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 دراسة حديثية:مروايت األحنف بن قيس املرفوعة
 حممد بن حسن بن زاهر الشهري.د

أستاذ احلديث املشارك بقسم الدراسات اإلسالمية
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة الباحة

:امللخص

، ومننن هن الء التننابعي الكبننري الثقننة املننومو األمننري األحنن بننن قنني سننيد متننيم،متيز كثري من الرواة مبيزات وصفات جعلتهم من أعالم هذه األمة حتمال وأداء
 اسننتعم عل ن،  م منننا علننيم اللسننا،  يننوم صننف--  وكننا مننن ق نواد جنني علنني، وكننا ثقننة مننوموا--  ووفنند عل ن عمننر-- أسننلم يف حينناة الننني
 فننال يصن إطننال لفن الصننحبة، وإيراد أصحاب طبقات الصحابة لراو وترمجته ال يعين كونه صحابيا؛ فقد يكو خمضرما أدرك النبننوة لكنننه مل يننر الننني، خراسا
 ب ن، وال يص ن كننذل جعل ننه مننن الصننحابة املختل ن يف صننحبتهم، عل ن قاعنند م يف اش ن ا الرؤيننة ولننو م ننن بعينند كمننا ه ننو األمننر يف حال ننة األحن ن بننن ق نني
 َإال وتننرجم لننه كننوذو ُيتننذ بننه يف-لشننهرته-  ونظرا أل أخبار األحن بن قي قلما خيلو كتاب من كتن الن اجم،  إنه من كبار التابع:الصحي أ يقال
،" دراسننة حديثيننة-  "مننرواايت األحنن بننن قنني املرفوعننة: ومع قلة روايته فقنند اختننار الباحن دراسننة رواايتننه املرفوعننة يف حبن عنننو لننه ب ن،احللم واحلكمة والورع
 ترمجننة األحنن: الفصن األول: كمننا يلنني،وقد اقتضت طبيعة الدراسة أ تكو يف فصل تسبقهما مقدمة وتعقبهما خامتة مث جاءت مصادر البحن ومراجعننه
 وبعن، أقنوال العلمنناء فيننه-  واملبحن الثالن، وتالميننذه، وشننيوخه، طبقتننه: واملبحن الثنناي، ومولننده، ونسبه، امسه: املبح األول: بن قي وفيه أربعة مباح
. والفص الثاي – رواايت األحن بن قي املرفوعة،  مناق األحن بن قي-  واملبح الرابع،صفاته اخللْقية واخللقية
. مروايت؛ األحن بن قي ؛ دراسة حديثية:الكلمات املفتاحية

Al-Ahnaf Ibn Qays’s Narrations Ascribed to the Prophet: A Study of Hadith
Dr. Mohamed bin Hassan bin Zahir Alshehri
Associate Professor, Department of Eslamic Studies
Faculty of Arts and Human Sciences, Al-Baha University

Abstract:
A lot of narrators had characteristics that made them scholars of the nation in terms of endurance and
performance. Among those was the great trustworthy successor the companions Al-Ahnaf Ibn Qays, chief of
Tamim tribe. He embraced Islam during the time of Prophet Mohamed (all Prayers and Blessings of Allah be upon
him) and was one of the delegates who came to Umar (Allah be pleased with him) during his Caliphate. He was
one of the Leaders of Ali’s (Allah be pleased with him) army during the battle of Saffin. He was a knowledgeable
fluent believer and was appointed ruler of Khurasan, The companions’ mention of a narrator and his interpretation
does not mean that he is a companion. He might have witnessed the advent of slam but did not see the Prophet;
therefore, it is not right to call a person a companion pursuant to the rule that a companion must be one who saw
the Prophet even from a distance as is the case with Al-Ahnaf Ibn Qays. It is also not right to consider him one of
the disputable companions; rather, he should be said that he was one of the senior successors of the companions,
Due to his publicity, almost no biography book ignores news about Al-Ahnaf Ibn Qays; rather it mentions him as
an example of discretion, wisdom and righteousness. Despite the paucity of his narrations, the researcher chose to
study the narrations ascribed to the Prophet in a research entitled “Al-Ahnaf Ibn Qays’s Narrations Ascribed to the
Prophet: A Study of Hadith”, The study falls in two chapters preceded by an introduction and followed by a
conclusion and a list of references as follows: Chapter One: Al-Ahnaf Ibn Qays’s Biography, and it consists of four
sections: Section 1: His name, lineage and birth, Section 2: His class, masters and disciples, Section 3: Scholars’
opinions of him, and some of his physical and ethical qualities, Section 4: Characteristics of Al-Ahnaf Ibn Qays,
Chapter Two: Al-Ahnaf Ibn Qays’s Narrations Ascribed to the Prophet.
Keywords: Narrations, Al-Ahnaf Ibn Qays, A Study of Hadith.
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د .حممد بن حسن بن زاهر الشهري :مروايت األحن بن قي املرفوعة :دراسة حديثية.

مقدمة:

احلمد هلل والصالة عل رسول هللا وعل آله وصحبه ومن وااله .....وبعد
فقد هيَو هللا هلد صاح الرسالة العظم نبيه  --رجاال ،محلوا سنته و ُّأدوها كما مسعوها ،وتتابع عل
ومن تبعهم ،وقد رزقهم هللا -سبحانه وتعاىل – اكرة حافظة،
رواية سنته  --وحفظها صحابته واتبعوهمَ ،
وملكة واعية ،فتميَزوا ابلدقة يف احلف  ،وابألمانة يف النق ؛ فلم مييلوا إىل الدعة ،ومل يركنوا إىل الراحة.
ومتيز كثري من ه الء النخبة من الرواة مبميزات وصفات جعلتهم من أعالم هذه األمة حتمال وأداء ،وحكمة
وزهدا وورعا ،ومن ه الء التابعي الكبري الثقة املومو األمري األحن بن قي سيد متيم ،أحد العظماء الدهاة

الفصحاء الشجعا الفاحت  ،يضرب املث حبلمه ،أسلم يف حياة الني  ،--ووفد عل عمر -رضي هللا عنه -وقد
اتبعي البصرة ،وكا ثقة موموا سيدا شريفا مطاعا قلي الرواية ،وكا من قواد
اتبعي من كبار ِّ
حبسه ليختربه ،وهو ٌّ
جي علي -رضي هللا عنه -يوم صف  ،م منا عليم اللسا  ،استعم عل خراسا .
ونظرا أل أخباره قلما خيلو كتاب من كت ال اجم -لشهرتهَ -إال وترجم له كوذو ُيتذ به يف احللم
واحلكمة والورع ،ومع قلة روايته فقد اخ ت دراسة رواايته املرفوعة يف حب عنونت له بن" :مروايت األحنف بن
قيس املرفوعة  -دراسة حديثية".

وقد اقتضت طبيعة الدراسة أ تكو يف فصل تسبقهما مقدمة وتعقبهما خامتة مث جاءت مصادر
البح ومراجعه ،كما يلي:
الفصل األول :ترمجة األحن بن قي وفيه أربعة مباح :
املبحث األول :امسه ،ونسبه ،ومولده.
املبحث الثاين :طبقته ،وشيوخه ،وتالميذه ،وفيه مطلبا :
• املطلب األول :ترمجته يف طبقات الصحابة.
• املطلب الثاين :طبقته ،وشيوخه ،وتالميذه.
املبحث الثالث :أقوال العلماء فيه ،وبع

صفاته اخل ْلقية واخللقية.

املبحث الرابع :مناق األحن بن قي  ،وفيه ثالثة مطال :
• املطلب األول :دعاء الني  --له.
• املطلب الثاين :زهده وتقواه.
• املطلب الثالث :حكمته وحلمه.

الفصل الثاين :رواايت األحن بن قي املرفوعة.
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جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)28حمرم 1443ه – سبتمرب 2021م

منهجييت يف العمل:

يف منت البح  ،مث أييت بعدها احلكم عل

 .1رقمت الرواايت ،وجعلت منت الرواية اليت رواها األحن
الرواية.
 .2أخر الرواية من مجيع كت السنة ما أمكن ،وإ ا كا احلدي يف الكت الستة أ كر الكتاب والباب مث
رقم احلدي واجلزء والصفحة ،وإ ا كا يف غريها كرت رقم احلدي مث اجلزء والصفحة ،أو الصفحة
فقط.
 .3أ كر املتابعات والشواهد إ وجدت مث أبين احلكم النهائي عل الرواية.
 .4أ كر أقوال النقاد عل الرواية إ وجدت.
 .5وضعت عنوا (التعليق عل احلدي ) أ كر حتته ما تكلم فيه العلماء يف احلدي
رجعت فيها إىل كت الغري واملعاجم والشروح.

من معاي أو شروح،

الفصل األول :ترمجة األحنف بن قيس:
املبحث األول :امسه ،ونسبه ،ومولده:
()1
ف بلقبه،
اختلِّ َ يف امسه  ،قال :اإلمام البخاري :خمتل يف امسه ،فقي  :صخر ،وقي  :الضحاك ،وع ِّر َ
()2
عرف ابألحن وامسه الضحاك ،وقد ترجم له ابن األثري بلقبه فقال :األحن
قال :البخاري يف التاريخ الكبري  :ي َ
بن قي  ،واألحن ل ِّق َ به ِّحلَنَ كا برجله ،وامسه الضحاك وقي  :صخر( .)3وترجم له ابن عساكر ترمجة مطولة
ومساه الضحاك ومقاع (.)4
وهو الضحاك بن قي بن معاوية بن حص بن حفص( ،)5وهو مقاع ( )6بن عبادة بن النزال بن مرة بن
عبيد( )7بن احلارث بن عمرو ( )8بن كع بن سعد بن زيد مناة بن متيم( )9بن مر بن أد بن طاخبة بن إلياس بن
مضر بن نزار( ،)10التميمي السعدي ،أبو حبر البصري بن أخي صعصعة ابن معاوية ،واألحن لق له(،)11
( )1التاريخ األوسط (.)268/1
( )2التاريخ الكبري ،للبخاري (.)50/2
( )3أسد الغابة ،البن األثري (.)1302/3
( )4اتريخ دمشق ،البن عساكر (.)298/24
( )5الطبقات الكرب  ،البن سعد (.)93/7
( )6ذي الكمال ،للمزي (.)282/2
( )7الطبقات الكرب (.)93/7
( )8ذي الكمال (.)282/2
( )9الطبقات الكرب ()93/7
( )10ذي الكمال (.)282/2
( )11البداية والنهاية ،البن كثري (.)169/12
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()1

وقي  :صخر ،وشهر ابألحن ؛ حلن

رجليه ،وهو العو واملي

 .وقي  :احلارث ،وقي  :حصن ،حكامها

املرزابي ،وجزم ابن حبا يف الثقات ابحلارث( .)2وأمه :حبة بنت عمرو بن قر بن ثعلبة الباهلية ( )3من بين قراض
من ابهلة ولدته وهو أحن ؛ فقالت وهي ترقصه:
(.)4
وهللا لوال حن يف رجله ...ما كا يف احلي غالم مثله
املبحث الثاين :طبقته ،وشيوخه ،وتالميذه ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :ترمجته يف طبقات الصحابة:
كره أصحاب الطبقات من ب تراجم الصحابة ،مع أنه مل ير الني  --لكونه خمضرما قد أسلم عل
عهد الني  ،--قال البخاري يف األوسط :أدرك عهد الني  ،--ومل يصحبه( )5قال ابن عبد الرب :كراه يف
الصحابة؛ ألنه أسلم عل عهد رسول هللا  ...--وقال أبو عمر -رمحه هللا :-كرا األحن بن قي يف كتابنا
هذا عل شرطنا أ نذكر ك من كا مسلما عل عهد رسول هللا  --يف حياته(.)6
كما كره عالء الدين مغلطاي يف اإلابة إىل معرفة املختل فيهم من الصحابة ،وقال :أدرك سيدا سيد
املخلوق  ،--ومل يره ،ودعا له...؛ فلذل ساغ أليب عمر -رضي هللا عنه ،-والباوردي ،وابن منده ،وأيب
صحابة(.)8
نعيم(ْ ِّ )7كره يف ال َ
قال ابن عساكر :أدرك عصر الني  --ومل يره( .)9و كره ابن األثري يف أسد الغابة يف معرفة الصحابة(.)10
املطلب الثاين :طبقته ،وشيوخه ،وتالميذه:
يعد األحن من كبار التابع  ،وقد كره ابن سعد يف الطبقة األوىل من اتبعي أه البصرة( ،)11وقد أدرك
الني  ،--ومل جيتمع به ،ترمجوا له يف كت الطبقات ،قال ابن األثري :أدرك الني  ،ومل يره ودعا له الني --

( )1سري أعالم النبالء ،للذهي (.)87-86/4
()2اإلصابة يف متييز الصحابة ،البن حجر (.)332/1
( )3اإلصابة يف متييز الصحابة (.)464/1
( )4الطبقات الكرب (.)93/7
( )5التاريخ األوسط ،للبخاري (.)268/1
( )6االستيعاب يف معرفة األصحاب ،البن عبد الرب (.)145/1
( )7معرفة الصحابة ،أليب نعيم (.)367/1
( )8اإلابة إىل معرفة املختل فيهم من الصحابة ،ملغلطاي ( ،)52/1وراجع :معرفة الصحابة ( ،367/1أسد الغابة ،البن األثري ( ،1302/3طبقات احملدث أبصبها ،
أليب الشيخ األصبهاي ( ،)296/1كنز الدرر وجامع الغرر ،البن أيب (.)25/4
( )9اتريخ دمشق ،البن عساكر (.)298/24
( )10أسد الغابة (.)1302/3
( )11الطبقات الكرب  ،البن سعد (.)93/7
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فلهذا كروه( ،)1و كره ابن عبد الرب يف كتابه االستيعاب يف معرفة األصحاب ،قال ابن عبد الرب :فمن هنال
كراه يف الصحابة؛ ألنه أسلم عل عهد رسول هللا  ...--مث سا حديثا بسنده قال :أخربا عبد الوارث بن
سفيا  ،قال :حدثنا قاسم بن أصبغ ،حدثنا أمحد بن زهري ،حدثنا موس بن إمساعي  ،قال :حدثنا محاد بن سلمة
عن علي بن زيد عن احلسن عن األحن بن قي  ،قال :بينا أا أطوف ابلبيت يف زمن عثما -رضي هللا عنه-
إ جاء رج من بين لي فوخذ بيدي ،فقال :أال أبشرك؟ فقلت :بل  .قال :ه تذكر إ بعثين رسول هللا --

إىل

قوم

بين سعد ،فجعلت أعرض عليهم اإلسالم ،وأدعوهم إليه؟ فقلت أنت :إنه ليدعوكم إىل خري ،وما

حسن إال حسنا .فبلغت ل إىل رسول هللا  ،--فقال :رسول هللا  :--اللهم اغفر لألحن ؛ فقال األحن :
هذا من أرج عملي عندي(.)2
قال ابن عبد الرب ...:يعد يف كبار التابع ابلبصرة ...وقال :كرا األحن بن قي يف كتابنا هذا عل
شرطنا أ نذكر ك من كا مسلما عل عهد رسول هللا  --يف حياته ،ومل نذكر أكثم بن صيفي ألنه مل يص
إسالمه يف حياة رسول هللا( ،)3وقد ترجم له ابن حجر يف كتابه اإلصابة يف متييز الصحابة(.)4
قال :الذهي من كبار التابع وأشرافهم(.)5
رو األحن بن قي عن عمر ،وعلي ،وأيب ر ،والعباس ،وابن مسعود ،وعثما بن عفا  ،وأبو بكر
الثقفي( ،)6وعائشة أم امل من .)7( --
ورو عنه :عمر  ،--وابن جاوا  ،واحلسن البصري ،وعروة بن الزبري ،وطلق بن حبي  ،وعبد هللا بن
عمرية ،ويزيد بن الشخري ،وخليد العصري ،وهو قلي الرواية( .)8ومحيد بن اهلالل ،وكهم بن احلسن ،وسعد بن
وابصة ،وأبو متيمة السلمي ،ومال بن دينار ،وحممد ابن سريين(.)9
املبحث الثالث :أقوال العلماء فيه ،وبعض صفاته اخللْقية واخللُقية:

