
  

 بسم  الرحمن الرحیم
  

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
  .هداه

  
  :أما بعد

  
فقد رأيت أن أفصل الباب الثامن من املدخل إىل الصحيح للحاكم 
أيب عبداهللا مع تعليقايت عليه ملا فيه من النفع لطالب العلم وملا تضمنته 

ع بعض الشبهات حول دفهج اإلمام مسلم والتعليقات من توضيح ملن
  . ترتيبه

  
أسأل اهللا أن ينفع به طالب العلم وخاصة املهتمني حبديث رسول اهللا 

  . ّ وما خيدمه من العلوم اإلسالمية– صلى اهللا عليه وسلم –
  
  

  كتبه
  ربيع بن هادي عمير المدخلي

  هـ٩/٨/١٤٢٢في 
  



١

  
  

  
  

  الباب الثامن
  

 من عیب على مسلم إخراج
  حدیثھ واإلجابة عنھ



٢

  

  ]ب/٥٢ل [

   

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

 وأبـو حيـىي الناقـد،  ] بـن إسـحاق القاضـي)١(محشاذ العـدل اإلمسـاعيليأخربنا ابن [   
 عـن   احلـسنعن محيد عـن   ،الزبريي ، أنا عبدالعزيز بن حممد/ أنا إبراهيم بن محزة : قاال

مـــن نـــصر أخـــاه بظهـــر الغيـــب نـــصره اهللا يف : "أنـــس أن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال 
  ".الدنيا واآلخرة

 إن اإلمــــامني الفاضــــلني املقــــدمني أبــــا عبــــداهللا -وفيــــق  وبــــاهللا الت-فــــأقول 
حممــد بــن إمساعيــل البخــاري وأبــا احلــسني مــسلم بــن احلجــاج ســعيا يف طلــب العلــم 
ورحــــال وجــــاال وصــــنفا وذاكــــرا أئمــــة عــــصرمها وطلــــب كــــل واحــــد منهمــــا شــــرطه يف 

  .الصحيح يف حداثة سنه 
إسـحاق ابـن كنا على بـاب : فقد حدثونا عن حممد بن إمساعيل أنه قال 

إبـراهيم بنيــسابور فــسمعت أصــحابنا يقولــون لــو مجــع جــامع خمتــصر صــحيح تعــرف 
  .به اآلثار فأخذت يف مجع هذا الكتاب 

وحدثونا عن حممد بـن عبـدالوهاب قـال مسعـت احلـسني بـن منـصور يقـول 
قــال إســحاق بــن إبــراهيم احلنظلــي ونظــر إىل مــسلم بــن احلجــاج فقــال مرداكــان : 
   .)٢(بوذ

  . عن إسحاق ، لقد أصابت فراسته الذكية فيهما فرضي اهللا
أمــا حماســن هــذين اإلمــامني وفــضائلهما فإــا أكثــر مــن أن حيتمــل ذكرهــا 
هذا املوضع ، وقد أخرجت املنقـول إلينـا مـن فـضائلهما عنـد ذكرمهـا يف أهـل تـاريخ 

  .نيسابور
والغـرض يف هــذا املوضــع الــذب عنهمــا فيمــا عيــب علــى كــل واحــد منهمــا 

  .ج مجاعة ممن تقدم ذكري هلم يف املسندين الصحيحني من إخرا
  ــــــــــــــ

وأنظـر هـذا ) حدثنا على بن محشاذ العدل حدثنا إمساعيـل بـن اسـحاق القاضـي: (كذا يف األصل والصواب  )١(
  ).٨/١٦٨(احلديث ذا االسناد يف السنن الكربى للبيهقي 

أي رجــل كــان :  فقــال بالفارســية كالمــا معنــاه -م  أي احلــاك-نقــل املــزي عــن احلــاكم كــالم إســحاق فقــال  )٢(



٣

  .) ٢٧/٥٠٦(ذيب الكمال . هذا 
 

 دوالبيــــــان أمــــــا مل خيرجــــــا احلــــــديث يف كتابيهمــــــا إال عــــــن الثقــــــات األثبــــــات إال عنــــــ     
اإلستـشهاد خبـرب مل يـستغنيا فيـه عـن تقييـده منهمـا مبتـابع شـاهد يكـون يف احلفـظ واإلتقـان 

همــا قــد احتــاط لدينــه فيمــا حنــا حنــوه ، وأتعــب مــن بعــده يف طلــب دون املتــابع، ألن كــال من
  .ماخرجه فجزامها اهللا عن دينهما وعن نبيهما صلى اهللا عليه وسلم خريا 



٤

  

  ]أ/٥٣ل [

  ذكر الرواة الذین عیب على مسلم بن الحجاج
  الحدیث عنھم في المسند الصحیح

  :منهم 
  )١(حممد بن عجالن) ١(

  : الشواهد مواضع من الكتاب ، منهامسلم رمحة اهللا عليه يف ) له(أخرج   
   .)٣(الصناحبي ، عن عبادة يف اإلميان/حديثه عن ابن حمرييز عن  -١
 ، عـن عمـرو بـن سـليم ، عـن أيب ) ٤(وعن ابن عجالن وعثمان بن أيب سـليمان  -٢

 .ّقتادة قصة أمامة بنت أيب العاص

د بــن عمــرو بــن عطــاء ، عــن ابــن املــسيب ، عــن وعــن ابــن عجــالن ، عــن حممــ -٣
   .)٦(ر بن عبداهللا يف احلكرةمعم

  ــــــــــــــ
، وأن احلافظ ابن حجر قال فيه صدوق إال أنه اختلطت عليه أحاديث ) ١٨٨١(تقدمت ترمجته برقم   ) ١(

  .أيب هريرة 
وقد وثقه ابن عيينة وابن معني وأمحد وأبو زرعة وأبو حامت والعجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي وابن سعد   

.  
  . البد منها ليستقيم الكالم زيادة    ) ٢(
، كتاب اإلميان ، يف أثناء باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل ) ١/٥٧(صحيح مسلم   ) ٣(

  .اجلنة قطعا 
  .مث أتبع مسلم حديثه بأسانيد من الدرجة األوىل   

  .عثمان يروي عن عامر بن عبداهللا بن الزبري كما يف مسلم     )٤(
)  ٥٤٣(ب املساجد، أثناء باب جواز محل الصبيان يف الصالة برقم صحيح مسلم ، كتا  ) ٥(

  .مث أتبعه بإسناد من الدرجة الثانية ، مث أتبعه بإسناد من األوىل وهو األخري يف الباب
  ) .   =١٦٠٥( باب حترمي االحتكار برقم - ٢٦ كتاب املساقاة - ٢٢صحيح مسلم     ) ٦(



٥

  ).١(كان يأيت قباء:  عمر  وعن ابن عجالن ، عن نافع ، عن ابن-٤
ــب-٥ : )٢( وعــن ابــن عجــالن ، عــن بكــري ، عــن بــسر بــن ســعيد ، عــن زين

   .)٣("إذا شهدت إحداكن العشاء فال متسن طيبا"
:  وعــــن ابــــن عجــــالن ، عــــن أيب الزنــــاد ، عــــن األعــــرج ، عــــن أيب هريــــرة-٦
  .) ٥(" فجاء الذئب فأخذ ابن إحداهن)٤(كانت امرأتني"
   عن عامر بن عبداهللا بن الزبري ، عن أبيه وعن ابن عجالن ،-٧

  ــــــــــــــ
وحـدثين بعــض أصــحابنا عــن عمـرو بــن عــون عــن خالـد بــن عبــداهللا عــن عمــر : " مث أتبعـه بإســناد قــال فيــه   =

  " . اخل…بن حيىي عن حممد بن عمرو عن سعيد بن املسيب ا
  ).٣٤٤٧(حديث  بقية عن خالد به،حدثنا وهب بن :  املبهم قد بينه أبو داود حيث قال بعضوهذا ال  
  .فتبني ذا أنه إسناد صحيح ، وال ندري ملاذا أم مسلم شيخه وهب بن بقية وهو من الثقات   
وقد أخرج هذا احلديث كل من الرتمذي وابن ماجه مـن طريـق يزيـد بـن هـارون عـن حممـد بـن إسـحاق عـن   

  .حممد بن إبراهيم عن ابن املسيب 
فتبني بذلك صحة احلديث من هذه : مث قال ) ١٥٧ص(ا احلديث يف الغرر وقد وصل ابن رشيد هذ  

  .ليس هذا من باب املقطوع : وقال القاضي عياض . الطرق يف صحيح مسلم وغريه 
  .والشاهد أن مسلما أتبع رواية ابن عجالن هذه بإسناد صحيح   

مث أتبعــــه ) . ١٣٩٩(بــــاب فــــضل مــــسجد قبــــاء ، حــــديث ) ٩٧( كتــــاب احلــــج ، - ١٥صــــحيح مــــسلم   ) ١(
  .بأسانيد من الدرجة األوىل يف طليعتها إسناد فيه مالك رمحه اهللا 

  .هي الثقفية زوج عبداهللا بن مسعود   ) ٢(
بــاب خــروج النــساء إىل املــساجد إذا مل يرتتــب عليــه فتنــة ، ) ٣٠( كتــاب الــصالة ، - ٤أخرجــه مــسلم يف   ) ٣(

  .ة األوىل وبعضها من الثانية مث أتبعه بأسانيد بعضها من الدرج) . ٤٤٣(حديث 
  " .…بينما امرأتان معهما ابنامها جاء الذئب : "كذا ، ولفظ احلديث     ) ٤(
يف آخـر ) ١٧٢٠( باب بيـان اخـتالف اتهـدين ، حـديث -١٠ كتاب األقضية - ٣٠أخرجه مسلم يف   ) ٥(

  .الباب وهو الثاين فيه



٦

   .)٢(صالةالنيب صلى اهللا عليه وسلم يشري يف ال) ١(رأيت"   
ــــرة -٨  وعــــن ابــــن عجــــالن ، عــــن مســــي ، عــــن أيب صــــاحل ، عــــن أيب هري

   .)٤(" … الدثور باألجور )٣(ذهب أصحاب"
أيب ) عـــن عبـــداهللا بـــن( وعـــن ابـــن عجـــالن ، عـــن حممـــد بـــن قـــيس ، -٩

   .)٥(قتادة ، عن أبيه يف دين الشهيد
 أيب )٦(]أيب الـسائب ، عـن[ وعن ابن عجـالن ، عـن صـيفي ، عـن -١٠

   .)٧( يف قتل احلياتسعيد
بن إبـراهيم ، عـن أيب سـلمة عـن ) ٨( وعن ابن عجالن ، عن سعد-١١

   .)٩("يكون يف األمم حمدثون: "عائشة 
  ــــــــــــــ
 إذا قعـد يـدعو وضـع يـده اليمـىن علـى فخـذه اليمـىن  وسـلمكان رسول اهللا صـلى اهللا عليـه: "يف الصحيح   ) ١(

  " . اخل…ر بيده السبابة ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشا
 بــاب صــفة اجللــوس يف الــصالة وكيفيــة وضــع اليــدين علــى - ٢١ كتــاب املــساجد - ٥ أخرجــه مــسلم يف   )٢(

الثــاين يف البــاب ، وكــان مــسلم قــد صــدر البــاب بإســناد مــن الثانيــة ألن فيــه ) ٥٧٩(الفخــذين ، حــديث 
  .ق حممد بن معمر بن ربعي القيسي ، قال فيه احلافظ ابن حجر صدو

  .مث أتبع مسلم طريق ابن عجالن بأسانيد بعضها من األوىل وبعضها من الثانية 
  .يف مجيع طرقه " أهل الدثور: "يف صحيح مسلم   ) ٣(
مث عقبــه )  ٥٩٥( بــاب اســتحباب الــذكر بعــد الــصالة ، حــديث -٢٦أخرجــه مــسلم يف كتــاب املــساجد   ) ٤(

  .نية مدارها على سهيل بن أيب صاحل بأحاديث بعضها من الدرجة األوىل وبعضها من الثا
 باب من قتـل يف سـبيل اهللا كفـرت خطايـاه إال الـدين ، حـديث -٣٢ كتاب اإلمارة -٣٣ أخرجه مسلم   )٥(

)١٨٨٥. (  
  .مابني املعقوفتني سقط من األصل ، والتصويب من صحيح مسلم   ) ٦(
يف آخـــر ) ٢٢٣٦( حـــديث  بـــاب قتـــل احليـــات وغريهـــا ،-٣٧ كتـــاب الـــسالم -٣٩ أخرجـــه مـــسلم يف   )٧(

  .الباب
  .والتصويب من مسلم " سعيد: "يف األصل   )٨(
، مث أتبعــه ) ٢٣٩٨( بــاب فــضائل عمــر ، حــديث -٢ كتــاب فــضائل الــصحابة -٤٤أخرجــه مــسلم يف   )٩(

  .            =بأسانيد من الدرجة األوىل 



٧

   .)١( وعن ابن عجالن ، عن عياض ، عن أيب سعيد يف صدقة الفطر -١٢
 وعن ابن عجالن ، عن عامر بن عبداهللا بن الزبري ، عن عمرو بن سـليم ، عـن أيب -١٣

   .)٢(قتادة يف اإلشارة يف الصالة
 كلهــا يف )٣(فجملــة مــاروى حممــد بــن عجــالن هــذه وهــي ثالثــة عــشر حــديثا  

الــشواهد، فيمــا جعــل ابــن عجــالن متابعــا ملتــابع تقدمــه وحممــد بــن عجــالن رمحــه اهللا ، قــد 
رون مـــن أئمتنــا يف ســـوء حفظـــه ، وأمــا فقهـــاء زمانـــه ، واألئمــة املقتـــدى ـــم يف قــال املتـــأخ

  .عصره فقد أثنوا عليه 
  ــــــــــــــ

ــيت انتقــدها الــدارقطين علــى مــسلم ، ودفعــت هــذا اإل  =   يف كتــايب بــني نتقــادوهــذا احلــديث مــن األحاديــث ال
  ) .٣٨٨-٣٨٠ص(ة الثانية ، ويف الطبع) ٥٥٦-٥٤٦ص(اإلمامني ، انظره يف الطبعة األوىل 

يف آخـــر ) ٩٨٥( بـــاب زكـــاة الفطـــر علـــى املـــسلمني ، حـــديث -٤ كتـــاب الزكـــاة -١٢أخرجـــه مـــسلم يف   ) ١(
  .الباب 

هذا اإلسناد مبتنه وهم من احلاكم رمحه اهللا ، أو خطأ من الناسـخ ، فإنـه اليوجـد يف مـسلم البـن عجـالن   ) ٢(
  ) .٧( وإمنا عن ابن الزبري كما سلف يف رقم حديث عن أيب قتادة يف اإلشارة يف الصالة ،

الصواب اثنا عشر حديثا ألن احلديث األخري ذكره وهم وبقيت ثالثة أحاديث مل يـذكرها احلـاكم فيكـون   ) ٣(
  .جمموع مارواه مسلم من حديث ابن عجالن مخسة عشر حديثا 

  :والثالثة اليت مل يذكرها هي 
اهللا بن حنني ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن علي رضـي اهللا عن ابن عجالن ، عن إبراهيم بن عبد -١  

مقرونــا بــآخرين ، وأتبعــه بإســنادين مــن الدرجــة األوىل يف ) ٤٨٠(انظــر صــحيح مــسلم ، حــديث . عنهمــا
  .أحدمها شعبة 

احلــالل بـــني " عــن ابــن عجـــالن ، عــن عبـــدالرمحن بــن ســعيد ، عـــن الــشعيب ، عـــن النعمــان بــن بـــشري -٢  
  .مقرونا بغريه " …واحلرام بني 

 بعبيد اهللا بن عمـر وحيـىي بـن سـعيد عـن عبـادة بـن الوليـد بـن عبـادة عـن أبيـه اعن ابن عجالن مقرون  -٣  
  .عن جده عبادة بن الصامت 

يف أثنـــاء البـــاب ، وأتبعـــه بإســـنادين مـــن الدرجـــة ) ١٧٠٩( كتـــاب احلـــدود ، حـــديث -٣٣أخرجـــه مـــسلم 
  .الثانية 



٨

  

  ]ب/٥٣ل [

 ومسعت مالـك بـن أنـس وذكـر عنـده عبيـداهللا بـن : بن أيب الوزير يمقال إبراه  
  .عمر وابن عجالن وأبوه ، فأحسن الثناء عليهما 

وقد روى النعمان بن عبدالسالم ، وإبراهيم بـن طهمـان عـن مالـك بـن أنـس   
لــــــه طعامــــــه  اململــــــوك يف   / "، عــــــن حممــــــد بــــــن عجــــــالن ، عــــــن أبيــــــه ، عــــــن أيب هريــــــرة 

   .)١("وكسوته
  . يف يف أهل املدينة ، فإنه مل يرو إال عن ثقة ومالك رمحه اهللا احلكم

   )٢(حممد بن عمرو بن علقمة) ٢(
  :أخرج عنه 

 يف صــالة النــيب )٤( بــن وقــاص ، عــن عائــشة)٣( عــن حممــد بــن إبــراهيم ، عــن علقمــة -١
   .)٥(صلى اهللا عليه وسلم الركعتني وهو جالس

  ــــــــــــــ
بالغــا ، وأخرجــه اخلليلــي يف ) ٤١(تــاب االســتئذان ، حــديث  ، ك٥٤)٢/٩٨٠(أخرجــه مالــك يف املوطــأ   ) ١(

بإسناده إىل النعمان بن عبدالـسالم األصـبهاين وإبـراهيم بـن طهمـان اخلراسـاين كالمهـا ) ١/١٦٤(اإلرشاد 
  .عن مالك عن حممد بن عجالن عن أبيه 

صحيح املبـني حبجـة فقد صار احلـديث بتبـني اإلسـناد صـحيحا يعتمـد عليـه ، وهـذا مـن الـ: مث قال اخلليلي 
ظهــرت ، وقــصد احلــاكم إثبــات أن مالكــا قــد روى عــن حممــد بــن عجــالن ومالــك حجــة ، هــو احلكــم يف 

  .أهل املدينة فال يروي إال عن ثقة 
وقد روى احلديث أمحد ومسلم والشافعي بأسانيدهم إىل حممد بـن عجـالن عـن أبيـه عـن أيب هريـرة ، وعـن 

  .عن أيب هريرة متصال مرفوعا بكري بن األشج عن عجالن والد حممد 
  ) .٢١٧٢(برقم ) ٧/٢٣٣(انظر إرواء الغليل 

شــيخ : ، وهــو صــدوق لــه أوهــام ، قالــه احلــافظ ، وقــال الــذهيب يف امليــزان ) ١٨٧٥(تقــدمت ترمجتــه بــرقم   ) ٢(
  .مشهور حسن احلديث 

  .وهو خطأ والتصويب من مسلم " عن حممد بن علقمة: "يف األصل   ) ٣(
  .والتصويب من مسلم " عن عمر: "ل يف األص  ) ٤(
أثنـاء البـاب ) ٧٣١( باب جواز النافلة قائما وقاعدا، حديث -١٦ كتاب الصالة -٦ أخرجه مسلم يف   )٥(

.  
  .مث أتبعه بأسانيد بعضها من الدرجة األوىل وبعضها من الثانية   



٩

   .)١(وعن أم سلمة ، عن أيب سلمة ، عن عائشة يف الوتر
   .)٢( عن فاطمة بنت قيس يف املطلقة ثالثا وعن أيب سلمة ،-٢
عـن علـي ) ٤(]عـن أبيـه[ حنـني )٣(]عبداهللا بن[ وعن حممد بن عمرو ، عن إبراهيم بن -٣

   .)٥(يف القراءة راكعا
ــــن عمــــرو ، عــــن عمــــرو بــــن مــــسلم ، عــــن ســــعيد ، عــــن أم ســــلمة يف -٤  وعــــن حممــــد ب

  .)٦(األضاحي
مــــاأذن اهللا لــــشىء إذنــــه " هريــــرة  وعــــن حممــــد بــــن عمــــرو ، عــــن أيب ســــلمة ، عــــن أيب-٥

   .)٧("لنيب
   ، عن خالد بن)٨( وعن حممد بن عمرو وعمران بن أيب أنس-٦
  ــــــــــــــ
  .كذا يف األصل ، وال وجود هلذا اإلسناد يف صحيح مسلم   )١(
اب يف أثنـاء البـ) ١٤٨٠( باب املطلقة ثالثا النفقة هلـا ، حـديث -٦ كتاب الطالق -١٨أخرجه مسلم   ) ٢(

.  
  .مث أتبعه بثالثة أسانيد من الدرجة األوىل مدارها على الزهري عن أيب سلمة عن فاطمة بنت قيس 

  .مث أتبعه بأسانيد أخر 
  .مابني املعكوفتني ليس يف األصل ، وإمنا يف صحيح مسلم يف هذا اإلسناد   )٤(،٣(
) ٤٨٠(ركــوع والــسجود حــديث  بــاب النهــي عــن القــراءة يف ال-٤١ كتــاب الــصالة -٤أخرجــه مــسلم يف   ) ٥(

  .مع مجاعة منهم مالك ويزيد بن أيب حبيب وغريهم كأسامة بن زيد الليثي وابن عجالن 
  .مث أتبعهم بإسنادين أحدمها من األوىل والثاين من الثانية 

 بـــاب ـــي مـــن دخـــل عليـــه عـــشر ذي احلجـــة وهـــو مريـــد -٧ كتـــاب األضـــاحي -٣٥أخرجـــه مـــسلم يف   )٦(
  ) .١٩٧٧(ن شعره أو أظفاره ، حديث التضحية أن يأخذ م

  .وأتبعه بإسناد فيه حرملة بن حيىي وأمحد بن عبدالرمحن ابن أخي ابن وهب 
أثنــاء ) ٧٩٢( بــاب حتــسني الــصوت بــالقرآن ، حــديث -٣٤ كتــاب صــالة املــسافرين -٦أخرجــه مــسلم   ) ٧(

  .الباب 
  .مث أتبعه بإسنادين أحدمها من األوىل واآلخر من الثانية 

بـن امران إمنا روى هذا احلديث عن حنظلة بن علي عن خفاف بن إمياء يف إسناد سابق ، ورواية حممـد ع  )٨(
  .عمرو إمنا هي عن خالد بن عبداهللا بن حرملة عن احلارث بن خفاف 



١٠

   .)١(حرملة ، عن خفاف بن إمياء يف القنوت
   .)٢( وعن أيب سلمة ، عن أيب قتادة يف الرؤيا-٧
   .)٣(و ، عن أيب عبداهللا القراظ ، عن أيب هريرة يف فضل املدينة وعن حممد بن عمر-٨

  .فهذه مجلة ماروى له ، وهي مثانية أحاديث وذكرها كلها يف الشواهد بعد املتابع له على ماشرطه
  .وحممد بن عمرو رمحه اهللا غمزه مالك بن أنس ، وبعده حيىي بن سعيد القطان 

  . ، واهللا أعلم )٤(ىي الذهليوقد وثقه حيىي بن معني ، وحممد بن حي
  .أما مسلم فإنه استشهد به ، فال يلحقه يف إخراجه على هذا الوجه عيب 

  )٥(حممد بن إسحاق بن يسار) ٣(
  :أخرج عنه مستشهدا به 

  ــــــــــــــ
نوت يف مجيع الصالة إذا نزلت باملسلمني نازلة،  باب استحباب الق-٥٤ كتاب املساجد -٥أخرجه مسلم يف  )١(

  ).٦٧٩(يث حد
 .ًمقرونا فيه مع حيىي بن سعيد وآخرين) ٢٢٦١(كتاب الرؤيا ، حديث -٤٢أخرجه مسلم يف  )٢(
  ) .١٣٨٦( تنفي شرارها ، حديث  باب املدينة-٨٨ كتاب احلج، -١٥أخرجه مسلم يف  )٣(

  .مث أتبعه بأسانيد من الثانية 
  .ثقة : ليس به بأس ، وقال يف موضع آخر : وقال النسائي   ) ٤(
  ) .١٨٧٦(قدم برقم ت  ) ٥(



١١

   .)١("مخس فواسق"  عن نافع ، عن ابن عمر -١
  )٢( حممد بن إسحاق ، عن حيىي بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة يف االعتكاف-٢
   )٣("إذا زنت األمة" وعن حممد بن إسحاق ، عن سعيد ، عن أبيه ، عن أيب هريرة -٣
  )٤(راءة يف الركوع وعن حممد بن إسحاق ، عن إبراهيم بن حنني يف الق-٤
 حيــىي بــن عبــدالرمحن، )٦( ، عــن)٥( وعــن حممــد بــن إســحاق ، عــن عبــداهللا بــن أيب بكــر-٥

   .)٧(عن أم حارثة بنت هشام حديثها
  ــــــــــــــ
 بـــاب ماينـــدب للمحـــرم وغـــريه قتلـــه مـــن الـــدواب يف احلـــل واحلـــرم ، -٩ كتـــاب احلـــج -١٥أخرجـــه مـــسلم   ) ١(

  ) .١٢٠٠(حديث 
  .د من الدرجة األوىل وأتبعه بإسنا

 باب مىت يدخل من أراد االعتكـاف يف معتكفـه ، حـديث -٢ كتاب االعتكاف -١٤أخرجه مسلم يف   ) ٢(
  .سفيان بن عيينة ، والثوري ، واألوزاعي: مع مجاعة من األئمة ) ١١٧٣(

 : ع مجاعـةمـ) ١٧٠( بـاب رجـم اليهـود أهـل الذمـة يف الزنـا ، حـديث -٦أخرجه مـسلم يف كتـاب احلـدود   ) ٣(
  .أيوب بن موسى ، وعبيد اهللا بن عمر ، وأسامة بن زيد الليثي 

  .مث أتبعه بأسانيد من الدرجة األوىل 
مـع ) ٤٨٠(رجه مسلم يف كتاب الصالة، بـاب النهـي عـن قـراءة القـرآن يف الركـوع والـسجود ، حـديث أخ  ) ٤(

مث أتبعـه بإسـناد مـن الدرجـة األوىل مالك ، ويزيد بن أيب حبيب ، والـضحاك بـن عثمـان وغـريهم ، : غريه 
.  

  " .بكرة) : "أ(يف   ) ٥(
  .والتصويب من مسلم " و) : "أ(يف   ) ٦(
مث أتبعـه بإسـنادين ) ٨٧٣( بـاب ختفيـف الـصالة واخلطبـة ، حـديث -١٣أخرجه مسلم يف كتاب اجلمعة   ) ٧(

  .من الدرجة األوىل 



١٢

  

  ]أ/٥٤ل [

حـديث أيب :  ابـن نعـيم  وعن حممد بن إسحاق ، عن يزيد بن أيب حبيب ، عـن خـري-٦
   .)١(بصرة صالة الظهر باملخمص

          .وهي مخسة أحاديث / فهذه كلها شواهد 
فأما حممد بن إسحاق ، فإنه إمام يف املغـازي غـري مـدافع تقدمـه فيـه وكـان مالـك بـن أنـس 

  .يقول فيه ويفحش القول إنه لشىء بلغه عنه يف نسبه من بين أصبح 
ن بـن مهـدي رمحـه اهللا فيمـا حـدثونا عـن الثقفـي ، عـن الـدارمي وقد شفى اإلمـام عبـدالرمح
  :تكلم أربعة يف حممد بن إسحاق : أمحد بن زهري عنه ، قال 

   .)٢(أمري املؤمنني يف احلديث: فأما شعبة وسفيان ، فإما كانا يقوالن 
   .)٣(وأما مالك وحيىي بن سعيد القطان فإما كانا جيرحانه

مـــاأعلم أحـــدا اـــم حممـــد بـــن إســـحاق يف : عـــت ابـــن عيينـــة يقـــول مس: وقـــال ابـــن املـــديين 
   .)٤(احلديث

  .وعلى كل األحوال اليلحق مسلما رمحه اهللا يف الرواية عنه ملتابعة األثبات عيب 
  ــــــــــــــ
  ) ٨٣٠( باب األوقات اليت ي عن الصالة فيها، حديث -١٥ كتاب املسافرين -٦أخرجه مسلم يف   ) ١(

ــق الــذهيب ملوســى بــن علــي الــوارد يف هــذا اإلســناد ، ومــن مث أتبعــه  بإســناد مــن الدرجــة األوىل حــسب توثي
  .صدوق رمبا أخطأ : الثانية على قول احلافظ فيه 

  ) .١/٢٢٨(انظر قول شعبة يف تاريخ بغداد   ) ٢(
  ) .٤/٢٣(انظره يف الضعفاء للعقيلي   ) ٣(
  ) .١/٢٢٧(انظر قوله مع ثناء عليه يف تاريخ بغداد   ) ٤(



١٣

  )١(محاد بن سلمة  ) ٤(
إذا رأيـــت الرجـــل يغمـــز محـــاد بـــن ســـلمة ، : أحـــد أئمـــة املـــسلمني ، قـــال أمحـــد بـــن حنبـــل 

  .فامه فإنه كان شديدا على أهل البدع 
  . مجاعة يف إسناد واحد بلفظ واحد نيوقد قيل مع ذلك يف سوء حفظه ، ومجعه ب

ي محاد بن سلمة عـن قـيس بـن سـعد حقـا  مايرو)٢(إن كان: "قال حيىي بن سعيد القطان 
ألنـه روى عنـه ) قـال ابـن حنبـل وإمنـا قـال حنـو هـذا(مـاذا؟ :  قلت لـه - يعين قيسا -فهو 

ضاع كتاب محاد عن قيس بن سـعد : أحاديث رفعها إىل عطاء عن ابن عباس قال أمحد 
   .)٤)(٣(، وكان حيدثهم من حفظه ، فهذه قصته 

وقال أمحـد بـن حنبـل . بت ، فلم خيتلف أئمتنا يف ثبته وأما حديث محاد بن سلمة عن ثا
 ، ومسلم بن احلجـاج رمحـه اهللا مل خيـرج لـه يف )٥(املقدم يف حديث ثابت محاد بن سلمة: 

  .األصول إال يف حديثه عن ثابت 
  :فأما حديثه عن غري ثابت ، فإنه أخرج له يف الشواهد أحاديث معدودة منها 

  ة ، عن يزيد موىل املنبعث يف عن محاد ، عن حيىي وربيع-١
  ــــــــــــــ
  .ثقة عابد أثبت الناس يف ثابت ، تغري حفظه بآخرة : ، وأن احلافظ قال فيه ) ٥٨٢(تقدم برقم   ) ١(
  ) .٣/١٢٧(والتصويب من العلل ومعرفة الرجال ألمحد " كل: "يف األصل   ) ٢(
  " .قضيته: "يف العلل   ) ٣(
  ) .٣/١٢٧(محد ، رواية ابنه عبداهللا العلل ومعرفة الرجال أل  ) ٤(
  .بلفظ محاد أثبت الناس يف ثابت البناين ) ٣/٩٣١(العلل ومعرفة الرجال ألمحد ، رواية ابنه عبداهللا   ) ٥(



١٤

  

  ]ب/٥٥ل [

   .)١(اللقطة
   .)٢( ومحاد عن أيب مجرة ، عن ابن عباس يف دفن النيب صلى اهللا عليه وسلم-٢
   .)٣(برزة يف املواقيت ومحاد عن سيار بن سالمة ، عن أيب -٣
          .)٤(بن كهيل ، عن سويد حديث اللقطة/  وعن محاد ، عن سلمة -٤
   .)٥( ومحاد عن هشام بن عروة ، عن أبيه يف التلقيح-٥
   .)٦( ومحاد ، عن حيىي بن سعيد ، عن نعيم بن هزال ، عن أبيه لو سرتته بثوبك-٦
   .)٧(س بن مالك يف القنوت ومحاد بن سلمة ، عن أنس بن سريين ، عن أن-٧
  ــــــــــــــ
أثناء الباب ، وأتبعه بأسانيد بعضها من الثانية ) ١٧٢٢( كتاب اللقطة ، حديث -٣١أخرجه مسلم يف   ) ١(

  .وبعضها من األوىل
 بــاب كــم أقــام النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم مبكــة واملدينــة ، -٣٣ كتــاب الفــضائل -٤٣أخرجــه مــسلم يف   ) ٢(

  .أثناب الباب ، مث أتبعه بأسانيد معظمها من الدرجة الثانية ) ٢٣٥٠(حديث 
يف ) ٦٤٧( كتــاب املـساجد ، بــاب اســتحباب التبكـري بالــصبح يف وقتهــا ، حــديث -٥أخرجـه مــسلم يف   ) ٣(

  .آخر الباب 
بـن ايف آخـر البـاب مـع األعمـش والثـوري وزيـد ) ١٧٢٣( كتاب اللقطة ، حديث -٣١أخرجه مسلم يف   ) ٤(

  .يسة أيب أن
  .يف آخر الباب ) ٢٣٦٣( كتاب الفضائل ، حديث -٤٣أخرجه مسلم يف   ) ٥(
  ).٤٣٧٧(هذا احلديث بإسناده اليوجد يف مسلم وإمنا هو يف سنن أيب داود يف احلدود برقم   ) ٦(

  ) .٧٢٧٤(ويف السنن الكربى للنسائي يف كتاب الرجم برقم 
  ) .س(، وأبو هزال من رجال )  س ،د(جال ونعيم وأبوه هزال ليسا من رجال مسلم فنعيم من ر

 باب استحباب القنوت يف مجيع الصالة إذا نزلـت باملـسلمني -٥٤ كتاب املساجد -٤أخرجه مسلم يف   ) ٧(
  .يف أثناء الباب ، مث أتبعه بأسانيد إىل أنس من الدرجة األوىل ) ٦٧٧(نازلة ، حديث 



١٥

 ، عــن أنــس يف الــصالة يف بيــت  وعــن محــاد ، عــن إســحاق بــن عبــداهللا بــن أيب طلحــة-٨
   .)١(أم سليم

   .)٢("الناس تبع لقريش" وعن محاد ، عن مساك ، عن جابر -٩
 وعــــن محــــاد ، عــــن قتــــادة ، عــــن عبــــداهللا بــــن احلــــارث ، عــــن ابــــن عبــــاس يف صــــيام -١٠

   .)٣(عاشوراء
  ) .٤( وعن محاد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر من أتى عرافا-١١
  .)٥("يقوم أحدكم يف رشحه"عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر  وعن محاد ، -١٢

   خالصة حديثه عن ثابت ، فأي احتياط)٦(فهذه كلها يف الشواهد

  ــــــــــــــ
) ١٨٠٩( بــاب غــزوة النــساء مــع الرجــال، حــديث -٤٧ كتــاب اجلهــاد والــسري -٣٢ أخرجــه مــسلم يف   )١(

  .ب بإسناد فيه محاد عن ثابت عن أنس وهو الثاين يف الباب ، وكان مسلم قد صدر البا
  .مث أتبعهما بإسنادين إىل أنس أحدمها من األوىل ، واآلخر من الثانية 

لــيس يف هــذا احلــديث ذكــر الــصالة يف بيــت أم ســليم وإمنــا فيــه إــا غــزت مــع النــيب صــلى اهللا : مالحظــة 
  .عليه وسلم غزوة حنني 

        النــــــاس تبــــــع لقــــــريش واخلالفــــــة يف قــــــريش ، حــــــديث  بــــــاب-١ كتــــــاب اإلمــــــارة -٣٣أخرجــــــه مــــــسلم يف   ) ٢(
  .يف أثناء الباب ) ١٨٢١(

  .مث عقبه بأسانيد من الدرجة األوىل مدارها على الشعيب 
  .اليوجد هذا اإلسناد يف مسلم ، وليس فيه البن عباس حديث يف صيام عاشوراء   ) ٣(
  .اليوجد هذا احلديث ذا اإلسناد يف صحيح مسلم   ) ٤(
مــع مجاعــة ) ٢٨٦٢( بــاب صــفة يــوم القيامــة ، حــديث -١٥ كتــاب صــفة اجلنــة -٥١أخرجــه مــسلم يف   ) ٥(

  .من الرواة
  .مث أتبعه بإسنادين من الطبقة الثانية 

يفهـــم مـــن كـــالم احلـــاكم عـــن الـــشواهد واملتابعـــات يف صـــحيح مـــسلم أن مـــسلما يقـــدم األصـــول مث يتبعهـــا   ) ٦(
أن مـسلما مل يلتـزم ـذا  والواقع. حيح الخيالف مسلم هذا املنهج باملتابعات والشواهد يف كل أبواب الص

  .            =املنهج 



١٦

أحوط مما احتاط به مسلم رمحه اهللا تعاىل يف أمر محاد بن سلمة ، علـى أن القلـب يـشهد 
  .على صدق محاد والنور على ذكره وحديثه بني 

  ــــــــــــــ
  :اد بن سلمة ولنضرب هنا أمثلة من روايته عن مح  =  

ــــــصلة واآلداب -٤٥صــــــحيح مــــــسلم   -١ ــــــاب الــــــرب وال ــــــاس ، حــــــديث-٤١ كت ــــــاب النهــــــي عــــــن قــــــول هلــــــك الن       ب
  " .إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم) "٢٦٢٣(

حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب ، حدثنا محاد بن سلمة ، عن سـهيل بـن أيب صـاحل عـن أبيـه : قال مسلم رمحه اهللا 
  .رة مرفوعا عن أيب هري

  . به …مث قال ح وحدثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن سهيل 
حــدثنا حيــىي بــن حيــىي أخربنــا يزيــد بــن زريــع عــن روح بــن القاســم مث عطــف علــى هــذا اإلســناد يف آخــر البــاب : مث قــال 

  .بإسناد من الطبقة الثانية 
 عن سهيل مقـدما محـادا علـى مالـك وروح بـن القاسـم فأنت ترى أن مسلما قد صدر الباب بإسناد فيه محاد بن سلمة

ومهــا مــن الطبقــة األوىل ، مث إن هــذا البــاب كلــه مــداره علــى ســهيل بــن أيب صــاحل ، وهــو مــتكلم يف حفظــه ، مــن 
  .الطبقة الثانية 

) ٢٧٥٨(       باب قبـول التوبـة مـن الـذنوب وإن تكـررت الـذنوب والتوبـة ، حـديث -٥ كتاب التوبة -٤٩يف    -٢
  .احلديث " …اذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر يل "

حــدثين عبــداألعلى بــن محــاد حــدثنا محــاد بــن ســلمة ، عــن إســحاق بــن عبــداهللا بــن أيب : قــال مــسلم يف صــدر البــاب 
  .طلحة ، عن عبدالرمحن بن أيب مجرة ، عن أيب هريرة مرفوعا 

لـى شـعبة ، فلـو كـان مـسلم ملتزمـا مايقولـه احلـاكم وغـريه مث أتبعه بثالثة أسانيد من الطبقة األوىل مدار إسنادين منهـا ع
  .لقدم شعبة يف هذا الباب على محاد 

قمـت علـى بـاب اجلنـة فـإذا عامـة ) "٢٧٣٦( باب أكثر أهـل اجلنـة الفقـراء ، حـديث -٢٦ كتاب الرقاق -٢يف    -٣
  .احلديث " …من دخلها املساكني 
حدثنا محاد بن سلمة ، مث عطـف عليـه مبعـاذ بـن معـاذ واملعتمـر حدثنا هداب بن خالد ، : قال مسلم يف صدر الباب 

  .بن سليمان وجرير ويزيد بن زريع ، كلهم عن سليمان التيمي عن أيب عثمان عن أسامة بن زيد مرفوعا ا
  .مث أتبعه بأسانيد من الدرجة األوىل 

بــن ســلمة عــن غــري ثابــت، وهنــاك أبــواب فلــو كــان مــسلم ملتزمــا مــايقول احلــاكم وغــريه فلمــاذا يــصدر أبوابــا بروايــة محــاد 
                                           .صدرها مسلم برواية محاد عن ثابت

وقد يورد مسلم رواية محـاد عـن ثابـت يف اثنـاء األبـواب أحيانـا ، وأحيانـا يف أواخرهـا ، وكثـرة هـذا التنويـع لروايـات محـاد 
  .تزام مسلم مبا ذهب إليه هؤالء وغريه ممن تكلم فيه يدل بوضوح على عدم ال



١٧

  )١(عطاء بن السائب) ٥(
  .روىله مسلم ، عن عبداهللا بن بريدة ، عن أبيه يف زيارة القبور ، وغري هذا يف الشواهد

: وسـئل عنـه مـرة أخـرى ، فقـال . عطـاء بـن الـسائب الحيـتج حبديثـه : قال حيىي بن معني 
يــد ومــن مســع منــه بعــد االخــتالط قــد كــان اخــتلط فمــن مســع منــه قبــل االخــتالط فهــو ج

  .فليس بشىء 
  .مسلم مل جياوز يف معناه شرطه يف اخلطبة يف االستشهاد بأمثاله من احملدثني 

  )٢(الوليد بن مجيع) ٦(
  ــــــــــــــ
  ) .١٥٩٣(تقدم برقم      ) ١(

تبه عليه بعطاء وهم احلاكم هنا بعدِّ عطاء بن السائب من رجال صحيح مسلم ، بل حدد روايته وكأنه اش
  .بن أيب مسلم اخلراساين الذي روى له مسلم فعال 

 ، ٣٦ كتــــاب اجلنــــائز بــــاب -١١انظـــره يف صــــحيح مــــسلم . وهـــذا احلــــديث الــــذي ذكــــره احلــــاكم حديثــــه 
  .عنه عن ابن بريدة ) ٩٧٧(حديث 

إليـه حيث ترجم لعطاء اخلراسـاين ، وعـزا هـذا احلـديث ) ٢/٢٠٢(انظر رجال صحيح مسلم البن منجويه 
  .ومل يرتجم البن السائب 

حيــث عــد عطــاء بــن الــسائب يف أفــراد البخــاري ، وعــد ) ١/٣٨٧(وانظــر اجلمــع بــني رجــال الــصحيحني 
  .مسع عبداهللا بن بريدة يف اجلنائز : عطاء اخلراساين يف أفراد مسلم وقال 

،  ) ٤م (  بــــ ، وللخراســـاين ) ٤خ ( وانظـــر ـــذيب الكمـــال وفروعـــه حيـــث رمـــز فيهـــا البـــن الـــسائب بــــ 
  ) .ع(وبعضهم رمز له برمز اجلماعة 

  ) .٢١٦١(تقدم برقم   ) ٢(
          ، والعجلـــــــي يف الثقـــــــات) ٩/٨(، اجلـــــــرح والتعـــــــديل ) ٨٣٨(تـــــــاريخ الـــــــدارمي . وقـــــــد وثقـــــــه ابـــــــن معـــــــني 

