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 ملخص الرسالة
 حكم فما ، فيه ويطعن جيرحه من ومنهم ، يوثقه من منهم ، الراوي يف احملدثني أقوال اختلفت إذا

 جانب نغلب أو ، مردودا حديثه فنعد احتياطا اجلرح جانب نغلب هل حديثه؟

 احلسن؟ نوع من حديثه فنجعل ذلك يف نتوسط أو صحيحا؟ فنعده التعديل

ىل هذه املسألةاملهمة من مسائل هذا العلم اجلليل ، إوملا أردت تسجيل رسالة املاجستري نظرت 
ىل الكتب اليت عنيت بالرواة املختلف فيهم والكشف إفوجدت املنشغلني هبا واملتخصصني فيه قلة ، و 

ستخرت اف ،وتوثيق من جهه أخرى  عما فيهم من علة ، أو حتقيق ماقيل فيهم من تضعيف يف جهه
ختياري على ) إمساعيل بن ااهلل عزوجل وعزمت على خوض غماره واستخراج دفني كنوزه ، ووقع 

 ،عياش ( ،فهو شخصية كثر حوهلا اجلدل ، إمام من أئمة احلديث ، عاش يف القرن الثاين اهلجري 
أخذ مكاناً بارزناً و شتهر بالفقه ، او  روى أحاديث كثريه ، أجاد يف بعض الروايات وأخطأ يف بعضها ،

بني رواة احلديث حىت قيل عنه عامل الشام . اختلف العلماء يف توثيقه وتضعيفه ، فمنهم من ضعفه 
ن ، وضعفه يف و مطلقًا ومنهم من وثقه مطلقًا ، ومنهم من توسط فيه ، فوثقه يف أهل بلده  الشامي

غريهم ، ومعرفة القول الراجح يف ذلك من خالل دراسة مروياته عن شيوخه الشاميني يف ضوء ماجاء 
احتياج املكتبة األسالمية ، والباحث املسلم  ،اخـتيار املوضـوع  الباعث على ، ويف الكتب التسعة 

ختالف العلماء يف امما يفسر  إىل الكتابة يف الرواة الذين وثقوا يف جهة وضعفوا من جهه أخرى وهو
كما ذكر احلكم على الرجل بني معدل وجمرح . إذ يتوصل به اىل معرفة صحة احلديث أو ضعفه ،  

حجة يف روايته عن الشاميني أما روايته عن غريهم فضعيفه، فقصدت  انهإمساعيل بن عياش العلماء 
نبوية من زيف الزائفني وافرتاء حفظ السنة املطهرة والسرية ال لبحثا ويهدف التثبت من ذلك .

املفرتين بتمييز األحاديث الصحيحة من الضعيفة من خالل االهتمام بدراسة مرويات الرواة املختلف 
 فيهم

 
 
 
 
 



ABSTRACT 

The thank  God' he was enough and the prayer that' s all on discerning possessor 

lam being chosen he was ditant …… 

Then if the subject of a my letter to make the step of the communion in her tales 

lsmael ben  eyaash  a bread  and tales his  from  the Syrians  in the writing nines 

( study and a balancing )  

l / she / you had partaken of the communion in her tales lsmael  ben  eyaash a 

bread from the Syrians in the writing the nines . l divided the search into a front 

and a leveling by clearer  and an end  the indices. 

The front : she warps in the COMPLATE on the following :   

 An importance of this subject. 

The causes choice.  

  The plan of the search. 

The observed method in him. 

The show of an importance knew the men . and  the importance of the teller 

treatment the speaker in them, and  the standing on the administration on the 

men who were varied the critic to wound Their and their and their modification. 

The first entr : (The definition by lsmasl ben eyaash ) : He   contains a season        

The first season his personl :  Seven themes are in him   

The first theme : lset it in motion  

The second theme l brand it we insult him  

The third theme : His mulatto of his mulatto of his          

Early life  

 The fourthe theme:His shelves  are the natural and the natural  

The fifth theme :HE Knew him and the strength"s keeping of his  keeping  

The sixth thme: His worship of his  

The seven theme : His death   

The second season. His scientific life:Three themes are in him   

The first theme : His whitebeards  

The second theme : His students  

The third theme:The views of the critic in him and the debate"s cathwords of 

their catchwords.                                                        The second entry:(Tales 

lsmael ben eyaash from the Syrians in the writing the nines )  

He contains aseason: 

His Syrian whitebeards and tales his about them in the writing the nines  



The end ( and the most important  results are in her and hidden stopped on him 

through the search from the rules and the benefits) 

Thank God " of the possessor by its luxury the interests become complete and 

the prayer that's all on our master Mohammad and on swear his he became a 

companion of him entire.  

The student :                        Supervisor                            The chief of the faculty    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شكر وتقدير
 احلمد هلل رب العاملني على توفيقه وإحسانه ، احلمدهلل على فضله وإنعامه ، احلمد هلل 

محدًا يوايف نعمه ويكايف مزيده ، والصالة والسالم على سيدنا حممد خري خلقه وخامت أنبيائه ورسله 

  أما بعد :  وعلى آله وأصحابه ، ومن سلك منهجه واقتفى أثره .

اّلذي وفقين ، الجناز هذا العمل ، فقد بذلت يف حتقيقه جهدي ووسعي فإين أشكر اهلل عّز وجل 

هلل العظيم ربّ  العرش الكرمي أّن ينفعين به يف الّدنيا واآل خرة ، وأن ل اأعلى قلت ماعندي ، فس

هذاوأقدم  خا لص   جيعله خالصا لوجه الكرمي ، وال جيعل ألحد منه شيئا ، ويتقبله بقبول حسن ،

أطال اهلل عمرها على الطاعة ورزقها الصحة  –ر وخالص االمتنان إىل والديت الغالية الشكر والتقدي

اليت مل تكف عن رفع أكفها بالدعاء يل واالبتهال إىل اهلل بأن مين علّي بالتوفيق والسداد،  –والعافية 

ري اجلزاء ويكلل عملي بالنجاح، وأسأل اهلل أن يرحم والدي ويسكنه فسيح جناته ، وجيزيه ووالديت خ

 . تربييت  فقد كانا سببا يف وجودي بعد اهلل عزوجل ، وربياين فأحسنا 

كما أقدم شكري وجزيل أمتناين لكل من منحين من وقته الثمني ، وأفادين بعلمه الغزير ، وتوجيهاته   

هذه الرسالة سعادة الدكتور  أستاذي ومشريف على  القيمة ، ومالحظاته الصائبة ، وأخص منهم

أعطاين هيم احللواين حفظه اهلل ورعاه الذي تفضل باإلشراف على رساليت رغم كثرة أعبائه ، و ابر إحممد

 رشاده الشيئ الكثري . من وقته ، وجهده ، ونصحه إ

كما اليفويت أن أتوجه بعظيم الشكر إىل القائمني على إدارة الصرح العلمي القائم الشامخ جامعة 

معايل األستاذ الدكتور حممد بن خليفة التميمي  ، والدكتور عبد الناصر املدينة العاملية ممثلة مبديرها 



الذين ذللوا لنا كل الصعوبات ويسروا لنا كل الوكيل املساعد للشؤن الطالبية  بن خضر امليالد

وذلك على مابذلوه ويبذلونه من جهود طيبة يف خدمة طلبة العلم ، وملا أتاحوه يل من تعلم  ،العقبات

فع ، والعمل الصاحل ، وفق منهج الّسلف الّصاحل ، أهل السّنة واجلماعة اّلذين أضاء اهلل هبم العلم النا

 هذا الكون ، وأخرج جبهودهم الّناس من الّضلمات إىل النور ، فجزى اهلل اجلميع عين كل خري . 

اليت ساند تين بكل ما تقدر عليه ، فقد منحتين  لزوجي كما أتوجه بالشكر اجلزيل والدعوات الصادقة

ن أأل اهلل عزل وجالسمن وقتها الكثري وواصلت معي الليل بالنهار حىت يسر اهلل مبنه امتام الرسالة ف

 يبارك فيها وحيفظها ، وجيزيها عين خري اجلزاء     

بقبول مناقشة َهذ ه  الرسالة َكَما أتوجه بالشكر اجلزيل إ ىَل أساتذيت األفاضل الَّذ ْيَن تفضلوا 
َها ، وختامًا فإن َهَذا ُهَو جهدي املتواضع الَّذ ي أرجو من اهلل تـََعاىَل لَُه  وتقوميها ، وشرفوين بالنظر ف يـْ
القبول ، فـََقْد بذلت ف ْيه  ما وسعين من جهد ، فإن وّفقت ف ْيه  فلله تـََعاىَل الفضل واملنة ، وإن َكاَن َغرْي 

أين حاولت الوصول إ ىَل خدمة َهَذا الدين والرب سبحانه وتعاىل يثيب َعَلى القصد  َذل َك فحسيب
ويعفو عن اخلطأ ؛ فأساله سبحانه وتعاىل أن جينبنا الزلل ويرشدنا إ ىَل الصواب ويوفقنا إ ىَل ما حيبه 

 ويرضاه .
 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العاملني
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 المقدمة
 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله واهتدى هبداه   

اللهم اجعل عملنا كله صاحلا خالصا متقبال وال جتعل للشيطان يف عملنا حظا وال نصيبا ووفقنا ملا 
 . وارزقنا خري اآلخرة واألوىلحتب وترضى 

 وبعــد 

فإن من املواضيع املهمة اليت ينبغي على طالب علم احلديث االهتمام هبا وااللتفات إليها هو حترير    
حال رواة احلديث املختلف فيهم ،   إذا اختلفت أقوال احملدثني يف الراوي ، منهم من يوثقه ، ومنهم 

 يثه؟ من جيرحه ويطعن فيه ، فما حكم حد
 ؟جلرح احتياطا فنعد حديثه مردودا هل نغلب جانب ا

 أو نغلب جانب  التعديل فنعده صحيحا؟ 
 أو نتوسط يف ذلك فنجعل حديثه من نوع احلسن؟ 

ن الرواة من حيث القبول والرد ينقسمون إىل إهذه املسألة من أهم مسائل التصحيح والتضعيف إذ 
 ثالثة أقسام:
مجهور األئمة جهابذة هذا الشأن  بني : ، أو على توثيقهم وإتقانهممتفق على جاللتهم  األول:

وفرسانه ، فال يلتفت إىل ما فيهم من جرح عام ، وإمنا ينظر إىل ما جرحوا فيه من جرح خاص يتعلق 
بالطعن يف بعض حديثهم أو يف روايتهم عن بعض شيوخهم ، أو ما ثبت أهنم ومهوا فيه من وهم 

 تقاهنم وضبطهم .  يسري ال يضر يف جانب إ
مجهور أئمة هذا الشأن فال يلتفت إىل بني   ، أو على تضعيفهم قسم متفق على ضعفهم الثاني:

توثيق من وثقهم توثيقا عاما ، وينظر يف ذلك إذا كان التوثيق خاصا كتوثيقه يف الرواية عن شيخ معني 
 أو روايته لصحيفة معينة ، أو ضبطه حلديث بعينه .  

، وهنا مربط فرس احملققني ، ومناخ رواحلهم ، وهنا  وهم الرواة المختلف فيهم ث:القسم الثال
جيب حترير عبارات األئمة ، ومعرفة مناهجهم يف احلكم على الرواة تساهال وتشددا واعتداال ، ومعرفة 

 سياق كالمهم يف الرواي ، وقرائن التجريح والتعديل .  
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ومن ذلك أيضا اختالف قول اإلمام الواحد يف الراوي الواحد يوثقه مرة ويطعن فيه أخرى ، وحيسن 
حاله مرة ثالثة ، فيتعني معرفة عادة ذلك اإلمام أو معرفة آخر أقواله يف الراوي أو أضبط الروايات عنه 

 ، أو سياق كالمه وغري ذلك من القرائن .  
أنه ال يصح أن يطرح حديث الراوي أو يتوقف فيه ، لالختالف  ومما ينبغي أن يعلم يف هذا الشأن

ولذا فقد ذهب عدد من ؛ األحاديث وردها فيه ، أو إلطالق الكالم فيه ، وإال للزم تضعيف آالف 
احملدثني كأمحد يف مسنده ، والنسائي يف سننه وغريمها إىل أنه ال يرتك حديث الرجل حىت جيمع 

وبتأمل أقواهلم يف ، من العلماء أن حديث املختلف فيه يعد من احلسن اجلميع على تركه  وصرح مجع 
 هذه املسألة جند أنه ال يصار هلذا احلكم إال بشروط وهي:  

، كأن  - أي اجلرح والتعديل على اآلخر -ن ال يكون هناك قرينة قوية ترجح أحد اجلانبني أ - 1
ح صادرا من غري عدل متيقظ  أو أن جيرح مبا يكون املعدلون أشهر أو أكثر عددا ، أو أن يكون اجلر 

   .غري املعتربة املتقدمة رحا ، أو غري ذلك من أسباب الطعنال يعد جا
أن ال يكون للراوي أحاديث تستنكر عليه ، وهي اليت طعن فيه بسببها فإن هذا يرجح القول  - 2

 بتضعيفه .  
فصل نافع يف معرفة ثقات الرواة الذين تكلم فيهم بعض األئمة مبا ال يرد  " هذا :  قال الذهيب

أخبارهم ، وفيهم بعض اللني ، وغريهم أتقن منهم وأحفظ ، فهؤالء إن مل يكن حديثهم يف أعلى 
مراتب الصحيح فال ينزل عن رتبة احلسن ، اللهم إال أن يكون للرجل منهم أحاديث تستنكر عليه ، 

 .   (4) "فيه من أجلها وهي اليت تكلم 
املتهم بالكذب أو فاحش اخلطأ ال را بالصدق أو السرت ، وهذا يعين أن يكون هذا الراوي مشهو  - 3

 يكون حديثه حسنا ، وإن وثق ، إال أن يكون اهتامه من قبيل التحامل أو من غري متقن أو متعنت .  
إذا كان الراوي متأخرا عن درجة أهل احلفظ واإلتقان غري أنه من املشهورين " :   قال ابن الصالح

بالصدق والسرت ، وروي مع ذلك حديثه من غري وجه فقد اجتمعت له القوة من اجلهتني وذلك يرقي 
 .  (4)  "حديثه من درجة احلسن إىل درجة الصحيح 

                                                 

   . 1/27جزء من تكلم فيه وهو ثقة :   (1)

       120مقدمة ابن الصالح ص(2)
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ومثل ابن الصالح لذلك مبحمد بن عمرو بن علقمة فهو من املشهورين بالصدق والصيانة ولكنه مل 
يكن من أهل اإلتقان حىت ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ، ووثقه بعضهم لصدقه وجاللته 

 .قال: فحديثه من هذه اجلهة حسن  
ختلف فيه فأقول إذا كان رواة إسناد وقد ال أذكر الراوي امل" :  (4) وقال املنذري يف مقدمة الرتغيب

احلديث ثقات وفيهم من اختلف فيه: إسناده حسن أو مستقيم أو ال بأس به وحنو ذلك حسبما 
 .  "يقتضيه حال اإلسناد واملنت وكثرة الشواهد

  "ال حيكم على رواية خمتلف يف توثيقه بالصحة بل غايته أن يكون حسنا " وقال احلافظ ابن حجر: 
(4). 

إذا اختلفوا يف راو فوثقه بعضهم ولينه " فقال:   فصل القول يف هذه املسألة العالمة املعلمي وقد
بعضهم ، ومل يأت يف حقه تفصيل فالظاهر أنه وسط فيه لني مطلقا ، وإذا فصلوا أو أكثروا الكالم 

إال يف  ، وضعفوه يف أخرى فالواجب أن ال يؤخذ حكم ذاك الراوي إمجاال يف  راو فثبتوه يف حال
حديث مل يتبني من أي الضربني هو ، فأما إذا تبني فالواجب معاملته حبسب حاله  وعلى ذلك فإن 
من يريد احلكم على احلديث بالتضعيف أو التحسني أو التصحيح ال بد له من مجع ما قيل يف الراوي 

، فإن كان الرواي ممن  من جرح وتعديل ، مث املوازنة بني األقوال ، والنظر إىل قرائن الرتجيح بينها
يوصف بأنه خمتلف فيه فإن حديثه يعد من احلسن بالشروط املتقدمة ، وإال فيعطي احلكم الذي 

 .   (3) "ترجح لديه
ومما جيدر ذكره هنا أنه ال يعد من التوثيق للراوي وصفه بكثرة العبادة من صالة وصيام وغريه ، 

ختشنه يف العيش ، واشتهاره بالصالح والورع كما ذهب وكذلك يف عدله يف والية املظامل ، أو زهده و 
إليه بعض العلماء ألن توثيق الراوي يشمل عدالته ، وصدقه ، وضبطه وحفظه ملا يروي ، فذكره 

 بالصالح والعبادة وحنو ذلك يثبت األمر األول ، وال يثبت الثاين ، 
                                                 

   37ص1الرتغيب والرتهيب ( 1)

      127ص13فتح الباري (2)

   1/50، التنكيل 47الفوائد اجملموعة ص(   3)



 مرويات اسماعيل بن عياش في الكتب التسعة
 

5 

سيئ الرأي يف بعض أمور الدين ، فإن الضبط يعرف بأمور أخرى ، بل قد يكون الراوي مبتدعا ، أو 
لكن يقبل حديثه إذا كان ضابطا ملا يروي ، غري متهم بكذب ، فقد كان ابن خزمية رمحه اهلل إذا 

 حدثنا الثقة يف روايته املتهم يف رأيه . :  (4)ل يقو حدث عن شيخه عباد بن يعقوب الكويف 
ن تلك املباحث عن مدارس الرواة وطبقات أصحاب األئمة إمنا هي اللباب من علم العلل ، الذي إ

الراسخ لألسانيد يف  ن االعتناء بتلك املباحث كان هو أساس احلفظإهو روح علوم احلديث ، و 
ن بناء إعصور األئمة احلفاظ اجلهابذة رمحهم اهلل، وبذلك احلفظ كانوا يكتشفون العلل ويدركوهنا ، و 

امللكة النقدية احلديثية يفتقر إىل التصور الكلي عن مدارس الرواة ، وطبقات أصحاب األئمة املكثرين 
  .منهم 

ن األهتمام هبذه املسائل من أهم ماجيب أن تتوجه له اجلهود ، وتشمر له السواعد ، إولقد رأيت 
صيله حىت يصلوا اىل الثمرة املرجوه من عتنوا بدقائق هذا العلم وتفااسرياً يف ركب أهل احلديث الذين 

 .  ذلك وهي معرفة املقبول من املردود يف أحاديث املصطفى 
ىل هذه املسألةاملهمة من مسائل هذا العلم اجلليل ، إردت تسجيل رسالة املاجستري نظرت وملا أ

ىل الكتب اليت عنيت بالرواة املختلف فيهم والكشف إغلني هبا واملتخصصني فيه قلة ، و فوجدت املنش
ستخرت اف ،عما فيهم من علة ، أو حتقيق ماقيل فيهم من تضعيف يف جهه وتوثيق من جهه أخرى 

ختياري على ) إمساعيل بن ااهلل عزوجل وعزمت على خوض غماره واستخراج دفني كنوزه ، ووقع 
 ،أئمة احلديث ، عاش يف القرن الثاين اهلجري  عياش ( ،فهو شخصية كثر حوهلا اجلدل ، إمام من

أخذ مكاناً بارزناً و شتهر بالفقه ، اروى أحاديث كثريه ، أجاد يف بعض الروايات وأخطأ يف بعضها ، و 
 بني رواة احلديث حىت قيل عنه عامل الشام . 

ومنهم من  اختلف العلماء يف توثيقه وتضعيفه ، فمنهم من ضعفه مطلقًا ومنهم من وثقه مطلقًا ،
 ن ، وضعفه يف غريهم ، ومعرفة القول و توسط فيه ، فوثقه يف أهل بلده  الشامي

 الراجح يف ذلك من خالل دراسة مروياته عن شيوخه الشاميني يف ضوء ماجاء يف الكتب التسعة .  
        

 
     

                                                 

 . 2/376صحيح بن خزمية : (   1)
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 اخـتيار الموضـوع : الباعث على
احتياج املكتبة األسالمية ، والباحث املسلم إىل الكتابة يف الرواة الذين وثقوا يف جهة وضعفوا  .1

 ختالف العلماء يف احلكم على الرجل بني معدل وجمرح .  امن جهه أخرى وهو مما يفسر 
دراكي ألمهية اجلرح والتعديل ، إذ يتوصل به اىل معرفة صحة احلديث أو ضعفه ، ورغبيت يف ا .2

 أغواره ، والنهل من معينه . سرب 

نه حجة يف روايته عن الشاميني أما روايته عن غريهم فضعيفه، إإمساعيل بن عياش ذكر العلماء  .3
 فقصدت التثبت من ذلك . 

وعية العلم  وقد أثىن عليه النقاد يف حديثه عن وأبن عياش من أعالم رواة احلديث ، إمساعيل  .4
 أهل بلده .   

   ومما الشك فيه  دراسة حياة إمساعيل بن عياش يعين دراسة طا ئفة من أحاديث املصطفى  .5

 .نشغال به ومعرفة صحيحه من سقيمه من العلم النافعالوا ن دراسةحديث رسول اهلل إ  
عناية الراوي مبتون األحاديث ببيان اختالف ألفاظ الناقلني ، وبيان الفروق بني الروايا ت ودراسة  .6

 ختالف على روايته ، ورمبا يرجح بعضها ، وهذا يفيد يف ضبط احلديث اماقد يوجد من 

 مبسائل الفقه وتوضيحها وما يرتتب عليها من خالف . ة الراوي عناي .7

باجلانب الرتبوي ، فتجده يشري إىل جانب التطبيق بأسلوب رقيق كلما  –عناية الراوي رمحه اهلل  .2
 سنحت له فرصة مما جيعل دراسة حياة الروي ومروياته مؤثرا يف القارئ دافعاً له إىل العمل . 

سلوب الراوي البديع يف اال ستنباط واالستدالل ملا يذهب إليه من اجتهاد يف مسائل العلم أ .3
   .ية ومنهجه الرصني يف دراسة احلديث الشريفاملختلفة مع قوته العلم

 ختالفاهتم يف احلكم عليه اإمساعيل بن عياش مل حيظ بدراسة موسعة توضح أقوال العلماء فيه و 10 .
 

 هدف البحث : 
حفظ السنة املطهرة والسرية النبوية من زيف الزائفني وافرتاء املفرتين بتمييز األحاديث الصحيحة من 

 االهتمام بدراسة مرويات الرواة املختلف فيهم  الضعيفة من خالل
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 الدراسات السابقة : 
موضوعي هذا فيما خيص دراسة املرويات وذلك بعد البحث   متس  دراسات سابقه مل أقف على 

 . التام يف حميط االواسط العلمية املختلفة فتيقنت أن املوضوع بكراً مل يطرق بالدراسة من قبل  
 : البحث خطة
 وقد قسمت البحث إىل مقدمة ، ، وبابني ، وخامتة ، وفهارس .   
 :  المقدمة: وتشتمل على مايلي .

أمهية هذا  املوضوع . .1

أسباب اختياره .  .2

خطة البحث .  .3

 املنهج املتبع فيه .  .4
 : التعريف بإسماعيل بن عياش ، ويشتمل على فصلين :  الباب األول

 : حثاً مبأحد عشر  ، وفيه الفصل األول : ترجمة إسماعيل ابن عياش
                                                    املبحث األول : امسه وكنيته ونسبه ولقبه .

                                                                 املبحث الثاين : والدته ونشأته .
                                                   املبحث الثالث : عقيدته .                  

                                                                       : عبادته . لرابعاملبحث ا
                                                  : بعض أقواله ومواقفه النبيلة .اخلامساملبحث 
                                                     شيوخه ومدى تأثره هبم .: السادساملبحث 
                                                   : تالميذه ومدى تأثريه عليهم .السابعاملبحث 

                                                                                                 املبحث الثامن : وفاته .         
،   مكانته العلمية وثناء العلماء عليه الفصل الثاني : آراء النقاد فيه ومناقشة أقوالهم ،

 مبحثانوفيه:
 مطالب :ثالثة المبحث األول : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه ، وفيه 
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 العلمي .املطلب األول : سعة روايته وقوة حفظه وأثره 
 املطلب الثاين : ثناء العلماء عليه .

 : درجة أحاديثه .الثالثاملطلب
 مطالب : ثالثةالمبحث الثاني : مآخذ العلماء عليه ، وفيه 

 املطلب األول : أحاديثه املنكرة اليت محل فيها حديثاً على حديث .
 : اضطرابه يف بعض احلديث .الثايناملطلب 

 ديث باطلة ومكذوبة ، أو شديدة الضعف واهية .املطلب الثالث: روايته أحا
 مع مروياته عن بعض شيوخه : مناهج العلماء في التعامل مع أحاديثه الباب الثاني

 األول : مناهج العلماء في التعامل مع أحاديثه .الفصل  
شيوخه الشاميين  في الكتب التسعة  بعض : مرويات إسماعيل بن عياش عنالثاني الفصل

 (السحولي سعد بن بحير ، ثوب بن زرعة بن ضمضم)  .وهم ،
وفيها أهم نتائج الدراسة  ، مع بيان املنهج املتبع يف التعامل مع ابن عياش ، وذكر ما له  الخاتمة :

 وما عليه بإجياز ، والتوصيات .
 الفهارس العلمية :

 فهرس آيات القرآن الكرمي . (1

 فهرس األحاديث واآلثار مرتبة على األطراف . (2

 فهرس الصحابة والرواة واألعالم . (3

 فهرس األلفاظ الغريبة واملصطلحات العلمية . (4

 فهرس املسائل الفقهية . (5

 فهرس املسائل احلديثية . (6

 فهرس األماكن والبقاع والبلدان . (7

 فهرس الفرق واملذاهب . (8

 فهرس الضبط . (9

 فهرس املصادر واملراجع . (11

 فهرس األبواب واملوضوعات . (11
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     تيسرًا للقارىء على حروف املعجم دون استثناءذن اهلل ترتيب مجيع الفهارس هذا وسأعتمد بإ    
 وتسهيالً وأتباع للعرف العلمي يف مثل هذا .

وأسأل اهلل الكرمي التوفيق والصيانة ، واإلعانة واهلداية ، وتيسري ما أقصده من اخلريات  ، واجلمع      
ه ، هو حسيب فنعم املوىل ونعم الوكيل ، وال حول وال قوة بيين وبني أحبيت يف دار كرامته ومستقر رمحت

إال باهلل العلي العظيم ، واحلمد هلل رب العاملني . وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
                              أمجعني .   

 في البحث  المنهج المتبع
 المنهج بشكل عام : 

 مييز مارواه عن شيوخه الشاميني عما رواه عن احلجازيني والعراقيني وغريهم . أ-4

رتبت البحث على حسب شيوخ إمساعيل بن عياش األكثر رواية ، وذكرت مروياته عن شيوخه -4
مجيع  املذكورين يف عنوان الرسالة الشامينيلشيوخه اال ستقراء واجلمع ملرويات إسيماعيل بن عياش 
 .الكتب التسعة ، مث خّرجتها من كتب السنةاملطهرة

 المنهج بالتفصيل : 
مجعت الشيوخ الذين روى عنهم يف الكتب التسعة ويف غريها من الكتب معتمد يف ذلك على ، 1-

تاريخ بغداد للخطيب ، وتاريخ دمشق البن عساكر ، والكامل البن عدي ، وهتذيب الكمال للمزي 
البن حجر ، وغريها من كتب الرجال ،مث تناولت بالبحث شيوخه الذين روى   ، وهتذيب التهذيب

 عنهم .

 يف عدد الروايات أرتبهم على حروف املعجم ا كثر يف الرواية فإن تساوو ألرتبت شيوخه على ا2-

من خالل ماوقفت عليه من كتب  وترمجت هلمتناولت بالدراسة شيوخه الذين روى عنهم، 3-
 الرجال .

 
 

 منهجي في ترجمة شيوخ إسماعيل بن عياش : 
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 والكنية إن وجدت .   والنسب ،, أبدأ باالسم كامال، واللقب ،-4

 تاج إىل ضبط من أمساء الشيوخ . حيضبط ما ا-4
أحد هم شيخه يف مع ذكر طبقته وأثنني من شيوخه  وتعديالً  أذكر أقوال العلماء فيهم جرحاً -3

أحدهم تلميذه يف السند ، مع ذكر سنة وفاته، مع اإلجياز يف الرتمجة أذا  السند، وأثنني من تالميذه 
كان الشيخ مشهور واألطناب يف حال كون الشيخ مغمورًا أو خمتلف فيه من حيث التوثيق 

 .والتضعيف والتحسني

أذكر عدد ماروى إمساعيل بن عياش عن ذلك الشيخ من مرويات يف الكتب التسعة ، مث أخّرجها -1
. 

 المنهج المتبع في التخريج : 
إين فطرقه  ذا تعددتإعياش عن أحد شيوخه املرتجم هلم  أذكر احلديث الذي رواه إمساعيل بن1-

 .أرتبهم فأبدأ بالكتب السته 
اذا كان احلديث الذي هو من رواية إمساعيل بن عياش تابع ألسانيد أخرى ذكرها املصنف مث -4

قائال : )مثل ذلك( ومل يذكر املنت ، فإين اوردها وأتناول يف البحث مارواه ذكر الرواية املقصورة بعدها 
 إمساعيل بن عياش عن شيخه املرتجم له .

أبني بعض ألفاظ احلديث اليت يف متامها الفائدة يف فهم املعىن ، معتمداً يف ذلك على كتب اللغة  -3
 ، وأقوال الشراح . 

وأطنب القول فيه إن كان الراوي ،ذا كان الراوي ثقة ومشهور أ أترجم لرواة احلديث ترمجه خمتصره -1
على معظم الكتب مع االستئناس برأي ابن   معتمدًا يف تراجم الرواة مغموًر أو أختلف فيه النقاد ،

: إنين  (1)شامال عادال قال يف مقدمة التقريب  ه اهلل اشرتط أن يكون حكمهمحذلك أنه ر ،حجر
 احكم على كل شخص منهم حبكم يشمل أصح ماقيل فيه ، وأعدل ما وصف به . أهـ 

                                                 

        1/4العسقالين ، ابن حجر ، تقريب التهذيب : (   1)
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إذا مل يكن من أصحاب الكتب السته فإين أحبث عنه يف كتب الرجال األخرى ،وإذا مل أجد له -5
ماستطعت اىل ذلك سبياًل حىت يتسىن يل احلكم على احلديث من حبث عنه يف كتب الرجال ترمجة أ

 مجة رجاله ،والبحث يف انقطاعه أو اتصاله ، ومدى سالمته من الشذوذ أو العلة.خالل ، تر 
إذا تكرر الراوي يف سند آخر ، فإين أكرر الرتمجة خاصة اذا كان الراوي يأثر بشكل مباشر يف  -6

 مث أذكر رقم احلديث  . ،يف بقويل  سبق  ةىل موضع ا لرتمجإحيل أصحة احلديث،  أو 
أذكر ا حلديث وأبني من أخرجه من أ صحاب ا لكتب ا لتسعه مبتدأ با صحاب ا لكتب السته  -7
 . 
لصحايب األنه موضوع البحث ذاكرًا ؛ با حلديث الذي هو من رواية إمساعيل بن عياش  أبدأ -8

 فقط ألن السند قد أثبته . 
وي الذي عليه مدار ا أورد من أخرجه من أصحاب ا لكتب األخرى مستخدمًا يف ذلك ا لرا  -9

ثل أو مقدمة  أحيا ناً من كان لفظه مماحلديث ، والأذكر من قبله إال لفائدة كبيان املتابعة ، وغريها ، 
 قريب من احلديث األصل . 

لفاظ مقاربة قلت : قول : )مبثله( وإذا اختلف عنه بأحلديث أا لفظ مماثل للفظإذا كان ا ل -41
قلت : )مبعناه( وقد أذكر اللفظ لبيان اضطراب يف املنت ، ، ، واتفق معناه  اختلف عنه )بنحوه( وإذا

 أو زيادة أو حنو ذلك . 
ك على أقوا ل أختم باحلكم على احلديث مقتصرًا يف احلكم على السند ، ومعتمدًا يف ذل -44

ها وأتناوهلا  قوا ل ، وإذا تعدد ت أو تعارضت فإين أذكرحملدثني ، وقد أعلق  على بعض األاالعلماء و 
 باملناقشة ، وأبني الراجح منها . 

من خالل احليثيات  فإين أجتهد يف احلكم عليه؛ لعامل  أو قوالً  وإذا مل أجد للحديث حكماً  -44
وإذا  اإلنقطاع ، أو األتصال ، أو رجال اإلسناد  مع سالمة احلديث من الشذوذ أو العلة ، ، الثالثة

كل إسناد يها ، أما أذا اختلفت فأفرد حكم  عل لياً أمجا أحكم حكماً  نيد يف احلكم فإيناتفقت األسا
 .  على حده
بل أكتفي بتخرجيه إذا كان عن صحايب أو  أذكر شواهد احلديث ، وال ألتزام بتخرجيها دائماً  -43

 لال ختصار .  أثنني طالباً 
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 أنبه على الفروق أو األخطاء املطبعية يف بعض النصوص .  -41
 الهوامش :منهجي في 

اجم يف كتب الرت  مث طرقاً من تعقيبات العلماء أما  مث اجلزء والصفحة لباب للكتبأذكر الكتاب وا1-
 حيان قليلة أذكر رقم الرتمجة . أأذكر اجلزء ورقم الصفحة ويف 

 أذكر فيها ما أ هبم يف سند أو منت احلديث . 2-

 ىل ذكره من أحاديث ُضّعف هبا بعض الرواة أو ردها فيها بإجاز. ما احتجت إ3-

 عديل ا ليت اختص هبا بعض العلماء . تأبني بعض مصطلحات اجلرح وا ل4-

 أعلق على بعض ألفاظ اجلرح والتعديل يف موضعها . 5-

طبعة أخرى  على فهرس الكتب واملراجع ، إال إذا نقلت من ال أذكر طبعة ا لكتاب ، اعتماداً -6 
 .غري اليت اعتمدهتا يف الرسالة ، فإين أذكرها يف اهلامش 

 أنبه على الفروق أو األخطاء املطبعية يف بعض النصوص . 7-

 يا البحث . اكن والقبائل اليت قد ترد يف ثنالبلدان واألمبا أعرف8-
 االختصارات: 

 :وهذه االختصارات كالتايل ، اختصرت عناوين بعض الكتب اليت يكثر ذكرها يف البحث    
 البخاري =يف الصحيح .
 مسلم=يف الصحيح . 
 أبو داود= يف السنن

 الرتمذي =يف اجلامع . 
 ابن ماجة= يف السنن. 
 النسائي = يف اجملتىب . 

 أمحد= يف املسند .
 الدارمي = يف السنن .
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 ابن خزمية = يف صحيحه.
 ابن حبان = يف صحيحه .

 لكبري .الطرباين = يف املعجم ا
 السري = سري أعالم النبالء للذهيب . 

 البيهقي = يف السنن الكربى . 
 التقريب = تقريب التهذيب البن حجر .

 التلخيص = تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري البن حجر . 
 الدراية = الدراية قي ختريج أحا د يث اهلداية البن حجر . 
 الفتح = فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر . 

ئال املوىل وقد بذلت يف هذا البحث جهدي ، ساهذا منهجي يف البحث توخيت فيه األختصار ،    
عزوجل أن جيعله خالصًا لوجهه الكرمي ، وأن ينفع به كاتبه وقا رئه ، وأن يعلمين ماينفعين وينفعين مبا 

، والصالة والسالم على سيد ا خللق أمجعني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه  علمين ، وهلل احلمد واملنه
  . أمجعني

 الباب األول 
 التعريف بإسماعيل بن عياش ، ويشتمل على فصلين :

 .عشر مبحثاً احدى الفصل األول : ترمجة إمساعيل ابن عياش ، وفيه 
يف التعامل مع أحاديثه ، وفيه ثالثة الفصل الثاين : آراء النقاد فيه ومناقشة أقواهلم ، ومنهجهم 

 .  مباحث
 .الفصل األول : ترجمة إسماعيل ابن عياش ، وفيه اثنا عشر مبحثاً 

 املبحث األول : امسه وكنيته ونسبه ولقبه .
 املبحث الثاين : والدته ونشأته .

 املبحث الثالث : عقيدته .
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  : عبادته . لرابعاملبحث ا
 ه ومواقفه النبيلة .: بعض أقوال اخلامس املبحث 
 : شيوخه ومدى تأثره هبم . سادساملبحث ال
 : تالميذه ومدى تأثريه عليهم . سابع املبحث ال
 : رحالته . ثامن املبحث ال

 : وفاته . املبحث التاسع
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 المبحث األول : اسمه وكنيته ونسبه ولقبه
 –بياء مشددة معجمة باثنتين من تحتها ،وآخره شين  -(4)إسماعيل بن عياش اسمه:هو   - 4
   (1( )3) -بعين وسين مهملتين ونون  -بالضم ، العنسي  ليمبن س   (4)

 ، األ زرق (5)وكنيته ولقبه : أبو  عتبة  -2
واخلطيب    (6)نسبه: وأما قبيلته فهي عنس ، ذكر ذلك عدد كبري منهم : البخاري -3

 ، وقد أمجع على ذلك من ترجم له .  (7)البغدادي 
 وأما بلده فهي محص ، وقد أمجع كل من ترجم له على ذلك أيضاً .

فبنّي أن نسبته نسبة والء وليست نسبة   إمساعيل بن عياش موىل عنس ":وقال حيىي  بن معني  
 (1) أصلية "

                                                 

 ابن عساكر    41ص 3و تاريخ مدينة دمشق ،ج163،ص3(  تنظر ترمجته يف : هتذيب الكمال ،ج1)
 64/ص6، اإلكمال البن ماكوال : ج 13/ص  1النريات ج الكوكب ،   242/ص  1الكاشف ج  
                                161( الكىن واالمساء لإلمام مسلم ص2)
 64/ص6ج ابن ماكوال يف اإلكمال :   (3)
تقــــــع ، وذمــــــار مدينــــــة  ومشــــــرقها تقــــــع يف الــــــيمن الشــــــمالية وحتديــــــداً غــــــرب مدينــــــة ذمــــــار(   العنســــــي : وهــــــي بــــــالد كبــــــرية 4)
 . نوب صنعاء العاصمةج

لقب مذحج(بن أدد بن زيد بن يشجب بن يعرب بن قحطان.منهم طوائف كثرية : و قبيلة عنـــس وهم 
ُ
بنو عنس بن مالك )امل

تهر من عنس الشام امساعيل بن عياش بن سليم العنسي اش هاجرت واستوطنت احلجاز والشام كما دخل بعضهم االندلس وممن 
. الثاين اهلجري ،عامل وحمدثها يف القرن  

وهـــــــي مـــــــن  ... وغريهـــــــا ،:عـــــــنس الســـــــالمه ،مغـــــــرب عـــــــنس،وادي زبيـــــــد ،جبـــــــل الـــــــدار  ومـــــــن أشـــــــهر بلـــــــدان عـــــــنس ومناطقهـــــــا
 ولعنس الكثر من البيوت والعائالت .،  املناطق القدميه

ري و ينســـــب إىل عـــــنس الصـــــحايب اجلليـــــل عمـــــار بـــــن ياســـــر بـــــن عـــــامر بـــــن مالـــــك العنســـــي وأرضـــــاه كمـــــا ومـــــن مشـــــاهريها االمـــــ 
ــــويف ســــنة ــــن حيــــي العنســــي املت ــــرمحن العنســــي   621علــــي ب ــــد ال ــــداراين وامســــه عب ــــو ســــليمان ال ــــان الدولــــه الرســــوليه واب كــــان مــــن اعي

ــــن كعــــب  205ترمجــــه ابــــن اجلــــوزي يف)صــــفوة الصــــفوه( واملتــــويف ســــنه  ،وممــــن نســــب إىل عــــنس االســــود الكــــذاب وامســــه عبهلــــه ب
وهبـــــا ولـــــد ونشـــــأ حكـــــاه يف )معجـــــم البلـــــدان( كمـــــاورد يف )جممـــــوع خـــــرج مـــــن كهـــــف خبـــــان قريـــــه قـــــرب جنـــــران وهـــــي كانـــــت داره 

 بلدان اليمن وقبائلها ،،،
                           161(   الكىن واالمساء لإلمام مسلم ص5)
 1/1/363(تاريخ البخاري :6)
  222ص 6تاريخ بغداد ج(  7)
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أخي مل ال  : حممد قالويف رواية أليب مسهر عن ، كان أزرق "وقال حممد بن أمحد املقدمي : 
 (2)"تسألين مسألة هذا األمحر احلمصي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         

     3/42الرواية يف تاريخ ابن عساكر ، (1)

    42/ 2 سري أعالم النبالء(2)
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 املبحث الثاين : والدته ونشأته 
 والدته : 

 اختلف العلماء يف مولد إ مساعيل بن عياش وسنة وفاته .
حممد بن عوف عن يزيد  :" اختلفوا يف مولد ابن عياش ووفاته فقالوعن مولده يقول أمحد بن على : 
 .  (1) " ابن عبدربه مولده سنة اثنيتني ومئة

وولدت  هـ ( 105")  أن إمساعيل ولد سنة مخس ومئة ("2: وروى سعيد بن عمرو السكوين عن بقية
  (3)ومائة .  سنة عشر

ـ ه 106وينقل عبد اهلل بن أمحد عن أبيه قال : ولد بن عياش _يعين : إمساعيل _سنة ست ومائة ) 
 )(4)  

امحد بن حممد بن عنبسة حدثنا أبو التقى قال قال يل بقية قال يل عبد اهلل بن صاحل وروي عن 
) مولد إمساعيل سنة مثان ومائة  : اهلامشي يا أبا حممد أيكما أكرب أنت أو إمساعيل بن عياش قلت

 ومولدي سنة اثين عشر ومائة قال فقال عبد اهلل انكما لرتب  (5)هـ (  102
مولد  (6 يل ابن عيينة  : وروى عمرو بن عثمان احلمصي عن أبيه قال قال : أمحد بن حنبل : لقا

يا أبا حممد أنت بكرت يعين : ومئة قلت  إمساعيل بن عياش قبلي سنة ست ومولدي سنة مثانة
 .بالطلب

روى أبو زرعة الدمشقي عن يزيد بن عبد هـ ( فقد  106واألرجح واهلل أعلم أن والدته كانت سنة ) 
، ومهما يكن من أمر  فالفارق بينهما ليس   (7) هذا أصح ، قال الذهيب :ولد سنة ست ومئة  : ربه

 كبرياً األ انين مل أجد فيما حتت يدي من مصادر تشري اىل مكان مولده 
                                                 

  3/120(  هتذيب الكمال 1)
 32ص 3( تاريخ مدينة دمشق ج2)

   3/120(  هتذيب الكمال 3)
    3/120(هتذيب الكمال 4)
   234ص1( الكامل يف ضعفاء الرجال 5)
 327ص2(سري أعالم النبالء ج6)

 . 326ص2سري أعالم النبالء ج(   7)

http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
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 نشأته : 
نشأ  إمساعيل بن عياش على الرب واخلري يف بيت والده الذي ترك له املال الكثري ، ومل ينشئه على 

 ذل .البخل واحلرص ، وأمنا نشأ على الرب والكرم وعلى الب
كان إمساعيل بن عياش متحدثاً بنعمة اهلل عليه ، وكان سعيداً بأن يتمتع هبذه النعمة غريه من أضيافه 

 ،وذلك يدل على مساحة نفسه ، وعلى أن الدنيا صغريه يف عينه. 
ما رأيت رجال أكرب نفسا من إمساعيل بن عياش كنا إذا أتينا إىل مزرعته ال : "   حيىي بن صاحل قال

ورثت عن أىب أربعة آالف دينار فانفقتها يف طلب العلم :نا اال باخلروف واخلبيص ومسعته يقوليرضى ل
"(1)  

ويقول حيىي بن صاحل عن جانب كرمه أيضًا : " كنا نأيت إمساعيل بن عياش فيكرمنا ، ويربنا  وينزلنا 
عاىل وصف لنا اجلنة بصفة أشرف املنازل، ويقدم لنا املاء بالثلج ، ويقول كلوا ياساديت .، فان اهلل ت

ْدٍر خَمُْضوٍد  َوطَْلٍح َمْنُضوٍد َوظ لٍّ مَمُْدوٍد   الصيف لفواكهها ، ال بصفة الشتاء ، فقال تعاىل :  يف  س 
   (2)َوَماٍء َمْسُكوٍب َوفَاك َهٍة َكث ريٍَة اَل َمْقطُوَعٍة َواَل مَمُْنوَعٍة 

أي   –، وقد استخدمه يف بعض املهام ، وواله خزانة الكعبة  3وكان له صلة قوية باخلليفة املنصور
كسوة الكعبة املشرفة ، وكان يأتيه الكثري من اخلليفة أو من الدولة باعتباره من مشاهري العلماء يف 

 عصره . 
سافر يف طلب العلم اىل بغداد مث بعثه املنصور إىل الشام ، ودخل أنطاكية ، والكوفة ، وملا قدم بغداد 

 حديثاً كثرياً .  حدث
 (4)"حفظ من إمساعيل بن عياش أما رأيت عربيا : " قال يزيد بن هارون  :داود السجستاين قال أبو

                                                 

   3/170هتذيب الكمال (1)

 ( .32-22 (، آية : الواقعة سورة (  2)
 6/221تاريخ بغداد 3

  . 222ص 6تاريخ بغداد ج(  4)
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هو وجرير بن عثمان الكوفة يف مساحة أرض محص  قدم إمساعيل قدمتني قدم :  أبو داود : قال 
إمساعيل بن عياش ببغداد يف وقدمة قدمها إىل بغداد مسع منه البغداديون ومسع يزيد بن هارون من 

 . القدمة األوىل
: رجالن  (1)وكان إمساعيل بن عياش جامعاً حلديث بلده ، ويشهد بذلك علي بن املديين حيث قال 

 مها صاحبا حديث بلدمها ، إمساعيل بن عياش ، وعبد اهلل بن هليعة 
كان أهل مصر  : "   وقال جعفر بن حممد بن الفضيل الرسعين عن عثمان بن صاحل السهمي

وكان ، يتنقصون عثمان حىت نشأ فيهم الليث بن سعد فحدثهم بفضائل عثمان فكفوا عن ذلك 
أهل محص يتنقصون علي بن أيب طالب حىت نشأ فيهم إمساعيل بن عياش فحدثهم بفضائله فكفوا 

 . (2)" عن ذلك 
غرض فيما يتحدث عنه ، وكان وكان موثوقا يف دينه ، وكان غنَّيا عن احلاجه إىل الناس ، وكان غري م

حكيًما يف حماولة التغري، وهي جوانب قوية يف شخصية العامل واحملدث ، تدعم عدالته ، وترفع مكانته 
. 

وكان حريصًا على العلم باذاًل لطالبه بال مقابل ، قلياًل مايهجع بالليل، وإذا أشكل عليه معىن وهو 
 يعود اىل الصالة . يصلي أسرع يف الركعتني ونظر يف املعىن ، مث

كنت أمسع أصحابنا يقولون علم الشام عند إمساعيل بن عياش والوليد بن : " قال يعقوب بن سفيان 
كان أصحابنا هلم رغبة يف العلم وطلب شديد بالشام   : ومسعت أبا اليمان يقول : قال، مسلم 

إذا جئنا وجدنا كل ما كتبنا جنهد يف الطلب ونتعب أبداننا ونغيب ف: واملدينة ومكة وكانوا يقولون 
 .  (4)"  وتكلم قوم يف إمساعيل وإمساعيل ثقة"  :  قال يعقوب .(3)"  عند إمساعيل

                                                 

 . 172ص 3(  هتذيب الكمال ج1)

                           172ص 3ج نفس املصدر السابق .(  2)

                           172ص 3ج نفس املصدر السابق .(  3)

   . 172ص 3هتذيب الكمال ج  (4)
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 ، ما رأيت أحفظ من إمساعيل بن عياش : يقول مسعت يزيد بن هارون يقول: اهليثم بن خارجة وقال 
األوزاعي وسعيد بن عبد العزيز مثل مل يكن بالشام بعد :قال أبو زرعة ، ما أدري ما سفيان الثوري 

 .إمساعيل بن عياش
فمن هذا العرض يتبني لنا أّن إمساعيل بن عياش كان جاد يف نفع نفسه ، ونفع غريه حىت أنه كان 

  بعيدا عن الكسل والركود والتسويف .
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 المبحث الثالث : عقيدته 
يد من االجتاهات الفكرية ، فكان يف الكوفة عاش امساعيل بن عياش يف عصر ظهر فيه العد   

املذهب الرافضي ، وكانت البصرة موطن القدرية ، والشام موطن الناصبة ، إىل بعض الفرق األخرى  
املشهورة، كاخلوارج ، واجلربية ، واملرجئة ، واجلهمية ، والقائلني باالعتزال ، وغري ذلك من الطوائف 

 لكن اهلل قد حفظه من ذلك كله . املذكورة يف كتب امللل والنحل ،
، فلم أقف على من تكلم يف عقيدته رغم  (1)ومل تتحدث كتب الرجال والرتاجم عن عقيدته : 

 اهتمام نقاد احلديث بتفاصيل حياته املختلفه كمولده ونسبه وكنيته ......اخل .
وسكوت علماء اجلرح والتعديل عن ذلك يدل داللة واضحه على سالمة عقيدته ، اال أن امساعيل 
بن عياش يسجل له موقف عقدي مع أيب اسحاق الفزاري يظهر فيه أنه على مذهب أهل السنة 
واجلماعة ، حيث قال أبو صاحل الفراء   بعد أن نقل كالم الفزاري عن امساعيل بن عياش أنه رجل 

ي ماخيرج من رأسه : " كان الفزاري قد روى عن امساعيل مث تركه ، وذلك أن رجال جاء إىل أيب اليدر 
اسحاق فقال : يا أبا إسحاق ، ذُكرت عند إمساعيل بن عياش ، فقال أميا رجل _ يعين وثقه توثيقاً  

 .  (2)لوال أنه شكي "  –كبرياً 
، فلعله من  (3)رى االستثناء يف اإلميان" قال الذهيب: " قلت وهذا يدل على أن إمساعيل كان الي

املرجئه ، فأبو إسحاق الفزاري مع مكانته ومنزلته ملا سئل عنه إمساعيل بن عياش أثىن عليه كثرياً ، وأنه 
رجل اليوجد مثله ، لكنه شكي _أي : اليرى االستثناء يف اإلميان _ فيقول : أنا مؤمن إن شاء اهلل 

هذا االهتمام من إمساعيل بن عياش أليب إسحاق أثر فيه ، فأدى اىل ، قال فلعله من املرجئه ، و 
 تشدده يف احلكم عليه .

 
 

                                                 

 . 173 ص 3الكمال جهتذيب (1)
                                                            نفس املصدر السابق .(  2)

 . 313ص:  ) الطبقة السابعة ( سري أعالم النبالء(  3)

  

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=6536&lang=&bk_no=60&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1205&idto=1447&lang=&bk_no=60&ID=1105
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1205&idto=1447&lang=&bk_no=60&ID=1105
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 المبحث الرابع : عبادته
عرف عن إمساعيل بن عياش اقباله على العبادة ، مع كثرة اخلري ، وغزارة العلم، صادق املقالة ،    

قطاع إىل اهلل تعاىل بأمجل األخالق ، حبيث حمسنا للقادمني ، متخلقًا باملروءة والعلم ، والفضل واالن
ظهر عليه سيما السكينة والوقار ، وهباء الصاحلني ، يأخذ نفسه بفاضل األقوال واألعمال ، أوقاته 

 موزعه على أنواع العبادة ، مابني قيام وصيام وعلم وإفادة .
مساعيل إىل جانب منزيل كان منزل إ" :   حممد بن عوف ، عن أيب اليمان قال وعن عبادته يروي لنا

، فكان حييي الليل ، وكان رمبا قرأ ، مث يقطع ، مث رجع ، فقرأ من املوضع الذي قطع منه ، فلقيته 
، فقلت : يا عم ، قد رأيت منك يف القراءة كيت وكيت ، قال : يا بين ، وما سؤالك ؟ قلت :  يوماً 

كر احلديث يف الباب من األبواب اليت أخرجتها أريد أن أعلم . قال : يا بين ، إين أصلي ، فأقرأ ، فأذ 
 . ، فأكتبه فيه ، مث أرجع إىل صاليت ، فأبتدئ من املوضع الذي قطعت منه (1) ، فأقطع الصالة

(2)"  

، مث بعد ذلك يكتب مايريد من مصنفاته ، ويصحح مايصحح ويضيف مايضيف ، مث يعود إىل 
 الصالة فيتابع من املوضع الذي أهنى فيه الصالة ، فكان العلم شاغله . 

 

  
                                                 

     3/163هتذيب الكمال(1)

   وقطع الصالة هنا ليس معناه تركها ، وإمنا معناه: إهنا ؤها والتسليم .(2)
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 : بعض أقواله ومواقفه النبيلة   المبحث الخامس
، أثر يف أهل بلده ، فوجههم حَتَدَّ َث الناقلون عن إمساعيل بن عياش بأنه كان قوي الشخصية    

وجهة صحيحة ، وأبطل فساًدا كان منتشرًا .أخذ مكانًا بارزًا بني رواة احلديث ، حىت قيل عنه عامل 
 الشام ، وكان موثوقاً يف دينه ، وكان غنياً عن احلاجة إىل الناس ، وكان حكيماً باألصالح                

من  ما رأيت رجال كان أكرب نفساً "، عن حيىي الوحاظي: البهراينُّ  قال سليمان بن عبد احلميد
إمساعيل بن عياش ، كنا إذا أتيناه إىل مزرعته ال يرضى لنا إال باخلروف واخلبيص . مسعته يقول : 

.وهذا يدل علوَّ نفسه وكرمه ووفرة اخلري  (1)" أيب أربعة أالف دينار فأنفقتها يف طلب العلم ورثت من
أمور الدنيا ، بالنسبة إليه مل تكن مهمًة؛ فقد أنفق من أمواله  الكثري يف طلب بالنسبة اليه ، وأن 

العلم ، وكان يأتيه أيضًا الكثري من اخلليفة  باعتباره من مشاهري عصره فأحبه الوافدون عليه  
واآلخذون منه والذين هلم صلة به ، وهذا يدل على تدينه ، وعلى أن الدنيا بالنسبة إليه كانت 

  لخآخرة .   ً مزرعة
: كنا نأيت إمساعيل بن عياش فيكرمنا ، ويربنا ، ويقدم  (2)ويقول حيىي بن صاحل عن جانب كرمه أيضاً 

لنا املاء والثلج ، ويقول لنا : كلوا ياساديت ؛وينزلنا أشرف املنازل ، ويقول فإن اهلل تعاىل وصف اجلنة 
ْدٍر خمَُّْضودٍ  (بصفة الصيف لفاكهها،البصفة الشتاء ، فقال تعاىل : َوطَْلٍح مَّنُضودٍ يف  س 

 . (3)( ٍٍ الَّ َمْقطُوَعٍة َواَل مَمُْنوَعةٍ َوفَاك َهٍة َكث ريَةٍ َوَماٍء مَّْسُكوبٍ َوظ لٍّ ممَُّْدودٍ 
كان إمساعيل بن عياش متحدثا بنعمة اهلل عليه ، وكان سعيداً بأن يتمتع هبذه النعمة غريه من أضيافه 
، وذلك يدل على مساحة نفسه ،وعلى أن الدنيا صغرية عنده وعلى أنه ينظر إىل من يكرمه على أنه 

ليس له منَُّة عليه ،وتلك خالل شريفة ظاهرة يف السنة النبوية الكرمية ويف أحوال الصحابة سيده ، و 
 والتابعني  وغريهم ، وكانت يف عصره غري منتشرة وغري موجودة ، إال عند خاصة اخلاصة  من أمثاله . 

 وعلى هذا اخلري وماكان يفعل ذلك طلباً منهم شيئاً أو راغباً منهم يف شيئ ، وإمنا نشأ على هذا الربَّ 
ْئُه على البخل وعلى احلرص ، وأمنا نشأه على  يف بيت والده الذي َترَك لُه هذا املال الكثري ، ومل يُـَّنشِّ

                                                 

   315ص2( ،سري أعالم النبالء ج3/42، رواه ابن عساكر )هتذيب :400ص1ذهيب  ،جميزان االعتدال لل(1)

 ( .6/222رواه اخلطيب يف تارخيه )(   2)

 . 32-22سورة الواقعة ، آية : (   3)

http://www.quran.islam4m.com/t-56-1-28.html
http://www.quran.islam4m.com/t-56-1-28.html
http://www.quran.islam4m.com/t-56-1-29.html
http://www.quran.islam4m.com/t-56-1-30.html
http://www.quran.islam4m.com/t-56-1-30.html
http://www.quran.islam4m.com/t-56-1-31.html
http://www.quran.islam4m.com/t-56-1-32.html
http://www.quran.islam4m.com/t-56-1-33.html
http://www.quran.islam4m.com/t-56-1-33.html
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الكرم وعلى البذل ، واالستشهاد بالقرآن الكرمي يف جمال اخلريات االهلية فيما يتعلق بإكرام الناس 
وعلى سعٍة يف اخلُُلق وعلى برٍّ فيما يتصل بالتعامل وفيما يتعلق بالسلوك الشخصي يدل على مساحٍة 

؛ولذلك يقول حيىي بن صاحل :فيكرمنا ، ويربنا ، وينزلنا أشرف املنازل ، ويقدم لنا املاء بالثلج . َوَهذ ه  
هي الضيافة الكرمية اليت َحثَّ اإلسالم فيما يتصل ببذل السالم وإطعام الطعام ، والصالة بالليل 

 والناس نيام .
  (2). .كنت أمسعهم يقولون .علم الشام عند إمساعيل   (1)وقال الفسويَّ :    

إمساعيل بن عياش ثقة ، كان أحب إىل أهل الشام من  ":  وروى عباس الدوري عن حيىي بن معني
، وقد مسع إمساعيل من شرحبيل ، وإمساعيل أحب إيل من فرج بن فضالة ، مضيت إليه فرأيته  (3) بقية

عند دار اجلوهري قاعدا على غرفة ، ومعه رجالن ينظران يف كتاب ، فيحدثهم مخس مائة يف اليوم 
أقل أو أكثر ، وهم أسفل ، وهو فوق ، فيأخذون كتابه فينسخون من غدوة إىل الليل ، فرجعت ومل 

 : شهدته ميلي إمالء ، فكتبت عنه .  (5. وقال أيضا (4)" أمسع منه شيئا 
: "كتبت  كتب إمساعيل بن عياش  ومل أدع منها شيئاً يف (6)قال أبو اليمان) احلكم بن نافع البهراين( 

قراطيس . وهذا يؤيد كالم أيب حامت وأنه كان يقال له : كاتب ابن عياش ، كما يقال كاتب الليث " 
(7) . 

:كان أهل مصر يَنتَـّقُصون أو يـَْنَتق ُصوَن عثمان  (2): قال عثمان بن صاحل السهمي (1)وقال أيًضا 
حىت نشأفيهم فيهم الليث بن سعد فحدثهم بفضائل عثمان فكفوا عن ذلك،وحنن نعلم أن الدعاية 

                                                 

 401،ص1الذهيب   ،ج -ميزان االعتدال  (   1)

 ( .6/224رواه اخلطيب يف تارخيه )(   2)

 بقية بن الوليد.(   3)

    37/الورقة 2. والكامل البن عدي : 2/36تارخيه برواية عباس : (4)

 32/الورقة 2. والكامل البن عدي : 2/36(تارخيه برواية عباس : 5)
،كانـــــت عنـــــد عمـــــر بـــــن رؤبـــــة أبـــــو اليمـــــان احلكـــــم بـــــن نـــــافع البهـــــراين ،هـــــو مـــــوىل امـــــرأة مـــــن هبـــــراء ،يقـــــال هلـــــا :أم ســـــلمة (   6)

ـــــيب ،  ولـــــد ســـــنة مثـــــان وثالثـــــني ومائـــــة ،وطلـــــب العلـــــم ســـــنة بضـــــع ومخســـــني ،قـــــال الـــــذهيب ماعلمـــــت لـــــه رحلـــــة  روى عـــــن لبثعل
ـــــه  وروى عنـــــه، إمساعيـــــل بـــــن عيـــــاش ، وســـــعيد بـــــن ســـــنان ، وصـــــفوان بـــــن عمـــــرو   البخـــــاري  والرتمـــــذي وابـــــن ماجـــــه ، قـــــال عن

 الذهيب عامل وقته حبمص . 
 

 ،حتقيق مصطفى عبد القادر ،دار الكتب العلمية اخلطيب البغدادي 222،ص 6تاريخ بغداد ج(   7)
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أس ضد عثمان بن عفان  كانت كبرية ، وأن مجاعة ممن خرجوامن أمن أهل مصر كانوا على ر 
املهامجني واملشرتكني يف قتله،فاستمر ذلك يف مصر ،ومل جيد مقاومة مهّمة من عامل يعتمد عليه حىت 
قام الليث بن سعدبتصحيح الوضع ، فزال أثرهذه الدعايةمن مصرورجع االمر اىل الصواب، وكان أهل 

م إمساعيل بن محص ينتقصون علي بن أيب طالب من تأثريالدعاية أيضًا املضادة له، حىت نشأ فيه
 عياش فحدثهم حبديث فضائله فكفوا عن ذلك. 

والعامل الذي يتصدى للفكر املنحرف الشائع بني الناس املخالف للحق اليتمكن من ذلك إال إذا  
كانت له شخصيةقوية،وكان موثوقاً يف دينه، وكان غنياًّ عن احلاجة اىل الناس ، وكان غري مغرض فيما 

 حماولة التغيري: فإصالح األ مور اليت بني الناس وتعديل الفساد الذي يتحدث عنه ،وكان حكيمًا يف
انتشر حيتاج إىل حكمة ، وحيتاج إىل عناية، وحيتاج اىل شخصية علمية موثوق هبا يهيئ اهلل تعاىل هلا 

 الظروف املناسبة فيحصل اعتدال االوضاع والتجديد فيما يتصل با لدين . 
يف أهل مصريف هذا اجلانب ،وكان إمساعيل بن عياش جمدداً يف الشام  هذا وكان الليث بن سعد جمدداً 

أو يف محص فيما يتصل بذلك اجلانب ، وهي جوانب قوية يف شخصية العامل واحملدث ، تدعم 
عن علي بن املديين :رجالن مها صاحبا (3)عدالته ، وترَفُع مكانته،وقال أمحد بن سعيد بن أيب مرمي 

بن عياش ، وعبداهلل بن هليعـه .وهذا جانب آخر غري قوة الشخصية  حديث بلدمها ؛ إمساعيل
 نب يتصل باألثر العلمي لإلمام. والتمكن من توجيه العامة على أساسٍ من العلم ،وهو جا

 
 
 

 : شيوخه  المبحث السادس
                                                                                                                                                         

 224ص 6تاريخ بغداد ج(   1)

، وابــــــــــن 170، ص3دار الكتـــــــــب العلمبــــــــــة ، هتـــــــــذيب الكمــــــــــال ج 400،ص 1ميـــــــــزان االعتــــــــــدال يف نقـــــــــد الرجــــــــــال ج(   2)
 (3/42عساكر )هتذيب :

 . 6/222تاريخ اخلطيب : (   3)
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لقد وقفت طويال عند هذا املبحث ، وترددت أأعلق فيه األسامي تعليقاً ، أو أفصل فيهم تفصيالً    
؟ مث ملا رأيت األمر يطول لكثرة الشيوخ ، انتخبت منهم طائفة ممن له عالقة هبذا البحث فقد أوصل 

 عدد شيوخه اىل أكثر من بضع وتسعون شيخاً . (1)صاحب كتاب هتذيب الكمال 
والريب أن األخذ عنهم تفاوت بني الذين استكثر عنهم وبني من خرج هلم احلديث واحلديثني وإين 

 ذاكر هنا ثلة انتخبتها إما جلاللة أصحاهبا وشهرهتم ، أو لعدد أحاديثهم يف هذا البحث 
 شيوخه :

 ، (2)روى عن شيوخ كثريين ؛ منهم : ابراهيم بن سليمان األفطس 

  (3) اخلثعميوأسيد بن عبد الرمحن 
 (4)البخرتي بنُ عبيدبن سلمان الطاخي الكليب الشامي 

                                                 

(1   )3/163 . 

  223قال عنه البخاري:مرسل حديثه يف الشاميني، التاريخ الكبري ا/(   2)
  2/102وقال أبو حامت : البأس به ، اجلرح والتعديل 

  6/11ذكره ابن حبان يف الثقات ،الثقات 
 27ذكرهابن حجر يف الطبقة الثانية من طبقات املدلسني ،طبقات املدلسني ص

  122ت30، التقريب ص وقال احلافظ بن حجر :ثقة،ثبت ،إألنه يرسل
 روى عنه إمساعيل بن عياش رواية واحدة  

  2/273وثقه يعقوب بن سفيان ، املعرفة والتاريخ (   3)
 43ونقل بن شاهني عن أمحد بن صاحل قال : من ثقات أهل الشام ، تاريخ أمساء الثقات ص

  6/72ذكره بن حبان يف الثقات ، الثقات 
  2/221مال هتذيب الكمال ملغلطاوي قال بن خلفون : ليس به بأس ،إك

 روى عنه إمساعيل بن عياش ثالثة أحاديث 
  2/427ضعفه أبوحامت وقال : ضعيف احلديث ، اجلرح والتعديل (   4)

 وكذلك ضعفه الدارقطين ، والبيهقي وقال األزدي : كذاب ساقط ، 
ديثاً عامتهــــا منــــاكري ،الكامــــل يف الضـــــعفاء قــــدر عشـــــرين حــــ قــــال ابــــن عــــدي :روى عــــن أبيهــــة ،عـــــن أيب هريــــرة ، عــــن النــــيب 

   2/57الرجل 
  264قال الذهيب : ضعفوه ، الكاسشف ا/

   642ت120قال بن حجر:ضعيف ، مرتوك  ، التقريب 
 اعيل بن عياش رواية واحدة      روى عنه إمس
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وأبوبكربن عبداهلل بن أيب مرمي الَغساين الشامي    (2)بكربن زرعة اخلوالين الشامي  . (4)حبريبن سعد السَُّحلوي أبوخالد احلمصي  

(3)     

ابن عم الوليد بن سفيان ابن أيب مرمي ، وقد ينسب إىل جده ، قيل امسه ُبكري ،وقيل : عبد السالم 
 (4)،ثابت بن عجالن األنصاري 

 
 (1)ثعلبة بن مسلم اخلَثَعمّي الشامي  

                                                 

أن يكــــون حبــــري ، كمـــــا  وثقــــه دحــــيم ، وحممــــد بــــن ســـــعيد ، وقــــال أمحــــد بــــن حنبـــــل : لــــيس بالشــــام اثبــــت مـــــن حريــــز إال(   1)
 1/362وهتذيب التهذيب  1/323وثقه النسائي ، والعجلي ، هتذيب  الكمال 
    2/412قال أبو حامت صاحل احلديث ،اجلرح والتعديل 

  6/115ذكره ابن حبان يف الثقات  وخرج حديثه يف صحيحه ،الثقات 
 سبع عشرةرواية ، روى عنه ابن عياش   640ت 120قال بن حجر : ثقة ثبت ، التقريب 

  2/326قال أبو حامت :روى بكر بن زرعة عن مسلم بن عبداهلل األزدي  ، اجلرح والتعديل (   2)
  4/75ذكره ابن حبان يف الثقات وخرج حديثه يف صحيحه ، الثقات 

  740ت 126قال بن حجر مقبول ، هتذيب التهذيب 
 روى عنه إمساعيل بن عياش رواية واحدة 

 2/251حــــــامت ، وأبــــــو زرعـــــــة ، وابــــــن معــــــني ، والنســــــائي ، وابـــــــن ســــــعد ، والــــــدارقطين ، هتــــــذيب الكمـــــــال ضــــــعفه أبــــــو (   3)
   12/33وهتذيب التهذيب 

  7/467ذكر ابن سعد: انه كان كثري احلديث ، ضعيًفا ، طبقات ابن سعد 
 2/404وقال اجلوجزاين : ليس بالقوي . اجلرح والتعديل 

  7374ت623ق بيته ،فاختلط ،التقريب صقال ابن حجر : ضعيف ، وكان قد ُسر 
 روى عنه إمساعيل بن عياش ست روايات 

 

 1/407قال أمحد أنا متوقف فيه ، هتذيب الكمال (   4)
ســـــاق لـــــه بـــــن عـــــدي ثالثـــــة أحاديـــــث غريبـــــة ، وذكـــــر أنلـــــه غـــــري هـــــذه األحاديـــــث ولـــــيس بـــــالكثري ، الكامـــــل يف ضـــــعفاء الرجـــــال 

2/407   
    6/125ت ، الثقات وقال بن حبان يف الثقا-تابع 

  1/222وقال الذهيب : صاحل احلديث ، الكاشف 
  222ت 132قال بن حجر : صدوق ، التقريب 

 ثالث روايات  .روى عنه إمساعيل 
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   (2)ويقال حبيب بن أيب موسى –أبو موسى الشاميُّ احلمصيُّ  –حبيب بن صاحل الطائي 
قال أبو حامت :شامي  –ويقال :أبو داود الصنعاين الدمشقي   (3)أبو املهلب –ي راشد بن داود الرَبمسَْ 

. 
، ويقال :الزرُّقي ،الصنعاين ، من صنعاء دمشق ، وقيل إنه محصي ، (4)سعيد بن يوسف الرحًّيب 

 وهواألظهر .وهومنسوب اىل بين رحبه وهو بطن من محري 
                                                                                                                                                         

  1/414ذكره ابن حبان يف الثقات ، هتذيب الكمال (   1)
   1/224وقال الذهيب : ُوثّق  ، الكاشف 

   246ت 134قال ابن حجر : مستور ، التقريب 
 روى عنه إمساعيل بن عياش عنه روايتني 

  2/42وثقة يزيد بن عبد ربه ، هتذيب الكمال (   2)
وقــــال أبــــو زرعــــة : النعلــــم أحــــد مــــن أهــــل العلــــم طعــــن عليــــه يف معــــىن مــــن املعــــاين ،وهومشــــهوريف بلــــده بالفضــــل ،والعلــــم ،اجلــــرح 

  3/103والتعديل 
  6/122ذكره ابن حبان يف الثقات ،الثقات 

  1/302وثقة الذهيب ،الكاشف 
   1032ت151وقال ابن حجر:ثقة،التقريب ص

 يات .روى عنه إمساعيل بن عياش ثالث روا
اختلـــــف النقـــــاد يف تعديلـــــه وجترحيـــــه ،فمـــــنهم مـــــن وثقـــــه ، ومـــــنهم مـــــن جرحـــــه ، فقـــــد قـــــال البخـــــاري : فيـــــه نظـــــر ،التـــــاريخ (   3)

 الكبري  
 ضعفه الدارقطين ، قال ضعيف اليعترب به  و 

  6/302وذكره ابن خلفون ، وابن حبان يف الثقات ،الثقات
  1/322ومل حيكم عليه الذهيب وإمنا قال :خمتلف فيه ،الكاشف 

  1253ت304وتوسط ابن حجر فيه فقال : صدوق له أوهام ،تقريب التهذيب 
 روى إمساعيل بن عياش عنه ست روايات .

 ال أبو حامت ليس باملشهور ، وحديثه ليس باملنكر  ،  وق(   4)
  3/211وقال أمحد : ليس بشيئ ، ومل يعجبه نتهذيب الكمال -تابع  

  4/31قال بن طاهر حدَّث عن حيىي بن أيب كثري باملناكري ، هتذيب التهذيب 
قــــال أبــــو عبيــــد اآلجــــري : ســــألت ابــــاداود ، عــــن ســــعيد بــــن يوســــف الــــرحيب حــــدث عنــــه بــــن عيــــاش ؟ فقــــال أشــــهر مــــن ذلــــك ، 

  3/211هتذيب الكمال 
  2425ت243قال بن حجر :ضعيف ،التقريب ص

 روى عنه إمساعيل بن عياش رواية واحدة .
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  (1)ذكره السمعايب يف األنساب –
موالهم أبو سلمة الشامي القاضي احلمصي ويقال : –  (2)،ُسليمان بن ُسليم الٍكناين الكليب 

 وأنه من أهل محص .  (3)الدمشقي والصحيح األول منسوب اىل كنانة كلب ذكره السمعاين 
الشامي  احلمصي قال ابن حبان  :من أهل اليمن عداده  (4)َشرْحبَيل بن ُمسلم بن حامد اخلوالين 

 أهل الشام .من 
احلضرمي وأمه اهلجرس بنت بن أيب   (5)أبو عمرواحلمصي  –صفوان بن عمروبن َهر م الَسكَسكي 

ثوبان املقراين وهو منسوب اىل السكا سك وهو موضع باألردن نزلته السكاسك حني قدموا الشام 
 زمن عمربن اخلطاب رضي اهلل عنه كان منهم مجاعةمن احملدثني ذكره السمعاين

                                                 

                3/50األ نساب ( 1)

ــــــن صــــــاعد، وأبــــــو املغــــــرية والعجلــــــي ،هتــــــذيب    (2) ــــــن جممــــــد ب ــــــن ســــــفيان ،وحيــــــىي ب وثقــــــه أبــــــو حــــــامت ،وأبــــــو داود،ويعقــــــوب ب
  4/171التهذيب 

  3/221ووثقه ابن معني ، والدارقطين ، وقال النسائي ليس به بأس ،هتذيب الكمال 
   6/325وذكره ابن حبان يف الثقات 

   6/63ت ،إكمال هتذيب الكمال ملغلطاوي وكذلك بن خلفون وابن شاهني ذكروه يف الثقا
  2566ت251وقال بن حجر ثقة عابد ، التقريب 

 روى عنه إساعيل بن عياش سبع روايات .