قال ابن سعد :كا ثقة موموا قلي احلدي ( ،)1ورو يف الطبقات عن أيب سويد املغرية ،عن احلسن أ
األحن قدم عل عمر  ،--فاحتبسه حوال كامال ،مث قال" :ه تدري مل حبست ؟ إ رسول هللا --خوفنا
( )1أسد الغابة (.)178/1
( )2سيويت ختريج احلدي ضمن أحادي األحن بن قي رقم احلدي (.)11
( )3االستيعاب يف معرفة األصحاب ،البن عبد الرب (.)145/1
( )4اإلصابة يف متييز الصحابة ،البن حجر (.)332/1
( )5اتريخ اإلسالم ،الذهي (.)346/5
( )6اتريخ دمشق ،البن عساكر ( ،)298/24سري أعالم النبالء ،للذهي (.)87/4
( )7بغية الطل يف اتريخ حل  ،البن العدمي (.)1302/3
( )8سري أعالم النبالء ،للذهي (.)87/4
( )9بغية الطل يف اتريخ حل (.)1302/3
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ك منافق عليم ،ولست منهم إ شاء هللا" ...وكت عمر  --إىل أيب موس األشعري  :--أما بعد" :فود
األحن بن قي  ،وشاوره ،وامسع منه"(.)2
وعن معمر ،عن احلسن قال" :ما رأيت شري قوم كا أفض من األحن "(.)3
قال ابن سعد :كا ثقة موموا ،قلي احلدي (.)4
قال ابن حبا  :كا من سادات الناس ،وعقالء التابع  ،وفصحاء أه البصرة ،وحكمائهم ممن فت عل
يده(.)5
وقال ضمرة بن ربيعة :عن السري ،عن ُيىي عاشت بنو متيم حبلم األَحن أربع سنة( .)6وقال أبو مسلم
عبد الرمحن بن يون  :قال سفيا  :ما وِّز َ عق األحن بعق إال وزنه ...وقال سالم بن مسك  :عن بع
أصحاب احلسن ،عن احلسن :نعم السيدا اجلارود واألحن (.)7
قال الذهي :األمري الكبري ،العامل النبي  ،أبو حبر التميمي ،أحد من يضرب حبلمه وس دده املث ( .)8وقال:
خالد بن صفوا  :كا األحن يفر من الشرف ،والشرف يتبعه(.)9
قال العجلي :اتبعي ثقة ،وكا سيد قومه ،وكا أعور أحن دميما قصريا كوسجا له بيضة واحدة ،فقال:
نطقت ،قلت :لعله منافق صْنع اللسا ،
له عمر بن اخلطاب  :--وُي اي أحن ملا رأيت ازدريت ! فلما
َ
اختربت مح ْدت  ،ولذل حبست حبسه سنة خيتربه؛ فقال :عمر  :--هذا وهللا السيد( .)10قال ابن
فلما ْ
قتيبة :ولد األحن ملتصق اإلليت  ،حىت شق ما بينهما ،وكا األحن أعور ...وال عق له(.)11
و كر أ عينه أصيبت بسمرقند ،وقي  :إذا هبت ابجلدري ،وقال يعقوب بن شيبة :كا جوادا حليما،
وكا رجال صاحلا ،أدرك أمر اجلاهلية ،و كَِّر للني  ،--فاستغفر له ،وقال :سليما بن أيب شيخ :كا أحن
الرجل مجيعا ،ومل يكن له إال بيضة واحدة(.)12
( )1الطبقات الكرب  ،البن سعد (.)65/7
( )2الطبقات الكرب (.)94/7
( )3الطبقات الكرب (.)95/7
( )4الطبقات الكرب (.)93/7
( )5مشاهري علماء األمصار ،البن حبا البسيت (ص.)142:
( )6ذي الكمال ،للمزي (.)284/2
( )7ذي الكمال (.)285/2
( )8سري أعالم النبالء ،للذهي (.)86/4
( )9سري أعالم النبالء (.)91/4
( )10الثقات ،للعجلي ( .212/1الكوسج) :الذي ال شعر عل عارضيه والناقص األسنا  .املعجم الوسيط (.)786/2
( )11املعارف ،البن قتيبة الدينوري (.)423
( )12ذي الكمال ،للمزي (.)286/2
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املبحث الرابع :مناقب األحنف بن قيس ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :دعاء النيب  --له:
من مناقبه دعاء الني  --له وقد بلغ الني  --مقالته يف اإلسالم ،وقد أخر أمحد إبسناد فيه ل ،
قال " :حدثنا سليما بن حرب ،حدثنا محاد بن سلمة ،عن علي بن زيد ،عن احلسن ،عن األحن قال :بينما
أا أطوف ابلبيت إ لقيين رج من بين سليم فقال :أال أبشرك؟ قال :قلت :بل  ،قال :أتذكر إ بعثين رسول هللا
 -إىل قوم بين سعد أدعوهم إىل اإلسالم؟ قال :فقلت :أنت وهللا ما قال :إال خريا ،وال أمسع إال حسنا،فإي رجعت فوخربت الني  --مبقالت  ،قال" :اللهم اغفر لألحن " ،قال :فما أا بشيء أرج مين هلا"(.)1
املطلب الثاين :زهده وتقواه:
أسند اإلمام أمحد إىل األحن بن قي وقد قي لألحن  :مال ال مت احلصا؟ قال :ما يف مسه أجر
وال يف تركه وزر ،مع أي يف خلتا  :ال أغتاب جليسي إ ا قام من عندي ،وال أدخ يف أمر قوم مل يدخلوي
معهم"(.)2
وأسند اإلمام أمحد عن األحن بن قي قال« :كا األحن قلما خال إال دعا ابملصح »(.)3
وقال الذهي يف السري" :أحد َمن يضرب حبلمه وس دده املث "(.)4
املطلب الثالث :حكمته وحلمه:
مما أسند إىل األحن بن قي  :إنه ليمنعين كثريا من الكالم خمافة اجلواب( .)5وأسند اإلمام أمحد إىل
احلسن قال :قال :األحن بن قي « :إي لست حبليم ولكين أحتلم»(.)6

من أشهر أقواله:
أسند اإلمام أمحد إىل األحن بن قي « :إنه ليمنعين كثريا من الكالم خمافة اجلواب»( .)7وأسند اإلمام
دد لسي ِّئ
أمحد -كذل  ،-قال :األحن بن قي " :ال مروءةَ لكذوب ،وال راحةَ حلسود ،وال خلةَ لبخي  ،وال س َ
اخللق ،وال إخاء مللول"(.)8
( )1يف مسنده الرسالة ( ،)23161( )230/38غاية املقصد ىف زوائد املسند ،للهيثمي ( ،)1495/2وسيويت يف ختريج احلدي احلادي عشر من هذه الدراسة.
( )2الزهد ،ألمحد بن حنب (ص.)190:
( )3الزهد (ص.)190:
( )4سري أعالم النبالء ،للذهي (.)86/4
( )5الزهد ،ألمحد بن حنب (.)234
( )6الزهد ألمحد بن حنب (ص ،)190 :معجم ابن املقرئ ،البن زا ا األصبهاي (ص ،)158 :مصن ابن أيب شيبة ( ،)238/5شع اإلميا  ،للبيهقي (.)55/11
( )7الزهد ألمحد بن حنب (ص.)190 :
( )8الزهد ألمحد بن حنب (ص ،)192 :أسنده البيهقي يف الشع بلف " :وال حيلة لبخي " ،راجع :شع اإلميا  ،للبيهقي (.)46/11
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وأورد الذهي يف السري من كالم األحن " :ثالثة ال ينتصفو من ثالثة :شري

من ديء وبر من فاجر،

وحليم من أمحق .وقال :من أسرع إىل الناس مبا يكرهو  ،قالوا فيه ما ال يعلمو عنه .وسئ  :ما املروءة؟ قال:
كتما السر ،والبعد من الشر .وعنه :الكام من عدت سقطاته ،وعنه قال :رأس األدب آلة املنطق ،ال خري يف
قول بال فع  ،وال يف منظر بال خمرب ،وال يف مال بال جود ،وال يف صديق بال وفاء ،وال يف فقه بال ورع ،وال يف
صدقة إال بنية ،وال يف حياة إال بصحة وأمن(.)1
َ
وقال :أبو بكر الدوارداري :ومما حف من كالم األحن قوله :الكبري أكرب عقال لكنه أكثر مها وشغال،
من مل يصرب عل كلمة مسع كلمات ،من تسرع إىل الناس مبا يكرهو  ،قالوا فيه ما ال يعلمو  ،من ك شيء ُيف
األمحق إال من نفسه(.)2
الفصل الثاين :رواايت األحنف بن قيس املرفوعة
احلديث األول:
عن األحن بن قي  ،عن العباس بن عبد املطل  ،قال :كنت يف البطحاء يف عصابة فيهم رسول هللا
 -فمرت هبم سحابة ،فنظر إليها ،فقال" :ما تسمون هذه؟" قالوا :السحاب ،قال" :واملزن؟" قالوا :واملز ،قال" :والعنان؟" قالوا :والعنا  -قال :أبو داود :مل أتقن العنا جيدا ،-قال" :هل تدرون ما بُ ْعد ما بني السماء
واألرض؟ "قالوا :ال ندري ،قال" :إن بعد ما بينهما إما واحد ،أو ثنتان ،أو ثالث وسبعون سنة ،مث السماء

فوقها كذلك -حىت ع َد سبع مساوات -مث فوق السابعة حبر ،بني أسفله وأعاله مثل ما بني مساء إىل مساء ،مث
فوق ذلك مثانية أوعال ،بني أظالفهم وركبهم مثل ما بني مساء إىل مساء ،مث على ظهورهم العرش ،بني أسفله
وأعاله مثل ما بني مساء إىل مساء ،مث هللا تبارك وتعاىل فوق ذلك".
احلكم على احلديث :إسناده ضعي .

،

أخرجه ابن ماجه يف سننه ت األراؤو  :أبواب السنة ابب "فيما أنكرت اجلهمية" (ح)133/1( )193
وأبو داود يف سننه ت األاؤو  :كتاب السنة.ابب "يف اجلهمية" (ح ،)105/7( )4723وال مذي يف
سننه:كتاب تفسري القرآ .ابب "ومن سورة احلاقة (ح ،)424/5( )3320والبزار يف مسنده (ح)1310
( ،)135/4والدرامي يف الرد عل اجلهمية (ح()72ص ،)50:وابن أيب عاصم يف السنة (ح،)94/2()467
وابن منده يف التوحيد (ح ،)114/1( )19والاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أه السنة واجلماعة(،ح)560
( ،)432/3والبيهقي يف األمساء والصفات(ح ،)285/2( )847و(ح ،)316/2( )882واحلاكم يف املستدرك
( )1سري أعالم النبالء (.)93/4
( )2كنز الدرر وجامع الغرر ،البن أيب (.)27/4
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(ح ،)543/2( )3848وابن خزمية يف التوحيد ( ،)234/1والفاكهي يف أخبار مكة،

(ح )59/3( )1827واآلجري يف الشريعة (ح ،)1087/3( )663وأبو يعل املوصلي يف مسنده (ح)6713
( ،)75/12وابن بطة يف اإلابنة الكرب (ح ،)148/7( )107وأبو الشيخ األصبهاي يف العظمة
(،)566/2كلهم عن مساك بن حرب ،عن عبد هللا بن عمرية ،عن األحن بن قي  ،عن العباس بن عبد
املطل  ...به.
الرسالة (ح)1770
واتبع األحن َ بن قي عبد هللا بن عمرية ،أخرجه أمحد يف مسنده
( ،)292/3واحلاكم يف املستدرك عل الصحيح (ح ،)316/2( )3137و(ح )59/3( )1827عن مساك بن
حرب ،عن عبد هللا بن عمرية ،عن العباس بن عبد املطل  ...به.
وأخرجه الروايي يف مسنده (ح ،)349/2( )1330وأبو يعل املوصلي يف مسنده (ح)6712
( ،)74/12وأبو بكر الشافعي يف الفوائد الشهري ابلغيالنيات (ح ،)297/1( )297وابن خزمية يف التوحيد
( ،)251/1كلهم عن عبد هللا بن عمرية ،عن مساك بن حرب ،عن األحن بن قي  ،عن العباس بن عبد
املطل  ...به.
قلت :هذا إسناد ضعي  ،فيه مساك بن حرب وهو يف الطريق  ،قال ابن حبا يف الثقات

( :)339/4خيطئ كثريا ،وأسند ابن أيب حامت يف اجلرح والتعدي ( )279/4عن أيب طال أمحد بن محيد ،قال:
قلت ألمحد بن حنب  :مساك بن حرب مضطرب احلدي ؟ قال :نعم ...وعن ُيىي بن مع  :ثقة".
وقال :الذهي يف املغين يف الضعفاء (" :)285/1مساك بن حرب صدو جلي  ،كا شعبة يضعفه ،وقال
ابن املبارك :ضعي احلدي  ،وقال ابن خراش :يف حديثه ل  ،وقال :أمحد مضطرب احلدي ".
وإسناد اإلمام أمحد فيه ُيىي بن العالء ،كره البخاري يف التاريخ الكبري ( ،)297/8وقالُ" :يىي بن
العالء الرازي البجلي عن ابن أيب ئ كا وكيع يتكلم فيه ،قال ابن أيب حامت يف اجلرح والتعدي ( )180/9عن
ُيىي بن مع  :لي بشيء ،وعن عمرو بن عل ُ :يىي بن العالء الرازي م وك احلدي جدا .وقال ابن أيب حامت:
مسعت أيب يقول :رأيت أاب سلمة ضع ُيىي بن العالء ،وكا قد مسع منه ،وقال :سولت أيب عنه؛ فقال :تكلم
فيه وكيع .قال :مسعت أاب زرعة ،يقول :يف حديثه ضع  ،وقال :مسعت أيب يقول :لي ابلقو "
قلت :وعبد هللا بن عمرية ضعفه العقيلي ،قال يف الضعفاء الكبري ( )284/2عن البخاري ،يقول :عبد
هللا بن عبد هللا بن عمرية ،عن األحن بن قي  ،عن العباس بن عبد املطل  ،وال نعلم له مساعا من األحن ،
وكذل قال ابن عدي يف الكام يف ضعفاء الرجال ( :)385/5وإبسقا األحن بن قي يعد احلدي
معضال ،وإبثباته فهو منقطع ،فال يعلم له مساع منه كما قاله البخاري.
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د .حممد بن حسن بن زاهر الشهري :مروايت األحن بن قي املرفوعة :دراسة حديثية.

التعليق على احلديث:
البطحاء :قال صاح
.
مبكة قري من ي قار

معجم البلدا ( :)446/1أصله املسي الواسع فيه دقا احلص  ،وهو موضع

عصابة :قال ابن سيده يف احملكم واحمليط األعظم ( :)452/1اعصوص
عصابة ،وكذل إ ا جدوا يف السري.
املزن :قال ابن األثري يف النهاية يف غري
مزنة .وقي  :هي السحابة البيضاء.

احلدي

القوم :استجمعوا وصاروا

واألثر ( :)325/4وهو الغيم والسحاب ،واحدته:

العنان :قال ابن األثري يف النهاية يف غري احلدي ( :)313/3واألثر السحاب ،والواحدة عنانة ،وقي :

ما ع َن ل منها ،أي اع ض وبدا ل إ ا رفعت رأس .
أوعال :قال ابن األثري يف النهاية يف غري احلدي واألثر ( :)207/5هم تيوس اجلب  ،واحدها :وع ،
بكسر الع  ،ومنه احلدي « :يف تفسري قوله تعاىل :وُيم عرش رب فوقهم يومئذ مثانية» ،وقي  :مثانية أوعال،
أي مالئكة عل صورة األوعال.

أظالفهن :قال ابن األثري يف النهاية يف غري احلدي واألثر ( :)159/3واحدها ظل  ،وهي للبقر
والغنم كاحلافر للفرس والبغ  ،واخل للبعري ،وقد يطلق الظل عل ات الظل أنفسها جمازا.
احلديث الثاين:
"عن األحن

بن قي

عن العباس بن عبد املطل  ،قال :قال :رسول هللا " :--ال تزال أميت على

الفطرة ما مل يؤخروا املغرب حىت تشتبك النجوم".
احلكم على احلديث :حسن لغريه.

