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املعنوية واحلسية ومكانته يعظِّم شأنه بكل أساليب التعظيم من الطهارة كتاب اهلل تعاىل يعرف قدر من إّن 

وضعه يف والسواك، ومبراعاة آداب التالوة من اإلنصات واخلشوع وتدّبر معانيه، و ونظافة الثوب والبدن

ٺ  ٺ  ٺ    پ  ڀ  ڀ        ڀ    ٻ  پ       پ    ٱ     ٻ  ٻ   چ كما قال تعاىل: مكان رفيع، 

            (.٤٢حممد: )چک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ چ:  . وقال (٠٨ – ٧٧الواقعة: )چٺ

 (.٣١ – ٣١عبس: )چ     ڑ        ک  ژ  ژ       ڎ  ڈ    ڍ   ڌ  ڌ     چ وقال سبحانه وتعاىل: 

ما يغنينا عن اتباع أي فكرة، أو سلوك، أو عادة  إن يف تعاليم ديننا املتمثل يف كتاب ربنا وهدي نبينا و

بعد عن الكتاب والسنة جعل كثري من الناس يف قولية أو عملية، ولكن اجلهل بتلك التعاليم السديدة وال

شارد ومارد، ويتبعون سنن أهل املغضوب  كل واٍد يهيمون، ويتبعون كل ناعق وداع، ويسريون وراء كل

 َعِن اخُلْدِريِّ ، َسِعيٍد كما روى الشيخان وغريهما عن َأِبي،  عليهم والضالني شربًا بشرب وذراعًا بذراع

 َضبٍّ ُجْحَر َدَخُلوا َلْو َحتَّى ِذَراٍع،ب َوِذَراًعا ِشْبًرا ِشْبًرا ، َقْبَلُكْم َكاَن َمْن َسَنَن َلَتْتَبُعنَّ »: َقاَل ،  النَِّبيِّ

 . (٣)«َفَمْن  »: َقاَل َوالنََّصاَرى ؟ الَيُهوُد اللَِّه ، َرُسوَل َيا: ُقْلَنا  ،« َتِبْعُتُموُهْم

آثرت أن أقوم بدراسة أسانيد حديث يتعلق بتعظيم القرآن وتوقريه، وأن أشري إىل فمن باب التذكري 

 بعض ما يتعلق بذلك من املعاني.

 فضل من اهلل وما أدعي فيه علمًا، وما أخطأت فيه فمن قصوري أستغفر اهلل تعاىل منهفما أصبت فيه 

 .، وما توفيقي إال باهلل العظيموأتوب إليه

 

 الطالب                                                                           

 لقمان أمني حسن                                                                      

 

                                                           

ن من كان قبلكم، لتتبعن سن ، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النيب ٧١٤، ص٤صحيح البخاري، ج( ٣

 (.٤١١2، كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى، الرقم)٣٤١٨وصحيح مسلم، ص .(٧١٤الرقم)
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   خطة البحث   

 (، وخاِتمة.ينيأساس ني)مبحث َتمهيدي، ومبحثثالثة مباحثجعلت البحث يف مقدمة، و

 املبحث التمهيدي قسمته إىل مطلبني: 

  .تخريج احلديثلاألول: 

 اختالف ألفاظ احلديث.لبيان الثاني: 

، وكل مطلب يشمل مطالب ثالثةإىل انيد حبسب اختالف األسوقسمت املبحث الثاني 

 مسألتني:

 املسألة األوىل: بيان أحوال الرواة. ويتضمن لكل راو أربع فقرات:

 ـ ترمجة موجزة للراوي.٣

 ـ أقوال النقاد فيه.٤

 ـ احلكم على الراوي.١

 املسألة الثانية: احلكم على اإلسناد.

 وخصصت املبحث الثالث لبيان فقه احلديث.

 ة.ثّم اخلامت
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   منهجي يف البحث     

 

 منهجي يف البحث استداللي، ثّم استقرائي، وسأبينه يف النقاط التالية:

القرآن الكريم وتعظيم شانه كما هو موضع ـ ففي املقدمة أشرت بإجياز شديد إىل فضل ٣

 .احلديث، واجتناب التشبه بالكفار

 ره األصلية.ـ ويف املبحث التمهيدي خّرجت احلديث من مصاد٤

 ثالثةـ ثم فصلت الكالم يف املبحث الثاني املخصص لـ)دراسة األسانيد(؛ فقسمته إىل ١

 مطالب، فيتضمن كل واحد منها مسألتني: 

 املسألة األوىل)بيان أحوال الرواة(: فتكلمت فيه بالرتكيز على فقراته كما يأتي: 

 سبته، وكنيته، ووالدته، وطبقته، ووفاته.أـ بينت يف فقرة )ترمجة موجزة للراوي( اسم الراوي، ون

ب ـ ويف فقرة )أقوال النقاد فيه( عرضت أقوال النقاد بدءًا باملتقدمني، ثّم املتأخرين حسب 

 تاريخ الوفاة.

 ج ـ ويف فقرة )احلكم على الراوي(:

 ..أواًل: تأملت فيما ورد عنه من اجلرح من األئمة النقاد

عليه من التعديل باالعتبار، وقارنت بني خمتلف عباراتهم؛  ثانيًا: أخذت ما حكم به العلماء

 ألصَل إىل حكم صحيح، وألبني العلل الواردة فيه إن وجد.

 ثالثًا: حكمت عليه من خالل موازنة ما وصلت إليه ، وبناًء على النقطتني السابقتني.

او: من حيث اتصاهلم املسألة الثانية)احلكم على اإلسناد(: متعنت النظر يف أحوال الرواة راو ر

 مبن فوقهم، وضبطهم، وعدالتهم، ثّم استنتجت حكم على اإلسناد مبا بدى لي ووفق دراسيت. 

  فقه احلديث وأهم ما يستنبط منه يف املبحث الثالث.ثّم بينت ـ ٢

 اخلامتة: بينت فيها خالصة ما وصلت إليه من النتائج.ويف ـ 5
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 )التمهيدي(املبحث األول

 املطلب األول

   ختريج احلديث    

 أخرج هذا احلديث األئمة :

بسند واحد، ويف أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزوينـي روى هذا احلديث اإلمام ابن ماجه  ـ ابن ماجه:٣

 موضع واحد، وبيانه فيما يأتي:
 

 

 ْبِن ُعْثَماَن َعْن َكِنيٍز، ْبُن َبْحُر َحدََّثَنا: َقاَل ِإْبَراِهيَم ْبُن ُمْسِلُم َحدََّثَنا: َقاَل اْلَعِزيِز َعْبِد ْبُن ُمَحمَُّد : َحدََّثَنا : قال

 ِبالسَِّواِك َفَطيُِّبوَها ِلْلُقْرآِن، ُطُرٌق َأْفَواَهُكْم ِإنَّ »: َقاَل ، َطاِلٍب َأِبي ْبِن َعِليِّ َعْن ، ُجَبْيٍر ْبِن َسِعيِد َعْن ، َساٍج

»(٣). 
 

 

 :(هـ٤2٤ ت) بالبزار املعروف كيالعت عمرو بن أمحد بكر أبوـ ٤

 روى اإلمام البزار هذا احلديث بسند واحد، ويف موضع واحد، وبيانه فيما يأتي:
 

 

 ْبِن َسْعِد َعْن اللَِّه، ُعَبْيِد ْبِن اْلَحَسِن َعِن ُسَلْيَماَن، ْبِن ُفَضْيِل َعْن ُيَحدُِّث ِزَياٍد، ْبَن ُمَحمََّد َسِمْعُت ::  قال

 َتَسوََّك، ِإَذا اْلَعْبَد ِإنَّ »:   يُّالنَّبـ َقاَل: َوَقاَل ِبالسَِّواِك، َأَمَر َأنَُّه  َعِليٍّ َعْن الرَّْحَمِن، َعْبِد َأِبي ْنَع ُعَبْيَدَة،

 َفَما ِفيِه َعَلى َفاُه َيَضَع َحتَّى » َنْحَوَها َكِلَمًة َأْو «ِمْنُه  َفَيْدُنو ِلِقَراَءِتِه َفَتَسمََّع َخْلَفُه، اْلَمَلُك َقاَم ُيَصلِّي َقاَم ُثمَّ

 .(٤)«ِلْلُقْرآِن  َأْفَواَهُكْم َفَطهُِّروا اْلَمَلِك، َجْوِف ِفي َصاَر ِإالَّ اْلُقْرآِن ِمَن َشْيٌء ِفيِه ِمْن َيْخُرُج

 

 

 :(هـ١١١:  املتوفى)املالكي الدينوري مروان بن أمحد بكر أبوـ ١

 

 ْبُن ُرـَبْح َنا ، يَمـَراِهـِإْب ْبُن ُمْسِلُم َنا ، اْلَورَّاُق ُمَحمٍَّد ْبُن ُدـَأْحَم اهلِل َعْبِد وـَأُب اَن ، َأْحَمُد َناـ: َحدََّث:  قال

 :  اَلـَق  يَّالنَّبـ َأنَّ ؛  َطاِلٍب يـَأب ْبِن يِّـَعِل َعْن ، ْيٍرـَبـُج ْبِن يِدـَسِع َعْن ، َساٍج ْبِن اَنـَُعْثم َعْن ، يٍزـَكِن

                                                           

  (.٤2٣، رقم ) ١٠، ص السَِّواِك َباُب، َوُسَنِنَها الطََّهاَرِة ِكَتاُب، ابن ماجه( سنن ٣

  .(١٨١، الرقم)٤٣٢البحر الزخار املعروف مبسند البزار، ص( ٤
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 .(٣)« ِبالسَِّواِك َفَطهُِّروَها ِلْلُقْرآِن؛ ُطُرٌق َأْفَواَهُكْم نَِّإ »
 

 هـ(:١٢٨األعرابي)ت  ابن سعيد الصويف، أبو البصري زياد بن حممد بن أمحدـ ٢

 َرُسوُل َقاَل: َقاَل َعِليٍّ َعْن ُجَبْيٍر، ْبِن َسِعيِد َعْن َساٍج، َأِبي َعْن السَّقَّاُء، َبْحٌر نا ُمْسِلٌم، نا َعبَّاٌس، : نا:  قال

 .(٤)« السَِّواِكب َفَطيُِّبوَها اْلُقْرآِن، ُطُرُق َأْجَواَفُكْم ِإنَّ» :   اللَِّه
 

 :(هـ١٠٣ت )البغدادي الفضل أبو ،العويف الرمحن عبد بن اهلل عبيدـ 5

 ْبُن ُعْثَماُن نا السَِّقاُء، ُكَنيٍز ْبُن َبْحُر نا ِلٌم،ُمْس نا اْلَواِسِطيُّ، اْلَباِغْنِديُّ ُسَلْيَماَن ْبُن ُمَحمَُّد نا أبي : نا:  قال

 .(١)... احلديث  اللَِّه َرُسوُل َقاَل: َقاَل َطاِلٍب، َأِبي ْبِن َعِليِّ َعْن ُجَبْيٍر، ْبِن َسِعيِد َعْن َساٍج،

 

 : هـ(٢١٨األصبهاني)ت  أمحد بن اهلل عبد بن أمحد نعيم أبو ـ١

 َثَنا: َقاَل ِإْبَراِهيَم، ْبُن ُمْسِلُم َثَنا: َقاَل َزَكِريَّاَء، ْبُن ُمَحمَُّد َثَنا: َقاَل ُيوُسَف، ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبُن َمُدَأْح : َحدََّثَنا:  قال

: َقاَل َعْنُه َعاَلىَت اهلُل َرِضَي َطاِلٍب، َأِبي ْبِن َعِليِّ َعْن ُجَبْيٍر، ْبِن َسِعيِد َعْن َساٍج، اْبُن َثَنا: َقاَل َكِثرٍي، ْبُن َبْحُر

 .(٢)... احلديث  اهلِل َرُسوُل َقاَل

 

 هـ(: ٢5٠أمحد بن احلسني أبوبكر البيهقي)ت ـ ٧

 ْبِن اْلَفْضِل ْبُن اْلَحَسُن حدثنا الصَّفَّاُر، ُمَحمٍَّد ْبُن ِإْسَماِعيُل َأْخَبَرنا الرُّوْذَباِريُّ، َعِليٍّ َأُبو َأْخَبَرَنا :: قال 

 َعْن َوِماَئٍة، َوَسْبِعنَي َخْمٍس َسَنَة َوَلِقيُتُه َسُمَرَة، ْبُن ُمَطرُِّف حدثنا اْلُكوِفيُّ، َكلُّوٍب ْبُن ِغَياُث ثناحد السَّْمِح،

 .(5)« اْلُقْرآِن ُطُرُق َفِإنََّها ؛ ِبالسَِّواِك َأْفَواَهُكْم َطيُِّبوا» :   اهلِل َرُسوُل َقاَل: َقاَل َأِبيِه

 

                                                           