كــــان ممــــن ينفــــرد عــــن "مث يف اــــروحني وقــــال فيــــه ) ٥/٤٩٢(، وذكــــره ابــــن حبــــان يف الثقــــات ) ٢/٣٤٢(
  ) .٧٩-٣/٧٨" ( مبا اليشبه حديث الثقات فلما كثر ذلك منه بطل االحتجاج بهاألثبات

  .كالمها يف اجلرح والتعديل" . صاحل احلديث: "وقال أبو حامت . البأس به : "وقال أبو زرعة 



١٨

   .)١(روى عنه عن أيب الطفيل عن حذيفة حديث أبيه يف كتاب اجلهاد
  . مستشهدا ولو مل يذكره لكان أوىل  من الكتاب ،)٢(وقد روى عنه يف موضع آخر

كـــان حيـــىي بــن ســـعيد الحيـــدث عــن الوليـــد بـــن : "فقــد حـــدثونا عـــن عمــرو بـــن علـــي قــال 
   .)٣("مجيع

غري أن مسلما على شرطه يف االستـشهاد يف اللـني مـن احملـدثني إذا قـدم األصـل عـن الثقـة 
  .الثبت 

  )٤(أبان بن صمعة) ٧(
  :روى له 

  ــــــــــــــ
  ) .٤/٣١٧(الضعفاء " . يف حديثه اضطراب ، وكان القطان الحيدث عنه: "عقيلي وقال ال  = 
  :أخرجه مسلم وحيدا يف بابه ، لكن له متابعات ) ١٧٨٧(، حديث ) ٣٥(يف الباب   ) ١(

من طريق عبدالرمحن بن مهدي عن سفيان عن أيب إسحاق حـدثين بعـض ) ٥/٣٩٧( يف مسند أمحد -١  
         أصحابنا عن 

  .حذيفة                  
بإســـناد صـــحيح إىل األعمـــش عـــن أيب إســـحاق عـــن مـــصعب بـــن ) ٣/١٧٨( ويف الطـــرباين يف الكبـــري -٢  

  .سعد عن حذيفة
بإسناد حسن عن أيب إسحاق عن عامر بن سعد أنه أقبل حذيفة ) ٣/١٧٩( وعنده أيضا يف الكبري -٣  
  .وه يوم بدر فلقيهم أبو جهل ، احلديث أبو

  .من طريق حجاج بن أرطاة عن أيب إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة) ٣/١٨٢(ا ويف الكبري أيض
  ) .٢٧٧٩(يف صفات املنافقني ، حديث   ) ٢(
فلمــا كــان قبــل "اجلــرح والتعــديل ، وابــن حبــان يف اــروحني ، والعقيلــي يف الــضعفاء ، وزاد ابــن أيب حــامت   ) ٣(

  " .موته بقليل حدثنا عنه
  ) .٤١٩(تقدم برقم   ) ٤(



١٩

  

  ]أ/٥٥ل [

  . مستشهدا به أليب بكر بن شعيب )١(عن أيب الوازع ، عن أيب برزة يف فضل عمار
صمعة وقد اختلط البتـة ، قلـت لعبـدالرمحن / أتيت أبان بن : "قال عبدالرمحن بن مهدي 

   .)٢("بزمان: بن مهدي قبل أن ميوت بكم ؟ قال 
  .فمسلم يف استشهاده على أصله الذي أصله ألمثاله 

  )٣( زيدأسامة بن) ٨(
  ــــــــــــــ
 الـرب والـصلة -٤٥هذا من أوهام احلاكم رمحه اهللا كما سرتى موضـوع حديثـه أال وهـو ماأخرجـه مـسلم يف   ) ١(

 باب فضل إزالة األذى عن الطريق ، من طريق حيىي بن سعيد عن أبان عن أيب الوازع عـن -٣٦واآلداب 
  .أيب برزة مرفوعا 

  .يب مث أردفه بإسناد أيب بكر بن شع
  ) .١/٣٩٢(، الكامل البن عدي ) ١/٤٢(، الضعفاء للعقيلي ) ٢/٢٩٧(انظر اجلرح والتعديل   ) ٢(

وهـذا احلــديث مـن روايــة . وكـذا قـال أمحــد والنـسائي . ونقلـوا كلهـم عــن حيـىي القطـان أن أبانــا تغـري بــآخره 
  .حيىي عنه فيكون قد روى عنه قبل اختالطه 

  ) .٤٢٥(تقدم برقم   ) ٣(
خيطــــىء وهــــو مــــستقيم األمــــر ، صــــحيح : "ن معــــني ، والعجلــــي ، وقــــال ابــــن حبــــان يف الثقــــات وثقــــة ابــــ
هــذا القــول يف ــذيب التهــذيب ومل أجــده يف كتــاب الثقــات ، فلعلــه ســقط علــى الناســخ أو " . الكتــاب
  .الطابع 

ا وهـو كمـ". روى عنـه الثـوري ومجاعـة مـن الثقـات يـروي عنـه ابـن وهـب نـسخة صـاحلة: "وقال ابـن عـدي 
وقـال . انظر حديثه يتبني لك اضطراب حديثـه: وقال أمحد لعبداهللا " . ليس حبديثه بأس: قال ابن معني 

وقـال ابـن عـدي " . روى عنه الثوري هو ممن حيتمـل حديثـه: "وقال البخاري " . ليس بالقوي: "النسائي 
  ) .٣/٣٩٥(هذه األقوال يف الكامل " . هو حسن احلديث وأرجو أن البأس به: "

قــال علــي احــتج حيــىي بــن ســعيد القطــان بكتــاب عثمــان بــن : "وقــال البخــاري يف ترمجــة عثمــان بــن عمــر 
  ).٦/٢٤٠(التاريخ الكبري " . عمر حبديثني عن أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر

  .فالظاهر أن حيىي بن سعيد قد رجع عن رأيه األول يف أسامة بن زيد 
ن وهب عن أسـامة ألن نـسخته عنـه صـاحلة ويـروي ماعـدا ذلـك والظاهر أن مسلما يعتقد صحة مارواه اب

  .عنه لالعتضاد 
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قد روى مسلم ألسامة بن زيد كتابا لعبداهللا بن وهـب والـذي اسـتدللت بـه يف كثـرة روايتـه 
  ) .له(

 يف )٢( على أن أكثر تلك األحاديث مستـشهد ـا أو مقـرون)١(أنه عنده صحيح احلديث
  .اإلسناد بغريه 

حدث عثمان بن عمـر حيـىي بـن سـعيد حبـديث أسـامة بـن زيـد ، عـن عطـاء ، : قال أمحد 
، وفيــه كــالم غــري هــذا ، " مــىن كلهــا منحــر"عــن جــابر ، عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم 

  . هلذا احلديث )٣(]بأخره[فرتكه حيىي 
  .روى أسامة بن زيد ، عن نافع أحاديث مناكري : قال أمحد 

إن تـدبرت حديثـه لعرفــت : أسـامة حـسن احلـديث ، قـال إن : قلـت أليب : وقـال عبـداهللا 
  .النكرة فيها 

  .أسامة بن زيد ممن حيتمل : وقال البخاري 
  .وأما حيىي بن معني فإنه يوثقه يف الروايات عنه 

  )٤(سهيل بن أيب صاحل) ٩(
  ــــــــــــــ
  " .صحيح الكتاب: "كذا يف األصل ، ويف التهذيب   ) ١(
وكتابـه . ه اهللا أن يقـرن بـني رواة كتابـه مـن شـيوخه وشـيوخ شـيوخه مـن األئمـة احلفـاظ من عادة مسلم رمحـ  ) ٢(

ملــىء ــذا ، فــال يــستدل بعملــه هــذا علــى ضــعف أحــد مــن رواتــه ، وإمنــا يعمــل هــذا الختــصار األســانيد 
واملتـون ، فلـو ســاق كـل مــنت بإسـناده لتــضخم كتابـه إىل ضــعف حجمـه أو اضــعافه ، وقـد رأيتــه يقـرن بــني 

د من األئمة احلفاظ الخيلطهم بغريهم ، ويقرن أحيانا بني عدد من احلفـاظ يـشركهم آخـرين ممـن تكلـم عد
فـيهم ، وهـذا أمــر جلـي لـدى املعتنــني بـصحيحه فعمــل مـسلم خيتلـف عــن غـريه فـال يتميــز الـراوي مــن رواة 

  . أعلم هذا مايبدو يل واهللا. صحيحه إال مبا عرف من حاله ال مبجرد أن يكون قد قرنه بغريه 
  ) .٢/١٨٤(مابني القوسني زيادة من اجلرح والتعديل البن أيب حامت   ) ٣(
  ) .٩٤٧(تقدم برقم   ) ٤(

  ) .٤/٢٤٧(اجلرح والتعديل " . ماأصلح حديثه: "قال أمحد 
: وقـال أبـو حـامت. سـهيل أشـبه وأبـوه أشـهر قلـيال : وسئل أبـو زرعـة عنـه وعـن العـالء بـن عبـدالرمحن فقـال 

  =                                       .   القوالن يف اجلرح والتعديل " .  وال حيتج بهيكتب حديثه"
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أحـــد أركـــان احلـــديث ، وقـــد أكثـــر مـــسلم الروايـــة لـــه يف الـــشواهد واألصـــول إال أن الغالـــب 
  .على إخراجه حديثه يف الشواهد 

  .املدينة الناقد هلموسهيل رمحه اهللا قد روى عنه مالك اإلمام احلكم يف شيوخه من أهل 
  .إنه نسي الكثري منه ، وساء حفظه يف آخر عمره  : - يف أحاديثه بالعراق -مث قيل 

كــان ســهيل بــن أيب صــاحل مــات لــه أخ فوجــد عليــه : مسعــت عليــا يقــول : قــال البخــاري 
   .)١(فنسي كثريا من احلديث

أمـا حيـىي بـن معـني، وقد جيد املتبحـر يف الـصنعة مـاذكره علـي رمحـه اهللا يف حـديث سـهيل و
   .- واهللا أعلم -الحيتج حبديثه : فإنه قال 

وشيخنا مسلم قد جهد يف إخراجـه وقرنـه يف أكثـر رواياتـه حبـافظ اليـدافع حفظـه ، فـسلم 
  .بذلك من قول من نسبه إىل سوء احلفظ 

  ــــــــــــــ
)  ١/٤٤٥(ثقاتـه " ثقـة ":وقـال العجلـي) . ١٢/٢٢٧(ـذيب الكمـال ". ليس به بـأس: "وقال النسائي   = 

ولسهيل نسخ روى عنه األئمة وحدث عن أبيه وعن مجاعة عن أبيه ، وهـذا يـدل علـى : وقال ابن عدي 
متييز الرجل ، كونه ميز بني مامسع من أبيه وما مسع من غري أبيه عنه ، وهو عندي ثبـت البـأس بـه مقبـول 

  " .األخبار
  " .ري حفظه بآخره ، روى له البخاري مقرونا وتعليقاصدوق تغ: "وقال احلافظ ابن حجر يف التقريب 

  .مل أجد هذا الكالم يف كتب البخاري ال التاريخ الكبري وال الصغري وال يف الضعفاء   ) ١(
ولكــن ســنختار منهــا مجلــة . لــه عنــد مــسلم مائــة وثالثــة عــشر حــديثا الحيتمــل هــذا العمــل ســردها مجيعــا 

 يلتـزم الرتتيـب بـني رجـال الطبقــة األوىل ورجـال الطبقـة الثانيـة كمــا كافيـة للربهنـة علـى أن اإلمـام مــسلما مل
  : قلدمها ، وهاك اجلملة املشار إليها نمميفيده كالم احلاكم وابن الصالح وغريمها 

حديث متيم الداري املـشهور ) ٥٥( باب بيان أن الدين النصيحة ، حديث -٢٣ كتاب اإلميان -١ -١  
.  

  =                         .       أسانيد مدارها على سهيل بن أيب صاحل صدر مسلم هذا الباب بثالثة
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………………………………………………  
  ــــــــــــــ

وعقبهـا بثالثـة أسـانيد مـن الدرجـة األوىل تـدور علـى قـيس بـن أيب حـازم والـشعيب وزيـاد بـن عالقـة ، كلهــم   = 
 والنـصح لكـل …ه وسـلم علـى الـسمع و بايعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـ"عن جرير بن عبـداهللا البجلـي 

  " .مسلم
صــدر مـسلم هــذا البــاب ) ١٣٢( بـاب بيــان الوسوســة يف اإلميـان ، حــديث -٦٠ كتـاب اإلميــان -١ -٢  

بأسـانيد أحـدها عـن شـعبة عـن األعمـش عـن أيب صـاحل . بإسناد سهيل عن أبيه عن أيب هريـرة ، مث عقبـه 
  .عن أيب هريرة مرفوعا 

  " .ومن غشنا فليس منا) ".. ١٠١( حديث  كتاب اإلميان ،-١ -٣  
  .صدر مسلم هذا الباب بإسنادين مدارمها على سهيل عن أبيه عن أيب هريرة 

  . كتاب الطهارة -٢ ، وحديث -٥يف اإلميان ) ١٨٨(وحديث    -٤
  .يف الطهارة ، باب خروج اخلطايا مع املاء ) ٢٤٤(وحديث    -٥
  .بإسناد من الدرجة األوىل كتاب اجلمعة ، مث أتبعه )٨٥٧(وحديث    -٦
يف اجلمعــة ، أورده مــسلم يف صــدر البــاب مــن أربــع طــرق مــدارها علــى ســهيل ، مث أتبعــه ) ٨٨١(وحــديث    -٧

  .بطرق عن نافع عن ابن عمر 
أورده مسلم يف صدر البـاب مـن طـريقني عـن سـهيل عـن أبيـه عـن أيب هريـرة يف النهـي عـن ) ٩٧١(حديث    -٨

  .عه بإسنادين من الدرجة األوىل إىل أيب مرثد الغنوي اجللوس على القرب ، وأتب
مــدار احلــديث مــن صــدر البــاب إىل أخــره علــى ســهيل ، ســبيل اهللا يف فــضل الــصيام يف ) ١١٥٣(حــديث    -٩

ويف اإلســناد األخــري وهــو الثالــث قــرن ســهيال بيحــىي بـــن ســعيد ، فلــو كــان مــسلم ملتزمــا للرتتيــب لــصدر البـــاب 
  .ي الثقة الثبت بيحىي بني سعيد األنصار

  .يف العتق ، باب عتق الوالد ) ١٥١٥( حديث -١٠
  .أورد مسلم هذا احلديث من طرق من صدر الباب إىل آخره مدارها كلها على سهيل 

: وهــاك أســانيد خيرجهــا مــسلم يف أثنــاء البــاب مــدارها علــى ســهيل مث يعقبهــا بأســانيد مــن الدرجــة األوىل 
وقــد صــدر هـــذا البــاب بإســناد فيـــه ) ٩٨٧(، ) ٩٥٩(، ) ٧٥٨(، ) ٣٨٩(، ) ٢٦٥(، ) ٧٦(حــديث 

  .سويد بن سعيد 
  .مث أتبعه بأسانيد من الدرجة األوىل ) ١٣٣٩(
  .مث أتبعه بأسانيد من الدرجة األوىل ) ١٥٠٨(
       ) .١٥٤٥(مث أتبعه بأسانيد معظمها من الدرجة األوىل فيها مثل مالك وشعبة ، ) ١٥١٥(
يل يف األصـــول ويف الـــشواهد كمـــا قـــال احلـــاكم رمحـــه اهللا فبمـــاذا نفـــرق بـــني وإذا كـــان مـــسلم خيـــرج لـــسه  

الظــــاهر أن احلــــاكم يريــــد باألصــــول ماكــــان يف صــــدور . ماأخرجــــه يف األصــــول وماأخرجــــه يف الــــشواهد 
  =                                                        .            األبواب وبالشواهد ماعدا ذلك 
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  ]ب/٥٥ل [

   :)١(الك بن دينارم) ١٠(
العابد ، وقد استشهد به يف مواضع يسرية ، وموضعني من الكتـاب توانيـت يف نقلـه لقلتـه 

.  
   :)٢(مالك بن رحيانة) ١١(

 أن العبــادة شــغلته عــن احلــديث ، فقــد )٣(مــن زهــاد البــصرة وأكثــر ماقيــل يف بــاب اخلبــث
  .ًشاهدا / احتاط مسلم يف ذكره 

   :)٤(رشيأبو الزبري املكي الق) ١٢(
  ــــــــــــــ

إنــه ال دليــل علــى هــذا ال مــن قــول مــسلم وال مــن عملــه ، ال بالنــسبة لــسهيل ، وال بالنــسبة : لكننــا نقــول   = 
لغـريه ، فمـاذا نقـول يف أسـانيد الطبقـة األوىل إذا وجــدناها يف صـحيح مـسلم يف أثنـاء األبـواب أو أواخرهــا 

  .يما إذا وجدنا أسانيد الدرجة الثانية يف صدور األبواب فهل نقول إا يف الشواهد واملتابعات ال س
  .ًإنه ال خملص من هذه اإلشكاالت إال بالتسليم أن مسلما مل يلتزم الرتتيب بني الطبقتني 

  .فقط)  خت ٤( ليس هو من رجال صحيح مسلم ، ارجع إىل التهذيب وفروعه فقد رمز له فيها بـ   ) ١(
 غـريه مــن كتـب اجلماعــة ، وال وجـود لــه يف كتـب رجــال احلـديث ، بــل مل وهـذا لـيس مــن رجـال مــسلم وال  ) ٢(

أجــده يف حليــة األوليــاء أليب نعــيم ، وال يف صــفة الــصفوة البــن اجلــوزي وقــد يكــون حــصل يف امســه واســم 
  .فاهللا أعلم . أبيه أو أمه تصحيف 

  .التحنث : ًهكذا يف األصل ولعل فيه حتريفا ، ولعل أصلها   ) ٣(
  ) .١٨٦٩(برقم تقدم   ) ٤(

اجلــــرح )) صــــاحل: ((، ومــــرة قــــال ) ٧٢٢،٧٤٩(تــــاريخ الــــدارمي ، الرتمجــــة )) . ثقــــة: ((قــــال ابــــن معــــني 
وقـال يعقـوب بـن شـيبة ). ٣١٩(الـدقاق )) . ّهو أحب إيل مـن أيب سـفيان : (( وأخرى قال . والتعديل 

يكتــب حديثــه وال حيــتج : ((وقــال أبــو حــامت : ــذيب الكمــال )) . ثقــة صــدوق وإىل الــضعف مــاهو: ((
: أبو زرعـة    وقال . وكذلك قال أمحد ) . ٨/٧٦(احلرج والتعديل )) . ّبه وهو أحب إيل من أيب سفيان

. اجلـرح والتعـديل )) . إمنـا حيـتج حبـديث الثقـات: روى عنه الناس فقال له ابن أيب حامت حيـتج بـه فقـال ((
روى مالـــك عـــن أيب الـــزبري : ((ال ابـــن عـــدي وقـــ) . ٢٦/٤٠٩(ـــذيب الكمـــال )) ثقـــة((وقـــال النـــسائي 

ًأحاديــث وكفــى بــأيب الــزبري صــدقا أن حيــدث عنــه مالــك فــإن مالكــا اليــروي إال عــن ثقــة وقــال  ال أعلــم : ً
ـــب عنـــه وهـــو يف نفـــسه ثقـــة إال إن روى عنـــه بعـــض  ًأحـــدا مـــن الثقـــات ختلـــف عـــن أيب الـــزبري إال وقـــد كت

                       =)٦/١٣٦(ل الكام)) . الضعفاء فيكون ذلك من جهة الضعيف



٢٤

ـــار  ـــه يف الـــشواهد ، وهـــو مـــن كب ـــه مـــسلم يف مواضـــع كثـــرية ، وأخـــرج عامـــة حديث احـــتج ب
  .التابعني 

   .)١(أبو الزبري أحفظنا مبا مسعناه من جابر: كان عطاء يقول 
 ، والليـث )٢(وقـد غمـزه أيـوب الـسختياين. ماكان أبو الزبري بدون عطـاء : وقال ابن عون 

   .)٤( ، وأفحش شعبة القول فيه)٣( سعدبن
   .)٦( ، وأبو عبدالرمحن النسائي)٥(ومل حيتج به البخاري

ولــيس عنــد شــعبة فيمــا يقــول حجــة أكثــر مــن أنــه لــبس الــسواد وتــسفه حبــضرته علــى رجــل 
  .من أهل العلم 

  شــــــــــــيخان: مسعــــــــــــت عبــــــــــــدالرزاق يقــــــــــــول عــــــــــــن أبيــــــــــــه قــــــــــــال : وقــــــــــــال ابــــــــــــن املــــــــــــديين 
  ــــــــــــــ

صف مـن قـدح فيـه ، ألن نـُمل ي: كان من احلفاظ ، وقال : وقال ) ٥/٣٥١(ره ابن حبان يف الثقات وذك  = 
حـافظ ثقـة ، وذكـر :  يف الوزن لنفسه ، مل يستحق الرتك ألجله ، وقـال الـذهيب يف الكاشـف حجمن اسرت

  " .صدوق إال أنه يدلس: "قول أيب حامت فيه ووصفه بالتدليس ، وقال احلافظ يف التقريب 
  ) .٢/٢٢(، املعرفة والتاريخ للفسوي ) ١/١٣٩(العلل ألمحد : انظر هذا القول يف   ) ١(
وهذا الكالم محله بعض الناس على " . حدثنا أبو الزبري وأبو الزبري أبو الزبري"يف اجلرح والتعديل ، وكالمه   ) ٢(

ن هــذا الكــالم مــدح فــروى عــددا اجلــرح يف أيب الــزبري ، والظــاهر أنــه يريــد بــه املــدح ، ولعــل مــسلما اعتقــد أ
  :من األحاديث عن أيوب عن أيب الزبري منها 

  ) .٣٣١( يف كتاب احليض ، حديث -١
  ) .٩٧٠(، ) ٩٥٢( ومنها يف كتاب اجلنائز ، حديث -٢،٣
  ) .٩٩٧( ويف الزكاة ، حديث -٤

  .رحه مل أجد للليث كالما يف أيب الزبري ، بل هو من أروى الناس عنه ، فيبعد أن جي  ) ٣(
من كالم شعبة فيه أنه افرتى على رجل مسلم ، وأنه يسرتجح يف امليزان ، وقد رد هذا ابن حبان مبـا سـبق   ) ٤(

.  
. ، وعلـق عنــه عـدة أحاديــث) ٢١٨٩(إال أنـه روى عنــه حـديثا واحــدا مقرونـا بعطــاء يف البيـوع ، حــديث   ) ٥(

  ) .٤٤٢ص(انظر مقدمة الفتح 
احـتج بـه مـسلم ) : ٢/٢١١(ووثقه ، قال احلافظ ابن حجر يف مقدمة الفتح كال فقد احتج به النسائي   ) ٦(

  .والباقون 
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أبــو الــزبري وحممــد بــن عبــاد بــن جعفــر املخزومــي  : )١(ضــعفهما النــاس للحاجــة إىل النــاس
ولـــسنا نرضــــى أليب الــــزبري هــــذا القــــول ، فإنــــه يف الـــصدق واإلتقــــان فــــوق حممــــد بــــن عبــــاد 

   .)٢(بدرجات
  ــــــــــــــ
  .يف هذا الكالم ركاكة ولعل فيه حتريفا   ) ١(
ابـن      رحم اهللا احلاكم لقد بالغ يف هذا الكـالم ، فـإن حممـد بـن عبـاد قـد روى لـه اجلماعـة ، وقـد وثقـه   ) ٢(

البأس به ، وقال احلافظ ابـن حجـر يف التقريـب : معني وأبو زرعة وابن سعد وابن حبان ، وقال أبو حامت 
  .ه أحد يف صدقه ومل يغمر" . ثقة: "

  .روى مسلم أليب الزبري يف صحيحه مائتني وأربعة عشر حديثا سندرس بعضا منها 
فمنهــا مايــصدر بــه األبــواب ، ومنهــا مــايورده يف أثنــاء األبــواب ، ومنهــا مــايورده يف أواخــر األبــواب ، وال 

يحه بـــني الطبقتـــني تفــسري هلـــذا التــصرف إال شـــىء واحــد هـــو أن األمــام مـــسلما مل يلتــزم الرتتيـــب يف صــح
  :وهاكم مناذج ملا قلناه . اللتني ذكرمها يف مقدمته 

يتعلـق جـرة الطفيـل ) ١١٦( كتاب اإلميان ، باب الدليل علـى أن مـن قتـل نفـسه اليكفـر ، حـديث -١
  .بن عمرو الدوسي ورفيقه أورده مسلم وحيدا يف بابه ا
وضأ فرتك موضـع ظفـر ، فـأمره النـيب حديث أن رجال ت) ٢٤٣( ، حديث ١٠ كتاب الطهارة ، باب -٢

أخرجــه مــسلم وحيــدا يف البــاب ، ولــه شــاهدان ثابتنــان أحــدمها . صـلى اهللا عليــه وســلم أن حيــسن وضــوءه 
عن أنس رضي اهللا عنـه ، والثـاين عـن بعـض أزواج النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم انظرمهـا ومـصادرمها يف إرواء 

  ) .٣٣٧-١/٣٣٦(الغليل لأللباين 
صـدر بـه البـاب ، مث عقبـه ) ٢٨١(لطهـارة ، بـاب النهـي عـن البـول يف املـاء الراكـد ، حـديث  كتاب ا-٣  

  .بإسنادين من الدرجة األوىل 
صـدر هـذا البـاب بإسـناد ) . ٧٠٥( كتاب الصالة ، باب اجلمـع بـني الـصالتني يف احلـضر ، حـديث -٤  

  .بأسانيد من الدرجة األوىل عن أيب الزبري ، مث أتبعه بثالثة أسانيد مدارها عليه ، مث أتبعه 
  .صدر به الباب ) ٧٥٦( حديث -٥  

  :وكذلك األحاديث املشار إليها يف اآليت 
  .وعقبه بإسناد من الدرجة األوىل ) ٩٠٤( حديث -٦  
  .صدر به الباب ، بل هو الوحيد فيه ) ٩٤٣( حديث -٧  
  .الزبري صدر به الباب وأتبعه بثالثة أسانيد مدارها على أيب ) ٩٧٠( حديث -٨  
  .ساقه بأسانيد مدارها على أيب الزبري وهو الوحيد يف بابه ) ٩٨١( حديث -٩  
  =                       .    أورده يف باب عن أيب الزبري وهو الوحيد فيه ) ٩٩٧( حديث -١٠  
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  )١(يونس بن بكري) ١٣(
 ، علــى أين  ومل حيــتج حبــرف مــن حديثــه يف األصــول)٢(روى لــه أحاديــث كثــرية يف الــشواهد

 يف حفــظ أو إتقــان أو )٣(قــد تأملــت كــل ماقيــل فيــه ، فلــم أجــد أحــدا مــن أئمتنــا اســتزراه
  خمالفة للثقات يف رواياته إال مليله عن

  ــــــــــــــ
  :وهاك أحاديث من طريق أيب الزبري أوردها مسلم يف أواخر األبواب ويف أثنائها   = 

  يف آخـر البـاب، حــديث) ٨٢(آخــر البـاب ، حـديث يف ) ٥٢(يف آخـر البـاب ، حـديث ) ١٥(حـديث 
كالمهــا  ) ٣٥١(، )٣٣(، ) ٢٣٩(، حــديث  يف آخــر البــاب) ٢٠١(يف آخــر البــاب ، حــديث ) ١٥٦(

  .يف آخر الباب 
  :وأحاديث يف أثناء أبواا منها 

  .وعقبه بإسناد من الطبقة األوىل ) ٤١(حديث 
  .وعقبه بإسناد من الدرجة األوىل ) ٩٣(وحديث 

  .وعقبه بإسناد من الطبقة األوىل ) ١٦٧(ديث وح
  .وعقبه بأسانيد معظمها من الطبقة األوىل ) ١٩١(وحديث 
  .وعقبه بأسانيد من الطبقة األوىل ) ٢٦٣(وحديث 
  .وعقبه بإسناد من الطبقة األوىل ) ٤٠٣(وحديث 
  .وعقب كال منها بطريقني من الطبقة األوىل )  ٥٦٤(، ) ٤٦٥(، ) ٤١٣(وحديث 

  .ا قليل من كثري جدا من تصرفات اإلمام مسلم وهي براهني جلية على أن مسلما مل يلتزم الرتتيبوهذ
  ) .٢٣٤٧(تقدم   ) ١(

  .وقد وثقه ابن معني يف روايات وابن عمار وابن حبان وابن شاهني 
ئي ، كان صدوقا وكان يتبع السطان ، وكان مرجئا ، وضعفه العجلي وأبو داود والنسا: "وقال ابن معني 
  " .ينبغي أن يتثبت يف أمره مليله عن الطريق: وقال اجلوزجاين 

  " .صدوق خيطىء: "وقال احلافظ 
، ســؤاالت ابــن اجلنيــد رقــم ) ٨٧٥(، تــاريخ الــدارمي ) ٢/٦٨٧(تــاريخ الــدوري : انظــر هــذه األقــوال يف 

ــــــن) ٤/٤٦١(، معرفــــــة الثقــــــات للعجلــــــي ) ١٠٢(          حبــــــان، أحــــــوال الرجــــــال للجوزجــــــاين ، الثقــــــات الب
)٧/٦٥١. (  

: وانظـر ) . ٢٠٥(مل يرو مسلم عن ابن بكري إال حديثا واحدا مقرونا بوكيع انظره يف كتاب اإلميـان بـرقم   ) ٢(
  ) .٢/٥٨٦(، اجلمع ) ٢/٣٦٩(رجال مسلم البن منجويه 

  .وما أثبتناه أقرب " استزاده: "يف النسختني   ) ٣(
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   .)١(الطريق يف تشيعه
  .هذا احلال عن مجاعة من الكوفيني ، فهو عندي من مجلتهم وقد احتمل مثل 

  )٢(حممد بن مسلم الطائفي) ١٤(
 ، ومل حيتج به يف األصول ، وقد ضعفه )٣(قد استشهد به مسلم يف غري موضع يف كتابه

أمحد بن حنبل وغريه ، ومسلم على شرطه يف خترج مثله شاهدا فليس ممن جيرح فيخرج 
  .من حد االستشهاد به 

 مدين ، ذكر )٤(عبدالعزيز بن عبداملطلب هو ابن عبداهللا بن حنطب املخزومي) ١٥(
  .عنه يف الشواهد

  وقد روى عن هذا الشيخ إمساعيل بن أيب أويس وغريه أحاديث
  ــــــــــــــ
  .بل الواقع خبالف ماقال احلاكم كما رأيت   ) ١(
  ) .١٨٨٤(تقدم برقم   ) ٢(

كان إذا حدث من حفظه يقول كان خيطىء ، وإذا حدث من كتابـه : ال وثقة ابن معني تارة ، وأخرى ق
كتــب حممــد بــن مــسلم الطــائفي صــحاح ، وضــعفه أمحــد : وقــال عبــدالرمحن بــن مهــدي . فلــيس بــه بــأس 

وقـال . أحاديثه حسان غرائب ، وهو صاحل احلـديث : جدا ، ووثقه الفسوي والعجلي ، وقال ابن عدي 
  .ليس به بأس : أبو داود 

، ) ٦/١٢٨(، الكامــــل البــــن عــــدي ) ٢/٢٥٤(، الثقــــات للعجلــــي ) ٢/٥٣٧(تــــاريخ الــــدوري : ظــــر ان
  .وانظر بقية مصادر ترمجته حتت رقمه املشار به إليها 

         رجــــــال مـــــــسلم : ، وانظــــــر ) ٣٧٤(بــــــل مل خيــــــرج لــــــه مــــــسلم إال حــــــديثا واحـــــــدا يف الطهــــــارة ، حــــــديث   ) ٣(
  ) .٢/٤٧٦(بن طاهر ، اجلمع ال) ٢/٢١٩(، الكاشف ) ٢/٢٠٥(

  ) .١٣٣٤(تقدم برقم   ) ٤(
مامسعــــت : "وقــــال حممــــد بــــن املثــــىن " . صــــاحل: "وقــــال ابــــن معـــني " . صــــاحل احلــــديث: "قـــال أبــــو حــــامت 

شــيخ : "وقــال الــدارقطين " ال أدري كيــف حديثــه: "وقــال أبــو داود " . عبــدالرمحن بــن مهــدي حيــدث عنــه
استـشهد بـه البخـاري، : "ات ، وقال املزي بعـد نقـل ماقيـل فيـه وذكره ابن حبان يف الثق" . مدين يعترب به

وارجـع إىل مـصادر ترمجتـه حتـت رقمـه " . صـدوق: "، وقال احلافظ " وروى له مسلم والرتمذي وابن ماجه
  .املذكور أعاله 
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 ، عـن احلـسن فإنـه ينفـرد بـه ، وقيـل فيـه مـن جهـة هـذا )١(مستقيمة إال حديث ابن شـربمة
 ، ومـسلم علـى أصـله يف االستـشهاد )٢(- تركوه -إن شاء اهللا أو غريه  -احلديث الواحد 

   .)٣(مبثله
  )٤(عكرمة بن عمار) ١٦(
  ــــــــــــــ
  .مل نقف له على حديث ذا اإلسناد   ) ١(

عـــن " مـــن أريـــد مالـــه فقاتـــل دونـــه ، فقتـــل فهـــو شـــهيد" حـــديث ) : ٣/١١(وروى العقيلـــي يف الـــضعفاء 
ألســفاطي ، عــن إمساعيــل بــن أيب أويــس ، عــن عبــدالعزيز بــن املطلــب ، عــن شــيخه العبــاس بــن الفــضل ا

  " .اليتابع عليه: األعرج ، عن أيب هريرة مرفوعا ، وقال العقيلي 
  . كما قال العقيلي - واهللا أعلم -واألمر 

  .لكنه حمفوظ عنه وعن غريه من حديث عبداهللا بن عمرو بن العاص 
 عن عبداهللا بن احلسن عن إبراهيم بـن حممـد بـن طلحـة عـن عبـداهللا عنه) ١٤١٩(فقد رواه الرتمذي برقم 

) ٤٧٧١(، وابــو داود بــرقم ) ١٤٢٠(وتابعــه ســفيان الثــوري فقــد رواه الرتمــذي بــرقم . بــن عمــرو مرفوعــا 
  .كالمها من طريق الثوري عن عبداهللا بن احلسن به 

ويف الباب عن علـي وسـعيد ابـن : قال الرتمذي عقبه ) ١٤١(واحلديث يف صحيح مسلم يف اإلميان برقم 
  .زيد وأيب هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر 

  .وهي مستغربة من احلاكم " إم تركوه"مل يقل أحد من النقاد   ) ٢(
  :أخرج له مسلم أربعة أحاديث   ) ٣(

وأتبعــه بأســانيد معظمهــا مــن الطبقــة ) ٥٧( ، حــديث ٢٤ أخرجــه مــسلم يف كتــاب اإلميــان ، بــاب -١
   .األوىل
يف أثنـاء البـاب وأتبعـه بأسـانيد مــن ) ١٦٥٠( ، حــديث ٣ أخرجـه مـسلم يف كتـاب اإلميـان ، بـاب -٢

  .الطبقة األوىل والثانية وختمه بإسنادين من األوىل 
يف أثنــاء البــاب وأعقبــه بإســناد مــن ) ٢٠٠٣( ، حــديث ٧ أخرجــه مــسلم يف كتــاب األشــربة ، بــاب -٣

  .الدرجة األوىل 
   .١٧يف آخر الباب ) ٢٨١٨(تاب صفة اجلنة والنار ، حديث  أخرجه مسلم يف ك-٤

  ) .١٦٣٣(تقدم برقم   ) ٤(
وثقه ابن معني وابن املديين يف أحد قوليه أنه عند أصحابنا ثقة ثبت ، ووثقه العجلي ، ويعقوب بن شيبة 

         =                    .أنا أقول إنه ثقة ، وأحتج به: ، وابن شاهني ، وقال أمحد بن صاحل 
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للنــــضر ابــــن حممــــد / وقــــد أكثــــر مــــسلم االستــــشهاد بــــه ، وأخــــرج عنــــه كتابــــا كبــــريا   ]أ/٥٦ل [
  . كل ذلك يف الشواهد )١(اجلرشي

سألت حيىي بن سعيد عن أحاديث عكرمة بن عمار ، عـن حيـىي : وقال ابن املديين 
  .ليست بصحاح : بن أيب كثري ، فضعفها ، وقال 

ال بـل مـن : هـذا مـن حيـىي أو عكرمـة ؟ فقـال  : قلـت أليب: وقال عبداهللا بن أمحـد 
  .عكرمة 

  .مل يكن عنده كتاب فاضطرب حديثه : وقال البخاري 
  ــــــــــــــ
عكرمة مضطرب احلديث عن غري إيـاس بـن سـلمة وكـان : "وقال أمحد " . ليس به بأس: "وقال النسائي   = 

حيــىي إال أن حيــىي ضــعفه يف أحاديــث صــدوق وثقــه أمحــد و: "وقــال الــساجي " . حديثــه عــن إيــاس صــاحلا
: وقال ابن أيب حامت . ، ووثقه علي بن حممد الطنافسي وأمحد بن خلف البخاري " عن حيىي بن أيب كثري

وقـال " . كان صدوقا ورمبا وهم يف حديثه ورمبا دلس ، ويف حديثه عن حيىي بن أيب كثري بعض األغـاليط"
  .ديث طوال ومل يشركه فيها أحد كان ينفرد بأحا: "صاحل ابن حممد األسدي 

  ) .٢٠/٢٥٨(، ذيب الكمال ) ٢٦٣-٧/٢٦٢(ذيب التهذيب : انظر هذه األقوال يف 
وارجــع إىل مــصادر " صـدوق يغلــط ويف روايتــه عـن حيــىي بــن أيب كثـري اضــطراب: "وقـال احلــافظ يف التقريــب 

  .ترمجته حتت رقمه املشار إليه أعاله 
ن جممــوع مــارواه مــسلم عــن عكرمــة بــن عمــار مثانيــة وثالثــون حــديثا مل يــرو النــضر يف هــذا الكــالم نظــر فــإ  ) ١(

  .منها إال أحد عشر حديثا فقط 
قــود تبــني لنــا جليــا مــن اصــطالح احلــاكم أنــه يريــد باألصــول عنــد مــسلم مايــسوقه مــسلم يف صــدور أبوابــه 

مليا وسنبني أن هذا أمر اليثبت ال وبالشواهد واملتابعات مايسوقه يف أثناء األبواب وأواخرها ، وقد بينا ع
  .عن مسلم وال يف صحيحه 

ونسوق لك اآلن تسعة أمثلة من روايات عكرمة ابن عمار صدر ا مسلم األبواب اليت وردت فيها هـذه 
  .الروايات ، وهذا مع غريه ينقض اصطالح احلاكم رمحه اهللا ومن تابعه 

عكرمــة بـــن عمــار عــن مســـاك احلنفــي عــن ابـــن عــن ) ١١٤( ، حـــديث ٤٨ يف كتــاب اإلميــان ، بــاب -١  
صدر به مـسلم البـاب وأتبعـه بإسـناد مـن الطبقـة األوىل فيـه . عباس عن عمر بن اخلطاب يف حترمي الغلول 

  .مالك عن ثور بن يزيد عن سامل أيب الغيث عن أيب هريرة 
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…………………………………………………  
  ــــــــــــــ

ساق حديثا يف صدر الباب عن عكرمـة عـن إسـحاق ) ٣١٠( ، حديث ٧ يف كتاب احليض ، باب -٢  
  .بن أيب طلحة عن أنس 

مث أتبعــــه بإســــنادين مــــن الدرجــــة األوىل عــــن ســــعيد بــــن أيب عروبــــة عــــن قتــــادة عــــن أنــــس وعــــن أيب مالــــك 
  .األشجعي عن أنس رضي اهللا عنه 

  .مث أتبعه بأسانيد معظمها من الطبقة األوىل عن عائشة رضي اهللا عنها 
أورده مـــسلم ) ٨٣٢( ، إســـالم عمـــرو بـــن عبـــسة ، حـــديث ٥٢ صـــالة املـــسافرين ، بـــاب  يف كتـــاب-٣  

  :وحيدا يف بابه ، ولكن له متابعات 
  ) .١٢٧٧(، وأبو داود برقم ) ٤/١١١(أمحد : ممطور األسود : من طريق أيب سالم الدمشقي ) ١(
  ) .٤/١١١(وعمرو بن عبداهللا احلضرمي عند أمحد ) ٢(
  ) .٢٩٨(الرمحن صاحب أيب أمامة عند عبد بن محيد والقاسم أبو عبد) ٣(
  .وسليم بن عامر ) ٤(
  ) .٥٧٢(ونعيم بن زياد عند النسائي ) ٥(
  ) .١٤٧(، والنسائي ) ٣٥٧٩(وضمرة بن حبيب عند الرتمذي ) ٦(
  ) .١١٤٧(وهؤالء الثالثة عند ابن خزمية ) ٧(

  .م خمتصرا مشريا إىل بقية احلديث واجلميع عن أيب أمامة عن عمرو بن عبسة بعضهم مطوال وبعضه
  .وليت مسلما أخرج ولو بعض هذه املتابعات فإن جلها على شرطه 

) ١٤٧٩( ، يف إعتــزال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم نــساءه حــديث ٥ يف كتــاب الطــالق ، يف البــاب -٤  
  .ة األوىل من طريق عكرمة ، صدر مسلم به الباب ، مث أتبعه بأربعة أسانيد ثالثة منها من الطبق

  .هذا احلديث هو الوحيد يف الباب ) . ١٧٢٩( ، حديث ٥ يف كتاب اللقطة ، الباب -٥  
  .أورده مسلم وحيدا يف هذا الباب ) ١٧٥٥( ، حديث ١٤ يف كتاب اجلهاد ، الباب -٦  
  .أورده مسلم وحيدا يف هذا الباب ) ١٧٦٣( ، حديث ١٨ يف اجلهاد ، الباب -٧  
صــــدر مــــسلم بــــه البــــاب وأتبعــــه بأســــانيد ) . ٢٤٩١( ، حــــديث ٣٥، البــــاب  يف فــــضائل الــــصحابة -٨  

