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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسـنا ومـن   
سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال 

  إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممداً عبده ورسوله.
ليت على إبراهيم وآل إبراهيم  اللهم صلّ على حممد وعلى آل حممد كما ص 

وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبـراهيم يف  
  العاملني إنك محيد جميد ـ

﴾ آل يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاته والَ تموتن إِالَّ وأَنتم مسلمونَ  ﴿
  . ١٠٢عمران/
﴿ا يهجوا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نلَقَكُم مي خالَّذ كُمبقُواْ رات اسا النها أَي

وبثَّ منهما رِجاالً كَثريا ونِساء واتقُواْ اللّه الَّذي تساءلُونَ بِه واَألرحام إِنَّ اللّه كَانَ 
  . ١ء/﴾ النساعلَيكُم رقيبا

 ﴿ رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصا  ييددلًا سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيي
  . ٧١- ٧٠﴾ األحزاب/لَكُم ذُنوبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما 

  مثَّ أما بعد...
 وسـلم،  عليـه  اهللا صلى نبيه لصحبة الكرام الصحابة وجل عز اهللا اختار لقد
 أرجـاء  إىل الدين راية ومحلوا معه، جاهدوا وسلم، عليه اهللا صلى برؤيته وشرفهم

 عـز  اهللا مع فصدقوا الدين، كلمة إعالء أجل من وأمواهلم نفوسهم وقدموا الدنيا،
 ناطقـة  ةالكـثري  النصـوص  جاءت وقد للناس، أخرجت أمة خري فجعلهم وجل

 ورتبتهم مرتلة، أعظم مرتلتهم كانت ولذلك بالئهم؛ حسن على وشاهدة بفضلهم،
  .رتبة أعلى

وهذا الكتاب الذي بني يديك عزيزي القارئ ما هو إال درة جديدة من درر 
عالمة الشام وحمدثها ناصر السنة حممد ناصر األلباين رمحه اهللا ؛ مبينـا فضـائل   

  هللا عليهم  .الصحابة الكرام رضوان ا



  ٦

وقد مجعت فيه كلّ ما وقع حتت يدي من فضائل صحيحة أو ضعيفة ، وقـد  
تكلم عليها مساحة الشيخ رمحه اهللا تعاىل ، ومما جيب التنبيه له : أين مل أتوسـع يف  
األحاديث الضعيفة واملوضوعة يف فضائل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنـه ، إذ  

الردود الشنيعة على أباطيل الشيعة " فال داعي كنت استخرجتها وضممتها كتايب " 
  خرى .أمن تكرارها هنا مرة 

  واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات .
  وكتب

  حممد حامد حممد
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  بو بكرأ
  

 فأخذت عمر يا أنت وأما بالوثقى، فأخذت بكر أبا يا أنت أما"  - ٢٥٩٦
  ". بالقوة

 حـدثنا : زائدة عن) ٣٣٠/  ٣٠٩/  ٣( وأمحد) ٣٦٣/  ١( ماجه ابن رواه
 عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال اهللا عبد بن جابر عن عقيل بن حممد بن اهللا عبد

 عمـر؟  يا فأنت: قال العتمة، بعد الليل أول: قال توتر؟ حني أي: بكر أليب وسلم
 كما حسن سند وهذا. فذكره: وسلم عليه اهللا صلى النيب فقال الليل، آخر: فقال

 درجة إىل ا تبلغ شواهد وله) ٢٣٧/  ٤" ( التلخيص"  و"  ماجه ابن زوائد"  يف
"  الليـل  قيام"  يف نصر وابن ماجه، ابن أخرجه. حنوه عمر ابن عن فمنها الصحة،

 سليم بن حيىي حدثنا: املكي عباد بن حممد عن) ٣ - ١/  ١( واحلاكم) ١١٦( ص
 الـذهيب،  ووافقـه ".  صحيح إسناد : "احلاكم وقال. عنه نافع عن اهللا عبيد عن

 رجالـه  فإن الشيخني، شرط على وهو: قلت".  الزوائد"  صاحب قال وكذلك
 أيضـا،قال ) مـوارد  - ٦٧٣( حبان وابن ماجه، ابن ورواه. رجاهلما من كلهم

 إال نـافع  عن عمر بن اهللا عبيد عن رواه نعلم ال: " وقال البزار، وكذا: " احلافظ
  ". حسن فاحلديث صدوق، هو: القطان ابن قال ،" سليم ابن حيىي

".  عمر ابن عن مرة بن كثري حديث من البزار عند ضعيفة أخرى طريق وله 
 فهو الشيخني رجال من كان وإن سليم بن حيىي ألن حتسينه على اقتصر وإمنا :قلت
 من واحلاكم) ٢٢٧/  ١( داود أبو أخرجه. حنوه قتادة أيب عن ومنها. احلفظ سىيء
 بن اهللا عبد عن ثابت عن سلمة بن محاد حدثنا: السيلحيين إسحاق بن ىيحي طريق
 كما وهو الذهيب، ووافقه".  مسلم شرط على صحيح: " احلاكم وقال. عنه رباح
 ضـعف،  أسانيدها يف أخرى شواهد وله والطرباين، خزمية ابن أيضا وأخرجه. قاال

  ) .٢٤٥/  ٢" ( امع"  و"  التلخيص"  يف شاء من فلرياجعها
  ". بكر أليب قاله النار، من اهللا عتيق أنت"  - ١٥٧٤

  



  ٨

  من) ٩ - رقم" ( الكبري املعجم"  يف والطرباين) ٢٩٢/  ٢( الترمذي أخرجه
: عائشة عن طلحة بن إسحاق عمه عن طلحة بن حيىي بن إسحاق عن طريقني

 فـذكره، .... " فقـال  وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول على دخل بكر أبا أن" 
  ". غريب حديث هذا: " الترمذي وقال. عتيقا مسي فيومئذ

 يف عليـه  اختلـف  وقد ضعيف، فإنه طلحة بن حيىي بن إسحاق وعلته: قلت
 أخربين: فقال وهب بن اهللا عبد وخالفهما هكذا، إليهما أشرنا من فرواه إسناده،
...  عائشـة  على دخلت: قال اهللا عبيد بن طلحة بن عيسى عن حيىي ابن إسحاق
  .احلديث

 وأشـار "!  مسـلم  شرط على صحيح: " وقال) ٣٧٦/  ٣( احلاكم أخرجه
 مـع  حيىي بن إسحاق ألن ظاهر ورده! ". قال كذا: " بقوله عليه رده إىل الذهيب
  ! مسلم رجال من فليس ضعفه

 عـن  إسحاق بن معاوية عن الطلحي موسى بن صاحل رواه أخرى، طريق وله
  صلى بالنيب مر عنهما اهللا رضي بكر أبا أن مننياملؤ أم عائشة عن طلحة بنت عائشة

 فلينظر النار، من عتيق إىل ينظر أن أراد من: " بلفظ فذكره: فقال وسلم عليه اهللا
"  يف الـرب  عبـد  وابـن ) ١٠ - رقم" ( الكبري"  يف الطرباين أخرجه".  هذا إىل

! "اإلسـناد  صحيح: " وقال) ٦١/  ٣( احلاكم وكذا) ٩٦٤/  ٣" ( االستيعاب
  ". مظلم والسند ضعفوه، صاحل: قلت: " بقوله الذهيب ورده
 حديث من جيد شاهد للحديث لكن".  متروك: " هذا صاحل يف احلافظ وقال 
 صلى النيب له فقال عثمان، بن اهللا عبد بكر أيب اسم كان: "  قال الزبري بن اهللا عبد
 وابـن ) ٢١٧١( حبـان  ابـن  أخرجه".  عتيقا فسمي) فذكره: (وسلم عليه اهللا

 رقم( والطرباين) ٧/  ١" ( الكىن"  يف والدواليب) ٢/  ٤١"( املعجم"  يف األعرايب
) ١/  ١٦٥ ق" ( طلحة بن بكر أيب حديث"  يف القاري نصر اخلطاب وأبو) ٧ -

"  يف عساكر وابن) ٢ - ١/  ١٣٤/  ١" ( الصحاح الفوائد"  يف الطربي اهللا وهبة
 حدثنا حيىي بن محاد عن طرق من) ١/  ٢٣٥" ( وغريه اهلروي اخلالق عبد حديث
 وقـال  أبيه عن الزبري بن اهللا عبد بن عامر عن سعد بن زياد عن عيينة بن سفيان



  ٩

 بن حامد غري عنه رواه أعلم ال مسندا، سفيان حديث من غريب حديث: "الطربي
  ". البلخي حيىي

 وروى أبيه، عن) ٣٠١/  ٢/  ١( حامت أيب ابن قال كما صدوق وهو: قلت
 كلـهم  ثقات فوقه من ألن جيد فالسند ثقة، عن إال يروي ال وهو زرعة، أبو عنه
"  يف ابنـه  ذكره فيما حامت أيب قول وجه هذا بعد أدري فال الشيخني، رجال من

  ) :٣٨٦/ ٢" ( العلل
 باحلديث الثقة تفرد أن"  املصطلح"  من املعلوم من فإن"!  باطل حديث هذا" 

 يذكر مل"  اإلصابة" يف حجر بن احلافظ أن الغريب ومن. باطال بله شاذا، جيعله ال
"  اجلـامع  على الزيادة"  يف السيوطي صنع وكذلك للحديث، القوي الشاهد هذا

  !الضعيفة األوىل الطريق من ذكره على اقتصرا وإمنا) ! ٢/  ٦٣ ق(
  

 واهتدوا وعمر، بكر أيب أصحايب من بعدي من باللذين اقتدوا"  - ١٢٣٣
  ". مسعود ابن بعهد ومتسكوا عمار، دي

  
 وعبد مالك بن وأنس اليمان بن وحذيفة مسعود بن اهللا عبد حديث من روي

  .عمر بن اهللا
 بـن  سلمة بن حيىي بن إمساعيل بن إبراهيم فريويه مسعود ابن حديث أما - ١
  :كهيل

 الترمذي أخرجه. عنه الزعراء أيب عن كهيل بن سلمة عن أبيه عن أيب حدثين
  :بقوله الذهيب ورده".  صحيح إسناده: " وقال) ٧٥/  ٣( واحلاكم) ٣١١/ ٢(

 حيىي حديث من إال نعرفه ال: " عقبه الترمذي قول ويبينه".  واه سنده: قلت" 
  ". احلديث يف يضعف وهو كهيل، بن سلمة ابن

  .ضعيف إبراهيم وابنه إمساعيل ابنه ومثله احلافظ قال كما متروك هو بل: قلت
 عـن ) ١/  ٣٢٣/  ٩( عساكر ابن أخرجه مسعود ابن عن أخرى قطري وله

 فراس عن صاحل بن احلسن عن الرمحن عبد بن محيد أخربنا خثيم ابن رشد بن أمحد



  ١٠

 الشـطر  دون بـه  مسعود بن اهللا عبد عن قيس بن علقمة عن الشعيب عن حيىي بن
  .منه الثاين

  .أعرفه فلم هذا أمحد غري مسلم رجال ثقات ورجاله: قلت
 بـن  لربعـي  موىل عن( عمري بن امللك عبد فريويه حذيفة حديث وأما - ٢
 والطحاوي) ٢٩٠/  ٢( الترمذي أخرجه. حنوه عنه حراش بن ربعي عن) حراش

"  يف واحلميـدي ) ٤٠٢ و ٣٨٥/  ٥( وأمحد) ٨٤ - ٨٣/  ٢( " املشكل"  يف
"  نةالس"  يف عاصم أيب وابن) ٣٣٤/  ٢( سعد وابن) ٢٤٩/ ٢١٤/  ١" ( مسنده

 واخلطيـب ) ١٠٩/  ٩" ( احللية"  يف نعيم وأبو) بتحقيقي- ١٠٤٩ و ١٠٤٨(
) ١/  ٣١/  ١٢ و ١/  ٣٢٣/  ٩( عساكر وابن) ٧٥/  ٣(واحلاكم) ٢٠/  ١٢(

 يذكره مل وبعضهم املوىل ذكر بعضهم ومطوال خمتصرا به امللك عبد عن طرق من
 ثقات ورجاله) ٣٨١/  ٢" ( العلل"  يف حامت أليب خالفا احلاكم رجحه الذي وهو
 احلـافظ،  عند مقبول وهو هالال رواياته إحدى يف عاصم أيب ابن ومساه املوىل عن

  .به حراش بن ربعي عن هرم بن عمرو وتابعه
 مـن  والطحاوي )٢١٩٣( حبان وابن والترمذي) ٣٩٩/  ٥( أمحد أخرجه

 من باللذين دوافاقت فيكم، بقائي ما أدري ال إين: " بلفظ عنه العالء أيب سامل طريق
  :وأمحد حبان ابن وزاد وعمر بكر أليب وأشار بعدي

 واهدوا: " أمحد وقال".  فاقبلوه مسعود ابن حدثكم وما عمار دي واهتدوا
  ". عبد أم ابن وهدي عمار هدي

 العالء أيب سامل غري مسلم رجال ثقات كلهم رجاله حسن إسناد وهذا: قلت
 ابـن  وقال والعجلي، حبان ابن ووثقه ،الطحاوي قال كما احلديث مقبول وهو
  .حديثه يكتب: حامت أبو وقال. احلديث ضعيف:معني

 عـن  نافع بن عمر عن دليل بن محاد فريويه مالك بن أنس حديث وأما - ٣
 رسول قال: فقال مالك بن أنس على زيد بن وجابر أنا دخلت: قال هرم بن عمرو

 بن مسلم طريق من) ١/  ٧٥( عدي ابن أخرجه. فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا
 بن عمرو عن دليل بن محاد حدثنا: عنه أيضا طريقه ومن. به عنه رجاء أيب صاحل
 هذا ومحاد: " وقال. حنوه وسلم عليه اهللا صلى النيب عن حذيفة عن ربعي عن هرم



  ١١

 هـذين  يروي وال إسنادين دليل بن محاد له روى قد احلديث وهذا الرواية، قليل
  ". دليل بن محاد ريغ اإلسنادين
  ". الرأي عليه نقموا صدوق،: " فيه احلافظ قال: قلت
 أيب لسـامل  قـوي  متابع وهو اإلسناد جيد فاحلديث جبرح، ليس وهذا: قلت

 واحلمد احلديث فصح حذيفة، عن حراش بن ربعي عن هرم بن عمرو عن العالء
  .هللا

 بـن  حممد ناأخرب وضاح بن صليح بن أمحد فريويه عمر ابن حديث وأما - ٤
  .الثاين الشطر دون به، عنه نافع عن أنس بن مالك أخربنا النون(!)  ذا أخربنا قطن

"  يف أورده صـليح  بـن  وأمحد. هكذا) ٢/  ٣٢٣/  ٩( عساكر ابن أخرجه
  :فقال"  امليزان
 وهـذا :) وقـال  فذكره،( مالك عن املصري النون ذي عن صليح بن أمحد" 
  ". عليه يعتمد ال وأمحد غلط،

"  قطن بن حممد أخربنا وضاح بن" " ...  التاريخ"  يف قوله أدري فال: قلت
 يف أن أو"  قطن بن حممد بن وضاح ابن"  واألصل - الناسخ من خطأ فيه أوقع –

 املـدين  العمري اهللا عبد بن حممد وتابعه. أعلم واهللا. الغلط من شيئا"  امليزان" نقل
  :حبان ابن قال هذا والعمري. عساكر ابن أخرجه. به أنس بن مالك عن

  ". به االحتجاج جيوز ال" 
  

  ". واآلخرين األولني من اجلنة أهل كهول سيدا وعمر بكر أبو"  - ٨٢٤
  

 وأبـو  مالـك  بن وأنس طالب أيب بن علي منهم الصحابة من مجع عن روي
  .اخلدري سعيد وأبو اهللا عبد بن وجابر جحيفة
  :وزاد به عنه احلارث عن: األوىل: طرق عنه فله علي، حديث أما - ١



  ١٢

 )٤٩/  ١( ماجـه  وابن) ٣١٠/  ٤( الترمذي أخرجه".  علي يا ختربمها ال" 
 )نسـخيت  ٦٧ رقم" ( السنة"  يف شاهني وابن واخلطيب) ٢/  ٢١٤( عدي وابن

 ٩" ( دمشق تاريخ"  يف عساكر وابن) ١٩٢/  ١٠" ( بغداد تاريخ"  يف واخلطيب
/٢/  ٣٠٧. (  

 السند من الرواة بعض وأسقطه ضعيف، واحلارث ترمذي،ال عنه سكت: قلت 
  . ثقة وهو يثيع بن زيد مكانه بعضهم وجعل. رواياته بعض يف عساكر ابن عند

  .ضعيف الشعيب عن الراوي لكن 
 وابن) ٩٩/  ٢" ( الكىن"  يف الدواليب أخرجه. عنه حبيش بن زر عن: الثانية

 وابـن ) ٢/  ١٤/  ١" ( كمـال اإل"  يف املقدسي الغين وعبد) ٢/  ١٠٠( عدي
  .عنه دلة بن عاصم عن طرق من) ١/  ٣١٠/  ٩( عساكر

 مـن  مجاعة عن روي مجة، طرق له مشهور، حديث هذا: " املقدسي وقال 
  ". وسلم عليه اهللا صلى النيب أصحاب
 رجـال  مـن  ثقـة  هذا زرا فإن احلسن، معروف حسن، إسناد وهذا: قلت
 يف حجة أوهام، له صدوق: " احلافظ قال نا،مقرو له أخرجا وعاصم، الشيخني،

  ". القراءة
  ) :٨٠/  ١" ( املسند زوائد"  يف أمحد بن اهللا عبد قال: الثالثة

 يـونس  بـن ) عمرو: األصل يف( عمر حدثنا الواسطي بقية بن وهب حدثين
 عن أيب حدثين حسن بن زيد بن احلسن عن اليمامي عمر بن اهللا عبد عن اليمامي

 أبو فأقبل وسلم، عليه اهللا صلى النيب عند كنت: " قال عنه اهللا رضي علي عن أبيه
 وشباا اجلنة أهل كهول سيدا هذان علي يا: " فقال عنهما، اهللا رضي وعمر بكر
  ". واملرسلني النبيني بعد

 بن زيد بن احلسن غري معروفون، ثقات كلهم رجاله حسن، سند وهذا: قلت 
:  معني ابن وقال حبان، وابن والعجلي سعد ابن هوثق طالب، أيب بن علي بن احلسن

  .عكرمة عن روى مما أنكر أبيه عن أحاديثه: عدي ابن وقال ضعيف،
  ". فاضال وكان يهم، صدوق،": "  التقريب"  يف احلافظ وقال
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 فترمجـه  اليمامي، يونس بن عمر غري"  التهذيب"  يف مترمجون الرجال وبقية
: قـاال  أما معني وابن أمحد عن وروى) ١٤٣ - ١٤٢/  ١/  ٣( حامت أيب ابن
  .ثقة

 وهـب  عن وغريه أمحد ابن طريق من) ١/  ٣٠٧/  ٩( عساكر ابن وأخرجه
  .به يونس بن عمر أنبأنا مرزوق بن إبراهيم عنده وتابعه به

 كذا... ( احلسني بن علي عن الزهري عن املوقري حممد بن الوليد عن: الرابعة
  .به طالب أيب بن علي عن) سقط نقطال مكان أن إىل إشارة األصل

  ". الوجه هذا من غريب حديث: " وقال) ٣١٠/  ٤( الترمذي أخرجه
) ١/  ١٣( عسـاكر  ابن وأخرجه. بالكذب متهم متروك هذا والوليد: قلت

 عـن  األنصـاري  سعيد بن حيىي أنبأنا األنصاري حممد بن عصمة طريق ومن عنه،
 جـده  عن أبيه عن طالب أيب ابن ليع بن احلسني بن علي عن املسيب بن سعيد
  .به طالب أيب بن علي

 كمـا  احلديث يضع كذاب حممد بن عصمة ولكن متصل إسناد وهذا: قلت
  .معني ابن قال

 وفيـه  به، عنه قتادة يرويه: األوىل: طريقان عنه فله أنس، حديث وأما - ٢
- ١٩٧( " املختارة"  يف املقدسي والضياء) ٣١٠/  ٤( الترمذي أخرجه. الزيادة
 طريق من) ١/  ٢٤/  ١٣ ،١/  ٣١١/  ٩ ،١/  ٢٥٠/  ٢( عساكر وابن) ١٩٨
 غريب حسن حديث: " الترمذي وقال. عنه األوزاعي حدثنا: قال كثري بن حممد

  ". الوجه هذا من
 املصيصي الصنعاين وهو كثري بن حممد غري الشيخني رجال ثقات رجاله: قلت

  ". الغلط كثري صدوق: " احلافظ قال
 مـن  وهو البصري، العبدي كثري بن حممد أنه توهم بعضهم أن ويبدو: لتق
  "! البخاري سند سنده: املناوي الصدر قال: " املناوي فقال. أيضا الشيخني رجال

  !الثقة بالبصري املضعف الصنعاين عليه فالتبس
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 أنـه  إىل) ٣٩٠/  ٢( حـامت  أيب ابن وأشار يأيت كما إسناده يف خولف وقد
  .منكر

 طريق من) ٢/  ١٤٥( والضياء) ٢/  ٣١٠/  ٩( عساكر ابن أخرجه: يةالثان
 حدثنا عمر بن الرمحن عبد حدثنا الرازي زجنلة بن سهل حدثنا: املوصلي يعلى أيب
  .مرفوعا فذكره: يقول مالك بن أنس مسعت: قال العبدي يزيد بن اهللا عبد

  .ثقة وهو هذا، سهل غري منه أعرف مل إسناد وهذا: قلت
 مالـك  حدثنا خنيس بن بكر بن خنيس فريويه جحيفة، أبو حديث ماوأ - ٣

 وكـذا ) ٢١٩٢( حبان ابن أخرجه. به أبيه عن جحيفة أيب بن عون عن مغول بن
  .عنه طرق من) ١٢٠/  ١" ( الكىن"  يف والدواليب) ٥١/ ١( ماجه ابن

: " جـزرة  صاحل قال هذا، خنيس غري ثقات رجاله حسن إسناد وهذا: قلت
  ". ضعيف

/  ٨" ( الزوائد"  يف البوصريي عليه وسكت".  الثقات"  يف حبان ابن وذكره
  .نظر ففيه عليه، سكت ما أن"  املقدمة"  يف نص ،لكنه) ١

 بـن  املقدام شيخه عن"  األوسط"  يف الطرباين فرواه جابر، حديث وأما - ٤
 رجالـه  وبقيـة  وغريه، النسائي وضعفه وثق، إنه: العيد دقيق ابن قال وقد داود،
 عساكر ابن أخرجه الوجه هذا ومن ،) ٥٣/  ٩( اهليثمي قال كما الصحيح رجال

)١/  ٢٤/ ١٣. (  
  علي وفيه ،" األوسط"  يف والطرباين البزار فرواه سعيد، أيب حديث وأما - ٥
  .ضعيف وهو عابس بن
 حدثنا: سليمان أبو الدباغ مهران بن داود فريويه عمر، ابن حديث وأما - ٦

"  يف السـهمي  أخرجه. عنه نافع عن اهللا عبيد عن مغول بن مالك بن نالرمح عبد
/  ٢( حامت أيب ابن وقال ،) ٢/  ٢٣/  ١٣( عساكر وابن) ٧٧" ( جرجان تاريخ
  :وقال حيدثنا، أن وامتنع اإلسناد، ذا يعين باطل، حديث هذا: " أبيه عن )٣٨٩

  ". عليه اضربوا
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 كمـا  كذاب وهو مغول، بن مالك بن الرمحن عبد غري ثقات ورجاله: قلت
 لبيـان  ذكرتـه  وإمنا اإلسناد، هذا آفة فهو متروك،: الدارقطين وقال أبوداود، قال

  .حاله
 طرقـه  بعض ألن ريب، بال صحيح طرقه مبجموع احلديث أن القول ومجلة 
 فنحن ضعفه اشتد مما اآلخر والبعض به، يستشهد وبعضه رأيت، كما لذاته حسن

  .بالصحة له السيوطي رمز لذلك وكأنه نه،ع غىن يف تقدم مبا
 هـذا  على العلم وطلب الدراسة يف ادين اإلخوان بعض أوقفين لقد) تنبيه(

 بـن  حممد للشيخ"  املراتب خمتلفة أحاديث يف املطالب أسىن"  كتاب يف احلديث
 الشيخان رواه: " فيه قال) ١٣٤٦ احلليب طبعة - ١٣ ص( البريويت احلوت درويش
 يتبني كما. أصال الشيخان يروه فلم حمض خطأ وهذا".  وغريه علي عن وغريمها

  .التنبيه فاقتضى التخريج هذا من
  

 الرأس من والبصر السمع كمرتلة الدين هذا من وعمر بكر أبو"  - ٨١٥
."  

 طريق من) ٤٦٠ - ٤٥٩/  ٨" ( بغداد تاريخ"  يف واخلطيب الطرباين أخرجه
 عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال اهللا عبد بن ابرج عن عقيل بن حممد بن اهللا عبد

  .فذكره: وسلم
 قبـل  من كالم عقيل ابن ويف ثقات كلهم رجاله حسن، إسناد وهذا: قلت

"  يف شـاهني  ابـن  وأخرجه. ذكرنا اليت املرتبة هذه عن حديثه به يرتل ال حفظه
 طريقني من) نسخيت - ٧٠ رقم( له"  السنة"  من"  باجلنة املبشرين العشرة فضائل

  .عمر ابن عن مهران بن ميمون عن السائب بن فرات حدثنا مروان بن احلكم عن
 بكر وأبو مهمة حاجة يف رجال يبعث أن أراد وسلم عليه اهللا صلى النيب أن" 

 هـذين؟  أحـد  تبعث أال: طالب أيب بن علي له فقال يساره، عن وعمر ميينه عن
  .به يستشهد فال وك،متر هذا الفرات لكن. فذكره.... " فقال
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 اليمـان،  بـن  وحذيفـة  العـاص  بن عمرو حديث من آخران شاهدان وله
  ) .٥٣ - ٥٢/  ٩" ( الزائد جممع"  يف اهليثمي أخرجهما

  
  ". بكر أبا يا عليك خيتلف أن واملؤمنون اهللا أىب"  - ٦٩٠

 طريقه ومن) ٢/  ٢" ( جزئه"  يف عرفة بن واحلسن) ٤٧/  ٦( أمحد أخرجه
 طريـق  من) ١/  ٥٠" ( الصديق بكر أيب فضائل يف الصديق، حتفة"  يف نبلبا ابن
 ثقـل  ملـا : " قالت عائشة عن مليكة أيب ابن عن القرشي بكر أيب بن الرمحن عبد

 لوح أو بكتف ائتين: بكر أيب بن الرمحن لعبد قال وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول
  ... ".قال ليقوم الرمحن عبد بذه فلما عليه، خيتلف ال كتابا بكر أليب أكتب حىت

 بكر أبو: له ويقال حممد أبو مليكة أيب ابن به تفرد: " بلبان ابن وقال. فذكره
  ". القرشي

 مؤمل حدثنا) : ١٠٦/  ٦( أمحد فقال به، يتفرد مل لكنه ضعيف وهو: قلت
  :قال

 يف جيـد  إسناد وهذا. حنوه به مليكة أيب ابن حدثنا عمر ابن يعين نافع حدثنا
 كما احلفظ سيء صدوق وهو إمساعيل ابن هو ومؤمل ثبت ثقة هذا نافع تابعات،امل
 رسول يل قال: قالت عائشة عن عروة رواية من أخرى طريق وله".  التقريب"  يف
 كتابـا  أكتب حىت وأخاك بكر أبا يل ادعي: " مرضه يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا

 بكـر  أبا إال واملؤمنون اهللا ويأىب ،أوىل أنا: قائل ويقول متمن يتمىن أن أخاف فإين
  ) .١٤٤/  ٦( وأمحد) ١١٠/  ٧( مسلم أخرجه". 

 أو مهمـت  لقـد : " ولفظه حنوه عنها حممد بن القاسم يرويه ثالث طريق وله
 مث املتمنون، يتمىن أو القائلون يقول أن وأعهده وابنه، بكر أيب إىل أرسل أن أردت
/  ٤( البخاري أخرجه".  املؤمنون ويأىب اهللا دفعي أو املؤمنون ويدفع اهللا يأىب: قلت
٤٠٦ - ٤٠٥ ،٤٧ - ٤٦. (  

 اهللا رسـول  مـرض  ملا: " قالت عنها اهللا عبد بن اهللا عبيد يرويه. رابع طريق
 بن اهللا لعبد ميمونة بيت يف وهو - فقال...  ميمونة بيت يف وسلم عليه اهللا صلى



  ١٧

 فصلى. بالناس صل عمر يا: فقال اخلطاب بن عمر فلقي فليصلوا، الناس مر:  زمعة
 الصـوت،  جهري وكان فعرفه صوته وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فسمع م،
 يأىب: قال بلى، قالوا عمر؟ صوت هذا أليس: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال

 رسول يا: عائشة قالت بالناس، فليصل بكر أبا مروا واملؤمنون، ذلك وجل عز اهللا
  .احلديث... "  دمعه ميلك ال رقيق رجل بكر أبا إن اهللا

 صحيح سند وهذا. عنه الزهري عن معمر طريق من )٣٤/  ٦( أمحد أخرجه 
  .الشيخني شرط على

 اهللا عبد بن اهللا عبيد عن شهاب ابن عن: فقال إسحاق بن الرمحن عبد وخالفه
 فجعله) . ٤٦٦١( داود أبو أخرجه. اخلرب ذا أخربه زمعة بن اهللا عبد أن عتبة بن
 حـدثين  الزهري حدثين: إسحاق ابن قال فقد الصواب ولعله زمعة ابن مسند من
 اهللا عبـد  عن أبيه عن هشام بن احلارث بن الرمحن عبد ابن بكر أيب بن امللك عبد
  ": واملسلمون ذلك اهللا يأىب: " قوله بعد وزاد حنوه فذكر: قال زمعة بن

  ". بالناس فصلى الصالة، تلك عمر صلى أن بعد فجاء بكر، أيب إىل فبعث" 
  .جيد سند وهذا) . ٣٢٢/  ٤( وأمحد له والسياق) ٤٦٦٠( داود أبو أخرجه

  
. معهما وأنا املسلمني، أمر من األمر يف بكر أيب مع يسمر كان"  - ٢٧٨١

  ". عمر أي
  

) ٤٥٢/  ١( والبيهقـي ) ٢٧٦( حبـان  وابن) ١٦٩ رقم( الترمذي أخرجه
 عـن  علقمة عن إبراهيم عن األعمش عن معاوية أيب طريق من) ٢٥/  ١( وأمحد
 هـذا  روى وقد حسن، حديث: " الترمذي وقال. فذكره: قال اخلطاب بن عمر

: " له يقال جعفي من رجل عن علقمة عن إبراهيم عن اهللا عبيد بن احلسن احلديث
 هـذا  وسلم عليه اهللا صلى النيب عن اخلطاب بن عمر عن"  قيس ابن"  أو"  قيس
  ". طويلة قصة يف ثاحلدي



  ١٨

 اهللا عبيد بن احلسن حدثنا: زياد بن الواحد عبد طريق من البيهقي وصله: قلت
 وصـله  وكذلك".  السمر قصة يذكر مل أنه إال مبعناه، القصة فذكر: " قال ، به

 عطفا - قال أيضا معاوية أيب طريق من رواه لكنه. الوجه هذا من) ٣٨/  ١( أمحد
  :- األوىل الرواية على

 عنه اهللا رضي عمر أي - أنه مروان بن قيس عن خيثمة عن األعمش حدثناو
 رجاله صحيح، إسناد وهذا: قلت. الترمجة حديث وفيها القصة، فذكر:.. قال -

 القصة من طرفا) ٣١٨/  ٣( احلاكم وروى".  التهذيب"  رجال من ثقات كلهم
  : "لوقا األوىل، معاوية أيب رواية مثل األعمش عن سفيان طريق من

 بينته الذي لالنقطاع يتنبها ومل! الذهيب ووافقه"!  الشيخني شرط على صحيح
 علـي  عـن  زياد بن كميل رواية من شاهد وللحديث. اهللا عبيد بن احلسن رواية
  .الذهيب ووافقه. وصححه) ٣١٧/  ٣( احلاكم أخرجه. مبعناه عنه اهللا رضي
  

  وكان كذا، كان! اهللا رسول يا: قلت وللصديقِ؟ لك ما! ربيعةُ يا( -٣١٤٥
 قصاصـاً،  يكون حىت لك قلت كما قل: يل فقال كرهتها، كلمةًً يل فقال كذا،

]فال أجل،:اهللا رسول فقال! ؟] فأبيت أبا يا لك اهللا غفر: قل ولكن عليه، ترد 
  ) .!بكر

 ،) ٥٣ -٥/٥٢" (الكبري املعجم" يف والطرباين ،) ٥٩ -٤/٥٨( أمحد أخرجه
 أبـو  ثنـا : فضالة بن مبارك عن طرق من) ٩/٥٨٣" ( التاريخ" يف عساكر وابن

  :قال األسلمي ربيعة عن اجلوين عمران
 أبا وأعطى أرضاً، فأعطاين ،- وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أخدم كنت

 هي: عنه اهللا رضي بكر أبو فقال خنلة، عذقِ يف فاختلفنا الدنيا وجاءت أرضاً، بكر
 يل فقال كالم، بكر أيب وبني بيين وكان حدي، يف هي: أنا توقل أرضي، حد يف
 يكـون  حـىت  مثلـها  علي رد! ربيعة يا: يل فقال وندم؛ كرهتها، كلمة بكر أبو

 - اهللا رسول عليك ألستعدين أو لتقولن،: بكر أبو فقال أفعل، ال: قلت قصاصاً،
  .- وسلم عليه اهللا صلى
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 -عنه اهللا رضي -بكر أبو فانطلق األرض، ورفض: قال. بفاعل أنا ما: قلت 
: فقالوا أسلم، من أناس فجاء أتلوه، فانطلقت ،- وسلم عليه اهللا صلى - النيب إىل

 ما لك قال الذي وهو اهللا، رسول عليك يستعدي شيء أي يف! بكر أبا اهللا رحم
 ذو وهـو  اثنني، ثاين وهو الصديق، بكر أبو هذا هذا؟ من أتدرون: فقلت! قال؟
 - اهللا رسـول  فيأيت فيغضب، عليه تنصروين فرياكم يلتفت فإياكم لمني،املس شيبة
 ربيعـة،  فيهلـك  لغضبهما؛ اهللا فيغضب لغضبه، فيغضب - وسلم عليه اهللا صلى
  .ارجعوا: قال تأمرنا؟ فما: قالوا

 ،- وسـلم  عليه اهللا صلى - اهللا رسول إىل -عنه اهللا رضي -بكر أبو فانطلق
 فحدثـه  ،- وسلم عليه اهللا صلى - النيب أتى حىت أتلوه؛ وجعلت وحدي، وتبعته

  :وزاد) احلديث فذكر: ... (فقال رأسه إيل فرفع كان، كما احلديث
  .يبكي وهو -اهللا رمحه -بكر أبو فوىل: قال!] بكر أبا يا لك اهللا غفر: فقلت[

 فضـالة  بـن  واملبارك حسن، وإسناده ألمحد، والزيادتان للطرباين، والسياق
 ولذا تدليسه، فأمنا عنه، الطرق كل يف بالتحديث صرح قد لكنهو مدلس، صدوق

  ) :٩/٤٥( اهليثمي قال
 بن مبارك وفيه النكاح، يف تقدم طويل حديث يف بنحوه وأمحد الطرباين، رواه"

  ". حسن وحديثه فضالة،
 ،) ١٧٤ -٢/١٧٣" ( النكـاح " يف احلـاكم  أخرجه: مطوالً وهكذا: قلت

  "! مسلم شرط على صحيح: "وقال
  :بقوله الذهيب ورده

  ". * مببارك مسلم حيتج مل: قلت"
  

 يف وقر بشيء ولكن صالة، وال صيام بكثرة بكر أبو فضلكم ما"  - ٩٦٢
  ". صدره
  .مرفوعا له أصل ال
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) : " احلليب طبعة ١٠٥ و ٣٠/  ١" ( اإلحياء ختريج"  يف العراقي احلافظ قال
 أجـده  ومل املـزين،  اهللا عبد بن بكر قول من"  النوادر"  يف احلكيم الترمذي رواه

 ومـن ) . ٩٧٠ رقـم " ( احلسنة املقاصد"  يف السخاوي احلافظ وأقره".  مرفوعا
 يف منه مسعته النبوي، املسجد يف الوعاظ بعض من احلديث هذا يسمع أن املؤسف

 بـه  االتصال حاولت وقد بصحته، مصرحا هـ ١٣٨٢ سنة شوال شهر اسط أو
 مـا  يل عرض مث فيه، حل كان الذي املرتل على استدللتو الوعظ، من فراغه بعد

 الكلمـة،  هذهى عل يطلع أن فعسى الثاين، اليوم يف سافر مث ذلك، وبني بيين حال
  ". املؤمنني تنفع والذكرى"  تذكرة، ولغريه له فتكون
  

 رضي وعمر بكر أبا يعين خالفتكما، ما مشورة يف لواجتمعتما"  - ١٠٠٨
  ". عنهما اهللا

  .ضعيف
 رسول أن غنم بن الرمحن عبد عن حوشب بن شهر عن) ٤/٢٢٧( أمحد رواه

  .فذكره: وعمر بكر أليب قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا
 امع"  يف اهليثمي وأعله حفظه، لسوء ضعيف شهر ضعيف، سند وهذا: قلت

  :فقال أخرى بعلة) ٩/٥٣" (
 عليـه  اهللا صـلى  يبالن من يسمع مل غنم ابن أن إال ثقات، ورجاله أمحد رواه

  .وسلم
 ال شهرا فإن الصواب، عن البعد من"  ثقات ورجاله: " قوله يف ما خيفى وال

  .األئمة من مجاعة عن املعروف الكالم وفيه ثقة، بكونه يوصف أن يصح
 قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أن عازب بن الرباء حبديث احلديث يتقوى وال

  :وعمر بكر أليب
  ". خالفتكما ما علي ختتلفان أنكما ولوال بكما، يدينأ الذي هللا احلمد

  ) :٩/٥٢( اهليثمي قال
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 وهـو  مالـك  كاتـب  حبيب أيب بن حبيب وفيه األوسط، يف الطرباين رواه
  .متروك

! مالـك  عن موضوعني حديثني الذهيب له وذكر واحد، غري كذبه وقد: قلت
 أخرجه هذا بحبي حديث من األول الشطر لكن به االستشهاد يصح فال ولذلك
 عـن  صاحل أيب بن سهيل عن اهللا عبيد أخي عمر بن عاصم عن) ٣/٧٤( احلاكم

 الدوسي أروى أيب عن الرمحن عبد بن سلمة أيب عن احلارث بن إبراهيم بن حممد
  :قال

 اهللا رضـي  وعمر بكر أبو فاطلع وسلم، عليه اهللا صلى النيب عند جالسا كنت
  :وسلم هعلي اهللا صلى اهللا رسول فقال عنهما،

  :بقوله الذهيب ورده اإلسناد، صحيح: وقال بكما، أيدين الذي هللا احلمد
  .واه عاصم: قلت

  
 اهللا رضـي  بكر أبو فقال مسكينا؟ اليوم أطعم أحد منكم هل"  - ١٤٥٨

 الـرمحن،  عبد يد يف خبز كسرة فوجدت بسائل، أنا فإذا املسجد دخلت: عنه
  ". إليه فدفعتها منه، فأخذا

  منكر
 من) ٤/١٩٩( البيهقي وعنه) ١/٤١٢( واحلاكم) ١/٢٦٥( داود أبو هأخرج

 عبـد  عـن  ليلى أيب بن الرمحن عبد عن البناين ثابت عن فضالة بن مبارك طريق
 وقـال . فـذكره : وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال بكر أيب بن الرمحن
  :احلاكم
  !الذهيب ووافقه"!  مسلم شرط على صحيح" 

 يف هـذا  املبـارك  أورد فإنـه  الذهيب؛ سيما وال عجائبهما، من وهذا: قلت
  :وقال"  واملتروكني الضعفاء"

  ". يدلس وكان والنسائي، أمحد ضعفه" 
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 تعلم هذا ومن! ! مسلم رجال من ليس ذلك مع هو مث عنعنه، قد تراه فأنت
  ": املهذب شرح"  يف النووي قول أن

 احلـاوي "  يف السـيوطي  أقره وإن جبيد ليس"  جيد بإسناد داود أبو رواه" 
  ) ! !١/١١٨" ( للفتاوي
 هريـرة  أيب حـديث  من صح قد أنه السياق ذا احلديث ضعف يؤكد ومما
  .حنوه مرفوعا

 مسـلم  أخرجه املسجد، يف كان عنه اهللا رضي بكر أيب تصدق أن فيه وليس
  ) .٨٨ رقم" ( الصحيحة"  اآلخر الكتاب يف خمرج وهو وغري،

 على الصدقة أن على باحلديث السيوطي استدالل يستقيم فال ذلك عرفت وإذا
  .أعلم واهللا مبحرم، ليس فيه السؤال وأن مكروهة، ليست املسجد يف السائل
  

  ". نبيا يكون أن إال الناس، خري بكر أبو"  - ١٦٧٦
  .موضوع

) ٧٧/  ١/  ١( والـديلمي ) ١٢٢/  ٢" ( أصبهان أخبار"  يف نعيم أبو رواه
 عمار بن عكرمة عن القاسم بن يونس بن عمر حدثين: األبلي ادزي بن إمساعيل عن
  .مرفوعا أبيه عن األكوع بن سلمة بن إياس عن

 أيب بـن  إمساعيل ترمجة يف والذهيب) ١/  ٣١٩/  ٩( عساكر ابن رواه وكذا
  :وقال اخلراساين، الشقري زياد

 معىن أن مع دونه، ممن فاآلفة وضعه، هو يكن مل فإن هذا، إمساعيل به تفرد" 
  ". حق احلديث

) األيلـي " ( اللسـان " و"  امليزان"  ويف( األبلي زياد ابن هذا إمساعيل: قلت 
"  املوضح" و ماكوال، البن"  اإلكمال"  له راجعت وقد أعرفه، مل) التحتية باملثناة

 أنـه  ويبدو الشقري، ترمجة يف أورده إمنا والذهيب) ٤١٨ - ٤٠١/  ١( للخطيب
 هـذا  املؤلف خط من نقلت هكذا: " بقوله عليه احلافظ قبع ولذلك هذا، غري
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 األيلي زياد بن إمساعيل أن والصواب زياد، أيب بن إمساعيل ترمجة أثناء يف احلديث
  ". هذا فيحرر زياد، أيب بن إمساعيل غري

 جممـع "  يف قـال  فقد اهليثمي وأما اآلن، حىت شيء فيه يل يتحرر ومل: قلت
 فمن"!  ضعيف وهو زياد بن إمساعيل وفيه الطرباين، رواه) : " ٤٤/  ٩" ( الزوائد

"  يف عـدي  ابـن  كالم ظاهر عليه دل ما يعين كان إن فإنه! تضعيفه؟ أخذ أين
: " فيه يقول أن فحقه املوصل، قاضي السكوين أنه) ٣٠٩ - ٣٠٨/  ١" ( الكامل
 عليه، دأح يتابعه ال يرويه ما عامة احلديث، منكر: " فيه قال فقد ،" جدا ضعيف

  : " ...الدارقطين عن) ٤/  ١٣" ( سؤاالته"  يف الربقاين وقال"  متنا وإما إسنادا إما
 عـدة  منـاكريه  من عدي ابن له ساق وقد".  احلديث يضع متروك السكوين

/  ٥( عمـار  بـن  عكرمـة  ترمجة يف ساقه قد رأيته بل هذا، منها ليس أحاديث
 يـونس  بن عمر حدثنا: قال ألبليا زياد بن إمساعيل عن أخرى طريق من) ١٩١٤

: " بقولـه  عكرمة ترمجة ختم فإنه األبلي، ترمجة يف يذكره أن به األجدر فكان. به
  ". ثقة عنه روى إذا احلديث مستقيم وهو

 ثقة غري عنه له والراوي عكرمة، ترمجة يف احلديث هلذا إيراده وجه أدري فال
 ال للطرباين،"  الكبري املعجم"  من عةاملطبو النسخة يف احلديث أر مل إنين مث! عنده؟

"  يف أحيانا يروي أن عادته من فإن ،" بكر أيب مسند"  يف وال ،" سلمة مسند"  يف
  .أوترمجته بفضله تتعلق روايته، من ليست أحاديث"  الصحايب مسند
  

  ". موسى من هارون مبرتلة مين وعمر بكر أبو"  - ١٧٣٤
  .كذب
 بـن  علي القاسم أيب طريق من) ٣٨٤/  ١١( " التاريخ"  يف اخلطيب أخرجه

 حدثنا الطربي جرير بن حممد جعفر أبو حدثنا: الشاعر زكريا بن علي بن احلسن
  صلى النيب أن عباس ابن عن مليكة أيب ابن عن سويد بن قزعة حدثنا دحية بن بشر

 جرحا فيه يذكر ومل هذا، الشاعر ترمجة يف أورده. فذكره: قال وسلم عليه اهللا
 كـذب،  خرب: " وقال احلديث، هذا له وساق الذهيب، صنع وكذلك. تعديال وال
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 ذكـر  فقد غريه، هو به املتهم ولكن واضح، كذب هو نعم: قلت".  به املتهم هو
: طريقه من أخرجه عدي ابن أن املستملي هارون بن عمار ترمجة يف نفسه الذهيب
: عدي ابن قال كذب، هذا: قلت: " بقوله الذهيب وعقبه. به سويد بن قزعة حدثنا

 ومـن : قلـت . بنحوه قزعة حدثنا دحية بن بشر حدثنا الطربي جرير ابن حدثناه
 ليس وقزعة. قزعة عن إبراهيم بن مسلم أيضا به حدث قد: عدي ابن قال! بشر؟
  ". بشيء

 هـذا  مـن  الذمـة  بريء الشاعر القاسم أبا أن يوضح ما ذكرنا ففيما: قلت
 وكـان  قزعة، أوشيخه دحية بن بشر يف منحصرة ةالتهم وأن. املكذوب احلديث

 احلافظ فعل كما قزعة، عن إياه املستملي برواية عهدته من منهما األول تربئة ميكن
 هارون، بن موسى قال كما احلديث، متروك هذا املستملي ولكن بشر، ترمجة يف

  ". احلديث يسرق كان حمفوظ، غري يرويه ما عامة: " عدي ابن وقال
 فـال  وعليه. قزعة شيخه عن رواه مث هذا، بشر من سرقه يكون نأ فيمكن 

  .أعلم واهللا. قزعة أوشيخه آفته، فهو منه، بتربئته اجلزم نستطيع
  

 أهـل  وخـري  اآلخـرين  وخـري  األولني خري وعمر بكر أبو"  - ١٧٤٢
  ". واملرسلني النبيني إال األرض، أهل وخري السماوات

  .موضوع
"  بغداد تاريخ"  يف واخلطيب) ١/  ٦٢ ق" ( الكامل"  يف عدي ابن أخرجه

 حممد عن هشام عن حسني بن خملد حدثنا: واقد بن جربون طريق من) ٢٥٣/  ٥(
  .فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال هريرة أيب عن

 وال: " قـال  مث لـه،  آخر حديث مع هذا، جربون ترمجة يف عدي ابن أورده
 متهم،": "  امليزان"  يف الذهيب وقال".  منكران ومها ،احلديثني هذين غري له أعرف

 مث إليـه،  املشار اآلخر واحلديث احلديث، هذا فذكر... ".  حياء بقلة روى فإنه
  ". اللسان"  يف احلافظ وأقره".  موضوعان ومها: " قال
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: قلـت . هنـاك  عليه تكلمت وقد ،) ١٩٥" ( املشكاة"  يف اآلخر واحلديث
 طريـق  مـن ) ٧٨/  ١/  ١" ( مسنده"  يف الديلمي رواه خر،آ طريقا له وجدت
 بكـر  أبـو : " بلفظ خمتصرا به احلسني بن خملد حدثنا أيب حدثنا: حيىي بن السري
 حيـىي  لكن".  القيامة يوم إىل بقي من وخري واألرض، السماوات أهل خري وعمر
  .فثقة ابنه وأما آفته، فلعله أعرفه، مل السري والد

  
 منـه  تدخل الذي اجلنة باب فأراين بيدي، فأخذ جربيل، أتاين"  - ١٧٤٥

: فقال إليه، أنظر حىت معك كنت أين وددت! اهللا رسول يا: بكر أبو فقال أميت،
  ". أميت من اجلنة يدخل من أول! بكر أبا يا إنك أما

  .ضعيف
) نسخيت - ٢١ رقم" ( السنة"  يف شاهني وابن) ٢٦٥/  ٢( داود أبو أخرجه

 عن جعدة آل موىل خالد أيب عن الداالين خالد أيب طريق من) ٧٣ / ٣( واحلاكم
 على صحيح: " وقال فذكره،: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال هريرة أيب

 هذا الداالين فإن أوهامهما، من وذلك قاال، كذا! الذهيب ووافقه"!  الشيخني شرط
"  يف الـذهيب  أورده عيف،ض منهما األول مث شيئا، الشيخان هلما خيرج مل وشيخه
 جيوز ال الوهم، فاحش: حبان ابن وقال. به بأس ال: أمحد قال: " وقال ،" الضعفاء

  ". به االحتجاج
 واآلخر".  يدلس وكان كثريا، خيطيء صدوق": "  التقريب"  يف احلافظ وقال

 يف وقع لكن".  يعرف ال: " نفسه الذهيب قال بل احلافظ، قال كما جمهول، منهما
 فكان للحاكم، الرواية وقعت أهكذا أدري فال ،" حازم أيب عن": "  املستدرك" 

  !الطابع؟ أو الناسخ من تصحيف هو أم اخلطأ، ذلك دواعي من ذلك
  .أعلم واهللا 
  

 يف خوخـة  كـل  سـدوا  الغار، يف ومؤنسي صاحيب بكر أبو " - ٢٠٨٤
  ". بكر أيب خوخة إال املسجد
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  )مؤنسي( بلفظ موضوع
"  يف والـديلمي  ،) ٢٦ - ٥/٢٥و ٤/٣٠٣" ( احللية"  يف يمنع أبو أخرجه

) ٩/٣٢٧" ( التاريخ"  يف عساكر وابن ،) خمتصره - ٧٨ - ١/١/٧٧" ( مسنده
  عن موسى بن يونس بن حممد عن

 ابـن  طلحـة  عـن  مالك حدثنا: قال العصفري عبيدة أيب سنان بن إمساعيل
  :نعيم وأب وقال مرفوعا، عباس ابن عن جبري بن سعيد عن مصرف
 أيب حـديث  مـن  إال نكتبـه  مل ومالك، وطلحة سعيد حديث من غريب" 
  ".عبيدة

  :أبيه عن) ١/١/١٧٦( حامت أيب ابن قال: قلت
  ". بأس حبديثه ما" 

 فاحلديث بالوضع، متهم - الكدميي وهو - يونس بن حممد عنه الراوي لكن
"  امـع "  يف مـي اهليث قـال  فقد به، يتفرد مل الكدميي أن يبدو لكن ، مبرة واه
)٩/٤٢(  

  :احلديث ساق وقد
  ". ثقات ورجاله اهللا، عبد رواه" 

  طريق من - أمحد اإلمام ابن يعين - اهللا عبد عند يكون أن يعقل وال: قلت
  !اهليثمي على حاله خيفى مث الكدميي،

..) مصـرف  بن طلحة( ترمجة يف هو وال ،" املسند"  يف أره مل احلديث إن مث
 اهللا عبد رواه وإمنا ،) ٢٧٥ - ٣٠/٢٧٢( كثري البن"  واملسانيد نالسن جامع" من
  . أيضا الكدميي طريق ومن ،) ١/٣٩٦/٦٠٣" ( أبيه فضائل"  زوائد يف

  .أعلم واهللا
 صـحيح  فسائره وإال ،" مؤنسي: " لقوله هنا احلديث أوردت إمنا أنين واعلم

  :مشهور
  .الكرمي القرآن فبنص الصحبة؛ أما
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  :قال عباس ابن حديث ففي خة؛اخلو مجلة وأما
 مث احلـديث .. فيه مات الذي مرضه يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول خرج

  :قال
 قحافة، أيب بن بكر أيب من وماله نفسه يف علي أمن أحد الناس من ليس إنه" 

 سدوا أفضل، اإلسالم خلة ولكن خليال، بكر أبا الختذت خليال متخذا كنت ولو
  ". بكر أيب خوخة غري سجدامل هذا يف خوخة كل

 وابن ،) ٥/٣٥/٨١٠٢" ( الكربى"  يف والنسائي ،) ٤٦٧( البخاري أخرجه
 املعلق وعزاه ،) ٢٢١٤" ( الصحيحة"  يف ذكروا ممن وغريهم ،) ٦٨٢١( حبان
 وإمنـا  ومها، إال أراه وما للترمذي،) ١/٧١" ( أمحد لإلمام الصحابة فضائل" على
  .قريبا كرهأذ الذي سعيد أيب حديث عنده

 مرفوعا اخلدري سعيد أيب حديث أصحها من فكثرية، الصحبة؛ أحاديث وأما
  :بلفظ

.. خلـيال  متخذا ولوكنت بكر، أبو وماله صحبته يف علي الناس أمن من إن" 
  .قبله الذي حنو احلديث"

 ،) ٨١٠٣( والنسـائي  وصححه، ؛) ٣٦٦١( والترمذي الشيخان، أخرجه
) ١٢/٦/١١٩٧٥( شيبة أيب وابن ،) ٢/٢٢٧( دسع وابن ،) ٦٨٢٢( حبان وابن

  ) .٣/١٨( وأمحد ،
  

  ". واآلخرة الدنيا يف أخي] بكر وأبو[ منه، وأنا مين، بكر أبو"  - ٢٠٩٠
  موضوع

  عباسة حدثتنا: جبلة عمروبن بن الرمحن عبد عن) ١/١/٧٨( الديلمي رواه
  .مرفوعا عائشة عن حتدث الرقاشية حبيبة أم مسعت: ااشعية

  ": خمتصره"  يف احلافظ وقال
  ". كذبوه الرمحن عبد: قلت" 



  ٢٨

  :الدارقطين وقال: قلت
  ". احلديث يضع متروك" 
  

 وأعتق اهلجرة، دار إىل ومحلين ابنته، زوجين بكر؛ أبا اهللا رحم"  - ٢٠٩٤
 ومالـه  احلـق  تركـه  مرا، كان وإن احلق يقول عمر؛ اهللا رحم. ماله من بالال

 معه احلق أدر اللهم عليا، اهللا رحم املالئكة، حييهتست عثمان؛ اهللا رحم. صديق
  ". دار حيث

  جدا ضعيف
 أيب وابـن  ،) ٤٢٠ ص" ( الضعفاء"  يف والعقيلي ،) ٢/٢٩٨( الترمذي رواه

 ٣/٧٢( احلـاكم  وكذا مفرقا،) ١٢٨٦و ١٢٤٦و ١٢٣٢" ( السنة"  يف عاصم
"  يف لـرب ا عبـد  وابن ،) ١/٢٣/٢" ( املعرفة"  يف نعيم وأبو ،) ١٢٥و ١٢٤و

 ٢٩" ( األمايل من اخلامس"  يف الفراء يعلى أبو والقاضي ،) ٣/٣٧/١" ( التمهيد
 أيب عن نافع بن املختار عن) ١٣/١٦/١و ١٢/١٧٩/١( عساكر وابن ،) ٣٠ -

  .مرفوعا طالب أيب بن علي عن أبيه عن التيمي حيان
 أمهـات  مناقب يف األربعني"  يف عساكر بن منصور أبو رواه الوجه هذا ومن
  :وقال ،) ٢٤ احلديث/ ٣٨" ( املؤمنني
  ) ".األصل كذا( صحيح حسن حديث هذا" 

  :وغريه النسائي قال نافع؛ بن واملختار قال، كذا
  ". بثقة ليس" 

  :البخاري وقال
  ". احلديث منكر" 

  :حبان ابن وقال
  ". جدا احلديث منكر" 
  :العقيلي وقال. احلديث هذا له ساق مث
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  ". به إال يعرف ال" 
  :بقوله الترمذي ضعفه ولذلك

 بصـري  شيخ نافع بن واملختار الوجه، هذا من إال نعرفه ال غريب، حديث" 
 ثقـة  كويف التيمي، حيان بن سعيد بن حيىي امسه: التيمي حيان وأبو الغرائب، كثري

."  
  :فقال احلاكم وأما

  ". مسلم شرط على صحيح" 
  :فقال اآلخر، املوضع يف الذهيب فتعقبه

  ". بثقة ليس: وغريه النسائي قال. ساقط وخمتار قال، كذا" 
 بن علي عن له آخر بإسناد احلاكم طريق من) ١١/٩١/١( عساكر ابن ورواه

  :عاصم
 طالـب  أيب بـن  علي قال: قال العرين جون بن حبة عن التيمي حيان أبو نا
  .بتمامه مرفوعا

 جـيش  هـز وج: " بزيـادة  للترمذي"  اجلامع"  يف السيوطي عزاه واحلديث
 هـذه  وليسـت  ،" املالئكة: " قوله بعد"  وسعنا حىت مسجدنا يف وزاد العسرة،
 أليب"  الكبري اجلامع"  يف عزاه وقد ذكرنا، ممن غرينا عند وال الترمذي، عند الزيادة

 األخرى، الطريق من عساكر ابن عند هي وإمنا ،" الصحابة معرفة"  يف أيضا نعيم
  :احلافظ قال. الواسطي وهو ،) عاصم بن علي( فيها اليت

  ". ويصر خيطىء صدوق" 
  

 اهللا حبـل  فإمـا  وعمر، بكر أيب: بعدي من باللذين اقتدوا"  - ٢٣٣٠
  ". هلا انفصام ال اليت الوثقى اهللا بعروة متسك فقد ما، متسك فمن املمدود،

  ضعيف
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 بـن  الـرمحن  عبد حدثنا: الطرباين طريق من) ٩/٣٢٣/٢( عساكر ابن رواه
 إمساعيل نا: نافع بن احلكم اليمان أبو نا: الفارسي نصر بن حممد نا: العتيب ةمعاوي

 أيب عـن  الكالعي اهللا عبد بن عنبسة عن الصنعاين املقدام بن املطعم عن عياش ابن
  .مرفوعا الدرداء أيب عن اخلوالين إدريس

 عنبسة غري معروفون؛ ثقات فوقه ومن اليمان أبو ضعيف، إسناد وهذا: قلت
"  والتعـديل  اجلـرح "  يف مـا  طبقتـه  ويف أعرفـه،  فلم الكالعي، اهللا عبد بن
)٣/١/٤٠٠: (  

  ... ". بالقوي ليس: يقول أيب مسعت...  و عياش بن إمساعيل
  .أعرفهما مل اليمان أيب دون ومن
  ) :٩/٥٣" ( امع"  ويف
  ". أعرفهم مل من وفيه الطرباين، رواه" 

 شـواهد  له فإن ،- اهلدام أنف رغم - صحيح منه األول الطرف لكن: قلت
  ) .١٢٣٣" ( الصحيحة"  يف خمرجة وهي اإلسناد، قوي بعضها كثرية

 متوت أن استطعت فإن وعثمان؛ وعمر، بكر، وأبو أنا، مت إذا"  - ٢٣٨٤
  ". فمت

  ضعيف
"  احلليـة "  يف نعـيم  وأبـو  ،) ١/٣٤٥" ( الضعفاء"  يف حبان ابن أخرجه

 بـن  سلم طريق من) ط - عثمان ترمجة/  ١٦٦ ص( عساكر وابن ، )٨/٢٨٠(
 خالـد  أيب بن إمساعيل عن خالد، أيب األمحر حيان بن سليمان عن اخلواص ميمون

: قـال  وسلم عليه اهللا صلى النيب أن حثمة أيب بن سهل عن حازم أيب بن قيس عن
  :وقال. فذكره
 خالد أبو إال أعلم فيما عنه يروه مل خالد، أيب بن إمساعيل حديث من غريب" 

."  
 الراوي لكن الشيخان، به واحتج احلافظ، قال كما خيطىء صدوق وهو: قلت

  :وقال حبان ابن أورده ترمجته يف اخلواص سلم عنه
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  ". الضعفاء"  يف الذهيب وأقره".  به االحتجاج بطل" 
 احلديث حتت خترجيه وسيأيت مطوال، وغريه اإلمساعيلي أخرجه الوجه هذا ومن

)٦١٩١. (  
  

 وإين وزراء، جنباء رفقاء سبعة أعطي قد إال قبلي نيب يكن مل إنه( - ٢٦٥٩
 وعمر، بكر، وأبو وحسني، وحسن، وعلي، وجعفر، محزة،: عشر أربعة أعطيت

  ) .وبالل وعمار، وسليمان، وحذيفة، ذر، وأبو مسعود، بن اهللا وعبد واملقداد،
  منكر

"  اآلثار مشكل"  يف والطحاوي وحسنه،) ٩/٣٩٠/٣٧٨٧( الترمذي أخرجه
ــد -١٨-٤/١٧( ــد ،) هن ــائل"  ويف ،) ١/١٤٨( وأمح ــحابة فض "  الص
ــن ،) ٢/٧١٥/١٢٢٥و١/٢٢٨/٢٢٧( ــم أيب وابـ ــنة"  يف عاصـ "  السـ
 وأبـو  ،) الكشف -٢٢١-٣/٢٢٠" ( مسنده"  يف والبزار ،) ٢/٦١٧/١٤٢١(

 وابـن  ،) ٦٧-٦/٦٦" ( الكامل"  يف عدي وابن ،) ١/١٢٨" ( احللية"  يف نعيم
 كثري عن طرق من) ط -١٠/٣٢١ و املصورة -٤/٥١٦" ( التاريخ"  يف عساكر

: يقول عنه اهللا رضي عليا مسعت: قال مليل، بن اهللا عبد مسعت: قال النواء نافع بن
  .ألمحد والسياق. فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

 مل ةرواي ويف - إدريس أيب عن النواء كثري عن: فقال عيينة، بن سفيان ورواه
  .به علي عن جنبة بن املسيب عن - إدريس أيب عن: يقل

 وابـن  ،) ٦٠٤٨ و ٦/٢٦٤/٦٠٤٧" ( الكبري املعجم"  يف الطرباين أخرجه
  .رواية يف عساكر

 قال بل اجلمهور، باتفاق ضعيف فإنه) النواء كثري( اضطراب من وهذا: قلت
  :السعدي
  :فيه بقوله متحا أبو أشار ذلك وإىل"  الكامل"  يف كما"  متروك" 
  ) ".طريف بن سعد( بابة ،" احلديث ضعيف" 
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  :وزاد هذا سعد يف قال وكذا
  ". احلديث متروك" 

  ": املغين"  يف الذهيب وقال
  ". ضعفوه جلد، شيعي" 

 أحـدمها  هـذا  عليه أنكر مما حدثني عدي البن تبعا"  امليزان"  يف له وذكر
  ) .٦٢٦٧( احلديث حتت خترجيه سيأيت واآلخر

 خمتصرا به، النواء كثري عن زكريا بن إمساعيل رواه ما ليهاإ املشار الطريق ومن
  .وسلم عليه اهللا صلى وزرائه تسمية دون

  ) .١/٨٨" ( زوائده"  يف اهللا عبد وابنه أمحد، أخرجه
 مليل بن اهللا عبد عن بلغين: قال حفصة أيب بن سامل عن الثوري سفيان ورواه

 بـن  اهللا عبد عن رجل فحدثين جنازة، يف فوجدته إليه، فغدوت ،] احلديث هذا[
  .موقوفا بنحوه فذكره: يقول عليا مسعت: قال مليل

 اهللا عبد وابنه ،) ١/٢٢٨/٢٧٥" ( الفضائل"  ويف ،) ١/١٤٢( أمحد أخرجه
  .له والزيادة للطحاوي، رواية وهو له ،والسياق) ٢٧٦( فيه

  يف كما غاليا شيعيا كان وإن احلديث، يف صدوق حفصة أيب بن وسامل
 فهـو  يسـم،  مل مليل بن اهللا عبد عن حدثه الذي شيخه ولكن ،" التقريب" 
 جمهول مليل بن اهللا فعبد غريه، كان فإن النواء، كثري أنه الظن على ويغلب جمهول،

 بينته ما على عينية، أو حالية، إما وجهالته ،) ٧/٥٥( حبان ابن غري يوثقه مل أيضا
  ". االنتفاع تيسري"  يف

 مشـكل "  حـديث  طرق كل يف) مليل بن اهللا عبد( والد اسم وقع) : تنبيه(
 تقريـب "  عن نقال ،) النعماين احلسن( الشيخ عليه املعلق فوثقه) منني": ( اآلثار

 يف وقـع  الصواب وعلى ،" املشكل"  ناسخ على حترف أنه ينتبه ومل"  العسقالين
  .)١٩٩-٧/١٩٦( املؤسسة طبعة
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 أبـو : مؤمن إال حيبهم وال منافق، قلب يف حبهم جيتمع ال أربعة( - ٢٧٤٣
  ) .وعلي وعثمان، وعمر، بكر،

  جدا ضعيف
 اهللا عبد أيب طريق من) ١١/١٠٧/١" ( دمشق تاريخ"  يف عساكر ابن أخرجه

 التـوري  عامر أيب طريق ومن. به مرفوعا مالك بن أنس عن خلف أيب عن البكاء
  ". مؤمن إال حيبهم وال: " قوله دون حنوه به مرفوعا عنه اخلراساين عطاء عن

  .معني بن حيىي كذبه خلف أبو هالك؛ األول واإلسناد: قلت
  :األزدي قال البكاء اهللا عبد وأبو

  ". احلديث متروك" 
  :احلافظ قال اخلراساين عطاء ضعيف؛ اآلخر واإلسناد

  ". ويدلس كثريا يهم صدوق" 
  .أعرفه مل التوري؛ عامر وأبو

  
 حـىت  الـدنيا  يف بذلك فتجزون واملؤمنون؛ بكر أبا يا تأن أما( - ٢٩٢٤

 يوم به جيزوا حىت هلم ذلك فيجمع اآلخرون وأما ذنوب، لكم وليس اهللا تلقوا
  ) .القيامة

  ضعيف
 ق" ( املسـند  مـن  املنتخب"  يف محيد بن وعبد ،) ٤/٩٤( الترمذي أخرجه

 سـباع  ابن موىل أخربين: قال عبيدة بن موسى طريق من) املكتب نسخة -٢/٢
  :قال الصديق بكر أيب عن حيدث عمر بن اهللا عبد مسعت: قال

 سوء يعمل من( اآلية هذه عليه فأنزلت وسلم، عليه اهللا صلى النيب عند كنت" 
 عليـه  اهللا صلى اهللا رسول فقال ،) نصريا وال وليا اهللا دون من له جيد وال به جيز

: قـال  اهللا، رسـول  يا بلى: قلت عليه؟ أنزلت آية أقرئك أال! بكر أبا يا: وسلم
 رسول فقال هلا، فتمطأت هلا، انقصاما ظهري يف وجدت أين إال أعلم فال فأقرأنيها
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 وأمي أنت بأيب! اهللا رسول يا: قلت بكر؟ أبا يا شأنك ما: وسلم عليه اهللا صلى اهللا
: لموس عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال عملنا؟ مبا زيون وإنا سوءا، يعمل مل وأينا

  :الترمذي وقال. فذكره" 
 احلـديث،  يف يضـعف  عبيدة بن وموسى مقال، إسناده يف غريب، حديث" 
 بكر، أيب عن الوجه هذا غري من احلديث هذا روي وقد جمهول، سباع ابن وموىل
  ". عائشة عن الباب ويف أيضا، صحيح إسناد به وليس

 أيب بـن  بكـر  أيب طريق من) ١/١١( أمحد أخرجه ما إىل يشري وكأنه: قلت
 اآليـة  هذه بعد الصالح كيف! اهللا رسول يا: قال بكر أبا أن أخربت: قال زهري

 عملنـا  سوء فكل) به جيز سوءا يعمل من الكتاب أهل أماين وال بأمانيكم ليس(
 ألست! بكر أب ي لك اهللا غفر: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال به؟ جزينا

  :قال بلى،: قال الألواء؟ تصيبك تألس حتزن، ألست تنصب، ألست مترض،
  ". به جتزون ما فهو

 احلـال،  جمهول هذا زهري أيب ابن وألن انقطاعه، لظهور ضعيف إسناد وهذا
"!  اإلسـناد  صـحيح : " وقال"  أخربت"  قوله دون) ٣/٧٤( فرواه احلاكم وأما

  !الذهيب ووافقه
  عن جماهد عن زيد أيب بن علي عن اجلصاص زياد طريق من) ١/٦( وصله وقد

 مـن : (وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: يقول بكر أبا مسعت: قال عمر ابن
  .الدنيا يف) به جيز سوءا يعمل

  :احلافظ قال اجلصاص؛ زياد أيب ابن وهو زياد أجل من أيضا؛ ضعيف وهذا
  ". ضعيف" 

  .أعلم فاهللا"  التعجيل"  يف احلافظ يذكره ومل أعرفه، مل زيد أيب بن وعلي
 الوجه، هذا من) ٩/٢٤١/١٠٥٢٢" ( الطربي تفسري"  يف احلديث رأيت مث

 وهو جدعان؛ ابن وهو حمرف،"  املسند"  يف أنه فتبني"  زيد بن علي: " قال أنه إال
  .احلفظ سىيء
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 ما تبدوا وإن: (اآلية هذه عن عائشة سألت أا أمية عن: فقال آخر إسناد وله
 ؟) بـه  جيز سوءا يعمل من( اآلية هذه وعن )اهللا به حياسبكم ختفوه أو أنفسكم يف

 عنـهما،  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سألت منذ أحد عنهما سألين ما: فقالت
  :فقال

 والنكبـة  احلمـة  مـن  يصيبه مبا العبد وجل عز اهللا متابعة هذه! عائشة يا" 
 حىت ضينه، يف فيجدها هلا فيفزع فيفقدها كمه يف يضعها البضاعة حىت والشوكة،

  ". الكري من األمحر الترب خيرج كما زنوبه من ليخرج املؤمن إن
  ) .١٠٥٣١( جرير وابن ،) ٦/٢١٨( أمحد أخرجه
 أميـة  حال يعرف ال جدعان؛ ابن ضعف مع فإنه أيضا؛ ضعيف إسناد وهذا

  .هذه
  :بلفظ خمتصرا به عائشة عن مليكة أيب ابن حدثنا: قال اخلزاز عامر أبو وتابعه
 يـا  هي ما: فقال. القرآن يف آية أشد ألعلم إين! اهللا ولرس يا: قلت: قالت

  :فقال ،) به جيز سوءا يعمل من( اهللا رسول يا اآلية هذه هي: قلت عائشة؟
  ". ينكبها النكبة حىت املؤمن العبد يصيب ما هو" 

  ) .١٠٥٣٢ و١٠٥٣٠( جرير ابن أخرجه
  .ضعف وفيه املزين؛ رستم بن صاحل امسه هذا عامر وأبو

  :قال هريرة أيب حديث من قوي شاهد ثوللحدي
 فقـال  شديدا، مبلغا املسلمني من بلغت) به جيز سوءا يعمل من( نزلت ملا" 
 املسـلم  به يصاب ما كل ففي وسددوا، قاربوا: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
  ". يشاكها الشوكة أو بنكبها، النكبة حىت كفارة،

 وابـن  ،) ٢/٢٤٨( وأمحـد  ،) ٤/٩٤( والترمذي ،) ٧/١٦( مسلم أخرجه
  :الترمذي وقال ؛) ١٠٥٢٠( جرير

  ". غريب حسن" 
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: عـامر  بن عبد بن حممد طريق من) ٨/١١٩" ( احللية"  يف نعيم أبو وأخرج
  بن سليمان عن عياض بن الفضيل حدثنا: النيسابوري حيىي حدثنا

 أبـو  قال: قال األجدع بن مسروق عن صبيح بن مسلم عن الكاهلي مهران
  :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: ديقالص بكر

  ". جزاء الدنيا يف واألحزان واألمراض املصائب" 
  :نعيم أبو وقال

  ". الوجه هذا من إال كتبته ما فضيل، حديث من عزيز" 
 وهـو  هذا؛ عامر بن عبد بن حممد غري الشيخني؛ رجال ثقات ورجاله: قلت

  :الذهيب قال قندي؛ السمر
  ". ثاحلدي بوضع معروف" 

 معاوية أيب عن طريقني من) ١٠٥٢٩( جرير ابن أخرجه فقد به؛ يتفرد مل لكنه
 مـن  سقط كان إذا أدري فال مسروقا، سنده يف يذكر مل أنه إال به؛ األعمش عن
"  يف السيوطي أن األول ويؤيد! . جرير البن الرواية وقعت هكذا أو الناسخ، قلم
 مسـروق  طريـق  من آخرين يف ريرج البن عزاه) ٢٢٧-٢/٢٢٦" ( املنثور الدر
  :فقال

 وابـن "  احلليـة "  يف نعيم ابو، جرير وابن وهناد منصور بن سعيد وأخرج" 
 يعمل من( اآلية هذه أشد ما اهللا رسول يا: بكر أبو قال: قال مسروق عن مردويه

  ... ". املصائب: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال ؟) جيزبه سوء
 تامة متابعة له متابع فهو النيسابوري، حيىي بن حيىي قةطب من منصور بن وسعيد

 مردويه ابن رواه وقد املذكور، قندي السمر من احلديث يسلم وبذلك قاصرة، أو
 حيـىي  حدثنا: السعدي عامر بن حممد طريق من -) ٢/٥٥٨( كثري ابن يف كما –
  للسمرقندي متابع السعدي أن وهلة ألول فيبدو. به النيسابوري حيىي بن

 اىل ونسب السعدي، إىل السمرقندي حترف واحد، أما الظاهر ولكن هذا،
  .أعلم واهللا. هو وهو غريه، أنه فبدا عامر، جده



  ٣٧

 اإلرسال، إال فيها علة ال وأن ثقات، رجاهلا أن الطريق؛ هذه يف القول ومجلة
  .قبله اليت بالشواهد صحيح وهو

 فلم اآلخر النصف وأما ا، قوي األول نصفه أن فيبدو الترمجة؛ حديث وأما
  .ضعفه على فيبقى له، يشهد ما أجد

  :قال املهلب أىب طريق من) ٢/٣٠٨" ( املستدرك"  يف رأيت مث
 أهـل  أمـاين  وال بأمانيكم ليس( اآلية يف عنها اهللا رضي عائشة إىل رحلت" 
  :وقال".  الدنيا يف يصيبكم ما هو: قالت ؟) به جيز سوءا يعمل من الكتاب
  .الذهيب ووافقه".  الشيخني شرط على صحيح" 
  

 أهل آيت مث عمر، مث بكر، أبو مث األرض، عنه تنشق من أول أنا( - ٢٩٤٩
  ) .احلرمني بني أحشر حىت مكة أهل أنتظر مث معي، فيحشرون البقيع

  ضعيف
 وأبو ،) ٣/٦٨( واحلاكم ،) ٢١٩٤( حبان وابن ،) ٤/٣١٧( الترمذي رواه

 اهللا عبد عن) ٢٣/٢٧/٢( عساكر وابن ،) فوائده - ١٤/١ ق( البجريمي عثمان
 عمر ابن عن دينار بن اهللا عبد عن العمري عمر بن عاصم أخربنا: الصائغ نافع بن

  :قاال أما إال الوجه هذا من) ٢/٤٦٥( واحلاكم الطرباين ورواه. مرفوعا
  :احلاكم وقال".  به عمر ابن عن سامل بن بكر أيب عن عمر بن عاصم عن" 
  :بقوله الذهيب ورده".  اإلسناد حصحي" 
  :فقال الترمذي وأما".  ضعفوه اهللا؛ عبد أخو هو عاصم: قلت" 
 احلديث أهل عند] وال[ باحلافظ عندي ليس وعاصم غريب، حسن حديث" 

."  
 عمـرو  بن اهللا عبد عن الغفاري إبراهيم بن اهللا عبد عن عساكر ابن رواه مث
  .به عمر ابن عن نافع عن أنس بن ومالك

  .بالكذب أمحد رماه أيضا، متروك هذا والقاسم: قلت
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 حدثنا: عثمان بن حممد عن) ٤٠١" ( املدينة تاريخ"  يف النجار ابن وأخرجه
 بـه  مرفوعـا  هريرة أيب عن األعرج عن أبيه عن الزناد أيب بن الرمحن عبد عن أيب

  .حنوه
 بـن  دخال ابن وهو - حممد والد هذا عثمان جدا ضعيف إسناد وهذا: قلفت

  ". التقريب"  يف كما احلديث متروك - العثماين عمر
  .ضعيف فاحلديث وباجلملة

  
 بكـر  أليب قالـه . الغار يف وصاحيب احلوض، على صاحيب أنت( - ٢٩٥٦

  . )الصديق
  ضعيف
 عمـري  ابن مجيع عن إمساعيل أيب كثري طريق من) ٢/٢٩١( الترمذي أخرجه

. فذكره:.... بكر أليب قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن عمر ابن عن التيمي
  :وقال

  ". غريب صحيح حسن" 
 - إمساعيل ابن وهو - هذا وكثريا عمري بن مجيع فإن كبري، تساهل وفيه: قلت
  .والوضع بالكذب ام فقد اآلخر من ضعفا أشد واألول ضعيفان،
 عـن  األعمش عن قرم بن سليمان يرويه هذا؛ من خري آخر بإسناد روي وقد

  :عباس ابن عن مقسم عن احلكم
 يعـين  غدا أتبعه مث ،) براءة( بـ بكر أبا بعث وسلم عليه اهللا صلى النيب أن" 
 أنـت  ال،: قال شيء؟ يف حدث! اهللا رسول يا: بكر أبو فقال منه، فأخذها عليا،

  .... ".علي أو أنا إال عين يؤدي وال احلوض، وعلى الغار، يف صاحيب
  :وقال) ١٥٥/١( عدي ابن أخرجه

 مـن  خـري  وهو إفرادات، حسان وأحاديثه قرم، بن سليمان عليه يتابع ال" 
  ". بكثري أرقم بن سليمان
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  :عقبه الذهيب وقال: قلت
  ". يضعفه وغريه! قال كذا" 

  ": التقريب"  يف احلافظ وقال
  ". احلفظ سىيء" 

  .أعلم واهللا. ضعيف فاحلديث: قلت
  

 أهل فتضيء اجلنة؛ هلأ على ليشرف عليني أهل من الرجل إن( - ٣٠٠٧
  ) .وأنعما ملنهم، وعمر بكر أبا وإن. دري كوكب كأا لوجهه اجلنة

  ضعيف
/ ١" (مسـنده " يف يعلـى  وأبـو  ،) ١٦٨ -١٦٧/ ٢( داود أبـو  أخرجه

 عليه اهللا صلى - النيب أن :اخلدري سعيد أيب عن العويف، عطية عن) ٣٢٥و٣١٣
  .فذكره: ... قال - وسلم

 نقلـه  فما. ومدلس ضعيف، فإنه عطية؛ أجل من ضعيف إسناد وهذا: قلت
 على! صحيح غري حكم فهو ؛"صحيح إسناده: "فيه قال أنه" التقريب" عن املناوي

  !!أراد" تقريب" أي أدر مل أين
 أبـو  أصحايب من خاصيت وإن أصحابه، من خاصة نيب لكل إن( - ٣٠٠٩

  ) .وعمر بكر
  جداً ضعيف

 بن حممد احلسن ،وأبو) ١٠٠٠٨/ ٩٤/ ١٠" (الكبري املعجم" يف الطرباين رواه
/ ١" (العدوي القرشي إبراهيم بن حممد بكر أيب حديث" يف املوصلي البزار صدقة

  .مرفوعاً علقمة عن إبراهيم عن األعمش عن اهليثم أيب محاد بن الرحيم عبد عن) ٢
  .مرسالً علقمة عن األصل يف وقع كذا
: معمر بن اهللا عبد طريق من) ٨٨/ ١" (أصبهان أخبار" يف نعيم أبو وصله وقد

  .به مرفوعاً اهللا عبد عن علقمة عن إبراهيم عن األعمش عن شعبة عن عندر حدثنا
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  :الذهيب قال هذا؛ معمر بن اهللا وعبد
  ". احلديث متروك: األزدي قال باطل، خرب غندر عن له"

  ".اللسان" يف احلافظ قال كما هذا هو واخلرب: قلت
  :الذهيب قال محاد؛ بن الرحيم وعبد

  ".عجيب وهذا كالماً فيه هلم أر مل واه، شيخ"
  :،وقال) ٩٦/ ١( هو آخر، مكان يف نعيم أبو أخرجه: قلت

 غندر هو وإمنا ،"شعبة عن غندر: "الشيخ كتاب يف هكذا :داود أيب ابن قال"
  ". احلديث متروك بصري شيخ وهو الرحيم، عبد عن

 اهللا عبد احلافظ ابن احلافظ وهو - املتقدمني األئمة بعض عن نص فهذا: قلت
 وكـذا  الـذهيب،  احلافظ فات الرجل، هذا توهني يف - داود أيب بن سليمان ابن

  .عليه يستدركه مل فإنه العسقالين؛ احلافظ
  

 إال نيب يكن مل وإنه خليالً، إبراهيم اختذ كما خليالً اختذين اهللا إن( - ٣٠٣٥
  ) .بكر أبو خليلي وإن أال خليل، له

  عموضو
 يف والواحـدي  ،) ٧٨١٦/ ٢٣٧/ ٨" (الكـبري  املعجم" يف الطرباين أخرجه

 عـن  يزيد ابن علي عن زحر بن اهللا عبيد طريق من) ١٣٦ص" (الرتول أسباب"
  .مرفوعاً أمامة أيب عن القاسم

 من خري هو بل كشيخه، متروك زحر بن اهللا عبيد جداً؛ واه إسناد وهذا: قلت
  :حبان ابن وقال. شيخه
 بالطامات، أتى يزيد بن علي عن روى وإذا األثبات، عن املوضوعات يروي"
 مل الـرمحن  عبد أبو والقاسم يزيد، بن وعلي اهللا، عبيد: خرب إسناد يف اجتمع وإذا
  ".أيديهم عملته مما إال اخلرب ذلك يكن
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 حيتمـل  ال صدوق - أمامة أيب صاحب الرمحن عبد ابن وهو - القاسم: قلت
 الصـحيح  للحديث ملخالفته موضوع واحلديث دونه، ممن فةفاآل التهمة، هذه مثل

  ..".أخي ولكنه خليالً بكر أبا الختذت خليالً متخذاً كنت ولو: " ... آنفاً املذكور
  .فقصر) األهلاين يزيد بن علي( بـ) ١٤٥/ ٩" (امع" يف اهليثمي وأعله

  
  ) .بكر أبو خيطأ أن مسائه فوق يكره اهللا إن( - ٣١٣٦

  موضوع
" الكـبري  املعجـم " يف وهذا - الطرباين عن) ٢/ ٢٩٧/ ٩( عساكر ابن اهرو

 حيـىي  أيب عـن  -) ٢٢٤٧و٦٦٨" (الشاميني مسند" و ،) ١٢٤رقم-٦٧/ ٢٠(
 عبـد  عن نسي بن عبادة عن عطاء بن الوضني عن العطوف أبو أخربنا: احلماين
  :جبل بن معاذ عن غنم بن الرمحن
 الـيمن  إىل معـاذاً  يسرح أن أراد ملا - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أن
 بن وأسيد والزبري وطلحة وعلي وعثمان بكر أبو فيهم أصحابه من شاء ما استشار
 أبـو  قـال  ما أرى: قلت معاذ؟ يا ترى ما: فقال برأيه، إنسان كل فتكلم حضري،

...." مسائـه  فوق يكره اهللا إن: "- وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول فقال بكر،
  .ثاحلدي

  .احلفظ سىيء عطاء بن الوضني ضعيف؛ إسناد وهذا: قلت
 البخـاري  قال كما احلديث؛ منكر - منهال بن اجلراح هو - العطوف وأبو
  .ومسلم

  .كالم فيه احلماين حيىي وأبو
  .الوجه هذا من) ١٠٩رقم" (السنة" يف شاهني ابن أخرجه واحلديث

 يف املقدسي قدامة ابن وعنه -) زوائده-٢/ ١١٣" (مسنده" يف احلارث ورواه
 بن عبادة عن سعيد بن حممد عن خنيس بن بكر طريق من -) ٢/ ١٥٩ق" (العلو"

  .كذاب وشيخه متروك خنيس بن وبكر. به نسي
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 يف السـيوطي  وتعقبه" املوضوعات" يف اجلوزي ابن أورده الطريق هذه ومن
 مـع  فإنه. املناوي قال كما بطائل يأت فلم األوىل، بالطريق) ٣٠٠/ ١" (الآليل"

 لـيس  عنـه  اهللا رضـي  بكر أبا فإن ظاهرة؛ عليه الوضع عالمات إسناده ضعف
 خطئه بيان يكون وقد كيف خيطأ؟ أن اهللا يكره فلماذا كذلك كان وإذا معصوماً،

 قصة يف نفسه - وسلم عليه اهللا صلى - النيب خطأه وقد! األحيان بعض يف واجباً
 عليه اهللا صلى - وقوله" الصحيحة اديثاألح سلسلة: "فانظر" الصحيح" يف خمرجة
  ".بعضاً وأخطأت بعضاً، أصبت: "له - وسلم

 الطريـق  من) ٢٠٤/ ٢" (أصبهان أخبار" يف نعيم أبو أيضاً أخرجه واحلديث
: عللـه  بـني  أن بعد) السنة أنصار طبع-٣٧ص" (العلو" يف الذهيب وقال الثانية،

  ".اللعنة الصديق باغض وعلى صحيح، غري واخلرب"
  

   ) صحبين منذ يسؤين مل فإنه بكر؛ أيب يف احفظوين! الناس أيها يا( - ٣٢٣٦
  موضوع
 جعفر طريق من) املصورة-٥٩٥/ ٩" (دمشق تاريخ" يف عساكر ابن أخرجه

 عبـد  بـن  مسلمة عن الثوري حيىي بن حممد لنا قال :قال اهلامشي الواحد عبد بن
  :قال جده عن أبيه عن ماهك بن يوسف عن الرمحن

: روايـة  ويف. فذكره: ... فقال - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول ناخطب
. الـرمحن  عبد بن مسلم وفيها زاد، جده عن أبيه عن زاد بن ماهك بن يوسف

  :عساكر ابن وقال
  ".احلديث منكر وجعفر جداً، غريب"

 وغـريه،  كالـدارقطين  األئمة من مجع بشهادة وضاع كذاب هو بل: قلت
) . ٨٢٩و٧٨٧و٤٣٨( بـرقم  شئت إن فانظرها موضوعة، يثأحاد له وتقدمت

 ان عبد رواية من احلديث ساق أن بعد) زاد( ترمجة يف" اإلصابة" يف احلافظ وقال
  :املروزي



  ٤٣

 عبد بن جعفر إسناده يف: قلت. الوجه هذا من إال يعرف ال: الرب عبد ابن قال"
  ".بالكذب اموه وقد اهلامشي، الواحد

 عـن  فضـالً " الصغري جامعه يف الزيادة" به السيوطي سود ذلك ومع: قلت
  .مراراً به ذكرت كما" الصغري" مقدمة يف وضعه الذي لشرطه خالفاً ،"الكبري"

 ثقة فإنه زاد؛ بن ماهك بن يوسف غري أعرفهم مل هذا اهلامشي فوق من إن مث
  .الشيخني رجال من

 ،"التقريـب " يف كما زاي، بعدها اهلاء وسكون املوحدة بضم) زاد) (تنبيه(
 بـالراء،  املتقدمـة  املصادر بعض يف ووقع ،"اجلامع على الزيادة" يف وقع وبالزاي
  .التنبيه فاقتضى
  

 فقـال  اإلسالم، إىل الناس يدعون البلدان إىل رجاالً يبعث كان( - ٣٢٦٩
 أبـو : - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول قال وعمر، بكر أبا بعث لو: رجل
 من والبصر السمع مبرتلة اإلسالم يف وعمر بكر أبا إن عنهما، غىن ال وعمر بكر

  ) .اإلنسان
  التمام ذا موضوع
 عبد عن الفضل بن الوليد طريق من) ٨٢/ ٣" (الضعفاء" يف حبان ابن أخرجه

 ترمجة يف فذكره: ... قال عباس ابن عن منبه بن وهب عن أبيه عن إدريس بن اهللا
  .هذا الوليد

  .قبله الذي احلديث يف تقدم كما بالوضع وغريه حبان ابن امه وقد
  

  ) .الدين هذا وجل عز اهللا يتمم وعمر بكر بأيب صدق،( - ٣٣٠٤
  منكر



  ٤٤

 بـن  إسحاق عن شاهني ابن طريق من) ٢٤/ ٤" (تارخيه" يف الرافعي أخرجه
 عن كعب بن حممد عن معشر أبو حدثنا: خالد بن إبراهيم بن عمر حدثنا: إبراهيم
  :قال عنه اهللا رضي ليفةخ بن دحية

 وهـو  بكتابـه  الروم ملك إىل - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول وجهين
 حتت ووضعه خامته فقبل ،- وسلم عليه اهللا صلى - النيب كتاب فناولته بدمشق،

 - بنيت وسائد على فقام وقومه، البطارقة فاجتمع نادى، مث قاعداً، عليه كان شيء
  :فقال أصحابه فخطب - منابر يكن ومل والروم، فارس يفعل وكذلك
 ولـد  من املسيح، به بشرنا الذي - وسلم عليه اهللا صلى - النيب كتاب هذا
 جنـربكم  إنا: قال مث اسكتوا، أن: بيده فأومى خنرة، فنخروا إبراهيم، بن إمساعيل

  :قال! للنصرانية نصركم كيف
 صـور  هي فإذا رة،صو عشرة مئة ثالث فيه بيتاً فأدخلين ستراً الغد من فبعث

 - النيب صورة فرأيت: قال هؤالء، من صاحبك إىل انظر: قال واملرسلني، األنبياء
  :فقال. صدقت: قال! هذا: قلت ينظر، كأنه - وسلم عليه اهللا صلى

. الصـديق  بكـر  أبو: له يقال قومه من رجل: قلت ميينه؟ عن هذا من صورة
 إنا: قال. اخلطاب بن عمر :له يقال قومه من رجل: قلت يساره؟ عن ذا فمن: قال
  .الدين هذا وجل عز اهللا يتمم هذين بصاحبيه أن الكتاب يف جند

  .فذكره: ... فقال أخربته، - وسلم عليه اهللا صلى - النيب على قدمت فلما
  :بالعلل مسلسل ضعيف إسناد وهذا: قلت

 يف احلـافظ  قـال  السـندي؛  الرمحن عبد بن جنيح وامسه معشر أبو: األوىل
  ":لتقريبا"

  ".واختلط أسن ضعيف،"
 ترمجـه  ،) الكردي( بـ يعرف حفص أبو خالد، بن إبراهيم بن عمر: الثانية

  ) :٢٠٢/ ١١( وقال" التاريخ" يف اخلطيب
 يعين( سعيد بن حممد بن أمحد قال األثبات؛ عن املناكري يروي ثقة، غري وكان"

  ".ضعيف) : عقدة ابن



  ٤٥

  :وقال املنكرات، بعض الذهيب له وذكر
  ".خبيث كذاب: الدارقطين وقال"

  :الدارقطين قال اخلتلي؛ سنني ابن وهو إبراهيم، بن إسحاق: الثالثة
  ".ضعيف: "آخر موضع ويف". بالقوي ليس"

  يف ألنه ؛"اللسان" يف وومهه للحاكم،" امليزان" يف القولني هذين وعزا
" ادبغـد  تاريخ" يف وكذلك الدارقطين، عن) ٧١٢/ ٢" (عساكر ابن تاريخ"

 وليس إياه، توثيقه اخلطيب عن ذكر احلافظ إن مث. القولني من باألول) ٣٨١/ ٦(
  .عنه عساكر البن رواية هو وإمنا" تارخيه" يف ذلك

  
 وحـب  الكفر، من وبغضهما اإلميان، من وعمر بكر أيب حب( - ٣٤٧٨

 ومن اهللا، لعنة فعليه أصحايب سب ومن الكفر، من وبغضهم اإلميان، من العرب
  ) .اهللا لعنه فال فيهم ينحفظ

  جداً ضعيف
 علي عن) ١/ ٣٥/ ١٣" (التاريخ" يف عساكر وابن ،) ٨٤/ ٢( الديلمي رواه

 جابر عن احلسن عن عبيد بن يونس عن دعلج بن خليد حدثنا: الشامي احلسن بن
  :عساكر البن رواية ويف به، مرفوعاً
  ".القيامة يوم أحفظه فأنا فيهم حفظين من"

  :عدي ابن قال هذا؛ الشامي آفته موضوع؛ أو جداً ضعيف نادإس وهذا: قلت
  ".جداً ضعيف وهو بواطيل، أحاديثه مجيع"

  :الذهيب وقال
  ".املتروكني عداد يف وهو"

  .ضعيف دعلج بن وخليد
  .مدلس - البصري - وهو واحلسن



  ٤٦

  ) .عنهما اهللا رضي. وعمر بكر أبو بعدي أميت خري( - ٣٥٧٣
  ضعيف

 ابن بشر أخربنا: جبلة بن الرمحن عبد عن) ٢/ ٣٧٥ /١٧( عساكر ابن رواه
 رسول مسعنا: قاال والزبري علياً مسعت: يقول العطاردي رجاء أبا مسعت: قال سريج

 ومل جهـري؛  بـن  وراد ترمجة يف فذكره: ... يقول - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا
  .تعديالً وال جرحاً فيه يذكر

  .اإلسناد ضعيف فهو: قلت
 ومل عنـه،  ثقتني برواية) ٣٧٥/ ١/ ١( حامت أيب ابن ترمجه ؛سريج بن وبشر

  .تعديالً وال جرحاً فيه يذكر
 تعديالً؛ وال جرحاً) ٢٢١/ ٢/ ٢( أيضاً فيه يذكر مل جبلة؛ بن الرمحن وعبد

  .معلوم هو كما ثقة عن إال يروي ال وهو". زرعة أبو عنه روى: "قال ولكنه
  

  ) .روعم بكر أبو: املؤمنني صاحل( - ٣٧٦٩
  موضوع

 يف النيسـابوري  حممد بن الرمحن عبد علي وأبو ،) ٢/ ٧٩/ ٣( الطرباين رواه
 عبـد  عـن ) ١/ ١٥٣/ ٤" (تفسريه" يف والواحدي ،) ٢/ ٢" (فوائده من جزء"

 - الـنيب  عن اهللا، عبد عن سلمة، بن شقيق عن أبيه، عن العمي، زيد ابن الرحيم
) املـؤمنني  وصـاحل  وجربيل مواله هو اهللا فإن: (قوله يف - وسلم عليه اهللا صلى

  .فذكره: ... قال] ٤: التحرمي[
  ":التقريب" يف احلافظ قال هذا؛ العمي آفته موضوع؛ وهذا: قلت

  ".معني ابن كذبه"
 أيب بـن  بعلي خصه ولكنه اآلخرين، الكذابني بعض احلديث هذا سرق وقد

  !طالب
  :كثري ابن احلافظ وقال حامت، أيب ابن أخرجه



  ٤٧

  ".جداً منكر وهو ضعيف، إسناده"
  

 - نفْسه: يعين -) يس( صاحب وال أمجعني، املرسلني صحب ما( - ٥٥٦٢
  ) .الصديق بكر أيب من أفضلُ

 مـن ) ١/  ١٤٦ ص" ( احلجة"  يف األصبهاين القاسم أبو أخرجه. موضوع
 سأن عن ثابت عن سلمة بن محاد نا: عائشة ابن نا: املصري احلسن بن أمحد طريق
  .مرفوعاً عنه اهللا رضي

  ):١٥٠ - ١٤٩/  ١( حبان ابن قال هذا؛ املصري آفته موضوع؛ وهذا: قلت
 وقـال ".  وضـعا  الثقات على احلديث يضع دجال كذاب اُألبلَّة، أهل من" 

  :الدارقطين
  ". كذاب وهو عنه، حدثونا" 

نفوقه وم نمسلم رجال م.  
"  يف للحـاكم "  الصـغري  اجلامع على الزيادة"  يف السيوطي عزاه واحلديث؛

  .اإلسناد ذا إال أظنه وما ،" الكبري اجلامع"  يف وكذا"  تارخيه
 مقتصـراً ) ٥٠٨٥" ( وزيادته الصغري اجلامع ضعيف"  يف أوردته كنت وقد

 هناك فَلْيشر الكذاب، هذا فيه أن تبني وقد واآلن متنه، لنكارة نظراً تضعيفه؛ على
  .وضعه إىل

  
 حممـد  اهللا إال إلـه  ال: مكتوباً العرش على رأيت يب أسري ليلة( - ٥٦١٧

  ) مظلوما يقتلُ النورين، ذو عثمانُ الفاروق، عمر الصديق، بكر أبو اهللا، رسول
  .موضوع

 إبراهيم ابن إسحاق طريق من) ٢٦٤/  ١٠)) (التاريخ(( يف اخلطيب أخرجه 
 عبد بكر أبو حدثنا) ٣٢٠/  ١)) (الآللئ(( يف كما)) الديباج(( يف وهذا اخلتلي،



  ٤٨

 عن حممد بن جعفر حدثنا: الصائغ جميب بن حممد حدثنا: الصويف عفان بن الرمحن
  .مرفوعاً جده عن أبيه

  :فيه قال أنه معني ابن عن روى مث هذا، الصويف ترمجة يف أورده
  )) كذباً الفرازي إسحاق أيب عن به حدث حديثاً له رأيت يكذب، كذاب،((

  )) .اللسان(( يف حجر ابن احلافظ صرح وبذلك احلديث، ذا املتهم فهو
 معـني  ابـن  فيه قال فقد منه؛ خرياً ليس الصائغ، جميب بن حممد شيخه لكن

  :أيضاً
  :حامت أبو وقال)) . تعاىل هللا عدواً كذوباً كان((
  )) .احلديث ذاهب((

 هـذا  إىل أشار وقد وحده، بالصويف التهمة تعصيب ينبغي ال هذا فعلى: قلت
  ) :٣٣٧/  ١)) (املوضوعات(( يف اجلوزي ابن

 حيىي قاله كذابان، جميب بن وحممد الصويف بكر وأبو يصح، ال حديث هذا((
  )) .معني بن

 ترتيـه (( يف عراق ابن وتعقبه ،) ٣٢٠/  ١)) (الآللئ(( يف السيوطي ووافقه
  ) :٣٥١/  ١( بقوله)) الشريعة
  )) .أعلم واهللا. الرمحن عبد هب املتهم: حجر ابن احلافظ قال: قلت((

  .بيانه تقدم ما وفيه
  

  سيد - بكر أبا: يعين - وأبوك فخز، وال آدم! ولد سيد أنا( - ٥٦٧٩
  ) .العرب شباب سيد وعلي العرب، كهول
  .جداً ضعيف

/  ٣٩٤/  ١" ( ألمحـد  الصحابة فضائل على زوائده"  يف القطيعي أخرجه 
 إسـحاق  أبو ربه عبد بن امللك عبد ثنا: الق سليمان بن حممد حدثنا: قال) ٥٩٩



  ٤٩

 إىل عائشـة  نظرت: يقول خالد أيب ابن مسعت: قال خليفة بن خلف: قال الطائي
 اهللا صـلى  اهللا رسول هلا فقال! العرب سيد يا: فقالت وسلم عليه اهللا صلى النيب
  .فذكره:. . . وسلم عليه

  :آخره إىل أوله من بالعلل مسلسل مبرة؛ ضعيف إسناد وهذا: قلت
  يدرك مل تابعي - إمساعيل وامسه - خالد أيب ابن ألن اإلرسال؛: األوىل
  .القصة
 يف لـه  أخـرج  فإمنـا  مسلم؛ رجال من كان وإن خليفة؛ بن خلف: الثانية
  .اختلط كان إنه مث الشواهد،
 واه خرب له احلديث، منكر": "  املغين"  يف الذهيب قال هذا؛ امللك عبد: الثالثة

  ". موضوع مسلم بن الوليد عن وآخر ،" النسائي خصائص"  يف
  ". اللسان"  يف احلافظ وأقره
"  يف ترمجة له ؛- العالف بكر أبو بالويه ابن وهو - سليمان بن حممد: الرابعة

  .تعديالً وال جرحاً فيه يذكر ومل ،) ٣٠٧( سنة مات ،) ٣٠٠/  ٥" ( بغداد تاريخ
  

  ) .نفاق اوبغضهم إميان، وعمر بكر أيب حب( - ٥٨٨٩
  .جداً ضعيف

 الرمحن عبد بن حممد طريق من) ٩٤٣/  ٣)) (الكامل(( يف عدي ابن أخرجه 
 دينار بن مالك عن احلميسي إسحاق أبو حدثنا: قال - احلميد عبد أخو - احلماين

  .به مرفوعاً أنس عن
 يف ووقـع  املعجمـة،  باخلاء - خازم وامسه هذا، إسحاق أيب ترمجة يف أورده

  :فيه قال أنه معني ابن عن وروى احلسني، ابن - باملهملة)) يرالقد فيض((
  :قال مث ،- أحدها هذا - أحاديث له ساق مث)) . بشيء ليس((
  )) .الغرائب شبه وهي عليه، أحد يتابعه ال وعامتها ذكرت، ما غري وله((



  ٥٠

 حبان ابن قول وفاته األئمة، من مجع من مضعفاً)) التهذيب(( يف مترجم وهو
  ) :٢٨٨/  ١)) (ضعفاءال(( يف

 احلديث يعلم يكن مل يرويه، فيما الوهم كثري روايته، قلة على احلديث منكر((
 بأوابـد  انفـرد  إذا فكيـف  الثقـات،  وافق إذا به حيتج ممن وليس صناعته، وال

  )) .وطامات
 السمعاين ذكره وقد ترمجة، له أجد مل احلماين، الرمحن عبد بن وحممد: قلت

 فكأنـه  يزد؛ ومل احلميسي، إسحاق أيب عن هذه بروايته) حلماينا( النسبة هذه يف
  .أعلم واهللا. يعرف ال جمهول
  

 واملرسـلني،  النبيني سوى العالَمني؛ على أصحايب اختار اَهللا إنَّ( - ٦١٢٣
يل واختار نبكرٍ، أبا: - يعين - أربعةً أصحايب م ،وعلياً، وعثمانَ، وعمر ممحهر 

 األممِ، على أميت واختار خري، كُلهم :أصحايب يف وقالَ. أصحابِي همفَجعلَ اهللا؛
أميت] من[ واختار عأرب والثالثَ، والثاين، األولَ، القَرنَ :قُرون والرابع. (  

  .ضعيف
 ابـن  اهللا عبد عن طريقني من) ٣/٢٨٨/٢٧٦٣" ( مسنده" يف البزار أخرجه

 عن املسيب بن سعيد عن معبد بن زهرة قيلع أبو حدثين: يزيد بن نافع ثنا: صاحل
 وقـال  فـذكره : ... وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اهللا رسول قال: قال اهللا عبد بن جابر
  :البزار
 يف صـاحل  بن اهللا عبد يشارك ومل اإلسناد، ذا إال جابر عن يروى نعلمه ال"
  ". نعلمه أحد يزيد بن نافع عن هذه روايته

" امـع " يف اهليثمـي  وقـال . - قريبـاً  يأيت كما - شورك وقد قال، كذا
)١٠/١٦: (  

  ". خالف بعضهم ويف ثقات، ورجاله البزار، رواه"
 وفيـه  ،- الليث كاتب صاحل أبو: وهو - صاحل بن اهللا عبد إىل يشري: فلت

  ": امليزان" من ترمجته يف الذهيب فقال هذا؛ حديثه في وخباصة كثري، كالم



  ٥١

 ابن سعيد قال ،) ساقه مث( اخلرب ذا صاحل بن اهللا عبد على لقيامةا قامت وقد"
 عن معبد بن زهرة حديث في جنيح بن خبالد صاحل أبو بلي: زرعة أيب عن: عمرو
 صدوق - األثرم أمحد بن حممد العباس أبو رواه قد: قلت. أصل له وليس سعيد،

 بن اهللا وعبد مرمي أيب بن دسعي حدثنا: - ثقة - القنطري داود بن علي حدثنا: -
  :الذهيب قال مث".  فذكره: ... نافع عن صاحل

 يف زهـرة  حـديث  عـن  زرعة أبا سألت: التستري حممد بن أمحد وقال" 
  .صاحل أيب كتاب يف ودلسه املصري، خالد وضعه باطل؛: فقال الفضائل؛

 نب حممد كان قد كذاب؛ هذا: فقال مرمي؟ أيب بن سعيد عن رواه فمن: فقلت
  :عقبه الذهيب فقال". وسعيد صاحل أيب عن به حدثين العسكري احلارث
 بـن  نافع أن مع نافع، على أدخل مما فلعله الشيخني؛ عن ثقة رواه قد: قلت"
 اهللا إن: "حبـديث  صـاحل  أبو حدث: النسائي قال. أعلم فاهللا. يقظ صدوق يزيد

  ". موضوع وهو"  أصحايب اختار
 كمـا  - القنطري داود بن علي... "  ثقة رواه: "بقوله الذهيب وأراد: قلت

  :وقال"  امليزان" يف أورده وقد. - بذلك تصرحيه تقدم
 فتكلم منكراً؛ خربأ روى ولكنه مرمي، أيب بن سعيد عن روى احلديث، صاحل"

  ".لذلك فيه
 العسكري احلارث بن حممد شيخه" ...  كذاب هذا: "بقوله زرعة أبو وأراد

 ولكنهم ،" لسانه"و" امليزان" شرط من فهو وعليه ،- مهكال من ظاهر هو كما –
  .يذكروه مل

 عنـدي؛  بعيد فهو: نافع على أدخل مما أنه الذهيب ذكره الذي االحتمال وأما
 ألنـه  – به الناس أعرف وهو - يونس ابن فيه قال حىت والضبط، بالثقة لشهرته
  :- مثله مصري
  ". فيه خيتلف ال احلديث يف ثبتاً كان"



  ٥٢

 فـاَألوىل ".  يقـظ  صدوق" بأنه إياه بوصفه ذلك إىل أشار قد نفسه يبوالذه
! - فإما عنه، الراوي) األثرم: (أو) ... القنطري: (إما دونه؛ من على فيه احلمل

  .أعلم واهللا. يزيد بن نافع شهرة واحلفظ بالضبط نيمشهور فليسا - وثِّقا وإن
 ،-) ١٥/٣٠٣" (السـري " يف الـذهيب  ترمجه ملا هذا األثرم أن الغريب ومن
 يف اخلطيـب  أن مع وثقه، أحداً يذكر مل ؛-" احملدث املقرئ اإلمام" بـ ووصفه

 قـال  أنه - األثرم تالمذة من وهو - الدارقطين عن روى قد) ١/٢٦٥" ( تارخيه"
  :فيه

  ". فاضل ثقة شيخ"
 يف واخلطيـب  ،) ٢/٤١" (الضعفاء" يف حبان ابن أخرجه قد احلديث إن مث

 ابـن  وقـال  به،...  صاحل بن اهللا عبد عن أخرى طرق من) ٣/١٦٢" (خالتاري"
  :حبان
 حديث يشبه ال ما األثبات عن يروي جداً، احلديث منكر صاحل بن اهللا عبد"

 صـدوقاً  نفسـه  يف وكان أئمة، مشاهري أقوام عن الكثرية املناكري وعنده الثقات،
 يف املنـاكري  وقع إمناو الغالت، على كاتبه وكان احلساب، سعد بن لليث يكتب
  :يقول خزمية ابن مسعت سوء؛ له جار قبل من حديثه

 بـن  اهللا عبـد  شيخ على احلديث يضع فكان عداوة؛ وبينه بينه جار له كان
 يف داره يف ويطـرح  صاحل، بن اهللا عبد خط يشبه خبط قرطاس يف ويكتب صاحل،
 وقع ناحيته فمن ؛ومساعه خطه أنه ويتوهم به، فيحدث اهللا عبد فيجده كتبه؛ وسط

  ". أخباره يف املناكري
  :وقال هذا، منها أحاديث مجلة له ساق مث
 األخبار، مسالك وعلم احلديث، صناعة يف أمعن من ينكرها األحاديث هذه"

  ". الرجال وانتقاد
 اجلـامع " تفسـريه  يف القـرطيب  قـول  الفاحش اخلطأ فمن هذا؛ علمت إذا

)"١٣/٣٠٥: (  
  .احلديث فذكر... "  جابر عن صحيحاً اًمرفوع البزار كتاب ويف"



  ٥٣

 القـرن  وذكر. األربعة القرون مجلة واخلطيب حبان ابن عند ليس أنه اعلم مث
 بعض يف ذكر قد نعم؛. الصحيحة األحاديث يف يرد مل ألنه يستنكر؛ مما فيه الرابع

  ) .٣٥٦٩( احلديث حتت ذلك يف القول بسطت وقد الضعيفة، األحاديث
 كتابـه  يف البـزار  روايـة  من اإلشبيلي احلق عبد أورده قد احلديث رأيت مث

  !الصحة فيه اشترط الذي) ٢/٩٠٥" (الصغرى األحكام"
  ) :٢/٣٦٤" (الزوائد خمتصر" يف حجر ابن احلافظ وقال

  ".صاحل بن اهللا عبد على أنكر ما أحد هو: قلت"
  

  ) .لَرجح األرضِ، أهلِ بإميان بكرٍ أيب إميانُ وزِنَ لو( - ٦٣٤٣
  .منكر

 تاريخ" يف عساكر ابن طريقه ومن) ٤/٢٠١" (الكامل" يف عدي ابن أخرجه
 نافع عن أيب أخربين: رواد أيب بن العزيز عبد بن اهللا عبد عن) ٩/٢٩٧/١" (دمشق

  .مرفوعاً...  عمر ابن عن
  :وقال هذا، اهللا عبد ترمجة يف عدي ابن أورده

  ) :٢/٢٧٩( قيليالع وقال". عليها أحد يتابعه ال أحاديث له"
  :حامت أبو وقال". احلديث يقيم ممن ليس حمفوظة، غري مناكري أحاديثه"
  :اجلنيد ابن وقال". منكرة أحاديثه" 
  ". كذب بأحاديث حيدث شيئاً، يساوي ال"

  :وقال) ٣٤٨ - ٨/٣٤٧" (الثقات" يف فذكره حبان، ابن وأما
 بعـض  طهمان بن اهيمإبر عن روايته ويف أبيه، غري عن روى إذا حديثه يعترب"

  ".املناكري
 اجلـراح  بن رواد ثنا: القرشي سليمان بن اهللا عبد بن عيسى فقال: توبع وقد

  .به...  رواد أيب بن العزيز عبد ثنا: قال



  ٥٤

 ترمجتـه  وصدر هذا، عيسى ترمجة يف) ٢٦٠ - ٥/٢٥٩( عدي ابن أخرجه
  :فيه بقوله
  ".احلديث يسرق ضعيف"
  :بقوله ترمجته ختم مث آخرها، ذاوه منكرة، أحاديث له ساق مث
 مـا  غري احلديث من له وليس بين، حديثه على والضعف الناس، عنه كتب"

  ".ذكرت
 حـديث  ومنها مسلم، بن الوليد عن روايته من األحاديث تلك وبعض: قلت

 ابن تاريخ" يف وله ،) ١٧٧٨" (الصحيحة" يف خمرج وهو ،" أكابرهم مع الربكة"
"  اللسان" يف ذكر احلافظ أن وخباصة مناكريه، من عده ينبغي فال متابعون،" عساكر

 حديثه وخرج ،"الثقات" يف حبان ابن وذكره". ثقة" الدارقطين عن قال احلاكم أن
  "!صحيحه" يف

  فيه ونصه ،" للدارقطين احلاكم سؤاالت" يف فهو الدارقطين توثيق أما: وأقول
)١٢٨/١٤١: (  
  ".ثقة موسى، أبو ،رغاث سليمان بن اهللا عبد بن عيسى"

 عـدي،  ابن عند أيضاً) العسقالين: (وبـ) القرشي: (بـ وصف قد واملترجم
  :وقاال ،) ١٤/١٨( أيضاً" دمشق تاريخ"و ،) ١١/١٦٥" (بغداد تاريخ" يف وكذا
  ... ". اجلراح بن ورواد مسلم بن الوليد وغريها بدمشق ومسع بغداد، سكن"

 وثقـه  الـذي  ذاك غري يكون أن خشىفأ. تعديالً وال جرحاً فيه يذكرا ومل
 بينـه  بأقواله، الناس أعرف من وهو اخلطيب، على ذلك خيف مل وإال، الدارقطين،

  على ذلك خيفى أن املستبعد من وكذلك احلفاظ، من وغريه الربقاين بكر أبو وبينه
  .أعلم واهللا. الشام حمدث عساكر ابن

 يف يوجـد  ال فإنه ذلك، يف وهم احلافظ أن فأعقد إياه حبان ابن توثيق وأما
 القرشي سليمان بن اهللا عبد بن عيسى: (االسم ذا يسمى من" حبان ابن ثقات"

  ) :٧/٢٢٢( فيه وإمنا ،) العسقالين



  ٥٥

 بـن  الوليـد  عنه روى طوالة، أيب عن يروي األنصاري اهللا عبد بن عيسى"
  ".مسلم

  ) .التابعني أتباع( يف أورده
 )موسى أيب: (بـ وكناه) ٣/٢/٣٨٩" (التاريخ" يف البخاري ذكره وكذلك

  ) :٥/٢٥٣" (عدي ابن كامل" يف الذي ولعله
  ".األنصاري موسى أبو بشري بن النعمان بن احلكم بن اهللا عبد بن عيسى"
 ابـن  عن نافع عن عنه مسلم بن الوليد رواية من بعضها أحاديث، له ساق مث

  :قال مث نافع، غري عن أخرى أحاديث له وساق. عمر
  ".عليه يتابع ال يرويه ما ةوعام"

 مـن  حـديثاً  له وساق ،) ٢/١٢١" (الضعفاء" يف حبان ابن أورده قد وهذا
  :وقال إليها، املشار عدي ابن أحاديث
  ". به حيتج وال عليه، يتابع ال ما نافع عن يروي شيخ
 طوالـة  أيب عن بروايته" الثقات" يف ذكره الذي هو هذا هل أدري فال: قلت

 :كان ما وأياً ؟- ترى كما - واحدة طبقة من ألنه غريه، أم مسلم نب الوليد وعنه
  .هذا عن متأخر فإنه قبله، الذي البغدادي الدمشقي األنصاري هو فليس
  .أعلم واهللا 

 ،"صحيحه" يف حبان البن الدمشقي ترمجة يف احلافظ عزاه الذي احلديث وأما
 يف وهـو  اخلمـر،  ميحتـر  يف) ٥٣٣٤" (صـحيحه " يف رأيته مث. اآلن أعرفه فلم

  ) .٤٣ - ٨/٤٢" (اإلرواء" يف خمرج وهو طريقه، غري من" الصحيحني"
 بـن  رواد عن الراوي القرشي سليمان بن اهللا عبد بن عيسى أن: القول ومجلة

 احلال، جمهول فهو الدارقطين، عناه الذي الثقة أنه يل يتبني مل احلديث هذا اجلراح
  ".دمشق تاريخ" و" بغداد ريختا" يف الثقات من مجع عنه روى فقد



  ٥٦

 احلاكم سؤاالت" يف رأيته فإين الدارقطين، وثقه الذي هو كونه من تأكدت مث
 فإنه أوىل، اجلراح بن رواد بشيخه هذا حديثه فإعالل ،) ١٢٨/١٤١" (للدارقطين
  ":الكاشف" يف الذهيب قال ضعيف،

  :احلافظ وقال".  ضعف مناكري، له معني، ابن وثقه"
  ".شديد ضعف الثوري عن حديثه وفي فترك، بأَخرة، ختلطا صدوق"

  :عقبه فقال احلديث، عساكر ابن ضعف ذلك أجل من
  ".قوله عمر عن حيفظ وإمنا غريب، مرفوع وهذا"
 شوذب ابن عن طرق من) ١/٦٩/٣٦" (الشعب" يف والبيهقي هو أخرجه مث

 ابن عمر قال: قال لشرحبي بن هزيل عن كُهيل بن سلمة عن جحادة بن حممد عن
  .عليه موقوفاً فذكره: ... عنه تعاىل اهللا رضي اخلطاب
 - شـوذب  ابـن  غري البخاري رجال ثقات رجاله صحيح، إسناد وهذا قت

  .ثقة وهو - اهللا عبد: وامسه
  ) :١/٥٢" (اإلحياء ختريج" يف العراقي احلافظ قال واحلديث

 يف البيهقـي  رواهو ضـعيف،  بإسناد عمر ابن حديث من عدي ابن أخرجه"
  ". صحيح بإسناد عمر على موقوفاً" الشعب"

 يف وضـع  أنه وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النيب رآها رؤيا احلديث أصل ولعل: قلت
  .عثمان مث عمر، مث م، فرجح بكر أبو وضع مث م، فرجح كفة يف واألمة كفة

 بكرة أيب عن رقط من) ١١٣٩ - ١١٣٥" (السنة" يف عاصم أيب ابن أخرجه
 على طرقه جمموع يدل أخرى، شواهد) ٩/٥٩" (امع" ويف عمر، وابن وأعرايب،

  .أعلم واهللا". الظالل" يف صححته ولذلك أصالً، للحديث أن
  

٦٤٨٦ - )تأَيلَ ريرِ قُبي الْفَجكَأَن يتطأُع  يـدقَالالْم  ،ازِينـوالْمـا  وفَأَم 
يدقَالالْم هذفَه ،يحفَاتا الْمأَمو ازِينوالْم ي فَهِيونَ الَّتزِنا، تبِه تعضي فَوف ،فَّةك 



  ٥٧

تعضوي وتي أُمف ،فَّةك تزِنفَو بِهِم ،تحجفَر كْرٍ بِأَبِي جِيَء ثُمزِنَ بفَو  ،بِهِـم 
  ) .رفعت ثُم بِهِم، فَوزِنَ بِعثْمانَ جِيَء مثُ فَوزنَ، فَوزِنَ، بِعمر جِيَء ثُم فَوزنَ،

  .السياق ذا ضعيف
 يف عاصم أيب ،وابن) ٢/٧٦( وأمحد ،) ١٨ - ١٢/١٧( شيبة أيب ابن أخرجه

 - ٩/٥٨" (امـع " يف كما- والطرباين ،) ١١٣٩ و ٢/٥٣٩/١١٣٨" (السنة"
 بنِ اللَّه عبيد طريق من )املصورة - ١١/٢٠٤" (التاريخ" يف عساكر وابن ،) ٥٩

  :قَالَ عمر ابنِ عنِ عائشةَ أَبِي عن مروانَ
جرا خنلَيولُ عسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو ذَات اةغَد دعسِ  طُلُوعِ بـمالش 

  .فذكره: ... فَقَالَ
  :اهليثمي وقال

  ".ثقات ورجاله"
 ابـن  إال يوثقـه  ومل الرواية، هذه يف إال يعرف ال: مروان بن اهللا عبيد: قلت

 يزد مل ؛"التعجيل" يف ذكره ملا واحلافظ اهولني، عداد يف فهو ؛) ٧/١٥١( حبان
  "!الثقات" يف ما على

  ) :١/١٩٥( أمحد لإلمام" الفضائل" على املعلق األخ فقول
  .وهم"  صحيح إسناده"

 فـانظر  بنحـوه،  األخـرى  تالروايـا  بعـض  يف جاءت قد الوزن وقصة
  ) .٣٣١٤" (والصحيحة ،) ١١٣٣ - ١١٣١" (الظالل"و ،) ٦٠٥٧"(املشكاة"

  "املوارد" على تعليقه يف الداراين األخ ذكره الضعيف احلديث هذا) : تنبيه(
  :جابر عن حبان ابن رواية من ضعيف آخر حلديث شاهداً) ٧/٤٠(
 عقـب  فقال ،" سندس من ةقطيف عليه أبلق، فرس على الدنيا مقاليد أوتيت"
  :- الزبري أيب عنعنة فيه أنه مع - إلسناده وتصحيحه خترجيه
 ابن طريقه من وأورده) ٨٥ و ٢/٧٦( أمحد عند عمر ابن حديث له ويشهد"
  ٤٠٠ - ٥/٣٩٩ كثري ابن ذكره أمحد عند مسعود ابن وحديث ،٥/٣٩٩ كثري



  ٥٨

  ... ". حسن إسناده: وقال
 صـدرت  كيف أدري ال جداً، غريبة أمور زهإجيا على الكالم هذا يف: قلت

  !منه
 وابـن  عمـر  ابن حديث من كل يف الشاهد لفظ القراء على تعميته: األول

  !غائب وهو شاهداً يكون أن السليم العقل يف يستقيم ال إذ مسعود،
 جابر حديث في مما فيه ليس عمر، ابن حديث املزعوم الشاهد هو هذا: الثاين

  !يعقل؟ من عند شاهداً جلعله يكفي هذا فهل ،- رأيت كما -) املقاليد( لفظ إال
) املقاليـد ( عمـر  ابن حديث ويف مقيد،) املقاليد( جابر حديث في: الثالث

 أخـرى  طريـق  يف جاء قد أنه تبني إذا فكيف! للمقيد؟ املطلق يشهد فهل. مطلق
ـ " من إليه أشار الذي اآلخر املوضع يف وهو! آخر؟ بقيد مقيداً  ،) ٢/٨٥" (نداملس
  :بلفظ فيه فإنه

... "  السـاعة  علـم  عنـده  اهللا إن: اخلَمس إال شيء كل مفاتيح وأوتيت"
  .احلديث

  :عنده أخرى طريق ويف حنوه، أيضاً البخاري ورواه
  ... ". اهللا إال يعلمهن ال مخس الغيب مفاتيح"

 ؛"أتيـت : "لفظ خبالف احملفوظ وهو ؛) ٢٩٠٣" (الصحيحة" يف خمرج وهو
  ) .٣٣٣٥( تقدم كما شاذ فإنه

 يف حىت بشاهد احلديث فليس الدينا، مفاتيح وليست الغيب، مفاتيح هي فإذن؛
 فيـه،  املـذكور  باالستثناء مقيد فهو بشهادته؛ - جدالً - سلمنا ولو اللفظ، هذا

  .مطلق جابر وحديث
 فيبقى ؛"الغيب مفاتيح" بـ" الدنيا مقاليد" فسر الرجل أن فرضنا لو: والرابع

 خيفـى  ال ظاهر وهذا شاهد، دون... "  أبلق فرس على: "جابر حديث في لهقو
  .لب ذي على

 إليـه  املشـار  عمر ابن حديث عزوه املذكور،وهو الكالم يف آخر خطأ ومثة
 ذكرتـه  الذي اآلخر باللفظ إال يذكره مل كثري،وهذا البن" املسند" من بالصفحتني
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 الترمجـة  حـديث  هو الذي - األول فظبالل يذكره ومل للبخاري، وعزوته فاً،نآ
  .فتنبه. - الضعيف

 بـرقم " السلسـة " هـذه  من الرابع الد يف خمرج إليه املشار جابر وحديث
)١٧٣٠. (  

  
 بعـدي  يلبث ال الصديق بكر أبو: خليفة عشر اثنا بعدي يكون( - ٦٥٥٦

 يـا  هـو  من:قيل شهيداً، وميوت محيداً يعيش داره، رحى وصاحب قليالً، إال
 عثمـان  إىل التفـت  مث عنـه،  اهللا رضـي  اخلطاب بن عمر:قال! اهللا؟ ولرس

 نفسي والذي عزوجل، اهللا كساك قميصاً ختلع أن الناس سيسألك وأنت:فقال
  ) .اخلياط سم يف اجلمل يلج حىت اجلنة تدخل ال خلعته، لئن! بيده

  .منكر
 بن اهللا عبد عن) ٤٧/١٤٢ و ١/٧/١٢" (الكبري املعجم" يف الطرباين أخرجه

 ربيعة عن هالل أيب بن سعيد عن يزيد بن خالد عن سعد بن الليث حدثين: صاحل
  :فقال األصبحي شفي مع جلس أنه حدثه أنه: سيف بن

: يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت: يقول عمرو بن اهللا عبد مسعت
  :وقال) . ٢/٣٢٥٥/١/٨٩١٣" (األوسط" يف أخرجه اإلسناد وذا. فذكره... 

