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 في كتابو التمخيص (مراد اإلمام الذىبي بقولو )إسناده مظمم
 عمى مستدرك اإلمام الحاكم _ جمع ودراسة_

 وائل عبد الكريم دمحم حاجأ.م.د 
 التربية لمعموم اإلنسانيةكمية تكريت/جامعة 

 الممخص
فإفَّ المصدر الثاني مف مصادر التشريع اإلسالمي ىو الحديث النبوؼ الشريف، وقد أىتـ  

لو  تعالىالمسمموف قديمًا وحديثًا بو، فألفت الكتب في جمعو، كل بحسب شرطو، وقد قيض هللا 
ىذه اأُلمََّة بخصائَص وميزىا دوف سائر األمـ  تعالىخصَّ هللا تبارؾ و وقد رجااًل يحفظونو، 

ف مما حبا هللا اأُلمَّة  يزات ورفع ذكرىا عمى سائر األمـ وجعميا خير ُأمٍة ُأْخِرَجْت لمناس.بم وا 
وخصيا دوف سائر اأُلمـ بخاصية اإلسناد، وجعمو مف الديف، وقد أخبرت النصوص النبوية 

، وىكذا الثابتة عنو قبل أف يعرفو الناس، ثـ تأثر بيذا المبدأ التابعوف، ونشأ عمـ الجرح والتعديل
لـ يزؿ السمف مف الصحابة رضواف هللا عمييـ فمف بعدىـ يولوف السنة ىذا االىتماـ، فحفع هللا 

تبييف صحيح  إلىبيـ الديف، ومّيزوا بيف الغث والسميف، فانطمق جيابذة العمماء، ونّقاد الحديث 
يرىـ أبو عبد األحاديث مف سقيميا، ونقد أسانيدىا ومتونيا، وىـ جمع ال يحصوف كثرة، ومف أش

، فسارعا -رحميما هللا-هللا دمحم بف إسماعيل البخارؼ، وأبو الحسف مسمـ بف الحجاج النيسابورؼ 
 تدويف بعض ما صح لدييما مف األحاديث، ولـ يستوعبا جميع الصحيح. إلى

Abstract 

   The second reference of the Islamic Sharia'a is the Prophetic Hadeeth. 

The Muslim had taken care of it and many books have been edited each 

one has its own conditions. Allah has specified men to memorize and 

preserve it. Allah also made this nation is distinguished than others. Many 

distinguished scholars and the Hadeeth critics  started out to examine the 

what is right and what is wrong. The most prominent figures are Abu 

Abidullah Mohmed Bin Ismail Al-Bhukhari, and Abu Al-Hassan Muslim 

Bin Al-Hajaj Al-Nisaboury. They wrote down some of the right Hadeeth 

but they did collect all of them.  

    Al-Mustdrik Book on Al-Sahehain which was summarized by Imam 

Dhahabi and comment on it. What brought my attention  his saying ( 

Isnadih Mudhlim) and this phrase needs to be investigated and explained 

of that Hadeeth because it has a judgment of reply and not acceptance 

which is regarded of severe weakening. Studying of Al-Sanid necessitates 

also studying of content because Al-Sanid might be refused and content is 

right when we look at the saying of judge on the Hadeeth by saying ( it is 

conditioned by the two Scholars and they did not pass it) or ( it is 

conditioned by one of them). 



 أ.م.د. وائل عبد الكريم دمحم حاجمجمة آداب الفراىيدي               مراد اإلمام الذىبي بقولو )إسناده مظمم( 
 م2ٕٔٓ( آذار 3ٖالعدد ) عمى مستدرك اإلمام الحاكم _ جمع ودراسة_ في كتابو التمخيص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٔٓٛ 

Moe than of Al-Dhahabi's description of that research entitled ((  

Intentions of Imam Al-Dhahabi ( Isnadih Mudhilm) in Kitaab Al-

Talkhees on Mustdrik Imam Al-Hakim- Collecting and Investigating-)) 

The study includes an introduction, two sections and conclusion and the 

most important results. The first is about the personal and scientific  life 

of Imam Al-Dhahabi. The second section is about idiomatic of ( Isnadih 

Mudhilm), then studying the Hadiths mentioned in it.             

 المقدمة
فال مضل لو، إفَّ الحمد هلل، َنستعينُو، ونستغفره، ونعوذ بو مف شرور أنفسنا، مف ييده هللا     

َيا َأيَُّيا النَّاُس (ومف يضمل فال ىادؼ لو، وأشيد أف ال إلو إال هللا، وأشيد أفَّ محمَّدًا عبده ورسولو،
وْا ِنَسا  َواتَّقُ اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَمَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَق ِمْنَيا َزْوَجَيا َوَبثَّ ِمْنُيَما ِرَجااًل َكِثيرًا وَ 

َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا اتَُّقوْا ّللّاَ َحقَّ  (ٔ)ّللّاَ الَِّذي َتَسا ُلوَن ِبِو َواأَلْرَحاَم ِإنَّ ّللّاَ َكاَن َعَمْيُكْم َرِقيباً 
ُتَقاِتِو َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتم مُّْسِمُمونَ 

(ٕ ). َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا ّللاََّ َوُقوُلوا َقْواًل َسِديدًا. ُيْصِمْح
َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمن ُيِطْع ّللاََّ َوَرُسوَلُو َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعِظيماً 

(ٖ). 
  وبعد: 

فإفَّ المصدر الثاني مف مصادر التشريع اإلسالمي ىو الحديث النبوؼ الشريف، وقد أىتـ    
لو  تعالىالمسمموف قديمًا وحديثًا بو، فألفت الكتب في جمعو، كل بحسب شرطو، وقد قيض هللا 

ي ُأو ، أنو قاؿ: )عف رسوؿ هللا  رجااًل يحفظونو، فقد روػ المقداـ بف معد يكرب  ِتيُت َأاَل ِإنِّ
َوَجْدُتْم اْلِكَتاَب، َوِمْثَمُو َمَعُو، َأاَل ُيوِشُك َرُجٌل َشْبَعاُن َعَمى َأِريَكِتِو َيُقوُل: َعَمْيُكْم ِبَيَذا اْلُقْرآِن َفَما 

، َواَل  ِفيِو ِمْن َحََلٍل َفَأِحمُّوُه، َوَما َوَجْدُتْم ِفيِو ِمْن َحَراٍم َفَحرُِّموُه، َأاَل اَل َيِحلُّ َلُكْم َلْحمُ  اْلِحَماِر اأْلَْىِميِّ
ُبِع، َواَل ُلَقَطُة ُمَعاِىٍد، ِإالَّ َأْن َيْسَتْغِنَي َعْنَيا َصاِحُبَيا، َوَمْن َنَزَل ِبَقْومٍ  َفَعَمْيِيْم  ُكلُّ ِذي َناٍب ِمَن السَّ

 . (ٗ)(َأْن َيْقُروُه َفِإْن َلْم َيْقُروُه َفَمُو َأْن ُيْعِقَبُيْم ِبِمْثِل ِقَراهُ 
فإفَّ المصدر الثاني مف مصادر التشريع اإلسالمي ىو الحديث النبوؼ الشريف، وقد أىتـ   

لو  تعالىالمسمموف قديمًا وحديثًا بو، فألفت الكتب في جمعو، كل بحسب شرطو، وقد قيض هللا 
ىذه اأُلمََّة بخصائَص وميزىا دوف سائر األمـ  تعالىخصَّ هللا تبارؾ و وقد رجااًل يحفظونو، 

ف مما حبا هللا اأُلمَّة  يزات ورفع ذكرىا عمى سائر األمـ وجعميا خير ُأمٍة ُأْخِرَجْت لمناس.بم وا 
وخصيا دوف سائر اأُلمـ بخاصية اإلسناد، وجعمو مف الديف، وقد أخبرت النصوص النبوية 

، وىكذا الثابتة عنو قبل أف يعرفو الناس، ثـ تأثر بيذا المبدأ التابعوف، ونشأ عمـ الجرح والتعديل
لـ يزؿ السمف مف الصحابة رضواف هللا عمييـ فمف بعدىـ يولوف السنة ىذا االىتماـ، فحفع هللا 

تبييف صحيح  إلىبيـ الديف، ومّيزوا بيف الغث والسميف، فانطمق جيابذة العمماء، ونّقاد الحديث 
يرىـ أبو عبد األحاديث مف سقيميا، ونقد أسانيدىا ومتونيا، وىـ جمع ال يحصوف كثرة، ومف أش
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، فسارعا -رحميما هللا-هللا دمحم بف إسماعيل البخارؼ، وأبو الحسف مسمـ بف الحجاج النيسابورؼ 
 تدويف بعض ما صح لدييما مف األحاديث، ولـ يستوعبا جميع الصحيح. إلى

قد استغل بعض المنسوبيف لمحديث شيرة الصحيحيف، ومكانتيما في نفوس المسمميف لمطعف في 
دعوػ حصر ما صح منيا في عدد ال يتجاوز عشرة آالؼ حديث، وىي التي أخرجت السنة، ب

 في الصحيحيف، وما عدا ذلؾ في سائر المصنفات فسقيمة غير صحيحة. 
في تأليف كتابو "المستدرؾ"  انو فإنو استشعر ما  -رحمو هللا-وكاف ذلؾ السبب الباعث لمحاكـ 

إخراج أحاديث استدركيا  إلى، فبادر -ملسو هيلع هللا ىلص-فى تنطوؼ عميو المقالة مف القدح في سنة المصط
التساىل في الحكـ عمى أحاديث بالصحة عمى شرط الشيخيف أو  إلىعمى قد نسب الحاكـ 

أحدىما، أو بالصحة فقط وليست كذلؾ. واختمفت اآلراء في تقييمو، وتعددت المؤلفات حولو، 
فأوؿ مف أّلف: ابف عبد اليادؼ، واسـ كتابو: "الكالـ عمى أحاديث كثيرة فييا ضعف مف 

لتمخيص، ثـ تاله ابف الممقف اختصر التمخيص المستدرؾ لمحاكـ"، ثـ الذىبي، وكتابو ىو ا
لمذىبي، ثـ العراقي، واسـ كتابو: "المستخرج عمى مستدرؾ الحاكـ"، وسبط ابف العجمي، واسـ 
كتابو: "تمخيص المستدرؾ"، ولمحافع ابف حجر تعميق عمى المستدرؾ بدأ بو ولـ يتمو، ثـ الحافع 

 (٘)المستدرؾ".السيوطي، واسـ كتابو: "توضيح المدرؾ في تصحيح 
وقد لخص األماـ الذىبي كتاب المستدرؾ وعمق عميو ومما لفت انتباىي قولو )اسناده مظمـ(     

يضاح لذلؾ الحكـ الحديثي إلىوىذه العبارة تحتاج  ـِ القبوؿِ  ؛دراسة وا   ،ألفَّ فيو حكـٌ بالرِد وعد
ألنو قد يكوف  ؛متف ايضاوالحكـ عمى السند يستمـز دراسة ال ،وىي مف عبارات التضعيف الشديدة

السند مردودا والمتف صالحا مف غير جية السند اذا ما نظرنا لقوؿ الحاكـ عمى الحديث بقولو 
او )عمى شرط احدىما(. وىذه العبارة لـ يكف األماـ الذىبي  ()عمى شرط الشيخيف ولـ يخرجاه

وابف  (ٚ).وابف عدؼ (ٙ).بف معيفبدعًا في ايرادىا، فقد تناقميا واستعمميا قبمو األئمة ومف أقدميـ ا
)مراد اإلمام الذىبي لذلؾ كاف البحث الموسوـ  (ٜ) ، وأكثر مف ىذا الوصف الذىبي(ٛ).حـز

 في كتاب التمخيص عمى مستدرك اإلمام الحاكم _ جمع ودراسة_( ()إسناده مظمم
حياة األماـ  :واشتممت خطة البحث عمى مقدمة ومبحثيف وخاتمة واىـ النتائج األوؿ منيما  

 (التعريف باالصطالح لقوؿ الذىبي )اسناده مظمـ:الذىبي الشخصية والعممية . أما المبحث الثاني
 (ومف ثـ دراسة األحاديث التي ذكر فييا قولو )اسناده مظمـ

ألبف  ،وقد استفدت كثيرا مف مختصُر تمخيص الحاِفع الّذىبي عمى ُمستدَرؾ أبي عبد هللِا الَحاكـ
 قيق   َعبد هللا بف حمد المَحيَداف و َسعد بف َعبد هللا بف َعبد الَعزيز آؿ حميَّدالممقف بتح

 :وكاف منيجي في البحث 
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عرض الحديث ومف و جمع األحاديث مف كتاب المستدرؾ عمى الصحيحيف لألماـ الحاكـ .     
الحديث وعزوه تخريج و  .تعالىثـ نقل حكـ الحاكـ عميو وبعد ذلؾ حكـ األماـ الذىبي رحميا هللا 

الحكـ عمى عمييـ بالتوفيق لألقواؿ العمماء و دراسة رواة السند والحكـ و مصادره األصمية  إلى
مخروج بفائدة لبياف قوؿ الذىبي ومراده مف قولو )اسناده ل ،الحديث كتب العمل والسؤاالت وغيرىا

 مظمـ(. 
اليو ما كاف مف نفسي والشيطاف واعتذر  تعالىوأخيرا ما كاف مف صواب و التوفيق مف هللا      

 وهللا اعمـ.  
 المبحث األول:  حياة األمام الذىبي الشخصية والعممية.

ىو الشيخ اإلماـ الحافع الكبير، مؤرخ اإلسالـ، شيخ المحدثيف، محدث  (ٓٔ) اسمو وكنيتوأواًل: 
قايماز بف عبد العصر، وخاتمة الحفاظ، شمس الديف، أبو عبد هللا، دمحم بف أحمد ابف عثماف بف 

 هللا الذىبي التركماني الفارقي ثـ الدمشقي، الشافعي، المقرغ.
وذكر ابف حجر أف  (ٔٔ).ولد في شير ربيع اآلخر سنة ثالث وسبعيف وستمائة مولده:: ثانياً   

 (ٖٔ).وكاف مولده في مدينة دمشق(ٕٔ.)مولده في الثالث مف الشير المذكور
 شيوخو: ثالثًا:
.وقد حرص الذىبي (ٗٔ)ألف وثالثمائة شيخ إلىذكر الصفدؼ أف عدد شيوخ الذىبي وصل     

عمى تدويف أسماء شيوخو الذيف استفاد منيـ عف طريق السماع أو اإلجازة، فكتب معجـ الشيوخ 
أف الذىبي حظي برفقة ثالثة مف  إلىولكف نشير  ،(٘ٔ)الكبير، واألوسط، والصغير )المطيف( 

 مشاىير عصره الذيف طّبقت سمعتيـ اآلفاؽ وىـ:
ػ العالمة الحافع جماؿ الديف يوسف بف عبد ٕىػ(.ٕٛٚ-ىػٔٙٙػ أحمد بف عبد الحميـ  )ٔ

-ىػٜٖٚ-ىػ٘ٙٙ-ػ العالمة الحافع عمـ الديف القاسـ بف دمحم البرزاليٖ  -ىػٗ٘-الرحمف المزؼ 
ء األعالـ صحبة ومالزمة، وكاف الذىبي أصغر الجميع سنًا، وكاف أبو .وكاف لمذىبي مع ىؤال

الحجاج المزؼ أكبرىـ، وكاف بعضيـ يقرأ عمى بعض، فيـ شيوخ وأقراف في الوقت ذاتو، يجمعيـ 
التمسؾ بعقيدة السمف الصالح والرغبة في تعمميا ونشرىا والدفاع عنيا، وحبيـ لعمـ الحديث 

تِّباع آثار السمف الصالح. وقد تركت تمؾ الصحبة آثارىا القوية واالشتغاؿ بو وحرصيـ عمى ا
عمى شخصية الذىبي وتكوينو العممي، ويظير ذلؾ جميًا في كتاباتو. وقد ساعد عمى تكويف 

مع أف فارؽ السف كاف بينو وبيف المزؼ  -الذىبي لتمؾ العالقة والصمة الوثيقة بيؤالء األعالـ 
ما حباه هللا بو مف الذكاء وقوة  -تيمية اثنتا عشرة سنة  تسع عشرة سنة، وبينو وبيف ابف

الحافظة، األمر الذؼ ساعده عمى مالزمة ىؤالء األعالـ ومجاراتيـ مع ما تميزوا بو مف عمـ 
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واسع، وذكاء مفرط، وقد أثنى الذىبي الثناء العطر عمى ىؤالء األعالـ وامتدحيـ في كتاباتو، 
 .(ٙٔ)واعترؼ ليـ بالفضل والجميل

الحسيني: "وحمل  تتممذ عمى يد الذىبي المئات مف التالميذ، وقد قاؿ عنو تمميذه: تَلميذهابعًا: ر 
ينظر في كتب  .ومف(ٛٔ).وقاؿ السبكي: "وسمع منو الجـ الكثير"(ٚٔ)عنو الكتاب والسنة خالئق"

القرف الثامف يجدىا زاخرة بمئات مف التالميذ الذيف استفادوا مف الذىبي ولعل مف أشير مف 
 استفاد وسمع منو مف نظرائو:

 .(ٜٔ) ىػ( ٗٚٚػ الحافع عماد الديف إسماعيل بف عمر بف كثير، المتوفى سنة )ٔ
ادؼ، الشيير بابف رجب ػ الحافع زيف الديف عبد الرحمف بف الحسف بف دمحم السالمي البغدٕ

 .(ٕٓ)ىػ( ٜ٘ٚت) الحنبمي،
ىػ( صاحب كتاب "الوافي ٗٙٚػ صالح الديف خميل بف أيبؾ الصفدؼ، المتوفى سنة )ٖ

 بالوفيات".
ػ شمس الديف أبو المحاسف، دمحم بف عمي بف الحسف الحسيني، الدمشقي، الشافعي، المتوفى ٗ

 ىػ(، صاحب "ذيل تذكرة الحفاظ".٘ٙٚسنة )
ىػ( صاحب "طبقات ٔٚٚلديف أبو نصر، عبد الوىاب بف عمي السبكي، المتوفى سنة )ػ تاج ا٘

 الشافعية الكبرػ".
قبل منتصف ليمة االثنيف، ثالث ذؼ القعدة، سنة  تعالىتوفي الذىبي رحمو هللا  وفاتو :خامساً 

 ثماف وأربعيف وسبعمائة، وكاف قد بمغ مف العمر حينذاؾ خمسة وسبعيف عامًا وسبعة أشير.
وكانت وفاتو بدمشق، ودفف رحمو هللا بمقبرة الباب الصغير، وحضر الصالة عميو جممة مف 
العمماء، وكاف رحمو هللا قد كف بصره قبل موتو بسبع سنيف. قاؿ تمميذه الحسيني: "أضر في 
سنة إحدػ وأربعيف، ومات في ليمة االثنيف ثالث ذؼ القعدة سنة ثماف وأربعيف وسبعمائة بدمشق، 

 .(ٕٔ)"تعالىفي مقبرة الباب الصغير رحمو هللا ودفف 
تصدر الذىبي مرتبة اإلمامة في عدد مف العموـ، . : مكانتو العممية وثنا  العمما  عميوسادساً  

ماـ في عمـ التاريخ. ماـ في عموـ الحديث، وا   أما في عمـ القراءات:  فيو إماـ في عمـ القراءات، وا 
. وقاؿ ابف (ٕٕ)ىػ(: "كاف إمامًا في القراءات" ٕٗٛفقد قاؿ عنو ابف ناصر الديف المتوفي سنة )