أخرجه ابن ماجة يف سننه:كتاب الصالة.ابب وقت صالة املغرب (ح ،)438/1()689والدارمي يف
سننه (ح ،)772/2( )1246واحلاكم يف املستدرك عل الصحيح (ح ،)304/1( )686والبزار يف مسنده
(ح ،)132/4( )1306والطرباي يف املعجم األوسط (ح ،)214/2( )1770ويف املعجم الصغري (ح)56
( ،)56/1وابن خزمية يف صحيحه (ح ،)175/1( )340والبيهقي يف السنن الكرب (ح،)658/1( )2109
وابن األعرايب يف معجمه (ح ،)221/1( )394وأبو بكر الشافعي يف الفوائد الشهري ابلغيالنيات(ح)300
( ،)298/1ومتام يف فوائده (ح ،)219/1( )525كلهم عن قتادة ،عن احلسن ،عن األحن بن قي عن
العباس بن عبد املطل  ...،به.
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قلت :اإلسناد ضعي  ،فيه عمر بن إبراهيم ،قال البزار يف مسنده = البحر الزخار (" :)132/4وهذا

احلدي ال نعلمه يرو عن العباس ،إال من هذا الوجه وال نعلم أحدا رواه إال عمر بن إبراهيم ،عن قتادة ،عن
احلسن ،فرواه غري واحد ،عن عمر بن إبراهيم ،عن قتادة ،عن احلسن ،عن العباس مرسال ،ورواه إبراهيم بن
موس  ،عن عباد بن العوام موصوال ،فونكر عليه ،فسئ العوام بن عباد عن ل  ،فوخرجه من كتاب أبيه ،كما
رواه إبراهيم بن موس موصوال".
وقال العقيلي يف الضعفاء الكبري (" :)146/3وله غري حدي عن قتادة مناكري ال يتابع منها عل شيء،
فوما« :ال تزال أميت عل الفطرة ما مل ي خروا املغرب ،فقد روي إبسناد غري هذا أصل من هذا ،وقال الطرباي يف
املعجم األوسط (" :)1770( )214/2مل يروي هذا احلدي عن قتادة إال عمر ،تفرد به :عباد ،وال رواه عن
عباد إال إبراهيم بن موس وابنه عوام بن عباد ،وحممد بن آدم املروزي".
وقال ابن عدي يف الكام ( :)88/6وهذا ال أعلم أحدا رواه عن قتادة هبذا اإلسناد غري عمر ابن
إبراهيم ،وعن عمر عباد بن العوام ،وعن عباد إبراهيم بن الفراء ،وابنه عوام بن عباد ،ولعمر بن إبراهيم غري ما
كرت من األحادي  ،وحديثه عن قتادة خاصة مضطرب ،وهو مع ضعفه يكت حديثه.
قال العقيلي يف الضعفاء الكبري ( :)146/3قال أبو عبد هللا :يَروي عن قتادة ،أحادي مناكري ،وخيال ،
وقد رو عنه عباد بن العوام حديثا منكرا رواه إنسا من أه الري عنه ،وقال املِِّّزي يف حتفة األشراف
( :)265/4سئ أمحد بن حنب عن هذا احلدي  ،فقال :منكر.
قلت :قد يروي الثقة املناكري القليلة وال يضره ل يف كثرة ما رو واليلزم أ يكو الراوي اتلفا إ ا رو
حديثا منكرا ،ب قد يكو ثقة ويقع منه ل أحياا!!
وقال الذهي يف سري أعالم النبالء ( :)142/11قال اإلمام أمحد :هذا حدي منكر .قلت- :أي
الذهي -عمر اتل  .وقال ابن رج يف شرح العل ( :)806/2عمر بن إبراهيم البصري خمتل فيه ...وهو
راوي حدي العباس بن عبد املطل يف وقت املغرب ،وقد استنكره اإلمام أمحد.
قلت :واحلدي منكر وإ ص متنه إبسناد أصل من هذا كما يف حدي أيب أيوب األنصاري التايل.
ويشهد له حديث أيب أيوب األنصاري :أخر أمحد يف مسنده أمحد الرسالة (ح)23534
( ،)517/38وأبو داود يف سننه :كتاب الصالة .ابب وقت املغرب (ح ،)312/1( )418وابن خزمية يف
صحيحه(ح ،)206/1( )339والبيهقي يف السنن الكرب (ح ،)544/1( )1728والدواليب يف الكىن
واألمساء(ح ،)39/1( )102كلهم عن حممد بن إسحا  ،عن يزيد بن أيب حبي  ،عن مرثد بن عبد هللا اليزي،
عن أيب أيوب ...بلف مقارب.
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قلت :إسناد حسن ،رجاله ثقات ،وصح األلباي احلدي َ يف املشكاة ( ،)193/1وقال :األراؤو :
إسناده حسن من أج حممد بن إسحا  ،وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخ  .وقد كر ابن أيب حامت يف
"العل " ( :)177/1أ أاب زرعة سئ عن حدي رواه حممد بن إسحا عن يزيد بن أيب حبي  ...،فذكره
إبسناده ،ورواه حيوة وابن هليعة عن يزيد بن أيب حبي  ،عن أسلم أيب عمرا التجيي ،عن أيب أيوب ،عن الني
 -قال" :ابدروا بصالة املغرب طلوع النجوم" ،قال :أبو زرعة :حدي حيوة أص ".وحدي السائ بن يزيد :أخرجه أمحد يف مسنده الرسالة (ح ،)493/24( )15717والبيهقي يف
السنن الكرب (ح ،)658/1( )2108والطرباي يف الكبري (ح ،)154/7( )6671واخلطي يف اتريخ بغداد
(ح ،)14/14( )7350وأبو إسحا الشريازي يف طبقات الفقهاء (جملد( )19/16 1ح )7302كلهم عن
ابن وه  ،قال :حدثين عبد هللا بن األسود القرشي ،أ يزيد بن خصيفة حدثه ،عن السائ بن يزيد مرفوعا...
بنحوه.
قلت :وهذا اإلسناد رجاله ثقات إال عبد هللا بن األسود القرسي؛ فإنه مل يرو عنه غري ابن وه  ،وقد وثقه
ابن حبا (الثقات  ،)15/07وقال :أبو حامت كما يف اجلرح والتعدي ( :)2/5شيخ ،وقال ابن حجر يف تعجي
املنفعة (" :)717/1قال ابن أيب حامت شيخ مل يرو عنه غري بن وه  ،و كره ابن حبا يف الثقات".
التعليق على احلديث:
على الفطرة :أي السنة واالستقامة ،واشتباك النجوم هو أ يظهر الكثري منها فيختلط بعضها ببع
الكثرة .حاشية السندي عل سنن ابن ماجه (.)234/1

من

احلديث الثالث:
عن األحن بن قي  ،عن عم له ين َقال :له :جارية بن قدامة ،أ رجال قال :له :اي رسول هللا --ق

علي لعلي أعقله ،قال" :--ال تغضب" ،فوعاد عليه مرارا ك
يل قوال وأقل َ

ل يقول" :--ال تغضب"،

قال ُيىي :قال هشام" :قلت :اي رسول هللا  ،--وهم يقولو  :مل يدرك الني.--

احلكم على احلديث :إسناده صحي .
أخرجه أمحد يف مسنده الرسالة (ح ،)330/25( )15964و(ح ،)468/33( )20357واحلاكم يف
املستدرك عل الصحيح (ح ،)713/3( )6578وابن حبا يف صحيحه ( ،)502/12والطرباي يف املعجم
الكبري (ح ،)261/2( )2093وأبو يعل املوصلي يف مسنده (ح ،)226/12( )6838وابن أيب شيبة يف
مصنفه (ح ،)216/5( )25380وعبد هللا بن وه يف اجلامع يف احلدي (ح ،)513/2( )402والبيهقي يف
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شع اإلميا (ح ،)307/6( )8279وابن سعد يف الطبقات( ،)56/7وأبو نعيم يف معرفة الصحابة(ح)1654
( )607/2كلهم عن هشام بن عروة ،عن عروة بن الزبري ،عن األحن بن قي  ،عن جارية بن قدامة ...به.
وأخرجه الطرباي يف املعجم الكبري للطرباي (ح ،)263/2( )2100ويف املعجم األوسط (7491ح)
( )277/7عن كري  ،عن األحن  ،عن جارية بن قدامة ...بنحوه.
وأخرجه الطرباي يف املعجم الكبري (ح ،)262/2( )2099عن طلحة بن قي  ،عن األحن بن قي ،
عن جارية بن قدامة ...بنحوه.
قلت :اإلسناد صحي  ،إال أ جارية خمتل

يف صحبته ،قال الطرباي يف املعجم الكبري (:)261/2

بن قي ولي بعمه ،أخو أبيه ولكنه كا يدعوه عمه عل سبي

جارية بن قدامة السعدي التميمي عم األحن
اإلعظام.
وقال أبو نعيم يف معرفة الصحابة ( :)607/2رواه عن هشام بن عروة ،محاد بن سلمة ،وُيىي بن سعيد
القطا  ،ومسلمة بن ق عن  ،وحممد بن عبد الرمحن الطفاوي ،وأبو أسامة ،وابن ذري ،وابن مسهر ،وأبو معاوية،
وعبدة بن سليما  ،فاختلفوا فيه عل هشام ،فمنهم من قال :عن عمه جارية ،ومنهم من قال ابن عم له عن
جارية ،ومنهم من قال :عن جارية ،عن ابن عم له من بين متيم .ورواه أبو الزاد ،عن عروة.
التعليق على احلديث:
"ال تغضب" :قال ابن عال الشافعي يف دلي الفاحل لطر رايض الصاحل ( :)198/1ملا كا
الغض من نزغات الشيطا ؛ ولذا خير اإلنسا عن اعتداله فيتكلم ابلباط  ،ويفع املذموم ،قال له :ملا قال:
أوصين :ال تغض فردد السائ قوله :أوصين مرارا قال له :يف جواب ك مرة (ال تغض ) ومل يزد عليه ،ففيه دلي
عل عظم مفسدة الغض وما ينشو منه.
احلديث الرابع:

عن األحن بن قي قال :خرجنا ح َجاجا فقدمنا املدينة ،وحنن نريد احلج فبينا حنن يف منازلنا نضع
رحالنا إ أاتا آت؛ فقال :إ الناس قد اجتمعوا يف املسجد وفزعوا قال :فانطلقنا فإ ا اس جمتمعو عل نفر يف
علي ،وطلحة ،والزبري ،وسعد بن أيب وقاص فإا لكذل إ جاء عثما وعليه مالءة صفراء
وسط املسجد وإ ا ٌّ
علي أهاهنا طلحة أهاهنا الزبري أهاهنا سعد؟ قالوا :نعم قال :فإي أنشدكم ابهلل
قد قنع هبا رأسه فقال :أهاهنا ٌّ
الذي ال إله إال هو أتعلمو أ رسول هللا  --قال« :من يبتاع مربد بين فالن غفر هللا له» فابتعته بعشرين

ألفا أو خبمسة وعشرين ألفا؛ فوتيت رسول هللا  --فوخربته فقال« :اجعله يف مسجدان وأجره لك» ،قالوا:
اللهم نعم قال :أنشدكم ابهلل الذي ال إله إال هو أتعلمو أ رسول هللا  --قال« :من يبتاع بئر رومة ،غفر
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هللا له» فابتعتها بكذا وكذا؛ فوتيت رسول هللا  --فقلت :قد ابتعتها بكذا وكذا قال« :اجعلها سقاية
للمسلمني ،وأجرها لك» قالوا :اللهم نعم ،قال :أنشدكم ابهلل الذي ال إله إال هو أتعلمو أ رسول هللا --
نظر يف وجوه القوم ،فقال« :من جهز هؤالء غفر هللا له»  -يعين جي
عقاال ،وال خطاما ،قالوا :اللهم نعم قال« :اللهم اشهد اللهم اشهد».

العسرة  -فجهز م حىت مل يفقدوا

احلكم على احلديث :إسناد حسن لغريه.
أخرجه النسائي يف السنن الكرب  ،ابب فض من جهز غازاي (ح ،)306/4( )4376والطيالسي يف
مسنده (ح ،)80/1( )82وأمحد يف مسنده الرسالة (ح ،)535/1( )511ويف فضائ الصحابة (ح)827
( ،)506/1والنسائي يف السنن الكرب (ح ،)142/6( )6400و ِّ
اآلجري يف الشريعة (ح،)1944/4( )1416
و(ح ،)1973/4( )1452والبزار يف مسنده (ح ،)45/2( )391وابن ِّحبَا يف صحيحه (ح)6920

( ،)362/15والبيهقي يف السنن الكرب (ح ،)276/6( )11935والدارقطين يف سننه (ح،)345/5( )4436
وابن أيب عاصم يف السنة (ح ،)94 ،93/2( )1303وابن شبة يف اتريخ املدينة ( )1112/3كلهم عن حص
بن عبد الرمحن ،عن عمرو بن جاوا  ،عن األحن بن قي  ،بنحوه.
قلت :اإلسناد حسن لغريه ،فيه عمرو بن جاوا  ،ويقال :عمر بن جاوا وثَقه ابن ِّحبَا  ،قال يف الثقات

(" : )168/7يروي عن األحن بن قي رو عنه حص بن عبد الرمحن؛ فوما أكثر الناس فقد رووا عن حص
عن عمر-رضي هللا عنه "-وأشار الذهي إىل تليينه فقال :وثِّق ،راجع :الكاش ( ،)73/2وقال :يف امليزا
( :)250/3ال يعرف ،وقال ابن حجر يف التقري ( :)419مقبول من السادسة .ومل يرو عنه غري حص  ،ومل
يوثقه غري ابن ِّحبَا  ،وقال ابن حجر :سند صحي  ،وعزاه إىل الطربي راجع :فت الباري (.)34/13
واحلدي يشهد له حدي مثامة بن حز :
أخرجه أمحد يف مسنده الرسالة (ح ،)558/1( )555قال" :حدثنا عبد هللا ،حدثين حممد بن أيب بكر
بن علي املقدمي ،حدثنا حممد بن عبد هللا األنصاري ،حدثنا هالل بن حق ،عن اجلريري ،عن مثامة بن حز
القشريي ،قال :شهدت الدار يوم أصي عثما  ،فاطلع عليهم اطالعة ،فقال :ادعوا يل صاحبيكم اللذين ألباكم
علي؛ فدعيا له ،فقال :نشدتكما هللا ،أتعلما أ رسول هللا  --ملا قدم املدينة ضا املسجد أبهله ،فقال":
َ
من يش ي هذه البقعة ...بلف مقارب.
وأخرجه ابن أيب عاصم يف السنة ،ابب فض عثما بن عفا (ح ،)594/2( )1305والدارقطين يف
سننه (ح ،)350/5( )4439كلهم عن هالل بن حق ،عن اجلريري ،عن مثامة بن حز القشريي ،بنحوه.
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وأخرجه ال مذي يف سننه وحسنه :كتاب املناق  .ابب مناق

عثما رضي هللا عنه (ح)3703

( ،)627/5وقال ال مذي :هذا حدي حسن وقد روي من غري وجه عن عثما  ،وأخرجه البيهقي يف سننه
(ح ،)277/6( )11936والنسائي يف السنن الكرب  ،ابب وق املساجد (ح )144/6( )6402والدارقطين
يف سننه (ح ،)348/5( )4437كلهم عن ُيىي بن أيب احلجا املنقري ،عن أيب مسعود اجلريري ،عن مثامة بن
حز القشريي ،بنحوه.
قلت :حدي مثامة إسناده حسن وهو شاهد للحدي .
التعليق على احلديث:

قال ابن األثري يف النهاية يف غري احلدي واألثر ( :)235/3جي العسرة :هو جي غزوة تبوك؛ ومسي
بذل أل َ الني  --ندب الناس إىل الغزو يف شدة القي  ،وكا وقت إيناع الثمرة وطي الظالل؛ فعسر ل
عليهم وشق .والعسر :ضد اليسر ،وهو الضيق والشدة والصعوبة.
احلديث اخلامس:
عن األحن

علي رضي هللا عنه :إ رسول هللا  --ملا صاحل قريشا كت « :هذا
بن قي  ،قال :قالٌّ :

ما صاحل عليه حممد رسول هللا» ،فقالوا :لو علمنا أن

رسول هللا ما قاتلناك فمحاه وكت « :حممد بن عبد

هللا».
احلكم على احلديث :إسناد حسن لغريه.
أخرجه أبو داود الطيالسي يف مسنده (ح ،)154/1( )182قال :حدثنا أبو داود قال :حدثنا ابن
فضالة ،عن احلسن ،قال :أخربي األحن بن قي  ...احلدي .
قلت :اإلسناد ضعي  ،فيه ابن فضالة ،وثَقه ابن ِّحبَا يف الثقات ( ،)501/7وقال :العجلي :يف معرفة
الثقات ( :)263/2بصري ال أبس به ،و كره البخاري يف التاريخ الكبري ( ،)426/7ومل يذكر فيه جرحا وال
تعديال .وضعفه النسائي يف الضعفاء وامل وك للنسائي (ص ،)239 :وقال ابن أيب حامت يف اجلرح والتعدي
(" :)338/8قال :أمحد بن حنب  :كا مبارك يرفع حديثا كثريا ،ويقول يف غري حدي عن احلسن ،وعن ُيىي بن
مع  :ضعي احلدي  ،عن أيب زرعة :يدل كثريا؛ فإ ا قال :حدثنا فهو ثقة .وقال ابن اجلوزي يف الضعفاء
وامل وك ( " :)33/3كا ُيىي بن سعيد ال يرضاه وضعفه أمحد بن حنب وقال :لرج سوله عن مبارك (دع
مبارك) ،ومل يعبو به وقال ُيىي بن مع والنسائي :ضعي احلدي  ،وقال السعدي :يضع  ،وقال أبو زرعة:
يدل ".
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قلت :ومل يصرح مبارك بن فضالة ابلسماع عن احلسن ،فهو هنا مدل  ،ولكن احلدي