  ؟"اإلسناد ذا إال يروى ال" 
  ):٥/١٧٨" (امع" يف اهليثمي وقول منكر، ومنت ضعيف، إسناد وهو: قلت

 ابن قال ،) شعيب بن مطلب( وفيه ،"الكبري" و" األوسط" يف الطرباين رواه"
  ".وثقوا رجاله وبقية هذا، وغري واحد، حديث غري منكراً، حديثاً له أر مل: عدي

 صـاحل،  بـن  اهللا عبـد  بضعف) السلفي محدي( لفاضلا األخ وتعقبه: قلت
 معاً ومها ولكنهما. هنا له مناسبة وال موضع، ما غري يف بينته تفصيل على فأصاب

 مـن  الطـرباين  عنـهم  أكثر ممن فإنه هذا، شعيب بن املطلب يف العلة تعصيب يف
 مـئيت  حنـو  فقط فيه عنه فروى وغريه،" األوسط املعجم" يف الصدوقني شيوخه
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 كتاب من األول الد وانظر) . ٨٩٧٠- ٢٦٠/١/٨٧٩٤- ٢/٢٤٦/١( يثحد
  ) .٦٤٩ ص" (الدعاء"

 البخـاري  قال) . املعافري سيف بن ربيعة( وهو فوق، من عندي العلة وإمنا
  :يونس وابن

  .العسقالين قال وحنوه. للذهيب" املغين" يف كما". مناكري عنده"
 فيـه  الـذي  احلديث صاحب ووه يأيت، ملا عندي، مناكريه من وهذا: قلت

  :عنها اهللا رضي لفاطمة الشديد الوعيد
  ".جدك يراها حىت اجلنة رأيت ما الكُدى، معهم بلغت لو"

 غـريه،  عندمها له وليس والنسائي، داود أبو أخرجه عندي، جداً منكر وهو
  :عقبه بقوله النسائي أعله فقد ذلك، ومع

  ".ضعيف ربيعة"
 ضـعيف  زوائد" يف أوردته ولذا ،) ٥٦٠( "داود أيب ضعيف" يف خمرج وهو

  ) .اجلنائز( آخر" الظمآن موارد
 كمـا  املنكـرة،  باألحاديث انفرادهم يكثر الذين الضعفاء من أنه يل ويبدو

  :قوله ومثله البخاري، كلمة يف ذلك إىل اإلشارة تقدمت
  ".عيلها يتابع ال أحاديث روى"

 ذلك ومع ،-" التهذيب" يف ترمجته ذلك على يدل كما - أحاديثه قلة مع هذا
  :وقال) ٦/٣٠١" (الثقات" يف حبان ابن ذكره فقد

  "!كثرياً خيطيء وكان"
 أحدمها! حديثني؟" صحيحه" يف له وخيرج يوثقه، كيف هذا مع منه فالعجب

 التخـريج  يف حققته كما! لغريه صححه آخر وحديث املتقدم،) الكُدى( حديث
" اإلحسان" كتاب على املعلقان أو املعلق وتناقض ،) ١١٨٦) (املشكاة( لـ الثاين
  ) :٧/٤٥١( املنكر) الكدى( حديث على التعليق يف فجاء املؤسسة، طبع

  ".اخلطأ كثري.... سيف بن ربيعة. ضعيف إسناده"
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  :نفسه الد من) ٣٢٥ ص( اآلخر احلديث على التعليق ويف
 وهـو  ... سـيف  بن ربيعة غري الصحيح، رجال ثقات رجاله قوي، إسناده"

  !صدوق
 ،) املؤسسـة  طبع - ١/٣٣٥/٧٧٠" (الظمآن موارد" يف اخلطأ هذا جتدد مث
 مسؤلية يتحمل الذي فمن ،"العرقوسي رضوان حممد - األرناؤوط شعيب"  حتقيق
 تظل أن املقصود من أم! مر أحدمها كالمها، أو أحدمها! التناقض؟ وذاك اخلطأ هذا

 العلم، بركة من فإن أرجو، ال ما ذلك دمشق؟ يف يقولون كما) ! ضايعة الطاسة(
 من ونصحت بذلك، ذكّرت وقد - العلماء يقول كما - قائله إىل قول كل نسبة
 الكـأل  املاء،وتنبـت  تقبل اليت الطيبة األرض إىل طريقه وجد قد ذلك ولعل يلزم،

  .السبيل سواء إىل اهلادي واهللا. بالكثري والعشب
 من مفرقاً خمتصراً احلديث صح قد أنه هذا،) ربيعة( ضعف على يدل مما إن مث
  :بلفظ مرفوعاً مسرة بن جابر أوله فروى الصحابة، من واحد غري رواية
  ".قريش من كلهم أمرياً، عشر اثنا بعدي من يكون"

  ) .١٠٧٥" (الصحيحة" يف خمرج وهو وغريه، مسلم رواه
  :بلفظ مرفوعاً عنه اهللا رضي سفينة وروى

  ".ذلك بعد ملك مث سنة، ثونثال أميت يف بعدي اخلالفة"
  ) .١٥٣٥ ،١٥٣٤ ،٤٥٩( برقم هناك خمرج وهو وغريه، حبان ابن رواه
. عنها اهللا رضي عائشة حديث من حمفوظ فهو ،) عثمان قميص( حديث وأما

 يف خمـرج  وهـو  وغريه، حبان ابن أخرجه. خلعه الذي الشديد الوعيد فيه وليس
  ) .١١٧٦ - ١١٧٢" (الظالل" و ،) ٦٠٧٠ ،٦٠٦٨" (املشكاة"

  
 وميكـث  له، ويولد فيتزوج، األرض، إىل مرمي ابن عيسى يرتل( - ٦٥٦٢

 من مرمي ابن وعيسى أنا فأقوم قربي، يف معي فيدفن ميوت مث سنة، وأربعني مخساً
  ) .وعمر بكر أيب بني واحد قرب
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  .منكر
 عبد أيب طريق من) ٢/٤٣٣/١٥٢٩" (املتناهية العلل" يف اجلوزي ابن أخرجه

 يزيد بن اهللا عبد عن أنعم بن زياد بن الرمحن عبد عن يزيد بن حممد نا: قال رمحنال
  :وقال. مرفوعاً  عمرو بن اهللا عبد عن احلبلي
  ".مبرة ضعيف واإلفريقي، يصح، ال حديث هذا"

 تواليفه بعض يف الدنيا أيب البن الذهيب وعزاه أعرفه، مل هذا، الرمحن عبد وأبو
  .هذا لإلفريقي ساقها كريمنا مجلة يف ذكره. عنه

" املصـطفى  حقـوق  يف الوفـا " كتابه يف أيضاً اجلوزي ابن أورده واحلديث
 السـالمة  أورده وكذلك غريه، من احلذف أن وأظن اإلسناد، حمذوف) ٢/٨١٤(

) ٢٤٠ ص" (املسيح عيسى نزول يف تواتر مبا التصريح" اجلامع كتابه يف الكشمريي
 فلم عليه، تعليقه يف غدة أبو ذلك حول ودندن عنه، ساكتاً وغريه" الوفا" طريق من

  .شيئاً يصنع
 على أقبل مث. منازلكم وقرب اجلنة، يف منازلكم الليلة رأيت إين( - ٦٥٩٢

 أمه، واسم أبيه، واسم امسه أعرف رجالً، ألعرف إين! بكر أبا يا: فقال بكر، أيب
 هـذا  إن) : سـلمان ( فقال. مرحباً مرحباً: قالوا إال ةاجلن أبوب من باباً يأيت ال

  عمر، على أقبل مث. قحافة أيب] بن[ بكر أبو فهو: قال! اهللا رسول يا شأنه ملرتفع
 لؤلـؤ ] مـن  شتزفه[ بيضاء، درة من قصراً اجلنة يف رأيت لقد! عمر يا: فقال

  هذا؟ ملن: فقلت بالياقوت، مشيد أبيض،
 هذا! حممد يا: فقال ألدخله، فذهبت يل، أنه فظننت. قريش من لفىت: فقيل

 عمـر،  فبكى! حفص أبا يا غريتك إال دخوله من منعين فما. اخلطاب بن لعمر
 يـا : فقـال  عثمان على أقبل مث ؟!اهللا رسول يا أغار أعليك! وأمي بأيب: وقال

 علـي ! بيـد  أخذ مث. اجلنة يف رفيقي وأنت اجلنة، يف رفيقاً نيب لكل إن! عثمان
 على أقبل مث مرتيل؟ مقابل اجلنة يف لكمرت يكون أن ترضى أوما! علي يا: فقال

. حواري وأنتما حواري، نيب لكل إن! زبري ويا! طلحة يا: فقال والزبري، طلحة
 حىت أصحايب بني من عين بك بطى لقد: فقال عوف بن الرمحن عبد على أقبل مث

 يا: فقلت بك؟ بطأ ما: فقلت ًشديداً، عرقا وعرقت هلكت، تكون أن حسبت
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 أيـن  مـن  مـايل  عن أسأل حماسباً، موقوفاً زلت ما مايل، كثرة من !اهللا رسول
  ) .أنفقته؟ وفيما اكتسبت؟
  !موضوع منكر
 ٠ ٦/ ٢ ١٨/ ٣( البزار أخرجه. الئحة عليه والوضع والصنع التركيب لوائح

 مـن ) ١٢٤ - ١٢٣/ ١٠" ( التاريخ"  يف عساكر وابن) األستار كشف - ٢٦
  :قال أوىف أيب بن اهللا عبد عن خالد أيب بن امساعيل عن سيف بن عمار طريق

: ... فقال كانوا، ما أمجع أصحابه على وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول خرج
  .فذكره

 فقط، عوف بن الرمحن عبد قصة) ٩٩/ ١" (احللية"  يف نعيم أبو منه وأخرج
  :- للبزار كله والسياق - وزادوا

 مـن  الليلـة  جاءتين راحلة، مئة هذه! اهللا رسول يا: وقال الرمحن عبد فبكى
 عـين  خيفف اهللا لعل وأبنائهم، املدينة أهل على أا أشهدك فإين مصر،   )١(جتارة
  ". اليوم ذلك

  :عقبه اهليثمي وقال
 سـيف  بن وعمار يصح، ال عوف بن الرمحن عبد حق يف الذي هذا: قلت" 
 أيب ابن نع يروي هذا نعلم وال صاحل، سيف بن عمار: البزار قال. احلديث منكر
  ". ضعيف احلديث وهذا التوثيق، يف يتساهل البزار: قلت. اإلسناد ذا إال أوىف

                                                        
 والقرى المدن تسمي والعرب البلدة،: البحرة: " بقولھ األعظمي الشیخ علیھ وعلق ،) بحارة: (األصل )١(

  ". البحار

 إعجام، دون مھمًال) .. بحاره( فیھ فإنھ األصل قراءة یحسن لم الشیخ لكن لغة، علیھ غبار ال ھذا: قلت
 .- أنفًا المذكورین المصدرین في كما - أثبتھ ما والصواب
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 يف وامنـا  احلـديث،  صاحل":  صاحل: "بقوله يعين ال البزار أن الظاهر: قلت
 - فقال ،" التهذيب"  يف احلافظ تأوله وبذلك روايته، يف ضعفه أنه ويؤيده. العبادة

  :- وجترحياً توثيقاً هفي األئمة أقوال حكى أن بعد
  ". نفسه يف: يعين. صاحل: آخر موضع يف وقال ضعيف،: البزار وقال" 

"  يف فقال اليها، املشار األقوال بني مجعا إليه احلافظ رأي انتهى الذي هو وهذا
  ": التقريب
 ،) ٢٦ ص" ( املسـدد  القول" يف بضعفه وجزم".  عابد احلديث، ضعيف" 
  ": لكاشفا"  يف الذهيب قول وحنوه
  ". حامت أبو ضعفه عابد، صاحل" 

  ) :٣٩٣/ ١/ ٣" ( اجلرح" يف حامت أيب لقول منه تلخيص وهذا: قلت
 املنـذري  وقال".  احلديث منكر احلديث، ضعيف وكان صاحلاً، شيخاً كان"

  ) :٨٩/ ٤) (الترغيب( يف
 وقد سيف بن عمار إال ثقات ورواته والطرباين، - له واللفظ - البزار رواه"
  ". وثق

 الـذي  بكالمه ذلك وأكد توثيقه، تليني إىل"  وثق وقد: " بقوله فأشار: قلت
 من شيء يبلغ ال هناك املذكور احلديث أن: وخالصته) ٦٥٩٠( احلديث يف نقلته
  .متنه حيث من منكر وأنه احلسن، درجة بانفراده طرقه

 والوضع الصنع فإن الطويل، لسياقه بالنسبة وأشد النكارة يف مثله وهذا: فأقول
 يكـون  أن الضروري من وليس ،- التخريج مطلع يف ذكرت كما - عليه ظاهر
 وضبطه، احلديث حبفظ العناية عن االنصراف بسبب سهواً يكون فقد قصداً، ذلك

 هـو  كمـا  الصاحلني، الرواة من فةطائ عادة هي كما العبادة، بكثرة واالنشغال
 هو كما - حبان ابن منهم وخباصة لبعضهم، وترامجهم احلفاظ أقوال من معروف

  ) :١٩٥/ ٢" ( الضعفاء"  كتابه ففي ،- نفسه هذا عمار يف قوله
 كـان  أنـه  القلب إىل سبق رمبا حىت املشاهري، عن املناكري يروي ممن كان"
  ". هلا املتعمد
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 تعمـد  من منعه صالحه كان إذا: هذا) عماراً( أن إليه أنتهي أن أريد والذي
 األحاديـث  بعض عليه واختلطت أمره، على غلب بأنه القول من أقل فال الوضع،

 بعضـها  يف وزاد الغريب، الطويل احلديث هذا ذهنه يف منها فتركب الصحيحة،
 والزبري، وطلحة األربعة اخللفاء فضائل بعض فيه وساق فيها، هلا أصل ال زيادات
 متـام  مـن  اأ على هذه، الرمحن عبد قصة آخره يف وأحلق واحداً، سياقاً وساقها
 بعض يف معروفة كذلك وهي واإلنفاق، االكتساب مجلة فيها زاد أنه كما الرؤيا،

 بـرقم  املتقـدم  احلـديث  مـن  نكارة أقل ذلك مع هي مث الصحيحة، األحاديث
)٦٥٩٠: (  

 كحديث احليثية هذه من فحديثها االستبطاء، وفيها رؤيا، ألا! حبواً، حيبو" 
  .حتته املخرج ملرسلا واحلديث قبله، املخرج حفصة

 عـن  يزيـد  بن علي عن زحر بن اهللا عبيد عن يزيد بن مطرح حديث ومثله
  :بلفظ مرفوعأ أمامة أيب عن القاسم
 قصة وفيه بطوله، احلديث... "  يدي بني خشفة فيها فسمعت اجلنة دخلت" 

 بتمامه لفظه سقت وقد. الترمجة حديث يف ما حنو عوف بن الرمحن عبد استبطائه
  مسلسل جداً، ضعيف أنه وبينت ،) ٥٣٤٦( برقم تقدم فيما هوخرجت

  :فأقول هنا وأزيد. بالعلل
  :وقال) ١٤٠/ ٢" ( املوضوعات"  يف الوجه هذا من أورده اجلوزي ابن إن
  ". يصح ال"

 ابن رواه وكذلك. ،...  اجلنة دخلت كأين البارحة رأيت: "لفظه الطرباين وإن
  ) .١٢٣/ ١٠( عساكر

  .صحت لو أيضأ، منامية يارؤ فهي -: قلت
  

 السـالم : فيقول حول كل رأس على الشهداء قبور يأيت كان( - ٦٦٢٩
  ) . ]وعثمان[ وعمر بكر وأبو. الدار عقىب فنعم صربمت، مبا) كذا(

  .منكر
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  :سويد طريق من) ٩٦/ ١٣" (التفسري" جريريف ابن أخرجه
 بـن  حممد عن حلصا أيب بن سهيل عن حممد بن إبراهبم عن املبارك ابن أخربنا

  .فذكره: ... قال إبراهيم
 اهللا عبـد  أبـو  أظنه: هذا إبراهيم بن حممد ضعيف؛ مرسل إسناد وهذا: قلت

 أيضـاً،  مـدين  وهو ،) صاحل أيب بن سهيل( شيوخ يف يذكروه ومل املدين، التيمي
  :وقال"  امليزان"  يف الذهيب أورده
  :قال أو مناكري، يروي شيء، حديثه يف: أمحد قال التابعني، ثقات من"

  ". القنطرة وقفز الشيخان، به واحتج الناس، وثقه: قلت. منكرة أحاديث
 سوى ؛- الفزاري إسحاق أبو: هو: حممد بن وإبراهيم - ثقات الرجال وسائر

  :احلافظ قال ؛- احلدثاين سعيد ابن: وهو - سويد
 فيه فأفحش حديثه، من ليس ما يتلقن فصار عمي، أنه إال نفسه؛ يف صدوق"

  ". القول معني ابن
 جريـر  ابن رواية من) ٥٨/ ٤" (املنثور الدرر"  يف السيوطي أورده واحلديث

  !عنه اهللا رضي إبراهيم بن حممد عن
 بذلك مشعر الترضي ألن صحايب؛ أنه فأوهم ،"عنه اهللا رضي: " فيه وقع كذا

 إرسـاله،  عـن  والكشف إياه، إخراجي على الدواعي من هذا فكان اصطالحاً،
  .إليه إسناده وضعف
 ممـا  وتوقيف، توقيت بدون القبور زيارة مشروعية ينايف فإنه متنه؛ نكارة وأما

 العيد يوم يفعلون كما خمصوصة، أياماً لزيارا يتخذون الذين للجهلة الباب يفتح
  !والزهور األكاليل عليها ويضعون وغريه،
  

 غُرفَة أهلُ وال دارٍ، أَهلُ الْجنة في يبقَى فال رجلٌ؛ الْجنةَ يدخلُ( - ٦٩٣٣
 تـوى  ما! اللَّه رسولَ يا: بكْرٍ أَبو فَقَالَ ،] إِلَينا[ إِلَينا] مرحبا[ مرحبا: قَالُوا إِال

  !) .بكْرٍ أَبا يا هو وأَنت أَجلْ:قَالَ. الْيومِ ذَلك في الرجلِ] هذَا[ على
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  .منكر
 ،) اإلحسان - ٦٨٢٨ موارد، - ٢١٧٢( صحيحه،"  يف حبان ابن أخرجه

/ ١/١٥٤" ( األوسط"  ويف) ١١١٦٦/ ٩٨/ ١١" ( الكبري املعجم"  يف والطرباين
 أمحد طريق من) ١٧١/ ٣( الكامل،"  يف عدي وابن ،) ١٩٤/٦١٦٨/ ٦ و ٤٨١

 عـن  معروف أيب بن رباح عن فديك أيب ابن حدثنا: الساملي بكر أيب بن حممد بن
  :عدي ابن وقال. مرفوعاً عباس ابن عن جماهد عن سعد بن قيس

  :الطرباين وقال".  رباح إال يرويه ال احلديث وهذا"
 بـن  أمحـد  به تفرد فديك، أيب ابن إال عنه وال رباح، إال قيس عن يروه مل" 
  ". الساملي بكر أيب بن حممد

 ثقـات "  يف وال تعديل،وال اجلرح كتب من لدى فيما ترمجة له أجد مل: قلت
  ) :٤٦/ ٩" ( امع"  يف اهليثمي قول وأما"!  حبان ابن

 أمحد غري الصحيح؛ رجال ورجاله ،" األوسط" و"  الكبري" يف الطرباين رواه" 
  "!ثقة وهو الساملي، بكر أيب بن

  .أعلم واهللا. بغريه عليه التبس أوهامه، من فأظنه
 فعـل  وكـذلك ! وأقـره ) ٢٢٤/ ٦" (البحرين جممع" على املعلق عنه ونقله

  مرتبته بذكر يصدره فإنه ؛- صفحة حنو يف خرجه أنه رغم -) ٧٦/ ٧( الداراين
 ابـن  تصحيح خمالفة من رهبة أو توقفاً، أو جهالً، إما ،- العادة هي كما -
 غريه مع يفعل كما - عليه يرد أن عن فضالً مبخالفته، يصرح قلما فإنه إياه؛ حبان

  :القائلة احلكمة متجاهالً جريء عليهم فهو! كالبخاري األئمة مامإ كان ولو ،-
  !الثاين احلل وهي األول هو***  الشجعان شجاعة قبل الرأي

 رباح( ترمجة عن مث أوالً، احلديث مبرتبة التصريح عن الطرف غض هنا تراه أال
 صـح  إن - مرهوبه ألن وامنا ،) الصحيح( رجال من ألنه ال ؛) معروف أيب بن
 ما ذكر ذلك الستلزم ترمجته؛ يف أخذ أنه فلو التناقض، أشد فيه متناقض - لتعبريا

 مـن  رأى فقـد  ولذلك له، وتعصبه اليه حتيزه لظهر وإال؛ التناقض، من فيه قاله
  ا) ! الشجاعة نصف اهلريبة: (الشامي باملثل العمل احلكمة
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  :فيه قيل ما أحسن فمن فيه؛ خمتلف هذا) رباحاً( أن - أخي يا - فاعلم
  ) :٣٠٥/ ١" ( الضعفاء"  يف حبان ابن قول وأبينه وأسوؤه".  صاحل"
 فيـه  عنـدي  والذي. عليه يتابع ال ما الثقات عن ويروي خيطئ، ممن كان" 
 على الروايات، من الثقات وافق مبا واالحتجاج احلديث، من به انفرد عما التنكب

  ". تركاه الرمحن وعبد حيىي أن
  :املتقدم كالمه ملخصاً) ٣٠٧/ ٦( أيضاً"  الثقات"  يف فأورده تناقض مث
  ".ويهم خيطئ"

 الـرواة  بعـض  يف صرح فقد علماً؛ ال تأليفاً عندي متناقض إنه: أقول لكين
 يف قاعـدة  جعلـها  بل التفرد؛ عند م حيتج ال أنه باخلطأ وصفهم الذين اآلخرين
 ،وهـي " املوارد صحيح"  لكتايب مقدميت يف ذلك حققت وقد ،"الضعفاء" مقدمة
  . تعاىل اهللا شاء إن قريباً والطبع التحرير حتت

 وهذا التفرد، عند فيهما ضعيف فهو احلكم؛ يف الكتابني بني منافاة فال وعليه؛
  :فيه احلافظ قول معىن

  ". أوهام له صدوق،" 
  :قوله وهو منكر، مبعىن وأتى احلديث، هذا منت يف وهم أئه أعتقد وأنا
 أن أراد فلعلـه ! وسـلم؟  عليه اهللا صلى النيب فأين"!  بكر أبا يا هو وأنت" 
 عن احلديث جاء فقد! قال ما فقال حافظته، فخانته ذلك حنو أو منهم فأنت: يقول

  :بلفظ هريرة أيب
! فُـلْ : أي: باب خزنة كل اجلنة، خزنة دعاه اهللا؛ سبيل يف زوجني أنفق من"
لُمه." !  

 صـلى  اهللا رسول قال. عليه توى ال الذي ذلك! اهللا رسول يا: بكر أبو فقال
  :وسلم عليه اهللا

  ". منهم تكون أن ألرجو إين" 
  ) .٢٨٧٩" ( الصحيحة"  يف خمرج وهو. ومسلم البخاري رواه
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 ابـن  عبيـدة  أبو خلقاً وأحسنهم الصديق، بكر أبو أميت أرحم( - ٧١٤١
  . )علي وأقضاهم عمر، احلق يف وأشدهم ذر، أبو هلجة وأصدقهم اجلراح،

  .ضعيف
 بـن  الزبري طريق من) ١٩١/ ٦٦" ( دمشق تاريخ"  يف عساكر ابن أخرجه

 قال: قال الصديق بكر أيب بن الرمحن عبد عن اهللا عبيد بن طلحة ابن حدثين: بكار
  .فذكره: ... وسلم عليه اهللا صلى اهللا وسول

: وهـو  إسحاق: امسه -) اهللا عبيد بن طلحة ابن( ضعيف، إسناد وهذا: قلت
  .-"  التقريب"  يف احلافظ قال كما - لمقبو

 السـند  معرفة من أمتكن؛ فلم بكار؛ بن الزبري إىل اإلسناد املطبوعة من وسقط
  .إليه

  .منكر ؛" اجلراح بن عبيدة أبو خلقاً وأحسنهم: " وقوله
  :بلفظ احلديث هذا غري ىف واحملفوظ

 برقم"  صحيحةال"  يف خمرج وهو ،" اجلراح بن عبيدة أبو األمة هذه وأمني" 
)١٢٢٤. (  

أرحم أميت بأميت أىب بكر وأشدهم يف أمر اهللا عمر  " ١٢٢٤  -  
وأقرؤهم لكتاب اهللا أيب بن كعب وأفرضهم  وأصدقهم حياء عثمان

واحلرام معاذ بن جبل أال وإن لكل  زيد بن ثابت وأعلمهم باحلالل
  ." بن اجلراح أمة أمينا وإن أمني هذه األمة أبو عبيدة

  
) و ٢٢١٨) وابـن حبـان (  ١٥٤) وابن ماجه (٣٠٩/  ٢الترمذي ( أخرجه

)٢٢١٩)  
  ) من طريق عبد الوهاب بن عبد ايد الثقفي حدثنا خالد٤٢٢/  ٣واحلاكم (

  :احلذاء عن أيب قالبة عن أنس قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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سناد فذكره، وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". وقال احلاكم: " هذا إ
على شرط الشيخني ". ووافقه الذهيب وهو كما قاال. وتابعه سفيان الثوري  صحيح

 ١) والطحاوي يف " مشكل اآلثار " (١٨٤/  ٣خالد احلذاء به. أخرجه أمحد ( عن
 ٢/  ٢٩٦/  ٢) وابن عساكر يف " تاريخ دمشق " (١٢٢/  ٣وأبو نعيم ( (٣٥١/

) ٢/  ٥٣٤/  ٣شرح السنة " ( ) والبغوي يف "٢/  ٩٧/  ١١و  ٢ / ٢٨٢ /٦و 
املكتب اإلسالمي) . وتابعه أيضا وهيب حدثنا خالد احلذاء بـه. أخرجـه    نسخة
) . وتابعه علـى اجلملـة   ٢٠٩٦والطحاوي وكذا الطيالسي ( (٢٨٠ /٣أمحد (

) . وإمساعيل بـن  ٧٣/  ٧عبد األعلى بن عبد األعلى عند البخاري ( األخرية منه
صرح األول بتحديث أيب قالبة عن أنس. وقد أعل و (١٢٩ / ٧)علية عند مسلم

، فقال احلافظ يف " الفتح " بعدما عزاه للترمذي وابن حبان: "  احلديث بعلة غريبة
إال أن احلافظ قال: إن الصواب يف أوله اإلرسال واملوصول منه ما  وإسناده صحيح،

  البخاري. واهللا أعلم ". اقتصر عليه
وكيع حدثنا محيـد   رمذي: حدثنا سفيان بنوللحديث طريق أخرى، فقال الت

مرفوعا به.  بن عبد الرمحن عن داود العطار عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك
رواه أبو  وقال: " حديث غريب ال نعرفه من حديث قتادة إال من هذا الوجه وقد

  ." قالبة قالبة عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه واملشهور حديث أيب
: ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم غري سفيان بن وكيع قال احلـافظ: "  قلت

إال أنه ابتلي بوراقه، فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنصح فلم يقبل،  كان صدوقا
حديثه ". وللحديث شواهد من حديث ابن عمر من طـريقني عنـه وأيب    فسقط

ابن عساكر  البصري مرسال بعضها مطوال وبعضها خمتصر، أخرجها حمجن واحلسن
) بأسانيد ضعيفة، وأخرج أبو ٢/  ٩٧/  ١١و  ٢ / ٢٨٢ / ٦و  ٢/  ٢٩٦/  ٢(

/  ٣الطريق األوىل عن ابن عمـر، واحلـاكم (   (١٣٨٤/ ٤يعلى يف " مسنده " (
) وزاد يف رواية: " ٥٦/  ١وأبو نعيم يف " احللية " ( ) الطريق األخرى عنه،٥٣٥

ومل أعرفه، ووقع يف " املناوي " زكريا بن  زكريا بن حيىي املنقري وأكرمها ". وفيه
/  ٣٧١ - ٢/  ٣٧٠/  ١٣املقرىء وهو تصحيف. وأخرجه ابن عسـاكر (  حيىي

الطرباين بإسناده عن مندل بن علي عن ابن جريج عن حممـد بـن    ) من طريق١
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مرفوعا حنوه وزاد يف آخره: " وقد أويت عمري عبادة. يعين أبـا   املنكدر عن جابر
  ." الدرداء
) من طريـق عبـد   ٥٦/  ١مندل ضعيف. وروى أبو نعيم يف " احللية " (و
السامي عن عبيد اهللا بن عمر، ومن طريق الكوثر بن حكيم كالمها عـن   األعلى

عمر مرفوعا بلفظ: " أشد أميت حياء عثمان بن عفان ". زاد يف رواية  نافع عن ابن
  ". " وأكرمها

تروك. لكن تابعه السامي كمـا  قلت: والكوثر هذا قال الدارقطين وغريه: م
وهو ثقة وامسه عبد األعلى بن عبد األعلى. لكن يف الطريق إليه زكريا ابـن   ترى،
  .املنقري ومل أجد له ترمجة حيىي
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  الخطاب بن عمر
  

  ". عمر لكان نيب بعدي كان لو"  - ٣٢٧
  

 ٤(د وأمح وصححه،) ٨٥/  ٣( واحلاكم وحسنه،) ٢٩٣/  ٢( الترمذي رواه
 من حديثه املنتقى"  يف كما والطرباين) ١/  ٥٠" ( مسنده"  يف والروياين) ١٥٤/

 وابـن ) ٢- ١/  ١٧" ( املنتقـاة  الفوائد"  يف النجاد بكر وأبو ،) ٢/  ٧/  ٤" (
 ٧/  ٤" ( املنتقاة الفوائد"  يف القطيعي بكر وأبو) ٢/  ١٧٢" ( األمايل"  يف مسعون

 عـن ) ٢/  ٢١٠/  ٣( عساكر وابن) ٢٢٦/  ٢" ( املوضح"  يف واخلطيب) ٢/ 
 عـن  هاعان بن مشرح عن عمرو بن بكر عن حيوة أنبأنا املقري الرمحن عبد أيب

  .مرفوعا عامر بن عقبة
  .به مشرح عن هليعة ابن طريق من النجاد رواه مث

 حديثه يرتل ال كالم مشرح ويف ثقات، كلهم رجاله حسن سند وهذا: قلت
  .معني ابن وثقه وقد احلسن، رتبة عن

 املختار بن الفضل وفيه الطرباين رواه. عصمة حديث من أحدمها شاهدان وله
  ". األوسط"  يف الطرباين رواه. اخلدري سعيد أيب عن واآلخر. ضعيف وهو

  ) :٦٨/  ٩( اهليثمي قال
  ". ضعيف وهو بشري بن املنعم عبد وفيه" 
  

 فأخذت عمر يا أنت أماو بالوثقى، فأخذت بكر أبا يا أنت أما"  - ٢٥٩٦
  ". بالقوة

 حـدثنا : زائدة عن) ٣٣٠/  ٣٠٩/  ٣( وأمحد) ٣٦٣/  ١( ماجه ابن رواه
 عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال اهللا عبد بن جابر عن عقيل بن حممد بن اهللا عبد

 ؟ عمر يا فأنت: قال العتمة، بعد الليل أول: قال توتر؟ حني أي: بكر أليب وسلم
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 كما حسن سند وهذا. فذكره: وسلم عليه اهللا صلى النيب فقال لليل،ا آخر: فقال
 درجة إىل ا تبلغ شواهد وله) ٢٣٧/  ٤" ( التلخيص"  و"  ماجه ابن زوائد"  يف

 " الليـل  قيام"  يف نصر وابن ماجه، ابن أخرجه. حنوه عمر ابن عن فمنها الصحة،
 سليم بن حيىي حدثنا: ياملك عباد بن حممد عن) ٣ - ١/  ١( واحلاكم) ١١٦( ص
 الـذهيب،  ووافقـه ".  صحيح إسناد: " احلاكم وقال. عنه نافع عن اهللا عبيد عن

  ". الزوائد"  صاحب قال وكذلك
 ابـن  ورواه. رجاهلما من كلهم رجاله فإن الشيخني، شرط على وهو: قلت 
 ال: " وقال البزار، وكذا: " احلافظ قال أيضا،) موارد - ٦٧٣( حبان وابن ماجه،

 هو: القطان ابن قال ،" سليم ابن حيىي إال نافع عن عمر بن اهللا عبيد عن رواه نعلم
  ". حسن فاحلديث صدوق،

"  عمـر  ابن عن مرة بن كثري حديث من البزار عند ضعيفة أخرى طريق وله 
 فهو الشيخني رجال من كان وإن سليم بن حيىي ألن حتسينه على اقتصر وإمنا :قلت
 من واحلاكم) ٢٢٧/  ١( داود أبو أخرجه. حنوه قتادة أيب عن ومنها. احلفظ سىيء
 بن اهللا عبد عن ثابت عن سلمة بن محاد حدثنا: السيلحيين إسحاق بن حيىي طريق
 كما وهو الذهيب، ووافقه".  مسلم شرط على صحيح: " احلاكم وقال. عنه رباح
 ضـعف،  انيدهاأس يف أخرى شواهد وله والطرباين، خزمية ابن أيضا وأخرجه. قاال

  ) .٢٤٥/  ٢" ( امع"  و"  التلخيص"  يف شاء من فلرياجعها
  

  ! ".عمر يا منك ليفرق الشيطان إن"  - ١٦٠٩
 )٢١٨٦( حبـان  وابـن ) ٣١٦/  ٤( والترمذي) ٣٥٣/  ٥( أمحد أخرجه

 أمـة  أن: " أبيـه  عن بريدة بن اهللا عبد حدثين واقد بن احلسني طريق من خمتصرا
 إين: فقالت مغازيه، بعض من ورجع وسلم عليه اهللا صلى هللا رسول أتت سوداء
 فعلت كنت إن: " قال! بالدف عندك أضرب أن صاحلا اهللا ردك إن: نذرت كنت

 تضـرب  وهي بكر أبو فدخل فضربت،".  تفعلي فال تفعلي مل كنت وإن فافعلي،
 مقنعة، وهي خلفها دفها فجعلت: قال عمر، دخل مث تضرب، وهي غريه ودخل



  ٧٤

 ودخـل  ههنا، جالس أنا: " وزاد) فذكره: (وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول لفقا
  ". فعلت ما فعلت دخلت أن فلما هؤالء،

 وقد. يضر ال كالم احلسني ويف مسلم، شرط على صحيح إسناد وهذا: قلت
 النكـاح  غري يف معصية بالدف الضرب ألن الناس بعض على احلديث هذا يشكل
 ملا نذرها أن ذلك يف يل يبدو والذي. ا الوفاء وال نذرها زجيو ال واملعصية والعيد،

 السبب هلا اغتفر منتصرا، ساملا صاحلا وسلم عليه اهللا صلى بقدومه منها فرحا كان
 مجيعا، الناس دون وسلم عليه اهللا صلى له خصوصية فرحها، إلظهار نذرته الذي

 به كالفرح يفرح من اكهن ليس ألنه. كلها األفراح يف الدف جواز منه يؤخذ فال
 وغريها والدفوف للمعازف احملرمة األدلة لعموم ذلك وملنافاة وسلم، عليه اهللا صلى

  .آنفا ذكرنا كما استثىن ما إال ،
  

 القصر؟ هذا ملن: فقلت ذهب، من بقصر أنا فإذا اجلنة، دخلت"  - ١٤٢٣
 بن لعمر: فقالوا هو؟ ومن :فقلت هو، أنا أين فظننت قريش، من لشاب: قالوا

 رسول يا عليك: عمر فقال لدخلته، غريتك من علمت ما فلوال :قال( اخلطاب،
  ) ".أغار؟ اهللا

  
 و ١٠٧/  ٣( وأمحـد ) ٢١٨٨( حبـان  وابن) ٢٩٣/  ٢( الترمذي أخرجه

 عليـه  اهللا صلى اهللا رسول قال: قال أنس عن الطويل محيد عن طرق من) ١٧٩
  .فذكره: وسلم
  ". غريب صحيح حسن حديث: " الترمذي وقال 

. ثالثـي  وإسناده ألمحد والزيادة الشيخني، شرط على صحيح وإسناده: قلت
 به أنس عن ومحيد اجلوين عمران أبو أنبأنا سلمة بن محاد فقال أخرى، طريق وله

 أكن مل فإين عليه أغار كنت من اهللا رسول يا قال: قال: " بلفظ الزيادة وفيه حنوه
 )١٠٣٥" ( مسنده"  يف يعلى أبو وكذا) ١٩١ / ٣( أمحد أخرجه".  عليك أغار
  ) .٢١٨٩( أيضا حبان ابن أخرجه طريقه ومن محيدا، إسناده يف يذكر مل لكنه
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 مـن  وغريمهـا  الشيخان وأخرجه. مسلم شرط على صحيح وإسناده: قلت
 وقـد ".  هو أنا أين فظننت قريش من لشاب قالوا: " قوله دون حنوه جابر حديث
  ) .١٤٠٥( احلديث حتت لفظه مضى
  

 واهتدوا وعمر، بكر أيب أصحايب من بعدي من باللذين اقتدوا"  - ١٢٣٣
  ". مسعود ابن بعهد ومتسكوا عمار، دي

  
 وعبد مالك بن وأنس اليمان بن وحذيفة مسعود بن اهللا عبد حديث من روي

  .عمر بن اهللا
 بـن  سلمة بن حيىي بن إمساعيل بن إبراهيم فريويه مسعود ابن حديث أما - ١
  :كهيل

 الترمذي أخرجه. عنه الزعراء أيب عن كهيل بن سلمة عن أبيه عن أيب حدثين
  :بقوله الذهيب ورده".  صحيح إسناده: " وقال) ٧٥/  ٣( واحلاكم) ٣١١/ ٢(

 حيىي حديث من إال نعرفه ال: " عقبه الترمذي قول ويبينه".  واه سنده: قلت" 
  ". احلديث يف يضعف وهو كهيل، بن سلمة ابن

  .ضعيف إبراهيم وابنه إمساعيل ابنه ومثله احلافظ قال كما متروك هو بل: قلت
 عـن ) ١/  ٣٢٣/  ٩( عساكر ابن أخرجه مسعود ابن عن أخرى طريق وله

 فراس عن صاحل بن احلسن عن الرمحن عبد بن محيد أخربنا خثيم ابن رشد بن أمحد
 الشـطر  دون بـه  ودمسع بن اهللا عبد عن قيس بن علقمة عن الشعيب عن حيىي بن

  .منه الثاين
  .أعرفه فلم هذا أمحد غري مسلم رجال ثقات ورجاله: قلت

 بـن  لربعـي  موىل عن( عمري بن امللك عبد فريويه حذيفة حديث وأما - ٢
 والطحاوي) ٢٩٠/  ٢( الترمذي أخرجه. حنوه عنه حراش بن ربعي عن) حراش

"  يف واحلميـدي ) ٤٠٢ و ٣٨٥/  ٥( وأمحـد ) ٨٤ - ٨٣/  ٢"( املشكل"  يف
"  السنة"  يف عاصم أيب وابن) ٣٣٤/  ٢( سعد وابن) ٢٤٩/ ٢١٤/  ١" ( مسنده
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 واخلطيـب ) ١٠٩/  ٩" ( احللية"  يف نعيم وأبو) بتحقيقي- ١٠٤٩ و ١٠٤٨(
) ١/  ٣١/  ١٢ و ١/  ٣٢٣/  ٩( عساكر وابن) ٧٥/  ٣(واحلاكم) ٢٠/  ١٢(

 يذكره مل وبعضهم املوىل ذكر بعضهم ومطوال خمتصرا به امللك عبد عن طرق من
 ثقات ورجاله) ٣٨١/  ٢" ( العلل"  يف حامت أليب خالفا احلاكم رجحه الذي وهو
 احلـافظ،  عند مقبول وهو هالال رواياته إحدى يف عاصم أيب ابن ومساه املوىل عن

  .به حراش بن ربعي عن هرم بن عمرو وتابعه
 مـن  والطحاوي )٢١٩٣( حبان وابن والترمذي) ٣٩٩/  ٥( أمحد أخرجه

 من باللذين فاقتدوا فيكم، بقائي ما أدري ال إين: " بلفظ عنه العالء أيب سامل طريق
  :وأمحد حبان ابن وزاد وعمر بكر أليب وأشار بعدي

 واهدوا: " أمحد وقال".  فاقبلوه مسعود ابن حدثكم وما عمار دي واهتدوا
  ". عبد أم ابن وهدي عمار هدي

 العالء أيب سامل غري مسلم رجال ثقات كلهم رجاله حسن إسناد وهذا: قلت
 ابـن  وقال والعجلي، حبان ابن ووثقه الطحاوي، قال كما احلديث مقبول وهو
  :معني

  .حديثه يكتب: حامت أبو وقال. احلديث ضعيف
 عـن  نافع بن عمر عن دليل بن محاد فريويه مالك بن أنس حديث وأما - ٣
 رسول قال: فقال مالك بن أنس على زيد نب وجابر أنا دخلت: قال هرم بن عمرو

 بن مسلم طريق من) ١/  ٧٥( عدي ابن أخرجه. فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا
 بن عمرو عن دليل بن محاد حدثنا: عنه أيضا طريقه ومن. به عنه رجاء أيب صاحل
 هذا ومحاد: " وقال. حنوه وسلم عليه اهللا صلى النيب عن حذيفة عن ربعي عن هرم
 هـذين  يروي وال إسنادين دليل بن محاد له روى قد احلديث وهذا الرواية، لقلي

  ". دليل بن محاد غري اإلسنادين
  ". الرأي عليه نقموا صدوق،: " فيه احلافظ قال: قلت
 أيب لسـامل  قـوي  متابع وهو اإلسناد جيد فاحلديث جبرح، ليس وهذا: قلت

 واحلمد احلديث فصح ة،حذيف عن حراش بن ربعي عن هرم بن عمرو عن العالء
  .هللا
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 بـن  حممد أخربنا وضاح بن صليح بن أمحد فريويه عمر ابن حديث وأما - ٤
  .الثاين الشطر دون به، عنه نافع عن أنس بن مالك أخربنا النون(!)  ذا أخربنا قطن

"  يف أورده صـليح  بـن  وأمحد. هكذا) ٢/  ٣٢٣/  ٩( عساكر ابن أخرجه
  :فقال"  امليزان
 وهـذا :) وقـال  فذكره،( مالك عن املصري النون ذي عن ليحص بن أمحد" 
  ". عليه يعتمد ال وأمحد غلط،

"  قطن بن حممد أخربنا وضاح بن" " ...  التاريخ"  يف قوله أدري فال: قلت
 يف أن أو"  قطن بن حممد بن وضاح ابن"  واألصل - الناسخ من خطأ فيه أوقع –

 املـدين  العمري اهللا عبد بن حممد وتابعه. علمأ واهللا. الغلط من شيئا"  امليزان" نقل
  :حبان ابن قال هذا والعمري. عساكر ابن أخرجه. به أنس بن مالك عن

  ". به االحتجاج جيوز ال" 
  

  ". واآلخرين األولني من اجلنة أهل كهول سيدا وعمر بكر أبو"  - ٨٢٤
 وأبـو  مالـك  بن وأنس طالب أيب بن علي منهم الصحابة من مجع عن روي

  .اخلدري سعيد وأبو اهللا عبد بن وجابر جحيفة
  :وزاد به عنه احلارث عن: األوىل: طرق عنه فله علي، حديث أما - ١
 )٤٩/  ١( ماجـه  وابن) ٣١٠/  ٤( الترمذي أخرجه".  علي يا ختربمها ال" 

 )نسـخيت  ٦٧ رقم" ( السنة"  يف شاهني وابن واخلطيب) ٢/  ٢١٤( عدي وابن
 ٩" ( دمشق تاريخ"  يف عساكر وابن) ١٩٢/  ١٠" ( غدادب تاريخ"  يف واخلطيب

 الرواة بعض وأسقطه ضعيف، واحلارث الترمذي، عنه سكت: قلت) . ٢/  ٣٠٧/
 يثيـع  بن زيد مكانه بعضهم وجعل. رواياته بعض يف عساكر ابن عند السند من

  .ضعيف الشعيب عن الراوي لكن. ثقة وهو
 وابن) ٩٩/  ٢" ( الكىن"  يف دواليبال أخرجه. عنه حبيش بن زر عن: الثانية

 وابـن ) ٢/  ١٤/  ١" ( اإلكمـال "  يف املقدسي الغين وعبد) ٢/  ١٠٠( عدي
  .عنه دلة بن عاصم عن طرق من) ١/  ٣١٠/  ٩( عساكر
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 مـن  مجاعة عن روي مجة، طرق له مشهور، حديث هذا: " املقدسي وقال 
  ". وسلم عليه اهللا صلى النيب أصحاب
 رجـال  مـن  ثقـة  هذا زرا فإن احلسن، معروف حسن، نادإس وهذا: قلت
 يف حجة أوهام، له صدوق: " احلافظ قال مقرونا، له أخرجا وعاصم، الشيخني،

  ". القراءة
  ) :٨٠/  ١" ( املسند زوائد"  يف أمحد بن اهللا عبد قال: الثالثة

 يـونس  بـن ) عمرو: األصل يف( عمر حدثنا الواسطي بقية بن وهب حدثين
 عن أيب حدثين حسن بن زيد بن احلسن عن اليمامي عمر بن اهللا عبد عن اليمامي

 أبو فأقبل وسلم، عليه اهللا صلى النيب عند كنت: " قال عنه اهللا رضي علي عن أبيه
 وشباا اجلنة أهل كهول سيدا هذان علي يا: " فقال عنهما، اهللا رضي وعمر بكر
  ". واملرسلني النبيني بعد

 بن زيد بن احلسن غري معروفون، ثقات كلهم رجاله حسن، سند وهذا: قلت 
:  معني ابن وقال حبان، وابن والعجلي سعد ابن وثقه طالب، أيب بن علي بن احلسن

  .عكرمة عن روى مما أنكر أبيه عن أحاديثه: عدي ابن وقال ضعيف،
  ". فاضال وكان يهم، صدوق،": "  التقريب"  يف احلافظ وقال
 فترمجـه  اليمامي، يونس بن عمر غري"  التهذيب"  يف مترمجون الرجال وبقية

: قـاال  أما معني وابن أمحد عن وروى) ١٤٣ - ١٤٢/  ١/  ٣( حامت أيب ابن
  .ثقة

 وهـب  عن وغريه أمحد ابن طريق من) ١/  ٣٠٧/  ٩( عساكر ابن وأخرجه
  .به

  .به يونس بن عمر أنبأنا مرزوق بن إبراهيم عنده وتابعه
 كذا... ( احلسني بن علي عن الزهري عن املوقري حممد بن الوليد عن: الرابعة

  .به طالب أيب بن علي عن) سقط النقط مكان أن إىل إشارة األصل
  ". الوجه هذا من غريب حديث: " وقال) ٣١٠/  ٤( الترمذي أخرجه
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) ١/  ١٣( عسـاكر  ابن وأخرجه. بالكذب متهم متروك هذا والوليد: قلت
 عـن  األنصـاري  سعيد بن حيىي أنبأنا ألنصاريا حممد بن عصمة طريق ومن عنه،
 جـده  عن أبيه عن طالب أيب ابن علي بن احلسني بن علي عن املسيب بن سعيد
  .به طالب أيب بن علي

 كمـا  احلديث يضع كذاب حممد بن عصمة ولكن متصل إسناد وهذا: قلت
  .معني ابن قال

 وفيـه  به، نهع قتادة يرويه: األوىل: طريقان عنه فله أنس، حديث وأما - ٢
- ١٩٧" ( املختارة"  يف املقدسي والضياء) ٣١٠/  ٤( الترمذي أخرجه. الزيادة
 طريق من) ١/  ٢٤/  ١٣ ،١/  ٣١١/  ٩ ،١/  ٢٥٠/  ٢( عساكر وابن) ١٩٨
 غريب حسن حديث: " الترمذي وقال. عنه األوزاعي حدثنا: قال كثري بن حممد

  ". الوجه هذا من
 املصيصي الصنعاين وهو كثري بن حممد غري خنيالشي رجال ثقات رجاله: قلت

  ". الغلط كثري صدوق: " احلافظ قال
 مـن  وهو البصري، العبدي كثري بن حممد أنه توهم بعضهم أن ويبدو: قلت

  "! البخاري سند سنده: املناوي الصدر قال: " املناوي فقال. أيضا الشيخني رجال
  !الثقة بالبصري املضعف الصنعاين عليه فالتبس

 أنـه  إىل) ٣٩٠/  ٢( حـامت  أيب ابن وأشار يأيت كما إسناده يف خولف وقد
  .منكر

 طريق من) ٢/  ١٤٥( والضياء) ٢/  ٣١٠/  ٩( عساكر ابن أخرجه: الثانية
 حدثنا عمر بن الرمحن عبد حدثنا الرازي زجنلة بن سهل حدثنا: املوصلي يعلى أيب
  .مرفوعا فذكره: يقول مالك بن أنس مسعت: قال العبدي يزيد بن اهللا عبد

  .ثقة وهو هذا، سهل غري منه أعرف مل إسناد وهذا: قلت
 مالـك  حدثنا خنيس بن بكر بن خنيس فريويه جحيفة، أبو حديث وأما - ٣

 وكـذا ) ٢١٩٢( حبان ابن أخرجه. به أبيه عن جحيفة أيب بن عون عن مغول بن
  .عنه طرق من) ١٢٠/  ١" ( الكىن"  يف والدواليب) ٥١/ ١( ماجه ابن
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: " جـزرة  صاحل قال هذا، خنيس غري ثقات رجاله حسن إسناد وهذا: قلت
  ". ضعيف

/  ٨" ( الزوائد"  يف البوصريي عليه وسكت".  الثقات"  يف حبان ابن وذكره
  .نظر ففيه عليه، سكت ما أن"  املقدمة"  يف نص ،لكنه) ١

 بـن  ملقداما شيخه عن"  األوسط"  يف الطرباين فرواه جابر، حديث وأما - ٤
 رجالـه  وبقيـة  وغريه، النسائي وضعفه وثق، إنه: العيد دقيق ابن قال وقد داود،
 عساكر ابن أخرجه الوجه هذا ومن ،) ٥٣/  ٩( اهليثمي قال كما الصحيح رجال

)١/  ٢٤/ ١٣. (  
  علي وفيه ،" األوسط"  يف والطرباين البزار فرواه سعيد، أيب حديث وأما - ٥
  .ضعيف وهو عابس بن
 حدثنا: سليمان أبو الدباغ مهران بن داود فريويه عمر، ابن حديث وأما - ٦

"  يف السـهمي  أخرجه. عنه نافع عن اهللا عبيد عن مغول بن مالك بن الرمحن عبد
/  ٢( حامت أيب ابن وقال ،) ٢/  ٢٣/  ١٣( عساكر وابن) ٧٧" ( جرجان تاريخ
  :وقال حيدثنا، أن وامتنع ،اإلسناد ذا يعين باطل، حديث هذا: " أبيه عن )٣٨٩

  ". عليه اضربوا
 كمـا  كذاب وهو مغول، بن مالك بن الرمحن عبد غري ثقات ورجاله: قلت

 لبيـان  ذكرته وإمنا اإلسناد، هذا آفة فهو متروك،: الدارقطين وقال داود، أبو قال
  . حاله

 طرقـه  بعض ألن ريب، بال صحيح طرقه مبجموع احلديث أن القول ومجلة
 فنحن ضعفه اشتد مما اآلخر والبعض به، يستشهد وبعضه رأيت، كما لذاته حسن

  .بالصحة له السيوطي رمز لذلك وكأنه عنه، غىن يف تقدم مبا
 هـذا  على العلم وطلب الدراسة يف ادين اإلخوان بعض أوقفين لقد) تنبيه(

 بـن  حممد للشيخ"  املراتب خمتلفة أحاديث يف املطالب أسىن"  كتاب يف احلديث
 الشيخان رواه: " فيه قال) ١٣٤٦ احلليب طبعة - ١٣ ص( البريويت احلوت رويشد
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 يتبني كما. أصال الشيخان يروه فلم حمض خطأ وهذا".  وغريه علي عن وغريمها
  .التنبيه فاقتضى التخريج هذا من

  
  ". اجلبل سارية يا اجلبل، سارية يا"  - ١١١٠

 بـن  حممـد  حدثنا) : ٢/  ٢١٥/  ١" ( الفوائد"  يف خالد بن بكر أبو رواه
 الـرمحن  عبد عن خوط بن أيوب حدثنا يونس بن أمحد حدثنا شيبة أيب بن عثمان

 فبينما سارية، له يقال رجال عليهم فاستعمل سرية بعث عمر أن نافع عن السراج
 تلـك  يف اجلبل إىل أغار قد سارية فوجدوا. فذكره: فقال اجلمعة يوم خيطب عمر

  .شهر مسرية بينهماو اجلمعة يوم الساعة
 عبـد  أبـو  رواه لكن".  التقريب"  يف كما متروك خوط بن وأيوب: قلت

 ٢" ( النبوة دالئل"  يف والبيهقي) ٢/  ٣" ( الصوفية األربعني"  يف السلمي الرمحن
 عن أيوب بن حيىي أخربين وهب ابن عن طرق من) حلب خمطوطة - ١/  ١٨١/

 و) ١/  ٦/  ٧( عسـاكر  ابن رواه الوجه هذا ومن. حنوه به نافع عن عجالن ابن
 أما إال) ٢٩ - ٢٨" ( مبرو مسموعاته من املنتقى"  يف والضياء )٢/  ٦٣/  ١٣(

 ابن قال: " البيهقي وكذا آخره يف وزادا...  عمر أن عمر ابن عن نافع عن: قاال
  :عجالن

  عبد أبا يعين( احلاكم قال: " الضياء وقال ،" ذلك بنحو قرة بن إياس وحدثين
  ". هذا غري إسنادا له أحفظ ال واملنت اإلسناد غريب هذا) : اهللا

 بـن  اهللا عبـد  وقـال : " فقال) ١٣١/  ٧" ( البداية"  يف كثري ابن وذكره
 سارية يا اجلبل، سارية يا: ينادي فجعل: ولفظه"  الضياء"  رواية مثل.... " وهب
 فبينما ، هزمنا املؤمنني أمري اي: فقال عمر، فسأله اجليش، رسول قدم مث. ثالثا اجلبل
 فهزمهم باجلبل ظهورنا فأسندنا ثالثا، اجلبل سارية يا: مناديا مسعنا إذ كذلك حنن
  :كثري ابن قال مث. بذلك تصيح كنت إنك: لعمر فقيل: قال. اهللا

: " وقـال  أخرى طرقا له ذكر مث قال، كما وهو".  حسن جيد إسناد وهذا" 
  ." بعضا بعضها يشد طرق فهذه
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 عمر بن سيف على مدارها إليها املشار الطرق أكثر فإن نظر، هذا ويف: قلت
: كثري ابن قال. حنوه به نافع عن مالك على إحداها ومدار كذابان، ومها والواقدي

) ٦٥/  ٥"( الغابة أسد"  يف األثري ابن ورواه".  نظر مالك حديث من صحته يف" 
 خيطب كان أنه أبيه عن عمر ابن عن مهران بن ميمون عن السائب بن فرات عن
: قال أنه خطبته يف له فعرض وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول منرب على اجلمعة يوم
 إىل بعضهم الناس فتلفت ظلم الذئب استرعى من اجلبل، اجلبل حصن بن سارية يا

: علي له قال صالته من فرغ فلما قال، مما ليخرجن واهللا صدق: علي فقال بعض
 ، اجلبل اجلبل سارية يا: قولك: قال هو؟ وما: قال خطبتك؟ يف لك سنح شيء ما
 املسجد أهل ومجيع نعم: قال مين؟ ذلك كان وهل: قال ظلم، الذئب استرعى من
 أكتـافهم،  فركبوا إخواننا هزموا املشركني أن خلدي يف وقع إنه قال مسعوه، قد

 هلكوا، جازوا وإن فرواظ وقد وجدوا من قاتلوا إليه عدلوا فإن جببل، ميرون وأم
 مسع أنه فذكر شهر بعد بالفتح البشري فجاء: قال. مسعته أنك تزعم ما مين فخرج

 يا :يقول عمر صوت يشبه صوتا اجلبل جاوزوا حني الساعة تلك يف اليوم ذلك يف
  .علينا اهللا ففتح إليه فعدلنا: قال اجلبل، اجلبل حصن بن سارية

 منكـر : " البخـاري  قـال  السائب، بن فرات جدا، واه سند وهذا: قلت
  ".احلديث

 زيـاد  بـن  حممد من قريب"  أمحد وقال ،" متروك: " وغريه الدارقطين وقال
   )١(". ذاك به يتهم مبا يتهم الطحان،
 ولـيس  عجالن ابن طريق إال الطرق هذه من شيء يصح ال أنه تقدم مما فتبني

  .بسببه وانتصاره لندائه اجليش ومساع"  اجلبل سارية يا"  عمر مناداة إال فيه
 ولـيس  لعمـر  تعاىل اهللا من إهلاما كان إمنا املذكور النداء أن فيه شك ال ومما

 ولكـن  وسلم عليه اهللا صلى النيب عن ثبت كما"  حمدث"  فأنه عنه، بغريب ذلك

                                                        
 األستاذ وقلده ،) ١٠/  ٢" ( األسماء تھذیب"  في التمام ھذاب القصة لھذه النووي بإیراد یغتر فال )١(

 .اھـ. مثلھا في یتساھلون فإنھم ،" عمر سیرة"  في الطنطاوي
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 بعـض  فاستدالل العني، رأي رآهم وأنه اجليش، حال له كشف عمر أن فيه ليس
 على اطالعهم إمكان وعلى لألولياء الكشف من زعمونهي ما على بذلك املتصوفة

 املنفـرد  العاملني رب صفات من وذلك ال كيف الباطل، أبطل من القلوب يف ما
 ذلك هؤالء يزعم كيف شعري وليت. الصدور يف ما على واالطالع الغيب بعلم

ـ  على يظهر فال الغيب، عامل: * (كتابه يف يقول وجل عز واهللا الباطل الزعم  هغيب
 مـن  رسـل  األولياء أولئك أن يعتقدون فهل) *. رسول من ارتضى من إال أحدا
 سبحانك!! إياهم اهللا بإطالع الغيب على يطلعون إم يقال أن يصح حىت اهللا رسل
  .عظيم تان هذا

 األمـور  من فهو كشفا، عنه اهللا رضي لعمر وقع ما تسمية صح لو أنه على
 على يدل بالذي مثله صدور جمرد فليس أيضا، كافرال من تقع قد اليت للعادة اخلارقة

 إن العلمـاء  يقـول  ولذلك واليته على يدل أنه على فضال منه صدر الذي إميان
 علـى  ويضربون استدراج، فهو وإال كرامة فهو مسلم من صدر إن للعادة اخلارق

 :للسـماء  كقوله الزمان آخر يف األكرب الدجال يد على تقع اليت اخلوارق مثل هذا
 األحاديث به جاءت مما ذلك وغري فتنبت، نباتك أنبيت: ولألرض فتمطر أمطري،

  .الصحيحة
 السنة من"  أغسطس"  عدد من اليوم قرأته ما ذلك على احلديثة األمثلة ومن
 احلواس وراء باأللغاز اململوء العامل هذا: " عنوان حتت"  املختار"  جملة من السادسة
 خطيبها، من للزواج أفريقيا جنوب إىل ذهبت بةشا فتاة"  قصة ٢٣ ص"  اخلمس

 تـذرع  الفتاة وأخذت أسابيع، ثالثة بعد خطبتها فسخت معه مريرة معارك وبعد
 مـاذا ...  أماه يا أواه: " انقطاع بال أعماقها يف تصيح وهي اضطراب، يف غرفتها
 لقتت أسابيع أربعة وبعد هلا؟ حدث ما بذكر أمها تزعج أال قررت ولكنها"  أفعل؟
 تصيحني مسعتك عندما السلم أهبط كنت لقد حدث؟ ماذا: " فيها جاء رسالة منها
 اليـوم  تاريخ مع متفقا الرسالة تاريخ وكان".  أفعل؟ ماذا...  أماه يا أواه: " قائلة
 يدخل مما أخرى أمثلة إليه املشار املقال ويف".  أعماقها من فيه تصيح كانت الذي
 البصرية"  باسم ويعرف " االستشفاف"  و"  التخاطر"  بـ اليوم يسمونه ما حتت
 عنه، اهللا رضي عمر لقصة مشاة األمثال أقرب ألا أوردناه بالذي اكتفينا"  الثانية

 نسبة تتضمن أا أو! يعقل ال مما أا لظنه املسلمني من ينكرها من مسعت طاملا اليت
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 يستغلوا املتصوفة من إليهم رناأش ممن هؤالء غري جند بينما عمر، إىل بالغيب العلم
 ثابتـة  صحيحة فالقصة. خمطئ والكل الغيب، على األولياء اطالع إمكان إلثبات

 الفتـك  أو األسر من املسلمني جيش به أنقذ حيث عمر، ا اهللا أكرم كرامة وهي
 بـاب  من هو وإمنا الغيب، على االطالع من املتصوفة زعمه ما فيها ليس ولكن به

 لـيس  الـذي  احلاضـر  العصر عرف يف )التخاطر( أو) الشرع عرف يف( اإلهلام
 البشر، على الغالب هو كما خيطئ وقد احلادثة هذه يف كما يصيب فقد معصوما،

 فعل أو قول من منه يصدر ما كل يف بالشرع التقيد من ويل لكل البد كان ولذلك
 بوصف تعاىل هللا وصفها اليت الوالية عن بذلك فيخرج املخالفة، يف الوقوع خشية
 الـذين . حيزنون هم وال عليهم خوف ال اهللا أولياء إن أال: * (فقال شامل جامع
  :قال من أحسن ولقد) *. يتقون وكانوا آمنوا

  يسري قد البحر ماء وفوق         يطري قد شخصا رأيت إذا
  وبدعي مستدرج فإنه      الشرع حدود على يقف ومل
  

  ".الرأس من والبصر السمع كمرتلة الدين هذا من وعمر بكر أبو"  - ٨١٥
  

 طريق من) ٤٦٠ - ٤٥٩/  ٨" ( بغداد تاريخ"  يف واخلطيب الطرباين أخرجه
 عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال اهللا عبد بن جابر عن عقيل بن حممد بن اهللا عبد

  .فذكره: وسلم
 قبـل  من كالم عقيل ابن ويف ثقات كلهم رجاله حسن، إسناد وهذا: قلت

"  يف شـاهني  ابـن  وأخرجه. ذكرنا اليت املرتبة هذه عن حديثه به يرتل ال حفظه
 طريقني من) نسخيت - ٧٠ رقم( له"  السنة"  من"  باجلنة املبشرين العشرة فضائل

  .عمر ابن عن مهران بن ميمون عن السائب بن فرات حدثنا مروان بن احلكم عن
 بكر وأبو مهمة حاجة يف رجال ثيبع أن أراد وسلم عليه اهللا صلى النيب أن" 

 هـذين؟  أحـد  تبعث أال: طالب أيب بن علي له فقال يساره، عن وعمر ميينه عن
  .به يستشهد فال متروك، هذا الفرات لكن. فذكره.... " فقال
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 اليمـان،  بـن  وحذيفـة  العـاص  بن عمرو حديث من آخران شاهدان وله
  ) .٥٣ - ٥٢/  ٩" ( الزائد جممع"  يف اهليثمي أخرجهما

  
  ". عمر لكان نيب بعدي كان لو"  - ٣٢٧
 ٤( وأمحد وصححه،) ٨٥/  ٣( واحلاكم وحسنه،) ٢٩٣/  ٢( الترمذي رواه

 حديثه من املنتقى"  يف كما والطرباين) ١/  ٥٠" ( مسنده"  يف والروياين) ١٥٤/
 وابـن ) ٢- ١/  ١٧" ( املنتقـاة  الفوائد"  يف النجاد بكر وأبو ،) ٢/  ٧/  ٤" (

 ٧/  ٤" ( املنتقاة الفوائد"  يف القطيعي بكر وأبو) ٢/  ١٧٢" ( األمايل"  يف مسعون
 أيب عن) ٢/  ٢١٠/  ٣(عساكر وابن) ٢٢٦/  ٢" ( املوضح"  يف واخلطيب) ٢/ 

 عقبـة  عن هاعان بن مشرح عن عمرو بن بكر عن حيوة أنبأنا املقري الرمحن عبد
  .مرفوعا عامر بن

  .به مشرح عن يعةهل ابن طريق من النجاد رواه مث
 حديثه يرتل ال كالم مشرح ويف ثقات، كلهم رجاله حسن سند وهذا: قلت

  .معني ابن وثقه وقد احلسن، رتبة عن
  املختار بن الفضل وفيه الطرباين رواه. عصمة حديث من أحدمها شاهدان وله

  ". األوسط"  يف الطرباين رواه. اخلدري سعيد أيب عن واآلخر. ضعيف وهو
  ) :٦٨/  ٩( ثمياهلي قال
  ". ضعيف وهو بشري بن املنعم عبد وفيه" 
  

  ) .خاصةً اخلطاب بن بعمر اإلسالم أعز! اللهم( -٣٢٢٥
 بـن  اهللا عبـد  طريق من) موارد -٢١٨٠" ( صحيحه" يف حبان ابن أخرجه

"  الكامل" يف عدي وابن ،) ٣٧٠/ ٦" ( سننه" يف البيهقي وكذا الفروي، عيسى
 بـأيب  وكنوه -) ١٢/٧١٨" (دمشق تاريخ" يف عساكر ابن وعنه ،) ٣١٠/ ٦(
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 بن هشام عن خالد بن مسلم حدثين: املاجشون بن امللك عبد حدثنا: قال -علقمة
  .فذكره: ... قال - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أن: عائشة عن أبيه عن عروة

 حبان ابن تصحيح ويستغرب هذا، الفروي لضعف ضعيف؛ إسناد وهذا: قلت
  :وقال ،) ٢/٤٥( وكنيته بامسه" الضعفاء" يف ذكره قد أنه عم إياه،

 صناعته احلديث من يعرفها اليت األخبار الثقات على ويقلب العجائب، يروي"
  ".مقلوبة أا

 بـن  اهللا عبد) : "٧/٨٤" ( اإلكمال" يف احلسيين ومساه. أيضاً غريه وضعفه
  "! الفروي حممد

 املكـي  الزجنـي  وهو احلفظ، سيئ لدخا بن مسلم أن لوال ثقات، فوقه ومن
 أشار لكنه حبان، ابن ومنهم بعضهم، وثقه وقد الشافعي، اإلمام شيوخ من الفقيه

  ) :٧/٤٤٨" ( ثقاته" يف فقال حفظه، ضعف إىل
  ".أحياناً خيطئ"

  .األقل على املتابعة عند به يحتج فمثله: قلت
 ثنـا : األويسـي  اهللا عبـد  بن العزيز عبد فقال قوياً، متابعاً له وجدت وقد

  .به عروة بن هشام عن سلمة أيب بن املاجشون
 )٦/٧١٩( عساكر ابن: طريقه ومن البيهقي، وعنه ،) ٣/٨٣( احلاكم أخرجه

  :احلاكم وقال ،
  .الذهيب ووافقه".  الشيخني شرط على صحيح"

  ) :٧/٤٨" ( الفتح" يف احلافظ وقال
  ". صحيح بإسناد احلاكم أخرجه"

 املدين؛ سلمة أيب بن اهللا عبد بن العزيز عبد هو املاجشون إنف قال، كما وهو
  .الشيخني رجال من فقيه ثقة

  .البخاري شيوخ من ثقة األويسي اهللا عبد بن العزيز وعبد
  .حفاظ ثقات دونه ومن



  ٨٧

  وقف فإنه ؛) ١٥/٣٠٦" (املؤسسة إحسان" على املعلق فات مما املتابعة وهذه
  !والفروي الزجني بسبب بانح ابن إسناد يف الظاهر الضعف مع

 فـإن  ذكـره؛  سبق الذي االستغراب يزول به فلعله املتابع؛ هذا عرفت وإذا
 الـذين  الضـعفاء  أولئك من عنده يكون أن حيتمل حبان ابن ضعفه الذي الفروي

  :فيهم يقول
  ". الثقات فيه وافق فيما إال به حيتج ال"

 متناقضـاً،  كان وإال؛ ،هذا إىل يشري"  صحيحه" يف هذا حلديثه إخراجه فإن
: باب من العلم أهل عند معروف هو كما احلسن، التوجيه أمكن ما الزم غري وهذا

  .أعلم واهللا) . عذراً ألخيك التمس(
  :عمر ابن وحديث احلديث هذا بني منافاة وال

 بـن  عمـر  أو هشام بن جهل أيب: إليك الرجلني بأحب اإلسالم أعز! اللهم"
  ". اخلطاب
 ختـريج " يف بعضها ذكرت شواهد، وله ،) موارد -٢١٧٩( نحبا ابن رواه
  .بشواهده) ٧/٤٨( احلافظ وقواه ،) الثاين التحقيق/ ٦٠٣٦" (املشكاة

 أول يف - وسلم عليه اهللا صلى - قاله هذا يكون أن الحتمال منافاة؛ ال: أقول
 ؛- وسلم عليه اهللا صلى - معاداته على وإصراره جهل أيب عناد رأى فلما األمر،

 يف معـروف  هو كما دينه، به اهللا وأعز دعاءه، اهللا واستجاب خاصة، لعمر دعا
 -عنـه  اهللا رضي -مسعود بن اهللا عبد به صرح ما وهو ،-عنه اهللا رضي -سريته
  :بقوله
  ".عمر أسلم منذ أعزة زلنا ما"

 أيب وابـن  ،) اإلحسان -٦٨٤١( حبان بن وا ،) ٣٦٨٤( البخاري أخرجه
  .وغريهم ،) ٢٧٠/ ٣( سعد بن وا ،) ٢٣ -٢٢/ ١٢" ( املصنف" يف شيبة

  !البخاري على فوهم الشيخني؛ على) ٣/٨٤( احلاكم واستدركه
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) ١٢٦٤رقم" (السنة" كتابه يف عمر ابن حديث عاصم أيب ابن أخرج) : تنبيه(
  :آخره يف وزاد حنوه، عنه أخرى طريق من

 لنا يومئذ - وسلم يهعل اهللا صلى - اهللا رسول ذكر ما! واهللا: عمر ابن قال"
  "! جهل أبا

   . اإلسناد ضعف مع آنفاً، إليها املشار الشواهد لتلك ملخالفتها باطلة زيادة فهي
   

 سالكاً الشيطانُ لَقيك ما! بيده نفسي والذي! اخلطّاب ابن يا إيه( -٣٦٠٣
  ) .فجك غري فجاً سلك إال فجاً؛

  
 ،) ١١٥ -٧/١١٤( ومسـلم  ،) ٦٠٨٥و ٣٦٨٣و ٣٢٩٤( البخاري رواه
 عمـل  -١٠٠٣٥( و) الصحابة فضائل -٨١٣٠" (الكربى السنن" يف والنسائي

 شيبة أيب وابن ،")  اإلحسان" -٦٨٩٣" ( صحيحه" يف حبان وابن ،) والليلة اليوم
ــد ،) ١٤/٨٣( ــنده" يف وأمح  ويف) ١٨٧ و ١٨٤ و ١٨٢ و ١/١٧١" ( مس
 ،) ٢/٥٨٢" ( السـنة " يف عاصم أيب وابن ،) ٣٠٢ و ٣٠١" (الصحابة فضائل"

 اليـوم  عمل" يف السين وابن ،) سعد مسند -١١٥( والبزار ،) ٨١٠( يعلى وأبو
"  مسنده" يف والشاشي ،) ٣٨٧٤" (السنة شرح" يف والبغوي ،) ٢٠٢" (والليلة

 اخلطاب بن زيد بن الرمحن عبد بن احلميد عبد عن الزهري عن طرق من) ١١٨(
  :قال أبيه عن سعد بن حممد عن

 وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول على عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر أذناست
 فلمـا  صوته، على أصوان عالية ويستكثرنه، يسألنه قريش، من نسوة وعنده ،-

 فـدخل  ،- وسـلم  عليه اهللا صلى - النيب له فأذن احلجاب، تبادرن عمر استأذن
! اهللا رسول يا سنك اهللا أضحك فقال يضحك، - وسلم عليه اهللا صلى - والنيب
  :فقال! وأمي؟ أنت بأيب

! ". احلجاب تبادرن صوتك مسعن لّما عندي، كن الاليت هؤالء من عجبت"
  !اهللا رسول يا يهنب أن أحق أنت: فقال
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 صلى - اهللا رسول نب ومل أبنين! أنفسهن عدوات يا: فقال عليهن، أقبل مث
  !؟- وسلم عليه اهللا

  !- وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول من وأغلظ أفظ إنك: فقلن
  .فذكره: ... - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول قال

 أيب بـن  سهيل طريق من) ١٢٦٠( عاصم أيب ابن عند آخر طريق وللحديث
  :بلفظ مرفوعاً، هريرة أيب عن أبيه عن صاحل
  ".عمر فيه مير طريقاً الشيطان سلك ما! بيده نفسي والذي"

 ابـن : -فيه -عاصم أيب ابن شيخ إال الشيخني؛ رجال هرجال حسن، وإسناده
  .الصحة درجة إىل حديثه يرتفع ال فإنه ؛-يعقوب وامسه -كاسب
  ) :فائدة(

 مما ؛) - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول من وأغلظ أفظُّ إنك: (النسوة قول
ـ  منفيان والغلظة الفظاظة أن ذلكم اللغة؛ أهل يقول كما بابه؛ غري على خرج  نع
   . أعلم واهللا. صراحة الكرمي القرآن بنص - وسلم عليه اهللا صلى - النيب

  
 أبـو  فأخذ وعمر، بكر أبو جاءين منها؛ أَنزِع بئر على أنا بينما( -٣٦١٤

 ابن أخذها مث! له يغفر واهللا ضعف، نزعه ويف ذنوبني، أو ذنوباً فرتع الدلو، بكر
 يفري الناس من عبقرياً أر فلم باً،غر يده يف فاستحالت بكر، أيب يد من اخلطاب

  ٍ) .  بعطن الناس ضرب حئى فرتع، فريه،
 عمـر؛  ابن حديث أما. الطفيل وأيب هريرة، وأيب عمر، ابن حديث من جاء

  :-ولده - سامل أوهلما: اثنان عنه فرواه
ــاري رواه ــلم ،) ٧٠٢٠و ٣٦٨٢ و ٣٦٣٣( يف البخ  ،) ٧/١١٣( ومس
"  مسـنده " يف وأمحد ،) ٧٦٣٦" ( الكربى"  يف والنسائي ،) ٢٢٨٩( والترمذي

 ،) ٢١/ ١٢ و ١١/٦٢( شيبة أيب وابن ،) ٢٢٤" ( الفضائل" ويف) ٣٩ و ٢/٢٨(
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 املعجـم " يف والطـرباين  ،) ٥٥٢٤ و ٥٥١٤( يعلى وأبو ،) ٨/١٥٤( والبيهقي
  .به عنه سامل عن طريقني من) ١٤٥٦( عاصم أيب وابن ،) ١٣١٧٧" (الكبري

  :-الهمو - نافع: ثانيهما
 عنـه  صخر طريق من) ٢/١٠٧( وأمحد ،) ٧٠١٩ و ٣٦٦٧( البخاري رواه

  .به
  :مجاعة عنه فرواه هريرة؛ أيب حديث أما

  :املسيب بن سعيد: األول
 وابـن  ،) ٧/١١٢( ومسـلم  ،) ٧٤٧٥ و ٧٠٢١و ٣٦٦٤( البخاري رواه

 ،) ١٤٥٨( عاصم أيب وابن ،) ٨١١٦" ( الكربى" يف والنسائي ،) ٦٨٩٨( حبان
 من ،) ٣٨٨١" ( السنة شرح" يف والبغوي ،) ٣٤٤/ ٦" ( الدالئل" يف بيهقيوال

  .به عنه الزهري عن طرق
  :سلمة أبو: الثاين
) ١٤٥٧( عاصم أيب وابن ،) ١٢/٢١( شيبة أيب وابن ،) ٢/٤٥٠( أمحد رواه

  .به عنه عمرو بن حممد طريق من) ٣٨٨٣( والبغوي ،
  .حسن وسنده
  :النجود أيب بن عاصم عنه يرويه صاحل، أبو: الثالث
  ) .١٤٩" ( الفضائل" ويف) ٢/٣٦٨" (املسند" يف أمحد أخرجه
  .عاصم حلال حسن؛ وسنده
  :مهام: الرابع

  ) .٣٨٨٢( والبغوي ،) ٧٠٢٢( البخاري أخرجه
  :األعرج: اخلامس
  ) .٧/١١٣( مسلم أخرجه

  :يونس أبو: السادس
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  ) .٧/١١٣( مسلم أخرجه
  :سريين ابن: السابع
  ) .٦/٣٤٥" ( الدالئل" يف بيهقيال أخرجه

  :الطفيل أيب حديث أما
  .به عنه زيد بن علي ثنا: سلمة بن محاد طريق من) ٥/٤٥٥( أمحد فرواه
  ) :١٤/٢٠٥" (املسانيد جامع" يف كثري ابن قال

  ) :٥/١٨٠" ( امع" يف اهليثمي وقال. أمحد: يعين ؛"به تفرد"
  "! ثقات جالهر وبقية ضعف، وفيه يزيد، بن علي وفيه".. 

 يزيـد؛  بن علي أما ؛- جدعان ابن وهو - زيد بن علي هو وامنا! كذا: تقل
  !!ضعيف كالمها نعم؛! األهلاين فهو

  .الروايات جمموع عليه دلت كما منامية؛ رؤيا احلديث) : تنبيه(
  .الدلو":  الذنوب" 
  .ثور جلد من تتخذ اليت العظيمة الدلو هي":  غرباً" 
  .القوي السيد هو":  العبقري" 
  .قطعه ويقطع عمله يعمل: أي القطع؛) : الفري( أصل":  فريه"

  .- بنحوه ملخصاً -" النهاية"  يف كذا
  ً. مرسال.. احلسن عن) ١٥٠( ألمحد" الصحابة فضائل" يف احلديث رأيت مث
  

 رضي وعمر بكر أبا يعين خالفتكما، ما مشورة يف اجتمعتما لو"  - ١٠٠٨
  ". عنهما اهللا

  .ضعيف
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 رسول أن غنم بن الرمحن عبد عن حوشب بن شهر عن) ٤/٢٢٧( أمحد رواه
  .فذكره: وعمر بكر أليب قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا

 امع"  يف اهليثمي وأعله حفظه، لسوء ضعيف شهر ضعيف، سند وهذا: قلت
  :فقال أخرى بعلة) ٩/٥٣" (

 عليـه  اهللا صـلى  يبالن من يسمع مل غنم ابن أن إال ثقات، ورجاله أمحد رواه
  .وسلم

 ال شهرا فإن الصواب، عن البعد من"  ثقات ورجاله: " قوله يف ما خيفى وال
  .األئمة من مجاعة عن املعروف الكالم وفيه ثقة، بكونه يوصف أن يصح

 قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أن عازب بن الرباء حبديث احلديث يتقوى وال
  :وعمر بكر أليب

  ". خالفتكما ما علي ختتلفان أنكما ولوال بكما، يدينأ الذي هللا احلمد
  ) :٩/٥٢( اهليثمي قال
 وهـو  مالـك  كاتـب  حبيب أيب بن حبيب وفيه األوسط، يف الطرباين رواه

  .متروك
! مالـك  عن موضوعني حديثني الذهيب له وذكر واحد، غري كذبه وقد: قلت

 أخرجه هذا بحبي حديث من األول الشطر لكن به االستشهاد يصح فال ولذلك
 عـن  صاحل أيب بن سهيل عن اهللا عبيد أخي عمر بن عاصم عن) ٣/٧٤( احلاكم

 الدوسي أروى أيب عن الرمحن عبد بن سلمة أيب عن احلارث بن إبراهيم بن حممد
  :قال

 اهللا رضـي  وعمر بكر أبو فاطلع وسلم، عليه اهللا صلى النيب عند جالسا كنت
  :وسلم هعلي اهللا صلى اهللا رسول فقال عنهما،

  :بقوله الذهيب ورده اإلسناد، صحيح: وقال بكما، أيدين الذي هللا احلمد
  .واه عاصم: قلت
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  ". موسى من هارون مبرتلة مين وعمر بكر أبو"  - ١٧٣٤
  .كذب
 بـن  علي القاسم أيب طريق من) ٣٨٤/  ١١" ( التاريخ"  يف اخلطيب أخرجه

 حدثنا الطربي جرير بن مدحم جعفر أبو حدثنا: الشاعر زكريا بن علي بن احلسن
 صلى النيب أن عباس ابن عن مليكة أيب ابن عن سويد بن قزعة حدثنا دحية بن بشر
 وال جرحا فيه يذكر ومل هذا، الشاعر ترمجة يف أورده. فذكره: قال وسلم عليه اهللا

 هـو  كذب، خرب: " وقال احلديث، هذا له وساق الذهيب، صنع وكذلك. تعديال
  ".  به املتهم

 نفسه الذهيب ذكر فقد غريه، هو به املتهم ولكن واضح، كذب هو نعم: تقل
 قزعـة  حدثنا: طريقه من أخرجه عدي ابن أن املستملي هارون بن عمار ترمجة يف
 ابن حدثناه: عدي ابن قال كذب، هذا: قلت: " بقوله الذهيب وعقبه. به سويد بن

 ابن قال! بشر؟ ومن: تقل. بنحوه قزعة حدثنا دحية بن بشر حدثنا الطربي جرير
  ". بشيء ليس وقزعة. قزعة عن إبراهيم بن مسلم أيضا به حدث قد: عدي

 هـذا  مـن  الذمـة  بريء الشاعر القاسم أبا أن يوضح ما ذكرنا ففيما: قلت
 وكـان  قزعة، شيخهو أ دحية بن بشر يف منحصرة التهمة وأن. املكذوب احلديث

 احلافظ فعل كما قزعة، عن إياه ملستمليا برواية عهدته من منهما األول تربئة ميكن
 هارون، بن موسى قال كما احلديث، متروك هذا املستملي ولكن بشر، ترمجة يف

 أن فـيمكن ".  احلديث يسرق كان حمفوظ، غري يرويه ما عامة: " عدي ابن وقال
 بتربئته اجلزم نستطيع فال وعليه. قزعة شيخه عن رواه مث هذا، بشر من سرقه يكون
  .أعلم واهللا. قزعة شيخه أو آفته، هوف منه،

  
 أهـل  وخـري  اآلخـرين  وخـري  األولني خري وعمر بكر أبو " - ١٧٤٢
  ". واملرسلني النبيني إال األرض، أهل وخري السماوات

  .موضوع
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"  بغداد تاريخ"  يف واخلطيب) ١/  ٦٢ ق" ( الكامل"  يف عدي ابن أخرجه
 حممد عن هشام عن حسني بن لدخم حدثنا: واقد بن جربون طريق من) ٢٥٣/  ٥(

  .فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال هريرة أيب عن
 وال: " قـال  مث لـه،  آخر حديث مع هذا، جربون ترمجة يف عدي ابن أورده

 متهم،": "  امليزان"  يف الذهيب وقال".  منكران ومها احلديثني، هذين غري له أعرف
 مث إليـه،  املشار اآلخر واحلديث احلديث، هذا كرفذ... ".  حياء بقلة روى فإنه
  ". اللسان"  يف احلافظ وأقره".  موضوعان ومها: " قال

: قلـت . هنـاك  عليه تكلمت وقد ،) ١٩٥" ( املشكاة"  يف اآلخر واحلديث
 طريـق  مـن ) ٧٨/  ١/  ١" ( مسنده"  يف الديلمي رواه آخر، طريقا له وجدت
 بكـر  أبـو : " بلفظ خمتصرا به احلسني بن خملد حدثنا أيب حدثنا: حيىي بن السري
 حيـىي  لكن".  القيامة يوم إىل بقي من وخري واألرض، السماوات أهل خري وعمر
  .فثقة ابنه وأما آفته، فلعله أعرفه، مل السري والد

  
 اهللا حبـل  فإمـا  وعمر، بكر أيب: بعدي من باللذين اقتدوا"  - ٢٣٣٠

  ". هلا انفصام ال اليت الوثقى اهللا بعروة متسك فقد ما، متسك فمن املمدود،
  ضعيف

 بـن  الـرمحن  عبد حدثنا: الطرباين طريق من) ٩/٣٢٣/٢( عساكر ابن رواه
 إمساعيل نا: نافع بن احلكم اليمان أبو نا: الفارسي نصر بن حممد نا: العتيب معاوية

 أيب عـن  الكالعي اهللا عبد بن عنبسة عن الصنعاين املقدام بن املطعم عن عياش ابن
  .مرفوعا الدرداء أيب عن اخلوالين إدريس

 عنبسة غري معروفون؛ ثقات فوقه ومن اليمان أبو ضعيف، إسناد وهذا: قلت
"  والتعـديل  اجلـرح "  يف مـا  طبقتـه  ويف أعرفـه،  فلم الكالعي، اهللا عبد بن
)٣/١/٤٠٠: (  

  ... ". بالقوي ليس: يقول أيب مسعت...  و عياش بن إمساعيل
  .أعرفهما مل اليمان أيب دون ومن
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  ) :٩/٥٣" ( امع"  ويف
  ". أعرفهم مل من وفيه الطرباين، رواه" 

 شـواهد  له فإن ،- اهلدام أنف رغم - صحيح منه األول الطرف لكن: قلت
  ) .١٢٣٣" ( الصحيحة"  يف خمرجة وهي اإلسناد، قوي بعضها كثرية

  
 متوت أن تطعتاس فإن وعثمان؛ وعمر، بكر، وأبو أنا، مت إذا"  - ٢٣٨٤

  ". فمت
  ضعيف
"  احلليـة "  يف نعـيم  وأبـو  ،) ١/٣٤٥" ( الضعفاء"  يف حبان ابن أخرجه

 بـن  سلم طريق من) ط - عثمان ترمجة/  ١٦٦ ص( عساكر وابن ،)٨/٢٨٠(
 خالـد  أيب بن إمساعيل عن خالد، أيب األمحر حيان بن سليمان عن اخلواص ميمون

: قـال  وسلم عليه اهللا صلى النيب أن مةحث أيب بن سهل عن حازم أيب بن قيس عن
  :وقال. فذكره
 خالد أبو إال أعلم فيما عنه يروه مل خالد، أيب بن إمساعيل حديث من غريب" 

."  
 الراوي لكن الشيخان، به واحتج احلافظ، قال كما خيطىء صدوق وهو: قلت

  :وقال حبان ابن أورده ترمجته يف اخلواص سلم عنه
  ". الضعفاء"  يف الذهيب أقرهو".  به االحتجاج بطل" 

 احلديث حتت خترجيه وسيأيت مطوال، وغريه اإلمساعيلي أخرجه الوجه هذا ومن
)٦١٩١. (  

  
 مـن  وأول عليه، يسلم من وأول عمر، احلق يصافحه من أول"  - ٢٤٨٥

  ". اجلنة فيدخله بيده يأخذ
  جدا منكر
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) ١٢٤٥ رقـم " ( السـنة "  يف عاصـم  أيب وابن ،) ١٠٤( ماجه ابن رواه
"  يف اجلوزي وابن ،) ١/٤٠٨/٦٣٠" ( الفضائل"  يف أمحد بن اهللا وعبد بتحقيقي،

 عن املدين عطاء بن داود عن) ١٣/٣٨( عساكر وابن ،) ١/١٩٢/٣٠٨"( العلل
  .مرفوعا كعب بن أيب عن املسيب بن سعيد عن شهاب ابن عن كيسان بن صاحل

  :خاريالب قال عطاء؛ بن داود. جدا ضعيف سند وهذا: قلت
  ". احلديث منكر" 

  :أمحد وقال
  :قال مث احلديث هذا له وساق للذهيب،"  امليزان"  يف كما ؛" بشيء ليس" 
  ". جدا منكر هذا" 
"  الكامل"  يف وهذا عدي، ابن طريق من أحدها طرق من عساكر ابن رواه مث

  .به شهاب ابن عن األنصاري محيد أيب بن حممد عن) ٦٦ -٧/٦٥(
  .فضعي هذا وحممد

  نا: الوراق جبري بن الفضل عن) ٣/٨٤( احلاكم وكذا عساكر، ابن رواه مث
  .به املسيب بن سعيد بن حيىي عن زكريا بن إمساعيل
  :العقيلي قال هذا والفضل

  ". حديثه على يتابع ال" 
  ) :٢/٢٢٦" ( للفتاوي احلاوي"  يف السيوطي قال واحلديث

  ". ضعيف سنده" 
  ". املستدرك يصتلخ"  يف فقال الذهيب وأما

  ". كذاب إسناده ويف موضوع،: قلت" 
"  العلـل "  يف اجلوزي ابن أورده ملا نعم يعنيه؟ الذي الكذاب هو من أدر ومل

 محيد أيب بن حممد عن وهب بن وهب البختري أيب طريق من مث األوىل، الطريق من
  :قال. به شهاب ابن عن
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 عطـاء  بن داود: وحيىي دأمح فقال األول، الطريق أما يصح، ال حديث هذا" 
 البختـري  أبـو  ففيه الثاين، وأما. حبال به حيتج ال: حبان ابن وقال بشيء، ليس

  ". بثقة ليس: النسائي قال محيد أيب بن وحممد الكذاب،
  وابن عدي ابن عند هو وإمنا احلاكم، سند يف ليس هذا البختري وأبو: قلت

  .عساكر
 شـيخ  وهـو  جبري، بن الفضل عن ويالرا إىل يشري الذهيب أن إىل تنبهت مث
 وتبعه ،" امليزان"  يف أورده فقد ،) اجلعفي احلميد عبد بن حممد بن أمحد( احلاكم

  يف
  :وقال آخر، حديثا له وساق ،" اللسان" 
  ". طاهر ابن ذكره باطل،" 

  :بأمرين متعقب وهو: قلت
  .عساكر ابن عند متابع أنه: أحدمها
 الثقـات،  مـن  مجع برواية) ٥/٥٤( خلطيبا ترمجه هذا اجلعفي أن: واآلخر

  :وقال
  ". احلديث صاحل: فقال الدارقطين وذكره" 

 الشأن هو كما غريه، من علته طاهر ابن أبطله الذي احلديث أن فالظاهر: قلت
  .أعلم واهللا. هذا حديثنا يف

  
 وإين وزراء، جنباء رفقاء سبعة أعطي قد إال قبلي نيب يكن مل إنه( - ٢٦٥٩

 وعمر، بكر، وأبو وحسني، وحسن، وعلي، وجعفر، محزة،: عشر عةأرب أعطيت
  ) .وبالل وعمار، وسليمان، وحذيفة، ذر، وأبو مسعود، بن اهللا وعبد واملقداد،
  منكر

"  اآلثار مشكل"  يف والطحاوي وحسنه،) ٩/٣٩٠/٣٧٨٧( الترمذي أخرجه
ــد -١٨-٤/١٧( ــد ،) هن ــائل"  ويف ،) ١/١٤٨( وأمح ــحابة فض "  الص
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ــن ،) ٢/٧١٥/١٢٢٥و١/٢٢٨/٢٢٧( ــم أيب وابـ ــنة"  يف عاصـ "  السـ
 وأبـو  ،) الكشف -٢٢١-٣/٢٢٠" ( مسنده"  يف روالبزا ،) ٢/٦١٧/١٤٢١(

 وابـن  ،) ٦٧-٦/٦٦" ( الكامل"  يف عدي وابن ،) ١/١٢٨" ( احللية"  يف نعيم
 كثري عن طرق من) ط -١٠/٣٢١ و املصورة -٤/٥١٦" ( التاريخ"  يف عساكر

: يقول عنه اهللا رضي عليا مسعت: قال مليل، بن اهللا عبد مسعت: قال النواء نافع بن
  .ألمحد والسياق. فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

 مل رواية ويف - إدريس أيب عن النواء كثري عن: فقال عيينة، بن سفيان ورواه
  .به علي عن جنبة بن املسيب عن - إدريس أيب عن: يقل

 وابـن  ،) ٦٠٤٨ و ٦/٢٦٤/٦٠٤٧" ( الكبري املعجم"  يف الطرباين أخرجه
  .رواية يف عساكر

 قال بل اجلمهور، باتفاق ضعيف فإنه) النواء كثري( اضطراب من وهذا: قلت
  :السعدي
  :فيه بقوله حامت أبو أشار ذلك وإىل"  الكامل"  يف كما"  متروك" 
  ) ".طريف بن سعد( بابة ،" احلديث ضعيف" 

  :وزاد اهذ سعد يف قال وكذا
  ". احلديث متروك" 

  ": املغين"  يف الذهيب وقال
  ". ضعفوه جلد، شيعي" 

 أحـدمها  هـذا  عليه أنكر مما حدثني عدي البن تبعا"  امليزان"  يف له وذكر
  ) .٦٢٦٧( احلديث حتت خترجيه سيأيت واآلخر

 خمتصرا به، النواء كثري عن زكريا بن إمساعيل رواه ما ليهاإ املشار الطريق ومن
  .وسلم عليه اهللا صلى وزرائه تسمية دون

  ) .١/٨٨" ( زوائده"  يف اهللا عبد وابنه أمحد، أخرجه
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 مليل بن اهللا عبد عن بلغين: قال حفصة أيب بن سامل عن الثوري سفيان ورواه
 بـن  اهللا عبد عن رجل فحدثين جنازة، يف فوجدته إليه، فغدوت ،] احلديث هذا[

  .موقوفا بنحوه كرهفذ: يقول عليا مسعت: قال مليل
 اهللا عبد وابنه ،) ١/٢٢٨/٢٧٥" ( الفضائل"  ويف ،) ١/١٤٢( أمحد أخرجه

  .له والزيادة للطحاوي، رواية وهو له ،والسياق) ٢٧٦( فيه
" يف كمـا  غاليـا  شيعيا كان وإن احلديث، يف صدوق حفصة أيب بن وسامل

 جمهـول،  فهو م،يس مل مليل بن اهللا عبد عن حدثه الذي شيخه ولكن ،" التقريب
 مل أيضا جمهول مليل بن اهللا فعبد غريه، كان فإن النواء، كثري أنه الظن على ويغلب
"  يف بينتـه  ما على عينية، أو حالية، إما وجهالته ،) ٧/٥٥( حبان ابن غري يوثقه
  ". االنتفاع تيسري
 مشـكل "  حـديث  طرق كل يف) مليل بن اهللا عبد( والد اسم وقع) : تنبيه(
 تقريـب "  عن نقال ،) النعماين احلسن( الشيخ عليه املعلق فوثقه) منني": ( اآلثار

 يف وقـع  الصواب وعلى ،" املشكل"  ناسخ على حترف أنه ينتبه ومل"  العسقالين
  .)١٩٩-٧/١٩٦( املؤسسة طبعة

  
 أبـو : مؤمن إال حيبهم وال منافق، قلب يف حبهم جيتمع ال أربعة( - ٢٧٤٣

  ) .وعلي وعثمان، وعمر، بكر،
  جدا ضعيف
 اهللا عبد أيب طريق من) ١١/١٠٧/١" ( دمشق تاريخ"  يف عساكر ابن أخرجه

 التـوري  عامر أيب طريق ومن. به مرفوعا مالك بن أنس عن خلف أيب عن البكاء
  ". مؤمن إال حيبهم وال: " قوله دون حنوه به مرفوعا عنه اخلراساين عطاء عن

  .معني بن حيىي هكذب خلف أبو هالك؛ األول واإلسناد: قلت
  :األزدي قال البكاء اهللا عبد وأبو

  ". احلديث متروك" 
  :احلافظ قال اخلراساين عطاء ضعيف؛ اآلخر واإلسناد
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  ". ويدلس كثريا يهم صدوق" 
  .أعرفه مل التوري؛ عامر وأبو

  
 أهل آيت مث عمر، مث بكر، أبو مث األرض، عنه تنشق من أول أنا( - ٢٩٤٩

  ) .احلرمني بني أحشر حىت مكة أهل أنتظر مث معي، فيحشرون البقيع
  ضعيف

 وأبو ،) ٣/٦٨( واحلاكم ،) ٢١٩٤( حبان وابن ،) ٤/٣١٧( الترمذي رواه
 اهللا عبد عن) ٢٣/٢٧/٢( عساكر وابن ،) فوائده - ١٤/١ ق( البجريمي عثمان

 عمر ابن عن دينار بن اهللا عبد عن العمري عمر بن عاصم أخربنا: الصائغ نافع بن
  :قاال أما إال الوجه هذا من) ٢/٤٦٥( واحلاكم الطرباين ورواه. عامرفو

  :احلاكم وقال".  به عمر ابن عن سامل بن بكر أيب عن عمر بن عاصم عن" 
  :بقوله الذهيب ورده".  اإلسناد صحيح" 
  :فقال الترمذي وأما".  ضعفوه اهللا؛ عبد أخو هو عاصم: قلت" 
 أهـل  عنـد ] وال[ باحلـافظ  عندي ليس وعاصم غريب، حسن حديث" 

  ".احلديث
 عمـرو  بن اهللا عبد عن الغفاري إبراهيم بن اهللا عبد عن عساكر ابن رواه مث
  .به عمر ابن عن نافع عن أنس بن ومالك

  .بالكذب أمحد رماه أيضا، متروك هذا والقاسم: قلت
 حدثنا: عثمان بن حممد عن) ٤٠١" ( املدينة تاريخ"  يف النجار ابن وأخرجه

 بـه  مرفوعـا  هريرة أيب عن األعرج عن أبيه عن الزناد أيب بن الرمحن عبد عن أيب
  .حنوه

 بـن  خالد ابن وهو - حممد والد هذا عثمان جدا ضعيف إسناد وهذا: قلفت
  ". التقريب"  يف كما احلديث متروك - العثماين عمر

  .ضعيف فاحلديث وباجلملة
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 أهل فتضيء نة؛اجل أهل على ليشرف عليني أهل من الرجل إن( - ٣٠٠٧
  ) .وأنعما ملنهم، وعمر بكر أبا وإن. دري كوكب كأا لوجهه اجلنة

  ضعيف
/ ١" (مسـنده " يف يعلـى  وأبـو  ،) ١٦٨ -١٦٧/ ٢( داود أبـو  أخرجه

 عليه اهللا صلى - النيب أن :اخلدري سعيد أيب عن العويف، عطية عن) ٣٢٥و٣١٣
  .فذكره: ... قال - وسلم

 نقلـه  فما. ومدلس ضعيف، فإنه عطية؛ جلأ من ضعيف إسناد وهذا: قلت
 على! صحيح غري حكم فهو ؛"صحيح إسناده: "فيه قال أنه" التقريب" عن املناوي

  !!أراد" تقريب" أي أدر مل أين
  

 أبـو  أصحايب من خاصيت وإن أصحابه، من خاصة نيب لكل إن( - ٣٠٠٩
  ) .وعمر بكر

  جداً ضعيف
 بن حممد احلسن ،وأبو) ١٠٠٠٨/ ٩٤/ ١٠" (الكبري املعجم" يف الطرباين رواه

/ ١" (العدوي القرشي إبراهيم بن حممد بكر أيب حديث" يف املوصلي البزار صدقة
  .مرفوعاً علقمة عن إبراهيم عن األعمش عن اهليثم أيب محاد بن الرحيم عبد عن) ٢

  .مرسالً علقمة عن األصل يف وقع كذا
: معمر بن اهللا عبد طريق من) ٨٨/ ١" (أصبهان أخبار" يف نعيم أبو وصله وقد

  .به مرفوعاً اهللا عبد عن علقمة عن إبراهيم عن األعمش عن شعبة عن ندرغ حدثنا
  :الذهيب قال هذا؛ معمر بن اهللا وعبد

  ". احلديث متروك: األزدي قال باطل، خرب غندر عن له"
  ".اللسان" يف احلافظ قال كما هذا هو واخلرب: قلت
  :الذهيب قال محاد؛ بن الرحيم وعبد

  ".عجيب وهذا كالماً فيه هلم أر مل واه، شيخ"
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  :،وقال) ٩٦/ ١( هو آخر، مكان يف نعيم أبو أخرجه: قلت
 غندر هو وإمنا ،"شعبة عن غندر: "الشيخ كتاب يف هكذا :داود أيب ابن قال"

  ". احلديث متروك بصري شيخ وهو الرحيم، عبد عن
 اهللا عبد احلافظ ابن احلافظ ووه - املتقدمني األئمة بعض عن نص فهذا: قلت

 وكـذا  الـذهيب،  احلافظ فات الرجل، هذا توهني يف - داود أيب بن سليمان ابن
  .عليه يستدركه مل فإنه العسقالين؛ احلافظ
  

 به فرق الفاروق، وهو وقلبه، عمر لسان على احلق جعل اهللا إن( - ٣٠٦٢
  ) .والباطل احلق بني

  ضعيف
 األزرق بن حممد بن أمحد أخربنا) : ٢٧٠/ ٣(" الطبقات" يف سعد ابن أخرجه

 اهللا رسول قال: قال موسى بن أيوب عن حسن بن الرمحن عبد أخربنا: قال املكي
  .فذكره: ... - وسلم عليه اهللا صلى -

 موسى أبو أنه الظاهر موسى بن أيوب فإن ومعضل؛ ضعيف إسناد وهذا: قلت
. ثقـة  وكالمها البلقاوي، يالسعد كعب أبو موسى بن أيوب أنه وحيتمل املكي،

" الزيـادة " يف السيوطي قال كما وليس معضل، فهو التابعني، أتباع من ولكنهما
)٢/ ٣٦. (  

 أيب ابن قال - املوصلي مسعود أبو الزجاج وهو - حسن بن الرمحن عبد إن مث
  :أبيه عن) ٢٢٧/ ٢/ ٢( حامت

  ".به حيتج وال حديثه، يكتب"
  ) .٦٠٤٢" (املشكاة" يف خمرج يحصح احلديث من األول الشطر لكن
 أخـرج  فقد هنا، أوردته ولذلك معترباً؛ شاهداً له أجد فلم اآلخر الشطر وأما

 عن صاحل بن أبان عن اهللا عبد بن إسحاق طريق من) ٤٠/ ١" (احللية" يف نعيم أبو
  :قال عباس ابن عن جماهد
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  ..".قال الفاروق؟ مسيت شيء ألي: عنه اهللا رضي عمر سألت"
 معلنـاً  املشـركني  علـى  وخروجه عنه، اهللا رضي إسالمه قصة فذكر :قلت
  :قوله وفيها إسالمه،

 بـني  به وفرق الفاروق، يومئذ - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول فسماين"
  ".والباطل احلق

 يفرح فال الضعف، شديد متروك - فروة أيب ابن وهو - اهللا عبد بن وإسحاق
  .حبديثه
  

  ) .الدين هذا وجل عز اهللا يتمم وعمر كرب بأيب صدق،( - ٣٣٠٤
  منكر

 بـن  إسحاق عن شاهني ابن طريق من) ٢٤/ ٤" (تارخيه" يف الرافعي أخرجه
 عن كعب بن حممد عن معشر أبو حدثنا: خالد بن إبراهيم بن عمر حدثنا: إبراهيم
  :قال عنه اهللا رضي خليفة بن دحية

 وهـو  بكتابـه  الروم كمل إىل - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول وجهين
 حتت ووضعه خامته فقبل ،- وسلم عليه اهللا صلى - النيب كتاب فناولته بدمشق،

 - بنيت وسائد على فقام وقومه، البطارقة فاجتمع نادى، مث قاعداً، عليه كان شيء
  :فقال أصحابه فخطب - منابر يكن ومل والروم، فارس يفعل وكذلك
 ولـد  من املسيح، به بشرنا الذي - لموس عليه اهللا صلى - النيب كتاب هذا
 جنـربكم  إنا: قال مث اسكتوا، أن: بيده فأومئ خنرة، فنخروا إبراهيم، بن إمساعيل

  :قال! للنصرانية نصركم كيف
 صـور  هي فإذا صورة، عشرة مئة ثالث فيه بيتاً فأدخلين ستراً الغد من فبعث

 - النيب صورة فرأيت: لقا هؤالء، من صاحبك إىل انظر: قال واملرسلني، األنبياء
  :فقال. صدقت: قال! هذا: قلت ينظر، كأنه - وسلم عليه اهللا صلى
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. الصـديق  بكـر  أبو: له يقال قومه من رجل: قلت ميينه؟ عن هذا من صورة
 إنا: قال. اخلطاب بن عمر :له يقال قومه من رجل: قلت يساره؟ عن ذا فمن: قال
  .الدين هذا وجل عز اهللا يتمم هذين بصاحبيه أن الكتاب يف جند

  .فذكره: ... فقال أخربته، - وسلم عليه اهللا صلى - النيب على قدمت فلما
  :بالعلل مسلسل ضعيف إسناد وهذا: قلت

 يف احلـافظ  قـال  السـندي؛  الرمحن عبد بن جنيح وامسه معشر أبو: األوىل
  ":التقريب"

  ".واختلط أسن ضعيف،"
 ترمجـه  ،) الكردي( بـ يعرف صحف أبو خالد، بن إبراهيم بن عمر: الثانية

  ) :٢٠٢/ ١١( وقال" التاريخ" يف اخلطيب
 يعين( سعيد بن حممد بن أمحد قال األثبات؛ عن املناكري يروي ثقة، غري وكان"

  ".ضعيف) : عقدة ابن
  :وقال املنكرات، بعض الذهيب له وذكر

  ".خبيث كذاب: الدارقطين وقال"
  :الدارقطين قال اخلتلي؛ نيسن ابن وهو إبراهيم، بن إسحاق: الثالثة

  ".ضعيف: "آخر موضع ويف". بالقوي ليس"
  يف ألنه ؛"اللسان" يف وومهه للحاكم،" امليزان" يف القولني هذين وعزا

" بغـداد  تاريخ" يف وكذلك الدارقطين، عن) ٧١٢/ ٢" (عساكر ابن تاريخ"
 وليس اه،إي توثيقه اخلطيب عن ذكر احلافظ إن مث. القولني من باألول) ٣٨١/ ٦(

  .عنه عساكر البن رواية هو وإمنا" تارخيه" يف ذلك
  

 وحـب  الكفر، من وبغضهما اإلميان، من وعمر بكر أيب حب( - ٣٤٧٨
 ومن اهللا، لعنة فعليه أصحايب سب ومن الكفر، من وبغضهم اإلميان، من العرب
  ) .اهللا لعنه فال فيهم حفظين
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  جداً ضعيف
 علي عن) ١/ ٣٥/ ١٣" (التاريخ" يف عساكر وابن ،) ٨٤/ ٢( الديلمي رواه

 جابر عن احلسن عن عبيد بن يونس عن دعلج بن خليد حدثنا: الشامي احلسن بن
  :عساكر البن رواية ويف به، مرفوعاً
  ".القيامة يوم أحفظه فأنا فيهم حفظين من"

  :عدي ابن قال هذا؛ الشامي آفته موضوع؛ أو جداً ضعيف إسناد وهذا: قلت
  ".جداً ضعيف وهو بواطيل، أحاديثه مجيع"

  :الذهيب وقال
  ".املتروكني عداد يف وهو"

  .ضعيف دعلج بن وخليد
  .مدلس - البصري - وهو واحلسن

  
  ) .عنهما اهللا رضي. وعمر بكر أبو بعدي أميت خري( - ٣٥٧٣
  ضعيف

 ابن بشر أخربنا: جبلة بن الرمحن عبد عن) ٢/ ٣٧٥/ ١٧( عساكر ابن رواه
 رسول مسعنا: قاال والزبري علياً مسعت: يقول العطاردي جاءر أبا مسعت: قال سريج

 ومل جهـري؛  بـن  وراد ترمجة يف فذكره: ... يقول - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا
  .تعديالً وال جرحاً فيه يذكر

  .اإلسناد ضعيف فهو: قلت
 ومل عنـه،  ثقتني برواية) ٣٧٥/ ١/ ١( حامت أيب ابن ترمجه سريج؛ بن وبشر

  .تعديالً وال اًجرح فيه يذكر
 تعديالً؛ وال جرحاً) ٢٢١/ ٢/ ٢( أيضاً فيه يذكر مل جبلة؛ بن الرمحن وعبد

  .معلوم هو كما ثقة عن إال يروي ال وهو". زرعة أبو عنه روى: "قال ولكنه
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  ) .وعمر بكر أبو: املؤمنني صاحل( - ٣٧٦٩
  موضوع

 يف نيسـابوري ال حممد بن الرمحن عبد علي وأبو ،) ٢/ ٧٩/ ٣( الطرباين رواه
 عبـد  عـن ) ١/ ١٥٣/ ٤" (تفسريه" يف والواحدي ،) ٢/ ٢" (فوائده من جزء"

 - الـنيب  عن اهللا، عبد عن سلمة، بن شقيق عن أبيه، عن العمي، زيد ابن الرحيم
) املـؤمنني  وصـاحل  وجربيل مواله هو اهللا فإن: (قوله يف - وسلم عليه اهللا صلى

  .فذكره: ... قال] ٤: التحرمي[
  ":التقريب" يف احلافظ قال هذا؛ العمي آفته موضوع؛ هذاو: قلت

  ".معني ابن كذبه"
 أيب بـن  بعلي خصه ولكنه اآلخرين، الكذابني بعض احلديث هذا سرق وقد

  !طالب
  :كثري ابن احلافظ وقال حامت، أيب ابن أخرجه

  ".جداً منكر وهو ضعيف، إسناده"
  

  ) .اجلنة أهل سراج عمر( - ٣٩١٦
  باطل
) ١/ ٦٢/ ١٩" (السنة شرح" يف شاهني ابن وعنه ،) ٥( عرفة بن احلسن رواه

 ،) كشـف -٢٥٠٢( والبزار ،) ٣٣ رقم ١ج" (الثقفيات الفوائد" يف والثقفي ،
 إبراهيم بن اهللا عبد حدثين) : ٢/ ٢٢/ ١٣( عساكر وابن ،) ٤٩/ ١٢( واخلطيب
 عمـر  بن اهللا عبد عن أبيه، عن أسلم، بن زيد بن الرمحن عبد عن املدين، الغفاري
  :مرفوعاً

 وكـذا  ،) ٢٢جمموع ١/ ٨٨" (جزئه" يف الصفار حممد بن إمساعيل عنه رواه
 يف بلبـان  بـن  وعلـي  ،) ٢/ ٢٨٣" (املنتقاة الفوائد من األول" يف بشران ابن

  :وقال) ٢/ ٢٥/ ٣ج" (العوايل األحاديث"
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 يف والرافعـي  ،) ١/ ٢١٧( عدي ابن رواه طريقه ومن". الغفاري به تفرد"
  :عدي ابن وقال ،) ٤٨٩/ ٣" (قزوين تاريخ"

  ".عليه الثقات يتابعه ال يرويه ما عامة"
  :احلاكم وقال. احلديث يضع أنه إىل حبان ابن ونسبه: قلت

  ".موضوعة أحاديث الضعفاء من مجاعة عن يروي"
  :الذهيب وقال. أيضاً متهم أسلم بن زيد بن الرمحن عبد فإن منها؛ وهذا: قلت

  ."باطل حديث"
 الصعب عن أحدمها له، بإسنادين عمر بن حممد طريق من عساكر ابن رواه مث

  .مرفوعاً هريرة أيب عن واآلخر جثامة، بن
 يف نعـيم  أبـو  قال كما به تفرد وقد كذاب، وهو الواقدي، هو هذا وحممد

" اجلامع" يف احلديث أورد حني السيوطي حيسن مل ولذلك ،) ٣٣٣/ ٦" (احللية"
 عسـاكر  وابن هريرة، أيب عن" احللية" يف نعيم وأيب عمر، ابن عن رالبزا رواية من
 هريرة، أيب حديث من يروه مل عساكر ابن أن يوهم وهذا. جثامة بن الصعب عن

  .سبق كما كذلك وليس
 شـيطان  األرض يف وال عمر، يوقر وهو إال ملك السماء يف ما( - ٤٤٦٢

  ) .عمر من يفرق وهو إال
  موضوع

) ١/ ٣٢٥( عدي وابن ،) منسوخيت - ٣٧ رقم" (السنة" يف شاهني ابن رواه
 عـن  جـريج،  ابن عن الرمحن، عبد بن موسى عن) ٢/ ٣/ ١٣( عساكر وابن ،

 هذا موسى ترمجة يف عدي ابن أورده. مرفوعاً عباس ابن عن رباح، أيب بن عطاء
  :قال مث له؛ أحاديث مجلة يف - الصنعاين وهو -

  ".بواطيل وكلها ت،ذكر ما غري أحاديث له أعلم ال"
  ":امليزان" من ترمجته ويف



  ١٠٨

 عن عطاء عن جريج ابن على وضع دجال،: فيه قال حبان ابن فإن بثقة؛ ليس"
  ".احلديث منكر: عدي ابن وقال. التفسري يف كتاباً عباس ابن

 ،"الصـغري  اجلـامع " كتابه احلديث ذا السيوطي سود فقد هذا ومع: قلت
 عـزوه  يف السيوطي اقتصر وقد حبان، وابن عدي ابن عن سبق مبا املناوي وتعقبه

 عـدي  ابـن  عند وهو! عساكر البن احلديث سياق أن مع فقط؛ عدي ابن على
  .األوىل على األخرى اجلملة بتقدمي
  

 حممـد  اهللا إال إلـه  ال: مكتوباً العرش على رأيت يب أسري ليلة( - ٥٦١٧
  ) مظلوما يقتلُ النورين، ذو عثمانُ الفاروق، عمر الصديق، بكر أبو اهللا، رسول

  .موضوع
 إبراهيم ابن إسحاق طريق من) ٢٦٤/  ١٠)) (التاريخ(( يف اخلطيب أخرجه 

 عبد بكر أبو حدثنا) ٣٢٠/  ١)) (الآللئ(( يف كما)) الديباج(( يف وهذا اخلتلي،
 عن حممد بن جعفر حدثنا: الصائغ جميب بن حممد حدثنا: الصويف عفان بن الرمحن

  .مرفوعاً جده عن أبيه
  :فيه قال أنه معني ابن عن روى مث هذا، الصويف ترمجة يف أورده

  )) كذباً الفرازي إسحاق أيب عن به حدث حديثاً له رأيت يكذب، كذاب،((
  )) .اللسان(( يف حجر ابن احلافظ صرح وبذلك احلديث، ذا املتهم فهو
 معـني  ابـن  فيه الق فقد منه؛ خرياً ليس الصائغ، جميب بن حممد شيخه لكن

  :أيضاً
  :حامت أبو وقال)) . تعاىل هللا عدواً كذوباً كان((
  )) .احلديث ذاهب((

 هـذا  إىل أشار وقد وحده، بالصويف التهمة تعصيب ينبغي ال هذا فعلى: قلت
  ) :٣٣٧/  ١)) (املوضوعات(( يف اجلوزي ابن



  ١٠٩

 حيىي هقال كذابان، جميب بن وحممد الصويف بكر وأبو يصح، ال حديث هذا((
  )) .معني بن

 ترتيـه (( يف عراق ابن وتعقبه ،) ٣٢٠/  ١)) (الآللئ(( يف السيوطي ووافقه
  ) :٣٥١/  ١( بقوله)) الشريعة
  )) .أعلم واهللا. الرمحن عبد به املتهم: حجر ابن احلافظ قال: قلت((

  .بيانه تقدم ما وفيه
  

  ) .نفاق وبغضهما إميان، وعمر بكر أيب حب( - ٥٨٨٩
  .جداً ضعيف

 الرمحن عبد بن حممد طريق من) ٩٤٣/  ٣)) (الكامل(( يف عدي ابن أخرجه 
 دينار بن مالك عن احلميسي إسحاق أبو حدثنا: قال - احلميد عبد أخو - احلماين

  .به مرفوعاً أنس عن
 يف ووقـع  املعجمـة،  باخلاء - خازم وامسه هذا، إسحاق أيب ترمجة يف أورده

  :فيه قال أنه معني ابن عن وروى احلسني، ابن - باملهملة)) القدير فيض((
  :قال مث ،- أحدها هذا - أحاديث له ساق مث)) . بشيء ليس((
  )) .الغرائب شبه وهي عليه، أحد يتابعه ال وعامتها ذكرت، ما غري وله((

 حبان ابن قول وفاته األئمة، من مجع من مضعفاً)) التهذيب(( يف مترجم وهو
  ) :٢٨٨/  ١)) (الضعفاء(( يف

 احلديث يعلم يكن مل يرويه، فيما الوهم كثري روايته، قلة على احلديث منكر((
 بأوابـد  انفـرد  إذا فكيـف  الثقـات،  وافق إذا به حيتج ممن وليس صناعته، وال

  )) .وطامات
 السمعاين ذكره وقد ترمجة، له أجد مل احلماين، الرمحن عبد بن وحممد: قلت

 فكأنـه  يزد؛ ومل احلميسي، إسحاق أيب عن هذه بروايته) احلماين( النسبة هذه يف
  .أعلم واهللا. يعرف ال جمهول
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 واملرسـلني،  النبيني سوى العالَمني؛ على أصحايب اختار اَهللا إنَّ( - ٦١٢٣

يل واختار نبكرٍ، أبا: - يعين - أربعةً أصحايب م ،وعلياً، وعثمانَ، وعمر ممحهر 
 األمـمِ،  على أميت واختار خري، كُلهم:أصحايب يف وقالَ. أصحابِي فَجعلَهم اهللا؛

أميت] من[ واختار عأرب والثالثَ، والثاين، األولَ، القَرنَ:قُرون والرابع. (  
  .ضعيف
 ابـن  اهللا عبد عن طريقني من) ٣/٢٨٨/٢٧٦٣" ( مسنده" يف البزار أخرجه

 عن املسيب بن عيدس عن معبد بن زهرة عقيل أبو حدثين: يزيد بن نافع ثنا: صاحل
 وقـال  فـذكره : ... وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اهللا رسول قال: قال اهللا عبد بن جابر
  :البزار
  يف صاحل بن اهللا عبد يشارك ومل اإلسناد، ذا إال جابر عن يروى نعلمه ال"

  ". نعلمه أحد يزيد بن نافع عن هذه روايته
" امـع " يف اهليثمـي  وقـال . - قريبـاً  يأيت كما - شورك وقد قال، كذا

)١٠/١٦: (  
  ". خالف بعضهم ويف ثقات، ورجاله البزار، رواه"

 وفيـه  ،- الليث كاتب صاحل أبو: وهو - صاحل بن اهللا عبد إىل يشري: فلت
  ": امليزان" من ترمجته يف الذهيب فقال هذا؛ حديثه في وخباصة كثري، كالم
 ابن سعيد قال ،) ساقه مث( اخلرب ذا صاحل نب اهللا عبد على القيامة قامت وقد"
 عن معبد بن زهرة حديث في جنيح بن خبالد صاحل أبو بلي: زرعة أيب عن: عمرو
 صدوق - األثرم أمحد بن حممد العباس أبو رواه قد: قلت. أصل له وليس سعيد،

 بن اهللا وعبد مرمي أيب بن سعيد حدثنا: - ثقة - القنطري داود بن علي حدثنا: -
  :الذهيب قال مث".  فذكره: ... نافع عن صاحل

 يف زهـرة  حـديث  عـن  زرعة أبا سألت: التستري حممد بن أمحد وقال" 
  .صاحل أيب كتاب يف ودلسه املصري، خالد وضعه باطل؛: فقال الفضائل؛
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 بن حممد كان قد كذاب؛ هذا: فقال مرمي؟ أيب بن سعيد عن رواه فمن: فقلت
  :عقبه الذهيب فقال". وسعيد صاحل أيب عن به حدثين العسكري احلارث
 بـن  نافع أن مع نافع، على أدخل مما فلعله الشيخني؛ عن ثقة رواه قد: قلت"
 اهللا إن: "حبـديث  صـاحل  أبو حدث: النسائي قال. أعلم فاهللا. يقظ صدوق يزيد

  ". موضوع وهو"  أصحايب اختار
 كمـا  - القنطري داود بن علي... "  ثقة رواه: "بقوله الذهيب وأراد: قلت

  :وقال"  امليزان" يف أورده وقد. - بذلك تصرحيه تقدم
 فتكلم منكراً؛ خربأ روى ولكنه مرمي، أيب بن سعيد عن روى احلديث، صاحل"

  ".لذلك فيه
 العسكري احلارث بن حممد شيخه" ...  كذاب هذا: "بقوله زرعة أبو وأراد

 ولكنهم ،" لسانه"و" امليزان" طشر من فهو وعليه ،- كالمه من ظاهر هو كما –
  .يذكروه مل

 عنـدي؛  بعيد فهو: نافع على أدخل مما أنه الذهيب ذكره الذي االحتمال وأما
 ألنـه  – به الناس أعرف وهو - يونس ابن فيه قال حىت والضبط، بالثقة لشهرته
  :- مثله مصري
  ". فيه خيتلف ال احلديث يف ثبتاً كان"

 فـاَألوىل ".  يقـظ  صدوق" بأنه إياه بوصفه لكذ إىل أشار قد نفسه والذهيب
! - فإما عنه، الراوي) األثرم: (أو) ... القنطري: (إما دونه؛ من على فيه احلمل

  .أعلم واهللا. يزيد بن نافع شهرة واحلفظ بالضبط مشهوربن فليسا - وثِّقا وإن
 ،-) ١٥/٣٠٣" (السـري " يف الـذهيب  ترمجه ملا هذا األثرم أن الغريب ومن
 يف اخلطيـب  أن مع وثقه، أحداً يذكر مل ؛-" احملدث املقرئ اإلمام" بـ ووصفه

 قـال  أنه - األثرم تالمذة من وهو - الدارقطين عن روى قد) ١/٢٦٥" ( تارخيه"
  :فيه

  ". فاضل ثقة شيخ"



  ١١٢

 يف واخلطيـب  ،) ٢/٤١" (الضعفاء" يف حبان ابن أخرجه قد احلديث إن مث
 ابـن  وقـال  به،...  صاحل بن اهللا عبد عن ىأخر طرق من) ٣/١٦٢" (التاريخ"

  :حبان
 حديث يشبه ال ما األثبات عن يروي جداً، احلديث منكر صاحل بن اهللا عبد"

 صـدوقاً  نفسـه  يف وكان أئمة، مشاهري أقوام عن الكثرية املناكري وعنده الثقات،
 يف املنـاكري  وقع وإمنا الغالت، على كاتبه وكان احلساب، سعد بن لليث يكتب
  :يقول خزمية ابن مسعت سوء؛ له جار قبل من حديثه

 بـن  اهللا عبـد  شيخ على احلديث يضع فكان عداوة؛ وبينه بينه جار له كان
 يف داره يف ويطـرح  صاحل، بن اهللا عبد خط يشبه خبط قرطاس يف ويكتب صاحل،
 وقع ناحيته فمن ومساعه؛ خطه أنه ويتوهم به، فيحدث اهللا عبد فيجده كتبه؛ وسط

  ". أخباره يف اكرياملن
  :وقال هذا، منها أحاديث مجلة له ساق مث
 األخبار، مسالك وعلم احلديث، صناعة يف أمعن من ينكرها األحاديث هذه"

  ". الرجال وانتقاد
 " اجلـامع " تفسـريه  يف القـرطيب  قول الفاحش اخلطأ فمن هذا؛ علمت إذا

)١٣/٣٠٥: (  
  .احلديث فذكر. " .. جابر عن صحيحاً مرفوعاً البزار كتاب ويف"
 القـرن  وذكر. األربعة القرون مجلة واخلطيب حبان ابن عند ليس أنه اعلم مث
 بعض يف ذكر قد نعم؛. الصحيحة األحاديث يف يرد مل ألنه يستنكر؛ مما فيه الرابع

  ) .٣٥٦٩( احلديث حتت ذلك يف القول بسطت وقد الضعيفة، األحاديث
 كتابـه  يف البـزار  روايـة  من شبيلياإل احلق عبد أورده قد احلديث رأيت مث

  !الصحة فيه اشترط الذي) ٢/٩٠٥" (الصغرى األحكام"
  ) :٢/٣٦٤" (الزوائد خمتصر" يف حجر ابن احلافظ وقال

  ".صاحل بن اهللا عبد على أنكر ما أحد هو: قلت"
  



  ١١٣

٦٤٨٦ - )تأَيلَ ريرِ قُبي الْفَجكَأَن يتطأُع  يـدقَالالْم  ازِينـوالْمـا  ،وفَأَم 
يدقَالالْم هذفَه ،يحفَاتا الْمأَمو ازِينوالْم ي فَهِيونَ الَّتزِنا، تبِه تعضي فَوف ،فَّةك 

تعضوي وتي أُمف ،فَّةك تزِنفَو بِهِم ،تحجفَر كْرٍ بِأَبِي جِيَء ثُمزِنَ بفَو  ،بِهِـم 
  ) .رفعت ثُم بِهِم، فَوزِنَ بِعثْمانَ جِيَء ثُم فَوزنَ، فَوزِنَ، بِعمر جِيَء ثُم فَوزنَ،

  .السياق ذا ضعيف
 يف عاصم أيب ،وابن) ٢/٧٦(وأمحد ،) ١٨ - ١٢/١٧( شيبة أيب ابن أخرجه

 - ٩/٥٨" (امـع " يف كما- والطرباين ،) ١١٣٩ و ٢/٥٣٩/١١٣٨" (السنة"
  )املصورة - ١١/٢٠٤" (التاريخ" يف عساكر وابن ،) ٥٩

  :قَالَ عمر ابنِ عنِ عائشةَ أَبِي عن مروانَ بنِ اللَّه عبيد طريق من
جرا خنلَيولُ عسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو ذَات اةغَد دعسِ  طُلُوعِ بـمالش 

  .فذكره: ... فَقَالَ
  :اهليثمي وقال

  ".ثقات ورجاله"
 ابـن  إال يوثقـه  ومل الرواية، هذه يف إال يعرف ال: مروان بن اهللا عبيد: قلت

  يزد مل ؛"التعجيل" يف ذكره ملا واحلافظ اهولني، عداد يف فهو ؛) ٧/١٥١( حبان
  "!الثقات" يف ما على

  ) :١/١٩٥( أمحد لإلمام" الفضائل" على املعلق األخ فقول
  .وهم"  صحيح إسناده"
  "املشكاة" فانظر بنحوه، األخرى الروايات بعض يف جاءت قد الوزن قصةو
  ) .٣٣١٤" (والصحيحة ،) ١١٣٣ - ١١٣١" (الظالل"و ،) ٦٠٥٧(
 "املـوارد " على تعليقه يف الداراين األخ ذكره الضعيف احلديث هذا) : تنبيه(

  :جابر عن حبان ابن رواية من ضعيف آخر حلديث شاهداً) ٧/٤٠(
 عقـب  فقال ،" سندس من قطيفة عليه أبلق، فرس على الدنيا يدمقال أوتيت"
  :- الزبري أيب عنعنة فيه أنه مع - إلسناده وتصحيحه خترجيه



  ١١٤

 ابن طريقه من وأورده) ٨٥ و ٢/٧٦( أمحد عند عمر ابن حديث له ويشهد"
  ٤٠٠ - ٥/٣٩٩ كثري ابن ذكره أمحد عند مسعود ابن وحديث ،٥/٣٩٩ كثري

  .. ".. حسن إسناده: وقال
 صـدرت  كيف أدري ال جداً، غريبة أمور إجيازه على الكالم هذا يف: قلت

  !منه
 وابـن  عمـر  ابن حديث من كل يف الشاهد لفظ القراء على تعميته: األول

  !غائب وهو شاهداً يكون أن السليم العقل يف يستقيم ال إذ مسعود،
 جابر حديث يف مما فيه ليس عمر، ابن حديث املزعوم الشاهد هو هذا: الثاين

  !يعقل؟ من عند شاهداً جلعله يكفي هذا فهل ،- رأيت كما -) املقاليد( لفظ إال
) املقاليـد ( عمـر  ابن حديث ويف مقيد،) املقاليد( جابر حديث في: الثالث

 أخـرى  طريـق  يف جاء قد أنه تبني إذا فكيف! للمقيد؟ امللطق يشهد فهل. مطلق
 ،) ٢/٨٥" (املسـند " من إليه أشار الذي اآلخر وضعامل يف وهو! آخر؟ بقيد مقيداً
  :بلفظ فيه فإنه

... "  السـاعة  علـم  عنـده  اهللا إن: اخلَمس إال شيء كل مفاتيح وأوتيت"
  .احلديث

  :عنده أخرى طريق ويف حنوه، أيضاً البخاري ورواه
  ... ". اهللا إال يعلمهن ال مخس الغيب مفاتيح"

 ؛"أتيـت : "لفظ خبالف احملفوظ ووه ؛) ٢٩٠٣" (الصحيحة" يف خمرج وهو
  ) .٣٣٣٥( تقدم كما شاذ فإنه

 يف حىت بشاهد احلديث فليس الدينا، مفاتيح وليست الغيب، مفاتيح هي فإذن؛
 فيـه،  املـذكور  باالستثناء مقيد فهو بشهادته؛ - جدالً - سلمنا ولو اللفظ، هذا

  .مطلق جابر وحديث
 فيبقى ؛"الغيب مفاتيح" بـ" دنياال مقاليد" فسر الرجل أن فرضنا لو: والرابع

 خيفـى  ال ظاهر وهذا شاهد، دون... "  أبلق فرس على: "جابر حديث في قوله
  .لب ذي على



  ١١٥

 إليـه  املشـار  عمر ابن حديث عزوه وهو املذكور، الكالم يف آخر خطأ ومثة
 ذكرتـه  ايل اآلخر باللفظ إال يذكره مل وهذا كثري، البن" املسند" من بالصفحتني

 الترمجـة  حـديث  هو الذي - األول باللفظ يذكره ومل للبخاري، وعزوته اً،فنآ
  .فتنبه. - الضعيف

 بـرقم " السلسـة " هـذه  من الرابع الد يف خمرج إليه املشار جابر وحديث
)١٧٣٠. (  

  
 إال بعدي يلبث ال الصديق بكر أبو: خليفة عشر اثنا بعدي يكون( - ٦٥٥٦

  :قيل شهيداً، وميوت يداًمح يعيش داره، رحى وصاحب قليالً،
  :قال! اهللا؟ رسول يا هو من

  :فقال عثمان إىل التفت مث عنه، اهللا رضي اخلطاب بن عمر
! بيده نفسي والذي عزوجل، اهللا كساك قميصاً ختلع أن الناس سيسألك وأنت

  ) .اخلياط سم يف اجلمل يلج حىت اجلنة تدخل ال خلعته، لئن
  .منكر

 بن اهللا عبد عن) ٤٧/١٤٢ و ١/٧/١٢" (الكبري املعجم" يف الطرباين أخرجه
 ربيعة عن هالل أيب بن سعيد عن يزيد بن خالد عن سعد بن الليث حدثين: صاحل

  :فقال األصبحي شفي مع جلس أنه حدثه أنه: سيف بن
: يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت: يقول عمرو بن اهللا عبد مسعت

  :وقال) . ٢/٣٢٥٥/١/٨٩١٣" (األوسط" يف أخرجه اإلسناد وذا. فذكره... 
  ؟"اإلسناد ذا إال يروى ال" 

  ):٥/١٧٨" (امع" يف اهليثمي وقول منكر، ومنت ضعيف، إسناد وهو: قلت
 ابن قال ،) شعيب بن مطلب( وفيه ،"الكبري" و" األوسط" يف الطرباين رواه"
  ".وثقوا رجاله بقيةو هذا، وغري واحد، حديث غري منكراً، حديثاً له أر مل: عدي



  ١١٦

 صـاحل،  بـن  اهللا عبـد  بضعف) السلفي محدي( الفاضل األخ وتعقبه: قلت
 معاً ومها ولكنهما. هنا له مناسبة وال موضع، ما غري يف بينته تفصيل على فأصاب

 مـن  الطـرباين  عنـهم  أكثر ممن فإنه هذا، شعيب بن املطلب يف العلة تعصيب يف
 مـئيت  حنـو  فقط فيه عنه فروى وغريه،" األوسط املعجم" يف الصدوقني شيوخه
 كتاب من األول الد وانظر) . ٨٩٧٠- ٢٦٠/١/٨٧٩٤- ٢/٢٤٦/١( حديث

  ) .٦٤٩ ص" (الدعاء"
 البخـاري  قال) . املعافري سيف بن ربيعة( وهو فوق، من عندي العلة وإمنا

  :يونس وابن
  .العسقالين قال وحنوه. للذهيب" املغين" يف كما". مناكري عنده"
 فيـه  الـذي  احلديث صاحب وهو يأيت، ملا عندي، مناكريه من وهذا: تقل
  :عنها اهللا رضي لفاطمة الشديد الوعيد
  ".جدك يراها حىت اجلنة رأيت ما الكُدى، معهم بلغت لو"

 غـريه،  عندمها له وليس والنسائي، داود أبو أخرجه عندي، جداً منكر وهو
  :عقبه بقوله النسائي أعله فقد ذلك، ومع

  ".ضعيف عةربي"
 ضـعيف  زوائد" يف أوردته ولذا ،) ٥٦٠" (داود أيب ضعيف" يف خمرج وهو

  ) .اجلنائز( آخر" الظمآن موارد
  كما املنكرة، باألحاديث انفرادهم يكثر الذين الضعفاء من أنه يل ويبدو

  :قوله ومثله البخاري، كلمة يف ذلك إىل اإلشارة تقدمت
  ".عيلها يتابع ال أحاديث روى"

 ذلك ومع ،-" التهذيب" يف ترمجته ذلك على يدل كما - أحاديثه قلة مع هذا
  :وقال) ٦/٣٠١" (الثقات" يف حبان ابن ذكره فقد

  "!كثرياً خيطيء وكان"



  ١١٧

 أحدمها! حديثني؟" صحيحه" يف له وخيرج يوثقه، كيف هذا مع منه فالعجب
 جالتخـري  يف حققته كما! لغريه صححه آخر وحديث املتقدم،) الكُدى( حديث

" اإلحسان" كتاب على املعلقان أو املعلق وتناقض ،) ١١٨٦) (املشكاة( لـ الثاين
  ) :٧/٤٥١( املنكر) الكدى( حديث على التعليق يف فجاء املؤسسة، طبع

  ".اخلطأ كثري.... سيف بن ربيعة. ضعيف إسناده"
  :نفسه الد من) ٣٢٥ ص( اآلخر احلديث على التعليق ويف

 وهـو ...  سـيف  بن ربيعة غري الصحيح، رجال قاتث رجاله قوي، إسناده"
  !صدوق
 ،) املؤسسـة  طبع - ١/٣٣٥/٧٧٠" (الظمآن موارد" يف اخلطأ هذا جتدد مث
 مسؤلية يتحمل الذي فمن ،"العرقوسي رضوان حممد - األرناؤوط شعيب"  حتقيق
  من أم! مر أحدمها كالمها، أو أحدمها! التناقض؟ وذاك اخلطأ هذا

 أرجو، ال ما ذلك دمشق؟ يف يقولون كما) ! ضايعة الطاسة( تظل أن املقصود
 ذكّرت وقد - العلماء يقول كما - قائله إىل قول كل نسبة العلم، بركة من فإن

 تقبل اليت الطيبة األرض إىل طريقه وجد قد ذلك ولعل يلزم، من ونصحت بذلك،
  .لالسبي سواء إىل اهلادي واهللا. بالكثري والعشب الكأل املاء،وتنبت