.وقد اعتنى الذىبي بيذا الفف في مرحمة مبكرة مف حياتو. ومف (ٖٕ)الجزرؼ: "األستاذ، الثقة الكبير"
مى الطبقات مؤلفاتو في ذلؾ، كتاب "التمويحات في عمـ القراءات"، وكتاب "معرفة القراء الكبار ع
ولعل ذلؾ  ،واألعصار" إال أنو مع إتقانو ليذا الفف لكنو لـ يتفرغ لو كما ذكر ذلؾ ابف الجزرؼ 

 .(ٕٗ)بسبب انشغالو بعمـو الحديث
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لقد كرس الذىبي حياتو في خدمة عموـ الحديث، وأكثر مف التصنيف  عموم الحديث:أما في     
فييا، ولقيت مؤلفاتو القبوؿ عند الناس، فيذا ابف حجر يقوؿ: "ورغب الناس في تواليفو، ورحموا 

. وال شؾ في ذلؾ فاإلماـ الذىبي بمغ منػزلة (ٕ٘)إليو بسببيا، وتداولوىا قراءة ونسخًا وسماعًا" 
سبب ما حباه هللا مف صفات وخصائص عممية تميز بيا. وقد وصف بعض عالية ودرجة رفيعة ب

حيث قاؿ: "دمحم بف أحمد بف عثماف بف قايماز، الشيخ  -وىو صالح الديف الصفدؼ-تالميذه لو 
اإلماـ العالـ العالمة الحافع، أبو عبد هللا الذىبي، حافع ال يجاَرػ، والفع ال يبارػ، أتقف الحديث 

وأحوالو، وعرؼ تراجـ الناس، وأزاؿ اإلبياـ في تواريخيـ واإللباس، مع ذىف  ورجالو، ونظر عممو
مامة الذىبي في ىذا الشأف ال يختمف فييا اثناف، ولذلؾ قاؿ السيوطي: "إف  .(ٕٙ)يتوقد ذكاؤه وا 

المحدثيف اآلف عياؿ في الرجاؿ وغيرىا مف فنوف الحديث عمى أربعة: المزؼ، والذىبي، والعراقي، 
  .(ٕٚ)وابف حجر"

التعريف بقول المحدثين إسناده مظمم واألحاديث التي حكم عمييا الذىبي في :المبحث الثاني 
 (.مٌ مظم التمخيص )إسنادهُ 

 . (مظممٌ  التعريف بقول المحدثين )الذىبي( )إسنادهُ :المطمب األول
 ،بمعنى السند :الوجو األوؿ :تأتي عمى وجييف -بكسر اليمزة  -:  لفظة اإلسناد (ٕٛ) اإلسناد ُ 

فالسند ىو ما يذكره الناقل لمخبر مف الرجاؿ الذيف  الذؼ ىو قسيـ المتف وقسـ مف الحديث.
كيفية  إلى -بصيغ األداء التي يذكرىا بيف كل راوييف  -ومف اإلشارة اإلجمالية  ،تتابعوا عمى نقمو

 أخذ كل واحد منيـ الخبر عف صاحبو .
أو أكثر مف عمة  ،أنو مظمـ إذا كاف فيو أكثر مف مجيوؿيوصف اإلسناد أو الحديث ب :(ٜٕ)مظمـ

بياف  إلىأو ُيظمـ عميو طريُقو  ،بحيث يتعذر عمى الناقد الجيبذ تخميف أولئؾ المجاىيل ،غامضة
ولكف  ،ىو أصل إطالقيـ ىذا الوصف عمى الرواياتخمل في ذلؾ اإلسناد أو الحديث  و أوجو ال

وُيتوسع فييا أو تستعمل لمعاٍف  ،مما ال يخفى أف العبارات قد تخرج عف إطار معناىا األوؿ
مف استقرأ  :أو متفرعة عنو، وبناء عمى ىذا أقوؿ ،أو مالزمة لو ،مناظرة لذلؾ المعنى األوؿ

استعماليـ ىذه العبارة التي نحف بصدد شرح معناىا باف لو أنيـ قد يستعممونيا في وصف 
وال سيما إذا كاف بيف رواتيا مف ُيجيل . و سئل    ،ألسانيد المركبة واألحاديث المنكرة ونحو ذلؾا

 ،"فالف مظمـ" :في بعض التراجـ نجد أئمة الجرح والتعديل يقولوف   :لمشيخ أبي الحسف المأربي
فأحيانًا  ،وقفت عمى وجييف ليذا المفع :، فأجاب بما نسختو(ٖٓ)فما معنى ذلؾ؟ ،"مظمـ األمر" :أو

وفي ىذه الحالة ننظر عدد الرواة  .(ٖٔ)وأف أمره مظمـ ال ُيعرؼ ،يكوف بمعنى أف الراوؼ مجيوؿ
وأحيانًا يكوف ىذا المفع بمعنى أف  ،ويحكـ عميو بما يستحق مف جيالة العيف أو الحاؿ ،عنو

وأف ىذه المناكير أظممت بحديثو فسمبتو النور والضوء الذؼ يكوف عمى  ،الراوؼ منكر الحديث
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فإف  ،لُيعرؼ كُـّ ونوع ىذه المناكير ،بقية كالـ األئمة إلىوفي ىذه الحالة ينظر  ،حديث الثقات
ال ُترؾ ،كانت محتممة وخفيفة صَمح في الشواىد والمتابعات    .(ٕٖ)وهللا المستعاف ؛وا 

:ىو  الطريق (األسناد المظمم )اد وقول المحدثين مظمم أن تعريفونستخمص من تعريف األسن
 إلىنياية الحديث وتكون فيو عمُة الجيالِة أو االنقطاع او فيو مناكير  قد تصل  إلىالموصل 

 حد الكذب والوضع .
 (األحاديث التي حكم عمييا األمام الذىبي بقولو )إسنادُه مظممٌ  :الثاني طمبالم

َثَنا الحاكم )رحمو هللا(قال : الحديث األول : َأْخَبَرِني ِإْسَماِعيُل ْبُف ُمَحمَِّد ْبِف اْلَفْضِل ْبِف ُمَحمٍَّد، َحدَّ
َثِني ُمَحمَُّد ْبُف َطْمَحَة، َعْف َعْبِد الرَّْحَمِف ْبِف َطْمَحةَ  َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُف َأِبي ُأَوْيٍس، َحدَّ ؼ، َحدَّ ، َعْف َجدِّ

ِ َعْبِد الرَّْحَمِف بْ  ِو اْلَيَسَع ْبِف اْلُمِغيَرِة، َقاَؿ: ))َمرَّ َرُسوُؿ َّللاَّ ِبَرُجٍل  ِف َأِبي َبْكِر ْبِف اْلُمِغيَرِة، َعْف َعمِّ
وِؽ، َفَقاَؿ: َتِبيُع ِفي ُسوِقَنا ِبِسْعٍر ُىَو َأْرَخُص  وِؽ َيِبيُع َطَعاًما ِبِسْعٍر ُىَو َأْرَخُص ِمْف ِسْعِر السُّ  ِبالسُّ

ـْ َقاَؿ: َأْبِشْر، َفِإفَّ اْلَجاِلَب ِمْف ِسْعرِ  ، َقاَؿ: َصْبًرا َواْحِتَساًبا ؟ َقاَؿ: َنَع ـْ ُسوِقَنا،  إلىَنا ؟ َقاَؿ: َنَع
ِ، َواْلُمْحَتِكرُ  ِ((. (ٖٖ)َكاْلُمَجاِىِد ِفي َسِبيِل َّللاَّ  (ٖٗ)ِفي ُسوِقَنا، َكاْلُمْمِحِد ِفي ِكَتاِب َّللاَّ

سناٌد مظمـٌ((ٖ٘) : )خبٌر منكرٌ هللا( في التمخيص قال الذىبي )رحمو  (ٖٙ).، وا 
: الحديث رواه َأُبو اْلَحَسف ِإْسَماِعيل ْبف دمحم ْبف الفضل ْبف دمحم ْبف المسّيب تخريج الحديث

ْعَراِنيّ ، عف (ٖٚ)الَّنْيسابورّؼ، الّشْعرانيّ  ، عف (ٖٛ)َأُبي دمحم الفضل بف دمحم بف المسيب الَبْيَيِقّي الشَّ
دمحم بف ، عف أبي عبدهللا (ٜٖ)عبدهللا إسماعيل بف عبدهللا بف عبدهللا بف أويس األصبحي أبي

المعروؼ بابف –طمحة بف عبدالرحمف بف طمحة بف عبدهللا بف عثماف بف عبيدهللا القرشي التيمي 
عبدالرحمف بف أبى بكر بف عبدالرحمف بف ، عف (ٔٗ)، عف عبدالرحمف بف طمحة(ٓٗ)-الطويل

اليسع بف المغيرة بف عبدالرحمف بف الحارث بف ، عف (ٕٗ)شاـ المخزومي القرشيالحارث بف ى
 (ٗٗ)بو. ، عف النبي (ٖٗ)ىشاـ المخزومي

 :الحكم عمى الحديث
لذلؾ  ؛واضح؛ ألف اليسع بف المغيرة مف صغار التابعيف(ٙٗ)وانقطاع  (٘ٗ)الحديث فيو إرساؿ    

أنو ليس عمى شرطو، فضاًل عف تفرد الرواة بالحديث وىـ كما تبيف ممف ال  إلىنّبو الحاكـ 
يحتمل التفرد منيـ، فميس منيـ مف ىو ثقة، ولعّل الذىبي )رحمو هللا( قد وصف سند الحديث 

 بأنو مظمـ لالنقطاع، ولجيالة بعض رواتو، وتفردىـ بو.
في مدح التاجر بتشبييو بالمجاىد في أما وصفو لمخبر بالنكارة فقد يكوف لما فيو مف مبالغة    

: سبيل هللا، وتشبيو المحتكر بالممحد في كتاب هللا، مع أف الحديث الصحيح ىو قوؿ النبي 
  (ٚٗ)َمِن اْحَتَكَر َفُيَو َخاِطٌئ()
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: َأْخَبَرِني َأُبو َبْكِر ْبُف َأِبي َداِرـٍ اْلَحاِفُع، ِباْلُكوَفِة، ثنا قال الحاكم )رحمو هللا( :الحديث الثاني
، ثنا َأُبو َرْوٍؽ، َعْف ُمَحمَّ  ْبِرَقاِف التَّْيِميُّ ـُ ْبُف الزِّ ِد ْبِف ُمَحمَُّد ْبُف ُعْثَماَف ْبِف َأِبي َشْيَبَة، ثنا ِإْبَراِىي

َيْقَرُأ: ِإنَُّو َعِمَل َغْيَر  ))َكاَن َرُسوُل ّللاَِّ َّللاَُّ َعْنَيا(، َقاَلْت:  جَحاَدَة، َعْف َأِبيِو، َعْف َعاِئَشَة )َرِضيَ 
 (ٜٗ).: )إسناده مظمـ(قال الذىبي )رحمو هللا( في التمخيص (ٛٗ)(.ٙٗ(( )ىود: َصاِلحٍ 

 ، رواه عنو راوياف مف طريقيف اثنيف:(ٓ٘)دار الحديث عمى دمحم بف جحادة الكوفي: تخريج الحديث
، عف دمحم بف جحادة، عف (ٔ٘)أبو روؽ عطية بف الحارث اليمداني الكوفي: رواه الطريق األول

 (ٖ٘)(، عف أـ المؤمنيف عائشة )رضي هللا عنيا( مرفوعًا بو.ٕ٘جحادة األيامي الكوفي)
، عف دمحم بف جحادة، (ٗ٘)خاـز بف الحسيف الحميسي البصرؼ : رواه أبو إسحاؽ الطريق الثاني
 .(٘٘)ئشة )رضي هللا عنيا( مرفوعًا بومي، عف أـ المؤمنيف عاعف جحادة األيا

، (ٙ٘): الحديث ضعيف اإلسناد؛ ألف فيو جحادة األيامي وىو مجيوؿ الحاؿ الحكم عمى الحديث
ولـ يتابع في روايتو؛ لذلؾ وصف الذىبي )رحمو هللا( سنده بالمظمـ، لكف لمتف الحديث شاىٌد 

ِإنَُّو َعِمَل يقرأ:  سمعت رسول هللا حديث أسماء بنت يزيد )رضي هللا عنيا( قالت: ) مف (ٚ٘).
 . (ٓٙ)الحسف لغيره. إلىيرتقي الحديث  (ٜ٘).وبيذا الشاىد(ٛ٘)(.َغْيَر َصاِلحٍ 

: َأْخَبَرَنا َأُبو النَّْضِر ُمَحمَُّد ْبُف ُمَحمَِّد ْبِف ُيوُسَف اْلَفِقيُو، ثنا قال الحاكم )رحمو هللا(: الحديث الثالث
َثِني َفا ، َحدَّ ، ثنا ُموَسى ْبُف َيْعُقوَب الزَّْمِعيُّ ـَ ، ثنا َسِعيُد ْبُف َأِبي َمْرَي اِرِميُّ ِئٌد، ُعْثَماُف ْبُف َسِعيٍد الدَّ

ِ ْبِف َعِميِّ ْبفِ  ِ ْبِف َأِبي َرِبيَعَة، َأْخَبَرُه،  َمْوَلى ُعَبْيِدَّللاَّ ـَ ْبَف َعْبِدالرَّْحَمِف ْبِف َعْبِدَّللاَّ َأِبي َراِفٍع، َأفَّ ِإْبَراِىي
ِ  َأفَّ َعاِئَشَة َزْوَج النَِّبيِّ  َـّ  َأْخَبَرْتُو، َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَّ ـَ ُأ َقاَؿ: ))َلْو َرِحـَ َّللاَُّ َأَحًدا ِمْف َقْوـِ ُنوٍح َلَرِح

ِ ا ، َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَّ ِبيِّ ـْ َحتَّى لصَّ : َكاَف ُنوٌح َمَكَث ِفي َقْوِمِو َأْلَف َسَنٍة ِإالَّ َخْمِسيَف َعاًما، َيْدُعوُى
َـّ َجَعَل َيْعَمُمَيا َسِفي َـّ َقَطَعَيا، ُث  َنًة،َكاَف آِخَر َزَماِنِو َغَرَس َشَجَرًة، َفَعُظَمْت، َوَذَىَبْت ُكلَّ َمْذَىٍب، ُث

وَف َفَيْسَأُلوَنُو، َفَيُقوُؿ: أَْعَمُمَيا َسِفيَنًة، َفَيْسَخُروَف ِمْنُو، َوَيُقوُلوَف: َتْعَمُل َسِفيَنًة ِفي الْ  ، َوَكْيَف َوَيُمرُّ َبرِّ
َكِؾ، خَ  ِبيِّ َتْجِرؼ؟ َقاَؿ: َسْوَؼ َتْعَمُموَف َفَممَّا َفَرَغ ِمْنَيا، َفاَر التَّنُّوُر، َوَكُثَر اْلَماُء ِفي السِّ ُـّ الصَّ ِشَيْت ُأ

اْلَجَبِل َحتَّى َبَمَغْت ُثْمَمًة َفَممَّا َبَمَغَيا اْلَماُء َخَرَجْت ِبِو  إلىَعَمْيِو، َوَكاَنْت ُتِحبُُّو ُحبِّا َشِديًدا، َفَخَرَجْت 
َحتَّى َذَىَب ِبَيا اْلَماُء، َفَمْو َرِحـَ َّللاَُّ َحتَّى اْسَتَوْت َعَمى اْلَجَبِل، َفَممَّا َبَمَغ اْلَماُء َرَقَبَتَيا َرَفَعْتُو ِبَيِدَىا 

.)) ِبيِّ َـّ الصَّ ـَ ُأ ـْ َأَحًدا َلَرِح ِمْنُي
: )إسناده مظمـ، وموسى قال الذىبي )رحمو هللا( في التمخيص (ٔٙ)

 (ٕٙ).ليس بذاؾ(
المعروؼ بابف -أبي دمحم سعيد بف الحكـ بف دمحم بف سالـ  دار الحديث عمى : تخريج الحديث

أبو الفضل : رواه الطريق األول، رواه عنو أربعة رواة مف أربعة طرؽ:(ٖٙ)الجمحي -مريـ أبى
أبي دمحم موسى بف يعقوب بف  ، عف ابف أبي مريـ، عف (ٗٙ)صالح بف مسمار السممي المروزؼ 
إبراىيـ بف عبدالرحمف بف ، عف (ٙٙ)، عف فائد مولى عبادؿ(٘ٙ)عبدهللا المطمبي القرشي المدني
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، عف أـ المؤمنيف عائشة )رضي هللا عنيا( (ٚٙ)أبى ربيعة القرشي المخزومي المدنيعبدهللا بف 
 (ٛٙ)مرفوعًا بو.

موسى بف  ، عف ابف أبي مريـ، عف (ٜٙ): رواه المثنى بف إبراىيـ اآلممي األبميالطريق الثاني
عًا ائشة )رضي هللا عنيا( مرفو ، عف أـ المؤمنيف عإبراىيـ بف عبدالرحمف، عف فائد، عف يعقوب

 .(ٓٚ)بو
، (ٔٚ)دمحم بف إدريس بف المنذر بف داود بف ميراف الحنظمي الرازؼ رواه أبو حاتـ  الطريق الثالث:

عف أـ ، إبراىيـ بف عبدالرحمف، عف فائد، عف موسى بف يعقوب عف ابف أبي مريـ، عف 
 .(ٕٚ)المؤمنيف عائشة مرفوعًا بو

عف ابف أبي مريـ، ،(ٖٚ)َسِعْيِد بِف َخاِلِد بِف َسِعْيٍد الدارميُعْثَماُف بُف رواه أبو سعيد  الطريق الرابع:
ائشة )رضي ، عف أـ المؤمنيف عإبراىيـ بف عبدالرحمف، عف فائد، عف موسى بف يعقوب عف 

 .(ٗٚ)هللا عنيا( مرفوعًا بو
 : الحديث ال يصح إسناده مرفوعًا؛ ألنو تفرد بو موسى بف يعقوب الزمعيالحكم عمى الحديث

وىو صدوٌؽ سيء الحفع في أحسف حاالتو، بل إف الذىبي قد اتيمو بالميف، وجعمو آفة الحديث، 
فضّعف اسناده لذلؾ، وزيادة عمى ذلؾ فإف سند الحديث فيو ابراىيـ بف عبدالرحمف المخزومي، 
وىو مقبوؿ عند ابف حجر، ومعموـ أّف ذلؾ في حاؿ توبع مف غيره، وقد انفرد بالحديث فيو ليف، 

العمة التي يضعف الحديث بيا ىي رواية الحديث مرفوعًا، بينما ىو مف اإلسرائيميات المروية و 
َوَىَذا َحِديٌث عف كعب األحبار )رحمو هللا(، يقوؿ ابف كثير )رحمو هللا( تعقيبًا عمى ىذا الحديث: )

ِة، َوَأْحَرػ ِبَيَذا اْلَحِديِث َوُمَجاِىٍد َوَغْيِر َواِحٍد َشِبيٌو لِ  َغِريٌب، َوَقْد ُرِوَؼ عف كعب االحبار َيِذِه اْلِقصَّ
ـُ(. َأْف َيُكوَف َمْوُقوًفا ُمَتَمقِّى َعْف ِمْثِل َكْعِب اأْلَْحَباِر َوَّللاَُّ أَْعَم
(ٚ٘) 

ـِ اْلَحَسُف ْبُف ُمَحمَِّد ْبِف اْلَحَسِف ْبِف ُعْقَبَة قال الحاكم )رحمو هللا(: الحديث الرابع َثِني َأُبو اْلَقاِس : َحدَّ
َثِني َأِبي، َعْف َأِبيِو اْلَحَسِف ْبِف ُعْقَبَة، َعْف َأِبيِو ُعْقَبَة ْبِف خَ  ، ِباْلُكوَفِة َحدَّ ُكوِنيُّ اِلٍد ْبِف َخاِلٍد السَّ

، َثَنا ُموَسى ْبُف ُمَحمَّ  ُكوِنيِّ ، َعْف َأِبيِو، َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ، السَّ ـَ التَّْيِميِّ َقاَؿ: َقاَؿ  ِد ْبِف ِإْبَراِىي
 ِ  (ٙٚ)((.ِإَذا َأَكْمُتْم َفاْخَمُعوا ِنَعاَلُكْم َفِإنَُّو َأْرَوُح أِلَْبَداِنُكم: ))َرُسوُؿ َّللاَّ

سناده مظمـ: )قال الذىبي )رحمو هللا( في التمخيص  (ٚٚ).(أحسبو موضوعًا، وا 
، رواه عنو راوياف مف طريقيف الصحابي أنس بف مالؾ  دار الحديث عمى: تخريج الحديث

 اثنيف:
، عف أبي (ٜٚ)، عف أبي الييثـ أو ابف أبي الييثـ(ٛٚ)رواه داود بف الزبرقاف الرقاشي الطريق األول:

 (ٔٛ)مرفوعًا بنحوه. ،  عف أنس (ٓٛ)أسماء ابراىيـ بف يزيد بف شريؾ التيمي
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، عف أبي عبدهللا دمحم بف (ٕٛ)أبو دمحم موسى بف دمحم بف ابراىيـ القرشي التيميرواه  الثاني: الطريق
 (ٗٛ)مرفوعًا بنحوه. ، عف أنس (ٖٛ)ابراىيـ بف الحارث التيمي

الحديث مف الطريق األوؿ فيو داود بف الزبرقاف وىو ضعيف، بل متروؾ، : الحكم عمى الحديث
ؼ، وابراىيـ التيمي ثقٌة لكنو مدلٌس، وقد عنف، فالحديث مف ىذا وأبو الييثـ مجيوؿ العيف ال يعر 

 الطريق ظممات بعضيا فوؽ بعض.
أما الطريق الثاني ففيو موسى بف دمحم وىو ضعيٌف منكر الحديث، وضعيف مف ىذا الطريق    

أيضًا، وقد شّؾ الذىبي )رحمو هللا( في أف يكوف الحديث موضوعًا، وقد يكوف ذلؾ لركاكة 
و، ونكارة معناه، وقوؿ الذىبي )رحمو هللا( موافق لقوؿ أبي حاتـ الرازؼ )رحمو هللا( في ألفاظ

قاؿ أبي: الحديث حيث قاؿ ابف أبي حاتـ )رحمو هللا( بعد ذكره لعدة أحاديث منيا ىذا الحديث: )
 (٘ٛ)ىذه أحاديث منكرة، كأنيا موضوعة، وموسى ضعيف الحديث جدا(.

