم بالنبل

 540 ............................................................. والغبرياء وكل مسكر حرام
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   7، 9 7، 760، 747 ................. نسب ال يباع وال يوهبالوالء حلمة كلحمة ال
 606 .............................................................. ..وهن شر غالب ملن غلب

 860 ............................................................. ُيْؤَدى املكاتب بقدر ما أدى

 570 ......................................................أنزل فحر  الركاب  يا ابن رواحة

 586 .................................................... ..يا عبد اهلل أي ُعرى اإلسالم أوثق؟

 114 ........................... يد اهلل مع القاضي حني يقضي ويد اهلل مع القاسم حني يقسم

 462 ...................... ..ف عدوله ينفون عنه تأويل اجلاهلنييرث هذا العلم من كل خل

 396 ......................................... يطبع املؤمن على كل شيء إال اخليانة والكذب

 709 ............................... ..يعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء ثلثا وإن شاء ربعا

 707 ............................................................يعتق يف عتقك وير  يف رقك
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 فهرس اآلثار

 178 ............................................................... ائت األمري وأنا أشهد لك

 683 ............................................. ..اتبع أيهما شئت فقام الغالم فاتبع أحدمها

 508 ..................................... ..اللتني إمنا ُتزجران اتقوا هاتني الكعبتني املوسومتني

 167 .......................... أيت بعمر رضي اهلل عنه شاهد زور فوقفه للناس يوما إىل الليل

 175 ........................................... ..أيت شريح بشاهد زور فنزع عمامته وخفقه

 482 .. أتيت البصرة يف طلب احلديث فأتيت هبز بن حكيم فوجدته مع قوم يعلب الشطرنج

 428 ........ ..(قاله جماهد) برجل فقلت يا ابن عباس هذا يكلمك يف القدرأتيت ابن عباس 

 180 ............................................... ..أتينا  لتحكم بيننا ويف بيته يؤتى احلكم

 307 ..............................................................أجاز شريح شهاديت وحدي

 421 ..................................... (يعين عمر بن عبد العزيز) أجاز شهادة األخ ألخيه

 934 ............. ..عتق أمهات األوالد مث رأيت بعد أن أرقهن اجتمع رأيي ورأي عمر على

 896 .................................................... ا ذلك يف الَعْرض على ما شئتماجعلو

 142 ................................................... ..اجعلوا الناس عندكم يف احلق سواء

 771 .................................... امجع املال، وأعرضه على طار  فإن قبله فادفعه إليه

 459 ................. ُأجيز شهادة أهل األهواء كلهم إال الرافضة فإهنم يشهد بعضهم لبعض

 91 ............................................................ من الناس بسوء الظن احترسوا

 722 .................................................... أحكامه أحكام العبيد حىت يعتق كله

 320 .................................................. أخاف أن يوافق قدر بالء فيقال بيمينه

 675 ... ..كل واحد منهما البينة أنه أنتج عنده اختصم رجالن إىل أيب الدرداء يف فرس فأقام

 320 ........... اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع إىل مروان بن احلكم يف دار فقضى باليمني

 828 ................................{علمتم فيهم خريا  إن}يف تفسري قوله تعاىل  أداًء وأمانة

 855 .................................................... خل فإنك عبد ما بقي عليك درهمأد
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 311 ................ ..أدركت سليمان بن حبيب والزهري يقضيان بذلك يعين بشاهد وميني

 434 ...................... أدركت الناس منذ سبعني سنة يقولون اهلل اخلالق وما سواه خملو 

 922 .... فلم ميكث إاّل ساعة حىت امتألت الدار :ادع أو قال عليَّ باملهاجرين واألنصار قال

 284 ................................. ..ئت بشهوٍد عدول فإنا ُأمرنا بالعدولادع ما شئت وا

 893 . ..هذا مالك يف بيت املال، وقد ُعتق أبو سعيد :ادفعه إىل بيت املال مث بعث إليها فقال

 815 .. إذا أدبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها وليس له أن يبيعها وال يهبها وولدها مبنزلتها

 863 .................................................. إذا أّدى املكاتب ثلثا أو ربعا فهو غر 

 863 ................................................... فهو غري إذا إّدى املكاتب قيمة رقبته

 858 ...................................................... إذا أدى املكاتب النصف مل يستر 

 335 ......................... إذا ادعت املرأة الطال  على زوجها فتناكرا فيمينه باهلل ما فعل

 938 .................. إذا أسقطت أم الولد شيئا يعلم أنه من محل عتقت هبا وصارت أم ولد

 064، 945 .................. ثة أشهرالوصيفة مل تبلغ احمليض استربأها ثالالرجل اشترى إذا 

 904 .............................................................. إذا أصيب املكاتب له قوده

 782 .. ..أمًة فهلكت وتركت ولدا ذكرا فوالء ذلك املوىل لولدها إذا أعتقت املرأة عبدًا أو

 803 ......... شاء فقيل العتاقة قال العتاقة وغري العتاقة إذا أوصى الرجل فإنه يغّير وصيته مبا

    ، 214 ,213 ................................... (يعين القاذف) إذا تاب قبلت شهادته

 911 ................................ إذا تتابع على املكاتب جنمان فلم يرد جنومه رد يف الر 

 792 ............... ..اململو  احلّرة فولدت فولدها يعتقون بعتقها ويكون والؤهم إذا تزوج

 942 .............................. (الزهري يف أم الولدقاله ) فعلى سيدها جنايتها  إذا جنت

 253 ............................................... إذا دعي ليشهد وإذا دعي ليقيمها كالمها

 900 ......................................... ..ت املكاتبة بالبيعإذا رضي أهلها بالبيع ورضي

 651 ..................... مث رجع أحد الشاهدين قتل إذا شهد شاهدان على َقتل ُقتل القاتل

 235 ............... (يقوله إبراهيم النخعي يف القاذف) إذا شهد قبل أن جيلد فشهادته جائزة
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 644 ................ (يف العبد والذمي هيقولكان احلسن البصري ) إذا شهدا ُردت شهادهتما

 912 .......................... وإن أّدى وإال ُرد يف الر  استسعى حولني  إذا عجز املكاتب

 615 ................ ..إذا قرأ أحدكم شيئا من القرآن فلم يدر ما تفسريه فيلتمسه يف الشعر

 710 ................................. إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه مل يعتق منه إال ما عتق

 792 ..................... ..إذا كانت احلرة حتت اململو  فولدت له ولدا فإنه يعتق بعتق أمه

 282 ... ..ا مسلما فأشهد من غري املسلمني شاهدينإذا مات الرجل يف أرض غربة فلم جيدو

 881  880  .....................إذا مات املكاتب وتر  ماال فهو ملواليه وليس لورثته شيء
 882 .................. إذا مات املكاتب وتر  وفاء ُيعطى مواليه ماهلم، وما بقي كان لورثته

 881 ............................... ..إذا مات املكاتب وقد أدى طائفة من كتابته وتر  ماال

 334 ....................... ..ها فالقضاء ما قضت إال أن يناكرهاإذا ملك الرجل امرأته أمر

 938 ......................... ..سيدها فنكحت بعد ذلك فولدت أوالدًا إذا ولدت األمة من

 929 .............................. إذا ولدت أم الولد من سيدها فقد عتقْت وإن كان سقطا

 908 .................................. ..(قاله لعبده الذي عجر عن كتابته). اْمُح كتابتك إذًا

 873 .... ..اذهب فاستعن به يف مكاتبتك فقال يا أمري املؤمنني لو تركته حىت يكون آخر جنم

 768 ................................................................. ..اذهب فوال  من شئت

 502 .. ..إن كنت غارما أعّنا  :ما شأنك قال :أرى هذا يطلبنا قال فجاء الرجل فبكى قال

 177 ......................................... ..أيت أن رجال قتل أو سر  أو زنايت لو رأأر

 891 ..........................أراد أنس املرياث، وكتب إىل أنس أن اقبلها من الرجل فقبلها

 832 .......................... أرادين سريين على املكاتبة فأبيُت عليه، فأتى عمر بن اخلطاب

 436 ................ ..ارجعوا أيها الناس فضحوا تقبل اهلل منكم فإين مضّح باجلعد بن درهم

 132 ... ..أفبخلت علّي بأصبع :النار قال سبحان اهلل قالأسألك أن تدخل أصبعك يف هذه 

 321 ............................................. ..املقام فإهنا إن كانت كاذبة استحلفها عند

 915 ........ ..استشارين عمر رضي اهلل عنه يف بيع أمهات األوالد فرأيت أنا وهو أهنا عتيقة
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 892 ............................................. اشترتين امرأة من بين ليث بسو  ذي اجملاز

 239 ............................................................................ اشهد مبا تعلم

 453 . ..ر أحدا من أهل هذه القبلة ألن الكل يشريون إىل معبوٍد واحدأشهد علّي أين ال أكف

 209 ................................................. ..أشهد غريي فإن املسلمني قد فسقوين

 95 ................... شهدوا على ما فيها قال ال جيوز حىت يقرأها أو تقرأ عليه فيقر مبا فيهاا

 725 ........................................ أصح األسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر

 706 ................................................................ أعتق كله ليس هلل شريك

 716 ............................ ..م ويكون عبد الرمحن على نصيبه حىت يرغب يفاعتقوا أنت

 925 ................................................................ أعطها أرش ما صنعت هبا

أعطوه ورثة طار  فأبوا أن يأخذوه فقال عمر رضي اهلل عنه فاجعلوه يف مثلهم من الناس
 ....................................................................................... 770 

 836 .............................................................. .أعينوا أخاكم، فجمعوا له

 553 ................................................. أّف شيطان أخرجوه أخرجوه فأخرجوه

 882 ......... ..(سأل به ابن جريج عطاء) للناس عليهأفلس مكاتيب، وتر  ماال، وتر  دينا 

 736 ............................................................... ..اقترعوا عليه أيهم يأخذه

 191، 302 ... كتب إىل عبد احلميدحني عمر بن عبد العزيز  قالهاقض باليمني مع الشاهد 

 304 ..................................................(أي الشاهد واليمني) اقض به فإنه سنة

 398 ..............................................أما يف املعاريض ما يغين الرجل عن الكذب

 919 .................... ..ااًل أذب الناس عنه فقام فخطب الناسذلك مق أما واهلل ألقولن يف

 488 ............................................................... ..أما واهلل لغري هذا خلقتم

 88 ....................... أما وجدت يف أهل اإلسالم من يكتب لك ال تدهنم إذ أقصاهم اهلل

 928 ................................................... الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطا أّم

 937 ............................................................ الولد تعتق وإن كان سقطا أّم

 165 .......................... ..ي من دينها بعد أيها الناس فإن اأُلِسْيِفع أسيفع جهينة رضأّم
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 835 ........................................... فإنه من َقب لَك من املسلمني أن يكاتبواأما بعد 

 387 ......................... ا يف بلد  وحيث تعرف التقوى وأما حيث ال تعرف فاللباسأّم

 823 ............................... {علمتم فيهم خريا  إن}يف تفسري قوله تعاىل  أمانة ووفاء

 184 ........................................... إن أشهدت فحزم وإن ائتمنته ففي حل وسعٍة

 889 ....................................... ما فإن قضياها عتقاإن أقاما بكتابة أمهما فذلك هل

 207 .................................... ..تب تقبل شهادتك إن تبت قبلت شهادتك أو قال

 118 ..................................................................... حتإن شاء وهو ُس

 822 ............. {علمتم فيهم خريا  إن}يف تفسري قوله تعاىل  إن علمت مكاتبتك تقضيك

 824 .............. {علمتم فيهم خريا  إن}يف تفسري قوله تعاىل  إن علمتم هلم حرفًة أو ماال

 822 .................................... تلقوا مؤنتهم على املسلمنيإن علمتم هلم حْيَلة، وال 

 889 ........ ..ولد له مث ولد له من سرية له فمات أبوهم مل يوضع عنهم شيء إن كاتب وال

 849 .............................. ..إن كاتبت عبدًا لك وله بنون يومئذ فكاتبك على نفسه

 900 ............ إن كان سيده األول منهما أذن له أن يكاتبه فال سبيل عليه وإال هو مبنزلته

 856 .................. .يكون لبعضهن املكاتب فيكشف له احلجابإن كن أمهات املؤمنني ل

 772 ................................ ..له مال ودي ابنك لك من ماله بالغًا ما بلغ إن مل يكن

 689 .................................................... فصح :قال. إن مت فادعوا له القافة

 194 .................................... وإال أخذ برمته ،أنا أبو حسن إن جاء بأربعة شهداء

 746 ................................................................ أنت حر أن تقيم عندنا

 706،  795 .................................................... انتسُبوا إيّل، فإّنما أنتم موايل
 341 ................................................................... نَصفك فأىب أن حيلفأ

 690 ...........................................................انظروا أن تدعوا لولدها القافة

 812 .... ..أنكح سيد جّديت عبدًا له مث أعتقها عن دبر وقد ولدت أوالدا بعد عتقها عن دبر

 612 ....................... لسنا فيه زيد بن ثابت جملس تناشدنا فيه الشعراإن آخر جملس ج
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 690 ................................................ قضى بالقافة أن أبا موسى رضي اهلل عنه

إسحا  موىل عبد قاله ) على ثالثني ألفًا فعجز فرّده يف الر  د اهلل بن عمرأن أباه كاتبه عب
 910 .......................................................................... ..اهلل بن عمر

 302 ................................ أن أيب بن كعب رضي اهلل عنه قضى باليمني مع الشاهد

 566 ..إن إمساعيل كان يأمر أهله بالصالة والزكاة وكان عند ربه مرضيا فأعاد عليه الرجل

 797 .......................... ت له أوالدا مث أعتق العبدأن امرأة حرة كانت حتت عبٍد فولد

 766 ............................. ..إن أهل اإلسالم ال َيسبون إمنا كانت تسيب أهل اجلاهلية

 847 ................ ..أن حفصة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم كاتبت عبدًا هلا على رقيق

 332 ............................... أن داود النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر بالقضاء فقطع به

..ه مجيعا فأمر أبان بن عثمان بذلك الرقيقأن رجال يف زمان أبان بن عثمان أعتق رقيقا ل

 ....................................................................................... 734 

 323 ............................................ ..أن ابن الزبري أمره أن حيلف على املصحف

 793 ....... ..بن خديج اختصموا إىل عثمان رضي اهلل عنهم يف موالة لرافع أن الزبري ورافع

مع الشاهد فقاال نعم أن سليمان بن يسار وأبا سلمة بن عبد الرمحن سئال أيقضى باليمني
 ....................................................................................... 306 

 420 ................................... حيا كان جييز شهادة األخ ألخيه إذا كان عدالأن شر

 175 ......................... ..أن شرحيا كان يوتى بشاهد الزور فيطوف به يف أهل مسجده

 480 ........................ ..أن الشعيب كان يلعب بالشطرنج ويلبس ملحفة ويرخي شعره

 771 .................... أن طار  بن املرقع أعتق أهل أبيات من أهل اليمن َسَوائَب فانقلعوا

 801 .. .ت جارية هلا، فسحرهتا، فاعترفت بالسحر، فأمرت هباأن عائشة رضي اهلل عنها دبر

 779 ............ ..ورجل لعلٍة فهلك أن العاص بن هشام هلك وتر  بنني له ثالثة اثنان ألم

 264 ............... أن عبد اهلل بن الزبري كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من اجلراح

 242 .............................. إن عليا رضي اهلل عنه رد شهادة أعمى يف سرقة ومل جيزها

 795 ........... ..حرة فولدت أوالدًا فعتقوا هعليا رضي اهلل عنه قضى يف عبٍد كانت حتتأن 
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 796 ................................................... أن عليًا رضي اهلل عنه كان جير الوالء

 678 ........................................ أن عليا رضي اهلل عنه كان يرى احللف مع البينة

 170 ...............بن اخلطاب رضي اهلل عنه ضرب على شاهد الزور أربعني سوطا أن عمر

 874 ................ حفصة ه كاتبه فاستقرض له مائتني منأن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عن

 683 .......................... ..أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه كان يليط أوالد اجلاهلية

 171 .... ..أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه كتب إىل عمَّاله يف كور الشام يف شاهد الزور

 208 ................ ..عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ملا جلد الثالثة استتاهبم فرجع اثنان أن

 765 .................................... فتويف  بن عبد العزيز أعتق عبدا له نصرانياأن عمر 

 801 ....................................... أن عمر بن عبد العزيز باع مدبرا يف دين صاحبه

 520 ............. .. أن ابن عمر دخل على بعض أهله وهم يلعبون هبذه الشهاردة فكسرها

 106 ................... فأراد أن يبدأ بنفسه أن ابن عمر رضي اهلل عنه كتب مرة إىل معاوية

 909 ..................... ..ولده وأم ولده، وأنه أتى ابن عمركاتب غالمًا له و  ن ابن عمرأ

 908 .................................. ..أن ابن عمر كاتب مكاتبًا له فأدى تسع مائة وبقيت

 510 ....................... ..أن ابن عمر كان إذا وجدها مع أحد من أهله أمر هبا فكسرت

 519 ............................. ..فيها أن ابن عمر مّر بغلمان يلعبون بالُكجَِّة وكانت حفرا

أعتقا أمهات األوالد  -وعمر بن عبد العزيز يعين ابن اخلطاب رضي اهلل عنه-أن ُعمر وُعمر 
 925 ................................................................ ومن بينهما من اخللفاء

 819 ............................. .ارثه بالشامأن غالما من غسان حضرته الوفاة باملدينة، وو

 399 ..................................................... إن يف املعاريض ملندوحة عن الكذب

 672 .......................................... ..إن فيه قضاء وصلحة أما الصلح فيباع البغل

 199 .....................................ن القضاء فريضة حمكمة وسنة متبعة فافهم إذا أديلإ

 900 ............ إن كان سيده األول منهما أذن له أن يكاتبه فال سبيل عليه وإال هو مبنزلته

 329 ..... أن كعب بن ُسور أدخل يهوديا الكنيسة ووضع التوراة على رأسه واستحلفه باهلل
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 4 7 ....................... .إن الذين كانوا يكتبون التوراة إذا جاءوا إليهم بإنسان جيربونه 

 692 ............ ..درجته يف اجلنة وإن كانوا دونه يف العملإن اهلل يرفع ذرية املؤمن معه يف 

بن عبد اهلل بن نوفل أخربه أنه رأى أسامة بن زيد يف مسجد الرسول صلى اهلل عليه   أن حممد
 557 ..................... وسلم مضطجعًا رافعا إحدى رجليه على األخرى يتغىن النصب

 894 ...... ..ضي اهللجنومًا فأتى عثمان ر  ال إال :ن مكاتبًا قال ملواله خذ مين مكاتبتك قالأ

 908 ........... (قاله نافع عن ابن عمر) أّن مكاتبًا له عجز فرّده مملوكًا وأمسك ما أخذ منه

 140 ...................................... ..ن الناس يؤدون إىل اإلمام ما أدى اإلمام إىل اهللإ

 173 ...................................... إن هذا شاهد زور فاعرفوه وعرفوه مث خلى سبيله

 754 .................................................. إن الوالء كالنسب ال يباع وال يوهب

 310 ....................................... شاهد وميني بشهادة أن حيىي بن يعمر كان يقضي

 685 ............................................................. .إنا نقوف اآلثار ثالثا يقوهلا

 942 .................. إمنا تعتق أم الولد إذا ولدهتم أحرارًا فإذا ولدهتم مملوكني فإهنا ال تعتق

 775 ................. إمنا كنا أعتقناه سائبًة فأمر أن يشترى به رقابا فيلحقوهنا به أي يعتقوهنا

 811 ................. (قاله نافع عن ابن عمر) أنه دّبر جاريتني له فكان يطأمها ومها مدّبرتان

 311 .............. (بكري هقال). يستحلف صاحب احلق مع الشاهد الواحد أنه مسع أبا سلمة

 558 ................... (قاله عبد اهلل بن عتبة) أنه مسع عبد اهلل بن األرقم رافعا عقريته يتغىن

 874 .......................... (قاله نافع عن ابن عمر) اتب عبدًا له خبمسة وثالثني ألفاأنه ك

قاله )العزيز إذا كان عامال على املدينة وهو يقضي بني الناس عمر بن عبد  أنه كان حيضر
 656 ........................................................ ..(مجيل بن عبد الرمحن املؤذن

 521 ............................................. ..أنه كان ينهى بنيه عن لعب األربع عشرة

 160 ...................... ،(يعين ابن مسعود) فتعلق به  أنه ملا أتى أرض احلبشة أخذ بشيء

 554 .............................(له القاسم بن حممد ملا سئل عن الغناءقا)أهنا  عنه وأكرهه 
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 النصراينأهنم كانوا يقولون يف شهادة الغالم إذا شهد قبل أن يبلغ مث قام هبا إذا بلغ و
 285 .................................................. ..واليهودي إذا شهدا يف حال شر 

(اختصما يف موالة لرافع) عنه فقضى به للزبري يف هذا أهنما اختصما إىل عثمان رضي اهلل
 ....................................................................................... 793 

 620 .................................................................... إين أفتدي عرضي منه

 201 ...................................................... ..ملاين ألقضي لك وإين ألظنك ظاإ

 677 ................. إين جلالس عند أيب الدرداء فذكر معناه وقال يف فرس وجداه مع رجل

 246 ................ ..أو آبائكم أو أبنائكم وال حتابوا غنيا لغناه وال ترمحوا مسكينا ملسكنته

 429 ................... ..أولئك شرار هذه األمة ال تعودوا مرضاهم وال تصلوا على موتاهم

 814 ........................................................................ مبنزلتهما أوالدمها

 756 ....................................................................... أيبيع الرجل نسبه؟

 442 .................................. ..اإلميان قول وعمل ويزيد وينقص والقرآن كالم اهلل

 330 ......................................................................... األميان والشهود

 393 .............................................. اكم والكذب فإن الكذب جمانب لإلميانإّي

 941 ................... ..أميا وليدة ولدت لسيدها فهي له متعة ما عاش فإذا مات فهي حرة

 913 ....................... ..أميا وليدة ولدت من سيدها فإنه ال َيب يُعها وال َيَهُبها وال ُيَورُِّثها

 679 ............................................................... بئس ما تثين علي شهود 

 684 ...... ..باع عبد الرمحن بن عوف رضي اهلل عنه جارية كان يقع عليها قبل أن يستربئها

 917 ......................................... باع عمر رضي اهلل عنه أمهات األوالد مث رجع

 679 ............................................................... بئس ما تثين علي شهود 

 680 ........................................... ..بينة الطالب على أصل حقه يراه أهل امليت

 655 ............................................ ى املدعى عليهعل  البينة على املدعي واليمني

 655 ............................................. أنكر  البينة على من ادعى واليمني على من
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..فضرب عمر رضي اهلل عنه الباب فعرف زيد صوته فانطلقا، .بيين وبينك زيد بن ثابت

 ....................................................................................... 181 

 207 ......................................... ..تب تقبل شهادتك أو إن تبت قبلت شهادتك

 337 .............................. حتلفون مخسني ميينا ما مات منها فأبوا وحترجوا من األميان

 868 ................................... عمين أوساخ الناس؟ أنت حّر ولك جنمكتريد أن تط

 832 ................................................................ تطعمين من غسالة الناس

 944 ............................................................................... حبيضة تعتد

 936 ................................................................... تعتق من نصيب ولدها

 940 ............................ (احلسن يف أم الولد تعتق وهلا أوالدقاله ) تعتق هي وأوالدها

 423 .................... تعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك وأن ما أخطأ  مل يكن ليصيبك

 559 .... .. فاستوى جالسا مث قال وأي رجل من املهاجرينتغىن بالل قال فقال له رجل تغىن

 211 .................................. ..(ابن أيب جنيح يف القاذف إذا تابقاله ) تقبل شهادته

 942 ......................................... (يف أم الولد جتين قاله احلسن) تقوم على سيدها

 248 ................................ ..تلووا يقول تبدلوا الشهادة أو تعرضوا يقول تكتموها

 235 ........................... قبل شهادتهتوبته فيما بينه وبني ربه من العذاب العظيم وال ت

 914 .............. من قبل ابن الزبري :من أين أقبلتما؟ قاال :عمر فقال  جاء رجالن إىل ابن

 788 ........................................ اجلد أوىل من ابن األخ والعم والناس على ذلك

 904 ............................................................. جراحة املكاتب جراجة عبد

 886 ................................ جعلوا عليك عشرين ألفا وضيقوا عليك األرض اخرج

 810 ................................................................... جناية املدبر على سيده

 903 ........................................................... قبته يبدأ هباجناية املكاتب يف ر

 943 ............................................................... أم الولد على سيدها جناية

 943 ............................................................ جناية أم الولد ال تعدو رقبتها

 383 .................................... (قاله رجل ملا سأله معاوية عن املروءة) احلرَفة والعَفة
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 380 ............................................ حسب املرء دنيه ومروءته خلقه وأصله عقله

 580 ........................................................................... حسن الصوت

 299 ............ هدحضرت أبا بكر وعمر وعثمان رضي اهلل عنهم يقضون باليمني مع الشا

 816 ..... حضرت عبد امللك بن مروان، واختصم إليه يف أوالد املدبرة، فاستشار من حوله،

 مد إىل ابن الزبري يف مرياث موىلخاصم ابن لعبد اهلل بن عبد الرمحن بن أيب بكر القاسم بن حم
 786 ............................................................... ..لعائشة رضي اهلل عنها

 481 ............................... خرجت من املسجد اجلامع فإذا رجل قد ُقّربت إليه دابته

 810 ............ .رت امرأة من قريش خادما هلا مث أرادت أن تكاتبه فكتبت إىل أيب هريرةدب

 477 ............... دخلت على املعتضد فدفع إيّل كتابا نظرت فيه وكان قد مجع له الرخص

 687 . دعا عمر رضي اهلل عنه القافة يف رجلني اشتركا يف امرأة ادعى كل واحد منهما الولد

 494 ....................... (عن الشطرنجحني سئل  جعفر أبوقاله )دعونا من هذه اجملوسية 

 542 ............................... الدف حرام واملعازف حرام والكوبة حرام واملزمار حرام

 386 ........................... ..الدنيا العافية والشباب الصحة واملروءة الصرب على الرجال

 579 .................................................................. ذكر يا أبا موسى فيقرأ

 483 .......................................... رأيت إبراهيم اهلجري وكان يلعب بالشطرنج

 557 . .س رافعا إحدى رجليه على األخرىرأيت أسامة بن زيد رضي اهلل عنه جالسًا يف اجملل

 215 .............. ..رأيت رجال جلد حدا يف قذف بالزنية فلما فرغ من ضربه أحدث توبة 

 611 ...... ..رأيت ناسا من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم يتناشدون الشعر عند البيت

....{موآتوهم من مال اهلل الذي آتاك}تعاىل قاله علي رضي اهلل عنه عند تفسري قوله ) الربع
 ............................................................................... 871 ،872 

 327 ............... ..مجال له سر  فخاصم فيه إىل قاضي املسلمني  زعموا أن حذيفة عرف

 776 ............................................................. السائبة يضع ماله حيث شاء

 736 .................................................... سامههم بقلمه فسهمهم يعين فكفلها



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 9 4 

 724 .. ..ُسئل األوزاعي عن عبٍد بني ثالثة نفٍر كاتب أحدهم مث أعتق اآلخر وأمسك الثالث

 96 .................... ختم عليها وقال أشهدوا مبا فيهاعن رجل كتب وصيته و سئل سفيان

 437 ........ ..ال :فمخلو  ؟ قال :كالم اهلل قلت :سألت جعفر بن حممد عن القرآن فقال

 7  ، 159 ................ ..ال :سألت ابن مسعود عن السحت أهو رشوة يف احلكم؟ قال

 786 .............................................. ..سبحان اهلل إّن املوىل ليس مبال موضوع

 911 .......................................................... سيده أحق بشرطه الذي شرط

 886 ................................................................ شاءشرط باطل خيرج إن 

 880 ................................................. (قاله جابر يف املكاتبني) شروطهم بينهم
 854 ................................................................... شروطهم جائزة بينهم

 489 ....................... الشطرنج من النرد بلغنا عن ابن عباس أنه ويل مال يتيم فأحرقها

 484 ............................................................. الشطرنج هو ميسر األعاجم

 645 ........................................................................... شهادهتم جائزة

 460 .... (قاله عبد اهلل بن سوار العنربي) شهد رجل عند أيب شهادة فرد شهادته فأتاه بعد

 652 .......... (يعين شريح)وأمضى احلكم فيها فرجع الرجل بعد  شهد عنده رجل بشهادة

 675 ............ ..شهدت أبا الدرداء واختصم إليه قوم يف فرس وأقام كل واحد منهما بينة

 ..شهدت أبا عبد الرمحن السلمي كاتب عبدًا له على أربعة آالف، وشرط عليه إن عجز فهو
 872 ........................................................................... رّد يف الر ،

 913 .................................................. مكاتبًا عجز يف الر  شهدت شرحيًا رّد

 495 .......... شهدت عمر بن عبد العزيز يأمر باحلمام الطيارات فيذحبن وتتر  املقصصات

 308 ................................. شهدت عند شريح على مصحف فأجاز شهادته وحده

 487 ........................... أحدهم قتلت وما قتل صاحب الشطرنج أكذب الناس يقول

 614 ................ ..صحبت عمران بن حصني من البصرة إىل مكة فكان ينشدين كل يوم

    ، 827 ..................................................................... صدقا ووفاء
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 774 ................................................................ الصدقة والسائبة ليومهما

 444 ................................ صنفان ما على األرض أبغض إيل منهما املقاتلة واجلهمية

 875 ................................................................ ضعوا عنهم من مكاتبتهم

 859 .................. طلق مكابت امرأته على عهد عثمان رضي اهلل عنه فأنزله منزلة العبد

( هلل صلى اهلل عليه وسلمقاله شقيق عندما سئل عن من كان كاتب رسول ا) عبد اهلل بن أرقم
 ......................................................................................... 79 

 796 ............................................................ أعتق العبد جير والء ولده إذا

 269 ............. {ممن ترضون من الشهداء} عدالن حران مسلمان يعين قول اهلل عز وجل

 438 ........................... ..(يقول القرآن خملو قاله مالك فيمن ) عندي كافر فاقتلوه

 550 ................................... ..النفا  يف القلب كما ينبت املاء الزرع الغناء ينبت

 213 .............................................. ..ه فأكذب نفسه ورجعفإذا فرغ من ضرب

 555 ...................................... ..آخذًا فعليك بشعر ضرار بن اخلطاب فإن كنَت

 781 .......................... .فإن مات األخ من أب رجع الوالء إىل بين األخ لألب واألم

 914 .................. ..يباع أو يوهب أو يورث فإن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه هنى أن

 138 ...............................إليك القضاء فريضة حمكمة وسنة متبعة إْفَهم إذا أديل فإّن

 893 ................................... وقال للموىل خذها ُنجومًا. فإين أطرحها يف بيت املال

 737 ....................................... من املقرعني :يقول{ فكان من املدحضني}فقارع 

 923 .............................. فكتب يف اآلفا  أن ال تباع أم حّر فإنه قطيعة وأنه ال حيل

 818 .......................................... ..فليوص هلا فأوصى هلا مبال يقال هلا بئر جشم

 211 ......................................... يف كتاب اهلل تقبل فمن تاب وأصلح فشهادته

 817 .................................... يف أوالد املدبرة إذا مات السيد فال نراهم إال أحرار

 884 ..................(قاله احلسن)يف عبٍد بني شركاء ليس ألحد أن يكاتب دون أصحابه، 

 155 ............... ..أتاين من قبل أهلي أراد حاجة فلم يستطعها من قبليإذا  قاتل اهلل فالنًا
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احتبست السفينة فعلم القوم إمنا احتبست من  :قارع نيب اهلل يونس عليه السالم فقرع قال
 738 ............................................................................... ..حدث

 721 ......... ..قال يل حيىي بن سعيد اكتب يل مائة حديث من حديث ابن شهاب انتقها يل 

 317 من املدعى عليهم مخسني رجال نه احلجرقتل رجل فأدخل عمر بن اخلطاب رضي اهلل ع

 745 ........................................... تركُت الذي اشترطُت عليك، وأنت ُحّر قد

 305 ........................ ..قد شهد القائس أهنا موضحة وحيلف املشجوج على مثل ذلك

 687 ......................... ..قد كانت الكلبة ينزو عليها الكلب األسود واألصفر واألمنر

 283 .......... .ما له رأسقدم على عمر بن اخلطاب رجل من قبل العرا  فقال جئتك ألمٍر 

 919 ....................................... ..قدمت دمشق وعبد امللك يومئذ مشغول بشأنه

 256 ................. {وال يضار كاتب وال شهيد}قرأ علّي عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه 

 433 ........................................... القرآن كالم اهلل وعلمه ووحيه ليس مبخلو 

   6، 451 ......................................................... القرآن كالم غري خملو 
 179 ................................................... فادفع اجلمر عنك بعودين القضاء مجر

 245 ................. (قاله ابن عون) مسي يف الصِك وال أذكر الشهادةقلت إلبراهيم أرى ا

 850 ..قلت لعطاء كتبت على رجلني يف بيع أن َحيَُّكما على َميِّتكما وَمِلّيكما على ُمعدمكما

(الدارميقاله ) مالك قلت ليحىي بن معني مالك أحب إليك يف نافع أو عبيد اهلل بن عمر قال
 ....................................................................................... 718 

 145 ............................................ ..قم فاجلس مع خصمك فإن جملسك يريبه

 677 ...................... ..نعم، إذا قامت البينة :قيل لعطاء أتقضي باألصول يف الدور قال

 090، 875 . كاتب عبد اهلل بن عمر غالما له يقال له َشْرَفا على مخسة وثالثني ألف درهم،
 876 ......... ..(سعيد موىل أيب أسيد اأبيعين ) كاتب موىل له على ألف درهم ومائيت درهم

 891 .. (قاله سريين) ن ألف درهم فكنت فيمن فتح ُتْسَترعشري  اتبين أنس بن مالك علىك

 510 ...... (عبد اهلل بن عمريعين ) كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها

 143 ........ ..يف شيء كان بني عمر بن اخلطاب وبني أيب بن كعب رضي اهلل عنهما َتَداُرٌي
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ون إذا أعتق الرجل العبد ثالثون من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول  كان
 729 .................................................................................. ..بينه

بكر بن  وأبقاله )كان جالسا عند أبان بن عثمان بن عفان فاختصم إليه رجل من جهينة 
 782 ................................................................................. (حممد

 773 ............... ..كان الرجل إذا أعتق سائبة مل يرثه وإذا جىن جناية كان على من أعتقه

 747، 769اعتقته سائبة اركان سامل موىل أيب حذيفة موىل المرأة مّنا يقال هلا سلمى بنت َيع

 797 ............ ..كان شريح ال يكاد يرجع عن قضاء قضى به حىت حدثه األسود بن يزيد 

 309 ..... اليسري كان شريح جييز شهادة الشاهد الواحد إذا عرفه مع ميني الطالب يف الشيء

 281 .. ..كان شريح جييز شهادة كل ملة على ملتها وال جييز شهادة اليهودي على النصراين

 201 ....................................... ..ح جييز شهادة النسوة على االستهاللكان شري

 797 ........ ..أوالدا أن الوالء ألمهم كان شريح يقضي يف العبد إذا تزوج احلرة فولدت له

 614 ................... ..كان شعراء أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم عبد اهلل بن رواحة

 714 ........ كان عبد بني رجلني فاعتق أحدمها نصيبه فركب شريكه إىل عمر رضي اهلل عنه

 522 ............................................ علي بن احلسني يالعب أهله بالشهاْرَدة كان