                         5/32األ نساب (   3)

  4/340واجلرح والتعديل  4/226،وهتذيب التهذيب  3/376وثقه أمحد وابن منريوالعجلي ،هتذيب الكمال (   4)
 3/376وضعفه ابن معني يف رواية إسحاق بن منصور ، هتذيب الكمال 

   4/363وذكره بن حبان يف الثقات ،
 قال بن حجر : صدوق فيه لني   

 روى عنه إمساعيل بن عياش مخسة عشرة رواية .

 وثقه دحيم ، وابن املبارك ، وأبو حامت ، والعجلي ، والنسائي  (   5)
  10/45وقال بن سعد : كان ثقة مأمونا ،  جممع الزوائد -تابع  

  3/460قال عمرو بن علي الفالس : ثبت يف احلديث ، هتذيب الكمال 
 3/460وقال أمحد ، وأبو حامت : ليس به بأس ، هتذيب الكمال 

 3/460واثىن عليه ابن معني ، هتذيب الكمال 
   37قال الدار قطين : يعترب به ، سؤالت الربقاين ص

  2332ت 277قال بن حجر : ثقة ، التقريب 
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 . (2)ضمضم بن زرعة بن ثَوب احلضرمي احلمصي  (1)االنساب يف  
 الفلسطيين ويقال األردين ويقال األزدي(3)عاصم بن رجاء بن حيوة الٍكنٍدي 

وينسب اىل ك ْندة قبيلة مينية مشهورة تفرقت يف البالد ذكرها السمعاين يف كتابه ، عبدالرمحن بن عمرو 
 بن أيب عمرو . 

ة الذين أخذ عنهم إمساعيل بن عياش ، والريب أن هؤالء قطرة من حبر ، ذلكم مجلة من األئم   
 واملقصود هو التنبيه على روافده ، والتمثيل ألهم شيوخه ، وليس سردهم .  

وهؤالء الذين روى عنهم منهم القوي املشهور كعبيداهلل بن عمر ، وحيىي بن سعيد األنصاري ، وابن 
جريج واألوزاعي ، ومنهم الضعيف كتمام بن جنيح ، وإسحاق بن أيب فروة ، وعاصم بن رجاء بن 

دينار  حيوة الكندي صدوق يهيم وحيتاج اىل متابع ، وعباد بن كثري الثقفي مرتوك ، وعبد اهلل بن
البهراين ضعيف ، وابن مسعان مرتوك ، وعبد العزيز بن عبيد اهلل بن محزة ضعيف مل يرو عنه غري ابن 

 عياش ، وعبيد بن الوليد الوصايف ضعيف ، وعتبة بن محيد الضيب صدوق له اوهام . 
وبعضهم يرسل عن أنس ، وبعضهم يرسل عن الصحابة ، وبضعهم ضعيف كأيب بكر بن بن عبد اهلل 
بن أيب مرمي ، وبعضهم جمهول كيزيد بن حجر الشامي ، وبعضهم مرتوك كأيب بكر اهلذيل ، وهذا 
التنوع يف احلكم على شيوخه يبني لنا أنه اليلتزم الرواية عن الثقاة ، وإمنا يروي عن الضعفاء ومن هنا 
                                                                                                                                                         

 روى عنه إمساعيل بن عياش ست روايات

 

  3/422اختلف النقاد يف توثيقه وتضعيفه ، ابن معني وابن منري ،هتذيب الكمال (   2)
   6/425وابن حبان يف الثقاة ، الثقاة 

  7/40وكذلك بن خلفون ، إكمال هتذيب الكمال ملغاطاوي  
  4/462 ، اجلرح والتعديل وضعفه أبوحامت

   2332ت220قال بن حجر صدوق يهيم  ن التقريب 
 عياش تسعة عشرة رواية .   روى عنه إمساعيل بن

  6/342قال أبو زرعة :  البأس به ، اجلرح والتعديل (   3)
    4/7قال عنه حيىي بن معني :صويلح ، هتذيب الكمال

   7/253وذكره ابن حبان يف الثقات ،الثقات 
   3052ت225وقال يف التقريب : صدوق يهيم ،  5/37قاالبن حجر ُتكلم فيه ،هتذيب التهذيب 
 روى عنه إمساعيل بن عياش رواية واحدة 
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يعتين باألسانيد ،  اتسعت روايته ، لذلك نلحظ من خالل دراسة ترمجته _ أنه يعتين باملتون أكثر مما
وأنه يف روايته عن غري أهل الشام حيصل له خلط وحيتاج إىل متابع يقويه ، وأما روايته عن أهل الشام 

 فقبلها العلماء ، وليس فيها إال علل تظهر يف روايته كما تظهر يف رواية غريه من الثقاة .  
تنيا جبوانب كثرية كالفقه والسرية أما املتون عنده فهي قوية ، وتثبت من رواية غريه ، وكان مع

 واألحاديث اليت فيها معان وحقائق عجيبة .
 : تالميذه ومدى تأثريه عليهم  املبحث السابع

لقد أستفاد من إمساعيل بن عياش وتتلمذ عليه عدد كبري من طلبة العلم ، حىت صار يشار اليه    
بالديانة والورع والزهد والكرم ، وقصده للزيارة من سائر اآلفاق وكثرت تالمذته ومريدوه وهتذب به 

 مجاعة وعادت على الناس بركته وانتشر ذكره ، ومن هؤالء التالميذ الذين روى عنه :
 املنقري الصباح األغر بن بن واألبيض ، الزبيدي العالء بن وإبراهيم ، السمرقندي مشاس بن إبراهيم  

 اهلذيل إبراهيم بن إمساعيل معمر وأبو ، الرتمجاين إبراهيم بن إمساعيل إبراهيم وأبو ، منه أكرب وهو
 ، األعور حممد بن وحجاج ، الكويف محيد بن وجعفر ، أقرانه من وهو الوليد بن وبقية ، القطيعي
 احلسن عتبة وأبو،  العبدي رفةعواحلسن  ، سوار بن احلسن العالء وأبو ، الرازي حدان بن واحلسن

،  البهراين نافع بن احلكم اليمان وأبو ، موسى بن احلكم صاحل وأبو ، السكوين مسلم بن علي بن
َلُق عليه كاتب إمساعيل بن عياش كما كان يطلق على كاتب الليث  ٍَ ٍَ وقال أبو حامت:كان ُيْط
عبداهلل بن صاحل . كان أبو اليمان أيًضا من املالزمني إل مساعيل بن عياش ومن الرواة عنه ، روى عنه 

 ، رشيد بن وداود ، الفوزي عثمان بن وخطاب،  احلمصي شريح بن حيوةأيًضا 
 عمرو بن وسعيد ،الرؤاسي عباد بن وزهري ، احلليب نافع بن الربيع توبة وأبو الضيب عمرو بن وداود

 وأبو ، قتيبة بن سلم قتيبة وأبو ، شيوخه من وهو ، الثوري وسفيان،  منصور بن سعيد ،احلضرمي
 الرمحن عبد بن وسليمان ، الطيالسي داود بن سليمان داود وأبو ، احلمصي أيوب بن سليمان أيوب

 ، سوار بن وشبابة ، شيوخه من وهو األعمش وسليمان ، الدمشقي
 صاحل بن اهلل وعبد ، ربيعة بن وضمرة ، الوليد بن وشجاع ، خملد بن وشجاع ، األشرس بن وشجاع
 بن حممد بن اهلل عبد بكر وأبو،  املبارك بن اهلل وعبد ، اخلبائري اجلبار عبد بن اهلل وعبد ، العجلي
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 مسهر وأبو ، املصري وهب بن اهلل عبد عنه روايات متعددة يف املصنف، وروى عنه، وله شيبة أيب
 ،   احلليب اهلل عبيد بن الرمحن وعبد ، الغساين مسهر بن األعلى عبد
 حبر بن العزيز وعبد ،  الصنعاين مهام بن الرزاق وعبد ، الواقدي واقد بن الرمحن عبد مسلم وأبو

 وعبد ، العرضي الضحاك بن الوهاب وعبد ،  احلراين داود بن الغفار عبد صاحل وأبو ،  البغدادي
 بن وعثمان،  الرخص بن سعيد بن تبةع األهلاين رزين بن عبيد عبيدة وأبو ، احلوطي جندة بن الوهاب
 عثمان بن وعمرو ،  احلمصي عياش بن وعلي املروزي السعدي حجر بن وعلي ، شيبة أيب بن حممد
 وأبو ، أقرانه من وهو فضالة بن والفرج ، الربيع بن وغسان ، احلمصي دينار بن كثري بن سعيد بن

 سعد بن والليث ، الوليد بن كثري عمرية وأبو ، اهلاليل حيىي بن والقاسم ، سالم بن القاسم عبيد
 ، احلمصي األهلاين سليمان بن ومالك ، قبله ومات
 بن وحممد ، عياش بن إمساعيل بن حممد وابنه ، منه أكرب وهو املدين يسار بن إسحاق بن وحممد
 احملاريب عبيد بن وحممد ، البيكندي سالم بن وحممد ، السليحي محري بن وحممد ،الريان بن بكار
 املبارك بن وحممد ، الطباع بن عيسى بن وحممد ،  التنوخي عثمان بن حممد اجملاهر وأبو ،  الكويف
 مزاحم أيب بن ومنصور ، أقرانه من وهو ، سليمان بن ومعتمر ، الطاطري حممد بن ومروان ، الصوري

 ، السلمي عمار بن وهشام ، البغدادي معروف بن وهارون ، قبله ومات اجلزري أعني بن وموسى ،
 ، التنيسي حسان بن وحيىي ، أقرانه من وهو مسلم بن والوليد ، خارجة بن واهليثم ، السري بن وهناد
 ويوسف ، هارون بن ويزيد ، النيسابوري حيىي بن وحيىي ، معني بن وحيىي ، الوحاظي صاحل بن وحيىي
 .  عدي بن
فهؤالء الرواة من أقطار خمتلفة وأماكن متععدة نقلوا ورووا  أحاديث ابن عياش ، وهو مايدل على    

 مكانته وشهرته والعناية حبديثه ، وحديثه يف مصنفاهتم موجود ومعترب ه .
عن  إمساعيل بن عياش ، ومل أدع منها  (1): كتبت   (1)افع البهراين( قال أبو اليمان) احلكم بن ن

شيئًا يف قراطيس ، وهذا يؤيد كالم أيب حامت وأنه كان يقال له كاتب ابن عياش ، كما يقال كاتب 
 الليث .

                                                 

أبـــــو اليمـــــان احلكـــــم بـــــن نـــــافع البهـــــراين ،هـــــو مـــــوىل امـــــرأة مـــــن هبـــــراء ،يقـــــال هلـــــا :أم ســـــلمة ،كانـــــت عنـــــد عمـــــر بـــــن رؤبـــــة (   1)
 لبثعليب . 
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وكلم إمساعيل بن عياش أن حيتال له  –وقال أيًضا : وقدم خراساين  _ أي : رجل من أهل خراسان 
يف نسخة تشرتى وتقرئ عليه  أي نسخة مما فيه أحاديث إمساعيل  بن عياش  كلها ، أراد الرجل أن 

م ، يأخذ نسخة يقرؤها عليه فيجمع  حديثه ويذهب إىل خراسان.قال فدعاين إمساعيل :فقال ياحك
إنك مل حتج ؛ فهل لك أن تبيع الكتب هذا اخلراساينَّ ، وحتج ،وترجع ،فتكتب ، وأقرأ عليك فقلت 
: فلعلك متوت . فقال استخر اهلل .وإن قبلت مين فعلت ما أقول لك . قال :فبعت الكتب منه 

 يه . وكانت يف قراطيس  بثالثني ديناراً.وحججنا ورجعت ،وكتبت الكتب بدريهمات ، وقرأهتا عل
كاَيَُة أبو اليمان يف طلب إمساعيل بن عياش أن يكتب  أو أن يبيع ماكتبه للخراساين ،مث يُعوضـه  فح  ٍَ
عنـه بأن ميكنه من نسخ هذه األ حاديث مرة ثانية من كتبه ، مث يقرؤها أبو اليمان عليه؛تثبيًتا هلذه 

عالقة تعتمدعلى التساهل  النسخة عليه ، تدل على مساحته ،وعلى أن العالقة مبَن حوله كانت
،وعلى إعطاء احلرية، وعلى عدم الضغط باملشيخة لتحقيق مايريد ، وعلى السعي يف مصلحة 

 األطراف املختلفة ممن يريد االنتفاع برواياته .
فإذا كان قادرًا على البذل بنفسه َبذل ، وإذا قادرًا كان على البذل بغريه سعى  يف ذلك،وأن أبا 

قته به عالقة وثيقة ، عالقة جوار ، وعالقة تعلم وطلب ،وعالفة تعاون يف اليمان كانت عال
األمور،وكان حريصاً على تلميذه ليكمل يف الناحية الدينية ، فيسَّر له احلج ، ورغبه به يف هذا الطريق 
، ويسر نقل حديثه للغريب مبا يناسب حال هذا الغريب ، وكل ذلك يعطي أضواء كاشفة فيما يتعلق 

ية  ابن عياش ، وشخصية أيب اليمان بالنسبة إليه ،والعالقة السارية بني احملدثني يف حرصهم بشخص
 على األحاديث ، ويف بذهلم له.  

 : رحالته  المبحث الثامن 
الريب أن، للرحالت فوائد كثرية منها علو اإلسناد ، وحتصيل الشيوخ وتكثريهم ، والوقوف على    

الفوائد . وكان احملدثون حيرصون على الرحلة إىل األمصار اليت ينتشر طرق األحاديث ، وغريها من 
                                                                                                                                                         

ــــد ســــنة مثــــان وثالثــــني ومائــــة ،وطلــــب العلــــم ســــنة بضــــع ومخســــني ،قــــال الــــذهيب ماعلمــــت لــــه رحلــــة  روى عــــن إمساعيــــل بــــن  ول
 عياش ، وسعيد بن سنان ، وصفوان بن عمرو  
 وروى عنه البخاري  والرتمذي وابن ماجه    

 ال عنه الذهيب عامل وقته حبمص  .ق

 عبد القادر ،دار الكتب العلمية  ،حتقيق مصطفى اخلطيب البغدادي 222،ص 6تاريخ بغداد ج(   1)
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فيها دراسة احلديث النبوي ، ولذلك كان غالبهم يف حّل وترحال ، وغدوة وروحة إىل حني اشتداد 
 العود، وبلوغ الغاية . 

أبو داود :  : قال (1)وإمساعيل بن عياش رمحه اهلل يعد من اجلوالني يف طلب احلديث ، الرحالني فيه 
 قدم إمساعيل العراق قدمتني ، قدم هو وحريز بن عثمان الكوفة يف مساحة

مسع منه يزيد بن هارون يف القدمة وقدمة قدمها اىل بغداد، مسع منه البَـْغَداد يون ، و أرض محص ،
  األوىل

ببغداد قدم بغداد على أيب جعفر املنصور وواله خزانة الكسوة وحدث :"   وقال أبو بكر اخلطيب
االمام حمدث الشام أبو عتبة العنسى   إمساعيل بن عياش:"وقال أبو بكر اخلطيب  (2)" حديثا كثريا

شرحبيل بن مسلم وحممد بن زياد األهلاين وأيب طوالة عبد اهلل بن : احلمصي أحد االعالم روى عن 
أبو مسهر وأبو  : وعنه، عبد الرمحن وحبري بن سعد ومتيم بن عطية وسهيل بن أيب صاحل وطبقتهم 

اليمان وحممد بن بكار بن الريان وداود بن عمرو الضيب واحلسن بن عرفة وعثمان بن أيب شيبة وخلق  
 وفد على املنصور فواله خزامة الثياب وكان حمتشماً ، وحدث عنه من القدماء األعمش وغريه  ، كثري
كان إمساعيل جارنا فكان حيىي   : (4) نقال أبو اليما،  (3)" وكان من العلماء العاملني جواداً  نبيالً 

اذكر احلديث يف الباب فاقطع الصالة  : فقال، فسألته عن ذلك ، الليل ورمبا قرأ مث قطع مث رجع 
، وكان حّجاجًا كثري احلج وكانت طريقه على دمشق ، حّج بضَع عشرة حّجًة ،فكان رحالة ،  واعلقه

رضها اخلراجييّة ، فكانت له صلة باخلليفة املنصور ، وبعثه أبو جعفر املنصور إىل دمشق ، فعدَّل أ
وكان له مهام يقوم هبا ، ومل يُذكر عن ذلك الكثري ، لكن يدل على مكانته بني علماء األمة 

 اإلسالمية .
 المبحث الحادي عشر : وفاته  

 ورد يف حتديد سنة وفاة إمساعيل بن عياش قوالن  :  
                                                 

 . 220،ص6تاريخ بغداد ، ج(   1)

 221،ص6املرجع السابق ، ج(   2)

 253ص 1تذكرة احلفاظ ج(   3)

 32،ص3تاريخ مدينة دمشق ،ج(   4)
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يخ الكبري : وقال البخاري  :" قال لنا حيوة : مات إ مساعيل بن احدمها : ماقاله البخاري يف التار 
عياش سنة إحدى ومثانني ومائة ، وقا ل ابن املصفى : تويف يوم الثالثاء لثمان خلون من شهر ربيع 

 (1)األول سنة إ حدى ومثانني ومائة" 
يوم "اد ابن مصفى: يزيد بن عبد ربه ، وحيوة بن شريح ، وأمحد ، وابن مصفى ، وعدة . فز  :ووافقه

يوم الثالثاء لست مضت  "وقال احلجاج بن حممد اخلوالين: (2)" الثالثاء لثمان خلون من ربيع األول
 . (3)" من مجادى

، وأبو عبيد ، وأبو   ، وأبو حسان الزيادي خياط  ابن سعد ، وخليفة ثاين ماقاله حممدالول قالو 
  .. وما خرجا له يف "الصحيحني" شيئا (4) : سنة اثنتني ومثانني  مسلم الواقدي

وقال اخلطيب البغداي :أخربين احَلَسن بن أيب َبْكر قال : أْخبَـَرنَا حُمَمَّد بن إبـْرَاه يم بن عمران اجلوري 
ثنا أمحد بن يونس الضَّيب ،  _ يف كتابه إلينا من شرياز _ أخربنا أمحد بن محدان بن اخلضر ، حدَّ

ي . قال سنة اثنتني ومثانني ومائة ، مات فيها إ مساعيل بن عياش احلمصي حدَّثين أبو حسان الريَاد
  (5)يكىن أبا عتبة 

وقال أيضاً: أخربنا أبو سعيد بن حسنويه، أخربنا عبداهلل بن حممد بن جعفر ، حدثنا عمر بن أمحد 
،   (6)ومائة األهوازي ، حدثنا خليفة بن خياط . قال : مات إ مساعيل بن عياش سنة اثنتني ومثانني 

فخالف غريه يف شهر وفاته مع االتفاق يف السنة .ومل يرجح ابن حجر يف كتابه تقريب التهذيب أي 
: مات سنة إحدى أو اثنتني ومثانني ، وله بضع وسبعو ن سنة. حبمص      (7)من القولني بل قال 

ومثانني ، وبعضهم  وهذا يدل على االختالف يف سنة وفاته يف حدود سنة ، فبعضهم يقول : إ حدى
يقول : اثنتني ومثانني ، وكل ذلك يدل على العناية بأمر إ مساعيل بن عياش من ناحية املولد ومن 

 ناحية الوفاة .
                                                 

  370ص 1التاريخ الكبري  ج(  1)

 40ص3مدينة دمشق  ج، تاريخ  327ص 2، سري أعالم النبالء  ج121ص3هتذيب الكمال ج(   2)

  املرجع السابق .(  3)

   املرجع السابق .(4)

 327ص6تاريخ بغداد  ج(   5)

     املرجع السابق .(6)

 32ص1تقريب التهذيب  (   7)
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الفصل الثاني : آراء النقاد فيه ومناقشة أقوالهم ، مكانته العلمية وثناء العلماء عليه ، وفيه 
 :حثانمب

 .المبحث األول : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 
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 المبحث الثاني : مآخذ العلماء عليه ، وفيه ثمانية مطالب .
 المبحث األول : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه ، وفيه أربعة مطالب :

 المطلب األول : سعة روايته وقوة حفظه وأثره العلمي .
 عليه . المطلب الثاني : ثناء العلماء

 المطلب الثالث : عدد مروياته في الكتب التسعة وكالم العلماء عليها .
 المطلب الرابع : درجة أحاديثه .

 المطلب األول : سعة روايته وقوة حفظه وأثره العلمي  
عرف عن إمساعيل بن عياش أنه كان حيفظ الكثري من األحاديث وأقوال الصحابة والتابعني اليت 

 معاصريه من العلماء قبل استقراره يف مدينةمحص . مجعها من أفواه 
وقد شهد علماء عصره أنه اليوجد عربيًا يف عصره أحفظ منه ، حىت قيل عنه أنه أحفظ من سفيان  
الثوري ،  وكان حيدث يف اليوم  الواحد أكثرمن مخسمائة حديث ، و من خرج من الشام قاصداً 

 د كل مامجعه موجود عند إمساعيل بن عياش .البلدان األخرى يرجع خبفي حنني ألنه سيج
وأعتربه احلَّفاظ من أوعية العلم املهمة يف مجع احلديث الشريف ، وأنه ترك لنا أرثًا حيتاج اىل حتقيق 
ألن إمساعيل يأخذ العلم عن كل من يرويه ، ويرتك للباحث احلكم على السند واعتماد الرواية أو 

 عدم اعتمادها. 
 
 

 -بعض معاصريه :واليك أقوال 
:كان أصحابنا هلم رغبة يف العلم ،وطلب (1)قال يعقوب بن أيب شيبة : ومسعت أبا اليمان يقول 

شديد بالشام ومكة واملدينة ،وكانوا يقولون :جنهد يف الطلب،ونتعب أبداننا ،ونغيب ،فإذا جئنا وجدنا  
 كل ماكتبنا عند إمساعيل . 

                                                 

 . 400ص 1ميزان اال عتدال ج(   1)
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كانوا حريصني على اجلمع يف الشام ويف –ه يف طلب العلم يعين :رفاق–فأبو اليمان يذكر أصحابه 
احلجاز ،وأهنم كانوا جيمعون بقدر استطاعتهم مث يعودون فيجدون أن إمساعيل قد مجع مامجعوه ، 
وهذا ال يدل على أن رحلتهم ذاهبُة أو ضائعة أوال أثر هلا ،وأمنا يدل على أن من أخذ عن إمساعيل 

األمرين ؛ حيث أنه إذا  َرَوى عن إمساعيل  يكون  بن عياش أخذ ماجيمعه يف الرحلة مع الفرق بني
 سنده نازالً، وأذا روى عن غريه يكون  إسناده عالياً  . 

ما رأيت أحفظ من إمساعيل بن عياش ما أدري  :"  اهليثم بن خارجة مسعت يزيد بن هارون يقولقال 
 . (1)" ما سفيان الثوري

 ،(2)" سعيد بن عبد العزيز مثل إمساعيل بن عياشمل يكن بالشام بعد األوزاعي و " ة:قال أبو زرع 
قال يزيد بن هارون ما رأيت عربيا احفظ من إمساعيل بن عياش قال أبو  : داود السجستاين قال أبو

هو وجرير بن عثمان الكوفة يف مساحة أرض محص وقدمة قدمها  قدم إمساعيل قدمتني قدم :"  داود
"  يد بن هارون من إمساعيل بن عياش ببغداد يف القدمة األوىلإىل بغداد مسع منه البغداديون ومسع يز 

(3). 
أخربنا احلسني بن على الصيمرى حدثنا على بن احلسن الرازي حدثنا حممد بن احلسني الزعفراين 

 : (4) مسعت حيىي بن معني يقول:حدثنا امحد بن زهري قال 
 
ي على غرفة وما معه اال رجلني ينظران يف  عند دار اجلوهر  مضيت إىل إمساعيل بن عياش فرأيته قاعداً  

وكان حيدثهم بنحو من مخسمائة يف اليوم أكثر أو أقل وهم أسفل وهو  مسع شيئاً اكتابه فرجعت ومل 
  .فوق فياخذون كتابه فينسخونه من عدوة إىل الليل

يا أبا سليمان كان  :مسعايب وأنا أيب لداود بن عمرو الضَّ  : قالعبد اهلل بن أمحد بن حنبل قال 
نعم ما رأيت معه كتابا قط فقال له لقد كان  :حيدثكم إمساعيل بن عياش هذه األحاديث حبفظه قال

                                                 

 235ص1الكامل يف ضعفاء الرجال ، (1)

   

  235ص1الكامل يف ضعفاء الرجال ، (  2)

  222ص 6بغداد جتاريخ (  3)

 232ص1الكامل يف ضعفاء الرجال ، (   4)
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قال له كان حيفظ عشرة آالف قال عشرة آالف  كثرياً   شيئاً  كان:  (1) حافظا كم كان حيفظ قال
  وعشرة آالف وعشرة آالف فقال أيب هذا كان مثل وكيع

رجالن مها صاحبا حديث بلدمها إمساعيل " :عن علي بن املديين) سعد بن أيب مرميأمحد بن  :وقال 
 . (2)" بن عياش وعبد اهلل بن هليعة

ليس أحد أروى حلديث الشاميني من إمساعيل بن  :"  الفضل بن زياد عن أمحد بن حنبل :وقال
 (3)" عياش والوليد بن مسلم

قولون علم الشام عند إمساعيل بن عياش والوليد بن كنت أمسع أصحابنا ي:" وقال يعقوب بن سفيان 
 .(4)"مسلم 

وعلى الرغم من سعة حفظه وكثرة روايته األ أنه كان خيطئ يف األسانيد ، وأن خطأه يف املتون كان 
 نادراً .

 املطلب الثاين : ثناء العلماء عليه
 :  املعول عليه يف معرفة مكانة أي عامل من حيث علمه هو النظر يف أمرين 

األول : ماقاله فيه معاصروه من أهل العلم املنصفني ممن خربوا حاله ، وشاركوه يف فنه ، وفحصوا عنه 
 ، وكذا من يأيت بعدهم ممن سار على هديهم بعلم وأنصاف . 

 
الثاين :  ماآلت اليه مصنفاته هل أمهلت ، وتركت يف الزوايا ومل يعرج عليها أحد أو اهنال عليها 

 والشيوخ تصنيفا وشرحاً  .الطلبة ، 
 ومما قاله أهل العلم فيه :

قول يزيد بن هارون يف رواية سليمان بن أمحد الدمشقي  : "ما رأيت شامياً ، وال عراقيًا  أحفظ من 
ويف رواية أيب داود السجستاين : ما رأيت عربيًا .... ؛ وقال اجلوزجاين :  (1)إمساعيل بن عياش" 

                                                 

 171ص 3هتذيب الكمال ج(   1)

  171ص 3هتذيب الكمال ج(  2)

  171ص 3هتذيب الكمال ج(  3)

  171ص 3هتذيب الكمال ج(  4)
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يل بن عياش ، وبقية ؟ فقال : كل كان يأخذ عن غري ثقة ، فإذا أخذت سألت أبا مسهر عن إمساع
 حديثه عن الثقات فهو ثقة وقال ابن معني يف رواية الدوري : ثقة 

)كذا  –وفيها أيضًا يف مكان آخر : كان إمساعيل بن عياش أحب أهل الشام  من بقية بن الوليد  
 أيضاً يف اجلعديات نقالً عن رواية عباس .

نقل اخلطيب  هذا القول األخري عن الدوري عن ابن معني بلفظ  خمتلف ، وهو : "كان وقد  
 (2)إمساعيل أحّب إيّل يف أهل الشام من بقية" 

: قيل ليحي بن معني : إمساعيل بن  عياش ،  -كما يف اجلرح والتعديل   –ويف رواية الدوري أيضًا  
أيضًا : إمساعيل بن عياش أحّب إيّل من فرج بن وبقية ، أيهما تقدم ؟ قال:" ما أقرهبما ؛ وفيها 

 (3)َفَضالة " 
ويف رواية عثمان بن سعيد  الدارمي: "أرج أن ال يكون به بأس ؛ ويف رواية ابن حمرز : ثقة إذا َحّدث 

 .(4)عن ثقة ؛ ويف رواية ابن أيب خيثمة " 
يكرهون حديثه . قيل ليحىي :  : ليس به بأس يف أهل الشام ، والعراقييون -كما يف اجلرح والتعديل   

 : كالمها صاحلان ؛  (5)أيهما أثبت : بقية ، أو إمساعيل بن عياش ؟ فقال 
 

: ثقة  ، والعراقييون يكرهون حديثه ؛ ويف رواية أيب داود :  -(6)كما يف تاريخ بغداد   –وفيها أيضًا 
أما ما روى عن غريهم ففيه شيء ، ويف رواية  ثقة ؛ ويف رواية ابن الَغاَليب : ثقة يف أهل الشام ،و

حممد بن عثمان بن أيب شيبة : ثقة فيما روى عن الشاميني ، وأما روايته عن أهل احلجاز فإن كتابه 
 ضاع ، َفَخلَّط يف حفظه عنهم  

                                                                                                                                                         

  171ص 3هتذيب الكمال ج   (  1)

  ( .6/222اخلطيب يف تارخيه )(  2)

 1/1/131حامت  ) اجلرح والتعديل البن أيب (   3)

 . 174ص 3هتذيب الكمال ج(   4)
 . 232ص1الكامل يف ضعفاء الرجال ، (   5)

(6   )(6/222. ) 
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وفيها أيضاً : كان ثقة فيما روى عن أصحابه أهل الشام ، وما روى عن غريهم خيلط فيه ؛ ويف رواية 
 ر بن حممد : إذا حدث عن الشاميني ، وذكر اخلرب ، فحديثه مستقيم .ُمضَ 
وإذا حدث عن احلجازيني والعراقيني َخلَّط ما شئت ؛ وقال عبد اهلل بن امحد : سألت حيىي بن معني  

عن إمساعيل بن عياش ؟ فقال : إذا حدث عن الشيوخ الثقات ، مثل حممد بن زياد األهلاين ، 
م . قلت ليحىي : َكَتْبَت عن إمساعيل بن عياش ؟ قال : نعم ، مسعت منه؛ وقال وُشَرْحبيل بن مسل

ابن املديين يف رواية ابن أيب مرمي : رجالن مها صاحبا حديث بلدمها : إمساعيل بن عياش ، وعبد اهلل 
 بن هَليعة .

ام ، فأما ما : كان يوثق فيما روى عن أصحابه أهل الش(1)ويف رواية حممد بن عثمان بن أيب شيبة  
َرُّوذي : سألته 

عن  –يعين أمحد بن حنبل  –روى عن أهل الشام  ففيه ضعف ؛ وقال أبو بكر امل
 إمساعيل بن عياش ؟ َفَحسَّن روايته عن الشاميني .

وقال : هو فيهم أحسن حااًل مما روى عن املدنيني وغريهم ؛ وقال أبو داود : سألت أمحد عن  
ما حدث عن مشاخيهم . قلت الشاميني ؟ قال :  نعم ، فأما حديث  إمساعيل بن عياش ؟ فقال :

 غريهم ، عنده مناكري .
وقال أمحد أيضًا يف رواية أمحد بن احلسن الرتمذي: "إمساعيل بن عياش أصلح من بقية ، ولبقية  

أحاديث مناكري عن الثقات ؛ وقال أيضًا يف رواية الفضل بن زياد : ليس أحد أروى حلديث 
ني  من إمساعيل بن عياش ، والوليد بن مسلم ؛ ويف رواية أيب طالب : ما روى عن الشاميني الشامي

 .  (2)صحيح ، وما روى عن أهل احلجاز فليس بصحيح" 
ويف رواية أمحد بن حيىي : ما روى عن الشاميني  فهو صحح ، وما روى عن أهل املدينة ، وأهل 

 العراق ففيه ضعف ، يغلط .
حامت: "يف روايته عن أهل العراق وأهل احلجاز بعض الشيء ، وروايته عن أهل الشام  ويف رواية أيب  

 . (3)كأنه أثبت وأصح" 
                                                 

 املصدر السابق .(   1)

   170ص 3هتذيب الكمال ج(2)

   1/1/131اجلرح والتعديل البن أيب حامت  ) (3)
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: يا أبا  -وأنا أمسع  –:" قال أيب لداود بن عمرو الضيب  -كما يف تاريخ بغداد   –ويف رواية عبد اهلل 
: نعم ، ما رأيت معه كتاباً سليمان ، كان حيدثكم إمساعيل بن عياش هذه األحاديث حبفظه ؟! قال 

قط . فقال له : لقد كان حافظًا ، كم كان حيفظ ؟ قال : شيئًا كثريًا . قال له : كان حيفظ عشرة 
  (1)اآلف ؟ قال : عشرة اآلف ، وعشرة اآلف ، وعشرة اآلف . فقال له أيب : هذا مثل وكيع !" 

ل بلده فصحيح ، وإذا حدث عن غري :" إذا حدث عن أه -كما يف تاريخ بغداد    –وقال البخاري 
: "ما روى عن الشاميني فهو  -كما يف التاريخ الكبري     –؛ وقال أيضًا  (2)أهل بلده ففيه نظر" 

 .(3)أصح " 
"إمساعيل بن عياش إمنا هو ما روى عن الشاميني ، وروى عن  –كما يف العلل الكبري     –وقال أيضاً 

؛ وقال يعقوب بن شيبة: "وإمساعيل بن عياش ثقة عند حيىي (4)أهل العراق و أهل احلجاز مناكري"  
بن معني وأصحابنا فيما روى عن الشاميني خاصة ، ويف روايته عن أهل العراق و أهل املدينة 

 ؛. (5)اضطراب كثري ، وكان عاملاً بناحيته"
 
 
 
ش ، والوليد بن وقال الفسوي  :" وكنت أمسع أصحابنا يقولون : علم الشام عند إمساعيل بن عيا 

مسلم ؛ وقال أيضًا : وتكلم قوم إمساعيل ، وإمساعيل ثقة عدل ، أعلم الناس حبديث الشام ، وال 
 ؛  (6)يدفعه دافع ، وأكثر ما تكلموا قالوا : يُغرب عن ثقات املدنيني واملكيني" 

                                                 

  222ص 6ج تاريخ بغداد( 1)

  222ص 6ج تاريخ بغداد(  2)

   1/1/370الكبريه (تارخي3)

 1/130العلل الكبري (   4)

  222ص 6(  تاريخ بغداد ج5)

 2/423املعرفة :(   6)
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اعيل بن وقال ابن عدي: "وحديثه عن الشاميني إذا روى عن ثقة فهو مستقيم ، ويف اجلملة إمس 
عياش ممن يكتب حديثه ، وحيتج به يف حديث الشاميني خاصة ؛ وقال أبو أمحد احلاكم : ال بأس 

 ،  (1)حبديثه إذا عن الشاميني" 
 فإذا عداهم إىل حديث أهل املدينة جاء مبا ال يتابع على أكثره ؛ 

ألين كما يسألين أال تس : عن حممد بن مهاجر كان أخي عمرو بن مهاجر يقول:"  وقال أبو مسهر
مسعت " : وقال عبد الوهاب بن جندة احلوطي)"  –يعين إمساعيل بن عياش  -هذا األمحر احلمصي 

له أصحاب احلديث تزال تقدم  : كان بن أىب حسني املكي يدنيين فقال: إمساعيل بن عياش يقول 
ث به عن شهر إذا مجع عن حديث حيد هذا الغالم الشامي وتؤثره علينا فقال إين أؤمله فسألوه يوماً 

 ؟ كيف حدثتكم:فسألين عن ذلك فقال يل ، فذكر ثالثة ونسي الرابعة  ، فقد كمل الطعام أربعاً 
ومسي اهلل عليه  فقد كمل إذا كان أوله حالالً  إذا مجع الطعام أربعاً  : حدثتنا عن شهر أنه قال: قلت 

 (2)؟ " فأقبل على القوم فقال كيف ترون ؛ حني يوضع وكثرت عليه األيدي ومحد اهلل حني يرفع 
عن يزيد بن هارون رأيت شعبة بن احلجاج عند فرج بن فضالة   (3) سليمان بن أمحد الواسطي :وقال

 .يسأله عن حديث إمساعيل 
 وكان من حبور العلم ، صادق اللهجة ، متني الديانة ، صاحب سنة وأتباع ، وجاللة ووقار 

جازيني والعراقيني ال حيتج به ، وحديثه عن الشاميني صاحل من قبيل هذا وحديث إمساعيل عن احل 
احلسن ، وحيتج به إن مل يعارضه أقوى منه ؛ وقال يف املغين يف الضعفاء : عامل أهل محص ، صدوق 
يف حديث أهل الشام ، مضطرب جداً يف حديث أهل احلجاز ؛ وقال ابن حجر : صدوق يف روايته 

  يف غريهم .وقد ذكره ابن شاهني يف الثقات .عن أهل بلده ، خملِّط 
 المطلب الثالث : عدد أحاديثه في الكتب التسعة 

 ( وهي موزعة كالتايل :  206بلغت مروياته يف الكتب التسعة ) 
 ( .103يف مسند أمحد ) -1

                                                 

   300ص1(الكامل يف ضعفاء الرجال ،لعبد اهلل بن عدي ، ج1)

    .163ص 3هتذيب الكمال ج(2)

 .1/1/131اجلرح والتعديل البن أيب حامت  ) (   3)
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 ( رواية .22سنن أيب داود ) -2
 ( رواية . 22جامع الرتمذي )-3
 ( . 46سنن ابن ماجه ) -4
 سنن النسائي ) رواية واحدة ( .  -5
التوجد له روايات يف الصحيجني . لكن يوجد له يف البخاري شيئ معلق من غري أن يصرح به   -6

كقوله يف األذان ، ويذكر عن بالل أنه جعل أصبعيه يف أذنيه ، فهذا من التعليق الذي له عنه من 
 343ص1غري أن يذكر أمسه . ذكر ذلك ابن حجر يف التهذيب 

 التوجد له روايات يف موطأ مالك .  -7
 التوجد له روايات يف سنن الدارمي .   -2

وقد رويت له أحاديث كثرية ، منها مانقله الذهيب يف )سري أعالم النبالء ( و) الكامل ( البن عدي 
  وغري ذلك من الكتب . 

 المطلب الرابع : درجة أحاديثه   
الذي يظهر من دراسة مرويات إمساعيل بن عياش يف الكتب التسعة ، أن جل روياته عن الشاميني 

 هي يف حكم احلسن ، ويؤيد ذلك حتسني اإلمام أمحد بن حنبل حلديثه . 
 ويرتتب على ذلك أنه  اليوثق يف الشاميني مطلقاً ، وإمنا يف الثقاة منهم . 

ف فيهم بال خالف ، إال أن ذلك الضعف ليس ضعفًا شديداً أما روايته عن غري الشاميني فهو ُيضع
 بإطالقه ،بل من مروياته عنهم ماينجرب ضعفه ويتقوى بالطرق واملتابعات . 

  

وقد وثقه مطلقًا وصحح حديثه عن الشاميني مجاعة ، رغم الغرائب  اليت ذكرها له ابن عدي عن 
من األحاديث _ وأما حديث امساعيل عن غري  الشاميني .ومن عادة األئمة املكثرين اإلغراب جبملة

 أهل بلده ففيه ضعف، يكتب لالعتبار 
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: " وهذه األحاديث اليت أمليتها من رواية ابن َعيَّاش  232/ 1وقد قال عقب ذكرها يف الكامل  
عن أهل الشام حيمل بعضها بعضًا ، وسوى هذه األحاديث إذا رواه ابن عياش عن أهل الشام فهو 

 وإمنا خيلط ويغلط يف حديث العراق واحلجاز " .مستقيم ، 
 عياش بن إمساعيل درجة يف أقواله فمن، كتبه من كثري يف اهلل رمحه األلباين الشيخ هذا قرر وقد    
 :  هي اهلل رمحه
 احلديث صحيح فهو عنهم روايته يف أما و ، الشاميني غري عن روايته يف ضعف إمنا عياش ابن. "1

 [1".]غريه و البخاري قال كما
 [2".]ضعيف احلجازيني عن روايته يف ولكنه ثقة إمساعيل. "2 
 114 رقم احلديث يف كالمه عند الضعيفة السلسلة[ .1]
 1/72:  املنة متام[ .2]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مطالب : ثالثة  المبحث الثاني : مآخذ العلماء عليه ، وفيه
 على حديث . املطلب األول : أحاديثه املنكرة اليت محل فيها حديثاً 

 : اضطرابه يف بعض احلديث .الثاين املطلب
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 املطلب الثالث: روايته أحاديث باطلة ومكذوبة ، أو شديدة الضعف واهية . 
 المطلب األول

 . أحاديثه المنكرة التي حمل فيها حديثًا على حديث
أحاديث إلمساعيل بن عياش ، للداللة على تفرده ، وهوماجيعل احلديث  –رمحه اهلل –ذكر ابن عدي 

 منكراً ، أو على خمالفته إذا وُجدت املخالفة .  
ومن هذه األحاديث : ما رواه إمساعيل بن عياش ، عن حممد بن الوليد الزبيدي وابن مسعان ، عن 

كان حجاًما حيجم النيب صلى اهلل موىل بين بياضة _   –الزهري ، عن عروة ، عن عائشة أن أبا هند 
ويف  –عليه وسلم فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم : "من سره أن ينظر إىل من صور الكتاب يف قلبه 

 (4)رواية ابن أيب حامت 
فلينظر إىل أيب هند " ، قال رسول اهلل : " أنكحوا أبا هند ،  –: من نوَّر اهلل اإلميان يف قلبه  

 وانكحوا إليه " .  
حديث الزبيدي ، إال  قال بن عدي   : "هذا احلديث ينفرد به ابن عياش عن الزبيدي وهو منكر من

أن خالد بن يزيد ذكر الزبيدي وابن مسعان يف اإلسناد فكأن ابن عياش محل حديث الزبيدي على 
   . (4)حديث ابن مسعان فأخطأ ، والزبيدي ثقة ، وابن مسعان ضعيف" 

 (  مايدل على أن الرواية عن الزبيدي ليست من ابن عياش ، وإمنا من ويف ) علل ابن أيب حامت
عيسى بن يونس الرملي الذي روى هذا احلديث عن ضمرة بن ربيعة ، قال ابن أيب حامت :" سألت 
أيب عن حديث رواه عيسى بن يونس الرملي قال : حدثنا ضمرة بن ربيعة ، عن إ مسا عيل بن عياش 

                                                 

ــــــل احلــــــديث البــــــن أيب حــــــامت (1) ــــــن عــــــدي يف الكامــــــل ) ، 265ص2عل ــــــن عبــــــد 4/312أخرجــــــه: اب ــــــا عبيــــــد اهلل ب ( قــــــال: ثن
الــــرمحن بــــن واقــــد أبــــو شــــبيل ثنــــا أيب ثنــــا إمساعيــــل بــــن عيــــاش ثنــــا حممــــد بــــن الوليــــد الزبيــــدي عــــن الزهــــري عــــن عــــروة عــــن عائشــــة 

ــــــال: قــــــال رســــــول اهلل صــــــلى ا ــــــه وســــــلم ق ــــــيب صــــــلى اهلل علي ــــــا هنــــــد مــــــوىل بــــــين بياضــــــة وكــــــان حجامــــــا حيجــــــم الن هلل عليــــــه أن أب
وســـــــلم:))من ســـــــره أن ينظــــــــر إىل مـــــــن صـــــــور اهلل اإلميــــــــان يف قلبـــــــه فلينظــــــــر إىل أيب هنـــــــد(( وقـــــــال رســــــــول اهلل صـــــــلى اهلل عليــــــــه 

ــــه ومــــن طريقــــه ابــــن اجلــــوزي يف العلــــل املتناهيــــة -( 3/300: الــــدارقطين يف ســــننه ).أخرجــــه  (،وســــلم:))أنكحوه وانكحــــوا إلي
(  136/ 7ونقلـــــــــه عـــــــــن أيب داود البيهقـــــــــيُّ يف الســـــــــنن الكـــــــــربى )-( 230قـــــــــمر 135أبـــــــــو داود يف املراســـــــــيل )ص:  (،1/233)

 كتاب النكاح

   236ص1الكامل يف ضعفاء الرجال ،لعبد اهلل بن عدي ، ج(2)
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 –لوليد الزبيدي ، عن الزهري ، عن عروة عن عا ئشة ، إىل آخره ، فقال أيب قال : حدثنا حممد بن ا
هذا حديث باطل ، قال : فذكرت هذا احلديث البن جنيد حافظ حديث :  -أي : أبو حامت 

الزهري فقال : أفسد هذا احلديث حديُث رواه إبراهيم بن محرة الرملي ، عن ضمرة، عن إ مساعيل ، 
ن ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النيب  صلى اهلل عليه وسلم عن الزبيدي وابن مسعا

 .  (4)مرسالً " 
والنتيجة هنا أن الرواية املعتمد اليت اعتمدها األ ئمة هي رواية ابن عياش ، عن الزبيدي وابن مسعان ، 

عان وأن ذكر الزبيدي هنا من أخطاء ابن عياش ، وأنه محل حديث الزبيدي على حديث ابن مس
 فأخطأ  

أي : أدخل حديثًا يف حديث، وجعلهما حديثًا واحدأ رواه ضعيف ، فنسبه إىل ثقة معه ، وأوهم أن 
 احلديث كما رواه ضعيف رواه ثقة معه فيتقوى بذلك ، ويف احلقيقة أنه مل يره إال هذا الضعيف 

: حثنا أبو عقيل أنس بن سلم اخلوالين قال: حدثنا عبيد بن رزين أبو عبيدة األ (4)وقال ابن عدي 
هلاين قال: مسعت إ مسا عيل بن عياش يقول : حدثنا حممدبن زياد، عن أيب أمامة الباهلي ، عن 

فهو مواله ، الينبغي أن -ويف رواية –رسول  صلى اهلل عليه وسلم : " من علم رجاًل آيًة من كتاب 
، وال يستأثر عليه ، فإن فعل فصم ُعروة من عرى اإل سالم " ، قال ابن عدي : هذا احلديث خيذله 

قال : وهذا احلديث رواه غري  –أي : متصاًل  –ينفرد به عبيد بن رزين هذا عن إمسا عيل بن عياش 
 عبيد بن رزين ، عن ابن عياش بإ سنادمرسل ، وأصله عبيد بن رزين .  

التأثري يف احلديث ليس من ابن عياش ، وإمنا ممن روى عنه لكن مع اإلرسال  وظا هر هذا الكالم أن
 أيًضا .

وننتقل إىل كالم أيب حامت يف علله عن بعض األحاديث اليت رواها إمساعيل بن عّياش باعتبار أن تعليل 
  . أحاديثه أساس من أسس احلكم عليه من العلماء

هاب بن جندة احلوطي، عن إمساعيل بن عياش، عن فقد ُسئل أبو زرعة عن حديٍث رواه عبد الو 
حبيب بن صاحل، عن ثابت بن أيب ثابت، عن عبد اهلل بن معانق الدمشقي، عن عبد الرحيم بن غنم 

                                                 

   130ص1علل احلديث البن أيب حامت (1)

 . 236ص1الكامل يف ضعفاء الرجال ،لعبد اهلل بن عدي ، ج(   2)
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إسباغ الوضوء   : (أنه قال -صلى اهلل عليه وسلم-األشعري، عن أيب عامر األشعري، عن النيب 
يخ صاحل من بين حوط من مذحج من العرب، وأبو عبد الوهاب شرعة: "فقال أبو ز ) (نصف اإلميان

، وإمنا هو عن أيب مالك األشعري، وهو أشبه إال أن الشيخ قال: حبنني عامر األشعري امسه عبيد قتل 
      . وهذا احلديث يف صحيح مسلم عن أيب مالك األشعري(4)"أبو عامر

ن إمساعيل بن عياش، عن أيب وسئل أبو زرعة عن حديث رواه سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي، ع
شيبة حيىي بن يزيد الرهاوي، عن زيد بن أيب أنيسة، عن محاد، عن عامر الشعيب، عن إبراهيم بن أيب 
موسى، عن املغرية بن شعبة يف الوضوء واملسح على اخلفني، فقال أبو زرعة: وهم فيه محاد، خالفه 

مد: يعين أهنم رووا احلديث عن الشعيب، أبو إسحاق السبيعي وابن أيب خالد وحصني. قال: أبو حم
عن عروة بن املغرية، عن املغرية، ليس إلبراهيم بن أيب موسى ها هنا معىن، فإمساعيل بن عياش يروي 

 .مثل هذه األسانيد اليت فيها خمالفات واليت فيها كالم

حامت: سألت أيب ويف علل ابن أيب حامت كالم عن بعض أحاديث من أحاديثه املنكرة، ما قال ابن أيب 
عن حديث رواه حممد بن عقبة بن علقمة، عن أبيه، عن إمساعيل بن عياش، عن ليث بن أيب سليم، 

 (4) أنه قال: "جداٌل يف القرآن كفر" -صلى اهلل عليه وسلم-عن جماهد، عن أيب هريرة، عن النيب 
 .(3)"  هذا حديث منكر بهذا اإلسناد"  فقال أبو حامت:

أيًضا أن ابن أيب حامت سأل أباه عن حديٍث رواه ابن محري، عن إمساعيل بن  ومن هذه األحاديث
أنه  -صلى اهلل عليه وسلم-عياش، عن عبد اهلل بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول اهلل 

:  (1) وقال أبو حامت أيًضا )) من صّلى صالًة مل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غري متام))  :قال
  .جداً   منكر هذا حديث

  .ونالحظ أن عبد اهلل بن عمر أيًضا ضعيف، وهو الذي روى عن نافع، وأخوه عبيد اهلل هو القوي

                                                 

   130ص1علل احلديث البن أيب حامت (1)

 وإسناده جيد  (2/252( ، وأمحد )4603أبو داود: السنة )(  2)

  66ص3املصدر السابق  (  3)

 322ص1 املصدر السابق (   4)
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: سألت أيب عن حديٍث حّدثنا به حممد بن عوف، عن أيب  ومن ذلك أيًضا قول ابن أيب حامت
يد بن املسيب وعروة املغرية، عن إمساعيل بن عياش، عن عبد اهلل بن عبد العزيز، عن الّزهري، عن سع

أنه قال: "إمنا مثل أحدكم ومثل أهله وماله  -صلى اهلل عليه وسلم-بن الزبري، عن عائشة عن النيّب 
وعمله كرجل له ثالثة أخوة، فقال ألخيه الذي هو ماله حني حضرته الوفاة: ماذا عندك يف نفعي 

، وأنصرف حيث صرفتين، اً حيوالدفع عين وقد نزل يب ما ترى؟ فقال: عندي أن أطيعك ما دمت 
وما لك عندي نفع إال ما دمت حيًّا، فإذا مت ذهب يب إىل مذهٍب غري مذهبك، فأخذين غريك، 

فقال: هذا أخوه الذي هو ماله، فأي أٍخ ترونه؟ قالوا: ال  -صلى اهلل عليه وسلم-فالتفت النيب 
ترى فماذا عندك؟ قال: أمرضك . مث قال ألخيه الذي هو أهله: قد نزل يب من املوت ما الً نسمع طائ

وأقوم عليك، فإذا مت غسلتك، مث كفنتك وحنطك، وأبكيك، وأتبعك مشيًعا إىل حفرتك. وقال 
: أّي أٍخ هذا؟ قالوا: أخ غري طائل. مث قال ألخيه الذي هو -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

رب، وأوسع عليك عمله: ماذا عندك؟ قال: أونس وحشتك، وأذهب مهك، وأجادل عنك يف الق
: فأي أٍخ ترون هذا؟ قالوا: خري أٍخ. قام عبد اهلل -صلى اهلل عليه وسلم-جهدي، فقال رسول اهلل 

  ."بن كرز الليثي فقال: ائذن يل أقول يف هذا شعرًا؟ قال: هات. فأنشد عشرين بيًتا من الشعر

ا، وعبد اهلل بن عبد هذا حديث منكر من حديث الزهري ال يشبه أن يكون حقً " :  قال أبو حامت
   ..(4)" العزيز ضعيف احلديث، وعامة حديثه خطأ، ال أعلم له حديثًا مستقيًما

سألت أيب عن حديٍث رواه إمساعيل بن أيب عياش، عن بزيع ":   ومن ذلك أيًضا قول ابن أيب حامت
"سفر املرأة مع أنه قال:  -صلى اهلل عليه وسلم-بن عبد الرمحن، عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب 

  .(3)" فقال أبوه: هذا حديث منكر، وبزيع ضعيف احلديث (4) عبدها ضيعة"

                                                 

   126ص3علل احلديث البن أيب حامت (1)

( : أخربنـــــــا حممـــــــد )يعـــــــين : ابـــــــن إمساعيـــــــل 1/ 12( ، وابـــــــن األعـــــــرايب يف "املعجـــــــم" )1076رواه البـــــــزار يف "الكشـــــــف" )(  2)
الرتمــــذي( : أخربنــــا هاشــــم بــــن عمــــرو : أخربنــــا إمساعيــــل بــــن عيــــاش قــــال : حــــدثين بزيــــع بــــن عبــــدالرمحن ، عــــن نــــافع ، عــــن ابــــن 

( مــــــن طريــــــق آخــــــر عــــــن ابــــــن عيــــــاش بــــــه ، وقــــــال : "مل يــــــروه عــــــن 2/ 112/ 1عمــــــر مرفوعــــــاً . ورواه الطــــــرباين يف "األوســــــط" )
 نافع إال بزيع ، تفرد به إمساعيل"

 252ص3السابق : املرجع (   3)
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من ذلك أيًضا قول ابن أيب حامت: سألت أيب عن حديث رواه حممد بن عوٍف احلمصي، عن حممد 
بن إمساعيل بن عياش، عن أبيه، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد قال: حدثنا أيب أمامة، 

 -صلى اهلل عليه وسلم-واحلارث وكثري بن مرة، وعمري بن األسود يف نفٍر من الفقهاء: أن رسول اهلل 
نادى بقريٍش فجمعهم، مث قام فيهم، مث قال: "أال إن كل نيٍب بُعث إىل قومه، وإين بعثت إليكم، مث 
جعل يستقرئهم رجاًل رجاًل فُيمنيه إىل أقصى آبائه، مث يقول له: يا فالن، عليك بنفسك؛ فإين ال 

ل: يا معشر قريٍش، أغين عنك من اهلل شيًئا، حىت خلص إىل فاطمة فقال هلا مثل ما قال هلم، مث قا
ون الدنيا، اللهم ال أحل لقريٍش أن يفسدوا ما أصلحت، جتر ون اجلنة وتأتوين جير ال ألفني الناس يأتوين 

مث قال: أال إن خيار أئمتكم خيار قريش، وشرار أئمتكم شرار الناس، وخيار قريٍش خيار الناس، 
نكر، ويظهر فيه وهم ابن عياش، وعدم حديٍث مهو ": . قال أبو حامت(4)  وشرار قريٍش شرار الناس"

 (4)"  غري متصٍل، ونكارهتما ظاهرة يف املنت دراية ابنه يف احلديث، وهو 
                                                 

عــــــــن شـــــــــريٍح قــــــــاَل : َأْخبَـــــــــَرين أَبــــــــو أَماَمــــــــَة ، َواحْلَــــــــارُث بـــــــــن  12352، ح232صــــــــفحة  12جــــــــامع األحاديــــــــث جــــــــزء (  1)
ــــــه  نــــــادى يف قُــــــرْيٍش فَجَمعَ  ــــــٍر مــــــَن اْلفَقَهــــــاء  : ) أنَّ َرســــــوَل الّل ــــــُه َعــــــْنهْم يف نَف ــــــمْ احلَــــــارث  ، َوَعْمــــــرو بــــــن اأَلســــــَود  َرضــــــَي الّل ...  ُه

  قال الشيخ شعيب األرناؤوط :   إسناده صحيح على شرط مسلم احلديث

 علل احلديث البن أيب حامت(   2)
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 المطلب الثاني 
 اضطرابه في بعض الحديث

سألت :   قد يروى حديثًا فيه اضطراب، أو يدخل حديثًا يف حديث، ومن ذلك قول ابن أيب حامت
أيب عن حديث رواه إمساعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سهل بن أيب حثمة، عن 

هذا "خوات بن جبري أنه قال: "السنة يف صالة اخلوف..." فذكر احلديث بطوله. قال أبو حامت: 
ومل . وقد أشار ابن خزمية يف صحيحه إىل هذا احلديث (4)" حديث مقلوب، جعل إسنادين يف إسناد

سألت أيب عن حديٍث رواه هشام بن  "يذكره عقب حديث سهل بن حثمة. وقال ابن أيب حامت:
عمار بآخرة، عن إمساعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن الزهري، عن عبيد اهلل بن عبد اهلل، عن ابن 

 يف الضبط وقصة خالد بن الوليد. قال أبو حامت: هذا -صلى اهلل عليه وسلم-عباٍس، عن النيب 
خطأ؛ إمنا هو الزهري عن أيب أمامة بن سهل بن حنيٍف، عن ابن عباس، عن خالد بن الوليد، عن 

 . (4)" صلى اهلل عليه وسلم-النيب 
صلى اهلل -قلت أليب: ويف حديث إمساعيل عن ابن جريج، قال: "فأيت النيب   قال ابن أيب حامت  : 

صلى اهلل -يساره خالد بن الوليد، وقال النيب بإناٍء فشرب، وعن ميينه ابن عباٍس وعن  -عليه وسلم
البن عباٍس: أتأذن يل أن أسقي خالًدا؟ فقال ابن عباٍس: ما أحب أن أوثر بسؤر النيب  -عليه وسلم

. قال أبو حامت: ليس هذا من (3) على نفسي، فتناول ابن عباٍس فشرب" -صلى اهلل عليه وسلم-
أيب أمامة بن سهل، إمنا هو من حديث الزهري عن  حديث عبيد اهلل بن عبد اهلل، وال من حديث

-صلى اهلل عليه وسلم-قال ابن أيب حامت: ويف هذا احلديث بعض هذا الكالم. قال النيب  (1)" أنس.
: ))من أطعمه اهلل طعاًما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خريًا منه، ومن سقاه اهلل لبًنا فليقل: اللهم 

منه؛ فإين ال أعلم جيزئ من الطعام والشراب إال اللنب(( قال أبو حامت: ليس هذا بارك لنا فيه وزدنا 
من حديث الزهري، إمنا هو من حديث علي بن زيد بن جدعان، عن عمر بن حرملة، عن ابن 

                                                 

  332ص2علل احلديث (  1)

 332ص2علل احلديث (   2)

ــــــــــ ا( 3)  3/302:الصــــــــــفحة أو الــــــــــرقم - مســــــــــند أمحــــــــــد :املصــــــــــدر -أمحــــــــــد شــــــــــاكر  :احملــــــــــدث عبــــــــــداهلل بــــــــــن عبــــــــــاس :راويل

 إسناده صحيح وأصل القصة يف املوطأ والصحيحني  :خالصة حكم احملدث

 2/4نفس املصدر السابق (   4)

http://www.dorar.net/hadith/mhd/1377?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/1377?ajax=1
http://www.dorar.net/book/13482?ajax=1
http://www.dorar.net/book/13482?ajax=1
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وأخاف أن يكون قد أُدخل على هشام بن مث قال ابوحامت  -صلى اهلل عليه وسلم-عباٍس، عن النيب 
  تغري. وسأل ابن أيب حامٍت أباه عن حديٍث رواه إمساعيل بن عياش، عن ابن جريٍج، عمار؛ ألنه ملا كرب

-شهاب، عن عبيد اهلل بن عبيد اهلل، عن ابن عباٍس أنه قال: دخلت على خاليت ميمونة،  عن ابن
فقالت ميمونة: يا رسول اهلل، أال أطعمك مما أهدت إيل أخيت من البادية  -دخلت وخالد بن الوليد

: "كلوا؛ فإنه ليس من طعام -صلى اهلل عليه وسلم-بت ضبني مشويني على خبٍز؟ فقال النيب فقر 
قومي أجدين أعافه، وأخذ منه ابن عباٍس وخالد بن الوليد، وقالت ميمونة: ال آكل من طعاٍم مل 

الد وأيت بإناٍء فشرب وعن ميينه ابن عباس وعن يساره خ -صلى اهلل عليه وسلم-يأكل منه رسول اهلل 
البن عباس: أتأذن يل أن أسقي خالًدا؟ مث ذكر  -صلى اهلل عليه وسلم-بن الوليد، فقال النيب 

هذا خطأ من وجوه، وقد كتبت : الطعام، وطلب الربكة فيه واللنب، وطلب الزيادة فيه. وقال أبو حامت 
 .  (4) خطأه يف ظهٍر ومسعته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 332ص2علل احلديث البن أيب حامت(   1)
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 المطلب  الثالث
 ومكذوبة ، أو شديدة الضعف واهيةروايته أحاديث باطلة 

سألت أيب  : (4) ومن األحاديث الباطلة، أو املكذوبة، أو شديدة الضعف الواهية، ما قاله أبو حامت
عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن  عن حديٍث رواه كثري بن عبيٍد، عن بقية، عن إمساعيل بن عياش،

 فقال أبو حامت؛  (4)(  إ ْن يَْدُعوَن م ْن ُدون ه  إ الَّ إ نَاثًا: )  قرأ -صلى اهلل عليه وسلم-عائشة أن النيب 
)   :عروة عن عائشة أهنا قرأت : هذا كذب ال أصل له، وإن كان عن عروة فهو صاحل. قال: وعن(3)

 أي الكذب يف نسبة هذه القراءة هبذا السند-صحيح، وهو غري ذلك  (إ نَاثًا إ ْن َيْدُعوَن م ْن ُدون ه  إ الَّ 
اهلل عليه  صلى-ألن هذه القراءة مل ترد بسنٍد مرفوٍع إىل الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم-الرسول  إىل

 .وإن كانت متواترة، لكن احلكم هنا متجه على السند دون غريه -وسلم

عن عمران بن  سألت أيب عن حديٍث رواه بقية، عن زرعة بن عبد اهلل الزبيدي،"وقال ابن أيب حامت: 
بالعرب من التجارة؟ قال:  ل، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: "قيل: يا رسول اهلل، ما جيملأيب الفض

 باملوايل؟ قال: بيع البزي وإقامة احلوانيت"  بيع اإلبل والبقر والغنم. قيل: يا رسول اهلل، فم جيمل
ت له: فإن وعمران مجيًعا ضعيفني، قال: سألت أيب فقل ، وزرعةباطل هذا حديثقال: أبو حامت (1)

-عن عمران بن أيب الفضل، عن نافٍع، عن ابن عمر، عن النيب  إمساعيل بن عياش روى هذا احلديث
قيل له: ما حيسن بالعرض من التجارة؟ قال: اإلبل. قيل: فم حيسن باملوايل  أنه -صلى اهلل عليه وسلم

وكان ذلك من عمران، قال: اخلز والبز. وقال أبو حامت: وهذا حديث باطل موضوع،  من التجارة؟
 .(5)"إمساعيل عمن تفرد به، وحديثه باطل، أو حديثه موضوع رواه

إمساعيل  سألت أيب عن حديٍث رواه العباس اخلالل، عن مروان بن حممد، عن":   وقال ابن أيب حامت
 -مصلى اهلل عليه وسل- ر، عن أبيه أنه قال: قال رسول اهللشبن عياش أنه قال: حدثين عبد اهلل بن ب

                                                 

 73ص3علل احلديث (   1)

 . 117آية سورة النساء ، (   2)

 72ص3علل احلديث (   3)

ـــــــــ(4) ـــــــــداهلل بـــــــــن عمـــــــــر :راويال ـــــــــرقم - الكامـــــــــل يف الضـــــــــعفاء :املصـــــــــدر -ابـــــــــن عـــــــــدي  :احملـــــــــدث عب  6/172:الصـــــــــفحة أو ال

 هبذا اإلسناد منكر   :خالصة حكم احملدث

   222ص2علل احلديث(5)

http://www.dorar.net/hadith/mhd/365?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/365?ajax=1
http://www.dorar.net/book/13473?ajax=1
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فقال أبو حامت: هذا (4)  بننت فروجهم"  عرفون"إن الزناة يُبعثون يوم القيامة تشتعل يف وجوههم نار يُ 
ٍر ضعيف جدًّا، وأن ابن شأن عبد اهلل بن ب . ونضيف إىل ذلكشايحديٍث منكر مل يروه غري ابن ع
 (4)"عياش يروي عن مثله من الضعفاء

حيىي بن  ل: مسعت حممد بن خلف العسقالين يقول: قال يلمسعت أيب يقو  ": (3) وقال ابن أيب حامت
املنكدر،  معني: ال يصح حديث "ال طالق قبل نكاح" وأصح شيء فيه حديث الثوري، عن ابن

 ".(ال طالق قبل نكاح( ))):قال -صلى اهلل عليه وسلم-عمن مسع طاوًسا أن النيب 

ذكر أبو زرعة حديثًا رواه إمساعيل بن عياش عن الفأر بن جبلة اجلبالين،  ":   مث قال ابن أيب حامت
عن صفوان بن عمران الطائي: أن رجاًل كان نائًما مع امرأته، فقامت وأخذت سكيًنا وجلست على 
صدره، وقصعت السكني على حلقه وقالت: طلقين ثالثًة وإال ذحبتك، فطلقها. فذكر ذلك لرسول 

اوقال أبو زرعة:  (1) فقال: "ال قيلولة يف الطالق" -ه وسلمصلى اهلل علي-اهلل  ، هذا حديث واٍه جدًّ
 .   (5)"  وابن عياش يروي مثل هذه األحاديث الواهية

 

 
 
 
 
 
 

                                                 

 6/252الصفحة أو الرقم:  -املصدر: جممع الزوائد  -  لراوي: عبداهلل بن بسر احملدث: اهليثمي ا(  1)
 تخالصة حكم احملدث: ]فيه[ حممد بن عبد اهلل بن بسر عن أبيه ومل أعرفه ، وبقية رجاله ثقا

  272ص2علل احلديث (  2)

 233ص2 ر السابق :املصد(   3)

 4/1260الصفحة أو الرقم:  -املصدر: التلخيص احلبري  - احملدث: أبو زرعة الرازي -اوي: الر ( 4)
  خالصة حكم احملدث: واه جدا

  301ص2علل احلديث  :(  5)
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 الباب الثاني
 مع مروياته عن بعض شيوخه : مناهج العلماء في التعامل مع أحاديثه

 أحاديثه .األول : مناهج العلماء في التعامل مع الفصل  
شيوخه الشاميين  في الكتب التسعة  بعض : مرويات إسماعيل بن عياش عنالفصل الثاني

 (السحولي سعد بن بحير ، ثوب بن زرعة بن ضمضم)  .وهم ،

 الفصل األول: منهج العلماء في التعامل مع أحاديثه
                                                                                                                     أنقسم نقاد احلديث يف إمساعيل بن عياش ودرجة أحاديثه اىل قسمني :        

 قسم وثقه وقبل روايته عن أهل الشام خاصة . -

 وقسم جرح فيه ولني حديثه . -
 وإليك أقوال الفريقني بالتفصيل :  

 ( 433.ابن معين )4
 .   (4)عن الدوري أنه قال : إمساعيل بن عياش ثقة  -
و قال ابن اجلنيد : قال رجل ليحي وأنا أمسع : أميا أحب إليك إمساعيل بن عياش أو فرج بن    

 .   (4)فضالة ؟ قال : ال، بل إمساعيل .مث قال : فرج ضعيف احلديث و إيش عند فرج 
 .  (3)ل حيي عن إمساعيل قال : ليس به بأس روى عبد الرمحن عن ابن أيب خيثمة قال : سئ -

 (1)وروى الدارمي يف تارخيه أنه قال : أرجو أن اليكون به بأس 
 قال ابن حمرز : مسعت حيي يقول : إمساعيل بن عياش ثقة إذا حدث عن ثقة  .  -

                                                 

 1/214و الكامل :  2/36تارخيه برواية الدوري (   1)

 761رقم  461سؤاالت ابن اجلنيد ليحي (   2)

 65رقم  2/132اجلرح والتعديل البن أيب حامت (   3)

 636رقم  63تارخيه ص (   4)
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ت وقال عبد اهلل بن أمحد : سألت حيي عن إمساعيل بن عياش ،فقال : إذا حدث عن الشيوخ الثقا 
حممد بن زياد وشرحبيل بن مسلم ،قلت : كتبت عن إمساعيل بن عياش ؟ فقال : نعم ،مسعت منه 

 (4)شيئا وقد حدثين عنه حيي 
قال مضر بن حممد عن حيىي : إذا حدث عن الشاميني ، وذكر اخلرب ، فحديثه مستقيم ، وإذا -

 .(4)حدث عن احلجازيني والعراقيني ، خلط ما شئت 
 شيبة عن حيي قال : كان ثقة فيما يروي عن أصحابه أهل الشام وما روى عن وروى حممد بن أيب
وقال أيضا : مسعت حيي يقول : إمساعيل بن عياش ثقة، فيما روى عن الشاميني، (3)غريهم خيلط فيه 

 .(1)وأما روايته عن أهل احلجاز، فإن كتابه ضاع فخلط يف حفظه عنهم 
 .(5)لعراقيون يكرهون حديثه وقال : ليس به بأس من أهل الشام وا 
وقال يعقوب بن شيبة : وإمساعيل بن عياش ثقة عند حيىي بن معني وأصحابنا فيما روى عن  

 .(6)الشاميني خاصة، ويف روايته عن أهل العراق، وأهل املدينة اضطراب كثري، وكان عاملا بناحيته 

 خالصة أقوال ابن معين
 إمساعيل بن عياش ما يلي :يف   تتلخص أقوال ابن معني املختلفة

 تارة أطلق عليه درجة "ثقة" أو "ال بأس به". .1
 وتارة حكم عليه بأنه ثقة ولكن قيده مبا إذا روى عن الثقات . .2
 وتارة حكم بأنه ثقة فيما روى عن الشاميني خاصة وخمتلط فيما روى عن غريهم .3 .3

                                                 

 232معرفة الرجال رقم (   1)

 . 3/3العلل ومعرفة الرجال : (  2)

يُّ عن ُمَضَر ْبَن حُمَمٍَّد   43رواه ابن حبان يف اجملروحني رقم (   3) د  اْلَعْنس  يُم ْبُن َعْبد  اْلَواح  عن حيىي بن  اأَلَسد يَّ يـَُقوُل عن إ بـْرَاه 
 . مع ني فذكره

 1/23لكبري عن حممد بن زياد الزيادي عن ابن أيب شيبة وكذلك العقيلي يف الضعفاء ا 1/132رواه ابن حبان يف اجملروحني (  4)
 عن ابن أيب شيبة به .

األصبهاين، عن سليمان بن أمحد الطرباين، ،رواه اخلطيب عن أيب الفرج حممد بن عبد اهلل بن شهريار  6/226تاريخ بغداد (5)
  ي يف هتذيب الكمال بصيغة اجلزم .عن حممد بن عثمان بن أيب شيبة به ،وأورده املز 

   . عن عبد اهلل بن حممد بن عبد العزيز عن أمحد بن زهري به 1/223رواه ابن عدي يف الكامل (6)
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وأما قواله "ثقة" و "ال بأس به" فهذا توثيق جممل وقد جاء ذلك مفصال يف قوليه األخريين     
)الثاين والثالث(، ولكن الذي يتبني عندي حسب نظري القاصر أن الراجح من أقوال ابن معني :  

ثقة إذا توثيقه إلمساعيل إذا روى عن الشاميني ،وهو الذي عليه أكثر الروايات عنه . وأما قوله " 
  حدث عن الشيوخ الثقات" فلعل مراده رمحه اهلل "الثقات من الشاميني" كما قيدته تلك الروايات.