َثِني َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد )رحمو هللا(قال الحاكم : الحديث الخامس َثَنا َعِميُّ ْبُف ُبْنَداٍر الزَّاِىُد، َحدَّ : َحدَّ
َمِد ْبُف َعْبِداْلَوا ، َثَنا َعْبُدالصَّ ، َثَنا َعِميُّ ْبُف َسِعيٍد النََّسِوؼُّ ِميِطيُّ ِرِث، َثَنا ْبُف ُسَمْيَماَف ْبِف ُيوُسَف السَّ

ـُ ْبُف َسِعيٍد اْلكُ  ، َعْف َأْسَماَء ِبْنِت ُعَمْيٍس اْلَخْثَعِميَِّة، َرِضَي َّللاَُّ َىاِش ِ اْلَخْثَعِميُّ ، َثَنا َزْيُد ْبُف َعْبِدَّللاَّ وِفيُّ
 ِ ))ِبْئَس اْلَعْبُد َعْبٌد َتَخيََّل َواْخَتاَؿ َوَنِسَي اْلَكِبيَر اْلُمَتَعاِؿ،  َيُقوُؿ: َعْنَيا َقاَلْت: َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاَّ

َقاِبَر َواْلِباَل، ْئَس اْلَعْبُد َعْبٌد َسَيا َوَلَيا َوَنِسَي اْلَمْبَدَأ َواْلُمْنَتَيى، ِبْئَس اْلَعْبُد َعْبٌد َبَغى َوَعَتا َوَنِسَي اْلمَ بِ 
يفِ  ْنَيا ِبالدِّ ُبيَ (ٙٛ)ِبْئَس اْلَعْبُد َعْبٌد َيْخِتُل الدُّ يَف ِبالشُّ اِت، ِبْئَس اْلَعْبُد َعْبٌد ، ِبْئَس اْلَعْبُد َعْبٌد َيْخِتُل الدِّ

، ِبْئَس اْلَعْبُد َعْبٌد َطَمٌع َيُقوُدُه، ِبْئَس اْلَعْبُد َعْبُد َىًوػ ُيِضمُُّو((. ُه الرُّْعُب َعِف اْلَحقِّ قال  (83)َيُصدُّ
 (ٛٛ).: )إسناده مظمـ(الذىبي )رحمو هللا( في التمخيص

، (ٜٛ)أبي سيل عبدالصمد بف عبدالوارث بف سعيد البصرؼ  دار الحديث عمى : تخريج الحديث
 رواه عنو خمسة رواة مف خمسة طرؽ:

-المعروؼ بدمحم بف أبي حاتـ-رواه أبو عبدهللا دمحم بف يحيى بف عبدالكريـ األزدؼ الطريق األول:
، عف زيد بف (ٜٔ)، عف عبدالصمد بف عبدالوارث، عف أبي إسحاؽ ىاشـ بف سعيد الكوفي(ٜٓ)

 (ٖٜ)،  عف أسماء بنت عميس )رضي هللا عنيا(، مرفوعًا بنحوه مختصرًا.(ٕٜ)لخثعميعطية ا
، عف عبدالصمد بف (ٜٗ)أبو عمى الحسف بف عمى بف دمحم اليذلي الحموانيرواه  الطريق الثاني:

عبدالوارث، عف ىاشـ الكوفي، عف زيد الخثعمي، عف أسماء بنت عميس )رضي هللا عنيا( 
 (ٜ٘)مرفوعًا بنحوه مختصرًا.

عف عبدالصمد بف عبدالوارث، ، (ٜٙ): رواه أبو الشيخ دمحم بف الحسيف البرجالنيالطريق الثالث
عف أسماء بف عميس )رضي هللا عنيا(، مرفوعًا  عف ىاشـ الكوفي، عف زيد الخثعمي،

 (ٜٚ)بنحوه.
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ف ، عف عبدالصمد ب(ٜٛ): رواه أبو قالبة عبدالممؾ بف دمحم بف عبدهللا الرقاشيالطريق الرابع
عبدالوارث، عف ىاشـ الكوفي، عف زيد الخثعمي، عف أسماء بنت عميس )رضي هللا عنيا( 

 (ٜٜ)مرفوعًا بنحوه.
عف عبدالصمد بف  ،(ٓٓٔ)أبو الحسف عمي بف سعيد بف جرير النسائي: رواه الطريق الخامس

أسماء بنت عميس )رضي هللا عنيا( عف عبدالوارث، عف ىاشـ الكوفي، عف زيد الخثعمي، 
 (ٔٓٔ)مرفوعًا بو.

ألف فيو ىاشـ الكوفي وىو ضعيف، وزيد الخثعمي  ؛(ٕٓٔ).الحديث ضعيف: الحكم عمى الحديث
وىو مجيوؿ؛ ولذلؾ قاؿ الذىبي أف سنده مظمـ؛ لتتابع راوييف تفردا بو ولـ يتابعا، أحدىما 

 أعمـ. تعالىضعيف واآلخر مجيوؿ، وهللا 
أخبرني أبو سعيد أحمد بف دمحم األحمسي بالكوفة، ثنا الحديث السادس: قال الحاكم )رحمو هللا(:

الحسيف بف حميد بف الربيع، ثنا مرواف بف جعفر السمرؼ، ثنا حميد بف معاذ اليشكرؼ، ثنا مدرؾ 
بف عبد الرحمف العنزؼ، ثنا الحسيف بف ذكواف، عف الحسف البصرؼ، عف سمرة بف جندب، قاؿ: 

ال ضخـ البطف، عريض الصدر، قميل شعر الجسد، " ثـ كاف نبي هللا إدريس رجال أبيض طوي
كبير شعر الرأس، وكانت إحدػ عينيو أعظـ مف األخرػ، وكانت في صدره ثالثة بياض مف 

 إلىغير برص، فمما رأػ هللا مف أىل األرض ما رأػ مف جورىـ واعتدائيـ في أمر هللا رفعو هللا 
 (ٖٓٔ).[ "ٚ٘]مريـ:  السماء السادسة فيو حيث، يقوؿ }ورفعناه مكانا عميا{

 (ٗٓٔ.)]إسناده مظمم ال تقوم بو حجة[   تعالى:قال األمام الذىبي رحمو هللا 
      (٘ٓٔ).الحديث أخرجو ابن حجر في اتحاف الميرة بنفس السند والمتن  :تخريج الحديث

ىذا الحديث في سنده عند الحاكـ الحسيف بف حميد بف الربيع الكوفي  :الحكم عمى الحديث  
واتيمو ابف عدؼ، وقد ذكر عف مطيف أنو قاؿ: ىذا كذاب ابف كذاب   (ٙٓٔ)كذبو مطيف الخزاز.

   .( ٚٓٔ)ابف كذاب
وأنا سألتو،  (ٛٓٔ)أبو بكر أحمد بف دمحم بف بالويو: حدثني قال الحاكم )رحمو هللا( :الحديث السابع

أبو حفص ثنا ، (ٓٔٔ)، ثنا عبد الممؾ بف بشير النسائي(ٜٓٔ)نا الحسف بف عمي بف شبيب المعمرؼ ث
عف  ،(ٖٔٔ)عف أبيو ،(ٕٔٔ)تبة بف إبراىيـ بف عتبة بف غزوافثنا ع ، (ٔٔٔ)عمر بف الفضل السممي

قالوا: ابف « ىل فيكـ أحد مف غيركـ؟ جده عتبة بف غزواف، أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ يوما لقريش:
  .( ٗٔٔ)«إف ابف أخت القـو منيـ»فقاؿ:  أختنا عتبة بف غزواف،

ذكر عتبة بف غزواف في ىذا الحديث غريب جدا وفضائمو كثيرة، وىذا مف أجل   :الحاكـقاؿ 
فضائمو، ومسانيد عتبة بف غزواف عف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عزيزة، وقد كتبنا مف ذلؾ حديثا استغربناه 

ف لـ    ( ٙٔٔ)إسناده مظمـ :قاؿ الذىبيو  (٘ٔٔ)يكف الغالبي مف شرط ىذا الكتاب"جدا فأنا ذاكرة، وا 
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عاصـ عف عبد الممؾ بف بشير السامي، قاؿ  حدثنا  أبيالحديث أخرجو ابف تخريج الحديث:
ة بف غزواف عمر أبو حفص، قاؿ حدثنا عتبة بف إبراىيـ بف عتبة بف غزواف، عف أبيو، عف عتب

مف طريق الحسف بف عمي المعمرؼ، بو  ،(ٛٔٔ)أخرجو الطبراني في الكبيرو   (ٚٔٔ)رضي هللا عنو
قاؿ الييثمي في المجمع: "ىو مف رواية عتبة بف إبراىيـ بف  فيو زيادة: "وحميف القوـ منيـ"مثمو، 

 .  (ٜٔٔ) عتبة بف غزواف عف أبيو عف عتبة، ولـ أر مف ذكر عتبة، وال إبراىيـ"
 .(ٕٓٔ)و أبو نعيـ في بمثل لفع الطبرانيوأخرج

فإف في  الحديث رواتو حكـ عمييـ بالصدؽ إال  إبراىيـ بف عتبة بف غزواف الحكم عمى الحديث: 
ونص المزؼ في  " تيذيب الكماؿ " في ترجمة عتبة  ،ابف ابي حاتـ قاؿ أف عتبة يروؼ عف جده

وسكت عنو،  (ٕٔٔ)نو عتبة ذكره البخارؼ في تاريخوواب ،زواف أنو روػ عنو ابف ابنو عتبةبف غ
وبّيض لو، ولـ ينًصا عمى أنو روػ عنو غير عمر بف  والتعديل.وابف أبي حاتـ في الجرح 

امي ذكره ابف أبي حاتـ   وبّيض لو، ولـ أجد مف (ٕٕٔ)يحيى . وفي سنده عبد الممؾ بف بشير السَّ
ذكره سواه، وذكر أف أبا زرعة روػ عنو، وروػ عنو عند الطبراني والحاكـ الحسف بف عمي بف 

ومما تقدـ يتبيف أف الراوياف قد خرجا مف جيالة  ف أبي عاصـ،رؼ، وعند أبي نعيـ ابشبيب المعم
جيالة الحاؿ لكننا اذا سممنا بأف كل ىؤالء العمماء الجالء اخرجوا ليما فقد ارتضوا  إلىالعيف 

القريب مف الثقات فنقوؿ يكتب  إلىالرواية عنيما وىما بذلؾ قد اخرجا مف دائرة الشؾ والضعف 
لذكر ورود اسـ ) عتبة بف غزواف(    -رحمو هللا-ما قوؿ  الحاكـ فقط .وأ لالعتبارحديثيما 
 -صمَّى هللا عميو وسمـ-قاؿ: دعا النبي  -رضي هللا عنو-ألنو  جاء مف طريق أنس  ؛بالغرابة

صمَّى -األنصار فقاؿ: "ىل فيكـ أحد مف غيركـ؟ " قالوا: ال، إال ابف أخت لنا. فقاؿ رسوؿ هللا 
    (ٖٕٔ) ف أخت القـو منيـ" : "اب-هللا عميو وسمَّـ

يـ، ومولى القوـ منيـ. ألف أصل الحديث أخرجو البخارؼ  في المناقب، باب ابف أخت القوـ من
 (ٕ٘ٔ)أخرجو أيضًا  في الفرائض، باب مولى القوـ مف أنفسيـ، وابف األخت منيـ (ٕٗٔ)والمفع لو

 . (ٕٙٔ)طاء المؤلفة قموبيـ عمى اإِلسالـوأخرجو مسمـ في الزكاة، باب إع
في السنِد والزيادة بذكر عتبة وىي غير  الضطراب ؛ومما تقدـ يتبيف أف الحديث ضعيف    

محفوظو عند الحفاظ لكنو قد اخرجو البخارؼ ومسمـ بغير الزيادة وبذلؾ يكوف الحديث عند 
 الحاكـ حسنا لغيره واصمو صحيح.

بيمداف، ثنا  (ٕٚٔ)حمداف الجالب: أنبأنا عبد الرحمف بف قال الحاكم )رحمو هللا( :الحديث الثامن
، (ٜٕٔ) ، ثنا موسى بف دمحم بف عمي الحجبي(ٕٛٔ)أبو حاتـ الرازؼ، ثنا دمحم بف عيسى بف الطباع

، عف  (ٖٔٔ) عف أـ عبد الرحمف بنت أبي سعيد ،(ٖٓٔ)مف ولد أبي سعيد الخدرؼ  حدثتني أمي
رضي هللا عنو، قاؿ: شج رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في وجيو يوـ أحد فتمقاه أبي  (ٕٖٔ)أبييا أبي سعيد الخدرؼ 
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 إلىمف سره أف ينظر »مالؾ بف سناف فمحس الدـ عف وجيو بفمو، ثـ ازدرده، فقاؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
 .(ٖٗٔ)ـ: إسناده مظمتعالىقاؿ الذىبي رحمو هللا و  (ٖٖٔ)«مالؾ بف سناف إلىمف خالط دمي فمينظر 

وعزاه  (ٖٙٔ).وذكره الييثمي في المجمع (ٖ٘ٔ)الحديث أخرجو الطبراني في الكبير تخريجو: 
وأبو نعيـ في   (ٖٚٔ) وأخرجو ابف أبي عاصـ في اآلحاد والمثاني، يتكمـ عنو بشيء لمطبراني، ولـ

-المغازؼ  والحديث رواه ابف إسحاؽ في ثالثتيـ مف طريق موسى بف دمحم، بو نحوه.( ٖٛٔ)المعرفة
دوف إسناد، فقاؿ: ومّص مالؾ بف سناف، أبو أبي سعيد الخدرؼ،  -  (ٜٖٔ)كما في سيرة ابف ىشاـ

: "مف مس دمي دمو لـ تصبو -ملسو هيلع هللا ىلص-، وازدرده، فقاؿ رسوؿ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص-الدـ عف وجو رسوؿ هللا 
ه أيضًا لمبغوؼ مف ىذه الطريق.ولو طريق وعزا  (ٓٗٔ)النار". وذكره الحافع ابف حجر في اإِلصابة 

أخرػ أخرجيا أبو نعيـ في الموضع السابق مف المعرفة، مف طريق موسى بف يعقوب الزمعي، 
عف مصعب بف األسقع، عف ربيح بف عبد الرحمف بف أبي سعيد الخدرؼ، عف أبيو، عف جده 

أخرجيا يق أخرػ أيضًا ولو طر  (ٔٗٔ)كما في اإلصابة-أخرجو ابف السكف و  أبي سعيد، بو نحوه.
كالىما مف طريق ابف وىب، يرويو   (ٖٗٔ)والبييقي في الدالئل (ٕٗٔ)سعيد بف منصور في سننو

عف عمرو بف الحارث، أف عمر بف السائب حدثو أنو بمغو أف مالكًا أبا أبي سعيد الخدرؼ لما 
فقيل لو: ُمّجو، فقاؿ: ال وهللا ال يوـ أحد مص جرحو حتى أنقاه، والح أبيض،  -ملسو هيلع هللا ىلص-جرح النبي 
رجل مف أىل الجنة فمينظر  إلى: "مف أراد أف ينظر -ملسو هيلع هللا ىلص-،َ  ثـ أدبر يقاتل، فقاؿ النبيأمجو أبداً 

 ىذا"، فاسُتشيد. إلى
الحديث سكت عنو الحاكـ وأعّمو الذىبي بقولو: "إسناده مظمـ"، عمى عادتو  الحكم عمى الحديث: 

قاؿ صاحب مختصر تمخيص الذىبي ) الحديث عمى اإلسناد الذؼ فيو مجاىيل  و  في الحكـ
أبي سعيد، حيث لـ أجد ليـ يتوقف الحكـ عميو عمى معرفة حاؿ موسى الحجبي، وأمو، وبنت 

ومما تقدـ  . مديني وأموىو شيخ وبعد التتبع وجدت ترجمة موسى الحجبي وىو  ( ٗٗٔ)ترجمة(
أما الطريق التي رواىا ابف السكف، وأبو نعيـ في المعرفة، ففي  يتبيف أف الحديث حسنا لذاتو .