 من مفرقاً خمتصراً احلديث صح قد أنه هذا،) ربيعة( ضعف على يدل مما إن مث
  :بلفظ مرفوعاً مسرة بن جابر أوله فروى الصحابة، من واحد غري رواية
  ".قريش من كلهم أمرياً، عشر اثنا بعدي من يكون"

  ) .١٠٧٥" (الصحيحة" يف خمرج وهو وغريه، مسلم رواه
  :بلفظ رفوعاًم عنه اهللا رضي سفينة وروى

  ".ذلك بعد ملك مث سنة، ثالثون أميت يف بعدي اخلالفة"
  ) .١٥٣٥ ،١٥٣٤ ،٤٥٩( برقم هناك خمرج وهو وغريه، حبان ابن رواه



  ١١٨

. عنها اهللا رضي عائشة حديث من حمفوظ فهو ،) عثمان قميص( حديث وأما
 يف خمـرج  وهـو  وغريه، حبان ابن أخرجه. خلعه الذي الشديد الوعيد فيه وليس

  ) .١١٧٦ - ١١٧٢" (الظالل" و ،) ٦٠٧٠ ،٦٠٦٨" (املشكاة"
  

 وميكـث  له، ويولد فيتزوج، األرض، إىل مرمي ابن عيسى يرتل( - ٦٥٦٢
 من مرمي ابن وعيسى أنا فأقوم قربي، يف معي فيدفن ميوت مث سنة، وأربعني مخساً

  ) .وعمر بكر أيب بني واحد قرب
  .منكر

 عبد أيب طريق من) ٢/٤٣٣/١٥٢٩" (اهيةاملتن العلل" يف اجلوزي ابن أخرجه
 يزيد بن اهللا عبد عن أنعم بن زياد بن الرمحن عبد عن يزيد بن حممد نا: قال الرمحن
  :وقال. مرفوعاً  عمرو بن اهللا عبد عن احلبلي
  ".مبرة ضعيف واإلفريقي، يصح، ال حديث هذا"

 تواليفه بعض يف الدنيا أيب البن الذهيب وعزاه أعرفه، مل هذا، الرمحن عبد وأبو
  .هذا لإلفريقي ساقها مناكري مجلة يف ذكره. عنه

" املصـطفى  حقـوق  يف الوفـا " كتابه يف أيضاً اجلوزي ابن أورده واحلديث
 السـالمة  أورده وكذلك غريه، من احلذف أن وأظن اإلسناد، حمذوف) ٢/٨١٤(

) ٢٤٠ ص(" املسيح عيسى نزول يف تواتر مبا التصريح" اجلامع كتابه يف الكشمريي
 فلم عليه، تعليقه يف غدة أبو ذلك حول ودندن عنه، ساكتاً وغريه" الوفا" طريق من

  .شيئاً يصنع
 على أقبل مث. منازلكم وقرب اجلنة، يف منازلكم الليلة رأيت إين( - ٦٥٩٢

 أمه، واسم أبيه، واسم امسه أعرف رجالً، ألعرف إين! بكر أبا يا: فقال بكر، أيب
 هـذا  إن) : سـلمان ( فقال. مرحباً مرحباً: قالوا إال ةناجل أبوب من باباً يأيت ال

  عمر، على أقبل مث. قحافة أيب] بن[ بكر أبو فهو: قال! اهللا رسول يا شأنه ملرتفع
 لؤلـؤ ] مـن  مشرفة[ بيضاء، درة من قصراً اجلنة يف رأيت لقد! عمر يا: فقال

  هذا؟ ملن: فقلت بالياقوت، مشيد أبيض،
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 هذا! حممد يا: فقال ألدخله، تفذهب يل، أنه فظننت. شقري من لفىت: فقيل
 عمـر،  فبكى! حفص أبا يا غريتك إال دخوله من منعين فما. اخلطاب بن لعمر
 يـا : فقـال  عثمان على أقبل مث ؟!اهللا رسول يا أغار أعليك! وأمي بأيب: وقال

 لـي ع! بيـد  أخذ مث. اجلنة يف رفيقي وأنت اجلنة، يف رفيقاً نيب لكل إن! عثمان
 على أقبل مث مرتيل؟ مقابل اجلنة يف مرتلك يكون أن ترضى ما أو! علي يا: فقال

. حواري وأنتما حواري، نيب لكل إن! زبري ويا! طلحة يا: فقال والزبري، طلحة
 حىت أصحايب بني من عين بك بطئ لقد: فقال عوف بن الرمحن عبد على أقبل مث

 يا: فقلت بك؟ بطأ ما: فقلت شديداً، عرقا وعرقت هلكت، تكون أن حسبت
 أين من مايل عن أسأل حماسباً،) ١( موقوفاً زلت ما مايل، كثرة من! اهللا رسول

  ) .؟أنفقته وفيما اكتسبت؟
  !موضوع منكر
 ٠ ٦/ ٢ ١٨/ ٣( البزار أخرجه. الئحة عليه والوضع والصنع التركيب لوائح

 مـن ) ١٢٤ - ١٢٣/ ١٠" ( التاريخ"  يف عساكر وابن) األستار كشف - ٢٦
  :قال أوىف أيب بن اهللا عبد عن خالد أيب بن امساعيل عن سيف بن عمار طريق

: ... فقال كانوا، ما أمجع أصحابه على وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول خرج
  .فذكره

 فقط، عوف بن الرمحن عبد قصة) ٩٩/ ١" (احللية"  يف نعيم أبو منه وأخرج
  :- للبزار كله والسياق - وزادوا

   جتارة من الليلة جاءتين راحلة، مئة هذه! اهللا رسول يا: وقال الرمحن عبد ىفبك
  ". اليوم ذلك عين خيفف اهللا لعل وأبنائهم، املدينة أهل على أا أشهدك فإين مصر،

  :عقبه اهليثمي وقال
 سـيف  بن وعمار يصح، ال عوف بن الرمحن عبد حق يف الذي هذا: قلت" 
 أيب ابن عن يروي هذا نعلم وال صاحل، سيف بن عمار: البزار قال. احلديث منكر
  ". ضعيف احلديث وهذا التوثيق، يف يتساهل البزار: قلت. اإلسناد ذا إال أوىف
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 يف وامنـا  احلـديث،  صاحل":  صاحل: "بقوله يعين ال البزار أن الظاهر: قلت
 - فقال ،" التهذيب"  يف احلافظ تأوله وبذلك روايته، يف ضعفه أنه ويؤيده. العبادة

  :- وجترحياً توثيقاً فيه األئمة أقوال حكى أن بعد
  ". نفسه يف: يعين. صاحل: آخر موضع يف وقال ضعيف،: البزار وقال" 

"  يف فقال اليها، املشار األقوال بني مجعا إليه احلافظ رأي انتهى الذي هو وهذا
  ": التقريب
ـ  القول" يف بضعفه وجزم".  عابد احلديث، ضعيف"   ،) ٢٦ ص" ( دداملس
  ": الكاشف"  يف الذهيب قول وحنوه
  ". حامت أبو ضعفه عابد، صاحل" 

  ) :٣٩٣/ ١/ ٣" ( اجلرح" يف حامت أيب لقول منه تلخيص وهذا: قلت
 املنـذري  وقال".  احلديث منكر احلديث، ضعيف وكان صاحلاً، شيخاً كان"

  ) :٨٩/ ٤) (الترغيب( يف
 وقد سيف بن عمار إال ثقات ورواته اين،والطرب - له واللفظ - البزار رواه"
  ". وثق

 الـذي  بكالمه ذلك وأكد توثيقه، تليني إىل"  وثق وقد: " بقوله فأشار: قلت
 من شيء يبلغ ال هناك املذكور احلديث أن: وخالصته) ٦٥٩٠( احلديث يف نقلته
  .متنه حيث من منكر وأنه احلسن، درجة بانفراده طرقه

 والوضع الصنع فإن الطويل، لسياقه بالنسبة وأشد كارةالن يف مثله وهذا: فأقول
 يكـون  أن الضروري من وليس ،- التخريج مطلع يف ذكرت كما - عليه ظاهر
 وضبطه، احلديث حبفظ العناية عن االنصراف بسبب سهواً يكون فقد قصداً، ذلك

 هـو  كمـا  الصاحلني، الرواة من طاثفة عادة هي كما العبادة، بكثرة واالنشغال
 هو كما - حبان ابن منهم وخباصة لبعضهم، وترامجهم احلفاظ أقوال من روفمع

  ) :١٩٥/ ٢" ( الضعفاء"  كتابه ففي ،- نفسه هذا عمار يف قوله
 كـان  أنـه  القلب إىل سبق رمبا حىت املشاهري، عن املناكري يروي ممن كان"
  ". هلا املتعمد



  ١٢١

 تعمـد  من منعه صالحه كان إذا: هذا) عماراً( أن إليه أنتهي أن أريد والذي
 األحاديـث  بعض عليه واختلطت أمره، على غلب بأنه القول من أقل فال الوضع،

  بعضها يف وزاد الغريب، الطويل احلديث هذا ذهنه يف منها فتركب الصحيحة،
 وطلحـة  األربعـة  اخللفاء فضائل بعض فيه وساق فيها، هلا أصل ال زيادات

 من أا على هذه، الرمحن عبد قصة آخره يف قوأحل واحداً، سياقاً وساقها والزبري،
 يف معروفـة  كذلك وهي واإلنفاق، االكتساب مجلة فيها زاد أنه كما الرؤيا، متام

 بـرقم  املتقدم احلديث من نكارة أقل ذلك مع هي مث الصحيحة، األحاديث بعض
)٦٥٩٠: (  

 كحديث ثيةاحلي هذه من فحديثها االستبطاء، وفيها رؤيا، ألا! حبواً، حيبو" 
  .حتته املخرج املرسل واحلديث قبله، املخرج حفصة

 عـن  يزيـد  بن علي عن زحر بن اهللا عبيد عن يزيد بن مطرح حديث ومثله
  :بلفظ امرفوع أمامة أيب عن القاسم
 قصة وفيه بطوله، احلديث... "  يدي بني خشفة فيها فسمعت اجلنة دخلت" 

 بتمامه لفظه سقت وقد. الترمجة يثحد يف ما حنو عوف بن الرمحن عبد استبطائه
  مسلسل جداً، ضعيف أنه وبينت ،) ٥٣٤٦( برقم تقدم فيما وخرجته

  :فأقول هنا وأزيد. بالعلل
  :وقال) ١٤٠/ ٢" ( املوضوعات"  يف الوجه هذا من أورده اجلوزي ابن إن
  ". يصح ال"

 ابن هروا وكذلك. ،...  اجلنة دخلت كأين البارحة رأيت: "لفظه الطرباين وإن
  ) .١٢٣/ ١٠( عساكر

  .صحت لو ،اأيض منامية رؤيا فهي -: قلت
  

 السـالم : فيقول حول كل رأس على الشهداء قبور يأيت كان( - ٦٦٢٩
  ) . ]وعثمان[ وعمر بكر وأبو. الدار عقىب فنعم صربمت، مبا) كذا(



  ١٢٢

  .منكر
  :سويد طريق من) ٩٦/ ١٣" (التفسري" يف جرير ابن أخرجه
 بـن  حممد عن صاحل أيب بن سهيل عن حممد بن ميإبراه عن كاملبار ابن أخربنا

  .فذكره: ... قال إبراهيم
 اهللا عبـد  أبـو  أظنه: هذا إبراهيم بن حممد ضعيف؛ مرسل إسناد وهذا: قلت

 أيضـاً،  مـدين  وهو ،) صاحل أيب بن سهيل( شيوخ يف يذكروه ومل املدين، التيمي
  :وقال"  امليزان"  يف الذهيب أورده
  :قال أو مناكري، يروي شيء، حديثه يف: أمحد قال التابعني، ثقات من"

  ". القنطرة وقفز الشيخان، به واحتج الناس، وثقه: قلت. منكرة أحاديث
 سوى ؛- الفزاري إسحاق أبو: هو: حممد بن وإبراهيم - ثقات الرجال وسائر

  :احلافظ قال ؛- احلدثاين سعيد ابن: وهو - سويد
 فيه فأفحش حديثه، من ليس ما يتلقن فصار مي،ع أنه إال نفسه؛ يف صدوق"

  ". القول معني ابن
 جريـر  ابن رواية من) ٥٨/ ٤" (املنثور الدرر"  يف السيوطي أورده واحلديث

  !عنه اهللا رضي إبراهيم بن حممد عن
 بذلك مشعر الترضي ألن صحايب؛ أنه فأوهم ،"عنه اهللا رضي: " فيه وقع كذا

 إرسـاله،  عـن  والكشف إياه، إخراجي على عيالدوا من هذا فكان اصطالحاً،
  .إليه إسناده وضعف
 ممـا  وتوقيف، توقيت بدون القبور زيارة مشروعية ينايف فإنه متنه؛ نكارة وأما

 العيد يوم يفعلون كما خمصوصة، أياماً لزيارا يتخذون الذين للجهلة الباب يفتح
  !والزهور األكاليل عليها ويضعون وغريه،
  

 ابـن  عبيـدة  أبو خلقاً وأحسنهم الصديق، بكر أبو أميت أرحم( - ٧١٤١
  ) .علي وأقضاهم عمر، احلق يف وأشدهم ذر، أبو هلجة وأصدقهم اجلراح،
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  .ضعيف
 بـن  الزبري طريق من) ١٩١/ ٦٦" ( دمشق تاريخ"  يف عساكر ابن أخرجه

 قال: قال الصديق بكر أيب بن الرمحن عبد عن اهللا عبيد بن طلحة ابن حدثين: بكار
  .فذكره: ... وسلم عليه اهللا صلى اهللا وسول

: وهـو  إسحاق: امسه -) اهللا عبيد بن طلحة ابن( ضعيف، إسناد وهذا: قلت
  .-"  التقريب"  يف احلافظ قال كما - مقبول

 السـند  معرفة من أمتكن؛ فلم بكار؛ بن الزبري إىل اإلسناد املطبوعة من وسقط
  .إليه

  .منكر ؛" اجلراح بن عبيدة أبو خلقاً وأحسنهم: " وقوله
  :بلفظ احلديث هذا غري ىف واحملفوظ

 برقم"  الصحيحة"  يف خمرج وهو ،" اجلراح بن عبيدة أبو األمة هذه وأمني" 
)١٢٢٤. (  

أرحم أميت بأميت أىب بكر وأشدهم يف أمر اهللا عمـر وأصـدقهم    " - ١٢٢٤
وأعلمهـم   وأقرؤهم لكتاب اهللا أيب بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت حياء عثمان

 واحلرام معاذ بن جبل أال وإن لكل أمة أمينا وإن أمني هذه األمة أبو عبيدة باحلالل
  ." بن اجلراح

  
) و ٢٢١٨) وابـن حبـان (  ١٥٤) وابن ماجه (٣٠٩/  ٢أخرجه الترمذي (

) من طريق عبد الوهاب بن عبد ايد الثقفي حدثنا ٤٢٢/  ٣واحلاكم () ٢٢١٩(
  :عن أنس قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلذاء عن أيب قالبة خالد

فذكره، وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". وقال احلاكم: " هذا إسناد 
على شرط الشيخني ". ووافقه الذهيب وهو كما قاال. وتابعه سفيان الثوري  صحيح

 ١) والطحاوي يف " مشكل اآلثار " (١٨٤/  ٣خالد احلذاء به. أخرجه أمحد ( عن
 ٢/  ٢٩٦/  ٢) وابن عساكر يف " تاريخ دمشق " (١٢٢/  ٣وأبو نعيم ( (٣٥١/

) ٢/  ٥٣٤/  ٣) والبغوي يف " شرح السنة " (٢/  ٩٧/  ١١و  ٢ / ٢٨٢ /٦و 
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املكتب اإلسالمي) . وتابعه أيضا وهيب حدثنا خالد احلذاء بـه. أخرجـه    نسخة
علـى اجلملـة   ) . وتابعه ٢٠٩٦والطحاوي وكذا الطيالسي ( (٢٨٠ /٣أمحد (

) . وإمساعيل بـن  ٧٣/  ٧عبد األعلى بن عبد األعلى عند البخاري ( األخرية منه
وصرح األول بتحديث أيب قالبة عن أنس. وقد أعل  (١٢٩ / ٧)علية عند مسلم

، فقال احلافظ يف " الفتح " بعدما عزاه للترمذي وابن حبان: "  احلديث بعلة غريبة
ال: إن الصواب يف أوله اإلرسال واملوصول منه ما إال أن احلافظ ق وإسناده صحيح،

  البخاري. واهللا أعلم ". اقتصر عليه
وكيع حدثنا محيـد   وللحديث طريق أخرى، فقال الترمذي: حدثنا سفيان بن

مرفوعا به.  بن عبد الرمحن عن داود العطار عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك
رواه أبو  إال من هذا الوجه وقد وقال: " حديث غريب ال نعرفه من حديث قتادة

  ." قالبة قالبة عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه واملشهور حديث أيب
قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم غري سفيان بن وكيع قال احلـافظ: "  

إال أنه ابتلي بوراقه، فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنصح فلم يقبل،  كان صدوقا
وللحديث شواهد من حديث ابن عمر من طـريقني عنـه وأيب    حديثه ". فسقط

البصري مرسال بعضها مطوال وبعضها خمتصر، أخرجها ابن عساكر  حمجن واحلسن
) بأسانيد ضعيفة، وأخرج أبو ٢/  ٩٧/  ١١و  ٢ / ٢٨٢ /٦و  ٢/  ٢٩٦/  ٢(

/  ٣الطريق األوىل عن ابن عمـر، واحلـاكم (   (١٣٨٤/ ٤يعلى يف " مسنده " (
) وزاد يف روايـة: "  ٥٦/  ١الطريق األخرى عنه،وأبو نعيم يف " احللية " () ٥٣٥

زكريا بن حيىي املنقري ومل أعرفه، ووقع يف " املناوي " زكريا بن  وأكرمها ". وفيه
/  ٣٧١ - ٢/  ٣٧٠/  ١٣املقرىء وهو تصحيف. وأخرجه ابن عسـاكر (  حيىي

بن جريج عن حممـد بـن   الطرباين بإسناده عن مندل بن علي عن ا ) من طريق١
مرفوعا حنوه وزاد يف آخره: " وقد أويت عمري عبادة. يعين أبـا   املنكدر عن جابر

  ." الدرداء
) من طريـق عبـد   ٥٦/  ١ومندل ضعيف. وروى أبو نعيم يف " احللية " (

السامي عن عبيد اهللا بن عمر، ومن طريق الكوثر بن حكيم كالمها عـن   األعلى
بلفظ: " أشد أميت حياء عثمان بن عفان ". زاد يف رواية  عمر مرفوعا نافع عن ابن
  ". " وأكرمها
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قلت: والكوثر هذا قال الدارقطين وغريه: متروك. لكن تابعه السامي كمـا  
وهو ثقة وامسه عبد األعلى بن عبد األعلى. لكن يف الطريق إليه زكريا ابـن   ترى،
  .املنقري ومل أجد له ترمجة حيىي

 . )  لبيك اإلسالم على موت عمر (:قال يل جربيل  -٤٠٤٧
 موضوع

) ١٧٥/ ٢) ، وعنه أبو نعيم يف "احللية" (١/ ٤/ ١رواه الطرباين يف "الكبري" (
: حدثنا أمحد بن داود املكي: أخربنا حبيب كاتب مالك: أخربنـا ابـن أخـي    

 .الزهري، عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن أيب بن كعب مرفوعاً
آفته حبيب هذا، وهو ابن أيب حبيب املصري كاتـب  قلت: وهذا موضوع؛ 

 :مالك؛ قال احلافظ
  ."متروك، كذبه أبو داود ومجاعة"
 

 السـماء  أهـل  استبشر قد: فقال جربيل أتاين عمر أسلم ملا( - ٤٣٤٠
  ) .عمر بإسالم

  جداً ضعيف
" السنة" يف شاهني وابن ،) ٢١٨٢( حبان وابن ،) ٥١/ ١( ماجه ابن أخرجه

 العوام حدثنا: خراش بن اهللا عبد عن) ٨٤/ ٣( واحلاكم ،) سوخيتمن - ٣٣ رقم(
  :احلاكم وقال مرفوعاً؛ عباس ابن عن جبري، بن سعيد عن حوشب، بن

  :بقوله الذهيب ورده"! اإلسناد صحيح"
  ".الدارقطين ضعفه اهللا عبد: قلت"

  :البخاري وقال املوصلي، عمار بن حممد وكذبه: قلت
  :اجيالس وقال". احلديث منكر"
  ".احلديث يضع كان بشيء، ليس جداً، احلديث ضعيف"



  ١٢٦

   عفان بن عثمان
  

 علـى  وهو له فأذن بكر، أبو فاستأذن فخذه، عن كاشفا كان"  - ٢٧١٩
 عثمـان  استأذن مث احلال، تلك على وهو له فأذن عمر استأذن مث احلال، ذلك

 بكـر  أبو ليكع استأذن! اهللا رسول يا: قلت قاموا فلما ، ثيابه من عليه فأرخى
 إن واهللا رجـل  من أستحي أال عائشة يا: فقال) وفيه..(احلال ذلك على وأنت

  ". منه لتستحي املالئكة
  

 معاويـة  بـن  مروان أخربنا) : ١/  ١٠٨" ( مسنده"  يف راهويه ابن أخرجه
 مسعت: قال القرشيني اهللا عبيد بن طلحة بين موىل سيار بن اهللا عبد أخربنا الفزاري
  .فذكره: قالت املؤمنني أم عائشة عن تذكر طلحة ةابن عائشة

 هـذا  سـيار  ابن غري الشيخني رجال ثقات رجاله ، جيد إسناد وهذا: قلت
 عنه، مالك بن والقاسم هذا، مروان رواية من )٧٦/  ٢/  ٢( حامت أيب ابن أورده

) . ١٧/  ٧" ( الثقـات "  يف حبان ابن وذكره تعديال، وال جرحا فيه يذكر ومل
 املذكور بسنده سيار بن اهللا عبد ترمجة يف البخاري أوردها مالك بن القاسم يةوروا

 وجود وعدم به، سيار ابن لتفرد) ٥٢٧٢" ( الضعيفة" يف خرجته قد آخر حبديث
 وشاهدين أخرى طريق من جاء فقد هذا، وأما. بعضده ويأخذ يقويه الذي الشاهد
 هـذا  خرجـت  وكنت ،) ١٦٨٧( احلديث حتت تقدم فيما كلها خرجتها كنت

 فلم مصغرا،) اهللا عبيد( هذا سيار ابن فيها وقع لكن أمحد، رواية من هناك الطريق
 أنـه  هذه راهويه ابن رواية لنا فكشفت العسقالين، وال احلسيين عرفه وال أعرفه،
 بروايـة  معروف وأنه مكربا،"  اهللا عبد"  فيه الصواب وأن أمحد، عند امسه حترف
 ابـن  اإلمـام  لنا حفظها العزيزة الرواية ذه أعدته ولذلك نه،ع الثقات من اثنني

  .خريا األئمة وسائر اهللا جزاه " مسنده"  يف راهويه
 احلال تلك على له أذنت إن خشيت وإين حيي رجل عثمان إن"  - ١٦٨٧

  ". حاجته يف إيل يبلغ ال أن



  ١٢٧

 اويوالطح) ٦٠٠" ( املفرد األدب"  يف والبخاري) ١١٧/  ٧( مسلم أخرجه
 وأمحد) ٢٩١ - ٢٩٠/  ٢" ( اآلثار مشكل"  و) ٢٧٤/  ١" ( املعاين شرح"  يف
 عائشـة  أن العاص بن سعيد عن) ١٠٩٥/  ٣( يعلى وأبو) ١٦٧ و ١٥٥/  ٦(

 بكـر  أبا أن: حدثاه) وعثمان: وغريه مسلم زاد( وسلم عليه اهللا صلى النيب زوج
 مرط البس فراشه على عمضطج وهو وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على استأذن
 عمر استأذن مث انصرف، مث حاجته إليه فقضى كذلك، وهو بكر أليب فأذن عائشة،

 مث: عثمـان  قـال  انصرف، مث حاجته إليه فقضى احلال، تلك على وهو له فأذن
 مث حاجيت إليه فقضيت"  ثيابك عليك امجعي: " لعائشة وقال فجلس عليه استأذنت
 رضي وعمر بكر أليب فزعت أرك مل مايل اهللا سولر يا: عائشة فقالت انصرفت،

  . فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال لعثمان؟ فزعت كما عنهما اهللا
 عبـد  بن سلمة وأيب يسار ابين وسليمان عطاء عن حرملة أيب بن حممد ورواه

 كاشفا بييت يف مضطجعا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان: قالت عنها الرمحن
 احلديث... ( احلال تلك على وهو له فأذن بكر أبو فاستأذن ساقيه أو فخذيه عن
  ) :وفيه

 قالت.. ثيابه وسوى وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فجلس عثمان استأذن مث
  ..بكر أبو دخل: عائشة

 أال: " فقـال  ثيابـك؟  وسـويت  فجلست عثمان دخل مث...  وفيه احلديث
 املشكل"  يف والطحاوي مسلم أخرجه".  ة؟املالئك منه تستحي رجل من أستحي

: " قوله الطحاوي عند وليس) ١١٧٩ - ١١٧٨/  ٣( يعلى وأبو )٢٨٣/  ٢" (
 طريـق  من الشك بدون احلديث جاء وقد الرواة بعض من شك وهو ،" ساقيه أو

: قـال  سـيار  بن اهللا عبيد أنبأنا: قال مروان عن) ٣٢/ ٦( أمحد أخرجه أخرى،
  .خمتصرا به عائشة عن تذكر ةطلح بنت عائشة مسعت

 " التعجيـل "  يف أورده وقد ترمجة، له أجد مل هذا سيار بن اهللا وعبيد: قلت
  .جمهول: احلسيين قال. مروان وعنه عنها، اهللا رضي عائشة عن روى: " قائال

  "! أمحد مسند من"  عنها اهللا رضي عائشة مسند"  يف رأيته ما: قلت



  ١٢٨

 املتـرجم  أن يـوهم  فهذا"  عنها اهللا رضي عائشة عن: " فيه وقع كذا: قلت
. تـرى  كما عنها طلحة أيب بنت عائشة عن روى وإمنا الصديقة، عائشة عن روى
 مالك بن أنس عن - املقصورة صاحب - مسلم بن عمرو حديث من شاهد وله
 بئر فإذا األنصار، حوائط من حائطا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول دخل: " قال
 أن وأمـرين  مكشـوف  فخذه وبعض رجليه ودىل رأسها، على فجلس احلائط يف

 رسـول  يا مل: قالوا: وفيه احلديث. بكر أبو جاء أن ألبث فلم الباب، على أجلس
 املالئكة منه يستحي ممن ألستحي إين:  فقال عثمان؟ جاء حني فخذك غطيت اهللا
 فونمعرو ثقات رجاله الشواهد، يف جيد وسنده) ٢٨٤/  ٢( الطحاوي أخرجه". 
 ومل عنه، ثقتني برواية) ٢٦٠/  ١/ ٣( حامت أيب ابن ترمجه هذا، مسلم بن عمر غري

  . تعديال وال جرحا فيه يذكر
  :بلفظ مرفوعا عنه اهللا رضي علي حديث من آخر شاهد وللحديث

) ١٠٣ و ٩٥/  ٣( احلاكم أخرجه".  املالئكة منه تستحي ممن أستحي أال" 
  .الذهيب ووافقه".  الشيخني شرط على صحيح: " وقال
  :قال أنه وسلم عليه اهللا صلى النيب عن صح قد أنه واعلم 

 على هذا يشكل فقد ،) ٦٦" ( الغليل إرواء"  يف خمرج وهو"  عورة الفخذ" 
 مـن  العلم أهل عليه ما خالف وهذا. الترمجة حلديث به العمل فيدع الناس بعض

  :التوفيق من وجوه لباحثل يبدو وهنا. الصحيحة األحاديث بني التوفيق وجوب
  ". عورة الفخذ: " حديث قبل الترمجة حديث يكون أن: األول
 فـال  وسلم، عليه اهللا صلى خصوصياته من أنه على الكشف حيمل أن: الثاين

 احلـاظر "  و".  الفعل على مقدم القول: " قاعدة ويؤيده اآلخر، احلديث يعارض
  .أعلم واهللا".  املبيح على مقدم

  
  ". عثمان أميت وأحيا اإلميان، من حلياءا"  - ١٨٢٨

  



  ١٢٩

 خالد بن حممد بن مروان امللك عبد أيب عن) ١/  ٩٧/  ١١( عساكر ابن رواه
 أيب عـن  األعرج عن أبيه عن الزناد أيب بن الرمحن عبد عن جدي أخربنا العثماين

  .مرفوعا هريرة
  أعلم واهللا - فهو جده وأما. ترمجة له أجد مل هذا امللك عبد وأبو: قلت

 األمـوي  عفـان  بن عثمان بن الوليد بن اهللا عبد بن عمر بن خالد بن عثمان
  .املدين

 قـال  العثمـاين،  مـروان  أبو حممد ابنه وعنه. وغريه الزناد أيب ابن عن روى
  هذا بإسناده له روى وقد ماجة، ابن شيوخ من وهو".  احلديث متروك: " احلافظ

  ) .٢٢٩١" ( الضعيفة"  يف خمرج وأحدمها عثمان، فضل يف حديثني
 له وبيض هذه، عساكر ابن رواية من"  اجلامع"  يف السيوطي أورده واحلديث

 عليه متفق األول شطره فإن صحيح، احلديث لكن. شيء عليه يتكلم فلم املناوي
 فيمـا  خمرج وهو وغريه، أنس حديث من شاهد له واآلخر عمر، ابن حديث من

  ) .١٢٢٤( مضى
  

  ". اجلنة يف عثمان"  - ١٤٣٥
  

 التيمي اهللا عبيد بن حيىي بن إمساعيل عن) ١/  ١٠١/  ١١( عساكر ابن رواه
  .مرفوعا اهللا عبد بن جابر عن عطاء عن جريج ابن عن

 كـثرية  شـواهد  لـه  فإن صحيح، احلديث لكن. كذاب هذا والتيمي: قلت
  :بلفظ مرفوعا عنه اهللا رضي زيد بن سعيد حديث من أشهرها
 احلديث...  وعثمان...  وعمر...  بكر وأبو اجلنة يف النيب: اجلنة يف عشرة" 

  ".النضري الروض"  يف خمرج وهو
  

  ". ]مرات ثالث ذلك فعل! [عثمان صدر من اخرج شيطان يا"  - ٢٩١٨



  ١٣٠

 طـرق  عنـه  وله عنه، اهللا رضي الثقفي العاص أيب بن عثمان حديث من هو
  :أربعة

 اهللا عبـد  عن الطائفي الرمحن عبد بن اهللا عبد حدثنا: األعلى عبد عن: األوىل
 إىل شكوت: يقول العاص أيب بن عثمان مسعت: قال بشر بن عثمان عن احلكم بن

. فذكره: فقال بيده صدري فضرب القرآن، نسيان وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 " يف الطرباين أخرجه".  أذكره أن أحببت بعد، شيئا منه نسيت فما: " عثمان قال

 رواه ) : "٣/  ٩" ( امع"  يف اهليثمي وقال) ٨٣٤٧/  ٣٧/  ٩" ( ريالكب املعجم
  ". ثقات رجاله وبقية أعرفه، ومل بشر، بن عثمان وفيه الطرباين

 حامت، أيب وابن ،" التاريخ"  يف اريالبخ ترمجه فقد معروف، هو بلى: فأقول
 رجـال  وبقيـة ".  ثقة - الثقفي بشر بن عثمان: " قال أنه معني ابن عن وروى
 احلكم، بن اهللا عبد وغري الطائفي، يف يسري ضعف على مسلم رجال ثقات اإلسناد
 ،) ٣٠/  ٧" ( حبـان  ابن ثقات"  و ،" التاريخ"  يف املترجم البلوي أنه والظاهر

 من أصح آخر إسناد هذا الطائفي اهللا ولعبد. حسن فاإلسناد الطبقة، هذه من فإنه
  :الطريق وهو هذا،
 الطائفي الرمحن عبد بن اهللا عبد مسعت: قال سليمان بن معتمر يهيرو: الثانية 
 رسـول  استعملين: قال العاص أيب بن عثمان عن أويس بن عمرو عمه عن حيدث

 أين وذلك ثقيف، من عليه وفدوا الذين الستة أصغر وأنا وسلم عليه اهللا صلى اهللا
 مـين،  ينفلـت  آنالقر إن! اهللا رسول يا: فقلت ،) *البقرة* ( سورة قرأت كنت
 نسيت فما".  عثمان صدر من اخرج! شيطان يا: " وقال صدري على يده فوضع

 وإسـناده ) . ٣٠٨/  ٥" ( النبـوة  دالئل"  يف البيهقي أخرجه. حفظه أريد شيئا
  .صحيح
 سـوء  وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل شكوت: قال عنه، احلسن يرويه: الثالثة 

  !عثمان يا مين ادن ،) برتخ: (له يقال شيطان ذاك: " فقال للقرآن، حفظي
) . فذكره: (قال مث كتفي، بني بردها فوجدت صدري، على يده وضع مث". 

  .حفظته إال شيئا ذلك بعد مسعت فما



  ١٣١

 طريق من البيهقي وكذا ،)٤٠١ - ٤٠٠ ص" ( الدالئل"  يف نعيم أبو أخرجه
 وهـذا : قلت. عنه وعنبسة يونس عن أيب حدثنا: الثقفي الوهاب عبد بن عثمان
 ثقات ورجاله يدلس، كان فإنه البصري، وهو ،) احلسن( عنعنة لوال صحيح إسناد
 وأصل) . ٤٥٣/  ٨( حبان ابن وثقه الوهاب، عبد بن عثمان غري الشيخني رجال

  ". الصالة صفة"  يف وهو آخر، بلفظ"  مسلم صحيح"  يف احلديث
: قال العاص أيب بن عثمان نع أيب حدثين: الرمحن عبد بن عيينة يرويه: الرابعة

 يف شيء يل يعرض جعل الطائف، على وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول استعملين ملا
 اهللا صلى اهللا رسول إىل رحلت ذلك رأيت فلما! أصلي ما أدري ما حىت صاليت،

 جـاء  مـا : " قال! اهللا رسول يا نعم: قلت".  العاص؟ ابن: " فقال وسلم، عليه
 قال! أصلي ما أدري ما حىت صاليت يف شيء يل عرض! اهللا لرسو يا: قلت". بك؟
 فضرب: قال قدمي، صدور على فجلست منه، فدنوت".  ادنه الشيطان، ذاك: " 

  ! ".اهللا عدو اخرج: " وقال فمي يف وتفل بيده، صدري
  ". بعملك احلق: " قال مث مرات، ثالث ذلك ففعل

) ٢ - ١/  ١٤٨ق" ( مسـنده "  يف والرويـاين ) ٣٥٤٨( ماجه ابن أخرجه 
 أن علـى  صرحية داللة احلديث ويف. صحيح إسناد وهو. عنه واحد بإسناد كالمها

 أحاديث ذلك ويف صاحلا، مؤمنا كان ولو فيه ويدخل اإلنسان يتلبس قد الشيطان
 مرة بن يعلى حديث من) ٤٨٥( برقم تقدم فيما أحدها خرجت كنت وقد كثرية،

  ..عجبا شيئا منه فرأيت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع سافرت: " قال
 كـل  يأخذه سنني، سبع منذ ملم به هذا ابين إن: فقالت امرأة وأتته: " وفيه" 

 يف فتفـل  منه، فأدنته ،" أدنيه: " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال مرتني، يوم
  .وصححه احلاكم رواه".  اهللا رسول أنا! اهللا عدو اخرج: وقال فيه،



  ١٣٢

 جـود  يعلـى،  عن أخرى طرق من خرجته مث. منقطع وهو ذهيب،ال ووافقه
 املتابعـات  ـذه  فاحلديث وباجلملة: " بقويل التخريج ختمت مث! أحدها املنذري

  ". أعلم واهللا  )١(جيد
 بعنـوان  احلاضر العصر يف طبع ما غرائب من عجيب كتاب على وقفت مث 

 بن إيهاب الرمحن عبد أبو( فهملؤل") !  اإلنسان بدن اجلان دخول استحالة"  طليعة(
 القارئ يغين وحده العنوان وهذا -! العصر موضة األثري كذا -) األثري حسني
 عـن  واالحنـراف  والضالل، اجلهل من الكتاب يف ما على االطالع عن اللبيب

 يف فصال عقد فقد إليهما، الرجوع ووجوب والسنة الكتاب باسم والسنة، الكتاب
 يتتبـع  مل من يظن حبيث عمومها، على وأا وذمها دعةالب يف آخر وفصال ذلك،
 أثري أو سلفي أنه االستحالة من إليه ذهب ما تأييد يف العلماء عن ينقله وما كالمه

  ! املائة يف مائة - انتسب كما –
 إىل يضـاف  األهواء، أهل من معتزيل خلفي أنه كتابه به يشهد الذي والواقع

 حـىت  وآداا، العربية باللغة شديد ضعف إىل واألحاديث، بالسنة جاهل أنه ذلك
 ألئمة وزنا يقيم ال ، بنفسه معجب بعلمه، مغرور فهو ذلك ومع عامي، شبه كأنه

 والطـربي  القيم، وابن تيمية وابن أمحد كاإلمام عنوانه خبالف قالوا الذين السلف
 ويـرميهم  القنوجي، خان حسن وصديق الشوكاين واإلمام والقرطيب، كثري وابن

 زمـان  يف أننا يل أكد الذي األمر ،) وانسلت بدائها رمتين( قاعدة على! بالتقليد
 فيها وينطق: " وسلم عليه اهللا صلى قوله منها اليت الساعة أشراط بعض فيه جتلت

.   )٢(" العامـة  أمـر  يف يتكلم التافه الرجل: قال الرويبضة؟ وما: قيل. الرويبضة
 استعصى الصغري، من العلم جاء إذا الدين سادف: " عنه اهللا رضي عمر قول وحنوه

                                                        
 ولكنھ الجملة، في وسلم بصحتھ ذكره، اآلتي المؤلف ساقھا قد قوة، بھا یزداد كثیرة شواھد ولھ )١(

 .علیھ الرد ویأتي داللتھ، في ناقش

 ) .٢٢٥٣ و ٢٢٣٨ و ١٨٨٧( برقم تقدم فیما طرق من مخرج صحیح حدیث )٢(



  ١٣٣

  )١(" الصغري عليه تابعه الكبري، قبل من العلم جاء إذا الناس وصالح الكبري، عليه
 العهد وما بالغ، جبهل املسلمني أمر يف يتكلمون الذين )الصغار( هؤالء أكثر وما. 
 وثالـث ! سـلمة امل على النقاب حترمي يف ألف الذي اآلخر املصري ذاك ببعيد عنا

 اخللفـاء  وسنة بسنيت عليكم: " وسلم عليه اهللا صلى قوله تضعيف يف ألف أردين
 احملـدثني،  عنـد  صـحتهما  على امع املعازف، حترمي حديث ويف ،" الراشدين
  !! وكثري كثري وغريهم وغريهم
 و ٧١ ص( تقريـره  رغـم  أنه وغباوته املزعوم) األثري( هذا جهل من وإن

 عن ثبت عندما الغيبية املسائل يف التوقف واجلماعة السنة أهل جمنه: " أن )١٣٨
 يضـيف  أن شـأنه  كان مهما ألحد ليس وأنه وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول

 بال أو هواه، وفق اآليات ظاهر يفسر أن أو بالدليل، ثبت ما ينقص أن أو تفصيال،
  ". دليل

 املسـألة  هذه يف يقف مل إنهف األبلج، احلق املنهج هلذا تقريره رغم إنه: أقول
 بيـان،  إىل حتتاج ال صرحية خمالفة خالفه بل. الصحيح الترمجة حديث عند الغيبية

 مـن ) ٤ ص( غـريه  عن نقال ذكره قد رأيته حىت به، جهل على أنه أظن وكنت
 ممـا  وغـريه  يعلى حديث مع خيرجه ومل جتاهله، أنه فعرفت كتابه، بآخر امللحق
  ) .١٠٠٢ ص( إليه اإلشارة سبقت
 االسـتحالة،  من زعمه ما على والسنة الكتاب من دليل أي يقدم مل وكذلك 

 يأكلون الذين: * (نفاه الذي للدخول املؤيد تعاىل قوله تأويل إىل بكليته توجه بل
 بـه  ينتهي تأويال) * املس من الشيطان يتخبطه الذي يقوم كما إال يقومون ال الربا
 األشـاعرة  بعض موافقة وإىل - باجلنون العلماء فسره الذي -) املس( إنكار إىل

 وهو بااز، تفسري وهذا! املؤذية الشيطان بوسوسة) املس( فسروا الذين! واملعتزلة
 عـن  نقال به صرح ما وهو سيأيت، كما السنة أهل أنكره ولذلك األصل، خالف
 "! فيجن اإلنسان ميس الشيطان كأن) : " ٧٨ و ٧٦ ص( األشعري الرازي الفخر
  :قال أنه غريه عن) ٨٩ ص( ونقل

                                                        
 ) .٣٠١/  ١٣" ( الفتح"  في كما صحیح بسند أصبغ بن قاسم رواه )١(



  ١٣٤

 ص( فقـال  اهللا، شرع خالف مبن هذا املس خص وعليه"! مسه اجلن كأن" 
 املرسوم النهج عن باالبتعاد إال!) منصوب غري كذا( أحد ليمس كان وما) : " ٢٢
 دعـوى  ثبـوت  العلماء عند منه يلزم فال قال، كما األمر أن جدال سلمنا ولو"! 

 بينما الصحيح، احلديث هذا يف كما الدخول على آخر ليلد وجود إلمكان النفي،
 كـذلك  األمر وليس إياه، نفيه ثبت الدخول على اآلية داللة برده أنه الرجل توهم

 يعلـى  وحبـديث  الصحيح، احلديث ذا عليه مردود وهو فكيف برده، سلمنا لو
 أنه وتناقضه رجلال جهل ومن. بااز إياها تفسريه ويبطل اآلية، تفسر وما املتقدم

) : " ٩٣ ص( ليقول عاد حقيقة،) مس( ال أنه يعين الذي بااز اآلية فسر أن بعد
 مـن  أي: فقـال  هواه على فسره ولكنه".  اجلنون: املس أن على أمجعت واللغة

 هلا املماس تصعق وكيف الكهرباء إىل مثال ترى أال: " قال الداخل، من ال اخلارج
 أمور على قياسا غييب بأمر تتعلق تفاصيل يف دخل فإنه. ائههر إخل... "  اخلارج من

 فقـد  ذلك ومع عنه، نقله تقدم الذي السلفي املنهج خالف وهذا مادية، مشاهدة
 كجرثومة الداخل من تفتك جراثيم هناك أن الطب علم يف معروف هو عما تعامى

 بـدن  إىل اخلـارج  من اجلان تدخل أن عقال مانع فال! الثالثة مرحلته يف )كوخ(
 منـه  خروجهـا  من مانع ال كما الداخل، من فيه وأذاها عملها وتعمل اإلنسان،

 كمـا  نضربه ومل به، فآمنا احلديث يف األمرين من كل ثبت وقد آخر، أو بسبب
. منـهم  - زعم -) األثري( املؤلف وهذا األهواء، أهل من وأمثاهلم املعتزلة فعل

 األحاديـث  مجلـة  يف البتـة  خيرجه مفل الترمجة، حديث عن تعامى وقد ال كيف
 وهـو  -) ١٢٦ ص( إىل) ١١١ ص( مـن  ألفاظها وساق خرجها اليت األخرى
 ما األحاديث تلك جمموع من يأخذ مل ذلك إىل وهو رأيت، كما - جدا صحيح

 انون ذاك من - للشيطان وسلم عليه اهللا صلى إخراجه من احلديث هذا عليه دل
 بـني  خالفا نصب بل وسلم، عليه اهللا صلى اتهمعجز من عظيمة معجزة وهي ،-

 ص( نفسـه  على أورد فقد ،" اهللا عدو اخسأ"  ورواية"  اهللا عدو اخرج"  رواية
: " بقولـه  فعقب ،" احلديث صحح قد األلباين اإلمام إن: " بعضهم قول) ١٢٤
 من األول الد: الكذب لتعلم األلباين الشيخ قاله ما إىل انظر مفترى، كذب فهذا

 آخـره  يف ما ونص فيه، كالمي ساق مث".  ٤٨٥ ح ٧٩٥ ص الصحيحة سلسلته
  ".  أعلم واهللا .جيد املتابعات ذه فاحلديث وباجلملة: " تقدم كما

  !الصواب هو العكس ولعل إذن، وارد غري املذكور فتكذيبه: قلت



  ١٣٥

! الـبعض  بـه  واغتر ،) ٢٢ ص( تفصيل أي دون ضعيف بأنه هو صرح وقد
 يف الواقـع  اخلـالف  إىل بإشارته الدخول على احلديث داللة يف شكك لقد نعم،

 العلـم  هذا طالب على خيفى ليس ولكن. آنفا منها لفظني ذكرت وقد الروايات،
 ببعض، بعضها املختلفة الروايات تضرب أن شيء يف العلم من ليس أنه املخلصني

: األول اللفظ أن فيه شك ال مما وإن األكثر، عليه اتفق ما منها نأخذ أن علينا وإمنا
 األحاديـث  من روايات مخس يف جاء ألنه ،" اخسأ"  اآلخر من أصح"  اخرج" 

 خالفا بينهما أرى ال أين على! فقط منها روايتني يف جاء اآلخر واللفظ ساقها، اليت
 املخاطـب  أن يف صـريح  أحدمها شخص، ما خياطب فكالمها ، املعىن يف كبريا
  . ضمنا عليه دلي واآلخر انون، داخل

 سـيكون  الـذي  الترمجة حديث صراحة األصح هو األول أن يؤكد مما وإن
 أـا  البيان من تقدم ما مع املزعومة،"  االستحالة"  كتاب على اهللا بإذن القاضي

  . ذكره سبق الذي للمنهج خمالفة غييب أمر يف دعوى جمرد
 ولـو  الكرام القراء إىل أقدم أن املوضوع هذا على الكالم ختم قبل يل والبد

 فيمـا  أنه ولو تقدم، فيما الرجل به وصفت الذي بالسنة اجلهل على واحد مثاال
 سنن اتباع عن النهي يف املشهور احلديث ذكر لقد! ذلك على للداللة كفاية سلف
 اهللا رسـول  وصدق) : " ٢٧ ص( فقال دراية، وال رواية له أصل ال بلفظ الكفار
 بالقـذة،  القذة حذاء األمم من قبلكم من لتتبعن: " ليقو إذ وسلم عليه اهللا صلى
 رسـول  يا والنصارى اليهود: قالوا. وراءهم لدخلتموه ضب جحر دخلوا لو حىت
 سـياقه  يف نقـده  وجمال"!  وسلم عليه اهللا صلى قال كما أو".  فمن؟: قال اهللا؟

 معـىن  به أفسد منه واحد حرف يف نقده أردت وإمنا جدا، واسع هكذا للحديث
 النـاس  أقل على خيفى ال للحديث قبيح حتريف هذا فإن ،) حذاء( بقوله احلديث
 البعض، ألذهان يتبادر قد كما مطبعيا خطأ هو وليس) . حذو( والصواب ثقافة،

 بالقذة القذة حذاء: " آخر خبطأ مقرونا) ٣٤ ص( فقال. آخر مكان يف أعاده فقد
   .بالضم هو وإمنا! القاف بفتح ضبطه كذا"! 

 ليس: السلف يقول) : " ٢٤٠ ص( قوله بالسنة جهله على يدل مما ذلك ووحن
  ".  كاملعاينة اخلرب



  ١٣٦

 مرفوعا، عباس ابن عن أمحد منهم األئمة من مجاعة رواه مرفوع حديث وهذا
  ) .٥٢٥٠" ( الصغري اجلامع صحيح"  يف خمرج وهو. قصة وفيه

 زمـرة  يف) ٧٤ ص( حشـر  أنـه  السلفي املنهج يقتضيه مبا جهله أمثلة ومن
 أو رأيـت  فهل ،" الرازي الفخر تفسري"  و ،" الكشاف تفسري"  املعتربة التفاسري
 مـا  متأثرا السنة، عن ينحرف أن هذا بعد غرابة فال هذا، مثل يقول أثريا مسعت
 فال) أمي شبه( أنه على الدالة اإلمالئية أخطاؤه وأما! جمازيا تفسريا الربا آية ويفسر

) : " ١٣١ص( وقال"!  معي تعاىل: " موضع من أكثر يف يقول فهو حتصى، تكاد
 تفـوت  أن املستحيل فمن) : " ١٢٩ ص( ويف. آية وذكر ،" تعاىل لقوله تعاىل مث

 أن ذلـك  إىل أضـف ) . " ١٣٠ ص( و"!  اجلليالن اإلمامان هذان املسألة هذه
  . وتكرارا مرارا املنصوب يرفع فهو"!  طبيبان ليسا اإلمامني
  :أقول اماخلت ويف
 علـى  والرد الغيبية، األمور من الشرع أثبته ما إثبات إال تقدم مما غرضي ليس

 هـذه  يستغلون الذين على اإلنكار أشد أنكر آخر جانب من ولكنين. ينكرها من
 واملصـابني  اـانني  ملعاجلـة  مهنة وخماطبتهم اجلن استحضار ويتخذون العقيدة،

 مل ممـا  القرآن تالوة جمرد على تزيد اليت الوسائل من ذلك يف ويتخذون بالصرع،
 املصـاب،  قتل أحيانا عليه يترتب قد الذي الشديد كالضرب سلطانا، به اهللا يرتل
  . واالس اجلرائد حديث صار مما مصر، ويف عمان، يف هنا وقع كما

 فيمـا  صـاحلني  قليلني أفرادا املصروعني على القراءة يتولون الذين كان لقد 
 عـن  األمـر  فخرج املتربجات، النسوة بعض وفيهم باملئات، اليوم فصاروا مضى،
 يعرفها ال أخرى ووسائل أمور إىل عادة، األطباء إال ا يقوم ال شرعية وسيلة كونه

 ـا  يوحي والوساوس الدجل من نوع - عندي - فهي معا، الطب وال الشرع
 واجلن اإلنس نيشياط عدوا نيب لكل جعلنا وكذلك* ( اإلنسان عدوه إىل الشيطان

 بـاجلن  االستعاذة من نوع وهو ،) *غرورا القول زخرف بعض إىل بعضهم يوحي
 رجال كان وأنه: * (تعاىل قوله يف املذكورة اجلاهلية يف املشركون عليها كان اليت
  ) *. رهقا فزادوهم اجلن من برجال يعوذون اإلنس من



  ١٣٧

 املتلـبس  اجلـين  هوية معرفة أو- زعموا - سحر فك على م استعان فمن
 هـذا  صـدق  مث به املستعني وصدقه كافر؟ أم مسلم أنثى؟ أم هو أذكر باإلنسي

 عرافا أتى من: " وسلم عليه اهللا صلى قوله وعيد مجيعا مشلهم فقد عنده، احلاضرون
: ".. آخر حديث ويف ،" حممد على أنزل مبا كفر فقد يقول، مبا فصدقه كاهنا أو
  . )١(" ةليل أربعني صالة له تقبل مل

 الغافلني من هم املهنة ذه ابتلوا ممن كثريا أن علمت فقد هلذا، االنتباه فينبغي 
 خماطبتهم يف يزيدوا ال أن - مهنتهم يف استمروا إن - فأنصحهم احلقيقة، هذه عن
*  تعاىل بقوله هلم مذكرا ،" اهللا عدو اخرج: " وسلم عليه اهللا صلى النيب قول على

  ) *.أليم عذاب يصيبهم أو فتنة تصيبهم أن أمره عن لفونخيا الذين فليحذر(
  .باهللا إال قوة وال حول وال املستعان واهللا 
  

  ". اهللا فأبغضه عثمان يبغض كان إنه"  - ١٩٦٧
  .موضوع

 حممـد  عن) ٦٠" ( جرجان تاريخ"  يف والسهمي) ٢٩٧/  ٢( الترمذي رواه
 عليـه  اهللا صـلى  النيب دعي :قال جابر عن الزبري أيب عن عجالن ابن عن زياد بن

 تركت رأيناك ما! اهللا رسول يا: قالوا عليه، يصل فلم عليه يصلي جنازة إىل وسلم
 ال غريب، حديث: "الترمذي وقال. فذكره: قال هذا؟ على إال أحد على الصالة
 يف ضـعيف  مهـران  بن ميمون صاحب زياد بن وحممد الوجه، هذا من إال نعرفه

  ". كذبوه: " احلافظ قال الطحان اليشكري ووه: قلت".  جدا احلديث
  .عنعنه وقد مدلس الزبري وأبو

                                                        
 طریق من ورواه الطبراني) ٢٨٤ رقم" ( المرام غایة"  في مخرج وھو وغیره، مسلم رواه )١(

"  الضعیفة"  في رجتھخ ولذلك بھذه الزیادة، منكر وھو ،... " تقبل لم مصدق غیر: " بقید أخرى
. غیره وفي) ٢٠٠٦( برقم"  اإلرواء"  في مخرج وھو صحیح أیضا، قبلھ الذي والحدیث) . ٦٥٥٥(

 .اھـ



  ١٣٨

  ". عفان بن عثمان فيها ورفيقي اجلنة، يف رفيق نيب لكل"  - ٢٢٩٢
  ضعيف

 ،) ٢/٥٨٩/١٢٨٩" ( السنة"  يف عاصم أيب وابن ،) ١٠٩( ماجه ابن رواه
 " يف والعقيلي ،) ١/٤٦٦/٧٥٧" ( الصحابة فضائل"  زوائد يف أمحد بن اهللا وعبد

"  واجلـود  الكـرم "  كتـاب  آخـر  يف العسكري وابن ،) ٣/١٩٩" ( الضعفاء
 عسـاكر  وابـن  ،) ٩١/١" ( الفوائـد "  يف الفالكي اهللا عبد وأبو ،)١١٤/٢(
 مروان أيب عن) ٩٧/٢" (مبرو مسموعاته من املنتقى"  يف والضياء ،)١١/١٠٠/١(

 أيب بـن  الرمحن عبد عن خالد بن نعثما أيب حدثين: قال العثماين عثمان بن حممد
  . مرفوعا هريرة أيب عن األعرج عن أبيه عن الزناد

  :العقيلي وقال
 يعرف ال احلديث وهذا الوهم، حديثه على الغالب العثماين؛ خالد بن عثمان" 

  :البخاري وقال ،" به إال
  ". مناكري عنده ضعيف؛" 

  :حامت وأبو هو وقال
  ". احلديث منكر" 

  :يالنسائ وقال
  ". بثقة ليس" 

  :األصبهاين نعيم وأبو اهللا عبد أبو احلاكم وقال
  ". موضوعة بأحاديث وغريه مالك عن حدث" 

  :حبان ابن وقال
  ". به االحتجاج جيوز ال الثقات، عن املقلوبات يروي" 

  :احلافظ وقال. احلديث هذا له وساق
  ". احلديث متروك" 



  ١٣٩

 يف عاصـم  أيب وابن ،) ١/٧٤" ( سندامل زوائد"  يف أمحد بن اهللا عبد رواه مث
  ،" الكبري"  يف يعلى وأبو ،) ٣/٩٨( واحلاكم ،) ١٢٨٨ رقم/ ٢/٥٨٩" ( السنة"

 عـن ) ٣/٤٧٩" ( الضعفاء"  يف والعقيلي ،) ١٧٧٨" ( العلي املقصد"  انظر
 أسلم بن زيد عن األنصاري الزرقي عبادة أبو حدثنا: األنصاري احلكم بن القاسم

  :قال أبيه عن
 اهللا رسـول  أن تعلم أما: اهللا أنشدك طلحة يا: قال حصر يوم عثمان مسعت

. طـويال  حديثا فذكر نعم، اللهم: طلحة قال فذكره؟: قال وسلم عليه اهللا صلى
  قال كذا

  :بقوله عقبه مث العقيلي،
  :وقال هذا، القاسم ترمجة يف ذكره".  هذا من أصلح بإسناد يروى هذا" 
  .هذا يعين ،" عبادة أيب ديثح يصح مل: البخاري قال" 

  :الذهيب وقال
  ". الصدق حمله: قلت جمهول،: حامت أبو قال" 

  ": التقريب"  يف احلافظ وقال
  ". لني" 

  :بقوله الذهيب رده ؛" اإلسناد صحيح: " احلاكم قال وملا
  ". جمهول: حامت أبو وقال حديثه، يصح ال: البخاري قال هذا قاسم: قلت" 

 قـريش  من شيخ عن ميان بن حيىي عن عساكر وابن) ٢/٢٩٥( الترمذي رواه
  من رجل عن

  :الترمذي وقال. به مرفوعا اهللا عبيد بن طلحة عن احلارث] له[ يقال األنصار
  ". منقطع وهو بالقوي، إسناده ليس غريب، حديث" 

  :بعض برقاب بعضها آخذ علل كله إسناده: قلت
  ابن وهو واحلارث، طلحة بني وهو الترمذي، إليه أشار الذي االنقطاع األوىل



  ١٤٠

  .طلحة من يسمع مل فإنه ذباب، أيب بن الرمحن عبد
  ". التقريب"  يف كما يهم صدوق نفسه؛ احلارث: الثانية
  .القرشي الشيخ جهالة: الثالثة
  :احلافظ قال ميان، بن حيىي ضعف: الرابعة

  ". تغري وقد كثريا، خيطىء عابد، صدوق" 
  ". عثمان"  مكان"  بكر أبو: " الفق الكذابني أحد وقلبه: قلت

  !عمر ابن عن افتعله له بسند) ط - ٣٣ ص" ( جزئه"  يف الغطريفي أخرجه
  

 متوت أن استطعت فإن وعثمان؛ وعمر، بكر، وأبو أنا، مت إذا"  - ٢٣٨٤
  ". فمت

  ضعيف
"  احلليـة "  يف نعـيم  وأبـو  ،) ١/٣٤٥" ( الضعفاء"  يف حبان ابن أخرجه

 بـن  سلم طريق من) ط - عثمان ترمجة/  ١٦٦ ص( كرعسا وابن ، )٨/٢٨٠(
 خالـد  أيب بن إمساعيل عن خالد، أيب األمحر حيان بن سليمان عن اخلواص ميمون

: قـال  وسلم عليه اهللا صلى النيب أن حثمة أيب بن سهل عن حازم أيب بن قيس عن
  :وقال. فذكره
 خالد أبو إال أعلم فيما عنه يروه مل خالد، أيب بن إمساعيل حديث من غريب" 

."  
 الراوي لكن الشيخان، به واحتج احلافظ، قال كما خيطىء صدوق وهو: قلت

  :وقال حبان ابن أورده ترمجته يف اخلواص سلم عنه
  ". الضعفاء"  يف الذهيب وأقره".  به االحتجاج بطل" 

 احلديث حتت خترجيه وسيأيت مطوال، وغريه اإلمساعيلي أخرجه الوجه هذا ومن
)٦١٩١. (  



  ١٤١

  
  ". واآلخرة الدنيا يف وليي عفان بن عثمان"  - ٢٤٠٨

  موضوع
 وأبـو  ،) ٨٦٨و ٨٢١ رقـم " ( الصحابة فضائل"  يف أمحد بن اهللا عبد رواه

"  املتـروكني "  يف حبـان  ابـن  وعنـه  ،) ٤/٤٤/٢٠٥١" ( مسنده"  يف يعلى
 وابـن  ،) ١/٣٣٤" ( املوضـوعات "  يف اجلوزي ابن طريقه ومن ،) ١/٣٨٣(

 حسـان  بن عبيدة عن زيد بن طلحة عن) ١١/٩٩/١و٢ - ٨/٢٦١/١( عساكر
  .مرفوعا جابر عن املنكدر بن حممد عن

 عطـاء  عـن : " قـال  أنـه  إال ،) ٣/٩٧( احلاكم أخرجه الوجه هذا ومن
  " الكيخاراين

  :وقال ،" املنكدر بن حممد عن: " بدل
  :بقوله الذهيب ورده".  اإلسناد صحيح" 
 حسـان؛  بن عبيدة عن - واه وهو - زيد نب طلحة فيه ضعيف، بل: قلت" 
  ". مقل شويخ

 أبـو : مؤمن إال حيبهم وال منافق، قلب يف حبهم جيتمع ال أربعة( - ٢٧٤٣
  ) .وعلي وعثمان، وعمر، بكر،

  جدا ضعيف
 اهللا عبد أيب طريق من) ١١/١٠٧/١" ( دمشق تاريخ"  يف عساكر ابن أخرجه

 التـوري  عامر أيب طريق ومن. به مرفوعا مالك بن أنس عن خلف أيب عن البكاء
  ". مؤمن إال حيبهم وال: " قوله دون حنوه به مرفوعا عنه اخلراساين عطاء عن

  .معني بن حيىي كذبه خلف أبو هالك؛ األول واإلسناد: قلت
  :األزدي قال البكاء اهللا عبد وأبو

  ". احلديث متروك" 
  :احلافظ قال اخلراساين عطاء ضعيف؛ اآلخر واإلسناد



  ١٤٢

  ". ويدلس كثريا يهم وقصد" 
  .أعرفه مل التوري؛ عامر وأبو

  
  ) .لوط بعد بأهله اهللا إىل هاجر من ألول عثمان إن( - ٣١٨١
  ضعيف

 بن بشار أخربنا: حنبل بن أمحد بن اهللا عبد حدثنا) : ٢/ ٨/ ١( الطرباين رواه
 - واسـع  بن حممد مسجد إمام - الربمجي زياد بن احلسن أخربنا: اخلفاف موسى

  :قال مالك بن أنس عن أنس بن النضر عن قتادة عن
 رسـول  بنت رقية ومعه احلبشة أرض إىل مهاجراً عنه اهللا رضي عثمان خرج

 - وسـلم  عليـه  اهللا صلى - النيب على فاحتبس ،- وسلم عليه اهللا صلى - اهللا
 عليـه  اهللا صـلى  - النيب فقال فجاءته، اخلرب، عنهم يتوكف خيرج فكان خربهم،

  .فذكره.. : .- وسلم
 الفسوي ويعقوب ،) ١٣١١/ ٥٩٦/ ٢" (السنة" يف عاصم أيب ابن وأخرجه

 به، بشار عن أخرى طريق من) ٢-١/ ٣٥( عدي وابن ،) ٢٥٥/ ٣" (تارخيه" يف
  :عدي ابن وقال
 به، بأس ال أن وأرجو ثقات، قوم عن ويروي باحلديث، مشهور رجل وبشار"
 منكراً، شيئاً حديثه يف أر ومل الناس، عنه حدث وقد الكثري، احلديث كتب قد وأنه

  ".ضعفه ممن الصواب إىل أقرب وثقه من وقول
  :فقال عرفه، أن بعد جداً ضعفه ممن البخاري فإن نظر؛ وفيه. قال كذا

  ".حديثه وتركت عنه، وكتبت رأيته، قد احلديث، منكر"
  ":التقريب" يف احلافظ قال ولذلك

  ".احلديث كثري الغلط، كثري ضعيف،"
  :وقال" واملتروكني الضعفاء" يف الذهيب أوردهو



  ١٤٣

 أنه أرجو: عدي ابن وقال. احلديث منكر: البخاري وقال زرعة، أبو ضعفه"
  ".به بأس ال

  ) :٨١/ ٩( فقال زياد بن احلسن بشيخه اهليثمي وأعله
  "!ثقات رجاله وبقية أعرفه، ومل الربمجي، زياد بن احلسن وفيه الطرباين، رواه"

 وسكت يعلى، أليب) ٥٥-٥٤/ ٤" (العالية املطالب" يف احلافظ عزاه واحلديث
 وهذا! سفيان بن ليعقوب عزاه أن بعد) ١٨٨/ ٧" (الفتح" يف فعل وكذلك عليه،
  .الواقع حيث من حسن عنه سكت ما كل ليس أنه يعين

  :أوله يف زيادة الطرباين غري احلديث خمرجي مجيع عند) : تنبيه(
  .. "...عثمان إن اهللا، صحبهما"
  

 بالوحي إال زوجته وما لزوجته، ثالثة يل كان لو عثمان، زوجوا( - ٣٩٨٥
  ) .وجل عز اهللا من

  موضوع
  :قال عصمة عن املتقدم، باإلسناد الطرباين أخرجه

 قـال  عثمـان،  حتت اليت - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول بنت ماتت ملا
  .فذكره: ... - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول

  ) :٨٣/ ٩( فيه اهليثمي وقول املوضوعات، يروي وآخر متهم، إسناده ويف
  ".ضعيف وهو املختار، بن الفضل وفيه الطرباين، رواه"

 املذكور فيه احلفاظ كالم إىل بالرجوع لك يتبني كما التعبري؛ يف تساهل ففيه
  ) .٢٨٤( احلديث حتت

  
  ) .عمر موت على اإلسالم لبيك: جربيل يل قال( - ٤٠٤٧

  وضوعم



  ١٤٤

) ١٧٥/ ٢" (احللية" يف نعيم أبو وعنه ،) ١/ ٤/ ١" (الكبري" يف الطرباين رواه
 أخـي  ابـن  أخربنـا : مالك كاتب حبيب أخربنا: املكي داود بن أمحد حدثنا: 

  .مرفوعاً كعب بن أيب عن املسيب، بن سعيد عن الزهري، عن الزهري،
 كاتـب  صريامل حبيب أيب ابن وهو هذا، حبيب آفته موضوع؛ وهذا: قلت

  :احلافظ قال مالك؛
  ".ومجاعة داود أبو كذبه متروك،"
  

  ) .عفان بن عثمان خليلي وإن أمته، يف خليل نيب لكل( - ٤٣٢٧
  موضوع
 عطـاء  عـن  جنيح، بن إسحاق عن) ٢٠٢/ ٥" (احللية" يف نعيم أبو أخرجه
  :وقال. مرفوعاً هريرة أيب عن اخلراساين،

  ".الوجه هذا من إال نكتبه مل عطاء، حديث من غريب"
  :احلافظ قال هذا؛ جنيح بن إسحاق آفته موضوع؛ وهو: قلت

  ".كذبوه"
  :الصحيح للحديث ملخالفته املفضوح؛ كذبه من وهذا: قلت

  ... ". خليالً بكر أبا الختذت خليالً، متخذاً كنت ولو".... 
  .عليه متفق وهو

 كتابـه  يف فيورده احلديث هذا وضع عليه خيفى كيف السيوطي من والعجب
! وضاع أو كذاب به تفرد عما صانه أنه: مقدمته يف ذكر الذي ؛"الصغري اجلامع"

  :وقال ،"العلل" كتابه يف احلديث أورد فإنه أيضاً؛ اجلوزي ابن من والعجب
   ... "  الناس أكذب من: أمحد قال جنيح؛ بن وإسحاق يصح، ال حديث"

  "!املوضوعات" اآلخر كتابه يف يورده أن حقه وكان
  



  ١٤٥

 بإسالم السماء أهل استبشر قد: فقال جربيل أتاين عمر أسلم ملا( - ٤٣٤٠
  ) .عمر

  جداً ضعيف
" السنة" يف شاهني وابن ،) ٢١٨٢( حبان وابن ،) ٥١/ ١( ماجه ابن أخرجه

 العوام حدثنا: خراش بن اهللا عبد عن) ٨٤/ ٣( واحلاكم ،) منسوخيت - ٣٣ رقم(
  :احلاكم وقال مرفوعاً؛ عباس ابن عن جبري، بن سعيد عن حوشب، بن

  :بقوله الذهيب ورده"! اإلسناد صحيح"
  ".الدارقطين ضعفه اهللا عبد: قلت"

  :البخاري وقال املوصلي، عمار بن حممد وكذبه: قلت
  :الساجي وقال". احلديث منكر"
  ".احلديث يضع كان بشيء، ليس جداً، احلديث ضعيف"
  

 قـد  كلـهم  - ألفـاً  نسبعو عفان بن عثمان بشفاعة ليدخلن( - ٤٣٧١
  ) .حساب بغري اجلنة - النار استوجبوا

  ضعيف
 حممـد  أخربنا: نافع بن الرمحن عبد عن) ٢/ ١٠٥/ ١١( عساكر ابن أخرجه

  .مرفوعاً عباس ابن عن عطاء، عن عمرو، بن حممد عن قريش، موىل يزيد بن
 عن ،الفزاري معاوية بن مروان أخربنا: العجلي اهللا عبيد بن احلسني طريق ومن
  .عباس ابن عن عكرمة، عن سليمان،
  :الدارقطين قال هذا؛ والعجلي: قلت

  ".احلديث يضع كان"
  .أعرفه مل القرشي؛ يزيد بن وحممد



  ١٤٦

 قـال  الزهـري،  جـبري  بن نافع ابن أنه وحيتمل نافع، بن الرمحن عبد ومثله
  :الدارقطين

  ".جمهول"
 عليـه  سـاكتاً  ر؛عساك ابن رواية من" اجلامع" يف السيوطي أورده واحلديث

  :بقوله املناوي فتعقبه كعادته،
 خبالفـه،  واألمر عليه، وسكت خرجه عساكر ابن أن املصنف تصرف قضية"

 عليـه  وأقره اهـ،. منكر وهو رفعه، عباس ابن عن غريب بإسناد روي: قال بل
  ) ".لتارخيه( اختصاره يف الذهيب

  .قبله وال احلديث عقب أره مل فإين هذا؟ عساكر ابن قال أين ولينظر: قلت
 أيب سيار عن يقظان، بن عتبة أخربنا: املكي سامل بن سعيد طريق من روى مث

  :بلفظ مرسالً احلسن عن النهشلي، سفيان أيب عن احلكم،
 يـا  هـو  من: قيل ،"ومضر ربيعة حنو أميت من رجل بشفاعة اجلنة ليدخلن"
  ".عفان بن عثمان: "قال اهللا؟ رسول

  .أعرفه مل النهشلي؛ سفيان أبو فيه إرساله، مع فإنه ضعيف؛ إسناد وهذا: قلت
  .ضعيف يقظان؛ بن وعتبة

  .منه قريب املكي؛ سامل بن وسعيد
  

 أم زوجتك قد إين: وجل عز اهللا عن يقول جربيل هذا! عثمان يا( - ٤٨٢٤
  ) .صحبتها مثل وعلى رقية، زوجتك ما مثل على كلثوم؛

  ضعيف
 بن حممد عن) ٢/ ٢٩٥/ ٢" (املعرفة" يف منده وابن ،) ١١٠( ماجه ابن رواه

 عن األعرج أبيه عن الزناد أيب بن الرمحن عبد أخربنا: أيب أخربنا: خالد بن عثمان
  :هريرة أيب



  ١٤٧

 بـاب  عنـد  عفـان  بن عثمان لقي - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أن
  .فذكره...  فقال املسجد،
 وهو - خالد بن مانعث غري موثقون؛ رجاله جداً، ضعيف إسناد وهذا: قلت
  .احلافظ قال كما متروك، - العثماين األموي
 ابن أخربنا: صاحل بن اهللا عبد طريق من) ٤٩/ ٤( واحلاكم منده، ابن رواه مث
  :عفان بن عثمان عن املسيب بن سعيد عن شهاب ابن عن عقيل عن هليعة

  :له فقال مهموماً، هلفان رآه - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أن
 وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول يا: فقلت! ". مهموماً؟ هلفان أراك يل ما"

 عليـه  اهللا صلى - اهللا رسول ابنة ماتت علي؟ دخل ما أحد على دخل وهل! -
 هـو  فبينما! وبينك بيين الصهر وانقطع ظهري، وانقطع حتيت، كانت اليت - وسلم

. إياهـا  فزوجه: وزاد ره؛فذك...  - وسلم عليه اهللا صلى - النيب قال إذ حياروه؛
  :وقال
  ".عقيل عن هليعة ابن به تفرد"

  .ضعيف هليعة وابن: قلت
  .صاحل بن اهللا عبد ومثله

  
 حممـد  اهللا إال إلـه  ال: مكتوباً العرش على رأيت يب أسري ليلة( - ٥٦١٧

  ) مظلوما يقتلُ النورين، ذو عثمانُ الفاروق، عمر الصديق، بكر أبو اهللا، رسول
  .موضوع

 إبراهيم ابن إسحاق طريق من) ٢٦٤/  ١٠)) (التاريخ(( يف اخلطيب أخرجه 
 عبد بكر أبو حدثنا) ٣٢٠/  ١)) (الآللئ(( يف كما)) الديباج(( يف وهذا اخلتلي،
 عن حممد بن جعفر حدثنا: الصائغ جميب بن حممد حدثنا: الصويف عفان بن الرمحن

  .مرفوعاً جده عن أبيه
  :فيه قال أنه معني ابن عن روى مث ذا،ه الصويف ترمجة يف أورده



  ١٤٨

  )) كذباً الفرازي إسحاق أيب عن به حدث حديثاً له رأيت يكذب، كذاب،((
  )) .اللسان(( يف حجر ابن احلافظ صرح وبذلك احلديث، ذا املتهم فهو
 معـني  ابـن  فيه قال فقد منه؛ خرياً ليس الصائغ، جميب بن حممد شيخه لكن

  :أيضاً
  :حامت أبو وقال)) . تعاىل هللا دواًع كذوباً كان((
  )) .احلديث ذاهب((

 هـذا  إىل أشار وقد وحده، بالصويف التهمة تعصيب ينبغي ال هذا فعلى: قلت
  ) :٣٣٧/  ١)) (املوضوعات(( يف اجلوزي ابن

 حيىي قاله كذابان، جميب بن وحممد الصويف بكر وأبو يصح، ال حديث هذا((
  )) .معني بن

 ترتيـه (( يف عراق ابن وتعقبه ،) ٣٢٠/  ١)) (الآللئ(( يف السيوطي ووافقه
  ) :٣٥١/  ١( بقوله)) الشريعة
  )) .أعلم واهللا. الرمحن عبد به املتهم: حجر ابن احلافظ قال: قلت((

  .بيانه تقدم ما وفيه
  

 يـدي  يف فوقعـت  عدن، جنة دخلت السماء، إىل يب عرِج ملا( - ٥٦١٨
 النسـور،  أجنحة مقادمي عينيها أشفار كأنَّ ،مرضية حوراء عن فانفلقت تفاحة،
  ) .عفَّان بن عثمان املقتول بعدك من للخليفة أنا: فقال أنت؟ ملن: فقلت

  .موضوع
 عفان بن الرمحن عبد طريق من) ٣٢٠/  ٢)) (الضعفاء(( يف العقيلي أخرجه 

 أيب بـن  يزيد عن سعد بن ليث عن الدمشقي إبراهيم بن الرمحن عبد حدثنا: قال
  .مرفوعاً عامر بن عقبة عن اخلري أيب عن حبيب

  :هوو هذا؛ الدمشقي ترمجة يف أورده
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  )) .له أصل ال موضوع وحديثه جمهول،((
 وتبعهم ،) ٣١٣/  ١( الآللئ يف السيوطي مث العسقالين، مث الذهيب قال وكذا

 ؛) ٣٣١/  ١)) (املوضوعات(( يف اجلوزي ابن قبلهم ومن) ٣٧٤/  ١( عراق ابن
  !هذا الدمشقي بابن أعلوه كلهم

 بيانه تقدم كما كذاب؛ ألنه أوىل؛ عفّان بن الرمحن عبد عنه بالراوي وإعالله
  :طريقهما غري من جاء قد كان وإن قبله، الذي احلديث يف

  .سعد بن الليث حدثنا: البغدادي سليمان بن اهللا عبد فرواه
 يف يـذكر  ومل .عنه طريقني من) ٤٦٤/  ٩)) (التاريخ(( يف اخلطيب أخرجه

  :وقال هذا، له ساق أنه سوى شيئاً ترمجته
  ) :١٥٤٥/  ٤)) (الكامل(( يف عدي ابن فيه قال وقد)) . منكر حديث((
  )) .املعروف بذاك ليس((

  )) :امليزان(( يف الذهيب وقال ،)) الثقات(( يف ذكره فقد حبان؛ ابن وأما
  :قال مث هذا، له ساق مث)) . منكر حديث له شيء فيه((
 حيىي عن القاهر عبد بن خليل عن)) الصحابة فضائل(( يف خيثمة رواه وقد((

  :عقبه احلافظ قال)) . الليث عن مبارك بن
 ضـعفه  أيضـاً  مبـارك  بـن  حيىي لكن سليمان؛ بن اهللا عبد به ينفرد فلم((

  )) .الدارقطين
 بن دأمح بن اهللا عبد فيها بأن هذا اخلطيب رواية اجلوزي ابن أعلّ قد) : تنبيه(

  ) :٣٣١/  ١( فقال ماهبزد؛
  )) .به اليوثق((

  :بأمرين مردود وهذا: قلت
  .ذلك إىل اإلشارة تقدمت كما توبع، قد ألنه به، يتفرد مل أنه: األول

  ) :٣٩٢/  ٩( قال)) تارخيه(( يف ترمجه ملا اخلطيب أن: واآلخر
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 وهو داد،ببغ احلديث معنا يسمع كان: فقال عنه؟ الربقاين سألت ثقة، وكان((
احلديث يعرف يكن مل أنه غري صدوق؛ شيخ. ((  

 يف احلـافظ  عليـه  اسـتدركه  وال ،)) امليزان(( يف الذهيب يورده مل ولذلك؛
 عن ثالثة طريقاً له أن ذلك يؤكد مما وإن عرفت، كما فوقه ممن فالعلة ،)) اللسان((
 و) ٧٨٥/  ٢٨٥/  ١٧)) (الكـبري  املعجـم (( يف الطـرباين  فقال سليمان، ابن
 بـن  اهللا عبد ثنا: سهل بن بكر حدثنا) : ٣٢٤١/  ١/  ١٧٥/  ١)) (األوسط((

  :وقال ،. .)) عثمان املقتول: ((قوله دون به؛ العبدي يوسف بن سليمان
  )) .اهللا عبد إال الليث عن يروه مل((

 الرمحن عبد: اثنان تابعه فقد وإال، املذكورة، الزيادة بغري يعين ولعله! قال كذا
  .تقدم كما املبارك بن وحيىي الدمشقي براهيمإ بن

 بن اهللا عبد حدثنا: أسامة حدثنا)) : جزئه(( يف الغسولِّي فقال رابع، وتابعهم
  .به الليث عن متام بن حممد حدثنا: عباد بن زهري حدثنا: أمحد

  .عنه وسكت السيوطي ذكره
  كتاب يف اإلفريقي التميمي العرب أبو أخرجه عباد بن زهري طريق ومن

 يف وقع لكن ؛)) الدمشقي متام بن حممد: ((وقال ،) ٤٥ - ٤٤ص)) (احملن((
))  ضعفائه(( و)) الذهيب ميزان(( يف الذي أنه والظاهر املطبعية، األخطاء بعض سنده

:  
 آدم بـن  حممـد  عن حدث: منده ابن قال. احلمصي البهرائي متام بن حممد((

  )) .مبناكري املصيصي
  .مطبعياً خطأً وأظنه)) ! النهرواين(( فيه وقع لكن ؛)) اللسان(( يف وكذا
  :الدارقطين فقال فيه؛ فمختلف ؛- الرواسي وهو - عباد بن زهري وأما
  )) .جمهول((

  )) :الثقات(( يف حبان ابن وقال. الرب عبد ابن وضعفه
  )) .وخيالف خيطئ((



  ١٥١

  .به ليث عن الدمشقي حممد بن العزيز عبد وهو خامس؛ وتابعهم
  .عنه وسكت السيوطي، ذكر كما بطة؛ ناب رواه
 مـن  بعض وكذا ترمجة، من أجد مل هذا الدمشقي فإن مظلم؛ وإسناده: قلت

  .دونه
 ميكـن  ما فيها ليس سعد بن الليث إىل والطرق املتابعات هذه فكل وباجلملة؛

 أن املمكن فمن دمشقيون، وغالبهم جمهولني، على تدور عامتها ألن عليه، االعتماد
 بعده ومن قبله ومن اجلوزي ابن حكم يف غرابة فال. اآلخر من سرقه همبعض يكون
 ببطالنـه  وغريه حبان ابن صرح بل رأيت، كما النكارة أو بالوضع احلديث على
  .له أصل ال وأنه

  / ٢" ( الضعفاء"  من العلوي حممد بن العباس ترمجة يف حبان ابن أورده فقد
 عن ثابت عن سلمة بن محاد عن ياملستمل هارون بن عمار عن بروايته) ١٩١

  :عقبه وقال. مرفوعاً أنس
 أنس، حديث من وال وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول كالم من له أصل ال" 

  ". سلمة بن محاد وال ثابت، وال
  والعسقالين الذهيب مث ،) ٣٣١/  ١" ( املوضوعات"  يف اجلوزي ابن وتبعه

  .كتابيهما يف
 عن اليمامي شبيب بن حيىي طريق من) ١٢٩ - ١٢٨/  ٣( حبان ابن رواه مث
  :هذا اليمامي يف وقال. به أنس عن الطويل محيد عن الثوري سفيان
  ". حبال به االحتجاج جيوز ال قط، به حيدث مل ما الثوري عن يوى" 

  :- احلديث هذا له ساق وقد - الذهيب وقال
  :عقبه احلافظ وقال".  كذب وهذا" 
  ". البطالن ظاهر وهذا" 
 فاشلة، حماولة الواهية الطرق هذه مبثل احلديث تقوية السيوطي فمحاولة: لتق
  "! الشريعة ترتيه"  يف عراق ابن ذلك على تبعه وإن
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  .بعده اآليت باحلديث استشهاده: ذكرته ما على البصري يدل مما وإن
 ابن عن وكيع حدثنا: مهام بن سليمان بن حممد يرويه آخر؛ حديث بقي لكن

  .حنوه مرفوعاً عمر ابن عن نافع عن ذئب أيب
" يف اجلـوزي  ابن طريقه ومن ،) ٢٩٧/  ٥" ( التاريخ"  يف اخلطيب أخرجه
  :اخلطيب وقال ،) ٣٢٩/  ١" ( املوضوعات

  ". عليه فيه واحلمل هشام، ابن سوى ثقات رجاله وكل اإلسناد، ذا منكر" 
  هذا؛ هشام ابن مجةتر يف"  امليزان"  يف الذهيب هذا وأقر اجلوزي، ابن وأقره

  ) .٥٦٢٠( احلديث آخر يف يأيت كما بوضعه صرح بل
  وابن عدي ابن امه وقد مطر، بنت بابن املعروف الوراق هو هذا هشام وابن
 عليه وركب به املتهمني بعض من سرقه مما أنه فالظاهر احلديث، بسرقة حبان

  .أعلم واهللا. اإلسناد هذا
  

 واملرسـلني،  النبيني سوى العالَمني؛ على ايبأصح اختار اَهللا إنَّ( - ٦١٢٣
يل واختار نبكرٍ، أبا: - يعين - أربعةً أصحايب م ،وعلياً، وعثمانَ، وعمر ممحهر 

 األممِ، على أميت واختار خري، كُلهم :أصحايب يف وقالَ. أصحابِي فَجعلَهم اهللا؛
أميت] من[ واختار عأرب والثالثَ، والثاين، ولَ،األ القَرنَ:قُرون والرابع. (  

  .ضعيف
 ابـن  اهللا عبد عن طريقني من) ٣/٢٨٨/٢٧٦٣" ( مسنده" يف البزار أخرجه

 عن املسيب بن سعيد عن معبد بن زهرة عقيل أبو حدثين: يزيد بن نافع ثنا: صاحل
 وقـال  كرهفـذ : ... وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اهللا رسول قال: قال اهللا عبد بن جابر
  :البزار
 يف صـاحل  بن اهللا عبد يشارك ومل اإلسناد، ذا إال جابر عن يروى نعلمه ال"
  ". نعلمه أحد يزيد بن نافع عن هذه روايته
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 "امـع " يف اهليثمـي  وقـال . - قريبـاً  يأيت كما - شورك وقد قال، كذا
)١٠/١٦: (  

  ". خالف بعضهم ويف ثقات، ورجاله البزار، رواه"
 وفيـه  ،- الليث كاتب صاحل أبو: وهو - صاحل بن اهللا عبد إىل يشري: فلت

  ": امليزان" من ترمجته يف الذهيب فقال هذا؛ حديثه في وخباصة كثري، كالم
 ابن سعيد قال ،) ساقه مث( اخلرب ذا صاحل بن اهللا عبد على القيامة قامت وقد"
 عن معبد بن زهرة حديث في جنيح بن خبالد صاحل أبو بلي: زرعة أيب عن: عمرو
- صدوق- األثرم أمحد بن حممد العباس أبو رواه قد: قلت. أصل له وليس سعيد،

 بـن  اهللا وعبد مرمي أيب بن سعيد حدثنا: - ثقة - القنطري داود بن علي حدثنا: 
  :الذهيب قال مث".  فذكره: ... نافع عن صاحل

ـ  عـن  زرعة أبا سألت: التستري حممد بن أمحد وقال"   يف زهـرة  ديثح
  .صاحل أيب كتاب يف ودلسه املصري، خالد وضعه باطل؛: فقال الفضائل؛

 بن حممد كان قد كذاب؛ هذا: فقال مرمي؟ أيب بن سعيد عن رواه فمن: فقلت
  :عقبه الذهيب فقال". وسعيد صاحل أيب عن به حدثين العسكري احلارث
 بـن  نافع أن مع ع،ناف على أدخل مما فلعله الشيخني؛ عن ثقة رواه قد: قلت"
 اهللا إن: "حبـديث  صـاحل  أبو حدث: النسائي قال. أعلم فاهللا. يقظ صدوق يزيد

  ". موضوع وهو"  أصحايب اختار
 كمـا  - القنطري داود بن علي... "  ثقة رواه: "بقوله الذهيب وأراد: قلت

  :وقال"  امليزان" يف أورده وقد. - بذلك تصرحيه تقدم
 فتكلم منكراً؛ خربأ روى ولكنه مرمي، أيب بن سعيد عن روى احلديث، صاحل"

  ".لذلك فيه
 العسكري احلارث بن حممد شيخه" ...  كذاب هذا: "بقوله زرعة أبو وأراد

 ولكنهم ،" لسانه"و" امليزان" شرط من فهو وعليه ،- كالمه من ظاهر هو كما –
  .يذكروه مل
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 عنـدي؛  بعيد فهو: نافع على أدخل مما أنه الذهيب ذكره الذي االحتمال وأما
 ألنـه  – به الناس أعرف وهو - يونس ابن فيه قال حىت والضبط، بالثقة لشهرته
  :- مثله مصري
  ". فيه خيتلف ال احلديث يف ثبتاً كان"

 فـاَألوىل ".  يقـظ  صدوق" بأنه إياه بوصفه ذلك إىل أشار قد نفسه والذهيب
! - فإما عنه، الراوي) األثرم: (أو) ... القنطري: (إما دونه؛ من على فيه احلمل

  .أعلم واهللا. يزيد بن نافع شهرة واحلفظ بالضبط نيمشهور فليسا - وثِّقا وإن
 ،-) ١٥/٣٠٣" (السـري " يف الـذهيب  ترمجه ملا هذا األثرم أن الغريب ومن
 يف اخلطيـب  أن مع وثقه، أحداً يذكر مل ؛-" احملدث املقرئ اإلمام" بـ ووصفه

 قـال  أنه - األثرم تالمذة من وهو - الدارقطين عن روى قد) ١/٢٦٥" ( تارخيه"
  :فيه

  ". فاضل ثقة شيخ"
 يف واخلطيـب  ،) ٢/٤١" (الضعفاء" يف حبان ابن أخرجه قد احلديث إن مث

 ابـن  وقـال  به،...  صاحل بن اهللا عبد عن أخرى طرق من) ٣/١٦٢" (التاريخ"
  :حبان
 حديث يشبه ال ما تاألثبا عن يروي جداً، احلديث منكر صاحل بن اهللا عبد"

 صـدوقاً  نفسـه  يف وكان أئمة، مشاهري أقوام عن الكثرية املناكري وعنده الثقات،
 يف املنـاكري  وقع وإمنا الغالت، على كاتبه وكان احلساب، سعد بن لليث يكتب
  :يقول خزمية ابن مسعت سوء؛ له جار قبل من حديثه

 بـن  اهللا عبـد  شيخ على احلديث يضع فكان عداوة؛ وبينه بينه جار له كان
 يف داره يف ويطـرح  صاحل، بن اهللا عبد خط يشبه خبط قرطاس يف ويكتب صاحل،
 وقع ناحيته فمن ومساعه؛ خطه أنه ويتوهم به، فيحدث اهللا عبد فيجده كتبه؛ وسط

  ". أخباره يف املناكري
  :وقال هذا، منها أحاديث مجلة له ساق مث
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 األخبار، مسالك وعلم حلديث،ا صناعة يف أمعن من ينكرها األحاديث هذه"
  ". الرجال وانتقاد
 " اجلـامع " تفسـريه  يف القـرطيب  قول الفاحش اخلطأ فمن هذا؛ علمت إذا

)١٣/٣٠٥: (  
  .احلديث فذكر... "  جابر عن صحيحاً مرفوعاً البزار كتاب ويف"
 القـرن  وذكر. األربعة القرون مجلة واخلطيب حبان ابن عند ليس أنه اعلم مث
 بعض يف ذكر قد نعم؛. الصحيحة األحاديث يف يرد مل ألنه يستنكر؛ مما هفي الرابع

  ) .٣٥٦٩( احلديث حتت ذلك يف القول بسطت وقد الضعيفة، األحاديث
 كتابـه  يف البـزار  روايـة  من اإلشبيلي احلق عبد أورده قد احلديث رأيت مث

  !الصحة فيه اشترط الذي) ٢/٩٠٥" (الصغرى األحكام"
  ) :٢/٣٦٤" (الزوائد خمتصر" يف حجر ابن احلافظ وقال

  ".صاحل بن اهللا عبد على أنكر ما أحد هو: قلت"
  

٦٤٨٦ - )تأَيلَ ريرِ قُبي الْفَجكَأَن يتطأُع  يـدقَالالْم  ،ازِينـوالْمـا  وفَأَم 
يدقَالالْم هذفَه ،يحفَاتا الْمأَمو ازِينوالْم ي فَهِيو الَّتزِنا، نَتبِه تعضي فَوف ،فَّةك 

تعضوي وتي أُمف ،فَّةك تزِنفَو بِهِم ،تحجفَر كْرٍ بِأَبِي جِيَء ثُمزِنَ بفَو  ،بِهِـم 
  ) .رفعت ثُم بِهِم، فَوزِنَ بِعثْمانَ جِيَء ثُم فَوزنَ، فَوزِنَ، بِعمر جِيَء ثُم فَوزنَ،

  .السياق ذا ضعيف
 يف عاصم أيب ،وابن) ٢/٧٦( وأمحد ،) ١٨ - ١٢/١٧( شيبة أيب ابن أخرجه

 - ٩/٥٨" (امـع " يف كما- والطرباين ،) ١١٣٩ و ٢/٥٣٩/١١٣٨" (السنة"
 بـنِ  اللَّه عبيد طريق من)املصورة - ١١/٢٠٤" (التاريخ" يف عساكر وابن ،) ٥٩

  :قَالَ عمر ابنِ عنِ عائشةَ أَبِي عن مروانَ
جرا خنلَيولُ عسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو ذَات اةغَد دعسِ  طُلُوعِ بـمالش 

  .فذكره: ... فَقَالَ
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  :اهليثمي وقال
  ".ثقات ورجاله"

 ابـن  إال يوثقـه  ومل الرواية، هذه يف إال يعرف ال: مروان بن اهللا عبيد: قلت
  يزد مل ؛"التعجيل" يف ذكره ملا واحلافظ اهولني، عداد يف فهو ؛) ٧/١٥١( حبان

  "!الثقات" يف ما على
  ) :١/١٩٥( أمحد لإلمام" الفضائل" على املعلق األخ فقول

  .وهم"  صحيح إسناده"
 "املشـكاة " فانظر بنحوه، األخرى الروايات بعض يف جاءت قد الوزن وقصة

  ) .٣٣١٤" (والصحيحة ،) ١١٣٣ - ١١٣١" (الظالل"و ،) ٦٠٥٧(
 "املـوارد " على تعليقه يف الداراين األخ ذكره الضعيف احلديث هذا) : تنبيه(

  :جابر عن حبان ابن رواية من ضعيف آخر حلديث شاهداً) ٧/٤٠(
 عقـب  فقال ،" سندس من قطيفة عليه أبلق، فرس على الدنيا مقاليد أوتيت"
  :- الزبري أيب ةعنعن فيه أنه مع - إلسناده وتصحيحه خترجيه
 ابن طريقه من وأورده) ٨٥ و ٢/٧٦( أمحد عند عمر ابن حديث له ويشهد"
  ٤٠٠ - ٥/٣٩٩ كثري ابن ذكره أمحد عند مسعود ابن وحديث ،٥/٣٩٩ كثري

  ... ". حسن إسناده: وقال
 صـدرت  كيف أدري ال جداً، غريبة أمور إجيازه على الكالم هذا يف: قلت

  !منه
 وابـن  عمـر  ابن حديث من كل يف الشاهد لفظ قراءال على تعميته: األول

  !غائب وهو شاهداً يكون أن السليم العقل يف يستقيم ال إذ مسعود،
 جابر حديث في مما فيه ليس عمر، ابن حديث املزعوم الشاهد هو هذا: الثاين

  !يعقل؟ من عند شاهداً جلعله يكفي هذا فهل ،- رأيت كما -) املقاليد( لفظ إال
) املقاليـد ( عمـر  ابن حديث ويف مقيد،) املقاليد( جابر حديث في: الثالث

 أخـرى  طريـق  يف جاء قد أنه تبني إذا فكيف! للمقيد؟ امللطق يشهد فهل. مطلق
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 ،) ٢/٨٥" (املسـند " من إليه أشار الذي اآلخر املوضع يف وهو! آخر؟ بقيد مقيداً
  :بلفظ فيه فإنه

... "  السـاعة  علـم  عنـده  اهللا إن: اخلَمس إال شيء كل مفاتيح وأوتيت"
  .احلديث

  :عنده أخرى طريق ويف حنوه، أيضاً البخاري ورواه
  ... ". اهللا إال يعلمهن ال مخس الغيب مفاتيح"

 ؛"أتيـت : "لفظ خبالف احملفوظ وهو ؛) ٢٩٠٣" (الصحيحة" يف خمرج وهو
  ) .٣٣٣٥( تقدم كما شاذ فإنه

 يف حىت بشاهد احلديث فليس ينا،الد مفاتيح وليست الغيب، مفاتيح هي فإذن؛
 فيـه،  املـذكور  باالستثناء مقيد فهو بشهادته؛ - جدالً - سلمنا ولو اللفظ، هذا

  .مطلق جابر وحديث
 فيبقى ؛"الغيب مفاتيح" بـ" الدنيا مقاليد" فسر الرجل أن فرضنا لو: والرابع

 خيفـى  ال ظاهر وهذا شاهد، دون... "  أبلق فرس على: "جابر حديث في قوله
  .لب ذي على

 إليـه  املشـار  عمر ابن حديث عزوه وهو املذكور، الكالم يف آخر خطأ ومثة
 ذكرته ذي ا اآلخر باللفظ إال يذكره مل وهذا كثري، البن" املسند" من بالصفحتني

 الترمجـة  حـديث  هو الذي - األول باللفظ يذكره ومل للبخاري، وعزوته فاً،نآ
  .فتنبه. - الضعيف

 بـرقم " السلسـة " هـذه  من الرابع الد يف خمرج إليه املشار جابر وحديث
)١٧٣٠. (  

  
 بعـدي  يلبث ال الصديق بكر أبو: خليفة عشر اثنا بعدي يكون( - ٦٥٥٦

 يـا  هـو  من :قيل شهيداً، وميوت محيداً يعيش داره، رحى وصاحب قليالً، إال
 :فقـال  انعثم إىل التفت مث عنه، اهللا رضي اخلطاب بن عمر :قال! اهللا؟ رسول
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! بيده نفسي والذي وجل، عز اهللا كساك قميصاً ختلع أن الناس سيسألك وأنت
  ) .اخلياط سم يف اجلمل يلج حىت اجلنة تدخل ال خلعته، لئن

  .منكر
 بن اهللا عبد عن) ٤٧/١٤٢ و ١/٧/١٢" (الكبري املعجم" يف الطرباين أخرجه

 ربيعة عن هالل أيب بن سعيد عن يزيد بن خالد عن سعد بن الليث حدثين: صاحل
  :فقال األصبحي شفي مع جلس أنه حدثه أنه: سيف بن

 :يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت: يقول عمرو بن اهللا عبد مسعت
  :وقال) . ٢/٣٢٥٥/١/٨٩١٣" (األوسط" يف أخرجه اإلسناد وذا. فذكره... 

  ؟"اإلسناد ذا إال يروى ال" 
   )٥/١٧٨" (امع" يف اهليثمي وقول نكر،م ومنت ضعيف، إسناد وهو: قلت

 ابن قال ،) شعيب بن مطلب( وفيه ،"الكبري" و" األوسط" يف الطرباين رواه"
  ".وثقوا رجاله وبقية هذا، وغري واحد، حديث غري منكراً، حديثاً له أر مل: عدي

 صـاحل،  بـن  اهللا عبـد  بضعف) السلفي محدي( الفاضل األخ وتعقبه: قلت
 معاً ومها ولكنهما. هنا له مناسبة وال موضع، ما غري يف بينته يلتفص على فأصاب

 مـن  الطـرباين  عنـهم  أكثر ممن فإنه هذا، شعيب بن املطلب يف العلة تعصيب يف
 مـئيت  حنـو  فقط فيه عنه فروى وغريه،" األوسط املعجم" يف الصدوقني شيوخه
 تابك من األول الد وانظر) . ٨٩٧٠- ٢٦٠/١/٨٧٩٤- ٢/٢٤٦/١( حديث

  ) .٦٤٩ ص" (الدعاء"
 البخـاري  قال) . املعافري سيف بن ربيعة( وهو فوق، من عندي العلة وإمنا

  :يونس وابن
  .العسقالين قال وحنوه. للذهيب" املغين" يف كما". مناكري عنده"

 فيـه  الـذي  احلديث صاحب وهو يأيت، ملا عندي، مناكريه من وهذا: قلت
  :اعنه اهللا رضي لفاطمة الشديد الوعيد
  ".جدك يراها حىت اجلنة رأيت ما الكُدى، معهم بلغت لو"
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 غـريه،  عندمها له وليس والنسائي، داود أبو أخرجه عندي، جداً منكر وهو
  :عقبه بقوله النسائي أعله فقد ذلك، ومع

  ".ضعيف ربيعة"
 ضـعيف  زوائد" يف أوردته ولذا ،) ٥٦٠" (داود أيب ضعيف" يف خمرج وهو

  ) .جلنائزا( آخر" الظمآن موارد
 كمـا  املنكـرة،  باألحاديث انفرادهم يكثر الذين الضعفاء من أنه يل ويبدو

  :قوله ومثله البخاري، كلمة يف ذلك إىل اإلشارة تقدمت
  ".عيلها يتابع ال أحاديث روى"

 ذلك ومع ،-" التهذيب" يف ترمجته ذلك على يدل كما - أحاديثه قلة مع هذا
  :وقال) ٦/٣٠١" (الثقات" يف حبان ابن ذكره فقد

  "!كثرياً خيطيء وكان"
 أحدمها! حديثني؟" صحيحه" يف له وخيرج يوثقه، كيف هذا مع منه فالعجب

 التخـريج  يف حققته كما! لغريه صححه آخر وحديث املتقدم،) الكُدى( حديث
" اإلحسان" كتاب على املعلقان أو املعلق وتناقض ،) ١١٨٦) (املشكاة( لـ الثاين
  ) :٧/٤٥١( املنكر) الكدى( حديث على التعليق يف فجاء املؤسسة، طبع

  ".اخلطأ كثري.... سيف بن ربيعة. ضعيف إسناده"
  :نفسه الد من) ٣٢٥ ص( اآلخر احلديث على التعليق ويف

 وهـو ...  سـيف  بن ربيعة غري الصحيح، رجال ثقات رجاله قوي، إسناده"
  !صدوق
 ،) املؤسسـة  طبع - ١/٣٣٥/٧٧٠" (الظمآن موارد" يف اخلطأ هذا جتدد مث
 مسؤلية يتحمل الذي فمن ،"العرقوسي رضوان حممد - األرناؤوط شعيب"  حتقيق
  من أم! مر أحدمها كالمها، أو أحدمها! التناقض؟ وذاك اخلطأ هذا

 أرجو، ال ما ذلك دمشق؟ يف يقولون كما) ! ضايعة الطاسة( تظل أن املقصود
 ذكّرت وقد - العلماء يقول كما - قائله إىل قول كل نسبة العلم، بركة من فإن
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 تقبل اليت الطيبة األرض إىل طريقه وجد قد ذلك ولعل يلزم، من ونصحت بذلك،
  .السبيل سواء إىل اهلادي واهللا. بالكثري والعشب الكأل املاء،وتنبت

 من مفرقاً خمتصراً احلديث صح قد أنه هذا،) ربيعة( ضعف على يدل مما إن مث
  :بلفظ مرفوعاً مسرة بن جابر أوله فروى صحابة،ال من واحد غري رواية
  ".قريش من كلهم أمرياً، عشر اثنا بعدي من يكون"

  ) .١٠٧٥" (الصحيحة" يف خمرج وهو وغريه، مسلم رواه
  :بلفظ مرفوعاً عنه اهللا رضي سفينة وروى

  ".ذلك بعد ملك مث سنة، ثالثون أميت يف بعدي اخلالفة"
  ) .١٥٣٥ ،١٥٣٤ ،٤٥٩( برقم هناك خمرج وهو وغريه، حبان ابن رواه
. عنها اهللا رضي عائشة حديث من حمفوظ فهو ،) عثمان قميص( حديث وأما

 يف خمـرج  وهـو  وغريه، حبان ابن أخرجه. خلعه الذي الشديد الوعيد فيه وليس
  ) .١١٧٦ - ١١٧٢" (الظالل" و ،) ٦٠٧٠ ،٦٠٦٨" (املشكاة"

  
 على أقبل مث. منازلكم وقرب ،اجلنة يف منازلكم الليلة رأيت ينإ( - ٦٥٩٢

 أمه، واسم أبيه، واسم امسه أعرف رجالً، ألعرف إين! بكر أبا يا: فقال بكر، أيب
 هـذا  إن) : سـلمان ( فقال. مرحباً مرحباً: قالوا إال ةناجل أبوب من باباً يأيت ال

  عمر، على أقبل مث. قحافة أيب] بن[ بكر أبو فهو: قال! اهللا رسول يا شأنه ملرتفع
 لؤلـؤ ] مـن  مشرفة[ بيضاء، درة من قصراً اجلنة يف رأيت لقد! عمر يا: قالف

  هذا؟ ملن: فقلت بالياقوت، مشيد أبيض،
 هذا! حممد يا: فقال ألدخله، تفذهب يل، أنه فظننت. قريش من لفىت: فقيل

 عمـر،  فبكى! حفص أبا يا غريتك إال دخوله من منعين فما. اخلطاب بن لعمر
 يـا : فقـال  عثمان على أقبل مث ؟!اهللا رسول يا أغار ليكأع! وأمي بأيب: وقال

 علـي ! بيـد  أخذ مث. اجلنة يف رفيقي وأنت اجلنة، يف رفيقاً نيب لكل إن! عثمان
 على أقبل مث مرتيل؟ مقابل اجلنة يف مرتلك يكون أن ترضى ما أو! علي يا: فقال

. حواري تماوأن حواري، نيب لكل إن! زبري ويا! طلحة يا: فقال والزبري، طلحة
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 حىت أصحايب بني من عين بك بطئ لقد: فقال عوف بن الرمحن عبد على أقبل مث
 يا: فقلت بك؟ بطأ ما: فقلت شديداً، عرقاً وعرقت هلكت، تكون أن حسبت
 أيـن  مـن  مايل عن أسأل حماسباً،  موقوفاً زلت ما مايل، كثرة من! اهللا رسول

  ) .؟أنفقته وفيما اكتسبت؟
  !موضوع منكر

 ٠ ٦/ ٢ ١٨/ ٣( البزار أخرجه. الئحة عليه والوضع والصنع التركيب ائحلو
 مـن ) ١٢٤ - ١٢٣/ ١٠" ( التاريخ"  يف عساكر وابن) األستار كشف - ٢٦

  :قال أوىف أيب بن اهللا عبد عن خالد أيب بن امساعيل عن سيف بن عمار طريق
: ... فقال كانوا، ما أمجع أصحابه على وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول خرج

  .فذكره
 فقط، عوف بن الرمحن عبد قصة) ٩٩/ ١" (احللية"  يف نعيم أبو منه وأخرج 

  :- للبزار كله والسياق - وزادوا
   جتارة من الليلة جاءتين راحلة، مئة هذه! اهللا رسول يا: وقال الرمحن عبد فبكى

  ". اليوم ذلك عين خيفف اهللا لعل وأبنائهم، املدينة أهل على أا أشهدك فإين مصر،
  :عقبه اهليثمي وقال

 سـيف  بن وعمار يصح، ال عوف بن الرمحن عبد حق يف الذي هذا: قلت" 
 أيب ابن عن يروي هذا نعلم وال صاحل، سيف بن عمار: البزار قال. احلديث منكر
  ". ضعيف احلديث وهذا التوثيق، يف يتساهل البزار: قلت. اإلسناد ذا إال أوىف

 يف وامنـا  احلـديث،  صاحل":  صاحل: "بقوله يعين ال لبزارا أن الظاهر: قلت
 - فقال ،" التهذيب"  يف احلافظ تأوله وبذلك روايته، يف ضعفه أنه ويؤيده. العبادة

  :- وجترحياً توثيقاً فيه األئمة أقوال حكى أن بعد
  ". نفسه يف: يعين. صاحل: آخر موضع يف وقال ضعيف،: البزار وقال" 

"  يف فقال اليها، املشار األقوال بني مجعا إليه احلافظ رأي هىانت الذي هو وهذا
  ": التقريب
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 ،) ٢٦ ص" ( املسـدد  القول" يف بضعفه وجزم".  عابد احلديث، ضعيف" 
  ": الكاشف"  يف الذهيب قول وحنوه
  ". حامت أبو ضعفه عابد، صاحل" 

  ) :٣٩٣/ ١/ ٣" ( اجلرح" يف حامت أيب لقول منه تلخيص وهذا: قلت
 املنـذري  وقال".  احلديث منكر احلديث، ضعيف وكان صاحلاً، شيخاً كان"

  ) :٨٩/ ٤) (الترغيب( يف
 وقد سيف بن عمار إال ثقات ورواته والطرباين، - له واللفظ - البزار رواه"
  ". وثق

 الـذي  بكالمه ذلك وأكد توثيقه، تليني إىل"  وثق وقد: " بقوله فأشار: قلت
 من شيء يبلغ ال هناك املذكور احلديث أن: وخالصته) ٦٥٩٠( احلديث يف نقلته
  .متنه حيث من منكر وأنه احلسن، درجة بانفراده طرقه

 والوضع الصنع فإن الطويل، لسياقه بالنسبة وأشد النكارة يف مثله وهذا: فأقول
 يكـون  أن الضروري من وليس ،- التخريج مطلع يف ذكرت كما - عليه ظاهر
 وضبطه، احلديث حبفظ العناية عن االنصراف بسبب اًسهو يكون فقد قصداً، ذلك

 هـو  كمـا  الصاحلني، الرواة من فةئطا عادة هي كما العبادة، بكثرة واالنشغال
 هو كما - حبان ابن منهم وخباصة لبعضهم، وترامجهم احلفاظ أقوال من معروف

  ) :١٩٥/ ٢" ( الضعفاء"  كتابه ففي ،- نفسه هذا عمار يف قوله
 كـان  أنـه  القلب إىل سبق رمبا حىت املشاهري، عن املناكري ييرو ممن كان"
  ". هلا املتعمد

 تعمـد  من منعه صالحه كان إذا: هذا) عماراً( أن إليه أنتهي أن أريد والذي
 األحاديـث  بعض عليه واختلطت أمره، على غلب بأنه القول من أقل فال الوضع،

  بعضها يف وزاد غريب،ال الطويل احلديث هذا ذهنه يف منها فتركب الصحيحة،
 وطلحـة  األربعـة  اخللفاء فضائل بعض فيه وساق فيها، هلا أصل ال زيادات

 من أا على هذه، الرمحن عبد قصة آخره يف وأحلق واحداً، سياقاً وساقها والزبري،
 يف معروفـة  كذلك وهي واإلنفاق، االكتساب مجلة فيها زاد أنه كما الرؤيا، متام



  ١٦٣

 بـرقم  املتقدم احلديث من نكارة أقل ذلك مع هي مث الصحيحة، األحاديث بعض
)٦٥٩٠: (  

 كحديث احليثية هذه من فحديثها االستبطاء، وفيها رؤيا، ألا! حبواً، حيبو" 
  .حتته املخرج املرسل واحلديث قبله، املخرج حفصة

 عـن  يزيـد  بن علي عن زحر بن اهللا عبيد عن يزيد بن مطرح حديث ومثله
  :بلفظ مرفوعأ أمامة أيب عن القاسم
 قصة وفيه بطوله، احلديث... "  يدي بني خشفة فيها فسمعت اجلنة دخلت" 

 بتمامه لفظه سقت وقد. الترمجة حديث يف ما حنو عوف بن الرمحن عبد استبطائه
  مسلسل جداً، ضعيف أنه وبينت ،) ٥٣٤٦( برقم تقدم فيما وخرجته

  :فأقول هنا وأزيد. بالعلل
  :وقال) ١٤٠/ ٢" ( املوضوعات"  يف الوجه هذا من أورده اجلوزي ابن إن
  ". اليصح"

 ابن رواه وكذلك. ،...  اجلنة دخلت كأين البارحة رأيت: "لفظه الطرباين وإن
  ) .١٢٣/ ١٠( عساكر

  .صحت لو أيضأ، منامية رؤيا فهي -: قلت
  

 السـالم : فيقول حول كل رأس على الشهداء قبور يأيت كان( - ٦٦٢٩
  ) . ]وعثمان[ وعمر بكر وأبو. الدار عقىب فنعم صربمت، مبا) كذا(

  .منكر
  :سويد طريق من) ٩٦/ ١٣" (التفسري" جريريف ابن أخرجه
 بـن  حممد عن صاحل أيب بن سهيل عن حممد بن إبراهبم عن املبارك ابن أخربنا

  .فذكره: ... قال إبراهيم
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 اهللا عبـد  أبـو  أظنه: هذا إبراهيم بن حممد ضعيف؛ مرسل إسناد وهذا: قلت
 أيضـاً،  مـدين  وهو ،) صاحل أيب بن سهيل( شيوخ يف يذكروه ومل املدين، التيمي
  :وقال"  امليزان"  يف الذهيب أورده
  :قال أو مناكري، يروي شيء، حديثه يف: أمحد قال التابعني، ثقات من"

  ". القنطرة وقفز الشيخان، به واحتج الناس، وثقه: قلت. منكرة أحاديث
 سوى ؛- الفزاري إسحاق أبو: هو: حممد بن وإبراهيم - ثقات الرجال وسائر

  :احلافظ قال ؛- احلدثاين سعيد ابن: وهو - سويد
 فيه فأفحش حديثه، من ليس ما يتلقن فصار عمي، أنه إال نفسه؛ يف صدوق"

  ". القول معني ابن
 جريـر  ابن رواية من) ٥٨/ ٤" (املنثور الدرر"  يف السيوطي أورده واحلديث

  !عنه اهللا رضي إبراهيم بن حممد عن
 بذلك مشعر الترضي ألن صحايب؛ أنه فأوهم ،"عنه اهللا رضي: " فيه وقع كذا

 إرسـاله،  عـن  والكشف إياه، إخراجي على الدواعي من هذا فكان اصطالحاً،
  .إليه إسناده وضعف
 ممـا  وتوقيف، توقيت بدون القبور زيارة مشروعية ينايف فإنه متنه؛ نكارة وأما

 العيد يوم يفعلون كما خمصوصة، أياماً لزيارا يتخذون الذين للجهلة الباب يفتح
  !والزهور األكاليل عليها ويضعون وغريه،
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   طالب أبي بن علي
  

  ". ديين يقضي علي"  - ١٩٨٠
  

  .وقاص أيب بن وسعد جنادة بن وحبشي مالك بن أنس حديث من روي
 بـن  املعتمـر  حـدثنا : نعيم أبو صرد بن ضرار فريويه أنس حديث أما - ١

: قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن أنس عن احلسن عن حيدث مسعت أيب سليمان
"  يف احلافظ قال".  منكر احلديث هذا: " وقال) ٢٦٨ ص( أخرجه البزار. فذكره
  ". جدا ضعيف صرد بن وضرار": " البزار  زوائد

 واحلسـن ".  وخطأ أوهام له صدوق: " فقال"  التقريب"  يف وتساهل: قلت
املتـروكني،   بعض عن تلقاه يكون أن وميكن عنعنه وقد مدلس وهو هو البصري،

 أخرجـه . بـه  أنـس  عن مطر عن الزبيدي رجاء بن إمساعيل بن حممد فقد رواه
  ) .خمتصره - ٢٩٧/  ٢" ( الفردوس مسند" يف  الديلمي

  ". متروك: " احلافظ قال احملاريب، ميمون ابن هو هذا ومطر: قلت
 أيب عـن  إسحاق أيب بن يونس بن إسرائيل فريويه حبشي حديث وأما - ٢

".  علـي  أو أنا إال) ديين( عين يؤدي وال منه، وأنا مين علي: " عنه بلفظ إسحاق
) ١/  ١٥٠/  ١٢" ( دمشـق  تاريخ"  يف عساكر وابن) ١٦٤/  ٤( أخرجه أمحد

 لكـن  مدلس، هو مث. اختلط كان السبيعي وهو إسحاق أبا أن ثقات إال ورجاله
 أيـن  أنـت : إسحاق أليب قلت: " شريك وقال. به أيب إسحاق عن شريك تابعه
) ١٦٥/  ٤( أيضا أمحد أخرجه".  أحفظه ال وكذا، موضع كذا: قال منه؟ مسعته

"  الكـبري "  يف والطرباين) خصائص - ١٤ ص( والنسائي )٢٩٩/  ٢( والترمذي
  ". غريب حسن حديث: " الترمذي وقال ،) ١١٩( ماجة وابن) ٣٥١١(

 مـن  ذكرنـا  مـا  فالعلة حفظه، كان فإن احلفظ، سيء شريكا أن إال: قلت
  .االختالط
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   ) ٣٥١٢( الطرباين أخرجه. حبشي عن إسحاق أيب عن الربيع بن قيس وتابعه
 مسسار بن مهاجر حدثنا: قال يعقوب بن موسى فريويه سعد حديث وأما - ٣

 اهللا صلى اهللا رسول مسعت: يقول أيب مسعت: قالت سعد بنت عائشة سلمة عن بن
 مث - عليه فأثىن اهللا فحمد فخطب علي بيد فأخذ - اجلحفة يوم وسلم يقول عليه
  :قال

 علـي  بيـد  أخذ مث اهللا، رسول يا صدقت: قالوا".  وليكم إين أيها الناس" 
  :فقال فرفعها
".  عـاداه  مـن  ومعادي وااله من موايل وأنا ديين عين ويؤدي وليي، هذا" 

) ٢٦٦ ص" ( مسنده"  يف والبزار) ٣ ص" ( علي خصائص"  يف رجه النسائيأخ
  :وقال

 وال الوجـه،  هذا من) إال( أبيها عن سعد بنت عائشة عن يروى نعلمه ال" 
  ". هذا إال أبيها عن سعد بنت عائشة عن املهاجر يعلم روى
 كما احلفظ سيء الزمعي وهو يعقوب بن موسى أن على ثقات ورجاله: قلت

  ". التقريب"  احلافظ يف قال
 احلسن درجة إىل مبجموعهما احلديث ارتقى قبله الذي إىل هذا ضم فإذا: قلت

  .تعاىل شاء اهللا إن
الصالة  عليه فيه نطق الذي املكان تعيني الطرق هذه من شيء يف ليس) تنبيه(

 ما يف وإال ،" اجلحفة يوم"  أنه سعد حديث يف ما إال اللهم احلديث ذا والسالم
  بن حممد أخربنا: هارون بن جبري طريق من) ٢/  ١٥٠/  ١٢( عساكر البن رواية

وزاد  املتقدم، حبديثه حبشي عن إسحاق أيب عن عنبسة عن حكام أخربنا محيد
  ". الوداع حجة يف قاله: " يف آخره
 أيب عـن  املتقدمة الطرق دون ا الطريق هذا لتفرد منكرة زيادة وهذه: قلت
 وجـبري . حفظه لسوء ضعيف وهو الرازي، وهو محيد بن حممد هذا ويف. إسحاق

 حفـظ  سـوء  من الزيادة هذه تكون أن أستبعد وال. ترمجة له أجد هارون مل بن
  :بلفظ أخرى زيادة أمحد عند املتقدمة إسرائيل يف رواية فإن الرازي،



  ١٦٧

  ". - الوداع حجة شهد قد وكان - جنادة بن حبشي عن" ... 
: " فصـريها  حفظه لسوء عليه وانقلبت اجلملة هذه يالراز يضبط فلم: قلت

 املخالفـة  مـن  ذلك يف ما مع! ! احلديث عقب وجعله"! !  الوداع يف حجة قاله
 من رجل هذا الرازي صنيع صنع قد أنه فاعلم هذا، تبينت وإذا. سعد، فتنبه لرواية

ـ  صـنيعه  إن بل املوسوي احلسني بعبد املسمى الشيخ وهو متعصبة الشيعة،  وأأس
 - ١٥) : " ١٧٣ ص" ( املراجعات"  كتابه يف قال فقد! فعل عمد ألنه عن وأقبح
 وال علي، من وأنا مين علي: الوداع حجة يف عرفات يوم وسلم اهللا عليه صلى قوله

 يف ماجـة  ابن أخرجه: " احلاشية يف خترجيه يف قال مث".  علي أو إال أنا عين يؤدي
 يف والنسـائي  والترمذي سننه من األول اجلزء من ٩٢ ص فضائل الصحابة باب

  (!) صحيحيهما
 أخرجـه  وقـد . الكرت من السادس اجلزء من ١٥٣ ص ٢٥٣١ احلديث وهو

 جنـادة  بن حبشي حديث من) مسنده من الرابع اجلزء من ١٦٤ص( أمحد اإلمام
 إسـرائيل  عن آدم بن حيىي عن رواه أنه وحسبك(!)  صحيحة كلها متعددة بطرق

 عنـد  حجـج  هـؤالء  وكل حبشي عن السبيعي إسحاق يبأ جده عن يونس بن
 يف كـان  إمنـا  صدوره أن علم أمحد مسند يف احلديث هذا راجع ومن. الشيخني

  "! الوداع حجة
 ، " عرفات يوم: " قوله: األوىل. أكاذيب السطور هذه يف: املستعان واهللا أقول

 تصـخيما  زيـادة ال هذه افترى وإمنا. الروايات من شيء يف مطلقا له أصل ال فإنه
 يـوم  كان فلما) : " ١٩٤ ص( فقال أخرى بعبارة ذلك وليكرر وويال، لألمر

  ... "! مين علي: الناس يف نادى بعرفات املوقف
 الطرق من شيء يف ترد مل أا عرفت فقد ،" الوداع حجة يف: " قوله: الثانية

 ابـن  غـري  إىل الزيادة ذه احلديث عزى إمنا وهو الواهية، عساكر ابن طريق إال
  .عليهم ظاهر افتراء فهو عندهم، وليست رأيت كما عساكر

 تضـليل  إخل،... "  أمحـد  مسند يف احلديث هذا راجع ومن: " قوله: الثالثة
: " حبشـي  يف دونـه  من أو إسحاق أيب قول إال"  املسند"  يف فليس ، مكشوف

  ". الوداع حجة شهد قد وكان
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 أن تلميحـا  وال تصـرحيا  تعطي ال لةاجلم هذه أن يعلم وعلم لب ذي وكل 
  .الوداع حجة يف وسلم عليه اهللا صلى منه احلديث مسع جنادة بن حبشي

 والنسائي الترمذي كتاب فإن آخر، تضليل"  صحيحيهما يف: " قوله: الرابعة
 ضـعيفة  أحاديث وفيهما كيف ،" الصحيح"  بـ وليس"  السنن"  بـ يعرفان إمنا

 مل النسـائي  أن علـى . منها األول السيما بضعفها غريه عن فضال املؤلف يصرح
 آخـر،  تضليل فهذا تقدم، كما"  اخلصائص"  يف وإمنا"  سننه"  يف احلديث خيرج
  !ظاهر هو كما أيضا"  الصحيح"  عليها أطلق كان ولو حىت

 بل"  املسند"  يف له ليس ألنه أيضا كذب".  متعددة بطرق: " قوله: اخلامسة
 وإمنـا . حبشـي  عن السبيعي إسحاق أيب طريق هي واحدة يقطر إال غريه يف وال

 بطـرق : " يقـال  أن يصح ال احلال هذه ويف فقط، السبيعي إىل الطرق تعددت
  .الشيعي كهذا مدلس أو متساهل، من إال"  متعددة

  ". صحيحة كلها: " قوله: السادسة
. فاآن بيانه سبق كما واحدة طريق إال له ليس ألنه مزدوج كذب فهذا: أقول

 وهـو  - ـا  املتفـرد  الختالط عليها الصحة إطالق جيوز ال الطريق هذا وألن
 كتابه يف كثرية أكاذيب الشيعي هلذا أن اعلم مث. بيانه سبق كما ولعنعنته السبيعي،
 واملوضـوعة  الضـعيفة  باألحاديث واحتجاجه العلم ذا جهله عن فضال املذكور
 عليه بالرد القيام يستلزم الذي األمر سنةال وأهل احلديث وأئمة الصحابة يف وطعنه

 لنقده اهلمة توفرت وقد. واألكاذيب واألخطاء األسواء من كتابه يف عما والكشف
 حديث مائة قرابة اآلن حىت منها لدي اجتمع وقد واملوضوعة، الضعيفة أحاديثه يف

 الكتـاب  يف وأرقامها وموضوع ضعيف بني ما وهي علي فضل يف كلها أو جلها
  .املستعان واهللا) . ٤٩٦٠ - ٤٨٨٢( خراآل

 مؤمن كل ويل وهو منه وأنا مين عليا إن علي؟ من تريدون ما"  - ٢٢٢٣
  ". بعدي

 - ١٦ و ١٣ ص" ( اخلصـائص "  يف والنسـائي ) ٣٧١٣( الترمذي أخرجه
"  مسـنده "  يف والطيالسـي ) ١١٠/  ٣( واحلـاكم ) ٢٢٠٣( حبان وابن) ١٧

 - ٥٦٨/  ٢" ( الكامـل "  يف عدي ابنو) ٤٣٨ - ٤٣٧/  ٤( وأمحد) ٨٢٩(
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 عمران عن مطرف عن الرشك يزيد عن الضبعي اليمان بن جعفر طريق من) ٥٦٩
  :قال عنه اهللا رضي حصني بن

 أيب بـن  علي عليهم واستعمل جيشا، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بعث" 
ـ  أربعـة  وتعاقدوا عليه، فأنكروا جارية، فأصاب السرية، يف فمضى طالب،  نم

 عليه اهللا صلى اهللا رسول لقينا إن: فقالوا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب
 اهللا برسول بدأوا سفر من رجعوا إذا املسلمون وكان علي صنع مبا أخربناه وسلم
 السـرية  قـدمت  فلما رحاهلم، إىل انصرفوا مث عليه، فسلموا وسلم عليه اهللا صلى

 أمل! اهللا رسول يا: فقال األربعة أحد فقام م،وسل عليه اهللا صلى النيب على سلموا
 عليه اهللا صلى اهللا رسول عنه فأعرض وكذا، كذا صنع طالب أيب بن علي إىل تر

 مثـل  فقال الثالث، إليه قام مث عنه، فأعرض مقالته، مثل فقال الثاين، قام مث وسلم،
 اهللا صلى اهللا رسول إليه فأقبل قالوا، ما مثل فقال الرابع قام مث عنه، فأعرض مقالته،

  : "الترمذي وقال. فذكره: " فقال وجهه يف يعرف والغضب وسلم عليه
  وهو: قلت".  سليمان بن جعفر حديث من إال نعرفه ال غريب، حسن حديث

 علـى  صـحيح : " احلاكم قال ولذلك رجاله سائر وكذلك مسلم رجال من ثقة
 اهللا عبـد  عن الكندي أجلح يرويه شاهد وللحديث. الذهيب وأقره ،" مسلم شرط

 اليمن، إىل بعثني وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بعث: قال بريدة أبيه عن بريدة بن
  :آخره ويف تقدم، ما بنحو القصة فذكر.. طالب أيب بن علي أحدمها على

 وهو منه وأنا مين وإنه بعدي وليكم وهو منه وأنا مين فإنه علي، يف تقع ال" 
  ". بعدي وليكم

 رجـال  ثقـات  رجالـه  حسن، وإسناده: قلت) . ٣٥٦/  ٥( دأمح أخرجه
": "  التقريب"  ويف فيه، خمتلف الكندي، اهللا عبد ابن وهو األجلح، غري الشيخني
  ". شيعي صدوق
 شـيعي  له املشهود سند يف وكذلك شيعي، الشاهد هذا راوي: قائل قال فإن

  ! فيه؟ وعلة احلديث يف طعنا ذلك يعترب أفال سليمان، بن جعفر وهو آخر،
 املذهب وأما واحلفظ، الصدق هو إمنا احلديث رواية يف العربة ألن كال: فأقول

 قـد  وغريمها"  الصحيحني"  صاحيب جند ولذلك حسيبه، فهو ربه، وبني بينه فهو
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 املثـال  هو وهذا وغريهم، والشيعة كاخلوارج املخالفني الثقات من لكثري أخرجوا
 يف جعفر راويه يف قال أنه مع رأيت كما حبان ناب احلديث صحح فقد أيدينا، بني

  ". فيه ويغلو يتشيع كان) : " ١٢٦٣/  ١٥٩" ( األمصار علماء مشاهري"  كتابه
  كنت وإن وهذا،".  الشيخني يبغض كان) : " ١٤٠/  ٦( ثقاته يف قال إنه بل

 ميلز وال ذلك، على إلمجاعهم شيعي أنه فيه ريب ال مما فإن عنه، ثبوته من شك يف
 الـذي  واإلسناد. التفضيل جمرد وإمنا عنهما، اهللا رضي الشيخني بغض التشيع من

 له أجد ومل هارون، بن يزيد بن جرير فيه ببغضهما، تصرحيه برواية حبان ابن ذكره
 عقب حبان ابن قال فقد ذلك ومع. إليه بذلك آخر إسناد على وقفت وال ترمجة،

  :التصريح ذاك
 ينتحل كان أنه غري الروايات يف املتقنني الثقات من سليمان بن جعفر وكان" 

 أئمتنا من احلديث أهل بني وليس مذهبه، إىل بداعية يكن ومل البيت، أهل إىل امليل
 االحتجـاج  أن إليها يدعو يكن ومل بدعة فيه كان إذا املتقن الصدوق أن خالف
. شيعي افيه ليس أخرى طرق من مفرقا جاء قد احلديث أن على".  جائز بأخباره

) ٢٦٩٩" ( البخـاري  صحيح"  يف ثابت فهو".  منه وأنا مين عليا إن: " قوله أما
 فقال محزة، ابنة يف وجعفر وزيد علي اختصام قصة يف عازب بن الرباء حديث من

  ".  منك وأنا مين أنت: " عنه اهللا رضي لعلي وسلم عليه اهللا صلى
  

  ) ١٩٨٠( احلديث حتت خترجيه سبق وقد جنادة، بن حبشي حديث من وروي
 عبـاس،  ابن حديث من جاء فقد".  بعدي مؤمن كل ويل وهو: "قوله وأما

  ) :٢٧٥٢( الطيالسي فقال
 صـلى  اهللا رسول أن"  عنه ميمون بن عمرو عن بلج أيب عن عوانة أبو حدثنا

/  ١( أمحـد  وأخرجه".  بعدي مؤمن كل ويل أنت: " لعلي قال وسلم عليه اهللا
 اإلسناد صحيح: " وقال) ١٣٣ - ١٣٢/  ٣( احلاكم يقهطر ومن )٣٣١ - ٣٣٠

 مـن : " وسلم عليه اهللا صلى قوله مبعىن وهو. قاال كما وهو ، الذهيب ووافقه ،"
 الرابـع  الد يف بيانه تقدم كما طرق من صح وقد.. " مواله فعلي مواله كنت
  ) .١٧٥٠( برقم
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  احلديث هذا إنكار على تيمية ابن اإلسالم شيخ يتجرأ أن حقا العجيب فمن
 مع هناك، املتقدم باحلديث فعل كما) ١٠٤/  ٤" ( السنة منهاج"  يف وتكذيبه

 لكـل  ثابـت  حكم وهو املعاداة ضد هنا املواالة أن تقرير أحسن اهللا رمحه تقريره
 اخلوارج على رد ففيه. ويتولونه يتوالهم كبارهم، من عنه اهللا رضي وعلي مؤمن،

 الـنيب  قال وقد سواه، موىل للمؤمنني ليس أنه ديثاحل يف ليس لكن والنواصب،
 دون موايل واألنصار وقريش وجهينة ومزينة وغفار أسلم: " وسلم عليه اهللا صلى

 عليا أن على البتة دليل فيه ليس فاحلديث".  ورسوله اهللا دون موىل هلم ليس الناس،
 غـري  املواالة نأل الشيعة تزعم كما الشيخني من باخلالفة األحق هو عنه اهللا رضي
 بيـان  من كله هذا. مؤمن كل وايل: فيها يقال فإمنا اإلمارة، مبعىن هي اليت الوالية
  للحديث تكذيبه وجه ذلك بعد أدري فال ترى، كما متني قوي وهو اإلسالم شيخ