  .مدارها على الزهري ، ويف أسانيد مالك وسفيان ومعمر وشعيب 
  ) .٢٥٠١( ، حديث ٤٠ يف فضائل الصحابة ، الباب -٩  
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  )١(بكري بن مسمار) ١٧(
سلم يف  البخــاري وغــريه ، وقــد استــشهد بــه مــ)٢(أخــو مهــاجر بــن مــسمار املــدين ، غمــزه

  :موضعني ، وروى له 
  .إن اهللا حيب الغين اخلفي :  عن عامر بن سعد ، عن أبيه -١
   )٤("أنت مين مبنزلة هارون من موسى ")٣( وعن بكري ، عن عامر بن سعد عن أبيه-٢
  ــــــــــــــ

  .أورده مسلم وحيدا يف الباب   = 
عقبها يف الغالب بأسانيد من الطبقـة األوىل ، وهاكم أحاديث لعكرمة يوردها مسلم يف أثناء األبواب ، وي

     ، ) ٢٣٠٩ (    ،) ٢٠٢١(، ) ١٩٨٩(، حـــــــــــــديث ) ٣١(نـــــــــــــشري هلـــــــــــــا بأرقامهـــــــــــــا منهـــــــــــــا حـــــــــــــديث 
)٢٩٠٥(، ) ٢٧٨٣ (    ،) ٢٧٤٧( ، ) ٢٦٠٣(، ) ٢٥٠٧(، ) ٢٤٨٠(، ) ٢٤٢٣(، ) ٢٣٦٢  (
)٢٩٩٣. (  

  :وأحاديث يف أواخر األبواب منها 
، ) ١٨٠٧(، ) ١٧٧٧(، ) ١٧٥٤(، ) ١٥٤٨(، ) ١١٨٥(، ) ١٠٣٦(، ) ٢٨٥(، ) ٧٣(حــــــديث 

  .فهل أحاديث عكرمة اليت يوردها وحيدة يف أبواا ) ٢٧٦٥(، ) ٢٤٢٣(، ) ١٩٨٥(
واألحاديث اليت يصدر ا األبواب تعترب يف الشواهد إن هذا اليتمشى علـى اصـطالح احلـاكم ومـن قلـده 

يف أحاديــث عكرمــة وغــريه ، ولــو رأى ذلــك لكــان لــه غــري هــذا ، وأعتقــد أن احلــاكم مل يــر هــذين النــوعني 
  .االصطالح 

  ) .٤٦٧(تقدم برقم   ) ١(
  .مستقيم احلديث: ليس به بأس ، وقال ابن عدي : وثقه العجلي وابن حبان ، وقال النسائي 

ابــن ســبب غمــز البخــاري اشــتباه وقــع لــه بــني بكــري هــذا وبــني بكــري بــن مــسمار آخــر ، وقــد فــرق بينهمــا   ) ٢(
صـدوق ، وقــال : حبـان ، وابـن حجـر فوثـق أخــا مهـاجر وضـعف اآلخـر ، وقـال احلــافظ يف أخـي مهـاجر 

  ) .١/٤٩٥(انظر ذيب التهذيب . ضعيف : يف اآلخر 
  .وارجع إىل مصادر ترمجته حتت رقمه أعاله 

  .ىل ، وأتبعه بأسانيد معظمها من الدرجة األو) ٢٩٦٥(أخرجه مسلم يف كتاب الزهد ، حديث   ) ٣(
  .، وعقبه بأسانيد من الدرجة األوىل ) ٢٤٠٤(أخرجه مسلم يف فضائل الصحابة ، حديث   ) ٤(
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  )١(حممد بن عبدالعزيز) ١٨(
   .)٣( ، وعداده يف الكوفيني)٢(اجلرمي ، ويقال الراسيب: يقال له 

استشهد به مسلم فحدث عـن عمـرو الناقـد ، عـن أيب أمحـد ، عـن حممـد بـن عبـدالعزيز ، 
   .)٤("…من عال جاريتني : "يداهللا بن أيب بكر ، عن أنس بن مالك ، قال عن عب

   .)٥(ومل أجد ملشاخينا قوال يف هذا الشيخ إال أنه مضطرب الرواية
  ــــــــــــــ
  ) .١٩٠٩(تقدم برقم   ) ١(

  " .ثقة: "وثقه ابن معني وابن حبان ، وقال كل من الذهيب واحلافظ ابن حجر 
وفــرق بينهمــا ابــن " مهــا اثنــان يعــين اجلرمــي والراســيب: ويقــال ) : "٢٦/١٣(ــذيب الكمــال قــال املــزي يف   ) ٢(

انظـــر التـــاريخ الكبـــري    .  ، والظـــاهر أن البخـــاري يـــرى أمـــا واحـــد) ٨/٧(أيب حـــامت يف اجلـــرح والتعـــديل 
  .ويظهر أنه رأي احلافظ يف التقريب ، والذهيب يف الكاشف، وكذا يف امليزان ) . ١/١٦٦(

، واحلافظ يف التقريب أنه بصري ، ووصف البخـاري يف التـاريخ ) ٢٦/١٣(ذكر املزي يف ذيب الكمال   ) ٣(
  .حممد بن عبدالعزيز التيمي بأنه كويف ) ٨/٦(، وابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل ) ١/١٦٦(

  .والتصويب من صحيح مسلم " ثالث بنات: "يف األصل   ) ٤(
  ) .٢٦٣١(لصلة ، حديث انظره فيه يف كتاب الرب وا

  .األمر كما ذكر احلاكم أنه مل جيرحه أحد من األئمة   ) ٥(
  .فالظاهر أنه مل حيصل له اضطراب إال يف هذا احلديث 

ومـــــن األدلـــــة أن البخـــــاري مل ميثـــــل إال بـــــه ، وأن ابـــــن عـــــدي مل يـــــذكر هـــــذا الرجـــــل يف كاملـــــه ، وقـــــد زال 
  :االضطراب عن هذا احلديث بأمرين 

  ) .١/٢٨٧(انظر حتفة األشراف . املبارك قد تابع الزبريي  أن ابن -١
 بــشهادة مـــن ذكــرهم احلـــاكم أن الــزبريي قـــد ضـــبطه وأنــه اشـــتبه علــى غـــريه ، ويؤكــدمها اختيـــار مـــسلم -٢

  .لرواية الزبريي 
  .واحلديث ثابت عن أنس من طريق محاد بن زيد عن ثابت عن أنس 

  .والتعليق عليه ) ٢/١٩١( ابن حبان انظر صحيح. وروي عن أنس أيضا من طرق أخرى 
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عــــن عبــــداهللا بــــن أيب بكــــر ، عــــن أنــــس قــــال يل بعــــض :  هــــذا احلــــديث )١(ريروى عنــــه غــــ
  .إن أبا أمحد الزبريي حفظ عنه هذا احلديث واشتبه على غريه : مشاخينا 

فرواه حممد بن عبيـد الطنافـسي ، عـن حممـد بـن عبـدالعزيز ، عـن أيب بكـر بـن عبيـداهللا بـن 
  . عن أبيه ، عن جده ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنس ،

 ثنــا حممــد بــن عبــدالعزيز )٢(أخربنــا حممــد بــن عبيــد: وقــال ابــن أيب خلــف : وقــال البخــاري 
   .)٣(الراسيب ، عن أيب بكر بن عبيد اهللا بن أنس عن أنس

   )٤(مسلمة بن علقمة) ١٩(
الأزال أحـب بـين "أيب هريـرة روى له مسلم حديث داود بن أيب هند ، عـن الـشعيب ، عـن 

  .)٥("…متيم 
  ــــــــــــــ
هكذا يف النسختني والظاهر أا مقحمة ، ألن الكالم اليستقيم بذكرها ، وألن االخـتالف عليـه اليثبـت   ) ١(

  .إال يف هذا احلديث 
  .، وتاريخ البخاري ) ب(والتصويب من " سعيد) : "أ(يف   ) ٢(
  ) .١/١٦٦(نظر تاريخ البخاري ا  ) ٣(
  ) .٢١٠٣(تقدم برقم   ) ٤(

البـــأس بـــه ، حيـــدث عـــن داود : "مـــاترى ، وعـــن ابـــن معـــني أنـــه ثقـــة ، وقـــال أبـــو زرعـــة : قـــال فيـــه أمحـــد 
حـدثنا القـواريري حـدثنا : "وقـال ابـن أيب خيثمـة " . صاحل احلـديث: "وقال أبو حامت " . أحاديث حسانا

، وقــال "حافظـا لــه ، وكـان يقـال يف حفظــه شـىءمـسلمة بـن علقمــة وكـان عاملــا حبـديث داود بـن أيب هنــد 
  " .صدوق له أوهام: "وقال احلافظ . وذكره ابن حبان يف الثقات " . ليس بالقوي: "النسائي 

، وانظــــر بقيــــة مـــــصادر ) ١٠/١٤٥(، ـــــذيب التهــــذيب ) ٥٦٧-٢٧/٥٦٦(ــــذيب الكمــــال : انظــــر 
  .ترمجته حتت الرقم املشار إليه أعاله 

يف آخر الباب ، ولـيس لـه يف مـسلم ) ٢٥٢٥( ، حديث ٤٧ فضائل الصحابة ، الباب أخرجه مسلم يف  ) ٥(
  ) .٢/٢٧٢(انظر ترمجته يف رجال مسلم . غري هذا احلديث 
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  ]ب/٥٦ل [

مسلمة بـن علقمـة شـيخ ضـعيف احلـديث حيـدث عـن داود بـن أيب : "قال أمحد بن حنبل 
   .)١("هند أحاديث مناكري

                   )٢(عبدالرمحن العطار/ داود بن ) ٢٠(
كان النيب صـلى اهللا عليـه "روى له مسلم ، عن منصور بن صفية ، عن أمه ، عن عائشة 

   .)٤( ، وهي حائض)٣(وسلم يقرأ القرآن يف حجرها
وقــال حيــىي بــن  . )٥(وقــد روى البخــاري أيــضا يف كتــاب الــصالة ، حــديثا حدثــه قتيبــة عنــه

 مل يتفقــا عليــه إال بعــد يقــني أنــه داود بــن عبــدالرمحن ضــعيف احلــديث واإلمامــان: معــني 
   .)٦(حجة

  ــــــــــــــ
  ) .٨/٢٦٧(اجلرح والتعديل   ) ١(
  ) .٧١٤(تقدم برقم   ) ٢(

كـان متقنـا ، وصـار مـن فقهـاء أهـل مكـة : "وثقه ابن معني وأبو داود والعجلي والبـزار ، وقـال ابـن حبـان 
وقــال احلــافظ يف هــدي الــساري " ، صــاحلالبــأس بـه : "وقــال أبــو حــامت ) . ٦/٢٨٦(الثقــات " . وحمـدثهم

مـارواه الـدارمي عـن : مل يصح أن ابـن معـني ضـعفه وقـال حنـو هـذا يف التقريـب ويؤكـد قولـه ) : "٢/١٦٤(
  ) .١٠٧ص(انظر تاريخ الدارمي " . حيىي بن معني أنه قال يف داود إنه ثقة

اجلـرح والتعـديل . اود أنـه ثقـة ونقل ابن أيب حامت عن إسحاق بن منصور عن حيـىي بـن معـني أنـه قـال يف د
  .وارجع إىل مصادر ترمجته حتت رقمه ) . ٣/٤١٧(

  .وليست يف مسلم " أحيانا"يف األصل زيادة   ) ٣(
يف آخــر البــاب ، وأتبعــه بإســناد مــن ) ٣٠١(أخرجــه مــسلم يف كتــاب احلــيض ، البــاب الثالــث ، حــديث   ) ٤(

  .الطبقة األوىل 
مـــن طريـــق ســـفيان ) ٧٥٤٩(مـــن طريـــق زهـــري ، ويف التوحيـــد ) ٢٩٧(وأخرجـــه البخـــاري يف احلـــيض بـــرقم 

  .كالمها عن منصور به 
  ) .٧٢٦(يف األذان برقم   ) ٥(

، وأتبعه بإسناد من الطبقة األوىل من طريق سفيان ) ٢٩٧٥(وأخرج له مسلم حديثا آخر يف الرقاق برقم 
  ) .٥٤٤٢( ، )٥٣٨(عن منصور عن أمه عن عائشة ، وهذا الطريق أخرجه البخاري برقم 

وأتبعــه بإســناد مــن ) ١٤١٠( ، حــديث ٥ حــديث ثالــث أخرجــه مــسلم يف كتــاب النكــاح ، البــاب و لــه  ) ٦(
  .الطبقة األوىل 
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  )١(عثمان الشحام) ٢١(
: روى لــه مــسلم ، عــن مــسلم بــن أيب بكــرة ، عــن أبيــه ، عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم 

  .ديث  احل)٢("تكون فتنة القاعد فيها خري من املاشي"
مسعــت حيــىي ، وذكــر عثمــان الــشحام ، فقــال تعــرف وتنكــر ، ومل : وقــال علــي بــن املــديين 

  .يكن عندي بذاك 
 ممــــا يـــسقطه ، ومــــسلم إمنــــا )٣(]ولـــيس هــــذا[لـــست أعــــرف فيــــه غـــري هــــذا : قـــال احلــــاكم 

   .)٤(استشهد به يف هذا احلرف الواحد
  )٥(إبراهيم بن مهاجر) ٢٢(

   . حديث)٦(قد روى له مسلم غري
  ــــــــــــــ

  ) .١٤٢٤(تقدم برقم   ) ١(
، ووثقـه ابـن معـني وأبـو زرعـة وأبـو " لـيس بـه بـأس"، وقال أمحـد " تعرف وتنكر: "قال حيىي بن سعيد فيه 
، " يعتــرب بــه: "، وقــال الــدارقطين " لــيس بــه بــأس: "، وقــال مــرة " لــيس بــالقوي: "داود ، وقــال النــسائي 

، وذكره ابن حبـان يف ثقاتـه ، وقـال احلـافظ يف " حديث وال أرى به بأساليس له كثري : "وقال ابن عدي 
  " .البأس به: "التقريب 

  .ارجع إىل مصادر ترمجته حتت الرقم أعاله 
  .من طرق ختم ا الباب ) ٨٨٨٧( ، حديث ٣أخرجه مسلم يف كتاب الفنت ، الباب   ) ٢(
  ) .ب(مابني املعقوفتني من   ) ٣(
  .احلاكم واألمر كما ذكر   ) ٤(
  ) .٢٧١(تقدم برقم   ) ٥(

وقال النسائي " . يعترب به: "وقال الدارقطين " . ثقة: "وقال ابن سعد " . البأس به: "قال الثوري وأمحد 
: وقــال أبــو حــامت " . صــاحل احلــديث"وقــال أبــو داود " . لــيس بــه بــأس: "، وأخــرى " لــيس بــالقوي: "مــرة 

  " .ني احلفظصدوق ل: "وقال احلافظ " . ليس بالقوي"
  .ارجع إىل مصادر ترمجته حتت الرقم أعاله 

  :روى له مسلم حديثني فقط   ) ٦(
مـن طـرق مـدارها علـى شـعبة ، وأيب ) ٣٣٢( ، حـديث ١٣ أخرجه مسلم يف كتـاب احلـيض ، البـاب -١

  .األحوص عنه وبه ختم الباب 
ب ، وأتبعــه بإســناد يف صــدر البــا) ٦٥٥( ، حــديث ٤٥ أخرجــه مــسلم يف كتــاب املــساجد ، البــاب -٢

  .من الثانية
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  .واختلف اإلمامان يف معناه 
وقــال أمحـد بــن حنبــل ، قــال " . إبــراهيم بــن مهــاجر لـيس بــالقوي: "فقـال حيــىي بــن سـعيد 

حيىي بن معني يوما عند عبـدالرمحن بـن مهـدي وذكـر إبـراهيم بـن مهـاجر والـسدي ، فقـال 
  . )١("حيىي ضعيفني ، فغضب عبدالرمحن ، وكره ماقال

لـيس  ")٢(فهذا التعديل من عبدالرمحن بن مهدي أقوى عند مسلم من قول حيىي بـن معـني
ـــالقوي ـــا نقـــول )٣(جـــرح" ب ـــا وإن كن ـــه :  ألن لـــيس : إن اجلـــرح أوىل مـــن التعـــديل فلـــيس قول

  .بالقوي جرح جيب به إسقاطه 
  )٤(إمساعيل بن عبدالرمحن السدي) ٢٣(

  ناه ماقلناه يف ، والقول يف مع)٥(روى له مسلم عدة أحاديث
  ــــــــــــــ
  ) .١/١٣٣(اجلرح والتعديل   ) ١(
  .، ولعل الصواب ابن سعيد ) ب(، ) أ(كذا يف   ) ٢(
كـــذا يف املخطـــوطتني ، وفيـــه ســـقط يبينـــه مانقلـــه عنـــه احلـــافظ ابـــن حجـــر يف ـــذيب التهـــذيب يف ترمجـــة   ) ٣(

واة الـذين عيـب علـى مـسلم إخـراج وقال احلاكم يف املدخل يف بـاب الـر: "حيث قال ) ١/٣١٤(السدي 
وهـذا هـو الكـالم " . حديثهم تعديل عبدالرمحن بـن مهـدي أقـوى عنـد مـسلم ممـن جرحـه جبـرح غـري مفـسر

  .السوي ، ولعل احلافظ وقف عليه يف نسخة صحيحة 
  ) .٢٩٩( تقدم برقم   )٤(

البـأس : "ال النـسائي وقـ" . ثقـة: "وقـال أبـو طالـب عـن أمحـد " . البأس به: "قال حيىي بن سعيد القطان 
". ثقـة عـامل: "وقـال العجلـي " . وهو عندي مستقيم احلديث صدوق البأس بـه: "وقال ابن عدي " . به

يكتـب : "وذكـره ابـن حبـان يف الثقـات ، وقـال أبـو حـامت وأبـو زرعـة" . صـدوق فيـه نظـر: "وقال الـساجي 
وقــال ". الحيــتج حبديثــه: " الطــربي وقــال" . هــو كــذاب شــتام: "وقــال اجلوزجــاين " . حديثــه وال حيــتج بــه

  " .صدوق يهم ورمي بالتشيع: "احلافظ 
  .ارجع إىل مصادره حتت رقمه هذا 

  :روى له مسلم مخسة أحاديث   ) ٥(
وهـو الوحيـد ) ١٧٥( يف إقامة احلـد علـى األرقـاء ، حـديث ٧ أخرجه مسلم يف كتاب احلدود ، الباب -١

                                                            =                             .يف بابه 
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  .إبراهيم بن مهاجر 
  )١(أمحد بن عبدالرمحن بن وهب املصري) ٢٤(
  ــــــــــــــ

  .من طريق ليث بن أيب سليم عن حيىي بن عباد عن أنس) ٣/٢٦٠(وله متابعة يف مسند أمحد   = 
عــن ســفيان الثــوري عنــه وهــو الوحيــد يف ) ١٩٨٣(حــديث  ، ٢ أخرجــه مــسلم يف األشــربة ، البــاب -٢  

  .الباب 
مــن طريــق شــعبة وســفيان كالمهــا عــن عبــداألعلى الثعلــيب عــن أيب ) ١/٨٩،٩٥(ولــه متابعــة يف مــسند أمحــد 

  .صدوق يهم فهو يصلح يف املتابعات والشواهد: وعبداألعلى قال فيه احلافظ . مجيلة عن علي مرفوعا 
يف آخـــــــر البــــــاب، ومثلــــــه حـــــــديث           ) ٧٠٨( ، حــــــديث ٧صالة يف البــــــاب  أخرجــــــه مــــــسلم يف الـــــــ-٣،٤  

  .يف فضائل الصحابة ) ٢٥٣١(
 ، وأتبعــه بأســانيد بيف أثنــاء البــا) ١٤٨٠( ، حــديث ٦ أخرجــه مــسلم يف كتــاب الطــالق يف البــاب -٥  

  .من الطبقة األوىل 
  ) .٣٨٤(تقدم برقم   ) ١(

وقال عبدامللك بن شعيب بـن الليـث " . ثقة مارأينا إال خريا ":قال فيه حممد بن عبداهللا بن عبداحلكم 
كتبنــا عنــه وأمــره مــستقيم ، مث خلــط بعــد مث جــاءين خــربه أنــه رجــع عـــن : "وقــال أبــو حــامت " . ثقــة: "

هـذه األقـوال يف اجلـرح والتعـديل " . كـان صـدوقا: التخليط ، مث سئل أبو حـامت عنـه بعـد ذلـك ، فقـال 
)٢/٦٠. (  

 خزميـة ألنـه رجـع عـن ختليطـه ومل يـرو عـن سـفيان بـن وكيـع ألنـه مل يرجـع ـذيب الكمـال وروى عنه ابـن
)١/٣٨٩. (  

رأيـــت شــيوخ أهـــل مــصر الـــذين حلقـــتهم جممعــني علـــى ضــعفه ومـــن كتــب عنـــه مـــن : "وقــال ابـــن عــدي 
 الغربــاء مــن غــري أهــل بلــده ، الميتنعــون مــن الروايــة عنــه ، وحــدثوا عنــه مــنهم أبــو زرعــة وأبــو حــامت فمــن

كـان مـستقيم األمـر يف أيامنـا وكـان أبـو الطـاهر بـن الـسرح حيـسن : دوما وسألت عبـدان عنـه ، فقـال 
  ) .١/١٨٤(الكامل " . فيه القول

ومـن ضـعفه أنكـر عليـه أحاديـث وكثـرة روايتـه عـن عمـه وكـل مـا أنكـروه عليــه : " وقـال ابـن عـدي أيـضا 
  .امل الك" . حمتمل وإن مل يروه عن عمه غريه ولعله خصه به

أقـــول ال نعـــرف شـــيوخ مـــصر الـــذين حلقهـــم ابـــن عـــدي ، وقـــد خـــالفهم ابـــن عبـــداحلكم وعبـــدامللك بـــن 
  . وأيب زرعة ومسلم رحم اهللا اجلميع منشعيب وأبو الطاهر بن السرح ، هذا باإلضافة إىل أيب حا

  .مث ترى أن الكالم عليه إمنا هو يف آخر أمره مث رجع عن ختليطه 
  " .صدوق تغري بآخره: "يه قال احلافظ ابن حجر ف



٣٨

  

  ]أ/٥٧ل [

قلــت أليب عبــداهللا حممــد . روى عنــه مــسلم أحاديــث كثــرية احــتج ــا يف املــسند الــصحيح 
ــــن يعقــــوب احلــــافظ  إن أمحــــد بــــن : "إنــــه حيــــدث عــــن أمحــــد بــــن عبــــدالرمحن ؟ فقــــال : ب

  " .عبدالرمحن ابتلى بعد خروج مسلم من مصر
اختالطـــه بعـــد اخلمـــسني وهـــو بعـــد فأمـــا أمحـــد بـــن عبـــدالرمحن بـــن وهـــب فإنـــا النـــشك يف 

اليكـــاد يقبلهـــا  عليـــه أحاديـــث مجعـــت عليـــه مبـــصر / خـــروج مـــسلم مـــن مـــصر ، والـــدليل 
  .العقل وأهل الصنعة من تأملها منهم علم أا خملوقة أدخلت عليه فقبلها

  :منها 
   .)١(إذا حضر العشاء وأقيمت الصالة:  عن عمه عن مالك عن الزهري -١
 عمــــه ، عــــن مالــــك ، عــــن نــــافع ، عــــن ابــــن عمــــر أن اهللا زادكــــم عنــــه ، عــــن:  وقيــــل -٢

   .)٢(صالة
 وعن عمه ، عـن موسـى بـن يعقـوب ، عـن إسـحاق بـن عبـداهللا ابـن أيب طلحـة ، عـن -٣

   .)٣(من كذب: أنس 
  ــــــــــــــ
 وإمنـا) ٥٥٧(، ومسلم يف املـساجد بـرقم ) ٦٧١(البخاري برقم : هذا احلديث صحيح أخرجه الشيخان   ) ١(

  .أنكر من حديث أمحد بن عبدالرمحن عن عمه ابن وهب من هذا الطريق 
  ) .١/١٤٩(وهذا احلديث مما أنكره عليه ابن حبان يف كتاب اروحني   ) ٢(
  .يريد حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار   ) ٣(

ل مل يـروه عـن ابـن وهـب غـري وقد ذكر ابن عدي أن هذا احلديث مما استنكر على أمحد بن عبـدالرمحن وقـا
بــن اأمحــد بــن عبــدالرمحن ، وإمنــا يرويــه ابــن أيب فــديك عــن موســى بــن يعقــوب ، واحلــديث معــروف بأمحــد 

إال أنـــه عنـــه عـــن ) ١/٣٦٣(صـــاحل ، وحـــديث أمحـــد بـــن صـــاحل أخرجـــه الطحـــاوي يف شـــرح معـــاين اآلثـــار 
  .ن أنس رضي اهللا عنهحرمي بن عمارة عن شعبة عن قتادة عن أنس ، وأخرجه من طرق أخرى ع



٣٩

  .)١(إن بالال ينادي بليل: وعن عمه ، عن مالك ، عن أيب حازم ، عن سهل بن سعد 
شــر قتلــى قتيــل بــني صــفني : وعــن عمــه عــن أســامة ، عــن حممــد بــن املنكــدر ، عــن جــابر 

   .)٢(يبتغي امللك
  .هذه مخسة من مجلة أحاديث فجمعت عليه حدث ا 

  .ن إسحاق منها عدة وأنكر بعضها وأقر له بالبعض وقد عرض عليه أبو بكر حممد ب
  :َّفمما أقر له ا حديثه 

:  عن عمـه ، عـن ابـن هليعـة ، عـن يزيـد بـن أيب حبيـب ، عـن الزهـري ، عـن أنـس قـال-١
ملا محلت أم إبراهيم بإبراهيم وقع يف قلب النيب صلى اهللا عليه وسـلم شـىء ألنـه كـان قـد "

   .)٣("خرج ا معه نسيب هلا من مصر
  ــــــــــــــ

مل أقف على هذا احلديث من حديث سهل وإن كان صحيحا متفقا عليه من حديث ابـن عمـر وعائـشة   ) ١(
  .رضي اهللا عنهما 

يف دعــوى احلــاكم علــى أمحــد بــن عبــدالرمحن أنــه تفــرد ــذا احلــديث عــن ابــن وهــب نظــر ، فقــد تابعــه أبــو   ) ٢(
  . عن أسامة به نعيم عبداألول املعلم عن عبداهللا بن وهب

  ) .٦٤٦٩(رقم ) ٦/٣٠١(رواه الطرباين يف األوسط 
وإن كان عبداألول جمهوال فإن متابعته ألمحد بن عبـدالرمحن تنفـي عنـه التفـرد املـدعى وقـد يتقـوى احلـديث 

  .ذه املتاعبة فريتقي إىل درجة احلسن 
َوإن وجود هذه املتابعات ألمحد بن عبدالرمحن بعد أن أُدعي عليه

ِ   . اإلغراب ا ملما يقوي أمره ِّ
تابع أمحـد بـن عبـدالرمحن يف عمـه ابـن وهـب بـه أبـو سـعيد دحـيم كمـا يف اآلحـاد واملثـاين البـن أيب عاصـم   ) ٣(

  .، ويف ابن هليعة عثمان بن صاحل عن ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب به ) ٤٤٩-٥/٤٤٨(
، ومتابعتان أخريـان يف ابـن هليعـة أخرجهمـا ) ٧/٤١٣(ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي يف السنن الكربى 

عــن عمــرو بــن عاصــم وعمــر بــن خالــد عــن ابــن هليعــة بــه ، ويف ) ١/١١٠(ابــن عــساكر يف تــاريخ دمــشق 
  " .فأتاه جربيل فقال له السالم عليك يا أبا إبراهيم: "هذه املتابعات بعدما ذكره احلاكم 



٤٠

ن جـــده مسعـــت عمـــار بـــن ياســـر  وعــن عمـــه ، عـــن إبـــراهيم بـــن ســـعد ، عـــن أبيــه ، عـــ-٢
لقيــت اجلبــار ، وتزوجــت احلــور العــني ، : "بــصفني تفــي اليــوم الــذي قتــل فيــه وهــو ينــادي 

   .)١("حممد صلى اهللا عليه وسلم عهد إيل أن آخر زادك من الدنيا ضيح من لنب
مـن : وكان فيمـا حـدث عـن عمـه ، عـن الثـوري ، عـن عاصـم األحـول ، عـن أنـس : قال 

  .كذب فضرب عليه 
 فحــدثونا عــن أبيــه أن حممــدا - رمحنــا اهللا وإيــاه -فأمــا أبــو حــامت الــرازي حممــد بــن إدريــس 

عرض كتاب أبيه إليه على أمحد بن عبـدالرمحن يـسأله الرجـوع عـن أحاديـث منهـا ، فثبـت 
   .)٢(عليه ومل يرجع عنه

م  مـن أصـحاب سـعيد ابـن أيب عروبـة أـ)٣(فما يشبه حـال مـسلم معـه إال حـال املتقـدمني
أخــذوا عنــه قبــل االخــتالط فكــانوا فيهــا علــى أصــلهم الــصحيح ، فكــذا مــسلم أيــضا أخــذ 

  .عنه قبل تغريه واختالطه 
  ــــــــــــــ
عـن حرملـة بـن حيـىي ثنـا عبـداهللا بـن وهـب بـه وقـال ) ٣/٣٨٩(له متابعة رواها احلـاكم نفـسه يف املـستدرك   ) ١(

رى يف املوضع نفسه من طريق أيب نعيم وحممد بن كثري على شرطهما ووافقه الذهيب ، وساق له متابعة أخ
عـــن ســــفيان عــــن حبيــــب بــــن أيب ثابــــت عــــن أيب البخـــرتي أن عمــــارا أتــــى بــــشربة لــــنب فــــضحك فقيــــل لــــه 

إن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم اهللا عليـه وسـلم اهللا عليـه وسـلم قـال آخـر شـراب : مايضحكك فقال 
  ) .٣/٢٥٧( وابن سعد يف الطبقات ،) ٤/٣١٩(وهذه أخرجها أمحد . حني أموت 

  .سبق قبل قليل   ) ٢(
  .هكذا يف املخطوطتني وهو كالم غري مستقيم   ) ٣(

حـدثنا أبـو عبيـد اهللا ابـن أخـي ابـن وهـب ، مث : مسعـت أيب يقـول ) : "٢/٦٠(ويف كتاب اجلـرح والتعـديل 
وسئل أيب عنـه : لتخليط قال كتبنا عنه وأمره مستقيم ، مث خلط بعد مث جاءين خربه أنه رجع عن ا: قال 

  " .كان صدوقا: بعد ذلك فقال 
  . اخل …فهذا الكالم ينسجم مع مابناه عليه احلاكم من أن حال مسلم حال املتقدمني 



٤١

  

  )٢(]الضبعي) / [١(جعفر بن سليمان) ٢٥(  ]ب/٥٧ل [
   .)٣(روى له مسلم يف الشواهد غري حديث

  .وكان حيىي بن معني يوثقه 
   .)٤( من النصبمنا أيتوالذي عندنا أنه صدوق وإ

   .)٥(كان يبوح بأن طبق فالوذ أحب إيل من أمري املؤمنني
  ــــــــــــــ

  ) .٥٠٣(تقدم برقم   ) ١(
. البأس به ، وكان حيىي بن سعيد يستضعفه وال يروي عنـه : وثقه ابن معني كما قال احلاكم ، وقال أمحد 

روى أحاديــث منكــرة وهــو : "قــال اجلوزجــاين و" . كــان ثقــة وبــه ضــعف وكــان يتــشيع: " وقــال ابــن ســعد 
: وقـال ابـن عـدي " . كـان جعفـر مـن الثقـات املتقنـني: "وقال ابـن حبـان " . ثقة متماسك كان اليكتب

ن احلديث معروف بالتشيع ، وكان عبـدالرمحن بـن مهـدي الينبـسط س وهو ح…وجلعفر حديث صاحل "
: وقـال ابـن حبـان ". مراسـيل وفيهـا أحاديـث منـاكريأكثر عن ثابت وكتب : "وقال ابن املديين " . حلديثه

وارجـع إىل مـصادر ’ انظـر ـذيب التهـذيب ،" . ينتحل امليل إىل أهل البيت ومل يكـن بداعيـة إىل مذهبـه"
  .ترمجته حتت هذا الرقم 

  ) .ب(مابني املعكوفتني من   ) ٢(
 ويتبعها بأسانيد مـن الدرجـة األوىل له يف صحيح مسلم مخسة عشر حديثا ، منها ماهو يف أثناء األبواب  ) ٣(

)  ٤٠٧(، ) ٢٥٨(، ) ١١٩(حــــــديث : ، ومنهــــــا مــــــاهو يف أواخــــــر األبــــــواب ، مــــــن تلكــــــم األحاديــــــث 
)٢٦٤٩(، ) ٢٦٣٩(، ) ٢٤٨٠(، ) ٢٣٣٠(، ) ١٩٠٢(، ) ١٨١١(، ) ١٤٢٨(، ) ٦٤٨ (  ،

  .وهذه كلها يف أثناء األبواب على احلال اليت ذكرا 
  .وهي يف أواخر األبواب ) ٩٤٩(، ) ٨٩٨(، ) ١٣١(وحديث 

ــذكر يف   ) ٤( هــذا مــن األوهــام العجيبــة ، ألن جعفــر بــن ســليمان معــروف بــضد النــصب أال وهــو التــشيع وال ي
  .مصادر ترمجته إال التشيع 

وهــي أنــه ســئل فقــال مــن الناصــبة بــأن : "يف هــذا املوضــع بعــد كلمــة النــصب العبــارة اآلتيــة ) ب(جــاء يف   ) ٥(
فغلـب علـى ظــين " وهـذا اليـصح عليـه فإنـه عــدل ثقـة: " وجـاء مبحاذاتـه يف احلاشـية قولــه " . اخل…طبـق 

، ) ب(وهـــي متـــأخرة يف التـــاريخ جـــدا عـــن نـــسخة ) أ(أن هــذا التعليـــق مـــن غـــري احلـــاكم ، مث جـــاء ناســخ 
  .فنقلها إىل صلب الكتاب ، من أجل هذا مل أثبتها يف الصلب



٤٢

  )١(حرملة بن حيىي التجييب) ٢٦(
 مــسلم رمحــه اهللا ، وقــد غمــزه حيــىي بــن معــني ، قــال شــيخ مبــصر يقــال لــه حرملــة ، اعتمــده

وكــان أعلــم النــاس بــابن وهــب ، وقــد ذكــر عنــه أشــياء مسجــة ، وقــد كــان هــذا مبــصر حــني 
  .دخلها 

  ــــــــــــــ
  ) .٦٤٤(تقدم برقم   ) ١(

، وقـد نقـل العقيلـي كـالم حيـىي قول ابن معـني لـيس غمـزا لـه يف حفظـه والمسيـا يف ابـن وهـب وال يف عدالتـه 
، ووثقـه ابـن حبـان ، وضـعفه عبـداهللا ) ٧٤(هذا ومل جيرح ، ونقـل ابـن شـاهني يف ثقاتـه عـن أمحـد أنـه ثقـة 

ــب حديثــه: "بــن حممــد الفرهــاداين ، وقــال أبــو حــامت  ــذهيب " . يكت وقــد اشــتهر أن حرملــة عنــده : "قــال ال
رمي حديث ابن وهب كله عنـد حرملـة سـوى ألف حديث عن ابن وهب حىت قال حممد بن موسى احلض

قـد تبحـرت حـديث حرملـة وفتـشته الكثـري فلـم أجـد يف حديثـه ماجيـب أن : "وقال ابن عـدي " . حديثني
" يكفيه أن ابن معـني قـد أثـىن عليـه وهـو أصـغر مـن ابـن معـني: قلت : "قال الذهيب " . يضعف من أجله

) . ١/٤٧٢(       امليـزان " . وهب وصاحب الـشافعيأحد األئمة الثقات وراوية ابن : "وقال الذهيب . 
  " .صدوق: "وقال احلافظ " . صدوق من أوعية العلم: "وقال يف الكاشف 

روى مسلم حلرملة سبعة وستني حديثا ومائيت حديث ، درسنا بعضا منها فوجدنا مسلما يكثر الرواية عنـه 
  :األنواع وإليك أمثلة هلذه . يف صدور األبواب وأوساطها وأواخرها 

  :اثنا عشر حديثا صدر ا أبواا : أوال 
  .عنه عن ابن وهب ) ٢٤( ، حديث ٧ كتاب اإلميان ، الباب -١
  ) .٤٧( ، حديث ١٩ اإلميان ، الباب -٢
  ) .٥٧( ، حديث ٢٤ اإلميان ، الباب -٣
  ) .١٢٣( ، حديث ٥٥ اإلميان ، الباب -٤
  ) .١٥١( ، حديث ٦٩ اإلميان ، الباب -٥

  ) .٨٣٤(، ) ٦٩٤(، ) ٦٨٠(، ) ٦٧٥(، ) ٦٣٨(، ) ٥٨٤(، ) ٢٢٦(از أكثر ، وحديث وبإجي
  :وأحاديث يف أواخر األبواب 

  ) .٢٨٧(، ) ٦٦(حديث 
  =                                                                .     وأحاديث كثرية يف أثناء األبواب 



٤٣

ل مـصر أيـضا ليـسوا عنـه براضـني غـري أنـه شـيخ جليـل وأهـ: قال احلـاكم الفاضـل أيـده اهللا 
  .القدر واحملل يف احلديث والفقه مجيعا 

  .ومثله اليرتك إال جبرح ظاهر 
  )١(خلف بن خليفة) ٢٧(

   .)٢(روى له مسلم يف الشواهد غري شىء
قال رجل لسفيان بن عيينة يا أبا حممد عندنا رجل يقال لـه خلـف : وقال أمحد بن حنبل 

  . يزعم أنه رأى عمرو بن حريث بن خليفة 
  .كذب لعله رأى جعفر بن عمرو بن حريث : قال ابن عيينة 

وقــول ابــن عيينــة هــذا تعجــب منــه أن يكــون يف وقتــه ذلــك مــن رأى عمــرو بــن حريــث، ال 
  قصدا منه بذلك جلرح خليفة بنوع من أنواع اجلرح

  ــــــــــــــ
  . بن وهب وكل أحاديثه يف صحيح مسلم عن شيخه عبداهللا  = 

  .فيعترب فيه من املرتبة األوىل سواء تصدر حديثه ، أو توسط ، أو كان يف أواخر األبواب 
  ) .٧١١(تقدم برقم   ) ١(

" . ومل يكــن صــاحب حــديث: "، وكــذا قــال ابــن عمــار وزاد " لــيس بــه بــأس: "قــال ابــن معــني والنــسائي 
أرجـو أنـه البـأس بـه وال أبـرؤه مـن أن  : "وقـال ابـن عـدي" . صـدوق: "وقال ابن معني أيضا ، وأبو حـامت 

". ثقــة: "وقــال العجلــي " . كــان ثقــة: "وقــال ابــن ســعد " . خيطــىء يف بعــض األحــايني يف بعــض رواياتــه
مـن : "، ووثقـه مـسلمة األندلـسي وقـال " لكنه خرف فاضطرب عليه حديثه: "وقال عثمان بن أيب شيبة 

وقــال " . صــدوق: "إلمــام أمحــد أنــه تغــري ، وقــال الــذهيب ، وذكــر ا" مســع منــه قبــل التغــري فروايتــه صــحيحة
  " .صدوق اختلط: "احلافظ 

  :روى له مسلم أربعة أحاديث   ) ٢(
  .وهو الوحيد يف بابه ) ٢٥٠( ، حديث ١٣ يف كتاب الطهارة ، الباب -١
  .يف آخر الباب ) ٤٧٥( ، حديث ٢٩ يف كتاب الطهارة ، الباب -٢
صـــدر بـــه البـــاب مث أتبعـــه بأســـانيد بعـــضها مـــن ) ٢٠٣٨( ، حـــديث ٢٠ يف كتـــاب األشـــربة ، البـــاب -٣

  .الطبقة األوىل ، وبعضها من الثانية 
يف أثنـــاء البـــاب ، مث أتبعـــه بأســـانيد بعـــضها مــــن ) ٢٨٤٤( ، حـــديث ١٢ يف كتـــاب اجلنـــة ، البـــاب -٤

  .األوىل ، وبعضها من الثانية 



٤٤

ـــيت ذكرنـــا يف غـــريه  ـــة مـــن أهـــل علـــى أن خلـــف بـــن خليفـــة علـــى اجلملـــة ال يف الطبقـــة الثاني
  .الصدق والدين فخرجهم مسلم رمحه اهللا يف شواهده 

  )١(زهري بن حممد التميمي) ٢٨(
  .أخرجه مسلم رمحه اهللا يف شواهده 

وهــذا ممــا خفــي عليــه بعــض حالــه ، فإنــه مــن العبــاد مــن أهــل خراســان اــاورين ملكــة ، إال 
  .أنه ليس يف احلديث بذاك 

 زهـري بـن حممـد اخلراسـاين ضـعيف وقـد حكـى البخـاري عـن أمحـد بـن :قال حيىي بن معني 
  .حنبل بعض هذا القول 

  ــــــــــــــ
  ) .٧٨٧(تقدم برثقم   ) ١(

، وضـــعف ماحـــدث بـــه بالـــشام ، وصـــحح مـــاروى عنـــه أهـــل " مقـــارب احلـــديث: "وثقـــه أمحـــد وقـــال مـــرة 
حملـه : "يف أخـرى ، وقـال أبـو حـامت البصرة ، ووثقـه عيـسى بـن يـونس ، ووثقـه ابـن معـني يف روايـة وضـعفه 

الـصدق ويف حفظـه سـوء ، وكـان حديثـه بالـشام أنكـر مـن حديثـه بـالعراق فمـا حـدث بـه مـن حفظـه ففيـه 
، " ثقـة صـدوق: "وقال عثمـان الـدارمي وصـاحل بـن حممـد " . أغاليط ، وما حدث به من كتبه فهو صاحل
" . عمــرو بــن ســلمة يعــين التنيــسي منــاكريالبــأس بــه وعنــد : "وضــعفه النــسائي يف موضــع وقــال يف آخــر 

" يف حديثـه بعـض املنـاكري: "وقال موسـى بـن هـارون " . صدوق صاحل احلديث: "وقال يعقوب بن شيبة 
ولعـل أهـل الـشام أخطـأوا عليـه فـإن : "وقـال ابـن عـدي " . خيطىء: "وذكره ابن حبان يف الثقات وقال . 

