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ملخص البحث
و

احلمد هلل وحده  ،والصالة والسالم على من النيب بعده  ،وبعد
فيتلخص حبثي هذا يف حماولة مين أن أُديل بدلوي يف هذا العلم املبـار  ،وامتـدادا ملـنهل النـيب صـلى
اهلل عليـه وســلم  ،يف االســتدرا علــى مــن أخطــأ  ،فكــان كثــريا مــا يقــوم يف النــاس قــا ال  :مــا بــال أقـوام
يفعلــون كــذا  ،أو يقولــون كــذا  ،وامتــد هــذا املــنهل بعــده  ،فاســتدركت عا شــة رضــي اهلل عنهــا علــى
5
ـت أنـا وعـروة بـن الـزبري 5املسـدد  ،فـاذا عبـد اهلل بـن عمـر
الصحابة يف أمور  ،فعن جماهـد قـال  :دخل ُ
رض ــي اهلل عنهم ــا ج ــالس إئ حد ــرة عا ش ــة رض ــي اهلل عنه ــا  ،وإذا ن ــاس يص ــلون يف املس ــدد ص ــالة
الضُّحى  ،قال  :فسألناه عن صالهتم  ،فقال بدعة  ،مث قال له  :كم اعتمر رسول اهلل صلى اهلل عليـه
وآله وسلم ؟ قال  :أربعا  ،إحداهن يف رجب  ،فكرهنا أن نرد عليه .
قــال  :ونعنــا اســتنان عا شــة أم املــرمن ،يف احلدــرة  ،فقــال عــروة  :يــا أم املــرمن ، ،أال تســمع ،مــا
يقول أبـو عبـد الـر ن ؟ قالـت  :مـا يقـول ؟ قـال  :يقـول  :إن رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم اعتمـر
أربع عمر ٍ
ات  ،إحداهن يف رجب .
4
شاهده  ،وما اعتمر يف رجب قط.
قالت  :يرحم اهلل أبا عبد الر ن  ،ما اعتمر عمرة إال وهو ُ
احلق واخلريُ نقيًّا .
بعضهم على بعض  ،يف مثل هذا وغريه ؛ ليصل إلينا ُّ
واستدر ُ
فامتدادا هلذا املنهل  ،استدر احلافظ املزي على ابن عسـاكر  ،وهـا أنـا أحـاول بكـل تواضـع وأدب
مع أهل العلم  ،الوقوف علـى صـحيم مـا اسـتدركه عليـه  ،وإقـراره  ،وخطـأ ذلـك ـ وهـو قليـل ـ وبيانـه ،
ـت هــذه االس ــتدراكات مــن خ ــالل سطــوط كت ــاب ابــن عســاكر  ،وم ــا طُبــع م ــن كتــاب امل ــزي ،
فتتبعـ ُ
ـت مــا فيــه  ،مــع إضــافات أرجــو أن تكــون مفيــدة ،
فوقفــت علــى هــذا قــدر الطاقــة واالســتطاعة  ،وبينـ ُ
راجيا من اهلل عز وجل أيضا نقـا احلـق واخلـري  ،ليصـل إئ اخللـق يف أرـى صـوره  ،واهلل املوفـق  ،وعليـه
 5جماهد بن جرب  ،بفتم اجليم وسكون املوحدة  ،أبواحلداج املخزومي موالهم  ،املكي  ،ثقة إمام يف التفسري  ،ويف العلم  ،طبقة
 ، 4مات  ، 513ر ه اهلل تعائ  [.التقريب البن حدر  ،والكاشف للذهيب  ،ومها يف جملد واحد  ،طبعة بيت األفكار الدولية ،
ص  275ترمجة ] 2345
5
األسدي  ،أبو عبد اهلل املدين  ،ثقة فقيه مشهور  ،طبقة  ، 4مات  ، 53ر ه اهلل تعائ [ .
عروة بن الزبري بن العوام بن خويلد َ
السابق ص  ، 352ترمجة . ]3225
 4أخرجه البخاري  ،يف صحيحه  ،كتاب العمرة  ،باب كم اعتمر النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ،ج 5ص 3ح ، 5772
 ( 5772واللفظ له )  ،طبعة دار املستقبل  .ومسلم  ،يف صحيحه  ،كتاب احلل  ،باب بيان عدد ُعم ِر النيب صلى اهلل عليه وآله
وسلم وزماهنن  ،ص  214ح  ، 5522طبعة اآلفاق العربية  ،وهي جملد واحد .
ز

القبول  ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم  ،وصل اللهم وسلم وبار على نبينا حممد وعلـى آلـه
وصحبه أمجع ، ،واحلمد هلل رب العامل. ،

ح

Research summary

Praise be to Allah alone , and his peace and praying upon the prophet ( peace be upon him)
Then…
Boils down this research in my attempt to make my pitch in this science blessed .
And an extension of the approach of the prophet ( peace be upon him)
In being aware of the sinned. He was often based on people saying:
" what about people who are doing well the say as well as" .
And this approach extended after him . and Aisha ( May Allah be pleased with here ) was in
being aware of the companions (al-sahaba) in things {It was narrated that Mujahid said"I and
Urwah ibn al Zubayr entered the mosque and saw Abdo Allah ibn Omar(may Allah pleased
with them) sitting to Aisha`s room and there were people praying in the mosque Doha
prayer".He (Mujahid) said"we asked him (means Abdo Allah) about their prayer and he(Abdo
Allah) said "that`s heresy" then he (Mujahid) said to him(Abdo Allah) "How many times did
the prophet (peace be upon him) Umrah?" He answered "four times and one of theme was in
Rajab" so we hated to respond to him..
He(Mujahid) said "we heared Aisha Mother of the Believers`s sound of using siwaak in the
room.Urwah said "O my mother O Mother of Believers,U doesn`t hear what Abdu Allah
says?.She said "what does he say?. He(Urwah) said "he says that the prophet (peace be upon
him) had done Umrah four times and one of them was in Rajab".She said"God bless Abu
Abdo Al Rahman, The prophet hadn`t done any Umrah but he(Abu Abdo Al Rhman) is his
witness and the prophet had never done umrah in Rajab and some companions were in being
aware some other to reach us the good and pure right .And an extension of this approach alHafez al-Mizzy was in being aware of Ibn Asaker;
Here I am trying with scholars with all humbly and polite stand on what is true in his being
aware "and that is a few" to clear it.
so,i followed these being aware through a manuscript book of Ibn Asaker and what are
printed from al- Mizzy's book .So, I stood on that as my best and showed what in it with
additions.
I hope to be useful . May god keep right and goodness to reach to creations in pompous image
.And the God who is pleasing and the acceptance on him , there is no power but from God
(almighty) ,blessed and peace upon our prophet Mohamed , peace be upon him, his family
and his companions all . praise be to Allah , lord of the worlds .

ط

 شكر وامتنان وقبل أن أغادر هذه املقدمـة امليمونـة  ،ال يسـعين إال أن أتقـدم ـالص الشـكر  ،والتقـدير ،ووافــر االمتنــان  ،لكــل مــن أســهم يف هــذا البحــث جبهــد مشــكور مــأجور إن شــا اهلل تعــائ ،
وعلــى رأســهم ســعادة أســتاذنا الكبــري فضــيلة الــدكتور أ ــد فــوزي فــارس  ،املشــرف باقتــدار ،
ُ
استفدت من ُجهـده  ،وعلمـه  ،وخربتـه  ،فمـا
بتوفيق اهلل عز وجل  ،على هذه الرسالة  ،فكم
ُ
ــل (حفظــه اهلل تعــائ) علــي جبهـ ٍـد  ،وال بوقـ ٍ
ـت  ،وال مبعلومــة  ،فدـزاه اهلل تعــائ عــين  ،وعــن
اإلســالم  ،واملســلم ، ،خــري اجل ـزا  ،وجعــل كــل هــذا وأمثالــه وأمثالــه  ،يف مي ـزان احلســنات ،
ومجعين اهلل به  ،يف الدنيا على مرضات اهلل تعـائ  ،ويف اآلخـرة  ،يف الفـردوس األعلـى  ،اللهـم
آم. ،
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم-

{يَا
-

-

-

-

ِّمةٌ
 ُم َقد َاحلمــد هلل رب ِ
ـائ ونَ ْســتَعِينُهُ ونَ ْس ـتَـ ْغ ِف ُره  ،ونـَعُــوذ بــاهلل مــن ُشـ ُـروِر
ـارَ تَـ َعـ َ
َْ ُ َ َ
العــامل َْ ََْ ، ،مـ ُـدهُ تَـبَـ َ
ِ
ِ
ـيَات ِ
أنْـ ُف ِســنا ِ
ومــن يُضــلل فَـلَـ ْـن َِجتـ َـد لَــهُ َولِيًّــا
ومــن َسـ ِ ْ
أع َمالنــا َ ،مــن يَـ ْهــده اهلل فَـ ُهــو املهتَــدي َ ،
ك لَـهُ  ،وأ ْش َـه ُد أن ُحمَمـدا َعْب ُـده َور ُسـولُه  ،اللهـم
ُم ْرِشدا  ،وأ ْش َه ُد أال إله إال اهلل َو ْح َده ال َشـ ِريْ َ
أمجَعِ. ،
وص ْحبِه ْ
وسل ْم وبَا ِرْ َعليِه َ
وعلَى آله َ
َ
صل َ
أَيـُّها ال ِذين آمنُوا اتـ ُقوا الله حق تـُ َقاتِِه وَال ََتُوتُن إِال وأَنْـتُم مسلِمو َن} ِ
[آل ِع ْمَران -
َ
َ َ
َ َ
َ ْ ُْ ُ
َ
]515:
ِ
سوِ
ِ
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِمْنـ َها َزْو َج َها َوبَـث ِمْنـ ُه َمـا
اس اتـ ُقوا َرب ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَـ ْف ٍ َ
{يَا أَيـُّ َها الن ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ـام إِن اللـ ــهَ َكـ ــا َن َعلَـ ـ ْـي ُك ْم َرقِيبـ ــا
ِر َجـ ــاال َكثـ ــريا َون َسـ ــا َواتـ ُق ـ ـوا اللـ ــهَ الـ ــذي تَ َسـ ــا َلُو َن بِـ ــه َو ْاأل َْر َحـ ـ َ
﴿[}﴾5الن َسا ]5 :
ِ
ِ
صــلِ ْم لَ ُكـ ْـم أ َْع َمــالَ ُك ْم َويَـ ْغ ِفـ ْـر لَ ُكـ ْـم
ين َآمنُ ـوا اتـ ُق ـوا اللــهَ َوقُولُـوا قَ ـ ْـوال َســديدا يُ ْ
{ يَــا أَيـُّ َهــا الــذ َ
وبعد
ذُنُوبَ ُك ْم َوَمن يُ ِط ْع اللهَ َوَر ُسولَهُ فَـ َق ْد فَ َاز فَـ ْوزا َع ِظيم
ا}[األحَزاب ُ ، ]75- 75:
ْ
ٍ
ِ ِ
صــلى اهلل َعلَْيــه و آلِــه
ـالم اهلل تَـ َعـ َ
فــان ْ
ـائ  ،و ْ
ي ُحمَمــد َ
أصـ َـد َق احلَــديث َكـ ُ
أح َسـ َـن اهل ـَ ْدي َه ـ ْد ُ
ٍ
ٍ
ضــاللٍَة
وسـلم َ ،
ضـاللَة  ،وَكـل َ
وشـر األ ُُمــوِر ُْحم َـدثَا ُهتا  ،وَكـل ُْحم َدثَـة بِ ْد َعـة  ،وُكـل بِ ْد َعــة َ
وص ْ
َ
ـحبِه َ
يف النا ِر  ،وبَـ ْع ُد ،
ِ
ِ
ِ
ب بِ َس ْـه ٍم يف العِنَايَ ِـة بِ ُسـن ِة
ص ْد ِري  ،أ ْن ميَُن اهلل َعلَـي بِـأ ْن أ ْ
فَم ْن َدواعي ُس ُروِري وانْشَر ِاح َ
َضـ ِر َ
اب ِمن أبْو ِ
حبِيبِه ُحمَم ٍد صلى اهلل َعليه و آله وسلم  ،يف ب ٍ
يد ِمن ُس ُروِري هذا
اب ِخ ْد َمتِها  ،ويَز ُ
َ
َ
َ
َ
اف ِمبَع ِرف ـ ِـة األطْ ــر ِ
ِ
أ ْن تَك ــو َن ه ــذه العِنايـ ـةُ ِم ــن ِخ ـ ِ
ـالل كِت ـ ِ
افِب  ،للح ــافِ ِظ أِ
ـاب ُ
ِبمفـ ـةُ األ ْشـ ـر ْ
َ
ِ ِ 5
ـاب ال
احلَدـ ِ
ـاج َمجَــال الــدي ِن يُوســف بِــن َعْبــد الــر ْ ن املــزي َر َــه اهلل تعــائ َ ،حيـ ُ
ـث هــذا الكتـ ُ
يستَـ ْغ ِين عنه طَ ِ
السنة النبوي ِة  ،وبِاحل ِد ِ
يث الش ِر ِ
ِ ِ
يف .
َ
َ
الب عل ٍم لَه ْاهتمام ب ُّ َ
َْ
ُ
فال ميَْ ِرتي عاقل أن هذا الكتاب يوفـر علـى طلب ِـة العِلـ ِم وقتـا وجهـدا كبـريين ِجـدًّا يف البح ِ
ـث
َ
ُ
َ ُ ُ
ِ
ٍ
حديث يف ال ُكتُ ِ
أح ِدها  ،وِ َاصة إذا كان ب ،أيدينا طََرفا ِمن أوله .
عن
ب الستة  ،أو َ
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حاول إ ْن شا اهلل تعائ  ،وإ ْن يسر اهلل عز وجل وأعان  ،أن يكون لنا جهد متَو ِ
اضـع يف
 فنُ ُُْ ُ
َ َ
ِ
ي َعلَـى احلــافظ أِ
القاسـ ِم ابــن عســاكر5يف كتابــه ِب اإلشـراف
ـض مــا تَـتَبـ َعــهُ احلــاف ُ
ظ املـِـز ُّ
تَـتَبُّـ ِع بَـ ْعـ َ
ِ
ِ
ِ
اســتِ ْدرا َعلَــى
أورَده يف كتابِــه  ،قُـ ْـل إ ْن شـ َ
ـَت إنــه ْ :
علــى معرفــة األطـرافِب ،فيمــا نَقــل منــه ــا َ
االستِ ْد َرا  ،ليخرج هذا الكتاب بعد هذا البحث ـ الذي أسأل اهلل تعائ أن يع ،عليه  ،وأن
ْ
يوفقين يف الوقوف على ما أردت ـ صافيا نقيًّا يف هذا اجلانب من جوانبه .
 وأقُول  :وأين ِيل ِمبث ِـل هـذا  ،وأيْ َـن أنـا ِمـن هـرال  ،وهـذا صـحيم صـحيم صـحيم  ،ولك ْـنالعصــم ِة وال َكمــال  ،وتَــرَكن نـُ ُفوســنا إئ الد َعــة واخلُمـ ِ
ِ
ـول  ،فلنَ ْح ِمـ ْـل أنفســنا علــى
ْ ُ ُ
ُ
َ
أنُ َســل ُم هلــم ب ْ َ
ِ
العمل  ،فعسى أن ََن ُر َج ٍ
ستفيد َمن َوَرا َنا إ ْن شا اهلل َعز َو َجل .
بشيئ  ،ولعلنا نَستفيد  ،ويَ ُ
ضـلِها  ،واحل ِ
ـديث الشـر ِ
يف  ،وقِيم ِـة وأمهي ِـة تَـ َعلُّ ِمـه  ،ومـا َميـ َـز
فالكالم َعن ُّ
السنة النبَويـة  ،وفَ ْ
ُ
ـرف لغَ ِريهــا  ،منهــا التميُّــز بِعلـ ِم اإلسـ ِ
اهلل بِـه أمـةَ اإلس ِ ِ
ـناد ،
ـبق إليهــا  ،وْ تُع ْ ْ
ـالم مــن أُمــوٍر ْْ تُس ْ
ْ
َُ
ـث عــن احلـ ِ
الســنَ ِن  ،وَكيفيـ ِـة البحـ ِ
ضــلِها  ،وغ ِريهــا ِمــن كتـ ِ
ـالم عــن الكتـ ِ
ـديث
ـب ُّ
ـب الســتة وفَ ْ
والكـ ُ
ِ
ِ
يف هــذه الكتــب  ،وطرا ـ ِـق ذلــك  ،وَتيُّ ـ ِز كتـ ِ
ـاب ِب ُمف ـةُ
ـب األط ـراف يف هــذا  ،ومــن بينهــا كتـ ُ
ِ
اف الص ــحيح ِ
الس ــنَن  ،وفض ــل
اف ُّ
 ، ،وأطْـ ـر َ
اس ـ ـتقى منه ــا أط ـ ـر َ
األ ْش ـ ـراف ِب  ،وال ُكتُ ــب ال ـ ـ ْ
أصـحاب هـذه الكتـب  ،فضـال عـن التـ َع ُّـر ِ
ض هلـذه االسـتدراكات الـ هـي عُنـوا ُن البحــث  ،يف
فيد  ،يف ِ
كل هذه األمور  ،أعتربها منظومة ِشبه م ِ
القرا ة فيها
حبثها وبيان ما فيها ُّ ،
تكاملة  ،تُ ُ
ُ
ُ
ـث الـذي أنـا بصـدد البـد ِ فيـه  ،والوص ِ
ـول إئ نتا دـه
ـدم البح َ
 ،ويف َم ْع ِرفتها  ،وكذلك فهـي د ُ
َ
املر ُّجوة إ ْن شا اهلل تعائ .
ْ
ِ
البحث كاآليت :
تيب ُخطة
 وعلى َفسيَ ُكون تر ُ
ضو هذا َ
 الفصل األول السنة النبوية-

-

وأقسمه إن شا اهلل إئ مباحث أربعة :
اسة السنة النبوية ِ
األول  :فضل در ِ
ِ
احلديث الشر ِ
يف .
وعل ِم
ث ُ
الم ْب َح ُ
َ
ُ
ويف املبحث األول ثالثة مطالب :
السنة وحي كالقرآن .
المطلب األول ُّ :
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-

-

المطلب الثاني  :فضل دراسة السنة النبوية .
المطلب الثالث  :أمهية دراسة علم احلديث الشريف .
ِ
اإلسناد وََتَيُّـز ِ
ِ
اإلسالم به .
أمة
علم
ُ
المبحث الثاني ُ :
ويف املبحث الثاين مطلبان :
المطلب األول  :اإلسناد من الدين .

المطلب الثاني َ :تيز أمة اإلسالم باإلسناد .

-

المبحث الثالث  :أنواع املصنفات يف األحاديث ال ُـمسنَدة .
ويف املبحث الثالث مطلبان :

-

المطلب األول  :املصنفات على األبواب .

-

وهذه املصنفات على ثالثة أقسام :

-

-

القسم األول  :مصنفات مشلت موضوعاهتا مجيع أبواب الدين .

-

القسم الثاني  :مصنفات على األبواب وليست جامعة .

-

القسم الثالث  :مصنفات اشتملت على جانب من جوانب الدين أو باب من أبوابه .

-

ظهر من خالل ذلك كتب األطراف .
ويَ ُ

الفصل الثاني

-

الكتب الستة

-

وأقسمه إئ مبحث: ،

 المطلب الثاني  :مصنفات ليست على األبواب .ِ
 ،ذلــك
 المبحــث الرابــع  :طـُ ُـرق البحــث عــن احلــديث يف هــذه الكتــب  ،ويف غريهــا  ،أُب ـ ُ
على وجه اإلجيا ِز.

-

المبحث األول  :الكتب الستة ومنزلتها .
ابن َع َساكِ ِر واملزي .
المبحث الثاني  :احلافظان ُ
وفيه أربعة مطالب :

المطلب األول  :احلافظ ابن عساكر  ،سريته  ،وحياته العلمية .
المطلب الثاني  :كتاب ِب اإلشراف على معرفة األطراف ِب البن عساكر .
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-

المطلب الثالث  :احلافظ املزي  ،سريته  ،وحياته العلمية .

-

المطلب الرابع  :كتاب ِب مفة األشراف مبعرفة األطراف ِب للمزي .

-

الفصل الثالث

 االستدراكات ال نبه عليها احلافظ املزي على أ القاسم ابن عساكر يف أطرافه من أولالكتاب إئ آخر مسند الصحا اجلليل أنس بن ٍ
مالك األنصاري رضي اهلل تعائ عنه
ِ
ـت مــن ِصــح ِة أو ضـ ِ
ـعف هــذه االســتدراكات  ،بــالرجوع
 بيــا ُن هــذه االســتدراكات  ،مث التثبـ ُِ
يل هـذه األحاديـث  ،وبيـا ُن رتبتهـا
إئ مصادرها  ،مث ْ
باستقرا كالم أهل العلم يف ذلـك  ،ودـر ُ
من حيث الصحة  ،أو الضعف .
-

وفيها تقدمة فيها مطلبان

-

المطلب الثاني  :يف الرموز املستخدمة يف البحث

-

المطلب األول  :يف تعريف االستدرا واإلضراب واالعرتاض

 وسيكون منهجي إن شاء اهلل تعالى في بيان هذه االستدراكات ومعالجاتِها كاآلتي :  -الوقُــوف علــى االســتدرا ِمــن ِخــالل ِذكــر احلــافظ املــزي لــه  ،حيــث قــال ر ــه اهلل  :ومــاِ
القاسم ابن عساكر  ،ر ة اهلل عليهم أمجع.5،
قُبالته ( ) فهو ا استدركتُه على احلافظ أ

الرجوع إئ نسخة ابن عساكر ،للتأكد من أنه فعال ْ يُ ْد ِر ْجه  ،مع وجوده .
 ُّ -  -الرجــوعُ إئ مك ــان االس ــتدرا يف الكت ــاب امل ْع ــزو إلي ــه يف الكت ــب الس ــتة  ،والتأك ـ ُـد م ــنَ
صحة ما أورده املزي  ،أن احلديث يف هذا الكتاب .
القيام على دـريل هـذا احلـديث  ،بالبحـث يف بـاقي الكتـب السـتة عنـه  ،مث بالبحـث يف
 -ُ
ِ
ِ
ـام احلـافظ ابـن حدـر
األح َد َع َشَرة ْ
كر أطراف ما فيهـا اإلم ُ
الكتب َ
األخَرى  ،وهي ال عاجل ذ َ
ِ
الع َشـ َـرةِِب ،وهــذه الكتــب
العســقالين  ،يف كتابــه ِب ْإمــاف املهــرة  ،بالفوا ــد املُْبتَ َكــرة مــن أطْـراف َ
هي :
 .5املوطأ  ،لإلمام مالك بن أنس .
ُ
 .5مسند اإلمام الشافعي.
 .4مسند اإلمام أ د بن حنبل .
 5من كتاب مفة األشراف مبعرفة األطراف ( وأرمز له بعد ذلك بالتحفة )  ،ج5ص[ . 514ط دار الغرب العر ]
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 .3سنن الدارمي. 5
2 .2شرح معاين اآلثار  ،لإلمام الطحاوي. 5
 .2صحيم ابن خزمية. 4
 .7صحيم ابن حبان.3
 .4املستدر على الصحيح ، ،لإلمام احلافظ أ عبد اهلل احلاكم النيسابوري.2
ُ .5م ْستَ ْخَرج أ َع َوانة 2على صحيم مسلم  ،أو ُمسند أ عوانة .
 -51املنتقى من السنة املسندة عن سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليـه وسـلم  ،لإلمـام احلـافظ
ُ
7
أ حممد  ،عبد اهلل بن علي بن اجلارود النيسابوري .
 -55سنن الد َار قُطِْين لإلمام احلافظ علي بن عُمر الد َار قُطِْين.5
 5أل حممد الدارمي  ،عبد اهلل بن عبد الر ن بن الفضل بن َررام السمرقندي  ،احلافظ  ،صاحب املسند  ،ثقة فاضل ُمتقن ،
ُ
قال أبو حامت  :إمام أهل زمانه  ،طبقة ُ ، 55ولد  ،545مات  ، 522وله  73سنة  ،ر ه اهلل تعائ  [ .التقريب والكاشف ،
ص  452ترمجة ]4343
 5الطحاوى  ،احلافظ الكبري  ،حمدث الديار املصرية وفقيهها  ،أبو جعفر أ د بن حممد بن سالمة بن سلمة بن عبد امللك ،
األزدي احلَ ْدري املصري الطحاوي احلنفي  ،صاحب التصانيف  ،من أهل قرية طحا  ،من أعمال مصر  ،كان ثقة ثبتا فقيها
عاقال  ،مات  ، 455ر ه اهلل تعائ  [ .السري ج  52ص  57ترمجة ] 52
4
السلمي النيسابوري  ،قال الدار قطين  :كان ابن خزمية ثبتا معدوم
ابن خزمية  ،إمام األ مة أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ُّ
النظري  ،مات  ، 455ر ه اهلل تعائ [ .صحيم ابن خزمية  ،طبعة املكتب اإلسالمي  ،مقيق حممد مصطفى األعظمي  ،ص
]52 ، 53
 3ابن ِحبان  ،احلافظ اجملود  ،شيخ خراسان  ،أبو حامت  ،حممد بن حبان  ...التميمي الدارمي البُس  ،صاحب الكتب املشهورة
 ،كان ثقة نبيال فهما  ،مات سنة  ، 423ر ه اهلل تعائ [ .السري ج  52ص  ، 513 : 55ترمجة ] 71
 2احلاكم  ،أبو عبداهلل  ،حممد بن عبد اهلل بن حممد بن دويه  ،أبو عبد اهلل الضيب الطهماين النيسابوري  ،ابن البَـيع  ،قال :
السلمي الدار قطين  :أيهما أحفظ  :ابن منده  ،أو ابن البَـيع ؟
شربت ما زمزم وسألت اهلل أن يرزقين ُحسن التصنيف  ،سأل
ُّ
ابن البيع أتقن حفظا  .مات  ، 312ر ه اهلل تعائ [ .السابق ج  57ص  525ترمجة ]511
فقال ُ :
 2أبو عوانة  ،يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد النيسابوري األصل  ،اإلسفراييين  ،أبو عوانة  ،مشهور بكنيته  ،قال الذهيب:
احلافظ الثقة الكبري...وهو ثقة جليل  ،مات يف  ، 452ر ه اهلل تعائ[.مسند أ عوانة  ،طبعة دار املعرفة  ،بريوت،لبنان ج
5ص ] 55 : 51
 7ابن اجلارود  ،اإلمام احلافظ أ حممد  ،عبد اهلل بن علي بن اجلارود النيسابوري  ،صاحب كتاب ِباملنتقى يف السنن ِب جملد
واحد يف األحكام  ،ال ينزل فيه عن ُرتبة احلسن أبدا  ،إال يف النادر يف أحاديث خيتلف فيها اجتهاد النقاد  ،مات  ، 417ر ه
اهلل تعائ [ .السري ج  53ص  545ترمجة ]534
5

 وإمنا أضاف احلافظ ابن حدر سنن الدار قطين ؛ لفقد جـز كبـري مـن صـحيم ابـن خزميـة ،استعاض عنه باضافة سنن الدار قُطين إئ هذه العشرة .
أقف عليها.
 وغري ذلك من كتب السنن واآلثار ال تتيسر يل وأستطيع أن َِ
ضــع َفه  ،إن ْ يكــن يف
 ومــن خــالل هــذا  ،أتبــ - ،قَــدر اإلمكــان – ِصــحةَ احلــديث  ،أو َالصحيح ، ،أو يف أحدمها  ،فـاذا كـان فيهمـا  ،أو يف أحـدمها  ،عرفنـا صـحته  ،فكفـاين هـذا
ُمرنة البحث يف ُرتبته  ،وتتبُّع طرقه  ،وأذكر ذلك إن شا اهلل تعائ يف تقري ٍر بعد البحث .
ٍ
حبديث  ،فأنا أذكر م ِ
وضعه يف َم ْرِجعه الذي استقيتُه منـه  ،ـا بـ ،يـدي مـن
مررت
  -وإذا َُ
مراجــع  ،باد ــا يف هــذا بــذكر اســم صــاحب الكتــاب  ،مث اســم الكتــاب ( إن كانــت لــه ُكتُــب
أخ ــرى )  ،مث اس ــم الكت ــاب في ــه ( إن ك ــان تقس ــيمه إئ كت ــب داخ ــل الكت ــاب )  ،مث عنـ ـوان
الب ـ ــاب ،مث رق ـ ــم اجل ـ ــز ( إن ك ـ ــان أجـ ـ ـزا ) مث رق ـ ــم الص ـ ــفحة  ،مث رق ـ ــم احل ـ ــديث (إن كان ـ ــت
األحاديــث مسلســلة )  ،وإن كــان الكتــاب مرتبــا علــى املســانيد  ،نظــرت اســم الصــحا ( إن
ص ــنف  ،كاألوس ــط
ك ــان عل ــى مس ــانيد الص ــحابة  ،وإال فق ــد يك ــون عل ــى مس ــانيد ُش ــيو املُ َ
ـت مـثال  :يف ُمسـنَد أ ـد ابـن حنبـل  ،يف ُمسـند فـالن
للطرباين )  ،راوي هذا احلـديث  ،فكتب ُ
من الصحابة  ،مث رقم اجلز  ،مث رقم الصـفحة  ،وغالـب املعـاجم واملسـانيد قـد خرجـت مرقمـة
األحاديث  ،مفهرسة األطراف  ،فيُسر وهلل احلمد أمر البحث فيها  ،والعزو منها .
  -وإذا م ــررت بـ ـرا ٍو ( م ــن رواة احل ــديث الـ ـذي أن ــا بص ــدد الك ــالم في ــه)  ،وْ يك ــن م ــناملشاهري املعروف ،بالضبط والعدالة  ،فاذا احتـاج الـراوي أن أُطيـل الـنفس يف بيـان حالـه  ،وأثـ ِر
وجوده يف هذا اإلسناد  ،فانين أنقل كالم أهل العلم األول ،عنه  ،من أمثال ابن مع 5،مثال،
يف كتــاب ِب الت ــاريخِب ل ــه ،برواي ــة عب ــاس ال ـ ُّـدوري ، 4وأ ــد ب ــن حنب ــل يف كت ــاب ِبالعل ــلِب ل ــه ،
 5الدارقطين ،اإلمام احلافظ اجملود  ،شيخ اإلسالم  ،علم اجلهابذة  ،أبو احلسن  ،علي بن عمر بن أ د بن مهدي  ،البغدادي ،
املقرئ احملدث  ،مات  ، 442ر ه اهلل تعائ [ .التذكرة ( طبعة دار الفكر العر ) ج  4ص  555ترمجة  ، 552والسري ج 52
ص  335ترمجة ] 445
 5حييي بن مع ،بن عون الغَطََفاين موالهم  ،أبو زكريا البغدادي  ،ثقة حافظ مشهور إمام اجلرح والتعديل  ،ولد  ، 524طبقة 51
 ،مات  544وله بضع وسبعون سنة  ،له فضا ل كثرية  ،ر ه اهلل تعائ [ .التقريب والكاشف ص 224ترمجة ]7225
 4عباس بن حممد بن حامت الدُّوري  ،أبو الفضل البغدادي ُ ،خوارزمي األصل  ،ثقة حافظ  ،طبقة  ، 55مات  ، 575وله 44
سنة  ،ر ه اهلل تعائ [ .التقريب ص  412ترمجة ]4545
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والبخ ــاري يف كت ــاب ِبالت ــاريخ الكب ــريِب لـ ــه  ،وِبالصـ ــغريِب لـ ــه أيضـ ــا  ،والنس ــا ي يف ِبالض ــعفا
4
واملرتوكونِب له  ،وابن أ حامت 5يف ِباجلـرح والتعـديل ِب  ،وِبالضـعفا ِب للعُقيلـي ، 5وابـن عـدي
يف ِب الكامل يف الضعفا ِب  ،وابن حبان يف ِبالثقاتِب  ،ويف ِباجملروح ،من احملـدثِ ،ب  ،والـدار
قطين يف ِبمن تكلم فيه الدار قُطين يف كتاب السنن مـن الضـعفا واملرتوكـ ،واجملهـولِ ،ب  ،ويف
السلَمي 3للدار قطينِب وغريه .
ِبسراالت ُّ
  -فــاذا وجــدت يف هــذه الكتــب  ،أو يف بعضــها  ،أو غريهــا  ،إن تيســر ،مبــا يُفيــد مــن غــريإسهاب وطول  ،نقلت باختصار  ،أو انتقلت ِبللميزان ِبللذهيب  ،أو ِباللسانِب البـن حدـر ،
وكذلك ِبالتقريبِب له ُ ،مقررا يف هناية ذلـك ستصـر القـول يف هـذا الـراوي  ،إمـا ِمـين أنـا  ،وإمـا
من الذهيب يف ِبالكاشفِب  ،وإما من ابن حدر يف ِبالتقريبِب .
ـتل إئ
 ـ وإذا نقلت من ابن حدر يف تقريبه  ،وهو أكثر من سأترجم الـرواة منـه  ،ـن ْ أح ْس  ،ومزي ِـد بي ٍ
طول نَـ َف ٍ
ـان  ،يف الكـالم عـنهم  ،فسـيكون نقلـي مـن نسـخة طبعـة بيـت األفكـار
الدولية  ،فقد مجعت ب ،دفتيها عدة كتب مهمة  ،وهلا كلها تعلق بالرجال وأحواهلم  ،وهذه
الكتب هي :
  .تقريب التهذيب البن حدر  .ـ مراتب املدلس ،البن حدر .ـ الكاشف للذهيب. . -الفصل التاسع من مقدمة فتم الباري شرح صحيم البخاري أيضا البن حدر .

 5ابن أ حامت الرازي  ،عبد الر ن بن حممد بن إدريس بن املنذر  ،أبو حممد الرازي احلنظلي الغطفاين  ،اإلمام احلافظ شيخ
ُ
اإلسالم  ،ر هما اهلل تعائ  ،مات [ . 457السري ج  54ص  524ترمجة ] 555
5
العقيلي احلِ َدازي  ،صاحب ِب الضعفا ِب  ،ثقة جليل القدر عاْ
العقيلي  ،حممد بن عمرو بن موسى بن اد  ،أبو جعفر ُ
باحلديث  ،مقدم يف احلفظ  ،مات  ، 455ر ه اهلل تعائ [ .التذكرة ج  4ص  444ترمجة  ،453والسري ج  52ص 542
ترمجة ] 54
4
رجاين  ،صاحب كتاب ِب
أبو أ د بن عدي  ،عبد اهلل بن َعدي بن عبد اهلل بن حممد بن مبار بن ال َقطان  ،أبو أ د اجلُ َ
الكامل يف ضعفا الرجالِب ُ ،ولد  ، 577قال ابن عساكر  :كان ثقة على حلن فيه  ،مات  422ر ه اهلل تعائ [ .التذكرة ج 4
ص  531ترمجة  ، 454والسري ج  52ص  523ترمجة ]555
3
صنف  ،قال حممد بن يوسف
السلمي  ،أبو عبد الر ن حممد بن احلس ،بن حممد بن موسى  ،األزدي النيسابوري ُّ
الصويف املُ َ
القطان  :كان غري ثقة  ،قال الذهيب  :ألف حقا ق التفسري  ،فأتى فيه مبصا ب وتأويالت الباطنية  ،نسأل اهلل العافية  ،مات
 ، 355ر ه اهلل تعائ [ .التذكرة ج  4ص  5132ترمجة  ، 524والسري ج  57ص  537ترمجة ]525
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  .شرح علل الرتمذي ( العلل الصغري ،الذي يف آخر ُسنَنِه)البن رجب احلنبلي .5  .الكواكب النريات البن الكيال . . 5رواةُ املراسيل أل زرعة العراقي. 4 وقد يكون النقل من و ٍاحد منها  ،أو أكثر ،أثنـا الكـالم عـن الـراوي  ،وقـد يكـون مـع هـذا
النق ــل  ،اختصـ ــار  ،أو تص ــرف يسـ ــري  ،للبي ــان  ،وذلـ ــك عل ــى حسـ ــب احلاجـ ــة  ،مـ ــن هـ ــذه
النســخة ،أو مــن نُس ـ ٍـخ أخــرى هل ــذا الكتــب  ،وذلــك عل ــى حســب املت ــاح مــن املراج ــع  ،واهلل
املع.،

 5ابن رجب احلنبلي  ،اإلمام احلافظ احملدث ،أبو الفرج زين الدين عبد الر ن بن أ د ابن رجب الدمشقي احلنبلي  ،قال ابن
ناصر الدين الدمشقي  :أحد األ مة الزهاد  ،والعلما العباد  ،مات  ، 752ر ه اهلل تعائ [ .من مقدمة جامع العلوم واحلكم ،
بتحقيق طارق أ د حممد  ،طبعة دار الصحابة للرتاث بطنطا ج  5ص ] 51 : 7
 5ابن الكيال  ،حممد بن أ د بن حممد بن يوسف الذهيب الشهري بابن الكيال  ،الشافعي احملدث  ،ت  ، 555ر ه اهلل تعائ .
[من غالف كتاب الكواكب النريات يف معرفة من اختلط من الرواة الثقات  ،طبعة دار العلم  ،بنها ]
 4أبو زرعة العراقي  ،ويل الدين أ د بن عبد الرحيم بن احلس... ،بن الزين ،اجتهد يف استيفا شيو الديار املصرية  ،وأخذ
عمن دب ودرج  ،وكتب الطباق وضبط األنا  ،وتدرب بوالده يف احلديث وفنونه  ،وكذا يف غريه  ،من فقه  ،وأصول  ،وعربية ،
ٍ
ومعان  ،وبيان  ،مات  ،452ر ه اهلل تعائ [ .البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع  ،طبعة دار ابن كثري  ،دمشق ،
بريوت ص ]514 ، 515
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم -الفصل األول

-

السنة النبوية

 المبحث األولضل ِد ِ
ِ
ِ
السنة النبوية ِ
الشريف
الحديث
وعلم
راسة ُّ
 فَ ْ ُ -المطلب األول

-

-

-

ِ
كالقرآن
وحي
 السنةُ ٌقـال اهلل تعـائ { :ومـا َكـا َن لِب َشـ ٍر أَ ْن ي َكلمـهُ اللـهُ إِال و ْحيـا أَو ِمـن ورا ِ ِحد ٍ
ـاب أ َْو يـُْرِس َـل
َ ْ ْ ََ َ
َ
ََ
ُ َ
رسوال فَـي ِ
وح َي بِِا ْذنِِه َما يَ َشا ُ إِنهُ َعلِي َح ِكيم }[الشُّورى ]25 :
َُ ُ
فأخرب اهلل عز وجل يف القرآن أنه أوحى إئ رسوله حمم ٍـد صـلى اهلل عليـه و آلـه وسـلم  ،ويف
ـك َك َمـا أ َْو َحْيـنَـا
غري ما آية يف كتاب اهلل تعائ خيربُ عن ذلـك  ،قـال اهلل تعـائ{:إِنـا أ َْو َحْيـنَـا إِلَْي َ
ـِ ،مـ ْـن بَـ ْعـ ِـدهِ }[ النســا  ] 524 :وغريهــا مــن اآليــات الكثــرية الـ ممــل هــذا
إِ َئ نـُ ٍ
ـوح َوالنبِيـ َ
أيضا ب ،تعائ أنه أنزل عليه الكتاب واحلكمة .
املعىن  ،بل يف آيات أخرى كثرية َ
ـث فِــي ِه ْم َر ُســوال ِمـْنـ ُه ْم يَـْتـلُــو َعلَـ ْـي ِه ْم
اهيم عليــه الســالم ربــه قــا ال َ { :ربـنَــا َوابْـ َعـ ْ
وملــا دعــا إبـر ُ
ك أَنْت الْع ِزيز ْ ِ
ك ويـعلمهم الْ ِكتَاب و ِْ
ِ
يم } [ البقرة ] 555 :
ْمةَ َويـَُزكي ِه ْم إِن َ َ َ ُ
احلك َ
َ َ
احلَك ُ
آَيَات َ َ ُ َ ُ ُ ُ
قال احلافظ ابن كثري5عند كالمه يف تفسريه امل َسمى ِبتفسري القرآن العظيم ِبعن هذه
اآلية ِ :ب وقد وافقت هذه الدعوة املستدابةُ قَ َدر ُاهلل السابق يف تعيٍ ،
حممد صلوات اهلل
ْ
َ
وسالمه عليه  ،رسوال يف األميِ،ب .
ِ
ـاب } يع ـ ــين  :الق ـ ــرآن ،
مث ق ـ ــال ر ـ ــه اهلل تع ـ ــائ ِ :ب وقول ـ ــه تع ـ ــائ  { :ويـُ َعل ُم ُه ـ ـ ُـم الكتَ ـ ـ َ
ِ
السنة .
ْمةَ} يعين ُّ :
{واحلك َ

 5ابن كثري  ،عماد الدين إناعيل بن عمر بن كثري البصروي األصل الدمشقي الشافعي  ،برع يف الفقه والتفسري والنحو  ،وأمعن
النظر يف الرجال والعلل  ،وله تصانيف مفيدة منها التفسري املشهور  ،مات يف شعبان سنة  ، 773ر ه اهلل تعائ [ .البدر الطالع
مبحاسن من بعد القرن السابع  ،ص  ، 542ترمجة ]52
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-

ٍ
الس ــنة ر ــذه
وح ــي  ،وك ــذلك ُّ
ول ــيس م ــن َش ــك أن الق ــرآ َن كل ــه  ،كم ــا أخ ــرب اهلل تع ــائ ْ ،
يظهر لنا أهنا أيضا وحي .
اآلياتُ ،
ص َوَر الوحي ال كان يأتيه را جربيل عليـه السـالم  ،كانـت متعـددة ومتنوعـة ،
ومعلوم أن ُ
واملشهور من هذه الصور  ،أن ِجربيل عليه السـالم كـان يتمثـل لـه يف صـورة َر ُج ٍـل  ،فيكلمـه ،
فيَعِي عنه ما يقول  ،وما حديث جربيل يف بيان اإلسالم  ،واإلميان  ،واإلحسـان  ،والسـاعة ،
وأماراهتا ، 5عنا ببعيد .
ويــدل هــذا علــى أن الســنة  ،الـ كــان يــأيت رــا جربيـ ُـل عليــه الســالم  ،للنــيب صــلى اهلل عليــه
وآله وسلم  ،وحي أيضا .
و ا يدل علـى هـذا أيضـا  ،مـا أخرجـه البخـاري  ،أن يَعلـى اب َـن أميـة 5قـال لعُم َـر رضـي اهلل
عنهما ِ :أرين النيب صلى اهلل عليه وسلم ح ،يوحى إليه .
قال  :فبينما النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم باجلِ ْعَرانة 4ومعه أصحابُه  ،جـا ه َرجـل  ،فقـال
ضمخ 3بِ ِط ٍ
النيب صلى
يب ؟
 :يا رسول اهلل  ،كيف ترى يف َر ُج ٍل أحرم بعمرة وهو ُمتَ َ
فسكت ُّ
َ
ـوحي  ،فأشـار عم ُـر رضـي اهلل عنـه إئ يَعلـى  ،فدـا يَعلـى ،
اهلل عليه وسـلم سـاعة  ،فدـا ه ال ُ
ـول اهلل صـلى
وعلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثوب قد أُظل به  ،فأدخل رأسه  ،فاذا رس ُ

 5أخرجه مسلم  ،يف الصحيم  ،كتاب اإلميان  ،باب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان  ... ،ص  53ح .5
 5يعلى ابن أمية ابن أ عبيدة التميمي املكي  ،حليف قريش  ،وهو يعلى ابن ُمنية  ،وهي أمه  ،يُنسب حينا إئ أبيه  ،وحينا إئ
أمه  ،أبو صفوان  ،وأكثرهم يقولون  :يُكىن أبا خالد  ،أسلم يوم الفتم  ،وشهد ُحنينا  ،والطا ف  ،وتبو  ،كان سخيًّا معروف
بالسخا  ،قُتل سنة  44بصف ،مع علي بعد أن شهد اجلمل مع عا شة  ،رضي اهلل عنه [ .االستيعاب يف معرفة األصحاب
للحافظ أ عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري  ،وهذا الكتاب مع كتاب اإلصابة يف َتييز الصحابة يف نسخة واحدة ،
طبعة دار الغد العر ص 444 : 442باختصار  ،ترمجة ]5431
 4اجلعرانة  ،ما ب ،الطا ف ومكة  ،وهي إئ مكة أقرب  ،نزهلا النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا قسم غنا م هوازن مرجعه من غزوة
حن ، ،وأحرم منه صلى اهلل عليه وسلم .معدم البلدان [ لياقوت احلموي  ،بريوت  ،لبنان  ،ج ،4ص  . 25طبعة دار إحيا
الرتاث العر ]
 3التضمخ  :التلطخ بالطيب وغريه  ،واإلكثار منه [ .النهاية يف غريب احلديث واألثر  ،لإلمام جمد الدين أ السعادات املبار بن
حممد اجلزري  ،ابن األثري (وأختصراسم هذا الكتاب بعد ذلك يف اسم ِب النهايةِب ) ،مادة ضمخ  ،ص  ،235طبعة بيت األفكار
الدولية ] .
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اهلل عليه وسلم ُْحم َمُّر الوجه  ،وهو يغِ ُّ
ط ،5مث ُسري عنه ،5فقال  :أين الذي سأل عن العمـرة ؟
4
اصــنَع يف
و
،
ـالث مـرات  ،وانْـ ِزع عنــك اجلُبــة
ـب الــذي بــك ثـ َ
ْ
فـأُيت برجـ ٍـل  ،فقــال  :اغسـ ِـل الطيـ َ
عُمرتك كما تصنع يف َحدتك ِب. 3
السـنة كـذلك  ،قـد كـان يُـوحى رـا إئ رسـول
 فهذااحلديث أيضا  ،وغريه  ،يـدل علـى أن ُّ
ُ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم .
 -المطلب الثاني

-

فضل دراسة السنة النبوية

السنة وحي كما أن القرآن وحي  ،وذلـك مصـداق اآليـات الـ سـبق وأشـرنا
 على ضو أن ُّببعضـها إئ هــذا املعـىن  ،وكــذلك مصــداق حـديث النـِـيب صــلى اهلل عليـه و آلـه وســلم  ،فعــن
املِْق ِ
دام بن َم ْع ِدي َكـ ِرب 2قـال ِب قـال رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه و آلـه وسـلم ... :وإن َمـا َحـرَم
رس ُ ِ
صلى اهللُ َعلَيه
ول اهلل َ
َُ
2
 وآله َو َسلم َك َما َحرم اهللُِب .السنة .
 واملقصود مبثله هنا هو ُّ5
ط  :الغطيط  :الصوت الذي خيرج مع نفس النا م  ،وهو ترديده  ،حيث ال جيد مساغا  ،وقد غَط يَغِ ُّ
ط َغطًّا وغَ ِطيطا [.
َغطَ َ
النهاية  ،مادة غطط ص ]225
ُ 5سري عنه  :أي ُك ِشف عنه اخلوف  ،وقد تكرر ذكر هذه اللفظة يف احلديث  ،وخاصة يف ذكر نزول الوحي عليه  ،وكلها مبعىن
سروت الثوب وسريته  ،إذا خلعته والتشديد فيه للمبالغة  [.النهاية مادة سرى  ،ص ] 354
الكشف واإلزالة  ،يقال
ُ
 4اجلُبة  :ثوب سابغ واسع الكم ، ،مشقوق املقدم  ،يُلبس فوق الثياب[ .املعدم الوسيط  ،دار الدعوة ،اسطنبول  ،تركيا ،مادة
َجب  ،ص ]513
 3أخرجه البخاري  ،يف الصحيم  ،كتاب احلل  ،باب غسل اخللوق ثالث مرات من الثياب  ،ج 5ص ، 251ح.5242
 2املقدام (يف االستيعاب البن عبد الرب  :املقداد )بن معدي كرب بن عمرو ...الكندي  ،أبو كرمية  ،وهو أحد الوفد الذين وفدوا
على رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم من كِندة  ،يُعد يف أهل الشام  ،وبالشام مات سنة سبع ومثان ،رضي اهلل عنه
[.االستيعاب ج  2ص  542باختصار ترمجة ] 5247
 2أخرجه أ د  ،يف املسند[طبعة دار احلديث ـ القاهرة]  ،ج 54ص  ، 555ح  . 57514وأبو داود  ،يف السنن [طبعة أوالد
الشيخ] ،كتاب السنة  ،باب يف لزوم السنة  ،ص  ، 721ح  . ، 3213والرتمذي  ،يف السنن [طبعة دار احلديث] ،كتاب
العلم  ،باب ما ُهني أن يقال عند حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،ج  ، 3ص  ،، 324ح  ،5223وقال  :هذا
حديث حسن غريب من هذا الوجه  .وابن ماجه  ،يف السنن [طبعة الريان]  ،يف املقدمة  ،باب تعظيم حديث رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم  ،والتغليظ على من عارضه  ،ص  ، 2ح  ، 55وإسناده صحيم .
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املرسـل
وضروراتِه  ،وإمنا ترتتب أمهيتُهـا َ
فدراستها إذن من ُمهمات الدين َ
وشـرفُها مـن شـرف َ
را  ،فهو صلى اهلل عليه و آله وسلم خريُ رسل اهلل تعـائ وأشـرفُهم علـى اإلطـالق  ،وأ ْك َـرُمهم
عند اهلل عز وجل .
فالسـنة النبويــة  ،ال يـتم الـدين كشـرا ع إال رـا  ،وإال فكيـف تكــون الصـالة بــدون
وكـذلك ُّ
السنة  ،وكيف يكون الصوم بدون السنة  ،وكيف يكون احلل بدون السنة ؟ .
ُّ
كذلك فان اهلل تعائ يف قرآنـه كثـريا مـا يَقـرن بـ ،طاعـة اهلل تعـائ وطاعـة رسـوله صـلى اهلل
عليه
وآله وسلم .
فمن ذلك مثال أن اهلل عـز وجـل قـال { :قُـل أ ِ
ـول } [ آل عمـران ]45 :
َطيعُـوا اللـهَ َوالر ُس َ
ْ
ِ
َطيعوا الله وأ ِ
ِ
ول} [النسا ]25:
َطيعُوا الر ُس َ
ين آَ َمنُوا أ ُ َ َ
وكذلك قال تعائ { :يَا أَيـُّ َها الذ َ
ول فَـ َقـ ْد
وحث على طاعة الرسول صلى اهلل عليه و آله وسلم فقال تعائ َ { :م ْن يُ ِط ِع الر ُس َ
اع اللهَ } [النسا ]41 :
أَطَ َ
فاذا ْ تُدرس السنة أين ستكون طاعة الرسول صلى اهلل عليه و آله وسلم إذن ؟.

 ومــع هــذه اآليــات توجــد أيضــا آيــات أخــرى ؛ بــل وأحاديــث كثــرية فيهــا احلــث علــى حفــظكت سردها خشية الطول  ،واهلل املستعان .
السنن ونشرها  ،تر ُ
 -المطلب الثالث

 أهمية دراسة علم الحديث الشريفِ
متاجــه كــل العلــوم الشــرعية
وترجــع أمهيــة دراســة علــم احلــديث الش ـريف  ،لكونــه علمــا ُ
اإلسالمية  ،فال ِغىن لعل ٍم منها عنه .
 ولننظر إئ هذا املعىن بتأن  ،فمثال يف دراسة علم العقيدة  ،فمن غري معر ٍفة حلكايـة صـحةاحلديث وضعفه  ،هل نستطيع أن نقف على أسس صـحيحة يف مسـألة مـن مسـا لها  ،أو يف
كــل مســا لها بغــري تبــ ،صــحة احلــديث أو ضــعفه  ،فهــب أنــه يف مســألة معينــة مت االســتدالل
حبديث ضعيف  ،أو موضوع  ،أليس سيكون التأسيس فيها على ما ْ يصم  ،أو يثبت ؟ .
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-
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ِ
ـحيم السـنة  ،فـالقرآن قـد عرفنـا
فمسا ل العقيدة قـد عرفنـا أن املرج َـع فيهـا هـو القـرآ ُن  ،وص ُ
تواتره  ،والسنة كيف نتب ،صحتها  ،وصحة ما ورد فيها من غـري دراسـة هـذا العلـم الشـريف
؟.
ولنذهب قريبا إئ علم الفقه واألحكام التكليفية  ،أليس غالبُها ُمستقى من أحاديـث نبويـة
؟ واألحاديث منها ما ثبت صحته  ،ومنها الضعيف  ،بل واملوضوع .
س ُحكْم على حديث،مث ثبت ضعفه،فهل يستقيم هذا يف شريعة وعد اهلل تعائ
فاذا ما أُس َ
حبفظ ـها ؟ .
ـوف علـ ــى صـ ــحيم أحاديـ ــث الفقـ ــه  ،أو قـ ــل إن شـ ــَت مقبـ ــول هـ ــذه
ـتقيم إذن الوقـ ـ ُ
فاملسـ ـ ُ
األحاديــث مــن مردودهــا  ،حــى إذا بُنيــت أحكــام وترتبــت ،فترتتــب إذن علــى مــا صــم أو قُبــل
من األحاديث،وليس العكس .
اكتمال منظومتها  ،واالستفادة منها حبق  ،فالبد وأ ْن
وهكذا تقريبا كل العلوم  ،إذا أُريد
ُ
ِ
علم احلديث الشريف .
يقوم على خدمتها يف ذلك ُ
بل إن هذه العلوم يوم استغنت عـن علـم احلـديث  ،سـوا أكـان ذلـك علـى مسـتوى األفـراد
ـارا الـ َـد َخ ُل والفســاد  ،وإذا
 ،أو اجملتمعــات  ،أو حــى احلِقــب الزمنيــة  ،يــوم اســتغنت عنــه  ،شـ َ
راجعنــا هــذا وجــدنا ِمصــداقه يف العقيــدة  ،ويف الفقــه  ،ويف الســرية  ،ويف التــاريخ اإلســالمي ،
الزهد  ،ويف املواعظ املنربية  ،وغري ذلك .
ويف ُّ
ـول إليــه هنــا هــو احلــث علــى َمزيـ ِـد العِنايــة رــذا الفــن  ،العزيـ ُـز أهلُــه ،
وحاصـ ُـل مــا أُريـ ُـد الوصـ َ
القليل طالبوه وطارقوه  ،ألمهيته  ،ولشرف أهله يف كل زمان  ،ومكان .
ُ
ويف هذا أيضا أقول يف نظم يل بعنوان ِب اللرلرة احلمدية يف املصطلحات احلديثية ِب :
ُكـ ـ ـ ـ ـل الع ِ
لوم تُـ ْعلـ ُـن ال ــف ـقـ َـر ل ـ ــه
ُّ ُ
ـول
ِ ـ ـ ـ ـ ـ ـا أُثـ ـ ـ ـ ْر أو قيـل ذامـ ـنـ ـ ـق ـ ـ ُ

 ِعـ ْلـم احلدي ـ ِـث َخ ِادم 5لَ ِكنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُه
ُ َ
5
ِ
ول
ود واملقب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
رد ُ
 -يُ ْد َرى به املَ ُ

 5هو خادم ؛ ألنه يعمل مع كل العلوم الشرعية ( وهذا هو املقصود بكل العلوم أي الشرعية )  ،عمل اخلادم  ،فيبحث عن صحة
احلديث  ،أو ضعفه  ،ليُنظر  ،أُيعمل به أو يُرت  ،فال قيمة إذن هلذه العلوم  ،وال قِوام هلا إال به  ،فعلى الرغم من أنه خادم هلا ،
فانه ال غىن لعل ٍم منها عنه .
03

-

ِ
قد ْامـتَطــى أكابِر ِركاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهُ
ِ ِ
يم عـما عابَـ ـ ـ ــهُ
لي ْف ـ ـصلـوا الصحـ َ
فمن أراد أن َحي َوز الشـرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
5
وأن يكـون بع َـد م ٍ
وت َحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
َ
كذا ففي األُخـرى مـ ٍ
ـقامات عُ ـ ـال
ْ َ
ب مـط ـ ـ ـ ـايا ه ــرال
َم ْن ر َام ذا يَـ ْرَك ْ

الش ـَرف ـ ـ ـ ــا
وأن يكون ُمـ ْد َرجا يف ُّ
يُ ْذ َك ْر ِ ٍري عـ ـ ـ ـاجـ ٍل فـي ُّ
الدنْيـ ــا

5
قلت  :املردود واملقبول  ،وْ أقل  :الضعيف والصحيم ؛ ألن العربة يف هناية املطاف  ،على القبول والرد  ،فقد يُضعف احلديث
ُ
 ،ويُقبل  ،ويكون عليه العمل  ،العتبارات  ،وقد يُصحم  ،ويُرد وال يكون عليه العمل  ،أيضا العتبارات  ،بياهنا يف كتب
املصطلم  ،والفقه .
 5فسرت أن يكون بعد ٍ
موت حيًّا  ،مبا بعده  ،وهو الذكر باخلري بعد املوت عند اخللق  ،كما قال إبراهيم عليه السالم  { :واجعل
ُ
يل لسان ِص ٍ
دق يف اآلخرين }  ،وكما قال أحدهم وصدق :
ف ُفز بعل ٍم تعش حيًّا به أبدا
الناس موتى وأهل العلم أحيا ُ
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 المبحث الثاني -علم اإلسناد وتميز أمة اإلسالم به

-

-

-

 المطلب األولناد ِمن الدِّين
اإلس ُ
 ْيف مقدمة صحيحه  ،ساق مسـلم بسـنده إئ حممـد بـن سـريين 5قـال ِ :بإن هـذا العلـم ديـن
5
فانظروا عمن تأخذون ِدينكم ِب
وبأسانيده إئ أ هريرة  ،وابن عباس رضي اهلل عنهم  ،وحممد  ،وأنس 4ابين سريين  ،وزيد
بن أسلم  ، 3واحلسـن البصـري  ،وإبـراهيم (هـو النخعـي ) 2أورد ابـن حبـان ر ـه اهلل تعـائ يف
2
كتابه ِب اجملروح ،من احملدثِ ،ب  ،على ألسنتهم ذات املعىن .
وباســناد مســلم  ،إئ حممــد بــن س ـريين أيضــا  ،قــال ِ :ب ْ يكون ـوا يســألون عــن اإلســناد ،
السنة فيرخذ حديثهم  ،ويُنظر إئ
فلما وقعت الفتنة قالوا َ :نُّوا لنا رجالَكم  ،فينظر إئ أهل ُّ
أهل البِدع فال يرخذ حديثهم ِب.
5
7
ـت ،
ـ
ي
ك
ـالن
ـ
ف
ثين
ـد
ـ
ح
:
ـت
ـ
ل
فق
ـا
ـ
طاووس
ـت
ـ
ي
لق
:
ـال
ـ
ق
وبســنده إئ ســليمان بــن موســى
َ
َ
كيت  .قال  :إن كان صاحبك مليًّا فَ ُخذ عنه .
و َ

 5حممد بن سريين األنصاري  ،أبو بكر البصري  ،ثقة ثبت عابد كبري القدر  ،طبقة  ، 4قال الذهيب  :ثقة حدة كبري العلم ورع
بعيد الصيت  ،له سبعة أوراد بالليل  ،مات  ، 551ر ه اهلل تعائ[.التقريب والكاشف ص  244ترمجة .]2537
 5ج  5ص43
 4أنس بن سريين األنصاري  ،أبو موسى  ،أخو حممد  ،ثقة  ،طبقة  ، 4مات  ، 551ر ه اهلل تعائ[ .التقريب ص  47ترمجة
 ،224بتصرف ( ويتكرر هذا التصرف أحيانا  ،لالختصار  ،إذا ْ يكن للطول حاجة  ،أو ملزيد ٍ
بيان أحتاجه يتعلق بالبحث )].
 3زيد بن أسلم العدوي  ،موئ عمر  ،أبو عبد اهلل  ،ثقة عاْ  ،وكان يرسل ويدلس  ،يف األوئ من املدلس ، ،طبقة  ، 4مات
 ، 542ر ه اهلل تعائ[ .التقريب ومراتب املدلس ،ص  ، 551ترمجة .] 5557
 2إبراهيم بن يزيد النخعي  ،أبو عمران الكويف الفقيه  ،ثقة إال أنه يرسل كثريا ال سيما عن ابن مسعود  ،يف الثانية من املدلس، ،
طبقة  ، 2مات  ، 52وهو ابن  21سنة  ،ر ه اهلل تعائ[ .التقريب والكاشف ومراتب املدلس ،ص  ،22ترمجة . ]571
2
الصميعي للنشر والتوزيع ج  5ص  57ـ .54
اجملروح ،من احملدث ، ،حملمد ابن ِحبان البُس  ،دار ُّ
 7سليمان بن موسى الزهري  ،أبو داود الكويف  ،خراساين األصل  ،نزل الكوفة مث دمشق  ،فيه ل ، ،طبقة  ، 4ر ه اهلل تعائ[.
التقريب ص  ،522ترمجة .]5257
05

-

قــال النــووي : 5وقولــه ( إن كــان مليًّــا ) يعــين  :ثقــة ضــابطا ُم ِتقنــا  ،يُوثَــق بدينــه ومعرفتــه ،
عتمد عليه كما يُعتمد على معاملة امللي باملال ثقة بذمته.
ويُ ُ
4
رخـ ـ ُذ ع ــنهم
وبس ــنده إئ أ الزن ــاد ق ــال  :أدرك ـ ُ
ـت باملدين ــة ما ــة  ،كله ــم م ــأمون  ،م ــا يُ َ
احلديث  .يقال  :ليس من أهله .
3
ث ع ــن رس ــول اهلل ص ــلى اهلل علي ــه وآل ــه وس ــلم
وبس ــنده إئ س ــعد ب ــن إب ـراهيم ق ــال:ال ُحي ــد ْ
2
إالالثقات .
وبسنده إئ عبد اهلل بن املبار  2قال  :اإلسناد من الدين  ،ولوال اإلسناد لقال مـن شـا مـا
شا .
7
وقال ابن املبار كذلك  :بيننا وبِ ،
اإلسناد .
القوم القوا ُم  ،يعين
َ
ِ
وه َد ْوهم
وقال أبو حامت ابن حبان  :فرسا ُن هذا العلم الذين حفظوا على املسلم ،الدين َ ،
إئ الصراط املستقيم  ،الذين آثروا قطع املفاوز  ،و ِ
القفار ،
األوطَـار ،5يف طلـب السـنن يف األمصـار  ،ومجعهـا بالرحـل واألسـفار ،
على التـنَعم يف الد َمن و ْ
لريحل يف احلديث الواحد الفراسـخ البعيـدة  ،ويف
والدوران يف مجيع األقطار  ،حى إن َ
أحدهم ُ

 5طاووس بن كيسان اليماين  ،أبو عبد الر ن احلمريي موالهم الفارسي  ،ثقة فقيه فاضل  ،يف األوئ من املدلس ، ،وكان يُرسل
عن ابن عباس طبقة  ، 4مات  ، 512ر ه اهلل تعائ[ .التقريب ومراتب املدلس ،ص  ، 545ترمجة .]4115
 5النووي :علم األوليا حميي الدين أبو زكريا حييي بن شرف بن مري احلزامي احلوراين الشافعي  ،صاحب التصانيف النافعة  ،كان
يقرأ كل يوم اثىن عشر درسا على مشاخيه شرحا وتصحيحا  ،قال  :وكنت أعلق مجيع ما يتعلق را من شرح مشكل ووضوح عبارة
وضبط لغة  ،وبار اهلل تعائ يف وق  ،مات يف رجب سنة  ، 272ر ه اهلل تعائ[ .التذكرة ج  3ص 5371ـ 5374ترمجة
.]5525
 4أبو الزناد  ،عبد اهلل بن ذكوان القرشي  ،أبو عبد الر ن املدين  ،ثقة فقيه  ،طبقة  ،2مات  ،545ر ه اهلل تعائ[.تقريب ص
 ، 452ترمجة .] 4415
 3سعد بن إبراهيم بن عبد الر ن بن عوف  ،ثقة فاضل عابد  ،قال الذهيب  :ثقة إمام  ،يصوم الدهر وخيتم كل يوم  ،طبقة، 2
مات  ، 552ر ه اهلل تعائ[ .التقريب والكاشف ص  ،555ترمجة .] 5557
 2هذه الفقرة وما قبلها من مقدمة صحيم مسلم ص . 42 : 43
 2عبد اهلل بن املبار املروزي  ،ثقة ثبت فقيه عاْ جواد جماهد ُ ،مجعت فيه خصال اخلري  ،طبقة  ، 4مات  545وله  ، 24ر ه
اهلل تعائ[ .التقريب ص ،445ترمجة.]4271
 7صحيم مسلم بشرح النووي  ،طبعة دار التقوى  ،ج  5ص  ، 42 ، 43باختصار .
06

صـل يف السـنن شـيَا يُضـل بـه  ،وإن فعـل  ،فهـم
الكلمة الواحدة األيام الكثـرية  ،لـَال يـُ ْد َخ َل فَ ْ
5
الذابُّون عن رسول اهلل صلى اهلل وآله عليه وسلم ذلك الكذب  ،والقا مون بنُصرة الدين .
 -المطلب الثاني

 تميز أمة اإلسالم باإلسناد معـروف أن اإلسـناد هـو خاصـية َتيــز رـا املسـلمون علـى غــريهم  ،وقـد أكـرم اهلل تعـائ هــذهاألمة وشرفها وفضلها باإلسناد  ،وليس ألحد من األمم كلها قدميها وحديثها إسناد  ،إمنا هو
أخبارهم  ،فليس عندهم َتييز ب ،ما نزل مـن التـوراة
صحف يف أيديهم  ،وقد خلطوا بكتبهم َ
 ،واإلجنيل  ،وب ،ما أحلقوه بكتبهم من األخبار ال أخذوها عن غري الثقات .
 وهذه األمة إمنا تنص احلديث عن الثقـة املعـروف يف زمانـه  ،املشـهور بالصـدق واألمانـة عـنـارهم  ،مث يبحث ــون أش ــد البح ــث ح ــى يعرف ـوا األحف ــظ ف ــاألحفظ ،
مثل ــه  ،ح ــى تتن ــاهى أخب ـ ُ
واألضبط فاألضبط  ،واألطول جمالسة ملن فوقه ن كان أقل جمالسة  ،مث يكتبـون احلـديث مـن
عشرين َو ْجها أو أكثر ،كما كان يفعل شعبة بن احلداج  ،وحييـي بـن سـعيد القطـان  ،4وحييـي
بن مع ، ،وغريُهم ،وذلك حـى يـُ َهـذبوه مـن الغلـط والزلـل  ،ويضـبطوا حروفـه  ،ويعـدُّوه عـدا ،
فهذا من أفضل نعم اهلل على هذه األمة  ،فنستوزع اهلل شكر هذه النعمة .
 -وفي فضيلة اإلسناد وتميز أمة اإلسالم به أقول :

لواله قال القا لون ما بـغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا
ـصادق ن قد بغ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا
يُدرى بـه ال ـ ُ
وردوا مـن طـغ ـوا
ت ُّ
إذا ارتـضوا الـثبَـ ْ

 حكاية اإلسناد قَطْ يف دينن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاِ
شرف ِ
للمثـُ ْل
 يف ذا ْوصل الطـريق ُ
ٍ
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى
 -واملسلمون يف عال ُ

 5الد َم ُن  :األراضي املستصلحة والصاحلة للعيش  ،واألوطار  :حاجات اإلنسان  ،واملقصود  :أهنم ْ يرثروا البقا حيث الراحة
والدعة وقضا احلاجات  ،بل آثروا إتعاب أنفسهم خلدمة الدين  .املعدم الوسيط  ،مادة  :دمن  ،ص  .554ومادة  :وطر  ،ص
. 5135
 5ابن ِحبان  ،فيكتاب اجملروح ،من احملدث ، ،ص 45 : 54بتصرف .
 4حييي بن سعيد بن فرو  ،التميمي  ،أبو سعيد القطان البصري  ،ثقة متقن حافظ إمام قدوة  ،طبقة  ، 5مات ، 554وله
74سنة  ،ر ه اهلل تعائ[ .التقريب ص  ،225ترمجة .]7227
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 المبحث الثالثالمسنَدة
المصنفات في األحاديث ُ
 أنواع ُ قال القاضي احلسن بن عبد الر ن الر َام ُهرمزي ( ت  ، 5) 421يف كتابه ِباحملـدث الفاصـلف
بــ ،الـراوي والـواعي ِب ومــت عنـوان  :املصــنفون مــن رواة الفقــه يف األمصــار ُ :
صــن َ
أول مــن َ
صــبيم 5بالبصــرة ( ت  ، ) 521وســعيد بــن أ عروبــة  (4ت
ب فيمــا أعلــم  :الربيـ ُـع بــن َ
وبَــو َ
 ) 522را .
العْبــد  ،وَم ْع َمــر بــن ر ِاشــد ) 524 ( 3بــاليمن  ،وابــن
 وخالــد بــن َمجيــل  ،الــذي يقــال لــه َ :ُجَريْ ٍل  (2ت ) 521مبكـة  ،مث ُسـفيان الثـوري ( 2ت  ) 525بالكوفـة  ،و َ ـاد بـن َسـلَ َمة (7
ت  ) 527بالبصرة .
 وصنف سفيان بـن عيينـة  ( 5ت ) 554مبكـة  ،والوليـد بـن ُمسـلم  (5ت )553بالشـام ،4
ِ
وخراسـان ،
وجرير بن عبد احلميد ( ت )544بالري  ،وعبد اهلل بن املبار ( ت ) 545مبَْـرو ُ
َ
3
وهشيم بن بَشري (ت )544بواسط .
ُ ،
 5الرامهرمزي  ،اإلمام احلافظ البارع  ،حمدث العدم  ،أبو حممد  ،احلسن بن عبد الر ن بن خالد الفارسي الرامهرمزي  ،كان من
أ مة هذا الشأن  ،مات  421تقريبا  ،ر ه اهلل تعائ[.التذكرة ج  4ص  512ترمجة .]471
5
صبيم البصري  ،صدوق سيئ احلفظ  ،وكان عابدا جماهدا  ،طبقة  ، 7مات ، 521ر ه اهلل تعائ[ .التقريب ص
الربيع بن َ
 ، 554ترمجة . ]5452
 4سعيد بن أ عروبة  ،أبو النضر البصري  ،ثقة حافظ له تصانيف  ،كثري التدليس  ،يف املرتبة الثانية منها  ،واختلط سنة ،535
من أثبت الناس يف قتادة  ،طبقة  ، 2مات  ،522ر ه اهلل تعائ[ .التقريب  ،والكاشف  ،ومراتب املدلس ، ،والكواكب
النريات  ،ص  ، 545ترمجة .] 5422
 3معمر بن راشد األزدي موالهم  ،أبو عروة البصري  ،ثقة ثبت فاضل  ،إال يف روايته عن ثابت واألعمش وهشام بن عروة ،
وفيما حدث بالبصرة  ،طبقة  ، 7مات  ، 524وهو ابن  24سنة ،ر ه اهلل تعائ [ .التقريب ص  ، 214ترمجة .]2415
 2عبد امللك بن عبد العزيز بن جريل األموي موالهم  ،ثقة فقيه فاضل  ،وكان يدلس ويرسل  ،يف املرتبة الثالثة من املدلس، ،
طبقة  ، 2مات  ، 521ر ه اهلل تعائ[ .التقريب  ،والكاشف  ،ومراتب املدلس ، ،ص  ،453ترمجة .]3554
 22سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري  ،أبو عبد اهلل الكويف  ،ثقة حافظ فقيه عابد  ،إمام حدة  ،طبقة  ، 7وكان رمبا دلس
(املرتبة الثانية) مات  ، 525وله  23سنة  ،ر ه اهلل تعائ  [ .التقريب ص  545ترمجة ] 5332
 7اد بن سلمة بن دينار البصري  ،أبو سلمة  ،أثبت الناس يف ثابت  ،وتغري حفظه بأخرة  ،طبقة  ، 4مات  ، 527ر ه اهلل
تعائ[ .التقريب  ،والكاشف  ،وشرح علل الرتمذي البن رجب  ،ص  ، 524ترمجة . ]5355
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(ت
وص ـ ــنف يف ه ـ ــذا العص ـ ــر بالكوف ـ ــة  ،اب ـ ــن أ زا ـ ــدة
ُ
َ
(7ت. )557
مث صنف عبد الرزاق (4ت )555باليمن  ،وأبو قُـرة ُموسى بن طَارق (5ت . ) 514
51
وحســن
اب،وجــودة الرتتيــب ُ ،
وتفــرد بالكوفــة أبــو بكــر بــن أ َشــيبة (،)542بتكثــري األبو َ
التأليف .
5 55
ونعت َمن يذكر أن املصنف ،ثالثة  ،فذكر أبا عُبيد القاسم بن َسالم .
قال :
ُ

 5سفيان بن عيينة بن أ عمران اهلاليل ،أبو حممد الكويف  ،مث املكي  ،ثقة حافظ فقيه إمام حدة  ،طبقة  ، 4مات  ، 554وله
 55سنة  ،ر ه اهلل تعائ[ .التقريب ص  ،531ترمجة .] 5325
 5الوليد بن مسلم القرشي موالهم  ،أبو العباس الدمشقي  ،ثقة لكنه كثري التدليس والتسوية  ،يف املرتبة الرابعة من املدلس، ،طبقة
 ، 4مات ، 552ر ه اهلل تعائ[ .التقريب والكاشف ومراتب املدلس ، ،ص  ،224ترمجة .]7322
 4جرير بن عبد احلميد بن قُـ ْرط  ،الضيب الكويف  ،نزيل الري وقاضيها  ،ثقة صحيم الكتاب  ،طبقة  ، 4مات ، 544وله 75
سنة  ،ر ه اهلل تعائ [.التقريب ص  ،552ترمجة .]552
ُ 3هشيم بن بشري بن القاسم بن دينار السلمي  ،أبو معاوية الواسطي  ،ثقة ثبت كثري التدليس واإلرسال اخلفي  ،يف املرتبة الثالثة
من املدلس ، ،طبقة  ، 7مات [ . 544التقريب ومراتب املدلس ، ،ص  ،235ترمجة .]7455
 2زكريا بن أ زا دة  ،اهلمداين الوادعي  ،أبو حييي الكويف  ،ثقة وكان يدلس عن شيخه الشعيب  ،يف املرتبة الثانية من املدلس، ،
طبقة  ، 2مات  ، 535ر ه اهلل تعائ[ .التقريب  ،والكاشف  ،ومراتب املدلس ، ،ص  ،514ترمجة .]5155
 2حممد بن فضيل بن غزوان الضيب موالهم  ،أبو عبد الر ن الكويف  ،صدوق عارف رمي بالتشيع  ،طبقة  ، 5مات ، 553
ر ه اهلل تعائ[ .التقريب ص  ،221ترمجة .]2557
 7وكيع بن اجلراح بن مليم الرؤاسي  ،أبو سفيان الكويف  ،ثقة حافظ عابد  ،طبقة  ، 5مات ، 557وله سبعون سنة  ،ر ه اهلل
تعائ [.السابق ص  ،221ترمجة .]7353
 4عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي موالهم  ،أبو بكر الصنعاين  ،ثقة حافظ مصنف شهري  ،عمي يف آخره فتغري  ،وكان
يتشيع  ،قد نسبه بعضهم إئ التدليس  ،فهو يف املرتبة الثانية من املدلس ، ،طبقة  ، 5مات  ، 555وله  42سنة  ،ر ه اهلل
تعائ[ .التقريب  ،ومراتب املدلس ،ص  ، 445ترمجة .]3123
 5موسى بن طارق اليماين  ،أبو قرة الزبيدي  ،القاضي  ،ثقة يُغرب  ،طبقة  ، 5ر ه اهلل تعائ[ .التقريب ص  ،257ترمجة
.]2577
 51أبو بكر بن أ شيبة  ،عبد اهلل بن حممد بن أ شيبة الكويف  ،الواسطي األصل  ،الكويف  ،ثقة حافظ  ،صاحب تصانيف ،
طبقة ، 51مات ، 542ر ه اهلل تعائ [ .السابق ص  ،445ترمجة ]4272
 55أبو عبيد  ،القاسم بن سالم  ،البغدادي  ،اإلمام املشهور  ،ثقة فاضل ُ ،مصنف  ،طبقة  ، 51وعاش  24سنة  ،ر ه اهلل
تعائ [ .التقريب والكاشف ص 211ترمجة ]2325
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 المطلب األول المصنفات على األبواب وأحاديثُها ُمسنَدة وتنقسم إلى ثالثة أقسامالقسم األول

-

المصنفات التي شملت أبوابها وموضوعاتها جميع أبواب الدين
وأشهرها ( اجلَو ِامع ـ امل ْستَ ْخَرجات ـ املستدركات على اجلوامع  -امل َد ِاميع ـ الزوا د ـ
َ
ُ
كتاب مفتاح كنوز السنة)

-

الجوامع  :مجع جامع  ،وهو يف اصطالح احملدث : ،كل كتاب َحديثي يوجد فيه من

-

وأشهر الجوامع هي  :اجلامع الصحيم للبُخاري – اجلامع الصحيم ملسلم – جامع

مجيع أألنواع احملتاج إليها من  :العقا د  ،واألحكام  ،والرقاق  ،والشما ل ،
احلديث ُ ،
واآلداب  ،والتفسري و املناقب  ،والفنت  ،وهذه األبواب ال تشتملها اجلوامع  ،وجيمع أو ل
حروفها كلمة ِب عارف شامت ِب وال توجد هذه األبواب يف السنن .
عبد الرزاق – جامع الثوري – جامع ابن عيينة – جامع َم ْع َمر – جامع الرتمذي – وغريها

-

.

5

وعن فضل الصحيحين قال النووي في مقدمته علـى شـرص صـحيح مسـلم  ،واملسـمى

" المنهــاج شــرص صــحيح مســلم بــن الحجــاج"ِ :ب اتفــق العلمــا ر هــم اهلل علــى أن أصــم
الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان  ،البخاري  ،ومسلم  ،وتلقتهما األمـة بـالقبول  ،وكتـاب
ـحهما وأكثرمهــا فوا ــد ومعــارف ظــاهرة وغامضــة  ،وقــد صــم أن ُمســلما كــان ــن
البخــاري أصـ ُّ
يســتفيد مــن البخــاري  ،ويعــرتف بأنــه لــيس لــه نظــري يف علــم احلــديث  ،وهــذ الــذي ذكرنــا مــن

5
امهرمزي  ،يف كتابه ِب احملدث الفاصل ب ،الراوي والواعي  ،طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ص 253 : 255
الر ُ
باختصار.
 5حممود الطحان  ،يف كتاب أصول اخلريل ودراسة األسانيد طبعة دار الكتب السلفية ص . 551
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-

ترجيم كتاب البخاري هو املذهب املختار الذي قاله اجلماهريُ وأهل اإلتقان واحلَـ ْذ ِق والغَ ْـو ِ
ص
ُ
5
أسَرار احلديث .
على ْ
المستخرجات على الجوامع  :وفيها يأيت املصنف إئ كتاب من كتب احلديث ،

فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غري طريق صاحب الكتاب  ،فيدتمع معه يف شيخه  ،أو
َمن فوقه  ،ولو يف الصحا  ،وشرطـُه أن ال يصل إئ شيخ أبعد حى يَـ ْف ِقد َسنَدا يوصله إئ
ٍ
ِج أحاديث ْ جيد له را
األقرب  ،إال لعُ ْذ ٍر من ُعلُو  ،أو زيادة مهمة  ،ورمبا أسقط املُستخر ُ
سندا يرتضيه  ،ورمبا ذكرها من طريق صاحب الكتاب .
-

كمس ــتخرج اإلن ــاعيلي
وم ــن أمثل ــة المس ــتخرجات  :املسـ ـتخرجات عل ــى الص ــحيحُ ، ،

-

المستدركات على الجوامع  :واملستدر  ،كل كتاب مجع فيه ُمرل ُفه األحاديث ال
ُ

-

المجاميع  :مجَْ ُع َْجم َم ٍع  ،وهو كل كتاب مجع فيه مرلفه أحاديث عدة مصنفات  ،ورتبه

-

وأشهر هذه المجاميع :

5
ومسـتخرج أ نُعـيم األصـبهاين
ومسـتخرج أ َعوانـة علـى مسـلم ُ ،
على صـحيم البخـاري ُ ،
2
 ،وأ بكر البَـ ْرقَاين 3عليهما .

4

استدركها على كتاب آخر ا فاته على شرطه  ،مثل ِباملستدر على الصحيحِ،ب  ،أل
عبد اهلل احلاكم .
على ترتيب تلك املصنفات ال مجعها فيه .

 5النووي  ،يف كتاب املنهاج شرح صحيم مسلم بن احلداج ج5ص .52 ، 53
 5اإلناعيلي  ،اإلمام احلافظ احلدة الفقيه  ،شيخ اإلسالم  ،أبو بكر  ،أ د بن إبراهيم بن إناعيل بن العباس اجلُرجاين
اإلناعيلي الشافعي  ،صنف تصانيف تشهد له باإلمامة يف الفقه واحلديث  ،مات  ، 475عن  53سنة ر ه اهلل تعائ [ .السري
ج  52ص  555ترمجة .]514
 4أبو نعيم األصبهاين  ،أ د بن عبد اهلل بن إسحاق بن موسى بن مهران  ،شيخ اإلسالم  ،أبو نعيم املهراين األصبهاين  ،الصويف
 ،األحول  ،صاحب ِباحلليةِب وِب املستخرج على الصحيحِ ،بوغريمها  ،مات  ، 341وله  53سنة ر ه اهلل تعائ [ .السابق
ج 57ص  324ـ  325ترمجة . ]412
 3الربقاين  ،اإلمام العالمة الفقيه  ،احلافظ الثبت  ،شيخ الفقها واحملدث ، ،أبو بكر  ،أ د بن حممد بن غالب  ،اخلوارزمي  ،مث
الربقاين الشافعي  ،كان ثقة ورعا ثبتا فهما  ،مات  352ببغداد ر ه اهلل تعائ [ .التذكرة ج  4ص  5173ترمجة  ، 541والسري
ج 57ص  323ـ  322ترمجة .]412
 2حممود الطحان  ،يف أصول التخريل ص  552 : 553باختصار .
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-

ـ ـ اجلمــع بــ ،الصــحيح ،أيضــا ،أل عب ــد اهلل حممــد بــن أ نصــر فتــوح احلمي ــدي  (5ت
. )344
 اجلمــع بــ ،األصــول الســتة  ،أل احلســن َرزيــن بــن معاويــة األندلســي( 5ت )242وهــواملسمى بـ ِب التدريد للصحاح والسنن ِب .
 اجلمع ب ،األصول الستة  ،وهـو املسـمى ِب جـامع األصـول مـن أحاديـث الرسـول ِب ،ألالسعادات املعروف بابن األثري ( 4ت . ) 212
ـ اجلمــع بــ ،الصــحيح ، ،للصــاغاين احلســن بــن حممــد ( ت  ) 221املســمى َ :مشــارق
األنوار النبوية من صحاح األخبار املصطفوية .
الزوائِد  :وهي املصنفات ال جيمع فيها مرلفها األحاديث الزا دة يف بعض الكتب  ،عن

األحاديث املوجودة يف كتب أخرى .
 وتوض ــيم ذل ــك أن ــه ل ــو قلن ــا  :إن كت ــاب ِب زوا ــد اب ــن ماج ــه عل ــى األص ــول اخلمس ــة ِب أيالكتاب الذي يشتمل على األحاديث ال أخرجها ابن ماجه يف سننه  ،وْ خيرجهـا أصـحاب
الكتب اخلمسة  ،أما األحاديث ال شاركهم يف إخراجها فال يذكرها صاحب كتاب الزوا د.
-

ومن أشهر الكتب المصنفة في الزوائد  :كتاب ِب جممع الزوا د ومنبع الفوا د ِب للحافظ

علي بن أ بكر اهليثمي  ( 3ت  ) 417وهي زوا د [ مسند أ د – ومسند أ يَـ ْعلى

 5احلميدي  ،اإلمام القدوة األثري املتقن احلافظ شيخ احملدث ، ،أبو عبد اهلل حممد بن أ نصر فتوح بن عبد اهلل بن فتوح بن
ِ
امليورقي  ،الفقيه الظاهري  ،صاحب ابن حزم وتلميذه  ،مات يف  57من ذي احلدة سنة
يَصل األزدي  ،احلميدي األندلسي ْ ،
 ، 344وله بضع وستون سنة  ،ر ه اهلل تعائ [ .التذكرة  ،ج  3ص  5554ترمجة  ، 5135والسري ج 55ص 551ـ 552
ترمجة .] 24
 5رزين بن معاوية بن عمار ،اإلمام احملدث الشهري  ،أبو احلسن العبدري األندلسي السَرقُسطي  ،صاحب كتاب ِب جتريد الصحاح
ِب  ،تويف مبكة يف احملرم سنة  ، 242وقد شا  ،ر ه اهلل تعائ [ .السري ج 51ص  513ـ  512ترمجة .]555
 4ابن األثري  ،القاضي الر يس العالمة البارع األوحد البليغ جمد الدين أبو السعادات  ،املبار بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن
عبد الواحد الشيباين اجلزري مث املوصلي  ،الكاتب ابن األثري صاحب ِبجامع األصول ِب وِبغريب احلديث ِب وغري ذلك  ،مات
 212باملوصل  ،عن  24سنة  ،ر ه اهلل تعائ [ .السابق ج  55ص 344ـ  355ترمجة .]525
 3اهليثمي  ،علي بن أ بكر بن سليمان بن أ بكر بن عمر بن صاحل نور الدين اهليثمي الشافعي احلافظ  ،نشأ بالقاهرة فقرأ
القرآن  ،مث صحب الزين العراقي وْ يفارقه سفرا وال حضرا حى مات الزين  ،فأخذ عنه الناس وأكثروا  ،مات يف  55رمضان سنة
 ، 417ر ه اهلل تعائ [ .البدر الطالع ص  341ـ 345ترمجة . ]412
22

5
ومعاجم الطبَـَرِاين الثالثة  ،الكبري ،واألوسط  ،والصغري
املوصلي – ومسند أ بكر البزار – َ
] على الكتب الستة .

السنة  :وهو كتاب يُع ُّد فهرسا حديثيا مرتبا على املوضوعات  ،صنفه
 كتاب مفتاص كنوز ُ5
ورتبه املستشرق اهلولندي الدكتور آرنُد جان فِ ِ
ينسنك (  5545م ) .
ْ
 القسم الثاني مصنفات على األبواب وليست جامعةوهو قسم مرتبة مصنفاته على األبواب  ،لكن أبوارا وموضوعاهتا ْ تشمل مجيـع أبـواب
الدين  ،وإمنا مشلت أكثـر املوضـوعات  ،السـيما املوضـوعات الفقهيـة  ،فالغالـب عليهـا ترتيبهـا
عل ــى األبـ ـواب الفقهي ــة  ،فرتاه ــا تب ــدأ بكت ــاب الطه ــارة  ،مث الص ــالة  ،مث بقي ــة العب ــادات  ،مث
املعــامالت  ،وهكــذا بقيــة األبـواب املتعلقــة باألحكــام والفقــه  ،وقــد يـُـذكر فيهــا مــا يتعلــق بغــري
ذلك  ،ككتاب اإلميان  ،أو اآلداب  ،وما إئ ذلك ...
-

-

وأشهر أسماء هذا القسم من المصنفات الحديثية هو :
السنَن .
ُّ -

صنفات .
 -امل َ

 -املوطآت .

 -املستخرجات عليها .

السنَن  :هي يف اصطالح احملدث : ،الكتب املرتبة على األبواب الفقهية  ،وتشتمل على
ُّ ُ
األحاديث املرفوعة فقط  ،وليس فيها شيئ من املوقوف  ،أو املقطوع  ،إال قليال ًّ
جدا  ،ألن
املوقوف واملقطوع ال يُسمى ُسنة يف اصطالحهم  ،ويُسمى َحديثا .
 ومن أشهر كتب السنن ُ - :سنن أ داود ُ ،سليمان بن األشعث الس ِد ْستاين .  -سنن النسا ي الكربى  ،وكذلك سنن النسا ي الصغرى  ،وهي تسمى ب ِباجملتىبِب وكالمها أل عبد الر ن أ د بن ُشعيب النسا ي - .سنن ابن ماجه  ،حملمد بن يزيد بن
ماجه القزويين .
 5البزار ،الشيخ اإلمام  ،احلافظ الكبري  ،أبو بكر  ،أ د بن عمرو بن عبد اخلالق  ،البصري  ،صاحب ِباملسندِب الكبري  ،ارمل
يف الشيخوخة ناشرا حلديثه  ،فحدث بأصبهان عن الكبار  ،وببغداد  ،ومصر  ،ومكة  ،والرملة  ،وأدركه بالرملة أجله  ،فمات
سنة  ، 555ر ه اهلل تعائ [ .السري ج  54ص  223ترمجة . ] 545
 5حممود الطحان  ،يف أصول التخريل ص  555: 552باختصار .
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  -سنن الدارمي  ،لعبد اهلل بن عبد الر ن الدارمي - .سنن الدارقُطين  ،لعلي بن عمرالدارقطين.
  -سنن البيهقي  ،أل بكر أ د بن احلس ،البيهقي .-

صنفات  :وهي الكتب املرتبة على األبواب الفقهية  ،واملشتملة على األحاديث
الم َ
ُ

-

ومن أمثلة المصنفات :

املرفوعة  ،واملوقوفة  ،واملقطوعة .
 أي أن فيه ــا  :األحادي ــث النبوي ــة  ،وأقـ ـوال الص ــحابة  ،وفت ــاوى الت ــابع ، ،وفت ــاوى أتب ــاعالتابع ،أحيانا.
-

-

ـ

املصنف  ،أل بكر عبد الرزاق بن َمهام الصْنعاين.