والراوؼ عف ربيح ىو  ( ٘ٗٔ)ف بف أبي سعيد الخدرؼ، وىو مقبوؿسندىا ُرَبْيح بف عبد الرحم
، ذكره البخارؼ في تاريخو  وسكت عنو، وبّيض لو ابف (ٙٗٔ)مصعب بف األسقع، وىو مجيوؿ

ولـ يذكروا أنو روػ عنو سوػ موسى  ،حباف في ثقاتوأبي حاتـ  في الجرح والتعديل وذكره ابف 
بف يعقوب الزمعي. وأما الطريق التي أخرجيا سعيد بف منصور، والبييقي، عف عمر بف السائب، 

وأما  ذكر الحديث بالغًا، فمنقطعة؛ ألف عمر بف السائب لـ يفصح باسـ مف بّمغو الحديث.
عف جده، فضعيفة جدًا؛ لجيالة حاؿ ربيح، وجيالة الطريق األخرػ التي يروييا ُرَبْيح، عف أبيو، 

وأما الطريق التي رواىا عمر بف  مصعب بف األسقع، وضعف موسى الزمعي مف قبل حفظو.
 السائب فضعيفة لالنقطاع المتقدـ بيانو، وبذلؾ يكوف الحديث ضعيف جدا وهللا أعمـ.
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ثنا أبو جعفر  ،(ٚٗٔ)السكوني: حدثنا أبو القاسـ قال الحاكم )رحمو هللا( :الحديث التاسع
 ،(ٜٗٔ)ثنا يحيى بف إبراىيـ بف دمحم بف أبي عبيدة بف معف السعدؼ المسعودؼ ،(ٛٗٔ)الحضرمي

حدثني أبي، عف أبيو، عف جده، عف األعمش، عف شمر بف عطية، عف خريـ بف فاتؾ، رضي 
يف فيؾ لكنت أنت الرجل، فقاؿ: ما هللا عنو أنو أتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقاؿ: يا خريـ بف فاتؾ، لوال خصمت

فانطمق خريـ فجز شعره وقصر « وفير شعرؾ، وتسبيل إزارؾ»ىما بأبي أنت يا رسوؿ هللا؟ قاؿ: 
رضي -لحديث لو عف خريـ ا (ٔ٘ٔ) إسناده مظمـ -قاؿ األماـ الذىبي في ]التمخيص [   (ٓ٘ٔ)إزاره

طريق األعمش،  - ٔ ولو عنو ثالث طرؽ: ،طريقاف: األولى: طريق شمر بف عطية -هللا عنو
)أ( طريق يحيى بف إبراىيـ بف دمحم بف أبي عبيدة بف عنو، عف خريـ، ولو عف األعمش طريقاف: 

 معف المسعودؼ، ثنا أبي، عف أبيو، عف جده، عف األعمش، فذكره. وىذه ىي طريق الحاكـ.
)ب( (.ٕ٘ٔ) هللا( قاؿ: )حسبي واحدة( وأخرجو الطبراني في الكبير  بمفظو وزاد بعد قولو: )يا رسوؿ

 .(ٖ٘ٔ)عف األعمش بف رزيق، طريق عمار
أخرجو الطبراني في الموضع السابق برقـ حدثنا دمحم بف عبد هللا الحضرمي، ثنا الحسف بف 

 منصور الرقي، ثنا أبو الجواب، ثنا عمار بف رزيق، عف األعمش، بنحوه.
البغدادؼ مجيوؿ الحاؿ، ذكره ابف حباف في وفي سنده الحسيف بف منصور الّرقي، أبو عمي 

 .  (٘٘ٔ) ولـ يذكر الخطيب فيو جرحًا وال تعدياًل. ،(ٗ٘ٔ)ثقاتو
 :(ٙ٘ٔ)أخرجو اإِلماـ أحمد في المسند طريق أبي إسحاؽ السبيعي، عف شمر، عف خريـ، بو. -ٕ

والطبراني  (ٚ٘ٔ)قاؿ حدثنا عبد الرزاؽ، حدثنا معمر، عف أبي إسحاؽ، فذكره بنحو. وأخرجو أيضاً 
كالىما مف طريق أبي بكر بف عياش، عف أبي إسحاؽ، بو نحوه. وذكر ىذه   (ٛ٘ٔ)في الكبير

 (ٓٙٔ)وقاؿ: "رجاؿ أحمد رجاؿ الصحيح". وأخرجو الطبراني أيضاً  (ٜ٘ٔ)الطريق الييثمي في المجمع
مف طريق عبد هللا بف صالح العجمي، ثنا إسماعيل، عف  (ٔٙٔ)ومف طريقو أبو نعيـ في المعرفة

 بي إسحاؽ، بو نحوه.أ
كالىما مف طريق يحيى الحماني، قاؿ حدثنا قيس بف  (ٕٙٔ)وأخرجو الطبراني في الكبير    

 الربيع، عف أبي إسحاؽ، وأبي حصيف، عف شمر بف عطية، فذكره بنحوه.
طريق أبي حصيف، وىي التي سبق ذكرىا آنفًا مقرونة بطريق أبي إسحاؽ، مف رواية يحيى  - ٖ

 قيس بف الربيع، عف أبي إسحاؽ، وأبي حصيف.الحماني، ثنا 
 وىو متيـ بسرقة الحديث، فيي موضوعة. يا يحيى بف عبد الحميد الحماني، وىذه الطريق في    
وأما بقية الطرؽ فمدارىا عمى أبي إسحاؽ السبيعي، وىو ثقة، إال أنو مدلس مف الثالثة وقد     
 ىنا، واختمط بآخره، فالحديث ضعيف ألجمو مف ىذه الطريق. عنعف
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الطريق الثانية: طريق يونس بف بكير، عف المسعودؼ، عف عبد الممؾ بف عمير عف أيمف بف 
  (ٖٙٔ)خريـ بف فاتؾ، عف أبيو، فذكره بنحوه. أخرجو الطبراني في الكبير

 الحكم عمى الحديث: 
في سنده إبراىيـ المسعودؼ، وأبو القاسـ السكوني لـ قاؿ محققي كتاب التمخيص أف الحديث     

بعد التتبع لترجمتييما  (ٗٙٔ)أجدا مف ترجـ ليما، فالحكـ عمى الحديث متوقف عمى معرفة حاليما
تبيف انيما صدوقاف .ومطيف الحضرمي ثقة حافع وعمة الحديث في جيالة اباء يحيى بف ابراىيـ 

لكف الحديث بالطرؽ التي  ،ده مظمـ وىو ضعيفالمسعودؼ وىو صدوؽ لذلؾ قاؿ الذىبي اسنا
يروييا عمار بف رزيق، وأبو إسحاؽ السبيعي، ويونس بف بكير عف المسعودؼ؛ يرتقي لدرجة 

 . الحسف لغيره
صمى -، قاؿ: قاؿ لنا رسوؿ هللا -رضي هللا عنو-ولو شاىد مف حديث سيل بف الحنظمّية     

سباؿ إزاره"، فبمغ ذلؾ خريمًا، : "نعـ الرجل ُخَريـ األس-هللا عميو وسمـ دؼ لوال طوؿ ُجّمتو، وا 
 .(٘ٙٔ) أنصاؼ ساقيو. إلىأذنيو، ورفع إزاره  إلىفعجل، فأخذ شفرة، فقطع بيا جّمتو 

وأبو داود في  ،والبخارؼ في تاريخو ،وىو جزء مف حديث طويل أخرجو اإِلماـ أحمد في المسند
والطبراني في الكبير والحاكـ في المستدرؾ  مختصرًا، ولـ يذكر موضع الشاىد، وقاؿ:  ،سننو

 "صحيح اإِلسناد، ولـ يخرجاه"  ووافقو الذىبي.
وقاؿ: "رواه أبو داود بإسناد حسف، إال قيس بف  ،والحديث ذكره النووؼ في رياض الصالحيف   

 (ٙٙٔ).بشر فاختمفوا في توثيقو، وتضعيفو، وقد روػ لو مسمـ"
 (ٚٙٔ) وقاؿ الشيخ عبد القادر األرناؤوط في تعميقو عمى جامع األصوؿ: "إسناده حسف"

وبكل حاؿ فالحديث بمجموع الطرؽ المتقدـ ذكرىا، وىذا الشاىد يرتقي لدرجة الصحيح لغيره، 
 وهللا أعمـ.

حدثنا أبو بكر أحمد بف كامل بف خمف القاضي  :الحديث العاشر: قال الحاكم رحمو هللا
الوليد بف  ثنا ،(ٓٚٔ)، ثنا سميماف بف عبد هللا الدمشقي (ٜٙٔ)ثنا أبو إسماعيل السممي ،(ٛٙٔ)ببغداد
، عف معاذ بف سعد (ٖٚٔ)،عف يزيد بف عطاء(ٕٚٔ)ثنا يزيد بف سعيد بف ذؼ عصواف ،(ٔٚٔ)مسمـ

عف عبادة بف الصامت رضي هللا عنو، قاؿ: بينما  ،(٘ٚٔ)،عف جنادة بف أبي أمية (ٗٚٔ)السكسكي 
نحف مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وقوؼ إذ أقبل رجل، فقاؿ: يا رسوؿ هللا ما مدة رجاء أمتؾ؟ قاؿ: فسكت 

سألتني لقد »عنو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، حتى سألو ثالث مرات ثـ ولى الرجل، فقاؿ لو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
قاؿ: فقاؿ: يا رسوؿ هللا فيل « عف شيء ما سألني عنو أحد مف أمتي، رجاء أمتي مائة سنة

رساؿ الشياطيف الممجمة »لتمؾ مف أمارة أو آية أو عالمة، قاؿ:  نعـ القذؼ والخسف والرجف، وا 
 (33ٔ)ىذا حديث صحيح اإلسناد، ولـ يخرجاه "  :قاؿ الحاكـ( ٙٚٔ)« عف الناس
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 (ٛٚٔ)إسناده مظمـ :الذىبيقاؿ األماـ 
أخرجو الحاكـ في المستدرؾ وابف حجر في المطالب العالية بنفس السند  :تخريج الحديث

      ( ٜٚٔ)والمتف
 الحكم عمى الحديث:   

الحديث  حكـ عميو الحاكـ بأنو صحيح األسناد ولـ يخرجو األماـ البخارؼ ومسمـ وال أعمـ لماذا 
وفي اسناده مجاىيل وضعفاء وقد أنصفو الذىبي بالحكـ عميو حكـ عميو ألنو ليس عمى شرطييما 

 فضاًل عفانو ال يوجد لمحديث متابعات وال شواىد انفرد الحاكـ بتخريجو  إلىأضافة  ،بأنو مظمـ
ابف حجر في المطالب العالية قاؿ فيو )وىذا إسناد ضعيف، فيو يزيد بف عطاء ويقاؿ: ابف  اف

       (ٓٛٔ)  .  (أبي عطاء وىو مقبوؿ ومعاذ بف سعد السكسكي وىو مجيوؿ
الذؼ وجدتو في شيوخ أبي اسماعيل  (لـ اجد لو ترجمو بيذا االسـ )سميماف بف عبدهللا الدمشقي

أسمو وىو مف تالميذ الوليد بف  الرحمف الدمشقي( وقد وىـ الحاكـالسممي ) سميماف بف عبد 
 مسمـ قاؿ عنو ابف حجر صدوؽ يخطأ   

  :الحديث الحادي عشر
ثنا  ،(ٖٛٔ)ثنا عمرو بف دمحم العثماني ،(ٕٛٔ)، ثنا أبي(ٔٛٔ)أخبرني عمي بف المؤمل :قاؿ الحاكـ

عف سيل بف سعد، قاؿ: قاؿ أبو بكر  ،(٘ٛٔ)حدثني دمحم بف يوسف بف ثابت ،(ٗٛٔ)عمرو بف خالد
إني أحب أن تعمم كرامتك عمي ومنزلتك مني، والذي »الشاـ:  إلىالصديق ألبي عبيدة لما وجيو 

نفسي بيده، ما عمى األرض رجل من المياجرين وال غيرىم أعدلو بك وال ىذا ـ يعني عمر ـ ولو 
       (ٙٛٔ)«من المنزلة عندي إال دون ما لك

       (ٚٛٔ) سنده مظمـ -تعالىقاؿ األماـ الذىبي رحمو هللا     
عمى ابي بكر رضي هللا عنو ورواة السند في مراتب  (ٛٛٔ)الحديث موقوؼ :الحكم عمى الحديث

 الثقات إال يوسف  بف دمحم األنصارؼ مقبوؿ لذلؾ يكوف سند الحديث حسنا لذاتو .
حدثني أبو عمرو دمحم بف جعفر بف دمحم بف مطر، العدؿ   :قاؿ الحاكـ :الحديث الثاني عشر

، ثنا أبو (ٜٓٔ)، وأنا سألتو ثنا أبو حبيب العباس بف أحمد بف دمحم بف عيسى القاضي(ٜٛٔ)الزاىد
، ثنا عبد هللا بف دمحم بف إسحاؽ بف موسى بف طمحة بف (ٜٔٔ)بكر عبد هللا بف عبيد هللا الطمحي

، عف (ٜٗٔ)، عف أبيو(ٖٜٔ)الحصيف بف حذيفة بف صييب ، قاؿ حدثني أبو حذيفة(ٕٜٔ)عبيد هللا
، عف صييب قاؿ: سمعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ في المياجريف األوليف: " ىـ السابقوف (ٜ٘ٔ)جده

يوـ القيامة وعمى  ، والذؼ نفسي بيده إنيـ ليأتوف تعالىالشافعوف المدلوف عمى ربيـ تبارؾ و 
عواتقيـ السالح فيقرعوف باب الجنة، فتقوؿ ليـ الخزنة: مف أنتـ؟ فيقولوف: نحف المياجروف، 
فتقوؿ ليـ الخزنة: ىل حوسبتـ؟ فيجثوف عمى ركبيـ، وينثروف ما في جعابيـ، ويرفعوف أيدييـ 
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ؿ والولد، فيمثل هللا السماء، فيقولوف: أؼ رب، وماذا نحاسب؟ فقد خرجنا وتركنا األىل والما إلى
ليـ أجنحة مف ذىب مخوصة بالزبرجد والياقوت، فيطيروف حتى يدخموا الجنة، فذلؾ قولو: }وقالوا 

" قاؿ أبو حذيفة: قاؿ حذيفة: قاؿ صيفي: قاؿ ٖ٘-ٖٗفاطر:  الحمد هلل الذؼ أذىب عنا الحزف{
 ( ٜٙٔ)« أعرؼ منيـ بمنازليـ في الدنيافميـ بمنازليـ في الجنة »صييب: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

ألنو مف المياجريف األوليف،  ذكرتو في مناقب صييب؛»غريب اإلسناد والمتف  قاؿ الحاكـ:
والراوؼ لمحديث أعقابو، والحديث ألصحابو، ولـ نكتبو إال عف شيخنا الزاىد أبي عمرو رحمو 

سناده مظمـ :قاؿ الذىبي(ٜٚٔ)«هللا     (ٜٛٔ) بل كذب وا 
مف طريق جعفر بف أبي الحسف الخوارزمي،  (ٜٜٔ)لحديث أخرجو أبو نعيـ في الحمية ا تخريجو: 

ثنا عبد هللا بف عبيد هللا بف إسحاؽ بف دمحم بف عمراف بف موسى بف طمحة بف عبيد هللا، حدثني 
أبي عبيد هللا بف إسحاؽ، عف الحصيف بف حذيفة، عف أبيو حذيفة، عف أبي صيفي، عف أبيو 

اخرجو  (ٕٓٓ)كما في الدر المنثور-ابف مردويو بو بنحوه. وأخرجو  ،-رضي هللا عنو-صييب 
  (ٕٕٓ)الديف المتقي في كنز العماؿ واخرجو عالء (ٕٔٓ) السيوطي في جمع الجوامع

الحديث فيو مجيوالف كما تقدـ وحكـ عميو الحاكـ بالغرابة وال أعمـ لماذا  :الحكم عمى الحديث
ذلؾ انو منكر  اخرجو في كتابو المستدرؾ وقاؿ عنو الذىبي اسناده مظمـ بل كذب والدليل عمى

جدا في السند والمتف ويتأكد لمعقل يقينًا عمى انو موضوع عمى رسوؿ هللا صمى هللا عميو والو 
أخبرنا أبو العباس   (ٖٕٓ)وسمـ .وقد اخرج لبعض رجاؿ السند المجيوليف  الحاكـ في المستدرؾ

ريش، ثنا يعقوب بف إسماعيل بف عبد هللا بف دمحم بف ميكاؿ، أنا عبداف األىوازؼ، ثنا زيد بف الح
دمحم الزىرؼ، ثنا حصيف بف حذيفة بف صيفي بف صييب، حدثني أبي، وعمومتي، عف سعيد بف 

أريت دار ىجرتكـ سبخة بيف ظيراني حرة، فإما »المسيب، عف صييب قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
وقاؿ الذىبي  « خرجاهىذا حديث صحيح اإلسناد، ولـ ي»وقاؿ « أف تكوف ىجرا أو تكوف يثرب

وعمى ما تقدـ ر  ،وىذا دليل عمى اف الحاكـ والذىبي حكما عمى األسناد في الصحة ،صحيح
يتبيف اف اسناد حديثنا المتقدـ جيد والعمة  كانت في المتف وىي مف أثرت عمى الحديث وحكـ 

 اعمـ.  تعالىعميو بالكذب والوضع وهللا 
نا دمحم ث ،(ٕٗٓ)حدثنا أبو بكر دمحم بف عبد هللا الشافعي قال األمام الحاكم:  :عشر ثالثالحديث ال

ثنا  ،(ٕٚٓ)ثنا أبو معاوية  ،(ٕٙٓ)ثنا دمحم بف عيسى بف الطباع  ،(ٕ٘ٓ)بف أحمد بف برد األنطاكي
عف أبي ذر رضي هللا عنو قاؿ: قاؿ  ،(ٜٕٓ)عف موسى بف مسكيف  ،(ٕٛٓ)عبد هللا بف ميموف 
مف شاف عمى مسمـ كممة يشينو بيا بغير حق أشانو هللا بيا في النار يـو »رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

سنده  :قاؿ الذىبي  .(ٕٔٔ) ىذا حديث صحيح اإلسناد ولـ يخرجاه " :. وقاؿ الحاكـ(ٕٓٔ) «القيامة
  . (ٕٕٔ) مظمـ
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تحاؼ الميرة البف حجرو  (ٖٕٔ)البييقي في شعب اإليمان اخرجو :تخريج الحديث اخرجو  (ٕٗٔ) ا 
أورده السيوطي في الدر المنثور ونسبو  (ٕ٘ٔ)تخريج أحاديث إحياء عموـ الديف العراقي في

ورواه ابف جرير في تفسيره "بمفع  (ٕٙٔ)لمفريابي، وعبد بف حميد، وابف المنذر، وابف جرير
 ، عف ابف عباس.(ٕٛٔ)منصور، عف مسمـ البطيفسفياف، عف واه مف طريق ر  (ٕٚٔ)مقارب"

عبد َّللاَّ بف ميموف القداح ممف تكمـ فيو الحاكـ، وقاؿ:  :قاؿ احمد األزىرؼ  :الحكم عمى الحديث 
إنو روػ عف عبيد َّللاَّ بف عمر أحاديث موضوعة، فمو كاف ىو المذكور في السند لما قاؿ 
الحاكـ: إنو صحيح اإلسناد، فالظاىر أنو غيره، فإف في الرواة ممف اسمو عبد َّللاَّ بف ميموف 

ح اثناف أو ثالثة متقاربوف، إال أف المذكور في سند ىذا جماعة، وفييـ ممف ىو في طبقة القدا
الحديث أقدـ مف القداح ألنو روػ ىذا الحديث عف موسى بف مسكيف عف أبي ذر، وموسى لـ 

 وَّللاَّ أعمـ. (ٜٕٔ) أجده وأبو ذر قديـ الوفاة، والقداح يروػ عف جعفر الصادؽ فيو متأخر عنو.
ي الدرداء مرفوًعا: "مف ذكر أمرأ بشيء ليس فيو وكيفما كاف فالحديث لو شاىد مف حديث أب

سند قاؿ الحافع ليعيبو بو حبسو َّللاَّ في نار جينـ حتى يأتى بنفاد ما قاؿ فيو"، رواه الطبرانى ب
 .(ٕٕٓ)المنذرػ: إنو جيد

وكل مف تحدث عف رواة الحديث مف العمماء ما عرؼ العمة عمى وجييا الصحيح فقد تتبعت     
خالؿ تراجميـ وشيوخيـ وتالميذىـ فأبو معاوية ىو الضرير وىو قاؿ العجمّي: رواة الحديث مف 