وإمساعيل بن عياش ثقة عند حيىي بن معني وأصحابنا   وعلى هذا جزم يعقوب بن شيبة حيث قال :
ثري، وكان عاملا فيما روى عن الشاميني خاصة، ويف روايته عن أهل العراق، وأهل املدينة اضطراب ك

كذلك تصريح ابن معني يف سبب تضعيف إمساعيل ابن عياش    و مما يؤيد هذا الرتجيح (4)بناحيته 
يف قوله : " وأما روايته عن أهل احلجاز، فإن كتابه ضاع فخلط   واضطرابه يف روايته عن غري الشاميني

 يف حفظه عنهم".
 (459)  .الجوزجاني4

فقلت أليب اليمان : ما أشبه حديثه بثياب بيسابور يرقم على الثوب املئة قال : أما إمساعيل بن عياش 
ولعل شراءه دون عشرة.و قال : كان من أروى الناس عن الكذابني وهو يف حديث الثقات من 

 . (4)الشاميني أمحد منه يف حديث غريهم 
شراءه دون عشرة" مما هذا اللفظ" ما أشبه حديثه بثياب بيسابور يرقم على الثوب املئة ولعل      

انفرد به اجلوزجاين يف جترحيه إلمساعيل بن عياش وهومأخوذ من طريقة أهل نيسابور يف بيعهم الثياب 
 . (3)حيث يضعون عليها األمثان العالية يغروا هبا املشرتي ولعلهم اشرتوها بأخبس األمثان 

 (477.أبو حاتم الرازي )3
ل بن عياش ،فقال : لني يكتب حديثه ال أعلم أحدا كف قال عبد الرمحن : سألت أيب عن إمساعي

 .(1)عنه إال أبو إسحاق الفزاري 
                                                 

عن عبد الرمحن بن عمر اخلالل عن حممد بن أمحد بن يعقوب بن   هريعن أيب القاسم األز  6/227رواه اخلطيب يف تارخيه (  1)
 ه به وأورده املزي بصيغة اجلزم .شيبة عن جد

عن عبد الرمحن بن عمر اخلالل عن حممد بن أمحد بن يعقوب   عن أيب القاسم األزهري 6/227رواه اخلطيب يف تارخيه (   2)
 .ه به وأورده املزي بصيغة اجلزم بن شيبة عن جد

 312أحوال الرجال : رقم (   3)

 210-203انظر شفاء التربيح من داء التجريح (   4)
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 (313.النسائي )1
 .(4)قال : إمساعيل بن عياش : ضعيف 

 : صاحل يف حديث أهل الشام . -(4)فيما أورده ابن حجر يف التهذيب  –وقال أيضا 
 (   344.العقيلي )5

 .  (3)طرب وأخطأ قال : إذا حدث عن غري أهل الشام اض
 ( 351.ابن حبان )6 

قال : َكاَن إ مْسَاع يل ْبن َعيَّاش من احْلفاظ املتقنني يف  حداثته فـََلمَّا كرب تغري حفظه َفَما حفظ يف  صباه 
ْسَناد يف   َهته َوَما حفظ َعَلى اْلكرب من َحد يث الغرباء خلط ف يه  َوأْدخل اإْل  وحداثته أََتى ب ه  َعَلى ج 

ْسَناد وألزق اْلَمنْت ب اْلَمنْت  وَ  طَأ يف  َحد يثه يكثر خرج اإْل  ُهَو اَل يعلم َومن َكاَن َهَذا نَعته َحىتَّ َصار اخلَْ
ْحت َجاج ب ه  ف يَما مَلْ خيلط ف يه    . (1)َعن اال 

 خالصة أقوال المتشددين
 يتلخص كالمهم على النقط التالية :

فيما –والنسائي  ،هذا قول العقيلي  .أنه ثقة إذا روى عن الشاميني وضعيف إذا روى عن غريهم1
 والراجح من أقوال ابن معني . -نقله ابن حجر

إال أن أبا حامت أشار بأن حديثه   -كما يف الضعفاء  –.أنه ضعيف ،وهو قول أيب حامت و النسائي 2
 يكتب ومل يكف عنه إال أبو إسحاق .

 
 

                                                 

 65رقم  2/132اجلرح والتعديل البن أيب حامت (  1)

 43الضعفاء واملرتوكني رقم (   2)

وقفت عليه الم النسائي هذا فما وهو من زيادات ابن حجر على هتذيب الكمال ومل أعثر على ك1/325هتذيب التهذيب (   3)
. 

 1/250الضعفاء الكبري (   4)
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يف كتابيهما من .أنه خمتلط عند كربه ،وهو قول ابن حبان .وقد أورده سبط العجمي وأبو الربكات 3
يف املوضوعات : "إمساعيل بن عياش ملا كرب تغري   ضمن الرواة املختلطني ناقلني قول ابن اجلوزي

 . (4)حفظه وكثر اخلطأ يف حدبثه وهو اليعلم" 
  من أروى الناس عن الكذابني كما يظهر ذلك من عبارة اجلوزجاين.  .أنه 4

 القسم الثاني : أقوال النقاد المعتدلين
 (497بد الرحمن بن مهدي ).ع4

 .(4)قال ابن املديين : ضرب عبد الرمحن على حديثه ، وعلى حديث املبارك بن فضالة 
 ( 431.علي بن المديني )4
سأله حممد بن عثمان بن أيب شيبة عنه ،فقال : كان يوثق فيما روى عن أصحابه أهل الشام فأما    

 . (3)ما روى عن غري أهل الشام ففيه ضعف 
وقال عبد اهلل بن علي ابن املديين : سألت أيب عن إمساعيل بن عياش ، فضعفه فيما روى عن  -

أهل الشام وغريهم ، ومسعت أيب يقول: ما أحد أعلم منه حبديث أهل الشام لو ثبت على حديث 
أهل الشام ، ولكنه خلط يف حديثه عن أهل العراق ، وحدثنا عنه عبد الرمحن ، مث ضرب على 

 . (1)حديثه 
وقال أيضا : مسعت أىب يقول إمساعيل بن عياش عندي ضعيف وحدث عنه عبد الرمحن بن مهدى 

 .  (5)قدميا وتركه 
 

                                                 

باب  (2/46( وانظر كالم ابن اجلوزي يف املوضوعات )7( و الكواكب النريات )ترمجة رقم  11انظر االغتباط )ترمجة رقم (   1)
 النهي عن التسمية بالوليد .

 3/46املعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي (   2)

 . 233رقم  161ن بن أيب شيبة لعلي بن املديين سؤاالت حممد بن عثما(   3)

عنعلى بن حممد بن احلسن املالكي عن عبد اهلل بن عثمان الصفار عن حممد بن عمران الصرييف عن   6/226تاريخ بغداد (   4)
 عبد اهلل به وقد أورده املزي بصيغة اجلزم .

 

 املصدر السابق .(   5)
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واآلخر "أنه ثقة   : أن البن املديين يف إمساعيل بن عياش قولني : أحدمها "ضعيف" الخالصة     
عن أهل الشام ضعيف عن غريهم ". ولعل الراجح من قوليه هو الثاين ألن األول تضعيف جممل غري 

 .-واهلل أعلم –مفسر والثاين توثيق مع جتريح مفسرين 
 ( 414.اإلمام أحمد )3
اش ما روى عن الشاميني صحيح وما روى عن أهل احلجاز فليس بصحيح قال : إمساعيل بن عي - 
(4)  . 
قال أبو داود : مسعت أمحد سئل عن إمساعيل بن عياش أهو أثبت أو أبو فضالة ؟ ،قال : أبو  -

 .  (4)فضالة حيدث عن ثقات أحاديث مناكري 
خيهم ،قلت : وقال أيضا : سألت أمحد عن إمساعيل بن عياش ،فقال : ما حدث عن مشا -

 .  (3)الشاميني ؟ قال : نعم ،فأما حديث غريهم عنده مناكري 
 .  (1)وقال أيضا : قلت ألمحد : إمساعيل بن عياش أو بقية ؟ قال : ما أقرهبما  -
قال املروذي : سألته أي أمحد عنه فحسن روايته عن الشاميني وقال : هو عنهم أحسن حاال مما  -

 .  (5)روى عن املدنيني وغريهم 
قال عبد الرمحن : مسعت أيب يقول : سألت أمحد بن حنبل عن إمساعيل بن عياش فقال : يف  -

 .  (6)روايته عن أهل العراق وأهل احلجاز بعض الشيء وروايته عن أهل الشام كأنه أثبت وأصح 
 .  (7)ُث َمَناك رُي َعن  الثِـَّقات  قال : إ مْسَاع يُل ْبُن َعيَّاٍش َأْصَلُح م ْن بَق يََّة ، َول َبق يََّة َأَحاد ي-
 

                                                 

 بد الوهاب بن أيب عصمة عن أيب طالب امحد بن محيد عن أمحد به .رواه ابن عدي عن ع 1/222الكامل(   1)

 300رقم  264 -263سؤاالت أيب داود له (   2)

 300رقم  264   سؤاالت أيب داود له(   3)

 املصدر السابق .(   4)

 ئئئئ22رقم  72و انظر حبر الدم  243العلل رواية املروذي (   5)

 650رقم  1/132اجلرح والتعديل (   6)

 131رواه الرتمذي عن أمحد بن احلسن كما يف جامعه عند احلديث رقم (   7)
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 خالصة أقوال اإلمام أحمد    
  .أن حديثه عن الشاميني صحيح وأحسن حاال من حديثه عن غريهم وأما حديثه عن أهل احلجاز1

 فليس بصحيح .
.موازنته بني إمساعيل و فرج تارة و بني إمساعيل وبقية تارة أخرى ،وهي مشعرة بأن إمساعيل بن 2

 أصلح وأوثق من فرج وبقية .عياش 
 (256.اإلمام البخاري )4 
 .  (4)قال : ما روى عن الشاميني فهو أصح  - 
 .  (4)وقال أيضا : إذا حدث عن أهل بلده فصحيح ، وإذا حدث عن غريهم ففيه نظر -
َعيَّاٍش يـَْرو ي َعْن َأْهل  احل َجاز  ، قال الرتمذي : مسَ ْعت حُمَمََّد ْبَن إ مْسَاع يَل ، يـَُقوُل : إ نَّ إ مْسَاع يَل ْبَن - 

ُهْم ف يَما يـَتَـَفرَُّد ب ه  ، َوقَاَل : إ منََّ  ا َحد يُث إ مْسَاع يَل َوأَْهل  الع رَاق  َأَحاد يَث َمَناك رَي ، َكأَنَُّه َضعََّف ر َوايـََتُه َعنـْ
 .  (3)ْبَن َعيَّاٍش َعْن أَْهل  الشَّْأم  

 ( 461.أبو زرعة الرازي )5
        قال عبد الرمحن : وسئل أبو زرعة عن إمساعيل بن عياش كيف هو يف احلديث ؟ قال :      

 .  (1)صدوق إال أنه غلط يف حديث احلجازيني والعراقيني   
 (475.أبو داود )6
قال اآلجري : قلت أليب داود : أميا أحب إليك فرج بن فضالة أو إمساعيل بن عياش ؟ فقال :    

 . (5)إمساعيل 
 

                                                 

 1163رقم  1/370التاريخ الكبري (   1)

عن عمر  عن أيب سعيد بن رميح  رواه عن أيب القاسم عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهلل السراج  6/224يف تاريخ بغداد (   2)
 (.3/177يغة اجلزم )هتذيب الكمال بصبن حبري عن البخاري به وأورده املزي 

 و يف العلل الكبري بنحوه . 131جامع الرتمذي عند احلديث رقم (   3)

 650رقم  1/132اجلرح والتعديل (   4)

 1754رقم  2/252سؤاالت اآلجري أليب داود (   5)
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 (365.ابن عدي )7 
؛وهذه األحاديث من أحاديث احلجاز ليحىي بن  -بعد أن أورد بعض مرويات إمساعيل  –قال 

سعيد وحممد بن عمرو وهشام بن عروة وابن جريج وعمر بن حممد وعبيد اهلل الوصايف وغري ما ذكرت 
من حديثهم ومن حديث العراقيني إذا رواه بن عياش عنهم فال خيلو من غلط يغلط فيه اما ان يكون 
حديث يرسله أو مرسال يوصله أو موقوفا يرفعه وحديثه عن الشاميني إذا روى عنه ثقة فهو 

 .  (4)مستقيمويف اجلملة إمساعيل بن عياش ممن يكتب حديثه وحيتج به يف حديث الشاميني خاصة 
 خالصة أقوال المعتدلين 

غريهم لكثرة غلطه عنهم لقد اتفقت أقواهلم يف أن إمساعيل يوثق عن الشاميني و ضعيف عن       
 إال ما قاله أبو داود يف موازنة بني إمساعيل وفرج . 

  القسم الثالث : أقوال النقاد المتساهلين
 (479.الترمذي )4
يِّنَي َأْصَلُح ، َوَلُه َعْن أَْهل  احل َجاز  َوأَْهل  الع رَاق  مَ    .  (4)َناك رُي قال : َور َوايَُة إ مْسَاع يَل ْبن  َعيَّاٍش َعن  الشَّام 

ب ه  ألَنَُّه وقال أيضا : َور َوايَُة إ مْسَاع يَل ْبن  َعيَّاٍش َعْن أَْهل  الع َراق  َوأَْهل  احل َجاز  لَْيَس ب َذل َك ف يَما تـََفرََّد 
ُهْم َمَناك رَي ، َور َوايـَُتُه َعْن أَْهل  الشَّام  َأَصحُّ ، َهَكَذا قَاَل حُمَمَُّد ْبنُ    .  (3)إ مْسَاع يَل  َرَوى َعنـْ

 (344.ابن خزيمة )4
 . (1)قال : ال حيتج به 

 
 (115.الحاكم )3 

 . (4)قال : إمساعيل بن عياش مع جاللته إذا انفرد حبديث مل يقبل منه لسوء حفظه 
                                                 

 1/236الكامل (   1)

 1174يف جامعه رقم (   2)

 2120يف جامعه رقم (   3)

 ومل أجده يف غريه . 1/325ا نقله ابن حجر يف التهذيب هذا م(   4)
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 خالصة أقوالهم : 
 .أن روايته عن الشاميني أصلح وأصح خبالف روايته عن غريهم وهو قول الرتمذي.1
فإنه أطلق القول بعدم  -إن صح عنه –احلفظ كما قاله احلاكم ،وأما ابن خزمية .أنه سيء 2

 االحتجاج به.
 القسم الرابع : أقوال اآلخرين 

 (481.إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري )4
ْعُت زََكر يَّا ْبنَ -     ْعُت َعْبَد اهلل  ْبَن َعْبد  الرَّمْحَن  يـَُقوُل : مسَ  َعد يٍّ ، يـَُقوُل : قَاَل أَبُو  قال الرتمذي : مسَ 

ا َحدََّث إ ْسَحاَق الَفزَار يُّ : ُخُذوا َعْن بَق يََّة َما َحدََّث َعن  الثِـَّقات َواَل تَْأُخُذوا َعْن إ مْسَاع يَل ْبن  َعيَّاٍش مَ 
 .  (4)َعن  الثِـَّقات  َوالَ َغرْي  الثِـَّقات  

وقال أبو صاحل الفراء : قلت أليب إسحاق الفزاري : أكتب عن إمساعيل بن عياش ؟ قال : ال       
 .  (3)، ذاك رجل ال يدري ما خيرج من رأسه 

قال أبو صاحل : كان الفزاري قد روى عن إمساعيل مث تركه ، وذاك أن رجال جاء إىل أيب       
مساعيل بن عياش ، فقال : أميا رجل لوال أنه شكي إسحاق . فقال : يا أبا إسحاق ، ذكرت عند إ

 (1)  . 
 
 (  448.أبو مسهر عبد االعلى بن مسهر الغساني الدمشقي )4

                                                                                                                                                         

 173رقم  217سؤاالت السجزي للحاكم (   1)

كالمها عن عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي به و رواه العقيلي يف   23ومسلم يف مقدمة صحيحه  2120يف جامعه رقم (   2)
 . ن أمحد عن عبد اهلل الدارمي بهعن عبد اهلل ب  1/30الضعفاء 

 ن احلسن بن علي عن أيب صاحل به .رواه عن حممد بن إمساعيل ع 1/23الضعفاء الكبري (   3)

: "قلت 2/321( بصيغة اجلزم وقال الذهيب بعد إيراده هذه القصة قي السري 3/173وأورده املزي ) 1/23الضعفاء الكبري (   4)
ل املؤمن أنا فلعله من املرجئة ". ويعين الذهيب أن إمساعيل مينع أن يقو : هذا يدل على أن إمساعيل كان ال يرى االستثناء يف اإلميان 

 مؤمن إن شاء اهلل .
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قال اجلوزجاين : سألت أبا مسهر عن إمساعيل بن عياش وبقية فقال كل كان يأخذ عن غري ثقة    
 .  (4)فإذا أخذت حديثه عن الثقات فهو ثقة 

 (415هيم الدمشقي المشهور بدحيم ).عبد الرحمن بن إبرا3
 .  (4)قال : إمساعيل بن عياش يف الشاميني غاية وخلط عن املدنيني 

 (419عمرو بن علي الفالس ).4 
قال : وإمساعيل بن عياش إذا حدث عن أهل بالده فصحيح وإذا حدث عن أهل املدينة مثل هشام  

 .  (3) بن عروة وحيىي بن سعيد وسهيل بن أىب صاحل فليس بشيء
 (464.يعقوب بن شيبة )5 

قال :إمساعيل بن عياش ثقة عند حيىي بن معني واصحابنا فيما روى عن الشاميني خاصة وىف روايته 
 .   (1)عن أهل العراق وأهل املدينة اضطراب كثري وكان عاملا بناحيته 

 (477.يعقوب بن سفيان الفسوي )6 
قال : وتكلم قوم يف إمساعيل ، وإمساعيل ثقة عدل أعلم الناس حبديث الشام ، وال يدفعه دافع ، 

 .  (5)وأكثر ما تكلموا قالوا : يغرب عن ثقات املدنيني واملكيني 
 خالصة أقوالهم

  .أنه ضعيف جدا وال يقبل حديثه ،هذا ما يفهم من قول الفزاري. 1
 قول أيب مسهر وموافق إلحدى الروايات عن ابن معني . .أنه ثقة إذا حدث عن الثقات،وهو2
 .أنه إذا حدث عن الشاميني فصحيح وإذا حدث عن غريهم فليس بشيء ،وهو ما عليه األكثر.3

                                                 

 312أحوال الرجال : رقم (   1)

 بصيغة اجلزم . 3/176نقله املزي يف هتذيب الكمال (   2)

عنه  امحد الواسطي عن ابن الفضل القطان عن عثمان بن امحد الدقاق عن سهل بن 6/227رواه اخلطيب يف تارخيه (   3)
 وأورده املزي بصيغة اجلزم .

،رواه اخلطيب عن أيب القاسم األزهري عن عبد الرمحن بن عمر اخلالل عن حممد بن امحد بن يعقوب بن     تاريخ بغداد(   4)
 بصيغة اجلزم .  3/177ذيب الكمال شيبة عن جده . وذكره املزي يف هت

 2/423املعرفة والتاريخ له (   5)
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 .وأما الفسوي فقد عدله وقال : ثقة .4
 القسم الخامس : أقوال المتأخرين

 (718)  .اإلمام الذهبي4
تبةعامل اهل محص صدوق يف حديث اهل الشام مضطرب قال الذهيب : إمساعيل بن عياش ابو ع-

 . (4)جدا يف حديث اهل احلجاز 
 .  (4)وقال : ضعيف يف غري الشاميني -
ّينَي  (3)وقال يف السري - : َحد ْيُث إ مْسَاع ْيَل َعن  احل َجاز ّينَي َوالع رَاق ّينَي، اَل حُيَْتجُّ ب ه ، َوَحد يـْثُُه َعن  الشَّام 

ْنُه. َصال ٌح م نْ   قب ْيل  احَلَسن ، َوحُيَْتجُّ ب ه  إ ْن ملَْ يـََعارْضُه أَقَوى م 
 (854.الحافظ ابن حجر )4

 . (1)قال : صدوق يف روايته عن أهل بلده خملط يف غريهم 
اتفاقهما على أن إمساعيل بن عياش صدوق يف   : يتبني من قويل هذين اإلمامني اجلليلنيالخالصة 

 ضعيف عن غريهم.روايته عن الشاميني و 
 الراجح :

: أن إمساعيل بن عياش ثقة إذا روى عن الثقات  -حسب نظري القاصر –القول الراجح      
مثل النسائي   كما هو قول أكثر النقاد .وأما قول من ضعفه   الشاميني وضعيف إذا روى عن غريهم

اختالطه بعد أن كرب مث  و اجلوزجاين وأيب إسحاق الفزاري وغريهم وكذلك قول ابن حبان وغريه يف
 إمنا  -كما ذكره أكثرهم–إخراجه عن حد االحتجاج به فلم يصح ذلك ،ألن ضعفه 

 
                                                 

 1/25املغين يف الضعفاء   ( 1)

 .الديوان(   2)

(3   )2/321 

 1/76التقريب (   4)
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واهلل تعاىل –جاء من اختالطه يف الرواية عن غري الشاميني أما عن الشاميني فإنه ثقة مستقيم احلديث
 .-أعلم 
ن أقواله يف درجة إمساعيل بن عياش وقد قرر هذا الشيخ األلباين رمحه اهلل يف كثري من كتبه ،فم    

  رمحه اهلل هي :
. "ابن عياش إمنا ضعف يف روايته عن غري الشاميني ، و أما يف روايته عنهم فهو صحيح احلديث  4

 .  (4)كما قال البخاري و غريه" 
 .     (4). "إمساعيل ثقة ولكنه يف روايته عن احلجازيني ضعيف" 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 114السلسلة الضعيفة عند كالمه يف احلديث رقم (   1)

 1/72متام املنة : (   2)
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 الثانيالفصل 
 ، ثوب بن زرعة بن ضمضم)  وهم  شيوخه الشاميينبعض  مرويات إسماعيل بن عياش عن 

 في الكتب التسعة (السحولي سعد بن بحير
   ، 

 جعدي الحمصي الحضرمي ثوب بن زرعة بن ضمضم الشيخ

 ( - 49 – رواية عشرة تسعة) عياش ابن عند مروياته عدد

ثـ ن ا:أبوداود قال الحديث أألول:    م اع يل   أ ص ل   ف ي قـ ر أ ت   : ق ال   ، ع و فٍ  ب ن   م ح م د   ح د   ب ن   إ س 
ثـ ن ا : ع و فٍ  اب ن   ق ال   ، ع ي اشٍ  م اع يل   ب ن   م ح م د   ح د  ث ن ا ،أ ب يه   ع ن   ، إ س   ب ن   ض م ض م   ح د 
ت ان ي : ق ال   ، ع بـ ي دٍ  ب ن   ش ر ي ح   ع ن   ، ز ر ع ة   ر   أ فـ  ل   ع ن   ، نـ ف ي رٍ  ب ن   ج بـ يـ  ن اب ة   م ن   ال غ س   ، ال ج 
ب ان   أ ن   ثـ ه م   ثـ و  ا أ نـ ه م    :ح د  تـ و  تـ ف   الر ج ل   أ م ا " : فـ ق ال   ، ذ ل ك   ع ن   و س ل م   ع ل ي ه   الل ه   ص ل ى الن ب ي   اس 

ل ه   ر أ س ه   فـ ل يـ ن ش ر   ل غ   ح ت ى فـ ل يـ غ س  ه ا فآل ال م ر أ ة   و أ م ا ، الش ع ر   أ ص ول   يـ بـ  ق ض ه   أ ن   ع ل يـ   ع ل ى ل تـ غ ر ف   تـ نـ 
ه ا ه ا غ ر ف اتٍ  ث الث   ر أ س    " ب ك ف يـ 

 : الحديث تخريج
:  ؟ الغسل عند شعرها تنقض هل املرأة باب ، الطهارة كتاب يف  ، سننه يف داود أبو أخرجه

كل ما سكت عنه فهو   :وقد قال يف رسالته ألهل مكة)سكت عنه  و(255)  رقم ، 1/127
ُم ْبُن َمْرَثٍدالطَّبَـرَاين  عن 1626ح ، 2/451:  الشاميني مسند يف الطرباين ( وصاحل ، من طريق َهاش 

، وقال: َرَواُه  1/20الرايةحُمَمَُّدْبُن إ مْسَاع يل ْبن َعيَّاش به ، مبثله . وذكره  اإلمام الزيلعي يف نصب 
الفتح الكبرييف ضم الزيادةإىل اجلامع الصغري أَبُوَداُوديف  ُسَنن ه، وذكره اإلمام السيوطي يف القدير 

ح رقم 3/323، وعزاه إىل أيب داود ، وأورده املتقي اهلندي يف كنز العمال 2570ح رقم 1/236
، وعزاه 5312ح رقم 7/220جامع األصول  ، وعزاه إيل أيب داود ، وذكره ابن األثري يف26525

، وقال: أخرجه أبوداودوأكثرماعلل به 1/311إيل أيب داود . وذكره اإلمام الشوكاين يف نيل األوطار 
 .أن يف إسناده إمساعيل بن عياش واحلديث من مروياته عن الشاميني وهوقوي فيهم فيقبل

 : اإلسناد رجال

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7228
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7228
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6820
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6820
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1050
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1050
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3984
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3984
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3785
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3785
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2097
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2097
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2055
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2055
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، من الطبقة احلادية  احلافظ ، الطائي، حلمصي اجعفر  أبو، اهلل عبد الطائي أبو عوف بن حممد1-
 هـ 272عشرة، عاش يف بغداد، مات يف محص سنة 

 بن إبراهيم بن وإسحاق ،الزبيدي العالء بن إبراهيم بن وإسحاق، الوهيب خالد بن َأمْحَد :عن روى
 بن أمحدحممدبن إمساعيل بن عياش. روى عنه:  ،الصنعاين الكرمي عبد بن وإمساعيل  ،الفراديسي يزيد

 بن أمحد، القرشي، الكويف الرمحن عبد أبون  سفيا بن محاد بن أمحد ،أديبويه ابن األصبهاين احلسن
 بن أمحد بن اهلل عبد بن أمحد ،النسائي الرمحن عبد أبو،و دينار بن حبر بن سنان بن علي بن شعيب
، أبو داود سليمان بن األشعث السِّجستاين ، اجلعفري، املهراين نعيم أبو مهران بن بن موسى إسحاق
 كان ما:حنبل بن أمحد بن اهلل عبد ،وقال بلده حبديث أعرف عوف ابن فإن: معني بن حيىي. قال 
 حيفظ حديث صاحب: البسيت حبان بن حامت أبو، وقال عوف بن حممد مثل سنة أربعني منذ بالشام
 اخلالل حممد بن أمحد ، وقالثقة:األندلسي القاسم بن مسلمة و النسائي شعيب بن أمحد ،وقال

 عامل:اجلرجاين عدي بن أمحد أبو، و قال واملعرفة العلم يف بالتقدم معروف زمانه، يف حافظ إمام:
 العسقالين حجر ابن ، وقالصدوق:الرازي حامت أبو، وقال وضعيفا صحيحا الشام حبديث

 حافظ.ثقة:
 : أنه ثقة. الخالصة فيه

،وتسمية 345-،والسابق والالحق3/143، وثقات ابن حبان:241/الرتمجة2: اجلرح والتعديل:انظر
-،وسريأعالم النبالء330،واملعجم املشتمل،الرتمجة32شيوخ ايب داود للجياين،الورقة

 5177/الرتمجة3،الكاشف:61322
-3/323التهذيب ،وهتذيب 346،وهناية السول،الورقة235،وتاريخ األسالم، الورقة 2/50والعرب:
 6562/الرتمجة2،وخالصة اخلزرجي:2/137،والتقريب:324

، من الطبقة العاشرة ،   احلمصي، لعنسي إمساعيل بن عياش،بالتحتانية واملعجمة، ا بن حممد -2
 ثوب بن زرعة بن األزرق ضمضم احلمصي، العنسي عتبة أبو سليم بن عياش بن مساعيلروى عن: إ 

 اخلطاب بن عمر بن اهلل عبد بن اهلل عبد بن العزيز عبد بن حممد بن احلضرمي عيسى، احلمصي
 ،والبغدادي، اخلتلي إسحاق أبو، و اجلنيد بن اهلل عبد بن إبراهيم ،وروى عنهالعدوي، القرشي، املدين
 بن أسامة سليمان أيب ابن، داهر الواسطي، البغدادي، التميمي حممد أبو داهر بن حممد بن حارث
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، اهلل عبد أبو سفيان بن عوف بن حممد و احلكمي، احلمصي، البهراين أيوب أبو رافع بن احلميد عبد
  .احلافظ الطائي، جعفراحلمصي أبو

 أبو،و قال بذاك يكن مل: السجستاين دواد أبو، وقال شيئا أبيه من يسمع مل: الرازي حامت أبوقال 
 بغري أبيه عن حدث أنه عليه عابوا: العسقالين حجر ابن، وقال احلديث أمر يدري ال:الرازي زرعة
 .أحد يوثقه مل ضعيف،: التهذيب تقريب حترير مصنفوا،وقال  مساع

 :أنه ضعيف. الخالصة فيه
،واجلرح والتعديل 23/الورقه5سؤالت اآلجري أليب داودانظر:

، وتذهيب 3603،وديوان الضعفاء:الرتمجة4733/الرتمجة3،والكاشف:1072/الرتمجة7:
،وهتذيب 306،وهناية السول،الورقة7225/الرتمجة3،وميزان اإلعتدال :123/الورقة3التهذيب:
 .6060/الرتمجة2،وخالصة اخلزرجي اخلزرجي:2/245،والتقريب 3/60التهذيب :

 ،عبدالرمحن دبنيأس روى عن يـ  احل ْمصأبو عتبة ، )ابن مسلم الَعْنسى هو: عياش بن إمساعيل -3
 يفقال أبو زرعه: صدوق إال أنه غلط ، وابن أىب شيبةوعدة، وعنه الليثة،وهشام بن عروةومجاع

وقال ابن عدى: من  الشامل أه حديثىف  صاحل: النسائي لوقا، والعراقيني ،حديث احلجازيني
وىف اجلملة إمساعيل  :مث قال ،حديث العراقيني إذا رواه ابن عياش عنهم فال خيلون من غلط يغلط فيه

وقال العقيلي: إذا حدث عن غري أهل ، وحيتج به ىف حديث الشاميني ،حديثةبن عياش ممن يكتب 
وقال البخاري: إذا حدث عن أهل بلده فصحيح وإذا حدث عن غريهم ، الشام اضطرب و أخطأ

 ،من الثامنة ،وخلط ىف غريهم ،: صدوق ىف روايته عن أهل بلدهابن حجر وقال احلافظ، ففيه نظر
 . وله بضعوتسعون سنة ،مثانني ومائةأو اثنتني و  ،مات سنة إحدى
 : صدوق.والخالصةفيه

، هتذيب 1/300، الكامل ىف ضعفاء الرجال 2/131، اجلرح والتعديل 1/22: الضعفاء الكبري ينظر
 .103، تقريب التهذيب صـ 1/241، ميزان االعتدال 121-3/163الكمال 

من الطبقة  ,موحدة(احلضرمي احلمصيضمضم بن زرعة بن ثوب)بضم املثلثة وفتح الواو،مث  -4
عنه  روىو  األشعري، الشامي مالك أبو عاصم بن كعب احلضرمي عبيد بن عن شريح روى السادسة
اختلف النقاد يف توثيقه وتضعيفه قال أبو زرعة: البأس  ،احلضرمي محزة بن وحيىي ،عياش بن إمساعيل

 حممد بن أمحد  وقال  ضعيف: حامت أبو  وقال  ثقة: معني بن حيىي قال 6/342به، اجلرح والتعديل 
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 حبان ابن به وذكره بأس ال: الربيت حممد بن أمحد  به بأس ال : احلمصيني تاريخ صاحب  عيسى بن
 .يهم صدوق: العسقالين حجر ابن الثقات كتاب يف

 :أنه صدوق.الخالصة فيه
ـــــــــــــــدارمي ، الرتمجـــــــــــــــةانظـــــــــــــــر ـــــــــــــــاريخ ال ـــــــــــــــاريخ 316،وطبقـــــــــــــــات خليفـــــــــــــــة:443: ت البخـــــــــــــــاري ،وت

، واجلــــــــــــــــــــرح والتعــــــــــــــــــــديل 2/447، 1/231،واملعرفــــــــــــــــــــة ليعقــــــــــــــــــــوب:342/الرتمجــــــــــــــــــــة4الكبــــــــــــــــــــريك
ـــــــــــــــة  6/425،وثقـــــــــــــــات ابـــــــــــــــن حبـــــــــــــــان:2055/الرتمجـــــــــــــــة4: ، 73،وضـــــــــــــــعفاءابن اجلـــــــــــــــوزي ،الورق

، 2323/الرتمجــــــــــــة1، واملغــــــــــــين:1331، وديــــــــــــوان الضــــــــــــعفاء،الرتمجة3152/الرتمجــــــــــــة2والكاشــــــــــــف:
،وهنايــــــــــــــــــــة 204/الورقــــــــــــــــــــة2ي:، وإكمــــــــــــــــــــال مغلطــــــــــــــــــــا3360/الرتمجــــــــــــــــــــة2وميــــــــــــــــــــزان اإلعتــــــــــــــــــــدال

،وخالصـــــــــــــة 1/375، وتقريـــــــــــــب التهـــــــــــــذيب 4/462، وهتـــــــــــــذيب التهـــــــــــــذيب 150الســـــــــــــول،الورقة
  70/40،وهتذيب تاريخ دمشق:3152/الرتمجة2اخلزرجي:

، محص،عاش يف كل من ، ملقرئا،حلمصي ا الصلت أبو، الصواب بوأشريح  بن عبيد بن شريح -5
أيوب ْبن َعْبد اللَّه  ْبن مكرز ،وبشري ْبن عقربة  ، روى عن، من الطبقة الثالثةالشام، حضرموت
وعقبة ْبن عامر  والعرباض ْبن سارية، ، وثوبان موىل َرُسول اللَّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  وَسلَّمَ  اجلهين،
 وضمضم ْبن زرعة . قال َأمْحَد ْبن َعْبد اللَّه   ،وصفوان ْبن َعْمرو روى عنه ثور ْبن يزيد الرحيب اجلهين،و

العجلي: شامي تابعي ثقةوقال ُعْثَمان ْبن َسع يد الدارمي، َعْن دحيم: من شيوخ محص الكبار ، ثقة 
ذكره ابن حبان يف  كتاب الثقات روى له أَبُو  وقال النسائي : ثقة، و وقال حُمَمَّد ْبن عوف، : ثقة

 يرسل كثرياً.داود، والنسائي، وابن َماَجْه، قال احلافظ ابن حجر العسقالين: ثقة وكان 
 :أنه ثقة. الخالصة فيه
،والكـــــــــــــــــىن 2612/الرتمجـــــــــــــــــة2،تـــــــــــــــــاريخ البخـــــــــــــــــاري الكبـــــــــــــــــري1/365علـــــــــــــــــل أمحـــــــــــــــــد: انظـــــــــــــــــر:

، 2/312، 1/231،واملعرفـــــــــــــــــــــة ليعقـــــــــــــــــــــوب:23،وثقـــــــــــــــــــــات العجلي:الورقـــــــــــــــــــــة55ملســـــــــــــــــــــلم:الورقة
، وثقـــــــــــــات 30، واملراســـــــــــــيل: 4/1464، واجلـــــــــــــرح والتعـــــــــــــديل :754، 523، 447، 330،423

 مومعجـــــــــــ،4/273،7/313مـــــــــــاكوال:وإكمـــــــــــال بـــــــــــن ، 2127/اورقـــــــــــة1ابـــــــــــن حبـــــــــــان:

 ، 2225/الرتمجة2،والكاشف: 2/334الغابة ، ،وأسد4/310البلدان:
ـــــــــــــد امســـــــــــــاء الصـــــــــــــحابة:  ، وتـــــــــــــذهيب 20، ومعرفـــــــــــــة التـــــــــــــابعني : الورقـــــــــــــة2632/الرتمجـــــــــــــة1وجتري

، واملراســـــــــــيل 2،ورجـــــــــــال ابـــــــــــن ماجه:الورقـــــــــــة4/57، وتـــــــــــاريخ اإلســـــــــــالم :74/الورقـــــــــــة2التهـــــــــــذيب:
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ــــــــــي: ــــــــــة الســــــــــول: الورقــــــــــة161/الورقــــــــــة2مــــــــــال مغلطــــــــــاي:، وإك223للعالئ ، وهتــــــــــذيب 133،وهناي
ـــــــــــــب :4/322التهـــــــــــــذيب :  ، وهتـــــــــــــذيب 2332، وخالصـــــــــــــة اخلزرجي:ا/الرتمجـــــــــــــة1/343، والتقري
 .6/312تاريخ دمشق:

 ،الرمحن احلمصي عبد أبو، اهلل عبد عامر أبو بن مالك بنا -بنون وفاء مصغراً  -نفري بن جبري -6
هـ . روى 20مات سنة مخس وسبعني، وكان جاهليا أسلم يف  خالفة َأيب  َبْكٍر، ويـَُقال: مات يف  سنة

ّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  وَسلََّم مرسال وثوبان موىل َرُسول اللَّه  َصلَّى اللَُّه عليه وسلم، عن: وخالد ْبن  النَّيب 
ثابت ْبن سعد  روى عنه: ،وعائشة أم املؤمنني، و وعبادة ْبن الصامت، وعقبة ْبن عامر اجلهين الوليد
وغريهم قال  أَبُو زرعة، وأَبُو حامت: ثقة زاد أَبُو حامت: من كبار تابعي أهل  وخالد ْبن معدان الطائي

الشام من القدماء وقال  أَبُو زرعة الدمشقي: قلت لدحيم: أي الرجلني عندك أعلم، أَبُو إدريس 
وقال   ري، قال: أَبُو إدريس عندي املقدم، ورفع من شأن جبري ْبن نفري اخلوالين، أو جبري ْبن نف

النسائي: ليس أحد من كبار التابعني أحسن رواية، َعن  الصحابة من ثالثة قيس ْبن أيب حازم، وأيب 
 وقال ابن حجر العسقالين:ثقة جليل  عثمان النهدي، وجبري ْبن نفري، روى له  اْلُبَخار ّي يف  األدب

 : أنه ثقة.صة فيهالخال
،وتاريخ 1/364،والعلل ألمحد:302وطبقاته: 220،وتاريخ خليفة:7/440:طبقات ابن سعدنظرا

،واملعرفة 7، وثقات العجلي: الورقة66، والكىن ملسلم :الورقة224-2/1/223البخاري الكبري
، 537، 525، 500، 354، 220، وتاريخ أيب زرعة الدمشقي :430، 426، 342ليعقوب:

، وثقات ابن حبان )يف التابعني( 513-1/1/512واجلرح والتعديل ألبن أيب حامت : ، 606
، ومعرفة 1/103، والتذهيب :1/372، وأسد الغابة:1/77، واجلمع البن القيسراين:1/234:

، وسري اعالم 146-3/145، وتاريخ اإلسالم:1/120، والكاشف :5التابعني : الورقة/
، 65-2/64، وهتذيب ابن حجر:63-62/الورقة 2ي :، وإكمال مغلطا72-4/76النبالء:

  1/253واإلصابة:
ويَقاُل: ابن جحدر القرشي اهلامشي أَبُو َعْبد اللَّه ، ويَقاُل: أَبُو عبد الرمحن موىل  بن جبدد ثوبان -7

يل: إنه من محري َرُسول اللَّه  َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  وَسلََّم من أهل السراة، والسراة موضع بني مكة، واليمني وق
وقيل: من أهلان وقيل: من حكم ْبن سعد العشرية أصابه سباء، فاشرتاه َرُسول اللَّه  َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  
وَسلََّم، فأعتقه ومل يزل معه يف  احلضر والسفر، َحىتَّ تويف، فخرج إ ىَل الشام، فنزل الرملة، مث انتقل إ ىَل 
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ّ  روىهـ . 54يف محص سنة   ا إ ىَل أن ماتمحص، فابتىن هبا دارا، ومل يزل هب  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى عن النَّيب 
وأخباره يف كتب  اخلوالين إدريس معدان وأَبُو ْبن احلضرمي وخالد نفري ْبن عنه جبري وَسلََّم روى

 الصحابة معروفة مل نر حاجة اىل التوسع فيه.
، اإلصابة ىف متييز الصحابة 421-1/420، أسد الغابة 7/400يف: الطبقات الكربى  انظرترمجته

1/527-522 . 
 : إسناد ه حسن الحكم على الحديث

 عبيد أبو قال( ))424/  24) الكمال هتذيب يف املزي قالرجاله ثقات؛ غري حممد بن إمساعيل؛ 
 وسألت حي وهو مرة غري محص ودخلت رأيته قد بذاك يكن مل)) فقال عنه داود أبو سئل اآلجري
 َواْبن  ( :))2637)  برقم حامت أيب البن احلديث علل يف زرعة أبو وقال(( فدفعه عنه عثمان بن عمرو

 هتذيب يف كما حامت أبو قال أبيه من يسمع مل إنه مث.(( احلَْد يث   أَْمرَ  َيْدر ي ال َكانَ  ، إ مْسَاع يلَ 
 (( فحدث حيدث أن على محلوه شيئا أبيه من يسمع مل( ))424/  24) الكمال

 أخرجــــــــه ملــــــــا داود أبــــــــو لكــــــــن(:)) 2/364) األفكــــــــار نتــــــــائج يف حجــــــــر بــــــــن احلــــــــافظ قــــــــال لكــــــــن
      (( عيــــــــــــاش بــــــــــــن إمساعيــــــــــــل كتـــــــــــاب يف قرأتــــــــــــه: عــــــــــــوف بــــــــــــن حممـــــــــــد شــــــــــــيخه بقــــــــــــول اســـــــــــتظهر

 وقــــــــــــــد أعتمــــــــــــــدت  يف تصــــــــــــــحيحه علــــــــــــــى قــــــــــــــول حممــــــــــــــد بــــــــــــــن عــــــــــــــوف: " قــــــــــــــرأت يف أصــــــــــــــل 

 ذه وجــــــــــادة صــــــــــحيحة مــــــــــن ثقــــــــــة يف أصــــــــــل ثقــــــــــة؛ وهــــــــــي حجــــــــــةإمساعيــــــــــل بــــــــــن عيــــــــــاش ". وهــــــــــ

 ( . 163على املعتمد؛ انظر "مقدمة ابن الصالح " )ص 

 1/217". وقال الشوكاين يف نيل األوطار 

 وأكثر ما علل به: أن يف إسناده إمساعيل بن عياش. واحلديث من روايته "

 ." عن الشاميني، وهو قوي فيهم، فيـُْقَبلُ 

ر ان ي   ال ح م يد   ع ب د   ب ن   س ل ي م ان   ح د ثـ ن ا: داود أبو قالالحديث الثاني:  ف ي قـ ر أ ت ه  : ق ال   ال بـ ه 
م اع يل   أ ص ل   ض ٌم، ،ح د ث ن ي ع ي اشٍ  اب ن   يـ ع ن ي إ س  ثـ ن ا ش ر ي ٍح، ع ن   ض م  ي ة   أ ب و ح د  ر ي ة   أ ب ا أ ن   ظ بـ   ب ح 

، ث م   الس ك ون ي   ي س ارٍ  ب ن   م ال ك   ع ن   ح د ث ه ، الس ك ون ي   ف ي   و س ل م   ع ل ي ه   الل ه   ص ل ى الل ه   ر س ول   أ ن   ال ع و 
أ ل وه   الل ه   س أ ل ت م   إ ذ ا: ق ال   أ ل وه   وال   أ ك ف ك م   ب ب ط ون   ف اس   . ب ظ ه ور ه ا ت س 

 تخريج الحديث :

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12434
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12434
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11934
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11934
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11934
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( ، عن سليمان بن  1426،ح )  2/111أخرجه أبو داود يف سننه ، كتاب الوتر ، باب الدعاء : 
]وقد قال يف رسالته ألهل مكة كل ما  عبد احلميد البهراين ، وخالصة حكم احملدث: سكت عنه

عن حُمَمَُّد ْبُن  2131ح 4/410: ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين وأورده سكت عنه فهو صاحل[
 1520ح 3/47َعْوٍف ،عن حُمَمَُّد ْبُن إ مْسَاع يَل ْبن  َعيَّاٍش به مبثله :وابن قانع يف معجم الصحابة : 

َشْيَبَة ، عن َعْبُد اْلَوهَّاب  ْبُن الضَّحَّاك  ،عن إ مْسَاع يُل ْبُن َعيَّاٍش به مبثله. و رواه عن احلََْسُن ْبُن َعل يِّ ْبن  
 ،5547ح :و معرفة الصحابة أليب نعيم،به مبثله  ،1626ح2/432، الطرباين يف مسند الشاميني

ٍم ،عن احلَُْسنْيُ ْبُن حُمَمَّد  ْبن   ُّ ، َعْبُد اْلَوهَّاب  ْبُن الضَّحَّاك   عن حُمَمَُّد ْبُن  َعل يِّ ْبن  َعاص  مَحَّاٍد احلَْرَّاين 
يُّ ،  ، 45276ح:و تاريخ دمشق البن عساكر ،إ مْسَاع يُل ْبُن َعيَّاٍش هبة مبثله عن أَبُو احلََْسن  اْلَفَرض 

ُّ ،عن أَبُو اْلَمْعَمر  اْلُمَسدَّد  ْبُن َعل يِّ ْبن   عن َعْبد  اللَّه  ْبن  اْلَعبَّاس  اْلَمْعُروُف ب اْبن  َأيب   َعْبُد اْلَعز يز  اْلَكتَّاين 
م   يُّ ، ب د َمْشَق ، عن َأيب  أَبُو طَال ٍب َعل يُّ ْبُن َعْبد  اللَّه  ، عن أَبُو اْلَقاس  يس  اأَلْمُلوك يُّ احلْ ْمص   َعْبُد السِّج 

ي ، عن اْبُن َعْوٍف ،عن  حُمَمَّ  ُد ْبُن إ مْسَاع يَل ، َعْن أَب يه  به مبثله، وقال:" الصََّمد  ْبُن َسع يٍد اْلَقاض 
عن أبو احلسن بن  ،3171ح : هتذيب الكمال للمزييف َوُشَرْيٌح ملَْ َيْسَمْعُه م ْن َأيب  حَبْر يََّة ":و 

ُّ ، زَاَد أَبُو احلَْ  يِّ ،: عن أَبُو َجْعَفٍر الصَّْيَدالين  َسن  ، وحُمَمَُّد ْبُن َأيب  البخاري ، وأَبُو إ ْسَحاَق ْبُن الدََّرج 
ُّ ،عن أَبُو َبْكر  ْبُن َشاَذاَن اأَلْعرَُج ، عن أَبُو َبكْ  ُّ ،عن حَمُْموُد ْبُن إ مْسَاع يَل الصَّيـَْريف  ر  ْبُن ُفوَرٍك َزْيٍد اْلَكرَّاين 

ٍم ،عن حُمَمَُّد ْبُن َعْوٍف ، عن حُمَمَّ  ُد ْبُن إ مْسَاع يَل ْبن  َعيَّاٍش،قال اْلَقبَّاُب ، عن أَبُو َبْكر  ْبُن َأيب  َعاص 
ثـََنا أيب ،به ُّ إ َجازًَة ، 1444ح  :مبثله ، ويف أسد الغابة، :َحدَّ نـَْبأَنَا حَيْىَي ْبُن َأيب  الرََّجاء  اأَلْصبَـَهاين 

ٍم ، عن حُمَمَُّد ْبُن َعْوٍف ، عن حُمَمَُّد ْبُن إ مْسَا ع يَل ْبن  َعيَّاٍش ، عن أَب يه به ب إ ْسَناد ه  ،إ ىَل اْبن  َأيب  َعاص 
 مبثله .

 

 

 رجال اإلسناد :

ـــــن رافـــــع ويقـــــال: ابـــــن ُســـــَلْيَمان البهـــــراين احلكمـــــي ، أَبُـــــو  -1 ُســـــَلْيَمان بـــــن َعْبـــــد احلميـــــد ب
ـــــوة بْـــــن شـــــريح، وأَب يـــــه َعْبـــــد  ـــــوب احلمصـــــي، روى عـــــن أيب اليمـــــان احلكـــــم بْـــــن نـــــافع، وحي أي
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بْــــن عيــــاش، وحممــــد بْــــن عائــــذ الدمشــــقي،وروى عنــــه احلميــــد البهــــراين، وحممــــد بْــــن إمساعيــــل 
 أَبُـــــو داود أَبـُـــــو داود ، وإبــــــراهيم بْــــــن دحــــــيم الدمشــــــقي، وَأمْحَــــــد بْــــــن عمــــــري بْــــــن يوســــــف بْــــــن

 جوصى احلافظ، وَأمْحَد ْبن هارون ْبن روح الربدجيي احلافظ.من الطبقة احلادية عشر 

صــــب ،وقــــال أمحــــد بـــــن قــــال أبــــو حــــامت بــــن حبــــان البســــيت:كان ممــــن حيفــــظ احلــــديث ويتن 
شــــــــــــــــــــعيب النســــــــــــــــــــائي:كذاب، لــــــــــــــــــــيس بثقــــــــــــــــــــة وال مأمون،وقــــــــــــــــــــال ابــــــــــــــــــــن أيب حــــــــــــــــــــامت 

عف،وقال ابـــــــــــن حجـــــــــــر العســـــــــــقالين: صـــــــــــدوق، رمـــــــــــي يالرازي:صـــــــــــدوق،وقال الذهيب:ضـــــــــــ
 بالنصب .

 :صدوق والخالصةفيه

، 567 الترجمة/  4: والتعديل والجرح، 1/  117، 123: ليعقوب المعرفة  :ينظر
 وتاريخ، 22 الورقة ،للجياني داود أبي وشيوخ، 175 ورقةال/  1: حبان وثقات ابن

 ،االسالم وتاريخ، 333 الترجمة ،المشتمل والمعجم(، 6/  222: تهذيبه) عساكر ابن

  وتذهيب، 2130 الترجمة/  1: والكاشف(، 5222: العراقية األوقاف) 35 الورقة

/  1: والمغني 3426 الترجمة/  2: االعتدال وميزان،53 الورقة/  2: التهذيب
، 123 الورقة ،السول ونهاية،130 الورقة/  2: مغلطاي وإكمال،2602الترجمة

 .2717 الترجمة/  1: الخزرجي وخالصة، 4/  205: حجر وتهذيب ابن

أَ بُوظبية ويقال أَبُو طيبة ،بفتح أوله وسكون املوحدة بعدها حتتانية ، السلفي ،  -2
ْبن احلجاج، واحلسني ْبن حُمَمَّد القباين، وأبو بشر الكالعي ، الشامي احلمصي، وذكره مسلم 

أَبُو  دهالدواليب، واحلاكم أَبُو َأمْحَد، وغري واحد يف  الكىن يف  باب الظاء املعجمة، وكذلك قي
احلسن الدارقطين، وأبو َأمْحَد العسكري، وأبو نصر ْبن ماكوال، وغري واحد قال العسكري: ال 
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كنيته، ذكره أَبُو زرعة الدمشقي يف  طبقة قدم تلي الطبقة العليا يعرف امسه، ويقال: إن امسه  
وعبد  اهليمن التابعني، وقال: حيدث َعْن معاذ . روى عن َأيب  أمامة صدي ْبن عجالن الب

اللَّه ْبن عمرو ْبن العاص وعمر ْبن اخلطاب ومعاذ ْبن جبل، روى عنه بسر ْبن عطية وثابت 
 .مياحلضر البناين وشريح ْبن عبيد 

قال أبو إسحاق الفزاري:كانوا ال يعدلون به رجال إال رجال صحب رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم، وقال الدارقطين:ليس به بأس،وقال حيىي بن معني:ثقة، قال احلافظ ابن حجريف 

 .التقريب : مقبول ، وقالوا مصنفوا حترير تقريب التهذيب:ثقة 

عي ثقة، مقبول الرواية، ولذا قال الشيخ األلباين يف : هو أن أبا ظبية الَكالوالخالصةفيه  
( معلقاً على حكم احلافظ يف التقريب: قول احلافظ يف أيب ظبية  2/142السلسلة الصحيحة)

: " مقبول " غري مقبول بل هو قصور ، فإن الرجل قد وثقه مجاعة من املتقدمني، منهم ابن 
 الدارقطين " ليس به بأس " . وقد روى عنه مجاعة من الثقات. قالمعني و 

، املؤتلف 263، الكىن الورقة13/ 2،الكىن للدواليب 52الكىن ملسلم الورقة :انظر 
،اجلرح والتعديل 2/1102، تصحيفات احملدثني ، 5/250،اإلكمال، 3/642للدارقطين ،

، التقريب احلافظ 725،315، تلريخ الدارمي ، ترمجة2/711،تاريخ الدوري ،1305/ترمجة3
 .2222الرتمجة2/424بن حجر ،

 بن قيس الكندي بو حبريةا لرتاغمي، احلمصي، عاش يف الشام من الطبقة عبد اهلل-3
هـ  ، شهد خطبة عمر  باجلابية  من كبار التابعني ، وحدث عن ضمرة 77الثانية، مات سنة 

بن ثعلبة البصري، البهزي،وعومير بن مالك بن قيس بن أمية بن عامرأبو الدرداء األنصاري، 
ويف، السكوين، الشامي،ومعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن يسار الع بناخلزرجي،و مالك 

عائذ بن عدى بن كعب بن عمرو بن أدى بن سعد أبو عبد الرمحن األنصاري، املدين، 
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 وروى اخلزرجي،و نعمان بن بشري بن سعد بن ثعلبة بن اجلالس بن زيد بن مالك بن ثعلبة.
 بن املنذر بن األسود بن ثابت وأرطاة عنه: أبو ظبية أبو طيبة، ، الكالعي، الشامي، السلفي،

أبو  بن عبد اهلل بن أيب مرمي وبكري ،أبو عدي احلمصي، السكوين، الشامي، األهلاين
بن معدان بن أيب كرب ،وأبو عبد اهلل البصري،  وخالد ،بكرالغساين، الشامي ابن أيب مرمي

ابن أيب حامت الرازي  عنه محد بن صاحل اجليلي:ثقة، وقال قال .احلمصي، الكالعي، الشامي
الرب األندلسي :ثقة، وقال حيىي بن معني:  ثقة، وقال يعقوب بن سفيان  :ثقة ، وقال ابن عبد

كتاب الثقاةن وقال احلافظ ابن  عن معاذ أحاديث حسانا.ذكره ابن حبان يف الفسوي :روى
  حجر : "قال ابن عبد الرب:تابعي ثقة".

                                  .والخالصةفيه : ثقة 

، 121، 1/54،وعلل أمحد:2/327،تاريخ الدوري:7/442:طبقات ابن سعد :انظر   
، 15، والكىن ملسلمن الورقة1/176، وتارخيه الصغريك543الرتمجة5وتاريخ البخاري الكبري:
شقي الدم ، وتاريخ أيب زرعة205، 3/174، املعرفة والتاريخ:31وثقات العجلي ،الورقة

، وسري أعالم 5/25، وثقات ابن حبان : 645/الرتمجة5، واجلرح والتعديل :331:
، 174/الورقة2،وتذهيب التهذيب 23، ومعرفة التابعني، الورقة4/72، 3/216النبالء:

، وهناية 1/442، وغاية النهاية:310/الورقة2، وإكمال مغلطاي 5ورجال ابن ماجه، الورقة
 التقريب،و 6/6341، واالصابة:365، 5/364لتهذيب ، وهتذيب ا123السول، الورقة

 .3741/الرتمجة2، وخالصة اخلزرجي :1/441:

مالك بن يسار العويف عويف، السكوين، صحايب من الطبقة االوىل روى عن النيب َصلَّى -4
اللَُّه َعَلْيه  وَسلََّم ، روى عنه أَبُو حبرية َعْبد اهلل ْبن قيس السكوين.قال أبو القاسم البغوي:ال 

 ميداحلأدري له صحبة أو ال، أبو حامت بن حبان البسيت ذكروه يف الثقات ،سليمان بن عبد 
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عداده يف الصحابة الذهيب له  :البهراين له عندنا صحبة، ويف رواية: ما له عندنا صحبة، املزي
  صحايب: صحبة،ابن حجر العسقالين

  . :صحايب جليل قليل احلديث قاله احلافظ ابن حجر يف التقريب  والخالصةفيه

، واسد 3/1362، واالستيعاب:3/321، وثقات ابن حبان:2/370:اجلرح والتعديل :انظر
، وتذهيب 553/الرتمجة2، وجتريدأمساء الصحابة:5360/الرتمجة 3، والكاشف :4/237الغابة: 

، 10/25، وهتذيب التهذيب :361: الورقةل، وهناية السو 13/الورقة4التهذيب :
  .2231/الرتمجة، 3،وخالصة اخلزرجي:2/227، والتقريب :7702/الرتمجة3اإلصابة:

 إسناده حسن على الحديث :  الحكم

 و ابن حجر العسقالين يف 5/137حسنه ابن القطان يف الوهم واإليهام   فقد

   2122:ح 412/ 2املصابيح   مشكاة

، أ ن  ال ح ك م  ب ن  ن اف ٍع الحديث الثالث:   ٍف الط ائ ي  قال أبو داود :ح د ثـ ن ا م ح م د  ب ن  ع و 
ٍد  ثـ ن ا اب ن  ع ي اٍش، ع ن  ض م ض م  ب ن  ز ر ع ة  ع ن  ش ر ي ح  ب ن  ع بـ ي ٍد، ع ن  أ ب ي ر اش  ثـ ه م  قال: ح د  ح د 

م ن  ب ن  ش   ع ن  ع ب د  الر ح  ر ان ّي ،  ل  ال ح بـ  ب ٍل، أ ن  ر س ول  الل ه  ص ل ى الل ه  ع ل ي ه  و س ل م  نـ ه ى ع ن  أ ك 
م  الض ب  .   ل ح 

 تخريج الحديث :

(  3736، رقم )  4/100أخرجه أبو داود يف سننه ، كتاب األطعمة ، باب يف أكل الضب :  
ب الضحايا مجاع أبواب ما ، عن حممد ابن عوف الطائي ، عنه به . والسنن الكربى للبيهقي كتا

، عن 17276، .  رقم احلديث:  3/326حيل وحيرم من احليوانات ،باب ما جاء يف الضب ،  
ْبُن  أَبُو احلَُْسنْي  ْبُن اْلَفْضل  اْلَقطَّاُن ب بَـْغَداَد ، عن َعْبُد اللَّه  ْبُن َجْعَفر  ْبن  َدَرْستَـَوْيه  ، عن يـَْعُقوبُ 
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َفر ُد ب ه  إ مْسَاع يُل ْبُن ُسْفَياَن ، عن أَبُو ا ْلَيَمان  ، عن إ مْسَاع يُل ْبُن َعيَّاٍش، به مبثله،مث قال َوَهَذا يـَنـْ
ْنُه ، َواللَُّه أَْعَلُم .و أخرجه  يعقوب بن سفيان  ُجٍَّة ، َوَما َمَضى يف  إ بَاَحت ه  َأَصحُّ م  َعيَّاٍش َولَْيَس حب 

،عن أَبُو يُوُسَف ، عن أَبُو اْلَيَمان  ، عن إ مْسَاع يُل 131ح .2/260الفسوي، يف املعرفة والتاريخ : 
عن أَبُو اْلَيَمان  ، عن إ مْسَاع يُل ْبُن َعيَّاٍش ، َعْن ُشَرْيح  ْبن  ُعبَـْيٍد ،  231ْبُن َعيَّاٍش ، به مبثله " وح 

ْبٍل :  ِّ ، َعْن َعْبد  الرَّمْحَن  ْبن  ش  ٍد احْلَبـْرَاين  َّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم " نـََهى َعْن َعْن َأيب  رَاش  َأّن النَّيب 
، عن أَبُو اْلَيَمان  ، عن إ مْسَاع يُل ْبُن َعيَّاٍش 340َأْكل  الضَّبِّ ، بدون ذكر َضْمَضم  ْبن  ُزْرَعَة، وح 

ْبن  ُعبَـْيٍد ، مرفوعاً وموقوفاً،عن ُشَرْيح  1622، ح 2/432،به مبثله ويف مسند الشاميني للطرباين: 
َّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  وسلم ،  ْبٍل ، َأّن النَّيب  ِّ ، َعْن َعْبد  الرَّمْحَن  اْبن  ش  َراين  ٍد احْلُبـْ ويف  ، َعْن َأيب  رَاش 

 عن 272هتذيب اآلثار للطربي ، ذ ْكُر اأَلْخَبار  اْلَوار َدة  َعْن َرُسول  اللَّه  َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  وسلم،ح 
يُم ْبُن َسع يٍد اجلَْْوَهر يُّ ، عن أَبُو اْلَيَمان  ، عن إ مْسَاع يُل ْبُن َعيَّاٍش، به مبثله.ويف أحكام القرآن  إ بـْرَاه 

وعزاه  463: احلديث مطلب : يف الكالم على الضب رقم 65األنعام / 65للجصاص ، سورة /
م   أَبُوعن  35050: احلديث عساكر رقم البن دمشق تاريخ ، ويف داودأليب   ْبنُ  إ مْسَاع يلُ  اْلَقاس 
 إ بـْرَاه يمُ عن  ، حُمَمَّدٍ  ْبنُ  اللَّه   َعْبدُ  عن ، َعل يٍّ  ْبنُ  ع يَسىعن  ، النـَّقُّور   ْبنُ  احلَُْسنْي   أَبُوعن  ، َأمْحَدَ 
للعراقي  التثريب طرحه، ويف ، به مبثلَعيَّاشٍ  ْبنُ  إ مْسَاع يلُ عن  ، اْلَيَمان   أَبُوعن  ، اجلَْْوَهر يُّ  َسع يدٍ  ْبنُ 
ْبلٍ  ْبن   الرَّمْحَن   َعْبد   َعنْ  ، َماَجهْ  َواْبنُ  ، َداُود أَبُو َوَرَوىوقال: 362:ح  اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َرُسولَ  َأنَّ "  ش 
َهق يُّ  قَالَ " .  الضَّبِّ  حلَْم   َأْكل   َعنْ  نـََهى َوَسلَّمَ  َعَلْيه   ُجَّةٍ  َولَْيسَ  َعيَّاشٍ  ْبنُ  إمْسَاع يلُ  ب ه   تـََفرَّدَ :  اْلبَـيـْ  حب 
ْنهُ  َأَصحُّ  إبَاَحت ه   يف   َمَضى َوَما،    .م 

  -: اإلسناد رجال

العاشرة عاش يف  الطبقة من احلمصي اليمان أَبُو البهراين نافع بن احلكم :  نَاف عٍ  ْبنَ  حلََْكمَ  ا-1
 رؤبة بن عمر عند كانت سلمة، أم: هلا يقال هبراء من امرأة موىل  هـ221محص ومات سنة 

 روى،مرمي أيب بن اللَّه   َعْبد بن بكر وأيب،عياش  بن وإمساعيل ،املنذر بن أرطاة ،عن روى. التغليب
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املديين  بن حنبل وعلي بن حُمَمَّد بن وَأمْحَد احلوطي جندة بن الوهاب عبد بن وَأمْحَد اْلُبَخار يّ  عنه
 عن حديثه أما: حنبل بن أمحد، وقال ثقة صدوق نبيل: الرازي حامت ، قال أبومعني بن وحيىي

 .ثقة: معني بن حيىي، وقال ثقة: املوصلي عمار بن حممد ، وقالفصاحل وحريز عمرو بن صفوان

، الكثري عنه وروى البخاري اعتمده ثقته على جممع: ومرة ثبت، ثقة: العسقالين حجر ابن وقال 
 محزة أيب بن شعيب عن حديثه أكثر إن: وقوله ثبت، ثقة: التهذيب تقريب حترير مصنفوا وقال

 .املعترب اجلرح من هو ليس مناولة،

  .ثبت ثقة :والخالصةفيه

، 1/125، وعلل أمحد:2/127، وتاريخ حيىي برواية الدوري:7/472طبقات ابن سعد: انظر:
، وثقات العجلي ، 2/252،270، وتارخه الصغري :2361/الرتمجة2وتاريخ البخاري الكبري:

، 311، 301، 231، 205، 175، 174ن170، 3/164، واملعرفة والتاريخ:11الورقة
، 2/162، والكىن للدواليب:465زرعة الرازي:، وضعفاء أيب 126، 1/125واخبار القضاة:

، ورجال صحيح مسلم لنب منجويه: 224، وأمساء الدارقطين : الرتمجة3/526واجلرح والتعديل :
، واجلمع البن 43، ورجال البخاري للباجي، الورقة233، ومجهرة ابن حزم:35الورقة

( ، واملعلم 4/413هتذيبه:، وتااريخ دمشق) 232، واملعجم املشتمل:الرتمجة1/101القيسراين:
،وتذكرة 10/313، وسري أعالم النبالء :133، وتاريخ اإلسالم : الورقة66البن خلدون: الورقة

، وتذهيب التهذيب 2205/الرتمجة1، وميزان اإلعتدال:1/314، والعرب:412احلفاظ:
، وخالصة اخلزرجي 74، وهناية السول :الورقة2/441،وهتذيب التهذيب :21/الورقة1:
 2/50، وشذرات الذهب: 336، ومقدمة فتح الباري :1565/الرتمجة1:

 أخضر أخضر امسه قيل ، الشامي ، املوحدة وسكون املهملة بضم ، احلرباين راشد أبو -2 
من الثالثة روى عن علي بن أيب طالب وعبد  احلمريي، حلرباين النعمان وقيل ، احلرباين خوط بن
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الرمحن بن شبل األنصاري أحد النقباء واملقداد بن األسود وعبد اهلل بن عمرو بن العاص وأيب 
إمامة وغريهم و روى عنه أبو سالم األسود وشريح بن عبيد وعبد اهلل بن بسر احلرباين وحممد بن 

ا اليت تلي زياد األهلاين وحممد بن الوليد الزبيدي وغريهم ذكره أبو زرعة الدمشقي يف الطبقة العلي
الصحابة وقال العجلي شامي تابعي ثقة مل يكن يف زمانه بدمشق أفضل منه وذكره بن حبان يف 

وقال مصنفوا حترير التقريب : صدوق حسن احلديث ،  ، ثقة: حجر ابن احلافظ عنه قالالثقات 
 فقد روى عنه مجع

  ثقة :والخالصةفيه

 1ج التهذيب هتذيب ،633ص 1ج التهذيب تقريب ،425ص 2ج الكاشف انظر:
 ،63ص 4ج الثقات ،400ص 2ج الثقات معرفة ،233ص 33ج الكمال هتذيب ،163ص

 ،43ص 1ج احملدثني طبقات يف املعني ،30ص 1ج الكبري التاريخ كىن  ،213ص 4ج الثقات
 1ج احلجاج بن سلممل واألمساء الكىن ،222ص 1ج األوهام ابن ماكوال مستمر هتذيب

 يف املقتىن ،222ص 66ج دمشق مدينة تاريخ ،225ص 66ج دمشق مدينة تاريخ ،330ص
 1ج واأللقاب الكىن يف الباب فتح ،123ص 2ج والتاريخ املعرفة ،231ص 1ج الكىن سرد
 . 323ص

 األوسي األنصاري زيد بن عمرو ابن ، املوحدة وسكون املعجمة بكسر ، شبل بن الرمحن عبد-3
 بن اهلل عبد وأخوه احلرباين راشد أبو حممود بن متيم عنه روى،محص  نزيل النقباء صحبة أحد ، له
 .انتهى. املدينة أهل يف عداده: منده ابن وقال صحبة له: البخاري قال .صحبة أيضاً  له شبل

 .األسود سالم وأبو احلرباين راشد وأبو مخري بن ويزيد حممود بن متيم عنه روى

 الشام نزل: الدمشقي زرعة أبو قال الصحابة من محص نزل فيمن سعيد بن الصمد عبد وذكره
 إىل فبعث معاوية مع مبسكن كنا: قال احلرباين راشد أيب طريق من تارخيه يف اجلوزجاين وأخرج
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 يف فقم وقدمائهم وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أصحاب فقهاء من إنك: شبل بن الرمحن عبد
 .وعظهم الناس

 داود وأبو املفرد األدب يف البخاري له وأخرج أيب عن رواية سالم أيب طريق من أمحد وأخرج
 راشد أيب رواية من ماجة وابن عنه حممود بن متيم رواية من حديثا ماجة وابن والنسائي

 : صحايب جليل. الخالصة فيه.عنه

، والثقات البن حبان، 5/523، والثقات للعجلي 7/457طبقات ابن سعد  انظر : 
 معرفة يف اإلصابة ،(200/  2) - الغابة أسد ،(252/  1) - األصحاب معرفة يف اإلستيعاب
 (3305الرمجة/1/573)  التقريب ،(135/  2) - الصحابة

  إسناده حسن:  الحديث إسناد على الحكم

( : أخرجه أبو داود بسند حسن...؛ فإنه من رواية 665: 3قال احلافظ ابن حجر )يف الفتح
شريح بن عتبة، عن أيب راشد احلرباين، عن عبد إمساعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن 

مث ذكر كالمًا مث الرمحن بن شبل. وحديث ابن عياش عن الشاميني قوي، وهؤالء شاميون ثقات،
   "،فإّن رواية إمساعيل عن الشاميني قوية" قال:

ثـ ن ا : داود أبو قالالحديث الرابع:  ثـ ن ا الط ائ ي ، ع و فٍ  ب ن   م ح م د   ح د   ب ن   م ح م د   ح د 
م اع يل    يـ ع ن ي م ال كٍ  أ ب ي ع ن   ش ر ي ٍح، ع ن   ض م ض ٌم، ح د ث ن ي،ع ي اٍش  ب ن   إ س 
ع ر ي   ث   م ن   أ ج ار ك م   الل ه   إ ن   "و س ل م   ع ل ي ه   الل ه   ص ل ى الل ه   ر س ول  : ق ال  : ق ال   األ  ش  لٍ  ث ال  ال  : خ 

ع و   ال أ ن   ل ك وا ن ب ي ك م   ع ل ي ك م   ي د  يًعا، فـ تـ ه  ل   ي ظ ه ر   ال و أ ن   ج م  ل   ع ل ى ال ب اط ل   أ ه   ال ح ق ، أ ه 
ت م ع وا ال و أ ن   ل ةٍ  ع ل ى ت ج   ".ض ال 

  : الحديث تخريج

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17006
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17006
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 4/232:  ودالئلها الفنت ذكر باب ، واملالحم الفنت كتاب سننه، يف داود أبو أخرجه 
مُ  ،من طريق3363ح ،3/232:  للطرباين الكبري ااملعجم يف و ؛4253ح  َمْرثَدٍ  ْبنُ  َهاش 

 ُّ  اللَّهُ  َأَجارَُكمُ  فـََهُؤالء   مبثله ، ويزيد فيه قال :"، به َعيَّاشٍ  ْبن   إ مْسَاع يلَ  ْبنُ  حُمَمَّدُ عن  ، الطَّبَـرَاين 
ُهنَّ  نـْ ْنهُ  اْلُمْؤم نَ  يَْأُخذُ  ، الدَُّخانَ : َثالثًا أَْنَذرَُكمْ  َوَربُُّكمْ  ، م   فـَيَـْنَتف خُ  اْلَكاف رَ  َويَْأُخذُ  ، َكالزَّْكَمة   م 
ْنهُ  َمْسَمعٍ  ُكلِّ  م نْ  َوخَيْرُجُ  ابَّةُ  َوالثَّان َيةُ  ، م  :  الشاميني مسند ويف ". الدَّجَّالُ  َوالثَّال َثةُ  ، الدَّ

، مع الزيادة السابقة َوب إ ْسَناد ه   ، َوب إ ْسَناد ه   (اً موقوف) وأخرى(اً مرفوع) مرة.1651ح ،2/441
: احلديث قمر  20:  21 جرير الطربيالبن جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ويف 

 إ نَّ : "  ، به ،بلفظ:َعيَّاشٍ  ْبن   إ مْسَاع يلَ  ْبنُ  حُمَمَّدُ عن  ، َعْوفٍ  ْبنُ  حُمَمَّدُ  عن طريق 22630
 م نْ  خَيْرُجَ  َحىتَّ  فـَيَـْنَتف خُ  اْلَكاف رَ  َويَْأُخذُ  ، َكالزَّْكَمة   اْلُمْؤم نَ  يَْأُخذُ  الدَُّخانُ :  َثالثًا أَْنَذرَُكمْ  َربَُّكمْ 
ْنهُ  َمْسَمعٍ  ُكلِّ  ابَّةُ  ثَّان َيةُ َوال ، م  للخطيب  واملتفقه الفقيهويف " الدَّجَّالُ  َوالثَّال َثةُ  ، الدَّ

ُم ْبنُ  ْلَقاض ي،عن طريق ا266: احلديث رقم 1:160البغدادي َجْعَفٍر  أَبُو ُعَمَر اْلَقاس 
   ، به مبثله ،أَبُو َداُودَ  عن ، حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اللُّْؤلُئ يُّ عن ،  اهْلَامش  يُّ 

  : اإلسناد رجال

 يف وعداده. عمرو مالك أيب اسم: وقيل مالك، أبو كنيته. األشعري عاصم بن كعب-1 
  قَاَل اْلم زِّّي يف  اأْلَْطرَاف : .السقيفة أصحاب من وكان. مصر سكن: وقيل الشام، أهل

احْلَار ث ْبن احْلَار ث ، َوق يَل ُعبَـْيد ، َوق يَل َعْمرو ، َوق يَل َكْعب ْبن َواْختُل َف يف  ا مْسه َفق يَل 
م ، َوق يَل ُعبَـْيد اللَّه ، َوق يَل َكْعب ْبن َكْعب ، َوق يَل َعام ر ْبن احْلَار ث ْبُن َهان ئ ْبن ُكْلُثوم  َعاص 

   نـََزَل الشَّام ا نـْتَـَهى

 أهل عن حديثه خمرج مرمي أيب بن وخالد غنم، بن الرمحن وعبد الدرداء، وأم جابر، عنه روى
 غنم بن الرمحن عبد عنه يروي الذي األشعري مالك أيب غري أنه الصحيح :املزين قال .املدينة

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=26611
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=26611
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=26611
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=28325
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3567
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3567
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 نتائج يف حجر ابن قال .انتهى بكنيته ال بامسه معروف وهذا بكنيته معروف ذلك فإن
 وكعب ، احلارث بن احلارث:  ثالثة األشعري مالك أبا أن والتحقيق ( :1/173) األفكار

 يف املختلف هو والثالث ، كنيتهما يف اختالف وال ، بامسهما مشهوران وهذان ، عاصم بن
 مالك أبا أيضاً  هذا كىن الكىن يف صنف من ، وكل بكنيه الروايات يف يرد ما وأكثر ، امسه
 أويس بن إمساعيل قال صحبة له البخاري قال احلاكم أمحد وأبو والدواليب النسائي منهم
 عند وحديثه الدرداء أم عنه روت مصر عاصم بن كعب سكن البغوي وقال مالك أبو كنيته
  .السفر يف الصيام الرب من ليس وغريهم ماجه وابن والنسائي أمحد

 .هـ. 12وكانت وفاته سنة  عمر بن اخلطاب وتويف أبو مالك األشعري يف خالفة

 

   : صحايب جليل. الخالصة فيه

  /  2 ج) - الغابة أسد ، و(410ص/ 1 ج) - األصحاب معرفة يف إلستيعاب :انظر
الرتمجة  173 /1 التقريب (4 ص/  3 ج) - الصحابة معرفة يف اإلصابة ، و(436 ص

1017   

   ( .3و2بقية رجال االسناد سبق خترجيهم ) انظر احلديث  2-

  : الحديث إسناد على الحكم

 ،األشعري مالك أيب يدرك مل احلضرمي عبيد بن شريحاحلديث ضعيف إلنقطاع أسناده،  
 عبيد بن شريح: "أبيه عن( 61-60/ص" )املراسيل" يف حامت أيب ابن قول ذلك يف والعمدة
 األشعري مالك أيب عن وهو املقدام، وال احلارث بن احلارث وال أمامة أبا يدرك مل احلضرمي

 تلخيص يف حجر ابن ذكر كما(.223/ 237" )التحصيل جامع" يف العالئي وأقره". مرسل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
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 السند هذا وأن ، مقال من منها واحد خيلوا ال احلديث هذا طرق أن 3/141:  احلبري
َها م ْن َمَقال  . منقطع نـْ د م  يص يف  إ ْسَناده ا ْنق طَاع َولَُه طُُرق اَل خَيُْلو َواح  َوقَاَل احْلَاف ظ يف  التـَّْلخ 

ع آَخر َسَنده َحَسن فَإ نَُّه م ْن ر َوايَة ا ْبن َعيَّاش  َي َمْقُبوَلة َولَُه ، َوقَاَل يف  َمْوض  يِّنَي َوه  َعْن الشَّام 
   َشاه د ع ْند َأمْحَد ر َجاله ث َقات َلك ْن ف يه  رَاٍو ملَْ ُيَسمَّ . 