ـ املصنف البن أ شيبة  ،أل بكر عبد اهلل بن حممد بن أ شيبة ال ُكويف.

الموطآت  :وهي مجع موطأ  ،ويعين املوطأ لغة  :الـ ُم َسهل والـ ُم َهيأ .
ُ
ُ
املرتــب علــى األبـواب الفقهيــة  ،وكــذلك فهــو يشــتمل
 وهــو يف اصــطالح احملــدث : ،الكتــاب َعلى األحاديث املرفوعة  ،واملوقوفة  ،واملقطوعة  ،فهو كاملصنف َتاما وإن اختلفت التسمية .
ـت كتــا علــى ســبع ،فقيهــا مــن
 وقيــل يف ســبب تســمية مالــك ملوطــأه  ،أنــه قــال  :عرضـ ُفقها املدينة  ،فكلهم واطَأين عليه  ،فسميته املوطأ .
-

ومن أمثلة الموطآت  -:املوطأ البن أ ذ ب  ،حممد بن عبد الر ن املدين. 5

-

ـ املوطأ لإلمام مالك بن أنس املدين .

-

المستخرجات عليها  :أي على ما ذُكر يف القسم الثاين من السنن واملصنفات واملوطآت

 ،وهي مرلفة على كتب السنن  ،أو غريها  ،على الرتتيب والتبويب .
-

5 5

ومن أمثلتها  :املستخرج على سنن أ داود  ،لقاسم بن أصبغ .

 5ابن أ ذ ب  ،حممد بن عبد الر ن بن املغرية بن احلارث بن أ ذ ب القرشي العامري  ،أبو احلارث املدين  ،ثقة فقيه فاضل ،
طبقة  ، 7مات  ،524ر ه اهلل تعائ [ .التقريب ص  ، 235ترمجة .] 2145
 5قاسم بن أصبغ بن حممد بن يوسف بن ناصم أو ابن واضم  ،اإلمام احلافظ العالمة  ،حمدث األندلس  ،أبو حممد القرطيب ،
انتهى إليه علو اإلسناد باألندلس مع احلفظ واإلتقان  ،مات بقرطبة  431وكان من أبنا التسع ،ر ه اهلل تعائ [ .السري ج 52
ص  375ـ  373ترمجة . ]522
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 القسم الثالث المصنفات المشتملة على األحاديث المتعلقة بجانب من جوانب الدين  ،أو باب منأبوابه
-

ومنها :

-

أومن بعدهم .
ـ إما أنه يشتمل على األحاديث املروية عن أحد من الصحابة َ ،
ـ أو يشتمل على األحاديث املتعلقة مبوضوع واحد على سبيل البَ ْس ِط واالستقصا .

وهذا مثل :

-

جز ِبرفع اليدين يف الصالةِب للبخاري  ،وجز ِبالقرا ة خلف اإلمامِب له أيضا .

-

األجزاء الحديثية  :ويشتمل اجلز احلديثي على أحد أمرين :

-

الترغيب والترهيب  :وهي الكتب احلديثية املرتبة على أساس مجَْ ِع األحاديث الواردة يف

-

ومن أمثلتها  :ـ الرتغيب والرتهيب  ،لزكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي املنذري ، 5وهو

الرتغيب يف أمر من األمور املطلوبة  ،أو الرتهيب من أمر من األمور املنهي عنها  ،وذلك
كالرتغيب يف بر الوالدين  ،والرتهيب من عقوقهما .
صــنف يف هــذا النــوع عــدد مــن املصــنفات،منها مــا كــان مســنَدا  ،ومنهــا مــا ُجــرد عــن
 وقــد ُاألسانيد.
من الكتب املنتقاة واجملردة عن األسانيد  ،مع ذكر درجيها ومرتبتها .

 ـ الرتغيــب والرتهيــب  ،املســمى ِبالرتغيــب يف فضــا ل األعمــال وث ـواب ذلــكِب  ،أل حفــصعُمر بن أ د املعروف بابن شـاه ،4،وهـذا الكتـاب صـنفه مرلفـه اسـتقالال مـع ذكـر األسـانيد
.
 5حممود الطحان  ،يف أصول التخريل ص  542 : 541باختصار .
 5املنذري  ،اإلمام العالمة احلافظ احملقق شيخ اإلسالم زكي الدين أبو حممد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهلل بن سالمة بن
سعد املنذري الشامي األصل  ،املصري الشافعي  ،قرأ القرآن  ،وتأدب  ،وتفقه  ،مث طلب هذا الشأن  ،وبرع فيه  ،تويف يف  3ذي
القعدة سنة  ، 222ر ه اهلل تعائ [ .التذكرة ج  3ص  5342ترمجة  ،5533والسري ج  54ص  455ـ  455ترمجة .]555
 4ابن شاه، ،الشيخ الصدوق احلافظ العاْ  ،شيخ العراق  ،صاحب التفسري الكبري  ،أبو حفص  ،عمر بن أ د بن عثمان بن
أ د بن أيوب بن ازداد البغدادي الواعظ  ،صاحب التصانيف  ،قال ابن ماكوال  :ثقة مأمون ،مات يف ذي احلدة سنة ،442
ر ه اهلل تعائ [ .التذكرة ج  4ص  547ترمجة  ، 554والسري ج  52ص  345ترمجة . ]451
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الزه ــد والفض ــائل واآلداب واألخ ــالق  :وه ــي كت ــب مجع ــت أك ــرب ع ــدد م ــن األحادي ــث

-

واآلثار املتعلقة باملوضوع  ،وهي نفيسة تُشبع املوضوع حقه .

-

ومن أمثلتها  :ـ كتاب الزهد لإلمام أ د بن حنبل  .ـ كتاب الزهد البن املبار .

-

ـ كتاب فضا ل الصحابة أل نعيم األصبهاين .

5

ومصنفات حديثية أخرى كثيرة على هذا النسق  ،تركنا التفصيل في سردها خشية

-

الطول  ،وإال فهي فوق الحصر  ،وباهلل نستعين
 -المطلب الثاني

 المصنفات في األحاديث النبوية المسندة وليست على األبواب-

ذكرت طرفا من املصنفات ال صنفها مرلفوها على األبواب  ،وهنـا غريهـا مـن املصـنفات هـي
ُ
أيضا

 أحاديــث مســنَدة فيهــا املرفــوع إئ النــيب صــلى اهلل عليــه وســلم  ،ومنهــا املوقــوف علــى صــحا مــنُْ
أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،ومنها املقطوع  ،أي مـن قـول تـابعي  ،أو َمـن
دونه  ،غري أن هذه املصنفات ْ تكن على األبواب  ،وال على حسب املوضوع .

-

ومن هذه األنواع :

-

المسانيد  :وهي كتب حديثية صنفها مرلفوها على مسانيد أنا الصحابة  ،مبعىن أهنم
مجعوا أحاديث كل صحا على حدة  ،وهي كثرية رمبا تبلغ ما ة ُمسند  ،أو تزيد  ،وقد ذكر
ِ
الكتاين يف ِب الرسالة املستطرفة ِب اثن ،ومثان ،مسندا منها  ،مث قال  :فهذه اثنتان ومثانون
ُمسنَدا  ،مبُسنَد أ د  ،ومبا لبعضهم من ُمسنَدين  ،أو ثالثة  ،واملسانيد كثرية سوى ما
5
ذكرناه.

 5حممود الطحان  ،يف أصول التخريل ص  531 : 547باختصار .
 5الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة  ،للعالمة اإلمام السيد الشريف حممد بن حعفر الكتاين  ،املتوىف سنة 5432
 ،ر ه اهلل تعائ [ .طبعة دار اليمامة ]  ،ص . 73
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 وأمــا ترتيــب أنــا الصــحابة داخــل املســند  ،فقــد يكــون علــى نســق حــروف املعدــم  ،وقــديكــون علــى الســابقة يف اإلســالم  ،أو علــى أنــا القبا ــل  ،أو البلــدان  ،أو غــري ذلــك  ،لكــن
أسهل تناوال .
ترتيبها على حروف املعدم ُ
-

-

-

-

ومن أمثلة المسانيد  :ـ مسند أ د بن حنبل .

مسند أ داود الطيالسي .5
الزبري احلُميدي. 5
مسند أ بكر عبد اهلل بن ُّ
مسند َعْب ِد بن َُْي ٍد.4
ِِ 2 3
مسند أ يَعلى أ د بن علي بن املثَـىن املوصلي .
ُ َ
وهذه نبذة ُمختصرة عن ُمسند اإلمام احمد بن حنبل رحمه اهلل تعالى :
فهــو كتــاب كبــري  ،يشــتمل علــى قريــب مــن ثالثــ ،ألــف حـ ٍ
ـديث نبــوي ُمســنَ ٍد  ،رتبــه علــى
مسانيد الصحابة  ،أي روى فيه أحاديث كـل صـحا علـى حـدة  ،بِغَـض النظَـ ِر عـن موضـوع
ـامع بــ ،كــل جمموعــة مــن األحاديــث هــو الصــحا ُّ الــذي رواهــا عــن
احلــديث  ،أو بابــه  ،فاجلـ ُ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم .
لكنــه ْ يرتــب أنــا الصــحابة علــى نســق حــروف املعدــم  ،وإمنــا راعــى يف ت ـرتيبهم أمــورا
متعددة  ،منها أفضليتهم  ،ومنها مواقع بلداهنم ال نزلوها  ،ومنها قبا لهم  ،وهكذا ...
ورمبــا جعــل أحاديــث ِ
بعضــهم يف أكثــر مــن موضــع  ،وقــد أســس الشــيخ أ ــد شــاكر لعمــل
فهارس هلذا املسند بعد التعليق اليسري على أحاديثه  ،ووافته املنية قبل إَتام ذلك  ،وقام بعـض
ُ

 5أبوداود الطيالسي البصري  ،سليمان بن داود بن اجلارود  ،احلافظ الكبري  ،صاحب املسند  ،ثقة حافظ  ،غلِط يف أحاديث ،
طبقة  ، 5مات  ، 513ر ه اهلل تعائ[ .السابق ص  537ـ ترمجة .] 5221
5
العزى  ،اإلمام احلافظ
احلميدي  ،شيخ البخاري  ،عبد اهلل بن الزبري بن عيسى بن عبيد اهلل  ...بن يد  ...بن أسد بن عبد ُ
الفقيه  ،وهو ر يس أصحاب ابن عيينة  ،وهو ثقة حافظ فقيه  ،طبقة  ، 51مات مبكة سنة  ، 555ر ه اهلل تعائ [ .التقريب
ص  ، 457ترمجة .] 4451
 4عبد بن يد بن نصر ِ
الكسي  ،أبو حممد  ،قيل  :انه عبد احلميد  ،فخفف  ،ثقة حافظ  ،طبقة  ، 55مات  ، 535ر ه
اهلل تعائ  [.التقريب ص  ، 315ترمجة .] 3522
 3أبو يعلى املوصلي  ،احلافظ الثقة حمدث اجلزيرة  ،أ د بن علي بن املثىن بن حييي بن عيسى بن هالل التميمي  ،صاحب املسند
الكبري  ،ولد سنة  ، 551مات  ، 417وله  57سنة  ،ر ه اهلل تعائ [ .السري ج  53ص  573ترمجة .]511
 2جممود الطحان  ،يف أصول التخريل ص  33 : 31باختصار وتصرف .
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طلبة العلـم باَتـام ذلـك  ،وَتـت فهـارس املسـند يف أكثـر مـن نسـخة خرجـت للمسـند  ،فسـهل
من خالل ذلك الوقوف على مواضع األحاديث فيه  ،وهلل احلمد واملنة .
 ه ــذا  ،ومـ ــن مس ــانيد الصـ ــحابة فيـ ــه  ،مـ ــا بلـ ــغ مَـ ــات األحاديـ ــث  ،كمسـ ــند أ هريـ ــرة ،واملكثرين من التحديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله وسلم من الصـحابة  ،ومنهـا مـا ْ
يزد على حديث واحد  ،ومنها مسانيد ب ،ذلك يف العدد  ،وقد ابتدأ مسنده مبسانيد العشرة
املبشـرين باجلنــة ُ ،مقــدما أبــا بكــر الصــديق رضــي اهلل عنــه  ،مث عمــر ،مث عثمــان  ،مث عليًّــا  ،مث
بقيــة العشــرة  ،رضــي اهلل عــنهم أمجعــ ، ،وهكــذا  ،فلــه يف ترتيبــه شــأن وطبيعــة خاصــة َ ،سـ ُـهل
عدد ما فيه من أحاديث  ، 54555مثانية
بعد ذلك وهلل احلمد تناوله  ،فقد مت ترقيمه  ،وبلغ ُ
وعشرين ألفا وما ة وتسعة وتسعون حديثا.5
ِ
الم ْشيَ َخات  :وهي مجع ُمعدم  ،وهو يف اصطالح احملدث ،الكتاب الذي
الم َعاجم و َ
َ
ب فيه األحاديث على مسانيد الصحابة  ،أو الشيو ( وهي املقصودة هنا من كلمة
تُرت ُ
املشيخات  ،ففيها يكون ترتيب األحاديث على حسب أنا شيو املصنف  ،أو مرلف
الكتاب )  ،أو البلدان  ،أو غري ذلك  ،وغالبا ما يكون ترتيبه على حروف املعدم .
-

ومن أمثلتها  :ـ املعدم الكبري أل القاسم ُسليمان بن أ د الطبَـَراين : 5وهو مرتب على

مسانيد الصحابة مرتب ،على حروف املعدم  ،سوى مسند أ هريرة  ،فانه أفرده يف مصنف
 ،وإذا أُطلق املعدم يف كالم أهل العلم  ،كان هو املقصود  ،وإذا أُريد غريه قُـيد .
 ـ ـ املعدــم األوســط  ،لــه أيضــا  ،و هــو مرتــب علــى أنــا شــيوخه  ،واســتوعب فيــه تقريبــاأحاديث كل شيوخه .
 ـ املعدــم الصــغري  ،لــه أيضــا  ،خــرج فيــه عــن ألــف شــيخ مــن شــيوخه  ،يقتصــر لكــل واحــد5
منهم غالبا على ذكر حديث واحد .
 5بيان الرتقيم  ،من مسند اإلمام أ د ابن حنبل  ،طبعة بيت األفكار الدولية  ،ويف نسخة دار احلديث بالقاهرة كان الرتقيم إئ
حديث  57255حديثا .
 5اإلمام احلافظ الثقة الرحال اجلوال حمدث اإلسالم  ،علَ ُم املعمرين  ،أبو القاسم  ،سليمان بن أ د بن أيوب بن مطري اللخمي
الشامي الطرباين  ،صاحب املعاجم الثالثة  ،بقي يف االرمال ولقي الرجال ستة عشر عاما  ،وكتب عمن أقبل وأدبر ،وبرع يف هذا
الشأن  ،ومجع وصنف  ،وعمر دهرا طويال  ،وازد وا عليه من األقطار  ،مات سنة  ، 421ر ه اهلل تعائ [ .السري ج  52ص
 555ترمجة .]42
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 5حممود الطحان  ،يف أصول التخريل

ص  : 32ص  32بتصرف.
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 المبحث الرابع طرق البحث عن األحاديث في هذه الكتب  ،وفي غيرها إن طرق البحث عـن أحاديـث النـيب صـلى اهلل عليـه وسـلم كثـرية  ،ومتنوعـة  ،ويـأيت تنوعهـامن أن الكتب املصنفة يف أحاديث النـيب صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم أيضـا كثـرية ومتنوعـة كمـا
ت.
سبق وبَـينـ ُ
 وعلى ضو هذا يكون البحث تابعا ملا أُريد أ ْن أحبث فيه وعنه .-

الطريقة األولى  :إذا كان احلديث الذي ب ،يدي ظهر منه موضوعُه وعنوانُه  ،فالبد إذن

-

الطريقــة الثانيــة  :وإذا كــان احلــديث الــذي بــ ،يــدي قــد ظهــر فيــه الصــحا الــذي رواه ،

أن أحبث عنه يف الكتب املرتبة على الكتب واألبـواب  ،ـا بينتـه يف املبحـث الفا ـت (الثالـث)
يف ِباألحاديث النبوية املسندة على األبوابِب يف أقسامه الثالثة .
وذُكـ ــر انـ ــه مـ ــع تأكيـ ــد هـ ــذا  ،كـ ــان املناسـ ــب أ ْن أحبـ ــث عـ ــن هـ ــذا احلـ ــديث يف املصـ ــنفات
ِباألحاديث النبوية املسندة وليسـت علـى األبـوابِب كمـا سـبق أيضـا وبينـت يف املبحـث الثالـث
5
 ،فيما يتعلق رذا النوع من املصنفات ،من مثل املسانيد  ،واملعاجم  ،واملشيخات .

 والطريقة الثالثة :إذا ْ أُعط من احلديث إال مجلة  ،أو بعض مجل منه  ،حبيث ال أتب، منــه موضــوعه وال بابــه  ،إال أن فيــه كلمــة أو أكثــر ــا يقــل دوران ـُها علــى األلـْ ِسن ـَة  ،ويف هــذهالم َف ْه َـرس
الم ْع َجـم ُ
الطريقة يُستعان بعد اهلل تعائ يف البحث عن موضع احلـديث  ،بكتـاب " ُ
ِ
ِ
الحديث النبوي " .
أللفاظ
الســنة األصــلية ،
 ويُعن ـَى هــذا الكتــاب بفهرســة الكتــب التســعة ال ـ هــي أهــم وأبــرز كتــب ُّوهي الكتب الستة  ،صحيم البخاري  ،وصحيم مسلم  ،وسنن أ داود  ،وسنن الرتمذي ،
وسنن النسا ي  ،وسنن ابن ماجه  ،يضـاف إليهـا مسـند اإلمـام أ ـد  ،وموطـأ اإلمـام مالـك ،
وسنن الدارمي.

 5السابق ص  45بتصرف .
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 َرتب هـذا املعدـم ونظمـه  ،عـدد مـن املستشـرق ، ،ونشـره أح ُـدهم وهـو الـدكتور آرنُـد َجـانفِيْن ِس ـْنك (ت 5545م ) أس ــتاذ العربي ــة جبامع ــة لِي ــدن رولن ــدا  ،وش ــاركهم يف إخراج ــه ونش ــره
األستاذ حممد فراد عبد الباقي ر ه اهلل تعائ .

ـت بالبحــث عنهــا يف هــذا
ـت يقــل دوراهنــا علــى األلســنة  ،قمـ ُ
 فــاذا كــان معــي كلمــة كمــا قلـ ُاملعد ــم  ،وأمامه ــا أج ــد أم ــاكن وجوده ــا يف الكت ــب التس ــعة  ،أو يف بعض ــها  ،فيس ــهل ق ــدر
اإلمكان الوصول إليها  ،وبالتايل إئ حديثها .

5

-

الطريقــة الرابعــة  :وتُعــىن بــالنظر يف حــال احلــديث َمتـْن ـا  ،أو َســنَدا  ،أي بامعــان النظــر يف

-

الوضـ ِع ( األحاديـث املوضــوعة ) وذلــك
ات ْ
ففـي المــتن مــثال  :إذا ظهــرت يف ألفاظـه أمــار ُ
إما لَِرَكا َك ِة ألفاظه  ،أو لفساد معناه  ،أو ملخالفته لصريم القرآن  ،أو غري ذلك .
فأقرب طريقة ملعرفة سََْرِج مثل هذا احلديث  ،هي البحث عنه يف كتب املوضوعات  ،فغالبا
ما جنده مع درجيه والكالم عليه  ،وبيان واضعه .
وكــذلك اإلســناد  :فقــد يــروى احلــديث باسـ ٍ
ـناد يَــروي فيــه أب عــن ابنــه  ،فــأقرب مصــدر
ُ
ُ
لتخرجيــه  ،هــو الكتــب الـ أُفــردت جلمــع األحاديــث الـ فيهــا روايــة اآلبــا عــن األبنــا  ،مثــل
كتاب ِب رواية اآلبا عن األبنا ِب أل بكر أ د بن علي اخلطيب البغدادي( 5ت. ) 324
أو يكــون اإلســناد ُمسلســال ، 4فيُســتعان بالكتــب ال ـ مجعــت األحاديــث املسلســلة  ،مثــل
كتاب ِب املسلسالت الكربى ِب للسيوطي  ، 5وقد مجع فيه مخسة ومثان ،حديثا .

-

-

أحـوال احلــديث وصــفاته الـ تكــون يف مــنت ذلــك احلــديث  ،أو يف ســنده  ،ويصــلم أن أنــي
هــذا بالصــفة الظــاهرة يف احلــديث  ،مث البحــث عــن ســرج ذلــك احلــديث عــن طريــق معرفــة تلــك
ت جلمــع األحاديــث الـ فيهــا تلـك الصــفة يف املــنت أو
احلالـة أو الصــفة يف املصـنفات الـ أُفْـ ِرَد ْ
السند .

 5حممود الطحان  ،يف أصول التخريل  ،ص  55ـ 55باختصار وتصرف .
 5اخلطيب البغدادي  ،اإلمام األوحد العالمة املف احلافظ الناقد  ،حمدث الوقت  ،أبو بكر  ،أ د بن علي بن ثابت بن أ د بن
مهدي البغدادي  ،صاحب التصانيف  ،وخاَتة احلفاظ  ،ت ، 324ر ه اهلل تعائ [ .السري ج  54ص  571ترمجة .] 547
 4التسلسل من نُعوت األسانيد  ،وهو عبارة عن تتابع رجال اإلسناد وتواردهم فيه  ،واحدا بعد واحد  ،على صفة  ،أو حالة
واحدة  ،وينقسم ذلك إئ ما يكون صفة للرواية  ،والتحمل  ،وإئ ما يكون صفة للرواة أو حالة هلم  .مث إن صفاهتم يف ذلك
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-

أو أن يكــون اإلســناد ُمرســال ، 5فيســتعان بكتــب املراســيل  ،مثــل كتــاب ِب املراســيل ِب أل
داود السدستاين  ،وهو مرتب على األبواب .

-

وفي اإلسناد والمـتن معـا  :فهنـا صـفات وأحـوال  ،أحيانـا تكـون يف السـند واملـنت معـا ،

-

والطريقــة الخامســة واألخيــرة  ،طريقــة التخــرير عــن طريــق معرفــة أول لفــظ مــن مــتن

-

ويُلدأ إليها عندما نتأكد من معرفة أول كلمـة مـن مـنت احلـديث  ،ألن عـدم التأكـد يسـبب

-

ـ الكتب المصنفة في األحاديث المشتهرة على األلسنة  ،من مثل كتاب "المقاصد

فيُنظــر هنــا يف كتــب العل ــل ، 4مثــل كتــاب العل ــل البــن أ حــامت  ،3وه ــو كتــاب مرتــب عل ــى
2
األبواب  ،يَذكر مت كل باب األحاديث املعلولة  ،ويب ،علتها بشكل جيد .
الحديث :

ضياعا للدهد بدون فا دة .
لنا َ
 ويساعدنا عند اللدو إئ هذه الطريقة أنواع من املصنفات  ،ومنها :الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة " :

أحواهلم أقواال وأفعاال تنقسم إئ ما ال َُصيه [.مقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث  ،أل عمرو عثمان بن عبد الر ن الشهر
زوري  ،ت  ، 234ر ه اهلل تعائ  .ص  ،523طبعة دار احلديث ـ القاهرة ].
 5السيوطي  ،اإلمام الكبري صاحب التصانيف  ،عبد الر ن بن أ بكر بن حممد بن أ بكر بن عمر بن خليل بن نصر بن
اخلضر بن اهلمام  ،اجلالل األسيوطي الشافعي  ،انتشرت مرلفاته يف األقطار  ،وسارت را الركبان إئ األجناد واألغوار  ،ورفع اهلل
له من الذكر احلسن والثنا اجلميل ما ْ ألحد من معاصريه  ،والعاقبة للمتق ، ،ت  ، 555ر ه اهلل تعائ [ .البدر الطالع  ،ص
 427ترمجة .]555
 5وصورته ال ال خالف فيها  :حديث التابعي الكبري الذي لقي مجاعة من الصحابة  ،وجالسهم ؛ كعبيد اهلل بن عدي بن
اخليار ،مث سعيد بن املسيب  ،وأمثاهلما  ،إذا قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  .واملشهور  :التسوية ب ،التابع،
أمجع ،يف ذلك رضي اهلل عنهم [.مقدمة علوم احلديث ص .]44
 4معرفة علل احلديث  ،من أجل علوم احلديث  ،وأدقها  ،وأشرفها  ،وإمنا يضطلع بذلك أهل احلفظ  ،واخلربة  ،والفهم الثاقب ،
وهي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه  .فاحلديث املعلل  :هو احلديث الذي اطُلِع فيه على علة تقدح يف صحته  ،مع
أن ظاهره السالمة منها [.املقدمة ص .]551
 3ابن أ حامت  ،عبد الر ن بن حممد بن إدريس بن املنذر بن داود بن مهران  ،أبو حممد بن أ حامت احلنظلي الرازي  ،قال أبو
يعلى اخلليلي  :أخذ علم أبيه وأ زرعة وكان حبرا يف العلوم ومعرفة الرجال ...وكان زاهدا  ،يُعد من األبدال  ،مات يف احملرم سنة
 ، 457وله بضع ومثانون سنة  ،ر ه اهلل تعائ [ .السري ج  54ص  524ترمجة .]555
 2حممود الطحان  ،يف أصول التخريل ص  525 : 537باختصار وتصرف .
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 وه ــو كت ــاب ج ــامع لكث ــري م ــن األحادي ــث املش ــتهرة عل ــى األلس ــنة  ،إذ بلغ ــت أحاديث ــه يفالنسخة املرقمة املطبوعة (  5422حديثا )  ،وفيه من الصناعة احلديثية ما ليس يف غريه .
ـخاوي 5أحاديــث الكتــاب علــى نســق حــروف املعدــم  ،فســهل علــى املراجــع
 وقــد رتــب السـ َـف بســرعة علــى احلــديث الــذي يريــده  ،وبعــد ذكــره للحــديث  ،يــذكر مــن خرجــه إن
فيــه الكشـ َ
كان له أصل  ،ويب ،مرتبته والكـالم عليـه  ،ومـا قالـه العلمـا فيـه بشـكل يَشـفي الغليـل  ،وإن
ْ يكــن للحــديث أصــل (أي بــال إســناد ) ولــيس يف كتــاب مــن كتــب احلــديث  ،يبــ ،ذلــك ،
5
ويقول  :ال أصل له  ،وإن توقف وخشي أن يكون له أصل  ،قال  :ال أعرفه .
 ـ كتب األطراف  :وهي نوع من املصنفات احلديثية  ،اقتصر فيها مرلفوها  ،على ذكرطـر ِ
ف احلديث الذي يدل على بقيته  ،مث ِذكر أسانيده ال ورد من طريقها ذلك املنت  ،إما
ََ
على سبيل االستيعاب  ،أو بالنسبة إئ كتب سصوصة  ،ويف الغالب فان مرلفيها رتـبوها على
مسانيد الصحابة  ،مرتب ،أنا هم على حروف املعدم .
-

ومن أشهر كتب األطراف :

 أطراف الصحيحين  :ألبي مسعود الدمشقي  ،إبراهيم بن محمد بن عبيد. 4 -أطراف الصحيحين  :ألبي محمد الواسطي َخلـَف بن محمد بن علي . 3

 أط ـراف الكتــب الســتة :ألبــي الفضــل محمــد بــن طــاهر المقدســي  ،5جمــع فيــهأطراف البخاري  ،ومسلم  ،وأبي داود  ،والترمذي  ،والنسائي  ،وابن ماجه .

 5السخاوي  ،حممد بن عبد الر ن بن حممد بن أ بكر بن عثمان بن حممد  ،مشس الدين السخاوي األصل  ،القاهري الشافعي
 ،قال الشوكاين  :ولو ْ يكن لصاحب الرتمجة من التصانيف إال ِبالضو الالمعِب لكان أعظم دليل على إمامته  ،مات ، 515
ر ه اهلل تعائ [ .البدر الطالع  ،ص  744ترمجة .] 324
 5حممود الطحان  ،يف أصول التخريل ص  71 : 24باختصار وتصرف .
 4أبو مسعود الدمشقي  ،احلافظ اجملود البارع  ،إبراهم بن حممد بن عبيد الدمشقي  ،كان صدوقا دينا ورعا فهما  ،كان له عناية
بالصحيح ، ،مات يف رجب سنة ، 315ر ه اهلل تعائ [ .السري ج 57ص 557ترمجة . ]542
 3خلف الواسطي  ،اإلمام احلافظ الناقد  ،أبو علي  ،خلف بن حممد بن علي بن دون الواسطي  ،صنف كتاب ِب أطراف
الصحيحِ ،ب وسافر الكثري يف التدارة  ،وكتابه – قالوا : -أقل أوهاما من ِبأطرافِب أ مسعود  ،ر ه اهلل تعائ[ .السري ج 57
ص  521ترمجة .]522
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-

 اإلشـراف علـى معرفـة األطـراف :ألبـي القاسـم علـي بـن الحسـن ،المعـروف بـابنعس ــاكر الدمش ــقي  ،جم ــع في ــه أطـ ـراف الس ــنن األربع ــةُ :س ــنن أب ــي داود  ،والترم ــذي ،
والنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائي  ،واب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ماج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه .

 تـُحفة األشراف بمعرفة األطراف  :ألبي الحجاج المزي  ،جمال الدين يوسف بنِ
وملحقاتها من
س على األطراف لكل ما في الكتب الستة ُ
عبد الرحمن الدمشقي،إنه ف ْه ِر ٌ
األحاديث وأسانيدها .5.

 5ابن طاهر املقدسي  ،حممد بن طاهر بن علي بن أ د  ،اإلمام احلافظ اجلوال الرحال  ،ذو التصانيف  ،أبو الفضل بن أ
احلس ،بن القيسراين  ،كان أحد احلفاظ  ،حسن االعتقاد  ،مجيل الطريقة  ،صدوقا  ،عاملا بالصحيم والسقيم  ،مات سنة سبع
ومخسما ة  ،ر ه اهلل تعائ [ .السابق ج  55ص  425ترمجة .]554
 5حممود الطحان  ،يف أصول التخريل ص  37ـ ـ  34بتصرف .
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 الفصل الثاني الكتب الستة المبحث األولالكتب الستة ومنزلتها

-

-

-

صنـف يف الصحيم اجملَرد  ،وتاله مسلم  ،ولذا قال العراقي في ألفيته :
ُ
أول َمن َ
وخـص بـالـرتجـيـ ِـم
حممد ُ
أ علي فضلوا ذا لو لونفـ ـع

أول من صنـف يف الصحـيم
ُ
بعد وبعـض ِ
الغرب م ْـع
ومسلم ُ

-

وقال أيضا :

-

وأرفع الصحيم مرويُّــهما
شرطُهما حوى  ،فشرط اجلُعفـ ـي

اري فمسلم فـما
ثـ ـم البخ ـ ُّ
5
ط غ ٍري يكف ـي
فـمسلم  ،فشر ُ

-

وقال السيوطي في ألفيته :

-

وأول اجلامـع بـاقتصـار

-

على الصواب يف الصحيم أفض ـ ُل
ومسلم من بع ـده واألول
ب الصحيح لألصحية واألرجحية :
وفي هذا أقول :تحت عنوانُ :رتـَ ُ

-

5

ذكرت طرفـا من كالم أهل العلم عن َم ِزية الصـحيح ،ورفيـع شـأهنما  ،وأن البخـاري
سبق أ ْن
ُ

على الـصحيم فقــط البخـ ـاري

5

مث البخاري منفرد فمسـل ـمـا
وما روى الـشيخان فاقبل قَدما
شرطـَهُ فمسل ـم ـا
وشرطَ ُكل بعد ذا فقـدمـا
مث البخاري ْ
ثـم الـصـحيم عند غ ٍري ِ
ب الصحيم ال َِم ــد
اعتمد
َ
هذه أخي ُرتـْ ُ
والبخاري ومسلم  ،على الرغم من جاللـة قـدرمها  ،ورفعـة شـان كتابيهمـا  ،إال أهنمـا ْ
يسـتوعبا كـل الصــحيم  ،ولـذا احتـاج املســلمون إئ غريمهـا ـا حــوى الصـحيم  ،وإن كـان أقــل
وضـم هلـم الرابـع
ضم إليهما هـذه الكتـب األربعـة  ،الثالثـة األول ُ ،
يف الرتبة منهما  ،فكان أن ُ
بعد  ،وهي سنن أ داود  ،وسنن الرتمذي  ،وسنن النسا ي  ،مث سنن ابن ماجه .
ُ

ألفية العراقي  ،املسمى ِب تبصرة املبتدي وتذكرة املنتهي ِب للحافظ أ

الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلس ،العراقي  ،ص 53

 5من ألفية السيوطي  ،ص  ، 55أبيات  [ . 32 ، 33طبعة دار ابن القيم  ،وابن عفان]
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أبيات  . 44 ، 42طبعة مكتبة السنة .

 وقــد تلقــى علمــا األمــة قــدميا وحديث ـا هــذه الكتــب الســتة بــالقبول  ،واعتمــدوا بنســبة كبــريةعلى الصحيح ، ،وصحيم ما يف باقي الكتب الستة  ،وعلى هذا الصحيم عولوا .
-

وقد قـال الحـافظ المـزي يف مقدمـة كتابـه ِب هتـذيب الكمـال يف أنـا الرجـال ِب  :قـال :
يكل ذلك إئ ٍ
فأما الكتاب العزيز  ،فان اهلل تعائ تولـى حفظه بنفسه  ،وْ ِ
أحد من خلقـه  ،فقـال

تعــائ  { :إنــا ََْــن نـَزلْنَــا الــذ ْكر وإنــا لَــهُ َحلــافِظُو َن } [ احلدــر  ، ] 5 :فظهــر ِمصــداق ذلــك مــع
ُ

َ

َ

طــول املــدة  ،وامت ــداد األيــام  ،وت ـوايل الش ــهور  ،وتعاقــب الســن ، ،وانتش ــار أهــل اإلس ــالم ،
واتساع رقعته .

وصــيا ِرفة ناقــدين ،
 وأمــا ُّوجهابِــذة عــالِمَ ، ،
الســنة  ،فــان اهلل تعــائ وف ـق هلــا ُحفـاظ ـا عــارفَ ، ،
يَنفــون عنه ــا مري ــف الغ ــال ، ،وانتح ــال املْب ِطلــ ، ،وتأوي ــل اجل ــاهل ، ،فتنوع ـوا يف تص ــنيفها ،
ُ
ِ
وتفنن ـوا يف تــدوينها علــى أَــا كثــرية  ،وضــروب عديــدة  ،حرصــا علــى حفظهــا  ،وخوفـ ـا مــن

إضــاعتها  ،وكــان مــن أحســنها تصنيفـ ـا  ،وأجودهــا تأليفـ ـا  ،وأكثرهــا ص ـوابا  ،وأقلهــا خطَـ ـا،
وأعمها نفعا  ،و ِ
أعودها فا ـدة  ،و ِ
أعظمهـا بركـة  ،وأيسـ ِرها َمرونـة  ،وأحسـنِها قبـوال عنـد املوافـق
يم أ عبــد اهلل  ،حممــد بــن إناعيــل
واملخــالف  ،وأجلـ ـها َموقعــا عنــد اخلاصــة والعامــة  :صــح ُ
البخــاري  ،مث صــحيم أ احلســ ، ،مســلم بــن احلدــاج النيســابوري  ،مث بعــدمها كتــاب الســنن
أل داود  ،س ــليمان ب ــن األش ــعث السدس ــتاين  ،مث كت ــاب اجل ــامع أل عيس ــى  ،حمم ــد ب ــن
عيســى الرتمــذي  ،مث كتــاب الســنن أل عبــد الــر ن  ،أ ــد بــن شــعيب النســا ي  ،مث كتــاب
السنن أل عبد اهلل حممد بن يزيد املعروف بابن ماجه القزويين  ،وإن ْ يبلغ درجتهم .
 ولكل و ٍاحد من هذه الكتـب السـتة مزيـة يعرفهـا أه ُـل هـذا الشـأن  ،فاشـتهرت هـذه الكتـب
ـالب العلــم علــى
ص طـ ُ
بــ ،األنــام  ،وانتشــرت يف بــالد اإلســالم  ،وعظــُم االنتفــاع رــا َ ،
وحـ َـر َ
وصـنفت فيهـا تصـانيف  ،وعُلقـت عليهـا تعـاليق  ،بعضـها يف معرفـة مـا اشـتملت
مصـيلها ُ ،
5
عليه من املتون  ،وبعضها يف معرفة ما احتوت عليه من األسانيد  ،وبعضها يف جمموع ذلك.
 5من مقدمة كتاب هتذيب الكمال للحافظ املزي ج  5ص [ . 537 ، 532ط مرسسة الرسالة]
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 المبحث الثاني الحافظان ابن عساكر والمزي المطلب األول الحافظ ابن عساكر رحمه اهلل تعالى499( -ه ـ ـ  125ه)

 -سيرته  ،وحياته العلمية

-

ث الشام  ،فَ ْخ ُـر األ مـة  ،ثَِقـةُ الـدين
اسمه وكنيته وألقابه  :هو اإلمام احلافظ الكبريُ ،حمَد ُ

،
 أبو القاسم علي بن احلسن بـن هبـة اهلل بـن عبـداهلل بـن احلسـ ،الدمشـقي الشـافعي  ،صـاحبالتصانيف (والتاريخ الكبري ،أي تاريخ دمشق ) .
-

مولده  :ولد يف أول سنة تسع وتسع ،وأربع ما ة .

5

 بــدء أمــره وأول ســماعاته  :بــدأ الســماع وهــو ابــن ســت ســن ، ،فقــد نــع يف ســنة خـَ ٍمس
وخ ــَمسما ة  ،باعتن ــا أبي ــه وأخي ــه ( اإلم ــام ) ض ــيا ال ــدين (هب ــة اهلل) ، 5فس ــمع أب ــا القاس ــم

 5السري ج  51ص . 223
 5هبة اهلل ابن عساكر  ،الشيخ اإلمام العاْ الفقي املف احملدث  ،صا ن الدين  ،أبو احلس ، ،هبة اهلل بن احلسن بن هبة اهلل بن
عبد اهلل  ،الدمشقي الشافعي  ،أخو احلافظ  ،قرأ األصول والنحو  ،وتقدم  ،ونع الكثري  ،ودرس بالغزالية  ،ولقد كتب طه من
العلم شيَا كثريا  ،مات  ، 224ر ه اهلل تعائ [ .السري ج  51ص  352ترمجة . ]453
37

وسبيع بن قرياط  ،وأبا طاهر احلِنا ي ،4وأبا احلسن ابن املوازيين،3
النسيب  ، 5وقوام بن زيد،5
ُ
َ
2
وطبقتهم بدمشق .
-

الرحلة في الطلب  :أول رحلته وهو ابن واحد وعشـرين سـنة  ،فقـد رحـل يف سـنة عشـرين

صــ ، 2،وأبــا احلســن الدينـَوري ، 7وأبــا العــز بــن
(أي ومخســما ة )  ،فســمع أبــا القاســم بـ َـن احلُ َ
كادش  ،وأبا غالب بن البَنـا  ، 4وأبا عبد اهلل البا ِرع ،5وقاضي املا ِرسـتان ، 51وطبقـتهم ببغـداد
 ،وعبــد اهلل بــن حممــد الغَــزال 55مبكــة  ،وعمــر بــن اب ـراهيم الزيــدي 55بالكوفــة  ،وأبــا عبــد اهلل

 5النسيب الشيخ اإلمام احملدث الشريف  ،خطيب دمشق وشيخها  ،نسيب الدولة أبو القاسم علي بن إبراهيم  ...كان صدرا
معظما  ،وسيدا حمتشما  ،وثقة حمدثا  ،كل أحد يُثين عليه  ،مات  ، 214ر ه اهلل تعائ  [ .السابق ج  55ص  424ترمجة
. ]555
 5قِوام بن زيد البكري الدمشقي املِزي  ،مات  ، 215ر ه اهلل تعائ [ .السابق ج  55ص  552ليست له ترمجة خاصة ] .
 4احلنا ي  ،الشيخ اجلليل الثقة  ،أبو طاهر حممد بن احلس ،بن حممد بن إبراهيم احلنا ي الدمشقي  ،من أهل بيت حديث
وعدالة  ،وسنة وصدق  ،مات  ، 251وله  77سنة ر ه اهلل تعائ [ .السابق  ،ج 55ص  342ترمجة . ]522
 3ابن املوازيين  ،الشيخ العاْ املسند  ،املقرئ الثقة ،شيخ دمشق  ،أبو احلسن علي بن احلسن بن احلس ،بن علي السلمي
الدمشقي ابن املوازيين ،مات سنة أربع عشرة ومخسما ة  ،ر ه اهلل تعائ  [ .السابق ج 55ص  347ترمجة. ]522
 2السري ج  51ص  223ـ. 222
 2أبو القاسم هبة اهلل بن احلص ، ،مات ، 252ر ه اهلل تعائ [ .السري ج 55ص .] 242
 7الدينوري  ،الشيخ املعمر الصدوق  ،أبو احلسن علي بن عبد الواحد بن أ د الدينوري  ،مث البغدادي  ،مات يف مجادى اآلخرة
سنة ، 255ر ه اهلل تعائ [ .السري ج 55ص  252ترمجة .]412
 4أبو غالب ابن البنا  ،الشيخ الصاحل الثقة  ،مسند بغداد  ،أبو غالب أ د بن اإلمام أ علي احلسن بن أ د بن عبد اهلل بن
البنا البغدادي احلنبلي  ،مات  ، 257يف صفر منها  ،ر ه اهلل تعائ [ .السابق ج  55ص  214ترمجة .]425
 5البارع  ،اإلمام النحوي  ،شيخ القرا  ،أبو عبد اهلل احلس ،بن حممد ،...امللقب بالبارع  ،من بيت حشمة ووزارة  ،مات يف
 ، 253ر ه اهلل تعائ [ .السابق ج  55ص  244ترمجة . ] 452
51
الفرضي العدل  ،مسند العصر  ،القاضي أبو بكر حممد بن عبد الباقي بن
قاضي املارستان  ،الشيخ اإلمام العاْ املتفنن َ ،
حممد  ...بن شاعر النيب صلى اهلل عليه وسلم وأحد الثالثة الذين ُخلفوا كعب بن مالك  ،انتهى إليه علو اإلسناد  ،وحدث وهو
ابن عشرين سنة يف حياة اخلطيب  ،من عظيم كالمه  :من خدم احملابر  ،خدمته املنابر  ،جيب على املعلم أال يعنف  ،وعلى
املتعلم أال يأنف  ،مات  ،242ر ه اهلل تعائ [ .السابق ج  51ص  54ترمجة . ] 55
 55الغزال  ،عبد اهلل بن حممد بن إناعيل الغزال  ،مات مبكة يف  ، 253ر ه اهلل تعائ [ .السابق ج  55ص . ] 227
 55أبو الربكات الزيدي  ،الشيخ العالمة املقرئ النحوي  ،عاْ الكوفة  ،وشيخ الزيدية  ،أبو الربكات  ،عمر بن إبراهيم بن حممد
...العلوي الزيدي الكويف احلنفي  ،إمام مسدد أ إسحاق السبيعي  ،مات يف شعبان  ، 245ر ه اهلل تعائ [ .السابق ج 51
ص  532ترمجة. ] 42
38

-

الفـَراوي ، 5وهبة اهلل ابن السيدي  ، 5وعبد املنعم بن القشريي ، 4وطبقـتهم بنيسـابور ،وسـعيد
بــن أ الر َجــا  ،واحلســ ،بــن عبــدامللك اخلـَـالل ، 3وطبقتهمــا بأصــبهان  ،ويوســف بــن أيــوب
7
اهلََمذاين 2الزاهد مبَْرو ،وَتيم ابن أ سعيد اجلُرجاين ، 2وطبقته رراة .
4

عدد ُشيُوخه  :وعدد شيوخه ألف وثالث ما ة شيخ  ،ونـَيف ومثانون امرأة.
ويف ســري أعــالم الن ــبال أيضــا  ،ق ــال ال ــذهبي  :وعــدد شــيوخه ال ــذين يف ِبمعدمــهِب أل ــف

وث ــالث مَ ــة ش ــيخ بالس ــماع  ،وس ــتة وأربع ــون ش ــيخا أنش ــدوه  ،وع ــن مَت ــ ،وأربع ــ ،ش ــيخا
ضع ومثانون امرأة  ،هلن ِب معدم ِب صغري نعناه .املرجع
باإلجازة  ،الكـُ ُّل يف معدمه  ،وبِ ْ

 قال الذهبي  :وحدث ببغداد  ،واحلداز ،وأصبهان  ،ونيسابور ،وصنف الكثري . وكـان فـَهـِما َحافظ ـا ُمتقن ـا ذكيًّـا بصـريا رـذا الشـأن  ،ال يُلحـق شـأوه ، 5وال يُشـق غبـاره، 515
وال كان له نظري يف زمانه .
 5الفراوي  ،الشيخ اإلمام الفقيه املف  ،مسند خراسان  ،فقيه احلرم  ،أبو عبد اهلل حممد بن الفضل بن أ د بن حممد بن أ
العباس الصاعدي ال ُفراوي النيسابوري الشافعي  ،مات  241ر ه اهلل تعائ [ .السابق ج 55ص  252ترمجة . ] 425
 5السيدي  ،الشيخ اإلمام الصاحل العابد  ،مسند وقته  ،أبو حممد هبة اهلل بن سهل بن عمر  ...البسطامي  ،مث النيسابوري ،
املعروف بالسيدي  ،مات  ،244وله  51سنة  ،ر ه اهلل تعائ [ .السابق ج  51ص  53ترمجة . ]2
 4ابن القشريي  ،عبد املنعم  ،الشيخ اإلمام  ،املسند املعمر  ،أبو املظفر بن األستاذ أ القاسم عبد الكرمي بن هوازن القشريي
النيسابوري  ،مات ب ،العيدين سنة  245ر ه اهلل تعائ  [.السابق ج  55ص  254ترمجة. ]427
 3اخلالل  ،الشيخ اإلمام الصدوق  ،مسند أصبهان  ،شيخ العربية  ،بقية السلف  ،أبو عبد اهلل احلس ،بن عبد امللك بن احلس،
...األصبهاين اخلالل  ،األثري األديب  ،مات يف مجادى اآلخرة سنة ، 245ر ه اهلل تعائ  [.السري ج  55ص 251
ترمجة. ]423
 2يوسف بن أيوب بن يوسف بن حس ،بن وهرة  ،اإلمام العاْ الفقيه القدوة العارف التقي  ،شيخ اإلسالم  ،أبو يعقوب
اهلمذاين  ،الصويف  ،شيخ مرو  ،كان مشغوال بالعبادة  ،من أوليا اهلل  ،مات يف ربيع األول سنة  ، 242وله بضع وتسعون سنة
َ
 ،ر ه اهلل تعائ [ .السري ج 51ص 22ترمجة .]35
 2أبو القاسم اجلرجاين َ ،تيم بن أ سعيد بن أ العباس  ،الشيخ الفاضل املردب  ،مسند هراة  ،مات  ، 245ر ه اهلل تعائ
[ .السابق  ،ج 51ص 51ترمجة. ]55
 7السابق ج  51ص  222ـ  222بتصرف .
 4السابق ص . 222
 5الشأو  :الشوط  ،واملدى[.النهاية  ،مادة شأو  ،ص.] 327
 51الغُبار  :ما دق من الرتاب  ،أو الرماد  ،وال يُشق غباره  ،أي أن الرتاب الذي يسري عليه يف خطوه أو سباقه  ،ال يستطيع أحد
إدراكه فيه  ،فاملعىن أيضا  :أنه ال يسبق  ،أو ال يُدر [.املعدم الوسيط  ،مادة  :غرب ص  ، 234بتصرف ].
39

 وقال أيضا في السير  :والبن عساكر ِشعر َحسن  ،ميليه عقيـب كثـري مـن جمالسـه  ،وكـان5
فيه انـْدـِ َماع عن الناس  ،وخري  ،وتر للشهادات على احلكام  ،وهذه الرعونات .
 مؤلفات ــه  :عم ــل ِب ت ــاريخ دمش ــق ِب يف مثــان ،جمل ــدا  ،وِب املوافق ــات ِب يف س ــت جمل ــدات ،وِباألطـراف األربعــِ،ب أربــع جملــدات  ،وِب عـوايل مالــك ِب يف مخســ ،جــز ا  ،وِبغرا ــب مالــكِب
عشــرة أج ـزا  ،وِباملعدــمِب جملــد  ،وِبمناقــب الشــبانِب مخســة عشــر جــز ا  ،وِبفضــل أصــحاب
ِبالس ــباعياتِب س ــبعة أج ـزا  ،وِب تبي ــ ،ك ــذب املف ــرتيِب جمل ــد  ،وِبفض ــل
احل ــديثِب جمل ــد  ،و ُّ
اجلُ ُمعـةِب أربـع أجـزا  ،وِب األربعــ ،الطـوال ِب ثالثـة أجـزا  ،وِبعـوايل ُشـعبةِب جملـد  ،و ِبالزَهــادة
ِبعوايل الثوريِب جملد  ،وِب أربع ،اجلهـاد ِب  ،وِب أربعـ ،البلـدان ِب  ،وِب
يف الشهادةِب جملد  ،و َ
أربعــ ،املســاواة ِب  ،وِب مســند أهــل َدا ِريــا ِب جملــد ،و ِب مــن وافقــت كنيتــه كنيــة زوجتــه ِب جملــد ،
ُ
وِبشيو الن ـبَل ِب جملـد  ،وِب حـديث أهـل الشـام ِب جملـد  ،وِب حـديث أهـل الـبالط ِب كـذلك ،
املصــاب بالولــد ِب
وِب فضــل عاشــورا ِب ثالثــة أج ـزا  ،وِب كتــاب ال ـزالزل ِب ثالثــة أج ـزا  ،و ِب َ
جز ان  ،و ِب قَـْبض العلم ِب جز  ،وِب فضل مكة ِب  ،وِب فضـل القـدس ِبِ ،ب وفضـل َع ْسـقالن
ِب  ،وِب تــاريخ املـِـزة ِب  ،وِب فضــل الربْــوة ِب  ،وِب فضــل مقــام إبـراهيم ِب  ،وِب جــز احلِ ْم َِرييــِ ،ب ،
وِب جــز كفــر س ِ
وســية ِب  ،وِب جــز كـَف ـْر بطنــا ِب  ،وِب جــز املن ـِْي َحة ِب  ،وِب ســعد ِب  ،وِب عــدة
ُ
َ
أج ـزا الق ـُرى ِب هكــذا  ،وِب جــز حــديث اهلبــوط ِب  ،وِب اجل ـواهر يف األبــدال ِب ثالثــة أج ـزا ،
وخ ــرج جلماع ــة  ،م ــنهم رفيق ــه أب ــو س ــعد
وأمل ــى يف أبـ ـواب العل ــم أرب ــع ما ــة جمل ــس ومثاني ــة َ ،
الســمعاين  ،خــرج لــه ِب أربعــ ،املصــافحات ِب ،و للفـراوي ِب أربعــ ،مســاواةِب  ،وعمــل بعــض ِب
4
كتاب األبدالِب لنفسه  ،ولو مت ؛ جلا يف عشرين جملدا .
-

كــالم العلمــاء واألخيــار فيــه  :قــال الســمعاني  :أبــو القاســم حــافظ ثقــة مــتقن ديــن خــري

حســن الســمت  ،مجــع بــ ،معرفــة املــنت واإلســناد  ،وكــان كثــري العلــم  ،غزيــر الفضــل  ،صــحيم
القرا ة  ،متثبتـا  ،رحل وتعب وبـالغ يف الطلـب ومجـع مـا ْ جيمعـه غـريه  ،وأرع علـى األقـران ،

 5السري ج 51ص. 222
 5السابق ج 51ص. 271
 4السري ج  51ص  225 : 224باختصار .
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دخــل نيســابور قبلــي بشــهر  ،نعــت معدمــه واجملالســة للــدينوري  ،وكــان قــد شــرع يف التــاريخ
الكبري لدمشق .
-

قال الذهبي  :قال ابن احلاجب 5فيما قرأت طه  :حدثين زين األمنا  ،قـال حـدثين ابـن
5

القزويين
 عن والده مدرس النظامية أ اخلري ، 4قال  :حكى لنا الفـَراوي قال  :قدم ابن عسـاكر  ،فقـرأأضـدرين  ،و آليــت علـى نفســي أن أُغلـق بــا  ،فلمـا أصــبحنا قــدم
َعلـَي ثالثــة أيـام  ،فــأكثر و ْ
علــي شــخص فقــال  :أنــا رســول رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم إليــك  ،قلــت مرحبــا بــك ،
فقال  :قال يل يف النوم  :امض إئ الفراوي  ،وقل له  :قـدم بلـ َدكم رجـل شـامي  ،أنـر اللـون
يطلب حديثي  ،فال َتل منه .
-

قال ال َقزويني  :فواهلل ما كان الفراوي يقوم حى يقوم احلافظ .

وقــال المحــدث بهــاء الــدين القاســم  :كــان أ ر ــه اهلل مواظبــا علــى اجلماعــة والــتالوة ،

خيــتم كــل مجعــة  ،وخيــتم يف رمضــان كــل يــوم  ،ويعتكــف يف املنــارة الشــرقية  ،وكــان كثــري النوافــل
وحييــي ليلــة النصــف  ،و العيــدين بالصــالة والــذكر ،وكــان حياســب نفســه علــى حلظــة
واألذكــارُ ،
تذهب .
ت أُمي  ،قيل هلا يف منامها  :تلدين غُالما يكون له شأن .
 قال يل  :ملا ََلـَ ْ -وحدثين أن أباه رأى رؤيا معناها  :يولد لك ابن ُْحيِِي اهلل به السنة .

 5ابن احلاجب  ،الشيخ اإلمام العالمة املقرئ األصويل الفقيه النحوي مجال األ مة وامللة والدين  ،أبو عمرو عثمان بن عمر بن أ
بكر بن يونس الكردي الدويين األصل  ،اإلسنا ي املولد  ،املالكي  ،صاحب التصانيف  ،كان من أذكيا العاْ  ،مات يف
اإلسكندرية يف شوال سنة  ، 232ر ه اهلل تعائ [ .السري ج 54ص  523ترمجة .]572
 5ابن القزويين  ،الشيخ الزاهد السا م أبو املناقب  ،حممد ابن العالمة الكبري أ اخلري أ د بن إناعيل الطالقاين القزويين  ،مات
 ،254ر ه اهلل تعائ [ .السابق ج  55ص 545ترمجة . ]554
4
رضي الدين  ،أبو اخلري أ د بن إناعيل بن يوسف الطالقاين
أبو اخلري الطالقاين  ،الشيخ اإلمام العالمة الواعظ  ،ذو الفنون ُّ ،
القزويين الشافعي  ،قيل :كان خيتم كل يوم مع دوام الصوم  ،ويُفطر على قرص واحد  .مات  ، 251ر ه اهلل تعائ [ .السابق ج
 55ص551ترمجة . ]53
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 وحدثين أنه كان يقرأ على شيخ  ،فقال  :قدم علينا أبو علي ابن الوزير 5فقلنا ما رأينـا مثلـه ،حى قدم علينا هذا فلم نر مثله .
-

قال سعد الخير : 7ما رأيت يف سن ابن عساكر مثله .

4

 قال القاسم  :حدثين أ قال  :قال يل جدي القاضي أبو املفضل حييي بن علي القـَُرشيالقـَُرشي : 4اجلس إئ سـارية حـى ُجيلـس إليـك  ،فلمـا عزمـت علـى ذلـك مـرض  ،وعدـز عـن
اجمليئ .
-

قال الذهبي  :نعت أبا احلس ،علي بن حممـد احلـافظ  ،قـال  :نعـت احلـافظ أبـا حممـد

املنــذري يقــول  :ســألت شــيخنا أبــا احلســن علــي بــن املفضــل احلــافظ  ،3عــن أربعــة تعاصــروا ،

أيهم أحفظ ؟ فقال َ :من ؟ قلت  :احلافظ ابن ناصر ،2وابـن عسـاكر ؟ قـال  :ابـن عسـاكر .

 5ابن الوزير  ،احلافظ املفيد  ،أبو علي  ،احلسن بن مسعود  ،الدمشقي  ،حافظ فطن  ،له معرفة باحلديث واألنساب  ،مات مبرو
يف احملرم سنة ثالث وأربع ،ومخس مَة  ،ر ه اهلل تعائ [ .السري ج 51ص577ترمجة . ]554
 5سعد اخلري  ،الشيخ اإلمام احملدث املتقن  ،اجلوال الرحال  ،أبو احلسن  ،سعد اخلري بن حممد بن سهل بن سعد األنصاري
األندلسي البلنسي التاجر  ،سار من األندلس إئ الص ، ،فرتاه يكتب  :سعد اخلري األندلسي الصيين  ،ر ه اهلل تعائ [.السابق
ج 51ص 524ترمجة . ] 54
 4ابن الصا غ  ،القاضي أبو املفضل  ،حييي بن علي بن عبد العزيز بن علي بن احلس ، ،القرشي الدمشقي الشافعي  ،ويعرف يف
وقته بابن الصا غ  ،كان ثقة  ،حلو احملاضرة  ،فصيحا  ،مات  ، 243ر ه اهلل تعائ [.السري ج 51ص 24ترمجة . ]45
 3علي بن املفضل بن علي بن مفرج بن حامت بن حسن بن جعفر  ،الشيخ اإلمام املف احلافظ الكبري املتقن  ،شرف الدين أبو
احلسن ابن القاضي األجنب أ املكارم املقدسي مث اإلسكندراين املالكي  ،كان ذا دين وورع وتصون وعدالة وأخالق رضية
ومشاركة يف الفضل قوية  ،مات يف شعبان سنة  ، 255ر ه اهلل تعائ [ .السابق ج 55ص 22ترمجة . ]35
 2ابن ناصر  ،اإلمام احملدث احلافظ  ،مفيد العراق  ،أبو الفضل حممد بن ناصر بن حممد بن علي بن عمر السالمي البغدادي ،
قرأ ماال يوصف كثرة  ،وحصل األصول  ،ومجع وألف  ،جم الفضا ل  .مات  ، 221ر ه اهلل تعائ[ .السابق ج 51ص522
ترمجة . ]541
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فقلــت  :احلــافظ أبــو موســى املــديين ، 5وابــن عســاكر ؟ قــال  :ابــن عســاكر  .فقلــت  :احلــافظ
أبو طاهر السلفي 5وابن عساكر ؟ فقال  :السلفي شيخنا.
-

قلــت ( أي  :الــذهبي )  :يعــين أنــه مــا أحــب أن يصــرح بتفضــيل ابــن عســاكر  ،بــل لــوح

ـيخه  ،مث أبــو موســى أحفــظ مــن الســلفي  ،مــع أن الســلفي مــن ُحبــور
بتفضــيل شــيخه بأن ـه شـ ُ
احل ـديث وعلما ــه  ،وكــان شــيخنا أبــو احلدــاج املــزي مييــل إئ أن ابــن عســاكر مــا رأى حافظ ـا
مثل نفسه .
-

قال الحافظ عبد القادر  :ما رأيت أحفظ من ابن عساكر .

وقــال ابــن النجــار : 4أبــو القاســم إمــام احملــدث ،يف وقتــه  ،انتهــت إليــه الرياســة يف احلفــظ ،
واإلتقان  ،والثقة  ،واملعرفة التامة  ،وبه ُختم هذا الشأن .

3

وفاتــه  :قــال القاســم  :تــويف أ يف حــادي عشــر رجــب ســنة إحــدى وســبع ،ومخســما ة ،

ورثي بقصا د  ،وقربه يُزار بباب الصغري .
ورؤي له منامات حسنة ُ ،

2

 -المطلب الثاني

 كتاب "اإلشراف على معرفة األطراف" للحافظ ابن عساكروجوده ـ حى وهو سطوط  ،وإن ْ يُطبع بعد ـ واالعتماد
 وهذا كتاب عظيم القدر  ،وفر ُالسنة النبوية
على ما تفرع عنه ُ ،جهدا ووقتا كبريين  ،على طلبة العلم  ،والعامل ،يف أحباث ُّ
.
 5أبو موسى املديين  ،حممد بن أ بكر عمر بن أ عيسى أ د ...املديين األصبهاين الشافعي  ،صاحب التصانيف  ،كان
حافظ املشرق يف زمانه  ،مات يف مجادى األوئ سنة  ، 245ر ه اهلل تعائ [ .السابق ج  55ص  525ترمجة . ]74
 5أبو ط اهر السلفي  ،شيخ اإلسالم شرف املعمرين  ،أبو طاهر أ د بن حممد بن أ د بن حممد بن إبراهيم األصبهاين اجلرواين ،
ويلقب جده أ د ِ :سلَفة  ،وهو الغليظ ِ
الشفة  ،فالسلَفي مستفاد مع السلَفي  ،بفتحت ، ،وهو ما كان على مذهب السلف ،
مات يف ربيع اآلخر سنة  ، 272وله  512سنة ر ه اهلل تعائ [ .السابق ج 55ص  2ترمجة . ]5
 4ابن الندار  ،اإلمام العاْ احلافظ البارع حمدث العراق مرر العصر  ،حمب الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممود بن حسن بن هبة
اهلل بن حماسن البغدادي  ،اشتهر وكتب عمن دب ودرج من ٍ
عال ونازل  ،ومرفوع وأثر  ،ونظم ونثر  ،وبرع وتقدم  ،وعمل تارخيا
حافال لبغداد ذيل به واستدر على اخلطيب  ،مات يف شعبان سنة  ، 234ر ه اهلل تعائ[.السابق ج54ص 545ترمجة . ] 54
 3السري ج  51ص  224 : 224باختصار وتصرف .
 2السابق ص . 271
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 وقــد تيســر يل حبــول اهلل تعــائ وطولــه  ،مطالع ـةُ مخــس نُســخ سطوطــات لكتــاب ِباإلش ـرافعلــى معرفــة األطـرافِب أل القاســم ابــن عســاكر ر ــه اهلل تعــائ  ،يف دار الكتــب والوثا قيــات
املصرية  ،وْ يكن منها نسخة فيها أول الكتـاب  ،إال نسـخة واحـدة  ،مـت رقـم ، 52147
ـول علــى نُســخة منــه  ،وهــي نُســخة غــريُ كاملــة يف أغلــب
حــديث  ،فيســر اهلل تعــائ يل احلصـ َ
ـذكر املـزي نقلـَه
الظن  ،فكثريا ال أجد أحاديث يف الـرتاجم ( وسـأذكر ذلـك يف موضـعه )  ،ويَ ُ
تلــك األحاديــث يف ُمفتــه  ،وكثــريا أجـ ُـد يف هامشــه (بغــري خــط أصــل النســخة ) بيانـ ـا لــبعض
ـتحدث عل ــى ه ــذه
األحادي ــث املفق ــودة وعزوه ــا إئ مواض ــعها يف كتبه ــا  ،وأظ ـ ُّـن أن ه ــذا ُمس ـ َ
ث إال بعــد ظهــور ُمفــة األش ـراف للحــافظ املــزي  ،أو
النســخة  ،وأنــه مــا كــُتب هــذا املسـ َ
ـتحد ُ
سخ أخـرى لكتـاب أ القاسـم ابـن عسـاكر كاملـة غـري منقوصـة  ،فهـذا الـذي
الوقوف على نـُ ٍ
تيسَر يل احلصول عليه اآلن  ،ولعل اهلل عز وجل يـُيَسر بعد ذلك مصيل غريها ومقابلتها .
-

مالحظـة  :هـذا املخطـوط الـذي يسـر اهلل تعــائ يل مصـيله  ْ ،يكـن ـط املرلـف نفســه ؛

ذل ــك أن أول املخط ــوط ق ــال في ــه كاتب ــه ( وْ أعرف ــه)  :بس ــم اهلل ال ــر ن ال ــرحيم  ،وص ــلى اهلل
سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم ،
 قــال الشــيخ اإلمــام احلــافظ أبــو القاســم علــي بــن احلســن بــن هبــة اهلل الشــافعي ر ــه اهلل  ،ومــننقلت ...
خطه ُ
-

موضــوع الكتــاب  :وموضــوعُ هــذا الكتــاب كمــا ســبق وبين ـا  ،مجـ ُـع أطـراف أحاديــث النــيب

السنن األربع ُ ،سنن أ داود  ،والرتمـذي  ،والنسـا ي ،
صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،من كتب ُّ
وابن ماجه  ،وذلك على حسب مسانيد الصحابة رضي اهلل عنهم الراوي ،هلذه األحاديث يف
هذه الكتب  ،مرتـب ،على حروف املعدم اهلدا ية ِ ،
باد ا يف هذا بأحاديث الصـحا اجلليـل
ُ
5
أُ بن ِعمارة رضي اهلل عنه .

 حكاية هذا الكتاب عند أبي القاسم وجمعه له  :يف مقدمته الطويلة قال أبو القاسـم يفسطوطه بعد أن ذكر فيـه نـُبَذا مـن الكـالم علـى الكتـب السـتة  ،وفضـلِها  ،وفض ِـل أصـحارا ،
صَرت مهم الربيـة عـن حفـظ مـا صن ـفوه  ،ومعرف ِـة طـُُرق مـا خرجـوه وأل ـفوه  ،فـاحتيل
قال  :مث قَ ُ
 5أُ بن ِعمارة األنصاري  ،ويقال  :ابن ُعمارة  ،واألكثر يقولون  :بكسر العَ ، ،روي أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
 ،صلى يف بيت أبيه ِعمارة القبلت ،له صحبة[.االستيعاب ج  5ص 554ترمجة.]4
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ـهل عل ُـم ذلـك علـى مبتغيـه و مريـده ،
إئ معرفة طرقه وأسانيده  ،ومجع أطرافه وتوطيده  ،ليس َ
ويهــو َن مفظــه علــى مبديــه ومعيــده  ،وقــد كــان أبــو حممــد خلــف بــن حممــد الواســطي  ،وأبــو
اف م ــا تض ــمنه
مس ــعود إبـ ـراهيم ب ــن حمم ــد ب ــن عُبي ــد اهلل الدمش ــقي  ،احلافظ ــان َ ،مجع ــا أطـ ـر َ
وتفهم ــه  ،وك ــان خل ــف
تعرفَ ــه ُّ
الص ــحيحان  ،فكفي ــا ذل ــك م ــن أراد تعل ــَُّمه  ،وبين ــاه مل ــن أراد ُّ
اف ُســنن أ داود ،
أحسنــَهما ترتيبــا ورنــا  ،وأقلهمــا خطَـ ـا وومهــا  ...ورأيــت أن أمجــع أط ـر َ
وجـامع الرتمـذي  ،وسـنن النســا ي  ،وأسـانيدها  ،وأُقرُرـا علـى مــن الـتمس مفـُّظها وتقييــدها ،
ـت هــذه الكتــب بالصــحيح ،يف االعتمــاد  ،وكثــرت حاجــة النــاس يف ســا ر الــبالد
إذ قــد أُحلقـ ْ
ـت ذلــك ورتبتــه علــى ترتيــب حــروف املعدــم  ،مــع اعتبــار احلــرف الثــاين والثالــث
إليهــا  ،فدمعـ ُ
ت إليـه  ،وأن أحـدا مـن احلفـاظ ْ
بعد احلرف املتقدم ..
وظننت أنـي قد ابتك ُ
وسبَقـْ ُ
ُ
ـرت ذلـك َ
يقع عليه  ،فلما اجتزت مبدينة َمهذان  ،بعد ع ِ
ودي من أصبهان  ،أراين الشـيخ اإلمـام ، 5وهـو
َ
َ
ُ
مــن أعيــان املحــدث ،الفضــال  ،أطراف ـا  ،مجعهــا حممــد بــن طــاهر املقدسـي  ،هلــذه الكتــب ...
ُ
وقـ ــد أض ـ ــاف إليه ـ ــا أط ـ ـراف الص ـ ــحيح ، ،وس ـ ــنن أ عبـ ــد اهلل حمم ـ ــد ب ـ ــن يزيـ ــد ب ـ ــن ماج ـ ــه
ِ
ِ
ـربت
وسبَـ ْرتـُه  ،واعت ُ
...وأس ُ
فت على وقت فيه أضعته  ...مث إين نظرت فيمـا مجعـه املَقـْدسي َ ،
ما رتبـه يف كتابـه واختربتـه  ...فلمـا تبينتـُه بالكشـف والفحـص  ،ظهـرت فيـه أمـارات الـنقص ،
وألفيته مشتمال على ٍ
أوهام كثـرية  ،ووجـدت ترتيبـه ال يرتضـيه ذو بصـرية  ،ألنـه يراعـي احلـروف
تارة  ،ويطرحها أخرى  ،وال شك أن مراعاهتا يف كل حال أحرى .
 ففاوضــت أبــا العــال يف أمــره  ،وذكــرت لــه مــا تيســر يل مــن ذكــري  ،فــذكر يل أن املقدســيكان قليل التثقيف لكل ما شرع فيه من التصنيف  ،مع اعرتافه بتربيره على أقرانه  ،وتقدمه يف
ـت حبمــد اهلل إئ الــوطن  ،وْ تــَعُقين عــن التــأليف
علــم احلــديث علــى أهــل زمانــه  ،فلمــا رجعـ ُ
عوا ق الزمن  ،عـزم يل علـى تبيـيض كتـا ولـرتازه ، 5وإضـافة أطـراف سـنن ابـن ماجـه وإجنـازه ،
خشـية مــن نقصـه عـن كتـاب املقدســي وإعـوازه  ،وْ أشــتغل بـاخراج أطـراف الصـحيح ،لتمــام
 5هو أبو العال اهلََم َذاين  ،ألنه بينه بعد ذلك  ،وهو اإلمام احلافظ املقرئ العالمة  ،شيخ اإلسالم  ،احلسن بن أ د بن احلسن
...اهلََم َذاين  ،يعرف احلديث والقرا ات واآلداب معرفة حسنة  ،مات  ، 225ر ه اهلل تعائ [.السري ج  51ص 32 : 31
بتصرف واختصار ] .
 5هكذا قرأهتا ونقلتها  ،فال أدري أصحيحة هي وهلا معىن ْ تُسعفين معرفته  ،أو هي ُمصحفة .
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ِ
أقصـ ُـر
ذلــك وجنــازه  ،ألن ـه ينبغــي لكــل عاقــل أ ْن يعتفــي مــن تكلــف مــا قــد ك ـُفي ؛ ألن العُ ْمـ َـر َ
وجينبنــا املعاطــب واملهالــك  ،ويكفينــا
ُمــدةٍ مــن ذلــك  ،وأســأل اهلل أن يُســهل علينــا املســالك ُ ،
5
املعادي واملم ِ
القدير على االستدابة ...
احك  ،وهو ُّ
َُ
ويل اإلجابة  ،و ُ
ُ
 المطلب الثالث الحافظ ِالمزي رحمه اهلل تعالى
 -سيرته وحياته العلمية

-

اسمه ونسبه وكنيته وألقابه :

-

ث الشام ،
شيخنا اإلمام العاْ احلَْبـ ُر احلافظ األوحد  ،حمد ُ
قال الذهبي في التذكرة ُ :

-

أول سماعه  :نع أول شيئ كتاب احللية كله علـى ابـن أ اخلَ ْـري سـنة مخـس وسـبع( ،أي

َمجال الدين أبو احلداج يوسف بن الزكي عبد الر ن بن يوسف القـُضاعي مث الكـَلـْيب
الد َمـ ْشـقي الشافعي .
 َمولده ُ :ولد بظاهر َحلـَب سنة أربع ومخس ،وست ما ة . نشأته وبدء أمره  :نشأ باملِـزة ، 5وحفظ القرآن  ،وتفقه قليال  ،مث أقبل على هذا الشأن . :و هو ابـن واحـد وعشـرين سـنة) مث أكثـر عنـه  ،ونـع املسنـَد  ،والكتـب السـتة  ،والط ـبَـَراين ،
ُ
ِ ِ
ِ
اإلربَلي .
واألجزا الطـبَـَرْزدية  ،والكنـْدية  ،ونع صحيم مسلم من ْ
 رحلته وسـماعه فيهـا  :رحـل سـنة ثـالث ومثـان ، ،فسـمع مـن العِـز احلَـرِاين  ،وأ بكـر ابـنِ
وحلَب  ،و ََاة  ،وبَـ َعلـْبَك  ،وغري ذلك.
األنـْ َماطي ،وغازي وهذه الطبقة  ،ونع باحلََرمَ ، ،

 5سطوط ِب اإلشراف على معرفة األطراف ِب أل القاسم ابن عساكر  ،من الوجه الثاين من الورقة الثانية  ،إئ الوجه األول من
الورقة الثالثة  ،باختصار .
 5املِزة  :قرية كبرية َغنا  ،يف وسط بسات ،دمشق  ،بينها وب ،دمشق نصف فرسخ  ،ورا فيما يقال  :قرب دحية الكليب ،
صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم [.معدم البلدان لياقوت احلموى ج  4ص . ] 525
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 فنونــه التــي يتقنهــا  :قــال الحــافظ الــذهبي رحمــه اهلل تعــالى  :ونســخ َط ـه امللــيم كثــرياَ
صـ ِريف  ،وقـرأ العربيـة  ،وأمـا معرفـة الرجـال
وم َهَر فيها  ،ويف التَ ْ
لنفسه  ،ولغريه  ،ونظر يف اللغة َ
فهو ِ
حام ُل لِوا ِها  ،والقا ُم بأعبا ها َ ْ ،تر العُيون مثله .
-

مؤلفاته وجهـوده العلميـة  :عمـل كتـابِب هتـذيب الكمـال يف أنـا الرجـالِب يف مـا جـز

ومخســ ،جــز ا  ،وعمــل كتــاب ِب ُمفــة األش ـراف مبعرفــة األط ـراف ِب يف بضــعة ومثــان ،جــز ا ،
وخرج لنفسه  ،وأملى  ،وأوضم م ِ
شكالت ومع ِ
ضالت مـا ُسـبق إليهـا يف علـم احلـديث ورجالـه
ُْ
ُ
ـري العل ــم َ ،ح َس ـ َـن
 ،وويل املش ــيخة بأم ــاكن  ،منه ــا ال ــدار األش ــرفية  ،وك ــان ثق ــة ُحد ــة  ،كث ـ َ
ِ
السكوت  ،قليل الكـالم جـدا  ،صـادق اللهدـة  ْ ،تـُعرف لـه صـبوة  ،وكـان
كثري ُّ
األخالق َ ،
يطالع وينـقـل ِ
ـرد يف
الطباق إذا حدث  ،وهو يف ذلك ال يكاد َخيفى عليه شيئ ـا يقـرأ ؛ بـل ي ُّ
َْ ُ ُ
ِ
صــبُورا ،
املـنت واإلســناد ًّ
ـب منــه فضــال ُ اجلماعــة  ،وكـان متواضــعا  ،حليمــا َ ،
ردا مفيــدا  ،يتعد ُ
ِ
ِ
ـري املشــي يف مصــاحله  ،ترافــق هــو وابــن تيميــة كثــريا يف نــاع
مقتصــدا يف ملبســه ومأكلــه  ،كثـ َ
الســنة  ،ويعضـد ذلــك مبباحــث
احلـديث  ،ويف النـظـَر يف العلـم  ،وكــان يقـرر طريقــة السـلف يف ُّ
نظرية  ،وقَو ِ
اعد َكالمية .
 وقال الذهبي  :كان خامت احلفاظ  ،وناقِ َد األسانيد واأللفاظ  ،وهو صاحب ِمعضالتنا ،
َ
ومرجع مشكالتنا  ،قال  :وفيه حيا  ،وكـرم  ،وسـكينة  ،واحتمـال  ،وقناعـة  ،وتـر للتدمـل
5
 ،واجنماع عن الناس.
-

وفاتــه  :قــال الــذهبي  :ت ـُويف يف ثــاين عشــر صــفر ســنة اثنتــ ،وأربعــ ،وســبع ما ــة ر ــه اهلل

تعائ .

5
5

5

البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع ص 517- 512ترمجة . 255
تذكرة احلفاظ  ،باختصار وتصرف ج 3ص  5211 : 5354ترمجة .5572
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 المطلب الرابع-

كتاب تحفة األشراف بمعرفة األطراف
 للحافظ المزي رحمه اهلل تعالى -ت 247ه

 قال ُم َحقـِّقـُه ( د بشار عواد معروف )  :وثانيهما كتاب ِب مفة األشراف مبعرفة األطـرافِب الــذي يُعـ ُّـد أفضـ َـل كتــاب يف أط ـراف الكتــب الســتة وبعــض لواحقهــا  ،س ـوا أكــان يف دقــة

نصوصه  ،أم يف طريقة عرضه  ،فانه قد أبدع فيما وضع  ،وهنل فيه َمنهدا يُيس ُـر علـى طالـب
ِ
أخص ِر وقت .
العلم الوقوف على طلبته بأيسر طريق  ،و َ
 ق ــال  :ولع ــل النص ــوص الـ ـ ق ــدمها اإلم ــام امل ـِـزي يف ِب التحف ــة ِب  ،ت ــَُع ُّد أفض ـ َـل النص ــوصأكثرها دقة وضبطـا  ،فهو خريُ من تتبع رواياهتا  ،وأصوهلا العتيقة …
للكتب الستة  ،و َ
-

قال  :وقد نـَظـم املزي كتابه هذا علـى حـروف املعدـم يف أنـا الصـحابة  ،فـذكر أحاديـث

-

مثال ذلك  :أنه رتب الرواة عن عا شة رضي اهلل عنها على حروف املعدم  ،فلما جـا ت

ك ــل ص ــحا عل ــى ح ــدة  ،عل ــى طريق ــة أص ــحاب املس ــانيد  ،وم ــن أج ــل تيس ــري العث ــور عل ــى
احلديث  ،فقد مجع أحاديث كل را ٍو عن الصـحا  ،سـوا أكـان تابعيًّـا أم صـحابيًّا  ،أم غـريه
 ،يف مكان واحد  ،ورتـبهم على حروف املعدم  ،فاذا كان الراوي من املكثـرين يف الروايـة عـن
ُ
ب أحاديثه على من رواها عنه من تالمذته اآلخذين عنه  ،مرتب ،علـى حـروف
الصحا  ،رتـ َ
املعدــم أيضــا  ،بــل ذكــر الطبقــة الرابعــة ــن روى عــن الطبقــة الثالثــة مرتبــة علــى نســق حــروف
املعدم أيضا .
روايـة عــروة بـن الـزبري  ،وهـو مــن املكثـرين عنهــا  ،رتـب الــرواة عـن عــروة علـى حـروف املعدــم ،
فلمــا جــا ت روايــة الزهــري  ،وهــو مــن املكثـرين عــن عــروة عــن عا شــة  ،رتــب الــرواة عنــه علــى
حــروف املعدــم  ،فــذكر أحاديــث كــل واحــد مــنهم علــى حــدة  ،وهــو يف كــل ذلــك يقــدم مــا
اشرت من أصحاب الكتب الستة يف حديث ما على األقل  ،حـى ينتهـي مبـا انفـرد كـل واحـد
منهم به  ،وهو يف هذا أيضا يقدم البخاري على مسلم  ،ويقدم مسلما على أ داود  ،وهلم
جرا .
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-

قــال  :وهــذا التنظــيم الــدقيق  ،وإن كــان احلــافظ ابــن عســاكر املتــوىف ســنة  275هدريــة قــد

ابتدعـ ــه  ،لكن ــه ْ يكـ ــن ر ــذه الدقـ ــة ال ـ ـ أش ـ ـرنا إليهـ ــا  ،وال ر ــذا اإلتقـ ــان يف سـ ــياقة املتـ ــون
واألسانيد.
 وَم ــن فـَه ــِم ن ــَْه َل امل ــزي يف كتاب ــه َ ،سه ــُل علي ــه اس ــتخراج أي ح ــديث م ــن غ ــري مش ــقة وال5
عنا .

 5من مقدمة ِبالتحفةِب ببعض اختصار  ،ص. 7 ، 2
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-

الفصل الثالث

 استدراكات الحافظ المزي على أبي القاسم ابن عساكر في تحفة األشراف  ،من أولالكتاب  ،إلى آخر مسند الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي اهلل عنه
 تقدمة ب ،يدي كالمي  ،ومعاجلايت هلذه االستدراكات  ،جيمل أن أقدم بكلمة يف تعريفاالستدرا  ،وبيان املراد منه عموما  ،وما أردته منه يف حبثي هذا  ،سا ال اهلل عز وجل
التوفيق .المطلب األول
-

-

 في تعريف االستدراك واإلضراب واالعتراضيف كتابه ِب التعريفات ِب قال اجلُرجاين  :استدرا  ،يف اللغة  :تدار السامع .
ويف االصطالح  :رفع توه ٍم تولد من ٍ
كالم سابق .
والفرق ب ،االستدرا واإلضراب  ،أن االستدرا هو تولد توهم يتولد من الكـالم املقـدم ،
وهــم املخاطــب أن َعمــرا جــا
رفعــا شــبيها باالســتثنا َ ،ــو  :جــا ين زيــد لكــن عمــرو  ،لــدفع َ
كزيد  ،بنا على مالبسة بينهما ومال مة .
واإلض ـراب  :هــو أن جيعــل املتبــوع يف ُحكــم املســكوت عنــه ُ ،حيتمـ ُـل أن يُالبســه  ،فنح ــو
جــا ين زيــد بــل عمــرو  ،حيتمــل جميــئ زيــد وعــدم جميَــه  ،ويف كــالم ابــن احلاجــب  ،أنــه يقتضــي
5
عدم جميَه قطعا .