كان عمر وعلي وزيد بن ثابت رضي اهلل عنهم ال يورثون النساء من الوالء إال ما أعتقن
 ....................................................................................... 790 

 877 .............................ما تر  من شيء آخر مكاتبته كان ابن عمر حيب أن يكون

 648 ............................................ ..(يعين الشعيب) شهادة املختيب  كان ال جييز

 198 ......................... (يعين احلسن البصري) الطال كان ال جييز شهادة النساء على 

 282 ... ..(يعين شريح) كان ال جييز شهادة يهودي وال نصراين على املسلمني إال يف الوصية

 803 ............................. (يعين طاووس) كان ال يرى بأسا أن يعود الرجل يف عتاقته

 848 ................................ (يعين ابن عمر) كان ال يرى بأسا بالكتابة على الوصفاء

 881 ............ ..(يعين ابن عمر) له، وكان قد أدى دةكان له مكاتب وملكاتبه ولد من ولي

 719 .................................................. ..كان مالك من أثبت الناس يف حديثه
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 445 ............................................ اجلهمية  كان حممد بن احلسن ال جييز شهادة

 479 ....................... كان حممد بن سريين وهشام بن عروة يلعبان بالشطرنج استدبارا

 899 .............................كان من قبلكم يقولون هو للذي كاتبه يستعني به يف كتابته

 802 .................... ..(قاله ابن طاووس عن أبيه يف املدبر) احتاج إىل مثنهكان يبيعه إذا 

 808 ....................................................... (يعين املدبر) كان جيعله من الثلث

 205 ...................................... (يعين علي رضي اهلل عنه) كان جييز شهادة القابلة

 878 .................................. كان يعجبهم أن يدع الرجل ملكاتبته طائفة من مكاتبته

 94 ........ (يعين أبا قالبة) كان يكره أن يشهد على الصحيفة املختومة وقال لعل فيها جورًا

 895 ........ ..(يعين ابن عمر) فما بقي فلكوكذا  عجِّل يل منها كذاكان يكره أن يقول 

 885 ...........................  (يعين احلسن) ن شريكهكان يكره أن يكاتب أحدمها إال بإذ

 902 ............................................... (يعين ابن مسعود) كان يكره بيع املكاتب

 93 (يعين احلسن) كان يكره شهادة الرجل على الوصية يف صحيفة خمتومة حىت يعلم ما فيها

 924 .... ..لعثمان بن مظعون فأراد ابن عثمان أن يبيعها بعد موت أبيه  كانت جديت أم ولد

 491 ..........  عليه وسلم تكره الكبل وإن مل يقامر عليهاكانت عائشة زوج النيب صلى اهلل

 789 ................ ..(ثابت وزيد بن علي وعبد اهلل) كانوا جيعلون الوالء للكرب من العصبة

..(املدينة  الفقهاء الذين ينتهى إىل قوهلم من أهلقاله ) كانوا يقولون إذا ملك الولد الوالد

 ....................................................................................... 744 

 الفقهاء الذين ينتهى إىل قوهلم من أهلاله ق) كانوا يقولون يف ولد الزنا إن أصله ألصل سوٍء

 643 ............................................................................. ..(املدينة 

الفقهاء الذين ينتهى إىل قاله ) كانوا يقولون ال ترث املرأة شيئا من الوالء ألحد من أقارهبا
 791 .............................................................. ..(املدينة  قوهلم من أهل

هى إىل الفقهاء الذين ينتقاله ) كانوا يقولون ال تكون اليمني مع الشاهد يف الطال  وال العتا 
 314 .............................................................. ..(املدينة  قوهلم من أهل

 316 ..... كتب إيّل أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه أن ابعث إيّل بقيس بن مكشوح يف وثا 
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 898 ................. (عمر بن عبد العزيز)يعين )املكاتب ال جتوز له وصية وال  كتب إيّل أن

 252 . ..عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه من كانت عنده شهادة فليشهد هبا حيث رآها كتب

يعين أبا عبيدة بن اجلراح وخالد بن ) عنه فبدءا بأنفسهما كتبا إىل عمر بن اخلطاب رضي اهلل
 100 ............................................................... (الوليد رضي اهلل عنهما

 323 ....... كتبت إىل ابن عباس من الطائف يف جاريتني ضربت إحدامها األخرى وال شاهد

 304 ........... دينةكتبت إىل عمر بن عبد العزيز أخربه أين مل أجد اليمني مع الشاهد إال بامل

 648 ............................................................... كذا يفعل باخلائن والفاجر

 242 ............................................. (يعين احلسن البصري) كره شهادة األعمى

 895 .......... (احلسن وابن سريينيعين ) عجل يل وأضع عنك :يقول  كرها يف املكاتب أن

 829 ..................... {إن علمتم فيهم خريا}الكسب قاله مكحول يف تفسري قوله تعاىل 

 499 ................................................ كعاب فارس وقداح العرب والقمار كله

 445 ....................................................................... اهلل العظيمكفرَت ب

 447 ............... ..كافر :كالم اهلل غري خملو  قلت فمن قال باملخلو  فما هو عند  قال

 523 ....................................... كل ما أهلى عن ذكر اهلل وعن الصالة فهي ميسر

 857 ... مكاتب ما بقي عليه دينار كن أزواج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال حتتجنب من

 613 ............ ..فيتناشدون األشعار أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جنالس  كنا

 922 ....................... كنت جالسًا عند عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه إذ مسع صائحًة

 839 .......... ..بعثين عثمان رضي اهلل عنه يف جتارة :كنت مملوكا لعثمان رضي اهلل عنه قال

 647 ..................................................................... ال أجيز شهادة خمتيب

 560 ................. (عن الغناء بالشعرملا سئل عطاء قاله )فحشا  ال أرى به بأسا ما مل يكن

 680 ........................................................... ال أقضي لك مبا ال حتلف عليه

 178 ................................................................. ال أكون أنا أول األربعة

 887 .................................... يكون له من املال مثل ما قاطع عليه هوالء أن ال إال
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 117 ........................ فأمر رجال من بين أسد فقسمه إىل الليل ال أمسي وفيك درهم،

  0 ، 897 ..................................... ال بأس أن يأخد الرجل من مكاتبه العروض
 849 ............ ..(اتب عبدًا له على ثالثة وصفاءابن عباس يف رجل كقاله ) ال بأس بذلك

 896 .................... (قاله ابن عباس يف رجل يقول ملكاتبه عجل وأضع عنك) ال بأس به

 169 ....................... الناس بشهود الزور فإنا ال نقبل من الشهود إال العدل ال تأسروا

 432 .................................... (سئل عن القدريةحني األوزاعي قاله )ال جتالسوهم 

 262 ............................................. (قاله ابن عباس يف شهادة الصبيان) ال جتوز

 649 ................................... ال جتوز شهادة الشاهد على الشاهد حىت يكونا اثنني

 233 ................................... ال جتوز شهادة القاذف أبدا وتوبته فيما بينه وبني ربه

 414 .......................................................... شهادة خصم وال ظنني ال جتوز

 464، 645 ............................................... ال جتوز شهادة على شهادة يف حد
  70، 790 ........................... ال ترث النساء من الوالء شيئا إال ما كاتبته أو أعتقته

 244 ........................ على ما تعرف فإن الناس قد ينقشون على اخلواتيمال تشهد إال 

 234 ........................................... ال تقبل شهادته أبدا وتوبته فيما بينه وبني ربه

 152 ................................................................ ال تقبل اهلدية فإهنا رشوة

 87 .................................. ..وال تدنوهم إذ أقصاهم اهلل ال تكرموهم إذ أهاهنم اهلل،

 312 ............... ال رجعة إال بشاهدين إال أن يكون عذر فيأيت بشاهد وحيلف مع شاهده

 653 ................................................. شهادة له ال يف األول وال يف األخرية ال

 757 ........................................................................... الوالء  ال يباع

 804 ............................................................................ ال يباع املدبر

 425 ............................................... ال جيد عبد طعم اإلميان حىت يؤمن بالقدر

 202 .................................................. ..ال جيوز إال أربع نسوة يف االستهالل

 850 .......................................................... (قاله عطاء) ال جيوز يف عبديك
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 198 ...............................(يعين إبراهيم النخعي) ال جييز شهادة النساء على احلدود

 259 ............. ال يضار الكاتب فيكتب ما مل يؤمر به، وال يضار الشهيد فيزيد يف شهادته

 258 ................. وال الشاهد يقول يأتيه فيشغله عن ضيعته وعن سوقه ال يضار الكاتب

 643 ................................................................... الرشدة ال يفضله ولد

 859 ....................................................... ال يقام على املكاتب إال حد العبد

 491 ........................................................... ب بالشطرنج إال خاطئعلال ي

 512 .................................. ..حلم اخلنزير والالعب هباالالعب بالنرد قمارًا كأكل 

 511 .................................... ..(يعين النرد) لئن مل خترجوها ألخرجنكم من داري

..ألن يلقى اهلل العبد بكل ذنب ما خال الشر  باهلل خري من أن يلقاه بشيء من هذه األهواء

 ....................................................................................... 448 

 460 ............ ألنه بلغين أنك تناول أو تبغض بعض أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم

 817 .......................................................... دامت حية ما لتأخذ من َرمحها

 665 ........... لست من التهاتر والتكاثر يف شيء الدابة هي لليت يف أيديهم إذا أقاموا البينة

 479 .................. لعب سعيد بن جبري بالشطرنج من وراء ظهره فيقول بأْيش دفع كذا 

 319 .................................................. ..الناس هبذا املقام لقد خشيت أن َيْبَهَأ

 695 ................................................................ ..لقد قضى األمري بقضية

 720 ..................................................... نافع لقد كانت ملالك حْلقة يف حياة

 935 ............................................ ..لقي رجالن ابن عمر يف بعض طر  املدينة

 935 ................. ..من عند ابن الزبري :أقبلتم؟ قالوا  من أين :فقال  لقي ابن عمر ركبا

 763 .............................................. ..اللقيط للمسلمني مرياثه وعليهم جريرته

 723 ........................................................... للذي أعتقه ولكن مرياثه ألبيه

 907 ........ ..(تر  مكاتباقاله إبراهيم النخعي حني سئل عن رجل تويف و) لمكاتب امليتل

 458 ..................................................... مل أر أحدا أشهد بالزور من الرافضة

 111 .... ..ركب يف املهاجرين واألنصار ملا أخرج عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يهود خيرب
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 196 ................................................ ..وصاحباه على املغرية ملا شهد أبو بكرة

 798 ..................... (مملو  له بنون من حرة وللعبد أب حر قاله الشعيب يف) ملوايل اجلد

 911 ....................... فما أخذ فله -يعين إذا مل يكمل فرد يف الر – منه هلم ما أخذوا

 679 ............................ لو أثبت عندي كذا وكذا شاهدًا ما قضيت لك حىت حتلف

 650 .................................................. لو أعلم أنكما تعمدمتا لقطعت أيديكما

 552 ......................................................... لو تر  الشيطان أحدًا تر  هذه

 176 .................................. ..لو وجدت رجال على حد من حدود اهلل مل أحده أنا

 260 ................................... (ل عن الظهار من األمةقاله جماهد ملا سئ)ليس بشيء 

قاله ابن مسعود يف الذي أخربه بأن عمه يريد أن يستر  ولده بعدما زوجه ) ليس ذا  له
 743 ................................................................................ (جارية

 906 ............... ليس للنساء من والء املكاتب شيء واملرياث بينهم يعين الرجال والنساء

 424 ................................................. ليس منا من مل يؤمن بالقدر خريه وشره

 833 ........................................ شاء مل يكاتبلْيست بعزمية إن شاء كاتب، وإن 

 161 ....................... ..ليست الرشوة اليت يأمث فيها صاحبها بأن يرشو فيدفع عن ماله

 518 .......................................... ..ما أبايل لعبت بالَكبل  أو توضأت بدم اخلنزير

 813 ..................................................... ما أرى أوالد املدبرة إال مبنزلة أمهم

 833 ............................... ..{فكاتبوهم}قاله عطاء يف قوله تعاىل ) أراه إال واجبا ما

 802 ....................... مرضه فهي وصية إن شاء رجع فيها ما أعتق الرجل من رقيقه يف

 431 ....................................................... ..ما ترى يف الذين يقولون ال قدر

 825 ................................................ ..ما اخلري املال أو الصالح أم كل ذلك؟

 430 .................................. ما رأيك يف هؤالء القدرية قال قلت أرى أن تستتيبهم

 226 ...................................................... ..ما من ذنب إال وأنا أعرف بتوبته

 825 .............. . {علمتم فيهم خرياإن }قاله عطاء يف تفسري قوله تعاىل ) ما نراه إال املال



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 983 

 485 .................................................... ما هذه التماثيل اليت أنتم هلا عاكفون

 827 ................................. {إن علمتم فيهم خريا}يف تفسري قوله تعاىل  ماال وأمانة

 726 ............... قاله البخاري حني سئل عن أصح األسانيد) مالك عن نافع عن ابن عمر

 723 ............................... جعله بينهما ماله نصفني للمعتق نصف وللمكاتب نصف

 692 .................................................. ته ليقر اهلل هبم عينهاملؤمن يلحق به ذري

 801 .................................................. املدبر وصية يرجع فيه صاحبه مىت شاء

 813 ............................................ املدبرة ولدها مبنزلتها إذا ولدت وهي مدبرة

 382 .......................... املروءة أربعة أركان حسن اخللق والسخاء والتواضع والنسك

 384 .............................................................. .الحتمالاملروءة التقى وا

 394 ...................................... املسلم يطبع على كل الطبيعة غري اخليانة والكذب

 398 ........................................ ..بعض إال جملودا عدول بعضهم على املسلمون

 419 ......................................... شهادة خصٍم وال ظنني مضت السنة أن ال جتوز

 694 ........................ (يسلم أحد والديه احلسن يف الصغريقاله ) مع املسلم من والديه

 902 . (واشترطي هلم الوالء"قاله الشافعي يف تفسري احلديث ) معناه اشترطي عليهم الوالء

 9  ،  4 ، 7  ، 854 ............................... ..املكاتب عبد ما بقي عليه درهم
 854 ............................................... عبد ما بقي عليه شيء من كتابته املكاتب

 899 ................................................ املكاَتب ال يعِتق وال يهب إال بإذن مواله

 255 .............. ..من احتيج إليه من املسلمني قد شهد على شهادة أو كانت عنده شهادة

 260 ................... {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}جماهد يف قوله  قاله) من األحرار

 474 ............................................... لماء خرج من اإلسالممن أخذ بنوادر الع

 337 .......................................... من ادعى قضائي فهو عليه حىت يأيت ببينة احلق

 450 ....................................................... ..من قال القرآن خملو  فهو كافر

 251 .............................. من كانت عنده شهادة فال يقول ال أشهد هبا إال عند إماٍم
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ذوا }  قاله احلسن عند تفسري قوله تعاىل)  من املسلمني إال أنه يقول من القبيلة أو غري القبيلة
 271 ................................................... {دل منكم أو آخران من غريكمع

 740 .......................................................... من ملك ذا رحم حمرم فهو حر

 108 ........................................................................... أمساء اهلل له مه

 99 ، 499 ..................................................................... امليسر القمار

 664 .................................................................. الناتج أحق من العارف

 916 ......................... ..ناظرين عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يف بيع أمهات األوالد

 510 .......................................................................... النرد هي امليسر

 534 ................... ({شتري هلو احلديثمن ي}يعين قوله تعاىل ) نزلت يف الغناء وأشباهه

قاله سعيد بن املسيب وسليمان بن يسار ملن سأهلما عن شهادة )    نعم إذا ظهرت منه التوبة 
     ............................................................................ (رجل جلد

 758 ............................................................ ى عن بيع الوالء وعن هبتههن

 691 ............................................ ..هذان ألم وهذان ألم وهذان ألم وهذا ألم

 147 .................................................. هذه درعي بيين وبينك قاضي املسلمني

 848 . ..هذا ما كاتب أنس بن مالك غالمه سريين كاتبه على كذاهذه مكاتبة سريين عندنا 

 764 ................................................................ ..هل عسى الغوير أبؤسا

 940 .................... ..(العزيز يف رجل نكح أم ولده  عمر بن عبد قاله) هم مبنزلة أّمهم

 889 ... (ولدْت من ولد فإنه يف كتابيت املكاتب ال يشترط أن ماقاله عطاء يف ) هم يف كتابته

 931 .................................... (سئل عن أمهات األوالد قاله عكرمة ملا)أحرار  هن

 561 .................................. هو اشتراؤه املغين واملغنية باملال الكثري واالستماع إليه

 722 .............................. للذي أعتق ونصف للذي مل يعتق هو بينهما نصفني نصف

 764 ....................................................... هو حر ووالؤه لك وعلينا رضاعه

 223 .................................................. هو الرجل يعمل الذنب مث ال يعود إليه
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 490 ......................................................................... هو شر من النرد

 853 ............................................ (قاله يف املكاتب) هو عبد ما بقي عليه درهم

 549 .................... {وأنتم سامدون}يعين قوله ) هو الغناء باحلمريية أمسدي لنا تغّني لنا

 548 .............. {ومن الناس من يشتري هلو احلديث}يعين قوله تعاىل ) هو الغناء وأشباهه

 492 ............................................... (يعين الشطرنج) هو من الباطل وال أحبها

 889 ......... (مه مااًل له، وعبيدًارجل كاتب عبدًا له وقاطعه، فكتقاله عطاء يف ) هو للسيد

 ومن الناس من يشتري هلو احلديث}قاله ابن مسعود عند تفسري قوله تعاىل )  هو واهلل الغناء 
 561 ................................................................ {ليضل عن سبيل اهلل

 492 ........................................................... هي باطل وال حيب اهلل الباطل

 158 ............................................. عن السحتملا سئل  عبد اهللقاله هي الرشا 

 544 .......... ..اطل ويبطل به اللعب والزفنليذهب به الب  هي يف التوراة إن اهلل أنزل احلق

 664 ............................................... هي للذي يف يديه الناتج أحق من العارف

 493 ...................................................... من الباطل وال حيب اهلل الباطل هي

 273 .................. {أو آخران من غريكم}قاله ابن عباس عند قوله تعاىل ) هي منسوخة

 723 ................................................... هي وما يف بطنها حر وليس له استثناء

 336 ........................................................ ..واجعل للمدعي أمدا ينتهي إليه

 681 ......................................................................... ا شئتوال أيهم

 796 ........................................................ ..وكان شريح يقضي بوالء ولده

 693 ................................................................ الوالد املسلم أحق بالولد

 755 ................................................ الوالء مبنزلة احللف أقره حيث جعله اهلل

 787 ................................................................... الوالء بني اجلد واألخ

  77، 785 ............................ املرياث الوالء شعبة من الر  من أحرز الوالء أحرز
 6 7، 755 .......................................................... الوالء شعبة من النسب
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 780 ............................................................................ الوالء لألكرب

 906 .............................................................. ال دون النساءالوالء للرج

 781 ,780 ..................................................................... الوالء للكُبر

 780 ............................................................................. الوالء للكبري

 904 .............................................................................. ..والؤه هلا،

 693 ...................................................................... الولد للوالد املسلم

 812 ......................................... ولد املدبرة مبنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها

 815 ,814 ........................................................... ولد املدبرة مبنزلة أمهم

 939 .......................................................... ولد املدبرة وأم الولد مبنزلتهما

 939 ...... أمهما إذا عتقت فهم معتقون إذا مات السيد ولد املعتقة عن دبر وأم الولد مبنزلة

 887 ............................................................... ولدها مبنزلته يعين املكاتب

 816 ................................... ولدها عبيد كحائطك الذي تصدقت به إذا مت لك

 888 ............ (ملكاتبعن بيع ولد اقاله شريح ) عتق وإن رقت رّ  ولدها منها إن عتقت

 41 ، 264 . {داءممن ترضون من الشه}قاله ابن عباس عند قوله تعاىل ) وليسوا ممن نرضى

 107 ................................... وما علّي أن يقضي اهلل حاجة أخي املسلم وأبدأ بامسه

 232 ........................................ ..واملسلون عدول بعضهم على بعض إال جملودا

 730 .......... ..ما رواه احلجاج عن نافع وهذا أيضًا من أعظم الفرية كيف يكون هذا على

 558 (البدرييعين أبا مسعود ) وهو على راحلته وهو أمري اجليش رافعا عقريته يتغىن النصب

أن ابعث إيّل مبرياثه من موايل أبيه   بن عمر رسول عاصم فجاءه  يف سبيل اهلل   وحيه أال أنفقه
 775 ....................................................................... ..فبعثه إليه كله

 885 .................................................. يؤخذ منه ما أخذ، ويقسم بني شركائه

 770 ....................... ..يا أمري املؤمنني اعتقته صاحبتنا َسائبًة ألَبوْيها وقد أغنانا اهلل عنه

 513 ................... رجاال من قريش يلعبون ِلعبًة يقال هلا النردشري يا أهل مكة بلغين أن
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 918 ................. ..أين قد كنت أمرت يف أمهات األوالد بأمر قد علمتموه يا أيها الناس

 509 ..... الناس إياكم وامليسر يريد النرد فإهنا قد ذكرت يل أهنا يف بيوت ناس منكم يا أيها

 919 .......................... ..حرة يا أيها الناس أميا رجٍل حرٍّ تر  أم ولٍد ولدْت منه فهي

فادخل علي ما كان عليك   :قلت يا أم املؤمنني إين كاتبت قالت :قال ؟بين مالك ال تدخل يا
 856 ................................................................................ ..درهم

 924 ........ يا معشر املسلمني إن اهلل عز وجل قد أفاء عليكم من بالد األعاجم من نسائهم

 888 ............................................ يباع ولدها للعتق تستعني به األم يف مكاتبتها

 6  ،  883 ...................................................................... ُيبدأ بالدَّين

 883 ................................................................ ..بدأ باملكاتبة قبل الدينُي

 878 ................................................................... يتر  طائفة من املكاتبة

 475 ............. ..يتر  من قول أهل مكة املتعة والصرف ومن قول أهل املدينة السماع و

 225 ............................................................. يتوب من الذنب مث ال يعود

 476 ............... ..جيتنب أو يتر  من قول أهل العرا  مخسا ومن قول أهل احلجاز مخسا

 785 ........................................................... حيوز الوالء الذي حيوز املرياث

 783 ........................................................... .يرث املوايل الباقي من الثالثة

 905 (رجل تويف وتر  اْبنتني له وتر  مكاتبًا، فصار املكاَتب ألحدمهاقاله عطاء ) يرثانه مجيعًا

 905 ............................... ..على ظهره النساء والرجال، وال يرث النساء يرثون مما

 714 ................................................ يضمن مثنه لصاحبه بقيمة عدل يوم أعتق

 824 .................................................................... يطعمين أوساخ الناس

 809 ............................................................................. ثهيعتق من ثل

 862 ......................................................... يعتق منه باحلساب بقدر ما أدى

 802 .................................................................... يعود الرجل يف مدبره

 212 ............................................................................ يقبل اهلل توبته
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 879 .................................. يقضى عنه ما بقي من كتابته وما كان من فضل فلبنيه

 879 ....................................................... ُيقضى عنه ما عليه مث لبنيه ما بقي

 109 .......................... ..يكتب بسم اهلل الرمحن الرحيم إىل فالن بن فالن وال يكتب

 457 ................... ..هواء وجتوز شهاداهتم ما مل يدعوا إليهيكتب العلم عن أصحاب األ

 349 .............. ..يكون حرا مسلما بالغا عاقال غري مرتكب لكبرية وال مصر على صغرية

 343 ................... ..اليمني مع الشاهد وإن مل يكن له بينة فاليمني على املدعى عليه إذا
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 مرتبني على حروف املعجم املترجم هلموالرواة فهرس األعالم 

 أ
 247 ...................................... عبد الرمحن أبو احلسن العسقالين آدم بن أيب إياس

 227 .............................................................................. آدم بن فائد

 907 ............. أبان بن عبد اهلل بن أيب حازم بن صخر بن الَعْيلة الَبَجلي اأَلْحَمسي الكويف

 218 .......................... العنربي الطوسي أبو إسحا  إبراهيم ابن إمساعيل أبو إسحا 

 286 ............................... إبراهيم بن أيب حية اليسع بن األشعث أبو إمساعيل املكي

 185 ........ ن أيب طالب حممد بن نوح بن عبد اهلل أبو إسحا  النيسابوري املزكيإبراهيم ب

 611 ...................... إبراهيم بن أيب الليث أبو إسحا  الترمذي األصل البغدادي الدار

 297 ............................................................... إبراهيم بن أمحد بن مروان

 193 ....... إبراهيم بن إسحا  بن إبراهيم بن بشري بن عبد اهلل بن ديسم أبو إسحا  احلريب

 659 .......................................................صيين الكويفإبراهيم بن إسحا  ال

 810 ........................ إبراهيم بن إسحا  بن يوسف أبو إسحا  النيسابوري األمناطي

 302 ........ إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة أبو إمساعيل األنصاري األشهلي موالهم املدين

 463 ............................................ إبراهيم بن أيوب احلوراين الدمشقي الشامي

 483 .......................................... إبراهيم بن بشار أبو إسحا  الرمادي البصري

 837 ................................... ارث بن إمساعيل أبو إسحا  البغداديإبراهيم بن احل

 922 ......................... إبراهيم بن حرب أخو مسا  بن حرب وحممد بن حرب الكويف

 247 ............................. إبراهيم بن احلسني بن ديزيل أبو إسحا  يلقب بدابة عفان

 487 ........................................ إبراهيم بن راشد بن سليمان أبو إسحا  األدمي

 505 ........... قف على ترمجتهإبراهيم بن زهري بن أيب خالد أبو إسحا  احللواين املقرئ مل أ

 769 ....... املدين الزهري أبو إسحا  عوف بن الرمحن عبد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم

 611 ............................... إبراهيم بن سليمان بن َرزين أبو إمساعيل املؤدِّب اأُلردين
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 943 ............................................................... إبراهيم بن َصَدقة البصري

 462 .......................................................... إبراهيم بن عبد الرمحن العذري

 496 ......................... يعرف بابن دنوقاإبراهيم بن عبد الرحيم بن عمر أبو إسحا  و

 686 بالّقّصار ويعرف املعدل األصبهاين إسحا  أبو جعفر بن إسحا  بن اهلل عبد بن إبراهيم

 329 ........ إبراهيم بن عبد اهلل بن عمر بن أيب اخليربي أبو إسحا  العبسي الكويف القصار

 673 ...................... إبراهيم بن علي بن حممد بن آدم أبو إسحا  الذهلي النيسابوري

 640 ,591 ..................... د اهلل بن حممد بن أيوب أبو إسحا  املخرميإبراهيم بن عب

 344 ............... إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن يوسف أبو إسحا  الطوسي االسفراييين

 291 ................................ حيىي األسلمي أبو إسحا  املدينإبراهيم بن حممد بن أيب 

 417 ................................................................ إبراهيم بن حممد الرباطي

 607 ............................... إبراهيم بن حممد بن َعْرعرة أبو إسحا  السامي البصري

 545 ....... النيسابوري املزكي بن عبد اهلل أبو إسحا  سختويه إبراهيم بن حممد بن حيىي بن

 382 ...................................... إبراهيم بن حممود بن محزة أبو إسحا  النيسابوري

 157 ........................................... إبراهيم بن مرزو  بن دينار األموي البصري

 483 ................................... إبراهيم بن مسلم أبو إسحا  العبدي اهَلَجري الكويف

 627 ...............بن املنذر أبو إسحا  األسدي احلزامي املدينإبراهيم بن املنذر بن عبداهلل 

 95 .............................................. إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود النخعي

 256 ........... أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن علي بن فراس أبو احلسن الَعْبَقِسي املكي العطار

 364 .......... الشافعي اجلرجاين اإلمساعيلي أبو بكر أمحد بن إبراهيم بن إمساعيل بن العباس

 156 ....   بن أيوب بن يزيد أبو بكر النيسابوري الشافعي املعروف بالصبغيأمحد بن إسحا

 332 .............. أمحد بن إسحا  بن شيبان البغدادي اهلروي أبو حممد مل أقف على ترمجته

 364 ................................................................. أمحد بن إسحا  الصبغي

 173 ...................... أمحد بن األزهر بن منيع بن سليط أبو األزهر العبدي النيسابوري
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 482 ......................... ىل عمرو بن ُحريث الكويفأمحد بن بشري أبو بكر املخزومي مو

 88 ................................... أمحد بن حازم بن حممد بن يونس بن قيس بن أيب عَرزة

 83 ........ أمحد بن احلسن بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حفص بن القاضي أبو بكر احلرشي

 834 ......................... أمحد بن احلسني بن حممد بن أمحد بن اجلنيد أبو عبد اهلل الدقا 

 101 ..................امد اخلطيب اخلسروجرديأمحد بن احلسني بن حممد بن احلسني أبو ح

 431 .............. املعروف بالنجادحلسن بن إسرائيل بن يونس أبو بكرأمحد بن سلمان بن ا

 490 ......................... النيسابوري البزاز املعّدل أمحد بن سلمة بن عبد اهلل أبو الفضل

 207 ......................... أمحد بن شيبان بن الوليد بن حيان أبو عبد اهلل القراري الرملي

 918 ................................. عروف بابن الطربيأمحد بن صاحل أبو جعفر املصري امل

 326 .... أمحد بن العباس بن أمحد بن منصور بن إمساعيل أبو احلسن الصويف ويعرف بالبغوي

 110 .................................................. أمحد بن عبد اجلبار بن حممد العطاردي

 941 ................................. الكويف احلارثي جعفر أبو خالد بن احلميد عبد بن أمحد

 452 ............ غفلي اهلرويأبو حممد املزين املاهلل بن بشر عبد بن حممد بن أمحد بن عبد اهلل

أمحد بن عبد اهلل بن يونس بن عبد اهلل بن قيس أبو عبد اهلل التميمي الريبوعي الكويف، وقد 
 359 ........................................................................ينسب إىل جده

 80 ...................................................................... أمحد بن عبيد الصفار

 البغدادي الَعَطِشي بن بيان بن فروخ أبو احلسني البزاز أمحد بن عثمان بن حيىي بن عمرو

 ,330 .................................................................. اأَلَدمي" يعرف به

 748 ,3 ............................ علي بن أمحد بن األخ أبو حامد احلاكم الرازيأمحد بن 

 154 أمحد بن علي بن احلسن بن شاذان املعروف بابن َحْسُنويه التاجر السََّفار أبو محاد النيسابوري

 146 ................................................ أمحد بن علي بن الفضل أبو جعفر اخلزاز

 601 .......... التميمي املوصلي أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن بن حيىي بن عيسى بن هالل

 686 ............... الَيْزدي األصبهاين أبو بكر منجويه بن إبراهيم بن حممد بن علي بن أمحد

 349 .......................... أمحد بن عمر بن سريج أبو العباس البغدادي القاضي الشافعي
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 697 ............ أمحد بن عمري بن يوسف بن موسى بن جوصا أبو احلسن الكاليب الدمشقي

 635 .................... سَتريأمحد بن عيسى بن حسان أبو عبد اهلل املصري يعرف بابن التُّ

 662 ..................................... أمحد بن عيسى بن على بن موسى أبو بكر اخَلوَّاص

 475 ............................................... أمحد بن عيسى بن يزيد التنيسي اخلشاب

 203 ................................ أمحد بن القاسم بن مساور أبو جعفر اجلوهري البغدادي

 272 ...... أمحد بن كامل بن خلف بن شحرة بن منصور بن كعب بن يزيد أبو بكر القاضى

 286 ......................... تملي النيسابوري عرف حبمكويهاملس أبو عمرو أمحد بن املبار 

 445 .................................. أمحد بن حممد بن إبراهيم أبو احلسن املصاحفي الرملي

 اهلروي األنصاري أبو سعد املاليين أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد اهلل بن حفص بن اخلليل

 268 ..................................................... الصويف، امللقب بطاووس الفقراء

 483 ............................................ أمحد بن حممد البغدادي مل أقف له على ترمجة

 927 ....................... املصري جعفر أبو سعد بن رشدين بن احلجاج بن حممد بن أمحد

 289 ............................. ابن الشرقي أمحد بن حممد بن احلسن أبو حامد النيسابوري

 432التميمي الكويف الشيعي أبو بكر  َدارم السري بن أيب أمحد بن حممد السَّر ي بن حيىي بن

 135 ...... لنحوي أبو بكرأمحد بن حممد بن عبد اهلل بن احلارث التميمي األصبهاين املقرئ ا

 90 .............................. أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن زياد بن عباد أبو سهل القطان

 401 ........................ العزيز بن اجلعد أبو بكر الوشاء البغدادي أمحد بن حممد بن عبد

 210 العنزي النيسابوري الطرايفي أبو احلسن  ن حممد بن عبدوس بن سلمة بن مسورأمحد ب

 103 .................................... العباس الربيتأمحد بن حممد بن عيسى بن األزهر أبو 

أمحد بن حممد بن حممد بن سليمان بن احلارث بن عبد الرمحن أيب بكر أبو ذر األزدي 
 805 ..................................................... املعروف بابن الباغندي الواسطي

 735 ................................................... أمحد بن حممد بن نصر اللباد أبو نصر

 137 ......... أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل أبو حامد البزاز النيسابوري املعروف باخلشاب
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 108 ..................................................... دام أبو األشعث العجليأمحد بن املق

 357 ..................................... منصور بن سيار أبو بكرالبغدادي الرمادي أمحد بن

 180 ...................... أمحد بن مهران بن خالد بن املنذر بن القطان أبو جعفر األصبهاين

 615 ..................... أمحد بن موسى بن إسحا  أبو جعفر التميمي الكويف احلمار البزاز

 118 ............................................. أمحد بن جندة بن الُعريان أبو الفضل اهلروي

 620 ,607 ............................. بن حيىي بن إسحا  أبو جعفر البجلي احللواينأمحد 

 729 ........................ أمحد بن يعقوب بن أمحد بن مهران أبو سعيد الثقفي النيسابوري

 369 ..... أمحد بن يوسف بن خالد أبو احلسن األزدي السلمي النيسابوري املعروف حبمدان

 384 ................................. األحنف بن قيس بن معاوية بن حصني أبو حبر التميمي

 137 ................................................. عبد الرمحن األودي إدريس بن يزيد بن

 84 .................................................................... أزهر بن راشد البصري

 244 ......................................... الباهلي البصري السمان أزهر بن سعد أبو بكر

 494 .............................................. أسامة بن زيد الليثي أبو زيد موالهم املدين

 633 ................................................................. أسامة بن شريك الثعليب

 88 ................................................................... أسباط بن نصر اهلمداين

 493 ...................................................................... إسحا  بن إبراهيم

 375 ....................................... إسحا  بن إبراهيم بن إمساعيل أبو عمران الغزي

 362 ......................................... إسحا  بن إبراهيم بن جابر أبو يعقوب القطان

 692 ..................................................... إسحا  بن إبراهيم بن عباد الدبري

 433 ...................... إسحا  بن إبراهيم بن خْملد بن راهويه أبو حممد احلنظلي املروزي

 226 ............................... إسحا  بن أمحد بن حممد بن إبراهيم أبو احلسني الكاذي

 489 ............................ إسحا  بن البهلول بن حسان بن سنان أبو يعقوب التنوخي

 90 ................................ إسحا  بن احلسن بن ميمون احلريب البغدادي أبو يعقوب



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 994 

 107 .......................................... إسحا  بن حنبل بن هالل بن يعقوب الشيباين

 240 ........................ إسحا  بن سعيد بن عمرو بن العاص األموي السعيدي الكويف