  (.١٧2، رقم )١٠و ١٧، ص١، جالعلم وجواهر لسةاجملا( ٣

  (.٣٠٨٤)، رقم ٠١٢ص، ١ج، كتاب املعجم، البن األعرابي( ٤

  (.٢١١)، رقم٢55و ٢5٢ص، ٣ج الزهري، العويف الرمحن عبد بن اهلل عبيدحديث أبي الفضل الزهري، ل( ١

  (.٢١١)م، رق٤2١ص، ٢ج، األصبهاني نعيم يب، ألاألصفياء وطبقات األولياء حلية( ٢

  .(٤٣٣2، الرقم)١٠٤، ص٤، جالبيهقي احلسني بن محدشعب اإلميان، أل( 5
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 املطلب الثاني

  اختالف ألفاظ احلديث   

 

 :بيانها فيما يأتيو، لفظان خمتلفانـ له األئمة  إن احلديث ـ كما رواه

 (:أفواهكم طرق القرآنإّن األول: )

  .(٣)«ِبالسَِّواِك  َفَطيُِّبوَها ِلْلُقْرآِن، ُطُرٌق َأْفَواَهُكْم ِإنَّ »رواه ابن ماجه بلفظ: ـ ٣

 .(٤)... « َأْجَواَفُكْم ِإنَّ» ورواه ابن األعرابي بلفظ: ـ ٤

 ... َفَطهُِّروَها »بلفظ: ، وأبي الفضل البغدادي، وأبي نعيم األصبهاني بكر الدينوري كل من أبيورواه ـ ١

 .(١)«ِبالسَِّواِك 

 .(٢)« اْلُقْرآِن ُطُرُق َفِإنََّها ِبالسَِّواِك ؛ َأْفَواَهُكْم َطيُِّبوا» ـ ورواه البيهقي بلفظ : ٢

 

 (:ِلْلُقْرآِن َأْفَواَهُكْم َفَطهُِّروا: بلفظ )الثاني

ِمْنُه  َفَيْدُنو ِلِقَراَءِتِه َفَتَسمََّع َخْلَفُه، اْلَمَلُك َقاَم ُيَصلِّي َقاَم ُثمَّ َتَسوََّك، ِإَذا اْلَعْبَد ِإنَّ» رواه أبوبكر البزار بلفظ: 

 اْلَمَلِك، َجْوِف ِفي َصاَر ِإالَّ اْلُقْرآِن ِمَن َشْيٌء ِفيِه ِمْن َيْخُرُج َفَما ِفيِه َعَلى َفاُه َيَضَع َحتَّى » َنْحَوَها َكِلَمًة َأْو «

 . (5)«ِلْلُقْرآِن  َأْفَواَهُكْم َفَطهُِّروا

 

 

 

 

 

*     *     * 
                                                           

  .١ينظر: الصفحة ( ٣

  .ينظر خترجيه يف الصفحة السابقة( ٤

  .ينظر خترجيه يف الصفحة السابقة( ١

  .كما يف أعلى الصفحة، وخترجيه يف اهلامشة األوىل( ٢

  .(٤، اهلامشة)١ينظر خترجيه يف الصفحة ( 5
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 املبحث الثاني

  دراسة األسانيد   

 : إسنادهـ كما عرفنا له لفظان خمتلفان ـ فلكل منهما إن احلديث 

 له إسنادان :(: إّن أفواهكم طرق القرآنألول)اللفظ ا

 بن أمحد بكر : وهذا الذي أخرجه ابن ماجه، وأبوِإْبَراِهيَم الفراهيدي( ْبُن مداره على )ُمْسِلُم: األول

 البغدادي، وأبو ُنَعْيم األصبهاني. الفضل أبو العويف، الرمحن عبد بن اهلل الدينوري، و عبيد مروان

 (.بن جندب ي بسنده عن )مسرة: رواه البيهقالثاني

: والذي اخرجه أبو بكر (اللَِّه ُعَبْيِد ْبِن اْلَحَسِنمداره على ): (ِلْلُقْرآِن َأْفَواَهُكْم )َفَطهُِّرواالثانياللفظ و

 البزار.

 املطلب األول

  وغريه دراسة إسناد ابن ماجه   

 ْبِن َسِعيِد َعْن َساٍج، ْبِن ُعْثَماَن َعْن َكِنيٍز، ْبُن َبْحُر َحدََّثَناِإْبَراِهيَم(، وقال:  ْبُن كما قلنا مداره على )ُمْسِلُم

 َطاِلٍب ... احلديث. َأِبي ْبِن َعِليِّ َعْن ُجَبْيٍر،

 أحوال الرواةاملسألة األوىل: 

 (:ِإْبَراِهيَم ْبُن ُمْسِلُمــ )٣

 كنيته: َأُبوالقّصاب،  اأَلْزِدّي والءًا،، (٣)هيديالفرا ِإْبَراِهيَم بُن هو ُمْسِلُم أواًل: تعريف موجز  بالراوي:

هـ( ٤٤٤) تويف سنةمن صغار الطبقة التاسعة، عمي بأخرة، ، اْلَبْصَرة أهل من، بالشحام يعرفكان َعْمرو ، 

 .(٤)َوِمائَتنِي َوِعْشِريَن اثَنَتْيِن

                                                           

،  سبإ بن كهالن بن زيد بن مالك بن نبت بن الغوث بن أزد، من ذرية  شنوءة ِدْزَأ وهي ، األزد من بطن فراهيد( ٣

.٤5٧و ٤5١، ص2، جالسمعاني الكريم عبدينظر: األنساب، ل

، ٧، جخاريالتاريخ الكبري، حملمد بن إمساعيل البو .(٢٤٨٧، الرقم)١٨5، ص2ج، ، حملمد بن سعدالطبقات الكبري ينظر:( ٤

، باب مسلم ومسيب، ٤٧٧و ٤٧١، ص٤، جألمحد بن عبد اهلل العجلي معرفة الثقات،و .(٣٨٧2، الرقم)٤55و ٤5٢ص



~ 15 ~ 
 

 اهلل ، وعبد احلجاج ْبن وشعبة َبة،َعُرو َأبي ْبن ، وَسِعيد سلمة ْبن ومحاد السقاء، كنيز ْبن حرَبروى عن: 

 ، وغريهم. عوانة وأبي الدستوائي، ، وهشام املبارك ْبن

 .(٣)، وآخرونالرازيان: ُزْرَعة وَأُبو حامت، وأبووحييى بن معني، والدارمي،  داود، وَأُبو وروى عنه: البخاري،

 ثانيًا: أقوال النقاد فيه:

 . (٤)«اْلَحِديِث  َكِثرَي ِثَقًة َوَكاَن» ـ قال ابن سعد: ٣

 ثقة ابراهيم بن مسلم: يقول معني بن حييى مسعت» روى ابن أبي حامت عن ابن أبي خيثمة قوله: ـ ٤

 . (١)«مأمون 

 . (٢)«صدوق  ثقة» ـ وروى ابن أبي حامت أنه سأل أباه عنه، فقال: ١

 . (5)«ثقة » ـ وقال العجلي: ٢

 . (١)«املتقنني  من اَنَوَك» ـ وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال : 5

 . (٧)«داود  ألبي شيخ أكرب ... وهو مكثر مأمون ثقة» ـ وقال ابن حجر: ١

                                                                                                                                                                                                   

، 2(. والثقات، حملمد بن حبان، ج٧٠٠، الرقم)٣٠٣و  ٣٠٨، ص٠، جبن أبي حامت الرازيالاجلرح والتعديل، و .(٣٧٣5الرقم)

(. 5٢٨5، الرقم)٤5٧، ص٤، جلذهيبل ،الكاشف(. و52٣١بعدها، الرقم)وما  ٢٠٧، ص٤٧، جلمزيل، وتهذيب الكمال .٣5٧ص

 .(١١١٨، الرقم)2١٧، البن حجر العسقالني، صتقريب التهذيب(. و١2٢، الرقم)١2٢، ص٣، جلذهيب لتذكرة احلفاظ، و

، 2، جبن حبان الالثقات، . و٣٠٨، ص٠بن أبي حامت، جاجلرح والتعديل، الو .٤5٢، ص٧، جلبخاريلالتاريخ الكبري، ينظر: ( ٣

بن تهذيب التهذيب، ال .٤5٧، ص٤، جلذهيب لالكاشف وما بعدها. و ٢٠٧، ص٤٧، جلمزيل، وتهذيب الكمال .٣5٧ص

 .١5و ١٢، ص٢حجر، ج

  .١٨5، ص2ج، ، حملمد بن سعدالطبقات الكبري( ٤

  .٣٠٣و  ٣٠٨، ص٠بن أبي حامت، جاجلرح والتعديل، أل( ١

  .٣٠٣املصدر السابق، نفس اجلزء، ص( ٢

  .٤٧١، ص٤للعجلي، ج معرفة الثقات،( 5

 .2١٧، البن حجر، صتقريب التهذيب( ١

 .٣5٧، ص2والثقات، حملمد بن حبان، ج( ٧
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 ثالثًا: احلكم على الراوي:

 .حوهجرح وَنـاالستدراك عليهم بأحد يقبل من ، وال ، فهو ثقةوثقوه  ّن مجيع األئمة النقادمبا أ

 (:َكِنيٍز ْبُن َبْحُرــ )٤

 أهل ، من اْلفضل َأُبو ، الباهلي والءًا، كنيته: السَّقاء كنيز ْبن َبحر هو راوي:أواًل: تعريف موجز  بال

 .(٣)اْلَمْهِديِّ ِخالَفِة ِفي َوِماَئة هـ( ِستِّنَي٣١٨) َسنة ُتُوفَِّيمن الطبقة السابعة، ،  اْلَبْصَرة

 .ْهِرّيوالزُّ وقتادة، دينار، ْبن وَعْمرو ، ساج ْبن وعثمان الَبْصِرّي، روى عن: احلسن

 .(٤)هارون ْبن ويزيد ، إبراهيم ْبن ومسلم ُعَيْيَنة، ْبن وسفيان يسمه، ومل وكناه الثوري، سفيان: َعنه َرَوى

 

 ثانيًا: أقوال النقاد فيه:

 . (١)«َضِعيًفا  َوَكاَن» ـ قال ابن سعد: ٣

 . (٢)«بقوي  عندهم َوَلْيَس» ـ قال البخاري: ٤

 . (5)«حديثه  يكتب ال السقاء حبر: يقول معني بن حييى مسعت» بي خيثمة: ـ روى ابن أبي حامت عن ابن أ١

 . (١)«ضعيف » حبر بن كنيز، فقال:  ـ وروى عن أبيه أنه سئل عن٢

 . (٣)«احَلِديث  َمْتُروك السقا كنيز بن َبحر» ـ وقال النسائي يف )الضعفاء واملرتوكون(: 5

                                                           

 .(٣2٤٧، الرقم)٣٤٠، ص٤، جلبخاريلالتاريخ الكبري، و .(٢٣٤٤، الرقم)٤٠١، ص2ج، ، البن سعدالطبقات الكبري ينظر:( ٣

وما بعدها،  ٣٤، ص٢، جلمزيل، (. وتهذيب الكمال٣١55، الرقم)٢٣٠، ص٤بن أبي حامت، جاجلرح والتعديل، الو

، ٤٣١و ٤٣٤، ص٣، البن حجر، جالتهذيب (. وتهذيب5١٧، الرقم)٤١٢و ٤١١، ص٣، جلذهيب ، لالكاشف(. و١١2الرقم)

 .(١٢٤، الرقم)٣١١وتقريب التهذيب، البن حجر، ص

. وتهذيب ٢٣٠، ص٤بن أبي حامت، جاجلرح والتعديل، الو .(٣2٤٧، الرقم)٣٤٠، ص٤، جلبخاريلالتاريخ الكبري،  ينظر:( ٤

 .٤٣٤، ص٣، البن حجر، جالتهذيب . وتهذيب٤١١، ص٣، جلذهيب ، لالكاشف. و٣١، ص٢، جلمزيل، الكمال

  .٤٠١، ص2ج، ، البن سعدالطبقات الكبري( ١

  .٣٤٠، ص٤ج، ، للبخاريالكبريالتاريخ ( ٢

  .٢٣٠ص، ٤بن أبي حامت، جاجلرح والتعديل، ال( 5

  .املصدر نفسه، نفس اجلزء والصفحة( ١
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 .(٤)«الّتْرك  اْستحق َحتَّى وهمه َوكثر ُهَخطُؤ فحش ِممَّن َكاَن» ـ وقال ابن حبان: ١

 . (١)«وكان ضعيفًا» ، وقال: (الرجال ـ وذكره ابن عدي يف )الكامل يف ضعفاء٧

 . (٢)«مرتوك» ـ وروى املزي عن الدار قطين قوله فيه: ٠

 

 ثالثًا: احلكم على الراوي:

؛ فال حيتج مرتوك(ال يكتب حديثه، ، هُمَهَو َروكُثه خطُؤ َش، فُح، ضعيٌفإن األئمة وصفوه بأنه )ليس بقويٍّ

 به، فهو ضعيف جدًا.