قلت  :االستدرا عندي  ،وفيما قصدت  :هو الوقـوف علـى مـا قيـل  ،أو ُكتـب  ،وإقـرار مـا
 ُانتقاد ِ
أهل العلم لألسانيد  ،والـرواة
صم منه  ،وتصويب خطَه  ،وعليه يقوم علم احلديث  ،و ُ
 ،بعد الوقوف على صحيم ما أوردوا وإقراره  ،وضعيف ما قالوا  ،وبيانه .
 وعرف اجلُرجاينُّ االعرتاض فقال  :هو أن يأيت يف أثنا الكـالم  ،أو بـ ،كالمـ ،متصـل، ،معىن  ،جبملة أو أكثـر  ،ال حمـل هلـا مـن اإلعـراب  ،لنكتـة سـوى رفـع اإلرـام  ،ويُسـمى احلشـو
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أيضــا ؛ كالتنزيــه يف قولــه تعــائ { وَجيعلُــو َن هلل البـنَـ ِ
ـات ُسـ ْـب َحانَهُ َوَهلـُ ْـم َمــا يَ ْش ـتَـ ُهو َن}[ النحــل :
َ َْ
َ
]24
{س ْـب َحانَهُ}  ،مجلــة معرتضــة ؛ لكوهنـا بتقــدير الفعــل وقعـت يف أثنــا الكــالم ؛ ألن
 فـان قولــه ُ :قوله { وَهلم ما ي ْشتَـهو َن}،عطف على قوله {البـنَ ِ
ات}،والنكتة فيه تنزيـه اهلل عمـا ينسـبون إليـه
َ ُْ َ َ ُ
َ
5
.
 -المطلب الثاني

 في الرموز المستخدمة في البحث-

فصل في شرص الرقوم المذكورة في هذا
قال الحافظ المزي رحمه اهلل تعالى ٌ :

-

عالمة ما اتفق عليه اجلماعة الستة  :ع .
وعالمة ما أخرجه البخاري  ، :وعالمة ما استشهد به تعليقا  :خت .
وعالمة ما أخرجه مسلم  :مسلم  :م .
وعالمة ما أخرجه أبو داود  :د .
وعالمة ما أخرجه الرتمذي يف اجلامع  :ت  ،وعالمة ما أخرجه يف الشما ل  :مت .
وعالمة ما أخرجه النسا ي يف السنن  :س  ،وعالمة ما أخرجه يف كتاب ِب عمل اليوم

الكتاب

والليلة  :سي .
 وعالمة ما أخرجه ابن ماجه القزويين  :ق . وما يف أوله (ز) من الكالم على األحاديث فهو ا زدته أنا . وما قبالته( )فهو ا استدركته على احلافظ أ القاسم ابن عساكر  ،ر ة اهلل عليهمأمجع. ،

5
للدرجاين  ،ص  55فقرة . 524
التعريفات ُ ،
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 االستدراك األول في مسند الصحابي الجليل أَبـيض بن حمالِ 5المأ ِربِ ِّي  7عن النبي صلى اهلل
الح ْميَ ِر ِّ
َْ
َ
ي َ
عليه وآله وسلم
 قال املزي ر ه اهلل تعائ  :ح 5ـ د ت س ق حديث  :أنه وفد إئ النيب صلى اهلل عليه4
امللم الذي مبأرب ...احلديث
وسلم  ،فاستقطعه َ
 س  :يف إحيا املوات ( )2724عن إبراهيم بن هارون ، 3عن حممد بن حييي بـن قـيس، 2به. 2
 و( )2723عن سعيد بن عمـرو ، 7عـن بقيـة  ،عـن عبـد اهلل بـن املبـار  ،عـن َم ْع َمـر  ،عـنحييي بن قيس املأر  ، 4عن أبيض بن َ ال رضي اهلل عنه  ،به .
 و( )2722عن سعيد بن عمرو  ،عن بقية  ،عن سفيان  ،عـن معمـر َ ،ـوه  ،قـال سـفيان( : )2722وحدثين ابن أبيض بن َ ال  ،عن أبيه  ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مبثله .
5
صحبة وأحاديث  ،يُعد يف أهل
أبيض بن َ ال  ،باحلا املهملة  ،ابن مرثد ...املأر السبا ُّي  ،قال البخاري وابن السكن  :له ُ
اليمن  ،رضي اهلل عنه  [.اإلصابة يف َتييز الصحابة  ،ج  5ص  73ـ  72ترمجة  55باختصار]
 5ري ومأرب مدينتان باليمن  ،ومأرب ب ،حضرموت و صنعا  ،وبينها وب ،صنعا أربعة أيام  ،ومبأرب سد يُعرف را .
[معدم البلدان  ،ج  7ص . ]551
 4استقطعه  :أي سأله أن جيعله له قطاعا يتملكه  ،ويستبد به وينفرد  ،واإلقطاع يكون َتليكا وغري َتليك  [.النهاية  ،مادة قطع
ص  734ـ] 735
 3إبراهيم بن هارون البلخي  ،العابد  ،صدوق  ، ،قال الذهيب  :ثقة  ،طبقة  ، 55ر ه اهلل تعائ[ .التقريب والكاشف  ،ص22
 ،ترمجة . ]527
 2حممد بن حييي بن قيس السبَي  ،أبو عمر اليماين  ،ل ،احلديث  ،وقال الذهيب  :وثق  ،طبقة  ، 5مات قبل املَت ، ،ر ه اهلل
تعائ [ .السابق ص  274ترمجة . ]2454
 2كلمة ِببهِب أو ِب َوهِب أو ِب مبثله ِب أقصد رم أن ما بعدهم سوق هلذا احلديث  ،وإن اختلفت فيه بعض العبارات أو األلفاظ ،
وليس يالضرورة أن يكون التماثل كامال  ،واهلل املوفق .
 7سعيد بن عمرو بن سعيد بن أ صفوان السكوين  ،أبو عثمان احلمصي  ،صدوق  ،طبقة  ، 55ر ه اهلل تعائ  [ .التقريب
ص 544ترمجة . ]5425
 4حييي بن قيس السبَي  ،اليمين  ،ثقة  ،طبقة  ، 2يف زيادات املراسيل  :روى له النسا ي من روايته عن أبيض بن ال نفسه ،
وهو معضل ؛ ألنه ْ يدركه  ،بل بينه وبينه ثالثة  ،ر ه اهلل تعائ[ .التقريب وزيادات املراسيل  ،ص  222ترمجة . ] 7254
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 و( )2727عن عبد السالم بن َعتيق ، 5عن حممد بن املبار  ، 5عن إناعيـل بـن َعيـاش، 4وسـفيان بـن عيينــة  ،كالمهـا عـن عمــرو بـن حييــي بـن قـيس املــأ ِرِ  ، 3عـن أبيـه  ،عــن أبـيض بــن
َ
َ ال َ ،وه .
2
 ( )  :حديث س يف رواية ابن األ ر ، 2وْ يذكره أبو القاسم .-

توثيق االستدراك

 بالرجوع إئ سطـوط ِب اإلشـراف علـى معرفـة األطـرافِب  ،رأيـت أن أبـا القاسـم ابـن عسـاكرأورد فيه ألبيض بن ال ثالثة أحاديث  ،يف الوجه األول من الورقة الرابعة عشرة من سطوطه
 ،وقد أورد املزي له أربعة أحاديث  ،ومنها هذا احلديث  ،وهو أول أحاديث أبـيض بـن ـال
يف ُمس ــنده عن ــد أ القاس ــم  ،وْ يُش ــر أب ــو القاس ــم إئ رواي ــة النس ــا ي والـ ـ أورده ــا امل ــزي ،
ـت وجودها عند النسا ي بالفعل .
وتبين ُ
-

تخرير الحديث

 هــذه األحاديــث ال ـ ســاقها املــزي  ،عنــد النســا ي  ،يف الســنن الكــربى  ،وقــال فيهــا علــىترتيبها :
 ح  2723ـ أخربنــا ســعيد بــن عمــرو  ،قــال  :ثنــا بَقيــة  ،عــن عبــد اهلل بــن املبــار  ،عــنَم ْع َمر ،عن حييي بـن قـيس املـازين  ،عـن أبـيض بـن َ ـال املـازين رضـي اهلل عنـه  ،قـال  :سـألت
5
العْنسي  ،الدمشقي  ،أبو هشام  ،صدوق  ،طبقة  ، 55مات  ، 527ر ه اهلل تعائ  [ .التقريب
عبد السالم بن عتيق َ
والكاشف  ،ص 442ترمجة . ]3173
 5حممد بن املبار الصوري  ،نزيل دمشق  ،القالنسي  ،القرشي  ،ثقة  ،طبقة  ، 51مات  ، 552وله  25سنة  ،ر ه اهلل تعائ
[ .التقريب ص  225ترمجة . ]2525
 4إناعيل بن عياش بن ُسليم العنسي  ،أبو عتبة احلمصي  ،صدوق يف روايته عن أهل بلده  ،ستلط يف غريهم  ،ولينه أبو حامت ،
وكان يدلس  ،طبقة  ، 4مات  ، 545ر ه اهلل تعائ [ .التقريب والكاشف  ،ص  45ترمجة . ]374
 3ال يوجد را ٍو رذا االسم  ،بل هو حممد بن حييي بن قيس املأر  ،وقد سبقت ترمجته ص.33
 2ابن األ ر  ،حممد بن معاوية بن إسحاق  ...ابن اخلليفة هشام بن عبد امللك بن مروان األموي  ،نع مبصر من أ عبد الر ن
النسا ي  ،وغريه  ،وجال حى وصل إئ اهلند تاجرا  ،وجلب إليها السنن الكربى للنسا ي  ،و ل الناس عنه  ،وكان شيخا نبيال ،
ثقة  ،معمرا  ،مات سنة  ، 424وقد قارب التسع[ . ،السري ج 52ص ترمجة ]24
 2التحفة  ،ج 5ص. 512 ، 512
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ِ ِ
ـم الـذي ِمبَـأرب  ،فأقـْطـََعنيه  .قـال رجـل
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسـلم  ،أ ْن يُقـْط َعين املل َ
 :إنـه كاملا ِ العِد ، 5فأع أن يُقـْ ِطعنِيه .
 ح  2722ـ أخربنــا ســعيد بــن عمــرو  ،قــال  :ثنــا بقيــة يــن الوليــد  ،عــن ُســفيان  ،قــال :حدثين معمر  ،عن حييي بن قيس املازين  ،عن أبيض بن ال رضي اهلل عنه  ،بنحوه.
 ح  2722ـ أخربنا سعيد بن عمرو  ،قال  :ثنا بقيـة  ،وقـال سـفيان  :وحـدثين ابـن أبـيضبن ال  ،عن أبيه رضي اهلل عنه  ،عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،بنحوه.
-

خالفه محمد بن المبارك

 ح  2727ـ أخربنــا عبــد الســالم بــن عـَتيق  ،قــال  :ثنــا حممــد بــن املبــار  ،قــال  :ثنــا ابــنعياش ، 5وسفيان بن عيينة  ،عن عمرو بن حييي بن قيس املازين  ،عـن أبيـه  ،عـن أبـيض بـن
َ ال رضي اهلل عنه  ،بنحوه .
-

أسنده محمد بن يحيي بن قيس

 ح  2724ـ أخـربين إبـراهيم بــن هـارون  ،قــال  :ثنــا حممـد بــن حييــي بـن قــيس املــازين  ،عــنأبيه  ،عن ثـُمامة بن َشراحيل  ، 4عن ُنـي بـن قـيس  ،عـن ُمشَ ٍْـري  ،عـن أبـيض بـن ـال رضـي
3
اهلل عنه  ،به .
-

ـت  :ه ــذه األس ــانيد اخلمس ــة هل ــذا احل ــديث  ،املتص ــل منه ــا كم ــا ق ــال النس ــا ي  ،ه ــو
قل ـ ُ

اإلســناد األخــري  ،والــذي قــال النســا ي قبلــه  :أســنده حممــد بــن حييــي بــن قــيس  ،ومــا قبلــه ،
فروايات حييي بن قيس املأر  ،عن أبيض بن ال  ،معضلة  ،كما قال ابـن حدـر  ،ألنـه ْ
يُدركه  ،بل بينه وبينه ثالثة .2
 5املا العِ ُّد  ،بكسر الع ، ،أي الدا م الذي ال انقطاع ملادته  ،ومجعه أعداد  [ .النهاية مادة َ :ع َد َد ص ] 245
 5إناعيل بن عياش بن ُسليم العْنسي ،بالنون  ،أبو عُتبة احلِمصي  ،صدوق يف روايته عن أهل بلده ُ ،سلط يف غريهم  ،طبقة 4
 ،مات  ، 545وله بضع وسبعون سنة  ،ر ه اهلل تعائ [.التقريب ص  45ترمجة ] 374
 4مثامــة بــن شـراحيل اليمــاين  ،ذكــره ابــن حبــان يف الثقــات ص  541ترمجــة  ، 5555وقــال الــدارقطين  :ال بــأس بــه  ،شــيخ ُم ِقــل ،
وذلك يف هتذيب الكمال ج  3ص  314ترمجة  ، 425وقال ابن حدر  :مقبول  ،يف التقريب ص  551ترمجة . 425
 3النسا ي ،يف السنن الكربى [ طبعة دار الكتب العلمية ]  ،كتاب إحيا املوات  ،باب اإلقطاع  ،ج  4ص  312ح : 2723
.2724
 2هتذيب التهذيب  ،البن حدر  ،طبعة الفاروق احلديثة  ،ج  55ص  527 ، 522ترمجة . 342
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 وبــ ،النســا ي هــرال الثالثــة  ،يف اإلســناد اخلــامس  ،والــذي قــال قبلــه  :أســنده حممــد بــنحييي بن قيس  ،وهم يف هذا اإلسناد  ،على ترتيبهم :
 4ـ ُمشري .
 5ـ ُني بن قيس .
  5ـ ُمثامة بن شراحيل . وقــد تــابع حممـ َـد بــن حييــي بــن قــيس  ،يف األســانيد األربعــة األوئ  ،معمــر  ،وال يــنهض بــهاإلسناد لعدم فك إشكالية اإلعضال ال ذكرُهتا  ،والعلة فيه ـ واهلل أعلم ـ من بقية  ،وإناعيل
بن عياش  ،فقد قال فيهما أبو حامت الرازي  :يُكتب حديثه ( أي حديث بقية ) وال ُحيـتل بـه
 ،وهو أحب إيل من إناعيل بن عياش ، 5وقال أبو أ د بـن عـدي  :إذا روى(أي بقيـة) عـن
أهــل الش ــام فه ــو ثب ــت  ،وإذا روى ع ــن غ ــريهم خل ــط  ،كاناعي ــل ب ــن عي ــاش  ،إذا روى ع ــن
الشــامي ،فهــو ثبــت  ... ،وإذا روى عــن غــري الشــامي ، ،فرمبــا وهــم علــيهم  ،ورمبــا كــان الــوهم
من الراوي عنه. 5
-

-

-

ـت  :وروايتهمــا هنــا عــن غــري الشــامي ، ،ففيهــا الــوهم  ،وومههمــا هنــا كــان يف اإلســناد ،
قلـ ُ

بقية يف األسـانيد الثالثـة األول  ،وإناعيـل يف اإلسـناد الرابـع  ،إال أن هـذا اإلسـناد قـد توبـع ،
وحل إعضاله كما سأب ، ،وباهلل نستع. ،
ُ
4
قال األمري ابن ماكوال  :نى ابن حدر عن ابن عياش  ،الـراوي عـن أبيـه َ ،عمـرا  ،ولكنـه
ومشري بن عبد املدان .
وني بن قيس ُ ،
قال  :عن أبيه  ،وأسقط ذكر ُ :مثامة بن شراحيل ُ ،
قال األمري ابن ماكوال  :ولعل ذلك من ابن عياش  ،فقد كان يف حفظه سو .
قــال  :و ــا يــدل علــى أن ذلــك مــن ابــن عيــاش  ،أن حممــد بــن إســحاق الســراج  ،روى هــذا
احلديث عن الربيع بـن ثعلـب  ،عـن إناعيـل بـن عيـاش  ،عـن عمـرو بـن حييـي بـن قـيس  ،عـن
أبيه  ،عن أبيض بن ال .
قلت  :وكذلك روى حييي بن مع ، ،عن حممد بن حييي بن قيس  ،عن أبيـه حييـي بـن
قال ُ :
قيس  ،عن ُمثامة بن شراحيل  ،عن ُني بن قيس  ،عن أبـيض  ،وتابعـه علـى ذلـك عـن حممـد

 5اجلرح والتعديل ج  5ص  342ترمجة . 5754
 5ابن عدي  ،يف كتابه ِب الكامل يف ضعفا الرجال ِب ،ج  5ص . 522
4
غريه حممدا .
يقصد أن ابن عياش قال  :إن الذي روى عن أبيه  ،انه َ :عمرو ،ولكن ناه ُ
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-

-

بــن حييــي  ،ابــن أ اخلَصــيب  ،قاضــي عُكـ َـرب  ،وكــان ثقــة  ،وهــذا هــو الصــحيم  [.نقــال عــن
كتاب  :هتذيب مستمر األوهام ص  572ـ ] 572
فيُعــد حممــد بــن قــيس يف هــذه األســانيد متابعــا ملعم ـ ٍر  ،وأســند احلــديث كمــا بــ ،النســا ي
ر ه اهلل تعائ .
وعلى هذا الضو يكون العمل  ،على هـذا اإلسـناد األخـري  ،للنسـا ي  ،وهـو املسـند  ،ومـا
ُ
قبله فليس مبُسنَد .
أخرجــه أبــوداود  ،يف الســنن  ،كتــاب اخلـراج واإلمــارة و الفيــئ  ،بــاب يف إقطــاع األرضــ، ،
ص 257ح  ، 4123من طريق حممد بن حييي بن قيس  ،عن أبيه  ،عن ُمثامة بن شراحيل ،
عن ُني بن قيس  ،عن ُمشري  ،أبيض بن ال  ،به .
والرتمذي  ،يف السنن  ،كتـاب األحكـام  ،بـاب مـا جـا يف القطـا ع  ،ج  4ص  355ح
 ، 5441من ذات الطريق .
والنسا ي  ،وسبق بيانه .
ـدار قُطــين  ،يف الســنن  ،كتــاب يف األقضــية واألحكــام وغــري ذلــك  ،ج  3ص 535ح
والـ َ
. 3372

-

والبيهقي  ،يف السنن الكربى [ طبعة الفاروق احلديثـة ] كتـاب إحيـا املـوات  ،بـاب مـا ال
جيوز إقطاعه من املعادن الظاهرة  ،ج  2ص  . 535كلهم من طريق حممد بن حييي بـن قـيس
 ،عن أبيه  ،به .

-

ـ ـ األولــى  :أن النســا ي  ،أو الناســخ ( وتابعــه علــى ذلــك املــزي )  ،قــال  :عــن عمــرو بــن

 -وهنا مالحظات :

حييي بن قيس املازين .
 وبالتتبع ْ أجد يف الرواة أحدا رذا االسم  ،فيكون قد تصحف  ،وهو إما عن  :حممد بنحييي بن قيس املأر ( والراجم عندي أنه املراد )  ،والتصـحيف يف انـه  ،عمـرو ،بـدل حممـد
 ،ويف نسبته املازين بدل املأر .
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أو أن يكون قد تصحف عن  :عمرو بن حييـي بـن عمـارة بـن أ حسـن األنصـاري املـدين

-

5

.

 وصحيم أن هذا أيضـا قـد روى عـن أبيـه  ،عنـد أصـحاب السـتة  ،كمـا أورد ذلـك املـزي يفهتذيب الكمال ، 5وروى عنه كذلك سفيان بن عيينة .
 ولكــن ْ يــذكر املــزي يف هتــذيب الكمــال  ،وال ابــن حدــر يف هتــذيب التهــذيب  ،أنــه روىعنه إناعيل بن عياش  ،وقد ذكر النسا ي يف إسناده  ،رواية ابن عياش عنه .
 فهــذه أيضــا إمــا خطــأ النســا ي  ،أو النســا  ،أو خطــأ يف املطبــوع  ،مث أيــن ه ـو عمــرو بــنحييي بن عمارة بن أ حسن األنصاري املازين  ،يف باقي الروايات  ،وعنه باقي الرواة يف سا ر
الكتب ال روت هذه األحاديث .
 ـ والمالحظة األخرى في هذا اإلسناد  ،أن حييي بن قيس املأر  ،يروي عـن أبـيض بـنال  ،ويف غري هذا من الروايات  ،بينه وب ،أبيض بن ال  ،ثالثة أنفس  ،وهم :
 4ـ ُمشَـري بـن عبـد
 5ـ ُس َـمــي بـن قـيـ ـ ـ ــس. 3
  5ـ ثـُمامة بـن َشـراحـيــل. 4املدان. 2
َ
 عن  :أبيض بن ال . وكذلك فان ابـن حدـر ذكـر يف ترمجـة حييـي بـن قـيس  ،كالمـا حيمـل هـذا املعـىن  ،قـال فيـه :ِبوروى له النسا ي حديث ، ،وقد أشرت إئ ذلك يف ترمجة ابنه وغريه  ،وروى له النسـا ي مـن
روايته عن أبيض بن ال نفسه  ،وهو معضل 2؛

 5عمرو بن حييي بن عمارة بن أ حسن املازين  ،املدين  ،ثقة  ،طبقة  ، 2مات بعد سنة  ، 541ر ه اهلل تعائ  [ .التقريب ص
373ترمجة . ] 2545
 5هتذيب الكمال  ،ج 55ص 552ترمجة .3372
 4مثامة ين شراحيل اليماين  ،مقبول  ،طبقة  ، 4ر ه اهلل تعائ [ .التقريب ص 551ترمجة . ] 425
ُ 3ني بن قيس اليماين  ،جمهول  ،وقال الذهيب  :ذهيب  ،طبقة  ، 2ر ه اهلل تعائ [ .التقريب والكاشف  ،ص 527ترمجة
. ] 5243
 2مشري بن عبد املدان اليماين  ،مقبول  ،وقال الذهيب  :ال يعرف  ،طبقة ، 4ر ه اهلل تعائ [ .السابق ص  573ترمجة .] 5454
 2احلديث املعضل  :هو احلديث الذي سقط من إسناده اثنان  ،فصاعدا  ،أو فأكثر [ .مقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث ص
قلت  :ولكي ينضبط هذا التعريف  ،فالبد وأن يكون هذا السقط
 ، 55وتدريب الراوي  ،طبعة دار الرتاث  ،ج  5ص ُ . ]555
من وسط اإلسناد  ،وأن يكون االثنان أو األكثر  ،على سبيل التوايل  ،وذلك حى ال يتداخل مع هذا التعريف تعريف آخر  ،مثل
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 ألنه ْ يدركه  ،بل بينه وبينه ثالثة ِب .-

5

ـ وأما ص  ، 1222فقد قال فيه النسـا ي  :وقـال سـفيان  :وحـدثين ابـن أبـيض بـن ـال

 ،عن أبيه عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،مبثله .
-

والمالحظة هنـا أين ال أعلـم ابن ـا ألبـيض بـن ـال  ،سـوى سـعيد بـن أبـيض بـن ـال، 5

وسعيد هذا ْ يروعنه  ،فيما أورد املزي  ،سـوى ابنـه ثابـت بـن سـعيد ( د ق )  ،فـأين ُسـفيان
.
-

4

ومشري بن عبد املدانِب .
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب ِ :بوعنه ابنه سعيد ُ ،
َ
وقال المزي ( في تهذيب الكمـال ) ِ :ب حديثـه عنـد ولـده فـرج بـن سـعيد بـن علقمـة بـن

سعيد بن أبيض بن ال ( 3د ق )  ،عن عمه ثابت بن سعيد بن أبيض ،2عـن أبيـه سـعيد ،
عن أبيه أبيض .
 وعنــد حممــد بــن حييــي بــن قــيس املــأر ( د ت ) عــن أبيــه  ،عــن ث ـُمامة بــن َشـراحيل  ،عــنَ
2
ُني بن قيس  ،عن مشري بن عبد املدان  ،عن أبيض بن ال ِب .
 إذن فهو سعيد بن أبيض  ،الذي ذكر النسا ي فيـه  ،أن سـفيان قـال  :وحـدثين ابـن أبـيض.
 أمــا عــن رتبــة هــذا الحــديث  ،ودرجتــه مــن حيــث الصــحة أو الضــعف  ،فــأقول وبــاهللالتوفيق :
االنقطاع  ،أو التعليق،أو اإلرسال  ،ويف هذا أقول:وما توائ فاعترب بالعضل ،أي  :وما توائ من سقط يف اإلسناد  ،فهو املعروف
باملعضل  ،واهلل أعلم .
 5يف هتذيب التهذيب ج 55ص . 522
 5سعيد بن أبيض بن ال  ،املرادي  ،أبو هانئ املأر  ،مقبول  ،قال الذهيب  ،وثق  ،طبقة  ، 4ر ه اهلل تعائ [ .التقريب
والكاشف ص 555ترمجة . ]5575
 4هتذيب التهذيب  ،البن حدر ج 5ص . 544
 3فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض املأر  ،أبو روح اليماين  ،صدوق  ،طبقة  ، 7ر ه اهلل تعائ  [ .السابق
ص 354ترمجة . ]2445
 2ثابت بن سعيد بن أبيض بن ال  ،املأر  ،مقبول  ،وقال الذهيب ( فيما ذكر حسان بن عبد املنان من استدراكات )  :ال
يعرف [ .السابق ص514ترمجة . ]452
 2هتذيب الكمال ج 5ص  573ترمجة . 545
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 هــذا احلــديث مــداره علــى طـريق ،اثنــ ،ال ثالــث هلمــا  ،فيمــا تتبعــت وعلمــت  ،وهــذا الــذيوبينت
قاله املزي  ،يف هتذيب الكمال  ،وابن حدر يف هتذيب التهذيب التهذيب  ،كما سبق ُ
.
-

-

-

-

أما الطريق األولى  :فهي طريق  :حممد بن حييي بن قيس  ،قال حدثنا أ  ،عن مثامة بن

أبيض بن ال  ،به .
َشراحيل  ،عن ُني بن قيس  ،عن ُمشري بن عبد املَدان  ،عن َ
ورجال هذه الطريق هم :
ـ حممد بن حييي بن قيس السبَي  ،بفتم املهملة واملوحدة  ،واهلمزة املكسورة بغري مد  ،أبـو
عُمــر اليمــاين  ،قــال الــذهيب ُ :وثــق  ،روى عــن  :موســى بــن عُقبــة  ،ومعمــر  ،وعنــه  :قُتيبــة ،
5
وإسحاق بن الضيف  ،وقال ابن حدر  :ل ،احلديث  ،من كبار التاسعة .
قال ابن عدي فيه  :أحاديثه ُمظـْلِمة ُمنكرة ، 5وساق حديثـا قال فيه  :قال حممد بن أبـان
البلخي : 4حدثنا َخطـاب بن عمر الصفـار ، 3قال حدثين حممد بن حييي املأر  ،عن موسى
بـ ــن عقبـ ــة  ،عـ ــن نـ ــافع عـ ــن ابـ ــن عمـ ــر مرفوعـ ــا :أربـ ــع حمفوظـ ــات  ،وسـ ــبع مغلوبـ ــات  ،فأمـ ــا
املحفوظات  :فمكة  ...،مث قال ( أي الـذهيب ) بعـده  :هـذا باطـل  ،فمـا أد ِري مـن افـرتاه :
َ
2
خطاب أو شيخه ؟
ـ حييـي بـن قـيس السـبَي  ،بفـتم املهملـة  ،واملوحـدة  ،واهلمـزة املكسـورة بغـري مـد  ،اليمـين ،
الربســاين ،
قــال الــذهيب  :عــن  :أنــس  ،وعطــا  ،وعنــه  :ابنــه حممــد املــأر  ،وحممــد بــن بكــر ُ
2
صدوق  ،وقال ابن حدر  :ثقة  ،من اخلامسة .
ـ مثامـة بـن َشـراحيل اليمـاين  ،قـال الـذهيب  :عـن ابـن عمـر  ،وابـن عبـاس  ،وعنـه َ :جـرب بـن
5
سعيد  ،وحييي بن قيس  ،املأربيان  ،وقال ابن حدر  :مقبول  ،من الثالثة .

 5التقريب والكاشف ص  274ترمجة . 2454
 5ابن عدي  ،يف ِب الكامل يف ضعفا الرجال ِب ج  7ص  547ترمجة .5752
 4حممد بن أبان بن علي البلخي،مستور  ،طبقة  ،5ليست له رواية يف الستة،ر ه اهلل تعائ[.السابق ص 255ترمجة .] 2251
 3خطاب بن عمر  ،قال عنه الذهيب  :جمهول  ،له خرب كذب يف فضل البلدان ،ر ه اهلل تعائ [ .ميزان االعتدال ج 5ص 214
ترمجة . ] 5313
 2ميزان االعتدال ج 3ص  ، 545ترمجة . 7454
 2التقريب والكاشف ص  222ترمجة . 7254
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-

ـ ُني  ،بصيغة التصـغري  ،بـن قـيس اليمـاين  ،قـال الـذهيب  :عـن ُ :مشَـري  ،وعنـه ُ :مثامـة بـن
5
شراحيل  ،نكرة  ،وقال ابن حدر  :جمهول  ،من السادسة .
ـ ُمشري بن عبد املدان اليماين  ،قال الذهيب  :عن  :أبيض املـأر  ،وعنـه ُ :نـي بـن قـيس ،
َ
4
ال يُعرف وقال ابن حدر  :مقبول  ،من الثالثة .
ـ أبيض بن َ ال  ،باحلا املهملة  ،ابن مرثد ...املأر السبا ُّي  ،قال البخاري وابن
3
صحبة وأحاديث  ،يُعد يف أهل اليمن  ،رضي اهلل عنه .
السكن  :له ُ
وهلذه الطريق عدة قوادح  ،منها :
ـ ُمشري بن عبد املدان  ،وقد قال عنه الـذهيب ِ:ب ُمشـري  ،عـن أبـيض بـن ـال  ،ال يُـدرى مـن
َ
2
هو  ،ما روى عنه سوى ُني بن قيس  ،وهو مياينِب .
2
وني بن قيس اليماين  ،فمدهول .
ـ ُ
ـ وحممـد بـن حييـي بـن قـيس السـبَي  ،بينــت أمـره  ،ومـا تُ ُكلـم بـه فيـه  ،وبيـان ضـعفه  ،عنــد
الكالم عنه  ،وترمجته .
ورذه القوادح يف هرال الرواة يصري احلديث ضعيفـا جدًّا .
وعلى هذا فيكون هذا اإلسناد ضعيفـا  ،وسبب ضعفه حممد بن حييي بن قيس السبَي ؛
حيث قال عنه ابن عدي  :أحاديثه مظلمة منكرة  ،وقال عنه ابن حدر  :هو ل ،احلديث
 ،وجلهالة ُمشري ،والراوي عنه وهو ُني  ،فهو أيضا جمهول  ،وعندما أورد الذهيب ِذكـْر حييي
بن قيس السبَي  ،يف ميزانه  ،قال  :له من حديث ولده حممد  ،عنه  ،عن مثامة بن شراحيل
– وفيه جهالة – عن ُني بن قيس  ،عن ُمشري  ،عن أبيض بن ال املأ ِر  ،يف استقطاعه
َ
تنهض به احلُدة . 7
ملم مأرب  ،مث قال  :فهذا إسناد ال
ُ

 5التقريب والكاشف ص  551ترمجة . 425
 5التقريب والكاشف ص  527ترمجة . 5243
 4التقريب والكاشف ص  573ترمجة . 5454
 3اإلصابة يف َتييز الصحابة  ،ج  5ص  73ـ  72ترمجة  55باختصار.
 2ميزان االعتدال ج 5ص ، 521ترمجة . 4271
 2تقريب ص 527ترمجة .5243
 7ميزان االعتدال ج 2ص  544ترمجة . 5173
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والطريق الثانية لهذا الحديث  :هي طريـق فـرج بـن سـعيد بـن علقمـة بـن سـعيد بـن أبـيض

بن ال  ،قال  :حدثين عمي ثابت بن سـعيد بـن أبـيض  ،أن أبـاه سـعيد بـن أبـيض  ،حدثـه
عن أبيض  ،به .
 وقد روى احلديث من هذه الطريق  ،ابن ماجه  ،يف السنن  ،كتاب الرهون  ،باب إقطاعاألهنار والعيون  ،ج  5ص  457ح  ، 5372والدارمي  ،يف السنن  ،كتاب البيوع  ،باب
يف القطا ع  ،ج  5ص  437ح  ، 5214والدار قطين  ،السابق ح . 3373
-

ورجال إسنادها هم :

 ـ فرج بن سـعيد بـن علقمـة بـن سـعيد بـن أبـيض املـأر  ،بـرا وموحـدة  ،أبـو روح اليمـاين ،قـال الــذهيب  :عــن َ :عمـ ْـي أبيــه  ،وعنــه  :احلُ َميـدي  ،وابــن أ عُمــر العــدين  ،صــدوق  ،وقــال
5
ابن حدر  :صدوق  ،من السابعة .
 ـ ثابــت بــن ســعيد بــن أبــيض بــن ــال  ،باملهملــة وتشــديد املــيم  ،املــأر  ،بكســر ال ـرا ،5
بعدها موحدة  ،قال الذهيب  :عن أبيه  ،وعنه  :فرج  ،وقال ابن حدر  :مقبول .
 ـ ســعيد بــن أبــيض بــن ــال  ،امل ـرادي  ،أبــو هــانئ  ،املــأر  ،قــال الــذهيب  :عــن  :أبيــه ،4
وعنه  :ابنه ثابت ُ ،وثق  ،وقال ابن حدر  :مقبول  ،من الثالثة .
-

ـ أبيض بن ال  ،سبقت ترمجته ص . 74
وفيها ثابت بن سعيد  ،وقد قال عنه الذهيب أيضا  :ال يُعرف. 3

ـت  :واإلســناد األول ضــعيف  ،وكمــا قــال الــذهيب  :ال تــنهض بــه احلدــة  ،ونرجــو أنــه
قل ـ ُ

حسن باإلسناد الثاين  ،فبه إن شا اهلل تعائ  ،يرقى  ،وذلك فوق أن للحديث شـواهد أشـار
إليها الرتمذي  ،قال فيها  :ويف الباب  ،عن وا ل ، 2وأنا بنت أ بكر .
 5التقريب والكاشف ص  354ترمجة . 2445
 5التقريب والكاشف ص  514ترمجة . 452
 4التقريب والكاشف ص  555ترمجة . 5575
 3ميزان االعتدال ج5ص 445ترمجة . 5415
 2وا ل بن ُحدر ( بضم املهملة  ،وسكون اجليم ) بن ربيعة بن وا ل بن يعمر ...احلمريي  ،وفد على النيب صلى اهلل عليه و آله
وسلم  ،واستقطعه أرضا  ،فأقطعه إياها  ،نزل الكوفة  ،ومات يف خالفة معاوية  ،رضي اهلل تعائ عنه  [ .اإلصابة ج  2ص
 715ترمجة ] 5551
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 يتقوى رذه الشواهد إن شا اهلل تعائ  ،حـديث أبـيض بـن ـال  ،رضـي اهلل تعـائ عنـه ،واهلل املستعان .
 االستدراك الثاني في مسند الصحابي الجليل أبيض بن حمال ِالمأ ِربِ ِّي عن النبي صلى اهلل عليه
الح ْميَ ِر ِّ
َ
ي َ
وآله وسلم

-

-

-

قال احلافظ املزي ر ه اهلل  -3 :س حديث  :سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :
أخفاف اإلبل ِب
األرا ِ ؟ قال ِ :ب ما ْ تـَنـَلـْه
ُ
ما ُْحي َمي من َ
س  :يف إحيا املوات (  ) 2725عن إبراهيم بن هارون  ،عن حممد بن حييي بن
قيس  ،باسناد ما قبله .
5
( )  :يف رواية ابن األ ر  ،وْ يذكره أبو القاسم .

-

توثيق االستدراك

-

قلت من قبل عند االستدرا األول  :إن أبا القاسم أورد ثالثة أحاديث يف مسند أبيض
ُ

بن ال  ،وسبق يف التوثيق الفا ت بيان موضعها  ،وهذا احلديث الرابع ا أورده املزي  ،وْ
يورده أبو القاسم أصال يف كتابه.

 تخرير الحديث وبيان ُرتبته أمــا هــذا احلــديث  ،فبــالرجوع إئ ســنن النســا ي الكــربى  ،وجدتــه كمــا قــال املــزي بأرقــاماألحاديــث  ،يف كتــاب إحيــا املـوات ج 4ص ، 312، 312غــري بعــض ألفــاظ فيــه  ،مثــل ح
( )2724قال فيـه املـزي يف حكايـة العـزو  :عـن إبـراهيم بـن هـارون  ،عـن حممـد بـن حييـي بـن
قيس  ،به .
 يف ح ،أنه يف الكتاب ( السنن الكـربى للنسـا ي ) قـال فيـه  :أخـربين إبـراهيم بـن هـارون ،قال  :حدثنا حممد بن حييي بن قيس املازين  ...،به .
-

قلت  :أما قوله  :عن إبراهيم بن هارون  ،فليسـت هـذه روايـة إبـراهيم بـن هـارون  ،فروايتـه
ُ

وحديثـه يف البـاب السـابق علـى هـذا  ،وهـو بــاب اإلقطـاع  ،وحـديث إبـراهيم بـن هـارون  ،هــو
احلديث رقم ( . ) 2724
 5التحفة ج  5ص .517
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-

أم ــا الح ــديث (  ، ) 1229كت ــاب إحي ــا املـ ـوات  ،ب ــاب م ــا ُحيم ــى م ــن األرا  ،وه ــو

حــديثنا هــذا  ،فشــيخ النســا ي فيــه هــو إبـراهيم بــن يعقــوب ، 5فقــد قــال فيــه النســائي 7رحمــه
اهلل  :أخــربين إبـراهيم بــن يعقــوب  ،قــال حــدثنا حممــد بــن حييــي بــن قــيس  ،قــال حــدثين أ ،
بن قيس  ،عن ثـُمامة ب ِن َشراحيل  ،عن ُني بن قيس  ،عن ُمشـري ،عـن أبـيض بـن ـال
حييي ُ

رضي اهلل عنه  ،به .
 قــد أثبــت املــزي أن هــذا احلــديث (بــذكره روايــة النســا ي فقــط )  ،عنــد النســا ي فقــط  ،وإذاقصد بقوله  :باسناد مـا قبلـه  ،أنـه كـذلك عنـد أ داود  ،فقـد يُسل ـم لـه  ،فهـو عنـد أ
كان َ
داود باإلســناد الســابق مــن طريــق قتيبــة بــن ســعيد  ،ويف احلــديث طــول  ،وفيــه هــذه الزيــادة(ال
4

هي منت هذا احلديث).

ِ
كرمها  ،مع بـاقي طريـق كـل
 ومدار هذا الحديث أيضا على هذين الراوي ،ال َذين سبق ذ ُِ
وحديث أبيض بن ال رضي اهلل تعائ عنه .
منهما  ،يف الكالم عن االستدرا األول
-

فمــن طريــق حممــد بــن حييــي بــن قــيس  ،قــال حــدثين أ  ،حييــي بــن قــيس  ،عــن مثامــة بــن
شراحيل  ،عن ُني بن قيس  ،عن ُمشري  ،عن أبيض بن ال  ،به .
رواه أبو داود  ،كما سبق  ،وفيـه أيضـا هـذه الزيـادة  ،وكـذلك هـو عنـد الرتمـذي  ،يف نفـس
حديث االستدرا الفا ت  ،ففيه عنده هذه الزياة  ،وابن حبان ،3كذلك .
ومــن طريــق الـراوي الثــاين [ والـ ســبق بياهنــا يف حــديث االســتدرا األول ] رواه أبــوداود ،
وابن ماجه  ،والدارمي  ،والدار قطين .
ومواضع الطريق ،يف هذا احلديث أيضا هي مواضعه يف حديث االستدرا األول .

 5إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق اجلُوزجاين  ،نزيل دمشق  ،ثقة حافظ رمي بالنصب  ،طبقة  ، 55مات  ، 525ر ه اهلل تعائ
[ .التقريب ص  27ترمجة . ] 574
 5وهذا الذي ذكرته من كون املزي ذكر شيخا للنسا ي غري ما ذكره النسا ي  ،وجدته يف طبعة دار الكتب العلمية  ،يف املوضع
اآليت بيانه  ،يف احلاشية اآلتية  ،وكذلك يف نسخة طبعة الرسالة العاملية  ،ج  2ص  ، 457وقال حمققه  :وقع يف األصل  :إبراهيم
بن يعقوب  ،واملثبت من التحفة .
 4أخرجه النسا ي  ،السابق ج 4ص 312ح .2725
 3أخرجه ابن حبان  ،يف صحيحه  ،برتتيب ابن بلبان  ،وهي عندي طبعة بيت األفكار الدولية  ،وهي من جملد واحد  ،يف كتاب
السري  ،باب ذكر ما يُستحب لأل مة استمالة قلوب رعيتهم باقطاع األرض ،ص  774ح . 3345
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 وال خيرج احلديث يف رتبته عما سبق ذكره يف االستدرا السابق .ـت يف االس ــتدرا األول  ،صــحيم متن ــا لش ـواهده  ،واهلل
 فاحلــديث حس ــن إســنادا  ،مل ــا بينـ ُأعلم .

-

االستدراك الثالث

 -في مسند الصحابي الجليل أُبَ ِّي بن كعب رضي اهلل عنه

5

 الحسن بن أبي الحسن البصري ، 7عن أُبَ ٍّي  ،ولم يسمع منه قال املزي ر ه اهلل تعائ  ( – 51 :د ) حديث  :أن عُمر بن اخلَط ِـاب رضـي اهلل عنـه ،
ََ َ
ِ
َمجَ َع النـاس على أَُ ب ِن َك ْع ٍ
ين لـَْيلـَة  ...احلديث  ،موقوف .
ب ،فكان يُ َ
صلـي رم ع ْش ِر َ
َ
ٍ3
4
ٍ
ٍ
س ب ـ ِن عُبَي ــد  ،ع ــن
 ( د )  :يف الص ــالة  ،ع ــن ُش ـ َـداع ب ــن سَْل ــَد ،ع ــن ُه َش ــيم  ،ع ــن يُون ــُ َ
احلَ َس ِن  ،به .
2
 ( )  :أغفله احلافظ أبو القاسم  ،وهو يف السماع .-

توثيق االستدراك

-

تخرير الحديث

 ْ يــورد أبــو القاســم حــديث أ داود مــن روايــة احلســن البصــري عــن أُ رضــي اهلل عنــه  ،يفالوجه الثاين من الورقة الثامنة من سطوطه  ،ولعله يف نسـخ أخـرى ْ أطالعهـا  ،واحلـديث كمـا
سيأيت عند أ داود كما أثبت املزي ر ه اهلل .

 5أُ بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن الندار األنصاري اخلزرجي  ،يُكىن أبا الطفيل ِببابنهِب
وأبا املنذر  ،شهد العقبة الثانية  ،وبايع النيب صلى اهلل عليه فيها  ،مث شهد بدرا  ،وكان أحد فقها الصحابة وأقرأهم لكتاب اهلل ،
واألكثر أنه مات يف خالفة عمر ر هما اهلل  ،يُعد يف أهل املدينة،رضي اهلل عنه[.االستيعاب ج 5ص 557 : 553ترمجة . ]2
 5احلسن البصري  ،سبقت ترمجته ص . 55
 4شداع بن سلد الفالس  ،أبو الفضل البغوي  ،نزيل بغداد  ،صدوق وهم يف حديث واحد رفعه وهو موقوف  ،وقال الذهيب :
حدة خري  ،طبقة  ، 51مات  ، 542ر ه اهلل تعائ [ .التقريب والكاشف ص 522ترمجة . ]5734
 3يونس بن عبيد بن دينار العبدي  ،أبو عبيد البصري  ،ثقة ثبت فاضل ورع  ،طبقة  ، 2مات  ، 545ر ه اهلل تعائ [ .
التقريب ص 247ترمجة . ] 7515
 2التحفة ج  5ص .555
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-

-

-

ٍ
أخبَـَرنـا ُه َش ْـيم ،
بن سَْلَـد ْ ،
احلديث عند أ داود  ،يف السنن  ،و قال فيه َ :حدثنا ُش َداعُ ُ
ٍ
ِ
اس علـى
أنْـبَأنَا يُونُس ب ُـن عُبَيـد  ،عـن احلسـ ِن  ،أن عُم َـر ب َـن اخلَط ـاب رضـي اهلل عنـه َ ،مجَ َـع الن ـ َ
ِ
صِ
أَُ بن َك ْع ٍ
ف البَاقي .
ت بـِهـِ ْم إال يف الن ْ
صلي رم ع ْش ِرين لـَْيلـَة  ،وال يَقـْنـُ ُ
ب  ،فكان يُ َ
ف  ،فصلـى يف بيته  ،فكانوا يقولون  :أبَ َق أَُ .
اخر تـَخـَلـ َ
فاذا كانت َ
الع ْش ُر األو ُ
ِ
ُّ
ليس بِ َش ٍ
يئ .
قال أبو داود  :وهذ يدل على أن الذي ذُكر يف القـُنوت َ ،
5
ض ْع ِ
ف حديث أَُ أن النيب صـلى
قال ( أي  :أبو داود )  :وهذان احلديثان يَ ُدالن على َ
5
الوتْ ِر .
اهلل عليه وآله وسلم  ،قَـنَ َ
ت يف َ
وأما رجال هذا اإلسناد  ،فعلى الرتتيب هم :
بن سَْلَ ٍد الفالس  ،أبو الفضل البغوي  ،نزيل بغداد .
ـ ُش َداعُ ُ
وهشيم  ،ووكيع  ،وغ ِريهم .
روى عن  :إناعيل بن علية ُ ،
4
وروى عنه  :مسلم  ،وأبو داود  ،وابن ماجه  ،ومجاعة .
قال عبد اهلل بـن أ ـد بـن حنبـل  :سـألت حييـي بـن معـ ، ،عـن شـداع بـن سلـد  ،فقـال :
أعرفه  ،ليس به بـأس  ،نعـم الشـيخ  ،أو نعـم الرجـل  ،ثقـة  ،وقـال أ ـد  :كـان ثقـة  ،وكـان
3
كتابه صحيحا  ،وقال أبوزرعة  :ثقة .
ـ ُه َشْيم بن بشري بن القاسم بن دينار السلمي  ،أبو معاوية بن أ خازم الواسطي  ،قيـل :
إنه اري األصل .

 5قصد أبو داود باحلديث ، ،هذا احلديث الذي ب ،أيدينا  ،واحلديث الثاين  ،هو احلديث السابق هلذا احلديث يف نفـس البـاب (
ٍ5
بن حممد بن حنبل  ،قال أخربنا حممد بن بكر ، 5قال أنبأنا هشام ، 5عن حممد
ح  ، ) 5354وفيه يقول أبو داود :حدثنا أ ُد ُ
النصف ِ
ِ
اآلخ ِر من رمضان .
ت يف
 ،عن بعض أصحابه  :أن أ َ بن كعب أمهم – يعين يف َرَمضان – وكان يَقنـُ ُ
األول – ترتيبـا (ح  -) 5354إلرـام الـراوي عنـه حممـد  ،واحلـديث الثــاين ( ح
ـديث ُ
واحلـديثان كمـا ال خيفـى  ،ضـعيفان  ،فاحل ُ
 ، ) 5355أيضا ضعيف  ،ألن احلسن ْ يدر عمر  ،فقد ولد احلسن سنة و ٍ
احد وعشرين  ،يف ح ،مات عمر ٍ
ثالث وعشرين
َ
ُ
َ
ناعه منه  ،وروايته عنه ساقطة .
 ،فال ُّ
يصم ُ
 5أخرجه أبو داود  ،يف السنن  ،كتاب الصالة  ،باب القنوت يف الوتر  ،ص  ، 535ح . 5355
 4هتذيب التهذيب ج  3ص  455ترمجة . 243
 3اجلرحوالتعديل ج  3ترمجة . 5222
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-

-

-

روى عــن  :أبيــه  ،وخالــه القاســم بــن مه ـران  ،وعبــد امللــك بــن عُمــري  ،ويــونس بــن عُبيــد
،وغريهم .
5
وشعبة  ،والثوري  ،وهم أكرب منه  ،وشداع بن سلد .
وروى عنه مالك بن أنس ُ ،
5
وسَل أبو حامت عنه  ،فقال  :ثقة .
ُ
وقال الذهيب  :إمام ثقة مدلس  ،وقال ابن حدر  :ثقة ثبت كثري التدليس واإلرسال اخلفي
4
 ،يف املرتبة الثالثة من املدلس. ،
ـ يونُس بن عب ٍ
يد بـن دينـار العبـدي  ،أبـو عُبيـد البصـري  ،روى عـن  :احلسـن  ،وأ بُـردة ،
ُ َُ
ُ
3
وروى عنه  :عبد الوهاب الثقفي  ،وابن عُلية  ،ويونس بن عُبيد .
وثقه أ د بن حنبـل  ،وإسـحاق بـن منصـور  ،وأبـو حـامت الـرازي  ، 2والنسـا ي ،2وقـال عنـه
الذهيب  :من العلما العامل ،األثبات  ،وقال ابن حدر  :ثقة ثبت فاضل ورع  ،من اخلامسة
7
 ،وهو يف املرتبة الثانية من املدلس. ،
ـ احلسـ ِن بــن أ احلســن البصــري  ،واســم أبيــه  :يســار  ،بالتحتانيــة واملهملــة  ،األنصــاري ،
وجنـ ُـدب  ،وعمــر بــن
مــوالهم  ،روى عــن  :عمـران بــن ُحصــ ، ،وأ موســى  ،وابــن عبــاس ُ ،
اخلطاب (د)  ،وْ يُدركه  ،رضي اهلل عنهم .وروى عنه  :ابن عون  ،ويونس  ،وأمم .
قال الـذهيب  :كـان كبـري الشـأن  ،رفيـع الـذكر  ،رأسـا يف العلـم والعمـل  ،وقـال ابـن حدـر :
4
ثقة فقيه فاضل مشهور  ،وكان يرسل كثريا ويُدلس  ،وهو يف املرتبة الثانية من املدلس. ،

 5هتذيب التهذيب ج  55ص  25ترمجة . 511
 5اجلرح والتعديل  ،ج  5ترمجة . 347
 4التقريب  ،والكاشف  ،ومراتب املدلس ،ص  235ترمجة . 7455
 3الكاشف  ،للذهيب ص  247ترمجة . 7515
 2اجلرح والتعديل ج  5ترمجة . 5151
 2هتذيب الكمال ج  45ص . 251
 7الكاشف والتقريب ومراتب املدلس ، ،ص  247ترمجة .7515
 4التقريب والكاشف ومراتب املدلس ،ص  531ترمجة  ، 5557وهتذيب الكمال ج  2ص . 54
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-

-

وهذا احلديث من خالل رجاله  ،يصم إئ احلسن البصري ر ه اهلل  ،فليس فيهم مـا جيـرح
هــذا اإلســناد  ،غــري تــدليس ُهشــيم  ،فهــو يف املرتبــة الثالثــة مــن املدلســ ، ،وانتفــت هنــا وهلل
احلمد ُشبهةُ تدليسه ؛ فانه قال هنا  :أنبأنا احلسن .
تثبت روايته عن عمر رضي اهلل عنه  ،فقد ُولد احلسـن يف آخـر خالفتـه ،
غري أن احلسن ال ُ
فال يصم ناعه منه  ،فيُضعف هذا اإلسناد إذن لالنقطاع  ،واهلل أعلم .
قال أ د بن حنبل  ،عن إناعيـل بـن عُليـة  :مـات احلسـن  ،يف رجـب سـنة عشـ ٍر وما ـة ،
5
قال أبو نصر الكالباذي  :بلغ تسعا ومثان ،سنة .
قلت  :وعلى هذا فتكون والدته سنة واحد وعشرين  ،أي قبل موت عمر بأقل مـن سـنت،
ُ
 ،فأين ناعه منه إذن ؟ .

وقــد قــال الزيلعــي 5يف نصــب الرايــة عــن هــذا احلــديث  :وهــذا منقطــع ، 4فــان احلســن ْ
يــدر عمــر  ،وقــال عــن احلــديث األول  :وفيــه جمهــول  ،ونقــل قــول النــووي يف اخلالصــة  ،عــن
3
احلديث : ،الطريقان ضعيفان .
 واحلديث كما أثبت املزي  ْ ،يكن يف ُم ْسنَد أ َ  ،إال عند أ داود  ،وبتتبع إماف املهرةأيضا يف مسند أ  ،فهو أيضا غري م ٍ
وجود يف الكتب ال جيمعها اإلماف .
َ
َُ
 وأما أصل احلـديث فقـد أورده املـزي يف مسـند عمـر بـن اخلطـاب رضـي اهلل عنـه  ،مـت رقـم ، 51253وقــد تفــرد بــه مــن أصــحاب الســتة  ،البخــاري  ،فبســنده إئ عبــد الــر ن بــن َعْبـ ٍـد
ال َقا ِري 2أنه قال  :خرجت مع عمر ليلة يف رمضا َن إئ املس ِد ِ
ـاس أوزاع ُمتَـ َفرقُـو َن ،
الن
ـاذا
ف
،
د
ََ ْ ُ ُ َ ْ
َْ
َ
ُ
 5هتذيب الكمال ج  2ص . 552
 5الزيلعي  ،اإلمام البارع احلافظ العالمة مجال الدين أبو حممد عبد اهلل بن يوسف بن حممد الزيلعي احلنفي  ،الزم مطالعة الكتب
احلديثية إئ أن خرج أحاديث اهلداية  ،وأحاديث الكشاف  ،مات  ، 725ر ه اهلل تعائ [.البدر الطالع ص  335ترمجة ]577
 4احلديث املنقطع  :هو احلديث الذي سقط يف إسناده واحد  ،أو اثنان  ،أو أكثر  ،يف مواضع غري متوالية[ .نزهة النظر شرح
َُنبة ِ
الف َكر  ،البن حدر العسقالين  ،طبعة دار أضوا السلف املصرية  ،ص  ، . ]42ويف بيان معناه يف منظوم أقول :
مع التدايف بينهم وذا يُرد .
االنقطاع ما سقط را ٍو فزد
و
ُ
 3نصب الراية ألحاديث اهلداية ج 5ص . 552
 2عبد الر ن بن ٍ
القاري  ،يقال  :له رؤية  ،وذكره العِدلي يف ثقات التابع ، ،واختلف قول الواقدي فيه  ،قال تارة  :له
عبد
ُّ
صحبة  ،وتارة  :تابعي  ،قال ابن عبد الرب  :ليس له ناع وال رؤية  ،بل هو من التابع ، ،مات  ، 44رضي اهلل عنه [ .التقريب
ُ
ومراسيل أ زرعة  ،ص  471ترمجة . ]4544
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ِ ِ
ط  ،فقـال عُم ُـر رضـي اهلل عنـه  :إين
صالتِه الـرْه ُ
صلي بِ َ
صلي الر ُج ُل فيُ َ
صلي الر ُج ُل لنَـ ْفسه  ،ويُ َ
يُ َ
ٍ
ٍ
فد َم َع ُهــم علــى أَُ ب ـ ِن
َأرى  ،لــو َمجَ ْعـ ُ
ـت هــرال علــى قــارئ واحــد ؛ لكــان أمثـ َـل  ،مث َعـ َـزَم َ ،
َك ْع ٍ
ب رضي اهلل عنه .
صـالة قـار هم  ،قـال عُم ُـر  :نِ ْع َـم البدعـةُ هـذه
 مثُ
اس يُصلـُّون بِ َ
خرجت معه ليلة أُخرى  ،والن ُ
ِ
ـاس يقومـون أولـه
أفضل مـن الـ يقومـون – يريـد آخـر الليـل – وكـان الن ُ
 ،وال ينامون عنها ُ ،
5
.
-

وأما القنوت في الوتر

 فقد قال أبو داود بعد ذكره لهذين الحديثين  :وهذ يدل على أن الذي ذُكر يف القنوت ،ليس بشي ٍ .
-

قال  :وهذان احلديثان يَ ُـدالن علـى ضـعف حـديث أَُ أن النـيب صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم
ت يف الوتر.
قَـنَ َ
ضـ ْـع ِ
ف حــديث أَُ أن النــيب صــلى اهلل عليــه وآلــه
فعــن قولــه  :وهــذان احلــديثان يَـ ُـدالن علــى َ
ت يف الوتر  ،فهذا صحيم  ،وقد أكدتـُّه مبا سبق .
وسلم  ،قَـنَ َ
وأما قوله بعد ذكره هلـذين احلـديث : ،وهـذا يـدل علـى أن الـذي ذُكـر يف القنـوت يف الـوتر ،
ليس بشي ٍ .
فهذا كالم فيه تفصيل  ،وأخذ ورد .
منازع يف ذلك .
فقد قال الزيلعي بعد ذكر كالم أبي داود هذا  :وهو َ

5

 5أخرجه البخاري  ،يف الصحيم  ،كتاب صالة الرتاويم  ،باب فضل من قام رمضان  ،ج  ، 5ص  ،75ح . 5151
 5الزيلعي  ،يف نصب الراية ج  5ص . 552
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 االستدراك الرابع في مسند الصحابي الجليل أُبَ ِّي ب ِن ٍكعب رضي اهلل عنه
الري ِ
اح ُّي ، 5عن أُبَ ٍّي
 ُرفَـ ْي ٌع  ،أبو العالية ِّ َ قال احلافظ املزي ر ه اهلل تعائ  – 54 :ت س حـديث  :لَمـا كـان يـوم أ ٍ ِـيب ِمـن
ُ ُ
ُحـد أُص َ
األنصا ِر أربعة وستون رجال  ...احلديث .
5
 ( )  :وحديث س ليس يف السماع  ،وْ يذكره أبو القاسم .-

-

-

توثيق االستدراك

احلــديث عنــد أ القاســم  ،يف الوجــه األول مــن الورقــة التاســعة  ،مــن روايــة الرتمــذي  ،وْ
يُشر إئ رواية النسا ي هلذا احلديث  ،وهي عند النسا ي كما سيأيت .
ِ
الحديث
ير
تَ ْخ ِر ُ
حديث االستدرا ِ عند النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب التفسري ،بـاب سـورةُ الن ْح ِـل ،
ُ
قولُهُ تعائ { َوإِ ْن َعاقَـْبتُ ْم فَـ َعاقِبُوا مبِِثْ ِل َما عُوقِْبتُم بِه } [ الن ْحل  ، ] 552 :وقال فيه النسا ُّي
 :أخربنــا احلســ ،بــن حريــث  ،أخربنــا الفضــل بــن موســى  ،عـن عيســى بــن عبيــد  ،عــن َربيــع ،
ـب  ،قـال ِ :ب ل ـما كـان يـوم أ ٍ ِ
عن أ العالية  ،عن أَُ بن كع ٍ
ـيب ِمـن األنْصـا ِر أ َْربَـ َعـة
ُ ُ
ُحـد  ،أُص َ
ِ
ِ
ِ
أص ْـبنا
ـار  :لـَن َ
وستُّون َر ُجـال  ،ومـن املهـاجرين سـتة  ،مـنهم َْ َـزةُ  ،فَ َمثـلـُوا بـه  ،فقالـت األنص ُ
4
ِمْنـ ُهم يَوما مث َل هذا لنُـ ْربَِ ،عليهم ...
واحلديث عند الرتمذي  ،من طريق عيسى بن عُبيد  ،عن الربيع بن أنس  ،عـن أ العاليـة
ٍ 3
 ،بنحوه  .وقال الرتمذي  :هذا حديث حسن غريب من حديث أَُ بن كعب .

ُ 5رفيع بن مهران  ،أبو العالية الرياحي  ،ثقة كثري اإلرسال  ،رأى الصديق  ،وقرأ القرآن على عمر ثالث مرات  ،مات  ، 51ر ه
اهلل تعائ  [ .التقريب والكاشف ص 557ترمجة . ] 5524
 5التحفة ج 5ص. 554
 4أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب التفسري  ،سورة النحل  ،ج  ، 2ص . 472
 3أخرجه الرتمذي  ،يف السنن  ،كتاب التفسري  ،باب  :ومن سورة النحل  ،ج  ، 2ص  ، 533ح . 4555
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 وكــذلك عنــد أ ــد  5.واحلــاكم  ،مــن نفــس الطريــق  ،وقــال احلــاكم  :هــذا حــديث صــحيم5
اإلسناد وْ خيرجاه  ،ووافقه الذهيب .
-

فمدار هذا الحـديث إذن  ،علـى طريـق واحـدة  ،يرويهـا عيسـى بـن عُبيـد  ،عـن الربيـع بـن

-

وأما عن رجال إسناد حديث االستدراك هذا :
ـ احلس ،بن حري ٍ
ث اخلُزاعـي مـوالهم  ،روى عـن  :فُضـيل بـن عيـاض  ،والفضـل بـن موسـى
ُ َْ
الســيناين ( م د ت س ) وابــن املبــار  ،ومجاعــة  ،وروى عنــه  :اجلماعــة ســوى ابــن ماجــه ،
4
لكن أبو داود باإلجازة  ،وغريُهم .
وثقه النسا ي ، 3وذكره ابن حبان يف الثقات ، 2ووثقه الذهيب  ،وابن حدر .2
ـ الفضل بن موسى السيناين  ،مبهملـة مكسـورة ونـون ، ،أبـو عبـد اهلل املـروزي  ،روى عـن :
هشــام بــن عــروة  ،وعيســى بــن عُبيــد ( ت س )  ،وعنــه  :إســحاق بــن راهويــه  ،وأبــو عمــار
7
احلس ،بن حريث ( م د ت س ) وحممود بن غيالن  ،وخلق .
4
أثبت من ابن املبار .
،
موسى
بن
الفضل
:
له
و
ق
حامت
أ
ابن
نقل
،
باسناده إئ أ نعيم
ُ
توثيق اب ِن مع ،له  .وسأل أبا حامت عنه  ،فقال  :هو صدوق صاحل  ،5وقـال
نقل َ
وكذلك َ
الذهيب  :ثبت  ،وقال ابن حدر  :ثقة ثبت ورمبا أغرب  ،من كبار التاسعة. 5

أنس  ،عن أ العالية  ،به .
 -ويرويها عن عيسى  ،الفضل بن موسى  ،وأبو َُتيلة .

-

-

 5أخرجه أ د  ،يف املسند  ،يف زيادات عبد اهلل بن أ د بن حنبل  ،ج  ، 52ص  ، 322 ، 323ح .55554 ، 55557
 5أخرجه احلاكم  ،يف املستدر  ،كتاب التفسري  ،تفسري سورة النحل ج 5ص  ، 325ح  ، 4424ج ، 5ص  224ح
. 4227
 4التقريب والكاشف ص  535ترمجة  ، 5453وهتذيب الكمال ج  2ص . 424
 3هتذيب الكمال ج  ، 2ص  421ترمجة .5414
 2الثقات البن حبان  ،ص  ، 752ترمجة . 55514
 2التقريب والكاشف ص  535ترمجة . 5453
 7التقريب والكاشف ص 352ترمجة ، 2355وهتذيب الكمال ج  54ص .522
 4الفضل بن ُدك ،الكويف  ،التميمي موالهم  ،األحول  ،أبو نعيم املال ي  ،ثقة ثبت  ،طبقة  ، 5مات  ، 554وهو من كبار
ُ
شيو البخاري  ،ر ه اهلل تعائ [ .التقريب ص  352ترمجة . ] 2315
 5اجلرح والتعديل ج  7ص  ، 25 ، 24ترمجة . 451
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 ـ وعيســى بــن عبيــد بــن مالــك ِالكْنــدي  ،أبــو املنيــب  ،بضــم املــيم  ،وكســر النــون  ،بعــدها
ُ
متانيــة مث موحــدة  ،روى عــن  :الربيــع بــن أنــس اخلُراســاين ( ت س )  ،وأ ِ ْجملَـ ٍز  ،وغــريهم ،
5
وعنه  :عبدان  ،والفضل بن موسى السيناين ( ت س )  ،وعدة .
4
 ـ ُسَل أبو زرعة عنه  ،فقال  :ال بأس به .-

السليماين  :فيه نظر .
قال الذهبي في الميزان  :قال أبو الفضل ُّ

-

قــال أبــو حــاتم  ،وقــد ُس ـ ل عنــه  :هــو صــدوق  ،وقــال عبــد الــرحمن بــن أبــي حــاتم :

3

 قال الذهبي  :قلت  :هو مروزي صاحل احلديث  ...ونقل قول أ زرعة  :ال بأس به .2
 وقال ابن حدر  :صدوق . ـ ربيع بن أنس البكري  ،أو احلنفي  ،بصري نزل خراسان  ،روى عن  :أنـس  ،وأ العاليـة2
 ،وروى عنه  :الثوري  ،وابن املبار .
ـب إليــك يف أ العاليــة  ،أو أبــو َخ ْلــدة 7يف أ العاليــة ؟
ســألت أ عــن الربيــع بــن أنــس  ،أحـ ُّ

قال  :الربيع أحب إيل  4.وقال النسائي  :ليس به بأس .

5

 ـ أبو العالية الريَاحي (بكسر الرا  ،والتحتانية)ُ ،رفَيع (بالتصغري) بن مهـران  ،رأى الصـديق ،وروى عن  :عمر  ،وأ  ،وروى عنه  :عاصم األحول  ،والربيع بـن أنـس اخلُراسـاين ( د ت
51
س فق ) .
-

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم ُ :سَل أبو زرعة عن أ العالية  ،فقال  :بصري ثقة .

 5التقريب والكاشف ص 352ترمجة. 2355
 5التقريب والكاشف ص  342ترمجة  ، 2415وهتذيب الكمال ج  55ص .242 ، 243
 4اجلرح والتعديل  ،ج 2ص  ، 545ترمجة . 5225
 3ميزان االعتدال  :ج  4ص  ، 455ترمجة . 2552
 2التقريب ص  342ترمجة . 2415
 2التقريب والكاشف ص  554ترمجة . 5445
 7خالد بن دينار التميمي السعدي  ،مشهور بكنيته  ،البصري اخلياط  ،صدوق ،قال الذهيب  :وثقوه  ،طبقة ، 2ر ه اهلل تعائ .
[ التقريب والكاشف ص  574ترمجة . ]5257
 4اجلرح والتعديل  ،ج  4ص  ، 323ترمجة . 5123
 5هتذيب الكمال ج  5ص  25ترمجة .5424
 51التقريب والكاشف ص  554 ، 557ترمجة  ، 5524وهتذيب الكمال ج  5ص . 552
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-

وقال عبد الرحمن أيضا  :ذكره أ عن إسحاق بن منصور 5عن حييـي بـن معـ : ،قـال :
ُرفيع أبو العالية  ،ثقة .

5

وقال أبو القاسم الاللكائي : 4ثقة ُجممع على ثقته .
قال أبو أحمد بن َع ِـدي  :لـه أحاديـث صـاحلة  ،وأكـرب مـا نُقـم عليـه حـديث الضـحك يف
3

الصالة ، 2وكل من رواه غريه فامنا مدارهم ورجوعهم إئ أ العالية  ،وسا ر أحاديثه مستقيمة
2
صاحلة .
 قال الـذهبي  :فأمـا قـول الشـافعي ر ـه اهلل  :حـديث أ العاليـة الريـاحي ِريَـاح  ،فامنـا أرادبه حديثه الذي أرسله يف القهقهة فقط  .قال  :ومذهب الشافعي أن املراسيل ليسـت حبدـة،
7

فأما إذا أسند أبو العالية فحدة .
 ـ فاحلديث رذا اإلسناد ال ينــزل عـن احلسـن لذاتـه إن شـا اهلل تعـائ  ،فلـيس فيـه جمـروح ،أو مــن تُكلــم فيــه حبــق (ســوى عيســى بــن عبيــد  ،وقــد َرد عنــه الــذهيب فيمــا نقلتــه عنــه )  ،واهلل
أعلم .

5
وسل ،أبو يعقوب التميمي املروزي  ،ثقة ثبت  ،طبقة ، 55مات  ، 525ر ه اهلل تعائ .
إسحاق بن منصور بن َررام ال َك َ
[التقريب ص  73ترمجة . ]443
 5هذه وال قبلها  ،من اجلرح والتعديل ج 4ص ، 251ترمجة . 5455
 4الاللكا ي  ،اإلمام احلافظ اجملود  ،املف  ،أبو القاسم  ،هبة اهلل بن احلسن بن منصور  ،الطربي الرازي  ،الشافعي الاللكا ي ،
العك َْربي قال  :رأيت هبة اهلل الطربي يف النوم  ،فقلت :
مفيد بغداد يف وقته  ،قال اخلطيب  :حدثين علي بن احلس ،بن جدا ُ
ما فعل اهلل بك ؟ قال  :غفر يل  .قلت  :مباذا ؟ قفال كلمة خفية  :بالسنة  ،ر ه اهلل تعائ [ .السري ج  57ص  355ترمجة
. ]573
 3هتذيب الكمال ج  5ص  ، 552ترمجة . 5555
 2هتذيب الكمال  ،يف هامش الصفحة  ،وهو حديث مرسل  ،أخرجه عبد الرزاق (  ، ) 4725عن معمر  ،عن قتادة  ،عنه ،
وهو أن رجال أعمى تردى يف بَ ٍر والنيب صلى اهلل عليه وسلم يصلي يف أصحابه  ،فضحك بعض من كان يصلي مع النيب صلى
اهلل عليه وسلم  ،فأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم من ضحك منهم أن يعيد الوضو والصالة  .قال الذهيب يف السري  :وبه يقول
أبو حنيفة وغريه من أ مة العلم [ .ج  5ص . ]554
 2ابن عدي  ،يف ِبالكامل يف ضعفا الرجالِب [طبعة الرسالة العاملية ] ج  3ص . 21
 7ميزان االعتدال ج 5ص  25ترمجة .5227
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-

االستدراك الخامس

 ِزُّر بن ُحبَـ ْي ٍش  ،أبو مريم األسدي ال ُكوفي ، 5عن أُبَ ٍّي
 من مسند الصحابي الجليل أُبَ ِّي بن ٍكعب رضي اهلل عنه

 قال املزي ر ه اهلل تعائ  – 54 :م د ت س حديث ليلة القدر . س  ... :ويف التفســري (  ) 55251عــن حممــد بــن بشــار ، 5عــن عبـد الــر ن ، 4عــنجـابر بـن يزيــد بـن رفاعـة العـِدلي ، 3عـن يزيـد بــن أ سـليمان ، 2عـن زر بــن ُحبـيش  ،قــال :
ـت  :أن ليلـةَ ال َقـ ْد ِر ليلـةُ سـب ٍع وعشـرين  ،نبـأ مـن
لوال سفهاؤكم لوضـعت يـدي يف أُذُ َين ؛ فنادي ُ
ْ يَكْذبين  ،عن نبأ من ْ يَكذبه  ،يعين أَُ بن ٍ
كعب  ،عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم.
َ
2
 ( )  :حديث س عن حممد بن بشار  ،ليس يف السماع  ،وْ يذكره أبو القاسم .-

توثيق االستدراك

 حديث كتاب التفسري عند النسا ي  ،ليس يف روايات أ القاسم حلـديث زر بـن ُحبـيش ،يف الوجه األول من الورقة التاسعة  ،وفيه باقي الروايات ال ساقها املزي ،ويـأيت بياهنـا إن شـا
اهلل تعائ .
-

تخرير الحديث

 5زر( بكسر أوله وتشديد الرا )  ،ابن حبيش  ،مبهملة وموحدة ومعدمة ُ ،مصغر  ،ابن ُحباشة  ،بضم املهملة بعدها موحدة مث
معدمة  ،األسدي  ،الكويف  ،أبو مرمي  ،ثقة جليل  ،سضرم  ،مات  ، 45وهو ابن  557سنة  ،ر ه اهلل تعائ [ .التقريب
ص 515ترمجة . ]5114
 5حممد بن بشار بن عثمان العبدي  ،البصري  ،أبو بكر  ،بُندار  ،ثقة  ،طبقة  ، 51مات  ، 525وله  41سنة  ،ر ه اهلل
تعائ [ .السابق ص 252ترمجة . ] 2723
 4هو عبد الر ن بن مهدي بن حسان العنربي موالهم  ،أبو سعيد البصري  ،ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال واحلديث  ،طبقة
 ،5مات  ، 554وله  24سنة  ،ر ه اهلل تعائ [ .السابق ص 475ترمجة . ]3154
 3جابر بن يزيد بن رفاعة العدلي املوصلي  ،صدوق  ،طبقة  ،7ر ه اهلل تعائ [ .التقريب والكاشف  ،ص  555ترمجة . ]475
 2يزيد بن أ سليمان الكويف  ،مقبول  ،طبقة  ،2ر ه اهلل تعائ [ .السابق ص 273ترمجة . ] 7754
 2التحفة  ،ج 5ص  552 ، 552ح .54
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أخبَـَرنــا ُحمَمـ ُـد بـ ُـن بَشــا ٍر ،قــال :
 احلــديث عنــد النســا ي  ،يف الســنن الكــربى  ،وقــال فيــه ْ :عبد الر ِن  ،قال  :حدثنا جابر بن يزيد بن ِرفاعة العِ ْدلي  ،عن يزي َـد بـ ِن أ ُسـليمان
حدثنا ُ
5
 ،عن ِزر بن ُحبَـْي ٍ
ش  ،به .
 واحلديث كذلك عند مسل ٍم  ،من طريق َعبدة بن أ لُبابة  ،عن ِزر  ،عن أُ  ،به . وك ــون احل ــديث عن ــد مس ــلم  ،م ــن ه ــذه الطري ــق  ،فه ــذا م ــرذن بص ــحته  ،ويكفين ــا ه ــذا مرن ــةالبحث يف إسناده  ،فهو صحيم إن شا اهلل إسنادا ومتنا  ،وهلل احلمد .

-

-

االستدراك السادس

بيش  ،عن الصحابي الجليل أُبَ ِّي بن ٍ
 من حديث ِزِّر بن ُح ٍكعب رضي اهلل تعالى عنه
س حديث املعوذت. ،

قال احلافظ املزي ر ه اهلل تعائ – 55 :
س  :فيه عن قُتيبة  ،به .
5
( )  :حديث س ليس يف الرواية  ،وْ يذكره أبو القاسم .

 توثيـ ــق االسـ ــتدراك مبراجعـ ــة سطـ ــوط أ القاسـ ــم  ،يف أط ـ ـراف كتـ ــب السـ ــنن األربعـ ــة ،فحديث ِزر عن أُ فيما يتعلق باملعوذت ، ،يف الورقة التاسعة منه بوجهيها  ْ،أجد له ِذكـرا،
-

وذلك كما أثبت املزي ر ه اهلل تعائ .
تخرير الحديث

ـدت سـورة اإلخـالص
 بالرجوع إئ السنن الكربى للنسا ي  ْ ،أجد هـذا احلـديث  ،بـل وج ُآخر كتاب التفسري  ،وحديثها ( ، )55752يتبعها مباشرة كتاب ِباإلميان وشـرا عهِب ِ ،ب ذكـر
أفض ــل األعم ــال ِب  ،وحديث ــه ( ، )55752ول ــيس بينهم ــا ش ــيئ  ،وه ــذا يف نُس ــخة النس ــا ي
ـت هلـذا احلـديث علـى ِذكـ ٍر يف نُسـخة السـنن الكـربى للنسـا ي طبعـة
املطبوعة لدي  ،لكـن وقف ُ
الرس ــالة العاملي ــة ج  51ص  425ح  ،55224وق ــال ُحمقق ــه ... :وه ــذا احل ــديث ْ ي ــرد يف
املطبوع  ،وأثبتناه من ِب التحفة ِب ونصه من البخاري ( )3572عن قتيبة  ،رذا اإلسناد .

 5أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى ،كتاب التفسري  ،سورة القدر  ،ج  ، 2ص  ، 255ح . 55251
 5التحفة  ،ح  ، 55ج  ، 5ص . 557 ، 552
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 وعلى ضو أن احلديث عند البخاري  ،إسنادا  ،ومتنا  ،فهذا مرذن بصحته  ،وكفـاين هـذامرنة البحث  ،وهلل احلمد  ،من قبل  ،ومن بعد .
 -االستدراك السابع

-

5
ِ
الجعفي  ،أبو أ َُمية  ،عن أبَ ِّي بن ٍ
كعب رضي اهلل عنه
 -من حديث ُس َويد بن غَ َفلَة ُ

صـرة فيهـا مَـةَ دينـارٍ  ...فـذكر
قال املزي ر ـه اهلل تعـائ  – 54 :ع حـديث  :وجـدتُ ُ
حديث اللـُّقـَطـَِة.
َ
5
س  ...و(  ) 2451عن حممد بن رافع ،
عــن ُح َدــ ،بــن املثَــىن ، 4عــن عبــد العزيــز  ،وهــو ابــن أ ســلمة املاجشــون ، 3عــن عبــد اهلل بــن
ُ
ضل ، 2عن سلمة بن ُكهيلَ ، 2وه .
الفـَ ْ
( )  :حديث س عن حممد بن رافع  ،يف رواية أ بكر حممد بـن معاويـة ابـن األ ـر ،وْ
7
يذكره أبو القاسم .
توثيق االستدراك

 5سويد بن غفلة  ،أبو أمية اجلُعفي  ،سضرم  ،من كبار التابع ، ،قدم املدينة يوم دفن النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،وكان مسلما
يف حياته  ،مث نزل الكوفة  ،ثقة إمام زاهد قوام  ،مات سنة  ، 41وله  541سنة  ،ر ه اهلل تعائ [ .التقريب والكاشف ص
 525ترمجة ]5252
 5حممد بن رافع ال ُقشريي  ،النيسابوري  ،ثقة عابد  ،طبقة  ، 55مات  ، 532ر ه اهلل تعائ [ .التقريب ص 243
ترمجة. ]2472
ُ 4حد ،بن املثىن اليمامي  ،ابو عمر  ،سكن بغداد  ،وويل قضا خراسان  ،ثقة  ،طبقة ، 5مات ببغداد سنة  ، 512ر ه اهلل
تعائ [ .السابق ص  542ترمجة . ]5535
 3عبد العزيز بن عبد اهلل بن أ سلمة املاجشون  ،املدين  ،نزيل بغداد  ،ثقة فقيه مصنف  ،طبقة  ،7مات  ، 523ر ه اهلل
تعائ [ .السابق ص  447ترمجة . ]3513
 2عبد اهلل بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب اهلامشي  ،املدين  ،ثقة  ،طبقة  ، 3ر ه اهلل تعائ [ .السابق
ص  442ترمجة . ]4244
 2سلمة بن ُكهيل احلضرمي  ،أبو حييي الكويف  ،ثقة  ،طبقة [ .3السابق ص 532ترمجة . ]5214
 7قال د بشار ( حمقق التحفة ) يف اهلامش  :وهذ ا أضافه املصنف بأخرة  ،فهو ليس يف النسخ القدمية .
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 عند أ القاسم عدة روايات للنسا ي يف هـذا احلـديث مـن روايـة سـويد بـن غفلـة عـن أَُ ،يف الوجه الثاين مـن الورقـة التاسـعة  ،واألول مـن الورقـة العاشـرة مـن املخطـوط  ،لـيس مـن بينهـا
رواية حممد بن رافع بسنده  ،وذلك كما أثبت املزي ير ه اهلل .
-

تخرير الحديث

احلديث صحيم  ،فقد رواه أصحاب الكتب الستة 5من روايـة سـويد بـن غفلـة  ،عـن أَُ ،
كما أورد ذلك املزي ر ه اهلل تعائ .
-

االستدراك الثامن

ِ
المطلِ ِ
ُبي
ب ال ُقرشي الهاشمي أبو العباس الص َحابي  ،عن أ ٍّ
بن َ
العباس ب ِن عبد ُ
 عب ُد اهلل ُرضي اهلل عنهم .
 قال املزي ر ه اهلل تعائ – 45 :م ت س حديث  :عن سعيد بن جبري  ،قال :قلت البن عباس رضي اهلل عنهما  :إن نَوفـا البِ َك ِايل 5يزعُ ُم أن موسى بين إسرا يل ( عليه
السالم )  ،ليس هو موسى صاحب اخلَ ِ
ض ِر ...احلديث بطوله .
َ
4
 وأول حديث عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عُتبة  ،عن ابن عباس رضي اهلل عنهمـا  :أنـه َتـارىهو واحلُُّر بن قيس بن ِحصن الفزاري ، 3يف صاحب موسى عليه السـالم  ،فقـال ابـن عبـاس :
5
رب اللقطة بالعالمة دفع إليه  ،ج  ،5ص  ، 577ح 5352
أخرجه البخاري  ،يف الصحيم  ،كتاب اللقطة  ،باب إذا أخربه ُّ
 ،ومسلم  ،يف الصحيم  ،كتاب اللقطة  ،ص  ،734ح  ،5754وأبو داود  ،يف السنن كتاب اللقطة  ،باب تعريف اللقطة ،
ص  ، 542ح  ،5715والرتمذي  ،وقال  :هذا حديث حسن صحيم  ،يف السنن  ،كتاب األحكام  ،باب ما جا يف اللقطة
وضالة اإلبل والغنم  ،ص  ، 352ح  ،5473والنسا ي  ،وسبق درجيه  ،وابن ماجه  ،يف السنن  ،كتاب اللقطة  ،باب اللقطة
ج  ،5ص ، 447ح .5212
 5نوف بن فَضالة البِ َكايل  ،ابن امرأة كعب  ،شامي  ،مستور  ،وإمنا كذب ابن عباس ما رواه عن أهل الكتاب  ،ط  ، 5مات
بعد التسع ،ر ه اهلل تعائ [ .التقريب ص 243ترمجة . ]7554
 4عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود اهلَُذيل  ،أبو عبد اهلل املدين  ،ثقة فقيه ثبت  ،طبقة  ،4مات  ، 53وقيل  :مات 54
ر ه اهلل تعائ  [ .السابق ص  312ترمجة . ]3415
 3احلر بن قيس بن ِحصن بن ُحذيفة  ،وهو أبو َخَر َشةَ بن احلر  ،قال ابن يف الطبقات بسنده إئ أ َو ْجزة قال  :ملا رجع رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم من تبو  ،قدم عليه وفد بين فزارة  ،بضعة عشر رجال  ،فيهم احلر بن قيس بن ِحصن  ،وكان أصغرهم ،
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-

هــو ِ
اخلضـ ُـر  ،فمــر رمــا أُ ُّ بــن كعــب رضــي اهلل عنــه  ...احلــديث  .وحــديث ســعيد بــن جبــري
أمت.
ت  :يف التفسري (  ) 4535عن حممد بن حييي بن أ عُمر  ،به .
وقال  :حسن صحيم  ،وعن حممد بن عبد األعلى ، 5به .
س  :فيــه (  ) 55414عــن ق ـُتيبة  ،بــه  .و (  ) 55417عــن حممــد بــن عبــد األعلــى ،
به .
و(  ) 55415عـ ــن عم ـ ـران بـ ــن يزيـ ــد ، 5عـ ــن إناعيـ ــل بـ ــن عبـ ــد اهلل بـ ــن َناعـ ــة ، 4عـ ــن
األوزاعي ،به  .ويف العلم ...
( )  :ح ــديث ت  ،ع ــن حمم ــد ب ــن عب ــد األعل ــى  ،وح ــديث س يف التفس ــري ع ــن ش ــيوخه
3
الثالثة  ،ليس يف السماع  ،وْ يذكره أبو القاسم .
توثيق االستدراك

 أورد أبــو القاســم حــديث الرتمــذي يف التفســري  ،عــن حممــد بــن حييــي  ،يف الوجــه األول مــنالورقة احلادية عشرة  ،وْ يورد غريه  ،سوا عند الرتمذي  ،أو عند النسا ي .
-

تخرير الحديث

احلديث متفق عليه  ،من رواية ابن عباس عن أ  ،رضي اهلل عنهم  ، 2فهو صحيم إذن.

ٍ
فنزلوا يف دار رملة بنت احلدث  ،وجا وا على ِر ٍ
عداف وهم ُم ْسنتون ( من السنة واجلدب ) وجا وا رسول اهلل صلى اهلل عليه
كاب
وسلم  ،مقرين باإلسالم [.الطبقات البن سعد ج  2ص ]545
 5حممد بن عبد األعلى الصنعاين البصري  ،ثقة  ،طبقة  ، 51مات  532ر ه اهلل تعائ[.السابق ص  237ترمجة . ] 2121
 5عمران بن خالد بن يزيد بن مسلم القرشي  ،ويقال  :الطا ي  ،الدمشقي  ،وقد يُقلب  ،أو يُنسب جلده  ،صدوق  ،وقال
الذهيب  :ثقة  ،طبقة  ، 51مات  533ر ه اهلل تعائ  [ .التقريب والكاشف ص  372ترمجة .] 2524
 4إناعيل بن عبد اهلل بن َناعة العدوي  ،موئ آل عمر  ،الرملي  ،وقد يُنسب إئ جدة  ،ثقة  ،قدمي املوت  ،طبقة  4ر ه اهلل
تعائ [.التقريب ص  41ترمجة . ] 324
 3التحفة  ،مسند أ  ،رواية ابن عباس عنه  ،ج  5ص . 554
 2أخرجه البخاري  ،يف الصحيم  ،كتاب العلم  ،باب ما يُستحب للعاْ إذا ُسَل أي الناس أعلم فيكل العلم إئ اهلل  ،ج  5ص
 ،552ح  ،555و مسلم  ،يف الصحيم  ،كتاب الفضا ل  ،باب من فضا ل اخلضر عليه السالم  ،ص5117ح . 5441
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 االستدراك التاسعُبي
 عبد اهلل بن العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبو العباس الصحابي  ،عن أ ٍّرضي اهلل عنهم
ِ
وسـل َم
 قال املِز ُّي ر ه اهلل تعائ  35 :ـ د ت س حديث  :كان النِ ُّ
يب َ
صلى اهلل عليه وآلـه َ
ـت ِمـ ْـن
إذا َد َعــا بَـ َـدأَ بِنَـ ْف ِسـ ِـه  ،وقَـ َ
وســى ِب  ...إئ قولــه { قَـ ْد بَـلَ ْغـ َ
ِبر ْ َـةُ اهلل َعلْيـنَــا َو َعلَــى ُم َ
ـال َ :
لَ ُدين } [ ال َك ْهف  ] 72 :وطوهلا .
 س  :يف التفسري  ،عن أ د بن اخلليل ، 5عن حداج بن حممد ، 5عن زة الزيات، 4به .
-

-

( )  :وحديث س ليس يف الرواية  ،وْ يذكره أبو القاسم .

3

توثيق االستدراك

 هذا احلديث هو أول أحاديث روايات عبـد اهلل بـن عبـاس رضـي اهلل عنهمـا  ،عـن أَُ  ،يفنُس ــخة أ القاس ــم  ،يف الوج ــه الث ــاين م ــن الورق ــة العاش ــرة منه ــا  ،وق ــد أورد في ــه أب ــو القاس ــم
مواضــعه ؛ عنــد أ داود يف كتــاب احلــروف  ،وعنــد الرتمــذي يف كتــاب الــدعوات  ،إال أن أبــا
القاســم أورد موضــعه عنــد النســا ي يف كتــاب العلــم  ،مــن طريــق أ احلســ ،أ ــد بــن ســليمان
الرهــاوي ، 2عــن عبيــد اهلل بــن موســى  ،عــن إس ـرا يل  ،عــن أ إســحاق  ،احلــديث بطولــه ،
ـدم إي ـراده حــديث
وأمهــل ذلــك املــزي  ،علــى غــري عادتــه  ،وفقــط اســتدر علــى أ القاســم عـ َ
كتاب التفسري السابق واآليت بيانه  ،وبالفعل فان أبـا القاسـم ْ يُشـر إئ موضـع هـذا احلـديث
 5أ د بن اخلليل البغدادي  ،نزيل نيسابور  ،أبو علي التاجر  ،ثقة  ،طبقة  ، 534 ، 55ر ه اهلل تعائ [.التقريب ص 35
ترمجة .] 45
 5حداج بن حممد املِصيصي األعور  ،أبو حممد  ،ترمذي األصل  ،نزل بغداد مث املصيصة  ،ثقة ثبت  ،لكنه اختلط يف آخر عمره
ملا قدم بغداد قبل موته  ،طبقة  ، 5مات ببغداد سنة ، 512ر ه اهلل تعائ [ .التقريب ص  543ترمجة ]5542
 4زة بن حبيب الزيات القارئ  ،أبو عمارة الكويف  ،التيمي موالهم  ،صدوق زاهد رمبا وهم  ،نقل الذهيب توثيق ابن مع ،له ،
طبقة  ،7مات  ،522أو  524ر ه اهلل تعائ  [ .التقريب والكاشف ص  522ترمجة . ] 5254
 3التحفة ج  5ص  541ـ . 545
 2أ د بن سليمان بن عبد امللك  ،أبو احلس ،الرهاوي  ،ثقة حافظ  ،طبقة  ، 55مات  ، 525ر ه اهلل تعائ  [ .السابق ص
 35ترمجة . ]34
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يف كتاب التفسري عند النسـا ي  ،ولكـين رأيـت هـذا احلـديث يف هـامش الورقـة  ،وعـزاه كاتبـه (
وهو غري كاتب نسخة املخطوط بطبيعة احلال  ،فاخلط ستلف ) إئ النسـا ي  ،يف التفسـري ،
ظ ذلك وأثبته  ،وهـذا لـيس اسـتدراكا علـى
وساق إسناده  ،وقد أحسن املزي ر ه اهلل  ،إذ حل َ
املــزي  ،بقــدر مــا هــو بيــان لطبيعتــه وعادتــه يف اإلشــارة إئ مظــان احلــديث  ،وقــد خــالف هــذه
العادة هنا  ،واهلل أعلم .
تخرير الحديث

 بالرجوع إئ السنن الكـربى  ،يف تفسـري سـورة الكهـف  ْ ،أجـد هـذا احلـديث  ،وال كالمـاحول هذه اآلية (  72من السورة ) ؛ بل وجدت ح ( 5)55415يف الكالم عن اآلية ()23
 ،تاله ح ( 5)55451يف الكالم عن اآلية ( ، )77وليس بينهما شيئ  ،ويف نُسخة النسا ي

طبعة الرسالة العاملية  ،وبعـد ذكـر بـاب آيـة  23مـن سـور الكهـف  ،قـال حمققـه  :مـن قولـه ِ:ب
عن سعيد بن جبري ِب يف احلديث السالف إئ هنا سقط من املطبوع  ،فدخل هذا احلديث يف
الذي قبله  ،فاستدركناه من ِب التحفةِب .
 واحل ــديث كم ــا ذك ــرت عن ــد النس ــا ي  ،يف الس ــنن الك ــربى  ،وق ــال في ــه  :أنب ــأ أ ــد ب ــنسليمان ،قال  :ثنا عبيد اهلل بن موسى  ،قال  :أنبأ إسرا يل ، 4عـن أ إسـحاق  ،عـن سـعيد
بن ُجبري  ،عن ابن عباس رضي اهلل عنهما  ،قـال  :حـدثين أ بـن كعـب رضـي اهلل عنـه  ،أنـه
نـ ــع رسـ ــول اهلل صـ ــلى اهلل عليـ ــه وآلـ ــه وسـ ــلم يقـ ــول  :ر ـ ــة اهلل علينـ ــا وعلـ ــى أخـ ــي موسـ ــى
3
...احلديث .

 5أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب التفسري  ،باب قوله تعائ { فارتدا على آثارمها قصصا }[ الكهف  ، ]23 :ج 2
 ،ص . 455
 5السابق  ،باب قوله تعائ { فأبوا أن يضيفومها } [الكهف . ] 77 :
 4إسرا يل بن يونس بن أ إسحاق السبيعي اهلمداين  ،أبو يوسف الكويف  ،ثقة تُ ُكلم فيه بال حدة  ،طبقة  ، 7مات سنة 521
 ،وقيل بعدها  ،ر ه اهلل تعائ  [ .التقريب ص  72ترمجة ] 315
قال ابو حامت  :هو أتقن أصحاب أ إسحاق  ،ونقل ابن أ حامت عن صاحل بن أ د بن حنبل  ،قول أ د  :إسرا يل عن أ
إسحاق  ،فيه ل ، ،نع بأخرة (اجلرح والتعديل ج  5ص  445ترمجة . ) 5524
 3أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب العلم  ،باب الرحلة يف طلب العلم  ،ج  4ص  354 ، 357ح . 2433
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-

-

-

واحلديث عند أ داود  ،يف السنن  ،كتاب احلروف والقـرا ات  ،ح  ، 4543والرتمـذي ،
يف السنن  ،كتاب الدعوات  ،باب ما جا أن الداعي يبـدأ بنفسـه  ،ح  ، 4442مـن طريـق
زة الزيات  ،عن أ إسحق  ،عن سعيد بن ُجبري  ،عن ابن عباس  ،عن أ  ،به .
وقال الرتمذي  :حسن غريب صحيم .
واحلديث كذلك عند أ د يف املسند  ،وابن ِحبان ( يف اإلحسان )  ،واحلاكم  ،من طريـق
5
زة الزيات .
فمدار هذا احلديث يف هذه الطرق على أ إسحاق  ،ويرويه عنه إسرا يل  ،و زة الزيات.
وأما عن رجال إسناد حديث النسائي هذا  ،فهم :

الرهــاوي  ،روى عــن حســ ،اجلعفــي ،
ـ ـ أ ــد بــن ســليمان بــن عبــد امللــك  ،أبــو احلســُّ ،
5
وعبيد اهلل بن موسى ( س )  ،وروى عنه  :النسا ي  ،وأبو عروبة  ،ووثقه ابن حدر .
الرهـا ســنة
بضـيعة لــه إئ جانـب ُّ
وقـال فيـه النسـا ي  :ثقــة  .وقـال أبـو َعروبــة احلـراين  :مـات َ
4
إحدى وست ،ومَت ، ،وكان ثبتا يف األخذ واألدا .
3
وقال عبد الر ن بن أ حامت ... :وكتب إيل ببعض حديثه  ،وهو صدوق ثقة .
ـ عبيـد اهلل بـن موسـى بــن بـاذام العبسـي  ،الكـويف  ،أبـو حممــد  ،روى عـن  :هشـام بـن عــروة ،
وإسرا يل بن يونس ( م ت س )  ،وغريهم  ،وروى عنه  :البخاري  ،والدارمي  ،وأ د بن
الره ــاوي ( س )  ،وغ ــريهم  ،ووثق ــه ال ــذهيب  ،وق ــال  :أح ــد األع ــالم عل ــى تش ــيعه
س ــليمان ُّ
2
وبدعته ،وابن حدر  ،وقال  :كان يتشيع .

 5أخرجه أبوداود  ،يف ُسننه  ،كتاب احلروف والقرا ات ص  224ح  ، ، 4543والرتمذي  ،يف ُسننه  ،أبواب الدعوات عن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،باب ما جا أن الداعي يبدأ بنفسه ص 257ح  ، 4442وأ د يف املسند ج  52ص 351
ـ 355ح  55155ـ ، 55152وابن حبان ( برتتيب ابن بلبان ) ص  554ح  ، 543واحلاكم  ،يف املستدر  ،كتاب تواريخ
املتقدم ،من األنبيا واملرسل ، ،باب ذكر النيب الكليم موسى بن عمران وأخيه هارون بن عمران  ،ج  5ص  752ح . 3152
 5التقريب والكاشف ص  35ترمجة  ، 34وهتذيب الكمال ج 5ص . 451
 4هتذيب الكمال ج  5ص . 455
 3اجلرح والتعديل ج  5ص  24ترمجة . 25
 2التقريب والكاشف ص  315ترمجة  ، 3432وهتذيب الكمال ج  55ص .522 ، 523
81

-

-

ووثقه ابن مع ، ،وقال أبو حامت  :صدوق ثقة  ،حسن احلديث .

5

ـ إسـرا يل بــن يــونس بــن أ إســحاق الســبيعي اهلمــداين  ،أبــو يوســف الكــويف  ،روى عــن :
جــده أ إســحاق عمــرو بــن عبــد اهلل الســبيعي ( م د ت س )  ،وزيــاد بــن ِعالقــة  ،وروى
عنــه  :حييــي بــن آدم  ،وعبيــد اهلل بــن موســى  ،وأمــم  .قــال ابــن حدــر  :ثقــة تُ ُكلــم فيــه بــال

حدة.