 910 ......................................................... إسحا  بن شرقي موىل آل عمر

 660 .................................. إسحا  بن عبد اهلل بن أيب فروة األموي موالهم املدين

 340 .................................. املصري ت بن اجلعد أبو نعيم التجييبإسحا  بن الفرا

 387 ............. إسحا  بن حممد بن عبد اهلل بن حيىي بن احلارث بن راشد املعروف بالناقد

 474 ... يعقوب بن إبراهيم أبو عبد اهلل السوسي النيسابوري إسحا  بن حممد بن يوسف بن

 790 ............................................. إسحا  بن منصور أبو عبد الرمحن السَُّلويل

 290 ........... اخلطمي أبو موسى املدين األنصاري  بن موسىا  بن موسى بن عبد اهللإسح

 223 ................... إسحا  بن يوسف بن مريداس املخزومي الواسطي املعروف باألزر 

 700 ................................................ أسد بن وداعة أبو العالء الطائي الشامي

 487 .................. إسرائيل بن يونس بن أيب إسحا  أبو يوسف السبيعي اهلمداين الكويف

 684 .................................................................. أسلم أبو سعيد امِلْنَقري

 400 ............................. إبراهيم بن َبّسام أبو إبراهيم البغدادي الترمجاينإمساعيل بن 

 686 ..................................... لقطان ا ابراهيم أبو احلارث بن ابراهيم بن مساعيلإ

 195 ... إمساعيل بن إبراهيم بن مقسم أبو بشر األسدي موالهم البصري املعروف بابن علية

 765 ............................................ إمساعيل بن أيب حكيم القرشي موالهم املدين

 181 ........................................................... إمساعيل بن أيب خالد األمحسي

 86 ............................... إمساعيل بن أمحد بن إبراهيم بن العباس، أبو سعيد اجلرجاين

 313 .......... إمساعيل بن إسحا  بن إمساعيل بن محاد بن زيد بن درهم أبو إسحا  األزدي

 707 .......................... إمساعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية األموي

 441 ............. املدين إمساعيل بن جعفر بن أيب كثري أبو إسحا  األنصاري الزرقي موالهم

 374 ...................... املدين نزيل البصرة أبو رافع إمساعيل بن رافع بن عومير األنصاري
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 713 ................................. إمساعيل بن رجاء بن ربيعة أبو إسحا  الزَُّبْيدي الكويف

 649 ............................... إمساعيل بن سلمان بن أيب املغرية األزر  التميمي الكويف

 326 .............. را إمساعيل بن العباس بن عمر بن مهران بن فريوز بن سعيد أبو على الو

 735 .......................... إمساعيل بن عبد الرمحن بن أيب كرمية أبو حممد السُّدِّي الكويف

 752 ........... النيسابوري الصابوين أبو عثمان إمساعيل بن أمحد بن الرمحن عبد بن إمساعيل

 292 .. املعروف بالسكري إمساعيل بن عبد اهلل بن خالد القرشي العبدري أبو عبد اهلل الرقي

 313 ... اهلل بن أويس األصبحي أبو عبد اهلل بن أيب أويس املدين بن عبد اهلل بن عبد إمساعيل

 142 ............................................ إمساعيل بن عياش بن سليم العنسي احلمصي

 80 .....................................................مل أقف على ترمجته إمساعيل بن الفضل

 274 ....................... أبو يعقوب السلمي النيسابوري إمساعيل بن قتيبة بن عبد الرمحن

 387 ........ ى الصفار النحويإمساعيل بن حممد بن إمساعيل بن صاحل بن عبد الرمحن أبو عل

 258 ..................................................... املكي أبو إسحا  إمساعيل بن مسلم

 150 ..................................................... إمساعيل بن مسلم املكي أبو إسحا 

 119 ...... إمساعيل بن جنيد بن احلافظ أمحد بن يوسف بن خالد السلمي النيسابوري الصويف

 451 ............. املصري املزين أبو إبراهيم بن حيىي بن إمساعيل بن عمرو بن مسلم إمساعيل

 632 .......................................... أبو شيبان السدوسي بصري األسود بن شيبان

 326 ......................... العجلي الكويف :األسود بن قيس يكىن أبا قيس العبدي ويقال

 716 ........................................................ األسود بن يزيد بن قيس النخعي

 146 ............. َأِسْيد بن زيد بن جنيح اجَلمَّال موىل صاحل بن علي اهلامشي أبو حممد الكويف

 679 .......................................... أشعث بن سوار الكندي النجار األفر  األثرم

 644 ................................................. مللك أبو هايئ احُلْمراينأشعث بن عبد ا

 739 .................................................... أشعث بن عطاف أبو النضر األسدي

 154 ................... أصبغ بن الفرج بن سعيد األموي موالهم الفقيه املصري أبو عبد اهلل
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 486 ...................................... أصبغ بن ُنَباَتة أبو القاسم التميمي احلنظلي الكويف

 606 ......................................................... األعشى املازين ويقال احلرمازي

 79 ............................................. األعمش سليمان بن مهران األسدي الكاهلي

 707 ...................................... أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية األموي

 891 ...................................................... أنس بن سريين األنصاري البصري

 431 ........................ أنس بن عياض بن ضمرة أو عبد الرمحن أبو ضمرة الليثي املدين

 94 ...................................................... أيوب بن أيب متيمة كيسان السختياين

 754 ............................. أيوب بن أيب مسكني أبو العالء التميمي القّصاب الواسطي

 697 ............................................. و مسعود الرملي احلمرييأيوب بن سويد أب

 731 ....... أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص أبو موسى املكي األموي القرشي

 ب
 735 ............................................................ باذام أبو صاحل موىل أم هانئ

 627 ................................................ جبري بن زهري بن أيب ُسلمى املزين الشاعر

 295 ............................. حبر بن نصر بن سابق أبو عبد اهلل اخلوالين موالهم املصري

 368 .............................................. يزيد الغنوي البصري الرباء بن عبد اهلل بن

 842 ................................................... ُبريدة بن احُلصيب أبو سهل األسلمي

 522 ............................................ بسام بن عبد اهلل أبو احلسن الصرييف الكويف

 926 .......................................... ُبسر بن سعيد املدين العابد موىل ابن احلضرمي

 552 ..................................... بشر بن السري أبو عمرو اأَلْفَوه بصري سكن مكة

 330 ............................. بشر بن عمر بن احلكم أبو حممد الزهراين األزدي البصري

 514 ........................................ بشر بن معاذ الَعَقدي أبو سهل الضرير البصري

 422 ........ بن حيان أبو علي األسدي البغداي بشر بن موسى بن صاحل بن شيخ بن عمرية

 600 ...................................... بشري بن عبد الرمحن بن كعب بن مالك األنصاري
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 668 ......................... بشري بن َنهيك أبو الشعثاء السدوسي ويقال السلويل البصري

 217 ................................... عب الكالعي أبو ُيْحِمدبقية بن الوليد بن صائد بن ك

 546 ....... البصري بكار بن قتيبة بن أسد بن عبيد اهلل بن بشري أبو بكرة الثقفي البكراوي

 375 ............................................... بكر بن بشر السلمي الترمذي العسقالين

 541 ...................................... بكر بن سوادة بن ُثمامة أبو مثامة اجُلذامي املصري

 107 .............................................. بكر بن عبد اهلل املزين أبو عبد اهلل البصري

 933 ...................................... بن قيس أبو الصديق الناجي ، وقيلبكر بن عمرو

 552 ,310 ............................... بكري بن عبد اهلل بن األشج موىل بين خمزوم املدين

 275 ............................. بكري بن معروف األسدي أبو معاذ أو أبو احلسن الدامغاين

 466 ........................................ هبز بن حكيم بن معاوية أبو عبد امللك القشريي

 648 .................................................. بشر األمحسي الكويف بيان بن بشر أبو

 ت
 145 ........................................................... مي الكويفمتيم بن سلمة السل

 665 ..................................................................... متيم بن َطَرَفة الطائي

 ث
 637 ................................................. البصري حممد الُبناين أبو أسلم بن ثابت

 767 .......................................... األنصارية األوسية يعار بنت عمرة :وقيل ثبيتة

 835 ,129 .................................................. ثور بن يزيد أبو خالد احلمصي

 ج
 321 ..................... البصري مشهور بكنيته جابر بن زيد أبو الشعثاء األزدي مث اجلويف

 608 ........................................................ ادة الُسوائيجابر بن مسرة بن ُجن
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 147 .................................... بن احلارث أبو عبد اهلل اجلعفي الكويف جابر بن يزيد

 465 ................ اجلارود بن يزيد أبو علي العامري النيسابوري وقيل كنيته أبو الضحا 

 405 ........................ جبري بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي

 324 ......................... األزدي البصري النضر أبو اهلل عبد بن زيد بن حازم بن جرير

 94 ............................................................... جرير بن عبد احلميد الضيب

 174 .................................................................. جعد بن ذكوان الكويف

 503 .......... فيقال اجُلعيد– بن عبد الرمحن بن أوس وقد ينسب إىل جده وقد ُيصغر اجلعد

 836 .............................................................. جعفر بن أيب ثروان احلارثي

 659 ....................... جعفر بن أمحد بن نصر أبو حممد النيسابوري املعروف باحُلْصريي

 199 ...............................................  الرقيجعفر بن ُبْرقان أبو عبد اهلل الكاليب

 164 ............... جعفر بن حيان السعدي أبو األشهب العطاردي البصري مشهور بكنيته

 940 .................... جعفر بن ربيعة بن ًشَرْحب يل بن َحَسنة أبو شرحبيل الكندي املصري

 760 ............................................. الدمشقي الباهلي أو احلنفي الزبري بن جعفر

 179 ........................................... جعفر بن عون بن عمرو بن ُحريب املخزومي

 78 ........................ الباوردي" أمحد البزار املعروف به جعفر بن حممد بن األزهر أبو

 451 ............................................. جعفر بن حممد بن احلارث أبو حممد املراغي

 940 ................................ الفريايب بكر أبو املستفاض بن احلسن بن حممد بن جعفر

 651 ...... أبو الفضل النيسابوري املشهور بالُتْر  جعفر بن حممد بن احلسني بن عبيداهلل ب

 758 .................................... داديجعفر بن حممد بن شاكر أبو حممد الصائغ البغ

جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب اهلامشي أبو عبد اهلل املعروف 
 178 .............................................................................. بالصاد 

 659 .................................. جعفر بن حممد بن هشام بن البختري األمحري الكويف

 490 .................................................. جعفر بن منري أبو حممد املدائين القطان
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 656 ......................................... مجيل بن عبد الرمحن بن سوادة أو سويد املؤذن

 923 ................................ ناح أبو حممد القاضي احملاريب التاجرجناح بن نذير بن ج

 497 ...................................... بن هجرس أبو علي التغليب الكويف جندل بن والق

 214 .............. ُجَوْيب ر يقال امسه جابر وجويرب لقب ابن سعيد أبو القاسم األزدي البلخي

 839 .............................................. ُجَوْيرية بن أمساء بن ُعَبْيد الُضبعي البصري

 ح
 846 ................................................... حامت بن أيب َصِغرية أبو يونس البصري

 441 .....................................  بن إمساعيل أبو إمساعيل املدين احلارثي موالهمحامت

 535 ........................................................... .حامت بن حريث الطائي شامي

 807 .................................................... حاجب بن سليمان أبو سعيد امَلْنب جي

 789 .......................................... احلارث بن َحِصرية أبو النعمان األزدي الكويف

 424 .................................... احلارث بن عبد اهلل األعور أبو زهري اهلمداين الكويف

 321 ............................. أقف على ترمجته حاضر بن مطهر السوسي أو السدوسي مل

 671 ............ حامد بن عمر بن حفص بن عمر أبو عبد الرمحن الثقفي البكراوي البصري

 834 .................................................. حبان بن أيب َجَبلة املصري موىل قريش

 284 .................................... حبان بن موسى بن سوار السلمي أبو حممد املروزي

 436 ............................................................. حبيب بن أيب حبيب اجلرمي

 383 .................................................................. التميمي العْنربي حبيب

 171 ............................ برية النخعي أبو أرطاة الكويفحجاج بن أرطاة بن ثور بن ه

 127 ............................................................... حجاج بن حممد املصيصي

 427 .......................... السلمي موالهم البصري حجاج بن املنهال أبو حممد األمناطي

 695 ....................... حجاج بن يوسف بن أيب عقيل الثقفي األمري املشهور الظامل املبري

 835 .................. َحَرام بن حكيم بن خالد بن سعد األنصاري ويقال العنسي الدمشقي
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 350 ......................................... د أبو اخلطاب اليشكري البصريحرب بن شدا

 458 ........................ حرملة بن حيىي بن حرملة بن عمران أبو حفص التجييب املصري

 551 ............................... حرمي بن عمارة بن أيب حفصة أبو روح العتكي البصري

 84 ............................................................. البصري احلسن بن أيب احلسن

 479 .................................... احلسن بن رشيق أبو حممد العسكري املصري املعدل

 804 .........................................الكويف احلسن بن سعد بن معبد اهلامشي موالهم

 195 ..... أبو العباس الشيباين الَنسوي عامر بن عبد العزيز بن النعمان احلسن بن سفيان بن

 326 ................. حي وهو حيان بن ُشَفي اهلمداين الثوري احلسن بن صاحل بن صاحل بن

 753 ....... الزيادي حسان أبو يزيد بن الرمحن عبد بن حسان بن محاد بن عثمان بن احلسن

 429 ..................................... و علي العبدي البغدادياحلسن بن عرفة بن يزيد أب

 273 ................................................. العويف الكويف احلسن بن عطية بن سعد

 231 .................... احلسن بن علي بن خلف بن عبد اجلبار بن هبرام الصيدالين الصّرار

 343 ......................................................... احلسن بن علي بن زياد السري

 224 ...................................... احلسن بن علي بن َعفان أبو حممد العامري الكويف

 385 ........... مد املؤملي املاسرجسياحلسن بن علي بن املؤمل بن احلسن بن عيسى أبو حم

 820 ................................ احلسن بن علي بن حممد أبو علي اهلذيل اخلاّلل احُللواين

 929 .............. علويه بابن ويعرف القطان حممد أبو سليمان بن حممد بن علي بن احلسن

 364 ........................................................ احلسن بن عمرو الفقيمي الكويف

 419 .................................... أبو علي النيسابوري احلسن بن عيسى بن ماسرجس

 221 ................. ن إبراهيم أبو حممد األزهري األسفرايييناحلسن بن حممد بن إسحا  ب

احلسن بن حممد بن حليم بن إبراهيم بن ميمون أبو حممد الصائغ احلليمي املروزي نسب إىل 
 433 ............................................................................. جده حليم

 618 .......................................... احلسن بن حممد بن الصباح أبو علي الزعفراين
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 86 ........................................ احلسن بن حممد بن عنرب بن شاكر أبو علي الوشاء

 239 .................................... و علي البغدادي البزازاحلسن بن مكرم بن حسان أب

 446 ....................... البخاري مث النيسابوري أبو الفضل احلسن بن يعقوب بن يوسف

 185 ...................... بن حسان أبو الوليد القزويين ان بن حممد بن أمحد بن هارونحّس

 443 ....... احلسني بن إبراهيم بن احلر أبو علي العامري اخلرساين مث البغدادي لقبه إشكاب

 662 احملاملي الضيب البغدادي أبو عبد اهلل  مساعيل بن سعياعيل بن حممد بن إاحلسني بن إمس

 272 ................................ احلسني بن احلسن بن عطية بن سعد العويف قاضي بغداد

 582 ............. األصبهاين القاضي احلسني بن حفص بن الفضل بن حيىي أبو حممد اهلمداين

 308 ....... بو عبيد اهلل اللخمي اخلزاز الكويفأاحلسني بن محيد بن الربيع بن محيد بن مالك 

 290 .. أبو عبد اهلل العلوي الكويف احلسني بن زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب

 484 ............................ الربذعي أبو علي احلسني بن صفوان بن إسحا  بن إبراهيم

 343 ..................... احلمريي املدين احلسني بن عبد اهلل بن ضمرية بن أيب ضمرية سعيد

 328 ................ لب اهلامشي املديناحلسني بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن عباس بن عبد املط

 450 احلسني بن علي بن حممد بن حيىي بن عبد الرمحن أبو أمحد املعروف حبسينك النيسابوري

 403 ...................................... احلسني بن علي بن الوليد أبو حممد اجلعفي املقرئ

 407 ................................. النيسابوري أبو علي احلسني بن علي بن يزيد بن داود

 429 .......................... بزاز البغداديال احلسني بن عمر بن َبْرهان أبو عبد اهلل الغزال

 309 أبو علي البجلي الكويف مث النيسابوري بن قاسم بن كيسان احلسني بن الفضل بن عمري

 458 ....... الثفقي الدينوري أبو عبد اهلل احلسني بن حممد بن احلسني بن عبد اهلل بن فنجويه

 720 ........................... احلسني بن حممد بن زياد أبو علي العبدي الُقبَّاين النيسابوري

 149 ......................... د بن حممد بن علي بن حامت أبو علي الروذبارياحلسني بن حمم

 457 .................. احلسني بن منصور بن جعفر بن عبد اهلل أبو علي السلمي النيسابوري

 842 ........................................... احلسني بن واقد أبو عبد اهلل القاضي املروزي
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 108 .................................احلسني بن حيىي بن عياش بن عيسى أبو عبد اهلل األعور

 437 .................................................................... حسنون البناء الكويف

 215 ....................................... ن السلمي أبو اهلذيل الكويفُحصني بن عبد الرمح

 413 ................... حفص بن ِغياث بن طلق بن معاوية أبو عمر النخعي الكويف القاضي

 711 ....................................................... حفص بن َغْيالن أبو ُمَعْيد الشامي

 745 ............................................. حفص بن ميسرة أبو عمر الُعقيلي الصنعاين

 305 ................................................................. حفص بن ميمون الثقفي

 931 ......................................................... احلكم بن أبان أبو عيسى العدين

 432 .................................................... يل الكندياحلكم بن سليمان أبو هذ

 198 ................. أبو حممد الكندي الكويف -باملثناة مث املوحدة مصغرًا– احلكم بن عتيبة

 878 ........................................................ احلكم بن عطية الَعْيشي البصري

 411 ...................................................... احلكم بن مسلم بن احلكم الساملي

 599 .............................. احلكم بن نافع أبو اليمان البهراين احلمصي مشهور بكنيته

 466 ..................................................... حكيم بن معاوية بن حيدة القشريي

 294 ................... بيد اهلل بن أمحد املالكي أبو القاسم األهبري املعروف بفنكمحزة بن ع

 449 ..................................................................... محزة بن علي العطار

 496 ..... العقيب بن الفضل بن احلارث بن جنادة أبو أمحد الدهقان محزة بن حممد بن العباس

 392 ............... اجلرجاين مث البغدادي محزة بن حممد بن عيسى بن محزة أبو علي الكاتب

 107 ............................................. أبو عبيدة البصريمحيد بن أيب محيد الطويل 

 503 .................................................................. محيد بن بشري بن احملرر

 547 .......................................... محيد بن زياد أبو صخر بن أيب املخار  اخلراط

 326 ................ محيد بن عبد الرمحن بن محيد بن عبد الرمحن الرؤاسي أبو عوف الكويف

 258 ........................................ املكي األعرج أبو صفوان القارىءمحيد بن قيس 
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 925 ............................ ْنجويه األزديمحيد بن َمْخلد بن قتيبة بن عبد اهلل أبو أمحد َز

 654 ................................................ محيد بن هالل أبو نصر العدوي البصري

 95 ..........................محاد بن أيب سليمان مسلم األشعري موالهم أبو إمساعيل الكويف

 281 ....................... محاد بن أسامة أبو أسامة القرشي موالهم الكويف، مشهور بكنيته

 93 .................................................. محاد بن زيد بن درهم األزدي اجلهضمي

 98 ................................................ ةمحاد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلم

 745 ............................................. محاد بن مسعدة أبو سعيد التميمي البصري

 97 .............................................. إسحا  بن حنبل بن هالل بن أسد حنبل بن

 518 ................ حنش بن عبد اهلل يقال بن علي بن عمرو أبو رشدين السبائي الصنعاين

 672 ......................................................... حنش بن املعتمر الكناين الكويف

 517 ....................................... بن هانئ بن ناضر أبو قبيل املعافري املصري ُحَيي

 خ
 899 .................................................... ان أبو عمر الُتج ْيب يخالد بن أيب عمر

 706 ......................... خالد بن سلمة بن العاص بن هشام بن املغرية املخزومي الكويف

 92 ......................................... خالد بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن يزيد الطّحان

 436 ................... خالد بن عبد اهلل بن يزيد بن أسد بن كرز بن عامر البجلي القسري

 639 .............................................. خالد بن مهران أبو امَلنازل البصري احلذَّاء

 100 ................................................................ ن الوليد املخزوميخالد ب

 186 ....................... خزمية بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة أبو عمارة األنصاري اخَلْطمي

 930 ................................................ ُخصيف بن عبد الرمحن أبو عون اجلزري

 742 .................................. خلف بن عبد العزيز أو بن شاذان مل أقف على ترمجته

 493 .............................. خلف بن هشام بن ثعلب أبو حممد البزار املقرئ البغدادي

 912 ....................................................... البصريِخالس بن عمرو اهَلجري 
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 708 ...................... خليفة بن َخيَّاط بن خليفة بن خيَّاط أبو عمرو الُعْصُفري البصري

 926 ............................................................... خوات بن ُجبري األنصاري

 د
 183 ......................................... داود بن أيب هند أبو بكر أو أبو حممد الُقشريي

 101 ................. داود بن احلسني بن عقيل بن سعيد اخلسروجردي البيهقي أبو سليمان

 302 ..................................... الهم املدينداود بن احلصني أبو سليمان األموي مو

 396 ..................... اهلامشي موالهم اخلوارزمي نزيل بغداد -بالتصغري-داود بن رشيد 

 400 ........................... داود بن الزبرقان أبو عمرو وقيل أبو عمر الرقاشي البصري

 732 .............. داود بن عمرو بن زهري بن عمرو بن َجميل أبو سليمان الضيب البغدادي

 229 ...... اين مث البغدادي التاجردعلج بن أمحد بن دعلج بن عبد الرمجن أبو حممد السجست

 ذ
 361 ..................................................ذكوان أبو صاحل السمان الزيات املدين

 ر
 788 ......................................................... راشد بن سعد امَلْقرائي احلمصي

 116 .................... الربيع بن سليمان بن عبد اجلبار املرادي أبو حممد صاحب الشافعي

 895 ...................................................... الربيع بن َصب يح السعدي البصري

 283 "ربيعة الرأي" دين املعروف بهربيعة بن أيب عبد الرمحن التيمي موالهم أبو عثمان امل

 513 ........................................................ ربيعة بن كلثوم بن جرب البصري

 325 ........................................... أبو املقدام الكندي الفلسطيين رجاء بن َحْيَوة

 304 ........................................................ أبو حكيم األيلي ُرَزْيق بن ُحكيم

 927 .................................. ر ْشدين بن سعد بن ُمفلح أبو احلجاج امَلْهري املصري
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 648 .............................................. رَقَبة بن مصقلة أبو عبد اهلل العبدي الكويف

 892 .............................................. ح بن الفرج أبو الزِّْنباع القطان املصريرو

 123 ............................................. روح بن عبادة بن العالء بن حسان القيسي

 470 .................................................... رّواد بن اجلراح أبو عصام العسقالين

 ز
 102 ........................................................... زاذان أبو عمر الكندي البزار

 453 ................................... أبو علي السرخسي زاهر بن أمحد بن حممد بن عيسى

 637 ................................................................. زاهر بن حرام األشجعي

 509 ....................................... الكندي أبو كثري يكرب بن الصلت بن معد ُزَبْيد

 449 ..... األسداباذي أبو عبد اهلل احلافظ زكريا بن صاحل حممد بن عبد الواحد بن الزبري بن

 322 .. زكريا بن أيب زائدة خالد ويقال هبرية بن ميمون بن فريوز أبو حيىي اهلمداين الوادعي

 344 ................................................................. زكريا بن إسحا  املكي

 496 ............................. الهم الكويفزكريا بن عدي بن الصلت التيمي أبو حيىي مو

 935 ........................ "زكرويه" به يعرف املروزي أبو حيىي أسد بن حيىي بن زكريا

 448 ........ الضيب الساجي البصري الشافعي زكريا بن حيىي بن عبد الرمحن بن حبر أبو حيىي

 404 ...................... زكريا بن حيىي بن عبد امللك بن مروان بن عبد اهلل أبو حيىي الناقد

 503 ................................ نزيل بغداد زهري بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي

 295 .............................................. زهري بن حممد التميمي أبو املنذر اخلراساين

 133 ............................................ زهري بن معاوية بن خديج أبو خيثمة اجُلعفي

 851 ....................................................... التستري سهل أبو اخلليل بن زياد

 484 .............. زياد بن أيوب بن زياد أبو هاشم البغدادي الطوسي األصل، يلقب دلُّوَيه

 380 .......................................................... األسدي الكويف زياد بن ُحَدْير

 507 ........................... الكويف بد اهلل بن الطفيل العامري أبو حممد البكائيزياد بن ع
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 633 .................................................. زياد بن ِعالقة أبو مالك الثعليب الكويف

 943 ............................................... زياد بن ُكليب أبو معشر احلنظلي الكويف

 532 .................... زياد بن مسلم ويقال ابن أيب مسلم أبو عمر الفراء البصري الصفار

 186 ....................................................... زيد بن احُلباب أبو احلسن الُعْكلي

 933 ............................................ ي أبو احَلواري الَعّمي البصريزيد بن احَلوار

 160 .................................................................. زيد بن املبار  الصنعاين

 846 ........................................... زيد بن صوحان بن حجر بن احلارث العبدي

 789 ............................................... .زيد بن وهب أبو سليمان اجلهين الكويف

 407 .................................... اخلزاعي الدمشقي زيد بن حيىي بن عبيد أبو عبد اهلل

 س
 156 .................................................... سامل بن أيب اجلعد الغطفاين األشجعي

 812 .......................... وىل عمر بن عبد اهلل أبو النضر التيمي املدينسامل بن أيب أمية م

 855 ............................................. املدين اهلل عبد أبو النَّْصري اهلل عبد بن سامل

 209 .............................. سامل بن عجالن األفطس أبو حممد األموي موالهم احلراين

 767 ........ اهلل عبد أبا يكىن مشس عبد بن ربيعة بن عتبة بن حذيفة أيب موىل سامل بن معقل

 464 ............................................................ يةاألسلم سبيعة بنت احلارث

 704 ........................................ السري بن خزمية بن معاوية أبو حممد األبيوردي

 97 ........................................... اجلوهري اللؤلؤي سريج بن النعمان بن مروان

 542 ............................................... بصري سعد أبو هاشم السنجاري جزري

 394 ....... سعد بن أيب وقاص مالك بن ُوهيب بن عبد مناف بن زهرة أبو إسحا  الزهري

 776 ................................................ سعد بن إياس أبو عمرو الشيباين الكويف

 371 .................................. قيس بن عمرو األنصاري أخو حيىي يد بنسعد بن سع

 636 ................................... سعد بن سنان ويقال سنان بن سعد الكندي املصري
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 679 .............................................. سعد بن طار  أبو مالك األشجعي الكويف

 486 ....................................... سعد بن طريف اإلسكاف احلذاء احلنظلي الكويف

 272 ....................................... سعد بن حممد بن احلسن بن عطية بن سعد العويف

 144 .......................... قفي البغدادي البزازسعدان بن نصر بن منصور أبو عثمان الث

 138 ....................................... سعيد بن أيب بردة بن أيب موسى األشعري الكويف

 414 ....................................................................... سعيد بن أيب راشد

 594 ....................................... سعيد بن أيب سعيد كيسان أبو سعد املقربي املدين

 399 ....................... سعيد بن أيب عروبة مهران أبو النضر اليشكري موالهم البصري

 352 ................................... هالل  أبو العالء الليثي موالهم املصري سعيد بن أيب

 369 ....................................................... سعيد بن أيب هند الفزاري موالهم

 876 ............................................ سعيد بن إياس أبو مسعود اجُلريري البصري

 235 .................................................. سعيد بن جبري األسدي موالهم الكويف

 362 ........ بن احلكم بن حممد بن سامل بن أيب مر  أبو حممد اجلمحي بالوالء املصري سعيد

 161 ........................................................................... سعيد بن رمانة

 319 .................................................. سعيد بن سامل القداح أبو عثمان املكي

 374 ........ بن سليمان أبو عثمان الضيب الواسطي، نزيل بغداد، البزاز، لقبه سعُدويه سعيد

 839 ............................................... سعيد بن عامر أبو حممد الُضبعي البصري

 219 .............. الزبيدي وهو سعيد بن أيب سعيد سعيد بن عبد اجلبار أبو عثمان احلمصي

 783 ................ سعيد بن عبد الرمحن اجُلَمحي من ولد عامر بن ِخذ  أبو عبد اهلل املدين

 256 ......... أبو عبيد اهلل املخزومي سعيد بن عبد الرمحن بن حسان ويقال جلده أبو سعيد،

 614 ............................................................ سعيد بن عبد الرمحن مل أعرفه

 408 .... سعيد بن عبد العزيز بن أيب حيىي أبو حممد ويقال أبو عبد العزيز التنوخي الدمشقي

 132 ........................................... سعيد بن عثمان التنوخي أبو عثمان احلمصي
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 917 ............... نصاري موالهم املصري، وقد ينسب إىل جدهسعيد بن كثري بن ُعَفري األ

 550 .................................................................. سعيد بن كعب املرادي

 591 ................................................. سعيد بن حممد بن سعيد اجَلرمي الكويف

 946 ........................سعيد بن مرزبان أبو سعد العبسي موالهم البقال الكويف األعور

 855 .......................................... سعيد بن مسلم بن بن َباَنك أبو مصعب املدين

 194 .......... القرشي املخزومي بن عابدحزن بن أيب وهب بن عمرو سعيد بن املسيب بن 

 92 ............................................ سعيد بن منصور بن شعبة أبو عثمان اخلرساين

 890 ................................................................ د بن حيىي القراطيسييسع

 387 ............................ سفيان بن حسني بن حسن أبو حممد أو أبو احلسن الواسطي

 174 ................................ سفيان بن سعيد بن مسرو  الثوري أبو عبد اهلل الكويف

 118 .................... مد الكويف املكيسفيان بن عيينة بن أيب عمران ميمون اهلاليل أبو حم

 174 ............................... سفيان بن حممد أبو الفضل اجلوهري مل أفق على ترمجة له

 218 .................................................... سلم بن سامل أبو حممد البلخي الزاهد

 386 ................................................ قتيبة الباهلي والد أمري خراسان سلم بن

 222 .......................................................... سلمان األغر أبو عبد اهلل املدين

 102 ............................................................ اهلل سلمان الفارسي، أبو عبد

 357 ............................ ألثور التَّمار املدين القاصسلمة بن دينار أبو حازم األعرج ا

 80 ................................................................... سلمة بن الفضل األبرش

 520 .................................................... سلمة بن عمرو بن األكوع األسلمي

 394 ................................... سلمة بن كهيل بن احلصني أبو حيىي احلضرمي الكويف

 238 ..................................................................... سلمة بن وهرام مياين

 512 ................................... ساّلم بن مسكني بن ربيعة أبو َرْوح األزدي البصري

 810 ................................................................. السلويل األعور مل أعرفه
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 108 ................................................................ خضر البصريُسليم بن أ

 232 ..................................... سليمان بن أيب سليمان أبو إسحا  الشيباين الكويف

 339 ........... سليمان بن أيوب بن سليمان بن داود بن حذمل أبو أيوب األسدي الدمشقي

 299 ............................. سليمان بن بالل أبو حممد وأبو أيوب التيمي موالهم املدين

 93 ....................................................... سليمان بن حرب األزدي الواشحي

 278 ....................................... األزدي الكويف أبو خالد األمحر سليمان بن حيان

 697 ............................................................... سليمان اخلصاف مل أعرفه

 593 ..................................................... سليمان بن داود أبو اجلمل اليمامي

 461 ................................... العتكي البصري أبو الربيع الزهراين سليمان بن داود

 191 سليمان بن داود بن اجلارود أبو داود الطيالسي البصري احلافظ الكبري صاحب املسند

 195 .......................................... ريسليمان بن طرخان التيمي أبو املعتمر البص

 231 ....... عيسى أبو أيوب التميمي الدمشقي بن بنت شرحبيل سليمان بن عبد الرمحن بن

 129 ................................... سليمان بن موسى األموي موالهم الدمشقي األشد 

 215 .............................. سليمان بن يسار اهلاليل املدين موىل ميمونة وقيل أم سلمة

 87 .................................................... مسا  بن حرب الذهلي البكري الكويف

 763 ................................................................ ُسَنْين أبو َجِميلة السلمي

 359 ............ سعد بن مالك بن خالد أبو العباس األنصاري اخلزرجي الساعدي بن سهل

 295 ..................................... سهيل بن أيب صاحل ذكوان السمان، أبو يزيد املدين

 460 ............................................. سوار بن عبد اهلل بن قدامة التميمي العنربي

 439 ........................... سويد بن سعيد بن سهل أبو حممد اهلروي األصل مث احلدثاين

 586 .......................................................... سويد بن َغفلة أبو أمية اجلعفي

 142 .................................................................. ر أبو احلكم العنزيسيا

 891 ......................................... موىل أنس بن مالك األنصاري عمرة أبو سريين
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 ش
 288 ................................................................... شبابة بن سوار املدائين

 490 ..................................... شجاع بن الوليد بن قيس أبو بدر السَُّكوين الكويف

 700 .................................................... شرحبيل بن السِّْمط الكندي الشامي

 145 ..................................... شريح بن احلارث بن قيس أبو أمية الكويف النخعي

 166 ................................. عي أبو عبد اهلل الكويف القاضيشريك بن عبد اهلل النخ

 87 ........................................................ شعبة بن احلجاج بن الورد العتكي

 703 .................................................................... شعبة بن دينار الكويف

 545 .............................................. َشْعَثم بن ُأصيل أبو أمحد العجلي الب ْيَوْردي

 150 ........................................... شعيب بن أيوب بن ُزريق أبو بكر الصريفيين

 228 ........................................ شعيب بن حممد بن عبد اهلل بن عمرو بن العاص

 79 ................................................. ألسدي الكويفشقيق بن سلمة أبو وائل ا

 526 ..................... شيبان بن عبد الرمحن أبو معاوية التميمي موالهم النحوي البصري

 297 .............................................. شيبان بن فروخ أيب شيبة أبو حممد احَلَبطي

 ص
 532 .................................. صاحل بن أيب مر  ابو اخلليل الضَُّبعي موالهم البصري

 492 ........................................................................ صاحل بن أيب يزيد

 898 .................................................... صاحل بن خّوات بن صاحل بن خوات

 711 ........................................................هلامشي مل أعرفهصاحل بن عبد اهلل ا

 580 ..................................................................... صاحل الناجي القارئ

 886 .......................................... صبيح بن القاسم أبو اجلهم موىل عبس الكويف

 608 ........................................ مل أقف له على ترمجة. صدقة املازين والد طيسلة
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 605 ......................................................................... صدقة بن طيسلة

 123 .................................................. صديق بن موسى بن عبد اهلل بن الزبري

 585 .................................. الصعق بن َحْزن بن قيس أبو عبد اهلل البكري البصري

 711 ................... موالهم الدمشقي الثقفي امللك عبد أبو صفوان بن صاحل بن صفوان

 547 .................................... صفوان بن عيسى أبو حممد الزهري البصري القّسام