 

 (:َساٍج ْبُن ُعْثَماُنــ )١

 اختلف األئمة النقاد فيه على احتماالت ثالث، وهي:

    أـ هل هو عّم )عثمان بن عمرو بن ساج(.

 آخر. (ساجالعثمان بن )ب ـ أو هو 

 ه )ساج(.نسب إىل جد لكنهج ـ أو هو )عثمان بن عمرو بن ساج( و

 

 شيٌء. عنهفلم يذكر  :أما األول

 بن معتمر عنه وأما الثاني: فلم يرد فيه شيء إال ما ذكره ابن أبي حامت أنه روى عن خصيف، وروى

 . (5)الرهاوى سنان بن يزيد بن وحممد سليمان

 . (١)« َعَلْيِه ُيَتاَبُع َواَل ُخَصْيٍف، َعْن َساٍج ْبُن ُعْثَماُن» وقال العقيلي: 

                                                                                                                                                                                                   

  .(٠٢، الرقم)١٢الضعفاء واملرتوكني، للنسائي، صكتاب ( ٣

  .(٣٢٤، الرقم)٤٤٨، ص٣اجملروحني من احملدثني، حملمد بن حبان، جكتاب ( ٤

  .(٤٠٧، الرقم)5٨، ص٤، جاجلرجاني عدي بن أمحد يألبالكامل يف ضعفاء الرجال، ( ١

  .٣١، ص٢، جلمزيل، لتهذيب الكما( ٢

  .٣5١، ص١بن أبي حامت، جاجلرح والتعديل، ال( 5

 (.٣٤٨5، الرقم)٤٨٢، ص١، جلعقيلي، لالكبري الضعفاء( ١
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 فرتمجته فيما يأتي:ـ كما رأى كثري من املتأخرين ـ  :أما الثالثو
 

 

من  ، أمية َبِني موىلالقرشي،  اجلزري، احلراني، ساج بن َعْمرو بن ُعْثَمان هو أواًل: تعريف موجز  بالراوي:

 .(٣)الطبقة التاسعة

 .، وآخرينذئب َأبي ْبن ِنالرَّْحَم َعبد ْبن وحممد يسار، ْبن إسحاق ْبن وحممد ُجَرْيج، بنا: عن روى

 ُسَلْيمان ْبن ومعتمر اجلزري، سنا بن َيِزيد ْبن وُمَحمَّد احلراني، ِإْبَراِهيم ْبن يزيد ْبن اللَّه ُعَبيد: َعنه َرَوى

 .(٤)، وغريهمأقرانه من وهو التَّْيِمّي

 ثانيًا: أقوال النقاد فيه:

 فيه بني اجلرح والتعديل:النقاد اختلف األئمة 

 : ًاأـ جرح

 حتجُي وال ،حديثهما يكتب ساج بن عمرو ابين والوليدعثمان : » ه قول هأبيعن ابن أبي حامت روى ـ ٣

 .(١)«بهما 

 . (٢)«فيه ضعف » وقال ابن حجر: ـ ٤

 .(5)ذكره ابن حبان يف الثقات ب ـ تعدياًل:

 

 ثالثًا: احلكم على الراوي:

                                                           

، وتهذيب الكمال .٢٢2، ص٠، جبن حبان الثقات، ال(. و٠٠٠، الرقم)٣١٤، ص١بن أبي حامت، جاجلرح والتعديل، ال ينظر:( ٣

، البن التهذيب (. وتهذيب١٧٤2، الرقم)٣٣، ص٤، جلذهيب ، لالكاشف(. و١٠5٨م)وما بعدها، الرق ٢١٧، ص٣2، جلمزيل

 .(٢5١٠، الرقم)١١٧، وتقريب التهذيب، البن حجر، ص٧5و ٧٢، ص١حجر، ج

، ٣2، جلمزيل، وتهذيب الكمال .٢٢2، ص٠، جبن حبانالثقات، ال. و٣١٤، ص١بن أبي حامت، جاجلرح والتعديل، ال ينظر:( ٤

 .٧5و ٧٢، ص١، البن حجر، جالتهذيب ب. وتهذي٢١٠و ٢١٧ص

 .٣١٤، ص١بن أبي حامت، جاجلرح والتعديل، ال( ١

 .١١٧تقريب التهذيب، البن حجر، ص( ٢

 .٢٢2، ص٠، جبن حبان الثقات، ال ينظر:( 5
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 :يناآلخرمن واحدًا ذكر. وإن كان  كان األول فلم يعرف لهفإن 

 .كل منهما راو عن )خصيف بن عبد الرمحن اجلزري(فـ ٣

 كل منهما فيه ضعف.وـ ٤

  كل منهما مل يسمع من سعيد بن جبري.وـ ١

 والراجح أنه غري )عثمان بن عمرو بن ساج( بدليل ما يأتي: 

 أ. أن ابن أبي حامت فرق بينهما:

 يسار بن اسحاق بن وحممد جريج ابن عن روى جزرى ساج بن عمرو بن عثمان» فقال يف )ابن عمرو( : 

 مسعت قال الرمحن عبد نا القداح، سامل بن سعيد عنه روى حممد بن وزهري عبيدة بن وموسى وخصيف

 .(٣)«بهما  حيتج وال حديثهما يكتب ساج ابن عمرو ابين والوليد يقول: عثمان ابى

 بن يزيد بن وحممد سليمان بن تمرمع عنه روى خصيف عن روى الساج بن عثمان» وقال يف اآلخر: 

 . (٤)« ... عن أبي نا الرمحن عبد نا ذلك، يقول أبي مسعت الرهاوى سنان

 إىل ينسب وقدـ يعين مصنف تهذيب الكمال : اإلمام املزي ـ : ) املصنف وقول» قال ابن حجر: وب. 

 وقد ذلك بعد فيه رددت وقد ،وغريهما ومقسم خصيف عن الراوي ساج بن عثمان بأنه اجلزم يوهم (جده

 النسائي وأما بينهما، عمرو ذكر غري من ساج بن عثمان عن مكة كتاب يف الفاكهي التخريج أكثر

 أحد يسمى وال حراني أنه قالوا أنهم اال شيئا عمرو بن عثمان نسب يف زادوا فما وغريهما والعقيلي

 . (١)«بينهما  املغايرة على ذلك جمموع فيدل جده منهم

 وزعم ... ماجه ابن عند حديثا علي عن جبري، بن سعيد عن الساج : روى بن عثمان» املغلطاي: ج. وقال 

 مل. فينظر ،بينهما فرق حامت أبا أن يفطن ومل جده، إىل نسب ساج بن عمرو بن عثمان أنه املتأخرين بعض

                                                           

 .٣١٤، ص١بن أبي حامت، جاجلرح والتعديل، ال( ٣

 .(٠٢٨، الرقم)٣5١، ص١بن أبي حامت، جاجلرح والتعديل، ال( ٤

 .٧5، ص١، البن حجر، جالتهذيب ذيبته( ١
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 الطهارة كتاب يف اجهم ابن كتاب يف ثابت وهو ذكرناه ما وأغفل النسائي له روى: وقال املزي، عليه ينبه

 . (٣)«( القرآن طرق أفواهكم)

 

 

 (:ُجَبْيٍر ْبِن َسِعيُد)ـ 5

إّن إمامة سعيد بن جبري ثابتة بالشهرة واالستفاضة وأعرف من أن نرتجم له، إال أننا نذكر طرفًا من أقوال 

 العلماء كي نقتبس منه ما يدلنا على جاللته ورفعة منزله.
 

 بِن َواِلَبَة َبِني موىلاألسدي، الوالبـي  الكويف، هشاٍم بِن ُجَبْيِر ْبُن هو َسِعيُد وي:أواًل: تعريف موجز  بالرا

 بن مع َخرَجالطبقة الثالثة،  من، تابعنيمن كبار الُخَزْيَمة، كنيته: أبو عبد اهلل،  ْبِن َأَسِد َبِني ِمْن احلارث

 َخاِلد َفَأَخَذُه مكََّة إىل جبري بن سعيد هرب ِماجَلَماج بَدْيِر اأَلْشَعِث بن هزم َفلمَّا اْلُقرَّاِء مجلة ِفي اأَلْشَعِث

 اْلَحجَّاُج َلُه َفَقاَل جَّاِجاحل ِإىل هب وبعث مكَّة على امللك لعبد َواِلًيا َوَكاَن مدَّة بعد اْلَقسِري اللَّه دعب نب

 مخس سنة ُيوُسَف ْبُن اْلَحجَّاُج َفَقَتَلُه َكأمام صالقصا َفِإنَّ َأْنَت اْخَتْرُه فقال َتشئ ِقْتَلٍة َأيَّ لنفسك اْخَتْر

 .(٤)وأربعني تسع اْبن وتسعني وهو

 سعيد وأبي ،األنصاري مسعود وأبي ،حامت بن وعدي عمر، وابن الزبري، وابن عباس، ابن عن: روى

 بن مالك، وغريهم.  وأنس ،األشعري موسى وأبي ،هريرة وأبي ،اخلدري

 بن ومنصور ،السائب بن وعطاء ،واألعمش ،السبيعي إسحاق وأبو،  اهلل وعبد ،لكامل عبد أبناه :عنهروى و

 .(١)وكثريون ،املعتمر
 

                                                           

 (.١١٨5، الرقم)٣٢٧، ص2، ج مغلطاي الدين عالء، لالكمال تهذيب إكمال( ٣

، ٢١٣، ص١، جلبخاريلالتاريخ الكبري، و .(١٣٢٢وما بعدها، الرقم) ١٧٢، ص٠ج، ، البن سعدالطبقات الكبري ينظر:( ٤

. ٤٧١و ٤٧5، ص٢(. والثقات البن حبان، ج٤2، الرقم)٣٨و 2، ص٢بن أبي حامت، جاجلرح والتعديل، الو .(٣5١١الرقم)

وما بعدها،  ١5٠، ص٣٨، جلمزيل، (. وتهذيب الكمال٤٨٠، الرقم)5٣١ـ  5٣٢، ص٣لنووي، جتهذيب األمساء واللغات، ل

، ٣٨و 2، ص٤، البن حجر، جالتهذيب وما بعدها. وتهذيب ١٤٣، ص٢، جلذهيبلسري أعالم النبالء (. و٤٤٢5الرقم)

 .(٤٤2٣، الرقم)١٧5و ١٧٢التهذيب، البن حجر، صوتقريب 

، ٣٨و 2، ص٢بن أبي حامت، جاجلرح والتعديل، الو .(٣5١١، الرقم)٢١٣، ص١، جلبخاريلالتاريخ الكبري،  ينظر:( ١

سري أعالم وما بعدها. و ١5٠، ص٣٨، جلمزيل، . وتهذيب الكمال٤٧١و ٤٧5، ص٢(. والثقات البن حبان، ج٤2الرقم)

 .٣٨و 2، ص٤، البن حجر، جالتهذيب وما بعدها. وتهذيب ١٤٣، ص٢، جلذهيبلالنبالء 
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 يه:علثانيًا: ثناء العلماء 

      : َفَقاَل َهاُهَنا ؟ َوَأْنَت ُأَحدُِّث: َفَقاَل َحدِّْث: ُجَبْيٍر بِن قال لسعيِد َعبَّاٍس اْبَن ـ روى ابن سعد بسنده أّن٣

 .(٣)« َعلَّْمُتَك َأْخَطْأَت َوِإْن َفَذاَك، َأَصْبَت َفِإْن َشاِهٌد، َوَأَنا َتَتَحدََّث َأْن َعَلْيَك اللَِّه ِنْعَمِة ِمْن ْيَسَأَوَل» 

       : َلَقا َيْسَأُلوَنُه اْلُكوَفِة َأْهُل َأَتاُه إذا َعِمَي بعدما َعبَّاٍس ابُن َكاَن: َقاَل اْلُمِغرَيِة، أبي بن َجْعَفِر وروى عن

 .(٤)ُجَبْيٍر ْبَن َسِعيَد َيْعِني: َيْعُقوُب َقاَل« ؟  َدْهَماَء ُأمِّ اْبُن َوِفيُكُم َتْسَأُلوِني» 

 أو إليك أحب عكرمة معني: بن ليحيى قلت الدارمي قوله: سعيد بن ـ روى ابن أبي حامت عن عثمان٤

 .(١)خيري ومل .ثقات: فقال  طاوس ؟ وأ فسعيد قلت .ُيخري ومل وثقة. ثقة،: فقال  جبري ؟ بن سعيد

 . (٢)«َفاِضاًل  َوِرًعا، َعاِبًدا، َفِقيًها، َوَكاَن» ـ قال ابن حبان: ١

 والعبادة، والفقه، واحلديث، التفسري، فى ومتقدميهم التابعني أئمة كبار من سعيد وكان» ـ وقال النووي: ٢

 . (5)«اخلري أهل صفات من وغريها والورع،

 على حجة إمام ثقة هو» الطربي قوله:  قاسم . وروى عن أبو(١)« ، َفِقيهثقٌة ، َثْبٌت» حجر:  ـ وقال ابن5