"  يف: قال، وضعفه الشيخ األلباين حيث  161 ص:  املتناثر نظم يف الكتاين ذكركذا و 
   التمام هبذا ضعيف 13/  4"  املوضوعة و الضعيفة السلسلة

ثـ ن ا :داود أبــــو قــــالالحــــديث الخــــامس:   ــــد  ثـ ن ا ع ــــو فٍ  اب ــــن   ح  ــــد  ــــد   ح  ــــم ع يل   ب ــــن   م ح م   ق ــــال   إ س 
ث ن ي ــــــد  ــــــو فٍ  اب ــــــن   ق ــــــال   أ ب ــــــي ح  ــــــي و ر أ ي ــــــ    ع  ــــــل   ف  ــــــم اع يل   أ ص  ــــــن   ق ــــــال   -إ س   م ال ــــــكٍ  أ ب ــــــي ع 
ع ر ي ، ـل م   ع ل ي ـه   الل ـه   ص ـل ى الل ـه   ر س ـول   قـ ال   :قـ ال   األ  ش   الل ه ـم   فـ ل يـ ق ـل   بـ ي ت ـه   الر ج ـل   و لـ ج   إ ذ ا)  :و س 

ــأ ل ك   إ ن ــي ــر   أ س  يـ  ل ج   خ  ــو  ــر   ال م  يـ  ــر ج   و خ  ــم   ال م خ  ن ــا الل ــه   ب س  ــم   و ل ج  ن ــا الل ــه   و ب س   ر بـ ن ــا الل ــه   و ع ل ــى خ ر ج 
ل ه   ع ل ى ل ي س ل م   ث م   تـ و ك ل ن ا  (.أ ه 

  : الحديث تخريج

:  بيته من خرج إذا الرجل يقول ما باب ، األدب كتاب ، سننه يف داود أبو أخرجه  
 . مبثله ، به ، أبيه عن ، عياش بن إمساعيل بن حممد طريق من  5036 رقم ، 5/206

مٌ  حدثناقال :   3452،ح 236 / 3 جزء الكبري املعجمويف ا يف الطرباين وأخرجه  ثنا هاش 
 ويف، به ، مبثله ، عبيد بن ُشَريح   عن ُزرَعةَ  بن َضمَضمُ  حدثين أيب حدثين إ مسَاع يلَ  بن حممد
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول كان قال وبإسناده 1674ح 2/441:  الشاميني مسند
 َعل يٍّ  أَبُوعن   407: ح132 / 2 للبيهقي الكبري الدعواتاحلديث ، ويف  ... يقول

يف  وأخرجه اإلشبيلي ، به ،مبثله.َداُودَ  أَبُو قَالَ :  قَالَ  ، َداَسةَ  ْبنُ  َبْكر   أَبُوعن  ، الرُّوْذبَار يُّ 
 االصول جامعيف  األثري وأخرجه ابن، وعزاه إليب داود، 515/ 3 الكربى الشرعية األحكام

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17006
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17006
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12434
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12434
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17006
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17006
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12434
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12434
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، وعزاه إليب 521 /4 اجملموعيف  النووي وأخرجه ،داود أبو أخرجه قال:2263ح 276 / 4
 مالك أيب عن داود أيب سنن يف وروينا :قال 52ح20 / 1 للنووي  األذكارداود، ويف 
 بنإل األخنائي على الرد، ويف داود أبو يضعفه مل ، وقال يف اخره:عنه اهلل رضي األشعري

مث ذكر الدعاء، ويف  وغريه داود أيب سنن يف مرفوع حديث فيه هذا قلت قال: 35 /1 تيمية
عزاه االيب 165 /1 السبكي على الرد يف املنكي الصارم، يف  34 / 2  احلاج بنالاملدخل 

وعزاه إليب  243ح455 صفحة 1 جزء مهام بنال  الدعاء يف املؤمن سالح، ويف وغريه داود
 / 2 املعاد زاد داود،، وعزاه إليب 133/  1 جزء الطيب الكلم الصيب من الوابلداود، ويف 

 من داود أبو رواه ، قال: 426 صفحة 1 جزء مفلح بن ال الشرعية اآلداب، ويف  322
 األطراف مبعرفة األشراف حتفة،ويف حسن حديث فهو احلمصيني عن عياش بن إمساعيل رواية
 مالك يب أَ  عن 1566ح 151 /1 جزء الكبري الفتح، ويف  12152، ح221 / 3

، 125 / 4 الطالب روض شرح يف  لحجاويل املطالب أسىن ،ويفعنه الّلهُ  رضيَ  األشعري
 ،  232 /1 حنبل بن أمحد اإلمام فقه يف اإلقناع ويف

 صفحة 2 جزء القناع كشافوعزاه إليب داود، ويف   2444ح 355 /5 املفاتيح مرقاةويف  
 أسألك إين اللهم ليقل)  و اليمىن رجله ليقدم(  ف بيته)  دخل أي(  وجل وإذا)  قال:154
 على يسلم مث توكلنا ربنا اهلل وعلى خرجنا اهلل وباسم وجلنا اهلل باسم املخرج وخري املوجل خري
، ويف حسن حديث اآلداب يف ، مث قالداود أبو رواه مرفوعا األشعري مالك أيب خلرب(  أهله
 األداب منظومة شرح األلباب غذاء، ويف 523 / 1 جزء للدهلوي البالغة اهلل حجة

 عبد بن مدحمل الصالة إىل املشي آداب،و يف 224، وعزاه إليب داود /1 جزء لسفاريينل
 / 1 لشقرييل واملبتدعات السنن ،123 / 4 لدمياطيل الطالبني إعانة ،40 / 1 الوهاب
 .يضعفه ومل داود أبو رواه ، قال: 311

 : اإلسناد رجال
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 (1،2،3،4، احلديث) يف خترجيهم سبق اإلسناد رجال

   ضعيف إسناده : الحديث إسناد على الحكم 

 أيب و - املصري احلضرمي عبيد ابن هو شريح بني منقطع لكنه،  ثقات رجاله إسناد هذا
-60/ص")املراسيل" يف حامت أيب ابن قول ذلك يف والعمدة ،يدركه مل فإنه، األشعري مالك
 وال احلارث بن احلارث وال أمامة أبا يدرك مل احلضرمي عبيد بن شريح: "أبيه عن( 61

/ 237" )التحصيل جامع" يف العالئي وأقره". مرسل األشعري مالك أيب عن وهو املقدام،
 ابن إسناده ضعف كما،    222: ص 4: ج ،التهذيب" يف احلافظ حققه كما   (.223
)  برقم داود أيب سنن ضعيف يف األلباين   وضعفه . 1/426:  الشرعية اآلداب يف مفلح

1026 .)    

ـــــــــــــو قـــــــــــــالالحـــــــــــــديث الســـــــــــــادس:    ثـ ن ا : داود أب ـــــــــــــد  ـــــــــــــع يد   ح  ـــــــــــــٍرو ب ـــــــــــــن   س   ع م 
، ــــر م ي  ثـ ن ا ال ح ض  ــــد  ــــم اع يل   ح  ثـ ن ا ع ي ــــاٍش، ب ــــن   إ س  ــــد  ــــم   ح  ض  ــــر ي ح   ع ــــن   ز ر ع ــــة ، ب ــــن   ض م   ب ــــن   ش 

ر وم ر ة   ب ن   و ك ث ير   نـ ف ي رٍ  ب ن   ج بـ ي ر   ،ع ن   ع بـ ي دٍ  و د   ب ن   و ع م  ام   األ  س  ـر ب   م ع ـد ي بـ ن   و ال م ق د   و أ بـ ي ك 
ـــل ى الن ب ـــي   ع ـــن   أ م ام ـــة ، ـــل م   ع ل ي ـــه   الل ـــه   ص  يـــر   إ ن   :ق ـــال   و س  تـ غ ـــى إ ذ ا األ  م   الن ـــاس   ف ـــي الر يب ـــة   ابـ 
  . أ ف س د ه م  

  : الحديث تخريج

 ، 4/272:  التجسس  عن النهي يف باب ، األدب كتاب ، سننه يف داود أبو أخرجه
 ثنا حد عيَّاشٍ  بن إمساعيل ثناحد  احَلْضَرم يُّ  َعمرٍو بن سع يدُ  حدثناقال:  ، 4223ح

 اأَلْسَود   بن َوَعمر و ُمرّةَ  بن وَكث ري   نـَُفريٍ  بن ُجَبري   عن عبيد بن ُشَريح   عن ُزرَعةَ  بن َضمَضمُ 
ْقَدام    اْبتَغى إذا اأْلم ريَ  إنَّ : قال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن أُماَمةَ  وَأيب   معديكرب بن واْلم 

 /6 حنبل بن أمحد  مسند ،كما يفداود أبو عنه سكت واحلديث. أْفَسَدُهمْ  الناس يف الرِّيبةَ 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12434
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12434
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15622
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15622
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15622
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16699
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16699
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=481
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=481
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 بن بَقيَّةُ  ثناحد  رَبّه   عبد بن يَزيدُ  ثنا حد َأىب حدثين الّله   عبد حدثنا ، قال:23866 ،ح4
 ،حسن حديث:  األرناؤوط شعيب الشيخ قال ،به، مبثله، عيَّاشٍ  بن إمْسَاع يلُ  حدثين اْلَوليد  
 1/25:  اآلثار مشكل شرح يف والطحاوي 4/401:  واملثاين اآلحاد يف عاصم أيب وابن
   يف عبدالرب وابن .2/102:  الكبري املعجم يفو  2/440:  الشاميني مسند يفالطرباين و 

 عياش بن إمساعيل طريق من كلهم  2/333:  الكربى سننه يف والبيهقي 12/24:  التمهيد
 عن إمساعيل بن حممد نا عوف بن حممد حدثناقال:   303 / 5 واملثاين اآلحادويف  ، به ،

 أن أمامة وأيب واملقدام األسود بن عمرو عن عبيد بن شريح عن زرعة بن ضمضم عن أبيه
 قومك يف إال األمر أهذا اهلل رسول يا فقال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أتى رجال

 للناس قال مث بعدي أميت على تشقوا أن تعاىل اهلل أذكركم إين فقال بقريش فبدأ بنا فاوصهم
 أمروكم أو أصلحوا فإن به يتقي اجملن مثل األمري فإن طاعتهم إليهم فأدوا أمراء بعدي سيكون

 الريبة ابتغى إذا األمري وإن براء منه فأنتم فعليهم به يأمروكم فلم أساءوا وإن ولكم فلهم خبري
 عن زرعة بن ضمضم عن عياش بن إمساعيلنا احلوطي حدثنا 2233،وح أفسدهم الناس يف

 النيب عن عنهم اهلل رضي أمامة وأيب األسود بن وعمرو احلارث بن احلارث عن عبيد بن شريح
 25/  1 االثار مشكل شرح، ويف الناس خيار قريش أئمة خيار إن قال وسلم عليه اهلل صلى
 يف الرِّيبةَ  اْبتَغى إذا األم ريَ  إنَّ  قْول ه   من السالم عليه اهلل   رسول عن روي ما مْشك ل   بَيان   بابُ 
 بن سع يدُ  حدثنا قاالَ  داُود بن عل يِّ  بن وحُمَمَّدُ  أُميَّةَ  أبو حدثنا قال: 88،حأْفَسَدُهمْ  الناس

ط يُّ  ُسلْيَمانَ   َداود أيب بن إبـْرَاهيمُ  حدثنا 23، به،مبثله ،وحعيَّاشٍ  بن إمْساع يلُ  حدثنا اْلواس 
يُّ  زْبر يقٍ  بن الَعاَلء   بن إبـْرَاهيمُ  حدثنا  حدثنا قاالَ  اْلَواسط يُّ  اْلَعزيز   عبد بن َوحَممَّدُ  احْلْمص 

 داُود أيب ابن حدثنا 30،ح  26 /1 االثار مشكل شرح، به ،مبثله، ويف عيَّاشٍ  بن إمْسَاعيلُ 
يُّ  َربّه   عبد بن يَزيدُ  حدثنا ، به، مبثله، ويف عيَّاشٍ  بن إمْسَاعيل   عن اْلَوليد   بن بَقيَّةُ  حدثنا احْلْمص 

 ثنا الرَّمل يُّ  الَعز يز   عبد بن حممد ثنا صال حٍ  بن حيىي حدثنا 302، ح102 / 2 الكبري ملعجما
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 بن ُعتَبةَ  عن ُمرّةَ  بن كث ري   عن عبيد بن ُشَريح   عن ُزرَعةَ  بن َضمَضمَ  عن عيَّاشٍ  بن إ مسَاع يلُ 
  الّلهُ  صلى الّله   رسول قال قاال امامة وأيب َعبدٍ 

ح   440 / 2 الشاميني مسند،ويف أَفَسَدُهمْ  الناس يف الرِّيبةَ  ابتَـَغى إذا األم ريَ  ان وسلم عليه
 حدثين عياش بن إمساعيل بن حممد ثناحد  إبراهيم بن إسحاق بن عمرو حدثنا قال: 1660

 زرعة بن ضمضم عن عياش بن إمساعيل ثنا عمار بن هشام ثنا املعلى بن أمحد وحدثنا ح أيب
 أن أمامة وأيب كرب عدي بن املقدام عن مرة بن وكثري نفري بن جبري عن عبيد بن شريح عن
 املستدرك، ويف أفسدهم الناس يف الريبة ابتغى إذا األمري إن قال وسلم عليه اهلل صلى النيب
 الفقيه فراس بن إبراهيم بن إسحاق أبو حدثنا قال: 2137،ح413 /4 الصحيحني على

 عبد بن حممد ثنا حد الدمياطي سهل بن بكر أبو ثناحد  تعاىل اهلل حرسها مبكة املالكي
 333  /2 الكربى البيهقي سنن، به ، مبثله،ويف  عياش بن إمساعيل ثنا حد الرملي العزيز
 بن سعيد ثناحد  داود أبو ثناحد  داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخربنا 1740ح

 صفحة 12 جزء الرب عبد البن التمهيد ، به، مبثله،عياش بن إمساعيل ثنا حد احلضرمي عمرو
 بن سعيد حدثنا داود أبو حدثنا بكر بن حممد حدثنا حممد بن عبداهلل حدثنا ،قال:24

،به، 37 /3 دمشق مدينة تاريخ، به، مبثله،ويف  عياش بن امساعيل حدثنا احلضرمي عمرو
 حد، داود أيب ابن حدثنا:  الطحاوي قال:.، 171 /3 الكربى الشرعية األحكام ويفمبثله، 

،  به، مبثله ، عياش بن إمساعيل عن ، الوليد ابن بقية ثناحد ، احلمصي اهلل عبد بن يزيد ثنا
 ،وعزاه ألايب داود، 170 /3 والرتهيب الرتغيب ويف

،وعزاه اليب 214 /4 كثري ابن تفسري،به ،مبثله،ويف 375  /4 دمشق تاريخ ويف خمتصر
 املهرة إحتاف،به، مبثله، ويف  4226 ح 502 /2 األطراف مبعرفة األشراف حتفة داود، ويف

 حد ، سهل بن بكر ثناحد  ، مبكة ، فراس بن إبراهيم ثناحد  ، قال:231 صفحة 6 جزء
 ابأن، 475 / 13، به، مبثله،ويف عياش بن إمساعيل ثنا ، حد الرملي العزيز عبد بن حممد ثنا
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 بن إمساعيل ثناحد الرملي، العزيز عبد بن حممد ثنا سهل، بن بكر ثنا فراس، بن إبراهيم
ويف  ،به، مبثله،322/ 5 احلنبلي املسند بأطراف املعتلي املسند إطراف به، مبثله، ويف عياش،
 التجسس عن النهي يف باب األدب كتاب يف داود أبو أخرجه،قال:  13 / 6 العمال كنز
  عياش بن إمساعيل إسناده ويف(  4262)  رقم

 : اإلسناد رجال

مــن   ونــون مضــمومة الثانيــة مبوحــدتني البــابوين احلمصــي عثمــان أبــو ، احلضــرمي عمــرو بــن ســعيد .1
 وُسَلْيمان ، داود أبو:  َعنه َرَوى  الوليد بن وبقية ، عياش بن إمساعيل:  َعن َرَوى صغار العاشرة،

 ، مقبــول: حجـر بــن ا احلـافظ قــالو  شـيخ حـامت أبــو وقـالوغــريهم ،   ، البهــراين عبداحلميـد بـن
   :انه مقبول. والخالصة فيه

 233/  ص 1ج التهذيب تقريب ،1341الرتمجة442ص 1ج الكاشف انظر:
 4ج والتعديل اجلرح ،2336الرتمجة24ص11ج الكمال هتذيب ،2374الرتمجة
  141ص 1جاخلزرجي     خالصة،212الرتمجة 51ص

 األعرج الشامي الرهاوي احلضرمي شجرة أبو احلجة إلماما ، احلمصي ، احلضرمي مرة بن كثري .2
 الصحابة حدث من عده من ووهم الشامات  أهل من الثانية الطبقة من .القاسم أبا ويكىن
 الصامت بن وعبادة الداري ومتيم اخلطاب بن وعمر جبل بن معاذ عن وحدث النيب عن مرسال
 األزدي فاطمة وأيب عامر بن وعقبة هريرة وأيب مهار بن ونعيم الدرداء وأيب مالك بن وعوف

 بن حدير الزاهرية أبو عنه حدث .وعدة عمر وابن عمرو بن اهلل وعبد السمط بن وشرحبيل
 جبري بن الرمحن وعبد عبيد بن وشريح ومكحول عريب أيب بن وصاحل معدان بن وخالد كريب

 واقد بن زيد عنه وروى وآخرون عائذ بن الرمحن وعبد علقمة بن ونصر عامر بن ولقمان نفري بن
 .به بأس ال النسائي وقال صدوق خراش ابن وقال وغريمها العجلي وأمحد سعد ابن وثقه. مرسال
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 يف اخلوالين إدريس وأيب نفري بن جبري مع يكون فمن لدحيم قلت الدمشقي زرعة أبو قال
 وقول اإلمام خلف القراءة يف إياه الدرداء أيب ومناظرة سنة فذاكرته مرة بن كثري قال طبقتهما
 خالفة إىل كثري بقي مسهر أبو قال طبقة يف معهما فرآه صاحلا تكون أن ألرجو إين فيه عوف
 والخالصة فيه:.  الباهلي أمامة أيب مع ومات املخضرمني يف عداده: الذهيب قال .امللك عبد

 أنه ثقة .

،وتاريخ 303ص 1ج خليفة طبقات ،523ص 2ج النبالء أعالم سري انظر :
وتاريخ البخاري الكبري  310، 2/303،وعلل أمحد:303،وطبقات خليفة:2/435الدوري:

،وثقات العجلي 53، والكىن ملسلم الورقة 1/131،وتارخيه الصغري:307/الرتمجة7
 ، وتاريخ أيب زرعة342، 333، 312، 1/513،2/237،واملعرفةليعقوب 46،الورقة

، 5/332،وثقات ابن حبان:272/الرتمجة7،واجلرح والتعديل 537، 62056الدمشقي:
، 1/51، وتذكرة احلفاظ:47-4/46،وسري أعالم النبالء 5/47واملنتظم البن اجلوزي:

،وجامع التحصيل 163/الورقة3،وتذهيب التهذيب:4715والكاشف /الرتمجة
، وخالصة 423، 2/422: ،وهتذيب التهذيب303،وهناية السول/الورقة650/الرتمجة

  2/133،والتقريب .5343/الرتمجة2اخلزرجي :

: أْشـهر بالتصـغري وهـو عمـرو، ويقـال اهلْمـداين، ويقـال: بـالنون: العنسـي األسـود بـن عمري3  
 عمـرو: فقـال الدمشـقي القاسـم أَبـو وذكره والتابعني، الصحابة عن روى ولكنه بصحايب، ليس
 َدار يــا احل مصـي سـكن الَعْنسـي الــرمحن عبـد أَبـو: ويقـال عيـاض، أَبــو اأَلسـود، بـن عمـري: ويقـال
ُّ  أخـرج وقـد أيًضـا؛ محـص وسـكن دمشق، من  األسـود بـن َعْمـرو" الشـاميني مسـند" يف الطَّبَــرَاين 
 رسول بصالة   الناس أشبه إىل ينظرَ  أن سره َمنْ : فقال يصّلي عمر بن اهلل عبدُ  فرآه املدينة قدم
 مـن وكـان األسـود؛ بـن عمـري: حبـان ابـن قـال و.هـَذا إىل فلينظـر وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل

 يكـىن األسـود، بـن عمـرو: عـوف بـن حممـد وقـال. فَيربه اهلل على يقسم وكان الشام، أهل عّباد
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 بـن وعبـادة مسـعود، وابـن ومعـاذ، ُعمر، عن روايات عمري؛له بن حكيم والد وهو عياض، أبا

 حكــــيم، ابنـــه عنـــه وروى. وغــــريهم وعائشـــة، هريـــرة، وأيب م ْلحــــان، بنـــت حـــرام وأمّ  الصـــامت،
: الـرب عبـد ابـن قـال .وآخـرون علقمـة بـن ونصـر وجماهـد، معـدان، بـن وخالـد عبيـد، بـن وشريح
  .معاوية خالفة يف مات وأنه الثقات، العلماء من كان األسود بن عمرو أن على أمجعوا

   انه ثقة عابد من كبار التابعني .  الخالصة فيه :

ـــــــري 220،وطبقـــــــات خليفـــــــة:7/442طبقـــــــات ابـــــــن ســـــــعد انظـــــــر: ،وتـــــــاريخ البخـــــــاري الكب
، وتـــــاريخ أيب زرعـــــة 646، 342، 314، 112، 1/111،وتارخيـــــه الصـــــغري2504/الرتمجـــــة6

،ورجــال 5/171، وثقــات ابــن حبــان:1222/الرتمجــة6، واجلــرح والتعــديل : 332الدمشــقي :
  ، واجلمع البن القيسراين127بن منجويه / الورقةصحيح مسلم ال

، وتـــــذهيب 4123/الرتمجـــــة 2، والكاشـــــف :21-4/23، وســـــري أعـــــالم النـــــبالء:1/372: 
ــــاريخ اإلســــالم:34/الورقــــة3التهــــذيب : ــــة الســــول / الورقــــة3/134،وت ، وهتــــذيب 263، وهناي
 . 5253/الرتمجة2، وخالصة اخلزرجي :3/65، والتقريب : 2-2/4التهذيب 

 نشـيط ابْـن ويقـال سـلمة بـن كـرب معـدي بـن يزيـد بـن عمـرو بـن كـرب معدي بن املقدام4-
 بْـن عفـري ْبن مرتع ْبن كندة وهو ثور ْبن معاوية ْبن احلارث ْبن ربيعة ْبن وهب ْبن اللَّه   َعْبد ْبن

 كهـالن بْـن زيـد بْـن غريـب بْـن عمـرو بْـن اهلميسع ْبن زيد ْبن أدد ْبن مرة ْبن احلارث ْبن عدي
 َرُســول صـاحب الكنـدي حيـىي أَبُـو وقيـل كرميـة أَبُـو قحطـان بْـن يعـرب بْـن يشـجب بْـن سـبأ بْـن
ّ  عـن روى محـص وسكن الشام نزل نسبه يف   ذلك غري قيل وقد وَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه    النَّـيب 

عنــه  األنصــاري روى أيــوب جبــل وأيب ْبــن الوليــد ومعــاذ ْبــن خالــد وَســلََّم وعــن َعَلْيــه   اللَّــهُ  َصــلَّى
 بْـن املقـدام بْـن حيـىي احلضـرمي وابنـه ُعبَـْيـد بْـن ُعبَـْيد وشـريح ْبن وحبيب احلضرمي نفري ْبن جبري

ــد ذكــرهوأخــرون،  كــرب معــدي  ســبع ســنة بالشــام مــات: وقــال الرابعــة الطبقــة يف   ســعد بْــن حُمَمَّ
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 وأبــو علــي، بْــن وعمــرو بكــري، بْــن حيــىي قــال وكــذلك.  ســنة وتســعني إحــدى ابْــن وهــو ومثــانني،
: ويقــال: ُعبَـْيــد أَبُــو ســنه قــال ومبلــ  وفاتــه، تــأريخ يف   واحــد وغــري ُعبَـْيــد، وأبــو الزيــادي، حســان
 لـــه روى، ومثــانني مثــان ســنة مــات: التميمـــي اللَّــه   َعْبــد بْــن علــي ومثــانني وقـــال مثــان ســنة مــات

  مسلم سوى اجلماعة،

 صحايب مشهور .   الخالصة فيه :

،وتـــــــــــاريخ خليفـــــــــــة:2/523،وتـــــــــــاريخ الـــــــــــدوري:7/425:طبقـــــــــــات ابـــــــــــن ســـــــــــعد  انظـــــــــــر
، 1222/ الرتمجــــة7، وتــــاريخ البخــــاري الكبــــري :4/130، ومســــند أمحــــد72،وطبقاتــــه:301 

، 2124/الرتمجــــة3،واالصــــابة:2/745، ورجــــال البخــــاري للبــــاجي :4/1422واالســــتيعاب :
 .  7126لرتمجة/ا3،وخالصة اخلزرجي :2/272والتقريب :

 امســـه يف أعلـــم وال كنيتـــه، عليـــه البـــاهلي، غلبـــت أمامـــة أبـــو وهـــب، بـــن عجـــالن بـــن يدَ ُصـــ-5
: ويَقــالَ . ســنة وتســعني إحــدى ابــن وهــو ومثــانني، إحــدى ســنة محــص تــويف يســكن كــان. اختالفــا
 مـن بالشـام بقـى مـن آخـر البـاهلي أمامـة أبـو كـان: عيينـة بـن سـفيان ومثانني قَـالَ  ست سنة مات

  بسـر بـن اهلل عبـد بعـده بالشـام بقـى قـد: عمر أبو قال .وسلم عليه اهلل صلى اللَّه   َرُسول أصحاب
 ممن الباهلي أمامة أبو كان. َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى النيب أصحاب من بالشام مات من آخر هو ،

 عـامر بـن سـليم مـنهم التـابعني، مـن مجاعـة عنـه روى. فـأكثر َوَسـلَّمَ  َعَلْيـه   اللَّهُ  َصلَّى النيب عن روى
  .زياد بن وحممد مسلم، بن وشرحبيل حزور، غالب وأبو الرمحن، عبد بن  والقاسم اخلبائرّي،

 : صحايب جليل .   الخالصة فيه 

،وتـــــــــــاريخ خليفـــــــــــة:2/263،وتـــــــــــاريخ الـــــــــــدوري:7/411طبقـــــــــــات ابـــــــــــن ســـــــــــعد  انظـــــــــــر:
/  4، وتـــــــــاريخ البخـــــــــاري الكبـــــــــري :5/242، ومســـــــــند أمحـــــــــد 302، 46،وطبقاتـــــــــه:301 

ـــــــــــــــــــــــــــاجي 376/ 2، واالســـــــــــــــــــــــــــتيعاب :3001الرتمجـــــــــــــــــــــــــــة ، ورجـــــــــــــــــــــــــــال البخـــــــــــــــــــــــــــاري للب
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 1،وخالصـــــــــــة اخلزرجـــــــــــي : 1/366، والتقريـــــــــــب :2124/الرتمجـــــــــــة3،واالصـــــــــــابة:2/745:
   .3122/الرتمجة

 بــن جبــري ، عبيـد بــن يحشــر  زرعـة، بــن ،ضمضــم وهـم) تــرمجتهم ســبق األسـناد رجــال بقيـة-6
   ( . واحد رقم حديث يف ، نفري

 

 حسن  : الحديث إسناد على الحكم

أن يف إســـناده إمساعيـــل بـــن عيـــاش. واحلـــديث مـــن روايتـــه عـــن الشـــاميني، وهـــو قـــوي فـــيهم، 
 داود أبــو رواه وقــال الزوائــد جممــع يف اهليثمــي وأورده ،233/  13)  املعبــود عــون راجعفيـُْقَبــل،
،  323/ 2 للمنــــــاوي القــــــدير فــــــيض، ويف (  215/  5)  ثقــــــات ورجالــــــه والطــــــرباين وأمحــــــد
 اجلـامع وصـحيح"  3635"  واملشـكاة ، السـنن علـى تعليقـه يف األلبـاين العالمـة لغريه صححه

 رجالـــه ووثـــق...  واملســـند الســـنن علـــى تعليقـــه يف شـــعيب العالمـــة حســـنهكمـــا  "  1525" 
 .    اجملمع يف اهليثمي

ثـ ن ا:  أحمــــــد قــــــالالحــــــديث الســــــابع:  ثـ ن ا ر ب ــــــه ، ع ب ــــــد   ب ــــــن   ي ز يــــــد   حــــــد  ــــــد   ب ــــــن   ب ق ي ــــــة   ح 
م اع يل   ح د ث ن ي ال و ل يد ،  ج بـ ي ر   ع ن   ع بـ ي ٍد، ب ن   ش ر ي ح   ،ع ن   ز ر ع ة   ب ن   ض م ض م   ع ن   ع ي اٍش، ب ن   إ س 
ر ونـ ف ي رٍ  ب ن   و د ، ب ن   و ع م  اد   ع ن   األ  س  و د   ب ن   ال م ق د   ص ـل ى الل ـه   ر س ـول   إ ن   :قـ اال   أ م ام ة   و أ ب ي األ  س 
تـ غ ى إ ذ ا األ  م ير   إ ن   :ق ال   و س ل م   ع ل ي ه   الل ه     . أ ف س د ه م   الن اس   ف ي الر يب ة   ابـ 

 : الحديث تخريج

 ْبنُ  بَق يَّةُ عن  ، رَبِّه   َعْبد   ْبنُ  يَز يدُ  عن ، 23215 رقم ، 33/237:  مسنده يف أمحد أخرجه
 ْبن   ُجبَـرْي   َعنْ  ، ُعبَـْيدٍ  ْبن   ُشَرْيح   َعنْ  ، ُزْرَعةَ  ْبن   َضْمَضم   َعنْ  ، َعيَّاشٍ  ْبنُ  إ مْسَاع يلُ عن  ، اْلَول يد  

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17370
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17370
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15550
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15550
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15550
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12434
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12434
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15622
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15622
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15622
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16699
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=53
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=53
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=53
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ْقَداد   َعن   ، اأْلَْسَود   ْبن   َوَعْمر و ، نـَُفرْيٍ   ويف االحاد واملثاين  به، أَُماَمةَ  َوَأيب   ، اأْلَْسَود   ْبن   اْلم 
 ْبن   ُشرَْيح   ، َعنْ  ، ُزْرَعةَ  ْبن   َضْمَضم   ، َعنْ  ، َعيَّاشٍ  ْبنُ  إ مْسَاع يلُ  عن، احلَْْوط يُّ  عن، 2163ح

ْقَدام   ، اأْلَْسَود   ْبن   َوَعْمر و ، اْلك ْند يِّ  احْلَار ث   ْبن   احْلَار ث   ، َعن   ، ُعبَـْيدٍ   ، َكر بَ  َمْعد ي ْبن   َواْلم 
يَ  أَُماَمةَ  َوَأيب   عن  ، َعْوفٍ  ْبنُ  حُمَمَّدُ  ، عن طريق، 2500 عنه، ويف االحاد واملثاين حاهلل َرض 
 ْبن   َعْمر و َعنْ  ، ُعبَـْيدٍ  ْبن   ُشَرْيح   َعنْ  ، ُزْرَعةَ  ْبن   َضْمَضم   َعنْ  ، أَب يه   َعنْ  ، إ مْسَاع يلَ  ْبنُ  حُمَمَّدُ 

ْقَدام   ، اأْلَْسَود    يَا:  فـََقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َرُسولَ  أََتى َرُجاًل  َأنَّ  أَُماَمةَ  َوَأيب   ، َواْلم 
ه مْ  قـَْوم كَ  يف   إ الَّ  اأْلَْمرُ  أََهَذا ، اللَّه   َرُسولَ   تـََعاىَل  اللَّهَ  أُذَكِّرُُكمُ  إ ينِّ :  فـََقالَ  ب ُقَرْيشٍ  فـََبَدأَ  ب َنا َفَأْوص 

 فَإ نِّ  طَاَعتَـُهمْ  إ لَْيه مْ  َفَأدُّوا أَُمرَاءُ  بـَْعد ي َسَيُكونُ : "  ل لنَّاس   قَالَ  مُثَّ  بـَْعد ي أُمَّيت   َعَلى َتُشقُّوا َأنْ 
ْثلُ  اأْلَم ريَ  َرْيٍ  مْ أََمُروكُ  َأوْ  َأْصَلُحوا فَإ نْ  ب ه   يـَتَّق ى اْلم َجنِّ  م   يَْأُمُروُكمْ  فـََلمْ  َأَساُءوا َوإ نْ  َوَلُكمْ  فـََلُهمْ  خب 

ْنهُ  فَأَنـُْتمْ  فـََعَلْيه مْ  ب ه   ِّ  َعن   َعنـُْهمْ  لَّهُ "  أَْفَسَدُهمْ  النَّاس   يف   الرِّيَبةَ  ابـْتَـَغى إ َذا اأْلَم ريَ  َوإ نَّ  ، بـَرَاءٌ  م   النَّيب 
، ويف االحاد  أَْفَسَدُهمْ  النَّاس   يف   الرِّيَبةَ  ابـْتَـَغى إ َذا اأْلَم ريَ  إ نَّ : "  َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى

 َعن   ، ُعبَـْيدٍ  ْبن   ُشَرْيح   َعنْ  ، َضْمَضمٍ  َعنْ  ، َعيَّاشٍ  اْبنُ عن  ، احلَْْوط يُّ  عن 2502واملثاين ح
ْقَدام   ، اأْلَْسَود   ْبن   َوَعْمر و ، احْلَار ث   ْبن   احْلَار ث   يَ  أَُماَمةَ  َوَأيب   ، َواْلم  ُهمْ  اللَّهُ  َرض  ِّ  َعن   ، َعنـْ  النَّيب 
 َعْبدُ  َوَحدََّثين  "  أَْفَسَدُهمْ  النَّاس   يف   الرِّيَبةَ  ابـْتَـَغى إ َذا اأْلَم ريَ  إ نَّ : "  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى

ثْـَلهُ  الضَّحَّاك   ْبنُ  اْلَوهَّاب     ويالطحاو  م 

:  فيه جاء إنه إال ، اإلسناد هبذا ربه عبد بن يزيد طريق من ،30ح:  اآلثار مشكل شرح يف
 َعْبد   ْبنُ  يَز يدُ عن  ، َداُودَ  َأيب   اْبنُ عن  . أمامة وأيب ، األسود بن وعمرو ، نفري بن جبري عن
يُّ  َربِّه    ْبن   ُشَرْيح   َعنْ  ، َضْمَضمٍ  َعنْ  ، َعيَّاشٍ  ْبن   إمْسَاع يل   َعنْ  ، اْلَول يد   ْبنُ  بَق يَّةُ عن  ، احلْ ْمص 

  َرُسولَ  إ نَّ :  قَاُلوا  أَُماَمةَ  َوَأيب   ، اأْلَْسَود   ْبن   َوَعْمر و ، نـَُفرْيٍ  ْبن   ُجبَـرْي   َعنْ  ، ُعبَـْيدٍ 

:  َجْعَفرٍ  أَبُو قَالَ "  أَْفَسَدُهمْ  النَّاس   يف   الرِّيَبةَ  ابـْتَـَغى إَذا اأْلَم ريَ  إنَّ : "  قَالَ  السَّاَلمُ  َعَلْيه   اللَّه  
ُفوا اَل  َوَأنْ  ب السَّرْت   ع َباَدهُ  أََمرَ  َقدْ  اللَّهَ  َأنَّ  ع ْنَدنَا َذل كَ  َمْعىَن  ُهمْ  َيْكش  رَهُ  َعنـْ  ب ه   َستَـَرُهمْ  الَّذ ي َستـْ
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يُبونَهُ  ف يَما َواُهمْ  ل َمنْ  َعْنهُ  نـََهاُهمْ  َقدْ  مم َّا ُيص   نفري بن َذل َك وجبري يف   َعْنهُ  َوُرو يَ .  النَّاس   م نَ  س 
 ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عن جهتهما من فاحلديث ، خمضرمان تابعيان األسود بن وعمرو
ثـََنا قال:74ح.  مرسل ثـََنا:  قَااَل  ، َداُودَ  ْبن   َعل يِّ  ْبنُ  َوحُمَمَّدُ  ، أَُميَّةَ  أَبُو َحدَّ  ْبنُ  َسع يدُ  َحدَّ

ط يُّ  ُسَلْيَمانَ  ثـََنا ، اْلَواس   ، ُعبَـْيدٍ  ْبن   ُشَرْيح   َعنْ  ، ُزْرَعةَ  ْبن   َضْمَضم   َعنْ  ، َعيَّاشٍ  ْبنُ  إمْسَاع يلُ  َحدَّ
ْقَدام   ، أَُماَمةَ  َأيب   َعنْ   اللَّه   َرُسولَ  َأنَّ  اأْلَْسَود   ْبن   َوَعْمر و ، ُمرَّةَ  ْبن   وََكث ري  ،  َكر بَ  َمْعد ي ْبن   َواْلم 
ثـََنا"  أَْفَسَدُهمْ  النَّاس   يف   الرِّيَبةَ  ابـْتَـَغى إَذا اأْلَم ريَ  إنَّ : "  قَالَ  السَّاَلمُ  َعَلْيه    َأيب   ْبنُ  إبـْرَاه يمُ  َحدَّ
ثـََنا ، َداُودَ  يُّ  ز ْبر يقَ  ْبن   اْلَعاَلء   ْبنُ  إبـْرَاه يمُ  َحدَّ ط يُّ  اْلَعز يز   َعْبد   ْبنُ  َوحُمَمَّدُ  ، احلْ ْمص  :  قَااَل  ، اْلَواس 

ثـََنا  نـَُفرْيٍ  ْبن   ُجبَـرْي   َعنْ  ، ُعبَـْيدٍ  ْبن   ُشَرْيح   َعنْ  ، ُزْرَعةَ  ْبن   َضْمَضم   َعنْ  ، َعيَّاشٍ  ْبنُ  إمْسَاع يلُ  َحدَّ
ْقَدام   ، اأْلَْسَود   ْبن   َوَعْمر و ، ُمرَّةَ  ْبن   وََكث ري   ، ِّ  َعن   ، أَُماَمةَ  َوَأيب   ، َواْلم   َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى النَّيب 

ثْـَلهُ  ثـََنا 2131ح ويف املعجم االوسط   م   نا ، اْلُمَباَرك   ْبنُ  حُمَمَّدُ  نا ، ع يَسى ْبنُ  ُموَسى َحدَّ
ْقَدام   َعن   ، ُعبَـْيدٍ  ْبن   ُشَرْيح   َعنْ  ، ُزْرَعةَ  ْبن   َضْمَضم   َعنْ  ، َعيَّاشٍ  ْبنُ  إ مْسَاع يلُ   َمْعد ي ن  بْ  اْلم 
َمامُ : "  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َرُسولُ  قَالَ :  قَااَل  ، أَُماَمةَ  َوَأيب   ، َكر بَ   الرِّيَبةَ  ابـْتَـَغى إ َذا اإْل 

 َواَل  ، َعيَّاشٍ  ْبنُ  إ مْسَاع يلُ  إ الَّ  ُزْرَعةَ  ْبن   َضْمَضم   َعنْ  احلَْد يثَ  َهَذا يـَْرو   ملَْ " "  أَْفَسَدُهمْ  الرَّع يَّة   يف  
ْقَدام   َعن   يـَْرو ي ََذا إ الَّ  أَُماَمةَ  َوَأيب   ، اْلم   طريق من ، 20/607:  الكبري يف الطرباين وأخرجه هب 
ثـََنا 7334 وح أمحد اإلمام كرواية – به ، الوليد بن بقية عن ، شريح بن حيوة  ْبنُ  َأمْحَدُ  َحدَّ

َمْشق يُّ  اْلُمَعلَّى  َعنْ  ، ُزْرَعةَ  ْبن   َضْمَضمَ  َعنْ  ، َعيَّاشٍ  ْبنُ  إ مْسَاع يلُ  ثنا ، َعمَّارٍ  ْبنُ  ه َشامُ  ثنا ، الدِّ
ْقَداد   ، اأْلَْسَود   ْبن   وَعْمر و ، ُمرَّةَ  ْبن   وَكث ري   ، نـَُفرْيٍ  ْبن   ُجبَـرْي   َعنْ  ، ُعبَـْيدٍ  ْبن   ُشَرْيح    ْبن   َواْلم 
ِّ  َعن   ، أَُماَمةَ  وَأيب   ، َكر بَ  َمَعد ي َمامَ  إ نَّ : "  قَالَ  ، َوَسلَّمْ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى النَّيب   ابـْتَـَغى إ َذا اإْل 
ثـََنا16330وح     "   أَْفَسَدُهمْ  النَّاس   يف   الرِّيَبةَ  َمْشق يُّ  مَحَْزةَ  ْبن   حَيْىَي  ْبن   حُمَمَّد   ْبنُ  َأمْحَدُ  َحدَّ  الدِّ

َوةُ  ثنا ،   ُشرَْيحٍ  ْبنُ  َحيـْ
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يُّ   ، ُزْرَعةَ  َأيب   ُزْرَعةَ  ْبن   َضْمَضم   َعنْ  ، َعيَّاشٍ  ْبن   إ مْسَاع يلَ  َعنْ  ، اْلَول يد   ْبنُ  بَق يَّةُ  ثنا ، احلْ ْمص 
ْقَداد   َعن   ، اأْلَْسَود   ْبن   َوَعْمر و ، نـَُفرْيٍ  ْبن   ُجبَـرْي   َعنْ  ، ُعبَـْيدٍ  ْبن   ُشَرْيح   َعنْ   ، اأْلَْسَود   ْبن   اْلم 
ِّ  َعن   ، أَُماَمةَ  َوَأيب   َمامَ  إ نَّ : "  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى النَّيب  َنةَ  ابـْتَـَغى إ َذا اإْل   النَّاس   يف   اْلف تـْ

ثـََنا 16437 وح"  أَْفَسَدُهمْ   اْلُمَباَرك   ْبنُ  حُمَمَّدُ  ثنا ، اأْلَْنطَاك يُّ  السََّمْيدَع   ْبنُ  احلَُْسنْيُ  َحدَّ
ْقَدام   َعن   ، ُعبَـْيدٍ  ْبن   ُشَرْيح   َعنْ  ، ُزْرَعةَ  ْبن   َضْمَضم   َعنْ  ، َعيَّاشٍ  ْبنُ  إ مْسَاع يلُ  ثنا ، الصُّور يُّ   اْلم 

إ َذا  َمامُ اإْل  : "  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َرُسولُ  قَالَ :  قَااَل  ، أَُماَمةَ  َوَأيب   ، َكر بٍ  َمْعد ي ْبن  
ثـََنا 1634ح ويف مسند الشاميني"  أَْفَسَدُهمْ  النَّاس   يف   الرِّيَبةَ  ابـْتَـَغى  ْبن   إ ْسَحاقَ  ْبنُ  َعْمُرو َحدَّ
ثـََنا ، حَ  ، َأيب   َحدََّثين   ، َعيَّاشٍ  ْبن   إ مْسَاع يلَ  ْبنُ  حُمَمَّدُ  ثـََنا ، إ بـْرَاه يمَ   ثـََنا ، اْلُمَعلَّى ْبنُ  َأمْحَدُ  َوَحدَّ
 َعنْ  ، ُعبَـْيدٍ  ْبن   ُشَرْيح   َعنْ  ، ُزْرَعةَ  ْبن   َضْمَضم   َعنْ  ، َعيَّاشٍ  ْبنُ  إ مْسَاع يلُ  ثـََنا ، َعمَّارٍ  ْبنُ  ه َشامُ 
ْقَدام   َعن   ، ُمرَّةَ  ْبن   وََكث ري   ، نـَُفرْيٍ  ْبن   ُجبَـرْي   َّ  َأنَّ  أَُماَمةَ  َوَأيب   َكر بَ  َمْعد ي ْبن   اْلم   اللَّهُ  َصلَّى النَّيب 
  أَْفَسَدُهمْ  النَّاس   يف   الرِّيَبةَ  ابـْتَـَغى إ َذا اأْلَم ريَ  إ نَّ : "  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيه  

    : اإلسناد رجال 

 جبيمني اجلرجسي له يقال املؤذن احلمصي الفضل أبو بالضم الزبيدي ربه عبد بن يزيد1-
 مات العاشرة من ثقة ،   مثان وستني ومائةولد: سنة  مهملة مث ساكنة راء بينهما مضمومتني

ومسع: بقية بن الوليد وحممد بن حرب  سنة ومخسون ست وعشرين ومئتني وله أربع سنه
 .والوليد بن مسلم وحممد بن محري وأبا املغرية وطبقتهم

وكان حمدث محص يف وقت حدث عنه: أبو داود وحدث: مسلم والنسائي وابن ماجه عن  
وإسحاق الكوسج وأبو زرعة  -وهو أسن منه -رجل عنه وحدث عنه: أمحد بن حنبل

 .النصري وحممد بن عوف الطائي وعبد الكرمي الديرعاقويل وآخرون

  ابن حجر: ثقة قال عنه احلافظ أثىن عليه اإلمام أمحد وقال: ما كان أثبته

 : ثقه   الخالصة فيه
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،اجلمــــــع بــــــني رجــــــال  273/  3، اجلــــــرح والتعــــــديل 343/  2التــــــاريخ الكبــــــري  انظــــــر:
/  1، اللبــــــــــاب 325، املعجـــــــــم املشـــــــــتمل: 225/  3، األنســـــــــاب 572/  2الصـــــــــحيحني 

، الكاشـــــــــف 2/  177/  4هتـــــــــذيب التهــــــــذيب  1536،هتــــــــذيب الكمـــــــــال ترمجــــــــة ، 271
  .433،خالصة تذهيب الكمال:  344/  11 ،هتذيب التهذيب223/  3

 وكسر املهملة وسكون التحتانية بضم حيمد أبو الكالعي كعب بن صائد بن الوليد بن بقية-2
 حمدث احلافظ  اجلرجسي ربه عبد بن يزيد منه ذلك مسع )ومائة عشر سنة ولد ،االمام ،امليم
 زياد بن حممد عن حدث الثامنة نم احلمصي امليتمى احلمريي الكالعي حممد أبو (الشام
 انه حىت حيصون ال وخلق ،يزيد بن وثور، عمر بن اهلل وعبيد ،سعد بن وحبري ،والزبيدى ،األهلاين

 وداود ،محاد بن ونعيم واحلمادان وشعبة ،األوزاعي عنه حدث راهويه بن إسحاق عن روى قد
 عتبة وأبو ،مصفى بن وحممد ،اليزين التقى وأبو ،عثمان بن وعمرو ،حجر بن وعلي ،رشيد بن

 ،حجة فهو ثقة عن بقية روى إذا :وغريمها زرعة وأبو معني بن حيىي قال وخالئق ،الفرج بن أمحد
 يدلس كان ال احلافظ ابن حجر:ق ،األسامى ويكىن الكىن يسمى بقية اعياىن :املبارك بن وقال
 ذلك وحنو جريج بن وبني بينه يسقطهم وعوام ضعفاء قوم عن ويدلس باألمساء يتعلق فيما كثريا
 احذر فقال لبقية حديث عن مسهر أبا سألت :حامت أبو قال ، ودرج دب عمن ويروى

 فهو وأخربنا حدثنا بقية قال إذا :النسائي قال،نقية غري فاهنا تقية على منها وكن بقية أحاديث
 كتب الرشيد هارون ان وروى ،أخذه عمن يدرى ال ألنه عنه يؤخذ فال فالن عن قال وان ثقة
 وله  ومئيت وستني مخس سنة تويف ،واحدا حديثا مسلم له اخرج، الحبك اىن له وقال بقية عن
 .   ومثانون سبع

    الضعفاء عن التدليس كثري صدوق : الخالصة فيه

ــــــــــاريخ ،126ص 1ج التهــــــــــذيب تقريــــــــــب ،273ص 1ج الكاشــــــــــف انظــــــــــر:  الكبــــــــــري الت
 ،73ص 5ج النـــــــــــــبالء أعـــــــــــــالم ســـــــــــــري ،132ص 4ج الكمـــــــــــــال هتـــــــــــــذيب ،150،ص 2ج
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 الكامـــــــــل ،434ص 2ج والتعـــــــــديل اجلـــــــــرح ،250ص 1ج الثقـــــــــات معرفـــــــــة ،522ص 2ج
ــــــــــــن طبقــــــــــــات ،72ص 2ج الضــــــــــــعفاء يف ــــــــــــذكرة ،463ص 7ج ســــــــــــعد اب  1ج احلفــــــــــــاظ ت
 1ج التحصـــــــــــــــــــــــيل جـــــــــــــــــــــــامع ،125ص 7ج ،124ص 6ج امليـــــــــــــــــــــــزان لســـــــــــــــــــــــان223ص
 واملرتوكــــــــــــني الضــــــــــــعفاء ،33ص 1ج مســــــــــــلم رجــــــــــــال ،327ص 7ج اإلكمــــــــــــال ،150ص

ـــــــــــن  1ج احلفـــــــــــاظ طبقـــــــــــات ،137ص 1ج املفـــــــــــردة األمســـــــــــاء ،146ص 1ج اجلـــــــــــوزي الب
 ،322ص 10ج دمشـــــــــــــــــق مدينـــــــــــــــــة تـــــــــــــــــاريخ ،123ص 7ج بغـــــــــــــــــداد تـــــــــــــــــاريخ ،126ص

 رواة ذكـــــــــــــــــر يف التحصـــــــــــــــــيل حتفـــــــــــــــــة ،23ص 10ج املنـــــــــــــــــتظم ،113ص 5ج األنســـــــــــــــــاب
ـــــــــــدال ميـــــــــــزان ،33ص 1ج املراســـــــــــيل  امســـــــــــاء ذكـــــــــــر ،45ص 2ج الرجـــــــــــال نقـــــــــــد يف االعت
ــــــابعني  ،437ص 1ج بعــــــدهم ومــــــن التــــــابعني امســــــاء ذكــــــر ،437ص 1ج بعــــــدهم ومــــــن الت
 ،  247ص 2ج والتاريخ املعرفة ،142ص 2ج الكىن سرد يف املقتىن

 حسن: الحديث إسناده على الحكم

 وضمضـم عيـاش بـن وإمساعيل ، للحسن يرتقي فاحلديث ، توبع وقد ،صدوق الوليد بن بقية
 :5/212جممــع الزوائــد يف  هليثمــيل اا، قــ ثقــات اإلســناد رجــال وبــاقي ، صــدوقان زرعــة ابــن

 :حديث حسن .  3/463ختريج مشكاة املصابيح يف  ابن حجر العسقالينوقال  رجاله ثقات

:  داود وأبـــي ، 418:  المفـــرد األدب فـــي البخـــاري عنـــد : معاويـــة عـــن البـــاب وفـــي
     .حبان ابن وصححه ، 1888

ثـ ن اقـــــال أبـــــو الحـــــديث الثـــــامن:  ٍف الط ـــــائ ي   داود:حـــــد  ثـ ن ا ، اب ـــــن  ع ـــــو  ـــــد  ـــــد   ح  ب ـــــن  م ح م 
م اع يل ٍف الط ائ ي ، ق ال أ ب ي ح د ث ن ي ، إ س  م اع يل و قـ ر أ ت  ف ي أ ص ل   : ُّ  ُ  اب ن  ع و   ، ق ال   إ س 

ـــــد ث ن ي : ـــــٌم يـ ع ن ـــــي اب ـــــن  ز ر ع ـــــة   ح  ض  ي ـــــدٍ  ع ـــــن   ، ض م  ـــــر ي ح  ب ـــــن  ع بـ  ب يـــــب  ب ـــــن   ع ـــــن   ، ش  ح 
ي   ع ن   ، ع بـ ي دٍ  ـر أ ةً  أ ن   : ح ر يـ ث  بـ ن  األ  بـ ح  الس ـل يح  ـن  ب ن ـي  ام  ـٍد ،م  ًمـا  " : ق الـ     أ س  ك ن ـ   يـ و 
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بـ   ـا ب م غ ـر ٍة ، فـ  ـب غ  ث ي ابًـا ل ه  ـن  ن ص  ـل م  و ن ح  ن ـا ع ن د  ز يـ ن ب  ام ر أ ة  ر س ـول  الل ـه  ص ـل ى الل ـه  ع ل ي ـه  و س  يـ 
ـل م   ن ا ر س ول  الل ه  ص ل ى الل ه  ع ل ي ه  و س  ن  ك ذ ل ك  إ ذ  ط ل ع  ع ل يـ  ـا ن ح  ـع  فـ ل م  ـا ر أ   ال م غ ـر ة  ر ج  فـ ل م 

ـر ه  م ـا فـ ع ل ـ   ف أ خ ـذ ت   ز يـ ن ب   ر أ ت  ذ ل ك   ع ل م    أ ن  ر س ول  الل ه  ص ل ى الل ه  ع ل ي ه  و س ل م  قـ د  ك 
ر ٍة، ث م  إ ن  ر س ول  الل ه  ص ل ى الل   ـل م  ، فـ غ س ل    ث ي ابـ ه ا و و ار ت  ك ل  ح م  ـع  فـ اط ل ع   ه  ع ل ي ه  و س  ر ج 

  . " فـ ل م ا ل م  يـ ر  ش ي ًئا د خ ل  

 تخريج الحديث :

( ،  4071 0، رقـم  4/212أخرجه أبو داود يف سننه ، كتاب اللبـاس ، بـاب يف احلمـرة : 
 حُمَمَّـدُ عن  2747ح 5/431عن ابن عوف الطائي ، به وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين : 

 َوقـَـرَْأتُ به ، مبثله،ومل يذكر يف سـنده " ، أَب يه   َعنْ  ، َعيَّاشٍ  ْبن   إ مْسَاع يلَ  ْبنُ  حُمَمَّدُ  عن، َعْوفٍ  ْبنُ 
ــرَاه يمَ  ْبــنُ  إ ْســَحاقُ عــن  20140 ح 24/57". والطــرباين يف الكبــري : إ مْسَاع يــل َأْصــل   يف    ْبــن   إ بـْ

يُّ  ز ْبر يقٍ  ْبن   اْلَعاَلء    بْـن   َضْمَضـمَ  َعـنْ  ، َأيب   َحـدََّثين   ، َعيَّـاشٍ  بْـن   إ مْسَاع يـلَ  بْـنُ  حُمَمَّـدُ عن  ، احلْ ْمص 
 عـن، َأمْحَـدَ  بْـنُ  ُسـَلْيَمانُ عـن  7450 بـه مبثلـه ، ويف معرفـة الصـحابة إلبـن أيب نعـيم ح  ، ُزْرَعـةَ 
ـيُّ  اْلَعـاَلء   ْبن   ْبُن إ ْسَحاقَ  َعْمُرو ـمٍ  َأيب   ابْـنُ عـن  ، حُمَمَّـدٍ  بْـنُ  اللَّـه   َعْبـدُ  عـن، ، احلْ ْمص  عـن  ، َعاص 
 ه، به مبثله .  أَب يعن  ، َعيَّاشٍ  ْبن   إ مْسَاع يلَ  ْبنُ  حُمَمَّدُ  ثنا:  قَااَل  ، َعْوفٍ  ْبنُ  حُمَمَّدُ 

 رجال اإلسناد : 

 الطبقة مناحلمصي ، الشام حبيب بن عبيد الرحيب : باملهملة املفتوحة مث املوحدة ، أبو حفص1-
 بن صدى أمامة أىب ، والسليحى األبح بن حريث عن روى ، التابعني من الوسطى من : الثالثة

:  )  له روى مرمي أىب بن اهلل عبد بن بكر أبو ،واحلضرمى عبيد بن عنه شريح روىو  ،الباهلى عجالن
قال عنه العجلي  ( ماجه ابن - النسائي - الرتمذي - داود أبو - مسلم - املفرد األدب يف البخاري

  تابعي ثقة، وكذلك قال النسائي واحلافظ ابن حجر.
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 :أنه ثقة .  والخالصة فيه

، 2612/الرتمجة2، تاريخ البخاري الكبري 307، 1/203، العلل ألمحد311:طبقات خليفة انظر
واجلرح والتعديل  543،2603، وتاريخ ايب زرعة الدمشقي  2/312،333واملعرفة ليعقوب 

  . 2/127هتذيب ابن حجر  422/الرتمجة، 3

، بفـتح املهملـة وكسـر االم  عنـد احلـافظ ابـن حجـر وغـريه )ابـن األبَـح( ُحَريـث بـن األبـج السَّـلي حي2-
وسكون الياء بعـدها مهملـة ، وحتـرف اسـم أبيـه يف تقريـب ابـن حجـر اىل )األبـج(، والسـليحي : نسـبة 

لســمعاين يف األنســاب أنــه بضــم الســني وفــتح الــالم ، مث قال:وقيــل بفــتح اىل ســليح مــن قضــاعة وذكرا
:  َعــن َرَوىالســني وكســر الــالم ، وقــال ابــن االثــري يف )اللبــاب( وهــذا هــو الصــحيح واالول يصــح .    

، واحـًدا حـديثًا داود أبـو لـه روى ،الـرحيب ُعَبيـد بـن حبيـب:  َعنـه َرَوىو  ،صـحبة هلـا أسـد بـين مـن امرأة
   ، جهله احلافظان : الذهيب وابن حجر هو جمهول

 :أنه جمهول  والخالصة فيه 

، واملغـــين 474/ 1، وميـــزان االعتـــدال 1/213، الكاشـــف 122/الورقـــة1:تـــذهيب التهـــذيب انظـــر 
، وهنايـــــة الســـــول ، 24، وبغيـــــة االريـــــب، الورقـــــة267،وديـــــوان الضـــــعفاء ، الرتمجـــــة 1353/الرتمجـــــة1

     1222/الرتمجة1وخالصة اخلزرجي ،، 2/233، وهتذيب ابن حجر61الورقة

أن امرأة من بين أسد ، قال  احلافظ ابن حجر:مل أقف على أمسها وهي صحابية ، التقريب    3-
  2237ت672ص2

بقية رجال احلديث وهم ،حممد بن امساعيل ، ضمضم بن زرعة، شريح بن عبيد، سبق ترمجتهم يف 4-
  احلديث األول . 
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 ضيعف إسناده : الحكم على إسناد الحديث

 إسناده ضعيف ، فيه حريث بن األبج السليحي وهو جمهول.

 شامي: " ضعيف "وقال  2/70، ويف تلخيص احلبري :  10/306قال ابن حجر يف فتح الباري : 
: " يف إسناده رجل جمهول " . وقال يف نفس  2/31، وقال الشوكاين يف نيل األوطار : جمهول

 .هذا واجملهول الذي عناه هو : ) حريث بن األبج السليحي( ،لالحتجاج صاحل غري: الصفحة

ثـ ن ا:داود أبو قالالحديث التاسع:  يـد   ع ب ـد   بـ ن   س ـل ي م ان   حد  ر انـ ي   ال ح م  ـر أ   أ نـ ه   ، ال بـ ه   ف ـي قـ 
م اع يل أ ص ل   ـم اع يل بـ ن   م ح م ـد   و ح د ث ه   ، ع ي اشٍ  ب ن   إ س  نـ ه   إ س  ـد ث ن ي : قـ ال   ، ابـ   قـ ال   ، أ بـ ي ح 

ثـ ن ا : ق ال   ، ع بـ ي دٍ  ب ن   ش ر ي ح   ع ن   ، ض م ض مٌ  ح د ث ن ي : ي ة   أ ب و ح د  ر و أ ن   ، ظ بـ   ، ال ع اص   اب ن   ع م 
ـــا قـــال ًم ـــلٌ  و ق ـــام   يـ و  ثـ ر   ر ج  ـــو ل   ف ـــأ ك  ـــال   ، ال ق  ـــٌرو فـ ق  ـــد   ل ـــو   " : ع م  ل ـــه   ف ـــي ق ص  ـــان   قـ و   ل ك 
ًرا يـ  ـل م   ع ل ي ـه   الل ـه   ص ـل ى الل ه   ر س ول   س م ع     خ  ـر ت   أ و   ر أ يـ     ل ق ـد   : يـ ق ـول   ، و س  ـو ز   أ ن   أ م   أ ت ج 
رٌ  ه و   ال ج و از   ف إ ن   ، ال ق و ل   ف ي يـ     " خ 

 : الحديث تخريج

،  5/173أخرجه أبو داود يف سننه ، كتاب األدب ، باب ما جاء يف التشدق يف الكالم : 
أَبُو َبْكر  ْبُن  اَأْخبَـَرنَ  ، َعل يٍّ الرُّوْذبَار يُّ أَبُو  َأْخبَـَرنَا قال: أخرجه البيهقي يف شعب اإلميانو  ر

 مشكاة يف العسقالين حجر ابن،و 4373ح، 4/252:  به مبثله أَبُو َداُودَ  حدثا، َداَسةَ 
: الرقم داود أيب صحيحيف  األلباين وقال عنه حديث حسن و به ، مبثله 4/370  املصابيح
 كل مكة ألهل رسالته يف قال وقد] عنه سكتو  5002قم   .حسن سنادهإوقال:  5002

  [صاحل فهو عنه سكت ما

 

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3603
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3603
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1050
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1050
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6820
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6820
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1050
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1050
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3984
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3984
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3785
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3785
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=243
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=243
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6086
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6086
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=41519
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=41519
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=28790
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=28790
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=28790
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3567
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3567
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   : اإلسناد رجال 

 ايوب ابو ، ويقال: ابن ُسَلْيَمان البهراين احلكمي ، البهراين احلميد عبد بن سليمان-1
عياش،وغريمها أيب اليمان احلكم ْبن نافع، وحممد ْبن إمساعيل ْبن  روى عن: ، احلمصي

بو حامت عنه أ قال ،وروعنه أبو داود سليمان بن األشعث ، عبد اهلل بن علي بن اجلارود وعدة
كذاب،   :أمحد بن شعيب النسائي، وقال كان ممن حيفظ احلديث ويتنصب:بن حبان البسيت 

، وقال فيضع: الذهيب، وقال صدوق: ابن أيب حامت الرازي، وقال ليس بثقة وال مأمون
واخلالصة فيه أنه  ، صدوق: حجر بن احلافظ، وقال  ثقة: بن القاسم األندلسي مسلمة

  صدوق . 

،وثقاة ابن حبان 567/الرتمجة4،واجلرح والتعديل 1/117،1232املعرفة ليعقوب  انظر:
(، 6/222،وتاريخ ابن عساكر )هتذيبه:22، وشيوخ أيب داود للجياين ، الورقة 175/الورقة1

، 2130/الرتمجة1والكاشف 35، وتاريخ االسالم الورقة 333واملعجم املشتمل ، الرتمجة 
، واملغين 3426/الرتمجة 2، وميزان االعتدال 53لورقة/ا2وتذهيب التهذيب للذهيب ، 

، 123، وهناية السول ، الورقة 130/الورقة 2، وإكمال مغلطاي ، 2602/الرتمجة 1
 . 2717/الرتمجة1، وخالصة اخلزرجي 4/205وهتذيب ابن حجر ،

 مث السلفي طيبة أَبُو ويقال ، حتتانية بعدها املوحدة وسكون أوله بفتح ، ظبية أبو-2
باجلابية  خطبته وشهد اخلطاب ْبن عمرروى عن:  .، محص نزل، احلمصي الشامي الكالعي

 عبيد ْبن وشريح ، البناين ثابت :عنه روىو  وعدة، جبل ْبن ومعاذ ،العاص ْبن وعمرو،
 التابعني، من العليا الطبقة تلي قدم طبقة يف   الدمشقي زرعة أَبُو ذكره ، وغريمها،احلضرمي

 َعنْ  حيدث السلفي طيبة وأبو: احلمصيني تاريخ صاحب وقال ، معاذ َعنْ  حيدث: وقال
 أَبُو وقال ،معاذ من مسع يكون أن أرجو: خراش ابن وقال ،باجلابية عمر خطبة وحضر معاذ،
 احلجاج، ْبن مسلم وذكره وباملعجمة املهملة، بالطاء طيبة أَبُو: فيه يقال: مندة ْبن اللَّه َعْبد
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 يف   الكىن يف   واحد وغري َأمْحَد، أَبُو واحلاكم الدواليب، بشر وأبو القباين، حُمَمَّد ْبن واحلسني
 ْبن نصر وأبو العسكري، َأمْحَد وأبو الدارقطين، احلسن أَبُو قيده وكذلك املعجمة، الظاء باب

 الرمحن َعْبد وقال ، كنيته امسه إن: ويقال امسه، يعرف ال: العسكري قال واحد وغري ماكوال،
  وقال يسميه أحدا أعرف ال: قال ؟ يسمى هل ظبية َأيب   َعنْ  زرعة أَبُو سئل: حامت َأيب   ْبن

  األنصاري سعد ْبن حُمَمَّد عنه روى الذي ظبية َأيب   َعنْ  معني ْبن حَيْىَي  سئل: الدوري عباس
 حُمَمَّد عنه يروي الذي ظبية أَبُو: ليحىي قلت: الدارمي َسع يد ْبن عثمان  قالو  ، ثقة: فقال
 األدب، يف   البخاري له روى ، بأس به ليس: الدارقطين  ثقة وقال: فقال  األنصاري سعد ْبن
 حترير مصنفوا مقبول،: حجر بن احلافظ قال ،ماجه وابن  والليلة اليوم يف   والنسائي َداُود، وأبو

  .ثقة :التهذيب تقريب

 : أنه ثقة. والخالصة فيه

، املؤتلــــف للــــدارقطين 263، الورقــــة13/ 2،الكــــىن للــــدواليب 52الكــــىن ملســــلم الورقــــة انظــــر:
،اجلـــــــــــــــــرح والتعـــــــــــــــــديل 2/1102،تصـــــــــــــــــحيفات احملـــــــــــــــــدثني،5/250إلكمـــــــــــــــــال،،ا3/642،
 احلافظ لتقريبا ،725،315، تلريخ الدارمي ، ترمجة2/711،تاريخ الدوري ،1305/ترمجة3
 .2222ت424ص2، حجر بن

، أبو عبد اهلل، ابن سيد م -682  م592 قرشي الكناينعمرو بن العاص السهمي ال-3
ليطلب  احلبشة قبل إسالمه إىل قريش ، أرسلتهالعاص بن وائل السهمي بين سهم من قريش

فرارا من الكفار وإعادهتم  احلبشة إىل اهاجرو  الذين املسلمني يمهتسل النجاشي من
فتح  وبعد إسالمه .النجاشي حملاسبتهم وردهم عن دينهم اجلديد فلم يستجب له مكة إىل

 .ر بن اخلطابعم وأصبح واليا عليها بعد أن عينه الروم بعد أن قهر مصر

http://ar.wikipedia.org/wiki/592
http://ar.wikipedia.org/wiki/592
http://ar.wikipedia.org/wiki/682
http://ar.wikipedia.org/wiki/682
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
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و أبرز ما عرف عن عمرو بن العاص أنه كان أدهى دهاة العرب ىف عصره ، فقد نقلت عن 
لقبه  عمر بن اخلطاب سعة حيلته و عبقرية تدبريه روايات تشبه األساطري ، حىت ان اخلليفة

   .بأرطبون العرب

 صحايب جليل. الخالصة فيه :

-261-261-260-253ص_  4ج_  الغابة أسد ،(5226) برقم ، إلصابةا :انظر
-1123-1122-1127-1126-1125-1124ص_  3ج_  اإلستيعاب ،263

 ،137ص ، للسخاوي االحباب حتفة ،73ص 5ج ، للزركلي االعالم ،1130-1131
_  1ج_  حجر ألبن التهذيب تقريب ،(376) برقم_  حبان ألبن االمصار علماء مشاهري

   732ص

 بقية رجال اإلستاد سبق ترمجتهم يف احلديث األول -5

 .حسن إسناده : الحديث إسناد على الحكم

صدوق ،  البهراين احلميد عبد بن سليمانضعيف ،   إ مْسَاع يل ْبنُ  حُمَمَّدُ احلديث فيه 
 أبوصدوق ،وضمضم بن زرعة صدوق ، وشريح بن عبيد ثقة ،و  َعيَّاشٍ  ْبن   إ مْسَاع يلو 

ُّ  احلَْم يد   َعْبد   ْبنُ  ُسَلْيَمانُ  وقد أعتمدت  يف تصحيحه على قول ثقه. ظبية : "     اْلبَـْهرَاين 
يف أصل ثقة؛ وهي قرأت يف أصل إمساعيل بن عياش ". وهذه وجادة صحيحة من ثقة 

 . (163حجة على املعتمد؛ انظر "مقدمة ابن الصالح " )ص 

ثـ ن االحـــــديث العاشـــــر:  ـــــد  ـــــم  ب ـــــن  ن ـــــاف عٍ  قـــــال أحمـــــد : ح  ثـ ن ا ال ح ك  ـــــد  ـــــم اع يل  ب ـــــن   ح  إ س 
ض ـم  بـ ن  ز ر ع ـة   ع ن  ، ع ي اشٍ  ـام ر   يـ ـر د ه  إ لـ ى ش ـر ي ح  بـ ن  ع بـ ي ـٍد، ع ـن   ض م  ابـ ن   ،ع ـن   م الـ ك  بـ ن  ي خ 

ـــع د ي ، ــال   الس  ـــل م  قـ  ق ط ـــع   :"أ ن  الن ب ـــي  ص ـــل ى الل ـــه  ع ل ي ـــه  و س  ـــر ة  م ـــا د ام  ال ع ـــد و  ال  تـ نـ  ال ه ج 
ٍف،، م ع او ي ة   فـ ق ال   يـ ق ات ل   م ن  بـ ن  ع ـو  ـر و بـ ن  ال ع ـاص   و ع ب ـد  الـر ح  إ ن  الن ب ـي   :و ع ب ـد  الل ـه  بـ ن  ع م 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11931
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11931
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12434
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12434
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12434
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=33
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=33
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=38
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=38
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ـر   ، و األ  خ  ج ر  الس ي ئ ات  اه م ا أ ن  تـ ه  د  : إ ح  ل ت ان  ر ة  خ ص  : إ ن  ال ه ج    ص ل ى الل ه  ع ل ي ه  و س ل م  ق ال 
ب ولـ ةً أ ن  تـ ه اج   بـ ة  م ق  بـ ة ، و ال  تـ ـز ال  التـ و  ر ة  م ا تـ ق بـ ل    التـ و  ق ط ع  ال ه ج   ر  إ ل ى الل ه  و ر س ول ه ، و ال  تـ نـ 

ـا ف يـه  و ك ف ـي  الن ـاس   ، فـ إ ذ ا ط ل ع ـ   ط ب ـع  ع ل ـى ك ـل  قـ ل ـٍب ب م  ح ت ى ت ط ل ع  الش م س  م ن  ال م غ ر ب 
   ال ع م ل ".