 519 .................................................. صفية بنت أيب عبيد بن مسعود الثقفية

 547 .......................................... صهيب أبو الصهباء البكري البصري أو املدين

 352 ................................................................... صهيب موىل العْتواري

 ض
 315 ... أبو عثمان األسدي احلزامي املدين الضحا  بن عثمان بن عبد اهلل بن خالد بن حزام

 298 ............ الضحا  بن مسلم الشيباين أبو عاصم النبيل البصري الضحا  بن خملد بن

 214 ............................ الضحا  بن مزاحم أبو القاسم أو أبو حممد اهلاليل اخلرساين

 788 ................................. ضمرة بن حبيب بن صهيب أبو عتبة الُزَبيدي احلمصي

 750 .................................................. ضمرة بن ربيعة أبو عبد اهلل الفلسطيين

 343 ................................................................ ضمرية بن سعد احلمريي

 ط
 862 ......................................... طار  بن عبد الرمحن الَبَجلي اأَلْحمسي الكويف

 770 .................................................................. طار  بن املرقع الكناين

 212 .................. أبو عبد الرمحن اليماين احلمريي موالهم الفارسي طاووس بن كيسان

 118 .................................................................. طريف األسدي الكويف

 927 ................................. طلحة بن أيب سعيد أبو عبد امللك اإلسكندراين القرشي

 297 ............................................................. يد القرشي الرقيطلحة بن ز



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 1112 

 357 ........................................ طلحة بن عبيد اهلل بن َكريز أبو املطرف اخلزاعي

 608 .............................................. طيسلة بن صدقة املازين مل أقف على ترمجته

 ع
 219 ........................................................................... عاصم اجلذامي

 336 ..................................... عاصم بن سليمان األحول أبو عبد الرمحن البصري

 167 ....................... عاصم بن عبيد اهلل بن عاصم بن عمر بن اخلطاب العدوي املدين

 156 .......................................... عاصم بن صهيب الواسطي عاصم بن علي بن

 844 .................. عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان أبو عمر األوسي األنصاري املدين

 143 ..................................................... عامر بن شراحيل الشعيب أبو عمرو

 100 ................................................... عامر بن عبد اهلل بن اجلراح أبو عبيدة

 836 ................................................................ عامر بن النباح أبو النباح

 514 ......................... عامر بن يساف ويقال ابن عبد اهلل بن يساف أبو حممد اليمامي

 848 ............................. عباد بن العّوام بن عمر أبو سهل الكاليب موالهم الواسطي

 133 ............................................................ عباد بن كثري الثقفي البصري

 601 ................................................................... عباد بن موسى اخُلتَّلي

 301 ............................................. الكويف عباد بن يعقوب أبو سعيد الرواجين

 469 ................. عيسى وامسه ازداد بنداذ الواسطي الباكسائي عباس بن عبد اهلل بن أيب

 497 ....................................... اس البصري األسفاطيالعباس بن الفضل أبو العب

 350 .............................. عباس بن الفضل بن العباس بن يعقوب أبو عثمان األزر 

 227 ................................... عباس بن حممد بن حامت أبو الفضل الدوري البغدادي

 916 ................. النيسابوري أبو الفضل العباس بن حممد بن معاذ ويعرف معاذ بقوهيار

 474 .................................. أبو الفضل الُعذري البريويت العباس بن الوليد بن َمْزَيد

 871 .................................................... د األعلى بن عامر الثعليب، الكويفعب
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 942 .................................. السامي عبد األعلى بن عبد األعلى أبو حممد البصري

 917 ................................... عبد األعلى بن عبد اهلل بن أيب َفرورة أبو حممد املدين

 231 ............................................................. عبد األعلى بن حممد التاجر

 492 .............................................. عبد اجلبار بن عمر األيلي األموي موالهم

 538 .............. كم بن رافع أبو حفص األنصاريعبد احلميد بن جعفر بن عبد اهلل بن احل

 621 .................................................... عبد احلميد بن احلسن اهلاليل الكويف

 350 ..................................................... مكي حجازي عبد احلميد بن سنان

 375 ..................................................................... عبد احلميد بن سوار

 923 ............................ عبد احلميد بن صاحل بن َعجالن أبو صاحل الُبْرُجمي الكويف

 331 .................................... الكويف عبد احلميد بن عبد الرمحن  أبو حيىي احِلمَّاين

 302 ................. ن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب العدوي أبو عمر املدينعبد احلميد ب

 874 ........................................ كتابة اخلطاب بن عمر موىل أمية أبو عبد الرمحن

 409 .............................. عبد الرمحن بن أيب حامد أمحد بن إبراهيم أبو حممد املقرئ

 314 ...................................... عبد الرمحن بن أيب الزناد عبد اهلل بن ذكوان املدين

 151 أمحد أبو حممد األنصاري املعروف بالشرحيي عبد الرمحن بن أيب شريح أمحد بن حممد بن

 674 ........................................ عبد الرمحن بن أيب ليلى األنصاري املدين الكويف

 665 ..................................................... عبد الرمحن بن ُأَذْينة العبدي الكويف

 247 .... عبد الرمحن بن احلسن بن أمحد بن حممد بن عبيد بن عبد امللك أبو القاسم األسدي

 505 ................................................................ عبد الرمحن اخلطمي مدين

 601 ............................... ثابت بن ثوبان العنسي، الدمشقي الزاهدعبد الرمحن بن 

 766 ,308 .................................. عبد الرمحن بن َثْروان أبو قيس األودي الكويف

 226 ........................................ عبد الرمحن بن ُجبري أبو محري احلضرمي احلمصي

 682 ...................................................... عبد الرمحن بن حاطب بن أيب َبْلَتعة
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 920 ................................................... عبد الرمحن بن زياد بن َأْنُعم اإلفريقي

 623 ........................... ن مسعود الكويف املسعوديعبد الرمحن بن عبد اهلل بن عتبة ب

 599 ............... عبد الرمحن بن عبد اهلل بن كعب بن مالك أبو خطاب األنصاري، املدين

 431 .. احلريف أبو القاسم السمسارن احلسني عبد الرمحن بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن حممد ب

 165 .................................................... عبد الرمحن بن عطية بن دالف املزين

 432 .......................... و األوزاعي الفقيهعبد الرمحن بن عمرو بن أيب عمرو أبو عمر

 389 .............. الدمشقي النْصري أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو بن عبد اهلل بن صفوان

 535 ............................................................ عبد الرمحن بن ُغْنم األشعري

 154 ........................................ عبد الرمحن بن القاسم بن خالد بن جنادة الُعتقي

 856 ............. عبد الرمحن بن القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق أبو حممد التيمي املدين

 598 ............................ ن بن كعب بن مالك أبو اخلطاب األنصاري املدينعبد الرمح

 901 ...... احلنظلي التميمي حامت أيب ابن حممد أبو املنذر بن إدريس بن حممد بن الرمحن عبد

 435 ...................عبد الرمحن بن حممد بن حبيب بن أيب حبيب اجلْرمي صاحب األمناط

 196 ............................................ عبد الرمحن بن ُمّل أبو عثمان مشهور بكنيته

 226 ....................موالهم البصري بن حسان أبو سعيد الَعْنربي عبد الرمحن بن مهدي

 411 ............................................ عبد الرمحن بن ُهْرُمز أبو داود األعرج املدين

 173 ...............................................عبد الرمحن بن يامني أبو العالء شيخ مدين

 365 ................................... عبد الرمحن بن يزيد بن قيس أبو بكر النخعي الكويف

 378 ....................................... عبد الرمحن بن يعقوب  اجلهين املدين موىل احلرقة

 441 ..................... سليمان أبو علي األشل الكناين أو الطائي املْروزيعبد الرحيم بن 

 788 ......................... عبد السالم بن حرب بن سلمة أبو بكر النهدي امُلالئي الكويف

 668 ..... عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد أبو سهل الَعْنربي موالهم التَُّنوري البصري

 297 ف بالطسيتعبد الصمد بن علي بن مكرم بن حسان أبو احلسن الوكيل املكرمي املعرو
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 410 ......................................... عبد الصمد بن النعمان أبو حممد البزاز النسائي

 441 ........................ عبد العزيز بن أيب حازم سلمة بن دينار أبو متام املخزومي املدين

 546 ............................... عبد العزيز بن أيب سليمان أبو مودود اهُلذيل املدين القاّص

 116 ......................................... عبد العزيز بن رفيع األسدي أبو عبد اهلل املكي

 77 ............................................ اهلل بن أيب سلمة املاجشون عبد العزيز بن عبد

 743 ................ عبد العزيز بن عثمان بن َجَبَلة بن أيب َرّواد أبو الفضل األزدي املروزي

 95 ................................ عبد العزيز بن عمران بن بنت سعيد بن أيب أيوب املصري

 360 ................ عبد العزيز بن حممد بن عبيد أبو حممد الدراوردي اجلهين موالهم املدين

 708 ............... بن الضريس أبو الدرداء القرشي املروزي عبد العزيز بن ُمنيب بن سالم

 787 ................................... عبد القدوس بن احلجاج أبو املغرية اخلوالين احلمصي

 645 ...................................... عبد الكر  بن أيب امُلخار   أبو أمّية املعّلم البصري

 177 .................................................. عبد الكر  بن مالك أبو سعيد اجلزري

 101 .................................................. عبد الكر  بن حممد أبو حممد اجلرجاين

 599 ............... مث البغدادي القطان زياد بن عمران الديرعاقويلاهليثم بن  عبد الكر  بن

 682 ............................................................. عبد اهلل بن إبراهيم األكفاين

 110 ............... عبد اهلل بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري املدين القاضي

 380 ........................................... الثوري اهلمداين الكويف عبد اهلل بن أيب السَفر

 211 ............................... جنيح يسار املكي أبو يسار الثقفي موالهم عبد اهلل بن أيب

 290 ........................... عبد اهلل بن أمحد بن سعد أبو حممد البزاز النيسابوري احلافظ

 226 ............................. عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن حنبل أبو عبد الرمحن الشيباين

 441 ................... عبد اهلل بن إدريس بن يزيد بن عبد الرمحن أبو حممد األودي الكويف

 77 ................................................ عبد اهلل بن األرقم بن عبد يغوث بن وهب

 146 ...........ف بابن اخلرساين أبو حممداملرزبان املعدل يعر إبراهيم عبد اهلل بن إسحا  بن
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 842 .............................. عبد اهلل بن ُبريدة بن احُلصيب أبو سهل األسلمي املروزي

 934 ......................... عبد اهلل بن بكر بن حبيب أبو وهب السهمي الباهلي البصري

 676 .................... األصبهاين الباِطرقاين عبد اهلل بن بندار بن إبراهيم بن احملتضر الضيب

 191 ................................ جعفر بن أمحد بن فارس أبو حممد األصبهاين عبد اهلل بن

 92 .................... عبد اهلل بن جعفر بن درستويه بن املرزبان أبو حممد الفارسي النحوي

 623 ............................................ عبد اهلل بن احلارث الُزبيدي النجراين الكويف

 825 ............................ أبو حممد املخزومي املكي عبد اهلل بن احلارث بن عبد امللك

 153 .......................................... َحريز عبد اهلل بن احلسني األزدي البصري أبو

 529 ..................... احلسني بن احلسن بن حممد بن حليم البخاري الشافعيبن عبد اهلل 

 332 .... عبد اهلل بن حبيب بن َرّبيعة أبو عبد الرمحن السلمي الكويف املقرىء مشهور بكنيته

 396 .......................... الوكيل السامري الضرير بن عمر أبو حممد عبد اهلل بن حفص

 519 ................. والهم املدين موىل ابن عمرعبد اهلل بن دينار أبو عبد الرمحن العدوي م

 299 ......................... اهلل بن ذكوان أبو عبد الرمحن القرشي املعروف بأيب الزناد عبد

 543 .............................................. الُغداين البصري عبد اهلل بن رجاء بن عمر

 81 ........................ عبد اهلل بن الزبري بن العوام أبو بكر وأبو ُخبيب القرشي األسدي

 577 ........................... كيالزبري بن عيسى أبو بكر القرشي احُلميدي امل عبد اهلل بن

 824 ................ عبد اهلل بن زياد بن سليمان بن َسمعان أبو عبد الرمحن املخزومي املدين

 94 ................................................. عبد اهلل بن زيد بن عمرو أو عامر اجلرمي

 923 ................... عبد اهلل بن سعيد بن أيب سعيد أبو عباد املْقُبري الليثي موالهم املدين

 369 ........................... عبد اهلل بن سعيد بن أيب هند أبو بكر الفزاري موالهم املدين

 432 .................. موالهم الكويف عبد اهلل بن سعيد بن حصني أبو سعيد األشج الكندي

 709 .............................................. عبد اهلل بن سنان بن ُنَبْيَشة بن سلمة املزين

 837 ................................................... عبد اهلل بن سهل بن حنيف األنصاري
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 460 ........... عبد اهلل بن سّوار بن عبد اهلل بن قدامة أبو السوار العنربي البصري القاضي

 178 ....................... بن حسان أبو شربمة الضيب الكويفعبد اهلل بن شربمة بن الطفيل 

 501 ....................................... عبد اهلل بن شداد بن اهلاد أبو الوليد الليثي املدين

 368 ...................................................... البصري عبد اهلل بن شقيق الُعَقْيلي

 696 ........................................... عبد اهلل بن شوذب أبو عبد الرمحن اخلراساين

 76 ......................................................... عبد اهلل بن صاحل أبو صاحل اجلهين

 133 ............................................. عبد اهلل بن صاحل بن مسلم العجلي الكويف

 722 .........................................د اهلل بن طاووس بن كيسان أبو حممد اليماينعب

 167 ....................................... عبد اهلل بن عامر بن ربيعة العنزي أبو حممد املدين

 273 ..................................... عبد اهلل بن العباس بن عبد املطلب اهلامشي القريشي

 767 ................... عبد اهلل بن عبد الرمحن بن َمْعَمر بن حزم أبو ُطوالة األنصاري املدين

 397 ............................ ِخداش األسدي املوصليعبد اهلل بن عبد الصمد بن بن أيب 

 892 ................ عبد اهلل بن عبد العزيز بن عبد اهلل بن عامر أبو عبد العزيز الليثي املدين

 885 ..................................... عبد اهلل بن عبد الوهاب أبو حممد احَلَجب ي البصري

 262 ............................. التيمي املدين بن عبد اهلل بن أيب مليكة عبد اهلل بن عبيد اهلل

 684 .................................................. املكي عبد اهلل بن ُعَبْيد بن ُعَمْير الليثي

 306 ......................... عبد اهلل بن عتبة بن مسعود اهلذيل ابن أخي عبد اهلل بن مسعود

 414 .................................... عبد اهلل بن عثمان بن ُخَثْيم أبو عثمان القاري املكي

 268 .......... اجلرجاين أبو أمحد عبد اهلل بن عدي بن عبد اهلل بن حممد بن مبار  بن القطان

 460 ....................................... اهلل بن علي بن اجلارود أبو حممد النيسابوري عبد

 150 ................................. عبد اهلل بن عمر بن أمحد بن شوذب أبو حممد الواسطي

 334عبد اهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب أبو عبد الرمحن العمري املدين

 228 ............................................................. عبد اهلل بن عمرو بن العاص
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 473 ......................................... عبد اهلل بن عمرو بن عوف بن زيد املزين املدين

 106 ........................................... يعبد اهلل بن عون بن أْرَطبان أبو عون البصر

 799 ......................................................... عبد اهلل بن عيسى بن أيب امُلَكدَّم

 113 .................... عبد اهلل بن هليعة بن عقبة أبو عبد الرمحن احلضرمي املصري القاضي

 323 .........................................عبد اهلل بن املؤمل بن وهب اهلل املخزومي املكي

 284 ............................................. عبد اهلل بن املبار  املروزي موىل بين حنظلة

 195 ...... بو بكر الواسطي األصل الكويفعبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة إبراهيم بن عثمان أ

 371 ............... عبد اهلل بن حممد بن احلسن بن الشرقي أبو حممد أخو أبو حامد الشرقي

 447 .... كنيته أبو حممد األصبهاين عبد اهلل بن حممد بن جعفر بن حيان املعروف بأيب الشيخ

 748 ابوريأبو بكر النيس  عفان بن عثمان بن أبان وىلم واصل بن زياد بن حممد بن اهلل عبد

 168 ................................ بكر اجُلمحي عبد اهلل بن حممد بن سعيد بن أيب مر  أبو

 653 ...... عبد اهلل بن حممد بن عبد الرمحن بن شريويه أبو حممد القرشي املطليب النيسابوري

 151 ............... عبد اهلل بن حممد بن عبد العزبز بن املْرزبان بن سابور أبو القاسم البغوي

 697 ......... الصوف الرازي القرشي سعيد أبو نصري بن الوهاب عبد بن حممد بن اهلل عبد

 484 ... عبد اهلل بن حممد بن ُعبيد بن سفيان أبو بكر بن أيب الدنيا القرشي موالهم البغدادي

 837 ......................... أيب طالب أبو حممد اهلامشي املدين عبد اهلل بن حممد بن عقيل بن

 445 ......................... املعدل النيسابوري حممد أبو زياد بن علي بن حممد بن اهلل عبد

 294 ............................ احلراين  بن حممد بن علي بن ُنَفْيل أبو جعفر النفيليعبد اهلل

 808 ....................... عبد اهلل بن حممد بن عمرو بن اجلرَّاح أبو العباس األزدي الَغزِّي

 274 .................................. الكعيب أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن موسى بن كعب

 135 ......................... عبد اهلل بن حممد بن حيىي بن أيب بكري أبو عبد الرمحن الكرماين

 411 .................. سلمة بن قعنب أبو عبد الرمحن القعنيب احلارثي البصريعبد اهلل بن م

 111 ...................................................... عبد اهلل بن ِمْكَنف األنصاري املدين
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 472 .............................. املدين عبد اهلل بن نافع أبو حممد الصائغ املخزومي موالهم

 205 .................................. عبد اهلل بن ُنَجي بن سلمة أبو لقمان احلضرمي الكويف

 139 ........................................................ عبد اهلل بن منري أبو هشام الكويف

 649 ............................ بن هاشم بن َحّيان أبو عبد الرمحن العبدي الطوسيعبد اهلل 

 518 ........................ عبد اهلل بن هبرية بن أسعد أبو هبرية الّسَبائي احلضرمي املصري

 769 ............................................ األنصاري املدين ِخدام بن وديعة بن اهلل عبد

 174 ......................... عبد اهلل بن الوليد بن ميمون أبو حممد الكويف املعروف بالعدين

 295 .......................... مد القرشي موالهم املصريعبد اهلل بن وهب بن مسلم أبو حم

 78 ,10 ................................... عبد اهلل بن حيىي بن عبد اجلبار أبو حممد السكري

 423 ........................................... املكي أبو عبد الرمحن املقرئ عبد اهلل بن يزيد

 113 .............................. عبد اهلل بن يوسف بن أمحد بن بامويه أبو حممد األردستاين

 311 .......................................... عبد اهلل بن يوسف التنيسي أبو حممد الكالعي

 732 .......................... أبو عبد احلميد األزدي لعزيز بن أيب َروَّادعبد اجمليد بن عبد ا

 310 ........................................................................ عبد اجمليد العتكي

 873 ......................................................... البصري بشري أيب بن امللك عبد

 778 ........... احلارث بن هشام املخزومي املدين  عبد امللك بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن

 202 ............................................... عبد امللك بن أيب سليمان ميسرة العرزمي

 756 .................................. هور بكنيتهعبد امللك بن احلسني أبو مالك النخعي مش

 719 ......... احلسن اجَلَزري مث الرَّقي امَلْيموين عبد امللك بن عبد احلميد بن عبد احلميد أبو

 161 ................................. عبد امللك بن عبد الرمحن بن هشام أبو هشام األنباري

 123 .............................. عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج األموي موالهم املكي

 260 .......................................... القيسي العقدي عبد امللك بن عمرو أبو عامر

 386 ....... امللك بن ُقَريب بن عبد امللك بن علي أبو سعيد الباهلي األصمعي البصري عبد
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 330 ...... لقبه أبو قالبة البصري كنيته أبو حممد و عبد امللك بن حممد بن عبد اهلل الرََّقاشي

 77 ......................................... عبد الواحد بن أيب عون الدوسي ويقال األويسي

 281 .................................. العبدي موالهم البصري أبو بشر عبد الواحد بن زياد

 708 .................... بد الواحد بن واصل أبو عبيدة السدوسي موالهم احلّداد البصريع

 257 ....................... اخلفَّاف أبو نصر العجلي موالهم البصري الوهاب بن عطاء عبد

 354 ..................................................... عبد ربه بن أيب  يزيد وقيل بن يزيد

 171 ..................................... عبد ربه بن نافع أبو شهاب األصغر الكناين احلناط

 440 ..................................................................................... عبدة

 185 ............................................. زاعيعبدة بن عبد اهلل الصفار أبو سهل اخل

 848 ......................................... عبيد اهلل بن أيب بكر بن أنس بن مالك أبو معاذ

 114 .................................................. عبيد اهلل بن أيب جعفر املصري أبو بكر

 397 ........................................ عبيد اهلل بن أيب محيد أبو اخلطاب اهلذيل البصري

 577 ................................................... املخزومي املدين عبيد اهلل بن أيب َنهيك

 541 ............................................ عبيد اهلل بن َزْحر الضمري موالهم اإلفريقي

 793 .............................. بن حيىي أبو قدامة الَيشكري السرخسي عبيد اهلل بن سعيد

 222 ........................................... عبيد اهلل بن سلمان األغر هو ابن أيب عبد اهلل

 238 ...................................................... عبيد اهلل بن سلمة بن وهرام املكي

 140 ... املدين العمريأبو عثمان عبيد اهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب 

 519 .............................. عبيد اهلل بن عمر بن ميسرة أبو سعيد القواريري البصري

 496 .............................. عبيد اهلل بن عمرو بن أيب الوليد أبو وهب الرقي األسدي

 458 .................................. عبيد اهلل بن حممد بن شنبة أبو أمحد القاضي الدينوري

 317 .............. عبيد اهلل بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان أبو عمرو العنربي البصري

 152 ................................عبيد اهلل بن موسى بن أيب املختار أبو حممد باذام العبسي
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 829 .................................................... الوازع الكاليب البصريعبيد اهلل بن 

 350 .......................................... عبيد بن عمري بن قتادة أبو عاصم الليثي املكي

 805 .................................... َعبيدة بن حسان بن عبد الرمحن العنربي السنجاري

 915 ..................................... عبيدة بن عمرو أبو عمرو السَّْلماين املرادي الكويف

 235 .................................. عبيدة بن مْعِتب أبوعبد الرحيم الضيب الكويف الضرير

 160 .. بن عبد اهلل بن مسعود أبو الُعميس اهلذيل املسعودي الكويف عتبة بن عبد اهلل بن عتبة

 97 ..................................... عثمان بن أمحد بن عبد اهلل بن يزيد أبو عمرو الدقا 

 743 ................................... عثمان بن جبلة بن أيب رواد الَعَتكي موالهم املروزي

 295 ....................................................... عثمان بن احلكم اجلذامي املصري

 817 ...... سي املدين مث الكويفعثمان بن حكيم بن عّباد بن ُحَنيف أبو سهل األنصاري األو

 210 .......................... عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد أبو سعيد التميمي الدارمي

 175 ................................. عثمان بن عاصم بن حصني أبو حصني األسدي الكويف

 216 ...................................................... عثمان بن عبد اهلل األموي الشامي

 216 .......................................................... عثمان بن عمر الضيب البصري

 239 .............................................. عثمان بن عمر بن فارس أبو حممد العبدي

 612 ... إبراهيم بن أيب شيبة أبو احلسن الكويف أخو أبو بكر بن أيب شيبةعثمان بن حممد بن 

 313 .............. املعروف بابن سنقة البغدادي عثمان بن حممد بن بشر أبو عمرو السقطي

 325 .............................................. عدي بن عدي بن َعمرية أبو فروة اجلزري

 325 ...................................................... عدي بن عمرية الكندي أبو ُزرارة

 325 ................................................................ الُعْرس بن َعمرية الكندي

 417 ......................... العوام بن خويلد أبو عبد اهلل األسدي املدينعروة بن الزبري بن 

 798 ................................................................ عروة بن غيالن بن سلمة

 551 ...................................... عصمة بن الفضل أبو الفضل النمريي النيسابوري
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 202 ................................................ عطاء بن أيب َرَباح القرشي موالهم املكي

 534 ......................................................... عطاء بن السائب الثقفي الكويف

 168 .......................................عطاء بن عجالن أبو حممد احلنفي البصري العّطار

 134 ...................................... ر اهلاليل أبو حممد املدين موىل ميمونةعطاء بن يسا

 917 ..................... عطَّاف بن خالد بن عبد اهلل بن العاص أبو صفوان املخزومي املدين

 823 .............................................. عطية بن احلارث أبو َرْو  اهلْمداين الكويف

 273 ............................... اجلديل الكويف العويف أبو احلسن بن سعد بن ُجَنادة عطية

 170 .................................................. الشامي عطية بن قيس أبو حيىي الِكاليب

 90 ........................................................ ن بن مسلم بن عبد اهلل الباهليعفا

 517 .....................................................................عقبة بن عامر اجلهين

 771 ....................................... العبدي البصري عقبة بن عبد اهلل األصم الرفاعي

 724 ......................................................... عقبة بن علقمة املعافري البريويت

 586 ............................................................................ عقيل اجلعدي

 333 ............................... ُعقيل بن خالد بن َعقيل األيلي أبو خالد األموي موالهم

 319 ......................................... عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام املخزومي

 177 ...................................................... عكرمة بن عبد اهلل موىل ابن عباس

 821 .............................................. عكرمة بن عمَّار أبو عمار العجلي اليمامي

 98 ........................................................................ العالء بن احلضرمي

 377 .................................املدين العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب أبو شبل احلرقي

 728 ................................. العالء بن عبد اهلل بن بدر البصري وقد ينسب إىل جده

 511 ........................................................ علقمة بن أيب علقمة بالل، املدين

 709 .............................................. بن عبد اهلل بن سنان املزين البصريعلقمة 

 675 ........................................... علقمة بن َمْرثد أبو احلارث احلضرمي الكويف
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 829 ...................................... علي بن إبراهيم بن معاوية أبو احلسن النيسابوري

 211 .................................................. علي بن أيب طلحة سامل موىل بين عباس

 80 ............... علي بن أمحد بن عبدان بن حممد بن الفرج بن سعيد أبو احلسن األهوازي

 758 .................................. عمر بن حفص بن احلمامي البغداديعلي بن أمحد بن 

 181 ....... علي بن أمحد بن حممد بن داود بن موسى املعروف بابن طيب أبو احلسن الرّزاز

 313 ........................... السامري الرَّفَّاء أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن يوسف

 453 ..... علي بن إمساعيل بن أيب بشر إسحا  بن سامل أبو احلسن األشعري اليماين البصري

 86 .......................................................... جلعد بن عبيد اجلوهريعلي بن ا

 650 ................................................ علي بن ُحْجر بن إياس السعدي املروزي

 739 ................................. علي بن حرب بن عبد الرمحن اجُلْنَدْيَسابوري السكري

 326 ...................................... علي بن حرب بن حممد بن علي أبو احلسن الطائي

 174 علي بن احلسن بن أيب عيسى موسى بن ميسرة أبو احلسن اهلاليل اخلرساين الداراجبردي

 918 ................. سني بن اجلنيد أبو احلسن الرازي النخعي املعروف باملالكيعلي بن احل

 173 ........................ علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب زين العابدين أبو احلسني

 188 ..................... علي بن محشاذ بن سختوية بن نصر أبو احلسن النيسابوري العدل

 191 ..... التيمي البصري وقد ينسب إىل جده ن عبد اهلل بن زهري بن عبد اهللعلي بن زيد ب

 447 .................................علي بن سهل بن قادم أبو احلسن الرملي نسائي األصل

 890 .............................. علي بن ُسويد بن َمْنجوف أبو الفضل السدوسي البصري

 224 ............................... علي بن صاحل بن صاحل بن حّي أبو حممد اهلمداين الكويف

 846 ........................ علي بن عاصم بن ُصهيب أبو احلسن الواسطي التميمي موالهم

 126 ................. سابور أبو احلسن البغوي نزيل مكةعلي بن عبد العزيز بن املرزبان بن 

 280 .......................................... علي بن عبد اهلل بن مبشر أبو احلسن الواسطي

 385 ................................................... علي بن َعَثام بن علي العامري الكويف
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 135 ..... علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار احلافظ الدارقطين

 168 ................. صريعلي بن حممد بن أمحد بن احلسن الواعظ أبو احلسن املعروف بامل

 221 ................ علي بن حممد بن احلسني بن محيد أبو احلسن املقرئ البزاز، االسفراييين

 97 ........................... علي بن حممد بن عبد اهلل بن بشران أبو احلسني األموي املعدل

 263 ........................................... علي بن حممد بن عبد اهلل بن املبار  الصنعاين

 615 .......  الكوىالشيباين أبو احلسن على بن حممد بن عقبة بن مهام بن الوليد بن عبد اهلل

 440 ............................................... علي بن ُمْسه ر أبو احلسن القرشي الكويف

 396 ...................................... اخلزاز الكويف أبو احلسن علي بن هاشم بن الَبريد

 186 ............ عمارة بن خزمية بن ثابت أبو عبد اهلل أو أبو حممد األنصاري األوسي املدين

 488 ....................................................... ار بن أيب عمار موىل بين هاشمعّم

 907 ..................................... مي الكويفار بن ُرَزيق أبو األحوص الضيب التميعّم

 159 ....................................................... ار بن معاوية أبو معاوية الدُّهينعّم

 437 ................................................................ عمر بن إبراهيم بن خالد

 374 .............................................. عمر بن أيب سلمة بن عبد األسد املخزومي

 104 ..................................... عمر بن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف الزهري

 141 ,12 .................. عمر بن أمحد بن إبراهيم بن عبدويه بن سدوس أبو حازم اهلذيل

 204 .... بن مالك بن أشرس أبو احلسني الشيباين املعروف باألشناينعمر بن احلسن بن علي 

 156 ............................................. حفص السدوسي أبو بكر البصري عمر بن

 661 ............................................... عمر بن احلكم بن َثْوبان أبو حفص املدين

 706 ............................................................... عمر بن َحْوشب الصنعاين

 266 ........................................................ عمر بن راشد بن َشَجرة اليمامي

 165 .................................... عمر بن عبد الرمحن بن عطية بن دالف املزين املديين

 302 ........... بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم بن أيب العاص األموي، أمري املؤمنني عمر
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 523 ..................... عمر بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب القرشي العدوي

 856 .............................................. "َسْنَدل"عمر بن قيس املكي املعروف به

 909 ............................ اهلل بن عمر بن اخلطاب املدين عمر بن حممد بن زيد بن عبد

 239 ..........................................ُعبيدة السدوسي البصريعمران بن ُحَدير أبو 

 354 .............................................. أبو العوام القطان البصري عمران بن داَور

 755 .......................... عمران بن مسلم بن ر َياح الثقفي الكويف وقد ينسب إىل جده

 439 ............................ عمران بن موسى بن جماشع أبو إسحا  اجلرجاين السختياين

 800 ............................. عمرة بنت عبد الرمحن بن سعد بن ُزرارة األنصارية املدنّية

 168 ........................................ الدمشقي سلمة أبو حفص التنيسي عمرو بن أيب

 291 ............................... عمرو بن أيب عمرو ميسرة أبو عثمان موىل املطلب املدين

 114 ........................... يكىن أبا عياض محصي سكن دارّيا عمرو بن األسود العنسي

 837 .............................................. عمرو بن ثابت وهو ابن أيب امِلْقدام الكويف

 352 ....................... األنصاري موالهم املصري عمرو بن احلارث بن يعقوب أبو أمية

 648 املخزومي القرشي  بن ُحريث بن عمرو بن عثمان بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم عمرو

 88 .................... أبو حممد القّناد الكويف، وقد ينسب إىل جده عمرو بن محاد بن طلحة

 251 ................................. املكي أبو حممد األثرم، اجلمحي موالهم عمرو بن دينار

 664 .................................. عمرو بن زرارة بن واقد أبو حممد الكاليب النيسابوري

 707 ................ بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي األمويعمرو 

 818 ............................................. عمرو بن سليم بن َخْلدة األنصاري الزرقي

 228 .............................. عمرو بن شعيب بن حممد بن عبد اهلل بن عمرو بن العاص

 146 ........................................................ عمرو بن مشر اجلعفي أبو عبد اهلل

 829 ........... البصريعمرو بن عاصم بن عبيد اهلل بن الوازع أبو عثمان الكاليب الَقْيسي 

 805 .............................................. عمرو بن عبد اجلبار أبو معاوية السِّْنَجاري
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 385 .................................... عمرو بن عبد اهلل أبو عثمان البصري مث النيسابوري

 916 . النيسابوري املطوعي الغازي املعروف بالبصري أبو عثمان عمرو بن عبد اهلل بن درهم

 224 ................ عمرو بن عبد اهلل بن عبيد أبو إسحا  اهلمداين السبيعي مشهور بكنيته

 700 .................................... بن عامر بن خالد أبو جنيح السلمي َعَبَسة بن عمرو

 915 ......................................................................... عمرو بن عثمان

 421 ................................................. عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي املدين

 473 ..................................... عمرو بن عوف بن زيد بن ِمْلحة أبو عبد اهلل املزين

 237 ............................................. عمرو بن مالك أبو عثمان الراسيب البصري

 209 ....................................................... عمرو بن حممد أبو سعيد العنقزي

 623 ........ بن عبد اهلل بن طار  أبو عبد اهلل اجَلَملي املرادي الكويف األعمىعمرو بن مّرة 

 394 ........................................... عمرو بن مرزو  أبو عثمان الباهلي البصري

 801 .......................................................... عمرو بن مسلم اجَلَندي اليماين

 855 ..................................................... عمرو بن ميمون بن مهران اجلزري

 538 ....................................................... عمرو بن الوليد بن َعَبدة السهمي

 119 ............................................ عمرو بن حيىي بن ُعمارة بن أيب حسن املازين

 835 ................. عمري بن سعد بن عبيد بن النعمان األنصاري موىل بين عمرو بن عوف

 350 .................................................. عمري بن قتادة بن سعد بن عامر الليثي

 919 ......................................... عنبسة بن خالد بن يزيد األموي موالهم اأَلْيلي

 226 ...................................................... عوف بن مالك أبو محاد األشجعي

 225 ..................عوف بن مالك بن نضلة أبو األحوص اجلشمي الكويف مشهور بكنيته

 679 ......................... ن بن عبد اهلل بن ُعتبة بن مسعود أبو عبد اهلل اهلَذيل الكويفعو

 84 .................................. ام بن حوشب بن يزيد الشيباين أبو عيسى الواسطيالعّو

 589 ...................................................... ِعياض بن ِحمار التميمي امُلجاشعي
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 498 ........................................ عياض بن عبد اهلل بن عبد الرمحن الفهري املدين

 87 ................................................................. عياض بن عمرو األشعري

 227 ................ جعفر الرازي مشهور بكنيته ماهان أبوعيسى بن أيب عيسى عبد اهلل بن 

 704 ................................................ عيسى بن عبد الرمحن السلمي مث الَبَجلي

 359 ..... َدلُّويه أبو موسى البغدادي الطيالسي يلقب َزَغاث عيسى بن عبد اهلل بن سنان بن

 321 ................................. عيسى بن غيالن احلمصي السوسي مل أقف على ترمجته