 . (٧)«املسلمني 

 ثالثًا: احلكم على الراوي:

إنه مع جاللته وشهرته وثناء العلماء عليه بأحسن عبارات التوثيق؛ إال أنه مل يسمع من علي بن أبي 

 . طالب 

ورسوله بشهادة اهلل تعاىل  وهو صحابي جليل، والصحابة كلهم ثقات عدول (:ٍبَعِليُّ بُن أبي طَاِلـ )١

 . ، فكفانا مؤنة البحث عن أحواهلم هلم

                                                           

 .١٧5، ص٠ج، ، البن سعدالطبقات الكبري ينظر:( ٣

 .املصدر نفسه، نفس اجلزء والصفحة( ٤

 .٣٨، ص٢بن أبي حامت، جاجلرح والتعديل، ال( ١

 .٤٧5، ص٢الثقات البن حبان، ج( ٢

 .5٣١، ص٣لنووي، جتهذيب األمساء واللغات، ل( 5

 .١٧٢تقريب التهذيب، البن حجر، ص( ١

 .٣٨، ص٤، البن حجر، جالتهذيب تهذيب( ٧



~ 22 ~ 
 

 : احلكم على اإلسناد:املسألة الثانية

 :؛ ملا يأتيضعيف جدًا  بناء على ما درسنا وصلنا إىل أن هذا اإلسناد

 .(َكِنيٍز ْبِن َبْحِرأ( فيه ضعف شديد؛ ألجل)

 ؛ ألن: منقطعب( 

 حبر وَرَوى» قال املزي: مل يسمع من )سعيد بن جبري(،  ( على اثنني من االحتمالنيساج ْبن ُعْثَمانأواًل: )

 َفِإن َهَذا َكاَن َفِإن َلُه، عم َأْو َهَذا ُهَو أدري فال ُجَبْير ْبن َسِعيد َعْن ساج ْبن ُعْثَمان َعْن السقاء كنيز ْبن

 . (٣)«أعلم  واهلل مرسلة ُجَبْير ْبن َسِعيد َعْن روايته

 خر وهو كون عثمان بن ساج عمًا لـ)عثمان بن عمرو بن ساج( فهو جمهول.وعلى االحتمال اآل

 .  (َطاِلٍب َأِبي ْبِن َعِليُِّجَبْير( مل يسمع من ) ْبن ثانيًا: وأّن )َسِعيَد

 

 املطلب الثاني

  دراسة إسناد البيهقي   

 ْبِن اْلَفْضِل ْبُن اْلَحَسُن حدثنا الصَّفَّاُر، ُمَحمٍَّد ْبُن ِإْسَماِعيُل َأْخَبَرنا الرُّوْذَباِريُّ، َعِليٍّ ُبوَأ َأْخَبَرَنا: :قال 

 َعْن َوِماَئٍة، َوَسْبِعنَي َخْمٍس َسَنَة َوَلِقيُتُه َسُمَرَة، ْبُن ُمَطرُِّف حدثنا اْلُكوِفيُّ، َكلُّوٍب ْبُن ِغَياُث حدثنا السَّْمِح،

 ... احلديث.  اهلِل َرُسوُل َقاَل: َقاَل َأِبيِه

 (:َباِريُّالرُّوذ َعِليٍّ َأُبوـ )٣

 (٤)الرُّوْذَبارّي علّي أبو حامت، بن علّي بن حممد بن حممد بن هو احلسني أواًل: تعريف موجز  بالراوي:

 .ةماَئ َوَأْرَبع َثاَلٍث ، ُتويف َسَنَةمساه احلاكم وحده بـ)احلسن( ،الطُّوسّي

                                                           

 .٢١2، ص٣2، جلمزيل، تهذيب الكمال( ٣

 بن القاسم بن حممد بن أمحد ر بكنيته شيخ آخر من شيوخ الصوفية وهو )أبو علي الروذباري( ولكن امسه امسهِك( ُذ٤

  ومل يلقه البيهقي.  ،هـ(١٤٤سنة)هو أن تاريخ وفاته  البيهقي والدليل على أنه غري الشيخالبغدادّي،  منصور

 (.٣٠٠، الرقم)٣٠٨، ص٤، ج البغدادي لخطيبمدينة السالم)تاريخ بغداد(، ل تاريخينظر: 
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 ْبن والقاسم الطُّوسّي، احَلَسن ْبن واحُلَسني َشْوذب، ْبن ُعَمر ْبن اهلل وعبد، إمساعيل بن الصفارروى عن: 

 .، وغريهماهلمذانّي صاحل َأِبي

  .(٣)، وآخرونالطُّوسّي علّي ْبن نصر الفتح وأبو ،الَبْيهقّي َبْكر وأبو ،وهو من أقرانه وروى عنه: احلاكم

 

 لنقاد فيه:ثانيًا: أقوال ا

 أبى أبيه وعن اهلل عبد أبى جده عن كتبنا» ـ ذكره احلاكم يف )تاريخ نيسابور(، ونقل عنه السمعاني قوله: ٣

 داود ألبى السنن كتاب منه ليسمع والعلماء األشراف من مجاعة مبسألة نيسابور على أبو ورد احلسن،

 . (٤)«السجستاني 

 . (١)«ْسِنُد ، ُم اإِلَماُم» قال اإلمام الذهيب: ـ ٤

 ثالثًا: احلكم على الراوي:

وشهدوا له بأنه كان صاحب الظاهر من حاله أنه ثقة إمام، وأخذ عنه أئمة اجالء مثل احلاكم، والبيهقي، 

 واهلل أعلم. وحتمل البيهقي سنن أبي داود عنه برواية ابن داسة، احلديث، 
 

 

 (:الصَّفَّاُر ُمَحمٍَّد ْبُن ِإْسَماِعيُلـ )٤
 

الَبْغَداِديُّ،  الصَّفَّاُر، ، َصاِلٍح بن ِإْسَماِعْيَل بِن ُمَحمَِّد بُن ِإْسَماِعْيُلهو  اًل: تعريف موجز  بالراوي:أو

 هـ(، وتويف سنة٤٢٧ومائتني) وأربعنَي ٍعَسب ةنس ولَد ُكْنيُته: أُبو َعِلي،، امُلَبرِّد  الَعبَّاِس َأبيالنَّْحوّي ، صاحب 

 .هـ(١٢٣ائة)م وثالث وأربعني إحدى

 ابن اهلل عبيد بن وحممد الرمادي، منصور بن وأمحد املْروِزّي، حييى بن وزكرّيا َعَرَفة، بن احلسن: روى عن

 .وغريهم املنادي،

                                                           

 (.٣٤٠، الرقم)٤٣2، ص٣٧(. وسري أعالم النبالء له، ج٣٨١، الرقم)5٠و 5٧، ص2، جلذهيب، ل اإلسالم تاريخينظر: ( ٣

 .٣٠٨، ص١معاني، جاألنساب للس( ٤

 .٤٣2، ص٣٧النبالء للذهيب، ج سري أعالم( ١
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 َلد،َمْخ بُن احُلَسْيِن َوَأُبو الَقطَّان، الَفْضِل بِن احُلَسْيِن بِن َوُمَحمَُّد ،هَمْنَد َواْبن ُقْطِنّي، الدَّاَر :وَرَوى َعنه

 .(٣)وآَخُرون

 

 ثانيًا: أقوال النقاد فيه:

 ، وأنه قال:(٤)«ثقة  الصفار حممد بن إمساعيل» روى اخلطيب البغدادي عن األزهري أن الدار قطين قال: ـ ٣

 . (١)«للسنة  متعصبا وكان: قال رمضانا، ومثانني أربعة الصفار إمساعيل صام» 

 .(5)«اإِلْسَناد  علوُّ ِإَلْيِه اْنَتَهى» وقال:  .(٢)«الِعَراِق  ُمسِنُد اأَلِدْيُب، ،النَّْحِويُّ اإِلَماُم،» قال الذهبـي: ـ ٤

 عنه روى اإلسناد، علو إليه وانتهى» . وقال: (١)«املشهور  النحوي اإلمام الثقة» ـ وقال ابن حجر: ١

  .(٧)« ووثقوه واحلاكم منده وابن الدارقطين،
 

 ثالثًا: احلكم على الراوي:

ابن حجر عليه ورّد «. َمْجُهول : »  اْلمحلى ِفي حزم عنه اْبن األئمة، ومل يذكر بغري ذلك، سوى ما َقاَل وثقه

 قوله يقبل ال أن منه يلزم حزم بنا تهور من هو وهذا جمهول أنه احمللي يف فقال حزم بن يعرفه ومل» قائاًل: 

 أوال نعرفه ال بقوهلم هذا مثل يف يعربوا نأ األئمة عادة ومن أمره حقيقة على هو يطلع مل من جتهيل يف

 لسان امليزان«. جمازف  أو عليه مطلع من إال يقع ال زائد بغري باجلهالة عليه احلكم وأما حاله نعرف

 إذًا فهو ثقة ، إمام.
 

                                                           

، ٧ج ،البغدادي لخطيبمدينة السالم)تاريخ بغداد(، ل تاريخ. و٤٤٣، صالصيداوي احلسني ينظر: معجم الشيوخ، ألبي( ٣

ميزان  ذيل. و٢٢٣و ٢٢٨، ص٣5. وسري أعالم النبالء له، ج٧١٧ـ  ٧١١، ص٧، للذهيب، جتاريخ اإلسالم. ١٨١ـ  ١٨٣ص

 .٣١5، ص٤البن حجر العسقالني، جلسان امليزان، . و٣٢٨، صالعراقيللحافظ  االعتدال

 .١٨٣، ص٧ج ،البغدادي لخطيبمدينة السالم)تاريخ بغداد(، ل تاريخ( ٤

 .املصدر نفسه، نفس اجلزء والصفحة( ١

 .٢٢٨، ص٣5وسري أعالم النبالء له، ج( ٢

 .٢٢٣، صاملصدر نفسه، نفس اجلزء( 5

 .٣١5، ص٤البن حجر العسقالني، جان امليزان، لس( ١

 .املصدر نفسه، نفس اجلزء والصفحة( ٧
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 (:السَّْمِح ْبِن اْلَفْضِل ْبُن اْلَحَسُنـ )١

 تويف ،الُبوصرائّي الزَّْعفرانّي علّي أبو السَّمح، ْبن الفضل ْبن اْلَحَسنهو  أواًل: تعريف موجز  بالراوي:

 هـ(.٤5٠ومائتني) ومخسني مثان سنة

 الرازي. سريج أبي بن وأمحد الواسطي، أبان بن وحممد املنقري، معمر وأبي ِإْبَراِهيم، بن روى عن: مسلم

 بن عثمان بن دوأمح ،الصفار حممد بن وإمساعيل صاعد، بن وحييى الباغندي، حممد بن حممدوروى عنه: 

 .(٣)وغريهم اآلدمي،

 ثانيًا: أقوال النقاد فيه:

 فرتكوه انكشف ثم عنه الناس أكثر» قوله:  املنادى بن احلسني نقل اخلطيب يف )تاريخ بغداد( عن أبيـ ٣

 .(٤)«أمره له تبني ألنه عنه كتب شيء كل أخي ، وخرقحديثه وخرقوا

 .(١)(نيرتوكالضعفاء واملكتاب ـ ذكره ابن اجلوزي يف )٤

 . (٢)ـ ذكره الذهيب يف )املغين يف الضعفاء(، ونقل قول ابن املنادى١

 .(5)ما قال األئمة قبله لوكذا ذكره ابن حجر يف )لسان امليزان(، وقال عنه مبثـ ٢

 ثالثًا: احلكم على الراوي:

 فهو شديد الضعف.ضّعفه األئمة النقاد، وبّينوا أنه كان مرتوك احلديث، ومزقوا كل شيء كتبوه عنه، 

 

 (:اْلُكوِفيُّ َكلُّوٍب ْبُن ِغَياُثـ )٢

 مل يتعرض األئمة لرتمجة حياته، سوى ما تناقلوا فيما بينهم من حاله:

                                                           

، نيواملرتوك الضعفاء كتاب .(١٠١2، الرقم)٢٣٨، ص ٠ج ،البغدادي لخطيبمدينة السالم)تاريخ بغداد(، ل تاريخينظر: ( ٣

ميزان االعتدال يف نقد (. و٣٢١٢الرقم) ،٤٢5، ص٣، جلذهيبالضعفاء لاملغين يف (. و٠55، الرقم)٤٨٠، ص٣، جاجلوزي بنال

 (.٤١١2، الرقم)٣٨٢، ص١، البن حجر، جلسان امليزانو .(٣2٤2، الرقم)5٣٧، ص٣ج ،لذهيبلالرجال، 

 .٢٣٨، ص ٠، جالبغدادي لخطيبمدينة السالم)تاريخ بغداد(، ل تاريخ( ٤

 .٤٨٠، ص٣، جاجلوزي بن، النيواملرتوك الضعفاء كتابينظر: ( ١

 .٤٢5، ص٣، جلذهيبالضعفاء لغين يف املينظر: ( ٢

 .٣٨٢، ص١، البن حجر، جلسان امليزانينظر: ( 5
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 مسرة بن مطرف عن نسخة له كلّوب بن غياث» (، وقال: الضعفاء واملرتوكونـ ذكره الدار قطين يف كتابه)٣

 . (٣)« شريك عن ويروي به إال يعرف ال جندب بن

 . (٤)«غياث هذا جمهول » وقال البيهقي بعد سوق حديثه: ـ ٤

 .(١)(، ونقل كالم الدار قطينالضعفاء واملرتوكونوذكره ابن اجلوزي يف كتابه )ـ ١

 ضعفه َسُمَرة بن مطرف َعن َكلوب بن غياث» ـ وكذا ذكره الذهيب يف كتابه )املغين يف الضعفاء( وقال: ٢

 . (٢)«الدَّاَرُقْطِنّي 

 .(5)ـ وذكره ابن حجر يف )لسان امليزان( مبثل ما ذكره األئمة السابقون5

 ثالثًا: احلكم على الراوي:

 .جمهواًلسبب ضعفه هو كونه القول ما قاله األئمة النقاد، فهو ضعيف، و

 (:َسُمَرَة ْبُن ُمَطرُِّفـ )5

 هو ـ كما عرفنا ـ ضعفه العلماء.مل يعرف له الرواية ـ فيما أعلم ـ إال ما نسب إليه )غياث بن كلوب(، و

 

 (:ُجْنُدب بن َسُمَرةـ )١

 صحابي جليل، وشهد اهلل ورسوله هلم بالعدالة والتوثيق، فال يبحث عن أحواهلم. 