: وقال احلافظ يف التقريب " . املستقيمة وأرجو أنه البأس بهأهل العراق إذا حدثوا عنه فروايتهم عنه شبه 
-٩/٤١٥(ــذيب الكمــال : انظــر " . ثقــة إال أن روايــة أهــل الــشام عنــه غــري مــستقيمة فــضعف بــسببها"

  ) .٣٥٠-٣/٣٤٨(، ذيب التهذيب ) ٤١٨
  :له يف صحيح مسلم حديثان فقط 

  . الباب وأتبعه بأسانيد من الدرجة األوىلصدر به) ١٨٨( ، حديث ٨٤ يف كتاب اإلميان ، الباب -١
يف صدر الباب عن حيـىي بـن عبـداهللا بـن بكـري وهـو ) ٢١١( ، حديث ٩١ يف كتاب اإلميان ، الباب -٢

  .مصري يف املوضعني مث أتبعه بأسانيد من الطبقة األوىل 
بعـض حالـه ، ويـرد وهـذا ممـا خفـي عليـه : فقد جتنب مسلم رواية الـشاميني عنـه ، وهـذا يـريد قـول احلـاكم 

  .أخرجه يف الشواهد فإن الشواهد عنده التأيت يف صدور األبواب : قوله 



٤٥

  )١(سليمان بن قرم) ٢٩(
 ، فقـــد غمـــزوه بـــالغلو وســـوء )٢(أخرجـــه مـــسلم شـــاهدا ، وهـــو أيـــضا دون هـــؤالء الـــشواهد

  .احلفظ مجيعا ، وقال حيىي بن معني يف مجيع الروايات عنه أنه ليس بشىء 
  )٣(ن بن موسى الدمشقيسليما) ٣٠(
  ــــــــــــــ

  ) .٨٧١(تقدم برقم   ) ١(
". لـيس بـاملتني: "وقـال أبـو حـامت " . ليس بـشىء: "، وقال مرة " ضعيف: "وثقه أمحد ، وقال ابن معني 

ــذاك: "وقــال أبــو زرعــة  لــه أحاديــث حــسان : "وقــال ابــن عــدي " . ضــعيف: "وقــال النــسائي " . لــيس ب
وقــال ابــن . ، ووصــفه أمحــد وابــن عــدي بــاإلفراط يف التــشيع " ان بــن أرقــم بكثــريأفــراد وهــو خــري مــن ســليم

" . سـىء احلفـظ يتـشيع: "وقـال احلـافظ " ا يف الرفض ويقلب األخبار مع ذلكيكان رافضيا غال: "حبان 
  .ارجع إىل مصادر ترمجته حتت رقمه 

  :له عند مسلم حديثان فقط   ) ٢(
من طريق أيب داود عنه عن أيب إسحاق عـن الـشعيب عـن ) ١٤٨٠( ، حديث ٦ يف الطالق ، الباب -١

  .فاطمة بنت قيس رضي اهللا عنها ، وأتبعه بأسانيد من الطبقة األوىل مدارها على الثوري وشعبة 
  .مث أتبعه بإسناد من الطبقة األوىل) ٢٦٤٠( ، حديث ٥٠ يف كتاب الرب والصلة ، الباب -٢

  ) .٨٧٢(تقدم برقم   ) ٣(
 أهــل الــشام وفقــيههم يف زمانــه ، وقــد أثــىن عليــه الزهــري ووثقــه ، وأثــىن عليــه عطــاء وغــريه، وهــو أحــد أئمــة

إن فالنــــا : قلــــت لطــــاووس : "، قولــــه ) ١٥ص(ولكــــن لــــيس لــــه روايــــة يف صــــحيح مــــسلم إال يف املقدمــــة 
يف ، ولذا رمز له املزي يف التهـذيب ، والـذهيب " إن كان صاحبك مليا فخذ عنه: حدثين بكذا وكذا قال 

أي مسلم يف مقدمة صـحيحه ، واألربعـة أبـو ) ٤مق (الكاشف ، وابن حجر يف التهذيب والتقريب برمز 
حــدثنا شــيبان : فقــال) ٣/١١١٧(داود والنــسائي والرتمــذي وابــن ماجــه ، وذكــره مــسلم يف كتــاب البيــوع 

هللا أن النـيب بـن عبـدااأحـدثك جـابر : سأل سـليمان بـن موسـى عطـاء فقـال : حدثنا مهام قال : بن فروخ 
                                                                                     .مـــــن كانــــت لـــــه أرض فليزرعهــــا أو يزرعهـــــا أخــــاه وال يكرهـــــا؟ قــــال نعـــــم : صــــلى اهللا عليــــه وســـــلم قــــال 

=  



٤٦

  

نـده ع: قـال البخـاري / قد أخرج مسلم أحاديث الثقات عنـه وهـو أحـد أئمـة أهـل الـشام   ]أ/٥٨ل [
  .مناكري 

                           )١(سويد بن حسني) ٣١(
مجيعـــا مـــن غـــري حـــديث الزهـــري ، ومل يقـــل فيـــه أكثـــر مـــن أن بعـــض ) بـــه(قـــد استـــشهدا 

  .حديث الزهري اشتبه عليه فقلبت من غري قصد فيها أسانيد 
  .وبيانه يف هذا املوضع غري ممكن 

   .)٢(لموا من هذا النوعوأئمتنا إذا احنرفوا عن رواياته عن الزهري فقد س
  ــــــــــــــ
فالراوي هنا عن عطاء إمنا هو مهام السليمان بن موسى فإمنـا هـو سـائل ولـذا مل يعـدها العلمـاء مـن روايتـه   = 

وهــو علــى إمامتــه وفــضله قــد تكلــم بعــض األئمــة يف حفظــه لــذا قــال احلــافظ ابــن حجــر يف . عــن عطــاء 
  ".ني وخولط قبل موته بقليلصدوق فقيه يف حديثه بعض ل: "التقريب 

وال يوجد يف رجال الكتب الستة التهـذيب وفروعـه مـن يـسمى بـسويد بـن حـسني ، وهـذا ) ب(هكذا يف   ) ١(
مــــن يــــسمى بــــسويد بــــن حجــــري، : فلــــم نــــستطع قراءتــــه ، ويف التهــــذيب وفروعــــه ) أ(االســــم ممــــسوح مــــن 

  .واحتمال أن يكون هو مراد احلاكم بعيد 
، "ثقـة: " عدد من األئمة ومل يطعـن فيـه أحـد ، ولـذا قـال فيـه ابـن حجـر يف التقريـب  أوال أنه قد وثقه-١  

  " .وثقه علي: "وقال الذهيب 
 أنه بصري وهو من طبقة الزهري وهو مدين سكن الشام ومل يذكر الزهـري يف شـيوخه وال هـو ذكـر يف -٢  

 من الـرواة عـن الزهـري وقـد تكلـم الرواة عنه وحيتمل احتماال قويا أن احلاكم يقصد سفيان بن حسني ألنه
لـيس بـه بـأس إال يف الزهـري ، وقـال ابـن حجـر : يف روايته عنه ، ولذا قال الذهيب يف ترمجته قـال النـسائي 

ثقــة يف غــري الزهــري باتفــاقهم ، وهلــذا مل يــرو لــه مــسلم إال نــصا واحــدا يف املقدمــة : يف التقريــب يف ترمجتــه 
حتقيـق حممـد ) ٨١ص(انظـر مقدمـة صـحيح مـسلم .  بـن معاويـة وهو عبارة عن نصيحة نـصحه ـا إيـاس

  .فؤاد 
  ) .٤خت مق (ومن هنا رمز له املزي يف التهذيب ، واحلافظ ابن حجر يف التقريب بـ 

  .يف الكالم يف هذه الرتمجة قلق واضطراب كما يلحظه القارىء ولعله من الناسخ ، واهللا أعلم  ) ٢(
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  )١(سويد بن عمرو الكليب) ٣٢(
 ، وقـد غمـز بأحاديـث أشـنعها حديثـه عـن محـاد بـن سـلمة )٢(ذكـره مـسلم يف الـشواهدقد 

 . )٣("أحبــــب حبيبـــك هونــــا مــــا"عـــن أيــــوب ، وهــــشام عـــن حممــــد عــــن أيب هريـــرة مــــسندا 
  .واستشهاد مسلم به يف حديث يوافق الثقات فيه 

  )٤(سويد بن سعيد األنباري) ٣٣(
عنــه ، وأكثــر مــاذكر عنــه حــديث حفــص بــن  الروايــة - رمحنــا اهللا وإيــاه -قــد أكثــر مــسلم 

  ميسرة أنكر عليه حديث عن علي بن مسهر يف
  ــــــــــــــ
  ) .٩٢٢(تقدم برقم   ) ١(

ســؤاالت " . ثقــة: "وقــال الــدارقطين " . ثقــة ثبــت: "وقــال العجلــي " . ثقــة: "قــال فيــه ابــن معــني والنــسائي 
ثقــة ، أفحــش ابــن حبــان القــول فيــه ومل يــأت : "قــال احلــافظ ابــن حجــر يف التقريــب ) . ٢٠٩(الربقــاين رقــم 

  " .بدليل
  . يف آخر الباب٤٠له يف صحيح مسلم حديث واحد فقط أورده يف كتاب املساجد ، الباب   ) ٢(
: صــحيح ولـه عــدة طــرق) : "٤٧٢(هـذا احلــديث قـال فيــه األلبــاين رمحـه اهللا يف غايــة املــرام ، حـديث رقــم   ) ٣(

د بن عمرو الكليب عن محاد بن سلمة عن أيـوب عـن حممـد بـن سـريين عـن األول عن أيب هريرة يرويه سوي
) ٢٤٢/٢ق(، ومتام يف الفوائد ) ٨٤/٢ق(وابن عدي ) ١/٣٦٠(أخرجه الرتمذي " . أيب هريرة أراه رفعه

يـضع املتـون الواهيـة علـى األسـانيد الـصحيحة ، وقـال : ، وابن حبان يف الضعفاء وأعله بسويد هذا فقال 
يب النعرفه ذا اإلسناد إال من هذا الوجه ، مث رد األلباين طعن ابن حبان يف سويد باتفاق غر: الرتمذي 

األئمة علـى توثيقـه ورد اسـتغراب الرتمـذي ، لكـن عـددا مـن أئمـة احلـديث قـد ضـعف هـذا احلـديث وجـزم 
انظر الروض . بوقفه على علي رضي اهللا عنه ، منهم الدارقطين والبغوي وابن عساكر والذهيب والبوصريي 

  ) .٣/٤١٧(البسام جلاسم الفهيد 
  ) .٩٢٣(تقدم برقم   ) ٤(

وقـــال . مـــن تارخيــه) ٤٠٧ص" (امــا كتبـــه فــصحاح: "وقـــال أبــو زرعـــة " . صـــاحل أو ثقــة: "قــال فيـــه أمحــد 
  =، والدارقطين     )١/٤٤٢(، ووثقه العجلي ) ٩/٣٣١(تاريخ بغداد " . كان من احلفاظ: "بغوي لا
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لــو كــان يل :  ملــا ذكــر لــه هــذا احلــديث ، قــال )٢(إن حيــىي بــن معــني: ل  ، وقيــ)١("العــشق"
 . )٤(سـويد احلـدثاين ضـعيف: وقـال أبـو عبـدالرمحن النـسائي. )٣(فرس ورمح غزوت سـويدا

  .وإمنا ذكرت قول أيب عبدالرمحن فيه ، ألنه يتورع أن ينطق إال بعد خربة 
 أحاديث حفـص بـن ميـسرة وقـد والذي نقول يف هذا أن الذي اعتمده مسلم من أحاديثه

  .غمز يف غريه 
والـــذي عرفنـــاه مـــن احتيـــاط مـــسلم رمحـــه اهللا لدينـــه يف أمثالـــه أنـــه لـــو وقـــف مـــن حـــال   

ســويد علــى مــاوقف عليــه غــريه مــن هــؤالء األئمــة لــرتك الروايــة عنــه عــن حفــص بــن ميــسرة 
   .)٥(وغريه

  ــــــــــــــ
كـان قـد عمـي "وقـال البخـاري . اجلـرح والتعـديل " . ثركان صدوقا وكان يدلس ويك: "  وقال أبو حامت   =

صــدوق مــضطرب : "وقــال يعقــوب ابــن شــيبة ) . ٢٣٤ص(التــاريخ الــصغري " . فــيلقن مــاليس مــن حديثــه
احـتج بـه مـسلم وكـان صـاحب : "وقـال الـذهيب ) ٩/٢٣٠(تاريخ بغـداد " . احلفظ وال سيما بعدما عمي

يس من حديثه وهو صادق يف نفسه صحيح الكتـاب ، حديث وحفظ ، ولكنه عمر وعمي فرمبا لقن مال
كان من أوعية العلم مث شاخ وأضـر ونقـص ) : "٢/٤٥٥(وقال يف التذكرة " . وأما ابن معني فسبه وكذبه

" . حفظه فأتى يف حديثه بأحاديث منكرة فرتى مسلما يتجنب تلك املناكري وخيرج لـه مـن أصـوله املعتـربة
ق يف نفـسه إال أنــه عمــي فـصار يــتلقن مـاليس مــن حديثـه فــأفحش فيــه صــدو: "وقـال احلــافظ يف التقريـب 

  " .ابن معني
)  ١/٣٥٢ ( كتـــاب اـــروحني البـــن حبـــان: انظـــر" . مـــن عـــشق فعـــف فمـــات فهـــو شـــهيد"هـــو حـــديث   ) ١(

 ، وقــد حكــم عليــه بالوضــع غــري واحــد مــنهم العالمــة األلبــاين يف الــضعيفة رقــم ) ١٢/٤٧٩( تــاريخ بغــداد
)٤٠٨. (  

  ) .ب(وهو خطأ والتصويب من " حيىي بن معاذ) : "أ(يف   ) ٢(
لـــــو كــــان يل خيــــل ورجـــــال "بلفــــظ ) ٩/٢٣٠(، تـــــاريخ بغــــداد ) ١/٣٥٢(كتــــاب اــــروحني : انظــــره يف   ) ٣(

  " .خلرجت إىل سويد حىت أحاربه
  ) .٢٧٥(رقم ) ١٢٤ص(الضعفاء واملرتوكني   ) ٤(
د يف أمــر ســويد كمــا اجتهــد غــريه ممــن خــالف ابــن قــد يكــون مــسلم وقــف علــى مــاوقف عليــه غــريه فاجتهــ  ) ٥(

معني رحم اهللا اجلميع فروى عنه مارأى أنه قد ضبطه ومايف صحيفة حفـص بـن ميـسرة ، فلنـضرب لـذلك 
  =                                                               :                           أمثلة 
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  :إبراهيم املزكي عن إبراهيم بن أيب طالب أنه قال وقد ذكر شيخنا أبو الفضل بن 
  كيف استجزت الرواية عن سويد بن سعيد يف الصحيح؟ : قلت ملسلم بن احلجاج 

  ــــــــــــــ
صــدر بــه البــاب مقرونــا بعبــداهللا بــن وهــب كالمهــا ) ٢٤٤( ، حــديث ١١ يف كتــاب الطهــارة ، البــاب -١  = 

  .ة عن مالك عن سهيل عن أبيه عن أيب هرير
 ويعقـــوب يممقرونـــا بقتيبـــة وإســـحاق بـــن إبـــراه) ٦٥٣( ، حـــديث ٤٣يف كتـــاب املـــساجد ، البـــاب   -٢  

  .الدورقي
ميـسرة بـن صدر به البـاب وهـو مـن روايتـه عـن حفـص ) ٩٨٧( ، حديث ٦ يف كتاب الزكاة ، الباب -٣  

  .هوعقبه بأحاديث أحدها من الدرجة األوىل ، واحلديث يف إمث مانع الزكاة متفق علي
أورده مــسلم وحيــدا يف البــاب مــن حــديث ســويد ) ١٠٢٢( ، حــديث ٢٤ يف كتــاب الزكــاة ، البــاب -٤  

  .عن حفص بن ميسرة 
أخرجه مسلم عـن سـويد مقرونـا بـسعيد األشـعثي ) ١٨٩٩( ، حديث ٤١ يف كتاب اإلمارة ، الباب -٥  

  .كالمها عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر مرفوعا 
صـدر بـه البـاب وهـو مـن حديثـه عـن حفـص بـن ) ٢١٢١( ، حـديث ٣٢س ، البـاب  يف كتـاب اللبـا-٦  

  .ميسرة 
عن سويد عن حفص وحيدا يف بابه لكن له شواهد ) ٢٦٢٢( ، حديث ٤٠ يف كتاب الرب ، الباب -٧  

  ) .١٦٨٥(ومتابعات ، ذكره األلباين يف الصحيحة برقم 
ـــــه عـــــن حفـــــص مث يف صـــــدر ا) ٢٦٦٩( ، حـــــديث ٤٠ يف كتـــــاب العلـــــم ، البـــــاب -٨         لبـــــاب مـــــن حديث

ــق ســويد مــن طــريقني بــرقم  : بقولــهأتبعــه        وحــدثنا عــدة مــن أصــحابنا ، وقــد خرجــه البخــاري مــن غــري طري
)٧٣٢٠(، ) ٣٤٥٦( .  
يف صدر الباب عن سويد عن عبدالعزيز بـن أيب ) ٢١٠٤( ، حديث ٢٦ ويف كتاب اللباس ، الباب -٩  

  .رجة األوىل حازم، مث أتبعه بأسانيد من الد
  :وهناك أحاديث يوردها مسلم عن سويد يف أثناء الباب مث يتبعها بأسانيد من الدرجة األوىل منها 

      ،) ٢٥٩٨( ، ) ٢٥٦٨( ، ) ٢٢٩٩( ، ) ٢١٧٠( ، ) ٥٢٦( ، ) ٢٤٧( ،  ) ١٨٣(حـــــــــــــــــــــــــــــــــــديث 
)٢٧٤٣. (  

  :وهناك أحاديث أوردها مسلم عن سعيد يف أواخر األبواب منها 
  ) .٢٠٢٦(، ) ٦٦١( ، )٥١٩(حديث 
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  ]ب/٥٨ل [

  فمن أين كنت آيت بصحيفة حفص بن ميسرة ؟ : فقال جميبا يل 
إن الذي : ومسعت أبا احلسن علي بن عمر الدارقطين احلافظ ببغداد يوثق سويدا ويقول 

أنكر عليه حيىي بن معني حديث أيب معاوية ، عن األعمش ، عن عطية ، عن أيب سعيد 
وقال لنا " . احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة"سلم ، عن النيب صلى اهللا عليه و

فما زلنا حنفظه من قول حيىي ، وال نشك أنه . مين مبنزلة هارون من موسى / هذا أنت 
كما قال وأن سويدا وهم فيه ، حىت رأيته مبصر سنة سبع ومخسني عند حممد بن عبداهللا 

جنيقي ، عن أيب كريب ، عن أيب  عن أيب يعقوب املن- شيخ ثقة -بن زكريا النيسابوري 
 ، ويف وسطها هذا احلديث ، )١(معاوية ، عن األعمش ، عن عطية ، عن أيب سعيد

  " .وأنت مين مبنزلة هارون من موسى: "وإىل جنبه 
  .فأما حديث العشق فإنه موضوع عليه 

  )٢(سالم بن أيب مطيع) ٣٤(
  ــــــــــــــ
ويف ايتــــه كمـــا قـــال ســـويد ســــواء ) ٢٣٢-٩/٢٣١( تـــاريخ بغـــداد وحنـــو هـــذا الكـــالم عــــن الـــدارقطين يف  ) ١(

فـإن ) ٢٩٣(الرتمجـة ) ٢١٦ص(وختلص سويد وصح احلديث عـن أيب معاويـة ، وانظـر سـؤاالت الـسهمي 
  .اخلطيب قد نقل هذا النص عنه 

مث إن مسلما قد روى أحاديث كثرية عن سويد وأكثرها عن حفص بعضها يف صدر األبواب وبعـضها يف 
  .ء األبواب أثنا

  ) .٩٢٩(تقدم برقم   ) ٢(
: وقـال النـسائي" ثقـة: "وقـال أبـو داود " . صـاحل: "وقال أبو حامت " . ثقة صاحب سنة: "قال فيه أمحد 

لـيس مبـستقيم احلـديث عـن قتـادة ، : "وقـال ابـن عـدي " . ثقـة: "وقال يف موضع آخـر " . ليس به بأس"
ومل أر أحـدا مــن املتقــدمني نــسبه إىل : البــصرة وعقالئهــم ولـه غرائــب وإفــرادات وهـو يعــد مــن خطبــاء أهـل 

الضعف ، وأكثر مايف حديثه أن روايته عـن قتـادة فيهـا أحاديـث ليـست حمفوظـة اليرويهـا غـريه ، وهـو مـع 
كـــان مـــن خيـــار النـــاس : "وقـــال البـــزار ) . ١٦-٢/١٥(الكامـــل " . هـــذا كلـــه عنـــدي البـــأس بـــه وبرواياتـــه

  =        وايته عن   رثقة صاحب سنة يف : "ن حجر يف التقريب وقال احلافظ اب" . وعقالئهم
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قــد أخــرج عنــه البخــاري ومــسلم مجيعــا ، وهــو منــسوب إىل الغفلــة يف األخــذ ، وإىل ســوء 
   .)١(احلفظ يف األداء

كــان هــشام بــن حــسان الميلــي علــى أحــد ، فكلمنــاه أن ميلــي علينــا : "قــال يزيــد بــن زريــع 
 - وكــان ثبتــا -يتــه أنــا وإمساعيــل بــن عليــة وهــارون الــشامي جيئــوين بــأطراف ، فأت: قــال 

حـدثنا :  ، فقلنـا هلـشام )٢(ومعنا أبو عوانة ، وسالم بن أيب مطيـع ، وأبـو جـزىء القـصاب
ماكــان عــن ابــن ســريين ، وحفــصة ومــشيختك ، ومــا كــان عــن احلــسن فاتركــه فجعــل ميلــي 

  ــــــــــــــيغري احلرف ، على هارون وأنا عن ميني هارون قاعد وإمساعيل عن يساره 
ونقـل الـذهيب قـول ابـن حبـان " . اإلمام الثقـة القـدوة) : "٧/٤٢٨(وقال الذهيب يف السري " . قتادة ضعف  = 

احتج به الشيخان وال ينحط حديثه عن : قلت : "مث علق عليه بقوله " كثري الوهم الحيتج به إذا انفرد: "
  ) .٣٠١-١٢/٣٠٠(انظر ذيب الكمال " . درجة احلسن

كــال فلــيس فيــه غفلــة وال هــو ردىء احلفــظ ، بــل هــو إمــام ثقــة ومــشهود لــه بأنــه مــن عقــالء أهــل البــصرة ،   ) ١(
فالصواب مع من وثقه وأثىن عليه ، ومن العجب أن يوصف هذا اإلمـام ـاتني الـصفتني مـن أجـل أنـه نـام 

  .يف جلسة واحدة فمن يسلم من مثل هذا 
بـن اه يف قتادة غري مسلم له ، فالعهدة ليست عليه وإمنا هي على عبـدالرمحن ذكره ابن عدي من ضعف وما

حيـدث بأحاديـث بواطيـل ، ووصـفه : عمرو بن جبلة الذي وصفه أبو حامت بالكذب ، وقال فيه أبـو زرعـة 
  .الدارقطين بأنه مرتوك يضع احلديث 

انظــر .  ظــن ألنــه قــد توبــع عليهــا وأمــا ظــن ابــن عــدي رمحــه اهللا بــأن عنــده غرائــب وأفــرادا فلــيس األمــر كمــا
  ) .١٦٢ص(كتاب الثقات الذين ضعفوا يف بعض شيوخه لألخ صاحل الرفاعي 

فالــصواب أن ســالم بــن أيب مطيــع ثقــة مطلقــا يف قتــادة وغــريه ، وقــد صــرح ابــن عــدي بأنــه مل يــر أحــدا مــن 
  .املتقدمني نسبه إىل الضعف 

) ب(ويف . ما جزء فهـو كـذلك يف اجلـرح والتعـديل وامليـزان وهو تصحيف ، وأ" أبو جزء القصار) : "أ(يف   ) ٢(
وهــو الــصواب ، وهــو كــذلك يف األنــساب للــسمعاين ، ويف لــسان امليــزان ، واجلــرح " أبــو جــزي القــصاب: "

  .وأما القصاب بالباء يف آخره فهو يف مجيع املصادر املذكورة . والتعديل 
  =                                                .     وهذا الرجل معروف بالكذب عند أهل احلديث 



٥٢

بـو عوانـة ناحيـة ، وسـالم بـن أيب مطيـع وأبـو جـزي ينامـان نومـا جيـدا أالـشىء ، وويسقط 
  .مث يقومان ، فينسخان من كتابنا 

  )١(سلم بن زرير) ٣٥(
   .)٢(قد حدثا مجيعا عنه ، البخاري يف األصول ومسلم يف الشواهد

وهـذا القـول مـن حيـىي لقلـة اشـتغال سـلم باحلـديث، " . بن زرير ضـعيفسلم : "قال حيىي 
وقلــة روايتــه وتعهــده لــه ال جلــرح ظهــر فيمــا روى ، فإنــه حــدث بأحاديــث مــستقيمة كلهــا 

  .)٤( ، قرأ علي أبو علي احلافظ جمموعة حلديثه فلم تبلغ متام عشرة أحاديث)٣(صحيحة
  ــــــــــــــ
 ، ١٨ح مسلم حديث واحد فقط أخرجه مسلم يف كتاب اجلنائز ، البـاب ولسالم بن أيب مطيع يف صحي  = 

  .وهو الوحيد يف بابه ) ٩٤٧(حديث 
وقـال ) ١٢٩(وقد تابعه يف أيوب عبدالوهاب الثقفي وإمساعيل بن علية عند الرتمذي يف اجلنائز ، حديث 

ي يف اجلنــائز ، وخرجــه مــن طريــق إمساعيــل بــن عليــة عــن أيــوب بــه النــسائ. حــديث حــسن صــحيح : عقبــه 
  ) .١٩٩٢(حديث 

  ) .٩٣٦(تقدم برقم   )١(
اجلـــرح " . صـــدوق: "وقـــال أبـــو زرعـــة ) . ٤/٢٦٤(اجلـــرح والتعـــديل " . ثقـــة مابـــه بـــأس: "قـــال أبـــو حـــامت 

: وقـال ابـن عـدي ) . ١/٤١٩(الثقـات " . يف عـداد الـشيوخ ثقـة: "وقال العجلـي ) . ٤/٢٦٤(والتعديل 
وقـال ابـن ) . ٣/٣٢٧(الكامـل " . ار مالـه مـن احلـديث أن يعتـرب ضـعفهأحاديثه قليلـة ، ولـيس هـي مقـد" 

ـــذاك: "وقـــال أبـــو داود ) . ٢/٢٢٢(تـــاريخ الـــدوري " . ضـــعيف: "معـــني  ســـؤاالت اآلجـــري ، " . لـــيس ب
خيطـــىء : "وقـــال ابـــن حبـــان ) . ٣/٣٢٧(الكامـــل "  . لـــيس بـــالقوي: "وقـــال النـــسائي ) . ٣٠٣(الرتمجـــة 

ــذهيب ) . ١/٣٤٤" (ج بــه إال فيمــا وافــق الثقــاتخطــأ فاحــشا الجيــوز االحتجــا وثقــه أبــو حــامت : "وقــال ال
  " .ليس بالقوي: "وقال النسائي " . وثقه أبو حامت: "وقال احلافظ " . وضعفه ابن معني

  .فقد أفاد احلافظ أن لروايات سلم متابعات وشواهد ) ٢/١٧٠(انظر مقدمة الفتح   ) ٢(
 ، وعقبه بإسناد من الدرجة األوىل فيه عوف ٥٥ كتاب املساجد ، الباب أخرج له مسلم حديثا واحدا يف  ) ٣(

رجــاء العطــاردي ، مث أتبعــه بأســانيد مــن الدرجــة األوىل عــن أنــس رضــي اهللا أبــو لــه يف  بــن أيب مجيلــة متابعــا
  .عنه 

  .عن مغلطاي عن احلاكم مثانية عشر حديثا ) ١١/٢٢٣(نقل حمقق ذيب الكمال   ) ٤(



٥٣

   )١(زة العمريعمر بن مح) ٣٦(
   .)٣(، ومسلم يف الشواهد) ٢(البخاري يف األصول: قد رويا له مجيعا 

   .)٤("أحاديثه مناكري: "قال أمحد بن حنبل 
  " . وأحاديثه كلها مستقيمة)٥(إنه ضعيف: "وقال ابن معني 

  ــــــــــــــ
  ) .١٣٨٩(تقدم برقم   ) ١(
  : تعليقا يف موضعني مل يرو له البخاري يف األصول بل روى عنه  ) ٢(

  ) .١٠٠٨( يف االستسقاء تابعا حلديث -١
  ) .٧٤١٢( يف التوحيد تابعا حلديث -٢

  :لعمر بن محزة يف صحيح مسلم ستة أحاديث   ) ٣(
  .وهو الوحدي يف بابه ) ١٤٣٧( ، حديث ٢١ أخرجه مسلم يف كتاب النكاح ، الباب -١

لم هلــذا العمــل منهــا حــديث أيب هريــرة يف أيب داود يف ولــه شــواهد يف تقبــيح رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســ
  ) .٢١٧٤(كتاب النكاح ، حديث 

انظـر .  ، وشـاهد ملعنـاه عـن سـلمان ١٤٥٠بل له متابعة يف اجلملة من حديث أيب سعيد عند البزار بـرقم 
  ) .١/١٨٦(اخللية 

عه بأسانيد من الدرجة يف أثناء الباب وأتب) ١٥٧٤( ، حديث ١٠ أخرجه مسلم يف املساقاة ، الباب -٢
  .األوىل 

  .يف آخر الباب ) ٢٠٢٦( ، حديث ١٤ أخرجه مسلم يف كتاب األشربة ، الباب -٣
  .يف آخر الباب ) ٢٤٢٦( ، حديث ١٠ أخرجه مسلم يف فضائل الصحابة ، الباب -٤
  .ىل مث أتبعه بإسنادين أحدمها من الدرجة األو) ٢٧٨٨( أخرجه مسلم يف كتاب صفة اجلنة والنار -٥
وأتبعـه بإسـناد مـن الدرجـة األوىل فيـه ) ٢٩٢١( ، حـديث ١٨ أخرجه مسلم يف كتاب الفـنت ، البـاب -٦

  .الزهري ، مث بأسانيد بعضها من األوىل وبعضها من الثانية 
  ) .٦/١٠٤(، اجلرح والتعديل ) ٣٣٣٦(الرتمجة ) ٢/٥٠٦(العلل   )٤(
     ويف ســـــؤاالت ابـــــن اجلنيـــــد الرتمجـــــة " . ضـــــعيف) : "٤٧٨(كـــــذا ويف روايـــــة الـــــدارمي عـــــن حيـــــىي ، الرتمجـــــة   ) ٥(

هـو مـستقيم : قلـت .  عن عمر بن محزة الذي روى عنه أبو أسامة فقال هو عمـري حيىيسألت ) "٦٨٧(
  =             " .               ليس بذاك ، حيدث عنه مروان الفزاري: قال صاحل . احلديث 

  



٥٤

  

  ]أ/٥٩ل [

  )١(شداد بن سعيد) ٣٧(
البخـاري ضـعفه   /وقـال  ، )٢(حة الراسـيب ، وقـد أخـرج عنـه مـسلم يف الـشواهدهذا أبو طل
  .عبدالصمد 

  أبو أويس بن عبداهللا بن أويس) ٣٨(
وقــد قيــل فيــه مــن كثــرة الــوهم واختلفــت الروايــات عــن حيــىي بــن . ذكــره مــسلم يف الــشواهد 

  . عن حيىي أنه ثقة )٣(معني فيه فحدثنا عن الدوري
وحملـه عنـد األئمـة حمـل مـن حيتمـل . بة ، عن حيـىي أنـه كـان ضـعيفا وحدثنا عن ابن أيب شي

  .عنه الوهم ، ويذكر عنه الصحيح 
  ــــــــــــــ
 وعمـر بـن حممـد بـن زيـد …عمر بن محزة بن عبداهللا بن عمر ) : "٢/٤٢٧(ويف رواية الدوري ، الرتتيب   = 

  " .ت حيىي بن معني عمر بن محزة أضعفهما ومل أقف عليه يف باقي سؤاال…بن اخلطاب 
  .وكأن احلاكم عرب باملعىن فقال كلها غري مستقيمة فحصل سقط من النساخ ، واهللا أعلم 

  ) .٤٧٠(الضعفاء واملرتوكني ، الرتمجة " . ليس بالقوي: "وقال النسائي 
وهـو ممـن يكتـب : "وقـال ابـن عـدي ) . ٧/١٦٠" (كـان ممـن خيطـىء: "وذكره ابن حبان يف الثقات وقـال 

خمتلـف يف ) : ٢/٤٩٧(ويف الفـتح " . ضـعيف: "وقـال احلـافظ يف التقريـب ) . ٥/٢٠(الكامل " . هحديث
  ) .٢/٥٣٩(االحتجاج به وحسن ابن القطان حديثه كما يف فيض القدير 

وغــضب ملــا قيــل لــه إن ابــن ) ٧٠٦(، ) ٦٩٥(وثقــه ابــن معــني يف موضــعني مــن ســؤاالت ابــن اجلنيــد رقــم   ) ١(
وقــــال ) . ٤/٣٣٠(ووثقــــه أمحـــد كمـــا يف اجلــــرح والتعـــديل . هــــو ثقـــة :  ، وقـــال عرعـــرة يـــزعم أنــــه ضـــعيف

" . ثقــة: "وقــال النــسائي ) . ٤/٣٠٠(اجلــرح والتعــديل " . ثقــة: "إسـحاق بــن منــصور عــن حيــىي بــن معــني 
) : ٤/٤٤(وقـــال ابـــن عـــدي يف الكامـــل " . رمبـــا أخطـــأ: "وقـــال ) ٨/٣١٠(وذكـــره ابـــن حبـــان يف الثقـــات 

يعتـرب : "وقـال الـدارقطين " . كثري حديث ، ومل أر لـه حـديثا منكـرا ، وأرجـو أنـه البـأس بـهوشداد ليس له "
: وقال البزار ) . ٧٠٧(الضعفاء ، الرتمجة " . له غري حديث اليتابع على شىء منها: "وقال العقيلي " به
  " .صدوق خيطىء: "وقال احلافظ يف التقريب ) . ٤/٣١٦(ذيب التهذيب " . ثقة"

يف أثناء الباب ) ٢٧٦٧(ه يف صحيح مسلم حديث واحد فقط أخرجه مسلم يف كتاب التوبة ، حديث ل  ) ٢(
  .وعقبه بإسناد من الطبقة األوىل 

  .، والصواب ماأثبتناه " الثوري: "يف النسختني   ) ٣(



٥٥

  )١(عبداهللا بن عمر العمري) ٣٩(
غلته العبـادة ، عـن  ، وهـو مـن مجلـة مـن غلـب عليـه الزهـد ، فـش)٢(ذكره مسلم يف شواهده

  .االشتغال حبفظ احلديث وضبطه 
كــان حيــىي بــن ســعيد الحيــدث عــن عبــداهللا بــن عمــر ، ويف حديثــه : قــال عمــرو بــن علــي 

  .بعض مايدل على هذا 
  .لكن مسلم على أصله يف أمثاله وأن يذكرهم عند احلاجة إىل روايتهم يف املتابعة 

  )٣(عبداهللا بن جعفر بن خمرمة املخرمي) ٤٠(
  ــــــــــــــ
  ) .١١٥٥(تقدم برقم   ) ١(

وقـال " . كان يزيد يف األسانيد وخيـالف ، وكـان رجـال صـاحلا: "وقال " . صاحل البأس به: "قال فيه أمحد 
ــب حديثــه وال حيــتج بــه: "وقــال أبــو حــامت ) . ٥/١١٠(اجلــرح والتعــديل " . صــويلح: "ابــن معــني  " . يكت

العلـل ومعرفــة الرجـال لإلمــام " . ضــعيف: "اهللا بــن أمحـد عــن حيـىي وقــال عبـد) . ٥/١١٠(اجلـرح والتعـديل 
وقال يعقـوب ) . ٥/٥١٠(اجلرح والتعديل " . وكان حيىي بن سعيد الحيدث عنه"، ) ٣٨٧٧(أمحد ، رقم 
ضـــعيف : "وقـــال النـــسائي) . ١٠/٢٠(تـــاريخ بغـــداد " . ثقـــة صـــدوق ويف حديثـــه اضـــطراب: "بـــن شـــيبة 
" . ثقة إال أن احلفاظ مل يرضوا حفظـه: "وقال اخلليلي ) . ٣٢٥(ني ، الرتمجة الضعفاء واملرتوك" . احلديث
: وقــال احلــافظ يف التقريــب " . البــأس بــه يف رواياتــه ، صــدوق: "وقــال ابــن عــدي ) . ١/١٩٣(اإلرشــاد 

  " .ضعيف عابد"
  :أخرج له مسلم حديثني   ) ٢(

  .جبماعة منهم مالك يف أثناء الباب مقرونا ) ١٦٨٦( يف كتاب احلدود ، حديث -١
  .مقرونا بأخيه عبيداهللا بن عمر اإلمام ) ٢١٣٢( يف كتاب اآلداب ، حديث -٢

  ) .١١٨٩(تقدم برقم   ) ٣(
والتــــصويب مـــن رجـــال مــــسلم البـــن منجويـــه وــــذيب " عبـــداهللا بـــن خمرمــــة بـــن جعفـــر: "ويف املخطـــوطتني 
  .الكمال وفروعه 

علل الرتمذي " . صدوق ثقة: "وقال البخاري ) . ٥/١٧٢(ذيب التهذيب " . ثقة ثقة: "قال فيه أمحد 
ثقة مـأمون ، : "وقال احلاكم ) . ٥/١٧٢(ذيب التهذيب " . ثقة: "وقال الرتمذي ) . ١/٤٣٧(الكبري 

لـيس بـه : "وقـال ابـن معـني . ـذيب التهـذيب " . وليس بابن جعفر املسكوت عنه يعين املدائين الضعيف
وقـال احلـافظ " . ثقـة: "وقـال الـذهيب يف الكاشـف ) . ٥/٢٢(ح والتعديل اجلر" . بأس صدوق ليس يثبت
  " .ليس به بأس: "ابن حجر يف التقريب 



٥٦

  . والقول فيه ماقلناه يف العمري بعينه )١(ذكره يف الشواهد
   )٢(عبداهللا بن عطاء املكي) ٤١(

   .)٣(روى له مسلم غري شىء يف الشواهد واألصول
هللا بـن عطـاء لـيس بـالقوي ، ومل خيرجـه البخـاري يف اجلـامع، عبـدا: "قال أمحد بـن شـعيب 

  " .واهللا أعلم
  )٤(عبداهللا بن فروخ) ٤٢(
  ــــــــــــــ
  :له يف مسلم أربعة أحاديث   ) ١(

  .يف آخر الباب ) ٥٨٢( ، حديث ٢٢ يف كتاب املساجد ، الباب -١
  .وهو الوحيد يف بابه ) ٩٦٦( ، حديث ٢٩ يف اجلنائز ، الباب -٢
  .أثناء الباب ، وأتبعه بأسانيد من الدرجة األوىل ) ١٣٦٤( ، حديث ٨٥ يف كتاب احلج ، الباب -٣
  .يف أثناء الباب وعقبه بأسانيد من الطبقة األوىل ) ١٦٨٤( ، حديث ١ يف كتاب احلدود ، الباب -٤

  ) .١١٥٦(م قتقدم بر. ويقال الطائفي   )٢(
) . ٥٣ص(ســؤاالته " صــاحل: "وقــال أبـو داود. ، الرتتيــب) ٢/٣٢٠(الـدوري " . ثقــة: "قـال حيــىي بـن معــني

عبــداهللا بــن عطــاء ثقــة عنــد : "وقــال الرتمــذي ) . ٣٤٠(الــضعفاء رقــم " . لــيس بــالقوي: "وقــال النــسائي 
       العلــــــل الكبــــــري للرتمــــــذي " . ثقــــــة: "وقــــــال البخــــــاري ) . ٦٦٧(رقــــــم ) ٣/٤٦(اجلــــــامع " . أهــــــل احلــــــديث

لـيس : "وقـال الـدارقطين " . كـويف ثقـة: "وقال ) ٦٢٢( يف ثقاته ، الرتمجة وذكره ابن شاهني) . ٢/٩٦٩(
وقـــال " صــدوق: "وقــال الـــذهيب يف الكاشــف ) . ٢٤٦(، الرتمجــة ) ٣٩ص(ســؤاالت الربقـــاين ، " بــه بــأس

  " .صدوق وخيطىء ويدلس: "احلافظ ابن حجر يف التقريب 
  :لعبد اهللا بن عطاء يف مسلم حديثان   ) ٣(

  .من طرق عنه ختم ا الباب ) ١١٤٩( ، حديث ٢٧الزكاة ، الباب  يف كتاب -١
يف أثناء الباب وأتبعه بأسانيد بعـضها مـن الطبقـة األوىل وبعـضها ) ٢٦٤٥( يف كتاب القدر ، حديث -٢

  .من الثانية 
  .فعلى اصطالح احلاكم مل خيرج له يف األصول وإمنا يف الشواهد 

                                                                         =           ) .١١٦٩(تقدم برقم   ) ٤(



٥٧

  .مرمي إياه أيب روى له مسلم مغرتا مبدح ابن 
ذكــرت عبــداهللا بــن فــروخ أليب زرعــة ، وذكــرت لــه : "قــال إبــراهيم بــن يعقــوب اجلوزجــاين 

اء مـن أنـس ؟ وأيـن عطـ: أحاديثه ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن أنس قال أبو زرعـة 
  .وأنكرها 
قـال أهـل العلـم صـنف . هـو أرضـى أهـل األرض عنـدي : إن ابن أيب مرمي قـال : قلت له 

   .)١("آخر ومل يعجبه ذاك
عبـــداهللا بـــن فـــروخ مســـع مـــن ابـــن جـــريج ، مســـع منـــه ابـــن أيب مـــرمي تعـــرف : "قـــال البخـــاري 

   .)٢("وتنكر
  )٣(عبداهللا بن معبد الزماين) ٤٣(
  ــــــــــــــ
ــذي يــروي عــن ابــن جــريج واألعمــش والثــوري وهــشام بــن عــروة   =  وهــم احلــاكم هنــا فــإن عبــداهللا بــن فــروخ ال