 750 ................................ مليالر أبو عمري النّحاس بن إسحا  بن حممد بن عيسى

 313 .............................. املديين املعروف بقالون املقرىء أبو موسى عيسى بن ميناء

 128 ........................................ الكويف عيسى بن يونس بن أيب إسحا  السبيعي

 غ
 735 ........................................ غزوان أبو مالك الغفاري الكويف مشهور بكنيته

 922 ................................ غيالن بن جامع بن أشعث أبو عبد اهلل البخاري الكويف

 91 ................................................... غيالن بن جرير األزدي املعويل البصري

 ف
 189 .................................................. راس بن حيىي أبو حيىي اهلمداين اخلاريفِف

 709 ....................................................... َفَضاء بن خالد اجَلْهَضمي البصري

 874 ................................................ فضالة بن املبار  والد أمية أيب بن فضالة

 518 ........................... فضالة بن عبيد بن َناِفذ بن قيس أبو حممد األنصاري األوسي

 760 .............. اجلمحي البصري األعمى أبو خليفة بن حممد بن صخر الفضل بن احلباب

 368 ........................ األحول املالئي مشهور بكنيته الكويف أبو نعيم بن دكنيالفضل 

 76 ............................................ الفضل بن حممد بن املسيب أبو حممد الشعراين

 671 ......................................... فضيل بن حسني بن طلحة أبو كامل اجَلْحدري
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 222 ............................................................... فضيل بن سليمان النُّمريي

 359 ................................... فضيل بن عياض بن مسعود أبو علي التميمي الزاهد

 485 ................................ ن الرقاشي الكويففضيل بن مرزو  األغّر أبو عبد الرمح

 941 ...................................................... فضيل بن َميسرة أبو معاذ البصري

 157 ................................................ ِفطر بن خليفة املخزومي أبو بكر احلناط

  
 135 ............................ حممد بن أبان الضيب احملاملي أبو عبيد القاسم بن إمساعيل بن

 760 ................................ القاسم بن عبد الرمحن أبو عبد الرمحن الدمشقي الشامي

 160 ....... عود أبو عبد الرمحن املسعودي الكويفالقاسم بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن مس

 924 ................................ القاسم بن الفضل بن َمْعدان أبو املغرية احُلدَّاين البصري

 77 ............................................... القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق التيمي

 435 ............................... القاسم بن حممد بن محيد أبو حممد بن أيب سفيان املعمري

 482 ................................ مل أجد له ترمجة. القاسم بن حممد السالماين أو السالمي

 858 ........................... ب يصة بن عقبة بن حممد بن سفيان أبو عامر السُّوائي الكويفقََ

 99 ................................................................. قتادة بن دعامة السدوسي

 101 ............................. بن طريف أبو رجاء الثقفي البغالين قتيبة بن سعيد بن مجيل

 376 .................................................. قرة بن إياس بن هالل أبو معاوية املزين

 230 ..................................... َقَزَعة بن سويد بن ُحَجْير أبو حممد الباهلي البصري

 361 ......................................................... ن حكيم الكناين املدينالقعقاع ب

 392 ........................................... قيس بن أيب حازم أبو عبد اهلل البجلي الكويف

 497 ........................................................... التميمي الكويف قيس بن َحْبَتر

 101 ................................................ قيس بن الربيع أبو حممد األسدي الكويف

 526 ............................................. قيس بن سعد بن ُعبادة اخلزرجي األنصاري
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 733 ...................................................................... بن سعد املكي قيس

  
 332 ............................................. كامل بن طلحة اجلحدري أبو حيىي البصري

 612 ........................................... ري بن أفلح املدين موىل أيب أيوب األنصاريكث

 937 .................................................. كثري بن ِشْنِظري أبو قرة املازين البصري

 472 ........................................ كثري بن عبد اهلل بن عمرو بن عوف املزين املدين

 944 .................................................................. كثري بن نباتة أبو العالء

 249 ............................................................................. ُكَدْير الضيب

 627 .............................................. كعب بن زهري بن أيب ُسلمى املزين الشاعر

 329 ..................... بن ثعلبة بن سليم بن ذهل األزدي كعب بن ُسْور بن بكر بن عبيد

 598 .................................. كعب بن مالك بن أيب كعب األنصاري السلمي املدين

 647 ....... هكلثوم بن األقمر ويقال كلثوم بن علقمة بن ناجية اخُلزاعي وقد ينسب إىل جد

 513 ........................................................ كلثوم بن جرب أبو حممد البصري

 311 .................................................. كلثوم بن زياد أبو عمرو قاضي دمشق

 892 ................................................ مَلْقُبري املدينكيسان بن سعيد أبو سعيد ا

 ل
 239 .................. مشهور بكنيته السدوسي البصري أبو ِمْجَلز الحق بن ُحميد بن سعد

 500 .............................................................. الليث بن أيب سليم بن ُزَنْيم

 333 ............................. الليث بن سعد بن عبد الرمحن أبو احلارث الفهمي املصري

 م
 807 .............................................. ُمَؤمَّل بن إمساعيل أبو عبد الرمحن البصري
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 535 ...................................................... يمالك بن أيب مر  احَلَكمي الشام

 533 .................................. مالك بن إمساعيل بن درهم أبو غسان النهدي الكويف

 324 ................................... مالك بن حيىي بن عمرو بن مالك أبو غسان السوسي

 687 ..................................................... بن َفَضالة أبو فضالة البصري  مبار

 230 ........................................................ املثىن بن الصّباح اليماين األنباوي

 188 ...........................................................املثىن بن معاذ بن معاذ العنربي

 201 ............................................ اينعمرو اهلمد ُمجالد بن سعيد بن ُعمري أبو

 212 ..................................... جماهد بن َجْبر أبو احلجاج املخزومي موالهم املكي

 371 ..................................................... بن امُلَورِّع أبو املوّرع الكويفحماضر 

 899 ............ أبو عمرو السلمي البصري جلده ينسب وقد عدي أيب بن إبراهيم بن حممد

 174 ,13 ........................... حممد بن إبراهيم بن أمحد أبو بكر األردستاين األصبهاين

 605 ............................. بن حممد أبو بكر الفارسي احلاكمحممد بن إبراهيم بن أمحد 

 809 ......................... حممد بن إبراهيم بن احلارث بن خالد أبو عبد اهلل التيمي املدين

 119 .... حممد بن إبراهيم بن سعيد بن عبد الرمحن بن موسى العبدي أبو عبد اهلل البوشنجي

 256 ............................... أبو جعفر حممد بن إبراهيم بن عبد اهلل بن الفضل الدَّْيُبلي

 368 ............................................. بن الفضل أبو بكر الفحام حممد بن إبراهيم

 203 ............ حممد بن إبراهيم بن معمر بن احلسن أبو بكر اهلذيل أخو أيب معمر القطيعي

 123 ....................... حممد بن أيب بكر بن حزم األنصاري املدين أبو عبد امللك القاضي

 221 ....................... حممد بن أيب بكر بن علي بن عطاء بن مقدم أبو عبد اهلل املقدمي

 488 ... بن سعيد بن حسان بن قيس األسدي الشامي املصلوبحممد بن أيب زكريا هو حممد 

 721 أبو عبد اهلل الصديف موالهم املصريبن إمساعيل موىل آل خالد حممد بن أيب زكري حيىي 

 123 ......................... أيب العوام بن يزيد بن دينار أبو بكر الرياحي حممد بن أمحد بن

 298 ............................ حممد بن أمحد بن أسد أبو بكر احلافظ يعرف بابن البستنبان
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 592 .................................... اجلالب النيسابوري أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه

 601 ............................ حممد بن أمحد بن محدان بن علي بن سنان أبو عمرو احلريي

 649 .......................... القيسي الطوسي أبو احلسن حممد بن أمحد بن زهري بن طهمان

 128 ...................................... حممد بن أمحد بن عمرو البصري اللؤلؤي أبو علي

 380 ........... و صاد  النيسابوري الصيدالينحممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن شاذان أب

 505 ,13 ............. حممد بن أمحد بن حممد بن فارس بن سهل أبو الفتح بن أيب الفوارس

 321 ............................................. حممد بن أمحد بن حممويه العسكري أبو بكر

 445 .................................. حممد بن أمحد بن موسى أبو حبيب اجلامعي املصاحفي

 729 .................... البغدادي الترمذي الشافعي الفقيه جعفر أبو نصر بن أمحد بن حممد

 294 ..................................... حممد بن إدريس بن املنذر أبو حامت احلنظلي الرازي

 433 ......... حممد بن إسحا  بن إبراهيم بن خملد أبو احلسن املروزي املعروف بابن راهويه

 642 . حممد بن إسحا  بن إبراهيم أبو العباس السرَّاج الثقفي موالهم اخلراساين النيسابوري

 113 ...................................................... حممد بن إسحا  بن جعفر الصغاين

 185 أبو بكر السلمي النيسابوري املعروف بإمام األئمة إسحا  بن خزمية بن املغرية د بنحمم

 472 .......... املخزومي املدين املسّييب أبو عبد اهلل حممد بن إسحا  بن حممد بن عبد الرمحن

 81 .......................................................... حممد بن إسحا  بن يسار املطليب

 230 ............................... حممد بن إمساعيل بن إسحا  بن حبر أبو عبد اهلل الفارسي

 482 ................................................ اعيل العطار، مل أجد له ترمجةحممد بن إمس

 535 .............................. حممد بن إمساعيل بن يوسف أبو إمساعيل السملي الترمذي

 154 ................................. حممد بن األصبغ بن الفرج أبو عبد اهلل املصري املالكي

 364 ......................... حممد بن أيوب بن حيىي بن ُضَرْيس أبو عبد اهلل البجلي الرازي

 204 ................................................ حممد بن بشر بن مطرف أبو بكر الورا 

 408 ................ كر بن حممد بن عبد الرزا  بن داسة أبو بكر البصري التمارحممد بن ب
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 151 ................................. ار بن الرّيان أبو عبد اهلل البغدادي الرصايفحممد بن بّك

 263 ................................................ حممد بن ثور أبو عبد اهلل الصنعاين العابد

 667 ........................... حممد بن جابر بن سيار بن طار  أبو عبد اهلل احلنفي اليمامي

 405 ..................... املدين النوفلي أبو سعيد وفلحممد بن جبري بن مطعم بن عدي بن ن

 165 ....................................... حممد بن جعفر بن أمحد بن موسى أبو بكر البسيت

 662 .................. مث البغدادي حممد بن جعفر بن أمحد بن يزيد أبو بكر الصرييف امَلِطريي

 83 .......................................................... حممد بن جعفر بن دحيم الشيباين

 81 ................................................................... حممد بن جعفر بن الزبري

 317 ............ ي املزكي شيخ العدالةحممد بن جعفر بن حممد بن مطر أبو عمرو النيسابور

 181 ................................................................. بن اجلهم السمري حممد

 435 ................................................... حممد بن حبيب بن أيب حبيب اجلرمي

 279 ................... النيسابوري املقرىء أبو احلسن أمحد بن إمساعيل حممد بن احلسن بن

 191 .................................... حممد بن احلسن بن فور  أبو بكر األصبهاين املتكلم

 581 .......................................... حممد بن احلسن بن حممد أبو طاهر احملمداباذي

 298 ..... أبو جعفر البغدادي أخو علي وأبومها يلقب بإ ْشكاببن احلسني بن إبراهيم مد حم

 251 ..................... النيسابوري القطان أبو بكر بن اخلليل حممد بن احلسني بن احلسن

حممد بن احلسني بن داود بن علي بن احلسني بن عيسى بن حممد بن القاسم بن احلسني بن 
 289 ............................... و احلسنزيد بن احلسن بن علي بن أيب طالب السيد أب

 126 ................... حممد بن احلسني بن حممد بن موسى األزدي السلمي أبو عبد الرمحن

 80 .................................................................... حممد بن محيد بن حّيان

 144 ........................................................ خازم الضرير أبو معاويةبن حممد 

 554 ................................... حممد بن خالد بن َخِلّي أبو احلسني الكالعي احلمصي

 408 ....................... حممد بن خلف بن طار  بن كيسان أبو عبد اهلل الداري الشامي
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 383 ........................ النيسابوري الزاهد أبو بكر بن جعفر داود بن سليمان حممد بن

 406 ............................................. املكحويل اخلزاعي الدمشقي حممد بن راشد

 479 .................................................................. حممد بن الربيع مل أعرفه

 186 ........................................... حممد بن زرارة بن عبد اهلل بن خزمية بن ثابت

 924 ........................................ حممد بن زياد أبو احلارث اجُلَمحي موالهم املدين

 217 ......................................................... حممد بن زياد أبو سفيان األهلاين

 909 ..................................... حممد بن زيد بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب املدين

 413 ........................................... حممد بن زيد بن املهاجر بن ُقْنُفذ التيمي املدين

 739 ..................................... حممد بن السائب بن بشر أبو النضر الكليب الكويف

 285 .................................................. حممد بن سامل أبو سهل اهلمداين الكويف

 272 ........ فر العويفحممد بن سعد بن حممد بن احلسن بن عطية بن سعد بن جنادة أبو جع

 161 ................................................................. حممد بن سعيد بن رمانة

 99 .......................................................... أبو هالل الراسيب حممد بن سليم

 588 ............................... حممد بن سليمان بن احلارث أبو بكر الواسطي الباغندي

 695 ................................ حممد بن سليمان بن عبد اهلل أبو علي الكويف األصبهاين

 397 . اينالباهلي النعم حممد بن سليمان بن حممد بن سليمان بن عمرو بن احلصني أبو جعفر

 237 ................................. حممد بن سليمان بن مسمول املكي املخزومي احلجازي

 345 .......................................... بكر القزاز البصري حممد بن سنان بن يزد أبو

 903 ....................... حممد بن َسواء أبو اخلطاب السدوسي البصري الَعْنربي املكفوف

 98 ........................................................ حممد بن سريين األنصاري أبو بكر

 592 .................................... حممد بن شاذان بن يزيد أبو بكر اجلوهري البغدادي

 474 ............... بن شعيب بن شابور أبو عبد اهلل األموي موالهم الدمشقي الشامي حممد

 76 ................................................. حممد بن صاحل بن هانئ أبو جعفر الورا 
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 278 .................................... أبو جعفر الكويف حممد بن طريف بن خليف البجلي

 550 .............................................. حممد بن طلحة بن مصّرف اليمامي الكويف

 280 ................................................... الواسطي بن البختري حممد بن َعبادة

 133 ..................... ىل بين هاشم يعرف بلحية الليف الليفياس املؤدب موحممد بن العّب

 689 .................................................. حممد بن عبد األعلى الصنعاين البصري

 96 .............. حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى أبو عبد الرمحن األنصاري الكويف القاضي

 722 ............................... حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان العامري عامر قريش املدين

 448 ............................. صبهايناأل حممد بن عبد الرمحن بن زياد أبو جعفر األرزناين

 175 .......... حممد بن عبد الرمحن بن املغرية بن احلارث أبو احلارث القرشي العامري املدين

 670 ................................ حممد بن عبد الرمحن بن نوفل أبو األسود األسدي املدين

 364 ........................ حممد بن عبد الرمحن بن يزيد بن قيس أبو جعفر النخعي الكويف

 526 ............................................................ حممد بن عبد الرحيم اهلروي

 869 .................. ن بشار أبو عبد اهلل النيسابوري الورا  الزاهدحممد بن عبد السالم ب

 435 أبو احلسن التميمي السليطي بن قطن بن إبراهيم حممد بن عبد اهلل بن إبراهيم بن عبدة

 78 ................ حممد بن عبد اهلل بن إبراهيم بن عبدويه بن موسى بن بيان أبو بكر البزاز

 180 ................................ فارحممد بن عبد اهلل بن أمحد أبو عبد اهلل األصبهاين الص

 76 ...................................................... حممد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري

 779 ....... حممد بن عبد اهلل بن الزبري بن عمرو بن درهم أبو أمحد األسدي الزبريي الكويف

 279 ......................... احلضرمي امللقب مُبَطيَّن أبو جعفر اهلل بن سليمان حممد بن عبد

 199 ..................................... حممد بن عبد اهلل بن عبد األعلى أبو حيىي بن كناسة

 352 .......................................  بن عبد احلكم بن أعني املصريحممد بن عبد اهلل

 742 ................. حممد بن عبد اهلل بن عبد الصمد بن اجلراح أبو بكر اجلراحي املروزي

 294 .................. حممد بن عبد اهلل بن عبيد بن عمري الليثي املكي ويقال له حممد امُلْحر م
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 617 .......... حممد بن عبد اهلل بن عمرو بن عثمان بن عفان األموي املدين، يلقب بالديباج

 465 ................................ بن عبد اهلل بن املبار  أبو الطيب الشعريي اخلياط حممد

 588 ... عبد اهلل بن أنس بن مالك األنصاري البصري القاضي حممد بن عبد اهلل بن املثىن بن

 139 ........................................ حممد بن عبد اهلل بن منري اهلْمداين أبو عبد الرمحن

 673 .............. ييوسف بن خرشيد أبو عبد اهلل النيسابوري الدَّو ْيربن حممد بن عبد اهلل 

 366 .............................. حممد بن عبد امللك بن مروان أبو جعفر الواسطي الدقيقي

 203 .................................. حممد بن عبد امللك الواسطي الكبري كنيته أبو أمساعيل

 179 ......... أبو أمحد الفراء العبدي النيسابوريبن مهران حممد بن عبد الوهاب بن حبيب 

 739 ............. كويفالفزاري ال العرزمي أبو عبد الرمحن سليمان أيب بن اهلل عبيد بن حممد

 648 ,252 ..................... أبو عون الثقفي الكويف األعور سعيد حممد بن عبيد اهلل بن

 805 ................................. الكاتب جعفر أبو العالء بن حممد بن اهلل عبيد بن حممد

 590 .................. حممد بن عبيد اهلل بن يزيد البغدادي أبو جعفر بن أيب داود بن املنادي

 360 ......................................... حممد بن عبيد بن أيب األسد أبو بكر املروروذي

 915 ................................... عبيد بن أيب أمية الطنافسي الكويف األحدبحممد بن 

 664 .............................................. حممد بن عبيد بن ِحَساب الُغَبري البصري

 532 ..... حممد بن عبيد بن سفيان موىل بين أمية القرشي والد أيب بكر بن أيب الدنيا املصنف

 715 ...................... اجلماهري لقبه وكنيته أبو عبد الرمحن التَُّنوخي حممد بن عثمان أبو

 303 ............................................. بد اهلل القرشي املدينحممد بن عجالن أبو ع

 218 .................. حممد بن العالء بن ُكرْيب أبو ُكريب اهلمداين الكويف، مشهور بكنيته

 414 ............................ أبو بكر التميمي حممد بن على بن بطحا بن على بن مشعلة

 286 ,178 ................ حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب أبو جعفر الباقر

 263 ...................................... الصنعاينحممد بن علي بن عبد احلميد أبو عبد اهلل 

 335 ....................................... حممد بن علي بن ميمون أبو العباس الرقي العطار
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 704 .......................... العابد النيسابوري السمسار أبو بكر حممد بن عمر بن حفص

 884 ............................................. حممد بن عمرو أبو امُلوجَِّه الفزاري املروزي

 123 ................................. حممد بن عمرو بن البختري بن مدر  الرزاز البغدادي

 716 ................................ بن األشد حممد بن عمرو بن سعيد بن العاص األموي 

 530 ,421 ................................ حممد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي املدين

 411 ....................... حممد بن عمرو بن النضر بن محران أبو علي احلرشي النيسابوري

 824 .......................................................... حممد بن عمرو الياِفعي الرعيين

 128 .................................... حممد بن عوف بن سفيان الطائي احلمصي أبو جعفر

 374 .................... ن أىب قماشأبو بكر الواسطي يعرف باب السكن حممد بن عيسى بن

 410 .......... الضيب البصري التمار التمتام نزيل بغداد أبو جعفر بن حرب حممد بن غالب

 708 ................................................. حممد بن َفَضاء أبو حبر األزدي البصري

 400 ................................. حممد بن الفضل بن جابر بن شاذان أبو جعفر السقطي

 753 حممد بن الفضل بن حممد بن إسحا  بن خزمية بن املغرية أبو طاهر السلمي النيسابوري

 441 ....................... حممد بن فضيل بن َغْزوان أبو عبد الرمحن الضيب موالهم الكويف

 630 ................................... حممد بن فليح بن سليمان األسدي أو اخلزاعي املدين

 382 أبو منصور الَعَتكي النيسابوري ويعرف أيضًا بالصبغي حممد بن القاسم بن عبد الرمحن 

 424 .............................................. حممد بن كثري أبو عبد اهلل العبدي البصري

 503 ............................... كعب بن سليم بن أسد أبو محزة القرظي، املدينحممد بن 

 384 ... حممد بن املؤمل بن احلسن بن عيسى بن ماسرجس أبو بكر املاسرجسي النيسابوري

 375 .................. حممد بن املتوكل بن عبد الرمحن أبو عبد اهلل املعروف بابن أيب السري

 236 ..................... حممد بن املثىن بن عبيد أبو موسى العنزي البصري املعروف بالزمن

 735 حممد بن حممد بن إسحا  أبو أمحد النيسابوري الكرابيسي الصفار العدل احلاكم الكبري

 890 ........................................................ حممد بن حممد بن إمساعيل املقرئ



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 113  

 237 .............................................. حممد بن حممد بن احلسن أبو أمحد الشيباين

 126 .......................................... حممد بن حممد بن احلسن بن احلارث الكارزي

 476 ............................................ حممد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل البجيبن حممد 

 137 ...... مد بن حممد بن َمْحِمش بن علي بن داود بن أيوب بن حممد الزيادي أبو طاهرحم

 292 .............. الُطوسي بن احلجاج بن اجلراح أبو النضر الفقه حممد بن حممد بن يوسف

 823 ......................................................................... حممد بن مرداس

 340 ........................................................................ حممد بن مسرو 

 657 ............................. حممد بن مسلم بن َتْدُرس أبو الزبري األسدي موالهم املكي

 251 .................................................................. ئفيحممد بن مسلم الطا

 176 ............ حممد بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شهاب أبو بكر الزهري القرشي

 829 ....................... حممد بن مسلم بن عثمان بن عبد اهلل الرازي املعروف بابن واَرة

 652 ................................................... حممد بن مصعب بن َصَدقة الَقْرَقساين

 407 ........... يحممد بن املعاى بن أىب حنظلة بن أمحد بن حممد أبو عبد اهلل العابد الصيداو

 676 ........... األصبهاين حممد بن املغرية بن سلم بن عبد اهلل بن املغرية أبو عبد اهلل األموي

 339 ................ شكر لقبه حممد بن املنذر بن سعيد بن عثمان بن رجاء السلمي اهلروي

 768 ..................................... الطوسي أبو جعفر العابد داود بن منصور بن حممد

 621 ..................................... حممد بن املنكدر بن عبد اهلل بن اهُلَدْير التيمي املدين

 116 ....................... حممد بن موسى بن الفضل شاذان النيسابوري أبو سعيد الصرييف

 810 ............................................. حممد بن ميمون أبو محزة املروزي السكري

 620 ........................... حممد بن جنيد بن عمران بن حصني اخلزاعي البصري األزدي

 666 ...................................................... حممد بن نصر أبو عبد اهلل املروزي

 469 . اجلارودي النيسابوري حممد بن النضر بن سلمة بن اجلارود بن يزيد أبو بكر العامري

 751 ................................... حممد بن نعيم بن عبد اهلل أبو بكر النيسابوري املديين
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 739 ..................................... حممد بن نوح بن عبد اهلل أبو احلسن اجُلْنَدْيَسابوري

 419 .......................................................................... حممد بن هارون

 268 ...................................... حممد بن حيىي بن سليمان أبو بكر املروزي الورا 

 368 ............ ذهلي النيسابوريحممد بن حيىي بن عبد اهلل بن خالد بن فارس بن ذؤيب ال

 343 .............................. حممد بن يعقوب بن إسحا  بن أيوب أبو العباس الصِّْبِغي

 604 ......................................... حممد بن يعقوب الكرابيسي مل أقف على ترمجته

حممد بن يعقوب بن يوسف أبو عبد اهلل الشيباين النيسابوري ابن األخرم ويعرف بابن 
 179 ............................................................................... الكرماين

 110 ...... األصم لعباس األموي السناينحممد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان أبو ا

 96 ................... حممد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضيب موالهم الفريايب أبو عبد اهلل

 404 .................................... امُلَخرِّمي البغادي حممد بن يونس أبو عبد اهلل اجلمال

 783 .................................................................. حممود بن آدم املروزي

 389 ................................ حممود بن خالد بن أيب خالد أبو علي السلمي الدمشقي

 844 ....................... بن رافع أبو نعيم األوسي األشهلي املدينحممود بن لبيد بن عقبة 

 875 .................................. املدين املسور أبو األشج بن اهلل عبد بن بكري بن خمرمة

 511 ...................................... مرجانة والدة علقمة بن أيب علقمة تكىن أم علقمة

 429 .................................. اجلزري األموي موالهم نزيل بغداد مروان بن شجاع

 390 .................................. مروان بن حممد بن حسان األسدي الدمشق الطاطري

 305 ..................... معاوية بن احلارث بن أمساء أبو عبد اهلل الفزاري الكويف مروان بن

 743 ............................................................. امُلْسَتورد بن األحنف الكويف

 84 .................. مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد األسدي البصري أبو احلسن

 157 ............................. مسرو  بن األجدع بن مالك اهلْمداين الوادعي أبو عائشة

 179 ...................................... مسعر بن ِكدام بن ظهرية أبو سلمة اهلاليل الكويف
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 229 ,164 ................................. مسلم بن إبراهيم أبو عمرو األزدي الفراهيدي

 839 ........................................................... مسلم بن أيب مر  يسار املدين

 269 ............................... مسلم بن خالد املخزومي موالهم املكي املعروف بالزجني

 920 .............................................. مسلم بن يسار أبو عثمان املصري الطُُْبذي

 341 .............................................. مسلمة بن علقمة أبو حممد املازين البصري

 848 .................................... ين الدمشقي الَبالطيمسلمة بن علي أبو سعيد اخُلش

 622 ................................................................ مسور بن الصلت الكويف

 387 ...................................................... أبو زيد الواسطي مشرف بن سعيد

 728 ........................................................ ِمْصَدع أبو حيىي األعرج املعرّقب

 921 ............................................... مصّرف بن عمرو السّري اليامي اهلْمداين

 394 ................................. أيب وقاص أبو زرارة الزهري املدين مصعب بن سعد بن

 613 ............................. هم اخلرساينَمَطر بن طهمان أبو رجاء الوّرا  السلمي موال

 650 ,213 ........................................................ ُمَطرِّف بن طريف الكويف

 91 ............................................................ مطرف بن عبد اهلل بن الشخري

 292 ............................................. الصنعاين أبو أيوب الكناين مطرف بن مازن

 188 ........................................ معاذ بن املثىن بن معاذ بن معاذ أبو املثىن العنربي

 189 .................... معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنربي أبو املثىن البصري القاضي

 277 ........................................................................... معاذ بن موسى

 332 .......................................................... اهلروي أبو مسلم معاذ بن جندة

 644 ...................................... معاذ بن هشام بن أيب عبد اهلل الدستوائي البصري

 461 ......................................................... ُمعان بن رفاعة السالمي الشامي

 759 ............................. معاوية بن إسحا  بن طلحة بن عبيد اهلل أبو األزهر التيمي

 132 ............................................ معاوية بن حفص الشعيب الكويف نزيل حلب
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 466 . عب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشرييمعاوية بن حيدة بن معاوية بن قشري بن ك

 210 ........................................... معاوية بن صاحل بن ُحدير احلضرمي احلمصي

 376 ............................... معاوية بن قرة بن إياس بن هالل أبو إياس املزين البصري

 224 .............................................. معاوية بن هشام القصار أبو احلسن الكويف

 762 .............................................. معاوية بن حيىي أبو َرْوح الصديف الدمشقي

 857 .................................................. لَقَدريمعبد بن خالد اجلهين البصري ا

 477 ........... أبو العباس املعتضد باهلل بن أىب أمحد املوفق باهلل وامسه أمحد بن جعفر املتوكل

 689 .............................. معتمر بن سليمان أبو حممد التيمي البصري يلقب بالّطفْيل

 702 ................................................... معدان بن أيب طلحة الَيْعَمري الشامي

 480 ............................................. معقل بن مالك أبو شريك الباهلي البصري

 357 ...................................... زدي موالهم البصريأبو عروة األ معمر بن راشد

 605 ...................................................................... معن بن ثعلبة املازين

 489 ......................... معن بن عيسى بن حيىي أبو حيىي األشجعي موالهم املدين القزاز

 94 ..................................................................... مغرية بن مقسم الضيب

 275 ....................................... مقاتل بن حيان  الَنَبطي أبو بسطام البلخي اخلزاز

 341 ................................... ثعلبة بن مالك بن ربيعة البهراين املقداد بن عمرو بن

 254 ...................... ويقال َنجدة أبو القاسم موىل عبد اهلل بن احلارثِمقسم بن ُبْجرة 

 169 ............................................................ مكحول الشامي أبو عبد اهلل

 157 .................................. مكي بن إبراهيم بن بشري أبو السكن التميمي البلخي

 383 .......................................................... املنتجع بن مصعب مل أقف عليه

 168 .............................. املنذر بن مالك بن ُقَطعة أبو نضرة البصري مشهور بكنيته

 534 .................................................... منصور بن أيب األسود الليثي الكويف

 651 ............................................ منصور بن زاذان أبو املغرية الواسطي الثقفي
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 634 ............................ منصور بن سلمة بن عبد العزيز بن صاحل أبو سلمة اخلزاعي

 726 ,16 ......... منصور بن عبد الوهاب بن أمحد بن عبد اهلل أبو صاحل الشالنجي الصويف

 156 ................................ منصور بن املعتمر بن عبد اهلل السلمي أبو عّثاب الكويف

 315 .................... ة بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم القرشي املخزومياملهاجر بن أيب أمي

 90 .................................................................. مهدي بن ميمون األزدي

 509 ................................................................موسى بن أيب سهل الّنّبال

 842 ......... كر األنصاري اخلطميبموسى بن إسحا  بن موسى بن عبد اهلل بن موسى أبو 

 103 ..................................................... موسى بن إمساعيل أبو سلمة املنقري

 689 ...................................... موسى بن أنس بن مالك األنصاري قاضي البصرة

 427 ...... وسى بن احلسن بن عباد بن أيب عباد أبو السري األنصاري املعروف باجلالجليم

 380 .......................................... موسى بن داود أبو عبد اهلل الضيب الطرسوسي

 335 .......................................... موسى بن داود الضيب أبو عبد اهلل الطرسوسي

 391 ................. املديين بن عمرو بن عبد اهلل األنصاري موسى بن شيبة أو ابن أيب شيبة

 116 ....................................................... كويفال موسى بن طريف األسدي

 505 ........................................................... موسى بن عبد الرمحن اخلطمي

 222 ................................... موسى بن عقبة بن أيب عياش األسدي موىل آل الزبري

 809 ....................................................... موسى بن حممد بن إبراهيم التيمي

 254 ........................................... موسى بن مسعود أبو حذيفة النهدي البصري

 485 .............................................. ميسرة بن حبيب أبو حازم النهدي الكويف

 868 ..................................................... ميمون بن ِمْهران أبو أيوب اجلزري

 ن
 151 ,16 ............ حلسني بن حممد بن علي أبو الفتح القرشي العمري املروزيناصر بن ا

 106 .................................................... نافع أبو عبد اهلل املدين موىل ابن عمر
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 430 ............................ األصبحي التيمي املدين أبو سهل نافع بن مالك بن أيب عامر

 864 .............................. نبهان أبو حيىي القرشي املخزومي موالهم مكاتب أم سلمة

 620 ..................................................... ُنَجْيد بن عمران بن ُحصني اخلزاعي

 129 ........................................................................ نصري موىل معاوية

 668 .................................. النضر بن أنس بن مالك أبو مالك األنصاري البصري

 310 ............... املرادي موالهم املصري مشهور بكنيته أبو األسود النضر بن عبد اجلبار

 223 ................................. النعمان بن بشري بن سعد بن ثعلبة األنصاري اخلزرجي

 423 ......................................... النعمان بن ثابت أبو حنيفة الكويف اإلمام الفقيه

 676 ......................... عبد السالم بن حبيب أبو املنذر التميمي األصبهاينالنعمان بن 

 392 ....................... نعيم بن محاد بن معاوية بن احلارث أبو عبد اهلل اخلزاعي املروزي

 352 ......................... اهلل املدين موىل آل عمر يعرف باجملمر نعيم بن عبد اهلل أبو عبد

 315 .............................. نوفل بن مساحق بن خمرمة القرشي العامري املدين القاضي

 هه
 614 ..... األصبهاين بن داود بن هبرام بن بطة أبو احلسن السلمي اخلزاز انهارون بن سليم

 596 ......................... هارون بن معروف أبو علي املروزي اخلّزاز الضرير نزيل بغداد

 251 ........................ هاشم بن اجلنيد أبو صاحل البَذشي القومسي مل أقف على ترمجته

 406 ............. أبو النضر البغدادي مشهور بكنيته ولقبه قيصر هاشم بن القاسم بن مسلم

 924 .................................... ُهْدبة بن خالد بن األسود أبو خالد القيسي البصري

 766 ....................................................... ُهَزيل بن ُشَرحبيل األودي الكويف

 98 ................................................................... هشام بن حسان األزدي

 582 ..................................................................... هشام بن سعد املدين

 440 .................................. املكي هشام بن سليمان بن عكرمة بن خالد املخزومي

 702 .............................................. الدَّستوائي هشام بن عبد اهلل َسْنَبر أبو بكر
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 308 ...................... بو الوليد الباهلي موالهم الطيالسي البصريأ هشام بن عبد امللك

 264 ............................................ هشام بن عروة بن الزبري بن العوام األسدي

 543 ............................................... هشام بن علي بن هشام أبو علي السريايف

 762 ............................................. هشام بن عمَّار بن ُنصري  السلمي الدمشقي

 84 ........... هشيم بن بشري بن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية بن أيب خازم، الواسطي

 543 ............................ علي بن أسامة العامري املدين وقد ينسب إىل جدههالل بن 

 108 ..................................................... هالل بن حممد بن جعفر بن سعدان

 685 .................................................. مهام بن حيىي بن دينار الَعْوذي البصري

 424 ......................................................... اهليثم بن حبيب الصرييف الكويف

 و
 797 ............................ وَبرة بن عبد الرمحن أبو خزمية أو أبو العباس امُلْسلي الكويف

 247 .....................................يشكري الكويفورقاء بن عمر بن كليب أبو بشر ال

 103 ................................................ الوّضاح بن عبد اهلل اليشكري أبو عوانة

 160 .......................................... وكيع بن اجلّراح بن مليح أبو سفيان الُرؤاسي

 584 ......................................... الوليد بن عبد الرمحن اجُلَرشي احلمصي الزَجاج

 829 ............................................. الوليد بن َمْزَيد أبو العباس الُعذري البريويت

 463 ................................. الوليد بن مسلم  أبو العباس القرشي موالهم الدمشقي

 204 ............................................. وهب بن بقية بن عثمان أبو حممد الواسطي

 161 .............................................. وهب بن منبه بن كامل أبو عبد اهلل اليماين

 183 ........................... بكر الباهلي موالهم البصري ُوَهْيب بن خالد بن عجالن أبو

 ي
 754 ....................................................... حيىي بن أيب ُأَنْيَسة أبو زيد اجلزري



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 1144 

 136 ............................................................... حيىي بن أيب بكري الكرماين