  .وله لنا اهللا غفر الشيعة، على الرد يف واملبالغة التسرع إال
  

 وجـل  عز اهللا أحب فقد أحبين نوم أحبين فقد عليا أحب من"  - ١٢٩٩
  ". وجل عز اهللا أبغض فقد أبغضين ومن أبغضين فقد عليا أبغض ومن

  
 سلمة أم عن صحيح بسند) ١/  ٥/  ١٠" ( املنتقاة الفوائد"  يف املخلص رواه

 شاهد وله. فذكره: يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت أين أشهد: قالت
 ما: لسلمان رجل قال: " قال النهدي عثمان أبو يرويه خمتصرا سلمان حديث من

 أحب من: " يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت: قال! لعلي حبك أشد
 عـن ) ١٣٠/  ٣( احلاكم أخرجه".  أبغضين فقد عليا أبغض ومن أحبين فقد عليا
: " وقال...  النهدي عثمان أيب عن عوف حدثنا األنصاري أوس ابن سعيد زيد أيب

 خيرج مل هذا زيد أبا فإن ومها وقد الذهيب، ووافقه".  الشيخني شرط على حصحي
 واحلـديث ".  أوهام له صدوق: " احلافظ قال فيه، ضعف على شيئا الشيخان له

 أن بعد فقال املناوي عليه فاستدرك سلمان، عن احلاكم رواية من السيوطي أورده
 وسنده سلمة أم عن املذكور لفظبال أمحد ورواه! : " السابق قوله على احلاكم أقر
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".  سبين فقد عليا سب من: " بلفظ وإمنا املذكور باللفظ عنده هو وليس".  حسن
   ) ٢٣١٠( اآلخر الكتاب يف خرجته ولذلك أيضا ضعيف إسناده إن مث

  
! اهللا رسول يا: قيل حيبهم، أنه وأخربين أربعة حبب أمرين اهللا إن"  - ١٥٤٩

  ". واملقداد وسلمان ذر وأبو ثالثا، ذلك قولي منهم، علي: قال هم؟ من
  .ضعيف
/  ٢( والترمـذي ) الكىن - ٣١ ص" ( الكبري التاريخ"  يف البخاري أخرجه

/  ٣( واحلـاكم ) ١٧٢/  ١" ( احللية"  يف نعيم وأبو) ١٤٩( ماجة وابن) ٢٩٩
 بريدة ابن عن اإليادي ربيعة أيب عن شريك طريق من) ٣٥٦/  ٥( وأمحد) ١٣٠

  .فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال أبيه عن
: قلـت ".  شريك حديث من إال نعرفه ال حسن، حديث: " الترمذي وقال

"  يف احلـافظ  قـال  احلسـن؟  حلديثه فأىن حفظه، لسوء به حيتج ال ضعيف وهو
 وكان بالكوفة، القضاء ويل منذ حفظه تغري كثريا، خيطيء صدوق،": "  التقريب

 قال": "  الضعفاء"  يف الذهيب وقال".  البدع أهل على شديدا عابدا، فاضال عادال
".  بالقوي ليس: الدارقطين وقال أغاليط، له: حامت أبو وقال خملطا، زال ما: القطان
 احلـاكم  قول خطأ تعلم هذا ومن. متابعة له أخرج مسلما أن"  امليزان"  يف وذكر
: بقوله إال الذهيب يتعقبه ملو"!  مسلم شرط على صحيح حديث: " احلديث عقب

 ال القـارىء  ألن حتتـه،  طائل ال تعقب وهذا"!  ربيعة أليب) م( خرج ما: قلت" 
 جيرحه ال ربيعة أليب مسلم إخراج عدم ألن احلديث، على واضح حبكم منه خيرج
 كذلك، وليس جمروح، غري أنه منه يؤخذ فقد يضعفه، مل والذهيب معلوم، هو كما
"  يف يعين".  مضعفا ذكر قد": "  امليزان"  من"  الكىن"  يف فسهن الذهيب قال فقد

 إعـالل  الواجب فكان".  احلديث منكر: حامت أبو قال: " هناك وقال ،" األمساء
 ال لكي به، مسلم احتجاج وعدم ضعفه، من عرفت ملا أيضا وبشريك به، احلديث
 وليس ثبوته، يف يقدح مما سامل أنه فيتوهم بكالمه، عنده حتقيق ال ممن أحد يتورط
 احلديث على كالمه يف يزد مل"  فيضه"  يف املناوي رأينا ولذلك. ترى كما كذلك
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 يعين".  صدوق وهو: " فقال عليه زاد بل املذكور، تعقبه الذهيب عن نقل أن على
  .ربيعة أبا

 حتسـني  إىل باإلضـافة  كلـه،  هذا ولعل غريه، من سامل بأنه يشعر مما وهذا
"  كـرته "  يف احلديث أورد حني الغماري الشيخ تورط يف السبب كان الترمذي،

 بعـض  سـرق  وقـد ! التشيع رائحة منه يشم أنه ذلك على وساعده) ! ٦٦٦(
: وقال أصحايب، من أربعة حبب أمرين اهللا إن: " بلفظ فرواه احلديث هذا الوضاعني

 ١٦١( عدي ابن أخرجه. موضوع وهو".  وعلي وعثمان وعمر بكر أبو أحبهم،
 عمر ابن عن نافع عن سعد بن الليث حدثنا: السجزي عيسى بن سليمان عن) ١/ 

 عيسـى  بن سليمان: " وقال فذكره،: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال
  ". احلديث يضع

 وأورده! بالياه من احلديث هذا أن الذهيب وذكر. يأيت كما غريه قال وكذلك
 احلديث الكذاب هذا موضوعات ومن) . ٤٧٠٦" ( الكبري اجلامع"  يف السيوطي

  .حديث بعد اآليت
  

. حيبـهم  أنه تعاىل اهللا وأخربين أصحايب، من أربعة حبب أمرت"  - ٢١٧١
 الفارسـي،  وسلمان الغفاري، ذر وأبو علي،: قال اهللا؟ رسول يا هم من: قلت

  ". الكندي األسود بن واملقداد
  ضعيف
 يف والروياين ،) ٢/٦٨٩/١١٧٢("  الفضائل"  ويف ،) ٥/٣٥٦( أمحد أخرجه

  :قال أبيه عن بريدة ابن عن اإليادي ربيعة أيب عن شريك عن) ٤/٢" ( مسنده"
  .فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

  :حامت أبو قال ربيعة، بن عمر امسه ربيعة؛ أبو. ضعيف إسناد وهذا: قلت
  ". احلديث منكر" 

  .احلفظ سىيء يفضع القاضي؛ اهللا عبد ابن وهو وشريك،
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  ". واملقداد وعمار وسلمان علي: أربعة إىل تشتاق اجلنة إن"  - ٢٣٢٨
  ضعيف

"  يف نعـيم  وأبـو  ،) ٢٦٤/٦٠٤٥ - ٦/٢٦٣" ( الكبري"  يف الطرباين رواه
 عسـاكر  ابـن  رواه وعنـه  ،) ١/٤٩" ( أصبهان أخبار" و ،) ١/١٤٢"( احللية

 بن أنس مسعت: قال لطائيا عمران حدثنا: األبرش سلمة عن) ٢ - ١٧/٧٥/١(
  :يقول مالك

  :نعيم أبو وقال مرفوعا، فذكره
  ". املختار بن إبراهيم أيضا عنه رواه وهب، ابن هو عمران" 

  :حامت أبو وقال حبان، ابن ووثقه حامت، أبو ضعفه هذا، عمران: قلت
  ". شيئا أنس من مسع أظنه ما" 

  .أعلم فاهللا. منه بسماعه صرح احلديث هذا ويف: قلت
  :احلافظ قال الفضل، ابن هو األبرش وسلمة

  ". اخلطأ كثري صدوق" 
 ضـعيف  صدوق وهو نعيم، أيب عن تقدم كما املختار بن إبراهيم تابعه لكن

 - ١٤/١" ( اجلنة صفة"  يف نعيم أبو عنه وصله وقد ،" التقريب"  يف كما احلفظ
: املختـار  بـن  يمإبراه حدثنا: محيد بن حممد عن) ١/١٩٠" ( احللية"  ويف ،) ٢

  .أنس عن وهب بن عمران حدثنا
  ": التقريب"  يف قال الرازي؛ هو محيد؛ بن وحممد

  ". فيه الرأي حسن معني ابن وكان ضعيف، حافظ" 
 مكـان  جعـل  أنه إال به، مرفوعا عباس ابن حديث من عساكر ابن رواه مث
  .ذر أبا سلمان

  :هيبالذ قال. أيب نا: البزار مصبح بن حممد إسناده ويف
  ". أعرفهما ال" 
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  .ضعيف - الربيع ابن وهو - قيس أبيه وشيخ
  .ذر أبا عمار مكان جعل أنه إال به، مرفوعا علي حديث ومن
  :احلافظ قال. سعيد بن شل وفيه

  ". راهويه بن إسحاق وكذبه متروك،" 
 مكـان  جعـل  أنه إال به، مرفوعا حذيفة حديث من) ٧/٢٠٤/٢( وأخرجه

  .ذر أبا املقداد
  على جممع كذاب وهو التيمي، حيىي أبو وهو طلحة، بن حيىي بن إمساعيل يهوف

  .تركه
 فيها ليس الضعف، شديدة واهية كلها طرقه ألن ضعيف، فاحلديث: وباجلملة

 أيب( ذكـر  يف االختالف مع األوىل، الطريق يف الذي الضعف به جيرب أن ميكن ما
  ) .ذر

 وأيب املقـداد  ذكر دون"  الثةث"  بلفظ مرفوعا أنس عن أخرى طريق له نعم
 ختريج"  يف بينته كما اإلسناد ضعيف عندي وهو. وغريه احلاكم صححه وقد ذر،

  .أعلم واهللا. الطريقني مبجموع حسن لكنه ،) الثاين التحقيق - ٦٢٢٥" ( املشكاة
 الكندي محيد بن النضر فقال قصة، احلديث هذا على اهللكى بعض ركب وقد

  :قال جده عن أبيه عن علي بن حممد جعفر يبأ عن اإلسكاف سعد عن
 مـن  حيـب  اهللا إن! حممـد  يا: فقال وسلم عليه اهللا صلى النيب جربيل أتى

  .األسود بن واملقداد ذر، وأبو طالب، أيب بن علي: فأحبهم ثالثة أصحابك
  :له فقال جربيل فأتاه: قال

 فرجا مالك، بن أنس وعنده. أصحابك من ثالثة إىل لتشتاق اجلنة إن! حممد يا
  :قال. األنصار لبعض يكون أن

 أبا فلقي فخرج فهابه، عنهم، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يسأل أن فأراد
 فأتـاه  آنفا، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عند كنت إين بكر أبا يا: فقال بكر
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 عليه اهللا صلى اهللا نيب على تدخل أن لك فهل:) قال تقدم، كما فذكره.. (جربيل
  .قومي يب ويشمت منهم، أكون فال أسأله أن أخاف إين: فقال فتسأله؟ وسلم
  .بكر أيب قول مثل له فقال اخلطاب، بن عمر لقيين مث

 أكـن  مل وإن اهللا، فأمحد منهم كنت إن نعم،: علي له فقال عليا، فلقي: قال
  :فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا نيب على فخل. اهللا محدت منهم

 فـذكر ( حممد يا: فقال أتاك جربيل وأن آنفا، عندك كان أنه حدثين أنسا إن
  :قال اهللا؟ نيب يا هم فمن: قال) احلديث
 فضـلها،  بني مشاهد معك وسيشهد - ياسر بن وعمار! علي يا منهم أنت" 
  ". لنفسك فاختذه ،/ناصح وهو البيت، أهل منا وهو وسلمان، - خريها عظيم

 طريق من) ٣/١٨٤/٢٥٢٤( البزارو ،) ١٤٤ - ١٢/١٤٢( يعلى أبو أخرجه
 أبيـه  عن علي بن حممد جعفر أيب عن اإلسكاف سعد عن الكندي محيد بن النضر

  :البزار وقال. جده عن
  يكونا مل اإلسكاف وسعد والنضر إسناد ذا إال أنس عن يروى نعلمه ال" 

  ". احلديث يف بالقويني
  " يف حبان ابن يهف قال اإلسكاف فسعد ذلك، من حاال أسوأ ومها قال، كذا

  ) :١/٣٥٧" ( الضعفاء
  ". الفور على احلديث يضع كان" 
  

 وإين وزراء، جنباء رفقاء سبعة أعطي قد إال قبلي نيب يكن مل إنه( - ٢٦٥٩
 وعمر، بكر، وأبو وحسني، وحسن، وعلي، وجعفر، محزة،: عشر أربعة أعطيت

  ) .وبالل وعمار، ،وسليمان وحذيفة، ذر، وأبو مسعود، بن اهللا وعبد واملقداد،
  منكر

"  اآلثار مشكل"  يف والطحاوي وحسنه،) ٩/٣٩٠/٣٧٨٧( الترمذي أخرجه
ــد -١٨-٤/١٧( ــد ،) هن ــائل"  ويف ،) ١/١٤٨( وأمح ــحابة فض "  الص
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ــن ،) ٢/٧١٥/١٢٢٥و١/٢٢٨/٢٢٧( ــم أيب وابـ ــنة"  يف عاصـ "  السـ
 وأبـو  ،) الكشف -٢٢١-٣/٢٢٠" ( مسنده"  يف والبزار ،) ٢/٦١٧/١٤٢١(
 وابـن  ،) ٦٧-٦/٦٦" ( الكامل"  يف عدي وابن ،) ١/١٢٨" ( احللية"  يف يمنع

 كثري عن طرق من) ط -١٠/٣٢١ و املصورة -٤/٥١٦" ( التاريخ"  يف عساكر
: يقول عنه اهللا رضي عليا مسعت: قال مليل، بن اهللا عبد مسعت: قال النواء نافع بن

  .ألمحد قوالسيا. فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال
 مل رواية ويف - إدريس أيب عن النواء كثري عن: فقال عيينة، بن سفيان ورواه

  .به علي عن جنبة بن املسيب عن - إدريس أيب عن: يقل
 وابـن  ،) ٦٠٤٨ و ٦/٢٦٤/٦٠٤٧" ( الكبري املعجم"  يف الطرباين أخرجه

  .رواية يف عساكر
 قال بل اجلمهور، اقباتف ضعيف فإنه) النواء كثري( اضطراب من وهذا: قلت
  :السعدي
  :فيه بقوله حامت أبو أشار ذلك وإىل"  الكامل"  يف كما"  متروك" 
  ) ".طريف بن سعد( بابة ،" احلديث ضعيف" 

  :وزاد هذا سعد يف قال وكذا
  ". احلديث متروك" 

  ": املغين"  يف الذهيب وقال
  ". ضعفوه جلد، شيعي" 

 أحـدمها  هـذا  عليه أنكر مما حدثني عدي البن تبعا"  امليزان"  يف له وذكر
  ) .٦٢٦٧( احلديث حتت خترجيه سيأيت واآلخر

 خمتصرا به، النواء كثري عن زكريا بن إمساعيل رواه ما ليهاإ املشار الطريق ومن
  .وسلم عليه اهللا صلى وزرائه تسمية دون

  ) .١/٨٨" ( زوائده"  يف اهللا عبد وابنه أمحد، أخرجه



  ١٧٨

 مليل بن اهللا عبد عن بلغين: قال حفصة أيب بن سامل عن الثوري سفيان ورواه
 بـن  اهللا عبد عن رجل فحدثين جنازة، يف فوجدته إليه، فغدوت ،] احلديث هذا[

  .موقوفا بنحوه فذكره: يقول عليا مسعت: قال مليل
 اهللا عبد وابنه ،) ١/٢٢٨/٢٧٥" ( الفضائل"  ويف ،) ١/١٤٢( أمحد أخرجه

  .له والزيادة للطحاوي، رواية وهو له ،والسياق) ٢٧٦( فيه
  يف كما غاليا شيعيا كان وإن احلديث، يف صدوق حفصة أيب بن وسامل

 فهـو  يسـم،  مل مليل بن اهللا عبد عن حدثه الذي شيخه ولكن ،" التقريب" 
 جمهول مليل بن اهللا فعبد غريه، كان فإن النواء، كثري أنه الظن على ويغلب جمهول،

 بينته ما على عينية، أو حالية، إما وجهالته ،) ٧/٥٥( نحبا ابن غري يوثقه مل أيضا
  ". االنتفاع تيسري"  يف

 مشـكل "  حـديث  طرق كل يف) مليل بن اهللا عبد( والد اسم وقع) : تنبيه(
 تقريـب "  عن نقال ،) النعماين احلسن( الشيخ عليه املعلق فوثقه) منني": ( اآلثار

 يف وقـع  الصواب وعلى ،" املشكل"  ناسخ على حترف أنه ينتبه ومل"  العسقالين
  .)١٩٩-٧/١٩٦( املؤسسة طبعة

  
 أبـو : مؤمن إال حيبهم وال منافق، قلب يف حبهم جيتمع ال أربعة( - ٢٧٤٣

  ) .وعلي وعثمان، وعمر، بكر،
  جدا ضعيف
 اهللا عبد أيب طريق من) ١١/١٠٧/١" ( دمشق تاريخ"  يف عساكر ابن أخرجه

 التـوري  عامر أيب طريق ومن. به مرفوعا لكما بن أنس عن خلف أيب عن البكاء
  ". مؤمن إال حيبهم وال: " قوله دون حنوه به مرفوعا عنه اخلراساين عطاء عن

  .معني بن حيىي كذبه خلف أبو هالك؛ األول واإلسناد: قلت
  :األزدي قال البكاء اهللا عبد وأبو

  ". احلديث متروك" 
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  :افظاحل قال اخلراساين عطاء ضعيف؛ اآلخر واإلسناد
  ". ويدلس كثريا يهم صدوق" 

  .أعرفه مل التوري؛ عامر وأبو
  

  ) .محزة أعمامي وخري علي، إخويت خري( - ٣٥٦٢
  موضوع
 عـن  يعقوب، بن عباد عن نعيم، أيب طريق من) ١١٦/ ٢( الديلمي أخرجه

  .مرفوعاً أبيه عن ربيعة، بن عابس بن الرمحن عبد عن ثابت، بن عمرو
 رافضـيان،  ثابـت  بن وعمرو يعقوب بن عباد داً؛ج واه إسناد وهذا: قلت
  :منهما األول يف فقال ،"واملتروكني الضعفاء" يف الذهيب أوردمها
  :اآلخر يف وقال". داعية رافضي: حبان ابن قال"
  ".داود أبو قاله. رافضي تركوه،"
  

 فانفَلَقَـت  ئفاحـةً،  جربيلُ فناولَنِي اجلنةَ، دخلت يب أُسرِي ملا( - ٥٦٢٠
 أيب بـنِ  لعلـي  :فقالت أنت؟ لمن: هلا فقلت حوراُء، منها فخرجت بنصفني،

  ) .طالبٍ
  .موضوع
 ابـن  طريقـه  ومـن  ،) ٢٧٩ - ٢٧٨/  ٤" ( التاريخ"  يف اخلطيب أخرجه

 ابن أمحد جعفر أيب عن بإسناده) ٣٣٢ - ٣٣١/  ١" ( املوضوعات"  يف اجلوزي
  ) :زنيج( عمرو بن حممد غسان أبو حدثنا: الرازي ماهان بن علي بن عيسى

 سـعيد  أيب عـن  عطية عن األعمش عن جرير حدثنا: مغرية بن حيىي حدثنا
  :اللوزي ابن وقال. مرفوعاً



  ١٨٠

 على املتعصبني بعض أدخله أو الرواة، بعضه على انقلب وأحسبه يصح، ال" 
 وحيىي وأمحد شعبة ضعفه قد وعطية ،!) سليم: األصل ويف األعمش، وهو( سليمان

."  
  " الشريعة ترتيه فيه عراق وابن ،) ٣١٥/  ١" ( الآليل"  يف السيوطي وأقره

  :فقال عليه وزاد) ٣٧٤/  ١(
 بـن  علي املوضوعة النسخة تلك يف وهو أيضأ، علي حديث من هذا وجاء" 
  ". أعلم واهللا. الرضى موسى

 كمـا  مدلساً؛ شيعيأ كان ضعفه مع فإنه عطية؛ إما األول اإلسناد واَفة: قلت
  ". التقريب"  يف

  :وقال احلديث، ساق ترمجته ففي الرازي؛ ماهان ابن وإما
  :يقول احلافظ نعيم أبا مسعت" 

  ". كثري وحديث غرائب صاحب ماهان ابن
 ،) ١١٢ - ١١١/  ١" ( أصـبهان  أخبـار "  يف نعيم أبو ذكره وهذا: قلت

  .آخرين حديثني له وساق
  :عقبه لوقا احلديث، هذا له فساق الذهيب؛ وأما

 عبد ترمجة يف يأيت واه بإسناد علي، بدل لعثمان مثله روي وقد كذب، هذا" 
  ساقطني بإسنادين ويروى ،) ٥٦١٨ دمقاملت احلديث: ويعين سليمان بن اهللا

  ". عمر ابن عن نافع طريق من ووضع أنس، عن
  ". اللسان"  يف احلافظ وأقره

  على الكالم آخر يف ماخترجيه تقدم أنس عن إليهما املشار واإلسنادان
  .عمر ابن حديث وكذلك آنفاً، إليه املشار احلديث

  



  ١٨١

 سـيد  – بكـر  أبا: يعين - وأبوك فخز، وال آدم! ولد سيد أنا( - ٥٦٧٩
  ) .العرب شباب سيد وعلي العرب، كهول

  .جداً ضعيف
/  ٣٩٤/  ١" ( ألمحـد  الصحابة فضائل على زوائده"  يف القطيعي أخرجه 
 إسـحاق  أبو ربه عبد بن امللك عبد ثنا: قال سليمان بن حممد احدثن: قال) ٥٩٩
 إىل عائشـة  نظرت: يقول خالد أيب ابن مسعت: قال خليفة بن خلف: قال الطائي

 اهللا صـلى  اهللا رسول هلا فقال! العرب سيد يا: فقالت وسلم عليه اهللا صلى النيب
  .فذكره:. . . وسلم عليه

  :آخره إىل أوله من بالعلل مسلسل مبرة؛ ضعيف إسناد وهذا: قلت
  .القصة يدرك مل تابعي - إمساعيل وامسه - خالد أيب ابن ألن اإلرسال؛: األوىل
 يف لـه  أخـرج  فإمنـا  مسلم؛ رجال من كان وإن خليفة؛ بن خلف: الثانية
  .اختلط كان إنه مث الشواهد،
 واه ربخ له احلديث، منكر": "  املغين"  يف الذهيب قال هذا؛ امللك عبد: الثالثة

  ". موضوع مسلم بن الوليد عن وآخر ،" النسائي خصائص"  يف
  ". اللسان"  يف احلافظ وأقره
  يف ترمجة له ؛- العالف بكر أبو بالويه ابن وهو - سليمان بن حممد: الرابعة

 وال جرحاً فيه يذكر ومل ،) ٣٠٧( سنة مات ،) ٣٠٠/  ٥" ( بغداد تاريخ" 
  .تعديالً
  

 واملرسـلني،  النبيني سوى العالَمني؛ على أصحايب اختار اَهللا إنَّ( - ٦١٢٣
يل واختار نبكرٍ، أبا: - يعين - أربعةً أصحايب م ،وعلياً، وعثمانَ، وعمر ممحهر 

 األممِ، على أميت واختار خري، كُلهم :أصحايب يف وقالَ. أصحابِي فَجعلَهم اهللا؛
أميت] من[ واختار عأرب والثالثَ، والثاين، األولَ، القَرنَ :قُرون والرابع. (  

  .ضعيف



  ١٨٢

 ابـن  اهللا عبد عن طريقني من) ٣/٢٨٨/٢٧٦٣" ( مسنده" يف البزار أخرجه
 عن املسيب بن سعيد عن معبد بن زهرة عقيل أبو حدثين: يزيد بن نافع ثنا: صاحل
 وقـال  فـذكره : ... موسلَّ علَيه اللَّه صلَّى اهللا رسول قال: قال اهللا عبد بن جابر
  :البزار
  يف صاحل بن اهللا عبد يشارك ومل اإلسناد، ذا إال جابر عن يروى نعلمه ال"

  ". نعلمه أحد يزيد بن نافع عن هذه روايته
" امـع " يف اهليثمـي  وقـال . - قريبـاً  يأيت كما - شورك وقد قال، كذا

)١٠/١٦: (  
  ." خالف بعضهم ويف ثقات، ورجاله البزار، رواه"

 وفيـه  ،- الليث كاتب صاحل أبو: وهو - صاحل بن اهللا عبد إىل يشري: فلت
  ": امليزان" من ترمجته يف الذهيب فقال هذا؛ حديثه في وخباصة كثري، كالم
 ابن سعيد قال ،) ساقه مث( اخلرب ذا صاحل بن اهللا عبد على القيامة قامت وقد"
 عن معبد بن زهرة حديث في جنيح نب خبالد صاحل أبو بلي: زرعة أيب عن: عمرو
 صدوق - األثرم أمحد بن حممد العباس أبو رواه قد: قلت. أصل له وليس سعيد،

 بن اهللا وعبد مرمي أيب بن سعيد حدثنا: - ثقة - القنطري داود بن علي حدثنا: -
  :الذهيب قال مث".  فذكره: ... نافع عن صاحل

 يف زهـرة  حـديث  عـن  زرعة باأ سألت: التستري حممد بن أمحد وقال" 
  .صاحل أيب كتاب يف ودلسه املصري، خالد وضعه باطل؛: فقال الفضائل؛

 بن حممد كان قد كذاب؛ هذا: فقال مرمي؟ أيب بن سعيد عن رواه فمن: فقلت
  :عقبه الذهيب فقال". وسعيد صاحل أيب عن به حدثين العسكري احلارث
 بـن  نافع أن مع نافع، على أدخل مما فلعله الشيخني؛ عن ثقة رواه قد: قلت"
 اهللا إن: "حبـديث  صـاحل  أبو حدث: النسائي قال. أعلم فاهللا. يقظ صدوق يزيد

  ". موضوع وهو"  أصحايب اختار
 كمـا  - القنطري داود بن علي... "  ثقة رواه: "بقوله الذهيب وأراد: قلت

  :وقال"  امليزان" يف أورده وقد. - بذلك تصرحيه تقدم
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 فتكلم منكراً؛ اخرب روى ولكنه مرمي، أيب بن سعيد عن روى احلديث، صاحل"
  ".لذلك فيه

 العسكري احلارث بن حممد شيخه" ...  كذاب هذا: "بقوله زرعة أبو وأراد
 ولكنهم ،" لسانه"و" امليزان" شرط من فهو وعليه ،- كالمه من ظاهر هو كما –
  .يذكروه مل

 عنـدي؛  بعيد فهو: نافع على خلأد مما أنه الذهيب ذكره الذي االحتمال وأما
 ألنـه  – به الناس أعرف وهو - يونس ابن فيه قال حىت والضبط، بالثقة لشهرته
  :- مثله مصري
  ". فيه خيتلف ال احلديث يف ثبتاً كان"

 فـاَألوىل ".  يقـظ  صدوق" بأنه إياه بوصفه ذلك إىل أشار قد نفسه والذهيب
! - فإما عنه، الراوي) األثرم: (أو. ) ..القنطري: (إما دونه؛ من على فيه احلمل

  .أعلم واهللا. يزيد بن نافع شهرة واحلفظ بالضبط نيمشهور فليسا - وثِّقا وإن
 ،-) ١٥/٣٠٣" (السـري " يف الـذهيب  ترمجه ملا هذا األثرم أن الغريب ومن
 يف اخلطيـب  أن مع وثقه، أحداً يذكر مل ؛-" احملدث املقرئ اإلمام" بـ ووصفه

 قـال  أنه - األثرم تالمذة من وهو - الدارقطين عن روى قد) ١/٢٦٥" ( تارخيه"
  :فيه

  ". فاضل ثقة شيخ"
 يف واخلطيـب  ،) ٢/٤١" (الضعفاء" يف حبان ابن أخرجه قد احلديث إن مث

 ابـن  وقـال  به،...  صاحل بن اهللا عبد عن أخرى طرق من) ٣/١٦٢" (التاريخ"
  :حبان
 حديث يشبه ال ما األثبات عن رويي جداً، احلديث منكر صاحل بن اهللا عبد"

 صـدوقاً  نفسـه  يف وكان أئمة، مشاهري أقوام عن الكثرية املناكري وعنده الثقات،
 يف املنـاكري  وقع وإمنا الغالت، على كاتبه وكان احلساب، سعد بن لليث يكتب
  :يقول خزمية ابن مسعت سوء؛ له جار قبل من حديثه
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 بـن  اهللا عبـد  شيخ على احلديث عيض فكان عداوة؛ وبينه بينه جار له كان
 يف داره يف ويطـرح  صاحل، بن اهللا عبد خط يشبه خبط قرطاس يف ويكتب صاحل،
 وقع ناحيته فمن ومساعه؛ خطه أنه ويتوهم به، فيحدث اهللا عبد فيجده كتبه؛ وسط

  ". أخباره يف املناكري
  :وقال هذا، منها أحاديث مجلة له ساق مث
 األخبار، مسالك وعلم احلديث، صناعة يف عنأم من ينكرها األحاديث هذه"

  ". الرجال وانتقاد
 " اجلـامع " تفسـريه  يف القـرطيب  قول الفاحش اخلطأ فمن هذا؛ علمت إذا

)١٣/٣٠٥: (  
  .احلديث فذكر... "  جابر عن صحيحاً مرفوعاً البزار كتاب ويف"
 قـرن ال وذكر. األربعة القرون مجلة واخلطيب حبان ابن عند ليس أنه اعلم مث
 بعض يف ذكر قد نعم؛. الصحيحة األحاديث يف يرد مل ألنه يستنكر؛ مما فيه الرابع

  ) .٣٥٦٩( احلديث حتت ذلك يف القول بسطت وقد الضعيفة، األحاديث
 كتابـه  يف البـزار  روايـة  من اإلشبيلي احلق عبد أورده قد احلديث رأيت مث

  !الصحة فيه اشترط الذي) ٢/٩٠٥" (الصغرى األحكام"
  ) :٢/٣٦٤" (الزوائد خمتصر" يف حجر ابن احلافظ لوقا

  ".صاحل بن اهللا عبد على أنكر ما أحد هو: قلت"
 على أقبل مث. منازلكم وقرب اجلنة، يف منازلكم الليلة رأيت إين( - ٦٥٩٢

 أمه، واسم أبيه، واسم امسه أعرف رجالً، ألعرف إين! بكر أبا يا: فقال بكر، أيب
 هـذا  إن) : سـلمان ( فقال. مرحباً مرحباً: قالوا إال ةنجلا أبوب من باباً يأيت ال

  عمر، على أقبل مث. قحافة أيب] بن[ بكر أبو فهو: قال! اهللا رسول يا شأنه ملرتفع
 لؤلـؤ ] مـن  مشرفة[ بيضاء، درة من قصراً اجلنة يف رأيت لقد! عمر يا: فقال

  هذا؟ ملن: فقلت بالياقوت، مشيد أبيض،
 هذا! حممد يا: فقال ألدخله، تفذهب يل، أنه نتفظن. قريش من لفىت: فقيل

 عمـر،  فبكى! حفص أبا يا غريتك إال دخوله من منعين فما. اخلطاب بن لعمر



  ١٨٥

 يـا : فقـال  عثمان على أقبل مث ؟!اهللا رسول يا أغار أعليك! وأمي بأيب: وقال
 علـي ! بيـد  أخذ مث. اجلنة يف رفيقي وأنت اجلنة، يف رفيقاً نيب لكل إن! عثمان

 على أقبل مث مرتيل؟ مقابل اجلنة يف مرتلك يكون أن ترضى أوما! علي يا: لفقا
. حواري وأنتما حواري، نيب لكل إن! زبري ويا! طلحة يا: فقال والزبري، طلحة

 حىت أصحايب بني من عين بك بطئ لقد: فقال عوف بن الرمحن عبد على أقبل مث
 يا: فقلت بك؟ بطأ ما: فقلت شديداً، عرقاً وعرقت هلكت، تكون أن حسبت
 أيـن  مـن  مايل عن أسأل حماسباً،  موقوفاً زلت ما مايل، كثرة من! اهللا رسول

  ) .؟أنفقته وفيما اكتسبت؟
  !موضوع منكر
 ٠ ٦/ ٢ ١٨/ ٣( البزار أخرجه. الئحة عليه والوضع والصنع التركيب لوائح

 مـن ) ١٢٤ - ١٢٣/ ١٠" ( التاريخ"  يف عساكر وابن) األستار كشف - ٢٦
  :قال أوىف أيب بن اهللا عبد عن خالد أيب بن امساعيل عن سيف بن عمار طريق

: ... فقال كانوا، ما أمجع أصحابه على وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول خرج
  .فذكره
 فقط، عوف بن الرمحن عبد قصة) ٩٩/ ١" (احللية"  يف نعيم أبو منه وأخرج 

  :- للبزار كله والسياق - وزادوا
 جتارة من الليلة جاءتين راحلة، مئة هذه! اهللا رسول يا: وقال رمحنال عبد فبكى

  ". اليوم ذلك عين خيفف اهللا لعل وأبنائهم، املدينة أهل على أا أشهدك فإين مصر،
  :عقبه اهليثمي وقال

 سـيف  بن وعمار يصح، ال عوف بن الرمحن عبد حق يف الذي هذا: قلت" 
 أيب ابن عن يروي هذا نعلم وال صاحل، فسي بن عمار: البزار قال. احلديث منكر
  ". ضعيف احلديث وهذا التوثيق، يف يتساهل البزار: قلت. اإلسناد ذا إال أوىف

 يف وامنـا  احلـديث،  صاحل":  صاحل: "بقوله يعين ال البزار أن الظاهر: قلت
 - فقال ،" التهذيب"  يف احلافظ تأوله وبذلك روايته، يف ضعفه أنه ويؤيده. العبادة

  :- وجترحياً توثيقاً فيه األئمة أقوال حكى أن بعد



  ١٨٦

  ". نفسه يف: يعين. صاحل: آخر موضع يف وقال ضعيف،: البزار وقال" 
"  يف فقال اليها، املشار األقوال بني مجعا إليه احلافظ رأي انتهى الذي هو وهذا
  ": التقريب
 ،) ٢٦ ص" ( املسـدد  القول" يف بضعفه وجزم".  عابد احلديث، ضعيف" 
  ": الكاشف"  يف الذهيب قول وحنوه
  ". حامت أبو ضعفه عابد، صاحل"  

  ) :٣٩٣/ ١/ ٣" ( اجلرح" يف حامت أيب لقول منه تلخيص وهذا: قلت
 املنـذري  وقال".  احلديث منكر احلديث، ضعيف وكان صاحلاً، شيخاً كان"

  ) :٨٩/ ٤) (الترغيب( يف
 وقد سيف بن عمار إال ثقات اتهورو والطرباين، - له واللفظ - البزار رواه"
  ". وثق

 الـذي  بكالمه ذلك وأكد توثيقه، تليني إىل"  وثق وقد: " بقوله فأشار: قلت
 من شيء يبلغ ال هناك املذكور احلديث أن: وخالصته) ٦٥٩٠( احلديث يف نقلته
  .متنه حيث من منكر وأنه احلسن، درجة بانفراده طرقه

 والوضع الصنع فإن الطويل، لسياقه بالنسبة وأشد النكارة يف مثله وهذا: فأقول
 يكـون  أن الضروري من وليس ،- التخريج مطلع يف ذكرت كما - عليه ظاهر
 وضبطه، احلديث حبفظ العناية عن االنصراف بسبب سهواً يكون فقد قصداً، ذلك

 هـو  كمـا  الصاحلني، الرواة من طاثفة عادة هي كما العبادة، بكثرة واالنشغال
 هو كما - حبان ابن منهم وخباصة لبعضهم، وترامجهم احلفاظ والأق من معروف

  ) :١٩٥/ ٢" ( الضعفاء"  كتابه ففي ،- نفسه هذا عمار يف قوله
 كـان  أنـه  القلب إىل سبق رمبا حىت املشاهري، عن املناكري يروي ممن كان"
  ". هلا املتعمد

 تعمـد  من عهمن صالحه كان إذا: هذا) عماراً( أن إليه أنتهي أن أريد والذي
 األحاديـث  بعض عليه واختلطت أمره، على غلب بأنه القول من أقل فال الوضع،

  بعضها يف وزاد الغريب، الطويل احلديث هذا ذهنه يف منها فتركب الصحيحة،



  ١٨٧

 وطلحـة  األربعـة  اخللفاء فضائل بعض فيه وساق فيها، هلا أصل ال زيادات
 من أا على هذه، الرمحن عبد قصة هآخر يف وأحلق واحداً، سياقاً وساقها والزبري،

 يف معروفـة  كذلك وهي واإلنفاق، االكتساب مجلة فيها زاد أنه كما الرؤيا، متام
 بـرقم  املتقدم احلديث من نكارة أقل ذلك مع هي مث الصحيحة، األحاديث بعض

)٦٥٩٠: (  
 كحديث احليثية هذه من فحديثها االستبطاء، وفيها رؤيا، ألا! حبواً، حيبو" 
  .حتته املخرج املرسل واحلديث قبله، املخرج حفصة

 عـن  يزيـد  بن علي عن زحر بن اهللا عبيد عن يزيد بن مطرح حديث ومثله
  :بلفظ امرفوع أمامة أيب عن القاسم
 قصة وفيه بطوله، احلديث... "  يدي بني خشفة فيها فسمعت اجلنة دخلت" 

 بتمامه لفظه سقت وقد. ةالترمج حديث يف ما حنو عوف بن الرمحن عبد استبطائه
  مسلسل جداً، ضعيف أنه وبينت ،) ٥٣٤٦( برقم تقدم فيما وخرجته

  :فأقول هنا وأزيد. بالعلل
  :وقال) ١٤٠/ ٢" ( املوضوعات"  يف الوجه هذا من أورده اجلوزي ابن إن
  ". يصح ال"

 ابن رواه وكذلك. ،...  اجلنة دخلت كأين البارحة رأيت: "لفظه الطرباين وإن
  ) .١٢٣/ ١٠( كرعسا

  .صحت لو ،اأيض منامية رؤيا فهي -: قلت
  
  
  
  
  
  



  ١٨٨

  عبد الرحمن بن عوف 
  

  ) .السماء يف األمني يسمى عوف بن الرمحن عبد( - ٣٨٦٩
  جداً ضعيف
 عن احلضرمي، البكاري، الرمحن عبد بن علي عن) ٢٩٩/ ٢( الديلمي أخرجه

 بـن  مهران عن ائب،الس بن فرات عن مجيل، بن اهليثم عن الطوسي، زياد بن عن
  .مرفوعاً علي عن عمر، ابن عن ميمون،

  .متروك السائب بن فرات جداً؛ ضعيف إسناد وهذا: قلت
  .أعرفهم مل مجيل؛ بن اهليثم دون ومن
  .أعلم واهللا) . الفلم( من امسه قراءة من أمتكن مل زياد وابن

  ) .حبواً اجلنة يدخل عوف بن الرمحن عبد رأيت قد( - ٦٥٩٠
  .كذب

"  يف اجلـوزي  ابـن  وعنـه  ،) ١١٥/ ٣) (عائشة مسند( يف أمحد رجهأخ
 ،) ١٠/١٢٤" ( دمشـق  تاريخ"  يف عساكر ابن وكذا ،) ١٣/ ٢" (املوضوعات

 - ٨٩/ ١"(الكبري املعجم" يف والطرباين ،) كشف - ٢٥٨٦/ ٢٠٩/ ٣( والبزار
 عن انزاذ عمارة ابن عن طرق من) ٩٨/ ١" ( احللية"  يف نعيم أبو وعنه ،) ٩ ٠

  :قال أنس عن ثابت
عـري   :قالوا هذا؟ ما: فقالت املدينة، يف صوتا مسعت إذ بيتها يف عائشة بينما

 سـبع  فكانت: قال شيء، كل من حتمل الشام، من قدمت عوف بن الرمحن لعبد
 صلى اهللا رسول مسعت: عائشة فقالت الصوت، من املدينة فارجتت: قال بعري، مئة
 إن :فقـال  عـوف،  بن الرمحن عبد ذلك فبلغ. فذكره. : ..يقول وسلم عليه اهللا

  .وجل عز اهللا سبيل يف وأمحاهلا بأقتاا فجعلها! قائمأ ألدخلنها استطعت،
 وعنه ،) ٣/١٧٨/١٣٨١" ( املسند من املنتخب"  يف محيد بن عبد وأخرجه

 أوله يف وزاد به، زاذان بن عمارة عن أخرى طريق من) ١١٧/ ١٠( عساكر ابن



  ١٨٩

 وسلم عليه اهللا صلى النيب ومؤاخاة املدينة إىل عنه اهللا رضي الرمحن عبد هجرة قصة
  :وسلم عليه اهللا صلى قوله وفيه احلديث) ... كذا( عفان بن عثمان وبني بينه

...  راحلـة  مئـة  سـبع  له قدمت حىت ماله، فكثر: قال ،"بشاة ولو أومل" 
  .احلديث

 كمـا  - أسوأ أو قال كما هوو زاذان، بن بعمارة عليه املعلق إسناده وضعف
  :قال ولكنه ،- يأيت

  ". ١٣٨٨ حديث انظر. شواهد ولبعضه" 
/ ٦" (االرواء" يف خمـرج  وهـو  للبخاري، عزاه عليه أحال الذي واحلديث

 عليـه  خفي ولكن ،) ١٥٠ - ١٤٩ ص" ( الزفاف آداب" و ،) ٣٤٣/١٩٢٣
  :مهمان أمران

 اهللا رضي) الربيع بن سعد: (واحملفوظ.. فيه) عفان بن عثمان( ذكر: مها أحد
  ) .١١٧/ ١٠( عساكر ابن قال كما عنهما؟

 ولذلك ،- ضعيفاً سنده كان وإن - متناً موضوع الترمجة حديث أن: واآلخر
 - حجر ابن احلافظ وتبعه أمحد، لإلمام تبعاً ،" املوضوعات" يف اجلوزي ابن أورده
  :عقبه اجلوزي ابن فقال ،- يأيت كما

 يـروي ) عمـارة ( و: قال. منكر كذب احلديث هذا: بلحن بن أمحد قال"
  ". به حيتج ال: الرازي حامت أبو وقال. مناكري أحاديث
 غالـب  هي كما) ٤١٤ - ٤١٢/ ١" ( الآليل"  يف السيوطي عليه قعقع وقد

 بإخراجهـا،  جداً احلديث ويطول معلولة، كلها ساقها اليت الشواهد ألن! عادته
 بعضـها  ختريج يل ييسر ولعله ألفاظها، واختالف ا،متو تضارب مع عللها وبيان
 بعض يف النسائي قول ومثله املتقدم، أمحد قولُ املنصف العاقل ويكفي. عللها وبيان
  :الشواهد تلك

  ". موضوع حديث"
  !السيوطي وأقره اجلوزي، ابن ذكره



  ١٩٠

 ساق أن بعد -" املسددة القول"  رسالته يف حجر ابن احلافظ قول ذلك وحنو
  ) :٢٥ ص( - هذا وبعد اهللا شاء إن هذا عقب اآليت متيم بن أغلب حديث
"  الصـحيحني "  يف والذي لعثمان، الرمحن عبد إخاء أيضاً النكارة من وفيه" 

  .الصواب وهو.. الربيع بن سعد أنه
 بأنـه  أمحد اإلمام شهادة يكفينا فإنه عليه، الكالم يف التوسع عدم أراه والذي

  :قولن أن جماملة وأوىل. كذب
 يكـون  أن فيمـا  عليهـا،  يضرب أن أمحد اإلمام أمر اليت األحاديث من هو
 احلـديث،  كتـب  اهللا عبد عن كتبه من بعض يكون أن واما سهواً، ترك الضرب
  ".أعلم واهللا. بالضرب وأخل
 فساق عليه، الكالم يف يتوسع وأن أمحد، اإلمام بشهادة يكتفي ال أن له بدا مث

 ومستشـهداً  ذلك، يف له تابع وهو بعده، من لسيوطيا فعل كما أخرى، أحاديث
  أشار وقد. متناً واما سنداً، إما للشهادة، صاحلة غري أا وسترى ا،

 عبد حديث عقب فقال ،) ٨٩/ ٤( الترغيب،"  يف املنذري احلافظ ذلك إىل
  ) :٦٥٩٢( برقم اآليت أوىف أيب ابن اهللا

 اهللا صلى النيب عن الصحابة نم مجاعة حديث ومن وجه، ما غري من ورد وقد(
 ماله، لكثرة حبواً اجلنة يدخل عنه، اهللا رضي عوف بن الرمحن عبد أن وسلم عليه
 كان ولقد احلسن، درجة بانفراده شيء منها يبلغ وال مقال، من أجودها يسلم وال
 للرجل الصاحل، املال نعم: " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ذكر اليت بالصفة ماله
 أغنيـاء  من غريه دون به يقصر أو اآلخرة، يف درجاته ينقص فأىن ،) ١" ( حلالصا
 األمـة  هـذه  فقـراء  سبق: " صح إمنا غريه، حق يف هذا يرد مل فإنه األمة، هذه

  ". أعلم واهللا. على اإلطالق ،) ٢" (أغنياءهم

                                                        
 التحقیق/ ٣٧٥٦" (المشكاة" في وھو وغیره،) ٢٩٩( المفرد، األدب( في البخاري أخرجھ )١(

 ) .الثاني

 ) .٥٢٤٣" ( المشكاة"  وانظر بعضھا، ھو خّرج صحیحة أحادیث فیھ )٢(



  ١٩١

 معنـاه،  حيث من احلديث بطالن إىل قوية إشارة يشري متني قوي كالم وهذا
  ":موضوعاته"  من) ١٤ - ١٣/ ٢( فقال اجلوزي، ابن به رحص ما وهو

 مانع املال أن ويرون املتزهدين، جهلة تتعلق الباطل احلديث هذا ومبثل: قلت" 
 ماله، ألجل زحفأ اجلنة يدخل عوف ابن كان إذا: (ويقولون! اخلري إىل السبق من

 لـه  ملشـهود ا الرمحن عبد وحاشا يصح، ال واحلديث ،!) املال ذم يف ذلك كفى
 غـري  من كسبه املذموم وإمنا مباح، املال مجع ألن! السبق من ماله مينعه أن باجلنة

 طلحة خلف وقد احلالني، عن مرته الرمحن وعبد فيه، الواجب احلق ومنع وجهه،
 مـذموم،  ذلـك  أن علمـوا  ولو وغريه، الزبري وخلف الذهب، من محل ثالمثائة

  .الكل ألخرجوا
 در فياهللا. الغىن ويذم الفقر، على وحيث احلديث، هذا مبثل يشوق قاصّ وكم

  ". األصول ويفهمون الصحيح، يعرفون الذين العلماء
 ذلك، عادته من ليس من احلديث استنكر وحنوه الكالم هذا ولوضوح: قلت

  ": األستار كشف"  يف عقبه قال فإنه اهليثمي، احلافظ به أعين
  .مناكري له: أمحد اإلمام قال) : انزاذ بن عمارة( وعلته منكر، هذا: قلت(

  ". الدارقطين وضعفه. به حيتج ال: حامت أبو وقال
  ". حديث حبواً دخوله يف يصح ال: "قال مث

 كمـا  - حلديثه واستنكارهم إياه، املذكودين تضعيف مع زاذان بن وعمارة
 متـيم  بن أغلب متابعة يفيده فال عنه، الروايات بعض يف أمحد وثقه فقد - رأيت
 بن حبان فقال منكرة، زيادة متنه يف زاد وقد سيما وال منه، ضعفأ ألنه أشد اياه،

  :بلفظ مرفوعاً به أنس عن البناين ثابت ثنا: أيب ثنا: متيم بن أغلب
 نفسـي  والذي عوف، بن الرمحن عبد أميت أغنياء من اجلنة يدخل من أول"
  ". حبواً إال يدخلها ال! بيده

  :الوق) ٢٥٨٧( البزار أخرجه
  ".ابنه إال عنه روى نعلم ال: وأغلب" 

  :وغريه البخاري قال بل اتفاقأ، ضعيف ولكنه غريه، عنه روى قد بلى،: قلت



  ١٩٢

  ) :١٧٥/ ١" (الضعفاء"  يف حبان ابن وقال". احلديث منكر"
 مـن  ليس ما الثقات عن يروي احلديث، منكر هارون، بن يزيد عنه روى" 

  ". حديثهم
/ ٢! ١( حـامت  أيب ابـن  قـال : - احلديث هذا عنه الراوي -) حبان( وابنه

٢٧١:(  
  ". احلديث ضعيف هو: وقال عنه، أمسك مث قدمياً، أيب عنه روى"

 احلـافظ  بضـعفه  جزم وقد املذكور، أبيه حلال جداً، ضعيف فالسند: قلت
 ص" ( املسدد القول"  يف احلافظ فقول ،) ٢٦٦/ ٣" ( اإلحياء ختريج"  يف العراقي

  :- السيوطي وتبعه -) ٢٤
  ".بالكذب امه من أر مل لكن الضعف، يف) عمارة( بـ شبيه وأغلب: قلت" 

  :بقوله البخاري إليه أشار الذي ضعفه شدة به االستشهاد رد يف يكفي: قلت
 ذلـك  على يدل ومما ،- اصطالحه من معلوم هو كما -"  احلديث منكر" 
 ووهائها، كلها ضعفها على احلديث طرق سائر دون) الدخول أولية(بذكر  تفرده
 الطـرق  بكثـرة  احلديث تقوية قاعدة أن على الكثرية األمثلة من صاحل مثال وهو

 إفـراط  بـني  ما العلم هذا يف والناشئون العلماء، حققه كما اطالقها على ليست
 رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ مثل النقاد، العلماء عند معروف هو كما - وتفريط

  .- تعاىل اهللا
 بتكـذيب  قوله يف أمحد اإلمام تبعوا الذين العلماء هؤالء من هو كان لكولذ

  ) :١٢٨/ ١١" ( الفتاوى"  يف فقال احلديث، هذا
 فإنه له، أصل ال موضوع كالم حبواً، اجلنة يدخل عوف ابن أن: روي وما"

 الرضـوان،  بيعـة  أهل مث بدر، أهل األمة أفضل أن والسنة الكتاب بأدلة ثبت قد
  ... ". غريهم على فضلونم والعشرة
 أن بعـد  فإنه احلديث، هذا من موقفه يوضح فلم الذهيب، احلافظ تلميذه وأما

 متكلفـاً  قـال ) ٧٨ - ٧٧/ ١" (السري" يف) زاذان بن عمارة( بـ اسناده ضعف
  :-"  املسند"  برهبة أخذ وكأنه - تأويله



  ١٩٣

 حبـواً  ةاجلن ودخل للحساب، رفاقه عن الرمحن عبد تأخر فلو حال، وبكل" 
 علي مرتلة بدون ليست اجلنة يف مرتلته فإن(!)  املثل وضرب االستعارة سبيل على

  ". الكل عن اهللا رضي والزبري،
 على أقبل مث. منازلكم وقرب اجلنة، يف منازلكم الليلة رأيت إين( - ٦٥٩٢

 أمه، واسم أبيه، واسم امسه أعرف رجالً، ألعرف إين! بكر أبا يا: فقال بكر، أيب
 هـذا  إن) : سـلمان ( فقال. مرحباً مرحباً: قالوا إال اجلنة أبوب من باباً يأيت ال

  عمر، على أقبل مث. قحافة أيب] بن[ بكر أبو فهو: قال! اهللا رسول يا شأنه ملرتفع
 لؤلـؤ ] مـن  شتزفه[ بيضاء، درة من قصراً اجلنة يف رأيت لقد! عمر يا: فقال

  هذا؟ ملن: فقلت بالياقوت، مشيد أبيض،
 هذا! حممد يا: فقال ألدخله، فذهبث يل، أنه فظننت. قريش من لفىت: يلفق
 عمـر،  فبكـى ! حفص أبا يا غريتك إال دخوله من منعين فما. اخلطاب لعمربن

 يـا : فقـال  عثمان على أقبل مث ؟!اهللا رسول يا أغار أعليك! وأمي بأيب: وقال
 علـي ! بيـد  أخذ مث .اجلنة يف رفيقي وأنت اجلنة، يف رفيقاً نيب لكل إن! عثمان
 على أقبل مث مرتيل؟ مقابل اجلنة يف مرتلك يكون أن ترضى أوما! علي يا: فقال

. حواري وأنتما حواري، نيب لكل إن! زبري ويا! طلحة يا: فقال والزبري، طلحة
 حىت أصحايب بني من عين بك بطى لقد: فقال عوف بن الرمحن عبد على أقبل مث

 يا: فقلت بك؟ بطأ ما: فقلت عرقاً شديداً، وعرقت هلكت، تكون أن حسبت
 أيـن  مـن  مايل عن أسأل حماسباً،  موقوفاً زلت ما مايل، كثرة من! اهللا رسول

  .) أنفقته؟ وفيما اكتسبت؟
  !موضوع منكر
 ٠ ٦/ ٢ ١٨/ ٣( البزار أخرجه. الئحة عليه والوضع والصنع التركيب لوائح

 مـن ) ١٢٤ - ١٢٣/ ١٠" ( التاريخ"  يف عساكر وابن) األستار كشف - ٢٦
  :قال أوىف أيب بن اهللا عبد عن خالد أيب بن امساعيل عن سيف بن عمار طريق

: ... فقال كانوا، ما أمجع أصحابه على وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول خرج
  .فذكره



  ١٩٤

 فقط، عوف بن الرمحن عبد قصة) ٩٩/ ١" (احللية"  يف نعيم أبو منه وأخرج
  :- لبزارل كله والسياق - وزادوا

 جتارة من الليلة جاءتين راحلة، مئة هذه! اهللا رسول يا: وقال الرمحن عبد فبكى
  ". اليوم ذلك عين خيفف اهللا لعل وأبنائهم، املدينة أهل على أا أشهدك فإين مصر،

  :عقبه اهليثمي وقال
 سـيف  بن وعمار يصح، ال عوف بن الرمحن عبد حق يف الذي هذا: قلت" 
 أيب ابن عن يروي هذا نعلم وال صاحل، سيف بن عمار: البزار لقا. احلديث منكر
  ". ضعيف احلديث وهذا التوثيق، يف يتساهل البزار: قلت. اإلسناد ذا إال أوىف

 يف وامنـا  احلـديث،  صاحل":  صاحل: "بقوله يعين ال البزار أن الظاهر: قلت
 - فقال ،" التهذيب"  يف احلافظ تأوله وبذلك روايته، يف ضعفه أنه ويؤيده. العبادة

  :- وجترحياً توثيقاً فيه األئمة أقوال حكى أن بعد
  ". نفسه يف: يعين. صاحل: آخر موضع يف وقال ضعيف،: البزار وقال" 

"  يف فقال اليها، املشار األقوال بني مجعا إليه احلافظ رأي انتهى الذي هو وهذا
  ": التقريب
 ،) ٢٦ ص" ( املسـدد  القول" يف بضعفه وجزم".  عابد احلديث، ضعيف" 
  ": الكاشف"  يف الذهيب قول وحنوه
  ". حامت أبو ضعفه عابد، صاحل" 

  ) :٣٩٣/ ١/ ٣" ( اجلرح" يف حامت أيب لقول منه تلخيص وهذا: قلت
 املنـذري  وقال".  احلديث منكر احلديث، ضعيف وكان صاحلاً، شيخاً كان"

  ) :٨٩/ ٤) (الترغيب( يف
 وقد سيف بن عمار إال ثقات ورواته والطرباين، - له واللفظ - البزار رواه"
  ". وثق



  ١٩٥

 الـذي  بكالمه ذلك وأكد توثيقه، تليني إىل"  وثق وقد: " بقوله فأشار: قلت
 من شيء يبلغ ال هناك املذكور احلديث أن: وخالصته) ٦٥٩٠( احلديث يف نقلته
  .متنه حيث من منكر وأنه احلسن، درجة بانفراده طرقه

 والوضع الصنع فإن الطويل، لسياقه بالنسبة وأشد النكارة يف ثلهم وهذا: فأقول
 يكـون  أن الضروري من وليس ،- التخريج مطلع يف ذكرت كما - عليه ظاهر
 وضبطه، احلديث حبفظ العناية عن االنصراف بسبب سهواً يكون فقد قصداً، ذلك

 هـو  كمـا  الصاحلني، الرواة من طاثفة عادة هي كما العبادة، بكثرة واالنشغال
 هو كما - حبان ابن منهم وخباصة لبعضهم، وترامجهم احلفاظ أقوال من معروف

  ) :١٩٥/ ٢" ( الضعفاء"  كتابه ففي ،- نفسه هذا عمار يف قوله
 كـان  أنـه  القلب إىل سبق رمبا حىت املشاهري، عن املناكري يروي ممن كان"
  ". هلا املتعمد

 تعمـد  من منعه صالحه كان إذا: اهذ) عماراً( أن إليه أنتهي أن أريد والذي
 األحاديـث  بعض عليه واختلطت أمره، على غلب بأنه القول من أقل فال الوضع،

  بعضها يف وزاد الغريب، الطويل احلديث هذا ذهنه يف منها فتركب الصحيحة،
 وطلحـة  األربعـة  اخللفاء فضائل بعض فيه وساق فيها، هلا أصل ال زيادات

 من أا على هذه، الرمحن عبد قصة آخره يف وأحلق احداً،و سياقاً وساقها والزبري،
 يف معروفـة  كذلك وهي واإلنفاق، االكتساب مجلة فيها زاد أنه كما الرؤيا، متام

 بـرقم  املتقدم احلديث من نكارة أقل ذلك مع هي مث الصحيحة، األحاديث بعض
)٦٥٩٠: (  

 كحديث احليثية هذه نم فحديثها االستبطاء، وفيها رؤيا، ألا! حبواً، حيبو" 
  .حتته املخرج املرسل واحلديث قبله، املخرج حفصة

 عـن  يزيـد  بن علي زحرعن بن اهللا عبيد عن يزيد بن مطرح حديث ومثله
  :بلفظ مرفوعا أمامة أيب عن القاسم
 قصة وفيه بطوله، احلديث... "  يدي بني خشفة فيها فسمعت اجلنة دخلت" 

 بتمامه لفظه سقت وقد. الترمجة حديث يف ما حنو عوف بن الرمحن عبد استبطائه
  مسلسل جداً، ضعيف أنه وبينت ،) ٥٣٤٦( برقم تقدم فيما وخرجته



  ١٩٦

  :فأقول هنا وأزيد. بالعلل
  :وقال) ١٤٠/ ٢" ( املوضوعات"  يف الوجه هذا من أورده اجلوزي ابن إن
  ". ال يصح"

 ابن رواه وكذلك. ،...  اجلنة دخلت كأين البارحة رأيت: "لفظه الطرباين وإن
  ) .١٢٣/ ١٠( عساكر

  .لوصحت أيضا، منامية رؤيا فهي -: قلت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٩٧

  العوام بن الزبیر
  

  ". أميت من وحواري عميت ابن الزبري"  - ١٨٧٧
 حممد عن عروة بن هشام حدثنا معاوية أبو حدثنا) : ٣١٤/  ٣( أمحد أخرجه
  .فذكره: وسلم عليه هللا صلى اهللا رسول قال: قال جابر عن بن املنكدر
 فقال زيد بن محاد خالفه لكن. الشيخني شرط على صحيح إسناد وهذا: قلت

 بـن  هشام عن - زيد ابن يعين - محاد حدثنا: قال يونس حدثنا) : ٤/  ٤(أمحد 
 نيب لكل: " قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أن الزبري بن اهللا عبد عن عن أبيه عروة

 محاد حدثنا: فقال حرب بن سليمان وخالفه".  عميت ابنو الزبري حواري وحواري
عن  ووكيع حيىي وتابعه. أمحد أخرجه. الزبري ابن فيه ليس مرسل أنه إال زيد به بن

حدثنا  بكري بن يونس مجيعا وخالفهم: أيضا أمحد أخرجه. مرسال عروة بن هشام
حواري،  نيب كلل إن: " بلفظ مرفوعا العوام بن الزبري عن أبيه عن عروة بن هشام
شـرط   على صحيح: " وقال) ٣٦٢/  ٣( احلاكم أخرجه".  الزبري حواري وإن

  .الذهيب ووافقه".  الشيخني
تعليقا  له أخرج وإمنا البخاري به حيتج مل بكري بن يونس فإن نظر، وفيه: قلت

  ". خيطىء": "  التقريب"  ويف
 مـن  والـراجح . اتالثق منكرة ملخالفته نقل مل إن شاذة هذه فروايته ولذلك

 ثقـة،  عروة بن هشام ألن األول هو الوجه إمنا - لنا يبدو فيما - املتقدمة الوجوه
 و"  اجلهاد"  ويف. سلمة أيب بن عبد العزيز"  املناقب"  يف البخاري عند تابعه وقد
 أيضـا  أمحد وأخرجه. به املنكدر بن عن حممد كالمها الثوري سفيان"  املغازي" 

  ) .٣٦٥ و ٣٣٨/  ٣( عنهما
وتابعـه  . به املنكدر ابن عن عيينة بن سفيان) ٣٠٧/  ٣( أمحد عند وتابعهما

. حلـدثين  اهللا عبد بن جابر على أشهد: قال كيسان بن وهب) ٣١٤/  ٣( عنده
 الطريـق  يف إال"  عمـيت  ابن"  فيها ليس الطرق هذه كل ويف. به فذكره مرفوعا

 جـابر  عن عقيل بن حممد بن اهللا بدع وتابعه. أيضا صحيحة فهي األوىل والثانية،



  ١٩٨

 لـه  أخرج مث) . ٢٢٧( الطرباين أخرجه".  عميت ابن: " دون الثانية بلفظ الطريق
  .مثله علي حديث من شاهدا) ٢٤٣ و ٢٢٨(

  ". اجلنة يف جاراي والزبري طلحة"  - ٢٣١١
  ضعيف

 وعبـد ) ٣/٣٦٥( واحلاكم ،) ٢/٧٠( والدواليب ،) ٢/٣٠٢( الترمذي رواه
 عبد أيب عن) ٨/٢٨٠/٢( عساكر وابن ،) ١٩٩ ص" ( السنة"  يف أمحد ناهللا اب

 طالب أيب بن علي مسعت: قال علقمة بن عقبة عن العرتي منصور بن الرمحن النضر
  :الترمذي وقال. مرفوعا فذكره: يقول عليه السالم

  ". الوجه هذا من إال نعرفه ال غريب حديث" 
  ". التقريب"  يف كما انضعيف فإما وعقبة، النضر وعلته: قلت
  :فقال احلاكم وأما

  :بقوله الذهيب فرده".  اإلسناد صحيح" 
  ". ال: قلت" 

 ريطـةٌ  كانت عليه.بدرٍ يوم الزبريِ سيماِء على نزلت املالئكةَ إن( - ٦٤٧٧
  ) .ا معتجِراً صفراُء

  .ضعيف
 لكاليبعاصم ا بن عمرو أخربنا) : ٣/١٠٣" (الطبقات" يف سعد ابن أخرجه

 الثاين بتقدمي الشطر فذكره: ... قال أبيه عن عروة بن هشام عن مهام أخربنا: قال
  .األول على

مرسل؛  ولكنه -" اإلصابة" يف احلافظ قال كما - صحيح إسناد وهذا: قلت
) ١/٧٩/٢٣٠( الطرباين وأخرجه. القصة يدرك مل - الزبري ابن: وهو - عروة ألن

  .املرفوع دون خمتصراً به...  امهش عن سلمة بن محاد من طريق
 – قال الزبري ولد من رجل عن عروة بن هشام عن وكيع طريق من وأخرجه

 :قـال  اهللا عبد بن محزة عن: - ومرة الزبري، بن اهللا عبد بن عباد بن حيىي مرة عن



  ١٩٩

 يومئـذ  املالئكة على وكانت ا، معتجراً صفراء عمامة بدر يوم الزبري على كان
  .صفراء عمائم

عروة  بن هشام عن الفزاري إسحاق أيب طريق من) ٣/٣٦١( احلاكم وأخرجه
 .إلرساله والذهيب هو عنه وسكت. فذكره: ... قال الزبري بن اهللا عبد بن عباد عن
 :بن دينـار  الصلت فقال أيضاً، وباختصار به؛ يفرح ال بإسناد موصوالً روي وقد
  :قال أبيه عن املليح أيب عن

   .صفر عمائم عليها الزبري؛ سيماء على بدر ميو املالئكة نزلت"
ــه ــزار أخرج ــرباين) ٢/٣١٥/١٧٦٧( الب ــم" يف ،والط ــبري املعج  "الك

)١/١٦٢/٥١٨. (  
  :البزار وقال

الصـلت   كان وإن الطريق؛ هذا من إال) املليح أيب والد( أسامة عن يروى ال"
 رسول اهللا مع فعل كان ألنه يذكر؛ مل وإن املرفوع؛ حكم وحكمه احلديث، لين

  ". وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى
  ) :٦/٨٣" (امع" يف اهليثمي فقال البزار؛ قال مما حاالً أسوأ الصلت: وأقول

  ".متروك وهو دينار، بن الصلت وفيه البزار، رواه"
  ":التقريب" يف احلافظ وقال. أيضاً الطرباين عند أنه وفاته

  ".متروك: دينار بن الصلت"
 على أقبل مث. منازلكم وقرب اجلنة، يف منازلكم الليلة رأيت إين( - ٦٥٩٢

 أمه، واسم أبيه، واسم امسه أعرف رجالً، ألعرف إين! بكر أبا يا: فقال بكر، أيب
 هـذا  إن) : سـلمان ( فقال. مرحباً مرحباً: قالوا إال اجلنة أبوب من باباً يأيت ال

  عمر، على أقبل مث. قحافة أيب] بن[ بكر أبو فهو: قال! اهللا رسول يا شأنه ملرتفع
 لؤلـؤ ] مـن  مشرفة[ بيضاء، درة من قصراً اجلنة يف رأيت لقد! عمر يا: فقال

  هذا؟ ملن: فقلت بالياقوت، مشيد أبيض،



  ٢٠٠

 هذا! حممد يا: فقال ألدخله، فذهبت يل، أنه فظننت. قريش من لفىت: فقيل
 عمـر،  فبكى! فصح أبا يا غريتك إال دخوله من منعين فما. اخلطاب لعمر بن

 يـا : فقـال  عثمان على أقبل مث ؟!اهللا رسول يا أغار أعليك! وأمي بأيب: وقال
 علـي ! بيـد  أخذ مث. اجلنة يف رفيقي وأنت اجلنة، يف رفيقاً نيب لكل إن! عثمان
 على أقبل مث مرتيل؟ مقابل اجلنة يف مرتلك يكون أن ترضى أوما! علي يا: فقال

. حواري وأنتما حواري، نيب لكل إن! زبري ويا !طلحة يا: فقال والزبري، طلحة
 حىت أصحايب بني من عين بك بطى لقد: فقال عوف بن الرمحن عبد على أقبل مث

 يا: فقلت بك؟ بطأ ما: فقلت عرقاً شديداً، وعرقت هلكت، تكون أن حسبت
 أيـن  مـن  مايل عن أسأل حماسباً،  موقوفاً زلت ما مايل، كثرة من! اهللا رسول

  ) .؟أنفقته وفيما ؟اكتسبت
  !موضوع منكر
 ٠ ٦/ ٢ ١٨/ ٣( البزار أخرجه. الئحة عليه والوضع والصنع التركيب لوائح

 مـن ) ١٢٤ - ١٢٣/ ١٠" ( التاريخ"  يف عساكر وابن) األستار كشف - ٢٦
  :قال أوىف أيب بن اهللا عبد عن خالد أيب بن امساعيل عن سيف بن عمار طريق

: ... فقال كانوا، ما أمجع أصحابه على وسلم هعلي اهللا صلى اهللا رسول خرج
  .فذكره

 فقط، عوف بن الرمحن عبد قصة) ٩٩/ ١" (احللية"  يف نعيم أبو منه وأخرج
  :- للبزار كله والسياق - وزادوا

   جتارة  من الليلة جاءتين راحلة، مئة هذه! اهللا رسول يا: وقال الرمحن عبد فبكى
  ". اليوم ذلك عين خيفف اهللا لعل وأبنائهم، دينةامل أهل على أا أشهدك فإين مصر،

  :عقبه اهليثمي وقال
 سـيف  بن وعمار يصح، ال عوف بن الرمحن عبد حق يف الذي هذا: قلت" 
 أيب ابن عن يروي هذا نعلم وال صاحل، سيف بن عمار: البزار قال. احلديث منكر
  ". ضعيف احلديث اوهذ التوثيق، يف يتساهل البزار: قلت. اإلسناد ذا إال أوىف



  ٢٠١

 يف وامنـا  احلـديث،  صاحل":  صاحل: "بقوله يعين ال البزار أن الظاهر: قلت
 - فقال ،" التهذيب"  يف احلافظ تأوله وبذلك روايته، يف ضعفه أنه ويؤيده. العبادة

  :- وجترحياً توثيقاً فيه األئمة أقوال حكى أن بعد
  ". نفسه يف: يعين. صاحل: آخر موضع يف وقال ضعيف،: البزار وقال" 

"  يف فقال اليها، املشار األقوال بني مجعا إليه احلافظ رأي انتهى الذي هو وهذا
  ": التقريب
 ،) ٢٦ ص" ( املسـدد  القول" يف بضعفه وجزم".  عابد احلديث، ضعيف" 
  ": الكاشف"  يف الذهيب قول وحنوه
  ". حامت أبو ضعفه عابد، صاحل" 

  ) :٣٩٣/ ١/ ٣" ( اجلرح" يف حامت أيب لقول منه تلخيص وهذا: قلت
 املنـذري  وقال".  احلديث منكر احلديث، ضعيف وكان صاحلاً، شيخاً كان"

  ) :٨٩/ ٤) (الترغيب( يف
 وقد سيف بن عمار إال ثقات ورواته والطرباين، - له واللفظ - البزار رواه"
  ". وثق

 الـذي  المهبك ذلك وأكد توثيقه، تليني إىل"  وثق وقد: " بقوله فأشار: قلت
 من شيء يبلغ ال هناك املذكور احلديث أن: وخالصته) ٦٥٩٠( احلديث يف نقلته
  .متنه حيث من منكر وأنه احلسن، درجة بانفراده طرقه

 والوضع الصنع فإن الطويل، لسياقه بالنسبة وأشد النكارة يف مثله وهذا: فأقول
 يكـون  أن يالضرور من وليس ،- التخريج مطلع يف ذكرت كما - عليه ظاهر
 وضبطه، احلديث حبفظ العناية عن االنصراف بسبب سهواً يكون فقد قصداً، ذلك

 هـو  كمـا  الصاحلني، الرواة من طائفة عادة هي كما العبادة، بكثرة واالنشغال
 هو كما - حبان ابن منهم وخباصة لبعضهم، وترامجهم احلفاظ أقوال من معروف

  ) :١٩٥/ ٢" ( الضعفاء"  كتابه ففي ،- نفسه هذا عمار يف قوله
 كـان  أنـه  القلب إىل سبق رمبا حىت املشاهري، عن املناكري يروي ممن كان"
  ". هلا املتعمد



  ٢٠٢

 تعمـد  من منعه صالحه كان إذا: هذا) عماراً( أن إليه أنتهي أن أريد والذي
 األحاديـث  بعض عليه واختلطت أمره، على غلب بأنه القول من أقل فال الوضع،

  بعضها يف وزاد الغريب، الطويل احلديث هذا ذهنه يف منها فتركب الصحيحة،
 وطلحـة  األربعـة  اخللفاء فضائل بعض فيه وساق فيها، هلا أصل ال زيادات

 من أا على هذه، الرمحن عبد قصة آخره يف وأحلق واحداً، سياقاً وساقها والزبري،
 يف معروفـة  ككذل وهي واإلنفاق، االكتساب مجلة فيها زاد أنه كما الرؤيا، متام

 بـرقم  املتقدم احلديث من نكارة أقل ذلك مع هي مث الصحيحة، األحاديث بعض
)٦٥٩٠: (  

 كحديث احليثية هذه من فحديثها االستبطاء، وفيها رؤيا، ألا! حبواً، حيبو" 
  .حتته املخرج املرسل واحلديث قبله، املخرج حفصة

 عـن  يزيـد  بن ليع زحر عن بن اهللا عبيد عن يزيد بن مطرح حديث ومثله
  :بلفظ مرفوعأ أمامة أيب عن القاسم
 قصة وفيه بطوله، احلديث... "  يدي بني خشفة فيها فسمعت اجلنة دخلت" 

 بتمامه لفظه سقت وقد. الترمجة حديث يف ما حنو عوف بن الرمحن عبد استبطائه
. مسلسـل بالعلـل   جداً، ضعيف أنه وبينت ،) ٥٣٤٦( برقم تقدم فيما وخرجته

  :فأقول هنا وأزيد
  :وقال) ١٤٠/ ٢" ( املوضوعات"  يف الوجه هذا من أورده اجلوزي ابن إن
  ". اليصح"

 ابن رواه وكذلك. ،...  اجلنة دخلت كأين البارحة رأيت: "لفظه الطرباين وإن
  ) .١٢٣/ ١٠( عساكر

  .لوصحت أيضأ، منامية رؤيا فهي -: قلت
  
  
  



  ٢٠٣

  اهللا عبید بن طلحة
  

 حنبـه  قضى وقد األرض على ميشي رجل إىل ينظر أن سره من"  - ١٢٥
  ". طلحة إىل فلينظر
  

 منصـور  بن سعيد أخربنا) ١٥٥/  ١/  ٣" ( الطبقات"  يف سعد ابن أخرجه
  :قال

 عائشة عن طلحة بنت عائشة عن إسحاق بن معاوية عن موسى بن صاحل أنبأنا
  :قالت

ـ  وأصحابه وسلم عليه اهللا صلى اهللا ورسول بييت، لفي إين"  وبـيين   اء،بالفن
  " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال اهللا عبيد بن طلحة أقبل الستر، وبينهم

  .فذكره
 ١"( احللية"  يف نعيم وأبو) ١/  ٢٣٢ ق" ( مسنده"  يف يعلى أبو رواه وكذا

 األوسط" يف  الطرباين أيضا ورواه. به موسى بن صاحل عن أخرى طريق من) ٨٨/ 
  :وقال) ١٤٨/  ٩" ( امع"  يف كما" 

  ". متروك وهو موسى بن صاحل وفيه" 
 بـن  موسى عمه عن طلحة بن حيىي بن إسحاق رواه فقد به، ينفرد ومل: قلت

خري  أيب: بكر أيب بنت كلثوم أم ألمها تقول طلحة بنت عائشة بينما: " طلحة قال
يب الن على دخل بكر أبا إن بينكما؟ أقضي أال: املؤمنني أم عائشة فقالت من أبيك،

 فمن يومئـذ : قالت النار، من اهللا عتيق أنت بكر أبا يا: فقال وسلم عليه اهللا صلى
  :فقال وسلم عليه اهللا صلى النيب على طلحة ودخل عتيقا، مسي

  ". حنبه قضى ممن طلحة يا أنت" 
  ". اإلسناد صحيح: " وقال) ٤١٦/  ٤١٥/  ٢( احلاكم أخرجه



  ٢٠٤

  ". أمحد قاله تروك،م إسحاق بل: قلت: " بقوله الذهيب وتعقبه
 ومـرة  هكذا، مرة فرواه إسناده، يف اضطرب فقد الشديد، ضعفه ومع: قلت

  :قال
 بلى: قلت أبشرك؟ أال: فقال معاوية، على دخلت: " قال طلحة بن موسى عن

  :قال
  ". حنبه قضى ممن طلحة: " يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت
) ٣٠٢ ،٢١٩/  ٢( والترمـذي ) ١٥٦ - ١٥٥/  ١/  ٣( سعد ابن أخرجه

  :وقال
 طلحة بن موسى عن روي وإمنا الوجه، هذا من إال نعرفه ال غريب، حديث" 
  ". عن أبيه

/  ١"( املختـارة "  يف والضـياء ) ١/  ٤٥ ق( يعلى وأبو هو ساقه مث: قلت
 طلحة أن أبيهما عن طلحة ابين وعيسى موسى عن حيىي بن طلحة طريق من) ٢٧٨

حنبه  قضى عمن سله: جاهل ألعرايب قالوا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب
األعـرايب،   فسـأله  ويهابونه، يوقرونه مسألته، على جيترؤون ال وكانوا هو؟ من

 ثيـاب  وعلي املسجد باب من اطلعت إين مث عنه، فأعرض سأله مث عنه، فأعرض
 حنبه؟ قضى نعم السائل أين: قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رآين خضر، فلما

  :قال
  .حنبه قضى ممن هذا: قال اهللا، رسول يا أنا

  ". غريب حسن حديث هذا: " وقال
 تكلم حيىي، بن طلحة أن غري مسلم، رجال ثقات رجاله حسن وإسناده: قلت

  .احلسن رتبة عن حديثه يرتل ال ذلك مع وهو حفظه، أجل من فيه بعضهم
/  ١٣/  ١" ( الكـبري  املعجم"  يف الطرباين أخرجه فقد باحلديث، ينفرد ومل

: قال أبيه عن طلحة بن موسى عن جدي عن أيب حدثين أيوب بن سليمان عن)٢
  :قال رآين إذا وسلم عليه اهللا النيب صلى كان



  ٢٠٥

 بـن  طلحة إىل فلينظر األرض وجه على ميشي شهيد إىل ينظر أن أحب من" 
  ". اهللا عبيد

: " مهـدي  ابن وقال مناكري، صاحب هذا سليمان ضعيف سند وهذا: قلت
  ". عليها يتابع ال عامة أحاديثه

  ) :١٤٩/  ٩" ( امع"  يف اهليثمي وقال
مجاعـة،   وضعفه وثق، وقد الطلحي، أيوب بن سليمان وفيه الطرباين، رواه" 

  ". أعرفهم مل مجاعة وفيه
  :بلفظ مرسل جيد شاهد وللحديث

  ". اهللا عبيد بن طلحة إىل فلينظر حنبه قضى قد رجل إىل ينظر أن أراد من" 
  :قال الطيالسي الوليد أبو هشام أخربنا) : ١٥٦/  ١/  ٣( سعد ابن أخرجه
  :قال عتبة بن اهللا عبد بن اهللا عبيد عن حصني عن عوانة أبو حدثنا

  .فذكره وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول قال
  .الشيخني رجال ثقات كلهم رجاله اإلسناد صحيح مرسل وهذا: قلت

 آخر ولفظ آخر بإسناد رواه قد األول الطريق يف الذي موسى بن احلص إن مث
  :وهو

 بـن  طلحة إىل فلينظر األرض وجه على ميشي شهيد إىل ينظر أن سره من" 
  ". اهللا عبيد

  
 إىل فلينظـر  األرض وجه على ميشي شهيد إىل ينظر أن سره من"  - ١٢٦

  ". اهللا عبيد بن طلحة
  



  ٢٠٦

 مـن  - الطلحي موسى بن صاحل عن) قبوال - ٣٠٢/  ٢( الترمذي أخرجه
 بـن  جابر قال: قال نضرة أيب عن دينار بن الصلت عن - اهللا عبيد ابن طلحة ولد
  :وقال فذكره: يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت اهللا عبد

 العلم أهل بعض تكلم وقد الصلت، حديث من إال نعرفه ال غريب حديث" 
  ". حفظهما قبل من موسى بن صاحل ويف دينار ابن الصلت يف

 بـه،  ينفرد مل موسى بن صاحل أن غري جدا، ضعيفان التحقيق بعد مها: قلت
) : ١٧٩٣" ( مسـنده "  يف الطيالسي فقال نفسه، الترمذي كالم به أشعر ما وهو

  :بلفظ به نضرة أبو) حدثنا( دينار بن الصلت حدثنا
  ".األرض وجه على شيمي شهيد: فقال وسلم عليه اهللا صلى بالنيب طلحة مر" 

  .به األزدي الصلت حدثنا: وكيع عن) ١٢٥( ماجه ابن رواه وهكذا
 روايـة  مثل به الصلت عن) ١٢١/  ٧/  ٣" ( الوسيط"  يف الواحدي ورواه
  :بلفظ الوجه هذا من) ٥٢٨/  ٧" ( تفسريه"  يف البغوي ورواه الترمذي،

 أحب من: فقال اهللا دعب بن طلحة إىل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول نظر" 
  ". هذا إىل فلينظر حنبه قضى قد األرض وجه على ميشي رجل إىل ينظر أن

 منـه  وهم وهو له، رواية يف للترمذي"  املصابيح مشكاة"  صاحب عزاه وقد
  .اهللا رمحه

 وإن وهي الصحة، درجة إىل يرتقي والشواهد الطرق ذه فاحلديث وباجلملة
/  ٨"( الفـتح "  يف احلافظ ثبته وقد ظاهر هو كما واحد فاملؤدى ألفاظها اختلفت

  .أعلم واهللا) . بوالق - ٣٩٨
 مـا  صدقوا رجال املؤمنني من( وتعاىل تبارك اهللا قول إىل إشارة احلديث ويف
  ) .تبديال بدلوا وما ينتظر، من ومنهم حنبه، قضى من فمنهم عليه، اهللا عاهدوا

  عليه اهللا صلى أخرب حيث عنه، اهللا رضي اهللا عبيد بن لطلحة عظيمة منقبة وفيه
 ابن قال عليه، اهللا عاهد مبا الوفاء ينتظر حيا يزال ال أنه مع حنبه قضى ممن أنه وسلم
  ": النهاية"  يف األثري



  ٢٠٧

 بـه،  فـوىف  احلرب، يف اهللا أعداء يصدق أن نفسه ألزم كأنه النذر، النحب" 
  ". تميو حىت يقاتل أن نفسه يلزم كأنه املوت، النحب: وقيل

  .قتله ملن فويل. اجلمل يوم عنه اهللا رضي قتل وقد
  

  ". اجلنة يف جاراي والزبري طلحة"  - ٢٣١١
  ضعيف

 وعبـد ) ٣/٣٦٥( واحلاكم ،) ٢/٧٠( والدواليب ،) ٢/٣٠٢( الترمذي رواه
 عبد أيب عن) ٨/٢٨٠/٢( عساكر وابن ،) ١٩٩ ص" ( السنة"  يف أمحد ابن اهللا

 طالب أيب بن علي مسعت: قال علقمة بن عقبة عن يالعرت منصور بن النضر الرمحن
  :الترمذي وقال. مرفوعا فذكره: يقول السالم عليه

  ". الوجه هذا من إال نعرفه ال غريب حديث" 
  ". التقريب"  يف كما ضعيفان فإما وعقبة، النضر وعلته: قلت
  :فقال احلاكم وأما

  :بقوله الذهيب فرده".  اإلسناد صحيح" 
  ". ال: قلت" 
  

 على أقبل مث. منازلكم وقرب اجلنة، يف منازلكم الليلة رأيت إين( - ٦٥٩٢
 أمه، واسم أبيه، واسم امسه أعرف رجالً، ألعرف إين! بكر أبا يا: فقال بكر، أيب
 هـذا  إن) : سـلمان ( فقال. مرحباً مرحباً: قالوا إال نةاجل أبوب من باباً يأيت ال

  عمر، على أقبل مث. قحافة أيب] بن[ بكر أبو وفه: قال! اهللا رسول يا شأنه ملرتفع
 لؤلـؤ ] مـن  شتزفه[ بيضاء، درة من قصراً اجلنة يف رأيت لقد! عمر يا: فقال

  هذا؟ ملن: فقلت بالياقوت، مشيد أبيض،
 هذا! حممد يا: فقال ألدخله، فذهبت يل، أنه فظننت. قريش من لفىت: فقيل

 عمـر،  فبكى! حفص أبا يا تكغري إال دخوله من منعين فما. اخلطاب بن لعمر



  ٢٠٨

 يـا : فقـال  عثمان على أقبل مث ؟!اهللا رسول يا أغار أعليك! وأمي بأيب: وقال
 علـي ! بيـد  أخذ مث. اجلنة يف رفيقي وأنت اجلنة، يف رفيقاً نيب لكل إن! عثمان
 على أقبل مث مرتيل؟ مقابل اجلنة يف مرتلك يكون أن ترضى ما أو! علي يا: فقال

. حواري وأنتما حواري، نيب لكل إن! زبري ويا! طلحة يا: الفق والزبري، طلحة
 حىت أصحايب بني من عين بك بطى لقد: فقال عوف بن الرمحن عبد على أقبل مث

 يا: فقلت بك؟ بطأ ما: فقلت شديداً، عرقا وعرقت هلكت، تكون أن حسبت
 أين من مايل عن أسأل حماسباً، )١( موقوفاً زلت ما مايل، كثرة من! اهللا رسول

  ) ؟أنفقته وفيما اكتسبت؟
  !موضوع منكر
 ٠ ٦/ ٢ ١٨/ ٣( البزار أخرجه. الئحة عليه والوضع والصنع التركيب لوائح

 مـن ) ١٢٤ - ١٢٣/ ١٠" ( التاريخ"  يف عساكر وابن) األستار كشف - ٢٦
  :قال أوىف أيب بن اهللا عبد عن خالد أيب بن امساعيل عن سيف بن عمار طريق

: ... فقال كانوا، ما أمجع أصحابه على وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول خرج
  .فذكره

 فقط، عوف بن الرمحن عبد قصة) ٩٩/ ١" (احللية"  يف نعيم أبو منه وأخرج
  :- للبزار كله والسياق - وزادوا

 جتارة من الليلة جاءتين راحلة، مئة هذه! اهللا رسول يا: وقال الرمحن عبد فبكى
  ". اليوم ذلك عين خيفف اهللا لعل وأبنائهم، املدينة أهل على أا أشهدك فإين مصر،

  :عقبه اهليثمي وقال

                                                        
" و"  عساكر ابن تاریخ"و ،) ١/ ٢٤٤ ق( األصل مصورة من والتصحیح) .. موثوقًا: (األصل )١(

 ". المسدد القول
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 سـيف  بن وعمار يصح، ال عوف بن الرمحن عبد حق يف الذي هذا: قلت" 
 أيب ابن عن يروي هذا نعلم وال صاحل، سيف بن عمار: البزار قال. احلديث منكر
  ". ضعيف احلديث وهذا توثيق،ال يف يتساهل البزار: قلت. اإلسناد ذا إال أوىف

 يف وامنـا  احلـديث،  صاحل":  صاحل: "بقوله يعين ال البزار أن الظاهر: قلت
 - فقال ،" التهذيب"  يف احلافظ تأوله وبذلك روايته، يف ضعفه أنه ويؤيده. العبادة

  :- وجترحياً توثيقاً فيه األئمة أقوال حكى أن بعد
  ". نفسه يف: يعين. صاحل: خرآ موضع يف وقال ضعيف،: البزار وقال" 

"  يف فقال اليها، املشار األقوال بني مجعا إليه احلافظ رأي انتهى الذي هو وهذا
  ": التقريب
 ،) ٢٦ ص" ( املسـدد  القول" يف بضعفه وجزم".  عابد احلديث، ضعيف" 
  ": الكاشف"  يف الذهيب قول وحنوه
  ". حامت أبو ضعفه عابد، صاحل" 

  ) :٣٩٣/ ١/ ٣" ( اجلرح" يف حامت أيب لقول همن تلخيص وهذا: قلت
 املنـذري  وقال".  احلديث منكر احلديث، ضعيف وكان صاحلاً، شيخاً كان"

  ) :٨٩/ ٤) (الترغيب( يف
 وقد سيف بن عمار إال ثقات ورواته والطرباين، - له واللفظ - البزار رواه"
  ". وثق

 الـذي  بكالمه ذلك أكدو توثيقه، تليني إىل"  وثق وقد: " بقوله فأشار: قلت
 من شيء يبلغ ال هناك املذكور احلديث أن: وخالصته) ٦٥٩٠( احلديث يف نقلته
  .متنه حيث من منكر وأنه احلسن، درجة بانفراده طرقه

 والوضع الصنع فإن الطويل، لسياقه بالنسبة وأشد النكارة يف مثله وهذا: فأقول
 يكـون  أن الضروري من وليس ،- التخريج مطلع يف ذكرت كما - عليه ظاهر
 وضبطه، احلديث حبفظ العناية عن االنصراف بسبب سهواً يكون فقد قصداً، ذلك

 هـو  كمـا  الصاحلني، الرواة من طاثفة عادة هي كما العبادة، بكثرة واالنشغال
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 هو كما - حبان ابن منهم وخباصة لبعضهم، وترامجهم احلفاظ أقوال من معروف
  ) :١٩٥/ ٢" ( الضعفاء"  كتابه يفف ،- نفسه هذا عمار يف قوله

 كـان  أنـه  القلب إىل سبق رمبا حىت املشاهري، عن املناكري يروي ممن كان"
  ". هلا املتعمد

 تعمـد  من منعه صالحه كان إذا: هذا) عماراً( أن إليه أنتهي أن أريد والذي
 األحاديـث  بعض عليه واختلطت أمره، على غلب بأنه القول من أقل فال الوضع،
  بعضها يف وزاد الغريب، الطويل احلديث هذا ذهنه يف منها فتركب حة،الصحي

 وطلحـة  األربعـة  اخللفاء فضائل بعض فيه وساق فيها، هلا أصل ال زيادات
 من أا على هذه، الرمحن عبد قصة آخره يف وأحلق واحداً، سياقاً وساقها والزبري،

 يف معروفـة  كذلك وهي ق،واإلنفا االكتساب مجلة فيها زاد أنه كما الرؤيا، متام
 بـرقم  املتقدم احلديث من نكارة أقل ذلك مع هي مث الصحيحة، األحاديث بعض

)٦٥٩٠: (  
 كحديث احليثية هذه من فحديثها االستبطاء، وفيها رؤيا، ألا! حبواً، حيبو" 
  .حتته املخرج املرسل واحلديث قبله، املخرج حفصة

 عـن  يزيـد  بن علي زحرعن نب اهللا عبيد عن يزيد بن مطرح حديث ومثله
  :بلفظ مرفوعأ أمامة أيب عن القاسم
 قصة وفيه بطوله، احلديث... "  يدي بني خشفة فيها فسمعت اجلنة دخلت" 

 بتمامه لفظه سقت وقد. الترمجة حديث يف ما حنو عوف بن الرمحن عبد استبطائه
  مسلسل جداً، ضعيف أنه وبينت ،) ٥٣٤٦( برقم تقدم فيما وخرجته
  :فأقول هنا وأزيد. لبالعل
  :وقال) ١٤٠/ ٢" ( املوضوعات"  يف الوجه هذا من أورده اجلوزي ابن إن
  ". اليصح"

 ابن رواه وكذلك. ،...  اجلنة دخلت كأين البارحة رأيت: "لفظه الطرباين وإن
  ) .١٢٣/ ١٠( عساكر

  .لوصحت أيضأ، منامية رؤيا فهي -: قلت
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  الحسن والحسین
  

 احلسن يعين. أبغضين فقد أبغضهما ومن أحبين دفق أحبهما من"  - ٢٨٩٥
  ". عنهما اهللا رضي واحلسني

/  ٧٧٧/  ٢" ( الفضـائل "  ويف) ٤٤٠/  ٢" ( املسـند "  يف أمحد أخرجه
 جعفر عن) ٢٦٢٧/  ٢٢٧/  ٣( والبزار) ١٦٦/  ٣( احلاكم طريقه ومن )١٣٧٦

 اهللا رسـول  علينا خرج: قال هريرة أيب عن مسعود بن الرمحن عبد عن إياس بن
 وهو عاتقه، على وهذا عاتقه، على هذا وحسني، حسن ومعه وسلم عليه اهللا صلى
 إنك! اهللا رسول يا: رجل له فقال إلينا، انتهى حىت مرة، هذا ويلثم ، مرة هذا يلثم

  .فذكره: فقال. حتبهما
".  هذا إال هريرة أيب عن مسعود بن الرمحن عبد روى نعلم ال: " البزار وقال 
 الرمحن عبد"  هناك وقع لكن ،) ٣٦٠( برقم تقدم آخر حديث عنه له بلى: قلت

 صـحيح "  أصله طبع وبعد ،" الظمآن موارد"  عن نقال"  مسعود بن اهللا عبد بن
"  اهللا عبد"  زيادة أن تبني"  يعلى أيب مسند"  فيه شيخه كتاب وطبع ،" حبان ابن
  .فليصحح الطابع وأ الناسخ من خطأ"  مسعود"  و"  الرمحن عبد"  بني

 وهذا. الذهيب ووافقه".  اإلسناد صحيح: " الترمجة حديث عقب احلاكم وقال
/  ٥( حبـان  ابن وثقه وقد ثقة، هذا مسعود بن الرمحن عبد أن إىل ذهاب منهما
 ملـا  لكـن  حامت، أيب ابن فعل وكذلك هذا، جعفر غري راويا له يذكر ومل) ١٠٦
  ".  وغريه إياس بن جعفر وعنه"  :قال"  التعجيل"  يف احلافظ ترمجه

 ،) املؤسسـة  طبع - ٤٤٧/  ١٠" ( اإلحسان"  على املعلق على هذا وخفي
: " عقبه قال أنه مع! غريه قبله يقله ومل"!  إياس بن جعفر غري عنه يرو ومل: " فقال

 تدليس وفيه ،) "٢٥٨ ص" ( التعجيل"  و ،) ٢٨٥/  ٥( حامت أيب ابن عند مترجم
 وأمـا  أثبته، ما نفى ألنه فظاهر"  التعجيل"  لـ بالنسبة أما اللبيب، على خيفى ال

 ما وشتان! جعفر عنه روى أنه ذكر وإمنا نفيه، ينف مل فألنه"  اجلرح"  لـ بالنسبة
"  الكبري املعجم"  يف الطرباين أخرجه فقد احلديث، ذا يتفرد مل أنه على!! بينهما

 عن طرق من) ٥٠٣ - ٥٠١/  ٤" ( يخالتار"  يف عساكر وابن) ٤٢ - ٤٠/  ٣(
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 حديث فذكر: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال هريرة أيب عن حازم أيب
  . الترمجة

/  ٤٧١/  ٣( الـرزاق  وعبـد ) ٢٨٨/  ٢( أمحـد  عند الطرق هذه وبعض
 ،) ١٠١ - ١٠٠ ص" ( اجلنـائز  أحكـام "  يف ذكرا قصة عنده وفيه) ٦٣٦٩

  .قاال كما وهو ذهيب،ال ووافقه. احلاكم وصححه
  ". علي من واحلسني مين احلسن"  - ٨١١

/  ٢٥٨/  ٤( عساكر وابن) ١٣٢/  ٤( وأمحد) ١٨٦/  ٢( داود أبو أخرجه
 بن املقدام وفد: " قال معدان بن خالد عن سعد بن جبري حدثنا بقية طريق من) ٢

 أن أعلمـت : للمقـدام  معاوية فقال معاوية، إىل األسود بن وعمرو كرب معدي
 ال ومل: فقال مصيبة؟ أتراها: معاوية له فقال املقدام، فرجع تويف؟ علي بن احلسن
  .فذكره... "  وقال حجره يف اهللا رسول وضعه وقد مصيبة، أراها

 :العراقي احلافظ قال: " املناوي وقال ثقات، رجاله حسن، إسناد وهذا: قلت
  ". وعجائب ئبوغرا مناكري له صدوق بقية فيه: غريه وقال جيد، وسنده

 صـرح  قد وهنا تدليسه من خيشى إمنا بقية فإن القولني، بني منافاة وال: قلت
  .أمحد رواية يف وهو رأيت كما بالتحديث

  
  ". اجلنة أهل شباب سيدا واحلسني احلسن"  - ٧٩٦
 طالـب  أيب بن وعلي اليمان ابن وحذيفة اخلدري سعيد أيب حديث من ورد

 وأيب عـازب  بن والرباء عمر بن اهللا وعبد مسعود بن اهللا وعبد اخلطاب بن وعمر
  .إياس بن وقرة اهللا عبد بن وجابر هريرة
 قـال : قـال  عنه نعم أيب بن الرمحن عبد فريويه سعيد، أيب حديث أما - ١
 ٣( واحلاكم) ٣٣٩/  ٤( الترمذي أخرجه. فذكره وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

 )٧١/  ٥" ( احلليـة "  يف نعيم أبوو) ١/  ١٢٣/  ١( والطرباين) ١٦٧- ١٦٦/ 
 ،٦٤ ،٦٢ ،٣/  ٣( وأمحـد ) ٩٠/  ١١ و ٢٠٧/  ٤" ( التاريخ"  يف واخلطيب
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: " الترمـذي  وقـال  عنه، طرق من) ١ - ٤٧ - ١٨( عساكر وابن) ٨٢ ،٨٠
  ". صحيح حسن حديث

 يف أمحـد  وزاد .الشيخان به احتج ثقة نعم أيب ابن فإن قال، كما وهو: قلت
 بن يزيد سنده ويف ". عمران بنت ملرمي كان ما إال نسائهم سيدة طمةوفا: " روايته

  :احلافظ قال الكويف، موالهم اهلامشي وهو زياد أيب
  ". شيعيا وكان يتلقن صار فتغري كرب ضعيف،" 

: اخلالة ابين إال: " هلم رواية يف واخلطيب نعيم وأبو الطرباين وكذا احلاكم وزاد
  ". ازكري بن وحيىي مرمي بن عيسى

 مل أمـا  أتعجـب  وأنـا  كثرية أوجه من صح قد حديث: " احلاكم وقال
  ".خيرجاه

 بن الرمحن عبد به احلكم يعين".  لني فيه احلكم: قلت: " بقوله الذهيب وتعقبه
  ". احلفظ سيء صدوق": "  التقريب"  يف احلافظ وقال. نعم أيب

 وقال األوىل لزيادةبا) ٢٠١ - ٩: (امع"  يف اهليثمي أورده واحلديث: قلت
 رجال ورجاهلما يعلى وأبو أمحد رواه - ومرمي فاطمة ذكر غري الترمذي رواه: " 

  :وجهني من نظر وفيه قال كذا"!  الصحيح
 يزيد فإن كذلك وليس"  الصحيح"  يف م حمتج رجاهلما أن يوهم أنه: األول

 مسـلم،  صحيح أي"  الصحيح"  يف به حيتج مل ضعفه بيان سبق الذي زياد أيب بن
  .ترمجته آخر يف الذهيب بذلك صرح كما بغريه، مقرونا له أخرج إمنا بل

  .بيانه تقدم كما كذلك وليس نفسه يف حجة هذا يزيد أن يوهم أنه: واآلخر
 أخرجـه . الزيادة دون. به سعيد أيب عن عطية يرويه أخرى طريق وللحديث

  ) .٢٣٢ - ٩( واخلطيب الطرباين
 بالزيـادتني "  الصغري اجلامع"  يف هذا سعيد أيب حديث يالسيوط أورد) تنبيه(

  !واحلاكم والطرباين حبان وابن يعلى وأيب أمحد رواية من
 كما خيرجه مل هؤالء من أحدا فإن واإليهام، اإلخالل من ذلك يف ما خيفى وال
 الزيادة إن مث جدا، استبعده ما وذلك والطرباين يعلى أبا يكون أن إال اللهم أورده،
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 إال يروهـا  مل األخـرى  والزيادة واحلاكم، يعلى وأيب أمحد غري يروها مل ألوىلا
 ولـه ! للسيوطي وقع الذي اخللط هلذا يتنبه ومل للحديث املناوي وبيض! ! احلاكم
 حسـن،  وإسـناده  )١/  ١٢٣/  ١( الطرباين أخرجه. سعيد أيب عن ثالث طريق
.  بـذاك  حديثـه  ليس: األزدي قال الطحان، حسن بن حرب غري ثقات رجاله
  ". الثقات"  يف حبان ابن وذكره
  :طرق ثالثة عنه فله حذيفة، حديث وأما - ٢

 حبيش بن زر عن عمرو بن املنهال عن النهدي ميسرة عن إسرائيل عن: األوىل
 يصـلي  قام مث املغرب، معه فصليت وسلم، عليه اهللا صلى النيب أتيت: "  قال عنه
 ملـك  يل عـرض : فقال فاتبعته، خرج، مث!) ةالغدا: األصل( العشاء صلى حىت

  ".اجلنة أهل شباب سيدا واحلسني احلسن أن يف ويبشرين علي يسلم أن ربه استأذن
) ٣٩١/  ٥( وأمحـد ) ٢٢٢٩( حبـان  وابن) ٣٠٧/  ٢( الترمذي أخرجه

 دمشق تاريخ"  يف عساكر وابن) ٣٧٢/  ٦( واخلطيب) ١/  ١٢٣/  ١( والطرباين
  :وأمحد الترمذي وزاد به إسرائيل عن ريقنيط من) ٢/ ٢٥٥/  ٤" (

 نعرفه ال غريب حسن: " الترمذي وقال"  اجلنة أهل نساء سيدة فاطمة وأن" 
  ". إسرائيل حديث من إال

 وهو ميسرة غري"  الصحيح"  رجال ثقات رجاله صحيح، إسناد وهذا: قلت
  .الذهيب ووافقه) ١٥١ - ٣( احلاكم الزيادة وصحح ثقة وهو حبيب ابن

 ابن عن إسرائيل حدثنا: عامر بن أسود حدثنا) : ٣٩٢/  ٥( أمحد قال: الثانية
 فقـال : قـال : " وقال الزيادة دون: حنوه فذكره: قال عنه الشعيب عن السفر أيب

  ". وألمك حذيفة يا لك اهللا غفر: قال وألمي، يل فاستغفر: حذيفة
. اهللا عبـد  السفر أيب ابن واسم مسلم، شرط على صحيح إسناد وهذا: قلت

  .أمحد طريق من أيضا عساكر ابن أخرجه وقد
 احللـيب  حممد أبو اخلفاف مسلم بن عطاء أنبأنا واضح بن املسيب عن: الثالثة

. حنوه به عنه حازم أيب بن قيس عن اجلعد أيب بن سامل عن األشجعي عمرو أيب عن
  ". منهما خري وأبومها: قال أنه وحدثونا: عطاء قال: "  وزاد
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 واملتابعات، الشواهد يف به بأس ال إسناد وهذا. عساكر وابن لطرباينا أخرجه
 مل األشجعي عمرو أبو لكن اخلفاف، شيخه ومثله احلفظ، سيء واضح بن املسيب

"  امـع "  يف كما أيضا"  األوسط"  يف الطرباين رواه طريقه ومن ترمجه من أجد
 مـن ) ١/  ١٢٣/  ١( " الكـبري "  يف وأخرجه"  أعرفه ومل: " وقال) ١٨٣/ ٩(

  .عطاء عن آخر طريق
  :طرق ثالث عنه فله علي حديث وأما - ٣

 أيب حـدثنا : قال شريح بن ميسرة بن معاوية بن اهللا عبد بن علي عن: األوىل
 وفيه. به مرفوعا عنه شريح عن ميسرة عن شريح بن ميسرة بن معاوية عن أبيه عن

  .قصة
 هذا علي ترمجة يف ذكره ،) ٤ / ١٢( واخلطيب) ١٤٠/  ٤( نعيم أبو أخرجه

 امـرأة،  شـريح  إىل تقدمت: " قال شريح بن ميسرة عن اإلسناد ذا له وروى
 أضالعها بعد أمر أنه) وفيه احلديث وساق... ( فرجا يل وإن إحليال يل إن: فقالت
 اجلانـب  ومن ضلعا، عشر مثانية األمين اجلانب من الرجل أضالع عدد إن:  وقال

"  والتعديل اجلرح"  كتاب يف الرازي حامت أيب ابن فقال. ضلعا عشر سبعة األيسر
 عبـد  بن علي من ألمسعه احلديث هذا كتبت: يقول أيب مسعت) : ١٩٣/ ١/  ٣(

 مـن  فوقه ومن".  العمد على أمسعه فلم املوضوع، شبيه هو فإذا تدبرته، فلما اهللا،
  .أعرفهم فلم آبائه

 وابـن ) ٢/  ١٢٢/  ١( الطرباين رجهأخ. به مرفوعا عنه احلارث عن: الثانية
 ضعيف األعور واحلارث) : " ١٨٢/  ٩( اهليثمي قال) . ١/  ٢٥٦/  ٤( عساكر

."  
 بـن  علي عن جعفر أيب عن تغلب بن أبان عن األعشى حفص أيب عن: الثالثة

 اخلطيب أخرجه".  منهما خري وأبومها: " وزاد به عنه علي بن احلسني عن احلسني
  .أعرفه مل هذا حفص وأبو) . ١/  ٢٥٦/  ٤( عساكر ابن وعنه) ١٤٠/  ١(

 اخلطيـب  أخرجه. به عنه يثيع بن زيد عن الشعيب عن جناب أيب عن: الرابعة
 لكثـرة  ضـعفوه  حيـة  أيب بن حيىي امسه جناب وأبو. الطرباين وكذا) ١٨٥/ ٢(

  .تدليسه
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 بـن  حكيم حدثنا املقدام بن أمحد فريويه اخلطاب، بن عمر حديث وأما - ٤
 وجـد : " قال أبيه عن التميمي يزيد بن إبراهيم عن األعمش حدثنا مسري أبو حزام
: علـي  فقال) القصة( ...  فعرفها التقطها يهودي عند له درعا طالب أيب بن علي

  أما أمك ثكلتك
 احلسن"  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: يقول اخلطاب بن عمر مسعت

) ٢/  ١٢٢/  ١( الطرباين أخرجه. القصة اخل" .. اجلنة أهل شباب سيدا واحلسني
 إبراهيم، عن األعمش حديث من غريب: " وقال) ١٤٠ - ١٣٩/  ٤( نعيم وأبو
  .حامت أبو قال كما احلديث متروك وهو: قلت".  حكيم به تفرد

  .طريقان عنه فله مسعود، ابن حديث وأما - ٥
 :قال عنه اهللا يرض اهللا عبد عن زر عن عاصم عن صاحل بن علي عن: األوىل

".  منهما خري وأبومها: " الزيادة وفيه. فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال
. الـذهيب  ووافقـه ".  الزيادة ذه صحيح: " وقال) ١٦٧/  ٣( احلاكم أخرجه
  .دلة ابن وهو عاصم يف املعروف للخالف حسن هو إمنا: وأقول

 ابـن  منصور حدثنا: قال الكويف عيدس أيب عن حبر بن احلميد عبد عن: الثانية
 اهللا رسـول  قال: قال اهللا عبد عن علقمة عن إبراهيم عن األعمش عن األسود أيب

  ) .٥٨/  ٥( نعيم أبو أخرجه. الزيادة بدون فذكره: وسلم عليه اهللا صلى
  .احلديث يسرق كان: حبان وابن عدي ابن قال هذا احلميد وعبد

 أيب ابن حدثنا الرمحن عبد بن املعلى فريويه عمر، بن اهللا عبد حديث وأما - ٦
  ". هذان ابناي"  أوله يف عساكر ابن وزاد: الزيادة وفيه به عنه نافع عن ذئب

 احلـاكم  ذكره) . ١/  ٢٥٦/  ٤( عساكر وابن) ١٦٧/  ٣( احلاكم أخرجه
 الذهيب تعقبه وهلذا الضعف شديد فإنه لذلك، يصلح وال مسعود ابن حلديث شاهدا
  ". متروك معلى: قلت"  :بقوله

 وإسناده الطرباين رواه) : " ١٨٤/  ٩( اهليثمي فقال الرباء، حديث وأما - ٧
 ترمجـة  يف وال منه،"  الرباء مسند"  يف ال"  الكبري معجمه"  يف أره ومل".  حسن
 ابـن  أخرجه وقد املتقدمة، األحاديث ساق وفيها عنه اهللا رضي علي ابن احلسن
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"  يف كما ضعيف وهو الرازي وهو محيد بن حممد وفيه )١/  ٢٥٦/  ٤( عساكر
  ". التقريب
 حازم أبو حدثين الذهلي مروان بن حممد فريويه هريرة، أيب حديث وأما - ٨
  :زيادة أوله ويف فذكره،: قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن هريرة أبو حدثين
 فبشرين زياريت، يف وجل عز اهللا فاستأذن زارين، يكن مل السماء من ملكا إن" 

  ) .١/  ١٢٣/  ١( الطرباين أخرجه... ".  احلسن أن
"  يف احلـافظ  قـال  هذا، الذهلي غري كلهم ثقات رجاله حسن إسناد وهذا
"  بن حممد"  اسم"  املعجم"  من اهليثمي نسخة من وسقط".  مقبول"  ": التقريب

 وبقية أعرفه ومل الذهلي مروان وفيه الطرباين، رواه) : " ١٨٣/  ٩( فقال يعرفه فلم
  ". الصحيح رجال رجاله
 اجلحـاف  أيب عـن  سفيان أنبأنا حممد بن سيف طريق من الطرباين أخرجه مث

 فـال  كذبوه هذا سيف لكن. الزيادة دون به حازم أيب عن ثابت أيب بن وحبيب
  .به يستشهد

 ابـن  الرمحن عبد عن - اجلعفي وهو - جابر فريويه جابر، حديث وأما - ٩
 عسـاكر  وابن الطرباين أخرجه. فذكره: وسلم عليه اهللا صلى قال: قال عنه بطسا
  ". ضعيف اجلعفي وجابر: " اهليثمي قال) . ١/ ٢٥٦/  ٤(

 سـابط  بن الرمحن عبد عن سعد، بن الربيع تابعه فقد به، يتفرد مل لكنه: قلت
 يعين. اهذ إىل فلينظر اجلنة أهل شباب سيد إىل ينظر أن أحب من: " لفظه لكن به

 :وقـال  عساكر، وابن) ٢٢٣٦( حبان ابن أخرجه".  احلسني: رواية ويف. احلسن
  .األخرى الرواية الصواب
 حبـان،  ابن رواية من"  امليزان"  يف الذهيب ذكره الصواب على وهكذا: قلت

 :وقال) ١٨٧/  ٩" ( امع"  يف اهليثمي أورده وكذلك يعلى، أيب عن عنده وهي
 وهـو  سعيد ابن وقيل سعد بن الربيع غري الصحيح رجال رجالهو يعلى أبو رواه" 
  ". ثقة

  ". يعرف يكاد ال: " الذهيب قال فقط، حبان ابن وثقه إمنا: قلت
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 عـن  أنعـم  بن زياد بن الرمحن عبد فريويه إياس، بن قرة حديث وأما - ١٠
ـ ".  منـهما  خري وأبومها: " زيادة وفيه به مرفوعا أبيه عن قرة بن معاوية  هأخرج

"  ) :١٨٣/  ٩( اهليثمي قول وأما. ضعيف زياد وابن) . ٢/  ١٢٣/  ١( الطرباين
  ". الصحيح رجال رجاله وبقية خالف وفيه أنعم، بن زياد بن الرمحن عبد وفيه

 أيب بـن  عثمان بن حممد وهو الطرباين شيخ ألن نظر فيه االطالق فهذا: قلت
 عسـاكر  ابن عند الباب ويف .فيه متكلم هو مث"  الصحيح"  رجال من ليس شيبة
 نقلـه  كمـا  متواتر هو بل ريب بال صحيح فاحلديث وباجلملة. وجهم أنس عن

  .ثابتة صحيحة فهي خترجيها، سبق اليت الزيادات وكذلك املناوي
  ". الدنيا من رحيانتاي مها واحلسني احلسن إن"  - ٥٦٤

 - ٣٦٩/  ٤( والترمـذي ) فتح - ٣٥٠/  ١٠ ،٧٩/  ٧( البخاري أخرجه
 أيب بن الرمحن عبد عن يعقوب أيب بن حممد عن) ١١٤ ،٩٢/  ٢( وأمحد) ٣٧٠

 فقـال ( الثوب؟ يصيب البعوض دم عن) جالس وأنا( عمر ابن سأل رجال أن نعم
 يسأل! هذا إىل انظروا) ها: (عمر ابن فقال ،) العراق أهل من: قال أنت؟ ممن: له

 اهللا رسول مسعت! ! وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ابن قتلوا وقد البعوض دم عن
"  :وقال للترمذي والسياق ألمحد والزيادات. فذكره: يقول وسلم عليه اهللا صلى
  ". صحيح حسن حديث هذا

  ". علي بن احلسن يعين. فأحبه أحبه، إين اللهم"  - ٢٧٨٩
) ٢٨٤ - ٢٨٣/  ٤( وأمحد) ١٣٠/  ٧( ومسلم) ٣٧٤٩( البخاري أخرجه

 :قال شعبة عن) ٢٥٨٢" ( الكبري املعجم"  يف لطرباينوا) ٧٣٢( الطيالسي وكذا
 عليـه  اهللا صلى النيب رأيت: " قال عنه اهللا رضي الرباء مسعت: قال عدي أخربين
 مرزوق بن فضيل وتابعه. فذكره: ... " يقول عاتقه على علي بن واحلسن وسلم

  .عنه نعيم أيب طريق من) ٢٥٨( أيضا الطرباين أخرجه. به ثابت بن عدي عن
 اهللا رسول أن: " قال أنه إال به، مرزوق بن فضيل عن: فقال أسامة أبو وخالفه

  ". فأحبهما أحبهما إين اللهم: فقال وحسينا حسنا أبصر وسلم عليه اهللا صلى
 عـن  شعبة ولرواية عنه، نعيم أيب لرواية ملخالفته شاذ وهو فيه، حسينا فذكر

 لكـن ) . ٢٥٨٤( الطرباين هأخرج. به.. عدي عن سوار بن أشعث وتابعه. عدي
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: األصحاب من غريه حديث من حمفوظ الرباء حديث يف الشاذ اللفظ هذا أن يبدو
 حسنا إليه يضم وسلم عليه اهللا صلى النيب رأى أنه أخربه رجال أن عطاء عن – ١

  ) .٣٦٩/  ٥( أمحد أخرجه ". فأحبهما أحبهما، إين اللهم: " يقول وحسينا
 رجـال  ورجالـه ) : " ١٧٩/  ٩( اهليثمـي  الوق صحيح، وإسناده :قلت 

  ".  الصحيح
: قلت) . ٢٦٢٦( البزار أخرجه. به مرفوعا هريرة أيب عن حازم أيب عن – ٢

 أخـرى  طريق من) ١٧٧/  ٣( احلاكم وأخرجه. اهليثمي قال كما حسن وإسناده
 عليه اهللا صلى اهللا رسول رأيت: ولفظه فيه، حسنا يذكر مل لكنه به، حازم أيب عن

: " وقال".  فأحبه أحبه إين اللهم: " يقول وهو علي بن احلسني حامل وهو وسلم
 حمفوظان وكالمها مثله، احلسن يف بإسناد روي وقد خيرجاه، ومل ، اإلسناد صحيح

 األصـحاب،  مـن  آخر مجع عن الباب ويف) . ٢٨٠٧( اآليت احلديث فانظر". 
  ". ائدالزو جممع"  و"  األستار كشف"  إىل شاء من فلريجع
 الترمجـة  حديث يف قال أنه"  الترمذي سنن"  على املعلق أوهام من) : تنبيه( 

 وعكـس . رأيت كما الشيخان أخرجه وقد"!  الترمذي به تفرد) : " ٣٤٠/  ٩(
  :املتقدمة مرزوق بن فضيل رواية من الشاذ الترمذي حديث يف فقال ذلك،
  !" الفضائل يف ومسلم احلسن، فضل يف البخاري رواه" 

  .اهللا هو واهلادي. متاما العكس والصواب
  

 علـي  بن احلسن يعين. حيبه من وأحب فأحببه أحبه، إين اللهم " - ٢٨٠٧
  ". عنهما اهللا رضي

 عبد وابنه) ٥٣٢/  ١( وأمحد) ١١٨٣" ( املفرد األدب"  يف البخاري أخرجه
 قطر من) ١٧٨/  ٣( واحلاكم) ١٤٠٧/  ٧٨٨/  ٢" ( الصحابة فضائل"  يف اهللا
 إال قـط  حسنا رأيت ما: قال هريرة أيب عن امر بن نعيم عن سعد بن هشام عن

 يف فوجـدين  يوما خرج وسلم عليه اهللا صلى النيب أن وذلك دموعا عيناي فاضت
 فطاف قينقاع، بين سوق جئنا حىت كلمين فما معه فانطلقت بيدي، فأخذ املسجد
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 أيـن "  :قـال  مث فاحتىب جلسف املسجد جئنا حىت معه وأنا انصرف مث ونظر، به
 حليته، يف يده أدخل مث حجره، يف فوقع يشتد حسن فجاء".  لكاع يل ادع لكاع؟

. فـذكره : قال مث فيه، يف فاه فيدخل فاه، يفتح وسلم عليه اهللا صلى النيب جعل مث
 فقـط  حسن هو إمنا: وأقول. الذهيب ووافقه".  اإلسناد صحيح: " احلاكم وقال

  .سعد بن هشام يف ذيال اليسري للكالم
 مـن  وهم ولعله) حسن( مكان )علي بن احلسني( احلاكم عند وقع) : تنبيه( 

 قال لني، فيه: " الذهيب قال فقد ،) عياض بن الفضيل بن عبيدة أبو( عنده الراوي
 إىل يلتفـت  فـال  الدارقطين، وثقه: "بقوله احلافظ فتعقبه".  ضعيف: اجلوزي ابن

 يف حديثه وأخرج"  الثقات"  يف حبان ابن وذكره. سبب بال اجلوزي ابن تضعيف
  .. ". احلاكم وكذلك ،" صحيحه" 

 وليس"  صحيحه"  فهرس يف وال املطبوعة"  الثقات"  نسخة يف أره مل: قلت
 أن اخلطـأ  يؤكد ومما. عنه اهللا رضي) احلسني( ترمجة يف ذكره فإنه مطبعيا، خطأ

 حبان وابن) ١٣٠/  ٧( مسلم وكذا خمتصرا،) ٥٨٨٤( البخاري أخرجه احلديث
) . احلسن( وفيه به، هريرة أيب عن أخرى طريق من) ٣٣١ / ٢( وأمحد) ٦٩٢٤(

ـ  إسناده ضعف أنه"  الفضائل"  على تعليقه يف) اهللا وصي( األخ أوهام ومن  بـ
 أخرجـه  فقـد  صـحيح،  احلديث ولكن: " فقال استدرك مث) . سعد بن هشام(

 احلـديث  يتقوى فال لبعضه، يشهد إمنا هذا أن خيفى وال.. "! ومسلم.. البخاري
 هـذا  ويشهد قلنا، كما حسن هو وإمنا قال، كما ضعيفا إسناده كان لو به، كله

ـ  خترجيه يف للشيخني، إياه الباقي عبد فؤاد بعزو اغتر وكأنه لبعضه،  األدب"  لـ
  !للحاكم إال يعزه مل فإنه ،) اجليالين( شارحه عكس وهذا) ! ٣٠٤ ص" ( املفرد

 أحبـهما  إين! اللهم :ويقول واحلسن، زيد بن أسامة يأخذ كان( -٣٣٥٤
  ) .فأحبهما

 أيب ابـن  وكذا ،) ٥/٢١٠( وأمحد ،) ٣٧٤٧ و ٣٧٣٥( البخاري أخرجه
 ،) ٤/٦٢" ( الطبقـات " يف سعد وابن) ١٢/٩٨/١٢٢٣٢" ( املصنف" يف شيبة

 الطرباين إال -املعتمر عن طرق من) ٣/٣٩/٢٦٤٢" (الكبري املعجم" يف والطرباين
 حدثنا: التيمي سليمان عن كالمها ؛-سعد البن رواية وهو خليفة؛ ابن هوذة فعن
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: - وسلم عليه اهللا صلى - النيب عن عنهما اهللا رضي زيد بن أسامة عن عثمان أبو
  :هوذة ولفظ. إخل...  واحلسن يأخذه كان أنه

 على أحدنا عدفيق واحلسن، يأخذين - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول كان
  .فذكره: ... ويقول اليسرى، فخذه على واآلخر اليمىن، فخذه

 أيضـاً  البخاري أخرجها قد ؛) اليسرى( و) اليمىن( ذكر دون الزيادة وهذه
 حـدثنا : عارم طريق من رواية يف) ٥/٢٠٥( وأمحد سعد، ابن وكذا ،) ٦٠٠٣(

  :قال أنه إال به؛ املعتمر
  ".أرمحهما فإين ارمحهما! اللهم"

  عمره آخر يف تغري أو اختلط كان) عارماً( ألن عندي؛ شاذ اللفظ ذا وهو
 وخباصة منه، أحفظ هو ملن خمالفته تقبل ال فمثله ؛-الفضل بن حممد وامسه -

  .هنا كما مجعاً كانوا إذا
 منـه  أكـرب  كان أسامة ألن احلسن؛ مع ألسامة إقعاده بعضهم استشكل وقد

 سنني، مثان احلسن وعمر - وسلم عليه اهللا صلى - النيب وتويف سنني، عشر بنحو
  .شاء من فلرياجعه ؛) ١٠/٤٣٤" ( الفتح" يف احلافظ عنه أجاب وقد

 أن املمكن من لكان اإلقعاد؛ مجلة على) هوذة( من توبع قد) عارماً( أن ولوال
  .أعلم واهللا أيضاً، بشذوذها يقال

 أبـو  منهم الصحابة؛ من واحد غري عن أيضاً صح قد أعاله املذكور والدعاء
 احلديث حتت خترجيه سبق وقد عنهما؛ اهللا رضي واحلسني للحسن به دعا أنه هريرة

)٢٧٨٩ . (  
  

 بن احلسني إىل فلينظر اجلنة، أهل من رجل إىل ينظر أن سره من( -٤٠٠٣
  ) .علي

 ،) الثانية املكتب نسخة -١٠٢/١" (٣/١٨٧٤ مسنده" يف يعلى أبو أخرجه
 عن سابط بن الرمحن عبد عن اجلعفي سعد بن الربيع عن) ٢٢٣٧( حبان ابن وعنه
  .مرفوعاً جابر
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  :علتان فيه لكن مسلم؛ رجال ثقات رجاله ضعيف، إسناد وهذا: قلت
 مسع: معني ابن سئل فقد وجابر؛ سابط بن الرمحن عبد بني االنقطاع: األوىل

  ". مرسل هو ال،: "قال جابر؟ من الرمحن عبد
  :الذهيب قال اجلعفي، سعد بن لربيعا حال جهالة: الثانية

  .املذكورة الطريق من احلديث هذا له وساق ؛" يعرف يكاد ال"
 يف اهليثمي قول عمدة وهو! قاعدته على"  الثقات" يف فذكره حبان؛ ابن وأما

  ) :١٠/١٨٧" ( جممعه"
 ابـن : وقيل سعد؛ بن الربيع غري ؛" الصحيح" رجال ورجاله يعلى، أبو رواه"
  "!ثقة وهو سعيد،

 ،) ٧/١٦١( مسلم رواها قصة يف سالم بن اهللا عبد حق يف احلديث صح وقد
  .نفسه سالم بن اهللا عبد حديث من) ٤٥٥ -٢/٤٥٤( ماجه وابن

  :املذكورتني العلتني باندفاع -هللا واحلمد -احلديث ثبوت عندي ترجح مث
 تقـدم  آخر، حديث يف سابط بن الرمحن عبد مساع وجدت فقد: األوىل أما

 يف بقولـه  باتصـاله  حامت أيب ابن شهادة ذلك إىل وانضم ،) ٢٩٢٦( برقم رجيهخت
  :سابط ابن ترمجة
  ". متصل جابر وعن مرسل، عمر عن روى"

  "اإلصابة" يف احلافظ أثبته وكذلك
  :سعد بن الربيع يف حامت أيب فبقول األخرى؛ وأما

  ". به بأس ال"
 كمـا  عنه، الثقات من مخسة ةورواي إياه، شاهني وابن أيضاً الفسوي وبتوثيق

  .إمتامه اهللا يسر ؛" االنتفاع تيسري" اجلديد كتايب يف أثبته
) : ٣/٢٣٠/٢٦٣٧" (البزار زوائد عن األستار كشف" يف احلديث رأيت مث
 بإسناده سعد بن الربيع عن منري بن اهللا وعبد أسامة أبو ثنا: سعيد بن إبراهيم حدثنا

  :بلفظ حنوه جابر عن
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 فلينظر ؛- وسلم عليه اهللا صلى -اهللا برسول الناس أشبه إىل ينظر أن سره من"
  ". علي بن احلسن إىل

  .مسلم شرط على صحيح الربيع إىل وإسناده
: واآلخر احلسني، يف: أحدمها متنني، املذكور بإسناده يروي كان الربيع فلعل

  .أعلم واهللا. احلسن أخيه يف
  ". واحلسني احلسن إيل بييت أهل أحب"  - ١٨٤٣
 والترمـذي ) ٣٣٨/  ٢/  ٤" ( الكبري التاريخ"  يف البخاري أخرجه. ضعيف

 فـذكره : يقول مالك بن أنس مسع أنه إبراهيم بن يوسف طريق من) ٣٤٠/  ٤(
. ضـعفوه  هذا، يوسف وعلته ضعيف،: يعين".  غريب حديث: " وقال مرفوعا،

  أعله وبه
! حسنه أنه الترمذي عن نقل أن بعد له اجلارحني أقوال وحكى ،" الفيض"  يف

"  كرته"  يف فأورده - كعادته - الغماري به واغتر"!  التيسري"  يف فأقره تناقض مث
)٨١! (  

 وإين وزراء، جنباء رفقاء سبعة أعطي قد إال قبلي نيب يكن مل إنه( - ٢٦٥٩
 وعمر، بكر، وأبو وحسني، وحسن، وعلي، وجعفر، محزة،: عشر أربعة أعطيت

  ) .وبالل وعمار، وسليمان، وحذيفة، ذر، وأبو مسعود، بن اهللا وعبد واملقداد،
  منكر

"  اآلثار مشكل"  يف والطحاوي وحسنه،) ٩/٣٩٠/٣٧٨٧( الترمذي أخرجه
ــد -١٨-٤/١٧( ــد ،) هن ــائل"  ويف ،) ١/١٤٨( وأمح ــحابة فض "  الص
ــن ،) ٢/٧١٥/١٢٢٥و١/٢٢٨/٢٢٧( ــم أيب وابـ ــنة"  يف عاصـ "  السـ
 وأبـو  ،) الكشف -٢٢١-٣/٢٢٠" ( مسنده"  يف والبزار ،) ٢/٦١٧/١٤٢١(

 وابـن  ،) ٦٧-٦/٦٦" ( الكامل"  يف عدي وابن ،) ١/١٢٨" ( احللية"  يف نعيم
 كثري عن طرق من) ط -١٠/٣٢١ و املصورة -٤/٥١٦" ( التاريخ"  يف عساكر

: يقول عنه اهللا رضي عليا مسعت: قال مليل، بن اهللا عبد مسعت: قال النواء نافع بن
  .ألمحد والسياق. فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال
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 مل رواية ويف - إدريس أيب عن النواء كثري عن: فقال عيينة، بن سفيان ورواه
  .به علي عن جنبة بن املسيب عن - إدريس أيب عن: يقل

 وابـن  ،) ٦٠٤٨ و ٦/٢٦٤/٦٠٤٧" ( الكبري املعجم"  يف الطرباين أخرجه
  .رواية يف عساكر

 قال بل اجلمهور، باتفاق ضعيف فإنه) النواء كثري( اضطراب من وهذا: قلت
  :السعدي
  :فيه بقوله حامت أبو أشار ذلك وإىل"  الكامل"  يف كما"  متروك" 
  ) ".طريف بن سعد( بابة ،" احلديث ضعيف" 

  :وزاد هذا سعد يف قال وكذا
  ". احلديث متروك" 

  ": املغين"  يف الذهيب وقال
  ". ضعفوه جلد، شيعي" 

 أحـدمها  هـذا  عليه أنكر مما حدثني عدي البن تبعا"  امليزان"  يف له وذكر
  ) .٦٢٦٧( احلديث حتت خترجيه سيأيت واآلخر

 خمتصرا به، النواء كثري عن زكريا بن إمساعيل رواه ما ليهاإ املشار الطريق ومن
  .وسلم عليه اهللا صلى وزرائه تسمية دون

  ) .١/٨٨" ( وائدهز"  يف اهللا عبد وابنه أمحد، أخرجه
 مليل بن اهللا عبد عن بلغين: قال حفصة أيب بن سامل عن الثوري سفيان ورواه

 بـن  اهللا عبد عن رجل فحدثين جنازة، يف فوجدته إليه، فغدوت ،] احلديث هذا[
  .موقوفا بنحوه فذكره: يقول عليا مسعت: قال مليل

 اهللا عبد بنهوا ،) ١/٢٢٨/٢٧٥" ( الفضائل"  ويف ،) ١/١٤٢( أمحد أخرجه
  .له والزيادة للطحاوي، رواية وهو له ،والسياق) ٢٧٦( فيه

  يف كما غاليا شيعيا كان وإن احلديث، يف صدوق حفصة أيب بن وسامل
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 فهـو  يسـم،  مل مليل بن اهللا عبد عن حدثه الذي شيخه ولكن ،" التقريب" 
 جمهول مليل بن اهللا فعبد غريه، كان فإن النواء، كثري أنه الظن على ويغلب جمهول،

 بينته ما على عينية، أو حالية، إما وجهالته ،) ٧/٥٥( حبان ابن غري يوثقه مل أيضا
  ". االنتفاع تيسري"  يف

 مشـكل "  حـديث  طرق كل يف) مليل بن اهللا عبد( والد اسم وقع) : تنبيه(
 تقريـب "  عن نقال ،) النعماين احلسن( الشيخ عليه املعلق فوثقه) منني": ( اآلثار

 يف وقـع  الصواب وعلى ،" املشكل"  ناسخ على حترف أنه ينتبه ومل"  لعسقالينا
  )١٩٩-٧/١٩٦( املؤسسة طبعة

  ) .مبعلقني وليسا العرش، شنفا واحلسني احلسن( - ٥٨٩١
 حـدثنا ) : ٣٣١/  ١/  ٢١/  ١)) (األوسط(( يف الطرباين أخرجه. موضوع

 عشانة أيب عن هليعة ابن نا: قال البجلي علي بن محيد حدثين: قال رشدين بن أمحد
  :وقال. به مرفوعاً اجلهين عامر بن عقبة عن

  )) .علي بن محيد إال هليعة ابن عن يروه مل((
 بضـعف  مشهور ؛)) التهذيب(( رجال من واألول ضعيف، وكالمها: قلت

  .حفظه
  )) :اللسان(( و)) امليزان(( ففي البجلي؛ علي بن محيد وأما
  )) .بشيء حديثه ليس: معني ابن قال. هليعة ابن نع. الكويف علي بن محيد((

 القـاص  الكـويف  األعرج محيد هو ليس وأنه البجلي، هذا أنه فالظاهر: قلت
 ابـن : ويقال. اهللا عبد ابن: ويقال. علي ابن: ويقال. عطاء بن محيد وهو املالئي،

)) . التهـذيب (( يف متـرجم  متروك، وهو األول، من طبقة أعلى هذا فإن. عبيد
 املصـري؛  جعفر أبو رشدين بن احلجاج بن حممد بن أمحد هو: رشدين بن أمحدو

  :عدي ابن قال
  )) .أشياء عليه وأنكرت كذبوه،((

 اجلوزي ابن وذكرمها التايل، احلديث أباطيله من له وذكر ،)) امليزان(( يف كذا
  :يأيت كما)) املوضوعات(( يف
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 أن وعـدتين ! رب يا: اجلنة قالت اجلنة، يف اجلنة أهل استقر إذا( - ٥٨٩٢
 اجلنة فماست! [ واحلسني؟ باحلسن أزينك أومل: قال. أركانك من بركنني تزينين
  ] ) .العروس متيس كما ميساً

 اخلطيب وأخرجه قبله، الذي بإسناد)) األوسط(( يف الطرباين أخرجه. موضوع
) ٤٠٥ / ١)) (املوضوعات(( يف اجلوزي ابن وعنه ،) ٢٣٨/  ٢)) (التاريخ(( يف
  :اجلوزي ابن وقال. له الزيادة وغريه، الطرباين طريق من

  )) .الوجوه كل من يصح ال((
 يف احلـافظ  وأقـره  آنفاً، تقدم كما رشدين؛ ابن أباطيل من الذهيب وذكره

  )) .اللسان((
  ) :١٨٤/  ٩( فقال بغريه، فأعله اهليثمي؛ وأما
  )) !ضعيف وهو ،علي بن محيد وفيه ،)) األوسط(( يف الطرباين رواه((

: إليها اُهللا فأوحى. أركاين فأحسنت زينتين؛! رب يا: اجلنة قالت( - ٦٢٠٠
  يدخلًُك ال! وعزيت األنصارِ، من والسعود واحلُسينِ باحلَسنِ أركانك حشوت قد

  ) .خبيلٌ وال مراٍء
  .باطل

 عياض بن حممد عن عياش بن إمساعيل طريق من" الصحابة" يف عبدان أخرجه
  .مرفوعاً...  أبيه عن بزيع بن العباس عن أبيه عن

  :وقال بزيع، ترمجة يف" اإلصابة" يف احلافظ ذكره
 يذكر مل: عبدان وقال. جداً غريب هذا: موسى أبو قال. جماهيل إسناده ويف"
  ". ال؟ أم مرسل أهو أدري فال مساعاً؛ بزيع

  :وقال"  امليزان" من أمحد بن حيىي ترمجة يف الذهيب وأورده
 معرفـة " يف عبـدان  فقال جماهيل؛ اإلسناد يف لكن باطل، واخلرب يعرف، اال

 بن هانئ ثنا عياش؛ بن إمساعيل ثنا: أمحد بن حيىي حدثنا: حممد حدثنا":  الصحابة
  .إخل... "  األنصاري عياض بن حممد عن املتوكل
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 بن هانئ قفو من هم - والذهيب احلافظ إليهم أشار الذين - واهولون: قلت
  ) :٣/٩٧" (الضعفاء" يف حبان ابن فقال هذا وأما املتوكل،

  ". حبال به االحتجاج جيوز فال روايته؛ يف املناكري كثرت"
"  يف الـذهيب  وقـال . ضعيفة عنه عياش بن إمساعيل فرواية إسكندراين؛ وهو
  ":التجريد
  ."مرسل موضوع حديث من موسى أبو استدركه عباس، والد: األزدي بزيع"

  :وقال) ١٦١٣٤/ ٣٨٤٨ ص" (الكبري اجلامع" يف السيوطي أورده واحلديث
  ". غريب: وقال أبيه، عن األزدي بزيع بن عباس عن املديين موسى أبو رواه"

  ) :١١/٧٥٧/٣٣٦٨٦" (العمال كرت" يف ووقع
 ... "ننِ عباسٍ؛ ابشاهد منه األخرية وللجملة "مطبعي خطأ... " ...  بزيغ ع  

  :بلفظ مرفوعاً الصديق بكر أيب يثحد من
  ". خبيل وال منان، وال خب، اجلنة يدخل ال"

 وأبو ،) ١/٩٥/٩٥( يعلى وأبو ،) ١/٧( وأمحد ،) ١٩٦٤( الترمذي أخرجه
) ١٠٨٦٢/ ٧/٤٣١" ( اإلميان شعب" يف والبيهقي ،) ٤/١٦٤" (احللية" يف نعيم
. به...  مرفوعاً نهع الطيب مرة عن السبخي فرقد عن موسى بن صدقة طريق من

  :الترمذي وقال
  ". غريب حسن حديث"

 الترغيـب " يف ورد وكـذلك  ،"حسن: "قوله النسخ بعض يف يرد ومل: قلت
 السـبخي  فرقد فإن إسناده؛ حبال الالئق وهو...  ضعفه إىل وأشار ،) ٣/٢٤٧"(
 يعلـى  أبـو  وزاد. -"  التقريب" يف احلافظ قال كما - اخلطأ كثري احلديث لين
 اهللا أطـاع  إذا اململـوك؛  اجلنة يدخل من أول وإن امللكة، سيئ وال" ...  :ريهوغ

  .حنوه) ١/٤( ألمحد رواية وهو".  سيده وأطاع
 حسني حسينا، أحب من اهللا أحب حسني، من وأنا مين حسني " - ١٢٢٧

  ". األسباط من سبط
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 وابـن ) ٣٧٧٧( والترمذي) ٤١٥/  ٢/  ٤" ( التاريخ"  يف البخاري أخرجه
 من) ١٧٢/  ٤( وأمحد) ١٧٧/  ٣( واحلاكم) ٢٢٤٠( حبان وابن) ١٤٤( ماجة
: قـال  مرة بن يعلى عن راشد بن سعيد عن خثيم بن عثمان بن اهللا عبد عن طرق
 حسن حديث هذا: " الترمذي وقال. فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال
 صـحيح : " احلـاكم  لوقا".  خثيم بن عثمان بن اهللا عبد حديث من نعرفه وإمنا

 مل راشـد  أيب ابن ويقال راشد، بن سعيد ألن نظر وفيه. الذهيب ووافقه " اإلسناد
 وهلـذا !  الصحة؟ حلديثه فأىن حبان، ابن غري يوثقه ومل هذا خثيم ابن غري عنه يرو
  املقدمة يف عليه نص كما املتابعة عند يعين".  مقبول": "  التقريب"  يف احلافظ قال

 حفظه قبل من شيء وفيه"  التقريب"  يف كما مسلم رجال من صدوق خثيم وابن
 اسـم  يف خولف وقد ،" امليزان"  يف الذهيب بينه كما األئمة بعض ضعفه ولذلك
 صـاحل  ابـن  اهللا عبد حدثنا) : ٣٦٤" ( املفرد األدب"  يف البخاري فقال شيخه
"  يف رواه كذاوه. به مرة بن يعلى عن سعد بن راشد عن صاحل بن معاوية حدثنا

  ". أصح واألول: " وقال املتقدمة خثيم ابن رواية عقبه وساق أيضا"  التاريخ
 رجال من دونه ومن اتفاقا، ثقة سعد بن راشد ألن جيد فاإلسناد وعليه: قلت 

  .تعاىل اهللا شاء إن هنا يضر ال كالم صاحل بن اهللا عبد ويف ،" الصحيح" 
 - رفاعـة  بـن  معـدي  بن قريط نب الهز بن جعفر يرويه شاهد وللحديث

 أيب مسعـت : قال - وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صاحب زمعة أبو هو ومعدي
 ابـن  أخرجه. به مرفوعا رمثة أيب عن أبيه عن رفاعة ابن معدي بن قريط بن الهز

  ) .٢/  ٦/  ١٨( عساكر
  .رمثة أيب سوى ترمجة، هلم أجد مل مظلم إسناد وهذا

  
  
  
  
  



  ٢٢٩

  حمزة
  

  ". املطلب عبد بن محزة إيل األمساء بأحب وهمس"  - ٢٨٧٨
 حـدثنا : كاسب بن محيد بن يعقوب طريق من) ١٩٦/  ٣( احلاكم أخرجه

 منـا  لرجـل  ولد: قال اهللا عبد بن جابر عن دينار بن عمرو عن بن عيينة سفيان
صحيح : " وقال. فذكره: وسلم عليه اهللا صلى النيب فقال نسميه؟ ما: غالم، فقالوا

والرجـل   قـال،  كذا".  ضعيف يعقوب: قلت: " بقوله الذهيب ورده".  اإلسناد
"  :فقال ،" التقريب"  يف ذلك وخلص ،" التهذيب ذيب"  يف تراه كما فيه خمتلف

 ذلـك  مـن  شـيئا "  الكاشـف "  يف نفسه الذهيب وحكى".  وهم رمبا صدوق
 يـزل  مل: " التهـذيب "  ويف( خريا إال نر مل: البخاري وقال: " االختالف، وقال

 الـرواة  معرفة: " كتابه يف الذهيب أورده ولذلك".  صدوق األصل يف ، هو) خريا
 خطـأ  وأظنه ،) م( بـ فيه له ورمز) ١٩١ ص" ( الرد يوجب ال مبا املتكلم فيهم

له  يرمز مل فإنه ،" الكاشف"  ومنها له، ترمجت اليت املصادر جلميع مطبعيا ملخالفته
بن  يوسف طريق من أيضا احلاكم فأخرجه توبع، قد إنه مث) . ق عخ،( بـ إال فيها

باملدينـة   رجـال  مسع دينار، بن عمرو عن عيينة بن سفيان حدثنا: املازين سلمان
فمـا   ولدي هذا: فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل بأيب جدي جاء :يقول
  ". املطلب عبد بن محزة إيل الناس بأحب مسه: " قال أمسيه؟
 ابـن  عن احلديث برواية اهول الراوي هذا قصر قد: " اكم بقولهاحل وأعله 
 أن: ينـاظرين  احلافظ أمحد أبو كان وقد محيد، بن يعقوب فيه قول والقول عيينة،

 ذكر قد: قلت".  عليه آىب وكنت ،" الصحيح اجلامع"  عنه يف روى قد البخاري
 أيب موافقة إىل ومال كم،احلا إليه أشار الذي اخلالف منشأ " التهذيب"  يف احلافظ

"  يف الـذهيب  ذلـك  إىل وسبقه) الكىن كتاب صاحب وهو احلاكم( احلافظ أمحد
 النظر يبقى لكن. حبديثه حيتج وسط، فالرجل ذاك هذا أو صح وسواء".  الكاشف

 مكـان  قال أنه فهو السند أما. ومتنه إسناده خالفه يف الذي سلمان بن يوسف يف
) األمساء( مكان) الناس: (فقوله املنت وأما ،" بأيب جدي جاء.. رجال) : ".. جابر(
 عائشة، إيل الناس أحب": "  الصحيحني"  يف جاء ألنه هو األرجح، هذا ولعل. 