ــذي روى عنــه  ــذي تكلــم فيــه اجلوزجــاين ومدحــه ابــن أيب مــرمي وغــريه ، غــري عبــداهللا بــن فــروخ ال وغــريهم وال
:  وقــال العجلــي " .جمهــول: "مــسلم ، فــإن هــذا تــابعي يــروي عــن عائــشة وأيب هريــرة ، قــال فيــه أبــو حــامت 

، ردا " بـل صـدوق مـشهور حـدث عنـه مجاعـة) : "٢/٤٧١(وقال الـذهيب يف امليـزان " . شامي تابعي ثقة"
" وماذكر أبو حـامت لـه إال راويـا واحـدا وهـو مبـارك بـن أيب محـزة الزبيـدي: "وقال . جمهول : لقول أيب حامت 

  " .ثقة: "يب وقال احلافظ ابن حجر يف التقر" . ثقة: "وقال يف الكاشف . 
  . اخل …وليس فيه قال أهل العلم ) . ٢٧٦(انظر أحوال الرجال للجوزجاين ، الرتمجة   ) ١(
  .وقال فيه ماذكره احلاكم ) ٥٣٧(الرتمجة ) ٥/١٧٠(التاريخ الكبري   ) ٢(

  :له يف مسلم حديثان 
عقبـه بأسـانيد مـن يف أثنـاء البـاب مـن طـرق إليـه مث ) ١٠٠٧( ، حـديث ١٦ أخرجه يف الزكاة ، الباب -١

  .الدرجة األوىل 
  .وهو الوحيد يف بابه ) ٢٢٧٨( ، حديث ٢ يف الفضائل ، الباب -٢

  ) .١١٧١(تقدم برقم   ) ٣(
وذكــره ابــن ) . ٢/٦٢(الثقــات " . تــابعي ثقــة: "وقــال العجلــي . ــذيب الكمــال " . ثقــة: "قــال النــسائي 

        عارضـــــــه ، وذكـــــــر ابـــــــن عـــــــدي يف الكامـــــــل ، ومل يـــــــذكر قـــــــول البخـــــــاري ومل ي) ٥/٤٣(حبـــــــان يف الثقـــــــات 
  =                                                               . قول البخاري ومل يعارضه ) ٤/٢٢٤(



٥٨

  

  ]ب/٥٩ل [

  .روى له مسلم ، عن أيب قتادة 
  .واهللا أعلم  . )١(وقد أنكر البخاري مساعه من أيب قتادة

   )٢(عباد بن أيب صاحل) ٤٤(
ـــه م ـــاد بـــن أيب صـــاحل الـــسمان لـــيس : " قـــال علـــي : ستـــشهدا ، قـــال البخـــاري روى ل عب
   .)٣("بشىء

الثقــات  ، فأمــا حــديث / ولعبــاد بــن أيب صــاحل أحاديــث منــاكري يرويهــا عنــه غــري الثقــات 
   .)٤(عنه فإا مستقيمة ، ومسلم رمحه اهللا قد استشهد به يف متابعة احلفاظ

  ــــــــــــــ
ة التــــابعني ، وثقــــه النــــسائي ، حيــــدث عــــن أيب قتــــادة قــــال جلــــمــــن ) : "٢/٥٠٧(مليــــزان الــــذهيب يف اوقــــال   = 

روى عــن عمــر وأيب ) ٥/١٧٣(وذكــره ابــن أيب حــامت يف اجلــرح والتعــديل ". البخــاري اليعــرف لــه مســاع منــه
يب وكأمـا يريـان ثبـوت مساعـه مـن أ. وروى عن أيب زرعة أن ابن معبـد مل يـدرك عمـر ... قتادة وأيب هريرة 

وقـال احلـافظ ابـن حجـر . وذكر مساعه من أيب قتادة وأيب هريـرة " ثقة: "وقال الذهيب يف الكاشف . قتادة 
، وذكر املزي يف ذيبه عبداهللا بن معبد وذكر مساعه مـن أيب قتـادة ومل يـذكر نفيـه عـن " ثقة: "يف التقريب 

  ) .١٦٩-١٦/١٦٨(البخاري ، انظره يف 
  . بقول البخاري وقد يوحي هذا بعدم قناعتهم

  :وليس له يف مسلم إال حديثان ) . ٥/١٩٨(التاريخ الكبري   ) ١(
مــن طــرق عــن غــيالن بــن جريــر عنــه ) ١١٦٢( ، حــديث ٣٦جــه مــسلم يف كتــاب القيــام ، البــاب ر أخ-١

  .عن أيب قتادة مرفوعا
  .يف آخر الباب ) ٣٠٣٠( ، حديث ٤ يف كتاب التفسري ، الباب -٢

  .) ١١٤٠(تقدم   ) ٢(
وقـــال ابـــن ) ٢/٢٥١(الـــضعفاء للعقيلـــي " . منكـــر احلـــديث: "وقـــال البخـــاري ) . ٦/٣٨(التـــاريخ الكبـــري   ) ٣(

وقـال ابـن " . ثقـة ، إال أنـه روى عـن أبيـه مـامل يتـابع عليـه: "وقـال الـساجي وتبعـه األزدي " . ثقة: "معني 
: ال الـــذهيب يف الكاشـــف وقـــ) . ٢/١٦٤(كتــاب اـــروحني " . الجيـــوز االحتجـــاج بـــه إذا انفـــرد: "حبــان 

  " .لني احلديث: "وقال احلافظ ابن حجر يف التقريب " . خمتلف يف توثيقه وحديثه حسن"
، وهـو الوحيــد يف ) ١٦٥٣( ، حـديث ٣٤لـه يف صـحيح مـسلم حـديث واحـد يف كتــاب اإلميـان ، البـاب   ) ٤(

  =                                      .    بابه بلفظ ميينك على مايصدقك به صاحب ، وبلفظ آخر 



٥٩

  )١(عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب) ٤٥(
   .)٢(قد أخرج عنه البخاري ومسلم مجيعا يف األصول والشواهد

  " .قد روى مالك عن عمرو بن أيب عمرو ، وكان يستضعف: "قال ابن معني 
  " .وليس حبجة ، واهللا أعلم: "وقال حيىي بن معني 

  ــــــــــــــ
، والرتمذي يف األحكـام ، ) ٣٢٥٥(، وأبو داود يف األميان ، حديث ) ٢/٢٢٨(أمحد يف املسند وأخرجه   =

النعرفـه إال مـن حـديث هـشيم عـن عبــداهللا .. هـذا حـديث حـسن غريــب : وقـال عقبـه ) ١٣٥٤(حـديث 
  .بن أيب صاحل ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، وبه يقول أمحد وإسحاق 

وال حيفظ إال عنه وتابعه عبداهللا بن سعيد املقربي عن أبيه عن أيب : "إال ماقاله العقيلي ومل أجد له متابعة   
: لكـن عبـداهللا بــن سـعيد هـذا قـال فيـه الــذهيب . الـضعفاء يف املوضـع املــشار إليـه أعـاله ". هريـرة وهـو دونـه

  .سمرتوك: واه ، وقال احلافظ يف التقريب 
  ) .١٤٦٧(تقدم برقم   ) ١(

)  ٦/٢٥٣(اجلـرح والتعـديل " . ثقـة: "وقـال أبـو زرعـة ) . ١/٢٢٩(العلـل لـه " . يس بـه بـأسلـ: "قال أمحـد
ـــذيب " . لـــيس بـــذاك: "وقـــال أبـــو داود ) . ٦/٢٥٣(اجلـــرح والتعـــديل " . البـــأس بـــه: "وقـــال أبـــو حـــامت 

" . صــدوق إال أنــه يهـــم: "وقــال الـــساجي " . ثقـــة ينكــر عليــه: "وقــال العجلــي ) . ٢٢/١٧٠(التهــذيب 
وقـال الـذهيب يف امليـزان ) . ٢/٤٥٠(انظر تاريخ الدوري . وضعفه ابن معني ) . ٨/٨٣(ذيب التهذيب 

وقـــال احلـــافظ ابـــن حجـــر يف مقدمـــة . حديثـــه خمـــرج يف الـــصحيحني يف األصـــول " . صـــدوق) "٣/٢٨١(
ان وثقـــه أمحـــد وأبـــو زرعـــة وأبـــو حـــامت والعجلـــي ، وضـــعفه ابـــن معـــني والنـــسائي وعثمـــ) : "٢/١٩٩(الفـــتح 

  " .ثقة رمبا وهم: "، وقال يف التقريب " الدارمي ، لروايته عن عكرمة حديث البهيمة
  :له فصحيح مسلم أربعة  أحاديث   ) ٢(

  .يف آخر الباب ) ٨٠( ، حديث ٣٤ يف كتاب اإلميان ، الباب -١
  .مث عقبه بأسانيد من الدرجة األوىل ) ١٣٦٥( ، حديث ٨٥ يف احلج ، الباب -٢
  .يف آخر الباب ) ١٦٣٩( ، حديث ٣لنذر ، الباب  يف كتاب ا-٣
يف أثنــاء البــاب ، مث عقبــه بثالثــة أســانيد اثنــان منهــا ) ١٦٤٣( ، حــديث ٤ يف كتــاب النــذر ، البــاب -٤

  .من الطبقة العليا 



٦٠

  )١(عمري بن إسحاق) ٤٦(
  .أخرج مسلم 

  " .يساوي شيئا عمري بن إسحاق ال: " وقال حيىي بن معني 
  .يعرف ولكن ابن عون روى عنه  أنه ال : "- يعين حيىي -ل وقال الدوري قا
  فال يكتب حديثه ؟: فقلت ليحىي 

  " .بلى: "قال 
  )٢(العالء بن عبدالرمحن) ٤٧(

يــصح عنــه مــن الروايــة عــن أبيــه وغــريه إذا كــان الــراوي عنــه  اعتمــده مــسلم يف كــل مــا  
  )٣(ثقة
  ــــــــــــــ
راجـع التهـذيب وفروعـه ، إذ رمـزوا . لم ، فذكر احلاكم له هنا وهـم ليس هذا الرجل من رجال صحيح مس  ) ١(

  .أي البخاري يف األدب ، والنسائي ) بخ س(له ذا الرمز 
  ) .١٦٣٧(تقدم برقم   ) ٢(

هو ثقة عند أهل : "وقال الرتمذي ) . ٢/٤٨٣،١٩(العلل " . ثقة مل أمسع أحدا ذكره بسوء: "قال أمحد 
" . ليس بذاك ، مل يزل الناس يتوقون حديثه: "وقال ابن معني ) . ٨/٣٨٧(ذيب التهذيب " . احلديث

وقــال أبــو . اجلــرح والتعــديل" . لــيس هــو بــأقوى مــايكون: "وقــال أبــو زرعــة ) . ٦/٣٥٧(اجلــرح والتعــديل 
لـيس : "وقـال النـسائي . اجلـرح والتعـديل " . وأنا أنكر مـن حديثـه أشـياء" صاحل روى عنه الثقات: "حامت 

) . ٥/٢١٨(الكامــل " . مــاأرى بــه بأســا: "وقــال ابــن عــدي ) . ٢٢/٥٢٣(ــذيب الكمــال " . بــه بــأس
وقال ابن حجـر " . قال أبو حامت صاحل: "وقال الذهيب ) . ٢/١٥٠(ترتيبه " . مدين ثقة: "وقال العجلي 

  ) .٥/٢٤٧(وذكره ابن حبان يف الثقات " . صدوق رمبا وهم: 
  :وهاك منوذجا منها كيف يروي مسلم عنه . ديثا أخرج له مسلم حوايل سبعني ح  ) ٣(

  .وهو الوحيد يف بابه ) ٤٦( ، حديث ١٨ يف كتاب اإلميان ، الباب -١
  .وهو وحيد يف بابه) ١١٨(، حديث ٥١ يف كتاب اإلميان، الباب -٢

  :وله شاهدان 
  =                                 ) .    ٨١٠(انظر الصحيحة لأللباين رقم . أحدمها من حديث أنس 
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واهللا . وسئل عنه حيىي بن معني فلم يقو أمـره ، وقـد أعـرض عنـه البخـاري يف اجلـامع مجلـة 
  .أعلم 

  )١(فضيل بن سليمان) ٤٨(
  ــــــــــــــ
  .وقد خرجها من عدد من مصادر السنة. من الصحيحة ) ١٣٦٧(وثانيهما من حديث ابن عمر برقم   = 

البـاب وأتبعـه بأسـانيد مـن الدرجـة بـه صدر مـسلم ) . ١٥٧( ، حديث ٧٢ يف كتاب اإلميان ، الباب -٣
  .األوىل 

  .صدر به الباب وأتبعه بإسناد من الطبقة األوىل ) ٢٣٣( ، حديث ٥ يف كتاب الطهارة ، الباب -٤
  .من طرق مدارها يف الباب كله العالء ) ٢٥١( ، حديث ١٤ يف كتاب الطهارة ، الباب -٥

انظر صـحيح الرتغيـب والرتهيـب رقـم . ث أيب سعيد وجابر وعلي رضي اهللا عنهم لكن له شواهد من حدي
)٣١١(، ) ٣١٠(، )٣٠(، ) ١٨٨. (  
وهــو الوحيــد يف البــاب لكــن لــه شــواهد مــن حــديث معــاذ ) ٢٦٩( ، حــديث ٢ يف الطهــارة ، البــاب -٦

  ) .٦٢ (انظرها يف إرواء الغليل لأللباين حتت رقم. وابن عباس وحذيفة بن أسيد وأيب ذر 
)  ١٦١٠(، )١٣٨١(، )٩٢١(وهنــاك أحاديــث صــدر ــا أبواــا، وهــي الوحيــدة فيهــا نــسوق لــك أرقامهــا 

)٢٢٤٩. (  
   ، )٥٧(، )٥٢(وأحاديـــث أوردهـــا مـــسلم يف ثنايـــا األبـــواب مث عقبهـــا بأســـانيد مـــن الطبقـــة األوىل حــــديث 

)٢٧٦٩(، ) ١٤٨١(، ) ٦١٥ ( ،) ٦٠٢(، ) ١٢٨. (  
ث العـالء يف صـحيح مـسلم ولكـن هـذا القـدر كـاف ملعرفـة كيـف يـروي عنـه مـسلم هذا ومل نـستقص أحاديـ

  .رمحه اهللا 
  ) .١٦٦١(تقدم برقم   ) ١(

لــني احلــديث : " وقــال أبــو زرعــة ) . ٢/٤٧٦(تــاريخ الــدوري الرتتيــب " . لــيس بثقــة: "قــال فيــه ابــن معــني 
يكتـب حديثـه : "وقـال أبـو حـامت . ) ٧/٧٢(اجلـرح والتعـديل " . روى عنه ابن املـديين وكـان مـن املـسددين

ســؤاالت أيب عبيــد " . كــان عبــدالرمحن الحيــدث عنــه: "وقــال أبــو داود . اجلــرح والتعــديل " . لــيس بــالقوي
ـــذيب " . كـــان صـــدوقا وعنـــده منـــاكري: "وقـــال الـــساجي". لـــيس بـــالقوي: "وقـــال النـــسائي) . ١/٣٦٩(

                                           =                                 ) .٨/٢٩٢(التهذيب 
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ليس بثقة فاألئمة فرقوا بـني الـصدوق ، والثقـة ، : "احتجا به مجيعا ، وقال حيىي بن معني 
  " .واحلجة ، والثبت

فأمــا فــضيل بــن ســليمان ، فــإن أحاديثــه تــشهد لــه بالــصدق ، وكــان اإلمــام حيــىي بــن معــني 
  .واهللا أعلم . وغريه بتلك النسخ إمنا كره تفرده ، عن موسى  بن عقبة 

  )١(فليح بن سليمان) ٤٩(
  .احتجا به مجيعا 

  ليس بالقوي وإمجاعهما عليه يف: "وقال أمحد بن شعيب 
  ــــــــــــــ
وأمــا احلـافظ ابــن حجــر . أمـا الــذهيب فقـد حكــى فيــه قـول ابــن معــني وأيب زرعـة وقــول أيب حــامت ومـن وافقــه   = 

لـــيس لـــه يف البخـــاري : "ويف اهلــدي اعتـــذر للبخـــاري بقولــه .  ، التقريـــب فقــال فيـــه صـــدوق لــه خطـــأ كثـــري
إين مل أقـف لـه يف مـسلم إال علـى ثالثـة أحاديـث : سوى أحاديث توبع عليها مث سـاق املتابعـات ، وأقـول 

  " .وقد ذكر ذلك ابن منجويه يف رجال صحيح مسلم يف ترمجة فضيل
  .ناء الباب مث أتبعه بأسانيد من الطبقة األوىل يف أث) ١٠٩( ، حديث ٨ يف الصيام ، الباب -١
  .يف أثناء الباب مث أتبعه بأسانيد من املرتبة العليا ) ١١٩٦( يف احلج ، الباب الثامن ، حديث -٢
  .مقرونا بعدد من احلفاظ ) ٢٠٦٥( ، حديث ١ يف اللباس ، الباب -٣

  ) .١٦٥٩(تقدم برقم   ) ١(
: وقــال أبــو حــامت. تــاريخ الــدارمي . لــيس بــالقوي وال حيــتج حبديثــه ، ومــرة قــال " ضــعيف: "قـال ابــن معــني 

لـــيس : "وقـــال مـــرة " . ضـــعيف"وقـــال النـــسائي ) . ٢/٣٦٧(، والـــدوري ) ٦٩٥(رقـــم " . لـــيس بـــالقوي"
. وضــعفه علـي بـن املــديين . ـذيب التهـذيب " لـيس بــاملتني عنـدهم: "وقـال احلـاكم أبــو أمحـد " . بـالقوي

لفلـيح أحاديــث : "وقـال ابـن عـدي " . خيتلفـون فيـه ولــيس بـه بـأس: "الـدارقطين وقـال . ـذيب التهـذيب 
صــاحلة يــروي عــن شــيوخ مــن أهــل املدينــة أحاديــث مــستقيمة وغرائــب وقــد اعتمــده البخــاري يف صــحيحه 

وقـال الـذهيب قـال ابـن معـني وأبـو . وذكره ابن حبان يف الثقات " . وروى عنه الكثري وهو عندي البأس به
  " .صدوق كثري اخلطأ: "وقال احلافظ ابن حجر . الكاشف " . ليس بالقوي: "سائي حامت والن
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  . يؤكد أمره ويسكن القلب فيه إىل تعديله )١(األصول
   )٢(فضيل بن مرزوق) ٥٠(
  ــــــــــــــ
  :لفليح يف صحيح مسلم مخسة أحاديث   ) ١(

اب وعقبه بأسانيد من الدرجـة األوىل أثناء الب) ٢٤٠( ، حديث ٩أخرجه مسلم يف الطهارة ، الباب  -١
.  
وهــو الثـــاين يف البــاب مث عقبــه بإســـناد مــن الطبقـــة ) ٨٣٩( ، حــديث ٥٧ صــالة اخلــوف ، البـــاب يف -٢

  .األوىل وأخرى من الطبقتني
  .وهو الثاين واألخري يف الباب ) ٨٩١( ، حديث ٣ يف صالة العيدين ، الباب -٣
  .وعقبه بأسانيد معظمها من الدرجة األوىل ) ٢٣٨٢ ( ، حديث١ يف فضائل الصحابة ، الباب -٤
وهـو الثـاين يف البـاب مث عقبـه بإسـنادين مـن الطبقـة ) ٢٧٧٠( ، حـديث ١٠ يف كتاب التوبة ، الباب -٥

  .األوىل 
  .فهذه األحاديث ليست يف األصول على اصطالح احلاكم بل هي يف املتابعات على اصطالحه 

ذا الصنف إمنا هي يف املتابعات ولـو تـصدرت األبـواب بنـاء علـى بيـان والعبد الضعيف يرى أن أحاديث ه
مسلم يف مقدمته وتطبيقه العملي كمـا وضـحنا ذلـك فيمـا سـلف وسـنزيده توضـيحا فيمـا يـأيت إن شـاء اهللا 
ــف يــروي البخــاري ومــسلم  وــذا التقريــر القــائم علــى  الربهــان الواضــح ينــدفع االستــشكاالت مــن مثــل كي

فــــيهم يف األصــــول واالحتجــــاج ، أمــــا علــــى اصــــطالح احلــــاكم ومــــن تابعــــه فــــإن دفــــع هــــذه هلــــؤالء املــــتكلم 
االستشكاالت فيـه صـعوبة وتكلـف غـري مقنعـني ، السـيما واحلـاكم كثـريا مـايقول يف دفاعـه روى لفـالن يف 
الــشواهد وتكــون روايــام علــى خــالف مايدعيــه علــى اصــطالحه قــال احلــافظ ابــن حجــر يف مقدمــة الفــتح 

  " .حديثا واحدا وهو حديث اإلفك والواقع خالف ذلك كما ترى) أي لفليح(روى له : ") ٢/٢٠٣(
  ) .١٦٧٥(تقدم برقم   ) ٢(

وقــال ) . ٣٠٨(، وقــول ابــن عيينــة يف ســؤاالت اآلجــري بــرقم ) ٧/٧٥(اجلــرح والتعــديل . وثقــه الــسفيانان 
صـــاحل : "، وقـــال مـــرة " ثقـــة "وقـــال ابـــن معـــني) . ٧/٧٥(اجلـــرح والتعـــديل " . ال أعلـــم إال خـــريا: "أمحـــد 

ثقاتــــه " . جــــائز احلــــديث ، ثقــــة وكــــان فيــــه تــــشيع: "وقــــال العجلــــي " . احلــــديث ، لكنــــه شــــديد التــــشيع
صــــدوق صــــاحل : "وقــــال أبــــو حــــامت ) . ٣/١٣٣" (كــــويف ثقـــة: "وقـــال يعقــــوب بــــن ســــفيان ) . ٢/٢٠٨(

وقـــال . اجلـــرح والتعـــديل " . ال: حيـــتج بـــه ؟ قـــال : احلـــديث يهـــم كثـــريا ، يكتـــب حديثـــه ، قـــال ابنـــه قلـــت 
  =                                            " .   ضيعف: "النسائي 
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   .)١(ذكره مسلم يف الشواهد
: ســـئل حيـــىي بـــن معـــني عـــن الفـــضيل بـــن مـــرزق فقـــال : وقـــال أمحـــد بـــن زهـــري بـــن حـــرب 

  " .ضعيف"
 بـن معـني ، ألهـل فى من شأنه قـول اإلمـام حيـىيخيكذب اهللا ، ليس ن )٢(]وال[إنا : قلت 

  .الصنعة إذا تأملوا ماينفرد به عن الثقات 
  )٣(القاسم بن عوف الشيباين) ٥١(

  .أخرج مسلم عنه غري حديث 
حتفــظ حــديث قتــادة ، إن هـــذه : مسعــت حيــىي بــن ســـعيد ، وقيــل لــه : "قــال ابــن املــديين 
  فكان: ال ، فقلت أنا له :  ؟ قال )٤("احلشوش حمتضرة

  ــــــــــــــ
وقـال الــذهيب ) . ٦/١٩(الكامـل " . أرجـو أنـه البــأس بـه: وقـال ابــن عـدي ) . ٢/٣٠٨(ـذيب الكمـال   = 

  " .صدوق يهم ورمي بالتشيع: "وقال ابن حجر ". ثقة: "يف الكاشف 
  :له يف صحيح مسلم حديثان   ) ١(

عــضها مــن يف أثنــاء البــاب ، مث أتبعــه بأســانيد ب) ٦٣٠( ، حــديث ٢٣٦ يف كتــاب املــساجد ، البــاب -١
  .الطبقة األوىل 

  .يف آخر الباب ) ١٠١٥( ، حديث ١٩ يف كتاب الزكاة ، الباب -٢
  ) .أ(ليست يف   ) ٢(
  ) .١٦٨٤(تقدم برقم   ) ٣(
  .حنو هذا الكالم ) ب(، ويف ) أ(هكذا يف   ) ٤(

أمحـد قـال ابـن أيب حـامت نـا صـاحل بـن : يف ترمجـة القاسـم ) ٧/١١٥(وأصل هذه القصة يف اجلـرح والتعـديل 
القاســـم بـــن عـــوف ) يعـــين القطـــان(ذكرنـــا ليحـــىي : قـــال ) يعـــين ابـــن املـــديين(بـــن حممـــد بـــن حنبـــل نـــا علـــي 

: فجعـل حييـد ، فقلـت : قـال شـعبة دخلـت عليـه فحـرك رأسـه قلـت ليحـىي ماشـأنه؟ قـال : الشيباين فقـال 
ان ابــن أيب لــو مل يــضعفه لــروى عنــه ، وقلــت ليحــىي حــديث زيــد بــن أرقــم كــ: ضــعفه يف احلــديث؟ فقــال 

عروبــة حيدثــه عــن قتــادة عــن القاســم بــن عــوف عــن زيــد بــن أرقــم ، وشــعبة حيدثــه عــن قتــادة عــن النــضر بــن 
أنــس عــن زيــد بــن أرقـــم ، فقــال حيــىي لــو علـــم شــعبة أنــه عــن القاســم بـــن عــوف مل حيملــه إنــه رآه وتركـــه ، 

" ه احلــشوش حمتــضرةإن هــذ"قيــل لــه حتفــظ حــديث قتــادة "وفيهــا ) ٦/٣٧(وذكرهــا ابــن عــدي يف الكامــل 
  . اخل …ال : قال 
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شـعبة : قـال حيـىي . عن زيد بـن أرقـم / شعبة حيدث به عن قتادة ، عن النضر بن أنس ،   ]أ/٦٠ل [
  .لو علم أنه عن القاسم بن عوف مل حيمله 

   .)١(إنه تركه ، وقد كان رآه: ومل ؟ قال : قلت 
  )٢(قرة بن عبدالرمحن بن حيويل) ٥٢(

   .)٣(ذكره مسلم يف الشواهد
  " .قرة منكر احلديث جدا: "وقال ابن حنبل 

  )٤(كثري بن شنظري) ٥٣(
  ــــــــــــــ
  .وهو الوحيد بابه ) ٧٤٨( ، حديث ١٩له يف صحيح مسلم حديث واحد أخرجه يف الصالة ، الباب   ) ١(

 مـــــــ، رق) ٢/٢٢٧(، وابـــــن خزميــــة ) ٥٠٥-٢/٢٦٥(لكــــن لــــه شـــــاهدا مــــن حـــــديث أيب هريــــرة رواه أمحــــد 
، ) ١١٦٤(، ) ١٩٩٤(وانظــــر الــــصحيحة لأللبــــاين رقــــم ) . ١/٣١٤(، واحلــــاكم ) ١٢٢٤(، ) ١٢٢٣(

  ) .٦٦٢(وصحيح الرتغيب والرتهيب رقم 
  ) .١٧٠٨(تقدم برقم   ) ٢(

: وقـــال ابـــن معـــني ) . ٢٩٤(أحـــوال الرجـــال للجوزجـــاين ، الرتمجـــة " . منكـــر احلـــديث جـــدا: "قـــال أمحـــد 
اجلــــرح " . األحاديــــث الــــيت يرويهــــا منــــاكري: " وقــــال أبــــو زرعــــة ) .٧/١٣٢(اجلــــرح والتعــــديل " . ضــــعيف"

يف حديثــه : "وقــال أبــو داود . اجلــرح والتعــديل ". لــيس بــالقوي: "وقــال أبــو حــامت ، والنــسائي . والتعــديل 
لـه أحاديـث صـاحلة ، لـيس لـه حـديث منكـر : "وقـال ابـن عـدي ) . ٢٣/٥٨٣(ذيب الكمال " . نكارة

" ثقـة: "وقـال يعقـوب بـن سـفيان ) . ٧/٣٤٣(وذكره ابن حبان يف الثقات " . بهجدا ، وأرجو أنه البأس 
وقال احلافظ ابن . ونقل الذهيب فيه قول أمحد وابن معني " . يكتب حديثه: "وقال العجلي ) . ٢/٤٦٠(

  " .صدوق له مناكري: "حجر 
يف آخـر ) ١٥٩١( حـديث  ،١٧يس له عند مسلم إال حديث واحد أخرجـه يف كتـاب املـساقاة ، البـاب ل  ) ٣(

  .الباب
  ) .١٧١٦(تقدم برقم   ) ٤(

: وقال إسـحاق بـن منـصور عـن ابـن معـني) . ٧/١٥٣(اجلرح والتعديل " . صاحل احلديث: "قال فيه أمحد 
وقــال الــدوري عــن ) . ٧١٨(رقــم " ثقــة: "وقــال الــدارمي عــن حيــىي بــن معــني . اجلــرح والتعــديل " . صــاحل"

وكــان . اجلــرح والتعــديل . وكــان حيــىي بــن ســعيد الحيــدث عنــه ) ٢/٤٩٣(" لــيس بــشىء: "حيــىي بــن معــني 
  =                 عبدالرمحن بن مهدي 
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   .)١(أخرجاه مجيعا يف كتابيهما
، وهـــذا علـــى ماذكرنـــا قبـــل ، أن " كثـــري بـــن شـــنظري لـــيس بـــشىء: "وقـــال حيـــىي بـــن معـــني 

أي مل " لـيس بـشىء: "قـال اإلمام أبـا زكريـا إذا ذكـر لـه الـشيخ مـن الـرواة يقـل حديثـه رمبـا 
  .يسند من احلديث مايشتغل به ، وكثري بن شنظري شيخ بصري مل يسند متام العشرة

  " .كثري بن شنظري ليس بالقوي: "وقال أمحد بن شعيب أيضا 
  .واهللا أعلم" . كان حيىي بن سعيد الحيدث عن كثري بن شنظري: "وقال عمرو بن علي 

  )٢(حممد بن طلحة بن مصرف) ٥٤(
   .)٣(رجاه مجيعا يف األصول والشواهدخ
  ــــــــــــــ
" ليس بـالقوي: "وقال النسائي . اجلرح والتعديل " . لني: "وقال أبو زرعة . اجلرح والتعديل . حيدث عنه   = 

" . ولــيس يف حديثــه شــىء مــن املنكــر وأحاديثــه أرجــو أن تكــون مــستقيمة: "وقــال ابــن عــدي . الكامــل . 
  ) .٦/٧١(الكامل 

ذكــر احلــافظ يف مقدمــة الفــتح أمــا اتفقــا علــى حــديث واحــد مــن حديثــه ، وانفــرد البخــاري عنــه حبــديث   ) ١(
  .ولكليهما متابعات 

يف آخـر بابـه ) ٥٤٠( ، حـديث ٧وله يف صحيح مسلم حديث واحد أخرجه يف كتاب املساجد ، الباب   
.  

  ) .١٧٧٠(تقدم برقم   ) ٢(
)  ٧/٢٩١(اجلـرح والتعـديل " . يكاد يقـول يف شـىء مـن حديثـه حـدثناالبأس به إال أنه ال: "قال فيه أمحد 

فمرة وثقه ، ومرة ضعفه ، ومرة قال : واختلفت أقوال ابن معني فيه . ثقة : ونقل العقيلي عنه أنه قال فيه 
ثقـة : "وقـال العجلـي. اجلـرح والتعـديل " . صـدوق: "وقـال أبـو زرعـة ) . ٦/٢٣(الكامل . صاحل احلديث 

: وقـــال ابـــن حبـــان ) . ٥٦٨(الـــضعفاء رقـــم " . لـــيس بـــالقوي: "وقـــال النـــسائي ) ٢/٢٤١" (بـــه، البـــأس 
وقـــال الـــذهيب يف امليـــزان " . صـــدوق لـــه أوهـــام: "وقـــال احلـــافظ ابـــن حجـــر ) . ٧/٣٨٨" (كـــان خيطـــىء"
  " .صدوق مشهور ، حمتج به يف الصحيحني) : "٣/٥٨٧(

   =".رجال مسلم" وقد ذكرها ابن منجويه يف كتابه وحملمد بن طلحة يف صحيح مسلم ثالثة أحاديث،  ) ٣(
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ثالثـــة كـــان يتقــــى : "مسعـــت حيـــىي بـــن معــــني يقـــول : وقـــال عبـــداهللا بـــن أمحـــد بــــن حنبـــل 
  " .حممد بن طلحة بن مصرف ، وأيوب بن عتبة وفليح بن سليمان: حديثهم 

  قلت ليحىي ممن مسعت هذا ؟
  .ا ، وقل من يشبهه قال مسعت من أيب كامل مظفر بن مدرك وكان رجال صاحل

  .وكنت آخذ عنه هذا الشأن : وأظنه قال : قال 
  .حممد بن طلحة بن مصرف كويف ، ليس بالقوي : قال أمحد بن شعيب 

  )١(حممد بن عبداهللا بن مسلم ابن أخي الزهري) ٥٥(
  ــــــــــــــ
 الثـوري وشـعبة ، قدمـه يف صدر الباب مقرونا بسفيان) ٨٤( ، حديث ٢٨ يف كتاب اإلميان ، الباب -١  = 

مث خــتم البــاب بإســنادين مــن الطبقــة األوىل مــدارمها علــى شــعبة عــن منــصور . مــسلم عليهمــا يف الــسياق 
  .واألعمش 

يف أثنــــاء البــــاب ، مث أتبعــــه بأســــانيد جلهــــا مــــن ) ٦٢٨( ، حــــديث ٣٦ يف كتــــاب املــــساجد ، البــــاب -٢
  .الدرجة األوىل 

  .ناء الباب ، مث أتبعه بأسانيد من الدرجة األوىل يف أث) ٢٥٤٨( يف كتاب الرب ، حديث -٣
  ) .١٧٣٩(تقدم برقم   ) ١(

، العلــل ألمحــد ) ٧/٣٠٤(اجلــرح والتعــديل " . البــأس بــه: "، وقــال مــرة " صــاحل احلــديث: "قــال فيــه أمحــد 
: ، وقـال مـرة " ضـعيف: "وقال ابن معني . وضعفه يف رواية املروذي من روايته عن الزهري ) ٣٢٢٠(رقم 

وقـال أبـو ) . ٣٣(اجلـرح والتعـديل ، تـاريخ الـدارمي ، الرتمجـة " . صـاحل: "، وقال مرة " ليس بذاك القوي"
ثقـة مسعـت أمحـد يثــين عليـه ، وأخـربين عبــاس : "وقـال أبــو داود " . لـيس بـالقوي ، يكتــب حديثـه: "حـامت 

 حبديثــه بأســا إذا روى مل أر: "وقــال ابــن عــدي ) . ٢٥/٥٥٨(ــذيب الكمــال " . عــن حيــىي بالثنــاء عليــه
لينــه ابــن معــني ووثقــه أبــو : "وقــال الــذهيب ) . ٦/١٦٧(الكامــل " . عنــه ثقــة ، وال رأيــت لــه حــديثا منكــرا

  " .صدوق له أوهام: "وقال احلافظ ابن حجر . الكاشف " . داود وغريه
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   . )٢( ، ومسلم يف الشواهد)١(البخاري يف األصول: أخرجاه مجيعا 
  )٣(حفصةحممد بن أيب ) ٥٦(

   .)٤(أخرجاه مجيعا يف الشواهد
  ــــــــــــــ
  ) . ٢٠٩-٢/٢٠٨(املقدمة . ذكر احلافظ ماروى له البخاري وأنه قد توبع عليه   ) ١(
  :روى له مسلم سبعة عشر حديثا   ) ٢(

، مث أتبعه حبـديث مـن الطبقـة األوىل ، مث أتبـع ذلـك ) ١٣٤( ، حديث ٦٠ يف كتاب اإلميان ، الباب -١
  .انيد متنوعة بأس
  .مث عقبه بإسنادين من الطبقة األوىل ) ١٥٠( ، حديث ٦٨ يف كتاب اإلميان ، الباب -٢
  .مث أتبعه بإسناد من الطبقة األوىل وآخر حمتمل لذلك) ١٥٥( ، حديث ٧١ كتاب اإلميان ، الباب -٣
  . وأتبعه بأسانيد من الدرجة األوىل) ١٩٨( ، حديث ٨٦ يف كتاب اإلميان ، الباب -٤
  .يف آخر الباب ) ١٤٤٩( ، حديث ٤ يف كتاب الرضاع ، الباب -٥
يف ) ٦٠٦٩(وهو الوحيد يف البـاب، وأخرجـه البخـاري ) ٢٩٩٠(، حديث ٨ يف كتاب الزهد، الباب -٦

، ويف الـــصغري ) ٤/٣٨٣(يب قتـــادة أصـــدر البـــاب ، ولـــه شـــاهد أخرجـــه الطـــرباين يف األوســـط مـــن حـــديث 
  .بإسناد ضعيف ) ١/٢٢٧(

  ) .٢١٢١(، وحديث ) ٢٩٩٨(اك أحاديث له أوردها مسلم يف أواخر األبواب منها حديث وهن
  ) .١٧٥٨(تقدم برقم   )٣(

العلــل " . وأراه ذكــر أن لــه رأي ســوء. وذكــر حممــد بــن أيب حفــصة ، فلــم يرضــه : "قــال املــروذي عــن أمحــد 
" . ثقـة: "وقـال ابـن معـني ) . ٣/٥٢٥(امليـزان " . صـاحل: "وقال أمحد أيـضا ) . ١٢٦(رواية املروذي رقم 

وقـال " . ضـعيف"، وقـال مـرة ) ٧/٢٤١(اجلرح والتعديل " صاحل: "، ومرة قال ) ٢/٢١٥(تاريخ الدوري 
) . ٦/٢٦١(  الكامــــل " ضــــعيف: "وقــــال النــــسائي ) . ٢٥/٨٧(ــــذيب الكمــــال " . ثقــــة: "أبــــو داود 

  " . ليس به بأس: " ابن املديىن وقال) . ٧/٤٠٧" (خيطىء: "وذكره ابن حبان يف الثقات ، وقال 
  :له يف صحيح مسلم حديثان   ) ٤(

  .يف أثناء الباب مقرونا مبعمر عن الزهري ) ٩٤٤( ، حديث ١٦ يف كتاب اجلنائز ، الباب -١
  .يف آخر الباب مقرونا بزمعة بن صاحل ) ١٣٥١( ، حديث ٨٠ يف كتاب احلج ، الباب -٢
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  ]ب/٦٠ل [

: محلت عن حممـد بـن أيب حفـصة ؟ قـال : "سعيد قلت ليحىي بن : قال علي بن املديين 
  " .نعم كتبت حديثه كله مث رميت به بعد ذلك

  هو حنو صاحل بن أيب األخضر ؟ : قال حيىي 
 يعـين حممـد بـن أيب حفـصة -كتبـت عنـه : وقـد مسعـت معـاذ بـن معـاذ ، قـال : قال علـي 

  . عن الزهري ورغبت عنه -
ث بـــن عبـــدامللك فـــإذا قمنـــا ، جلـــس إىل صـــبيان مل ؟ قـــال رأيتـــه يـــأيت أشـــع: وقيـــل ملعـــاذ 

  .فأملوها عليه 
  /فقلت ملعاذ من هذا يا أبا املثىن ؟ : قال 
   .)١(حممد بن عمرو ، وحممد بن أيب حفصة: قال 

 يعــين ســليمان بــن كثــري وابــن -والنعمــان وإســحاق ابــين راشــد أشــد اضــطرابا مــن أولئــك 
  .جممع 

  )٢(موسى بن نافع) ٥٧(
  ــــــــــــــ
ـــــضعفاء   ) ١( ـــــنص كـــــل مـــــن العقيلـــــي يف ال ــــــ، وابـــــن عـــــدي يف الكام) ١٧٠٤(رقـــــم ) ٤/١٤٢(ذكـــــر هـــــذا ال    ل ـ

  .إال أما مل يذكرا حممد بن عمرو ) . ٦/٢٦١(
  ) .١٩٣٠(تقدم برقم   ) ٢(

وقـــال ابـــن أيب ) . ٣٣٩ص(، ســـؤاالت ابـــن اجلنيـــد ) ٨/١٦٥(اجلـــرح والتعـــديل " . ثقـــة: "قـــال ابـــن معـــني 
وقــال ابــن . اجلـرح والتعــديل " ثقــة: يكتــب حديثـه ، قــال وغــريي حيكــي عـن أيب أنــه قــال : "يــه حـامت عــن أب

الثقــات البــن شــاهني " . هــو ثقــة: "وقــال ابــن عمــار ) . ٦/٣٦٥(طبقاتــه " . ثقــة قليــل احلــديث: "ســعد 
 والتعديل اجلرح" . منكر احلديث: "وقال أمحد . اجلرح والتعديل . وأثىن أبو نعيم عليه خريا ) . ٢٢٢ص(
الكامـل " . وموسى بن نافع هذا بصري ليس بـاملعروف ومل حيـضر يل لـه شـىء فـأذكره: "وقال ابن عدي . 
قلـــت مالـــه يف الـــصحيحني ســـوى ) : "٢/٢١٦(وقـــال احلـــافظ ابـــن حجـــر يف مقدمـــة الفـــتح ) . ٦/٣٣٨(

ـــب وقـــال يف" . حديثـــه عـــن عطـــاء عـــن جـــابر يف متعـــة احلـــج مبتابعـــة ابـــن جـــريج وغـــريه عـــن عطـــاء :  التقري
  .وحكى يف الكاشف قول اإلمام أمحد " صدوق) : "٤/٢٢٤(وقال الذهيب يف امليزان " . صدوق"



٧٠

   .)١(أخرجاه مجيعا واحتجا به
   )٢("أفسدوه علينا: "قلت ليحىي بن سعيد، وسألته عن موسى بن نافع فقال: قال علي

أفــسدوه علينــا ، ومل : "ل هــذا حيتمــل أن يكــون املــراد بــه أنــه مل ميكــن مــن الــسماع منــه فقــا
  " .واهللا أعلم. يرد به نوعا من اجلرح 

  )٣(منصور بن صقري) ٥٨(
قـــد ذكـــراه مجيعـــا ، وإمنـــا أنكـــر عليـــه حـــديث موســـى بـــن أعـــني عـــن عبـــداهللا بـــن عمـــر يف 

 ، عـن )٥( ، وهو واهم فيه إمنـا يرويـه موسـى بـن أعـني ، عـن إسـحاق بـن أيب فـروة)٤(العقل
اليعــرف لــه يف : وال يكــاد يــسلم اإلنــسان مــن مثــل هــذا ، وقيــل نــافع بغــري هــذا اللفــظ ، 

  .الصحيحني شىء
  )٦(معاوية بن صاحل) ٥٩(
  ــــــــــــــ
  .ليس له يف الصحيحني إال حديث واحد   ) ١(

قبيل آخر الباب وأتبعه بإسـناد مـن الطبقـة ) ١٢١٦( ، حديث ١٧أخرجه مسلم يف كتاب احلج ، الباب 
  .الثانية 

  .والتعديل اجلرح   ) ٢(
وابـن     هذا الرجل ليس من رجال الصحيحني ، وهو مـن الـضعفاء ، وقـد قـال كـل مـن احلـافظني الـذهيب   ) ٣(

  " .ضعيف: "حجر يف الكاشف والتقريب 
  .أي أنه من رجال ابن ماجه فحسب ) ق(ورمزا له بـ 

  ) .٤/١٨٥(دال انظر ميزان االعت. قال ذلك ابن معني وابن أيب حامت . وهو حديث باطل   ) ٤(
  ) .١/١٩٣(انظر امليزان . وهو من املرتوكني   ) ٥(
  ) .٢٠٩٦(تقدم برقم   ) ٦(

" ثقـة: "وقال العجلـي ) . ٣٨٣-٧/٣٨٢(اجلرح والتعديل . وثقه أمحد وابن معني وأبو زرعة وابن مهدي 
احلـديث صـاحل : "وقال أبو حـامت ) . ٢٨/١٩١(ذيب الكمال . وكذلك النسائي ) . ٢/٢٨٤(ثقاته . 