 

 

 : احلكم على اإلسناداملسألة الثانية

 ا يأتي:نظرًا ملا سبق من دراسة هذا اإلسناد الذي روى البيهقي احلديث به وصلنا إىل أنه ضعيف جدًا؛ مل

 ( وهو مرتوك.السَّْمِح ْبِن اْلَفْضِل ْبُن اْلَحَسُنـ ألن فيه )٣

                                                           

 .(٢٤٧، الرقم)١٤١، صالدارقطين احلسن يب، ألواملرتوكون الضعفاء( ٣

 .١٠٤، ص٤، جالبيهقي احلسني بن محدشعب اإلميان، أل( ٤

 (.٤١2٨، الرقم)٤٢٧، ص٤، جاجلوزي بن، النيواملرتوك الضعفاء كتاب( ١

 (.٢٠٠٤، الرقم)2٧، ص٤، جلذهيبالضعفاء لاملغين يف ( ٢

 (.١٨٨5، الرقم)١٣١و ١٣٤، ص١، البن حجر، جلسان امليزان( 5
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 وهو جمهول. (َكلُّوٍب ْبُن ِغَياُثـ فيه )٤

 ( مل يعرف له الرواية، فهو جمهول أيضًا، واهلل أعلم.َسُمَرَة ْبُن ُمَطرُِّفـ وفيه )١

 

*     *    *  
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 املطلب الثالث

   (أبوبكر البزاراللفظ الثاني )دراسة إسناد   

 
 

 ْبِن َسْعِد َعْن اللَِّه، ُعَبْيِد ْبِن اْلَحَسِن َعِن ُسَلْيَماَن، ْبِن ُفَضْيِل َعْن ُيَحدُِّث ِزَياٍد، ْبَن ُمَحمََّد َسِمْعُت : :قال 

 . َعِليٍّ َعْن الرَّْحَمِن، َعْبِد َأِبي َعْن ُعَبْيَدَة،

 
 

 أحوال الرواةاملسألة األوىل : 

  :(ِزَياٍد ْبَن َحمََّدُمـ )٣

، الزَِّياِديُّالَبْصِريُّ  ، ِزَياِد بِن الرَِّبْيِع بِن اهلِل ُعَبْيِد بِن (٣)ِزياِد بُن حممَُّدهو  أواًل: تعريف موجز  بالراوي:

َعاِشرة، وُتوفِِّـي يف حدود من الطبَقة ال ،َوماَئٍة ِستِّْيَن َسَنِة ُحُدْوِد ِفي: ولقبه: الُيْؤُيُؤ، ُوِلَد ، اهلل عبِد كنيته: أبو

 .(٤)مخسني ومائتنيسنة 
 

 َوُفَضْيِل ِعَياٍض، بِن َوُفَضْيِل الدَّراَوْرِدّي، ُمَحمَّد بن العزيز وعبد ُعَيْيَنة بن وسفيان زيد، ْبن محاد: َعن َرَوى

 ، وغريهم.ُسَلْيَماَن بِن

 

                                                           

 (، وهم: زياد بن حممدذكر األئمة عدة رواة بهذا االسم)( ٣

 ، وهو من تابعي من الطبقة الثالثة.اجلمحيـ ٣

 من الطبقة الرابعة. تابعي أيضًا احلمصي سفيان أبو هانيـاألل زياد بن حممدـ ٤

 .السابعةالطبقة  من األعور الطحان اليشكري زياد بن حممدـ ١

 .وغريهم.  الثامنة الطبقة من البخاري اليشكري مروان بن زياد بن حممدـ ٢

 فما أثبتناه هو الذي روى عنه البخاري وابن ماجه ، كما ذكره اإلمام املزي وابن حجر.

، وتهذيب التهذيب، البن ٣٧٤و ٣٧٣، ص٤. والكاشف، للذهيب، ج٤٤٤ـ  ٤٣5، ص٤5ينظر: تهذيب الكمال، للمزي، ج

 .٠٢١و ٠٢5. وتقريب التهذيب له، ص5١١ـ  5١٢، ص١حجر، ج

 .5١٢، ص١تهذيب التهذيب، ج«  5٤ سنة مات أنه البخاري من نسخة حواشي يف الدمياطي ذكر» ( قال ابن حجر: ٤
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 .(٤)وآخرون احَلرَّاِنيُّ، َعُروبَة وأبو ة،خزمي نباو ماجه، وابن ،(٣)بغريه ًامقرون البخاري: َعنه َرَوىو

 

 اختلف النقاد فيه جرحًا وتعدياًل: ثانيًا: أقوال النقاد فيه:

 أ( جرحًا :

 . (١)«ضعيف : » قوله ابن منده نقل ابن حجر عنـ ٣

. (٢)«رّبما أخطأ » ـ قال ابن حبان: ٤

 ب( تعدياًل :

 .(5)ـ أخرج له البخاري مقرونًا٣

 .(١)بان يف الثقاتـ ذكره ابن ح٤

. (٠)« اجَلِلْيُل الثَِّقُة، احَلاِفُظ، اإِلَماُم،» . وقال: (٧)« َصدوق» قال الذهيب: ـ ١

 . (٣)«ُيخطيء  صدوق» ـ وقال ابن حجر: ٢

                                                           

 َجْعَفٍر، ْبُن ُمَحمَُّد َحدََّثَنا ِزَياٍد، ْبُن ُمَحمَُّد َوَحدََّثِني ح َسِعيٍد، ْبُن اللَِّه َعْبُد َحدََّثَنا: يُّامَلكِّ َوَقاَل » (:١٣٣١كما يف حديث )( ٣

 .         « ... اللَِّه ُعَبْيِد ْبِن ُعَمَر َمْوَلى النَّْضِر َأُبو َساِلٌم َحدََّثِني: َقاَل َسِعيٍد، ْبُن اللَِّه َعْبُد َحدََّثَنا

 (.١٣٣١، الرقم)5٣٨، صاللَِّه ْمِرأَل َوالشِّدَِّة الَغَضِب ِمَن َيُجوُز َما َباُب، كتاب األدب، ٤صحيح البخاري، ج

 َقاَل اْلَحِديِث َهَذا ِسَوى اْلُبَخاِريِّ ِفي َماله الزَيادي ُهَو الثَّاِنَية الطَِّريِق ِفي َشْيُخُه ِزَياٍد ْبِن َوُمَحمَِّد »قال ابن حجر: 

. « َقِليٍلب اْلُبَخاِريِّ َقْبَل َوَفاُتُه َوَكاَنْت .اْسِتْشَهاًدا َلُه َرَوى :َعِديٍّ بن َقاَل َوَكَذا ،املقرون شبة َلُه أخرج َباِذيَُّكاَلاْل

 .١٠١و ١٠5، ص٣١جبن حجر العسقالني، ، الفتح الباري

والكاشف،  .(5٤٤٣، الرقم)٤٣٧ـ  ٤٣5، ص٤5زي، ج. وتهذيب الكمال، للم٣٣٢، ص2ينظر: الثقات البن حبان، ج( ٤

، ٠٢5. وتقريب التهذيب له، ص5١٢، ص١وتهذيب التهذيب، البن حجر، ج (.٢٠5١، الرقم)٣٧٣، ص٤للذهيب، ج

 (.52٤٢الرقم)

 .5١٢، ص١تهذيب التهذيب، البن حجر، ج( ١

 .٣٣٢، ص2الثقات البن حبان، ج( ٢

 .٣٧٣، ص٤الكاشف، جكما بيناه آنفًا، وكما قال الذهيب يف ( 5

 .٣٣٢، ص2الثقات البن حبان، ج( ١

 .٣٧٣، ص٤الكاشف، للذهيب، ج( ٧

 .(52، الرقم)٣5٢، ص٣٣سري أعالم النبالء، للذهيب، ج( ٠
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 ثالثًا: احلكم على الراوي:

ة، إال أنه مل فاحنط رتبته عن درجة الثقخطيء قلياًل، ـخالل ما تقدم نستنج أن الراوي فيه ضعف؛ ألنه كان ي

 حديثه ما مل يثبتـحتج بـي وابن حجر ـ صدوق، يـيصل إىل درجة الضعف، بل ـ كما قال اإلمامان الذهب

 خطؤه فيه، كما احتج به البخاري مقرونًا بغريه، واهلل أعلم.
 

 (:ُسَلْيَماَن ْبِن ُفَضْيِلـ )٤

الطبقة  من ُسَلْيَمان. َأُبو الَبْصري، كنيته: ي،النمري ُسَلْيَمان ْبن هو ُفَضْيل أواًل: تعريف موجز  بالراوي:

 .(٤)ومثانني ثالث سنة الثامنة، ُتويف

 الرَّْحَمِن دوعب ،دينار نب سلمة حازم وأبي األشجعي، مالك وأبي ،النخعي اهلل ُعَبيد ْبن احلسن: نع ىرو

 بن وموسى طالب، َأبي ْبن َعِليِّ ْبِن ُعَمر ْبِن ُمَحمَِّد ْبن اهلل وُعَبيد عوف، ْبن الرمحن دعب ْبن محيد نب

 .، وغريهمعقبة

 .(١)وآخرون ،الزيادي زياد بن ُمَحمَّدو ،املديين ْبن علي خياط، ْبن خليفة: نهع ىرو

 

 اختلف النقاد فيه جرحًا وتعدياًل: ثانيًا: أقوال النقاد فيه:

 أ( جرحًا :

 . (٢)«اْلَقِوّي ب َلْيَس َبصِري، ُسَلْيَمان: بن ْيلُفَض» الضعفاء واملرتوكني( وقال: كتاب ذكره النسائي يف )ـ ٣

 . (٣)«ليس بثقة » ـ نقل ابن أبي حامت عن حييى بن معني قوله عنه: ٤

                                                                                                                                                                                                   

 .٠٢5تقريب التهذيب البن حجر، ص( ٣

، ٧١و ٧٤، ص٧واجلرح والتعديل، البن أبي حامت، ج .(55٣، الرقم)٣٤١، ص٧ينظر: التاريخ الكبري للبخاري، ج( ٤

(. والكاشف ٢٧52، الرقم)٤٧١ـ  ٤٧٣، ص٤١. وتهذيب الكمال، ج١٣٧و ١٣١، ص٧(. والثقات البن حبان، ج٢٣١الرقم)

، ٧٠5. وتقريب التهذيب له، ص١2٠، ص١(. وتهذيب التهذيب البن حجر، ج٢٢٠5، الرقم)٣٤٢، ص٤للذهيب، ج

 (.5٢١٤الرقم)

، ٧. والثقات البن حبان، ج٧٤، ص٧رح والتعديل، البن أبي حامت، جواجل .٣٤١، ص٧ينظر: التاريخ الكبري للبخاري، ج( ١

، ١. وتهذيب التهذيب البن حجر، ج٣٤٢، ص٤. والكاشف للذهيب، ج٤٧٤ـ  ٤٧٣، ص٤١. وتهذيب الكمال، ج١٣٧و ١٣١ص

 .١2٠ص

 .(5٣٠، الرقم)٣22كتاب الضعفاء واملرتوكني، للنسائي، ص( ٢
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 . (٤)« حديثه بالقوى يكتب ليس فقال سليمان بن فضيل عن ابى سألت» ـ وقال: ١