 823 ......................................................................... حيىي بن أيب رو 

 257 .......................ب واسم أيب طالب جعفر بن عبد اهلل بن الزبرقانحيىي بن أيب طال

 265 ....................................... حيىي بن أيب كثري أبو نصر الطائي موالهم اليمامي

 714 ............................................... حيىي بن آدم بن سليمان أبو زكريا الكويف

 146 ................... حيىي بن أيب إسحا  إبراهيم بن حممد بن حيىي أبو زكريا النيسابروري

 113 .............................................................. حيىي بن إسحا  السيلحيين

 788 ..................................................... بو زكريا الواسطيحيىي بن إمساعيل أ

 362 ............................................... املصري حيىي بن أيوب أبو العباس الغافقي

 438 .............................................. حيىي بن خلف املقرئ أبو حممد الطرسوسي

 137 ..................................................................... حيىي بن الربيع املكي

 680 ................................... زائدة أبو سعيد اهلْمداين الكويف حيىي بن زكريا بن أيب

 549 ............................. حيىي بن سعيد بن فرُّوخ أبو سعيد التميمي القطان البصري

 194 .................... د بن قيس بن عمرو أبو سعيد األنصاري املدين القاضيحيىي بن سعي

 231 .............................................. حيىي بن سعيد املازين الفارسي اإلصطخري

 440 ................. حيىي بن سليم أبو حممد ويقال أبو زكريا القرشي الطائفي املكي احلذاء

 611 ...................................................... حيىي بن سليمان أبو البالد الغطفاين

 482 ............................. حيىي بن سليمان بن حيىي بن سعيد أبو سعيد اجلعفي الكويف

 750 .......... اأَلَذين القاسم أبو اهلل عبد بن إبراهيم بن يزيد بن حيىي بن الباقي عبد بن حيىي

 610 ................ حيىي بن عبد احلميد بن عبد الرمحن بن َبشمني أبو زكريا احلماين الكويف

 834 ........................................ حيىي بن عبد الرمحن أبو شيبة الِكناين أو الكندي

 530 ....................................... حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب بن أيب بلتعة املدين

 119 ..................................... حيىي بن عبد اهلل بن بكري املخزومي موالهم املصري
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 523 ...................................... حيىي بن عبد اهلل بن سامل بن عبد اهلل بن عمر املدين

 407 ....... القرشي احلمصي ويقال أبو زكريا حيىي بن عثمان بن سعيد بن كثري أبو سليمان

 120 ............................................ حيىي بن عمارة بن أيب حسن األنصاري املدين

 374 ......................................................... املدين يلحيىي بن املتوكل أبو َعق

 317 ............................................ حيىي بن حممد بن البختري أبو زكريا احلنائي

 439 ................ النيسابوري املعدل أبو زكريا العنربي حيىي بن حممد بن عبد اهلل بن عنرب

 515 .................... حيىي بن حممد بن قيس أبو حممد لقبه أبو ُزَكْير الضرير احملاريب املدين

 837 ....................... قبه حيكانحيىي بن حممد بن حيىي أبو زكريا الذهلي النيسابوري ل

 719 ............................ حيىي بن َمعني بن َعْون أبو زكريا الَغَطفاين موالهم البغدادي

 411 ,339 ................. حيىي بن منصور بن حيىي بن عبد امللك أبو حممد قاضي نيسابور

 132 ................................................ حيىي بن املهلب أبو كدينة البجلي الكويف

 640 ............................................. حيىي بن موسى أبو زكريا البلخي لقبه َخّت

 651 .................... د الرمحن أبو زكريا التميمي النيسابوريحيىي بن حيىي بن بكر بن عب

 921 ................................................. حيىي بن يعلى بن احلارث احملاريب الكويف

 310 ................................................................... حيىي بن َيعمر البصري

 922 ........................................................................ عمر حاجب يرفأ

 636 ,538 ............................................ يزيد بن أيب حبيب أبو رجاء املصري

 254 .................................... يزيد بن أيب زياد أبو عبد اهلل اهلامشي موالهم الكويف

 810 ................................. حوي القرشي املروزييزيد بن أيب سعيد أبو احلسن الن

 520 ............................................................... يزيد بن أيب عبيد األسلمي

 695 ............................... أمري املغرب أبو العالء بن دينار الثقفي يزيد بن أيب مسلم

 796 .................. األزهر الضُّبعي موالهم البصري يعرف بالرِّْشك يزيد بن أيب يزيد أبو

 142 ................................................................. يزيد بن أْيَهم أبو رواحة
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 696 ................................ هور بكنيتهالضُّبعي البصري مش أبو الَتيَّاح يزيد بن محيد

 140 .................................................... يزيد بن رومان املدين موىل آل الزبري

 417 .......................................... يزيد بن زياد أو بن أيب زياد القرشي الدمشقي

 813 ......................................... يزيد بن سنان بن يزيد أبو خالد القّزاز البصري

 274 .................................. يزيد بن صاحل  اليشكري أبو خالد الفراء النيسابوري

 339 ...................................... يزيد بن عبد الصمد الدمشقي مل أقف على ترمحته

 503 ...... بن عبد اهلل بن خصيفة بن عبد اهلل بن يزيد الكندي املدين، وقد ينسب جلده يزيد

 588 ................................ يزيد بن عبد اهلل بن الشِّخِّري أبو العالء العامري البصري

 721 .................. يزيد بن عبد اهلل بن ُقَسيط بن أسامة أبو عبد اهلل الليثي املدين األعرج

 267 ................ ذن يقال له اجُلْرُجسييزيد بن عبد ربه أبو الفضل الُزبيدي احلمصي املؤ

 384 .......................................... يزيد بن معاوية بن أيب سفيان أبو خالد األموي

 106 .......................... يزيد بن هارون بن زاذان السلمي موالهم أبو خالد الواسطي

 746 ............................... يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي األنصاري الكويف

 443 ........... عقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد أبو يوسف القاضي األنصاري الكويفي

 768 ...... املدين الزهري أبو يوسف الرمحن عبد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن وبيعق

 591 ................................................. يعقوب بن أيب املتئد مل أقف على ترمجته

 460 ....................................................................... يعقوب بن إسحا 

 751 ........................ يعقوب بن محيد بن كاسب املدين، نزيل مكة، وقد ينسب جلّده

 92 ........................................... يعقوب بن سفيان الفارسي أبو يوسف الفسوي

 498 ...................... حممد بن عبد اهلل بن عبد القارّي املدين نيعقوب بن عبد الرمحن ب

 926 ......................................... يعقوب بن عبد اهلل بن األشج أبو يوسف املدين

 884 ............................ يعقوب بن الَقعَقاع بن األعلم أبو احلسن األزدي اخلراساين

 128 ............................................ يعقوب بن كعب بن حامد احلليب أبو يوسف
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 620 ................................. يعقوب بن حممد بن جنيد بن عمران بن حصني اخلزاعي

 921 ........................................... رث بن بن حرب احملاريب الكويفيعلى بن احلا

 79 ................................... يعلى بن عبيد بن أيب أمية الكويف أبو يوسف الطنافسي

 583 ............................................ يعلى بن عطاء العامري ويقال الليثي الطائفي

 415 ............................................................................. يعلى بن مرة

 811 .................................................... يوسف بن سعيد بن مسلم املصيصي

 873 ................................................... يوسف بن عبد اهلل أبو شبيب القيسي

 524 ............................موالهم الكويفيوسف بن عدي بن ُزريق أبو يعقوب التيمي 

 191 ............................................................... يوسف بن مهران البصري

 452 ......... يوسف بن موسى بن عبد اهلل بن خالد بن مّحو  أبو يعقوب القطان املروروذي

 450 .................................... يوسف بن حيىي أبو يعقوب القرشي موالهم البويطي

 221 ..... يوسف بن يعقوب بن إمساعيل بن محاد بن زيد بن درهم أبو حممد األزدي القاضي

 605 ........................................ معشر الربَّاء العطار البصري يوسف ين يزيد أبو

 110 .............................................. يونس بن بكري بن واصل الشيباين أبو بكر

 191 ...... يونس بن حبيب بن عبد القادر بن عبد العزيز بن عمر بن قيس أبو بشر العجلي

 835 ...................................................... يونس بن سيف الَكالعي احلمصي

 459 ............................ املصري يونس بن عبد األعلى بن ميسرة أبو موسى الصديف

 927 ..........................العسقالين ن سعد بن أيب أيوب الرملييونس بن عبد الرحيم ب

 93 ........................................ أبو عبيد البصري يونس بن عبيد بن دينار الَعْبدي

 377 .................................... يونس بن حممد بن مسلم أبو حممد البغدادي املؤدب

 490 ....................... يونس بن يزيد بن أيب النجاد أبو يزيد األيلي موىل آل أيب سفيان
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 الكىن 
 165 ......................................... اينأبو أمحد عبد اهلل بن حممد بن احلسن املهرج 

 584 ................................ أبو إدريس عائذ اهلل بن عبد اهلل اخلوالين ويقال العائذي

 512 ................................................................ أبو أيوب املراغي األزدي

 703 ,189 ................................................. أبو بردة بن أيب موسى األشعري

 779 ................ أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام بن املغرية املخزومي املدين

 169 ................................................. أبو بكر بن عبد اهلل بن أيب مر  الغساين

 298 ......................... وقد ينسب إىل جده بن عبد اهلل بن حممد بن أيب َسْبرةأبو بكر 

 116 ............................... أبو بكر بن عياش بن سامل األسدي الكويف املقرئ احلناط

 458 ....................... أبو بكر حممد بن أمحد بن إبراهيم الكرابيسي مل أقف على ترمجته

 720 ....................................... أبو بكر حممد بن أمحد احلريي مل أقف على ترمجته

 697 .........  بن جعفر العطار احلريي مل أقف على ترمجتهأبو بكر حممد بن حممد بن عبد اهلل

 923 ................................................................. أبو بكر الّنْهشلي الكويف

 196 .......................................................................... أبو بكرة الثقفي

 366 ......................................................................... أبو ثعلبة اخلََُشين

 831 .................................................................. أبو جعفر الفّراء الكويف

 726 .......... أبو جعفر كامل بن أمحد بن حممد بن جعفر بن عبد الرمحن العزائمي املستملي

 422 ...................................................................... أبو احلجاج األزدي

 128 ................د اهلل بن إبراهيم الفسوي الداودي، مل أقف له على ترمجةأبو احلسني عب

 613 .................................................................. أبو خالد الواِليب الكويف

 128 ....... أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحا  بن بشري بن سداد األزدي السجستاين

 222 ........................................... أبو الدرداء عومير بن زيد بن قيس األنصاري
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 وكنيته لقبه وهي الكنية هبذه رمشهو األنصاري حارثة بن الرمحن عبد بن حممد أبو الرجال

 800 ............................................................. الرمحن عبد أبو األصل يف

 153 ............................................................... أبو زياد بن حرابة الفقيمي

 470 ....................................................................... أبو سعد الساعدي

 144 ............................. أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد بن بشر بن درهم البصري

 308 .......................... أبو سعيد أمحد بن حممد بن عمرو األمحسي مل أقف على ترمجته

 339 .......... الفقيه اجلنزروذي مل أقف على ترمجته أبو سعيد عثمان بن عبدوس بن حمفوظ

 876 ...................................................... الساعدي ُأَسْيد أبو موىل سعيد أبو

 104 ....................................... أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف الزهري املدين

 464 ................................................................... أبو السنابل بن َبْعَكك

 465 ................................. مل أقف على ترمجته أبو شجاع أمحد بن حممد الصيدالين

 145 .......................................................................... ابن أيب عصيفري

 204 ...................................................................أبو عبد الرمحن املدائين

 432 .................................................... و عبد اهلل حممد بن إبراهيم القماطأب

 218 ............. مل أقف عليه. أبو عبد اهلل حممد بن علي الروذباري والد أيب احلسن املزكي

 384 ...................................... مل أقف عليه عبد اهلل حممد بن يعقوب الفارسي أبو

 134 .............................................. أبو عبد اهلل املصري موىل إمساعيل بن عبيد

 126 ..................................................... أبو عبيد القاسم بن سالم البغدادي

 132 ................................................... ن حذيفة بن اليمان الكويفأبو عبيدة ب

 321 .............................................. جماعة بن الزبري األزدي البصري أبو عبيدة

 417 ........... أبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان النيسابوري مل أقف على ترمجته

 217 ......................................................................... أبو ِعَنبة اخلوالين

 294 مل أقف على ترمجته. أبو القاسم عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد الرمحن األصبهاين التاجر
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 624 ................................................................ أبو كثري الُزَبيدي الكويف

 831 ........................................................ الكويف موالهم الكندي ليلى أبو

 397 ........................ أبو املليح بن أسامة بن عمري أبو عامر بن حنيف بن ناجية اهلذيل

 364 ....................... على ترمجته أبو منصور أمحد بن علي الدامغاين مث البيهقي مل أقف

 118 ..................................... أبو منصور العباس بن الفضل بن زكريا بن نضرويه

 174 .................................... د بن عمرو العراقي مل أفق على ترمجة لهأبو نصر أمح

 118 ...................... أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة مل أقف على ترمجته
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 فهرس املصادر واملراجع

 األلف 
هة مؤسس  1/1485ط( هة284ت)مد بن إدريس الشافعي اختالف احلديث للشافعي حم 

 . الكتب الثقافي  بريوت حتقيق عامر أمحد حيدر
االستيعاب   معرف  األصحاب البن عبد الرب يوسف بن عبد اهلل بن حممد بةن عبةد الةرب    

 . هة دار اجليل بريوت حتقيق علي بن حممد البجاوي1/1412ط( هة461ت)
هة دار اآلفاق اجلديدة بريوت 1/1481الرشاد لإلمام البيهقي ط االعتقاد واهلداي  إىل سبيل
 . حتقيق أمحد عصام الكاتب

بةن حممةد بةن خليةل     إبةراهيم  االغتباط مبعرف  من رمي باالختالط لسبط بن العجمي 
 . الوكال  العربي  الزرقاء حتقيق علي حسن علي عبد احلميد/ ط( هة014ت)

 حرف اهلمزة 
بن أيب حامت أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن أيب حةامت  آداب الشافعي ومناقبه ال

 . دار الكتب العلمي  بريوت حتقيق عبد الغإ عبد اخلالق/ ط( هة127ت)
( هة207ت)اآلحاد واملثاين البن أيب عاصم أمحد بن عمرو بن أيب عاصم الضحاك الشيباين 

 . د اجلوابرةباسم فيصل أمح/ هة دار الراي  الرياض حتقيق د1/1411ط
هة جملس دائرة املعةارف  1/1195إنباء الغمر بأنباء العمر للحافظ ابن حجر العسقالين ط

 . العثماني  حيدر آباد اهلند
إبناه الرواة على أبناء النحاة للوزير مجال الدين أيب احلسن علةي بةن يوسةف القفطةي     

 . ثقافي  بريوتهة دار الفكر الغريب القاهرة ومؤسس  الكب ال1/1486ط( هة624ت)
( هةة 688ت)أحاديث الشعر لعبد الغإ بن عبد الواحد بن علي أبةو حممةد املقدسةي    

 . هة املكتب  اإلسالمي  عمان األردن حتقيق إحسان عبد املنان اجلبايل1/1418ط
هةة  2/1484ط( هةة 168ت)األحاديث الطوال أليب القاسم سليمان بن أمحد للطرباين 

 . دي عبد اتيد السلفيمطبع  األم  بغداد حتقيق مح
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( هةة 641ت)األحاديث املختارة حملمد بن عبد الواحد أبو عبةد اهلل املقدسةي احلنبلةي    
 . هة مكتب  النهض  احلديث  مك  املكرم  حتقيق عبد امللك بن عبد اهلل بن دهيش1/1418ط

هة دار الكتةب  1488/ط( هة284ت)أحكام القرآن للشافعي حممد بن إدريس الشافعي 
 . ي  بريوت حتقيق عبد الغإ عبد اخلالقالعلم

اإلحكام   أصول األحكام البن حزم أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظةاهري  
 . هة دار احلديث القاهرة1/1484ط( هة457ت)

( هةة 259ت)بن يعقوب أبةو إسةحاق اجلوزجةاين    إبراهيم أحوال الرجال للجوزجاين 
 . قيق صبحي البدري السامرائيهة مؤسس  الرسال  بريوت حت1/1485ط

هةة دار عةامل   1/1422ط (هة186ت)أخبار القضاة لوكيع حممد بن خلف بن حّيان 
 . الكتب مراجع  سعيد حممد اللحام

هة دار البشائر 2/1489ط( هة256ت)األدب املفرد للبخاري حممد بن إمساعيل البخاري 
 . اإلسالمي  بريوت حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي

( هة446ت)  معرف  علماء احلديث للخليلي اخلليل بن عبد اهلل أبو يعلى القزويإ  اإلرشاد
 . حممد سعيد عمر إدريس/ هة مكتب  الرشد الرياض حتقيق د1/1486ط

املكتب هة 2/1485لأللباين حممد ناصر الدين ط   ختريج أحاديث منار السبيلإرواء الغليل 
 . اإلسالمي بريوت

هة مكتب  الغرباء األثري  1/1414ط( هة170ت)أمحد احلاكم الكبري  األسامي والكىن أليب
 . املدين  املنورة حتقيق يوسف حممد الدخيل

( هة618ت)أسد الغاب  علي بن حممد بن عبد الكرمي أبو احلسن اجلزري املعروف بابن األثري 
 . دار الفكر/ ط

هة مكتب  السةوادي  1/1411ط( هة450ت)األمساء والصفات ألمحد بن احلسني البيهقي 
 . جدة حتقيق عبد اهلل بن حممد ا حلاشدي
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( هةة 911ت)إسعاف املبطأ برجال املوطأ للسيوطي جالل الدين عبد الرمحن السةيوطي  
 . املكتب  التجاري  الكربى مصرهة 1109/ط

( هة201ت)البن أيب الدنيا أبو بكر عبد اهلل بن حممد القرشي  اإلشراف   منازل األشراف
 . جنم عبد الرمحن خلف/ م مكتب  الرشد الرياض د1/1998ط

( هةة 052ت)اإلصاب    متييز الصحاب  للحافظ أمحد بن علي بةن حجةر العسةقالين    
 . هة دار اجليل بريوت حتقيق علي بن حممد البجاوي1/1412ط

أطلس احلديث النبوي من الكتب الصحاح الست  أماكن وأقوام للدكتور شوقي أبةو خليةل   
 . ار الفكر املعاصر بريوت ودار الفكر دمشقهة د4/1426ط

 . م دار العلم للماليني بريوت5/1908األعالم للزركلي خري الدين الزركلي ط
إغاث  اللهفان من مصائد الشيطان البن قيم اجلوزي  أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب بن 

  بريوت حتقيق حممد هة دار املعرف2/1195ط( هة751ت)سعد ابن قيم اجلوزي  الدمشقي 
 . حامد الفقي

البةن     رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف   األمساء والكىن واألنساب تأليفاإلكمال 
هةة دار الكتةب   1/1411ط( هة475ت)ماكوال أبو نصر علي بن هب  اهلل بن ماكوال 

 . العلمي  بريوت
ذكر   هتذيب الكمةال   اإلكمال   ذكر من له رواي    مسند أمحد من الرجال سوى من

هة 1489/ط( هة765ت)للحسيإ أبو احملاسن حممد بن علي بن احلسن بن محزة احلسيإ 
 . عبد املعطي أمني قلعجي/ جامع  الدراسات اإلسالمي  كراتشي حتقيق د

هةة  1/1412ط( هة118)أمايل احملاملي للحسني بن إمساعيل أبو عبد اهلل الضيب احملاملي 
 . القيسيإبراهيم /   عمان، ودار ابن القيم الدمام حتقيق داملكتب  اإلسالمي

هة املكتب اإلسالمي بريوت حتقيق 1/1416األمايل املطلق  للحافظ ابن حجر العسقالين ط
 . محدي عبد اتيد السلفي
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مشةعل احلةداري   /اإلمام شهاب الدين البوصريي ومنهجةه   الدراسةات احلديثية  د   
 . زيع الكويتهة غراس للنشر والتو1/1424ط

هة الدار السلفي  بومباي 2/1480ط( ت )األمثال   احلديث النبوي أليب الشيخ األصبهاين 
 . اهلند

احلسن بن عبد الرمحن بةن خةالد   أمثال احلديث املروي  عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أليب 
هة مؤسس  الكتب الثقافي  بريوت حتقيةق  1/1489ط( هة268ت) الرامهرمزيالقاضي 

 . محد عبد الفتاح متامأ
هة الدار السلفي  الكويت 1/1487ط( هة241)اإلميان للعدين حممد بن حيىي بن أيب عمر 

 . حتقيق محد بن محدي اجلابري
 . هة دار املعرف  بريوت2/1191ط( هة284ت)األم للشافعي حممد بن إدريس الشافعي 

قاسم بن عبد اهلل بن أمري علي للقونوي    تعريفات األلفاظ املتداول  بني الفقهاءأنيس الفقهاء 
 . أمحد بن عبد الرزاق الكبيسي مدهة دار الوفاء جدة حتقيق 1/1486ط( هة970ت)

  حرف الباء
مكتب  املعارف بريوت / ط( هة774ت)البداي  والنهاي  إمساعيل بن عمر بن كثري أبو الفداء 

 . التركي عبد اهلل بن عبد احملسن/ هة دار اهلجرة حتقيق د1/1410وط
هةة  1/1419ط( 246ت)احلسني بن احلسن بن حرب الرب والصل  للمروزي أبو عبد اهلل 

 .  خباريحممد حسن حممد سعيد  /ددار الوطن الرياض حتقيق 
بغي  الباحث عن زوائد مسند احلارث للهيثمي علي بن أيب بكر أبو احلسةن نةور الةدين    

النبوي    اجلامع  اإلسالمي  املدين  هة مركز خدم  السن  والسرية 1/1411ط( هة087ت)
 . حسني أمحد صاحل الباكري/ املنورة حتقيق د

بغي  امللتمس   سباعيات مالك بن أنس للعالئي خليل بن كيكلدي صالح الدين أبو سةعيد  
 . هة عامل الكتب بريوت حتقيق محدي عبد اتيد السلفي1/1485ط( هة761)

 . هة دار الفلق الرياض7/1424الين طبلوغ املرام للحافظ ابن حجر العسق
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بيان الوهم واإليهام   كتاب األحكام لعلي بن حممد بن عبد امللك أبو احلسن املشهور بابن 
 . احلسن آين سعيد/ هة دار طيب  الرياض حتقيق د1/1417ط( هة620ت)القطان 

العةريب   هة دار الكتاب1481/ط( هة1128)بن حممد احلسيإ براهيم البيان والتعريف إل
 . بريوت حتقيق سيف الدين الكاتب

هة مؤسس  فؤاد 2/1482البيهقي وموقفه من اإلهليات ألمحد بن عطي  بن علي الغامدي ط
 . بعينو بريوت
  حرف التاء

 . م دار املعارف القاهرة1977/تاريخ األدب العريب لكارل بروكلمان ط
بن أمحد بن قاميةاز أبةو عبةد اهلل    تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم للذهيب حممد 

 . عمر عبد السالم تدمري/ هة دار الكتاب العريب بريوت حتقيق د1/1489ط( هة740ت)
( هةة 105ت)تاريخ أمساء الثقات البن شاهني عمر بن أمحةد أبةو حفةص الةواعظ     

 . هة دار السلفي  الكويت حتقيق صبحي السامرائي1/1484ط
يب نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد املهةراين األصةبهاين   تاريخ أصبهان ذكر أخبار أصبهان أل

 .هة دار الكتب العلمي  بريوت حتقيق سيد كْسروي حسن1/1418ط( هة418ت)
( هةة 118)للطربي للطربي أبو جعفر حممد بةن جريةر الطةربي     تاريخ األمم وامللوك

 . دار الكتب العلمي  بريوتهة 1/1487ط
دار الكتب العلمي  / ط( هة461ت) بن علي أبو بكر أمحدتاريخ بغداد للخطيب البغدادي 

 . بريوت
( هةة 145ت) زة بةن يوسةف أبةو القاسةم اجلرجةاين     تاريخ جرجان للجرجاين مح

 . حممد عبد املعيد خان /دحتقيق  بريوت عامل الكتبهة 2/1481ط
 . دار الفكر حتقيق السيد هاشم الندوي/ التاريخ الكبري للبخاري حممد بن إمساعيل ط

( هةة 211ت)يخ ابن معني رواي  عثمان بن سعيد الدارمي أليب زكريا حيىي بن معةني  تار
 . أمحد بن حممد نور سيف/ هة دار املأمون للتراث دمشق حتقيق د1488/ط
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( هةة 211ت)بن حممد الدوري أليب زكريا حيىي بةن معةني   عّباس  تاريخ ابن معني رواي 
أمحةد  / حتقيق د مك  املكرم  إلسالميمركز البحث العلمي وإحياء التراث اهة 1/1199ط

 . بن حممد نور سيف
هة عةامل الكتةب   1/1486ط( هة292ت)تاريخ واسط للواسطي أسلم بن سهل الرزاز 

 . بريوت حتقيق كوركيس عواد
( هةة 461ت)تايل تلخيص املتشابه للخطيب البغدادي أبةو بكةر أمحةد بةن علةي      

 . سن آل سلمان وأمحد الشقرياتهة دار الصميعي الرياض حتقيق مشهور بن ح1/1417ط
دار األندلس جدة حتقيق حممةد  / تبصري املنتبه بتحرير املشتبه للحافظ ابن حجر العسقالين ط

 . علي النجاد
علي بن احلسةن  البن عساكر  فيما نسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعريتبيني كذب املفتري 

هة دار الفكر دمشةق،  2/1199هة و1/1147ط( ت ) بن هب  اهلل بن عساكر الدمشقي
 . هة دار الكتاب العريب بريوت لبنان2/1484وط

بن حممةد احللةيب الطرابلسةي    إبراهيم التبيني ألمساء املدلسني لسبط بن العجمي أبو الوفاء 
 . داود املوصليإبراهيم هة مؤسس  الريان بريوت حتقيق حممد 1/1414ط( هة041ت)

 . هة مكتب  الدليل1/1416دين طحترمي آالت الطرب لأللباين حممد ناصر ال
تدريب الراوي شرح تقريب النواوي  للسيوطي جالل الةدين عبةد الةرمحن السةيوطي     

 . مكتب  الرياض احلديث  الرياض حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف/ ط( هة911ت)
م دار الكتب 1907/ط( ت )التدوين   أخبار قزوين للقزويإ عبد الكرمي بن حممد الرافعي 

 . ي  بريوت حتقيق عزيز اهلل العطارديالعلم
هةة  2/1481ط( هة544ت)ترتيب املدارك  للقاضي عياض بن موسى اليحصيب البسيت 

  .وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمي  اململك  املغربي  حتقيق عبد القادر الصحراوي
( هةة 656ت)الترغيب والترهيب أليب حممد عبد العظيم بةن عبةد القةوي املنةذري     

 .مشس الدينإبراهيم هة دار الكتب العلمي  بريوت حتقيق 1/1417ط



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 1165 

حتف  األشراف   معرف  األطراف للمزي يوسف بن الزكي عبةد الةرمحن بةن يوسةف     
هة املكتب اإلسالمي بريوت 21481هة الدار القيم  اهلند، وط1/1104ط( هة742ت)

 . حتقيق عبد الصمد شرف الدين
يب زرع  العراقي أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني ويل حتف  التحصيل   ذكر رواة املراسيل أل

. م مكتب  الرشد الرياض حتقيةق عبةد اهلل نةوارة   1/1999ط( هة026ت)الدين العراقي 
 .  رفعت فوزي/ هة مكتب  الرشد الرياض حتقيق د1/1428وط

ن هة دار حراء مك  املكرم  حتقيق عبد الغإ ب1/1486حتف  الطالب أليب الفداء ابن كثري ط
 . محيد بن حممود الكبيسي

هة 1/1486ط( هة084ت)حتف  احملتاج إىل أدل  املنهاج البن امللقن عمر بن علي بن امللقن 
 .دار حراء مك  املكرم  حتقيق عبد اهلل بن سعاف اللحياين

التحقيق   أحاديث اخلالف البن اجلوزي أبو الفرج عبد الرمحن بن علةي بةن اجلةوزي    
سعد عبد احلميةد حممةد   دار الكتب العلمي  بريوت حتقيق مهة 1/1415ط( هة597ت)

 . السعدين
هة دار 1/1415ط( هة740ت)تذكرة احلفاظ للذهيب حممد بن أمحد بن قامياز أبو عبد اهلل 

 . الصميعي الرياض حتقيق محدي عبد اتيد السلفي
ار الكتاب العريب د/ تعجيل املنفع  بزوائد رجال األئم  األربع  للحافظ ابن حجر العسقالين ط

 إكرام اهلل إمداد احلق /دحتقيق  بريوت
( هةة 294ت)تعظيم قدر الصالة أليب عبد اهلل حممد بن نصةر بةن احلجةاج املةروزي     

 . عبد الرمحن عبد اجلبار الفريوائي/ هة مكتب  الدار املدين  املنورة حتقيق د1/1486ط
كتب اإلسالمي بةريوت ودار  هة امل1/1485تغليق التعليق للحافظ ابن حجر العسقالين ط

 . عمان األردن حتقيق سعيد عبد الرمحن موسى القزقي
تفسري القرآن العظيم مسندا  عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم "تفسري ابن أيب حامت املسمى 

البن أيب حامت أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بةن أيب حةامت   " والصحاب  والتابعني
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هة مكتب  نزار مصطفى الباز مك  املكرم  حتقيق أسةعد حممةد   1/1417ط( هة127ت)
 .  الطيب

حممةد  أليب السعود " الكرمي الكتاب مزايا إىل السليم العقل إرشاد"تفسري أيب السعود املسمى 
  بريوت دار إحياء التراث العريب/ ط( هة902ت)بن حممد العمادي 

للطربي أيب جعفر حممد بن جرير " لقرآنجامع البيان عن تأويل آي ا"تفسري الطربي املسمى 
 هة دار الفكر بريوت 1485/ط( هة118)الطربي 

"   تفسةري القةرآن الكةرمي   عّباس  صحيف  أيب طلح  عن ابن"املسمى بةعّباس  تفسري ابن
 . هة مؤسس  الكتب الثقافي  بريوت حتقيق راشد عبد املنعم الرجال1/1418ط

هةة مكتبة    1/1418ط( هةة 211ت)ام الصنعاين تفسري عبد الرزاق لعبد الرزاق بن مه
 . الرشد

حملمد " اجلامع ألحكام القرآن واملبّين ملا تظمنه من السن  وأي القرآن"تفسري القرطيب املسمى 
هة دار الشعب القاهرة حتقيق أمحد 2/1172ط( هة671ت)بن أمحد أبو عبد اهلل  القرطيب 

 . عبد العليم الربدوين
هة دار الفكةر  1481/البن كثري احلافظ ط" تفسري القرآن العظيم" تفسري ابن كثري املسمى

 . هة دار طيب  الرياض حتقيق سامي بن حممد السالم 2/1425بريوت، وط
وت حتقيةق  هة دار املعرف  بةري 2/1417تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقالين ط

  .طبع  دار الرشيد حتقيق حممد عوام الشيخ خليل مأمون شيحا، 
( هةة 629ت)قييد ملعرف  رواة األسانيد البن نقط  حممد بن عبد الغإ أبو بكر البغدادي الت
 . هة دار الكتب العلمي  بريوت حتقيق كمال يوسف احلوت1/1480ط

( هةة 629ت)تكمل  اإلكمال البن نقط  حممد بن عبةد الغةإ أبةو بكةر البغةدادي      
 . يوم عبد رب النيبهة جامع  أم القرى مك  املكرم  حتقيق عبد الق1/1418ط

هة املدين  املنورة حتقيق السيد عبةد  1104/التلخيص احلبري للحافظ ابن حجر العسقالين ط
 . اهلل هاشم مياين



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 116  

هة وزارة األوقاف والشئون اإلسةالمي  املغةرب حتقيةق    1107/التمهيد البن عبد الرب ط
 . مصطفى بن أمحد العلوي وحممد عبد الكبري البكري

مطبع  املدين القاهرة / ط( هة118)طربي أيب جعفر حممد بن جرير الطربي هتذيب اآلثار لل
 .  ختريج حممود حممد شاكر

( هةة 676ت)هتذيب األمساء واللغات للنووي حميي الدين حيةىي بةن شةرف النةووي     
 . م دار الفكر بريوت1/1996ط

 . هة دار الفكر بريوت1/1484هتذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقالين ط
( هةة 742ت) يوسف بن الزكي عبدالرمحن أبو احلجةاج املةزي  يب الكمال للمزي هتذ
 . بشار عواد معروف /دحتقيق  مؤسس  الرسال  بريوتهة 1/1488ط

( هةة 1102ت)توضيح األفكار ملعاين تنفيح األنظار لألمري الصنعاين حممد بةن إمساعيةل   
 . حلميدهة دار إحياء التراث العريب حتقيق حميي الدين عبد ا1/1166ط

توضيح املشتبه   ضبط أمساء الرجال وأنساهبم وألقاهبم وكناهم البن ناصر الدين الدمشةقي  
هةة مؤسسة    1/1414ط( هةة 042ت)مشس الدين حممد بن عبد اهلل بن حممد القيسي 

 . الرسال  حتقيق حممد نعيم العرقسوس
ن القاهرة حتقيق جمةدي  مكتب  القرآ/ ط( هة201ت)التوب  البن أيب الدنيا عبد اهلل بن حممد 

 . إبراهيم السيد 
 حرف الثاء  

هة دار الفكر 1/1195ط( هة154ت)الثقات البن حبان حممد بن حبان أبو حامت البسيت 
 . السيد شرف الدين أمحدحتقيق 

 حرف اجليم 
دار إحياء التةراث  / ط( هة179ت)اجلامع للترمذي حممد بن عيسى بن سورة أبو عيسى 

مكتب  املعارف الرياض باعتنةاء أبةو عبيةدة    /1وط. ق أمحد حممد شاكرالعريب بريوت حتقي
 . مشهور بن حسن آل سلمان
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جامع التحصيل   أحكام املراسيل للعالئي أبو سعيد خليل بن سيف الدين كيكلدي العالئي 
 . هة عامل الكتب بريوت حتقيق محدي عبد اتيد السلفي2/1487ط( هة761ت)

حامت أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريةس بةن أيب حةامت     اجلرح والتعديل البن أيب
 .  دار إحياء التراث العريب بريوتهة 1/1271ط( هة127ت)

انتقاء أيب بكةر  ( هة169)جزء فيه أحاديث أيب حممد عبد اهلل بن حممد بن بن حيان املتوىف 
ق بةدر  هة مكتب  الرشد الرياض حتقي1/1414ط( هة 490ت)أمحد بن حممد بن مردويه 

 . بن عبد اهلل البدر
 دار النفائسم 1/1991ط أمحد بن جعفر بن محدان البغداديالقطيعي بكر  جزء األلف دينار أليب

 بدر بن عبداهلل البدر حتقيق الكويت
( هة511ت)جزء   ترمج  أيب القاسم الطرباين ليحىي بن عبد الوهاب بن مندة أبو بكر األصبهاين 

 . غدادهة مطبع  األم  ب2/1484ط
هةة مكتبة    1/1489اجلهاد البن أيب عاصم أمحد بن عمرو بن أيب عاصم الضحاك الشيباين ط

 . العلوم واحلكم املدني  املنورة حتقيق مساعد بن سليمان الراشد
 حرف احلاء 

دار الرسال  بغداد رسال  دكتوراه جبامع  /ابن حجر العسقالين دراس  مصنفاته لشاكر عبد املنعم ط
 . بغداد