الطبقـــات " . ثقـــة: "وقـــال ابـــن ســـعد . اجلـــرح والتعـــديل " . حـــسن احلـــديث يكتـــب حديثـــه وال حيـــتج بـــه
)٧/٥٧٣   . (                          =  



٧١

   .)١(أخرجاه مجيعا
ماكنـا نأخـذ عنـه ذلـك : "سألت حيىي بن سـعيد عـن معاويـة بـن صـاحل فقـال : وقال علي 

  " .الزمان وال حرفا
  " .كان حيىي بن سعيد اليرضى معاوية بن صاحل: "وقال حيىي بن معني 

  )٢(املغرية بن عبدالرمحن احلزامي) ٦٠(
  ــــــــــــــ
وعــن الــدوري قــال مسعــت حيــىي بــن . اجلــرح والتعــديل " . كــان حيــىي بــن ســعيد اليرضــاه: "وعــن ابــن معــني   = 

وقـال الـذهيب ) . ٢/٥٧٣(ري اجلـرح والتعـديل ، تـاريخ الـدو" . رضايمعاوية بن صاحل ليس : "معني يقول 
  " .صدوق له أوهام: "وقال احلافظ ابن حجر يف التقريب " . صدوق إمام: "يف الكاشف 

مل خيرج له البخاري يف اجلامع الصحيح وإمنا خـرج لـه يف كتـاب رفـع اليـدين ، يؤكـد ماقلنـاه رمـوز التهـذيب   ) ١(
  ) . ٤م( برمز ، واكتفى الذهيب يف الكاشف) ٤ر م (وفروعه يف ترمجته بـ 

  :أما مسلم فقد أخرج له يف صحيحه ستة أحاديث وهي 
أورده وحيــدا يف البــاب مــن طــرق مــدارها كلهــا علــى ) ١٩٣١( ، حــديث ٢ يف كتــاب الــصيد ، البــاب -١

  .معاوية بن صاحل 
  .أورده مسلم وحيدا يف بابه ) ٢٢٠٠( ، حديث ٢٢ يف كتاب السالم ، الباب -٢
  .وحيدا يف بابه ) ٢٥٥٣( ، حديث ٥  يف كتاب الرب ، الباب-٣

  :وهناك أحاديث أوردها يف أثناء األبواب وأواخرها وهي 
  .يف آخر الباب معلقا ) ١٨٥٥( حديث -١
  .ذكره يف آخر الباب ) ٢٥٥٣( وحديث -٢
  .ذكره يف أثناء الباب ) ١٩٧٥( وحديث -٣

  .وختم الباب بإسناد من الدرجة األوىل 
  ) .٢٠٠٤(تقدم برقم   ) ٢(

وقـــال " . البـــأس بـــه: "وقـــال أبـــو داود ) . ٨/٢٢٦(اجلـــرح والتعـــديل " . ماحبديثـــه بـــأس: "قـــال أمحـــد فيـــه 
هـو أحـب إىل مـن ابـن أيب : "وقـال أبـو زرعـة ) . ٢٨/٣٨٩(ـذيب الكمـال " . ليس بـالقوي: "النسائي 

  =     .    ثقات وذكره ابن حبان يف ال. اجلرح والتعديل " . الزناد وشعيب يعين يف حديث أيب الزناد



٧٢

  .صاحب أيب الزناد ، ليس بشىء 
  .املغرية بن عبدالرمحن املخزومي ثقة 

فلـــــم يتابعـــــه رمحـــــه اهللا علـــــى هـــــذا القـــــول أحـــــد فـــــإن حـــــالوة الـــــصدق ظـــــاهرة علـــــى تلـــــك 
   .)١(الصحيفة

   )٢(مفضل بن فضالة) ٦١(
  ــــــــــــــ
)  ٦/٣٥٧(الكامــل ". وعامتهــا مــستقيمة:  قــال ينفــرد بأحاديــث ، وأورد منهــا مجلــة مث: "وقــال ابــن عــدي   = 

وحكـــى الـــدوري عـــن ابـــن معـــني أنـــه ) ١٧٩(ابـــن حمـــرز ، الرتمجـــة " . ضـــعيف احلـــديث: "وقـــال ابـــن معـــني 
ثقة وقال النسائي : "وقال الذهيب . ذيب الكمال . غلط عباس : ضعف احلزامي ووثق املخزومي فقال 

  " .ثقة له غرائب : "وقال احلافظ ابن حجر" . وغريه ليس بالقوي
يعــــين (يف الكــــالم يف هــــاتني الرتمجتــــني خلــــل والظــــاهر أنــــه وقــــع فيهمــــا ســــقط ، ويف ــــذيب الكمــــال قــــال   ) ١(

إن عباسا حكـى عـن حيـىي إنـه : ضعيف ، فقلت له : سألت أبا داود عن املغرية املخزومي فقال ) اآلجري
وللحزامي صحيفة يروي فيها عـن أيب الزنـاد هذا . غلط عباس : ضعف احلزامي ، ووثق املخزومي ، فقال 

  .فكان احلاكم يثين على مارواه احلزامي يف هذه الصحيفة ويرد بذلك تضعيف من ضعفه ، واهللا أعلم 
  .قد احتجا به ) أ(هذا وقد ورد يف نسخة 

وليس كما ذكر احلاكم فـإن مـسلما قـد انفـرد بـه عـن البخـاري فـروى عنـه يف صـحيحه حـوايل سـتة وثالثـني 
  :حديثا ، منها 

  .صدر به الباب ) ١٠٣٩(، حديث ) ٣٤(يف كتاب الزكاة ، الباب 
ومنها أحاديث يذكرها يف أثناء األبواب ويعقبها بأسانيد من الدرجة األوىل أو معظمها مـن الدرجـة األوىل 

  ) . ١٤٠٣(، ) ٤٦٧(، ) ٤١٠(، ) ٣٨٧(، ) ٢٧٨(مثل حديث 
  ) .٨٥٤(حديث : ومنها مايورده يف أواخر األبواب منها 

  ) .٢٠١١(تقدم   ) ٢(
رجـل : "وقـال الـدوري عـن ابـن معـني . اجلـرح والتعـديل " . ثقـة: "قال إسـحاق بـن منـصور عـن ابـن معـني 

كـــل هـــذه األقـــوال يف اجلـــرح " . البـــأس بـــه: "وقـــال أبـــو زرعـــة " . صـــدوق: "وقـــال أبـــو حـــامت " . صـــدوق
كــان مــن أهــل : "وقــال ابــن يــونس ) . ٢٠٥ص(ي ، وانظــر توثيقــه يف تــاريخ الــدارم) ٨/٣١٧(والتعــديل 

وقـال . وذكـره ابـن حبـان يف الثقـات ) . ١٠/٢٧٤(ذيب التهـذيب " . الفضل والدين ، ثقة يف احلديث
:    وقــال احلــافظ ابــن حجــر متعقبــا قــول ابــن ســعد ) . ٧/٥١٧(الطبقــات " . منكــر احلــديث: "ابــن ســعد 

                     =  



٧٣

   .)١(مفضل بن فضالة ليس بذاك:  معني وقال ابن. أخرجاه مجيعا 
ـــدالرمحن ، فـــإن يف  ـــه يف حـــديث املغـــرية بـــن عب ـــا يف هـــذا القـــول أعـــذر من واإلمـــام أبـــو زكري

   .- رمحنا اهللا وإياه -حديث املفضل بعض الشىء 
  )٢(خمرمة بن بكري) ٦٢(
  ــــــــــــــ
. حـديثان وذكـر أن الليـث تابعـه عليهمـا قلت اتفق األئمة على االحتجـاج بـه ، ومجيـع مالـه يف البخـاري "  = 

وقــال " . ثقــة فاضــل عابــد ، أخطــأ ابــن ســعد يف تــضعيفه: "وقــال يف التقريــب ) . ٢/٢١٤(مقدمــة الفــتح 
  " .ثقة إمام جماب الدعوة: "الذهيب يف الكاشف 

بــن معــني يف وهـم احلــاكم يف جعــل هــذا النقــد موجهــا ملفــضل بــن فــضالة املــصري القتبــاين ، وإمنــا قالــه حيــىي   ) ١(
فــإن ) ٢٨/٤١٤(ــذيب الكمــال ) ٢/٥٨٢(ترتيــب تــاريخ الــدوري : انظــر . مفــضل بــن فــضالة البــصري 

  .هذا مل يرو عنه الشيخان لضعفه 
  :وملفضل املوثق يف مسلم ثالثة أحاديث 

يف أثنـاء البـاب مث عقبـه بإسـنادين أوهلمـا مـن الدرجـة ) ٧٠٤( ، حـديث ٥ يف كتاب الـصالة ، البـاب -١
  .ىل فيه الليث بن سعد اإلمام األو
  .مث أتبعه بإسنادين من الطبقة األوىل ) ١٦٤٤( ، حديث ٤ يف كتاب النذر ، الباب -٢
  .مث أتبعه بإسناد من املرتبة األوىل ) ١٨٨٦( ، حديث ٣٢ يف كتاب اإلمارة ، الباب -٣

  .فعلى اصطالح احلاكم يكون مسلم أخرج له يف األصول والشواهد 
  ) .٢٠٨٩(رقم تقدم ب  ) ٢(

ثقة ومل يسمع من أبيه شـيئا إمنـا يـروي مـن كتـاب : "وقال أمحد ) . ٨/٣٦٣(اجلرح والتعديل . وثقه مالك 
ثقــة ، وال أظــن خمرمــة مســع : "وقــال علــي بــن املــديين ) . ٦/٤٢٨(، الكامــل ) ٢/٤٩٠ (    العلــل" . أبيــه

" . لـيس بـه بــأس: " وقــال النـسائي ) .٦/٤٢٨(الكامـل " . - يعــين ابـن يـسار -مـن أبيـه كتـاب سـليمان 
، ووثقـه أمحـد بـن ) ٨/٣٦٤(اجلـرح والتعـديل " . صـاحل: "وقـال أبـو حـامت ) . ٢٧/٣٢٦(ذيب الكمـال 

وحلـف . اجلـرح والتعـديل " . ضـعيف: "ـذيب الكمـال وأنكـر ابـن معـني مساعـه مـن أبيـه ، وقـال . صاحل 
اعـــرتف ملوســـى بـــن ســـلمة بأنـــه مل يـــدرك أبـــاه اجلـــرح و. اجلـــرح والتعـــديل . خمرمـــة ملالـــك أنـــه مســـع مـــن أبيـــه 

وعنـد ابـن : "وقـال ابـن عـدي ) . ٧/٥١٠(، وذكـره ابـن حبـان يف الثقـات ) ٨/٤٢٨(والتعديل ، الكامل 
كـان : "وقـال ابـن سـعد " . وهب ومعن وغريمها عن خمرمة أحاديث حسان مستقيمة وأرجـو أنـه البـأس بـه

مل يــسمع مــن : "وقــال أبــو داود :  وقــال الــذهيب يف الكاشــف )٤/٤٢٨ (   الكامــل" . ثقــة كثــري احلــديث
  =               " .        أبيه إال حديث الوتر
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   .)١(روى له مسلم يف الشواهد
  " .ليس بشىء: "وقال حيىي بن معني 

وإمنا أراد ذا حيىي أن أهل مـصر ينكـرون مساعـه مـن أبيـه ذلـك الكتـاب لـصغره ، إمنـا هـي 
  .زة عندهم نوع من اإلجا

  )٢(مطر بن طهمان الوراق) ٦٣(
  ــــــــــــــ
صــدوق روايتــه عــن أبيــه وجــادة : "وقــال احلــافظ ابــن حجــر يف التقريــب " . لــيس بــه بــأس: "وقـال النــسائي   = 

  " .مسع من أبيه قليال: "وقال ابن املديين " . من كتابه قاله أمحد وابن معني وغريمها
  :ا ، منها ثالثة أحاديث صدر ا أبواا ملخرمة عند مسلم سبعة عشر حديث  ) ١(

  ) .٢٤٠( ، حديث ٩ يف الطهارة ، الباب -١
  .يف صدر الباب وعقبه بإسناد من الدرجة األوىل ) ٢٩٥( ، حديث ٢ يف كتاب احليض ، الباب -٢
  .صدر به الباب وأتبعه بأسانيد من الطبقة األوىل ) ١١٩٨( ، حديث ٩ يف كتاب احلج ، الباب -٣

  :عنه أحاديث يف أثناء الباب منها وروى 
  .وأتبعه بإسناد من الدرجة األوىل ) ٢٣٢( ، حديث ٤ يف كتاب الطهارة ، الباب -١
  .وأتبعه بأسانيد من الطبقة األوىل ) ٣٢١( ، حديث ١٠ يف كتاب احليض ، الباب -٢

  .ويعقبها بأسانيد من الدرجة األوىل ) ٥٤٣(وحديث 
، ) ١٤٤٨(، ) ٩٨٢(، ) ٨٥٣(، ) ٣٠٣(حـــــــديث : ألبـــــــواب منهـــــــا وروى عنـــــــه أحاديـــــــث يف أواخـــــــر ا

)٢٢٥٤(، ) ١٥٨٥. (  
  ) .٢٠٥١(تقدم برقم   ) ٢(

: ، وقــال مــرة" صــدوق: "وقــال العجلــي ) . ٨/٢٨٨(اجلــرح والتعــديل " . صــاحل احلــديث: "قــال أبــو حــامت 
: وقــال أبــو داود . ــذيب التهــذيب " . لــيس بــه بــأس: "وقــال البــزار ) . ٢/٢٨١(الثقــات " . البــأس بــه"
) . ١١٦٤(ســؤاالت اآلجــري ، الرتمجــة " . لــيس هــو عنــدي حبجــة وال يقطــع بــه يف حــديث إذا اختلــف"

وذكـــره ابـــن حبـــان يف الثقـــات ) . ١٠/١٦٩(       ـــذيب التهـــذيب " . صـــدوق يهـــم: "وقـــال الـــساجي 
) . ٢٠٩ص(التتبــع " . والــصعق ومطــر ليــسا بــالقويني: "وقــال الــدارقطين) . ٥/٤٣٥" (رمبــا أخطــأ: "وقــال

  " .صدوق كثري اخلطأ وحديثه عن عطاء ضعيف: "وقال احلافظ يف التقريب 
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  ]أ/٦١ل [
  سألت أيب عن مطر الوراق ؟: قال عبداهللا بن أمحد بن حنبل 

الوراق بابن أيب ليلـى يف سـوء احلفـظ ، قـال أيب / كان حيىي بن سعيد يشبه مطر : "فقال 
  " .وابن أيب ليلى مضطرب احلديث: 
   .)١("ضعيف يف احلديث: "وسألت حيىي بن معني عن مطر الوراق فقال : ل عبداهللا قا

   .)٢("مطر الوراق ليس بالقوي: "وقال أبو عبدالرمحن 
   .)٣(وقد أخرج عنه مسلم يف الشواهد

   )٤(معقل بن عبيداهللا اجلزري) ٦٤(
  ــــــــــــــ

  . أمحد أيضا يف عطاء خاصة ، وضعفه) ٨/٢٨٨(هذه األقوال يف اجلرح والتعديل   ) ١(
  ) .٥٩٥(الضعفاء للنسائي ، الرتمجة   ) ٢(
  :ملطر يف صحيح مسلم عشرة أحاديث   ) ٣(

يف صدر الباب مث عقبه بأسانيد بعضها من الثانيـة ) ١٥٣٦( ، حديث ١٧ يف كتاب البيوع ، الباب -١
  .وبعضها من األوىل وكلهم أوثق من مطر 

  .مث أتبعه بأسانيد من الطبقة األوىل ) ٨(ين يف الباب ، حديث  يف كتاب اإلميان ، هو الثا-٢
  .أورده مسلم يف صدر الباب مقرونا بقتادة ) . ٣٤٨( ، حديث ٢٢ يف كتاب احليض ، الباب -٣
يف احلــج ذكــره يف أثنــاء البــاب وأتبعــه بأســانيد مــن الطبقــة الثانيــة لكــنهم أقــوى مــن ) ١٢١٣( حــديث -٤

  .مطر 
  .ر الباب يف آخ) ٢٨٦٥(وحديث 

  .وبقية أحاديثه يف أثناء الباب 
  .فعلى اصطالح احلاكم يكون مسلم قد أخرج ملطر يف األصول والشواهد 

  ) .٢٠٩٣(تقدم برقم   ) ٤(
، ) ٣١٨٨(، ) ٣٩٨٨(العلــل ومعرفـــة الرجـــال " . ثقـــة: "، وقـــال مــرة " صـــاحل احلــديث: "قــال فيـــه أمحــد 
اجلـرح " . ثقـة: "ومـرة قـال " لـيس بـه بـأس: "عـني ، فمـرة قـال واختلفـت فيـه أقـوال ابـن م. اجلرح والتعـديل 

الـــضعفاء للعقيلـــي " . ضـــعيف: "ومـــرة قـــال ) ٣٩٨٨(، العلـــل ومعرفـــة الرجـــال رقـــم ) ٨/٢٨٦(والتعـــديل 
لــيس بــذلك : "وقــال يف اتــىب " . صــاحل: "وقــال يف الكــىن" لــيس بــه بــأس: "وقــال النــسائي ) . ٤/٢٢١(

  =                                                                                    "اتىب"القوي
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   .)١(روى له مسلم
  " .معقل بن عبيداهللا ضعيف: "وقال حيىي بن معني 

  )٢(النعمان بن راشد) ٦٥(
   .)٣(قد أخرجه مسلم يف الشواهد

  ــــــــــــــ
وقـــال " . طـــىء ومل يفحـــش خطـــؤه فيـــستحق الـــرتكخي: "، وذكـــره ابـــن حبـــان يف الثقـــات وقـــال ) ٢/١٥٤(  = 

  " .صدوق خيطىء: "وقال احلافظ ابن حجر " . صدوق تردد فيه ابن معني: "الذهيب يف الكاشف 
  :روى له مسلم واحد وثالثني حديثا منها   ) ١(

أورده مـسلم وحيــدا يف بابـه ، لكـن لــه شـواهد كمــا ) ٢٤٣( ، حـديث ١٠ يف كتـاب الطهـارة ، البــاب -١
  .احلديث.. وهو حديث عمر أن رجال توضأ فرتك موضع ظفر ) ١/١٢٦) (٨٦(إلرواء رقم يف ا
  .أورده مسلم وحيدا يف بابه ) ١٣٠٠( ، حديث ٥٤ يف كتاب احلج ، الباب -٢
  .أورده مسلم وحيدا يف بابه ) ١٣٥٦( ، حديث ٨٣ يف احلج ، الباب -٣
  .حيدا يف بابه أورده و) ٢٠٩٦( ، حديث ١٨ يف كتاب اللباس ، الباب -٤

  .وهناك أحاديث يوردها يف أثناء األبواب ويتبعها بأسانيد من الدرجة األوىل وأحاديث يف أواخر األبواب 
،  )١٧٦٧(، )١٦٨٩(، )١٥٦٩(، )١٤٠٣(، )١٣٢٤(، )٧٥٥(، )١٥(حـــــديث : منهـــــا يف األواخـــــر 

)٢١٧٨. (  
ا مثــل مالــك وســفيان وأمحــد مثــل حــديث وأحاديــث يف أثنــاء البــاب يعقبهــا بأســانيد مــن الدرجــة األوىل فيهــ

)١٥٩٤(، ) ١٤٤٠(، )١٤٠(، ) ١٢٩٨. (  
  ) .٢١٣٥(تقدم برقم   ) ٢(

وقال ابـن ) . ٨/٤٤٩(اجلرح والتعديل " . يف حديثه وهم كثري ، وهو صدوق يف األصل: "وقال أبو حامت 
" . مـن هـذا الكتـابحيـول امسـه : كان البخـاري أدخـل امسعـه يف الـضعفاء فـسمعت أيب يقـول : "أيب حامت 

وقــال العقيلــي ) . ٢٩/٤٤٨(ــذيب الكمــال " . ضــعيف: "وقــال أبــو داود ) . ٨/٤٤٩(اجلــرح والتعــديل 
: وقـــال ابـــن عـــدي ) . ٤/٢٦٨(الـــضعفاء " . لـــيس بـــالقوي"وقـــال عنـــه " مـــضطرب احلـــديث: "عـــن أمحـــد 

وحكـى فيـه قـول " ِّعفُضـ: "وقـال الـذهيب يف الكاشـف ) . ٧/١٤(الكامـل " . احتمله الناس وال بأس بـه"
  " .صدوق سىء احلفظ: "وقال احلافظ يف التقريب . البخاري 

  :له يف صحيح مسلم حديثان   ) ٣(
  .ذكره مسلم يف آخر الباب ) ١٤٣٥( حديث -١
  .ذكره يف أثناء الباب مث عقبه بإسناد من الطبقة الثانية ) ٢٤٤٩( حديث -٢
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   .)١("ن راشد فضعفه جداذكرت ليحىي بن سعيد النعمان ب: "وقال علي 
   .)٢("النعمان بن راشد ضعيف: "قوال حيىي بن معني 

   .)٣("النعمان بن راشد مضطرب احلديث: "وقال ابن حنبل 
   .)٤("النعمان بن راشد يف حديثه وهم كثري وهو صدوق يف األصل: "وقال البخاري 

   )٥("النعمان بن راشد ضعيف كثري الغلط: "وقال أمحد بن شعيب 
  )٦(وهب بن جرير بن حازم) ٦٦(

   .)٧(قد احتجا به مجيعا
هاهنـــا قـــوم حيـــدثون عـــن شــــعبة : قـــال عبـــدالرمحن بــــن مهـــدي : "وقـــال أمحـــد بـــن حنبـــل 

قــال أيب مــارؤي . وهــب ابــن جريــر : مارأينــاهم عنــد شــعبة قلــت لــه مــن يعــين ــذا ؟ قــال 
ا عــن  ، لكــن كــان وهــب صــاحب ســنة حــدث زعمــو)٨()قــط(وهــب بــن جريــر عنــد شــعبة 

  ــــــــــــــ. هذه أحاديث الرصاصي  : ")٩()عفان(قال . شعبة حنوا من أربعة آالف حديث 
  ) .٤٤٩-٨/٤٤٨(هذه األقوال يف اجلرح والتعديل ) ٣، ٢، ١(
  ) .٨/٨٠( التاريخ الكبري   )٤(
  ) .٦١٥(الضعفاء رقم   ) ٥(
  ) .٢١٣٩( تقدم برقم   )٦(

). ٢/٣٤٤(ثقاتـه " . ثقـة: "وقـال العجلـي ) . ٨٤٢(رمي ، الرتمجـة تـاريخ الـدا" ثقـة: "قال فيـه ابـن معـني 
الطبقـــــات         ". ثقـــــة: "وقـــــال ابـــــن ســـــعد). ٣١/١٢٤(ـــــذيب الكمــــال ". لـــــيس بـــــه بـــــأس: "وقــــال النـــــسائي

اجلـرح والتعـديل " . صدوق: "وقال أبو حامت ) ٩/٢٢٨" . (كان خيطىء: "وقال ابن حبان ) . ٧/٢٩٨(
  .ووصفه الذهيب يف الكاشف باحلافظ الثقة " . ثقة: "ريب وقال يف التق) . ٩/٢٨(

  " .واحتج به األئمة وما أوردوا له عن شعبة إال ماتوبع عليه: " وقال احلافظ ابن حجر يف املقدمة   ) ٧(
  .هذه اللفظة مل تذكر يف املنقول عن أمحد يف العلل   )٨(
  .جال والتصويب من العلل ومعرفة الر" عمن"يف املخطوطتني   ) ٩(
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الرصاصــي ؟ فقــال كــان إنــسان بالبــصرة يقــال لــه الرصاصــي ، وكــان قــد  قلــت أليب ماهــذا
وقــال وهــب بــن جريــر . مســه عبــدالرمحن بــن زيــاد الرصاصــي امســع مــن شــعبة حــديثا كثــريا و

   .)٢( إىل شعبة ، فكنت أجىء فأسأله)١()يل أيب(كتب 
  )٣(ورقاء بن عمرو) ٦٧(

   .)٤(قد رويا له مجيعا
  ــــــــــــــ
  ) .أ(، وسقط من ) ب(ما بني القوسني من   ) ١(
الرصاصـــي هـــذا : "وفيـــه قـــال أبـــو عبـــدالرمحن ) ٢/٣١٣(هـــذا الـــنص عـــن أمحـــد يف العلـــل ومعرفـــة الرجـــال   ) ٢(

لكـن روى ابـن أيب حـامت عـن ) ٦٩-٧/٦٨(، وهذا أورده أيضا ابـن عـدي يف الكامـل " عبدالرمحن بن زياد
: و من شيوخ البخـاري وامسـه حممـد بـن عبـداهللا قـال حـدثين وهـب بـن جريـر قـال أبيه عن ابن أيب الثلج وه

وابـن أيب الـثلج . كان شعبة جيـىء إىل أيب يـسمع منـه فكنـت أقيـده عنـه ، فجعـل كـل يـوم مخـسة أحاديـث 
  " .صدوق: "قال فيه احلافظ 

فيه ، ووهب أثبت مساعه فال تعارض بني القولني واحلمد هللا ، فعلي بن املديين نفى علمه وهو صادق يف ن
من شعبة يف غري جملسه الذي كان حيدث الناس فيه ، بل كـان شـعبة يأتيـه وأبـاه فيحـدثهما يف منزهلمـا ويف 

  .رحم اهللا اجلميع. هذا مكرمة هلما 
ولوهــب يف مــسلم اثنــان وثالثــون حــديثا منهــا مايرويــه يف أثنــاء األبــواب ويتبعهــا بأســانيد مــن الطبقــة األوىل 

  .عقبه بإسنادين من الطبقة األوىل فيهما شعبة وأمثاله كثري ) ٣٤٨ (مثل حديث
  .وغريمها ) ١٤٢٧(، وحديث ) ١١٣(وحديث 

  ) .٢١٥٤(تقدم برقم   ) ٣(
ووثقــه ابــن معــني يف روايتــني ، ويف " . الأدري: كــان مرجئــا قــال : ثقــة صــاحب ســنة قيــل لــه : "قــال أمحــد 
كــان شــعبة يثــين عليــه : "وقــال أبــو حــامت .  ويثــين عليــه خــريا وكــان شــعبة حيــث عليــه" . صــاحل: "ثالثــة قــال 

، " تكلمــوا يف حديثــه عــن منــصور: "، وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات وقــال العقيلــي " وكــان صــاحل احلــديث
: وقـــال وكيـــل " . روى أحاديـــث غلـــط يف أســـانيدها: "وقـــال ابـــن عـــدي . قلـــت املـــتكلم هـــو حيـــىي القطـــان 

صــدق يف حديثـه عــن : "وقـال احلــافظ ابـن حجـر " . صـدوق صــاحل: "كاشـف وقـال الــذهيب يف ال" . ثقـة"
وثقه حيىي بن معني وغري واحد مطلقا وقال ) : "٢/٢١٩(وقال يف مقدمة الفتح . التقريب " . منصور لني

  " .قلت مل خيرج له الشيخان من روايته عن منصور بن املعتمر شيئا: 
 يف صــدر البـاب ، ومنهــا مـاهو وحيـد يف بابــه ، ومنهـا مــايورده لـه يف مـسلم ســبعة عـشر حــديثا منهـا مـاهو  ) ٤(

  مسلم يف أثناء األبواب ، ويتبعها بأسانيد أحيانا من الدرجة األوىل ،
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  ]ب/٦١ل [

  
  
  
  
  

مسعـــت : مسعـــت معـــاذ بـــن معـــاذ يقـــول ليحـــىي بـــن ســـعيد القطـــان : "قـــال حيـــىي بـــن معـــني 
  حديث منصور فقال حيىي ممن مسعت حديث منصور ؟

  " .اليساوي شيئا: اء ، قال قال من ورق
/ لــيس يلحــق هــذين الــشيخني رمحهمــا اهللا عيــب يف إخراجهمــا ورقــاء ــذا القــول ، وذاك 

أمــا مجيعـــا إمنـــا اعتمـــداه يف حـــديث أيب الزنـــاد ، ومل خيرجــا لـــه مـــن حديثـــه عـــن الكـــوفيني 
  .حرفا 

  )١(الوليد بن مجيع) ٦٨(
  .ن امليل عن الطريق وغريه قد استشهد به مسلم يف حديثه يدل على مارواه م

  ــــــــــــــ
  .وأحيانا من الثانية ، وأحيانا من الطبقتني ، وأحيانا يف أواخر األبواب   = 

  :ولنكتف مبا صدر به الباب أو أورده وحيدا يف بابه 
  . صدر به الباب) ٧١٠( ، حديث ٩ يف كتاب الصالة ، الباب -١
  ). ٩٨٣( ، حديث ٣ يف كتاب الزكاة ، الباب -٢

أورده مـــسلم وحيـــدا يف بابـــه عـــن أيب الزنـــاد عـــن األعـــرج عـــن أيب هريـــرة ، وأخرجـــه البخـــاري يف الزكـــاة بـــرقم 
  . عن شعيب عن أيب الزناد به) ١٤٦٨(
أخرجــه مــسلم وحيــدا يف بابــه عــن ورقــاء عــن أيب الزنــاد ). ١٨٤١(، حــديث    ٩ يف اإلمــارة ، البــاب -٣

  . عن شعيب عن أيب الزناد به) ١٩٥٧(لبخاري يف اجلهاد ، حديث عن األعرج عن أيب هريرة ، وأخرجه ا
من طريق ورقـاء عـن عبـداهللا بـن أيب يزيـد ) ٢٤٧٧( ، حديث ٣٠ يف كتاب فضائل الصحابة ، الباب -٤

مـن طريـق ورقـاء بـه ) ١٤٣(وأخرجه البخاري يف كتاب الوضوء ، حديث . عن ابن عباس رضي اهللا عنهما
 .  
مــن طريــق ورقــاء عــن أيب الزنــاد عــن األعــرج عــن ) ١٧٢٠( ، حــديث ١٠ البــاب  يف كتــاب األقــضية ،-٥

مــن طريــق شــعيب عــن أيب ) ٦٧٦٩(أيب هريــرة يف صــدر البــاب ، وأخرجــه البخــاري يف الفــرائض ، حــديث 
  .الزناد به 
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وقـد سـها احلـاكم بتكـراره ، وتقـدم مـايتعلق بـه  . )٦(قد تقدم كالم احلاكم عليه بـرقم ) ١(
  .م املشار إليه فراجعه حتت الرق

  " .كان حيىي بن سعيد الحيدث عن الوليد بن مجيع: "وقال عمرو بن علي 
   )١(الوليد بن أيب ثور) ٦٩(

   .)٢(روى له مسلم يف الشواهد الشىء اليسري
   .)٣("ليس بشىء: "وقال حيىي بن معني 

   .)٤("وليد بن أيب ثور مرتوك احلديث: "وقال أمحد بن شعيب 
  )٥(م بن سعدهشا) ٧٠(

   .)٦(روى له مسلم يف الشواهد
  ــــــــــــــ
انظـر كـال مـن التهـذيب وفروعـه كتهـذيب التهـذيب ، والكاشـف، . هذا الرجل ليس هـو مـن رجـال مـسلم   ) ١(

أي البخـــاري يف األدب ، وأبـــو داود ، والرتمـــذي ، وابـــن ) بـــخ د ت ق(والتقريـــب فقـــد رمـــزوا لـــه مجيعـــا بــــ 
  .ماجه يف سننهم 

  .مل يرو له مسلم شيئا    )٢(
  ) .٩/٣(اجلرح والتعديل   )٣(
وقـال احلـافظ يف        . ضـعيف: عـن النـسائي ) ٣١/٣٤(مل أجده يف الضعفاء للنسائي ، ويف ذيب الكمال   ) ٤(

  " .ضعيف: "التقريب 
  ) .٢٢٠٣(تقدم برقم   ) ٥(

: " وقــال الــدوري عــن ابــن معــني . ) ٩/٦١(اجلــرح والتعــديل " . مل يكــن هــشام باحلــافظ: "قــال فيــه أمحــد 
" . صـاحل ولــيس مبـرتوك احلــديث"وقـال ابـن أيب خيثمــة عـن ابــن معـني ) . ٢/٦١٧(الــدوري " . فيـه ضـعف

وكـان حيـىي بـن ) . ٧/١٠٨(الكامـل " . لـيس بـشىء: "وقال ابن أيب مرمي عـن ابـن معـني . اجلرح والتعديل 
وقـــال أبـــو ) . ٢/٣٢٩(الثقـــات " . احلـــديثحـــسن احلـــديث جـــائز "وقـــال العجلـــي . ســعيد الحيـــدث عنـــه 

. اجلـرح والتعـديل " . يكتب حديثه وال حيتج بـه: "وقال أبو حامت . اجلرح والتعديل " حمله الصدق: "زرعة 
) ١١/٤٠٠(ـذيب التهـذيب          " . هشام بن سعد أثبت الناس يف زيد بـن أسـلم: "وقال أبو داود 

وذكـر ابـن عـدي حـديثا وأشـار إىل أحاديـث مث قـال ) . ٢٤٢ص (الـضعفاء" . ضـعيف: "وقال النسائي . 
ــب حديثــه: " وقــال الــذهيب يف الكاشــف بعــد حكايتــه أحــد أقــوال أمحــد فيــه وقــول أيب " . ومــع ضــعفه يكت

  " .صدوق له أوهام ورمي بالتشيع: "وقال احلافظ ابن حجر يف التقريب " . حسن احلديث: "حامت 
                                                  له يف مسلم عشرة أحاديث     ) ٦(

=  
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كــان هــشام بــن ســعد كــذا وكــذا وكــان حيــىي ابــن ســعيد اليــروي : " قــال أمحــد بــن حنبــل 
  " .عنه

  " .هشام بن سعد ليس بذاك القوي: "وقال حيىي بن معني 
  " .هشام بن سعد ضعيف: "وقال أمحد بن شعيب 

  )١(هشام بن حجري) ٧١(
   .)٢(رويا له مجيعا

ســألت حيــىي بــن معــني عــن هــشام ابــن حجــري فــضعفه : "قــال عبــداهللا بــن أمحــد بــن حنبــل 
  .)٣("جدا
  ــــــــــــــ
  .يف كتاب الوصية) ١٦٢٧(منها مايورده يف أثناء األبواب ويتبعه بأسانيد من الطبقة األوىل مثل حديث   = 

  .ومنها مايورده يف أثناء اإلسناد ويتبعه بأسانيد من الثانية 
  .ومنها مايورده يف أواخر األبواب 

  ) .٢١٩١(تقدم برقم   ) ١(
ثقــة : "وقــال العجلــي ) . ٩/٥٤(اجلــرح والتعــديل " . لــيس مبكــة مثلــه: "وعــن ابــن عيينــة قــال ابــن شــربمة 

وذكـره . اجلـرح والتعـديل " . صـاحل: "وقال إسحاق بن منصور عن ابـن معـني ) . ٢/٣٢٨" (صاحب سنة
. وفيــه أيــضا قــول ابــن عيينــة ) ٥/٤٨٤" (كــان ثقــة: "وقــال ابــن ســعد ) . ٧/٥٦٧(ابــن حبــان يف الثقــات 

ــب حديثــه: "وقــال أبــو حــامت . ــذيب التهــذيب " . صــدوق: "وقــال الــساجي  . اجلــرح والتعــديل " . يكت
: قـال ابـن عيينـة : وقـال العقيلـي . اجلـرح والتعـديل " . لـيس بـالقوي: "، وقـال " لـيس بـذاك: "وقال أمحـد 

. وأمـر حيــىي القطـان بالــضرب علـى حديثــه ) . ٤/٣٣٧(ضــعفاؤه " .  منــه إال ماالجنـده عنــد غـريهمل نأخـذ"
وقـال احلـافظ . الكاشف " . ليس بالقوي: "ونقل قول أمحد " مكي ثقة: "وقال الذهيب . اجلرح والتعديل 

  " .صدوق له أوهام: "ابن حجر يف التقريب 
ماحاصله أنه ليس له يف البخاري إال حديث واحد ) : "٢/٢١٧(قال احلافظ ابن حجر يف مقدمة الفتح   ) ٢(

  .توبع عليه 
  :وليس له يف مسلم إال حديثان : أقول 

يف صـدر البـاب عـن طـاوس عـن ابـن عبـاس مث عقبـه ) ١٢٤٦( ، حديث ٣٣ يف كتاب احلج ، الباب -١
  .                         مسلم بأحاديث من الطبقة األوىل 

  .                                                                                      =ديل اجلرح والتع  ) ٣(
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  )١(هشام بن حسان) ٧٢(
سألت عبـاد بـن : مسعت عرعرة بن الربند يقول : "احتجا به مجيعا ، قال علي بن املديين 

كــان : ، قلــت نعــم : تعــرف األشــعث مــوىل محــران ؟ قــال : يــا أبــا ســلمة : منــصور قلــت 
مـا رأيتـه عنـده قـط ، : هشام القردوسـي ؟ قـال : قلت . نعم كثريا : يقاعد احلسن ؟ قال 

قاعـدت : وأخـربت بـذلك جريـر بـن حـازم بعـد مـوت عبـاد ، فقـال يل جريـر : قال عرعـرة 
يـا أبـا النـضر ، فقـد حـدثنا عـن : فقلـت . احلسن سبع سنني ، مارأيت هـشاما عنـده قـط 

  .أراه أخذ ، عن حوشب : اها عنه ، فممن تراه أخذ ؟ قال احلسن بأشياء روين
  ــــــــــــــ
يف أثنـاء البـاب وأتبعـه بأسـانيد بعـضها مـن الطبقـة األوىل ) ١٦٥٤( ، حديث ٥يف كتاب األميان ، الباب   =  

  .وبعضها من الثانية 
  ) .٢١٨٢(تقدم برقم   ) ١(

ن حيـىي بـن سـعيد وكبـار أصـحابنا يثبتـون هـشام بـن كـا: "قال احلسن بن علي اخلالل عـن علـي بـن املـديين 
" حسان ، وكان حيىي يضعف حديثه عن عطاء ، وكـان النـاس يـرون أنـه أخـذ حـديث احلـسن عـن حوشـب

.  
وأنكر كل من جرير بن حازم وعباد بن منـصور رؤيتهمـا هلـشام بـن حـسان عنـد احلـسن لكـن الناقـل عنهمـا 

قلــه نظــر ، وأظــن أن مـن تكلــم يف روايــة هــشام عــن احلــسن ة بــن الربنــد وهــو صـدوق يهــم ففــي مانعــرهـو عر
  .فإمنا اعتمد على نقل عرعرة 

بـن اوقـال سـعيد . أن هـشاما كـان أعلـم النـاس حبـديث احلـسن : يقابله مارواه نعيم بن محاد عن ابن عيينة 
كـــان حيـــىي وابـــن مهـــدي : "وقـــال الفـــالس . جـــاورت احلـــسن عـــشر ســـنني : مسعـــت هـــشاما يقـــول : عـــامر 
". صاحب احلسن وابن سريين ، ثقة إمـام كبـري الـشأن: "قال الذهيب فيه " . ثان عن هشام عن احلسنحيد

  ) .٤/٢٩٥(امليزان 
  .أعلم من عمرو بن دينار : هكذا يف امليزان ، ويف بعض نسخ اجلرح والتعديل ويف صلب املطبوع 

ن معــروف وهــو حوشــب بــن وعلــى فــرض أن هــشاما مل يــسمع مــن احلــسن ، فــإن الواســطة بينــه وبــني احلــس
  =                               فرواياته عن احلسن يف    " . صدوق: "قال احلافظ فيه . مسلم الثقفي 
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  )١(مهام بن حيىي) ٧٣(
  ــــــــــــــ
قـال الـذهيب يف الـسري . وحيتمل أن يكـون حوشـب بـن عقيـل البـصري وهـو ثقـة . درجة احلسن على األقل   = 

لقـد أتــى : ونقــل قـول نعــيم بـن محــاد مسعـت ســفيان " . اإلمـام العــامل احلـافظ حمــدث البـصرة") : ٦/٣٥٥(
هـذا فيـه نظـر : قـال الـذهيب . هشام أمرا عظيما بروايته عن احلسن ، قيل لنعـيم مل ؟ قـال ألنـه كـان صـغريا 

لــم النــاس كــان هــشام أع: بــل كــان كبــريا ، وقــد جــاء أيــضا عــن نعــيم ابــن محــاد عــن ســفيان بــن عيينــة قــال 
حبديث احلسن ، فهـذا أصـح ونقـل كـالم وهـب بـن جريـر عـن أبيـه يف عـدم مسـاع هـشام مـن احلـسن فتعقبـه 

هــشام قــد قفــز القنطــرة واســتقر توثيقــه واحــتج بــه أصــحاب الــصحاح ، ولــه أوهــام مغمــورة يف ســعة : بقولــه 
  .ماروى 

ريين ، ومل يـرو عنـه إال أربعـة وبعد فإن مسلما قد روى عن هشام نيفـا ومخـسني حـديثا معظمهـا عـن ابـن سـ
  :أحاديث سنقوم بدراستها هي فحسب