 :  الحديث تخريج

 ثنا أيب حدثين الّله   عبد حدثنا 1671ح 132 صفحة 1 جزء أخرجه أمحد يف مسنده : 
وأخرج النسائي يف سننه ، كتاب البيعة ، باب ذكر  به، عيَّاشٍ  بن إ مسَاع يلُ  ثنا ناف عٍ  بن احَلَكمُ 

جزء من حديث عبداهلل بن السعدي  4172ح  /146/ 7االختالف يف انقطاع اهلجرة :
من طريق بسر بن عبيداهلل ، عن أبو إدريس اخلوالين ، عن عبداهلل بن السعدي بلفظ : ) ال 

 تنقطع اهلجرة ما قوتل الكفار ( 

، من طريق عمر بن اخلطاب السجستاين  1054ح،  3/263وأخرجه البزار يف مسنده ك 
 اد أمحد .، عن أيب اليمان احلكم بن نافع بإسن

، من طريق إمساعيل بن عياش ، به ، بنحوه ،  7/47والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار : 
عن   1355،ح 6/140وأوردة البخاري يف الكبريومل يذكر فيه عبداهلل بن السعدي .

 اخلطاب بن عمر حدثنا، قال:1054ح  3/263الزخار البحرمبثلة، ويف  عياش بن إمساعيل
 احلديث وهذا ، به ، مبثله، مث قال :عياش بن إمساعيل حدثنا قال يمانال أبو قال السجستاين

 2251ح  616 /1 للطرباين الدعاء، ويف الوجه هذا من إال الرمحن عبد عن يروى نعلمه ال
 ثناحد الدمشقي الرمحن عبد بن سليمان ثناحد الصوري جرير بن احلسن حدثنا، قال: 
،  23 صفحة 1 جزء األوسط املعجم الطرباين يف، به ، مبثله، وأوردة عياش بن إمساعيل

 الرمحن عبد بن سليمان حدثنا :قال امللك عبد بن إبراهيم بن أمحد حدثنا قال: 53ح
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 بن الرمحن عبد عن يروى ال ، به مبثله، مث قال :عياش بن إمساعيل حدثنا :قال الدمشقي
 ، قال :4235،ح 1343 /4 الصحابة معرفةيف  نعيم أبو، وذكره الوجه هذا من إال عوف
 بن إمساعيل بن حممد ثنا حد العالء بن إسحاق بن عمرو ثناحد  أمحد بن سليمان حدثنا
 عبد ثنا حد احلراين حممد بن احلسن ثناحد  علي بن حممد وحدثنا ، به ،مبثله، قال :عياش

 الرمحن عبد حدثناه كذا  مبثله، وقال:‘ ، به  عياش بن إمساعيل ثناحد  الضحاك بن الوهاب
،وعزاه عوف بن عمرو هو وذكر مجيعا الوهاب وعبد إمساعيل بن حممد رواية يف عوف بن

 محصي عياش بن إمساعيل ، ألمحد وقال : 144 صفحة 1 جزء الشرعية اآلدابصاحب 
 2 جزء كثري ابن تفسري، ويف  محصي وضمضم احملدثني أكثر عند جيد بلده أهل عن حديثه
، به ،مبثله،مث عياش بن إمساعيل حدثنا نافع بن احلكم حدثنا، عن   132،ح  136 صفحة
 ، أعلم واهلل الستة الكتب أصحاب من أحد خيرجه ومل اإلسناد حسن احلديث هذا قال :
وبنفس  ، رواه ابن كثري مبثل إسناد إمحد،113 صفحة 1 جزء والفنت املالحم يف النهايةويف 

، ومبثله أخرجه ابن حجر يف 534 /4 الصحابة متييز يف اإلصابةاإلسناد أخرجه ابن حجر يف 
 .   273 صفحة 4 جزء احلنبلي املسند بأطراف املعتلي املسند إطراف

  : اإلسناد رجال

 املــيم وكســر خفيفــة معجمــة خــاء بعــدها مهــزة تبــدل وقــد مثنــاة بتحتانيــة خيــامر بــن مالــك-1
 نعــيم أبــو وقال،صــحبة لــه يقــال :عســاكر بــن قــال احلمصــي األهلــاين السكســكي مهملــة بعــدها

 الـدين شـني الـدين حـديث وسـلم عليـه اهلل صـلى النيب عن وأرسل يثبت وال الصحابة يف ذكر:
 وروى ،جبـل بـن معـاذ وصـحب الصـحابة تلـي الـيت العليـا الطبقـة يف الدمشـقي زرعـة أبو وذكره
 عمـــرو بـــن اهلل وعبـــد عـــوف بـــن وعمـــرو الســـعدي اهلل وعبـــد عـــوف بـــن الـــرمحن عبـــد وعـــن عنـــه

 أيضـا عنه وروى البخاري صحيح يف معاذ عن عنه وحديثه حبضرته معاوية عنه روىو  ،وغريهم
 وآخـرون ومكحـول عبيـد بـن وشريح نفري بن وجبري هانئ بن وعمري الرمحن وعبد اهلل عبد ابناه
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 ،التابعني ثقات يف حبان بن وذكره ،ثقة تابعي شامي :العجلي وقال ثقة كان سعد بن وقال،
 ، سبعني سنة مات: عاصم أيب بن وقال وسبعني اثنتني سنة مات اهليثم وقال

  :أنه ثقةوالخالصة فيهه 

 2ج الكاشـــف ،441ص 7ج ســـعد ابـــن طبقـــات ،167ص 27ج الكمـــال هتـــذيب انظـــر:
 هتذيب ، 1502الرتمجة 7ص 6ج الكبري التاريخ ، 512ص 1ج التهذيب تقريب ،237ص

ـــــــــــــــــة ،23ص 10ج التهـــــــــــــــــذيب ـــــــــــــــــة البداي  2ج الثقـــــــــــــــــات معرفـــــــــــــــــة،  314ص 2ج والنهاي
 5ج الثقـــــــــات ، 605الرتمجـــــــــة 703ص 2ج والتجـــــــــريح التعـــــــــديل ،1673الرتمجـــــــــة262ص
 6ج والتعـديل اجلرح،  312الرتمحة  113ص 1ج األمصار مشاهري ، 5303الرتمجة323ص
 1ج التحصــــــــــــيل جــــــــــــامع،  7707الرتمجــــــــــــة  753ص 5ج اإلصــــــــــــابة ، 33الرتمجــــــــــــة 7ص
 صــحيح رجــال ،232الرتمجــة 35ص 1ج احملــدثني طبقــات يف املعــني ، 733الرتمجــة 273ص

 ،7133الرتمجـة 512ص 56ج دمشـق مدينة تاريخ ، ،1141الرتمجة 635ص 2ج البخاري
 .  233ص 1ج املراسيل رواة ذكر يف التحصيل حتفة

 ابـن احلـافظ ،قـال الكـويف ، مـوالهم األسدي ، جبري بن سعيد بن اهلل عبد: السعدي ابن-2
 نصـر بـن ود عبـد بـن مشـس عبـد بـن وقـدان بـن اهلل عبـد وقيل قدامة وقيل عمرو وامسه:. حجر
 السعدي له ويقال الشام نزل صحايب حممد أبو العامري لؤي بن عامر بن حسل بن مالك بن
 السـعدي بـن اهلل عبـد وأسـلم السـاعدي بـن بعضـهم يف وقـال سـعد بين يف مسرتضعا كان ألنه
 بـــن عمـــر وعـــن ،وســـلم عليـــه اهلل صـــلى النـــيب عـــن روى، األردن اهلل عبـــد ســـكن ، الفـــتح يـــوم

 ومالــك، حمرييــز بــن اهلل وعبــد يزيــد بــن والســائب ،العــزى عبــد بــن حويطب،و عنــه روى اخلطــاب
 تــويف :الواقـدي قــال ، وغـريهم،الضــمري بـن وحســان ،سـعيد بــن وبسـر إدريــس وأبـو، خيــامر بـن
 .  حمفوظا أراه ال :عساكر بن قال ،عمر خالفة يف مات: حبان بن وقال، ومخسني سبع سنة
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 :أنه صحايب جليل.  الخالصة فيه

 1ج التهذيب تقريب ،632ص 1ج التهذيب تقريب ،557ص 1ج الكاشف انظر:
 ،   24ص 15ج الكمال هتذيب ، 320ص 12ج التهذيب هتذيب ،632ص

 3ج البن حبان الثقات ، 203ص 2ج والتجريح التعديل ،232ص 2ج الثقات معرفة
 5ج سعد ابن طبقات،  64ص 5ج والتعديل اجلرح،  27ص 1ج خليفة طبقات، 240ص
 أخرجهم من تسمية،  75ص 2ج الصحابة معجم ، 113ص 4ج اإلصابة ، 454ص

 . 476 /1اخلزرجي  خالصة ، 146ص 1ج ومسلم البخاري

 وشــريح ثالثـة، رقــم احلـديث يف نـافع بــن احلكـم ، وهــم ختـرجيهم سـبق اإلســناد رجـال بقيـة-3
  . واحد رقم احلديث يف زرعة بن وضمضم عبيد بن

 الحكم على إسناد الحديث :

إسناده حسن ، ضمضـم بـن زرعـة فيـه كـالم يُنز لُـه عـن رتبـة الصـحيح ، وبـاقي رجالـه ثقـات ، 
  ة.وروايُة إمساعيل بن عياش عن أهل بلده قوي

قال أحمد : حدثنا الح ك م  بن نافع ، حدثنا إسماعيل بن الحديث الحادي عشر: 
عي اش ، عن ض مضم بن ز ر عة ، عن ش ريح بن ع ب يد  أن أبا ر هم الس معي كان ي حد ث أن 
أبا أيوب األنصاري  حد ثه ، أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان يقول : " إن  ك ل  صالٍة 

ي ها من خط ي     .ئٍة " ت ح ط  مابين ي د 

 

   : الحديث تخريج 
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 اللّـه   عبـد حـدثنا ، قـال :23550 ،ح 413 /5ه: مسـند يف حنبـل بـن أمحـد اإلمـام  أخرجـه
 عبيـد بن ُشرْيح   عن ُزْرعةَ  بن ضْمَضم   عن عيَّاشٍ  بن إمْسَاع يلُ  ثنا نَافعٍ  بن احْلَكمُ  ثنا أيب حدثين

  عليه اهلل صلى النيب أنَّ  حدثه األنصاري أيُّوبَ  أبَا أنَّ  حيدث كان السمعي رُهمٍ  أبَا أنَّ 

 املعجم يف الطرباين، ورواه  َخطيَئةٍ  من يَديـَْها بني ما حُتطُّ  صاَلةٍ  كلَّ  إنَّ  يقول كان وسلم
عالٍء  بن إبراهيم بن إ ْسحاقَ  بن عْمُرو حدثنا قال: 3273 ،ح   126 / 4 جزء الكبري
يُّ  زْبر يقٍ  ، به ، مبثله ،ويف الكبري ايضا أيب حدثين عيَّاشٍ  بن إ مْساع يلَ  بن حممد حدثنا احْلْمص 
 ح اْليَمان   أبو ثنا الّدَمْشق يُّ  عْمرٍو بن الرمحن عبد ُزْرعةَ  أبو حدثنا ، قال:3223، ح4/127

ثـََنا  ثنا قالوا َخارَجةَ  بن واهْلَْيَثمُ  الضَّيّبُّ  عْمرٍو بن داُودُ  ثنا حْنَبلٍ  بن أمْحَدَ  بن الّله   عبد وَحدَّ
 أيب عن السََّماعيِّ  رُهمٍ  أيب عن مْعَدانَ  بن َخالد   عن عْمرٍو بن صْفَوانَ  عن عيَّاشٍ  بن إمْسَاع يلُ 

 إال إلَهَ  ال ُيْصبحُ  حني قال من قال وسلم عليه الّلهُ  صلى النيب عن   عنه الّلهُ  رضي األَْنَصاريِّ 
ْلكُ  له له َشريكَ  ال وْحَدهُ  الّلهُ 

ُ
 مرَّاتٍ  عْشرَ  َقديرٌ  شْيءٍ  كل على وهو َومُييتُ  حُيْيي احْلْمدُ  وَلهُ  امل

 دَرَجاتٍ  َعشرَ  هبا الّلهُ  وَرفـََعهُ ( ( (  سيئات) ) )  حسنات عْشرُ  قاهَلَا َواحَدةٍ  بُكلِّ  له ُكتبَ 
 عَمال َيوَمئ ذٍ  يَعَملْ  ومل آخر ه   إىل النّـَهار   أوَّل   من َمسَلَحةً  له وُكنَّ  ر قابٍ  َعشر   َكع تق   له وُكنَّ 

ي حني قاهَلَا وإ نْ  يَقَهرُُهنَّ  يف  األصبهاين اهلل عبد بن أمحد نعيم أبو ، وذكره ،ذلك َفم ثلُ  مُيس 
 اإلمام وقال ،  قال: 463 /2 كثري بنالالعظيم  القرآن تفسري، ويف 130/ 5 األولياء حلية
، عزاه ألمحد ،مث قال:وقال عياش بن إمساعيل حدثنا نافع بن احلكم حدثنا 413/  5 أمحد

 زرعة بن ضمضم عن أيب حدثنا إمساعيل بن حممد حدثنا عوف بن حممد حدثناابن جرير 
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال :قال األشعري مالك أيب عن عبيد بن شريح عن
 (، وأوردهالسيئات يذهنب احلسنات إن : ) قال اهلل فإن بينهن ملا كفارات الصلوات جعلت:

 املعتلي املسند إطراف، وعزاه إلمحد، ومبثله رواه يف 322 /4 املهرة إحتاف ابن حجر يف
 . 61 /6 احلنبلي املسند بأطراف
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   : اإلسناد رجال

  .2احلديث يف سبق:  نافع بن احلكم .1

 .3 احلديث يف سبق:  زرعة بن ضمضم .2

 .1احلديث يف سبق:  عبيد بن شريح .3

 أبيه يف واختلف الظهري له ويقال بفحتني السمعي رهم أبو دأسي بن أحزاب  : رهمٍُ  أبو .4
 يف ذكره وكذا التابعني يف عدادوهو  اجلاهلة رك د أ يونس بن قال بالضم وقيل بالفتح فقيل

 دسع وابن خيثمة أيب بن وذكر صحبة له ليست حامت أبو وقال حبان وابن البخاري التابعني
 ، أبارهم يكىن أسيد بن أحزاب: حجر ابن احلافظ قال منهم الشام نزل فيمن الصحابة يف

   ، ثقة ، خمضرم أنه والصحيح ، صحبته يف خمتلف

 /1 التهـــذيب قريـــب، ت 462 /1 التهـــذيب تقريـــب، 426 /2 ،223/ 1 لكاشـــف :اانظـــر .5
،  2/401 الثقـــات معرفـــة .، 317 /33 الكمـــال هتـــذيب،  64 /2 الكبـــري التـــاريخ،  640

،   342 /2 والتعـــديل اجلـــرح، 1/53 األمصـــار علمـــاء مشـــاهري ،60 /4 البـــن حبـــان الثقـــات
 املفـردة األمسـاء ، 310/  1 التحصـيل جـامع، 127/ 1 إلصابة، 23/ 1 الكبري التاريخ كىن
 قاميـاز بـنال  الكـىن سـرد يف املقتـىن،  326 /1   احلجـاج بـن سـلممل واألمسـاء لكىن ،ا 30 /1
ـــــاب فـــــتح،  233 /1 ـــــده بـــــنال  واأللقـــــاب الكـــــىن يف الب  املعرفـــــة ،  322 /1 األصـــــبهاين من

  201 /2 والتاريخ

 

    انه ثقة.الخالصة فيه:
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 بــن زيــد بــن ،خالــد الصــحابه كبــار مــن ، أيــوب أبــو ، االنصــاري كليــب بــن زيــد بــن خالــد  .6
 عـوف عبـد بـن ويقـال غـنم بـن عـوف عبـد بـن عمرو بن ويقال عوف عبد بن ثعلبة بن كليب

 قـال الصـحابه كبـار مـن اخلزرجـي األنصـاري أيـوب أبـو النجار بن مالك بن غنم بن جشم بن
 وسـلم عليـه اهلل صـلى اهلل رسـول مـع  كلهـا واملشـاهد وأحـدا بدرا وشهد العقبة حضر اخلطيب

  املسجد بين حىت شهرا املدينة قدم حني وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول هعند ونزل

 مسـرة بـن وجـابر عـازب بن الرباء وعنه كعب بن أيب وعن وسلم عليه اهلل صلى النيب عن روى
 وغـريهم كـرب معدي بن واملقداد اخلطمي يزيد بن اهلل وعبد عباس وابن اجلهين خالد بن وزيد
 زمانــا ذلــك بعــد وعــاش صــحبته يف املــدائن وورد اخلــوارج حــرب علــي مــع وحضــر الصــحابة مــن

 50 سنة مات وغريه عدي بن اهليثم قال معاوية خالفة يف غازيا الروم ببالد مات حىت طويال
 :أنه صحايب جليل.  الخالصة فيه .52 سنة مات وغريه الواقدي وقال

 هتـــذيب 73 /3 التهـــذيب هتـــذيب ، 3/136 الكبـــري لتـــاريخ ، ا364/ 1 الكاشـــف :انظـــز
،   542ص 2ج والتجــــــــريح التعــــــــديل،  66ص 2ج الكمــــــــال هتــــــــذيب،  73/ 3 التهــــــــذيب
،  1/3 املوطــــأ برجــــال املبطـــأ اســــعاف، 234/   2  اإلصــــابة ، 3/102البــــن حبـــان الثقـــات
 االسـتيعاب ، 41 /1 ومسـلم البخـاري أخـرجهم مـن تسـمية،  1/121 مسـلم صـحيح رجال

،  40 /3 واألمـــم امللـــوك تـــاريخ يف املنـــتظم ، 33ص 16ج دمشـــق مدينـــة تـــاريخ،   2/424
 1ج الشـــــريفة املدينـــــة تـــــاريخ يف اللطيفـــــة التحفـــــة،  22/ 2 الرجـــــال نقـــــد يف االعتـــــدال ميـــــزان
 .  100/ 1اخلزرجي   خالصة ، 314ص

 

 

   حسنه : إسناد الحكم على إسناد الحديث
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حسَّــن إســناده قــد و  وبــاقي رجالــه ثقــات، إمساعيــل بــن عيــاش و ضمضــم بــن زرعــة صــدوقان ،
   ،232/ 1" و اهليثمي يف " اجملمع "  126/ 1املنذري يف " الرتغيب والرتهيب

ثـ ن ا:  داود أبو قالالحديث الثاني عشر:  ٍف، ب ن   م ح م د   حد  ثـ ن ا ع و   ب ن   م ح م د   ح د 
م ع يل   ت ه   ع و فٍ  اب ن   ،ق ال   أ ب ي ح د ث ن ي: ق ال   إ س  م ع يل   أ ص ل   ف ي و ر أ يـ   :ق ال   -إ س 
ن ا الل ه   ر س ول   ي ا: ق ال وا ق ال   م ال كٍ  أ ب ي ع ن   ش ر ي حٍ  ،ع ن    ض م ض مٌ  ح د ث ن ي ثـ   نـ ق ول ه ا ب ك ل م ةٍ  ح د 

ن ا إ ذ ا  ب ح  ن ا أ ص  يـ   و األ  ر ض   الس م و ات   ف اط ر   الل ه م  :) يـ ق ول وا أ ن   ف أ م ر ه م   و اض ط ج ع ن ا و أ م س 
ءٍ  ك ل   ر ب   أ ن     و الش ه اد ة ، ال غ ي ب   ع ال م   ئ ك ة   ش ي  ه د ون   ،و ال م ال   إ ال   إ ل ه   ال   أ ن ك   ي ش 
، ن ا ش ر   م ن   ب ك   نـ ع وذ   ف إ ن ا أ ن    يم   الش ي ط ان   ش ر   و م ن   أ نـ ف س  ر ك ه ، الر ج   س وًءا نـ ق ت ر ف   و أ ن   و ش 
ن ا ع ل ى ل مٍ  إ ل ى ن ج ر ه   أ و   أ نـ ف س    ( م س 

 : الحديث تخريج

)  رقم ، 5/202:  أصبح إذا يقول ما باب ، األدب كتاب ، سننه يف داود أبو أخرجه
 سننو يف  . مبثله ، به ، أبيه عن ، عياش بن إمساعيل بن حممد طريق من (.5023
، كتاب الدعوات عن  النيب صلى اهلل عليه وسلم ،باب جامع الدعوات عن النيب الرتمذي

 بن إمساعيل حدثنا عَرَفةَ  بن احَلَسنُ  حدثنا ،قال:3523، ح542 /5صلى اهلل عليه وسلم، 
 فقلت الَعاص   بن َعْمرو بن الّله   َعبدَ  أَتَيتُ  قال احلرياين رَاشدٍ  أيب عن زيَادٍ  بن حَممَّد   عن عيَّاشٍ 

 ما هذا فقال َصحيَفةً  إيل َفأَلَقى وسلم عليه اهلل صلى الّله   رسول من مَسْعتَ  ممَّا حدثنا له
يقَ  َبكرٍ  أبَا إنَّ  فيها فإذا فيها فـََنظَرتُ  قال وسلم عليه اهلل صلى الّله   رسول يل كَتبَ   الّصدِّ
 َبكرٍ  أبَا يا :فقال أَمَسْيتُ  وإذا َأصَبْحتُ  إذا أَقولُ  ما َعّلْمين   الّله   َرسولَ  يا قال عنه اهلل رضي
 َشيءٍ  كل ربَّ  أنت إال إَلهَ  ال والشََّهاَدة   الَغْيب   َعاملَ  َواأَلْرض   السماوات فَاطرَ  اللهم قلْ 

 أو سوًءا نـَْفسي على أَقـْرَتفَ  وَأنْ  َوشرْك ه   الشَّيطَان   َومْن شرِّ  نـَْفسي شرِّ  من بكَ  أَعوذُ  َوَمليَكهُ 
 للحريب احلديث غريب،  ويف الَوْجه   هذا من َغريبٌ  حَسنٌ  َحديثٌ  هذا قال ،مْسل مٍ  إىل َأجرَّهُ 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17006
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17006
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12434
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12434
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17006
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17006
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12434
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12434
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 عن زياد بن حممد حدثىن عياش بن إمساعيل حدثنا رشيد بن داوو حدثنا ، قال:364 / 2
: ؟  فيه دعاء بكر أبا علم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن:  عمرو بن اهلل عبد عن راشد أىب

 مسند، وأوردة الطرباين يف  ؟ مسلم إىل اجره أو سواء نفسى على اقرف أن بك وأعوذ
 22 / 2 الشاميني

 أمحد امللك عبد أبو وحدثنا ح أيب ثنا حد احلراين خالد بن عمرو بن حممد حدثنا ، قال:
 ثنا حد عياش بن إمساعيل ثنا: حد قاال الرمحن عبد بن سليمان ثنا حد الدمشقي إبراهيم بن

 :فقلت العاص بن عمرو بن اهلل عبد أتيت :قال احلرباين راشد أيب عن األهلاين زياد بن حممد
 يل كتبه ما هذا: فقال صحيفة إيل فألقى، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول من شيئا حدثنا
 عنه اهلل رضي الصديق بكر أبا إن فيها فإذا فيها فنظرت: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول
 عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال ،أمسيت وإذا أصبحت إذا أقول ما علمين اهلل رسول يا :قال

 أنت إال إله ال والشهادة الغيب عامل واألرض السماوات فاطر اللهم قل بكر أبا يا :وسلم
 نفسي على أقرتف وأن وشركه الشيطان وشر نفسي شر من بك أعوذ ومليكه شيء كل رب
  . مسلم إىل أجره أو سوءا

 ببغداد بشران بن احلسني أبو أخربنا ، قال:7325،ح240 /4 ، الكربى البيهقي سننويف 
 عن ثابت عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا منصور بن أمحد ثنا الصفار حممد بن إمساعيل أنبأ
 احلديث فذكر عبادة بن سعد على استأذن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن غريه أو أنس
 أكل: قال فرغ فلما وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فأكل زبيبا له فقرب البيت دخلوا مث :قال

ردي، وذكره  الصائمون عندكم وأفطر املالئكة عليكم وصلت األبرار طعامكم يف  اخُلْسَرْوج 
 القطان الفضل بن احلسني وأبو ، الروذباري علي أبو أخربنا ،قال:55 /1 والصفات األمساء

 ثناحد :  قالوا ، اجلبار عبد بن حيىي بن اهلل عبد حممد وأبو ، برهان بن اهلل عبد وأبو ،
 بن حممد عن ، عياش بن إمساعيل ثنا ، عرفة بن احلسن حدثنا ، الصفار حممد بن إمساعيل
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 بن عمرو بن اهلل عبد أتيت:  قال - احلاء بضم - ، احلرباين راشد أيب عن ، األهلاين زياد
 فألقى ، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت مما حدثنا:  فقلت ما عنه اهلل رضي العاص

 فإذا فنظرت:  قال ، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول يل كتب ما هذا:  فقال ، صحيفة إيل
 وإذا أصبحت إذا أقول ما علمين اهلل رسول يا:  قال عنه اهلل رضي الصديق بكر أبا إن:  فيها

 عامل واألرض السماوات فاطر اللهم:  قل بكر أبا يا: »  وسلم عليه اهلل صلى فقال أمسيت
 ومن ، نفسي شر من بك أعوذ ، ومليكه شيء كل رب أنت إال إله ال ، والشهادة الغيب
 تقييدوأورده يف  « مسلم إىل أجره أو سوءا نفسي على أقرتف وأن ، وشركه الشيطان شر

 اهلل عبد بن حممد بن الواحد عبد عمر أبو خربنا ، قال: 25 /1 البغدادي للخطيب العلم
 احلسني وأبو التاين رزق بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد احلسن وأبو الديباجي مهدي بن

 اجلبار عبد بن حيىي بن اهلل عبد حممد وأبو القطان الفضل بن حممد ابن احلسني بن حممد
 علي أبو اخربنا :قالوا البزاز خملد بن إبراهيم بن حممد بن حممد بن حممد احلسن وأبو السكري
 زياد بن حممد عن عياش ابن إمساعيل حدثنا عرفة بن احلسن حدثنا الصفار حممد بن إمساعيل
 مسعت ما حدثنا فقلت العاص بن عمرو بن اهلل عبد أتيت :قال احلرباين راشد أيب عن اآلهلاين

 يا قال الصديق بكر أبا إن ما هذا فقال صحيفة إيل فأقى عليه اهلل صلى اهلل رسول من
 فاطر اللهم قل بكر با يا :فقال أمسيت وإذا أصبحت إذا أقول ما علمين اهلل رسول

 من بك أعوذ ومليكه شيء كل رب أنت إال إله ال والشهادة الغيب عامل واألرض السموات
، وذكره يف  مسلم إىل أجره أو سوءا نفسي على أقرتف وأن وشركه الشيطان وشر نفسي شر

 وأبو حيىي بن سلطان املكارم أبو خايل وأخربناقال: 226،  /66، دمشق مدينة تاريخ
 قاال الصفار حممد بن إمساعيل أنا قالوا حممد بن حممد أنبأ قاال عنه حممد بن داود سليمان

 قال احلرباين راشد أيب عن األهلاين زياد بن حممد عن عياش بن إمساعيل نا عرفة بن احلسن ابأن
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت مما حدثنا له فقلت العاص بن عمرو بن اهلل عبد أتيت
 فإذا فنظرت قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول يل كتب ما هذا فقال صحيفة إيل فألقى
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 يا فقال أمسيت وإذا أصبحت إذا أقول ما علمين اهلل رسول يا قال الصديق بكر أبا إن فيها
 كل رب أنت اهلل إال إله ال والشهادة الغيب عامل واألرض السموات فاطر اللهم قل بكر أبا

 سوءا نفسي على أقرف وأن وشركه الشيطان شر ومن نفسي شر من بك أعوذ ومليكه شيء
وعزاه اىل الرتمذي،   503  /3 الكربى الشرعية األحكام، وذكرة صاحب  مسلم إىل أجره أو

ثنا 53 / 1 الصالة أخبارويف  ثنا احلرّاين، خالد بن عمرو بن حممَّد حدَّ ثنا[ ح] أيب حدَّ  وحدَّ
ل ك عبد أبو

َ
ثنا الدِّمشقي، القرشي إبراهيم بن أمحد امل : قاال الرَّمحن، عبد بن ُسليمان حدَّ

ثنا ثنا عّياش، بن إمساعيل حدَّ ، زياد بن حُممَّد حدَّ  أَتـَْيتُ  :قال احُلرْباين، راشد أيب عن األهْلَاين 
يَ  العاص   بن َعْمرو ابنَ ]  اهلل   َعْبدَ  ثـَْنا فـَُقْلتُ  ، [ َعْنهُ  اهللُ  َرض  ْعَتهُ  َشْيًئا َحدِّ  اهلل َرسول   م نْ  مسَ 
 أيضا أمحد اإلمام وقال ،57/ 4/ كثري ابن تفسريمث ذكر احلديث،ويف  َوَسلََّم، َعَلْيه   اهللُ  َصلَّى

 راشد أيب عن األهلاين زياد بن حممد عن عياش ابن حدثنا الوليد بن خلف حدثنا 136/  2
 اهلل رسول من مسعت ما حدثنا له فقلت عنهما اهلل رضي عمرو بن اهلل عبد أتيت قال احلرباين
  : مث ذكر احلديث  فقال صحيفة يدي بني فألقى وسلم عليه اهلل صلى

 : اإلسناد رجال

 .1 رقم احلديث يف خترجيه سبق:  عوف بن حممد.4

 .1 رقم احلديث يف خترجيه سبق:  إمساعيل حممدبن.2

 .1رقم احلديث يف خترجيه سبق:  ثوب بن زرعة بن ضمضم.3

 .1 احلديث يف خترجيه سبق:  عبيد بن شريح. 4

  .4احلديث يف خترجيه سبق : األشعري مالك أبو.5

  : الحديث إسناد على الحكم 
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، األشعري مالك أيب يدرك مل احلضرمي عبيد بن شريحاحلديث ضعيف إلنقطاع أسناده،  
(، وشريح مات 12فإن أبا مالك األشعري هذا قدمي الوفاة، مات يف طاعون عمواس سنة )

بعد املائة، فبني وفاتيهما حنو مثانني سنة! فيبعد عادة أن يدركه، ولذلك؛ تعجب احلافظ ابن 
حجر يف "هتذيبه" من احلافظ املزي يف ذكره أبا مالك هذا يف مجلة الصحابة الذين روى عنهم 

بيد، مع تصرحيه بأنه مل يدرك سعد بن أيب وقاص وقد تأخرت وفاته إىل سنة شريح بن ع
 رواة ذكر يف التحصيل حتفة يف العراقي ابن وقال(!". 36(، وأبا ذر وقد مات سنة )55)

 احْلَار ث َواَل  امامة أَبَا يْدرك مل: َحامت   أَبُو قَالَ  احلَْْضَرم يّ  عبيد بن ُشرَْيح (:146 ص) املراسيل
ْقَدام، َواَل  احْلَار ث اْبن    .ُمْرسل اأْلَْشَعر يّ  َمالك أيب َعن َوَحد يثه اْلم 

مٌ  حدثنا  الحديث الثالث عشر:  ماع يل   بن محمد ثنا هاش   حدثني أبي حدثني إ س 
ع ر ي   مال كٍ  أبي عن عبيد بن ش ري ح   عن ز ر عة   بن ضم ض م    الّله   صلى الّله   رس ول   أنّ  األش 
ن ا فل يـ ق ل   أحدكم أص ب ح   إذا قال وسلم عليه ب ح  ب ح   أص   الّله م   ال عال م ين   رب   ل ّله   ال مل ك   وأ ص 
أ ل ك   إني ر   أس  م   هذا خيـ  اه   وبـ ر ك ت ه   ون ور ه   ون ص ر ه   فت ح ه   ال يو   فيه ما شر   من بك   وأ ع وذ   وه د 
ل ه   ما شر   وم ن   ه   ما وش ر   قبـ      .ذلك مث ل   فل يـ ق ل   أم س ى إذا ثم   بع د 

  : الحديث تخريج

  ح، 5/135:  أصبح إذا يقول ما باب ، األدب كتاب ، سننه يف داود أبو أخرجه
ََذاٍَ  َداُود أَبُو قال .5024 ْسَناد   هب   َأْصَبحَ  إ َذا: قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َرُسولَ  َأنَّ :  اإْل 
 اْليَـْوم   َهَذا َخيـْرَ  َأْسأَُلكَ  إ ينِّ  اللَُّهمَّ  اْلَعاَلم نَي، َربِّ  ل لَّه   اْلُمْلكُ  َوَأْصَبحَ  َأْصَبْحَنا: فـَْليَـُقلْ  َأَحدُُكمْ 
 فَـْليَـُقلْ  أَْمَسى إ َذا مُثَّ  بـَْعَدهُ  َما َوَشرِّ  ف يه   َما َشرِّ  م نْ  ب كَ  َوأَُعوذُ  َوُهَداُه، َوبـَرََكَتهُ  َونُوَرهُ  َوَنْصَرهُ  فـَْتَحهُ 
ْثلَ   َذل كَ  م 
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مٌ  حدثناقال:  3453،ح 236 /3 الكبري املعجم وأورده الطرباين يف  بن حممد ثنا هاش 
 أنّ  األْشَعر يِّ  مال كٍ  أيب عن عبيد بن ُشرْيح   عن ُزْرعةَ  بن ضْمَضمُ  حدثين أيب حدثين إ مْساع يلَ 
 ربِّ  ل ّله   اْلمْلكُ  وَأْصَبحَ  أْصَبْحَنا فْليَـُقلْ  أحدكم أْصَبحَ  إذا قال وسلم عليه الّلهُ  صلى الّله   رُسولَ 

 شرِّ  من بكَ  وأَُعوذُ  وُهَداهُ  وبـَرََكَتهُ  ونُوَرهُ  وَنْصَرهُ  فْتَحهُ  اْليْوم   هذا خيـْرَ  أْسأَُلكَ  إين الّلُهمَّ  اْلعاَلم نيَ 
َلهُ  ما شرِّ  وم نْ  فيه ما :  الشاميني ومسند ،ذلك مْثلَ  فْليَـُقلْ  أْمَسى إذا مثَّ  بْعَدهُ  ما وَشرِّ  قبـْ
وعزاه إليب   220،ح 1/66،األبرار سيد كالم من املنتخبة األذكار، به،مبثله، ويف 2/447

، وعزاه إليب داود، قال:  33  / 1 لشوكاينل احلصني احلصن بعدة الذاكرين حتفةداود، ويف 
 زرعة بن ضمضم أيضا إسناده ويف معروف مقال وفيه عياش بن إمساعيل إسناده ويف"

 داود أيب عند زيادة آخره ويف حبان وابن معني ابن وثقه قد ولكن حامت أبو ضعفه احلضرمي
 بعضها ففي الكتاب هذا نسخ يف االختباط وقع وقد ذلك مثل فليقل امسى إذا مث وهي

 للفظ مراعاة والتأنيث بالتذكري للضمائر تغيري ووقع أمسينا بعضها ويف هنا هو كما أصبحنا
 أصبحنا فليقل أحدكم أصبح إذا بلفظ احلديث هذا وأول واليوم والليلة املساء ولفظ الصباح

  . "الكبري يف الطرباين أخرجه وقد

 : اإلسناد رجال

 12 رقم قبله الذي احلديث يف سبق

 

 

 : الحديث إسناد على الحكم

 : علتان وله ، ضعيف إسناد وهذا:  قلت
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 .ه(أبا يدرك مل إمساعيل بن حممد ،) إمساعيل ابن حممد ضعف:  األوىل

" املراسيل" يف حامت أيب ابنوقد مربنا قول .... مالك وأىب شريح بني االنقطاع:  واألخرى
 احلارث بن احلارث وال أمامة أبا يدرك مل احلضرمي عبيد بن شريح: "أبيه عن( 61-60/ص)

،  237" التحصيل جامع" يف العالئي وأقره". مرسل األشعري مالك أيب عن وهو املقدام، وال
 ابن حممد بضعف وأعله ،(  34/  1" )  األفكار نتائج"  ىف ابن حجر  احلافظوضعفه 
(  5606 رقم ، 235/  12)  الضعيفة السلسة يف األلباين قال،كما ضعفه الشيخ  إمساعيل

(  3453/  236/  3" )  الكبري"  ىف والطرباىن ،(  5024)  أبوداود أخرجه.  ضعيف: " 
   . إمساعيل ابن حممد عن(  333ص" )  الشاميني دمسن"  و

ثنا أبو اليمان ، حدثنا إسماعيل بن عي اش ، عن الحديث الرابع عشر:  قال أحمد : حد 
مص ثوبان   م ر ض  ض مض م ابن ز ر عة ، قال ش ريح بن ع بيد :  قـ ر ط بن   اهلل عبد   وعليها ، بح 

ه فلم ، (4) األ ز دي  ثوبان   له فقال ، عائداً  الكالع ي ين من رجلٌ : ث وبان   على فدخل ، يـ ع د 
 ثوبان من:  قـ ر ط بن اهلل عبد لألمير فك ت ب.  اك تب  :  فقال.  نعم:  فقال ؟ أتكتب  :  
 مولىّ  وعيسى لموسى كان لو فإنه ، بعد   أما:  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مولى

 الرجل فانطلق ؛ نعم فقال ؟ إياه أتبلغه له وقال الكتاب طو  ثم ، لع دته بحضرت ك  
 فأتى ؟ أمر أحدث شأنه ما الناس فقال فزعاً  قام قرأه فلما ، قرط ابن إلى فدفعه بكتابه
:  وقال بردائه ثوبان فأخذ قام ثم ، ساعة عنده وجلس ، فعاده عليه دخل حتى ثوبان
)  يقول سمعته وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول من سمعته حديثاً  أحدثك حتى اجلس
 ألف كل مع ، عذاب وال عليهم حساب ال ، ألفاً  سبعون أمتي من الجنة ليدخلن
  (.ألفاً  سبعون

                                                 

كان من عبد اهلل بن قرط األزدي : صحايب ، أمَّره أبو عبيدة على محص فلم يزل عليها حىت تويف أبو عبيدة ، وقيل : إنه  (   1)
 ( .56ق َبل معاوية . استشهد بأرض الروم سنة )
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 :  الحديث تخريج

 أبو ثنا أيب حدثين الّله   عبد حدثناقال:  ،22471ح ، 220/ 5:  مسنده يف أمحد أخرجه
 ،وعزاه إلمحد،175 /11 دمشق مدينة تاريخويف  به ،  عيَّاشٍ  بن إمْسَاع يلُ  ثنا الَيَمان  

 ثنا حد، عرفة بن احلسن حدثنا الرتمذي قال:417 / 3 الكربى الشرعية األحكاموفي
اهلل  رسول مسعت:  يقول أمامة أبا مسعت ، األهلاين زياد بن حممد عن ، عياش بن إمساعيل
، وعزاه إلمحد،وقد أخرجه ابن كثري 17 ة/ 3 النبالء أعالم سري ، مث ذكر احلديث،ويفيقول

 الوجه هذا من أمحد به تفرد من طريق أمحد ، مث قال يف آخره:333 / 1 جزءيف تفسريه    
،رمن طريق واملنة احلمد وهلل صحيح حديث فهو محصيون شاميون ثقات كلهم رجاله وإسناده
 ابن يعين إمساعيل نب حممد حدثنا احلمصي زبريق بن إسحاق بن عمرو حدثنا قال : الطرباين
 ثوبان عن الرحيب أمساء أيب عن عبيد بن شريح عن زرعة بن ضمضم عن أيب حدثين عياش
 من وعدين وجل عز ريب إن يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت قال عنه اهلل رضي
 أمساء أيب بزيادة احملفوظ هو لعله هذا ألفا سبعون ألف كل مع حياسبون ال ألفا سبعني أميت

، مث  471/  11 شيبة أيب بن بكر أبو،ومن طريق أعلم واهلل ثوبان وبني شريح بني الرحيب
 عن عمرو بن صفوان عن مسلم بن الوليد رواه وكذا " 67 4/ قال : والكالم إلبن كثري

/  17 الطرباين ورواه أمامة أيب عن حلى بن اهلل عبد بن عامر اليمان وأيب عامر بن حكيم
 سعيد وأيب ثوبان عن مثله وروى ألفا سبعني ألف كل مع مث السلمي عبد بن عتبة عن 312

وعزاه إلمحد 56/ 3 املهرة إحتافوأورده ابن حجر يف  "كثرية وجوه من شواهد وله األمناري
وقد  665 / 1 احلنبلي املسند بأطراف املعتلي املسند إطراف،ويف  واحلديث القصة ذكرمث 

صحيح من حديث سهل بن سعد وللحديث شاهد  ،واحلديث القصة ذكرعزاه إلمحد مث 
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 1/137، ومسلم يف صحيحه :  5/2336، أخرجه البخاري يف صحيحه :  الساعدي 
.   

  : اإلسناد رجال

  .3 رقم احلديث يف خترجيه سبق البهراين، نافع بن احلكم ، اليمان أبو-1

  1 رقم  احلديث يف سبق:  زرعة بن ضمضم-2

 .1 رقم  احلديث يف سبق:  عبيد بن شريح-3

   .1 رقم  احلديث يف سبق:  اهلامشي ثوبان-4

عبــد اهلل بــن قــرط بضــم القــاف األزدي الثمــايل بضــم املثلثــة وختفيــف املــيم صــحايب كــان  -5
امســه شــيطانا فغــريه النــيب صــلى اهلل عليــه وســلم وأمــره أبــو عبيــدة علــى محــص واستشــهد بــأرض 

عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وعن خالـد بـن الوليـد وعمـرو بـن  الروم سنة ست ومخسني روى
سعيد بن العاص بن أميـة وعنـه أبـو عـامر عبـد اهلل بـن جنـي اهلـوزين وغضـيف بـن احلـارث وعبـد 

قال البخاري وأبو حامت وابـن حبـان لـه  اهلل بن حمصن وشريح بن عبيد وسليم بن عامر وغريهم
 .صحبة فروى حديثه أبو داود والنسائي وابن حبان واحلاكم 

 صحايب جليل .  الخالصة فيه :

 5هتــذيب التهــذيب ج ،34ص 5التــاريخ الكبــري ج ،312ص 1تقريــب التهــذيب ج انظــر:
طبقات ابن سـعد  ،140ص 5اجلرح والتعديل ج ،444ص 15هتذيب الكمال ج ،316ص
 4تاريخ اإلسـالم ج ،5ص 32تاريخ مدينة دمشق ج ،203ص 4اإلصابة ج ،415ص 7ج
 . 260ص

  الحكم على إسناد الحديث :
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 عيــاش بــن إمساعيــل وغــري ضمضــم بــن زرعــة ، محصــيون شــاميون إســناده حســن رجالــه ثقــات
 العسـقالين حجـر ابـن،و 7555: رقمفهمـا صـدوقان،وقد حسـنه اإلمـام السـيوطي يف جامعـه بـ

    .5/172  املصابيح مشكاة ختريجيف 

قال أحمد : حد ثنا الحكم  بن نافع ، حدثنا إسماعيل  بن  الحديث الخامس عشر: 
عياش ، عن ض م ض م بن ز ر عة ، عن ش ريح بن عبيد قال : قال العرباض  بن  سارية : كان 

ت كي ة  (4) النبي  صلى اهلل عليه وسلم يخرج إلينا في الص ف ة وعلينا الح و 

ت ح ن  لكم   ت م على ماز و ي  ع ن ك م ، و ل ف  ر  ل ك م ما ح ز نـ  ، فيقول : " لو  تـ ع ل م ون  ما ذ خ 
  فار س  والر وم  " 

 : الحديث تخريج 

 تاريخ ،ويف، عن احلكم بن نافع ، به 17201ح،  128/ 4أخرجه أمحد يف مسنده : 
 جعفر بن أمحد أنا املذهب بن علي أبو أنا احلصني بن القاسم أبو أخربنا قال: دمشق مدينة

و أبو نعيم يف " ،به ، مبثله،  إمساعيل نا نافع بن احلكم نا أيب حدثين أمحد بن عبداهلل نا
من طريق إمساعيل بن  260/ 10، وأورده اهليثمي يف " جممع الزوائد "  2/14احللية " 

 املعتلي املسند إطراف، وعزاه إلمحد، ويف 147/ 11، املهرة إحتافويف  عياش ، هبذا اإلسناد
ثنا احلكُم بن نافع ، حدثنا إمساعيُل بُن  قال: 337ح ، 336 /4 احلنبلي املسند بأطراف حدَّ
   به، مبثله.عياش ، 

   : اإلسناد رجال
                                                 

 يســـــــــمي رجـــــــــل إيل مضـــــــــاف: هـــــــــي وقيـــــــــل االســـــــــم هبـــــــــذا تعـــــــــرف األعـــــــــراب يتعممهـــــــــا عمامـــــــــة: هـــــــــي قيـــــــــل: احلوتكيـــــــــة(  1)
  10/410 منظور، ابن ،1/332 األثري، ابن: انظر العمة هذه حوتكايتعمم
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 أصحاب أحد السلمي الفزاري احلارث أبو وقيل جنيح السلمي،أبو سارية بنُ  العرباضُ -1
 أتوك ما إذا الذين على وال(  فيهم نزل الذين والبكائني الصحابة من النبوي باملسجد الصفة

 ما جيدوا أال حزنا الدمع من تفيض وأعينهم تولوا عليه أمحلكم ما أجد ال قلت لتحملهم
 عن وروى الزبري ابن فتنة ىف مات بل وقيل وسبعني مخس سنة هبا ومات الشام سكن) ينفقون
 نفري بن وجبري ،حبيبة أم ابنته وعنه، اجلراح بن عامر عبيدة وأيب، وسلم عليه اهلل صلى النيب
 معدان بن وخالد، املطاع أيب بن وحيىي، السلمي عمرو بن الرمحن وعبد ،السماعي رهم وأبو،
 . وآخرون ،ُعَبيد بن شريح  ،حجر بن وحجر ،حبيب بن واملهاجر،

 : أنه صحايب جليل . الخالصة فيه  

 ،413ص 3ج النبالء أعالم سري ،17ص 2ج الكاشف ،13ص 2ج األولياء حلية: انظر
 سعد ابن طبقات ،51ص 1ج األمصار علماء مشاهري ،321ص 3ج البن حبان الثقات

 معجم ،24ص 1ج احملدثني طبقات يف املعني ،412ص 7ج اإلصابة ،276ص 4ج
 ،122ص 40ج دمشق مدينة تاريخ ،1232ص 3ج االستيعاب ،233ص 2ج الصحابة

 . 110ص 2ج الكىن سرد يف املقتىن ،257ص 2ج الشريفة املدينة تاريخ يف اللطيفة التحفة

 .3 رقم احلديث يف خترجيه سبق البهراين، نافع بن احلكم ، اليمان أبو-2

  . 1 رقم احلديث يف خترجيه سبق:  ثوب بن زرعة بن ضمضم-3

  . 1 رقم احلديث يف خترجيه سبق:  عبيد بن شريح-4

 اسناده حسن : على إسناد الحديثالحكم 

وضمضم بن ُزرعة بن ثـَُوب ،إمساعيُل بن عياش صدوٌق يف روايته عن أهل بلده ، وهذه منها 
احلمصي انفرد أبو حامت بتضعيفه ، ووثقه غريه ، فهو حسُن احلديث ، وباقي رجال اإلسناد 
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ه أمحد ، ورجاله ، وقال : روا 260/ 10ثقات . وأورده اهليثمي يف " جممع الزوائد " 
 ، قال عنه :4/146 والرتهيب الرتغيبيف  نذري.واملُوثِّقوا

    صحيح قال عنه : 7440: رقمب الصغري اجلامعيف  السيوطي ،وبه بأس ال إسناده

ثـ ن ا:  أحمد قال  الحديث السادس عشر: م اع يل ح د ثـ ن ا ن اف ع ب ن ال ح ك م ح د   ب ن إ س 
ب ة ع ن   ح د ث ه   ع م ن   ال ح ض ر م يّ  ع بـ ي د ب ن ش ر ي ح ع ن   ز ر ع ة ب ن ض م ض م ع ن   ع ي اش  ع ام ر ب ن ع ق 
ي    م ن   ع ظ م أ و ل إ ن  "  يـ ق ول و س ل م   ع ل ي ه   الل ه ص ل ى الل ه ر س ول س م ع   أ ن ه   ع ن ه   الل ه ر ض 

ن س ان م يـ ت ك ل م اإل   ت م يـ و  ذه األ  فـ و اه ع ل ى ي خ  ل م ن   ف خ   "  الش م ال الر ج 

  : الحديث تخريج

  . به ، نافع بن احلكم عن ، 17412ح ، 151 /4 : مسنده يف أمحد أخرجه

 اهليثم ثنا قال خلف بن حممد حدثين قال: 24/107 و ، 23/24:  تفسريه يف والطربي
 مسع عقبة عن عبيد بن شريح عن زرعة بن ضمضم عن عياش بن إمساعيل عن خارجة بن

 فخذه األفواه على خيتم يوم اإلنسان من تكلم عظم أول إن يقول وسلم عليه اهلل صلى النيب
:  األوائل يف عاصم أيب ابن وأخرجه ،وعقبة شريح بني الرجل يذكر فلم ،الشمال الرجل من
 عن ، عبيد بن شريح عن ، زرعة بن ضمضم عن ، عياش بن إمساعيل عن طرق من  53
  .  وعقبة شريح بني الرجل يذكر فلم  – عامر بن عقبة

 اهليثم رواه حديث عن زرعة أبو سئل ،1756ح 27 /2البن أيب حامت   احلديث عللويف 
 عن عياش بن إمساعيل عن: فقالوا عياش بن امساعيل بن وحممد عمار ابن وهشام خارجة بن

 قال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن عامر بن عقبة عن عبيد بن شريح عن زرعة بن ضمضم
 هذا وروى الشمال الرجل من فخذه األفواه على خيتم يوم االنسان من يتكلم عظم أول ان

 زرعة بن ضمضم عن عياش بن امساعيل عن الزبيدي الضحاك بن العالء بن إبراهيم احلديث
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 أبو قال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن عامر بن عقبة عن حدثه من عن عبيد بن شريح عن
 أبو أخربنا،قال: 1635، ح430 صفحة 2 جزء الشاميني مسند ، ويف أصح هذا زرعة
 بن حممد بكر أبو أنبأ احلاكم أمحد أبو أنبأ الرمحن عبد بن حممد سعد أبو أنبأ السيدي حممد
 عن زرعة بن ضمضم عن عياش بن إمساعيل حدثنا عمار بن هشام ثنا سليمان بن حممد
، مث ذكر  يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسع أنه عامر بن عقبة عن عبيد بن شريح

 أخربنا السلفي طاهر أبو أخربنا ، قال: 60 /23 دمشق مدينة تاريخ احلديث ، ويف 
 علي أبو أخربنا األنصاري حممد بن أمحد بن السالم عبد بن حممد الفضل أبو الشريف
 حدثنا اهلروي اهلل عبد بن حممد بن حامد علي أبو أخربنا شاذان إبراهيم بن أمحد بن احلسني
 زرعة بن ضمضم عن عياش بن إمساعيل حدثنا املبارك بن حممد حدثنا السميدع بن احلسني

، مث ذكر يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسع أنه عامر بن عقبة عن عبيد بن شريح عن
 النار ذكر كتاب،ويف  عياش بن إمساعيل عن اليمان أيب عن أمحد رواه احلديث ، مث قال:

 / 3الدمشقي كثري بن ال العظيم القرآن تفسري،ويف  26،ح 10 /1 جزء مقدسيلل
 بن إمساعيل حدثنا عمار بن هشام حدثنا أيب حدثنا :اهلل رمحه حامت أيب ابن قال ،قال:572
 مسع أنه عنه اهلل رضي عامر بن عقبة عن عبيد بن شريح عن زرعة بن ضمضم حدثنا عياش
 بن حممد عن جرير ابن وروى ، مث ذكر احلديث، مث قال:وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول
 أمحد االمام إسناده جود وقد مثله به عياش بن إمساعيل عن املبارك بن اهلل عبد عن عوف
 بن ضمضم عن عياش بن إمساعيل حدثنا نافع بن احلكم حدثنا فقال 151/  4 اهلل رمحه
 مسع أنه عنه اهلل رضي عامر بن عقبة عن حدثه عمن احلضرمي عبيد بن شريح عن زرعة
، وقد  244 / 11 املهرة إحتاف، مث ذكر احلديث ،ويف يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 151ح 320 /4 احلنبلي املسند بأطراف املعتلي املسند إطراف عزاه إلمحد،ويف 
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 بن شريح عن ، زرعة بن ضمضم عن ، عياش بن إمساعيل ثنا ، نافع بن احلكم دثناقال :ح
، مث ذكر يقول وسلم عليه اهلل صلى النيب مسع أنه عامر بن عقبة عن ، حدثه عمن عبيد

 احلديث ،

 : شاهد وله

 . حسن وإسناده ، 5/4:  مسنده يف أمحد أخرجه ، حيدة بن معاوية حديث من

 وتشهد أيديهم وتكلمنا أفواههم على خنتم اليوم: }  تعاىل قوله احلديث ملعىن ويشهد
 الرتمذي قال  3066ح 262 /5 الرتمذي سنن ويف. 65 يس{  يكسبون كانوا مبا أرجلهم

 عن اْلَغسَّاينِّ  مْرميََ  أيب بن بْكر   أيب عن عيَّاشٍ  بن إمساعيل حدثنا عَرَفةَ  بن احْلَسنُ  حدثنا:  
 هو قلْ (  اآْلية   هذه يف وسلم عليه اهلل صلى النيب عن وقَّاصٍ  أيب بن سْعد   عن سْعدٍ  بن رَاشد  
 اهلل صلى النيب فقال)  أَْرُجلُكمْ  حْتت   من أو فـَْوقُكمْ  من عَذابًا عَلْيُكمْ  يبـَْعثَ  أنْ  على اْلَقادرُ 
 َغريبٌ  حَسنٌ  َحديثٌ  هذا عيَسى أبو قال بْعدُ  تَْأويُلَها يْأت   ومل َكائَنةٌ  إنَـَّها أَما وسلم عليه

 . ( : إسنادمها جيد10/351)قال اهليثمى 

  . "وللحديث أطراف أخرى منها : "إن أول ما يتكلم من اإلنسان

 : اإلسناد رجال

 .3 رقم احلديث يف خترجيه سبق البهراين، نافع بن احلكم ، اليمان أبو .1

 . 1 رقم احلديث يف خترجيه سبق:  ثوب بن زرعة بن ضمضم .2

 . 1 رقم احلديث يف خترجيه سبق:  عبيد بن شريح .3

 .           مصادر من عندي وقع فيما يل يتبني مل مبهم: حدثه عمن .4
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 ربعة بن غنم بن عدي بن مودوعة بن رفاعة بن عدي بن عمرو بن عبس بن عامر بن عقبة .5
 خبدمة عقبة شرف املعروف، الراوية الصحايب اليماين اجُلَهين جهينة بن قيس بن رشدان بن

 عقبة كان. األسفار يف ويقودها بغلته بزمام يأخذ فكان وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول
 من وواليا املرموقني الفتح قواد من وقائدا ، اللسان فصيح شاعراً  بالفرائض عاملاً  فقيهاً  قارئاً 
 وانصرف ، واجلهاد العلم:  اثنني أمرين يف مهه عقبة جعل وقد.  املعدودين اإلسالم والة

 عنه اهلل رضي عقبة شهد . وأكرمه البذل أسخى ذاته من هلما وبذل ، وجسده بروحه إليهما
 اليت املسلمني جيوش قادة أحد كان إنه مث الغزوات، من بعدها وما أحدا اهلل رسول مع

 سنوات، ثالث عليها واليا جعله بأن سفيان أيب بن معاوية املسلمني أمري فكافأه مصر فتحت
 ، عباس وابن، جابر الصحابة من عنه وروى، احلديث رواة من عقبة كان كما

 كشف))  يف اجلوزي ابن قال  فكثريون التابعني من رواته وأما، خملد بن ومسلمة، أمامة وأبو
 له أخرج، حديثاً  ومخسون مخسة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن روى ما مجلة(( :  املشكل

 أهناكم بىن يا:  فقال فأوصاهم بنيه مجع املوت مرض عقبة مرض عشر وملا سبعة الصحيحني يف
 وال ، ثقة من إال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن احلديث تقبلوا ال:  هبن فاحتفظوا ثالث عن

 عن قلوبكم له فتشغلوا شعرا تكتبوا وال( االمام من مفتوح كساء) العباء لبستم ولو تستدينوا
 ومشهور، معروف وقربه بالقاهرة، املقطم جببانة وُدفن هـ، 52 سنة عامر بن عقبة تويف و . القرآن
 سبيل  يف ونباهلا جبعاهبا فرس بسبعني موته قبل أوصى وكان

 : صحايب جليل  الخالصة فيه

تقريـــــب  ،335ص 1ج التهـــــذيب تقريـــــب ،2ص 2ج األصـــــفياء وطبقـــــات األوليـــــاء حليـــــة :انظـــــر
ســـــري  ،325ص 34ج الكمــــال هتــــذيب ،430ص 6ج الكبـــــري التــــاريخ ،335ص 1التهــــذيب ج

 ،55ص 1ج األمصـــار مشــاهري ،220ص 3بــن حبـــان جالالثقـــات  ،467ص 2أعــالم النــبالء ج
 ،432ص 7طبقات ابن سـعد ج ،343ص 4طبقات ابن سعد ج ،313ص 6اجلرح والتعديل ج
املقتــىن يف ســرد  ،672ص 2تكملـة اإلكمــال ج ،34ص 7اإلصــابة ج ،42ص 1تـذكرة احلفــاظ ج
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 واألمســاء للــدواليب الكــىن ،263ص 1الكمــال جخالصــة تــذهيب هتــذيب  ،200ص 1الكــىن ج
 .204ص 1ج
 

 ضعيف هإسناد : الحديث إسناد على الحكم

 بن إمساعيل عن روي وقد ، عامر بن عقبة عن روى الذي الرجل الهبام ضعيف إسناد هذا
 الواسطة فأسقط ، عامر بن عقبة عن ، عبيد بن شريح عن ، زرعة بن ضمضم عن ، عياش
 حكم: جمهوال رجال فيه ووجد حديث سند يف نظر إذا فاحملدث: )الذهيب قال ، املبهمة
 ذلك بأن عنده الظن لغلبة بوضعه، حكم ورمبا اجملهول، ذلك ضعف الحتمال بضعفه،
(. 26 ص 1 ج للذهيب الستة كتب يف رواية له من معرفة يف الكاشف(. )كذاب اجملهول

 عن فقال ، احلديث هذا عن سأل زرعة أبا أن 2/27:  العلل يف حامت أيب ابن نقل وقد
   .  أصح هذا:  وعقبة شريح بني الرجل ذكر فيها اليت الرواية

ثنا الحكم  بن نافع ، حدثنا إسماعيل  بن   الحديث السابع عشر:    قال أحمد :  حد 
عياش ، عن ض م ض م بن ز ر عة ، عن ش ريح بن عبيد عن ع ت ب ة بن الس ل مي ، عن النبي  
صلى اهلل عليه وسلم " ي أ تي الش هداء  ، و الم تـ و ف ون  بالطّاعون  ، فيقو ل أصحاب   

يل  الطّاعون : نحن  ش ه داء  ، فيق راح  الش هداء  ت س  راح ه م ك ج  ال : ان ظ ر وا ، فإن  كان  ج 
  د ماً ر ي ح  الم سك  ، فهم ش ه داء  . فيجد ون هم كذلك " 

  : احلديث ختريج

 أيب حدثين الّله   عبد حدثنا قال:  17622 ح 125 /4ه مسند يف  حنبل بن أمحد أخرجه
 ُعتَبةَ  عن عبيد بن ُشَريح   عن ُزرَعةَ  بن َضمَضم   عن عيَّاشٍ  بن إ مسَاع يلُ  ثنا ناف عٍ  بن احَلَكمُ  ثنا
تَـَوفَـّْونَ  الشُّهَداءُ  يأيت قال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن   السلمي َعبدٍ  بن

ُ
 فيقول ب الطّاُعون   َوامل

راُحُهمْ  كانت فان انظُُروا فيقال ُشهَداءُ  حَننُ  الطّاُعون   َأصَحابُ  رَاح   ج  يلُ  الشُّهَداء   كج   دماً  تس 
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ُدونـَُهمْ  ُشهَداءُ  فُهمْ  امل ْسك   ريحَ   ،وعندحسن إسناده:    األرناؤوط شعيب الشيخ قال،  فَيج 
 قال اْليَمان   أبو ثنا حد أيب حدثين الّله   عبد حدثناقال:17221 ،ح200 /4 جزءأيضاً  أمحد
 الشُّهَداءُ  اخلوالين ع نَبةَ  أيب ع ندَ  ذك رَ  قال األهلاين زيَادٍ  بن حُممَّد   عن عيَّاشٍ  بن إمْسَاع يلُ  ثنا حد

ْبطُونَ  فذََكُروا
َ
ْطُعونَ  امل

َ
 صلى نب يـَِّنا عن نب يـَِّنا َأصَحابُ  حدثنا وقال ع نَبةَ  أبو فَغض بَ  والنـَُّفَساءَ  َوامل

 ماُتوا أو قت ُلوا َخلق ه   يف اأَلرض   يف الّله   أُمَناءُ  اأَلرض   يف الّله   ُشهَداءَ  ان قال انه وسلم عليه اهلل
 حدثين ،قال:172/ 4 الطربي تفسري ، ويفحسن إسناده:    األرناؤوط شعيب الشيخ قال ،

 عن إسحاق بن عن عياش بن إمساعيل يعين أيضا ثينحد  قال وهب بن أخربنا قال يونس
 2 الشاميني مسندويف  ،بنحوه النيب عن عباس بن عن لبيد بن حممود عن الفضيل بن احلرث

 ثنا احلمصي زبريق بن العالء بن إبراهيم بن إسحاق بن عمرو حدثناقال: 1630، ح423 /
 ثنا حد إسحاق بن عمرو حدثنا  قال: 163 1، به، مبثله،وح عياش بن إمساعيل بن حممد
 بن عتبة عن عبيد بن شريح عن زرعة بن ضمضم ثنا أيب ثنا حد عياش بن إمساعيل بن حممد
 على تلقوه نثاحل يبلغوا مل ولده من ثالثة قدم من قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عبد

 لنسائي، وعزاه ل222 / 2 والرتهيب الرتغيب، ويف  شاء أيها من يدخل الثمانية اجلنة أبواب
 وفيه عياش بن إمساعيل وفيهمث قال:  الكبري يف لطرباينوعزاه ل 314 / 2 الزوائد جممع، ويف 
  ،منه وهذا مقبول الشام أهل عن وحديثه كالم

   : اإلسناد رجال     

 عتبة بن عبد السلمي له صحبة ورواية كان امسه عتلة بن عبد فسماه رسول اهلل صلى  1-

  يكىن أبا الوليد مات سنة سبع ومثانني َرَوى َعن : النيب صلى  اهلل عليه وسلم عتبة بن عبد

 اهلل عليه وسلم وعنه ابنه حيىي وحكيم بن عمري وراشد بن سعد وشرحبيل بن شفعة وعبد 

 ، وآخرون عبيد بن ُشَريح   ،األعلى بن عدي البهراين ولقمان بن عامر ويزيد ذو مصر املقرائي

 جليل . صحايب: أنه  الخالصة فيه
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      7هتذيب التهذيب ج ،321ص 1تقريب التهذيب ج ،637ص 1الكاشف ج :انظر

معجم الصحابة  ،413ص 7طبقات ابن سعد ج ،314ص 13هتذيب الكمال ج ،31ص 
 .136ص 2املقتىن يف سرد الكىن ج ،221ص 32تاريخ مدينة دمشق ج ،266ص  2ج

 باحلديث ترمجتهم سبقت ، عبيد بن وشريح ، زرعة بن ضمضم وهم اإلسناد رجال بقية2-
 .األول

 : الحديث إسناد على الحكم       

 .  منها وهذا ، مقبولة الشاميني عن روايته عياش بن إمساعيل ، حسن إسناده  

   وقــال عنــه يف بــذل  10/205 :فــتح البــاري يف ابــن حجــر العســقالين وقــد حســنه  

   الرتغيـــب والرتهيـــب يف  املنـــذري،كمـــا قـــال حســـن رواتـــه موثقون: 115املـــاعون ح 

  .إسناده ال بأس به: 234 /2:

ثنا الحكم  بن نافع ، حدثنا إسماعيل  بن  عياش الحديث الثامن عشر:  قال أحمد : حد 
، عن ض م ض م بن ز ر عة ، عن ش ريح بن عبيد ، عن ك ثير بن م ر ة ، عن ع ت ب ة بن ع ب د أن  
م  في األنصار  ، والد ع   الف ة  في ق ريٍش و الح ك  وة  النبيًّ صلى اهلل عليه وسلم قال : " الخ 

ر ين  بـ ع د  "  لم ين  و الم هاج  ر ة  في الم س    في الح ب شة  ، و اله ج 

 : الحديث تخريج       

 ( وموقوفاً ، واملوقوف أصح  2761أخرج أمحد يف مسنده عن أيب هريرة مرفوعاً برقم ) 

 إمساعيل نا ضحاك بن الوهاب عبد عن،  332/  4وأخرجه البخاري يف "التاريخ الكبري"   
 بن الوهاب عبد حدثنا قال: 1725،ح  377/ 3، به، مبثله،ويف اآلحاد واملثاين عياش بن

 عن مرة بن كثري عن عبيد بن شريح عن زرعة بن ضمضم عن عياش بن إمساعيل نا جندة
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 يف واحلكم قريش يف اخلالفة قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن السلمي عبد بن عتبة
 وهشام احلوطي ثنا ، قال:حد1114، ح522/ 2 جزء عاصم أيب البن السنةويف  ،األنصار

رواية ابن أيب عصام خمتصرة ، وزاد مع  ، به ، مبثله، عياش بن امساعيل ثنا قاال عمار بن
 أيب بن حممد حدثنا ،قال:232،ح121/ 17 جزء الكبري املعجم ويف اهلجرة " اجلهاد ".

ثـََنا ح عمَّارٍ  بن هَشامُ  ثنا الّدَمْشق يُّ  زْرَعةَ   بن سَلْيَمانُ  ثنا الّدَمْشق يُّ  قريَاطٍ  بن إمْسَاع يلُ  وَحدَّ
 صفحة 2 جزء الشاميني مسند ، به، مبثله،ويفعيَّاشٍ  بن إمْسَاع يلُ  ثنا قاال الرمحن عبد

 بن أمحد بن اهلل عبد وثنا احلوطي جندة بن الوهاب عبد بن أمحد حدثنا ،1626،ح427
 قاال املعلى بن وأمحد الدمشقي زرعة أيب بن حممد وحدثنا ح خارجة بن اهليثم ثنا قاال حنبل
 عبد بن سليمان ثنا الدمشقي حذمل بن أيوب بن سليمان وحدثنا ح عمار بن هشام ثنا

، 401 /1 جزء للخطايب احلديث غريب، به، مبثله ،ويف عياش بن إمساعيل ثنا قالوا الرمحن
 عبيد بن شريح عن احلضرمي ثوب بن زرعة بن ضمضم عن عياش بن إمساعيل يرويهقال: 
، 416/ 24 دمشق مدينة تاريخ ، مبثله، ويف السلمي عبد بن عتبة عن مرة بن كثري عن

 أنا قالوا له واللفظ الغنائم وأبو واملبارك أمحد أنا الفضل أبو حدثنا مث الغنائم أبو أنبأناقال: 
 بن حممد أنا سهل بن حممد أنا عبدان بن أمحد أنا :قاال احلسن بن وحممد أمحد زاد أمحد أبو

 إمساعيل نا ضحاك بن الوهاب عبد يل قال احلضرمي ثوب بن زرعة بن ضمضم قال إمساعيل
 ، زهري بن أمحد حدثنا ،قال:422 /4 الكربى الشرعية األحكام ،به، مبثله،ويف عياش بن

 بن إمساعيل ثنا:  قاال - جندة بن الوهاب عبد وهو - واحلوطي خارجة بن اهليثم حدثنا
 عبد بن عتبة عن ، مرة بن كثري عن ، عبيد بن شريح عن ، زرعة بن ضمضم عن ، عياش

 األنصار يف واحلكم ، قريش يف اخلالفة: '  قال صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول أن ، السلمي
 /10 املهرة إحتافويف ' . واجملاهدين املسلمني يف واهلجرة يف واجلهاد ، احلبشة يف والدعوة ،

 املسند إطراف، به ، مبثله، ويف عياش بن إمساعيل ثنا ، نافع بن احلكم حدثنا،قال:  620
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 ،وعزاه إلمحد مث قال:3 / 1 اخللفاء تاريخ، ويف  223/ 4 احلنبلي املسند بأطراف املعتلي
  ،موثقون رجاله

  : اإلسناد رجال  

  امسه َكانَ  يقال، محص أَهل يف   عداده، صحبة َلهُ ، اْلَول يد أَبُو كنيته :السلمي َعْبد بن عتبة - 1
    َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى عن النَّيب   روى،عتبة  وسلم عليه اللَّهُ  َصلَّى النَّيب   فسماه ،نشبة ويقال، عتلة  

     مرة  ْبن البكايل وكثري َزْيد ْبن معدان وعامر ْبن ُعبَـْيد وخالد ْبن عنه حبيب روى ،وَسلَّمَ  

    الواقدي، َمْرَوان وقال ْبن اْلَمل ك َعْبد خالفة آخر يف   َماتَ : خياط ْبن خليفة وآخرون قال

 .  وتسعني أربع اْبن وُهوَ  ومثانني، سبع سنة َماتَ : واحد وغري منري، ْبن اللَّه   َعْبد ْبن وحُمَمَّد

  : صحايب جليل.   الخالصة فيه 

، وتاريخ 352،636،وطبقاته:301خليفة:، وتاريخ 7/413:طبقات ابن سعد:نظرا
، واملعرفة 3126/الرتمجة6،وتاريخ البخاري الكبري:4/123،ومسند أمحد:2/323الدوري:
،واجلرح والتعديل 352،636،وتاريخ أيب زرعة الدمشقي :1/340ليعقوب:

 3/237حبان ، وثقات ابن17/112،ومعجم الطرباين الكبري:2050/الرتمجة6:
،وجتريد أمساء 3/416،وسريأعالم النبالء:3/362أسدالغابة:،و 3/1031واالستيعاب:

، وتذهيب 1/103، والعرب:3712/الرتمجة2،والكاشف:3314/الرتمجة1الصحابة 
، وهناية السول 4، ورجال ابن ماجه: الورقة3/222،وتاريخ اإلسالم27/الورقة3التهذيب:

  .4701/الرتمجة2،وخالصة اخلزرجي :1/37،وشذرات الذهب2/5،والتقريب :5407الورقة

 . األول باحلديث ترمجتهم سبقت ، عبيد بن وشريح ، زرعة بن ضمضم وهم اإلسناد رجال .1

 يف عده من ووهم احلمصي القاسم أبو ويقال شجرة أبو احلضرمي الرهاوي مرة بن كثري .2
 اخلطاب بن وعمر جبل بن معاذ وعن مرسال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن روى الصحابة
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 جبري بن الرمحن وعبد ب ومكحول معدان بن خالد عنه روى و وغريهم الصامت بن وعبادة
 تابعي من الثانية الطبقة يف سعد بن ذكره وآخرون عبيد بن وشريح علقمة بن ونصر نفري بن
 بن وقال به بأس ال النسائي وقال ثقة تابعي شامي العجلي وقال ثقة كان وقال الشام أهل

 أيب بن يزيد عن الليث عن صاحل بن اهلل عبد وقال الثقات يف حبان بن وذكره صدوق خداش
 بدريا سبعني أدرك قد وكان احلضرمي مرة بن كثري إيل كتب مروان بن العزيز عبد أن حبيب
 رجال تكون أن أرجو فقال مالك بن بعوف مررت احلضرمي مرة بن كثري عن الزاهرية أبو وقال
 بن جبري يعين طبقتهم يف معهم يكون فمن لدحيم يعين له قلت الدمشقي زرعة أبو وقال صاحلا
 خالفته يكىن امللك عبد أدرك مسهر أبو قال البخاري قال مرة بن كثري فقال إدريس وأبا نفري
 . الثمانني إىل السبعني من مات من فصل يف األوسط يف وذكره قلت

 :أنه ثقة.والخالصة فيه

 7ج الكبري التاريخ ،460ص 1ج التهذيب تقريب ،147ص 2ج الكاشف انظر:
 اجلرح ،132ص 12ج التهذيب هتذيب ،323ص 2ج التهذيب هتذيب ،202ص

 ،442ص 7ج سعد ابن طبقات ،152ص 24ج الكمال هتذيب ،157ص 7ج والتعديل
 مشاهري ،332ص 5ج الثقات ،224ص 2ج الثقات معرفة ،46ص 4ج النبالء أعالم سري

 اإلصابة ،52ص 1ج احلفاظ تذكرة ،157ص 7ج والتعديل اجلرح ،112ص 1ج األمصار
  ،632ص 5ج

 حسن إسناده الحكم على إسناد الحديث :

 عن روايته دون ، صحيحة الشاميني عن روايته عياش بن إمساعيل و ثقات إسناده رجال و
  السنة"  يف عاصم أيب ابن أخرجه.  هريرة أيب حديث من موقوف شاهد له و" .  احلجازيني

 1251،ح467/  4قال األلباين يف " السلسلة الصحيحة "  .صحيح بسند(  1024) 
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- 1014رقم  1/  107( و ابن أيب عاصم يف " السنة " ) ق  125/  4أخرجه أمحد ) 
( و علي بن  2/  57بتحقيقي ( و أبو العباس مجح بن القاسم يف " جزء من حديثه " ) 

ن البزار بن خملد يف" األمايل ( و أبو احلس 2/  1/  2طاهر السلمي يف " كتاب اجلهاد " ) 
( من طريق إمساعيل بن عياش عن  1/  241/  2" و ابن عساكر يف تاريخ دمشق ) 

ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن كثري بن مرة عن عتبة بن عبد مرفوعا . و هذا 
(  132/  4إسناد شامي حسن و يف بعضهم كالم ال يضر ، و قال اهليثمي يف" اجملمع " ) 

رواه أمحد و الطرباين و رجاله ثقات " . و قال شيخه احلافظ العراقي يف " حمجة القرب  : "
( بعد أن رواه من طريق أمحد : " حديث صحيح ، و رجال  2/  13إىل حمبة العرب " ) ق 

إسناده ثقات و إمساعيل بن عياش روايته عن الشاميني صحيحة ، دون روايته عن احلجازيني 
قوف من حديث أيب هريرة . أخرجه ابن أيب عاصم يف " السنة " ) " . و له شاهد مو 

    ( بسند صحيح عنه بالفقرة األوىل منه .ا.هـ 1024

قال أحمد : حدثنا الحكم بن نافع ، حدثنا إسماعيل   بن الحديث التاسع عشر: 
عياش ، عن ضمضم بن ز رعة ، عن شريح بن ع ب يد قال : كان عتبة يقول : عرباٌض خيٌر 
  مني . وع ر باٌض يقول : عتبة  خيٌر مني ، س بقني إلى النبي  صلى اهلل عليه وسلم بسن ة   

  : الحديث تخريج       

ـــــن حنبـــــل يف مســـــنده :  ، عـــــن احلكـــــم بـــــن نـــــافع  17653ح،   126 /4أخرجـــــه أمحـــــد ب
 ، به .