 .   (ٕٕٔ)ِرَض مرضة فنسي منيا ستمئة حديثسمع مف األعمش ألفي حديث، فمَ 
وقاؿ اآلجرؼ: قاؿ أبو داود: أبو معاوية إذا جاز حديث األعمش كثر خطؤه. يخطئ عمى ىشاـ  

 . (ٕٕٕ)ف عمربف عروة وعمى إسماعيل وعمى عبيد هللا ب
ومف ىذا يتبيف انو أخطا في قولو )عبد هللا بف ميموف( فالذؼ وجدتو في كتاب تيذيب الكماؿ     

وقد أخطا ايضا في اسـ موسى بف مسكيف  ،مف شيوخو انو عمرو بف ميموف بف ميراف وىو ثقة
موسى بف وما وجدت مف ترجـ لو ابدا فقد وجدت اسـ ابنو دمحم فقط وقاؿ عنو ابف حباف ىو ابف 

والحديث متصل األسناد بطرؽ التحمل ضعيف األسناد بيذه العمل  ،مسكيف قد يعرفو وما ترجـ لو
عمى كل حاؿ ولعل تصحيح الحاكـ لو لوورده في معناه بسند جيد، أقل أحوالو أف يكوف حسًنا 

 اعمـ  تعالىوقد يعرؼ عف كثب حاؿ رواتو وهللا  كما قاؿ المصنف.
 وأىم النتائج ةالخاتم
وقد كانت اىـ النتائج التي  ،لكل عمل نياية يكمل فييا الباحث عممو يجعميا مسؾ الختاـ    

توصل الييا الباحث ببحثو الموسوـ )مراد األماـ الذىبي بقولو )اسناده مظمـ( في كتاب تمخيص 
 :األماـ الذىبي جمع ودراسة . كما يأتي
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لـ يكف األماـ الذىبي بدعا في ايجاد ىذا الحكـ عمى األحاديث فقد سبقو الكثير العمماء   -ٔ
بقوليا كيحيى ابف معيف وابف عدؼ وابف حـز لكف الذىبي اكثر منيا في احكامو عمى 

 األحاديث 
 مييا عمـ الحديث.عبمغت كتب األماـ الذىبي اكثر مف أثنيف وعشريف كتابا الغالب  -ٕ
 رجل قل نضيره في عمـو الحديث والتفسير والفقو وغيرىا مف العموـ .  األماـ الذىبي -ٖ
حديثا وبقولو سنده  ٔٔبمغ عدد األحاديث التي حكـ عمييا الذىبي بقولو اسناده مظمـ  -ٗ

  .حديثا ٖٔوبيذا يكوف مجموع األحاديث التي حكـ عمييا الذىبي بالظالمة  حديثافمظمـ 
 في الحكـ عمييا اربعة احاديث . بمغ عدد األحاديث التي توقف الحاكـ -٘
 ٛ (بمغ عدد األحاديث التي حكـ عمييا الحاكـ بقولو )ىذا صحيح السناد ولـ يخرجاه -ٙ

 احاديث.
قاؿ الحاكـ في حديث السابع في ذكر عتبة بف غزواف )إف ىذا الحديث غريب جدا(  -ٚ

ر عتبة بف وبذلؾ وافق الذىبي بقولو اسناده مظمـ لكف الحاكـ بيف سبب ذكر الحديث )ذك
غزواف في ىذا الحديث غريب جدا وفضائمو كثيرة، وىذا مف أجل فضائمو، ومسانيد عتبة 
بف غزواف عف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عزيزة، وقد كتبنا مف ذلؾ حديثا استغربناه جدا فأنا ذاكرة، 

ف لـ يكف الغالبي مف شرط ىذا الكتاب  (وا 
لدراسة المتواضعة حوؿ مراد األماـ الذىبي بقولو أما األسباب التي وجدتيا بحسب ىذه ا -ٛ

 كانت كاآلتي: (في األحاديث ) اسناده مظمـ
سناده مظمـ - أ تبيف أف في الحديث أألوؿ )انقطاع  (كاف في قوؿ الذىبي )خبر منكر وا 

وارساؿ( فضال عف أنو مخالف لحديث األماـ البخارؼ وىذا يدؿ عمى قولو بالنكارة ألف 
 الف لحديث الثقات واألسناد فيو انقطاع وارساؿ  .متف الحديث ضعيف مخ

تكاد تكوف صفة  (اما الجيالة في األحاديث التي حكـ عمييا الذىبي بقولو )اسناده مظمـ - ب
 وقد ذكرت الجيالة  في سبعة أحاديث ،عامة

قد يحكـ الذىبي عمى الحديث بقولو اسناده مظمـ عمى العمة التي يضعف الحديث بيا   - ت
-يث مرفوعًا، وىو موقوؼ  مف اإلسرائيميات المروية عف كعب األحبار وىي رواية الحد

 كذلؾ يكوف في الحديث تفرد  . -رحمو هللا
سناده مظمـ( - ث ألف الحديث شديد النكارة ؛وقد تبيف أف الذىبي يقوؿ )أحسبو موضوعًا، وا 

فيقوؿ )احسبو  ،اليقيف في الحكـ عميو بالوضع وارد ومتحقق وحي عمى افي اوىذ
 موضوعًا( وقولو اسناده مظمـ لكونو فيو  مجيوؿ العيف  .
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ألف )الحسيف بف حميد بف الربيع  (واما قوؿ األماـ الذىبي )إسناده مظمـ ال تقوـ بو حجة - ج
 قاؿ مطيف كذاب ابف كذاب . (الكوفي الخزاز

ي غير يقوؿ الذىبي اسناده مظمـ  )ألضطراٍب في السنِد والزيادة بذكر عتبة وى  - ح
. صرح الحاكـ بقولو  (محفوظو عند الحفاظ لكنو قد اخرجو البخارؼ ومسمـ بغير الزيادة

 وبقولو ىذا يكوف قد اتفقا عمى الحكـ . ،إف ىذا الحديث غريب جدا
وقد يجمع الذىبي قولو بمركب  ) مظمـ بل كذب( وبذلؾ يوافق مع الحاكـ بقولو  )َغِريُب  - خ

ْسَناِد َواْلَمْتِف( وىذ  الكذب في المتف واألسناد. إلىه الغرابة تصل اإْلِ
 . تعالىالكذب والعياذ باهلل  إلىأما األحاديث الباقية ففييا أسانيد مظممة  تصل  - د

ظاىرا وباطنا عمى توفيقو ألنجاز ىذا البحث المتواضع وأرجو هللا  تعالىوآخرا احمد هللا 
وما كاف مف  (ناده مظمـفيـ ومعرفة مراد الذىبي بقولو )اس إلىاف اكوف قد توصمت 

وما كاف فيو مف تقصير ونقص فمف قمة ىمتي ونفسي  تعالىتوفيق وصواب فمف هللا 
 الخاطئة .

 اليوامش
                                                           

 .   -ٔ-اآلية  ،سورة النساء -(ٔ)
 .   -ٕٓٔ-اآلية  ،سورة آؿ عمراف -(ٕ)
: أخرجو أبو داود: كتاب وىي في حديث الصحابي عبدهللا بف مسعود اليذلي  (ٔٚ-ٓٚ)األحزاب:  (ٖ)

عيسى  دمحم بف ،. الجامع الصحيح سنف الترمذؼ: ألبي عيسى ٕٛٔٔ/حٔالنكاح: النكاح: باب في خطبة 
كتاب  ،بيروت –دار إحياء التراث العربي  ،تحقيق: أحمد دمحم شاكر وآخروف  ىػ،ٜٕٚالترمذؼ السممي  تػ

وقاؿ:  حديٌث حسٌف رواه األعمش عف أبي إسحاؽ عف أبي  ،٘ٓٔٔ/ح ٖالنكاح: باب خطبة النكاح: 
   .ورواه شعبة عف أبي إسحاؽ عف أبي عبيدة عف عبدهللا عف النبي  عبدهللا عف النبي  األحوص عف

/ح ٕ: أخرجو أبو داود: كتاب السنة: باب في لزـو السنة: ( حديث الصحابي المقداـ بف معد يكرب ٗ)
وقاؿ:   ،ٕٗٙٙ/ح ٘: . والترمذؼ: كتاب العمـ: باب ما نيي عنو أف يقاؿ عند حديث النبي  ٗٓٙٗ

 حديث حسف غريب مف ىذا الوجو .
مختصر  ، مف رسالتو آنفة الذكر. وينظر:ٖٓٔ – ٜٗص  كما في فيرسة الشيخ الميرة لشيوخ الحاكـ: (٘)

 .1ٔ/ ٔ:تمخيص الذىبي
عف عبد  ،روػ أبو داود عف يحيى بف معيف، حدثنا عمرو بف الربيع بف طارؽ: أخبرنا يحيى بف أيوب (ٙ)

قاؿ يحيى بف أيوب: وكاف  -عف ُأبيِّ بف عمارة  ،عف أيوب بف َقَطف ،عف دمحم بف يزيد ،الرحمف بف رزيف
 ،«نعـ»أنو قاؿ: يا رسوؿ هللا ! أمسح عمى الخفيف ؟ قاؿ:  -القبمتيف  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قد صمى مع رسوؿ هللا 

وفي . وما شئت  ،؟ قاؿ:  نعـ، قاؿ: وثالثة «ويوميف»قاؿ: ويوميف ؟ قاؿ:  ،«يوماً »قاؿ: يومًا ؟ قاؿ: 
رقـ ٛٛ/ ٔسنف أبي داود:  نسخة مف السنف بعد ىذا الحديث: " قاؿ ابف معيف: إسناده مظمـ " .

 ٛ٘ٔالحديث
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ذكر ابف عدؼ في ترجمة سالمة بف روح بف خالد بف عقيل األيمي، يكنى أبا روح. انو روػ حديثا عف أبي   (ٚ)
 (من صمى صَلة لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيي خداجىريرة عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص )

عف مالؾ، عف الزىرؼ، عف أبي السائب والمحفوظ في ىذه  بإسناد مظمموقاؿ ابف عدؼ وقد روػ ىذا       
الرواية رواية العالء بف عبد الرحمف، عف أبي السائب وىذه النسخة، عف ابف عزيز عف سالمة روػ 

حتى جعفر الفريابي كاف يحدثنا عنو فيقوؿ، حدثني دمحم بف عزيز ألنو المتقدموف عنو وسمعوا منو قديما 
   ٖٚٚرقـ الترجمو ٜٕٖ/ ٗسمع منو قديما. الكامل في ضعفاء الرجاؿ:

: ىذا إسناد مظمـ، رافع وحشرج مجيوالف" انظر: المحمى:  (ٛ)   ٔٗ٘/ ٚوقاؿ ابف حـز
 موضوع بحثنا.    (ٜ)
(.شذرات الذىب البف ٕٕ٘/ٗٔ(.البداية البف كثير )ٖٙٔ/ٕلمصفدؼ )مصادر ترجمتو: الوافي بالوفيات  (ٓٔ)

 (. ٚٔ٘(.طبقات الحفاظ لمسيوطي )صٖ٘ٔ/ٙالعماد )
(.ذيل تذكرة الحفاظ ٕٕٗ(.ونكت اليمياف )صٗٙٔ/ٕ(.والوافي بالوفيات )ٜ٘ٗانظر: طبقات القراء )ص (ٔٔ)

 (.ٗ٘ٔ/ٙ) (.شذرات الذىبٙٗٔٔ، ت رقـ ٛٔ٘(.طبقات الحفاظ لمسيوطي )صٖٛٗ/ٖٗ)
 (.ٕٙٗ/ٖالدرر الكامنة ) (ٕٔ)
 (.ٖٗذيل تذكرة الحفاظ ) (ٖٔ)
 (.ٖٕٗينظر نكت اليمياف )ص( ٗٔ)
 (.ٕٔتوجد لو نسخة في )الظاىرية: مجموع: (٘ٔ)
 (.ٜٖٓ-ٜٖٛ/ٕ( و)ٚٔٔ-٘ٔٔ/ٕ( و)ٚ٘-ٙ٘/ٔمعجـ الشيوخ ) (ٙٔ)
 (.ٖٙذيل تذكرة الحفاظ )ص (ٚٔ)
 (.ٗ٘ٔ/ٙانظر شذرات الذىب ) (ٛٔ)
 (.ٖٕٔ/ٙالسابق ) المصدر (ٜٔ)
 (ٕٖٔ/ٕالدرر الكامنة ) (ٕٓ)
 (.ٖٙذيل تذكرة الحفاظ )ص (ٕٔ)
 (.ٖٔالرد الوافر )ص (ٕٕ)
 (.ٔٚ/ٕانظر غاية النياية في طبقات القراء ) (ٖٕ)
 المصدر السابق. (ٕٗ)
 (.ٕٚٗ/ٖالدرر الكامنة ) (ٕ٘)
 . ٕٚٗ/ٖالمصدرنفسو: (ٕٙ)
 (.ٛٔ٘تذكرة الحفاظ لمسيوطي )ص (ٕٚ)
 .ٚٚ/ ٕمعجـ مصطمحات المحدثيف،  المحدثيف: لساف  (ٕٛ)
 .ٖٔٔ/ ٘المصدر السابق نفسو:   (ٜٕ)
 .ٔ٘ٔس،ٖٔٓ/ٔإتحاؼ النبيل: لمشيخ أبي الحسف المأربي: (ٖٓ)
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قاؿ فيو  ،ترجمة عبدهللا بف واقد أبي رجاء الخراساني  ٛٙ٘ٔ/ٗمثاؿ ذلؾ ما ذكره ابف عدؼ في كاممو:   (ٖٔ)
ولـ أر لممتقدميف فيو  ،وىو مظمـ األمر ،وليس بالكثير ،ابف عدؼ: ولعبدهللا بف واقد ىذا غير ما ذكرت

  كالمًا فأذكره .
ترجمة إبراىيـ بف فيد بف حكيـ ؛ قاؿ ابف عدؼ:  -  ٜٕٙ/ٔالبف عدؼ: ،الكامل ومثالو ماجاء في:  (ٕٖ)

  ـ األمر   .وىو مظم ،وسائر أحاديث إبراىيـ بف فيد مناكير
المحتكر: مف َحَكَر، وىو الذؼ يشترؼ طعامًا ويحبسو ليغمو، وأصل الحْكر: الجمع واإلمساؾ. ينظر: ( ٖٖ)

 ، مادة: )حكر(.ٛٔٗ-ٚٔٗ/ٔالنياية في غريب الحديث واألثر البف األثير الجزرؼ: 
 (.ٕٚٙٔ، ح)٘ٔ/ٕالمستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ النيسابورؼ: ( ٖٗ)
 (ٜٙٔت فحل )ص:  -مقدمة ابف الصالح = معرفة أنواع عمـو الحديث  ،ما رواه الضعيف مخالفا لمثقات (ٖ٘)
 .٘ٔ/ٕتمخيص الذىبي المطبوع بيامش المستدرؾ: ( ٖٙ)
َسِمَع: جّده، وأباه، ودمحم ْبف إْبَراِىيـ (: ٕٓ٘، الترجمة: )ٜٗٛ/ٚ( قاؿ اإلماـ الذىبي في تاريخ اإلسالـ: ٖٚ)

والطبقة، وخّرج لنفسو الفوائد، وكاف مجتيًدا ِفي العبادة...َرَوػ َعْنُو: الحاكـ وقاؿ: لـ أْرَتْب ِفي  الُبوَشْنجّي،
شيٍء مف أمره إال روايتو َعْف ُعَمْير ْبف ِمْرداس، فاهلل أعمـ. وسألتُو: َأْيَف كتبت َعْف ُعَمْير؟ قاؿ: لما رحمت 

 إلى دمحم بف أيوب؛ فمعمو كما قاؿ(. 
عف سعيد بف أبي مريـ والطبقة (: )ٙٙٓٙ، الترجمة: )ٖٓ٘/ٙحافع ابف حجر في لساف الميزاف: ( قاؿ الٖٛ)

وأكثر الترحاؿ والكتابة، قاؿ أبو حاتـ: تكمموا فيو، وقاؿ الحاكـ: كاف أديبا فقييا عابدا عارفا بالرجاؿ كاف 
ف بف دمحم القباني فرماه يرسل شعره فمقب بالشعراني ، وىو ثقة لـ يطعف فيو بحجة، وقد سئل عنو الحسي

 بالكذب ، قاؿ: وسمعت أبا عبد هللا بف األخـر يسأؿ عنو فقاؿ: صدوؽ (
(: )قاؿ أبو حاتـ مغفل محمو الصدؽ، وضعفو النسائي(. وقاؿ ٖٛٛقاؿ الذىبي في الكاشف: الترجمة: )( ٜٖ)

 حفظو(.(: )صدوؽ أخطأ في أحاديث مف ٓٙٗالحافع ابف حجر في تقريب التيذيب: الترجمة: )
(: )قاؿ أبو حاتـ محمو الصدؽ وال يحتج بو(. وقاؿ الحافع ابف ٕٜٗٗقاؿ الذىبي في الكاشف: الترجمة: )( ٓٗ)

 (: )صدوؽ يخطئ(.ٜٓٛ٘حجر في تقريب التيذيب: الترجمة: )
لـ أجد لو ترجمة فيما بيف يدؼ مف الكتب، وقاؿ عنو األلباني في سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة ( ٔٗ)

: )وأما دمحم بف طمحة عف عبد الرحمف بف طمحة، ففي الرواة دمحم بف ٕٙٗ/ٖثرىا السيئ في األمة: وأ
طمحة بف عبدالرحمف بف طمحة التيمي، فمعمو ىو ولكف تحرؼ عمى بعض النساخ أو الرواة لفع )ابف( إلى 

ت ما يشيد لما قمتو مف )عف( وهللا أعمـ، وقد قاؿ الذىبي فيو: وثق، وقاؿ أبو حاتـ: ال يحتج بو، ثـ رأي
التحريف، وىو أف الحافع المزؼ ذكر في ترجمة دمحم بف طمحة بف عبدالرحمف بف طمحة أنو روػ عنو 

 إسماعيل بف أبي أويس، وىذا الحديث مف روايتو عنو كما ترػ(.
عالـ قاؿ ابف حباف في مشاىير عمماء األمصار وأ (: )ثقة(. و ٖٖٜ( قاؿ العجمي في الثقات: الترجمة: )ٕٗ)

 (: )مف جمة أىل المدينة وصالحي قريش(. ٓٔٓٔفقياء األقطار: الترجمة: )
أرسل شيئًا، وروػ )ليف الحديث(؛ والمساف) (:ٚٓٛٚتقريب التيذيب: الترجمة: )( قاؿ الحافع ابف حجر في ٖٗ)

 أيًضا عف عطاء، َوابف سيريف، وعنو الزبير بف سعيد، قاؿ أبو حاتـ: ليس بقوؼ(. 