عن هـشام عـن احلـسن عـن معقـل ابـن يـسار ، وكـان ) ١٤٢( ، حديث ٦٣ يف كتاب اإلميان ، الباب -١
مـسلم قــدر روى هـذا احلــديث مـن طريــق أيب األشـهب مث عــن يوسـف بــن عبيـد كالمهــا عـن احلــسن بــه ، مث 

  .قبه بإسناد من الدرجة الثانية أورد طريق هشام بعدمها مث ع
عن هشام عن احلسن عن عبـدالرمحن ) ١٦٤٨( يف آخر الباب ، حديث ٢ يف كتاب اإلميان ، الباب -٢

بن مسرة مرفوعا ، وله يف البخاري ومسلم شاهد من حديث عمر وشاهد ضـعيف رواه البـزار والطـرباين مـن 
  ) .٧/٣٠٥(الطرباين . حديث مسرة بن جندب 

 فيـه هـشام مبنـصور ويـونس بـن ايف اثناء البـاب مقرونـ) ١٦٥٢( ، حديث ٣ب اإلميان ، الباب  يف كتا-٣
  .آخرين  وعبيد ومحيد الطويل ومساك بن عطية

عــن هــشام واملعلـى بــن زيــاد عــن احلــسن عــن ضــبة ) ١٨٥٤( ، حــديث ١٦ يف كتـاب اإلمــارة ، البــاب -٤
  .بن حمصن عن أم سلمة مرفوعا ، أورده يف آخر الباب له 

  .فهذا كل مارواه مسلم عن هشام عن احلسن فلعله قد ترجح ثبوت مساع هشام من احلسن 
  .ومل خيرج له عن عطاء وال عن عكرمة فلعله ترجح ضعف روايته عنهما فتجنبها رمحه اهللا 

  ) .٢١٨٤(تقدم برقم   ) ١(
: قــال يزيــد بــن هــارون و" . ثقــة صــاحل: "وقــال ابــن معــني " . مهــام ثبــت يف كــل املــشايخ: "قــال فيــه أمحــد 

كـان حيـىي بـن سـعيد يعـرتض علـى مهـام يف كثـري مـن حديثـه : "وقـال عفـان " . كان مهـام قويـا يف احلـديث"
  =                                      فلما قدم معاذ بن هشام نظر يف كتبه ، فوجده                   



٨٤

   .)١(احتجا به مجيعا
  " . مهاما)٢(عيد اليستمرىءكان حيىي بن س: "قال حنبل 
ذكــر حيــىي بــن ســعيد عاصــم بــن ســعيد اهلــذيل : قــال عبــدالرمحن بــن مهــدي : قــال أمحــد 

أي كأنــه حيمــل علــى مهــام أي قــد أدخــل بــني قتــادة : الــذي روى عنــه قتــادة ، فقــال حيــىي 
  .وبني سعيد ، قال أيب فجعل عبدالرمحن يضحك 

ان ماتقـدم مـن ذكرنـا لـه وال ضـر مهـام بـن ماضـر هـشام بـن حـس: قال احلاكم أبـو عبـداهللا 
  .حيىي هذا فإما قد جاوزا القنطرة 

مهـام أثبـتهم واملتبحـر يف هـذا العلـم يعـاين قـول علـي : وقال ابن املديين يف أصحاب قتـادة 
  .فيه 

   )٣(حيىي بن سليم الطائفي) ٧٤(
  ــــــــــــــ
ومهــام أشــهر : "وقــال ابــن عــدي " . ف حيــىي بعــد عنــهيوافــق مهامــا يف كثــري ممــا كــان حيــىي ينكــره عليــه ، فكــ  = 

ونقل . وأصدق من أن يذكر له حديث ، وأحاديثه مستقيمة عن قتادة ، وهو متقدم يف حيىي بن أيب كثري 
وقـــال يف " . ثقــة رمبـــا وهــم: "وقـــال احلــافظ ابــن حجـــر يف التقريــب . فيــه الــذهيب يف الكاشـــف قــول أمحــد 

  " .وقد اعتمده األئمة الستة: "السلفية /ط) ٤٧٢ص(مقدمة الفتح 
أخــرج مــسلم عـــن مهــام أحاديـــث كثــرية تبلـــغ ســبعة ومخــسني حـــديثا أحيانــا يف صـــدور األبــواب وأحيانـــا يف   ) ١(

ثبات من أصحاب قتادة كسعيد ابن أيب عروبة وشعبة وأمثاهلما ، وأحيانا األأثنائها ويتبع أسانيده بأسانيد 
  .يورد أحاديثه يف أواخر األبواب 

و كمـــا قـــال ابـــن عـــدي أشـــهر وأصـــدق مـــن أن يـــذكر لـــه حـــديث وقـــد جـــاوز القنطـــرة كمـــا قـــال احلـــاكم وهـــ
  .فيكفي ماأحملنا إليه . والذهيب 

  " .اليستخف) : "ب(يف   ) ٢(
  ) .٢٢٣٤(تقدم برقم   ) ٣(

شيخ صاحل : "وقال أبو حامت . اجلرح والتعديل ) . ٢/٦٤٨(الدوري " . ثقة: "قال الدوري عن ابن معني 
وقـال ابـن سـعد ) . ٩/١٥٦(اجلـرح والتعـديل " . له الصدق ومل يكن باحلافظ يكتب حديثه وال حيـتج بـهحم

  =                                   وقال             ) . ٥/٥٠٠" (كان ثقة كثري احلديث: "



٨٥

   .)١(أخرج عنه البخاري يف األصول
  .ومسلم يف الشواهد 

شــيئا، :  إن يف حديثـه يعـين - واهللا -كـذا وكـذا : ن سـليم قـال حيـىي بــ: "قـال ابـن حنبـل 
   .)٢(وكأنه مل حيمده

  )٣(حيىي بن عيسى الرملي) ٧٥(
   .)٤(أخرج عنه مسلم يف الشواهد

  ــــــــــــــ
وذكـره ابـن حبـان يف الثقـات ، وقـال . وهو منكر احلديث عن عبيداهللا بن عمر " ليس به بأس: "النسائي   = 

ـــذيب الكمـــال " . لـــيس بـــالقوي: "وقـــال الـــدواليب " . خيطـــىء"ولـــيس فيـــه قولـــه ) ٧/٦١٥" (خيطـــىء: "
)٨/٣٦٨. (  

لـــيس لـــه يف البخـــاري ســـوى حـــديث : "الـــسلفية /ط) ٤٧٤ص(قـــال احلـــافظ ابـــن حجـــر يف مقدمـــة الفـــتح   ) ١(
  .وليس له يف مسلم سوى حديث واحد " .  وله أصل عنده من غري هذا الوجه…واحد 

وهو مـن أحاديـث احلـوض وأتبعـه بإسـناد مـن الطبقـة ) ٢٢٩٤(ب الفضائل ، حديث أخرجه مسلم يف كتا
  .األوىل 

عــن عفــان عــن وهيــب عــن ابــن خثــيم عــن ابــن أيب مليكــة عــن عائــشة ) ٦/١٢١(لــه متابعــة عنــد أمحــد  و
  .مرفوعا 

  .اجلرح والتعديل   )٢(
  ) .٢٢٦٥(تقدم برقم   ) ٣(

: وقــال العجلــي ) ٣١/٤٩٠(ــذيب الكمــال " . نــاء عليــهبلغــين عــن أمحــد أنــه أحــسن الث: "قــال أبــو داود 
ــــــسائي ) . ٢/٣٥٦" (ثقــــــة كــــــان يتــــــشيع ــــــالقوي: "وقــــــال الن ــــــضعفاء " . لــــــيس ب       ل ـ، الكامــــــ) ٢٥٠ص(ال

وكــان ممــن : "وقــال ابــن حبــان " . اكتبــوا عنــه فطاملــا رأيتــه عنــد األعمــش: "وقــال أبــو معاويــة ) . ٧/٢١٨(
الف األثبــات فيمــا يــروي عــن الثقــات فلمــا كثــر ذلــك يف روايتــه بطــل ســاء حفظــه وكثــر ومهــه حــىت جعــل خيــ

" . وعامـــة رواياتـــه ممـــا اليتـــابع عليـــه: "وقـــال ابـــن عـــدي ) . ٣/١٢٦(كتـــاب اـــروحني " . االحتجـــاج بـــه
). ١٨٩ص(معرفـة الـرواة املـتكلم فـيهم " . صـويلح ضـعفه ابـن معـني: "وقال الذهيب ) . ١٨٩ص(الكامل 

  " .صدوق خيطىء ورمي بالتشيع : "وقال احلافظ ابن حجر
الـرقم اخلـاص مقرونـا بوكيـع ) ٢٦( ، حـديث ٧روى له مسلم حديثا واحدا فقـط يف كتـاب الفـنت ، البـاب   ) ٤(

  .مرفوعا  وجرير وعيسى بن يونس كلهم عن األعمش عن شقيق عن حذيفة حبديث الفنت



٨٦

  " . ما أقرب حديثهحيىي بن عيسى الرملي ، كويف سكن الرملة: "قال أمحد بن حنبل 
  " .ليس بشىء: حيىي بن عيسى الرملي : "قال حيىي بن معني 

  )١(حيىي بن أيوب املصري) ٧٦(
   .)٢(قد أخرجا مجيعا عنه

  "حيىي بن أيوب املصري ليس بذاك القوي: "قال أمحد بن شعيب 
  ــــــــــــــ
  ) .٢٢٣٧(تقدم برقم   ) ١(

وقــال أبــو ) . ٣١/٢٤٠(ــذيب الكمــال " . ن ودعــةرجــل صــاحل يعــرف بــه صــاحب ســكو: "قــال أمحــد 
". حمله الصدق يكتـب حديثـه وال حيـتج بـه: "وقال أبو حامت " . كان من خيار عباد اهللا: "شعيب احلراين 
" . صـاحل: "وقـال ابـن معـني . اجلرح والتعديل . وكذلك قال علي بن املديين ) . ٩/١٢٨(اجلرح والتعديل 
" . كــان ثقــة حافظــا: "وقــال يعقــوب بــن ســفيان . اجلــرح والتعــديل " . ثقــة : "وقــال مــرة. اجلــرح والتعــديل 

إذا حـدث مـن حفظـه خيطـىء ، وإذا حـدث مـن كتابـه فـال بـأس : "وقـال احلـاكم أبـو أمحـد . مقدمة الفـتح 
ســىء : "وقـال أمحــد يف روايـة ) . ٧/٦٠٠(وذكـره ابــن حبـان يف الثقــات ) . ٢/٢٢١(مقدمـة الفــتح " . بـه

: صـــاحل وحكـــى فيـــه قـــول أيب حـــامت والنـــسائي ويف التقريـــب : "وقـــال الـــذهيب . رح والتعـــديل اجلـــ" . احلفـــظ
  " .صدوق خيطىء

  :له يف مسلم ستة أحاديث   ) ٢(
  .يف آخر الباب ) ٣٦٦( ، حديث ٢٧ يف كتاب احليض ، الباب -١
  .وىل أثناء الباب وأتبعه بإسنادين من الطبقة األ) ٤٨٣( ، حديث ٤٢ يف الصالة ، الباب -٢
أثنــــاء البــــاب وأتبعــــه بأســــانيد بعــــضها مــــن الثانيــــة ) ٨٧٢( ، حــــديث ١٣ يف كتــــاب اجلمعــــة ، البــــاب -٣

  .وبعضها من األوىل 
  .يف أثناء الباب وعقبه بإسناد من الطبقة األوىل ) ١١٣٤( ، حديث ٢٠ يف الصيام ، الباب -٤
  . الدرجة األوىل وأتبعه بإسناد من) ١٤٤٢( ، حديث ٢٤ يف كتاب النكاح ، الباب -٥
  .يف أثناء الباب وأتبعه بأسانيد من الدرجة األوىل ) ٢٢٩٦( يف كتاب الفضائل ، حديث -٦



٨٧

  )١(يزيد بن كيسان) ٧٧(
   .)٢(أخرج مسلم عنه غري حديث

ليس هـو ممـن : "سألت حيىي بن سعيد عن يزيد بن كيسان ، فقال : قال علي بن املديين 
  " .يعتمد عليه وهو صاحل وسط

  ــــــــــــــ
  ) .٢٣٣١(تقدم برقم   ) ١(

قول ابن معني يف اجلرح والتعـديل وقـول النـسائي يف . وكذلك قال ابن معني والنسائي " . ثقة: "قال أمحد 
اجلــرح " . صــاحل وســط لــيس هــو ممــن يعتمــد عليــه: "وقــال حيــىي بــن ســعيد . ــذيب التهــذيب والــدارقطين 

       ــــــــذيب التهــــــــذيب" . لــــــــيس باحلــــــــافظ عنــــــــدهم: "اكم وقــــــــال أبــــــــو أمحــــــــد احلــــــــ) . ٩/٢٨٥(والتعــــــــديل 
حيــتج حبديثــه ، : قلــت لــه . يكتــب حديثــه وحملــه الــسرت صــاحل احلــديث : "وقــال أبــو حــامت ) . ١١/٢٥٦(

وكان البخاري قد أدخله يف كتاب الضعفاء ، فقال أيب .  بعض مايأيت به صحيح وبعض ال …ال : قال 
وقـــال ) . ٣/١١٩(املعرفـــة والتـــاريخ " . ثقـــة: "قـــال يعقـــوب بـــن ســـفيان و. اجلـــرح والتعـــديل " . حيـــول منـــه

  " .صدوق خيطىء:"وقال احلافظ ابن حجر يف التقريب " . حسن احلديث: "الذهيب يف الكاشف 
. له يف صـحيح مـسلم اثنـان وعـشرون حـديثا ، يـورد بعـضها يف صـدر البـاب وبعـضها يـورده وحيـدا يف بابـه  ) ٢(

واب ويتبعهـــا بأســـانيد مـــن الدرجـــة األوىل ، وبعـــضها يف أواخـــر األبـــواب ، ولنـــضرب وبعـــضها يف أثنـــاء األبـــ
  :لذلك أمثلة 

أورده مــــسلم يف صـــدر البـــاب ، مث أتبعـــه بأســــانيد ) ٩٧٦( ، حـــديث ٣٦ يف كتـــاب اجلنـــائز ، البـــاب -١
أخرجـه . بعضها من الدرجة األوىل لكنها يف مطلـق زيـارة القبـور ، وحلـديث يزيـد شـاهد مـن حـديث بريـدة 

  ) .٢/٢٢٤(، وابن أيب شيبة ) ٣/٣٥٥(، ) ٥/٣٥٩(أمحد 
صـــدر مـــسلم بـــه البـــاب ، مث أتبعـــه بأســـانيد مـــن ) ٢٠٣٨( ، حـــديث ٢٠ يف كتـــاب األشـــربة ، البـــاب -٢

  .الطبقة األوىل وبعضها من الثانية 
يــد أورده مــسلم وحيـدا يف بابــه مــن طــريقني عــن يز) ١٤٢٤( ، حــديث ١٢ يف كتـاب النكــاح ، البــاب -٣

  .قدم فيهما ابن أيب عمر على ابن معني 
  :أما ماأورده يف أثناء األبواب على الوصف الذي ذكرنا ويف أواخر األبواب فمنها 

  .كلها يف أثناء األبواب ) ٨١٢(، ) ٦٨٠(، ) ٢٩٩(، ) ١٤٥(حديث 
  .يف أواخر األبواب ) ٢٥٩٩(، ) ١١٧٠(، ) ١٠٢٨(، ) ٢٥(وحديث 



٨٨

  )١( أيب إسحاق السبيعيإبراهيم بن يوسف بن) ٧٨(
   .)٢(أخرجا مجيعا عنه

ويف روايــة " . إبــراهيم بــن يوســف بــن أيب إســحاق ، لــيس بــالقوي: "وقــال حيــىي بــن معــني 
   .)٣("ليس بشىء: "أخرى 

  )٤(إبراهيم بن سعد الزهري) ٧٩(

  ــــــــــــــ
  ) .٢٥٦(تقدم برقم   ) ١(

وقــال أبــو " . ضــعيف: "وقــال اجلوزجــاين . كامــل ، ال) ٢٨٣(ضــعفاؤه " . لــيس بــالقوي: "قــال النــسائي 
لــه أحاديــث صــاحلة ولــيس مبنكــر احلــديث : "وقــال ابــن عــدي " . حــسن احلــديث يكتــب حديثــه: "حــامت 

". ثقـة: "وقـال الـدارقطين ) . ٨/٦١(وذكـره ابـن حبـان يف الثقـات ) . ١/٢٣٦(الكامـل " . يكتب حديثـه
وقـال يف " . فيـه لـني: "وقـال الـذهيب . ذيب التهـذيب ـ" . ضـعيف: "وقـال أبـو داود . ذيب التهـذيب 

  " .صدوق يهم: "التقريب 
  :ه يف مسلم ثالثة أحاديث ب  ) ٢(

أورده مـسلم أثنـاء البـاب مث أتبعـه بأسـانيد مـن الطبقــة ) ١١٩٠( ، حـديث ٦ يف كتـاب احلـج ، البـاب -١
  .األوىل 

  .اب يف آخر الب) ٢٣٣٧( ، حديث ٢٥ يف كتاب الفضائل ، الباب -٢
يف أثناء البـاب وأتبعـه بأسـانيد مـن الطبقـة األوىل ) ٢٤٦٠( ، حديث ٢٢ يف كتاب الفضائل ، الباب -٣

  .يف أوهلا سفيان الثوري ويف ثانيها شعبة 
  .والكامل ) ١/١٨(تاريخ الدوري ، الرتتيب   ) ٣(
  ) .٢٥٥(تقدم   )٤(

وعنــد الــدوري ) . ٤٣ص(يخ الــدارمي مقدمــة الفــتح والكامــل ويف تــار" . ثقــة حجــة: "قــال فيــه ابــن معــني 
، وكذا قال ) ١٠٢-٢/١٠١(اجلرح والتعديل " . ثقة: "وقال أمحد وأبو حامت " . ليس به بأس) : "٢/٩(

هـو ثقـة مـن ثقـات : "وقال ابن عدي " . كان صغريا حني مسع من الزهري: "وقال صاحل جزرة . العجلي 
ـــــه فيـــــه حتا" ، مث قـــــال " املـــــسلمني الكامـــــل " . مـــــل وأحاديثـــــه عـــــن الزهـــــري مـــــستقيمةكـــــالم مـــــن تكلـــــم في

  " .ثقة حجة تكلم فيه بال قادح: "وقال احلافظ ابن حجر يف التقريب ) . ٢٥٠-١/٢٤٩(
  .وإذا كانت هذه منزلة إبراهيم بن سعد فال داعي لدراسة أحاديثه 



٨٩

  .قد احتجا مجيعا به 
ســعد ، فجعــل كأنــه ذكــر عنــد حيــىي بــن ســعيد عقيــل وإبــراهيم بــن : قــال أمحــد بــن حنبــل 

  " .يضعفهما
  " .وأيش ينفع حيىي هذا هؤالء ثقات مل خيربمها حيىي: "قال أمحد 

  )١(إمساعيل بن أيب أويس) ٨٠(
   .)٢(قد احتجا به مجيعا

  ــــــــــــــ
  ) .٢٩١(تقدم برقم   ) ١(

 مــن ختـــريج احــتج بــه الـــشيخان إال أمــا مل يكثــرا) : "٢/١٥١(قــال احلــافظ ابــن حجــر يف مقدمـــة الفــتح 
حديثه وال أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثني ، وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخـاري ، 
وروى له الباقون ، سوى النسائي ، فإنه أطلـق القـول بـضعفه ، وروى عـن سـلمة بـن شـبيب مايوجـب طـرح 

كـان يــسرق : ة ضـعيف ، وقـال مـرة مـرة البـأس بـه ، وقـال مـر: روايتـه واختلـف فيـه قـول ابـن معـني ، فقـال 
حمله الصدق ، وكان مغفال ، وقال أمحـد بـن حنبـل البـأس بـه ، وقـال : احلديث هو وأبوه ، وقال أبو حامت 

  " .ال أختاره يف الصحيح: الدارقطين 
روينـا يف مناقـب البخـاري بـسند صـحيح أن إمساعيـل أخـرج لـه أصـوله ، وأذن لـه أن : قلـت : "قال احلافظ 

نهـــا وأن يعلـــم لـــه علـــى ماحيـــدث بـــه ، ليحـــدث بـــه ويعـــرض عمـــا ســـواه وهـــو مـــشعر بـــأن ماأخرجـــه ينتقـــي م
البخاري عنه هو من صحيح حديثه ألنه كتب من أصوله ، وعلى هذا الحيتج بشىء من حديثه غري مـايف 

قــول ونقـل فيـه الـذهيب " . الـصحيح مـن أجـل ماقـدح فيـه النــسائي وغـريه إال أن يـشاركه فيـه غـريه فيعتــرب فيـه
  " .صدوق أخطأ يف أحاديث من حفظه: "وقال احلافظ . أيب حامت وتضعيف النسائي له 

، الــضعفاء واملرتوكــني للنــسائي ) ٢/١٨١(، اجلــرح والتعــديل ) ١/٣٢٣(البــن عــدي : وارجــع إىل الكامــل 
  .وغريها من مصادر ترمجته ) ٤٤ص(

  :روى له مسلم سبعة أحاديث   ) ٢(
  .يف أثناء الباب وأتبعه بإسناد من الطبقة األوىل ) ١٢١١( ، حديث ١٧ يف كتاب احلج ، الباب -١
يف أثناء الباب ، قال فيه مسلم وحدثين غري واحد مـن أصـحابنا ) ١٤٩٧( يف كتاب اللعان ، حديث -٢

  .عن إمساعيل وساق إسناده إىل عائشة رضي اهللا عنها ، مث أتبعه بإسنادين من الطبقة األوىل 
  



٩٠

   .)١(اج إىل كفيل ، وهو النضر بن سلمةوقد غمزه من حيت
  " .إمساعيل بن أيب أويس ضعيف : "- أيضا -وقد قال أمحد بن شعيب 

   )٢(إمساعيل بن زكريا) ٨١(
  ــــــــــــــ

يف أثنـــاء البـــاب ، وعقبـــه بإســـنادين أحـــدمها مـــن الطبقـــة ) ١٥٥٧( ، حـــديث ٤ يف كتـــاب املـــساقاة ، البـــاب -٣  =   
  .األوىل 

، ذكره مسلم يف أثناء الباب وأتبعه بأسانيد بعضها مـن الطبقـة ) ١٦٥٠( ، حديث ٣ب األميان ، الباب يف كتا   -٤
  .األوىل 

  .بن مسلمة وقتيبة وآخرين  يف صدر الباب مقرونا بعبداهللا) ١٩٢٧( ، حديث ٥٥يف كتاب اإلمارة ، الباب    -٥
  .يف آخر الباب ) ٢٠٩٤( يف كتاب اللباس ، حديث -٦
  .يف أثناء الباب ، وعقبه بإسنادين من الطبقة األوىل ) ٢٤١٧( ، حديث ٦اب فضائل الصحابة ، الباب يف كت   -٧
أربعـــة ممـــن يـــسمى بالنـــضر بـــن ســـلمة أحـــدهم رمـــى بالكـــذب ، ) ٢٥٧-٤/٢٥٦(ذكـــر الـــذهيب يف امليـــزان   ) ١(

  .ولعله هو الذي قصده احلاكم ووصف اثنني منهم بالصدق ، وسكت عن الرابع 
  ) .٢٨٩(م برقم تقد  ) ٢(

: فمـــرة قـــال مـــاذكره احلـــاكم ، ومـــرة ســـئل عنـــه وعـــن أيب شـــهاب فقـــال . اختلـــف فيـــه قـــول أمحـــد رمحـــه اهللا 
  .، والكامل) ١/١٠٤(انظر موسوعة أقوال اإلمام أمحد " . ماكان به بأس: "ومرة قال " . كالمها ثقة"

" . صــاحل: "ومــرة قــال ) . ١/٨٥ (ابــن حمــرز" . لــيس بــه بــأس: "واختلــف فيــه قــول ابــن معــني ، فمــرة قــال 
تـــاريخ الـــدوري " . ثقـــة: "ومـــرة قـــال . ـــذيب الكمـــال " . ضـــعيف: "ومـــرة قـــال ) . ٧٩ص(ابـــن اجلنيـــد 

وقــال ) . ٣/٩٥(ــذيب الكمــال " . أرجــو أن اليكــون بــه بــأس: "وقــال النــسائي . ، والكامــل ) ٢/٣٤(
: وقـــال أبـــو حـــامت ) . ١/٣١٨(مـــل الكا" . حــسن احلـــديث"وقـــال ابـــن عـــدي " . صـــدوق: "تــابن خـــراش 

صــدوق : "ويف التقريــب ) / ٦/٤٤(وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات ) . ٢/١٧٠(اجلــرح والتعــديل " . صــاحل"
  " .خيطىء قليال

  



٩١

   .)١(قد احتجا مجيعا به
  " .مقارب) حديث(إمساعيل بن زكريا اخللقاين حديثه : "وقال أمحد بن حنبل 

  )٢(إسرائيل بن يونس) ٨٢(
  ــــــــــــــ
  .السلفية /ط) ٣٩٠ص(انظر مقدمة الفتح . له يف البخاري أربعة أحاديث فقط قد توبع عليها   ) ١(

  :وله يف مسلم عشرة أحاديث منها 
  .مث أتبعه بأسانيد من الثانية مث من األوىل) ١٨٦٣( ، حديث ٢٠ يف كتاب اإلمارة يف صدر الباب -١
  .يف أثناء الباب مث أتبعه بأسانيد بعضها متفق عليه) ٤٠٦( ، حديث ١٧ يف كتاب الصالة ، الباب -٢
  .يف آخر الباب ) ٥٩٧( ، حديث ٢٦ يف كتاب املساجد ، الباب -٣

  .فهذه مناذج لبيان كيف يروي مسلم عن إمساعيل بن زكريا 
  ) .٤٠١(تقدم برقم   ) ٢(

ثقــة ، : قـال أمحـد . ت أحـد األثبـا: "الـسلفية /ط) ٣٩٠ص(قـال فيـه احلـافظ ابـن حجـر يف مقدمـة الفــتح 
كـان القطـان : وتعجب من حفظه وقال مرة هو وابن معني وأبو داود كـان أثبـت مـن شـريك ، وقـال أيـضا 

حيمــل عليــه يف حــال أيب حيــىي القتــات ، قــال روى عنــه منــاكري ، وقــال ابــن معــني هــو أثبــت يف أيب إســحاق 
حـديث أيب إسـحاق علـى أبيـه يـونس بـن أيب من شيبان وقدمه أبو نعيم فيه على أيب عوانة وقدمه أمحد يف 

ثقة صدوق من أتقن أصحاب أيب إسـحاق ، وقـال : إسحاق وكذا قدمه أبوه على نفسه ، وقال أبو حامت 
كان ثقة وحدث عنه النـاس حـديثا كثـريا ومـنهم مـن يستـضعفه ، وقـدم ابـن معـني وأمحـد شـعبة : ابن سعد 

مهـدي عليهمـا وقـال حجـاج األعـور قلنـا لـشعبة حـدثنا والثوري عليه يف حديث أيب إسـحاق ، وقدمـه ابـن 
عن أيب إسحاق فقال سلوا إسرائيل فإنه أثبت فيها مين ، وقال عيسى بن يونس مسعت إسرائيل بن يـونس 
يقول كنت أحفظ حديث أيب إسحاق كما أحفظ الـسورة مـن القـرآن، وقـال العجلـي ثقـة صـدوق متوسـط 

لــك واحتجــاج الــشيخني بــه الجيمــل مــن متــأخر الخــربة لــه حبقيقــة فهــذا ماقيــل فيــه مــن الثنــاء وبعــد ثبــوت ذ
حال من تقدمه أن يطلق على إسرائيل الضعف ويرد األحاديث الـصحيحة الـيت يرويهـا دائمـا السـتناده إىل 
كون القطان كان حيمل عليه من غري أن يعرف وجه ذلك احلمل وقـد حبثـت عـن ذلـك فوجـدت اإلمـام أبـا 

  .                  ف علة ذلك وأباا مبا فيه الشفاء ملن أنصف بكر بن أيب خيثمة قد كش
               =  

  



٩٢

   .)١(احتجا به مجيعا
  " .كان حيىي بن سعيد اليروي عن إسرائيل، وال عن شريك: "وقال حيىي بن معني 

" إسرائيل فوق أيب بكر بـن عيـاش: "مسعت حيىي بن سعيد يقول : "وقال علي بن املديين 
.  
  )٢(ية بن الوليدبق) ٨٣(
  ــــــــــــــ
قــال ابــن أيب خيثمــة يف تارخيــه قيــل ليحــىي بــن معــني إن إســرائيل روى عــن أيب حيــىي القتــات ثالمثائــة ، وعــن   = 

  .إبراهيم بن مهاجر ثالمثائة يعين مناكري فقال مل يؤت منه أتى منهما 
ى أنـه أنكـر األحاديـث الـيت حدثـه وهو كمـا قـال ابـن معـني فتوجـه أن كـالم حيـىي القطـان حممـول علـ: قلت 

ا إسرائيل عن أيب حيىي فظن أن النكارة من قبله وإمنا هي من قبـل أيب حيـىي كمـا قـال ابـن معـني وأبـو حيـىي 
  .ضعفه األئمة النقاد فاحلمل عليه أوىل من احلمل على من وثقوه ، واهللا أعلم ، احتج به األئمة كلهم 

، اجلــــرح ) ٦/٢٦٠(، الطبقــــات البــــن ســــعد ) ٥٢٣-٢/٥١٨(ال ــــذيب الكمــــ: وانظــــر الكــــالم فيــــه يف 
  ) .٤٢٦-١/٤٢١(، الكامل ) ٢/٣٣٠(والتعديل 

  :له يف صحيح مسلم ستة عشر حديثا ، نقدم بعضها لبيان كيف يروي مسلم عن إسرائيل   ) ١(
  .يف آخر الباب ) ٤٣١( ، حديث ٢٧ يف كتاب الصالة ، الباب -١
  .يف أثناء الباب وعقبه بأسانيد من الدرجة األوىل ) ٥٣٤( ، حديث ٥ يف كتاب املساجد ، الباب -٢
  .يف آخر الباب ) ١٢٠٦( ، حديث ١٤ يف كتاب احلج ، الباب -٣
  .يف آخر الباب ) ١٧٠٥( ، حديث ٧ يف كتاب احلدود ، الباب -٤
  .ة األوىليف أثناء الباب وعقبه بإسنادين من الطبق) ٢١٩١( ، حديث ١٩ يف كتاب السالم ، الباب -٥
  .له أحاديث أخر يذكرها مسلم يف أثناء األبواب وأواخرها تركناها اختصارا واكتفاء مبا سبق من األمثلة  و

  ) .٤٧٥(تقدم برقم   ) ٢(
ـــذهيب بقولـــه يف الكاشـــف  وقـــال " . وثقـــه اجلمهـــور فيمـــا مسعـــه مـــن الثقـــات: "والكـــالم فيـــه كثـــري خلـــصه ال

صدوق كثري : "واحلافظ ابن حجر حيث قال يف التقريب " . فهو ثقةحدثنا وأخربنا : إذا قال : "النسائي 
  " .التدليس عن الضعفاء

  



٩٣

   .)١(أخرج عنه مسلم يف الشواهد
  )٢(بكري بن عامر البجلي) ٨٤(

  .ذكره مسلم مستشهدا به يف حديث للشعيب 
كـــان : قيـــل ليحـــىي   بـــن ســـعيد مـــاتقول يف بكـــري بـــن عـــامر قـــال : "قـــال حيـــىي بـــن معـــني 

  ) .٣"(بن غياث يرتكه وحسبه إذا تركه حفصحفص 
   .)٤("بكري بن عامر ضعيف: "وقال حيىي يف موضع آخر 

   )٥("ليس هو بقوي يف احلديث: سألت أيب عن بكري بن عام فقال: " وقال عبداهللا
  )٦(محيد بن هالل) ٨٥(
  ــــــــــــــ
يف أثنـاء البـاب ، مث ) ١٤٢٩(، حـديث  ١٦روى له مسلم حديثا واحدا فقط يف كتاب النكـاح ، البـاب   ) ١(

  .أتبعه مباشرة بإسناد من الدرجة الثانية مث أتبع ذلك بإسنادين من الدرجة األوىل 
  .ليس بكري من رجال مسلم وال البخاري فعد احلاكم له من رجال مسلم وهم منه رمحه اهللا   ) ٢(

ـــب البـــن ، الكاشـــ) ١/٤١٩(، ـــذيب التهـــذيب ) ٤/٢٤٠(ـــذيب الكمـــال : نظـــر  ـــذهيب ، التقري ف ال
  .فقط أي رمز أيب داود كما هو معروف ) د(حجر حيث رمز له الكل برمز 

، ) ٢/٦٣(، تــــاريخ الــــدوري ) ٢/٣٣(، الكامــــل ) ٢/٤٠٥(اجلــــرح والتعــــديل : انظــــر هــــذه األقــــوال يف ) ٥، ٤، ٣(
  .الرتتيب 

  .، الرتتيب ) ٢/٦٣(، تاريخ الدوري ) ٢/٣٣(، الكامل ) ٢/٤٠٥(اجلرح والتعديل : انظر 
  ) .٦١٢(تقدم برقم   ) ٦(

ـذيب . وكذا وثقه النسائي ) . ٣٣٨ص(ابن اجلنيد " . ثقة اليسأل عن مثل هؤالء: "قال فيه ابن معني 
ووثقــه ) . ٤/١٤٧(وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات ). ١/٣٢٥(ثقاتــه . ووثقــه العجلــي). ٧/٤٠٥(الكمــال 

اجلـرح والتعـديل " . ماكان بالبصرة أعلـم منـه: "هالل الراسيب وقال أبو ) . ٧/٢٣١(الطبقات . ابن سعد 
الكامــل ". لــه أحاديــث كثــرية وقــد حــدث عنــه األئمــة وأحاديثــه مــستقيمة: "وقــال ابــن عــدي ) . ٣/٢٣٠(
)٢/٢٧٦       . (                   =  

  



٩٤

   .)١(قد احتجا مجيعا به
يرضـــى محيــد بـــن كــان حممــد بـــن ســريين ال: مسعـــت حيــىي بـــن ســعيد يقـــول : "وقــال علــي 

  " .هالل
  )٢(حصني بن عبدالرمحن السلمي) ٨٦(

   .)٣(قد احتجا مجيعا به
  ــــــــــــــ
ألنـه دخـل : "قال أبـو حـامت . وقال ابن القطان فيه ماحكاه احلاكم ، وقوله يف اجلرح والتعديل ، والكامل   = 

ثقـة عـامل توقـف : "فظ يف التقريـب وقـال احلـا. اجلرح والتعـديل " . يف عمل السلطان وكان يف احلديث ثقة
ماكــانوا يفــضلون : قــال قتــادة : "وقــال الــذهيب يف الكاشــف " . فيـه ابــن ســريين لدخولــه يف عمــل الــسلطان

وهـو يف : "، وقـال "من جلة التـابعني وثقـام) : "١/٦١٦(وقال الذهيب يف امليزان " . عليه أحدا يف العلم
  " .الرجل حجةكامل ابن عدي مذكور فلهذا ذكرته وإال ف

  .له يف مسلم ستة عشر حديثا وإذا كان هذا هو حال هذا الرجل فال داعي لدراسة رواياته   ) ١(
  ) .٦٥١(تقدم برقم   )٢(

: وقـال ابـن معـني) ٣/١٩٣(اجلـرح والتعـديل " . الثقة املـأمون مـن كبـار أصـحاب احلـديث: "قال فيه أمحد 
، ووثقــه ) ١/٣٠٥(الثقــات " .  ثقــة ، ثبــت يف احلــديثكــويف: "وقــال العجلــي . اجلــرح والتعــديل " . ثقــة"

ووثقه ابن معني كمـا . اجلرح والتعديل " . صدوق ويف آخر عمره ساء حفظه: "أبو زرعة ، وقال أبو حامت 
) . ٩١ص(الـرواة املـتكلم فـيهم للـذهيب " . تغـري: "وقـال النـسائي . تقدم وذكر يف موضع آخر أنه اخـتلط 

وقــال ابــن . الكاشــف ، ويف الــرواة املــتكلم فــيهم حكــى فيــه قــول النــسائي " . ةثقــة حجــ: "وقــال الــذهيب 
" . مـتقن ثقـة: "وقـال يعقـوب ) ٢/٣٩٨" (وحلصني بن عبدالرمحن أحاديث وأرجو أنه البـأس بـه: "عدي 

وأنكـر ابـن املـديين " . ثقة تغري حفظه يف اآلخـر: "وقال احلافظ ابن حجر ) . ٣/٩٣،٩٧(املعرفة والتاريخ 
.  أخــتلط واعــرتف بأنــه ســاء حفظــه ، وذكــره البخــاري يف الــضعفاء ، وحكــى قــول يزيــد بــن هــارون فيــه أنــه

  ) .٢/٥٦٣(انظر هذين القولني يف شرح العلل البن رجب 
  :له يف صحيح مسلم مثانية وعشرون حديثا   ) ٣(

 وخـــتم يف صـــدر البـــاب ، بـــل لـــه طـــرق مـــدارها عليـــه ،) ٨٦٣( ، حـــديث ١١يف كتـــاب اجلمعـــة ، البـــاب 
  .الباب بإسناد من الدرجة األوىل فيه شعبة عن منصور 

  ) .١٠٩٠(، ) ١٠٨٨(وله أحاديث أخر صدر ا الباب مثل حديث 
  =           ) .             ٢٢٠(وله أحاديث أوردها يف أواخر األبواب مثل حديث 

  



٩٥

  " .نسيطلبت احلديث ، وحصني حي ، وكان يقرأ عليه وقد : " وقال يزيد بن هارون 
  حرب بن ميمون ) ٨٧(

   .)١(أكذب خليقة اهللا
  )٢(خالد بن خملد القطواين) ٨٨(
  ــــــــــــــ
  ) .٢١٣٣(، ) ٧٦٣(وله أحاديث أوردها مسلم يف أثناء األبواب مثل حديث   = 

ويف عمل مسلم هذا أوضح دليل علـى أن مـسلما مل يلتـزم الرتتيـب علـى قـول بعـض النـاس وال ذكـر األصـح   
  .ح فاألص

  .أخرجه مسلم ، وقال البخاري سليمان بن ميمون أكذب خليقة اهللا ) : ب(، ويف ) أ(كذا يف   ) ١(
" . هــذا أكــذب اخللــق: "يف ترمجــة حــرب بــن ميمــون قــال ســليمان بــن حــرب ) ٣/٦٥(ويف التــاريخ الكبــري 

 بـن ميمـون وهذا النص يصحح مايف النـسختني ، وقـد اشـتبه األمـر علـى احلـاكم فلـم يـرو مـسلم عـن حـرب
وقـــــد فـــــرق بينهمـــــا املـــــزي يف ـــــذيب الكمـــــال . املطعـــــون فيـــــه ، وإمنـــــا روى عـــــن حـــــرب بـــــن ميمـــــون الثقـــــة 

وقـــال عـــن الثقـــة بأنـــه أبـــو اخلطـــاب األنـــصاري البـــصري ، وعـــن الـــضعيف بأنـــه العبـــدي ) ٥٣٤-٥/٥٣١(
  .البصري األصغر العابد صاحب األغمية 

  .ن علي وابن الغاليب وذكر هذا التفريق عن علي بن املديين وعمرو ب
  .الكاشف . وتابعهم يف هذا التفريق الذهيب وقال عن األكرب بأنه ثقة ، وعن األصغر فيه ضعف 

وتــابعهم كــذلك احلــافظ ابـــن حجــر وقــال عــن األكـــرب صــدوق رمــي بالقــدر ، وقـــال عــن األصــغر صـــاحب 
  .التقريب " . مرتوك احلديث مع عبادته: "اإلغمية 

 ، ٢٠ري الثقـــة يف صـــحيح مـــسلم حـــديث واحـــد يف كتـــاب األشـــربة ، البـــاب وحلـــرب بـــن ميمـــون األنـــصا
  .يف آخر الباب ) ٢٠٤٠(حديث 

  ) .٦٨٤(تقدم برقم   ) ٢(
يكتـب : "وقال أبو حامت . ، اجلرح والتعديل ) ٣٠٥ص(تاريخ الدارمي " . مابه بأس: "قال فيه ابن معني 

ســــؤاالت اآلجــــري " . صــــدوق ولكنــــه يتــــشيع: "وقــــال أبــــو داود ) . ٣/٣٥٤(اجلــــرح والتعــــديل " . حديثــــه
الطبقـــات " . وكـــان منكـــر احلـــديث يف التـــشيع مفرطـــا وكتبـــوا عنـــه ضـــرورة: "وقـــال ابـــن ســـعد ) . ١/٢٦٢(
ثقـــة فيـــه قليـــل : "وقـــال العجلـــي ) . ٧٧ص (   ثقاتـــه" . ثقـــة صـــدوق: "وقـــال ابـــن شـــاهني ) . ٦/٤٠٦(

        =             :وقال صاحل جزرة " . تشيع
 



٩٦

   .)١(مجيعا بهقد احتجا 
   )٢("له أحاديث مناكري: سألت أيب عن خالد بن خملد فقال: "وقال عبداهللا بن أمحد

  ــــــــــــــ
يكتـــب : "وقـــال أبــو أمحـــد ) . ٣/١١٨(ـــذيب التهــذيب " . ثقــة يف احلـــديث إال أنــه كـــان متهمــا بـــالغلو"=          

وقـــال الـــذهيب يف ) . ٨/٢٢٤( يف الثقـــات وذكـــره ابـــن حبـــان. ـــذيب التهـــذيب " . حديثـــه وال حيـــتج بـــه
) ٢/١٥(وذكـــره الـــساجي والعقيلـــي يف الـــضعفاء . وذكـــر قـــول اإلمـــام أمحـــد " صـــدوق يتـــشيع: "الكاشـــف 

: الـسلفية /ط) ٤٠٠ص(قـال احلـافظ ابـن حجـر يف مقدمـة الفـتح . وحكى قول عبداهللا بن أمحد عـن أبيـه 
 أبو أمحد بن عدي من حديثه وأوردها يف كامله وليس فيها مل يكن داعية إىل رأيه وأما املناكري فقد تتبعها"

مـن عـادى يل " شىء مما أخرجه له البخاري ، بل مل أر له عنـده سـوى حـديث واحـد ، حـديث أيب هريـرة 
  " .وروى له الباقون سوى أيب داود. احلديث .." وليا 

أنكـر ممـا ذكرتـه فلعلـه تومهـا منـه ، ومل أجـد يف كتبـه : وذكر له ابن عدي عدة أحاديث مما أنكره عليه وقال 
  ) .٣/٢٦(الكامل . أو محال على احلفظ وهو عندي إن شاء اهللا البأس به 

  :يف صحيح مسلم مثانية وعشرون حديثا   ) ١(
  .منها ماهو يف صدور األبواب ، ومنها ماهو يف أثنائها ، ومنها ماهو يف أواخرها 

  :أمثلة لذلك 
يف صـــــدر البـــــاب ، وهـــــو مـــــن طريـــــق العـــــالء بـــــن ) ١٤٠( ، حـــــديث ٦٢ يف كتـــــاب اإلميـــــان ، البـــــاب -١

  .عبدالرمحن عن أبيه عن أيب هريرة ، وأتبعه بإسنادين من الدرجة األوىل 
يف صدر الباب ، مث أتبعه بإسناد مـن الطبقـة األوىل ) ٢٤٦( ، حديث ١٢ يف كتاب الطهارة ، الباب -٢

  .ة األوىل ، مث بإسنادين من الثانية ، مث بإسناد من الطبق
يف صدر البـاب ، وأتبعـه بإسـناد حيتمـل أن يكـون مـن ) ٣٨١( ، حديث ٥ يف كتاب الصالة ، الباب -٣

  .األوىل
وهنــاك أحاديــث أخرجهــا مــسلم مــن حديثــه يف أثنــاء األبــواب ويتبعهــا أحيانــا بأســانيد مــن األوىل ، وأحيانــا 

  .من الثانية 
  ) .١١٥٢(، ) ٢٧٨(وأحاديث يف أواخر األبواب ، كحديث 

عنـه عـن سـليمان بـن بـالل ) ١٠١٠( ، حـديث ١٧وقد أخرج له حديثا مفردا يف بابـه يف الزكـاة يف البـاب 
  ) .١٤٢٢(وتابعه عليه أبو بكر بن أيب أويس يف صحيح البخاري ، حديث 

  .ويف هذا التصرف من مسلم داللة واضحة جدا أنه مل يلتزم الرتتيب 
  ) .٢/١٨(العلل ومعرفة الرجال   ) ٢(



٩٧

   .)١("كان خالد بن خملد شتاما معلنا لسوء مذهبه: "وقال إبراهيم بن يعقوب 
   )٢(زياد بن عبداهللا البكائي) ٨٩(

   .)٣(قد احتجا مجيعا به
  ". ليس بشىء ، وقد كتبت عنه يف املغازي)٤()البكائي(زياد : "وقال حيىي بن معني 

  ــــــــــــــ
  ) .٨٢ص(أحوال الرجال   ) ١(
  ) .٧٥٥(برقم تقدم   ) ٢(

البــأس بــه يف املغــازي وأمــا يف : "فقــال ) أعــين زيــادا؟(عــن البكــائي ) يعــين ابــن معــني(قــال الــدارمي وســألته 
زيـاد البكـائي يف ابـن إسـحاق : مسعت حيىي بن معني يقـول : "وقال أبو داود ) . ٣٤٨(الرتمجة ". غريه فال

لــيس بــه بــأس حديثــه حــديث أهــل : " أمحــد وقــال) . ٨/٤٧٧(تــاريخ بغــداد " . ثقــة كأنــه يــضعفه يف غــريه
وضـعفه ابـن معـني يف روايـة . سـؤاالت اآلجـري " . كـان صـدوقا: "وسئل عنه مرة أخـرى فقـال " . الصدق

" . كتبت عنه شيئا كثريا وتركته: "وضعفه ابن املديين وقال يف موضع آخر ) . ١/١٨٠(سؤاالت اآلجري 
. ، تــاريخ بغــداد ) ٢٣٨(ضــعفاؤه ، الرتمجــة " .  بــالقويلــيس: "وقــال النــسائي ) . ٨/٤٧٨(تــاريخ بغــداد 

" يكتـب حديثـه وال حيـتج بـه: "وقـال أبـو حـامت ) . ٣/٥٣٨(اجلـرح والتعـديل " . صدوق: "وقال أبو زرعة 
صـدوق ثبـت يف املغـازي ويف حديثـه عـن غـري ابـن إسـحاق : "وقال احلافظ يف التقريب . اجلرح والتعديل . 