  ٢٣٠

 الضعيفة"  يف بينته كما ضعف فيه األحاديث من خالفه وما ،" الرجال أبوها ومن
 مـذي كالتر احلفاظ من مجاعة عنه روى قد هذا ويوسف) . ١٨٤٣و١٨٤٤" (

 بـأس  ال: النسائي وقال ومسلمة، حبان ابن ووثقه وغريهم، وابن خزمية والنسائي
هذا، ! بكثري شهرة دونه من يوثق وهو والسيما إياه، احلاكم لتجهيل فال وجه به،

إىل  األمسـاء  أحب"  حبديث إليه يوحى أن قبل كان"  إيل األمساء بأحب: " وقوله
  ) .١١٧٦" ( اإلرواء"  و) ١٠٤٠ و ٩٠٤( دموتق".  الرمحن وعبد اهللا، عبد اهللا

  
 وإين وزراء، جنباء رفقاء سبعة أعطي قد إال قبلي نيب يكن مل إنه( - ٢٦٥٩

 وعمر، بكر، وأبو وحسني، وحسن، وعلي، وجعفر، محزة،: عشر أربعة أعطيت
  ) .وبالل وعمار، وسليمان، وحذيفة، ذر، وأبو مسعود، بن اهللا وعبد واملقداد،
  منكر

"  اآلثار مشكل"  يف والطحاوي وحسنه،) ٩/٣٩٠/٣٧٨٧( الترمذي أخرجه
ــد -١٨-٤/١٧( ــد ،) هن ــائل"  ويف ،) ١/١٤٨( وأمح ــحابة فض "  الص
ــن ،) ٢/٧١٥/١٢٢٥و١/٢٢٨/٢٢٧( ــم أيب وابـ ــنة"  يف عاصـ "  السـ
 وأبـو  ،) الكشف -٢٢١-٣/٢٢٠" ( مسنده"  يف والبزار ،) ٢/٦١٧/١٤٢١(

 وابـن  ،) ٦٧-٦/٦٦" ( الكامل"  يف عدي ابنو ،) ١/١٢٨" ( احللية"  يف نعيم
 كثري عن طرق من) ط -١٠/٣٢١ و املصورة -٤/٥١٦" ( التاريخ"  يف عساكر

: يقول عنه اهللا رضي عليا مسعت: قال مليل، بن اهللا عبد مسعت: قال النواء نافع بن
  .ألمحد والسياق. فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

 مل رواية ويف - إدريس أيب عن النواء كثري عن: فقال ة،عيين بن سفيان ورواه
  .به علي عن جنبة بن املسيب عن - إدريس أيب عن: يقل

 وابـن  ،) ٦٠٤٨ و ٦/٢٦٤/٦٠٤٧" ( الكبري املعجم"  يف الطرباين أخرجه
  .رواية يف عساكر

 قال بل اجلمهور، باتفاق ضعيف فإنه) النواء كثري( اضطراب من وهذا: قلت
  :السعدي



  ٢٣١

  :فيه بقوله حامت أبو أشار ذلك وإىل"  الكامل"  يف كما"  متروك "
  ) ".طريف بن سعد( بابة ،" احلديث ضعيف" 

  :وزاد هذا سعد يف قال وكذا
  ". احلديث متروك" 

  ": املغين"  يف الذهيب وقال
  ". ضعفوه جلد، شيعي" 

 مهاأحـد  هـذا  عليه أنكر مما حدثني عدي البن تبعا"  امليزان"  يف له وذكر
  ) .٦٢٦٧( احلديث حتت خترجيه سيأيت واآلخر

 خمتصرا به، النواء كثري عن زكريا بن إمساعيل رواه ما املشار إليها الطريق ومن
  .وسلم عليه اهللا صلى وزرائه تسمية دون

  ) .١/٨٨" ( زوائده"  يف اهللا عبد وابنه أمحد، أخرجه
 مليل بن اهللا عبد عن بلغين: قال حفصة أيب بن سامل عن الثوري سفيان ورواه

 بـن  اهللا عبد عن رجل فحدثين جنازة، يف فوجدته إليه، فغدوت ،] احلديث هذا[
  .موقوفا بنحوه فذكره: يقول عليا مسعت: قال مليل

 اهللا عبد وابنه ،) ١/٢٢٨/٢٧٥" ( الفضائل"  ويف ،) ١/١٤٢( أمحد أخرجه
  .له والزيادة للطحاوي، رواية وهو له ،والسياق) ٢٧٦( فيه

  يف كما غاليا شيعيا كان وإن احلديث، يف صدوق حفصة أيب بن وسامل
 فهـو  يسـم،  مل مليل بن اهللا عبد عن حدثه الذي شيخه ولكن ،" التقريب" 
 جمهول مليل بن اهللا فعبد غريه، كان فإن النواء، كثري أنه الظن على ويغلب جمهول،

 بينته ما على عينية، أو ،حالية إما وجهالته ،) ٧/٥٥( حبان ابن غري يوثقه مل أيضا
  ". االنتفاع تيسري"  يف

 مشـكل "  حـديث  طرق كل يف) مليل بن اهللا عبد( والد اسم وقع) : تنبيه(
 تقريـب "  عن نقال ،) النعماين احلسن( الشيخ عليه املعلق فوثقه) منني": ( اآلثار



  ٢٣٢

 يف وقـع  الصواب وعلى ،" املشكل"  ناسخ على حترف أنه ينتبه ومل"  العسقالين
  )١٩٩-٧/١٩٦( املؤسسة طبعة

  
 وأسد اهللا أسد ومحزة رسوله، وسيف اهللا سيف الوليد بن خالد( - ٣٥٤٢

 مـن  اليمان بن وحذيفة رسوله، وأمني اهللا أمني اجلراح بن عبيدة وأبو رسوله،
  ) .وجل عز الرمحن جتار من عوف بن الرمحن وعبد الرمحن، أصفياء

  جداً ضعيف
 حيـىي  أبو حدثنا: البغدادي عمران بن أمحد عن) ١٣٣/ ٢( الديلمي أخرجه

 أبو حدثنا: الزعفراين علي أبو الفضل بن احلسن حدثنا: شاهني بن حممد بن أمحد
  .مرفوعاً عباس ابن عن عكرمة، عن أيوب، عن الوارث، عبد حدثنا: معمر

  :املنادي ابن قال جداً، ضعيف إسناد وهذا: قلت
 فتركـوه،  انكشف، مث عنه، الناس أكثر الزعفراين علي أبو الفضل بن احلسن"

  ".٢٥٨ سنة مات حديثه، وخرقوا
  :بقوله أعله حني فاحشاً خطأ املناوي أخطأ ولقد

  ".فيه يتكلمون: البخاري قال عمران، بن أمحد وفيه"
 عمـران  بن أمحد على الطبقة متقدم ذكر ما البخاري فيه قال الذي هذا فإن
 بـن  احلسـن  شيخه شيخ أن ذلك على دليالً وحسبك احلديث، راوي البغدادي

  !بسنتني البخاري موت بعد أي سبق، كما) ٢٥٨( سنة تويف الفضل
-٣٣٣/ ٤" (بغـداد  تاريخ" يف املترجم لعله البغدادي عمران بن أمحد إن مث
 الثالج بن القاسم أبو حدث. بالسوسنجردي يعرف املعدل، بكر أبو" بأنه) ٣٣٤

  ".الدورقي هيمإبرا بن أمحد بن اهللا عبد عن عنه
  ) .٣٣٦( سنة وتويف ،) ٢٦١( سنة ولد أنه ذكر مث
  

  ) .محزة أعمامي وخري علي، إخويت خري( - ٣٥٦٢



  ٢٣٣

  موضوع
 عـن  يعقوب، بن عباد عن نعيم، أيب طريق من) ١١٦/ ٢( الديلمي أخرجه

  .مرفوعاً أبيه عن ربيعة، بن عابس بن الرمحن عبد عن ثابت، بن عمرو
 رافضـيان،  ثابـت  بن وعمرو يعقوب بن عباد اً؛جد واه إسناد وهذا: قلت
  :منهما األول يف فقال ،"واملتروكني الضعفاء" يف الذهيب أوردمها
  :اآلخر يف وقال". داعية رافضي: حبان ابن قال"
  ".داود أبو قاله. رافضي تركوه،"
  

  ) .املطلب عبد بن محزة: إيل األمساء بأحب مسوه( - ٣٧٠٧
  ضعيف
 حـدثنا : كاسب بن محيد بن يعقوب طريق من) ١٩٦/ ٣( احلاكم أخرجه

  :قال عنهما اهللا رضي اهللا عبد بن جابر عن دينار، بن عمرو عن عيينة، بن سفيان
: - وسلم عليه اهللا صلى - النيب فقال نسميه؟ ما: فقالوا غالم، منا لرجل ولد

  وقال فذكره،... 
  :بقوله الذهيب ورده". اإلسناد صحيح"
  ".ضعيف يعقوب: قلت"
 عن عيينة، بن سفيان حدثنا: فقال املازين؛ سلمان بن يوسف خالفه وقد: لتق
  :يقول باملدينة رجالً مسع دينار، بن عمرو

 ولدي، هذا: فقال ،- وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول إىل بأيب جدي جاء
  :قال أمسيه؟ فما

  ".املطلب عبد بن محزة: إيل الناس بأحب مسه"
  :فقال هذا؛ املازين جتهيل إىل وأشار احلاكم، أخرجه



  ٢٣٤

 فيه قـول  والقول عيينة، ابن عن احلديث برواية اهول الراوي هذا قصر قد"
  ".محيد بن يعقوب

 أبو قال فقد كذلك؛ وليس قال، كما جمهوالً املازين كان لو مسلم وهذا: قلت
  :حامت

  :النسائي وقال". شيخ"
  ".به بأس ال مشهور،"

  :مسلمة وقال ،"الثقات" يف حبان ابن وذكره
  ".ثقة بصري"

 قـال  وهلـذا  مقبول، غري املوثقني األئمة هؤالء مقابلة يف إياه احلاكم فتجهيل
  :فيه احلافظ
  ".صدوق"

 جـزم  قـد  الذهيب رأيت وقد يعقوب، رواية على املقدمة هي فروايته وعليه؛
 حفظه، يف ضعف من خيلو ال أنه إال ذلك، من خرياً عندي كان وإن وهو بضعفه،

  :فيه قال حني احلافظ أشار يهوإل
  ".وهم رمبا صدوق،"

 سياقاً منه أرجح هو من وخالف بل ا، تفرد اليت منكراته من احلديث فيكون
  :قال أنه - وسلم عليه اهللا صلى - عنه ثبت قد أنه هذا يؤيد ومما ومتناً،
 أن جداً فيبعد وغريه، مسلم رواه". الرمحن وعبد اهللا عبد اهللا إىل األمساء أحب"
 ربـه؛  عن به أخرب ما خالف األمساء من - وسلم عليه اهللا صلى - الرسول حيب
  .فتأمل
/ ٢" (التاريخ" يف اخلطيب أخرجه ما وهو املازين، لرواية يشهد ما وجدت مث

 من رجل عن دينار، بن عمرو عن شعبة، عن الربيع، بن قيس طريق من) ٧٤-٧٣
  :قال أبيه عن األنصار،

  .املازين لفظ مثل احلديث ،...."غالم يل ولد"



  ٢٣٥

  .والشواهد املتابعات يف به بأس فال احلفظ، سيئ كان وإن الربيع؛ بن وقيس
  

 السماِء السـابِعة  في اللَّه عند لَمكْتوب إِنه بِيده، نفِْسي والَّذي( - ٦٣٥٥
  ) .سولهر وأَسد اللَّه، أَسد الْمطَّلبِ عبد بن حمزةُ

  .منكر
) ٣/١٩٨(واحلاكم  ،) ٣/١٦٣/٢٩٥١" (الكبري املعجم" يف الطرباين أخرجه

 أَنَّ: جده لَبِيبةَ عن أَبِي بنِ الرحمنِ عبد بنِ يحيى عن إِسماعيلَ بن حاتم طريق من
  .رهفذك: ... قَالَ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولَ

  ":تلخيصه" يف الذهيب وقال احلاكم، له بيض
  ) :٩/٢٦٨" (امع" يف اهليثمي وقال". واه حيىي: قلت"

  ".الصحيح رجال رجاله وبقية أعرفهما، مل وأبوه وحيىي الطرباين، رواه
  :أوله يف قال ألنه وذلك ،"أبيه عن: "قال كذا

  ... ". جده عن بِيبةَلَ أَبِي بنِ الرحمنِ عبد بنِ يحيى وعن"
، "احلاكم مستدرك" يف هو وكذلك) . أبيه عن": (املعجم" يف يقع ومل: قلت

تلك  ذكره يف وهم اهليثمي أن أو عندمها، وقعت هكذا الرواية كانت إذا أدري فال
الذي  احلديث يف كما - وهواجلادة ،"املعجم" من نسخته يف ثابتة أا أو الزيادة،

  .- بعده أيتي وما قبله،
 :وهـو  - جده إىل نسب ألنه اهليثمي، يعرفهما مل وإمنا ضعيفان، وأبو وحيىي

  .- قبله الذي احلديث يف حتقيقه تقدم الرمحن ،كما عبد بن حممد بن حيىي
سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب، ورجل قام إىل إمـام جـائر    "   ٣٧٤

  ." فقتله فأمره واه
ن رافع بن أشرس املروزي حدثنا حفيد الصفار ) ع١٩٥/  ٣أخرجه احلاكم (

وسلم  إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه عن
  به. وقال:
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  ." صحيح اإلسناد "
  ." ورده الذهيب بقوله: " قلت: الصفار ال يدري من هو
واية ) من ر٤٨٢/  ٢/  ١قلت: وحنوه ابن أشرس، فقد أورده ابن أيب حامت (

بن منصور بن راشد املروزي عنه، ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال لكن قـد   أمحد
احلديث عنه اثنان آخران أمحد بن سيار وحممد بن الليث، فهو جمهـول   روى هذا

  .احلال
) عن ابن عبـاس مرفوعـا   ٣٦٨/  ٩واحلديث أورده اهليثمي يف " امع " (

  :وقال
  ." يه ضعفرواه الطرباين يف " األوسط " وف "

والشطر األول منه له طريق أخرى عن جابر، رواه أبو محاد احلنفي عن ابـن  
قال: مسعت جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه مرفوعا به يف قصة قتـل محـزة    عقيل

  .عنه رضي اهللا
  ." ) وقال: " صحيح اإلسناد١٢٠ - ١١٩/  ٢أخرجه احلاكم (

  ." ن صدقة، قال النسائي: متروكورده الذهيب بقوله: " أبو محاد هو املفضل ب
وله شاهد من حديث علي مرفوعا به. أخرجه الطرباين يف " املعجم الكـبري "  

من طريق علي بن احلزور أنبأنا األصبغ بن نباتة قال: مسعت علي  (٢ / ٣٠٠/ ١(
  .أيب طالب يقول: فذكره ابن

 كان كماقلت: وهذا إسناد واه جدا، فإن علي بن احلزور وشيخه األصبغ مترو
  ." احلافظ يف " التقريب قال

  .واقتصر اهليثمي يف إعالله على األول منهما وهو قصور
 ) للترمذي١٦٨/  ٣حديث جابر األول عزاه املنذري يف " الترغيب " (: تنبيه 

 أيضا وهو وهم، فلم خيرجه الترمذي، وال رأيته معزوا إليه يف غـري " الترغيـب  
  .أم من الناسخ أو الطابع. فاقتضى التنبيهفليحقق هل هو خطأ من املؤلف، "

  .وبعد كتابة ما تقدم وجدت للحديث طريقا أخرى عن إبراهيم الصائغ به
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) مـن طريـق   ٣٠٢/  ١١، ٣٧٧/  ٦أخرجه اخلطيب يف " تاريخ بغداد " (
  .وأمحد بن شجاع املروزي عن حكيم بن زيد األشعري عنه به عمار بن نصر

  :ذا فأورده الذهيب مث العسقالين وقاالورجاله كلهم ثقات غري حكيم ه
  !" عن أيب إسحاق السبيعي، قال األزدي فيه نظر "

روى عن  ": )٢٠٥ – ٢٠٤/  ٢/  ١وفاما ترمجة ابن أيب حامت إياه بقوله (
ابن حممد بـن   أيب إسحاق اهلمداين وإبراهيم الصائغ. روى عنه أبو مثيلة وعبد اهللا

  :أيب يقول ذلك. وسألته عنه؟ فقالالربيع العائذي الكرماين مسعت 
  ." صاحل، هو شيخ

قلت: وهذه ترمجة هامة، وبالوقوف عليهما اطمأن القلب لثبوت احلـديث،  
  .ذلك إيراده يف هذه السلسلة، واحلمد هللا على توفيقه وفضله فاقتضى
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  األنصار
  

  ". اآلخر واليوم باهللا يؤمن رجل األنصار يبغض ال"  - ١٢٣٤
/  ٣( وأمحـد ) ٢١٨٢ رقم ٢٩٠ ص( والطيالسي) ٦٠/  ١( مسلم هأخرج

 ٢( وأمحد ومسلم. عنه اهللا رضي اخلدري سعيد أيب حديث من) ٩٣و ٤٥ و ٣٤
 سـفيان  عن) ٣٠٩/  ١( وأمحد) ٣٢٠/  ٢( والترمذي هريرة، عن أيب) ٤١٩/ 

 حسن: " الترمذي وقال عباس، ابن عن جبري بن سعيد عن ثابت بن أيب حبيب عن
  ". يحصح

 كما التدليس كثري ثابت أيب بن حبيب لكن الصحيحني رجال ورجاله: قلت
يف  حنـوه  روي وقـد . قبله اليت باألسانيد يتقوى لكنه عنعنه وقد"  التقريب" يف 

 اهللا ابن عبد أخرجه".  منافق إال العرب يبغض ال: " ولفظه يصح، وال عامة العرب
 عن زيد عياش بن إمساعيل طريق من) ٦١٤ رقم ٢ ج" ( املسند زوائد"  يف اإلمام

عنـه   اهللا رضي علي عن رافع أيب بن اهللا عبيد عن احلصني بن داود عن جبرية بن
/  ١٠" ( امع"  يف كما متروك جبرية بن زيد جدا، ضعيف سند وهذا. مرفوعا

 من وروي. احلجازيني ضعيف عياش بن وإمساعيل مدين، وهو"  والتقريب) " ٥٣
  :ولفظه عمر حديث ابن

) : ٥٣/  ١٠(اهليثمي  قال".  مؤمن إال ثقيفا حيب وال مؤمن العرب يبغض ال
 شاء إن ، وسيأيت" ضعيف وهو عامر ابن سهل وفيه عمر ابن عن الطرباين رواه" 
  ". دينك فتفارق تبغضين ال سلمان يا: " بلفظ) ٢٠٢٩( تعاىل اهللا

  ". اهللا أبغضه راألنصا أبغض ومن اهللا أحبه األنصار أحب من"  - ٩٩١
 على صحيح وسنده عازب بن الرباء حديث من) ٧٠/  ١( ماجه ابن أخرجه

  .شرط الشيخني
 بـإذن اهللا  وسيأيت".  مؤمن إال حيبهم ال األنصار: " حديث يف أخرجاه وقد

)١٩٧٥. (  
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 و ٥٠١/ ٢( أمحـد  أخرجه. هريرة أيب حديث من متاما اللفظ ذا ورد وقد
 وقال اهليثمـي  حسن، إسناد وهذا. عنه سلمة أيب عن عمرو بن حممد عن) ٥٢٧

 عمـرو  بن وفيه حممد البزار ورواه جيد، وإسناده يعلى أبو رواه) : " ٣٩/  ١٠(
"  يف عن كونـه  ذهل وكأنه".  الصحيح رجال رجاله وبقية احلديث، حسن وهو

 زياد بن حديث احلارث من وورد. أولئك قبل له لعزاه وإال الوجه هذا من"  املسند
  ) . ٢٢٩١( حبان ابن أخرجه. مرفوعا

 احلكم عن) ١٠٠/  ٤( أيضا أمحد أخرجه. أيب سفيان بن معاوية حديث ومن
. لغريه حسن هو أو للتحسني حمتمل إسناد وهذا .عنه جارية بن يزيد عن ميناء بن

"  و"  الكـبري "  يف والطـرباين  مثلـه : قال يعلى أمحد وأبو رواه: " اهليثمي وقال
 بن يزيد فإن بصحيح، وليس: قال كذا".  رجال الصحيح أمحد رجالو"  األوسط

: " اهليثمـي  كتاب يف وقع لكن ووثقه النسائي، الستة إال من له يرو مل هذا جارية
 بعـض  من أو منه آلوهم أدري فال"  جارية بن يزيد"  :بدل"  ثابت بن زيد عن

 أبغـض  ومـن  أحبهم فبحيب األنصار أحب من"  :بلفظ احلديث وورد. النساخ
 جممـع "  يف قال. هريرة أيب حديث من رواه الطرباين".  أبغضهم فببغضي األنصار
  ) :٣٩/  ١٠" ( الزوائد
 أيضـا  الطرباين ورواه ثقة، وهو حامت بن أمحد غري الصحيح، رجال ورجاله" 

  ". ثقة وهو مرة بن النعمان غري الصحيح رجال ورجاله اللفظ، ذا عن معاوية
 عن طويل حديث يف) ٢٤٤ - ٢٤١ ص" ( الصغري املعجم " يف وهو: قلت

: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بقول تصنع فكيف: ملعاوية قال حجر أنه بن وائل
  .وجهالة ضعف وفيه .فذكره

 واديـا  النـاس  سلك لو شعاري واألنصار دثاري الناس إن أال"  - ٩١٧
 مـن  رجال لكنت ةاهلجر ولوال األنصار شعبة شعبة التبعت األنصار وسلكت
 مسـيئهم  عن وليتجاوز حمسنهم إىل فليحسن األنصار ، أمر وىل فمن األنصار،

 عليـه  اهللا صلى نفسه إىل وأشار. بني هاتني الذي هذا أفزع فقد أفزعهم، ومن
  ". وسلم
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 أخـربين : وهب ابن طريق من) ٣٠٧/  ٥( وأمحد) ٧٩/  ٤( احلاكم أخرجه
 رسول مسعت: يقول قتادة أبا مسع أنه حدثه األنصاري النضر بن حيىي صخر أن أبو

صحيح : " احلاكم وقال فذكره،: لألنصار املنرب على يقول وسلم عليه اهللا اهللا صلى
  .الذهيب ووافقه".  اإلسناد

 النضـر  بن حيىي غري مسلم رجال ثقات كلهم ورجاله قاال، كما وهو: قلت
 غـري  الصحيح رجال الهورج أمحد رواه) : " ٣٥/  ١٠( اهليثمي وقال: ثقة  وهو
  ". ثقة وهو األنصاري بن النضر حيىي

 شيخه عن"  األوسط"  الطرباين يف رواه) : " ٣٣/  ١٠( آخر مكان يف وقال
  ". ثقات رجاله وبقية إنه وثق،: العيد دقيق ابن وقال ضعيف، وهو داود بن مقدام

  ". عنه ليحفظوا واألنصار املهاجرون يليه أن حيب كان"  - ١٤٠٩
 من وأمحد) ٢١٨/  ١( واحلاكم) ٨٧( حبان وابن) ٩٧٧( ماجة ابن رجهأخ

: " احلـاكم  وقال مرفوعا فذكره: قال مالك بن أنس عن الطويل محيد طرق عن
  .قاال كما وهو الذهيب، ووافقه"  الشيخني شرط صحيح على
 خري إال خري ال اللهم :قال أو اآلخرِة، خري اخلري إنّ: يقولُ كان( -٣١٩٨

  ) .واملهاجرة لألنصارِ فاغفر خرةاآل
: مسعت قتـادة : قال شعبة حدثين: قال حجاج ثنا) : ٣/١٦٩( أمحد أخرجه

 قـال . فذكره...  - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أن: مالك بن أنس حدثنا
  .قصصه يف هذا يقول قتادة فكان :شعبة

  .الشيخني شرط على صحيح إسناد وهذا: قلت
والترمـذي   ،) ٥/١٨٨( ومسلم ،) ٣٧٩٦ و ٣٧٩٥( البخاري أخرجه وقد

 ،) ٨٣١٤و٥/٨٤/٨٣١٣" (الكربى السنن"يف والنسائي ،-وصححه -) ٣٨٥٧(
 طرق من) ٤٧٦و٥/٣٥٨( يعلى وأبو ،) ٢٧٨ و١ ٧٢و١٧٠و٣/١٦٩( وأمحد
 بن معاوية ذكر بعضهم أن إال ،... " قتادة فكان: "قوله دون به، شعبة عن أخرى

  .قتادة مكان ومحيداً إياس، أبا قرة
  .به أنس عن الضبعي التياح أبو وتابعهم



  ٢٤١

 وأمحـد  ،) ١٩٠/٧٢١٥/ ٩( حبـان  وابـن  ،) ٧٤٢( ماجه ابن أخرجه
  ) .٥/١٨٩( ملسلم رواية وهو به، محاد عن طرق من) ٢٤٤و ٣/١١٨(

 وهو خمرج حنوه؛ به التياح أيب عن أخرى طرق من وغريمها الشيخان وأخرجه
  ) .٤٧٨" (وددا أيب صحيح" يف

  :قالت سلمة أم حديث من شاهد وله
 وهـو  صدره، شعر اغرب وقد اللنب، يعاطيهم وهو اخلندق يوم قوله نسيت ما
  ".واملهاجرة لألنصار فاغفر اآلخرة خري اخلري إن اللهم: "يقول

  :فقال عماراً، فرأى: قال
"ةَ ابنِ ويحيمالباغية الفئة تقتله! س."  

 يف نعـيم  وأبـو  ،) ٢٠٩/١٦٤٥/ ٣( يعلى وأبو ، )٦/٢٨٩( أمحد أخرجه
  .عنها أمه عن احلسن عن عون ابن طريق من) ٣/٤٣" (احللية"

"  صـحيحه " يف أخـرج  وقد مسلم، شرط على صحيح إسناد وهذا: قلت
 على املعلق صنيع يومهه ملا خالفاً ألمحد؛ رواية وهو فقط، عمار قضية) ٨/١٨٦(
  !الترمجة حديث عندمها وليس والطيالسي، ملسلم عزاه حيث ؛"يعلى أيب مسند"

" املفـرد  األدب" يف البخـاري  أخرجهـا  ؛"اآلخـرة  خري اخلري إن: "ومجلة
  :قالت الدرداء أم عن غالب أيب طريق من) ٣٤٦رقم(

 يعـين : قال( واندرورد كساء وعليه ماشياً؛ الشام إىل املدائن من سلمان زارنا
 الـرأس،  مطموم كساء وعليه سلمان رؤي: شوذب ابن قال) . مشمرة سراويل
 خري اخلري إن: قال! نفسك شوهت: له فقيل أرفش، كان أنه يعين األذنني، ساقط
 أيب صاحب وهو -غالب أيب ويف ثقات، رجاله حسن، إسناد وهذا: قلت. اآلخرة
  .احلسن مرتبة من حديثه يرتل ال يسري، كالم -أمامة

 سلمان، مات يدرك مل ألنه معضل؛ فهو إخل؛...  رؤي: شوذب ابن قول وأما
  .ومئة سبع أو ست سنة

 بـرقم  خترجيه وسيأيت قتادة، رواية من بأمت والرباء أنس عن احلديث جاء وقد
)٣٢٤٣ . (  
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  )) .الثريد الطعام وخري األنصار، رجال الرجال خري( - ٢/ ٣٥٦٤
  ضعيف

 عن أبيه، عن سوار، بن األشعث بن اهللا عبد عن نعيم، أيب عن الديلمي، رواه
  .مرفوعاً جابر عن الزبري، أيب

  :احلافظ قال سوار بن األشعث ضعيف؛ إسناد وهذا: قلت
  ".ضعيف"

 عنـه  يذكر ومل) ٨/ ٢/ ٢( حامت أيب ابن أورده جمهول؛ شبه اهللا؛ عبد وابنه
  .تعديالً وال جرحاً فيه يذكر ومل عون، بن جعفر غري رواياً

  ) .األنصار أبناء وأبناء نصار،األ وأبناء األنصار، اهللا رحم( - ٣٦٤٠
  جداً ضعيف
 أبيه، عن عوف، بن عمرو بن اهللا عبد بن كثري عن) ١٦٥( ماجه ابن أخرجه

  .مرفوعاً جده عن
  .متروك هذا كثري جداً؛ ضعيف إسناد وهذا: قلت
  ) :العربية دار -٢٥/ ١" (الزوائد" يف البوصريي وقال

 ومسلم البخاري رواه متهم، ووه اهللا، عبد بن كثري فيه ضعيف؛ إسناد هذا"
  :بلفظ أرقم بن زيد حديث من

 حديث من" الترمذي جامع" يف وهو حنوه، والباقي ،.."لألنصار اغفر اللهم"
  ".الوجه هذا من غريب حسن: وقال ،"الصحيحني" يف هو كما أنس

  :أمران عليه ويؤخذ
   ) ١٧٣/ ٧( ومسلم ،) ٤٩٠٦( أيضاً البخاري أخرجه أنس حديث أن: األول

 مسلم أفراد من هو وإمنا البخاري، خيرجه مل أرقم بن زيد حديث أن: واآلخر
  :وقال) ٣٨٩٨( أيضاً الترمذي وأخرجه دونه،
  ".صحيح حسن حديث"
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٦٣٩٩ - )ماللَّه رارِ، اغْفصَألنل ارِيذَرلارِ، وصاَألن ارِيذَرلو   ،هِـمارِيذَر
  ) .همولجِيرانِ ولمواليهم،

  ".اجلريان" بزيادة منكر
 ابـن  طريقه ومن ،) ١٢/١٦٥/١٢٤٢٦( املصنف" يف شيبة أيب ابن أخرجه

 حدثَنا) : ٥/٣٣/٤٥٣٤"(الكبري املعجم" يف والطرباين ،) املوارد - ٢٢٩٥( حبان
ديز نابِ ببح نامِ عشنِ هونَ باره ارِيصقال اَألن:  

  .مرفوعاً أَبِيه عن الزرقي رافعٍ بنِ رِفَاعةَ بن معاذُ حدثَنِي
 بـن  هشام غري ،) الصحيح( رجال ثقات رجاله ضعيف، إسناد وهذا: قلت
 غـري  عنه يرو مل ألنه ،-" التقريب" يف احلافظ قال كما - مجهولٌ وهو هارون،

  ":امليزان" يف الذهيب قال ولذا حباب، ابن زيد
  ".يعرف ال"

  .اهولني توثيق يف قاعدته على) ٧/٥٦٩( فوثقه حبان ابن وأما
" التهـذيب " يف واملـزي  ،) ٣/٣٠٦( أيضـاً  والبـزار  الطرباين أخرجه مث

)٣٠/٢٦٢(  
  :البزار وقال. به...  حباب بن زيد عن أخرى طرق من
  ".اإلسناد ذا إال رفاعة عن يروى ال"

  .راويه جلهالة ضعيف أنه عرفت وقد: قلت
  :حافظان اإلسناد ذاه يف أخطأ وقد

  ) :١٠/٤٠( قال فإنه اهليثمي،: أحدمها
 وهو هارون، بن هشام غري الصحيح، رجال ورجاهلما والطرباين، البزار رواه"

  ". ثقة
 كـثري  وهـو  املتقدم، حبان ابن توثيق على منه اعتماد هو إمنا ،"ثقة: "فقوله
 له،هتسـا  مـن  كوذل ،- هذا بكتابه العارفون ذلك يعرف كما - عليه االعتماد
 وقد بل التوثيق، يف حبان ابن لتساهل متنبه فإنه العسقالين، احلافظ تلميذه خبالف



  ٢٤٤

 تنبهي يف - تعاىل اهللا بعد - األول الفضل وله ،"اللسان" كتابه مقدمة يف عليه نبه
: موسلَّ علَيه اللَّه صلَّى نبيي قول مع مين جتاوباً هذا أقول. احلاضر العصر يف لذلك

  .خرياً اهللا فجزاه"  الناس يشكر ال من اهللا يشكر ال"
 يف حبان ابن تفرد من يوثق ال نراه ما فكثرياً االنتباه، هذا على احلافظ جرى مث
 منذ قدمت وكنت ،"جمهول" أو ،"مستور" أو ،"مقبول: "فيه يقول نراه بل توثيقه،
 بعض على ذلك يف عملياً درساً) اإلسالمية اجلامعة( يف للطالب ونيف سنة ثالثني

 خالصـة " كتـاب  من ترمجة أي يستخرج أن الطالب أحد من فطلبت التراجم،
 تقريب" من يستخرجها وأن ،"حبان ابن وثقه: "صاحبها يف قال ،"الكمال تذهيب
 عدة يف ففعل آنفاً، ذكرا اليت الثالثة أقواله من قوالً فيها قال أنه فسيجد ،"احلافظ
  !ذكرت ما جةالنتي فكانت تراجم،
 هلذا الراوي هارون بن هشام فهذا أيديهم، بني فاملثال بعيداً، بالقراء أذهب وال

 "التهـذيب  تقريـب " كتابه يف" جمهول: "بأنه احلافظ تصريح عرفت قد احلديث،
  .حبان ابن توثيق فيه ذكر وقد ،"التهذيب ذيب" كتابه أصله الذي

 قال كما األمر ولكن كبوات، لب كبوة، جواد لكل أن فتذكر هذا، عرفت إذا
 أو خري من الشخص على يغلب مبا فالعربة ،} السيئات يذهنب احلسنات إن: {اهللا

  .خطأ أو صواب أو جهل، أو علم أو شر،
 العسقالين احلافظ هو إمنا ،- آنفاً إليه املشار - اآلخر احلافظ ألن هذا: أقول

  !نفسه
 - ٢/٣٧٤" ( البـزار  زوائـد  خمتصر" كتابه يف البزار حديث عقب قال فقد

  "! صحيح إسناده) :"٣٧٥
 إىل رجـع  أنه لو اخلطأ هذا مثل يف يقع أن ملثله ميكن ال أنه ظين على ويغلب

 بأن القول على زاد ملا وتسامح، رجع أنه فرض ولو. جهالته وتذكر هشام ترمجة
 شـيخه  توثيق على واعتمد األمر، استقرب - يظن فيما - ولكنه! حسن إسناده

  .أعلم واهللا. ياهإ
 حـديث " ) :١٦/٢٧٢" (اإلحسان" على املعلق قول الوهم هذا من وقريب

 يشـري  ... ". توبع وقد ،"الثقات" يف املؤلف ذكره هارون بن هشام لغريه، حسن



  ٢٤٥

 ثنـا : األسفاطي الفضل بن العباس حدثنا) : ٤٥٣٣( برقم الطرباين أخرجه ما إىل
. بـه ...  رفاعة بن معاذ عن حيىي بن عبيد عن أيب ثنا: الشجري حيىي بن إبراهيم

  :عقبه إليه املومي وقال
  ".املتابعات" يف حسن إسناد وهذا"

 ذلك إىل انضم إذا فكيف مردودة، فهي الدليل، عن جمردة دعوى هذه: وأقول
  :وجهني من وذلك! يبطلها؟ ما

  :بالضعفاء مسلسل واه، إسناد أنه: األول
 ومل ،) ٧/١٥٨( حبان ابن غري يوثقه مل: - املدين:وهو - حيىي بن عبيد - ١

  .جمهول فهو الشجري، هانئ بن حممد بن حيىي غري عنه يرو
 حبـان  ابـن  غري أيضاً يوثقه مل: - املذكور - الشجري حممد بن حيىي - ٢

  ) :٤/٢/١٨٥( حامت أبو قال بل ،) ٩/٢٥٥(
  :الساجي وقال". احلديث ضعيف"
  ".يلقن ضريراً بلغين افيم وكان وأغاليط، مناكري حديثه يف"
 يف كما احلاكم، وتابعه أيضاً، حبان ابن وثقه: الشجري حيىي بن إبراهيم - ٣

  :وقال للحافظ،" التهذيب"
 أر مل: الترمـذي  إمساعيـل  أبو وقال أبيه، عن احلديث منكر: األزدى وقال"
 سعد بن إبراهيم حدثكم: فقال سعد؟ بن إبراهيم حدثكم: له قلت منه، قلباً أعمى

!"  
 واألزدي السـاجي  ولعـل  به، لالسشهاد يصح ال مما الغفلة يف فمثله: قلت

 الضـعيف  وفوقـه  فكيف أبيه، عن فإنه هذا، حديثه إىل أشارا حلديثه باستنكارمها
  !واهول؟

 أورده معروف، غري فهو: األسفاطي الفضل بن العباس الطرباين شيخ بقي - ٤
  .حاله على يدل ما هفي يذكر ومل ،" اللباب" يف األثري ابن

  .األول الوجه هو هذا



  ٢٤٦

 عن طرق ومن أرقم، بن زيد عن صح قد احلديث أن فهو: اآلخر الوجه وأما
 ،- خمتصـراً  -) ٤٩٠٦( البخاري وكذا ،) ٧/١٧٣( مسلم عند مالك، بن أنس

 والطيالسـي  ،) ٧٢٣٨ و ٧٢٣٦( حبان وابن ،) ٣٩٠٥ و ٣٨٩٨( والترمذي
 ٣/١٣٩( و) ٣٧٢ و ٤/٣٦٩( وأمحـد  ،) ١٢٤١٢( شيبة أيب وابن ،) ٦٨٠(
 ذلك ومع بعض، على بعضهم يزيد خمتلفة، بألفاظ) ٢١٦و ٢١٣و ١٦٢و ١٥٦و

 وهذا وضعفها، نكارا على ذلك فدل ،) وللجريان: (اللفظة لتلك ذكر فيها فليس
  !التحقيق دون التخريج علمهم غالب ممن وأمثاله، املعلق ذلك له يتنبه ال مما

 لألنصـار،  باملغفرة عليه اهللا صلى النيب دعاء سبب أنس عن قالطر بعض ويف
 عـن ) ٢١٧ - ٢١٦و ٢١٣و ٣/١٣٩( أمحد األمام ثالثة طرق من رواه ما وهو
  :قال عنه اهللا رضي أنس

تأَت ارصالْأَن بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسو هِمتاعمى إِلَى: فَقَالُوا بِجتم عزنن من 
هذارِ؟ هالْآب ا فَلَونيولَ أَتسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع ،لَّمسا وعفَد ا، اللَّهلَن را فَفَجلَن نم 
هذالِ هوناً الْجِبياُءوا عفَج هِمتاعمإِلَى بِج بِيلَّى النص اللَّه هلَيع ،لَّمسا وفَلَم ،مآهر 
! اللَّـه  رسولَ يا واللَّه إِي: قَالُوا".  حاجةٌ إِلَينا بِكُم جاَء لَقَد وأَهالً، مرحباً" :قَالَ

  ". أَعطَانِيه إِلَّا شيئاً اللَّه أَسأَلُ ولَا أُوتيتموه، إِلَّا شيئاً الْيوم تسأَلُونِي لَن إِنكُم" :فَقَالَ
  :فَقَالُوا بعضٍ، علَى بعضهم فَأَقْبلَ
 لَنا اللَّه ادع! اللَّه رسولَ يا: بِجماعتهِم فَقَالُوا الْآخرةَ، فَاطْلُبوا! ترِيدونَ؟ الدنيا

  :فَقَالَ! لَنا يغفر أَنْ
 "ماللَّه !رارِ، اغْفصلْأَناِء لنأَبلارِ، وصالْأَن أَبلاِءواِء ننارِ أَبصا: قَالُوا". الْأَنولَ يسر 

ا! اللَّهنلَادأَوو نا مرِنقَالَ. غَي:  
 "لَادأَوارِ وصا: قَالُوا".  الْأَنولَ يسر ا! اللَّهينالومقَالَ. و:  
  ".الْأَنصارِ وموالي"

 من) ٢٨٠٩ و ٢٨٠٨( البزار وأخرجه مسلم، شرط على وهو جيد، وإسناده
 ووافقـه ) ! ٤/٨٠( احلـاكم  وصححه اآلخر، يقوي وأحدمها األولني، الطريقني

  !الذهيب



  ٢٤٧

  : صهباء بنِ النعمان بِنت الْحكَمِ أُم عن رباع طريق) ٣/٢١٧( أمحد عند وله
 زاد أَنه غَير هذَا، مثْلَ لَّموس علَيه اللَّه صلَّى النبِي عن: يقُولُ أَنساً سمعت أَنها

يهف:  
  ".الْأَنصارِ وكَنائنِ"

 الذهيب احلافظ قبله ومن احلافظ، قال كما حاهلا، يعرف ال هذه احلكم أم لكن
  ".امليزان" آخر يف) اهوالت النسوة كىن( يف ذكرها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٤٨

  خالد بن الولید
  

  ". العشرية فىت نعم وجل، عز اهللا سيوف من خالد"  - ١٨٢٦
 عن الصحيح بسنده) ١/  ٢٧٢/  ٥( عساكر ابن وعنه) ٩٠/  ٤( أمحد رواه
الشام،  على اجلراح بن عبيدة أبا اخلطاب بن عمر استعمل: قال عمري بن عبد امللك

 األمة ، هذه أمني عليكم بعث: الوليد بن خالد فقال: قال الوليد، بن خالد وعزل
بـن   عبيـدة  أبو األمة هذه أمني: " يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت
  .فذكره :يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت: عبيدة أبو فقال ،" اجلراح

 رضي عمر يدرك مل اهللا عبد أن إال الشيخني رجال ثقات كلهم ورجاله: قلت
 للحديث لكن ،عنه اهللا رضي عثمان خالفة من بقني سنني لثالث ولد فإنه اهللا عنه

  ) .٦٢٥٧" ( املشكاة"  و) ١٢٣٧( احلديث فانظر ا، شواهد يتقوى
  ". اهللا سيوف من سيف خالد، اهللا عبد نعم"  - ١٢٣٧

 الطرسوسـي  يزيد بن عيسى بن حممد عن) ٢/  ٢٧٢/  ٥( عساكر ابن رواه
 وعطـاء  صاحل أيب عن أسلم بن زيد عن زيد بن أسامة عن حممد إسحاق ابن أنبأنا

 فجعـل  وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول مع كنا: " قال أيب هريرة عن يسار بن
 اهللا عبد نعم: فيقول فالن،: فأقول هذا؟ من هريرة أبا يا: رسول اهللا فيقول ميرون،

 مر حىت اهللا، عبد بئس فيقول فالن،: فأقول هريرة أبا يا هذا من: ومير فيقول فالن
  .فذكره: " قال. اهللا رسول يا الوليد بن خالد هذا: فقلت خالد ،

 الفروي، وهو حممد بن إسحاق غري ثقات رجاله ضعيف، إسناد وهذا: قلت
 فسـاء  كف صدوق: " احلافظ قال ضعف، فقد البخاري رجال من مع أنه فهو

  ". حفظه
"  يف حبـان  ابن وذكره احلديث، بسرقة ام لكنه رحال حمدث والطرسوسي

 رواه مث".  صحيحه"  يف عوانة أبو عنه وروى".  كثريا خيطىء: " وقال " الثقات
 إسحاق عن هاشم بن هاشم عن) ٣٦٠/  ٢" ( املسند"  يف وهذا طريق أمحد من
 سيف"  فيه وليس خمتصرا حنوه به هريرة أيب عن كنانة بن اهللا بن عبد احلارث بن



  ٢٤٩

 عبـد  أخربنا محاد بن نعيم طريق من عساكر ابن رواه وكذلك".  اهللا سيوف من
 أيب عن املقربي سعيد أيب بن سعيد عن عون أيب بن الواحد عن عبد حممد بن زالعزي

 عن الزهري عيسى بن حممد بن يعقوب حدثين بكار بن طريق الزبري ومن. هريرة
 أخربنـا  مـرة  أيب بن حيىي أبو أخربنا الفاكهي طريق به، ومن حممد بن العزيز عبد

  .به حممد بن يعقوب
 األول فـإن  ما، احلديث يتقوى هريرة أيب نع آخران طريقان فهذان: قلت

 عـن  كنانة ابن إن: قال حامت أبا أن لوال اإلسناد صحيح فهو ثقات، رجاله كلهم
 بن الواحد عبد أن لوال جيد متصل فهو موثقون، رجاله واآلخر. مرسل أيب هريرة

  ". خيطىء صدوق: " فيه احلافظ قال أيب عون
) ٣١٦/  ٢( الترمذي فأخرجه زيد، بن امةأس عليها توبع قد األوىل والطريق

 حـديث : " وقـال . به هريرة أيب عن أسلم بن زيد عن سعد بن هشام طريق من
 حـديث  عندي وهو هريرة أيب من مساعا أسلم بن لزيد نعرف وال غريب حسن
  ". مرسل

 هريرة أيب عن األخرى الطرق ومن موصوال األول الطريق من جميئه لكن: قلت
 يف ثابت"  اهللا سيوف من سيف: " وقوله السيما أصال، للحديث أن على يدل مما
 اهللا عبـد  نعم: " بلفظ آخر شاهد وللحديث. أنس عن وغريمها"  الصحيحني" 

 الكفـار  علـى  اهللا سـله  اهللا، سيوف من سيف الوليد، بن خالد العشرية وأخو
/  ٢٧١/ ٥( عساكر وابن) ٢٩٨/  ٣( واحلاكم) ٨/  ١( أمحد رواه".  واملنافقني

 حـدثين  مسلمة بن الوليد أخربنا عياش بن علي عن) ١/  ٣٧٢/  ١٧/  ٢ و ١
 بـن  خلالد عقد بكر أبا أن حرب بن وحشي جده عن أبيه عن حرب بن وحشي
 اإلسناد صحيح: " احلاكم وقال مرفوعا، فذكره: فقال الردة، أهل قتال على الوليد

."  
  .الذهيب عليه وسكت
 ابـن  ووثقه مسلم بن الوليد غري مجاعة هعن روى حرب بن وحشي: وأقول

  .حبان



  ٢٥٠

 إال يعرف ال حرب بن وحشي بن حرب أبوه لكن".  مستور: " احلافظ وقال
 عمر حديث من آخر شاهد وله".  جمهول"  البزار قال ولذلك وحشي ابنه برواية
 املشركني على سله اهللا، سيوف من سيف الوليد بن خالد: " بلفظ عنه اهللا رضي

: قـال  ضمرة أخربنا شجاع بن الوليد عن) ٢/  ٢٧١/  ٥( عساكر ابن رواه". 
 أمـري  يا عهدت لو: اخلطاب بن لعمر قيل: قال العجماء أيب عن أخربين الشيباين
 يل فقال ريب على قدمت مث وليته مث اجلراح بن عبيدة أبا أدركت لو: قال املؤمنني،

 وإن أمني أمة لكل: يقول وخليلك عبدك مسعت: قلت حممد؟ أمة على استخلفته مل
 قدمت مث وليته مث الوليد بن خالد أدركت ولو اجلراح بن عبيدة أبو األمة هذه أمني
 وخليلـك  عبدك مسعت: لقلت حممد؟ أمة على استخلفت من: يل فقال ريب على
 ابـن  هرم وامسه السلمي العجفاء أبو هو وإمنا قال، كذا"  :وقال. فذكره: يقول

  ". شامي نسيب،
 يف: " البخـاري  وقـال  حبان، وابن معني ابن فوثقه فيه. خمتلف وهو: قلت

 وهو ربيعة ابن هو وضمرة. ثقة وهو حيىي بن السري امسه والشيباين".  نظر حديثه
 ٧( سعد ابن ورواه. مسلم رجال من وهو شجاع بن الوليد ومثله احلديث، حسن

 مسـري  بن لدخا طريق ومن. مرسال حازم أيب بن قيس عن صحيح بسند) ٣٩٥/ 
 قصـة  يف مرفوعا األنصاري قتادة أبو حدثنا: قال األنصاري رباح بن اهللا عبد عن

 خالد مسي فيومئذ: قال".  به فانتصر سيوفك من سيف هو اللهم: " بلفظ خمتصرا
  .اهللا سيف

 وأسد اهللا أسد ومحزة رسوله، وسيف اهللا سيف الوليد بن خالد( - ٣٥٤٢
 مـن  اليمان بن وحذيفة رسوله، وأمني اهللا أمني اجلراح بن عبيدة وأبو رسوله،
  ) .وجل عز الرمحن جتار من عوف بن الرمحن وعبد الرمحن، أصفياء

  جداً ضعيف
 حيـىي  أبو حدثنا: البغدادي عمران بن أمحد عن) ١٣٣/ ٢( الديلمي أخرجه

 أبو حدثنا: الزعفراين علي أبو الفضل بن احلسن حدثنا: شاهني بن حممد بن أمحد
  .مرفوعاً عباس ابن عن عكرمة، عن أيوب، عن الوارث، عبد حدثنا :معمر

  :املنادي ابن قال جداً، ضعيف إسناد وهذا: قلت
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 فتركـوه،  انكشف، مث عنه، الناس أكثر الزعفراين علي أبو الفضل بن احلسن"
  ".٢٥٨ سنة مات حديثه، وخرقوا

  :بقوله أعله حني فاحشاً خطأ املناوي أخطأ ولقد
  ".فيه يتكلمون: البخاري قال عمران، نب أمحد وفيه"

 عمـران  بن أمحد على الطبقة متقدم ذكر ما البخاري فيه قال الذي هذا فإن
 بـن  احلسـن  شيخه شيخ أن ذلك على دليالً وحسبك احلديث، راوي البغدادي

  !بسنتني البخاري موت بعد أي سبق، كما) ٢٥٨( سنة تويف الفضل
-٣٣٣/ ٤" (بغـداد  تاريخ" يف املترجم هلعل البغدادي عمران بن أمحد إن مث
 الثالج بن القاسم أبو حدث. بالسوسنجردي يعرف املعدل، بكر أبو" بأنه) ٣٣٤

  ".الدورقي إبراهيم بن أمحد بن اهللا عبد عن عنه
  ) .٣٣٦( سنة وتويف ،) ٢٦١( سنة ولد أنه ذكر مث
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  سعد بن معاذ
  
  

: قـال  وجل، عز اهللا سيدنا: عمر فقال فأنزلوه، سيدكم إىل قوموا"  -٦٧
  ". فأنزلوه أنزلوه،

 عـن  أبيه عن عمرو بن حممد عن) ١٤٢ - ١٤١/  ٦( أمحد اإلمام أخرجه
  :قالت عائشة أخربتين: قال وقاص، علقمة ابن

 ورائي، األرض وئيد فسمعت: قالت الناس، آثار أقفو اخلندق يوم خرجت" 
 احلارث أخيه ابن ومعه معاذ بن عدبس أنا فإذا فالتفت،: قالت حس األرض، يعين
 حديد من درع وعليه سعد فمر األرض، إىل فجلست: قالت جمنه، أوس حيمل بن
 يرجتـز  وهو فمر: قالت سعد، أطراف على أختوف فأنا منها أطرافه، خرجت قد

  :ويقول
 فقمـت : قالت األجل حان إذا املوت أحسن ما مجل اهليجا يدرك قليال ليت

 وفيهم اخلطاب، ابن عمر فيهم وإذا املسلمني، من نفر فيها افإذ فاقتحمت حديقة،
 إنـك  واهللا بك؟ لعمـري  جاء ما: عمر فقال مغفرا،: يعين له، سبغة رجل عليه

 متنيت حىت يلومين فمازال: قالت حتوز؟ يكون أو بالء يكون أن يؤمنك وما! جلريئة
 وجهه عن بغةالس الرجل فرفع: قالت! فيها فدخلت ساعتئذ يل انشقت أن األرض
 التحوز أو وأين اليوم، منذ أكثرت قد إنك عمر يا: فقال اهللا، عبيد بن فإذا طلحة

قـريش   مـن  املشركني من رجل سعدا ويرمي: قالت وجل؟ عز اهللا إىل إال الفرار
أكحلـه   فأصـاب  العرقة، ابن وأنا خذها: له فقال له، بسهم العرقة ابن: له يقال

قريظـة،   مـن  عيين تقر حىت متتين ال اللهم: فقال سعد وجل عز اهللا فدعا فقطعه،
  )جرحه أي( كلمه، فرقى: قالت اجلاهلية، يف مواليه حلفاء وكانوا: قالت

اهللا  وكان القتال املؤمنني اهللا فكفى املشركني، على الريح وجل عز اهللا وبعث
 د،معه بنج ومن بدر بن عيينة وحلق بتهامة، معه ومن سفيان أبو فلحق عزيزا، قويا

 عليه وسلم اهللا صلى اهللا رسول ورجع صياصيهم، يف فتحصنوا قريظة بنو ورجعت
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: املسجد، قالت يف سعد على فضربت أدم من بقبة وأمر السالح فوضع املدينة، إىل
 وضعت السالح؟ قد أو: فقال الغبار لنقع ثناياه على وإن السالم عليه جربيل فجاء
  .فقاتلهم قريظة بين إىل اخرج السالح، بعد املالئكة وضعت ما واهللا

أن  بالرحيل الناس يف وأذن ألمته وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فلبس: قالت
جـريان   وهم غنم، بين على فمر وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فخرج. خيرجوا
 دحية الكليب وكان الكليب، دحية بنا مر: قالوا بكم؟ مر من: فقال حوله، املسجد

 اهللا اهللا صلى رسول فأتاهم: فقالت السالم، عليه جربيل ووجهه هوسن حليته تشبه
 قيل واشتد البالء حصرهم، اشتد فلما ليلة، وعشرين مخسا فحاصرهم وسلم عليه
 عبد بن لبابة فاستشاروا أبا وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول حكم على انزلوا: هلم

 اهللا رسول فقال معاذ، سعد بن حكم على نرتل: قالوا الذبح، أنه إليهم فأشار املنذر
 اهللا رسـول  وبعث معاذ، فرتلوا، بن سعد حكم على انزلوا: وسلم عليه اهللا صلى
 ليـف،  من أكاف عليه على محار به فأيت معاذ، بن سعد إىل وسلم عليه اهللا صلى
 النكاية وأهل ومواليك عمرو حلفاؤك أبا يا: فقالوا قومه به وحف عليه، محل وقد
 دورهـم  من دنا إذا حىت يلتفت إليهم، وال شيئا إليهم يرجع فلم ،علمت قد ومن

: سـعيد  أبو قال: قال الئم، اهللا لومة يف أبايل ال أن آن قد: فقال قومه إىل التفت
 قال احلديث،...  سيدكم إىل قوموا :قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول طلع فلما

 تقتـل  أن أحكـم  فإين: سعد فيهم، قال احكم: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
: وسلم عليه اهللا صلى اهللا فقال رسول. أمواهلم وتقسم ذراريهم، وتسىب مقاتلهم،

 اللهم: قال سعد، دعا مث: قالت  رسوله، وحكم وجل عز اهللا حبكم حكمت لقد
 هلا، فأبقين شيئا حرب قريش من وسلم عليه اهللا صلى نبيك على أبقيت كنت إن

 وكان كلمه، فانفجر: قالت  إليك، فاقبضين وبينهم ينهب احلرب قطعت كنت وإن
 اهللا رسول عليه ضرب قبته اليت إىل ورجع اخلرص مثل إال منه يرى ما حىت برئ قد

 وأبو وسلم عليه اهللا اهللا صلى رسول فحضره: عائشة قالت وسلم، عليه اهللا صلى
 أيب كـاء ب من عمر بكاء ألعرف إين بيده حممد نفس فوالذي :قالت وعمر، بكر
: علقمـة  قال) بينهم رمحاء: (وجل عز اهللا قال كما حجريت، وكانوا يف وأنا بكر
 كانـت : قالت يصنع؟ وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فكيف كان أمه أي: قلت
  ". بلحيته آخذ هو فإمنا وجد إذا كان أحد ولكنه على تدمع ال عينه



  ٢٥٤

  ". وجل عز بالر فرح من معاذ بن سعد ملوت العرش اهتز"  - ١٢٨٨
جعفـر   أبو حدثنا سليمان بن خيثمة أخربنا) ٢/  ٣" ( الفوائد"  يف متام رواه

حيىي  حدثنا القواريري عمر بن اهللا عبيد حدثنا - بسامرا - القاضي حامت بن أمحد
  .مرفوعا اخلدري سعيد أيب عن نضرة أيب عن عوف حدثنا القطان سعيد ابن

القاضي  حامت بن أمحد غري مسلم جالر ثقات رجاله جيد، إسناد وهذا: قلت
 ". خـريا  إال حاله من علمت ما: " وقال) ١١٤/  ٤( اخلطيب ترمجه السامرائي

  .حافظ ثقة سليمان بن وخيثمة
  

 األرض وطئوا ما ملك، ألف سبعون معاذ بن سعد ملوت نزل لقد( -٣٣٤٥
 فلـت الن القرب؛ ضغطة من أحد انفلت لو! اهللا سبحان :دفن حني وقال قبلها،
  ] ) .عنه أفرج مث ضمة، ضم ولقد[ سعد، منها

 ثنـا : عتاب أيب طريق من) األستار كشف -٣/٢٥٦/٢٦٩٨( البزار أخرجه
: قـال  عمر ابن عن نافع أخربين: اخلطاب بن الرمحن عبد بن اهللا عبد بن مسكني

  .فذكره: ... - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول قال
 ذكره فقد هذا؛ مسكني غري معروفون؛ ثقات رجاله جيد، إسناد وهذا: قلت
  :وقال سنان، بن برد عن بروايته"  التاريخ" يف البخاري

  ". احلكم بن وبشر رومي بن حممد عنه روى البصريني، يف يعد"
 مـن  آخرين مخسة برواية) ٣٢٩/ ٤/١( حامت أيب ابن وترمجه. عنه وسكت

  :وقال الثقات،
 أيب حديث احلديث؛ ذا فاطمة أيب مسكني أمر وهن: فقال عنه؟ أيب سألت"
  ".اجلمعة يوم الغسل يف أمامة

 عن فاطمة أبو رواه قد إليه أشار الذي احلديث فإن لني؛ تضعيف وهذا: قلت
 عليـه  اهللا صلى - اهللا رسول عن يروي أمامة أبو كان: قال احلسن عن حوشب

 احلديث اذ وتضعيفه ،) ١٨٠٢" (الضعيفة" يف خمرج وهو فذكره؛...  - وسلم
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 وهـو  -احلسـن  من فيه والعلة راو، هو إمنا فيه؛ له ذنب ال ألنه عندي؛ نظر فيه
  ".جييء ال أمامة أيب عن احلسن"حامت  أبو قال بسماعه، يصرح مل فإنه ؛-البصري
 دون وهو ،-الثقفي مسلم ابن وهو -حوشب: واحلسن فاطمة أيب بني إن مث

 غري فاطمة أيب مع الرواة من عنه يذكر مل حامت أيب ابن فإن الشهرة؛ يف) فاطمة أيب(
 ابن ذكرهم الذين اخلمسة إىل ضم إذا الثقات، من ستة عنه روى هذا بينما ثالثة،

 سابع راو احلديث هذا إسناد ويف البخاري، ذكره الذي) احلكم بن بشر( حامت أيب
 وهـو  ثامن، إليهم يضاف أن وميكن ،-محاد بن سهل وهو -عتاب أبو وهو عنه،

  ) :٥/٤٤٩( هذا) مسكني( ترمجة يف حبان ابن قال فقد عون، بن اهللا بدع
 روى الـذي : وأحسبه ،(!)  احلسن عن روى الصحابة، من رجل عن روى"

  ". عون بن اهللا عبد عنه روى علي، عن
 علـي،  عن روي الذي هذا وبني املترجم بني حامت أيب وابن البخاري، وفرق

  :البخاري فقال لفا،اخت أما إال بالترمجة؛ وأفرداه
  ". عون بن اهللا عبد عنه روى علياً، مسع"

  :أبيه عن حامت أيب ابن وقال
  ... ". عنه روى مرسل، عنه؛ اهللا رضي علي عن روى"

 يأيت كما النرسي، الوليد بن العباس وهو تاسع، ثقة م يلحق أن وميكن بل،
  ". احلافظ لسان" عن نقالً

 فاطمـة  بأيب) اجلمعة غسل( حديث علة تعصيب جداً أستبعد ذلك أجل من
 عنـه  الرتول من بد وال كان فإن أمامة، وأيب احلسن بني االنقطاع من وعلته هذا،

 الشـهرة،  يف فاطمة أيب دون أنه آنفاً ذكرت ملا مسلم، بن حوشب فهو غريه؛ إىل
  :فيه احلافظ قال قد كان وإن

  ". صدوق" 
  ": زاناملي" يف فقال الذهيب خالفه وقد. وجه وله

  ". هو؟ من يدرى ال"
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 مـن  أن فيه شك ال مما فإن أربعة؛ عنه روى وقد صدقه، قد احلافظ كان وإذا
 بـه  تعصب أن السليم النظر يف جيوز ال أنه الثقات؛ من تسعة بل مثانية عنه روى
  .ا أوىل هو من وفوقه العلة،

 الثالثـة  املصـادر  يف متـرجم  فاطمة أبا أن فاته قد احلافظ أن الغريب ومن
 خمتصراً"  اللسان: "كتابه يف ذكره وأنه ،" الثقات" ،" اجلرح" ،" التاريخ: "املتقدمة

  ) :٢٩ -٦/٢٨( فقال جداً،
 قال. النرسي الوليد بن العباس وعنه يزيد، بن التمار عن فاطمة، أبو مسكني"

  ". احلديث ضعيف: الدراقطين
 الذي حامت أيب تضعيف وحن يكون أن فأخشى مفسر، غري تضعيف هذا: فأقول

  .أعلم واهللا. وهاءه بينت
 نافع عن عمر بن اهللا عبيد تابعه بل ،) فاطمة أبو مسكني( به يتفرد مل أنه على

  :ولفظه الزيادة، وفيه به،
 السـماوات،  أبـواب  لـه  وفتحت العرش، له حترك الذي الصاحل العبد هلذا"

  .إخل... "  ضم ولقد ذلك، قبل األرض يرتلوا مل املالئكة، من ألفاً سبعون وشهده
 مسعود أيب بن إمساعيل أخربنا) : ٤٣٠/ ٣" ( الطبقات" يف سعد ابن أخرجه

  .به عمر بن اهللا عبيد أخربنا: قال إدريس بن اهللا عبد أخربنا: قال
 إمساعيل ترمجة يف) ٢٥٠/ ٦" ( التاريخ" يف اخلطيب أخرجه الوجه هذا ومن

  :وقال الواقدي، كاتب إسحاق بوأ كنيته أن وذكر مسعود، أيب ابن
 األشجعي، خليفة بن وخلف إدريس بن اهللا وعبد العوام بن عباد عن حدث"
 العاقويل اهليثم بن الكرمي وعبد الدوري، وعباس الرزاق، عبد بن إبراهيم عنه روى

."  
  ) .٦/٧٨" ( التاريخ" يف كما ثبت، ثقة هذا الكرمي وعبد

  ".ثقة بغدادي مسعود، أيب بن إمساعيل ناحدث: "السكن ابن عن بسنده روى مث
 ابـن  عن إال توثيقه يذكر مل فإنه ؛" اللسان" على تستدرك فائدة وهذه: قلت

  :وقال ،) ٨/٩٥" ( الثقات" من الرابعة الطبقة يف ذكره وقد حبان،
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 األنطـاكي،  خرزاذَ بن وعثمان شيبة، أيب بن بكر أيب بن شيبة أبو عنه روى"
  ". يغرب

 اثنني، اخلطيب منهم ذكر ثقات، منهم ثالثة آخرون، أربعة عنه وىور: قلت
 وابـن  حبـان  ابـن  قال كما اهللا؛ شاء إن ثقة فهو ترى، كما سعد ابن والثالث
  .السكن

 وعنـه  ،" النسـائي  سـنن " يف العنقَزي حممد بن عمرو من توبع قد أنه على
/ ١( نعـيم  أليب" صحابةال معرفة" ويف ،) ١١/ ١٢" (الكبري املعجم" يف الطرباين

 يسق ومل ؛) ٢٦٩٩ رقم( اأيض البزار عند الرمحن عبد بن داود ومن ،) ١/ ٢٧٠
  :قال مث الترمجة، حديث عقب ساقه ولكنه لفظه، اهليثمي
  ". حنوه فذكر: قلت"

  .الشيخني شرط على صحيح وإسناده: قلت
 يف زادو ،) ٤/١٢٨" (البدايـة " تارخيـه  يف كثري ابن احلافظ لفظه ساق وقد

  :آخره
  :كثري ابن وقال".  نافع بكى مث"
  ".مرسالً نافع عن اهللا عبيد عن غريه رواه: البزار قال لكن جيد، إسناد وهذا"

 فـإن  عرفته، وال إليه، إسناده ذكر وال ؟) الغري( هذا هو من يذكر مل: قلت
 بيدع عن كالمها الرمحن عبد بن لداود متابعآ العنقزي أسنده أن بعد يضر فال صح
 أسندوه، قد الثقات من ثالثة فهؤالء عنه، إدريس بن اهللا لعبد متابعني عمر، ابن اهللا
 عمر بن اهللا عبيد توبع وقد فكيف شأنه؛ كان مهما أرسله من خمالفة يضرهم فال

 حـديت  يف كمـا  عمـر،  ابن عن نافع عن فاطمة أيب مسكني من إسناده على
  !الترمجة؟
 بـرقم  خترجيهمـا  تقدم عباس، وابن ائشةع حديث من خمتصران شاهدان وله

)١٦٩٥. (  
  أول يف املتقدم) اجلمعة غسل( حديث ختريج يف اعتمدت كنت) : تنبيه(



  ٢٥٨

 وبعد ،) اهللا عبد بن مسكني( لـ والدارقطين حامت أيب تضعيف التخريج هذا
 الثقات، من عنه روى من وتتبع حوله، وتعاىل تبارك اهللا وفقين الذي التحقيق هذا
 اهللا وصـدق  وتوفيقه، فضله من املزيد تعاىل اهللا وأسأل تضعيفه، عن عترج فقد

  .ا) اهللا فمن نعمة من بكم وما(
  :بلفظ مرفوعاً عمر ابن عن أخرى طريقاً له وجدت مث
  ". عنه اهللا خيفف أن فسألت ضغطة، قربه يف ضغط سعداً إن"

 حـرب  نب السالم عبد عن) ٣/٢٠٥/٢" (الكبري املعجم" يف الطرباين أخرجه
  .قال عنهما اهللا رضي عمر ابن عن جماهد عن السائب بن عطاء عن

 صـلى  - النيب قربه من خرج آخرهم وكان سعداً، اهللا لقاء حلب العرش اهتز
  .كره فذ: ... وقال ،- وسلم عليه اهللا

  .اختلط كان السائب بن عطاء ضعيف، إسناد وهذا: قلت
  :احلافظ قال حرب؛ بن السالم وعبد

  ".مناكري له فظ،حا ثقة"
 ،) ٣/٢٥٦/٢٦٩٧( والبزار ،) ٣/٢٠٦( احلاكم فأخرجه توبع، وقد: قلت

 فضيل ابن طريق من) ٣/٤٣٣( سعد وابن ،) ١٤٣ ـ ١٢/١٤٢( شيبة أيب وابن
  :ولفظه به؛ السائب بن عطاء عن

"ماحلاكم وقال".  عنه يكشف أن اهللا فدعوت ضمة، القرب يف سعد ض:  
  !الذهيب قهوواف". اإلسناد صحيح"

 وقد العلم، أهل عند ثابت السائب بن عطاء اختالط فإن أوهامهما؛ من وهذا
 فهـو  قـدمياً؛  عنه روى من وأن ،" امليزان" من ترمجته يف نفسه الذهيب ذلك ذكر

 ولـذلك  منـهم،  فضيل بن وحممد حرب بن السالم عبد وليس احلديث، صحيح
 كثرية؛ سعد على القرب ضمة يف واألحاديث سيما ال الختالطه؛ ضعيف فاحلديث

 شـيء  يف وليس ،) ٤٥ -٤٤ ص" (الصدور شرح" يف منها طائفة السيوطي ذكر
 مـع  ؛" عنـه  يكشـف  أن اهللا فدعوت: "أو"  عنه خيفف أن اهللا فسألت: "منها

   ".  يكشف"و"  خيفف" بني أيضاً الفرق مالحظة



  ٢٥٩

 معـاذ  ابن سعد ملناديل بيده، نفسي الذي فو هذه؟ من أتعجبون( -٣٣٤٦
  )منها خري اجلنة يف

 ثنـا : املثىن بن حممد حدثنا) : ٢٥٨ -٣/٢٥٧" ( مسنده" يف البزار أخرجه
  :أنس عن قتادة عن عامر بن عمر ثنا: نوح بن سامل

 سندس، جبة - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول إىل بعث الدومة أكيدر أن
 اهللا رسول فقال منها، سالنا فتعجب ،- وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول فلبسها

  .فذكره: ... - وسلم عليه اهللا صلى -
 إمنا! عمر يا" :قال! وألبسها؟ تكرهها! اهللا رسول يا: فقال عمر، إىل أهداها مث

 عـن  ينـهى  أن قبل وذلك ؛"ماالً ا فتصيب وجهاً، ا لتبعث إليك ا أرسلت
  .احلرير

  .مسلم شرط على ثقات كلهم رجاله جيد، إسناد وهذا: قلت
 اآليت، قتادة عن شيبان حديث عقب) ١٥١/ ٧" ( صحيحه" يف أخرجه وقد

 وإمنا لفظه، يسق مل أنه إال به؛ نوح بن سامل حدثنا: بشار بن حممد حدثناه: فقال
  :قال

  .احلرير عن ينهى وكان: فيه يذكر ومل حنوه، فذكر
  .مفرقاً قتادة عن أخرى طرق من احلديث جاء وقد

 أكيد( ذكر ودون اإلهداء، مجلة دون منه األول بالشطر عنه شيبان عن: األوىل
  .احلرير عن ينهى وكان :وزاد ،) دومة ر

 يعلـى  وأبو ،) ١ ٥١/ ٧( ومسلم ،) ٣٢٤٨ و ٢٦١ ٥( البخاري أخرجه
  ) .٣/١٠١/١١٩٨" ( املنتخب" يف محيد بن وعبد ،) ٥/٤٢٣/٣١١٢(

  .األول بالشطر عنه عروبة أيب بن سعيد: الثانية
 ،) ٦٩٩٩/ ٩/٩١( حبان وابن ،) ٢٣٤ و ٢ ٠ ٧ -٣/٢٠٦( أمحد هأخرج
  ) .٢/٣٤٣( والطحاوي



  ٢٦٠

 البخـاري  وعلقه الشيخني، شرط على صحيح األول املوضع يف أمحد وإسناد
  .مسلم شرط على صحيح اآلخر املوضع ويف ،) ٣٨٠ ٢ و ٢٦ ١ ٦(

  .خمتصراً به عنه شعبة: الثالثة
  ) .٣/٢٠٩( أمحد طريقه نوم ،) ١ ٩٩ ٠/ ٢٦٧( الطيالسي أخرجه
  .أيضاً الشيخني شرط على صحيح وإسناده

  :متابعني ثالثة لقتادة ووجدت
  :قال معاذ بن سعد بن عمرو بن واقد: األول

 بـن  عمرو بن واقد أنا: قال أنت؛ من: يل فقال مالك، بن أنس على دخلت
 على اهللا رمحة: قال البكاء، فأكثر بكى مث لشبيه، بسعد إنك: قال معاذ، بن سعد

  :قال مث وأطوهلم، الناس أعظم من كان سعد،
 فأرسل ،) دومة أكيدر( إىل جيشاً - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول بعث

 افلبسها الذهب، فيها منسوج ديباج جبة - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول إىل
 مث لم،يـتك  فلم جلس، أو املنرب، على فقام ،- وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول
 الترمجة؛ حديث فذكر: ... فقال إليها، وينظرون اجلبة يلمسون الناس فجعل نزل،
  .اإلهداء مجلة دون

"  صحيحه" يف حبان وابن ،) ٢/٢٩٧( والنسائي ،) ١٧٢٣( الترمذي أخرجه
 -٤١/ ١٤" ( املصنف" يف شيبة أيب وابن ،-له والسياق -) اإلحسان -٦٩٩٨(

 معاذ بن سعد بن عمرو بن واقد حدثنا: عمرو بن حممد طريق من) ٤١٣/١٨٦٤٤
  :الترمذي وقال... 

  ". صحيح حسن حديث"
 علقمة ابن وهو -عمرو بن حممد يف املعروف للخالف حسن وإسناده: قلت

  .-املدين الليثي
  .مسلم رجال من ثقة وواقد
  :قال أنس عن قتادة بن عمر بن عاصم: الثاين



  ٢٦١

 ،- وسـلم  عليه اهللا صلى - اهللا لرسو على به قدم حني) أكيدر( قباء رأيت
 عليه اهللا صلى - اهللا رسول فقال منه، ويتعجبون بأيديهم يلمسونه املسلمون فجعل
  .اجلملة دون احلديث؛ فذكر: ... - وسلم

  .إخل...  عاصم حدثين: قال إسحاق ابن طريق من) ٣/٢٣٨( أمحد أخرجه
  .لتحديثبا إسحاق بن حممد فيه صرح أيضاً، حسن إسناد وهذا: قلت

  :قال عنه جدعان بن زيد بن علي: الثالث
  :رواية يف وزاد اهلدية، دون احلديث) ... دومة أكيدر( أهدى

 وسلم عليه اهللا صلى - النيب فقال فلبسها، طالب، أيب بن جعفر إىل ا بعث مث
-:  

  ".لتلبسها أعطكها مل إين"
  :قال ا؟ أصنع فما: قال

  ". النجاشي أخيك إىل ا أرسل"
   -خمتصراً -) ١٢٠٣( واحلميدي ،) ٢٥١ و ٢٢٩ و ١١١/ ٣( أمحد أخرجه

 وتعاىل سبحانه واهللا عندي، منكرة منه األخرية واجلملة ضعيف، جدعان وابن
  .أعلم

  :قال أنس عن الزهري وهو رابع؛ متابع ومثة
 دون احلـديث ...  إسـتربق  من حلة - وسلم عليه اهللا صلى - للنيب أهدي

  .اجلملة
 بـن  إسحاق طريق من) ٦/١٥/٥٣٤٧" (الكبري املعجم" يف طرباينال أخرجه

  .عنه الزبيدي عن سامل بن اهللا عبد ثنا: احلارث بن عمرو ثنا: زِيرِيق بن إبراهيم
  ) :٣٨٠٢( فقال إليه، اإلشارة اآليت الرباء حديث عقب البخاري وعلَّقه

  ". - وسلم يهعل اهللا صلى - النيب عن أنسآ مسعا والزهري قتادة رواه"
  :-) ١٦/٢٦٧" (العمدة" يف العيين وتبعه -) ٧/١٢٣( احلافظ فقال



  ٢٦٢

 يف فوصلها الزهري؛ رواية وأما ،) اهلبة( يف املؤلف فوصلها"  قتادة رواية أما"
  ) ".اللباس(

  .عنه شيبان رواية من املتقدمة فهي"  قتادة رواية أما: قلت
 فقال) اللباس( يف أيضاً علقها اوإمن البخاري، يصلها فلم الزهري؛ رواية وأما

  ) :لُبسِ غري من احلرير مس باب -٢٦( حتت
 عليـه  اهللا صـلى  - النيب عن أنس عن الزهري عن الزبيدي عن فيه ويروى"
  ". - وسلم

 فيأيت: "صوابه قلم، سبق لعله ، )١(وهم) " اللباس( يف فوصلها: "احلافظ فقول
 وعقـب  املذكورة، الطرباين رواية من كهنا هو وصله فقد ؛) "اللباس( يف وصلها
  ) :١٠/٢٩١( بقوله عليها
  ". سامل بن اهللا عبد إال الزبيدي عن يروه مل": األفراد" يف الدارقطين قال"

 إليـه  السـند  لكن البخاري، رجال من ثقة احلمصي، يوسف أبو وهو: قلت
 قـول  وكذلك متابع، الضعيف بأن يشعر املذكور الدارقطين قول أن إال ضعيف؛
 الطرباين رواية لكن أنس، من مسعاه والزهري قتادة بأن جزم فقد املتقدم، البخاري
"  متام فوائد" إىل رجعت أنين بيد ا، احلافظ قرا اليت متام رواية وكذلك معنعنة،
 قـد  فرأيته ؛) ١ ٥ ٠ ١و ١ ٥ ٠٠/ ٣٢٦ -٤/٣٢٥" ( البسام الروض" بواسطة
 لكنـهما  بالتحـديث،  الزهري صرح منهما كل ويف أيضاً، آخر وجه من أخرجه

 وكـأن . خـريآ  اهللا جزاه الدوسري سليمان أبو الفاضل مرتبه بينه كما ضعيفان؛
 يف بقولـه  آنفـاًً  إليه املشار الباب يف تضعيفه إىل اإلشارة إىل أخرياً عاد البخاري

  :صدره

                                                        
 قتادة من طریق البخاري أخرجھ: "فقال الحدیث؛ على تعلیقھ في األعظمي الشیخ فیھ قلده: قلت )١(

 ) "!!١٤ ٥ ص ٥ ج( ففي قتادة روایة أما أنس، عن والزھري



  ٢٦٣

 عليـه  اهللا صـلى  - النيب عن أنس عن الزهري عن الزبيدي عن فيه ويروى"
 املتقدمـة  الطرق ويف) . ٥/٦٢" ( التعليق تغليق" يف احلافظ مال وإليه ؛" - موسل
  .أعلم واهللا. الطريق هذه عن ويغين يكفي ما أنس عن

 للنيب أهديت :قال عازب بن الرباء حديث من شاهداً الترمجة حلديث أن على
 ا،لينه من ويعجبون ميسوا أصحابه فجعل حرير، حلة - وسلم عليه اهللا صلى -

  .كره فذ: ... فقال
/ ٧( ومسـلم  ،) ٦٦٤ ٠و ٥٨٣٦ و ٣٨٠ ٢ و ٣٢٤٩( البخاري أخرجه

 حبـان  وابـن  ،) ١ ٥٧( ماجه وابن ،) ٣٨٤٦( والترمذي ،) ١ ٥١ - ١٥٠
 والطرباين ،) ٣٠ ٢ و ٣٠ ١/ ٤( وأمحد ،) اإلحسان -٦٩٩٧ و٩/٩٠/٦٩٩٦(

 أيب عـن  مهـا وغري وشعبة سفيان طريق من) ٦/١٥/٥٣٤٨" (الكبري املعجم" يف
  :الترمذي وقال. عنه إسحاق
  ". صحيح حسن حديث"

  :علي عن احلنفي صاحل أبو يرويها اإلهداء؛ ومجلة
 حريـر،  ثـوب  - وسلم عليه اهللا صلى - النيب إىل أهدى) دومة أكيدر( أن
  :فقال علياً، فأعطاه
  ". الفواطم بني مخراً شققه"

   ) . ٦/١٤٢( مسلم أخرجه
 معـاذ  بـن  سعد جنازة: يعين. معهم املالئكة ملُهحت كانت إنما( - ٣٣٤٧

  ) .عنه اهللا رضي
 أخربنـا : قال) اإلحسان -٩/٨٩/٦٩٩٣" ( صحيحه" يف حبان ابن أخرجه

: سـواءِ  بن حممد حدثنا: العالف الرمحن عبد بن حممد حدثنا: سفيان بن احلسن
  :أنس عن قتادة عن شعبة حدثنا

  :-موضوعة سعد وجنازة -لقا - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أن
  ". الرمحن عرش هلا اهتز"



  ٢٦٤

 عليه اهللا صلى - النيب ذلك فبلغ! أخفها ما: وقالوا جنازته، يف املنافقون فطفق
  .فذكره: ... فقال - وسلم

 عبـد  بن حممد غري مشهورون؛ ثقات كلهم رجاله حسن، إسناد وهذا: قلت
 وأيب سـواء  بـن  حممد عن هبروايت"  الثقات" يف حبان ابن ذكره العالف، الرمحن
  ) :٩/٨٩( وقال عاصم،
  ". سفيان بن احلسن عنه حدثنا"

 ابـن  احلافظ أيضاً داود أيب وابن يأيت، كما عاصم أيب ابن عنه وحدث: قلت
 ال حديثه؛ حيسن صدوق فمثال ،) ٢/٣٤٣" (اآلثار معاين شرح" يف كما احلافظ،

: يف آخـر  حديثاً أنس عن سناداإل ذا حبان ابن له أخرج وقد الشواهد، يف سيما
. فيه وقع لكن هذا، قبل الذي احلديث يف خترجيه وتقدم ،) اجلنة يف سعد مناديل(
  )٥٧٢٠( له أخرج وكذلك يأيت، كما الصواب وهو ،) شعبة: (مكان) سعيد(

 مـن  املخنثني لعن: حبديث عباس ابن عن عكرمة عن قتادة إىل نفسه باإلسناد
 روايـة  من) اإلسالمية -١٥٤/٣" ( املسلمة املرأة بابجل" يف خمرج وهو الرجال،
  .وغريه البخاري

  .به قتادة عن معمر تابعه وقد. عروبة أيب ابن هو: وسعيد
 مـن  املنتخب" يف وهذا محيد، بن عبد طريق من) ٣٨٤٩( الترمذي أخرجه

  :الترمذي وقال. به معمر أخربنا: الرزاق عبد أخربنا) : ٣/٩٩/١١٩٢" (املسند
  ". صحيح حسن حديث"

 علـى  العمـل  جبريان مبال غري! قتادة بعنعنة"  املنتخب" على املعلق وضعفه
 يف عنعنتـه  مشـيا  فقد الشيخان، ومنهم وغريهم، الستة األئمة عند به االحتجاج

 أحاديثـه  مجلة يف تدليسه لقلة وذلك سأبينه، ما على منها وهذا كثرية، أحاديث
 الفتح مقدمة" يف احلافظ ذلك إىل أشار وقد. اتاألثب احلفاظ من كان فقد الكثرية،

  ) :٤٣٦ ص( بقوله" 
 إال احلفظ؛ يف املثل به يضرب كان املشهورين، األثبات أحد اجلليل، التابعي"

  ".اجلماعة به احتج دلس، رمبا أنه
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  :فيه قوله على"  التقريب" يف اقتصر ولذلك
  ". ثبت ثقة"

 كثرياً منه مسع عمن عنعن إذا خباصةو -أعلم واهللا -تدليسه يغتفر فمثله: قلت
  .تدليسه يؤكد ما هناك وكان األمر، ضاق إذا إال عنه حديثه يعل فال كأنس،
 الـرزاق  عبد عن آخر طريق من) ٣/٢٠٧" ( املستدرك" يف احلديث رأيت مث

  :وقال. به
  .الذهيب ووافقه".  الشيخني شرط على صحيح"

 عطـاء  بن الوهاب عبد من هحديث بعض على سواء بن حممد توبع وقد هذا،
 املنافقون فطفق: قوله دون به؛ مالك بن أنس حدثنا: قتادة عن سعيد عن اخلفاف

   .إخل... 
   ) ٥/٣٢٩/٢٩٥٣( يعلى وأبو ،) ٣/٢٣٤( وأمحد ، )١٥٠/ ٧( مسلم أخرجه

" السـنة " يف عاصـم  أيب ابـن  فقـال "  سـفيان  بـن  احلسـن  توبع كما
  :جبملة...  العالف رمحنال عبد بن حممد ثنا) : ١/٢٤٧/٥٦١(

  ". الرمحن عرش هلا اهتز"
 ثنا: سواء بن حممد عمي ثنا: سواء بن ثعلبة بن حممد من نفسه العالف وتوبع

  .اخلفاف الوهاب عبد رواية مثل به سعيد
  .عنه طريقني من) ٦/١٤/٥٣٤٢" (الكبري املعجم" يف الطرباين أخرجه

  ". التقريب" يف كما صدوق؛ وهو
 ابـن  لرواية خالفاً) سعيد: (فيها وقع واملتابعات؛ الطرق هذه كل ويف: قلت

  .عليه التنبيه تقدم كما خطأها، يؤكد مما) شعبة: (فيها اليت حبان
 أنه رغم تعليق، أي دون عليها فمر ،" اإلحسان" على املعلق ذلك عن وغفل

 وايـة ر وفاتته ثعلبة، ابن عن الطرباين ورواية اخلفاف، عن ومسلم أمحد رواية نقل
 واملعصـوم  حبان، ابن رواية خلطأ يتنبه فلم ،) سعيد: (كلها وفيها عاصم، أيب ابن
  .اهللا عصمه من
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 احلافظ قال الصحابة، من مجع عن كثرية شواهد هلا) العرش اهتزاز( مجلة إن مث
)٧/١٢٤: (  

  ". إلنكاره معىن فال ،" الصحيحني" يف وثبت أكثر، أو عشرة"
  :منهم مجع عن ساقه أن بعد) خمتصره -١٠٩" (العلو" يف الذهيب وقال

  ". قاله - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول بأن أشهد متواتر، فهذا" 
"  الظـالل " يف عنـه  أخرجتـه  وقـد  جابر، حديث من عندمها هو: قلت

 وابن سعيد، وأيب حضري، بن وأسيد هذا، أنس حديث ومن ،) ٢٤٨ -١/٢٤٧(
  .رميثةو السكن، بن يزيد بنت وأمساء عمر،

  :قال البصري احلسن مرسل من شاهد الترمجة وحلديث
 وهـم  املنـافقون  جعل -جزٍالً جسيماً رجالً وكان -معاذ بن سعد مات ملا
 ذاك؟ مل أتـدرون : وقالوا! أخف رجالً كاليوم نر مل: يقولون سريره خلف ميشون
  :فقال ،- وسلم عليه اهللا صلى - للنيب ذلك فذكر قريظة، بين يف حلكمه
  ". سريره حتمل املالئكة كانت لقد بيده؛ نفسي والذي"

: قـال  جرير بن وهب أخربنا) : ٤٣٠/ ٣" ( الطبقات" يف سعد ابن أخرجه
  .فذكره: ... قال احلسن مسعت: قال أيب أخربنا

 فاحلديث قوي، شاهد فهو الشيخني، رجال رجاله صحيح، مرسل إسناد وهذا
  . حسن

 عليـه،  شدد السماِء، أبواب له فتحت الذي الصاحلُ الرجل هذا( -٣٣٤٨
  ) .معاذ بن سعد: يعين. عنه فرج مث

 وأمحـد  ،) اإلحسـان  -٩/٨٩/٦٩٩٤" ( صـحيحه " يف حبان ابن أخرجه
 واحلـاكم  ،) ١٤٩٧و٢/٨٢٣/١٤٩٦" (الصـحابة  فضائل"  ويف ،) ٣/٣٢٧(
 بـن  حممد طريق من) ٥٣٤٠/ ٦/١٣" (الكبري املعجم" يف والطرباين ،) ٣/٢٠٦(
 معـاذ  عن سعيد بن وحيىي الليثي زيد بن أسامة بن اهللا عبد بن يزيد حدثين: مروع

 وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول قال: قال اهللا عبد بن جابر عن الزرقي رفاعة بن
  :احلاكم وقال. فذكره: ... -
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  .الذهيب ووافقه". عنهما اهللا رضي اهللا عبد بن جابر عن سنده صح وقد"
  .-الليثي وهو -عمرو بن حممد يف املعروف خالفلل حسن وهو: قلت
 احلـديث  حتـت  قريبـاً  خترجيه تقدم منه، أمت عمر ابن حديث من شاهد وله

)٣٣٤٥ . (   
  ". أعواده ختلعت حىت معاذ بن سعد ملوت العرش اهتز"  - ٢٤٨٤
  جدا ضعيف

 بن حممد عن النضر أيب كثري بن حيىي عن) ٤٦٦" ( الضعفاء"  يف العقيلي رواه
 بـن  سعد عن إبراهيم عن مجرة أيب عن وعنه. هريرة أيب عن سلمة أيب عن مروع

  :سعد قال. مرفوعا وقاص أيب
  :وقال".  أعوادا للعرش أن مسعنا ما أول وذاك" 
 غـري  من معروف واحلديث. احلديث منكر البصري صاحب كثري بن حيىي" 

  ". صحيح وجه من"  أعواده ختلعت حىت"  حيفظ وليس الوجه، هذا
  :حامت أبو قال هذا وحيىي: قلت

  ". جدا احلديث ذاهب ضعيف،" 
  :الدارقطين وقال

  ". متروك" 
"  اإلرواء"  يف خمرج وهو العقيلي، أشار كما صحيح الزيادة بدون واحلديث

)٧٠٣. (  
 حـني  - - وسـلم  عليه اهللا صلى - اهللا رسول أتى جربيل إن( - ٥٤٣٨

 معتجـراً  الليل جوف من -]ندقاخل يوم أصابه جرح من[ معاذ بن سعد قبض
 أبـواب  لـه  فتحـت  الذي امليت هذا من! حممد يا: فقال إستربق، من بعمامة
 سريعاً - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول فقام: قال العرش؟ له واهتز السماء

  ) .مات قد فوجده سعد، إىل ثوبه جير
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  ضعيف
 الزرقـي  رفاعة نب معاذ حدثين) : ٢٧١/ ٣" (السرية" يف إسحاق ابن أخرجه

  .احلديث...  جربيل إن: قومي رجال من شئت من حدثين: قال
  .رفاعة بن معاذ شيخ جلهالة ضعيف؛ إسناد وهذا: قلت
 الفـتح  أبـو  وحكى حبان، ابن غري يوثقه مل فإنه نظر؛ فيه نفسه هذا أن على
  :فيه قال أنه معني ابن عن الدوري عباس عن األزدي
  :األزدي قال". ضعيف"
  ".التهذيب" يف كما ؛"حبديثه حيتج وال"

 يف حـامت  أيب وابن ،"التاريخ" يف البخاري فيه يذكر ومل مجع، عنه روى وقد
  .ضعيفاً يكن مل إن احلال؛ جمهول فهو تعديالً، وال جرحاً كتابه

  :فقال احلافظ؛ وأما
  "!صدوق"

  ".الكاشف" يف الذهيب له وبيض
 بـن  معاذ عن: اهلاد بن يزيد فقال ومتنه؛ إسناده يف إسحاق ابن خولف وقد

  :ولفظه حنوه، خمتصراً فذكره: ... قال اهللا عبد بن جابر عن رفاعة
 العبـد  هـذا  من: فقال - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول إىل جربيل جاء

  العرش؟ له وحترك السماء، أبواب له فتحت مات؛ الذي الصاحل
  .معاذ بن سعد ذافإ ؛- وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول فخرج: قال

 ،-) ٢٤٥/ ٣( كـثري  البن" السرية" يف كما -" الدالئل" يف البيهقي أخرجه
 حنوه؛ خمتصراً) ٢٠٦/ ٣" (املستدرك" يف هذا أخرجه وقد احلاكم، شيخه عن رواه
 عليـه  اهللا صلى - النيب قول من احلديث فصار السالم، عليه جربيل ذكر فيه ليس

  .جربيل قول من وليس ،- وسلم
 يف كمـا  -" الكربى" يف والنسائي ،) ٣٢٧/ ٣( أمحد اإلمام رواه ذلكوك

" النـبالء  أعالم سري" يف أيضاً الذهيب إليه وعزاه ،-) ٣٧٩/ ٢" (األشراف حتفة"
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 أوهامه؛ من وكأنه جربيل، ذكر فيه الذي البيهقي بلفظ ذكره لكن ؛) ٢٩٣/ ١(
 وقد واحلاكم، ألمحد فعزاه ؛عليه املعلق الوهم على وتبعه"! التحفة" يف ما صح إذا

  !النسائي كرواية روايتهما أن عرفت
 يف الذي والضعف للجهالة، عندي؛ ضعيف الترمجة حديث أن: القول ومجلة

  .ومتنه إسناده يف اهلاد البن إسحاق ابن وخمالفة رواته، بعض
 أبو يرويه ا؛ يستشهد فال أيضاً، واهية ولكنها أخرى، طريقاً له وجدت وقد

 عبد طاهر أيب عن فضالة بن حممد حدثنا: تليد بن سعيد حدثنا: محيد بن حممد قرة
  :قال بكر أيب بن اهللا عبد عمه عن بكر أيب بن حممد بن امللك

 جربيل أن فلبغين: قال شهيداً، اخلندق يوم أصابه جرح من معاذ بن سعد مات
  .مثله احلديث.. معتجراً جنازته يف نزل السالم عليه

  ".االستيعاب" من) معاذ بن سعد( ترمجة يف الرب بدع ابن أخرجه
 وهـو  بكر، أيب بن اهللا عبد من بالغاً كونه مع فإنه مظلم؛ إسناد وهذا: قلت

 إليه الطريق يف فإن يل؛ يظهر فيما التابعي؛ األنصاري حزم بن عمرو بن حممد ابن
  :م حيتج ال مجعاً

 يف البخاري أورده ؛- زمياحل وهو - بكر أيب بن حممد بن امللك عبد: األول
 وهـب  ابن رواية من) ٣٦٩/ ٢/ ٢( حامت أيب وابن ،) ٤٣١/ ١/ ٣" (التاريخ"

  .تعديالً وال جرحاً فيه يذكر ومل عنه،
  ":اللسان" و" امليزان" يف الذي أنه عندي وحيتمل

 أن عنها اهللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن حممد بن امللك عبد"
  :قال - وسلم عليه هللا صلى - النيب

  ".وضوء القبلة يف ليس"
  ".ضعيف امللك عبد: الدارقطين قال. بقية وعنه
/ ١" (الدارقطين سنن" يف القبلة يف وحديثه هذا، احلزمي طبقة من وهو: قلت

  .معلقاً) ١٣٦
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" امليزان" يف الذي أنه - بعد على - وحيتمل أعرفه، مل فضالة؛ بن حممد: الثاين
  ":لسانه" و

 أبو قال. عمار بن هشام عن حدث. شامي شيخ الصقر، بن فضالة بن مدحم"
  ".نظر فيه: احلاكم أمحد

  :ألمرين هذا؛ هو يكون أن استبعدت وإمنا
  .هذا على الطبقة متقدم أنه: األول

 يف جـاء  فقد ؛) املفضل( من حمرفاً) حممد( اسم يكون أن أخشى أين: واآلخر
 وهـو  فضـالة،  بـن  املفضل عن روى أنه "التهذيب" من) تليد بن سعيد( ترمجة

  .أعلم واهللا. ثقة فهو هو؛ يكن فإن املصري؛
 احلـافظ  ذكره ؛- الرعيين هشام ابن وهو - محيد بن حممد قرة أبو: والثالث

  .ترمجة له أجد ومل تليد، بن سعيد عن روى فيمن املزي
 مـن  وه إمنا الكتاب؛ هذا يف هنا وإيراده احلديث هذا على الكالم أن واعلم

  .اإلستربق بعمامة واعتجاره جربيل ذكر من فيه ما أجل
 متـواترة؛  كثرية وجوه من جاءت صحيحة، منه" العرش اهتز: "فجملة وإال؛

 يف سعد ترمجة: فانظر ،"الصحيحني" يف وبعضها والذهيب، الرب، عبد ابن قال كما
 و ، )١٢٨٨" (الصحيحة" و ،) ١٢٤-١٢٣/ ٧" (الباري فتح" و ،"النبالء سري"
/ ١" (الظالل" و ،) ١٦/ ٣١" (الشمائل خمتصر" و ،) ١٦٧-١٦٦/ ٣" (اإلرواء"

٢٤٨-٢٤٧. (  
 يف ذلـك  قال. سعد فدخلَ اجلنة، أهل من رجل عليكم يدخل( - ٦٧٧٢

  ) .سعد يدخلُ ذلك كل أيام، ثالثة
  .ضعيف
 كشـف  - ٢٥٨٢/ ٢٠٨/ ٣ و ١٩٨٢/ ٢" ( مسـنده "  يف البزار أخرجه

 ابـن  عن نافع عن أيوب ثنا: قيس بن اهللا عبد نا: املثىن بن مدحم حدثنا) : األستار
  .مرفوعاً عمر
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 ) :٦٩٥٢/ ٦٦/ ٧" ( صحيحه"  يف حبان ابن فقال لفظه؛ يف البزار وخولف
) كـذا ( عيسى بن اهللا عبد حدثنا: املثىن بن حممد حدثنا: سفيان بن احلسن أخربنا

 أن يتمىن وهو إال أحد منا وليس :قال( :قال أنه اال بلفظه؛ أيوب حدثنا: الرقاشي
  ". طلع قد وقاص أيب بن سعد فإذا بيته، أهل من يكون

 حـدثنا : قال زكريا بن حممد حدثنا: قال" الضعفاء"  يف العقيلي رواه وهكذا
  .به املثىن بن حممد

  :وقال ،) الرقاشي قيس بن اهللا عبد( ترمجة يف ذكره
  ". به إال عرفي وال عليه، يتابع وال حمفوظ، غري حديثه" 

 أعـاله  أما إال ،" اللسان"  و"  امليزان"  يف عنه العسقالين مث الذهيب ونقله
  :بقوهلما
 وخفـي  ،) زكريـا  بن حممد( العقيلي شيخ إىل يشريان".  الغاليب فيه لكن" 
  :البزار وقال إياه، سفيان بن واحلسن البزار متابعة عليهما
 موسى أيب من إال نسمعه ومل قيس، بن اهللا عبد إال أيوب عن رواه نعلم ال" 

  ". عنه
 مـن  وكذلك الشيخني، رجال من ثقة: - املثىن بن حممد - موسى أبو: قلت

 والـذهيب  العقيلـي  عـن  تقدم كما - العلة فهو ،) قيس بن اهللا عبد( إال فوقه؛
  ) .٣٣٤/ ٨( وقال ،" الثقات"  يف فأورده حبان ابن وأما ،- والعسقالين

 السـختياين،  أيوب عن يروي البصرة، أهل من الرقاشي، يسىع بن اهللا عبد"
  ". وخيالف خيطئ والبصريون، احلرشي، موسى بن حممد عنه روى

  .- مر كما - احلديث إسناد يف له وقع وكذلك ،) عيسى( أباه مسى هكذا
 صـوابه  ومهـاً  يكون أن أخشى" احلرشي موسى بن حممد عنه روى: "وقوله

  .أعلم واهللا) . العرتي املثىن ابن حممد(
  :فقال احلديث، تقوية املعلقني بعض حاول) : تنبيه(
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) ١٩٨١( والبزار ،) ١٦٦/ ٣( أمحد عند مطوالً أنس حديث من شاهد وله" 
  ... ". أنس عن الزهري عن طريقني من

 تسـمية  فيـه  ليس لكن الشيخني؛ رجال ثقات رجاهلا األوىل الطريق: فأقول
 كشـف / ٤١٠ - ٤٠٩/ ٢( فقط البزار عند وهي األخرى الطريق خبالف سعد،

 ختاليطـه،  من فيها سعداً وذكره احلفظ، سيئ وهو هليعة ابن فيها لكن ؛) األستار
 مـن  وسـعد ".  األنصار من رجل: " قال فإنه الثقات، من غريه لرواية وخمالف

  .- معلوم هو كما - املهاجرين
 ضعيف" يف حققته كما - يسم مل رجالً وأنس الزهري بني بأن معلول انه مث

 من سعداً أن على قاصرة؛ فشهادته صح؛ ولو ،-) ٢١/ األدب - ٢٣" ( الترغيب
 العشـرة  يف عـوف  بـن  الرمحن عبد حديث له يشهد صحيح، وهذا اجلنة، أهل

  ) .٤٨٩ - ٤٨٨" ( الطحاوية ختريج"  يف خمرج وهو باجلنة، املبشرين
  :احلديث يف قوله وأما

 لـه،  شـاهد  فال إخل،... "  أحد منا وليس"  أو ... " أيام ثالثة ذلك قال"
  .فليعلم
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  معاذ بن جبل 
  

  ". وحرامه اهللا حبالل الناس أعلم جبل بن معاذ"  - ١٤٣٦
  

) ١/  ٣٠٨/  ١٦( عساكر ابن وعنه) ٢٢٨/  ١" ( احللية"  يف نعيم أبو رواه
 سـعيد  يبأ عـن  الناجي الصديق أيب عن العمي زيد حدثنا سليمان بن عن سالم

  .اخلدري مرفوعا
 تقـدم  كما كذاب، وهو الطويل وهو هذا سالم آفته موضوع، وهذا: قلت

  .مرارا
 أيب بـن  عثمان بن حممد طريق من عساكر ابن روى مث. ضعيف العمي وزيد

 جـابر  بن زيد بن الرمحن عبد عن أسامة أبو أخربنا سهيل ابن أخربنا احلسن شيبة
 مـع  وهذا".  جبل بن معاذ وحرامها حبالهلا هاأعلم: " بلفظ الزهري مرفوعا عن

 أنس حديث من قوي شاهد للحديث لكن. أعرفه ومل سهل بن فيه احلسن إرساله
 نعيم أبو أخرجه وقد عنه قالبة أيب رواية من وهو) ١٢٢٤(خترجيه  مضى مالك بن
  :بلفظ الوجه هذا من

 بـن  سـويد  يقطر من رواه مث".  جبل بن معاذ واحلرام باحلالل أميت أعلم" 
 وهذا. به مرفوعا أنس عن وأبان احلسن عن عمران عن عبيد بن عمر حدثنا :سعيد

 من) ١٧١ - ١٧٠ ص" ( الضعفاء"  يف العقيلي عند احلديث رأيت مث. إسناد واه
  دين يف وأقواهم بكر أبو ا األمة هذه أرحم: " بلفظ منه بأمت أعاله الوجه املذكور

 حياء وأصدقهم طالب أيب بن علي وأقضاهم ثابت بن وأفرضهم يزيد عمر اهللا
 بن أيب وجل عز اهللا لكتاب وأقرؤهم اجلراح بن عبيدة أبو األمة هذه عثمان وأمني
 الناس أعلم جبل بن ومعاذ يدرك ال عامل وسلمان العلم من وعاء بكر كعب وأبو

ـ  الغرباء قال أو البطحاء أقلت وال اخلضراء أظلت وما وحرامه حبالل اهللا  ذي نم
  هلجة

  .عليه يتابع ال: " وقال املذكور سالم ترمجة يف أورده".  ذر أيب من أصدق



  ٢٧٤

  بأسانيد األسانيد، هذه بغري معروف كله والكالم الوهم، حديثه على والغالب
  ". جياد ثابتة
 مل لكـين  وغريه، إليه اإلشارة مرت الذي أنس حديث إىل يشري وكأنه: قلت

له،  يشهد وما"  يدرك ال عامل وسلمان العلم من وعاء هريرة وأبو"  فيه أجد لقوله
  .أعلم واهللا

 اآلخـر  الكتـاب  يف تقـدم  كما هريرة أيب قضية على سالم توبع قد نعم 
)١٧٤٤. (  

 بن ومعاذ كعب بن وأيب مسعود ابن من أربعة من القرآن خذو"  - ١٨٢٧
  ". حذيفة أىب موىل وسامل جبل

  
/  ٢/  ٢( سـعد  وابـن ) ٣١٢/  ٢( والترمذي) ١٤٨/  ٧( مسلم أخرجه

 بـن  اهللا عبد عن مسروق طريق من) ٢٢٩/  ١" ( احللية"  يف نعيم وأبو) ١٠٨
 حديث: " الترمذي وقال. فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال :قال عمرو
  ". صحيح حسن
 من )١٩٥ و ١٨٩/  ٢( وأمحد أيضا ومسلم) ٤٤٥/  ٢( البخاري عند وهو 

/  ٣( احلـاكم  أخرجه آخر طريق وله... ".  القرآن استقرؤا"  :بلفظ هذا الوجه
 شـاهد  وله. به عمرو بن اهللا عبد عن جماهد طريق من وصححه) ٥٢٧- ٥٢٦

 ابن عند وآخر. مسعود بن اهللا عبد حديث من) ٢٢٥/  ٣( احلاكم أيضا أخرجه
  .عمر ابن من حديث) ٢/  ٩٩( عدي

  
 إن واملرسلني، النبيني بعد خرينواآل األولني أعلم جبل بن معاذ"  - ١٨٥٦

  ". املالئكة به يباهي اهللا
  .موضوع



  ٢٧٥

 حـدثنا : متيم  بن عبيد طريق من) ٢٧١/  ٣" ( املستدرك"  يف احلاكم رواه
  بن وعبادة عبيدة أبا مسعت غنم ابن عن نسي بن عبادة عن األوزاعي

  :سلمو عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: يقوالن عبيدة أيب عند وحنن الصامت،
  أحسبه: قلت": "  تلخيصه"  يف بقوله الذهيب وتعقبه عليه، وسكت. فذكره

  ": املستدرك موضوعات"  يف الذهيب وقال".  هذا عبيدا أعرف وال موضوعا،
 عبيد ترمجة يف حنوذلك وذكر".  أعلم فاهللا. هذا عبيد وضع من كأنه: قلت" 

  من
  ". اللسان"  يف احلافظ وأقره ،" امليزان" 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٧٦

  بالل 
  

 طلحـة،  أيب امـرأة  بالرميصـاء  أنا فإذا اجلنة، دخلت رأيتين"  - ١٤٠٥
  ". بالل هذا: قال جربيل؟ يا هذا من: فقلت أمامي، خشفا ومسعت
  

/  ٣(وأمحد ) ١٧١٩" ( مسنده"  يف والطيالسي) ٤٢٥/  ٢( البخاري أخرجه
 جـابر  عن نكدرامل بن حممد عن سلمة أيب بن العزيز عبد طريق من) ٣٨٩و٣٧٢

 :قـال . " والبخاري أمحد وزاد. فذكره وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال :قال
بـن   لعمـر : قـال  القصر؟ هذا ملن قلت: قال جارية، بفناءه أبيض قصرا ورأيت

أنت  بأيب: عمر فقال. غريتك فذكرت: قال إليه، فأنظر أدخل أن فأردت اخلطاب،
الشيخني،  شرط على صحيح إسناد وهذا".  أغار؟ عليك أو! اهللا رسول يا وأمي
 بـه  العزيز عبد عن آخر وجه من) ١٤٥/  ٧" ( صحيحه"  يف مسلم أخرجه وقد

 فإذا أمامي خشخشة مسعت مث طلحة، أيب امرأة فرأيت اجلنة رأيت: " خمتصرا بلفظ
  ". بالل

/  ٤ و ٤٥٢/  ٣( البخـاري  وكذا) ١١٤/  ٧( عنده هي املذكورة والزيادة
 حديث من شاهد منه األول وللشطر. به املنكدر ابن عن أخرى طرق من )٣٥٨
 من: فقلت خشفة، فسمعت اجلنة، دخلت: " بلفظ حنوه به مالك مرفوعا ابن أنس
  :قالوا هذا؟

/  ٣( وأمحـد  مسلم أخرجه".  مالك بن أنس أم ملحان بنت الرميصاء هذه
 أيضا أمحد أخرجهو. عنه البناين ثابت عن سلمة بن محاد طريق من) ٢٦٨ و ٢٣٩

 مـن  شـاهد  منه الثاين وللشطر. به أنس عن محيد طريق من) ١٢٥و١٠٦/  ٣(
 آخر شاهد وله. وغريمها الشيخان أخرجه. منه أمت حنوه هريرة مرفوعا أيب حديث

 يف بـه  بأس ال سند وهذا. حنوه مرفوعا عباس ابن عن أبيه قابوس عن حديث من
  ) .٢٥٧/  ١( أخرجه أمحد. الشواهد



  ٢٧٧

 در وزمامهـا  ذهـب  رحلها راحلة على القيامة يوم بالل جييء"  - ٧٧٥
 يوما أربعني أذن من ليدخل إنه حىت اجلنة، يدخلهم حىت املؤذنون يتبعه وياقوت،

  ". اهللا وجه بذلك يطلب
  .موضوع

 أيب عن الدارقطين طريق من) ٩٠/  ٢" ( املوضوعات"  يف اجلوزي ابن أورده
: " وقال. مرفوعا عمر ابن عن نافع عن عمر بن اهللا عبيد حدثنا: املخزومي الوليد

 يضـع  كـان : عدي ابن قال إمساعيل بن خالد الوليد أبو به تفرد: الدارقطين قال
 ومـن : قلت) . ١٣/  ٢" ( الآليلء"  يف السيوطي وأقره".  الثقات على احلديث
  .ومطوال خمتصرا) ١/  ٢٣٢/  ٣( عساكر ابن رواه طريقه
  

 هـو  مث احللـو واملـر،   من تأكل غدت حنلة كمثل لبال مثل"  - ٢٠٠٢
  ".حلوكله

  ضعيف
 ،) مكتبة املعـارف  – ١/١٤٧/١٨١" ( األوسط املعجم"  يف الطرباين رواه

 بـن  اهللا عبد عن) امع طبع - ١٠/٣٣٣و ٣/٢٣٣/١( عساكر ابن ومن طريقه
  .عهرف هريرة أيب عن حجرية ابن عن اهليثم أيب عن السمح، أيب عن دراج سليمان

 وخباصة مناكري، صاحب فإنه السمح، أيب أجل من ضعيف سند وهذا: قلت
  .اهليثم أيب روايته عن يف

  :احلافظ قال - احلمريي وهو - سليمان بن اهللا وعبد
  ". خيطىء صدوق" 

وقال . هريرة أيب عن احلكيم رواية من"  اجلامع"  يف السيوطي أورده واحلديث
  :املناوي
: اهليثمـي  قال. أوىل كان إليه فلو عزاه املزبور، باللفظ الطرباين عنه ورواه" 

وقد . العطن ضيق من عليه واقتصاره للحكيم املصنف فعدول. اهـ حسن وإسناده



  ٢٧٨

 بالعزو إليها والركون أوىل املبوبة الكتب أن والنووي الصالح ابن عن املصنف ذكر
 فيـه،  أصح مـا  يورد إمنا اب األبو على املصنف ألن وغريها، املسانيد من فيها ملا

  ". به االحتجاج فيصلح
 يعلـم  املبوبة، الكتب يف ضعيفة أحاديث من فكم مبضطرد، هذا ليس: أقول

  .منه وهذا والتحقيق، التخريج فن مارس كل من ذلك
 كمـا  وحسنه ،" األوسط"  برواية) ٩/٣٠٠" ( الزوائد جممع"  يف واحلديث

  !تقدم
 وإين وزراء، جنباء رفقاء سبعة عطيأ قد إال قبلي نيب يكن مل إنه( - ٢٦٥٩

 وعمر، بكر، وأبو وحسني، وحسن، وعلي، وجعفر، محزة،: عشر أربعة أعطيت
  ) .وبالل وعمار، وسليمان، وحذيفة، ذر، وأبو مسعود، بن اهللا وعبد واملقداد،
  منكر

"  اآلثار مشكل"  يف والطحاوي وحسنه،) ٩/٣٩٠/٣٧٨٧( أخرجه الترمذي
ــد -١٨-٤/١٧( ــدوأ ،) هن ــائل"  ويف ،) ١/١٤٨( مح ــحابة فض "  الص
ــن ،) ٢/٧١٥/١٢٢٥و١/٢٢٨/٢٢٧( ــم أيب وابـ ــنة"  يف عاصـ "  السـ
 وأبـو  ،) الكشف -٢٢١-٣/٢٢٠" ( مسنده"  يف والبزار ،) ٢/٦١٧/١٤٢١(

 وابـن  ،) ٦٧-٦/٦٦" ( الكامل"  يف عدي وابن ،) ١/١٢٨" ( احللية"  يف نعيم
 كثري عن طرق من) ط -١٠/٣٢١ و املصورة -٤/٥١٦" ( التاريخ"  يف عساكر

: يقول عنه اهللا رضي عليا مسعت: قال مليل، بن اهللا عبد مسعت: قال النواء نافع بن
  .ألمحد والسياق. فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

 مل رواية ويف - إدريس أيب عن النواء كثري عن: فقال عيينة، بن سفيان ورواه
  .به علي عن جنبة بن ملسيبا عن - إدريس أيب عن: يقل

 وابـن  ،) ٦٠٤٨ و ٦/٢٦٤/٦٠٤٧" ( الكبري املعجم"  يف الطرباين أخرجه
  .رواية يف عساكر

 قال بل اجلمهور، باتفاق ضعيف فإنه) النواء كثري( اضطراب من وهذا: قلت
  :السعدي



  ٢٧٩

  :فيه بقوله حامت أبو أشار ذلك وإىل"  الكامل"  يف كما"  متروك" 
  ) ".طريف بن سعد( بابة ،" احلديث ضعيف" 

  :وزاد هذا سعد يف قال وكذا
  ". احلديث متروك" 

  ": املغين"  يف الذهيب وقال
  ". ضعفوه جلد، شيعي" 

 أحـدمها  هـذا  عليه أنكر مما حدثني عدي البن تبعا"  امليزان"  يف له وذكر
  ) .٦٢٦٧( احلديث حتت خترجيه سيأيت واآلخر

 خمتصرا به، النواء كثري عن زكريا بن إمساعيل رواه ما املشار إليها الطريق ومن
  .وسلم عليه اهللا صلى وزرائه تسمية دون

  ) .١/٨٨" ( زوائده"  يف اهللا عبد وابنه أمحد، أخرجه
 مليل بن اهللا عبد عن بلغين: قال حفصة أيب بن سامل عن الثوري سفيان ورواه

 بـن  اهللا عبد نع رجل فحدثين جنازة، يف فوجدته إليه، فغدوت ،] احلديث هذا[
  .موقوفا بنحوه فذكره: يقول عليا مسعت: قال مليل

 اهللا عبد وابنه ،) ١/٢٢٨/٢٧٥" ( الفضائل"  ويف ،) ١/١٤٢( أمحد أخرجه
  .له والزيادة للطحاوي، رواية وهو له ،والسياق) ٢٧٦( فيه

" يف  كمـا  غاليـا  شيعيا كان وإن احلديث، يف صدوق حفصة أيب بن وسامل
 جمهـول،  فهو يسم، مل مليل بن اهللا عبد عن حدثه الذي شيخه كنول ،" التقريب
 مل أيضا جمهول مليل بن اهللا فعبد غريه، كان فإن النواء، كثري أنه الظن على ويغلب
"  يف بينتـه  ما على عينية، أو حالية، إما وجهالته ،) ٧/٥٥( حبان ابن غري يوثقه
  ". االنتفاع تيسري
 مشـكل "  حـديث  طرق كل يف) مليل بن اهللا عبد( والد اسم وقع) : تنبيه(
 تقريـب "  عن نقال ،) النعماين احلسن( الشيخ عليه املعلق فوثقه) منني": ( اآلثار



  ٢٨٠

 يف وقـع  الصواب وعلى ،" املشكل"  ناسخ على حترف أنه ينتبه ومل"  العسقالين
  .)١٩٩-٧/١٩٦( املؤسسة طبعة

 وبالل اجلنة، إىل رومال سابق وصهيب اجلنة، إىل العرب سابق أنا( - ٢٩٥٣
  ) .اجلنة إىل فارس سابق وسلمان اجلنة، إىل احلبشة سابق

 هـاىنء،  وأم مالـك،  بن وأنس الباهلي، أمامة أيب حديث من روي. ضعيف
  .مرسال البصري واحلسن
 حدثنا: أيب حدثين: الوليد بن بقية بن عطية فريويه أمامة؛ أيب حديث أما -١
  .به الباهلي أمامة أبا عتمس: قال األهلاين زياد بن حممد

 طريقه ومن ،" األوسط"  و ،) ٥٧ ص" ( الصغري املعجم"  يف الطرباين أخرجه
) ٤٣/١ ق" ( الكامل"  يف عدي وابن ،) ٨/١٩٠/١" ( التاريخ"  يف عساكر ابن

 ق" ( القـرب  حمجة"  يف العراقي وكذا ،) ٣/٢٢٩/١( أيضا عساكر ابن وعنه ،
  :الطرباين وقال) ٥٥/١

  ". اإلسناد ذا إال أمامة أيب عن يروى ال" 
 قـال  بالضبط، معروف غري فإنه بقية، بن عطية أجل من ضعيف؛ وهو: قلت

  ) :٣/١/٣٨١( حامت أيب ابن
  ". غفلة فيه وكانت الصدق، وحمله عنه، كتبت" 

  ": الثقات"  يف حبان ابن وقال
  ". املدلسة األشياء غري أبيه عن روى إذا حديثه يعترب ويغرب، خيطىء،" 

"  يف اهليثمـي  قال ولذلك الطرباين، عند بالتحديث بقية أبوه صرح قد: قلت
  ) :١٠/٣٠٥" ( الزوائد جممع

  "! حسن وإسناده الطرباين، رواه" 
  :لوجهني كذلك وليس: قلت

  .عطية غفلة من عرفت ما: األول



  ٢٨١

 روايـة  يف إال بالتحـديث،  يصـرح  ومل مدلس، الوليد بن بقية أن: واآلخر
 أبو سليمان أيب بن أيوب روايته طريق ويف عنعنه، فقد اآلخرين عند وأما رباين،الط

 التصـريح  إثبـات  يف عليـه  يعتمد ال فمثله ترمجة، له أجد ومل الصوري ميمون
  .تقدم كما ضعف فيه عطية وشيخه سيما ال املذكور،

 بدون الوجه هذا من حامت أيب البن) ٢/٣٥٣" ( العلل"  يف احلديث رأيت مث
  :قال مث التحديث

 ـذا  لـه  أصل ال باطل حديث هذا: يقوالن مجيعا زرعة وأبا أيب ومسعت" 
  ". اإلسناد
  :طرق عنه فله أنس؛ حديث وأما -٢

  :بلفظ مرفوعا أنس عن ثابت عن زاذان بن عمارة عن: األوىل
  :قوله دون احلديث..... " العرب سابق أنا أربعة، السباق" 
  .األربعة يف"  اجلنة يف" 

 أيضـا،  العراقـي  وعنـه  ،) كشف - ٢٦٠٧" ( مسنده"  يف البزار أخرجه
"  أصـبهان  أخبـار "  و) ١/١٨٥" ( احللية"  يف نعيم وأبو ،) ٣/٤٠٢( واحلاكم

 الـذهيب  وتعقبه احلاكم؛ عليه وسكت) ٣/٢٢٨/٢( عساكر ابن وعنه ،) ١/٤٩(
  :فقال

  ". الدارقطين ضعفه واه، عمارة: قلت" 
  ". واملتروكني الضعفاء"  كتابه يف حنوه وقال
  :احلافظ وقال

  ". اخلطأ كثري صدوق" 
  ) :٩/٣٠٥( اهليثمي فقول: قلت

 وفيه ثقة، وهو زاذان، بن عمارة غري الصحيح رجال ورجاله الطرباين رواه" 
  ". خالف

  :العراقي وقال. ظاهر هو كما تساهل، من خيلو ال فهو: قلت



  ٢٨٢

 يف يضطرب رمبا: البخاري فقال عمارة، يف اختلفوا وقد حسن، حديث هذا" 
 بـه،  بأس ال: زرعة أبو وقال. به حيتج وال حديثه يكتب: حامت أبو وقال. حديثه
 رواه آخـر  طريق وله. حديثه يكتب ممن به، بأس ال عندي هو: عدي ابن وقال