5

كنت أحفـظ أحاديـث أ إسـحاق ،كمـا أحفـظ
 قال عيسى بن يونس  :قال يل إسرا يل ُ :الســورة مــن القــرآن  .وقــال ابــن معــ : ،إس ـرا يل بــن يــونس  ،ثقــة  .وقــال أ ــد بــن حنبــل :
إسرا يل كان شيخنا  ،ثقة  ،وجعل يعدب من حفظه  .وقال أبو حامت إسرا يل  ،ثقة مـتقن ،
4
أتقن أصحاب أ إسحاق.
-

ـ أبو إسحاق السبِيعي  ،بفتم املهملة وكسر املوحـدة  ،عمـرو بـن عُبيـد بـن شـعرية اهلَْمـداين

 ،روى ع ــن  :اب ــن عب ــاس  ،وس ــعيد ب ــن جب ــري  ،وأم ــم  ،وروى عن ــه  :ابن ــه ي ــونس  ،وحفي ــده
إسـرا يل  ،وشـعبة والســفيانان  ،وقـال عنــه ابـن حدــر  :ثقـة مكثــر عابـد  ،مــن الثالثـة  ،اخــتلط
3
بأخرة .
 ووثقه ابن مع ،2 ،والنسا ي. 2 ـ سعيد بن ُجبري األسدي مـوالهم  ،الكـويف  ،روى عـن  :ابـن عبـاس  ،وعبـد اهلل بـن مغفـل7
 ،وروى عنه  :األعمش  ،وأبو بشر  ،وأمم  ،وقال عنه ابن حدر  :ثقة ثبت فقيه.
 ووثقه ابن مع ، ،وأبو ُزرعة  ، 4وغريمها  ،ر ه اهلل تعائ . 5اجلرح والتعديل ج  2ترمجة . 5245
 5التقريب والكاشف ص  72ترمجة  ، 315وهتذيب الكمال ج  5ص . 254 ، 252
 4اجلرح والتعديل ج  5ص  445ترمجة . 5524
 3التقريب والكاشف ص  322ترمجة  ، 2122وهتذيب الكمال ج  55ص .513
 2اجلرح والتعديل  ،ج  2ترمجة . 5437
 2هتذيب الكمال ج 55ص . 551
 7التقريب والكاشف ص  554ترمجة . 5574
 4اجلرح والتعديل  ،ج  3ترمجة . 55
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 وهــذا اإلســناد رجالــه ثقــات أثبــات  ،ســوى مــا ســبق وذكرتــه يف أ إســحاق الســبيعي  ،مــنـري التــدليس  ،وهنــا قــد عــنعن  ،فضــال عــن كونــه اخــتلط بــأخرة  ،إال أن إس ـرا يل
أنــه كــان كثـ َ
الراوي عنه كان أثبت الناس فيه  ،كما قال ذلك أبو حامت  ،فضال عن كون زة الزيات  ،قد
تابعــه فيــه  ،و ــزة قــد وثقــه أ ــد  ،وابــن معــ ، 5،وقــال النســا ي فيــه  :لــيس بــه بــأس ، 5وقــال
الســاجي ،4واألزدي : 3يتكلمــون يف قرا ات ــه علــى حال ــة مذمومــة  ،وه ــو صــدوق يف احل ــديث
ليس مبتقن  ،وهذا الكالم ال يربه له  ،ال يف القرا ة  ،وال يف اإلتقـان  ،ففـي القـرا ة  ،قـد قـال
الذهيب  :يكفي ـزَة شـهادةُ مث ِـل اإلم ِـام سـفيا َن الثـوري لـه  ،فَانـه قـال  :مـا قـرأ ـزة حرفـا إال
ـول ابــن معــ ،فيــه  :حســن احلــديث عــن أ
هيب قـ َ
بــأثر ،وأمــا اإلتقــان  ،فقــد نقــل أيضــا الــذ ُّ
2
إسحاق .
يقال يف إسناده ـ وقد ُوثق باقي رجاله ـ  ،أنه حسن .
فأقل ما ُ
ُّ
 واحلديث قد أخرجه البخاري  ،ومسلم ، 2فهو صحيم إذن  ،وهلل احلمد . -االستدراك العاشر

ُبي
 عبد اهلل بن العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبو العباس الصحابي  ،عن أ ٍّرضي اهلل عنهم
 قال املِـزي ر ـه اهلل تعـائ  34 :ـ س حـديث  :قـام موسـى يومـا يف قَ ِومـه  ،فـذكَرُهم بأي ِـام
اهلل  ،وأي ُام اهلل نَعماؤه .
 5اجلرح والتعديل  ،ج  ، 4ص  ، 551ترمجة . 552
 5هتذيب الكمال  ،ج  7ص  ، 452ترمجة . 5215
 4الساجي  ،اإلمام الثبت احلافظ  ،حمدث البصرة وشيخها ومفتيها  ،أبو حييي  ،زكريا بن حييي بن عبد الر ن  ...بن ضبة الضيب
البصري الشافعي  ،كان من أ مة احلديث  ،و للساجي مصنف جليل يف علل احلديث يدل على تبحره وحفظه  ،مات ، 417
ر ه اهلل تعائ [ .السري ج  53ص  557ترمجة ]554
 3أبو الفتم األزدي  ،احلافظ البارع  ،حممد بن احلس ،بن أ د بن عبد اهلل بن بريدة االزدي املوصلي  ،صاحب كتاب
ِبالضعفا ِب وهو جملد كبري  ،قال الذهيب  :وعليه يف كتابه ِب الضعفا ِب مراخذات  ،فانه ضعف مجاعة بال دليل  ،بل قد يكون
غريه قد وثقهم  ،مات  473ر ه اهلل تعائ [ .السابق  ،ج  52ص  437ترمجة . ] 521
 2ميزان االعتدال ج  5ص  ، 222ترمجة . 5554
 2أخرجه البخاري  ،يف صحيحه  ،كتاب العلم  ،باب ما يُستحب للعاْ إذا ُسَل  :أي الناس أعلم ؟ فيكل العلم إئ اهلل  ،ص
 51ح  ، 555ومسلم  ،يف صحيحه  ،كتاب الفضا ل  ،باب من فضا ل اخلضر عليه السالم  ،ص  5117ح . 5441
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 س  :يف التفســري( ) 55521عــن حممــد بــن ُم ْســلِ ِم بــن وارة ،5عــن إناعيــل بــن عُبيــد بــنأ كرمية ، 5عن حممد بن سلمة ، 4عن أ عبـد الـرحيم ، 3عـن زيـد بـن أ أُنيسـة ، 2عـن أ
إسحاق  ،عن سعيد بن جبري ،عنه  ،به  .وهو بعض احلديث األول .
2
 ( )  :ليس يف الرواية  ،وْ يذكره أبو القاسم  ،وكذلك الذي بعده .-

توثيق االستدراك

 هذا احلديث ْ أجده يف نسخة أ القاسم  ،يف املواضـع الـ سـبق اإلشـارة إليهـا  ،فدـزىاهلل املزي خري اجلزا  ،وأجزل له املثوبة  ،إذ أشار إليه .
 -تخرير الحديث

 احلــديث يف الســنن الكــربى للنســا ي  ،وقــال فيــه  :أخربنــا حممـ ُـد بــن ُمســلِم  ،قــال  :حــدثينإناعيـ ُـل بــن عُبيـ ِـد بــن أ َكرميــة  ،قــال  :حــدثنا حممــد بــن ســلمة  ،عــن أ عبــد الــرحيم  ،عــن
زيــد بــن أ أُنَـْيســة  ،عــن أ إســحاق  ،عــن ســعيد بــن ُجبــري  ،عــن ابــن عبــاس  ،عـن أ بــن
عب  ،عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال ِ :ب قام موسـى يومـا يف ِ
َك ٍ
قومـه  ،فَـ َذكَرُهم
َُ
7
بأيام اهلل  ،وأي ُام اهلل نَـ ْع َماؤه ِب .
 وقـ ُ ِـض احلــديث األول  ،قصـ َـد بِــه ح  ، 55417والــذي ســاقه النســا ي
ـول املــزي  :وهــو بعـ ُ
بســنده إئ ســعيد بــن ُجبــري  ،قــال  :قيــل البــن عبــاس  :إن نَوفــا يــزعم أن موســى عليــه الســالم
 5حممد بن مسلم بن عثمان بن عبد اهلل الرازي  ،املعروف بابن وارة  ،ثقة حافظ  ،طبقة  ، 55مات  571ر ه اهلل تعائ .
[التقريب ص  227ترمجة . ] 2557
 5إناعيل بن عبيد بن أ كرمية األموي ،موالهم  ،احلراين  ،أبو أ د  ،ثقة يُغرب  ،طبقة  ، 55مات  531ر ه اهلل تعائ .
[التقريب والكاشف ص  45ترمجة . ] 324
 4حممد بن سلمة بن عبد اهلل الباهلي موالهم  ،احلراين  ،ثقة  ،ونقل الذهيب قول ابن سعد  :ثقة عاْ له فضل ورواية وفتوى ،
طبقة  ، 5مات  555ر ه اهلل تعائ [ .السابق ص  247ترمجة . ] 2555
 3خالد بن أ يزيد بن ِنا بن ُرستم األموي موالهم ،أبو عبد الرحيم احلراين  ،ثقة  ،طبقة  ، 2مات  533ر ه اهلل تعائ .
[التقريب ص  575ترمجة . ] 5275
2
الرها  ،ثقة له أفراد  ،ووثقه الذهيب  ،طبقة  ، 2مات 555
زيد بن أ أُنيسة اجلزري  ،أبو أسامة  ،أصله من الكوفة  ،فسكن ُّ
 ،وقيل  553ر ه اهلل تعائ [ .التقريب والكاشف  ،ص  555ترمجة . ] 5554
 2التحفة ج 5ص  543ح . 34
 7أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب التفسري ،باب سورة إبراهيم  ،ج  2ص  475ح . 55521
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العلم  ،ليس مبوسى بَين إسرا يل  ،قال  :أنعتـه يـا سـعيد ؟ قـال  :نعـم ،
الذي ذهب
يلتمس َ
ُ
ب نوف  ،حدثنا أ ُّ بن ٍ
كعب  ،قال  :نعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسـلم
قال  :ك َذ َ
يقول  :إنه بينا موسى عليه السالم يف قومه يُ َذك ُرهم بأيام اهلل ـ وأيام اهلل  :نَـ ْع َماؤه وبالؤه ـ ...
 واحلديث  ،وفيه هذه اجلملة أيضا عند مسلم بسنده إئ ابـن عبـاس  ،قـال  :حـدثنا أ ُّ بـنكعـ ٍ
ـب  ،رضــي اهلل عــنهم  ،قــال نعــت رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم يقــول ِ :ب إنــه
5
بينما موسى عليه السالم  ،يف قومه يُذك ُرهم بأي ِام اهلل  ،وأي ُام اهلل نَعماؤه وبَالؤه ...
 فاحلديث إذن صحيم  ،وقد سبق بيـان ذلـك يف االسـتدرا الثـامن  ،وكـذلك فهـذه اجلملـةفيه أيضا صحيحة  ،وقبل ذلك فاجلملة معناها أصال يف كتاب اهلل تعائ  ،حيـث قـال اهلل عـز
ـك ِمــن الظُّلُمـ ِ
ِ
ـات َإئ النُّــوِر وذَكـ ْـرُهم بِأيـ ِـام
وســى بِآيَاتنَــا أ ْن ْ
وجــل َ { :ولََقـ ْد ْأر َسـ ْلنَا ُم ُ
أخـر ِْج قَـ ْوَمـ َ َ َ
ٍ
صبا ٍر َش ُكوٍر }[إبراهيم .]2 :
اهلل إن ِيف ذلك آليات لكل َ
-

االستدراك الحادي عشر

ُبي
عبد اهلل بن العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبو العباس الصحابي  ،عن أ ٍّ
رضي اهلل عنهم
قال املزي ر ه اهلل تعائ يف حديث االستدرا الفا ت ( ح  : ) 34وكذلك الذي بعده .
وقصد بذلك  ،واهلل أعلم  :احلديث  ، 35والذي قال فيه :
ومها } [ الكهـف  ] 77 :قـال  :كـانوا أه َـل
ضيـ ُف ُ
 35ـ س حديث  ،يف قوله { فَأبَوا أن يُ َ
قرية لَِاما .
س  :يف التفس ــري (  ) 55451ع ــن حمم ــد ب ــن عل ــي ب ــن ميم ــون ، 5ع ــن ِ
الفري ــا  ، 4ع ــن
3
إسرا يل  ،عن أ إسحاق  ،عن سعيد بن جبري  ،عنه  ،به  .وهو بعض احلديث األول .

 5أخرجه مسلم  ،يف الصحيم  ،يف كتاب الفضا ل  ،باب من فضا ل اخل ِ
ض ِر عليه السالم  ،ص  5117ح . 5441
َ
 5حممد بن علي بن ميمون الرقي  ،أبو العباس العطار  ،ثقة  ،طبقة  55مات  ، 524ر ه اهلل تعائ [ .التقريب ص 222
ترمجة . ]2525
 4حممد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضيب موالهم  ،الفريا  ،نزيل قيسارية من ساحل الشام  ،ثقة فاضل  ،يقال  :أخطأ يف
شي من حديث سفيان  ،وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق  ،طبقة  ، 5مات  ، 555ر ه اهلل تعائ  [ .السابق
ص  273ترمجة . ]2352
 3التحفة  ،ج  5ص  543ح . 35
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-

توثيق االستدراك

-

وهذا احلديث أيضا ليس يف نسخة أ القاسم .

-

تخرير الحديث

 احلديث عند النسا ي يف السنن الكربى  ،وقال فيه : أخربنــا حممــد بــن علــي بــن ميمــون  ،أخربنــا الفريــا  ،أخربنــا إسـرا يل  ،عــن أ إســحاق ،ـول اهلل
عن سعيد بن جبري  ،عن ابن عباس ،عن أُ بن كعب رضي اهلل عنهم قـال  :كـان رس ُ
بنفســه  ،فقــال َذات يـ ٍ
صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم  ،إذا ذَ َكــر أحــدا فـ َـدعا لَــه بـ َـدأ ِ
ـوم  :ر ـةُ اهلل
َ
َ َ
َ
ـاحبِه ألبص ــر العد ــب ِ
ـث م ــع صـ ِ
ـب  ،ولكن ــه ق ــال  { :إ ْن
َعلينــا َ
ْ ََ َ َ َ َ
وعل ــى ُموس ــى  ،لــو لَبِـ َ َ َ َ
العاجـ َ
5
ك عن َشي ٍئ بـع َدها فَال تَ ِ
ت ِم ْن لَ ُدين عُ ْذرا } [ الكهف . ] 72 :
صاحْب ِين قَ ْد بَـلَ ْغ َ
َسألْتُ َ َ ْ ْ َ ْ َ
َ
-

قلت :قد سبق الكـالم عـن هـذا احلـديث  ،وعـن إسـناده يف االسـتدرا الثـامن  ،نسـأل اهلل
ُ

القبول .

-

 االستدراك الثاني عشرِ 7
ِ
الحا ِرث ، 4وله صحبة  ،عن
 عن عبد الرحمن بن أبْـ َزى ُالخ َزاعي  ،مولى ناف ِع ب ِن عبد َ

ُبي
أ ٍّ
ـول اهلل صـلى اهلل عليـه وآلـه
ي ر ـه اهلل تعـائ  23 :ـ د س ق حـديث  :كـا َن رس ُ
 قـال املِـز ُِّ
األعلَى } [ األعلى  ... ] 5 :احلديث .
ك ْ
اس َم َرب َ
وسلم  ،يُوت ُر ب { َسب ِم ْ
 د  :يف الصالة (  ) 5354عن إبراهيم بن موسى ، 5عن حممد بـن أنـس ، 5ويف روايـةاخلطي ــب  :حمم ــد ب ــن بِش ــر ، 4و(  )5354ع ــن عثم ــان ب ــن أ ش ــيبة ، 3ع ــن عم ــر ب ــن عب ــد
 5أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب التفسري  ،باب قوله تعائ { فأبوا ان يضيفومها } [ الكهف  ] 77 :ج  2ص
 ، 455ح . 55451
 5عبد الر ن بن أبزى اخلزاعي موئ نافع بن عبد احلارث اخلزاعي  ،سكن الكوفة  ،وكان على خراسان لعلي رضي اهلل عنهم ،
وأدر النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،وصلى خلفه  [ .االستيعاب ج  4ص 754ـ ـ 753ترمجة . ] 5457
 4نافع بن عبد احلارث بن حبالة بن ُعمري ...اخلزاعي  ،كان من كبار الصحابة وفضال هم  ،ويقال  :أسلم يوم الفتم  ،فأقام مبكة
وْ يهاجر  ،رضي اهلل عنه [.اإلصابة ج  2ص  225ترمجة ]4274
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الر ن أ حفص األبار 2؛ مجيعا عـن األعمـش  ،عـن طلحـة ، 2و ُزبي ٍـد ، 7كالمهـا عـن سـعيد
بن عبد الر ن بن أبزى ، 4عن أبيه  ،به .
 وعــن حممــد بــن حييــي بــن فــارس ، 5عــن إســحاق بــن إبـراهيم  ،عــن عيســى بــن يــونس  ،عــنســعيد بــن أ عروبــة  ،عــن قتــادة  ،عــن ســعيد بــن عبــد الــر ن بــن أبــزى  ،بــه  ،وز َاد فيــه ذكـ َـر
ِ
وع .
الرُك ِ
القنوت قَـْب َل ُّ
 ( )  :حديث حممد بن حييي بن فارس  ،يف رواية أ الطيـب أ ـد بـن إبـراهيم األشـناين ،51
عن أ داود  ،وْ يذكره أبو القاسم .
-

توثيق االستدراك

 روايــة حممــد بــن حييــي بــن فــارس ليســت يف نســخة أ القاســم  ،يف أول حــديثٍ البــن أبــزىعنده  ،يف الوجه الثاين من الورقة احلادية عشرة منها .
 5إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي  ،أبو إسحاق الفرا الرازي  ،يلقب الصغري  ،ثقة حافظ  ،طبقة  ، 51مات بعد العشرين
ومَت ، ،ر ه اهلل تعائ [.التقريب ص  22ترمجة ] 525
 5حممد بن أنس  ،موئ آل عمر  ،كويف  ،سكن الدينور  ،صدوق يُغرب  ،قال الذهيب  :وثق  ،طبقة  5ر ه اهلل تعائ .
[التقريب والكاشف ص  252ترمجة . ] 2721
 4حممد بن بشر العبدي  ،أبو عبد اهلل الكويف  ،ثقة حافظ  ،طبقة  ، 5مات  514ر ه اهلل تعائ[.التقريب ص  252ترمجة
. ] 2722
 3عثمان بن أ شيبة  ،حممد بن إبراهيم بن عثمان العبسي  ،أبو احلسن ابن أ شيبة الكويف  ،ثقة حافظ شهري وله أوهام ،
وقيل  :كان ال حيفظ القرآن  ،طبقة  ، 51مات  ، 545وله  44سنة ر ه اهلل تعائ [ .السابق ص  355ترمجة . ] 3254
 2عمر بن عبد الر ن بن قيس األبار ،الكويف  ،نزيل بغداد  ،صدوق وكان حيفظ  ،وقد عمي  ،ونقل الذهيب قول أ د  :ما به
بأس  ،طبقة  ، 4ر ه اهلل تعائ [ .التقريب والكاشف ص  322ترمجة . ] 3547
2
صرف بن عمر بن كعب اليامي  ،الكويف  ،ثقة قارئ فاضل  ،طبقة  ، 2مات  ، 555ر ه اهلل تعائ .
هو طلحة بن ُم َ
[التقريب ص  555ترمجة . ] 4143
ُ 7زبيد بن احلارث بن عبد الكرمي بن عمرو بن كعب اليامي  ،أبو عبد الر ن الكويف  ،ثقة ثبت عابد  ،طبقة  ، 2مات  555أو
بعدها  ،ر ه اهلل تعائ [ .السابق ص  511ترمجة . ] 5545
4سعيد بن عبدالر ن بن أبزى اخلزاعي موالهم  ،الكويف،ثقة  ،طبقة  ، 4ر ه اهلل تعائ[.السابق ص  554ترمجة ] 5432
 5حممد بن حييي بن عبد اهلل بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي  ،النيسابوري  ،ثقة حافظ جليل  ،طبقة  ، 55مات ، 524
وله  42سنة  ،ر ه اهلل تعائ [ .السابق ص  275ترمجة . ] 2447
 51التحفة ج 5ص . 547 : 542
86

-

تخرير الحديث

-

احلــديث عنــد أب ـي داود  ،وقــال فيــه  :حــدثنا عثمــان ابــن أ شــيبة  ،أخربنــا أبــو حفــص

األبار ح  .وأخربنا إبراهيم بن موسى  ،أنبأنا حممد بن أنس ـ وهذا لفظه ـ عن األعمش  ،عـن
طلحة  ،و زبيد  ،عن سعيد بن عبد الر ن بـن أبـزى  ،عـن أبيـه  ،عـن أ بـن كعـب  ،قـال :
األعلَـى }  ،و{ قُ ْـل
ِب كان ُ
ك ْ
اس َم َرب َ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،يوتر ب { َسب ِم ْ
لِل ِذين َك َفروا } و{اهلل الو ِ
اح ُد الص َم ُد }ِب
َ
َ ُ
 وروايــة حممــد بــن حييــي بــن فــارس  ،وهــو حممــد بــن حييــي الــذهلي  ،ليســت هــذه الروايــة يفالنُسخ ال مت يدي  ،فهذه الرواية ـ رواية أ الطيب أ د بن إبراهيم األشناين 5ـ  ،لعلهـا يف
نُسخ أخرى  ْ ،أرها.
-

ورجال هذا اإلسناد هم :

العبسـي ،أبـو احلسـن بـن
 ـ عثمان بن أ شيبة  ،وهوعثمان بن حممد بن إبراهيم بـن عثمـان َأ شيبة الكويف  ،روى عن  :شريك  ،وأ حفص عُمر بن عبد الر ن األبار ( عخ د ق )،
وعنه  :اجلماعة سوى الرتمذي  ،وقال عنه ابن حدر  :ثقـة حـافظ شـهري ولـه أوهـام  ،وقيـل :
5
كان ال حيفظ القرآن  ،من العاشرة .
 ووثقه ابن مع ، ،وقال  :ابين أ شيبة  :عثمان وعبد اهلل  ،ثقتـ ،صـدوق ، ،لـيس فيهمـا3
شك  4.وقال أبو حامت  :صدوق .
 ـ أبو حفص األبار  ،هو عُمر بن عبد الر ن بن قيس األبار  ،بتشديد املوحدة  ،الكويف ،نزي ــل بغ ــداد  ،روى ع ــن  :منص ــور  ،واألعم ــش  ،وروى عن ــه  :اب ــن مع ــ ، ،وعثم ــان ب ــن أ

 5عند اخلطيب أ بكر أ د بن علي بن ثابت البغدادي  ،يف تاريخ مدينة السالم  ،ط دار الغرب اإلسالمي  ،ج  ، 2ص 52
 ،ترمجة  : 5472أ د بن إبراهيم بن عبد الر ن  ،أبو الطيب  ،نزل الر ْحبة  ،وحدث را عن الفضل بن سهل األعرج  ،وعلي
بن حرب  ،وأ د بن منصور الرمادي  ،وغريهم  ،وفيها وباسناده إليه روى اخلطيب حديثا عنه  ،فأرجو أنه هو صاحب هذه
الرواية  ، ،ر ه اهلل تعائ .
 5التقريب والكاشف ص  355ترمجة  ، 3254وهتذيب الكمال ج  55ص .375
 4هتذيب الكمال ج  55ص . 345
 3احلرج والتعديل ج  2ترمجة . 554
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شــيبة ( عــخ د ق )  ،ونقــل الــذهيب قــول أ ــد  :مــا بــه بــأس  ،وقــال ابــن حدــر  :صــدوق ،
5
وكان حيفظ  ،وقد عمي .
ق ــال أ ـ ــد ب ــن حنبـ ــل  :م ــا كـ ــان بـ ــه بـ ــأس  ،ووثق ــه ابـ ــن معـ ــ ، ،وعثمـ ــان ب ــن أ شـ ــيبة
5
،والدارقطين  ،وقال النسا ي  :ليس به بأس .
ـ إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي  ،أبو إسحاق الفرا  ،يُلقب الصغري  ،روى عن  :أ
األحـوص  ،وحممـد بـن أنـس الكـويف ( د )  ،وعنـه  :البخـاري  ،ومسـلم  ،وأبـوداود  ،والبــاقون
4
بواسطة  ،وقال ابن  :ثقة حافظ .
3
وقال أبو حامت  :من الثقات  ،وقال النسا ي  :ثقة .
وقال اخلليلي يف كتاب اإلرشاد  :ومـن اجلهابـذة احلفـاظ الكبـار العلمـا الـذين كـانوا يُقرنـون
2
بأ د ،وحييي  ،وأقراهنما  :أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الصغري الرازي  ،ثقة إمام ...
ـ حممد بن أنس القرشي العدوي  ،أبو أنس الكويف  ،موئ آل عمر  ،سكن الدينَور  ،روى
عن ُ :حص ، ،وسليمان األعمـش ( خـت د )  ،وعـدة  ،وعنـه  :إبـراهيم بـن موسـى ( د ) ،
2
وعلي بن حبر  ،وقال الذهيب ُ :وثق  ،وقال ابن حدر  :صدوق يُغرب  ،من التاسعة.
قــال أبوحــامت  :نــع منــه إبـراهيم بــن موســى قــط  ،وهـو صــحيم احلــديث  ،وقــال أبــو زرعــة:
7
كويف سكن الدينور  ،كان إبراهيم بن موسى يُثين عليه .
ـ ـ األعمــش  ،ســليمان بــن مه ـران األســدي الكــاهلي  ،أبوحممــد الكــويف  ،روى عــن  :زبيــد
الي ــامي ( د س ق )  ،وطلح ــة ب ــن مص ــرف ( د س ق )  ،وأم ــم  ،وعن ــه  :ش ــعبة  ،ووكي ــع ،

 5التقريب والكاشف ص  322ترمجة  ، 3547هتذيب الكمال ج  55ص .357
 5هتذيب الكمال ج  55ص . 354 ، 357
 4التقريب والكاشف ص  22ترمجة  ، 525هتذيب الكمال ج  5ص .555
 3هتذيب الكمال ج  5ص . 551
 2كتاب اإلرشاد يف معرفة علما احلديث  ،أل يعلى  ،اخلليل بن عبد اهلل بن اخلليل اخلليلي القزويين املتوىف  ، 332طبعة دار
الفكر  ،ص . 555
 2التقريب والكاشف ص  252ترمجة . 2721
 7اجلرح والتعديل ج  7ترمجة  ، 5535وهتذيب الكمال ج  53ص .212 ، 213
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وحممــد بــن أنــس القرشــي ( خــت د ) وقــال ابــن حدــر  :ثقــة حــافظ عــارف بــالقرا ات  ،ورع
5
لكنه يُدلس  ،وهو من املرتبة الثانية من املدلس ، ،من الطبقة اخلامسة .
وثقه ابن مع ،5 ،وقال النسا ي  :ثقة ثبت. 4
ـ طلحة بن ُمصرف عمرو بن كعب اليامي  ،بالتحتانية  ،الكويف  ،روى عن :
أنس  ،وسعيد بن عبد الر ن بن أبزى ( د ق )  ،وغريمها  ،وروى عنه  :سـليمان األعمـش (
دسق)ِ ،
ومسعر  ،وشعبة  ،وقال الذهيب  :وثقـوه  ،وقـال ابـن حدـر  :ثقـة قـارئ قاضـل ،
3
من اخلامسة .
وثقه ابن مع ، ،وأبو حامت .2
ـ ـ ُزبي ــد  ،مبوح ــدة  ،مص ــغر  ،ب ــن احل ــارث ب ــن عب ــد الك ــرمي ب ــن عم ــرو ب ــن كع ــب الي ــامي ،
بالتحتانية  ،أبو عبد الـر ن الكـويف  ،روى عـن  :ابـن أ ليلـى  ،وأ وا ـل  ،وسـعيد بـن عبـد
الــر ن بــن أبــزى (د س ق )  ،وعنــه  :ســليمان األعمــش ( د ق )  ،شــعبة  ،وســفيان  ،وقــال
2
عنه الذهيب ُ :حدة قانت هلل  ،وقال ابن حدر  :ثقة ثبت عابد .
قــال حييــي بــن ســعيد القطــان  :ثبــت  ،وقــال حييــي بــن معــ ، ،وأبــو حــامت ، 7والنســا ي :
ثقة.4
ـ سعيد بن عبد الرمخن بن أبزى اخلُزاعي موالهم  ،الكويف  ،روى عـن  :أبيـه  ،وعنـه  :زبيـد
5
اليـامي ( د س ق )  ،وطلحــة بـن ُمصــرف ( د ق )  ،قـال عنــه ابـن حدــر :ثقـة مــن الثالثــة .
5
وقد وثقه النسا ي 51.وابن حبان .

 5التقريب والكاشف ومراتب املدلس ،ص  524ترمجة  ، 5252وهتذيب الكمال ج  55ص . 45 ، 45
 5اجلرح والتعديل ج  3ترمجة . 241
 4هتذيب الكمال ج  55ص . 44
 3التقريب والكاشف ص  555ترمجة  ، 4143وهتذيب الكمال .342 ، 343 54
 2اجلرح والتعديل ج  3ترمجة . 5145
 2التقريب والكاشف ص  511ترمجة  5545وهتذيب الكمال .555 ، 551 5
 7اجلرح والتعديل ج  4ترمجة . 5454
 4هتذيب الكمال ج  5ص .555
 5التقريب والكاشف ص  554ترمجة  ، 5432وهتذيب الكمال .253 51
 51هتذيب الكمال ج  51ص  253ترمجة  ، 5414والثقات البن حبان ص  575ترمجة .5533
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ـ عبد الر ن بن أبزى  ،صحا  ،وسبقت ترمجته يف هامش ص . 54

وأمــا إســناد هــذا الحــديث  ،فحســن  ،إن شــا اهلل تعــائ ؛ مــن أجــل حممــد بــن أنــس ،
وباقي رجاله كلهم ثقات عدول  ،وتوبعت طريق حممد بن أنس  ،بطريـق إبـراهيم بـن موسـى ،
عن أ حفص األبار  ،عن األعمش  ،به  ،فيصم به إسناده إذن .

-

ومدار هذا الحديث على سعيد بن عبد الـرحمن بـن أبـزى  ،وقـد وثقـه النسـا ي  ،وابـن

حبان  ، 5كما سبق .
 ويرويه عن سعيد عند النسا ي  ،ذر بن عبد اهلل ، 4وزبيد  ،وزبيد عن ذر( وكذلك يرويـه عـنزبيــد عــن ذر عنــه  ،أ ــد  ،يف املســند ) ، 3وعنــد أ داود  ،وابــن ماجــه  ،واحلــاكم ، 2طلحــة
وزبيد  ،عنه  ،وعند أ د  ،وابن اجلارود  ، 2عن طلحة  ،عن ذر  ،عنه  ،وعن طلحـة وزبيـد،
عــن ذر عنــه  ،عنــد ابــن حبــان  ،يف صــحيحه ( ،برتتيــب ابــن بلبــان) ، 7فهــذه متابعــات عــن
سعيد تامة  ،يقوى را هذا اإلسناد ويصم إن شا اهلل تعائ  ،وبه الثقة .
 -االستدراك الثالث عشر

 عن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي  ،مولى نافع بن عبد الحارث  ،وله صحبة  ،عن أُبيكعب عن النبِ ِ
سألت أُ بن ٍ
يذ ، 4فقال:
 قال املزي ر ه اهلل تعائ  24 :ـ س حديث ُ :َ
5
ِ
اشرب العسل  ،و ِ
اشرب املا  ،و ِ
ِ
ت به  .فعاودتُه ،
يق  ،واشرب اللنب الذي ُجن َع ْ
اشرب الس ِو َ
ََ
َََ
يد ؟ .
يد  ،اخلَ ْمَر تُر ُ
فقال  :اخلَ ْمَر تُر ُ
 5الثقات البن حبان ص  575ترمجة . 5533
 5هتذيب الكمال ج  51ص  253ترمجة  ، 5414والثقات البن حبان ص  575ترمجة .5533
 4ذر بن عبد اهلل املرهيب  ،ثقة عابد ُ ،رمي باإلرجا  ،طبقة  ، 2مات قبل سنة  [ . 511السابق ص  551ترمجة .]5431
ُ
 3أخرجه أ د  ،يف املسند  ،ج  52ص  352ح . 55135
 2أخرجه احلاكم  ،يف املستدر  ،يف كتاب التفسري ـ القرا ات  ،ج  5ص  454ح . 4152
 2أخرجه أ د يف املسند  ،ج  52ص  352ح  ، 55135وابن اجلارود  ،يف املنتقى  ،ص 551ح . 555
 7أخرجه ابن حبان يف صحيحه  ،برتتيب ابن بلبان  ،ص  ، 332ح . 5357
 4النبيذ :قال ابن األثري  :وقد تكرر يف احلديث ذكر ِبالنبيذِب وهو ما يُعمل من األشربة  ،من التمر  ،والزبيب  ،والعسل  ،واحلِنطة
فصرف من مفعول إئ فعيل  ،وانتبذته
 ،والشعري  ،وغري ذلك  .يقال  :نبذت التمر والعنب  ،إذا تركت عليه املا ؛ ليصري نبيذا ُ ،
املعتصر من العنب نبيذ  ،كما يقال للنبيذ
 :ادذته نبيذا  .وسوا كان مسكرا أو غري مسكر  ،فانه يقال له نبيذ  .ويقال للخمر
َ
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 س  :يف األشربة  ) 2523 ( 442 4ويف الوليمـة (  ) 2422عـن ُس َـويْد بـن نصـ ٍر، 5عن عبد اهلل ، 4عن سفيان ، 3عن سلمة بن ُك ٍ
هيل  ،عن َذ ِر بن عبد اهلل  ،عن سعيد بن عبد
الر ن بن أبزى  ،عن أبيه  ،به .
2
 ( )  :أغفله أبو القاسم  ،وهو يف السماع .-

توثيق االستدراك

-

تخرير الحديث

وجهــي الورقــة احلاديــة
 لعبــد الــر ن بــن أبــزى عــن أَُ  ،عنــد أ القاســم عــدة أحاديــث  ،يف َعشرة  ،ليس هذا من بينها .
 احلــديث عنــد النســا ي  ،يف الســنن الكــربى  ،وقــال فيــه  :أخربنــا ُســويد بــن نصــر  ،قــال :أنبأنا عبد اهلل  ،عن سفيان  ،عن سلمة بن ُكهيل  ،عن ذر بن عبد اهلل  ،عـن سـعيد بـن عبـد
2
الر ن بن أبزى  ،عن أبيه  ،به.
-

ورجال هذا اإلسناد هم :

 ـ ُسويد بن نصر بن سويد املروزي  ،أبو الفضل  ،لقبه الشاه  ،راوية ابن املبار  ،روى عـنابــن املبــار  ،وابــن عيينــة  ،وروى عنــه  :الرتمــذي  ،والنســا ي  ،ووثقــه الــذهيب وابــن حدــر ،
7
وقال ابن حدر  :من العاشرة .
مخر  [ .النهاية يف غريب احلديث واألثر لإلمام جمد الدين ا السعادات املبار بن حممد اجلزري ابن األثري ،ط بيت األفكار
الدولية  ،مادة  :نبذ  ،ص . ] 445
5
ِ
أس ِوقَة [ .املعدم الوسيط  ،مادة :
ويق  :طعام يُتخ ُذ من مدقوق احلنطة والشعري ُ ،ني بذلك النسياقه يف احللق ( .ج) ْ
الس ُ
ساق  ،ص ] 322
 5سويد بن نصر بن سويد املروزي  ،أبو الفضل  ،لقبه الشاه  ،راوية ابن املبار  ،ثقة  ،طبقة  ، 51مات  531وله  51سنة
ر ه اهلل تعائ  [ .التقريب ص  525ترمجة . ] 5255
 4هو عبد اهلل بن املبار  ،وقد سبقت ترمجته ص. 54
 3هو سفيان بن سعيد الثوري  ،وقد سبقت ترمجته ص .41
 2التحفة ج  5ص  531ح . 24
 2أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب األشربة  ،باب ذكر األشربة املباحة  ،ج  4ص  532ح  . 2523وبتمامه
إسنادا ومتنا أورده أيضا يف كتاب األشربة احملظورة  ،باب ذكر األشربة املباحة  ،ج  3ص  555ح . 2422
 7التقريب والكاشف ص  525ترمجة . 5255
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5

ووثقه النسا ي  5.وابن حبان .
ـ عبــد اهلل بــن املبــار املــروزي  ،مــوئ بــين حنظلــة  ،أبــوه تركــي  ،وأمــه ُخوارزميــة  ،روى عــن
سليمان التيمي  ،وعاصم األحول  ،وسفيان الثوري ( مق 4ت س ) وعنـه  :ابـن مهـدي ،
وابــن معــ ، ،وســويد بــن نصــر ( ت س ) وقــال عنــه ابــن حدــر  :ثقــة ثبــت فقيــه عــاْ ج ـواد
3
جماهد ُ ،مجعت فيه خصال اخلري  ،من الثامنة .
وقــد أكثــر أهــل العلــم مــن الثنــا عليــه  ،حــى قــال ابــن عيينــة مــن بــ ،كـ ٍ
ـالم كثـ ٍري عنــه  ،وقــد
نُعي ابـن املبـار إليـه  :كـان فقيهـا عاملـا عابـدا زاهـدا سـخيًّا ُشـداعا شـاعرا  2.ر ـه اهلل ورضـي
عنه .
ـ سفيان  ،وهو هنا الثوري  ،فلم يرو ابن عيينة عن سلمة بن ُكهيل  ،فيما ذكر املزي.2
وهو سفيان بن سعيد بن مسـروق الثـوري  ،أبـو عبـد اهلل الكـويف  ،روى عـن حبيـب بـن أ
ثابت  ،وسلمة بن ُكهيل  ،وعنه  :عبد الر ن بن مهدي  ،والقطان  ،وقـال ابـن حدـر  :ثقـة
7
حافظ فقيه عابد إمام ُحدة  ،من رؤوس الطبقة السابعة .
وقـال شـعبة  ،وسـفيان ابـن عيينـة  ،وأبـو عاصـم النبيـل  ،وحييـي بـن معـ ، ،وغـري واحـد مـن
4
العلما  :سفيان أمري املرمن ،يف احلديث .
ـ ـ ســلمة بــن ُكهيــل احلضــرمي  ،أب ــو حييــي الكــويف  ،مــن علمــا الكوفــة  ،روى ع ــن  :أ
ُجحيفــة  ،وذَر بــن عبــد اهلل ( م د س )  ،وروى عنــه  :ســفيان  ،وشــعبة  ،ووثقــه الــذهيب وابــن

 5هتذيب الكمال ج  55ص . 575
 5الثقات البن حبان ص  732ترمجة . 54257
 4الرمز مق  ،معناه روايته عند مسلم يف املقدمة .
 3التقريب والكاشف ص  444ترمجة  ، 4271وهتذيب الكمال .55 ، 55 52
 2هتذيب الكمال ج  52ص . 52
 2هتذيب الكمال ج  55ص . 453
 7التقريب والكاشف ص  545ترمجة . 5332
 4هتذيب الكمال ج  55ص . 523
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حدر  ،وقال ابن حدر  :من الرابعة  5.وقال أبـو زرعـة  :ثقـة مـأمون ذكـي  ،وقـال أبـو حـامت
 :ثقة ُمتقن  ،5وقال النسا ي  :ثقة ثبت .4
ـ ذر بــن عبــد اهلل الـ ُـمرهيب  ،بضــم املــيم وســكون الـرا  ،روى عــن  :ســعيد بــن عبــد الــر ن
بن أبـزى(ع)  ،وعبـد اهلل بـن شـداد  ،وروى عنـه  :ابنـه عُمـر بـن ذر  ،ومنصـور  ،واألعمـش ،
3
ووثقه ابن حدر  ،وقال  :ثقة عابد ُرمي باإلرجا  ،من السادسة .
2
ووثقه ابن مع ، ،وقال أبو حامت  :صدوق  2.ووثقه النسا ي .
ـ سعيد بن عبد الر ن بن أبزى  ،سبقت ترمجته  ،يف االستدرا السابق .
ـ عبد الر ن بن أبزى  ،صحا صغري  ،وسبق الكالم عنه ص . 54
وبــالرجوع إئ مــا مــت يــدي مــن كتــب  ،فيمــا ظهــر يل  ،فلــم أجــد هــذا احلــديث املوقــوف
عند غري النسا ي .وإسناده صحيم  ،فرجاله كلهم ثقات مأمونون إن شا اهلل تعائ .

-

االستدراك الرابع عشر

 في مسند أبَ ِّي بن كعب رضي اهلل عنهشة ال ُكوفِي  ، 2عن أُبَ ٍّي
اله ْم َدانِي  ،أبو َعائِ َ
األج َد ِع َ
بن ْ
 َم ْس ُرو ُق ُ قال املزي ر ه اهلل تعـائ  73 :ـ س حـديث :قـال أ بـن كعـب رضـي اهلل عنـه َ :جيلـدو َنوجيلدو َن وال يَرمجو َن ...احلديث  ،موقوف.
ويَرمجو َن  ،ويَرمجو َن وال َجيلدو َن َ ،
 س  :يف الرجم (  ) 7535عن حممد بن املثَــىن  ،عـن حممـد بـن جعفـر  ،عـن شـعبة  ،عـن5
5
ضْيلةَ ، 4عن مسروق  ،به .
قتادة  ،عن عزرة  ،عن احلسن العَُرين  ،عن عُبيد بن نُ َ
 5التقريب والكاشف ص  532ترمجة  ، 5214وهتذيب الكمال . 453 55
 5اجلرح والتعديل ج  3ترمجة . 735
 4هتذيب الكمال ج  55ص . 452
 3التقريب والكاشف ص  551ترمجة  ، 5431وهتذيب الكمال .255 4
 2اجلرح والتعديل ج  4ترمجة ، 5135
 2هتذيب الكمال ج  4ص . 255
7
اهلمداين الوادعي  ،أبو عا شة الكويف  ،ثقة فقيه عابد سضرم  ،طبقة  ، 5مات  ، 25ويقال :
مسروق بن األجدع بن مالك ْ
 ، 24ر ه اهلل تعائ  [ .التقريب ص  ، 247ترمجة . ] 2215
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( )  ْ :يذكره أبو القاسم  ،وهو يف الرواية .

3

توثيق االستدراك

 لــيس ملســروق بــن األجــدع  ،عــن أ َ  ،عنــد أ القاســم  ،أحاديــث  ،فاألصــل أن يكــونموضعه ب ،رواية حممد بن أ  ،عن أبيه  ،ومكحول الدمشقي  ،عنـه  ،يف آخـر الوجـه األول
وأول الوجه الثاين من الورقة الثالثة عشرة من النسخة  ،وليس بينهما شـيئ  ،يف أصـل النسـخة
 ،لكن يف اهلامش يف أعلى الوجه الثاين للورقة الثالثة عشرة مثبت هـذا احلـديث ـط سـالف ،
مــع اعتبــار كــون هــذا احلــديث ثابــت بكــالم املــزي  ،ومكانـِـه يف الســنن الكــربى للنســا ي  ،واهلل
أعلم .
-

تخرير الحديث

 احلديث عند النسا ي  ،يف السنن الكـربى  ،وقـال فيـه  :أخربنـا حممـد بـن املثَـىن  ،قـال  :ثنـاُ
حممد بن جعفـر ،قـال  :ثنـا شـعبة  ،عـن قتـادة  ،عـن َع ْـزَرَة  ،عـن احلسـن الصـْيـَرِيف ،2عـن عُبَـْي ِـد
بن نضلة (هكذا هو يف مطبوع السـنن الكـربى  ،والصـحيم نُضـيلة  ،وانظـر هـامش ترمجتـه ) ،
عن مس ٍ
روق قال  :قال أ َُّ بن ٍ
وجيلـدون وال
كعب َ :جيلدون ويَرمجون  ،ويَرمجون وال َجيلـدون َ ،
َْ
ُ
يَرمجون .

 5عزرة بن عبد الر ن بن زرارة اخلزاعي  ،الكويف األعور  ،شيخ لقتادة  ،ثقة  ،طبقة  ، 2ر ه اهلل تعائ [ .السابق ص ، 352
ترمجة . ] 3272
5
العَرين  ،الكويف  ،ثقة  ،طبقة  ، 3ر ه اهلل تعائ [ .السابق ص  ،532ترمجة . ] 5525
احلسن بن عبد اهلل ُ
4
ضيلة ( وهم ابن حدر فدعله نضلة  ،والصحيم التصغري ،ويراجع يف هذا املزي يف التحفة كما هو منا  ،واملزي يف
عبيد بن نُ َ
هتذيب الكمال يف شيو احلسن العرين ج  2ص  552ترمجة  ،5531ويف ترمجة نضيلة ج  55ص  545ترمجة  ، 4735وقال
بشار يف اهلامش  ... :وخالف ( أي ابن حدر نفسه يف التبصري  5355 3فقيده كما هنا بالتصغري ،وهو الصواب الذي يف
كتب احلديث ) اخلزاعي  ،أبو معاوية الكويف  ،ثقة  ،طبقة  ، 5ووهم من ذكر أن له صحبة  ،مات يف والية بشر على العراق ،
سنة  ، 73ر ه اهلل تعائ  [ .التقريب والكاشف ص  ، 354ترمجة . ] 3457
 3التحفة  ،ج  5ص . 521
2
العَرين  ،ويف نسخة الرسالة العاملية  ،احلسن العُرين  ،وقد سبقت ترمجته يف الصفحة الفا تة  ،ووهم من كتبه
بل هو احلسن ُ
الصرييف  ،يف هذا احلديث  ،ووهم كذلك من ترمجه بالصرييف يف هامشها وجعله من الطبقة العاشرة  .السنن الكربى للنسا ي  ،ج
 3ص  575هامش . 5
94

ـرج ُم إذا َزنَـا ،
 ففسره قتادة :رج ُم  ،والش ُّ
ص ُن  ،إذا زنا ُجي ُ
ُ
اب املُ ْح َ
الشيخ املُ ْح َ
ص ُن يُ َ
لد  ،مث يُ َ
5
ص ْن ُْجيلَد .
والش ُّ
اب الذي ْ ُْحي َ
 وليس هلذا احلديث طرق عند أصحاب الستة  ،وال يف اإلماف .-

-

-

وأما عن رجال إسناده فهم :

العنَــزي  ،بفــتم العــ ،وال ـزاي  ،أبــو موســى البصــري  ،املعــروف
ـ حممــد بــن املُثَــىن بــن عُبيــد َ
بــالزِمن  ،مشــهور ب ُكنيتــه وانــه  ،روى عــن  :ابــن عيينــة  ،وحممــد بــن جعفــر غُنــدر ( ع ) ،
5
وروى عنه  :اجلماعة  ،وقال الذهيب  :ثقة ورع  ،وقال ابن حدر  :ثقة ثبت ،من العاشرة .
4
ووثقه ابن مع ، ،وقال النسا ي  :ال بأس به ،كان يُغري يف كتابه .
3
وقال أبو حامت  :صاحل احلديث  ،صدوق.
ـ حممـد بـن جعفـر اهلُـذيل  ،البصــري  ،املعـروف بغُنـدر  ،روى عـن حسـ ،املعلـم  ،وشــعبة ،
2
وروى عنه  :أ د  ،وبُندار  ،قال فيه ابن حدر  :ثقة صحيم الكتاب  ،إال أن فيه غفلة.
قال عبد الر ن بن مهدي  :غندر يف شعبة أثبت مين ،
2
وقال أبو حامت  :كان صدوقا مرديا  ،ويف حديث ُشعبة ثقة .
العتَكــي مــوالهم  ،أبــو بِســطام الواســطي  ،مث البصــري  ،روى
ـ شــعبة بــن احلدــاج بــن الــورد َ
عـن  :قتــادة بــن ِدعامــة ( ع )  ،واحلكــم بــن عُتَيبــة  ،وروى عنــه  :غُنــدر  ،وأبــو الوليــد  ،وقــال
وخيطـئ يف األنـا قلــيال  ،وقـال ابــن حدـر  :ثقـة حــافظ مـتقن  ،كــان
الـذهيب  :ثبـت حدــة ُ ،
الثوري يقول  :هو أمري املرمن ،يف احلديث ، 7وهو أول من فتش بالعراق عـن الرجـال  ،وذب
4
السنة  ،وكان عابدا  ،من السابعة .
عن ُّ

 5أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب الرجم  ،باب نسخ اجللد عن الثيب  ،ج  ، 3ص  ، 575ح . 7535
 5التقريب والكاشف ص  225ترمجة  ، 2523وهتذيب الكمال .425 52
 4هتذيب الكمال ج  52ص . 424
 3اجلرح والتعديل ج  4ترمجة . 315
 2التقريب والكاشف ص  254ترمجة . 2747
 2هتذيب الكمال ج  52ص . 4
 7السابق ج  55ص . 355
 4التقريب والكاشف ص  571ترمجة  ، 5751وهتذيب الكمال . 343 55
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وقــال أ ــد بــن حنبــل  :كــان شــعبة أمــة وحــده يف هــذا الشــأن  ،يعــين يف الرجــال  ،وبصــره
5
باحلديث  ،وتثبته  ،وتنقيته للرجال .
ـ قتــادة بــن ِدعامــة بــن قتــادة السدوســي  ،أبــو اخلطــاب البصــري  ،األعمــى احلــافظ املفســر ،
وشـعبة  ،وقـال فيـه
روى عن  :أنس  ،وعـزرة بـن عبـد الـر ن ( م د ت س ) وعنـه  :أيـوب ُ ،
5
ابن حدر  :ثقة ثبت  ،من الرابعة  ،وهو من املرتبة الثالثة من املدلس. ،
قال أبو حامت  :نعت أ د بن حنبل  ،وذكر قتادة  ،فأطنـب يف ذكـره  ،فدعـل ينشـر مـن
علمــه  ،وفقــه  ،ومعرفتــه بــاالختالف  ،والتفســري  ،وغــري ذلــك  ،وجعــل يقــول  :عــاْ بتفســري
القـرآن  ،وبـاختالف العلمــا  ،وصـفه بــاحلفظ  ،والفقـه  ،فقــال  :قـل مــا جتـد مــن يتقدمـه  ،أمــا
4
املِثل فلعل .
3
ووثقه ابن مع. ،
ـ ـ َعـ ْـزَرَة بــن عبــد الــر ن بــن زرارة اخلزاعــي  ،الكــويف األعــور  ،شــيخ لقتــادة  ،روى عــن :
عا شة مرسل  ،و احلسن العَُرين ( م س )  ،وعنه  :عاصم األحول  ،وسليمان التيمي  ،وقال
2
ابن حدر  :ثقة  ،من السادسة .
وثقه ابن مع ، 2،وابن املديين ، 7وابن حبان . 4
ـ ـ احلســن الص ـْيـَرِيف  ،بــل هــو العُـ َـرين  ،بضــم املهملــة  ،وفــتم ال ـرا بعــده نــون  ،احلســن بــن
ضــيلة ( س )  ،وعنــه  :احلكــم بــن
عبــداهلل  ،الكــويف  ،روى عــن  :ابــن عبــاس  ،وعبيــد بــن نُ َ
5
عُتيبة ،ووثقه الذهيب وابن حدر  ،وقال ابن حدر  :من الرابعة .

 5هتذيب الكمال ج  55ص . 351
 5التقريب والكاشف ومراتب املدلس ،ص  213ترمجة  ، 2254وهتذيب الكمال . 215 54
 4اجلرح والتعديل ج  7ترمجة . 722
 3السابق .
 2التقريب والكاشف ص  352ترمجة  ، 3272وهتذيب الكمال .25 51
 2ابن مع ، ،يف التاريخ له  ،برواية عباس الدوري ج  5ص . 315
 7اجلرح والتعديل ج  7ترمجة . 555
 4الثقات ص  245ترمجة . 51525
 5التقريب والكاشف ص  532ترمجة  ، 5525هتذيب الكمال . 552 2
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5

قال ابن مع : ،صدوق ليس به بأس  ،ووثقه أبو ُزرعة .
ـ عُبَـْي ِد بـن نضـلة  ،بفـتم النـون وسـكون املعدمـة  (،قيـده ابـن حدـر هكـذا يف التقريـب ،
وخ ــالف ذل ــك يف التبص ــري  ،فقي ــده بالتص ــغري  ،وك ــذلك أورده امل ــزي  ،ونق ــل ه ــذا حمقق ــه )5
اخلُزاعي  ،أبو معاوية الكويف  ،روى عن  :ابن مسعود  ،ومسروق بن األجدع ( س )  ،وروى
عنــه  :إب ـراهيم النخعــي  ،و ُ ـران بــن أعــ ، ،ووثقــه ابــن حدــر  ،وقــال  :مــن الثانيــة  4.وثقــه
النسا ي ، 3وابن حبان. 2
ٍ
اهلمـداين الـوادعي  ،أبـو عا شـة الكـويف  ،أحـد األعـالم ،
ـ َم ْسروق بن األجـدع بـن مالـك ْ
روى عــن أ بكــر  ،ومعــاذ  ،وأ بــن كعــب (س)  ،وروى عنــه  :إب ـراهيم  ،وأبــو إســحاق ،
2
وقال ابن حدر  :ثقة فقيه عابد سضرم  ،من الثانية .
7
ُسَل عنه حييي بن مع ، ،فقال  :ثقة  ،ال يُسأل عن مثله .
ـ أ َُّ بن ٍ
كعب  ،صحا جليل  ،سبقت ترمجته ص. 77
ُ
واحلــديث صــحيم  ،فرجالــه ثقــات  ،قــد نــع بعضــهم مــن بعــض  ،فلــيس فــيهم مــدلس ،
باستثنا قتادة ( يـُ َع ُّد يف رأس الطبقة الرابعة يف طبقات الرواة عنـد ابـن حدـر )  ،وأيـن تدليسـه
هنا  ،وهو ُحيدث عن َع ْزَرَة بـ ِن عبـد الـر ن ( ويعـد يف الطبقـة السادسـة يف طبقـات الـرواة عنـد
ابن حدر )  ،ولو أراد هنا تدليسا لعنعن عمن فوق عزرة  ،فبينه وب ،أَُ أربعة من التـابع، ،
يف ح ،أنه أدر أنسا (وهو من الصحابة) ونع منه  ،وحدث عنه  ،فـالظن شـبيه اليقـ ،هنـا
أنه ْ يدلس .

 5اجلرح والتعديل ج  4ترمجة . 553
 5هتذيب الكمال ج  55ص . 545
 4التقريب والكاشف ص  354ترمجة  ، 3457هتذيب الكمال . 531 55
 3هتذيب الكمال  ،السابق .
 2الثقات ص  455ترمجة . 3534
 2التقريب والكاشف ص  247ترمجة  ، 2215هتذيب الكمال .325 57
 7اجلرح والتعديل ج  4ترمجة . 5451
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عدم تدليسه  ،صم اإلسناد  ،وإال يبقى على عدم اتصاله بتـدليس
 وإذا صم بتقديري هذا ُقتادة  ،إال إذا صرح بالسماع يف طر ٍيق أخرى  ،أو أتانـا احلـديث مـن طريـق أخـرى صـحيحة ،
وسبق بيان أن احلديث ليس عند أصحاب الستة  ،وال عند أصحاب اإلماف  ،واهلل أعلم .
 -االستدراك الخامس عشر

 بعض أصحاب محمد بن سيرين  ،عن أبي قال املـزي ر ـه اهلل تعـائ  75 :ـ د حـديث  :أن أَُ بـن َك ْع ٍـب أمهـم  ،يعـين يف رمضـان ،
َ
ف ِ
صِ
اآلخ ِر ،موقوف. 5
ت يف الن ْ
وكان يَـ ْقنُ ُ
 د  :يف الصــالة (  ) 5354عــن أ ــد بــن حنبــل  ،عــن حممــد بــن بكــر  ،عــن هشــام ،عن حممد  ،عن بعض أصحابه  ،أن أَُ بن َك ْع ٍ
ب أم ُهم  ...فَ َذ َكَره .
َ
 ( )  :أغفله أبو القاسم  ،وهو يف السماع .-

توثيق االستدراك

 لـيس هـذا يف أصــل نسـخة أ القاســم  ،لكـن احلـديث أيضــا ُمثبـت يف هــامش الوجـه الثــاينمن الورقة الثالثة عشرة  ،ط سالف  ،كما أثبت املزي ر ه اهلل تعائ .
-

تخرير الحديث

ت فيــه القــول  ،عــن موضــعه  ،وعــن رجالــه  ،وعــن القــول بضــعفه عنــد
 هــذا احلــديث فَصــل ُالكالم عن االستدرا الثالث  ،نسأل اهلل تعائ التوفيق .

 5املوقوف  :هو ما يُروى عن الصحابة رضي اهلل عنهم  ،من أقواهلم  ،وأفعاهلم  ،وَوها  ،فيُوقف عليهم  ،وال يُتداوز به إئ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم [ .علوم احلديث البن الصالح  ،النوع السابع ص . ] 74
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 االستدراك السادس عشرِ
ِ
ْبي  ،أبِي ُمحمد  ،ويقال  :أبو زيد ،
ُس َامة ب ِن َزيْ ِد ب ِن َحا ِرثَة ب ِن َش َراح ْي َل ال َكل ِّ
 في ُم ْسنَد أ َ5

ويقال  :أبو حارثة
7
 إبراهيم بن سعد بن أبي وق ٍأسامة
عن
،
ي
اص ال ُق َر ِش ُّي ُّ
الزْه ِر ُّ
َ
ي ر ـه اهلل تعـائ  43 :ـ م س حـديث ِ :ب إذا َِنعـتُم بالطـاع ِ
ون ب ْـأر ٍ
ض  ،فـال
 قـال املِـز ُُّ
ْ
تَ ْد ُخلُوها  ...احلديثِب .
 س  :فيــه (  ) 7254عــن حممــود بــن َغــيالن ، 4عــن وكيــع  ،عــن ســفيان  ،ثالثــتهم ،3عــنحبيــب بــن أ ثابــت ،2عــن إب ـراهيم بــن ســعد  ،بــه  .ويف حــديث األعمــش  :عــن أســامة ،
وسعد.2
 ويف حــديث شــعبة  :قــال  :نعــت أســامة ُ ،حيــدث ســعدا  .ويف حــديث الثــوري  :عــنسعد  ،وأسامة  ،و خزمية بن ثابت ،5عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم .
 5أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى الكليب  ،يُكىن أبا زيد  ،وقيل  :أبا حممد  ،يقال له  :احلِب ابن
احلِب  ،أمه أم أمين موالة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وحاضنته  ،اختُلف يف سنه يوم مات النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،فقيل
 :ابن عشرين  ،وقيل  :ابن تسع عشرة  ،وقيل  :ابن مثاين عشرة .سكن بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم وادي القرى  ،مث عاد إئ
املدينة  ،فمات باجلرف يف آخر خالفة معاوية  ،رضي اهلل عنهم [.االستيعاب ج  5ص  547ـ 544ترمجة ] 55
 5إبراهيم بن سعد بن أ وقاص القرشي الزهري  ،املدين  ،ثقة  ،طبقة  ، 4مات بعد سنة  ، 511ر ه اهلل تعائ  [ .التقريب
ص  ، 25ترمجة . ] 574
 4حممود بن غيالن العدوي موالهم  ،أبو أ د املروزي  ،نزيل بغداد  ،ثقة  ،طبقة  ، 51مات  ، 545ر ه اهلل تعائ [.السابق
ص  ، 245ترمجة . ] 2252
 3ثالثتهم  ،املراد رم  :شعبة عند البخاري  ،والثالثة عند مسلم  ،ووكيع عند النسا ي  ،وهذا بان من األسانيد ال ساقها املزي
هنا .
 2حبيب بن أ ثابت  ،قيس  ،ويقال  :هند  ،بن دينار  ،األسدي  ،موالهم  ،أبو حييي الكويف  ،ثقة فقيه جليل  ،وكان كثري
اإلرسال والتدليس  ،يف املرتبة الثالثة من املدلس ، ،طبقة  ، 4مات  ، 555ر ه اهلل تعائ [ .التقريب ومراتب املدلس ، ،ص
 ،555ترمجة . ] 5143
 2سعد بن أ وقاص  ،مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب الزهري  ،أبو إسحاق  ،أحد العشرة  ،وأول من رمي
بسهم يف سبيل اهلل  ،ومناقبه كثرية  ،مات بالعقيق سنة  22على املشهور  ،وهو آخر العشرة وفاة  ،رضي اهلل عنه [ .التقريب ص
 ،555ترمجة . ]5525
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-

ويف حديث ابن أ عدي قصة .
5
( )  :حديث س ليس يف السماع  ،وْ يذكره أبو القاسم .

توثيق االستدراك

 ليس ب ،رواية أبان بن عثمان  ،عن أسامة  ،ورواية احلسن بن أسامة بن زيـد  ،عـن أبيـه ،يف نسـخة أ القاسـم  ،يف الوجـه األول مــن الورقـة الرابعـة عشـرة  ،لــيس بينهمـا روايـات  ،وقــد
ُكتب هذا احلديث برواياته كلها ال ذكرها املزي  ،يف اهلامش اليسار من الورقة ط سالف.
-

-

تخرير الحديث

الحديث صحيح  ،فقد أثبت املزي ر ه اهلل تعـائ  ،أنـه يف الصـحيح ، 4،وهـو كـذلك ،

وهذا مرذن بصحته  ،و يف اهلل الثقة .

 5خزمية بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة األنصاري اخلطْمي  ،أبو ُعمارة املدين  ،ذو الشهادت ، ،من كبار الصحابة  ،شهد بدرا ،
وقُتل مع بصف ،سنة  ، 47رضي اهلل عنه [ .السابق ص  ، 541ترمجة . ]5751
 5التحفة ج  5ص527ـ .524
 4أخرجه البخاري  ،يف الصحيم  ،كتاب الطب  ،باب ما يُذكر يف الطاعون  ،ج  ، 4ص  ، 352ح  ، 2754ومسلم  ،يف
الصحيم  ،كتاب السالم  ،باب الطاعون والطرية والكهانة وَوها  ،ص  532ح .5554
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 االستدراك السابع عشر -في مسند أسامة بن زيد رضي اهلل تعالى عنه

-

الزبْرقا ُن بن عمرو بن أُمية الض ْمري ، 5عن أسامة  ،ولم يلقه
 ِّقال املِزي ر ه اهلل تعائ  45 :ـ س حديث  :كان يُصلي الظُّهر باهلاجرة  ...احلديث ،

يف ذكر الصالة الوسطى .
 س  :يف الصالة (  ) 422عن أ قـدامة عبي ِـد اهلل بـ ِن س ٍـعيد ، 5عـن حييـي ، 4عـن ابـن أ
ُ ُ
ذ ب  ،عن الزبْ ِرقان بن عمرو بن أُمية  ،أن َرْهطـا من قُر ٍ
يد بـن
يش  ،كانوا ُجلوسا  ،فمر رم ز ُ
ثاب ــت  ،فأرس ــلوا َعب ــدين هل ــم  ،فس ــأاله  ،فق ــال  :ه ــي الظ ــُّهر  ،مث م ــاال إئ أس ــامة ب ــن زي ــد
فسأاله ،فقال  :هي الظُّهر  ،إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم كان يُصلي  ...فذكره.
-

( )  :ليس يف السماع  ،وْ يذكره أبو القاسم .

3

توثيق االستدراك

 لــيس للزبرقــان  ،عــن أســامة رضــي اهلل عنــه  ،عنــد أ القاســم  ،يف آخ ـ ِر ســطر مــن الوجــهالثاين يف الورقة الرابعة عشرة  ،و ِ
أول الورقة اخلامسة عشرة  ،سـوى حـديث واحـد  ،ولـيس رـذا
احلديث  ،إال أنه أيضا مكتوب ٍط سالف يف اهلامش األمين من الورقة  ،واهلل املوفق .
-

تخرير الحديث

 احلــديث عنــد النســا ي  ،يف الســنن الكــربى  ،وقــال فيــه  :أنبــا عبيـ ُـد اهلل بـ ُـن ســعيد  ،قــالحــدثنا حييــي عــن بــن أ ذ ــب  ،قــال حــدثين الزبْ ِرقــان بــن َعمــرو بــن أُميــة  ،أن َرْهطـ ـا مــن
قـُر ٍ
يش  ،كــانوا ُجلوســا  ،فمــر رــم زيــد بــن ثابــت  ،فأرســلوا عبــدين هلــم  ،فســأاله  ،فقــال :
هي الظهـر  .قـال  :مث مـاال إئ أسـامة بـن زيـد  ،فسـأاله  ،فقـال  :هـي الظهـر  ،إن رسـول

 5الزبْرقا ُن بن عمرو بن أُمية الض ْمري  ،ويقال  :ابن عبد اهلل بن عمرو بن أمية  ،ثقة  ،طبقة  ، 2روى عن زيد بن ثابت ،
وأسامة بن زيد  ،وْ يسمع منهما  ،قاله املزي يف التهذيب  ،ر ه اهلل تعائ  [ .التقريب ومراسيل أ زرعة ص  ، 511ترمجة
. ] 5547
 5عبيد اهلل بن سعيد بن حييي اليشكري  ،أبو قدامة السَرخسي  ،نزيل نيسابور  ،ثقة مأمون ُسين  ،طبقة  ، 51مات ، 535
ر ه اهلل تعائ  [ .التقريب ص  ، 313ترمجة . ] 3552
 4حييي بن سعيد القطان  ،وقد سبقت ترمجته ص. 55
 3التحفة ج  5ص .521
010

اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،كان يصـلي الظُّهـر باهل ِ
ـاجرة  ،والنـاس يف قـا ِلتِهم وأسـواقِهم
َ
ُ
ِ
ات والص ــالةِ
ِ
 ،ف ــال يك ــون َخ ْل َف ــه إال الص ـ ُّ
ـف والصـف ـ ـان  ،ف ــأنزل اهلل َ
{ح ــافظُوا َعلَــى الص ـلَ َو َ

الو ْسطَى}[ســورة البقــرة  5. ]544 :قــال النســائي  :خالفــه عمــرو بــن أ حكــيم . 5أنبــا
ُ

حممد بن املثىن  ،قال حدثنا حممد ، 4قال حدثنا شعبة  ،قـال حـدثين عمـرو بـن أ حكـيم
 ،قال نعت الزبْ ِرقان ُحيدث عن عُروة ب ِن ال ُّـزبَري ، 3عـن زيـد بـن ثابـت  ،قـال  :كـان رسـول
اهلل صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم  ،يُصـلي الظهـر باهلـاجرة  ،وْ يكـن يُصـلي صـالة أشـد علـى
ِ
ات والصـالةِ
ِ
أصحاب النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم منها  ،فنزلـت { َحـافظُوا َعلَـى الصـلَ َو َ
صالت5. ،
صالت ، ،وبعدها َ
الو ْسطَى } وقال  :إن قَـْبلها َ
ُ
 وملا قال النسا ي يف اإلسناد األول  :خالفه عمرو بن أ حكيم  ،قصد إثبات وصـل هـذااإلسـناد  ،حيـث إن اإلسـناد األول  ،فيـه انقطـاع  ،فلـم يسـمع فيـه الزبرقـان مـن أسـامة وال مـن
زيد  ،فأثبت يف اإلسناد الثاين  ،أن بينه وب ،زيد  ،عروة بن الزبري .
-

وعلى هذا يكون رجال هذا اإلسناد هم :
ـ حممد بن املثىن  ،سبقت ترمجته ص .512
ـ حممد  ،هو ابن جعفر  ،غُندر  ،وسبقت ترمجته ص . 512
ـ شعبة  ،سبقت ترمجته ص .512
ـ عمرو بن أ حكيم الواسطي الكردي  ،يقـال  :مـوئ آلل الـزبري  ،روى عـن  :أ ِ ْجملَـز ،
والزبْ ِرقان بن عمرو بن أُمية الضـمري ( د س )  ،وعنـه  :شـعبة  ،وعبـد الـوارث  ،وقـال الـذهيب
5
ُ :وثق  ،ونقل ابن حدر توثيق ابن حبان له ، 2وقال ابن حدر  :من السادسة .

 5أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب الصالة األول  ،باب تأويل قوله جل ثناؤه  { :حافظوا على الصلوات والصالة
الوسطى } وذكر االختالف يف الصالة الوسطى  ،ج  ، 5ص  ، 525ح . 422
 5عمرو بن أ حكيم الواسطي  ،ابن الكردي  ،يقال  :موئ آلل الزبري  ،وقال ابن حبان  :موئ األزد  ،ثقة  ،طبقة  ، 2ر ه
اهلل تعائ  [ .التقريب ص  ، 325ترمجة . ]2154
 4حممد  ،هو ابن جعفر  ،وقد سبقت ترمجته ص . 51
 3سبقت ترمجته يف صفحة امللخص ص . 2
 2أخرجه النسا ي  ،كالسابق  ،ح . 427
 2الثقات البن حبان ص  275ترمجة . 5724
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-

-

-

3

قال أبو حامت  :صاحل احلديث  5.ووثقه ابن مع 4. ،وأبو داود  ،والنسا ي .
ـ الزبْ ِرقان بن عمرو بن أُمية  ،ويقال  :ابن عبد اهلل بن عمـرو بـن أميـة  ،روى عـن  :عـروة ،
ِ
وعدة  ،وروى عنه  :بكر بن سوادة  ،وابن أ ذ ب  ،ونقل الذهيب توثيق النسا ي له  ،ووثقه
2
ابن حدر  ،وقال  :من السادسة .
الزبَري بن العوام بـن خويلـد األسـدي  ،أبـو عبـد اهلل املـدين  ،يـروي عـن  :أبويـه ،
ـ عُروة ب ِن ُّ
وخالته  ،وزيد بن ثابت بن الضحا (د س ق )  ،وعنه  :ابنه هشام  ،والزهري ،
2
وقال ابن حدر  :ثقة فقيه مشهور .
7
قال حممد بن سعد  :كان ثقة كثري احلديث فقيها عاملا مأمونا ثَبتا .
وقال أ د بن عبد اهلل العِدلي:مدين تابعي ثقة  ،وكان رجال صاحلا ْ يـدخل يف شـي مـن
الفنت.
ـ زيد بن ثابت بن الضحا ...بن الندار األنصاري  ،يُكىن أبا سعيد  ،وقيل أبا خارجة ،
ُحدا وما ما بعدها  ،وقيل  :إن مشاهده اخلندق .
استُصغر يوم بدر  ،وشهد أ ُ
وكــان يكتــب لرســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم الــوحي وغــريه ،وكانــت تــرد لرســول اهلل صــلى
اهلل علي ــه وس ــلم كت ــب بالسـ ـريانية  ،ف ــأمر زي ــدا فتعلمه ــا يف بض ــعة عش ــر يوم ــا  ،وك ــان عُم ــر
يستخلفه علـى املدينـة إذا أراد احلـل  ،وكـان عاملـا بـالفرا ض  ،واختُلـف يف سـنة وفاتـه  ،ورجـم
بعضهم وفاته سنة ست ومخس ، ،رضي اهلل تعائ عنه .
ُ
بينت  ،فيصم بذلك إذن هذا اإلسناد،
وعلى ضو اتصال هذا اإلسناد  ،وثقة رجاله فيما ُ
وقفت عليه من كتب  ،طرق أخرى للحديث  ،واهلل أعلم .
وليس فيما ُ

 5التقريب والكاشف ص  325ترمجة  ، 2154هتذيب الكمال . 251 55
 5اجلرح والتعديل ج  2ترمجة . 5354
 4تاريخ ابن مع ،ج  5ص . 335
 3هتذيب الكمال ج  55ص . 251
 2التقريب والكاشف ص  511ترمجة . 5547
 2التقريب والكاشف ص  352ترمجة  ، 3225هتذيب الكمال . 55 51
 7الطبقات الكبري البن سعد . 444 5
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 -االستدراك الثامن عشر

 في مسند أسامة بن زيد رضي اهلل عنه عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري ، 5عنأسامة رضي اهلل عنه

 قال املِزي ر ه اهلل تعائ  55 :ـ م ت س حديث ِ :ب الطاعو ُن إذا َوقَ َع ٍبأرض ...
احلديث ِب
س  :يف الطب (  ) 7253عن قتيبة  ،عن اد بن زيد  ،به .
و( ) 7252عن احلارث بن مسك ، 5،عن ابن القاسم ، )47( 4عن مالك  ،به.
3
( )  :حديث س ليس يف الرواية  ،وْ يذكره أبو القاسم .
-

توثيق االستدراك

-

تخرير الحديث

 لــيس بــ ،روايــة الزبْ ِرقــان عــن أســامة  ،وروايــات عبــد اهلل بــن عبــاس عــن أســامة رضــي اهللعــنهم ،لــيس بينهمــا رواة عــن أســامة يف نســخة أ القاســم  ،وإن كانــت لعــامر بــن ســعد عــن
أس ــامة رواي ــة أو أكث ــر  ،واحل ــديث ل ــه إش ــارة يف اهل ــامش األيس ــر م ــن الوج ــه الث ــاين م ــن الورق ــة
اخلامسة عشرة منها .
-

ـت  :عل ــى ض ــو أن احل ــديث عن ــد البخ ــاري  ،فاملس ــتقيم بع ــد ذك ــر رق ــم احل ــديث  ،أن
قل ـ ُ

حــرف ( ) كرمــز لروايــة البخــاري لــه  ،يُثبَــت أيضــا  ،و اصــة وقــد ذكــر املــزي طريــق البخــاري
هلذا احلديث  ،فاألغلب أهنـا نسـيان مـن الناسـخ أو مـن الطباعـة  ،فقـد رأيتهـا مثبتـة يف نسـخة
مقيق عبد الصمد شرف الدين . 2
 احلديث يف الصحيح ، ،من هذه الطريق  ،وهذا مرذن بصحته  ،وهلل احلمد . 5عامر بن سعد بن أ وقاص الزهري  ،املدين  ،ثقة  ،طبقة  ، 4مات  [ . 513التقريب ص  ،557ترمجة . ]4145
 5احلارث بن مسك ،بن حممد بن يوسف  ،موئ بين أمية  ،أبو عمرو املصري  ،قاضيها  ،ثقة فقيه  ،طبقة  ، 51مات ، 521
وله  52سنة  ،ر ه اهلل تعائ  [ .التقريب ص  ،552ترمجة . ] 5135
4
العتَقي  ،أبو عبد اهلل املصري  ،الفقيه  ،صاحب مالك  ،ثقة  ،طبقة  ، 51مات
عبد الر ن بن القاسم بن خالد بن ُجنادة ُ
 ، 555ر ه اهلل تعائ  [ .السابق ص  ،473ترمجة . ]4541
 3التحفة ج ، 5ص  525ـ  ، 525ح . 55
 2مفة األشراف مبعرفة األطراف  ،ط دار الكتب العلمية  ،ج  5ص  32ح . 55
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 االستدراك التاسع عشر -في مسند أسامة بن زيد

 عبد الرحمن بن َم ٍّل  ،أبو عثمان النهدي ، 5عن أسامةِ
مت على ب ِ
اب اجلَنـ ِة  ،فاذا
 قال املزي ر ه اهلل تعائ  511 :ـ م س حديث ِ :ب قـُ َُ
ِ
 ... ،احلديث ِب .
عامة من َد َخلها املَ َساك ُ
 س  :يف عشــرة النســا (  ) 5522قـُتيبة بــن ســعيد  ،عــن خالــد بــن عبــد اهلل الواســطي، 5ويف امل ـواعظ  ،ويف الرقــاق  ،عــن عُبيــد اهلل بــن ســعيد  ،عــن حييــي بــن ســعيد ؛ مث ـانيتهم  ،عــن
سليمان التيمي  ،عن أ عثمان  ،به .
 ( )  :وكت ــاب املـ ـواعظ  ،وكت ــاب الرق ــاق  ،للنس ــا ي  ،ليس ــا يف الرواي ــة  ،وْ ي ــذكرمها أب ــو4
القاسم.
-

توثيق االستدراك

 يف نسخة أ القاسم حديث أ عثمان النهدي  ،عبد الـر ن بـن مـل  ،عـن أسـامة رضـياطلعت يف اجلـَنة  ،فاذا أكثر أهلها الفقـرا ،...
اهلل عنه  ،يف الورقة اخلامسة عشرة  ،بلفظ ِ :ب
ُ
وعـ ـزاه للنس ــا ي يف كت ــاب عش ــرة النس ــا  ،ول ــيس يف أص ــل النس ــخة ع ــزو إئ كت ــاب املـ ـواعظ
والرقاق  ،ويف اهلامش األمين من الورقة إشارة إليه  ،وكتابا املواعظ  ،والرقاق  ،ليسا يف نسخ
-

املطبوعة من السنن الكربى للنسا ي  ،واهلل أعلم .
تخرير الحديث

 قـد نظـرت يف الســنن الكـربى  ،أل عبــد الـر ن النســا ي  ،فمـا وجــدت يف املطبـوع منهــا ،يف النسخة ال ب ،يدي  ،ما وجـدت فيهـا كتـاب املـواعظ  ،وال كتـاب الرقـاق  ،وكـذلك قـال
 5عبد الر ن بن ِمل (بالم ثقيلة  ،وامليم مثلثة ،أي  :يسوغ فيها الفتم والضم والكسر) أبو عثمان النـ ْهدي(بفتم النون املشددة
وسكون اهلا )  ،مشهور بكنيته  ،سضرم  ،طبقة  ، 5ثقة ثبت عابد  ،مات  ، 52وقيل  :بعدها  ،وعاش  ، 541وقيل  :أكثر ،
ر ه اهلل تعائ  [ .تقريب ص  ، 474ترمجة  3157بتصرف] .
 5خالد بن عبد اهلل بن عبد الر ن بن يزيد الطحان الواسطي  ،املزين موالهم  ،ثقة ثبت  ،طبقة  ، 4مات  ، 545وكان مولده
ُ
 ، 551ر ه اهلل تعائ [ .التقريب ص  ،572ترمجة . ]5237
 4التحفة  ،ج  5ص  ، 524ح . 511
015

د بشار عـواد معـروف ُ ،حمقـق التـُّحفة  ،يف هـامش تعليقـه علـى هـذا احلـديث ، 5ويف نسـخة
وجدت كتا َ الرقا ق واملواعظ  ،وفيهما هذا احلديث رذا اإلسناد. 5
طبعة الرسالة العاملية ،
ُ
 احلديث يف الصحيح ، 4،من هذه الطريق  ،وهذا مرذن بصحته  ،وهلل احلمد . -االستدراك العشرون

 في مسند أسامة بن زيد رضي اهلل عنهمادي  ،عن أسامة رضي اهلل عنهما ( الزبير ،
بن ُّ
األس ُّ
الزبير بن العوام  ،أبو عبد اهلل َ
 عُروة ُوأسامة)

 قــال املـِـزي ر ــه اهلل تعــائ  512 :ـ م س حــديث  :أن النــيب صــلى اهلل عليــه وآلــهوسلم ،ركِب على ا ٍر  ،على ٍ
إكاف عليه قطيفة فدكية  ،وأردف أسامة ورا ه يعود سعد بـن
َ
عُبادة ، 3فمر مبدلس فيه عبد اهلل بن أَُ  ...احلديث بطوله .
 س  :يف الطــب (  ) 7215عــن ِهشــام بــن عمــار ، 2عــن الوليــد ، 2عــن ســعيد بــن عبــد7
الزهري  ،به .
العزيز  ،عن ُّ
 5هامش  ، 4 ، 5ج  5ص . 524
 5السنن الكربى  ،للنسا ي  ،طبعة الرسالة العاملية  ،ج  51ص  472ح  ، 55722ص 455ح . 55454
 4أخرجه البخاري  ،يف الصحيم  ،كت اب النكاح  ،باب ( فقط ذكر كلمة باب  ،وْ يذكر بعده شيئ  ،ويف األغلب يكون
كالتابع للباب قبله  ،وهنا ليس كذلك ) ج  4ص  524ح  ، 2552ويف كتاب الرقاق  ،باب صفة اجلنة والنار  ،...ج  3ص
 23ح  ، 2232ومسلم  ،يف الصحيم  ،كتاب الرقاق  ،باب أكثر أهل اجلنة الفقرا  ،وأكثر أهل النار النسا  ،وبيان الفتنة
بالنسا  ،ص  5531ح. 5742
 3سعد بن عبادة بن ُدليم بن حارثة األنصاري اخلزرجي  ،أحد النقبا وسيد اخلزرج  ،وأحد األجواد  ،وقع يف صحيم مسلم أنه
شهد بدرا  ،واملعروف عند أهل املغازي انه هتيأ للخرج  ،فنُ ِهش فأقام  ،مات بأرض الشام سنة  ، 52وقيل  :غري ذلك  ،رضي
اهلل عنه [ .التقريب ص  ،555ترمجة . ]5534
2
السلمي  ،الدمشقي  ،اخلطيب  ،صدوق مقرئ  ،كرب فصار يتلقن  ،فحديثه القدمي أصم  ،قال
هشام بن عمار بن نُصري ُّ
أ د :طياش خفيف  ،وقال أبو حامت  :كرب وتغري  ،فكان يتلقن كلما لُقن  ،وهو صدوق  ،طبقة ، 51مات  ، 532وله 55
سنة  ،ر ه اهلل تعائ [ .التقريب  ،والكواكب النريات  ،ص  ،235ترمجة . ]7414
 2هو الوليد بن مسلم  ( ،فليس ملن انه الوليد من يروي عنه ن انه هشام غريه  ،وال من روى هو عن سعيد بن عبد العزيز
غريه  ،وْ يب ،املزي يف هتذيب الكمال روايته عند النسا ي ) وقد سبقت ترمجته ص .45
 7سعيد بن عبد العزيز التنوخي  ،الدمشقي  ،ثقة إمام  ،سواه أ د باألوزاعي  ،وقدمه أبو ُمسهر  ،لكنه اختلط يف آخر أمره ،
طبقة  ، 7مات  ، 527ر ه اهلل تعائ [ .التقريب ص  ،555ترمجة . ]5424
016

-

( )  :حديث س ليس الرواية  ،وْ يذكره أبو القاسم .

5

توثيق االستدراك

 يف سطوط أ القاسم رواية عروة عن أسامة رضي اهلل عنه  ،يف الورقـة اخلامسـة عشـرة  ،أنالنيب صلى اهلل عليه وآله وسلم مر مبدلس فيه أخالط من املسـلم ،واليهـود  ،فسـلم علـيهم .
ستص ـ ــر  ،وع ـ ـ ـزاه أب ـ ــو القاس ـ ــم إئ الرتم ـ ــذي يف كت ـ ــاب االس ـ ــتَذان  ،وه ـ ــو ك ـ ــذلك  ،وق ـ ــال
الرتمذي:حس ــن ص ــحيم  5،وْ يُش ــر امل ــزي إلي ــه  ،وه ــو ك ــذلك عن ــد النس ــا ي  ،وْ يُش ــر أب ــو
القاسم إليه  ،ولكنه يف اهلـامش أعلـى الوجـه األول مـن الورقـة السادسـة عشـرة  ،مكتـوب ـط
ضعيف ستلف  ،وباختصار .
-

تخرير الحديث

-

احلديث عند النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،وقال فيه  :أخربنا هشام بـن عمـار  ،قـال  :ثنـا

الوليد  ،قال  :ثنا سعيد بن عبـد العزيـز  ،عـن الزهـري  ،عـن عُـروة  ،عـن أسـامة بـن زيـد رضـي
اهلل عنه :أن
3
ٍ4
ف أسـامة ورا ه
رسول اهلل صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم،ركب يومـا ِ ـارا باك
َ
ـاف فدكي ٍـة  ،و ْأرَد َ
؛
2
سعد بن عبادة ِ ...ب .
يعود َ
 ُ -واحلديث صحيم  ،فقد رواه من هذه الطريق الشيخان  ،يف صحيحيهما. 2

 5التحفة  ،ج  5ص  ، 575ح . 512
 5أخرجه الرتمذي  ،يف السنن  ،كتاب االستَذان  ،باب ما جا يف السالم على جملس فيه املسلمون واليهود  ،ج  3ص  344ح
.5715
 4اإلكاف  :برذعة احلمار  [ .املعدم الوسيط ص  ، 55مادة أكف ] .
 3نسبة إئ قرية باحلداز ،بينها وب ،املدينة يومان  ،وقيل ثالثة  ،أفا ها اهلل على رسوله صلى اهلل عليه وسلم يف سنة سبع صلحا.
[ معدم البلدان  ،باب الفا والدال وما يليهما ،ج  2ص . ] 357
 2أخرجه النسا ي  ،السنن الكربى  ،كتاب الطب  ،باب عيادة املريض راكبا مردفا على الدابة  ،ج  3ص  422ح . 7215
 2أخرجه البخاري  ،يف الصحيم  ،كتاب اجلهاد والسري  ،باب الردف على احلمار  ،ج  5ص  454ح  ، 5547ومسلم  ،يف
الصحيم  ،كتاب اجلهاد والسري  ،باب يف دعا النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،وصربه على أذى املنافق ، ،ص  777ح . 5754
017

-

 االستدراك الحادي والعشرون من مسند أسامة بن َش ِريك الثـعلَبِي اليـرب ِوعي 5عن النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم
ْ ِّ َ ْ ُ
ِ
أتيت النيب صلى اهلل عليه و آله
قال املزي ر ه اهلل تعائ  557 :ـ د ت س ق حديث ُ :
وسلم  ،وأصحابُه...احلديث.
س  :فيــه (  ) 7224عــن إناعيــل بــن َمســعود 5وحممــد بــن عبــد األعلــى ؛ كالمهــا عــن
خالد بن احلارث ، 4عن شعبة  ،به .
و(  )7223عن أ د بن خالد ، 3عن إسحاق بن يوسـف ، 2عـن ِم ْسـعر ، 2عـن زيـاد بـن
ِعالقة ، 7أمت من األول .
ويف العلم (  ) 2472عن حممد بن عبد األعلى  ،به ستصرا كما هنا.
و(  ) 2445عن إناعيل بن مسعود  ،به .
4
( )  :الطب للنسا ي  ،ليس يف الرواية  ،وْ يذكره أبو القاسم .
توثيق االستدراك

 5أسامة بن شريك ُّ
الذبياين الثعليب  ،من بين ثعلبة بن سعد  ،ويق ال  :من بين ثعلبة بن بكر بن وا ل  ،كويف  ،له صحبة ورواية ،
روى عنه زياد بن ِعالقة  ،رضي اهلل عنه [.االستيعاب ج  5ص  532ترمجة . ]54
 5إناعيل بن مسعود اجلَحدري  ،بصري  ،ثقة  ،طبقة  ، 51مات  ، 534ر ه اهلل تعائ [ .التقريب والكاشف ص ، 45ترمجة
.]345
 4خالد بن احلارث بن عبيد بن سليمان اهلُديمي  ،أبو عثمان البصري  ،ثقة ثبت  ،إليه املنتهى يف التثبت بالبصرة  ،طبقة ، 4
مات  ، 542ومولده سنة  ، 551ر ه اهلل تعائ  [ .التقريب والكاشف ص  ،574ترمجة . ]5255
 3أ د بن خالد اخلالل  ،أبو جعفر البغدادي  ،الفقيه  ،ثقة  ،طبقة  ، 51مات  ، 537ر ه اهلل تعائ[.التقريب ص ،35
ترمجة . ]45
 2إسحاق بن يوسف بن مرداس املخزومي الواسطي  ،املعروف باألزرق  ،ثقة  ،طبقة  ، 5مات  552وله  ، 74ر ه اهلل تعائ .
[التقريب والكاشف ص  ،72ترمجة . ]452
 2مسعر بن كِدام بن ظهري اهلاليل  ،أبو سلمة الكويف  ،ثقة ثبت فاضل  ،طبقة  ، 7مات  524أو  ، 522ر ه اهلل تعائ .
[التقريب ص ، 244ترمجة . ]2212
 7زياد بن ِعالقة الثعليب  ،أبو مال الكويف  ،ثقة ُرمي بالنصب  ،طبقة  ، 4مات  ، 542وقد جاز املا ة  ،ر ه اهلل تعائ .
[السابق ص ، 515ترمجة . ]5155
 4التحفة  ،ج  5ص  ، 543ح . 557
018

 احلديث عند أ القاسم  ،يف الورقة السابعة عشرة  ،وكما قال املزي  ،فلم يعزه أبو القاسمعنــد النســا ي إال لكتــاب العلــم بروايتيــه فقــط  ،يف حــ ،بقيــة الروايــات موجــودة  ،ويف اهلــامش
األمين من الورقة إشارة إليها .
-

-

-

تخرير الحديث

احلــديثان عنــد النســا ي  ،يف الســنن الكــربى  ،كتــاب الطــب  ،وق ــال ف ــي األول  :أخربنــا
ـاد بـ َـن
إناعيــل بــن َمســعود  ،وحممــد بــن عبــد األعلــى  ،قــال  :ثنــا خالــد  ،عــن شــعبة  ،أن ِزيـ َ
ِ
نعت أسامة بن شريك رضي اهلل عنه  ،به .
عالقة  ،حدثهم قال ُ :
وقال في الثاني  :أخربنا أ د بن خالد  ،قال حدثين إسحاق  ،يعين ابن يوسـف  ،قـال:
5
ثنا ِمسعر  ،عن زياد بن ِعالقة  ،عن أسامة بن شريك رضي اهلل عنه  ،به.
فمدار احلديث ،إذن على ِزياد بن ِعالقة  ،يرويه عن أسامة بن شريك  ،به .
ويرويه عن زياد يف الطريق األوئ ُ ،شعبة  ،ويف الطريق الثانية ِ ،مسعر .