 أ.م.د. وائل عبد الكريم دمحم حاجمجمة آداب الفراىيدي               مراد اإلمام الذىبي بقولو )إسناده مظمم( 
 م2ٕٔٓ( آذار 3ٖالعدد ) عمى مستدرك اإلمام الحاكم _ جمع ودراسة_ في كتابو التمخيص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٕٜٔ 

                                                                                                                                                                      

(، وقاؿ: )َىِذِه ٕٚٙٔ، ح)٘ٔ/ٕحاكـ النيسابورؼ في المستدرؾ عمى الصحيحيف: كتاب البيوع: أخرجو ال( ٗٗ)
تَُّة َطَمْبُتَيا َوَخرَّْجُتَيا ِفي َمْوِضِعَيا ِمْف َىَذا اْلِكَتاِب اْحِتَساًبا ِلَما ِفيِو النَّاُس مِ  ُ اأْلََحاِديُث السِّ يِق َوَّللاَّ َف الضِّ

ـْ يَ  ْف َل  ُكْف ِمْف َشْرِط َىَذا اْلِكَتاِب(.َيْكِشُفَيا َواِ 
ينظر: معرفة عمـو الحديث اإلماـ مف غير تقييد لمتابعي بالكبير.    ىو مانسبو التابعي إلى النبي(  ٘ٗ)

ينظر:ػ ػ  (ٛ).ٜٜٔ/ٔينظر تدريب الراوؼ  ،ٕ٘ص،الحاكـ أبو عبد هللا دمحم بف عبد هللا النيسػابورؼ 
 ٜٙٔ/ٗ، الثقات: ٗٛ٘ٔرقـ  ٖٔ٘/ٖ،الجرح والتعديل ٙٚٔ/ٖالكبير  و التاريخ ٘٘ٗ/ٚالطبقات الكبرػ 

و  ٚٙٔرقـ  ٔٚٔجامع التحصيل في أحكاـ المراسيل  ،ٖ٘ٙٔرقـ  ٚٙٔ/ٛو تيذيب الكماؿ: ٕٙٗرقـ 
 .ٛٚٙٔرقـ  ٜٓٔ/ٕٔ، تقريب التيذيب: ٕٕٕرقـ  ٕٓٔ/ٖتيذيب التيذيب:  

صل إسناده عمى أؼ وجو كاف سواء ترؾ ذكر الراوؼ مف الُمْنَقِطع: الصحيح عند الجميور، ىو الذؼ لـ يت (ٙٗ)
 (ٗٚأوؿ اإلسناد أو وسطو أو آخره. الخالصة في معرفة الحديث )ص: 

يحتكر إال خاطئ:  : أخرجو اإلماـ مسمـ: كتاب البيوع: باب الحديث الصحابي معمر بف عبدهللا ( ٚٗ)
 (.ٖٓٔٗ(، ح)ٜٕٔٗ، ح)ٙ٘/٘

 (.ٜٕٚٗ، ح)ٖٕٙ/ٕالنيسابورؼ:  المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ( ٛٗ)
 .ٖٕٙ/ٕتمخيص الذىبي المطبوع بيامش المستدرؾ: ( ٜٗ)
(: )ثقٌة صالٌح(. وقاؿ الحافع ابف حجر في تقريب التيذيب: ٘ٙٚٗقاؿ الذىبي في الكاشف: الترجمة: )( ٓ٘)

 (: )ثقٌة(.ٔٛٚ٘الترجمة: )
وؽ(. وقاؿ الحافع ابف حجر في تقريب (: )قاؿ أبو حاتـ صدٜٖٔٛقاؿ الذىبي في الكاشف: الترجمة: )( ٔ٘)

 (: )صاحب التفسير، صدوؽ(.ٛٗٙٗالتيذيب: الترجمة: )
(، وقاؿ: )كوفي، يروػ عف عائشة، مات في ٜٕٓٓ، الترجمة: )ٜٔٔ/ٗذكره ابف حباف في الثقات: ( ٕ٘)

 طريق مكة، روػ عنو ابنو دمحم بف جحادة(.
ا( أخرجو مف ىذا الطريق: البخارؼ في التاريخ الكبير: حديث أـ المؤمنيف السيدة عائشة )رضي هللا عني( ٖ٘)

 .ٖٕٙ/ٕ: (. والحاكـ في المستدرؾ: كتاب التفسير: قراءات النبي ٖٕٜ، الترجمة: )ٕٙٛ/ٔ
 (: )ضعيف(.ٕٗٙٔقاؿ الحافع ابف حجر في تقريب التيذيب: الترجمة: ) (ٗ٘)
 (.ٕٙ: ح)النبي أخرجو مف ىذا الطريق: أبو عمر الدورؼ في جزء فيو قراءات  (٘٘)
ينقسـ المجيوؿ عند المحدثيف عمى ثالثة أقساـ األوؿ:ػ مجيوؿ العدالِة وىو مف جيمت عدالتُو ظاىرًا  (ٙ٘)

وباطنًا وعرفت عينو برواية عدليف عنو، اآلخر مجيوؿ الباطف:ػ وىو مف عرفت عدالتو ظاىرًا وجيمت 
:ػ وىو كل مف لـ يعرفو العمماء ولـ يعرؼ أما القسـ الثالث فيو مجيوؿ العيف ،باطنا او ىو المستور

 .ٛٗٔػٚٗٔحديثو إال مف جية راو واحد. ينظر:ػ الكفاية في عمـ الرواية
ف ُوِجَد َمْتٌف ُيروػ ِمف حديث صحابي آخر ُيْشِبُيُو في المفِع والمعنى ( ٚ٘) اىد:ػ  قاؿ ابف حجر)وا  او في المعنى فقط َفُيَو:  ،الشَّ

اِىُد(، ينظر:ػ  نزىة  .٘٘النظر في شرح نخبة الفكر في مصطمح اىل الثر، البف حجر  الشَّ
 ، حٕٖٓٓ/حديث الصحابية ـأ سممة أسماء بنت يزيد )رضي هللا عنيا( أخرجو: الطيالسي في مسنده: أحاديث النساء: ( ٛ٘)

(، وفيو ٕٙٓٙٚ، ح)ٔٛ٘/٘ٗ(، ٜٕ٘٘ٚ، ح)ٖٚ٘/٘ٗ(، ٜٕٙ٘ٚ، ح)ٜٗ٘/٘ٗ(. واإلمـا أحمد في مسنده: ٖٙٚٔ)
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(. وأبو داود في سننو: كتاب الحروؼ والقراءات: ٖٙ( و ح)ٓٙ: ح)زيادة. وأبو عمر الدورؼ في جزء فيو قراءات النبي 
 (.ٕٜٖٛ) ، حٖٖٗ/

اىد ( ٜ٘) ف ُوِجَد َمتْ الشَّ او في  ،ٌف ُيروػ ِمف حديث صحابي آخر ُيْشِبُيُو في المفِع والمعنى:ػ  قاؿ ابف حجر)وا 
اِىُد(، ينظر:ػ  نزىة النظر  . ٘٘البف حجر  ،المعنى فقط َفُيَو: الشَّ

روؼ مثمو أو نحوه مف طريق  أو جيالتو أو نحوىا، ،الحسف لغيره:ػ ىو الضعيف الذؼ يعود ضعفو إلى ضعف حفع راويو ( ٓٙ)
ـ الحديث أخرػ أو أكثر مف  ـ األثر،ٙٔطريق . ينظر:ػ معرفة عمو  .  ٘ٔلمشيخ عبد الوىاب عبد المطيف  ، المبتكر في عمو

 (.ٖٖٓٔ، ح)ٕٖٚ/ٕالمستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ النيسابورؼ: ( ٔٙ)
 .ٕٖٚ/ٕتمخيص الذىبي المطبوع بيامش المستدرؾ: ( ٕٙ)
تـ، وقاؿ: ثقٌة(. وقاؿ الحافع ابف حجر في حا (: )قاؿ أبوٛٙٛٔقاؿ الذىبي في الكاشف: الترجمة: )( ٖٙ)

 (: )ثقٌة، ثبٌت، فقيٌو(.ٕٕٙٛتقريب التيذيب: الترجمة: )
(: )ثقٌة(. وقاؿ الحافع ابف حجر في تقريب التيذيب: الترجمة: ٕٖٕٙقاؿ الذىبي في الكاشف: الترجمة: )( ٗٙ)

 (: )صدوٌؽ(.ٕٛٛٛ)
ليف(. وقاؿ الحافع ابف حجر في تقريب التيذيب: (: )فيو ٗٗٚ٘قاؿ الذىبي في الكاشف: الترجمة: ) (٘ٙ)

 (: )صدوٌؽ سيء الحفع(.ٕٙٓٚالترجمة: )
(: )وثقو ابف معيف(. وقاؿ الحافع ابف حجر في تقريب ٓٗٗٗقاؿ الذىبي في الكاشف: الترجمة: ) (ٙٙ)

 (: )صدوٌؽ(.ٖ٘ٚ٘التيذيب: الترجمة: )
 (: )مقبوٌؿ(.ٕ٘ٓحجر في تقريب التيذيب: الترجمة: ) قاؿ الحافع ابف (ٚٙ)
حديث أـ المؤمنيف السيدة عائشة )رضي هللا عنيا( أخرجو مف ىذا الطريق: الطبرؼ في تفسيره: سورة ىود ( ٛٙ)

 :٘/ٖٔٓ(ح ،ٖٖٔٛٔ.) 
يعرفو،  (: )لـ أعرفو ولـ أجد مفٕ٘ٗ، الترجمة: )ٕٓٗقاؿ أكـر بف دمحم زيادة في معجـ شيوخ الطبرؼ:  (ٜٙ)

 ووثقو الحافع ابف كثير في تفسيره ضمنًا(.
 (.ٖٖٔٛٔ، ح)ٖٓٔ/٘: أخرجو مف ىذا الطريق: الطبرؼ في تفسيره: سورة ىود  (ٓٚ)
(: )الحافع...قاؿ موسى بف إسحاؽ األنصارؼ: ما رأيت أحفع ٔٔٚٗقاؿ الذىبي في الكاشف: الترجمة: ) (ٔٚ)

 (: )أحد الحفاظ(.ٛٔٚ٘: الترجمة: )منو(. وقاؿ الحافع ابف حجر في تقريب التيذيب
 (.ٛٗٛٓٔ، ح)ٕٕٚٓ/ٙ: أخرجو مف ىذا الطريق: ابف أبي حاتـ في تفسيره: سورة ىود  (ٕٚ)
، الَعالََّمُة، الَحاِفُع، النَّاِقُد، َشْيُخ ٛٗٔ، الترجمة: )ٜٖٔ/ٖٔقاؿ الذىبي في سير أعالـ النبالء:  (ٖٚ) ـُ (: )اإِلَما

َياِر، َأُبو سَ  ، َصاِحُب )الُمْسَنِد( الَكِبْيِر َوالتََّصاِنْيِف(.ِتْمَؾ الدِّ ِجْسَتاِنيُّ ، السِّ اِرِميُّ ، الدَّ  ِعْيٍد التَِّمْيِميُّ
، ٕٖٚ/ٕ: أخرجو مف ىذا الطريق: الحاكـ في المستدرؾ: كتاب التفسير: تفسير سورة ىود  (ٗٚ)

ـْ ُيْخرِ ٖٖٓٔح) ْسَناِد َوَل  َجاُه(.(، وقاؿ: )َىَذا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِ
 .ٕٙٙ/ٔ: البداية والنياية البف كثير: قصة نوح  (٘ٚ)
 (.ٜٕٔٚ، ح)ٕٖٔ/ٗالمستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ النيسابورؼ:( ٙٚ)
 .ٕٖٔ/ٗتمخيص الذىبي المطبوع بيامش المستدرؾ: ( ٚٚ)
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(: )ضعفوه(. وقاؿ الحافع ابف حجر في تقريب التيذيب: ٜٖٗٔقاؿ الذىبي في الكاشف: الترجمة: ) (ٛٚ)
 (: )متروؾ، وكذبو األزدؼ(.٘ٛٚٔالترجمة: )

لـ أجد لو ترجمة فيما بيف يدؼ مف كتب التراجـ، وقد أورده أبو يعمى في مسنده )أبو الييثـ(، وفي معجمو ( ٜٚ)
 )ابف أبي الييثـ(.

: (: )العابد(. وقاؿ الحافع ابف حجر في تقريب التيذيب: الترجمةٕٕٓقاؿ الذىبي في الكاشف: الترجمة: ) (ٓٛ)
 (: )ثقٌة، إال أنو يرسل ويدلس(.ٜٕٙ)

(؛ ٛٛٔٗ، ح)ٜٜٔ/ٚأخرجو مف ىذا الطريق: أبو يعمى في مسنده:  حديث الصحابي أنس بف مالؾ  (ٔٛ)
 (.ٚٙ٘ٚ، ح)ٖٚٙ/ٕ(. والبزار في مسنده: ٕٖٓ، ح)ٕ٘ٗوفي معجمو: 

تقريب التيذيب:  (: )ضعيٌف(. وقاؿ الحافع ابف حجر فيٜٕٚ٘قاؿ الذىبي في الكاشف: الترجمة: )( ٕٛ)
 (: )منكر الحديث(.ٙٓٓٚالترجمة: )

(: )وثقوه، وقاؿ أحمد: روػ مناكير(. وقاؿ الحافع ابف حجر ٜ٘ٙٗقاؿ الذىبي في الكاشف: الترجمة: )( ٖٛ)
 (: )ثقٌة لو أفراد(.ٜٔٙ٘في تقريب التيذيب: الترجمة: )

(. وأبي سعيد األشج في ٕٕ٘ٔ، ح)ٕٖٓٔ/ٕأخرجو مف ىذا الطريق: الدارمي في سننو: كتاب األطعمة:  (ٗٛ)
(. والطبراني في ٛٙ٘ٚ، ح)ٖٚٙ/ٕ(. والبزار في مسنده: ٖٛ، ح)ٙٔٔجزء فيو حديث أبي سعيد األشج: 

َد ِبِو ٕٕٖٓ، ح)ٜٕ٘/ٖالمعجـ األوسط:  ْسَناِد، َتَفرَّ (، وقاؿ: )اَل ُيْرَوػ َىَذا اْلَحِديُث َعْف َأَنٍس ِإالَّ ِبَيَذا اإْلِ
(، وقاؿ: )ىذا ٜٕٔٚ، ح)ٕٖٔ/ٗ(،  ٜٙٗ٘، ح)ٜٖٗ/ٖحاكـ في المستدرؾ: كتاب األطعمة: ُعْقَبُة(. وال

 حديث صحيح اإلسناد ولـ يخرجاه(. 
 (. ٕٕٗٔ، الترجمة: )ٚٔٙ/٘عمل الحديث البف أبي حاتـ:  (٘ٛ)
ْنَيا بَعمل اآْلِخَرِة، ُيَقاُؿ َخَتَمُو َيْخِتُمُو ِإَذا َخدعو ( ٙٛ) ْيد إذا َتَخفَّى لو. ينظر: َأْؼ ُتْطَمَب الدُّ وراَوَغو، وَخَتَل الذئب الصَّ

 ، مادة: )ختل(.ٜ/ٕالنياية في غريب الحديث واألثر البف األثير الجزرؼ: 
 (.٘ٛٛٚ، ح)ٖٔ٘/ٗالمستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ النيسابورؼ:( ٚٛ)
 .ٖٔ٘/ٗتمخيص الذىبي المطبوع بيامش المستدرؾ: ( ٛٛ)
(: )حجٌة(. وقاؿ الحافع ابف حجر في تقريب التيذيب: ٖٖٙٚ: الترجمة: )قاؿ الذىبي في الكاشف( ٜٛ)

 (: )صدوٌؽ، ثبٌت في شعبة(.ٓٛٓٗالترجمة: )
 (: )ثقٌة(.ٜٖٛٙقاؿ الحافع ابف حجر في تقريب التيذيب: الترجمة: ) (ٜٓ)
يذيب: (: )ُضعِّف(. وقاؿ الحافع ابف حجر في تقريب التٜٕٜ٘قاؿ الذىبي في الكاشف: الترجمة: )( ٜٔ)

 (: )ضعيٌف(.ٕٗ٘ٚالترجمة: )
 (: )مجيوٌؿ(.ٕٚٗٔقاؿ الحافع ابف حجر في تقريب التيذيب: الترجمة: ) (ٕٜ)
حديث الصحابية أسماء بنت عميس )رضي هللا عنيا( أخرجو مف ىذا الطريق: الترمذؼ في جامعو:  (ٖٜ)

(. وابف أبي ٕٗٓ، ح)ٖٕ٘الدنيا في التواضع والخموؿ: باب في الكبر:  (. وابف أبيٕٛٗٗ، ح)ٖٕٔ/ٗ
 (.ٖٙ، ح)ٕٛ(. ومسافر بف دمحم بف حاجي في األربعيف البمدانية: ٓٔ، ح)ٓٔ/ٔعاصـ في السنة: 

(: )ثبٌت، حجٌة(. وقاؿ الحافع ابف حجر في تقريب التيذيب: ٜٗٓٔقاؿ الذىبي في الكاشف: الترجمة: )( ٜٗ)
 (: )ثقٌة، حافٌع، لو تصانيف(.ٕٕٙٔالترجمة: )
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(. ٕٚٔ، ح)ٗٛ(؛ وفي الزىد لو: ٓٔ، ح)ٓٔ/ٔأخرجو مف ىذا الطريق: ابف أبي عاصـ في السنة:  (ٜ٘)
 (.ٔٓٗ، ح)ٙ٘ٔ/ٕٗوالطبراني في المعجـ الكبير: 

(: )أرجو أف يكوف ال بأس بو ، ما ٜٛٙٙ، الترجمة: )ٙٛ/ٚقاؿ الحافع ابف حجر في لساف الميزاف:  (ٜٙ)
يت فيو توثيقًا، َوال تجريحًا ، لكف سئل عنو إبراىيـ الحربي فقاؿ: ما عممت إال خيرًا...وما لذكر ىذا رأ

الرجل الحافع الفاضل معنى في الضعفاء، وقد ذكره ابُف ِحبَّاف في الثقات ...وقاؿ ابف َأِبي حاتـ، َعف 
 ؿ: عميؾ بدمحم بف الحسيف( أبيو: ذكر لي أف رجال سأؿ أحمد بف حنبل عف شيء مف حديث الزىد فقا

 (.ٕٗٓ، ح)ٖٕ٘أخرجو مف ىذا الطريق: ابف أبي الدنيا التواضع والخموؿ: باب في الكبر:  (ٜٚ)
(: )صدوٌؽ يخطئ، قاؿ ابف جرير: ما رأيت أحفع منو(. وقاؿ ٖٛٚٗقاؿ الذىبي في الكاشف: الترجمة: )( ٜٛ)

 دوٌؽ يخطئ، تغير حفظو(.(: )صٕٓٔٗالحافع ابف حجر في تقريب التيذيب: الترجمة: )
(. والبييقي ٜٚ، ح)ٜٗ/ٔأخرجو مف ىذا الطريق: الخرائطي في اعتالؿ القموب: باب ذـ اليوػ وأتباعو:  (ٜٜ)

البغدادؼ في الكفاية في عمـ  (. الخطيبٔٛٔٛ، ح)ٕٚٛ/ٔفي شعب االيماف: باب حسف الخمق: 
 .ٕٕٓالرواية: باب في مف وجد في كتابو خالؼ ما حفظو عف المحدث: 

(: )قاؿ ابف حباف: كاف متقنًا مف جمساء أحمد بف حنبل(. ٜٜٖٔقاؿ الذىبي في الكاشف: الترجمة: )( ٓٓٔ)
 (: )صدوٌؽ صاحب حديث(.ٖٚٚٗوقاؿ الحافع ابف حجر في تقريب التيذيب: الترجمة: )

حديث أسماء بنت عميس )رضي هللا عنيا( أخرجو مف ىذا الطريق: الحاكـ في المستدرؾ: كتاب الرقاؽ: ( ٔٓٔ)
ذا كاف ىكذا ٘ٛٛٚ، ح)ٖٔ٘/ٗ (، وقاؿ: )ىذا حديث ليس في إسناده أحد منسوب إلى نوع مف الجرح، وا 

 فإنو صحيح ولـ يخرجاه(.
، جواىر ٕٓينظر:ػ معرفة عمـو الحديث  ،بوؿ:ػ ىو كل حديث لـ تجتمع فيو شروط القالحديث الضعيف(ٕٓٔ)