 أنس عن متيم بين من شيخ عن العزيز عبد عن"  مسنده"  يف أسامة أيب بن احلارث
  ". خمتصرا

 أنس عن جحادة بن حممد عن العيزار أيب بن عقبة بن حيىي عن: الثانية الطريق
  .به

  ) .٧/٢٠٣/١( عساكر وابن ،" األخبار"  يف نعيم أبو أخرجه
  :حامت أبو قال هذا وحيىي

  ". احلديث يفتعل" 
  .به أنس عن إبراهيم بن يوسف عن: الثالثة

  .عساكر ابن أخرجه
  :حبان ابن وقال".  عجائب صاحب: " البخاري قال هذا ويوسف

  ". عنه الرواية حتل ال حديثه، من ليس ما أنس عن يروي" 
  .خمتصرا عنه متيم بين من شيخ عن: الرابعة
  .العراقي كالم يف سبق كما أسامة أيب بن احلارث رواه

  .عنها العطار فايد فريويه هاىنء؛ أم حديث وأما -٣
  ) .٩/٣٠٥( اهليثمي قال كما متروك وفايد الطرباين، رواه

 صلى اهللا رسول قال: قال عنه يونس فريويه البصري؛ احلسن حديث وأما -٤
  .صهيب ذكر ودون اجلنة، ذكر دون فذكره؛: وسلم عليه اهللا

 و ٣/٢٣٢ و ١/٢١( مواضـع  يف مفرقـا "  الطبقات"  يف سعد ابن أخرجه
  ) .٣٨٥ و ٧/٣١٨ و ٤/٨٢

  .اإلسناد صحيح مرسل وهو: قلت



  ٢٨٣

  ) .املؤذنني سيد وهو مؤمن، إال يتبعه ال ل،بال املرء نعم( - ٣٣٢١
  جداً ضعيف
 علـي  بـن  ميسرة طريق من) ١٣٨/ ٤" (قزوين تاريخ" يف الرافعي أخرجه

 حدثنا: البصري أمية أبو حدثنا: هارون بن يزيد عن بسنده" مشيخته" يف القزويين
 ليهع اهللا صلى - اهللا رسول أن: عنه اهللا رضي أرقم بن زيد عن عوف بن القاسم
  :وزاد فذكره،: ... قال - وسلم
  ".القيامة يوم أعناقاً الناس أطول واملؤذنون"

/ ١" (الكـىن " يف احلاكم أمحد أبو قال هذا؛ أمية أبو واه؛ إسناد وهذا: قلت
٢-١/ ١٤: (  

 روى بالقوي، ليس.. البصري الثقفي يعلى ابن: ويقال حيىي، بن إمساعيل وهو"
  ".بشيء ليس: معني ابن قال.. ارونه بن ويزيد احلباب بن زيد عنه

  ) :١٤٧/ ٣" (الضعفاء" يف حبان ابن وقال
 أـا  يشك مل صناعته العلم من مسعها إذا حىت الثقات؛ عن باملعضالت تفرد"

  ".للخواص إال عنه الرواية حتل ال موضوعة،
  ".امليزان" يف كما أيضاً الدارقطين وضعفه

" الكـبري " يف والطـرباين  ،) ٢٦٩٣/ ٢٥٤/ ٣( البـزار  أخرجـه  واحلديث
 أنبأنـا : هارون بن يزيد عن طرق من) ٢٨٥/ ٣( واحلاكم ،) ٥١١٩/ ٥/٢٣٧(

  :احلاكم وقال. به أرقم بن زيد عن ربيعة بن القاسم عن قتادة عن مصك بن حسام
  ".حسام به تفرد"

  ) :٣٠٠/ ٩( فقال اهليثمي أعله وبه: قلت
  ".وهو ضعيف"

  :زاد ولكنه احلافظ قال وكذا
  ".يترك أن اديك"



  ٢٨٤

  ":املغين" يف الذهيب وقال
  ".أمحد وتركه ،"شيء ال: "حيىي وقال ،"متروك: "الدارقطين قال"

 القـانف  بـن  ربيعـة  بن اهللا عبد بن القاسم وهو جمهول، ربيعة بن والقاسم
  ".االنتفاع تيسري" انظر. الثقفي

 حدثين: مصك بن حسام بن سهل حدثنا: الشاذكوين داود بن سليمان ورواه
  .به أرقم بن زيد عن الشيباين عوف بن القاسم عن قتادة عن أيب

  ) .٥١١٨( الطرباين أخرجه
. بالوضع متهم الشاذكوين لكن البصري؛ أمية أيب لرواية موافقة الرواية وهذه

 يـذكر  ومل عنه أخرى برواية) ١٩٧/ ١/ ٢( حامت أيب ابن ذكره حسام بن وسهل
  .تعديالً وال جرحاً فيه

 معاويـة  حـديث  من صحت ألا احلديث مع الزيادة أذكر مل وإمنا) : تنبيه(
  .وغريمها) ١٣٣/ ١( عوانة وأبو ،) ٥/ ٢( مسلم رواه. عنه اهللا رضي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٨٥

  أبي بن كعب 
  

 بن ومعاذ كعب بن وأيب مسعود ابن من أربعة من القرآن خذو"  - ١٨٢٧
  ". حذيفة أىب موىل وسامل جبل

  
/  ٢/  ٢( سـعد  وابـن ) ٣١٢/  ٢( والترمذي) ١٤٨/  ٧( مسلم أخرجه

 بـن  اهللا عبد عن مسروق طريق من) ٢٢٩/  ١" ( احللية"  يف نعيم وأبو) ١٠٨
 حديث: " الترمذي وقال. فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال :قال عمرو
  ".  صحيح حسن

من ) ١٩٥ و ١٨٩/  ٢( وأمحد أيضا ومسلم) ٤٤٥/  ٢( البخاري عند وهو
/  ٣( احلـاكم  أخرجه آخر طريق وله... ".  القرآن استقرؤا: " بلفظ الوجههذا 
  .به عمرو بن اهللا عبد عن جماهد طريق من وصححه) ٥٢٧- ٥٢٦
. مسعود بن اهللا عبد حديث من) ٢٢٥/  ٣( احلاكم أيضا أخرجه شاهد وله 
  .عمر ابن من حديث) ٢/  ٩٩( عدي ابن عند وآخر
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٨٦

  صھیب 
  

  ". لولدها الوالدة حب صهيبا بواأح"  - ١٧٩٣
  .جدا ضعيف

 حممد بن يوسف عن) ٢/  ١٩٣/  ٨( عساكر وابن) ٤٠١/  ٣( احلاكم رواه
  ]عن جده أيب عن[ جده عن أبيه عن صهيب بن صيفي بن يزيد بن

".  واه سـنده : قلت: " الذهيب وقال احلاكم، عنه وسكت مرفوعا، صهيب
 قـال : " وقـال  ،" واملتـروكني  لضعفاءا"  يف الذهيب أورده هذا يوسف: وأقول

  ". فيه خمتلف: البخاري قال: " أبيه يف وقال".  نظر فيه: البخاري
 وبالل اجلنة، إىل الروم سابق وصهيب اجلنة، إىل العرب سابق أنا( - ٢٩٥٣

  ) .اجلنة إىل فارس سابق وسلمان اجلنة، إىل احلبشة سابق
 هـاىنء،  وأم مالـك،  بن سوأن الباهلي، أمامة أيب حديث من روي. ضعيف

  .مرسال البصري واحلسن
 حدثنا: أيب حدثين: الوليد بن بقية بن عطية فريويه أمامة؛ أيب حديث أما -١
  .به الباهلي أمامة أبا مسعت: قال األهلاين زياد بن حممد

 طريقه ومن ،" األوسط"  و ،) ٥٧ ص" ( الصغري املعجم"  يف الطرباين أخرجه
) ٤٣/١ ق" ( الكامل"  يف عدي وابن ،) ٨/١٩٠/١" ( ريخالتا"  يف عساكر ابن

 ق" ( القـرب  حمجة"  يف العراقي وكذا ،) ٣/٢٢٩/١( أيضا عساكر ابن وعنه ،
  :الطرباين وقال) ٥٥/١

  ". اإلسناد ذا إال أمامة أيب عن يروى ال" 
 قـال  بالضبط، معروف غري فإنه بقية، بن عطية أجل من ضعيف؛ وهو: قلت

  ) :٣/١/٣٨١( حامت أيب ابن
  ". غفلة فيه وكانت الصدق، وحمله عنه، كتبت" 



  ٢٨٧

  ": الثقات"  يف حبان ابن وقال
  ". املدلسة األشياء غري أبيه عن روى إذا حديثه يعترب ويغرب، خيطىء،" 

"  يف اهليثمـي  قال ولذلك الطرباين، عند بالتحديث بقية أبوه صرح قد: قلت
  ) :١٠/٣٠٥" ( الزوائد جممع

  "! حسن وإسناده طرباين،ال رواه" 
  :لوجهني كذلك وليس: قلت

  .عطية غفلة من عرفت ما: األول
 روايـة  يف إال بالتحـديث،  يصـرح  ومل مدلس، الوليد بن بقية أن: واآلخر

 أبو سليمان أيب بن أيوب روايته طريق ويف عنعنه، فقد اآلخرين عند وأما الطرباين،
 التصـريح  إثبـات  يف عليـه  يعتمد ال فمثله ترمجة، له أجد ومل الصوري ميمون

  .تقدم كما ضعف فيه عطية وشيخه سيما ال املذكور،
 بدون الوجه هذا من حامت أيب البن) ٢/٣٥٣" ( العلل"  يف احلديث رأيت مث

  :قال مث التحديث
 ـذا  لـه  أصل ال باطل حديث هذا: يقوالن مجيعا زرعة وأبا أيب ومسعت" 
  ". اإلسناد
  :طرق عنه فله أنس؛ حديث وأما -٢

  :بلفظ مرفوعا أنس عن ثابت عن زاذان بن عمارة عن: األوىل
  :قوله دون احلديث..... " العرب سابق أنا أربعة، السباق" 
  .األربعة يف"  اجلنة يف" 

 أيضـا،  العراقـي  وعنـه  ،) كشف - ٢٦٠٧" ( مسنده"  يف البزار أخرجه
"  أصـبهان  أخبـار  " و) ١/١٨٥" ( احللية"  يف نعيم وأبو ،) ٣/٤٠٢( واحلاكم

 الـذهيب  وتعقبه احلاكم؛ عليه وسكت) ٣/٢٢٨/٢( عساكر ابن وعنه ،) ١/٤٩(
  :فقال

  ". الدارقطين ضعفه واه، عمارة: قلت" 



  ٢٨٨

  ". واملتروكني الضعفاء"  كتابه يف حنوه وقال
  :احلافظ وقال

  ". اخلطأ كثري صدوق" 
  ) :٩/٣٠٥( اهليثمي فقول: قلت

 وفيه ثقة، وهو زاذان، بن عمارة غري الصحيح رجال ورجاله الطرباين رواه" 
  ". خالف

  :العراقي وقال. ظاهر هو كما تساهل، من خيلو ال فهو: قلت
 يف يضطرب رمبا: البخاري فقال عمارة، يف اختلفوا وقد حسن، حديث هذا" 
 بـه،  بأس ال: زرعة أبو وقال. به حيتج وال حديثه يكتب: حامت أبو وقال. حديثه
 رواه آخـر  طريق وله. حديثه يكتب ممن به، بأس ال عندي هو: عدي ابن وقال

 أنس عن متيم بين من شيخ عن العزيز عبد عن"  مسنده"  يف أسامة أيب بن احلارث
  ". خمتصرا

 أنس عن جحادة بن حممد عن العيزار أيب بن عقبة بن حيىي عن: الثانية الطريق
  .به

  ) .٧/٢٠٣/١( عساكر وابن ،" األخبار"  يف نعيم أبو أخرجه
  :حامت أبو قال هذا وحيىي

  ". احلديث يفتعل" 
  .به أنس عن إبراهيم بن يوسف عن: الثالثة

  .عساكر ابن أخرجه
  :حبان ابن وقال".  عجائب صاحب: " البخاري قال هذا ويوسف

  ". عنه الرواية حتل ال حديثه، من ليس ما أنس عن يروي" 
  .خمتصرا عنه متيم بين من شيخ عن: الرابعة

  .العراقي كالم يف سبق كما أسامة أيب بن احلارث اهرو



  ٢٨٩

  .عنها العطار فايد فريويه هاىنء؛ أم حديث وأما -٣
  ) .٩/٣٠٥( اهليثمي قال كما متروك وفايد الطرباين، رواه

 صلى اهللا رسول قال: قال عنه يونس فريويه البصري؛ احلسن حديث وأما -٤
  .صهيب ذكر نودو اجلنة، ذكر دون فذكره؛: وسلم عليه اهللا

 و ٣/٢٣٢ و ١/٢١( مواضـع  يف مفرقـا "  الطبقات"  يف سعد ابن أخرجه
  ) .٣٨٥ و ٧/٣١٨ و ٤/٨٢

  .اإلسناد صحيح مرسل وهو: قلت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٩٠

  سلمان 
  

 سـلمان  يعين. هؤالء من رجال لناله الثريا عند اإلميان كان لو"  - ١٠١٧
  ". الفارسي

 أيب طريـق  من) ١٩٢ - ١٩١/  ٦( ومسلم) ٥٢١/  ٨( البخاري أخرجه
  :قال هريرة عن أيب الغيث

 فلما) اجلمعة(سورة  عليه نزلت إذ وسلم عليه اهللا صلى النيب عند جلوسا كنا
 فلـم  اهللا؟ رسـول  هؤالء يا من: رجل قال ،)م يلحقوا مل منهم وآخرين:  (قرأ

 وفينـا : لقـا  أو ثالثا مرتني أو مرة سأله حىت وسلم عليه اهللا صلى النيب يراجعه
: قال مث سلمان يده على وسلم عليه اهللا صلى النيب فوضع: قال الفارسي، سلمان
  .احلديث

 رجل به لذهب الثريا عند الدين كان لو: " وهو آخر، بلفظ صح وقد: قلت
 وأمحد) ١٩١/  ٦( مسلم أخرجه".  يتناوله حىت فارس أبناء من: قال أو من فارس

  .مرفوعا هريرة أيب عن األصم بن زيد طريق من) ٣٠٩ - ٣٠٨/  ٢(
 بن أخرجه ما وهو وروده، سبب وفيه هريرة أيب عن أخرى طريق وله: قلت
 أبيـه  عن الرمحن عبد بن العالء عن خالد بن مسلم طريق من جرير وابن أيب حامت

 وإن: * (اآليـة  هذه تال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إن: " قال أيب هريرة عن
هؤالء  من اهللا رسول يا: قالوا) * أمثالكم يكونوا ال مث غريكم قوما تتولوا يستبدل

كتـف   علـى  بيده فضرب: قال أمثالنا؟ يكونوا ال مث بنا، استبدل تولينا إن الذين
  .. ".الدين كان لو وقومه، هذا: قال مث عنه اهللا رضي الفارسي سلمان
 بعـض  فيه تكلم وقد الزجني خالد بن مسلم به تفرد: " كثري بن قال احلافظ 
  ". األئمة

 مـا  خيالف للحديث ساقه الذي والسبب حفظه قبل من ضعيف وهو: قلت
) ١/  ١٤ رقـم  االستدراك انظر. (األول اللفظ يف هريرة أيب الغيث عن أبو رواه

 من شاهد وله) . ٢٠٥٤" ( الضعيفة"  يف ويأيت... "  العلم لو كان"  بلفظ وروي



  ٢٩١

 كثرية غنم فيها دخلت سوداء، كثرية غنما رأيت: " بلفظ عمر مرفوعا ابن حديث
. وأنسابكم دينكم يف يشركونكم العجم،: قال اهللا؟ رسول يا فما أولته قالوا بيض،
العجم  من رجال لناله بالثريا معلقا اإلميان كان لو: قال اهللا؟ رسول يا العجم :قالوا

  ". الناس به وأسعدهم ،
  ". علما سلمان أشبع لقد"  - ١٨٤٩
  .ضعيف

 نزل سلمان: قال صاحل أيب عن صحيح بسند) ٨٥ - ٨٤/  ٤( سعد ابن اهرو
 أن أراد سـلمان، وإذا  منعه يصلي أن أراد إذا الدرداء أبو وكان الدرداء، أيب على

 عليـك  إن لعينك: فقال! لريب؟ وأصلي لريب أصوم أن أمتنعين: فقال منعه، يصوم
 صلى اهللا ذلك رسول لغفب ومن، وصل وأفطر، فصم حقا، عليك ألهلك وإن حقا،

 الباري فتح"  يف أعله احلافظ وبه مرسل، وهذا: قلت. فذكره: فقال وسلم عليه اهللا
) : ١٨٧/  ١" ( احلليـة  " يف نعيم أبو فقال مسندا، روي وقد ،) ٢١١/  ٤" (

 حـدثنا ) : كـذا ( عمرو البزار بن أمحد حدثنا عطاء بن حممد بن اهللا عبد حدثنا
: األصـل ( رزيـق  عمار بن حدثنا عقبة بن قبيصة حدثنا الكويف حممد بن السري
...  عليـه  سلمان دخـل  أن: الدرداء أيب عن الدرداء أم عن صاحل أيب عن) زريق
 سلمان لقد أويت: " فقال الترمجة، حديث لفظ يف خالفه لكنه حنوه، القصة فذكر

  :نعيم أبو وقال".  العلم من
 عن حوشب بن شهر عن) األصل كذا( عطية بن مشر ابن عن األعمش رواه" 

 - ٧٧٨٧ رقم ١/  ١٨٢/  ٢" (األوسط "  يف الطرباين وصله: قلت".  الدرداء أم
 مشر عن األعمش عن بن الصلت سعد أخربنا: جبلة بن احلسن طريق من) بترقيمي

 يسـلم  الفارسي أتاين سلمان: قالت الدرداء أم عن حوشب بن شهر عن عطية بن
 عباءته ولف يردها، وسادة، فلم له فطرحت ا، مرتديا ةقطواني عباءة وعليه علي،

 على وصلى وكرب ساعته محد اهللا مث احملل، بلغك ما حبسبك: فقال عليها، فجلس
 يف هو: فقلت. الدرداء أبا يعين صاحبك ؟ أين: قال مث وسلم، عليه اهللا صلى النيب

 يف فهـو  بدرهم حلما الدرداء أبو وقد اشترى مجيعا أقبال مث إليه، فانطلق املسجد،
 بالطعـام،  سلمان أتينا مث ففعلنا، اخبزي واطبخي، الدرداء أم يا: فقال معلقة، يده

 تأكل، حىت آكل ال: سلمان فقال! صائم فإين أم الدرداء مع كل: الدرداء أبو فقال



  ٢٩٢

 ذهب الدرداء أبو فيها يقوم اليت الساعة كانت فلما وأكل معه، الدرداء، أبو فأفطر
 إن: سلمان فقال! ريب؟ عبادة عن أتنهاين: الدرداء أبو سلمان، فقال لسهأج ليقوم
 قامـا،  الصبح، وجه كان إذا حىت فمنعه، نصيبا، ألهلك وإن حقا ، عليك لعينك
 اهللا صـلى  للنيب أمرمها فذكرا الصبح، صالة إىل خرجا مث ركعات، وأوترا، فركعا
: " الطرباين وقال".  العلم من بعأش لقد أمه؟ ثكلته لسلمان ما: " وسلم، فقال عليه

 مل: قلـت ".  جبلة بن احلسن به تفرد الصلت، بن سعد إال األعمش عن مل يروه
  . له ترمجة أجد

! كذا قـال "!  ثقات رجاله وبقية أعرفه، ومل) : " ٣٤٤/  ٩( اهليثمي وقال
 له وقد ذكر احلفظ، سيء كان أنه جارحيه أقوال من والظاهر فيه، خمتلف وشهر

  .. ". بالثريا العلم لوكان: " منها مناكري عدة عدي ابن
  :رواية ويف.... ". اإلميان لوكان: " والصحيح احملفوظ

  ... ". الدين لوكان" 
 : "ترمجته آخر يف عدي ابن قال مث ،) ٢٠٥٤( برقم إليه املشار حديثه وسيأيت

  ". به يعترب وال حبديثه، حيتج ال ممن وهو احلديث، يف بالقوي ليس وشهر
 جبلـة،  بـن  احلسن وجهالة شهر، لضعف ضعيفة، الطريق فهذه وباجلملة،
 بن اهللا عبد أعرف مل أين لوال منه، أصح موصوال صاحل أيب عن قبله واإلسناد الذي

بعد  بالراء البزار أظنه( البزاز عمرو بن أمحد وشيخه. نعيم أيب شيخ بن عطاء حممد
  .شيء حفظه يف ثقة وهو به، املعروف املسند صاحب املشهور احلافظ وهو) الزاي

 ، )حيىي( من حمرف) حممد( أن أظن لكين أعرفه، مل حممد، بن السري وشيخه
روى  فيمن) ٢٨٥/  ١/  ٢( حامت أيب ابن ذكره فقد الكويف، حيىي بن السري فهو
)  ٣٠٢/  ٨" ( الثقات"  يف حبان ابن وذكره".  صدوقا وكان: " وقال قبيصة، عن
وقريب  الترمجة، حديث لفظ من الصواب إىل أقرب األصح اإلسناد هذا لفظ إن مث

وسلم  عليه اهللا صلى النيب أن"  اإلصابة"  من سلمان ترمجة يف احلافظ ذكره ما منه
  ". منك أفقه سلمان: " الدرداء أليب قال

 من اجلملة هذه ضبط يف اضطربوا أن الرواة واخلالصة،. أخرجه من يذكر ومل 
 حـديث  لفظ مث املسندة، صاحل أيب لفظ رواية مث احلافظ، عند ما افأقر احلديث،



  ٢٩٣

 هي بل. األخرى لأللفاظ وملخالفته من املبالغة، فيه ملا عندي منكر هو بل الترمجة،
 تقدم، بنحو ما) ١٩٦٨" ( صحيحه"  يف هلذه القصة البخاري لرواية خمالفة كلها
  ". سلمان صدق: " الدرداء أليب عليه وسلم اهللا صلى قوله آخرها ويف

 لفـظ  وخباصـة  املذكورة، من األلفاظ شيء ثبوت يف نرتاب جيعلنا مما فهذا 
  .أعلم وتعاىل سبحانه واهللا الترمجة

. حيبـهم  أنه تعاىل اهللا وأخربين أصحايب، من أربعة حبب أمرت"  - ٢١٧١
 الفارسـي،  وسلمان الغفاري، ذر وأبو علي،: قال اهللا؟ يا رسول هم من: قلت
  ". الكندي بن األسود دادواملق

  ضعيف
 يف والروياين ،) ٢/٦٨٩/١١٧٢" ( الفضائل"  ويف ،) ٥/٣٥٦( أمحد أخرجه

 :قـال  أبيه عن بريدة ابن عن اإليادي ربيعة أيب عن شريك عن) ٤/٢" ( مسنده "
  .فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

  :حامت أبو قال ،ربيعة بن عمر امسه ربيعة؛ أبو. ضعيف إسناد وهذا: قلت
  ". احلديث منكر" 

  .احلفظ سىيء ضعيف القاضي؛ اهللا عبد ابن وهو وشريك،
  ". واملقداد وعمار وسلمان علي: أربعة إىل تشتاق اجلنة إن"  - ٢٣٢٨
  ضعيف

"  يف نعـيم  وأبـو  ،) ٢٦٤/٦٠٤٥ - ٦/٢٦٣" ( الكبري"  يف الطرباين رواه
 عسـاكر  ابـن  رواه وعنـه  ،) ١/٤٩" ( أصبهان أخبار" و ،) ١/١٤٢"( احللية

 بن أنس مسعت: قال الطائي عمران حدثنا: األبرش سلمة عن) ٢ - ١٧/٧٥/١(
  :يقول مالك

  :نعيم أبو وقال مرفوعا، فذكره
  ". املختار بن إبراهيم أيضا عنه رواه وهب، ابن هو عمران" 

  :حامت أبو وقال حبان، ابن ووثقه حامت، أبو ضعفه هذا، عمران: قلت



  ٢٩٤

  ". شيئا أنس من مسع هأظن ما" 
  .أعلم فاهللا. منه بسماعه صرح احلديث هذا ويف: قلت

  :احلافظ قال الفضل، ابن هو األبرش وسلمة
  ". اخلطأ كثري صدوق" 

 ضـعيف  صدوق وهو نعيم، أيب عن تقدم كما املختار بن إبراهيم تابعه لكن
 - ١٤/١" ( اجلنة صفة"  يف نعيم أبو عنه وصله وقد ،" التقريب"  كما يف احلفظ

: املختـار  بـن  إبراهيم حدثنا: محيد بن حممد عن) ١/١٩٠" ( احللية" ويف  ،) ٢
  .أنس عن وهب بن حدثنا عمران

  ": التقريب"  يف قال الرازي؛ هو محيد؛ بن وحممد
  ". فيه الرأي حسن معني ابن وكان ضعيف، حافظ" 
 مكـان  جعـل  أنه إال به، مرفوعا عباس ابن حديث من عساكر ابن رواه مث
  .ذر أبا سلمان

  :الذهيب قال. أيب نا: البزار مصبح بن حممد إسناده ويف
  ". أعرفهما ال" 

  .ضعيف - الربيع ابن وهو - قيس أبيه وشيخ
  .ذر أبا عمار مكان جعل أنه إال به، مرفوعا علي حديث ومن
  :احلافظ قال. سعيد بن شل وفيه

  ". راهويه بن إسحاق وكذبه متروك،" 
 مكـان  جعـل  أنه إال به، مرفوعا حذيفة حديث من) ٧/٢٠٤/٢( وأخرجه

  .ذر أبا املقداد
  على جممع كذاب وهو التيمي، حيىي أبو وهو طلحة، بن حيىي بن إمساعيل وفيه
  .تركه



  ٢٩٥

 ليس فيها الضعف، شديدة واهية كلها طرقه ألن ضعيف، فاحلديث: وباجلملة
 أيب( ذكـر  يف االختالف مع األوىل، الطريق يف الذي الضعف به جيرب أن ميكن ما
  ) .ذر

 وأيب املقـداد  ذكر دون"  ثالثة"  بلفظ مرفوعا أنس عن أخرى طريق له نعم
  ختريج"  يف بينته كما اإلسناد ضعيف عندي وهو. وغريه احلاكم صححه ذر، وقد

 واهللا. الطـريقني  مبجموع حسن لكنه ،) الثاين التحقيق - ٦٢٢٥" ( املشكاة
  .أعلم

 الكندي محيد بن النضر فقال قصة، احلديث هذا على ىاهللك بعض ركب وقد
 جربيل أتى :قال جده عن أبيه عن علي بن حممد جعفر أيب عن سعد اإلسكاف عن
: فأحبهم أصحابك ثالثة من حيب اهللا إن! حممد يا: فقال وسلم عليه اهللا صلى النيب
  .األسود بن واملقداد ذر، وأبو طالب، أيب بن علي

  :له فقال جربيل فأتاه: قال
 فرجا مالك، بن أنس وعنده. أصحابك من ثالثة إىل لتشتاق اجلنة إن! حممد يا

  .األنصار لبعض أن يكون
 فخـرج  فهابه، عنهم، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يسأل أن فأراد :قال 
 آنفا، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عند كنت إين بكر أبا يا: بكر فقال أبا فلقي

اهللا  صلى اهللا نيب على تدخل أن لك فهل:) قال تقدم، كما فذكره.. (فأتاه جربيل
 .قومي يب ويشمت منهم، أكون فال أسأله أن أخاف إين: فقال فتسأله؟ وسلم عليه

  .بكر أيب قول مثل له فقال اخلطاب، بن عمر لقيين مث
أكـن   مل وإن اهللا، فأمحد منهم كنت إن نعم،: علي له فقال عليا، فلقي: قال

 أنه حدثين أنسا إن :فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا نيب على فخل. اهللا محدت ممنه
 يا هم فمن: قال) فذكر احلديث( حممد يا: فقال أتاك جربيل وأن آنفا، عندك كان
 بني مشاهد معك وسيشهد - ياسر بن وعمار! علي يا منهم أنت"  :قال اهللا؟ نيب

 فاختـذه  ،/ناصـح  وهو البيت، أهل منا وهو وسلمان، - عظيم خريها فضلها،
  ". لنفسك



  ٢٩٦

 طريق من) ٣/١٨٤/٢٥٢٤( والبزار ،) ١٤٤ - ١٢/١٤٢( يعلى أبو أخرجه
 أبيـه  عن علي بن حممد جعفر أيب عن اإلسكاف سعد عن الكندي بن محيد النضر

  :وقال البزار. جده عن
يكونـا   مل اإلسكاف وسعد والنضر إسناد ذا إال أنس عن يروى نعلمه ال" 

  ". احلديث يف وينيبالق
 يف حبـان  ابن فيه قال اإلسكاف فسعد ذلك، من حاال أسوأ ومها قال، كذا

  ) :١/٣٥٧" ( الضعفاء"
  ". الفور على احلديث يضع كان" 

 وإين وزراء، جنباء رفقاء سبعة أعطي قد إال قبلي نيب يكن مل إنه( - ٢٦٥٩
 وعمر، بكر، وأبو وحسني، وحسن، وعلي، وجعفر، محزة،: عشر أربعة أعطيت

  ) .وبالل وعمار، وسليمان، وحذيفة، ذر، وأبو مسعود، بن اهللا وعبد واملقداد،
  منكر

"  اآلثار مشكل"  يف والطحاوي وحسنه،) ٩/٣٩٠/٣٧٨٧( أخرجه الترمذي
ــد -١٨-٤/١٧( ــد ،) هن ــائل"  ويف ،) ١/١٤٨( وأمح ــحابة فض "  الص
ــن ،) ٢/٧١٥/١٢٢٥و١/٢٢٨/٢٢٧( ــم أيب وابـ ــنة"  يف عاصـ "  السـ
 وأبـو  ،) الكشف -٢٢١-٣/٢٢٠" ( مسنده"  يف والبزار ،) ٢/٦١٧/١٤٢١(

 وابـن  ،) ٦٧-٦/٦٦" ( الكامل"  يف عدي وابن ،) ١/١٢٨" ( احللية"  يف نعيم
 كثري عن طرق من) ط -١٠/٣٢١ و املصورة -٤/٥١٦" ( التاريخ"  يف عساكر

: يقول عنه اهللا رضي عليا مسعت: قال مليل، بن اهللا عبد مسعت: قال النواء نافع بن
  .ألمحد والسياق. فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

 مل رواية ويف - إدريس أيب عن النواء كثري عن: فقال عيينة، بن سفيان ورواه
  .به علي عن جنبة بن املسيب عن - إدريس أيب عن: يقل

ـ  ،) ٦٠٤٨ و ٦/٢٦٤/٦٠٤٧" ( الكبري املعجم"  يف الطرباين أخرجه  نواب
  .رواية يف عساكر



  ٢٩٧

 قال بل اجلمهور، باتفاق ضعيف فإنه) النواء كثري( اضطراب من وهذا: قلت
  :السعدي
  :فيه بقوله حامت أبو أشار ذلك وإىل"  الكامل"  يف كما"  متروك" 
  ) ".طريف بن سعد( بابة ،" احلديث ضعيف" 

  :وزاد هذا سعد يف قال وكذا
  ". احلديث متروك" 

  ": ملغينا"  يف الذهيب وقال
  ". ضعفوه جلد، شيعي" 

 أحـدمها  هـذا  عليه أنكر مما حدثني عدي البن تبعا"  امليزان"  يف له وذكر
  ) .٦٢٦٧( احلديث حتت خترجيه سيأيت واآلخر

 خمتصرا به، النواء كثري عن زكريا بن إمساعيل رواه ما املشار إليها الطريق ومن
  .وسلم عليه اهللا صلى وزرائه تسمية دون

  ) .١/٨٨" ( زوائده"  يف اهللا عبد وابنه أمحد، أخرجه
 مليل بن اهللا عبد عن بلغين: قال حفصة أيب بن سامل عن الثوري سفيان ورواه

 بـن  اهللا عبد عن رجل فحدثين جنازة، يف فوجدته إليه، فغدوت ،] احلديث هذا[
  .موقوفا بنحوه فذكره: يقول عليا مسعت: قال مليل

 اهللا عبد وابنه ،) ١/٢٢٨/٢٧٥" ( الفضائل " ويف ،) ١/١٤٢( أمحد أخرجه
  .له والزيادة للطحاوي، رواية وهو له ،والسياق) ٢٧٦( فيه

" يف كمـا  غاليـا  شيعيا كان وإن احلديث، يف صدوق حفصة أيب بن وسامل
 جمهـول،  فهو يسم، مل مليل بن اهللا عبد عن حدثه الذي شيخه ولكن ،" التقريب
 مل أيضا جمهول مليل بن اهللا فعبد غريه، كان فإن ،النواء كثري أنه الظن على ويغلب
"  يف بينتـه  ما على عينية، أو حالية، إما وجهالته ،) ٧/٥٥( حبان ابن غري يوثقه
  ". االنتفاع تيسري



  ٢٩٨

 مشـكل "  حـديث  طرق كل يف) مليل بن اهللا عبد( والد اسم وقع) : تنبيه(
 تقريـب "  عن نقال ،) عماينالن احلسن( الشيخ عليه املعلق فوثقه) منني": ( اآلثار

 يف وقـع  الصواب وعلى ،" املشكل"  ناسخ على حترف أنه ينتبه ومل"  العسقالين
  )١٩٩-٧/١٩٦( املؤسسة طبعة

 وبالل اجلنة، إىل الروم سابق وصهيب اجلنة، إىل العرب سابق أنا( - ٢٩٥٣
  ) .اجلنة إىل فارس سابق وسلمان اجلنة، إىل احلبشة سابق

 هـاىنء،  وأم مالـك،  بن وأنس الباهلي، أمامة أيب ديثح من روي. ضعيف
  .مرسال البصري واحلسن
 حدثنا: أيب حدثين: الوليد بن بقية بن عطية فريويه أمامة؛ أيب حديث أما -١
  .به الباهلي أمامة أبا مسعت: قال األهلاين زياد بن حممد

 طريقه ومن ،" األوسط"  و ،) ٥٧ ص" ( الصغري املعجم"  يف الطرباين أخرجه
) ٤٣/١ ق" ( الكامل"  يف عدي وابن ،) ٨/١٩٠/١" ( التاريخ"  يف عساكر ابن

 ق" ( القـرب  حمجة"  يف العراقي وكذا ،) ٣/٢٢٩/١( أيضا عساكر ابن وعنه ،
  :الطرباين وقال) ٥٥/١

  ". اإلسناد ذا إال أمامة أيب عن يروى ال" 
 قـال  بالضبط، وفمعر غري فإنه بقية، بن عطية أجل من ضعيف؛ وهو: قلت

  ) :٣/١/٣٨١( حامت أيب ابن
  ". غفلة فيه وكانت الصدق، وحمله عنه، كتبت" 

  ": الثقات"  يف حبان ابن وقال
  ". املدلسة األشياء غري أبيه عن روى إذا حديثه يعترب ويغرب، خيطىء،" 

"  يف اهليثمـي  قال ولذلك الطرباين، عند بالتحديث بقية أبوه صرح قد: قلت
  ) :١٠/٣٠٥" ( ائدالزو جممع

  "! حسن وإسناده الطرباين، رواه" 
  :لوجهني كذلك وليس: قلت



  ٢٩٩

  .عطية غفلة من عرفت ما: األول
 روايـة  يف إال بالتحـديث،  يصـرح  ومل مدلس، الوليد بن بقية أن: واآلخر

 أبو سليمان أيب بن أيوب روايته طريق ويف عنعنه، فقد اآلخرين عند وأما الطرباين،
 التصـريح  إثبـات  يف عليـه  يعتمد ال فمثله ترمجة، له أجد ملو الصوري ميمون

  .تقدم كما ضعف فيه عطية وشيخه سيما ال املذكور،
 بدون الوجه هذا من حامت أيب البن) ٢/٣٥٣" ( العلل"  يف احلديث رأيت مث

  :قال مث التحديث
 ـذا  لـه  أصل ال باطل حديث هذا: يقوالن مجيعا زرعة وأبا أيب ومسعت" 
  ". اإلسناد
  :طرق عنه فله أنس؛ حديث وأما -٢

  :بلفظ مرفوعا أنس عن ثابت عن زاذان بن عمارة عن: األوىل
  :قوله دون احلديث..... " العرب سابق أنا أربعة، السباق" 
  .األربعة يف"  اجلنة يف" 

 أيضـا،  العراقـي  وعنـه  ،) كشف - ٢٦٠٧" ( مسنده"  يف البزار أخرجه
"  أصـبهان  أخبـار "  و) ١/١٨٥" ( احللية"  يف نعيم وأبو ،) ٣/٤٠٢( واحلاكم

 الـذهيب  وتعقبه احلاكم؛ عليه وسكت) ٣/٢٢٨/٢( عساكر ابن وعنه ،) ١/٤٩(
  :فقال

  ". الدارقطين ضعفه واه، عمارة: قلت" 
  ". واملتروكني الضعفاء"  كتابه يف حنوه وقال
  :احلافظ وقال

  ". اخلطأ كثري صدوق" 
  ) :٩/٣٠٥( اهليثمي فقول: قلت

 وفيه ثقة، وهو زاذان، بن عمارة غري الصحيح رجال ورجاله الطرباين رواه "
  ". خالف



  ٣٠٠

  :العراقي وقال. ظاهر هو كما تساهل، من خيلو ال فهو: قلت
 يف يضطرب رمبا: البخاري فقال عمارة، يف اختلفوا وقد حسن، حديث هذا" 
 بـه،  بأس ال :زرعة أبو وقال. به حيتج وال حديثه يكتب: حامت أبو وقال. حديثه
 رواه آخـر  طريق وله. حديثه يكتب ممن به، بأس ال عندي هو: عدي ابن وقال

 أنس عن متيم بين من شيخ عن العزيز عبد عن"  مسنده"  يف أسامة أيب بن احلارث
  ". خمتصرا

 أنس عن جحادة بن حممد عن العيزار أيب بن عقبة بن حيىي عن: الثانية الطريق
  .به

  ) .٧/٢٠٣/١( عساكر وابن ،" األخبار " يف نعيم أبو أخرجه
  :حامت أبو قال هذا وحيىي

  ". احلديث يفتعل" 
  .به أنس عن إبراهيم بن يوسف عن: الثالثة

  .عساكر ابن أخرجه
  :حبان ابن وقال".  عجائب صاحب: " البخاري قال هذا ويوسف

  ". عنه الرواية حتل ال حديثه، من ليس ما أنس عن يروي" 
  .خمتصرا عنه متيم بين من شيخ عن: الرابعة
  .العراقي كالم يف سبق كما أسامة أيب بن احلارث رواه

  .عنها العطار فايد فريويه هاىنء؛ أم حديث وأما -٣
  ) .٩/٣٠٥( اهليثمي قال كما متروك وفايد الطرباين، رواه

 صلى اهللا رسول قال: قال عنه يونس فريويه البصري؛ احلسن حديث وأما -٤
  .صهيب ذكر ودون اجلنة، ذكر دون فذكره؛ :وسلم عليه اهللا

 و ٣/٢٣٢ و ١/٢١( مواضـع  يف مفرقـا "  الطبقات"  يف سعد ابن أخرجه
  ) .٣٨٥ و ٧/٣١٨ و ٤/٨٢



  ٣٠١

  .اإلسناد صحيح مرسل وهو: قلت
  ) .فارس سابق سلمان( - ٣٧٠٣
  ضعيف

 أخربنـا ) : ١/ ٢٠٣/ ٧( عسـاكر  ابن وعنه ،) ٣١٨/ ٧( سعد ابن رواه
  .مرفوعاً احلسن عن يونس، عن األسدي، يمإبراه بن إمساعيل

 وهـو  - احلسـن  ألن مرسل؛ أنه إال ثقات رجاله ضعيف إسناد وهذا: قلت
  :األئمة بعض وقال اإلرسال، كثري - البصري

  "!كالريح مراسيله"
  . )البيت أهل منا سلمان( - ٣٧٠٤
  جداً ضعيف

 أيب بن علي واحلسني ابن مالك، بن وأنس عوف، بن عمرو حديث من روي
  .أوىف أيب بن وزيد طالب،
 عـن  أبيـه،  عن اهللا، عبد بن كثري حفيده فريويه عمرو؛ حديث أما -١

 أمحر من اخلندق خط - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أن :جده
 املـذابح،  خطـة  األحزاب ذكرت عام حارثة، بين طرف السبختني

 يف واألنصـار  املهـاجرون  فاحتج ذراعاً، أربعني عشرة لكل فقطع
 منـا،  سلمان: املهاجرون فقال قوياً، رجالً وكان الفارسي، سلمان
 اهللا صـلى  - اهللا رسول فقال! منا سلمان بل ال؛: األنصار وقالت

  .فذكره: ... - وسلم عليه
 وابـن  ،) ٣١٩-٣١٨/ ٧ و ٨٣-٨٢/ ٤" (الطبقات" يف سعد ابن أخرجه

" األصـبهانيني  اتطبق" يف الشيخ وأبو ،) ٨٥/ ٢١" (التفسري" يف الطربي جرير
 أخبار" يف نعيم وأبو ،) ٢٦١-٢٦٠/ ٦" (الكبري املعجم" يف والطرباين ،) ٢٥ ص(

" دمشق تاريخ" يف عساكر ابن: سعد ابن وطريق طريقه ومن ،) ٥٤/ ١" (أصبهان
 من) ٤١٨/ ٣" (النبوة دالئل" يف والبيهقي ،) ٥٩٨/ ٣( واحلاكم ،) ٤٠٩/ ٧(

  ..كثري عن طرق



  ٣٠٢

 يف الـذهيب  قـال  متـروك؛  هذا كثرياً ألن جداً؛ ضعيف إسناد وهذا: قلت
  ":الكاشف"

  ".كذاب: داود أبو قال واه،"
 فقال الذهيب وأما كعادته، يصححه ومل احلاكم عنه سكت لذلك وكأنه: قلت

  ":تلخيصه" يف
  ".ضعيف سنده: قلت"

 سري" يف قوله ويؤيده املتقدم، الذهيب قول يقتضيه الذي وهو ذكرته، ما واحلق
  :احلديث ساق أن بعد) ٥٤٠/ ١" (عالماأل

  ".متروك كثري"
 بـن  النضر حدثنا: الضبعي سليمان بن جعفر فريويه أنس؛ حديث وأما -٢
  .به مرفوعاً عنه علي، بن حممد عن اإلسكاف، سعد عن محيد،

 يف وزاد قصـة،  وفيه به، عنه) ٢٥٢٤/ ١٨٤/ ٣" (مسنده" يف البزار أخرجه
  :قال مث". صاحباً فاختذه: "آخره
 والنضـر  النضر، عن جعفر إال رواه وال اإلسناد، ذا إال أنس عن يروى ال"
  ".احلديث يف بالقويني يكونا مل اإلسكاف وسعد

 قـال  ؛- طريف ابن وهو - هذا سعداً فإن قال؛ مما أسوأ وحاهلما قال، كذا
  ":التقريب" يف احلافظ
  ".رافضياً وكان بالوضع، حبان ابن ورماه متروك،"

  :البخاري قال ضر؛والن
  ".احلديث منكر"

  ) :١١٨/ ٩( فقال اهليثمي؛ أعله وبه
  ".متروك وهو الكندي، محيد بن النضر وفيه البزار، رواه"



  ٣٠٣

 مكـان  علـي  بن احلسني فجعل سعد، شيخه أو هو إسناده يف اضطرب وقد
  :التايل وهو أنس،

 عمر بن احلسن حدثنا) : ٦٧٧٢/ ١٤٢/ ١٢" (مسنده" يف يعلى أبو قال -٣
 سعد عن الكندي، محيد بن النضر عن سليمان، بن جعفر حدثنا: اجلرمي شقيق ابن

 فـذكره : ... قـال  جده عن أبيه، عن علي، بن حممد جعفر أيب عن اإلسكاف،
  ورواه عنه،) ٤١١-٤١٠/ ٧( عساكر ابن أخرجه وهكذا. بتمامه

 وال القصـة،  يسق مل ولكنه يعلى، أيب طريق من) ٢٥-٢٤( أيضاً الشيخ أبو
  ) :١١٧/ ٩( اهليثمي وقال. الزيادة
  ".متروك وهو الكندي، محيد بن النضر وفيه يعلى، أبو رواه"

  .قبله الذي يف بيانه تقدم كما مثله وشيخه: قلت
" حديثـه " يف اهللا عبـد  بن مشرق فريويه أوىف؛ أيب بن زيد حديث وأما -٤

 عـن  مردايت، بن إمساعيل بن حممد طريق من) ٤١٢/ ٧( عساكر وابن) ٢/ ٦٢(
  .طويل حديث يف به عنه شرحبيل، بن سعد حدثين: إمساعيل أبيه

  .رجاله من أحداً أعرف مل مظلم؛ إسناد وهذا: قلت
 فإـا  آخره، يف اليت الزيادة وخباصة جداً، ضعيف احلديث أن القول؛ ومجلة

  .إسناده ضعف شدة مع األول احلديث يف ليست
 أنـا  فها عنه؛ طرق من عنه اهللا رضي علي على موقوفاً احلديث صح قد نعم؛
  .تعاىل اهللا شاء إن أذكرها

 قـال  سـلمان،  عن أخربنا: لعلي قالوا: قال البختري أيب عن: األوىل الطريق
  .البيت أهل منا هو قعره، يرتح ال حبر اآلخر، والعلم األول، العلم أدرك

/ ٢( سعد وابن ،) ١٢٣٨٠/ ١٤٨/ ١٢" (املصنف" يف شيبة أيب ابن أخرجه
 و ٤١١/ ٧( عساكر وابن ،) ١٨٧/ ١" (احللية" يف نعيم وأبو ،) ٨٥/ ٤ و ٣٤٦
٤١٥. (  

  .فريوز بن سعيد البختري أيب واسم الشيخني، شرط على صحيح وإسناده



  ٣٠٤

  :قال زاذان عن: الثانية
 مبثل لكم من البيت، أهل منا أمري ذاك: فقال الفارسي؟ سلمان عن علي سئل

 والكتاب األول الكتاب وقرأ اآلخر، العلم وأدرك األول، العلم علم احلكيم؛ لقمان
  .يرتف ال حبراً وكان اآلخر،

/ ٩" (املعجـم  خمتصـر " يف كما والبغوي ،) ٨٦-٨٥/ ٤( سعد ابن أخرجه
  ) .٤١٦/ ٧( عساكر ابن: غريه وطريق طريقه ومن ،) ٢/ ١٣٤

  .ثقات ورجاله
  .نهع األسود أيب عن األسود، أيب بن حرب أيب عن: الثالثة

  .الثانية بالطريق مقروناً نعيم أبو وكذا عساكر، وابن البغوي أخرجه
 سالم بن اهللا لعبد حديث أثناء يف خمتصراً عليه موقوفاً آخر طريق علي عن وله

  .حسن وسنده. البيت أهل منا رجل فإنه دعوه: بلفظ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٣٠٥

   عبد اهللا بن مسعود 
  

  ". عبد أم ابن هلا رضي ما ألميت رضيت"  - ١٢٢٥
من ) ٢٨٠( الس يف عساكر ابن وعنه) ٣١٨ - ٣١٧/  ٣( احلاكم أخرجه

عن  وهب بن زيد عن املعتمر بن منصور عن زائدة طريق من) ٢/  ٣" ( األمايل" 
 هـذا إسـناد  : " وقال. فذكره وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال اهللا عبد

علـة   لـه  ذكرا وقد قاال، ماك وهو الذهيب ووافقه"  الشيخني شرط على صحيح
 رسول أن الرمحن عبد بن القاسم عن منصور عن روياه وإسرائيل سفيان أن وهي

 الطرباين وكذا أيضا احلاكم أخرجه. مرسال فذكره: قال وسلم عليه اهللا اهللا صلى
  ) .٢٩٠/  ٩" ( امع" يف كما"  الكبري " يف

"  يف كمـا  ثبت ثقة امةقد ابن وهو زائدة ألن قادحة علة ليست وهذه: قلت
 غـري  ملنصور آخر شيخ عن وأا السيما قبوهلا، فوجب بزيادة أتى وقد" التقريب 

 وصله شيخني فيه ملنصور أن على ذلك فدل عنه، وإسرائيل سفيان يف رواية شيخه
 احلـديث  روى وقـد . ظاهر هو كما للموصول مقو فهو اآلخر، أحدمها وأرسله

 ٩" ( امع"  يف قال".  عبد أم ابن هلا كره ما ميتأل وكرهت: " فيه بلفظ بزيادة
 " يف ورواه الكراهة، باختصار"  األوسط"  يف والطرباين البزار رواه) : " ٢٩٠/ 

 ثقـة وفيـه   وهو الرازي محيد بن حممد البزار إسناد ويف اإلسناد، منقطع"  الكبري
 وفيه بيـان  اءالدرد أيب حديث من شاهد له وذكر".  وثقوا رجاله وبقية خالف
".  أم عبد ابن وألميت، يل تعاىل اهللا رضي مبا رضيت: " بلفظ وهو احلديث سبب
 وسلم خطبـة  عليه اهللا صلى اهللا رسول خطب: قال الدرداء أيب عن الطرباين رواه

رسـول اهللا   دون فقصر فاخطب، قم بكر أبا يا: قال خطبته من فرغ فلما خفيفة،
 فقام فخطب فاخطب، قم عمر يا: قال خطبته من فرغ فلما وسلم، عليه اهللا صلى
 خطبتـه  من فرغ فلما بكر، أيب ودون وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول دون فقصر

 :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول له فقال القول، فشقق فاخطب، قم فالن يا: قال
 ابن يا"  وقال لسحرا، البيان من وإن الشيطان، من التشقيق فإن اجلس، أو اسكت

 الناس أيها يا: قال مث عليه وأثىن اهللا، فحمد عبد أم ابن فقام".  فاخطب قم عبد أم



  ٣٠٦

 هذا وإن قبلتنا البيت وإن إمامنا القرآن وإن ديننا اإلسالم وإن ربنا وجل عز اهللا إن
  ورسوله لنا تعاىل اهللا رضي ما رضينا..وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل بيده وأومأ نبينا

 ابن أصاب: وسلم عليه اهللا صلى النيب فقال ورسوله، لنا تعاىل اهللا كره ما وكرهنا
  .احلديث...  رضيت وصدق، عبد أم

 يسـمع  مل خثيم بن عثمان بن اهللا عبيد أن إال ثقات ورجاله: " اهليثمي وقال
  ". أعلم واهللا الدرداء، أيب من

 اواهتدو وعمر، بكر أيب أصحايب من بعدي من باللذين اقتدوا"  - ١٢٣٣
  ". مسعود ابن بعهد ومتسكوا عمار، دي

 وعبد مالك بن وأنس اليمان بن وحذيفة مسعود بن اهللا عبد حديث من روي
  .عمر بن اهللا

 بـن  سلمة بن حيىي بن إمساعيل بن إبراهيم فريويه مسعود ابن حديث أما - ١
 أخرجـه . عنـه  الزعـراء  أيب عن كهيل بن سلمة عن أبيه عن أيب حدثين :كهيل
 الذهيب ورده".  صحيح إسناده: " وقال) ٧٥/  ٣( واحلاكم) ٣١١/ ٢( ذيالترم
 حديث من إال نعرفه ال: " عقبه الترمذي قول ويبينه".  واه سنده: قلت"  :بقوله
  ". احلديث يف يضعف وهو كهيل، بن سلمة ابن حيىي

  .ضعيف إبراهيم وابنه إمساعيل ابنه ومثله احلافظ قال كما متروك هو بل: قلت
 عـن ) ١/  ٣٢٣/  ٩( عساكر ابن أخرجه مسعود ابن عن أخرى طريق هول

 فراس عن صاحل بن احلسن عن الرمحن عبد بن محيد أخربنا خثيم ابن رشد بن أمحد
 الشـطر  دون بـه  مسعود بن اهللا عبد عن قيس بن علقمة عن الشعيب عن حيىي بن

  .منه الثاين
  .رفهأع فلم هذا أمحد غري مسلم رجال ثقات ورجاله: قلت

 بـن  لربعـي  موىل عن( عمري بن امللك عبد فريويه حذيفة حديث وأما - ٢
 والطحاوي) ٢٩٠/  ٢( الترمذي أخرجه. حنوه عنه حراش بن ربعي عن) حراش

"  يف واحلميـدي ) ٤٠٢ و ٣٨٥/  ٥( وأمحد) ٨٤ - ٨٣/  ٢( " املشكل"  يف
"  السنة"  يف عاصم أيب وابن) ٣٣٤/  ٢( سعد وابن) ٢٤٩/ ٢١٤/  ١" ( مسنده
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 واخلطيـب ) ١٠٩/  ٩" ( احللية"  يف نعيم وأبو) بتحقيقي- ١٠٤٩ و ١٠٤٨(
) ١/  ٣١/  ١٢ و ١/  ٣٢٣/  ٩( عساكر وابن) ٧٥/  ٣( واحلاكم) ٢٠/  ١٢(

 يذكره مل وبعضهم املوىل ذكر بعضهم ومطوال خمتصرا به امللك عبد عن طرق من
 ثقات ورجاله) ٣٨١/  ٢" ( للالع"  يف حامت أليب خالفا احلاكم رجحه الذي وهو
 احلـافظ،  عند مقبول وهو هالال رواياته إحدى يف عاصم أيب ابن ومساه املوىل عن

  .به حراش بن ربعي عن هرم بن عمرو وتابعه
 مـن  والطحاوي )٢١٩٣( حبان وابن والترمذي) ٣٩٩/  ٥( أمحد أخرجه

 من باللذين فاقتدوا ،فيكم بقائي ما أدري ال إين: " بلفظ عنه العالء أيب سامل طريق
 ومـا  عمـار  دي واهتدوا :وأمحد حبان ابن وزاد وعمر بكر أليب وأشار بعدي

 أم ابـن  وهدي عمار هدي واهدوا: " أمحد وقال".  فاقبلوه مسعود ابن حدثكم
  ". عبد

 العالء أيب سامل غري مسلم رجال ثقات كلهم رجاله حسن إسناد وهذا: قلت
 ابـن  وقال والعجلي، حبان ابن ووثقه لطحاوي،ا قال كما احلديث مقبول وهو
  .حديثه يكتب: حامت أبو وقال. احلديث ضعيف :معني

 عـن  نافع بن عمر عن دليل بن محاد فريويه مالك بن أنس حديث وأما - ٣
 رسول قال: فقال مالك بن أنس على زيد بن وجابر أنا دخلت: قال هرم بن عمرو

 بن مسلم طريق من) ١/  ٧٥( عدي ابن جهأخر. فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا
 بن عمرو عن دليل بن محاد حدثنا: عنه أيضا طريقه ومن. به عنه رجاء أيب صاحل
 هذا ومحاد: " وقال. حنوه وسلم عليه اهللا صلى النيب عن حذيفة عن ربعي عن هرم
 هـذين  يروي وال إسنادين دليل بن محاد له روى قد احلديث وهذا الرواية، قليل
  ". دليل بن محاد غري ناديناإلس

  ". الرأي عليه نقموا صدوق،: " فيه احلافظ قال: قلت
 أيب لسـامل  قـوي  متابع وهو اإلسناد جيد فاحلديث جبرح، ليس وهذا: قلت

 واحلمد احلديث فصح حذيفة، عن حراش بن ربعي عن هرم بن عمرو عن العالء
  .هللا
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 بـن  حممد أخربنا ضاحو بن صليح بن أمحد فريويه عمر ابن حديث وأما - ٤
 .الثاين الشطر دون به، عنه نافع عن أنس بن مالك أخربنا النون(!)  ذا أخربنا قطن

"  امليزان"  يف أورده صليح بن وأمحد. هكذا) ٢/  ٣٢٣/  ٩( عساكر ابن أخرجه
 وهـذا :) وقال فذكره،( مالك عن املصري النون ذي عن صليح بن أمحد"  :فقال

  ". ليهع يعتمد ال وأمحد غلط،
"  قطن بن حممد أخربنا وضاح بن" " ...  التاريخ"  يف قوله أدري فال: قلت

 يف أن أو"  قطن بن حممد بن وضاح ابن"  واألصل - الناسخ من خطأ فيه أوقع –
 املدين العمري اهللا عبد بن حممد وتابعه. أعلم واهللا. الغلط من شيئا"  امليزان " نقل
 جيوز ال"  :حبان ابن قال هذا والعمري. عساكر ابن أخرجه. به أنس بن مالك عن

  ". به االحتجاج
 بن ومعاذ كعب بن وأيب مسعود ابن من أربعة من القرآن خذو"  - ١٨٢٧

  ". حذيفة أىب موىل وسامل جبل
/  ٢/  ٢( سـعد  وابـن ) ٣١٢/  ٢( والترمذي) ١٤٨/  ٧( مسلم أخرجه

 بـن  اهللا عبد عن سروقم طريق من) ٢٢٩/  ١" ( احللية"  يف نعيم وأبو) ١٠٨
  :قال عمرو

 حسن حديث: " الترمذي وقال. فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال
 و ١٨٩/  ٢( وأمحـد  أيضـا  ومسلم) ٤٤٥/  ٢( البخاري عند وهو"  صحيح
 أخرجـه  آخـر  طريق وله... ".  القرآن استقرؤا: " بلفظ الوجه هذا من) ١٩٥

. به عمرو بن اهللا عبد عن جماهد ريقط من وصححه) ٥٢٧- ٥٢٦/  ٣( احلاكم
 وآخر. مسعود بن اهللا عبد حديث من) ٢٢٥/  ٣( أيضا احلاكم أخرجه شاهد وله
  .عمر ابن حديث من) ٢/  ٩٩( عدي ابن عند

٣١٩٢- )يا: قالوا تضحكون؟ مم من! اِهللا نيب قَّةد والذي :فقال!! ساقيه 
  ) .حدأُ من امليزان يف أثقلُ هلُما بيده؛ نفسي

  .طالب أيب بن وعلي مسعود، ابن حديث من ورد
  :طريقان فله مسعود؛ ابن حديث أما -١
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  :مسعود ابن عن حبيش بن زِر عن عاصم عن سلمة بن محاد عن: األوىل
 تكفؤه، الريح فجعلت الساقني، دقيق وكان األراك، من سواكاً جيتين كان أنه

  .فذكره: ... - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول فقال منه، القوم فضحك
 حبـان  وابـن  ،) ٣/١٥٥( سـعد  وابن ،) ٤٢١ -٤٢٠/ ١( أمحد أخرجه

 ،) ٢١ ٠ -٩/٢٠٩( يعلى وأبو ،) ٣٥٥( الطيالسي وكذا ،) ٩/١٠٣/٧٠٢٩(
 نعـيم  وأبو ،) ٩/٧٥/٨٤٥٢" (الكبري" يف والطرباين ،) ٣/٢٤٩/٢٦٧٨( والبزار

  .به ادمح عن طرق من كلهم ؛) ١/١٢٧" ( احللية"يف
  مرسالً؛ فذكره: ... قال زِر عن النجود أيب بن عاصم عن: فقال زائدة وخالفه

  .مسعود ابن فيه ليس
 ابن وهو -وزائدة ) .١٢/١١٣/١١٢٧٩" ( املصنف"يف شيبة أيب ابن أخرجه

 بـن  سهل يرويها األخرى، الطريق :يقويه لكن سلمة، بن محاد من أحفظ -قدامة
 رقي مسعود بن اهللا عبد أن: أبيه عن قرة بن معاوية عن عبةش ثنا: عتاب أبو محاد

  .حنوه احلديث...  شجرة يف
 املعجم" يف والطرباين ،) ٣/٢٤٨/٦٦٧٧( والبزار ،) ٣/٣١٧( احلاكم أخرجه

  :احلاكم وقال ،) ١٩/٢٨/٥٩" (الكبري
  .الذهيب ووافقه". اإلسناد صحيح"

  :وقال مسلم، شرط على البزار وإسناد قلت
  ". سهل إال شعبة عن رواه لمنع ال"

 عن شعبة حدثنا) : ١٤٥/١٠٧٧" ( مسنده" يف الطيالسي رواه وقد! قال كذا
  .احلديث...  مسعود ابن أن قرة بن معاوية

 أو الطابع، أو الناسخ من سقط أنه فإما ،" أبيه عن -: "يقل مل! فيه وقع هكذا
 فيـه  وذكر ،"قرة مسند" يف أورده ألنه األرجح؛ هو واألول عنده، الرواية هكذا
 الترمـذي  شـرط  على وأحدها أبيه، عن قرة بن معاوية رواية من أحاديث عدة

  ) .٥ رقم" ( الشام فضائل" يف خمرج وهو وصححه،
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 مرسالً، احلديث ؛لكان" أبيه عن: "قوله دون له وقعت الرواية كانت لو وأيضاً
  .لمأع واهللا". املسند" يف يورده أن يصلح ال احلالة هذه ويف

 طريـق  فهي مسعود؛ ابن عن مباشرة تلقاه قرة كان فإن رجحت؛ ما وعلى
  .حجة الصحابة ومراسيل صحايب، مرسل فهو وإال عنه؛ ثانية

 متروك وهو -عرفان بن املُعلَّى رواية من ألا واهية؛ ولكنها ثالثة، طريق وله
  ) .٨٤٥٣( الطرباين أخرجه.حنوه به اهللا عبد عن وائل، أيب عن -احلديث

 أخربهـا  أباها أن مسعود بن اهللا عبد بنت سارة عن جيد بسند رابعة وطريق
 أصـحابه  مهزه إذ ؛- وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول وراء ميشي هو بينما :قال
 لعبد! بيده نفسي والذي" :- وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول فقال بعضهم، أو
  !خفّته من عجبوا كأم ". حدأُ من أثقل القيامة يوم املوازين يف اهللا

 أجد مل هذه سارة فإن صحت؛ لو -ظاهر هو كما -أخرى قصة وهذه: قلت
  .أعلم واهللا عندي، اليت التراجم كتب من شيء يف ذكراً هلا

 جـابر  عن شريك رواية من أيضاً؛ واهية لكنها خامسة، طريقاً له وجدت مث
 أراكةً صعدت :قال مسعود بن اهللا عبد عن األسود بن األزهر عن الضحى أيب عن

 فقـال  خفّيت، من يتعجبون أصحايب فجعل ،) أراكة: األصل( سواكاً منها ألجين
 يف أثقل هلو! بيده نفسي الذي فو! تعجبون؟ ما" :- وسلم عليه اهللا صلى - النيب

  ) .٩/٩٧/٨٥١٧( الطرباين أخرجه". أحد من القيامة يوم امليزان
  .متروك وهو اجلعفي، ديزي ابن هو: هذا وجابر

  .ذكره من أجد مل األسود بن واألزهر
 عـن  غزوان بن الفُضيل بن حممد فريويه عنه؛ اهللا رضي علي حديث وأما -٢
 - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أمر: يقول علياً مسعت: قالت موسى أم عن مغرية
 عبد ساق ىلإ أصحابه فنظر بشيء، منها فيأتيه شجرة يصعد أن مسعود بن اهللا عبد
 مما: "- وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول فقال ساقَيه، محوشة من فضحكوا اهللا،

  ".أُحد من امليزان يف أثقل اهللا عبد لرِجل! تضحكون؟
  يعلى وأبو ،) ١١٤/ ١( وأمحد ،) ٢٣٧" (املفرد األدب" يف البخاري أخرجه
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" املختـارة  األحاديـث " يف املقدسي الضياء طريقه ومن ،) ١/٤٠٩/٢٧٩(
 عـن  كلهم) ١٢٨٨٢ رقم( شيبة أيب ابن وكذا أيضاً، سعد وابن ،) علي مسند(

  .به الفضيل بن حممد
  .به مغرية عن جرير وتابعه
 الضـياء  طريقه ومن ،) ٨٥ ١ ٦( والطرباين ،) ٣٣٤ رقم( يعلى أبو أخرجه

  ) :٢٨٩ -٩/٢٨٨" ( امع" يف اهليثمي وقال أيضاً،
 موسى، أم ؛غري) الصحيح( رجال ورجاهلم الطرباين،و يعلى وأبو أمحد رواه"
  ".ثقة وهي

  :كالتايل"  التهذيب" يف ترمجتها: قلت
  .حبيبة: وقيل فاختة، امسها: قيل طالب، أيب بن علي سرية موسى، أم"

 مقسـم  بـن  مغرية عنها روى. سلمة أم وعن طالب، أيب بن علي عن روت
  .اعتباراً حديثها خيرج ،مستقيم حديثها: الدارقطين قال. الضيب

  ".ثقة تابعية كوفية: العجلي وقال: قلت
 يصـرح  ومل يـدلس،  كان ولكنه الشيخني، رجال من ثقة مقسم بن واملغرية

 املعلقـني  بعـض  فتحسني احلديث، خمرجي من أحد عند موسى أم من بالسماع
  .فنعم قبله، مبا حسن أنه يعين أن إال حسن؛ غري إلسناده

 مسـعود،  ابن عن األوىل الطريق من احلديث أورد اهليثمي أن أذكر أن وفاتين
  :وقال األخرى، الطرق ألفاظ بعض وذكر
 أيب بن عاصم فيه وأمثلها.. طرق من والطرباين والبزار يعلى وأبو أمحد رواه"

 رجـال  يعلـى  وأيب أمحد رجال وبقية ضعفه، على احلديث حسن وهو النجود،
  ".  الصحيح

  ". كرميا وأمسى مسعود ابن أصبح لقد"  - ١١٦٧
  ضعيف
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 :قـال  ميسرة] بن إبراهيم[ أخربين: مسلم بن حممد عن حامت أيب ابن أخرجه
 عليـه  اهللا صلى اهللا رسول فقال يقف، فلم معرضا، بلهو مر مسعود ابن أن بلغين
"  :ميسـرة  بن إبراهيم تال مث: " وزاد"  كثري ابن تفسري"  يف كما فذكره.. وسلم
  " ". كراما ومروا باللغ وامر وإذا

 منه، والزيادة ،) ٥/٨٠/٨١" ( املنثور الدر"  يف كما عساكر ابن رواه وكذا
  .هذه قبل ساقها أخرى رواية يف أيضا"  كثري ابن"  يف وهي

 بـن  وحممـد . مرسل فهو ثقة، تابعي ميسرة بن إبراهيم ضعيف، إسناد وهذا
 صـححه  مما واحلديث".  يبالتقر"  يف كما خيطيء صدوق الطائفي وهو مسلم

  .وجل عز اهللا هدامها. كثري البن خمتصرمها يف احللبيان
 ابن عليهم ألمرت منهم، مشورة غري من أحدا مؤمرا لوكنت"  - ٢٣٢٧

  ". عبد أم
  جدا ضعيف
 طريق من) ١/٩٥( وأمحد ،) ١٣٧( ماجه وابن ،) ٢/٣١٢( الترمذي أخرجه

  .فوعامر علي عن احلارث عن إسحاق أيب عن سفيان
  .به إسحاق أيب عن إسرائيل وتابعه
  ) .أوربا - ٣/١/١٠٩" ( الطبقات"  يف سعد ابن أخرجه
  .به إسحاق أيب عن املعتمر بن منصور أيضا وتابعه
"  التـاريخ "  يف واخلطيـب  ،) ١٠٨و ١/١٠٧( وأمحـد  الترمذي، أخرجه

 ويةمعا بن زهري طريق من) ٤/١٧٢/١" ( السنة شرح"  يف والبغوي ،) ١/١٤٨(
  .عنه اجلعفي

 عـن  إسـحاق  أيب عن: فقال املعتمر بن منصور عن معن بن القاسم وخالفه
  .احلارث مكان عاصما فجعل. علي عن ضمرة بن عاصم

) ٢٥٤/١" ( الغرائـب  الفوائد من اخلامس اجلزء بعض"  يف املخلص أخرجه
  :وقال ،) ٣/٣١٨( واحلاكم
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  ". ضعيف عاصم: قلت"  :بقوله الذهيب ورده".  اإلسناد صحيح" 
 ،" صـدوق : " احلـافظ  وقـال  احلديث، حسن أنه فيه واملتقرر قال، كذا

 بن القاسم من أوثق ألنه معاوية بن زهري رواية على االعتماد تضعيفه يف والصواب
 وهو إسحاق، أيب عن أحفظهم فإنه الثوري؛ وهو سفيان، لرواية وملوافقتها معن،
 إىل أشـار  وقد فيه، لعاصم دخل ال يثهحد فاحلديث احلارث، عن عنه رواه غنما
  :عقبه بقوله الترمذي هذا

  ". علي عن احلارث حديث من نعرفه إمنا غريب، حديث" 
 املـديين  ابن كذبه بل ضعيف، - األعور وهو - واحلارث البغوي، قال وكذا

  .احلديث علة فهو وغريه،
 وإين راء،وز جنباء رفقاء سبعة أعطي قد إال قبلي نيب يكن مل إنه( - ٢٦٥٩

 وعمر، بكر، وأبو وحسني، وحسن، وعلي، وجعفر، محزة،: عشر أربعة أعطيت
  ) .وبالل وعمار، وسليمان، وحذيفة، ذر، وأبو مسعود، بن اهللا وعبد واملقداد،
  منكر

"  اآلثار مشكل"  يف والطحاوي وحسنه،) ٩/٣٩٠/٣٧٨٧( الترمذي أخرجه
ــد -١٨-٤/١٧( ــد ،) هن ــا"  ويف ،) ١/١٤٨( وأمح ــحابة ئلفض "  الص
ــن ،) ٢/٧١٥/١٢٢٥و١/٢٢٨/٢٢٧( ــم أيب وابـ ــنة"  يف عاصـ "  السـ
 وأبـو  ،) الكشف -٢٢١-٣/٢٢٠" ( مسنده"  يف والبزالر ،) ٢/٦١٧/١٤٢١(

 وابـن  ،) ٦٧-٦/٦٦" ( الكامل"  يف عدي وابن ،) ١/١٢٨" ( احللية"  يف نعيم
 كثري عن طرق من) ط -١٠/٣٢١ و املصورة -٤/٥١٦" ( التاريخ"  يف عساكر

: يقول عنه اهللا رضي عليا مسعت: قال مليل، بن اهللا عبد مسعت: قال النواء نافع بن
  .ألمحد والسياق. فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

 مل رواية ويف - إدريس أيب عن النواء كثري عن: فقال عيينة، بن سفيان ورواه
  .هب علي عن جنبة بن املسيب عن - إدريس أيب عن: يقل

 وابـن  ،) ٦٠٤٨ و ٦/٢٦٤/٦٠٤٧" ( الكبري املعجم"  يف الطرباين أخرجه
  .رواية يف عساكر



  ٣١٤

 قال بل اجلمهور، باتفاق ضعيف فإنه) النواء كثري( اضطراب من وهذا: قلت
  :السعدي
  :فيه بقوله حامت أبو أشار ذلك وإىل"  الكامل"  يف كما"  متروك" 
  .) "طريف بن سعد( بابة ،" احلديث ضعيف" 

  :وزاد هذا سعد يف قال وكذا
  ". احلديث متروك" 

  ": املغين"  يف الذهيب وقال
  ". ضعفوه جلد، شيعي" 

 أحـدمها  هـذا  عليه أنكر مما حدثني عدي البن تبعا"  امليزان"  يف له وذكر
  ) .٦٢٦٧( احلديث حتت خترجيه سيأيت واآلخر

 خمتصرا به، النواء ريكث عن زكريا بن إمساعيل رواه ما ليهااملشار إ الطريق ومن
  .وسلم عليه اهللا صلى وزرائه تسمية دون

  ) .١/٨٨" ( زوائده"  يف اهللا عبد وابنه أمحد، أخرجه
 مليل بن اهللا عبد عن بلغين: قال حفصة أيب بن سامل عن الثوري سفيان ورواه

 بـن  اهللا عبد عن رجل فحدثين جنازة، يف فوجدته إليه، فغدوت ،] احلديث هذا[
  .موقوفا بنحوه فذكره: يقول عليا مسعت: قال مليل

 اهللا عبد وابنه ،) ١/٢٢٨/٢٧٥" ( الفضائل"  ويف ،) ١/١٤٢( أمحد أخرجه
  .له والزيادة للطحاوي، رواية وهو له ،والسياق) ٢٧٦( فيه

"  يف كمـا  غاليـا  شيعيا كان وإن احلديث، يف صدوق حفصة أيب بن وسامل
 جمهـول،  فهو يسم، مل مليل بن اهللا بدع عن حدثه الذي شيخه ولكن ،" التقريب
 مل أيضا جمهول مليل بن اهللا فعبد غريه، كان فإن النواء، كثري أنه الظن على ويغلب
"  يف بينتـه  ما على عينية، أو حالية، إما وجهالته ،) ٧/٥٥( حبان ابن غري يوثقه
  ". االنتفاع تيسري



  ٣١٥

 مشـكل "  حـديث  قطر كل يف) مليل بن اهللا عبد( والد اسم وقع) : تنبيه(
 تقريـب "  عن نقال ،) النعماين احلسن( الشيخ عليه املعلق فوثقه) منني": ( اآلثار

 يف وقـع  الصواب وعلى ،" املشكل"  ناسخ على حترف أنه ينتبه ومل"  العسقالين
  )١٩٩-٧/١٩٦( املؤسسة طبعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٣١٦

  عمار

  

 واهتدوا وعمر، بكر أيب أصحايب من بعدي من باللذين اقتدوا"  - ١٢٣٣
  ". مسعود ابن بعهد ومتسكوا عمار، دي

 وعبد مالك بن وأنس اليمان بن وحذيفة مسعود بن اهللا عبد حديث من روي
  .بن عمر اهللا

 بـن  سلمة بن حيىي بن إمساعيل بن إبراهيم فريويه مسعود ابن حديث أما - ١
 أخرجـه . عنـه  الزعـراء  أيب عن كهيل بن سلمة عن أبيه عن أيب حدثين :كهيل

 الذهيب ورده".  صحيح إسناده: " وقال) ٧٥/  ٣( واحلاكم) ٣١١/ ٢( الترمذي
 حديث من إال نعرفه ال: " عقبه الترمذي قول ويبينه".  واه سنده: قلت"  :بقوله
  ". احلديث يف يضعف وهو كهيل، بن سلمة ابن حيىي

  .ضعيف إبراهيم وابنه إمساعيل ابنه ومثله احلافظ قال كما متروك هو بل: قلت
 عـن ) ١/  ٣٢٣/  ٩( عساكر ابن أخرجه مسعود ابن عن أخرى طريق وله

 فراس عن صاحل بن احلسن عن الرمحن عبد بن محيد أخربنا خثيم ابن رشد بن أمحد
 الشـطر  دون بـه  مسعود بن اهللا عبد عن قيس بن علقمة عن الشعيب عن حيىي بن

  .منه الثاين
  .أعرفه فلم هذا أمحد غري مسلم رجال ثقات ورجاله: قلت

 بـن  لربعـي  موىل عن( عمري بن امللك عبد فريويه حذيفة حديث وأما - ٢
 والطحاوي) ٢٩٠/  ٢( الترمذي أخرجه. حنوه عنه حراش بن ربعي عن) حراش

"  يف واحلميـدي ) ٤٠٢ و ٣٨٥/  ٥( وأمحد) ٨٤ - ٨٣/  ٢( " املشكل"  يف
"  السنة"  يف عاصم أيب ابنو) ٣٣٤/  ٢( سعد وابن) ٢٤٩/ ٢١٤/  ١" ( مسنده

 واخلطيـب ) ١٠٩/  ٩" ( احللية"  يف نعيم وأبو) بتحقيقي - ١٠٤٩ و ١٠٤٨(
) ١/  ٣١/  ١٢ و ١/  ٣٢٣/  ٩( عساكر وابن) ٧٥/  ٣( واحلاكم) ٢٠/  ١٢(

 يذكره مل وبعضهم املوىل ذكر بعضهم ومطوال خمتصرا به امللك عبد عن طرق من
 ثقات ورجاله) ٣٨١/  ٢" ( العلل"  يف حامت يبأل خالفا احلاكم رجحه الذي وهو



  ٣١٧

 احلـافظ،  عند مقبول وهو هالال رواياته إحدى يف عاصم أيب ابن ومساه املوىل عن
  .به حراش بن ربعي عن هرم بن عمرو وتابعه

 مـن  والطحاوي )٢١٩٣( حبان وابن والترمذي) ٣٩٩/  ٥( أمحد أخرجه
 من باللذين فاقتدوا فيكم، بقائي ما دريأ ال إين: " بلفظ عنه العالء أيب سامل طريق
  :وأمحد حبان ابن وزاد وعمر بكر أليب وأشار بعدي

 واهدوا: " أمحد وقال".  فاقبلوه مسعود ابن حدثكم وما عمار دي واهتدوا
  ". عبد أم ابن وهدي عمار هدي

 العالء أيب سامل غري مسلم رجال ثقات كلهم رجاله حسن إسناد وهذا: قلت
 ابـن  وقال والعجلي، حبان ابن ووثقه الطحاوي، قال كما احلديث مقبول وهو
  .حديثه يكتب: حامت أبو وقال. احلديث ضعيف :معني

 عـن  نافع بن عمر عن دليل بن محاد فريويه مالك بن أنس حديث وأما - ٣
 رسول قال: فقال مالك بن أنس على زيد بن وجابر أنا دخلت: قال هرم بن عمرو

 بن مسلم طريق من) ١/  ٧٥( عدي ابن أخرجه. فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا
 بن عمرو عن دليل بن محاد حدثنا: عنه أيضا طريقه ومن. به عنه رجاء أيب صاحل
 هذا ومحاد: " وقال. حنوه وسلم عليه اهللا صلى النيب عن حذيفة عن ربعي عن هرم
 هـذين  يروي الو إسنادين دليل بن محاد له روى قد احلديث وهذا الرواية، قليل

  ". دليل بن محاد غري اإلسنادين
  ". الرأي عليه نقموا صدوق،: " فيه احلافظ قال: قلت
 أيب لسـامل  قـوي  متابع وهو اإلسناد جيد فاحلديث جبرح، ليس وهذا: قلت

 واحلمد احلديث فصح حذيفة، عن حراش بن ربعي عن هرم بن عمرو عن العالء
  .هللا

 بـن  حممد أخربنا وضاح بن صليح بن أمحد فريويه عمر ابن حديث وأما - ٤
 .الثاين الشطر دون به، عنه نافع عن أنس بن مالك أخربنا النون(!)  ذا أخربنا قطن

"  امليزان"  يف أورده صليح بن وأمحد. هكذا) ٢/  ٣٢٣/  ٩( عساكر ابن أخرجه
 وهـذا :) وقال فذكره،( مالك عن املصري النون ذي عن صليح بن أمحد"  :فقال

  ". عليه يعتمد ال وأمحد غلط،



  ٣١٨

"  قطن بن حممد أخربنا وضاح بن" " ...  التاريخ"  يف قوله أدري فال: قلت
 يف أن أو"  قطن بن حممد بن وضاح ابن"  واألصل - الناسخ من خطأ فيه أوقع –

 املدين العمري اهللا عبد بن حممد وتابعه. أعلم واهللا. الغلط من شيئا"  امليزان " نقل
  :حبان ابن قال هذا والعمري. عساكر ابن أخرجه. به أنس بن مالك عن

  ". به االحتجاج جيوز ال" 
  ". الباغية الفئة تقتلك عمار، بشرأ"  - ٧١٠

 أيب عن أبيه عن الرمحن عبد بن العالء طريق من) ٣١٠/  ٢( الترمذي أخرجه
 حسـن  حديث: " وقال فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال هريرة
  ". يحصح

/  ٨" ( صـحيحه "  يف أخرجه وقد. مسلم شرط على صحيح وإسناده: قلت
 اخلدري سعيد أيب حديث من) ٣٠٧ - ٣٠٦ ،٣٠٦/  ٥( وأمحد )١٨٦ ،١٨٥

 قـال  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن) قتادة أبو( مين خري هو من أخربين: قال
 تقتلك مسية، بنا بؤس: " ويقول رأسه ميسح وجعل اخلندق حيفر جعل حني لعمار
  .احلديث... " 

) ٩١ ،٢٨ ،٢٢ ،٥/  ٣( وأمحد) ٢٠٥/  ٢ ،١٢٤/  ١( البخاري وأخرجه
 اهللا صـلى  النيب فرآه: " قال املسجد، بناء قصة يف سعيد أيب عن أخرى طريق من

 الباغيـة  الفئـة  تقتله عمار ويح: " ويقول عنه التراب ينفض فجعل وسلم، عليه
  . الفنت من باهللا أعوذ: عمار قال"  النار إىل ويدعونه اجلنة إىل يدعوهم
/  ٢( وأمحـد  مسـلم  عند الصحابة من آخرين مجاعة عن احلديث ورد وقد

٣١١ ،٣٠٠ ،٢٨٩/  ٦ ،٢١٥/  ٥ ،١٧٩ ،١٩٧/ ٤ ،٢٠٦ ،١٦٤ ،١٦١، 
 ،١٨١ ،١٨٠ ،١٧٧/  ١/  ٣ ،٣/  ٢/  ١( " الطبقات"  يف سعد وابن) ٣١٥
"  املستدرك"  يف واحلاكم) ١٩٨/  ٧ ،٣٦١/ ٤" ( احللية"  يف نعيم وأيب) ١٨٥

  ) .٢١٨/  ١١" ( التاريخ" يف واخلطيب) ٣٨٧ - ٣٨٦/  ٣(
  ". أرشدمها اختار إال أمرين بني عمار خري ما"  - ٨٣٥



  ٣١٩

 )٣٨٨/  ٣( واحلـاكم ) ٦٦/  ١( ماجه وابن) ٣٤٥/  ٤( الترمذي أخرجه
 ثابـت  أيب ابن حبيب عن سياه بن العزيز عبد طريق من) ٢٨٨/  ١١( واخلطيب

  .فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قالت عائشة عن يسار بن عطاء عن
 بن العزيز عبد حديث من إال نعرفه ال غريب حسن حديث: " الترمذي وقال

  ". الناس عنه روى وقد كويف شيخ وهو سياه
/  ٦( أمحـد  اإلمـام  فقال به، يتفرد ومل الشيخني رجال من ثقة وهو: قلت

 ثابـت  أيب بن حبيب عن حبيب بن اهللا عبد حدثنا: قال أمحد أبو حدثنا:  )١١٣
 تعـاىل  اهللا رضـي  عمار ويف علي يف فوقع رجل جاء: " قال يسار بن عطاء عن

 مسعت فإين عمار، وأما شيئا فيه قائلة فلست علي أما: فقالت عائشة، عند عنهما
  ....) ".أمرين بني خيري ال: (يقول: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

 رجـال  مـن  أيضا ثقة وهو ثابت أيب بن حبيب ابن هو هذا اهللا وعبد: قلت
 قطعا صحيح ولكنه بالتدليس رمي فقد حبيب، عنعنة لوال صحيح فاإلسناد مسلم،

  .بعده مبا
 بـن  عمار عن) ٤٤٥ و ٣٨٩/  ١( وأمحد) ٣٨٨/  ٣( احلاكم أخرجه فقد
 قال: قال مسعود بن اهللا عبد عن ألشجعيا اجلعد أيب بن سامل عن الدهين معاوية
 اختـار  إال قـط  أمران عليه عرض ما مسية ابن: " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
  :وقال"  منهما األرشد
 ابن اهللا عبد من مسع اجلعد أيب بن سامل كان إن الشيخني شرط على صحيح" 
  .الذهيب ووافقه".  مسعود

 سامل: " املديين بن علي قال منقطع، نادواإلس البخاري له خيرج مل عمار: قلت
  .قبله ما له يشهد صحيح احلديث لكن".  مسعود ابن يلق مل اجلعد أيب بن

  ". مشاشه إىل إميانا عمار ملئ"  - ٨٠٧
 مـن ) ٣٩٣ - ٣٩٢/  ٣( واحلـاكم ) ٢٧٠ - ٢٦٩/  ٢( النسائي أخرجه

 عن عمار أيب عن األعمش عن سفيان حدثنا: قال مهدي بن الرمحن عبد عن طرق



  ٣٢٠

 قـال : قـال  وسلم عليه اهللا صلى النيب أصحاب من رجل عن شرحبيل بن عمرو
  .فذكره وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

 وامسه عمار أيب غري الشيخني رجال ثقات رجاله صحيح، إسناد وهذا: قلت
 حممد مساه قد أنه على تضر ال الصحايب وجهالة ثقة، وهو اهلمداين محيد بن عريب

 ابـن  يعـين "  اهللا عبـد : " فقال به مهدي بن الرمحن عبد حدثنا يعقوب أيب بن
 أيب بن حممد كان إن الشيخني شرط على صحيح: " وقال احلاكم أخرجه. مسعود
  !الذهيب ووافقه! مهدي بن الرمحن عبد عن حفظ يعقوب

 فـإذا  إسحاق أبيه وامسه البخاري، شيوخ من ثقة هذا يعقوب أيب ابن: قلت
 رجـال  مـن  لـيس  عمار أبا ألن صحيحا كونه على يزيد فال ،حفظه قد كان

 عن األعمش عن علي بن عثام يرويه أخرى، طريق وله.  آنفا ذكر كما الشيخني
 مرحبـا : فقـال  علي، على عمار دخل: " قال هاىنء بن هاىنء عن إسحاق أيب

. فـذكره ... "  يقـول  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت املطيب، بالطيب
  ) .١٣٩/  ١" ( احللية"  يف نعيم وأبو) ١٤٧( ماجه ابن هأخرج

 يف كما مستور وهو هاىنء بن هاىنء غري البخاري رجال ثقات ورجاله: قلت
  ".  التقريب" 

 عـن  إسحاق ابن عن الفضل بن سلمة حدثنا محيد بن حممد يرويه شاهد وله
 إىل قرنـه  مـن : " بلفظ مرفوعا عباس ابن عن جبري بن سعيد عن جبري بن حكيم
  .نعيم أبو أخرجه".  مشاشه يعين. قدمه

  .جبري بن سعيد دون من وهم بالضعفاء، مسلسل ضعيف وإسناده: قلت
  ) .ياسرٍ بن عمار: يعين. لنبٍ من ضيح الدنيا من زادك آخر إن( -٣٢١٧
 ،) ١٠١/٢/ ٢" ( األوسط املعجم" يف والطرباين ،) ٣/٣٨٩( احلاكم أخرجه

 ثنا: حيىي بن حرملة عن طريقني من) ١٢/٦٥٩" ( دمشق تاريخ" يف عساكر وابن
 ابن عمار مسعت: قال جده عن أبيه عن سعد بن إبراهيم أخربين: وهب بن اهللا عبد
 وزوجـت  اجلنـة،  أزلفت: ينادي وهو فيه، قُتل الذي اليوم يف) صفِّني( بـ ياسر
 نلقى: رواية ويف( ،- وسلم عليه اهللا صلى - حممداً حبيبنا نلقى اليوم العني، احلور

  .احلديث كر فذ...  إيل عهِد ،) وحزبه حممداً األحبة،
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  :له -األخرى والرواية -الطرباين وقال
 إبراهيم عن رواه وال ولده، إال عوف بن الرمحن عبد بن إبراهيم عن يروه مل"

  ".حرملة به تفرد وهب، ابن إال سعد ابن
 فهـو  الشيخني، رجال من ثقات فوقه ومن مسلم، شيوخ من ثقة هو: قلت

  .مسلم شرط على صحيح إسناد
  :-الذهيب وتبعه -احلاكم وقال

  "!!شرطهما على صحيح"
 عليـه  املعلِّق يخرجه ومل عليه، ساكتاً) ١/٤٢٥" (السري" يف الذهيب وأورده

  !إسناده فأفسد ،" حدثه عمن" إىل"  جده عن: "قوله عليه وحترف ألبتة،
ـ  يف اهليثمي خبط واحلديث  يف الطـرباين  رواه" ) :٩/٢٩٦( فقـال  ه؛خترجي

 بإسـناد  البزار ورواه ،" الصحيح" رجال ورجاهلما باختصار، وأمحد ،" األوسط"
  ". ضحك باللنب أيت ملا أنه: ألمحد رواية ويف ضعيف،

 طريـق  مـن  -البزار عند وخباصة -اآلخرين عند أنه أوهم أنه اخلبط ووجه
  :اآليت لتخريجا من لك سيتبني كما كذلك وليس واحدة،

 عن ثابت أيب بن حبيب عن -الثوري وهو -سفيان رواه ما: الطرق تلك فمن
  ) :صفني( يوم عمار قال: قال البختري أيب

 شربة آخر" :قال - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول فإن لنب؛ بشربة ائتوين
  .فقُتل تقدم، مث فشرا، لنب بشربة فأيت ؛" لنب شربة الدنيا من تشرا

 ٤/٩( وأمحـد  ،) ١٩٧٢٣/ ١/٣٠٢ ٥" ( املصنف" يف شيبة أيب ابن أخرجه
 عساكر وابن ،) ٣/١٨٨/١٦١٣( يعلى وأبو) . ٣/٢٥٧( سعد ابن وكذا ،) ٣١
  :وقال) ٣٨٩/ ٣( كم حلا وا ،) ٦٥٨/ ١ ٢" ( دمشق تاريخ"يف

  .الذهيب ووافقه".  الشيخني شرط على صحيح"
 مدلساً، كان فإنه البختري؛ أيب من مسعه حبيب كان إن قاال كما وهو: قلت

 لكنـه . عنه اهللا رضي علياً يدرك مل -فريوز بن سعيد وامسه -البختري أبو وأيضاً
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 وهب حدثنا: -) ١٢/٦٥٩( عساكر ابن وعنه -) ١٦٢٦( يعلى أبو فقال توبع،
.. صفني يوم عماراً أن :البختري وأيب ميسرة عن عطاء عن خالد حدثنا: بقية ابن

   . لهمث احلديث
  ) .ميسه اهلرم أو ميوت، حىت يدعها ال الفطرة، على اليقظان أبو( -٣٢١٦
بـن   أمحد حدثنا) : الكشف -٣/٢٥٢/٢٦٨٦" ( مسنده" يف البزار أخرجه

  :قال حيىي بن بالل عن أوس بن سعيد ثنا: موسى بن اهللا عبيد ثنا: حيىي
 هـذا  قتـل ! اهللا عبد باأ يا: فقيل حذيفة، أُيت -عنه اهللا رضي -عثمان قتل ملا
 رجـل  صدر إىل فأسندوه أسندوين؛: فقال نقول؟ فما الناس؛ اختلف وقد الرجل؛

  :وقال. فذكره: ... يقول - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول مسعت: فقال
  ".اإلسناد ذا إال حذيفة عن يروى نعلمه ال"

 أبو ودياأل هو حيىي بن وأمحد كلهم، ثقات رجاله صحيح إسناد وهو: قلت
"  الطبقات" يف سعد ابن فقال توبع، وقد النسائي، شيوخ ثقات من الكويف جعفر

 عبيد أخربنا: -) ١٢/٦٥٢" ( التاريخ" يف عساكر ابن وعنه -) ٢٦٣ -٣/٢٦٢(
 أنـه  إال به، العبسي أوس بن سعيد أخربنا: قاال دكني بن والفضل موسى ابن اهللا
  ". اهلرم ينِسيه أو: "قال

 يف عـدي  وابن ،) ١/١٦٣/٣٠٤٣" ( األوسط املعجم" يف الطرباين وأخرجه
 ابن أن إال خمتصراًً، به أوس بن سعيد عن آخرين طريقني من) ٥/٢٠٥" ( الكامل"

  ".سعد: "قال عدي
 ،" البخاري تاريخ: "مثل واحلديثة القدمية التراجم لكتب املوافق الصواب وهو

 .وفروعه"  الكمال ذيب"و وغريها، ،" حبان ابن ثقات"و ،" والتعديل اجلرح"و
  ) مكتبة الرشد -٣٨٥٠/ ٦/٣٦٧" ( البحرين جممع" يف وقع الصواب على وهكذا

  ) :٩/٢٩٥" (الزوائد جممع" يف اهليثمي قال واحلديث
 لـه  وذكر" ثقات ورجاهلما باختصار،"  األوسط"  يف والطرباين البزار رواه"
  :وقال عائشة؛ حديث من شاهداًً) ١/٤١٧" (السري" يف الذهيب
  ". ضعف من فيه"
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عـن   أخرى طريق من) ١٢/٦٢٩" (عساكر ابن تاريخ" يف احلديث رأيت مث
 ينسيه"فيه  ووقع الصواب، على) سعد( فيه هكذا إخل،.. أوس بن سعد نا: نعيم أيب
  ". الطبقات" رواية وفق على" 

 )١٢/٦٤٣( أخرى طريق ومن موقوفاً عائشة حديث) ٦٣٠/ ١٢( أخرج مث
  .مرفوعاً عنها

) ٦٥٩ -١٢/٦٥٨( عساكر وابن ،) ١٤١/ ١" (احللية" يف نعيم أبو وأخرجه
 السائب بن عطاء عن اهللا عبد بن خالد ثنا: احلماين احلميد عبد بن حيىي طريق من
  ) :٩/٢٩٧" ( امع" يف اهليثمي وقال. به

 تغيـر،  وقد ،السائب بن عطاء بعضها ويف بأسانيد، يعلى وأبو الطرباين رواه"
  ".ضعيفة األسانيد وبقية ثقات، رجاله وبقية

 بن ناجذ ربيعة عن صادق أيب عن أبيه عن كهيل بن سلمة بن حيىي عن: ومنها
  :قال

  .حنوه احلديث...  عمار قال صفني يوم كان ملا
  :وقال ،) ٢٦٩٠( البزار أخرجه

  ".هذا إال عمار عن ربيعة روى نعلم ال"
  .متروك وهو كهيل، بن سلمة بن حيىي إليه الطريق يفو جمهول، وربيعة: قلت

 عبـد  عـن  -األعمى داود أبو: له يقال كان -مسلم بن عيسى عن: ومنها
 عن مخراق بن مسلم عن العامري شريك بن اهللا عبد عن الثعليب عامر ابن األعلى
  .حنوه خمتصراً فذكره...  لعمار قلت: قال حذيفة موىل خمراق

  .ضعيفان األعلى وعبد وعيسى ،) ٢٦٩١( البزار أخرجه
  :قالت ياسر، بن لعمار موالة عن: ومنها

: حوله، فقال نبكي وحنن فأفاق عليه، فغشي منها؛ ثقل شكوى عمار اشتكى
 عليـه  اهللا صـلى  - حبييب أخربين! فراشي؟ على أموت أين أختشون! يبكيكم؟ ما

  .لنب مذقة زادي آخر الباغية، الفئة تقتلين أنه - وسلم
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ثقات؛  ورجاله ،) ٦٣٥/ ١٢( عساكر ابن وعنه ،) ١٦١٤( يعلى أبو خرجهأ
  .جمهولة فهي عمار موالة غري

  :شاهدان وللحديث
  :طريقان عنه وله حذيفة، عن: أحدمها
  .إخل...  عيسى عن: األوىل

  :قال العرينّ حبة عن األعور اهللا عبد بن مسلم عن: واألخرى
 الفـنت؛  عـن  نسأله اليمان؛ بن حذيفة على األنصاري مسعود أيب مع دخلنا

 فاتبعوها؛ سمية ابن فيها اليت الفئة وانظروا دار، حيثما اهللا كتاب مع دوروا: فقال
 مسعت عمار،: قال مسية؟ ابن ومن: فقلنا: قال دار، حيثما اهللا كتاب مع يدور فإنه

  :له يقول - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول
  رزقك آخر تكون ضياح شربة تشرب الباغية، فئةال تقتلك حىت متوت لن"

  ".الدنيا من
 ،) ٢٧٥ -٢٧٤/ ٨" ( التـاريخ " يف واخلطيب ،) ٣٩١/ ٣( احلاكم أخرجه

  :وقال احلاكم
  ". عالٍ صحيح حديث"

 على تضـعيفه،  األكثر العرين؛ وحبة تصحيحه، على الذهيب ووافقه! قال كذا
 يسر ،" االنتفاع تيسري" كتايب يف ترمجته على تعليقنا فانظر حبان، ابن فيه وتناقض

  .إمتامه يل اهللا
 ،) اهللا عبـد  ابـن ": ( املسـتدرك "يف وقع كذا عور؛ األ اهللا عبد بن ومسلم
 بن اهللا عبد أبو( فهو ،) كيسان( أبيه واسم كنيته، فهذه ؛) اهللا عبد أبو( والصواب

  ": فالكاش" يف الذهيب قال ولذلك تضعيفه، على متفق وهو ،) كيسان
  ".واه"

 امع" يف اهليثمي قال ولذلك املتقدمة، لطرقه هو إمنا املذكور، التصحيح فلعل
) "٩/٢٩٧: (  
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  ". ضعيف وهو األعور، كيسان بن مسلم وفيه الطرباين، رواه"
: معشر أبو ثنا: اهلامشي الرجاء أيب بن سليمان بن حممد يرويه: اآلخر والشاهد

 اهللا صلى - اهللا رسول صاحب -الدويل سنان أيب عن الضمري عمرو بن جعفر ثنا
  :قال -- وسلم عليه

 :قـال  مث منه، فشرب لنب من بقدح فأيت بشراب، دعا ياسر بن عمار رأيت
 اهللا صـلى  - اهللا رسول إن وحزبه، حممداً األحبة، ألقى اليوم ورسوله، اهللا صدق
  :قال مث احلديث، فذكر: ... قال - وسلم عليه

 على وهم حق، على أنا لعلمنا ؛) هجر( سعفات يبلغونا حىت موناهز لو! واهللا
  .باطل

 علـي  بن احلسن ثنا: الطرباين طريق من) ١٤٢ -١٤١/ ١( نعيم أبو أخرجه
  ... الرجاء أيب بن سليمان بن حممد ثنا: املعمري

 وشـيخه  معروف، حافظ املعمري الشواهد؛ يف به بأس ال إسناد وهذا: قلت
  ) .٩/٩٥( حبان ابن هوثق سليمان بن حممد

 وقـول  الختالطـه،  ضعيف السندي، الرمحن عبد بن جنيح هو: معشر وأبو
  ) :٩/٢٩٨( اهليثمي
  "! حسن وإسناده الطرباين، رواه"

  . أعلم واهللا. الظاهر خالف وهو لغريه، حسن أنه يعين كان إن إال منه؛ تساهل
  ". احلق مع مسية ابن كان الناس، اختلف إذا"  - ٢٢٠٩

  يفضع
 نا: صرد بن ضرار طريق من) ١٠٠٧١" ( الكبري املعجم"  يف الطرباين أخرجه

 عن اهللا عبد عن علقمة عن اجلعد أيب بن سامل عن الدهين عمار عن هاشم بن علي
  .فذكره: ... قال وسلم عليه اهللا صلى النيب

 أورده صـرد،  بـن  ضرار غري ثقات؛ رجاله جدا، ضعيف إسناد وهذا: قلت
  :وقال ،" الضعفاء " يف الذهيب
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  ". متروك: وغريه النسائي قال" 
 عمـار  عن رزيق بن عمار عن هشام بن معاوية فرواه إسناده، يف خولف وقد

  .علقمة يذكر ومل به، اهللا عبد عن اجلعد أيب بن سامل عن الدهين
 إعالل وإىل إسناده، يف ضرار ختطئة إىل يشري كأنه عقبه؛ أيضا الطرباين أخرجه

  .املديين بن علي قال كما مسعود؛ ابن يلق مل ساملا فإن نقطاع؛باال احلديث
  .مسلم رجال من موثقون الثاين اإلسناد ورجال

  ) :٧/٢٤٣( اهليثمي قال واحلديث
  ". ضعيف وهو صرد، بن ضرار وفيه الطرباين، رواه" 

  .اهللا عصمه من واملعصوم. األخرى للطريق ينتبه مل وكأنه
"  النبـوة  دالئـل "  يف البيهقـي  أخرجه متابعا، هشام بن ملعاوية وجدت مث

  .به رزيق بن عمار حدثنا: اجلواب أيب طريق من )٦/٤٢٢(
  .مسلم رجال من ثقة - الكويف جواب بن األحوص امسه - اجلواب وأبو
  ": الدالئل"  على تعليقه يف القلعجي الدكتور قول وأما

 البختـري  أيب طريـق  مـن ) ٣٩١: ٣" ( املستدرك"  يف احلاكم أخرجه" 
  "! الذهيب ووافقه وصححه،
 أذكر عليه؛ وافتئات العلم، ذا جهل على تدل أمور التخريج هذا ففي: قلت

  :بعضها
 – اهللا عبد حديث إىل يعود إمنا"  أخرجه: " قوله ضمري أن الواضح من - ١

 يف احلـاكم  رواه الذي احلديث كان إذا القارىء يقول فماذا - مسعود ابن وهو
  !حذيفة عن هو وإمنا مسعود، ابن رواية من ليس الدكتور إليه أشار لذيا املوضع
 ابن حديث يف ذكر له وليس ،" البختري أيب طريق من: " قوله فائدة ما - ٢
 طريق يف الرجل كان إذا إال التخريج فن يف مثله يقال ال فإنه البيهقي، عند مسعود
 حـديث  من: " قال أنه ولو! هل معىن ال لغوا، الكالم كان وإال! املخرج احلديث
  .مفيدا وكان الصواب، إىل أقرب لكان ،" حذيفة
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 من أخرجه فإنه كذلك؛ وليس مرفوعا، رواه احلاكم أن يشعر خترجيه إن - ٣
  :قال العرين حبة عن األعور مسلم طريق

 مع دوروا :فقال الفنت، عن أسأله حذيفة على األنصاري مسعود أيب مع دخلنا
 مع يدور فإنه ، فاتبعوها مسية، ابن فيها اليت الفئة وانظروا دار، ام حيث اهللا كتاب
 صلى اهللا رسول مسعت عمار،: قال مسية؟ ابن ومن: له فقلنا. دار حيثما اهللا كتاب

  :له يقول وسلم عليه اهللا

 رزقك آخر تكن )١( ضياح شربة تشرب الباغية، الفئة تقتلك حىت متوت لن" 
  ". الدنيا من

 بينـه  وشتان عنه، اهللا رضي حذيفة كالم من موقوف ترى اكم فهذا: قلت
  ! !للحاكم الدكتور عزاه الذي الترمجة حديث وبني

 أيب فـوق  أن بعينه يرى وهو تصحيحهما، على والذهيب احلاكم أقر لقد - ٤
 " يف وقع ألنه يعرفه، مل أنه الظاهر لكن جدا، ضعيف وهو األعور، مسلم البختري
 األعـور،  اهللا عبد أبو مسلم هو وإمنا ،" األعور اهللا عبد بن مسلم": "  املستدرك

 أنه الدكتور زعم الذي للعقيلي"  الضعفاء"  يف سيئة ترمجة وله كيسان، أبيه واسم
  ) :٤/١٥٤( فيه جاء ومما"!  ووثقه حققه" 

  األعور، مسلم عن حيدثان ال الرمحن وعبد حيىي كان: قال علي بن عمرو عن" 
 جدا احلديث منكر وهو عنه، حيدثان وسفيان شعبة وكان اهللا، دعب أبو مسلم وهو

."    
 ": " الضعفاء"  يف نفسه الذهيب قال ولذلك وغريه، البخاري عن حنوه ذكر مث
  ". تركوه

 أهـال  لـيس  الدكتور أن على واضحة داللة يدل وغريه التخريج هذا ومثل
 املتقـدم  احلـديث  آخر يف تنبيهي املثال سبيل على وراجع التحقيق، بله للتخريج؛

                                                        
 نحوه . صح قد والحدیث. نھایة. یخلط ثم الماء فیھ یصب الخائر اللبن: فتحبال )١(
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 احلـاكم،  تصحيح بعد إياه تصحيحه الذهيب إىل نسب أنه فيه جتد) ١٣٤١ ( برقم
! إليه فيها ذلك نسب اليت والصفحة اجلزء نفس يف احلاكم تصحيح رد قد والذهيب

!  
  ". واملقداد وعمار وسلمان علي: أربعة إىل تشتاق اجلنة إن"  - ٢٣٢٨
  ضعيف

"  يف نعـيم  وأبـو  ،) ٢٦٤/٦٠٤٥ - ٦/٢٦٣" ( ريالكب"  يف الطرباين رواه
 عسـاكر  ابـن  رواه وعنـه  ،) ١/٤٩" ( أصبهان أخبار" و ،) ١/١٤٢"( احللية

 بن أنس مسعت: قال الطائي عمران حدثنا: األبرش سلمة عن) ٢ - ١٧/٧٥/١(
  :يقول مالك

  :نعيم أبو وقال مرفوعا، فذكره
  ". املختار بن إبراهيم أيضا عنه رواه وهب، ابن هو عمران" 

  :حامت أبو وقال حبان، ابن ووثقه حامت، أبو ضعفه هذا، عمران: قلت
  ". شيئا أنس من مسع أظنه ما" 

  .أعلم فاهللا. منه بسماعه صرح احلديث هذا ويف: قلت
  :احلافظ قال الفضل، ابن هو األبرش وسلمة

  ". اخلطأ كثري صدوق" 
 ضـعيف  صدوق وهو نعيم، أيب عن تقدم كما املختار بن إبراهيم تابعه لكن

 - ١٤/١" ( اجلنة صفة"  يف نعيم أبو عنه وصله وقد ،" التقريب"  يف كما احلفظ
: املختـار  بـن  إبراهيم حدثنا: محيد بن حممد عن) ١/١٩٠" ( احللية"  ويف ،) ٢

  .أنس عن وهب بن عمران حدثنا
  ": التقريب"  يف قال الرازي؛ هو محيد؛ بن وحممد

  ". فيه الرأي حسن معني بنا وكان ضعيف، حافظ" 
 مكـان  جعـل  أنه إال به، مرفوعا عباس ابن حديث من عساكر ابن رواه مث
  .ذر أبا سلمان
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  :الذهيب قال. أيب نا: البزار مصبح بن حممد إسناده ويف
  ". أعرفهما ال" 

  .ضعيف - الربيع ابن وهو - قيس أبيه وشيخ
  .ذر باأ عمار مكان جعل أنه إال به، مرفوعا علي حديث ومن
  :احلافظ قال. سعيد بن شل وفيه

  ". راهويه بن إسحاق وكذبه متروك،" 
 مكـان  جعـل  أنه إال به، مرفوعا حذيفة حديث من) ٧/٢٠٤/٢( وأخرجه

  .ذر أبا املقداد
  على جممع كذاب وهو التيمي، حيىي أبو وهو طلحة، بن حيىي بن إمساعيل وفيه
  .تركه

 فيها ليس الضعف، شديدة واهية لهاك طرقه ألن ضعيف، فاحلديث: وباجلملة
 أيب( ذكـر  يف االختالف مع األوىل، الطريق يف الذي الضعف به جيرب أن ميكن ما
  ) .ذر

 وأيب املقـداد  ذكر دون"  ثالثة"  بلفظ مرفوعا أنس عن أخرى طريق له نعم
 ختريج"  يف بينته كما اإلسناد ضعيف عندي وهو. وغريه احلاكم صححه وقد ذر،

  .أعلم واهللا. الطريقني مبجموع حسن لكنه ،) الثاين التحقيق - ٦٢٢٥( " املشكاة
 الكندي محيد بن النضر فقال قصة، احلديث هذا على اهللكى بعض ركب وقد

 جربيل أتى :قال جده عن أبيه عن علي بن حممد جعفر أيب عن اإلسكاف سعد عن
: فأحبهم ثالثة حابكأص من حيب اهللا إن! حممد يا: فقال وسلم عليه اهللا صلى النيب
 يـا  :له فقال جربيل فأتاه: قال .األسود بن واملقداد ذر، وأبو طالب، أيب بن علي
 أن فرجـا  مالك، بن أنس وعنده. أصحابك من ثالثة إىل لتشتاق اجلنة إن! حممد
  . األنصار لبعض يكون

  فلقي فخرج فهابه، عنهم، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يسأل أن فأراد :قال
 فأتاه آنفا، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عند كنت إين بكر أبا يا: فقال بكر باأ
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 عليه اهللا صلى اهللا نيب على تدخل أن لك فهل:) قال تقدم، كما فذكره.. (جربيل
  .قومي يب ويشمت منهم، أكون فال أسأله أن أخاف إين: فقال فتسأله؟ وسلم
  .بكر أيب قول مثل له فقال اخلطاب، بن عمر لقيين مث

 أكـن  مل وإن اهللا، فأمحد منهم كنت إن نعم،: علي له فقال عليا، فلقي: قال
  :فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا نيب على فخل. اهللا محدت منهم

 فـذكر ( حممد يا: فقال أتاك جربيل وأن آنفا، عندك كان أنه حدثين أنسا إن
 - ياسـر  بن وعمار! علي يا منهم أنت"  :قال اهللا؟ نيب يا هم فمن: قال) احلديث

 البيت، أهل منا وهو وسلمان، - خريها عظيم فضلها، بني مشاهد معك وسيشهد
  ". لنفسك فاختذه ،/ناصح وهو

 طريق من) ٣/١٨٤/٢٥٢٤( والبزار ،) ١٤٤ - ١٢/١٤٢( يعلى أبو أخرجه
 أبيـه  عن علي بن حممد جعفر أيب عن اإلسكاف سعد عن الكندي محيد بن النضر

 وسـعد  والنضر إسناد ذا إال أنس عن يروى نعلمه ال"  :البزار الوق. جده عن
  ". احلديث يف بالقويني يكونا مل اإلسكاف
 " يف حبان ابن فيه قال اإلسكاف فسعد ذلك، من حاال أسوأ ومها قال، كذا
  ". الفور على احلديث يضع كان"  ) :١/٣٥٧" ( الضعفاء

 وإين وزراء، جنباء رفقاء سبعة أعطي قد إال قبلي نيب يكن مل إنه( - ٢٦٥٩
 وعمر، بكر، وأبو وحسني، وحسن، وعلي، وجعفر، محزة،: عشر أربعة أعطيت

  ) .وبالل وعمار، وسليمان، وحذيفة، ذر، وأبو مسعود، بن اهللا وعبد واملقداد،
  منكر

 " اآلثار مشكل"  يف والطحاوي وحسنه،) ٩/٣٩٠/٣٧٨٧( الترمذي أخرجه
ــد -١٨-٤/١٧( ــد ،) هن ــائل"  ويف ،) ١/١٤٨( وأمح ــحابة فض  " الص
ــن ،) ٢/٧١٥/١٢٢٥و١/٢٢٨/٢٢٧( ــم أيب وابـ ــنة"  يف عاصـ  " السـ
 وأبـو  ،) الكشف -٢٢١-٣/٢٢٠" ( مسنده"  يف والبزار ،) ٢/٦١٧/١٤٢١(

 وابـن  ،) ٦٧-٦/٦٦" ( الكامل"  يف عدي وابن ،) ١/١٢٨" ( احللية"  يف نعيم
 كثري عن طرق من) ط -١٠/٣٢١ و املصورة -٤/٥١٦" ( التاريخ"  يف عساكر
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: يقول عنه اهللا رضي عليا مسعت: قال مليل، بن اهللا عبد مسعت: قال النواء نافع بن
  .ألمحد والسياق. فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

 مل رواية ويف - إدريس أيب عن النواء كثري عن: فقال عيينة، بن سفيان ورواه
  .به علي عن جنبة بن يباملس عن - إدريس أيب عن: يقل

 وابـن  ،) ٦٠٤٨ و ٦/٢٦٤/٦٠٤٧" ( الكبري املعجم"  يف الطرباين أخرجه
  .رواية يف عساكر

 قال بل اجلمهور، باتفاق ضعيف فإنه) النواء كثري( اضطراب من وهذا: قلت
  :السعدي
  :فيه بقوله حامت أبو أشار ذلك وإىل"  الكامل"  يف كما"  متروك" 
  ) ".طريف بن سعد( ابةب ،" احلديث ضعيف" 

  :وزاد هذا سعد يف قال وكذا
  ". احلديث متروك" 

  ": املغين"  يف الذهيب وقال
  ". ضعفوه جلد، شيعي" 

 أحـدمها  هـذا  عليه أنكر مما حدثني عدي البن تبعا"  امليزان"  يف له وذكر
  ) .٦٢٦٧( احلديث حتت خترجيه سيأيت واآلخر

 خمتصرا به، النواء كثري عن زكريا بن اعيلإمس رواه ما ليهاإ املشار الطريق ومن
  .وسلم عليه اهللا صلى وزرائه تسمية دون

  ) .١/٨٨" ( زوائده"  يف اهللا عبد وابنه أمحد، أخرجه
 مليل بن اهللا عبد عن بلغين: قال حفصة أيب بن سامل عن الثوري سفيان ورواه

 بـن  اهللا بدع عن رجل فحدثين جنازة، يف فوجدته إليه، فغدوت ،] احلديث هذا[
  .موقوفا بنحوه فذكره: يقول عليا مسعت: قال مليل

 اهللا عبد وابنه ،) ١/٢٢٨/٢٧٥" ( الفضائل"  ويف ،) ١/١٤٢( أمحد أخرجه
  .له والزيادة للطحاوي، رواية وهو له ،والسياق) ٢٧٦( فيه
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"  يف كمـا  غاليـا  شيعيا كان وإن احلديث، يف صدوق حفصة أيب بن وسامل
 جمهـول،  فهو يسم، مل مليل بن اهللا عبد عن حدثه الذي شيخه ولكن ،" التقريب
 مل أيضا جمهول مليل بن اهللا فعبد غريه، كان فإن النواء، كثري أنه الظن على ويغلب
"  يف بينتـه  ما على عينية، أو حالية، إما وجهالته ،) ٧/٥٥( حبان ابن غري يوثقه
  ". االنتفاع تيسري
 مشـكل "  حـديث  طرق كل يف) مليل بن اهللا عبد( والد اسم وقع) : تنبيه(
 تقريـب "  عن نقال ،) النعماين احلسن( الشيخ عليه املعلق فوثقه) منني": ( اآلثار

 يف وقـع  الصواب وعلى ،" املشكل"  ناسخ على حترف أنه ينتبه ومل"  العسقالين
  )١٩٩-٧/١٩٦( املؤسسة طبعة

  ) .الكرب دهلة عليه يغلب مل ما عمار مع احلق( - ٢٧٢٥
  منكر
"  الضـعفاء "  يف والعقيلـي  ،) ٧٧/١ ق" ( الطبقات"  يف الشيخ أبو رواه

 أيب بن سعد بن حممد عن فضيل بن مبشر عن التميمي عمر بن سيف عن) ٤٢٧(
  ". بالنقل جمهول الفضيل بن مبشر"  :وقال مرفوعا؛ أبيه عن وقاص

  .جدا ضعيف فاحلديث متهم، عمر بن وسيف: قلت
  ) .متسه أو تأكله أن النار على حرام مه؛وحل عمار دم( - ٣٦٠٤
  ضعيف

: محـاد  بن عبيد عن) ١/ ٣١٤/ ١٢( عساكر وابن ،) ٥١/ ٣( البزار رواه
 أوس بـن  أوس عن إسحاق، أيب عن سفيان، عن اخلفاف، مسلم بن عطاء أخربنا

  .مرفوعاً فذكره: ... يقول فسمعته علي، عند كنت: قال
 اهللا؛ عبد بن عمرو وامسه السبيعي، وه إسحاق أبو ضعيف؛ إسناد وهذا: قلت

  .عنعنه وقد مدلس
  :احلافظ قال اخلفاف؛ مسلم بن وعطاء

  ".كثرياً خيطىء صدوق"
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 يف اهليثمـي  قـال  فقد به؛ يتفرد مل أنه الظاهر لكن أعرفه، مل محاد بن وعبيد
 ويف ثقـات،  ورجالـه ] ٢٦٨٤/ ٢٥١/ ٣[ البزار رواه" ) :٢٩٥/ ٩" (امع"

  ".ضري ال ضعف بعضهم
 كـذلك  كـان  فإذا املذكور، اخلفاف هو إليه أشار الذي البعض ولعل: قلت

  .أعلم واهللا .عليه السابق احلافظ حكم من يستفاد كما يضر فضعفه
 واهللا. كـثرية  بياضات فيها سيئة؛ ونسخته ،"البزار زوائد" يف أره مل واحلديث

  .أعلم
/ ٣( فيه هو فإذا ثمي،للهي" البزار زوائد عن األستار كشف" ذلك بعد طبع مث
  :البزار وقال نفسها، الطريق من) ٢٦٨٤/ ٢٥١
 عـن  إسـحاق  أبو روى نعلم وال اإلسناد، ذا إال علي عن يروى نعلمه ال"
  ".بأس به وليس باحلافظ، يكن مل عطاء فيه، وهم شيئاً أوس

 محـاد  بن عبيد وأن الطرباين، طريق عن ختتلف ال البزار طريق أن تبينت ومنه
 أبـو  قال جناد، بن وعبيد ،) جناد( من حمرف أبيه اسم أن سببه أعرفه؛ مل الذي
  :حامت

  ) .٤٣٢/ ٨" (الثقات" يف حبان ابن وذكره". صدوق"
 السابقني، من ياسر بن وعمار الرمحن، وفد من عمر بن اهللا عبد( - ٣٨٧٠

  ) .اتهدين من األسود بن واملقداد
  موضوع
 بـن  اهللا عبـد  حدثنا: البوصرائي عفراينالز عن) ٢٩٩/ ٢( الديلمي أخرجه

  .مرفوعاً عباس ابن عن عكرمة، عن أبيه، عن الوارث، عبد حدثنا: عمرو
 بـن  احلسن وامسه هذا؛ البواصرائي آفته الوضع؛ ظاهر موضوع وهذا: قلت

" اللباب" و" األنساب" يف كما احلديث؛ متروك وهو الزعفراين، السمح بن الفضل
  .وغريمها



  ٣٣٤

 اإلميـان  وخلـط  قدمه، إىل قرنه بني ما اإلميان اهللا خلط رعما( - ٣٩١٨
  ) .شيئاً منه تأكل أن للنار ينبغي وليس زال، حيث احلق مع يزول ودمه، بلحمه

  ضعيف
 مزاحم، بن الضحاك أخربنا: سنان أيب عن) ١/ ٣١٢/ ١٥( عساكر ابن رواه

 نفس طيب يوم ذات طالب أيب بن علي من وافقنا: قال اهلاليل سربة بن الرتال عن
 رسـول  مسعت امرؤ ذاك: قال ياسر بن عمار عن حدثنا! املؤمنني أمري يا: له فقلنا
  . فذكره: ... يقول - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا

 لـني  وهـو  سـنان؛  بن عيسى هو هذا سنان أبو ضعيف؛ سند وهذا: قلت
  ".التقريب" يف كما احلديث

 منـهم  ألبره، اهللا على سمأق لو له، يؤبه ال طمرين ذي من كم( - ٤٣٩٧
  ) .ياسر بن عمار

  جداً ضعيف
 حـدثنا : األسلمي إبراهيم بن حيىي عن) ٣٥٦" (األوسط" يف الطرباين أخرجه

 رسول مسعت: تقول عائشة مسعت: قال صليع بن عمرو حدثين: قرطاس بن عيسى
  :وقال. فذكره: يقول - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا

  ".عيسى به تفرد اإلسناد، ذا إال عائشة عن يروى ال"
  ":التقريب" يف احلافظ قال جداً؛ ضعيف وهو: قلت

  ".الساجي كذبه وقد متروك،"
  .أعرفه مل األسلمي؛ إبراهيم بن وحيىي

  ) :٢٩٤/ ٩" (امع" يف قال واحلديث
  ".متروك وهو قرطاس؛ بن عيسى وفيه ،"األوسط" يف الطرباين رواه"

  .قرطاس ابن عن) ٢/ ٢٩٧(" الترغيب" يف األصبهاين ورواه
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 منهم ألبره، اهللا؛ على أقسم لو له، يؤبه ال طمرين ذي من كم( - ٥٩١٧
  ) .ياسر بن عمار

 ،) ٥٨١٦/  ١/  ٤٨/  ٢)) (األوسـط (( يف الطرباين أخرجه. جداً ضعيف
: قـال  قرطـاس  بن عيسى طريق من) ٦٣١/  ١٢)) (التاريخ(( يف عساكر وابن

 اهللا صـلى  - اهللا رسول مسعت: تقول عائشة عتمس: قال ضليع بن عمرو حدثين
  :الطرباين وقال. فذكره:. . . يقول - وسلم عليه

  )) .قرطاس بن عيسى به تفرد اإلسناد، ذا إال عائشة عن يروى ال((
  )) :التقريب(( يف احلافظ قال: قلت

  ) :٢٩٤/  ٩( فقال اهليثمي أعله وبه)) . الساجي كذبه وقد متروك،((
  )) .متروك((

  :املناوي قول وأما
 يف الرافعـي  رواه فقـد  بتعدده؛ ينجرب لكنه ضعيف؛ وسنده: اهليثمي قال((

  )) !أيضاً)) أماليه((
  :أمور فيه: فأقول

 أن وحقه! التعبري يف واضح قصور فيه التضعيف من للهيثمي عزاه ما إن: أوالً
  .املتروك حديث وصف هو هذا ألن. جداً ضعيف: يقول

 ولـيس ! اهليثمي كالم متام من إخل؛. . .)) ينجرب لكنه: ((قوله أن أوهم: ثانياً
  .والبيان الفصل عليه فكان كذلك،
 كـان  إذا إال العلم أهل عند جابراً يعترب ال أيضاً رواه الرافعي كون أن: ثالثاً

  !يبينه مل ما وهذا للجرب، يصلح آخر بإسناد
 كما ابور ضعف لشدة هنا؛ يصلح فال جابراً؛ يصلح كان لو: وأخرياً رابعاً

  .آنفاً عرفت
 عزوه دون هذا املناوي كالم) ١٦٨٠)) (الكبري اجلامع(( على املعلق نقل وقد

  !أقروه مث! إليه
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  جعفر بن أبي طالب 
  

 خلقـك  خلقـي  وأشبه خلقي خلقك فأشبه جعفر يا أنت أما"  - ١٥٥٠
 أنـت و منـك  وأنا ولدي، وأبو فختين، علي يا وأما أنت وشجريت، مين وأنت
  ". إيل القوم وأحب وإيل، ومين زيد فموالي يا أنت وأما مين،

) ٢٠ - ١٩/  ١/  ١" ( التـاريخ "  يف والبخاري) ٢٠٤/  ٥( أمحد أخرجه
 عـن  خمتصـرا  ٣٧٨ - رقم"  الكبري املعجم"  يف والطرباين) ٢١٧/  ٣(واحلاكم 

: قال بيهأ عن أسامة بن حممد عن قسيط بن اهللا عبد بن يزيد عن بن إسحاق حممد
 صلى اهللا رسول إىل أحبكم أنا: جعفر فقال حارثة، بن وزيد وعلي اجتمع جعفر" 

 وقـال  وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل أحبكم أنا: علي وقال وسلم اهللا عليه
رسول  إىل بنا انطلقوا: فقالوا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل أحبكم أنا: زيد 

: يستأذنونه، فقال فجاؤا: زيد بن أسامة فقال نسأله، حىت وسلم عليه اهللا صلى اهللا
 ائذن: قال (!) أيب أقول ما وزيد، وعلي جعفر هذا: فقلت هؤالء؟ من فانظر اخرج
 الرجـال،  عن نسألك :قالوا فاطمة،: قال إليك؟ أحب من: فقالوا ودخلوا، هلم،
  ". مسلم شرط على صحيح"  :احلاكم وقال. فذكره: " قال

هـو   مث متابعة، مسلم له أخرج إمنا إسحاق ابن ألن نظر وفيه. ذهيبال ووافقه
 مـن ) ٣٧٩( الطـرباين  عند أخرى طريق له لكن. مجيعهم عند عنعنه وقد مدلس

 وسلم عليه اهللا صلى النيب عن زيد بن أسامة عن أبيه عن سلمة أيب بن طريق عمرو
 علي حديث من هدشا وللحديث. حارثة بن لزيد ذكر فيه ليس خمتصرا مثله، يعين

"  يف أخـرى  طريق عنه وله) ٢١٩١" ( اإلرواء"  يف خرجته ثقات رجاله بإسناد
 مـن  وأنت: " جلعفر قوله وفيه هناك بينته كما جمهول رجل وفيه ،"اآلثار مشكل
 عبد البنه قال أنه عمر عن) ٣١٢/  ٢" ( الترمذي"  ويف".  منها أنا اليت شجريت

  ". أبيك من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل أحب كان زيد إن : "اهللا
 الطـرق  ـذه  صحيح فاحلديث وباجلملة".  غريب حسن حديث: " وقال

  .أعلم واهللا. فحسن"  إيل القوم وأحب: " آخره يف قوله إال والشواهد،
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 ما خيفى فال ،" حسن وإسناده أمحد رواه) : " ٢٧٥/  ٩( اهليثمي قول وأما 
  .فيه

 املالئكـة  مـع  اجلنة يف يطري ملكا طالب أيب بن جعفر رأيت"  - ١٢٢٦
  ". جبناحني

 بن وعلي عباس وابن عمر وابن هريرة أيب عن طرق من جاء صحيح حديث
  .والرباء عامر وأيب طالب أيب

 واحلاكم) ١٥٢٩ - ١٥٢٨/  ٤( يعلى وأبو) ٣٠٥/  ٢( الترمذي رواه - ١
 الكتـاين  حفص وأبو) ١ / ١٢/  ٩" ( املنتقاة الفوائد"  يف واملخلص) ٢٠٩/ ٣(

"  يف والضـياء ) ١٠٣/  ٢" ( املوضح"  يف واخلطيب) ٢/  ١٣٦" ( حديثه"  يف
 هريرة، أيب عن أبيه عن العالء عن جعفر بن اهللا عبد عن) ٢/  ١" ( جعفر مناقب
 والد جعفر بن اهللا عبد: " بقوله الذهيب وتعقبه"  اإلسناد صحيح: " احلاكم وقال
  ". واه املديين ابن علي

  :تأيت أخرى روايات له يشهد لكن: قلت
 اهللا عبـد  على سلم إذا كان أنه عمر بن اهللا عبد عن الشعيب عامر رواية - ٢

  .اجلناحني ذي ابن يا عليك السالم: قال جعفر بن
/  ٤٤/  ٦٤" ( املختارة"  يف أيضا والضياء )فتح - ٦٢/  ٧( البخاري رواه

  ) .٢/  ١٥٠/  ١( والطرباين) ٢
. حنـوه  مرفوعا عباس ابن عن عكرمة عن وهرام بن سلمة عن زمعة نع - ٣

) ٢/  ١٥٠( عـدي  وابن) ١/  ١٩/  ١٣" ( الفوائد"  يف الشافعي بكر أبو رواه
 عدي وابن هو أخرجه مث أيضا، والضياء وصححه،) ٢٠٩ و ١٩٦/ ٣( واحلاكم

 مقسم عن عتيبة بن احلكم حدثنا عثمان بن إبراهيم طريق من )١/  ٢ و ٢/  ١(
  .مرفوعا عباس ابن عن

: قال مغلس بن جبارة عن) ١/  ١٤٨/  ٣ و ٢/  ١٥٠/  ١( الطرباين ورواه
 مرسال اجلعد أيب بن سامل عن آخر طريق من رواه مث. به احلكم عن شيبة أبو حدثنا
  .حنوه
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 من احلافظ ذكره وملا. ضعيف عثمان بن إبراهيم هو شيبة وأبو. حسن وسنده
 األوىل يعـين  وكأنه".  جيد هذه وإسناد: " أحدمها يف قال سعبا ابن عن طريقني
 أخربنـا : األنصـاري  حممد بن عصمة عن) ٢/  ٢٥٨( عدي ابن ورواه. املتقدمة
 حديثه كل هذا وعصمة: " وقال مرفوعا عباس ابن عن كريب عن عقبة ابن موسى

  ". احلديث منكر وهو حمفوظ غري
 عن ضمرية بن اهللا عبد بن نيحس طريق من) ٣٩/  ٤( سعد ابن ورواه - ٤

  .به مرفوعا طالب أيب بن علي عن جده عن أبيه
 بـه  يستشـهد  فال كذاب احلديث متروك: حامت أبو قال هذا واحلسني: قلت

 هريرة أيب حلديث شاهدا جعله فإنه) ٦٢/  ٧" ( الفتح"  يف احلافظ لصنيع خالفا
 طريـق  من) ٣٩ - ٣٨/  ٤( ورواه. الكتابة عند بدقه حالة يستحضر مل وكأنه

 كـان  فـإن  الرجل، إىل صحيح وإسناده. مرفوعا رجل عن خالد أيب بن إمساعيل
 بـن  اهللا عبد عن روى مث. يضر ال بالصحايب اجلهل ألن صحيح فاإلسناد صحابيا
  :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال املختار
 مضـرجان  احانجن له املالئكة من مأل يف الليلة طالب أيب بن جعفر يب مر" 

 ابـن  فإن معضل، ولكنه املختار ابن إىل صحيح وإسناده".  القوادم أبيض بالدماء،
 دون اللفظ ذا هريرة أيب حديث من احلافظ ذكره وقد التابعني، أتباع من املختار

 مسلم شرط على بإسناد واحلاكم الترمذي أخرجه: " وقال"  القوادم أبيض: " قوله
 عند رأيته مث. أعلم واهللا. هريرة أيب عن أعاله املذكور باللفظ إال عندمها أره ومل". 