  .(١)«ديث احل لني: » فقال سليمان بن فضيل عن ـ ونقل عن أبي زرعة الرازي أنه سئل٢

 .(٢)(الرجال ـ وذكره ابن عدي يف كتابه)الكامل يف ضعفاء5

 .(5)ـ ذكره الذهيب يف كتابه )املغين يف الضعفاء(١

 :تعدياًلب( 

 .(١)«حديثه  بالقوى، يكتب ليس» ـ روى ابن أبي حامت عن أبيه قوله ٣

 .(٧)«ين املتشدد من وكان املديين ْبن َعلي عنه روى» قوله ـ ونقل عن أبي زرعة ٤

 .(٠)ـ ذكره ابن حبان يف كتابه )الثقات(١

 . (2)«كثري  خطأ له صدوق،» وقال ابن حجر: ـ ٢

 

 ثالثًا: احلكم على الراوي:

بأنه ضعيف، وذكروا سبب ضعفه وهو كثرة عليه حكم األئمة النقاد إنه من الرواة الذين تكلم فيهم، و

 يكتب حديث، بدليل:جة القبول، بل هو صدوق، اخلطأ، لذلك جعله لني احلديث، ومل ينحط به عن در

 ـ أّن ابن املديين ـ مع تشدده كان يكتب عنه.٣

                                                                                                                                                                                                   

 .٧٤ص ،٧اجلرح والتعديل البن أبي حامت، ج( ٣

 .٧١و ٧٤، ص، نفس اجلزءالسابقاملصدر ( ٤

 .٧١، صاملصدر نفسه، نفس اجلزء( ١

 .(٣5١١، الرقم)٣2، ص١الكامل يف ضعفاء الرجال، البي أمحد ابن عدي اجلرجاني، ج( ٢

 .(٢25٠، الرقم)٣٨٧، ص٤املغين يف الضعفاء للذهيب، ج( 5

 .٧١و ٧٤، ص٧اجلرح والتعديل البن أبي حامت، ج( ١

 .٧١، صصدر نفسه، نفس اجلزءامل( ٧

 .١٣١، ص٧الثقات البن حبان، ج( ٠

 .٧٠5وتقريب التهذيب البن حجر، ص( 2
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 عند الثقات عن روايته صحت ممن بعدهم ومن التابعني أمساء ـ وأن الدار قطين ذكره يف كتابه) ذكر٤

 .(٣) ومسلم( البخاري

 .(٤)(موثق وهو فيه تكلم من أمساء ـ وأن الذهبـي ذكره يف كتابه )ذكر١
 

 (:اللَِّه ُعَبْيِد ْبن َسناحَلـ )١

من الطبقة  ،ُعْرَوة َأُبو كنيته: الُكوِفي، بِن عروة النَّخِعّي، اهلل ُعَبْيِد بُن احلسن أواًل: تعريف موجز  بالراوي:

 .يف ِخاَلَفة أبي َجْعَفر َوِماَئة َوَثاَلِثنَي تسع سنة ُتويفالسادسة، 

 .السائب، وغريهم ْبن وعطاء الشعيب، وعامر ،ُعَبيدة بنا سعدو النخعي إبراهيم: عن روى

 .(١)وآخرون ،ُسَلْيمان ْبن وفضيل احلجاج، ْبن وشعبة ُعَيْيَنة، ْبن وسفيان الثوري، سفيان: َعنه روى
 

 ثانيًا: أقوال النقاد فيه:

 . (٢)، وأبو حامت الرازي، والعجلي، والذهيب، وابن حجرابن سعدوثقه ـ ٣

 . (5)«َبْأس  ِبِه َلْيَس َفَقاَل: اهلل عبيد بن اْلحسن ـ يعين ابَن معني ـ َعن َوَسَألته: » ـ قال الدارمي٤

 .(١) ذكره ابن حبان يف )الثقات(ـ ١

 . (٣)«روى له اجلماعة سوى البخاري » ـ قال املزي: ٢

                                                           

 (.٠٧٧، الرقم)٤25، ص٣، جالدارقطين عمر بن علي احلسن يب، ألبعدهم ومن التابعني أمساء ذكرينظر: ( ٣

 (.٤٧5، الرقم)٣5٨، صلذهيب، لموثق وهو فيه تكلم من أمساء ذكر( ٤

(. ٤5٤٠، الرقم)٤2٧، ص٤(. والتاريخ الكبري للبخاري، ج١١٧٧، الرقم)٢١٠، ص ٠الطبقات الكبري البن سعد، جينظر: ( ١

، ٤١، ص١(. واجلرح والتعديل البن أبي حامت، ج٤2٠، الرقم)٤2١، ص٣ومعرفة الثقات ألمحد بن عبد اهلل العجلي، ج

والكاشف  .(٣٤٢٤، الرقم)٤٨٣ـ  ٣22، ص١مزي، ج. وتهذيب الكمال، لل٣١٨، ص١(. والثقات البن حبان، ج2١الرقم)

، ٤١2وتقريب التهذيب له، ص .٢٨٤و ٢٨٣، ص٣(. وتهذيب التهذيب البن حجر، ج٣٨٢٣، الرقم)١٤٧، ص٣للذهيب، ج

 (.٣٤١٢الرقم)

. ومعرفة الثقات ألمحد ٤١، ص١واجلرح والتعديل البن أبي حامت، ج .٢١٠، ص ٠ينظر: الطبقات الكبري البن سعد، ج( ٢

 .٤١2وتقريب التهذيب له، ص. ١٤٧، ص٣. والكاشف للذهيب، ج٤2١، ص٣بن عبد اهلل العجلي، ج

 (.٤5٤، الرقم)2٢، صمعني بن حييى زكريا يب، أل(الدارمي عثمان رواية)تاريخ ابن معني( 5

 .٣١٨، ص١ينظر: الثقات البن حبان، ج( ١
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 ثالثًا: احلكم على الراوي:

أهل الصنعة شهدوا له بالتوثيق، فال يقبل  إّن األئمة النقاد الذين عاشوا يف عصر الرواية وغريهم من

 جرحه من أحد بعدهم، فهو ثقة.

 (:ُعَبْيَدَة ْبِن َسْعِدـ )٢

ُكْنَيُتُه الّسلِمّي،  الرَّْحَمن َعْبد َأِبي خنت اْلُكوِفي، الّسلِمّي، ُعَبْيَدة بُن هو َسْعُد أواًل: تعريف موجز  بالراوي:

 .على الكوفة ُهَبْيَرة ْبن عمر والَية ِفي ثالثة، ُتويفمن الطبقة التابعي  ، َحْمَزة : َأُبو
 

 وَأبي شعبة، ْبن واملغرية وقاص، َأبي نب سعد ْبن وُعَمر ، ُعَمر ْبن اهلل وعبد عازب، ْبن الرباء: عن روى

 .السلمي الرَّْحَمِن َعْبد

 

 وَأُبو األعمش، وُسَلْيمان ، النخعي اهلل ُعَبيد ْبن احلسنو ي،دِّالسُّ الرمحن َعْبد ْبن ِإْسَماِعيل: َعنه َرَوى

 .(٤)وغريهم األشجعي َماِلك

 

 ثانيًا: أقوال النقاد فيه:

 . (١)«اْلَحِديِث  َكِثرَي ،ِثَقًة َوَكاَن» ـ قال ابن سعد: ٣

 . (٢)«ِثَقةٌ  َتابِعّي، كوفى، ُعَبْيَدة بن سعد» ـ وقال العجلي: ٤

 . (5)ـ وثقه ابن معني، والنسائي١

 . (٣)«تركه  ُثمَّ اخلوارج، رأي يرى َكاَن حديثه، يكتب: » عن أبيه قوله ن أبي حامتابروى ـ ٢

                                                                                                                                                                                                   

 .٤٨٣، ص١تهذيب الكمال، للمزي، ج( ٣

(. ٣2١٤، الرقم)١٨، ص٢والتاريخ الكبري للبخاري، ج .(١٣٠٧، الرقم)٢٣5، ص٠ البن سعد، جينظر: الطبقات الكبري( ٤

(. والثقات ١٠٠، الرقم)٠2، ص٢(. واجلرح والتعديل البن أبي حامت، ج5١٠، الرقم)١2٣، ص٣ومعرفة الثقات للعجلي، ج

، ٣(. والكاشف للذهيب، ج٤٤٤٨، الرقم)٤2٣و ٤2٨، ص٣٨. وتهذيب الكمال للمزي، ج٤22و ٤2٠، ص٢البن حبان، ج

 (.٤٤١٤، الرقم)١٧٨. وتقريب التهذيب له، ص١2١، ص٣(. وتهذيب التهذيب البن حجر، ج٣٠١٧، الرقم)٢٤2ص

 .٢٣5، ص٠الطبقات الكبري البن سعد، ج( ١

 .١2٣، ص٣معرفة الثقات للعجلي، ج( ٢

 .١2١، ص٣وتهذيب التهذيب البن حجر، ج .٤2٣، ص٣٨ينظر: تهذيب الكمال للمزي، ج( 5
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 .(٤) ـ ذكره ابن حبان يف )الثقات(5

 . (١)«ثقة ، ثبٌت» ـ قال الذهيب: ١

 .  (٢)«ثقة » ـ وقال ابن حجر: ٧

 

 ثالثًا: احلكم على الراوي:

بأنه كان يرى رأي اخلوارج، ولكنه بني أيضًا أنه تركه، فهو  وّثقه األئمة، ومل نر به بأسًا إال ما ذكره أبو حامت

 ثقة، ثبت.

 (:الرَّْحَمِن َعْبِد َأِبيـ )5

 الضَِّرير مي،َلالسُّالرَّْحَمن  َعْبد َأُبو ،ُرَبيَِّعَةبيب بن َح ْبن اللَّه هو َعْبد أواًل: تعريف موجز  بالراوي:

 خالفة من بالكوفة اْلُقْرآن يقريء وكانصحبة،  وألبيه نيته،بك مشهورمن الطبقة الثانية،  الكويف، املقريء،

  اْلعَراق. على َمْرَوان ْبن بشر واَلَية ِفي َوسبعني َأربع سنة اْلَحجَّاج، ُتُويف إمرة ِإَلى ُعْثَمان

 وعثمان ،مسعود ْبن اهلل وعبد األشعري، موسى وأبي وقاص، َأبي ْبن وسعد اليمان، ْبن حذيفة: نع ىرو

 .ُهَرْيرة وأبي الدَّْرَداء، وَأبي ،طالب َأبي ْبن وعلي فَّان،َع ْبن

، وخلق السبيعي ِإْسَحاق وَأُبو جبري، ْبن وَسِعيد ،ُعَبيدة ْبن وسعد ي،دِّالسُّو النخعي، ِإْبَراِهيم: َعنه َرَوى

 .(5)كثري

 

 ثانيًا: أقوال النقاد فيه:

                                                                                                                                                                                                   

 .٠2، ص٢اجلرح والتعديل البن أبي حامت، ج( ٣

 .٤2٠، ص٢ينظر: الثقات البن حبان، ج( ٤

 .٢٤2، ص٣الكاشف للذهيب، ج( ١

 .١٧٨تقريب التهذيب له، ص( ٢

، ٧١و ٧٤، ص5والتاريخ الكبري للبخاري، ج .(٤2٣١، الرقم)٤25ـ  ٤2٣، ص٠ينظر: الطبقات الكبري البن سعد، ج( 5

(. ٣١٢، الرقم)١٧، ص5(. واجلرح والتعديل البن أبي حامت، ج٠٧٣، الرقم)٤١، ص٤ومعرفة الثقات للعجلي، ج(. ٣٠٠الرقم)

، ٣(. والكاشف للذهيب، ج١٤٤٤، الرقم)٢٣٨ـ  ٢٨٠، ص٣٢. وتهذيب الكمال للمزي، ج2، ص5والثقات البن حبان، ج

 (.١٤٠2، الرقم)٢22يب التهذيب له، ص. وتقر١٤٨و ١٣2، ص٤(. وتهذيب التهذيب البن حجر، ج٤١٠٣، الرقم)5٢٢ص
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 . (٣)« يِثاْلَحِد َكِثرَي ِثَقًة َوَكاَن» قال ابن سعد: ـ ٣

 . (٤)«ِثَقة  َتابِعّي، كويف،» قال العجلي: ـ ٤

 .(١) ـ ذكره ابن حبان يف )الثقات(١

 . (٢)وثقه النسائينقل املزي أنه ـ ٢

 . (5)«الَعَلُم  اإِلَماُم، الُكْوَفِة، ُمْقِرُئ» وقال الذهيب: ـ 5

 . (١)« ٌتْبَث ، ثقٌة» وقال ابن حجر: ـ ١

 :ثالثًا: احلكم على الراوي

، فال سبيل إىل جترحيه ثبتالثقة ، الشهد له األئمة النقاد بالتوثيق، ووصفوه بأنه كان املقريء، اإلمام، الَعَلم، 

 بعد شهادتهم.