 . ٕ٘األصوؿ في عمـ حديث الرسوؿ ألبي الفيض الفارسي ص 
   ٘ٔٓٗ( رقـ الحديثٜٛ٘/ ٕالمستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ )  (ٖٓٔ)
 (ٗٓٓٔ/ ٕ. مختصر تمخيص الذىبي )٘ٔٓٗتمخيص الذىبي رقـ الحديث   –التعميق   (ٗٓٔ)
 .   ٜٜٓٙ(رقـ الحديث ٗٗ/ ٙإتحاؼ الميرة البف حجر )  (٘ٓٔ)
ُد بُف َعْبِد هللِا بِف سميماف الحضرمي الممقب بمطيف، (ٙٓٔ) ىو: محدث الكوفة الشيخ الصادؽ، َأُبو َجْعَفٍر، ُمَحمَّ

( ٕٛ/ ٔٔسئل عنو الدارقطني فقاؿ: ثقة جبل. عاش خمسا وتسعيف سنة. سير أعالـ النبالء ط الحديث )
 . ٖٕٗ٘رقـ الترجمو

 (. ٕٓٛ/ ٕ(، المساف )ٖٖ٘/ ٔالميزاف )ٜٛٗ( رقـ الترجمةٕٗٗ/ ٖفي ضعفاء الرجاؿ ) الكامل  (ٚٓٔ)
أحمد" بف دمحم بف أحمد بف بالويو أبو أحمد البالوؼ النيسابورؼ روػ عف ابف خزيمة والسراج وأبي قريش  (ٛٓٔ)

ؽ توفي في وغيرىـ وعنو الحاكـ وعمر بف معرور وأبو سعد الكنجرودؼ قاؿ الحاكـ تغير بآخره وىو صدو 
 [ٖٚٛ( رقـ الترجمة]ٕٕٛ/ ٔشعباف سنة تسع وسبعيف وثالث مائة رحمو هللا تعالى. لساف الميزاف )

الحسف  بف عمي بف شبيب المعمرؼ الحافع واسع العمـ والرحمة سمع عمي بف المديني وشيباف والطبقة  (ٜٓٔ)
رأيت في الدنيا صاحب حديث ولو غرائب وموقوفات يرفعيا قاؿ الدارقطني صدوؽ حافع وقاؿ عبداف ما 

مثمو وقاؿ البرديجي  ليس بعجب أف ينفرد المعمرؼ بعشريف أو ثالثيف حديثا في كثرة مما كتب ىذا مات 
 ( .ٕٕٔ/ ٕالمعمرؼ في سنة خمس وتسعيف ومائتيف ولو اثنتاف وثمانوف سنة . لساف الميزاف )
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الجرح  .السممى روػ عنو أبو زرعةعبد الممؾ بف بشير السامى البصرؼ روػ عف عمر بف الفضل (ٓٔٔ)
 ( . ٕٔ/ ٕرجاؿ الحاكـ في المستدرؾ ) ،ٖٕٙٔ( رقـ الترجمة ٖٖٗ/ ٘والتعديل البف أبي حاتـ )

عمر بف الفضل السممي أو الحرشي بفتح الميممة وبالشيف المعجمة بصرؼ صدوؽ مف السابعة بخ عس. (ٔٔٔ)
 (ٕٗٚ/ ٔتقريب التيذيب )

بف غزواف السممي مف بني مازف بف منصور. روػ عف جده عتبة بف غزواف.  عتبة بف إبراىيـ بف عتبة (ٕٔٔ)
 (ٔٗ/ ٕ( رجاؿ الحاكـ في المستدرؾ )ٜٖٙص  ٙالجرح والتعديل )ج 

إبراىيـ بف عتبة لـ أجد ترجمتو ولعمو حشو بيف عتبة وجده عتبة بف غزواف فإف في " الجرح والتعديل "  (ٖٔٔ)
كماؿ " في ترجمة عتبة بف غزواف أنو روػ عنو ابف ابنو عتبة. أف عتبة يروؼ عف جده وفي " تيذيب ال

 .ٙٛٔ( رقـ الترجموٜٓٔ/ ٔرجاؿ الحاكـ في المستدرؾ )
 . ٓٗٔ٘( رقـ الترجمة ٖٜٕ/ ٖالمستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ ) (ٗٔٔ)
 . ٓٗٔ٘( رقـ الترجمة ٖٜٕ/ ٖالمستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ ) (٘ٔٔ)
 .  ٓٗٔ٘الذىبي: مف تمخيص  -التعميق  (ٙٔٔ)
  ٕٖٓ(رقـ الحديثٕٖٕ/ ٔاآلحاد والمثاني البف أبي عاصـ ) (ٚٔٔ)
   (ٜٕٔرقـ ٛٔٔ/ ٚٔالمعجـ الكبير لمطبراني ) (ٛٔٔ)
  (ٜٙٔ/ ٔمجمع الزوائد ومنبع الفوائد) (ٜٔٔ)
 أ( ٗٔٔ/ ؿ ٕالمعرفة )(  ٕٓٔ)
   (ٕٖٛٓرقـ ٕٚ٘/ ٙالتاريخ الكبير ) (ٕٔٔ)
 (   ٖٕٛٓرقـ ٜٖٙ/ ٙالجرح والتعديل)(  ٕٕٔ)
/ ٗمختصر تمخيص الذىبي ) وينظر: ٕٚٛ( رقـ الحديث ٖٜٔ/ ٕالدراية في تخريج أحاديث اليداية ) (ٖٕٔ)

ٜٔٓ٘.) 
 (ٕٖٛ٘رقـ ٕ٘٘/ ٙصحيح البخارؼ ) (ٕٗٔ)
 (ٕٙٚٙرقـ ٛٗ/ ٕٔصحيح البخارؼ ) (ٕ٘ٔ)
 (ٖٖٔرقـٖ٘ٚ/ ٕأخرجو مسمـ ) (ٕٙٔ)
ترجمو الذىبي  جالب(:حدثنا أبو دمحم عبد الرحمف بف حمداف الجالب بيمذاف.عبد الرحمف بف حمداف )ال (ٕٚٔ)

( فقاؿ:)الجالب(اإلماـ، المحدث، القدوة، أبو دمحم عبد الرحمف بف حمداف ٚٚٗص  ٘ٔفي " السير " )ج 
: المرزباف اليمداني الجالب الجزار أحد أركاف السنة بيمذاف سمع أبا حاتـ الرازؼ.ثـ ذكر مف الرواة عنو

 (ٚٚ/ ٔالحاكـ أبا عبد هللا.توفي سنة اثنتيف وأربعيف وثالثمائة. رجاؿ الحاكـ في المستدرؾ )
محّمد بف عيسى بف الّطباع أبو جعفر، سكف الشاـ َسِمَع ىشيما، َقاَؿ عمي سمعت َعْبد الرَّْحَمف ويحيى  (ٕٛٔ)

(، ٕٕٗالّذىبي في "الّتاريخ": الحافع، توفي سنة ) يسأالنو عف حديث ىشيـ وما اعمـ احدا اعمـ بو منو.قاؿ
تذكرة  ٖٖٙ( ٖٕٓ/ ٔوقاؿ في "الكاشف": كاف حافًظا مكثًرا التاريخ الكبير لمبخارؼ بحواشي المطبوع )

 ٕٓٚ(رقـ الترجمو ٖٕٔالحفاظ وتبصرة األيقاظ )ص: 
سعيد الخدرؼ، ذكره عبد موسى بف دمحم بف عمي األوسي الحجبي روػ، عف أـ عبد الرحمف بنت أبي   (ٜٕٔ)

الرحمف بف أبي حاتـ الرازؼ، وقاؿ: سمعت أبي، يقوؿ: ىو شيخ مديني، قدـ بغداد، نزؿ درب األنصار 
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( رقـ ٘/ ٘ٔتاريخ بغداد ت بشار ) ،ٖٔٚ( رقـ  ٔٙٔ/ ٛينظر: الجرح والتعديل البف أبي حاتـ )
 .   ٖٜٗٙالترجمة

: أنبأ عبد الرحمف بف حمداف الجالب بيمذاف، ثنا أبو ٕٜٙ/ ٖىي  أـ سعد بنت مسعود:  قاؿ الحاكـ (ٖٓٔ)
حاتـ الرازؼ، ثنا دمحم بف عيسى بف الطباع، ثنا موسى بف دمحم بف عمي الحجبي حدثتني أمي مف ولد أبي 

في ترجمة والد أبي « اإلصابة»سعيد الخدرؼ. ىي أـ سعد بنت مسعود بف حمزة بف أبي سعيد كما في 
 (.ٖٗٗ/ ٕ. رجاؿ الحاكـ في المستدرؾ )سعيد الخدرؼ مالؾ بف سناف

د ع:  روت عف عبد العزيز بف دمحم، عف دمحم بف أبي حميد،  ،أـ عبد الرحمف بنت أبي سعيد الخدرؼ   (ٖٔٔ)
ـَ عائدا  ،عف ىند بنت سعد بف إبراىيـ بف أبي سعيد الخدرؼ، ُ َعَمْيِو َوَسمَّ قالت: جاءنا رسوؿ هللا َصمَّى َّللاَّ

ليو ذراع شاة، فأكل منيا، ثـ حضرت الصالة فصمى ولـ يتوضأ.أخرجو ابف منده، وأبو ألبي سعيد، فقرب إ
   ٕٙ٘ٚ( رقـ الترجمؤٖ٘/ ٚنعيـ. أسد الغابة ط العممية )

ىػ وقيل غير ٘ٙأبو سعيد الخدرؼ الصحابي الجميل واسـ سعد بف مالؾ األنصارؼ، مات بالمدينة سنة   (ٕٖٔ)
 .ٖ٘/ القسـ األوؿ/ ٕاإلصابة ، ٜٔٔذلؾ/ ع.انظر: تقريب التيذيب 

 ٖٙٛٙ( رقـ الحديثٜٗٙ/ ٖالمستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ )  (ٖٖٔ)
 .   ٖٙٛٙمف تمخيص الذىبي[  -]التعميق  (ٖٗٔ)
 (.ٖٓٗ٘رقـ ٔٗ/ ٙالطبراني في الكبر )  (ٖ٘ٔ)
 .(ٗٔٔ/ ٙوذكره الييثمي في المجمع )  (ٖٙٔ)
 أ(. ٖٕٓوأخرجو ابف أبي عاصـ في اآلحاد والمثاني)ؿ  (ٖٚٔ)
 ب(. ٙٚٔ/ ؿ ٕابو نعيـ في المعرفة ) (ٖٛٔ)
 (٘ٛ/ ٖ)سيرة ابف ىشاـ     (ٜٖٔ)
 (ٕٚٚ/ ٘الحافع ابف حجر في اإِلصابة )   (ٓٗٔ)
 .ٕٚٚ/٘المصدر نفسو  (ٔٗٔ)
 .(ٖٕٚ٘رقـ ٖٕٚ/ ٕسعيد بف منصور  )سنف    (ٕٗٔ)
 .(ٕٙٙ/ ٖالدالئل النبوة البييقي  ) (ٖٗٔ)
 (. ٕٕٙٚ/ ٘مختصر تمخيص الذىبي ) (ٗٗٔ)
رقـ ٖٕٗ/ ٔ(، والتقريب )ٓٙٗرقـ ٖٕٛ/ ٖ(، والتيذيب )ٖ٘ٓٔ - ٖٗٓٔ/ ٖالكامل البف عدؼ ) (٘ٗٔ)

ٖٓ.) 
/ ٜ(، ثقات ابف حباف   )ٕٗٗٔرقـ ٖٚٓ/ ٛ(الجرح والتعديل  )ٕٛ٘ٔرقـ  ٖٚ٘/ ٚ)التاريخ الكبير  (ٙٗٔ)

ٔٚٗ. ) 
رقطني( قاؿ الحاكـ في الحسف بف دمحم بف الحسف بف إسماعيل الكوفي أبو القاسـ السكوني )ضعفو الدا( ٚٗٔ)

"مستدركو": الثقة المأموف. وقاؿ مرة كما في "تاريخ اإلسالـ": ثقة. .قاؿ صاحب كتاب الروض الباسـ في 
تراجـ شيوخ الحاكـ قمت: ]صدوؽ[ وىذا جمًعا بيف كالـ الحاكـ الذؼ يعرؼ الرجل معرفة ليس بقميمة، وبيف 

وليس ذلؾ كقولو في  ،تضعيف في الجممة ؛ ألنو غير مفسركالـ الّدارُقْطني، ثـ إف تضعيف الّدارُقْطني 
، فالجمع أولى مف اعتماد كالـ الّدارُقْطني وا ىماؿ الحاكـ بالكمية،  صاحب الترجمة: ضعيف. كما ىو معمـو
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مصباح األريب في تقريب الرواة الذيف ليسوا في تقريب التيذيب  ،٘ٚ/ ٖ،وهللا أعمـ . ينظر: لساف الميزاف
 (ٕٔٗ/ ٔ.  الروض الباسـ في تراجـ شيوخ الحاكـ )ٖٓٓٚـ ( رقٖٔ٘/ ٔ)

، دمحم بف عبد هللا بف سميماف أبو جعفر الحضرمي الكوفي ُمّطيف. حدث عف: سعيد بف عمرو األشعثي (ٛٗٔ)
وأحمد بف يونس، ويحيى بف بشير الحريرؼ، ويحيى الحماني، وغيرىـ،   وعنو: أبو القاسـ الطبراني في 
"معاجمو"، وعمي البكائي، وأبو بكر النجاد، واإلسماعيمي سنة ست وتسعيف ومائتيف، وىو آخر مف روػ 

وقاؿ السممي عنو: جبل عنو،  وغيرىـ. قاؿ ابف أبي حاتـ: صدوؽ. وقاؿ حمزة عف الدارقطني: ثقة جبل. 
لوثاقتو. وقاؿ ابف النديـ: مف المحدثيف الثقات. وقاؿ ابف ماكوال: أحد األئمة الحفاظ. وقاؿ ابف نقطة: 
حافع ثقة. وقاؿ ابف أبي يعمى: أحد الحفاظ األذكياء األيقاظ. وقاؿ السمعاني: كاف مف ثقات الكوفييف. 

عمـ. وقاؿ أيضًا: الشيخ الحافع الصادؽ، محدث الكوفة وقاؿ الذىبي: الحافع الكبير، كاف مف أوعية ال
صنف المسند والتاريخ، وكاف متقنًا. وقاؿ الخميمي: ثقة حافع. وقد تكمـ فيو ابف أبي شيبة، وتكمـ ىو في 

/ ٕ(،  األنساب )ٕٛٙ/ ٚابف أبي شيبة، ولـ يعبأ بقوؿ كل منيما في اآلخر.. ينظر: الجرح والتعديل )
(. إرشاد القاصي ٕ٘ٚ/ ٕٕ(، تاريخ اإلسالـ )ٜٕ٘ - ٕٛ٘/ ٚ(، المساف )ٚٓٙ /ٖ(، الميزاف )ٕٙٔ

 [ٖٜٗ( رقـ الترجمو]ٜٚ٘والداني إلى تراجـ شيوخ الطبراني )ص: 
وقاؿ ابف حجر صدوٌؽ، مف  ٖٙٗٙٔ( رقـ ٕ٘ٙ/ ٜذكره ابف حباف في الثقات الثقات البف حباف ) (ٜٗٔ)

تاريخ  طبرؼ: مف الثانية عشرة، َصدوؽ. )تس، تيػ، تق(( شيخ الٜٕ٘/ ٕالحادية عشرة. تقريب التيذيب )
التكميل في الجرح  ،ٖٙٗٙٔ( رقـٕ٘ٙ/ ٜالثقات البف حباف ) ،ٚٛ٘( رقـ ٕٕٚ/ ٙاإلسالـ ت بشار )

/ ٔٔتيذيب التيذيب ) ،( قاؿ  النسائي: صدوؽ ٖ٘ٔ/ ٕوالتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاىيل )
 [ )س(  .ٗٛ. ]ٖٜ٘ٗ( رقـ ٖٔٙ/ ٕواة اإلماـ ابف جرير الطبرؼ )المعجـ الصغير لر  ، ٜٜٕ( رقـٗٚٔ

 (.ٕٚٔ/ ٜالجرح والتعديل البف أبي حاتـ مع التراجـ )
   ٛٓٙٙ( رقـ الحديثٕٔٚ/ ٖالمستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ ) (ٓ٘ٔ)
(رقـ ٖٕٔٗ/ ٘وينظر: مختصر تمخيص الذىبي ) ٛٓٙٙمخيص الذىبي عمى مستدرؾ الحاكـيت (ٔ٘ٔ)

 .٘ٓٛالحديث
 .(ٜ٘ٔٗرقـ ٕٛٗ/ ٗ) المعجـ الكبير لمطبراني:  (ٕ٘ٔ)
   .(ٓٙٔٗرقـ ٕٛٗ/ ٗ) المعجـ الكبير لمطبراني:  (ٖ٘ٔ)
   (ٜٔٔ/ ٛالثقات البف حباف ) (ٗ٘ٔ)
  (ٖٕٔٗرقـ ٔٔٔ/ ٛ)تاريخ بغداد (٘٘ٔ)
 .(ٕٖٔ/ ٗ)مسند األماـ احمد   (ٙ٘ٔ)
  (.ٖ٘ٗ، و ٕٕٖ/ ٗ)المصدر نفسو  (ٚ٘ٔ)
 (.ٚ٘ٔٗرقـ ٕٚٗ/ ٗ)المعجـ الكبير   (ٛ٘ٔ)
   ( ٖٕٔ/ ٘المجمع) (ٜ٘ٔ)
 (.ٙ٘ٔٗ)  ٕٚٗ/ٗالمعجـ الكبير  (ٓٙٔ)
 ب(. ٕ٘ٔ/ ؿ ٔ)المعرفة ألبي نعيـ   (ٔٙٔ)
 (.ٛ٘ٔٗ)المعجـ الكبير برقـ  (ٕٙٔ)
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 (.ٔٙٔٗرقـ ٕٛٗ/ ٗ)  ( المعجـ الكبير لمطبرانيٖٙٔ)
 رقـ الحديث (ٖٕٔٗ/ ٘ختصر تمخيص الذىبي )موينظر:  ٛٓٙٙتمخيص الذىبي عمى مستدرؾ الحاكـ (ٗٙٔ)

ٛٓ٘. 
(، سنف ابي داود في المباس، ٕٕ٘/ ٖ(، التاريخ الكبير، البخارؼ )ٓٛٔ - ٜٚٔ/ ٗ)( مسند األماـ احمد٘ٙٔ)

رقـ  ٗٔٔ - ٖٔٔ/ ٙ( والطبراني في الكبير )ٜٛٓٗرقـٖٓ٘ - ٖٛٗ/ ٗباب ما جاء في إسباؿ اإِلزار، )
 (.ٖٛٔ/ ٗ(، والحاكـ في المستدرؾ )ٙٔٙ٘

 (.ٜٙٚرقـ  ٕٖ٘ - ٖٓ٘النووؼ  )ص ،رياض الصالحيف (ٙٙٔ)
 (.ٛٛ٘/ ٕجامع األصوؿ في احاديث الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ) (ٚٙٔ)
جرؼ، وكيع. (ٛٙٔ)  أحمد بف كامل بف خمف بف َشَجَرة بف منصور بف كعب بف يزيد، أبو بكر، القاضي، الشَّ

/ ٔفقيو، فيو تساىل[.الروض الباسـ في تراجـ شيوخ الحاكـ ) مترجـ في "شيوخ الدارقطني". قمت: ]ثقة
 .ٙٔٔ(رقـٕٙ٘

محّمد بف إسماعيل بف يوسف، أبو إسماعيل الّسممي، قاؿ الّذىبي في "الكاشف": الحافع. وقاؿ    (ٜٙٔ)
( رقـ ٖٛٙ/ ٕالخطيب البغدادؼ وكاف فيما متقنا، مشيورا بمذىب السنة " تاريخ بغداد ت بشار )