له شواهد

صحيحة تقويه ،مث :

 -1حديث أنس بن مالك :قال" :حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ،حدثنا عفا  ،حدثنا محاد بن سلمة ،عن
اثبت ،عن أن  ...بنحوه مطوال".
أخرجه مسلم يف صحيحه :كتاب اجلهاد والسري ،ابب صل احلديبية (ح ،)1411/3( )1784وأخرجه
أمحد يف مسنده الرسالة (ح ،)328/21( )13827وابن أيب شيبة يف مصنفه (ح،)385/7( ،)36848
وأبو عوانة يف املستخر (ح )296/4( )6800كلهم من طريق :عفا  ،عن محاد بن سلمة ،عن اثبت ،عن
أن  ...بلف مقارب.
حديث املسور بن خمرمة ،ومروان بن احلكم :أخرجه البخاري يف صحيحه :كتاب اجلهاد والسري ،ابب
الشرو يف اجلهاد واملصاحلة مع أه احلرب وكتابة الشرو (ح ،)193/3( )2731قال" :حدثين عبدهللا بن
حممد ،حدثنا عبد الرزا  ،أخربا معمر ،قال :أخربي الزهري ،قال :أخربي عروة بن الزبري ،عن املسور بن خمرمة،
ومروا  ،بنحوه مطوال".
وأخرجه عبد الرزا الصنعاي يف مصنفه (ح ،)330/5( )9720والطرباي يف املعجم الكبري(ح)13
( ،)9/20وابن ِّحبَا يف صحيحه (ح ،)216/11( )4872والبيهقي يف السنن الكرب (ح)18807
( )366/9كلهم عن معمر ،عن الزهري ،عن عروة بن الزبري ،عن املسور بن خمرمة ،ومروا  ...بنحوه.
احلديث السادس:
عن األحن بن قي  ،قال :دخلت بيت املقدس ،فوجدت فيه رجال يكثر السجود ،فوجدت يف نفسي
من ل  ،فلما انصرف قلت :أتدري عل شفع انصرفت أم عل وتر؟ قال :إ أك ال أدري ،فإ هللا عز وج
يدري ،مث قال :أخربي حي أبو القاسم  ،--مث بك  ،مث قال :أخربي حي أبو القاسم  --مث بك  ،مث
قال :أخربي حي أبو القاسم  ،--أنه قال" :ما من عبد يسجد هلل سجدة ،إال رفعه هللا هبا درجة ،وحط
عنه هبا خطيئة ،وكتب له هبا حسنة" .قال :قلت :أخربي من أنت يرمح هللا؟ قال :أا أبو ر ،صاح رسول
يل نفسي".
هللا  .--فتقاصرت إ َ

احلكم على احلديث :إسناده صحي .
أخرجه أمحد يف مسنده الرسالة (ح ،)357/35( )21452وعبد الرزَا الصنعاي يف مصنفه
(ح )327/2( )3561و(ح ،)73/3( )4847والدارمي يف سننه (ح ،)916/2( )1502وابن عساكر يف
معجمه (ح ،)510/1( )625والبزار يف مسنده (ح ،)345/9( )3903وحممد بن نصر املروزي يف تعظيم قدر
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الصالة (ح ،)312/1( )288والبيهقي يف السنن الكرب (ح ،)312/1( )4255وابن قانع يف معجم الصحابة
( )135/1كلهم عن األوزاعي ،عن هارو ابن رائب ،عن األحن بن قي  ،به.
َمحَر ،عن أيب ر
وأخرجه الطرباي يف املعجم األوسط (ح )333/5( )5471عن أيب بِّ ْشر ،عن أ َِّسري بن أ ْ
الغفاري ،بنحوه.
وأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه( ،ح )402/1( )4628والبيهقي يف السنن الكرب ( ،ح)4696
( ،)15/3كلهم عن أيب إسحا  ،عن املخار  ،عن أيب ر ..بنحوه.
وأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه (ح )222/2( )8352عن منصور ،عن سامل بن أيب اجلعد ،عن أيب
ر ،بنحوه.
قلت :إسناده صحي عل شر مسلم ،رجاله ثقات رجال الشيخ غري هارو بن رائب ،فمن رجال
مسلم ،وقد كره املزي يف ذي الكمال ( )82/30ممن رو عن األحن بن قي ؟.
احلديث السابع:
عن األحن  ،عن أيب بكرة ،قال :قال :رسول هللا " :--إذا تواجه املسلمان بسيفيهما ،فقتل
أحدمها صاحبه ،فالقاتل واملقتول يف النار" ،قي  :هذا القات  ،فما ابل املقتول؟ قال" :قد أراد قتل صاحبه".
احلكم على احلديث :صحي .
أخرجه أمحد يف مسنده (ح ،)87/34( )20439قال" :حدثنا م م بن إمساعي  ،حدثنا محاد بن زيد،
حدثنا املعل بن زايد ،ويون  ،وأيوب ،وهشام ،عن احلسن ،عن األحن  ...احلدي ".
وأخرجه البخاري يف صحيحه :كتاب اإلميا  .ابب "قوله تعاىلَ  :وإِّ ْ طَائَِّفتَا ِّ ِّم َن الْم ْ ِّمنِّ َ اقْنتَنتَنلوا
فَوَ ِّ
اها( "ح)6875
َحيَ َ
ْ
صلحوا بنَْيننَنه َما( "ح ،)15/1( )31ويف الدايت .ابب "قول هللا تعاىلَ :وَم ْن أ ْ
( ،)4/9ومسلم يف صحيحه :كتاب الفنت وأشرا الساعة .ابب"إ ا تواجه املسلما بسيفيهما" (ح)2888
( ،)2213/4وأبو داود يف سننه ت األراؤو  :كتاب الفنت .ابب "يف النهي عن القتال يف الفتنة" (ح)4268
( ،)324/6والبيهقي يف السنن الكرب (ح ،)328/8( )16793والنسائي يف السنن الكرب (ح)3575
( ،)464/3وابن عساكر يف معجمه (ح ،)825/2( )1035وأبو نعيم يف حلية األولياء وطبقات األصفياء
( ،)262/6كلهم عن أيوب ويون  ،عن احلسن ،عن األحن بن قي  ....به.
وأخرجه ابن منده يف اإلميا (ح ،)586/2( )499وابن حبا يف صحيحه (ح،)319/13( )5981
والبيهقي يف السنن الكرب (ح ،)328/8( )16792والنسائي يف السنن الكرب (ح)464/3( )3574
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والطحاوي يف شرح مشك اآلاثر (ح )275/10( )4085كلهم عن احلسن ،عن األحن

بن قي  ،عن أيب

بكرة ،بنحوه.
التعليق على احلديث:
قال :احلاف ابن حجر يف فت الباري ( :)33/13قال :العلماء :معىن كوهنما يف النار أهنما يستحقا
ل  ،ولكن أمرمها إىل هللا تعاىل إ شاء عاقبهما مث أخرجهما من النار كسائر املوحدين ،وإ شاء عفا عنهما فلم
يعاقبهما أصال ،وقي  :هو حممول عل من استح ل .
احلديث الثامن:
عن األحن

بن قي  ،عن األسود بن سريع ،أ ني هللا  --قال" :أربعة يوم القيامة :رجل أصم ال

يسمع شيئا ،ورجل أمحق ،ورجل هرم ،ورجل مات يف فرتة ،فأما األصم فيقول :رب ،لقد جاء اإلسالم وما
أمسع شيئا ،وأما األمحق فيقول :رب ،لقد جاء اإلسالم والصبيان حيذفوين ابلبعر ،وأما اهلرم فيقول :رب ،لقد
جاء اإلسالم وما أعقل شيئا ،وأما الذي مات يف الفرتة فيقول :رب ،ما أاتين لك رسول ،فيأخذ مواثيقهم
ليطيعنه ،فريسل إليهم أن ادخلوا النار ،قال :فوالذي نفس حممد بيده ،لو دخلوها لكانت عليهم بردا
وسالما".
احلكم على احلديث :حسن لغريه.
أخرجه أمحد يف مسنده الرسالة (ح ،)228/26( )16301قال :حدثنا علي بن عبد هللا ،حدثنا:
معا بن هشام ،قال :حدثين أيب ،عن قتادة ،وأخرجه إسحا بن راهويه يف مسنده (ح،)122/1( )41
والطرباي يف املعجم الكبري (ح ،)287/1( )841وأبو نعيم يف معرفة الصحابة ( ،)272/1وابن ِّحبَا يف
صحيحه (ح ،)356/16( )7357والبيهقي يف االعتقاد (ص )169 :كلهم عن قتادة ،عن األحن بن قي ،
عن األسود بن سريع ،به.
وأخرجه البزار يف مسنده (ح ،)70/17( )9597عن معا بن هشام ،عن أبيه ،عن قتادة ،عن األسود
بن سريع ،بنحوه.
قلت :اإلسناد ضعي  ،فيه معا بن هشام ،وهو :معا بن هشام بن أيب عبد هللا الدستوائي البصري؛ أبو
عبد هللا ،سكن احية اليمن مسع أابه كا ابلبصرة سنة مائت  ،راجع :التاريخ الكبري ( .)366/7و كره ابن ِّحبَا
يف الثقات ( .)176/9وقال ُييي بن مع يف اتريخ ابن مع  -رواية الدوري ( :)263/4صدو ولي حبجة،
وقال :الذهي" :معا بن هشام الدستوائي صدو  ،قال ابن مع  :صدو لي حبجة ،وقال ابن عدي :أرجو أنه
صدو  ،وقال :غريه له غرائ وإفرادات".
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كما أ هذا اإلسناد فيه انقطاع ،الستبعاد مساع قتادة من األحن

بن قي ؛ ألنه ولد يف البصرة سنة

(60هن) عل أحد األقوال ،وتويف األحن سنة (67هن) عل أص األقوال ،كذا قال :األراؤو يف حتقيق مسند
أمحد .كما أ قتادة بن دعامة السدوسي متهم ابلتدلي  ،وال تقب رواية املدل إ ا عنعن ،وقد عنعن قتادة يف
هذا اإلسناد عن األحن  ،قال ابن أيب حامت" :مسعت أيب يقول :مل يلق من أصحاب الني  --إال أَنَسا ،وعبد
هللا بن سرج  ،قال :أبو حممد مل يذكر أاب الطفي ؛ ألنه كا صبيا يف عهد الني  ،--وقال الذهي يف املغين
يف الضعفاء (" :)665/2وكا قتادة معروفا ابلتدلي  ،قال ابن مع  :مل يسمع من سعيد بن جبري ،وال من
جماهد .وقال :شعبة :ال يعرف أنه مسع من أيب رافع".
قلت :واحلدي له شواهد تقويه إىل احلسن لغريه ،مث :
حديث أيب هريرة:
أخرجه :أمحد يف مسنده الرسالة (ح ،)230/26( )16302وإسحا بن راهويه يف مسنده (ح)42
( ،)123/1والبيهقي يف القضاء والقدر (ح( )362ص ،)362:والبزار يف مسنده (ح ،)71/17( )9598كلهم
عن قتادة ،عن احلسن ،عن أيب رافع ،عن أيب هريرة ،بنحوه.
وأخرجه ابن أيب عاصم يف السنة (ح ،)176/1( )404وإسحا بن راهويه يف مسنده (ح)514
( )445/1كالمها عن علي بن زيد ،عن أيب رافع ،عن أيب هريرة ،بنحوه.
قلت :إسناد أمحد حسن فيه هشام الدستوائي خمتل فيه حسن احلدي .
وحديث أنس بن مالك:
أخر أبو يعل املوصلي يف مسنده (ح )225/7( )4224من طريق جرير ،عن لي  ،عن
عبد الوارث ،عن أن بن مال مرفوعا بنحوه ،وأخرجه البزار يف مسنده (ح ،)104/14( )7594عن لي ،
عن عبد الوارث ،عن أن بن مال  ،به.
قلت :إسناده حسن فيه لي بن أيب سليم ُيتم يف املتابعات.
التعليق على احلديث:
األصم :وهو الذي ال يسمع كما يف النهاية يف غري احلدي واألثر (.)53/3
وقال ابن اجلوزي يف كش املشك من حدي الصحيح ( )35/4الف ة :املدة اليت ال رسول فيها.
مواثيقهم :امليثا  :العهد ،صارت الواو ايء؛ النكسار ما قبلها .واجلمع :املواثيق عل األص  ،واملياثق
واملياثيق أيضا ،راجع :الصحاح ات اللغة وصحاح العربية (.)1563/4
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د .حممد بن حسن بن زاهر الشهري :مروايت األحن بن قي املرفوعة :دراسة حديثية.

احلديث التاسع:
عن األحن بن قي  ،عن عبد هللا ،قال :قال :رسول هللا « :--هلك املتنطعون» .قاهلا ثالاث.
احلكم على احلديث :صحي .
أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب العلم ،ابب هل املتنطعو (ح ،)2055/4( )2670قال :حدثنا أبو
بكر بن أيب شيبة ،حدثنا حفص بن غياث ،وُيىي بن سعيد ،عن ابن جريج ،عن سليما بن عتيق ،عن طلق بن
حبي  ،عن األحن ...
وأخرجه أمحد يف مسنده الرسالة (ح ،)167/6( )3655وابن أيب شيبة يف مسنده (ح)198
( )146/1وأبو داود يف سننه كتاب السنة .ابب يف لزوم السنة (ح ،)18/7( )4608والبزار يف مسنده
(ح ،)264/5( )1878والطرباي يف املعجم الكبري (ح ،)175/10( )10368والبغوي يف شرح السنة
(ح ،)367/12( )3396وأبو يعل املوصلي يف مسنده (ح ،)422/8( )5004وابن عبد الرب يف جامع بيا
العلم وفضله (ح ،)951/2( )1717وابن بطة يف اإلابنة الكرب (ح ،)396/1( )294والبغدادي يف
املخلصيات ( )94/2كلهم عن ابن جريج ،عن سليما بن عتيق ،عن طلق بن حبي  ،عن األحن بن قي ،
عن عبد هللا بن مسعود ،به.
التعليق على احلديث:
املتنطعون :قال ابن األثري يف غري احلدي واألثر ( :)74/5هم املتعمقو املغالو يف الكالم ،املتكلمو
أبقص حلوقهم .موخو من النطع ،وهو الغار األعل من الفم ،مث استعم يف ك تعمق ،قوال وفعالَ .وقال:
النووي يف شرح صحي مسلم ( :)220/16أي املتعمقو الغالو اجملاوزو احلدود يف أقواهلم وأفعاهلم.
احلديث العاشر:
عن العالء بن الشخري؛ أ األحن بن قي  ،حدثهم ،قال :جلست إىل مأل من قري  ،فجاء رج
ض ُيم عليه يف ار جهنم ،مث
خشن الشعر والثياب واهليئة ،حىت قام عليهم فسلم ،مث قال :بشر الكانزين بَِّر ْ
يوضع عل حلمة ثدي أحدهم حىت خير من نن ْغ ِّ كتفه ،ويوضع عل نن ْغ ِّ كتفه حىت خير من حلمة ثديه،
يتزلزل ،مث وىل  ،فجل إىل سارية ،وتبعته وجلست إليه وأا ال أدري من هو؟ فقلت له :ال أر القوم إال قد كرهوا
الذي قلت ،قال :إهنم ال يعقلو شيئا ،قال :يل خليلي ،قال :قلت :من خليل ؟ قال :الني « :--اي أاب ذر
أتبصر أحدا؟» قال :فنظرت إىل الشم ما بقي من النهار ،وأا أر أ رسول هللا  --يرسلين يف حاجة له،
قلت :نعم ،قال« :ما أحب أن يل مثل أحد ذهبا ،أنفقه كله ،إال ثالثة داننري» وإ ه الء ال يعقلو  ،إذا

جيمعو الدنيا ،ال وهللا ،ال أسوهلم دنيا ،وال أستفتيهم عن دين ،حىت ألق هللا.
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احلكم على احلديث :صحي .