( عـــــــن امحـــــــد بــــــــن عبـــــــد الوهـــــــاب احلــــــــوطي 233/ )17و أخرجـــــــه الطـــــــرباين يف "الكبــــــــري" 
وأيب زيـــــد احلـــــوطي ، كالمهـــــا عـــــن أيب اليمـــــان احلكـــــم بـــــن نـــــافع ، بـــــه . بلفـــــظ : كـــــان النـــــيب 
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صــــلى اهلل عليــــه وســــلم إذا أتــــاه الرجــــل ولــــه اســــم ال حيبــــه ، حّولــــه . ولقــــد أتينــــاه وإنــــا لســــبعة 
 . بن سارية ، فبايعناه مجيعاً معاً . من بين سليم ، أكربنا العرباض

( عـــــــن عمـــــــرو بـــــــن إســـــــحاق عـــــــن حممـــــــد بـــــــن 1633وأخرجـــــــه الطـــــــرباين يف "الشـــــــاميني " )
ــــاض بــــن ســــارية خــــري مــــين  ــــه ، هبــــذا اإلســــناد ، ولفظــــه : العرب ــــاش ، عــــن أبي ــــن عي ــــل ب إمساعي

 /3 إلمحــــــد: الرجــــــال ومعرفــــــة العلــــــل ،ويف ، ســــــبقين إىل رســــــول اهلل صــــــلى اهلل عليــــــه وســــــلم 
ــــــافع بــــــن احلكــــــم حــــــدثنا قــــــال أيب حــــــدثين،قــــــال:  5220ح 426 ــــــل حــــــدثنا قــــــال ن  إمساعي
 حــــــــدثنا ،قـــــــال:5352ح 2133 /4 جـــــــزء الصــــــــحابة معرفـــــــة ، بــــــــه، مبثلـــــــه،ويفعيـــــــاش بـــــــن

 اليمــــان أبــــو ثنــــا:  قــــاال احلوطيــــان زيــــد وأبــــو الوهــــاب عبــــد بــــن أمحــــد ثنــــا أمحــــد بــــن ســــليمان
 عتبــــة قــــال:  قـــال عبيــــد بـــن شــــريح عــــن[  زرعـــة بــــن]  ضمضـــم عــــن عيــــاش بـــن إمساعيــــل ثنـــا
ــــه اهلل صــــلى النــــيب كــــان:  الســــلمي عبــــد بــــن ــــاه إذا وســــلم علي ــــه الرجــــل أت  حيبــــه ال االســــم ول

]  مجيعــــا فبايعنــــاه ســــارية بــــن العربــــاض أكربنــــا ســــليم بــــين مــــن لســــبعة وإنــــا أتينــــاه ولقــــد حولــــه
 خــــــري عربــــــاض:  يقــــــول عتبــــــة فكــــــان وزاد اليمــــــان أيب عــــــن حنبــــــل بــــــن أمحــــــد ورواه[ .  معــــــا
ويف  ،بســــنة وســــلم عليــــه اهلل صــــلى النــــيب إىل ســــبقين مــــين خــــري عتبــــة:  يقــــول وعربــــاض مــــين

 أنـــــــا حممـــــــد بـــــــن اهلل هبـــــــة القاســـــــم أبـــــــو أخربنـــــــا ، قـــــــال:223 / 32 دمشـــــــق مدينـــــــة تـــــــاريخ
 بـــــن احلكـــــم نـــــا أيب حـــــدثين أمحـــــد بـــــن عبـــــداهلل نـــــا القطيعـــــي بكـــــر أبـــــو أنـــــا علـــــي بـــــن احلســـــن

   ، به ،مبثله،  عياش بن إمساعيل نا نافع

    االول الحديث في ترجمتهم سبق : اإلسناد رجال

 حسن  إسنادهالحكم على إسناد الحديث : 
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 .أن يف إسناده إمساعيل بن عياش. واحلديث من روايته عن الشاميني، وهو قوي فيهم، فيـُْقَبلُ 
 حنبــل بــن أمحــد مســنديف  مســلم شــرط علــى صــحيح إســناده:   األرنــاؤوط شــعيب الشــيخ قــال
4/ 126.   

د ي   قال أحمد : ح د ثـ ن ا: الحديث العشرون ثـ ن ا , إ بـ ر اه يم  ب ن  م ه  م اع يل  ب ن   ح د  إ س 
ير  ب ن  س ع دٍ  ع ن   , ع ي اشٍ  م ع اذ  ب ن   ع ن   , ك ث ير  ب ن  م ر ة   ع ن   , خ ال د  ب ن  م ع د ان   ع ن   , ب ح 
ي ا ، إ ال   " :ع ن  الن ب ي  ص ل ى الل ه  ع ل ي ه  و س ل م  ق ال   , ج ب لٍ  نـ  ذ ي ام ر أ ٌة ز و ج ه ا ف ي الد  ال  تـ ؤ 

ك  أ ن  ق ال    ز و ج ت ه  م ن  ال ح ور  ال ع ي يٌل ي وش  ذ يه  ق اتـ ل ك  الل ه  ، ف إ ن م ا ه و  ع ن د ك  د خ  ن  : ال  تـ ؤ 
ن ا   . " يـ ف ار ق ك  إ ل يـ 

   الحديث تخريج       

 ك َتاب، هسننيف  ماجه ابن، به  و 22154، ح 242 /5 ه مسند يف حنبل بن أخرجه أمحد
 بن اْلَوهَّاب   عبد حدثناقال:  ، 2014،ح 643 /1،َزْوَجَها تـُْؤذ ي اْلَمْرأَة   يف   بَاب ، النَِّكاح  

 كراهية يف جاء ما باب  كتاب الرضاعيف   الرتمذي، مبثله، و َعيَّاشٍ  بن إمساعيل ثنا الضَّحَّاك  
 إمساعيل حدثنا عَرَفةَ  بن حدثنا احَلَسنُ  قال: ، 1174ح 220/  1 املغيبات على الدخول

 الَوْجه   هذا من إال نـَْعر فهُ  ال َغريبٌ  حَسنٌ  َحديثٌ  هذا: عيَسى أبو ، به، مبثله،مث قالعيَّاشٍ  بن
 (4) َمَناكريُ  اْلعرَاق   َوَأهل   احْلَجاز   أَهل   عن وَلهُ  َأصَلحُ  الشَّاميِّنيَ  عن عيَّاشٍ  بن إمساعيل َورَوايَةُ 

 ثنا ، الضيب عمرو بن داود حدثناقال:  236، ح 206/ 2، الدنيا أيب البن اجلنة صفةويف 
 زرعة أبا مسعت ،قال:1264،ح420 /1 ،احلديث عللبه،مبثله،ويف ، عياش بن إمساعيل

                                                 

روايتـــــه عـــــن الشـــــاميني وهـــــذه منهـــــا، فــــإن حبـــــري بـــــن ســـــعد شـــــامي ثقـــــة قــــد وثقـــــه أمحـــــد وابـــــن معـــــني والبخـــــاري وغــــريهم يف (   1)
ــــــل. مث رأيــــــت  ــــــى اســــــتغرابه، ومل حيســــــنه علــــــى األق ــــــرواة فالســــــند صــــــحيح، وال أدري ملــــــاذا اقتصــــــر الرتمــــــذي عل وكــــــذلك ســــــائر ال

ـــــــــــــــذري يف " الرتغيـــــــــــــــب " ) ـــــــــــــــه:" حـــــــــــــــديث حســـــــــــــــن72/  3املن  ." ( نقـــــــــــــــل عـــــــــــــــن الرتمـــــــــــــــذي أنـــــــــــــــه قـــــــــــــــال في

 ( ،220/  1ن " الرتمذي " )قلت: وكذا يف نسخة بوالق م
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 عن معدان بن خالد عن سعد بن حيىي عن بقية عن ومحاد نعيم رواه الذي احلديث وذكر
 امرأة تؤذي ال :قال وسلم عليه اهلل صلى النيب بن جبل بن معاذ عن احلضرمي مرة بن كثري

 دخيل عندك هو فامنا اهلل قاتلك تؤذينه ال :العني احلور من زوجته قالت إال الدنيا يف زوجها
 هذا يرو مل نعيم على شبه أراه نعيم به جاء أين من أدرى ما :زرعة أبو قال يفارقك أن عسى

 أبو وذكر عياش بن امساعيل عن بقية يكون ان اال عياش بن امساعيل غري حبري عن احلديث
 ، 271 /3، الشاشي مسند ، ويف بقية كتب يف حبمص عندهم ليس احلديث هذا أن زرعة

 بن إمساعيل نا الضحاك بن الوهاب عبد نا حممود بن صاحب حدثين ،قال:1374ح
 بن إْسَحاقَ  بن َعْمرو حدثنا قال: 224،ح  113/ 20، الكبري املعجم، به، مبثله،ويف عياش
ثـََنا ح الَعالء   بن إبـْرَاه يمُ  أيب حدثين زْبر يقٍ  بن الَعالء   بن إبراهيم  بن َأمَحدَ  بن الّله   عبد وَحدَّ
 ،الشاميني مسند،به،مبثله،ويف عيَّاشٍ  بن إمْسَاع يلُ  ثنا قاال الضَّيّبُّ  َعمرٍو بن َداودُ  حدثين َحنَبلٍ 

 بن اهلل عبد وحدثنا ح أيب ثنا املنذر بن عيسى بن موسى حدثنا قال:1166ح 130/ 2
 ثنا احلمصي عرق بن حممد بن إبراهيم وحدثنا ح الضيب عمرو بن داود ثنا حنبل بن أمحد
 220 /5 ،األولياء حلية، به، مبثله، ويف عياش بن إمساعيل ثنا قالوا الضحاك بن الوهاب عبد
 وسعيد الضيب عمرو بن داود ثنا هارون بن موسى ثنا حبيش بن علي بن حممد حدثنا قال:
 حجر بن علي ثنا سفيان ابن احلسن ثنا محدان بن عمرو أبو وحدثنا ح الطالقاين يعقوب بن

 حديث من غريب ، به، مبثله،وقال:عياش بن إمساعيل ثنا قالوا الضحاك بن وعبدالوهاب
 بن عمرو أبو حدثنا 26ح 122 /1أليب نعيم  اجلنة صفة ،ويفحبري به تفرد كثري عن خالد
 ثنا:  قاال ، حجر بن وعلي ، الضحاك بن الوهاب عبد ثنا ، سفيان بن احلسن ثنا ، محدان
 325/  463/  17) ح 1643 / 3 ، البخاري ابن مشيخة ، به ، مبثله،عياش بن إمساعيل

 احلمصي عياش بن إمساعيل نا ، عرفة بن احلسن نا:  داود أيب بن بكر أبو قال وبه -( 
 وعزاه للرتمذي، ويف 11356، ح413 / 2 األطراف مبعرفة األشراف حتفة، ويف  به،مبثله،
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 ، مهدي بن إبراهيم حدثنا 242ح 303 /5 ،احلنبلي املسند بأطراف املعتلي املسند إطراف
 ، به، مبثله،عياش بن إمساعيل ثنا

 

 

 : السند رجال

 )يف العراق( املصيصة إىل إنتقل بغدادي وهو باملصيصي املعروف مهدي بن إبراهيم-1
 وحسن حنبل بن أمحد عنه روى وغريمها زيد بن ومحاد سعد بن إبراهيم عن وحدث فسكنها
 له قيل مسلما رجال كان فقال عنه معني بن حيىي سئل ، وغريهم الدوري وعباس الزعفراين

 مات غريه وقال 252 سنة مات قانع بن قال ثقة حامت أبو وقال يكذب أراه ما قال ثقة أهو
 عن له :األزدي وقال ،مبناكري جاءقال:  معني بن عن العقيلي كتاب ويف قلت ،224 سنة
 أيب عن اآلجري وقال الثقات يف حبان بن وذكره عليها يتابع ال أحاديث مسهر بن علي
 ، مقبول:  حجر ابن احلافظ قال ،ثقة: قانع بن وقال عنه حيدثنا أمحد كان داود

  : ثقة  الخالصة فيه 

 1ج التهذيب هتذيب ،34ص 1ج التهذيب تقريب ،226ص 1ج الكاشف:انظر
 النبالء أعالم سري ،214ص 2ج الكمال هتذيب ،331ص 1ج الكبري التاريخ ،147ص
 املؤتلف ،62ص 1جللعقيلي  الكبري الضعفاء ،41ص 1ج احلثيث الكشف ،356ص 6ج

 ميزان ،100ص 11ج املنتظم ،170ص 7ج امليزان لسان ،133ص 1ج واملختلف
  ،22ص 1ج الكمال هتذيب تذهيب خالصة ،135ص 1ج الرجال نقد يف االعتدال
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 هذه لبيعه النسبة هبذه عرف والسحول لعله احلمصي، خالد أَبُو السحويل سعد بن حبري-2
عن  روى من السادسة. محري من الكالع ذي من بطن وهو اخلبائر، أخو السحولية الثياب
 وإمساعيل ،املدين رافع ْبن إمساعيل ،عنه روىو  وغريهم ، الشامي ومكحول،معدان  ْبن خالد
 بالشام ليس  حنبل ْبن َأمْحَد َعنْ : الطائي عوف ْبن حُمَمَّد  الوليد قال ْبن وبقية ،عياش ْبن

 ثقة وكذلك  دحيم َعنْ : الدارمي سعيد ْبن عثمان قال ، حبري يكون أن إال حريز من أثبت
 ْبن سعدوالنسائي حُمَمَّد قال

 األدب يف   اْلُبَخار يّ  له روى،حجة : الذهيب ، وقال:ثبت ثقة: العسقالين حجر ابن وقال
 ،مسلم سوى والباقون العباد أفعال ويف

 : ثقة الخالصة فيه

ن 20ص 4ج الكمال هتذيب ،1364، الرتمجة137ص 2ج الكبري التاريخ انظر:
 242ص 1ج حبان بنالالثقات  معرفة ،407ص 2ج النبالء أعالم سري ،642الرتمجة
 1ج احلفاظ تذكرة،1625، الرتمجة412ص 2ج والتعديل اجلرح ،115ص 6ج الثقات

 األنساب، 266، الرتمجة123ص 1ج املفردة األمساء،4 2 172424الرتمجة 175ص
 1275الرتمجة 203ص 1ج الكىن سرد يف املقتىن ،223ص 3جللسمعاين 

 الطبقة من يُعدّ .  ثقة تابعيّ  ، احلمصيّ  (4) الَكالعيّ  َمْعدان بن خالد الّله عبد أبو هو-3
 أصحاب من سبعني أدركتُ :  قولُه عنه ُروي.  الصحابة بعد الشام أهل فقهاء من الثالثة
 حىّت  ، العلم أهل من غفري مجهور يشهدها ، حلقة له كانت.  وسّلم عليه اهلل صّلى ، النيبّ 
روى عن  ؛ شأنه من ويرفع التقدير عظيم له يكنّ  كان( 36) امللك عبد بن الوليد اخلليفة إنّ 

                                                 

 محــــــص نــــــزل وأكثــــــرهم الشــــــام نزلــــــت كــــــالع هلــــــا يقــــــال قبيلــــــة إىل النســــــبة هــــــذه ، املهملــــــة العــــــني اخرهــــــا ويف الكــــــاف بفـــــتح(1)
 (112ص 5ج األنساب) .هاإلي باالنتساب واملشهور
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 .مجع منهم ثوبان، ومعاوية، وأبو أمامة ُصدي، واملقدام بن معدي كرب، رضي اهلل عنهم

  .روى عنه حبَ ري بن سعد، وَحر يز بن عثمان، وثور بن يزيد، وحسان بن عطية، وغريهم

كان ناسكا كثري الذكر حريصا على العلم قال حبَ ري بن سعد: ما رأيت أحًدا ألزم للعلم من 
وقال صفوان بن عمرو: رأيت خالد بن معدان إذا عظمت حلقته قام؛  ،خالد بن معدان 

وقال الثوري: ما أُقدِّم على خالد ،وكان األوزاعي يُعّظم خالد بن معدان وجيُ لُّه  .كراهة الشهرة
قال احلاكم : "خالد بن معدان : من خيار التابعني ، صحب معاذ بن  .دان أحدابن مع

جبل ، فمن بعده من الصحابة . فإذا أسند حديثا إىل الصحابة ، فإنه صحيح اإلسناد ، وإن 
  مات سنة أربع ومئتني، رمحه اهلل تعاىل ، مل خيرجاه" . ووافقه الذهيب على ذلك

 : تابعي ثقة.الخالصة فيه

 ،742الرتمجة 215ص 4ج الصفوة صفة ،326الرتمجة 210ص 5ج األولياء حلية :انظر

، 1672الرتمجة 130ص 1ج التهذيب تقريب ،1354الرتمجة 363ص 1ج الكاشف
، 222الرتمجة  102ص 3ج التهذيب هتذيب ،601الرتمجة  176ص 3ج الكبري التاريخ
، 216الرتمجة 536ص 4ج النبالء أعالم سري ،1653الرتمجة 167ص 2ج الكمال هتذيب
، 332الرتمجة  553ص 2ج والتجريح التعديل ،335الرتمجة 331ص 1ج الثقات معرفة

 اجلرح ،113ص 1ج األمصار مشاهري ،2464الرتمجة  136ص 4جالبن حبان  الثقات
 طبقات، 345الرتمجة  114ص 1ج والكىن االسامي ،1524الرتمجة 351ص 3ج والتعديل

 1ج املدلسني طبقات ،24الرتمجة  33ص 1ج احلفاظ تذكرة ،455ص 7ج سعد ابن
 احملدثني طبقات يف املعني ،167الرتمجة  171ص 1ج التحصيل جامع ،46الرتمجة  30ص
 البخاري صحيح رجال ،330الرتمجة 127ص 1ج مسلم رجال ،263الرتمجة  37ص 1ج
 أخرجهم من تسمية ،22الرتمجة 43ص 1ج احلفاظ طبقات ،302الرتمجة 222ص 1ج
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 ،1732الرتمجة  470ص 1ج واألمساء الكىن ،337الرتمجة106ص 1ج ومسلم البخاري
 ،112ص 5ج األنساب ،5376الرتمجة 472ص 4ج( الدوري رواية) معني ابن تاريخ
 بغية ،33ص 1ج املراسيل رواة ذكر يف التحصيل حتفة ،564الرتمجة  24ص 7ج املنتظم
 1ج بعدهم ومن التابعني امساء ذكر ،3101ص 7ج حلب تاريخ يف الطلب

 الكىن سرد يف املقتىن ،3101ص 7ج حلب تاريخ يف الطلب بغية ،272الرتمجة125ص
  .103ص 1ج الكمال هتذيب تذهيب خالصة ،3534الرتمجة 351ص 1ج

  6، ترجم له يف احلديث رقم كثري بن مرة احلضرمي احلمصي-4

 نزل ،املدين الرمحن عبد أبو، اخلزرجي األنصاري أوس بن عمرو بن جبل بن معاذ-5 
 القرآن مجعوا الذين األنصار من األربعة أحد وكان ،كلها واملشاهد وبدرا العقبة شهد ،الشام
 موسى وأبو عباس وابن عمر وابن جابر عنه روى وسلم، عليه اهلل صلى النيب عهد على
 ،عشرة مثان أو سبع سنة عمواس طاعون يف مات :املديين بن علي قال :البخاري قال ،وخلق
 بناحية مات :علي بن عمرو وقال ،سنة وثالثني ثالث ابن وهو مات :املسيب بن سعيد قال

قال احلافظ ابن حجر:   ،السالم عليه اخلليل بإبراهيم معاذ نشبه كنا: مسعود بن قال، األردن
  والقرآن.يدراً ومابعدها ، وكان إليه املنتهى يف العلم باألحكام  هدمن أعيان الصحابة ش

 : صحايب جليل. الخالصة فيه

 2ج الكاشـــــــــــــــــــــــــــــــف ،36الرتمجـــــــــــــــــــــــــــــــة222ص 1ج األوليـــــــــــــــــــــــــــــــاء حليـــــــــــــــــــــــــــــــة انظـــــــــــــــــــــــــــــــر:
 التــــــــــــــــاريخ،6725الرتمجــــــــــــــــة 535ص 1ج التهـــــــــــــــذيب تقريــــــــــــــــب، 5437الرتمجـــــــــــــــة272ص

 ،1554ت  353ص7ج الكبري

 النــــــــــــــــــــــبالء أعــــــــــــــــــــــالم ســــــــــــــــــــــري ،343الرتمجــــــــــــــــــــــة 163ص 10ج التهــــــــــــــــــــــذيب هتــــــــــــــــــــــذيب
   ،26ت443ص1ج
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، 123ص 1ج للنســــــــــــائي الوحــــــــــــدان ،617الرتمجــــــــــــة 710ص 2ج والتجــــــــــــريح التعــــــــــــديل
 والتعـــــــــديل اجلـــــــــرح ،321الرتمجـــــــــة 50ص 1ج األمصـــــــــار مشـــــــــاهري ،363ص 3ج الثقـــــــــات

 1ج احلفــــــــــاظ تــــــــــذكرة ،347ص 2ج ســــــــــعد ابــــــــــن طبقــــــــــات ،1110الرتمجــــــــــة244ص 2ج
، 27ص 1ج املبطــــــــــأ اســــــــــعاف ،2043الرتمجــــــــــة136ص 6ج اإلصــــــــــابة ،2الرتمجــــــــــة 13ص

ــــــــار رواة مبعرفــــــــة اإليثــــــــار  1ج احملــــــــدثني طبقــــــــات يف املعــــــــني ،232الرتمجــــــــة174ص 1ج اآلث
 صـــــــــــــحيح رجـــــــــــــال، 1571الرتمجـــــــــــــة 232ص 2ج مســـــــــــــلم رجـــــــــــــال ،120الرتمجـــــــــــــة26ص

 ،371الرتمجة 24ص 3ج الصحابة معجم ،1151الرتمجة700ص 2ج البخاري

 ،32ص 1ج النـــــــــــيب ارداف اســـــــــــامي معرفـــــــــــة ،37ص 1ج للنســـــــــــائي الصـــــــــــحابة فضـــــــــــائل
 ،2416الرتمجـــــــــــــة1402ص 3ج االســـــــــــــتيعاب 123ص 1ج األمصـــــــــــــار فقهـــــــــــــاء تســـــــــــــمية
 البــــــــــدء ،74الرتمجــــــــــة41ص 3ج املنــــــــــتظم، 2010الرتمجــــــــــة 511ص 1ج واألمســــــــــاء الكــــــــــىن

 املعرفــــــــــة ،3521الرتمجــــــــــة 345ص 1ج الكــــــــــىن ســــــــــرد يف املقتــــــــــىن ،117ص 5ج والتــــــــــاريخ
 أخبــــــــــــار ،373ص 1ج الكمــــــــــــال هتــــــــــــذيب تــــــــــــذهيب خالصــــــــــــة ،143ص 1ج والتــــــــــــاريخ

 ،101ص 1ج القضاة

 حسن  : الحديثالحكم على إسناد 

حديث غريب، ال نعرفه إال من هذا الوجه، ورواية إمساعيل بن عياش عن  " :وقال الرتمذي
 ." الشاميني أصلح، وله عن أهل احلجاز والعراق مناكري

قلت: وقد وثقه أمحد وابن معني والبخاري وغريهم يف روايته عن الشاميني وهذه منها، فإن 
ئر الرواة فالسند صحيح، وال أدري ملاذا اقتصر الرتمذي حبري بن سعد شامي ثقة وكذلك سا

( نقل عن 72/  3على استغرابه، ومل حيسنه على األقل. مث رأيت املنذري يف " الرتغيب " )
 ." الرتمذي أنه قال فيه:" حديث حسن

 ( ، وهذا أقل ما ميكن أن يقال220/  1قلت: وكذا يف نسخة بوالق من " الرتمذي " )
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وصححه ” . إسناده صحيح متصل ( : ” 5/12” )السري“ يف ، وقال الذهيب
 إسناده:    قال األرناؤوط شعيب الشيخ، وكذالك صحيح الرتمذي“يف  173:/1األلباين
   22154، ح 242 /5 حنبل بن أمحد مسنديف  عياش بن إمساعيل أجل من حسن

ــــــــم اع يل   حــــــــدثنا:  أحمــــــــد قــــــــال الحــــــــديث الحــــــــادي والعشــــــــرون:  ع ي ــــــــاشٍ  ب ــــــــن   إ س 
ــي   ص  م  يــر   ع ـــن   , ال ح  ــع دٍ  ب ـــن   ب ح  ـــي   س  الـ ـد   ع ـــن   , ال ك الع  ان   ب ـــن   خ  ث يــر   ع ـــن   , م ع ــد   ة  م ـــر   ب ـــن   ك 
ـر م ي   ب ـلٍ  بـ ن   م ع ـاذ   ع ـن   , ال ح ض  ـل م   ع ل ي ـه   الل ـه   ص ـل ى الن ب ـي   ع ـن   , ج   تـ ـؤ ذ ي ال " : قـ ال   , و س 
ي ا ف ي ز و ج ه ا ام ر أ ةٌ  نـ  ذ يه   ال:  ال ع ين   ال ح ور   م ن   ز و ج ت ه   ق ال     إ ال الد  ـا الل ـه   ق اتـ ل ك   تـ ؤ   ه ـو   ف إ ن م 
يلٌ  ع ن د ك   ك   د خ  ن ا يـ ف ار ق ك   أ ن   ي وش      . " إ ل يـ 

  : الحديث تخريج

 .41سبق تخريجه في حديث رقم 

 رجال اإلسناد :

 يزيد بن عرفة بن احلسن علي أبواحلسن بن عرفة بن يزيد العبدي ، أبو علي البغدادي -1
 السنة أهل عند احلديث رواة من بغداد، أهل من( هـ 257 - هـ 150) املؤّدب، العبدي

 له وكان. سنني وسبع مائة عاش معّمرا، كان  .بسامراء تويف ،زمانه مسند كان واجلماعة،
 سفيان اخت ابن حممد بن عن عمار العشرة روى الصحابة ميبأسا مساهم أوالد عشرة
 وابن، عياش بن بكر وأيب ،املبارك بن اهلل وعبد ،بشري بن وهشيم ،يونس بن وعيسى ،الثوري
 بن السالم وعبد ،احملاريب حممد بن الرمحن وعبد، علية وابن ،عياش بن وإمساعيل ،ادريس
 معاوية وأيب، الثوري سعيد بن واملبارك، خليفة بن وخلف، االبار عبدالرمحن بن وعمر ،حرب
 ،عنهالرتمذي روى ومن .ومجاعة هارون بن ويزيد ،الكليب السائب بن حممد بن هشام بن

 ،يعلى وأبو ،الدنيا أيب بن بكر وأبو، الساجي زكريا بواسطة له النسائي وروى، ماجة وابن

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1050
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1050
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1050
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1828
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1828
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2681
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2681
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6576
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6576
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6576
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7547
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7547
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 وابو، الصغاين اسحاق بن وحممد ،حامت أيب وابن ،جزرة وصاحل، الوارق العباس بن وإمساعيل
 خملد بن وحممد ،القطان حيىي بن واحلسني ،واحملاملي ،والبغوي، صاعد وابن ،الباغندي بكر
 وغريهم اصحابه خامتة الستوري الفضل بن وعلي ،الصفار وإمساعيل،

  .« احلديث علماء من وكان وقته، مسند الثقة، احملدث، اإلمام،: »الذهيب قال

 الشـــــيخ ذاك عـــــن كتبـــــت: »معـــــني بـــــن حيـــــىي يل قـــــال: حنبـــــل بـــــن أمحـــــد بـــــن اهلل عبـــــد قـــــال
ــــــت «؟(املربعــــــة يعــــــين) الشهارســــــوك يف املعلــــــم ــــــن احلســــــن هــــــو نعــــــم،: »قل : قــــــال ،«عرفــــــة ب

 .«ثقة وهو سعيد، ابن مبارك عن يروي نعم،»

.وقـــــــال ابـــــــن أيب حـــــــامت : صـــــــدوق ، مسعـــــــت منـــــــه مـــــــع أيب «ثقـــــــة كـــــــان: »مغلطـــــــاي قـــــــال
وقــــال النســــائي : ال بــــأس بــــه ، وقــــد روى  . عنــــه أيب ، فقــــال : صــــدوقبســــامراء ، وســــئل 

  . النسائي عن رجل عنه

 : ثقه  الخالصة فيه

 ،162ص 1ج التهذيب تقريب ،327ص 1ج الكاشف ،12ص 3ج الصفوة صفة :نظرا
 11ج والنهاية البداية ،547ص 11ج النبالء أعالم سري ،201ص 6ج الكمال هتذيب

 31ص 3ج والتعديل اجلرح ،173ص 2ج الثقات ،140ص 1ج احلنابلة طبقات 23،ص
 1ج بغداد تاريخ، 24ص 1ج احملدثني طبقات يف املعني، 143ص 6ج امليزان لسان ،

 1ج آشي الوادي برنامج ،137ص 4ج األنساب ،334ص 7ج ،132ص 2ج، 357ص
 6ج حلب تاريخ يف الطلب بغية ،5ص 4ج الرجال نقد يف االعتدال ميزان، 516ص
 ،326ص 1ج االرشد املقصد ،2511ص

  .20 رقم احلديث يف ترمجتهم سبق السند رجال بقية2-
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 :  الحديث إسناد على الحكم

   .20 رقم احلديث يف  إسناده على احلكم سبق

 إسماعيل ثنا الضحاك بن الوهاب عبد حدثنا:  أحمد قالالحديث الثاني والعشرون: 
 قال جبل بن معاذ عن مرة بن كثير عن معدان بن خالد عن سعد بن بحير عن عياش بن
 ق ال     إ ال الد نـ ي ا ف ي ز و ج ه ا ام ر أ ةٌ  تـ ؤ ذ ي ال " وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: 

ذ يه   ال:  ال ع ين   ال ح ور   م ن   ز و ج ت ه   يلٌ  ع ن د ك   ه و   ف إ ن م ا الل ه   ق اتـ ل ك   تـ ؤ  ك   د خ   يـ ف ار ق ك   أ ن   ي وش 
ن ا   . " إ ل يـ 

 : الحديث تخريج

 .20 رقم حديث يف خترجيه سبق

 : السند رجال

ـــــــن  الوهـــــــاب عبـــــــد -1  ـــــــن الضـــــــحاك ب  األوىل املهملـــــــة بضـــــــم العرضـــــــي الســـــــلمي أبـــــــان ب
ـــــــو ،معجمـــــــة وآخـــــــره ـــــــا يكـــــــىن ،احلمصـــــــي احلـــــــارث أب  ســـــــكن ،العاشـــــــرة ، مـــــــن  احلـــــــارث أب
 واحلــــــارث ، الوليـــــد بـــــن وبقيـــــة ، عيـــــاش بــــــن إمساعيـــــل:  َعـــــن َرَوى .محـــــص بنـــــواحي ســـــلمية

ــــد ، ُعَبيــــدة بــــن ــــة بــــن وســــفيان ، القســــري يزيــــد بــــن وخال َن ــــد بــــن وُســــَلْيمان ، ُعيَـيـْ ــــرمحن عب  ال
 يزيـــــــد بـــــــن وعيســـــــى ، العابـــــــد ناصـــــــح بـــــــن القـــــــاهر وعبـــــــد ، حـــــــازم َأيب بـــــــن العزيـــــــز وعبـــــــد ،

 شـــــعيب بــــن وحممــــد ، فــــديك َأيب بــــن إمساعيــــل بــــن وحممــــد ، يــــونس بــــن وعيســــى ، االعــــرج
ـــــراهيم ، ماجـــــة ابـــــن:  َعنـــــه َرَوى .مســـــلم بـــــن والوليـــــد شـــــابور، بـــــن  عـــــرق بـــــن حممـــــد بـــــن وإب

 وقـــــــال ،يكــــــذب كــــــان :األزدي الــــــوزان قـــــــال صــــــاحل بــــــن إســـــــحاق بــــــن وأمحــــــد ، احلمصــــــي
 حيـــــــل ال احلـــــــديث يســـــــرق كـــــــان :حبـــــــان ابـــــــن وقـــــــال احلـــــــديث مـــــــرتوك :والنســـــــائي العقيلـــــــي

 منكـــــر :احلـــــافظ حممــــد بـــــن صــــاحل وقـــــال ،احلـــــديث منكــــر :الـــــدارقطين وقــــال ،بـــــه االحتجــــاج
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 حديثـــــه وتـــــرك بســـــلمية أيب منـــــه مســـــع حـــــامت أيب بـــــن وقـــــال ،كـــــذب حديثـــــه عامـــــة احلـــــديث
 .ومائتني وأربعني مخس سنة مات

 وآخرون. حامت أبو كذبه، مرتوك :الخالصة فيه

 6ج الكبري التاريخ ،674ص 1ج الكاشف ،362ص 1ج التهذيب تقريب انظر:    
 ضعفاء ،176ص 1ج احلثيث الكشف ،434ص 12ج الكمال هتذيب ،100ص

 اجملروحني ،147ص 2ج اجملروحني ،63ص 1ج للنسائي الضعفاء ،103ص 1ج األصبهاين
 الضعفاء ،235ص 5ج الضعفاء يف الكامل ،74ص 6ج والتعديل اجلرح ،147ص 2ج

 2ج اجلوزي البن واملرتوكني الضعفاء ،235ص 7ج امليزان لسان ،72ص 3ج الكبري
 يف االعتدال ميزان ،120ص 4ج األنساب ،322ص 37ج دمشق مدينة تاريخ ،157ص
 هتذيب تذهيب خالصة ،163ص 1ج الكىن سرد يف املقتىن ،432ص 4ج الرجال نقد

 .242ص 1ج الكمال

  .20 رقم احلديث يف ترمجتهم سبق السند رجال بقية-2

 :  الحديث إسناد على الحكم

   .20 رقم احلديث يف  إسناده على احلكم سبق

قال أبوداود: حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن الحديث الثالث والعشرون:   
عياش عن بحير بن سعد عن خالد ابن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن عقبة بن 
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عامر قال : سمع  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول "الجاه ر  بالق رآن  كالجاه ر  با 
ق ة "  ر  بالص د  ر  بالق رآن  كالم س  ق ة  ، والم س  الص د 
(1)   

  : الحديث تخريج

أخرجه أبو داود يف سننه ، كتـاب الصـالة ، بـاب يف رفـع الصـوت بـالقراءة يف صـالة الليـل :  
) سـنن ، ويف من طريق إمساعيل بن عيـاش ، عـن حبـري بـن سـعد ، بـه ،(1333رقم )،  2/57

، رقـــم 5/120الرتمـــذي (،كتـــاب فضـــائل القـــرآن ، بـــاب ماجـــاء فـــيمن قـــرأ حرفـــاً مـــن القـــرآن  
 أبـو قـال ، بـه، مبثلـه،عيَّـاشٍ  بـن إمساعيـل حـدثنا عَرفَـةَ  بـن احَلَسنُ  حدثنا قال:(2313احلديث )

 حدثنا ، قال:133 / 1 /2 ،منصور بن سعيد سنن  ، ويفَغريب نٌ حسَ  َحديثٌ  هذا :عيَسى
 َعـامرٍ  بن عْقَبةَ  عنْ  مرَّةَ  بن َكثري   عنْ  َمعَدانَ  بن َخالد   عنْ  َسعدٍ  بن حَبري   عنْ  عيَّاشٍ  بن إمْسَاع يلُ 
 وهبـــذا قـــال:2، ح21 / 1 العبـــدي عرفـــة ابـــن جـــزء مـــن العـــوايل األحاديـــث ، مبثلـــه،ويفاجْلَهـــين ِّ 
 / 2 ،الشـــــاميني مســـــند ، بـــــه، مبثلـــــه،ويفعيـــــاش بـــــن إمساعيـــــل ثنـــــا ثنـــــا عرفـــــة ابـــــن إىل اإلســـــناد
، عيـاش بـن إمساعيـل ثنـا أيب ثنـا جنـدة بـن الوهـاب عبـد بن أمحد حدثنا ، قال:1165،ح123

 بــن حبــري عـن عيــاش بـن إمساعيــل ورواه ،قـال:2131ح 324 / 2 اإلميـان شــعب به،مبثلـه،ويف
 أبــو أخربنــا قــال: 2610ح522 / 2 اإلميــان شــعب، مبثلــه، و عــامر بــن عقبــة عــن وقــال ســعد

                                                 

رُّ بقراءة القرآن أفضُل من الذي جيهر بقراءة القرآن ، ألن الصدقة 1)  السِّرِّ    ( قال الرتمذي: ومعىن هذا احلديث : أن الذي يُس 
رُّ العمل ال  أفضل عند أهل العلم من صدقة الَعالن ية ، وإمنا معىن هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من الُعْجب ، ألن الذي ُيس 

وقال الطييب: جاء آثار بفضيلة اجلهر بالقرآن وآثار بفضيلة اإلسرار به واجلمع بأن لُعْجب ما خُياف عليه من العالنية خياف عليه ا
يقال اإلسرار أفضل ملن خياف الرياء، واجلهر أفضل ملن ال خيافه بشرط أن ال يؤذي غريه من مصل أو نائم أو غريمها، وذلك ألن 

غريه أي من استمتاع أو تعلم أو ذوق أو كونه شعاراً للدين وألنه يوقظ قلب القارئ وجيمع مهه  العمل يف اجلهر يتعدى نفعه إىل
حتفة األحوذي يف شرح جامع  انظر: ويطرد النوم عنه وينشط غريه للعبادة فمىت حضره شيء من هذه النيات فاجلهر أفضل

 3026ح 2/237الرتمذي
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 قـالوا آخـرين يف ببغـداد السـكري اجلبـار عبـد بـن حيىي بن اهلل عبد حممد وأبو بشران بن احلسني
 حبـري عـن احلمصـي عيـاش بـن إمساعيـل ثنا عرفة بن احلسن ثنا الصفار حممد بن إمساعيل ثناحد
 أبـو أخربنـا قـال:4422،ح13 / 3، الكربى البيهقي سنن، به ، مبثله، ويف الكالعي سعد بن

 الفضـــل بــن احلســن وأبــو برهــان بــن عمــر بـــن احلســني اهلل عبــد وأبــو بنيســابور الروذبــاري علــي
 عيــاش بــن إمساعيــل ثنــا عرفــة بــن احلســن ثنــا الصــفار إمساعيــل أنبــأ قــالوا ببغــداد وغــريهم القطــان

 احلسـن عـن:  الرتمـذي رواه ،قـال: 7 /4 الكـربى الشـرعية األحكـام ، بـه، مبثلـه، ويفاحلمصـي
 غريـب حسـن حـديث:  وقـال ، اإلسـناد هبـذا ، حبـري عـن ، عيـاش بـن إمساعيـل عـن ، عرفة بن

 يرويــه" قــال: 127 / 4 القطــان ابــن للحــافظ األحكــام كتــاب يف واإليهــام الــوهم بيــان،ويف 
 أبـو وروى قـال: 2 / 1 القـرطيب تفسـري، بـه، مبثلـه،ويف سـعد بـن حبـري عـن ، عيـاش بن إمساعيل

 عليـه اهلل صـلى اهلل رسـول مسعت قال عامر بن بن عقبة عن والرتمذي والدارمي والنسائي داود
 الرتمـذي قـال بالصـدقة كاملسـر بـالقرآن واملسر بالصدقة كاجلاهر بالقرآن اجلاهر:  يقول وسلم

 عن اذنا وغريه اخلري أيب بن أمحد أخربنا قال: 255 / 1 احلفاظ تذكرة ، ويف حسن حديث: 
 بــن إمساعيــل نــا عرفــة بــن احلســن نــا الصــفار إمساعيــل انــا خملــد بــن انــا بيــان بــن انــا كليــب بــن

 بـن حبـري عـن ، عيـاش بـن إمساعيل ورواهقال:  223 / 11 املهرة إحتاف ، به ،مبثله ،ويفعياش
 /5 للعيـــــــــــين داود أيب شـــــــــــرحويف  الصـــــــــــواب وهـــــــــــو.  وهـــــــــــب ابـــــــــــن قـــــــــــال كمـــــــــــا ، ســـــــــــعد
، بـه، مبثلـه، حبـري عـن عيـاش، بـن إمساعيـل نـا ، شيبة أيب بن عثمان قال:حدثنا1303،ح232
 عـن الرتمـذي رواه.  حسـن حـديث هـذا، قـال: السـخاوي لحـافظل 255 / 1 البلـدانياتويف 

 بـن بكـر أيب عـن داود أبـو ورواه.  غريـب حسـن:  وقـال.  بعلـو فيـه فوافقناه ، عرفة بن احلسن
 رواه فقـد ؛ إمساعيـل بـه ينفـرد ومل.  عاليـا لـه بدال لنا فوقع ، عياش بن إمساعيل عن ، شيبة أيب

 لـه بـل ؛ حبـري عـن ، صاحل بن معاوية حديث من وآخرون'  صحيحه'  يف حبان وابن النسائي
رواه عــن  ،354 /3 للمنــاوي القــدير فــيض ويف. عقبــة عــن وأخــرى ، كثــري عــن أخــرى طريــق
 /4 داود أيب سـنن شـرح املعبـود عون ، ويفالرتمذي وحسنه ، مث قال :عياش بن إمساعيل طريق
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 والنسـائي الرتمـذي وأخرجـه املنـذري قـال(  بالصدقة كاجلاهر بالقرآن اجلاهر)  1333ح143
 وفيـه عيـاش بـن إمساعيـل إسـناده ويف كالمه آخر هذا غريب حسن حديث هذا الرتمذي وقال
  .الشاميني عن حديثه يصحح من ومنهم مقال

 :   اإلسناد رجال

 (20 رقم حديث يف) هلم الرتمجه سبقت 

 إسناده حسنالحكم على إسناد الحديث :

قـد و  وبـاقي رجالـه ثقـات، إمساعيُل بن عياش صدوٌق يف روايته عـن أهـل بلـده ، وهـذه منهـا ،
ابــــن  و 734يف صحيحه برقم  ابن حبان ،و2313يف سننه برقم الرتمذي حسَّن إسناده

يف  السـيوطي و 255،: برقم البلدانياتيف  السخاوي و:6/51: عارضة األحوذي: يف العريب
   . 3612برقماجلامع الصغري 

 بن إسماعيل حدثنا شيبة أبي بن عثمان حدثنا:  أحمد قال  الحديث الربع والعشرون:
 بن عقبة عن الحضرمي مرة بن كثير عن معدان ابن خالد عن سعد بن بحير عن عياش
 ب ال ق ر آن   ال ج اه ر   ":  وسلم عليه اهلل صلى اهلل صلى اهلل رسول قال:  قال الجهني عامر

ق ة   ك ال ج اه ر   ر   ، ب الص د  ر   ب ال ق ر آن   و ال م س  ق ة   ك ال م س    . " ب الص د 

 

 

  : الحديث تخريج 

 .43 رقم بحديث تخريجه سبق
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  : اإلسناد رجال

بن حممد بن القاضي أيب شيبة إبراهيم  االمام احلافظ الكبري املفسر، أبو احلسن ، عثمان-4
صاحب التصانيف ، وأخو  من العاشرة  ، بن عثمان بن خواسىت العبسي موالهم الكويف

كثري من األئمة والعلماء ، حدث عنه : البخاري ، خلق  احلافظ أيب بكر  . وقد حدث عنه 
"، وأبو حامت ،  ومسلم ، واحتجا به يف كتابيهما ، وأبو داود ، وابن ماجة يف " سننهما

والفسوي ، وإبراهيم احلريب، وإبراهيم بن أيب طالب ، وبقي بن خملد ، وعبد اهلل بن أمحد ، 
وأبو بكر أمحد بن علي املروزي ، وزكريا خياط السنة ، وأبو يعلى ، والفريايب ، والبغوي، 

سئل عنه وأمحد بن احلسن الصويف، وولده احلافظ حممد بن عثمان، ومطني ، وعدد كثري. و 
، أمحد بن حنبل، فأثىن عليه ، وقال : ما علمت إال خريا وقال حيىي بن معني : ثقة مأمون

 هـ . 233تويف سنة 

 اخلالصة فيه: ثقة حافظ شهري 

تقريب التهذيب  ،12ص 2الكاشف ج ، (416،  3/415سري أعالم النبالء" ) انظر:
 2ة احلفاظ جتذكر  ،151ص 11ج ،312ص 3سري أعالم النبالء ج ،324ص 1ج
املعني يف طبقات احملدثني  ،320ص 1الفهرست ج ،301ص 7لسان امليزان ج ،444ص
 1طبقات احلفاظ ج ،161ص 1من روى عنهم البخاري يف الصحيح ج ،27ص 1ج
ذكر  ،106ص 6ميزان االعتدال يف نقد الرجال ج ،343ص 11تاريخ بغداد ج ،136ص

املقتىن يف  ،33ص 1ملفسرين للداودي جطبقات ا ،242ص 1امساء التابعني ومن بعدهم ج
  270ص 17تاريخ اإلسالم ج ،121ص 1سرد الكىن ج

 20 رقم حديث يف خترجيهم سبق مرة بن وكثري سعد بن حبري-2

  16 رقم حديث يف سبق: عامر بن عقبة-3
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   20 رقم حديث يف سبق:  معدان بن خالد-4

  :  الحديث إسناد على الحكم

    23 رقم احلديث يف إسناده على احلكم سبق

 حدثنا السمناني جعفر أبو حدثنا:  الترمذي قالالحديث الخامس والعشرون:   
 عن ، نفير بن جبير عن ، معدان بن خالد عن سعد بن بحير عن عياش بن إسماعيل

"  قال أنهه عزوجل اهلل عن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن  (4) ذر وأبي الدرداء أبي
ف ك   ر ك ع اتٍ  أ ر ب ع   النـ ه ار   أ و ل   م ن   ل ي ار ك ع   آد م   اب ن   ُ   ر ه أ ك  ا ع يس ى أ ب و ق ال  "  (4) آخ   ه ذ 

 . غ ر يبٌ  ح س نٌ  ح د يثٌ 

 

 

 

 : الحديث تخريج
                                                 

 . 213/ 2ر ( ووقع يف املطبوع : وأيب ذر بالعطف ، والتصويب من حتفة اإلشراف "( الصواب : ) عن أيب الدرداء  أو  أيب ذ1)

 داود أبــــــــو أخــــــــرج وهلــــــــذا ، الضــــــــحى صــــــــالة علــــــــى الركعــــــــات هــــــــذه العلمــــــــاء بعــــــــض محــــــــل:  املصــــــــابيح ختــــــــريج صــــــــاحب(  2)
 بعــــــد تكرهــــــه مــــــا عنــــــك وأدفــــــع ، وحوائجــــــك شــــــغلك أكفــــــك أي الطيــــــيب قــــــال.  الضــــــحى بــــــاب يف احلــــــديث هــــــذا والرتمــــــذي
 املفـــــاتيح مرقـــــاة ،حوائجـــــك بقضـــــاء آخـــــره يف بالـــــك أفـــــرغ النهـــــار أّول يف بعبـــــاديت بالـــــك فـــــرغ واملعـــــىن النهـــــار آخـــــر إىل صـــــالتك

ـــــزْ  الَ  آَدمَ  ابـــــن: ))مهَّـــــار بـــــن نعـــــيم حـــــديث مـــــاأ ، قـــــال ابـــــن القـــــيم يف زاد املعـــــاد355 /3 ـــــات أْربَـــــع   َعـــــنْ  يل تـَْعج   أوَّل   ىف رَكَع
ــــــكَ  النـََّهــــــار ، ــــــَرهُ  َأْكف  ســــــالم شــــــيخ فســــــمعت ذر، وأيب الــــــدرداء، أيب حــــــديث وكــــــذلك ،((آخ   األربــــــع هــــــذه: يقــــــول تيميــــــة ابــــــن اإل 
 .وسنتها الفجر هي عندي
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 ، 2/340:  الضحى صالة يف جاء ما باب ، الصالة أبواب ، سننه يف الرتمذي أخرجه
 حَسنٌ  َحديثٌ  هذا عيَسى أبو قال ،به، مبثله،عياش بن إمساعيل طريق من( 475) رقم

 ، ويف َغريبٌ 

 خالد عن سعد بن حيىي ثنا :حدقال عياش بن إمساعيلمن طريق  137، /5 األولياء حلية
 /4 البغوي تفسريويف ,  ، به، مبثله، الدرداء وأيب ذر أيب عن نفري بن جبري عن معدان بن

 املعايل أبو أخربناقال:   323 / 2 النبالء أعالم سري، وعزاه للرتمذي،ويف 32،ح254
 أخربنا احلسن بن عاصم أخربنا قفرجل ابن أمحد أخربنا اهلل هبة بن زيد أخربنا األبرقوهي
 مسهر أبو حدثنا الرازي حامت أبو حدثنا احملاملي عبداهلل أبو أخربنا مهدي بن عبدالواحد

 صفحة 13 جزء النبالء أعالم سري، به ،مبثله،وكذلك يف  عياش بن إمساعيل حدثنا
 أخربنا قال احلسن ابن عاصم أخربنا قفرجل بن املبارك بن أمحد القاسم أبو أخربنا قال:261
 حامت أبو حدثنا إمالء إمساعيل بن احلسني اهلل عبد أبو حدثنا الفارسي مهدي بن عمر أبو

 جزء الرجال نقد يف االعتدال ميزان، به ،مبثله،ويف بن إمساعيل أخربنا مسهر أبو حدثنا الرازي
 قفرجل بن أمحد أخربنا اهلل هبة بن زيد أنبأنا األبرقوهي املعايل أبو أخربنا قال:402 صفحة 1

 حامت أو حدثنا احملاملي اهلل عبد أبو حدثنا مهدي بن عمرو أبو أنبأنا احلسن بن عاصم أنبأنا
 اإلسناد قوي حسن هذا، به ، مبثله، مث قال: عياش بن إمساعيل أنبأ مسهر أبو حدثنا الرازي

 جعفر أبو حدثنا 475 جامعه يف الرتمذي وقال، قال : 253 /4 كثري ابن تفسريويف  ، 
 /3 املفاتيح مرقاة ، به ، مبثله،ويف عياش بن إمساعيل حدثنا مسهر أبو حدثنا السمناين
 إمساعيل سنده ويف قال: مث. اه.  غريب حسن حديث:  وقال(  الرتمذي رواه ، قال :)355
 نيل ،ويف النداء حرف بدون آدم ابن بلفظ الشمائل ويف:  مريك قاله مقال وفيه عياش بن

 صحَّحَ  وقد عيَّاشٍ  بن إمْساع يلُ  إْسناد ه   ويف، التّـْرم ذ يِّ  يف احلديث وَلْفظُ  ،قال:72 /3 األوطار
نَّ  كَذل كَ  هنا وهو الّشام يِّنيَ  عن كان إذا حد يَثهُ  اأْلئ مَّة   من مجَاَعةٌ   سعد سعيد بن حب ريَ  أل 
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 الذاكرين حتفة، ويف الّصَحابَة   من مجَاَعةٍ  عن روي قد احْلد يثُ  وَهَذا عنه رواه وإ مْسَاع يلُ  شام ي  
 املصنف قال كما الرتمذي أخرجه احلديثقال: " 117 /1 لشوكاينل احلصني احلصن بعدة
 قال غريب حسن الرتمذي قال عنهما اهلل رضي ذر وأيب الدرداء أىب حديث من وهو اهلل رمحه

 وأخرجه الشاميني يف قوي وهو شامي إسناد ولكنه عياش بن إمساعيل إسناده ويف املنذري
 "ثقات كلهم ورواته املنذري قال وحده الدرداء أيب عن أمحد

 همار بن نعيم حديث من شاهد وله

 عبد بن سع يد   عن اْلول يدُ  ثنا ُرشْيدٍ  بن داُودُ  حدثنا قال:1223ح27 /2 داود أيب سننيف  
 صلى الّله   رُسولَ  مسعت قال مهَّارٍ  بن نُعْيم   عن شَجَرةَ  أيب ُمرّةَ  بن كث ري   عن مْكُحولٍ  عن اْلعز يز  
ْزين   ال آدمَ  بن يا وجل عز اهلل يقول يقول وسلم عليه اهلل  هنَار كَ  أوَّل   يف رَكَعاتٍ  أْرَبع   من تْعج 

رهُ  أْكف كَ  ح 401، /1 الدارمي سنن، ويف (1270) ح" داود أىب صحيح"  ىف وهو ،آخ 
 عن ُموسى بن ُسَليَمانُ  حدثين بُردٍ  عن ُسَليَمانَ  بن ُمعَتم رُ  ثنا النُّعَمان   أبو أخربنا قال: 1451
ِّ  مهَّارٍ  بن نُعْيم   عن اجلُْذام يِّ  قَيسٍ  عن احَلْضَرم يِّ  ُمرّةَ  بن كث ري   عن َمكُحولٍ   النيب عن اْلغطََفاين 
 أْكف كَ  النّـَهار   أوَّل   من رَكَعاتٍ  أْربَعَ  يل صلِّ  آدمَ  بن تَعاىَل  اهلل قال قال وسلم عليه اهلل صلى
رهُ   عبد ثنا أيب حدثين الّله   عبد دثناقال: حل 22522،ح226 /5 حنبل بن أمحد مسند ،آخ 
 بن نُعْيم   عن ُمرّةَ  بن كث ري   عن الزّاه ر يَّة   أيب عن صال حٍ  بن يعين ُمعاو يَةُ  ثنا مهدي بن الرمحن
 الَ  آدمَ  بن يا وجل عز اهلل قال يقول وسلم عليه اهلل صلى الّله   رُسولَ  مسع أنَّهُ  الغطفاين مهَّارٍ 
زْ  رهُ  أْكف كَ  النّـَهار   أوَّل   من رَكَعاتٍ  أْرَبع   عن تْعج   5/524 ،حنبل بن أمحد مسند، ويف  آخ 

 بن ثَابتَ  يعين َزيدٍ  أبو ثنا َعمرٍو بن مَعاو يَةُ  ثنا أيب حدثين الّله   عبد حدثنا، قال: 22722/
 عن نَعْيمٍ  عن اجلذامي قَيسٍ  عن منرة بن عن   َمْكحولٍ  عن موَسى بن سَلْيَمانَ  عن بْردٍ  عن زيد

 َأْكفكَ  النّـَهار   أوَّلَ  رَكَعاتٍ  أَرَبعَ  يل صلِّ  آدمَ  بن يا قال أنَّهُ  وسلم عليه اهلل صلى الّله   رسول
   آخَرهُ 
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 الجهني عام رٍ  بن ع قب ة  وله شاهد صحيح  من حديث 

 يز يدُ  ثنا أيب حدثين الّله   عبد حدثنا قال:17422ح153ص 4ج حنبل بن أمحد مسنديف 
 ان اجلهين عام رٍ  بن ُعقَبةَ  عن مهَّارٍ  بن نـَُعيم   عن قَتاَدةَ  عن الَعطَّارُ  يز يدَ  بن أبَانُ  ثنا هاُرونَ  بن

 ب َأربَع   النّـَهار   أوَّلَ  اكفين آدمَ  بن يا يقول وجل عز الّلهَ  ان قال وسلم عليه اهلل صلى الّله   رُسولَ 
   .يَوم كَ  آخرَ  هب نَّ  َأكف كَ  رَكَعاتٍ 

   الّدر د اء   أبي عن وله شاهد من حديث

 أبو ثنا أيب حدثين الّله   عبد حدثنا قال: 27530 ح 6/450 حنبل بن أمحد مسنديف 
 عليه اهلل صلى النيب ان الدَّرَداء   أيب عن اهلل عبيد بن شَرْيح   عن َعمرٍو بن َصفَوانُ  ثنا الَيَمان  
 آخ َأْكفكَ  النّـَهار   أوَّلَ  رَكَعاتٍ  أَرَبع   من تـَْعجزْ  الَ  آدمَ  بن يقول وجل عز الّلهَ  ان قال وسلم
 : اإلسناد رجال

مناين جعفر أبو-1  ٍ  السمناين جعفر أبو أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد هو ، الس 
 على املتكلمني وأحد احلنفية، وشيخ املوصل قاضي ،(ونونني امليم وسكون املهملة بكسر)

 وإليها بالعراق مسنان يف وثالمثائة وستني إحدى سنة ولد األشعري، احلسن أيب الشيخ طريقة
 وأيب الدارقطين احلسن وأيب السكري عمر بن علي عن ببغداد حدث ،بغداد وسكن نسبته
 بن أمحد بن نصر وعن البغداديني، من وغريهم املرجي أمحد بن ونصر حبابة بن القاسم
 القاضي -وغريه كثري ابن ذكره كما– بعلمه ارتووا الذين تالميذه من كان  .املوصلي اخلليل
 فاضال عاملا ثقة وكان عنه كتبت: البغدادي اخلطيب عنه قال والرتمذي،الباجي، الوليد أبو

 داره يف له وكان األشعري، مذهب األصول يف ويعتقد املذهب، عراقي الكالم حسن سخيا،
 املكفوف السمناين: فقال حزم ابن ذكره تصانيف، وله ويتكلمون، الفقهاء حيضره نظر جملس
 البداية) يف كثري ابن ذكر وقد .وقتنا يف األشعرية مقدم الباقالين أصحاب أكرب املوصل قاضي
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 وإذا مولده، تاريخ يذكر ومل سنة، ومثانني مخسا بل  وقد تويف أنه السمناين ترمجة يف( والنهاية
 ُسئل السمناين مسعت: "فيقول( بغداد تاريخ) يف البغدادي اخلطيب حكي كما مولده كان
 تاريخ هو هذا كان إذا: أقول -" وثالمثائة وستني إحدى سنة يف ولدت: فقال مولده عن

 كما - وفاته تاريخ كان وإذا - هذا على متفقة أخرى مراجع وجود مع خاصة - مولده
 فيكون وأربعمائة؛ وأربعني أربع سنة هو - والنهاية البداية فيها مبا ذلك املراجع على أمجعت
 ابن احلافظ قال ، .سنة ومثانون ثالث له و تويف أنه وهو الصواب، هو األول الرأي عندئذ
 . ثقة:  يف التقريب  حجر

 : ثقة والخالصة فيه 

،ورجال البخاري 1164/ترمجة7، اجلروالتعديل ،12الكىن ملسلم،الورقة :انظر 
 بغداد، تاريخ، 723،واملعجم املشتمل:ترمجة2/457،واجلمع البن القيسراين:2/633للباجي:

 البداية 156ص ،2ج املنتظم، - 3132 ص ،1ج اإلسالم، وتاريخ - 355 ص ،1ج
 اإلسالم، تاريخ - 1372ص ،1ج دمشق، تاريخ وخمتصر - 122ص ،12ج والنهاية،

 157ص ،4ج امللل، يف الفصل: املثال سبيل على ذلك يف انظر 3302 ص ،1ج

   223ص ،11ج والنهاية، البداية

 . 20 رقم حديث يف ترمجته سبقت ، سعد بن حبري-3

 .  20 رقم حديث يف ترمجته سبقت ، معدان بن خالد-4

 الشامي اللَّه   َعْبد أَبُو: ويـَُقال الرمحن عبد أَبُو احلضرمي عامر بن مالك بن نفري بن جبري-5
ّ  زمان أدرك ، من الثانية  نفري ْبن جبري ْبن الرمحن عبد والد احلمصي،  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى النَّيب 

ّ  روى وَسلَّمَ   ىرو و ، واخرون، األنصاري الدرداء وأيب ،مرسال وَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى عن النَّيب 
 زاد، وعدة، قال عنه أبو وحامت ،ابو زرعة،و معدان ْبن وخالد ،الطائي سعد ْبن ثابت : عنه



 مرويات اسماعيل بن عياش في الكتب التسعة
 

455 

 صلى النيب حياة أدرك ثقة،:الذهيب، وقال القدماء من الشام أهل تابعي كبار من: حامت أَبُو
 يف   اْلُبَخار يّ  له   روى ، جليل ثقة:العسقالين حجر ابن ،وقالعنه وأرسل وسلم، عليه اهلل

  .والباقون وغريه، األدب،

 : ثقة جليل . والخالصة فيه

 2تــــاريخ البخــــاري  2236طبقــــات خليفــــة ت  440/  7طبقــــات ابــــن ســــعد   :انظــــر
اجلــــــــــرح والتعــــــــــديل القســــــــــم األول مــــــــــن اجمللــــــــــد األول  307/  2املعرفــــــــــة والتــــــــــاريخ  223/ 

هتـــــــــــــــــذيب  273/  1أســـــــــــــــــد الغابـــــــــــــــــة  314االســـــــــــــــــتيعاب ت  133/  5احلليـــــــــــــــــة  512
ـــــــــــاريخ اإلســـــــــــالم  126الكمـــــــــــال ص  ـــــــــــذكرة احلفـــــــــــاظ  .145/  3ت /  1العـــــــــــرب  43/  1ت

 64/  2هتـــــــــــــــــذيب التهـــــــــــــــــذيب  1274اإلصــــــــــــــــابة ت  33/  3البدايــــــــــــــــة والنهايـــــــــــــــــة  31
ــــــذهب  61خالصــــــة تــــــذهيب الكمــــــال  16طبقــــــات احلفــــــاظ للســــــيوطي ص   1شــــــذرات ال

 /22. 

 بـــــن كعــــب بـــــن عــــدي بــــن عـــــامر بــــن أميــــة قــــيس بـــــن بـــــن زيــــد بــــن عـــــومير الــــدرداء أبــــو _6
 اهلل عبــــــد بــــــن ثعلبــــــة ابــــــن: اهلل وقيــــــل عبــــــد ابـــــن: عــــــامر ويقــــــال بــــــن عــــــومير: ويقــــــال .اخلـــــزرج

وقــــــال البخـــــــاري: ســــــألت رجــــــال مــــــن ولـــــــد أيب الــــــدرداء فقــــــال: امســـــــه  اخلزرجــــــي األنصــــــاري
-اهلل رســـــــول وصــــــاحب دمشــــــق قاضــــــي القــــــدوة اإلمــــــام عــــــامر بــــــن مالــــــك ولقبــــــه: عــــــومير،

ــــه اهلل صــــلى  صــــلى-النــــيب عــــن: بدمشــــق روى القــــراء وســــيد األمــــة هــــذه حكــــيم -وســــلم علي
ــــــيب أحاديــــــث عــــــدة -وســــــلم عليــــــه اهلل ــــــال علــــــى الن ــــــه -وهــــــو معــــــدود فــــــيمن ت صــــــلى اهلل علي

أســـــــلم أبـــــــو  .-صـــــــلى اهلل عليـــــــه وســــــلم-وســــــلم و فـــــــيمن مجــــــع القـــــــرآن يف حيـــــــاة رســــــول اهلل
ــــدر مث شــــهد أحــــدا  ــــدرداء يــــوم ب ــــرد  -صــــلى اهلل عليــــه وســــلم-وأمــــره رســــول اهللال يومئــــذ أن ي
ــــردهم وحــــده، ــــك بــــن أنــــس عنــــه روى مــــن علــــى اجلبــــل ف ــــد بــــن وفضــــالة مال  أمامــــة وأبــــو عبي



 مرويات اسماعيل بن عياش في الكتب التسعة
 

456 

ــــد عمــــرو بــــن اهلل وعبــــد ــــو عبــــاس بــــن اهلل وعب ــــس وأب  وآخــــرون نفــــري بــــن وجبــــري اخلــــوالين إدري
  .بعد عاش وقيل عثمان خالفة أواخر يف مات عابدا وكان

 : صحايب جليل .الخالصةفيه

 333 331/  7: سعد ابن طبقات 445 440/  6و 34/  5: أمحد مسند :نظرا
 اجلرح 262 253: املعارف 77 -76/  7: الكبري التاريخ 303 35: خليفة طبقات
 127 -125: االستبصار 337 -336/  3: املستدرك 22 -26/  7: والتعديل

 هتذيب 37/  6: الغابة أسد 1/  366/  13: عساكر ابن تاريخ 1646/  4: االستيعاب
 معرفة 24/  1: احلفاظ تذكرة 33/  1: العرب 107/  2: اإلسالم تاريخ -1062: الكمال
/  2: التهذيب هتذيب 607 606/  1: القراء طبقات 367/  3: الزوائد جممع 32: القراء
: العمال كنز 233 -232 الكمال تذهيب خالصة 122/  7: اإلصابة 177 -175
 .44و 33/  1: الذهب شذرات 553 -550/  13

 بن غفار بن حرام بن عبيد بن سفيان بن جنادة بن جندب، الصحايب الغفاري ذرّ  أبو-7
 نزار بن مضر بن إلياس بن مدركة بن خزمية بن كنانة بن مناة عبد بن بكر بن ضمرة بن مليل
 .الكناين الغفاري عدنان، بن معد بن

 كنانة بن مناة عبد بن بكر بن ضمرة بن مليل بن غفار بن حرام بن الوقيعة بنت رملة:  أمه
 .الكنانية الغفارية عدنان، بن معد بن نزار بن مضر بن إلياس بن مدركة بن خزمية بن

 ومجهور برير،: وقيل السكن،: وقيل جندب، امسه أن فقيل أقوال، 3 على امسه يف واختلف
 وقيل اهلل، عبد وقيل جنادة، فقيل أبيه اسم يف اختلف كما. جندب: امسه أن على النسابة
 على جده ووالد جده اسم يف اختلف وكذلك. جنادة: أنه واملشهور عشرقة، وقيل السكن،

 قبيلة من ضمرة بين من غفار بين إىل ينتهي نسبه أن على النسابني مجيع اتفاق مع أقوال عدة
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أحد أكابر  بالتصغري «ُجنَـْيد بْ  يا: »َذر أليب قال اهلل رسول أنّ  ماجة ابن ويروي. كنانة
أصحاب رسول اهلل، وهو رابع من دخل يف اإلسالم وقيل اخلامس، وأول من حيا رسول اهلل 

  َذرٍّ  أَبُو ى هـ 32 تويف .بتحية اإلسالم، وأحد الذين جهروا باإلسالم يف مكة قبل اهلجرة
 عمر، بن اهلل عبد وابنه اخلطاب، بن عمر عنه روىو  .وسلم عليه اهلل َصلَّى النيب عنروى 
 بن واألحنف اجلهين، وهب بن وزيد اخلوالين، إدريس وأبو عباس، وابن مالك، بن وأنس
 ، وآخرون احلضرمي، نُفري بن وُجبري التميمي، قيس

 :صحايب جليل . الخالصة فيه

 (.7/125) العسقالين، حجر ابن الصحابة، متييز يف اإلصابة .ماجة ابنسنن  : انظر
   224 الصفحة - 4 ج - سعد بن حممد - الكربى الطبقات

 حسن  : الحديث إسناد على الحكم 

 .ان يف إسناده إمساعيل بن عياش. واحلديث من روايته عن الشاميني، وهو قوي فيهم، فيـُْقَبلُ 
 كلهم ورواته املنذري قالقال:  117 /1 لشوكاينل احلصني احلصن بعدة الذاكرين حتفةويف 
 صحيح :احلديث على كالمه يف[ 2/213]الغليل إرواء يف األلباين، الشيخ قال و ثقات
  .340 / 2 الرتمذي سنن: أيضاً صحيح يف  قال ،كما 

 

 

ثـ ن ا: ماجه ابن قالالحديث السادس والعشرون:  ثـ ن ا ع م اٍر، ب ن   ه ش ام   حد  م ع يل   ح د   إ س 
ير   ع ن   ع ي اٍش، ب ن   ام   ع ن   م ع د ان ، ب ن   خ ال د   ع ن   س ع ٍد، ب ن   ب ح   م ع د يك ر ب   ب ن   ال م ق د 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17246
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17246
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12434
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12434
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12434
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15802
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15802
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=241
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=241
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ًبا الر ج ل   ك س ب   م ا  :ق ال   و س ل م   ع ل ي ه   الل ه   ص ل ى الل ه   ر س ول   ع ن   الز بـ ي د ي ،  م ن   أ ط ي ب   ك س 
ه   ع ل ى الر ج ل   أ نـ ف ق   ،و م ا ي د ه   ع م ل   ل ه   نـ ف س  ق ةٌ  فـ ه و   و خ اد م ه   و و ل د ه   و أ ه     . ص د 

 : الحديث تخريج

رقم  2/5( باب احلث على املكاسب ،1وأخرجه ابن ماجه يف سننه ، أبو اب التجارات )
ويف " (، 632/ )20، من طريق هشام بن عمار والطرباين يف " الكبري "  2154احلديث 

( . من طريق سليمان بن عبد الرمحن . كالمها أعين : ) هشام بن 1122مسند الشاميني " )
عمار ، وسليمان بن عبدالرمحن ( عن إمساعيل بن عياش ، به. وأخرجه البخاري يف "التاريخ 

( 1121(، ويف " مسند الشاميني " )631/)20، والطرباين يف " الكبري " 7/423الكبري " 
( من طريق معاوية بن صاحل ، عن حبري بن 2026والبغوي يف "شرح السنة ")(، 1332و)

  سعد ، به . وزادوا : "وكان داوُد ال ياكُل إال من عمل يده ".