( هة911ت)سن احملاضرة   تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ح
 . إبراهيم هة دار إحياء الكتب العربي  حتقيق حممد أبو الفضل 1/1107ط

( هةة 418ت) نعةيم أمحةد بةن عبةد اهلل األصةبهاين     حلي  األولياء وطبقات األصفياء أليب 
 . دار الكتاب العريب بريوتهة 4/1485ط

 حرف اخلاء 
 . هة مكتب  الرشد حتقيق محدي عبد اتيد السلفي1/1418خالص  البدر  البن امللقن ط

هةة دار املعةارف   1190/ط( هة256ت)خلق أفعال العباد حملمد بن إمساعيل البخاري 
 . عبد الرمحن عمرية/ السعودي  حتقيق د
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 حرف الدال 

دار املعرف  بريوت حتقيةق  / حجر العسقالين ط الدراي    ختريج أحاديث اهلداي  للحافظ ابن
 السيد عبد اهلل هاشم اليماين 

الدر املنثور   التفسري باملأثور للسيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر جةالل الةدين السةيوطي    
 . م دار الفكر بريوت1991/ط( هة911ت)

بن علي بن عبد القادر درر العقود الفريدة   تراجم األعيان املفيدة للمقريزي تقي الدين أمحد 
حممد كمال / هة عامل الكتب بريوت حتقيق د1/1412ط( هة045ت)أبو حممد املقريزي 
 . الدين عز الدين علي

 . دار اجليل بريوت/ الدرر الكامن    أعيان املائ  الثامن  للحافظ ابن حجر العسقالين ط
عبد املعطةي  /ريوت حتقيق دهة دار الكتب العلمي  ب1/1485دالئل النبوة لإلمام للبيهقي ط

 . قلعجي
بن علي بةن حممةد املةالكي    إبراهيم الديباج املذهب   معرف  أعيان املذهب البن فرحون 

 . حممد األمحدي أبو النور/ مكتب  دار التراث القاهرة حتقيق د/ ط( هة799ت)
هة دار الةيقني  1/1421ط( هة284ت)ديوان اإلمام الشافعي حملمد بن إدريس الشافعي 

 . مصر حتقيق سعد كرمي الفقي
 ديوان ابن أيب الصلت 

ديوان الضعفاء واملتروكني وخلق من اتهولني وثقات فيهم لني للذهيب حممد بن أمحد بن قامياز أبو 
هة مطبع  النهض  احلديث  مك  املكرم  حتقيق محاد بةن حممةد   1107/ط( هة740ت)عبد اهلل 

 . األنصاري
  .دار صادر بريوت/ بن العبد البكري طديوان طرف  بن العبد لطرف  

 حرف الذال 
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ذكر أمساء التابعني فمن بعدهم إىل شيوخ الدارقطإ للدارقطإ علي بن عمةر أبةو احلسةن    
م مؤسس  الكتب الثقافي  بريوت حتقيق بوران الضناوي وكمةال  1/1905ط( هة105ت)

 . يوسف احلوت
( هة740ت)أمحد بن قامياز أبو عبد اهلل ذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثق للذهيب حممد بن 

 . هة مكتب  املنار حتقيق حممد شكور املياديإ1/1486ط
( هةة 401ت)ذم الكالم وأهله أليب إمساعيل عبد اهلل بةن حممةد األنصةاري اهلةروي     

 . هة مكتب  العلوم واحلكم املدين  املنورة حتقيق عبد الرمحن بن عبد العزيز الشبل1/1410ط
هة مكتب  ابن تيمية   1/1416ط( هة201ت)بن أيب الدينا عبد اهلل بن حممد ذم املالهي ال

 . القاهرة حتقيق عمرو بن عبد املنعم سليم
 . دار إحياء التراث العريب/ ذيل تذكرة احلافظ جلالل الدين السيوطي ط

( هة012ت)ذيل التقييد   رواة السنن واملسانيد أليب الطيب حممد بن أمحد الفاسي املكي 
 . هة دار الكتب العلمي  بريوت حتقيق كمال يوسف احلوت1/1418ط

ذيل ميزان االعتدال للعراقي عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن أبةو الفضةل العراقةي    
هة مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي كلي  الشريع  1/1486ط( هة086ت)

 . لقيوم عبد رب النيبعبد ا/ والدراسات اإلسالمي  مك  املكرم  حتقيق د
 حرف الراء 

هةة دار  1/1419رجال احلاكم   املستدرك للوادعي مقبل بن هادي أبو عبد الةرمحن ط 
 . احلرمني القاهرة

هة أويل النهى لإلنتةاج اإلعالمةي   1422/الرحيق املختوم لصفي الرمحن املباركفوري ط
 . الرياض

مكتب  /ط( هة140ت)محد بن سليمان أليب بكر النجاد أالرد على من يقول القرآن خملوق 
 . الصحاب  اإلسالمي  الكويت حتقيق رضا اهلل حممد إدريس
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شةرك  ومكتبة     هة1150/ط( هة284ت)الرسال  للشافعي حممد بن إدريس الشافعي 
 .  مصطفى البايب وأوالده القاهرة حتقيق أمحد حممد شاكر

( هةة 1145ت)الطةائع  الرسال  املستطرف  للكتاين حممد بن جعفةر بةن إدريةس بةن     
هة دار البشائر اإلسالمي  بريوت 4/1486هة دار الكتب العلمي  بريوت، وط1/1112ط

 . حممد املنتصر حممد الزمزمي الكتاينعناي  
مكتب  اخلاجني بالقاهرة حتقيةق  / 1رفع اإلصر عن قضاة مصر للحافظ ابن حجر العسقالين ط

 . علي حممد عمر/ د
 حرف الزاي 
علم التفسري البن اجلوزي أبو الفرج عبد الرمحن بةن علةي بةن اجلةوزي     زاد املسري   

 . هة املكتب اإلسالمي بريوت1/1484ط( هة597ت)
 .  هة دار الكتب العلمي  بريوت1/1428ط( هة241ت)الزهد ألمحد بن حنبل الشيباين 

هةة دار  2/1480الزهد البن أيب عاصم أمحد بن عمرو بن أيب عاصم الضحاك الشيباين ط
 . لريان للتراث القاهرة حتقيق عبد العلي عبد احلميد حامدا

دار الكتةب  / ط( هةة 101ت)الزهد البن املبارك عبد اهلل بن املبارك أبو عبد اهلل املروزي 
 . العلمي  بريوت حتقيق حبيب الرمحن األعظمي

هة دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي 1/1486ط( هة241ت)الزهد هلناد بن السري الكو  
 . كويت حتقيق عبد الرمحن عبد اجلبار الفريوائيال

 حرف السني 
( هةة 1102ت)سبل السالم شرح بلوغ املرام لألمري الصةنعاين حممةد بةن إمساعيةل     

 . هة دار إحياء التراث العريب حتقيق حممد عبد العزيز اخلويل4/1179ط
ملعةارف  هةة مكتبة  ا  1/1417سلسل  األحاديث الصحيح  حملمد ناصر الدين األلباين ط

 الرياض 
 مكتب  املعارف الرياض/ سلسل  األحاديث الضعيف  حملمد ناصر الدين األلباين ط
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 . هة دار املعرف  بريوت1/1486سلسل  الذهب للحافظ ابن حجر العسقالين ط
هة املكتب 1/1488السن  البن أيب عاصم أمحد بن عمرو بن أيب عاصم الضحاك الشيباين ط

 . مد ناصر الدين األلبايناإلسالمي بريوت حتقيق حم
حممد / هة دار ابن القيم الدمام د1/1486ط( هة298ت)السن  لعبد اهلل بن أمحد بن حنبل 

 . سعيد سامل القحطاين
هة دار الراية   1/1418ط( هة111ت)السن  للخالل أمحد بن حممد بن هارون أبو بكر 

 . عطي  الزهراين/ الرياض حتقيق د
هة دار املعرف  بةريوت  1106/ط( هة105ت)ر أبو احلسن السنن للدارقطإ علي بن عم

 . حتقيق السيد عبد اهلل هاشم اليماين
دار هةة  1/1487ط( هة255ت)سنن الدارمي عبد اهلل بن عبد الرمحن أبو حممد الدارمي 

 . حتقيق فواز أمحد زمريل وخالد السبع العلمي. الكتاب العريب بريوت
دار الفكةر حتقيةق   / ط( هة275ت)تاين األزدي سنن أيب داود سليمان بن أشعث السجس

مكتب  املعارف الرياض باعتناء أبو عبيدة مشةهور بةن   /1وط. حممد حميي الدين عبد احلميد
 . حسن آل سلمان

هة دار العصةيمي  1/1414ط( هة227ت)السنن لسعيد بن منصور أبو عثمان اخلراساين 
م دار السلفي  اهلند حتقيق حبيةب  1/1902سعد بن عبد اهلل آل محيد، وط/ الرياض حتقيق د
 . الرمحن األعظمي

حممد ضياء / هة مكتب  الدار املدين  املنورة حتقيق د1/1418السنن الصغرى لإلمام البيهقي ط
 . الرمحن األعظمي

هة مكتب  دار الباز مك  املكرم  حتقيق حممد عبةد  1414/السنن الكربى لإلمام البيهقي ط
 . القادر عطا

هة 1/1411ط( هة181)النسائي  أمحد بن شعيبللنسائي أبو عبد الرمحن السنن الكربى 
 . سيد كسروي حسنوعبد الغفار سليمان البنداري / ددار الكتب العلمي  بريوت حتقيق 
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دار الفكر بريوت حتقيق حممد فؤاد عبد ( هة275ت)القزويإ  مد بن يزيدسنن ابن ماجه حمل
 . تناء أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانمكتب  املعارف الرياض باع/1وط. الباقي

هة دار املعرف  1/1486ط( هة284ت)السنن املأثورة للشافعي حممد بن إدريس الشافعي 
 . عبد املعطي أمني قلعجي/ بريوت حتقيق د

 مكتب املطبوعات اإلسالمي هة 2/1486أمحد بن شعيب ط" اتتىب"سنن النسائي املسمى 
مكتب  املعارف الرياض باعتناء أبو عبيدة مشهور بن /1وط. غدةحلب حتقيق عبد الفتاح أبو 

 . حسن آل سلمان
( هةة 444ت)السنن الواردة   الفنت أليب عمرو الةداين عثمةان بةن سةعيد املقةرئ      

 . ضياء اهلل بن حممد إدريس املباركفوري/ هة دار العاصم  الرياض حتقيق د1/1416ط
كتةب  هة 1/1484ط( هة105ت)بو احلسن سؤاالت الربقاين للدارقطإ علي بن عمر أ

 . عبدالرحيم حممد أمحد القشقري/دحتقيق  خانه مجيلي باكستان
(  هةة 485ت)سؤاالت احلاكم للدارقطإ للحاكم أيب عبةد اهلل حممةد بةن عبةد اهلل     

 .القادر اهلل بن عبد موفق بن عبدهة مكتب  املعارف الرياض حتقيق 1/1484ط
هة 1/1484ط( هة420ت)ي محزة بن يوسف أبو القاسم سؤاالت محزة للدارقطإ للسهم
 . القادر اهلل بن عبد موفق بن عبدمكتب  املعارف الرياض حتقيق 

سؤاالت السلمي للدارقطإ للسلمي أبو عبد الرمحن بن حممةد بةن احلسةني بةن حممةد      
 . سليمان آتش/ د.دار العلوم الرياض حتقيق أ/ ط( هة412ت)

هةة  1/1414ط( هة241ت)حنبل أمحد بن حنبل الشيباين سؤاالت أيب داود ألمحد بن 
 . زياد حممد منصور/ مكتب  العلوم واحلكم املدين  املنورة حتقيق د

( هةة 214ت)سؤاالت بن أيب شيب  البن املديإ علي بن عبد اهلل بن جعفر أبةو احلسةن   
 . القادر اهلل بن عبد موفق بن عبدهة مكتب  املعارف الرياض حتقيق 1/1484ط

( هةة 275ت)أليب داود سليمان بن أشعث السجستاين األزدي  االت أيب عبيد اآلجريسؤ
 . حممد علي قاسم العمريحتقيق  اجلامع  اإلسالمي  املدين  املنورةهة 1/1199ط
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هة 9/1411ط( هة740ت)سري أعالم النبالء للذهيب حممد بن أمحد بن قامياز أبو عبد اهلل 
 . األرنووط وحممد نعيم العرقسوسيمؤسس  الرسال  بريوت حتقيق شعيب 

 حرف الشني 
هةة  2/1199ط( هة1809ت)شذرات الذهب البن العماد احلنبلي عبد احلي أبو الفالح 

هة دار ابن كثري بريوت حتقيق عبد القةادر األرنةووط،   1/1411دار املسرية بريوت، وط
 .  وحممود األرنووط

( هة410)هب  اهلل بن احلسن الاللكائي  شرح أصول اعتقاد أهل السن  واجلماع  أليب القاسم
 . أمحد سعد محدان/ هة دار طيب  الرياض حتقيق د1411-2هة وط1/1482ط

هةة  1/1198ط( هةة 516ت)شرح السن  للبغوي احلسني بن مسعود الفراء أبو حممةد  
 . املكتب اإلسالمي بريوت حتقيق شعيب األرنووط، وحممد زهري شاويش

( هة792ت)أيب العز علي بن علي بن حممد الدمشقي احلنفي شرح العقيدة الطحاوي  البن 
عبد / هة مؤسس  الرسال  حتقيق د2/1428هة املكتب اإلسالمي بريوت، وط4/1191ط

 . اهلل بن عبد احملسن التركي وشعيب األرنووط
هةة  1/1415ط( هةة 121ت)شرح مشكل اآلثار للطحاوي أمحد بن حممد أبو جعفر 

 . شعيب أرنووط مؤسس  الرسال  بريوت حتقيق
هة دار الكتب العلمي  بريوت حتقيق حممد زهةري  1/1199شرح معاين اآلثار للطحاوي ط

 . النجار
دار / ط( هةة 461ت) أمحد بن علي أبو بكرشرف أصحاب احلديث للخطيب البغدادي 

 . حممد سعيد خطيب أوغلي/ إحياء السن  النبوي  حتقيق د
هة دار الكتب العلمي  1/1481ط( هة168ت)ر الشريع  لآلجري حممد بن احلسني أبو بك

 . بريوت حتقيق حممد حامد الفقي
دار / ط( هةة 170ت)شعار أصحاب احلديث أليب أمحد احلاكم حممد بن حممد بن أمحةد  

 . اخللفاء الكويت حتقيق صبحي السامرائي



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 11 5 

د هة دار الكتب العلمي  بريوت حتقيق حممد السةعي 1/1418شعب اإلميان لإلمام للبيهقي ط
 . بسيوين زغلول
 حرف الصاد 

اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم "صحيح البخاري املسمى 
 . هة دار السالم1/1417البخاري طوسنته وأيامه حملمد بن إمساعيل 

 . مكتب  املعارف الرياض/ 5صحيح الترغيب والترهيب لأللباين حممد ناصر الدين ط
هة املكتب اإلسالمي 1/1480صغري وزياداته لأللباين حممد ناصر الدين طصحيح اجلامع ال

 . بريوت
البن حبان حممد بةن  .." املسند الصحيح على التقاسيم واألنواع"صحيح ابن حبان املسمى 

( هةة 719ت)بترتيب عالء الدين بن بلبان الفارسي ( هة154ت)حبان أبو حامت البسيت 
هة مؤسس  الرسال  بريوت 2/1414ط" صحيح ابن حباناإلحسان   تقريب "واسم ترتيبه 

 . حتقيق شعيب األرنووط
حممد بن إسحاق بن خزمي  .." الصحيح املسند من املختصر خمتصر"صحيح ابن خزمي  املسمى 

هة املكتب اإلسالمي بريوت حتقيةق حممةد   1198/ط( هة111ت)السلمي النيسابوري 
 . مصطفى األعظمي

الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إىل رسول  املسند"صحيح مسلم املسمى 
دار / ط( هةة 261ت)ملسلم بن احلجاج القشريي النيسةابوري  " اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 .   إحياء التراث العريب بريوت حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي
هةة دار  1/1485ط( هةة 118)صريح السن  للطربي أبو جعفر حممد بن جرير الطربي 

 . اخللفاء للكتاب اإلسالمي الكويت حتقيق بدر يوسف املعتوق
( هةة 1894ت)صل  اخللف مبوصول السلف للروداين حممةد بةن سةليمان الةروداين     

 . هة دار الغرب اإلسالمي بريوت1/1480ط
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هة دار 1/1486الصمت وآداب اللسان أو حفظ اللسان البن أيب الدنيا عبد اهلل بن حممد ط
هة دار الكتاب العريب بةريوت  1/1418حممد أمحد عاشور وط/ حتقيق داالعتصام القاهرة 

 . حتقيق أبو إسحاق احلويإ
 حرف الضاد 

هة داو الوعي حلب 1/1196ط( هة256ت)الضعفاء الصغري للبخاري حممد بن إمساعيل 
 . زائدإبراهيم حتقيق حممود 

( هةة 122ت) بو جعفر حممد بن عمةر بةن موسةى العقيلةي    الضعفاء الكبري للعقيلي 
 . عبد املعطي أمني قلعجي/ هة دار الكتب العلمي  بريوت حتقيق د1/1484ط

( هة597ت)الضعفاء واملتروكون البن اجلوزي أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي 
 . هة دار الكتب العلمي  بريوت حتقيق عبد اهلل القاضي1/1486ط

( هةة 181ت) د بن شةعيب النسةائي  أمحالضعفاء واملتروكون للنسائي أبو عبد الرمحن 
 .  زائدإبراهيم هة دار الوعي حلب حتقيق حممود 1/1169ط

( هةة 982ت)الضوء الالمع للسخاوي حممد بن عبد الرمحن مشةي الةدين السةخاوي    
 . هة دار اجليل بريوت1/1412ط

 حرف الطاء 
هة 1/1481ط( هة911ت)طبقات احلفاظ للسيوطي جالل الدين عبد الرمحن السيوطي 

 . ار الكتب العلمي  بريوتد
( هة526ت)طبقات احلنابل  للقاضي أيب احلسني حممد بن أيب يعلى الفراء البغدادي احلنبلي 

دار املعرف  بريوت وأعاد طبعه األمان  العام  لالحتفال مبرور مائ  عام على تأسيس اململك  / ط
 . عبد الرمحن سليمان العثيمني/ حتقيق د

هةة  1481/ط( هة772ت)ي مجال الدين عبد الرحيم اإلسنوي طبقات الشافعي  لإلسنو
 . دار العلوم الرياض
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( هة051ت)طبقات الشافعي  البن قاضي شهب  أمحد بن حممد أبو بكر تقي الدين الدمشقي 
 . احلافظ عبد العليم خان/ هة اعتناء د1/1487ط

عبةد الكةا     طبقات الشافعي  الكربى البن السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن علي بةن 
هة هجةر  2/1411هة دار إحياء الكتب العربي  وط1/1101ط( هة771ت)السبكي 

 .  عبد الفتاح محد احللو/ حممود حممد الطناحي ود/ للطباع  والنشر حتقيق د
طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي حممد بةن أمحةد بةن عبةد اهلةادي الدمشةقي       

 . الزيبقإبراهيم حتقيق أكرم البوشي و هة مؤسس  الرسال  بريوت2/1417ط( هة744ت)
دار صةادر  / ط( هةة 248ت)الطبقات الكربى حملمد بن سعد بن منيع أبو عبد اهلل اهلامشي

هة مكتب  العلوم واحلكم املدين  املنورة 2/1480والقسم املتمم لتابعي أهل املدين  ط. بريوت
 . حتقيق زياد حممد منصور

عبد اهلل بن حممد بن جعفةر بةن حيةان األصةبهاين      طبقات احملدثني بأصبهان لألصبهاين
هة مؤسس  الرسال  بريوت حتقيق عبد الغفور عبد احلق حسةني  2/1412ط( هة169ت)

 . البلوشي
للحةافظ ابةن   " تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس"طبقات املدلسني املسمى 

 . عبداهلل القريويت عاصم بن/ دهة مكتب  املنار حتقيق 1/1481حجر العسقالين ط
هة دار الكتب 1/1481ط( هة945ت)طبقات املفسرين للداودي حممد بن علي الداودي 

 . العلمي 
م دار اآلفاق اجلديدة بريوت حتقيق عادل 2/1979ط( هة1814ت)طبقات ابن هداي  اهلل 

 . نويهض
سعد ابةن قةيم    طريق اهلجرتني البن قيم اجلوزي  أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب بن

هة دار ابن القيم الدمام حتقيق عمر بن حممود 2/1414ط( هة751ت)اجلوزي  الدمشقي 
 . أبو عمر

 حرف الظاء 
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هة 1/1411ط حممد ناصر الدين األلباينلأللباين    ختريج السن  البن أيب عاصمظالل اجلن  
 . بريوت ملكتب اإلسالميا

 حرف العني 
دار / ط( هةة 740ت)مد بن أمحد بن قامياز أبو عبةد اهلل  العرب   خرب من غرب للذهيب حم

 . الكتب العلمي  بريوت حتقيق أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوين زغلول
 بن اجلوزي الةدمام ادار  1/1997للحافظ ابن حجر العسقالين ط العجاب   بيان األسباب

 . احلكيم حممد األنيس عبدحتقيق 
هةة دار  1/1480ط( هة169ت)ر بن حيان األصبهاين العظم  لعبد اهلل بن حممد بن جعف

 . ضياء اهلل بن حممد إدريس املباركفوري/ العاصم  الرياض حتقيق د
هة دار الكتب 1/1417ط( هة084ت)العقد املذهب البن امللقن عمر بن علي بن امللقن 

 . العلمي  بريوت حتقيق أمين نصر األزهري وسيد مهىن
ترتيةب  ( هةة 179ت)حممد بن عيسى بن سورة أبو عيسى علل الترمذي الكبري للترمذي 

هة حتقيق صبحي السامرائي وأبو املعاطي النوري وحممةود  1/1489القاضي أيب طالب ط
 . حممد الصعيدي

( هةة 127ت)العلل البن أيب حامت أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن أيب حةامت  
 . طيبهة دار املعرف  بريوت حتقيق حمب الدين اخل1485ط

( هةة 597ت)العلل املتناهي  البن اجلوزي أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بةن اجلةوزي   
 . هة دار الكتب العلمي  بريوت حتقيق خليل امليس1/1481ط

( هةة 105ت)العلل الواردة   األحاديث النبوي  للدارقطإ علي بن عمةر أبةو احلسةن    
 . زين اهلل السلفي حمفوظ الرمحن/ هة دار طيب  الرياض حتقيق د1/1485ط

املكتةب  هةة  1/1480ط( هةة 241ت)العلل ومعرف  الرجال ألمحد بن حنبل الشيباين 
 . وصي اهلل بن حممد عباسحتقيق  الرياض دار اخلاينو بريوتاإلسالمي 

 هة دار القلم ببريوت 1/1411علم زوائد احلديث للدكتور خلدون حممد سليم األحدب ط
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هةة دار  1/1415ومصنفات لعبد السالم حممد علوش ط علم زوائد احلديث دراس  ومنهج
 ابن حزم بريوت 

( هةة 181ت) أمحةد بةن شةعيب النسةائي    عمل اليوم والليل  للنسائي أبو عبد الرمحن 
 . فاروق محادة/ هة مؤسس  الرسال  بريوت حتقيق د2/1486ط

لةرمحن  علوم احلديث املعروف مبقدم  ابن الصالح البن الصالح أبو عمر عثمان بن عبةد ا 
 . هة مكتب  الفارايب1/1904ط( هة641ت)الشهرزوري 

هة 2/1415عون املعبود شرح سنن أيب داود أليب الطيب حممد مشس الدين العظيم أبادي ط
 . دار الكتب العلمي  بريوت

مهةدي  / دار ومكتب  الرياض حتقيةق د / ط( هة175ت)العني خلليل بن أمحد الفراهيدي 
 . رائيالسامإبراهيم / املخزومي ود
 حرف الغني 

هةة  1/1485غاي  املرام   ختريج أحاديث احلالل واحلرام لأللباين حممد ناصر الةدين ط 
 . املكتب اإلسالمي بريوت

( هة011ت)غاي  النهاي    طبقات القّراء البن اجلزري مشس الدين أيب اخلري حممد بن حممد 
 . هة دار الكتب العلمي 2/1488هة وط1/1151ط

هة جامع  1/1485ط( هة205ت)بن إسحاق احلريب إبراهيم أليب إسحاق  غريب احلديث
 . حممد العايدإبراهيم سليمان / أم القرى مك  املكرم  حتقيق د

( هةة 100ت)اخلطةايب البسةيت   إبةراهيم  غريب احلديث أليب سليمان محد بن حممد بن 
 . باويالعزإبراهيم هة جامع  أم القرى مك  املكرم  حتقيق عبد الكرمي 1482/ط

هةة دار  1/1196ط( هةة 224ت)غريب احلديث أليب عبيد القاسم بن سالم اهلةروي  
 . حممد عبد املعيد خان/ الكتاب العريب بريوت حتقيق د

( هةة 597ت)غريب احلديث البن اجلوزي أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بةن اجلةوزي   
 . لعجيعبد املعطي أمني ق/ هة دار الكتب العلمي  بريوت حتقيق د1/1905ط
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( هةة 276ت)غريب احلديث البن قتيب  أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة  الةدينوري   
 . عبد اهلل اجلبوري/ هة مطبع  العاين بغداد حتقيق د1/1197ط

( هةة 570ت)غوامض األمساء املبهم  البن بشكوال أبو القاسم خلف بةن عبةد امللةك    
علي السيد وحممد كمال الدين عةز  عز الدين / هة عامل الكتب بريوت حتقيق د1/1487ط

 .  الدين
 حرف الفاء 

دار املعرف  / 2ط( هة510ت)للزخمشري حممود بن عمر الزخمشري   غريب احلديث الفائق 
 . أبو الفضلإبراهيم بريوت حتقيق علي حممود البجاوي وحممد 

ين فتح الباب   الكىن واأللقاب البن مندة أبو عبةد اهلل حممةد بةن إسةحاق األصةبها     
 . هة مكتب  الكوثر الرياض حتقيق أبو قتيب  نظر بن حممد الفاريايب1/1417ط( هة195ت)

هة دار املعرفة   1179/فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقالين ط
 . بريوت حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي وحمب الدين اخلطيب

هةة  1/1175بن حممد األنصاري  ط فتح الوهاب فيمن اشتهر من احملدثني باأللقاب محاد
 .  مؤسس  الرسال  بريوت

هة دار 1/1421ط( هة429ت)الَفْرق بني الِفَرق عبد القاهر بن طاهر بن حممد البغدادي 
 . رمضانإبراهيم املعرف  بريوت اعتناء الشيخ 

( هةة 181)النسةائي   أمحةد بةن شةعيب   فضائل الصحاب  للنسائي أبو عبد الةرمحن  
 . كتب العلمي  بريوتهة دار ال1/1485ط

هة دار الغرب 2/1482ط( ت)فهرس الفهارس واألثبات لعبد احلي بن عبد الكبري الكتاين 
 . اإلسالمي بريوت

هة مكتب  الرشد الرياض حتقيق محدي عبد 1/1412ط( هة414ت)الفوائد لتمام بن حممد 
 . اتيد السلفي

 . تجاري  الكربى مصرهة املكتب  ال1/1156فيض القدير للمناوي عبد الرؤوف ط
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للبوصريي أمحد بن أيب بكةر   يوم القيام  أنه احتجم وأمر باحلجام فيما ورد عن شفيع اخللق 
دار إيالف الدولي  الكويت حتقيق حممد بةن محةد    هة1410/ط( هة048)شهاب الدين 
 . محود النجدي
 حرف القاف 

هةة دار إحيةاء   2/1424ط( هة017ت)القاموس احمليط للفريوزآبادي حممد بن يعقوب 
 . التراث العريب بريوت بعناي  حممد بن عبد الرمحن املرعشلي

مكتب  القرآن القاهرة حتقيق جمدي السةيد  / قضاء احلوائج البن أيب الدنيا عبد اهلل بن حممد ط
 . إبراهيم 

 حرف الكاف 
و عبةد اهلل  الكاشف   معرف  من له رواي    الكتب الست  للذهيب حممد بن أمحد بن قامياز أب

حتقيق حممةد   مؤسس  علو جدةودار القبل  للثقاف  اإلسالمي  هة 1/1411ط( هة740ت)
 . عوام 

( هةة 165ت)الكامل   ضعفاء الرجال البن عدي اجلرجاين أبو أمحد عبد اهلل بن عةدي  
  دار الفكر بريوت حتقيق حيىي خمتار غزاويهة 2/1489ط

هةة دار  1155/ط( هة102ت)األنصاري  إبراهيمكتاب اآلثار أليب يوسف يعقوب بن 
 . الكتب العلمي  بريوت حتقيق أبو الوفاء

هة دار 1/1417كتب الزوائد نشأهتا وأمهيتها وسبل خدمتها حملمد عبد اهلل أبو صعيليك ط
 . القلم دمشق الدار الشامي  بريوت

ن أيب بكر كشف األستار عن زوائد مسند البزار على الكتب الست  للهيثمي نور الدين علي ب
هة مؤسس  الرسال  بريوت حتقيق حبيب الرمحن 2/1484هة ط1/1199ط( هة087ت)

 . األعظمي
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بن حممد بن سبط ابن العجمي أبو الوفةا  براهيم إل الكشف احلثيث عمن رمي بوضع احلديث
مكتب  النهض  العربية   وعامل الكتب هة مكتب  1/1487ط( هة041ت) احلليب الطرابلسي

 . السامرائي حتقيق صبحي بريوت
للعجلوين إمساعيل بن  كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسن  الناس

هة مؤسس  الرسال  بريوت حتقيق أمحد 4/1485ط( هة1162ت)حممد العجلوين اجلراحي 
 . القالش

عن أسامي الكتب الفنون حلاجي خليف  مصطفى بن عبةد اهلل القسةطنطيإ    كشف الظنون
 . هة دار الفكر1/1482ط( هة1687ت)مي احلنفي الشهري باملال كاتب احلليب الرو

املكتب  العلمي  املدني  املنورة حتقيق أبو عبد اهلل / الكفاي    علم الرواي  للخطيب البغدادي ط
 . محدي املدينإبراهيم السورقي و

امعة   هة مطبعة  اجل 1/1484ط( هة261ت)الكىن واألمساء ملسلم بن حجاج القشريي 
 . اإلسالمي  املدين  املنورة حتقيق عبد الرحيم حممد أمحد القشقري

( هةة 975ت)كنز العمال   سنن األقوال واألفعال للمتقي اهلندي علي بن حسام الةدين  
 . هة مؤسس  الرسال  بريوت1909/ط

بةن  الكواكب النريات   معرف  من اختلط من الرواة الثقات البن الكيال أبو الربكات حممد 
هة املكتب  اإلمدادي  مكة  املكرمة    2/1428ط( هة919ت)أمحد املعروف بابن الكيال 

 . حتقيق عبد القيوم عبد رب النيب

 حرف الالم 
اللباب   هتذيب األنساب البن األثري غز الدين أيب احلسن علي بن حممد بن حممد بن عبةد  

 . هة دار صادر بريوت1488/ط( هة618ت)الكرمي اجلزري 
هو مع ذيل تذكرة احلفاظ للسيوطي   نفةس  ( ت)ألحلاظ لتقي الدين بن فهد املكي حلظ ا

 . الكتاب
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دار صةادر  / 1ط( هة711ت)لسان العرب البن منظور حممد بن مكرم اإلفريقي املصري 
 . بريوت

مؤسس  األعلمةي للمطبوعةات   هة 2/1486لسان امليزان للحافظ ابن حجر العسقالين ط
 . بريوت

 حرف امليم 
أثور مبسند الفردوس للديلمي أبو شجاع شريويه بن شةهردار بةن شةريويه الةديلمي     امل
 . هة دار الكتب العلمي  بريوت حتقيق السعيد بسيوين زغلول1/1486ط( هة589ت)

هةة دار  1/1486ط( هة105ت)للدارقطإ علي بن عمر أبو احلسن  املؤتلف واملختلف
 .  اهلل بن عبد القادرموفق بن عبد / الغرب اإلسالمي بريوت حتقيق د

املؤتلف واملختلف البن طاهر القيسراين أبو الفضل حممد بن طةاهر بةن علةي القيسةراين     
 . هة دار الكتب العلمي  بريوت حتقيق كمال يوسف احلوت1/1411ط( هة587ت)

دار الةوعي حلةب   / ط( هة154ت)اتروحني البن حبان حممد بن حبان أبو حامت البسيت 
 . زايداهيم إبرحممود حتقيق 

هة دار الريان للتراث القاهرة 1487جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي علي بن أيب بكر ط
 . ودار الكتاب العريب بريوت

هةة دار املعرفة    1/1411اتمع املؤسس للمعجم املفهرس للحافظ ابن حجر العسقالين ط
 . يوسف عبد الرمحن املرعشلي/ بريوت حتقيق د

احلةراين  العّبةاس   أبةو أمحد بن عبد احلليم بن تيمي  اإلسالم بن تيمي   جمموع فتاوى شيخ
هة جممع امللك فهد لطباع  املصحف الشريف املدين  املنورة مجةع  1424/ط( هة720ت)

 . وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم وساعده ابنه حممد
دار / ط( هةة 457ت)احمللى البن حزم أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري 

 . اآلفاق اجلديدة بريوت حتقيق جلن  إحياء التراث العريب
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هة مكتب  لبنان بةريوت  1418/ط( هة721ت)خمتار الصحاح حملمد بن أيب بكر الرازي 
 . حتقيق حممود خاطر

 . هة املكتب اإلسالمي بريوت1/1418خمتصر العلو للذهيب حممد بن أمحد أبو عبد اهلل ط
املهرة بزوائد املسانيد العشرة للبوصريي أمحد بن أيب بكر شهاب الدين  خمتصر إحتاف السادة

 . هة دار الكتب العلمي  ببريوت حتقيق سيدي كسروي حسن1/1417ط( هة048)
( هةة 761ت)املختلطني للعالئي أبو سعيد خليل بن سيف الةدين كيكلةدي العالئةي    

املطلب وعلي عبد الباسةط  رفعت فوزي عبد / م مكتب  اخلاجني القاهرة حتقيق د1/1996ط
 . مزيد

هة دار اخللفةاء للكتةاب اإلسةالمي    1484/املدخل إىل السنن الكربى لإلمام البيهقي ط
 . حممد ضياء الرمحن األعظمي/ الكويت حتقيق د

املدون  الكربى ملالك بن أنس رواي  سحنون بن سعيد التنوخي عن اإلمام عبد الةرمحن بةن   
 . بريوتدار صادر / القاسم الُعتقي ط

( هة127ت)املراسيل البن أيب حامت أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن أيب حامت 
 . هة مؤسس  الرسال  بريوت حتقيق شكر اهلل نعم  اهلل قوجاين1/1197ط

هةة  1/1480ط( هة275ت)املراسيل أليب داود سليمان بن أشعث السجستاين األزدي 
 . رنووطمؤسس  الرسال  بريوت حتقيق شعيب األ

هةة  1/1411مسانيد أيب حيىي فراس بن حيىي مجع أيب نعيم األصبهاين أمحد بن عبةد اهلل ط 
 . مطابع ابن تيمي  القاهرة حتقيق أبو يوسف حممد بن احلسن املصري

هة مكتبة   1/1412ط( هة127ت)مساوئ األخالق للخرائطي حممد بن جعفر أبو بكر 
 . الشليبالسوادي جدة حتقيق مصطفى بن أيب النصر 