متفق عليه أخرجه البخاري يف صحيحه :كتاب الزكاة .ابب ما أ ِّدي زكاته فلي بكنز (ح)1407
(ح )107/2( )1408قال :حدثنا عياش ،حدثنا عبد األعل  ،حدثنا اجلريري ،عن أيب العالء ...،احلدي
واللف للبخاري ،ومسلم يف صحيحه :كتاب الزكاة .ابب يف الكنازين لألموال والتغلي عليهم (ح)992
( ،)689/2وأخرجه أمحد يف مسنده الرسالة (ح ،)336/35( )21425وابن ِّحبَا يف صحيحه (ح)3259
( ،)51/8كلهم عن اجلريري ،عن أيب العالء بن الشخري ،عن األحن بن قي به.
وأخرجه :أمحد يف مسنده الرسالة (ح ،)384/35( )21485عن محاد بن سلمة ،عن أيب نعامة ،عن
األحن بن قي  ،بنحوه.
وإسناد اإلمام أمحد ،صحي لغريه ،فيه إمساعي وهو إمساعي بن إبراهيم بن علية ،قال :عنه الذهي يف
الكاش يف معرفة من له رواية يف الكت الستة ( :)243/1إمام حجة ،ووثَقه العجلي يف معرفة الثقات
( ،)49/1واجلريري هو :سعيد بن إايس أبو مسعود اجلريري ،كره البخاري يف التاريخ الكبري ( ،)456/3وقال:
"عن أيب العالء وأيب نضرة ،مسع منه الثوري وشعبة ،وقال :أمحد عن يزيد بن هارو  :رمبا ابتداا اجلرير وكا قد
أنكر ،ووثقه ابن ِّحبَا يف الثقات ( ،)351/6وقال أمحد كا حمدث البصرة ،وقال أبو حامت تغري حفظه قب موته
وهو حسن احلدي  .الكاش يف معرفة من له رواية يف الكت الستة (.")432/1
التعليق على احلديث:
قال القاضي عياض يف مشار األنوار عل صحاح اآلاثر ( :)343/1الكانزين من كنز أصله ما أودع
األرض من األموال وك شيء دحسته برجل يف شيء فقد كنزته.
ض  :هو احلجارة احملماة يلقي عليها اللحم حىت
وقال اخلطايب يف غري احلدي للخطايب (َ :)8/2ر ْ
ينشوي؛ فهو رضي ومرضوف.
نغض :قال ابن فتوح األزدي يف تفسري غري ما يف الصحيح البخاري ومسلم (ص :)73:نغ كتفه:
غضروف الكت  ،ويقال :غرضوف أيضا ،وهو الرقيق الل الذي ب اللحم والعظم وهو فرع الكت  ،وقي  :له
اغ لتحركه ،وقي  :ن ْغ الكت هو العظيم الرقيق عل طرفه مث يقال ألص العنق أيضا :اغ ؛ حي
ِّ
ِّ
وسه ْم ،أي ُيركوهنا ومييولنها ليسمعوا قول
ينغ به اإلنسا رأسه ،قال :هللا تعاىل :فَ َسينْنغضو َ إلَْي َ رء َ
يتزلزل :قال ابن األثري يف النهاية يف غري احلدي واألثر ( :)308/2الزلزلة يف األص  :احلركة العظيمة
واإلزعا الشديد ،ومنه زلزلة األرض.
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د .حممد بن حسن بن زاهر الشهري :مروايت األحن بن قي املرفوعة :دراسة حديثية.

احلديث احلادي عشر:

عن األحن  ،قال :بينما أا أطوف ابلبيت إ لقيين رج من بين سليم فقال :أال أبشرك؟ قال :قلت:
بل  ،قال :أتذكر إ بعثين رسول هللا  --إىل قوم بين سعد أدعوهم إىل اإلسالم؟ قال :فقلت :أنت وهللا ما
قال :إال خريا ،وال أمسع إال حسنا ،فإي رجعت فوخربت الني  --مبقالت  ،قال" :اللهم اغفر لألحنف"،
قال :فما أا بشيء أرج مين هلا.
احلكم على احلديث :إسناده ضعي .
أخرجه أمحد يف مسنده الرسالة (ح ،)230/38( )23161والبخاري يف التاريخ الكبري (،)50/2
واحلاكم يف املستدرك عل الصحيح (ح ،)712/3( )6573وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاي (ح)1225
( ،)712/3وأبو يعل املوصلي يف غاية املقصد يف زوائد املسند ( ،)1495/2وابن األثري يف أسد الغابة (ص:
 ،)34وابن سعد يف الطبقات الكرب ( ،)93/7وابن عساكر يف اتريخ دمشق ( ،)308/24عن علي بن زيد،
عن احلسن ،أ األحن بن قي  ،به.
قلت :اإلسناد فيه علي بن زيد ،وهو ضعي  ،قال :البخاري الضعفاء الصغري (ص" :)70 :رو عنه
الوليد بن بكري منكر احلدي " ،وقال العجلي معرفة الثقات (" :)154/2علي بن زيد بن جدعا  ،بصري،
يكت حديثه ولي ابلقوي ،وكا يتشيع ،وقال :مرة ال أبس به ،وقال الذهي يف تذكرة احلفاظ للذهي
(" :)106/1قال أبو زرعة وأبو حامت :لي بقوي .وقال أمحد وُيىي :ضعي  ،وقال ال مذي :صدو رمبا رفع
املوقوف .وقال :املزي يف ذي الكمال ( " :)437/20كا كثري احلدي  ،وفيه ضع  ،وال ُيتج به ،وعن
اإلمام أمحد :فقال :لي بشيء ،وعنه :ضعي احلدي ".
وقال :اهليثمي يف جممع الزوائد ( :)2/10رواه أمحد والطرباي ،ورجال أمحد رجال الصحي غري علي بن
زيد ،وهو حسن احلدي  .وتعقبه األلباي يف السلسلة الضعيفة ( )704/13فقال :وهذا إسناد ضعي  .احلسن -
هو :البصري ،وهو :مدل وقد عنعنه ،وعلي بن زيد  -وهو :ابن جدعا  ،وهو - :ضعي كما قال :احلاف يف
"التقري " .وقال :يف "اإلصابة"  -بعد أ عزاه البن أيب عاصم فقط " :-تفرد به علي بن زيد وفيه ضع " .ومما
تقدم تعلم وهاء قول اهليثمي  -بعد أ عزاه ألمحد والطرباي " :-ورجال أمحد رجال الصحي  ،غري علي بن زيد،
وهو حسن احلدي " .كذا قال! وهو مدفوع بقول احلاف املتقدم ،ولو سلمنا جدال مبا قال ،فقد فاتته العلة األوىل
وهي العنعنة!.
وقد اتبع عل بن زيد محاد بن سلمة عن احلسن ،عن األحن  ،أخرجه أبو نعيم يف معرفة الصحابة
( )1518/3من طريق حجا بن منهال ،ثنا محاد بن سلمة ،عن احلسن ،أ األحن بن قي ...،حنوه.
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احلديث الثاين عشر:

عن األحن  ،عن عمر -رضي هللا عنه ،-قال :حذرا رسول هللا  --ك منافق عليم اللسا ".
احلكم على احلديث :حسن لغريه.
أخرجه البزار يف مسنده (ح ،)434/1( )306قال" :مسعت أاب غسا روح بن حامت يذكر عن سليما
بن حرب ،عن محاد بن زيد ،عن أيب سويد بن املغرية ،عن احلسن ،أخرجه البزار يف مسنده ،وأبو يعل املوصلي
يف معجمه (ح( )334ص )268 :عن احلسن ،عن األحن  ،عن عمر -رضي هللا عنه ..-به.
قلت :هذا إسناد ضعي  ،قال البزار ( :)435/1وهذا احلدي ال نعلمه يرو عن عمر -رضي هللا
عنه -إال من حدي األحن وأيب عثما متصال ،ويف احلدي روح بن حامت ،كره ابن ِّحبَا يف الثقات
( ،)244/8وقال :روح بن حامت أبو غسا من أه الكوفة يرو عن وكيع ثنا عنه عبد الرمحن ابن حممد بن محاد
الطهراي وغريه مستقيم احلدي  ،وقال ابن أيب حامت يف اجلرح والتعدي (" :)500/3رو عنه أيب ،وسئ عنه
فقال :صدو  .ويف اإلسناد أبو سويد بن املغرية :كره ابن ِّحبَا يف الثقات ( ،)662/7و كره ابن أيب حامت يف
اجلرح والتعدي ( ،)385/9ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال.
قلت :واحلدي خمتل ب رفعه ووقفه .وقد أخرجه البزار مرفوعا ،وممن أخرجه مرفوعا إسحا ابن راهويه

يف املسند وأورده البوصريي يف إحتاف اخلرية املهرة (ح )253/1( )384عن إسحا بن راهوية حدثنا سليما بن
حرب بلف مقارب ،ومن طريقه حممد بن نصر املروزي يف تعظيم قدر الصالة (ح )632/2( )684من طريق:
سليما بن حرب ،عن محاد بن زيد به ،وفيه قصة حب عمر بن اخلطاب –رضي هللا عنه -األحن بن قي ،
وأخرجه ابن سعد يف الطبقات الكرب ( ،)65/7وابن بطة يف اإلابنة الكرب ( ،)527/2وأبو نعيم يف صفة
النفا (ح( )148ص ،)161كلهم من طريق :محاد بن زيد به مرفوعا ،وأخرجه أبو نعيم يف اتريخ أصبها
( ،)269/1ويف معرفة الصحابة (ح )367/1( )1121من طريق :عمر بن مصع بن الزبري ،عن عمه عروة بن
الزبري ،حدثين األحن بن قي  ،عن عمر –رضي هللا عنه  -مرفوعا.
وأخرجه موقوفا الفراييب يف صفة النفا (ح( )27ص ،)70:وأبو يعل يف املعجم (ح( )334ص،)268:
وابن سعد يف الطبقات الكرب ( ،)65/7وأبو نعيم يف صفة النفا (ح( )149ص )268:كلهم من طريق:
احلسن ،عن األحن  ،عن عمر -رضي هللا عنه -موقوفا.
واحلدي له طريق آخر مرفوعا من حدي أيب عثما النهدي عن عمر-رضي هللا عنه -عند أمحد يف
مسنده (ح )288/1( )143بلف " :إ أخوف ما أخاف عل أميت ك منافق عليم اللسا " .قال ابن كثري
مسند الفارو ( :)661/2قال الدارقطين -رمحه هللا :-هذا املوقوف أشبه ابلصواب.
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واحلدي املرفوع له شاهد من حدي عمرا بن حص عند البزار وحسنه (ح )13/9( )3514بلف :
"حذرا رسول هللا  --ك منافق عليم اللسا " .قال :البزار :وهذا الكالم ال حنفظه إال عن عمر بن اخلطاب
–رضي هللا عنه ،-واختلفوا يف رفعه عن عمر –رضي هللا عنه ،-فذكراه عن عمرا إ كا خيتل يف رفعه عن
عمر –رضي هللا عنه ،-وإسناد عمر –رضي هللا عنه -إسناد صاحل ،فوخرجناه عن عمر –رضي هللا عنه،-
وأعداه عن عمرا ؛ حلسن إسناد عمرا .
التعليق على احلديث:
ك منافق عليم اللسا  :أي عامل للعلم منطلق اللسا به ،لكنه جاه القل

فاسد العقيدة يغر الناس

بشقشقة لسانه؛ فيقع بسب اتباعه خلق كثري يف الزل وقد كا بع العارف ال يظهر لتلميذه إال عل أشرف
أحواله؛ خوفا أ يقتدي به فيها أو بسوء ظنه به فيها فال ينتفع .في القدير (.)221/1
احلديث الثالث عشر:
عن األحن

بن قي  ،عن العباس بن عبد املطل  ،قال :قال :رسول هللا « :--لقد برأ هللا هذه

اجلزيرة من الشرك ما مل تضلهم النجوم».
احلكم على احلديث :ضعي اإلسناد.

أخرجه :البزار يف مسنده (ح ،)131/4( )1305قال :حدثنا حممد بن العالء ،قال :ا احلسن ابن
.
عطية ،قال :ا قي  ،عن يون يعين ابن عبيد ،عن احلسن عن األحن »
وأخرجه :أبو يعل املوصلي يف مسنده (ح ،)69/12( )6709وابن األعرايب يف معجمه (ح)1066
( ،)65/3وأبو بكر الشافعي يف الفوائد الشهري ابلغيالنيات (ح ،)299/1( )301وأبو نعيم يف معرفة الصحابة
( ،)2122/4ويف اتريخ أصبها ( )269/1عن احلسن ،عن األحن بن قي  ،عن العباس بن عبد املطل ،
به.
قلت :اإلسناد فيه قي بن الربيع ،كره البخاري يف التاريخ الكبري ( )156/7وقال" :قي بن الربيع أبو
حممد األسدي الكويف عن أيب حص قال علي كا وكيع يضعفه" وقال العجلي يف معرفة الثقات (:)220/2
يضعفونه ،وكا شعبة يروي عنه ،وكا معروفا ابحلدي صدوقا ،ويقال :إ ابنه أفسد عليه كتبه أبخر ف ك
الناس حديثه" .وقال ابن اجلوزي يف الضعفاء وامل وك (" :)19/3قال ُيىي :لي بشيء ،وقال :مرة ضعي ،
وقال :مرة ال يكت حديثه ،وقي  :ألمحد مل ترك الناس حديثه؟ قال :كا يتشيع وكا كثري اخلطو يف احلدي ،
ورو أحادي منكرة ،وكا ابن املديين ووكيع يضعفانه .وقال :السعدي ساقط .وقال الدارقطين :ضعي
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احلدي  .وقال :النسائي م وك احلدي  ،وكا شعبة وشري يثنيا عليه .وقال :أبو داود إذا أِّيتَ قي
ابنِّ ِّه كا يدخ أحادي الناس فيدخلها يف فر كتاب قي وال يعرف الشيخ ل ".

ِّم ْن قِّبَ ِّ

واحلدي ضعفه األلباي -رمحه هللا -السلسلة الضعيفة (.)679/14

احلديث الرابع عشر:
عن األحن  ،عن العباس ،عن الني  --قال" :قال :داود  --أسول حبق آابئي إبراهيم
وإسحا  ،ويعقوب ،فقال :أما إبراهيم فولقي يف النار فصرب من أجلي ،وتل بلية مل تنل  ،وأما إسحا فبذل
نفسه للذب فصرب من أجلي ،وتل بلية مل تنل  ،وأما يعقوب فغاب يوس عنه ،وتل بلية مل تنل ".
احلكم علي احلديث :ضعي اإلسناد.
أخرجه :البزار يف مسنده (ح ،)133/4( )1307قال" :حدثنا أبو كري  ،قال :ا زيد بن احلباب ،قال:
ا أبو سعيد ،عن علي بن زيد ،عن احلسن عن األحن ".
وأخرجه :احلاكم يف املستدرك عل الصحيح (ح ،)606/2( )4041وابن أيب شيبة يف مصنفه
(ح ،)342/6( )31894والدواليب يف الكىن واألمساء (ح ،)587/2( )1053وابن عدي يف الكام
( ،)122/3وابن أيب حامت يف التفسري (ح )2186/7( )11882كلهم عن علي بن زيد ،عن احلسن ،عن
األحن  ،عن العباس بن عبد املطل رضي هللا عنهما ،به.
علي بن زيد بن جدعا  ،قال :العجلي يف معرفة الثقات (" :)154/2عل ٌّي ابن زيد
قلت :اإلسناد فيه ٌّ
ي يكت حديثه ولي ابلقوي ،وكا يتشيع ،وقال الذهي يف تذكرة احلفاظ (" :)106/1قال
بن جدعا بصر ٌّ
أبو زرعة وأبو حامت :لي بقوي .وقال أمحد وُيىي :ضعي  ،وقال ال مذي :صدو رمبا رفع املوقوف .قال:
منصور بن زا ا قلنا لعلي بن زيد ملا مات احلسن :اجل موضعه .قلت :مل ُيتج به الشيخا لكن قرنه مسلم
بغريه ومات سنة تسع وعشرين ومائة وقي  :سنة إحد وثالث ومائة رمحه هللا تعاىل".
واحلدي ضعفه األلباي يف السلسلة الضعيفة ( ،)510/1وقال" :أخرجه احلاكم ( )556/2من طريق زيد
بن احلباب ،عن محاد بن سلمة ،عن علي بن زيد ،عن احلسن ،عن األحن بن قي  ،عن العباس بن عبد
املطل مرفوعا ،وقال :هذا حدي صحي  ،رواه الناس ،عن علي بن زيد بن جدعا تفرد به .قلت :وسكت
عليه الذهي ومل يزد عل قوله :رواه الناس عن ابن جدعا  ،وابن جدعا ضعي منكر احلدي كما تقدم عن
ابن كثري يف احلدي الذي قبله .وأما قول الزرقاىن يف "شرح املواه ( :)97/1رواه احلاكم من طر عن العباس،
وقال :صحي عل شرطهما ،وقال الذهي :صحي  ،ورواه ابن مردويه عن أيب هريرة .قال ابن كثري :وفيه احلسن
بن دينار م وك وشيخه منكر ،ففيه أوهام:
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األول :أنه لي

د .حممد بن حسن بن زاهر الشهري :مروايت األحن بن قي املرفوعة :دراسة حديثية.