واحلديث كذلك قد أخرجه باقي أصحاب السنن  ،أبو داود  ،من طريـق ُشـعبة  ،عـن زيـاد
 ،به.
 والرتمذي من طريق أ عوانة  ،عن زياد  ،به  ،وقال  :وهذا حديث حسن صحيم .5
 وابن ماجه  ،من طريق سفيان بن عُيينة  ،عن زياد  ،به . فمداره إذن من خالل هذه الطرق  ،على زياد بن ِعالقة  ،عن أسامة بن شريك  ،به . ورواه عن زياد  ،شعبة  ،ومسعر  ،وأبو عوانة  ،وابن عيينة .-

رجال إسنادي حديث هذا االستدراك فهم :
وأما ُ

 ـ ـ إناعي ــل ب ــن َمس ــعود اجلح ــدري  ،بص ــري  ،يُك ــىن أب ــا مس ــعود  ،روى ع ــن  :خال ــد ب ــناحلـارث(س)  ،وعبــد الــر ن بــن مهــدي  ،غريمهــا  ،وروى عنــه  :النســا ي  ،وحممــد بــن جريــر ،
ووثقه الذهيب  ،وابن حدر ،
 5أخرجه النسا ي ،السنن الكربى  ،كتاب الطب  ،باب األمر بالدوا  ،ج  3ص  424ح . 7223 ، 7224
 5أخرجه أبو داود  ،يف السنن  ،كتاب الطب  ،باب الرجل يتداوى  ،ص  245ح  ، 4422والرتمذي  ،يف السنن  ،كتاب
الطب  ،باب ما جا يف الدوا واحلث عليه  ،ج  3ص  534ح  ، 5144وابن ماجه  ،يف السنن  ،كتاب الطب  ،باب ما أنزل
اهلل دا إال أنزل له ِشفا  ،ج  5ص  5547ح . 4342
019
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-

-

-

5

وقال ابن حدر  :من العاشرة .
قال أبو حامت  :صدوق  5.وثقه النسا ي ، 4وابن حبان. 3
ـ حممد بن عبد األعلى الصنعاين  ،البصـري  ،روى عـن  :ابـن عيينـة  ،وخالـد بـن احلـارث (
ت س )  ،وروى عنه  :اجلماعة إال البخاري  ،وأ داود  ،ونقل الـذهيب توثيـق أ حـامت لـه ،
2
وقال ابن حدر  :ثقة  ،من العاشرة .
2
وثقه أبو زرعة  ،وأبو حامت .
ـ ـ خالــد  ،هــو ابــن احلــارث بــن عُبيــد بــن ســليمان اهلُ َديمــي  ،أبــو عثمــان البصــري  ( ،فهــو
الــذي يــروي عنــه حممــد بــن عبــد األعلــى  ،قيمــا ذكــر املــزي  ،يف هتذيبــه ج  52ص ، ) 245
وشعبة ( م د س )  ،وروى عنه  :أ ـد  ،وإسـحاق  ،وقـال الـذهيب فيـه
روى عن  ُ :يد ُ ،
7
 :إليه املنتهى يف التثبت بالبصرة  ،وقال ابن حدر  :ثقة ثبت  ،من الثامنة .
ـ شعبة  ،سبقت ترمجته ص . 512
ـاد ب ـ َـن ِعالق ــة  ،بكس ــر املهمل ــة وبالق ــاف  ،الثعل ــيب  ،باملثلث ــة  ،واملهمل ــة  ،أب ــو مال ــك
ـ ـ ِزي ـ َ
الكويف ،روى عن  :أسامة بـن شـريك (  ، ) 3وجريـر البدلـي  ،وعنـه  :شـعبة  ،والسـفيانان ،
4
ومسعر بن كِدام ( ت )  ،وقال عنه ابن حدر  :ثقة ُرمي بالنصب  ،من الثالثة .
قال أبو حامت  :صدوق احلديث ووثقه ابن مع ، ،5،والنسا ي  ،51ووثقه ابن حبان. 55
ـ أسامة بن شريك رضي اهلل عنه  ،صحا جليل  ،سبقت ترمجته ص . 557

 5التقريب والكاشف ص  45ترمجة  ، 345هتذيب الكمال .552 4
 5اجلرح والتعديل ج  5ترمجة . 511
 4هتذيب الكمال ج  4ص . 552
 3الثقات البن حبان ص  253ترمجة . 55342
 2التقريب والكاشف ص  237ترمجة  ، 2121هتذيب الكمال . 245 52
 2اجلرح والتعديل ج  4ترمجة . 71
 7التقريب والكاشف ص  574ترمجة  ، 5255هتذيب الكمال . 42 4
 4التقريب والكاشف ص  515ترمجة  ، 5155هتذيب الكمال . 354 5
 5اجلرح والتعديل ج  4ترمجة . 5347
 51هتذيب الكمال ج  5ص . 211
 55الثقات البن حبان ص  523ترمجة . 5414
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ـ أ ــد بــن خالــد اخلــالل  ،باملعدمــة  ،أبــو جعفــر البغــدادي الفقيــه  ،روى عــن  :إســحاق
ب ــن يوس ــف األزرق ( س )  ،واب ــن عيين ــة  ،وروى عن ــه  :الرتم ــذي  ،والنس ــا ي  ،ووثق ــه اب ــن
5
حدر ،وقال  :من العاشرة .
5
قال أبو حامت  :كان خيـرا  ،فاضال َ ،عدال  ،ثقة  ،صدوقا ِ ،رضى .
ـ ـ إس ــحاق ب ــن يوس ــف ب ــن م ــرداس املخزوم ــي الواس ــطي  ،املع ــروف ب ــاألزرق  ،روى ع ــن
األعمــش  ،ومســعر بــن كِــدام ( )  ،وروى عنــه  :أ ــد  ،وســعدان  ،ووثقــه الــذهيب  ،وابــن
4
حدر  ،وقال  :من التاسعة .
3
قال أبو حامت  :صحيم احلديث  ،صدوق  ،ال بأس به .
ـ ِمسعر بن كِدام  ،بكسر أوله ودفيف ثانيه  ،بن ظُ َهري اهلِاليل  ،أبو سلمة الكـويف  ،أحـد
األعــالم  ،روى عــن عطــا  ،وســعيد بــن أ بـُـردة  ،وعنــه  :القطــان  ،وحييــي بــن آدم  ،ونقــل
الــذهيب قــول شــعبة عنــه  :كنــا نُســميه املصــحف مــن إتقانــه  ،وقــال فيــه ابــن حدــر  :ثقــة ثبــت
2
فاضل  ،من السابعة .
ـديث أهــل الصــدق  .ووثقــه ابــن معــ، ،
قــال أ ــد بــن حنبــل  :كــان ثقــة ِخيــارا ،حديثُــه حـ ُ
وسَل أبـو حـامت عنـه  ،وعـن سـفيان  ،أي الثـوري  ،فقـال ِ :مسـعر أتقـن  ،وأجـود
وأبو زرعة ُ ،
2
حديثا  ،وأعلى إسنادا  ،من سفيان ...
فاحلديث رذين اإلسنادين  ،صحيم  ،فضـال عـن متابعاتـه التامـة  ،عـن زيـاد  ،وثَِق ِـة رجـال
باقي طرقه  ،وهلل احلمد .

 5التقريب والكاشف ص  35ترمجة  45هتذيب الكمال . 415 5
 5هتذيب الكمال ج  5ص . 414
 4التقريب والكاشف ص  72ترمجة  ، 452هتذيب الكمال . 352 5
 3اجلرح والتعديل ج  5ترمجة . 544
 2التقريب والكاشف ص  244ترمجة . 2212
 2اجلرح والتعديل ج  4ترمجة . 5242
000

 االستدراك الثاني والعشرون من مسند أسع َد ب ِن ِسهل بن ُحنيف بن واهب بن العُ َكيم بن ثعلبة  ،أبي أُمامة
األنصاري 5رضي اهلل عنه  ،عن النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم

 قـال املِـزي ر ـه اهلل تعـائ  542 :ـ س ق حـديث  :مـر عـامر ،5بسـهل بـن حني ٍـف 4وهــو
ُ
َ
يغتسل  ،فقال َ ْ :أر كاليوم  ...احلديث
ُ
3
 س  :يف الطــب (  ) 7257عــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن يزيــد  ،واحلــارث بــن مســك ،؛كالمها عن سفيان ،2عن الزهري  ،عنه  ،به .
 و( )7254عن علي بن شعيب ، 2عن مع ٍن.7 و( )7255عــن احلــارث بــن مســك ، ،عــن ابــن القاســم  ،كالمهــا عــن مالــك  ،عــن ابــنشهاب َ ،وه .
 و( )7252عن قُتيبة  ،عن مالك  ،عن ابن أ أمامة بن سهل ، 5عن أبيه َ ،وه . 5أسعد بن سهل بن ُحنيف األنصاري  ،أبو أمامة  ،مشهور بكنيته  ،ولد على النيب صلى اهلل عليه وسلم قبل وفاته بعام ، ،وأُيت
به النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،فدعا له وناه باسم جده أ أمه أ أمامة أسعد بن زرارة  ،وكناه بكنيته  ،وهو أحد اجللة من
كبار التابع ،باملدينة  ،تويف سنة  ، 511وهو نيف وتسع ،سنة  ،رضي اهلل عنه [.االستيعاب ج  5ص  522 ،522ترمجة
]44
5
العْنزي  ،حليف آل اخلطاب  ،صحا مشهور  ،أسلم قدميا وهاجر وشهد بدرا  ،ت ليايل
عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك َ
قُتل عثمان  ،رضي اهلل عنهما [ .السابق ص  ،557ترمجة . ]4144
4
الع َكيم  ...ابن األوس  ،يكىن أبا سعيد  ،وقيل  :غري ذلك  ،شهد بدرا واملشاهد كلها مع
سهل بن ُحنيف بن واهب بن ُ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،وثبت يوم أحد  ،وكان بايعه يومَذ على املوت  ،فثبت معه ح ،انكشف الناس عنه  ،وجعل
ينضم النبل يومَذ عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،مات بالكوف سنة ٍ
مثان وثالث ، ،وصلى عليه علي وكرب ِستًّا  ،رضي اهلل
عنهم أمجع [. ،االستيعاب ج  4ص  532 : 534ترمجة ] 5145
 3حممد بن عبد اهلل بن يزيد املقرئ  ،أبو حييي  ،املكي  ،ثقة  ،ونقل الذهيب قول أ حامت  :صدوق طبقة  ، 51مات ، 522
ر ه اهلل تعائ [ .التقريب والكاشف ص  ،232ترمجة . ]2123
 2هو ابن عيينة  ،وقد سبقت ترمجته ص .45
 2علي بن شعيب بن عدي السمسار البزاز  ،البغدادي  ،فارسي األصل  ،ثقة  ،وقال الذهيب  :صدوق  ،طبقة  ، 55مات
 ، 524ر ه اهلل تعائ [ .التقريب والكاشف  ،ص  ، 335ترمجة . ]3732
 7معن بن عيسى بن حييي األشدعي موالهم  ،أبو حييي املدين القزاز  ،ثقة ثبت  ،قال أبو حامت  :هو أثبت أصحاب مالك ،
طبقة  ، 51مات  ، 554ر ه اهلل تعائ [ .السابق ص  ،212ترمجة . ]2451
002

 وأعاده يف اليوم والليلة ( )514عن حممد بن عبداهلل بن يزيد املقرئ واحلارث بن ِمسـك ،؛ُ
كالمهــا عــن ســفيان  ،عــن معمــر  ،عــن الزهــري  ،عــن أ أمامــة  ،قــال ِ :ب تُكفــأ اإلنــا مــن
خلفه ِب.
5
 ( )  :كتاب الطب للنسا ي  ،ليس يف الرواية  ،وْ يذكره أبو القاسم.-

توثيق االستدراك

 ْ يُشر أبو القاسم إئ وجود حديث النسا ي يف كتاب الطب  ،بل أثبته يف اليـوم والليلـة ،يف الوجه الثاين من الورقة الثامنة عشرة مـن سطوطـه  ،ويف اهلـامش اليمـ ،مـن الورقـة إشـارة إئ
هذه الرواية يف كتاب الطب منه .
-

تخرير الحديث

 أحاديــث النســا ي الـ أوردهــا  ،يف كتــاب الطــب  ،وهــي علــى ترتيبهــا يف الســنن الكــربى ،على النحو التايل :

الع ْـين  :ص  ، 2252وقـال فيـه  :أخربنـا قتيبـة بـن سـعيد  ،قـال  :قـال مالـك .
 باب َواحلارث بن مسك ،قرا ة عليه وأنـا أنـع  ،عـن ابـن القاسـم  ،عـن مالـك  ،عـن حممـد بـن أ
نيف  ،أنه نع أباه يقول  :اعتَل أِ  ،سهل بن حنَـْي ٍ
أمامة بن سهل بن ح ٍ
ف ...احلديث
ُ ُ ُ
ُ
 بــاب و ُ ِـارث بــن
العــائِ ِن  :ص  ، 2252وقــال فيــه  :أخربنــا حممــد بــن يزيــد  ،واحلـ ُ
ضــوء َ
ُ
ِمسك ، ،قرا ة عليه  ،قال (واللفظ له)  :عن سفيان  ،عـن الزهـري  ،عـن أ أمامـة  ،قـال :
ٍ
عامر بن ربيعة ِ
غتسل ...
َمر ُ
بسهل بن ُحنيف وهو يَ ُ
 ص  ، 2254وقال فيه  :أخربنا َعلِي بن ُش ٍعيب  ،قال  :أنا َم ْعن  ،قال  :ثنا مالك .
ُ
 ص  ، 2259وقــال فيــه :واحلــارث بــن مســك ،قـرا ة عليــه  ،عــن ابــن القاســم  ،قــال  :أنــامالك  ،عن ابن شهاب  ،عن أ أمامة  ،به .

4

 5حممد بن أ أمامة بن سهل بن ُحنيف  ،ثقة  ،طبقة  ، 2ر ه اهلل تعائ [ .السابق ص  ،252ترمجة . ]2734
 5التحفة  ،ج  5ص  ، 545ح . 542
 4أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب الطب  ،باب الع ، ،ج  3ص  441ح  ، 7252وباب وضو العا ن  ،ج ، 3
ص  ،445ح .7255 : 7257
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 وأعــاد هــذه األحاديــث يف كتــاب عمــل اليــوم والليلــة  ،بــاب مــا يقــول إذا رأى مــن أخيــه مــايُعدبه  ،ج  2ص  21ح  51142ـ  ، 51147بذات األسانيد .
 -هذه األحاديث مدارها على أبي أمامة  ،ويرويه عن أ أمامـة هـذا  ،حممـد ابنُـه  ،والزهـري ،

ـت يف هــذه األســانيد  ،وكــذلك عنــد ابــن ماجــه  ،يف الســنن ،
وذلــك عنــد النســا ي  ،كمــا بينـ ُ
كتاب الطب  ،باب الع ، ،ح، 4215من طريق الزهري  ،عن أ أمامة  ،به .
الرقــى والتمــا م  ،بــاب ذكــر
 وعنــد ابــن حبــان  ،فيصــحيحه ( برتتيــب ابــن بلبــان ) يف كتــاب ُّاألمر ملن رأى بأخيه شيَا حسنا أن يُرب له فيه  ،فان عانه توضأ له  ،ح  ، 2134من طريق
حممد بن أ أمامة بن سهل بن ُحنيف  ،أنه نع أبـاه أبـا أمامـة يقـول  :اغتسـل أ سـهل بـن
حنيف  ،به .
 وك ــذلك ق ــد رواه  ،يف املص ــدر الس ــابق  ،ب ــاب ذك ــر الوض ــو ال ــذي ذكرن ــاه مل ــن وص ــفناه  ،ح ، 2173من طريق حممد بن مسلم بن شهاب ( الزهري )  ،حدثين أبو أمامة  ،به .
 وعنــد احلــاكم  ،يف املســتدر  ،كتــاب معرفــة الصــحابة  ،بــاب ذكــر مناقــب ســهل بــن حنيــفاألنصــاري  ،وكنيتــه أبــو ثابــت  ،ح  ، 2735مــن طريــق ابــن شــهاب الزهــري  ،قــال  :أخــربين
أبو أمامة بن سهل بن حنيف  ،به .
-

 وأما رجال إسناد طرق هذا االستدراك  ،فهم : ـ قتيبــة بــن ســعيد بــن مجيــل  ،بفــتم اجلــيم  ،ابــن طريــف الثقفــي  ،أبــو رجــا  ،ثقــة ثبــت  ،مــن5
العاشرة  ،روى عن  :مالك  ،والليث  ،وروى عنه  :اجلماعة سوى ابن ماجه .
 ـ مالك بن أنس بن مالك بن أ عامر بن عمرو األصبحي  ،أبو عبـد اهلل  ،املـدين  ،الفقيـه ،إمام دار اهلدرة  ،رأس املتقن ،واملتثبت ، ،روى عن  :حممد بن أ أمامة بن سهل بـن ُحنيـف
( س )  ،وحممد بن مسلم بن شهاب الزهري (ع ) وعنه  :عبـد الـر ن بـن القاسـم املصـري (
4
مد 5س )  ،وقتيبة بن سعيد ( م د ت س )  ،قال ابن حدر  :من السابعة .
 5التقريب والكاشف ص  214ترمجة . 2255
 5الرمز  :مد  ،معناه  :روايته عنه  ،عند أ داود يف كتاب املراسيل  ،له .
 4التقريب والكاشف ص  272ترمجة  ، 2252وهتذيب الكمال . 515 : 515 57
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5

ُسَل أ د بن حنبل  :من أثبت أصحاب الزهري ؟ قال  :مالك أثبت يف كل شي .
5
وسَل البخاري عن أصم األسانيد  ،فقال  :مالك عن نافع عن ابن عمر .
ـ واحلارث بن مسك ،بـن حممـد بـن يوسـف  ،مـوئ بـين أميـة  ،أبـو عمـرو املصـري  ،قاضـيها ،
روى عــن  :ابــن عيينــة  ،وعبــد الــر ن بــن القاســم املصــري ( مــد س )  ،وعنــه  :أب ــو داود ،
4
والنسا ي  ،قال الذهيب  :ثقة حدة  ،وقال ابن حدر  :ثقة فقيه  ،من العاشرة .
3
قال حييي بن مع : ،ال بأس به  .وقال النسا ي  :ثقة مأمون .
العتَقـي  ،بضـم املهملـة  ،وفـتم
ـ ابن القاسم  ،عبد الـر ن بـن القاسـم بـن خالـد بـن ُجنـادة َ
املثنـاة بعـد قـاف  ،أبوعبــد اهلل املصـري  ،الفقيـه  ،صـاحب مالــك  ،روى عـن  :مالـك  ،وبكــر
وســحنون  ،قــال الــذهيب  :صــدوق  ،وقــال ابــن حدــر  :ثقــة  ،مــن
بــن ُمضــر  ،وعنــه أصــبغ َ ،
2
كبار العاشرة .
قال أبو زرعة  :مصري  ،رجل صاحل  2.ووثقه النسا ي  ،واحلاكم  ،وأبو اخلطيب  7.وابن
حبــان  ،وقــال  :كــان خي ــرا فاضــال  ،مــن تفقــه علــى مــذهب مالــك  ،وفــرع علــى حــد أصـوله ،
4
وذب عنه  ،ونصر من انتحلها .
ـ ـ حممــد بــن أ أمامــة بــن ســهل بــن حنيـ ٍ
ـف  ،عــن  :أبيــه  ،وعنــه مالــك  ،ومجاعــة  ،وثقــه
ُ
5
الذهيب وابن حدر  ،وقال  :من السادسة .
وثقه ابن مع ،51 ،وابن حبان . 55

 5اجلرح والتعديل ج  4ترمجة . 515
 5هتذيب الكمال ج  57ص . 551
 4التقريب والكاشف ص  557 ، 552ترمجة  ، 5135وهتذيب الكمال .545 2
 3هتذيب الكمال ج  2ص . 544
 2التقريب والكاشف ص  473ترمجة . 4541
 2اجلرح والتعديل ج  2ترمجة . 5452
 7هتذيب الكمال ج  57ص . 437 ، 432
 4الثقات البن حبان ص  722ترمجة . 54535
 5التقريب والكاشف ص  252ترمجة . 2734
 51تاريخ ابن مع ،ج  5ص . 212
 55الثقات البن حبان ص  213ترمجة . 51374
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ـ أبوأمامة  ،أسعد بن سهل بن ُحنيف  ،بضم املهملة  ،األنصاري  ،معروف بكنيتـه  ،قـال
البخاري :أدر النيب صلى اهلل عليـه وسـلم  ،وْ يسـمع منـه  .وقـال ابـن أ حـامت  :ليسـت لـه
5
صحبة  ،روى عن أبيه ( ع )  ،وغريه  ،وعنه  :الزهري ( م د س ق )  ،ووغريه .
وهو ثقة  ،فقد ُسَل عنه أبو حامت الرازي  :ثقة هو ؟ قال  :ال يُسأل عـن مثلـه  ،هـو أجـل
من ذلك .5
ـ سهل بن حنَـْي ٍ
ف  ،صحا  ،وسبقت ترمجته ص. 555
ُ ُ ُ
ـ حممـد بـن يزيـد اآلدمـي  ،أبـو جعفـر اخلـراز  ،مبعدمـة مث مهملـة  ،وآخـره را  ،البغـدادي ،
روى عــن ابــن عيينــة  ،وابــن فُضــيل  ،وعنــه  :النســا ي  ،وابــن صــاعد  ،وثقــه الــذهيب  ،وابــن
4
حدر  ،وقال  :من صغار العاشرة .
قال ابن أ حامت  :كتب عنه أ ببغداد  3.ووثقه ابن حبان ، 2والدارقطين. 2
ـ سـفيان  ،هـو ابــن عُيينـة بـن أ عمـران  ،ميمـون اهلـاليل  ،أبــو حممـد الكـويف  ،مث املكــي ،
ثقة حافظ فقيه إمـام حدـة  ،إال أنـه تغـري حفظـه بـأخرة  ،وكـان رمبـا دلـس لكـن عـن الثقـات ،
7
من الثامنة  ،روى عن  :الزهري  ،وعمرو بن دينار  ،وعنه  :أ د  ،علي بن املديين .
ـ الزهــري  ،حممــد بــن مســلم بــن عبيــد اهلل بــن عبــد اهلل بــن شــهاب ...الزهــري  ،أبــو بكــر ،
الفقيـه احلـافظ  ،متفـق علـى جاللتـه وإتقانــه  ،روى عـن  :أنـس  ،وابـن املسـيب  ،وروى عنــه :
مالــك  ،وابــن عيينــة  ،وقــال ابــن حدــر  :مــن رؤوس الطبقــة الرابعــة  ،وهــو كــذلك مــن املرتبــة
4
الثالثة من املدلس. ،

 5التقريب والكاشف ص  72ترمجة  ، 315وهتذيب الكمال . 35 44
 5اجلرح والتعديل  ،ج  5ص  433ترمجة . 5412
 4التقريب والكاشف ص  273ترمجة . 2314
 3اجلرح والتعديل ج  4ترمجة . 245
 2الثقات البن حبان ص  433ترمجة 52255
 2هتذيب الكمال ج  57ص . 45
 7التقريب والكاشف ص  531ترمجة . 5325
 4التقريب والكاشف ومراتب املدلس ،ص  223ترمجة .2552
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قــال حممــد بــن ســعد  :قــالوا  :وكــان الزهــري ثقــة  ،كثــري احلــديث  ،والعلــم والروايــة  ،فقيهــا
5
جامعا قال املزي  :ومناقبه وفضا له كثرية جدًّا .
ـ ـ َعلِــي بــن ُشـ ٍ
ـعيب بــن عــدي السمســار الب ـزاز  ،البغــدادي  ،فارســي األصــل  ،روى عــن :
ُ
ُهشيم  ،وطبقته  ،وعنه  :النسا ي  ،وابن جرير  ،وقال الذهيب  :صدوق  ،ووثقه ابن حدر ،
5
وقال  :من كبار احلادية عشرة .
3
وثقه النسا ي  ،وأبو بكر اخلطيب  4.وابن حبان .
ـ َم ْعن بن عيسى بن حييي األشدعي موالهم  ،أبو حييي املـدين القـزاز  ،روى عـن  :ابـن أ
ذ ــب  ،ومال ــك ( ع )  ،وعن ــه  :عل ــي ب ــن امل ــديين  ،وحيي ــي ب ــن مع ــ ، ،وعل ــي ب ــن ش ــعيب
السمســار ( س )  ،ونقــل الــذهيب وابــن حدــر قــول ابــن أ حــامت  :هــو أثبــت أصــحاب مالــك
وأوثقهــم ، 2وقــال ابــن حدــر  :ثقــة ثبــت  ،مــن كبــار العاشــرة  2.وقــال حممــد بــن ســعد ... :
7
وكان ثقة  ،كثري احلديث  ،ثبتا مأمونا .
تقريــر  :بــاملرور علــى طــرق  ،ورجــال هــذا اإلســناد  ،يتبــ ، ،ثقــة رجالــه  ،ومــن رووه  ،مــن

طريقيه  ،وناع بعضهم من بعض .
 وأمــا عــن تــدليس الزهــري  ،فقــد أثبــت ناعــه يف روايـ ابــن حبــان  ،وكــذلك عنــد احلــاكم ،4
وأما حممد ابن أ أمامة  ،فقد وثقه ابن مع ، ،وابن حبان  ،وابن حدر  ،والذهيب .
 وبــاقي رجــال غالــب هــذه األســانيد ثقــات  ،يصــم رــم إن شــا اهلل تعــائ  ،هــذا احلــديث ،فهو صحيم  ،إسنادا  ،ومتنا  ،وهلل احلمد من قبل ومن بعد .
 5هتذيب الكمال ج  52ص . 331
 5التقريب والكاشف ص  335ترمجة . 3732
 4هتذيب الكمال ج  51ص . 325
 3الثقات البن حبان ص  753ترمجة . 53255
 2اجلرح والتعديل ج  4ترمجة . 5575
 2التقريب والكاشف ص  212ترمجة  ، 2451وهتذيب الكمال . 444 ، 447 54
 7ابن سعد  ،يف الطبقات الكبري . 252 7
 4ابن مع ، ،يف تارخيه  ،برواية الدوري  ،ج  5ص  212ترمجة  ، 442وابن حبان  ،يف كتاب الثقات  ،ص  475ترمجة 2554
 ،وابن حدر  ،والذهيب  ،يف التقريب والكاشف  ،ص  252ترمجة . 2734
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 االستدراك الثالث والعشرون من مسند األشعث بن قَيس  ،أبي محمد ِالكندي ، 5عن النبي صلى اهلل عليه وآله
وسلم

-

قال املزي ر ه اهلل تعائ  525 :ـ د س حديث  :أن رجال من كِندة، 5
وت 4اختصما إئ النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،يف ٍ
أرض ...احلديث .
ورجال من َح ْ
ضَرَم َ
2
س  :يف القضا (  ) 2115عن حممد بـن حـامت بـن نـُعيم ، 3عـن ِحبـان ، 2عـن عبـد اهلل
 ،عن احلارث بن سليمانَ ، 7وه .
4
( )  :حديث النسا ي ْ يذكره ابن عساكر  ،وال هو يف روايته .
توثيق االستدراك

 يف أصــل نســخة املخطــوط  ْ ،يـُـدرج أبــو القاســم ُمســندا لألشــعث بــن قــيس  ،ويف هامشــهوجدت كالما يتعلق باألشعث  ،و شيَا من أحاديثه  ْ ،أسـتطع فـك رمـوزه  ،والوقـوف علـى
ُ
دقيــق ألفاظــه  ،فــاخلط صــغري جــدًّا  ،وســيئ جـ ًّـدا  ،عسـى أســتطيع فــك هــذه الرمــوز الحقــا إن
شا اهلل تعائ  ،إما يف هذا املخطوط  ،أو يف غريه  ،واهلل املستعان .
ِ
...الكندي  ،أبو حممد  ،قدم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سنة عش ٍر يف وفد كِندة ،
 5األشعث بن قيس بن معدي ك ِرب
وكان ر يسهم  ،وكان يف اإلسالم وجيها يف قومه  ،إال أنه كان ن ارتد عن اإلسالم بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،مث راجع
اإلسالم يف خالفة أ بكر  ،وأُيت به إئ أ بكر أسريا  ،مات سنة  ، 35وقيل  31 :بالكوفة  ،وصلى عليه احلس ،بن علي
رضي اهلل عنهم أمجع [ . ،االستيعاب ج  5ص  425 : 422ترمجة ] 542
 5كِندة بكسر الكاف  ،اسم قبيلة باليمن  [.معدم البلدان  ،مادة كندة  ،ج 7ص . ]523
 4حضرموت  :ناحية واسعة يف شرقي عدن  ،بقرب البحر  ،وحوهلا رمال كثرية تُعرف باألحقاف ورا قرب هود عليه السالم .
[معدم البلدان ج  4ص . ]527
 3حممد بن حامت بن نُعيم املروزي  ،ثقة  ،طبقة  ،55بقي إئ قريب من سنة  ، 411ر ه اهلل تعائ [ .التقريب والكاشف ص
 ،254ترمجة . ]2753
2
السلمي  ،أبو حممد املروزي  ،ثقة  ،طبقة  ، 51مات
ِحبان ( ذكره ابن حدر يف ِذكر من انه ِحبان) بن موسى بن َسوار ُّ
 ، 544ر ه اهلل تعائ [ .التقريب ص  ،555ترمجة . ]5177
 2هو ابن املبار  ،وقد سبقت ترمجته ص. 515
 7احلارث بن سليمان ِ
الكندي  ،الكويف  ،صدوق  ،ووثقه الذهيب  ،طبقة  ، . 7ر ه اهلل تعائ [ .التقريب والكاشف ص 552
 ،ترمجة . ]5153
 4التحفة  ،ج  5ص  514ح . 525
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تخرير الحديث

 احلديث عند النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،وقال فيه  :أخربنا حممد بـن حـامت  ،قـال  :أنـاِحبان  ،قال  :أنا عبد اهلل  ،عن احلارث بن سليمان ِ
الكندي ،
5
وت ،
 قــال  :ثنــا ُكـ ْـرُدوس الثعلــيب  ،عــن األشــعث بــن قــيس  ،قــال  :اختصــم رجــل مــن َح ْضـ َـرَم َ
5
ورجل من كِندةَ ...احلديث
 -واحلديث كذلك عنـد أ داود يف السـنن  ،كتـاب األميـان والنـذور  ،بـاب فـيمن حلـف ميينـا

ليقتطع را ماال ألحد  ،ح  ، 4533وأ ـد  ،يف املسـند  ،ح  ، 55732وابـن اجلـارود  ،يف

املنتقــى  ،بــاب مــا جــا يف األحكــام  ،ح  ، 5141وابــن حبــان  ، ،يف صــحيحه (برتتيــب
ابن بلبان )  ،كتاب الدعوى  ،باب ذكر البيان بأن من فعل هذا الفعل ليذهب بـه مـال أخيـه
يلقى ربه يوم القيامة وهو أجذم ح ، 2122من طريق ُكردوس  ،عن األشعث  ،به .

-

وأخرجـ ــه احلـ ــاكم  ،يف املسـ ــتدر  ،كتـ ــاب األميـ ــان والنـ ــذور  ،ج  3ص  425 ، 425ح

 ، 7412 ، 7412من طريق كردوس  ،عن األشعث  ،والطريق األخرى  ،من رواية الشـعيب،
عن األشعث .
ـت
ـت عليـه مـن طـرق  ،وكمـا بين ُ
 فمدار الحديث على األشعث  ،ويرويـه عنـه ف فيمـا وقف ُمن سياقات األسانيد ف كردوس  ،والشعيب .
 واحلديث رجاله ثقات  ،إال ما كان من ُك ْـرُدوس بـن العبـاس الثـ ْعلـيب  ،وقيـل التغلِـيب  ،وْ أرمــن تكلــم فيــه جبــرح أو تعــديل  ،غــري حييــي بــن معــ ، ،فقــد نقــل ابــن أ حــامت  ،عنــه قولَــه :
كردوس التغليب مشهور ،4وقد وثقه ابن حبان ، 3والشعيب  ،فغين عن البيان .
-

ورجال هذا اإلسناد هم :

 5كردوس الثعليب  ،وهو مقبول  ،طبقة  ، 4وذكره الصغاين فيمن اختلف يف صحبته  ،ر ه اهلل تعائ [ .التقريب ومراسيل أ
زرعة ص  ،252ترمجة . ]2242
 5أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب القضا  ،باب كيف مي ،الوارث  ،ج  4ص  344ح . 2115
 4اجلرح والتعديل  ،ج  7ص  572ترمجة . 552
 3الثقات البن حبان  ،ص  ، 424ترمجة . 2531 : 2547
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-

-

-

ـ حممد بن حامت بن نعيم املـروزي  ،روى عـن ِ :حبـان بـن موسـى ( س )  ،وحممـد بـن حييـي
بــن أ عُمــر العــدين  ،وعنــه  :النســا ي  ،والط ـرباين  ،ووثقــه ابــن حدــر  ،وقــال  :مــن الثانيــة
5
عشرة .
5
وقال فيه النسا ي  :مروزي ثقة .
السـكري ،
السلمي  ،أبو حممـد املـروزي  ،روى عـن  :أبـو ـزة ُّ
ـ ِحبان بن موسى بن سوار ُّ
4
وابن املبار  ،وعنه  :البخاري ومسلم  ،ووثقه الذهيب  ،وابن حدر  ،وقال  :من العاشرة .
2
قال ابن  :ليس صاحب حديث  ،وال بأس به  3.ووثقه ابن حبان .
ـ عبد اهلل  ،هو ابن املبار  ،وسبقت ترمجته ص . 512
ـ احلارث بن سليمان ِ
الكنـدي  ،الكـويف  ،روى عـن ُ :كـردوس الثعلـيب  ،وعنـه  :أبـو نُعـيم ،
2
وابن املبار ( س )  ،ووثقه الذهيب  ،وقال ابن حدر  :صدوق  ،من السابعة .
7
وثقه ابن مع ، ،وقال أ د  ْ :يكن به بأس .
ـ ـ ُك ـ ْـرُدوس الثعل ــيب  ،باملثلث ــة  ،واختل ــف يف اس ــم أبي ــه  ،فقي ــل  :عب ــاس  ،وقي ــل  :عم ــرو ،
وقيل :هانئ  ،روى عن ابن مسـعود  ،ومجاعـة  ،وعنـه  :زيـاد بـن ِعالقـة  ،ومجاعـة  ،وقـال ابـن
4
حدر  :مقبول  ،من الثالثة .
قال أبو حامت  :فيه نظر  5.ووثقه ابن حبان. 51
ـ األشعث بن قيس  ،صحا  ،سبقت ترمجته ص. 557

 5التقريب والكاشف ص  254ترمجة  ، 2753وهتذيب الكمال . 53 52
 5هتذيب الكمال ج  52ص . 52
 4التقريب والكاشف ص  555ترمجة . 5177
 3هتذيب الكمال ج  2ص . 432
 2الثقات البن حبان ص  754ترمجة . 54123
 2التقريب والكاشف ص  552ترمجة  ، 5153وهتذيب الكمال .543 2
 7السابق ص . 543
 4التقريب والكاشف ص  ،252ترمجة .2242
 5اجلرح والتعديل ج  7ترمجة . 552
 51الثقات البن حبان ص  424ترمجة . 2531 : 2547
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 فاحل ــديث ب ُك ــردوس ُحيس ــن  ،إن ش ــا اهلل تع ــائ ومبتابع ــة الش ــعيب ُكردوس ــا  ،فيص ــم ه ــذااحلديث  ،واهلل أعلم .
 -االستدراك الرابع والعشرون

ضم بن زيد بن َح َرام بن ُجن َدب بن عامر بن
 في مسند أنس بن مالك بن الن ْض ْم َ
ضر بن َ
دي بن النجار ،أبي َح ْم َزةَ األنصاري النجاري  ،خادم النبي صلى اهلل عليه
غَْنم بن َع ِّ
وآله وسلم  ،عن النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم
 -همام ، 5عن إسحاق ، 7عنه

س حــديث َ :خــط النــيب صــلى اهلل عليــه وســلم

 قــال املــزي ر ــه اهلل تعــائ  553 :ـُخطُوطا  ،فقال ِ :بهذا األملِ...ب احلديث
 س  :فيه عن عُبيد اهلل بن سعيد  ،عن مسلم بن إبراهيم  ،به .4
 : ) ( -حديث س ليس يف السماع  ،وْ يذكره أبو القاسم .

 توثيق االستدراك رواي ــات إس ــحاق ع ــن أن ــس رض ــي اهلل عن ــه عن ــد أ القاس ــم كث ـ ـرية  ،يف الورق ــة العش ـ ـرينالســفلي للوجــه
بوجهيهــا ،واحلاديــة والعشـرين كــذلك  ،ولــيس فيهــا هــذا احلــديث  ،ويف اهلــامش ُّ
الثاين من الورقة العشرين كالم عن هذا احلديث ط صغري ضعيف ومقلوب  ،فلينظر .
-

تخرير الحديث

-

احلديث ليس فيما ب ،يدي من نسخة النسا ي املطبوعة  ،ووجدته يف طبعة الرسالة العاملية

 ،رذا اإلسناد  ،وقال فيه النسا ي :عن عبيد اهلل بن سعيد حدثنا مسلم  ،حـدثنا مهـام  ،عـن
إسحاق بن عبد اهلل بن أ طلحة  ،عن أنس  ،به .

3

5
العوذي  ،أبو عبداهلل  ،أو أبو بكر  ،البصري  ،ثقة رمبا وهم  ،ونقل الذهيب قول أ د  :هو ثقة يف كل
مهام بن حييي بن دينار َ
املشايخ  ،طبقة  ، 7مات  ، 523أو  ، 522ر ه اهلل تعائ [ .التقريب والكاشف  ،ص  ،234ترمجة . ]7455
 5إسحاق بن عبد اهلل بن أ طلحة األنصاري املدين  ،أبو حييي  ،ثقة حدة  ،طبقة  ، 3مات  ، 545وقيل  :بعدها  ،عمه
أنس بن مالك
رضي اهلل عنه  [ .التقريب والكاشف ص  ، 74ترمجة . ] 427
 4التحفة ج  5ص 553ـ. 552
 3أخرجه النسا ي ،يف السنن الكربى (طبعة الرسالة العاملية ) ،كتاب الرقا ق  ،ج 51ص  477ح . 55725
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-

وكونه عند البخاري  ،فذلك مرذن بصحته  ،فلله احلمد أوال وآخرا .
 -االستدراك الخامس والعشرون

 -من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه

 إسماعيل بن عبد اهلل بن أبي طلحة األنصاري ، 5عن أنس رضي اهلل عنه قال املزي ر ه اهلل تعائ  552 :ـ س حديث  :أن أبا طلحة خطب أم ُسـليم  ،فقالـت :يا أبا طلحة  ،أليس إهلك الذي تعبد خشبة ؟  ...احلديث .
 س  :يف النكاح (  ) 2452عن أ د بن ِسنان الو ِاسطي ، 5عن يزيد بـن هـارون ، 4عـناد ، 3عن ثابت ( 2ح  ) 442وإناعيل بن عبد اهلل بـن أ طلحـة  ،كالمهـا  ،عـن أنـس ،
-

به.

( )  :يف رواية ابن األ ر  ،وْ يذكره أبو القاسم .

2

توثيق االستدراك

 ليس ب ،روايات أسعد بن سهل بن حنيف  ،عـن أنـس رضـي اهلل عنـه  ،وروايـات إناعيـلالس ــدي  ،عن ــه  ،ش ــيئ  ،وذل ــك يف آخ ــر الوج ــه الث ــاين م ــن الورق ــة احلادي ــة
ب ــن عب ــد ال ــر ن ُّ
والعشرين من املخطوط .

-

تخرير الحديث

 5إناعيل بن عبد اهلل بن أ طلحة األنصاري  ،أخو إسحاق  ،صدوق  ،طبقة  ، 3ر ه اهلل تعائ [ .التقريب ص  ،41ترمجة
]325
 5أ د بن ِسنان بن أسد بن ِحبان  ،أبو جعفر القطان الواسطي  ،ثقة حافظ  ،طبقة  ، 55مات  ، 525وقيل  :قبلها  ،ر ه
اهلل تعائ [ .السابق ص  ، 35ترمجة . ]33
4
السلمي موالهم  ،أبو خالد الواسطي  ،ثقة متقن عابد  ،طبقة  ، 5مات  ، 512وقد قارب  51سنة
يزيد بن هارون بن زاذان ُّ
 ،ر ه اهلل تعائ [ .السابق ص  ،274ترمجة . ]7745
 3هو اد بن سلمة ( ألن يزيد بن هارون ليست له رواية عن ابن زيد عند النسا ي ) وتأيت ترمجته ص .545
 2ثابت بن أسلم البُناين  ،أبو حممد البصري  ،ثقة عابد  ،طبقة  ، 3مات  ، 557وله  42سنة  ،ر ه اهلل تعائ [ .التقريب
والكاشف  ،ص  ، 517ترمجة . ] 451
 2التحفة  ،ج  5ص  ، 554ح . 552
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 احلديث عند النسا ي  ،يف السـنن الكـربى  ،وقـال فيـه  :أخربنـا أ ـد بـن ِسـنان الو ِاسـطي ،قال  :ثنـا يزيـد بـن هـارون  ،قـال  :ثنـا ـاد عـن ثابـت وإناعيـل بـن عبـد اهلل بـن أ طلحـة ،
5
عن أنس  ،به .
 واحلديث كذلك عند احلاكم  ،من طريـق مسـلم بـن إبـراهيم  ،وحدـاج بـن املنهـال  ،قـاال :حدثنا اد بن سلمة  ،عن ثابت  ،وإناعيل بن عبد اهلل بن أ طلحة  ،عن أنس رضي اهلل
عنه  ،به ( ،وقال فيه  :هذا حديث صحيم على شرط مسلم وْ ُخيرجاه  ،ووافقه الذهيب) .
 والبيهقي  ،من نفس طريق مسلم بن إبراهيم  ،وحداج بـن منهـال  ،قـاال :حـدثنا ـاد بـن5
سلمة  ،به .
-

-

-

-

وأما رجال هذا اإلسناد في هذا االستدراك فهم :
ـ أ ــد بــن ِســنان بــن أســد بــن ِحبــان  ،بكســر املهملــة بعــدها موحــدة  ،أبــو جعفــر القطــان
الو ِاس ــطي  ،روى ع ــن يزي ــد ب ــن ه ــارون ( د ق )  ،وأ معاوي ــة  ،وعن ــه  :النس ــا ي  ،وأب ــو
4
َعروبة  ،وقال ابن حدر  :ثقة حافظ  ،من احلادية عشرة .
2
قال النسا ي  :ثقة  3.وقال أبو حامت  :ثقة صدوق .
الســلمي مــوالهم  ،أبــو خالــد الواســطي  ،روى عــن  ُ :يــد ،
ـ ـ يزيــد بــن هــارون بــن زاذان ُّ
و ــاد بــن س ــلمة ( م د ت س )  ،وعنــه  :الـ ُّـذهلي  ،وعب ــد  ،وقــال ابــن حد ــر  :ثقــة م ــتقن
2
عابد ،من التاسعة .
قال حييي بن مع : ،ثقة  .وقال علـي بـن املـديين  :هـو مـن الثقـات  .وقـال أبـو حـامت  :ثقـة
7
صدوق  ،ال يُسأل عن مثله .

 5أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب النكاح  ،باب إنكاح االبن أمه  ،ج  4ص  542ح . 2452
 5أخرجه احلاكم  ،يف املستدر  ،كتاب النكاح  ،ج  5ص  553ح  ، 5742والبيهقي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب النكاح ،
باب االبن يزوجها إذا كان عصبة هلا بغري البنوة  ،ج  7ص .545
 4التقريب والكاشف ص  35ترمجة  ، 33وهتذيب الكمال .455 5
 3هتذيب الكمال ج  5ص . 455
 2اجلرح والتعديل ج  5ترمجة . 21
 2التقريب والكاشف ص  274ترمجة  ، 7745وهتذيب الكمال .525 45
 7اجلرح والتعديل ج  5ترمجة . 5527
023

-

-

ـ اد  ،هو ابن سلمة بن دينار البصري  ،أبو سلمة  ،روى عن  :سلمة بـن ُكهيـل  ،وابـن
أ ُمليكــة  ،وعنــه  :شــعبة  ،ومالــك  ،قــال الــذهيب  :هــو ثقــة صــدوق يغلــط  ،ولــيس يف قــوة
مالك  ،وقال ابن حدر  :ثقة عابد  ،أثبت الناس يف ثابـت  ،وتغـري حفظـه بـأخرة  ،مـن كبـار
5
الثامنة .
5
قال حييي بن مع : ،ثقة  ،وقال أيضا  :أثبت الناس يف ثابت .
ـ ثابت بن أسلم البُناين  ،بضم املوحدة ونون ، ،أبو حممـد البصـري  ،روى عـن ابـن عمـر ،
4
وابن الزبري  ،وعنه  :احلمادان  ،وأمم  ،قال ابن حدر  :ثقة عابد  ،من الرابعة .
ق ــال النس ــا ي  :ثق ــة  3.وق ــال أب ــو ح ــامت  :أثب ــت أص ــحاب أنـ ـس  :الزه ــري  ،مث ثاب ــت  ،مث
2
قتادة.
ـ إناعيل بن عبد اهلل بن أ طلحة األنصاري  ،أخو إسحاق  ،قال ابن حدـر  :صـدوق،
2
من الرابعة .
روى عــن أبيــه  ،وأنــس بــن مالــك  ،وعنــه ُ يــد الطويــل  ،واحلمــادان  ،قــال البخــاري  :نــع
7
أنسا .
4
وقال أبو حامت  :ثقة ال بأس به  ،ووثقه أبو زرعة .
ـ أنس بـن مالـك بـن النضـر بـن ضمضـم  ...األنصـاري اخلزرجـي الندـاري البصـري  ،خـادم
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،يُكىن أبا زة ُ ،ني باسم عمه أنس بن النضـر  ،وأمـه

 5التقريب والكاشف ص  524ترمجة. 5355
 5اجلرح والتعديل ج  4ترمجة . 254
 4التقريب والكاشف ص  517ترمجة . 451
 3هتذيب الكمال ج  3ص . 437
 2اجلرح والتعديل ج  5ترمجة . 5412
 2التقريب والكاشف ص  41ترمجة . 325
 7هتذيب التهذيب ج  5ص . 451
 4اجلرح والتعديل ج  5ترمجة . 212
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ـالث وتســع ( ،مــع اخـ ٍ
أم ســليم بنــت ِملحــان األنصــارية  ،مــات بالبصــرة ســنة ثـ ٍ
ـتالف يف ســنة
ُ
5
وفاته ) وقد قارب املَة  ،رضي اهلل عنه .
 واحلـديث صــحيم  ،فاناعيـل بــن عبـد اهلل بــن أ طلحـة  ،قــد وثقـه أبــو حـامت  ،وأبــو زرعــةالرازيــان ، 5فضــال عــن كــون إناعيــل قــد تابعــه فيــه ثابــت بــن أســلم البنــاين  ،وهــو ثقــة  ،ومــن
أثبت الناس يف أنس رضي اهلل عنه  ،وباقي رجال اإلسناد ثقات أثبات .
 -االستدراك السادس والعشرون

 من مسند أنس بن مالك األنصاري رضي اهلل عنه أنس بن سيرين األنصاري مولى أنس  ،عن أنسـت أنــس ب ـن مالــك رضــي اهلل عنــه
 قــال املــزي ر ــه اهلل تعــائ  547 :س حــديث  :نعـ ُيقــول  :إن نُوحــا عليــه الســالم نازعــه الشــيطان يف عُــود ال َكـ ْـرِم ، 4فقــال هــذا  :هــذا يل  ،وقــال
لنوح ثـُلُثَها  ،وللشيطان ثـُلُثاها .
هذا  :هذا يل  ،فاصطلحا على أن ٍ
 س  :يف االشربة  )2542 ( 541 4عن إسحاق بن إبراهيم  ،عن وكيـع  ،عـن سـعد بـنأوس ، 3عنه  ،به .
2
 ( )  ْ :يذكره أبو القاسم  ،وهو يف الرواية .-

توثيق االستدراك

 ألنس بن سريين  ،عن أنس رضي اهلل عنه  ،أربعة أحاديث  ،ليس هـذا مـن بينهـا  ،وذلـكيف الوجه األول من الورقة الثانية والعشرين  ،ويف اهلامش األمين من هذا الوجه إشارة إليه .
-

تخرير الحديث

 5االستيعاب ج  5ص  454 : 453ترمجة . 43
 5اجلرح والتعديل ج  5ص  575ترمجة . 212
4
الكرِم :اخلمر  ،مجعها ُ :كُروم [ .املعدم الوسيط  ،مادة كرم  ،ص  ،] 743ويف النهاية ِ :بال تسموا
ال َك ْرُم  :العنب  ،وابنة ْ
املسلم ِب قيل ُ :ني ال َك ْرُم َك ْرما ؛ ألن اخلمر املتخذة منه مث على السخا والكرم  ،فاشتقوا له
العنب َك ْرما  ،فامنا ال َك ْرُم الرجل
ُ
وجعل املرمن أوئ به  [.النهاية مادة ص ] 742
منه انا  ،ف ُكره أن يُسمى باس ٍم مأخوذ من الكرم ُ ،
 3سعد بن أوس العبسي  ،أبو حممد الكاتب  ،الكويف  ،ثقة  ْ ،ي ِ
صب األزدي يف تضعيفه  ،وقال الذهيب  :صدوق  ،طبقة ، 7
ُ
ر ه اهلل تعائ [ .التقريب والكشف ص  ، 551ترمجة ]5545
 2التحفة ج  5ص . 545
025

-

-

-

-

احلديث عند النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،وقال فيه  :أخربنا إسحاق بن إبـراهيم  ،قـال:
حدثنا وكيع  ،قال  :حدثنا سعد بن أوس  ،عن أنس بن سريين  ،قال نعت أنس بـن مالـك
5
رضي اهلل عنه  ،به  .غري أنه قال يف آخره  :وللشيطان ثـُلُثيها .
ورجال هذا اإلسناد هم :

ـ إسحاق بن إبراهيم بن سلد احلنظلي  ،أبو حممد  ،ابن راهويه املروزي  ،روى عـن جريـر ،
ووكي ــع ( م دس )  ،وعن ــه  :اجلماع ــة س ــوى اب ــن ماج ــه  ،وق ــال اب ــن حد ــر  :ثق ــة ح ــافظ
5
جمتهد ،قرين أ د بن حنبل  ،ذكر أبو داود أنه تغري قبل موته بيسري .
ُســَل أ ــد بــن حنبــل  ،عــن إســحاق  ،فقــال  :مثــل إســحاق يُســأل عنــه ؟ إســحاق عنــدنا
4
إمام من أ مة املسلم. ،
قال أبو حامت الرازي  :ذكرت أل زرعـة إسـحاق بـن إبـراهيم احلنظلـي  ،وحفظـه لألسـانيد ،
واملتون  ،فقال أبو زرعة  :ما ُرؤي أحفظ من إسحاق  ،قال أبو حامت  :والعدب من إتقانه ،
3
وسالمته من الغلط  ،مع ما ُرزق من احلفظ .
2
وقال النسا ي  :أبو يعقوب ،إسحاق بن إبراهيم بن سلد بن إبراهيم  ،ثقة مأمون .
ـ وكيع بن اجلراح بن مليم الرؤاسي ،بضم الـرا ومهـزة مث مهملـة  ،أبـو سـفيان الكـويف  ،روى
عن  :األعمش ،
وســعد بــن أوس العبســي ( بــخ 2د س )  ،وعنــه  :أ ــد  ،وإســحاق  ،قــال ابــن حدــر  :ثقــة
7
حافظ عابد  ،من كبار التاسعة .
5
نقل أبو حامت الرازي قول حييي  ،وأ د  :الثبت بالعراق وكيع .

 5أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب األشربة  ،باب ذكر ما جيوز شربه من الطال وما ال جيوز  ،ج 4ص  535ح
. 2542
 5التقريب والكاشف ص  75ترمجة  ، 445وهتذيب الكمال .473 5
 4تاريخ بغداد  ،املسمى  :تاريخ مدينة السالم  ،طبعة دار الغرب العر  ،ج  7ص . 424
 3هتذيب الكمال ج  5ص . 442
 2السابق ص . 425
 2الرمز بخ  ،يعين روايته عنه عند البخاري  ،يف كتاب األدب املفرد .
 7التقريب والكاشف ص  221ترمجة  ، 7353وهتذيب الكمال .323 41
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 ـ ســعد بــن أوس العبســي  ،أبــو حممــد الكاتــب  ،الكــويف  ،روى عــن  :الشــعيب  ،وبــالل بــنحييي  ،وعنه  :وكيع  ،وأبو نُعيم  ،قال الذهيب  :صدوق  ،وقال ابـن حدـر  :ثقـة  ْ ،يُصـب
5
األزدي يف تضعيفه  ،من السابعة .
3
قال أبو حامت  :صاحل  4.ووثقه ابن حبان .
-

-

-

األزدي فقط .
وضعفه ْ
بعض احلفاظ َ ،
وقال الذهبي  :صدوق  ،وثقه ُ

2

مالحظــة  :يف هتــذيب الكمــال  ،وهتــذيب التهــذيب  ،وتقريــب التهــذيب  :ســعد بــن أوس
العبدي  ،وسعد بن أوس العبسي .
وجع ــل امل ــزي  ،وتابع ــه عل ــى ذل ــك اب ــن حد ــر  ،ف ــيمن روى عن ــه وكي ــع  :س ــعد ب ــن أوس
العبسي  ،وهذا موافق للحديث الذي معنا  ،وليس يف شيوخه أنس بن سريين  ،كمـا يف روايـة
حديثنا .
وجعــل كــذلك املــزي  ،وتابعــه علــى ذلــك ابــن حدــر  ،يف شــيو ســعد بــن أوس العبــدي ،
أنس بن سريين  ،وليس يف الراوي ،عنه وكيع .
فلعلهمــا واحــد العبــدي أو العــدوي  ،والعبســي  ،وإن كانــت تباينــت أق ـوال النقــاد فيهمــا ،
ولكــن ضــبط الــرواة اآلخــذين عنهمــا  ،وال ـراوي ،مهــا عــنهم متعســر  ،وخصوصــا أن احلــديث ،
2
ليس يف التحفة  ،وال يف اإلماف  ،عند غري النسا ي  ،واهلل أعلم .
ـ ـ أنــس بــن ســريين األنصــاري  ،أبــو موســى  ،وقيــل  :أبــو ــزة  ،وقيــل  :أبــو عبــد اهلل ،
البصــري  ،أخــو حممــد  ،روى عــن  :ابــن عبــاس  ،ومــواله أنــس بــن مالــك ( م د س ق ) ،
5
وعنه  :شعبة  ،واحلمادان  ،وثقه ابن حدر  ،وقال  :من الثالثة .

 5هتذيب الكمال ج  41ص . 373
 5التقريب والكاشف ص  551ترمجة . 5545
 4اجلرح والتعديل ج  3ص  ، 41ترمجة . 432
 3الثقات البن حبان  ،ص  ، 215ترمجة . 4575
 2ميزان االعتدال  ،ج  ، 5ص  ، 554ترمجة . 5521
 2التقريب والكاشف ص  551ترمجة  ، 5545هتذيب الكمال  323 41يف ترمجة وكيع  ،وأثبت املزي يف شيو وكيع  :سعد
بن أوس العبسي  ،وهتذيب الكمال  ، 525 51وأثبت يف شيو سعد بن أوس العدوي  ،أنس بن سريين ،وليس يف شيو
العبسي  ،والكالم ذاته يقال يف هتذيب التهذيب  327 4ترمجة  ، 475 ، 475واهلل أعلم .
027

-

وثق حييي بن مع ، ،وأبو حامت  ،والنسا ي .

5

ـت  :احلــديث موقــوف علــى أنــس بــن مالــك رضــي اهلل عنــه  ،وهــو صــحيم إن شــا اهلل
قلـ ُ

العبسـي الكاتـب  ،وبـه ُحيسـن ،
تعائ إسنادا  ،فرجاله ثقـات  ،غـري مـا قيـل يف سـعد بـن أوس َ
عل ــى أق ــل تق ــدير  ،وإال فه ــو إن ش ــا اهلل ص ــحيم  ،وليس ــت ل ــه ط ــرق يف التحف ــة  ،وال يف
اإلماف  ،واهلل أعلم .
 -االستدراك السابع والعشرون

 من مسند أنس بن مالك األنصاري رضي اهلل عنه بُ َك ْيـ ُر بن َو ْه ٍي ، 4عن أنس
الج َزِر ُّ
ب َ

ث بــه كــل
ُحــد ُ
ُحــدثك حــديثا مــا أ َ
 قــال املــزي ر ــه اهلل تعــائ  522 :ـ س حــديث  :أ ٍَ
أحد ...احلديث  ،يف قوله ِ :باأل مة من قريش ِب.
 س  :يف القضا ( ) 2535عن حممد بـن املثـىن  ،عـن حممـد  ،عـن شـعبة  ،عـن علـي أاألسد ، 3عنه  ،به  .هكذا يقول شعبة  :علي أبو األسد  .وروى عنه األعمش  ،فقال  :عن
ٍ
سهل أ األسد.
-

-

( )  :ليس يف الرواية  ،وْ يذكره أبو القاسم .

2

توثيق االستدراك

 لــيس لبكــري بــن وهــب  ،عنــد أ القاســم أحاديــث  ،واألصــل أن يوكــون موضــعها يف الوجــهاألول من الورقة الثالثة والعشـرين مـن املخطـوط  ،ويف اهلـامش األميـن مـن هـذا الوجـه إشـارة إئ
هذا احلديث  ،وليس ذلك ط من كتب املخطوط .
-

تخرير الحديث

 5التقريب والكاشف ص  47ترمجة  ، 224وهتذيب الكمال . 437 4
 5هتذيب الكمال ج  4ص . 434
 4بكري بن وهب اجلزري  ،مقبول  ،طبقة  ، 2ر ه اهلل تعائ [ .التقريب ص  514ترمجة ]725
 3علي أبو األسود الكويف  ،صوابه  :سهل أبو األسد َ ،غلِط شعبةُ يف انه وكنيته  ،وقال الدار قطين وغريه  :مقبول  ،طبقة ، 3
وقال الذهيب ُ :وثق  ،ويف استدراكات حسان ( احملقق ) قال  :روى عنه مجع  ،ووثقه ابن مع ، ،وقال زرعة  :صدوق [ .التقريب
والكاشف واالستدراكات ص  337ترمجة ]3454
 2التحفة ج 5ص  544ح . 522
028

-

احلـديث عنــد النسـا ي  ،يف الســنن الكـربى  ،وقــال فيــه  :أخربنــا حممـد بــن املثـىن  ،قــال ثنــا
شعبة  ،قال  :علي أ أسد  ،ثنـا بُكـري بـن وهـب اجلـزري  ،قـال  :قـال أنـس بـن مالـك رضـي
5
اهلل...احلديث

-

قلت  :سقط من هذا اإلسناد حممد  ،الراوي عنه ابن املثىن  ،وهو الراوي عن شعبة  ،وقد
ُ

-

وعلى هذا فيكون رجال هذا اإلسناد هم :

-

ـ حممد بن املثىن  ،سبقت ترمجته ص .512
ـ حممد بن جعفر  ،غُندر  ،سبقت ترمجته ص .512

-

-

أثبته املزي يف روايته  ،وهو حممد بن جعفر  ،غُندر. 5

ـ شعبة  ،سبقت ترمجته ص . 512
ـ علي أبـو األسـود الكـويف  ،صـوابه  :سـهل أبـو األسـد َ ،غلِـط شـعبةُ يف انـه وكنيتـه  ،روى
عــن  :بكــري بــن وهــب  ،وروى عنــه  :األعمــش  ،وشــعبة  ،وقــال الــذهيب ُ :وثــق  ،ونقــل ابــن
4
حدر قول الدارقطين  ،وغريه  :مقبول  ،وقال  :من الرابعة .
3
وثقه ابن مع ، ،وقال أبو زرعة  :صدوق .
ـ ـ بُكــري بــن وهــب اجلــزري  ،روى عــن  :أنــس  ،وروى عنــه  :أبــو األســد علــي  ،وقــال ابــن
2
حدر :مقبول  ،من اخلامسة .
وقال الذهيب  :عن أنس بن مالك  ،وعنه علي أبو األسود فقـط ُ ،جيَهـل  ،وهـو الـذي قـال
2
فيه األزدي  :ليس بالقوي .

 5أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب القضا  ،باب األ مة من قريش  ،ج  4ص  ، 327ح . 2535
 5يف نسخة طبعة الرسالة  ،وضع  :عن حممد  ،ب ،حاصرت ، ،وقال حمققه  :ما ب ،احلاصرت ْ ،يرد يف األصل  ،وأثبتناه من
التحفة .
 4التقريب والكاشف ص  ، 337ترمجة . 3454
 3اجلرح والتعديل ج  3ترمجة . 45
 2التقريب والكاشف ص  514ترمجة . 725
 2ميزان االعتدال ج  5ص  457ترمجة . 5524
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-

والحديث هنـا يُ َحسـن  ،فرجالـه ثقـات  ،وقـد نـع بعضـهم مـن بعـض  ،غـري حكايـة علـي

-

وبُكــري بــن وهــب اجلَـ َـزري  ،أيضــا وثقــه ابــن حبــان ، 4وقــال الــذهبي ُ :جيَهــل  ،وهــو اجلــزري

أ األسد  ،وهو سهل أبو أسد  ،وقد ذكره ابن حبان يف الثقات ، 5وقال  :سهل أبو األسد
القراري  ،وقرارة  :قبيلة من اليمن ، 5وابن حدر قال فيه  :مقبول .

الذي قال فيه األزدي  :ليس بالقوي، 3
 وقال ابن حدر :مقبول . 2 واحلديث قد أخرجـه أ ـد ، 2مـن طريـق ُسـك ،بـن عبـد العزيـز  ،وهـو صـدوق  ،يـروي عـنضعفا ( قال ذلك ابن حدر) ، 7من ذات الطريق  ،وبه ُحيسن هذا اإلسـناد  ،إن شـا اهلل ،
واهلل أعلم .
 وللحديث شواهد أخرى  ،فمن طريق عمرو بن العاص  ،أورده الرتمذي بنحوه  ،وقال فيـه :وهذا حديث حسن غريب صحيم  ،واحلاكم  ،من طريق علي بـن أ طالـب  ،والبيهقـي ،
4
من ٍ
طرق عن أنس بن مالك .

 5الثقات البن حبان ص  574ترمجة . 4553
 5الثقات  ،البن حبان  ،ص  574ترمجة . 4553
 4السابق  ،ص  552ترمجة . 5457
 3ميزان االعتدال  ،ج 5ص  457ترمجة . 5524
 2التقريب والكاشف ص  514ترمجة  . 725أخرجه أ د  ،يف مسنده  ،ج 51ص  357ح  ، 55537من طريق شعبة  ،عن
علي أ األسد  ،وج 55ص 43ح  ، 55442من طريق وكيع عن األعمش  ،عن سهل أ األسد  ،به .
 2أخرجه أ د  ،يف مسنده  ،ج 51ص  357ح  ، 55537من طريق شعبة  ،عن علي أ األسد  ،وج 55ص 43ح
 ، 55442من طريق وكيع عن األعمش  ،عن سهل أ األسد  ،به  ،ج  ، 52ص  44ح . 55222
 7التقريب ص  535ترمجة . 5325
 4أخرجه الرتمذي  ،يف السنن  ،كتاب الفنت  ،باب اخللفا من قريش إئ أن تقوم الساعة  ،ج  3ص  534ح ، 5557
واحلاكم  ،يف املستدر  ،كتاب ذكر فضا ل القبا ل  ،باب ذكر فضا ل قريش  ،ج  3ص  51ح  ، 2525والبيهقي  ،يف السنن
الكربى  ،كتاب قتال أهل البغي  ،باب األ مة من قريش  ،ج  4ص . 533
031

 االستدراك الثامن والعشرون من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه جعفر بن سليمان الضُّبَ ِعي  ،عن ثابت  ،عن أنس رضي اهلل عنه قال املزي ر ه اهلل تعائ  524 :ـ م د س حديث  :أصابنا وَن مع رسـول اهلل صـلى اهللعليه وآله وسلم مطر  ،فَ َح َسَر الثوب  ...احلديث .
 س  :يف الصالة (  ، ) 5447عن قُتيبة  ،به . ( )  :حــديث س يف روايــة أ بكــر بــن حممــد بــن معاويــة ابــن األ ر،عنــه  ،وْ يــذكره أبــو5
القاسم.
-

توثيق االستدراك

-

تخرير الحديث

-

احلديث صحيم  ،فهو عند مسلم  ،من هذه الطريق  ،وهلل احلمد .

 احلــديث عنــد أ القاســم  ،يف آخــر الوجــه الثــاين مــن الورقــة الثالثــة والعش ـرين  ،وأشــار إئرواية أ داود  ،وْ يُشر إئ رواية النسا ي .
5

 5التحفة  ،ج . 524 5
 5أخرجه مسلم  ،يف الصحيم  ،كتاب صالة االستسقا  ،باب الدعا يف االستسقا  ،ص  437ح . 454
030

 -االستدراك التاسع والعشرون

-

-

 في مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه سهيل بن أبي َح ْزٍم ال ُقطَ ِع ِّي ، 5عن ثابت  ،عنهقال املزي ر ه اهلل تعائ  343 :ـ ت س ق حديث  :أنـه قـال يف هـذه اآليـة { ُه َـو ْأه ُـل
التـ ْق َوى َو ْأه ُل امل ْغ ِفَرةِ } [ املدثر ... } 22 :احلديث .
َ
س ــهيل ب ــن عب ــد اهلل ال ُقطَع ــي  ،ب ــه  ،وق ــال  :حس ــن غري ــب  ،وس ــهيل  ،ل ــيس ب ــالقوي يف
احلديث  ،وقد تفرد رذا عن ثابت .
5
ـاىف بـ ــن
س  :يف التفسـ ــري (  ) 55241عـ ــن حممـ ــد بـ ــن عبـ ــد اهلل بـ ــن َعمـ ــار  ،عـ ــن املعـ ـ َ
ُ
ِعمران ،4عن ُسهيل بن أ َح ْزم  ،به .
( )  :حديث س ليس يف الرواية  ،وْ يذكره أبو القاسم .
3
كذا قال زيد  :سهيل بن عبد اهلل  ،واملعروف أن اسم أ حزم  :مهران .
توثيق االستدراك

 احلديث عند أ القاسم يف سطوطه  ،يف الوجـه األول مـن الورقـة الثامنـة والعشـرين  ،وعـزاهإئ الرتمــذي  ،يف التفســري  ،وإئ ابــن ماجــه  ،يف الزهــد  ،إال أن اجلملــة األخــرية قــال فيهــا :
كذا قال أبو عبـد اهلل ( نقـل املـزي  :كـذا قـال زيـد )  ،واسـم أ حـزم  :مهـران ( نقـل املـزي :
واملعروف أن اسم أ حزم  :مهران ) .
-

قلت  :أبو عبد اهلل هنا  ،هو ابن ماجه  ،واهلل أعلم .

 وْ يُشر أبو القاسم إئ رواية النسـا ي  ،ويف ميـ ،الورقـة إشـارة إئ هـذا احلـديث  ،وموضـعهعند النسا ي يف التفسري .
 5سهيل بن أ حزم ال ُقطَعي  ،أبو بكر البصري  ،ضعيف  ،طبقة  ، 7ر ه اهلل تعائ [ .التقريب ص  ، 521ترمجة ]5275
 5حممد بن عبد اهلل عمار املخرمي  ،األزدي  ،أبو جعفر البغدادي  ،نزيل املوصل  ،ثقة حافظ  ،طبقة  ، 51مات  ، 535وله
ُ
 41سنة  ،ر ه اهلل تعائ [ .التقريب ص  232ترمجة ] 2142
 4املعاىف بن عمران األزدي الفهمي  ،أبو مسعود املوصلي  ،ثقة عابد فقيه  ،طبقة  ، 5مات  ، 542قال شيخه الثوري  :هو
ُ
ياقوتة العلما  ،ر ه اهلل تعائ [ .السابق ص  254ترمجة ]2732
 3التحفة  ،ج  5ص  552ـ  ، 557ح . 343
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-

تخرير الحديث

-

احلديث عند النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،وقـال فيـه  :أنـا حممـد بـن عبـداهلل بـن عمـار ،

عاىف  ،وهو ابن عمران  ،عن سهل 5بن أ حزم  ،نا ثابت البُناين  ،عن أنس بن مالك
عن امل َ
ُ
5
رضي اهلل عنه ...احلديث

 -ورجال إسناد هذا االستدراك إذن هم :

 ـ حممد بن عبد اهلل عمار املخرمي  ،األزدي  ،أبو جعفر البغدادي  ،نزيل املوصل  ،قالُ
ابن حدر  :ثقة حافظ  ،من العاشرة  ،روى عن ُ :هشيم  ،واملعاىف  ،وخلق  ،وعنه :
4
النسا ي  ،والفريا  ،واحلس ،بن إدريس .
 قال أبو حامت  :ال بأس به  ،وْ أكتب عنه  3.ووثقه يعقوب بن سفيان  ،وصاحل بن حممد2
األسدي  ،والنسا ي  ،وزاد  :صاحب حديث .
 ـ املعــاىف بــن عمـران األزدي الفهمــي  ،أبــو مســعود املوصــلي  ،روى عــن ُســهيل بــن أ حــزمال ُقطَعــي ( س )  ،وهشــام بــن حســان  ،وعنــه  :بشــر احلــايف  ،وحممــد بــن عبــد اهلل بــن عمــار ،
وقال فيه ابن حدر  :ثقة عابد فقيه  ،من التاسعة .

2

 قال أ د بن حنبل  :كان صدوق اللهدة  ،وقال أبوحامت ،وحييي بن مع : ،ثقة . ـ سهل بن أ حزم  ،مهران  ،أو عبد اهلل  ،ال ُقطَعي  ،بضم القاف  ،وفتم الطـا  ، ،روىوهدبــة  ،ونقــل الــذهيب قــول أ
عــن  :أ عمـران اجلَــوين  ،وثابــت  ،وعنــه  :بشــر بــن الوليــد ُ ،
4
حامت  ،ومجاعة  :ليس بالقوي  ،وضعفه ابن حدر  ،وقال  :من السابعة .
7

 5الصحيم أنه ُسهيل  ،وتأيت ترمجته يف الصفحة الالحقة .
 5أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب التفسري  ،يف تفسري سورة املزمل ( والصحيم أهنا املدثر )  ،باب قوله تعائ{ هو
أهل التقوى وأهل املغفرة } [ املدثر  ، ] 22 :ج  2ص  215ح . 55241
 4التقريب والكاشف ص  232ترمجة . 2142
 3اجلرح والتعديل ج  7ترمجة . 5235
 2هتذيب الكمال ج  52ص . 255
 2التقريب والكاشف ص  254ترمجة  ، 2732وهتذيب الكمال .534 54
 7اجلرح والتعديل ج  4ترمجة . 5442
 4التقريب والكاشف ص  521ترمجة . 5275
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-

وق ــال عن ــه البخ ــاري  :ع ــن ثاب ــت  ،ل ــيس ب ــالقوي عن ــدهم  5.وقـ ــال عنـ ــه أيضـ ــا  :منك ــر

-

ونقل ابن أبي حاتم قول أحمد فيه  :روى عن ثابت أحاديث ُمنكرة .

-

احلديث 5.وقال عنه النسائي  :ليس بالقوي .

ـب حديثــه وال ُحيــتل بــه 3.وقــول ابــن
ونقــل قــول أبيــه  ،أبــي حــاتم  :لــيس بــالقوي  ،يُكتـ ُ

معين  :صاحل .
-

4

2

ـ ثابت البُناين  ،سبقت ترمجته ص .544

عي البصري
فمداره على سهيل بن أبي حزم ( مهران ) ال ُقطَ ِّ
واحلديث رواه الرتمذي  ،يف السنن  ،كتاب تفسري القرآن  ،بـاب ومـن سـورة املـدثر  ،ج 2

ص  ، 524ح  ، 4454وابــن ماجــه  ،يف الســنن  ،كتــاب الزهــد  ،بــاب مــا يُرجــى مــن ر ــة

اهلل يــوم القيامــة  ،ج  5ص  ، 5347ح  ، 3555مــن طريــق زيــد بــن احلُبــاب  ،عــن ُســهيل
بن عبد اهلل ال ُقطَعي  ،به  .وقال الرتمذي  :هذا حديث حسن غريب  ،وسـهيل لـيس بـالقوي
2
يف احلديث  ،وقد تفرد به عن ثابت .
7
واحلديث كذلك عند أ د  ،والدارمي  ،واحلاكم  ،كلهم من طريق سهيل .
-

 5البخاري  ،يف التاريخ الكبري[ ط دار الكتب العلمية ]  ،ج 3ص  ، 512ترمجة . 2154
 5البخاري  ،يف الضعفا الصغري[ ط دار املعرفة ـ بريوت ]  ،ص  24ترمجة . 523
 4النسا ي  ،يف الضعفا واملرتوك [ ،ط دار الكتب العلمية ]  ،ص  555ترمجة . 543
 3قوله  :يُكتب حديثه  ،أي إذا تابعه غريه فيه  ،وقوله  :وال ُحيتل به  :أي إذا انفرد حبديث  ،فال يُعتمد هذا احلديث .
 2اجلرح والتعديل  ،ج  3ص  537ـ  ، 534ترمجة . 5123
 2أخرجه الرتمذي  ،يف السنن  ،كتاب تفسري القرآن  ،باب ومن سورة املدثر  ،ج  2ص  ، 524ح  ، 4454وابن ماجه  ،يف
السنن  ،كتاب الزهد  ،باب ما يُرجى من ر ة اهلل يوم القيامة  ،ج  5ص  ، 5347ح  ، 3555وليس  3555كما أورد املزي ،
أو مرقم األحاديث .
 7أخرجه أ د  ،يف املسند  ،ج  51ص  324ح  ، 55445ج  55ص  551ح  ، 54344والدارمي  ،يف السنن  [ ،ط
الريان ] كتاب الرقا ق  ،باب يف تقوى اهلل  ،ج  5ص  455ح  ، 5753واحلاكم  ،يف املستدر [ ط دار ابن حزم ] ،كتاب
التفسري  ،باب تفسري سورة املدثر  ،ج  ، 5ص  243ح  ، 4473وقال  :هذا حديث صحيم  ،وْ ُخيرجاه  ،ووافقه الذهيب .
قلت  :وكالمهما يف هذا ال تعويل عليه فليس للحديث كما ذكرت طرق غري طريق ُسهيل  ،وبان لنا حاله  ،وضعف احلديث
ُ
بسببه  ،واهلل أعلم .
034

ٍ
 فمدار الحديث فيما وقفت عليه من طرق علـى ُسـهيل ُ ،وسـهيل قـد عرفنـا حالـه وسـوَ
ضعيفا .
ما تُ ُكلم به فيه  ،فعلى هذا فيكون إسناد احلديث َ
 االستدراك الثالثون من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنهباني البصري  ،عن ثابت  ،عن أنس
 -عليُّ بن أبي سارة الش ْي ُّ

 قـال املـزي ر ـه اهلل تعـائ  324 :ـ س حـديث  :بعـث النـيب صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلممرة رجال إئ ٍ
رجل من فراعنة العرب  ...احلديث .
 س  :يف التفســري (  ) 55525عــن عمــرو بــن منصــور  ،عــن عبــد اهلل بــن عبــد الوهــاباحلَ َدِيب  ،عنه  ،به .
5
 ( )  :ليس يف السماع  ،وْ يذكره أبو القاسم .-

توثيق االستدراك

 لــيس لعلــي بــن أ ســارة  ،عــن ثابــت  ،عــن أنــس رضــي اهلل عنــه  ،روايــة  ،يف أصــل نســخةأ القاسم هذه  ،ووجدت هذه الرواية يف هامش الورقة ـط ستلـف  ،وقـد عـزا كاتبهـا الروايـة
للنسا ي  ،ويُنظر هذا يف اهلامش األمين من الوجه األول من الورقة التاسعة والعشرين .
-

-

-

تخرير الحديث

احلديث عند النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،وقال فيه  :أنا عمرو بـن منصـور  ،نـا عبـد اهلل
علي بن أ سارة  ،حدثنا ثابت البناين  ،عن أنس بن ٍ
مالك
بن عبد الوهاب  ،قال  :حدثين ُّ
ُ
رضي اهلل عنه
قال  :بعث النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم رجال إئ رج ٍل من فراعنة العرب  ،أن ادعه يل.
قال  :يا رسول اهلل  ،إنه أعى من ذلك .
قــال  :اذهــب إليــه فادعــه  ،قــال  :فأتــاه  ،فقــال  :رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم
يدعو .
قال  :أرسول اهلل ؟ وما اهلل ؟ أمن ذهب هو ؟ أم من فضة هو ؟ أمن َُ ٍ
اس هو ؟

 5التحفة ج 5ص  ، 412ح . 324
035

 فرجع إئ النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،فقال  :يا رسول اهلل  ،قد أخربتك أنه أعى مـنذلك  ،وأخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم مبا قال .
 قال  :فارجع إليه فادعه  ،فرجع  ،فأعاد عليه املقالة األوئ  ،فرد عليه مثـل اجلـواب  ،فـأتىالنيب صلى اهلل عليه وآله وسـلم  ،فـأخربه  ،فقـال  :ارجـع إليـه فادعـه  ،فرجـع إليـه  ،فبينمـا مهـا
يرتاجعان الكالم بينهما  ،إذ بعث اهلل سحابة ِحيال رأسه  ،فرعدت  ،ووقعت منها صاعقة ،
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
وهـ ْـم
ـيب َمـ ْـن يَشــا ُ ُ
فــذهبت بقحــف رأســه  ،وأنــزل اهلل عــز وجــل َ { :ويـُْرسـ ُـل الص ـواع َق فَـيُصـ ُ
5
ُجي ِادلُو َن ِيف اهلل وهو ش ِد ِ
يد املِ ِ
حال }[ الرعد ] 54 :
َ
َ
-

-

-

-

ورجال إسناد هذا الحديث هم :

ـ عمرو بن منصور النسا ي  ،أبو سعيد  ،روى عـن  :أ نعـيم  ،وعبـد اهلل بـن عبـد الوهـاب
احلَ َديب (س)  ،وعنه  :النسا ي  ،وقاسم بـن الــمطرز  ،قـال فيـه ابـن حدـر  :ثقـة ثبـت  ،مـن
5
احلادية عشرة .
4
قال النسا ي  :ثقة  ،مأمون  ،ثبت.
ـ عبد اهلل بن عبد الوهاب احلَ َديب  ،بفتم املهملة  ،واجليم  ،مث موحدة  ،أبو حممد البصري،
روى عن  :مالـك  ،وعلـي بـن أ سـارة الشـيباين (س)  ،وعنـه  :البخـاري  ،والنسـا ي  ،وقـال
3
عنه الذهيب  :ثبت  ،ووثقه ابن حدر  ،وقال  :من العاشرة .
2
وثقه حييي بن مع ، ،وأبو حامت  ،وزاد  :صدوق .
ـ علـ ُّـي بــن أ ســارة الشــيباين  ،باملعدمــة  ،أو األزدي  ،البصــري  ،ويقــال  :علــي بــن حممــد
ب ـ ـن أ سـ ــارة  ،روى عـ ــن  :مكحـ ــول  ،وثابـ ــت  ،وعنـ ــه  :حممـ ــد بـ ــن أ بكـ ــر ال ـ ـ ُـم َقدمي ،

 5أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب التفسري  ،باب قوله تعائ{ ويرسل الصواعق فيصيب را من يشا } [ الرعد :
 ] 54ج  2ص  471ح .55525
 5التقريب والكاشف ص  374ترمجة  ، 2555هتذيب الكمال ج . 525 55
 4هتذيب الكمال ج  55ص . 325
 3التقريب والكاشف ص  454ترمجة  4335بتصرف  ،هتذيب الكمال .537 52
 2اجلرح والتعديل ج  2ترمجة . 342
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وإســحاق بــن أ إس ـرا يل  ،وقــال فيــه الــذهيب  :مــرتو  ،لــه حــديث واحــد عنــد النســا ي ،
5
وضعفه ابن حدر  ،وقال  :من السابعة .
5

-

وقد قال فيه البخاري  :فيه نظر.

-

ونقل ابن أبي حاتم قول أبيه فيه  :شيخ ضعيف احلديث .

-

وق ــال أب ــو جعف ــر العُقيل ــي  :ع ــن ثاب ــت  ،وال يُت ــابع علي ــه م ــن جه ــة تَثب ــت  ،ونق ــل ق ــول

4

البخاري الذي ذكرته  ،فيه  ،وسـاق يف ترمجتـه  ،بسـنده  ،هـذا احلـديث الـذي بـ ،أيـدينا  ،مث
قال  :وال يُتابعه إال َم ْن هو ِمثله أو قَريبا منه  3.وذكره ابن ِحبان فقال  :كان ن يروي عـن
ثابــت مــاال يشــبه حــديث ثابــت  ،حــى غلــب علــى روايتــه املنــاكري الـ يرويهــا عــن املشــاهري ،
2
فاستحق الرت .
 ـ ثابت البُناين  ،سبقت ترمجته ص . 544 واحل ــديث ر ــذا اإلس ــناد ض ــعيف  ،وال مت ــابع يف الكت ــب الس ــتة  ،وال عن ــد َم ــن يف إم ــافاملهرة.
 -االستدراك الحادي والثالثون

العم ُّي ، 2عن ثابت  ،عنه
 -من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه  ،محمد بن عبد اهلل ِّ

 قــال املــزي ر ــه اهلل تعــائ  327 :ـ د حــديث ِ :ب أيعدــز أح ـ ُد ُكم أن يكــون مثــل أض ٍم ؟...احلديثِب.
ض ْم َ
َ
5
5
 د  :يف األدب ( ) 3442عن حممـد بـن عُبيـد بـن حسـاب  ،عـن حممـد بـن ثـَور  ،عـنمعمر  ،عن قتادة  ،قوله .
 5التقريب والكاشف ص  335ترمجة . 3742
 5البخاري  ،يف التاريخ الكبري  ،ج  2ص  ، 514ترمجة . 4324
 4اجلرح والتعديل  ،ج  2ص  545ترمجة . 5147
 3كتاب الضعفا  ،للعقيلي  ،ج  4ص  521ترمجة .5542
 2ابن حبان  ،يف كتاب اجملروح ،من احملدث ، ،ج  5ص  75ترمجة . 271
 2حممد بن عبد اهلل العمي  ،عن ثابت  ،قال العُقيلي  :ال يقيم احلديث  ،وذكر إسنادين حلديثنا هذا  ،يف أحدمها حممد بن
عبداهلل العمي  ،ويف الثاين اد بن سلمة  ،فقد أورد حديث اد  ،وقال  :هذا أوئ من حديث حممد بن عبد اهلل العمي .
[الضعفا للعقيلي  ،ج 5ص  5521ترمجة ]5225
037

-

و( )3447ع ــن موس ــى ب ــن إناعيـ ــل  ،ع ــن ـ ــاد  ،ع ــن ثابـ ــت  ،ع ــن عب ــد ال ــر ن بـ ــن
العدالن ، 4قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ...
3
العمــي  ،عــن ثابــت ،
قــال أبــو داود  :ورواه هاشــم بــن القاســم  ،عــن حممــد بــن عب ـد اهلل َ
قال :حدثنا أنس رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ...
قال أبو داود  :وحديث اد أصم  .رواه ُشعيب بن بيان ، 2عن أ العوام ، 2عن قتادة،
عن أنس رضي اهلل عنه  ،عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ...
7
( )  :د يف رواية أ احلسن بن العبد  ،عن د  ،وْ يذكره أبو القاسم .
توثيق االستدراك

 الرواية ليست يف أصـل املخطـوط  ،ووجـدهتا أيضـا  ،أو إشـارة إليهـا يف هـامش أعلـى الوجـهالثاين من الورقة التاسعة والعشرين  ،فلتُنظر َمث .
-

تخرير الحديث

 لهذا الحديث طر ٌق ثالث : ففــي الطريــق األوئ  ،قــال  :حــدثنا حممــد بــن عُبَيــد  ،أخربنــا أبــو ثــَور  ،عــن َم ْع َم ـ ٍر  ،عــنقتادة ،قوله ( أي من قول قتادة ) .
 5حممد بن عبيد بن ِحساب  ،الغَُربي  ،البصري  ،ثقة  ،طبقة  ، 51مات  ، 544ر ه اهلل تعائ [ .التقريب ص  225ترمجة
.]2552
 5حممد بن ثور الصنعاين  ،أبو عبد اهلل العابد  ،ثقة  ،طبقة  ، 5مات  551تقريبا  ،ر ه اهلل تعائ [ .السابق ص  ، 257ترمجة
]2772
 4عبد الر ن بن عدالن  ،بصري  ،طبقة  ، 4أرسل حديثا  ،وهو جمهول احلال  ،وقال النسا ي  :ثقة [ .التقريب والكاشف ص
 475ترمجة ]4532
 3هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي موالهم  ،أبو النضر ،مشهور بكنيته  ،ثقة ثبت  ،طبقة  ، 5مات  ، 517وله  74سنة ،
ر ه اهلل تعائ  [.التقريب ص  247ترمجة ] 7522
 2شعيب بن بيان بن زياد الصفار البصري  ،صدوق ُخيطئ  ،طبقة  ، 5ر ه اهلل تعائ [ .التقريب ص 575ترمجة ]5752
 2عمران بن َد َاور  ،أبو العوام القطان  ،البصري  ،صدوق يهم  ،ورمي برأي اخلوارج  ،ط  ، 7ر ه اهلل تعائ [ .السابق ص
 372ترمجة ]2523
 7التحفة  ،ج  5ص  451ح . 327
038

-

وقال في الثانية قال :

 حدثنا موسى بن إناعيل  ،أخربنا اد  ،عن ثابت  ،عن عبد الر ن بن عدـالن  ،قـال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ...احلديث
-

وقال في الثالثة :

العمــي  ،عــن ثابــت قــال  :أخربنــا أنــس
رواه هاشــم بــن القاســم  ،عــن حممــد بــن عبــد اهلل َ
رضي اهلل عنه  ،عن النيب صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم  ،مبعنـاه  .قـال أبـو داود  :وحـديث ـاد
5
أصم .
-

-

-

فأما رجال اإلسناد األول  ،فهم :
ـ حممد بن عُبَيد بن ِحساب  ،الغَُربي  ،البصري  ،روى عن  :اد بن زيد  ،وحممد بن ثَور
5
الصنعاين (د س )  ،وعنه  :مسلم  ،وأبو داود  ،ووثقة ابن حدر  ،من العاشرة .
3
قال أبو حامت  :صدوق  4.وقال النسا ي  :ثقة .
ـ ابن ثـَور  ،هو حممد بن ثور الصنعاين  ،أبو عبد اهلل العابد  ،روى عن  :معمر  ،ومجاعة،
2
وعنه  :ابن ُجريل  ،ومجاعة  ،قال الذهيب  :وثقوه  ،ووثقه ابن حدر  ،وقال  :من التاسعة .
7
وسَل أبو حامت عنه فقال  :الفضل  ،والعبادة  ،والصدق  2.والنسا ي.
وثقه ابن معُ ، ،
ـ َم ْع َمــر بــن راشــد األزدي مــوالهم  ،أبــو عــروة البصــري  ،نزيــل الــيمن  ،روى عــن  :الزهــري ،
وقتادة بن ِدعامة (خت م  ، ) 3وعنه  :غُندر  ،وابن املبار  ،قال فيه ابن حدر  :ثقـة ثبـت
فاضـل  ،إال أن يف روايتـه عـن ثابـت  ،واألعمـش  ،وهشــام بـن عـروة شـيَا  ،وكـذا فيمـا حــدث
4
به يف البصرة  ،من كبار السابعة .

5
الرجل قد اغتابه  ،ص  ، 412ح . 3447 ، 3442
أخرجه أبوداود  ،يف السنن  ،كتاب األدب  ،باب ما يف الرجل ُحي ُّل َ
 5التقريب والكاشف ص  225ترمجة  ، 2552هتذيب الكمال .21 52
 4اجلرح والتعديل ج  4ترمجة . 35
 3هتذيب الكمال ج  52ص . 25
 2التقريب والكاشف ص  ، 257ترمجة .2772
 2اجلرح والتعديل ج  7ترمجة . 5514
 7هتذيب الكمال ج  53ص . 225
 4التقريب والكاشف ص  214ترمجة  ، 2415هتذيب الكمال . 413 54
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 قال ابن مع، ،وقد وثقه  :أثبت الناس يف الزهري  :مالك بن أنس  ،ومعمر ...5
 وقال النسا ي  :معمر بن راشد  ،الثقة املأمون . ـ قتادة بن دعامة  ،سبقت ترمجته ص . 512-

-

-

5

ورجال الطريق الثانية هم :
ـ ـ موســى بــن إناعيــل املِنقــري  ،بكســر املــيم  ،وســكون النــون  ،وفــتم القــاف  ،أبــو ســلمة
التبــوذكي  ،بفــتم املثنــاة  ،وضــم املوحــدة  ،وســكون ال ـواو  ،وفــتم املعدمــة  ،مشــهور بكنيتــه
وانــه  ،روى عــن شــعبة  ،و ــاد بــن ســلمة (خــت 4د س ق )  ،وعنــه  :البخــاري وأبــوداود ،
3
قال الذهيب وابن حدر  :ثقة ثبت  ،وقال ابن حدر  :من صغار التاسعة .
ق ــال اب ــن مع ــ : ،ثق ــة م ــأمون  ،ون ــع أب ــو ح ــامت أب ــا الولي ــد الطيالس ــي  ،يق ــول  :موس ــى ب ــن
2
إناعيل  :ثقة صدوق .
ـ حـماد بن سلمة  ،سبقت ترمجته ص . 542
ـ ثابت  ،سبقت ترمجته ص .544
ـ عبد الر ن بن عدالن  ،بصري  ،روى عن عُمر  ،وعنه  :ثابت  ،وآخرون  ،نقل الذهيب
2
توثيق النسا ي له  ،وقال ابن حدر  :أرسل حديثا  ،وهو جمهول احلال  ،من الثالثة.
7
قال البخاري  :عبد الر ن بن عدالن  ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،مرسل .
5
ووثقه ابن مع4. ،ووثقه النسا ي .