 بن حممد عن املختار بن اهللا عبد عن سلمة بن محاد طريق من) ٢١٢/  ٣( احلاكم
 وهـو  املالئكـة  من مأل يف الليلة جعفر مر: " بلفظ مرفوعا هريرة أيب عن سريين
 ووافقه"  مسلم شرط على صحيح: " وقال"  الفؤاد أبيض بالدم اجلناحني خمضب
  .قاال كما وهو. الذهيب
 أيب بـن  الرمحن عبد بن حممد طريق من) ١٢٩/  ٢( سعد ابن وأخرج - ٥

 ورجاله. حديث يف مرفوعا عامر أيب عن اليسر أيب عن اجلعد أيب بن سامل عن ليلى
  .الشواهد يف جيد فحديثه احلفظ، سىيء ليلى أيب ابن أن إال ثقات



  ٣٣٩

 قتـل  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أتى ملا: قال بعاز بن الرباء عن - ٦
 مضرجني جناحني جلعفر جعل اهللا إن: " فقال جربيل فأتاه ذلك، من داخله جعفر،
 عبد بن عمرو طريق من) ٤٠/  ٣( احلاكم أخرجه".  املالئكة مع ما يطري بالدم
 طرق له حديث هذا: " وقال الرباء، عن ثابت بن عدي عن األعمش حدثنا الغفار

  ". الرباء عن ضعيفة كلها: قلت: " فقال الذهيب وتعقبه".  الرباء عن
  .احلديث متروك فإنه هذا، عمرو هذه وعلة كفاية، تقدم فيما: قلت

 حسني حسينا، أحب من اهللا أحب حسني، من وأنا مين حسني " - ١٢٢٧
  ". األسباط من سبط

 وابـن ) ٣٧٧٧( رمذيوالت) ٤١٥/  ٢/  ٤" ( التاريخ"  يف البخاري أخرجه
 من) ١٧٢/  ٤( وأمحد) ١٧٧/  ٣( واحلاكم) ٢٢٤٠( حبان وابن) ١٤٤( ماجة
: قـال  مرة بن يعلى عن راشد بن سعيد عن خثيم بن عثمان بن اهللا عبد عن طرق
 حسن حديث هذا: " الترمذي وقال. فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال
 صـحيح : " احلـاكم  وقال".  خثيم بن انعثم بن اهللا عبد حديث من نعرفه وإمنا

 مل راشـد  أيب ابن ويقال راشد، بن سعيد ألن نظر وفيه. الذهيب ووافقه " اإلسناد
 وهلـذا !  الصحة؟ حلديثه فأىن حبان، ابن غري يوثقه ومل هذا خثيم ابن غري عنه يرو
  ". مقبول": "  التقريب"  يف احلافظ قال

 رجـال  من صدوق خثيم وابن.  املقدمة يف عليه نص كما املتابعة عند يعين 
 األئمـة  بعض ضعفه ولذلك حفظه قبل من شيء وفيه"  التقريب"  يف كما مسلم
"  يف البخـاري  فقـال  شيخه اسم يف خولف وقد ،" امليزان"  يف الذهيب بينه كما

 عـن  صـاحل  بن معاوية حدثنا صاحل ابن اهللا عبد حدثنا) : ٣٦٤" ( املفرد األدب
 عقبه وساق أيضا"  التاريخ"  يف رواه وهكذا. به مرة بن يعلى عن سعد بن راشد
  ". أصح واألول: " وقال املتقدمة خثيم ابن رواية
 رجال من دونه ومن اتفاقا، ثقة سعد بن راشد ألن جيد فاإلسناد وعليه: قلت 

 وللحديث .تعاىل اهللا شاء إن هنا يضر ال كالم صاحل بن اهللا عبد ويف ،" الصحيح" 
 زمعة أبو هو ومعدي - رفاعة بن معدي بن قريط بن الهز بن جعفر رويهي شاهد

 بـن  قـريط  بن الهز أيب مسعت: قال - وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صاحب
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/  ٦/  ١٨( عساكر ابن أخرجه. به مرفوعا رمثة أيب عن أبيه عن رفاعة ابن معدي
٢. (  

  .رمثة أيب سوى ترمجة، هلم أجد مل مظلم إسناد وهذا
  ". وسلم عليه اهللا صلى النيب عانقه احلبشة من جعفر قدم ملا"  - ٢٦٥٧
 بن إمساعيل طريق من) ١٨٧٦/  ٣٩٨/  ٣" ( مسنده"  يف يعلى أبو أخرجه

 للتحسني، مرشح إسناد وهذا: قلت. فذكره: قال جابر عن عامر عن أبيه عن جمالد
"..  ) :٢٧٢/  ٩( لفقا اهليثمي، أعله وبه بالقوي، ليس - سعيد ابن وهو - جمالد
  ".  الصحيح رجال رجاله وبقية وثق، وقد ضعيف، وهو

 فيـه  تكلـم  فقد البخاري رجال من كان وإن هذا، إمساعيل ولكن: وأقول
  .حفظه قبل من بعضهم

 ،"التقريب"  يف احلافظ قال وكذا".  صدوق": "  الكاشف"  يف الذهيب وقال
 يكـون  أن بـني  حديثه يدور وسط، فمثله أصح، وهذا: قلت".  خيطىء: " وزاد

 هـو  وهـذا  حتسينه، عن الباحث يتوقف مل توبع فإن لغريه، حسنا أو لذاته حسنا
  .به سعيد بن جمالد عن عمرو بن أسد وهو منه، قريب أو مثله تابعه فقد هنا الواقع

  ) .٢٨١/  ٤" ( املعاين شرح"  يف الطحاوي أخرجه
 فيه األئمة أقوال وجتد ،" لسانال رجال من وهو أيضا، فيه اختلفوا هذا وأسد

 مجـع  وثقه وقد الرأي، أصحاب من كان ألنه فيه تكلم بعضهم أن وفيه مفصال،
 مرمي أيب بن سعيد بن أمحد طريق من أخرى رواية هذا وعن معني، وابن أمحد منهم
  ". بشيء ليس كذوب: " قال عنه

 هـذا،  سعيد بن أمحد جلهالة ذلك ولعل الرواية، هذه رفض إىل الذهيب وأشار
 األئمـة  أقوال لكل ملخالفتها بالرفض حرية نقدي يف وهي. ترمجة له أجد مل فإين

 أطلـق  أكثـرهم  فألن املضعفني، وأما فواضح، املوثقني أما واملضعفني، املوثقني
 الذي عدي وابن مناكري، عنده أن أو احلفظ، بضعف غمزوه واآلخرون الضعف،

 أر ومل الكوفيني، عن كثرية أحاديث له: " هفي بقوله ترمجته ختم بعدهم، من جاء
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 أيب بعـد  الرأي أهل يف وليس مستقيم، حديثه أن وأرجو منكرا، شيئا أحاديثه يف
  ". منه حديثا أكثر يوسف
 ثقة، يكون أن ينكر ما فيها وليس مثله، احلديث كثري كان مبن فحري: قلت 
  .لمأع واهللا. مغتفر لقلته فهو - بعضهم ذكر كما - وجد ولئن

 ما إىل حباجة ولكنه سعيد، بن جمالد إىل صحيح املتابعة ذه فاحلديث وباجلملة
 وسـلم  عليه اهللا صلى النيب أن: " الشعيب عن األجلح فقال وجدته، وقد يدعمه،
 وضمه عينيه بني ما فقبل احلبشة، أرض من جاء حني طالب أيب بن جعفر استقبل

/  ١٢( شـيبة  أيب وابن) ٣٥/  ٤( سعد ناب أخرجه) ". واعتنقه: رواية ويف( إليه
 - األجلح مرسل، جيد إسناد وهذا: قلت) . ٥٢٢٠( داود أبو طريقه ومن) ١٠٦
 املغين"  يف الذهيب قال ولذلك يضر، ال يسري كالم فيه صدوق، - اهللا عبد ابن وهو
  ". بعضهم ولينه حبديثه، بأس ال شيعي،": " 

: " أوله يف شيبة أيب ابن وزاد".  دوقص شيعي": "  التقريب " يف احلافظ وقال
 البيهقي أخرجه الزيادة وذه".  خيرب بفتح أو جعفر، بقدوم أفرح؟ بأيهما أدري ما
: " وقـال ) ٨٩٦٨/  ٤٧٧/  ٦" ( اإلميان شعب"  و) ١٠١/  ٧" ( السنن"  يف

 عامر عن سعيد بن جمالد حدثنا: اهللا عبد بن زياد طريق من رواه مث".  مرسل هذا
 واحملفوظ: " وقال ، )١(الترمجة حديث فذكر: قال جعفر بن اهللا عبد عن عيبالش
 البكائي، وهو اهللا، عبد بن زياد من ثالثة متابعة وهذه: قلت".  مرسل األول، هو

 من جمالد عن والصحيح جعفر، بن اهللا عبد مسند من فجعله خالف، وقد لني، وفيه
 عـن  آخـر  طريق من) ٢١١ / ٣( احلاكم وصله وقد. تقدم كما جابر حديث
 ثقتني طريق من رواه مث) . املعانقة( فيه ليس لكن به جابر عن الشعيب عن األجلح

 اإلسـناد  هـذا  مبثل ظهر إمنا صحيح، حديث هذا: " وقال ، مرسال الشعيب عن
   :عقبه الذهيب قال".  مرسال الصحيح

                                                        
 جدا، منكرة ، وھي" شفتیھ فقبل: " بلفظ وأخرى المذكورة، الزیادة"  الشعب"  وفي: قلت )١(

 ". عینیھ بین ما: " بلفظ یأتي تقدم، كما والمحفوظ



  ٣٤٢

"  كتابه من )جعفر( ترمجة يف الذهيب ذكره مرسال وهكذا".  الصواب وهو" 
 ١( فقال آنفا، إليها املشار الزيادة بعد فيما فذكر عاد لكنه) . ٢١٣/  ١" ( السري

 ألنا: قال جعفر قدم ملا وسلم عليه اهللا صلى النيب أن وجوه من وروي) : " ٢١٦/ 
  ".  خيرب بفتح مين أسر جعفر بقدوم

 القويـة  اإلشارة هلذه ينتبه ومل واحد، طريق من أكثر للحديث أن إىل فأشار
 رجعـت  وإذا) ". ١( تعليق) ٢١٣( الصفحة يف خترجيه سبق : "فقال عليه، املعلق

 كالمـه  ونقل. واحلاكم سعد البن العزو سوى فيه جتد فال إليه، املشار التعليق إىل
 للحـديث  وجـدت  وقد! الصواب هو املرسل بأن عليه الذهيب وتعقيب املتقدم،
 عون عن: األول: إليهما أشار - النحرير احلافظ وهو - الذهيب لعل آخرين وجهني

 وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول على جعفر قدم ملا: " قال أبيه عن جحفة أيب بن
 مـا : قال مث عينيه، بني ما وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قبل احلبشة، أرض من

 ريالكب املعجم"  يف الطرباين أخرجه".  خيرب؟ بفتح أو أسر، جعفر بقدوم أنا أدري
 اخلوالين) سامل: األصل( سلم بن أنس عقيل أبو حدثنا) : ٢٤٤/ ١٠٠/  ٢٢" (

 احلـراين  مسـرح  بن امللك عبد بن الوليد حدثنا: قاال مسرح بن خالد بن وأمحد
  .به جحيفة أيب بن عون عن يزيد بن خملد حدثنا
 بـن  والوليد. الشيخني رجال من ثقتان وعون خملد: جيد إسناد وهذا: قلت 
 إال يروي وال - زرعة أبو منهم املذكورين غري مجع عنه روى احلراين، مللكا عبد
/  ٩" ( الثقـات "  يف حبان ابن وذكره".  صدوق: " وقال حامت، وأبو - ثقة عن

 أحاديـث،  عـدة "  صحيحه " يف له وأخرج".  احلديث مستقيم: " وقال) ٢٢٧
 من املكثرين الشيوخ من هو اخلوالين، سلم بن أنس عقيل وأبو".  التيسري"  فانظر

 أنه فذكر) ١٤٠/  ٣( " دمشق تاريخ"  يف عساكر ابن احلافظ ترمجه فقد الرواية،
 عمار بن هشام منهم مساهم، الشيوخ من مجع عن )١()٢٨٩( سنة بدمشق حدث

                                                        
  " من) السجزي یحیى بن زكریا( ترجمة تحت السنة ھذه وفیات في الذھبي وذكره )١(

 .اھـ".  الحفاظ تذكرة



  ٣٤٣

 العشرة، عددهم جاوز الشيوخ من مجع عنه وروى. شيخا العشرين عددهم قارب
 عنه هؤالء رواية ولكن تعديال، وال جرحا فيه ذكري ومل. عدي وابن الطرباين منهم

 فقـط "  الدعاء"  كتاب يف له فروى عنه، الطرباين أكثر وقد والسيما له، تعديل
 سـعيد  حممـد  الـدكتور  حتقيق"  الدعاء"  من األول الد انظر( أحاديث تسعة

 ثالثة )٣١٩٠ - ٣١٨٨/  ١٧١/  ١" ( األوسط املعجم"  يف له وروى) البخاري
  ") .النضري الروض"  - ٦٨٩ رقم( أيضا"  الصغري املعجم"  يف أحدمها حاديث،أ

"  ": اللسان"  يف كما الدارقطين فقال) مسرح بن خالد بن أمحد( قرينه وأما 
/ ٢( أيضا"  الكبري املعجم"  يف الطرباين أخرجه وحده طريقه ومن".  بشيء ليس

 النضري الروض"  ٩٣٤ رقم هندية - ٨ ص" ( الصغري املعجم"  و) ١٤٧٠/ ١٠٧
 مـا  إليهما املشار الوجهني من اآلخر والوجه".  فعانقه": "  الكبري"  يف وزاد ")

: " املرسـل  احلديث عقب) ٢٩٢/  ١٢" ( السنة شرح"  يف البغوي اإلمام ذكره
 فالتزمـه،  طالب، أيب بن جعفر تلقى وسلم عليه اهللا صلى النيب أن البياضي وعن
 فانظر الصحابة من مجع إليها وينسب أعرفه، مل هذا والبياضي".  هعيني بني ما وقبل

 على املعلق وهم وقد إليه، إسناده على أقف ومل ،" العروس تاج"  و"  األنساب" 
 باب :األدب يف) ٥٢٢٠( داود أبو أخرجه: " فقال فاحشا، ومها"  السنة شرح" 
 الباب يف داود أيب عند إمناو".  مرسل لكنه ثقات، ورجاله العينني، بني ما قبلة يف

 بـالرقم  داود أبو منهم مجع إىل معزوا املتقدم الشعيب حديث إليهما املشار والرقم
 تقدم ففيما وإال حلاله، بيانا أذكره به، لالستشهاد يصلح ال ثالث وجه ومثة! نفسه

 عـن  سعيد بن حيىي عن عمري بن عبيد بن اهللا عبد بن حممد رواية من وهو كفاية،
 اهللا صلى النيب استقبله وأصحابه جعفر قدم ملا: " قالت عائشة عن حممد بن سمالقا
 البيهقي، طريقه ومن) ٢٢٠/  ٦ ( عدي ابن أخرجه".  عينيه بني فقبله وسلم عليه
 عن: وقال: سعيد بن حيىي عن الثوري عن احلراين قتادة أبو رواه: " عدي ابن وقال
  ". عائشة عن عمرة

 عبد بن حممد رواية يف) حممد بن القاسم( مكان) عمرة( احلراين فذكر: قلت
 بني ما تقبيل أرى ال بعيد منذ كنت وقد هذا. كاحلراين متروك وهو عبيد، بن اهللا

 معترب شاهد على وقويف وعدم اإلرسال، بسبب هذا جعفر حديث لضعف العينني
) سلم بن أنس( طريق من إسناده على فيه ووقفت ،" الكبري املعجم"  طبع فلما له،



  ٣٤٤

 رأيت املرسل، للحديث قوي شاهد أنه يل وتبني عساكر، ابن عند ترمجته وعلى ،
 أن ولعلمـي  العلميـة،  لألمانة أداء السلسلة، هذه يف نشره علي الواجب من أنه

 يكونـوا  أن هلم فأحببت غريهم، عن فضال عليه أعينهم تقع مل أمثايل من الكثريين
  .منه بصرية على

 يف وللمعانقـة . اهللا هدانا أن لوال لنهتدي كنا وما هلذا هدانا الذي هللا واحلمد
  ) .٢٦٤٧( برقم تقدم قوي شاهد السفر

 يطري وهو اجلنة دخل وقد شهيد، فإنه جعفر، ألخيكم استغفروا"  - ٢٣٦٢
  ". اجلنة من يشاء حيث ياقوت، من جبناحني فيها

  موضوع
 صاحل بن حممد دثينح: قال عمر بن حممد أخربنا) : ٤/٣٧( سعد ابن أخرجه

 بن اهللا عبد عن عمارة بن اجلبار عبد وحدثين: قال. قتادة بن عمر ابن عاصم عن
  :قال - صاحبه على أحدمها زاد - حزم عمروبن بن حممد ابن بكر أيب

 وكره الدنيا، احلياة فمناه الشيطان، جاءه الراية طالب أيب بن جعفر أخذ ملا" 
 مث!  الـدنيا؟  متنيين املؤمنني قلوب يف اإلميان ماستحك حني اآلن: فقال املوت، له

 مث له، ودعا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عليه فصلى استشهد، حىت قدما مضى
  .فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

 - الواقـدي  وهو - عمر بن حممد آفتهما موضوعان، إسنادان وهذان: قلت
  .بالكذب متهم وهو

 تلـك  ومع ،) ٣/١/٣٢" ( والتعديل اجلرح"  يف كما لجمهو اآلخر وشيخه
  ! !مرسالن - الشديد ضعفهما مع - فاإلسنادان اآلفة

. جبناحني املالئكة مع اجلنة يف عنه اهللا رضي جعفر طريان مرفوعا صح قد لكن
 يف ذلك بيان تقدم كما صحيح؛ بعضها الصحابة من مجع عن طرق من ذلك جاء
  ) .١٢٢٦" ( الصحيحة" 



  ٣٤٥

 وإين وزراء، جنباء رفقاء سبعة أعطي قد إال قبلي نيب يكن مل إنه( - ٢٦٥٩
 وعمر، بكر، وأبو وحسني، وحسن، وعلي، وجعفر، محزة،: عشر أربعة أعطيت

  ) .وبالل وعمار، وسليمان، وحذيفة، ذر، وأبو مسعود، بن اهللا وعبد واملقداد،
  منكر

"  اآلثار مشكل"  يف والطحاوي وحسنه،) ٩/٣٩٠/٣٧٨٧( الترمذي أخرجه
ــد -١٨-٤/١٧( ــد ،) هن ــائل"  ويف ،) ١/١٤٨( وأمح ــحابة فض "  الص
ــن ،) ٢/٧١٥/١٢٢٥و١/٢٢٨/٢٢٧( ــم أيب وابـ ــنة"  يف عاصـ "  السـ
 وأبـو  ،) الكشف -٢٢١-٣/٢٢٠" ( مسنده"  يف والبزار ،) ٢/٦١٧/١٤٢١(

 وابـن  ،) ٦٧-٦/٦٦" ( الكامل"  يف عدي وابن ،) ١/١٢٨" ( احللية"  يف نعيم
 كثري عن طرق من) ط -١٠/٣٢١ و املصورة -٤/٥١٦" ( التاريخ"  يف رعساك

: يقول عنه اهللا رضي عليا مسعت: قال مليل، بن اهللا عبد مسعت: قال النواء نافع بن
  .ألمحد والسياق. فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

 مل رواية ويف - إدريس أيب عن النواء كثري عن: فقال عيينة، بن سفيان ورواه
  .به علي عن جنبة بن املسيب عن - إدريس أيب عن: يقل

 وابـن  ،) ٦٠٤٨ و ٦/٢٦٤/٦٠٤٧" ( الكبري املعجم"  يف الطرباين أخرجه
  .رواية يف عساكر

 قال بل اجلمهور، باتفاق ضعيف فإنه) النواء كثري( اضطراب من وهذا: قلت
  :السعدي
  :فيه بقوله حامت وأب أشار ذلك وإىل"  الكامل"  يف كما"  متروك" 
  ) ".طريف بن سعد( بابة ،" احلديث ضعيف" 

  :وزاد هذا سعد يف قال وكذا
  ". احلديث متروك" 

  ": املغين"  يف الذهيب وقال
  ". ضعفوه جلد، شيعي" 



  ٣٤٦

 أحـدمها  هـذا  عليه أنكر مما حدثني عدي البن تبعا"  امليزان"  يف له وذكر
  ) .٦٢٦٧( احلديث حتت خترجيه سيأيت واآلخر

 خمتصرا به، النواء كثري عن زكريا بن إمساعيل رواه ما ليهاإ املشار الطريق ومن
  .وسلم عليه اهللا صلى وزرائه تسمية دون

  ) .١/٨٨" ( زوائده"  يف اهللا عبد وابنه أمحد، أخرجه
 مليل بن اهللا عبد عن بلغين: قال حفصة أيب بن سامل عن الثوري سفيان ورواه

 بـن  اهللا عبد عن رجل فحدثين جنازة، يف فوجدته يه،إل فغدوت ،] احلديث هذا[
  .موقوفا بنحوه فذكره: يقول عليا مسعت: قال مليل

 اهللا عبد وابنه ،) ١/٢٢٨/٢٧٥" ( الفضائل"  ويف ،) ١/١٤٢( أمحد أخرجه
  .له والزيادة للطحاوي، رواية وهو له ،والسياق) ٢٧٦( فيه

  يف كما غاليا يعياش كان وإن احلديث، يف صدوق حفصة أيب بن وسامل
 فهـو  يسـم،  مل مليل بن اهللا عبد عن حدثه الذي شيخه ولكن ،" التقريب" 
 جمهول مليل بن اهللا فعبد غريه، كان فإن النواء، كثري أنه الظن على ويغلب جمهول،

 بينته ما على عينية، أو حالية، إما وجهالته ،) ٧/٥٥( حبان ابن غري يوثقه مل أيضا
  ". عاالنتفا تيسري"  يف

 مشـكل "  حـديث  طرق كل يف) مليل بن اهللا عبد( والد اسم وقع) : تنبيه(
 تقريـب "  عن نقال ،) النعماين احلسن( الشيخ عليه املعلق فوثقه) منني": ( اآلثار

 يف وقـع  الصواب وعلى ،" املشكل"  ناسخ على حترف أنه ينتبه ومل"  العسقالين
  )١٩٩-٧/١٩٦( املؤسسة طبعة

  ) .الباكية فلتبك جعفر مثل على( - ٣٨٨٣
  ضعيف
 أهـل  مـن  رجل عن) ٦٦٦٦/ ٥٥٠/ ٣" (املصنف" يف الرزاق عبد أخرجه

 جعفر، أصيب ملا :قالت عميس بنت أمساء أمه عن بكر، أيب بن اهللا عبد عن املدينة،
 وال هجراً، تقويل ال! أمساء يا" :وقال - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول جاءين
 صلى - النيب فقال! عماه ابن يا: يقول وهو فاطمة وأقبلت: قالت ،"صدراً تضريب



  ٣٤٧

 إىل - وسلم عليه اهللا صلى - النيب عاج مث: قالت فذكره،: ... - وسلم عليه اهللا
  ".اليوم شغلوا فقد طعاماً؛ جعفر آلل اصنعوا" :فقال أهله،

  .املدين الرجل جلهالة ضعيف؛ إسناد وهذا: قلت
 كالترمذي آخر بسند) ٦٦٦٥( أيضاً الرزاق عبد أخرجه منه؛ األخري والشطر

  .حنوه به جعفر بن اهللا عبد عن وغريه،
 إسناده ولكن املدين، الرجل ومسى ،"الطبقات" يف سعد ابن أخرجه واحلديث

 عـن  مالـك،  حدثين: عمر بن حممد أخربنا) : ٢٨٢-٢٨١/ ٨( فقال مبرة، واه
 حـزم،  بن عمرو بن حممد نب بكر أيب بن اهللا عبد عن الرجال، أيب) ابن: األصل(

 بنت أمساء جدا عن جعفر، بن حممد بنت جعفر أم عن اجلزار، بنت عيسى أم عن
  .به عميس

 بـأن  تصـرحيه  على يعتمد فال كذاب، ؛- الواقدي وهو - عمر بن وحممد
 النجاري، األنصاري حارثة بن الرمحن عبد بن حممد وامسه الرجال، أبو هو الرجل

  .واضح هو كما إسناده يف خالف قد أنه على عن
  ) .السماء يف املالئكة مع يطري أبوك! اهللا عبد يا لك هنيئاً( - ٦٦٣٩
  .ضعيف
 بـن  زكريا حدثنا) : ١٩٠/ ٧٧/ ١٣" ( الكبري املعجم"  يف الطرباين أخرجه

  (!) األودي موسى بن هارون بن اهللا عبد ثنا: قال الساجي حيىي
 ابن علي عن أبيه عن بكري بن خمرمة عن األشجعي حممد بن قدامة حدثنا: قال

  .مرفوعاً أبيه عن جعفر بن اهللا عبد
  :ثالث علل فيه ضعيف؛ إسناد وهذا: قلت

 كتـب  مـن  شـيء  يف يعرف ال جمهول جعفر، بن اهللا عبد بن علي: األوىل
 يف وال عنـه،  والرواة) جعفر بن اهللا عبد( أبناء يف وال حىت يذكروه ومل التراجم،

 الذي"  حبان ابن ثقات"  يف هو وال ،- األشج اهللا عبد ابن: وهو -) بكر! شيوخ
  !اهولني اتمئ مجع

  ": املغين"  يف الذهيب قال األشجعي؛ حممد بن قدامة: الثانية



  ٣٤٨

  ": التقريب"  يف احلافظ وقال".  غريه ومشاه حبان، ابن جرحه" 
  ". خيطئ صدوق" 

 وأظنه ،" املعجم"  يف وقع كذا األودي؛ موسى بن هارون بن اهللا عبد: الثالثة
  ": امليزان" يف الذهيب قال الرجال؛ كتب يف هكذا فإنه ؛" الفروي" من حمرفاً

  ". يترك ومل مناكري، وغريه القعنيب عن له" 
  :منهما كل يف وقال حديثني،) ٢٦٠/ ٤"!  الكامل" يف عدي ابن له وذكر

  :حامت أيب ابن وقال".  باطل"
"  يف فذكره حبان؛ ابن وأما".  فيه يتكلم إنه: يل وقيل باملدينة، عنه كتبت" 
  :وقال) ٣٦٧/ ٨" ( الثقات
  :متييزاً" التهذيب"  كىن يف احلافظ وذكره".  وخيالف خيطئ" 
  عن قدمته ما فيه وذكر ،... " هارون بن اهللا عبد: الصغري الفروي علقمة أبو" 
  :وزاد الثالثة، احلفاظ
 يف كله ذلك وخلص".  احلديث متروك":  مالك غرائب" يف الدارقطين وقال" 

  :بقوله" التقريب" 
  ". ضعيف"

/ ٢" ( الترغيـب "  يف املنـذري  احلـافظ  قول كله هذا بعد فالعجب: قلت
  :-) ٢٧٣/ ٣( اهليثمي وتبعه -) ١ ١٩١/٣

  "! حسن بإسناد الطرباين رواه" 
 ذلـك؛  يف غرابة وال! فحسنوه) ٢٠٣٥/ ٢٨٧/ ٢( الثالثة املعلقون وقلدمها

  !ا معهما والصواب خيالفوما ما فكثرياً التقليد، حىت حيسنون ال فإم
 دون زيـداً  ورأيت قادمتاه، تدمى اجلنة، يف يطري جعفراً رأيت( - ٦٨٤١

 زيـداً  إن: فقال جربيل فأتاه. جعفر دون زيداً أن أظن كنت ما: فقلت ذلك،
  ) .منك لقرابته جعفراً فضلنا ولكنا جعفر، بدون ليس



  ٣٤٩

  .التمام ذا موضوع
 عبد حدثنا: قال عمر بن حممد أخربنا) : ٣٨/ ٤" (الطبقات" يف سعد ابن قال

  .مرفوعاً فذكره: ... قال أبيه عن علي بن عمر بن حممد بن اهللا
 متـهم : - الواقـدي : وهـو  -) عمر بن حممد( آفته موضوع؛ وهذا: قلت
  .بالوضع

 عنه روى قد. - علويال: هو -) علي بن عمر بن حممد بن اهللا عبد( وشيخه
 - ١/ ٧( " الثقات"  يف حبان ابن وذكره وغريه، املبارك كابن الثقات؛ من مجاعة

  :وقال) ٢
  ": املغين"  يف الذهيب وقال".  وخيالف خيطئ" 
  ":الكاشف" يف وقال".  احلديث صاحل: غريه وقال - وسط: املديين ابن قال" 
  ".ثقة" 

 التقريب"  يف احلافظ قول وحنوه وسط، نهأ واألقرب ظاهرة، مبالغة وفيه: قلت
:"  

  .أعلم واهللا".  مقبول" 
  ": الكاشف"  يف الذهيب قال: طالب أيب بن علي بن عمر بن حممد وأبوه

  ": التقريب"  يف واحلافظ".  ثقة" 
  ". السادسة من صدوق" 

 طريـق  مـن  مسنداً روي قد لكن. أخرى علة فهي معضل؛ فاحلديث: قلت
 ابن معن ثنا: حسان بن حبيب بن عمار بن املنذر ثنا: سنني بن مابراهي بن إسحاق

  عن صاحل أيب عن األعمش عن - األعمش قاثد - الكويف األسدي زائدة
  :بلفظ مرفوعاً عباس ابن
 مـا : فقلت زيد، درجة فوق درجة جلعفر فرأيت اجلنة، دخلت كأين رأيت" 
 درجة رفعت مبا تدري! حممد يا: يل فقيل ،) كذا( أحداً يدون زيداً أن أظن كنت

  ". وبينه بينك ما لقرابة: قيل. ال: قلت: قال جعفر؟



  ٣٥٠

  :وقال) ٢١٠/ ٣( احلاكم أخرجه
  :بقوله الذهيب ورده"! اإلسناد صحيح"
  ". مظلم وإسناده منكر،: قلت" 

 زائـدة  بـن  معن( شيخه وكذا عمار، بن املنذر جهالة إىل يشري كأنه: قلت
 مسـلم  أبـو : (األعمش عن الرواة يف واملذكور ،) األعمش قائد الكويف األسدي
  :البخاري قال: -) سعيد بن اهللا عبيد: (وامسه ،-) األعمش قائد الكويف
  ".نظر فيه"

 ابن( أو خطأ، أو عمداً عنه الراوي امسه غير احلديث؛ هذا صاحب هو فلعله
"  يف الذهيب قال. ضعفاً فيه فإن ؛" الديباج"  كتاب مؤلف اخلُتلي وهو هذا،) سنني
  ": امليزان
 وقد". ضعيف: مرة وقال. احلاكم قال وكذا. بالقوي ليس: الدارقطين قال" 

  :قال اجلعد أيب بن سامل يرويه أخر؛ بلفظ أخرى رواية يف زيد ذكر جاء
 جنـاحني  ذا ملكـا  جعفرا رأى النوم، يف وسلم عليه اهللا صلى النيب أريهم" 
 كـأم  معهـم  جالساً رواحة وابن لسرير،ا على مقابله وزيدا بالدماء، مضرجا

  ". عنه معرضون
 حيىي حدثنا) : ١ ٢٢٤٨/ ١ ٠ ٤/ ١ ٢" ( املصنف"  يف شيبة أيب ابن أخرجه

  .عنه ثابت بن عدي عن األعمش العزيزعن عبد بن قطبة ثنا: قال آدم بن
 احلافظ قال مرسل، لكنه مسلم؛ رجال ثقات كلهم رجاله إسناد وهذا: قلت

  ": يبالتقر"  يف
  ) .الثالثة من كثرياً، يرسل وكان ثقة،...  اجلعد أيب بن سامل"

 - ١٠٦/ ٢" ( الكـبري  املعجم"  يف الطرباين أخرجه شيبة أيب ابن طريق ومن
  ... ". رواحة بن وا: " دون) ١٠٧
 خمتصـراً  بـه  آدم بن حيىي ثنا: كريب أيب طريق من) ١٤٧٣/ ١٠٨( رواه مث
  :بلفظ



  ٣٥١

...  جعفراً فرأى مؤتة أصحاب النوم يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أري" 
  .إخل... "  وزيداً: " قوله دون احلديث؛" 

 األنصاري القاسم أبو حدثنا: قال اجلعد أيب بن سامل قال: قال أسامة أبو ورواه
  :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال

  ". ءبالدما مضرجاً اجلناحني ذا جعفراً فرأيت اجلنة، دخلت" 
  ) .١٥٨/ ١" ( واألمساء الكىن"  يف الدواليب أخرجه
  .أعرفه فلم األنصاري القاسم أيب غري ثقات؛ ورجاله
 اليسر أيب عن اجلعد أيب بن سامل عن ليلى أيب بن الرمحن عبد بن حممد ورواه

  :قال عامر أيب عن
 على مررت ؛] رجعت فلما[ الشام إىل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بعثين
 وزيد جعفر استشهاد قصة فذكر) ... مؤتة( بـ املشركني يقاتلون وهم أصحايب،

  :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: وفيه رواحة، وإبن
 إخوانـاً  اجلنة يف رأيتهم حىت أصحايب، قتل أحزنين أنه مين رأيتم الذي كان"
 جعفـراً  ورأيت السيف، كره كأنه إعراضاً بعضهم يف ورأيت متقابلني، سرر على

  .رواحة وابن زيد قصة دون احلديث؛... " 
  ) .١٣٠ - ١٢٩/ ٢( سعد ابن أخرجه
 أبو وكذلك أعرفه، مل هذا) اليسر أبو( لكن ؛- ظاهر هو كما - مسند وهذا

 بـن  عيسى طريق من منده ابن رواية من"  اإلصابة"  يف احلافظ أورده لكن عامر،
 كذا"  :وقال األول، طرفه فذكر.. " . سامل عن أبيه عن ليلى أيب بن الرمحن عبد
  ". عامر والد ولعله فيه،

 بـن  حممد: (أنه روايته يف وقع ما هل أدري ال مث ،- سعد البن عزوه وفاته
 أيب ابـن  الرمحن عبد بن عيسى": ( اإلصابة"  يف ما أم ،) ليلى أيب بن الرمحن عبد
 يف منـهما  أحـد  ريذك ومل ثقة،: واآلخر ضعيف،: واألول أخوان، ومها ،) ليلى

 أدري فال ؛) ليلى أيب بن الرمحن عبد( أبومها وال ،) اجلعد أيب بت سامل( عن الرواة
 يصـح  فال وباجلملة؛ ال؟ أم حمفوظاً أبيه، عن": " اإلصابة"  يف قوله كان إذا أيضاً



  ٣٥٢

 بن جعفر رأيت"  وسلم عليه اهللا صلى قوله إال واأللفاظ الروايات هذه من شيء
  ". جبناحني املالئكة مع اجلنة يف يطري اًملك طالب أيب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٣٥٣

  البجلي  اهللا عبد بن جریر
  

 وجهه مسحةُ على يمنٍ، ذي خريِ من رجلٌ البابِ هذا من يدخلُ( -٣١٩٣
فدخلَ. ملك جرير. (  

 :قـال  اهللا عبد بن علي حدثنا) : ٢٥٠" (املفرد األدب" يف البخاري أخرجه
 - اهللا رسول رآين ما :يقول جريراً مسعت: قال قيس عن إمساعيل عن انسفي حدثنا
 صلى - اهللا رسول وقال وجهي، يف تبسم إال أسلمت منذ - وسلم عليه اهللا صلى

  .فذكره: ... - وسلم عليه اهللا
"  مسـنده " يف فقـال  احلميـدي،  من توبع وقد. املديين ابن هو علي: قلت

  .به سفيان ثنا) : ٣٥٠/٨٠٠(
. به سفيان عن قتيبة طريق من) ٥/٨٢" (الكربى السنن" يف النسائي جهوأخر

 كيـف مل  احلـاكم  من فيتعجب الشيخني، شرط على صحيح إسناد وهذا: قلت
: أخرجاه قد إخل... "  رآين ما: "جرير فقول وإال الترمجة حديث أعين! يستدركه؟

 نحبـا  وابـن  ،) ١٥٨ -٧/١٥٧( ومسـلم  ،) ٥٠٤/٦٠٨٩/ ١ ٠( البخاري
 ماجـه  ابـن  وكذا ،) ١٢/١٥٢/١٢٣٩٠( شيبة أيب وابن ،) ٩/١٦٥/٧١٥٦(
/ ٢" (الكـبري  املعجـم "يف والطرباين ،) ٣٦٥و ٣٦٢و٤/٣٥٨( وأمحد ،) ١٥٩(

  .به خالد أيب بن إمساعيل عن كثرية طرق من) ٢٢٢٣ -٣٣٠/٢٢١٩
 حديث الترمجة، يسق مل ولكنه مسلم، عند هذه سفيان رواية الطرق هذه ومن

  ) .٣٤٠/٢٢٥٨( آخر مكان يف الطرباين ساقه وإمنا
  .به حازم أيب بن قيس عن بيان يرويه آخر، طريق املذكور جرير ولقول
، ) ٤/٣٥٩( وأمحـد  أيضاً، ومسلم ،) ١٣١/٣٨٢٢/ ٧( البخاري أخرجه

  .عنه طرق من) ٢٢٨٧ و٣٥٠/٢٢٨٦/ ٢( والطرباين
 بن شبلٍ ملغريةا عن إسحاق أيب بن يونس يرويه أخرى طريق الترمجة وحلديث

  :قال اهللا عبد بن جرير عن



  ٣٥٤

 راحلـيت،  ؛أخنـت - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول مدينة من دنوت ملا
يبيت، وحللتلَّيت، عوسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول على فدخلت فلبست ح - 
 باحلدق، الناس ، فرماين- وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول على فسلّمت خيطب،
 من أمري – وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول ذكر هل! اهللا عبد يا: جلليس فقلت
 خطبتـه  يف له عرض إذ خيطب هو بينما الذكر، بأحسن ذكرك نعم،: قال شيئاً؟
  :فقال

  :آخره يف قال أنه إال مثله، احلديث... "  عليكم سيدخل إنه"
  ". أبالين ما على اهللا فحمدت"

، ) ٧١٥٥( حبـان  وابن ،) ٨٣٠٤ رقم" (ربىالك" يف أيضاً النسائي أخرجه
) ٢٤٨٣( أيضاً والطرباين ،) ٣٦٤ و ٤/٣٥٩( وأمحد ،) ١٢٣٩١( شيبة أيب وابن
  .عنه طرق من

ثقة  وهو هذا؛ املغرية غري مسلم؛ رجال ثقات رجاله. صحيح وإسناده: قلت
  .خالف بال

  :إمساعيل طريق من وغريمها الشيخان زاد) : تنبيه(
  :وقال صدري يف بيده فضرب اخليل، على أثبت ال أين إليه شكوت ولقد"

  ".مهدياً هادياً واجعله ثبته، اللهم
  .ماجه وابن النسائي عند وهي

 ل خترجيـه  يف الباقي عبد فؤاد حممد األستاذُ الترمجة حديث عزا) : آخر تنبيه(
 يف ومثلُه! منهما كل من والباب الكتاب رقم إىل مشرياً للشيخني "املفرد األدب"

 داود وأيب ،" املناقـب "يف للترمذي عزاه أنه عليه وزاد ،) ٣٥٠/ ١( الشارح ذلك
 وإمنا الترمجة، حديث عندهم ليس هؤالء وكل"! السنة" يف ماجه وابن ،"اجلهاد" يف

 املـوهم  العـزو  هلم يسوغ ال هذا أن خيفى وليس املتقدم، جرير ابن قول عندهم
  .الواقع خلالف



  ٣٥٥

 !!املذكورأيضاً القول يرو مل ألنه اخلطأ؛ يف أغرق فهو اود؛د يب أل عزوه وأما
 داود أيب صحيح" كتايب يف وهو أيضاً، الشيخان أخرجه آخر، حديث عنه له وإمنا
) "٢٤٧٧. (  

 يف احلديث هذا اهليثمي احلافظ إيراد عدم يف السبب هو الوهم هذا مثل ولعل
 والغريب"!  الصحيحني" يف أنه ؛لظنه" حبان ابن زوائد إىل الظمآن موارد" كتابه

 فقـد  ولـذلك؛  أحياناً، عادته هي كما الكتاب هامش يف عليه ينبه مل احلافظ أن
 يئة استدركتها، كثرية أخرى أحاديث يف ،"املوارد" من نسخيت يف عليه استدركته

 أنتـهي  أن وأرجو ،"األمة يدي بني السنة تقريب" الكبري مشروعي مجلة يف لنشره
   . تعاىل اهللا شاء إن اًقريب منه

  ". ثالثا قاهلا. لبطن ظهرا البيت أهل منا جرير"  - ١٢٠٧
  منكر
 بن أبان عن جرير بن إبراهيم بن سليمان عن) ٢٢١١ - برقم( الطرباين رواه

 فـذكره  طالـب  أيب بـن  علي قال: قال حفص بن بكر أيب عن البجلي اهللا عبد
  .مرفوعا

  :وقال) ٢٥/٢( عدي ابن رواه الوجه هذا ومن
 أنه وأرجو فأذكره، املنت منكر حديثا له أجد ومل احلديث، عزيز هذا وأبان" 

  ". به بأس ال
  :الذهيب وقال

  ". احلديث هذا عليه أنكر ومما معني، ابن وثقه احلديث حسن" 
  ": اللسان"  يف احلافظ قال جرير بن إبراهيم بن سليمان عنه والراوي: قلت

  ". شيئا حامت أيب ابن فيه يذكر ومل حاله، يعرف ال" 
  .احلديث هذا علة هو فلعله: قلت

  
  



  ٣٥٦

  عمرو بن العاص
  

  ". العاص بن عمرو وآمن الناس أسلم"  - ١٥٥
 مرمي وعبد أيب ابن طريق من) ٢ - ١/  ٥٠/  ٩" ( مسنده"  يف الروياين رواه

  .مرفوعا عقبة عن هاعان بن مشرح عن هليعة ابن أنبأنا وهب بن اهللا
مشرح  حدثين هليعة ابن حدثنا الرمحن عبد أبو حدثنا) ١٥٥/  ٤( أمحد ورواه

وسلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت: يقول عامر بن عقبة مسعت قال، هاعان بن
  .فذكره: يقول

 حديث"  :وقال. به هليعة ابن حدثنا قتيبة حدثنا) ٣١٦/  ٢( الترمذي ورواه
إسـناده   ولـيس  هاعان، بن مشرح عن هليعة ابن حديث من إال نعرفه ال غريب
  ". بالقوي

 حسـن  وهو بعضهم، وضعفه وغريه، معني ابن وثقه هاعان بن مشرح: قلت
 عنـه  العبادلة رواية فإن حفظه لسوء ضعيفا كان وإن هليعة وابن احلديث عندي،

 عبـد  أبـو : ومها منهم، اثنني رواية من وهذا ترمجته، يف جاء كما يصحح حديثه
  .وهب بن اهللا وعبد املقري، يزيد بن اهللا عبد الرمحن وامسه

الـنيب   له شهد إذ عنه، اهللا رضي العاص بن لعمرو عظيمة منقبة احلديث ويف
 اهللا لقوله صلى باجلنة، له الشهادة يستلزم هذا فإن مؤمن، بأنه وسلم عليه اهللا صلى
 متفق"  نفس مؤمنة إال اجلنة يدخل ال: " املشهور الصحيح احلديث يف وسلم عليه
 حتتها من جتري الصاحلات جنات وعملوا آمنوا الذين اهللا وعد( تعاىل وقال. يهعل

  ) .األار
الكتاب  بعض يفعل كما - عنه اهللا رضي عمرو يف الطعن جيوز فال هذا وعلى
 القتال مـع  بل اخلالف من له وقع ما بسبب - املخالفني من وغريهم املعاصرين،

 ال العصـمة كمـا   يستلزم ال فإنه اإلميان، ينايف ال ذلك ألن. عنه اهللا رضي علي
  .للهوى وليس اتباعا االجتهاد، من بنوع منه وقع ذلك إن: قيل إذا السيما خيفى،



  ٣٥٧

 اختلـف  وقـد  اإلميان، غري اإلسالم مسمى أن إىل إشارة أيضا احلديث ويف
 التفريـق  مـن  السلف مجهور إليه ذهب ما واحلق كثريا، اختالفا ذلك العلماء يف
مل : قل آمنا، األعراب قالت: (تعاىل فقال ذلك على والسنة الكتاب داللةبينهما ل

 جربيـل يف  وحـديث ) قلوبكم يف اإلميان يدخل وملا أسلمنا، قولوا ولكن تؤمنوا،
 اهللا تيمية رمحه ابن اإلسالم شيخ قال مشهور، معروف واإلميان اإلسالم بني التفريق

  ) .اإلسالمي كتبامل طبع ٣٠٥ ص" ( اإلميان"  كتاب يف تعاىل
االمسني  من كال أن يوجب واإلميان اإلسالم مسألة يف ورسوله اهللا إىل والرد" 

فاحلق  مسلما، مؤمنا يكون بأن إال اجلنة أحد يستحق وال واجبا، مسماه كان وإن
 الدين وأهلـه  فجعل جربيل، حديث يف وسلم عليه اهللا صلى النيب بينه ما ذلك يف

 إىل وصل اإلحسان، ومن وأعالها اإلميان، وأوسطها الم،اإلس أوهلا: طبقات ثالث
 جيب فال املسلم مسلم وأما واملؤمن مؤمن، فاحملسن تليها، اليت إىل وصل فقد العليا،

  ". مؤمنا يكون أن
الكتاب  إىل فلريجع الدقيق التحقيق مع املسألة هذه على الكالم بسط شاء ومن
  .عاملوضو هذا يف ألف ما خري فإنه املذكور،

  :يأيت ما للحديث ويشهد
  ". وعمرو هشام: مؤمنان العاص ابنا" 

  ". وعمرو هشام: مؤمنان العاص ابنا"  - ١٥٦
  

 سـلمة  بن محاد حدثنا) ٢/  ٢٣٨ ق" ( حديثه"  يف مسلم بن عفان أخرجه
  .رفعه هريرة أيب عن سلمة أيب عن عمرو حممد بن حدثنا

بـه،   عفـان  طريق من) ١٩١/  ٤( سعد وابن) ٣٥٤/  ٢( أمحد وأخرجه
)  ٣٥٣ ،٣٢٧ ،٣٠٤/  ٢( أمحد أخرجه مث) . ٤٥٢/  ٣( احلاكم وكذلك أخرجه

 ٥٢/  ١٣( عساكر وابن) ٢/  ٢/  ٣( حديثه"  يف الصواف علي سعد وأبو وابن
  .به محاد عن طرق أخرى من) ١/ 
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 أن عادمـا  ومـن  والذهيب، احلاكم عليه وسكت حسن، سند وهذا: قلت
  .مسلم شرط على هذا اإلسناد يصححا
 بـن  حكام بن عمر حدثنا سعد ابن طريق من عساكر ابن خرجه شاهد، وله

 بـن  عمرو ابن حممد بن بكر أيب عن دينار بن عمرو عن شعبة الوضاح حدثنا أيب
  .مرفوعا عمر عن حزم

 هو: فقلت استدركت مث. أعرفه فلم هذا حكام ابن غري ثقات ورجاله: قلت
 معروف حكام ابن وعمرو عساكر، ابن ناسخ من وأ قلمي من سقط عمرو بالواو
 عدي، ابن قال كما حديثه يكتب ضعفه مع أنه إال ضعيف، وهو شعبة بالرواية عن

  .به صاحل لالستشهاد فهو
  ". قريش صاحلي من العاص بن عمرو"  - ٦٥٣

قال : قال مليكة أيب ابن عن) ١٦١/  ١( وأمحد) ٣١٦/  ٢( الترمذي أخرجه
 وقـال  .فذكره: يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت: اهللا عبيد بن طلحة

 ورجـال : قلت". طلحة يدرك مل مليكة أيب ابن مبتصل، إسناده ليس: " الترمذي
 بن سـليمان  أيوب بن سليمان طريق من موصوال روي وقد أثبات، ثقات إسناده

 بـن  موسى عن جدي عن أيب حدثين اهللا عبيد بن طلحة بن موسى بن عيسى بن
  .فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت: قال طلحة طلحة عن
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   معاویة

  

  ". معاوية يعين. به واهد واهده مهديا هاديا اجعله اللهم"  - ١٩٦٩
 سـعيد  حدثنا مسهر أبو حدثنا) : ١/  ٤٥ ق" ( حديثه"  يف الترقفي أخرجه

 :سعيد قال - املزين عمرية يبأ بن الرمحن عبد عن يزيد بن ربيعة عن العزيز عبد بن
 قال أنه وسلم عليه اهللا صلى النيب عن وسلم عليه اهللا صلى النيب أصحاب من وكان

 ١/  ٤" ( التـاريخ "  يف البخاري أخرجه الوجه هذا ومن. فذكره...  معاوية يف
 ٢" ( دمشق تاريخ"  يف عساكر وابن ،) بوالق - ٣١٦/  ٢( والترمذي) ٣٢٧/
  ". غريب حسن حديث: " الترمذي وقال ،) ٢/  ٢٤٣ / ١٦ و ١/  ١٣٣/

 فلعـل  يصـحح،  أن حقـه  فكان مسلم، رجال ثقات كلهم رجاله: وأقول
 موتـه،  قبل اختلط قد كان العزيز عبد بن سعيد ألن حتسينه على اقتصر الترمذي

 مسـهر  أبو عنه تلقاه احلديث هذا أن الظاهر لكن معني، وابن مسهر أبو قال كما
 أبـو  قـال  وقد السيما اختالطه، حالة يف مسعه لو عنه يروه مل وإال ،اختالطه قبل

  ". األوزاعي على العزيز عبد بن سعيد يقدم مسهر أبو كان: " حامت
 وقد! .  اختالطه؟ يف عنه يروي وهو األوزاعي اإلمام على يقدمه أفتراه: قلت

  :مجع تابعه
 عبد مسعت يزيد بن ةربيع أخربنا سعيد أخربنا الدمشقي حممد ابن رواه - ١ 

 معاوية يف يقول وسلم عليه اهللا صلى النيب مسعت: يقول املزين عمرية أيب بن الرمحن
  .عساكر وابن"  التاريخ"  يف البخاري أخرجه. فذكره: سفيان أيب بن

 - حممـد  بن مروان ولعله - مروان بن مبحمد مقرونا مسلم بن الوليد - ٢
 عسـاكر،  ابـن  أخرجه. بالسماع مسلسال به العزيز عبد بن سعيد أخربنا :قاال

  .وحده الوليد عن) ٢١٦/  ٤( أمحد وأخرجه
 ابـن  أخرجه. مسلسال به العزيز عبد بن سعيد عن الواحد عبد بن عمر - ٣

  .عساكر
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 بسماع مصرحا به العزيز عبد بن سعيد أخربنا: احلراين سليمان بن حممد - ٤
  .عساكر ابن أخرجه. وسلم عليه اهللا صلى النيب من إياه عمرية أيب بن الرمحن عبد

 الشاميني، ثقات من وكلهم العزيز، عبد بن سعيد عن طرق مخسة فهذه: قلت
 احلافظ يعله مل لذلك وكأنه االختالط، بعد منه مسعوه مجيعا يكونوا أن عادة ويبعد

 علة للحديث ليس": "  اإلصابة"  من عمرية أيب ابن ترمجة يف قال فقد باالختالط،
 الواحد عبد بن وعمر مسلم ابن الوليد رواه فقد ثقات، رواته فإن االضطراب، إال
 بن يونس عن سعيد عن: قاال شيخه، يف مسهر أبا خمالفا العزيز عبد بن سعيد عن

 خالد بن حممود طريق من شاهني ابن أخرجه عمرية أيب بن الرمحن عبد عن ميسرة
  ".مسلم بن الوليد عن الزرقاء أيب بن زيد طريق من قانع ابن أخرجه وكذا ، عنهما

 لكن عنه، أخرى طريق من أيضا عساكر ابن أخرجها هذه الوليد رواية: قلت
 فهي مسهر، أيب رواية وفق على الواحد عبد بن عمر وعن عنه الرواية تقدمت قد

 حممـد  بـن  مروان عليها تابعه وقد السيما لروايته، املخالفة روايتهما من أرجح
: " عساكر ابن احلافظ قال ولذلك تقدم، كما احلراين سليمان نب وحممد الدمشقي

  ".  الصواب هو اجلماعة وقول
 به، سلم إن حجر ابن احلافظ ادعاه الذي فاالضطراب كذلك، األمر كان وإذا

 متساوية ليست االضطراب وجوه ألن به، احلديث يضعف الذي النوع من فليس
  .احلديث مصطلح بعلم اخلبري ذلك يعلم كما القوة،
. احلـديث  صحة يف أيضا خيدج ال العزيز عبد بن سعيد فاختالط وباجلملة، 
 وال صـحبته،  تصح ال: " عمرية أيب ابن ورواية احلديث يف الرب عبد ابن قول وأما
  ". حديثه إسناد يثبت

 الرد أحسن"  اإلصابة"  يف رده فقد"  التهذيب"  يف عليه احلافظ أقره وإن فهو
 الـنيب  من بالسماع فيها مصرحا أحاديث عدة ترمجته يف له ساق فقد منه، متعجبا
 من منها إسناد خيلوا ال كان وإن األحاديث، وهذه: " قال مث وسلم، عليه اهللا صلى

 الـرب  عبـد  ابـن  قول من فعجب الصحبة، الرمحن لعبد يثبت فمجموعها مقال،
 حممـد  بن مروان رواه فقد هذا؟ ما أدري ال: وقال فتحون ابن وتعقبه ، )فذكره(

 عمرية أيب بن الرمحن عبد مسع أنه يزيد بن ربيعة عن كالمها مسهر، وأبو الطاطري
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 ابـن  وفات) : " احلافظ قال: ". (يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسع أنه
 فيه له ظهرت الرب عبد ابن إليه أشار الذي احلديث هذا أن هب: يقول أن فتحون

 اهللا صـلى  النيب من بسماعه املصرحة األحاديث بقية يف يصنع فما االنقطاع، علة
 للحـديث  ليس أنه مع هذا، على زائدا الصحبة يصحح الذي فما!  وسلم؟ عليه

  .املتقدم كالمه إخل... "  االضطراب إال علة األول
 وابن البخاري وذكره السكن، وابن حامت أبو بصحبته جزم أن جرم فال: قلت

 احلسـن  وأبو"  الصحابة"  يف سعيد بن الصمد وعبد نحبا وابن الربقي وابن سعد
  " اإلصابة"  يف كما محص، نزلوا الذين"  الصحابة"  من األوىل الطبقة يف مسيع بن

 يف األقل على بعضها أو األقوال هذه يذكر مل كيف منه فالعجب حجر، البن
  !جوحاملر وهو املتقدم الرب عبد ابن قول فيه وذكر األرجح، وهو"  التهذيب" 

 العلمـاء  من غريه وعلى عليه االستدراك جمال أن إىل الباحث يرشد مما وهذا
  ! .لآلخر األول ترك كم: قاعدة على مفتوح

 كمـا "  مسـنده "  يف احلديث هلذا أمحد اإلمام إخراج القول هذا يرجح ومما
 له، أخرج ملا وإال عنده، صحايب عمرية أيب ابن بأن العارف يشعر ذلك فإن تقدم،

 واقـد  بن عمرو يرويه أخرى، طريقا للحديث إن مث. مسندا ال مرسال يكون نهأل
: قـال  األنصاري سعد بن عمري عن اخلوالين إدريس أيب عن حلبس بن يونس عن

  .فذكره: يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت
 بن وعمرو غريب، حديث: " الترمذي وقال عساكر، وابن الترمذي أخرجه

 اخلطـاب  بن عمر عن سليمان بن الوليد عن عساكر ابن رواه مث ". يضعف واقد
  .به مرفوعا

 وهذه صحيح، فاحلديث وباجلملة".  عمر يدرك مل سليمان بن الوليد: " وقال
  .قوة على قوة تزيده الطرق

  ) .العذاب وقِه واحلساب، الكتاب معاوية علِّم! اللهم( -٣٢٢٧
 ابـن  الرمحن وعبد عباس، بن هللا وعبد سارية، بن العرباض حديث من روي

 بـن  حرِيز ومرسل عبيد، بن شريح ومرسل مخلَّد، بن ومسلمة املزين، عمرية أيب
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 عن زياد بن احلارث عن سيف بن يونس فريويه العرباض؛ حديث أما -ا. عثمان
 صلى - اهللا رسول مسعت: قال السلمي سارية بن العرباض عن السمعي رهمٍ أيب
  .كره فذ: ... يقول - لموس عليه اهللا

 وأمحد ،) ٢ ٢٧٨( حبان وابن ،) ١٩٣٨" ( صحيحه" يف خزمية ابن أخرجه
 يف والفسوي ،) ٢٧٢٣( والبزار ،) ١٧٤٨" ( الصحابة فضائل" ويف ،) ٤/١٢٧(
 يف والطرباين ،) ٦١/١٢٢" ( جزئه" يف عرفة بن واحلسن ،) ٢/٣٤٥" ( التاريخ"
 ومن ،) ٦/٤٠٦" ( الكامل" يف عدي وابن ،) ٢٥١/٦٢٨/ ١٨" (الكبري املعجم" 

 جملـس  ويف ،) ٤/٢ ق" ( حديثه من جزء" يف الكتاين القاسم أبو: املخطوطات
 وابـن  ،) ١/ ١٤ ق" ( األمـايل " يف بِشران بن وا ،) ١/ ١٨٨ ق( أيضاً"البطاقة
 ق" ( مشـيخته " يف األنبـاري  طاهر وأبو ،) ٧٠/٢ق" (البطاقة جزء" يف محصة
 موسـى  وأبو ،) ٦٨٣ و ١٦/٦٨٢" ( دمشق تاريخ"عساكريف ابنو ،) ١٤٩/١
  .به يونس عن كلهم) ١/٢ ق" ( األمايل من جزء" يف املديين

 فإنه زياد؛ بن احلارث غري، ثقات رجاله الشواهد، يف حسن إسناد وهذا: قلت
 فقـول  وعليه؛ هذا، يونس غري راوياً له يذكر ومل حبان، ابن غري يوثقه مل جمهول
  "! احلديث لني" :فيه احلافظ

  .اجلادة على ليس
 ثقـة  أنـه  يعين"  الصحيح" يف حلديثه خزمية ابن إخراج أن خيفى ليس إنه مث
 فال ،-حبان ابن كتلميذه -والتوثيق التصحيح يف بالتساهل عرف قد أنه إال عنده،

 احلـديث  هذا قوى من إليه مال الذي هو وهذا به، لالستشهاد يصلح أن من أقل
  .يأيت كما

 جممـع " يف فقال اهليثمي، على املذكور حبان ابن توثيق خفي فقد هذا؛ ومع
 وفيـه  والطرباين، -طويل حديث يف -وأمحد البزار رواه" ) :٣٥٦/ ٩" ( ئد الزوا

 وبقيـة  سـيف،  بن يونس غري عنه يرو ومل وثقه، من أجد ومل زياد؛ بن احلارث
  ". خالف بعضهم ويف ثقات، رجاله
 عطاء عن اجلُمحي الرمحن عبد بن عثمان فريويه باس؛ع ابن حديث وأما -٢

  .به مرفوعأ عباس ابن عن رباح أيب بن
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 ،) ٥/١٦٢( عدي وابن ،) ١/ ٤/٩٩" ( حديثه" يف الرزاز جعفر أبو أخرجه
  :وقال ،) ٦٨٤ -١٦/٦٨٣( عساكر بن وا

  ". ضعيف وهو"
  ":امليزان"  يف الذهيب قال كما وهو فيه، خمتلف فإنه هذا؛ اجلمحي وعلته: قلت

  ". صويلح"
  ": التقريب" يف احلافظ وقال

  ". بالقوي ليس"
 يف كـثري  ابن احلافظ عنه سكت لذلك فكأنه أيضاً، به يستشهد فمثله: قلت

  .يضعفه ومل) ١٢١/ ٨" ( البداية"
 العزيز عبد بن سعيد فريويه املزين؛ عمرية أيب بن الرمحن عبد حديث وأما -٣

  .به عنه يزيد بن ربيعة عن
 -٦٨٤/ ١٦( عساكر وابن ،) ١/٣٢٧/ ٤" ( التاريخ" يف البخاري أخرجه

  ) .٨/٣٨" (السري" يف والذهيب ،) ٦٨٦
 غري مسلم؛ رجال ثقات رجاله قوي، وشاهد عندي، جيد إسناد وهذا: قلت

! اللهم: "وبلفظ الطرق، بعض يف به مصرحاً جاء كما صحايب وهو عمرية؛ أيب ابن
  ". به واهد واهده، مهدياً، هادياً اجعله

 وكذلك مثة؛ ذكرت كما الترمذي وحسنه ،) ١٩٦٩( برقم خترجيه تقدم وقد
  ) .١/١٩٣" ( األباطيل" كتابه يف اجلوزقاين حسنه

"  اإلحسان" على املعلق -عمرية أيب ابن رواية من -الترمجة حديث أعل وقد
  :بقوله) ١٦/١٩٣(

  "! تلطاخ قد العزيز عبد بن سعيد أن إال ثقات ورجاله"
 احلديث هلذا الراوي كون عن تغافل أو -كاتب كل شأن هو كما -غفل وقد

 رمـاه  الذي هو وأنه ،-مسهر بن األعلى عبد وامسه -مسهِرٍ أبو هو إمنا سعيد عن
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 حـال  يف منـه  مسعـه  فيما عنه حيدث أن -لفضله -منه يستبعد وأنه باالختالط،
  .تقدم فيما ذلك ذكرت كنت كما اختالطه،
  :فأقول اآلن فوأضي
 مسهر أيب برواية"  صحيحه" يف احتج قد مسلماً اإلمام أن: ذلك يؤيد مما وإن

 أجـد  وما ،" املزي ذيب" يف كما يزيد، بن ربيعة عن العزيز عبد بن سعيد عن
 عنـه  يكين الذي وهو يضر، ال ضيقاً كان اختالطه أن أو تقدم، ما إال وجهاً هلذا

 هـو  الوصف وهذا الكناين، محزة احلافظ به وصفه ما وهو ؛"تغري: "بأنه بعضهم
  :أمحد كقول عليه، الثناء اجلرح أئمة إطالقات مع يلتقي الذي
  ". منه حديثاً أصح رجل بالشام ليس"

  :فيه معني ابن وقول
  .كثري وحنوه". حجة"

  :العرباض حديث عقب) ٣/١٢٤" (السري" يف الذهيب احلافظ قول ولعل
  ". قوي شاهد وللحديث"

  .أعلم واهللا. ذكرته ما هو منه القول هذا لعل: أقول
 ثنـا  :قال سليم بن حممد هالل أبو فريويه خملد؛ بن مسلمة حديث وأما -٤
 رأى أنـه .خملـد  بن مسلمة عن رجل عن أو خملد بن مسلمة عن عطية بن جبلة

 أقـول  إين أما ملخضد، هذا عمك ابن إن: العاص بن لعمرو فقال يأكل، معاوية
 احلديث؛ فذكر: ... يقول - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول مسعت وقد ذا،ه

  ".البالد يف له ومكن" :مكانه وقال ،" احلساب: "يذكر مل لكنه
/ ٨( "البداية" يف كما سعد ابن وكذا ،) ١٧٥٠" ( الفضائل" يف أمحد أخرجه

 -حـديثاً  -منـه  طبع الذي الد يف وال املطبوعة، الدات يف وليس -) ١٢١
) ٦٨٤/ ١٦( عسـاكر  وابـن  ،) ١/٢٧٢" ( العلل" يف اجلوزي وابن ،-كمتمم
  ". التقريب" يف كما لني فيه صدوق وهو هالل، بأيب اجلوزي ابن وأعله

  ) :٩/٣٥٧( فقال باالنقطاع اهليثمي وأعله
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 يسمع مل وجبلة خملد، بن مسلمة عن عطية بن جبلة طريق من الطرباين رواه"
  ". خالف وفيهم وثقوا، ورجاله مرسل، فهو مسلمة؛ من

 ذكـر  له يقع ومل جمهول، فهو يسم، مل الذي بالرجل إعالله والصواب: قلت
 اهليثمـي،  كالم من يظهر فيما الطرباين طريق يف وكذلك اجلوزي، ابن إسناد يف

  .خملد بن مسلمة فيه الذي والقسم
 مجع برواية"  التهذيب" يف املترجم الفلسطيين عطية ابن أنه الظاهر: هذا وجبلة

 يف أيضـاً  الذهيب ووثقه حبان، وابن معني ابن وبتوثيق هذا، الراسيب ومنهم عنه،
  ". الكاشف"

 ابن جبلة وبني املوثَّق، الفلسطيين بني يفرق أنه على يدل"  امليزان" يف وصنيعه
  :وقال منسوب، غري"  امليزان" يف هكذا ذكره فإنه هذا؛ عطية
 بـن  حممد هالل أيب عن ثقتني طريق من وهو مبرة، منكر خلربوا يعرف، ال"
  .احلديث فذكر... "  رجل عن جبلة حدثنا: سليم

  :فقال ،" اللسان" يف احلافظ وتعقبه
 حـامت  أيب ابـن  فنقل جبلة؛ وأما اهول، الرجل من احلديث يف اآلفة ولعل"
  ... ". معني ابن عن توثيقه
 أبو ثنا) : ١٧٤٩" ( الفضائل" يف أمحد قالف عبيد، بن شريح مرسل وأما -٥
 عليه اهللا صلى - اهللا رسول أن: عبيد بن شريح حدثين: قال صفوان ثنا: قال املغرية
  .الترمجة بلفظ احلديث... "  اللهم: "سفيان أيب بن ملعاوية دعا - وسلم

 هو :عبيد بن وشريح ثقات، رجاله صحيح، مرسل شامي إسناد وهذا: قلت
 .آخـرين  عن وأرسل الصحابة، من مجع عن روى ثقة، تابعي مصياحل احلضرمي
  .مسلم رجال من وهو احلمصي، السكسكي هو عمرو ابن هو: وصفوان
 رجـال  مـن  احلمصي، اخلوالين احلجاج بن القدوس عبد امسه: املغرية وأبو
  .الشيخني
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) : ٦٦" ( جزئه" يف عرفة بن احلسن فقال عثمان؛ بن حريز مرسل وأما -٦
 - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أن عثمان بن حريز عن سوار بن شبابة دثناح

  ) .١٦/٦٨٤( عساكر ابن أخرجه: احلسن طريق ومن. احلديث...  دعا
 شـيوخ  من ثقة عرفة بن احلسن فإن صحيح؛ مرسل شامي إسناد أيضاً وهذا
  .ماجه وابن الترمذي

  .الشيخني رجال من حافظ ثقة: سوار بن وشبابة
 ولكنه البخاري؛ رجال من ثقة وهو احلمصي، الرحيب هو: عثمان بن وحريز

 -١/٢٦٨" (الضـعفاء " يف حبان ابن أورده ولذلك! اهللا أبغضه علياً يبغض كان
 بعد التشهد يف عامر بن عقبة حديث ساق أن بعد -" صحيحه" يف وقال ،) ٢٦٩

 -٣/٣٢٥( نفريعنه بن جبري عن عثمان أيب عن: أحدمها عنه، طريقني من الوضوء
  :-) املؤسسة -١٠٥٠/ ٣٢٨
 علـى  اعتمدنا وإمنا الرحيب، عثمان بن حريز يكون أن يشبه هذا عثمان أبو"

  "! احلديث يف بشيء ليس عثمان بن حريز ألن األخري؛ اإلسناد هذا
 توثيقه يف األئمة أقوال تواتر مع -حريز من هذا حبان ابن موقف يف أن وأرى

 بعضـهم  وصف مع املعروفني الثقات من كثري يف مثله نرى ما نادراً عجيباً، تواتراً
 يف عنه أفصح الذي مذهبه على قائم وهو ظاهرةً، مبالغةً -آنفاً املذكور بالبغض إياه

  ". إىل بدعته داعية كان إذا املبتدع منهم أن) : "٨١ ص" ( ضعفائه" مقدمة
 علـم " يف مبسـوط  هو كما العلماء، أقوال فيها اختلفت طاملا مسألة وهي
 إذا املبتدع أن: -عليها العلماء فحول ورأيت -فيها عندي حترر والذي ،" املصطلح

 يكـن  ومل مكفـرة،  بدعته تكن مل ما مقبول فحديثه وثقته؛ وضبطه عدالته ثبتت
 ابن احملقق للعالمة تبعاً" النخبة شرح" يف احلافظ مال هذا واىل لبدعته، مقوياً حديثه
 ومهـم  جيد وهو ،) ٣٨٥ ص" ( الفتح مقدمة" يف كالمه حكى قدو العيد، دقيق
  .فراجعه جداً،

 حديثنا،إمنا وكذلك البدعة، يؤيد ما فيه ليس عقبة فحديث هذا؛ عرفت واذا
 يقال وهذا ،-عنه اهللا رضي -ملعاوية - وسلم عليه اهللا صلى - النيب دعاء يف هو

  !!تقدم؟ كما مجع من توبع وقد فكيف حريز، به تفرد لو فيما
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 أن وميكـن  احلفاظ، من ذكرهم سبق من تقويته إىل ذهب أن إذن غرابة فال
 ال مما وغريها املتقدمة، األحاديث ساق أن بعد فإنه عساكر؛ ابن احلافظ م نلحق
  :قال أنه راهويه بن إسحاق عن الصحيح بسنده وروى لتقويتها، بوجه جمال

 سـفيان  أيب بن معاوية فضل يف - وسلم عليه اهللا صلى - النيب عن يصح ال"
  :بقوله عليه عقب ؛"شيء
 كـان  أنـه  عباس ابن عن محزة أيب حديثُ معاوية فضل يف روي ما وأصح"
 وبعده ،" صحيحه" يف مسلم أخرجه فقد ،- وسلم عليه اهللا صلى - النيب كاتب
: عمـرية  أيب ابـن  حديث وبعده ،... " الكتاب علمه! اللهم: "العرباض حديث

  ... ".  مهدياً هادياً اجعله! اللهم"
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  العباس بن عبد المطلب 
  

  ) .وأوصلها كفاً، قريش أجود املطلب، عبد بن العباس هذا( -٣٣٢٦
 وعبـد ) ٢/٩٢٤/١٧٦٨" ( الفضائل"و) ١/١٨٥" (املسند" يف أمحد أخرجه

ــد يف اهللا ــائل"  زوائ ــزار) ٢/٩٣٨/١٨٠٤" ( الفض ــنده" يف والب "  مس
 يف أيضاً والنسائي) ٢/١٣٩/٨٢٠( يعلى وأبو) األستار كشف-٣/٢٤٧/٢٦٧٣(
 و ٣/٣٢٨( كم واحلا) ١/٥٠٢" ( املعرفة"  يف والفسوي) ٧١/ ٩٣" ( الفضائل" 

 بـن  حممـد  عن طرق من) ٩٣١ -٨/٩٣٠" ( التاريخ" يف عساكر وابن) ٣٢٩
 بن سعد عن املسيب بن سعيد عن مالك بن نافع سهيل أبو حدثين: التيمي طلحة

. فـذكره : ... للعباس - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول قال: قال وقاص يبأ
  :البزار وقال
 طلحة بن وحممد اإلسناد، هذا إال له وال الوجه، هذا من إال مرفوعاً نعلمه ال"
  ".مشهور مدين

  :احلاكم وقال
  !الذهيب وأقره". اإلسناد صحيح"

ولـذلك   حفظه، قبل من كالم فيه هذا طلحة بن حممد ألن نظر؛ وفيه: قلت
  ": التقريب" يف احلافظ قال

  ". خيطىء صدوق"
  ": امليزان" يف الذهيب وقال

  ". به حيتج ال: حامت أبو وقال. وثِّق صدوق، معروف"
  .خيالف مل إذا احلديث حسن فمثله: قلت
  .به املسيب بن سعيد عن املنكدر ابن عن عنه الضعفاء بعض رواه وقد
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يعقوب  نا: البصري يونس بن حممد طريق من) ٨/٩٢٩( عساكر ابن أخرجه
  :عساكر ابن وقال. به التيمي طلحة بن حممد نا: الزهري حممد بن

 سـهيل  أيب حديث واحملفوظ سعيد، عن املنكدر بن حممد حديث من غريب"
  ". عنه

 التقريب"  يف كما الوهم كثري فإنه الزهري؛ حممد بن يعقوب إما وعلته؛: قلت
."  

 قـال  ؛-الكدميي وهو -متهم فإنه أوىل به وهو البصري، يونس بن حممد وإما
  ": املغين" يف الذهيب
  ". الثقات على احلديث يضع كان: وغريه حبان ابن قال هالك،"

 السرِي بن حممد بن أمحد فرواه متابعاً، طلحة بن حملمد الضعفاء بعض وأوجد
 الوهاب عبد بن اهللا عبد نا: الكويف احلمار إسحاق بن موسى بن أمحد نا: التميمي
 بن سهيل أيب عمه عن أنس بن مالك عن اهللا عبد جنن مطرف نا: البصري النمري
  .به مالك

  :وقال. أيضاً عساكر ابن أخرجه
 حـديث  واحملفوظ سهيل، أيب عمه عن مالك حديث من غريب حديث هذا"
  ". سهيل أيب عن الطويل بن طلحة بن حممد

  .طلحة بن حممد عن التخريج أول يف يهاإل املشار الطرق من ساقه مث
 كما كذاب رافضي فإنه التميمي؛ السري بن حممد بن أمحد: الطريق هذه وآفة

 النمـري  الوهـاب  عبـد  بن اهللا عبد من سلم إن هذا ،" اللسان"و"  امليزان" يف
"  مالـك  غرائب" يف أخرجه فقد الدارقطين، أعله وبه معروف، غري فإنه البصري؛

  :وقال عنه، إسحاق بن موسى بن دأمح طريق من
 طلحـة  بن حممد رواية هذا يف واملعروف باملشهور، ليس مطرف عن الراوي"

  ". سهيل أيب عن الطويل
  ". اللسان" يف هذا) البصري النمري(..  ترمجة يف احلافظ ذكره
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  :فقال أخرى، بترمجة أتبعه مث
  .. ".اخلوارزمي الوهاب عبد بن اهللا عبد"
 ترمجتـه  يف نعيم أبو قاله ما ذكر مث عنه، الرواة وبعض خه،شيو بعض ذكر مث

  ) :٢/٥٢" ( أصبهان أخبار" من
  ".نكارة حديثه يف ا، وحدث أصبهان، قدم"

  :بقوله احلافظ عليه وعقب
طبقـة   يف فإما قبله؛ الذي] البصري النمري[ هو يكون أن وحيتمل: قلت"
  ". واحدة

" يف  هذا) اخلوارزمي( ذكر حبان بنا أن فاته وقد قوي، احتمال وهو: قلت
  :وقال ،) ٨/٣٦٧" ( الثقات
 ومائتني، وستني سبع سنة مات خراسان، أهل عنه روى نعيم، أيب عن يروي"

  ". أغرب رمبا
 قبلـها؛  اليت املنكدر ابن وطريق باملتابعة، الطريق هذه وهاء عرفت وإذا: قلت

 ابـن  تـاريخ  ـذيب " يف اهللا رمحه بدران القادر عبد الشيخ قول خطأ لك يتبني
  :وغريه مالك طريق إىل مشرياً احلديث، عقب) ٢٤١ -٢٤٠/ ٧" (عساكر
  "! بعضاً بعضها يقوي متعددة بطرق رواه"

) ! ٢/٩٢٤" ( الفضـائل " على تعليقه يف اهللا وصي الفاضل األخ عنه ونقله
  . الواهيني الطريقني على يقف مل ألنه وأقره؛

  ". يووارث وصيي العباس"  - ٧٨٧
  .موضوع

 عن طريقني من) ٢/  ٣٠٦/  ٢( عساكر وابن) ١٣٧/  ١٣( اخلطيب رواه
 بن زهري بن املسيب عن الباهلي سلم بن سعيد أخربنا: قال الواحد عبد بن جعفر

  .مرفوعا جده عن أبيه عن جعفر أيب املنصور عن املسيب
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 وقال".  احلديث يضع: " الدارقطين قال هذا جعفر آفته موضوع وهذا: قلت
 مث. أعرفـه  مل الباهلي سلم بن وسعيد".  هلا أصل ال أحاديث روى: " زرعة أبو

 باحلـديث  عاملـا  كـان  أنه وذكر) ٧٥ - ٧٤/  ٩" ( بغداد تاريخ"  يف وجدته
 سعيد" "  عساكر ابن تاريخ"  يف ووقع تعديال، وال جرحا فيه يذكر ومل والعربية

 يف إال ترمجة له أجد مل احلال ولجمه زهري بن واملسيب. تصحيف وهو"  سالم بن
. تعـديال  وال جرحا فيه يذكر ومل احلديث، هذا له وساق للخطيب،"  التاريخ" 

 رواية ومن هذه اخلطيب رواية من"  املوضوعات"  يف اجلوزي ابن أورده واحلديث
 مرفوعا جده عن أبيه عن الدهلمس بن الصلصال بن الضوء بن حممد عن حبان ابن
 يـروي  الضوء بن وحممد يضع، كذاب جعفر موضوع،) : " ٣١/  ٢( وقال به،
 ومـع  ،) ٤٣٠ - ٤٢٩/  ١" ( الآليلء"  يف السيوطي وأقره".  املناكري أبيه عن

 وحممد! تناقضه أكثر فما اخلطيب رواية من"  الصغري اجلامع"  يف أورده فقد ذلك
"  وقال) ٣٠٤ - ٣٠٣/  ٢( حبان البن"  الضعفاء"  يف ترمجة له هذا الضوء بن

"  بغداد تاريخ"  يف اخلطيب وترمجه. احلديث له ساق مث".  املناكري أبيه عن روى
 كـان  ألنـه  العلم عنه يؤخذ ألن مبحل ليس: " فيه وقال) ٣٧٦ - ٣٧٤/  ٥(

 وقال".  بالفجور وااهرة اخلمور، بشرب املشتهرين املتهتكني أحد وكان كذابا،
  ". كذاب الضوء بن حممد": "  املوضوعات"  يف اجلوزقاين

  ". أحياءنا فتؤذوا أمواتنا؛ تسبوا ال منه، وأنا مين، العباس"  - ٢٣١٥
  ضعيف

 عساكر وابن ،) ٤٧٧٥( والنسائي ،) ٤/٢٤" ( الطبقات"  يف سعد ابن رواه
 أن :عباس ابن عن جبري بن سعيد عن األعلى عبد عن) ٨/٤٦٠/٢و ٧/١٤٤/٢(

: قومه فقـالوا  فجاء العباس، فلطمه اجلاهلية، يف كان للعباس قرابة يف وقع رجال
  .فذكره: وسلم عليه اهللا صلى النيب فقال لطمه، كما لنلطمنه

 الشـطر  الوجه هذا من) ٣/٣٢٥( واحلاكم ،) ٢/٣٠٥( الترمذي وأخرجه
  :الترمذي وقال منه ، األول

  ". غريب صحيح حسن حديث" 
  :احلاكم وقال
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  ! !الذهيب ووافقه".  اإلسناد صحيح" 
  .وغريه أمحد ضعفه - عامر ابن وهو - األعلى عبد ألن فومهوا؛

   ! والذهيب هو أيضا وصححه بتمامه، الوجه هذا من) ٣/٣٢٩( احلاكم رواه مث
  ) :٢/٩٩( قال حني للصواب فوفق"  السري"  يف وأما

  ". بقوي ليس إسناده" 
  ) :١٠٢ ص( آخر موضع يف وقال

  ". لني - الثعليب األعلى عبد" 
الـذهيب   وأقر حسنه، سابق موضع يف ولكنه املوضعني، يف عليه املعلق قهوواف

  ) :٨٩ ص( فقال! احلاكم موافقة على
 وصححه. سعد ابن ورواه. حسن بسند) ١/٣٠٠" ( مسنده"  يف أمحد رواه" 

  "! ! الذهيب ووافقه. احلاكم 
 تاملتناقضا صفحات تقارب وعلى الواحد، الد يف التناقض هذا ومثل: قلت
باسـم   وغريه الكتاب هذا على اليت التعليقات أن: هلا املتتبعني بعض رأي مما يؤكد

واهللا  يـده،  حتـت  املتمرنني بعض بقلم وإمنا بقلمه، كلها ليست شعيب، الشيخ
  .أعلم وتعاىل سبحانه
ا،  يتقوى وغريه شعبة بن املغرية حديث من شواهد له منه الثاين الشطر إن مث

 )٤/١٧٥" ( الرغيب التعليق" و) ٢٣٩٧" ( الصحيحة"  يف بعضها خرجت وقد
  .وغريمها

  ) .العباس القيامة يوم الناس أسعد( - ٢٧٦٥
  ضعيف

 رجل عن جريج ابن عن ثقات رجاله بإسناد) ٨/٤٧٠/٢( عساكر ابن رواه
  .مرفوعا عمر ابن عن

  .يسم مل الذي الرجل أجل من ضعيف؛ سند وهذا: قلت



  ٣٧٣

  ) .بالعباس أبدأ أن وأمرين لقرىب،ا بذي اهللا أوصاين( - ٣٣٣٨
  ضعيف
 روح بن سالمة حدثين: عزيز بن حممد طريق من) ٣٣٤/ ٣( احلاكم أخرجه

 قال عنه، اهللا رضي ثعلبة بن اهللا عبد قال: قال شهاب ابن عن خالد بن عقيل عن
  .فذكره: ... - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول

  :علل فيهو ضعيف، وإسناده احلاكم، عليه سكت: قلت
  :احلافظ قال ؛- صعري ابن وهو - ثعلبة بن اهللا عبد: األوىل

  ".مساع له يثبت ومل رؤية، له"
  :احلافظ قال روح؛ بن سالمة: الثانية

  ".خالد بن عقيل عمه من يسمع مل: وقيل أوهام، له صدوق"
  :احلافظ قال عزيز؛ بن حممد: الثالثة

  ".سالمة عمه من مساعه صحة يف تكلموا وقد ضعف، فيه"
 ا العباس اهللا خص خاصة والده، الولد إجالل العباس جيل كان( - ٤٢٦٤

  ) .الناس بني من
  ضعيف
 حدثنا: أمية أيب بن عمرو بن اهللا عبد عن) ٣٢٥ -٣٢٤/ ٣( احلاكم أخرجه

  :وقال. مرفوعاً عباس ابن عن كريب، عن عقبة، بن حممد عن الزناد، أيب ابن
  !ذهيبال ووافقه"! اإلسناد صحيح"

  ) :١٢٠/ ٢/ ٢( حامت أيب ابن قال حاله، يعرف ال هذا؛ أمية أيب ابن: قلت
 بـدو  يف الكوفة إىل خرج بالبصرة، أدركته شيخ هذا: فقال عنه؟ أيب سألت"
  ".أمره أخرب وال عنه، نكتب فلم البصرة، قدومنا
 عن أسلم، بن زيد عن املدين، عطاء بن داود عن) ٣٣٤/ ٣( احلاكم روى مث

  :قال أنه: عمر ابن
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 هذا! اللهم: فقال املطلب، بن بالعباس الرمادة عام اخلطاب بن عمر استسقى
: قـال  اهللا، سـقاهم  حىت برحوا فما. فاسقنا به؛ إليك نتوجه العباس، نبيك عم

 كان - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول إن! الناس أيها: فقال الناس عمر فخطب
 الناس أيها فاقتدوا قسمه، ويرب ويفخمه، يعظمه، ؛لوالده الولد يرى ما للعباس يرى

 وجل عز إىل وسيلة واختذوه العباس، عمه يف - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا برسول
  ".بكم نزل فيما

  :بقوله الذهيب تعقبه فقد الشديد؛ لضعفه وكأنه احلاكم، عنه سكت
  ".متروك داود؛"

  ) .العباسِ لعمه قاله. واململكةُ النبوةُ فيكم( - ٦٤٧٢
  .منكر

 يف عدي ،وابن) ٢/٢ ق" (الفنت يف الواردة السنن" يف الداين عمرو أبو أخرجه
 اجلوزي ،وابن) ٨/٩٤٢" (دمشق تاريخ" يف عساكر وابن ،) ٤/٢٦٢" (الكامل"

 حـدثين : بن شبيب اهللا عبد طريق من كلهم) ١/٢٨٩/٤٦٨" (املتناهية العلل" يف
 سهيل عن الرمحن العامري عبد بن حممد عن كفدي أيب ابن حدثين: أويس أيب ابن
. فـذكره  : ...للعباس قال وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النيب أن: هريرة أيب عن أبيه عن

  :اجلوزي ابن وقال
فَضـلَك   وكأنـه  به، االحتجاج جيوز ال: حبان ابن قال شبيب، ابن به تفرد"
  ". عنقه ضرب يحلُّ الرازي

  :وجهني من نظر التفرد من عاهاد وفيما: قلت
  .واحد من أكثر من توبع قد: أحدمها
 نـا  :قال الدارقطين طريق من ساقه فإنه إسناده؛ يف موجود املتابع أن: واآلخر

 بكر ابن وأبو - إمساعيل حدثين: قال شبيب بن اهللا عبد نا: قال عمر أبو القاضي
  ... إمساعيل بن حممد عن - شيبة أيب
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كشف  – ٢/٢٢٩/١٥٨١" (مسنده" يف البزار أخرجه الثاين الطريق هذا ومن
 ثنا حممد: شيبة أيب بن بكر أبو ثنا: منصور بن يعلى بن حيىي حدثنا: قال) األستار

  .فديك أيب بن إمساعيل بن
 وتـابع .أويس أيب بن إمساعيلَ شيبة أيب ابن فيها تابع قوية، أخرى طريق فهذه

تامة متابعة شبيب ابن اإلمام اديزيل بن بن احلسني إبراهيم وثقته حفظه على مع 
 وابن) ٦/٥١٧( "النبوة دالئل" يف البيهقي عند -" اللسان" يف احلافظ قال كما -

  .به...  أويس أيب بن إمساعيل حدثنا: قال) ٨/٩٤٣( عساكر
  :عقبه البيهقي وقال

  ."بالقوي وليس سهيل، عن العامري الرمحن عبد بن حممد به تفرد"
 كان يعنيه، فإن سهيالً؛ يعين أنه منه املتبادر ألن نظر؛ اإلعالل هذا ويف: قلت

 مل ما به االحتجاج على بعده من واحلافظ مسلم، رجال من ثقة ألنه جبيد؛ فليس
  .خيالف

  :عقبه البزار،فقال أعله ،وبه  العامري الرمحن عبد بن حممد عىن أنه وحيتمل
 فقال اهليثمي ذلك على وتبعه "هذا إال يرو مل ضعيف: الرمحن عبد بن حممد"

: العامري الرمحن عبد بن حممد وفيه البزار، رواه ) :١٩٣ - ٥/١٩٢" (امع" يف
  ".ضعيف -وهو -

 وهـو " :للبيهقي عزاه بعدما) ٦/٢٤٥( فقال ،"البداية" يف كثري ابن أعله وبه
  ".ضعيف

 إرشـاد  ألستاذا الفاضل األخ ذلك إىل وسبقين أعرفه، فلم أنا أما! قالوا كذا
 :املـذكور  كثري ابن قول عقب" املتناهية العلل" على تعليقه يف فقال األثري؛ احلق

 الـرمحن  عبد بن حممد هو كان وإن ،"اللسان" و" امليزان" يف ترمجته أجد مل لكن"
 أنه والصحيح ،) ٩ ج ٢٩٤ ص( التهذيب رجال من ثقة فهو العامري؛ ثوبان ابن

 ذكـر  يف حديث كل) : ١٧٧ ص" (املنار" يف القيم بنا وقال. أعلم واهللا. غريه
  ".كذب فهو العباس ولد يف اخلالفة
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 الذين التابعني من ألنه جداً؛ بعيد العامري ثوبان ابن يكون أن احتمال: وأقول
 وكأن املائتني، إىل عاش فديك أيب بن وحممد قليالً، زادوا أو املائة قريب إىل عاشوا
  .غريه أنه بعد فجزم بذبك؛ شعر األثري األستاذ

 ذئـب  أيب بـن  املغرية بن الرمحن عبد بن حممد يكون أن عندي املمكن ومن
 يف وقع وقد سيما وال طبقته، من - فإنه عامرياً كونه مع -فإنه العامري؛ القرشي

 عبد بن حممد( مكان) ذئب أيب ابن: (قال إذ ذلك يؤيد ما الداين عمرو أيب رواية
 مما عرفت وقد شبيب، ابن طريق من لكنهما عساكر، بنال رواية وهو ،) الرمحن

 الـذين  الثقـات  دون بذلك فتفرده الضعف، شديد أنه حبان ابن كالم من تقدم
  .ملخالفته قيمة فال وهاءه، يؤكد مما تابعوه

  :أقول فإين ولذلك
 هو – الثقات رواية يف) العامري الرمحن عبد بن حممد( أن يبني ما لدينا ليس

 اسـم  تطـابق  وجمرد الشيخني، عند به حمتج ثقة وهو ،) العامري ئبذ أيب ابن(
 أن يلزم بالذي ليس ونسبته أبيه واسم آخر شخص مع ونسبته أبيه واسم اشخص

  .الشريف الفن ذا العلماء عند معروف أمر وهذا واحد، شخصاً يكونا
 الـرمحن  عبـد  بـن  حممد( الراوي هذا جتاه املوقف حتديد من بد فال وهلذا

 تقـدم،  كما حديثه خمرجي من ضعفه من بتضعيف نسلِّم بأن وذلك ،) لعامريا
 مل والتعـديل  اجلرح أئمة من أحداً أن وهو حبثنا، إليه انتهى ما عند نقف أن وأما

 األئمـة  كتـب  من غريها ويف بل ؛"اللسان" و" امليزان" يف فقط ليس له، يترجم
 "الثقـات "و حامت، أيب البن" تعديلوال اجلرح" ،و"البخاري تاريخ: "مثل املتقدمني

  :أمرين أحد - نقدي يف - يعين وذلك. وغريها حبان، البن" الضعفاء"و
 البزار هذا إىل أشار وقد حديثه، لندرة يعرفونه ال عندهم العني جمهول أنه إما

  :تقدم فيما بقوله
  ". هذا إال يرو مل"

 أحـداً  أن االحتمال ذاه ويبعد. الثقة) العامري ذئب أيب ابن( عندهم أنه وإما
 بـن  حممـد ( عنه الرواة يف وال ،) صاحل أيب بن سهيل( شيوخه يف يذكر مل منهم

  .أعلم وتعاىل سبحانه واهللا) . فديك بنأيب إمساعيل
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 الـذهيب،  احلـافظ  من الترمجة هذه يف شافياً كالماً أجد أن أود كنت وكم
) العباس( ترمجة يف ديثاحل ذكر قد منهما األول أن وخباصة العسقالين، واحلافظ

يضر اللَّه هنجزء يف هذا" :وقال...  فديك أيب ابن بإسناد) ٢/٩٣" (السري" من ع 
  ". منكر وهو ديزيل، ابن

  !يزد مل هكذا
 . )  أوصاين اهللا بذي القرىب، وأمرين أن أبدأ بالعباس(   -٣٣٣٨
 ضعيف

سالمة بن روح ) من طريق حممد بن عزيز: حدثين ٣٣٤/ ٣أخرجه احلاكم (
عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال: قال عبد اهللا بن ثعلبة رضي اهللا عنه، قال 

 .: ... فذكره-صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
 :قلت: سكت عليه احلاكم، وإسناده ضعيف، وفيه علل

 :؛ قال احلافظ-وهو ابن صعري  -األوىل: عبد اهللا بن ثعلبة 
 ."اعله رؤية، ومل يثبت له مس"

 :الثانية: سالمة بن روح؛ قال احلافظ
 ."صدوق له أوهام، وقيل: مل يسمع من عمه عقيل بن خالد"

 :الثالثة: حممد بن عزيز؛ قال احلافظ
 ."فيه ضعف، وقد تكلموا يف صحة مساعه من عمه سالمة"
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  عبد اهللا بن عباس 
  

  ". التأويل وعلمه الدين يف فقه اللهم"  - ٢٥٨٩
  

/  ٣" ( الفوائد"  يف الصواف علي أبو وعنه) ٢/  ١٦٤/  ٣( طرباينال أخرجه
 بـن  شبل عن بإسنادين) ٢/  ٢٢٦" ( املختارة"  يف الضياء ورواه) ١٦٧ -١٦٦
 صلى للنيب سكب أنه: عباس ابن عن جبري بن سعيد عن األحول عن سليمان عباد
 وضوئي؟ يل عوض من: قال خرج فلما ميمونة، خالته عند وضوءا عليه وسلم اهللا

 هـذا  مـن  قصـدنا : " الضياء قال. فذكره: قال اهللا، رسول يا ابن أخيت: قالت
  : "احلديث

 الصـحيحني  يف أخـرج  فقد"  الدين يف فقهه: " قوله وأما ،" التأويل وعلمه
)"١. (  

 يف جاء ما باب ٢ج" ( الدالئل"  يف والبيهقي) ٢٣٤ - ٢٣٣( هو أخرجه مث
 اهللا عبد طريق من) ٣٣٥ و ٣٢٨ و ٣١٤ و ٢٦٦/  ١( وأمحد) عباس دعائه البن

) ٢/  ٨٤/  ٣( الطرباين أخرجه وكذا. به جبري بن سعيد عن خثيم عثمان بن بن
 ،" التأويل وعلمه: " خيرجا ومل: " الضياء قال مث. مسلم شرط صحيح على وسنده

  .الذهيب ووافقه) ٥٣٤/  ٣( احلاكم وصححه: قلت".  حسن وهذه زيادة
 أيضـا "  الصغري"  و) ٢ - ١/  ٨٩/  ٣" ( الكبري"  يف لطرباينأخرجه ا مث 

"  الكبري"  يف وله. به جبري ابن عن هند أيب بن داود طريق من )هند - ١١٢ ص(
 بـن  علـي  بن حممد حدثنا) : ٢/  ١١٣/  ٣( فقال ابن عباس، عن آخر طريق

                                                        
 اللھم: " أخرى بلفظ طریق من) ١٥٨/  ٧( ومسلم) ١٠ باب" ( الوضوء"  في البخاري: قلت )١(

 علمھ"..  أخرى وفي ،" الكتاب اللھم علمھ": "  الفضائل"  في للبخاري روایة وفي ،" الدین في فقھھ
 .اھـ) . ٣٩٥" ( النضیر الروض"  في مخرج وھو ) .٣٨٢٤( الترمذي وصححھ ،" الحكمة
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 بـن  ورقاء أخربنا القاسم بن هاشم النضر أبو أيب أخربنا أخربنا السمسار شعيب
 ابن أعط اللهم: " بلفظ رابع طريق له وتقدم. عنه مرفوعا دينار بن عمرو عن عمر

  ... ". احلكمة عباس
 عكرمة عن شبيب طريق من) ١/  ١٤٤/  ٣( الطرباين أخرجها الثانية واجلملة

"  يف عـزاه  وقـد  التمام، ذا صحيح فاحلديث وباجلملة،. مرفوعا ابن عباس عن
 يف عليـه  نبهت كنت كما وهم، وهو للبخاري،) ٢٣٤ ص" ( شرح الطحاوية

 بلفـظ  أخرى طريق من رواه أمحد اإلمام أن مثة ذكرت وقد احلديث هناك، ختريج
 من قل فقهية، فائدة فيه ألن بتمامه أسوقه أن أرى واآلن طرفا منه، ذكرت آخر،

    ويعمل ا، يعرفها
 األمـة  هذه حرب وإن اجلراح، بن عبيدة أبو األمة هذه أمني إن( - ٣١٦٥

  ) .عباس بن اهللا عبد
  جداً ضعيف
: سـنان  بن يزيد ابن حممد عن) ٩١/ ٨" (بغداد تاريخ" يف اخلطيب أخرجه

  .مرفوعاً عمر ابن عن نافع عن حكيم بن الكوثر حدثنا
 قـال  كمـا  احلـديث؛  متروك هذا الكوثر جداً، ضعيف إسناد وهذا: قلت
  .وغريه الدارقطين

  .بالقوي ليس - الرهاوي وهو - نانس بن يزيد بن وحممد
  .أنس حديث من وغريمها" الصحيحني" يف خمرج صحيح فهو األول الشطر أما
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  أسامة
  

  ". أنفقه حىت وحليته لكسوته جارية أسامة كان لو"  - ١٠١٩
/  ٤( سـعد  وابن) ٢٢٢ و ١٣٩/  ٦( وأمحد) ١٩٧٦ رقم( ماجه ابن رواه

 شـريك  عن) ٢ - ١/  ٣٤٦/  ٢( عساكر وابن) ١١٣١/  ٣( يعلى وأبو )٤٣
 يف فشج الباب، بعتبة أسامة عثر: قالت عائشة عن البهي عن بن ذريح العباس عن

 فجعـل  فتقذرته؟. أذى عنه أميطي: وسلم عليه اهللا صلى اهللا فقال رسول وجهه،
  .فذكره: قال مث وجهه عن الدم وميجه عنه ميص

 فإنـه  القاضـي،  اهللا عبد ابن وهو شريك أجل من ضعيف سند وهذا: قلت
"  صحيح إسناده: " ألمحد عزاه بعدما العراقي احلافظ فقول. لكثرة خطئه ضعيف

  " صحيح إسناده": "  الزوائد"  يف البوصريي قول صحيح، ومثله غري
 أمحـد؟  اإلمام عنه سئل وقد كالم مساعه ويف من عائشة، مسع البهي كان إن

  ". البهي عن يروى شيئا إمنا هذا يف أرى ما: فقال
 ابـن  فرواه أخرى، طريق من احلديث مبجيء ينجرب الضعف هذا لكن: قلت
 بـن  زكريا أخربنا) ١١٠٠/  ٣" ( مسنده"  يف وهذا يعلى أيب من طريق عساكر

 رسـول  أمرين: قالت عائشة عن الشعيب عن جمالد عن هشيم الواسطي أخربنا حيىي
 وما: قالت صيب، وهو يوما زيد بن أسامة وجه أغسل أن عليه وسلم اهللا صلى اهللا

 بذاك، ليس غسال فأغسله فآخذه،: قالت الصبيان، يغسل أعرف كيف وال ولدت،
 ولو جارية، تك مل إذ بنا أحسن لقد: " ويقول وجهه فجعل يغسل فأخذه: قالت
 ضعف سعيد ابن وهو جمالد ويف ثقات، ورجاله".  حلليتك وأعطيتك جارية كنت

 سـعد  ابن فقال قويا، مرسال شاهدا له وجدت مث. تابعاتالشواهد وامل يف يضر ال
)٤٣/  ١/  ٤: (  

 السفر أبو حدثنا: قال إسحاق أيب بن يونس حدثنا: قال عباد بن حيىي أخربنا
 إذ عندهم، وأسامة وعائشة هو جالس وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بينما: قال 

 ابـن  طريق ومن. فذكره ... قال مث فضحك وسلم عليه اهللا صلى اهللا نظر رسول
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 السفر وأبو مرسل، صحيح سند وهذا) . ١/  ٣٤٨/  ٢( عساكر رواه ابن سعد
 وابـن  عمـر  وابن عباس ابن: العبادلة عن يروي ثقة تابعي بن حيمد، سعيد امسه

  .عمرو
  ". غريها وال فاطمة حاشا ما الناس، أحب أسامة"  - ٧٤٥
 مسند يف"  الطرسوسي أمية وأبو) ٩٦/  ٢( وأمحد) ٥٩٦/  ٣( احلاكم رواه

 ٢( عساكر وابن) ١/  ٢١/  ١" ( الكبري"  يف والطرباين) ١/  ٢١٠" ( ابن عمر
 ابـن  عن سامل عن عقبة ابن موسى عن سلمة بن محاد عن طرق من) ١/  ٣٤٣/

  :وقال املذكور، االستثناء احلاكم عند وليس به، عمر مرفوعا
  .قاال كما وهو الذهيب ووافقه" مسلم شرط على صحيح" 
 دون بـه  موسـى  عـن  أخرى طرق من) ١٠٦ ،٨٩/  ٢( أمحد أخرجه مث

 أخربين إمساعيل أنبأنا سليمان حدثنا: ثانية طريق) ١١٠/  ٢( وله عنده. االستثناء
 أسامة عليهم وأمر بعثا بعث وسلم عليه اهللا صلى النيب أن: " عمر ابن دينار عن ابن
 :فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول امفق إمرته، يف الناس بعض فطعن زيد ، بن
 كان خلليقا إن اهللا وامي قبل، من أبيه إمرة يف تطعنون كنتم فقد إمرته، يف تطعنوا إن

 وهذا.  " بعده إيل الناس أحب ملن هذا وإن إيل الناس أحب ملن كان وإن لإلمارة
 ابن يل هووإمساع فقيه جليل ثقة وهو اهلامشي داود ابن هو سليمان صحيح، إسناد
   .اهللا عبد وهو دينار ابن ومثله. ثبت ثقة القاري األنصاري جعفر

  .ومسلم البخاري وأخرجه
 أحبـهما  إين! اللهم :ويقول واحلسن، زيد بن أسامة يأخذ كان( -٣٣٥٤

  ) .فأحبهما
 أيب ابـن  وكذا ،) ٥/٢١٠( وأمحد ،) ٣٧٤٧ و ٣٧٣٥( البخاري أخرجه

 ،) ٤/٦٢" ( الطبقـات " يف سعد وابن )١٢/٩٨/١٢٢٣٢" ( املصنف" شيبة يف
 الطرباين إال -املعتمر عن طرق من) ٣/٣٩/٢٦٤٢" (الكبري املعجم" يف والطرباين

 حدثنا: التيمي سليمان عن كالمها ؛-سعد البن رواية وهو خليفة؛ ابن هوذة فعن
: - وسلم عليه اهللا صلى - النيب عن عنهما اهللا رضي زيد بن أسامة عن عثمان أبو
  :هوذة ولفظ. إخل...  واحلسن يأخذه كان أنه
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 على أحدنا فيقعد واحلسن، يأخذين - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول كان
  .فذكره: ... ويقول اليسرى، فخذه على واآلخر اليمىن، فخذه

 أيضـاً  البخاري أخرجها قد ؛) اليسرى( و) اليمىن( ذكر دون الزيادة وهذه
 حـدثنا : عارم طريق من رواية يف) ٥/٢٠٥( وأمحد سعد، ابن وكذا ،) ٦٠٠٣(

  :قال أنه إال به؛ املعتمر
  ".أرمحهما فإين ارمحهما! اللهم"

 -عمره  آخر يف تغري أو اختلط كان) عارماً( ألن عندي؛ شاذ اللفظ ذا وهو
 إذا وخباصـة  منـه،  أحفظ هو ملن خمالفته تقبل ال فمثله ؛-الفضل بن حممد وامسه
  .هنا كما مجعاً كانوا

 منـه  أكـرب  كان أسامة ألن احلسن؛ مع ألسامة إقعاده بعضهم استشكل وقد
 سنني، مثان احلسن وعمر - وسلم عليه اهللا صلى - النيب وتويف سنني، عشر بنحو
  .شاء من فلرياجعه ؛) ١٠/٤٣٤" ( الفتح" يف احلافظ عنه أجاب وقد

 أن املمكن نم لكان اإلقعاد؛ مجلة على) هوذة( من توبع قد) عارماً( أن ولوال
  .أعلم واهللا أيضاً، بشذوذها يقال

 أبـو  منهم الصحابة؛ من واحد غري عن أيضاً صح قد أعاله املذكور والدعاء
 احلديث حتت خترجيه سبق وقد عنهما؛ اهللا رضي واحلسني للحسن به دعا أنه هريرة

)٢٧٨٩ . (   
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  أبو عبیدة 
  

  ". اجلراح بن ةعبيد أبا يعين األمة، هذه أمني هذا"  - ١٢١٤
 من) ٢٩٩/  ٢/  ٣" ( الطبقات"  يف سعد وابن) ١٢٩/  ٧( مسلم أخرجه

 ملـا  اليمن أهل أن: " مالك بن أنس عن البناين ثابت عن سلمة بن عن محاد طرق
 السنة يعلمهم رجال معهم يبعث سألوه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قدموا على

 برقم وسيأيت. فذكره... "  فقال اجلراح بن عبيدة أيب بيد فأخذ: قال واإلسالم ،
  .هامة بفائدة عليه التعليق مع التخريج يف بزيادة) ١٩٦(

  
 وأصـدقهم  عمر اهللا أمر يف وأشدهم بكر أىب بأميت أميت أرحم " - ١٢٢٤

 وأعلمهم ثابت بن زيد وأفرضهم كعب بن أيب اهللا لكتاب عثمان وأقرؤهم حياء
 أبـو  األمة هذه أمني وإن أمينا أمة لكل وإن الأ جبل بن معاذ باحلالل واحلرام

  ". اجلراح عبيدة بن
  

 و) ٢٢١٨( حبـان  وابـن ) ١٥٤( ماجه وابن) ٣٠٩/  ٢( الترمذي أخرجه
 حدثنا الثقفي ايد عبد بن الوهاب عبد طريق من) ٤٢٢/  ٣( واحلاكم )٢٢١٩(

  :وسلم يهعل اهللا صلى اهللا رسول قال: قال أنس عن قالبة أيب عن خالد احلذاء
 هذا إسناد: " احلاكم وقال".  صحيح حسن حديث: " الترمذي وقال فذكره،
 الثوري سفيان وتابعه. قاال كما وهو الذهيب ووافقه".  الشيخني شرط صحيح على

 ١" ( اآلثار مشكل"  يف والطحاوي) ١٨٤/  ٣( أمحد أخرجه. به احلذاء عن خالد
 ٢/  ٢٩٦/  ٢" ( دمشق تاريخ"  يف عساكر وابن) ١٢٢/  ٣( نعيم وأبو) ٣٥١/
) ٢/  ٥٣٤/  ٣" ( السنة شرح"  يف والبغوي) ٢/  ٩٧/  ١١ و ٢/  ٢٨٢/ ٦ و

 أخرجـه . بـه  احلذاء خالد حدثنا وهيب أيضا وتابعه) . اإلسالمي نسخة املكتب
 اجلملـة  علـى  وتابعه) . ٢٠٩٦( الطيالسي وكذا والطحاوي) ٢٨٠/ ٣( أمحد
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 بـن  وإمساعيل) . ٧٣/  ٧( البخاري عند األعلى بدع بن األعلى منه عبد األخرية
  . أنس عن قالبة أيب بتحديث األول وصرح) ١٢٩/  ٧(مسلم  عند علية

 للترمذي عزاه بعدما"  الفتح"  يف احلافظ فقال غريبة ، بعلة احلديث أعل وقد
 اإلرسـال  أوله يف الصواب إن: قال احلافظ أن صحيح، إال وإسناده: " حبان وابن

  ". أعلم واهللا. عليه البخاري اقتصر ما منه ولواملوص
 محيـد  حدثنا بن وكيع سفيان حدثنا: الترمذي فقال أخرى، طريق وللحديث

. به مالك مرفوعا بن أنس عن قتادة عن معمر عن العطار داود عن الرمحن عبد بن
 أبو وقد رواه الوجه هذا من إال قتادة حديث من نعرفه ال غريب حديث: " وقال
  ". أيب قالبة حديث واملشهور حنوه وسلم عليه اهللا صلى النيب عن أنس عن قالبة

: " احلـافظ  قال وكيع بن سفيان غري مسلم رجال ثقات كلهم ورجاله: قلت
 يقبل، فلم فنصح حديثه، من ليس ما عليه فأدخل بوراقه، ابتلي أنه صدوقا إال كان

  ". فسقط حديثه
واحلسـن   حمجن وأيب عنه يقنيطر من عمر ابن حديث من شواهد وللحديث

/  ٢٩٦/  ٢( عساكر ابن أخرجها خمتصر، وبعضها مطوال بعضها مرسال البصري
"  يف يعلـى  أبـو  وأخرج ضعيفة، بأسانيد) ٢/  ٩٧/  ١١ و ٢/  ٢٨٢/ ٦ و ٢

 الطريق) ٥٣٥/  ٣( واحلاكم عمر، ابن عن األوىل الطريق) ١٣٨٤/ ٤" ( مسنده
  وفيه".  وأكرمها: " رواية يف وزاد) ٥٦/  ١" ( ليةاحل"  يف نعيم عنه،وأبو األخرى

 حيىي املقرىء بن زكريا"  املناوي"  يف ووقع أعرفه، ومل املنقري حيىي بن زكريا
  .تصحيف وهو

 طريق الطـرباين  من) ١/  ٣٧١ - ٢/  ٣٧٠/  ١٣( عساكر ابن وأخرجه 
 مرفوعـا جابر  عن املنكدر بن حممد عن جريج ابن عن علي بن مندل عن بإسناده

  ". الدرداء أبا يعين. عبادة عمري أويت وقد: " آخره يف وزاد حنوه
عبـد   طريـق  من) ٥٦/  ١" ( احللية"  يف نعيم أبو وروى. ضعيف ومندل

 عـن  كالمها حكيم بن الكوثر طريق ومن عمر، بن اهللا عبيد عن األعلى السامي
 رواية يف زاد".  نعفا بن عثمان حياء أميت أشد: " بلفظ مرفوعا ابن عمر عن نافع
  ".وأكرمها" 
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كمـا   السامي تابعه لكن. متروك: وغريه الدارقطين قال هذا والكوثر: قلت
 ابـن  زكريا إليه الطريق يف لكن. األعلى عبد بن األعلى عبد وامسه ثقة ترى، وهو
  .ترمجة له أجد ومل حيىي املنقري

  
  ". عبيدة أبا يعين. األمة هذه أمني هذا"  - ١٩٦٤
يعلى  وأبو) ١٢٥/  ٣( وأمحد) ٢٦٧/  ٣( واحلاكم) ١٢٩٧( سلمم أخرجه

 الـيمن  أهل أن: " أنس عن ثابت عن سلمة بن محاد عن طرق من) ٨٣١/  ٢(
السـنة   يعلمنا رجال معنا ابعث: فقالوا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قدموا على
 سلم، ولفـظ مل والسياق فذكره،.... " وقال عبيدة، أيب بيد فأخذ: قال واإلسالم،

 خيرجاه بذكر ومل مسلم، شرط على صحيح: " وقال".  القرآن يعلمنا: " احلاكم
  ". القرآن

هو  كما العقائد، يف حجة اآلحاد خرب أن وهي هامة، فائدة احلديث ويف: قلت
أبـا   يبعث مل وسلم عليه اهللا صلى النيب أن بالضرورة نعلم ألننا األحكام، يف حجة
خـرب   كـان  فلو أيضا، والعقائد بل فقط، األحكام ليعلمهم اليمن أهل إىل عبيدة

 أيب لكان إرسال فيها، احلجة به تقوم وال العقيدة، يف الشرعي العلم يفيد ال اآلحاد
  .بالعبث شيء أشبه ليعلمهم، إليهم وحده عبيدة
 يف ويل املقصـود،  وهو. العلم إفادته يقينا فثبت. عنه يترته الشارع مما وهذا 
 التفصيل أراد من فلرياجعهما مرارا، مطبوعتان معروفتان رسالتان ة اهلامةاملسأل هذه
  .فيها

 األمـة  هذه حرب وإن اجلراح، بن عبيدة أبو األمة هذه أمني إن( - ٣١٦٥
  ) .عباس بن اهللا عبد

  جداً ضعيف
: سـنان  بن يزيد ابن حممد عن) ٩١/ ٨" (بغداد تاريخ" يف اخلطيب أخرجه

  .مرفوعاً عمر ابن عن نافع نع حكيم بن الكوثر حدثنا
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 قـال  كمـا  احلـديث؛  متروك هذا الكوثر جداً، ضعيف إسناد وهذا: قلت
  .وغريه الدارقطين

  .بالقوي ليس - الرهاوي وهو - سنان بن يزيد بن وحممد
  .أنس حديث من وغريمها" الصحيحني" يف خمرج صحيح فهو األول الشطر أما
  

 وأسد اهللا أسد ومحزة رسوله، وسيف اهللا سيف الوليد بن خالد( - ٣٥٤٢
 مـن  اليمان بن وحذيفة رسوله، وأمني اهللا أمني اجلراح بن عبيدة وأبو رسوله،
  ) .وجل عز الرمحن جتار من عوف بن الرمحن وعبد الرمحن، أصفياء

  جداً ضعيف
 حيـىي  أبو حدثنا: البغدادي عمران بن أمحد عن) ١٣٣/ ٢( الديلمي أخرجه

 أبو حدثنا: الزعفراين علي أبو الفضل بن احلسن حدثنا: شاهني بن حممد بن أمحد
  .مرفوعاً عباس ابن عن عكرمة، عن أيوب، عن الوارث، عبد حدثنا: معمر

  :املنادي ابن قال جداً، ضعيف إسناد وهذا: قلت
 فتركـوه،  انكشف، مث عنه، الناس أكثر الزعفراين علي أبو الفضل بن احلسن"

  ".٢٥٨ سنة مات حديثه، وخرقوا
  :بقوله أعله حني فاحشاً خطأ املناوي أخطأ قدول
  ".فيه يتكلمون: البخاري قال عمران، بن أمحد وفيه"

 عمـران  بن أمحد على الطبقة متقدم ذكر ما البخاري فيه قال الذي هذا فإن
 بـن  احلسـن  شيخه شيخ أن ذلك على دليالً وحسبك احلديث، راوي البغدادي

  !بسنتني البخاري موت عدب أي سبق، كما) ٢٥٨( سنة تويف الفضل
-٣٣٣/ ٤" (بغـداد  تاريخ" يف املترجم لعله البغدادي عمران بن أمحد إن مث
 الثالج بن القاسم أبو حدث. بالسوسنجردي يعرف املعدل، بكر أبو" بأنه) ٣٣٤

  ".الدورقي إبراهيم بن أمحد بن اهللا عبد عن عنه
  ) .٣٣٦( سنة وتويف ،) ٢٦١( سنة ولد أنه ذكر مث
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 خلقه؛ بعض يف عليه ألخذت شئت ولو إال أحد أصحايب من ما( - ٤٤٦٩
  ) .اجلراح بن ة عبيد أيب غري

  ضعيف
 احلسن عن فضالة، بن املبارك عن) ٢٦٦/ ٣" (املستدرك" يف احلاكم أخرجه

  :وقال. مرفوعاً
  ".ثقات ورواته غريب، مرسل هذا"

  .عنعنه وقد مدلس فضالة؛ وابن! قال كذا
  

 ابـن  عبيـدة  أبو خلقاً وأحسنهم الصديق، بكر بوأ أميت أرحم( - ٧١٤١
  ) .علي وأقضاهم عمر، احلق يف وأشدهم ذر، أبو هلجة وأصدقهم اجلراح،

  .ضعيف
  طريق من) ١٩١/ ٦٦" ( دمشق تاريخ"  يف عساكر ابن أخرجه
 بكـر  أيب بـن  الرمحن عبد عن اهللا عبيد بن طلحة ابن حدثين: بكار بن الزبري

  .فذكره: ... وسلم عليه اهللا صلى هللا وسول قال: قال الصديق
: وهـو  إسحاق: امسه -) اهللا عبيد بن طلحة ابن( ضعيف، إسناد وهذا: قلت

  .-"  التقريب"  يف احلافظ قال كما - مقبول
 السـند  معرفة من أمتكن؛ فلم بكار؛ بن الزبري إىل اإلسناد املطبوعة من وسقط

  .إليه
  .منكر ؛" راحاجل بن عبيدة أبو خلقاً وأحسنهم: " وقوله

 اجلـراح  بن عبيدة أبو األمة هذه وأمني"  :بلفظ احلديث هذا غري ىف واحملفوظ
  ) .١٢٢٤( برقم"  الصحيحة"  يف خمرج وهو ،"

  
  



  ٣٨٨

  المھاجرون 
  

  ". عنه ليحفظوا واألنصار املهاجرون يليه أن حيب كان"  - ١٤٠٩
 من دوأمح) ٢١٨/  ١( واحلاكم) ٨٧( حبان وابن) ٩٧٧( ماجة ابن أخرجه

: " احلـاكم  وقال مرفوعا فذكره: قال مالك بن أنس عن الطويل محيد عن طرق
  .قاال كما وهو الذهيب، ووافقه"  الشيخني شرط على صحيح

 خري إال خري ال اللهم :قال أو اآلخرِة، خري اخلري إنّ: يقولُ كان( -٣١٩٨
  ) .واملهاجرة لألنصارِ فاغفر اآلخرة

: قتـادة  مسعت: قال شعبة حدثين: قال حجاج اثن) : ٣/١٦٩( أمحد أخرجه
 قـال . فذكره...  - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أن: مالك بن أنس حدثنا
  .قصصه يف هذا يقول قتادة فكان :شعبة

  .الشيخني شرط على صحيح إسناد وهذا: قلت
 والترمـذي  ،) ٥/١٨٨( ومسلم ،) ٣٧٩٦ و ٣٧٩٥( البخاري أخرجه وقد

 ،) ٨٣١٤و٥/٨٤/٨٣١٣" (الكربى السنن"يف والنسائي ،-وصححه -) ٣٨٥٧(
 طرق من) ٤٧٦و٥/٣٥٨( يعلى وأبو ،) ٢٧٨ و١ ٧٢و١٧٠و٣/١٦٩( وأمحد
 بن معاوية ذكر بعضهم أن إال ،... " قتادة فكان: "قوله دون به، شعبة عن أخرى

  .قتادة مكان ومحيداً إياس، أبا قرة
  .به أنس عن الضبعي التياح أبو وتابعهم
 وأمحـد  ،) ١٩٠/٧٢١٥/ ٩( حبـان  وابـن  ،) ٧٤٢( ماجه ابن أخرجه

  ) .٥/١٨٩( ملسلم رواية وهو به، محاد عن طرق من) ٢٤٤و٣/١١٨(
 خمرج وهو حنوه؛ به التياح أيب عن أخرى طرق من وغريمها الشيخان وأخرجه

  ) .٤٧٨" (داود أيب صحيح" يف
  :قالت سلمة أم حديث من شاهد وله



  ٣٨٩

 وهـو  صدره، شعر اغرب وقد اللنب، يعاطيهم وهو اخلندق يوم قوله نسيت ما
  ".واملهاجرة لألنصار فاغفر اآلخرة خري اخلري إن اللهم: "يقول

  :فقال عماراً، فرأى: قال
"ةَ ابنِ ويحيمالباغية الفئة تقتله! س."  