( ٕٛٓ(. تذكرة الحفاظ وتبصرة األيقاظ )ص: ٛ٘ٔ/ ٕ(، و"الكاشف" كالىما لمذىبي )ٓٚ/ ٕالعبر" )ٖ٘ٛ
   ٕٓٙرقـ

لـ اجد لو ترجمو بيذا األسـ )سميماف بف عبدهللا الدمشقي ( الذؼ وجدتو في شيوخ أبي اسماعيل السممي   (ٓٚٔ)
ليد بف مسمـ قاؿ عنو ابف أسمو وىو مف تالميذ الو  ) سميماف بف عبد الرحمف الدمشقي( وقد وىـ الحاكـ

تقريب التيذيب   ٕٗٗ٘( رقـ الترجمة.ٕٙ/ ٕٔحجر صدوؽ يخطأ   تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )
 .  ٕٛٛ٘( رقـ الترجمةٖٕ٘)ص: 

الوليد بف مسمـ القرشي موالىـ أبو العباس الدمشقي ثقة لكنو كثير التدليس والتسوية مف الثامنة مات    (ٔٚٔ)
    ٙ٘ٗٚ(رقـ الترجـٗٛ٘تقريب التيذيب )ص:  ٗؿ سنة خمس وتسعيف آخر سنة أربع أو أو 

يزيد بف سعيد بف ذؼ عصواف ويقاؿ بف عصواف العنسى ويقاؿ السكسكي الشامي الداراني ذكره أبو   (ٕٚٔ)
عمى في تاريخ داريا لكنو قمبو فقاؿ سعيد بف يزيد وىو وىـ روػ عف يزيد بف عطاء ومكحوؿ ومدلج بف 

ف أبى حكيـ ونافع وعبد الممؾ بف عمير روػ عنو إسماعيل بف عياش والوليد بف مسمـ المقداـ وعتبة ب
وجماعة قاؿ بف شاىيف في االفراد بعد إيراد حديث مف طريقو تفرد بو وكاف ثقة قمت واخرج لو الحاكـ في 

أخطأ  المستدرؾ وذكره بف سميع في الطبقة الخامسة مف أىل حمص وذكره بف حباف في الثقات وقاؿ ربما
 .  ٔٛٚٔٔ(رقـ الترجمةٕٗٙ/ ٚنسخة الخضرؼ ) -. الثقات البف حباف 

(  ٗٓٙيزيد ابف عطاء السكسكي أبو عطاء الشامي مقبوؿ مف السادسة تمييز تقريب التيذيب )ص:   (ٖٚٔ)
   ٚ٘ٚٚرقـ الترجمة

   ٖٖٚٙمة( رقـ الترجٖٙ٘معاذ ابف سعد السكسكي مجيوؿ مف الرابعة تمييز تقريب التيذيب )ص:   (ٗٚٔ)
 .ٖٜٕٛ( رقـ٘ٙٗ/ ٗالمستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ )  (٘ٚٔ)
 .ٖٜٕٛ( رقـ٘ٙٗ/ ٗالمستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ )  (ٙٚٔ)
 .ٖٜٕٛ( رقـ٘ٙٗ/ ٗالمستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ )  (ٚٚٔ)
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 .ٖٜٕٛمف تمخيص الذىبي[  -]التعميق   (ٛٚٔ)
 (.ٖٗٗ/ ٛٔالمطالب العالية محققا )  (ٜٚٔ)
 (.ٖٙ٘( والتقريب )ص ٖٗٗ/ ٛٔالعالية محققا ) المطالب  (ٓٛٔ)
، وأثنى عميو،  «التاريخ»عمي بف المؤمل بف الحسف: سمع منو الحاكـ أبو عبد هللا الحافع، وذكره في   (ٔٛٔ)

وقاؿ كاف عاقال لبيبا ورعا. وكاف مف التمكف مف عقمو ودينو بحيث يضرب بو المثل، وكاف مف أروع 
ي في التاسع مف صفر سنة تسع وأربعيف وثالثمائة ودفف في داره. رجاؿ مشايخنا وأحسنيـ بيانا وتوف

 .   ٙ٘ٓٔ(رقـ ٓٛ/ ٕالحاكـ في المستدرؾ )
المؤمل بف الحسف بف عيسى بف ماسرجس المولى الرئيس اإلماـ، المحدث المتقف صدر خراساف أبو   (ٕٛٔ)

في ربيع اآلخر  -رحمو هللا  -مؤمل الوفاء الماسرجسي النيسابورؼ. روػ عنو ولده عميِّا إلى أف: مات ال
 ،ٜ٘ٙٔ( رقـٖٛٗ/ ٕسنة تسع عشرة وثالثمائة، وكاف مف أبناء الثمانيف. رجاؿ الحاكـ في المستدرؾ )

 .ٕٔ/ ٘ٔ« السير»الذىبي رحمو هللا في 
عمرو بف دمحم العثماني أبو عثماف قاضى مكة روػ عف اسمعيل ابف ابى اويس وعبد هللا بف نافع   (ٖٛٔ)

براىيـ بف الزبير  براىيـ بف )حمزة وا  ( المنذر كتبت عنو وىو صدوؽ. الجرح والتعديل البف أبي ٔ -ؼ وا 
 .   ٗ٘ٗٔ( رقـ ٖٕٙ/ ٙحاتـ )

بحثت كثيرا عف عمرو بف خالد ألبيف حالو بيف رواة السند فوجدت في ترجمة أيوب بف سميماف الجزرؼ. (ٗٛٔ)
عة بف أبي عبد الرحمف. وروػ عنو: عمرو بف ذكر صاحب كتاب إكماؿ تيذيب الكماؿ أنو روػ عف: ربي

لمحاكـ. وكذلؾ في كتاب رجاؿ الحاكـ أف ابنو دمحم بف عمرو بف « المستدرؾ»خالد الحراني، في كتاب 
خالد الحراني، ثـ المصرؼ أبو عالثة روؼ عف أبيو )عمرو بف خالد( وعنو الطبراني وغيره. وقاؿ عنو ابف 

جمي مصرؼ ثبت ثقة قاؿ البخارؼ وغيره مات بمصر سنة تسع حجر قاؿ أبو حاتـ صدوؽ وقاؿ الع
وعشريف ومائتيف قمت وقاؿ الحاكـ عف الدارقطني ثقة: حجة وقاؿ مسممة في الصمة ثقة ثنا العقيمي عف 

( ٖٖٗ/ ٕحديثا . تيذيب الكماؿ ) ٖٕأبيو عنو وذكره بف حباف في الثقات وفي الزىرة روػ عنو البخارؼ 
 (ٕٙ/ ٛذيب )تيذيب التي ،٘٘ٙرقـ 

)د سي( يوسف  بف دمحم بف ثابت بف قيس بف َشمَّاس، ويقاؿ: دمحم بف يوسف بف ثابت بف قيس بف  (٘ٛٔ)
. قاؿ ابف حجر: مقبوٌؿ، مف السابعة،  التكميل في الجرح والتعديل  َشمَّاس األنصارؼُّ الَخْزرجيُّ الَمَدنيُّ

تحرير تقريب  (.ٗ٘ٗ/ ٕٖتيذيب الكماؿ  ) ،ٕٜٙٔ(رقـ ٜ٘ٗ/ ٕومعرفة الثقات والضعفاء والمجاىيل )
 .  ٜٚٛٚ( رقـٖ٘ٔ/ ٗالتيذيب )

 . ٛ٘ٔ٘( رقـ الحديثٜٕٛ/ ٖالمستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ )  (ٙٛٔ)
 .ٛ٘ٔ٘مف تمخيص الذىبي[  -]التعميق   (ٚٛٔ)
فيوقف  ،ونحوىا فعل، مف قوؿ أو عرؼ المحدثوف الموقوؼ بانو: مايروػ عف  الصحابة  :الموقوف(  ٛٛٔ)

، ٕٕأـ منقطعًا.  ينظر:ػ عمـو الحديث  ،سواء كاف سنده متصال  يتجاوز بو إلى رسوؿ هللا  وال ،عمييـ
 .ٗٙالخالصة لمحافع الطيبي،

دمحم بف جعفر العدؿ: قاؿ الذىبي الشيخ، اإلماـ القدوة العامل المحدث أبو عمرو دمحم بف جعفر بف    (ٜٛٔ)
الة: توفي في جمادػ اآلخرة سنة ستيف وثالثمائة عف خمس دمحم بف مطر النيسابورؼ المزكي شيخ العد
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(رقـ ٛٛٔ/ ٕ( رجاؿ الحاكـ في المستدرؾ )ٕٙٔص  ٙٔ)ج « السير»وتسعيف. ترجمو الذىبي في 
 .    ٕٜٕٔالترجمو

العباس بف أحمد )ابف البرتي(:وقيل ابو خبيب وحبيب  )ابف البرتي( قاؿ الذىبي اإلماـ المحدث أبو    (ٜٓٔ)
اس، ابف القاضي العالمة أحمد بف دمحم بف عيسى البرتي.إلى أف قاؿ: أثنى عميو بعض الحفاظ، خبيب العب

ومات في شواؿ سنة ثماف وثالثمائة عف بضع وثمانيف سنة أو أكثر. ترجمو الذىبي رحمو هللا في " السير 
    ٛٚٛ(رقـ الترجموٖٛٗ/ ٔرجاؿ الحاكـ في المستدرؾ ) ،(ٕٚ٘ص  ٗٔ" )ج 

 بف عبيد هللا الطمحي ابو بكر:ما وجت لو ترجمة مفصمة في الكتب الخاصة في ىذا الشاف وقد عبد هللا   (ٜٔٔ)
اخر لو ابف عساكر حديثا واحدا عف ذكر ابي بكررضي هللا عنو )قاـ أبو بكر في الناس خطيبا ورسوؿ 

لى رسولو وثا ر المشركوف عمى أبي بكر وعمى هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( جالس فكاف أوؿ خطيب دعا إلى هللا عز وجل وا 
(رجاؿ الحاكـ ٕ٘/ ٖٓالمسمميف فضربوه في نواحي المسجد ضربا شديدا ()تاريخ دمشق البف عساكر )

 .   ٔ٘(رقـ الترجموٙٗ/ ٔفي المستدرؾ )
قاؿ محقق كتاب مختصر تمخيص الذىبي لـ أجد  ،عبد هللا بف محّمد بف إسحاؽ بف موسى بف طمحة   (ٕٜٔ)

نما ىناؾ: عبيد هللا بف إسحاؽ بف حماد بف أحدًا بيذا اال سـ أو ذاؾ وتابعت ذلؾ فوجدت كالمو مطابق، وا 
موسى بف طمحة بف عبيد هللا، فإف يكف ىو، فقد قاؿ عنو أبو حاتـ: ليس بقوؼ، وذكره ابف حباف في 

مصباح األريب في تقريب (.ٜٓٔرقـ ٜٚ/ ٗ(، والمساف )ٗٙٗٔرقـ ٖٛٓ/ ٘ثقاتو،  ./ الجرح والتعديل )
    ٖٕٖٗٔ( رقـ الترجمو ٖٛٔ/ ٕالرواة الذيف ليسوا في تقريب التيذيب )

حصيف بف حذيفة ]بف صيفي بف صييب[ مجيوؿ الحاؿ. روػ عف عمو، َعِف ابف الُمَسيَّب، َعف  (ٖٜٔ)
حاتـ رحمو هللا  ذكره ابف حباف رحمو هللا في " الثقات ":وقاؿ ابف أبي  ،ُصَييب. سمع منو يعقوب بف دمحم

الجرح  ،(ٜٖٓص  ٛالثقات )ج  ،ٕٕٚٙ(رقـ الترجمو ٕٛٔ/ ٖمجيوؿ  ": لساف الميزاف ت أبي غدة )
 (.ٖٖٙ/ ٔ(، رجاؿ الحاكـ في المستدرؾ )ٜٔٔص  ٖوالتعديل )ج 

 حذيفو مجيوؿ العيف لـ اجد مف ذكره إال اف اغمب مف ذكر األسناد ذكره ولـ يترجـ لو احد   (ٜٗٔ)
مولى ابف جدعاف، والد حذيفة بف صيفي، وزياد بف صيفي،  ،بف صييب بف سناف الرومي ؛صيفي    (ٜ٘ٔ)

وعبد الحميد بف صيفي، روػ عف: أبيو صييب )ؽ( في التشديد في الديف، وفي الخضاب بالسواد، وغير 
وعمرو بف دينار  ،روػ عنو: بنوه حذيفة بف صيفي، وزياد بف صيفي، وعبد الحميد بف صيفي )ؽ(،ذلؾ
قاؿ ابف  ،مجيوؿ الحاؿ ذكره ابف حباف في ثقاتو .بصرؼ، قيرماف آؿ الزبير، روػ لو ابف ماجة حديثيفال

رقـ  ٖٕ٘/ ٖٔتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ: ،ٖٗٛ/ ٗحجر:مقبوؿ وذكره ابف قطموبغا: الثقات:
 .ٙٙٚرقـ  ٔٗٗ/ ٗوانظر التيذيب: ،:ٖٔٔرقـ ٖٔٚ/ ٔوقاؿ ابف حجر عنو في التقريب: ٜٕٔٔالترجمو

 .ٖٚٗٓ(رقـ الترجمة ٓ٘ٗ/ ٖالثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة )
 . ٗٓٚ٘( رقـ ٔ٘ٗ/ ٖالمستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ )  (ٜٙٔ)
 . ٗٓٚ٘( رقـ ٔ٘ٗ/ ٖالمستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ )  (ٜٚٔ)
    ٗٓٚ٘مف تمخيص الذىبي:  -التعميق  (ٜٛٔ)
 . ٙ٘ٔ/ ٔ:  الحمية ألبي نعيـ(ٜٜٔ)
 . ٜٕ/ ٚالدر المنثور:(ٕٓٓ)
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 ٜٗٙٔٔ(رقـ الحديث ٗٛٔ/ ٗ« )الجامع الكبير»جمع الجوامع المعروؼ بػ   (ٕٔٓ)
 .ٖٖٛٛٚ( رقـ الحديث ٕٔ/ ٕٔكنز العماؿ )  (ٕٕٓ)
 .ٙٓٚ٘( رقـ الحديث ٕ٘ٗ/ ٖ)(المستدرؾ: ٖٕٓ)
بف موسى بف بياف أبو بكر البزاز المعروؼ بالشافعي، وكاف ثقة  دمحم بف عبد هللا بف إبراىيـ بف عبدويو   (ٕٗٓ)

ثبتا كثير الحديث، حسف التصنيف، جمع أبوابا وشيوخا، وكتب عنو قديما وحدثنا. تاريخ بغداد ت بشار 
   ٘ٔٓٔ( رقـٖٛٗ/ ٖ)

واد بف الجراح، دمحم بف أحمد بف الوليد بف دمحم بف برد بف يزيد بف سخت أبو الوليد األنطاكي سمع ر  -   (ٕ٘ٓ)
ودمحم بف كثير الصنعاني، والييثـ بف جميل، وأبا توبة الربيع بف نافع، وموسى بف داود، ودمحم بف عيسى 
ابف الطباع. توفي سنة ثماف وسبعيف ومائتيف راجعا مف مكة، قاؿ   الدارقطني: دمحم بف أحمد بف برد 

 ٕٕٙ( رقـ الترجموٖٕٛ/ ٕاألنطاكي ثقة تاريخ بغداد ت بشار )
ابف الطباع: "خت، د، س، ؽ"دمحم بف عيسى بف نجيح الحافع الكبير الثقة أبو جعفر بف الطباع    (ٕٙٓ)

البغدادؼ، أخو الحافع اإلماـ إسحاؽ بف عيسى ويوسف بف عيسى. تحوؿ إلى الشاـ ورابط بأذنو مف بالد 
البخارؼ ستة أحاديث،  روػ عنو. الثغور وكاف مف مشايخ اإلسالـ ذكره أحمد بف حنبل فقاؿ: لبيب كيس

وقاؿ ابف حجر  ثقة فقيو كاف مف أعمـ الناس بحديث ىشيـ سير أعالـ النبالء ط  ،يعني في صحيحو
(، بحر الدـ فيمف تكمـ فيو اإلماـ أحمد ٕٕٔ/ ٕتقريب التيذيب ) ٕٗٙٔ( رقـ الترجموٖٛٗ/ ٛالحديث )

 ٜٕٜ(رقـ الترجمؤٗٔبمدح أو ذـ )ص: 
عجمتيف أبو معاوية الضرير الكوفي ]لقبو فافاه[ عمي وىو صغير ثقة أحفع الناس دمحم بف خاـز بم -   (ٕٚٓ)

لحديث األعمش وقد ييـ في حديث غيره مف كبار التاسعة مات سنة خمس وتسعيف ]ومائة[ ولو اثنتاف 
 ٔٗٛ٘( رقـ٘ٚٗوثمانوف سنة وقد رمي باإلرجاء ع تقريب التيذيب )ص: 

لعمو  عمرو بف ميموف بف ميراف الرقي الذؼ روػ عنو ابو معاوية الضرير كما في تيذيب الكماؿ روػ   (ٕٛٓ)
عف أبيو والشعبي وعدة وعنو يزيد بف زريع وابف المبارؾ ويزيد بف ىاروف كاف رأسا في السنة والورع قاؿ 

 ،ٚ٘ٗٗرقـ الترجمة( ٕٗ٘/ ٕٕ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ) ٘ٗٔمات  ،يحيى بف معيف: ثقة
 .. ٘ٚٗسؤاالتو: الترجمة  ،ٖٕٙٗ ( رقـ الترجموٜٛ/ ٕالكاشف )

 .ٚ٘ٙٔرقـ الترجمو ٖٚٗ/ ٕرجاؿ الحاكـ في المستدرؾ:   (ٜٕٓ)
 . ٖٜٛٚرقـ الترجموٖٖ٘/ ٗالمستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ: (ٕٓٔ)
 . ٖٜٛٚرقـ الترجموٖٖ٘/ ٗالمستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ: (ٕٔٔ)
 .ٖٜٛٚمف تمخيص الذىبي:  -التعميق    (ٕٕٔ)
  . ٕٜٔٔرقـ الحديث  ٜ٘ٔ/ ٕٔشعب األيماف لمبييقي    (ٖٕٔ)
 .      ٖٖٙٚٔ(رقـ الحديث ٖٕٓ/ ٗٔإتحاؼ الميرة البف حجر )   (ٕٗٔ)
 . ٜٙٚ(رقـ الحديث ٕٚٚٔ/ ٗ(   اخرجو العراقي في تخريج أحاديث إحياء عمـو الديف  )ٕ٘ٔ)
 .ٕٙٔ/ ٙعف ابف عباس: اخرجو ابف مردويو    (ٕٙٔ)
 .ٖٗ/ ٕٚورواه ابف جرير في تفسيره "بمفع مقارب":  (ٕٚٔ)
 .  ٕٙٗ/ ٕمسمـ البطيف ىذا ىو ابف عمراف ثقة أخرج لو الجماعة كما في التقريب:  (ٕٛٔ)
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، مختصر تمخيص ٜٖٗٛ رقـ الحديثٓ٘ٔ/ ٙالمداوؼ لعمل الجامع الصغير وشرحي المناوؼ: (ٜٕٔ)
 .ٖٜٗ/ ٕالذىبي:

 .ٕٙٔ/ ٙجو ابف مردويو عف ابف عباس:اخر     (ٕٕٓ)
 . ٖٕٚٔ، الثقات: ٖٚٗ/ ٕالجامع في الجرح والتعديل:    (ٕٕٔ)
 .ٚٗٔ/ ٖ،  سؤاالتو: ٖٚٗ/ ٕالجامع في الجرح والتعديل:    (ٕٕٕ)