له عند احلاكم إال هذه الطريق .الثاي :أنه إذا صححه مطلقا ،ومل يق  :عل شرطهما،

الثال  :أ ابن كثري إذا أع مبا نقله الزرقاي عنه حدي العباس الذي قبله هذا ،وأما علة حدي أيب هريرة فهي
عبد الرمحن بن زيد بن أسلم كما تقدم قب ثالثة أحادي ".
وقال ابن كثري يف تفسريه ( )405/4متعقبا إسناد ابن أيب حامت :وهذا مرس  ،وفيه نكارة؛ فإ الصحي
أ إمساعي هو الذبي  ،ولكن عل َي بن زيد بن جدعا له مناكري وغرائ كثرية ،وهللا أعلم .وقال :أقرب ما يف
هذا أ يكو قد حكاه األحن بن قي -رمحه هللا -عن بين إسرائي ككع ووه وحنومها ،وهللا أعلم؛ فإ
اإلسرائيلي ينقلو أ يعقوب كت إىل يوس ملا احتب أخاه بسب السرقة يتلط له يف رده ،ويذكر له أهنم
أه بيت مصابو ابلبالء ،فإبراهيم ابتلي ابلنار ،وإسحا ابلذب  ،ويعقوب بفرا يوس  ،يف حدي طوي ال
يص  ،وهللا أعلم.
احلديث اخلامس عشر:
عن األحن بن قي قال :غزوا مع أيب موس أصبها  ،فلم نلب أ فتحناها ،فرجعنا ،فوراد أ ننزل
منزال ،فقعد وقعدا معه ،قال :فحدثنا أ رسول هللا  --قال« :إن بني يدي الساعة اهلرج» قلنا :وما اهلر ؟
قال« :القتل».
احلكم على احلديث :حسن لغريه.
أخرجه الروايي يف مسنده (ح ،)382/1( )587وأبو طاهر يف املخلصيات (ح ،)133/1( )62وأبو
عمر الداي يف السنن الواردة يف الفنت (ح )276/1( )58عن أسيد بن املتشم  ،عن األحن بن قي  :عن أيب
موس األشعري ،به.
واتبع األحن أكثر من راو:
اتبعه حطا بن عبد هللا الرقاشي عند أمحد يف مسنده الرسالة (ح )241/32( )19492وابن ِّحبَا
يف صحيحه( :ح.)241/32( )6710
واتبعه أبو برده :أخرجه أبو يعل املوصلي يف مسنده (ح ،)203/13( )7234عن أيب بردة بن عبد هللا
بن أيب بردة ،عن أيب بردة ،عن أيب موس  ،بنحوه.
واتبعه احلسن واختل فيه عليه؛ حي أخرجه أبو يعل املوصلي يف مسنده (ح،)222/13( )7247
عن قتادة ،عن احلسن ،عن أيب موس  ،بنحوه ،وأخرجه أبو يعل املوصلي يف مسنده (ح،)237/13( )7255
من طريق حزم ،عن احلسن ،عن أيب موس  ،بنحوه.
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وله شاهد من حدي أيب سعيد اخلدري أخرجه أمحد يف مسنده

الرسالة (ح،)408/32( )19636

والبزار يف مسنده(ح ،)56/8( )3047وابن املبارك يف مسنده (ح )260( )160وأبو نعيم بن محاد يف الفنت
(ح )30/1( )11كلهم عن احلسن ،عن أسيد بن املتشم  ،عن أيب سعيد اخلدري ،بنحوه.
قلت :احلدي كره الدارقطين يف العل ( ،)237/13وقال ...:اختل عن مبارك بن فضالة؛ فقال:
اهليثم بن مجي  :عنه ،عن احلسن ،عن أسيد بن عم األحن بن قي  ،عن أيب موس  ،وقال :م م بن إمساعي :
عن مبارك بن فضالة ،عن احلسن ،عن أسيد ،عن األحن بن قي  ،عن أيب موس مث كر الدارقطين سائر وجوه
االختالف عن احلسن فيه ،ومنت احلدي صحي أخرجه البخاري من حدي أيب موس  ،كتاب الفنت ،ابب
ظهور الفنت (ح ،)48/9( )7062ومسلم ،كتاب العلم ،ابب رفع العلم وقبضه وظهور اجله والفنت يف آخر
الزما (ح.)2056/4( )2672
التعليق على احلديث:
جاء يف إكمال املعلم ( )166/8اهلر  :فسره ابلقت  ،وهو بع
والقتال .قال ابن دريد :اهلر  :الفتنة آخر الزما .

اهلر  .وأص اهلر والتهار  :االختال

احلديث السادس عشر:
عن األحن بن قي  ،عن العباس بن عبد املطل  ،عن الني  --قال« :والذي نفسي بيده لو
دليتم أحدكم حببل إىل األرض السابعة لقدم على ربه -عز وجل ،-مث تال :هو ْاألَو ُل و ْاآل ِخر والظ ِ
اه ُر
َ ُ َ
َُ
والْب ِ
اط ُن َو ُه َو بِ ُك ِل َش ْي ٍء َعلِيم."
َ َ

احلكم على احلديث :إسناده ضعي .
أخرجه الطرباي يف املعجم األوسط (ح ،)248/4( )4107قال" :حدثنا علي قال :ا احلس بن عيس
بن ميسرة الرازي قال :ا سلمة بن الفض قال :ا أبو جعفر الرازي ،عن قتادة ،عن احلسن عن األحن ».
قلت :مل ِّ
يرو هذا احلدي هبذا اإلسناد إال الطرباي ،فقد تفرد به احلس بن عيس بن ميسرة الرازي ،قال

الطرباي ( :)248/4مل يرو هذا احلدي عن قتادة إال أبو جعفر ،وال عن أيب جعفر إال سلمة ،تفرد به :احلس
بن عيس بن ميسرة الرازي" .كما أ اإلسناد فيه علي بن سعيد بن بشري الرازي يعرف بعلي  ،جاء يف لسا
امليزا ت أيب غدة ( )543/5قال :الدارقطين :لي بذاك ،تفرد أبشياء ،وقال ابن يون  :كا يفهم وُيف ،
وقال ابن يون أيضا :تكلموا فيه ،قلت :لع كالمهم فيه من جهة دخوله يف أعمال السلطا  .وقال :مسلمة بن
قاسم :كا ثقة عاملا ابحلدي  ،وقال :محزة بن يوس  :سولت الدارقطين عنه فقال :لي يف حديثه بذاك .وفيه:
سلمة بن الفض األبرش ،موىل األنصار قاضي الري ،قال احلاف يف التقري ( :)2505صدو كثري اخلطو ،أما
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د .حممد بن حسن بن زاهر الشهري :مروايت األحن بن قي املرفوعة :دراسة حديثية.

أبو جعفر الرازي التميمي التيمي موالهم ،فمشهور بكنيته ،وامسه عيس بن أيب عيس عبد هللا بن ماها  ،وأصله
من مرو وكا يتجر إىل الري ،صدو سيئ احلف  ،خصوصا عن مغرية ،راجع :تقري التهذي (.)8019
قلت :إسناده ضعي  ،سلمة بن الفض صدو كثري اخلطو ،وأبو جعفر الرازي صدو سيئ احلف ،
ولعنعنة احلسن فهو مدل .
وله شاهد من حدي أيب هريرة :أخرجه أمحد يف مسنده الرسالة (ح ،)422/14( )8828قال:
"حدثنا سريج ،قال :حدثنا احلكم بن عبد املل  ،عن قتادة ،عن احلسن ،عن أيب هريرة ،قال :بينما حنن عند
رسول هللا " :...--وأمي هللا ،لو دليتم أحدكم حبب إىل األرض السفل السابعة ،هلبط مث قرأ :ه َو ْاألََول
ِّ
اهر والْب ِّ
ِّ
اطن َوه َو بِّك ِّ َش ْيء َعلِّيم."
َو ْاآلخر َوالظَ َ َ
وأخرجه :أبو الشيخ األصبهاي يف العظمة ( ،)560/2وابن أيب عاصم يف السنة (ح،)254/1( )578
والبزار يف مسنده (ح )43/17( )9559كلهم عن قتادة ،عن احلسن ،عن أيب هريرة ،به.
قلت :وأخرجه اجلورقاي يف األابطي واملناكري (ح )203/1( )66من طريق :أيب القاسم الطرباي به .قال:
اجلورقاي :أبو جعفر الرازي هذا امسه عيس بن ماها  ،وكنية ماها أبو عيس  ،أصله من مرو ،وانتق إىل الري،
فنس إليها ،كا ممن يتفرد ابملناكري عن املشاهري ،ال يعجبين االحتجا حبديثه إال فيما وافق الثقات ،خال
سلمة بن الفض  ،عبد الرمحن بن عبد هللا الدشتكي ،فقال :عن أيب جعفر الرازي ،عن قتادة ،عن احلسن ،عن أيب
هريرة.
وقال ابن اجلوزي يف العل املتناهية ( :)14 - 12/1هذا حدي ال يص عن رسول هللا  ،-واحلسن
مل يسمع من أيب هريرة ،وقي له :من أين حتدث هذه األحادي ؟ فقال :من كتاب عندا مسعته من رج  ،وكا
احلسن يروي عن الضعفاء ،وقد رو هذا احلدي أبو جعفر الرازي ،عن قتادة ،عن احلسن .قال أمحد بن حنب :
أبو جعفر مضطرب احلدي  ،يروي أبو جعفر عن قتادة ،عن احلسن ،عن األحن بن قي  ،عن العباس ،عن
الني  --قال :والذي نفسي بيده لو دليتم أحدكم حبب إىل األرض السابعة لقدم عل ربه عز وج  ،مث تال:
ِّ
اهر والْب ِّ
ِّ
اطن 
ه َو ْاألََول َو ْاآلخر َوالظَ َ َ

احلديث السابع عشر:
عن األحن بن قي  ،عن علي –رضي هللا عنه -عنه قال :قال" :وهللا لقد قات عمار بن ايسر عل
عهد رسول هللا  --اجلن واإلن فقلنا هذا اإلن قد قات فكي اجلن؟ قال :كنا مع الني  --يف سفر،
فقال :لعمار انطلق فاستق لنا من املاء ،فانطلق فعرض له شيطا يف صورة عبد أسود؛ فحال بينه وب املاء قاعدا
فصرعه عمار ،فقال له :دعين وأخلي بين وب املاء ،ففع  ،مث أىب فوخذه عمار الثانية فصرعه ،فقال :دعين
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وأخلي بين وب املاء ،ففع  ،مث أىب فوخذه عمار الثالثة فصرعه ،فقال :دعين وأخلي بين وب املاء ،ف كه فوىب
فصرعه ،فقال :له مث

ل ف كه فوىف له ،فقال :رسول هللا « :--إن الشيطان قد حال بني عمار وبني املاء

يف صورة عبد أسود وإن هللا عز وجل أظفر عمارا به» ،قال :علي –رضي هللا عنه" :-فتلقينا عمارا –رضي هللا
عنه -نقول :ظفرت يدك اي أاب اليقظا قال :رسول هللا  :--كذا وكذا ،فقال :أما وهللا لو شعرت أنه شيطا
لقتلته ،ولكن كنت مهمت أ أع أبنفه لوال ننت رُيه".
احلكم على احلديث :إسناده واه.
أخرجه :أبو الشيخ يف العظمة (" :)1647/5حدثنا عبد هللا بن حممد بن عبد الكرمي ،حدثنا حممد بن
احلس بن أيب احلن  ،حدثنا خمول بن إبراهيم قال :حدثين منصور بن أيب األسود ،عن إمساعي بن مسلم ،عن
محيد بن هالل عن األحن بن قي  ...احلدي .
وأخرجه أبو الشيخ يف العظمة ( ،)1647/5واملستغفري يف دالئ النبوة (ح،)624-623/2( )437
عن محيد بن هالل ،عن األحن بن قي  ،عن علي ،بنحوه.
ويف إسناده إمساعي بن مسلم املكي :وهو م وك احلدي  ،جاء يف اجلرح والتعدي ( )198/2عن أمحد
بن حنب  :منكر احلدي  ،وعن ُيىي بن مع أنه قال :لي بشئ ".
وفيه خمول بن إبراهيم قال الذهي يف املغين يف الضعفاء ( :)649/2رافضي بغي .
احلديث الثامن عشر:
عن األحن بن قي قال :قال أبو ر :أين مسكن ؟ قلت :ابلبصرة قال :مسعت رسول هللا --
"يقول :تكون بلدة ،أو قرية ،أو مصر ،يُقال :هلا البصرة ،أقوم الناس قبال ،وأكثرهم مؤذنني ،يدفع هللا عنهم

ما يكرهون".

احلكم على احلديث :حدي منكر.

أخرجه ابن األعرايب يف معجمه (ح ،)991/3( )2112قال" :ا أبو قالبة ،ا حممد بن عباد بن عباد
املهبلي قال :مسعت صاحلا املري ،ينعق به غري مرة ،قال :حدثين املغرية بن حبي خنت مال بن دينار قال :قلت
ملال بن دينار ،وكانت ابلبصرة فتنة :لو خرجت بنا إىل بع سواح البحر ،فقال :ما كنت ألفع اك ،مسعت
األحن  ...احلدي .
قلت :احلدي ضعي جدا ،فيه حممد بن يون بن موس بن سليما الكدميي ،أبو العباس السامي
البصري ،قال ابن اجلوزي يف العل املتناهية ( :)312/1حدي ال يص  ،وفيه حممد ابن يون الكدميي .وقال
ابن ِّحبَا يف اجملروح ( :)313/2كا يضع احلدي عل الثقات ،لعله قد وضع أكثر من أل حدي  .ويف
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احلدي أيضا :حممد بن عباد بن عباد املهلي األمري ،قال احلاف يف لسا امليزا ( )223/7قال :إبراهيم احلريب:
مل يكن بصريا ابحلدي صح (ابن جابر) فقال( :ابن حدير) ،...وفيه :صاحل بن بشري بن وادع املري ،أبو بشر
البصري القاص الزاهد ،قال ابن حجر يف التقري ( :)2845ضعي .
واحلدي أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء ( )249/6قال :أبو نعيم :غري من حدي املغرية وصاحل،
رواه اجلراح بن خملد ،عن حممد بن عباد ،ورواه القاسم بن حممد بن عباد ،عن أبيه مثله ،ورواه ابن اجلوزي يف العل
املتناهية ( ،)312/1( )500من طريق حممد بن يون الكدميي ،وقال ابن اجلوزي :ال يص  .حممد بن يون
الكدميي ،قال ابن ِّحبَا  :كا يضع احلدي عل الثقات لعلَه قد وضع أكثر من أل .
و كره ابن أيب حامت يف عل احلدي ( )2811( :ص ،)966 :قال" :وسولت أيب عن حدي ؛ رواه
عمرو بن علي الصرييف ،عن حممد بن غسا  ،عن صاحل املري ،عن املغرية بن حكيم صهر مال بن دينار ،عن
مال بن دينار ،قال :مسعت األحن بن قي ُ ،يدث عن أيب ر ،عن الني  ،--قال :تكو بلدة يقال:
هلا :البصرة ،هي أقوم الناس قبلة وأكثرهم م نو يدفع هللا عنهم ما يكرهو ؛ فسمعت أيب يقول :هذا حدي
منكر ،لي بقوي".
التعليق على احلديث:

البصرة :جاء يف معجم البلدا ( .)430/1ومها بصرات  :العظم ابلعرا  ،وأخر ابملغرب ...البصرة
طوهلا أربع وسبعو درجة ،وعرضها إحد وثالثو درجة ،وهي يف اإلقليم الثال  ،قال ابن األنباري :البصرة يف
كالم العرب األرض الغليظة.
احلديث التاسع عشر:
عن األحن بن قي  ،قال :ابيعت علي بن أيب طال –رضي هللا عنه -قال :فرآي أبو بكرة وأا متقلد
سيفا؛ فقال :ما هذا اي ابن أخي؟ قلت :ابيعت عليا ،قال :ال تفع اي ابن أخي ،فإ القوم يقتتلو عل الدنيا،
وإذا أخذوها بغري مشورة ،قلت :فوم امل من ؟ قال :امرأة ضعيفة ،مسعت رسول هللا  --يقول« :ال يفلح قوم
يلي أمرهم امرأة».
احلكم على احلديث :ضعي هبذا اإلسناد.
أخرجه نعيم بن محاد يف الفنت (ح ،)174/1( )459قال" :حدثنا بقية بن الوليد ،عن سليما
األنصاري ،عن احلسن ،عن األحن بن قي  "...احلدي .
قلت :مل أق

عل أحد أخر احلدي هبذا اإلسناد إال نعيم بن محاد ،وإذا القصة وقعت مع أيب بكرة

نفسه ،وهذا اإلسناد فيه بقية بن الوليد وهو مشهور ابلتدلي  ،قال ابن اجلوزي الضعفاء وامل وك (:)146/1
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"كا مدلسا يروي عن قوم م وك وجمهول  .قال :أبو مسهر أحادي بقية غري نقية فكن منها عل تقية،
وقال :أمحد بن حنب إ ا حدث عن قوم ليسوا معروف فال ،أي ال يقب  .قال ابن ِّحبَا  :مسع من شعبة ومال
وغريمها أحادي مستقيمة مث مسع من أقوام كذاب عن شعبة ومال  ،فرو عن الثقات ابلتدلي ما مسع من
الضعفاء ،وكا أصحابه يفعلو ل يف حديثه فال ُيتج به" .وقال :الذهي يف تذكرة احلفاظ للذهي (-211/1
" :)212كا يدل كثريا فيما يتعلق ابألمساء ،ويدل عن قوم ضعفاء وعوام يسقطهم بينه وب ابن جريج وحنو
ل  .ويرو عمن دب ودر  .قال :أبو حامت سولت أاب مسهر عن حدي لبقية فقال :احذر أحادي بقية وكن
منها عل تقية؛ فإهنا غري نقية .قال :النسائي إ ا قال :بقية :حدثنا وأخربا فهو ثقة ،وإ قال :عن فال فال
ي خذ عنه ألنه ال يدري عمن أخذه" .وقال ابن حجر يف التقري (" :)734صدو كثري التدلي عن الضعفاء
من الثامنة".
الني صل
وص منت احلدي دو هذه القصة :من رواية البخاري عن أيب بكرة يف الصحي  :ابب كتاب ِّ ِّ
هللا علَيه وسلَم إىل كسر وقيصر (ح ،)570/4( )4425حدثنا عثما بن اهلَيثم ،حدثنا عوف ،عن احلسن،
اَّلل بكلمة َِّمس ْعتن َها من رسول هللا  أايم اجلم  ،بعد ما كدت أ أحلق أبصحاب
عن أيب بكرة ،قال :لقد نفعين َ
اَّللِّ  أَ َ أه فارس ،قد ملَكوا عليهم بِّنت كسر  ،قال« :لن يفل
اجلم فوقات معهم ،قال :لَ َما بلغ رسول َ
قوم ولَْوا أَمرهم امرأة».
احلديث العشرون:
عن األحن

بن قي  ،عن عمر بن اخلطاب –رضي هللا عنه -عن الني  --قال" :أعطيت جوامع

الكلم" .واختصر يل احلدي اختصارا".
احلكم على احلديث :إسناده ضعي .
أخرجه البيهقي يف شع اإلميا (ح ،)38/3( )1367وابن عساكر يف اتريخ دمشق ( )8/4عن علي
بن زيد ،عن احلسن ،عن األحن بن قي  ...احلدي
وأخرجه ابن الضري يف فضائ القرآ (ح( )89ص ،)54:ومن طريقه اخلطي يف اجلامع ألخال
الراوي وآداب السامع (ح )161/2( )1488عن احلسن؛ أ عمر بن اخلطاب –رضي هللا عنه -قال :اي رسول
هللا  --إ أه الكتاب ُيدثوا أبحادي قد أخذت بقلوبنا ،وقد مهمنا أ نكتبها فقال" :أمتهوكو أنتم كما
يتهوك اليهود والنصار  ،أما والذي نف حممد بيده لقد جئتكم هبا بيضاء نقية ،ولكين أعطيت جوامع الكلم،
واختصر يل احلدي اختصارا" .ومل يذكر األحن بن قي ب احلسن وعمر بن اخلطاب –رضي هللا عنه-
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ويف سري أعالم النبالء ( :)564/4احلسن مل يسمع من عمر –رضي هللا عنه -فقد ولد لسنت بقيتا من
خالفة عمر بن اخلطاب –رضي هللا عنه -وأخرجه عبد الرزا (ح ،)112/6( )10163والبيهقي يف شع
اإلميا (ح ،)171/7( )4837واهلروي يف م الكالم وأهله (ح )268/3( )580كلهم عن أيب قالبة ،عن عمر
بن اخلطاب –رضي هللا عنه ...-بنحوه.
واحلدي له شاهد من حدي أيب هريرة :أ رسول هللا  --قال« :بعثت جبوامع الكلم ،ونصرت
ابلرع  ،فبينا أا ائم أتيت مبفاتي خزائن األرض ،فوضعت يف يدي» متفق عليه :أخرجه البخاري يف صحيحه.
ابب "قول الني  --نصرت ابلرع مسرية شهر" ( ،)54/4( )2977ويف ابب "املفاتي يف اليد"
(ح ،)36/9( )7013ومسلم يف صحيحه ،كتاب املساجد ومواضع الصالة(ح ،)371/1()523وأمحد يف
مسنده (ح ،)28/13( )7585وأبو عوانة يف املستخر (ح ،)330/1( )1170والبزار يف مسنده (ح)7775
( ،)214/14وابن ِّحبَا يف صحيحه (ح ،)277/14( )6363والطرباي يف مسند الشامي (ح)3029
( ،)171/4والقضاعي يف مسند الشهاب (ح ،)334/1( )570والنسائي يف السنن الكرب  ،ابب وجوب
اجلهاد (ح )265/4( )4280كلهم عن ابن شهاب ،عن سعيد بن املسي  ،عن أيب هريرة ،به.
وأخرجه الطرباي يف مسند الشامي (ح )17/3( )1712عن حممد بن مسلم ،عن سعيد بن املسي ،
وأيب سلمة ،عن أيب هريرة ...بنحوه.
التعليق على احلديث:
جاء يف إكمال املعلم بفوائد مسلم (شرح صحي مسلم للقاضي عياض ( :)438/2أعطيت جوامع
الكلم ،قال اهلروي وقوله " :أعطيت جوامع الكلم " ،قال اهلرو  :يعين القرآ  ،مجع هللا ىف األلفاظ اليسرية منه
معا كثرية ومنه ىف وصفه عليه السالم" :كا يتكلم جبوامع الكلم" يعين :أنه كا كثري املعاي قلي األلفاظ.
احلديث احلادي والعشرون:
عن األحن

بن قي  ،عن أيب ر أ الني  --قال" :إن لكل نيب وزيرين ووزيراي أبو بكر وعمر

–رضي هللا عنهما"-
احلكم على احلديث :إسناده ضعي .
أخرجه ابن عساكر يف اتريخ مدينة دمشق ( :)65/44قال :أخربتنا أم اجملتىب العلوية قالت :قرئ عل
إبراهيم السلمي ،أا حممد بن إبراهيم ،أا أمحد بن علي املوصلي ،ا سه بن زجنلة الرازي ،ا عبد الرمحن بن عمر
–رضي هللا عنه ،-ا حممد بن علي بن حس األزدي ،حدثين احلسن ،عن األحن بن قي  ...احلدي .
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قلت :مل أق

عل أحد أخر احلدي نسبة إىل األحن

إال ابن عساكر يف اتريخ دمشق ،وهذا إسناد

ضعي  ،قال األلباي يف سلسلة األحادي الضعيفة (" :)60/7وهذا إسناد ضعي ؛ احلسن  -وهو البصري -
مدل  ،وقد عنعنه ،واللذا دونه مل أعرفهما ،وعبد الرمحن بن عمر ُيتم أ (عمر) حمرف (مغراء)؛ فقد كروه
يف شيوخ سه  ،ومها صدوقا ".
واحلدي له شاهد ضعي من حدي ابن عباس-رضي هللا عنهما:-
وأخرجه الطرباي يف املعجم الكبري (ح )179/11( )11422قال" :حدثنا احلسن بن علي الفسوي ،ثنا
عبد الرمحن بن افع درخت ،ثنا حممد بن جمي  ،عن وهي بن الورد املكي ،عن عطاء بن أيب رابح ،عن ابن
عباس -رضي هللا عنهما ،-قال :قال رسول هللا « :--إ هللا تعاىل أيدي أبربعة وزراء نقباء» ،قلنا :اي رسول
هللا من ه الء األربع؟ قال« :اثن من أه السماء ،واثن من أه األرض» ،فقلت :من االثن من أه
السماء؟ قال« :جربي وميكائي » قلنا :من االثن من أه األرض؟ قال« :أبو بكر وعمر -رضي هللا عنه.»-
وأخرجه :اخلطي يف اتريخ بغداد ( ،)298/3والعقيلي يف الضعفاء الكبري ( ،)141/4كلهم عن وهي
بن الورد املكي ،عن عطاء بن أيب رابح...به.
صائغ ،قال العقيلي :ال يتابع عليه ،وقال الذهي يف :املغين يف الضعفاء
وفيه :حممد بن ِّجمي ال َ
( :)628/2أحد امل وك  ،قال ابن مع يف اتريخ ابن مع  -رواية الدوري ( :)307/4وكا كذااب عدوا هلل.
احلديث الثاين العشرون:
عن األحن بن قي قال :دخلت عل معاوية بن أيب سفيا -رضي هللا عنهما ،-وهو مستلق عل
قفاه ،وعل صدره صي أو صبية تناغيه ،فقلت :أمط عن هذا اي أمري امل من ! فقال :اي أحن ! مسعت رسول
هللا  --حدي "من كان له صيب فليتصب له".
احلكم على احلديث :إسناده موضوع.
قلت :عزاه األلباي يف السلسلة الضعيفة يف السلسلة الضعيفة ( )163/10أليب علي األهوازي احلسن بن
علي ،قال - :وهو متهم  -يف "عقد أه اإلميا " ( ،)192-191/4عن حممد بن زكراي الغاليب ،قال :أخربا
العالء بن الفض بن عبد املل بن أيب سوية املنقري ،قال :أخربا العالء بن جرير العنربي ،عن أبيه ،عن األحن
بن قي ..احلدي قال األلباي :قلت :وهذا موضوع؛ الغاليب وضاع.
والغاليب هو حممد بن زكراي الغاليب قال :الدارقطين يف الضعفاء وامل وك (ص :)21بصري يضع ،ونقله
الذهي يف املغين يف الضعفاء ( :)851/2عن الدارقطين.
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واتبع األحن َ أبو كام موىل معاوية وخالد بن يزيد بن أيب سفيا  ،عن معاوية مرفوعا بلف " :من كا
له صي فليتصااب له" ،أسنده ابن أيب الدنيا يف النفقة عل العيال البن أيب الدنيا ( )399/1عن أيب كام موىل
معاوية قال :دخلت عل معاوية أا وخالد بن يزيد بن أيب سفيا فإ ا معاوية قد جثا عل أربع ،ويف عنقه حب
وهو بيد ابنه يلع معه صغريا فلما دخلنا سلمنا عليه استحيا مين ،مث قال :مسعت رسول هللا  --يقول« :من
كا له صي فليتصااب له».
وأخرجه ابن أيب الدنيا يف النفقة عل العيال ( .)399/1من طريق آخر عن أيب كام موىل
معاوية...وقال :قال ابن عساكر :غري جدا ،قلت :يف إسناده جماهي .
ويف خمتصر اتريخ دمشق البن منظور ( .)340/28يف ترمجة أيب سفيا بن عتبة بن ربيعة القرشي ،رو
عنه حريز بن عثما  ،قال :دخلت عل معاوية بنحوه" ،ويف ( )374/5طريق آخر اتبع فيه جبلة بن سحيم حريز
بن عثما  ،قال :دخلت عل معاوية بن أيب سفيا  ...احلدي .
التعليق على احلديث:
قال بيا احلق النيسابوري يف ابهر الربها يف معاي مشكالت القرآ (" :)454/1وقال" :--من
كا له صي فليتص له" أي ليكلمه كالم الصبيا لالستئناس واملقاربة ويف معناه".
احلديث الثالث والعشرون:
علي رسول
عن ثعلبة أيب حبر ،عن أصحاب له حجوا فلم يدخلوا البيت ،فسولوا عن ل فقالت :دخ َ
هللاِّ  --فذعرت من شدة وجده ،فقال« :إين فعلت شيئا وددت أين مل أفعله دخلت البيت ،وإن أميت
سيكثرون بعدي فيبلغهم أين قد دخلت البيت ،فال يستطيعون دخوله فريجعون حمزونني».
احلكم على احلديث :إسناده ضعي .
أخرجه الدواليب ،قال :حممد بن املثىن ،ثنا عثما بن عمر -رضي هللا عنه ،-قال :ثنا مال بن مغول،
عن ثعلبة أيب حبر ...به» (ح)383/1( )691
وقال الدواليب" :وأبو حبر األحن بن قي قال :ثنا احلسن بن كثري ،قال :اسم األحن بن قي
الضحاك ،مسعت العباس بن حممد ،يقول :مسعت ُيىي بن مع  ،يقول :كنية األحن بن قي ؛ أبو حبر ،قال:
ومسعت ُيىي ،يقول :املسعودي ،وسفيا يرواي عن أيب حبر ،وامسه :ثعلبة ،قال ُيىي :وجرير يروي عن ثعلبة ،وهو
من أه أصبها  ،وقد مسع أبو معاوية من ثعلبة هذا صاح جرير.
قلت :واإلسناد ضعي

أسانيد أخر ال ختلو من ضع

حجوا) ،وبقية إسناده ثقات .وله
للجهالة يف أصحاب أيب حبر (أصحاب لنا ُّ
لكن احلدي يرتقي هبا إىل درجة احلسن لغريه ،منها ما أخرجه أمحد يف مسنده
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الرسالة (ح  ،)504/41( )25056وال مذي يف سننه :كتاب الصوم .ابب "ما جاء يف دخول الكعبة"
(ح ،)323/3( )873وابن ماجة يف السنن :كتاب املناس  .ابب دخول الكعبة"(ح )1018/2( )3064من
طر عن وكيع ،حدثنا إمساعي بن عبد املل  ،عن أيب مليكة ،عن عائشة ،قالت :واللف ألمحد خر الني -
 -من عندي وهو قرير الع طي النف مث رجع إيل وهو حزين؛ فقلت :اي رسول هللا إن خرجت من
عندي وأنت قرير الع طي النف ورجعت وأنت حزين فقال :إي دخلت الكعبة ووددت أي مل أكن فعلت إي
أخاف أ أكو أتعبت أميت من بعدي".
واإلسناد ضعي  ،فيه إمساعي بن عبد املل هو :إمساعي بن عبد املل بن أيب الصفرياء ،قال النسائي
يف الضعفاء وامل وك (ص :)151لي ابلقوي ،وقال الذهي يف املغين يف الضعفاء ( :)84/1وَهاه ابن مهدي،
وقال ابن مع وغريه :لي ابلقوي ومشاه بعضهم.
احلديث الرابع والعشرون:
ومما روي عن األحن

ولي من حديثه :عن األحن

بن قي  ،عن عروة ،عن عائشة مرفوعا" :بطحان

على ترعة من ترع اجلنة".
احلكم على احلديث :ضعي اإلسناد.