 .(٧)(، وقد تقدم ذكره فيما سبقعلّي بن أبي طالبـ )١

 

 

 

*    *    * 

 

  

                                                           

 .٤25، ص٠الطبقات الكبري البن سعد، ج( ٣

 .٤١، ص٤معرفة الثقات للعجلي، ج( ٤

 .2، ص5ينظر: الثقات البن حبان، ج( ١

 .٢٨2، ص٣٢ينظر: تهذيب الكمال للمزي، ج( ٢

 .(2٧، الرقم)٤١٧، ص٢سري أعالم النبالء للذهيب، ج( 5

 .٢22، صوتقريب التهذيب البن حجر( ١

  .٣١( ينظر: ص٧
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 : احلكم على اإلسناداملسألة الثانية

 

 :القول بأن ميكننال رواة هذا اإلسناد خالل ما تقدم من دراستنا ألحوا

ُسَلْيَماَن النمريي(، فهما  ْبِن و)ُفَضْيِل (حممد بن زياد الزياديـ مجيع رجاله ثقات ضابطون، إال ما قيل يف )٣

أهل الصنعة حكموا عليهم بأنهما صدوقان، حيتج من ممن تكلم فيهم، ولكن وصلنا إىل أن العلماء 

 ، ومسلم بالثاني. مقرونًا األولحبديثهما، واحتج البخاري ب

 من رواته عمن قبله بشهادة األئمة.راٍو ـ وأن السند متصل ؛ ألنه ثبت مساع كل ٤

  فيه. ـ ومل نقف على شذوذ، أو علة قادحة١

 لذلك نرى بأن اإلسناد صحيح، واهلل تعاىل أعلم.

 

 املبحث الثالث

      من فقه احلديث 

 

 عاٍن جليلة ، ودالالت عميقة، وتستنبط منه أحكام فقهية مهمة ، منها:إن احلديث الشريف يدّل على م

 ك الدائم، ال سيما باألراك؛ ألن يف ذلك:سّوالّتباحملافظة على نظافة الفم عامة، واألسنان خاصة، وذلك أواًل: 

اصد يجعله حمل إعجاب الناس وعدم التنفر منه، وهذا من مقفمجال مظهر االنسان املسلم، ومنظره، أ( 

 الشريعة الغراء.

وتؤدي إىل إلتهاب اللثة، نتيجة إهمالـها ، ب( دفع األذى عن الفم بسبب األمراض اليت تصيب األسنان 

 كريهة.الرائحة من الفم الخترج  أنوبالتالي إىل 
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، فإذا تطهر اإلنسان فمه (٣)ثبت أن املالئكة ينفرون من الروائح الكريهة، مثل رائحة الثوم وغريهاج( 

 ين أن املالئكة يتقربون منه أكثر؛ ألنهم عامل نوراني طاهر، كما أكد احلديث الشريف.يع

كريه أو خبيث إىل فمه، أو إخراج أي شيء معنوي حسّي  عن إدخال أي شيءثانيًا: إّن اإلنسان املسلم ينبو 

 قبيح أو شني منه، ويتفرع عن هذا األمر مسألتان:

 : األوىلاملسألة 

حبكم التقليد األعمى والتبعية احلقرية للسلوكيات الغربية الضالة اليت ال تعرف  لسنواتهذه اما أثري يف 

أثار بعض حيث  اهلدى، وال تتميز اخلباثة من الطاهرة، وال العفة من الدناءة، وال اللذة من الوقاحة، 

، ذكره ومص الزوجة يف فمها إيالج احلشفةبالزوجة من خالل النفوس من جواز متتع الزوج  مريضي

أّن اهلل تعاىل أباح للزوج إىل كل ناعق وصائح حبجة فاستجاب بعض من يلوي أعناق الفتاوى الشرعية 

الذي ـ ، فباألوىل يباح له قليله، بدعوى أن ذلك الفعل الدنيء كثريه  االستمتاع بالزوجة، فما ابيح له

ـ أقل من اجلماع،  على الشهوات ينكره كل طبع سليم صحيح فضاًل عن املؤمن الرفيع املستعلي املرتفع

 ، والّرد على ذلك فيما يأتي:فمادام اجلماع ابيح له، يباح له ما دونه من التقبيل واجلس وغري ذلك

صاحبة القرار األخري واحلاكمة على النصوص، بل إن الشرع له القرار  ـ ال جيوز جعل القواعد األصولية٣

 الكريم  فإن اهلل تعاىل جعل مهمة النبـي ؛األول واألخري، وله يف كل حكم القول الفصل ، القرارالتام

من األعراف، فما  ، وضابط هذا ما وجد يف عهده األمر بكل ما هو معروف، والنهي عن كل ما هو منكر

:  قالكر، وترفع عنه النفوس األبية فهو منمنه ستنكر استحسن منها وأقر عليه الشرع فهو حسن، وما ا

   ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

گ    گڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک            ک

  (.751)األعراف:   ں  ں  ڻ  ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱ

 جدر بنا أن نسأل هنا :َي

                                                           

 ِمْنَها، َفَأَكْلَنا اْلَحاَجُة، َفَغَلَبْتَنا َواْلُكرَّاِث، اْلَبَصِل َأْكِل َعْن ،  اهلِل َرُسوُل َنَهى: َقاَل َجاِبٍر، ( روى مسلم يف صحيحه َعْن٣

.                «ْنُساإِل ِمْنُه َيَتَأذَّى ِممَّا َتَأذَّى، ِئَكَةاْلَماَل َفِإنَّ ِجَدَنا،َمْس َيْقَرَبنَّ َفاَل اْلُمْنِتَنِة، الشََّجَرِة َهِذِه ِمْن َأَكَل َمْن»: َفَقاَل

 (.5١٣، الرقم)٤5٤، صَبَصاًل َأْو ُثوًما َأَكِل َمْن َنْهِي َباُبصحيح مسلم، كتاب املساجد، 
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  طيب عن ذكره فضاًل عن ممارسته ؟!هل يعد هذا الفعل الشنيع من املعروف ؟! أم ينبو كل نفس 

  رفيع النفس، كل أن يتنفر منها وهل يعد من الطيبات اليت أباحها ربنا ؟ أم من اخلبائث اليت جيب

 من استحوذ عليه الشيطان ؟!وكذلك 

  وأين هذا من النور الرباني الذي أظهره اهلل على لسان نبيه من أن الفم طريق القرآن والذكر

  لكي يتقرب منه املالئكة. ب من املسلم واملسلمة احملافظة على نظافتهوالصالة؛ فاملطلو

 ماوإّن الناس، من أحد فيه يناجى ال والليل بالليل، عليه  ملواظبته مؤكدة سنة السواك أن» ال ابن بطال: ق

 «.  بالسواك يعنى (القرآن طرق طيبوا) : احلديث فى جاء وقد ،القرآن وتالوته املالئكة، ملناجاة ذلك

 وحيض ذلك فعل على يواظب  النبى وكان مؤكدة، سنة الطعام بعد املضمضة» وقال يف موضع آخر: 

 «.القرآن  طرق ألنها وتطيبها أفواههم تنظيف على أمته

  :ـ فإذا جعل قاعدة ما أبيح كثريه فقليله مباح أصاًل ٤ 

حرامًا، وجعل ممارسة ـ  ممارسة اجلماع الذي هو أقرب إىلـ فما الذي جعل الدخول على املرأة من الدبر ــ 

 اجلنس من خالل فم املرأة حالاًل بدعوى أن تلك املمارسة أقل من اجلماع ؟

الذي له تأثري ـ ــ وما الذي جعل الدخول على املرأة أيام احليض حرامًا ، وجعل ذلك الفعل الشنيع 

 .(٣)حالاًل ؟!ـ سلبـي خبيث على املرأة 

                                                           

 :تان، أبرزها اثنالشبكة العنكبوتية على فتاوى خمتلفة حول هذه املسألة يف( تطلعت ٣

 أجاب مركز الفتوى يف موقع)إسالم ويب( عن سؤال حتت عنوان)حكم مص األعضاء التناسلية بني الزوجني(:  األول:

جيوز لكل من الزوجني أن يستمتع جبسد اآلخر. قال تعاىل: )هن لباس لكم وأنتم لباس هلن( ]البقرة: ...  » : اإلجابــة

 [. لكن يراعى يف ذلك أمران :٤٤١نى شئتم(]البقرة: [. وقال: )نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أ٣٠٧

 األول: اجتناب ما ُنص على حترميه وهو: 

 إتيان املرأة يف دبرها، فهذا كبرية من الكبائر، وهو نوع من اللواط. -٣

زال مجاعهن، [. واملقصود اعت٤٤٤إتيان املرأة يف قبلها وهي حائض، لقوله تعاىل: )فاعتزلوا النساء يف احمليض(]البقرة:  -٤

  وكذا يف النفاس حتى تطهر وتغتسل.

مما ينبغي مراعاته: أن تكون املعاشرة واالستمتاع يف حدود آداب اإلسالم ومكارم األخالق، وما ذكره السائل  :األمر الثاني

ذواق الفطر من مص العضو أو لعقه مل يرد فيه نص صريح، غري أنه خمالف لآلداب الرفيعة ، واألخالق النبيلة ، ومناف أل
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السوية ، ولذلك فاألحوط تركه. إضافة إىل أن فعل ذلك مظنة مالبسة النجاسة ، ومالبسة النجاسة ومايرتتب عليها من 

 أ.هـ. « ... ابتالعها مع الريق عادة أمر حمرم

ما حكم نصه: )( عن سؤال فتاوى زوار موقع طريق اإلسالم( يف عمود )خالد عبد املنعم الرفاعيوالثاني: أجاب املدعو )

 ...(، فأجاب مبا يلي: إشباع رغبة املرآة عن طريق حلس فرجها بلسان زوجها و كذلك بالنسبة للرجل

فإن األصل يف استمتاع كل من الزوجني باآلخر اإلباحة، إال ما ورد النص مبنعه: من إتيان املرأة يف الدبر، وحال احليض  »

أما ما ُذكر يف السؤال من لعق أحد الزوجني لفرج  ة باحلج أو العمرةوالنفاس، وما مل تكن صائمة للفرض، أو حمرم

 لألدلة التالية ،فال حرج فيه -اآلخر، وما زاد على ذلك من سبل االستمتاع املذكورة يف السؤال 

 أنه مما يدخل حتت عموم االستمتاع املباح

 باجلوازوألنه ملا جاز الوطء وهو أبلغ أنواع االستمتاع، فغريه أوىل 

 وألن لكل من الزوجني أن يستمتع جبميع بدن اآلخر باملس والنظر، إال ما ورد الشرع باستثنائه كما قدمنا

ُقوُه َوَبشِِّر لََّه َواْعَلُموا َأنَُّكْم ُماَلْنُفِسُكْم َواتَُّقوا الَأنَّى ِشْئُتْم َوَقدُِّموا أَل ِنَساُؤُكْم َحْرٌث َلُكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم قال تعاىل: 

 (.٤٤١ : البقرة) اْلُمْؤِمِننَي

َسأل أبو يوسف أبا حنيفة عن الرجل ميس فرج امرأته وهي متس فرجه  »: (محتارـرد ال)قال ابن عابدين احلنفي يف 

د ق »:  وقال القاضي ابن العربي املالكي  « ، وأرجو أن يعظم األجر ؟ قال: ال ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأسًا

 : ألنه إذا جاز له التلذذ فالنظر أوىل اختلف الناس يف جواز نظر الرجل إىل فرج زوجته على قولني: أحدهما: جيوز

 قيل »: (مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل)وقال يف   « بلسانه –الفرج  –: جيوز له أن يلحسه  وقال أصبغ من علمائنا

من كرهه إمنا كرهه بالطب ال بالعلم، وال بأس به وليس مبكروه، وقد روي عن : إن قومًا يذكرون كراهته: فقال  : ألصبغ

وقال الفناني الشافعي :   «( ويلحسه بلسانه)، وزاد يف رواية: (ال بأس أن ينظر إىل الفرج يف حال اجلماع)مالك أنه قال: 

  « مص بظرهاـجيوز للزوج كل متتع منها مبا سوى حلقة دبرها، ولو ب »

جوز تقبيل فرج املرأة قبل اجلماع، ويكره بعده... وهلا : َي( اجلامع)قال القاضي يف  »: (اإلنصاف)رداوي احلنبلي يف وقال امل

  « وصرح به ابن عقيل (الفروع)وتبعه يف  (الرعاية)ملسه وتقبيله بشهوة، وجزم به يف 

ال ضرر  »:  ليه حينئذ اإلقالع عنها: لقوله ولكن إذا ُتيقن أن تلك املباشرة تسبب أمراضًا أو تؤذي فاعلها، فيجب ع

رواه ابن ماجه، وكذلك إذا كان أحد الزوجني يتأذى من ذلك وينفر منه: وجب على فاعله أن يكف عنه:  « وال ضرار

  (٣2 : النساء) َوَعاِشُروُهنَّ ِباْلَمْعُروِف لقوله تعاىل: 
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بظر املرأة ؟! هل املّس أقبح أم ؟! هل املّس أمسج أم حلس (٣)بعدم مّس الذكر باليمني  يـأمر النب َمــ وِل

 املص ؟! 