 ورجال الطريق الثالث هم : 5تاريخ ابن مع ،برواية الدوري ج  5ص  234ترمجة . 375
 5هتذيب الكمال ج  54ص . 451
 4الرمز خت  ،يعين أن روايته عنه  ،عند البخاري  ،يف صحيحه  ،ورواه عنه تعليقا  ،ليس موصوال .
 3التقريب والكاشف ص 252ترمجة  ، 2534هتذيب الكمال .55 55
 2اجلرح والتعديل ج  4ترمجة . 252
 2التقريب والكاشف ص  475ترمجة .4532
 7البخاري  ،يف التاريخ الكبري ج  2ترمجة . 5124
 4تاريخ ابن مع ،ج  5ص . 424
 5هتذيب الكمال ج  57ص . 574
041

-

-

-

-

-

ـ هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي موالهم  ،أبو النضر ،مشهور بكنيته  ،روى عن  :ابن
أ ذب ِ ،
وعكرمة بن خالد  ،وْ يذكر املزي يف هتذيب الكمال  ،وال ابن حدر يف هتذيب
التهذيب منهم  :حممد بن عبد اهلل العمي  ،وعنه  :أ د  ،واحلارث بن أ أسامة ،قال
5
الذهيب  :ثقة صاحب ُسنة  ،وقال ابن حدر  :ثقة ثبت  ،من التاسعة .
4
وثقه حييي بن مع ، 5،وابن املديين  ،وأبو حامت .
العمي  ،بفتم املهملة  ،وتشديد امليم  ،البصري  ،قال ابن حدر :
ـ حممد بن عبد اهلل بن َ
ل ،احلديث  ،من السابعة  ،أغفله املزي  ،وحديثه يف األدب أل داود  ،وذكر ابن يف
3
التهذيب ن روى عن حممد هذا  :هاشم بن القاسم .
قال العُقيلي  :ال يقيم احلديث  ،وذكر إسنادين حلديثنا هذا  ،يف أحدمها حممد بن عبداهلل
العمي  ،ويف الثاين اد بن سلمة  ،فقد أورد حديث اد  ،وقال  :هذا أوئ من حديث
2
حممد بن عبد اهلل العمي .
ـ ثابت  ،وقد سبقت ترمجته .ص . 544
ـ ـ واحلــديث األول مقطــوع  ،فهــو مــن قــول قتــادة  ،وهــو تــابعي  ،واإلســناد إليــه صــحيم ،
ويف هــذه الروايــة قــال حممــد بــن عُبيــد  :أخربنــا أبــو ثــور  ،والصــحيم أنــه ابــن ثــور ،وهــو أبوعبــد
اهلل ،وقد ورد بنسبته إئ أبيه يف نـُسخ أخرى. 2
ــ

وأمــا الحــديث الثــاني  ،فــال يصــم إســنادا  ،ففيــه عبــد الــر ن بــن عدــالن  ،وهــو مــن

التــابع ، ،وق ــد رواه ع ــن الن ــيب ص ــلى اهلل علي ــه وآلــه وس ــلم  ،فيك ــون مرس ــال  ،فق ــد ق ــال عن ــه

 5التقريب والكاشف ص  247ترمجة  ، 7522هتذيب الكمال  ، 545 41وهتذيب التهذيب .55 55
 5تاريخ ابن مع ،ج  5ص . 252
 4اجلرج والتعديل ج  5ترمجة . 332
 3التقريب ص  237ترمجة  ، 2124وهتذيب التهذيب .542 5
 2الضعفا للعقيلي  ،ج 5ص  5521ترمجة .5225
 2يف نسخة سنن أ داود [ط دار احلديث ]ج  3ص  5144ح  ، 3442ويف نسخ عون املعبود [ ط دار احلديث ] ج  4ص
 532ح . 3475 ، 3474
040

البخ ــاري يف ترمجت ــه  :ع ــن الن ــيب ص ــلى اهلل علي ــه وآل ــه وس ــلم  ،مرس ــل ،5واملرس ــل م ــن أن ـ ـواع
الضعيف ، 5فليس مبتصل .
ضــعف  ،وآفتهــا مــن حممــد بــن عبــد
 وأمــا الروايــة األخــرى الـ أوردهــا أبــو داود  ،ففيهــا أيضــا َاهلل العمــي  ،وقــد قــال فيــه العُقيلــي  :ال يقــيم احلــديث  ،وســبق ذكــر ذلــك  ،وكــذلك فقــد قــال
ت مـا يف حـديث ـاد  ،مـن
أبو داود عند ذكره هلذه الروايـة  :وحـديث ـاد أصـم  ،وقـد بينـ ُ
اإلرسال .
 ومبدم ــوع ه ــذه الط ــرق  ،املقط ــوع  ،واملرس ــل  ،والض ــعيف  ،م ــن املمك ــن أن ُحيس ــن ه ــذااحلديث  ،واهلل أعلم .
-

مالحظة

-

قـول أبـي داود  :وحـديث ـاد أصـم  ،ال يـدل علـى صـحة حـديث ـاد ؛ بـل يـدل علــى
أنــه أقــوى منــه  ،وإن كــان ضعيف ـا  ،فقــد يــأيت حــديث موضــوع  ،أو ضــعيف جــدًّا  ،مــن طريــق
ـعيف اإلســناد  ،لــيس بضــعيف
إســناد معــ ، ،ويــأيت نفــس هــذا احلــديث مــن طريــق أخــرى ضـ ُ
جدًّا ،وال موضوع  ،فيكون اإلسـناد األخـري  ،وهـو الضـعيف أصـم  ،علـى الـرغم مـن ضـعفه ،
واهلل أعلم .

 5البخاري  ،يف التاريخ الكبري  ،ج  2ص  ، 514ترمجة . 7554
 5اإلرسال من قوادح اتصال اإلسناد  ،واالتصال من شروط صحة احلديث  ،فبه يُضعف احلديث  ،وفيه أقول يف منظوم :
ِ
صغـُر يف ذا ِع ِ
ب
التبع قال النيب
ومرسل ُ
قول ْ
ُ
ومن كـَبـ ْر ومن َ ْ
فهو معيب على كل حال ـ يف خالف ب ،أهل العلم ب ،مرسل التابعي الكبري  ،ومرسل التابعي الصغري  ،والراجم عندي يف هذا
استواؤهم  ،مع جاللة الكبري قدرا ومقاما  ،ولقا ومديثا عن الصحابة غالبا  ،وكبارهم خاصة  ،ولكنه يف هناية املطاف  ،سقط ،
دتل به شروط الصحة  ،واهلل أعلم ـ إال إذا ثبت وصله  ،وتبَ ،من سقط من اإلسناد  ،مع ثقته وإتقانه .
042

 -االستدراك الثاني والثالثون

-

-

 في مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه م ْعمر ،عن ٍثابت  ،عنه
َ ٌَ
ت يف رأس رسـول اهلل صــلى اهلل
قـال املـزي ر ـه اهلل تعـائ  345 :ـ مت حـديث  :مـا َع َـد ْد ُ
ِ
بع َع ْشَرة َش َعَرة بيضا .
عليه وآله وسلم  ،وحلْيته  ،إال أر َ
ت  :يف الشما ل ( )44عن إسحاق بن منصور  ،وحييي بـن موسـى  ،كالمهـا عـن عبـد
الرزاق ( ، )51542عنه  ،به .
 344ـ مت حــديث  :أن رجــال مــن أهــل الباديــة كــان انــه زاهــرا  ،وكــان يُهــدي إئ النــيب
صلى اهلل عليه وآله وسلم هدية  ...احلديث .
ت  :يف الشما ل ()535عن إسحاق بن منصور  ،عن عبد الرزاق ( ، )55244عنه،
به .
5
( )  ْ :يذكره أبو القاسم  ،وال الذي قبله  ،ومها يف السماع .
توثيق االستدراك

هذان احلديثان ليسـا يف روايـات معمـرعن ثابـت عـن أنـس رضـي اهلل عنـه  ،يف أصـل نسـخة
أ القاسم  ،ويُنظر يف هذا الوجه الثاين من الورقة التاسعة والعشرين  ،والوجه األول من الورقة
الثالث ، ،من املخطوط  ،ويف اهلامش األيسرِ ،ذكر للحديث ،وعزومها لشما ل الرتمذي .
تخرير الحديث

 احلديثان عند الرتمذي يف الشما ل  ،ففي األول قال  :حدثنا إسحاق بن منصـور  ،وحييـيبــن موســى  ،قــاال  :حــدثنا عبــد الــرزاق  ،عــن َمعمـ ٍر  ،عــن ثابــت  ،عــن أنــس رضــي اهلل عنــه ،
قال  :ما عددت يف رأس رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ِ ،
وحليته  ،إال أربع عشـرة شـعرة
5
بيضا .
 5التحفة ج  5ص  453ـ ـ. 452
 5أخرجه الرتمذي  ،يف الشما ل احملمدية [ط مكتبة املورد] باب ما جا يف شيب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ،ص ، 55
ح . 44
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 ويف الثــاين قــال  :حــدثنا إســحاق بــن منصــور  ،حــدثنا عبــد الــرزاق  ،حــدثنا معمــر  ،عــنثابت  ،عن أنس بن مالـك رضـي اهلل عنـه  ،أن رجـال مـن أهـل الباديـة كـان انـه زاهـرا  ،وكـان
يُهدي إئ النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم هدية من البادية  ،فيُدهزه النيب صلى اهلل عليـه وآلـه
وس ــلم إذا أراد أن خي ــرج  ،فق ــال الن ــيب ص ــلى اهلل علي ــه وآل ــه وس ــلم ِ :
إت زاه ــرا باديت ــَنا وَ ــن
5
حاضروه...
 -وكذلك فقد رواه أ د  ،وابن حبان .

 ورج ــال ه ــذين الح ــديثين ب(س ــنادهما ( فهم ــا إس ــناد واح ــد للح ــديثين  ،فقـ ـ زاد ف ــيأحدهما شيخ للترمذي ) هم :
-

-

-

-

وسـل  ،أبـو يعقـوب  ،التميمـي املـروزي  ،روى عـن  :ابـن
ـ إسحاق بن منصور بن رـرام ال َك َ

عيينــة  ،وعبــد الــرزاق بــن مهــام ( م ت س ق )  ،وعنــه  :الشــيخان  ،وبــاقي الســتة ســوى
5
أ داود  ،وقال عنه ابن حدر  :ثقة ثبت  ،من احلادية عشرة .
ُسَل مسلم بن احلداج عنه  ،فقال  :ثقـة مـأمون  ،وقـال النسـا ي  :ثقـة  4.وقـال أبـو بكـر
اخلطيــب  :وكــان إســحاق بــن منصــور عاملــا فقيهــا  ،وهــو الــذي دون عــن أ ــد بــن حنبــل ،
3
وإسحاق بن راهويه املسا ل يف الفقه .
2
وقال أبو حامت  :صدوق .
ت  ،بفتم املعدمة  ،وتشديد  ،وهو لقب أبيه  ،أصله
ـ وحييي بن موسى البلخي  ،لقبه َخ ّ
من الكوفة  ،روى عن  :ابـن عيينـة  ،وعبـد الـرزاق بـن مهـام ( د ت )  ،وعنـه  :البخـاري ،
2
وأبو داود  ،ووثقه ابن حدر  ،وقال  :من العاشرة .
5
قال أبو زرعة  :ثقة  7.ووثقه كذلك النسا ي .

 5أخرجه الرتمذي  ،يف الشما ل احملمدية  ،باب ما جا يف صفة ُمزاح النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،ص  ، 45ح . 531
 5التقريب والكاشف ص  73ترمجة  ، 443هتذيب الكمال .372 5
 4تاريخ بغداد ج  7ص . 447
 3السابق ص . 442
 2اجلرح والتعديل ج  5ص  543ترمجة . 452
 2التقريب والكاشف ص  225ترمجة  ، 7222هتذيب الكمال . 7 45
 7اجلرح والتعديل ج  5ترمجة . 745
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 ـ عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلِ ْم َريي موالهم  ،أبو بكر الصـنعاين  ،روى عـن  :ابـن ُجـريل ،ومعمر  ،وعنه  :أ د  ،وإسحاق  ،قال فيه ابن حدر  :ثقة حـافظ مصـنف شـهري  ،عمـي
5
يف آخر عمره فتغري  ،وكان يتشيع  ،من التاسعة .
 ُسَل أ د بن حنبل  :رأيت أحدا أحسن حديثا من عبد الرزاق ؟ قال  :ال  ،قال أبو ُزرعة4
 :عبد الرزاق أحد َمن ثبت حديثُه .
ـ َمعم ٍر  ،سبق ص .534
-

ـ ثابت  ،سبق ص .544

ـناد هــذين احلــديث ،صــحيم  ،وهــو كــذلك عنــد أ ــد  ،وابــن ِحبــان  ،بــذات اإلســناد ،
 وإسـ ُومن ذات الطريق  ، 3فرجاله كلهم ثقات .
 -االستدراك الثالث والثالثون

-

من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه

البصري ، 1عن أنس رضي اهلل عنه
القيسي
 الحجاج بن حسانُّ
ِّ

 قــال املــزي ر ــه اهلل تعــائ  255 :ـ د حــديث  :عــن احلدــاج بــن حســان  ،قــال  :دخلنــاعلــى أنــس بــن مالــك رضــي اهلل عنــه  ،فحــدثتين أخـ املغــريةُ ، 2قالــت  :وأنــت يومَـ ٍـذ غــالم ،
4
7
صـومها
ولك قرنان  ،أو قُصتان  ،فمسم رأسك ،وبر عليك ،وقال ِ :ب احلقوا هـذين  ،أو قُ ُّ
ي اليهود ِب .
 ،فان هذا ِز ُّ
 5هتذيب الكمال ج  45ص . 5
 5التقريب والكاشف ص  ، 445ترمجة . 3123
 4اجلرح والتعديل ج  2ترمجة . 513
 3أخرجه أ د  ،يف املسند  ،ج 51ص  243ح  ، 55252وابن حبان  ،يف صحيحه  ،ترتيب ابن بلبان  ،كتاب التاريخ  ،باب
ذكر وصف الشعرات ال شابت من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،ص  5145ح .2521
 2حداج بن حسان القيسي  ،البصري  ،ال بأس به  ،طبقة  ، 2ر ه اهلل تعائ [.التقريب ص  544ترمجة ]5553
ُ 2مغرية بنت حسان التميمية  ،مقبولة  ،ط  ، 2وهي من مستغربات األنا  ،وقال الذهيب  :وثقت  ،ر ة اهلل عليها [ .التقريب
والكشف ص  725ترمجة ] 4242
 7القرنان  :أي ضفريتان  ،وكل ضفرية من ضفا ر الشعر قرن  [.النهاية مادة قرن ص  743ـ]742
 4ال ُقصة  :كل َخصلة من الشعر قُصة [.النهاية مادة قصص ص  734ـ] 733
045

-

د  :يف التـَر ُّج ِل ( ) 3557عن احلسن بن علي ، 5عن يزيد بن هارون  ،عنه  ،به .
5
( )  ْ :يذكره أبو القاسم  ،وهو يف الرواية .
توثيق االستدراك

 ليســت للحدــاج بــن حســان روايــات عــن أنــس رضــي اهلل عنــه  ،عنــد أ القاســم  ،بــل ملــاانتهت روايات ثابـت عـن أنـس رضـي اهلل عنـه  ،شـرع يف سـرد روايـات الزهـري عـن أنـس رضـي
اهلل عنه  ،ويُنظر يف هذا  ،الوجه الثاين من الورقة الثالث. ،
-

تخرير الحديث

-

ـت  :احل ــديث عن ــد أ داود  ،وق ــال في ــه :ح ــدثنا احلسـ ـن ب ــن عل ــي  ،أخربن ــا يزي ــد ب ــن
قل ـ ُ

-

ورجال هذا الحديث هم :

هارون ،أخربنا احلداج بن حسان  ،به .

4

ـ ـ احلســن بــن علــي بــن راشــد الواســطي  ،نزيــل البصــرة  ،روى عــن ُ :هشــيم  ،ويزيــد بــن
هـارون ( د ) وعنــه  :أبـو داود  ،والســاجي  ،قـال عنــه الـذهيب :صــدوق  ،وثقـه حبشــل  ،وقــال
ابن حدر  :صدوق رمي بشيئ من التدليس  ،من العاشرة .
-

قال أسلم بن سهل الواسطي ( َْحب َش ْل )  :ثقة .
2
وقال ابن حبان  :مستقيم احلديث جدًّا .

3

2

 5اشرت اثنان من شيو أ داود وتالمذة يزيد بن هارون  ،يف هذا االسم  ،ومها  :احلسن بن علي بن راشد الواسطي  ،نزيل
البصرة  ،صدوق رمي بشيئ من التدليس  ،وقال الذهيب  :صدوق  ،وثقه حبشل  ،طبقة  ، 51مات  . 547والثاين  :احلسن بن
علي بن حممد اهلُذيل  ،أبو علي اخلالل احلُلواين  ،نزيل مكة  ،ثقة حافظ له تصانيف  ،وقال الذهيب  :ثبت حدة ،طبقة ، 55
مات  ، 535ر هما اهلل تعائ [ .التقريب والكاشف ص  532ترمجة  .]5525 ، 5524مث تتبعت أكثر من ألف حديث من
أول سنن أ داود ألنظر الفارق عنده ب ،االثن ، ،فرأيت أنه إذا روى عن األول ْ يُنسبه  ،وقد أكثر عنه قياسا على روايته عن
الثاين  ،وإذا روى عن الثاين  ،وروايته عنه قليلة  ،نسبه  ،فتب ،إذن أنه األول  ،واهلل أعلم .
 5التحفة ج  ،5ص  ، 455ح . 255
 4أخرجه أبو داود  ،يف السنن  ،كتاب الرتجل  ،باب ما جا يف الرخصة  ،ص  245ح . 3557
 3التقريب والكاشف ص  532ترمجة  ،5524هتذيب الكمال .552 2
 2تاريخ واسط  ،544مرسسة تبو للنشر والتوزيع .
 2الثقات البن حبان ص  755ترمجة . 55454
046

-

-

-

قال ابـن عـدي ... :وْ بأحاديثـه بأسـا ؛ إذا حـدث عنـه ثقـة  ... ،وْ أُخـرج لـه شـيَا ألين
5
ْ أر له شيَا منكرا .
ـ يزيد بن هارون ،سبق ص . 545
ـ احلداج بن حسان القيسي  ،البصري  ،ال بأس به  ،روى عن  :أنس  ،وعكرمة  ،وعنه:
القطان  ،ويزيد بن هارون ( مد )  ،قال الذهيب  :صدوق  ،وقال ابن حدر  :ال بأس به ،
5
من اخلامسة .
قال أ د  :ليس به بأس ،وقال مرة  :ثقة  ،وقال حييي بن مع : ،صاحل  .ووثقه
4
النسا ي.
ـ ـ مغــرية بنــت حســان التميميــة  ،عــن  :أنــس  ،وعنهــا  :أخوهــا حســان  ،وقــال الــذهيب :
3
وثقت  ،وقال ابن حدر  :مقبولة  ،من اخلامسة  ،وهي من مستغربات األنا .
2

 ووثقها ابن حبان . واحلـديث تفــرد بــه أبــو داود  ،وتفـردت عــن أنــس بــه مغـرية بنــت حســان  ،وقــد أورد الــذهيبذكرها يف النسوة اجملهوالت ، 2فاحلديث إذن ضعيف .
 االستدراك الرابع والثالثون من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه -الحسن البصري  ،عنه .

 قال املزي ر ـه اهلل تعـائ  247 :ـ س حـديث  :أن النـيب صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم أُيتٍ
برجل قد شرب اخلمر  ،فضربه جبريدتَ ،وا من أربع. ،
الصــباح البــزار ،عــن َشــبابة بــن ســوار ، 5عــن
 س  :يف احلــدود ( ) 2574عــن احلســن بــن َشعبة  ،عن قتادة  ،عن احلسن  ،به .
 5الكامل يف الضعفا البن عدي ج  4ص  537ترمجة  ،322هتذيب الكمال .343 2
 5التقريب والكاشف ص  544ترمجة . ،5553
 4هتذيب الكمال ج  2ص . 342 ، 343
 3التقريب والكاشف ص  725ترمجة .4242
 2الثقات البن حبان ص  452ترمجة . 2723
 2ميزان االعتدال  ،ج  2ص  454ترمجة . 51542
047

 رواه غــري واحــد عــن ُشــعبة،عن قتــادة ،عــن أنــس  ،لــيس فيــه  :عــن احلســن  ،وســيأيت (ح. )5523
5
 ( )  :يف رواية ابن األ ر  ،وْ يذكره أبو القاسم .-

توثيق االستدراك

-

ما يقال يف التوثيق الفا ت  ،يقال هنا .

-

تخرير الحديث

-

قلت  :احلديث عند النسـا ي  ،وقـال فيـه  :أخربنـا احلسـن بـن الصـباح البـزاز ( والصـحيم

أن آخــره را  ،قالــه ابــن حدــر) قــال  :ثنــا َشــبابَةُ بــن ســوار  ،عــن ُشــعبة  ،عــن قتــادة  ،عــن
احلســن  ،عــن أنــس رضــي اهلل عنــه  ،أن رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم  ،أُيت برجـ ٍـل قــد
4
َش ِرب اخلمر ،فضربه جبريدتَ ، ،وا من أربع. ،

-

ورجال هذا اإلسناد هم :

-

ـ احلسن بن الصباح البزاز ( والصحيم أن آخره را  ،قاله ابن حدر)  ،أبو علي الواسطي،

نزيــل بغــداد  ،روى عــن  :ابــن عيينــة  ،وشــبابة بــن ســوار ( د )  ،وعنــه  :البخــاري  ،وأبــو
داود  ،ونقــل الــذهيب قــول أ ــد  :ثقــة صــاحب ســنة  ،وقــول أ حــامت  :صــدوق لــه جاللــة
3
عديبة ببغداد  ،وقال ابن حدر  :صدوق يهم وكان عابدا فاضال  ،من العاشرة .
خراسان  ،يقال  :كان انه مروان  ،مـوئ بـين فـزارة،
ـ َشبابَةُ بن سوار املدا ين  ،أصله من ُ
روى ع ــن  :ي ــونس ب ــن أ إس ــحاق  ،وش ــعبة ب ــن احلد ــاج ( م س ق )  ،وعن ــه  :أ ــد ،
وعب ــاس الـ ــدوري  ،ق ــال ال ــذهيب  :مرج ــئ صـ ــدوق  ،وق ــال ابـ ــن حد ــر :ثقـ ــة ح ــافظ  ،رمـ ــي
2
باإلرجا  ،من التاسعة .
 5شبابة بن سوار املدا ين  ،أصله من خراسان  ،ثقة حافظ  ،رمي باإلرجا  ،طبقة  ، 5قال الذهيب  :مرجئ صدوق  ،قال أبو
حامت  :ال ُحيتل به  ،مات [ . 512التقريب والكاشف ص  522ترمجة ]5744
 5التحفة ج  5ص 444ح . 247
 4أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى ،كتاب احلد يف اخلمر ،باب ذكر اختالف ألفاظ الناقل ،خلرب قتادة عن أنس  ،ج  4ص
 535ح . 2574
 3التقريب والكاشف ص  532ترمجة  ،5525هتذيب الكمال . 555 2
 2التقريب والكاشف ص  522ترمجة  ، 5744هتذيب الكمال .433 55
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-

-

-

-

-

تركه أ د بن حنبل  ،ألنه كان داعيـة إئ اإلرجـا  ،ووثقـه ابـن معـ 5. ،وقـال أبـو حـامت :
5
صدوق  ،يُكتب حديثُه وال ُحيتل به .
ـ ُشعبة  ،سبقت ترمجته ص .512
ـ قتادة  ،سبقت ترمجته ص . 512
ـ ـ احلســن بــن أ احلســن البصــري  ،واســم أبيــه يســار  ،بالتحتانيــة واملهملــة  ،األنصــاري
مــوالهم  ،روى عــن  :أنــس ( ع )  ،وأ موســى  ،وعنــه  :قتــادة ( ع )  ،ويــونس  ،وأمــم ،
وقال الذهيب  :كان كبري الشأن  ،رفيع الذكر  ،رأسا يف العلم والعمل  ،وقال ابن حدـر  :ثقـة
فقيــه فاضـل مشــهور  ،وكــان يرســل كثــريا ويــدلس  ،رأس الطبقــة الثالثــة  ،وهــو مــن املرتبــة الثانيــة
4
من املدلس. ،
قال حممد بن سعد يف الطبقات  :قالوا  :وكان احلسن جامعا عاملا  ،رفيعا  ،فقيهـا  ،ثقـة ،
مأمونا  ،عابدا  ،ناسكا  ،كثري العلم  ،فصيحا  ،مجيال  ،وسـيما  ،وكـان مـا أسـند مـن حديثـه
3
وروى عن من نع منه  ،فحسن حدة ،وما أرسل من احلديث فليس حبدة ...
واحلديث كما قال املزي  ،رواه غري واحد عن شعبة  ،عن قتادة  ،عن أنس رضي اهلل عنـه،
به  ،من غري ذكر احلسن .
فعند النسـا ي رواه خالـد بـن احلـارث  ،وحممـد بـن جعفـر  ،ويزيـد بـن هـارون  ،عـن شـعبة ،
من غري ذكر احلسـن  .وعنـد البخـاري  ،عـن آدم بـن أ إيـاس ، 2عـن شـعبة  ،بنحـوه ، 2بغـري
ذكر احلسن .
وغري هرال  ،من خالل هـذه الطـرق  ،وكـل هـرال أوثـق مـن َشـبَابَةَ بـن َسـوار  ،فتُع ُّـد زيـادة
اسم احلسن يف هذه الطريق  ،زيادة شاذة ،5واهلل أعلم .

 5هتذيب الكمال ج  55ص . 432
 5اجلرح والتعديل ج  3ترمجة . 5752
 4التقريب والكاشف ومراتب املدلس ،ص  531ترمجة  ، 5557هتذيب الكمال . 515 ، 57 2
 3الطبقات الكبري  ،البن سعد . 527 5
 2آدم بن أ إياس  ،عبد الر ن العسقالين  ،أصله خراساين  ،يُكىن أبا احلسن  ،نشأ ببغداد  ،ثقة عابد  ،ونقل الذهيب قول أ
حامت  :ثقة مأمون متعبد من خيار عباد اهلل  ،طبقة  ، 5مات  ، 555ر ه اهلل تعائ [التقريب والكاشف ص  22ترمجة ]545
 2أخرجه البخاري  ،يف الصحيم  ،كتاب احلدود  ،باب ما جا يف ضرب شارب اخلمر  ،ج  3ص  542ح . 2774
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 وأما منت احلديث فصحيم  ،فقد رواه بنحوه  :البخاري ، 5ومسلم ، 4والرتمـذي ، 3وقـال:حسن صحيم .
 -الستدراك الخامس والثالثون

 -من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه

 -حماد بن سلمة عن ُحميد الطويل ، 1عنه

 قــال املــزي ر ــه اهلل تعــائ 254 :ـ ـ مت حــديث  :رأيــت َشــعر رسـ ِـول اهلل صــلى اهلل عليــه
ََ
وآله وسلم  ،سضوبا. 2
 ت  :يف الشما ل ( )34عن عبد اهلل بن عبد الر ن  ،عـن عمـرو بـن عاصـم ، 7عنـه ،به .
 قــال ــاد  :وأخــربين عبــد اهلل بــن حممــد بــن َعقيــل ، 5قــال  :رأيــت َشـ َـعَر رســول اهلل صــلى اهللعليه وآله وسلم  ،عند أنس بن مالك رضي اهلل عنه سضوبا .

 5قال ابن الصالح يف مقدمة علوم احلديث ُ :روينا عن يونس بن عبد األعلى قال  :قال الشافعي ر ه اهلل  :ليس الشاذ من
احلديث أن يروي الثقة ماال يروي غريه  ،إمنا الشاذ أن يروي الثقة حديثا خيالف ما روى الناس [ .ص  ،]512ويف تعريف الشاذ
أقول يف منظوم :
وإن أتت عن ث ـ ــقة زي ـ ــادة إذا انـ ـ ـف ــرد فـ ــلي ــس ذي مـ ـ ـ ــردودة
أو ك ـ ـث ــرة َش ـ ـ ــذ فَـ ـ ُـرد أوف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
إال إذا روى سواه ـ ــا األوث ــق
عـنـد اخـت ٍ
ِ
ـالف فليـ ــكن م ـلــحوظ ـ ــا
وض ُّد ذا ف ـس ـم ــه احملـ ـفــوظــا
 5هامش  4الفا ت .
 4أخرجه مسلم  ،يف الصحيم  ،كتاب احلدود  ،باب حد اخلمر  ،ص 744ح . 5712
 3أخرجه الرتمذي  ،يف السنن  ،كتاب احلدود  ،باب ما جا يف حد السكران  ،ج  4ص  322ح . 5334
 ُ 2يد بن أ ُ يد الطويل  ،أبو عُبيدة البصري  ،ثقة مدلس  ،يف املرتبة الثالثة من املدلس ، ،وقال الذهيب  :يدلس عن أنس ،
وعابه زا دة لدخوله يف شي من أمر األمرا ،طبقة  ، 2مات  535وله  72سنة  ،وهو قا م يُصلي  ،ر ه اهلل تعائ [ .التقريب
والكاشف ومراتب املدلس ،ص  522ترمجة . ]5233
2
ِ
ضب من حنا وَوه [.املعدم الوسيط  ،مادة خضب ص
َخ َ
ب الشعر  :غري لونه باحلنا  ،وغريها  ،فاخلضاب  :ما ُخي ُ
ضَ
. ]545
 7عمرو بن عاصم بن عبيد اهلل الكال القيسي  ،أبو عثمان البصري  ،صدوق يف حفظه شيئ  ،طبقة  ، 5مات  ، 554ر ه
اهلل تعائ [ .السابق ص  322ترمجة . ]2122
051

-

( )  ْ :يذكره أبو القاسم  ،وهو يف السماع .

-

توثيق االستدراك

-

ما يقال يف التوثيق قبل الفا ت  ،يقال هنا .

-

5

تخرير الحديث

 احلديث عنـد الرتمـذي  ،يف الشـما ل  ،وقـال فيـه  :حـدثنا عبـداهلل بـن عبـد الـر ن  ،أخربنـاعم ــرو ب ــن عاص ــم  ،أخربن ــا ــاد ب ــن س ــلمة  ،أخربن ــا ُ ي ــد  ،ع ــن أن ــس رض ــي اهلل عن ــه ...
احلديث.
 قــال ــاد  :وأخربنــا عبــد اهلل بــن حممــد بــن َعقيــل  ،قــال  :رأيــت َشـ َـعَر رســول اهلل صــلى اهلل4
ضوبا .
وآله وسلم عند أنس بن مالك رضي اهلل عنه  ،سَْ ُ
 فهما إذن إسنادان : -أما اإلسناد األول فرجاله هم :

 ـ عبــداهلل بــن عبــد الــر ن بــن الفضــل بــن َر ـرام الســمرقندي  ،أبــو حممــد الــدارمي احلــافظ ،صاحب املسند  ،روى عن  :عمرو بن عاصم ِ
الككال ( ت )  ،والنضر بن ُمشيـل  ،وعنـه :
مســلم  ،وأبــو داود  ،والرتمــذي  ،نقــل الــذهيب قــول أ حــامت  :هــو إمــام أهــل زمانــه ( وقــال
2
أيضا :ثقة صدوق) ، 3وقال ابن حدر  :ثقة فاضل متقن  ،من احلادية عشرة .
 ـ عمـرو بـن عاصـم بـن عبيـد اهلل ِالكــال القيسـي  ،أبـو عثمـان البصـري  ،روى عـن  :ــاد
بن سلمة ( ت س ق )  ،وشعبة  ،وعنه  :البخاري  ،وعبد  ،وخلق  ،وقـال فيـه ابـن حدـر :
2
صدوق يف حفظه شي  ،من صغار التاسعة .
 5عبد اهلل بن حممد بن َعقيل بن أ طالب اهلامشي  ،أبو حممد املدين  ،أمه زينب بنت علي  ،صدوق يف حديثه ل ، ،ويقال :
تغري بأخرة  ،قال الذهيب  :قال أبو حامت وعدة  :ل ،احلديث  ،وقال ابن خزمية  :ال أحتل به  ،طبقة  ، 3مات بعد سنة . 31
[التقريب والكاشف ص  431ترمجة . ]4255
 5التحفة ج  5ص . 424
 4أخرجه الرتمذي  ،يف الشما ل  ،ص  ، 55ح  ، 34ح . 35
 3اجلرح والتعديل ج  2ترمجة . 324
 2التقريب والكاشف ص  452ترمجة  ، 4343هتذيب الكمال .555 ، 551 52
 2التقريب والكاشف ص  322ترمجة  ، 2122هتذيب الكمال .47 55
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 -وعاصم قد اختلف النقاد فيه  ،فوثقه حممد بن سعد 5يف الطبقات.5وقـال ابـن معـ : ،صـاحل

4

 .ووثقه ابن حبان . 3وقال أبو داود  :ال أنشط حلديثه  .وقال النسا ي  :ليس به بأس .2

 ـ اد بن سلمة  ،سبقت ترمجته ص .544 ـ ُ يد بن أ ُ يد الطويل  ،أبو عُبيدة البصري  ،روى عن  :أنس  ،واحلسن  ،وعنه :ابن أخته اد بن سلمة ( خت م  ، ) 3وشعبة  ،والقطان  ،ثقة مدلس  ،يف املرتبة الثالثة
من املدلس ، ،وقال الذهيب  :وثقوه  ،يدلس عن أنس  ،وقال ابن حدر  :ثقة مدلس ،
2
وعابه زا دة لدخوله يف شي من أمر األمرا  ،من اخلامسة .
7
 وثقه ابن مع ، ،وقال أبو حامت  :ثقة ال بأس به . ففي هذا اإلسناد  ،عمرو بن عاصـم  ،وحـديث عمـرو  ،بكـالم أهـل العلـم فيـه  ،ال ينـزل عـناحلســن إن شــا اهلل  ،إن كــان بــاقي رجــال اإلســناد ثقــات  ،غــري أن يــدا ُمــدلس ، 4وهنــا قــد
عــنعن  ،وقــد وثقــه ابــن معــ ،وأبــو حــامت  ،5وقــال ــاد بــن ســلمة  :عامــة مــا يــروي يــد عــن
51
أنس ْ يسمعه منه  ،إمنا نعه من ثابت .
ـت  :علــى ضــو كــالم أهــل العلــم يف عــدم ناعــه كــل مــا حــدث بــه عــن أنــس رضــي اهلل
 قلـ ُعن ــه ،ف ــأوئ بن ــا أال نعتم ــد م ــن ذل ــك إال م ــا أثب ــت في ــه الس ــماع والتح ــديث  ،وم ــا ال  ،ف ــال
نعتمــده؛ إال إذا ثبــت موصــوال مــن طريــق أخــرى  ،أو احتُــف بقرينــة روايتــه يف الصــحيح ، ،أو
يف أحدمها .
 5حممد بن سعد بن منيع اهلامشي موالهم  ،البصري  ،نزيل بغداد  ،كاتب الواقدي  ،صدوق فاضل  ،طبقة  ، 51مات ، 541
وهو ابن  25سنة  ،وهو صاحب الطبقات الكربى  ،ر ه اهلل تعائ [ .التقريب والكاشف ص  242ترمجة . ]2514
 5كتاب الطبقات الكبري  ،حملمد بن سعد  ،ج  5ص  417ترمجة . 3552
 4اجلرح والتعديل  ،ج  2ص  ، 521ترمجة . 5445
 3الثقات  ،البن حبان ص  752ترمجة . 53225
 2هتذيب الكمال  ،ج  55ص  45ترمجة . 3451
 2التقريب والكاشف ومراتب املدلس ،ص  522ترمجة  ،5233هتذيب الكمال . 422 7
 7اجلرح والتعديل ج  4ترمجة . 525
 4ذكره ابن حدر يف املرتبة الثالثة مراتب املدلس ،ص . 57
 5اجلرح والتعديل  ،ج  4ص  555ترمجة . 525
 51الضعفا للعقيلي  ،ج  5ص 547ترمجة . 454
052

-

-

-

وأما اإلسناد الثاني  ،فقال فيه  :قال اد .
فــاذا كــان باإلســناد الســابق إئ ــاد  ،فبهــا  ،وإن ْ يقصــد ذلــك  ،فبهــذا فقــط يُضــعف
5
ف به احلديث  ،لعدم اتصال السند .
ضع
ي
فالتعليق
،
احلديث  ،للتعليق
ُ ُ
وإن ْ يكن معلقا  ،ففيه :
ـ عبــد اهلل بــن حممــد بــن عقيــل بــن أ طالــب اهلــامشي  ،أبــو حممــد املــدين  ،أمــه زينــب بنــت
علي ،روى عن  :ابن عمر  ،وجابر  ،وعنه  :معمر  ،و اد بن سلمة ( بخ مت ، ) 5وقال فيـه
4
ابن حدر  :صدوق يف حديثه ل ، ،ويقال  :تغري بأخرة  ،من الرابعة .
وقال فيه حممد بن سعد  :وكان منكر احلديث  ،ال حيتدون حبديثه  ،وكان كثري العلم .3
مد ِحفظه  ،وكان يقول أيضا  :يف حفظه شـيئ فكرهـت أن
وقد كان سفيان بن عيينة ال َحي ُ
وســَل عن ــه اب ــن معــ ، ،فق ــال  :ل ــيس بــذا  ،وق ــال أيض ــا :
ألقــاه ( يف املطب ــوع  :ألقي ــه ) ُ ،
وســَل عنــه أبــو حــامت  ،فقــال  :لــ ،احلــديث  ،لــيس بــالقوي  ،وال ــن
ضــعيف يف كــل أمــره ُ ،
2
ُحيتل حبديثه  ،يُكتب حديثه .
فاحلديث به ضعيف إسنادا  ،وباسناد ُ يد  ،وعاصم ُ ،حيسن إن شا اهلل هذا اإلسناد .
وليس يف كتب اإلماف  ،فيما رأيت  ،طُُرقا أخرى هلذا اإلسناد  ،واهلل أعلم .

 5احلديث املعلق  :هو الذي سقط من إسناده را ٍو فأكثر  ،من مبدأ هذ اإلسناد  ،فيضعف إن ْ يثبت وصله  ،لعدم اتصال
ا بدا إسنادهُ وال تزد .
اإلسناد  ،وعن املعلق أقول يف املنظومة  :معلق قل ما سقط را ٍو فزد
 5الرمز مت  ،يعين روايته عنه  ،عند الرتمذي  ،يف كتاب مشا ل النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم .
 4التقريب والكاشف ص  431ترمجة  ، 4255هتذيب الكمال . 75 52
 3الطبقات الكبري  ،البن سعد  ،ج  7ص  345ترمجة . 5522
 2اجلرح والتعديل  ،ج  2ص  523ترمجة . 712
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 االستدراك السادس والثالثون من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه -حماد بن سلمة عن حميد الطويل  ،عنه .

5
ـا
مل
ا
ـه
ي
عل
 قال املـزي ر ـه اهلل تعـائ  241 :ـ س حـديث ِ :ب إذا ُحـم أحـ ُد ُكم  ،فَـ ْليَ ُشـنَ
البا ِرَد من الس َح ِر  ،ثالثا ِب .
 س  :يف الطــب (  ) 7255عــن أ ــد بــن حممــد بــن هــانئ  ،أ بكــر األثــرم ، 5عــن عبيــداهلل بن حممد ، 4عنه  ،به .

-

( )  :ليس يف الرواية  ،وْ يذكره أبو القاسم .

3

-

توثيق االستدراك

-

ما يقال يف توثيق االستدرا الثالث والثالث ،يقال هنا .

-

تخرير الحديث

-

احلـديث عنـد النسـا ي  ،يف السـنن الكـربى  ،وقـال فيـه  :أخربنـا أ ـد بـن حممـد بـن هـانئ ـ

بغدادي ـ إسكاف ، 2أبو بكر األثرم ، 5قال حدثنا عبيد اهلل بن حممد  ،قال  :أنا اد  ،عن

5
أشد تربيدا للما من اجلدد  ،وكذلك هي ِ
وشنة  ،وهي ُّ
القربة  [.النهاية ،
ُُ
َشنَ َن  :الشنان  :األسقية اخلَلَقة  ،واحدها َ ،شن َ ،
مادة  :شنن  ،ص ] 351
 5أ د بن حممد بن هانئ  ،أبو بكر األثرم  ،ثقة حافظ  ،له تصانيف  ،قال أورمة  :هو أحفظ من أ ُزرعة الرازي وأتقن ،
طبقة  55مات  ، 574ر ه اهلل تعائ [ .التقريب والكاشف ص  23ترمجة ]514
 4عبيد اهلل بن حممد  ،ابن عا شة  ،قيل له  :ابن عا شة  ،و العا شي  ،و العيشي  ،نسبة إئ عا شة بنت طلحة ؛ ألنه من
ذريتها  ،ثقة جواد ُ ،رمي بالقدر وْ يثبت  ،قال الذهيب  :حمدث عاْ أخباري شريف حمتشم  ،وثقه أبو حامت  ،طبقة  ، 51مات
 ، 554ر ه اهلل تعائ [ .السابق ص  314ترمجة ]3443
 3التحفة ج  5ص  424ح . 241
 2إسكاف  ،موضع من نواحي النهروان  ،ب ،بغداد وواسط  ،من اجلانب الشرقي  ،وب ،ياقوت أهنما ناحيتان  :إسكاف العليا ،
وإسكاف السفلى  ،وقال  :وهاتان الناحيتان اآلن خراب  ،راب النهروان منذ أيام امللول السلدوقية [.معدم البلدان ج  5ص
] 534
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عــن ُ يـ ٍـد  ،عــن أنــس رضــي اهلل عنــه  ،قــال رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم ِ :ب إذا ُحــم
5
البارد ِم َن الس َح ِر ثالثا ِب.
أح ُد ُكم فَـ ْليَ ُشن عليه املا َ َ
َ

 -ورجال هذا اإلسناد هم :

 ـ أ ـد بـن حممـد بـن هـانئ ـ بغـدادي ـ إسـكاف ، 4أبـو بكـر األثـرم ، 3روى عـن  :أ نُعـيم ،وعبيد اهلل بـن حممـد العيشـي ( س )  ،وعنـه  :النسـا ي  ،وابـن صـاعد  ،قـال ابـن حدـر  :ثقـة
2
حافظ له تصانيف  ،من احلادية عشرة .
الناس  ،كان من
 قال أبو حامت بن حبان  ،يف كتاب الثقات  :أصله ُخراساين  ،حدثَنا عنه ُخيار عباد اهلل  ،من أصحاب أ د بن حنبل  ،ن روى عنه املسا ل  ،حدثَنا عنه مجاعة من
2
شيوخنا .
 ـ عبيد اهلل بن حممد بن حفص بن عُمر  ،...أبو عبد الر ن البصري  ،ابن عا شة  ،قيلله  :ابن عا شة  ،و العا شي  ،و العيشي  ،نسبة إئ عا شة بنت طلحة ؛ ألنه من ذريتها ،
روى عن  :اد بن سلمة  ،وجويرية بن أنا  ،وعنه  :أبو داود  ،والنسا ي  ،قال الذهيب :
حمدث عاْ أخباري شريف حمتشم  ،وثقه أبو حامت  ،وقال ابن حدر  :ثقة جواد ُ ،رمي
7
بالقدر وْ يثبت  ،من العاشرة .
 5األثرم  :نسبة ملن كانت ِسنُّه مفتتة  ،قاله أبو سعد عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاين مات  ، 225يف كتابه
األنساب [طبعة الفاروق احلديث للطباعة والنشر]  ،ج  5ص  555ترمجة  . 35ويف املعدم الوسيط  :ثَِرَم  :انكسرت ِسنُّه
[.مادة ثرمه  ،ص]52
 5أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب الطب  ،باب ذكر وقت تربيد احلُمى باملا  ،ج  3ص  475ح . 7255
 4إسكاف  ،موضع من نواحي النهروان  ،ب ،بغداد وواسط  ،من اجلانب الشرقي  ،وب ،ياقوت أهنما ناحيتان  :إسكاف العليا ،
وإسكاف السفلى  ،وقال  :وهاتان الناحيتان اآلن خراب  ،راب النهروان منذ أيام امللول السلدوقية [.معدم البلدان ج  5ص
] 534
 3األثرم  :نسبة ملن كانت ِسنُّه مفتتة  ،قاله أبو سعد عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاين مات  ، 225يف كتابه
األنساب [طبعة الفاروق احلديث للطباعة والنشر]  ،ج  5ص  555ترمجة  . 35ويف املعدم الوسيط  :ثَِرَم  :انكسرت ِسنُّه
[.مادة ثرمه  ،ص]52
 2التقريب والكاشف ص  23ترمجة  ، 514هتذيب الكمال . 377 5
 2الثقات البن حبان ص  241ترمجة . 55547
 7التقريب والكاشف ص  314ترمجة .3443
055

-

-

5

قال أبو حامت  :صدوق ثقة .
ـ اد بن سلمة  ،سبق ص . 544
ـ ُ ٍ
يد  ،سبق ص .521
أما احلديث فصـحيم  ،فرجالـه ثقـات  ،يـروي بعضـهم عـن بعـض  ،إال مـا كـان مـن تـدليس
يــد  ،ولكــن للحــديث شـواهد يف الصــحيح ، ،فعنــدمها  ،عــن ابــن عمــر  ،وأنــا بنــت أ
بكر ،وعا شة  ،ورافع بن خديل رضي اهلل عنهم ( بألفاظ مقاربة  ،واللفظ هنـا البـن عمـر)،
ـيم جهــنم  ،فأطفَوهـا باملــا ِب 5فهــو
عـن النــيب صـلى اهلل عليــه وآلـه وســلم قــال ِ :باحلُمـى مــن ف ِ
صحيم  ،حى ولو ْ يروه يد ر ه اهلل تعائ .
واما قوله ِ :ب من الس َحر ثالثُا ِب فلعلها إما زيادة من أنس رضـي اهلل عنـه  ،وال تضـر  ،فقـد
ألزم لرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم منهم  ،فهي إن شا اهلل صحيحة  ،وإمـا أهنـا
كان َ
4
من أحد الرواة عنه  ،أو َمن دونه  ،فهي أيضا مقبولة إن شا اهلل  ،فكلهم ثقات.
 -االستدراك السابع والثالثون

 من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه زياد بن ٍالخراساني ، 4عن ُحميد  ،عن أنس رضي اهلل عنه
سعد ُ
 قال املزي ر ه تعائ  271 :ـ س حـديث  :كـان النـيب صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم يقـول :ِ
ست ...
ِب خريُ ما تداووا به احلدامة وال ُك ُ
 وذَ َكَر العُذرة. 2 5اجلرح والتعديل ج  2ترمجة . 5244
 5أخرجه البخاري  ،يف الصحيم  ،كتاب الطب  ،باب احلُمى من فيم جهنم  ،ج  4ص  353ح  ،2752 : 2754ومسلم ،
يف الصحيم  ،كتاب السالم  ،باب لكل دا دوا واستحباب التداوي  ،ص  533 ، 534ح . 5555 :5515
 4وهذه الزيادة من هذه الطريق  ،أيضا وردت عند أ يعلى يف مسنده [ ط دار املعرفة ] ص  755ح  ، 4753وعند احلاكم يف
مستدركه ( وقال  :صحيم على شرط مسلم  ،وْ خيرجاه  ،و وافقه الذهيب )  ،يف كتاب الطب  ،ج  3ص  534ح .7344
 3زياد بن سعد بن عبد الر ن اخلُراساين  ،نزيل مكة  ،مث اليمن  ،ثقة ثبت  ،قال ابن عيينة  :كان أثبت أصحاب الزهري  ،طبقة
 ، 2ر ه اهلل تعائ [ .التقريب ص  514ترمجة ]5141
2
العذرة  ،بالضم  :وجع يف احللق يَهيل من الدم  ،وقيل  :هي قُرحة درج يف اخلَرم ب ،األنف واحللق  ،تعرض للصبيان عند
ُ
فتعمد املرأة إئ ِخرقة  ،فتفتلها فَتال شديدا  ،وتُدخلها يف أنفه  ،فتَطعُ ُن ذلك املوضع  ،فيتفدر منه دم أسود ،
العذرة ُ ،
طلوع ُ
ورمبا أقرحه  ،وذلك الطعن يسمى الدغر  [.النهاية  ،مادة ّع ّذر  ،ص ] 242
056

 س  :يف الطب (  ) 7253عـن إبـراهيم بـن احلسـن ، 5عـن حدـاج بـن حممـد ، 5عـن ابـنيل  ،عنه  ،به .
ُجر ٍ
4
 ( )  :ليس يف الرواية  ،وْ يذكره أبو القاسم  ،وكذلك مجيع كِتاب الطب .-

توثيق االستدراك

-

انظر توثيق االستدرا الثالث والثالث. ،

 تخرير الحديثاهيم بـن احلسـن  ،قـال :
 احلديث عند النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،وقال فيه  :أخـربين إبـر ُحدثنا احلداج بن حممد  ،قال  :قال ابن ُجَريْ ٍل  :أخربين زياد بن سعد  ،عن ُ ي ٍـد الطويـل ،
ـت أنســا رضــي اهلل عنــه يقــول  :كــان النــيب صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم يقــول ...
قــال  :نعـ ُ
3
احلديث
 -فرجال هذا اإلسناد إذن هم :

-

اهيم بن احلسن بن اهليثم اخلثعمي  ،أبو إسحاق املِصيصي املِقسمي  ،روى عن  :سلد
ـ إبر ُ
بن يزيد  ،وحداج األعور  ،وعنه  :أبو داود  ،والنسا ي  ،قال الذهيب  :ثقة ثبت  ،وقال ابن
2
حدر  :ثقة  ،من احلادية عشرة .

 كتــب عنــه أبــو حــامت  ،وقــال  :صــدوق  ،ووثقــه النســا ي ،وقــال يف موضــع آخــر  :لــيس بــه2
بأس .
ـ ـ احلدــاج بــن حممــد ال ـ ِـمصيصي األعــور  ،أبــو حممــد  ،ترمــذي األصــل  ،نــزل بغــداد  ،مث
املصيصــة  ،روى عــن  :ابــن ج ـريل  ،وابــن أ ذ ــب  ،وعنــه  :أ ــد  ،والزعف ـراين  ،قــال ابــن
5
حدر  :ثقة ثبت  ،لكنه اختلط يف آخر عمره ملا قدم بغداد قبل موته  ،من التاسعة .
 5إبراهيم بن احلسن بن اهليثم اخلثعمي  ،أبو إسحاق املِصيصي املِقسمي  ،ثقة  ،وقال الذهيب  :ثقة ثبت  ،طبقة  ، 55ر ه اهلل
تعائ [ .التقريب والكاشف ص  24ترمجة ] 523
 5حداج بن حممد املصيصي  ،وسبقت ترمجته ص . 43
 4التحفة ج  5ص  424ح . 271
 3أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب الطب  ،باب احلدامة  ،ج  4ص  472ح . 7253
 2التقريب والكاشف ص  24ترمجة .523
 2هتذيب الكمال ج  5ص . 74
057

-

-

-

-

وثقــه ابــن املــديين  ،والنســا ي  ،وقــال ابــن معــ : ،كــان أثبــتهم ( أي  :أصــحاب ابــن ُجـريل
5
بالبصرة ) يف ابن ُجريل .
ـ ابــن ُجـ َـريْ ٍل  ،عبــد امللــك بــن عبــد العزيــز بــن ُجـريل األُمــوي مــوالهم  ،املكــي  ،روى عــن :
زياد بن سعد اخلراساين ( م د س )  ،وعطا  ،وعنه  :القطـان  ،وروح  ،قـال ابـن حدـر :
ثقة فقيه فاضل
4
 ،وكان يُدلس ويرسل  ،وهو من املرتبة الثالثة من املدلس ، ،من السادسة .
قــال حييــي بــن معــ : ،لــيس بشــي يف الزهــري  ،وقــال أيضــا  :ثقــة يف كــل مــا ُروى عنـه مــن
الكتاب  .وقال حييي بن سعيد ( أي القطان )  :كان ابن ُجريل صدوقا  ،فاذا قـال :حـدثين،
3
فهو ناع  ،وإذا قال  :أخربنا  ،أو أخربين  ،فهو قرا ة  ،وإذا قال  :قال  ،فهو ِشبه الريم .
ـ زياد بن سعد بن عبد الر ن اخلُراساين  ،نزيـل مكـة  ،مث الـيمن  ،روى عـن ُ :ش َـرحبيل بـن
سعد  ،و يد الطويل ( س )  ،وعنه :ابن عيينة  ،ومالك  ،قال الذهيب  :ثقة ثبت يف الزهري
 ،وقــال ابــن حدــر  :ثقــة ثبــت  ،ونقــل قــول ابــن عيينــة  :كــان أثبــت أصــحاب الزهــري  ،مــن
2
السادسة .
7
وثقه أ د بن حنبل ،وحييي بن مع ، ،وأبو زرعة  ،وأبو حامت  2.والنسا ي .
ـ ُ ٍ
يد الطويل  ،سبق ص . 521

واحلــديث صــحيم  ،رــذا اإلســناد  ،يــروي بعضــهم عــن بعــض  ،وابـ ُـن ُجـ َـريْ ٍل ُمـ َـدلس  ،وقــد
أثبـت هنـا السـماع مـن زيــاد  ،وكـذلك فحميـد مـدلس  ،وقـد أثبــت هنـا ناعـه مـن أنـس رضــي
اهلل عنه  ،فانتفت بفضل اهلل تعائ ُشبهةُ التدليس  ،وهلل احلمد .
5
 واحلديث يف الصحيح ،من رواية يد عن أنس رضي اهلل عنه أيضا. 5التقريب والكاشف ص  543ترمجة . 5542
 5هتذيب الكمال ج  2ص . 322
 4التقريب والكاشف ص  453ترمجة  ، 3554هتذيب الكمال . 431 54
 3هتذيب الكمال ج  54ص . 425 ، 421
 2التقريب ص  514ترمجة .5141
 2اجلرح والتعديل ج  4ترمجة . 5314
 7هتذيب الكمال ج  5ص . 372
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 االستدراك الثامن والثالثون من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه -عبد اهلل بن المبارك  ،عن ُحميد الطويل  ،عنه

ـ س ح ــديث ِ:ب م ــن أح ــب لق ــا اهلل  ،أح ــب اهلل

 ق ــال امل ــزي ر ــه اهلل تع ــائ 755 :لقا ه ...احلديث ِب.
 س  :يف الرقاق عن س ِويد بن نصر  ،عنه  ،به .
ُ
5
 ( )  :ليس يف الرواية  ،وْ يذكره أبو القاسم .-

توثيق االستدراك

-

انظر توثيق االستدرا الثالث والثالث. ،

-

تخرير الحديث

ـديث لــيس يف نســخة دار الكتــب العلميــة ال ـ بــ ،يــدي  ،ويف طبعــة الرســالة العامليــة ،
 احلـ ُـدت احل ــديث  ،يف كت ــاب الرق ــاق  ،ص  472ح  ، 55724ع ــن س ــويد ب ــن نص ــر ،ع ــن
وج ـ ُ
عبداهلل بن املبار  ،عن ُ يد  ،عن ٍ
أنس رضي اهلل عنه  ،عن النيب صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم
قال ِ :ب من أحب لقا اهلل  ،أحب اهلل لقا ه  ،ومن كره لقا اهلل كره اهلل لقا ه ...احلديث
 -ورجال إسناد هذا االستدراك هم :

-

ـ سويد بن نصر  ،سبقت ترمجته ص . 515
ـ عبد اهلل بن املبار  ،سبقت ترمجته .515
ـ ُ يد  ،سبقت ترمجته .521
وهــو رــذا اإلســناد صــحيم  ،إال مــا كــان مــن تـ ِ
ـدليس ُ يـ ٍـد  ،وقــد عــنعن عــن أنــس رضــي اهلل
عنه.

 5أخرجه البخاري  ،يف الصحيم  ،كتاب الطب  ،باب احلدامة من الدا  ،ج  4ص  352ح  ، 2252ومسلم  ،يف الصحيم
 ،كتاب املساقاة واملزارعة  ،باب حل أجرة احلدامة  ،ص  224ح . 5277
 5التحفة ج  5ص  445ح . 755
059

 ولكــن للحــديث شـواهد يف الصــحيح ،أيضــا  ،بألفاظــه  ،فعنــدمها عــن عُبــادة بــن الصــامت ،وأ موســى  ،وعا شــة  ،وأ هريــرة رضــي اهلل عــنهم  ،عــن النــيب صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم
5
ِ
وم ْن َك ِرَه لَِقا َ اهلل َ ،ك ِرَه اهلل لَِقا َه ِ...ب.
أحب اهلل لقا َه َ ،
أحب ل َقا َ اهلل َ ،
قالِ :ب َم ْن َ
 -االستدراك التاسع والثالثون

 من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه-

 -عبد اهلل بن المبارك  ،عن ُحميد الطويل  ،عنه

قـال املـزي ر ـه اهلل تعـائ  752 :ـ س حـديث عـن أنـس رضـي اهلل عنـه :إنـه كـان ال يَـدعُ
ب 5إال َعَزلَه
َشيَا قد ْأرطَ َ
عن فَ ِ
ضْي ِخه. 4
س  :يف األشربة  ، ) 2173( 555 4عن ُسويد بن نصر  ،عنه  ،به .
3
( )  ْ :يذكره أبو القاسم  ،وهو يف الرواية .

-

توثيق االستدراك

-

انظر توثيق االستدرا الثالث والثالث. ،

-

تخرير الحديث

 احلــديث عنــد النســا ي  ،يف الســنن الكــربى  ،وقــال فيــه  :أخربنــا ُســويد بــن نصــر  ،قــال :2
أنبأنا عبداهلل  ،عن ُ ٍ
يد  ،عن أنس رضي اهلل عنه  ،به .
-

ورجال إسناد هذا االستدراك هم رجال اإلسناد السابق  ،وما يقال فيه  ،يقال هنا .

 5أخرجه البخاري  ،يف الصحيم  ،كتاب الرقاق  ،باب من أحب لقا اهلل أحب اهلل لقا ه  ،ج  3ص  31ح 2214 ، 2217
 ،ومسلم  ،يف الصحيم  ،كتاب الذكر والدعا والتوبة واالستغفار  ،باب من أحب لقا اهلل أحب اهلل لقا ه  ،ومن كره لقا اهلل
كره اهلل لقا ه  ،ص  5554 ،5555ح . 5242 : 5244
5
ب ( البُ ْسر)  :صار ُرطَبا  ،أو بدا فيه الرتطيب  ،والرطوبة هي ظهور الندى أو البلل على الشي [ .املعدم الوسيط مادة :
ْأرطَ َ
رطب  ،ص  ، 425بتصرف ]
 4الفضيخ  ، :هو شراب يُتخذ من البُسر املفضو  ،أي املشدو  ،وأراد به ما يُسكر شاربه عصري العنب  [.النهاية مادة فضخ
ص ] 257
 3التحفة ج  5ص  445ح . 752
 2أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب األشربة  ،باب ذكر العلة ال من أجلها هنى عن اخلليط ، ،وهي بغي أحدمها
على صاحبه  ،ج  4ص  514ح . 2173
061

 واحلــديث رجالــه كلهــم ثقــات  ،غــري حكايــة ُ يـ ٍـد وتدليســه  ،فحميــد الطويــل قــد عــنعن ،وهو معدود يف املدلس ، ،وْ أر حلميد متابعات فيما وقفت عليه من مراجع .
-

ب عليـه بقولـه  :بـاب (مـن رأى
 واحلديث صحيم معىن  ،فقـد ورد عنـد البخـاري  ،وقـد بَــو َِ
 ،يف ٍ
ط البسر و التمر إذا كان مسكرا  ،وأن ال َجي ِ
دام ِ
إدام) فعنده عن أ قتـادة
عل إ َ
ُ
َ
أن ال َخيْل َ ُ ْ َ
َ
5
رضي اهلل عنه  ،به .
 -االستدراك األربعون

 من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه َعبيدةُ بن حميد  ،أبو عبد الرحمن ال ُكوفي ، 7عن ح ٍميد  ،عن أنس رضي اهلل عنه .
ُ
ُ
ت اجلَنة فـاذا أنـا بنهـ ٍر حافتـاه اللرلـر
 قال املزي ر ه اهلل تعائ  755 :ـ س حديث ِ:ب َد َخ ْل ُ...احلديثِب .
 س  :يف التفسري ( )55712عن هناد بن السري ، 4عنه  ،به .3
 ( )  :ليس يف السماع  ،وْ يذكره أبو القاسم .-

توثيق االستدراك

-

انظر توثيق االستدرا الثالث والثالث. ،

 تخرير الحديث وبيا ُن ُرتبته احلديث عند النسا ي  ،يف سننه الكربى  ،وقال فيه  :أنا هنـاد ب ُـن السـ ِري  ،عـن َعبيـدة ،عن ُ ٍ
يد الطويل  ،عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه .

 5أخرجه البخاري  ،يف الصحيم  ،يف كتاب األشربة  ،الباب املذكور  ،ج  4ص  443ح . 2215
5
وعبيدة  :كله بضم الع ، ،إال السلماين  ،وابن سفيان ،
َعبيدة ( قال النووي يف مقدمة مسلم ج  5ص  ، 37فيمن انه عبيد ُ
وابن ُ يد وعامر بن َعبيدة )بن ُ يد الكويف  ،أبو عبد الر ن املعروف باحلذا  ،التيمي  ،أو الليثي  ،أو الضيب  ،صدوق َوي
رمبا أخطأ  ،طبقة  4مات  ، 551وقد جاوز  41سنة  ،ر ه اهلل تعائ [ .التقريب ص  353ترمجة ]3314
 4هناد بن السري بن مصعب التميمي  ،أبو السري الكويف  ،ثقة  ،قال الذهيب  :كان يقال له راهب الكوفة  ،لتعبده  ،طبقة 51
 ،مات  ، 534وله  55سنة  ،ر ه اهلل تعائ [ .التقريب والكاشف ص  234ترمجة ]7451
 3التحفة ج  5ص  442ح . 755
060

 وأنا إناعيل بن َم ْسعُود  ،ثنا يزيد بن زريع  ،عـن ُ ي ٍـد  ،عـن أن ٍـس رضـي اهلل عنـه  ،قـال :
ـت اجلَن ـةَ  ،فــاذا أنــا بِنَـ ْه ـ ٍر َحافتــاه اللرلــر ،
قــال رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم َ :
ِبد َخ ْلـ ُ
5
ِ
ِ
ـت  :يــا ِجربيـ ُـل َ ،مــا هــذا ؟ قــال  :هــذا
ـت بيــدي يف َْجمـ َـرى َما ــه  ،وإذا مســك أَ ْذفَـ ُـر  .قلـ ُ
فَـغََرفْـ ُ
أعطا َكه اهللِب.
الكوثر ،الذي ْ
 وقد ساق هذا احلديث النسا ي باسنادين : -فرجال اإلسناد األول هم :

 ـ هناد بن السري بن مصعب التميمي  ،أبو السري الكويف  ،روى عن  :شريك  ،وعبيدةبن ُ يد ( س )  ،وعنه  :مسلم واألربعة  ،قال الذهيب  :كان يقال له راهب الكوفة  ،لتعبده
5
 ،وقال ابن حدر  :ثقة  ،من العاشرة .
2
 قال أبو حامت  :صدوق  4.ووثقه النسا ي  3.وذكره ابن حبان يف الثقات . ـ َعبيدة ( قال النووي يف مقدمة مسلم ج  5ص  ، 37فيمن انه عُبيد وعُبيدة  :كلهبضم الع ، ،إال السلماين  ،وابن سفيان  ،وابن ُ يد وعامر بن َعبيدة ) بن ُ يد الكويف ،
أبو عبد الر ن املعروف باحلذا  ،التيمي  ،أو الليثي  ،أو الضيب  ،روى عن  :يد الطويل
( ق ) ـ هكذا أورد املزي  ،أن روايته عن يد  ،عند ابن ماجه فقط  ،والصحيم  ،أن روايته
كذلك عند النسا ي  ،كما ثبت هنا  ،واهلل أعلم ـ  ،ومنصور  ،وعنه  :أ د  ،وهناد  ،قال
2
ابن حدر  :صدوق َوي رمبا أخطأ  ،من الثامنة .
7
 قال أ د بن حنبل  ،وحييي بن مع ، ،والنسا ي  :ليس به بأس . ـ ُ ٍيد الطويل  ،سبق ص.521
 5املسك األذفر  :أي طيب الريم  ،والذفَر بالتحريك  ،يقع على الطيب والكريه  ،ويُفرق بينهما مبا يُضاف إليه ويوصف به .
[النهاية ،مادة  :ذفر  ،ص ] 452
 5التقريب والكاشف ص  234ترمجة  ، 7451هتذيب الكمال . 455 41
 4اجلرح والتعديل ج  5ترمجة . 215
 3هتذيب الكمال ج  41ص . 454
 2الثقات البن حبان ص  441ترمجة . 52532
 2التقريب ص  353ترمجة .3314
 7هتذيب الكمال ج  55ص . 521 ، 525
062

-

-

ورجال اإلسناد الثاني هم :
ـ إناعيل بن َم ْسعُود  ،سبق ص .555
ـ يزيــد بــن ُزريــع  ،بتقــدمي الـزاي ُ ،مصــغر  ،البصــري  ،روى عــن  :أيــوب  ،ويــونس  ،وعنــه :
ومسدد  ،نقل الذهيب قول أ د  :إليه املنتهى يف التثبت بالبصرة ، 5وقال ابن حدـر :
علي ُ ،
5
ثقة ثبت  ،من الثامنة .
3
ووثقه ابن مع 4. ،وقال حممد بن سعد  :كان ثقة حدة كثري احلديث .
ـ ُ ٍ
يد  ،سبق ص . 521
أما األول  :ففيه َعبيدة بن ُ يد ( وليس ابن يد الطويل )  ،وقد وثقه حممد بن سعد.2
وقال أحمد  ،وابن معين ( وقال َمرة  :ثقة )  ،والنسا ي  :ليس به بأس.2
ابن املديين َمرة  ،مث أثىن عليه أخري .
وضعفه ُ

7

 فاإلســنادان إذن إئ ُ يــد  ،صــحيحان  ،و ُ يــد  ،فقــد عــنعن عــن أنــس رضــي اهلل عنــه ،وهو مدلس  ،فيُتوقف يف تصحيم حديثه  ،إال أ ْن جنده موصوال .
 واحلــديث كــذلك عنــد أ ــد  ،وابــن حبــان  ،واحلــاكم  ،مــن طريــق يــد  ،عــن أنــس  ،بــه ،4
وقال :صحيم على شرط الشيخ ، ،وْ ُخيرجاه  ،ووافقه الذهيب .
 واحلديث كذلك مبعناه  ،يف الصحيح ، ،عن قتادة  ،عن أنس رضي اهلل عنه ،5فريتقـي بـهإسناد ُ ٍ
يد .
ُ
 5اجلرح والتعديل ج  5ترمجة . 5554
 5التقريب والكاشف ص  274ترمجة . 7754
 4اجلرح والتعديل ج  5ترمجة . 5554
 3ابن سعد  ،يف الطبقات الكبري . 551 5 ،
 2الطبقات الكبري  ،ج  5ص  445ترمجة . 3414
 2تاريخ بغداد  ،ج  55ص  ، 354 ، 357وقول النسا ي  ،يف هتذيب الكمال ج  55ص  525ترمجة . 4725
 7السابق  ،ص . 352
 4أخرجه أ د  ،يف املسند  ،ج  51ص  475ح  ، 55151وابن حبان  ،يف صحيحه ـ برتتيب ابن بلبان ـ ص 5514ـ
5515ح  ، 2344واحلاكم  ،يف املستدر  ،ج  5ص  513ح . 522
063

-

ومبعناه أيضا له شواهد عند البخاري  ،من حديث عا شة  ،وابن عباس رضي اهلل عنه.

5

 -االستدراك الحادي واألربعون

 -من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه

 م ْعتَ ِمر بن سليمان بن طَرخان التيمي البصري  ،عن ح ٍميد الطويل  ،عنه
َ
ُ
ُ ُ ُ
ـداويْـتُم بِــه احلِ َد َام ــة ،
 قــال امل ــزي ر ــه اهلل تع ــائ  775 :ـ س ح ــديث ِ :ب أفْ َض ـ ُـل َم ــا تَـ َ
4
ي ِب
وال ُقس ُ
ط البَ ْح ِر ُّ
 س  :يف الطب ( ) 7245عن إسحاق بن إبراهيم  ،عنه  ،به .3
 ( )  :ليس يف الرواية  ،وْ يذكره أبو القاسم .-

توثيق االستدراك

انظر توثيق االستدرا الثالث والثالث. ،

 تخرير الحديث وبيان ُرتبته احلديث عند النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،وقال فيه  :أخربنـا إسـحاق بـن إبـراهيم  ،قـال :ثنا امل ْعتَ ِم ُـر ،عـن ُ ي ٍـد  ،عـن أن ٍ
ـس رضـي اهلل عنـه  ،أن رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم
ُ 2
...احلديث
 ورجال هذا اإلسناد هم :-

ـ إسحاق بن إبراهيم احلنظلي  ،ابن راهويه  ،وسبقت ترمجته ص . 542

 5أخرجه البخاري  ،يف الصحيم  ،كتاب تفسري القرآن  ،باب  ،ج  4ص  522ح  ، 3523ومسلم  ،يف الصحيم  ،كتاب
الصالة  ،باب حدة من قال  :البسملة آية  ...ص  522ح . 311
 5أخرجه البخاري  ،السابق  ،ح . 3522 ، 3522
4
ط  ،بضم القاف  ،ضرب من الطيب  ،وقيل  :هو العود  .وال ُقسط  :عقار من األدوية  ،طيب الرا حة  ،تُـبَخر به النفسا
ال ُقس ُ
 ،واألطفال  [.النهاية  ،مادة  :قسط ص  744ـ. 745
 3التحفة ج  5ص  454ح . 775
 2أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب الطب  ،باب الدوا بالقسط البحري  ،ج  3ص  474ح . 7245
064

 ـ امل ْعتَ ِمـ ُـر بــن ســليمان التيمــي  ،أبــو حممــد البصــري  ،يُلقــب  :الطفيــل  ،روى عــن  :أبيــه ،ُ
و يـد الطويــل (  ، ) 3وعنــه  :ابـن مهــدي  ،وإســحاق بـن راهويــه ( م س )  ،قــال ابــن
5
حدر  :ثقة  ،من التاسعة .
5
 وثقه حييي بن مع ، ،وقال أبوحامت  :ثقة صدوق . ـ ُ ٍيد  ،سبق ص .521
أثبت وصـله  ،والوقـوف علـى صـحته  ،عنـد
 واحلديث صحيم  ،لوال عنعنة يد  ،إال أنين ُّاالستدرا السابع والثالث ، ،وباهلل التوفيق .
 -االستدراك الثاني واألربعون

 من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنهالواسطي  ،عن ح ٍ
السلمي  ،أبو معاوية ِ
ميد  ،عن أنس رضي اهلل عنه
شيم بن بَشير ُّ
 ُه َُ
ُ
 قال املزي ر ه اهلل تعائ  745 :ـ م س حديث العَُرنِي. 4، س  :يف الط ــب ( )7275ع ــن بِ ْش ـ ِر ب ــن احلَ َك ـ ِم 3؛ ثالث ــتُهم  ،عن ــه  ،ع ــن ُ ي ـ ٍـد  ،وعب ــدص ٍ
هيب( 2ح  ، )5122كالمها عن ٍ
أنس رضي اهلل عنه  ،به .
العزيز بن ُ
 ( )  :وحديث س ليس يف الرواية  ،وْ يذكره أبو القاسم .-

توثيق االستدراك

-

انظر توثيق االستدرا الثالث والثالث. ،

-

تخرير الحديث
5
احلديث صحيم  ،فهو من هذه الطريق كما أثبت املزي  ،عند مسلم .

 5التقريب والكاشف ص  215ترمجة  ، 2742هتذيب الكمال . 525 ، 525 54
 5اجلرح والتعديل ج  4ترمجة . 5432
ُ 4عَرينة  :قبيلة من العرب [ .معدم البلدان ،مادة ُعَرينة  ،ج  2ص ]455
 3بِشر بن احلكم بن حبيب بن مهران العبدي  ،النيسابوري  ،أبو عبد الر ن  ،ثقة زاهد فقيه  ،طبقة  ، 51مات  547أو 544
 ،ر ه اهلل تعائ [ .السابق ص  57ترمجة ]244
 2عبد العزيز بن صهيب البُناين  ،البصري  ،ثقة  ،وقال الذهيب  :حدة  ،طبقة  ، 3مات  ، 541ر ه اهلل تعائ [ .التقريب
والكاشف ص 447ترمجة ]3515
065

وكــذلك فاحلــديث عنــد البخــاري  ،مــن روايــة أنــس رضــي اهلل عنــه  ،ولكــن راويــه فيــه أبــو
4 5
قالبة .
 -االستدراك الثالث واألربعون

-

 من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه .شي البصري  ،عن حم ٍ
يد  ،عن ٍ
أنس رضي اهلل عنه.
الع ْي ُّ
 يزيد بن ُزَريْ ٍع ََُ
قال املزي ر ه تعائ  412 :ـ س حديث ُ :سَل أنس رضي اهلل عنـه عـن َكس ِ
ـب احلَد ِـام،
ْ
احتَ َد َم .
فَـلَ ْم يَـ ُق ْل  :حالل  ،وال حرام  ،قال  :قد ْ
ط البَ ْح ــري  ،وال تُـ َع ــذبوا ِص ــبَيانَكم
ق ــال  :وق ــال ِ:ب َخْيـ ـ ُـر م ــا ت ــداويْـتُم ب ــه احلِدامـ ـةُ وال ُقسـ ـ ُ
بالغَ ْم ِزِب.
س  :يف الطب ( ) 7245عن حممد بن عبد األعلى  ،عنه به .
3
( )  :ليس يف الرواية  ،وْ يذكره أبو القاسم .

-

توثيق االستدراك

-

انظر توثيق االستدرا الثالث والثالث. ،

-

تخرير الحديث

 احلديث عند النسا ي يف السنن الكربى  ،وقال فيه  :أخربنا حممد بن عبد األعلـى  ،قـال :ثنا يزيد يعين بن ُزريْ ٍع  ،قال  :ثنا ُ يـد الطويـل  ،قـال ُسـَل أنـس رضـي اهلل عنـه  ،عـن َكس ِ
ـب
ْ
َ
2
احلَدام ...احلديث
 5أخرجه مسلم  ،يف الصحيم ،كتاب القسامة واحملارب ،والقصاص والديات  ،باب حكم احملارب ،واملرتدين  ،ص 752ح
. 5275
 5عبد اهلل بن زيد بن عمرو  ،أو عامر اجلَرمي  ،أبو قِالبة البصري  ،ثقة فاضل كثري اإلرسال  ،يف املرتبة األوئ من املدلس ، ،قال
العدلي  :فيه نصب يسري  ،طبقة  ، 4مات بالشام هاربا من القضا  ،سنة  ، 513وقيل بعدها  ،ر ه اهلل تعائ [ .التقريب
ومراتب املدلس ،ص  454ترمجة ]4444
 4أخرجه البخاري  ،يف الصحيم  ،كتاب احلدود  ،باب نَْ ِر النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم أع ،احملارب ، ،ج  3ص 532ح
.2412
 3التحفة ج  5ص  313ح . 412
 2أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب الطب  ،باب الدوا بال ُقسط البحري  ،ج  3ص  474ح . 7245
066

 احلــديث صــحيم  ،وقــد ســبق الكــالم عــن إســناده  ،يف االســتدرا الســابع والثالثــ ، ،وبــاهللنستع. ،
 -االستدراك الرابع واألربعون

 في مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنهشي البصري  ،عن ُح َميد  ،عن أنس رضي اهلل عنه
الع ْي ُّ
 يزيد بن ُزَريْ ٍع َخلت اجلنة  ،فاذا أنَا بِنَـ َه ٍر َحافـتَاه
 قال املزي ر ه اهلل تعائ  417 :ـ س حديث ِ :ب َد ُاللرلر ...احلديثِب .
 س  :يف التفسري( )55712عن إناعيل بن مسعود  ،عنه  ،به .-

( )  :ليس يف الرواية  ،وْ يذكره أبو القاسم .

-

توثيق االستدراك

-

انظر توثيق االستدرا الثالث والثالث. ،

-

5

تخرير الحديث

 احلديث عند النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،وقد سبق الكالم عليه عند االستدرا األربع، ،فلله احلمد واملنة .
 -االستدراك الخامس واألربعون

 -في مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه

الحواري البصري ، 7عن أنس رضي اهلل عنه
الع ِّم ُّي  ،أبو
 زي ٌدُّ
ِّ
الحواري َ

ضــوَ ُّ ،مث قــال
الو ُ
 قــال املــزي ر ــه اهلل تعــائ  435 :ـ ق حــديث ِ :ب َمـ ْـن تَوضــأ فَ ْأح َسـ َـن ُ
الث مر ٍ
ات  :أ ْش َه ُد أن ال إله إال اهلل  ...احلديث ِب .
ثَ َ َ
 ق  :يف الطهــارة ( )325عــن موســى بــن عبــد الــر ن امل ْسـ ُـروقي  ،5عــن احلســ ،بــن علــيَ
اجلع ِفي ، 5وز ِ
يد بن احلب ِ
اب .
ُْ
َُ
 5التحفة  ،ص  ، 312ح . 417
5
العم ُي  ،البصري  ،قاضي هراة ،يقال  :اسم أبيه ُ :مرة  ،ضعيف  ،ونقل الذهيب قول ابن عدي
زيد بن احلواري  ،أبو احلواري َ ،
 :لعل شعبة ْ يرو عن أضعف منه  ،طبقة  ، 2ر ه اهلل تعائ [ .التقريب والكاشف ص  555ترمجة ]5545
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 و( ) 325عن حممد بن حييي  ،عن أ نُعيم ؛ ثالثتُهم عن عمرو بن عبد اهلل بـن وهـب ،أ سليمان الن َخعِي ، 4عنه  ،به .
3
 ( )  :وحديث امل ْس ُروقِي ليس يف السماع  ،وْ يذكره أبو القاسم .َ
 توثيق االستدراكالعمــي  ،عــن أنــس رض ـي اهلل عنــه  ،يف سطــوط أ القاســم روايــات ،
 لــيس لزيــد احل ـواري َفبعد أن انتهى من سرد روايات الزهـري  ،شـرع يف سـرد روايـات حممـد بـن املنكـدر  ،ويُنظـر يف
هذا الوجه األول من الورقة الثانية والثالث. ،
-

تخرير الحديث

-

احلــديث عنــد ابــن ماجــه  ،يف ُســننه  ،وقــال في ــه  :حــدثنا موســى بــن عبــد الــر ن  ،ثنــا

احلُس ،بن علي  ،وزيد بن احلُباب  ،ح .
 وحــدثنا حممــد بــن حييــي  ،ثنــا أبــو نُعــيم  ،قــالوا  :ثنــا عمــرو بــن عبــد اهلل بــن وهــب  ،أبــوالعم ُّـي  ،عـن أنـس بـن مالـك رضـي اهلل عنـه  ،عـن النـيب
سليمان النخعـي  ،قـال  :حـدثين زيـد َ
صلى اهلل عليه وآله وسلم  ...احلديث .
-

بن َسلَ َمة ال َقطان : 2حدثنا إبراهيم بن نصر ، 5ثنا أبو نـُ َعْيم  ،بنحوه .
قال أبو احلسن ُ

5

 5موسى بن عبد الر ن بن سعيد بن مسروق الكِندي املسروقي  ،أبو عيسى الكويف  ،ثقة  ،طبقة  ، 55مات  ، 524ر ه اهلل
تعائ [ .التقريب ص  254ترمجة ]2547
 5احلس ،بن علي بن الوليد اجلُعفي  ،الكويف املقرئ  ،ثقة عابد  ،طبقة  ، 5مات  ، 514أو  ، 513وله  43أو  42سنة ،
ر ه اهلل تعائ [ .السابق ص  525ترمجة ]5442
 4عمرو بن عبد اهلل بن وهب النخعي  ،الكويف  ،ثقة  ،وقال الذهيب  :صدوق  ،طبقة  ، 2ر ه اهلل تعائ [ .التقريب والكاشف
ص  325ترمجة ]2127
 3التحفة ج  5ص  352ح . 435
 2أبو احلسن القطان  ،اإلمام احلافظ ال ُقدوة  ،شيخ اإلسالم  ،أبو احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن حبر  ،القزويين القطان ،
عاْ قزوين  ،نع من أ عبد اهلل بن ماجه ِبسننه ِب  ،مجع  ،وصنف  ،وتفنن يف العلوم  ،وثابر على ال ُقر ِ
ب ُ ،ولِد  ، 523ومات
َ
ر ه اهلل تعائ سنة [. 432السري ج  52ص  324ترمجة ]525
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-

ورجال هذا اإلسناد هم :

 ـ موسى بن عبد الر ن بن سعيد بن مسروق ِالكندي املسروقي  ،أبو عيسى الكويف ،
روى عن  :زيد بن احلُباب (ت س ق )  ،واجلُعفي  ،وعنه  :الرتمذي  ،والنسا ي  ،وابن
4
ماجه  ،وثقه ابن حدر  ،وقال  :من احلادية عشرة  ،ونقل الذهيب توثيق أ حامت له .
 وثقه النسا ي  ،وقال يف موضع آخر  :ال بأس به  3.وقال عبد الر ن بن أ حامت  :كتب2
كتبت عنه معه أخريا  ،وهوصدوق ثقة .
عنه أ قدميا ،و ُ
 ـ احلُس ،بن علي بن الوليد اجلُعفي  ،الكويف املقرئ  ،روى عن  :خاله احلسن بن احلُر ،وجعفر بن برقان  ،واألعمش  ،وعنه  :أ د  ،وموسى بن عبد الر ن املسروقي ( س ق ) ،
2
وابن الفرات  ،وقال ابن حدر  :ثقة عابد  ،من التاسعة .
 وثقه ابن مع 7.،وكان جيلس هو وابن حنبل يف جملسه  ،وكان ابن عيينة يُعظمه  ،ويقبل4
يده .
 ـ زيد بن احلُباب  ،بضم املهملة وموحدت ، ،أبو احلس ،العُكلي  ،بضم املهملة  ،وسكونالكــاف  ،أصــله مــن ُخراســان  ،وكــان بالكوفــة  ،ورحــل يف احلــديث فــأكثر منــه  ،روى عــن :
عمرو بن عبد اهلل بن وهب النخعي ( ق )  ،ومالـك بـن ِمغـول  ،وعنـه  :أ ـد  ،وسـلمة بـن
َشبيب  ،قال الذهيب  ْ :يكن به بأس  ،قد يهم  ،وقـال ابـن حدـر  :وهـو صـدوق ُخيطـئ يف
5
حديث الثوري  ،من التاسعة .
 5إبراهيم بن نصر بن عبد العزيز  ،احلافظ  ،اإلمام اجملود  ،أبو إسحاق الرازي  ،حمدث هناوند  ،قال اخلليلي  :له ِبمسندِب نيف
وثالثون جز ا  ،وهو صدوق  ،نع منه  :أبو احلسن القطان  ...تويف ر ه اهلل تعائ يف حدود  [ . 541السابق ج  54ص
 422ترمجة ] 575
5
السنن  ،كتاب الطهارة  ،باب ما يقال بعد الوضو  ،ج  5ص  525ح . 325
أخرجه ابن ماجه  ،يف ُّ
 4التقريب والكاشف ص  254ترمجة  ، 2547وهتذيب الكمال .55 55
 3هتذيب الكمال ج  55ص  ،511نقال عن املعدم املشتمل ترمجة . 5175
 2اجلرح والتعديل ج  4ترمجة . 245
 2التقريب والكاشف ص  525ترمجة  5442وهتذيب الكمال . 325 2
 7هتذيب الكمال ج  2ص  325نقال عن تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي رقم .575
 4هتذيب الكمال ج  2ص . 325
 5التقريب والكاشف ص  555ترمجة  ، 5553وهتذيب الكمال . 34 51
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-

-

-

-

-

5

وثقه ابن مع 5. ،ووثقه ابن املديين  ،وقال أبو حامت  :صدوق صاحل .
ـ حممد بن حييي بن أ عُمر العدين  ،نزيل مكة  ،صدوق  ،صنف املسند  ،وكـان الزم ابـن
عُيينـة  ،لكــن قـال أبــو حـامت  :كانــت فيـه غفلــة  ،مـن العاشــرة  ،روى عـن أ نعــيم الفضـل بــن
ُدك ، ،ومعتمر  ،وروى عنه  :مسلم  ،والرتمذي  ،والنسا ي  ،وابن ماجه . 4.
ـ أبو نُعيم الفضل بن ُدك ،الكويف  ،واسم ُدك : ،عمرو بن ـاد بـن زهـري التيمـي مـوالهم
 ،أبو نُعيم ال ُـمال ي  ،بضم امليم  ،مشهور بكنيته  ،روى عن  :األعمش  ،وعمـر بـن عبـد اهلل
أبوزرعـة  ،وأمـم  ،قـال ابـن حدـر  :ثقـة ثبـت ،
بن وهب ( ق )  ،وأمم  ،وعنـه  :اجلماعـة  ،و ُ
3
من التاسعة .
سألت علي بن املديين :من أوثق أصحاب الثوري ؟ قال  :حييـي بـن سـعيد
قال أبو حامت ُ :
 ،وعبــد الــر ن بــن مهــدي ،ووكيــع  ،وأبــو نُعــيم  ،وأبــو نُعــيم مــن الثقــات  .وقــال أبــو حــامت فيــه
2
كذلك  :ثقة  ،كان حيفظ حديث الثوري  ،ومسعر  ،حفظا .
ـ عمــرو بــن عبــد اهلل ب ـن وهــب  ،أبــو ســليمان النخعــي  ،الكــويف  ،روى عــن  :زيــد العمــي
(ق)  ،والشعيب  ،وعنه  :وكيع  ،وأبو نُعيم  ،وطا فة  ،قال الذهيب  :صدوق  ،من السادسة
2
 ،وقال ابن حدر  :ثقة  ،من السادسة .
7
وثقه ابن مع ، ،وأبو حامت  ،وزاد أبو حامت  :صاحل احلديث  ،وقال أبوزرعة  :ال بأس به.
العم ُي  ،البصري  ،قاضي هراة  ،يقال  :اسم أبيه ُ :مرة،
ـ زيد بن احلواري  ،أبو احلواري َ ،
ضعيف  ،روى عن أنس  ،وابن املسيب  ،وعنه  :ابناه عبد الرحيم وعبد الر ن  ،وشعبة ،

 5هتذيب الكمال ج  51ص  ، 32نقال عن تاريخ الدارمي  ،ترمجة . 435
 5اجلرح والتعديل ج  4ترمجة . 5244
 4التقريب والكاشف ص  275ترمجة . 2455
 3التقريب والكاشف ص  352ترمجة  ، 2315وهتذيب الكمال .511 54
 2اجلرح والتعديل ج  7ترمجة . 424
 2التقريب والكاشف ص  325ترمجة .552 55 ، 2127
 7اجلرح والتعديل ج  2ترمجة . 5435
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ضعفه الذهيب وابن حدر  ،وقال  :من اخلامسة  ،ونقل الذهيب قول ابن عدي  :لعل شعبة
5
ْ يرو عن أضعف منه .

 قــال فيــه ابــن أبــي حــاتم  :روى عــن أنــس رضــي اهلل عنــه  ،مرســل  .ونقــل قــول أبيــه ( أبــيِ
كتب حديثُه وال ُحيتل به  .وقول أبيـه أيضـا :
حاتم) عنه  :زيد العم ُّي ،
ُ
ضعيف احلديث  ،يُ ُ
قال علي بن مصعب ُ :ني زيد العمي ؛ ألنه كلما ُسَل عن شيئ  ،قال  :حى أَسـأل عمـي
.
مد ِ
حفظه.
 وقول يحيي بن معين  :زيد العمي  ،ال شيئ  ،وكان ُشعبة ال َحي ُ-

وقول أبي زرعة عنه  :ليس بالقوي  ،واهي احلديث  ،ضعيف .

5

 وقال ابن حبان  :يروي عن أنـس رضـي اهلل عنـه أشـيا موضـوعة ال أصـل هلـا  ،حـى َسـبَ َقإئ القلــب أنــه املتَـ َعمـ ُـد هلــا  ،وكــان حييــي مــرض القــول فيــه  ،وهــو عنــدي ال جيــوز االحتدــاج
ُ
4
ربه ،وال كتابة حديثه إال لالعتبار .
-

العم ــي  ،وقــد عرفنــا حــال زي ــد  ،وأن
فاحلــديث إذن ضــعيف إســنادا  ،فم ــداره عل ــى زي ــد ِّ

حديثه إذا انفرد ال يرقى .