ولزيــاد بــن . وقــال ابــن عــدي بعــد أن نــاقش بعــض أحاديثــه " . ضــع واحــد متابعــةلــني ، ولــه يف البخــاري مو
  .عبداهللا غري ماذكرت من احلديث أحاديث صاحلة وقد روى عنه الثقات من الناس وما أرى برواياته بأسا 

  :له يف البخاري حديث واحد متابعة وله يف مسلم ثالثة أحاديث   ) ٣(
  .يف أثناء الباب مقرونا بعدد من احلفاظ ) ٥١٠(ديث  ، ح٥٠ يف كتاب الصالة ، الباب -١
يف أثنــاء البــاب ، وأتبعــه بأســانيد مــن الدرجــة األوىل فيهــا مثــل ) ١٠٨٠( يف كتــاب الــصيام ، حــديث -٢

  .شعبة به 
  .يف آخر الباب ) ١٢٨٣( ، حديث ٤٥ يف كتاب احلج ، الباب -٣

والتــصويب مــن املــصادر كتــاريخ . م أو مــن النــساخ وهــو ســبق قلــم مــن احلــاك" بــن حيــىي: "يف املخطــوطتني   ) ٤(
  . الدوري وتاريخ بغداد والكامل 

  



٩٨

  )١(]سعيد بن إياس اجلريري) [٩٠(
  ــــــــــــــ
  .، وقد سقط مابني املعقوفتني من املخطوطتني ) ٨١٧(تقدم برقم   ) ١(

: وقــال ابــن معــني ) . ٤/٢(اجلــرح والتعــديل " . اجلريــري حمــدث أهــل البــصرة: "قــال أبــو طالــب عــن أمحــد 
: قــال احلــافظ ابــن حجــر" . ثقــة: "وقــال النــسائي . ، واجلــرح والتعــديل ) ٢/١٩٥(تــاريخ الــدوري " . ثقــة"
) ٤٠٥ص(مقدمـــة الفـــتح " . اتفقـــوا علـــى ثقتـــه حـــىت قـــال النـــسائي هـــو أثبـــت مـــن خالـــد احلـــذاء: قلـــت "
" . ميا فهـو صـاحل وهـو حـسن احلـديثتغـري قبـل موتـه ، فمـن كتـب عنـه قـد: "وقال أبـو حـامت . السلفية /ط

وقـال . مبعنـاه ) ٣/٣٩٢(        الكامـل" . مسعنا منه بعـدما تغـري: "وقال ابن أيب عدي . اجلرح والتعديل 
وقال ابـن . اجلرح والتعديل ، الكامل" . أنكرنا اجلريري أيام الطاعون: "حيىي بن سعيد القطان عن كهمس 

الثقــــات " .  ومل يفحــــش اختالطــــه ولــــذلك أدخلنــــاه يف الثقــــاتاخــــتلط قبــــل موتــــه بــــثالث ســــنني: "حبــــان 
.. ثقــة : "وقـال احلــافظ يف التقريــب . وحكـى فيــه الــذهيب يف الكاشـف قــول أمحــد وأيب حــامت ) . ٦/٣٥١(

وقال احلافظ ابن ) . ١٩٠-١٧٨ص(وانظر ترمجته يف الكواكب النريات " . اختلط قبل موته بثالث سنني
ــآخره فكــان يلقــن فيــتلقن ، وقــد حــدث عنــه األئمــة بــالكثري قبــل أحــد الثقــات األعيــ: "رجــب  ان اخــتلط ب

ومســى " . االخــتالط وحديثــه خمــرج يف الــصحيحني مــن روايــة مجاعــة عنــه وقــد مســع منــه قــوم بعــد االخــتالط
عيــسى بــن يــونس وذكــر أنــه مل حيــدث عنــه وذكــر مــنهم يزيــد بــن هــارون وحممــد بــن أيب : مــنهم ابــن رجــب 

سألت حيىي عن اجلريري أكان اختلط ؟ : قال أمحد . ابن علية ينكر أن يكون اختلط وكان : عدي وقال 
ِال كــرب الــشيخ فــرق: قــال  : وممــن مســع منــه قبــل التغــري : "قــال األبناســي) ٥٦٥-٢/٥٦٤(شــرح العلــل " . َ

 بن شعبة وسفيان الثوري واحلمادان وإمساعيل بن علية ومعمر وعبدالوارث بن سعيد ويزيد بن زريع ووهيب
خالــد وعبــدالوهاب بــن عبدايــد الثقفــي ، وذلــك ألن هــؤالء كلهــم مسعــوا مــن أيــوب الــسختياين، وقــد قــال 

الكواكــب " . أبــو داود فيمــا رواه عنــه أبــو عبيــد اآلجــري ، كــل مــن أدرك أيــوب فــسماعه مــن اجلريــري جيــد
صــح مساعــا مســع منــه قــال العجلــي إنــه أ. وممــن مســع منــه قبــل االخــتالط عبــداألعلى ) . ١٨٣ص(النــريات 

  ) .١/٣٩٤(الثقات " . قبل االختالط) أي اجلريري(
وممن مسع منه بعد التغري حممد بن أيب عدي ، وإسحاق األزرق وحيىي القطان وكان اليروي عنه شيئا ويزيـد 

  ) .١٨٣،١٨٩ص(الكواكب وحاشيته " . بن هارون وعيسى بن يونس وابن املبارك
  



٩٩

   .)١(اجلريري ، وكان اليروي عنهكان حيىي بن سعيد قد مسع من 
  ــــــــــــــ
  :لسعيد اجلريري يف صحيح مسلم مخسة وثالثون حديثا   ) ١(

يف املــساجد ، ) ٥٦٥(يف اإلميــان ، وحــديث ) ٨٧( مثانيــة أحاديــث عــن إمساعيــل بــن عليــة ، حــديث -١
هــو ممــن روى فــنت ، و) ٢٩١٣(مــساقاة ، ) ١٥٩٤(احلــج ، ) ١٢٢٦(صــيام ، ) ١١١٦(زكــاة ، ) ٩٩٢(

  .عن اجلريري قبل االختالط 
) ٢٠٥٧(كـــسوف ، ) ٩١٣(مـــساجد ، ) ٦٧٢( مخـــسة أحاديـــث عـــن ســـامل بـــن نـــوح عنـــه حـــديث -٢

  .فنت ، وهو ممن روى عن اجلريري قبل االختالط ) ٢٩٢٦(يف السالم ، ) ٢٢٠٣(أشربة ، 
  .ه قبل االختالط صالة ، وروايته عن) ٨٣٨(صالة ، ) ٨١٠(حديث :  عبداألعلى سبعة أحاديث -٣
  .التوبة ، قبل االختالط ) ٢٧٥٠(مساجد ، ) ٦٦٥(حديث :  عبدالوارث حديثان -٤

   ، مساقاة) ٧١٥(احلج ، ) ١٢٦٤(حديث :  عبدالواحد بن زياد حديثان -٥،٦
  يف التوبة ، قبل االختالط) ٢٧٥٠(السالم ، ) ٢٢٠٣(حديث : حديثان : سفيان الثوري 

  .يف الذكر ، قبل االختالط ) ٢٧٣١(يف األدب ، ) ٢١٥٣(حديث :  شعبة حديثان -٧
قــال . يف صــدر البــاب ) ٢٣٤٠(اإلمــارة ، ) ١٨٥٣(حــديث :  خالــد بــن عبــداهللا الواســطي حــديثان -٨

مقدمــة الفـــتح " . ومل يتحــرر يل أمـــره إىل اآلن هــل مســـع قبــل االخــتالط أو بعـــده: "احلــافظ ابــن حجـــر فيــه 
  ) .٤٠٥ص(
  .يف الذكر قبل االختالط ) ٢٧٣١( حديث حديث واحد ،:  وهيب -٩

  .يف التوبة مشتبه عندي ) ٢٧٥٠(حديث واحد ، حديث :  جعفر بن سليمان -١٠
   ســـليمان بـــن املغـــرية مـــشتبه أمـــره والظـــاهر أنـــه ممـــن روى عـــن اجلريـــري قبـــل االخـــتالط حـــديث واحـــد -١١

  .فضائل الصحابة ) ٢٥٤٢(
) ١٢٦٤(يف الــصالة ، ) ٧٣٢(يف الــصالة ، ) ٧١٧(مــساجد ، ) ٥٥٤(حــديث :  يزيــد بــن زريــع -١٢

  .يف احلج ، وهو ممن روى عنه قبل االختالط ) ١٥٧٨(يف احلج ، 
مساجد مقرونا بسامل بن نوح ألن ابـن املبـارك مسـع مـن اجلريـري ) ٦٧٢(حديث واحد :  ابن املبارك -١٣

  .بعد اختالطه 
  .ريري هل قبل االختالط أو بعده حديث واحد خمتلف يف مساعه من اجل:  يزيد بن هارون -١٤

  



١٠٠

قــد مسعــت مــن اجلريــري ، فقــال حيــىي بــن : وكــان عيــسى بــن يــونس قــال يل : "قــال حيــىي 
   .)١("سعيد الترو عنه

  )٢(سعيد بن أيب عروبة) ٩١(

  ــــــــــــــ
  . اجلرح والتعديل ، والكامل   )١(
  ) .٨١٩( تقدم برقم   )٢(

كــان اليــدعوا إليــه : "وقــال العجلــي " .  كلهــم إال أنــه رمــي بالقــدروثقــه األئمــة: "قــال احلــافظ ابــن حجــر 
أثبت الناس يف قتادة هؤالء الثالثة سـعيد بـن أيب عروبـة وشـعبة : "وقال ابن معني " . وكان قد كرب واختلط
وقـــال أبــــو داود " . ماكـــان عنـــدنا يف ذلـــك الوقـــت أحفـــظ منـــه: "وقـــال أبـــو عوانـــة " . وهـــشام الدســـتوائي

" . سـعيد وهـشام: أحفـظ أصـحاب قتـادة : "وقـال أبـو زرعـة " . كان أحفظ أصحاب قتادة": الطيالسي 
وسـعيد بـن أيب عروبـة مـن ثقـات النـاس : "وقال ابن عـدي " . أحد احلفاظ األعالم: "وقال ابن رجب فيه 

وله أصناف كثرية وقد حدث عنه األئمة ، ومن مسع منه قبل االختالط فإن ذلك صحيح حجة ومن مسـع 
 وأثبــت النــاس عنــه يزيــد بــن زريــع وخالــد بــن احلــارث وحيــىي بــن … االخــتالط فــذلك مااليعتمــد عليــه بعــد

  ) .٢١٢-١٩٠ص(        وانظر ترمجته يف الكواكب النريات ) ٣/٣٩٧(الكامل ". سعيد ونظراؤهم
 وزاد ابــن رجــب عــن اإلمــام أمحــد حممــد بــن بــشر وعبــدة وحممــد بكــر الربســاين وعيــسى بــن يــونس وروح بــن

  .عبادة ومحاد بن سلمة وابن علية وشعبة والثوري 
بـن اوذكر ابن رجب من مسع منه بعد االختالط منهم الفضل بـن دكـني وابـن أيب عـدي وابـن املبـارك ويزيـد 

  ) .٥٦٩-٢/٥٦٦(شرح العلل . هارون 
يف يزيــد بــن هــارون واخلفــاف خــالف ذكــره ابــن رجــب ، ولــيس يف ابــن أيب عــدي خــالف يف إنــه مســع مــن 

  .عيد بعد اختالطه س
والبــن أيب عروبــة يف صــحيح مــسلم ســبعة وســبعون حــديثا معظمهــا مــن روايــات مــن مســع منــه مــن احلــافظ 
ــب املــدعى ، فقــد يقــدم  الكبــار قبــل اختالطــه ، وبعــضها عمــن يف مساعــه اخــتالف وهــو مل يــراع فيهــا الرتتي

د قمــتخ بدراســة كــل مروياتــه يف روايــة مــن مســع منــه بعــد االخــتالط علــى مــن مســع منــه قبــل االخــتالط ، وقــ
  .صحيح مسلم فتوصلت إىل ماذكرته وعرض ذلك كل هنا غري مناسب 

لكين سأعرض بعض روايات من اتفق األئمة على أنه مسع من سـعيد بـن أيب عروبـة بعـد اختالطـه أال وهـو 
  =                 :            حممد بن إبراهيم بن عدي : 
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 احتاطـــا يف إخـــراج مـــا أخرجـــاه عـــن أكـــابر - رمحهمـــا اهللا -احتجـــا مجيعـــا بـــه ، إال أمـــا 
  .أصحابه ممن أخذ عنه قبل اختالطه 

  " .كتبت عنه بعدما اختلط حديثني: قال أبو نعيم : "قال البخاري 
مل يــسمع ســعيد بــن أيب عروبــة مــن احلكــم ابــن عتيبــة شــيئا ، وال : "وقــال أمحــد بــن حنبــل 

   من هشاممن محاد ، وال من عمرو بن دينار ، وال
  ــــــــــــــ
أورده مـسلم يف . مـن طريـق ابـن أيب عـدي عـن سـعيد عـن قتـادة ) ١٦٤( يف كتاب اإلميان ، حـديث -١   =

أثناء الباب ، مث أتبعـه بإسـناد عـن معـاذ بـن هـشام عـن أبيـه عـن قتـادة ، مث أتبـع ذلـك بإسـنادين عـن شـعبة 
  . عنه يف أحاديث اإلسراء وشيبان بن عبدالرمحن مجيعهم عن قتادة عن أنس رضي اهللا

أورده يف أواخـر البــاب بإسـناد مـن األوىل عــن أيب عوانـة عــن ) ٣٩١( ، حــديث ٩ يف الـصالة ، البـاب -٢
قتـادة عــن نـصر بــن عاصــم عـن مالــك بــن احلـويرث مرفوعــا ، مث خــتم البـاب بإســناد فيــه ابـن أيب عــدي عــن 

  .سعيد عن قتادة به 
ره بإسناد من األوىل فيه شـعبة عـن قتـادة ، مث ثـىن بإسـناد فيـه ابـن  صد٣٦ يف كتاب املساجد ، الباب -٣

أيب عدي عن سعيد بن أيب عروبة عـن قتـادة ، مث أتبعـه بأسـانيد مـن األوىل فيهـا مثـل شـعبة وماكـل وهـشام 
  .الدستوائي رمحهم اهللا 

 أثنـــاء عـــن ابـــن أيب عـــدي عـــن ابـــن أيب عروبـــة يف) ٨٩٥( ، حـــديث ١ يف صـــالة االستـــسقاء ، البـــاب -٤
الباب عن عبداألعلى وابن أيب عدي ، مث أتبعه بإسناد من الدرجـة األوىل فيـه حيـىي بـن سـعيد القطـان علـى 

  .منزلته وهو ممن مسع من سعيد قبل اختالطه دون ريب ، وقد ختم بروايته هذا الباب 
بــاب ، مث عــن ابــن أيب عــدي عــن ســعيد يف أثنــاء ال) ٩٤٦( ، حــديث ١٧ يف كتــاب اجلنــائز ، البــاب -٥

  .أتبعه بإسناد من الطبقة األوىل فيه أبان بن يزيد العطار عن قتادة ، وبه ختم الباب 
عـــن شـــعبة عـــن قتـــادة ، مث أتبعـــه بإســـناد فيـــه ابـــن أيب ) ١٦٢٢( ، حـــديث ٢ كتـــاب اهلبـــات ، البـــاب -٦

براهيم ، وبه خـتم عدي عن ابن أيب عروبة عن قتادة ، مث أتبعه بإسناد من الطبقة األوىل وفيه إسحاق بن إ
  .الباب 

واخلالصــــة أن مــــسلما روى عــــن ابــــن أيب عروبــــة أحاديــــث كثــــرية معظمهــــا عــــن اجللــــة الــــذين رووا عنــــه قبــــل 
االخــتالط والقليــل عمــن روى عنــه بعــد االخــتالط ، ويــروي يف األبــواب عــن النــوعني لكنــه مل يلتــزم الرتتيــب 

  .بينهم وال بينهم وبني غريهم 
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يب بـــشر ، وال مـــن زيـــد بـــن أســـلم ، وال مـــن أيب الزنـــاد قـــال أيب قـــد ابـــن عـــروة ، وال مـــن أ
  .حدث عن هؤالء كلهم ومل يسمع منهم شيئا 

  )١(شداد بن سعيد أبو طلحة) ٩٢(
  .أخرجه مسلم 
  .ضعفه عبدالصمد : قال البخاري 

  )٢(طلحة بن حيىي الزرقي) ٩٣(
   .)٣(قد احتجا به مجيعا

  " .مل يكن طلحة بالقوي : مسعت حيىي بن سعيد يقول: "وقال علي 
   )٤(عبدالرزاق بن مهام) ٩٤(
  ــــــــــــــ
  .من هذا الباب من عيب على مسلم إخراج حديثه ) ٣٧(تقدم برقم   ) ١(
  ) .١٠٢٣(تقدم برقم   ) ٢(

وكـذلك قــال عثمـان بــن أيب شــيبة ، ) . ١٣٦ص(، الــدارمي ) ٢/٢٨٠(الـدوري " . ثقــة: "قـال ابــن معـني 
لـــيس بـــه : "وقـــال أبـــو داود . تـــاريخ بغـــداد " . مقـــارب احلـــديث: "وقـــال أمحـــد ) . ٩/٣٤٨(تـــاريخ بغـــداد 

) . ٩/٣٤٨(تـاريخ بغـداد " . شيخ ضعيف جـدا: "وقال يعقوب ابن شيبة ) . ١/١٦٠(اآلجري " . بأس
ــذهيب يف الكاشــف قــول أمحــد ) . ٤/٤٨٢(اجلــرح والتعــديل " . لــيس بــالقوي: "وقــال أبــو حــامت  وحكــى ال

  " .صدوق يهم: "، وقال احلافظ ابن حجر يف التقريب وابن معني 
لـه يف البخـاري حـديث واحـد يف احلـج : "الـسلفية /ط) ٤١١ص(قال احلافظ ابـن حجـر يف مقدمـة الفـتح   ) ٣(

  " .مبتابعة سليمان بن بالل كالمها عن يونس بن يزيد
  :وله يف مسلم حديثان : أقول 

يف أثنـاء البـاب ، وأتبعـه بإسـناد مـن الثانيـة ، لكـن ) ٢٠٩٤( ، حـديث ١٥ يف كتاب اللباس ، البـاب -١
  .فيه سليمان بن بالل عن يونس وهو أوثق منه 

  .يف آخر ) ٢٣٤٩( يف كتاب الفضائل ، حديث -٢
  ) .١٣٥٦(تقدم برقم ) ٤(

  =             ) :             ٤١٩ص(قال فيه احلافظ ابن حجر يف مقدمة الفتح 
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…………....................................................  
  ــــــــــــــ
أحــد احلفــاظ األثبــات صــاحب التــصانيف ، وثقــه األئمــة كلهــم إال العبــاس بــن عبــدالعظيم العنــربي وحــده   = 

مـن أثبـت يف : فتكلم بكالم أفرط فيه، ومل يوافقـه عليـه أحـد ، وقـد قـال أبـو زرعـة الدمـشقي ، قيـل ألمحـد 
: مد بن بكر الربسـاين ؟ فقـال عبـدالرزاق ، وقـال عبـاس الـدوري عـن ابـن معـني ابن جريج عبدالرزاق أو حم

بـــن اكــان عبــدالرزاق أثبـــت يف حــديث معمـــر مــن هـــشام بــن يوســف ، وقـــال يعقــوب بـــن شــيبة عـــن علــي 
كـان عبــدالرزاق أعلمنـا وأحفظنـا ، وقـال يعقـوب كالمهـا ثقـة ثبــت ، : املـديين ، قـال يل هـشام بـن يوسـف 

رحل إليه ثقات املسلمني وكتبوا : "أيقظهم يف احلديث ، وكان حيفظ ، وقال ابن عدي وقال الذهلي كان 
: وقال النسائي . وأما الصدق فأرجو أنه البأس به . عنه إال أم نسبوه إىل التشيع وهو أعظم ماذموه به 

ع منـه بعـدما مـن مسـ: فيه نظر ملن كتب عنـه بـأخرة ، كتبـوا عنـه أحاديـث منـاكري ، وقـال األثـرم عـن أمحـد "
أي ابــن (عمــي فلــيس بــشىء ومــا كــان مــن كتبــه فهــو صــحيح ، ومــا لــيس مــن كتبــه فإنــه كــان يــتلقن قلــت 

احتج به الشيخان يف مجلة من مسع منه قبل االختالط ، وضابط ذلك من مسـع منـه قبـل املـائتني ) : حجر
ثرم عن أمحد وإسحاق الدبري ، فأما بعدها ، فكان قد تغري وفيها مسع منه أمحد بن شبويه فيما حكى األ
  هـ . أ " . وطائفة من شيوخ أيب عوانة والطرباين ممن تأخر إىل قرب الثمانني ومائتني

  :أقول ومن الذين مسعوا من عبدالرزاق بعد اختالطه إضافة إىل من ذكرهم احلافظ ابن حجر 
   إبراهيم بن بشار أو ابن منصور الرمادي-١
  لصنعاين وإبراهيم بن حممد بن برة ا-٢
   وإبراهيم بن حممد بن سويد-٣
   واحلسن بن عبداألعلى الصنعاين-٤
  . وحممد بن عبداألعلى الصنعاين -٥

ومل يرو مسلم وال البخاري عن أحد منهم ال عن عبدالرزاق وال عن غريه ومل يذكرهم ابن منجويـه يف رجـال 
  . الشيخان مسلم ، ومل يذكرهم املزي وال ابن حجر وال الذهيب يف من روى عنه

  " .ُاحتج به الشيخان يف مجلة من حدث منه قبل االختالط: "واألمر كما ذكر احلافظ 
وقد روى مسلم عن عبدالرزاق أحاديث كثرية من مجلتها أحاديث كثرية من صحيفة مهـام بـن منبـه عـن أيب 

الرزاق يف صــدور هريــرة عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم تزيــد علــى مثــانني حــديثا ، وهــو يــروي عــن عبــد
         =  .األبواب ويف أثنائها ويف أواخرها بإسناد واحد عن عبدالرزاق عن معمر عن مهام 
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الـــرزاق قـــال  العـــراق مـــن عنـــد عبـــد/ ملـــا ورد : قـــال العبـــاس بـــن عبـــدالعظيم يعـــين العنـــربي   ]أ/٦٢ل [
ألست قـد جتـشمت اخلـروج إىل عبـدالرزاق ، ورحلـت : ألصحاب احلديث ملا دخلوا عليه 

ه ، وأقمـــت عنـــده حـــىت مسعـــت منـــه مـــاأردت ، واهللا الـــذي الإلـــه إال هـــو إن عبـــدالرزاق إليـــ
  .كذاب ، وحممد بن عمر الواقدي أصدق منه 

  .وهذا غري مقبول منه : أفرط العباس : قال 
اسـتقبلين حيـىي بـن معـني مبكــة يف : مسعـت العبـاس العنـربي يقـول : قـال موسـى بـن هـارون 

وعـــن مثـــل عبـــدالرزاق : زكريـــا مـــاتقول يف عبـــدالرزاق ؟ فقـــال يـــا أبـــا : الطـــواف فقلـــت لـــه 
   ؟يسأل

اســــكت ياعبــــاس فــــواهللا لــــو ــــود : إمنــــا أعــــين مذهبــــه يف التــــشيع ، فقــــال حيــــىي : فقلــــت 
  . ملا تركنا حديثه رزاقعبدال

  )١(عمر بن علي بن مقدم) ٩٥(
  ــــــــــــــ
ـــب ، تـــاريخ) ٣٩-٦/٣٨(اجلـــرح والتعـــديل : انظـــر ترمجتـــه يف   =  ، الثقـــات ) ٣٦٤-٢/٣٦٢( الـــدوري الرتتي

ــــــــــن حبــــــــــان               ، الكواكــــــــــب النــــــــــريات البــــــــــن الكيــــــــــال) ٥/٣١١(، الكامــــــــــل البــــــــــن عــــــــــدي ) ٨/٤١(الب
  ) .٢٨١-٢٦٦ص(

  ) .١٣٨٢(تقدم برقم   ) ١(
  ) .ب(، وهو خطأ والصواب عمر بن علي كما يف " حممد بن علي) : "أ(يف 

       اجلــــرح والتعـــــديل " . كــــان يــــدلس: ذكــــره وأثــــىن عليــــه خــــريا وقـــــال مسعـــــت أيب : "قــــال عبــــداهللا بــــن أمحــــد 
" عمر بن علي صاحل عفيف مسلم عاقل كـان بـه مـن العقـل أمـر عجيـب جـدا: "وقال أمحد ) . ٦/١٢٥(
كــان يــدلس ، ومــا كــان بــه بــأس حــسن اهليئــة ، مل أكتــب عنــه : "وقــال ابــن معــني ) . ٣/٢١٤(امليــزان . 

كان ثقة ، وكـان يـدلس تدليـسا شـديدا : "وقال ابن سعد ) . ٢/٤٣٣( ، الدوري اجلرح والتعديل" . شيئا
كـان رجـال صـاحلا : هشام بن عـروة واألعمـش ، وقـال عفـان : مسعت وحدثنا مث يسكت ، فيقول : يقول 

الطبقـات " . حـدثنا: مل يكونوا ينقمون عليه غري التدليس وأما غري ذلك فال مل أكـن أقبـل منـه حـىت يقـول 
حملــه الــصدق ولــوال تدليــسه حلكمنــا لــه إذا جــاء بزيــادة غــري أنــا خنــاف أن : "وقــال أبــو حــامت ) . ٧/٢٩١(

: وقـال ابـن عـدي )  ٧/١٨٨(وذكـره ابـن حبـان يف الثقـات . اجلـرح والتعـديل " . يكون أخذه من غري ثقة
  =                 لعمر بن                "
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   .)١(رويا له مجيعا
  " .إنه كان يدلس: "ىي بن معني مجيعا قال أمحد بن حنبل وحي

  )٢(عباد بن راشد) ٩٦(
  .أخرجه مسلم 

عبــاد بــن راشــد روى عنــه عبــدالرمحن بــن مهــدي وتركــه حيــىي بــن ســعيد : "وقــال البخــاري 
  " .القطان

   )٣(بريد بن عبداهللا بن أيب بردة) ٩٧(
  ــــــــــــــ
صـــدوق ثقـــة كـــان : "وقـــال الـــساجي ) . ٥/٤٦(الكامـــل " . علــي أحاديـــث حـــسان وأرجـــو أنـــه البـــأس بــه  = 

ثقــات العجلــي : انظــر . ونقــل ابــن خلفــون توثيقــه عــن العجلــي ) . ٧/٤٨٧(ــذيب التهــذيب " . يــدلس
وقـــال احلـــافظ ابـــن ) . ٣/٢١٤" (ثقـــة شـــهري لكنـــه رجـــل مـــدلس: "وقـــال الـــذهيب يف امليـــزان ) . ٢/١٧١(

  " .ثقة وكان يدلس شديدا: "حجر يف التقريب 
ومل أر لــه يف الــصحيح إال مــاتوبع عليــه واحــتج بــه ) : "٤٣١ص(احلــافظ ابــن حجــر يف مقدمــة الفــتح قــال   ) ١(

  " .الباقون
ولــيس لــه يف صــحيح مــسلم إال حــديث رواه عنــه مقرونــا بعــدد مــن احلفــاظ مــنهم يزيــد بــن هــارون : أقــول 

  .التحديث وقد صرح عمر فيه ب) ٢٦٧٣(وسفيان وحيىي بن سعيد القطان يف كتاب العلم ، حديث 
  .ليس هذا الرجل من رجال صحيح مسلم كما يف رموز التهذيب وفروعه   ) ٢(

  .وأخرج له البخاري حديثا واحدا مقرونا بغريه 
، الكاشف للذهيب ، التقريب ) ٥/٩٢(، ذيب التهذيب ) ١٤/١١٦(ذيب الكمال : انظر ترمجته يف 

  " .صدوق له أوهام": وقال فيه ) ح د س ق(البن حجر حيث رمز اجلميع بـ 
  ) .٤٤١(تقدم   ) ٣(

، ) ١/٢٤٤(، اجلــــرح والتعــــديل ، العجلــــي يف ثقاتــــه ) ٢/٥٦(تــــاريخ الــــدوري " . ثقــــة: "قــــال ابــــن معــــني 
  .وأبو داود ) ٢٦٧٢(، وعقب حديث ) ١٥٥٩(والرتمذي يف جامعه عقب حديث 

ه أبـــو أســـامة وأحاديثـــه عنـــه روى عنـــه األئمـــة والثقـــات ومل يـــرو عنـــه أحـــد أكثـــر ممـــا روا: "وقـــال ابـــن عـــدي 
  =         وهو صدوق ، وأنكر ماروى حديث إذا أراد اهللا بأمة خريا           ) ١(مستقيمة

………………………  
  .كذا والصواب غري مستقيمة  )١(
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   .)١(احتجا به

  " .بريد بن عبداهللا ليس بذاك القوي: "وقال أمحد بن شعيب 
  ــــــــــــــ
  " .وهذا حديث حسن وقد أدخله قوم يف صحاحهم وأرجو أال يكون به بأس: قال قبض نبيها قبلها   = 

مل : "وقـال عمـرو بـن علــي ) . ٢/٤٢٦(اجلـرح والتعـديل " . لـيس بـاملتني يكتـب حديثــه: "وقـال أبـو حـامت 
ليس به : "وقال النسائي . اجلرح والتعديل " . أمسع حيىي وال عبدالرمحن حيدثان عن سفيان عنه بشىء قط

، وكـذا ) ٧٥(رقـم " لـيس بـذاك القـوي: "وقـال يف ضـعفائه . ذيب الكمـال ، ـذيب التهـذيب " . أسب
العلــل " . يــروي منــاكري ، وطلحــة بــن حيــىي أحــب إيل منــه: "وقــال اإلمــام أمحــد . يف الكامــل البــن عــدي 

ابـن محـاد مسعـت : "وقال ابن عدي ) . ٦/١١" . (خيطىء: "وذكره ابن حبان يف الثقات وقال ) ٢/١١(
وقـال احلـافظ يف " . صـدوق"وقال الذهيب يف الكاشـف . الكامل " . بريد بن عبداهللا ليس بالقوي: يقول 

) ٣٩٢ص(وقـــال يف مقدمـــة الفـــتح بعـــد أن ســـاق أقـــوال األئمـــة فيـــه " . صـــدوق خيطـــىء قلـــيال: "التقريـــب 
د وغــريه يطلقــون املنــاكري احــتج بــه األئمــة كلهــم ، وأمحــ: روى منــاكري ، قلــت : وقــال أمحــد : "الــسلفية /ط

  " .على األفراد املطلقة
لــه يف صــحيح مــسلم ثالثــة وثالثــون حــديثا نــذكر منهــا منــاذج تبــني كيــف يتعامــل اإلمــام مــسلم مــع رجــال   ) ١(

  .صحيحه سواء كانوا من الطبقة األوىل عنده أو من الثانية 
در البـــاب مـــن طريـــق أيب أخرجـــه مـــسلم يف صـــ) . ٦٦٢( ، حـــديث ٥٠ يف كتـــاب املـــساجد ، البـــاب -١

  .أسامة عن بريد عن أيب بردة عن أيب موسى مرفوعا وأتبعه بأسانيد معظمها من الدرجة األوىل 
صـــدر بـــه البـــاب ، وأتبعـــه بأســـانيد مـــن الدرجـــة ) ٢٢٨٣( ، حـــديث ٦ يف كتـــاب الفـــضائل ، البـــاب -٢

  .األوىل 
  .دا يف بابه أورده مسلم وحي) ٢٢٨٨( ، حديث ٨ يف كتاب الفضائل ، الباب -٣

هــذا مــن األحاديــث املنقطعــة يف صــحيح : "، قــال املــازري وعيــاض " وحــدثت عــن أيب أســامة"قــال مــسلم 
  " .مسلم

وال يسلم هلم بتـسميته بـاملقطوع فهـو مـسند : قلت ) : "١٦٠ص(قال رشيد الدين العطار يف غرر الفوائد 
ن طرق متعددة صحيحة وانظـر مايؤكـد أم أحد رواته على أنه تبني اتصال سنده يف غري صحيح مسلم م

  =               .           كالم العطار يف حاشية كتابه 
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  )١(عبدالواحد بن زياد) ٩٨(
  . أي اعتماد وهو رمحه اهللا موضع أن يعتمد )٢(فقد اعتمداه

  ــــــــــــــ
مد بن املسيب قال أخربنا حم) ٦٦٤٧(برقم ) ١٥/٢٢(وممن روى احلديث متصال ابن حبان يف صحيحه   = 

وأشـار . بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري قال حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد عن أيب بـردة 
  .يف احلاشية إىل املصادر اليت خرج فيها هذا احلديث ذا اإلسناد 

  .يف آخر الباب ) ٤٢(يف كتاب اإلميان ، حديث    -٤
  .يف أثناء الباب وأتبعه بإسناد من الطبقة األوىل ) ٦٤١( ، حديث ٣٨يف كتاب املساجد ، الباب    -٥
  ) .١٣٤٩(تقدم برقم   ) ١(

واعتـــربه ابـــن معـــني مـــن أثبـــت النـــاس يف . ، اجلـــرح والتعـــديل ) ٥٢(تـــاريخ الـــدارمي رقـــم . وثقـــه ابـــن معـــني 
: زرعـة وقـال كـل مـن أيب حـامت وأيب ) . ٦/٢١(اجلرح والتعـديل . األعمش بعد سفيان وشعبة وأيب معاوية 

وقـــال ) . ٧/٢٨٩(الطبقـــات " . كـــان ثقـــة كثـــري احلـــديث: "وقـــال ابـــن ســـعد . اجلـــرح والتعـــديل " . ثقـــة"
وقــال ) . ٢/١٠٧(الثقــات " بــصري ثقــة ، حــسن احلــديث: "وقــال العجلــي " . لــيس بــه بــأس: "النــسائي 

           وذكـــــــــــره ابـــــــــــن حبـــــــــــان يف الثقـــــــــــات) . ٢٠٧ص(ســـــــــــؤاالت الـــــــــــسلمي " . ثقـــــــــــة مـــــــــــأمون: "الـــــــــــدارقطين 
) ٥/٣٢٨(بيـــان الــوهم واإليهـــام " . ثقــة مل يعتـــل عليــه بقــادح: "وقــال ابــن القطـــان الفاســي ) . ٧/١٢٣(

       ــــذيب التهــــذيب " . امجعــــوا الخــــالف بيــــنهم أن عبدالواحــــد بــــن زيــــاد ثقــــة ثبــــت: "وقــــال ابــــن عبــــدالرب 
عنــه الثقــات املعروفــون وعبدالواحــد مــن أجلــة أهــل البــصرة ، وقــد حــدث : "وقــال ابــن عــدي ) . ٦/٤٣٥(

وقـــال ) . ٥/٣٠١(الكامـــل " . بأحاديـــث مـــستقيمة عـــن األعمـــش وغـــريه ، وهـــو ممـــن يـــصدق يف الروايـــات
  " .ثقة يف حديثه عن األعمش وحده مقال: "احلافظ يف التقريب 

لــه يف مــسلم مثانيــة وأربعــون حــديثا منهــا مخــسة عنــه عــن األعمــش سأدرســها مــع أن قــول اإلمــام حيــىي بــن   ) ٢(
: سعيد غري قادح يف عبدالواحد كما قال القطان وكما اعتـذر ابـن حجـر بقولـه متعقبـا قـول حيـىي بـن سـعيد

  " .وهذا غري قادح ألنه كان صاحب كتاب وقد احتج به اجلماعة"
روى لـه مــسلم يف صــحيحه مثانيــة وأربعــني حــديثا وال داعــي لدراســتها ألنــه ثقــة ثبــت ، لكــين ســأدرس منهــا 

  . ش حيث اختلف فيه يف حديث األعمش فقط أحاديثه عن األعم
ثـاين حـديث يف البـاب واألخـري وهـو حـديث متفـق ) ٢٩٢( ، حـديث ٣٤ يف كتاب الطهارة ، البـاب -١

  =               .                 عليه من حديث وكيع عن األعمش 
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يطلـب مارأيت عبدالواحـد بـن زيـاد : مسعت حيىي بن سعيد يقول : وقال علي بن عبداهللا 
  .حديثا قط ال بالبصرة وال بالكوفة 

وكنــــا جنلـــس علــــى بابـــه يــــوم اجلمعـــة بعــــد الـــصالة ملــــذاكرة حـــديث األعمــــش : قـــال حيـــىي 
 .اليعرف منها حرفا 

 ــــــــــــــ
يف أثناء الباب ، وأتبعه بإسنادين مـن الطبقـة األوىل ) ٣٦٨( ، حديث ٢٨ يف كتاب احليض ، الباب -٢  = 

  .أحدمها متفق عليه
 يف كتــاب املــساجد ، البــاب األول ، يف صــدر البــاب وعطــف عليــه أبــا معاويــة كالمهــا عــن األعمــش ، -٣

  ) .٥٢٠(حديث 
وهـو متفـق عليـه ، أخرجـه البخـاري مـن ) ٦٩٥( يف كتاب الصالة ، باب قصر الصالة مبـىن ، حـديث -٤

  ) .١٠٨٤(طريق عبدالواحد عن األعمش ، حديث 
طبقــة األوىل يف بعــضها أبــو معاويــة عــن األعمــش وهــذا ممــا ينفــي القــول بــأن مث أتبعــه مــسلم بأســانيد مــن ال

  .مسلما يرتب األحاديث على األصح فاألصح 
يف أثناء الباب ، وأتبعـه بإسـناد مـن الطبقـة األوىل ) ١٦٠٣( ، حديث ٢٤ يف كتاب املساقاة ، الباب -٥
.  
ب ، وأتبعــه بأســانيد مــن الطبقــة األوىل يف أثنــاء البــا) ١٦٥٩( ، حــديث ٨ يف كتــاب األميــان ، البــاب -٦

  .تدور على سفيان الثوري وجرير وأيب عوانة 
فأنــت تــرى أن مــسلما رمحــه اهللا قــد احتــاط يف روايــة عبدالواحــد عــن األعمــش حيــث مل يــرو عنــه مــن هــذا 

  .الوجه إال ماتوبع عليه
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