الن، والبحث والدوران حول شواذ األقوال، وزالت اآلراء يعترب هديًا ؟! عفالن و هل تفقد )قيل( و)قال(

 ُكلِّ ُرْخَصِةب َأَخْذَت َلْو»   :(٤)قال سليمان التيميلعمل بها ؟! كال وأبدًا ! لوهل يعّد ذلك حجة تصلح 

 .(١)« ُكلُُّه الشَّرُّ ِفيَك اْجَتَمَع َعاِلٍم

 

  املسألة الثانية:

كما قال نبينا  هإّن املؤمن الصادق يرتفع عن إخراج أي كلمة أو عبارة بذيئة ، فاحشة ، رديئة عن فمه؛ ألن

 . (٢)« باْلَبِذيِء َواَل باْلَفاِحِش، َواَل عَّاِن،اللَّ َواَل ِبالطَّعَّاِن، اْلُمْؤِمُن َلْيَس: »  الكريم 

                                                           

 ِفي َيَتَنفَّْس َفاَل َأَحُدُكْم َشِرَب ِإَذا: »   اللَِّه َرُسوُل َقاَل: َقاَل َأِبيِه، َعْن َقَتاَدَة، ِبيَأ ْبِن اللَِّه َعْبِد َعْنروى البخاري ومسلم ( ٣

 َعْن النَّْهِي َباُب. صحيح البخاري، كتاب الوضوء، « ِبَيِميِنِه َيَتَمسَّْح َواَل ِبَيِميِنِه، َذَكَرُه َيَمسَّ َفاَل اخَلاَلَء َأَتى َوِإَذا اإِلَناِء،

، ٣١٧صِباْلَيِمنِي،  ْسِتْنَجاِءاال َعِن النَّْهِي َباُب(. وصحيح مسلم، كتاب الطهارة، ٣5١، الرقم)٤٤٧، ص٣ج ِبالَيِمنِي، اِلاْسِتْنَجاِء

 (.١5الرقم)

 عثمان وأبى أنس عن روى، مرة بين موىل وهو ،تيم بين يف ينزل كان املعتمر أبو طرخان ابن ( سليمان التيمي: هو٤

 العباد من وكان ،احلديث كثري ثقة وكان ». وهو ثقة، ومن أصدق الناس، قال ابن سعد: وشعبة الثوري عنه روىو ،نهديال

 املساجد يف بالليل يدوران املعتمر وابنه هو وكان ،اآلخرة العشاء بوضوء الغداة يصلي كله الليل يصلي وكان ،اجملتهدين

 .« يصبحا حتى ملسجدا هذا يف ومرة املسجد هذا يف مرة فيصليان

، ٣٤5و ٣٤٢، ص٢(. اجلرح والتعديل البن أبي حامت، ج٢٨٤١، الرقم)٤5٤و ٤5٣، ص2ينظر: الطبقات الكبري، البن سعد، ج

 .١٨٣و ١٨٨، ص٢(. والثقات البن حبان، ج5١2الرقم)

، ٣السعودية، ط هـ(، دار ابن اجلوزي، الرياض ـ٢١١جامع بيان العلم وفضله، ألبي عمر يوسف بن عبد الرب)ت ( ١

 (.٣٧١١، الرقم)2٤٧، ص٣هـ ، ج٣٢٣٢م ـ ٣22٢

 وأمحد يف مسنده عن ابن مسعود (. ١٣٤، الرقم)٣١٤باب: ليس املؤمن بالطعان، ص( أخرجه البخاري يف األدب املفرد، ٢

، ٢٢2صاللَّْعَنِة،  ِفي َجاَء َما َباُب ، اهلِل َرُسوِل َعْن َوالصَِّلِة الِبرِّ َأْبَواُب، يف سننه ، والرتمذي(١٠١2، الرقم)١2٨، ص١، ج

 ِبِإْتَياِنِه َتْنُقُص الَِّتي اْلِخَصاِل ِبَبْعِض َأَتى َعمَّْن مَياِناإِل اْسِم َنْفِي ِذْكُريف صحيحه، كتاب اإلميان،  وابن حبان(. ٣2٧٧الرقم)

 ، وهو صحيح.٢٤٣، ص٣جِإمَياَنُه، 
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ال شّك أن املؤمن احلق هو موضع القدوة للناس يف سكونه وحركته، وسكوته وكالمه، وقوله وفعله، 

 وتعامله كله، فال ينبغي أن يفقد تلك الثقة، ويصري ثلمًا على دينه، وأسوة سيئة لغريه.
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      اخلاِتَمة 

، ال سيما العلم الشريف الذي هو النعمة الكربى تأتي بعد اإلميان واالستقامة االشتغال بالعلم هلوإّن 

 وسيلة للفهم الصحيح والبصرية يف دين اهلل تعاىل.

الذي يعرفها تقليدًا كمثل الذي يرى األمر عيانًا يف مقابل ال شّك أن الذي يعرف احلقائق بدالئلها 

 رة مقارنة بالذي يبلغه خربه. مشاهدًا بالعني الباص

وكلما تقدم باملسلم الزمان والعصور يبعد من زمن النبوة أكثر، ويقرب من أيام الفنت وإرهاصات قيام 

تزداد احلاجة إىل العلم األصيل الذي يرجع باملسلم إىل مصدره األصلي من القرآن  أكثر، ومن َثمََّالساعة 

 منهما العقيدة الصحيحة والفقه الصحيح والسلوك الصحيح.  الكريم والسنة النبوية الشريفة ليأخذ

وإن ما استجد من األمور اليت هي من إفرازات التكنولوجيا احلديثة واملعاصرة ال تعد وال حتصى، فهي 

ليل نهار، وحيتاج املسلم إىل هدي الشرع احلنيف، ولكن أخذت األمور صورة عكسية؛ حيث كثرة  تظهر

 اء الربانيني املوثوقني. املستجدات وقلة العلم

يعتصم مبا تركنا عليه رسولنا إىل أن  والصراط املستقيم ،فكل ذلك يدفع باملسلم الذي يهمه اهلدي الرباني

 .يستمسك بالكتاب والسنة، ووهو البيضاء التى ليلها كنهارها، وال يزيغ عنها إال هالك الكريم 

خلق ويرفع  ،ل مما يطهر القلوب، ويزكي النفوسإننا خالل هذا البحيث الصغري يف خدمة حديث جلي

 املسلم إىل املستوى الذي ارتضاه له دينه، من النظافة والرفعة.

، ويربزوا املعاني اجلليلة  حري بالباحثني املخلصني أن حييوا سنة النيب الكريم تحقق لدينا إىل أنه ف

الوحي اإلهلي كي حيولوا وجهة األمة إىل القيمة اليت تؤخذ من األحاديث النبوية اليت جاءت من مشكاة 

نا مع احلضارة الغربية البائسة اليت توّجه العامل تقر مما وصلبالتوافه واحلعنه غفلت الصواب واحلق الذي 

 متها على غري هدي من اهلل تبارك وتعاىل.لـوبع

نا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا نسأل اهلل تعاىل أن يلهما رشدنا، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا مبا علمنا، ويثبت

 عليه نتوكل وإليه املصري.ويف اآلخرة، وهو ولي ذلك، و

 الطالب                                                                                 
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 الشاربازيريلقمان أمني                                                                         
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   فهرس املصادر واملراجع    

 

 القرآن الكريم)مصحف المدينة( برنامج حاسوبي.ـ 1

، (هـ453 ت)الُبستي حبان بن أحمد بن حبان بن حبان، لمحمد ابن صحيح تقريب في اإلحسانـ 2

بيروت ـ  الرسالة، مؤسسة ،(هـ 947: المتوفى) الفارسي بلبان بن علي الدين عالء األمير: بترتيب

 األرنؤوط. شعيب: وتخريج م، تحقيق1711 ـ هـ1341، 1لبنان، ط

 المعارف ، مكتبة(هـ252 ت)البخاري المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن المفرد، لمحمد ـ األدب4

 الزهيري. أمين بن سمير: م، تحقيق1771 ـ هـ1317 ،1الرياض ـ السعودية، ط والتوزيع، للنشر

 ت)الحنفي المصري اهلل عبد بن قليج بن الدين مغلطاي الرجال، لعالء أسماء في الكمال تهذيب كمالإـ 3

 عادل الرحمن عبد أبو: م، تحقيق 2441 ـ هـ1322 ،1والنشر، ط للطباعة الحديثة ، الفاروق(هـ922

 إبراهيم. بن أسامة محمد وأبو محمد، بن

، (هـ522 ت)سعد أبو المروزي، السمعاني التميمي رمنصو بن محمد بن الكريم األنساب، لعبدـ 5

 هـ1341 ،2وغيره، مكتبة ابن تيمية، القاهرة ـ مصر، ط اليماني المعلمي يحيى بن الرحمن عبد: تحقيق

 م.1711 ـ

البحر الزخار المعروف بمسند البزار، للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البزار، ـ 2

،  1رآن، بيروت ـ لبنان، ومكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة ـ السعودية، طمؤسسة علوم الق

  هـ ، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين اهلل.1347م ـ 1711

، (هـ244 ت)البغدادي عون بن معين بن يحيى زكريا ، ألبي(الدارمي عثمان رواية)ـ تاريخ ابن معين9

 سيف. نور محمد أحمد. د: لطبعة وسنة الطبع، تحقيقللتراث، دمشق ـ سوريا، بدون ا المأمون دار

 بن عثمان بن أحمد بن محمد اهلل عبد أبو الدين َواألعالم، لشمس المشاهير َوَوفيات اإلسالم تاريخـ 1

 عّواد بشار د.: م، تحقيق2444، 1اإلسالمي، بيروت ـ لبنان، ط الغرب ، دار(هـ931 ت) الذهبي َقاْيماز

 معروف.

، الفكر دارهـ(، 252كبير، لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة الجعفي البخاري )ت التاريخ الـ 7

 .الندوي هاشم السيدم، ثمانية مجلدات، مراجعة: 1712بيروت ـ لبنان، بدون طبعة، 

 الغرب ، دار(هـ324ت)البغدادي الخطيب ثابت بن علي بن أحمد بكر مدينة السالم، ألبي تاريخـ 14

 معروف. عواد بشار د.: م، تحقيق 2442 ـ هـ1322 ،1وت ـ لبنان، طبير اإلسالمي،

هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت ـ 931تذكرة الحفاظ، ألبي عبد اهلل شمس الدين محمد الذهبي )ت ـ 11

 لبنان، بدون طبعة وسنة الطبع، تصحيح: عبدالرحمن بن يحيى المعلمي.

هـ(، دار العاصمة، الرياض ـ  152عسقالني )ت تقريب التهذيب، ألحمد بن علي بن حجر الـ 12

 هـ، تحقيق: أبو األشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني.1324، 2السعودية، ط

هـ(، دار الفيحاء ودار المنهل  292تهذيب األسماء واللغات، ألبي زكريا يحيى بن شرف النووي)ت ـ 14

 ، تحقيق: عبده علي كوشك.م، ثالثة أجزاء2442هـ ـ  1329، 1ناشرون، دمشق ـ سوريا، ط

 ه1،1342هـ(، مؤسسة الرسالة، ط 152تهذيب التهذيب، ألحمد بن علي بن حجر العسقالني )ت ـ 13

 ، اعتنى به: إبراهيم الزيبق وعادل مرشد.م2411 ـ

هـ(، مؤسسة  932تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لجمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي)ت ـ 15

م، خمس وثالثون جزءًا، تحقيق: د. بشار عواد 1772هـ 1314، 1ـ لبنان، طالرسالة، بيروت 

 معروف.
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هـ(، مطبعة مجلس دائرة 453الثقات، لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي )ت ـ 12

 م.1794هـ ـ 1474، 1المعارف العثمانية بحيدرآباد دكن الهند، ط

هـ(، دار 429ن بن أبي حاتم التميمي الحنضلي الرازي)ت الجرح والتعديل، ألبي محمد عبدالرحمـ 19

، 1الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، عن مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن ـ الهند، ط

 م، تسعة مجلدات.1752هـ ـ 1492

، دار  غداديالب الفضل أبو العوفي الزهري، الرحمن عبد بن اهلل حديث أبي الفضل الزهري، عبيدـ 11

 علي بن محمد بن هـ، تحقيق: د. حسن1311م ـ 1771، 1أضواء السلف، الرياض ـ السعودية، ط

 شبالة.

األصبهاني، دار الكتب العلمية، بيروت ـ  اهلل عبد بن أحمد نعيم األصفياء، أبو وطبقات األولياء حليةـ 17
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 عزالدين ضلي، وعماد الطيار، وياسر حسن.

(، أبو صحيح مسلم)المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل ـ 21

قرطبة، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية،  هـ(، دار221الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري )ت 
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 هـ، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي.1324م ـ 2444، 1ط
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  .، تخريج وتوثيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانهـ 1317م ـ 1771، 1ط
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