 يف نعـيم  وأبـو  ،) ٢٠٩/١٦٤٥/ ٣( يعلى وأبو ،) ٦/٢٨٩( أمحد أخرجه
  .عنها أمه عن احلسن عن عون ابن طريق من) ٣/٤٣" (احللية"

"  صـحيحه " يف أخـرج  وقد مسلم، شرط على صحيح إسناد وهذا: قلت
 على املعلق صنيع يومهه ملا خالفاً ألمحد؛ رواية وهو فقط، عمار قضية) ٨/١٨٦(
  !الترمجة حديث عندمها وليس والطيالسي، ملسلم عزاه حيث ؛"يعلى أيب مسند"

" املفـرد  األدب" يف البخـاري  أخرجهـا  ؛"اآلخـرة  ريخ اخلري إن: "ومجلة
  :قالت الدرداء أم عن غالب أيب طريق من) ٣٤٦رقم(

 يعـين : قال( واندرورد كساء وعليه ماشياً؛ الشام إىل املدائن من سلمان زارنا
 الـرأس،  مطموم كساء وعليه سلمان رؤي: شوذب ابن قال) . مشمرة سراويل
 خري اخلري إن: قال! نفسك شوهت: له فقيل أرفش، نكا أنه يعين األذنني، ساقط
 أيب صاحب وهو -غالب أيب ويف ثقات، رجاله حسن، إسناد وهذا: قلت. اآلخرة
  .احلسن مرتبة من حديثه يرتل ال يسري، كالم -أمامة

 مات سلمان، يدرك مل ألنه معضل؛ فهو إخل؛...  رؤي: شوذب ابن قول وأما
  .ومئة سبع أو ست سنة

 بـرقم  خترجيه وسيأيت قتادة، رواية من بأمت والرباء أنس عن احلديث اءج وقد
)٣٢٤٣ . (  

 أمنوا قد القيامة، يوم عليها جيلسون ذهبٍ من منابر للمهاجرين( -٣٥٨٤
  )الفزع من

 والبـزار  ،-الزبريي محزة بن إبراهيم طريق من -) ١٥٨٢( حبان ابن أخرجه
 أمحد طريق من -) ٤/٧٦( اكمواحل ،-محزة بن سفيان عن -) ٢/٣٠٦/١٧٥٣(

 الرمحن عبد عن زيد بن كثري عن ثالثتهم -عمي حدثين: وهب بن الرمحن عبد بن



  ٣٩٠

: ... - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول قال: قال أبيه عن اخلدري سعيد أيب ابن
  :اخلدري سعيد أبو قال. فذكره

  .قومي ا حلبوت أحداً؛ ا حبوت لو! واهللا
  :احلاكم وقال

  :بقوله الذهيب ورده"! اإلسناد حيحص"
  ". واه -وهب بن الرمحن عبد ابن: يعين -أمحد: قلت"

 وأما. إليه اإلشارة سبقت كما طريقه غري من والبزار حبان ابن عند هو: قلت
  ":القدير فيض" يف املناوي قوله

 من فالصحة واه؛ -رواته أحد -بالل بن سليمان بن أمحد بأن الذهيب فتعقبه"
  "!! أين؟

 من احلاكم رواه وإمنا هلا، وجود ال شخصية بالل بن سليمان بن أمحد: أقول
  ... بالل بن سليمان أخربين: عمي حدثين: وهب بن الرمحن عبد بن أمحد طريق

 أمساء ثالثة من ذهنه يف فتركب املناوي، على األمر اختلط كيف فتأمل: قلت
  !له وجود ال الذي االسم ذاك اإلسناد هذا يف

 فيـه،  خمتلف -املدين األسلمي وهو -زيد بن كثري: الطرق عليه دارت يوالذ
  :-" الكاشف" يف الذهيب وتبعه -زرعة أبو فيه قال وقد

  :العسقالين وقال".  لني فيه صدوق،"
  ". خيطئ صدوق"

 بعض رواية من أحاديث) ٦٩ ـ٦/٦٧" ( الكامل" يف عدي ابن له ساق وقد
  :وقال عنه، الثالثة
  ". بأساً هحبديث أر ومل"

 حسـن  وسـط  أنـه : اآلخرين األئمة وأقوال هذا، قوله من يل ويبدو: قلت
 هـذه  مـن  تقدم فيما األحاديث بعض له حسنت ولذلك خيالف، مل ما احلديث

  .الثالث الد من) ١٢٩٦ و ١١٢٨( مثأل فانظر ،"السلسلة"



  ٣٩١

 لعلـل  املداوي" أمساه الذي احلاوي كتابه يف الغماري الشيخ يتنبه ومل.. هذا
! الثالثة األمساء بني املناوي فيه وقع الذي للخلط"  املناوي وشرحي الصغري اجلامع

: البزار شيخ يف لقوله"  للمهاجرين إن: "بلفظ البزار رواية يف قاله فيما تعقبه وامنا
  :وقال املتقدمة، احلاكم برواية عليه وعقب ،" جمهول"

 شاهد فهو ؛) الرمحن عبد بن أمحد: يعين( طريقه غري من رواه البزار كان فإن"
  "! له جيد

 يهتم اهللا رمحه الغماري الشيخ أن الباحث يشعر مما -األسف مع -وهذا: قلت
 طرقه وتتبع احلديث بنقد يهتم وال عنده، غاية كأا زالم وتتبع األشخاص بنقد

 فانشـغل ! خيفـى  ال كما العلم؛ أهل عند الغاية وهو ضعيفه، من صحيحه وبيان
 البـزار  طريق كون على" جيد شاهد فهو: "قوله علق تراه أال الغاية، عن وسيلةبال
" البـزار " إىل يرجع مل أنه يف صريح وهذا ،) الرمحن عبد بن أمحد( طريق غري من

  "!! حبان ابن" عن فضأل
 كذاباً يكون فلعله الشاهد، هوية يدري ال وهو جيداً، شاهداً يكون كيف مث

  !شهادة؟لل يصلح ال متروكاً أو
 واملعاجلـة؛  املداواة يتم أن عليه فكان ؛-الواقع هو كما -صاحل أنه لنفترض مث

 كـان  إذا أو ؛-قدمنا كما -للحجة وصالحيته العلة، من احلديث سالمة يبني بأن
  .املستعان واهللا. النقد من الفائدة تتم حىت املتابعني، فوق ممن عنده معلوأل

 شيخه عن البزار رواه" ) :٢٥٥ -٥/٢٥٤( " امع" يف فقال اهليثمي؛ وأما
  "!ثقات رجاله وبقية أعرفه، ومل مالك؛ بن محزة

  .يضعفه ومل حامت؛ أبو عنه روى: وثانياً تقدم، كما متابع-أوالً -هو: قلت
  
  
  
  
  



  ٣٩٢

  
  حسان 

  
  ". القدس بروح أيده اللهم عين، أجب"  - ٩٣٣

 ص( يالسيوالط) ٣١٦/  ٢( داود وأبو) ١٦٣ - ١٦٢/  ٧( مسلم أخرجه
 عـن  سعيد عن الزهري عن) ٢٢٢/  ٥ و ٢٦٩/  ٢( وأمحد) ٢٣٠٩ رقم ٣٠٤

: فقـال  إليه، فلحظ املسجد، يف الشعر ينشد وهو حبسان مر عمر أن"  هريرة، أيب
 اهللا، أنشدك: فقال هريرة أيب إىل التفت مث منك، خري هو من وفيه أنشد كنت قد

 وزاد".  نعم اللهم: قال) فذكره؟(: يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمسعت
 عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسول يريد أنه يعرف وهو عمر فانصرف: " رواية يف أمحد

  ".وسلم
... "  أجـب  حسان يا: " بلفظ آخر إسناد فيه وللزهري. صحيح وإسنادها

) . ١١٨٠( وسـيأيت  عائشـة،  عن أحدمها شاهد وله) . ١٩٥٤( برقم وسيأيت
  ) .٨٠١( مضى وقد الرباء عن واآلخر

 اللـهم  وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول عن أجب! حسان يا " - ١٩٥٤
  ". القدس بروح أيده

 الزهري عن) ١٦٣/  ٧( ومسلم) ١٠٩/  ٧ و ١١٦/  ١( البخاري أخرجه
 األنصاري ثابت بن حسان مسع أنه عوف بن الرمحن عبد بن سلمة أبو أخربين:قال

 قال فذكره؟: وسلم عليه اهللا صلى النيب عتمس هل اهللا أنشدك: هريرة أبا يستشهد
 وله) ٩٣٠( رقم"  عين أجب: " يف سبق آخر إسناد فيه وللزهري. نعم: هريرة أبو

 بـرقم  مضى وقد ،) ١٩٧٠( برقم اهللا بإذن سيأيت الرباء حديث من بنحوه شاهد
)٨٠١. (  

  
 وأحسام، وأيامهم القوم حديث ليحدثك بكر أيب إىل اذهب"  - ١٩٧٠

  ". معك وجربيل اهجهم مث



  ٣٩٣

 يـونس  أيب صـغرية  أيب بن حامت عن) ٤٨٩ - ٤٨٨/  ٣( احلاكم أخرجه
 بـن  الرباء عن السدي عن جابر وعن احلديث، رفع حرب ابن مساك عن القشريي

 سفيان أبا إن! اهللا رسول يا: فقيل أتى وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن: عازب
 يل ايذن اهللا رسول يا: فقال رواحة ابن فقام يهجوك، املطلب عبد بن احلارث بن

"  اهللا رسـول  يـا  قلت نعم،: قال ؟...  اهللا ثبت: " تقول الذي أنت: فقال فيه،
  ". نصروا ما مثل ونصرا موسى تثبيت حسن من أعطاك ما اهللا فثبت

 يـا : فقـال  كعب وثب مث: قال".  ذلك مثل خريا بك اهللا يفعل وأن"  قال
 يا: قلت نعم، قال.. ". مهت: " تقول الذي أنت : "قال .فيه يل ايذن: اهللا رسول
 إن أما: " قال".  الغالب مغالب فليغلنب را تغالب أن سخينة مهت"  اهللا رسول

  ". ذلك لك ينس مل اهللا
 أسود، له لسانا وأخرج فيه، يل ايذن! اهللا رسول يا: فقال حسان قام مث: قال

"  وقـال . احلديث: فقال. املزاد به يتأفر شئت إن يل ايذن! اهللا رسول يا: فقال
 وهـو  اجلعفي، يزيد ابن هو وجابر قاال، كذا. الذهيب ووافقه".  اإلسناد صحيح

 طرق من احلديث جاء وقد. به فيتقوى مرسال حرب بن مساك تابعه لكن ضعيف،
  ) .٨٠١( برقم مضى وقد"  املشركني اهج: " فانظر خمتصرا الرباء عن أخرى

 يبغضه وال منافق، حيبه ال واملنافقني، املؤمنني بني ازحج حسان"  - ١٢٠٨
  ". مؤمن

  ضعيف
 عمـر  بـن  حممـد  عن) ٤/١٨٥/١" ( دمشق تاريخ"  يف عساكر ابن رواه
 بـن  عبيدة أبا مسع من وحدثين: قال األنصاري زيد أيب بن سعيد حدثين: الواقدي

 عائشـة  مسع أنه عمر بن اهللا عبد بن محزة مسع أنه خيرب األسدي زمعة بن اهللا عبد
  :تقول

  .مرفوعا فذكره
 وابـن ) ٣/١٤٩" ( الضعفاء"  يف العقيلي رواه لكن كذاب، الواقدي: قلت
 عن عروة بن هشام عن إمساعيل بن عمر عن مثامة أيب عن آخر طريق من عساكر

  .حنوه عنها أبيه



  ٣٩٤

  :الذهيب قال هذا؛ وعمر
  ". أصال هو من يدرى ال" 
  .احلديث هذا له ذكر مث

  :العقيلي وقال
 عنـه  والراوي هو وكالمها الوجه، هذا من يعرف وال حمفوظ، غري احلديث" 
  ". جمهول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٣٩٥

  أنس بن مالك
  
  

  ". رزقته فيما له وبارك وولده ماله أكثر اللهم"  - ١٤٠
  

 مسعت قال، قتادة عن شعبة حدثنا) : ١٩٨٧" ( مسنده"  يف الطيالسي أخرجه
  :يقول أنسا

  ... " فقال أنسا، تعين له، اهللا ادع! اهللا رسول يا: سليم أم قالت" 
  .فذكره

 ٤( البخـاري  أخرجـه  وقد الشيخني، شرط على صحيح سند وهذا: قلت
  .به شعبة عن طرق من) ٣١٤/  ٢( والترمذي )٢٠٢ ،١٩٥/

  ". صحيح حسن حديث: " الترمذي وقال
  .خرجته لكولذ أنس من بسماعه قتادة تصريح البخاري وكذا عنده يقع ومل

  .أخرى طريق
 بـن  أنـس  عن ثابت أنبأنا محاد حدثنا عفان حدثنا) : ٢٤٨/  ٣( أمحد قال

  :فقال ومسن بتمر فأتيناه حرام، أم أتى وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن"  :مالك
  ". صائم فإين سقائه يف وهذا وعائه، يف هذا ردوا" 
  

 رضي أنسا يعين. له فرواغ عمره وأطل وولده ماله أكثر اللهم"  - ٢٥٤١
  ". عنه اهللا



  ٣٩٦

 الزهـراين  الربيـع  أبو حدثنا) : ١٠٤٨/  ٣" ( مسنده"  يف يعلى أبو أخرجه
 أمـي  يب انطلقت: قال مالك بن أنس عن ربيعة بن سنان عن زيد ابن محاد أخربنا

  .له اهللا فادع خويدمك! اهللا رسول يا: فقالت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل
 أهلـي،  من استحييت قد حىت عمري وطال مايل، فكثر: قال) رهفذك: (فقال
 ثقات رجاله جيد، إسناد وهذا: قلت. املغفرة يعين الرابعة وأما ،(!)  مثاري وأينعت
 وقـال  بغـريه،  مقرونا البخاري له فأخرج ربيعة، بن سنان غري الشيخني رجال
 مـن ) ٦٥٣" ( رداملف األدب"  يف البخاري وأخرجه".  لني فيه صدوق: " احلافظ
 فـدفنت  بثالث، يل فدعا: " قال أنه وفيه حنوه، به سنان عن زيد بن سعيد طريق
 مـن  استحييت حىت حيايت وطالت مرتني، السنة يف لتطعم مثريت وإن وثالثة، مائة

  ".  العمر بطول دعا من باب"  بـ له وترجم".  املغفرة وأرجو الناس،
 من) ١٢٨/  ٢( ومسلم) فتح - ١٢٢/  ١١" ( البخاري صحيح"  يف وأصله

 حيث"  املفرد األدب"  خمرج وهم وقد العمر، ذكر دون أنس عن آخرين طريقني
 خترجيه وتقدم عندمها، ليس العمر أن على ينبه أن ودون البخاري، دون ملسلم عزاه
: " بقوله " الصحيح"  يف البخاري له ترجم فقد ذلك ومع) ١٤١ و ١٤٠( برقم
 فـذكر ".  ماله وبكثرة العمر بطول خلادمه وسلم عليه اهللا ىصل النيب دعوة باب

  .هذه سنان طريق إىل بذلك أشار البخاري أن احلافظ
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٣٩٧

  حنظلة
  

  ". حنظلة يعين. املالئكة تغسله صاحبكم إن"  - ٣٢٦
 إسحاق ابن عن) ١٥/  ٤" ( السنن"  يف والبيهقي) ٢٠٤/  ٣( احلاكم رواه

  :قال عنه اهللا رضي جده عن أبيه عن اهللا دعب بن عباد بن حيىي حدثين
 بعد عامر أيب بن حنظلة قتل عند يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت

 فقتلـه،  بالسيف األسود بن شداد عاله حني احلارث بن سفيان وأبو هو التقى أن
  .فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال

  اهللا رسول فقال جنب، وهو هلائعة عمس ملا خرج إنه: فقالت صاحبته فسألوا
  .املالئكة غسلته لذلك: وسلم عليه اهللا صلى
 فقط حسن هو وإمنا الذهيب عنه وسكت"  مسلم شرط على صحيح: " وقال

  .املتابعات يف مسلم له أخرج إمنا إسحاق ابن ألن
 عطـاء  بن الوهاب عبد عن) ١/  ٢٩٦/  ٢( عساكر ابن أخرجه شاهد وله

  :قال مالك بن أنس عن قتادة عن عروبة أيب نب سعيد أنبأنا
 حنظلـة  املالئكة غسيل منا: األوس فقال واخلزرج األوس من احليان افتخر" 

 بن ثابت بن عاصم الدبر محته من ومنا الرمحن، عرش له اهتز من ومنا الراهب، ابن
 فقـال  :قـال  ثابت، بن خزمية رجلني بشهادة شهادته أجيزت من ومنا األفلح،

 زيد وأبو ثابت بن زيد: غريهم أحد جيمعه مل القرآن مجعوا أربعة منا: جيوناخلزر
   ". جبل بن ومعاذ كعب بن وأيب

  ". صحيح حسن حديث هذا: " عساكر ابن وقال
  
  
  



  ٣٩٨

  أبو سفیان
  

  ". أهلي خري احلارث بن سفيان أبو"  - ٨٢٠
  

 الكـاليب  عاصـم  بن عمرو طريق من) ٢٥٥/  ٣( واحلاكم الطرباين أخرجه
 عنـه  اهللا رضي البدري حبة أيب عن عمار أيب بن عمار عن سلمة بن محاد دثناح

 شـرط  على صحيح: " وقال. فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال
  ". مسلم

 قال ولذلك حفظه، يف ضعفا الكاليب يف أن غري قال، كما وهو. الذهيب وأقره
  ." شيء حفظه يف صدوق": "  التقريب"  يف احلافظ

 خـري  من أو: " وزيادة اللفظ ذا) ٢٧٤/  ٩" ( امع"  يف أورده واحلديث
  ". حسن وإسناده"  األوسط"  و"  الكبري"  يف الطرباين رواه: " وقال"  أهلي
 الطـرباين  روايـة  من"  اجلنة أهل خري"  بلفظ احلديث املناوي ذكر) : تنبيه(

 مرسـل  آخـر  حديث وبني ثاحلدي هذا بني التلفيق من نشأ وهم وهو واحلاكم
  :بلفظ

  ". اجلنة أهل فتيان سيد احلارث بن سفيان أبو" 
  ". اجلنة أهل فتيان سيد احلارث بن سفيان أبو " - ١٧٤٣
  .ضعيف
 طريق من) ٢٥٥/  ٣( واحلاكم) ٥٣/  ٤" ( الطبقات"  يف سعد ابن أخرجه

 عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسول قال: قال أبيه عن عروة بن هشام عن سلمة بن محاد
  .فذكره: وسلم

 بظـاهره  وهـو . مرسل ولكنه مسلم، رجال ثقات رجاله إسناد وهذا: قلت
 وهـو ... ".  شباب سيدا واحلسني احلسن: " وسلم عليه اهللا صلى لقوله خمالف
  ) .٧٩٦" ( الصحيحة"  يف خمرج



  ٣٩٩

  حارثة بن النعمان
  

 ارثةح: فقالوا هذا؟ من: قلت قراءة، فيها فسمعت اجلنة دخلت"  - ٩١٣
  ) ".بأمه الناس أبر وكان( الرب كذلكم الرب ،كذلكم النعمان بن

  
 عن شهاب ابن عن حيدث سفيان مسعت) ٢٢" ( اجلامع"  يف وهب ابن رواه

  .مرفوعا عائشة عن الرمحن عبد ابنة عمرة
/  ٣( احلـاكم  أخرجـه  وقد. الشيخني شرط على صحيح سند وهذا: قلت

 رواه مث. الذهيب ووافقه ذكرنا كما ححهوص به سفيان عن أخرى طريق من) ٢٠٨
 فلم أرسله أنه إال به شهاب ابن عن زيد بن موسى طريق من )٢٠ ص( وهب ابن

  :وزاد عائشة يذكر
 عـن  الزهري عن أيضا معمر وصله وقد".  بأمه األمة هذه أبر حارثة كان" و
  ". بأمه الناس أبر وكان: " بلفظ الزيادة وفيه به، عائشة عن عمرة
 - ٤٢٠/  ٣" ( السنة شرح"  يف والبغوي) ١٥٢ - ١٥١/ ٦( أمحد هأخرج 
 عبد طريق من) ٢/  ١٣٤/  ١٠" ( التاريخ ذيل"  يف النجار وابن) املكتب نسخة
  . به معمر أنبأنا الرزاق

 يقرأ قارىء صوت فسمعت اجلنة، يف فرأيتين منت،: " الرزاق عبد رواية ويف
  .مثله احلديث... " 
: وقال) ٣٥٦/  ٦/ ١" ( احللية"  يف نعيم وأبو) ١٦٧ - ١٦٦( أمحد أخرجه 

  ". مثله هريرة أيب عن املسيب بن سعيد عن الزهري عن عتيق أيب ابن رواه" 
  
  
  



  ٤٠٠

  دحیة الكلبي  
  

  ". الكليب دحية جبربائيل رأيت ما أشبه"  - ١١١١
  

 اهللا صـلى  اهللا رسول قال: قال شهاب ابن عن) ٢٥٠/  ٤( سعد ابن أخرجه
  .فذكره: لموس عليه

. صـغري  تابعي الزهري وهو شهاب ابن مرسل، أنه إال صحيح وإسناده: قلت
 عـرض : " بلفظ مرفوعا األنصاري اهللا عبد بن جابر حديث من شاهد له ولكن
 به رأيت من أقرب فإذا جربيل، ورأيت. " آخره ويف احلديث... ".  األنبياء علي
  ". دحية شبها
/  ١٥٥/  ١٧( عساكر وابن) ٣٣٤/  ٣( وأمحد) ١٠٦/  ١( مسلم أخرجه 

: " قال عمر ابن عن أيضا سعد ابن وأخرج. عنه الزبري أيب عن الليث طريق من) ١
  ". الكليب دحية صورة يف وسلم عليه اهللا صلى النيب يأيت جربيل كان

 عقـب ) ١٠٧/  ٢( أمحـد  أخرجه وبه مسلم، شرط على صحيح وإسناده 
 إياه وسؤاله وسلم، عليه اهللا صلى النيب إىل لجربي جميء يف اآلخر عمر ابن حديث

  .واإلحسان واإلميان اإلسالم عن
 تشبه الكليب دحية وكان: " عنها اهللا رضي عائشة عن) ١٤٢/  ٦( املسند ويف

 مـن ) ١٤٦/ ٦( وعنده. جيد وإسناده"  السالم عليه جربيل ووجهه وسنه حليته
 عليه اهللا صلى اهللا رسول أيتر: قالت عنها سلمة أيب عن الشعيب عن جمالد طريق
 على يدك واضعا رأيتك: قلت رجال، يكلم وهو فرس معرفة على يده واضعا وسلم
 جربيل ذاك: قال نعم،: قالت ورأيتيه؟: قال تكلمه، وأنت الكليب دحية فرس معرفة
  .احلديث.. " السالم يقرئك وهو السالم، عليه

 عمر بن اهللا عبد طريق من سعد ابن أخرجه وقد الشواهد، يف حسن وإسناده 
 وإسناده...  السالم إقراء دون حنوه، عنها حممد بن القاسم عن سعيد بن حيىي عن

  .قبله مبا قوي



  ٤٠١

  نفیل بن عمرو بن زید
  

  ". درجتني نفيل بن عمرو بن لزيد فرأيت اجلنة دخلت"  - ١٤٠٦
 أخربنا الباغندي حممد بن حممد طريق من) ٢/  ٣٣٧/  ٦( عساكر ابن رواه

 أبيـه  عن عروة بن هشام عن معاوية أبو أخربنا األشج الكندي سعيد ابن اهللا عبد
  .مرفوعا عائشة عن

  .حسن سند وهذا: قلت
  

 ." ورمحه، فإنه مات على دين إبراهيم اهللا لزيد بن عمرو غفر " - ٢١٤٢
 موضوع

) : أخربنا حممد بن عمر قال: حدثنا موسى بـن  ٣/٣٨١أخرجه ابن سعد (
ة بن عبد اهللا بن كعب بن مالك قال: مسعت سعيد بن املسـيب  خارج شيبة عن

 :ابن نفيل، فقال يذكر زيد بن عمرو
تويف وقريش تبين الكعبة قبل أن يرتل الوحي على رسول اهللا صلى اهللا عليه  "

خبمس سنني، ولقد نزل به وإنه ليقول: أنا على دين إبراهيم، فأسلم ابنـه   وسلم
 اتبع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأتى عمر بـن ابن زيد أبو األعور، و سعيد

 اخلطاب وسعيد بن زيد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسأاله عن زيد بن عمرو،
اليوم  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فذكره، قال: فكان املسلمون بعد ذلك

 :ال يذكره ذاكر إال ترحم واستغفر له. مث يقول سعيد بن املسيب
 ." ه اهللا وغفر لهرمح

 .قلت: وهذا إسناد موضوع، حممد بن عمر، وهو الواقدي؛ متهم بالكذب
وموسى بن شيبة؛ وهو ابن عمروبن عبد اهللا بن كعب بن مالك؛ ليس احلديث 

 كما



  ٤٠٢

 ." يف " التقريب
 .وخارجة بن عبد اهللا بن كعب؛ جمهول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤٠٣

  حذیفة  أبى مولى سالم
  

 بن ومعاذ كعب بن وأيب مسعود ابن من أربعة من قرآنال خذو"  - ١٨٢٧
  ". حذيفة أىب موىل وسامل جبل

  
/  ٢/  ٢( سـعد  وابـن ) ٣١٢/  ٢( والترمذي) ١٤٨/  ٧( مسلم أخرجه

 بـن  اهللا عبد عن مسروق طريق من) ٢٢٩/  ١" ( احللية"  يف نعيم وأبو) ١٠٨
 حديث: " الترمذي الوق. فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال :قال عمرو
  ". صحيح حسن
 من )١٩٥ و ١٨٩/  ٢( وأمحد أيضا ومسلم) ٤٤٥/  ٢( البخاري عند وهو 
/  ٣( احلـاكم  أخرجه آخر طريق وله... ".  القرآن استقرؤا: " بلفظ الوجه هذا

  . به عمرو بن اهللا عبد عن جماهد طريق من وصححه) ٥٢٧- ٥٢٦
. مسعود بن اهللا عبد حديث من )٢٢٥/  ٣( أيضا احلاكم أخرجه شاهد وله

  .عمر ابن حديث من) ٢/  ٩٩( عدي ابن عند وآخر
  

  ) هذا مثل أميت يف جعل الذي هللا احلمد حذيفة، أيب موىل سامل هذا( -٣٣٤٢
 ص" ( الليل قيام" يف نصر وابن ،-له والسياق -) ١٣٣٨( ماجه ابن أخرجه

 واحلـاكم  ،) ٣٧١/ ١" ( احلليـة " يف نعـيم  وأبو ،) ٦/١٦٥( وأمحد ،) ٥٥
 سـابط  بن الرمحن عبد مسع أنه: سفيان أيب بن حنظلة عن طريقني من) ٣/٣٢٥(

  :قالت - وسلم عليه اهللا صلى - النيب زوج عائشة عن حيدث اجلمحي
 مث العشـاء،  بعد ليلة - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول عهد على أبطأت

  :فقال جئت
  ". كنت؟ أين"



  ٤٠٤

 من وصوته قراءته مثل أمسع مل أصحابك، من لرج قراءة أستمع كنت: قلت
. فـذكره : ... فقـال  إيل التفت مث له، استمع حىت معه وقمت فقام: قالت أحد،
  :احلاكم وقال
  !الذهيب ووافقه"!  الشيخني شرط على صحيح"

  :أمران وفيه! قاال كذا
  .شيئاً البخاري له خيرج مل سابط بن الرمحن عبد أن: األول

 عنـها،  اهللا رضي عائشة من مسع أنه صرح من أجد مل ابطس ابن أن: واآلخر
 بواسطة حديث فرد عائشة عن مسلم له وروى الصحابة، من كثري عن أرسل وقد

 قـال  لـذلك  وكأنه. االنقطاع شبهة ففيه ؛-"اخلالصة" يف اخلزرجي قال كما -
  :-  ماجه البن عزاه بعدما -"اإلحياء ختريج" يف العراقي احلافظ
  ". ثقات دهإسنا ورجال"

  كما -فقال ،"األذكار ختريج" يف احلافظ ذلك بني وقد. يصححه فلم: قلت
  :-) ٣/٢٦٦" ( عالن ابن شرح" يف
 سابط بن الرمحن عبد أن إال ؛" الصحيح" رجال ورجاله ماجه، ابن به تفرد"
" اجلهـاد  كتـاب " يف املبارك ابن) أخرجه( وقد ثقة، تابعي وهو اإلرسال، كثري

 مـن  أتقن املبارك وابن...  ساملاً مسعت عائشة أن: سابط ابن عن: فقال مرسالً،
 احلـديث  فيه ذكر آخر طريق للحديث لكن موصوالً؛ احلديث روى الذي الوليد
  ". أصالً له أن وعرف به، تقوى قبله؛] الذي[ السند إىل انضم وإذا القصة، دون

 أن  يشعر ولكنه ،فيه شك ال مما" الوليد من أتقن املبارك وابن: "وقوله: قلت
  :املتقدم قويل يف إليه أشرت كما كذلك؛ وليس به، تفرد الوليد
  ".حنظلة عن طريقني من"

 ثنا: "قال أمحد طريق: وباألخرى ،) الوليد( عن اجلماعة طريق: باألوىل وأعين
 أحاديـت  مجلة يف رواه ،... " عائشة عن سابط ابن عن حنظلة ثنا: قال منري ابن

 قوية متابعة فهذه الشيخني، رجال من ثقة وهو ،-أيضاً اهللا عبد هوامس -منري البن
  .أعلم واهللا املخالفة، وليست االنقطاع، شبهة فالعلة مسلم، بن للوليد منه



  ٤٠٥

 نصـب  ذلـك  ومع ،"اإلصابة" يف هذه أمحد رواية ذكر قد احلافظ رأيت مث
  :فقال فقط، والوليد املبارك ابن بني اخلالف

  "!الوليد نم أحفظ املبارك وابن"
  :وقال البزار؛ بطريق قواه مث
  ". ثقات ورجاله"

 عـن  مليكة أيب ابن عن: قال فإنه جريج، ابن عنعنة فيه لكن قال، كما وهو
 الليل من يقرأ حذيفة أيب موىل ساملاً مسع - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أن: عائشة
  .خمتصراً فذكره: ... فقال

/ ٩( اهليثمـي  وقـال . عنـه  صحيح بسند) ٣/٢٥٤/٢٦٩٤( البزار أخرجه
٣٣٠:(  
  ". الصحيح رجال ورجاله البزار، رواه"

 عائشـة؛  حلـديث  قوي شاهد لكنه. العنعنة لوال اإلسناد صحيح فهو: قلت
 يف) ١٥٨/ ١" ( الزجاجة مصباح" يف البوصريي قال وقد. اآلخر يقوي فأحدمها
  :عائشة حديث
  .. ".. احلاكم رواه ثقات، رجاله صحيح، إسناد هذا"

  :استدراك
: الثقـتني  رواية إعالل يف احلافظ اعتمدها اليت املبارك ابن رواية أن تبينت مث
 الثقات رواية معارضة بله -ا الثقة جيوز ال مما: منري بن اهللا وعبد مسلم، بن الوليد

 إىل إسناده ساق قد -خرياً اهللا جزاه -األثري ابن رأيت أنين ذلك مفتاح وكان ،-ا
 طريـق  من هي فإذا ،"الغابة أسد" يف عنه اهللا رضي سامل ترمجة يف ا، باركامل ابن

  ... املبارك ابن مسعت: قال) نعيم بن رمحة بن سعيد(
 روى" ) :١/٣٢٨" (الضعفاء" يف حبان ابن قال بل أحد، يوثقه مل هذا وسعيد

  ".الروايات يف األثبات ملخالفته"  به االحتجاج جيوز ال الشام، أهل عنه
  أنه وذكرا وأقراه، ،" اللسان" يف والعسقالين ،" امليزان"  يف الذهيب عنه نقلهو



  ٤٠٦

 عـن  هـذا  غاب كيف أدري فال. املبارك ابن عن" اجلهاد كتاب" راوي هو
  !  تقدم؟ فيما املذكور الكتاب على واعتمد احلافظ،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤٠٧

  حارثة   بن زید
  

: قالـت  أنت؟ ملن: فقلت شابة، ةجاري فاستقبلتين اجلنة دخلت"  - ١٨٥٩
  ". حارثة بن لزيد أنا

  
 حـدثين  احلباب بن زيد عن طريقني من) ٢/  ٣٩٩/  ٦( عساكر ابن رواه

  .مرفوعا أبيه عن بريدة بن اهللا عبد عن واقد بن حسني
"  اجلـامع "  يف عـزاه  واحلديث. مسلم شرط على صحيح سند وهذا: قلت
  .بريدة عن"  املختارة"  يف والضياء للروياين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤٠٨

  بلتعة  أبي بن حاطب
  

 يعين. واحلديبية بدرا شهد فإنه ،) النار يعين( يدخلها ال كذبت"  - ٢٥١٩
  ". عنه اهللا رضي بلتعة أيب بن حاطب
  

/  ٣( وأمحـد ) ٦٠٧٦/  ١٢٥/  ٩( حبان وابن) ١٦٩/  ٧( مسلم أخرجه
 جـاء  حلاطب عبدا نأ: جابر عن الزبري أيب عن سعد بن الليث طريق من) ٣٤٩
 حاطب ليدخلن اهللا رسول يا: فقال حاطبا، يشكو وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

  أبو أخربين: جريج ابن وتابعه. فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال !النار
  .فذكره: يقول جابرا مسع أنه الزبري

) : نبيـه ت. (به جريج ابن حدثنا حجاج حدثنا) : ٣٢٥/  ٣( أمحد أخرجه 
 أيب سنة عن الذب يف الباسم الروض"  القيم كتابه يف اليماين الوزير ابن اإلمام أورد

  :فقال باملعىن احلديث هذا )املنريية الطبعة - ٦٤ ص" ( القاسم
 فأشـكل ".  اجلنة يدخل حاطبا أن مرفوعا"  مسلم صحيح"  يف ثبت وقد" 

. جيده فلم"  مسلم صحيح"  يف عنه فتش وكأنه املغاربة، الطالب بعض على ذلك
  .١٣٩٦ سنة املغرب إىل األوىل سفريت يف عنه فسألين
 حلاطب وسلم عليه اهللا صلى النيب شهادة ألن جدا، ظاهر باملعىن رواية وكونه 

   ! املرتلتني بني مرتلة ال إنه إذ والبد، اجلنة دخوله تستلزم النار، يدخل ال بأنه
  
  
  
  
  



  ٤٠٩

  بسر  بن اهللا عبد
  

 بسـر  بن اهللا عبد يعين. سنة مائة فعاش. قرنا الغالم هذا عيشي"  - ٢٦٦٠
."  

  
 ص" ( الصغري"  ويف) ٣٢٣/  ١/  ١" ( الكبري التاريخ"  يف البخاري أخرجه

 يف والطرباين) ٥٠٣/  ٦" ( النبوة دالئل"  يف والبيهقي) ٥٠٠/  ٤( واحلاكم )٩٣
 مـن ) ٢/  ٤/  ٩("  دمشق تاريخ"  يف عساكر وابن) ٨٣٦" ( الشاميني مسند" 

 بن اهللا عبد عن أبيه عن األهلاين زياد بن حممد بن إبراهيم عن وغريه البخاري طريق
  .فذكره: ... له قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أن بسر

  غري معروفون ثقات كلهم رجاله الشواهد يف به بأس ال إسناد وهذا: قلت 
 ومل عنه، ثقتني برواية) ١٢٧/  ١/  ١( حامت أيب ابن ترمجه وقد هذا، إبراهيم

 أورده وقـد  ،" ثقاته"  يف حبان ابن شرط على وهو تعديال، وال جرحا فيه يذكر
 احلسن اهللا عبد أبو وتابعه) . الظاهرية خمطوطة - ٧/  ٢( منه"  التابعني أتباع"  يف
 أصـبعي  فوضعت قرنه، يف شامة بسر بن اهللا عبد أراين: قال احلضرمي أيوب بن

 لتبلغن: " قال مث عليها إصبعه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وضع: لفقا عليها،
  ". قرنا

 عساكر، ابن وعنه) ١٨٩/  ٤( أمحد أخرجه. مجة ذا وكان: اهللا عبد أبو قال 
 كشـف  – ٢٨٠/  ٣" ( مسنده"  يف والبزار) ٥٥/  ٢" ( الكىن"  يف والدواليب

 الطرباين رواه) : " ٤٠٥/  ٩( ياهليثم وقال. جيد ثالثي وإسناده: قلت) . األستار
 ثقـة،  وهو أيوب، بن احلسن غري"  الصحيح"  رجال أمحد ورجال بنحوه، وأمحد

 ورجال: " وقال والبزار الطرباين رواية من بنحوه وأورده".  ثقات الطرباين ورجال
 ثقـة  وهو احلضرمي، أيوب بن احلسن غري"  الصحيح"  رجال البزار إسنادي أحد
 ."  



  ٤١٠

 بسر بن اهللا عبد عن الطائي القاسم بن حممد أخربنا: جواس بن مةسال وتابعه
 عبـد  قال. سنة مائة :قال القرن؟ وكم! اهللا رسول يا وأمي بأيب: قلت: " وزاد به
 رسـول  قول يتم أن إىل سنني مخس وبقيت. سنة وتسعني مخسا عشت فلقد: اهللا
".  مـات  مث سـنني  مخس ذلك بعد فحسبنا: حممد قال. وسلم عليه اهللا صلى اهللا

  .عساكر ابن أخرجه
 مجع برواية) ٦٥ - ٦٤/ ١/  ٤( حامت أيب ابن ترمجه الطائي القاسم بن وحممد

"  يف حبان ابن شرط على وهو تعديال، وال جرحا فيه يذكر ومل الثقات، من آخر
. أيضا الظاهرية خمطوطة يف وال اهلند، يف منه املطبوعة النسخة يف أره ومل ،" ثقاته
 زرعـة  أبو عنه روى) : " ٣٠٢/ ١/  ٢( حامت أيب ابن قال جواس، بن مةوسال
 ثقـة،  عن إال يروي ال زرعة أبا ألن ثقة، فهو: قلت".  احلمصي عوف بن وحممد

/  ٨" ( ثقاتـه "  يف أورده وقد أيضا، حبان ابن شرط على هو مث معلوم، هو كما
 البزار رواه. به.. الطائي القاسم بن حممد حدثنا: صاحل بن حيىي تابعه وقد) . ٣٠٠
. الطـائي  القاسم بن حممد حدثنا: الرقي مروان بن جنادة وتابعه. ثقة وحيىي. أيضا
  .حمفوظا كان إن أيضا احلاكم رواه

 بن حممد حدثين: مروان بن جنادة أخي بن اهللا عبد بن مروان بن الوليد وتابعه
 شريكا بسر بن اهللا بدع وكان - بسر بن اهللا عبد عن احلمصي القاسم أبو القاسم

 مسعت: القاسم أبو قال - هلم خيال فيها يرعيان )١() متوينة( هلا يقال قرية يف ألبيه
 فقـام  أيب، مع مرتلنا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أتى: " يقول بسر بن اهللا عبد
 وسـلم  عليه اهللا صلى للنيب ألقاها مث بيده، فجمعها اخلمل قليلة لنا قطيفة إىل أيب

 مـن  شيء نعم، :فقالت تطعمينا؟ شيء عندك هل: ألمي أيب قال مث. عليها فقعد
 مث وسـلم،  عليـه  اهللا صلى اهللا رسول دعا مث فأكال، إليهما، فقربته: قال. حيس
 مث رأسـي،  على بيده فمسح غالم، وأنا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إيل التفت

                                                        
 بن اهللا ترجمة عبد في فإن حمص، قرى من قریة أنھا والظاھر"  البلدان معجم"  في أرھا لم )١(

 البلدان معجم"  في حمص قرى من )تنوینة( محرف أنھ تبین ثم. أعلم واهللا. حمص سكن كان أنھ بسر
) "٥٠/  ٢. ( 



  ٤١١

 ق" ( الفوائـد "  يف متام أخرجه. ةسن مائة فعاش: القاسم أبو قال".  فذكره: قال
 أحدمها موضعني يف) ٢/  ٤٤٧/  ١٧ و ٢/  ٤/  ٩( عساكر ابن وعنه) ٢/  ٥٥
 يشعر الذي األمر احلديث، هذا له ساق أن على فيها يزد ومل هذا، الوليد ترمجة يف

 الوليـد ) : " ١٨/  ٢/ ٤" ( والتعديل اجلرح"  يف الذي أنه أظن وأنا جمهول، بأنه
 أيب مسعـت  ، سـليمان  بن معتمر عنه روى جرير بن غيالن عن روى ان،مرو بن

  ". اللسان"  و"  امليزان"  يف وحنوه".  جمهول هو: يقول
 وخمتصرة، مطولة أخرى طريق من جاءت قد ذكرها اليت القصة لكن :أقول 
 بعثين: " قال املازين بسر بن اهللا عبد حدثين: قال عمرو بن صفوان رواه ما وأمتها

 دنوت فلما معي، فجاء الطعام، إىل أدعوه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل أيب
 ورحبا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فتلقيا فخرجا أبوي، فأعلمت أسرعت املرتل

 هـات : ألمي أيب قال مث عليها، فقعد )١( زبريته عند كانت قطيفة له ووضعا به،
 رسول يدي بني فوضعته وملح، مباء عصدته قد دقيق فيها بقصعة فجاءت طعامك،

 فإن ذروا، وذروا حواليها، من اهللا بسم خذوا: " فقال وسلم، عليه اهللا صلى اهللا
   ". فيها الربكة

 قال مث فضلة، منها وفضل معه، وأكلنا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فأكل
 ووسع ليهم،ع وبارك وارمحهم هلم اغفر اللهم: " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 وأخرجه صحيح، ثالثي وإسناده) ٦٨٨/  ٤( أمحد أخرجه".  أرزاقهم يف عليهم

 وله. خمتصرا بسر بن اهللا عبد بن جعفر بن يزيد طريق من) ١٢٢/  ٦( ومسلم هو
  .بعض على بعضهم يزيد أخرى، طرق وغريه أمحد عند

                                                        
  لھ فوضعنا: " ... بلفظ الحدیث ذكر وقد - "  العرب لسان"  وفي األصل، كذا )١(

  على یساعد ال لكن ،... " ضخم أي زبیر كبش: المظفر ابن قال: -"  زبیرة قطیفة

  موضع فإنھ فلیتأمل ،" زبیرتھ عند كانت: " ... أحمد روایة في قولھ المعنى ھذا

 .اھـ. نظر



  ٤١٢

 ابن كرهاذ أقوال على حتديده يف واختلفوا زمان، كل أهل: القرن) : فائدة( 
 يف احلـافظ  مـال  وإليه له، يشهد احلديث وهذا سنة، مائة أنه منها وغريه، األثري

 (!) مسلم عند بسر بن اهللا عبد حديث يف وقع وقد: " فقال ،) ٤/  ٧" ( الفتح"
 فيه أصله أن سببه وهم، ملسلم وعزوه".  املشهور وهو مائة، القرن أن على يدل ما

  .إليه اإلشارة سبقت كما
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤١٣

  األرقم  بن اهللا عبد
  

  ". األرقم بن اهللا لعبد قاله. وفقه اللهم وأحسنت أصبت"  - ٢٨٣٨
 بـن  صاحل بن حممد حدثنا: قال) ٣٣٥/  ٣" ( املستدرك"  يف احلاكم أخرجه

 بن العزيز عبد حدثنا صاحل بن اهللا عبد حدثنا البيهقي حممد بن الفضل حدثنا هاىنء
 اهللا عبد عن حممد بن القاسم عن عون أيب بن الواحد عبد عن املاجشون سلمة أيب
 فقـال  رجل، كتاب وسلم عليه اهللا صلى النيب أتى: قال عنهما اهللا رضي عمر بن

 فـذكر : (فقـال  عليه، قرأه مث جوابه، فكتب ،" عين أجب: " األرقم بن اهللا لعبد
  ". سناداإل صحيح: " احلاكم وقال. يشاوره كان عمر ويل فلما) . احلديث

  . الذهيب ووافقه
 املؤلـف  أورده الشعراين، وهو البيهقي، حممد بن الفضل فإن نظر، فيه: قلت

  :حامت أيب] ابن[ قال: " وقال"  املغين"  يف الذهيب
) ٣١٩ -/  ٣١٧/  ١٣" ( سـريه "  يف الذهيب له ترجم وقد".  فيه تكلموا

: فيـه  األخرم ابن بقول تبعهأ مث املذكور، حامت أيب ابن قول فيها نقل جيدة ترمجة
 منه مسعوا الذين األئمة بني خالفا أر مل: " احلاكم وقول".  التشيع يف غال صدوق"

  .. ".عابدا عاملا فقيها أديبا وكان عليه، اهللا رضوان وصدقه ثقته يف
 حممد إن مث".  فبالغ بالكذب، فرماه القباين احلسني وأما: " بقوله ترمجته وختم

  .  )١(ترمجة له أجد مل ىنءها بن صاحل بن
"  مسنده يف البزار فقال بإسنادها، بأس ال أخرى طريقا للحديث وجدت لكين

 عمر حدثنا) : األستار كشف - ١٨٥/ ١٠٤/  ١( و ،" ٢٦٧ - الزخار البحر
 الفـدكي  صدقة بن حممد حدثنا املنذر بن إبراهيم حدثنا السجستاين اخلطاب بن

                                                        
/  ٢( للسبكي"  الكبرى لطبقاتا"  في مترجم أنھ"  المستدرك"  على كتاباتي بعض في وجدت ثم )١(

 .اھـ) . ٢٢٥/  ١١" ( تاریخھ"  في وثقھ كثیر ابن وأن ،) ١٦٤



  ٤١٤

 صلى اهللا رسول إىل كتب: "قال عمر عن أبيه نع أسلم بن زيد عن مالك حدثنا
 بن اهللا عبد فأخذه ،" هؤالء أجب: " أرقم بن اهللا لعبد فقال كتاب، وسلم عليه اهللا

: " فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على فعرضه بالكتاب جاء مث فكتبه، أرقم
 وقـال  ". املال بيت على فجعلته وليت، حىت نفسي يف ذلك زال فما ،" أحسنت

  ". مالك إال هكذا رواه نعلم ال: " البزار
: " بقوله) ١٤٤ - ١٤٣/  ٢" ( العلل"  كتابه يف الدارقطين أعله لكن: قلت 

 بأس به ليس ولكن باملشهور، وليس - الفدكي صدقة بن حممد به تفرد حديث هو
 مرسـال،  مالك عن يرويه وغريه عمر، عن أبيه عن أسلم بن زيد عن مالك عن -

  ".  الصحيح وهو
 يعترب: " وقال) ٦٧/  ٩" ( الثقات"  يف حبان ابن ذكره هذا والفدكي :قلت

 والسند هنا بالتحديث صرح قد: قلت".  يدلس كان فإنه السماع، بني إذا حديثه
 فـإن  عمـر،  عـن  وصله حفظ قد الفدكي كان إن جيد فاإلسناد صحيح، إليه

 كان فإذا املخالف، هو من ندر مل إناف املتقدم، بقوله باإلرسال أعله وإن الدارقطين
 بـل  شاهدا فيصلح مرسل، فهو الدارقطين إعالل من يظهر كما الفدكي من أوثق
 حلديث شاهدا يصلح أن من أقل فال العلماء بعض عند حجة - املرسل أعين – هو

 وفيه البزار، رواه) : " ١٥٣/  ١" ( الزوائد جممع"  يف اهليثمي قول وأما الترمجة،
  ". منكر حديثه":  امليزان"  يف قال الفدكي، صدقة بن حممد
 عرفت ملا منكرا فليس هذا وأما ،" امليزان"  يف ذكره آخر حديثا يعين: قلت 

 عون أيب بن الواحد عبد عن املتقدم بسنده الفدكي طريق غري من احلاكم رواه أنه
) ٣٧٠/  ٩" ( الزوائـد  جممع"  يف أورده لكن عمر، ابن عن حممد بن القاسم عن

 معضال، عون أيب بن اهللا عبد عن) ١٩٢/  ١٣"  الكبري"  يف يعين( الطرباين برواية
  ". حسن وإسناده: " وقال

 طريق من البغوي رواية من"  اإلصابة"  من األرقم ابن ترمجة يف احلافظ وذكره
  .طريقيه مبجموع جيد فاحلديث وباجلملة. عنه وسكت حنوه، موصوال به الفدكي

  .علمأ واهللا
  



  ٤١٥

  أبو الدحداح 
  

  ". مرارا - اجلنة يف الدحداح أليب دواح عذق من كم"  - ٢٩٦٤
  

"  يف والطـرباين ) مـوارد  - ٢٢٧١( حبان وابن) ١٤٦/  ٣( أمحد أخرجه
 ٣( البيهقي طريقه ومن) ٢٠/  ٢( واحلاكم) ٧٦٣/  ٣٠٠/  ٢٢" ( الكبري املعجم

 عـن  طرق من) ٥١٥/  ١" ( املختارة"  يف املقدسي والضياء) ٣٤٥١/ ٢٤٩/ 
 رسـول  يا: قال رجال أن: مالك بن أنس عن البناين ثابت حدثنا:  سلمة بن محاد
 حائطي أقيم] حىت] [إياها[ يعطيين أن فمره ا، خنلي أقيم وأنا خنلة، لفالن إن! اهللا
 وأتـاه  فأىب، " اجلنة يف بنخلة إياه أعطها: " وسلم عليه اهللا صلى النيب له فقال. ا
 عليه اهللا صلى النيب فأتى :قال. ففعل: قال. حبائطي خنلك بعين: فقال الدحداح أبو

 الـنيب  فقال له، فاجعلها حبائطي، النخلة ابتعت قد إين! اهللا رسول يا: فقال وسلم
 مـن  اخرجـي ! الدحداح أم يا: فقال امرأته فأتى. فذكره: وسلم عليه اهللا صلى

  . حنوها كلمة أو. البيع رحبت قد :تفقال. اجلنة يف بنخلة بعته فإين احلائط،
  ". مسلم شرط على صحيح: " احلاكم وقال

 بـن  جابر حديث من شاهد الترمجة وحلديث. قاال كما وهو. الذهيب ووافقه
) ٧١١٤ و ٧١١٣/  ١٤٤/  ٩( حبـان  وابن مسلم، أخرجه. حنوه مرفوعا مسرة

 آخر وشاهد.  )٧٥" ( اجلنائز أحكام"  يف خمرج وهو الترمذي، وغريمها،وصححه
 ذا مـن (  نزلـت  ملا: " قال أسلم بن زيد عن معمر أخربنا: الرزاق عبد رواية من

 فيه ليس حنوه احلديث.. " الدحداح(!)  ابن جاء..)  حسنا قرضا اهللا يقرض الذي
 ابـن  أخرجه. الترمجة حديث وفيه النخلة، منه الدحداح أيب وشراء الرجل، قصة
 عبـد  طريق من موصوال روي وقد. صحيح مرسل وإسناده ،" التفسري"  يف جرير

 هـذا  الرمحن وعبد. اخلطاب بن عمر جده عن أبيه عن أسلم بن زيد بن الرمحن
  .متهم جدا ضعيف



  ٤١٦

) بترقيمي - ٢٠٥٢/  ١/  ١٠١/  ١" ( األوسط املعجم"  يف الطرباين أخرجه
 ختـريج "  يف خمرج وهو ضعيفان، وفيه مسعود، بن اهللا عبد حديث من وروي. 

   خطأ وهو ،" صحيح"  بـ فيه مصدرا ووقع) ١٢٠ - ٧٦" ( الفقر مشكلة
 يقويـه  معترب شاهد له وليس إسناده حلال مناقض فإنه قلم، سبق أو مطبعي،

) : دواح: (احلديث غريب. تقدم كما صحيح فهو الترمجة حديث خبالف مطوال،
: بـالفتح  )العذق( و. دوحة: عظيمة شجرة وكل العلو، الشديد العظيم: الدواح
  .اية. النخلة
  "يف الرزاق عبد أخرجه قد جرير، ابن عند الذي الرزاق عبد حديث) : تنبيه(

 الزهـري  أخربين: فيه وقع لكن معمر، عن) ٤٠٧ - ٤٠٦/  ٥" ( املصنف
  :قال

 وبـني  بينه كان أنه لبابة أيب على عتب أمر أول: قال مالك بن كعب أخربين
 عليـه  اهللا صلى النيب فقضى وسلم، عليه اهللا لىص النيب إىل فاختصما عذق، يتيم

 ، فأىب ،" له دعه: " وسلم عليه اهللا صلى النيب فقال اليتيم، فبكى لبابة، أليب وسلم
: لبابة أليب فقال الدحداحة ابن فانطلق فأىب ،" اجلنة يف مثله ولك إياه فأعطه: " قال
 يـا : فقال وسلم عليه اهللا لىص النيب إىل انطلق مث. نعم: قال. حبديقتني العذق بعين

 نعم،: قال اجلنة؟ يف مثله أيل العذق، هذا اليتيم هذا أعطيت إن أرأيت! اهللا رسول
 الترمجـة  حديث فذكر: يقول وسلم عليه اهللا صلى النيب فكان: قال إياه، فأعطاه

 قـال  ولذلك الزهري، يدركه ومل معروف صحايب مالك بن كعب: قلت. حنوه
 بـن  الرمحن عبد: الصواب ولعل: "عليه التعليق يف - اهللا محهر - األعظمي الشيخ
  .أعلم واهللا. أيضا مرسل فهو أي".  مالك بن كعب

 والطـرباين،  أمحـد  رواه) : " ٣٢٤/  ٩( اهليثمـي  فيه قال الترمجة وحديث
 أبـزى  بن الرمحن عبد حديث من شاهدا له ذكر مث".  الصحيح رجال ورجاهلما
. عليـه  والكالم احلديث ختريج الطابع أو الناسخ من سقط لكن القصة، باختصار

  .أعلم وتعاىل سبحانه واهللا
  



  ٤١٧

 حيىي عن عتبة بن أيوب عن: األول: طريقان عنها فله عائشة، حديث أما - ١
 ثقات ورجاله: قلت) . ٧٨/  ٦( أمحد أخرجه.  فذكره: قالت عنها سلمة أيب عن

: واآلخـر ".  التقريب"  يف كما ضعيف فإنه عتبة، بن أيوب غري الشيخني رجال
: " قوله دون خمتصرا به عائشة عن الشعيب عن حريز أيب عن معاذ أبو فضيل يرويه
 يعلى وأيب) ١٦٠/  ٤" ( الكامل"  يف عدي ابن أخرجه. إخل.. " سكتت هي فإن

  . )١٢٣/  ٧( البيهقي وعلقه) ٤٨٨٣/  ٨(
 أبـا  أن غري قاتث كلهم رجاله املتابعات، يف والسيما حسن وإسناده: قلت 
  ".  التقريب"  يف كما خيطىء كان البصري حسني بن اهللا عبد وامسه ، حريز

 عن األسباط أيب عن: األوىل: أيضا طريقان فله هريرة، أيب حديث وأما – ٢
 ابن عن عكرمة وعن عنه، اهللا رضي هريرة أيب عن سلمة أيب عن كثري أيب بن حيىي

"  السنن"  يف البيهقي أخرجه الترمجة حديث وحن فذكره: قاال عنه اهللا رضي عباس
 واحملفـوظ  مبحفوظ، وليس احلارثي، األسباط أبو رواه كذا: " وقال )١٢٣/  ٧(

 - ١٤١/  ٦" ( املصنف"  يف الرزاق وعبد هو ساقه مث".  مرسل حيىي حديث من
: قـال  املخزومي عكرمة بن املهاجر عن كثري أيب بن حيىي عن طريقني من) ١٤٢

  .فذكره
 عن مسندا جاء قد لكن. احلال جمهول واملهاجر مرسال، أصح شك بال وهذا

 بـن  بشر وامسه - احلارثي األسباط أبا فإن هذه، من خري أخرى بطريق هريرة أيب
. تعاىل اهللا بإذن قريبا سيأيت كما أيضا الطرباين أخرجه طريقه ومن. ضعيف - رافع

) : األسـتار  كشف - ١٤٢١/  ١٦٠/  ٢" ( مسنده"  يف البزار قال: واألخرى
 بـن  حممد عن هشام عن مسلم بن املغرية حدثنا شبابة حدثنا حيىي بن زكريا حدثنا
 كلهم رجاله حسن إسناد وهذا. النقر مجلة دون الترمجة حديث مثل به عنه سريين
 علـي  أبـو  أيـوب،  ابن وهو حيىي، بن زكريا غري " التهذيب"  رجال من ثقات

 احلفاظ الثقات من مجع برواية) ٤٥٧/  ٨" ( بغداد تاريخ " يف ترمجة له الضرير،
 ولعله واملتابعات، الشواهد يف وخباصة حديثه، النقاد احلفاظ ميشي فمثله البزار، غري

".  ثقـات  ورجاله البزار، رواه) : " ٢٧٨/  ٤" ( امع"  يف اهليثمي قال لذلك
 وأما - ٣) . ١٠١٩/  ٥٧٥/  ١" ( البزار مسند زوائد خمتصر"  يف احلافظ وأقره

 بـن  حيىي عن األسباط أبو فريويه األول، أما: طريقان أيضا فله عباس، ابن حديث



  ٤١٨

/  ٣٥٥/  ١١" ( الكـبري  املعجم"  يف الطرباين أخرجه. عنه عكرمة عن كثري أيب
/  ٤( اهليثمي وقال. عنه إمساعيل بن حامت حدثنا: احلماين حيىي طريق من )١١٩٩٩

 وفيـه  وثـق،  وقـد  احلماين، احلميد عبد بن حيىي وفيه طرباين،ال رواه: "  )٢٧٨
  ". ضعف

 هريـرة  أيب حديث يف البيهقي عند ثقة وهو رام، بن هشام تابعه قد: قلت
 تقـدم  كما هذا األسباط أيب ضعف اإلسناد هذا علة وإمنا األول، الطريق/  املتقدم
  .هناك

 أدهم أيب حدثين أدهم بن راهيمإب أخربنا: الوليد بن بقية يرويه اآلخر، والطريق
  ..يسميها: " قوله دون حنوه خمتصرا به عنه جبري بن سعيد عن منصور ابن

 بـن  وأدهـم ) . ٥٧٤/  ٤" ( دمشق تاريخ"  يف عساكر ابن أخرجه. إخل" 
    . موثقون رواته وسائر ترمجه، من أجد مل منصور
 العزيز عبد عن الطرائفي الرمحن عبد بن عثمان فريويه أنس، حديث وأما -٤

/   ٢" ( األوسط املعجم"  يف الطرباين أخرجه. حنوه عنه البناين ثابت عن احلصني بن
 تفرد احلصني، بن العزيز عبد إال ثابت عن يروه مل: " وقال) ٧٢٥٥/  ١/  ١٤٦

  ". الرمحن عبد بن عثمان به
 فضـعف  وااهيل الضعفاء عن الرواية أكثر صدوق،: " احلافظ قال: قلت 

 بن العزيز وعبد".  معني ابن وثقه وقد الكذب، إىل منري ابن نسبه حىت ذلك، بببس
 احلاكم وخالف. تضعيفه على أمجعوا وقد إليهم، املشار الضعفاء أولئك من احلصني
"  يف احلافظ منه تعجب وكذلك ،" ثقة إنه: " وقال ،" املستدرك"  يف له فأخرج
 بـن  العزيـز  عبد وفيه ،" األوسط"  يف ينالطربا رواه: " اهليثمي وقال".  اللسان
 وخباصة طرقه، مبجموع صحيح احلديث إن: واخلالصة".  ضعيف وهو ، احلصني

  .صحيح ا فهو تقدم كما لذاته حسن هريرة أيب حلديث الثاين الطريق أن
  .أعلم واهللا 

 قـد  فالنـا  إن بنيـة  يا: " فيه فإن نكارة، متنه يف لكن عمر، عن الباب ويف
 وإن ،" ال: " يقـول  أن أحد يستحي ال فإنه ،" ال: " فقويل كرهته فإن خطبك،



  ٤١٩

"  الضـعيفة "  اآلخـر  الكتاب يف خرجته ولذلك".  إقرار سكوتك، فإن أحببت
)٤١٦٦. (  

  
 أبـو  وقال كذبت،: فقلتم إليكم، بعثين اهللا إنَّ!] الناس أيها يا[(  -٣١٤٤

 فَمـا ) مرتني( صاحيب؟ يل تاركو أنتم فهلْ وماله، بنفسه وواساين صدق،: بكر
يها أُوذبعد. (  

 ابن صدقة حدثنا: عمار بن هشام حدثنا) : ٣٦٦١/ ٧/١٨( البخاري أخرجه
 أيب عـن  إدريس أيب اهللا عائذ عن اهللا عبيد بن بسر عن واقد بن زيد حدثنا: خالد

  :قال الدرداء
 آخـذاً  بكـر  أبو أقبل إذ ،- وسلم عليه اهللا صلى - النيب عند جالساً كنت

  :- وسلم عليه اهللا صلى - النيب فقال ركبته، عن أبدى حىت ثوبه بطرف
 ابن وبني بيين كان إين! اهللا رسول يا: وقال فسلّم ،"غامر فقد صاحبكم أما"

 فأقبلـت ! علي فأىب يل، يغفر أن فسألته ندمت، مث إليه، فأسرعت شيء، اخلطاب
  ) ".ثالثاً! (بكر أبا يا لك اهللا يغفر" :فقال. إليك

 إىل فأتى ال،: فقالوا بكر؟ أبو أثَم: فسأل بكر أيب مرتل فأتى ندم، عمر إن مث
 فجثا بكر، أبو أشفق حىت يتمعر النيب وجه فجعل ،- وسلم عليه اهللا صلى - النيب
 - الـنيب  فقال ،) مرتني( أظلم كنت أنا! واِهللا! اهللا رسول يا: فقال ركبتيه، على
  .فذكره: ... - وسلم ليهع اهللا صلى

 خمتصـراً ) ١٢٢٣/ ٢/٥٧٦" (السنة" يف عاصم أيب ابن أخرجه اإلسناد وذا
  .الزيادة وعنده ،"بعدها أوذي فما: "قوله ودون القصة، دون

 بتمامـه،  عمار بن هشام عن أخرى طريق من) ١٠/٢٣٦( البيهقي وأخرجه
 ومل) : "٧/٢٦( األخرية هذه يف احلافظ قال وقد. واألخرية األوىل،: الزيادتان وفيه

  "!عمار بن هشام رواية غري من الزيادة هذه أر
 نـا : قال الصوري املبارك بن حممد رواية يف أا -اهللا رمحه -عنه غاب وقد

  .الزيادتان وفيه ومتنه، بإسناده فساقه...  خالد بن صدقة



  ٤٢٠

  يمنع وأبو ،) ١/٢٤٠/٢٩٧" (الصحابة فضائل" يف أمحد بن اهللا عبد أخرجه
  .ثقات رجاله صحيح وسنده الثانية، دون) ٣٠٤ -٩/٣٠٣" (احللية" يف

  .به صدقة نا: يوسف بن اهللا عبد وتابعه
  .أيضاً نعيم أبو أخرجه

: قال زبر بن العالء بن اهللا عبد عن آخر بإسناد) ٤٦٤٠( البخاري أخرجه مث
 أبـو  وقال أخري،وت تقدمي مع األوىل الزيادة وفيه حنوه، به اهللا عبيد بن بسر حدثين

  :احلديث عقب -البخاري: يعين -اهللا عبد
  ".باخلري سبق: غامر"
 مـن  أيضـاً  خدجية على الثناء يف رويت قد واملواساة التصديق مجلة) : تنبيه(

  ) .٦٢٢٤" (الضعيفة" يف خرجته ولذلك ضعف؛ إسناده يف ولكن عائشة، حديث
 بـن  سـعيد  طريق من) ٥ -٩/٤" ( صحيحه" يف حبان ابن أخرجه) فائدة(

  :قالت عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن أسامة أبو حدثنا: سليمان
 - وسـلم  عليـه  اهللا صلى - اهللا رسول على -عنه اهللا رضي -بكر أبو أنفق

  .ألفاً أربعني
 ضعيف؛ وهو ،-النشيطي وهو -سليمان بن سعيد غري ثقات؛ ورجاله: قلت

 فقـال  ؛" الطبقات" يف سعد ابن خالفه قد أنه ذلك ويؤكد ،" التقريب" يف كما
 بـه  يتعـد  ومل عائشة، يذكر مل. به أسامة بن محاد أسامة أبو أخربنا) : ٣/١٧٢(

  .مرسل فهو عروة،
  :أسامة أيب عن شيبة أيب بن بكر أبو رواه وهكذا
 من له رواية يف لكن ،) ٩/٥٥٧" ( دمشق تاريخ" يف عساكر ابن عنه أخرجه

  :وزاد به أسامة أبو نا: علي بن حيىي نا: داود أيب طريق
  .درمهاً وال ديناراً ترك وما بكر أبو تويف: قالت عائشة فأخربتين: عروة قال

 لشـهرته  عـروة  بِه جياوزوا مل عائشة، عن متصل األثر هذا أصل أن فالظاهر
  .سليمان بن سعيد ومنهم يذكرها، بعضهم فكان عنها،



  ٤٢١

 وملخالفتـه  زرعة، أبو عنه روى ألنه يف؛الضع النشيطي أنه أنفاً ذكرت وقد
 الثقـة، "  سعدويه" بـ املعروف الواسطي سليمان بن سعيد أنه يل بدا مث الثقات؛
 يف -أسـامة  بن محاد وامسه -أسامة أيب عن الرواة يف ذكر الذي هو ألنه وذلك؛

 حبان فابن وأيضاً ،) ٧/٢٢٠" ( املزي ذيب"و) ١/٢/١٣٢" ( والتعديل اجلرح"
 سميه عن"  صحيحه" يف يروي أن فيستبعد ،) ٨/٢٦٧( هذا الواسطي إال يوثق مل

 بن سعيد عن روايته من وهذا كليهما، عنهما روى قد زرعة أبا أن على النشيطي،
 هلـذا،  هدانا الذي هللا فاحلمد اخلطأ، دواعي من ذلك فكان منسوب، غري سليمان

  .اهللا هدانا أن لوال لنهتدي كنا وما
  .هللا واحلمد هذا، عائشة حديث صحة نتبني ذلكوب

  :مرفوعاً هريرة أيب حديث ويؤيده
  ".بكر أيب مال نفعين ما مال نفعين ما"

  ) .٢٧١٨( برقم خترجيه مضى وقد
 ابن أخرجها: مقال فيها بأسانيد أمامة أيب حديث من شاهد الترمجة وحلديث

  ) .٥٨٣ -٩/٥٨٠( عساكر
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤٢٢

  عقربة  ابِن بشِر
  

 ابـنِ  لبشـرِ  قاله أمك؟ وعائشة أبوك، أنا أكون أن ترضى أما( -٣٢٤٩
  ) .أبيه الستشهاد بكى حني عقربة

 تاريخ" يف عساكر ابن: طريقه ومن) ١/٢/٧٨" ( التاريخ" يف البخاري أخرجه
 احلارث بن حجر حدثنا: عطاء بن عثمان بن اهللا عبد يل قال) : ٣/٣٧٧" ( دمشق

: يقـول  عقربة بن بِشر مسعت: قال القاري عوف بن اهللا بدع مسعت: قال الغساين
 - الـنيب  يب فمر غزواته، بعض يف - وسلم عليه اهللا صلى - النيب مع أيب استشهد

  :يل فقال أبكي، وأنا - وسلم عليه اهللا صلى
  .احلديث... "  ترضى أما اسكت،"
 عبد: قال لكنه عثمان، بن اهللا عبد عن أخرى طريق من عساكر ابن أخرجه مث

 يـا " :مكاـا  وذكر ،" اسكت: "قوله دون به؛ عطاء بن عثمان بن حممد بن اهللا
  ... ". ترضى أما يبكيك؟ ما! حبيب

 مـن  فيهم ليس ثقات رجاله احلسن؛ من قريب أو حسن إسناد وهذا: قلت
 يف حبـان  ابـن  ذكره وقد ،) عثمان بن اهللا عبد( البخاري شيخ سوى فيه تكُلِّم

 يعترب" :الشيخ هذا يف قال ولكنه فوقه، الذين ذكر وكذلك ،) ٨/٣٤٧" ( الثقات"
  ".الضعفاء غري عنه روى إذا حديثه

) . عن:(-" الثقات" عن -" العسقالين ذيب" ويف) ! عنه: (فيه وقع هكذا
  .الراوي هذا مثل يف حبان ابن كالم من املعهود ألنه أصح؛ ولعله

 .ثقـة ) احلارث بن حجر( شيخه نأل معترب؛ احلديث فهذا حال؛ كل وعلى
 حامت أبو وأما يضعفه، ومل ،" التاريخ" يف أورده وقد البخاري، اإلمام عنه والراوي

  ". صاحل" :فقال
  ". الكاشف" يف الذهيب وقال

  ". بذاك ليس"



  ٤٢٣

  :آخرين طريقني له أن: هذا حديثه يقوي مما ولكن
 اجلهـين،  عقربة بن شريب ولد من -) األسود أبو أو( األسعد أبو يرويه: األول

 بشري عن جده عن أبيه عن ،-) طور( قرية يف) الرملة( يف) عسقالن( يرتل وكان
  :قال اجلهين عقربة ابن

 أيب؟ فعـل  مـا : فقلت أحد، يوم - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول لقيت
 معـه  ومحلـين  رأسي، فمسح فأخذين فبكيت، ،" عليه اهللا رمحة استشهد" :فقال
  .كره فذ : ...وقال

  :وقال ،) ١٩١٠/ ٢/٣٨٥" ( مسنده"يف البزار أخرجه
  "!اإلسناد ذا إال يروى نعلمه ال"

  ) :١٦١/ ٨" (الزوائد جممع" يف اهليثمي قال: قلت
  ". يعرف ال من وفيه"

  .األول اإلسناد البزار وفات: قلت
 عبد بن(!)  عقبة بن عقبة طريق من أيضاً عساكر ابن يرويه: اآلخر والطريق

  :يقول أيب مسعت: قال بشري بن اهللا عبد جده عن أبيه عن عقربة بن بشري بن اهللا
  .احلديث...  أحد يوم عقربة أيب قتل

   . أعرفهم مل بشري دون من جمهول، إسناد وهذا: قلت
  
  
  
  
  
  
  



  ٤٢٤

  قیس  بن اهللا عبد
  

 آل مزامري من مزماراً أعطي -األشعري أو -قيس بن اهللا عبد إنّ( -٣٥٣٢
  ) .داود

 وابن) ٨٠٥" (املفرد األدب" يف والبخاري ،) ١٩٣ -٢/١٩٢( مسلم أخرجه
 يف سعد وابن ،) ٥/٣٥١( وأمحد ،) ١٢/١٢٢/١٢٣٠٨" ( املصنف" يف شيبة أيب
 عن بريدة ابن اهللا عبد عن مغول بن مالك طريق من كلهم) ٤/١٠٧" ( الطبقات"

  .رهفذك: ... - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول قال: قال أبيه
 عـن  أخـرى  طريق من) ٥/٢٣/٨٠٥٨" (الكربى السنن" يف النسائي ورواه

  :ولفظه به، مالك
: فقال يقرأ، وهو ليلة ذات موسى أيب على - وسلم عليه اهللا صلى - النيب مر

  :وزاد. فذكره... 
. حتـبرياً  ذلـك  حلربت أعلمتين؛ كنت لو: فقال له، ذلك ذكروا أصبح فلما
   . صحيح وإسناده
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤٢٥

  أبو الدرداء 
  

  ". ثقيل غري - يعين - أنه غري عومير، الفارس نعم"  - ٧١٥
  .ضعيف
 عليه اهللا صلى اهللا رسول إن: وقيل: " فقال معلقا،) ٣٣٧/  ٣( احلاكم أورده

: ... " فقـال  أحـد،  يوم وجه كل منهزمون والناس الدرداء أيب إىل نظر وسلم
 حممـد  قال: " فقال) ٣٩٢/  ٧("  الطبقات"  يف سعد ابن علقه وكذلك. فذكره

 عليه اهللا صلى اهللا رسول وأن أحدا، شهد الدرداء أبا أن بعضهم وروى: عمر بن
"  مـن  عـومير  ترمجـة  يف احلافظ فقال مرسال، روي وقد... ".  إليه نظر وسلم

 اهللا رسول قال: عبيد بن شريح عن عمرو بن صفوان قال) : " ٤٦/  ٥" ( اإلصابة
  ". أميت حكيم هو: وقال عومير، الفارس نعم: " أحد يوم موسل عليه اهللا صلى

  
  ) .الدرداء أيب بإسالم وعدين اهللا إن( - ٧٠٩٤
  .ضعيف
/ ١٣" ( املسـانيد  جـامع "  يف كما -" الكبري املعجم"  يف الطرباين أخرجه

  :فقال -) ٥٧٩
  :صاحل بن اهللا عبد حدثنا: إمساعيل بن بكر حدثنا: الطرباين وقال"

 أيب عـن  نفري بن جبري عن كريب بن الزاهرية أيب عن صاحل بن يةمعاو حدثنا
  :قال أنه الدرداء
 وآلـه  عليه اهللا صلى النيب وقال. معاوية بعد رخاء وال عثمان، بعد مدينة ال
  :آخره يف وذكر احلديث، فذكر: ... وسلم

  ". فأسلم" ... 
  :وقال) ٩٥/ ٩" ( امع"  يف اهليثمي أورده وهكذا



  ٤٢٦

  ". حسن وإسناده اين،الطرب رواه"
  :ناحيتني من نظر وفيه. قال كذا

 قال: - الليث كاتب: وهو - صاحل بن اهللا عبد يف املعروف الضعف: األوىل
  ": التقريب" يف احلافظ
  ".غفلة فيه وكانت كتابه، يف ثبت الغلط، كثري صدوق"

 نسب الدمياطي، امساعيل بن سهل بن بكر: هو - امساعيل بن بكر: واألخرى
  :الذهيب قال: - جده ىلإ

  ".ضعيف: النسائي قال. احلال مقارب"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤٢٧

  الثقفي مسعود ابنعروة 
  

 ياسـني  صاحب مثل - الثقفي مسعود ابن: يعين - عروة مثل"  - ١٦٤٢
  ". فقتلوه اهللا إىل قومه دعا

  .ضعيف
"  النبوة دالئل"  يف البيهقي طريقه ومن) ٦١٦ - ٦١٥/  ٣( احلاكم أخرجه

 أيب عـن  هليعـة  ابن حدثنا أيب حدثنا: خالد بن عمرو بن حممد عن) ٢٩٩/  ٥(
 بـن  عـروة  قدم تسع، سنة احلج الناس أتى ملا: قال الزبري ابن عروة عن األسود
 فاستأذن وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول على شعبة بن املغرية عم الثقفي مسعود
 عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال ،قومه إىل يرجع أن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
  :وسلم
 رسول له فأذن أيقظوين، ما نائما وجدوين لو: قال".  يقتلوك أن أخاف إين" 

 ثقيـف،  فجاءته عشاء، فقدم مسلما، قومه إىل فخرج وسلم، عليه اهللا صلى اهللا
 من خرجوا مث حيتسب، يكن مل ما وأمسعوه وعصوه، فاموه اإلسالم، إىل فدعاهم
 وتشـهد،  بالصالة فأذن داره يف عروة قام الفجر، وطلع أسحروا إذا ىتح عنده،
. فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال فقتله، بسهم ثقيف من رجل فرماه
. كتبـه  احتراق بعد الختالطه ضعيف هليعة ابن ضعيف، مرسل إسناد وهذا: قلت

 عند أخرى طريق من مرسال وروي. ترمجة له أجد مل خالد، بن عمرو بن وحممد
 - جابر ابن طريق من -) ٥٦٨/  ٣" ( كثري ابن تفسري"  يف كما - حامت أيب ابن
 الثقفي مسعود بن عروة قال: قال - عمري ابن: يعين - امللك عبد عن - حممد هو

 اإلسـالم،  إىل أدعوهم قومي إىل ابعثين: وسلم عليه اهللا صلى للنيب عنه اهللا رضي
. حنوه احلديث"..  يقتلوك أن أخاف إين: " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال
 سيار ابن وهو - جابر بن حممد فإن إرساله، مع ضعيف قبله، كالذي وهذا: قلت

 ذهبـت  صدوق،": "  التقريب"  يف احلافظ قال أيضا، ضعيف - اليمامي احلنفي
 ابـن  على حامت أبو ورجحه يلقن، فصار وعمي كثريا، وخلط حفظه فساء كتبه،
  .معضال أو مرسال عقبة بن موسى عن البيهقي ورواه".  هليعة



  ٤٢٨

/  ٤" ( هشام ابن سرية"  يف كما إسناد بغري"  السرية"  يف إسحاق ابن وذكره
"  خمتصـره "  يف الرفـاعي  أوردها اليت الضعيفة األحاديث من واحلديث) . ١٩٤
 الـذي  هفهرس يف بتصحيحه صرح بل مقدمته، يف عليه نص الذي اللتزامه خالفا
  ) !٤٤٠ ص( الثالث الد آخر يف وضعه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤٢٩

  أبو ھریرة 
  

  ". العلم وعاء هريرة أبو"  - ١٧٤٤
  .ضعيف
 أيب عـن  الناجي الصديق أيب عن العمي زيد عن) ٥٠٩/  ٣( احلاكم أخرجه

 وسكت: قلت. فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال اخلدري سعيد
  أبو احلواري ابن وهو هذا زيدا فإن ضعفه، ر لظهو وكأنه هيب،والذ هو عليه

 احلافظ وقال".  بالقوي ليس: " وقال ،" الضعفاء"  يف الذهيب أورده احلواري،
 عـن ) ن" ( لـ معزوا"  الكبري الفتح"  يف واحلديث".  ضعيف": "  التقريب"  يف

  ". كذا
 السيوطي، عنه نقل ذيال األصل يف ممحوا كان وكأنه الصحايب، اسم يذكر مل

 يكون أن أخشى النسائي، يعين) ن: (وقوله".  كذا عن: " بقوله ذلك إىل أشار مث
 التحريـف  من تأكدت مث النسائي، عند احلديث فليس احلاكم، أي) ك( من حمرفا

  .أعلم واهللا".  اجلامع على الزيادة"  خمطوطة إىل بالرجوع
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤٣٠

  أبو ذر 
  

. حيبـهم  أنه تعاىل اهللا وأخربين أصحايب، من عةأرب حبب أمرت"  - ٢١٧١
 الفارسـي،  وسلمان الغفاري، ذر وأبو علي،: قال اهللا؟ رسول يا هم من: قلت

  ". الكندي األسود بن واملقداد
  ضعيف
 يف والروياين ،) ٢/٦٨٩/١١٧٢" ( الفضائل"  ويف ،) ٥/٣٥٦( أمحد أخرجه

 :قـال  أبيه عن بريدة ابن نع اإليادي ربيعة أيب عن شريك عن) ٤/٢" ( مسنده"
  .فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

"  :حـامت  أبو قال ربيعة، بن عمر امسه ربيعة؛ أبو. ضعيف إسناد وهذا: قلت
  ". احلديث منكر

  .احلفظ سىيء ضعيف القاضي؛ اهللا عبد ابن وهو وشريك،
  

 وإين وزراء، جنباء رفقاء سبعة أعطي قد إال قبلي نيب يكن مل إنه( - ٢٦٥٩
 وعمر، بكر، وأبو وحسني، وحسن، وعلي، وجعفر، محزة،: عشر أربعة أعطيت

  ) .وبالل وعمار، وسليمان، وحذيفة، ذر، وأبو مسعود، بن اهللا وعبد واملقداد،
  منكر

"  اآلثار مشكل"  يف والطحاوي وحسنه،) ٩/٣٩٠/٣٧٨٧( الترمذي أخرجه
ــد -١٨-٤/١٧( ــد ،) هن ــائلف"  ويف ،) ١/١٤٨( وأمح ــحابة ض "  الص
ــن ،) ٢/٧١٥/١٢٢٥و١/٢٢٨/٢٢٧( ــم أيب وابـ ــنة"  يف عاصـ "  السـ
 وأبـو  ،) الكشف -٢٢١-٣/٢٢٠" ( مسنده"  يف والبزار ،) ٢/٦١٧/١٤٢١(

 وابـن  ،) ٦٧-٦/٦٦" ( الكامل"  يف عدي وابن ،) ١/١٢٨" ( احللية"  يف نعيم
 كثري نع طرق من) ط -١٠/٣٢١ و املصورة -٤/٥١٦" ( التاريخ"  يف عساكر



  ٤٣١

: يقول عنه اهللا رضي عليا مسعت: قال مليل، بن اهللا عبد مسعت: قال النواء نافع بن
  .ألمحد والسياق. فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

 مل رواية ويف - إدريس أيب عن النواء كثري عن: فقال عيينة، بن سفيان ورواه
  .به علي عن جنبة بن املسيب عن - إدريس أيب عن: يقل

 وابـن  ،) ٦٠٤٨ و ٦/٢٦٤/٦٠٤٧" ( الكبري املعجم"  يف الطرباين أخرجه
  .رواية يف عساكر

 قال بل اجلمهور، باتفاق ضعيف فإنه) النواء كثري( اضطراب من وهذا: قلت
  :السعدي
  :فيه بقوله حامت أبو أشار ذلك وإىل"  الكامل"  يف كما"  متروك" 
  ".) طريف بن سعد( بابة ،" احلديث ضعيف" 

  :وزاد هذا سعد يف قال وكذا
  ". احلديث متروك" 

  ": املغين"  يف الذهيب وقال
  ". ضعفوه جلد، شيعي" 

 أحـدمها  هـذا  عليه أنكر مما حدثني عدي البن تبعا"  امليزان"  يف له وذكر
  ) .٦٢٦٧( احلديث حتت خترجيه سيأيت واآلخر

 خمتصرا به، النواء ثريك عن زكريا بن إمساعيل رواه ما ليهاإ املشار الطريق ومن
  .وسلم عليه اهللا صلى وزرائه تسمية دون

  ) .١/٨٨" ( زوائده"  يف اهللا عبد وابنه أمحد، أخرجه
 مليل بن اهللا عبد عن بلغين: قال حفصة أيب بن سامل عن الثوري سفيان ورواه

 بـن  اهللا عبد عن رجل فحدثين جنازة، يف فوجدته إليه، فغدوت ،] احلديث هذا[
  .موقوفا بنحوه فذكره: يقول عليا مسعت: لقا مليل

 اهللا عبد وابنه ،) ١/٢٢٨/٢٧٥" ( الفضائل"  ويف ،) ١/١٤٢( أمحد أخرجه
  .له والزيادة للطحاوي، رواية وهو له ،والسياق) ٢٧٦( فيه



  ٤٣٢

"  يف كمـا  غاليـا  شيعيا كان وإن احلديث، يف صدوق حفصة أيب بن وسامل
 جمهـول،  فهو يسم، مل مليل بن اهللا عبد عن حدثه الذي شيخه ولكن ،" التقريب
 مل أيضا جمهول مليل بن اهللا فعبد غريه، كان فإن النواء، كثري أنه الظن على ويغلب
"  يف بينتـه  ما على عينية، أو حالية، إما وجهالته ،) ٧/٥٥( حبان ابن غري يوثقه
  ". االنتفاع تيسري
 مشـكل "  حـديث  رقط كل يف) مليل بن اهللا عبد( والد اسم وقع) : تنبيه(
 تقريـب "  عن نقال ،) النعماين احلسن( الشيخ عليه املعلق فوثقه) منني": ( اآلثار

 يف وقـع  الصواب وعلى ،" املشكل"  ناسخ على حترف أنه ينتبه ومل"  العسقالين
  )١٩٩-٧/١٩٦( املؤسسة طبعة

  
  ) .عبادته يف مرمي بن عيسى ليباري ذر أبا إن( - ٢٩٧٠
  ضعيف

 مجهور أخربنا: احلضرمي اهللا عبد بن حممد أخربنا) : ١/٨١/١( الطرباين رواه
 بن اهللا عبد إىل احلديث رفع اهلجري إبراهيم عن حممد بن عمار أخربنا: منصور بن

  .مرفوعا مسعود
  :بالعلل مسلسل ضعيف؛ إسناد وهذا: قلت

  ) :٩/٣٣٠" ( امع"  يف اهليثمي قال: والثانية األوىل
 مل ضـعفه  مع وإبراهيم ضعيف، وهو اهلجري إبراهيم يهوف الطرباين، رواه" 
  ". مسعود ابن يدرك

 ابن وقال. فيه تكلم فقد املدين؛ سعد ابن كان إن هذا؛ حممد بن عمار: الثالثة
 كـان  وإن. جمهـول  فهو ياسر؛ بن عمار ابن كان وإن".  بشيء ليس: " معني

  ". التقريب يف كما خيطىء فصدوق الثوري؛
  .ترمجة له أجد مل منصور؛ بن مجهور: الرابعة

  



  ٤٣٣

 ويبعـث  وحده وميوت وحده، ميشي ذر؛ أبا اهللا) يرحم( رحم( - ٥٥٣١
  ) .وحده

 ومن ،) هشام ابن - ١٧٩/  ٤" ( السرية"  يف إسحاق ابن أخرجه. ضعيف
 ٥٠/  ٣( احلاكم وكذا ،) ٢٣٥ - ٢٣٤/  ٤" ( الطبقات"  يف سعد ابن طريقه

 كعب بن حممد عن األسلمي سفيان بن بريدة طريق من - له والسياق -) ٥١ -
  :قال عنه اهللا رضي مسعود بن اهللا عبد عن القرظي
 يتخلـف  يزال ال جعل تبوك إىل - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول سار ملا
  :فيقول - فالن ختلف! اهللا يارسول: فيقولون الرجل
 أراحكم قدف ذلك؛ غري يك وإن بكم، اهللا فسيلحقه خري؛ يكفيه إن دعوه؛" 

 اهللا رسول فقال. بعريه به وأبطأ ذر، أبو ختلف! اهللا يارسول: قيل حىت".  منه اهللا
  :- وسلم عليه اهللا صلى -

 أراحكم فقد ذلك؛ غري يك وإن بكم، اهللا فسيلحقه خري؛ فيه يك إن دعوه" 
 متاعـه،  أخـذ  عليه؛ أبطأ فلما بعريه، على عنه اهللا رضي ذر أبو فتلوم".  منه اهللا
 ونزل ماشيا، - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول يتبع فخرج ظهره، على جعلهف

 املسـلمني  من ناظر ونظر منازله، بعض ي - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول
 عليه اهللا صلى - اهللا رسول فقال الطريق، على ميشي رجل هذا! اهللا يارسول: فقال

  :- وسلم
  " ذر أبا كن" 

 اهللا صلى اهللا رسول فقال ذر أبو واهللا هو اهللا رسول يا: لواقا القوم؛ تأمله فلما
  .احلديث فذكر. . . وسلم عليه

 أوصى املوت حضره فلما) الربذة( إىل ذر أبو وسير ضربته من الدهر فضرب
 الطريـق  قارعة على فضعاين امحالين مث وكفناين فاغسالين مت إذا: وغالمه امرأته
 ركب فاطلع كذلك به فعلوا مات فلما ذر أبو هذا فقولوا بكم ميرون ركب فأول
  أهل من رهط يف مسعود ابن فإذا سريره، تطأ ركائبهم كادت حىت به علموا فما



  ٤٣٤

 عنه اهللا رضي مسعود ابن فاستهل ذر أيب جنازة: فقيل هذا؟ ما فقالوا الكوفة
  . . . "اهللا يرحم: " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صدق: فقال يبكي

 عبد قول لعثمان ذكر املدينة قدموا فلما أجنه، حىت بنفسه فوليه لفرت احلديث،
  :احلاكم وقال منه ويل وما اهللا

  :بقوله الذهيب ورده"  اإلسناد صحيح" 
  ". إرسال فيه: قلت" 

 روى قـد  لكـن  مسعود وابن القرظي بني باالنقطاع اعالله إىل يشري: قلت
  إعالله فاألوىل منه القرظي مساع قوي بإسناد) ٢١٦/  ١" ( التاريخ"  يف البخاري

  :وقال"  امليزان"  يف الذهيب أورده فقد األسلمي، سفيان بني بربيدة
 يف يـتكلم  وكـان  بذاك، يكن مل: داود أبو وقال. نظر فيه: البخاري قال" 
  ". مقل وهو اخلمر، يشرب كان: وقيل. متروك: الدارقطين وقال. عثمان

. الـدارقطين  قول الضعفاء ويف البخاري، قول"  الكاشف"  كتابه يف واعتمد
  :فيه حجر ابن قول من أوىل فهو جداً ضعيف ـ عنده ـ أنه يعين وهذا

  ". بالقوي ليس" 
 يف بقوله احلافظ ذلك إىل أشار وقد اإلرسال وليس احلديث علة فهو وباجلملة

  :إسحاق البن عزوه عند"  اإلصابة" 
  " ضعيف بسند" 

 ابـن  عبيـدة  أبو خلقاً وأحسنهم الصديق، بكر أبو أميت أرحم( - ٧١٤١
  ) .علي وأقضاهم عمر، احلق يف وأشدهم ذر، أبو هلجة وأصدقهم اجلراح،

  .ضعيف
 بـن  الزبري طريق من) ١٩١/ ٦٦" ( دمشق تاريخ"  يف عساكر ابن أخرجه

 قال: قال الصديق بكر أيب بن الرمحن عبد عن اهللا عبيد بن طلحة ابن حدثين: بكار
  .فذكره: ... وسلم عليه اهللا ىصل اهللا وسول



  ٤٣٥

: وهـو  إسحاق: امسه -) اهللا عبيد بن طلحة ابن( ضعيف، إسناد وهذا: قلت
  .-"  التقريب"  يف احلافظ قال كما - مقبول

 السـند  معرفة من أمتكن؛ فلم بكار؛ بن الزبري إىل اإلسناد املطبوعة من وسقط
  .إليه

  .منكر ؛" اجلراح بن عبيدة أبو خلقاً وأحسنهم: " وقوله
  :بلفظ احلديث هذا غري ىف واحملفوظ

 برقم"  الصحيحة"  يف خمرج وهو ،" اجلراح بن عبيدة أبو األمة هذه وأمني" 
)١٢٢٤. (  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤٣٦

  المقداد بن األسود 
  

. حيبـهم  أنه تعاىل اهللا وأخربين أصحايب، من أربعة حبب أمرت"  - ٢١٧١
 الفارسـي،  وسلمان الغفاري، ذر بووأ علي،: قال اهللا؟ رسول يا هم من: قلت

  ". الكندي األسود بن واملقداد
  ضعيف
 يف والروياين ،) ٢/٦٨٩/١١٧٢" ( الفضائل"  ويف ،) ٥/٣٥٦( أمحد أخرجه

  :قال أبيه عن بريدة ابن عن اإليادي ربيعة أيب عن شريك عن) ٤/٢" ( مسنده "
  .فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

  :حامت أبو قال ربيعة، بن عمر امسه ربيعة؛ أبو. ضعيف دإسنا وهذا: قلت
  ". احلديث منكر" 

  .احلفظ سىيء ضعيف القاضي؛ اهللا عبد ابن وهو وشريك،
  

  ". واملقداد وعمار وسلمان علي: أربعة إىل تشتاق اجلنة إن"  - ٢٣٢٨
  ضعيف

"  يف نعـيم  وأبـو  ،) ٢٦٤/٦٠٤٥ - ٦/٢٦٣" ( الكبري"  يف الطرباين رواه
 عسـاكر  ابـن  رواه وعنـه  ،) ١/٤٩" ( أصبهان أخبار" و ،) ١/١٤٢"( يةاحلل

 بن أنس مسعت: قال الطائي عمران حدثنا: األبرش سلمة عن) ٢ - ١٧/٧٥/١(
  :يقول مالك

  :نعيم أبو وقال مرفوعا، فذكره
  ". املختار بن إبراهيم أيضا عنه رواه وهب، ابن هو عمران" 

  :حامت أبو وقال حبان، ابن ثقهوو حامت، أبو ضعفه هذا، عمران: قلت



  ٤٣٧

  ". شيئا أنس من مسع أظنه ما" 
  .أعلم فاهللا. منه بسماعه صرح احلديث هذا ويف: قلت

  :احلافظ قال الفضل، ابن هو األبرش وسلمة
  ". اخلطأ كثري صدوق" 

 ضـعيف  صدوق وهو نعيم، أيب عن تقدم كما املختار بن إبراهيم تابعه لكن
 - ١٤/١" ( اجلنة صفة"  يف نعيم أبو عنه وصله وقد ،" التقريب"  يف كما احلفظ

: املختـار  بـن  إبراهيم حدثنا: محيد بن حممد عن) ١/١٩٠" ( احللية"  ويف ،) ٢
  .أنس عن وهب بن عمران حدثنا

  ": التقريب"  يف قال الرازي؛ هو محيد؛ بن وحممد
  ". فيه الرأي حسن معني ابن وكان ضعيف، حافظ" 
 مكـان  جعـل  أنه إال به، مرفوعا عباس ابن حديث من عساكر ابن رواه مث
  .ذر أبا سلمان

  :الذهيب قال. أيب نا: البزار مصبح بن حممد إسناده ويف
  ". أعرفهما ال" 

  .ضعيف - الربيع ابن وهو - قيس أبيه وشيخ
  .ذر أبا عمار مكان جعل أنه إال به، مرفوعا علي حديث ومن
  :احلافظ قال. سعيد بن شل وفيه

  ". يه راهو بن إسحاق وكذبه ،متروك" 
 مكـان  جعـل  أنه إال به، مرفوعا حذيفة حديث من) ٧/٢٠٤/٢( وأخرجه

  .ذر أبا املقداد
  على جممع كذاب وهو التيمي، حيىي أبو وهو طلحة، بن حيىي بن إمساعيل وفيه
  .تركه

  ليس الضعف، شديدة واهية كلها طرقه ألن ضعيف، فاحلديث: وباجلملة



  ٤٣٨

 يف االخـتالف  مع األوىل، الطريق يف الذي الضعف به ربجي أن ميكن ما فيها
  ) .ذر أيب( ذكر

 وأيب املقـداد  ذكر دون"  ثالثة"  بلفظ مرفوعا أنس عن أخرى طريق له نعم
  ختريج"  يف بينته كما اإلسناد ضعيف عندي وهو. وغريه احلاكم صححه ذر،وقد

 واهللا. طـريقني ال مبجموع حسن لكنه ،) الثاين التحقيق - ٦٢٢٥" ( املشكاة
  .أعلم

 الكندي محيد بن النضر فقال قصة، احلديث هذا على اهللكى بعض ركب وقد
 جربيل أتى :قال جده عن أبيه عن علي بن حممد جعفر أيب عن اإلسكاف سعد عن
: فأحبهم ثالثة أصحابك من حيب اهللا إن! حممد يا: فقال وسلم عليه اهللا صلى النيب
  .األسود بن واملقداد ذر، وأبو طالب، أيب بن علي

  :له فقال جربيل فأتاه: قال
 فرجا مالك، بن أنس وعنده. أصحابك من ثالثة إىل لتشتاق اجلنة إن! حممد يا

  :قال. األنصار لبعض يكون أن
 أبا فلقي فخرج فهابه، عنهم، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يسأل أن فأراد

 فأتـاه  آنفا، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عند كنت إين بكر أبا يا: فقال بكر
 عليه اهللا صلى اهللا نيب على تدخل أن لك فهل:) قال تقدم، كما فذكره.. (جربيل
  .قومي يب ويشمت منهم، أكون فال أسأله أن أخاف إين: فقال فتسأله؟ وسلم
  .بكر أيب قول مثل له فقال اخلطاب، بن عمر لقيين مث

  أكن مل وإن اهللا، فأمحد منهم كنت إن نعم،: علي له فقال عليا، فلقي: قال
  :فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا نيب على فخل. اهللا محدت منهم

  فذكر( حممد يا: فقال أتاك جربيل وأن آنفا، عندك كان أنه حدثين أنسا إن
  :قال اهللا؟ نيب يا هم فمن: قال) احلديث

 ها،فضـل  بني مشاهد معك وسيشهد - ياسر بن وعمار! علي يا منهم أنت" 
  ". لنفسك فاختذه ،/ناصح وهو البيت، أهل منا وهو وسلمان، - خريها عظيم



  ٤٣٩

 طريق من) ٣/١٨٤/٢٥٢٤( والبزار ،) ١٤٤ - ١٢/١٤٢( يعلى أبو أخرجه
 أبيـه  عن علي بن حممد جعفر أيب عن اإلسكاف سعد عن الكندي محيد بن النضر

  :البزار وقال. جده عن
  يكونا مل اإلسكاف وسعد والنضر ادإسن ذا إال أنس عن يروى نعلمه ال" 

  ". احلديث يف بالقويني
  " يف حبان ابن فيه قال اإلسكاف فسعد ذلك، من حاال أسوأ ومها قال، كذا

  ) :١/٣٥٧" ( الضعفاء
  ". الفور على احلديث يضع كان" 
  

 وإين وزراء، جنباء رفقاء سبعة أعطي قد إال قبلي نيب يكن مل إنه( - ٢٦٥٩
 وعمر، بكر، وأبو وحسني، وحسن، وعلي، وجعفر، محزة،: عشر أربعة أعطيت

  ) .وبالل وعمار، وسليمان، وحذيفة، ذر، وأبو مسعود، بن اهللا وعبد واملقداد،
  منكر

"  اآلثار مشكل"  يف والطحاوي وحسنه،) ٩/٣٩٠/٣٧٨٧( الترمذي أخرجه
ــد -١٨-٤/١٧( ــد ،) هن ــائل"  ويف ،) ١/١٤٨( وأمح ــحابة فض "  الص
ــن ،) ٢/٧١٥/١٢٢٥و١/٢٢٨/٢٢٧( ــم أيب وابـ ــنة"  يف عاصـ "  السـ
 وأبـو  ،) الكشف -٢٢١-٣/٢٢٠" ( مسنده"  يف والبزار ،) ٢/٦١٧/١٤٢١(

 وابـن  ،) ٦٧-٦/٦٦" ( الكامل"  يف عدي وابن ،) ١/١٢٨" ( احللية"  يف نعيم
 كثري عن طرق من) ط -١٠/٣٢١ و املصورة -٤/٥١٦" ( التاريخ"  يف عساكر

: يقول عنه اهللا رضي عليا مسعت: قال مليل، بن اهللا عبد مسعت: قال النواء نافع بن
  .ألمحد والسياق. فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

 مل رواية ويف - إدريس أيب عن النواء كثري عن: فقال عيينة، بن سفيان ورواه
  .به علي عن جنبة بن املسيب عن - إدريس أيب عن: يقل



  ٤٤٠

 وابـن  ،) ٦٠٤٨ و ٦/٢٦٤/٦٠٤٧" ( الكبري عجمامل"  يف الطرباين أخرجه
  .رواية يف عساكر

 قال بل اجلمهور، باتفاق ضعيف فإنه) النواء كثري( اضطراب من وهذا: قلت
  :السعدي
  :فيه بقوله حامت أبو أشار ذلك وإىل"  الكامل"  يف كما"  متروك" 
  ) ".طريف بن سعد( بابة ،" احلديث ضعيف" 

  :وزاد هذا سعد يف قال وكذا
  ". احلديث متروك" 

  ": املغين"  يف الذهيب وقال
  ". ضعفوه جلد، شيعي" 

 أحـدمها  هـذا  عليه أنكر مما حدثني عدي البن تبعا"  امليزان"  يف له وذكر
  ) .٦٢٦٧( احلديث حتت خترجيه سيأيت واآلخر

 خمتصرا به، النواء كثري عن زكريا بن إمساعيل رواه ما ليهاإ املشار الطريق ومن
  .وسلم عليه اهللا صلى وزرائه سميةت دون

  ) .١/٨٨" ( زوائده"  يف اهللا عبد وابنه أمحد، أخرجه
 مليل بن اهللا عبد عن بلغين: قال حفصة أيب بن سامل عن الثوري سفيان ورواه

 بـن  اهللا عبد عن رجل فحدثين جنازة، يف فوجدته إليه، فغدوت ،] احلديث هذا[
  .موقوفا حوهبن فذكره: يقول عليا مسعت: قال مليل

 اهللا عبد وابنه ،) ١/٢٢٨/٢٧٥" ( الفضائل"  ويف ،) ١/١٤٢( أمحد أخرجه
  .له والزيادة للطحاوي، رواية وهو له ،والسياق) ٢٧٦( فيه

"  يف كمـا  غاليـا  شيعيا كان وإن احلديث، يف صدوق حفصة أيب بن وسامل
 جمهـول،  وفه يسم، مل مليل بن اهللا عبد عن حدثه الذي شيخه ولكن ،" التقريب
 مل أيضا جمهول مليل بن اهللا فعبد غريه، كان فإن النواء، كثري أنه الظن على ويغلب



  ٤٤١

"  يف بينتـه  ما على عينية، أو حالية، إما وجهالته ،) ٧/٥٥( حبان ابن غري يوثقه
  ". االنتفاع تيسري
 مشـكل "  حـديث  طرق كل يف) مليل بن اهللا عبد( والد اسم وقع) : تنبيه(
 تقريـب "  عن نقال ،) النعماين احلسن( الشيخ عليه املعلق فوثقه) ننيم": ( اآلثار

 يف وقـع  الصواب وعلى ،" املشكل"  ناسخ على حترف أنه ينتبه ومل"  العسقالين
  )١٩٩-٧/١٩٦( املؤسسة طبعة

 السابقني، من ياسر بن وعمار الرمحن، وفد من عمر بن اهللا عبد( - ٣٨٧٠
  ) .ناتهدي من األسود بن واملقداد

  موضوع
 بـن  اهللا عبـد  حدثنا: البوصرائي الزعفراين عن) ٢٩٩/ ٢( الديلمي أخرجه

  .مرفوعاً عباس ابن عن عكرمة، عن أبيه، عن الوارث، عبد حدثنا: عمرو
 بـن  احلسن وامسه هذا؛ البواصرائي آفته الوضع؛ ظاهر موضوع وهذا: قلت

" اللباب" و" األنساب" يف كما احلديث؛ متروك وهو الزعفراين، السمح بن الفضل
  .وغريمها
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤٤٢

  أبو موسى األشعري 
  

  ". موسى أبو الفوارس سيد"  - ٢٢٦٢
  ضعيف
 نعيم حدثنا: يونس بن اهللا عبد بن أمحد أخربنا) : ٤/١٠٧( سعد ابن أخرجه

  .فذكره:.. وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال التميمي حيىي بن
 أيب ابـن  قال التابعني؛ أتباع من هذا يمنع معضل، ضعيف إسناد وهذا: قلت

  ) :٤/١/٤٦٢( حامت
 روى. عمروالفقيمي بن واحلسن خالد أيب بن وإمساعيل األعمش عن روى" 

 صاحب عبيد وابنه احلماين وحيىي يونس بن اهللا عبد بن وأمحد حباب، ابن زيد عنه
  ". عباد ابن شهاب
  ) .٩/٢١٨" ( الثقات"  يف حبان ابن وذكره. تعديال وال جرحا فيه يذكر ومل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤٤٣

  بن الیمانحذیفة 

  

 وإين وزراء، جنباء رفقاء سبعة أعطي قد إال قبلي نيب يكن مل إنه( - ٢٦٥٩
 وعمر، بكر، وأبو وحسني، وحسن، وعلي، وجعفر، محزة،: عشر أربعة أعطيت

  ) .وبالل وعمار، وسليمان، وحذيفة، ذر، وأبو مسعود، بن اهللا وعبد واملقداد،
  منكر

"  اآلثار مشكل"  يف والطحاوي وحسنه،) ٩/٣٩٠/٣٧٨٧( أخرجهالترمذي
ــد -١٨-٤/١٧( ــد ،) هن ــائل"  ويف ،) ١/١٤٨( وأمح ــحابة فض "  الص
ــن ،) ٢/٧١٥/١٢٢٥و١/٢٢٨/٢٢٧( ــم أيب وابـ ــنة"  يف عاصـ "  السـ
 وأبـو  ،) الكشف -٢٢١-٣/٢٢٠" ( مسنده"  يف والبزالر ،) ٢/٦١٧/١٤٢١(

 وابـن  ،) ٦٧-٦/٦٦" ( الكامل"  يف عدي وابن ،) ١/١٢٨" ( احللية"  يف نعيم
 كثري عن طرق من) ط -١٠/٣٢١ و املصورة -٤/٥١٦" ( التاريخ"  يف عساكر

: يقول عنه اهللا رضي عليا مسعت: قال مليل، بن اهللا عبد مسعت: قال النواء نافع بن
  .ألمحد والسياق. فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

 مل رواية ويف - إدريس أيب عن النواء كثري عن: فقال عيينة، بن انسفي ورواه
  .به علي عن جنبة بن املسيب عن - إدريس أيب عن: يقل

 وابـن  ،) ٦٠٤٨ و ٦/٢٦٤/٦٠٤٧" ( الكبري املعجم"  يف الطرباين أخرجه
  .رواية يف عساكر

 قال بل اجلمهور، باتفاق ضعيف فإنه) النواء كثري( اضطراب من وهذا: قلت
  :السعدي
  :فيه بقوله حامت أبو أشار ذلك وإىل"  الكامل"  يف كما"  متروك" 
  ) ".طريف بن سعد( بابة ،" احلديث ضعيف" 

  :وزاد هذا سعد يف قال وكذا
  ". احلديث متروك" 



  ٤٤٤

  ": املغين"  يف الذهيب وقال
  ". ضعفوه جلد، شيعي" 

 أحـدمها  هـذا  يهعل أنكر مما حدثني عدي البن تبعا"  امليزان"  يف له وذكر
  ) .٦٢٦٧( احلديث حتت خترجيه سيأيت واآلخر

 خمتصرا به، النواء كثري عن زكريا بن إمساعيل رواه ما أليها املشار الطريق ومن
  .وسلم عليه اهللا صلى وزرائه تسمية دون

  ) .١/٨٨" ( زوائده"  يف اهللا عبد وابنه أمحد، أخرجه
 مليل بن اهللا عبد عن بلغين: الق حفصة أيب بن سامل عن الثوري سفيان ورواه

 بـن  اهللا عبد عن رجل فحدثين جنازة، يف فوجدته إليه، فغدوت ،] احلديث هذا[
  .موقوفا بنحوه فذكره: يقول عليا مسعت: قال مليل

 اهللا عبد وابنه ،) ١/٢٢٨/٢٧٥" ( الفضائل"  ويف ،) ١/١٤٢( أمحد أخرجه
  .له زيادةوال للطحاوي، رواية وهو له ،والسياق) ٢٧٦( فيه

  يف كما غاليا شيعيا كان وإن احلديث، يف صدوق حفصة أيب بن وسامل
 فهـو  يسـم،  مل مليل بن اهللا عبد عن حدثه الذي شيخه ولكن ،" التقريب" 
 جمهول مليل بن اهللا فعبد غريه، كان فإن النواء، كثري أنه الظن على ويغلب جمهول،

 بينته ما على عينية، أو حالية، إما وجهالته ،) ٧/٥٥( حبان ابن غري يوثقه مل أيضا
  ". االنتفاع تيسري"  يف

 مشـكل "  حـديث  طرق كل يف) مليل بن اهللا عبد( والد اسم وقع) : تنبيه(
 تقريـب "  عن نقال ،) النعماين احلسن( الشيخ عليه املعلق فوثقه) منني": ( اآلثار

 يف وقـع  لصوابا وعلى ،" املشكل"  ناسخ على حترف أنه ينتبه ومل"  العسقالين
  )١٩٩-٧/١٩٦( املؤسسة طبعة

 وأسد اهللا أسد ومحزة رسوله، وسيف اهللا سيف الوليد بن خالد( - ٣٥٤٢
 مـن  اليمان بن وحذيفة رسوله، وأمني اهللا أمني اجلراح بن عبيدة وأبو رسوله،
  ) .وجل عز الرمحن جتار من عوف بن الرمحن وعبد الرمحن، أصفياء



  ٤٤٥

  جداً ضعيف
 حيـىي  أبو حدثنا: البغدادي عمران بن أمحد عن) ١٣٣/ ٢( الديلمي أخرجه

 أبو حدثنا: الزعفراين علي أبو الفضل بن احلسن حدثنا: شاهني بن حممد بن أمحد
  .مرفوعاً عباس ابن عن عكرمة، عن أيوب، عن الوارث، عبد حدثنا: معمر

  :املنادي ابن قال جداً، ضعيف إسناد وهذا: قلت
 فتركـوه،  انكشف، مث عنه، الناس أكثر الزعفراين علي أبو الفضل بن احلسن"

  ".٢٥٨ سنة مات حديثه، وخرقوا
  :بقوله أعله حني فاحشاً خطأ املناوي أخطأ ولقد

  ".فيه يتكلمون: البخاري قال عمران، بن أمحد وفيه"
 عمـران  بن أمحد على الطبقة متقدم ذكر ما البخاري فيه قال الذي هذا فإن
 بـن  احلسـن  شيخه شيخ أن ذلك على دليالً سبكوح احلديث، راوي البغدادي

  !بسنتني البخاري موت بعد أي سبق، كما) ٢٥٨( سنة تويف الفضل
-٣٣٣/ ٤" (بغـداد  تاريخ" يف املترجم لعله البغدادي عمران بن أمحد إن مث
 الثالج بن القاسم أبو حدث. بالسوسنجردي يعرف املعدل، بكر أبو" بأنه) ٣٣٤

  ".الدورقي إبراهيم بن دأمح بن اهللا عبد عن عنه
  ) .٣٣٦( سنة وتويف ،) ٢٦١( سنة ولد أنه ذكر مث
  
  
  
  
  
  
  



  ٤٤٦

  عبد اهللا بن رواحة 

  

 وقت كل عند السفر يف يرتل كان. رواحة بن اهللا عبد اهللا رحم( - ٣٦٣٥
  ) .صالة

  ضعيف
 هارون أخربين: قال أيب أخربين) : ١/ ٣٧/ ٢" (األمايل" يف الرزاق عبد رواه

 عليـه  اهللا صـلى  - اهللا رسول قال: يقول اهللا عبد بن سامل مسعت: قال قيس بن
  .فذكره: ... - وسلم

  :علتان فيه ضعيف؛ سند وهذا: قلت
 جرحاً فيه يذكر ومل ،) ٩٤/ ٢/ ٤( حامت أيب ابن أورده قيس؛ بن هارون -١

  ) .٢٩٧/ ٢" (الثقات" يف فذكره حبان؛ ابن وأما تعديالً، وال
  :الذهيب قال الصنعاين؛ نافع بن مهام هامس الرزاق، عبد والد -٢
 ابـن  عن الكوسج روى الوفاة، قدمي وهو ولده، سوى راوياً عنه علمت ما"
  ".حمفوظة غري أحاديثه: العقيلي وقال. ثقة: معني

 تـابعي،  - اخلطاب بن عمر ابن وهو - اهللا عبد بن سامل فإن اإلرسال؛ -٣
  .يأيت كما أبيه عن عنه الضعفاء بعض رواه وقد

 الرزاق عبد عن) ١/ ٥٥/ ٢ج" (التهجد" يف الدنيا أيب ابن أخرجه واحلديث
  .به

 أيب بـن  حممـد  عن) ٢/ ٢/ ١٩٤/ ٣" (الكبري املعجم" يف الطرباين وأخرجه
  .مرفوعاً أبيه عن سامل، عن: قال أنه إال به؛ الرزاق عبد أخربنا: العسقالين السري

 قـال  موالهم، اهلامشي الرمحن عبد بن املتوكل بن حممد هو: السري أيب وابن
  :احلافظ
  ".كثرية أوهام له عارف، صدوق"



  ٤٤٧

 أيب ابن رواية مثل موصوالً؛ به نافع بن مهام عن مبارك، ابن عن بقية، ورواه
  .السري

  ) .١/ ١٠١/ ٩" (دمشق تاريخ" يف عساكر ابن أخرجه
  .اإلمام اهللا عبد هو املبارك وابن عنعنه، وقد مدلس وبقية؛

  
 السابقني، من ياسر بن وعمار الرمحن، وفد من عمر بن اهللا بدع( - ٣٨٧٠

  ) .اتهدين من األسود بن واملقداد
  موضوع
 بـن  اهللا عبـد  حدثنا: البوصرائي الزعفراين عن) ٢٩٩/ ٢( الديلمي أخرجه

  .مرفوعاً عباس ابن عن عكرمة، عن أبيه، عن الوارث، عبد حدثنا: عمرو
 بـن  احلسن وامسه هذا؛ البواصرائي فتهآ الوضع؛ ظاهر موضوع وهذا: قلت

" اللباب" و" األنساب" يف كما احلديث؛ متروك وهو الزعفراين، السمح بن الفضل
  .وغريمها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤٤٨

  مصعب بن عمیر 

  

 بـني  رأيتـه  لقد قلبه، اهللا نور قد الذي الرجل هذا إىل انظروا( - ٥١٩٥
 مبـئيت  شـراها  حلة يهعل رأيت ولقد[ والشراب، الطعام بأطيب يغذوانه أبوين
  ) .عمري بن مصعب: يعين. ترون ما إىل ورسوله اهللا حب فدعاه ،] درهم

  ضعيف
/ ٢٣٠/ ٢" (الشعب" يف والبيهقي ،) ١٠٨/ ١" (احللية" يف نعيم أبو أخرجه

 من[ عمري بن العزيز عبد حدثنا: احلوراين إبراهيم حدثنا: سفيان بن احلسن عن) ٢
 عن برقان بن جعفر حدثنا: الزرقاء أيب بن زيد ثناحد] : دمشق نزيل خرسان، أهل

  :قال اخلطاب بن عمر عن األصم بن يزيد عن مهران بن ميمون
 إهاب وعليه مقبالً؛ عمري بن مصعب إىل - وسلم عليه اهللا صلى - النيب نظر

  .فذكره: ... - وسلم عليه اهللا صلى - النيب فقال به، تنطق قد كبش
 من) ١/ ١٩٢/ ١٠" (التاريخ" يف عساكر ابن أخرجه الوجه هذا ومن: قلت

  .الزيادة وفيه به، سفيان بن احلسن عن وغريه البيهقي طريق
 الزاهـد،  اخلراسـاين  الفقري بأيب وكناه عمري؛ بن العزيز عبد ترمجة يف أورده

 الزرقـاء؛  أيب بن زيد شيوخه ويف احلوراين، أيوب بن إبراهيم عنه الرواة يف وذكر
  .أحواله وبعض أقواله حكاية يف وأطال. وفاة وال تعديالً وال حاًجر فيه يذكر ومل

 فيـه  يذكر ومل ،) ٣٩١/ ٢/ ٢" (والتعديل اجلرح" يف حامت أيب ابن وأورده
 ؛) عمري ابن: (والصواب) ! عمر بن العزيز عبد: (فيه وقع لكن تعديالً؛ وال جرحاً
  .وغريمها" التاريخ" و" احللية" يف كما

 ومل ،) ٨٨/ ١/ ١( أيضـاً  حامت أيب ابن ترمجه احلوراين؛ بأيو بن وإبراهيم
  ":اللسان" ويف. تعديالً وال جرحاً فيه يذكر
 بـن  حممـد  بن أمحد الطاهر أيب عن ونقل ،"الضعفاء" يف العرب أبو ذكره"
  .ضعيف حوراين أيوب؛ بن إبراهيم: قال أنه املقدسي عثمان



  ٤٤٩

  ".مبصر باحلديث واملعرفة دالنق أهل من الطاهر أبو وكان: العرب أبو قال
  :وهي حامت، أيب ابن عند أخرى ترمجة الترمجة هذه عقب) : تنبيه(
 سـألت ...  الثوري سفيان عن روى. األصبهاين الفرساين أيوب بن إبراهيم"

  ".أعرفه ال: فقال عنه أيب
  :وقال ،) ١٧٣-١٧٢/ ١" (أصبهان أخبار" يف أيضاً نعيم أبو وترمجه

  .أحاديث له وساق ؛... " فضالة بن باركوامل الثوري من مسع"
 ؛"اللسان" يف الترمجتان اختلطت وقد احلوراين، من طبقة أقدم أنه الواضح ومن

 ابـن  فعل كما بينهما التفريق والصواب! احلوراين ترمجة هي واحدة ترمجة فصارتا
 األوىل الترمجة فإن ؛"اللسان" نساخ بعض من وقع املذكور اخللط ولعل. حامت أيب
  .أعلم واهللا". امليزان" يف تقع مل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤٥٠

  عثمان بن مظعون 

  

 قَبـلَ  نعلَـم  وال مات، بعدما خده علَى مظْعون بن عثْمانَ قَبلَ( - ٦٠١٠
  ) .غَيره أَحداً

  .منكر
 الرمحن عبد طريق من) ٢٤/٣٤٣/٨٥٥" (الكبري املعجم" يف الطرباين أخرجه

 قدامـة  بنت عائشة أمه عن أيب حدثين: حاطب بن حممد بن إبراهيم نب عثمان بن
  .فذكره...  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولَ أَنَّ: مظعون بن

  :علتان وله ضعيف؛ إسناد وهذا: قلت
  :-" امليزان" يف الذهيب قال احلاطيب، هذا - عثمان بن الرمحن عبد: األوىل

  ". الرازي وحامتأب ضعفه مقلّ،"
  ) :٢/٢/٢٦٤( ابنه كتاب يف كالمه ونص: قلت

  ! ".يسنِد ما كثرةُ يهولُين احلديث، ضعيف"
  ) !٨/٣٧٢" (الثقات" يف فذكره حبان؛ ابن وأما
  ) :٩/٣٠٢" (امع" يف فقال اهليثمي؛ أعله وبه

  ".ضعيف وهو" ... 
  ":الضعفاء" يف هيبالذ قال ،- احلاطيب إبراهيم بن عثمان - أبوه:واألخرى

  ) :٣/١/١٤٤( حامت أيب ابن وقال".  مناكري وله به، حيتج ال"
  :قلت. منكرة أحاديث الرمحن عبد ابنه عنه روى: فقال عنه؛ أىب سألت"

  ". به حيتج وال حديثه يكتب: قال حاله؛ فما
  ) .١٥٩ ،٥/١٥٤" (الثقات" يف حبان ابن وذكره: قلت



  ٤٥١

  بن القاسم عن اهللا عبيد بن عاصم عن وغريه سفيان رواها قد: التقبيل وقصة
  .عنها اللَّه رضي عائشة عن حممد

  ) .٣/٣٩٦( سعد وابن ،) ٣/٣٨٥( شيبة أيب ابن أخرجه
  يف مث ،"املشكاة" يف احلديث ضعفت كنت ولذلك ضعيف؛ هذا وعاصم

  بشاهد ،) ٢١ ص" (اجلنائز أحكام" يف قويته كنت ولكين وغريمها،" اإلرواء"
  زوائد" طبع فلما البزار، رواية من عنده وهو ،"الزوائد جممع" عن نقلته حسن
  فيه إسناده على الوقوف أمكننا ؛"األستار كشف" بـ املسمى للهيثمي" البزار

)١/٣٨٣/٨٠٩: (  
 بن عاصم عن العمري ثنا: حممد بن يونس ثنا املخرمي اهللا عبد بن حممد حدثنا

  :قال أبيه عن ربيعة بن عامر بن اهللا عبد عن اهللا عبيد
 اهليثمـي  قـال .  »مظعون بن عثمان قبل وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النيب رأيت«

)٣/٢٠: (  
  "!حسن وإسناده البزار، رواه"

 عليه االعتماد إال إسناده على الوقوف قبل يسعين كان وما! اهللا رمحه قال كذا
 صحيح" مثل – كتيب بعض يف عليها جريت كنت اليت القاعدة على أمثاله؛ وعلى
 خمطئ إسناده؛فهو على اطلعت وقد واآلن ،- وغريها" الترغيب صحيح"و ،"اجلامع

  :إسناده حتسني يف
  .عاصم ضعف من عرفت ملا: أوالً

 إسناده، يف الثوري سفيانَ - عمر بن اهللا عبد: وامسه - العمري ملخالفة: وثانياً
 وهو كما - به االستشهاد يصلح الف حفظه، لسوء أيضاً؛ ضعيف وهو سيما وال

  .وغريه" ماجه ابن صحيح" من فينقل تقويته؛ عن رجعت فقد ولذلك ؛- ظاهر
  
  



  ٤٥٢

  أبوعامر األشعري 

  

٦٤٨٩ - )ما! اللَّهرٍ، أَبامع لْهعي اجف الْأَكْثَرِين موي ةاميذَا. الْقه أَو هوحن (   
  .اللفظ ذا منكر

 عمـرِو  بن داود حدثَنا) : ١٨٨ - ١٣/١٨٧" (مسنده" يف يعلى أبو أخرجه
 عـنِ  نعـيمٍ  بـنِ  اللَّه عبد عن يحيى عن مسلمٍ بن الْوليد حدثَنا: الضبي زهيرٍ بنِ

اكحنِ الضب دبنِ عمحنِ الربٍ بزرع رِيعالْأَش:  
 علَـى  الْأَشعرِي عامرٍ لأَبِي حنينٍ يوم عقَد وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى للَّها رسولَ أَنَّ

 الصمة، بن دريد) ١] (ابن[ أَدرك حتى طَلَبها هوازِنُ؛ انهزمت فَلَما الطَّلَبِ، خيلِ
عرفَأَس بِه ،هلَ فرسفَقَت ناب دديا ررٍ أَبامو قَالَ. عى أَبوسم :تددلَى فَشنِ عاب ديرد 
،هلْتفَقَت ذْتأَخاَء، واللِّو فْترصاناسِ وولِ إِلَى بِالنسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع  ،ـلَّمسو 

  :قَالَ بِيدي، اللِّواَء رأَى فَلَما
  " عامرٍ؟ أَبو قُتلَ موسى، أَبا" 

قُلْت :معا نولَ يسر قَالَ! اللَّه :فَعفَر هيدو يعدي قُولُ لَهفذكره: ... ي.  
 وابـن  ،) اإلحسـان  - ٩/١٦١/٧١٤٧" (صحيحه" يف حبان ابن وأخرجه

  ".حنوه أو هذا: "قوله حبان ابن يذكر مل.. يعلى أيب طريق من) ١٨/١٥٨( عساكر
  :مسلم بن الوليد ثنا: اهللا عبد بن علي ثنا) : ٤/٣٩٩( دأمح أخرجه وكذلك

  .به...  األردين العزيز عبد بن حيىي ثنا
  بن حيىي بسماع يصرح ومل التسوية، تدليس مدلس: مسلم بن والوليد: قلت
  :فقال ؛"يعلى أيب" على املعلق ذلك عن وغفل نعيم، بن اهللا عبد من العزيز عبد

  أنه يل ويبدو. فيه اخلالف وذكر نعيم، بن اهللا دلعب ترجم مث". حسن إسناده"
  ":امليزان" يف قال الذهيب فإن خيالف؛ مل إذا احلديث حسن وسط



  ٤٥٣

  ". احلديث صاحل: غريه وقال. مظلم: فقال معني ابن عنه سئل"
  :فقال" املغين" يف ذلك وخلص

  ".فيه تكلم"
  أيب قول ويؤيده. مبشهور ليس بأنه" مظلم: "معني ابن قول احلفاظ بعض وفَسر
 يف كمـا  جمهول - هذا -: اهللا عبد أن) : شهاب بن سليمان( ترمجة يف حامت

  "التهذيب"
  .أعلم واهللا". والتعديل اجلرح" من هذا سليمان ترمجة يف أره ومل ،-) ٦/٥٧(

  بن اهللا عبد من حاالً أحسن فهو ؛- األردين: وهو - العزيز عبد بن حيىي وأما
  :معني ابن قال وإن نعيم؛

  :فقال حامت؛ أبو عرفه فقد ؛"أعرفه ما"
  ".بأس حبديثه ما"

  أنه عرفت وقد هنا، مسلم بن الوليد أحدهم الثقات من ثالثة عنه وروى
  "يعلى أيب مسند" على املعلق قول وأما. نعيم بن اهللا وعبد حيىي بني ما دلس

)١٣/١٨٩: (  
  ".التاريخ" يف البخاري عند بالتحديث الوليد صرح وقد"
  ) :٣/١/٢١٥( فيه البخاري قول إىل بذلك يشري: تقل
  ... ". العزيز عبد بن حيىي حدثنا: مسلم بن الوليد وروى"

  غفلته املعلق على فيؤخذ. بتمامه اإلسناد وال مطلقاً، املنت يسق ومل: قلت
  :اآلخر من أهم أحدمها أمرين عن
  أن األوىل كانف يسنده، ومل علقه وهو للبخاري، املذكور التصريح عزا: أوالً

  .- رأيت كما - أسنده وقد طبقة أعلى ألنه ألمحد؛ يعزوه
  بن الوليد يف يفيد ال التصريح هذا مثل أن جيهل أنه - األهم هو وهذا -: ثانياً



  ٤٥٤

ـ  العلماء عند يعرف الذي النوع من كان تدليسه ألن مسلم؛  تـدليس ( بـ
  :آنفاً قلت ولذلك عنه، الشيخ روى ومن شيخه بني ما يسقط أن ،وهو) التسوية
  ... ". اهللا عبد من...  حيىي بسماع يصرح ومل"

 يدري ال أنه مطبوعاته، بعض يف املذكور خترجيات على اطالعي من يل ويبدو
 أنـه  أو) الشـيوخ  تدليس( بـ املعروف اآلخر التدليس،والتدليس هذا بني الفرق

 كثرية خترجياته نم واألمثلة مسلم، بن الوليد تدليس حقيقة يدري ال ولكن يدري،
  .أخرى أمثلة له مضى قد ولعله يديك، بني املثال هو فها االمثلة، لضرب حاجة ال

: محـزة  بن حيىي ثنا: عمار بن هشام فقال قوياً؛ متابعاً للوليد وجدت قد لكين
  .به...  العزيز عبد بن حيىي ثنا

  :وقال) ٢/١٢١/٦٨٨١" (األوسط املعجم" يف الطرباين أخرجه
 محـزة  بن حيىي تفردبه اإلسناد؛ ذا إال موسى أيب عن الضحاك عن يروى ال"

."  
  } .عليم علم ذي كل وفوق. {مسلم بن الوليد رواية وفاتته! قال كذا

 ابن( معه وقرن هذا، الطرباين إسناد) ٤٣ - ٨/٤٢" (الفتح" يف احلافظ وحسن
 بن اهللا عبد( ويهرا يف الذي الكالم إىل يشري التحسني على اقتصاره يف وهو) . عائذ
  .- ذلك إىل اإلشارة سبقت كما - به الالئق وهو. املتقدم) نعيم

 دون هنـا  حلديثـه  إيـرادك  وجـه  فمـا  كذلك؛ األمر كان إذا: يقال فقد
  ؟"الصحيحة"

 يف واآلخـر  الطريـق،  هذه يف أحدمها أمران، انتباهي استرعى لقد: واجلواب
  .هذه من أصح أخرى طريق

 الراوي أن إىل ،فانتبهت"حنوه أو هذا: "احلديث آخر يف قوله فهو: األول أما
 قيل الذي الكالم معه واقترن وسلَّم، علَيه اللَّه صلَّى النيب دعاء لفظ ضبطه يف شك
  .فيه

  أيب عن بردة أيب عن جداً صحيح بإسناد جاءت القصة أن فهو: اآلخر وأما



  ٤٥٥

  :وفيها هذه، من بأمت موسى
  :فَقَالَ يديه رفَع ثُم فَتوضأَ، بِماٍء وسلَّم علَيه هاللَّ صلَّى فَدعا

"ماللَّه راغْف ديبعرٍ أَبِي لامع  "- تأَيرو اضيب هطَيقال مث - إِب:  
"ماللَّه لْهعاج موي ةاميالْق قريٍ فَوكَث نم كلْقخ ناسِ مالن ." ...  
 يف والنسـائي  ،) ١٧١ - ٧/١٧٠( ومسـلم  ،) ٤٣٢٣( البخاري خرجهأ

) ١٥٣ - ٥/١٥٢" (الدالئل" يف والبيهقي ،) ٢٤١ - ٥/٢٤٠" (الكربى السنن"
 - ١٦٤ - ٩/١٦٣( حبـان  ابـن  وعنـه  ،) ٣٠١ - ١٣/٢٩٩( يعلى وأبو ،

  .به...  بردة أيب عن اهللا عبد بن بريد عن أسامة أيب طريق من كلهم) اإلحسان
 عامر أليب وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النيب دعاء أن الصحيح احلديث هذا ففي: قلت

  :بلفظ كان عنه اهللا رضي
  ... ". كثري فوق"

 علـى  - نعـيم  بن اهللا عبد وهو - الترمجة حديث راوي أن يؤكد مما فهذا
 علهول ،"حنوه أو هذا: "آخره يف ذلك إىل أشار كما احلديث؛ لفظ يضبط مل الغالب

 تسـاعده  فلـم  ،"األكثـرين : "فقال" كثري" و" يف" مكان" فوق: "يقول أن أراد
 بـني  الشاسع الفرق خيفى وال منكراً، حديثه لذلك فكان الثقة؛ فخالف احلافظة؛
  .األلباب ذوي عند اللفظني
 القيامة يوم األكثرين يف جيعله بأن ما، لصحايب الدعاء أن نكارته يؤكد مما وإن

  .جداً ظاهراً جتده فتأمل ،له منقبة ليس
 صحيحها ومتييز األحاديث، ختريج يتولّون أناس من فالعجب هذا؛ عرفت إذا

 مـن  واملنكـر  الشاذ معرفة على يساعدهم متوا يف عندهم فقه وال ضعيفها، من
 يقول )١٦/١٦٤" (اإلحسان" يف احلديث هذا على املعلق إىل مثالً فانظر. احلديث

  :- أعوانه أحد أو نفسه شعيب أهو أدري وال -
  "!صحيح حديث"

 للحـديث  املخالفـة  آنفـاً  املذكورة اجلملة يف للنكارة ينتبه أو ينظر أن دون
  الصحيح



  ٤٥٦

  !عنده) ٧١٩٨( احاديث مخسة بعد اآليت
 أن بعـد  فإنه ؛"يعلى أيب مسند" يف الترمجة حديث على املعلق منه أسوأ ومثله

 املـذكور  للفرق أيضاً ينتبه أن دون اًأيض للشيخني عزاه عساكر وابن ألمحد عزاه
  .املستعان واهللا.آنفاً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤٥٧

   أبو الیقظان

  

٣٢١٦-   )هها حىت ميوت، أو ميسعاهلرم أبو اليقظان على الفطرة، ال يد (    
 الكشف) : حدثنا أمحد بـن  -٣/٢٥٢/٢٦٨٦أخرجه البزار يف "مسنده " (

  :نا سعيد بن أوس عن بالل بن حيىي قالحيىي: ثنا عبيد اهللا بن موسى: ث
أُيت حذيفة، فقيل: يا أبا عبد اهللا! قتـل هـذا    -رضي اهللا عنه -ملا قتل عثمان

الرجل؛ وقد اختلف الناس؛ فما نقول؟ فقال: أسندوين؛ فأسندوه إىل صدر رجـل  
  :يقول: ... فذكره. وقال -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال: مسعت رسول اهللا 

  ."وى عن حذيفة إال ذا اإلسنادال نعلمه ير"
قلت: وهو إسناد صحيح رجاله ثقات كلهم، وأمحد بن حيىي هو األودي أبو 
جعفر الكويف من ثقات شيوخ النسائي، وقد توبع، فقال ابن سعد يف "الطبقات " 

: أخربنا عبيد -) ١٢/٦٥٢وعنه ابن عساكر يف "التاريخ " ( -) ٢٦٣ -٣/٢٦٢(
بن دكني قاال: أخربنا سعيد بن أوس العبسي به، إال أنـه  اهللا ابن موسى والفضل 

  ." قال: "أو ينِسيه اهلرم
) ، وابن عـدي يف  ١/١٦٣/٣٠٤٣وأخرجه الطرباين يف "املعجم األوسط " (

) من طريقني آخرين عن سعيد بن أوس به خمتصراًً، إال أن ابن ٥/٢٠٥"الكامل " (
  ."عدي قال: "سعد

التراجم القدمية واحلديثة مثل: "تاريخ البخاري "،  وهو الصواب املوافق لكتب
  و"اجلرح والتعديل "، و"ثقات ابن حبان "، وغريها، و"ذيب الكمال " وفروعه.

  مكتبة -٣٨٥٠/ ٦/٣٦٧وهكذا على الصواب وقع يف "جممع البحرين " (
  .  الرشد

  :  ٩/٢٩٥واحلديث قال اهليثمي يف "جممع الزوائد" (
  ." ا ين يف " األ وسط " با ختصار، ورجاهلما ثقاترواه البزار والطرب"



  ٤٥٨

  :) شاهداًً من حديث عائشة؛ وقال١/٤١٧وذكر له الذهيب يف "السري" (
  ." فيه من ضعف"

  ) من طريق أخرى عن١٢/٦٢٩مث رأيت احلديث يف "تاريخ ابن عساكر" (
  أيب نعيم: نا سعد بن أوس.. إخل، هكذا فيه (سعد) على الصواب، ووقع فيه

  ." ينسيه " على وفق رواية "الطبقات"
  (١٢/٦٤٣) حديث عائشة موقوفاً ومن طريق أخرى (٦٣٠/ ١٢مث أخرج (

  .عنها مرفوعاً
) ٦٥٩ -١٢/٦٥٨) ، وابن عساكر (١٤١/ ١وأخرجه أبو نعيم يف "احللية" (

من طريق حيىي بن عبد احلميد احلماين: ثنا خالد بن عبد اهللا عن عطاء بن السائب 
  : (٩/٢٩٧قال اهليثمي يف "امع " (به. و
رواه الطرباين وأبو يعلى بأسانيد، ويف بعضها عطاء بن السائب، وقد تغيـر،  "

  ."وبقية رجاله ثقات، وبقية األسانيد ضعيفة
ومنها: عن حيىي بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أيب صادق عن ربيعة بن ناجذ 

  :قال
  .ث حنوهملا كان يوم صفني قال عمار ... احلدي

  ) ، وقال:٢٦٩٠أخرجه البزار (
  ."ال نعلم روى ربيعة عن عمار إال هذا"

  .قلت: وربيعة جمهول، ويف الطريق إليه حيىي بن سلمة بن كهيل، وهو متروك
عـن عبـد    -كان يقال له: أبو داود األعمى -ومنها: عن عيسى بن مسلم

مسلم بن مخراق عن  األعلى ابن عامرالثعليب عن عبد اهللا بن شريك العامري عن
  .خمراق موىل حذيفة قال: قلت لعمار ... فذكره خمتصراً حنوه

  .) ، وعيسى وعبد األعلى ضعيفان٢٦٩١أخرجه البزار (
  :ومنها: عن موالة لعمار بن ياسر، قالت



  ٤٥٩

اشتكى عمار شكوى ثقل منها؛ فغشي عليه، فأفاق وحنن نبكي حوله،فقال: 
صـلى اهللا عليـه    -فراشي؟! أخربين حبييب  ما يبكيكم؟! أختشون أين أموت على

  .أنه تقتلين الفئة الباغية، آخر زادي مذقة لنب -وسلم 
  ) ، ورجاله ثقات؛٦٣٥/ ١٢) ، وعنه ابن عساكر (١٦١٤أخرجه أبو يعلى (

  .غري موالة عمار فهي جمهولة
  :وللحديث شاهدان

  :أحدمها: عن حذيفة، وله عنه طريقان
  .األوىل: عن عيسى ... إخل

  :واألخرى: عن مسلم بن عبد اهللا األعور عن حبة العرينّ قال
دخلنا مع أيب مسعود األنصاري على حذيفة بن اليمان؛ نسأله عـن الفـنت؛   
فقال: دوروا مع كتاب اهللا حيثما دار، وانظروا الفئة اليت فيها ابن سمية فاتبعوها؛ 

مسعت  ن ابن مسية؟ قال: عمار،فإنه يدور مع كتاب اهللا حيثما دار، قال: فقلنا: وم
  :يقول له -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

  لن متوت حىت تقتلك الفئة الباغية، تشرب شربة ضياح تكون آخر رزقك"
  ."من الدنيا

) ، ٢٧٥ -٢٧٤/ ٨) ، واخلطيب يف "التـاريخ " ( ٣٩١/ ٣أخرجه احلاكم (
  :احلاكم وقال

  ." حديث صحيح عالٍ"
تضـعيفه،   الذهيب على تصحيحه، وحبة العرين؛ األكثر علىكذا قال! ووافقه 

وتناقض فيه ابن حبان، فانظر تعليقنا على ترمجته يف كتايب "تيسري االنتفاع "، يسر 
  .اهللا يل إمتامه

ومسلم بن عبد اهللا األ عور؛ كذا وقع يف"املسـتدرك ": (ابـن عبـد اهللا) ،    
بيه (كيسان) ، فهو (أبو عبد اهللا بن والصواب (أبو عبد اهللا) ؛ فهذه كنيته، واسم أ

  :" كيسان) ، وهو متفق على تضعيفه، ولذلك قال الذهيب يف "الكاشف



  ٤٦٠

  ."واه"
فلعل التصحيح املذكور، إمنا هو لطرقه املتقدمة، ولذلك قال اهليثمي يف "امع 

) "٩/٢٩٧) :  
  ." رواه الطرباين، وفيه مسلم بن كيسان األعور، وهو ضعيف"

خر: يرويه حممد بن سليمان بن أيب الرجاء اهلامشي: ثنا أبو معشر: والشاهد اآل
صلى اهللا  -صاحب رسول اهللا  -ثنا جعفر بن عمرو الضمري عن أيب سنان الدويل

  :قال --عليه وسلم 
  رأيت عمار بن ياسر دعا بشراب، فأيت بقدح من لنب فشرب منه، مث قال:

صـلى   -مداً وحزبه، إن رسول اهللا صدق اهللا ورسوله، اليوم ألقى األحبة، حم
  :قال: ... فذكر احلديث، مث قال -اهللا عليه وسلم 

واهللا! لو هزمونا حىت يبلغونا سعفات (هجر) ؛ لعلمنا أنا على حق، وهم على 
  .باطل

) من طريق الطرباين: ثنا احلسن بن علـي  ١٤٢ -١٤١/ ١أخرجه أبو نعيم (
  ... رجاءاملعمري: ثنا حممد بن سليمان بن أيب ال

  قلت: وهذا إسناد ال بأس به يف الشواهد؛ املعمري حافظ معروف، وشيخه
  . (٩/٩٥حممد بن سليمان وثقه ابن حبان (

  وأبو معشر: هو جنيح بن عبد الرمحن السندي، ضعيف الختالطه، وقول
  : (٩/٢٩٨اهليثمي (

  !" رواه الطرباين، وإسناده حسن"
 .ن لغريه، وهو خالف الظاهر. واهللا أعلمتساهل منه؛ إال إن كان يعين أنه حس

   
  
  



  ٤٦١

   بِن عقربة بشِر
  

ابنِ عقربة  أما ترضى أن أكون أنا أبوك، وعائشة أمك؟ قاله لبشرِ  -٣٢٤٩
  .   حني بكى الستشهاد أبيه

) ومن طريقه: ابن عساكر يف "تاريخ ١/٢/٧٨أخرجه البخاري يف "التاريخ " (
بن عثمان بن عطاء: حدثنا حجر بن احلارث ) : قال يل عبد اهللا ٣/٣٧٧دمشق " (

الغساين قال: مسعت عبد اهللا بن عوف القاري قال: مسعت بِشر بن عقربة يقـول:  
 -يف بعض غزواته، فمر يب الـنيب   -صلى اهللا عليه وسلم  -استشهد أيب مع النيب 
  :فقال يل وأنا أبكي، -صلى اهللا عليه وسلم 

  .ثاسكت، أما ترضى ... " احلدي"
مث أخرجه ابن عساكر من طريق أخرى عن عبد اهللا بن عثمان، لكنه قال: عبد 

  :اهللا بن حممد بن عثمان بن عطاء به؛ دون قوله: "اسكت "، وذكر مكاا
  "يا حبيب! ما يبكيك؟ أما ترضى ... ".

 قلت: وهذا إسناد حسن أو قريب من احلسن؛ رجاله ثقات ليس فيهم مـن 
 لبخاري (عبد اهللا بن عثمان) ، وقد ذكره ابـن حبـان يف  تكُلِّم فيه سوى شيخ ا

  :) ، وكذلك ذكر الذين فوقه، ولكنه قال يف هذا الشيخ٨/٣٤٧الثقات " ("
  ."يعترب حديثه إذا روى عنه غري الضعفاء"

عـن) .   :-( عن "الثقات -هكذا وقع فيه: (عنه) ! ويف "ذيب العسقالين "
  .بن حبان يف مثل هذا الراويولعله أصح؛ ألنه املعهود من كالم ا

  .وعلى كل حال؛ فهذا احلديث معترب؛ ألن شيخه (حجر بن احلارث) ثقة
والراوي عنه اإلمام البخاري، وقد أورده يف "التاريخ "، ومل يضعفه، وأما أبو 

  :حامت فقال
  ." صاحل"



  ٤٦٢

  ." وقال الذهيب يف "الكاشف
  ." ليس بذاك"

  :قني آخرينولكن مما يقوي حديثه هذا: أن له طري
من ولد بشري بن عقربة اجلهـين،   -األول: يرويه أبو األسعد (أو أبو األسود) 

، عن أبيه عن جده عن بشري -وكان يرتل (عسقالن) يف (الرملة) يف قرية (طور) 
  :ابن عقربة اجلهين قال
يوم أحد، فقلت: مـا فعـل أيب؟    -صلى اهللا عليه وسلم  -لقيت رسول اهللا 

  :فقال
ة اهللا عليه "، فبكيت، فأخذين فمسح رأسي، ومحلين معه وقال: "استشهد رمح

  ... فذ كره.
  :) ، وقال١٩١٠/ ٢/٣٨٥أخرجه البزار يف"مسنده " (

  !"ال نعلمه يروى إال ذا اإلسناد"
  : )١٦١/ ٨قلت: قال اهليثمي يف "جممع الزوائد" (

  ." وفيه من ال يعرف"
  .قلت: وفات البزار اإلسناد األول

اآلخر: يرويه ابن عساكر أيضاً من طريق عقبة بن عقبة (!) بن عبد  والطريق
  :اهللا بن بشري بن عقربة عن أبيه عن جده عبد اهللا بن بشري قال: مسعت أيب يقول

  .قتل أيب عقربة يوم أحد ... احلديث
   قلت: وهذا إسناد جمهول، من دون بشري مل أعرفهم. 

  