 إال أن احل ــديث عن ــد مس ــلم  ،كش ـ ٍـاهد ل ــه  ،ع ــن عقب ــة ب ــن ع ــامر  ،ع ــن عم ــر  ،رض ــي اهلل
عنهما ، 3فيصم إذن به حديث أنس رضي اهلل عنهم أمجع ، ،واهلل أعلم .
 -االستدراك السادس واألربعون

 من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنهالح ْب َح ِ
صري ، 1عن أنس رضي اهلل عنه .
ي  ،أبو ٍ
صالح البَ ُّ
اب األ ْزِد ُّ
يب بن َ
 ُش َع ُـيب صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم
 قال املـزي ر ـه اهلل تعـائ  552 :ـ ت س حـديث  :أُِيت الن ِ ُّناع عليه ُرطَب  ،فقال َ { :مثَال َكلِ َمة طَيبَة } [إبراهيم  ...] 53 :احلديث .
بِِق ٍ
 5التقريب والكاشف ص  555ترمجة .5545
 5اجلرح والتعديل  ،ج  4ص  221ت . 5242
 4اجملروح ،من احملدث ، ،البن حبان  ،ج  5ص  442ت . 423
 3أخرجه مسلم  ،يف الصحيم  ،كتاب الطهارة  ،باب الذكر املستحب عقب الوضو  ،ص  553ح . 543
 2شعيب بن احلبحاب األزدي موالهم  ،أبو صاحل البصري  ،ثقة  ،طبقة  ، 3مات  ،545ر ه اهلل تعائ [ .التقريب والكاشف
ص  575ترمجة ]5752
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س  :فيــه (  ) 55525عــن إســحاق بــن إب ـراهيم  ،عــن النضــر بــن ُمشَْيـ ٍـل  ،عــن ــاد بــن
َسلَ َمة َ ،وه .
5
( )  :ليس يف السماع  ،وْ يذكره أبو القاسم .
-

توثيق االستدراك

-

تخرير الحديث

 انظـر توثيــق االســتدرا اخلـامس واألربعــ ، ،وملــا قــال املـزي  :لــيس يف الســماع  ،أُراه قصــداحلديث ، ،حديث الرتمذي وحديث النسا ي  ،خالفا ملا قال د بشار( ُحمقق مفة األشراف)،
فانــه قــال يف هــامش ذكــره هلــذا االســتدرا عنــد قــول املــزي  :لــيس يف الســماع  ،قــال  :يعــين :
حــديث النســا ي  ،وعنــدي أنــه لــيس كــذلك  ،فروايــات شــعيب كلهــا ليســت يف سطــوط أ
القاسم  ،وسبق بيان ذلك عند االستدرا اخلامس واألربع ، ،واهلل أعلم .
 احلــديث عنــد النســا ي  ،يف الســنن الكــربى  ،وقــال فيــه  :أنــا إســحاق بــن إب ـراهيم  ،أنــاالنضر بن ُمشَي ٍـل  ،نـا ـاد بـن سـلَمة  ،عـن ُشـعيب بـن احلْبح ِ
ـاب  ،عـن أنـس بـن مالـك رضـي
َ َ
َ َ
ناع من بُ ْس ٍر  ،فقرأ َ { :وَمثَ ُـل َكلِ َم ٍـة
رسول اهلل صلى عليه وآله وسلم  ،بِِق ٍ
اهلل عنه  ،قال  :أُِيت ُ
5
طَيبَ ٍة َك َش َدَرةٍ طَيبَ ٍة} قال ِ :بهي النخلةِب .
 رجال هذا اإلسناد هم : ـ إسحاق بن إبراهيم  ،سبق ص. 542 ـ النضــر بــن ُمشَيـ ٍـل املــازين  ،أبــو احلســن النحــوي  ،البصــري  ،نزيــل مــرو  ،روى عــن  :يــد ،و اد بن سلمة ( م س ق )  ،وعنه  :ابـن معـ ، ،وإسـحاق  ،والـدارمي  ،قـال الـذهيب  :ثقـة
4
إمام صاحب ُسنة  ،وقال ابن حدر  :ثقة ثبت  ،من كبار التاسعة .
2
 وثقه ابن مع ، ،والنسا ي  3.وابن املديين  ،وأبو حامت  ،وزاد أبو حامت  :صاحب ُسنة . 5التحفة ج  5ص  334ح . 552
 5أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب التفسري  ،باب قوله تعائ  { :كلمة طيبة كشدرة طيبة } [ سورة إبراهيم ] 53 :
ج  2ص  475ح . 55525
 4التقريب والكاشف ص  255ترمجة  ، 7542وهتذيب الكمال .441 55
 3هتذيب الكمال ج  55ص  445نقال عن تاريخ الدارمي  ،الرتمجة . 457
 2اجلرح والتعديل ج  4ترمجة . 5544
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 ـ حـماد بن َسلَ َمة  ،سبق ص.544 ـ ُشعيب بن احلْبح ِاب األزدي موالهم  ،أبو صاحل البصري  ،روى عـن  :أنـس  ،وأ العاليـة،
َ َ
5
وعنه  :يونس بن عُبيد  ،واحلمادان  ،وثقه الذهيب وابن حدر  ،وقال  :من الرابعة.

-

وثقه أ د  ،والنسا ي  5.وقال أبو حامت  :صاحل .

4

اس قد خـالفوا ـاد بـن سـلمة يف رفعـه
 وهذا احلديث على الرغم من ثقة رجاله  ،إال أن الن َإئ النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم .
ِ ٍ ِ ٍ
ـدرةٍ
 فاحلديث بعد أن ساقه الرتمذي من طريق اد  ،مـع زيـادة َ { :ومثَ ُـل َكل َمـة َخبيثَـة َك َش َ َ
خبِيثٍَة اجتُث ْ ِ ِ
األر ِ
ض َما هلَا ِم ْن قَـَرا ٍر} [ إبراهيم  ]52 :قـال  :هـي احلنظـل ِب قـال :
ْ
َ
ت م ْن فَوق ْ
فأخربت بذلك أبا العالية  ،فقال  :صدق وأحسن .
ـعيب بـن احلْبح ِ
 مث ساق الرتمذي الحديث من طريق قتيبة  ،عن أ بكـر بـن ُش ِـاب ، 3عـن
َ َ
أبيــه  ،عــن أنــس رضــي اهلل عنــه َ ،ــوه مبعنــاه  ،وْ يرفعــه  ،وْ يــذكر قــول أ العاليــة  ،وقــال :
هذا أصم من حديث اد بن سلمة .
غري اد بن سـلمة .
 وقال أيضا  :وروى غري واحد مثل هذا موقوفا  ،وال نعلم أحدا رفعه َقال  :ورواه معمر  ،و اد بن زيد  ،وغري و ٍ
احد  ،وْ يرفعوه .
ُ
ـعيب بــن احلْبحـ ِ
 وأورد طريــق ــاد بــن زيــد  ،عــن ُشـ ِـاب  ،عــن أنــس رضــي اهلل عنــه َ ،ــو
َ َ
2
حديث قتيبة  ،وْ يرفعه .
 قلت  :واحلديث كذلك عند ابن ِحبان  ،وب ،فيه أن القا ل  :فأخربت بذلك أبا العالية ،هو شعيب بن احلبحاب  ،فقال ـ أي شعيب ـ  :كذلك كنا نسمع .

 5التقريب والكاشف ص  575ترمجة .5752
 5هتذيب الكمال ج  55ص . 251
 4اجلرح والتعديل ج  3ترمجة . 5214
 3أبو بكر بن شعيب بن احلبحاب  ،األزدي  ،البصري  ،قيل  :انه  :عبد اهلل  ،ثقة  ،طبقة  ، 7ر ه اهلل تعائ [ .التقريب ص
 255ترمجة ]7524
 2أخرجه الرتمذي  ،يف السنن  ،كتاب تفسري القرآن  ،باب ومن سورة إبراهيم عليه السالم  ،ج  2ص  545ح . 4555
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ـاع َج ْـزٍ ـ هكـذا
 قال أبو حاتم ـ هـو ابـن حبـان ـ  :قـول أنـس رضـي اهلل عنـه ِ :ب إنـه أُِيت بِِقن ِهــي يف روايــة ابــن ِحبــان ـ ِب،أراد بــه طبــق رطــب ؛ ألن أهــل املدينــة يســمون الطبــق ِ ،
القنــاع ،
ُ
5
والرطب  :اجلَْز .
 ورواه كــذلك احلــاكم  ،مــن طريــق ــاد بــن ســلمة  ،بــه  ،وقــال  :هــذا حــديث صــحيم علــى5
شرط مسلم  ،وْ خيرجاه  ،ووافقه الذهيب .
 وسالفة اد بن زيد  ،وأ بكر بن شعيب  ،حلماد بن سلمة  ،يف عدم رفع هذا احلديث،وكونــه موقوفــا  ،أصــم  ،كمــا قــال الرتمــذي  ،ألهنمــا إذا اجتمعــا ؛ كانــا أوثــق وأثبــت مــن اب ـ ِن
سلمة  ،ويكون بذلك احلديث صحيحا موقوفا  ،ضعيفا مرفوعا  ،ويصلم أن نقول  :صحيم
موقوف  ،شاذ مرفوع  ،ملخالفة الثقة ملن هو أوثق منه  ،كما  ،وكيفا( فحماد بن زيد  ،أوثق،
واجتماعه مع أ بكر  ،يـَُرج ُم كفتَهما )  ،واهلل أعلم .

 5أخرجه ابن حبان  ،يف صحيحه ( التقاسيم واألنواع )  ،برتتيب األمري عال الذين علي بن بلبان الفارسي  ،املسمى  :اإلحسان
يف تقريب صحيم ابن حبان  ،بعناية جاد اهلل بن حسن اخلَداش  ،كتاب الرب واإلحسان  ،باب ذكر اإلخبار عن تشبيه املصطفى
صلى اهلل عليه وآله وسلم الكلمة الطيبة بالنخلة  ،ص  543ح  [ . 372طبعة بيت األفكار الدولية ]
 5أخرجه احلاكم  ،يف املستدر على الصحيح ، ،كتاب التفسري  ،باب تفسري سورة إبراهيم  ،ج  5ص  334ح 4435
[.طبعة دار ابن حزم ]
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 االستدراك السابع واألربعون من مسند أنس بن مال رضي اهلل عنه الضحاك بن ِعبد اهلل ال ُق َر ِش ُّي ، 5عن أنس رضي اهلل عنه.
ُ
ـول اهلل صــلى اهلل عليــه وآلــه
ـت رسـ َ
 قــال املــزي ر ــه اهلل تعــائ  551 :ـ س حــديث  :رأيـ ُمثان رَكع ٍ
ِ
انصرف قـال ِ :ب إين صـليت صـالة
ات  ،فلما
َ
ُّحى َ َ
وسلم  ،يف َس َف ٍر َ
صلى ُسْب َحةَ الض َ
ٍ ٍ
سألت ر ثالثـا  ...احلديث ِب .
َر ْغبَة َورْهبَة ُ ،
 س  :يف الصالة  ،عن حممد بـن َسـلَ َمة ،5عـن ابـن وهـب  ،عـن عمـرو بـن احلـارث ، 4عـناألشـل ، 3عـن الضـحا بـن عبـد اهلل القرشـي  ،حدثـه عـن أنـس بـن مالـك رضـي اهلل
بُكري بـن َ
عنه  ،رذا .
2
 ( )  :يف رواية ابن األ ر  ،وْ يذكره أبو القاسم .-

توثيق االستدراك

 5ليس له ذكر يف التقريب  ،وال يف شي ٍئ من أصوله  ،وسبب ذلك كما قال بشار  :أن رواية النسا ي هذه يف رواية ابن األ ر
ال أحلقها املصنف ( أي املزي ) فيما بعد  ،ونقلها احلافظ ابن حدر طه على حاشية نسخة ليدن  ،كما نقله يف ِب النكت
الظرافِب  .وهذا احلديث ليس يف املطبوع من سننه الكربى [ .هامش مفة األشراف ج  5ص  ، ] 332هذا يف طبعة دار كتب
العلمية  ،ولكين وجدته يف نسخة الرسالة ج  5ص 524ـ ـ  525ح  . 345قلت  :وللضحا هذا ترمجة عند البخاري يف تارخيه
الكبري  ،قال فيها  :عن أنس  ،روى عنه بُكري بن األشل  ،إن ْ يكن ابن خالد  ،فال أعرفه ؛ ألن عيسى بن مغرية بن الضحا
بن عبد اهلل بن خالد بن حزم  [.البخاري يف التاريخ الكبري ج  3ص  545ترمجة  ] 4157واملعىن  :أنه ( أي البخاري ) قد
عرف يف نسب عيسى ِب الضحا بن عبد اهلل بن خالد بن حزام القرشي عن حكيم بن حزام  ،فلعل الضحا هذا هو جد
عيسى [ .اجلرح والتعديل ج  3ص  325ترمجة  . ]5152وذكره ابن حبان يف الثقات ص  554ترمجة  ، ]4352وْ يذكره
أحد جبرح .
 5حممد بن سلمة بن أ فاطمة املرادي  ،اجلَ َملي  ،أبو احلارث املصري  ،ثقة ثبت  ،وقال الذهيب  :فقيه إمام ثبت  ،طبقة ، 55
ُ
مات  ، 534ر ه اهلل تعائ [ .التقريب والكاشف ص  242ترمجة ]2555
 4عمرو بن احلارث بن يعقوب األنصاري موالهم  ،املصري  ،أبو أيوب  ،ثقة حافظ فقيه  ،وقال الذهيب  :حدة له غرا ب ،
طبقة  ، 7مات قبل  ، 521ر ه اهلل تعائ [ .التقريب والكاشف ص  325ترمجة ]2113
 3بُكري بن عبد اهلل بن األشل  ،موئ بين سزوم  ،أبو عبد اهلل  ،أو أبو يوسف  ،املدين  ،نزيل مصر  ،ثقة  ،طبقة  ، 2مات
 ، 551وقيل  :بعدها [ .التقريب ص  515ترمجة ] 721
 2التحفة  ،ج  5ص  332ح . 551
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انظر االستدرا اخلامس واألربع. ،
تخرير الحديث
احلــديث عنــد النســا ي  ،يف الســنن الكــربى  ،وقــال فيــه  :عــن حممــد بــن َس ـلَ َمة  ،عــن ابــن
وهب  ،عـن عمـرو بـن احلـارث  ،عـن بُكـري بـن األشـل  ،عـن الضـحا بـن عبـد اهلل القرشـي ،
ـول اهلل صــلى اهلل عليــه وآلــه
ـت رسـ َ
حدثــه  ،عــن أنــس بــن مالــك رضــي اهلل عنــه  ،قــال  :رأيـ ُ
صلى ُسْب َحة الضُّحى ...احلديث.5
وسلم ،يف َس َف ٍر َ ،
واحلديث كذلك عند أ د  ،يف املسند  ،ج 51ح  55352من طريق عبد اهلل بن وهب،
به .
وابـن خزميــة  ،يف صـحيحه  ،كتــاب الصــالة  ،بـاب اســتحباب مسـألة اهلل عزوجــل يف صــالة
الضُّحى رجا اإلجابة  ،ص  212ح  ، 5554مـن طريـق ابـن وهـب  ،وبكـر بـن ُمضـر ،عـن
عن عمرو بن احلارث  ،به .
واحلاكم  ،يف املستدر  ،كتاب صالة التطوع  ،ج  5ص  357ح  ، 5544من طريـق بكـر
بن ُمضـر  ،عـن عمـرو بـن احلـارث  ،بـه  ،5وقـال  :هـذا حـديث صـحيم اإلسـناد  ،وْ خيرجـاه
رذا اللفظ  ،ووافقه الذهيب .
فمـدار هـذا الحـديث مـن خـالل هــذه الطـرق إذن علـى عمـرو بـن احلـارث  ،ويرويـه عنــه ،

ابن وهب  ،وبكر بن ُمضر .

 -ورجال إسناده في حديث االستدراك هم :

 5أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،طبعة الرسالة  ،كتاب الصالة  ،باب عدد صالة الضحى يف السفر  ،ج  5ص 524
ـ 525ح . 345
 5أخرجه أ د  ،يف املسند  ،ج  51ص  373ح  ، 55352وابن ُخزمية  ،يف صحيحه  ،كتاب مجاع أبواب صالة الضحى وما
فيها من السنن  ،باب استحباب مسألة اهلل عز وجل يف صالة الضحى رجا اإلجابة  ،ج  5ص  212ح  ،5554احلاكم  ،يف
املستدر  ،كتاب صالة التطوع  ،ج  5ص  352ح . 5544
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-

ـ ـ حمم ــد ب ــن س ــلمة ب ــن أ فاطم ــة املـ ـرادي  ،اجلَ َمل ــي  ،بف ــتم اجل ــيم وامل ــيم  ،أب ــو احل ــارث
ُ
املص ــري ،روى ع ــن  :اب ــن وه ــب  ،ومجاع ــة  ،وعن ــه  :مس ــلم  ،وأب ــو داود  ،والنس ــا ي  ،واب ــن
5
ماجه  ،قال ابن حدر  :ثقة ثبت  ،من احلادية عشرة  ،وقال الذهيب  :فقيه إمام ثبت .

 قال أبو سعيد بن يونس  :كان ثبتا يف احلديث  ،ذكره النسـا ي يومـا وَـن عنـده  ،فقـال :4
كان ثقة ثقة  5.وقال أبو حامت  :صدوق .
 ـ ابن وهب  ،عبد اهلل بن وهب بن مسلم القرشي موالهم  ،أبو حممد املصري الفقيه  ،قالابــن حدــر  :ثقــة حــافظ عابــد  ،مــن التاســعة  ،روى عــن  :ابــن ُج ـريل  ،وعمــرو بــن احلــارث
3
املصري ( ع )  ،وعنه  :أ د بن صاحل  ،وحممد بن سلمة املرادي ( م د س ق ) ،والربيع.
2

 وثقه أبو زرعة  ،وقال أبو حامت  :صاحل احلديث  ،صدوق . ـ عمرو بن احلارث بن يعقوب األنصاري موالهم  ،املصري  ،أبو أيوب  ،قال ابن حدر:ثقة حافظ فقيه  ،من السابعة  ،وقال الذهيب  :حدة له غرا ب  ،روى عن  :بُكري بن عبد
اهلل بن األشل ( م د س )  ،والزهري  ،وخلق  ،وعنه  :الليث  ،ومالك  ،وابن وهب ،
2
وخلق .
وثقه حييي بن مع ، ،وأبوزرعة  ،وقال أبو حامت  :كان أحفظ أهل زمانه  ،وْ يكن له
7
نظري يف احلفظ يف زمانه .
ـ بُكري بن عبد اهلل بن األشل  ،موئ بين سزوم  ،أبو عبد اهلل  ،أو أبو يوسف  ،املدين ،
نزيل مصر  ،قال الذهيب  :ثبت إمام  ،وقال ابن حدر  :ثقة  ،من اخلامسة  ،روى عن  :أ

 5التقريب والكاشف ص  242ترمجة .2555
 5هتذيب الكمال ج  52ص . 544
 4اجلرح والتعديل ج  7ترمجة . 5355
 3التقريب والكاشف ص  434ترمجة  ، 4253هتذيب الكمال .545 ، 575 52
 2اجلرح والتعديل ج  2ترمجة . 475
 2التقريب والكاشف ص  325ترمجة  ، 2113هتذيب الكمال . 275 45
 7اجلرح والتعديل ج  2ترمجة . 5525
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أمامة بن سهل  ،والضحا بن عبد اهلل ال ُقرشي ( س )  ،وعنه  :ابنه سرمة  ،والليث  ،وأمم
5
.
قال أ د بن حنبل  :ثقة صاحل  ،وثقه حييي بن مع ، ،وأبو حامت  ،وقال النسا ي  :ثقة
5
ثبت .
 ـ ـ الضــحا بــن عبــد اهلل القرشــي  ،لــيس لــه ذكــر يف التقريــب  ،وال يف شــي ٍئ مــن أص ـوله ،وسبب ذلك كما قال بشار  :أن رواية النسا ي هذه يف روايـة ابـن األ ـر الـ أحلقهـا املصـنف
( أي املزي ) فيما بعد  ،ونقلها احلافظ ابن حدر طه على حاشية نسخة ليـدن  ،كمـا نقلـه
يف ِب النكــت الظ ـرافِب  .وهــذا احلــديث لــيس يف املطبــوع مــن ســننه الكــربى [ .هــامش مفــة
األشـ ـراف ج  5ص  ، ] 332ه ــذا يف طبع ــة دار كت ــب العلمي ــة  ،ولك ــين وجدت ــه يف نس ــخة
الرس ــالة ج  5ص  524ـ ـ ـ  525ح  . 345قل ــت  :وللض ــحا ه ــذا ترمج ــة عن ــد البخ ــاري يف
تارخيه الكبري  ،قال فيها  :عن أنس  ،روى عنه بُكري بن األشل  ،إن ْ يكن ابن خالد  ،فال
أعرفــه ؛ ألن عيســى بــن مغــرية بــن الضــحا بــن عبــد اهلل بــن خالــد بــن حــزم  [.البخــاري يف
التــاريخ الكبــري ج  3ص  545ترمجــة  ] 4157واملعــىن  :أنــه ( أي البخــاري ) قــد عــرف يف
نسب عيسى ِب الضحا بن عبد اهلل بن خالد بـن حـزام القرشـي عـن حكـيم بـن حـزام  ،فلعـل
الضحا هذا هو جد عيسى [ .اجلرح والتعديل ج  3ص  325ترمجـة  . ]5152وذكـره ابـن
حبان يف الثقات ص  554ترمجة  ، ]4352وْ يذكره أحد جبرح .
وهذا إسناد صحيم  ،فرجاله ثقات  ،يروي بعضهم عن بعض .
4
 -وملعناه شواهد عند مسلم  ،من رواية ثوبان  ،وسعد بن أ وقاص  ،رضي اهلل عنهما .

 5التقريب والكاشف ص  515ترمجة  ، 721هتذيب الكمال . 535 3
 5هتذيب الكمال ج  3ص . 532
 4أخرجه مسلم  ،يف الصحيم  ،كتاب الفنت وأشراط الساعة  ،باب هال هذه األمة بعضهم ببعض  ،ص  5515 ، 5515ح
. 5451 ، 5445
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 -االستدراك الثامن واألربعون

-

-

-

-

 من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه عامر بن َشر ِالكوفي  ،عن أنس رضي اهلل عنه
بي
ُّ
احيل  ،أبو عمرو الش ْع ُّ
ُ
قــال املــزي ر ــه اهلل تعــائ  544 :ـ م س حــديث ُ :كنــا عنــد النــيب صــلى اهلل عليــه وآلــه
ِ
ك ؟ قُلنَــا  :اهلل ورسـوله أعلــم  .فقــال ِ :ب
فضـ ِـحك  ،فقــال ِ :ب هــل تَـ ْد ُرو َن ــا ْ
ـح ُ
وســلم َ ،
أضـ َ
ِمن ُسَاطَب ِة ِ
يارب ،أْْ ُِجت ْرِين ِم َن الظُّلم ؟ فيقول  :بَلى  ...احلديث .
ْ َ َ
العْبد َربه  ،يقول َ :
5
5
س  :يف التفســري (  ) 55224مجيعــا  ،عــن أ بكــر بــن أ النضــر  ،عــن أ النضــر ،
ِ 3
4
ٍ
ض ْـي ِل بـن َعمـرو، 2
عن عبيد اهلل األشدعي  ،عن ُسفيان الثوري  ،عن عُبَـْيـد املكْتـب  ،عـن فُ َ
عنه  ،به .
قــال س  :مــا أعلــم أحــدا روى هــذا احلــديث عــن ســفيان  ،غــري األشــدعي  ،وهــو حــديث
2
غريب  ،واهلل أعلم .
7
( )  :حديث س ليس يف الرواية  ،وْ يذكره أبو القاسم .
توثيق االستدراك

 5أبو بكر بن النضر بن أ النضر البغدادي  ،وقد يُنسب جلده  ،انه حممد  ،وقيل أ د  ،وأبو النضر  ،هو هاشم بن القاسم ،
مشهور  ،وأبو بكر ثقة  ،طبقة  55مات  ، 532ر ه اهلل تعائ [ .التقريب ص  252ترمجة ]7553
 5هاشم بن القاسم  ،وقد سبقت ترمجته ص . 555
 4عبيد اهلل بن عبد الر ن األشدعي  ،أبو عبد الر ن الكويف  ،ثقة مأمون  ،أثبت الناس كتابا يف الثوري  ،طبقة  ، 5مات 545
 ،قال الذهيب  :إمام ثبت  ،كتب عن الثوري ثالث ،ألفا  ،قال ابن مع : ،ثقة مأمون [.التقريب والكاشف ص  312ترمجة
]3454
 3عبيد بن مهران  ،الكويف املكْتِب  ،ثقة  ،طبقة  ، 2ر ه اهلل تعائ [ .التقريب ص 355ترمجة ] 3455
ُ
 2فضيل بن عمرو ال ُف َقْيمي  ،أبو النضر الكويف  ،ثقة  ،طبقة  ، 2مات  ، 551ر ه اهلل تعائ [ .السابق ص  357ترمجة
]2341
 2قال ابن حدر  ،يف النكت الظراف  :قلت  :قد تابعه عن سفيان  ،مهران بن أ عمر  ،عند الطرباين  ،وأبو عامر األسدي
عند ابن أ حامت  ،من وجه ، ،وتابع سفيان على روايته إياه عن عبيدٍ  ،شريك القاضي عند البزار  [ .هامش ص  324من
التحفة نسخة بشار  ،وهامش ص  535من التحفة نسخة عبد الصمد ]
 7التحفة ج  5ص  325ـ. 324
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-

-

انظر االستدرا اخلامس واألربع. ،

تخرير الحديث

 احلديث قد رواه مسلم يف صحيحه ، 5من هذه الطريق  ،فهو إن شا اهلل صحيم . -االستدراك التاسع واألربعون

 -من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه

 عبد اهلل بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  ،أبو محمد األنصاري ، 7عن أنسرضي اهلل عنه .
ت ثالثة َ ،فريج ُـع اثنـان
م ت س حديث  :يَـْتبَ ُع املَي َ

 قال املزي ر ه اهلل تعائ  531 :ـ ،ويبقى واحد ...احلديث ِب .
 س  :يف الرق ـ ـ ــا ق ع ـ ـ ــن س ـ ـ ــويد ب ـ ـ ــن نص ـ ـ ــر  ،ع ـ ـ ــن اب ـ ـ ــن املب ـ ـ ــار  .وفي ـ ـ ــه  ،ويف اجلن ـ ـ ــا ز )5123(24 3عن قُتيبة بن سعيد ؛ مخستُهم عن سفيان بن عيينة  ،عنه  ،به .
4
 ( )  :حديث س عن سويد بن نصر  ،ليس يف الرواية  ،وْ يذكره أبو القاسم .-

-

توثيــق االســتدراك انظــر االســتدرا اخلــامس واألربعــ ، ،ولــيس حــديث النســا ي فقــط

املفقـود يف روايــات أ القاسـم  ،بــل كـل روايــات عبــد اهلل بـن أ بكــر بـن حممــد بـن عمــرو بــن
حزم  ،ليست يف سطوط أ القاسم كذلك  ،ال ب ،يدي  ،واهلل أعلم .
تخرير الحديث

 احلديث يف الصحيح ، 3،من هذه الطريق  ،وهذا مرذن بصحته  ،فيكفيين هذا مرنة البحث ،وهلل احلمد .

 5أخرجه مسلم  ،يف الصحيم  ،كتاب الزهد والرقا ق  ،ص 5542ح . 5525
 5عبد اهلل بن أ بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري  ،املدين  ،القاضي  ،ثقة  ،وقال الذهيب  :حدة  ،طبقة  ، 2مات
 ، 542وهو ابن  71سنة  ،ر ه اهلل تعائ [ .التقريب والكاشف ص  415ترمجة ]4545
 4التحفة ج  5ص  324ح . 531
 3أخرجه البخاري  ،يف صحيحه  ،يف كتاب الرقاق  ،باب سكرات املوت  ،ج  3ص  35ح  ، 2253ومسلم  ،يف صحيحه ،
كتاب الزهد والرقا ق  ،ج  54ص  45ح . 5521
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 االستدراك الخمسون من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه عبداهلل بن عبد اهلل بن ج ْب ِر بن َع ٍتيك األنصاري ، 5عن أنس رضي اهلل عنه
َ

 قـال املـزي ر ـه اهلل تعـائ  522 :ـ س حـديث  :كـان غـالم يهـودي خيْ ُـد ُم النـيب صـلى اهللض  ،فعاده النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ... ،احلديث ِب .
فم ِر َ
عليه وآله وسلم َ ،
 س  :يف الطــب ( )7211عــن علــي بــن ُح ْدـ ٍر  ،عــن َشـريك  ،عــن عبــد اهلل بــن عيســى ،به.
5
 ( )  :ليس يف الرواية  ،وْ يذكره أبو القاسم .-

توثيق االستدراك

-

تخرير الحديث

-

انظر االستدرا اخلامس واألربع. ،

 احلديث عند النسـا ي  ،يف السـنن الكـربى  ،وقـال فيـه  :أخربنـا عل ُّـي بـن ُح ْدـ ٍر ، 4قـال ثنـاَشريك ، 3عن عبد اهلل بن عيسى ،2عن عبد اهلل بن ج ٍرب  ،عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه،
2
 ...احلديث .

 5عبد اهلل بن عبد اهلل بن جابر  ،وقيل  :جرب  ،ابن َعتِيك  ،األنصاري  ،املدين  ،ثقة  ،طبقة  ، 3ر ه اهلل تعائ [ .التقريب ص
 452ترمجة ]4354
 5التحفة  ،ج  5ص  322ح . 522
 4علي بن ُحدر بن إياس السعدي  ،املروزي  ،نزيل بغداد  ،مث مرو  ،ثقة حافظ  ،طبقة  ، 5مات  ، 533وقد قارب املَة  ،أو
جازها  ،ر ه اهلل تعائ [ .السابق ص  345ترمجة ]3711
 3شريك بن عبد اهلل النخعي  ،الكويف  ،القاضي بواسط  ،مث الكوفة  ،أبو عبد اهلل  ،صدوق خيطئ كثريا  ،تغري حفظه منذ ويل
القضا بالكوفة  ،وكان عادال فاضال عابدا  ،شديدا على أهل البدع  ،ونقل ابن رجب قول يعقوب بن شيبة وغريه  :كتبه صحاح
 ،وحفظه فيه اضطراب ،طبقة  ، 4مات  ، 577أو  ، 574ر ه اهلل تعائ [ .التقريب و شرح علل الرتمذي البن رجب ص
 525ترمجة ]5747
 2عبد اهلل بن عيسى بن عبد الر ن بن أ ليلى األنصاري  ،أبو حممد الكويف  ،ثقة فيه تشيع  ،ونقل الذهيب توثيق أ داود له ،
طبقة  ، 2مات  ، 541ر ه اهلل تعائ  [.التقريب والكاشف ص  443ترمجة ]4255
 2أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب الطب  ،باب عيادة املشرك ، ،ج  3ص  422ح . 7211
080

وقــد َروى هــذا احلــديث  ،أ ــد  ،يف املســند  ،ج  55ص  521ح  ، 54275واحلــاكم
 ،يف املســتدر  ،يف كتــاب اجلنــا ز  ،ج  5ص  374ح  ، 5435ويف كتــاب األدب  ،ج 3
ص  422ح  ، 7744أيضا من طريق شريك  ،به .

 ورجال إسناده في حديث االستدراك هم :علي بن ُح ْد ٍر ،بضم املهملة وسكون اجليم بن إياس السعدي  ،املروزي  ،نزيل بغداد  ،مث
 ـ ُّمرو  ،قال ابن حدر  :ثقة حافظ  ،من صغار التاسعة روى عن  :شريك  ،وإناعيل بن
5
جعفر  ،وعنه البخاري  ،ومسلم  ،والنسا ي .
 قال النسا ي  :ثقة مأمون حافظ  5.وقال أبو بكر اخلطيب  ... :وكان صادقا ُمتقنا4
حافظا .

-

ـ شريك بن عبد اهلل النخعي  ،الكويف  ،القاضي بواسط  ،مث الكوفة  ،أبو عبد اهلل  ،قـال ابـن
حدر :صدوق خيطئ كثريا  ،تغري حفظه منذ ويل القضا بالكوفة  ،وكان عادال فاضـال عابـدا
 ،شــديدا علــى أهــل البــدع  ،ونقــل ابــن رجــب قــول يعقــوب بــن شــيبة وغــريه  :كتبــه صــحاح ،
وحفظــه فيــه اضــطراب  ،مــن الثامنــة  ،روى زيــاد بــن ِعالقــة  ،وعبــد اهلل بــن عيســى بــن عبــد
3

-

الر ن بن أ ليلى( د ت ق ) ،وغريمها ،وعنه  :أبو بكر بن أ شيبة  ،وعلي بن ُحدر.
ِ
ـف  ،فغـريُه
وثقه حييي بن مع ، ،وقال مرة  ،وقد ُسَل عنه  :صدوق ثقة  ،إال أنـه إذا ُخول َ
يك ب ُـن
ُّ
أحب إلينا منه  .وقال أ د شبيها بذلك  .وقال يعقوب بـن إبـراهيم اجلُ ْوز َجـاين  :شـر ُ
2
ِ
وسَل عنه حييي بـن سـعيد القطـان  ،قيـل
سيئ احلفظ
ُ
مضطرب احلديث  ،ما ل ُ .
عبد اهلل ُ ،
ط شريك بأخرة  ،فقال  :مازال ُسَلطا  .وقال أبو حامت  :صدوق  ،وقد
له  :يقولون  :إمنا َخلَ َ
كان له أغاليط .

 5التقريب والكاشف ص  345ترمجة .3711
 5هتذيب الكمال ج  51ص . 527
 4تاريخ بغداد ج  54ص  425ترمجة . 2534
 3التقريب والكاشف وشرح علل الرتمذي البن رجب ص  525ترمجة  ، 5747هتذيب الكمال . 323 55
 2تاريخ بغداد ج  51ص  451 ،444ترمجة . 3755
082

-

-

-

-

وق ــال أب ــو زرع ــة  ،وق ــد س ــأله اب ــن أ ح ــامت ُ :حي ــتل حبديث ــه ؟ ق ــال  :ك ــان كث ــري احل ــديث
5
أحيانا .
صاحب َوَه ٍم  ،يَغلَط ْ
ـ عبد اهلل بن عيسى بن عبد الر ن بن أ ليلى األنصاري  ،أبو حممد الكويف  ،قال ابن
حدر  :ثقة فيه تشيع  ،ونقل الذهيب توثيق أ داود له  ،روى عن  :جده  ،وعبد اهلل بن
عبد اهلل بن جرب ( د ت )  ،وسعيد بن ُجبري  ،وعنه  :عمه حممد  ،شعبة  ،وغريمها  ،من
5
السادسة.
وثقه حييي بن مع ، ،وقال  :كان يتشيع  ،وقال أبو حامت  :صاحل  4.وقال النسا ي  :ثقة
3
ثبت .
ـ عبــد اهلل بــن عبــد اهلل بــن جــابر  ،وقيــل  :جــرب  ،ابــن َعتِيــك  ،األنصــاري  ،املــدين  ،قــال ابــن
حدر :ثقة  ،من الرابعة  ،روى عن  :أنس بـن مالـك ( مـد ت س )  ،وابـن عمـر  ،وعنـه
2
 :شعبة  ،ومالك .
7
وثقه حييي بن مع ، ،وأبو حامت  2.والنسا ي .
وإسناد هذا احلديث ضعيف  ،للكالم يف شريك بن عبـد اهلل النخعـي  ،وقـد تـابع شـريكا
ُ
ـاد بــن زيــد  ،عــن ثابــت  ،عــن أنــس رضــي اهلل عنــه  ،عنــد
يف قصــة هــذا احلــديث ومعنــاه  ،ـ ُ
4
ـم مــنت حــديث
البخــاري  ،وأ داود  ،فاحلــديث صــحيم مــن هــذين الط ـريق ، ،ورمــا يصـ ُّ
شريك .

 5اجلرح والتعديل ج  3ص  422ترمجة . 5215
 5التقريب والكاشف ص  443ترمجة  ، 4255هتذيب الكمال . 354 52
 4اجلرح والتعديل ج  2ترمجة . 244
 3هتذيب الكمال ج  52ص . 352
 2التقريب والكاشف ص  452ترمجة  ،4354هتذيب الكمال . 575 52
 2اجلرح والتعديل ج  2ترمجة . 357
 7هتذيب الكمال ج  52ص . 575
 4أخرجه البخاري  ،يف الصحيم  ،كتاب اجلنا ز  ،باب إذا أسلم الصيب فمات هل يُصلى عليه ؟ وهل يُعرض على الصيب
اإلسالم ؟ ج  5ص  227ح  ، 5422وأبو داود  ،يف السنن  ،كتاب اجلنا ز  ،باب يف عيادة الذمي  ،ص  254ح . 4152
083

 االستدراك الحادي والخمسون-

 من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه .إسماعيل بن إبراهيم بن ِمقسم البصري  ،المعروف بابن عُلية،عن عبد العزيز ،عن أنس
رضي اهلل عنه
ـرم
قال املـزي ر ـه اهلل تعـائ  5151 :ـ س حـديث  :كـان معـاذُ ب ُـن َجبَ ٍـل رضـي اهلل عنـه يَ ُّ
قَومه  ،فدخل حرام وهو يريد أن يسقي ََنْله  ،فدخل املسدد ليصلي مع ِ
القوم...احلديث .
َ ُ
َ
َ َ َ ََ
َ
س  :يف التفسري (  )55273عن عمرو بن ُزرارة ، 5عنه  ،به .
5
( )  :ليس يف الرواية  ،وْ يذكره أبو القاسم .

-

توثيق االستدراك

-

انظر االستدرا اخلامس واألربع. ،

-

تخرير الحديث

 احلديث عند النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،وقال فيـه  :أنـا َعمـرو بـن ُزرارة  ،أنـا إناعيـل ،صــهيب  ،عــن أنــس بــن مالــك رضــي اهلل عنــه قــال  :كــان ُمعــاذُ بـ ُـن َجبَـ ٍـل
عــن عبــد العزيــز بــن ُ
4
فدخل َحَرام وهو يريد أن يَسقي َنلَه ...احلديث .
قومه ،
رضي اهلل عنه يَ ُّ
رم َ
َ
 واحلــديث كــذلك أخرجــه أ ــد  ،يف املســند  ،ج  51ص  455ح  ، 55555ص 455ح  ، 55547من طريق إناعيل  ،به .
 ورجال إسناد هذا االستدراك هم :ـ عمرو بن زرارة بن واقد ِ
الكال  ،أبو حممد النيسابوري  ،قال ابن حدر  :ثقة ثبت ،
ُ
َ
من العاشرة  ،روي عن ُ :هشيم  ،وإناعيل بن ُعلية ( م س )  ،وعنه  :البخاري ،
3
ومسلم  ،والنسا ي  ،وغريهم .

 5عمرو بن ُزرارة بن واقد الكِال  ،أبو حممد النيسابوري  ،ثقة ثبت  ،طبقة  ، 51مات  544وكان مولده سنة  ،521ر ه اهلل
تعائ [ .التقريب ص  324ترمجة ]2145
 5التحفة ج  5ص  344ح . 5151
 4أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب التفسري  ،باب سورة الشمس  ،ج  2ص  252ح . 55273
 3التقريب ص  324ترمجة  ، 2145هتذيب الكمال . 41 55
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-

-

قال النسا ي  ،وأبو بكر حممد بن النضر اجلارودي  :ثقة .
ـ إناعيل بن إبراهيم بن ِمقسم األسدي موالهم  ،أبو بشر البصري  ،املعروف بابن عُلية ،
وثقه ابن حدر  ،وقال  :من الثامنة  ،وقال الـذهيب  :إمـام حدـة  ،روى عـن  :أيـوب  ،وعبـد
5
صهيب ( ع )  ،وعنه  :أ د  ،وعمرو بن ُزرارة النيسابوري ( م س ) .
العزيز بن ُ
قــال شــعبة  :ابــن عُليــة  ،ســيد احملــدث 5. ،وقــال أ ــد بــن حنبــل  :إليــه املنتهــى يف التثبــت
4
بالبصرة .
صهيب البُناين  ،مبوحدة  ،ونون ، ،البصري  ،قال ابن حدر  :ثقـة  ،مـن
ـ عبد العزيز بن ُ
3
الرابعة  ،روى  :أنس  ،وشهر  ،وعنه ُ :شعبة  ،وابن عُلية .
2
ُسَل عنه أ د  ،فقال  :ثقة ثقة  ،وكذلك وثقه حييي بن مع. ،
وإسناد هذا احلديث صحيم  ،فرجاله ثقات  ،واهلل املوفق .

-

االستدراك الثاني والخمسون

 من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه -عُبي ُد اهلل بن أبي بكر ، 2عنه

آدم ،وه ـ ـ ـ ــذا
 ق ـ ـ ـ ــال امل ـ ـ ـ ــزي ر ـ ـ ـ ــه اهلل تع ـ ـ ـ ــائ 5175 :ـ ـ ـ ـ ـ ت س ق حديثِ:به ـ ـ ـ ــذا اب ـ ـ ـ ـ ُـن َأجلُه...احلديثِب .
َ
 س  :يف الرقا ق  ،عن ُسويد بن نصر  ،به .7
 ( )  :حديث النسا ي ليس يف الرواية  ،وْ يذكره أبو القاسم .-

توثيق االستدراك

 5التقريب والكاشف ص  77ترمجة  ،352هتذيب الكمال.57 ،52 4
 5تاريخ بغداد ج  7ص . 512
 4اجلرح والتعديل ج  5ترمجة . 254
 3التقريب والكاشف ص  447ترمجة . 3515
 2اجلرح والتعديل ج  2ترمجة . 5753
 2عبيد اهلل بن أ بكر بن أنس بن مالك  ،أبو معاذ  ،ثقة  ،طبقة  ، 3ر ه اهلل تعائ [ .التقريب ص  314ترمجة .]3575
 7التحفة ج  5ص  215ح . 5175
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-

-

انظر االستدرا اخلامس واألربع. ،

تخرير الحديث

 احلــديث عنــد النســا ي  ،يف الســنن الكــربى (طبعــة الرســالة )  ،وقــال فيــه  :عــن ُســويد بــننصر  ،عن عبـد اهلل بـن املبـار  ،عـن ـاد بـن َسـلَ َمة  ،عـن عُبيـد اهلل بـن أ بكـر بـن أنـس ،
عن جده أنس رضي اهلل عنه  ،قال  :قال رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم ... ،احلـديث
5
.
ِ
صـ ِر األمـل ،
 واحلديث كذلك أخرجه الرتمذي  ،يف السنن  ،كتاب الزهد  ،باب ما جـا يف ق َج  3ص  554ح  ، 5443من طريق ابن املبـار  ،وقـال  :حسـن صـحيم  ،وابـن ماجـه ،
يف الســنن  ،كتــاب الزهــد  ،بــاب األمــل واألجــل  ،ج  5ص  5353ح  ، 3545مــن طريــق
النضـر بـن ُمشيــل  ،وأ ـد  ،يف املســند  ،ج  51ص  452ح  ، 55457 ، 55574ج 55
ص  521ح  ، 54245م ــن طري ــق يزي ــد  ،وس ــليمان  ،ور ــز  ،وعف ــان  ،واب ــن ِحب ــان  ،يف
صــحيحه  ،كتــاب اجلنــا ز  ،بــاب ذكــر اإلخبــار عمــا جيــب علــى املــر مــن تقريــب أجلــه وتبعيــد
أمله عنها  ،ص  243ح  ، 5547عن ابن املبار  ،جميعهم مـن طريـق حمـاد  ،عـن عُبيـد

اهلل بن أ بكر بن أنس بن مالك  ،عن أنس رضي اهلل عنه  ،به  ،فمـداره إذن علـى ـاد ،
ويرويه عن اد كثريون .

 ورجال إسناده هنا هم :-

-

ـ ُسويد بن نصر  ،سبق ص . 515
ـ عبد اهلل بن املبار  ،سبق ص . 515
ـ اد بن َسلَ َمة  ،سبق ص .544
ـ عُبيد اهلل بن أ بكر بن أنس بن مالك  ،أبو معاذ  ،قال ابن حدر  :ثقة  ،من الرابعة ،
4
روى عن  :جده  ،وعنه ُ :شعبة  ،و اد بن سلمة ( قد 5ت س ق ) .
5
وثقه أ د  ،وابن مع ، ،وأبو داود  ،والنسا ي  ،وقال أبوحامت  :صاحل .

 5أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب الرقا ق  ،ج  51ص  477ح . 55724
 5الرمز  :قد  ،يعين أن روايته عنه  ،عند أ داود  ،يف كتاب القدر  ،له .
 4التقريب ص  314ترمجة  ، 3575هتذيب الكمال .52 55
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 وهـذا إســناد صـحيم  ،فرجالــه ثقـات  ،غــري مــا يقـال يف ــاد بـن ســلمة ؛ أنـه تغــري بــأخرة ،إال أن ابن املبار  ،كما قال النسا ي  ،من أثبت أصحابه  ،وكذلك فعفان  ،مقدم فيه  ،فقد
قــال عبــد اهلل بــن أ ــد  :نعــت حييــي بــن معــ ،يقــول  :مــن أراد أن يكتــب حــديث ــاد بــن
سلمة  ،فعليه بعفان بن مسلم  ،ومها  ،أي ابـن املبـار  ،وعفـان  ،مـن رواة هـذا احلـديث عنـه
 ،فاحلديث رما  ،مع غريمها  ،ن يرويه عنه  ،إن شا اهلل تعائ يصم .
 -االستدراك الثالث والخمسون

 من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه  ،عبيد اهلل بن أبي بكر  ،عنه قـال املـزي ر ـه اهلل تعـائ  5142 :ـ د حـديث عـن أنـس بـن مالـك رضـي اهلل عنـه  ،أنـهكان يَكْتَ ِح ُل وهو صا م .
 د  :يف الصوم ( )5474عن وهب بن بقية ، 5عن أ معاوية ، 4عن عُتبة أ معـاذ، 3عنه  ،به .
2
 ( )  :أغفله أبو القاسم  ،وهو يف الرواية .-

توثيق االستدراك
انظر االستدرا اخلامس واألربع. ،

-

تخرير الحديث

 احلديث عند أ داود  ،يف ُسننه  ،وقـال فيـه  :حـدثنا وهـب بـن بقيـة  ،أنبأنـا أبـو معاويـة ،عن عُتبة أ معاذ  ،عن عبيد اهلل بن أ بكر بن أنس بن مالـك  ،عـن أنـس بـن مالـك رضـي
5
اهلل عنه  ،أنه كان يَكْتَ ِح ُل وهو صا م .
 5اجلرح والتعديل ج  2ترمجة  ، 5371وهتذيب الكمال ج  55ص . 52 ، 52
 5وهب بن بقية بن عثمان الواسطي  ،أبو حممد  ،يقال له  :وهبان  ،ثقة  ،طبقة ، 51مات  ، 545وله  ، 52أو  52سنة ،
ر ه اهلل تعائ [.التقريب ص  223ترمجة ]7325
 4حممد بن خازم  ،أبو معاوية الضرير الكويف ِ ،
عمي وهو صغري  ،ثقة  ،أحفظ الناس حلديث األعمش  ،وقد يهم يف حديث
غريه  ،طبقة  ، 5مات  552وله  45سنة ر ه اهلل تعائ [ .التقريب والكاشف ص  245ترمجة ]2435
ُ 3عتبة بن ُ يد الضيب  ،أبو معاذ  ،أو أبو معاوية  ،البصري  ،صدوق له أوهام  ،طبقة  ، 2قال الذهيب  :ضعفه أ د .
[التقريب والكاشف ص  352ترمجة ] 3355
 2التحفة ج 5ص  213ح . 5142
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 فرجال إسناده هم : -ـ وهب بن بقية بن عثمان الواسطي  ،أبو حممد  ،يقال له  :وهبان  ،قال الذهيب  ،وابن

-

-

حدر  :ثقة  ،من العاشرة  ،روى عن :هشيم  ،وأ معاوية الضرير ( د )  ،وعنه مسلم ،
5
وأبو داود .
3
قال حييي بن مع : ،وهبان ثقة  ،ولكنه نع وهو صغري  4.ووثقه كذلك احلطيب .
ـ حممــد بــن خــازم  ،أبــو معاويــة الضـرير الكــويف َ ،ع ِمــي وهــو صــغري  ،قــال ابــن حدــر  :ثقــة ،
أحفظ الناس حلديث األعمش  ،وقد يهم يف حديث غريه  ،مـن التاسـعة ،روى عـن :عتبـة بـن
ُ يد الضيب(د) ،
2
واألعمش  ،وعنه  :أ د  ،وإسحاق  ،وعلي بن املديين  ،وابن مع. ،
ثقــة يف األعمــش  ،مضــطرب احلــديث يف غــري حديثــه  ،ال حيفظهــا جيــدا  ،قــال ذلــك عنــه
2
أ د بن حنبل  ،وقال ابن مع : ،وروى أبو معاوية عن عُبيد اهلل بن عمر أحاديث مناكري.
ويف مقدمة فتم الباري  ،قال ابن حدر  ْ :حيتل به البخاري إال يف األعمش  ،وله عنده
7
عن هشام بن عروة  ،عدة أحاديث توبع عليها .
ـ عُتبة بن ُ يد الضيب  ،أبو معاذ  ،أو أبو معاوية  ،البصـري  ،قـال الـذهيب  :ضـعفه أ ـد ،
روى عن  :عبيد اهلل بن أ بكـر بـن أنـس بـن مالـك (د)  ،وروى عنـه  :إناعيـل بـن عيـاش ،
4
وأبو معاوية الضرير(د) وقال ابن حدر  :صدوق له أوهام  ،من السادسة .

 5أخرجه أبو داود  ،يف السنن  ،كتاب الصيام  ،باب يف الكحل عند النوم للصا م  ،ص  ، 454ح . 5474
 5التقريب ص  223ترمجة  ، 7325وهتذيب الكمال .552 45
 4هتذيب الكمال ج  45ص . 557
 3تاريخ بغداد ج  52ص  243ترمجة . 7572
 2التقريب والكاشف ص  245ترمجة  ، 2435وهتذيب الكمال .552 52
 2اجلرح والتعديل  ،ج  7ص  537ترمجة . 5421
 7فتم الباري  ،املقدمة  ،ص . 321
 4التقريب والكاشف ص  352ترمجة  ، 3355وهتذيب الكمال .412 ، 412 55
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اس حديثه  ،وقال فيه أبو حامت  :صاحل
 قال فيه أ د  :ضعيف  ،ليس بالقوي  ْ،يشته الن ُ5
ضــعف  ،وســاق قــول أ حــامت ،
ـد
ـ
ق
و
،
ـة
ـ
م
عكر
ـن
ـ
ع
روى
ـيخ
ـ
ش
:
ـذهيب
ـ
ل
ا
ـال
ـ
ق
و
احلــديث .
ُ
وأ د  5.وقال ابن حدر  :صدوق له أوهام .
 ـ عبيد اهلل بن أ بكر بن أنس بن مالك  ،سبق ص . 555 واحلديث موقوف على فِ ْع ٍل ألنـس رضـي اهلل عنـه  ،وإسـناده ضـعيف  ،ففيـه عُتبـة بـن ُ يـدالضيب  ،وأبو معاوية  ،وهنـا حيـدث عـن غـري األعمـش  ،فاسـناده رمـا  ،ومبـا ذكـر أهـل العلـم
عنهما  ،ضعيف  ،واهلل أعلم .
 -االستدراك الرابع والخمسون

 من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه -عبيد اهلل بن أبي بكر بن أنس  ،عن أنس رضي اهلل عنه

أخ ِر ُجـوا ِمـ َـن النــا ِر
 قـال املــزي ر ـه اهلل تعــائ  5142 :ـ ت حــديث ِ :ب يقـول اهلل تعــائ ْ :َمن ذَ َكَرِين يَوما  ،أو َخافَِين ِيف َم َق ٍام ِب .
 ت  :يف صــفة جهــنم (  )5253عــن حممــد بــن رافــع  ،عــن أ داود ، 4عــن مبــار بــنفَضالة ، 3عنه  ،به  .وقال  :حسن غريب .
2
 ( )  :أغفله أبو القاسم  ،وهو يف الرواية .-

توثيق االستدراك

-

انظر االستدرا اخلامس واألربع. ،

-

تخرير الحديث

 أخرجه الرتمذي  ،يف السنن  ،كتاب صفة جهنم  ،باب ما جا أن للنار نَـ َف َس ْ ،وما ذُكَِر َمنخير ُج من النار من أهل التوحيد  ،ج  3ص 355ح ، 5253وقال فيه  :حدثنا حممد بن
 5اجلرح والتعديل  ،ج  2ص  471ترمجة . 5134
 5ميزان االعتدال ج  4ص  44ترمجة . 2552
 4أبو داود  ،هو الطيالسي  ،وقد سبقت ترمجته ص .44
 3مبار بن فضالة  ،أبو فضالة البصري  ،صدوق يُدلس ويُ َسوي  ،يف املرتبة الثالثة من املدلس ، ،طبقة  ، 2مات  ،522ر ه
اهلل تعائ [ .التقريب ومراتب املدلس ،ص  274ترمجة ]2323
 2التحفة ج  5ص  212ح . 5142
089

رافع  ،حدثنا أبوداود  ،عن مبار بن فَضالة  ،عن عُبيد اهلل بن أ بكر بن أنس  ،عن أنس
أخ ِر ُجوا ِم َن النا ِر
رضي اهلل عنه  ،عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم  :قال ِ :ب يَـ ُق ُ
ول اهلل ْ :
َم ْن ذَ َكَرِين يَوما  ،أو َخافَِين ِيف َم َق ٍام ِب  .قال  :هذا حديث حسن غريب .
 وابن خزمية  ،يف كتاب التوحيد [ طبعة مكتبة العلوم واحلكم  ،ومكتبة عباد الر ن  ،مصر ] ،ص  ، 375ح  ،322 ، 323من طريق مبار بن فَضالة  ،عن عُبيد اهلل بن أ بكر بن
أنس  ،به .
 واحلاكم  ،يف املستدر  ،كتاب اإلميان  ،ج  5ص  55ح  ، 543من نفس طريق مبار بنفضالة  ،به  ،وقال  :صحيم اإلسناد  ،وْ خيرجاه  ،و وافقه الذهيب .
 -ورجال هذا اإلسناد هنا هم :

-

ـ حممد بن رافع القشريي  ،النيسابوري  ،ثقة عابد  ،من احلادية عشرة  ،نع وكيعا  ،وعبـد
5

الرزاق  ،وعنه اجلماعة سوى ابن ماجه  ،وقال النسا ي  :ثقة مأمون .
ـ أبوداود الطيالسي  ،سليمان بن داود بن اجلارود  ،البصري  ،قال ابن حدر  :ثقـة حـافظ
ط يف أحاديث  ،من التاسعة  ،روى عن  :شعبة  ،ومبار بن فَضالة (ت) ،
َ ،غلِ َ
5
وعنه  :بُندار  ،وحممد بن رافع النيسابوري(ت س) .
4
قال حممد بن سعد  :كان ثقة كثري احلديث  ،ورمبا غلِط .
ُسَل أ د بن حنبـل عنـه  ،فقـال  :ثقـة صـدوق  ،فقيـل  :إنـه ُخيطـئ ؟ فقـال ُ :حيتمـل لـه ،
3
وقال النسا ي  :ثقة  ،كان من أصدق الناس هلدة .
ـ مبار بن فَضالة  ،أبو فضالة البصري  ،صدوق يُدلس ويُ َسوي  ،يف املرتبة الثالثة من
املدلس ، ،من السادسة  ،روى عن  :احلسن  ،وعبيد اهلل بن أ بكر بن أنس بن مالك (
وْ يورد املزي يف أي الكتب كانت روايته عنه )  ،وعنه  :ابن املبار  ،وأبو داود (ت) ،

 5التقريب والكاشف ص  243ترمجة . 2472
 5التقريب والكاشف ص  537ترمجة  ، 5221وهتذيب الكمال .313 ، 314 55
 4الطبقات البن سعد ج  5ص  555ترمجة . 3572
 3هتذيب الكمال ج  55ص . 317 ، 312
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5
وسَل أبو زرعة عنه  ،فقال  :يُدلـس كثريا
وغريمها  .قال فيه ابن مع : ،ضعيف احلديث ُ ،
5
 ،فاذا قال  :حدثنا  ،فهو ثقة .

-

قلت  :وهنا قد عنعن  .وكذلك فقد ضعفه النسا ي .
ُ

4

ـ عُبيد اهلل بن أ بكر بن أنس  ،سبق ص .555

ضعف  ،وهو مـدلس ،
ُ
قلت  :إسناد هذا احلديث ضعيف  ،ففيه مبار بن فضالة  ،وقد ُ
وْ يــأت احلــديث مــن طريـ ٍـق فيهــا مديثــه  ،إال مــا كــان عنــد ابــن خزميــة  ،واحلــاكم  ،وإثبــات

مديثه فيه من طريق املرمل بن إناعيل  ،واملرمل بـن إناعيـل ال يُعتمـد  ،فـأبو داود أوثـق منـه
 ،وقــد خالفــه وْ يُثبــت هــذا التحــديث  ،فروايــة مبــار املتصــلة شــاذة  ،و املعنعنــة فضــعيفة ؛
للتدليس  ،ولضعفه  ،واهلل أعلم .

 -االستدراك الخامس والخمسون

 من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنهالحس ِن ال ُقرشي التيمي ، 4عن أنس رضي اهلل عنه
 عليُّ بن زيد بن ُج ْدعان  ،أبو َ قـال املـزي ر ـه اهلل تعـائ  5511 :ـ ت حـديث  :قـال أنـس  :فَ َكـأين أنْظُـر إئ رس ِـول اهلل
ُ َ
فآخـ ُذ ِحبَلَ َق ِـة ب ِ
ـاب اجلَن ِـة فأُقَـ ْع ِقعُهـا ِب  .قـال ُسـفيان  :لـيس
صلى اهلل عليه وآله وسلم قـال ِ :ب ُ
فآخ ُذ ِحبَلَ َق ِة ِ
باب اجلَن ِة فأُقَـ ْع ِقعُهاِ 2ب يف أثنا حديثـه عـن أ نَضـرة
عن أنس إال هذه الكلمة ِب ُ
 ،عن أ سعيد  .حديث الشفاعة ( [ ) 4534سيأيت ح . ]3427
2
 ( )  ْ :يذكره أبو القاسم  ،وهو يف السماع .-

توثيق االستدراك

 5التقريب والكاشف ومراتب املدلس ،ص  274ترمجة . 2323
 5اجلرح والتعديل  ،ج  4ص  445ترمجة  ، 5227وهتذيب الكمال .544 ، 545 57
 4الضعفا واملرتوك ، ،ص  ، 545ترمجة . 273
 3علي بن زيد بن عبد اهلل بن زهري بن عبد اهلل بن ُجدعان التيمي  ،البصري  ،أصله حدازي  ،وهو املعروف بعلي بن زيد بن
ُجدعان  ،يُنسب أبوه إئ جد جده  ،ضعيف  ،وقال الذهيب  :أحد احلفاظ وليس بالثبت  ،ونقل قول الدارقطين  :ال يزال عندي
فيه ل ، ،طبقة  ، 3مات  ، 545ر ه اهلل تعائ [.التقريب والكاشف ص  335ترمجة ]3743
 2أقعقعها  :أحركها  ،فسرها أنس يف رواية الدارمي  ،يف السنن  ،املقدمة  ،ص 31ح . 21
 2التحفة ج  5ص  215ح . 5511
090

-

-

-

-

-

انظر االستدرا اخلامس واألربع. ،

تخرير الحديث

احلديث عند الرتمذي  ،يف سننه  ،وقال فيـه  :حـدثنا اب ُـن أ عُم َـر  ،حـدثنا سـفيان  ،عـن
ضـَـرة ، 5عــن أ ســعيد رضــي اهلل عنــه قــال  :قــال رســول
علــي بــن زيــد بــن ُجــدعان  ،عــن أ نَ ْ
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ِ :ب أنا سي ُد ولَ ِد آدم يوم ِ
القيَ َام ِة وال فَ ْخَر ...
َ َ ََ َ َ
قال ابن ُجدعان  :قال أنس  :فكأين أنظر إئ رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال :
فآخ ُذ ِحبَلَ َق ِة ِ
باب اجلَن ِة فأُقَـ ْع ِقعُها  ،فيقال َ :من هذا ؟ ...احلديث
ِب ُ
فآخ ُذ ِحبَلَ َق ِة ِ
باب اجلَن ِة فأُقَـ ْع ِقعُها ِب.
قال سفيان  :ليس عن أنس إال هذه الكلمة ِب ُ
قال أبو عيسى  :هذا حديث حسن .
وقد روى بعضهم هذا احلديث عن أ نضرة  ،عن ابن عبـاس رضـي اهلل عنهمـا  ،احلـديث
5
بطوله.

 رجال هذا اإلسناد هم :مر  ،سبق ص . 572
 ـ ُابن أ عُ َ
 ـ سفيان  ،هو ابن عيينة  ،سبق ص . 552 ـ علي بن زيد بن عبد اهلل بن زهري بن عبد اهلل بن ُجدعان التيمي  ،البصري  ،أصلهحدازي  ،وهو املعروف بعلي بن زيد بن ُجدعان  ،يُنسب أبوه إئ جد جده  ،ضعيف ،
وقال الذهيب  :أحد احلفاظ وليس بالثبت  ،ونقل قول الدارقطين  :ال يزال عندي فيه ل، ،
من الرابعة ،روى عن  :سعيد بن املسيب  ،وأ نضرة العبدي (د ت ق)  ،وعنه ُ :شعبة ،
4
وسفيان بن عُيينة (بخ  ،)3وابن عُلية .
 5املنذر بن مالك بن قُطَ َعة  ،العبدي  ،العويف  ،البصري  ،أبو نضرة  ،مشهور بكنيته  ،ثقة  ،طبقة  ، 4مات  ، 514أو ، 515
ر ه اهلل تعائ [ .التقريب ص  255ترمجة ]2451
 5أخرجه الرتمذي  ،يف السنن  ،كتاب تفسري القرآن  ،باب ومن سورة بين إسرا يل ( باب بعدها تابع هلا )  ،ج  2ص  524ح
 ، 4534وابن ماجه  ،يف السنن  ،كتاب الزهد  ،باب ذكر الشفاعة  ،ج  5ص  5331ح  3414عن أ سعيد  ،وأ د  ،يف
املسند  ،ج  4ص  525ح  5232عن ابن عباس  ،والدارمي  ،يف سننه  ،يف املقدمة  ،باب ما أُعطي النيب صلى اهلل عليه وآله
وسلم من الفضل  ،ج  5ص  31ح . 21
 4التقريب والكاشف ص  335ترمجة  ،3743وهتذيب الكمال . 342 51
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-

-

-

قــال فيــه ابــن معــ : ،لــيس حبدــة  5.وقــال أ ــد  :لــيس هــو بــالقوي  ،وقــال مثــل ذلــك أبــو
5
حامت ( بل وفيه أيضا قد ضعفه )  ،وأبو ُزرعة .
أحتل به لسو حفظه  .وقال احلـاكم
وقال النسا ي  :ضعيف  .وقال أبوبكر بن خزمية  :ال ُّ
4
أبو أ د  :ليس باملت ،عندهم .
ضَرة 3املنذر بن مالك بن قُطَ َعة  ،العبدي  ،العويف  ،البصري  ،مشهور بكنيته  ،قال
ـ أبونَ ْ
ابن حدر  :ثقة  ،من الثالثة ،روى عن  :ابن عباس  ،وأ سعيد  ،وعنه  :قتادة  ،وعوف ،
2
وابن أ َعروبة .
2
علمت إال خريا  ،ووثقه ابن مع ، ،وأبو زرعة .
قال أ د فيه  :ما
ُ
ـ أبو سعيد رضي اهلل عنه  ،سعد بن مالك بن شيبان ...ابن اخلزرج  ،أبو سعيد األنصاري
اخلُدري  ،وهو مشهور بكنيته  ،من مشهوري الصحابة  ،وفضال هم  ،واملكثـرين مـن الروايـة ،
أول مشــاهده اخلنــدق  ،وغ ـزا مــع النــيب صــلى اهلل عليــه وســلم اثــين عشــرة غــزوة  ،روى عنــه :
جـابر  ،وزيــد بــن ثابــت  ،وابــن عبــاس  ،وغـريهم  ،مــات ســنة أربــع وســبع ، ،رضــي اهلل عنــه ،
7
وعن أبيه .
بينت .
وإسناد هذا احلديث ضعيف  ،لضعف علي بن َزيد بن ُجدعان  ،كما ُ
واحلــديث مبعنــاه عنــد البخــاري ،ومســلم ،4عــن أنــس رضــي اهلل عنــه  ،مــن طريــق قتــادة عنــه ،
بغري هذه الزيادة.

 5تاريخ ابن مع ، ،رواية الدُّوري  ،ج  3ص  435ترمجة . 3225
 5اجلرح والتعديل  ،ج  2ص  542ترمجة . 5155
 4هتذيب الكمال  ،ج  51ص  345ترمجة . 3171
 3املنذر بن مالك بن قُطَ َعة  ،العبدي  ،العويف  ،البصري  ،أبو نضرة  ،مشهور بكنيته  ،ثقة  ،طبقة  ، 4مات  ، 514أو ، 515
ر ه اهلل تعائ [ .التقريب ص  255ترمجة ]2451
 2التقريب والكاشف ص  255ترمجة .2451
 2اجلرح والتعديل ج  4ترمجة . 5144
 7أسد الغابة يف معرفة الصحابة  ،لعز الدين ابن األثري  ،أ احلسن علي بن حممد اجلزري  ،طبعة الكمتبة التوفيقية  ،ج  5ص
 351ترمجة . 5142
 4أخرجه البخاري  ،يف الصحيم  ،كتاب تفسري القرآن ( تفسري سورة البقرة )  ،باب قول اهلل { وعلم آدم األنا كلها}  ،ج 4
ص  4ح  ، 3372ومسلم  ،يف الصحيم  ،كتاب اإلميان  ،باب أدىن أهل اجلنة منزلة  ،ص  54ح . 455
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ـاب
 ومبعــىن هــذه الزيــادة  ،رواه مســلم  ،بســنده إئ أنــس رضــي اهلل عنــه  ،مرفوعــا ِ :ب ِآيت بَـ َِ
ِ
ـك
ول ُ :حممــد  ،فيَقـ ُ
ـت ؟ فَأقــُ ُ
ـول  :بِـ َ
فأستـَفــْت ُم  ،فيقــول اخلَــا ِز ُن َ :مـ ْـن أنـ َ
القيامــة ْ ،
اجلَنــة يَـ َ
ـوم َ
5
أ ُِمرت ال أفْـتم ٍ
ك ِب.
ألحد قَـْبـلَ َ
ُْ
َُ َ
 -االستدراك السادس والخمسون

 -سعيد بن أبي عروبة  ،عن قتادة  ،عنه

رمن ـو َن يــوم ِ
ِ
القيَ َامـ ِـة ،
 قــال املــزي ر ــه اهلل تعــائ  5575 :ـ م س ق حــديث ِ :ب ُْجي َمـ ُـع املُ ُ َ َاستَ ْش َف ْعنَا إئ َربـنَا ...احلديثِب.
فَـيَقـُولـُو َن  :لَو ْ
 س  :يف التفسري (  )55534عن أ األشعث ، 5عن خالد بن احلارث .4
 ( )  :حديث س ليس يف الرواية  ،وْ يذكره أبو القاسم .-

توثيق االستدراك

-

انظر االستدرا اخلامس واألربع. ،

-

تخرير الحديث

-

احلديث يف الصحيح ، ،من هذه الطريق  ،فهو صحيم إذن  ،وهلل احلمد .
 -االستدراك السابع والخمسون

 من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه سعيد بن أبي عروبة  ،عن قتادة  ،عنه-

قال املزي ر ه اهلل تعائ  5553 :ـ س حديث  :كان أنس يَ ُأم ُر بالتذنـُوب فيقرض .
س  :يف األشربة  )2172(555 4عن ُسويد بن نصر  ،عن عبد اهلل  ،به.
3
( )  ْ :يذكره أبو القاسم  ،وهو يف الرواية .

-

توثيق االستدراك

 5السابق  ،ج  4ص  27ح . 444
 5أ د بن املقدام  ،أبو األشعث العِدلي  ،بصري  ،صدوق  ،صاحب حديث  ،طعن أبو داود يف مرو ته  ،طبقة  ، 51مات
 524وله بضع وتسعون سنة  ،ر ه اهلل تعائ [ .السابق ص  23ترمجة ] 551
 4التحفة ج  5ص  243ح . 5575
 3التحفة ج  5ص  225ح . 5553
094

-

انظر االستدرا اخلامس واألربع. ،

-

تخرير الحديث

-

احلديث عند النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،وقال فيه  :أخربنا ُسويد بن نصـر قـال  :أنبأنـا

-

ـ ُسويد بن نصر  ،سبق ص .515
ـ عبد اهلل  ،هو ابن املبار  ،وسبقت ترمجته ص . 515
ـ سعيد بن أ عروبة ِ ،مهران اليشكري موالهم  ،أبو النضر البصري  ،قـال ابـن حدـر  :ثقـة
حافظ له تصانيف  ،كثري التدليس  ،فهو من املرتبة الثانية من املدلس ، ،واختلط  ،وكان من
أثبت الناس يف قتادة  ،وناع ابن املبار منه قدمي  ،وصحيم  ،وهـو مـن السادسـة يف طبقـات
الرواة عند ابن حدر  ،و قد سعيد روى عن  :احلسـن  ،وحممـد بـن سـريين  ،وقتـادة  ،وعنـه :
4
ُشعبة  ،وعبد اهلل بن املبار ( ت س) .
3
قال حييي بن مع ، ،وأبو زرعة  :ثقة  ،وزاد أبوزرعة  :مأمون .
مالحظة  :عبد اهلل بـن املبـار  ،ـن نـع مـن سـعيد قبـل اختالطـه  ،فسـماعه منـه صـحيم ،
وسعيد من أثبت الناس يف قتادة  ،وهنا قد حدث عنه  ،فتحديثه عنه  ،معتمـد  ،وتدليسـه ال
يضــر  ،فهــو مــن أصــحاب املرتبــة الثانيــة يف املدلســ ، ،وهــذه قــد عفــى أهــل العلــم عــن تــدليس
أصحارا .
ـ قتادة بن ِدعامة  ،سبق ص .512
واحلديث رذا اإلسناد  ،موقوف على أنس رضي اهلل عنه  ،فهو من فِعله  ،وهـو كـذلك ال
يصــم إســناد  ،والعلــة يف ذلــك تــدليس قتــادة  ،فصــيغة روايتــه هنــا مومهــة  ،فــان ارتفــع إشــكاهلا

عبــد اهلل  ،عــن ســعيد بــن أ عروبــة  ،قــال قتــادة  :كــان أنــس رضــي اهلل عنــه يــأمر بالتـذن ـُوب
5
قرض .
فتـُ َ
 -فرجال إسناده هم :

-

-

-

-

5

 5هو البُسر يبدو فيه اإلرطاب ِمن قِبَ ِل َذنَبه  ،أي من قبل طرفه [.النهاية  ،مادة ذنب ص ]455
 5أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب األشربة  ،باب ذكر العلة ال من أجلها هنى عن اخلليط ،وهي بغي أحدمها على
صاحبه  ،ج  4ص  514ح . 2172
 4التقريب والكاشف والكواكب النريات ص  541ترمجة  ، 5422وهتذيب الكمال .7 55
 3اجلرح والتعديل ج  3ترمجة . 572
095

صم اإلسـناد  ،وإال بقيـت فيـه ُشـبهة التـدليس  ،ولـيس للحـديث طـرق عنـد بـاقي السـتة  ،وال
يف اإلماف  ،اهلل أعلم .
 -االستدراك الثامن والخمسون

 من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه -سليمان التَـ ْي ِم ُّي  ،عن قتادة  ،عنه

 قال املـزي ر ـه اهلل تعـائ  5555 :ـ س ق حـديث :كانـت َعامـة َو ِصـي ِة رسـول اهلل صـلىالوفَاةُ  ،وهو يُغـَْر ِغ ُر بِنـَفـْ ِسه  ...احلديث ِب .
َ ،ح َ
اهلل عليه وآله وسلم َ ،ح َ
ضَرتْه َ
 س  :يف الوفـاة (  )7152عـن إسـحاق بـن إبـراهيم  ،عـن جريـر بـن عبـد احلميـد  ،عنـه ،به.
 رواه هــالل بــن العــال ( 5س)  ،عــن اخلَط ـا  ، 5عــن امل ْعتَ ِم ـ ِر  ،عــن أبيــه  ،عــن قتــادة  ،عــنُ
ٍ
صاحب له  ،عن أنس رضي اهلل عنه  ،وسيأيت (. )5757
 ( )  :حديث س يف رواية األسيوطي4وحده ،وْ يـذكره أبـو القاسـم  ،وكـذلك َمجي َـع ُكت ِـب
ِ 3
الوفاة .
-

توثيق االستدراك

-

انظر االستدرا اخلامس واألربع. ،

-

تخرير الحديث

 5هالل بن العال بن هالل بن عمر الباهلي موالهم  ،أبو عمر الرقي  ،صدوق  ،طبقة  ، 55مات  541وقد قارب املا ة .
[التقريب والكاشف ص  232ترمجة ]7432
 5عبد اهلل بن عمر بن عبد الر ن بن عبد احلميد بن عبد الر ن بن زيد بن اخلطاب اخلطا  ،البصري  ،ثقة  ،طبقة  ، 51مات
 ، 542ر ه اهلل تعائ [ .التقريب ص  445ترمجة ]4355
 4األسيوطي  ،هذه النسبة إئ أسيوط  ،وهي بليدة بديار مصر من الريف األعلى بالصعيد  ،ومنهم من يُسقط األلف ويقول :
سيوط  ،واملشهور رذه النسبة  :أبو علي احلسن بن علي بن اخلضر بن عبد اهلل األسيوطي  ،اإلمام احملدث  ،يروي عن النسا ي
سننه  ،مات .425ر ه اهلل تعائ [.األنساب للسمعاين ج  5ص  523ت  ، 522السري للذهيب ج  52ص  72ترمجة .]22
 3التحفة ج  5ص  223ح . 5555
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-

احلديث عند النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،وقال فيه  7152 :ـ أنبأ إسـحاق بـن إبـراهيم،
أنس رضي اهلل عنـه قـال  :كـان عامـةُ وصـي ِة رس ِ
عن جرير  ،عن سليمان  ،عن قتادة  ،عن ٍ
ـول
ت ْأميَانـُكـُ ْم ِب .
وما َملكـَ ْ
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ِ :ب الصال َة َ
ٍ
صاحب له  ،عن أنس رضي
ورواه املعتمر بن سليمان التيمي  ،عن أبيه  ،عن قتادة  ،عن
ُ
اهلل عنه .
 7152ـ أخــربين هــالل بــن العــال قــال  :حــدثنا اخلطــا  ،قــال  :حــدثنا املعتمــر قــال :
ُ
نعت أ  ،عن قتادة  ،عن صاحب له  ،عن أنس رضي اهلل عنه َ ،وه .
5 5
خالفه أبو َعوانة  ،فرواه عن قتادة  ،عن سفينة .
ومن هذه الطريق أخرجه أ د  ،يف املسند  ،ج  51ص  472ح  ، 55514وابن
حبان ،يف صحيحه  ،كتاب التاريخ  ،باب ذكر آخر الوصية ال أوصى را رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم  ،ص  5544ح . 2275

 -ورجال هذه األسانيد في هذا االستدراك هم :

 ـ إسحاق بن إبراهيم  ،سبق ص .542 ـ جرير بن عبد احلميد بـن قُـ ْـرط ،بضـم القـاف وسـكون الـرا بعـدها طـا  ،الضـيب الكـويف ،نزيل الري  ،وقاضيها  ،قال ابن حدر  :ثقة صحيم الكتاب  ،قيل  :كان يف آخر عمره يهـم
مــن حفظــه  ،مــن الثامنــة  ،روى عــن منصــور  ،وســليمان التيمــي (م س)  ،وغــريهم  ،وعنــه :
4
أ د  ،وإسحاق  ،وابن مع ، ،وله مصنفات .
3
رحل إليه .
 قال حممد بن سعد  :كان ثقة كثري العلم  ،يُ ُ 5سفينة  ،أبو عبد الر ن  ،ويقال  :أبو البَخرتي  ،موئ رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،كان عبدا ألم سلمة زوج النيب
صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،فأعتقته  ،وشرطت عليه أن َخيدم النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم حياته  ،فقال  :لو ْ تشرتطي علي
ما فارقته  ،روى عنه قتادة عند النسا ي  ،وْ يسمع منه [ .هتذيب الكمال ج  55ص  513ترمجة  ، 5351ج  54ص 354
ترمجة  ، 3434يف األول ترمجته  ،وفيهما إيراد املزي عدم ناع قتادة منه ]
 5أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب الوفاة  ،باب ذكر ما يقوله النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم يف مرضه  ،ج  3ص
 524ح . 7152 ، 7152
 4التقريب والكاشف ص  552ترمجة  ، 552وهتذيب الكمال . 235 3
 3الطبقات البن سعد  ،ج  5ص  443ترمجة . 3251
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وقال النسا ي  :ثقة  ،وقال عبد الر ن بن يوسف بن ِخراش  :صدوق  ،وقال الاللكا ي:
5
جممع على ثقته .
ـ سليمان بن طرخان التيمي  ،أبو املعتمر البصري  ،نزل يف التيم  ،فنُسب إليهم  ،قال ابن
حدر  :ثقة عابد  ،من الرابعـة  ،نـع أنسـا  ،وقتـادة بـن ِدعامـة ( م د س ق)  ،وعنـه  :أبـو
عاصــم  ،وجريــر بــن عبــد احلميــد (م س)  ،ووصــفه النســا ي وغــريُه بالتــدليس  ،فهــو يف املرتبــة
الثانية من املدلس. ،
ويف شـ ــرح علـ ــل الرتمـ ــذي  ،البـ ــن رجـ ــب  ،نقـ ــل قـ ــول أ بكـ ــر األثـ ــرم  ،يف كتـ ــاب الناسـ ــخ
واملنسو  :كان التيمي من الثقات  ،ولكن كان ال يقوم حبـديث قتـادة  ،وقـال أيضـا  ْ :يكـن
التيمي من احلفاظ مـن أصـحاب قتـادة  ،وذكـر لـه أحاديـث وهـم فيهـا عـن قتـادة  ،قـال ... :
ومنهــا أنــه روى عــن قتــادة  ،عــن أنــس  ،عــن النــيب صــلى اهلل عليــه وســلم  ،أوصــى عنــد موتــه
بالصالة وما ملكت أميانكم .
وإمنا رواه قتادة عن أ اخلليل  ،عن سـفينة  ،عـن النـيب صـلى اهلل عليـه وسـلم  .قـال  :وهـذا
5
خطأ فاحش .
ـ قتادة  ،سبق ص .512
ورجال اإلسناد الثاني :

ـ هالل بن العال بن هالل بن عمر الباهلي موالهم  ،أبو عُمر الرقي  ،قال الذهيب وابن

حدر  :صدوق  ،من احلادية عشرة  ،روى عن  :عبد اهلل بن عمر اخلطا (س)  ،وحداج
4
األعور  ،والقعنيب  ،وعنه  :النسا ي  ،والنداد  ،وخيثمة .
قال أبو حامت  :صدوق  3.وقال النسا ي  :صاحل  ،وقال مرة أخرى  :ليس به بأس  ،روى
2
أحاديث منكرة عن أبيه  ،فال أدري الريب منه  ،أومن أبيه؟ .

 5هتذيب الكمال ج  3ص . 221
 5التقريب والكاشف ومراتب املدلس ،وشرح العلل ص  521 ، 535ترمجة . 5272
 4التقريب والكاشف ص  232ترمجة  ، 7432وهتذيب الكمال . 432 41
 3اجلرح والتعديل ج  5ترمجة . 454
 2هتذيب الكمال ج  41ص . 434
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ـ اخلطا  ،عبد اهلل بن عمر بن عبد الر ن بن عبد احلميد بن عبد الر ن بن زيد بن
اخلطاب اخلطا  ،البصري  ،قال الذهيب  ،وابن حدر  :ثقة ،من العاشرة  ،روى عن :
5
معتمر  ،والدراوردي  ،وعنه  :هالل بن العال  ،والبغوي .
4
ذكره ابن حبان يف الثقات  5 .وقال أبو بكر اخلطيب  :كان ثقة .
ـ املعتمر بن سليمان التيمي  ،أبو حممد البصري  ،يلقب الطفيل  ،قال ابن حدر  :ثقـة،
من كبار التاسعة  ،روى عن  :أبيه  ،ومنصور  ،وعبد امللك بـن عُمـري  ،وعنـه  :ابـن مهـدي ،
3
وعفان  ،ومسدد .
2
وثقه حييي بن مع ، ،وقال أبوحامت  :ثقة صدوق .
هذا احلديث رذه األسانيد فيه أكثر من علة :
ففي اإلسناد األول  ،رواية قتادة عن أنس  ،بالعنعنة  ،وهو مشهور بالتدليس .
ٍ
صاحب له.
ويف اإلسناد الثاين مت الرقم األول ُ ،مبهم  ،فقد قال فيه  :عن قتادة عن
ويف احلديث الثاين أيضا يوجد هذا املبهم .
وحــى وإن كــان امل ـبهم هــو ســفينة مــوئ أم ســلمة رضــي اهلل عنهــا  ،كمــا روى أبــو عوانــة ،
فسفينة ْ يسمعه من أنس  ،وإمنا نعه من أم سلمة رضي اهلل عنهم .
وذلك فضال عن كون قتـادة ْ يسـمع مـن سـفينة  ،وإمنـا هـو عـن أ اخلليـل ، 2عـن سـفينة (
ـت هــذا
وذلــك علــى فــرض نــاع قتــادة مــن أ اخلليــل  ،وإال فهــو أيضــا قــد عنعنــه )  ،وقــد بينـ ْ
7
ايات النسا ي هلذا احلديث يف هذا الباب .
رو ُ
5
وأيضا فان رواية أ اخلليل عن سفينة  ،جمروحة  ،فقد ب ،املزي أن روايته عنه مرسلة .

 5التقريب والكاشف ص  445ترمجة .4355
 5الثقات البن حبان ص  721ترمجة . 54435
 4تاريخ بغداد ج  55ص  557ترمجة . 2145
 3التقريب والكاشف ص  215ترمجة . 2742
 2اجلرح والتعديل ج  4ترمجة . 5432
 2صاحل بن أ مرمي الضُّبَعي موالهم  ،أبو اخلليل البصري  ،وثقه ابن مع ،والنسا ي  ،وأغرب ابن عبد الرب  ،فقال  :ال ُحيتل به ،
وقال الذهيب  :ثقة  ،أرسل عن أ موسى  ،طبقة  ، 2ر ه اهلل تعائ [ .التقريب والكاشف ص  575ترمجة ]5447
 7أخرجه النسا ي  ،السابق  ،ح . 7511 : 7153
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ِ
ضعفـُهُ .
فَعلـَ ُل إسناد هذا احلديث إذن كثرية  ،كلها تـَ ُّرد هذا اإلسناد  ،وتُ َ

 وللحديث شاهد  ،عن علي بن أ طالـب  ،عنـد أ داود  ،وابـن ماجـه  ،وأ ـد  ،5يصـمبه منت هذا احلديث  ،واهلل أعلم .

-

االستدراك التاسع والخمسون

 من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه-

ُ -شعبة  ،عن قتادة  ،عنه

قال املزي ر ه اهلل تعائ  5537 :ـ م ت س حديث  :قـال النـيب صـلى اهلل عليـه وآلـه
ِ
أقرأ َعلَْيك  ...احلديث ِب
وسلم ألُ َ رضي اهلل عنه  :إن اهلل َأمَرين أ ْن َ
س  :فيه ( )4544عن حممد بن عبد األعلى  ،عن خالد بن احلارث  ،به. .
ويف التفسري ( )55255عن إبراهيم بن احلسن  ،عن حداج ، 4عنه  ،به .
( )  :حديث إبراهيم بن احلسن ليس يف السماع  ،وْ يذكره أبـو القاسـم ؛ وذكـر حـديث
ت هــذا يف ترمجــة عبــد اهلل بــن زيــد  ،أ قالبــة اجلَْرِمــي  ،عــن أنــس(ح )521؛ وذلــك َوَهــم ،
3
ٍ
حديث (ح. )525
دخل عليه حديث(ح )5537يف

-

توثيق االستدراك

-

تخرير الحديث

-

انظر االستدرا اخلامس واألربع. ،

احلديث يف الصحيح ، 2،فنـُكفى بذلك مرنة البحث يف حال رجاله  ،وهلل احلمد .

 5هتذيب الكمال ج  54ص  45ـ  51ترمجة . 5447
 5أخرجه أبو داود  ،يف السنن  ،كتاب األدب  ،باب يف حق اململو  ،ص  432ح  ، 2522وابن ماجه  ،يف السنن  ،كتاب
الوصايا  ،باب هل أوصى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،ج  5ص  515ح  ، 5254وأ د ج  5ص  352ح .242
 4حداج بن حممد املصيصي  ،وقد سبقت ترمجته ص .544
 3التحفة ج  5ص  225ح . 5537
 2أخرجه البخاري  ،يف الصحيم  ،كتاب مناقب األنصار  ،باب مناقب أ بن كعب  ،ج  5ص  255ح  ، 4415و كتاب
تفسري القرآن  ،باب  ،من { ْ يكن }  ،ج  4ص  524ح  ، 3524ومسلم  ،يف الصحيم  ،كتاب  ،باب استحباب قرا ة
القرآن على أهل الفضل واحلذاق فيه  ،وإن كان القارئ أفضل من املقرو عليه  ،ص  451ح . 755
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 االستدراك الستون من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه-

ُ -شعبة  ،عن قتادة  ،عنه

قال املزي ر ه اهلل تعائ  5523 :ـ م ت س حديث  :أن النـيب صلى اهلل عليه وآله
وسلم  ،ضرب يف اخلم ِر باجل ِر ِ
يد والنـ ِ
عال  ...احلديث ِب .
ََ َ
َْ َ
س  :فيه ( )2572عن أ موسى حممد بن املثىن  ،به .
و ( )2573عن حممد بن عبد األعلى  ،عن خالد بن احلارث  ،به .
و( )2572عن أ د بن سليمان  ،عن يزيد بن هارون  ،عن ُشعبة  ،به .
( )  :حديث س يف رواية ابن األ ر  ،وْ يذكره أبو القاسم .

-

توثيق االستدراك

-

انظر االستدرا اخلامس واألربع. ،

-

5

تخرير الحديث

 احلديث من هذه الطريق  ،يف الصحيح ، 5،كما أشار املزي ر ـه اهلل تعـائ  ،فهـي صـحيحةإذن ،وهلل احلمد .
 االستدراك الحادي و الستون من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه شعبة  ،عن قتادة  ،عن أنس رضي اهلل عنه ق ــال امل ــزي ر ــه اهلل تع ــائ 5524 :ـ ـ خ ــت م س ح ــديث ِ:بيَـ ْه ـ َـرُم اب ــن آدم  ،وتبق ــى من ــهاثنتان...احلديثِب .
 س  :يف الرقــا ق  ،عــن حممــد بــن آدم بــن ســليمان ، 5وســويد بــن نصــر ؛ كالمهــا عــن ابــناملبار ( يف الزهد  ، )522عنه  ،به .
 5التحفة ج  5ص 227ح . 5523
 5أخرجه البخاري  ،يف صحيحه  ،كتاب احلدود  ،باب ما جا ضرب شارب اخلمر  ،ج  3ص  542ح  ، 2774ومسلم  ،يف
صحيحه  ،بشرح النووي  ،كتاب احلدود  ،باب حد اخلمر  ،ج  55ص  553ح . 5712
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-

( )  :حديث س ليس يف الرواية  ،وْ يذكره أبو القاسم .

-

توثيق االستدراك

-

انظر االستدرا اخلامس واألربع. ،

-

5

تخرير الحديث

 احلديث صحيم ؛ فهو عند البخاري  ،ومن طريق شعبة عن قتادة أيضا  ،عنـه ،4وكـذلك هـوعند مسلم 3فلله احلمد أوال  ،وآخرا .