 : اإلسناد رجال

 الدمشقي الوليد أَبُو الظفري ويقال السلمي أبان بن ميسرة بن نصري بن عمار بن هشام 1-
 حممد ذكره هــ، من الطبقة العاشرة ،245هـ ،وتويف 153،ولدعام به اجلامع املسجد خطيب

 بن وإمساعيل ،عيينة بن وسفيان عن روى ، الشام أهل من السابعة الطبقة يف   سعد بن
 بن معاوية ،وثقهماجه وابن ،والنسائي ،داود وأَبُو -، لبخاريا عنه روى ، وآخرون ،عياش
: حامت أيب بن الرمحن عبد وقال .،العجلي و معني بن حيىي َعنْ  اجلنيد، بن وإبراهيم صاحل،
 وكان تلقن، لقن وكلما قرأه، إليه دفع ما فكل تغري كرب ملا عمار بن هشام يقول أيب مسعت
 صدوق: الدارقطين  وقال . صدوق: فـََقالَ  عنه، أيب وسئل كتابه، من يقرأ كان أصح قدميا
 ،به بأس ال: النسائي  وقال ،احملل كبري

 . أصح القدمي فحديثه ، يتلقن فصار كرب ، صدوق فيه:الخالصة 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=241
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،وتاريخ البخاري  555وسؤالت ابن اجلنيد، ت ،7/734انظر:طبقات ابن سعد انظر :
،واملعرفة ليعقوب: 55،وثقات العجلي: الورقة2/322،وتارخيه الصغري:2701/الرتمجة2الكبري

ألبن أيب حامت :  ، واجلرح والتعديل1716/الورقة5وسؤالت اآلجري األيب داود:
، واجلمع البن 363،والسابق والالحق:233/ 3، وثقات ابن حبان:255/الرتمجة3

، وتاريخ  6073/الرتمجة3:الكاشف ،112/الورقة  4، ، والتذهيب :542/ 2القيسراين:
،وإكمال مغلطاي 1234/الرتمجة4 الرجال نقد يف االعتدال ميزان ، 223اإلسالم:الورقة

 ، 51-51/ 11، وهتذيب ابن حجر:63-62/الورقة 2:

 .20 رقم حديث يف ترمجته سبقت ، سعد بن حبري-2

 .    20 رقم حديث يف  ترمجته سبقت ، معدان بن خالد-3

 26رقم حديث يف ترمجته سبق: َكر بَ  َمْعد ي بن املقدام-4

   الحكم على إسناد الحديث :

 فصار كرب جهمي صدوق وهو السلمي عمار بن هشام عدا ثقات رجاله حسن إسناده
  غريهم يف وخلط بلده أهل عن روايته يف صدوق  وهو العنسي عياش بن وإمساعيل ، يتلقن

  

 

قال أحمد: حدثنا الح ك م  بن نافع ، قال: حدثنا  الحديث السابع والعشرون: 
ير بن سعد ، عن  خالد  بن م ع دان ، عن المقدام بن م ع د ي  إسماعيل  بن عياش ، عن ب ح 

ك ر ب   ، أنه رأ  النبي  صلى اهلل عليه وسلم باسطًا يديه يقول : "ما أ ك ل  أ ح ٌد م ن ك م  
ي ه" ن يا خ ي راً ل ه  م ن  أ ن  ي أ ك ل  م ن  ع م ل  ي د    . طعاماً في الد 
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  : الحديث تخريج  

 ثنا أيب حدثين اهلل عبد حدثنا17223ح 132 صفحة 4 جزء:  مسنده يف أمحد أخرجه 
 املقدام عن معدان بن خالد عن سعد بن حبري عن عياش بن إمساعيل ثنا قال نافع بن احلكم

 أَحدٌ  أَكلَ  ما يقول َيَديه   بَاسطاً  وسلم عليه اهلل صلى الّله   َرسولَ  رَأى انه كرب معدي بن
الكبري  املعجميف  الطرباين،وأورده َيَديه   عَمل   من يَْأكلَ  ان من له َخرياً  الّدنـَْيا يف طَعاماً  م ْنكمْ 
ُّ  حُممَّدٍ  بن َجعَفرُ  حدثنا 632ح 267 صفحة 20 جزء  َحذملٍَ  بن أيُّوبَ  بن َوُسَليَمانُ  الف ْريَايب 

 َسعدٍ  بن حب ري   عن عيَّاشٍ  بن إ مسَاع يلُ  ثنا الدَِّمشق يُّ  الرمحن عبد بن ُسَليَمانُ  ثنا قاال الدَِّمشق يُّ 
 وسلم عليه الّلهُ  صلى الّله   رُسولَ  رَأى أنَّهُ  كر بٍ  َمعد ي بن امل ْقَدام   عن   َمعَدانَ  بن خال د   عن
ريُ  نَيا يف طَعاًما م نُكمْ  أَحدٌ  أَكلَ  ما يقول بيده يش   يَأُكلَ  أنْ  من له( ( (  خريا) ) )  خري الدُّ
 بن بكر حدثنا قال:1121،ح162 صفحة 2 جزء ،ويف مسند الشاميني،َيَديه   عم ل   من

 بن خالد عن سعد بن حبري عن صاحل بن معاوية ثنا صاحل بن اهلل عبد ثنا الدمياطي سهل
 طعاما أحد أكل ما قال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن كرب معدي بن املقدام عن معدان
  يده عمل من يأكل أن من خري

 سليمان وحدثنا ح نافع بن احلكم اليمان أبو ثنا الدمشقي زرعة أبو حدثنا قال:1122وح
 حبري عن عياش بن إمساعيل ثنا قاال الرمحن عبد بن سليمان ثنا الدمشقي حذمل بن أيوب بن
 عليه اهلل صلى اهلل رسول رأى أنه كرب معدي بن املقدام عن معدان بن خالد عن سعد بن

 عمل من يأكل أن من له خري الدنيا يف طعاما منكم أحد أكل ما يقول بيده يشري وسلم
 بن احلسني وحدثنا ح أيب ثنا جندة بن الوهاب عبد بن أمحد حدثنا 1123 وح يديه

 عن سعد بن حبري عن الوليد بن بقية ثنا قاال الصوري املبارك بن حممد ثنا األنطاكي السميدع
 ما يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسع أنه كرب معدي بن املقدام عن معدان بن خالد
   .  يديه عمل من اهلل إىل أحب طعاما أحد أكل
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 : اإلسناد رجال 

 .   3 رقم حديث يف ترمجته سبق نافع بن احلكم .1

 .   20 رقم حديث يف  ترمجته سبقت ، سعد بن حبري .2

 .20 رقم حديث يف ترمجته سبقت ، معدان بن خالد .3

  .26 رقم حديث يف ترمجته سيقت ، يكرب معد بن املقدام .4

  الحكم على إسناد الحديث :

هذا إسناد حسن ، إمساعيل بن عياش صدوق يف روايته من أهل بلده وهذه منها ،وباقي رجال 
  اإلسناد ثقات . 

 

 

 

 

 

قال أحمد:  حدثنا الح ك م  بن  نافع ،قال : حدثنا    الحديث الثامن والعشرون:  
ير بن سعد ،عن خالد بن  م ع دان ، عن المقدام بن م ع د ي  إسماعيل  بن عياش عن ب ح 

ك ر ب  أنه سمع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول  : " أ ط عم   نـ ف س ك ، فهو ل ك 
ق ٌة ، و  و ل د ك  وز وجت ك وخ اد م ك ".    ص د 
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 : الحديث تخريج

رقم  2/5( باب احلث على املكاسب ،1أخرجه ابن ماجه يف سننه ، أ واب التجارات ) 
 ، من طريق هشام بن عمار  2154 احلديث

 ولفظه: " ما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه ،فهو صدقة " 

 ، عن احلكم بن نافع عنه به . 17131، رقم  426/ 22أخرجه أمحد يف مسنده : 

ثنا إبراهيم بن أيب  ،حدثنا عبد اهلل حدثين أيب  قال:17212 ح131 / 4جزء  وكذلك
عن املقدام بن معدي   ،عن خالد بن معدان ،ثنا حبري بن سعد :قال ،بقيةثنا  :العباس قال

ما َأطَعْمَت نَفَسَك فُهَو لك صَدَقٌة وما  "رسول الّله  صلى اهلل عليه وسلم :قال:قال ،كرب
َأطَعْمَت وَلَدَك فُهَو لك صَدَقٌة وما َأطَعْمَت زوجك فُهَو لك صَدَقٌة وما َأطَعْمَت خاد َمَك 

رواه أمحد بإسناد  وقال:3002ح 42 / 3الرتغيب والرتهيب جزء ويف  "صَدَقةٌ فُهَو لك 
حدثنا إبراهيم بن أيب  131/  4 :وقال اإلمام أمحد 436 1/تفسري ابن كثري ، ويف جيد

 ،عن املقدام بن معد يكرب ،عن خالد بن معدان ،حدثنا بقية حدثنا حبري بن سعد ،العباس
ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة وما أطعمت " :ليه وسلمقال رسول اهلل صلى اهلل ع :قال

 يف السنن ورواه النسائي"زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة 
 قال: 473 / 3نصب الراية جزء  ،ويفكربى من حديث بقية وإسناده صحيح وهلل احلمد ال

فأخرجه بن ماجة يف التجارات عن إمساعيل بن عياش عن حبري بن سعد عن خالد بن معدان 
ما من كسب الرجل كسب  :"عن املقدام بن معدي كرب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

انتهى "اطيب من عمل يديه وأما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو له صدقة 
رة النساء عن بقية عن حبري به بلفظ ما أطعمت نفسك فهو لك وأخرجه النسائي يف عش

صدقة وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت 
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وخرج اإلمام أمحد من حديث  236 / 1جامع العلوم واحلكم ، ويف خادمك فهو لك صدقة
جممع الزوائد ديث ، ويف  .... احلاملقدام بن معدي كرب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم 

إطراف املسند املعتلي ويف   ،رواه أمحد ورجاله ثقاتقال:  113 /3ومنبع الفوائد جزء 
عن احلكم بن نافع ، عن إمساعيل بن عياش ،  11553ح 322 /5بأطراف املسند احلنبلي 

 عن حبري بن سعد، عن خالد بن معدان حنوه .

 قدام بن معد  كرببقية عن بحير عن خالد عن المومن طريق  

 / 1العيال جزء يف  ابن أيب الدنيا، و 22 ح42 /1األدب املفرد جزء رواه البخاري يف  
 ،ثواب النفقة على الذرية،باب 376 / 5سنن النسائي الكربى جزء ، ويف 33ح 163

 /2مسند الشاميني  ،و1124ح262 / 20املعجم الكبري جزء يف  الطرباين، و 3204ح
 إبن هبة اهلل، و 37 / 2تاريخ أصبهان ، ويف  303 / 3حلية األولياء يف   أبو نعيم، و 163
 . 130 / 16تاريخ مدينة دمشق يف 

 : اإلسناد رجال

 .3 رقم حديث يف ترمجته سبق: نافع بنُ  احَلَكمُ -1

 .20رقم حديث يف ترمجته سبق: سعد بن حبَ ري-2

 .20رقم حديث يف ترمجته سبق: َمْعدان بن خالد-3

 .26رقم حديث يف ترمجته سبق: َكر بَ  َمْعد ي بن املقدام-4

 إسناده حسن الحكم على إسناد الحديث :
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 تفسرييف كثري  ابن، وحسنه ايضًا 3/106والرتهيب الرتغيب كما حسن اسناده املنذري يف
،كما قال ثقات رجاله 3/122: الزوائد جممعيف  : اهليثمي، وقال 2/264: القرآن

  .  حسناسناده  7224: الرقم و الصغري اجلامعيف  السيوطي

قال أحمد:  حدثنا إسحاق  بن عيسى والح ك م  بن  نافع    الحديث التاسع والعشرون:
ير بن سعد عن خالد بن معدان ، عن المقدام  ، قاال :حدثنا إسماعيل  بن عيا ش ،عن ب ح 

ن  ل لش ه ي د  عند بن معدي كرب الكندي :قال قال رسول  اهلل صلى اهلل عليه وسلم  " إ  
ع ة  م ن  د م ه  ، ويـ ر    –قال الحكم : س   خصاٍل  –اهلل عز وجل   أ ن  يـ غ ف ر  ل ه  في أ و ل  د فـ 

ه  م ن  الج ن ة ، وي ح ل ى ح ل ة اإليمان  ، ويـ ز و ج  من الح ور  الع ين   _ قال الحكم : ويـ ر   م ق ع د 
ب ر  ، وي جار  م ن  ع ذ اب  الق بـ   ب ر   –ر  ، و ي أ م ن  م ن  الف ز ع  األك  م الف ز ع  األك  قال الحكم : يـ و 

ن تـ ي ن   – ن يا وما فيها ، ويـ ز ّوج  اثـ  ن ه  خ يٌر م ّن الد  ه  تاج  ال وق ار  ، الياقوت ة  م  ويـ و ض ع  ع لى ر أ س 
    . اً من أق ار ب ه "وس بعين  ز و ج ٌة من الح ور  العين  ، وي شف ع في سبعين  إنسان

 :  الحديث تخريج

أخرجه بن  ماجه يف سننه  يف أواب اجلهاد ، باب فضل الشهادة يف سبيل اهلل ، 
( ، وسعيد بن منصور 3553( ، وعبد الرازق يف "مصنفه" )2226رقم احلديث  )2/136

وابن أيب  ،17122، رقم  22/412( ، كما أخرجه أمحد يف مسنده : 2562يف "سننه " )
( ، ويف "مسند الشاميني 623/ )20( ، والطرباين يف " الكبري" 204عاصم يف " اجلهاد " )

( "1120،)   

       (. من طريق إسحاق بن عيسى واحلكم بن نافع ، به . 4254والبيهقي يف "الشعب" )
  . اإلسناد هبذا رووه كلهم
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عن حبري بن سعد ،   17123قم ، ر  22/420كما رواه ابن عياش عند أمحد يف مسنده : 
عن خالد بن معدان ، عن كثري بن مرة عن عبادة بن الصامت ، عن النيب صلى اهلل عليه 

 وسلم .

(  عن سعيد بن يوسف ، عن حيىي بن أيب كثري ، 205وراوه ابن أيب عاصم يف "اجلهاد " )
 عن أيب سالَّم عن أيب ُمعانق  األشعري ، عن أيب مالك ، مرفوعاً .

( ،  عن حبري بن سعد ، عن خالد بن 1163ورواه عند الطرباين يف "مسند الشاميني " )
 معدان ، عن كثري بن مرة ، عن عقبة بن عامر ، موقوفاً 

ري بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن  1/322ورواه  ابن أيب حامت يف "العلل"  ، عن حب 
  كثري بن مرة ، عن نعيم ابن مَهّار ، مرفوعاً 

 ابع إسماعيل بن عياش بقية  بن الوليد ، بهذا اإلسناد .وقد ت

برقم  4/127كما عند الرتمذي يف سننه، كتاب فضائل اجلهاد، باب ثواب الشهيد ،   
( ، لكنه عنعنه ، وتدليسه تدليس التسوية وهو شر أنواع التدليس ، ومع ذلك قال 1663)

 الرتمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 

: سألت أيب عن حديث رواه امساعيل بن  1/322 حامت يف "العلل " وقد قال ابن أيب
عياش ، عن حبري بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن املقدام ، عن النيب صلى اهلل عليه 
وسلم . قلت أليب : أيهما الصحيح ؟ فقال : كان ابن املبارك يقول: إذا اختلف بقيُة و 

فأيهما أشبُه عندك ؟ قال بقية أحب إلينا من إمساعيل ،  إمساعيل ، فبقيُة أحبُّ إيلَّ ، قلُت :
  فأما احلديث فال يضبط أيهما الصحيح .

   كذلك، عن قيس اجلذامي .  هذا وقد ر وي الحديث من طريق كثير بن مرة
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( عن زيد بن حيىي الشامي ، عن 17723برقم ) 23/322وقد أخرجه أمحد يف مسنده  
عن أبيه ، عن مكحول عنه، به. وقد قال صاحُل بُن حممد  عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان ،

 البغدادي يف عبد الرمحن بن ثابت : أنكروا عليه أحاديث يرويها عن أبيه ، عن مكحول ، 
مسندة . واملعروف أن مثله الحيتمل تفرده ، ومل أجد له متابعًا سوى إمساعيل بن عياش يف 

  . الذي عنعن يف إسناده

 : اإلسناد رجال 

من التاسعة ولد  سحاق بن عيسى بن جنيح البغدادي أبو يعقوب بن الطباع نزيل أذنةإ .1
روى عن مالك واحلمادين وشريك وابن هليعة وهشيم وجرير بن حازم وغريهم وعنه  هـ140سنة

أمحد وأبو خيثمة والدارمي والذهلي ويعقوب بن شيبة وحممد بن رافع واحلسن بن مكرم 
اعة قال البخاري مشهور احلديث وقال صاحل بن حممد ال بأس به واحلارث بن أيب أسامة ومج

ثـََنا  صدوق وقال أبو حامت أخوه حممد أحب إيل منه وهو صدوق  وقال أَبُو حامت أيضا : َحدَّ
حُمَمَُّد ْبُن عيسى بن الطباع الثقة املأمون ، ما رأيت من احملدثني أحفظ لألبواب منه. وقال 

 النسائي : ثقة.
اري فيمن مات ما بني سنة إحدى عشرة ومئتني إىل سنة مخس عشرة ومئتني َوقَال ذكره البخ 

 . ( : مات سنة أربع عشرة ومئتني 3أبو احلسني بن قانع )

 : صدوق    الخالصة فيه

تاريخ  ،462ص 2هتذيب الكمال ج ،214ص 1ج ،102ص 1تقريب التهذيب ج انظر:
   65ص 15تاريخ اإلسالم ج ،267ص 10املنتظم ج ،332ص 6بغداد ج

  .3 رقم حديث يف ترمجته سبق: نافع بنُ  احَلَكمُ  .2

 .20رقم حديث يف ترمجته سبق: سعد بن حبَ ري .3



 مرويات اسماعيل بن عياش في الكتب التسعة
 

467 

  .20رقم حديث يف ترمجته سبق: َمْعدان بن خالد .4

  .26رقم حديث يف ترمجته سبق: َكر بَ  َمْعد ي بن املقدام .5

 : الحديث إسناد على الحكم

ـــــــــؤوط يف حتقيـــــــــق جـــــــــامع األصـــــــــول إســـــــــناده حســـــــــن. قـــــــــال الشـــــــــيخ   عبـــــــــد القـــــــــادر األرن

( يف اجلهـاد ، بـاب فضـل الشـهادة يف سـبيل اهلل ، وإسـناده 2733ورواه أيضاً ابن ماجة رقم )
حســن ، وقــال الرتمــذي : هــذا حــديث حســن صــحيح غريــب و صــححه األلبــاين يف صــحيح 

 ( و قال : صحيح . 2274ابن ماجه ) 

 ( و إسناده صحيح . 3213لة الصحيحة )و صححه كذلك األلباين يف السلس

   ( .1374كما صححه الشيخ االلباين يف صحيح الرتغيب و الرتهيب )
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ثـ ن ا:  ماجه ابن قالالحديث الثالثون:  ثـ ن ا ع م ارٍ  ب ن   ه ش ام   ح د  م ع يل   ،ح د   ب ن   إ س 
ير   ع ن   ع ي اٍش، ام   ،ع ن   م ع د ان   ب ن    الدخ   ع ن   س ع ٍد، ب ن   ب ح  ، م ع د   ب ن   ال م ق د   ر س ول   أ ن   يك ر ب 
يك م   الل ه   إ ن   :ق ال   و س ل م   ع ل ي ه   الل ه   ص ل ى الل ه   ثًا ب أ م ه ات ك م   ي وص  يك م   الل ه   إ ن   ث ال   ي وص 

يك م   الل ه   إ ن   ب آب ائ ك م ،    .ف األ  قـ ر ب   ب األ  قـ ر ب   ي وص 

 : الحديث تخريج

 .23انظر خترجيه يف الذي قبله حديث رقم 

 : اإلسناد رجال

 .23 رقم حديث يف ترمجتهم سبقت اإلسناد رجال مجيع

  الحكم على إسناد الحديث :

   .23إسناد احلديث يف احلديث الذي قبله رقم  انظر احلكم على

 

 

 

 

 

 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17246
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17246
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http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12434
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12434
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15802
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15802
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=241
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=241
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قال أحمد: حدثنا خلف  بن  الوليد ، قال : حدثنا ابن  عياش ، الحديث الواحد والثالثون: 
ير بن سعد ، عن خالد بن معدان عن المقدام بن م ع د ي ك ر ب  الكندي ، عن النبي  عن ب ح 

يك م   باألقـ ر ب  صلى اهلل عليه وسلم : إن اهلل عز  وج ل  ي وصيكم بآبائ ك م  ،  إن اهلل ي وص 
  فاألق رب"

 : الحديث تخريج

، رقم احلديث 2/302أخرجه ابن ماجه يف سننه  كتاب األداب ، باب بر الوالدين ، 
عن خلف بن  17127، رقم  22/424(عن هشام بن عمار ، وأمحد يف مسنده : 3706)

( من طريق 1122( ، ويف " مسند الشاميني " )637/)20الوليد ، به . والطرباين يف "الكبري " 
من طريق أسد بن موسى ، ثالثتهم عن إمساعيل بن عياش ،  4/151سعيد بن سليمان و احلاكم 

هبذا اإلسناد . ويف رواية الطرباين تقدمي اآلباء على األمهات وأخرجه  الطرباين يف "الكبري" 
نت ( من طريق سليمان بن عبد الرمحن، عن إمساعيل بن عياش ، عن أم عبد اهلل  ب640/)20

 خالد بن معدان ، عن أبيها خالد بن معدان ، به. 

 ( ، 633( و )632/ )20وأخرجه الطرباين يف " الكبري" 

  ( من طريقني عن خالد بن معدان ، به.431( و)177ويف " الشاميني" )

 : اإلسناد رجال

خلـــف بـــن الوليـــد أبـــو الوليـــد اجلـــوهري العتكـــي البغـــدادي ســـكن مكـــة وروى عـــن شـــعبة -1
خالد الطحان وإسرائيل وأيب جعفر الرازي وغريهم وعنه أمحد وأبو زرعة الـرازي وحيـىي وشريك و 

  بن عبدك القزويين قال بن معني وأبو زرعة وأبو حامت ثقة

 : ثقة. الخالصة فيه
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 1تـاريخ أمسـاء الثقـات ج ،135،ص 3التـاريخ الكبـري ج ،42ص 4صـفة الصـفوة ج  انظر:
 1اإلكمـــال لرجـــال أمحـــد ج ،371ص 3اجلـــرح والتعـــديل ج ،227ص 2الثقـــات ج ،72ص
 10املنــــــــــتظم ج ،320ص 2تــــــــــاريخ بغــــــــــداد ج ،253ص 2الكــــــــــىن واألمســــــــــاء ج ،122ص
 ،132ص 2املقتىن يف سرد الكىن ج ،250ص

 . 23 رقم حديث يف ترمجتهم سبقت ، اإلسناد رجال بقية2-

 :  الحكم على إسناد الحديث  

صدوق يف روايتـه عـن أهـل بلـده وهـذه منهـا ،  –إمساعيل وهو  –إسناده حسن ، ابن عياش 
 وباقي رجال اإلسناد ثقات .

وقـال احلــاكم : إمساعيــل بــن عيــاش أحـد أئمــة أهــل الشــام  ، إمنــا نقـم عليــه ســوء احلفــظ فقــط 
  ( . قلنا : يعين يف روايته عن غري أهل بلده .176)املستدرك على الصحيحني ص

 

 

 

 

 

 

قال أحمد : حدثنا الح ك م  بن  نافع ، قال : حدثنا إسماعيل  بن  : الحديث الثاني والثالثون
ير بن س ع د ،عن خالد بن م ع دان ، عن ج بير بن نـ ف ير ، عن الع ر باض بن سارية  عياش، عن ب ح 
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قال : ص ل ى رسول  اهلل صلى اهلل عليه وسلم على الصف الم ق د م ثالثًا ، وعلى الذي يليه 
  واحدًة .

 : الحديث تخريج

 ، عن احلكم بن نافع ، به.  17162أخرجه أمحد يف مسنده : رقم 

 (، 640/ )12وأخرجه الطرباين يف " الكبري "

 ( 216والبغوي يف " شرح السنة " )

 من طريقني عن إمساعيل بن عياش ، هبذا اإلسناد .

 : اإلسناد رجال

 .23 رقم حديث يف ترمجتهم سبقت اإلسناد رجال مجيع

   : الحديث إسناد على الحكم     

 إسناده حسن ، إمساعيل بن عياش صدوق يف روايته عن أهل بلده وهذه منها ، وباقي رجال      

 . اإلسناد ثقات    

  

 

 

قال أحمد: حدثنا أبو اليمان ، حدثنا إسماعيل  بن عياش ، الحديث الثالث والثالثون:
ير بن سعد ، عن خالد بن م ع دان ، عن ابن أبي بالل ، عن العرباض بن سارية ،  عن ب ح 
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م  "  قال: سمع   النبي  صلى اهلل عليه وسلم يقول  : ت ص   على والم تـ و ف ون   الش ه داء   ي خ 
هم  ، ق ت لوا إخوان نا:  الشهداء فيقول  ،  الطّاعون من ماتوا الذين في وجل عز اهلل إلى فـ ر ش 
ت نا كما ف رشهم على ماتوا إخوان نا:  ف رشهم على الم تـ و فًّون ويقول  عز اهلل فـ يـ ق ضي،  م 
به    فإن ، المطعونين جراحات إلى ان ظ روا أن:  بينهم وجل  فـ ه م  ، الش ه داء   جراحات أ ش 
ه م نـ  يـ ن ظ ر ون   ، م  بـ ه   قد هي فإذا،  المطعونين جراح   إلى فـ   (4)" معهم فـ يـ ل ح ق ون، أ ش 

 : الحديث تخريج    

، 131 / 10مسند البزار به، ويف . 17164 رقم ، 22/336:  مسنده يف أمحد وأخرجه
حدثنا احلسن بن عرفة قال : نا إمساعيل بن عياش قال : نا حبري بن سعد  قال:4134ح 
حدثنا أبو ُزْرعَة  قال: 626، ح 250 / 12لطرباين لاملعجم الكبري ويف  ،مبثله ، بهعن

ثـََنا حممد بن عل يٍّ  الدِّمْشق يُّ عبد الرمحن بن عْمرٍو ثنا أبو اْليَمان  احْلَكُم بن ناف ٍع ح وَحدَّ
ثـََنا حممد بن عل يِّ بن ُشعيْ  ٍب السِّْمساُر ثنا احْلَكُم الّصائ ُ  اْلمكِّيُّ ثنا سع يُد بن مْنُصوٍر ح وَحدَّ

،ح 135 /2لطرباين ل مسند الشاميني، به ، مبثله، ويف بن ُموسى قالوا ثنا إ مْساع يُل بن عيَّاشٍ 
حدثنا املقدام بن داود ثنا أسد بن موسى ثنا إمساعيل بن عياش عن حبري بن  قال:1177
حدثنا قال: 221 /5م جزء نعيأليب حلية األولياء ، ويف فيلحقون هبم ، به ،مبثله وزادسعد

                                                 

أن الشـــــهداء قســـــمان شـــــهيد الـــــدنيا وشــــهيد اآلخـــــرة وهـــــو مـــــن يقتـــــل يف حـــــرب الكفـــــار مقـــــبال قــــال احلـــــافظ ابـــــن حجـــــر : ) (1)
غــــري مــــدبر خملصــــا وشــــهيد اآلخــــرة وهــــو مــــن ذكــــر مبعـــــىن أهنــــم يعطــــون مــــن جــــنس أجــــر الشــــهداء وال جتــــري علــــيهم أحكـــــامهم 

ـــــد حنـــــو  ـــــن عب ـــــن ســـــارية عنـــــد النســـــائي وأمحـــــد وألمحـــــد مـــــن حـــــديث عتبـــــة ب ـــــدنيا ويف حـــــديث العربـــــاض ب ه مرفوعـــــا خيتصـــــم يف ال
الشـــــهداء واملتوفـــــون علـــــى الفـــــرش يف الــــــذين يتوفـــــون مـــــن الطـــــاعون فيقـــــول انظــــــروا إىل جـــــراحهم فـــــإن أشـــــبهت جـــــراح املقتــــــولني 
ـــــإهنم معهـــــم ومـــــنهم فـــــإذا جـــــراحهم قـــــد أشـــــبهت جـــــراحهم وإذا تقـــــرر ذلـــــك فيكـــــون إطـــــالق الشـــــهداء علـــــى غـــــري املقتـــــول يف  ف

ـــــز اســـــتعما ـــــه مـــــن جيي ـــــق ســـــبيل اهلل جمـــــازا فيحـــــتج ب ـــــه مـــــن عمـــــوم اجملـــــاز فقـــــد يطل ـــــب بأن ـــــه وجمـــــازه واملـــــانع جيي ل اللفـــــظ يف حقيقت
الشــــهيد علــــى مــــن قتــــل يف حــــرب الكفــــار لكــــن ال يكــــون لــــه ذلــــك يف حكــــم اآلخــــرة لعــــارض مينعــــه كــــاالهنزام وفســــاد النيــــة واهلل 

 (أعلم 
    44 /6فتح الباري انظر: 
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حممد بن علي بن حبيش ثنا موسى بن هارون ثنا سعيد بن يعقوب وأمحد بن إبراهيم املوصلي 
غريب من  ، مث قال:فيلحقون هبم ، به ، وزادقاال ثنا إمساعيل بن عياش عن حبري بن سعيد

، ويزيد  عن حيوة 142 / 11إحتاف املهرة ، ويف حديث عبداهلل عن العرباض تفرد به خالد
بن عبد ربه ، عن بقية ، وعن احلكم بن نافع ، عن إمساعيل بن عياش ، كالمها عن حبري بن 

إطراف املسند املعتلي  ويفسعد ، عن خالد بن معدان ، عن ابن أيب بالل ، عنه ، به 
 - 122:  4عن حيوة ويزيد بن عبد ربه ، عن بقية ) 333 / 4بأطراف املسند احلنبلي 

كم بن نافع ، عن إمساعيل بن عياش ، كالمها عن حبري بن سعد ، عن خالد ( وعن احل123
 بن معدان ، عن ابن أيب بالل عنه به .

ماع يل  بن عي اشٍ  وتابع ير بن سعد ( عنبق ي ة  بن ال ول يد  )إ س     ب ح 

حدثنا بقية عن حبري بن سعيد عن  ،قال : 202 /2املعرفة والتاريخ يف  لفسويفقدأورده ا
خالد بن معدان عن ابن أيب بالل عن العرباض بن سارية أن رسول اهلل قال خيتصم الشهداء 
واملتوفون على فرشهم إىل ربنا عز وجل والذين يتوفون من الطاعون فيقول الشهداء إخواننا 

ربنا انظروا إىل جراحهم فإن  قتلوا كما قتلنا ويقول املتوفون على فرشهم ماتوا كما متنا فيقول
أشبهت جراح املقتولني فإهنم منهم ومعهم وإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم زاد احلسن 

 ،وحفيلحقون هبم  :قال

حدثين حيوة بن شريح وأبو عتبة احلسن بن علي السكوين والوليد ابن عتبة قالوا: حدثنا بقية 
أخربين  قال: 3164/ 37 /6اجملتىب( جزء سنن النسائي )، به، مبثله ،ويف  عن حبري بن سعيد

، به ، مبثله ،بدون زياة قول احلسن، ويف حدثنا حب رٌي  :حدثنا بق يَُّة قال :عْمُرو بن ُعْثماَن قال
يُّ ثنا  ، قال:626، ح250 / 12لطرباين لاملعجم الكبري  ثـََنا ُموسى بن ع يسى احْلْمص  وَحدَّ

يُّ ثنا ب َوُة بن ُشرْيٍح احْلْمص  مسند ، به ، مبثله ، ويف ق يَُّة بن اْلول يد  عن حب ري  بن سْعدٍ حيـْ
وحدثنا أمحد بن حممد بن حيىي بن محزة ثنا حيوة  قال:1177،ح 135 /2لطرباين ل الشاميني
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 747 /2جامع االصول جزء ، به ، مبثله ، ويف بن شريح قاال ثنا بقية عن حبري بن سعد 
 / 1لقرطيب  جزء ل بأحوال املوتى وأمور اآلخرة التذكرةكتاب ، ويف  نسائي، وعزاه لل1253ح

 ، لنسائي وأمحد، وقد عزاه ل 44صفحة  6فتح الباري جزء ، وعزاه للنسائي ، ويف 445

 : اإلسناد رجال

 .3 رقم حديث يف ترمجته سبق اليمان أبو-1

 .    20رقم حديث يف ترمجته سبق سعد بن حبري-2

 .  20رقم حديث ترمجته سبق.  معدان بن خالد-3

َعْبد روى عن من الرابعة، ، الشامي ، اخلزاعي بالل أيب بن اهلل عبد هو:  بالل أيب ابن-4
ذكره اْبن حبان يف   ،روى عنه َخال د ْبن معدان و  ،والعرباض ْبن سارية ،اللَّه  ْبن بسر املازين 

كتاب الثقات  َرَوى َلُه أَبُو َداُود ، والرتمذي ، والنسائي ، وَرَوى لَُه اْبن ماجه ، ومساه : َخال د 
  ْبن َأيب  بالل وُهَو وهم 

 :مقبول. الخالصة فيه

 التعديل، 2/347،املعرفة ليعقوب: 5/123الكبري التاريخ:  انظر
،  2673/الرتمجة2:الكاشف ،5/43البن حبان: الثقات، 5/25،3/1371:والتجريح
،ميزان 25،معرفة التابعني:الورقة134/الورقة2:التهذيب هتذيب

 تقريب ،5/165:تهذيبال تذهيب ،164،هناية السول:الورقة4234/الرتمجة2االعتدال:
  2/3414: الكمال هتذيب تذهيب خالصة ،1/45:التهذيب

 .     15رقم حديث يف ترمجته بق، س جنيح أبو ، السلمي سارية بن العرباض-5

 : الحديث إسناد على الحكم
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، رجاله ثقات غري إمساعيل بن عياش ، فهو صدوق يف روايته عن أهل بلده، ه حسن إسناد
حسن إسناده ، كما 2046ح صحيح اجلامعيف  األلباين هإسناد حسن وقد وهذه منها .

 .  10/205فتح الباري يف  ابن حجر العسقالين ، و10/131، البحر الزخار يف البزار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قال أحمد : حدثنا الح ّكم  بن  نافع ، حدثنا ابن  ع ّياش ، عن الحديث الرابع والثالثون: 
ير بن س ع د ، عن خالد بن معدان ، عن مالك بن ي خام ر ، عن معاذ بن جبل، عن  ب ح 

ات ل في  سبيل اهلل ف واق  ناقٍة و ج ب    له الج ن ة " النبي  صلى اهلل عليه وسلم أنه قال :"من ق  
ر  ما ي د ر  ل بـ ن ها لمن حل ب ها .  وف واق  ناقة  :ق د 

 :  الحديث تخريج

 . 22050 رقم ، 374/ 36:  مسنده يف أمحد أخرجه
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 (203/)20والطرباين يف " الكبري" 

 .  اإلسنادمن طريق أبي اليمان الحكم بن نافع ، بهذا كالمها 

 وقرن الطرباين باحلكم أبا املغرية .

من طريق أبي المغيرة عبد القدوس بن (، 136و أخرجه ابن أيب عاصم يف "اجلهاد" )
 حجاج .

 . من طريق عبد الوهاب ابن الضحاك(، 1346و الشاشي يف" مسنده" )

 كالمها من إمساعيل بن عياش .

  ليد ، عن بحير بن سعد ،بهمن طريق بقية بن الو ( 2334وأخرجه الدارمي )

 : اإلسناد رجال

 .3 رقم احلديث يف سبق:نافع بنُ  احَلّكمُ  -1     

 .20 رقم احلديث يف سبق:َسْعد بن حبَ ري -2    

 20رقم حديث يف ترمجته سبق سعد بن حبري- 3   

 .20 رقم احلديث يف سبق: معدان بن خالد - 4  

مالك بن خَيَام ر: بتحتانية مثناة، وقد تبدل مهزة، بعدها خاء معجمة خفيفة وكسر  - 5  
امليم   بعدها مهملة، السَّْكَسكي األهْلَاين احلمصي.(( اإلصابة يف متييز الصحابة. ))مالك بن 

، ويقال ابن أخيم ر، ُأَخيمر الباهلي ويقال: َأخامر(( أسد الغابة. ))مالك بن أمحر اليماميَّ
 اليت العليا الطبقة يف الدمشقي زرعة أبو وذكره  والّصحيح ابن ُأَخْيم ر (( االستيعاب يف معرفة

 اهلل وعبد عوف، بن الرمحن عبد وعن عنه، وروى جبل، بن ُمعاذ وصحب الصحابة، تلي
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 وحديثُه حبضرته؛ معاوية عنه روى. وغريهم عمرو، بن اهلل وعبد عوف، بن وعمرو السعدي،
 بن وعمري الرمحن، وعبد اهلل، عبد: ابناه أيًضا عنه ورَوى: البخاري صحيح يف معاذ عن عنه،

. ثقة كان: َسْعدٍ  اْبنُ  وقال. وآخرون ومكحول، ُعبيد، بن وشريح نـَُفري، بن وُجبري هانئ،
 بن امللك عبد أَيام التابعني تويف ثقات يف حبان ابن وذكره. ثقة تابعي شامي: العجلي وقال

مٍ  أيب   اْبنُ  وقال وسبعني، اثنتني سنة مات: اهليثم قال مروان؛ : وقيل سبعني، سنة مات: َعاص 
 .. وستني تسع سنة تويف

 : تابعي ثقة  الخالصة فيه

، الثقاة البن 413،تاريخ الثقاة 1/433،تاريخ أيب زرعة 7/411: طبقات ابن سعد  انظر
املعرفة 1/4،انساب االشراف113، مشاهري علماء االمصار 5/323حبان 
، 10/24،هتذيب التهذيب 335،جامع التحصيل 3/103، الكاشف 2/237والتاريخ

، تاريخ االسالم 1302، هتذيب الكمال 332، خالصة التهذيب 2/227تقريب التهذيب 
 .7717، االصابة،ترمجة2/225

  

 : الحديث إسناد على الحكم   

  إسناده حسن من أجل ابن عياش . فهو صدوق يف روايته عن أهل بلده، وهذه منها .

قال أحمد : حدثنا الحكم بن نافع ، حدثنا إسماعيل بن الحديث الخامس والثالثون: 
عياش ، عن بحير ابن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن كثير  بن م ر ة ، عن ن عيم بن 
ه م ار : أ ن رجاًل سأ ل النبي  صلى اهلل عليه وسلم : أ ي  الشهداء  أ فضل  ؟ قال: الذين إ ن  

تـ ل وا ، أولئك ي تل ب ط ون في الغ ر ف  الع ل ى من  يـ ل ق وا في الصًّف  ال يـ ل ف تون    و ج ههم حتى يـ ق 
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س اب  عليه  ك  ر ب ك إلى عبٍد في الد نيا ، فال ح  الج ن ة  ، وي ض ح ك  إليهم ر ب ك  ، واذا ض ح 
. "   

حدثنا احلكم بن  قال:  22523، ح 227 / 5 جزء همسند يف حنبل بن اخرجه أمحد
 حدثناقال:   54 /1 جزء املبارك البن اجلهاد، به ، ويف اعيل بن عياشنافع ، حدثنا إمس

 عن، العزيز عبد عن ،عياش بن إمساعيل عن، املبارك بن مسعت قال رمحة بن حدثنا قال حممد
 يا أنبئك أال :كعب يل قال: قال مالك بن هزاز عن، علقمة أيب عن، علقمة بن اهلل عبيد
 مث بنفسه احملتسب :قال: بلى قال ،القيامة يوم اهلل عند الشهداء بأفضل مالك بن هزاز
 أال: قال مث حبره يف غرق من :قال :بلى قلت يلوهنم بالذين مالك بن هزاز يا أنبئك أال:قال

 الركعة إال يدرك مل من :قال :بلى قلت ،أجرا اجلمعة أهل بأقل مالك بن هزاز يا أنبئك
 ،هكذا إال القيامة يوم الشهداء إىل الناس ينظر ما واهلل :قال مث، األخرية السجدة أو األخرية

 حدثناقال:  2566ح 253 /2/ 1 منصور بن سعيد سننويف  ،السماء إىل بصره رفع مث
 /2 الشيباين بكرأليب  واملثاين اآلحاد، به، مبثله، ويف سْعدٍ  بن حَبري   عنْ  عيَّاشٍ  بن إمْسَاع يلُ 
 بن حبري عن عياش بن إمساعيل نا احلوطي جندة بن الوهاب عبد حدثنا قال:1277، ح474
 ، احلوطي حدثناقال:  222،ح 566 / 2 عاصم أيب البن اجلهاد، به ، مبثله، ويف  سعد
، به، مبثله، مث قال قي آخره إسناده حسن سعد بن حبري عن ، عياش بن امساعيل حدثنا: قال

 بن إمساعيل حدثنا رشيد بن داود حدثنا قال: 6255، ح252 /12 يعلى أيب مسند،ويف 
 مسندفقط، ويف  أولئك يَتَلبَّطُون يف الُغَرف   ، به، مبثله اىل قولهسعد بن حبري عن عياش

 نافع بن احلكم اليمان أبو ثنا الدمشقي زرعة أبو حدثنا قال:1167،ح 130 /2 الشاميني
 حبري عن عياش بن إمساعيل ثنا قاال أيب ثنا احلوطي جندة بن الوهاب عبد بن أمحد وحدثنا ح
، 1067 /2 اآلجري احلسني بن حممد بكر يبأل الشريعة ، به، مبثله،ويفسعد بن
 إمساعيل حدثنا:  قال ، الدمشقي عمار بن هشام حدثنا:  قال ، الفريايب أخربنا قال:650ح
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رديلل والصفات األمساء، به ، مبثله، ويف سعد بن حبري حدثنا:  قال ، عياش بن  /3، ُخْسَرْوج 
 بن حممد نا ، يعقوب بن حممد العباس أبو نا ، احلافظ اهلل عبد أبو أخربنا ، قال: 20

به، ، سعد بن حبري نا ، عياش بن إمساعيل نا ، مسهر أبو مسهر بن األعلى عبد نا ، إسحاق
 آبان بن اهلل عبد بن حممد بكر أبو أنا: 20، ح 63  /1 لمهرواينل املنتخبة الفوائدمبثله، ويف 

 ، عون بن عمرو حدثنا ، أيب حدثنا ، الرمحن عبد بن إبراهيم بن أمحد الطيب أبو ثنا ، اهلييت
 قال: 366 / 5 الغابة أسد، به ، مبثله، ويف  سعد بن حبري عن ، عياش بن إمساعيل أخربنا
 إحتاف، به ، مبثله ،ويف سعد بن حبري عن ، عياش بن إمساعيل حدثنا ، رشيد بن داود حدثنا
، به ، سعد بن حبري عن عياش، بن إمساعيل ثنا نافع، بن احلكم ثنا: أمحد، 557/ 13 املهرة

 بن احلكم حدثنا،قال: 420 /5 احلنبلي املسند بأطراف املعتلي املسند إطرافمبثله ، ويف 
وتابع ابن عياش ) بقية بن  به ، مبثله،، سعد بن حبري عن ، عياش بن إمساعيل ثنا ، نافع

 عن بحير بن سعد  .الوليد ( 

وأخرجه بزيادة قيس ( . 1163وأخرجه من طريقه الطرباين يف " مسند الشاميني " )
( 1162(، والطرباين يف " مسند الشاميني " )223، ابن أيب عاصم  يف "اجلهاد ") الجذامي

من طريق إمساعيل بن رافع ، عن حبري ، عن خالد بن معدان ، عن كثري  3/152، وابن قانع 
وأخرجه من طريق برد بن سنان  عن سليمان ابن مرة ، عن قيس اجلذامي ، عن نعيم . بن 

.  موسى ، عن مكحول الشامي ، عن كثير بن مرة ، عن قيس الجذامي ، عن نعيم
   من طريق برد بن سنان ، 2/35البخاري يف " التاريخ " 

 : اإلسناد رجال

 .3 رقم حديث يف ترمجته سبق:  نافع بن احلكم .1

     20رقم حديث يف ترمجته سبق سعد بن حبري .2
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 .20 رقم حديث يف ترمجته سبق:  معدان بن خالد .3

 .   20 رقم حديث يف ترمجته سبق:  مرة بن كثري .4

 كل هدار أو املهملة أو محار باملعجمة أو ارمخ أو هبار أو امليم بتشديد مهار مهار بن نعيم .5
 عليه اهلل صلى النيب عن روى صحايب الشام أهل يف معدود غطفاين وهو فيه قيل قد هذا

 وكثري اجلذامي وقيس اخلوالين إدريس أبو وعنه اجلهين عامر بن عقبة واحد وعن حديثا وسلم
  وقتادة احلضرمي مرة بن

 : صحايب جليلالخالصة فيه

 2ج الكبري التاريخ ،565ص 1ج التهذيب تقريب ،325ص 2ج الكاشف انظر:
 3ج الثقات ،437ص 23ج الكمال هتذيب ،417ص 10ج التهذيب هتذيب ،33ص
 6ج اإلصابة، 453ص 2ج والتعديل اجلرح ،52ص 1ج األمصار مشاهري ،413ص
 اإلسالم تاريخ ،132ص 62ج دمشق مدينة تاريخ ،1503ص 4ج االستيعاب ،462ص
 ،127ص 4ج

 

 : الحديث إسناد على الحكم

الشاميني أهل بلده ، وهذا منها ، إسناده حسن ، إمساعيل بن عياش صدوق يف روايته عن 
وباقي رجاله ثقات ، لكن سقط منه قيس اجلذامي بني كثري ابن مرة وبني نعيم بن مهار ، 

   . 2/35وقيس صحايب ، وهو ثابت يف اإلسناد كما بينت رواية البخاري يف "تارخييه " 

حدثنا ابن  –يعني ابن خارجة   -قال أحمد : حدثنا هيثم الحديث السادس والثالثون: 
عياش ، عن بحير ابن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن الم قدام بن م ع دي ك ر ب  عن 
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أبي أيوب األنصاري  قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : ك يل وا ط عامك م ي بار ك  
 لكم فيه  "

 ختريج احلديث :

،  2/21الطعام من الربكة : أخرجه ابن ماجه ، أبواب التجارات ، باب ما يرجى يف كيل 
( ، والقضاعي يف " 1123(، ويف "الشاميني" )3253. الطرباين يف "الكبري" ) 2250رقم 

من طريق بقية بن الوليد ، هبذا  32/ 6(. والبيهقي يف "السنن" 637مسند الشهاب" )
وليد ، اإلسناد ورواية بقية سندها حسن من املتابعات والشواهد من أجل بقية : وهو ابن ال

 وقد توبع ، وباقي رجال اإلسناد ثقات .

 من طريق هيثم بن خارجة  23510، رقم  32/434و أخرجه أمحد يف مسنده : 

 ( من طريق سعيد بن منصور 1123( ، ويف "الشاميني" )3253والطرباين يف " الكبري " )

ياش ، هبذا من طريق حممد بن كثري ، عن امساعيل بن ع 217/ 5وأبو نعيم يف "احللية " 
( عن عبد الرمحن بن 17177برقم ) 22/415اإلسناد . وقد أخرجه أمحد يف مسنده ، 

مهدي ، عن  ابن املبارك ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن املقدام بن معدي  
  كرب . دون ذكر أيب أيوب وإسناده صحيح . 

 رجال اإلسناد :

 .42رقم  هيثم بن خارجة ، سبقت ترمجته يف حديث-1

     20حبري بن سعد سبق ترمجته يف حديث رقم-2

 .20خالد بن معدان ، سبق ترمجته يف حديث رقم -3

 .26املقدام بن َمْعد ي َكر َب: سبق ترمجته يف حديث رقم-4
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أبو أيوب األنصاري ، هو: خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد بن عوف بن غنم _5
اهلل بن ثعلبة بن عمرو بن اخلزرج األكرب، أبو أيوب األنصاري  بن مالك بن النجار، وامسه تيم

اخلزرجي النجاري. أمه: هند بنت سعيد بن عمرو بن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن  
كعب بن اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج صحايب من األنصار، شهد بيعة العقبة وغزوة بدر 

مد  ، وهو الذي خصَّه الرسوُل حممٌد   وغزوة أحد وسائَر املشاهد مع رسول اإلسالم حم
بالنزول يف بيته عندما قدم املدينة املنورة مهاجراً، وأقام عنده حىت بىن حجره ومسجده وانتقل 
إليها. آخى الرسوُل حممٌد   بينه وبني الصحايب مصعب بن عمري،تويف أبو أيوب األنصاري 

، وقيل سنة اثنتني ومخسني وهو جماهدًا سنة مخسني من اهلجرة، وقيل سنة إحدى ومخسني
األكثر، وكان يف جيٍش متوجٍه لفتح القسطنطينية، يقوده يزيد بن معاوية يف زمن خالفة 
معاوية بن أيب سفيان، أسلم أبو أيوب األنصاري قبل هجرة الرسول حممد   إىل املدينة املنورة، 

 وكان أحد الصحابة الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية 

 : جابر بن مسرة ، والرباء بن عازب . واملقدام بن معد يكرب ، حدث عنه 

 : من كبار الصحابة  الخالصة فيه

، 152/ 1، االستيعاب )حيدر آباد(: 230 -2/23: -طبعة السعادة -: اإلصابةانظر
، 1/213، تقريب التهذيب 31 -30/ 3، هتذيب التهذيب: 144 -5/143أسد الغابة: 
، خالصة تذهيب 1/161، جتريد أمساء الصحابة:3030، 130،  140، 23ابن خياط: 

، صفة 131/ 2ق  1، اجلرح والتعديل: ج 101، 100هتذيب الكمال: 
، الطبقات 1/56العرب: -،425 -3/424، الطبقات الكربى:127 -1/126الصفوة:
، شذرات الذهب: 322، 2/327، تاريخ اإلسالم للذهيب:425 -3/424الكربى:

 .336/ 2، ا الً عالم: 113 -1/112ل الصحيحني: ، اجلمع بني رجا1/57
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 : الحكم على إسناد الحديث

  إسناد حسن من أجل ابن عياش  صدوق يف روايته عن الشاميني أهل بلده ، وهذا منها

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمــة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وعليه يصلح أمر الدنيا واآلخرة، وأشهد أن ال إله    
وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، خامت النبيني وصفوة اخللق إال اهلل 

 أمجعني، صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه والتابعني، وسلم تسليماً كثرياً. 

 : أما بعد

فهذه خامتة حبثي هذا " مرويات إمساعيل بن عياش عن بعض شيوخه الشاميني يف الكتب  
التسعة مجعًاودراسة " ، حيث مهدت للموضوع باحلديث عن علم الرجال وبدأت بتعريفه 

متييز الرواة الثقات الذين يقبل خربهم من  – وبيان ألمهيته واهتمام ألمة به وذكرت من أمهيته 
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الوقوف على  ، الوقوف على اتصال السند أو عدم اتصاله،  أو اجملروحنيالرواة الضعفاء 
من هذا املنطلق هنض أئمة السنة املباركة للقيام بواجب تبيني  املتقدم واملتأخر من األحاديث

.وحتدثت عن أسباب أحوال الرواة، فعرفوا أمساءهم وكناهم وألقاهبم ومواليدهم وحمال نشأهتم
 االختالف حول الرواة  

 مث دخلت اىل الباب االول وهو التعريف بإمساعيل بن عياش ، ويشتمل على فصلني

الفصل األول أشتمل على ترمجة كاملة عن الراوي ، امسه وكنيته ونسبه ولقبه ، ووالدته 
ه واحلديث ، مث ونشأته ، مث حتدت عن عقيدته وعبادته ومذهبه الفقهي ، ومنهجه يف الفق

 عرجت على بعض أقواله ومواقفه النبيلة من خالل سريته وحياته احلافلة باملواقف واألحداث . 

ومل أنسى ذكر شيوخه ومدى تأثره هبم ، وتالميذه ومدى تأثريه عليهم . وحتدثت عن 
ريخ رحالته وتقدير اخللفاء العباسني له ،ومكانه العلمية وثناء العلماء عليه ،  ورجحت تا

 وفاته من خالل الرتجيح بني االقوال . 

ومل يسلم ابن عياش كحال غريه من الرواة  املكثرين  يف احلديث من النقد وقد أفردت هلا 
فصال كامل ناقشت فيه أقواهلم ، وقد مهدت ألقوهلم بأربعة مطالب ، االول حتدثت فيه عن 

 سعة روايته 

طلب الثالث : عدد مروياته يف الكتب التسعة وكالم املطلب الثاين : ثناء العلماء عليه  ،  امل
 العلماء عليها  ،املطلب الرابع : درجة أحاديثه . 

 أما مآ خذ العلماء عليه فقد جعلتها يف ثالثة مطالب ،

 املطلب االول : فقد خصصته ألحاديثه املنكرة اليت محل فيها حديثاً على حديث 

 املطلب الثاين: 
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ابه يف بعض احلديث ،أما  املبحث الثالث فقد جعلته يف  مناهج املطلب الثالث: اضطر  
العلماء يف التعامل مع أحاديثه مع بيان املنهج املتبع يف التعامل مع ابن عياش ، وذكر ما له 

 وما عليه بإجياز.

 أهم النتائج :  

،  إمساعيل بن عياش ، اليلتزم الرواية عن الثقاة  بل يروي عن الضعفاء ، واجملهولني-
 واملرتوكني . 

إمساعيل بن عياش يعتين باملتون أكثر من عنايته باألسانيد ، لذلك فاملتون عنده قوية ،  - 
 وتثبت من روايات غريه من الثقات . 

يف روايته عن غري أهل الشام حيصل له خلط وخبط وحيتاج املتابع يقويه ، وقد بني ابن -
 معني سبب ذلك وهوضياع كتبه .

هل الشام قبلها العلماء ، وليس فيها إال علل تظهر يف روايته كما تظهر يف روايته عن أ-
 رواية غريه من الثقات . 

 كان معتًنيا جبوانب كثرية كالفقه والسرية واألحاديث اليت فيها معاٍن غريبة وحقائق عجيبة ، -

وكان يتتبع أقوال مجع فقهاًكثريًا دقيقًا ُمفصَّال يف فروع حُيتاج اليها فيما يتصل بالفقه ، -
 األئمة من الوالة واخللفاء والعلماء ، وإذا وَجد يف املسألة رأيني روى ذلك كله . 

كان بن عياش يبدل أحيانًا روياً براو آخر، وكان له عن أهل احلجاز وأهل العراق مناكري، -
 وكان مولعاً بوصل املرسل .   

ديرهم لتأثري أخطائه يف روايته عن غري األختالف بني العلماء يف احلكم عليه راجع إىل تق-
الشاميني ، فبعضهم جيعل كثرة األخطاء يف هذا اجلانب مؤثرًا على روايته عن الشاميني كابن 
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حبان واحلاكم ، ومن وافقهما . واحملققون من العلماء يفصلون بني اجلانبني ؛ اجلانب الذي 
 دقق فيه وبني اجلانب الذي أخطأ فيه . 

هودًا كبرييف متابعة روا يات ابن عياش ، وفصل مانفرد به مما شاركه به بذل بن عدي جم-
 غريه

مل أجد من خالل دراسيت من وصف إمساعيل بن عياش بالكذب ، لكنه روى عن  -  
 املوصوفني بالكذب . 

وبذهلم يف  اطلعت من خالل الدراسة على عناية علماء املسلمني حبديث الرسول -
عليها ، وهذا ماينبغي لطالب العلم أن يطلع عليه حىت يعرف واجبه حفظ السنة واحملافظه 

 حنو هذا الدين  

مل يقبل العلماء االحاديث املروية عن غري أهل الشام بأستثناء حديث واحد حسنه -
 الرتمذي رغم غرابته وانفراده ، وذلك للشواهد اليت للمنت 

ل بن عياش كان يدلس مع شدة ن إمساعيإمل يتكلم أحد من أهل النقد املتقدمني يف -
هو الذي ذكره بذلك يف كتاب  -رمحه اهلل–ن ابن حجر غريأتتبعهم على مثل هذه األمور 

 نقال عن ابن معني وهذا مل يثبت عنه .املدلسني، ويف النكت على كتاب ابن الصالح.

 التوصيات واملقرتحات : 

البت والتوثيق او التجريح اعتمادا اقرتح امكانية دراسة الرواة املختلف فيهم والوصول اىل 
 .على اقوال رجال اجلرح والتعديل بعد االتفاق على قواعد منظبطة للحكم

 .ويف حال االختالف دراسة الراوي يف ضوء مروياته

 .اهلدف :.هو اهناء النزاع على تصحيح او تضعيف االحاديث واليت تتجاذب املسلمني



 مرويات اسماعيل بن عياش في الكتب التسعة
 

487 

تماد على اهلل سبحانه وتعاىل ميكن الوصول اليه خاصة املشروع كبري ولكنه بالتعاون بعد االع
  ...ان التوثيق والتجريح قضية اجتهادية

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس األحاديث واآلثار . 
 

   

 رقم الصفحة                                                                      طرف احلديث أو األثر
 147                                             ............. َأوَّل  النـََّهار  اْبَن آَدَم ارَْكْع يل  م ْن 

 11 2                  ........ إ َذا َأْصَبَح َأَحدُُكْم فـَْليَـُقْل: َأْصَبْحَنا َوَأْصَبَح اْلُمْلُك ل لَّه  َربِّ اْلَعاَلم نيَ 
 63                                    .................  َأُكفُِّكمْ  ب ُبطُون   فَاْسأَُلوهُ  اللَّهَ  َسأَْلُتمْ  إ َذا

 20                                ................ إ َذا َوجَلَ الرَُّجُل بـَْيَتُه فـَْليَـُقْل اللَُّهمَّ إ ينِّ َأْسأَُلكَ 
 152       ................. جَتك وَخاَدَمك ".َأْطعمَت نـَْفَسك ، فهو َلك َصَدَقٌة ، َو َوَلَدَك وَزو 

َر َلُكم      447                    ......إلينا يف الصُّفَّة وعلينا احَلْوَتكيَّة ، فيقول : " لْو تـَْعَلُموَن ما ُذخ 

ْلهُ  رَْأَسهُ  فـَْليَـْنُشرْ  الرَُّجلُ  أَمَّا   ُل َ  َحىتَّ  فـَْليَـْغس   63                  .................  الشَّْعر   ُأُصولَ  يـَبـْ
   23                                .................إ نَّ اأْلَم رَي إ َذا ابـْتَـَغى الرِّيَبَة يف  النَّاس  أَْفَسَدُهْم .
 30                                                 ...إ نَّ اأْلَم رَي إ َذا ابـْتَـَغى الرِّيَبَة يف  النَّاس  أَْفَسَدُهمْ 
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اَللٍ  َثاَلث   م نْ  َأَجارَُكمْ  اللَّهَ  إ نَّ      72                                                               ... خ 
   164                                             ..............  إن اهلل عزَّ وَجلَّ يُوصيكم بآبائ ُكمْ 

يُكْم ب أُمََّهات ُكمْ   163                                                                   ..... إ نَّ اللََّه يُوص 
:   101                                                                   .........  إ نَّ اهلْ ْجَرَة َخْصَلَتان 

ْنَسان يـََتَكلَّم                                    113                                ..............  إ نَّ َأوَّل َعْظم م ْن اإْل 
 171           .............    َأن رجالً سَأل النيبَّ صلى اهلل عليه وسلم : َأيُّ الشهداء  أَفضُل ؟    

 74                   .............  اللَّه  َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم نـََهى َعْن َأْكل  حلَْم  الضَّبِّ .َأنَّ َرُسوَل 
 105                                     ............إنَّ ُكلَّ صالٍة حَتُطُّ مابني يََدْيها من خط يئٍة " . 

ْيد  عند اهلل عز وجلَّ   160                        ...........   قال احلكم : ستَّ خصالٍ  – إ ْن ل لشِّه 
ُر بالُقرآن  كاجلاه ر  با الصََّدَقة    145                                                   ..........  اجلاه 

 126                                                 .......... اخل الَفُة يف قُريٍش و احُلْكُم يف األنصار  
َقدَّم ثالثاً 

ُ
  165                                    َصلَّى رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم على الصف امل

        
 95                                                                          فـََلمَّا رََأى اْلَمْغَرَة َرَجعَ 

                    130                                           كان عتبة يقول : عرباٌض خرٌي مين .
 174                                                              ...ك يُلوا طَعامُكم يُباَرْك لكم فيه  
نـَْيا  131                                                              .. اَل تـُْؤذ ي اْمرَأٌَة َزْوَجَها يف  الدُّ
نـَْيا  138                                                                 . اَل تـُْؤذ ي اْمرَأٌَة َزْوَجَها يف  الدُّ
نـَْيا  141                                                                 .اَل تـُْؤذ ي اْمرَأٌَة َزْوَجَها يف  الدُّ

   98                                                       ... َلَقْد رَأَْيُت َأْو أُم ْرُت َأْن َأجَتَوََّز يف  اْلَقْول  ،
َ اْلَغْيب  َوالشَّ   108                                             َهاَدة ،اللَُّهمَّ فَاط َر السََّمَوات  َواأْلَْرض  َعامل 

 115                               . ليدخلن اجلنة من أميت سبعون ألفاً ، ال حساب عليهم وال عذاب
ْنيا َخرْياً َلُه م ْن َأْن يَْأُكَل م ْن َعَمل  َيَدْيه"  ْنُكْم طعاماً يف الدُّ    قَاَتل يف  سبيل اهلل ُفواَق ناقةٍ من ما َأَكَل َأَحٌد م 

.                                                                                      169 
 154                                               ..  َما َكَسَب الرَُّجُل َكْسًبا َأْطَيَب م ْن َعَمل  َيد ه  
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تَـَوفَّوَن بالطّاعون  يَْأيت الشُّهداُء 
ُ
 124                                                      ..  ، و امل

هم إىل اهلل عز وجل يف الذين ماتوا من الطّاعون ، ُتَـَوفَّوَن على فـُُرش 
ُم الشَُّهداُء وامل  166        .خَيَْتص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس الصحابة والرواة واألعالم
 75                                                                  .…… نَاف عٍ  ْبنَ  حلََْكمَ  ا

                                              133                  …املصيصي مهدي بن إبراهيم
           168                  .…           اخلزاعي بالل أيب بن اهلل عبد هو:  اللب أيب ابن

 104                       …………………   جبري بن سعيد بن اهلل عبد: السعدي ابن

                                     

                                  152…………………………األنصاري قيس بن زيد بن عومير ، الدرداء أبو
                              89 0             ……………عجالن بن صدي  أمامة أبو  

                  72                      ، السكوين الكندي قيس بن عبداهلل ، السكوين حبرية أبو

مناين جعفر أبو  ٍ    150             السمناين جعفر أبو أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد ،الس 
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                                         153                              الصحايب الغفاري ذرّ  أبو

                                             76                                   احلرباين راشد أبو

     106                          أبارهم يكىن أسيد بن أحزاب: حجر ابن احلافظ قال: رهمٍُ  أبو
        71                          الكالعي ، حتتانية بعدها املوحدة وسكون أوله بفتح ، ظبية أبو

  162                            إسحاق بن عيسى بن جنيح البغدادي أبو يعقوب بن الطباع
  65                                                                        عياش بن إمساعيل

                                                  97                     أسد بين من امرأة أن
                                         134                                         حبري بن سعد

                   93                                 الكالعي كعب بن صائد بن الوليد بن بقية  

                                 68                                               اهلامشي ثوبان    

                         67                          احلضرمي عامر بن مالك بن نفري بن جبري     

                                                                   96 الرحيب عبيد بن حبيب
                                                                  96    السليحي األبج بن حريث

 خالد                                                     139     احلسن بن عرفة بن يزيد العبدي
                                         107          أبو أيوب، االنصاري كليب بن زيد بن

 خلف                                                135     خالد بن معدان الكالعي احلمصي 
 164                                                   رياجلوه الوليد أو الوليد، بن

                                85         البابوين احلمصي عثمان أبو ، احلضرمي عمرو بن سعيد

                                    70      احلمصي ايوب ابو ، البهراين احلميد عبد بن سليمان
                                                   66           احلضرمي شريح بن عبيد بن شريح

         66                                                           .. ثوب بن زرعة بن ضمضم

 77                            األوس األنصاري زيد بن عمرو ابن  ، شبل بن الرمحن عبد 
 116                                                      اهلل بن قرط األزدي الثمايلعبد 

          141                                            العرضي أبان بن الضحاك بن عبدالوهاب

 125                                              اْلَول يد أَبُو كنيته :السلمي َعْبد بن عتبة 
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 145                                                عثمان بن حممد بن القاضي أيب شيبة

                                                     118               السلمي سارية بن العرباض

                     

 122                                             مشهور صحايب ، عامراجلهين بن عقبة
             87                     عياض أبا يكىن ، يصغر وقد بالنون ، العنسي األسود بن عمرو

            100                                                السهمي وائل بن العاص بن عمرو 

 122                       مصادر من عندي وقع فيما يل يتبني مل مبهم: حدثه عمن

 86                                                 كثري بن مرة احلضرمي احلمصي ،.
 79                                           مالك أبو كنيته. األشعري عاصم بن كعب
 103                    احلمصي ، امليم وكسر واملعجمة التحتانية بفتح ، خيامر بن مالك

 73مالك بن يسار العويف                                                                 
                                       65      …… .احلمصي ، عياش بن إمساعيل بن حممد
 64                                            ...… بن سفيان الطائي . الطائي عوف بن حممد

 136               .. . معاذ بن جبل بن عمروبن أوس االنصاري ، اخلزرجي ، أبو عبد الرمحن

 88    …                                            .الكندي عمرو بن  يكرب معد بن املقدام

 173                                    ..……  .    الغطفاين مهار بن نعيم

 154                                           … . الدمشقي السلمي نصري بن عمار بن هشام

 93                                    … ه الزبيدي بالضم أبو الفضل احلمصيزيد بن عبد رب
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 المصادر والمراجع فهرس

 . القرآن الكريم .