( هةة 485ت)املستدرك على الصحيحني للحةاكم أيب عبةد اهلل حممةد بةن عبةد اهلل      
 . هة دار الكتب العلمي  بريوت حتقيق مصطفى عبد القادر عطا1/1411ط

 . مؤسس  قرطب  مصر/ ط( هة241ت)مسند أمحد بن حنبل الشيباين 
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ق أبةو بكةر البةزار    أمحد بن عمرو بن عبةد اخلةال  " البحر الزخار"مسند البزار املسمى 
هة مؤسس  علوم القرآن بريوت ومكتب  العلوم واحلكم املدينة   1/1489ط( هة292ت)

 حمفوظ الرمحن زين اهلل / املنورة حتقيق د
 علي بن اجلعد بن عبيد أبو احلسن اجلوهري البغةدادي " اجلعديات"مسند ابن اجلعد املسمى 

 . أمحد حيدر حتقيق عامرهة مؤسس  نادر بريوت 1/1418ط( هة218ت)
دار الكتب العلمية   / ط( هة219ت)مسند احلميدي عبد اهلل بن الزبري أبو بكر احلميدي 

 . بريوت ومكتب  املتنيب القاهرة حتقيق حبيب الرمحن األعظمي
( هةة 210ت)بةن خملةد احلنظلةي املةروزي     إبةراهيم  مسند ابن راهويه إسحاق بن 

 . ة حتقيق عبد الغفور عبد احلق البلوشيم مكتب  اإلميان املدين  املنور1995و1/1991ط
هةة مؤسسة    1/1416ط( هة187ت)مسند الروياين حممد بن هارون أبو بكر الروياين 

 . قرطب  القاهرة حتقيق أمين علي أبو مياين
هةة دار  1/1487ط( هةة 246ت)الدورقي إبراهيم مسند سعد بن أيب وقاص ألمحد بن 

 . البشائر بريوت
هةة مكتبة    1/1418ط( هة115ت)كالب أبو سعيد الشاشي مسند الشاشي اهلييم بن 

 . العلوم واحلكم املدين  املنورة حتقيق حمفوظ الرمحن زين اهلل
دار الكتةب العلمية    / ط( هة284ت)مسند الشافعي للشافعي حممد بن إدريس الشافعي 

 . بريوت
ؤسس  هة م1/1485ط( هة168ت)مسند الشاميني للطرباين سليمان بن أمحد أبو القاسم 

 . الرسال  بريوت حتقيق محدي بن عبد اتيد السلفي
( هةة 454ت)مسند الشهاب للقضاعي حممد بن سالم  بن جعفر أبو جعفةر القضةاعي   

 . هة مؤسس  الرسال  بريوت حتقيق محدي بن عبد اتيد السلفي2/1487ط
 . بريوتدار املعرف  / ط( هة284ت)مسند الطيالسي سليمان بن داود أبو داود الطيالسي 
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( هةة 112ت)مسند عمر بن عبد العزيز حملمد بن حممد بن سليمان أبو بكةر الباغنةدي   
 . هة مؤسس  علوم القرآن دمشق حتقيق حممد عوام 1484/ط

م دار املعرفة   1/1990ط( هةة 116ت)مسند أيب عوان  يعقوب بن إسحاق اإلسفرائيإ 
 . بريوت حتقيق أمين بن عارف الدمشقي

هة دار 1/1484ط( هة187ت)د بن علي بن املثىن أبو يعلى املوصلي مسند أيب يعلى أمح
 . املأمون للتراث دمشق حتقيق حسني سليم أسد

دار / ط( هةة 154ت)مشاهري علماء األمصار البن حبان حممد بن حبان أبو حامت البسةيت  
 . الكتب العلمي  حتقيق فاليشهمر

( هةة 048ت)أيب بكةر الكنةاين   مصباح الزجاج    زوائد ابن ماجه للبوصري أمحد بن 
 . هة دار العربي  بريوت حتقيق حممد املنتقى الكشناوي2/1481ط

أمحد بن محد بن علي املقةرئ الفيةومي   العّباس  املصباح املنري   غريب الشرح الكبري أليب
 . مؤسس  فؤاد بعينو بريوت اعتناء عادل مرشد/ املكتب  العلمي  بريوت وط/ ط( هة778ت)

هةة  1/1489ط( هة215ت)يب شيب  عبد اهلل بن حممد أبو بكر بن أيب شيب  مصنف ابن أ
 . مكتب  الرشد الرياض حتقيق كمال يوسف احلوت

هة املكتب اإلسالمي بريوت حتقيق حبيب 2/1481مصنف عبد الرزاق بن مهام الصنعاين ط
 . الرمحن األعظمي

لعاصةم  الريةاض ودار   هة دار ا1/1428املطالب العالي  للحافظ ابن حجر العسقالين ط
 . سعد بن ناصر الشثري/ الغيث الرياض حتقيق وتنسيق د

معارج القبول بشرح ُسلم الوصول إىل علم األصول   التوحيد للشيخ حةافظ بةن أمحةد    
هة دار ابن القيم الدمام السعودي  عناي  عمر بن حممود 1/1418ط( هة1177ت)احلكمي 
 . أبو عمر

هة املطبع  العلمي  حبلب طبعة   1/1152طإبراهيم حممد بن  معامل السنن للخطايب محد بن
 . وتصحيح حممد راغب الطّباخ
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هة دار احلرمني القاهرة حتقيق طارق بن 1415/املعجم األوسط للطرباين سليمان بن أمحد ط
 . احلسيإإبراهيم عبد اهلل بن حممد وعبد احملسن بن 

 . دار الفكر بريوت/ ط( هة626ت)احلموي معجم البلدان لياقوت بن عبد اهلل أبو عبد اهلل 
( هةة 482ت)معجم الشيوخ للصيداوي حممد بن أمحد بن مجيع أبو احلسني الصةيداوي  

 . هة مؤسس  الرسال  بريوت ودار اإلميان طرابلس حتقيق عمر عبد السالم تدمري1/1485ط
العربية    دار اليمام  اململك / ط( هة005ت)معجم الشيوخ البن فهد عمر بن فهد املكي 

 . السعودي  حتقيق حممد الزاهي
هةة  1/1410ط( هةة 151ت)معجم الصحاب  البن قانع عبد الباقي بن قانع أبو احلسني 
 . مكتب  الغرباء األثري  املدين  املنورة حتقيق صالح بن سامل

 (هة168ت)للطرباين سليمان بن أمحد أبو القاسم " املسمى بالروض الداين"املعجم الصغري 
حممد شكور حممود احلاج حتقيق  دار عمار عمانو، بريوتملكتب اإلسالمي هة ا1/1485ط

 . أمرير
بةن إمساعيةل   إبةراهيم  أيب بكر اإلمساعيلي لإلمساعيلي أمحد بةن   املعجم   إسامي شيوخ

زيةاد حممةد   / هة مكتب  العلوم واحلكم املدني  املنورة حتقيق د1/1418ط( هة171ت)
 . منصور

امي احملدثني للهروي أبو الفضل عبيد اهلل بن عبد اهلل بن أمحةد اهلةروي   املعجم   مشتبه أس
 . هة مكتب  الرشد الرياض حتقيق نظر حممد الفاريايب1/1411ط( هة485ت)

هة مكتب  العلوم واحلكم املوصل حتقيق 2/1484املعجم الكبري للطرباين سليمان بن أمحد ط
 . محدي عبد اتيد السلفي
( هةة 407ت) عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز البكةري األندلسةي   معجم ما استعجم أليب

 . هة عامل الكتب بريوت حتقيق مصطفى السقا2/1481ط
 . هة مؤسس  الرسال  بريوت1/1414معجم املؤلفني لعمر رضا كحال  ط
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هة إدار العلوم األثري  فيصل آباد حتقيةق  1/1487معجم أيب يعلى أمحد بن علي املوصلي ط
 . ثريإرشاد احلق األ

( هةة 261ت)معرف  الثقات للعجلي أمحد بن عبد اهلل بن صاحل أبةو عبةد اهلل العجلةي    
 . هة مكتب  الدار املدين  املنورة حتقيق عبد العليم عبد العظيم البستوي1/1485ط

هة جامعة   1/1412ط( هة450)معرف  السنن واآلثار للبيهقي أمحد بن احلسني بن علي 
باكستان، ودار قتيب  بريوت، ودار الوعي القاهرة، ودار الوفاء  الدراسات اإلسالمي  كراتشي

 . عبد املعطي أمني قلعجي/ القاهرة بعناي  د
( هةة 418ت)معرف  الصحاب  أليب نعيم األصبهاين أمحد بةن عبةد اهلل بةن إسةحاق     

حممد بن راضي / هة مكتب  الدار املدين  املنورة ومكتب  احلرمني الرياض حتقيق د1/1480ط
 . هة دار الوطن الرياض حتقيق عادل يوسف الفزاري1/1419عثمان وط حاج

هة دار الكتةب العلمية    2/1197معرف  علوم احلديث أليب عبد اهلل احلاكم النيسابوري ط
 . بريوت حتقيق السيد معظم حسني

هة مكتبة  الةدار   1/1418ط( هة277ت)املعرف  والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي 
 . أكرم ضياء العمري/ حتقيق داملدين  املنورة 

املعني على تفهم األربعني شرح األربعني للنووي البن امللقن أبو حفص عمةر بةن علةي    
 . هة الفاروق احلديث  للطباع  حتقيق عبد العال مسعد أبو إسالم1/1426ط( هة084ت)

( هة618ت)املغرب   ترتيب املعرب أليب الفتح ناصر الدين بن عبد السيد علي بن املطرز 
 . م مكتب  أسام  بن زيد حلب حتقيق حممود فاخوري وعبد احلميد خمتار1/1979ط

املغإ   ضبط أمساء الرجال ومعرف  كىن الرواة وألقاهبم وأنساهبم حملمد بن طةاهر اهلنةدي   
 .  دار الكتاب العريب بريوت/ ط( هة906ت)

سني بن عبد الرمحن أبو الفضل املغإ عن محل األسفار   األسفار للعراقي عبد الرحيم بن احل
هة مكتب  طربي  الرياض اعتىن به أبو حممد أشرف بن عبد 1/1415ط( هة086ت)العراقي 
 . املقصود
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حتقيق نةور  / ط( هة740ت)املغإ   الضعفاء للذهيب حممد بن أمحد بن قامياز أبو عبد اهلل 
 . الدين عتر

( هةة 982ت)الةدين أيب اخلةري   املقاصد احلسن  للسخاوي حممد بن عبد الرمحن مشةس  
هة دار الكتب العلمي  بريوت بعناي  عبد اهلل حممد صديق وعبد الوهاب عبةد  1/1199ط

 . اللطيف
هة مطابع اجلامع  اإلسالمي  1480/املقتىن   سرد الكىن للذهيب حممد بن أمحد بن قامياز ط

 . املدين  املنورة حتقيق حممد صاحل عبد العزيز املراد
بن حممةد بةن   إبراهيم رشد   ذكر أصحاب اإلمام أمحد البن مفلح برهان الدين املقصد األ

م مكتب  الرشد الرياض حتقيق عبد الةرمحن بةن سةليمان    1/1998ط( هة004ت)مفلح 
 . العثيمني

هة مكتب  القرآن القاهرة حتقيةق  1411/مكارم األخالق البن أيب الدنيا عبد اهلل بن حممد ط
 . إبراهيم جمدي السيد 

هة مطبعة   1/1411ط( هة127ت)كارم األخالق للخرائطي حممد بن جعفر أبو بكر م
 . سعاد سليمان إدريس/ املدين حتقيق د

هة دار الكتةاب  1/1488ط( هة141ت)من حديث خيثم  خليثم  بن سليمان القرشي 
 . عمر عبد السالم/ العريب بريوت حتقيق د

هة مكتب  1/1489ط( هة241ت)ديث من كالم أمحد أمحد بن حنبل الشيباين   علل احل
 . املعارف الرياض حتقيق صبحي السامرائي

البن قيم اجلوزي  أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن أيةوب     الصحيح والضعيفاملنار املنيف 
هةة مكتبة  املطبوعةات    2/1481ط( هةة 751ت)بن سعد ابن قيم اجلوزي  الدمشقي 

 . ةاإلسالمي  حلب حتقيق عبد الفتاح أبو غد
 . هة مكتب  دار التراث القاهرة1/1191مناقب اإلمام الشافعي لإلمام البيهقي ط
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بن حممةد  إبراهيم املنتخب من السياق لعبدالغافر بن إمساعيل بن عبد الغافر الفارسي انتخاب 
 . هة دار الكتب العلمي  بريوت حتقيق حممد أمحد عبد العزيز1/1489بن األزهر الصريفيإ ط

( هةة 249ت)مسند عبد بن محيد لعبد بن محيد بن نصر أبو حممد الكسةي  املنتخب من 
حممود حممد خليةل  وصبحي البدري السامرائي حتقيق  مكتب  السن  القاهرةهة 1/1480ط

 . الصعيدي
املنتقى من السنن املسندة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم البن اجلارود عبد اهلل بن علةي  

هة مؤسس  الكتةاب الثقافية    1/1480ط( هة187ت)سابوري بن اجلارود أبو حممد الني
 . بريوت حتقيق عبد اهلل عمر البارودي

املنهاج   شعب اإلميان للحليمي عبد اهلل بن احلسني بن حممد بن حليم البخاري الشةافعي  
 . هة دار الفكر حتقيق حلمي حممد فوده1/1199ط( هة481ت)

د للُعليمي عبد الرمحن بن حممد بن عبد الةرمحن  املنهج األمحد   تراجم أصحاب اإلمام أمح
هة دار صادر بريوت حتقيق عبد القادر أرنووط 1/1997ط( هة920ت)املقدسي احلنبلي 

 . ورياض عبد احلميد مراد
هة دار الفكر دمشةق  2/1486ط( هة711ت)إبراهيماملنهل الروي البن مجاع  حممد بن 

 . حميي الدين عبد الرمحن رمضان/ حتقيق د
( هةة 740ت)ملهذب   اختصار السنن الكبري للذهيب حممد بن أمحد بن قامياز أبو عبد اهلل ا

 .  إبراهيم هة دار الوطن الرياض حتقيق جمموع  بإشراف أيب متيم ياسر بن 1/1422ط
( هةة 461ت)موضح أوهام اجلمع والتفريق للخطيب البغدادي أبو بكر أمحد بةن علةي   

 . عبد املعطي أمني قلعجي/ حتقيق دهة دار املعرف  بريوت 1/1487ط
دار إحيةاء التةراث   / ط( هة179ت)موطأ اإلمام مالك مالك بن أنس برواي  حيىي الليثي 

 . العريب مصر حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي
تقي  /دهة دار القلم دمشق حتقيق 1/1411وموطأ مالك برواي  حممد بن احلسن الشيباين ط

 . الدين الندوي
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هة دار العاصةم   1/1418ط( هة197ت)ووفياهتم حملمد بن عبد اهلل الربعي  مولد العلماء
 . عبد اهلل أمحد سليمان احلمد/ الرياض حتقيق د

( هةة 740ت)ميزان االعتدال   نقد الرجال للذهيب حممد بن أمحد بن قامياز أبو عبةد اهلل  
خ عادل أمحد م دار الكتب العلمي  بريوت حتقيق الشيخ علي حممد معوض والشي1/1995ط

 . عبد املوجود
 حرف النون 

  (هة224ت)اهلروي  الناسخ واملنسوخ أليب عبيد القاسم بن سالم
النجوم الزاهرة   ملوك مصر والقاهرة لتغري بردي مجال الدين أبةو احملاسةن األتةابكي    

 . هة دار الكتب العلمي  بريوت تعليق حممد حسني مشس الدين1/1411ط( هة074ت)
ع   مسأل  السماع البن رجب احلنبلي عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلةي  نزه  األمسا

 . هة دار طيب  الرياض حتقيق وليد عبد الرمحن الفريان1/1487ط( هة795ت)
م مكتب  الرشد الريةاض  1/1909نزه  األلباب   األلقاب للحافظ ابن حجر العسقالين ط

 . حتقيق عبد العزيز بن حممد بن صاحل السديدي
( هةة 762ت)نصب الراي  ألحاديث اهلداي  أليب حممد عبد اهلل بةن يوسةف الزيلعةي    

 . هة دار احلديث مصر حتقيق حممد يوسف البنوري1157/ط
للزرعي حممد بن أيب بكر أبو عبد اهلل الزرعةي   نقد املنقول واحملك املميز بني املردود واملقبول

 . ن السماعي سويدانهة دار القادري بريوت حتقيق حس1/1411ط( هة751ت)
النقض على بشر املريسي فيما افترى على اهلل   التوحيد للدارمي عثمان بن سعيد أبو عثمان 

هة أضواء السلف الرياض حتقيق منصور بن عبد العزيز 1/1419ط( هة208ت)الدارمي 
 . السماوي

اجلةزري   النهاي    غريب احلديث واألثر البن األثري املبارك بةن حممةد أبةو السةعادات    
هة املكتب  العلمي  بريوت حتقيق طاهر أمحد الزاوي وحممود حممةد  1199/ط( هة686ت)

 . الطناحي
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 حرف اهلاء

هة دار املعرف  بريوت 1179/هدي الساري مقدم  فتح البار للحافظ ابن حجر العسقالين ط
 . حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي وحمب الدين اخلطيب

م دار 1901/ط( ت )ؤلفني وآثار املصنفني إلمساعيل باشا البغدادي هدي  العارفني   أمساء امل
 . العلوم احلديث  بريوت

 حرف الواو 
دار النشةر  / ط( هةة 764ت)الوا   بالوفيات للصفدي خليل بن أْيَبك صةالح الةدين   

 .   فرانزشتايز بقيْسَبادن اعتناء هلموت ُريتر
دار / ط( هةة 601ت)العّبةاس   بكر أبو وفيات األعيان البن خلكان أمحد بن حممد بن أيب

 . إحسان عباس/ صادر بريوت حتقيق د
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 67 .............................................................. :.عقيدته: املبحث السادس

 67 ........................................................ :.مذهبه الفقهي: املبحث السابع

 67 ................................................................ :.مؤلفاته: املبحث الثامن

    ......................................................... :.مشائله ووفاته: املبحث التاسع

    ...................................... :.دراسة موجزة عن كتب الزوائد: الفصل الثالث

    ................................................. :.التعريف بعلم الزوائد: املبحث األول

 1  ..................................... :.تاريخ ونشأة التأليف يف فن الزائد: املبحث الثاين

 6  ................................................... :.املؤلفات يف الزوائد: املبحث الثالث

 - جممع الزوائد للههيثمي   - : دراسة موجزة ألهم كتب الزوائد وهي: املبحث الرابع
  4 .......................... املطالب العالية البن حجر -1إحتاف اخلرية املهرة للبوصريي 

  4 ......................................................... :.دراسة الكتاب: الفصل الرابع

  4 ........................................... :.امسه وإثبات نسبته للمؤلف: املبحث األول
 79 .................................. :.منهج املؤلف من خالل القسم احملقق: ثايناملبحث ال

 71 ............................................. :.مصادره يف القسم احملقق: املبحث الثالث

 76 ......................................... :.وصف النسخ اخلطية للكتاب: املبحث الرابع

 74 ....................................................................... باب اختاذ الكّتاب

باب ال ينبغي للقاضي وال للوايل أن يتخذ كاتبًا ذميًّا وال يضع الذمّي يف موضع َيَتَفضَّل فيه 
    ................................................................................... مسلمًا

 09 ................. باب االحتياط يف قراءة الكتاب و اإلشهاد عليه وختمه لئال يزور عليه
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 07 ...................................................... باب الّرجل يبدأ بنفسه يف الكتاب

 94 .............................................. باب من بدأ باملكتوب إليه وكيف يكتب

 9  ........................................................................... باب القسمة

 0  .............................................................. باب ما ال حيتمل القسمة

  1 .................................... مجاع أبواب ما على القاضي يف اخلصوم والشهود

باب إنصاف القاضي يف احلكم وما جيب عليه من العدل فيه ملا يف الظلم من عظيم الهو ْزر  
  1 ............................................................................. وكبري اإلمث

اخلصمني يف املدخل عليه واالستماع منهما واإلنصات لكل واحهد منههما    انصاف باب
 11 ............................................... حّتى َتْنَفَد حجَّته وحسن اإلقبال عليهما

أن يضيف اخلصم إاّل وخصمه معه ملا مضى من األمهر بالتسهوية    باب ال ينبغي للقاضي
 60 .................................................................................. بينهما

    ................................................................. باب ال يقبل منه هدية

 4  ............................ على إبطال حقباب التشديد يف أخذ الرشوة ويف إعطائها 

  4  األول فاألول حق فلألول حق السبق وللسبق أصل يف الشريعة  باب القاضي يقدم الّناس

 41 ......................................................... باب من ُدِعي إىل حكم حاكم

  4 .................................................... باب من أجاز القضاء على الغالب

 44 ............................................................ باب ما يفعل بشاهد الزور

  7 ........................................... قال ليس للقاضي أن يقضي بعلمه باب من

 9  ........................................................... باب القاضي ال حيكم لنفسه
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    ............................................................... باب ما جاء يف التحكيم

 1  ...................................................................... كتاب الشهادات

 1  .................................................................... باب األمر باإلشهاد

    .............................................................. باب االختيار يف اإلشهاد

 01 .................................................................. باب الشهادة يف الزنا

 07 ............................................................... باب الشهادة يف الطال 

 00 ............................. باب ال حييل حكم القاضي علم املقضي له واملقضي عليه

  9 ......................... باب شهادة الّنساء ال رجل معهن يف الوالدة وعيوب النساء

  9 ................................................................ باب ما جاء يف عددهن

 94 ................................................................... باب شهادة القاذف

 7  .......................................................... باب من قال ال تقبل شهادته

 14 ........................................................ باب شهادة املقطوع يف السرقة

 17 .................................................... باب التحفظ يف الشهادة والعلم هبا

 69 ............................................................ باب وجوه العلم بالشهادة

  6 ................................... ادته إذا شهدباب ما جيب على املرِء من القيام بشه

    .......................................................... باب ما جاء يف خري الشهداء

 1  .......................................................... باب ما على من ُدِعي ليشهد

 6  ....................................................... باب وال ُيضار كاتب وال شهيد

 0  .............................................................. باب من رّد شهادة العبيد
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  4 ........................................................... باب من رّد شهادة الصبيان

 46 ......................................................... باب من رّد شهادة أهل الذمة

 79 ...................................................... باب ما جاء يف قول اهلل عز وجل

لوصية يف السفر عند عدم من شهده عليهها مهن   باب من أجاز شهادة أهل الذمة على ا
  7 ............................................................................... املسلمني

 1  ......................................................... باب ال جتوز شهادة غري عدل

    ..................................................... باب من حتمل الشهادة وهو كافر

 4  ....................................................... باب القضاء باليمني مع الشاهد

   1.............................................................. باب تأكيد اليمني باملكان

   1..................................... لزمان واحللف على املصحفباب تأكيد اليمني با

 6 1....................................................... باب التشديد يف اليمني الفاجرة

 4 1.................................................... باب ما جاء يف االفتداء عن اليمني

   1.............................................. باب كيف حيلف أهل الذمة واملستأمنون

 119...................................................... باب ما جاء يف قول اهلل عز وجل

 116................................................................. باب اليمني يف الطال 

 114....................................................... باب املدعي ُيستمهل ليأيت ببينته

 114............................................. باب البّينة العادلة أحق من اليمني الفاجرة

 117............................................................... ورد اليمني باب النكول

 166... .مجاع أبواب من جتوز شهادته ومن ال جتوز من األحرار البالغني العاقلني املسلمني
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مكارم األخال  ومعاليها اليت من كان متخلِّقا هبا كان من أهل املروءة اليت هي  باب بيان
   1........................................ .شرط يف قبول الشهادة على طريق االختصار

 0 1................... باب من كان متكشف الكذب مظهَره غري مستتر به مل جتز شهادته

  10........................................... باب من ُجّرب بشهادة زور مل تقبل شهادته

 100.......................................................................... باب املعار يُض

 696............................................................. قارورةباب من مسى املرأة 

 697................................................... باب ال تقبل شهادة خائن وال خائنة

   6.............................................. باب من قال ال جتوز شهادة الوالد لولده

   6..................................................... باب ما جاء يف شهادة األخ ألخيه

 1 6.................................................... باب ما ترّد به شهادة أهل األهواء

جل من أهل احلديث فيقول كفوا عن حديثه؛ ألنه باب الّرجل من أهل الفقه يسأل عن الّر
  64................................................................................... يغلط

  67................................................... باب ما جتوز به شهادة أهل األهواء

 670.................................................. باب االختالف يف الّلعب بالشطرنج

  60............................................................ باب كراهية الّلعب باحَلمام

 607.............. باحلمام، أو بالشطرنج، أو بغريمها قامرباب ما يدّل على رّد شهادة من 

  9 .............................................................. باب شهادة أهل األشربة

باب كراهية الّلعب بالنرد أكثر من كراهية الّلعب بالشيء من املالهي؛ لثبوت اخلرب فيهه  
 96 ................................................................................. وكثرته
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باب من كره كل ما لعب الّناس به من اجلرة وهي قطعة خشبة يكون فيها حفر يلعبون هبا 
 4  ................................................................................ والِقْر  

    ........................................................ باب ما ال ينهى عنه من اللعب

 0  ....................................................... باب ينبغي للمرِء أن ال يبلغ منه

 0  ......................................................... باب ما جاء يف الّلعب بالبنات

  1 ............................................................... باب ما جاء يف املراجيح

 16 ............................... باب ما جاء يف ذم املالهي من املعازف واملزامري وحنوها

 67 ...................................... باب الّرجل يغين فيتخذ الغناء صناعة يؤتى عليه

    ................................................. باب الّرجل ال ينسب نفسه إىل الغناء

  4 ..................... وجيمع عليهما وتغنيان املغنَيْين]باب الّرجل يتخذ الغالم واجلارية

 47 ............................... من رخص يف الرقص إذا مل يكن فيه تكسٌُّر وختّنث باب

 79 ........................................................... باب ال بأس باستماع احلداء

  7 .................................................. باب حتسني الصوت بالقرآن والذكر

    .............................................................. باب شهادة أهل العصبّية

 00 ................................................................... باب شهادة الشعراء

   4........................... اس على الغضب واحلرمانباب الّشاعر يكثر الوقيعة يف الّن

 0 4.........................................................باب ما جاء يف إعطاء الّشعراء

 6 4.................................................................... باب الّشاعر يشبَّب

   4.......................................... باب من شبب فلم يسم أحدا مل ُترّد شهادته
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باب ما يكره أن يكون الغالب على اإلنسان الشِّعر حّتى يصده عن ذكهر اهلل، والعلهم   
  41................................................................................ والقرآن

 416............... خر  أعراض الناس سأهلم أمواهلم وإذا مل يعطوه إّياها شتمهم باب من

  41........................... باب امِلزاح ال ترّد به الشهادة مامل خيرج يف امِلزاح إىل َعْضِه

 469.................................. باب ما جاء يف أكذب الّناس الصّباغون والصوَّاغون

 461.................................................................. باب شهادة ولد الزِّنا

  46.............................................. أن يبلغ باب ما جاء يف الغالم يشهد قبل

 464................................... باب ما جاء يف الشهادة على الشهادة يف حدود اهلل

  46......................................................... باب ما جاء يف شهادة املختيب

 9 4..................................................... باب ما جاء يف عدد شهود الفرع

   4............................................................. باب الرجوع عن الشهادة

 6 4............................................................... كتاب الدعوى والبينات

 6 4...................................... باب البّينة على املدعى واليمني على املدعى عليه

   4............................................................ باب الرجلني يتنازعان املال

 0 4....... ب املتداعيان يتداعيان شيئًا يف يد أحدمها فيقيم الذي ليس بيده بّينة بدعواهبا

  44... باب املتداعيني يتنازعان شيئًا يف يد أحدمها ويقيم كل واحد منهما على ذلك بّينة

 444........................................ باب من قال ال يرجح يف الشهود بكثرة العدد

 444..... باب املتداعيني يتنازعان شيئًا يف أيديهما معا ويقيم كل واحد منهما بّينة بدعواه

 479.................................. باب املتداعيني يتداعيان مامل يكن يف يد واحد منهما



  -دراسة وتحقيقا–فوائد المنتقي لزوائد البيهقي 

 1111 

  47.... باب من عرف له أصل ملٍك فهو على ملكه حّتى يعلم زواله عنه ببّينة تقوم عليه

 470......................................................... باب من رأى احللف مع البينة

   4............................................................................. باب القافة

هلا حكما إذا مل يكن ما هو أقوى لغلبة األشَباه تأثريًا يف األنساب، وأن  باب الدليل على أن
  40.................................................................. منها من فراٍش وغريه

  40.................................................... باب الولد يسلم بإسالم أحد أبويه

  40.................................................. باب متاع البيت خيتلف فيه الزوجان

 407.................................................... باب أخذ الّرجل حقه ممن مينعه إياه

  79............................................................................ كتاب العتق

  79.............................................................. نسمةباب فضل أعتا  ال

 797....................................................... باب من أعتق من مملوكه شقصا

   7............................................ باب من أعتق شركا له يف عبد وهو موسر

 4 7............................................... باب من قال يعتق بالقول وبدفع القيمة

   7............................................ باب من أعتق شركا له يف عبد وهو معسر

   7................................................................ باب حكم املعتق نصفه

 6 7.................................. باب ما جاء يف من أعتق جارية حبلى أو أعتق محلها

   7....................................................... باب من قال يف املعسر ُيْسَتْسَعى

  71......................................... باب من أعتق نصيبه من مملو  يف مرض موته

 711................................................ باب عتق العبيد ال َيخرجون من الثلث
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  71........................................................... باب إثبات استعمال القرعة

 769................................................................... باب من َيعتق بامللك

  76................................ باب من قال لعبده أنت حرٌّ على أّن عليك مائة دينار

 767........................................................................... كتاب الوالء

 767................................................................ باب من أعتق مملوكا له

 749.............................................. باب ما يستدل به على نسخ آية امُلعاقدة

  74......................... باب ما جاء يف علة حديث ُروي فيه عن متيم الداري مرفوعا

 741.................................... باب من وجد منبوذا فالتقطه مل يثبت له عليه َوالء

 746............................................................. من قال له عليه والء باب

 744.................................... باب املسلم يعتق نصرانيا أو النَّصراين يعتق مسلما

 747........................................................... باب من أعتق عبدًا له سائَبة

باب من استحّب من الّسلف رضي اهلل عنهم التنّزه عن مرياث الّسائبة وإن كان مباحها 
 ........................................................................................77  

العصبة فأخذ الفضل عن باب املوىل املعَتق إذا مات ومل يكن له عصبة قام املوىل املعِتق َمقام 
  77.............................. أهل الفرائض استدالال مبا مضى يف ثبوت الوالء للمعِتق

من عصبة املعِتق، وهو األقرب فاألقرب منهم باملعِتق إذا كان قد مات  باب الوالء للكبري
 770...................................................................................املعِتق

   7........................................... باب من قال من أحرز املرياث أحرز الوالء

   7........................................................... باب اجلّد واألخ إذا اجتمعا
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 0 7................ ساء الوالء وال يرثن إاّل من أعتقن أو أعَتق من أعتقنباب ال ترث الّن

  70............................................................. باب ما جاء يف جّر الوالء

 700........................... سيده فيسلم باب ما جاء يف العبد يفر إىل املسلمني مث جييء

  9 ........................................................................... كتاب امٌلَدبَّر

  9 ................................................... باب امُلَدبَّر جيوز بيعه مىت شاء مالكه

  9 ............................................................ باب من قال ال يباع امُلَدبَّر

  9 .................................................................. باب امُلَدبَّر من الثلث

 9  ......................................................... باب امُلَدبَّر جيين فُيباع يف أرش

    ....................................................................... باب كتابة املدبر

    ...................................................................... باب وطء امُلَدبَّرة

    ................................ دها بعد تدبريهاباب ما جاء يف ولد امُلَدبَّرة من غري سّي

 0  .................................................. باب ما جاء يف تدبري الصيب ووصّيته

    ......................................................................... كتاب املكاَتب

    ....................................................... باب من جتوز كابته من املماليك

    .................................................. باب ما جاء يف تفسري قوله عز وجل

  1 ....................................................... باب اململو  ال يكون قوّيًا على

 11 ................................. باب من قال جيب على الّرجل مكاتبة عبَده قوّيًا أمينًا

 14 ............................. باب من مل يكره كتابة عبده وإن كان غري قويٍّ وال أمنٍي

  1 ................................................... باب فضل من أعان مكاَتبا يف رقبته
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 69 ........................................... باب مكاتبة الّرجل عبده أو أمته على جنمني

.تق املكاتب حّتى يكون يف الكتابة فإذا أدَّيَت هذا وَيِصُفه فأنهت حهرّ  باب من قال ال يع
 ........................................................................................ 6  

  6 .................... باب من كاتب عبده أو أمته على َعْرض موصوف أو َعْرض ونقد

 9  ......................................................... باب كتابة العبيد كتابًة واحدة

    ...................................................................... باب َحمالة العبيد

    .................................................. باب املكاتب عبٌد ما بقي عليه درهٌم

 49 ................................ باب ما جاء يف املكاتب يصيب حدا أو مرياثا أو َيقتل

  4 ......... باب احلديث الذي روي يف االحتجاب عن املكاتب إذا كان عنده ما يؤدي

 40 .................................... باب من كره أخذها فأبرأه من مال الكتابة بقدرها

 40 .............................................. باب ما جاء يف تفسري قول اهلل عز وجل

 9  .................................................................... باب موت املكاتب

 1  ............................................................................ باب إفالس

    .................................................................. باب كتابة بعض عبد

 4  ...................................................... باب من قال للمكاتب أن يسافر

    ...............باب املكاتب بني قوم ال يكون ألحدهم أن يأخذ منه شيئًا دون صاحبه

    .......................................................... باب ولد املكاتب من جاريته

  0 .................................................................... باب تعجيل الكتابة

 04 .............................. املكاتب بشرط التعجيل وما جاء يف ِقطاَعةباب الوضع 
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 00 .................................... ب حّتى يبتدئها بإذن السّيدباب ال جتوز هبة املكات

 099............................................................ باب كتابة املكاَتب وإعتاقه

 091........................................................ باب كتابة اليهودي والنصراين

 096...................................................... باب جناية املكاتب واجلناية عليه

  09........................................................... باب مرياث املكاتب ووالئه

  09..................................................................... باب عجز املكاتب

 6 0.............................................................كتاب عتق أّمهات األوالد

 6 0.................................................... باب الّرجل يطأ أمته بامللك فتلد له

 016........................................................ ات األوالدباب اخلالف يف أّمه

  01.................................................... باب الولد الذي َتُكون به أّم الولد

 010....................................... باب ولد أّم الولد من غري سّيدها بعد االستيالد

  06............................................. مث ميلكهاباب الّرجل ينكح األمة فتلد له 

 061......................................................... باب ما جاء يف جناية أّم الولد

  06............................................... د إذا تويف عنها سّيدهاباب عدة أم الول
  06............................................................................... الفهارس

  06......................................................................... فهرس اآليات 
  06...................................................................... يثفهرس األحاد
  06........................................................................... فهرس اآلثار

  06....................... فهرس األعالم والرواة املترجم هلم مرتبني على حروف املعجم
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   9  ...................................................... فهرس األلفاظ الغريبة املفسَّرة
 0 9  ............................................................ فهرس املصادر واملراجع

 901  ................................................................. فهرس املوضوعات
 

 