-

االستدراك الثاني و الستون

 من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه -شعبة  ،عن قتادة  ،عنه

 قـال املـزي ر ـه اهلل تعـائ  5572 :ـ مت س حـديث  :كـان يـُ ْع ِدبُـهُ الـدُّبا ُ  ،فـأُيت بِطع ٍـام ،أو ُدعي إليه  ...احلديث ِب .
ـب
س  :يف الوليمــة ( )2223عــن حممــد بــن املثــىن  ،عــن غُنــدر ،بــه ُ ،ستصــرا  ،كــان ُحيـ ُّ
ُ
الدُّبا َ .
2
( )  :حديث النسا ي هذا يف رواية األسيوطي  ،وغريه  ،وْ يذكره أبو القاسم .
-

توثيق االستدراك

-

انظر االستدرا اخلامس واألربع. ،

-

تخرير الحديث

 احلــديث عنــد النســا ي  ،يف الســنن الكــربى  ،وقــال فيــه  :أخربنــا حممــد بــن املثــىن قــال  :ثنــانعت أنسا رضي اهلل عنه يقول :
حممد بن جعفر  :ثنا شعبة  ،عن قتادة قال ُ :
 5حممد بن آدم بن سليمان اجلُهين  ،صدوق  ،وقال الذهيب  :ثقة  ،طبقة  ، 51مات  ، 521ر ه اهلل تعائ [.التقريب
والكاشف ص  254ترمجة ]2755
 5التحفة ج  5ص  225ح . 5524
 4أخرجه البخاري  ،يف الصحيم  ،كتاب الرقاق  ،باب من بلغ ست ،سنة فقد أعذر اهلل إليه يف العمر ،ج 3ص . 2355 2
 3أخرجه مسلم  ،يف الصحيم  ،كتاب الزكاة  ،باب كراهة احلرص على الدنيا  ،ص  313ح . 5137
 2التحفة ج  5ص  272ح . 5572
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حيب الدُّبا .
 كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ُّ-

واحلديث كذلك من هذه الطريق ،

5

أخرجه أ د  ،يف املسند  ،ج  55ص  54ح

 ، 55737والدارمي  ،يف السنن  ،كتاب األطعمة  ،باب القرع  ،ج  5ص  544ح
ب الدُّبا ـ ويف رواية الدارمي :
 ، 5125ولفظه ِب كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ُحي ُّ
يـُ ْع ِدبُهُ ال َق ْرعُ ....

 ورجال إسناده في حديث االستدراك هم :-

ـ حممد بن املثىن  ،سبق ص . 512
ـ حممد بن جعفر  ،سبق ص .512
ـ شعبة  ،سبق ص .512

 ـ قتادة  ،سبق ص .512 وإســناده صــحيم  ،فرجالــه ثقــات  ،وقــد ســبق الكــالم عــنهم  ،وقــد أثبــت هنــا قتــادة ناعــهمن أنس رضي اهلل عنه  ،فانتفت شبهة التدليس  ،فضال عن كون شعبة هو الراوي فيـه عنـه ،
وهلل احلمد .
 االستدراك الثالث و الستون من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه شعبة  ،عن قتادة  ،عن أنس رضي اهلل عنهِ
ود  ،إذا َرَك ْع ــتُ ْم
ـوع و ُّ
 ق ــال امل ــزي ر ــه اهلل تع ــائ  5555 :ـ ـ س ح ــديث ِ :ب أَتـُّـوا ُّـد َ
الرُك ـ َ
الس ـ ُ
وس َد ْد ُْمت ِب.
َ
 س  :يف الصــالة  )235(554 5عــن حممــد بــن عبــد األعلــى  ،عــن خالــد بــن احلــارث ،عن شعبة  ،به  .وهو ستصر من حديث ( م ) قد تقدم ( . )5524
5
 ( )  :يف رواية ابن األ ر  ،وْ يذكره أبو القاسم . 5أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب أبواب األطعمة  ،باب الدبا  ،ج  3ص  522ـ  522ح  ، 2223والرتمذي ،
يف الشما ل  ،باب ما جا يف إدام رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،ص  25ح . 525
 5التحفة ج  5ص  245ح . 5555
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-

توثيق االستدراك

-

انظر االستدرا اخلامس واألربع. ،

-

تخرير الحديث

-

احلــديث عنــد النســا ي  ،يف الســنن الكــربى  ،وقــال فيــه  :أخربنــا حممــد بــن عبــد األعلــى ،

ـت أنسـا حيـدث عـن النـيب صـلى اهلل عليـه
عن خالد قال  :حدثنا شعبة  ،عن قتادة قـال  :نع ُ
5
وآله وسلم  ،به .
 ـ حممد بن عبد األعلى  ،سبق ص . 555 ـ خالد  ،هو ابن احلارث  ،وسبق ص . 555 ـ شعبة  ،سبق ص .512 ـ قتادة  ،سبق ص .512 وهذا إسـناد صـحيم  ،فرجالـه ثقـات  ،وقـد أثبـت فيـه قتـادة السـماع  ،واحلـديث كـذلك يفالصحيح ، ،من طريق شعبة  ،عن قتادة  ،عنه أيضا. 5
 االستدراك الرابع و الستون -من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه

وي  ،أبو معاوية المؤدِّب ، 4عن قتادة  ،عن أنس رضي اهلل
 شيبان بن عبد الرحمن الن ْح ُّعنه

رجــال قــال  :يــا نــيب اهلل ،
 قــال املــزي ر ــه اهلل تعــائ  5552 :ـ م س حــديث  :أن ُالكافر على وجهه ؟  ...احلديث ِب .
كيف ُْحي َش ُر ُ

 5أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب التطبيق  ،باب األمر باَتام الركوع  ،ج  5ص  551ح . 235
 5أخرجه البخاري  ،يف الصحيم  ،كتاب األذان  ،باب اخلشوع يف الصالة  ،ج  5ص  431ح  ، 735ومسلم  ،يف الصحيم ،
كتاب الصالة  ،باب األمر بتحس ،الصالة وإَتامها واخلشوع فيها  ،ص  572ح . 352
 4شيبان بن عبد الر ن التميمي موالهم  ،النحوي  ،أبو معاوية البصري  ،نزيل الكوفة  ،ثقة صاحب كتاب  ،يقال  :إنه
منسوب إئ ِبَوة ِب بطن من األزد  ،ال إئ علم النحو ،طبقة ،7مات  ،523ر ه اهلل تعائ [.التقريب ص  573ترمجة ]5444
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 س  :يف التفســري( )55427عــن احلُســ ،بــن منصــور ،5عــن حســ ،بــن حممــد 5؛ كالمهــاعنه ،به.
4
 ( )  :حديث س ليس يف الرواية  ،وْ يذكره أبو القاسم .-

توثيق االستدراك

-

انظر االستدرا اخلامس واألربع. ،

-

تخرير الحديث

-

احلديث سرج يف الصحيح ، 3،فهو صحيم إذن  ،وهلل احلمد .
 االستدراك الخامس و الستون -من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه

 م ْعمر بن ر ٍاشد  ،أبو عروة البصري  ،نزيل اليمن  ،عن قتادة  ،عن أنس رضي اهلل عنه
َ َُ ُ َ

-

-

قال املزي ر ه اهلل تعـائ  5442 :ـ د مت س حـديث  :أن رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وآلـه
احتَدم وهو ُْحم ِرم على ظَه ِر ال َق ِ
دم ِ ،من َوج ٍع كان به .
وسلم َ َ ْ ،
د  :يف احلل ( ) 5447عن أ د بن حنبل . 523 4
قال د  :نعت أ د بن حنبل يقول  :ابن أ عروبة أرسله .
2
( )  :أغفل أبو القاسم حديث أ داود  ،وهو يف الرواية .
توثيق االستدراك

5
السلمي  ،أبو علي النيسابوري  ،ثقة فقيه  ،طبقة  ، 51مات  ، 544ر ه اهلل تعائ
احلس ،بن منصور بن جعفر بن عبد اهلل ُّ
 [.السابق ص 525ترمجة ] 5425
5
املروذي  ،نزيل بغداد  ،ثقة  ،طبقة  ، 5مات  ، 554ر ه اهلل
احلس ،بن حممد بن َررام التميمي  ،أبو أ د  ،أو أبو علي ُّ
تعائ [ .السابق ص  525ترمجة ]5432
 4التحفة ج  5ص  244ح . 5552
 3أخرجه البخاري  ،يف الصحيم  ،كتاب تفسري القرآن  ،باب قوله { الذين حيشرون على وجوههم إئ جهنم أولَك شر مكانا
وأضل سبيال} [الفرقان  ، ] 43 :ج  4ص  55ح  ، 3271ويف كتاب الرقاق  ،باب كيف احلشر  ،ج  3ص  32ح 2254
 ،ومسلم  ،يف الصحيم  ،كتاب صفات املنافق ،وأحكامهم  ،ص  5573ح . 5412
 2التحفة  ،ج  5ص  252ح . 5442
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-

-

انظر االستدرا اخلامس واألربع. ،
تخرير الحديث

احلديث عند أ داود  ،يف السنن  ،وقال فيه  :حدثنا أ د بن حنبل  ،أخربنا عبد الرزاق
 ،أنبأنا معمر  ،عن قتادة  ،عن أنس رضي اهلل عنه  ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسـلم
احتَدم وهو ُحم ِرم على ظَه ِر ال َق ِ
دم ِ ،من َو َج ٍع كان به .
ْ ََ
5
قال أبوداود  :نعت أ د قال  :ابن أ عروبة أرسله  ،يعين  :عن قتادة .
5
واحلديث عند الرتمذي  ،وأ د  ،وابن ُخزمية  ،وابن حبان  ،واحلاكم  ،رذا اإلسناد.
-

ورجال هذا اإلسناد  ،قد سبقت ترمجتهم  ،وكلهم ثقات  ،غري حكاية تدليس قتادة،

-

وللحديث شاهد من رواية ابن عباس  ،يف الصحيح ، ،مبعناه .
وأما قول أ داود  :نعت أ د قال  :ابن أ عروبة أرسله  ،يعين  :عن قتادة .
فمعنــاه  ،أن روايــة ابــن أ عروبــة هلــذا احلــديث ( وْ أقــف عليهــا بعـ َـد بعـ ِ
ـض حبــث ) عــن

-

4

قت ــادة  ،ع ــن رس ــول اهلل ص ــلى اهلل علي ــه وآل ــه وس ــلم  ،م ــن غ ــري ذك ــر أن ــس رض ــي اهلل عن ــه ،
والصحيم  ،كما ذُكر يف الروايات  ،ذكر أنس رضي اهلل عنه  ،ورفعه  ،واهلل أعلم .

 5أخرجه أبو داود  ،يف السنن  ،كتاب املناسك (احلل)  ،باب احملرم حيتدم  ،ص  414ح . 5447
 5أخرجه الرتمذي  ،يف الشما ل  ،ص  545ح  ، 422وأ د  ،يف املسند  ،ج  51ص  245ح  ، 55254وابن خزمية  ،يف
صحيحه  ،كتاب املناسك  ،باب إباحة احلدامة للمحرم على ظهر القدم  ،والدليل على أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد احتدم
حمرما غري مرة  ،مرة على الرأس  ،ومرة على ظهر القدم  ،ج  5ص  5525ح  ،5225وابن حبان  ،يف صحيحه  ،كتاب احلل ،
باب ذكر املوضع الذي احتدم النيب صلى اهلل عليه وسلم يف إحرامه  ،ص  247ح  ، 5535واحلاكم  ،يف مستدركه  ،كتاب
املناسك  ،ج  5ص  257ح . 5222
 4أخرجه البخاري  ،يف الصحيم  ،كتاب الطب  ،باب احلدامة من الشقيقة والصداع  ،ج  4ص  357ح  ، 2711ومسلم ،
يف الصحيم  ،كتاب احلل  ،باب جواز احلدامة للمحرم  ،ص  341ح  . 5515أبو بكر البصري الدستوا ي  ،ثقة ثبت وقد
ُرمي بالقدر  ،طبقة  ، 7ونقل الذهيب قول الطيالسي  :هشام أمري املرمن ،يف احلديث  ،مات  ، 523وله  74سنة  ،ر ه اهلل
تعائ [ .التقريب والكاشف ص  231ترمجة ] 7555
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 االستدراك السادس و الستون -من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه

 هشام بن أبي عبد اهلل  ،سنبر  ،ال ّدستوائي  ،أبو بكر البصري ، 5عن قتادة  ،عن أنسرضي اهلل عنه

 قـال املـزي ر ـه اهلل تعـائ  5425 :ـ م د س ق حــديث  :أن النـيب صـلى اهلل عليـه وآلــهوسلم َجلَ َد يف اخلمر باجلريد والنعال  ،فلما كان أبو بكر ...احلديث ِب.
 س  :فيه ( )2577عن إناعيل بن مسعود  ،عن خالد بن احلارث  ،عنه  ،به .5
 ( )  :حديث س يف رواية ابن األ ر  ،وْ يذكره أبو القاسم .-

توثيق االستدراك

-

انظر االستدرا اخلامس واألربع. ،

 تخرير الحديث احلديث متفق عليه  ،4فهو صحيم إذن  ،وهلل احلمد . االستدراك السابع و الستون من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه محمد بن سيرين  ،عنه قـال املـزي ر ـه اهلل تعـائ  5324 :ـ د حـديث  :عـن أنـس رضـي اهلل عنـه  :كـان يقـال :ِ ٍ
ِ
يع له َشيَا  ،وال يَـْبتَاعُ له شيَا .
ِبال يَبِ ْع َحاضر لبَادِب  ،وهي كلمة َجام َعة  :ال يَبِ ُ
د  :يف البيوع ( )4331عن حفص بن عمر  ،عن أ هالل ، 5عنه  ،به .
 5هشام بن أ عبد اهلل  ،سنرب  ،أبو بكر البصري الدستوا ي  ،ثقة ثبت وقد ُرمي بالقدر  ،طبقة  ، 7ونقل الذهيب قول
الطيالسي  :هشام أمري املرمن ،يف احلديث  ،مات  ، 523وله  74سنة  ،ر ه اهلل تعائ [ .التقريب والكاشف ص  231ترمجة
] 7555
 5التحفة ج  5ص  211ح . 5425
 4أخرجه البخاري  ،يف صحيحه  ،كتاب احلدود  ،باب ما جا ضرب شارب اخلمر  ،ج  3ص  542ح  ، 2774ومسلم  ،يف
صحيحه  ،بشرح النووي  ،كتاب احلدود  ،باب حد اخلمر  ،ج  55ص  553ح . 5712
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-

( )  ْ :يذكره أبو القاسم  ،وهو يف الرواية .

-

توثيق االستدراك

-

انظر االستدرا اخلامس واألربع. ،

5

-

تخرير الحديث

-

ـت حفــص بــن عمــر يقــول  :أخربنــا
احلــديث عنــد أ داود  ،يف الســنن  ،وقــال فيــه  :نعـ ُ

أبو هالل  ،أخربنا حممد  ،عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه  ،به .

4

 -ورجال هذا اإلسناد هم :

 ـ حفص بن عمر بن احلارث بن سخربة  ،بفتم املهملة ،وسكون اخلا املعدمـة وفـتم املوحـدة ،األزدي ،الن َمــري  ،بفــتم النــون واملــيم  ،أبــو عُمــر احلوضــي  ،وهــو رــا أشــهر  ،قــال الــذهيب :
ثبت ُحدة  ،ونقل قول أ د  :ثبـت  ،ال يُرخـذ عليـه حـرف  ،وقـال ابـن حدـر  :ثقـة ثبـت ،
عيــب عليــه بأخــذ األجــرة علــى احلــديث  ،مــن كبــار العاشــرة  ،روى عــن  :أ هــالل حممــد بــن
3
ُسليم الطا في(د)  ،وشعبة  ،وعنه  ،البخاري  ،وأبوداود  ،والنسا ي .
 قال أ د  :ثبت ثبت ُمتقن  ،ال يرخذ عليه حرف واحد  ،وقال أبو حامت  :صدوق ُمتقن2
 ،وهو أعرا فصيم .
 ـ أبو هالل الراسيب  ،حممد بن ُسليم  ،البصري  ،كان مكفوفا  ،قال الذهيب  :صدوق  ،وقالابن حدر  :وهو صدوق فيه ل ، ،من السادسة  ،روى عن  :احلسن  ،وحممد بن سريين ،
2
وقتادة  ،وعنه  :ابن مهدي  ،وطالوت  ،وشيبان .

 5حممد بن ُسليم  ،أبو هالل الراسيب  ،البصري  ،كان مكفوفا  ،وهو صدوق فيه ل ، ،طبقة  ، 2مات  ،527ر ه اهلل تعائ .
[التقريب ص  247ترمجة ] 2554
 5التحفة  ،ج  5ص  247ح . 5324
 4أخرجه أبو داود  ،يف السنن  ،كتاب اإلجارة  ،باب يف النهي أن يبيع حاضر لباد  ،ص  277بعد ح  ، 4331والذي رواه
أبو داود بسنده إئ أنس مرفوعا  ،وفيه ِ :ب ال يبع حاضر لباد  ،وإن كان أخاه  ،أو أباه ِب .
 3التقريب والكاشف ص  522ترمجة  ،5355وهتذيب الكمال . 57 7
 2اجلرح والتعديل ج  4ترمجة . 742
 2التقريب والكاشف ص  247ترمجة . 2554
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 ذكــره البخــاري يف الضــعفا  . 5وقــال النســا ي  :لــيس بــالقوي  5.وقــد لينــه أبــو زرعــة  ،وقــالأبو حامت الـرازي  :حملـه الصـدق  ،لـيس بـذا املتـ ، ،وسـأل أبـو بكـر األثـرم أبـا عبـد اهلل أ ـد
بــن حنبــل  ،عــن أ هــالل  ،يعــين الراس ــيب  ،قــال  :قــد احتُمــل حديثــه  ،إال أنــه ُخي ــالف يف
وس ــَل يزي ــد ب ــن ُزري ــع عن ــه  ،فق ــال  :ال
ح ــديث قت ــادة  ،وهومض ــطرب احل ــديث ع ــن قت ــادة ُ ،
4
شي  ،وقال ابن  ... :وهو صدوق .
 ـ حممد بن سريين األنصاري  ،أبو بكر بن أ َعمرة البصري  ،ثقة عابد كبري القدر  ،كـان اليــرى الروايــة بــاملعىن  ،مــن الثالثــة  ،روى عــن  :أنــس  ،وأ هريــرة  ،وعنــه  :ابــن عــون  ،وهشــام
3
بن حسان .
 واحلــديث فيــه أبــو هــالل الراســيب  ،وتباينــت أق ـوال العلمــا فيــه  ،فعــدم اعتمــاده إذا انفــرد ،أوئ ،
 وإس ـ ــناد حديث ـ ــه ر ـ ــذا ال يرق ـ ــى لالعتم ـ ــاد  ،فاإلس ـ ــناد ب ـ ــه ض ـ ــعيف ؛ غ ـ ــري أن احل ـ ــديث يفالصـحيح 2،مـن روايـة حممـد بـن سـريين عـن أنـس رضـي اهلل عنـه كـذلك  ،وقـد تـابع اب ُـن عــون
ابن عون  ،ويونس بن عُبيد  ،فهذا احلـديث
فيه أبا هالل  ،عند البخاري  ،وتابعه عند مسلم ُ
رذه القرا ن معتمد سندا ومتنا من غري هذه الطريق  ،واهلل املوفق .

 5الضعفا الصغري  ،للبخاري ص ، 512ترمجة . 453
 5كتاب الضعفا واملرتوك ، ،للنسا ي ص  ، 545ترمجة . 252
 4اجلرح والتعديل  ،ج  7ص  ، 573ترمجة . 5343
 3التقريب والكاشف ص  244ترمجة . 2537
 2أخرجه البخاري  ،يف الصحيم  ،كتاب البيوع  ،باب ال يشرتي حاضر لباد بالسمسرة  ،ج  5ص  515ح  ، 5525ومسلم
 ،يف الصحيم  ،كتاب البيوع  ،باب مرمي بيع احلاضر للباد  ،ص  242ح . 5254
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االستدراك الثامن و الستون

 من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه محمد بن مسلم بن عُبيد اهلل بن عبد اهلل بن شهاب  ،أبو بكر الزهري  ،عن أنس رضياهلل عنه

 إسماعيل بن أُمية بن عمرو بن سعيد بن العاص األُموي ، 5عن الزهري  ،عن أنس رضياهلل عنه

 قال املزي ر ـه اهلل تعـائ  5341 :ـ س حـديث  :آخ ُـر نَظْ َـرةٍ نَظَْرُهتـا للنـيب صـلى اهلل عليـهصلي بالناس  ...احلديث ِب .
وآله وسلم  ،ا ْشتَ َكى  ،فَ َأمَر أبا بك ٍر أ ْن يُ َ
 س  :يف الوف ــاة ( )7517ع ــن حمم ــد ب ــن حيي ــي ب ــن أي ــوب ب ــن إبـ ـراهيم ، 5ع ــن ُحمـ ـ ِرز ب ــنالوضاح ، 4عنه  ،به .
3
 ( )  :ليس يف الرواية  ،وْ يذكره أبو القاسم .-

توثيق االستدراك

 هذا احلديث ليس يف روايات الزهري من طريق إناعيل بن أميـة عـن أنـس رضـي اهلل عنـه ،يف سطوط أ القاسم  ،بل أورده مـن طريـق سـفيان ابـن عيينـة  ،عـن الزهـري  ،بـه  ،وعـزاه إئ
الرتمذي يف الشما ل  ،والنسا ي يف الصالة  ،وابن ماجـه يف اجلنـا ز  ،وأصـل مكانـه أن يكـون
يف الوجه الثاين من الورقة الثالث ،إئ الوجه األول من الورقة الثانية والثالث. ،

 5إناعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية األموي  ،ثقة ثبت  ،طبقة  ، 2مات ، 533
وقيل :قبلها  ،ر ه اهلل تعائ [.التقريب ص  77ترمجة ]352
5
صري املعلم  ،ثقة حافظ  ،طبقة  ، 51ر ه اهلل تعائ .
حممد بن حييي بن أيوب بن إبراهيم الثقفي  ،أبو حييي املروزي  ،ال َق ْ
[السابق ص  275ترمجة ] 2441
ُ 4حمرز بن الوضاح بن ُحمرز املروزي  ،مقبول  ،طبقة  ، 5ر ه اهلل تعائ  [.السابق ص  245ترمجة ]2213
 3التحفة ج  5ص  235ح . 5341
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تخرير الحديث

 احلــديث عنــد النســا ي  ،يف الســنن الكــربى  ،وقــال فيــه  :أنبــأ حممــد بــن حييــي بــن أيــوب بــنِ
الوضـاح قـال  :حـدثنا إناعيـل بـن أ َُميـة  ،عـن الزهـري ،
إبراهيم املروزي قال  :حدثنا ُْحمـرز بـن َ
5
عن أنس رضي اهلل عنه  ،به .
صــري املعلــم  ،قــال
 ـ ـ حممــد بــن حييــي بــن أيــوب بــن إب ـراهيم الثقفــي  ،أبــو حييــي املــروزي  ،ال َق ْوحمــرز
الــذهيب  :ثقــة  ،وقــال ابــن حدــر  :ثقــة حــافظ  ،مــن العاشــرة  ،روى عــن  :ابــن عيينــة ُْ ،
5

بن الوضاح املروزي (س)  ،وعنه  :الرتمذي  ،والنسا ي  ،وإسحاق بن إبراهيم البُس .
3
 وثقه النسا ي  4.وابن حبان . ـ ُحمرز بن الوضاح بن ُحمرز املروزي  ،وثقه الذهيب  ،وقال ابن حدر  :مقبول ،مـن التاسـعة ،روى عـ ــن  :إناعيـ ــل بـ ــن أميـ ــة  ،ومجاعـ ــة  ،وعنـ ــه  :حممـ ــود بـ ــن غـ ــيالن  ،وحممـ ــد بـ ــن حييـ ــي
2
القصري.
 قــال حممــود ابــن غــيالن  :حــدثنا ُحمــرز بــن الوضــاح  ،وكــان مقبــول القــول  ،ثقــة  2.قــد ذكــره7
ابن حبان يف الثقات .
 ـ إناعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية األموي  ،وثقهالذهيب  ،وقال ابن حدر  :ثقة ثبت  ،من السادسة  ،روى عن  :الزهري (د س) ِ ،
وعكرمة،
4
ومجاعة  ،وعنه  :السفيانان  ،وحمرز بن الوضاح (س) .
 ـ الزهري  ،سبق ص .552 5أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب الوفاة  ،باب ذكر قوله صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،ح ،شخص بصره  ،بأ هو
وأمي  ،ج  3ص 525ح . 7517
 5التقريب والكاشف ص  275ترمجة  ، 2441وهتذيب الكمال . 213 52
 4هتذيب الكمال ج  52ص . 212
 3الثقات البن حبان ص  442ترمجة . 52475
 2التقريب والكاشف ص  245ترمجة .2213
 2هتذيب الكمال ج  57ص . 543
 7الثقات  ،البن حبان ص  423ت . 52545
 4التقريب والكاشف ص  77ترمجة  ،352وهتذيب الكمال . 32،37 4
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-

واحلديث  ،يف إسناده الزهري  ،وهو معدود يف املدلس ، 5،وهنا قد عنعن .
5
وهو كذلك من رواية الزهري  ،وقال  :أخربين أنس رضي اهلل عنه  ،يف الصحيح. ،
فانتفت رذا ُشبهة التدليس  ،وصم احلديث  ،وهلل احلمد واملنة .

-

االستدراك التاسع و الستون

 من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه -أيوب بن أبي تميمة الس ْختِياني  ،عن الزهري  ،عن أنس

ع
صـ ِر َ
 قال املزي ر ه اهلل تعائ  5345 :ـ س حديث  :أن النيب صلى اهلل عليه وآله وسـلم ُِ
ش َجْنبُه ...احلديث ِب .
عن فَـَر ٍس  ،فَ ُدح َ
 س  :يف الطب ( )7252عن أ األشعث  ،عن حممد بن عبد الر ن الطُّفـاوي ، 4عنـه،به .
3
 ( )  :ليس يف الرواية  ،وْ يذكره أبو القاسم .-

توثيق االستدراك

-

ْ يورد أبو القاسم هذا احلديث يف روايات الزهري عن أنس رضي اهلل عنه.

-

تخرير الحديث

 احلــديث عنــد النســا ي  ،يف الســنن الكــربى  ،وقــال فيــه  :أخربنــا أبــو األشــعث  ،قــال  :ثنــاحممد بن عبد الر ن الطُّفاوي  ،قال  :ثنا أيوب  ،عن الزهري  ،عن أنس بن مالك رضي اهلل
2
عنه...احلديث
 5وصف الشافعي  ،والدار قُطين  ،وغري واحد  ،الزهري  ،بالتدليس  ،وجعله ابن حدر يف املرتبة الثالثة من املوصوف ،به  ،وهي
مرتبة ال يُعفى عن تدليس أصحارا  ،إال أن يثبت ناعهم [.مراتب املدلس ،البن حدر[نسخة بيت األفكار الدولية ] ص 223
ت  ،2552ونسخة مكتبة الكليات األزهرية ص  ، 45بتصرف ]
 5أخرجه البخاري  ،يف الصحيم  ،كتاب األذان  ،باب أهل العلم والفضل أحق باإلمامة  ،ج  5ص  457ح  ، 241ومسلم
يف الصحيم  ،كتاب الصالة  ،باب استخالف اإلمام ...ص  573ح .355
 4حممد بن عبد الر ن بن الطُّفاوي  ،أبو املنذر البصري  ،صدوق يهم  ،يف املرتبة الثالثة من املدلس ، ،طبقة  ، 4ر ه اهلل تعائ
[ .التقريب ومراتب املدلس ،ص  235ترمجة ] 2147
 3التحفة  ،ج 5ص  235ح . 5345
 2أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب الطب  ،باب صالة املريض بالعا د  ،ج  3ص  421ح . 7252
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 ورجال هذا اإلسناد هم :ـ أبــو األشــعث العِدلــي  ،أ ــد بــن املقــدام  ،بصــري  ،وثقــه الــذهيب  ،وقــال ابــن حدــر :
صدوق صاحب حديث  ،طعن أبو داود يف مرو ته  ،من العاشرة  ،روى عن  :اد بن زيد،
وحممد بن عبد الر ن الطُّفاوي ( ت)  ،وطا فة  ،وعنه  :البخاري  ،والرتمذي  ،والنسا ي،
5
وابن ماجه .
 قــال أبــو حــامت  :صــاحل احلــديث  ،حملــه الصــدق  5.وقــال النســا ي  :ال بــأس بــه  ،وقــال أبــو4
صاحب حديث .
بكر بن ُخزمية  :كان كيسا ،
َ
ـ حممد بن عبد الر ن بن الطُّفاوي  ،أبو املنذر البصري  ،قال ابن حدر  :صدوق يهم ،
من الثامنة  ،وهو يف املرتبة الثالثة من املدلس ، ،روى عن ُ :حص ، ،وأيوب  ،وعنه  :أ د،
3
وبُندار  ،وخلق .
 قال حييي بن مع : ،صاحل  ،وقـال أبـو ُزرعـة ُ :منكـر احلـديث  ،وقـال أبـو حـامت  :لـيس بـه2
بأس  ،صدوق صاحل  ،إال أنه يهم أحيانا .
ـ أيوب بن أ َتيمة  ،كيسان السختياين  ،بفتم املهملة بعدها معدمـة مث مثنـاة مث متانيـة
وبعــد األلــف نــون  ،أبــو بكــر البصــري  ،قــال ابــن حدــر  :ثقــة ثبــت حدــة مــن كبــار الفقهــا
العبــاد  ،مــن اخلامســة  ،روى عــن  :حممــد بــن س ـريين  ،وحممــد بــن مســلم بــن شــهاب الزهــري
2
(س) وعنه  :شعبة  ،وابن عُلية .
4
 قال أبو حامت  ... :وهو ثقة ال يُسأل عن مثله  7.وقال النسا ي  :ثقة ثبت . ـ الزهري  ،سبق ص . 552 5التقريب والكاشف ص  23ترمجة  ، 551وهتذيب الكمال . 344 5
 5اجلرح والتعديل ج  5ترمجة . 527
 4هتذيب الكمال ج  5ص . 351
 3التقريب والكاشف ومراتب املدلس ،ص  235ترمجة . 2147
 2اجلرح والتعديل ج  7ترمجة . 5737
 2التقريب والكاشف ص  51ترمجة  ، 212وهتذيب الكمال . 324 4
 7اجلرح والتعديل ج  5ترمجة . 522
 4هتذيب الكمال ج  4ص . 324
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 واحلديث رذا اإلسناد ال يصم ؛ ففيه الزهري ُ ،م َدلس  ،وقد عنعن . وفيه حممد بن عبد الر ن الطفـاوي  ،وتباينـت أقـوال النـاس فيـه  ،فاإلسـناد بـه  ،مـع عنعنـةالزهري هنا ؛ ال يرقى .
 إال أن احلديث يف الصحيح ، ،من طريق الزهـري ، 5وقـد أثبـت فيهمـا السـماع واإلخبـار ،فصم بذلك حديث النسا ي  ،بثبوت اإلخبار  ،فضال عن قرينة روايته يف الصحيح. ،
 -االستدراك السبعون

 -من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه

امي ، 7نزيل البصرة  ،عن الزهري  ،عن أنس رضي اهلل عنه
اليم ُّ
 -صالح بن أبي األخضر َ

ـعت لرسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وآلـه
 قال املزي ر ـه اهلل تعـائ  5213 :ـ ق حـديث  :وض ُوسلم غُسال  ،فاغتسل ِمن َِ
مجي ِع نِسا ِِه يف لَيلَ ٍة .
َ ْ
 ق  :يف الطهارة ( )245عن علي بن حممد  ،عن وكيع  ،عنه  ،به.-

( )  :هــذا احلــديث لــيس يف روايــة أ احلســن القطــان فيمــا قيــل  ،وال يف روايــة إبـراهيم بــن
دينار  ،وْ يذكره أبو القاسم .

-

4

توثيق االستدراك
ْ أر هــذا احلــديث يف روايــات الزهــري عــن أنــس رضــي اهلل عنــه  ،عنــد أ القاســم  ،وانظــر
أشرت إليها يف االستدرا قبل الفا ت .
مواضع الورقات ال
ُ

-

تخرير الحديث

-

احلديث عند ابن ماجه  ،يف السنن  ،وقال فيه  :حدثنا علي بن حممد  ،قـال  :ثنـا وكيـع ،
عن صاحل بن أ األخضر  ،عن الزهري  ،عن أنس رضي اهلل عنه ،به .

5

 5أخرجه البخاري  ،يف الصحيم  ،كتاب األذان  ،أبواب صفة الصالة  ،باب إجياب التكبري  ،ج  5ص  447ح ، 745
ومسلم  ،يف الصحيم  ،كتاب الصالة  ،باب ا تمام املأموم باإلمام  ،ص  571ح.355
 5صاحل بن أ األخضر اليمامي  ،موئ هشام بن عبد امللك  ،نزل البصرة  ،ضعيف يُعترب به  ،وقال الذهيب  :لينه البخاري ،
وضعفه النسا ي  ،وهو يف املرتبة اخلامسة من املدلس ، ،طبقة  ، 7مات بعد األربع ، ،ر ه اهلل تعائ [ .التقريب والكاشف
ومراتب املدلس ،ص  572ترمجة ]5433
 4التحفة ج  5ص  221ح . 5213
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-

-

-

ورجال هذا اإلسناد هم :
ـ علــي بــن حممــد بــن إســحاق الطنافســي  ،بفــنم املهملــة ودفيــف النــون وبعــد األلــف فــا مث
مهملة  ،روى عن  :ابن عيينة  ،ووكيع (ق)  ،وغريمها  ،وعنه  :ابن ماجه  ،وأبو ُزرعـة  ،نقـل
5
الذهيب قول أ حامت  :ثقة  ،وزاد ابن حدر  :عابد  ،من العاشرة .
4
قال أبو حامت  :كان ثقة صدوقا .
ـ وكيع  ،سبق ص . 542
ـ صاحل بن أ األخضر اليمامي  ،موئ هشام بن عبد امللك  ،نزل البصرة  ،ضعيف يُعترب
به  ،من السابعة  ،وقال الذهيب  :لينه البخاري  ،وضعفه النسا ي  ،وهو يف املرتبة اخلامسة
3
من املدلس ، ،روى عن  :نافع  ،والزهري  ،وعنه  :ابن مهدي  ،ووكيع ( س ق).
2
قال فيه ابن مع : ،ليس بشي ٍئ  2.وقال فيه البخاري  :عن الزهري  ،ل. ،
وقال أبو حامت الـرازي  :صـاحل بـن أ األخضـر  ،لـ ،احلـديث  ،وقـال أبـو زرعـة  :ضـعيف
احلديث ،
عرض  ،واآلخر مناولة  ،فاختلطا مجيعا  ،فال يُعرف
كان عنده عن الزهري كتابان  ،أحدمها ْ
7
هذا من هذا .
وق ــال الرتم ــذي  :وص ــاحل ب ــن أ األخض ــر يُض ــعف يف احل ــديث  ،ض ــعفه حيي ــي ب ــن س ــعيد
4
القطان  ،وغريُه ِمن قِبَ ِل حفظه .
5
وضعفه النسا ي .

 5أخرجه ابن ماجه  ،يف السنن  ،كتاب الطهارة وسننها  ،باب ما جا فيمن يغتسل من مجيع نسا ه غُ ْسال واحدا  ،ج  5ص
 553ح . 245
 5النقريب والكاشف ص  332ترمجة  ، 3755وهتذيب الكمال .555 55
 4اجلرح والتعديل ج  2ترمجة . 5555
 3التقريب والكاشف ومراتب املدلس ،ص  572ترمجة  ،5433وهتذيب الكمال . 51 54
 2تاريخ ابن مع ، ،رواية الدوري ج  4ص  25ترمجة . 535
 2البخاري  ،يف التاريخ الكبري  ،ج  3ص  555ترمجة  ، 2275والضعفا الصغري  ،ص 25ترمجة . 523
 7اجلرح والتعديل  ،ج  3ص  453ترمجة . 5757
 4أخرجه الرتمذي  ،يف السنن  ،كتاب تفسري القرآن  ،باب ومن سورة طه  ،ج  2ص  523يف التعليق على ح . 4524
 5كتاب الضعفا واملرتوك ، ،ص  552ترمجة . 415
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ـ الزهري  ،سبق ص . 552
وهذا احلديث رذا اإلسناد ال يصم  ،ففيه الزهري  ،وقد عنعن  ،وهو مدلس .
بينت حالَه  ،وتوهيةَ أهل العلم له .
وفيه صاحل بن أ األخضر  ،وقد ُ
واحلــديث مبعنــاه  ،يف الصــحيح ، ،فعنــدمها  ،عــن أنــس رضــي اهلل عنــه أيضــا  ،أن نــيب اهلل
5
ٍِ
سع نسوة.
صلى اهلل عليه وآله وسلم كان يطوف على نسا ه يف الليلة الواحدة  ،وله يومَذ ت ُ
 -االستدراك الحادي والسبعون

 -من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه

 عبد اهلل بن مسلم بن شهاب الزهري ، 7عن أخيه الزهري  ،عن أنس رضي اهلل عنه قـال املـزي ر ـه اهلل تعـائ  5255 :ـ س حـديث  :أن َر ُجـال جـا إئ النـيب صـلى اهلل عليـهوآله وسلم  ،فقال  :ما ال َكوثـَ ُر؟  ...احلديث ِب.
 س  :يف التفســري ()55714عــن حممــد بــن عبــداهلل بــن عبــد احلكــم ، 4عــن ُشــعيب ،3عــنالليث  ،عن ابن اهلاد ،2عن عبد الوهاب ، 2عنه  ،به .
7
 ( )  :ليس يف الرواية  ،وْ يذكره أبو القاسم .-

توثيق االستدراك

 5أخرجه البخاري  ،يف الصحيم  ،كتاب الغُسل  ،باب اجلُنُ ِ
ب خيرج و ميشي يف السوق وغريه  ،ج  5ص  577ح ، 543
ومبعناه يف ح  ،524مسلم  ،يف الصحيم  ،كتاب الطهارة  ،باب جواز نوم اجلنب واستحباب الوضو له ...ص 547ح .415
 5عبد اهلل بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شهاب بن عبد اهلل بن احلارث بن زهرة الزهري  ،املدين  ،أبو حممد  ،أخو
الزهري اإلمام  ،ثقة  ،وقال الذهيب  :ثقة ثبت  ،طبقة  ، 4مات قبل أخيه  ،ر هما اهلل تعائ [ .التقريب والكاشف ص 435
ترمجة ]4252
 4حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم بن أع ،املصري الفقيه  ،ثقة  ،طبقة  ، 55مات  ، 524ر ه اهلل تعائ [ .التقريب ص
 233ترمجة ]2154
 3شعيب بن الليث بن سعد الفهمي موالهم  ،أبو عبد امللك املصري  ،ثقة نبيل فقيه  ،طبقة  ، 51مات  ، 555وله  53سنة ،
ر ه اهلل تعائ  [ .السابق ص  575ترمجة ]5412
 2يزيد بن عبد اهلل بن أسامة بن اهلاد الليثي  ،أبو عبد اهلل املدين  ،ثقة مكثر  ،طبقة  ، 2مات  ، 545ر ه اهلل تعائ [.التقريب
والكاشف ص  273ترمجة ]7747
 2عبد الوهاب بن أ بكر املدين  ،وكيل الزهري  ،ثقة  ،طبقة  ، 7ر ه اهلل تعائ [ .التقريب ص  315ترمجة ]3522
 7التحفة ج  5ص  224ح . 5255
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 ْ أر هــذا احلــديث يف روايــات الزهــري عــن أنــس رضــي اهلل عنــه  ،عنــد أ القاســم  ،وانظــرأشرت إليها يف االستدرا الثامن والست. ،
مواضع الورقات ال
ُ
 -تخرير الحديث

-

-

-

-

-

احلــديث عــن النســا ي  ،يف الســنن الكــربى  ،وقــال فيــه  :وأنــا حممــد بــن عبــد اهلل بــن عبــد
يب  ،حــدثنا الليــث  ،عــن ابــن اهلـ ِ
احلكــم  ،عــن ُشـ َـع ٍ
ـاد  ،عــن عبــد الوهــاب  ،عــن عبــد اهلل بــن
ُ
5
مسلِ ٍم  ،عن ابن ِش ٍ
هاب  ،عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه  ،به .
ُ
أخرجه الرتمذي  ،يف السنن  ،كتاب صفة اجلنة  ،باب ما جـا يف صـفة طـري اجلنـة  ،ج 3
ص  455ح  ، 5235وقــال  :هــذا حــديث حســن غريــب  ،وْ يــذكر فيــه الرتمــذي حممــد بــن
مسلم بن شهاب الزهري  ،بل أتى به عن حممد بن عبد اهلل بن مسـلم  ،عـن أبيـه  ،عـن أنـس
رضي اهلل عنه .
وأ ــد  ،يف املســند  ،ج  55ص  534ح  ، 54545و ص  555ح  ،54353وقــد رواه
أ د عن عبد اهلل بن مسلم  ،عن ابن شهاب  ،عن أنس رضي اهلل عنـه  ،وروايـة أ ـد  ،هـي
املوافقة لرواية النسا ي .
ورواه أ د َمرة عن الزهري عن أخيه عن أنس رضي اهلل عنه  ،من طريق أ أويس .
واحلـ ــاكم  ،يف املس ـ ــتدر  ،كتـ ــاب التفس ـ ــري  ،تفسـ ــري س ـ ــورة الك ـ ــوثر  ،ج  5ص  275ح
 ، 4574وقد رواه عـن الزهـري  ،عـن أخيـه عبـد اهلل بـن مسـلم  ،عـن أنـس رضـي اهلل عنـه ،
وقال احلاكم  :وال ُحيفظ للزهري عن أخيه عبد اهلل حديثا مسندا  ،واملشهور هذا مـن حـديث
حممد بن عبد اهلل بن مسلم عن أبيه .
ورجال هذا اإلسناد هم :

 ـ حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم بن أع ،املصري الفقيه  ،قال ابن حدر  :ثقة  ،مناحلادية عشرة  ،روى عن  :ابن وهب  ،و شعيب بن الليث بن سعد (س)  ،وعنه :
5
النسا ي ،وابن ُخزمية  ،واألصم .
 5أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب التفسري  ،باب سورة الكوثر  ،ج  2ص  254ح . 55714
 5التقريب والكاشف ص  233ترمجة  ، 2154هتذيب الكمال . 354 52
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قال النسا ي  :ثقة  ،وقال َمرة  :صدوق البأس به  ،وقال يف موضع آخر وقد ُسَل عنه :
5
هو أظرف من أن يكذب  ،وذكره يف تسمية الفقها من أهل مصر .
ـ شعيب بن الليث بن سعد الفهمي موالهم  ،أبو عبد امللك املصري  ،قال ابن حدر  :ثقة
5
نبيل فقيه ،من العاشرة ،روى عن  :أبيه  ،وغريه  ،وعنه  :ابنه عبد امللك  ،وابن عبد احلكم.
الليث بن سعد بن عبد الر ن الفهمـي  ،أبـو احلـارث املصـري  ،قـال ابـن حدـر  :ثقـة ثبـت
ـ ُ
فقيه إمام مشهور  ،من السـابعة  ،روى عـن  :عطـا  ،ويزيـد بـن عبـد اهلل بـن اهلـاد ( وْ يـذكر
4
املزي موضع روايته عنه )  ،وعنه  :قتيبة  ،وحممد بن ُرمم  ،وأمم .
وثقه ابن مع ، ،وقـال أ ـد  :الليـث بـن سـعد كثـريُ العلـم  ،صـحيم احلـديث  ،وقـال علـي
ابن املديين  :ثبت  ،وقال عبد الر ن بن أ حامت  :سألت أبا زرعة عنـه  ،فقـال  :صـدوق ،
3
قلت ُ :حيتل حبديثه ؟ قال  :إي لعمري .
ُ
ـ ِ
اهلاد  ،يزيد بن عبد اهلل بـن أسـامة بـن اهلـاد الليثـي  ،أبـو عبـد اهلل املـدين  ،قـال الـذهيب وابـن
حدــر  :ثقــة مكثــر  ،مــن اخلامســة  ،روى عــن  :عبــد الوهــاب بــن أ بكــر املــدين (د س) ،
2
وال ُقرظي  ،وعنه  :مالك  ،والليث بن سعد (ع) .
َ
2
قال أ د  :ال أعلم به بأسا  ،ووثقه ابن مع ، ،وقال أبو حامت  ... :هو يف نفسه ثقة .
ـ عبد الوهاب بن أ بكر املدين  ،وانه ُرفيع  ،وكيل الزهري  ،قال ابن حدر  :ثقة  ،من
السابعة ،روى عن  :الزهري  ،وعن أخيه عبد اهلل بن مسلم (س) عنه  ،وعنه  :الدراوردي ،
7
ويزيد بن عبد اهلل بن اهلاد (د س) .
قال أبوحامت  :ثقة صحيم احلديث  ،ما به بأس  ،من قدما أصحاب الزهري 5.ووثقه
5
النسا ي.

 5هتذيب الكمال ج  52ص . 355
 5التقريب والكاشف ص  575ترمجة .5412
 4التقريب والكاشف ص  255ترمجة  ، 2243وهتذيب الكمال . 525 53
 3اجلرح والتعديل ج  7ترمجة . 5152
 2التقريب والكاشف ص  273ترمجة  ، 7747هتذيب الكمال . 571 45
 2اجلرح والتعديل ج  5ترمجة . 5522
 7التقريب والكاشف ص  315ترمجة  ، 3522هتذيب الكمال . 355 54
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ـ عبد اهلل بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شهاب بن عبد اهلل بن احلارث بن زهرة
الزهري  ،املدين  ،أبو حممد  ،أخو الزهري اإلمام  ،قال ابن حدر  :ثقة  ،من الثالثة  ،وقال
الذهيب  :ثقة ثبت  ،روى عن  :ابن عُمر  ،وأنس  ،وأخيه حممد بن مسلم بن شهاب الزهري
4
(م س) وعنه  :عبد الوهاب بن أ بكر املدين (س)  ،ومعمر .
3
وثقه ابن مع ، ،وقال النسا ي  :ثقة ثبت .
ـ ابن ِش ٍ
هاب  ،سبق ص . 552
واحلــديث رــذا اإلســناد  ،صــحيم  ،فرجالــه ثقــات  ،وعبــد اهلل  ،لــه نــاع مــن أنــس  ،فلعلــه
نعه من الزهري  ،مث نعه من أنس  ،فرواه تارة هكذا  ،وتارة هكذا  ،وال منافاة .
وإمنــا قــال الرتمــذي هنــا  :حســن غريــب  ،مــن أجــل حممــد بــن عبــد اهلل بــن مســلم  ،ال ـراوي
عنـده عــن أبيــه  ،فقــد ُســَل عنــه ابــن معـ ، ،فقــال  :لــيس بــذا القــوي  ،وقــال مــرة  :صــاحل ،
2
وقال أ د  :ال بأس به  .وقال أبو حامت  :ليس بقوي  ،يُكتب حديثه .
وأما طريق أ د فرجاله فيها هم رجال النسا ي  ،وكلهم ثقات  ،فاحلـديث رـم إن شـا اهلل
صحيم.
وأمــا روايــة أ ــد األخــرى  ،واحلــاكم  ،أن الزهــري رواه عــن أخيــه عــن أنــس رضــي اهلل عنــه ،
ووهــم مــن أ أويــس ،
فهــي أيضــا حمتملــة  ،فــالزهري يــروي عــن أخيــه  ،واألظهــر أهنــا شــاذة َ ،
وليس من عاصم كما قال احلاكم  ،فرواية أ د األخرى به ليست عن عاصم  ،بل يرويـه عـن
يعقـوب بـن إبـراهيم بـن سـعد بـن إبـراهيم بــن عبـد الـر ن بـن عـوف  ،وهـو ثقـة فاضـل  ،فرجــع
األمر إذن إئ أ أويس  ،عبد اهلل بن عبد اهلل بن أويس  ،وقال عنه ابـن معـ ،مـرة  :صـدوق

 5اجلرح والتعديل ج  2ترمجة . 427
 5هتذيب الكمال ج  54ص . 355
 4التقريب والكاشف ص  435ترمجة  ، 4252هتذيب الكمال .555 52
 3هتذيب الكمال ج  52ص . 541
 2اجلرح والتعديل  ،ج  7ص  413ترمجة . 5224
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 ،ول ــيس حبد ــة  ،وق ــال أيض ــا ... :ويف حديث ــه ض ــعف ، 5وق ــال أب ــو ح ــامت الـ ـرازي  :يُكت ــب
حديثه وال ُحيتل به  ،وليس بالقوي  ،وقال أبو زرعة الرازي  :صدوق  ،كأنه ل. 5،
 -االستدراك الثاني والسبعون

 من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه المختار بن فُل ُفل الكوفي ، 4مولى عمرو بن حريث الم ْخز ِوم ِّي  ،عن أنس رضي اهلل عنه
َ
َ ُ
ُ
 ق ــال امل ــزي ر ــه اهلل تع ــائ  5273 :ـ ـ م ت س ( ْ ي ــذكر د يف املطب ــوع ) ح ــديث  :ق ــالاهيم ِب .
َرجل لرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  :يا َ
خري الربية  .قال  :ذا َ إبر ُ
 س  :فيه ( )55255عن علي بن ُحدر ،به . و( )55255عــن زيــاد بــن أيــوب  ،وحممــد بــن العــال  ،و احلســن بــن إناعيــل 3؛ ثالثــتُهمعن ابن إدريس  ،به .
2
 ( )  :حديث س ليس يف الرواية  ،وْ يذكره أبو القاسم .-

توثيق االستدراك

 هذا احلديث هو أول حديث يف روايات ُستار بن فُل ُفل الكويف  ،عـن أنـس رضـي اهلل عنـه،عند أ القاسم  ،يف الوجه األول مـن الورقـة الثانيـة والثالثـ ، ،وعـزاه أبـو القاسـم إئ أ داود
الســنة  ،والرتمــذي يف التفســري  ،وْ يُشــر إئ روايــة النســا ي  ،وأشــري إئ روايــة النســا ي يف
يف ُّ
-

اهلامش األمين هلذه الورقة  ،ط ستلف  ،فتُنظر هنا .
تخرير الحديث

احلديث عند مسلم ، 5وهذه قرينة يصم را احلديث إسنادا  ،ومتنا إن شا اهلل تعائ .

 5ابن مع ، ،يف تارخيه برواية الدوري  ،ج  5ص  ، 457ترمجة . 5142 ، 5134 ، 275
 5اجلرح والتعديل  ،ج  2ص  55ت . 354
ُ 4ستار بن فُـ ْل ُف ٍل  ،موئ عمرو بن ُحريث  ،صدوق له أوهام  ،وقال الذهيب  :ثقة  ،طبقة  ، 2ر ه اهلل تعائ [.التقريب
والكاشف ص  245ترمجة ]2253
 3احلسن بن إناعيل بن سليمان بن ُجمالد  ،أبو سعيد اجملالدي  ،املصيصي  ،ثقة  ،طبقة  ، 51مات بعد  ، 531ر ه اهلل تعائ
 [ .التقريب والكاشف ص  545ترمجة ]5554
 2التحفة  ،ج  5ص  272ح . 5273
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 االستدراك الثالث والسبعون -من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه

سلم بن زياد الشامي ، 7مولى ميمونة زوج النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،عن أنس
ُ -م ُ

رضي اهلل عنه
 قال املزي ر ه اهلل تعائ  5247 :ـ د ت سي حديث  :مـن قـال حـ ،يُصـبم  :اللهـم إينك ...احلديث ِب .
أصبحت أ ُ
ومال َكتَ َ
ُشهد  ،وأُ ْش ِه ُد ََلَةَ َع ْرِش َ
ُ
كَ ،
 د  :يف األدب ( )2174عن عمرو بن عثمان. 42
 ( )  :وحديث د يف رواية أ بكر بن داسة ، 3عنه  ،وْ يذكره أبو القاسم .-

توثيق االستدراك

 هذا احلـديث هـو الوحيـد الـذي أورده أبـو القاسـم مـن روايـة مسـلم بـن زيـاد الشـامي  ،مـوئميمونــة  ،عــن أنــس رضــي اهلل عنــه  ،يف الوجــه الثــاين مــن الورقــة الثانيــة والثالثــ ، ،وع ـزاه إئ
الرتمــذي يف الــدعوات  ،والنســا ي يف اليــوم والليلــة  ،وْ يُشــر إئ روايــة أ داود  ،واإلشــارة إئ
رواية أ داود ُمثبتة يف اهلامش األيسر من الورقة  ،بغري خط أ القاسم .
 -تخرير الحديث

 احلــديث عنــد أ داود  ،يف الســنن  ،وقــال فيــه  :حــدثنا عمــرو بــن عثمــان  ،أخربنــا بقيـةُ ،2
عن مسلم ـ يعين ابن زياد ـ قال  :نعت أنس بن ٍ
مالك رضي اهلل عنه  ،به.
 -رجال هذا اإلسناد هم :

 5أخرجه مسلم  ،يف الصحيم  ،كتاب الفضا ل  ،باب من فضا ل إبراهيم اخلليل صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،ص  5115ح
. 5425
 5مسلم بن زياد احلمصي  ،مقبول  ،طبقة  ، 3ر ه اهلل تعائ [ .التقريب ص  251ترمجة ] 2252
 4عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثري بن دينار القرشي موالهم  ،أبو حفص  ،احلمصي  ،صدوق  ،وقال الذهيب  :صدوق حافظ
 ،طبقة  ، 51مات  ، 521ر ه اهلل تعائ  [ .التقريب والكاشف ص  325ترمجة ] 2174
 3الشيخ الثقة العاْ  ،أبو بكر حممد بن بكر بن حممد بن عبد الرزاق بن داسة  ،البصري  ،التمار ،راوي السنن  ،وهو آخر من
حدث بالسنن كامال  ،عن أ داود  ،مات  ، 432ر ه اهلل تعائ [.السري ج  52ص  244ترمجة ] 457
 2التحفة ج  5ص  241ـ ـ  245ح . 5247
 2أخرجه أبو داود  ،يف السنن  ،كتاب األدب  ،باب ما يقول إذا أصبم  ،ص  443ح . 2174
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-

-

ـ عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثري بن دينار القرشي موالهم  ،أبو حفص  ،احلمصي ،
صدوق  ،من العاشرة  ،وقال الذهيب  :صدوق حافظ  ،روى عن  :إناعيل بن عياش  ،وابن
5
عيينة  ،وبقية  ،وعنه  :أبو داود  ،والنسا ي  ،وابن ماجه .
4
قال أبو حامت  :صدوق  5.وذكره ابن حبان يف الثقات .
ـ ـ بقيــة بــن الوليــد بــن صــا د بــن كعــب ال َكالعــي  ،أبــو ُْحي ِمــد  ،صــدوق كثــري التــدليس عــن
3
الضعفا  ،روى عن ابن جريل  ،وشعبة  ،ورويا عنه  ،ومها من شيوخه .
ـ مسلم بن زياد احلمصي  ،قال ابن حدر :مقبول  ،من الرابعة  ،روى عن  :أنس  ،وغريه،
2
وعنه  :ابن هليعة  ،وإناعيل بن عياش  ،وبقية .
2
وذكر ابن أ حامت أنه كان صاحب خيل عمر بن عبد العزيز.
وذك ــره اب ــن حب ــان يف الثق ــات 7.وق ــال اب ــن القط ــان  :حال ــه جمه ــول . 4وق ــال اب ــن حد ــر :
5
مقبول.
يف هذا اإلسناد  ،بقية بن الوليد  ،وقال ابن عيينة  :ال تسمعوا مـن بقيـة مـا كـان يف ُسـنة ،
وانعـوا منــه مــا كــان يف ث ـواب  ،وغــريه  ،وقــال أ ــد  :فــاذا ح ـدث عــن قـ ٍ
ـوم ليس ـوا مبعــروف، ،
وسـَل ابــن معــ ،فقـال  :إذا حــدث عــن الثقـات  ،مثــل صــفوان بــن
فـال ،يعــين  :ال تقبلــوه ـ ُ ،
51
كىن  ،وْ يُسم اسم الرجـل،
عمرو  ،وغريه  ،فأما إذا حدث عن أولَك اجملهول ،فال  ،وإذا َ
فليس يُساوي شيَا  ،وقال أبو حامت  :يُكتـب حـديث بقيـة  ،وال ُحيـتل بـه  ،وقـال أبـو زرعـة :

 5التقريب والكاشف ص  325ترمجة . 2174
 5اجلرح والتعديل ج  2ترمجة . 5473
 4الثقات البن حبان ص  754ترمجة . 53255
 3التقريب والكاشف ص  511ترمجة . 743
 2التقريب والكاشف ص  251ترمجة . 2252
 2اجلرح والتعديل  ،ج  4ص  543ترمجة . 415
 7ابن حبان  ،يف الثقات  ،ص  445ترمجة . 2455
 4هتذيب التهذيب ج  51ص  541ترمجة . 541
 5سبقت ترمجته يف التقريب يف الصفحة الفا تة .
 51صفوان بن عمرو بن َه ِرم السكسكي  ،أبو عمرو احلمصي  ،ثقة  ،وقال الذهيب  :وثقوه  ،طبقة  ، 2مات  ، 522ر ه اهلل
تعائ  [ .التقريب والكاشف ص  544ترمجة ]5544
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-

-

مــا لبقيــة عيــب إال روايتــه عــن اجملهـول ، ،فأمــا الصــدق  ،فــال يــرتى ِمــن الصـ ِ
ـدق  ،وإذا حــدث
ُ
َ
5
عن الثقات فهو ثقة  ،وقال أبو ُمسهر  :أحاديثه ليست نقية  ،فكن منها على تقية .
وقال الذهيب يف الكاشف  :وثقه اجلمهور فيما نعه من الثقات  ،وقال النسا ي  :إذا قال
حــدثنا وأخربنــا  ،فهــو ثقــة  .ويف مراتــب املدلســ ، ،قــال ابــن حدــر :وكــان كثــري التــدليس عــن
الضــعفا واجملهـول ، ،وصــفه األ مــة بــذلك  5.ويف شــرح علــل الرتمــذي البــن رجــب احلنبلــي ،
ق ــال  :وه ــو م ــع كث ــرة روايت ــه ع ــن اجملهـ ـول ،الغرا ــب  ،واملن ــاكري  ،فان ــه إذا روى ع ــن الثق ــات
املعروف ، ،وْ يُدلس  ،فامنا يكون حديثه جيدا عن أهـل الشـام  ،كبَ ِحـري بـن سـعيد ، 4وحممـد
2
بن زياد ، 3وغريمها .
ف هــذا اإلســناد  ،لــيس لضــعف بقيــة  ،ولكــن
وبقيــة يف هــذا اإلســناد  ،رــذا الســياق  ،يُ َ
ضــع ُ
لعنعنته  ،مع اشتهاره بالتدليس ( املرتبة الرابعة). 2
7
احلديث قد ورد يف طريق  ،أثبت فيها بقيةُ السماع .
إال أن
َ
وحال مسلم بن زياد  ،أثبت فيها ابن أ حامت أنه كان صاحب خيل عمر بـن عبـد العزيـز،
فاألظهر أهنا معلومة  ،وليست جمهولة .
وجبمــع مــا قيــل يف بقيــة  ،ومســلم بــن زيــاد  ،يتضــم لنــا  ،أن بقيــة رواه عــن معـ ٍ
ـروف َحالُــهُ ،
بقول أ حامت ٍ ،
ثقة  ،بقول ابن حبان ِ ،
مقبول الرواية  ،بقول ابن حدر ،وقد أثبت بقية فيه
السماع  ،فيُ َحس ُن رذا  ،هذا احلديث  ،واهلل أعلم .

 5اجلرح والتعديل  ،ج  5ص  342ترمجة . 5754
 5التقريب والكاشف ص  511ترمجة . 743
 4هو َِحبري بن سعد السحويل  ،أبو خالد احلِمصي  ،ثقة ثبت  ،طبقة  ، 2ر ه اهلل تعائ [.التقريب ص  53ترمجة ] 231
 3حممد بن زياد األهلاين  ،أبو سفيان  ،احلمصي  ،ثقة  ،طبقة  ، 3ر ه اهلل تعائ  [.السابق ص  243ترمجة ]2445
 2يف املرتبة الرابعة من املدلس ، ،التقريب والكاشف ومراتب املدلس ، ،ص  511ترمجة . 743
 2السابق .
 7أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب عمل اليوم والليلة  ،باب ثواب من قال ح ،يصبم وح ،ميسي  ...ج  2ص 2
ح  ، 5447ويف جز عمل اليوم والليلة  ،له أيضا [ط دار السالم  ،مقيق أ د فاروق ادة] ،ص  ، 554ح . 5ويف كتاب
السين  ،املتوىف [ ، 423طبعة مكتبة املريد ـ الرياض ،
عمل اليوم والليلة للحافظ أ بكر أ د بن حممد الدينوري  ،املعروف بابن ُّ
مقيق بشري حممد عيون ] ص  42ح . 71
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 االستدراك الرابع والسبعون -من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه

 موسى بن أنس بن مالك األنصاري ، 5عن أبيه أنس رضي اهلل عنهـيب صــلى اهلل عليــه
ـب النـ ُّ
 قـال املــزي ر ــه اهلل تعــائ  5214 :ـ م ت س حــديث َ :خطَـ َلض ِحكْتُم قليال ...احلديث  ،وفيه  :قال رجل :
أعلم َ ،
وآله وسلم  ،فقال ِ :ب لو تَـ ْعلَمون ما ُ
َمن أ ؟ قال ِ :ب فالن ِب فنزلت  {:ال تَ ْسألُوا َع ْن أ ْشيَا َ } [ املا دة ]515 :اآلية .
أعلم ،
 س  :يف الرقاق  ،عن حممود بن غيالن  ،باسناده ستصرا ِ :ب لو تَعلمو َن ما ُلض ِحكْتُ ْم قَلِْيال  ،و لبَ َكْيتُم َكثِرياِب .
َ
-

( )  :حديث س ليس يف السماع  ،وْ يذكره أبو القاسم .

5

توثيق االستدراك

 هــذا احلــديث عنــد أ القاســم  ،يف الوجــه الثــاين مــن الورقــة الثالثــة والثالثــ ، ،وْ يُشــر أبــوالقاسم يف أصل نُسخته إئ روايـة النسـا ي هلـذا احلـديث ،ولكـن رأيتـه يف هـامش الورقـة  ،ـط
ستلف .
-

تخرير الحديث
احلديث يف الصحيح ، 4،من طريق شعبة  ،عنه  ،به.

 5موسى بن أنس بن مالك األنصاري  ،قاضي البصرة  ،ثقة  ،وقال الذهيب  :ثقة مقل  ،طبقة  ، 3ر ه اهلل تعائ [ .التقريب
والكاشف ص  252ترمجة ]2532
 5التحفة ج  5ص  245ح . 5214
 4أخرجه البخاري  ،يف الصحيم  ،كتاب تفسري القرآن  ،باب قوله  { :ال تسألوا عن أشيا إن تُبد لكم } [املا دة ، ]515 :
ج 4ص  33ح  ، 2355ومسلم  ،يف الصحيم  ،كتاب الفضا ل  ،باب توقريه صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،وتر إكثار سراله
عما ال ضرورة إليه  ،أو ال يتعلق به تكليف  ،وما ال يقع  ،وَو ذلك ،ص 555ح . 5425
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 االستدراك الخامس والسبعون -من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه

 يوسف بن عبد اهلل بن الحارث البصري ، 5نسيب ابن سيرين  ،عن أنس رضي اهلل عنهـيب صــلى اهلل عليــه
ـص النـ ُّ
 قــال املــزي ر ــه اهلل تعــائ  5715 :ـ م ت س ق حــديث َ :رخـ َالع ِ
 ، 5،واحلُ َم ِة ، 4والن ْم ِلة. 3
وآله وسلم  ،يف ُّ
الرقية من َ
 س  :فيه ( )7235عن إسحاق بن إبراهيم  ،عن حييي بن آدم ، 2به.2
 ( )  :حديث س ليس يف الرواية  ،وْ يذكره أبو القاسم .-

توثيق االستدراك

 هذا احلديث يرويه يوسـف بـن عبـد اهلل بـن احلـارث  ،عـن أنـس رضـي اهلل عنـه  ،ويف الوجـهالثاين من الورقة السابعة والثالث ، ،أورد أبو القاسم انه  ،وقال  :تقدم يف ترمجـة عبـد اهلل بـن
ذكرت أن الرتاجم ب ،ثابت والزهري  ْ ،أجدها يف هذه النسخة  ،وهـذا
احلارث  ،وسبق أن ُ
احلديث يف هذه الرتمجة من بينها  ،فلعلها سقطت منها كورقات  ،ف ُفقدت  ،واهلل أعلم .
 تخرير الحديث وبيان ُرتبتهاحلديث صحيم  ،فهو يف صحيم مسلم  ، 7وباهلل نستع.،
ُ

 5يوسف بن عبد اهلل بن احلارث األنصاري موالهم  ،أبو الوليد البصري  ،ثقة  ،طبقة  ، 2ر ه اهلل تعائ [ .التقريب ص 243
ترمجة ]7425
فاملصيب عا ن  ،وهو ِم ْعيان [ .املعدم الوسيط  ،مادة  :عان ،
 5عان فالنا  :أصاب عينه  ،وعان احلاسد فالنا  :أصابه بعينه ،
ُ
ص ] 235
 4احلُ َمةُ بالتخفيف  ،وقد يُشدد ( وأنكره األزهري ) :الس ُّم  ،ويُطلق على إبرة العقرب ؛ للمداورة  ،ألن السم منها خيرج .
[النهاية مادة  :ه ص ]547
 3النملة  :قروح درج يف اجلنب [.النهاية  ،مادة منل ص ]541
 2حييي بن آدم بن سليمان الكويف  ،أبو زكريا  ،موئ بين أمية  ،ثقة حافظ فاضل  ،طبقة  ، 5مات  ، 514ر ه اهلل تعائ .
[التقريب ص  222ترمجة ]7352
 2التحفة ج  5ص  752ح . 5715
 7أخرجه مسلم،يف الصحيم  ،كتاب السالم  ،باب استحباب الرقية من الع ،والنملة واحلُ َمة والنظرة  ،ص  531ح . 5552
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 االستدراك السادس والسبعون -من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه

 أبو إدريس البصري ، 5عن أنس رضي اهلل عنههدت أنس بن مالـك رضـي اهلل عنـه ،
 قال املزي ر ه اهلل تعائ  5755 :ـ س حديث َ :ش ُأُيت بِبُس ٍر ُم َذن ٍ
ب  ،فدعل يَـ ْقطَعه منه .
ْ
 س  :يف األشـربة  )2174(555 4عــن ُســويد بــن نصــر  ،عــن عبــد اهلل بــن املبــار  ،عــنهشام بن حسان  ،عنه  ،به .
5
 ( )  ْ :يذكره أبو القاسم  ،وهو يف الرواية .-

توثيق االستدراك

-

تخرير الحديث

 ْ أج ــد أل إدري ــس البص ــري رواي ــات عن ــد أ القاس ــم  ،واحل ــديث مكت ــوب يف اهل ــامشاأليســر مــن الوجــه الثــاين مـن الورقــة الســابعة والثالثــ ،مــن املخطــوط  ،ــط آخــر  ،ولــيس يف
أصل النُّسخة.
 احلــديث عنــد النســا ي  ،يف الســنن الكــربى  ،وقــال فيــه  :أخربنــا ُسـ َـويد بــن نصــر  ،قــال :ـهدت أنــس بــن مالــك
أنبأنــا عبــد اهلل  ،عــن هشــام بــن حســان  ،عــن أ إدريــس  ،قــال  :شـ ُ
4
رضي اهلل عنه  ،به .
 رجال هذا اإلسناد هم :-

ـ ُس َويد بن نصر  ،سبق ص .512

ـ عبد اهلل  ،سبق ص .512

 5أبو إدريس  ،بصري  ،مقبول  ،طبقة  ، 2قال الذهيب  :عن أنس  ،وعنه هشام بن حسان  ،نكرة [ .التقريب والكاشف ص
 245ترمجة ]7555
 5التحفة ج  5ص  757ح . 5755
4
بغي أحدمها
أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب األشربة  ،باب ذكر العلة ال من أجلها هنى عن اخلليط ، ،وهي ُ
على صاحبه  ،ج  4ص  517ح . 2174
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-

ـ هشــام بــن حســان األزدي ال ُقردوســي  ،بالقــاف وضــم الــدال  ،أبــو عبــد اهلل البصــري  ،قــال
ابن حدر  :ثقة  ،روى عن  :احلسن  ،وأ إدريـس (س)  ،وعنـه  :القطـان  ،وابـن املبـار (م
5
س)  ،وهو يف املرتب الثالثة من مراتب املدلس. ،
قــال ابــن معــ : ،ال بــأس بــه ،وقــال أ ــد  :صــاحل  ،وقــال أبــو حــامت  :كــان صــدوقا  ،وكــان
5
يتثبت يف رفع األحاديث عن حممد بن سريين  ،وقال أيضا  :يُكتب حديثه .
ـ أبو إدريس  ،بصري  ،قال ابن حدر  :مقبول  ،من اخلامسة  ،قال الذهيب  :عن أنس ،
4
وعنه هشام بن حسان  ،نكرة .
وهذا احلديث رذا اإلسناد  ،ال يصم  ،ففيه أبو إدريس  ،وقـال فيـه الـذهيب يف امليـزان  :ال
يُعرف ، 3وقال يف الكاشف  :نكرة .
وك ــذلك في ــه هش ــام ب ــن حس ــان  ،وه ــو موص ــوف بالت ــدليس ،2وهن ــا ق ــد ع ــنعن  ،ول ــيس
وقفت عليه .
للحديث طُُرقا أخرى  ،فيما ُ
 -االستدراك السابع والسبعون

 -من مسند أنس رضي اهلل عنه

 -أبو عثمان ، 2وليس بالنهدي  ،عن أنس رضي اهلل عنه

 قــال املــزي ر ــه اهلل تعــائ  5755 :ـ س حــديث  :أن أُم الفضــل أرســلت إئ أنـ ِـس بــن
مالك  ،تَسألُه عن نَ ِ
بيذ اجلَر  ،فحدثها عن النض ِر ابنِه  ،أنه يَـْنبُ ُذ غُ ْد َوة  ،ويَشربُه َع ِشية .
ْ
 س  :يف األشربة ( )2524عن ُسويد  ،عن عبد اهلل  ،عن سليمان التيمي  ،عنه  ،به.7
( ز)  ْ :يذكره أبو القاسم  ،وهو يف الرواية .
 5التقريب والكاشف ومراتب املدلس ،ص  245ترمجة  ، 7545هتذيب الكمال . 544 ، 545 41
 5اجلرح والتعديل ج  5ترمجة . 555
 4التقريب والكاشف ص  245ترمجة .7555
 3ميزان االعتدال  ،ج  2ص  514ترمجة . 5444
 2هو يف املرتب الثالثة من مراتب املدلس [ . ،التقريب ومراتب املدلس ،ص  245ترمجة ]7545
 2أبو عثمان  ،شيخ لسليمان التيمي  ،قال يف روايته عنه  :وليس بالنهدي  ،قيل انه  :سعد  ،مقبول  ،طبقة  ، 3ر ه اهلل
تعائ [.التقريب ص  753ترمجة ] 4531
 7التحفة ج  5ص  744ح . 5755
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-

توثيق االستدراك

 ْ أج ــد ه ــذا احل ــديث عن ــد أ القاس ــم  ،ويُنظ ــر يف ه ــذا الوج ــه األول م ــن الورق ــة الثامن ــةوالثالث ــ ، ،ويف مي ــ ،ه ــذا الوج ــه م ــن الورق ــة ُ ،كت ــب ه ــذا احل ــديث م ــع ع ــزوه إئ النس ــا ي يف
األشربة .
-

تخرير الحديث

-

احلديث عند النسا ي  ،يف السنن الكـربى  ،وقـال فيـه  :أخربنـا ُسـويد  ،قـال  :أنبأنـا عبـد

-

ـ ُسويد  ،سبق ص . 512

أرسلت إئ أنس
اهلل  ،عن سليمان التيمي  ،عن أ عثمان  ،وليس بالنهدي  ،أن أُم الفضل
ْ
بــن مالــك رضــي اهلل عنــه  ،تســأله عــن نبيــذ اجلَــر  ،فحــدثَها عــن النض ـ ِر ابنِــه  ،أنــه كــان ينبــذ
ِ 5
غُدوة،ويشربُه َعشية.
 رجال هذا اإلسناد هم : ـ عبد اهلل  ،سبق ص .512 ـ ســليمان بــن طرخــان التيمــي  ،أبــو املعتمــر البصــري  ،نــزل يف التــيم  ،فنُســب إلــيهم  ،ثقــة5
عابد  ،من الرابعة  ،نع أنسا  ،وأبا عثمان النهدي  ،وعنه  :أبو عاصم  ،وابن املبار .

-

ـ ـ عثمــان  ،ولــيس بالنهــدي  ،أبــو عثمــان  ،شــيخ لســليمان التيمــي  ،قــال يف روايتــه عنــه :
ولــيس بالنهــدي  ،قيــل انــه  :ســعد  ،مقبــول  ،مــن الرابعــة  ،روى عــن  :معقــل بــن يســار ،
وأنس  ،وعنه  :سليمان التيمي .

4

3

 وثقه ابن حبان .وقــال فيــه الــذهيب  :عــن أبيــه  ،وأنــس رضــي اهلل عنــه  ،ال يُعــرف  ،ونقــل قــول ابــن املــديين ْ :
يرو عنه غريُ سليمان التيمي  2.وقال ابن حدر  :مقبول .
 5أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب األشربة  ،باب ما جيوز شربه من األنبذة وما ال جيوز  ،ج  4ص  532ح .2524
 5التقريب والكاشف ص  535ترمجة . 5272
 4التقريب والكاشف ص  753ترمجة . 4531
 3ابن حبان  ،يف الثقات  ،ص  271ترمجة . 55547
 2ميزان االعتدال  ،ج  2ص  522ترمجة 5753
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 ـ ـ أُم الفضــل بنــت احلــارث  ،زوج العبــاس بــن عبــد املطلــب  ،وانهــا لبابــة  ،وهــي أخــتميمونــة زوج النــيب صــلى اهلل عليــه وســلم  ،وخالــة خالــد بــن الوليــد  ،روت عــن النــيب صــلى اهلل
5
عليه وسلم أحاديث  ،روى عنها  :ابناها  :عبد اهلل  ،وَتام  ،وأنس بن مالك .
وه ــذا احل ــديث املوق ــوف  ،يف إس ــناده عثم ــان  ،وب ــان حالُــه ــا ذكرتُــه في ــه  ،وبق ــول اب ــن
أقدم  ،وأعرفُ املتكلم ،فيه  ،فال يُقبل إسناد هـو فيـه  ،إال أن يُتـابع  ،وْ أجـد
املديين ،وهو ُ
له متابع .
 -االستدراك الثامن والسبعون

 من مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه صاحب لقتادة بن ِدعامة  ،عن أنس رضي اهلل عنه-

-

قال املزي ر ه اهلل تعائ  5757 :ـ س حديث  :كانت عامة وصية رسـول اهلل صـلى اهلل
ِ
ضَرتْه الوفاةُ  ،وهو يُ ْغر ِغ ُر ِرا  ...احلديث .
َ ،ح َ
عليه وآله وسلم  ،ح َ
س  :يف الوف ــاة ( )7152ع ــن ه ــالل ب ــن الع ــال  ،ع ــن اخلط ــا  ،وان ــه عب ــد اهلل ب ــن
عمر ،عن املعتمر  ،عن أبيه  ،عن قتادة  ،عن صاحب له  ،به .
ُروي عن قتادة (س ق )  ،عن أنس  ،وقد مضى (ح . )5555
وعن قتادة (س) عن سفينة .
وعن قتادة (س) عن أ اخلليل  ،عن سفينة  ،عن أم سلمة  ،وسيأيت (ح. )54523
5
( ز)  :ليس يف الرواية  ،وْ يذكره أبو القاسم .
توثيق االستدراك

ْ أجــد هــذا احلــديث عنــد أ القاســم  ،ويُنظــر يف هــذا  ،الوجــه األول مــن الورقــة الثامنــة
والثالث ، ،وأشري إليه يف أسفل هذا الوجه من الورقة  ،وعُزي إئ النسا ي يف الوفاة .

 5أسد الغابة يف معرفة الصحابة ج  7ص  531ترمجة . 7525
 5التحفة  ،ج  5ص  747ح . 5757
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تخرير الحديث

احلديث عند النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،وقال فيه  :أخربين هـالل بـن العـال  ،قـال :
ٍ
صاحب له  ،عن
حدثنا اخلطا  ،قال  :حدثنا املعتمر  ،قال  :نعت أ  ،عن قتادة  ،عن
أنس رضي اهلل عنه َ ،وه .
5
خالفه أبو عوانة  ،فرواه عن قتادة  ،عن سفينة .
وهــذا احلــديث بأســانيده  ،قــد ســبق الكــالم عنــه  ،عنــد االســتدرا الثــامن واخلمســ( ،ح
قصد السبيل  ،ونسأله سبحانه وتعائ القبول .
 )5555مبا فيه كفاية  ،وعلى اهلل ُ

 5أخرجه النسا ي  ،يف السنن الكربى  ،كتاب الوفاة  ،باب ذكر ما كان يقوله النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،يف مرضه  ،ج 3
ص  524ح . 7152
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 الخاتمة-

-

-

-

وبعد
احلمد هلل وحده  ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ُ ،
ـت حبمــد اهلل وتوفيقــه علــى آخــر هــذا البحــث املبــار  ،الــذي أســأل اهلل تعــائ أن
فقــد أتيـ ُ
يكون يف ميزان احلسنات  ،وحاولت فيه قدر الطاقـة  ،أن َخيـرج يف أحسـن صـورة كنـة  ،فلـم
ِ
ـت فيهـا النظـر ،
ـت لـه كتبـا  ،وطالعـت فيـه رسـا ال  ،ودقق ُ
أض ّْن عليه بوقت  ،وال جبهـد  ،مجع ُ
فمنها ما نقلت منـه  ،ومنهـا مـا ْ أنقـل منـه بعـد مطالعتـه  ،أجـده مـثال يف غـري احملـل  ،وذلـك
كله لكي خيرج حبثا ُمفيدا .
وقف ــت م ــن خ ــالل ذل ــك عل ــى اس ــتدراكات احل ــافظ امل ــزي ر ــه اهلل  ،عل ــى احل ــافظ اب ــن
عســاكر ،يف كتــاب األخــريِب اإلشـراف علــى معرفــة األطـراف ِب وأورد املــزي هــذه االســتدراكات
يف كتابه املاتع العظيم ِب مفة األشراف مبعرفـة األطـراف ِب فتتبعـت اسـتدراكات املـزي اسـتدراكا
استدراكا ،وتتبعت بعد ذلك أحاديـث ابـن عسـاكر ،يف حـدود البحـث املطلـوب  ،وعلـى قـدر
طــاق  ،تتبعتهــا حــديثا حــديثا  ،وكــم اســتفدت مــن ذلــك  ،وهلل احلمــد  ،فوقفــت علــى بعــض
النُّكــت واملالحظــات  ،علــى ابــن عســاكر  ،فيمــا أثبــت املــزي  ،وعلــى املــزي فيمــا خــالف فيــه
عادته  ،على عظيم مـا بـذل فيـه مـن جهـد  ،وكلـه ـ ـ علـى قلتـه ـ ـ أثبتُّـه يف موضـعه  ،مـع ُجه ٍـد
متواض ٍع يف دريل أحاديث االستدراكات هذه  ،يف إجيا ٍز ُمبَـ ٍ
.،
ـ ،اجلهــد الكبــري
ومــن أعظــم مــا اســتفدته مــن هــذا  ،وأرجــو أن يســتفيده َمــن ورا ــي  ،تثمـ ُ
السنة النبويـة إلينـا  ،وقـد
العظيم لألول ، ،على ما بذلوه  ،خلدمة  ،وصيانة  ،وتسهيل وصول ُّ
أحسنوا فيما فعلوا على كل حال .
كـذلك فقـد اســتفدت أهنـم  ،وعلـى رفيــع قـدرهم  ،وعـايل شــأهنم  ،أهنـم ليسـوا معصــوم، ،
أجل يف القدر  ،ويف العلـم  ،فـال يبعـد أن
فقد استدر املزي على ابن عساكر  ،وابن عساكر ُّ
يأيت ِمن بعد املزي َمن يستدر على املزي  ،مع جاللة املزي  ،وعظـيم منزلتـه  ،علـى مـن يـأيت
بعــده  ،إال أنــه يف هنايــة املطــاف بشــر  ،يصــيب  ،وصـوابه كثــري  ،وقــد ُخيطـ ُـئ  ،فــال نُســلم هلـم
األول لوخــر  ،ومــا أتتبــع مثــل ذلــك أيضــا لكشــف عـوار  ،بــل خلدمــة ،
بالعصــمة  ،وكــم تــر
ُ
وصيانة ُ ،سنة النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم .
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 فهذه وصي إلخواين الباحث ، ،أن يـُ َعظمـوا أهـل العلـم األولـ ، ،لعلمهـم  ،وعظـيم قـدرهموجهــدهم  ،وأن يتتبع ـوا آثــارهم  ،ال لنقــدهم  ،والتنقــيص مــن قــدرهم  ،ولكــن للــتعلم مــنهم ،
ُ
وكذلك لبيان ما فـات هـرال األفـذاذ  ،ـا ينبغـي معرفتـه  ،والوقـوف علـى زالهتـم ـ إن كانـت ،
ـب أهنــم هلـم فيمــا أخطـأوا إن شــا اهلل
أحس ُ
وإال فهـي قليلـة َجــدًّا  ،فيمـا رأيــت ـ وتـداركها  ،و َ
أجرا .
ـث البـاحث ، ،وتواص ُـل جهـود املخلصـ ، ،حلفـظ  ،وصـون
 كذلك فاين ألرجو أال ينقطع حب ُحديث رسولنا صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،ليَتم بذلك وعلى َمر العصـور  ،حفـظ مـا وعـد اهلل
تعائ حبفظه  ،أسأل اهلل تعائ أن جيعلـين وكـل مـن لـه يف هـذا جهـد  ،مـن املخلِصـ ، ،لنكـون
من املخلَص ، ،وأن يتقبل منا أعمالنا  ،وأن ينفعنا  ،وأن يرفعنا را  ،اللهم آم. ،
-

232

-

المصادر والمرجع

مسلسل اسم الكتاب
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2
7
4
5
51
55
55
54
53
52
52
57

القرآن الكرمي .
إماف املهرة بالفوا د املبتكرة من أطراف العشرة  ،البن حدر  ،طبعة وزارة الشَون
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  ،بالسعودية .
اإلرشاد يف معرفة علما احلديث  ،أل يعلى  ،اخلليل بن عبد اهلل بن اخلليل اخلليلي
االستيعاب يف معرفة األصحاب  ،البن عبد الرب  ،دار الغد العر .
اإلصابة يف َتييز الصحابة  ،البن حدر ،دار الغد العر .
أصحاب الكتب الستة  ،دي السيد أبو ساملة  ،ط دار التقوى .
أصول التخريل ودراسة األسانيد  ،للدكتور حممود الطحان طبعة دار الكتب السلفية
اإلشراف على معرفة األطراف  ،أل القاسم ابن عساكر ،سطوط .
ألفية السيوطي  ،طبعة دار ابن القيم  ،وابن عفان .
ألفية العراقي  ،املسماة ِ :ب تبصرة املبتدي وتذكرة املنتهي ِب طبعة مكتبة السنة .
األنساب  ،للسمعاين  ،طبعة الفاروق احلديث للطباعة والنشر .
البداية والنهاية  ،البن كثري ،طبعة دار التقوى .
البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع  ،طبعة دار ابن كثري  ،دمشق  ،بريوت .
التاريخ الكبري ،للبخاري  ،طبعة الفاروق احلديثة .
تاريخ ابن مع ،،رواية عباس الدوري  ،طبعة مرسسة تبو .
تاريخ واسط  ،لبحشل
مفة األحوذي  ،بشرح جامع الرتمذي  ،طبعة دار احلديث .
مفة األشراف مبعرفة األطراف  ،للحافظ مجال الدين املزي  ،طبعة دار الغرب العر .
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مفة األشراف مبعرفة األطراف  ،للحافظ مجال الدين املزي  ،طبعة دار الكتب العلمية
تدريب الراوي شرح تقريب النواوي  ،لإلمام السيوطي طبعة دار الرتاث .
التذكرة  ،للذهيب  ،طبعة دار الفكر العر .
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تفسري القرآن العظيم للحافظ عماد الدين إناعيل ابن كثري طبعة مكتبة دار الرتاث .
تقريب التهذيب  ،البن حدر العسقالين  ،طبعة بيت األفكار الدولية .
هتذيب التهذيب  ،البن حدر  ،طبعة الفاروق احلديثة .
هتذيب الكمال  ،للمزي  ،طبعة مرسسة الرسالة .

تنقيم مقيق أحاديث التعليق ،البن عبد اهلادي احلنبلي  ،طبعة دار الكتب العلمية بريوت

التوحيد  ،البن خزمية  ،طبعة مكتبة العلوم واحلكم  ،ومكتبة عباد الر ن  ،مصر .
الثقات  ،البن حبان  ،طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز .
جامع بيان العلم وفضله  ،البن عبد الرب  ،مكتبة التوعية اإلسالمي ة .
جامع العلوم واحلكم  ،طبعة دار الصحابة للرتاث بطنطا .
اجلرح والتعديل  ،البن أ حامت  ،طبعة الفاروق احلديثة.
اجلوهر النقي  ،البن الرتكماين  ،وهو هنا يف ذيل السنن الكربى للبيهقي  ،طبعة
الفاروق احلديثة للطباعة والنشر .
خواطر نظمية  ،للباحث دي السيد  ،وْ يُطبع بعد .
الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة  ،طبعة دار اليمامة .
زاد املعاد يف هدي خري العباد  ،البن القيم  ،طبعة مرسسة الرسالة .
الزهد  ،البن املبار طبعة دار البصرية  ،باإلسكندرية.
سنن البيهقي الكربى  ،طبعة الفاروق احلديثة .
سنن الرتمذي  ،طبعة دار احلديث .
الدار قُطين  ،طبعة دار الكتب العلمية .
سنن َ
سنن الدارمي  ،يف السنن  ،طبعة الريان .
سنن أ داود  ،طبعة أوالد الشيخ.
سنن ابن ماجه  ،طبعة الريان.
سنن النسا ي الكربى  ،طبعة دار الكتب العلمية .
سري أعالم النبال  ،للذهيب  ،مرسسة الرسالة.
شرح علل الرتمذي البن رجب  ،طبعة بيت األفكار الدولية .
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الشما ل احملمدية  ،للرتمذي طبعة مكتبة املورد .
صحيم البخاري  ،طبعة دار املستقبل .
صحيم ابن حبان  ،برتتيب ابن بلبان  ،طبعة بيت األفكار الدولية .
صحيم ابن خزمية  ،طبعة املكتب اإلسالمي .
صحيم مسلم  ،يف الصحيم  ،طبعة دار اآلفاق العربية .
صحيم مسلم بشرح النووي  ،طبعة دار التقوى .
الصميعي.
الضعفا  ،للعقيلي  ،دار ُ
الضعفا الصغري ،للبخاري  ،طبعة دار املعرفة ،بريوت.
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الضعفا واملرتوك ، ،للنسا ي  ،طبعة دار الكتب العلمية.
الطبقات الكبري  ،حملمد بن سعد  ،طبعة مكتبة اخلاجني.
عمل اليوم والليلة  ،للنسا ي  ،طبعة دار السالم .
السين  ،طبعة مكتبة املريد ـ الرياض .
عمل اليوم والليلة  ،البن ُّ
عون املعبود شرح سنن أ داود  ،طبعة دار احلديث.
فتم الباري  ،شرح صحيم البخاري  ،طبعة الريان .
الكاشف  ،للذهيب  ،طبعة بيت األفكار الدولية .
الكامل يف ضعفا الرجال  ،البن عدي  ،طبعة الرسالة العاملية.
الكواكب النريات يف معرفة من اختلط من الرواة الثقات  ،طبعة بيت األفكار الدولية.
الكواكب النريات يف معرفة من اختلط من الرواة الثقات  ،طبعة دار العلم  ،بنها .
اللرلرة احلمدية يف املصطلحات احلديثية  ،للباحث دي السيد  ،وْ يُطبع بعد .
الصميعي .
اجملروح ،البن حبان  ،طبعة دار ُ
احملدث الفاصل ب ،الراوي والواعي  ،طبعة دار الفكر.
مراتب املدلس ، ،البن حدر ،طبعة بيت األفكارالدولية .
مراتب املدلس ،البن حدر ،طبعة مكتبة الكليات األزهرية .
املراسيل  ،أل زرعة  ،طبعة بيت األفكار الدولية.
املستدر على الصحيح ، ،للحاكم  ،طبعة دار ابن حزم.
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مسند أ د  ،طبعة دار احلديث ـ القاهرة .
مسند السراج  ،طبعة إدارة العلوم األثرية  ،فيصل آباد  ،باكستان.
مسند أ عوانة  ،طبعة دار املعرفة  ،بريوت  ،لبنان.
ُمسند أ يعلى املوصلي  ،طبعة دار املعرفة بريوت.

معاْ السنن  ،شرح سنن أ داود  ،أل سليمان د بن حممد اخلطا البُس  ،طبعة
دار الكتب العلمية .

معدم البلدان  ،لياقوت احلموي  ،بريوت  ،لبنان طبعة دار إحيا الرتاث العر .
املعدم الكبري للطرباين  ،طبعة مكتبة ابن تيمية .
املعدم الوسيط  ،طبعة دار الدعوة ،استانبول  ،تركيا .
مقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث  ،طبعة دار احلديث ـ القاهرة .
ميزان االعتدال  ،للذهيب  ،طبعة مرسسة الرسالة.

نزهة النظر شرح َُنبة ِ
الف َكر  ،البن حدر العسقالين  ،طبعة دار أضوا السلف املصرية.

نصب الراية ألحاديث اهلداية  ،للزيلعي  ،طبعة دار القبلة للثقافة اإلسالمية.
النهاية يف غريب احلديث واألثر  ،البن األثري.
وفيات األعيان  ،البن خلكان  ،طبعة دار إحيا الرتاث العر ـ بريوت ـ لبنان.
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