 هارون بن أمحد:  املؤلف اسم ، احلديث وأصحاب والتابعني الصحابة من املفردة األمساء طبقات1-
:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1410 - دمشق - للرتاث املأمون دار:  النشر دار ، بكر أبو الربدحيي
 كوشك علي عبده
:  النشر دار ، احلسني أبو القشريي مسلم بن احلجاج بن مسلم:  املؤلف اسم ، واألمساء الكىن2-

 أمحد حممد الرحيم عبد:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1404 - املنورة املدينة - اإلسالمية اجلامعة
  القشقري

 أبو الرتكماين اهلل عبد بن قامياز بن عثمان بن أمحد بن حممد:  املؤلف اسم ، الكىن سرد يف املقتىن3-
 - السعودية - املنورة املدينة - باملدينة اإلسالمية اجلامعة:  النشر دار ، الذهيب الدين مشس اهلل عبد

 املراد العزيز عبد صاحل حممد:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، هـ1402
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 الكتب دار:  النشر دار ، الفسوي سفيان بن يعقوب يوسف أبو:  املؤلف اسم ، والتاريخ املعرفة4-
  املنصور خليل:  حتقيق ، م1333 -هـ1413 - بريوت - العلمية

 أمحد الدين صفي الفقيه احلافظ:  املؤلف اسم ، الرجال أمساء يف الكمال هتذيب تذهيب خالصة5-
 - البشائر دار/اإلسالمية املطبوعات مكتب:  النشر دار ، اليمين األنصاري اخلزرجي  اهلل عبد بن

  غدة أبو الفتاح عبد:  حتقيق ، اخلامسة:  الطبعة ، هـ 1416 - بريوت/  حلب

 منده بن إسحق بن حممد اهلل عبد أيب اإلمام الشيخ:  املؤلف اسم ، واأللقاب الكىن يف الباب فتح6
:  الطبعة ، م1336 - هـ1417 - الرياض - السعودية - الكوثر مكتبة:  النشر دار ، األصبهاين

  الفاريايب حممد نظر قتيبة أبو:  حتقيق ، األوىل

 دار ، السلمي الرتمذي عيسى أبو عيسى بن حممد:  املؤلف اسم ، الرتمذي سنن الصحيح اجلامع7-
 وآخرون شاكر حممد أمحد:  حتقيق ، -  - بريوت - العريب الرتاث إحياء دار:  النشر

 أم جامعة:  النشر دار ، إسحاق أبو احلريب إسحاق بن إبراهيم:  املؤلف اسم ، احلديث غريب
  العايد حممد إبراهيم سليمان. د:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1405 - املكرمة مكة - القرى

:  النشر دار ، الطرباين القاسم أبو أيوب بن أمحد بن سليمان:  املؤلف اسم ، الشاميني مسند8-
 عبداجمليد بن محدي:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1324 - 1405 - بريوت - الرسالة مؤسسة
  السلفي

 دار ، البيهقي بكر أبو موسى بن علي بن احلسني بن أمحد:  املؤلف اسم ، الكربى البيهقي سنن9-
  عطا القادر عبد حممد:  حتقيق ، 1334 - 1414 - املكرمة مكة - الباز دار مكتبة:  النشر
ردي موسى بن علي بن احلسني بن أمحد:  املؤلف اسم ، والصفات األمساء10-  اخلراساين، اخُلْسَرْوج 
 عبداهلل:  حتقيق ،:   الطبعة ،  - القاهرة - للتوزيع السوادي مكتبة:  النشر دار ، البيهقي بكر أبو
  * احلاشدي حممد بن

 إحياء دار:  النشر دار ، البغدادي اخلطيب:  املؤلف اسم ، البغدادي للخطيب العلم تقييد11-
  العش يوسف:  حتقيق ، الثانية:  الطبعة ، 1374 -  - النبوية السنة
 علي القاسم أيب:  املؤلف اسم ، األماثل من حلها من وتسمية فضلها وذكر دمشق مدينة تاريخ12-
:  حتقيق ، 1335 - بريوت - الفكر دار:  النشر دار ، الشافعي اهلل عبد بن اهلل هبة إبن احلسن بن

 العمري غرامة بن عمر سعيد أيب الدين حمب
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 مكتبة:  النشر دار ، اإلشبيلي احلق عبد حممد أبو:  املؤلف اسم ، الكربى الشرعية األحكام13-
 اهلل عبد أبو:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، م2001 - هـ1422 - الرياض/  السعودية - الرشد
  عكاشة بن حسني
 دار ،  املقدسي سرور بن علي بن الواحد عبد بن الغين عبد:  املؤلف اسم ، الصالة أخبار14-
 النابلسي الرمحن عبد حممد:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1416 - دمشق - السنابل دار:  النشر

 دار ، الفداء أبو الدمشقي كثري بن عمر بن إمساعيل:  املؤلف اسم ، العظيم القرآن تفسري15-
 1401 – بريوت - الفكر دار:  النشر

 احلسني بن الرحيم عبد بن أمحد الدين ويل:  املؤلف اسم ، املراسيل رواة ذكر يف التحصيل حتفة16-
  نوارة اهلل عبد:  حتقيق ، م1333 - الرياض - الرشد مكتبة:  النشر دار ، العراقي زرعة أيب

:  النشر دار ، األزدي السجستاين داود أبو األشعث بن سليمان:  املؤلف اسم ، داود أيب سنن17-
  احلميد عبد الدين حميي حممد:  حتقيق ،:   الطبعة ، -  - بريوت - الفكر دار

:  النشر دار ، الشيباين عبداهلل أبو حنبل بن أمحد:  املؤلف اسم ، حنبل بن أمحد اإلمام مسند18-
  مصر – قرطبة مؤسسة

 دار:  النشر دار ، الشيباين بكر أبو الضحاك بن عمرو بن أمحد:  املؤلف اسم ، واملثاين اآلحاد19-
  اجلوابرة أمحد فيصل باسم. د:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1331 - 1411 - الرياض - الراية
 النشر دار ، الطحاوي سالمة بن حممد بن أمحد جعفر أبو:  املؤلف اسم ، اآلثار مشكل شرح20-
 شعيب:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، م1327 - هـ1402 - بريوت/ لبنان - الرسالة مؤسسة: 

  األرنؤوط
:  النشر دار ، الطرباين القاسم أبو أيوب بن أمحد بن سليمان:  املؤلف اسم ، الكبري املعجم21-
 عبداجمليد بن محدي:  حتقيق ، الثانية:  الطبعة ، 1323 - 1404 - املوصل - الزهراء مكتبة
  السلفي
:  النشر دار ، الطرباين القاسم أبو أيوب بن أمحد بن سليمان:  املؤلف اسم ، الشاميني مسند22-

 عبداجمليد بن محدي:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1324 - 1405 - بريوت - الرسالة مؤسسة
  السلفي
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 ، النيسابوري احلاكم عبداهلل أبو عبداهلل بن حممد:  املؤلف اسم ، الصحيحني على املستدرك23-
:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، م1330 - هـ1411 - بريوت - العلمية الكتب دار:  النشر دار

  عطا القادر عبد مصطفى
 ، البيهقي بكر أبو موسى بن علي بن احلسني بن أمحد:  املؤلف اسم ، الكربى البيهقي سنن24-
  عطا القادر عبد حممد:  حتقيق ، 1334 - 1414 - املكرمة مكة - الباز دار مكتبة:  النشر دار

 عبد بن اهلل عبد بن يوسف عمر أبو:  املؤلف اسم ، واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد25-
:  حتقيق ، 1327 - املغرب - اإلسالمية والشؤون األوقاف عموم وزارة:  النشر دار ، النمري الرب

  البكري الكبري عبد حممد ، العلوي أمحد بن مصطفى
 علي القاسم أيب:  املؤلف اسم ، األماثل من حلها من وتسمية فضلها وذكر دمشق مدينة تاريخ26-
:  حتقيق ، 1335 - بريوت - الفكر دار:  النشر دار ، الشافعي اهلل عبد بن اهلل هبة إبن احلسن بن

  العمري غرامة بن عمر سعيد أيب الدين حمب
 مكتبة:  النشر دار ، اإلشبيلي احلق عبد حممد أبو:  املؤلف اسم ، الكربى الشرعية األحكام27-
 اهلل عبد أبو:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، م2001 - هـ1422 - الرياض/  السعودية - الرشد
  عكاشة بن حسني
 أبو املنذري القوي عبد بن العظيم عبد:  املؤلف اسم ، الشريف احلديث من والرتهيب الرتغيب28-
 إبراهيم:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1417 - بريوت - العلمية الكتب دار:  النشر دار ، حممد
  الدين مشس

 النشر دار ،  املصري األفريقي منظور بن مكرم بن حممد:  املؤلف اسم ، دمشق تاريخ تصرخم29- 
 مراد، احلميد عبد رياض ، النحاس روحية:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ،   - دمشق - الفكر دار: 

  وآخرون احلافظ مطيع حممد
 الرمحن عبد بن يوسف احلجاج أبو الدين مجال:  املؤلف اسم ، األطراف مبعرفة األشراف حتفة30-
:  الطبعة ، 1323 - 1403 - بريوت - القيمة الدار - اإلسالمي املكتب:  النشر دار ، املزي
 الشاويش زهري ، الدين شرف الصمد عبد:  حتقيق ، الثانية
 بن علي بن أمحد الفضل أبو:  املؤلف اسم ، العشرة أطراف من املبتكرة بالفوائد املهرة إحتاف31-
 الشريف املصحف لطباعة فهد امللك جممع:  النشر دار ، العسقالين حجر بن أمحد بن حممد
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 ناصر بن زهري. د:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، م 1334 - هـ 1415 - السعودية -( باملدينة)
  الناصر
 بن علي بن أمحد الفضل أبو:  املؤلف اسم ، احلنبلي املسند بأطراف املعتلي املسند إطراف32-
 - دمشق - الطيب الكلم دار ، كثري ابن دار:  النشر دار ، العسقالين حجر بن أمحد بن حممد
   - بريوت
:  النشر دار ، الطرباين القاسم أبو أيوب بن أمحد بن سليمان:  املؤلف اسم ، الكبري املعجم33-
 عبداجمليد بن محدي:  حتقيق ، الثانية:  الطبعة ، 1323 - 1404 - املوصل - الزهراء مكتبة
   السلفي
 الكتب دار:  النشر دار ، النووي اإلمام:  املؤلف اسم ،  األبرار سيد كالم من املنتخبة األذكار34-
  .م1324 - هـ1404 - بريوت - العريب
 بن علي بن حممد:  املؤلف اسم ، املرسلني سيد كالم من احلصني احلصن بعدة الذاكرين حتفة35-
 األوىل:  الطبعة ، 1324 - لبنان - بريوت - القلم دار:  النشر دار ، الشوكاين حممد
:  النشر دار ، الشيباين عبداهلل أبو حنبل بن أمحد:  املؤلف اسم ، حنبل بن أمحد اإلمام مسند36-

  مصر – قرطبة مؤسسة
 أبو الطربي خالد بن يزيد بن جرير بن حممد:  املؤلف اسم ، القرآن آي تأويل عن البيان جامع37-
   1405- بريوت - الفكر دار:  النشر دار ، جعفر
 أبو املنذري القوي عبد بن العظيم عبد:  املؤلف اسم ، الشريف احلديث من والرتهيب الرتغيب38-
 إبراهيم:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1417 - بريوت - العلمية الكتب دار:  النشر دار ، حممد
  الدين مشس
 الريان دار:  النشر دار ، اهليثمي بكر أيب بن علي:  املؤلف اسم ، الفوائد ومنبع الزوائد جممع39-
 1407 - بريوت،  القاهرة - العريب الكتاب دار /للرتاث
أبو عبداهلل الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة ، اسم املؤلف:  محد بن أمحد 40-

 - 1413 -جدة  -الذهيب الدمشقي ، دار النشر : دار القبلة للثقافة اإلسالمية ، مؤسسة علو 
   ، الطبعة : األوىل ، حتقيق : حممد عوامة 1332
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تقريب التهذيب ، اسم املؤلف:  أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ، دار 41-
  ، الطبعة : األوىل ، حتقيق : حممد عوامة 1326 - 1406 -سوريا  -النشر : دار الرشيد 

هتذيب التهذيب ، اسم املؤلف:  أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ، دار 42-
  ، الطبعة : األوىل 1324 - 1404 -بريوت  -النشر : دار الفكر 

احلجاج املزي ، دار النشر : هتذيب الكمال ، اسم املؤلف:  يوسف بن الزكي عبدالرمحن أبو 43-
 ، الطبعة : األوىل ، حتقيق : د. بشار عواد معروف 1320 - 1400 -بريوت  -مؤسسة الرسالة 

مشاهري علماء األمصار ، اسم املؤلف:  حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت ، 44-
  فاليشهمر ، حتقيق : م. 1353 -  -بريوت  -دار النشر : دار الكتب العلمية 

الطبقات الكربى ، اسم املؤلف:  حممد بن سعد بن منيع أبو عبداهلل البصري الزهري ، دار 45-
  -  -بريوت  -النشر : دار صادر 

معجم الصحابة ، اسم املؤلف:  عبد الباقي بن قانع أبو احلسني ، دار النشر : مكتبة الغرباء 46-
  ة : األوىل ، حتقيق : صالح بن سامل املصرايت، الطبع 1412 -املدينة املنورة  -األثرية 
تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل ، اسم املؤلف:  أيب القاسم علي 47-

، حتقيق :  1335 -بريوت  -بن احلسن إبن هبة اهلل بن عبد اهلل الشافعي ، دار النشر : دار الفكر 
  عمريحمب الدين أيب سعيد عمر بن غرامة ال

املقتىن يف سرد الكىن ، اسم املؤلف:  حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز بن عبد اهلل الرتكماين 48-
السعودية  -املدينة املنورة  -أبو عبد اهلل مشس الدين الذهيب ، دار النشر : اجلامعة اإلسالمية باملدينة 

  املراد هـ ، الطبعة : األوىل ، حتقيق : حممد صاحل عبد العزيز1402 -
 دار ، األصبهاين اهلل عبد بن أمحد نعيم أبو:  املؤلف اسم ، األصفياء وطبقات األولياء حلية49-
  الرابعة:  الطبعة ، 1405 - بريوت - العريب الكتاب دار:  النشر
 دار:  النشر دار ، الفسوي سفيان بن يعقوب يوسف أبو:  املؤلف اسم ، والتاريخ املعرفة50-
 املنصور خليل:  حتقيق ، م1333 -هـ1413 - بريوت - العلمية الكتب
 سليمان بن علي بن أسعد بن اهلل عبد حممد أبو:  املؤلف اسم ، اليقظان وعربة اجلنان مرآة51-
  .م1333 - هـ1413 - القاهرة - اإلسالمي الكتاب دار:  النشر دار ،  اليافعي
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 الرتكماين اهلل عبد بن قامياز بن عثمان بن أمحد بن حممد:  املؤلف اسم ، الكىن سرد يف املقتىن52-
 السعودية - املنورة املدينة - باملدينة اإلسالمية اجلامعة:  النشر دار ، الذهيب الدين مشس اهلل عبد أبو
   املراد العزيز عبد صاحل حممد:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، هـ1402 -

ذكر امساء التابعني ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم ، أليب  53-
هـ( ، حتقيق: بوران الضناوي ، وكمال يوسف 325احلسن علي بن عمر بن أمحد الدارقطين )ت

 م .                 1325-هـ1406، 1احلوت ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط
 دار ، الرب عبد بن حممد بن اهلل عبد بن يوسف:  املؤلف اسم ، باألصحا معرفة يف االستيعاب54-
  البجاوي حممد علي:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1412 - بريوت - اجليل دار:  النشر
 عبد بن حممد:  املؤلف اسم ، منهما واحد كل انفرد وما ومسلم البخاري أخرجهم من تسمية55-
 - اجلنان دار،  الثقافية الكتب مؤسسة:  النشر دار ، اهلل عبد أبو احلاكم النيسابوري محدويه بن اهلل

  احلوت يوسف كمال:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1407 - بريوت
 دار:  النشر دار ، الفضل أبو السيوطي بكر أيب بن الرمحن عبد:  املؤلف اسم ، احلفاظ طبقات56-
  األوىل:  الطبعة ، 1403 - بريوت - العلمية الكتب

 عبد أبو الذهيب قامياز بن عثمان بن أمحد بن حممد:  املؤلف اسم ، احملدثني طبقات يف املعني57-
 مهام. د:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1404 - األردن - عمان - الفرقان دار:  النشر دار ، اهلل
  سعيد الرحيم عبد

 هبة بن علي:  املؤلف اسم ، والكن األمساء يف واملختلف املؤتلف عن االرتياب رفع يف اإلكمال58-
 األوىل:  الطبعة ، 1411 - بريوت - العلمية الكتب دار:  النشر دار ، ماكوال بن نصر أيب بن اهلل

 سعيد أبو كيكلدي بن خليل بن سعيد أبو:  املؤلف اسم ، املراسيل أحكام يف التحصيل جامع59-
:  حتقيق ، الثانية:  الطبعة ، 1326 - 1407 - بريوت - الكتب عامل:  النشر دار ، العالئي
 السلفي عبداجمليد محدي
 دار ، الشافعي العسقالين الفضل أبو حجر بن علي بن أمحد:  املؤلف اسم ، املدلسني طبقات60-
 بن عاصم. د:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1323 - 1403 - عمان - املنار مكتبة:  النشر
  القريويت عبداهلل
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 العسقالين الفضل أبو حجر بن علي بن أمحد:  املؤلف اسم ، الصحابة متييز يف اإلصابة61-
 علي:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1332 - 1412 - بريوت - اجليل دار:  النشر دار ، الشافعي

  البجاوي حممد

 دار ، الزهري البصري عبداهلل أبو منيع بن سعد بن حممد:  املؤلف اسم ، الكربى الطبقات62-
 بريوت – صادر دار:  النشر
 الرازي حممد أبو إدريس بن حممد حامت أيب بن الرمحن عبد:  املؤلف اسم ، والتعديل اجلرح63-

 األوىل:  الطبعة ، 1352 - 1271 - بريوت - العريب الرتاث إحياء دار:  النشر دار ، التميمي
 الكتب دار:  النشر دار ، الذهيب حممد الدين مشس اهلل عبد أبو:  املؤلف اسم ، احلفاظ تذكرة64-
 األوىل:  الطبعة ، بريوت - العلمية

 ، البسيت التميمي حامت أبو أمحد بن حبان بن حممد:  املؤلف اسم ، األمصار علماء مشاهري65-
  فاليشهمر. م:  حتقيق ، 1353 -  - بريوت - العلمية الكتب دار:  النشر دار

 دار:  النشر دار ، البسيت التميمي حامت أبو أمحد بن حبان بن حممد:  املؤلف اسم ، الثقات66-
  أمحد الدين شرف السيد:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1375 - 1335 - بريوت - الفكر
 احلليب الوفا أبو العجمي ابن سبط بن حممد بن إبراهيم:  املؤلف اسم ، املدلسني ألمساء التبيني67-

 ، 1334 - 1414 - بريوت - والتوزيع والنشر للطباعة الريان مؤسسة:  النشر دار ، الطرابلسي
  املوصلي داود إبراهيم حممد:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة
 اسم ، وأخبارهم مذاهبهم وذكر الضعفاء ومن واحلديث العلم أهل رجال من الثقات معرفة68-
:  النشر دار ، الغرب طرابلس نزيل الكويف العجلي صاحل بن اهلل عبد بن أمحد احلسن أيب:  املؤلف
 عبد:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1325 - 1405 - السعودية - املنورة املدينة - الدار مكتبة
  البستوي العظيم عبد العليم
:  النشر دار ، الفداء أبو القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل:  املؤلف اسم ، والنهاية البداية69-
  بريوت – املعارف مكتبة
 دار ، اهلل عبد أبو الذهيب قامياز بن عثمان بن أمحد بن حممد:  املؤلف اسم ، النبالء أعالم سري70-
 حممد،  األرناؤوط شعيب:  حتقيق ، التاسعة:  الطبعة ، 1413 - بريوت - الرسالة مؤسسة:  النشر
   العرقسوسي نعيم
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 الرتكماين اهلل عبد بن قامياز بن عثمان بن أمحد بن حممد:  املؤلف اسم ، الكىن سرد يف املقتىن71-
 السعودية - املنورة املدينة - باملدينة اإلسالمية اجلامعة:  النشر دار ، الذهيب الدين مشس اهلل عبد أبو
   املراد العزيز عبد صاحل حممد:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، هـ1402 -

 سليمان بن علي بن أسعد بن اهلل عبد حممد أبو:  املؤلف اسم ، اليقظان وعربة اجلنان مرآة72-
  .م1333 - هـ1413 - القاهرة - اإلسالمي الكتاب دار:  النشر دار ،  اليافعي
الكتاب : املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم املؤلف : عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي أبو -73

   10عدد األجزاء :  ، 1352األوىلبريوت الطبعة  -الفرجلناشر : دار صادر 

املؤلف: برهان الدين ابراهيم بن حممد بن خليل   األصول الستة رواة يف السول هنايةالكتاب : -74
الناشر :  هـ حتقيق : د/عبد القيوم عبد رب النيب 241 - 753احلليب املعروف بسبط ابن العجمي )

  م2000ـ / ه1421الطبعة األوىل  مركز إحياء الرتاث االسالمي

 - طيبة دار:  النشر دار ، العصفري الليثي عمر أبو خياط بن خليفة:  املؤلف اسم ، الطبقات-75
  العمري ضياء أكرم. د:  حتقيق ، الثانية:  الطبعة ، 1322 - 1402 - الرياض

 هبة بن علي:  املؤلف اسم ، والكن األمساء يف واملختلف املؤتلف عن االرتياب رفع يف اإلكمال-76
 األوىل:  الطبعة ، 1411 - بريوت - العلمية الكتب دار:  النشر دار ، ماكوال بن نصر أيب بن اهلل

 القاسم أيب:  املؤلف اسم ، األماثل من حلها من وتسمية فضلها وذكر دمشق مدينة تاريخ-77
 ، 1335 - بريوت - الفكر دار:  النشر دار ، الشافعي اهلل عبد بن اهلل هبة إبن احلسن بن علي
  العمري غرامة بن عمر سعيد أيب الدين حمب:  حتقيق

،  اهلل عبد أبو الذهيب قامياز بن عثمان بن أمحد بن حممد:  املؤلف اسم العرب يف خرب من غرب ، -77
 /م 1324مطبعة حكومة الكويت _ الكويت _ سنة النشر _ : النشر دار

 علي القاسم أيب:  املؤلف اسم ، األماثل من حلها من وتسمية فضلها وذكر دمشق مدينة تاريخ78-
:  حتقيق ، 1335 - بريوت - الفكر دار:  النشر دار ، الشافعي اهلل عبد بن اهلل هبة إبن احلسن بن

 العمري غرامة بن عمر سعيد أيب الدين حمب

 بن علي بن أمحد الفضل أبو:  املؤلف اسم ، العشرة أطراف من املبتكرة بالفوائد املهرة إحتاف79-
 الشريف املصحف لطباعة فهد امللك جممع:  النشر دار ، العسقالين حجر بن أمحد بن حممد
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 ناصر بن زهري. د:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، م 1334 - هـ 1415 - السعودية -( باملدينة)
   الناصر

 خلف بن سليمان:  املؤلف اسم ، الصحيح اجلامع يف البخاري له خرج ملن،  والتجريح التعديل80-
 ، 1326 - 1406 - الرياض - والتوزيع للنشر اللواء دار:  النشر دار ، الباجي الوليد أبو سعد بن

  حسني لبابة أبو. د:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة

 دار ، الدمشقي كثري ابن احلافظ الفداء أبو االمام:  املؤلف اسم ، واملالحم الفنت يف النهاية81-
:  حتقيق ، االوىل:  الطبعة ، م1322 - هـ1402 - بريوت/  لبنان - العلمية الكتب دار:  النشر
 الشافعي عبد االستاذ: وصححه ضبطه

 دار ، املقدسي مفلح بن حممد اهلل عبد أيب اإلمام:  املؤلف اسم ، املرعية واملنح الشرعية اآلداب82-
 شعيب:  حتقيق ، الثانية:  الطبعة ، م1336 - هـ1417 - بريوت - الرسالة مؤسسة:  النشر

  القيام عمر/  األرنؤوط

 البخاري احلسني بن حممد بن أمحد:  املؤلف اسم ، والسداد الثقة أهل معرفة يف واإلرشاد اهلداية83-
 عبد:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1407 - بريوت - املعرفة دار:  النشر دار ، نصر أبو الكالباذي

  الليثي اهلل
 عبد بن حممد:  املؤلف اسم ، منهما واحد كل انفرد وما ومسلم البخاري أخرجهم من تسمية84-
 - اجلنان دار،  الثقافية الكتب مؤسسة:  النشر دار ، اهلل عبد أبو احلاكم النيسابوري محدويه بن اهلل

   احلوت يوسف كمال:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1407 - بريوت

عنوان الكتاب: ديوان الضعفاء واملرتوكني ، املؤلف: حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب -25
مكة،  –مشس الدين أبو عبد اهلل، احملقق: محاد بن حممد األنصاري، الناشر: مكتبة النهضة احلديثة 

  1367 – 1327، سنة النشر: 1عدد اجمللدات: 
 أمحد: املؤلف ، واحد شيخ عن راويني وفاة بني ما تباعد يف والالحق السابق: الكتاب عنوان-26
  الزهراين مطر حممد: احملقق ،بكر أبو البغدادي اخلطيب ثابت علي
 موفق: احملقق ، احلسن أبو الدارقطين عمر بن علي: املؤلف ، واملختلف املؤتلف: الكتاب عنوان-27
 ،  القادر عبد بن اهلل عبد بن
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 صفوان بن اهلل عبد بن عمرو بن الرمحن عبد: املؤلف ،الدمشقي زرعة أيب تاريخ: الكتاب عنوان-22
  املنصور خليل: احملقق، النصري

/  202ت) اهلل رمحه السجستاين االشعت بن سليمان داود ايب شيوخ تسميةعنوان الكتاب: -23
 سنة املتوىف األندلسي الغساين اجلياين حممد بن احلسني علي ايب اإلمام احلافظ تأليف(  هـ 275
   زغلول بسيوين السعيد حممد هاجر ايب حتقيق بريوت العلمية الكتب دار طبعة، هـ 432
 إبن احلافظ:  املؤلف، النبل األئمة شيوخ أمساء ذكر على املشتمل املعجم: عنوان الكتاب -30

:  الطبع سنة،  شقمد الفكر دار:  طبعة، الشهايب سكينة:  احملقق ،م 571 سنة املتوىف عساكر
 م1321/هـ1401

مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد  :ميزان االعتدال يف نقد الرجاالملؤلف :لكتابعنوان ا-31
دار املعرفة للطباعة  :علي حممد البجاويالناشر :حتقيق هـ742بن عثمان بن قَامْياز الذهيب )املتوىف: 

  4 :معدد األجزاء 1363 -هـ  1322األوىل،  :الطبعة لبنان –والنشر، بريوت 
مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن  :املغين يف الضعفاءاملؤلف :الكتابعنوان -32

   الدكتور نور الدين عرت :هـاحملقق742قَامْياز الذهيب )املتوىف: 
 عبد بن قليج بن مغلطاي: املؤلف ، الرجال أمساء ىف الكمال هتذيب إكمال: الكتاب عنوان-33 

 الرمحن عبد أبو حممد بن عادل: احملقق، الدين عالء اهلل عبد أبو احلنفي احلكري املصري البكجري اهلل
 ،  2001 – 1422: النشر سنة ، 12: اجمللدات عدد، حممد أبو إبراهيم بن أسامة -

 اهلل عبد أبو الذهيب عثمان بن أمحد بن حممد: املؤلف ، الصحابة أمساء جتريد: الكتاب عنوان-34
  الدين مشس
 عز األثري ابن اجلزري حممد بن علي: املؤلف،   الصحابة معرفة يف الغابة أسد: الكتاب عنوان-35

  (حزم ابن. ط)، احلسن أبو الدين
 عثمان بن أمحد بن حممد: املؤلف ،الرجال أمساء يف الكمال هتذيب تذهيب: الكتاب عنوان-36

 .  الدين مشس اهلل عبد أبو الذهيب
 منجوية بن علي بن أمحد:  منجوية ابن : املؤلف . مسلم صحيح رجال: عنوان الكتاب -37

  دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت ، الليثي اهلل عبد:  حتقيق ،( هـ 422:  تـ)  األصبهاين
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 عباس حممد اهلل وصي: احملقق ، حنبل بن أمحد: املؤلف ، الرجال ومعرفة العلل: الكتاب عنوان-32
 . 2001 – 1422:  الطبع سنة ،4 :  اجمللدات عدد ، الثانية:  الطبعة ، اخلاين دار:  الناشر ،

: احملقق ، البخاري اجلعفي إبراهيم بن إمساعيل بن حممد: املؤلف ،الكبري التاريخ: الكتاب عنوان-33
 . 3: اجمللدات عدد ، العثمانية املعارف دائرة: الناشر ، وآخرون الندوي هاشم

 حممود:  حتقيق ، البخاري إمساعيل بن حممد:  املؤلف - الصغري التاريخ: الكتاب عنوان-100 
   لبنان – بريوت املعرفة دار:  الناشر ، املرعشي يوسف:  أحاديثه فهرس ،زايد ابراهيم

 الناشر حمي الدين بن شرف النووي، : املؤلف -عنوان الكتاب : هتذيب األ مساء واللغات   101-
 . 3:اجمللدات عدد .1336–:  الطبع سنة  لبنان – بريوت الفكر ارد: 

اجلامع يف اجلرح والتعديل ألقوال البخاري ، ومسلم ، والعجلي ، وأيب زرعة الرازي ، وأيب داود -102
، ويعقوب الفسوي ، وأيب حامت الرازي ، والرتمذي ، وأيب زرعة الدمشقي ، والنسائي ، والبزار ، 

 والدارقطين ، للسيد أيب املعاطي النووي وآخرون ، عامل الكتب ، بريوت 
ع األصول يف أحاديث الرسول ، البن األثري اجلزري ، حتقيق/ عبدالقادر األرناؤوط ، دار جام-103

 هـ  1362م ، وطبعة: السنة احملمدية بالقاهرة سنة: 1323-هـ1403،  2الفكر ، بريوت ، ط
التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، لشهاب الدين أيب الفضل أمحد بن علي بن -104

هـ بتحقيق الدكتور: شعبان بن حممد إمساعيل طبعة مكتبة ابن  252لعسقالين املتوىف سنة: حجر ا
 تيمية القاهرة. 

هـ ( يف  233هـ ( عن أيب زكريا حيي بن معني )  220تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ) ت -105
 ، دمشق ، بريوت .جتريح الرواة وتعديلهم ، حتقيق : د. أمحد حممد نور سيف ، دار املأمون للرتاث 

رسالة أيب داود إىل أهل مكة يف وصف سننه ، أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين ، -106
 هـ . 1401،  3حتقيق حممد الصباغ ، املكتب اإلسالمي ، بريوت ، ط 

 بن حممد بن حممد اخلري، أبو الدين مشس:  املؤلف اسم ، القراء طبقات يف النهاية غاية107-
 األوىل:  الطبعة ، 2006-1427 - بريوت - العلمية الكتب دار:  النشر دار ، اجلزري بن يوسف

 * براجسرتاسر. ج:  حتقيق ،

 الدين مشس ، للذهيب.  مدلني فيهم وثقات اجملهولني من وخلق واملرتوكني الضعفاء ديوان108-
 . املكرمة مكة ، احلديثة النهضة مكتبة ، االنصاري حممد بن محاد:  حتقيق ،( هـ742ت) عثمان
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 دار ، سليمان أبو البسيت اخلطايب إبراهيم بن حممد بن أمحد:  املؤلف اسم ، احلديث غريب109-
  العزباوي إبراهيم الكرمي عبد:  حتقيق ، 1402 - املكرمة مكة - القرى أم جامعة:  النشر

 املكتب:  النشر دار ، الشيباين الضحاك عاصم أيب بن عمرو:  املؤلف اسم ، السنة110-
 األلباين الدين ناصر حممد:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1400 - بريوت - اإلسالمي

 

:  النشر دار ، الشيباين بكر أبو الضحاك بن عمرو بن أمحد:  املؤلف اسم ، واملثاين اآلحاد111-
  اجلوابرة أمحد فيصل باسم. د:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1331 - 1411 - الرياض - الراية دار

 دار ، اجلعفي البخاري عبداهلل أبو إبراهيم بن إمساعيل بن حممد:  املؤلف اسم ، الكبري التاريخ112-
 الندوي هاشم السيد:  حتقيق ،:   الطبعة ،  - بريوت - الفكر دار:  النشر

:  النشر دار ، الطرباين القاسم أبو أيوب بن أمحد بن سليمان:  املؤلف اسم ، الكبري املعجم113-
 عبداجمليد بن محدي:  حتقيق ، الثانية:  الطبعة ، 1323 - 1404 - املوصل - الزهراء مكتبة
 السلفي

:  النشر دار ، الطرباين القاسم أبو أيوب بن أمحد بن سليمان:  املؤلف اسم ، الشاميني مسند114-
 عبداجمليد بن محدي:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1324 - 1405 - بريوت - الرسالة مؤسسة
  السلفي
 مكتبة:  النشر دار ، اإلشبيلي احلق عبد حممد أبو:  املؤلف اسم ، الكربى الشرعية األحكام115-
 اهلل عبد أبو:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، م2001 - هـ1422 - الرياض/  السعودية - الرشد
 عكاشة بن حسني

 بن علي بن أمحد الفضل أبو:  املؤلف اسم ، العشرة أطراف من املبتكرة بالفوائد املهرة إحتاف116-
 الشريف املصحف لطباعة فهد امللك جممع:  النشر دار ، العسقالين حجر بن أمحد بن حممد

 ناصر بن زهري. د:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، م 1334 - هـ 1415 - السعودية -( باملدينة)
 الناصر

 السعادة مطبعة:  النشر دار ، السيوطي بكر أيب بن الرمحن عبد:  املؤلف اسم ، اخللفاء تاريخ117-
 احلميد عبد الدين حمي حممد:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، م1352 - هـ1371 - مصر -
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 ، الشافعي العسقالين الفضل أبو حجر بن علي بن أمحد:  املؤلف اسم ، التهذيب تقريب118-
   عوامة حممد:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1326 - 1406 - سوريا - الرشيد دار:  النشر دار

 دار ، اجلعفي البخاري عبداهلل أبو إبراهيم بن إمساعيل بن حممد:  املؤلف اسم ، الكبري التاريخ119-
  الندوي هاشم السيد:  حتقيق ،:   الطبعة ،  - بريوت - الفكر دار:  النشر

 ، الشافعي العسقالين الفضل أبو حجر بن علي بن أمحد:  املؤلف اسم ، التهذيب هتذيب120-
  األوىل:  الطبعة ، 1324 - 1404 - بريوت - الفكر دار:  النشر دار

 الرازي حممد أبو إدريس بن حممد حامت أيب بن الرمحن عبد:  املؤلف اسم ، والتعديل اجلرح121-
 األوىل:  الطبعة ، 1352 - 1271 - بريوت - العريب الرتاث إحياء دار:  النشر دار ، التميمي

 دار ، الزهري البصري عبداهلل أبو منيع بن سعد بن حممد:  املؤلف اسم ، الكربى الطبقات122-
 -  - بريوت - صادر دار:  النشر

 ، اهلل عبد أبو الذهيب قامياز بن عثمان بن أمحد بن حممد:  املؤلف اسم ، النبالء أعالم سري123-
،  األرناؤوط شعيب:  حتقيق ، التاسعة:  الطبعة ، 1413 - بريوت - الرسالة مؤسسة:  النشر دار

  العرقسوسي نعيم حممد
 اسم ، وأخبارهم مذاهبهم وذكر الضعفاء ومن واحلديث العلم أهل رجال من الثقات معرفة124-
:  النشر دار ، الغرب طرابلس نزيل الكويف العجلي صاحل بن اهلل عبد بن أمحد احلسن أيب:  املؤلف
 عبد:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1325 - 1405 - السعودية - املنورة املدينة - الدار مكتبة
  البستوي العظيم عبد العليم

 دار:  النشر دار ، البسيت التميمي حامت أبو أمحد بن حبان بن حممد:  املؤلف اسم ، الثقات125-
  أمحد الدين شرف السيد:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1375 - 1335 - بريوت - الفكر

 الرازي حممد أبو إدريس بن حممد حامت أيب بن الرمحن عبد:  املؤلف اسم ، والتعديل اجلرح126-
  األوىل:  الطبعة ، 1352 - 1271 - بريوت - العريب الرتاث إحياء دار:  النشر دار ، التميمي
 دار:  النشر دار ، الذهيب حممد الدين مشس اهلل عبد أبو:  املؤلف اسم ، احلفاظ تذكرة127-
  األوىل:  الطبعة ، بريوت - العلمية الكتب
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 العسقالين الفضل أبو حجر بن علي بن أمحد:  املؤلف اسم ، الصحابة متييز يف اإلصابة128-
 علي:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1332 - 1412 - بريوت - اجليل دار:  النشر دار ، الشافعي

  البجاوي حممد
 دار ،األلباين الدين ناصر حممد الشيخ: املؤلف اسم ،لأللباين الصحيحة األحاديث سلسلة129-
  م 1335 - هـ1415:  الطبع سنة ، بالرياض والتوزيع للنشر املعارف مكتبة: النشر

 النشر دار ، الشيباين عبداهلل أبو حنبل بن أمحد:  املؤلف اسم ، حنبل بن أمحد اإلمام مسند130-
  مصر – قرطبة مؤسسة: 

 الطربي خالد بن يزيد بن جرير بن حممد:  املؤلف اسم ، القرآن آي تأويل عن البيان جامع131-
 1405 - بريوت - الفكر دار:  النشر دار ، جعفر أبو

 علي بن الواحد عبد بن الغين عبد حممد أيب احلافظ اإلمام:  املؤلف اسم ،  النار ذكر كتاب132-
:  حتقيق ،:   الطبعة ، 1334-1415 - بريوت - اإلسالمية البشائر دار:  النشر دار ، املقدسي
  الغزاوي حممد أديب

 ، حممد أبو الرازي مهران بن إدريس بن بن حممد بن الرمحن عبد:  املؤلف اسم ، احلديث علل133-
 اخلطيب الدين حمب:  حتقيق ، 1405 - بريوت - املعرفة دار:  النشر دار

 ، السلمي الرتمذي عيسى أبو عيسى بن حممد:  املؤلف اسم ، الرتمذي سنن الصحيح اجلامع134-
 وآخرون شاكر حممد أمحد:  حتقيق ، -  - بريوت - العريب الرتاث إحياء دار:  النشر دار

 بن أمحد بن حممد الدين مشس:  املؤلف اسم ، واألعالم املشاهري ووفيات اإلسالم تاريخ135-
:  الطبعة ، م1327 - هـ1407 - بريوت/ لبنان - العريب الكتاب دار:  النشر دار ، الذهيب عثمان
 -تدمرى السالم عبد عمر. د:  حتقيق ، األوىل

 ، األزدي احلسني بن حممد الفتح أبو العالمة احلافظ:  املؤلف اسم ، احلديث علم يف املخزون136-
:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، م1322 - هـ1402 - اهلند - دهلي - العلمية الدار:  النشر دار

 السلفي إسحاق حممد إقبال حممد

 النشر دار ،  احلسين احملاسن أبو احلسن علي بن حممد:  املؤلف اسم ، أمحد لرجال اإلكمال137-
. د:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1323-1403 - كراتشي - اإلسالمية الدراسات جامعة: 

 قلعجي أمني عبداملعطي
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 دار ، النيسابوري احلسني أبو مسلم بن احلجاج بن مسلم:  املؤلف اسم ، والوحدان املنفردات138-
. د:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1322 - 1402 - بريوت - العلمية الكتب دار:  النشر

   البنداري سليمان عبدالغفار

 مكتبة:  النشر دار ، الشاشي كليب بن اهليثم سعيد أبو:  املؤلف اسم ، للشاشي املسند139-
 اهلل زين الرمحن حمفوظ. د:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1410 - املنورة املدينة - واحلكم العلوم

:  النشر دار ، الطرباين القاسم أبو أيوب بن أمحد بن سليمان:  املؤلف اسم ، الكبري املعجم140-
 عبداجمليد بن محدي:  حتقيق ، الثانية:  الطبعة ، 1323 - 1404 - املوصل - الزهراء مكتبة
 السلفي

 - الفكر دار:  النشر دار ، القزويين عبداهلل أبو يزيد بن حممد:  املؤلف اسم ، ماجه ابن سنن141-
 الباقي عبد فؤاد حممد:  حتقيق ، -  - بريوت

 الدنيا أيب بن عبيد بن حممد بن اهلل عبد بكر أبو:  املؤلف اسم ، الدنيا أيب البن اجلنة صفة142-
 ، األوىل:  الطبعة ، 1337-1417 - بريوت - الرسالة مؤسسة:  النشر دار ،( هـ221:  املتوىف)

 العساسلة الرحيم عبد أمحد الرحيم عبد:  حتقيق

 احلنفي الظاهري اهلل عبد بن حممد بن أمحد الدين مجال:  املؤلف اسم ، البخاري ابن مشيخة143-
. د:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، هـ 1413 - السعودية/  مكة - الفؤاد عامل دار:  النشر دار ،

 احلازمي سعد عتقي عوض

 الرمحن عبد بن يوسف احلجاج أبو الدين مجال:  املؤلف اسم ، األطراف مبعرفة األشراف حتفة144-
:  الطبعة ، 1323 - 1403 - بريوت - القيمة الدار - اإلسالمي املكتب:  النشر دار ، املزي
 الشاويش زهري ، الدين شرف الصمد عبد:  حتقيق ، الثانية

 ، حممد أبو الرازي مهران بن إدريس بن بن حممد بن الرمحن عبد:  املؤلف اسم ، احلديث علل145-
 اخلطيب الدين حمب:  حتقيق ، 1405 - بريوت - املعرفة دار:  النشر دار

 - العصيمي دار:  النشر دار ، منصور بن سعيد:  املؤلف اسم ، منصور بن سعيد سنن146-
 محيد آل العزيز عبد بن اهلل عبد بن سعد. د:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1414 - الرياض

 النشر دار ، األزدي السجستاين داود أبو األشعث بن سليمان:  املؤلف اسم ، داود أيب سنن147-
 احلميد عبد الدين حميي حممد:  حتقيق ،:   الطبعة ، -  - بريوت - الفكر دار: 



 مرويات اسماعيل بن عياش في الكتب التسعة
 

418 

:  النشر دار ، العبدي عرفة ابن:  املؤلف اسم ، العبدي عرفة ابن جزء من العوايل األحاديث148-
 اجلبار عبد الرمحن عبد. د:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1407 - القاهرة - السلفية الكتب دار

 الفريوائي

 الكتب دار:  النشر دار ، البيهقي احلسني بن أمحد بكر أبو:  املؤلف اسم ، اإلميان شعب149-
  زغلول بسيوين السعيد حممد:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1410 - بريوت - العلمية
 مكتبة:  النشر دار ، اإلشبيلي احلق عبد حممد أبو:  املؤلف اسم ، الكربى الشرعية األحكام150-
 اهلل عبد أبو:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، م2001 - هـ1422 - الرياض/  السعودية - الرشد
 عكاشة بن حسني

 أبو الفاسي القطان ابن للحافظ:  املؤلف اسم ، األحكام كتاب يف واإليهام الوهم بيان151-
 ، م1337-هـ1412 - الرياض - طيبة دار:  النشر دار ، امللك عبد بن حممد بن علي احلسن
 سعيد آيت احلسني. د:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة

 دار ، القرطيب األنصاري أمحد بن حممد اهلل عبد أبو:  املؤلف اسم ، القرآن ألحكام اجلامع152-
 القاهرة - الشعب دار:  النشر

 دار:  النشر دار ، الذهيب حممد الدين مشس اهلل عبد أبو:  املؤلف اسم ، احلفاظ تذكرة153-
 األوىل:  الطبعة ، بريوت - العلمية الكتب

 بن علي بن أمحد الفضل أبو:  املؤلف اسم ، العشرة أطراف من املبتكرة بالفوائد املهرة إحتاف154-
 الشريف املصحف لطباعة فهد امللك جممع:  النشر دار ، العسقالين حجر بن أمحد بن حممد

 ناصر بن زهري. د:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، م 1334 - هـ 1415 - السعودية -( باملدينة)
 الناصر

 حسني بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حممود حممد أبو:  املؤلف اسم ، للعيين داود أيب شرح155-
 ، م 1333- هـ 1420 - الرياض - الرشد مكتبة:  النشر دار ، العيىن الدين بدر احلنفى الغيتاىب
 املصري إبراهيم بن خالد املنذر أبو:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة

:  النشر دار ، السخاوي الرمحن عبد بن حممد الدين مشس احلافظ:  املؤلف اسم ، البلدانيات156-
 حممد بن حسام:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، م2001 - هـ1422 - السعودية - العطاء دار

 القطان
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 املكتبة:  النشر دار ، املناوي الرؤوف عبد:  املؤلف اسم ، الصغري اجلامع شرح القدير فيض157-
 األوىل:  الطبعة ، هـ1356 - مصر - الكربى التجارية

 النشر دار ، آبادي العظيم احلق مشس حممد:  املؤلف اسم ، داود أيب سنن شرح املعبود عون158-
  الثانية:  الطبعة ، م1335 - بريوت - العلمية الكتب دار: 

 دار ، األصبهاين اهلل عبد بن أمحد نعيم أبو:  املؤلف اسم ، األصفياء وطبقات األولياء حلية159-
 الرابعة:  الطبعة ، 1405 - بريوت - العريب الكتاب دار:  النشر

 خالد:  حتقيق ، بريوت - املعرفة دار:  النشر دار ، البغوي:  املؤلف اسم ، البغوي تفسري160-
  العك الرمحن عبد

 دار ، القاري حممد سلطان بن علي:  املؤلف اسم ، املصابيح مشكاة شرح املفاتيح مرقاة161-
:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، م2001 - هـ1422 - بريوت/ لبنان - العلمية الكتب دار:  النشر
 عيتاين مجال

 بن علي بن حممد:  املؤلف اسم ، املرسلني سيد كالم من احلصني احلصن بعدة الذاكرين حتفة162-
 األوىل:  الطبعة ، 1324 - لبنان - بريوت - القلم دار:  النشر دار ، الشوكاين حممد

 دار:  النشر دار ، الدارمي حممد أبو عبدالرمحن بن عبداهلل:  املؤلف اسم ، الدارمي سنن163-
 السبع خالد،  زمريل أمحد فواز:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1407 - بريوت - العريب الكتاب
   العلمي
 حامت أبو أمحد بن حبان بن حممد:  املؤلف اسم ، بلبان ابن برتتيب حبان ابن صحيح164-
 ، الثانية:  الطبعة ، 1333 - 1414 - بريوت - الرسالة مؤسسة:  النشر دار ، البسيت التميمي
  األرنؤوط شعيب:  حتقيق

 دار:  النشر دار ، النسائي الرمحن عبد أبو شعيب بن أمحد:  املؤلف اسم ، الكربى السنن165-
 سليمان الغفار عبد.د:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1331 - 1411 - بريوت - العلمية الكتب
  حسن كسروي سيد،  البنداري

 نور احلافظ/  أسامة أيب بن احلارث:  املؤلف اسم ، احلارث مسند زوائد عن الباحث بغية166-
 ، 1332 - 1413 - املنورة املدينة - النبوية والسرية السنة خدمة مركز:  النشر دار ، اهليثمي الدين
  الباكري صاحل أمحد حسني. د:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة



 مرويات اسماعيل بن عياش في الكتب التسعة
 

441 

 املهراين مهران بن موسى بن إسحاق بن أمحد بن اهلل عبد بن أمحد:  املؤلف اسم ، اجلنة صفة167-
:  الطبعة ، 1326-1406 - سوريا/دمشق - للرتاث املأمون دار:  النشر دار ، نعيم أبو األصبهاين

  اهلل عبد رضا علي:  حتقيق ، األوىل
 ابن سبط بن حممد بن إبراهيم:  املؤلف اسم ، احلديث بوضع رمي عمن احلثيث الكشف168-
 - بريوت - العربية النهضة مكتبة،  الكتب عامل:  النشر دار ، الطرابلسي احلليب الوفا أبو العجمي
   السامرائي صبحي:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1327 - 1407
 دار ، السمعاين التميمي منصور ابن حممد بن الكرمي عبد سعيد أيب:  املؤلف اسم ، األنساب169-
  البارودي عمر اهلل عبد:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، م1332 - بريوت - الفكر دار:  النشر

  بريوت – الكتب عامل:  النشر دار ، حيان بن خلف بن حممد:  املؤلف اسم ، القضاة أخبار170-
 الثقافة مكتبة:  النشر دار ، املقدسي طاهر بن املطهر وهو:  املؤلف اسم ، والتاريخ البدء171-
  بورسعيد – الدينية

 اسم ، بعدهم ومن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أصحاب من األمصار فقهاء تسمية172-
 ، - 1363 - حلب - الوعي دار:  النشر دار ، النسائي عبدالرمحن أبو شعيب بن أمحد:  املؤلف
  زايد إبراهيم حممود:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة

 ابن الوهاب عبد بن حيىي:  املؤلف اسم ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أرداف أسامي معرفة173-
 حيىي:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1410 - بريوت - للتوزيع املدينة:  النشر دار ، زكريا أبو منده

 خمتارغزاوي
 دار:  النشر دار ، الرمحن عبد أبو النسائي شعيب بن أمحد:  املؤلف اسم ، الصحابة فضائل174-
 األوىل:  الطبعة ، 1405 - بريوت - العلمية الكتب
 دار:  النشر دار ، العسقالين حجر بن علي بن أمحد:  املؤلف اسم ، اآلثار رواة مبعرفة اإليثار175-
  حسن كسروي سيد:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1413 - بريوت - العلمية الكتب
 زبر بن سليمان بن أمحد بن اهلل عبد بن حممد:  املؤلف اسم ، ووفياهتم العلماء مولد تاريخ176-
 اهلل عبد. د:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1410 - الرياض - العاصمة دار:  النشر دار ، الربعي
 احلمد سليمان أمحد
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 ، السيوطي الفضل أبو بكر أيب ابن عبدالرمحن:  املؤلف اسم ، املوطأ برجال املبطأ اسعاف177-
 1363 – 1323 - مصر - الكربى التجارية املكتبة:  النشر دار

 دار ، جرادة أيب بن أمحد بن عمر الدين كمال:  املؤلف اسم ، حلب تاريخ يف الطلب بغية178-
 زكار سهيل. د:  حتقيق ، الفكر دار:  النشر

 النسائي عبدالرمحن أبو شعيب بن أمحد:  املؤلف اسم ، واحد رجل غري عنه يرو مل من تسمية179-
  زايد إبراهيم حممود:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، - 1363 - حلب - الوعي دار:  النشر دار ،

 زبر بن سليمان بن أمحد بن اهلل عبد بن حممد:  املؤلف اسم ، ووفياهتم العلماء مولد تاريخ180-
 اهلل عبد. د:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1410 - الرياض - العاصمة دار:  النشر دار ، الربعي
  احلمد سليمان أمحد

 دار ، بكر أبو األصبهاين منجويه بن علي بن أمحد:  املؤلف اسم ، مسلم صحيح رجال181-
  الليثي اهلل عبد:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1407 - بريوت - املعرفة دار:  النشر

 دار:  النشر دار ، الرمحن عبد أبو النسائي شعيب بن أمحد:  املؤلف اسم ، الصحابة فضائل182-
  األوىل:  الطبعة ، 1405 - بريوت - العلمية الكتب
 ابن الوهاب عبد بن حيىي:  املؤلف اسم ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أرداف أسامي معرفة183-
 حيىي:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1410 - بريوت - للتوزيع املدينة:  النشر دار ، زكريا أبو منده

  خمتارغزاوي
 أبو اجلوزي بن حممد بن علي بن الرمحن عبد:  املؤلف اسم ، واألمم امللوك تاريخ يف املنتظم184-
  األوىل:  الطبعة ، 1352 - بريوت - صادر دار:  النشر دار ، الفرج

 – الكتب عامل:  النشر دار ، حيان بن خلف بن حممد:  املؤلف اسم ، القضاة خبار أ185-
  بريوت

 بن عثمان بن أمحد بن حممد:  املؤلف اسم ، واألعصار الطبقات على الكبار القراء معرفة186-
 ، األوىل:  الطبعة ، 1404 - بريوت - الرسالة مؤسسة:  النشر دار ، اهلل عبد أبو الذهيب قامياز
  عباس مهدي صاحل،  األرناؤوط شعيب،  معروف عواد بشار:  حتقيق

 ، الشافعي الذهيب الربكات أبو يوسف بن أمحد بن حممد:  املؤلف اسم ، النريات الكواكب187-
 السلفي اجمليد عبد محدي:  حتقيق ، -  - الكويت - العلم دار:  النشر دار
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 دار ، الشافعي العسقالين الفضل أبو حجر بن علي بن أمحد:  املؤلف اسم ، امليزان لسان188-
:  حتقيق ، الثالثة:  الطبعة ، 1326 - 1406 - بريوت - للمطبوعات األعلمي مؤسسة:  النشر
  – اهلند - النظامية املعرف دائرة

 اسم ،( الصحيح جامعه يف) مشاخيه من البخاري إمساعيل بن حممد عنهم روى من أسامي189-
 - بريوت - اإلسالمية البشائر دار:  النشر دار ، أمحد أبو اجلرجاين عدي بن اهلل عبد:  املؤلف
  صربي حسن عامر. د:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1414
 سيف األمري بن خليل سعيد أبو الدين صالح احلافظ:  املؤلف اسم ، املختلطني كتاب190-
 - هـ1417 - مصر - القاهرة - اخلاجني مكتبة:  النشر دار ، العالئي اهلل عبد بن كيكلدي الدين

   مزيد الباسط عبد علي/  املطلب عبد فوزي رفعت.  د:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، م1336
 النشر دار ، الذهيب أمحد بن حممد الدين مشس:  املؤلف اسم ، الرجال نقد يف االعتدال ميزان191-

 معوض حممد علي الشيخ:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1335 - بريوت - العلمية الكتب دار: 
 عبداملوجود أمحد عادل والشيخ
 اسم ، ومسلم البخاري عند الثقات عن روايته صحت ممن بعدهم ومن التابعني أمساء ذكر192-
 - الثقافية الكتب مؤسسة:  النشر دار ، الدارقطين أمحد بن عمر بن علي احلسن أيب:  املؤلف
 يوسف كمال/  الضناوي بوران:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، م1325 - هـ1406 - لبنان - بريوت
  احلوت
 دار:  النشر دار ، الصفدي أيبك بن خليل الدين صالح:  املؤلف اسم ، بالوفيات الوايف193-
 مصطفى وتركي األرناؤوط أمحد:  حتقيق ، م2000 -هـ1420 - بريوت - الرتاث إحياء

 الكتب دار:  النشر دار ، البيهقي احلسني بن أمحد بكر أبو:  املؤلف اسم ، اإلميان شعب194-
 زغلول بسيوين السعيد حممد:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1410 - بريوت - العلمية

 الرمحن عبد بن أمحد بن الواحد عبد بن حممد الدين ضياء:  املؤلف اسم ، األعمال فضائل195-
  القاهرة – العريب الغد دار:  النشر دار ، املقدسي السعدي

 - اإلسالمي املكتب:  النشر دار ، النووي:  املؤلف اسم ، املفتني وعمدة الطالبني روضة196-
 الثانية:  الطبعة ، 1405 - بريوت

  م1337 - بريوت - الفكر دار:  النشر دار ، النووي:  املؤلف اسم ، اجملموع197-
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 دار:  النشر دار ، السيواسي الواحد عبد بن حممد الدين كمال:  املؤلف اسم ، القدير فتح شرح
  الثانية:  الطبعة ، بريوت - الفكر

 النشر دار ،  املصري األفريقي منظور بن مكرم بن حممد:  املؤلف اسم ، دمشق تاريخ ختصر198-
 مراد، احلميد عبد رياض ، النحاس روحية:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ،   - دمشق - الفكر دار: 

   وآخرون احلافظ مطيع حممد

 بن علي الدين عالء:  املؤلف اسم ،  التنزيل معاين يف التأويل لباب املسمى اخلازن تفسري199-
 هـ1333 -  لبنان/  بريوت - الفكر دار:  النشر دار ، باخلازن الشهري البغدادي إبراهيم بن حممد

  بدون:  حتقيق ، بدون:  الطبعة ، م1373/

:  النشر دار ، الفداء أبو القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل:  املؤلف اسم ، والنهاية البداية200-
  بريوت – املعارف مكتبة

 احلسيين بن الرحيم عبد الفضل أبو الدين زين:  املؤلف اسم ،  التقريب شرح يف التثريب طرح201-
 عبد:  حتقيق ،  األوىل:  الطبعة ،  م2000 -  بريوت - العلمية الكتب دار:  النشر دار ،  العراقي
  علي حممد القادر

 ، الكناين إمساعيل بن بكر أيب بن أمحد:  املؤلف اسم ، ماجه ابن زوائد يف الزجاجة مصباح202-
  الكشناوي املنتقى حممد:  حتقيق ، الثانية:  الطبعة ، 1403 - بريوت - العربية دار:  النشر دار

 الصنعاين إمساعيل بن حممد:  املؤلف اسم ، األحكام أدلة من املرام بلوغ شرح السالم سبل203-
 حممد:  حتقيق ، الرابعة:  الطبعة ، 1373 - بريوت - العريب الرتاث إحياء دار:  النشر دار ، األمري
  اخلويل العزيز عبد

 الفضل أبو حجر بن علي بن أمحد:  املؤلف اسم ، البخاري صحيح شرح الباري فتح204-
   اخلطيب الدين حمب:  حتقيق ، بريوت - املعرفة دار:  النشر دار ، الشافعي العسقالين

 دار ، العيين أمحد بن حممود الدين بدر:  املؤلف اسم ، البخاري صحيح شرح القاري عمدة205-
  بريوت – العريب الرتاث إحياء دار:  النشر

 أيب بن الرمحن عبد الدين جالل:  املؤلف اسم ، الصغري اجلامع إىل الزيادة ضم يف الكبري الفتح206
 األوىل:  الطبعة ، م2003 - هـ1423 - لبنان/  بريوت - الفكر دار:  النشر دار ، السيوطي بكر
  النبهاين يوسف:  حتقيق ،
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 جالل احلافظ:  املؤلف اسم ،(  الكبري واجلامع وزوائده الصغري اجلامع) االحاديث جامع207-
 وترتيب مجع:  حتقيق ، 1414 - 1334 - الفكر دار:  النشر دار ،  السيوطي الرمحن عبد الدين

  عبداجلواد وأمحد صقر أمحد عباس: 

 بن علي بن حممد بن أمحد الدين شهاب:  املؤلف اسم ، والضيافة الصدقة يف ورد فيما اإلنافة209-
 الطبعة ، هـ1424 - م2004 - لبنان/  بريوت - العلمية الكتب دار:  النشر دار ، اهليتمي حجر

  احلجازي الرمحن عبد فتحي أمحد:  حتقيق ، األوىل: 

 حسام بن املتقي علي الدين عالء:  املؤلف اسم ، واألفعال األقوال سنن يف العمال كنز210-
 ، األوىل:  الطبعة ، م1332-هـ1413 - بريوت - العلمية الكتب دار:  النشر دار ، اهلندي الدين
  الدمياطي عمر حممود:  حتقيق

 ، احلسيين حممد بن إبراهيم:  املؤلف اسم ، الشريف احلديث ورود أسباب يف والتعريف البيان211-
 الكاتب الدين سيف:  حتقيق ، 1401 - بريوت - العريب الكتاب دار:  النشر دار

 بن يوسف بن أمحد بن احلسن:  املؤلف اسم ، املختار نبينا سنة ألحكام اجلامع الغفار فتح212-
 ، األوىل:  الطبعة ، هـ 1427 -  - الفوائد عامل دار:  النشر دار ، الصنعاين الرُّباعي أمحد بن حممد
 العمران علي الشيخ بإشراف جمموعة:  حتقيق

 دار ، الكتاين احلي عبد الشيخ:  املؤلف اسم ، اإلدراية الرتاتيب املسمى النبوية احلكومة نظام213-
 بريوت - العريب الكتاب دار:  النشر

 ، الكويت لدولة اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة:  املؤلف اسم ، الكويتية الفقهية املوسوعة214-
:  32 - 24 األجزاء الكويت - دارالسالسل ، الثانية الطبعة:  23 - 1 األجزاء:  النشر دار

 - الوزارة طبع ، الثانية الطبعة:  45 - 33 ألجزاء مصر - الصفوة دار مطابع ، األوىل الطبعة
 األجزاء الثانية، الطبعة:  23 - 1 األجزاء:  الطبعة ، هـ 1427 - 1404 من - ،مصر الكويت

  : 45 - 33 األوىل،األجزاء الطبعة 32 - 24
 يوسف القاسم أيب الشيخ:  املؤلف اسم ،( املهروانيات) والغرائب الصحاح املنتخبة الفوائد -215
 -  جده - الرياض/  السعودية - والتوزيع للنشر الراية دار:  النشر دار ،  املهرواين حممد بن

 خرج:  مهمة مالحظة)/ العريب حممد بن خليل:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ،  م1332 - هـ1413
  (332/463) البغدادي خلطيب ثابت بن علي بن أمحد بكر أيب االمام الشيخ الكتاب أحاديث
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 اهلل عبيد اهلل عبد أبو:  املؤلف اسم ، املذمومة الفرق وجمانبة الناجية الفرقة شريعة عن اإلبانة -216
:  الطبعة ، هـ1412 - السعودية - للنشر الراية دار:  النشر دار ، احلنبلي العكربي بطة بن حممد بن

  األثيويب آدم اهلل عبد عثمان:  حتقيق ، الثانية
 دار ، التميمي املوصلي يعلى أبو املثىن بن علي بن أمحد:  املؤلف اسم ، يعلى أيب مسند -217
 سليم حسني:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1324 - 1404 - دمشق - للرتاث املأمون دار:  النشر
   أسد
 ، بكر أبو الضحاك عاصم أيب بن عمرو بن أمحد:  املؤلف اسم ، عاصم أيب البن اجلهاد -212
 بن مساعد:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1403 - املنورة املدينة - واحلكم العلوم مكتبة:  النشر دار

  اجلميد الراشد سليمان
 النشر دار ، الشيباين عبداهلل أبو حنبل بن أمحد:  املؤلف اسم ، حنبل بن أمحد اإلمام مسند -213

  مصر – قرطبة مؤسسة: 
 الدار:  النشر دار ، اخلراساين منصور بن سعيد:  املؤلف اسم ، منصور بن سعيد سنن -220

  األعظمي الرمحن حبيب:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، م1322- هـ1403 - اهلند - السلفية
  تونس – التونسية الدار:  النشر دار ، املبارك ابن:  املؤلف اسم ، املبارك البن اجلهاد -221
 - الوطن دار:  النشر دار ، اآلجري احلسني بن حممد بكر أيب:  املؤلف اسم ، الشريعة -222
 عمر بن اهلل عبد الدكتور:  حتقيق ، الثانية:  الطبعة ، م 1333 - هـ 1420 - السعودية/  الرياض

  الدميجي سليمان بن
 حممد بن علي احلسن أيب األثري بن الدين عز:  املؤلف اسم ، الصحابة معرفة يف الغابة أسد -223
 الطبعة ، م 1336 - هـ 1417 - لبنان/  بريوت - العريب الرتاث إحياء دار:  النشر دار ، اجلزري

  الرفاعي أمحد عادل:  حتقيق ، األوىل: 

 جريج بن العزيز عبد بن امللك عبد خالد أبو و الوليد أبو:  املؤلف اسم ، جريج ابن جزء 224-
حتقيق: عبد اهلل بن  .مكتبة الرشد، الرياض:  النشر دار ،( هـ150:  املتوىف) املكي األموي القرشي

 إبراهيم الرشيد، 

 املكتب:  النشر دار ، الصنعاين مهام بن الرزاق عبد بكر أبو:  املؤلف اسم ، املصنف225-  
  األعظمي الرمحن حبيب:  حتقيق ، الثانية:  الطبعة ، 1403 - بريوت - اإلسالمي
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 النشر دار ، الشيباين عبداهلل أبو حنبل بن أمحد:  املؤلف اسم ، حنبل بن أمحد اإلمام مسند 226-
  مصر – قرطبة مؤسسة: 

 ، الكسي حممد أبو نصر بن محيد بن عبد:  املؤلف اسم ، محيد بن عبد مسند من املنتخب 227-
 صبحي:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1322 - 1402 - القاهرة - السنة مكتبة:  النشر دار

 الصعيدي خليل حممد حممود،  السامرائي البدري

:  النشر دار ، النسائي الرمحن عبد أبو شعيب بن أمحد:  املؤلف اسم ، السنن من اجملتىب 228-
 عبدالفتاح:  حتقيق ، الثانية:  الطبعة ، 1326 - 1406 - حلب - اإلسالمية املطبوعات مكتب

  غدة أبو

 بن إسحاق بن حممد بكر أبو:  املؤلف اسم ، وجل عز الرب صفات وإثبات التوحيد كتاب  229-
:  الطبعة ، م1334 - هـ1414 - الرياض - السعودية - الرشد مكتبة:  النشر دار ، خزمية

 الشهوان إبراهيم بن العزيز عبد:  حتقيق ، اخلامسة

 الليث أبو أمحد بن حممد بن نصر:  املؤلف اسم ، العلوم حبر املسمى السمرقندي تفسري 230-
  مطرجي حممود.د:  حتقيق ، بريوت - الفكر دار:  النشر دار ، السمرقندي

 دار:  النشر دار ، حامد أبو الغزايل حممد بن حممد:  املؤلف اسم ، الدين علوم إحياء 231-
 4 األجزاء عدد السيد فتحي جمدي:  حتقيق ،:   الطبعة ،  - بريوت - ااملعرفة
)اجلامع الصغري وزوائده واجلامع الكبري(  ، اسم املؤلف:  احلافظ جالل جامع االحاديث -232

، حتقيق : مجع وترتيب  1414 - 1334 -الدين عبد الرمحن السيوطي  ، دار النشر : دار الفكر 
  : عباس أمحد صقر وأمحد عبداجلواد

 ناصر حممد اسم املؤلف: [ األلباين - الصحيحة السلسلة] الصحيحة السلسلة:  كتاب - 233 
 7:  األجزاء عدد ،الرياض – املعارف مكتبة:  الناشر، األلباين الدين
احلافظ أمحد بن علي بن حجر اسم املؤلف: بذل املاعون يف فضل الطاعون،: كتاب -234

 أمحد عبد القادر حتقيق : ،  الرياض -دار العاصمة  : الناشر العسقالين،
:  النشر دار ، املزي احلجاج أبو عبدالرمحن الزكي بن يوسف:  املؤلف اسم ، الكمال هتذيب -235

   معروف عواد بشار. د:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1320 - 1400 - بريوت - الرسالة مؤسسة
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 النشر دار ، الصويف األصبهاين نعيم أبو أمحد بن اهلل عبد بن أمحد:  املؤلف اسم ، الضعفاء -236
   محادة فاروق:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1324 - 1405 - البيضاء الدار - الثقافة دار: 

:  النشر دار ، النسائي شعيب بن أمحد الرمحن عبد أبو:  املؤلف اسم ، واملرتوكني الضعفاء -237
  زايد إبراهيم حممود:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، -هـ1336 - حلب - الوعي دار

 بن أمحد بن حيان بن حممد اإلمام:  املؤلف اسم ، واملرتوكني والضعفاء احملدثني من اجملروحني -232
:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، هـ1336 - حلب - الوعي دار:  النشر دار ، البسيت التميمي حامت أيب

   زايد إبراهيم حممود
 أمحد أبو حممد بن عبداهلل بن عدي بن عبداهلل:  املؤلف اسم ، الرجال ضعفاء يف الكامل _233

 حيىي:  حتقيق ، الثالثة:  الطبعة ، 1322 - 1403 - بريوت - الفكر دار:  النشر دار ، اجلرجاين
  غزاوي خمتار
:  النشر دار ، العقيلي موسى بن عمر بن حممد جعفر أبو:  املؤلف اسم ، الكبري الضعفاء -240
 أمني املعطي عبد:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، م1324 - هـ1404 - بريوت - العلمية املكتبة دار

 قلعجي
 دار ، الفرج أبو اجلوزي بن حممد بن علي بن الرمحن عبد:  املؤلف اسم ، واملرتوكني الضعفاء -241 

  القاضي اهلل عبد:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1406 - بريوت - العلمية الكتب دار:  النشر
 دار ، الذهيب أمحد بن حممد الدين مشس:  املؤلف اسم ، الرجال نقد يف االعتدال ميزان -242
 حممد علي الشيخ:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1335 - بريوت - العلمية الكتب دار:  النشر
  عبداملوجود أمحد عادل والشيخ معوض
 الدين صفي الفقيه احلافظ:  املؤلف اسم ، الرجال أمساء يف الكمال هتذيب تذهيب خالصة -243
 البشائر دار/اإلسالمية املطبوعات مكتب:  النشر دار ، اليمين األنصاري اخلزرجي  اهلل عبد بن أمحد
   غدة أبو الفتاح عبد:  حتقيق ، اخلامسة:  الطبعة ، هـ 1416 - بريوت/  حلب -

 -الفهرست ، اسم املؤلف:  حممد بن إسحاق أبو الفرج الندمي ، دار النشر : دار املعرفة  -244
  1372 – 1332 -بريوت 
 سليمان:  املؤلف اسم ،( العبيد لنفع التجريد) الطالب منهج شرح على البجريمي حاشية -245
  تركيا – بكر ديار - اإلسالمية املكتبة:  النشر دار ، البجريمي حممد بن عمر بن
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حسن األسوة مبا ثبت من اهلل ورسوله يف النسوة ، اسم املؤلف:  السيد حممد صديق حسن 246-
م ، الطبعة : اخلامسة ، 1325هـ/ 1406 -بريوت  -خان الفتوحي ، دار النشر : مؤسسة الرسالة 

  مصطفى اخلن/ وحمي الدين ستو -حتقيق : الدكتور

اب ، اسم املؤلف:  مشس الدين، أبو العون حممد بن غذاء األلباب يف شرح منظومة اآلد 247-
م ، 1333هـ /  1414 -مصر  -أمحد بن سامل السفاريين احلنبلي ، دار النشر : مؤسسة قرطبة 

  حممد عبد العزيز اخلالدي الطبعة : الثانية ، حتقيق : 

التيسري بشرح اجلامع الصغري ، اسم املؤلف:  اإلمام احلافظ زين الدين عبد الرؤوف املناوي ،  248-
  م ، الطبعة : الثالثة1322 -هـ 1402 -الرياض  -دار النشر : مكتبة اإلمام الشافعي 

ية الزواجر عن اقرتاف الكبائر ، اسم املؤلف:  ابن حجر اهليثمي ، دار النشر : املكتبة العصر  249-
م ، الطبعة : الثانية ، حتقيق : مت التحقيق واالعداد 1333 -هـ 1420 -بريوت  -لبنان / صيدا  -

  مبركز الدراسات والبحوث مبكتبة نزار مصطفى الباز

الدر املنثور ، اسم املؤلف:  عبد الرمحن بن الكمال جالل الدين السيوطي ، دار النشر : دار  250-
  1333 –بريوت  -الفكر 

جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم ، اسم املؤلف:  زين الدين  251-
 -بريوت  -أيب الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين البغدادي ، دار النشر : مؤسسة الرسالة 

  م ، الطبعة : السابعة ، حتقيق : شعيب األرناؤوط / إبراهيم باجس1337 -هـ 1417

لعظيم ، اسم املؤلف:  إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أبو الفداء ، دار تفسري القرآن ا 252-
  1401 –بريوت  -النشر : دار الفكر 

نصب الراية ألحاديث اهلداية ، اسم املؤلف:  عبداهلل بن يوسف أبو حممد احلنفي الزيلعي ،  253-
  ، حتقيق : حممد يوسف البنوري 1357 -مصر  -دار النشر : دار احلديث 

أخبار أصبهان ، اسم املؤلف:  أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن  254-
 - القيم ابن دار،  اإلسالمية املكتبة:  الناشرهـ( ، دار النشر : 430مهران األصبهاين )املتوىف : 

  الدمام،  األردن - عمان
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 دار ، األصبهاين املهراين مهران بن اهلل عبد بن أمحد نعيم أبو:  املؤلف اسم ، أصبهان تاريخ 255-
 سيد:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ،  1330-1410 - بريوت - العلمية الكتب دار:  النشر

   حسن كسروي

السنن الكربى ، اسم املؤلف:  أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي ، دار النشر : دار  256-
، الطبعة : األوىل ، حتقيق : د.عبد الغفار سليمان  1331 - 1411 -بريوت  -الكتب العلمية 

  البنداري ، سيد كسروي حسن

العيال ويقع يف جملدين ، اسم املؤلف:  أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد ابن أيب الدنيا  257-
م ، 1330 -هـ 1410 -الدمام  -السعودية  -القرشي البغدادي ، دار النشر : دار ابن القيم 

 األوىل ، حتقيق : د جنم عبد الرمحن خلف الطبعة :

األدب املفرد ، اسم املؤلف:  حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ، دار النشر :  258-
، الطبعة : الثالثة ، حتقيق : حممد فؤاد  1323 - 1403 -بريوت  -دار البشائر اإلسالمية 

  عبدالباقي

اسم املؤلف:  أبو جعفر حممد بن سليمان بن حبيب بن جزء فيه حديث املصيصي لوين ،  259-
م ، الطبعة : 1337 -هـ 1412 -الرياض  -جبري املصيصي األسدي ، دار النشر : أضواء السلف 

 األوىل ، حتقيق : أبو عبد الرمحن مسعد بن عبد احلميد السعدين

هلل الشيباين ، دار النشر مسند اإلمام أمحد بن حنبل ، اسم املؤلف:  أمحد بن حنبل أبو عبدا 260-
  مصر –: مؤسسة قرطبة 

غذاء األلباب شرح منظومة األداب ، اسم املؤلف:  حممد بن أمحد بن سامل السفاريين  261-
م ، الطبعة : 2002 -هـ 1423 -بريوت / لبنان  -احلنبلي ، دار النشر : دار الكتب العلمية 
   الثانية ، حتقيق : حممد عبد العزيز اخلالدي

الدر املنثور ، اسم املؤلف:  عبد الرمحن بن الكمال جالل الدين السيوطي ، دار النشر : دار  262-
 1333 –بريوت  -الفكر 

تفسري القرآن العظيم ، اسم املؤلف:  إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أبو الفداء ، دار  263-
  –بريوت  -النشر : دار الفكر 
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املؤلف:  حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري  ، دار  خمتصر تاريخ دمشق ، اسم 264-
، الطبعة : األوىل ، حتقيق : روحية النحاس ، رياض عبد احلميد    -دمشق  -النشر : دار الفكر 

 مراد، حممد مطيع احلافظ وآخرون 

لليت مشيخة أيب املنجى ابن الليت ، اسم املؤلف:  عبد اهلل بن عمر بن علي بن زيد ابن ا 265-
، الطبعة : األوىل ، حتقيق : عامر  2004-1425 -  -البغدادي ، دار النشر : مؤسسة الريان 

 حسن صربي
صفة الصفوة ، اسم املؤلف:  عبد الرمحن بن علي بن حممد أبو الفرج ، دار النشر : دار  266-
د.حممد رواس  -، الطبعة : الثانية ، حتقيق : حممود فاخوري  1373 - 1333 -بريوت  -املعرفة 

 قلعه جي
تاريخ أمساء الثقات ، اسم املؤلف:  عمر بن أمحد أبو حفص الواعظ ، دار النشر : الدار  -267

   ، الطبعة : األوىل ، حتقيق : صبحي السامرائي 1324 - 1404 -الكويت  -السلفية 
ين  ، دار النشر اإلكمال لرجال أمحد ، اسم املؤلف:  حممد بن علي احلسن أبو احملاسن احلس -262

، الطبعة : األوىل ، حتقيق : د.  1323-1403 -كراتشي   -: جامعة الدراسات اإلسالمية 
  عبداملعطي أمني قلعجي

تاريخ بغداد ، اسم املؤلف:  أمحد بن علي أبو بكر اخلطيب البغدادي ، دار النشر : دار  -263
   -  -بريوت  -الكتب العلمية 

حنبل ، اسم املؤلف:  أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ، دار النشر  مسند اإلمام أمحد بن -270
  مصر –: مؤسسة قرطبة 

الفردوس مبأثور اخلطاب ، اسم املؤلف:  أبو شجاع شريويه بن شهردار بن شريويه الديلمي  271-
الطبعة م ، 1326 -هـ  1406 -بريوت  -اهلمذاين امللقب إلكيا ، دار النشر : دار الكتب العلمية 

   : األوىل ، حتقيق : السعيد بن بسيوين زغلول

معجم جامع األصول يف أحاديث الرسول ، اسم املؤلف:  جمد الدين أبو السعادات املبارك 272-
 -مكتبة دار البيان  -مطبعة املالح  -بن حممد اجلزري ابن األثري ، دار النشر : مكتبة احللواين 

  : األوىل ، حتقيق : عبد القادر األرنؤوط ، الطبعة 1372 - 1332 -القاهرة 
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كتاب التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة ، اسم املؤلف:  اإلمام أيب عبد اهلل حممد بن أمحد   273-
بن أيب بكر بن فرح األنصاري اجلزرجي األندلسي مث القرطيب  ، دار النشر : مكتبة دار املنهاج للنشر 

  ، الطبعة : األوىل ، حتقيق : د.الصادق بن محد بن إبراهيم هـ  1425 -الرياض  -والتوزيع 

تفسري روح البيان ، اسم املؤلف:  أبو حممد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهلل بن علّي  274-
م ، الطبعة : 2002 -هـ 1422 -  -املرادي املصري املالكي ، دار النشر : دار الفكر العريب 

  ن علي سليماناألوىل ، حتقيق : عبد الرمح

  الفتاوى الكربى الفقهية ، اسم املؤلف:  ابن حجر اهليتمي ، دار النشر : دار الفكر 275-

مشكاة املصابيح  ، اسم املؤلف:  حممد بن عبد اهلل اخلطيب التربيزي  ، دار النشر : املكتب  276-
  دين األلباين ، الطبعة : الثالثة  ، حتقيق : حممد ناصر ال 1325 -بريوت   -اإلسالمي 

األحاديث القدسية ، اسم املؤلف:  مجال حممد علي الشقريي ، دار النشر : مكتبة دار  277-
  م ، الطبعة : الثالثة ، حتقيق : ال يوجد1337 -هـ 1412 -عمان / األردن  -الثقافة 
 أبو كيكلدي بن خليل بن سعيد أبو:  املؤلف اسم ، املراسيل أحكام يف التحصيل جامع -272
 حتقيق ، الثانية:  الطبعة ، 1326 - 1407 - بريوت - الكتب عامل:  النشر دار ، العالئي سعيد

   السلفي عبداجمليد محدي: 
 بن علي:  املؤلف اسم ، والكن األمساء يف واملختلف املؤتلف عن االرتياب رفع يف اإلكمال -273
:  الطبعة ، 1411 - بريوت - العلمية الكتب دار:  النشر دار ، ماكوال بن نصر أيب بن اهلل هبة

   األوىل
 البيهقي موسى بن علي بن احلسني بن أمحد بكر أبو:  املؤلف اسم ، الكبري الدعوات كتاب-220

 ، م1333 - هـ1414 - الكويت - والوثائق والرتاث املخطوطات مركز منشورات:  النشر دار ،
  البدر اهلل عبد بن بدر:  حتقيق

 تيمية بن احلليم عبد بن أمحد:  املؤلف اسم ، الربية خري زيارة واستحباب األخنائي على الرد -221
 املعلمي حيىي بن الرمحن عبد:  حتقيق ، القاهرة - السلفية املطبعة:  النشر دار ، العباس أبو احلراين
  اليماين
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 ، النويري الوهاب عبد بن أمحد الدين شهاب:  املؤلف اسم ، األدب فنون يف األرب هناية-222
 حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، م2004 - هـ1424 - لبنان/  بريوت - العلمية الكتب دار:  النشر دار
  ومجاعة قمحية مفيد: 

 املالكي الفاسي العبدري حممد بن حممد بن حممد اهلل عبد أبو:  املؤلف اسم ، املدخل -223 
   م1321 - هـ1401 - الفكر دار:  النشر دار ، احلاج بابن الشهري

 ، اهلل عبد أبو اهلادي عبد بن حممد:  املؤلف اسم ، السبكي على الرد يف املنكي الصارم -224 
  األنصاري حممد بن إمساعيل:  حتقيق ، اإلسالمية التوعية مكتبة:  النشر دار

 اهلل راجي بن مهام بن علي بن حممد بن حممد:  املؤلف اسم ، والذكر الدعاء يف املؤمن سالح-225
:  الطبعة ، 1333 هـ1414 - بريوت - دمشق - كثري ابن دار:  النشر دار ، داود بن سرايا بن

 مستو ديب الدين حميي:  حتقيق ، األوىل

 بكر أيب بن حممد الدين مشس اهلل عبد أبو:  املؤلف اسم ، الطيب الكلم من الصيب الوابل-226
 - 1405 - بريوت - العريب الكتاب دار:  النشر دار ، الدمشقي الزرعي سعد بن أيوب بن

  عوض الرمحن عبد حممد:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 1325

 ، اهلل عبد أبو الزرعي أيوب بكر أيب بن حممد:  املؤلف اسم ، العباد خري هدي يف املعاد زاد-227
 ، 1326 - 1407 - الكويت - بريوت - اإلسالمية املنار مكتبة - الرسالة مؤسسة:  النشر دار

  األرناؤوط القادر عبد - األرناؤوط شعيب:  حتقيق ، عشر الرابعة:  الطبعة

 دار:  النشر دار ، األنصاري زكريا:  املؤلف اسم ، الطالب روض شرح يف املطالب أسىن-222
  تامر حممد حممد.  د:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، 2000 - ه 1422 - بريوت - العلمية الكتب

 موسى بن أمحد بن موسى الدين شرف:  املؤلف اسم ، حنبل بن أمحد اإلمام فقه يف اإلقناع-223
 حممد اللطيف عبد:  حتقيق ،:   الطبعة ،  - بريوت - املعرفة دار:  النشر دار ،  احلجاوي النجا أبو

  السبكي موسى

 دار ، البهويت إدريس بن يونس بن منصور:  املؤلف اسم ، اإلقناع منت عن القناع كشاف-230
  هالل مصطفى مصيلحي هالل:  حتقيق ، 1402 - بريوت - الفكر دار:  النشر

 الدهلوي الرحيم عبد ابن اهلل ويل بشاه املعروف أمحد اإلمام:  املؤلف اسم ، البالغة اهلل حجة-231
  سابق سيد:  حتقيق ، بغداد - القاهرة - املثىن مكتبة - احلديثة الكتب دار:  النشر دار ،
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 الفهارس العلمية :
o . فهرس آيات القرآن الكرمي 

o . فهرس األحاديث واآلثار مرتبة على األطراف 

o . فهرس الصحابة والرواة واألعالم 

o . فهرس األلفاظ الغريبة واملصطلحات العلمية 

o . فهرس املسائل الفقهية 

o . فهرس املسائل احلديثية 

o . فهرس األماكن والبقاع والبلدان 

o  الفرق واملذاهب .فهرس 

o . فهرس الضبط 

o . فهرس املصادر واملراجع 

o فهرس األبواب واملوضوعات 

 