عزاه األلباي السلسلة الصحيحة (ح  ،)268/2( )769وأخرجه الديلمي ( )16/1البن حيويه يف
"حديثه" ( )1/8/3عن يعقوب بن كاس  :أنبوا املغرية بن عبد الرمحن ،حدثنا اجلعيد بن عبد الرمحن ،عن
األحن بن قي  ،عن عروة ،عن عائشة...مرفوعا .وأخرجه البزار يف مسند البزار = البحر الزخار ()135/18
قال :عن رج أحسبه من آل املعل  ،عن عروة بن الزبري؛ أ عائشة مرفوعا بلف " :إ بطحا عل بركة من برك
اجلنة".
وأسنده البخاري التاريخ الكبري ( )52/2احلدي عن األحن من آل أيب املعل  ،عن عروة ،عن عائشة
مرفوعا ...احلدي  ،وأسنده ابن شبة يف اتريخ املدينة ()167/1
قال ابن أيب حامت يف اجلرح والتعدي ( :)323/2األحن من آل أيب املعل  ،رو عن عروة ،رو عنه
اجلعد بن عبد الرمحن مسعت أيب يقول ل ..
قلت  :ولي فيه األحن بن قي  ،إذا فيه األحن بن املعل  ،كما أرشد األلباي ،واحلدي حسن
األلباي إسناده يف السلسلة الصحيحة ( ،)398/2مث رجع عن ل وضعفه يف السلسلة الضعيفة ،وللشيخ حب
طوي يف املسولة.
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النتائج:

 .1إيراد أصحاب طبقات الصحابة لراو وترمجته ال يعين كونه صحابيا؛ فقد يكو خمضرما أدرك النبوة لكنه مل
ير الني  ،--فال يص إطال لف الصحبة عل قاعد م يف اش ا الرؤية ولو من بعيد كما هو
األمر يف حالة األحن بن قي  ،وال يص كذل جعله من الصحابة املختل يف صحبتهم ،ب الصحي
أ يقال :إنه من كبار التابع  ،وإ ا أسند إىل الرسول حديثا فهو يعد من مراسيله؛ أل َ بينه وب
الرسول --صحابيا رأي الني --ومسع منه.
 .2رو األحن عن كبار أصحاب الني --؛ فقد رو عن العباس بن عبد املطل أربعة أحادي ،
ور عن أيب بكرة ثالثة ،وعن أيب ر اثن  ،وعن عمر بن اخلطاب اثن  ،كما رو عن ك ِّم ْن :عثما
بن عفا  ،وعلي بن أيب طال  ،وأيب موس األشعري ،وعبد هللا بن مسعود ،واألسود بن سريع ،وجارية
بن قدامة ،حديثا واحدا.
 .3رو األحن عن الني --مباشرة حديثا واحدا ،وهو أيخذ حكم املرس .
علي بن زيد عن األحن  ،وهو راو ضعي  ،متهم ابلتشيع؛ فيضع
 .4ظهر يف أثناء األسانيد الراوي ٌّ
احلدي بسببه.
لي ِّ
بن زيد.
 .5إ َ األحادي اليت صحت عن األحن  ،صحت من طر أخر يف الغال من غري طريق ع ِّ
 .6أخر البخاري ومسلم لألحن فهو من رجاهلما.
ثَبت ِابلْم ِ
ادر والْمر ِ
اجع:
َ َ
َ
ص َ ََ

القرآن الكرمي.
 .1األابطي واملناكري والصحاح واملشاهري ،احلس بن إبراهيم بن احلس بن جعفر ،أبو عبد هللا اهلمذاي
اجلورقاي (املتوىف543 :هن) ،حتقيق وتعليق :الدكتور عبد الرمحن بن عبد اجلبار الفريوائي ،دار الصميعي
للنشر والتوزيع ،الرايض  -اململكة العربية السعودية ،م سسة دار الدعوة التعليمية اخلريية ،اهلند ،الطبعة:
الرابعة 1422 ،هن  2002 -م
 .2اإلابنة الكرب البن بطة؛ أبو عبد هللا عبيد هللا بن حممد بن حممد بن محدا العكربي املعروف اببن
بطة العكربي ،حتقيق :رضا معطي ،وعثما األثيويب ،ويوس الواب  ،والوليد بن سي النصر ،ومحد
التوجيري ،دار الراية للنشر والتوزيع ،الرايض.
 .3إحتاف املهرة ابلفوائد املبتكرة من أطراف العشرة ،أبو الفض أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن
حجر العسقالي (املتوىف852 :هن) ،حتقيق :مركز خدمة السنة والسرية ،إبشراف د زهري بن اصر الناصر
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(راجعه ووحد منهج التعليق واإلخرا ) ،الناشر :جممع املل فهد لطباعة املصح

الشري

(ابملدينة) -

ومركز خدمة السنة والسرية النبوية (ابملدينة)/الطبعة :األوىل 1415 ،هن  1994 -م.
 .4اآلحاد واملثاي البن أيب عاصم ،أبو بكر بن أيب عاصم ،وهو أمحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد
الشيباي (املتوىف287 :هن) ،حتقيق :د/ابسم فيص أمحد اجلوابرة ،دار الراية – الرايض ،الطبعة :األوىل،
1991 – 1411
 .5أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه ،أبو عبد هللا حممد بن إسحا بن العباس املكي الفاكهي (املتوىف:
272هن) ،حتقيق :د/عبد املل عبد هللا دهي  ،دار خضر – بريوت ،الطبعة :الثانية1414 ،ه.
 .6األسامي والكىن ،أبو أمحد احلاكم (املتوىف378 :هن) ،حتقيق :يوسق بن حممد الدخي  ،دار الغرابء
األثرية ابملدينة ،الطبعة :األوىل1994 ،م.
 .7االستيعاب يف معرفة األصحاب ،أبو عمر يوس بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري
القرطي (املتوىف463 :هن) ،حتقيق :علي حممد البجاوي ،دار اجلي  ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1412 ،هن -
1992م.
 .8أسد الغابة ،أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباي
اجلزري ،عز الدين ابن األثري (املتوىف630 :هن) ،حتقيق :علي حممد معوض  -عادل أمحد عبد املوجود،
دار الكت العلمية ،الطبعة :األوىل1415 ،هن 1994 -م.
 .9األمساء والصفات ،أمحد بن احلس بن علي بن موس اخلسروجردي اخلراساي ،أبو بكر البيهقي
(املتوىف458 :هن) حققه وخر أحاديثه وعلق عليه :عبد هللا بن حممد احلاشدي ،قدم له :فضيلة الشيخ:
مقب بن هادي الوادعي ،مكتبة السوادي ،جدة -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1413 ،هن -
 1993م.
 .10اإلصابة يف متييز الصحابة ،أبو الفض أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالي
(املتوىف852 :هن) حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وعل حممد معوض ،دار الكت العلمية – بريوت،
الطبعة :األوىل  1415 -هن.
 .11أطراف الغرائ واألفراد من حدي رسول هللا  لإلمام الدارقطين ،أبو الفض حممد بن طاهر بن
علي بن أمحد املقدسي الشيباي ،املعروف اببن القيسراي (املتوىف507 :هن) ،حتقيق :حممود حممد حممود
حسن نصار/السيد يوس  ،دار الكت العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل 1419 ،هن 1998 -م.
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 .12االعتقاد واهلداية إىل سبي الرشاد عل مذه

السل

وأصحاب احلدي  ،أمحد بن احلس بن

علي بن موس اخلسروجردي اخلراساي ،أبو بكر البيهقي (املتوىف458 :هن) ،حتقيق :أمحد عصام الكات ،
دار اآلفا اجلديدة – بريوت ،الطبعة :األوىل1401 ،هن.
 .13أعيا العصر وأعوا النصر ،صالح الدين خلي بن أيب الصفدي (املتوىف764 :هن) ،حتقيق:
الدكتور علي أبو زيد ،الدكتور نبي أبو عشمة ،الدكتور حممد موعد ،الدكتور حممود سامل حممد ،قدم له:
ماز عبد القادر املبارك ،دار الفكر املعاصر ،بريوت  -لبنا  ،دار الفكر ،دمشق – سوراي ،الطبعة:
األوىل 1418 ،هن 1998 -م.
 .14اإلابة يف معرفة املختل فيهم من الصحابة ،عالء الدين بن قليط مغلطاي (املتوىف ،)762:حتقيق:
السيد عزت املرسي وآخرو  ،مكتبة الرشد ،الرايض.
 .15اإلميا  ،حممد بن إسحا بن ُيىي بن منده ،الناشر :م سسة الرسالة – بريوت ،الطبعة الثانية،
 ،1406حتقيق :د .علي بن حممد بن اصر الفقيهي.
 .16البداية والنهاية ،إمساعي بن عمر بن كثري القرشي أبو الفداء ،مكتبة املعارف – بريوت،
 .17اتريخ ابن مع  -رواية الدارمي ،أبو زكراي ُيىي بن مع بن عو بن زايد بن بسطام بن عبد الرمحن
املري ابلوالء ،البغدادي (املتوىف233 :هن) ،حتقيق :د/أمحد حممد نور سي  ،دار املومو لل اث – دمشق.
 .18اتريخ أصبها = أخبار أصبها  ،أبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحا بن موس بن
مهرا األصبهاي (املتوىف430 :هن) ،حتقيق :سيد كسروي حسن ،دار الكت العلمية – بريوت ،الطبعة:
األوىل 1410 ،هن1990-م.
 .19اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،مش الدين حممد بن أمحد بن عثما الذهي ،حتقيق :د.
عمر عبد السالم تدمري ،دار الكتاب العريب ،لبنا /بريوت .الطبعة :األوىل1407 ،هن 1987 -م.
 .20التاريخ األوسط حممد بن إمساعي بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،أبو عبد هللا (املتوىف256 :هن)،
حتقيق :حممود إبراهيم زايد ،دار الوعي ،مكتبة دار ال اث  -حل  ،القاهرة ،الطبعة :األوىل– 1397 ،
.1977
 .21التاريخ الكبري ،حممد بن إمساعي بن إبراهيم أبو عبدهللا البخاري اجلعفي ،الناشر :دار الفكر،
حتقيق :السيد هاشم الندوي.
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 .22اتريخ املدينة البن شبة ،عمر بن شبة (وامسه زيد) بن عبيدة بن ريطة النمريي البصري ،أبو زيد
(املتوىف262 :هن) ،حققه :فهيم حممد شلتوت ،طبع عل نفقة :السيد حبي حممود أمحد – جدة ،عام
النشر 1399 :هن.
 .23اتريخ بغداد ،أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي اخلطي البغدادي (املتوىف:
463هن) ،حتقيق :الدكتور بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي – بريوت ،الطبعة :األوىل1422 ،هن
 2002م. .24اتريخ بيهق/تعري  ،أبو احلسن ظهري الدين علي بن زيد بن حممد بن احلس البيهقي ،الشهري اببن
فندمه (املتوىف565 :هن) ،دار اقرأ ،دمشق ،الطبعة :األوىل1425 ،هن.
 .25حتفة األشراف مبعرفة األطراف ،مجال الدين أبو احلجا يوس بن عبد الرمحن املزي (املتوىف:
742هن) ،حتقيق :عبد الصمد شرف الدين ،طبعة :املكت اإلسالمي ،والدار القيمة ،الطبعة :الثانية:
1403هن1983 ،م.
 .26تذكرة احلفاظ مش الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثما بن قامياز الذهي (املتوىف748 :هن)،
دار الكت العلمية بريوت -لبنا  ،الطبعة :األوىل1419 ،هن1998 -م.
 .27تعجي املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة ،أبو الفض أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر
العسقالي (املتوىف852 :هن) ،حتقيق :د .إكرام هللا إمداد احلق ،دار البشائر ن بريوت ،الطبعة :األوىل ن
1996م.
 .28تعظيم قدر الصالة ،حممد بن نصر بن احلجا املروزي أبو عبد هللا ،الناشر :مكتبة الدار  -املدينة
املنورة ،الطبعة األوىل ،1406 ،حتقيق :د .عبد الرمحن عبد اجلبار الفريوائي.
 .29تفسري ابن أىب حامت ن موافقا للمطبوع ،اإلمام احلاف أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي ،دار
النشر :املكتبة العصرية  -صيدا ،حتقيق :أسعد حممد الطي .
 .30تفسري القرآ العظيم (ابن كثري) ،أبو الفداء إمساعي بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي
(املتوىف774 :هن) ،حتقيق :حممد حس مش الدين ،دار الكت العلمية ،منشورات حممد علي بيضو –
بريوت ،الطبعة :األوىل  1419 -هن.
 .31تفسري غري ما الصحيح البخاري ومسلم ،امل ل /حممد بن أيب نصر فتوح بن عبد هللا بن فتوح
بن محيد بن يص األزدي احلميدي ،دار النشر :مكتبة السنة  -القاهرة  -مصر ،1995 – 1415 -
الطبعة :األوىل ،حتقيق :الدكتورة :زبيدة حممد سعيد عبد العزيز.
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التهذي  ،أبو الفض أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالي (املتوىف:

852هن) ،حتقيق :حممد عوامة ،دار الرشيد – سوراي ،الطبعة :األوىل1406 ،ه– 1986م.
 .33التمهيد والبيا يف مقت الشهيد عثما  ،أبو عبد هللا حممد بن ُيىي بن حممد بن ُيىي بن أمحد بن
حممد بن بكر األشعري املالقي األندلسي (املتوىف741 :هن) ،حتقيق :د .حممود يوس زايد ،دار الثقافة -
الدوحة – قطر ،الطبعة :األوىل1405 ،ه.
 .34التنوير شرح اجلامع الصغري ،حممد بن إمساعي بن صالح بن حممد احلسين ،الكحالي مث الصنعاي،
أبو إبراهيم ،عز الدين ،املعروف كوسالفه ابألمري (املتوىف1182 :هن) ،حتقيق :د/حممد إسحا حممد
إبراهيم ،مكتبة دار السالم ،الرايض.
 .35ذي الكمال ،يوس بن الزكي عبد الرمحن أبو احلجا املزي ،م سسة الرسالة – بريوت ،الطبعة
األوىل ،1980 – 1400 ،حتقيق :د/بشار عواد معروف.
 .36التوحيد ،أبو بكر حممد بن إسحا بن خزمية (223هن 311 -هن) ،حتقيق :عبد العزيز بن إبراهيم
الشهوا  ،الناشر :مكتبة الرشد – الرايض ،الطبعة :اخلامسة1414 ،هن 1994 -م.
 .37الثقات البن حبا  ،حممد بن حبا بن أمحد بن حبا بن معا بن معبد ،التميمي ،أبو حامت،
الدارمي ،البسيت (املتوىف354 :هن) طبع إبعانة :وزارة املعارف للحكومة العالية اهلندية ،حتت مراقبة:
الدكتور حممد عبد املعيد خا مدير دائرة املعارف العثمانية ،دائرة املعارف العثمانية حبيدر آابد الدكن
اهلند ،الطبعة :األوىل 1393 ،ه = .1973
 .38اجلامع (منشور كملحق مبصن عبد الرزا ) ،معمر بن أيب عمرو راشد األزدي موالهم ،أبو عروة
البصري ،نزي اليمن (املتوىف153 :هن) ،حتقيق :حبي الرمحن األعظمي ،اجملل العلمي بباكستا  ،وتوزيع
املكت اإلسالمي ببريوت ،الطبعة :الثانية 1403 ،هن.
 .39جامع العلوم واحلكم ،أبو الفر عبد الرمحن بن أمحد بن رج احلنبلي ،الناشر :دار املعرفة –
بريوت ،الطبعة األوىل1408 ،ه.
 .40جامع بيا العلم وفضله ،أتلي  :أيب عمر يوس بن عبد هللا النمري القرطي ،دراسة وحتقيق :أبو
عبد الرمحن فواز أمحد زمريل ،م سسة الراي  -دار ابن حزم ،الطبعة األوىل 2003-1424هن.
 .41اجلامع يف احلدي البن وه  ،أبو حممد عبد هللا بن وه بن مسلم املصري القرشي (املتوىف:
197هن) ،حتقيق :د مصطف حسن حس حممد أبو اخلري ،أستا احلدي وعلومه املساعد  -كلية أصول
الدين – القاهرة ،دار ابن اجلوزي – الرايض ،الطبعة :األوىل  1416هن 1995 -م.
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 .42اجلرح والتعدي  ،عبد الرمحن بن أيب حامت حممد بن إدري

أبو حممد الرازي التميمي ،الناشر :دار

إحياء ال اث العريب – بريوت ،الطبعة األوىل1271 ،ه – 1952م.
 .43حاشية السندي عل سنن ابن ماجه = كفاية احلاجة يف شرح سنن ابن ماجه ،حممد بن عبد اهلادي
التتوي ،أبو احلسن ،نور الدين السندي (املتوىف1138 :هن) ،دار الفكر ،الطبعة  -الثانية).
 .44حلية األولياء وطبقات األصفياء ،أبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحا بن موس بن
مهرا األصبهاي (املتوىف430 :هن) ،السعادة  -جبوار حمافظة مصر1394 ،هن 1974 -م ،مث صور ا
عدة دور منها - 1دار الكتاب العريب – بريوت -2 ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت-3 ،
دار الكت العلمية -بريوت (طبعة 1409هن دو حتقيق).
 .45دالئ النبوة ،أبو العباس جعفر بن حممد املستغفري ،املتوىف 432 :هن ،حتقيق :أمحد بن فارس
السلوم ،دار النوادر ،الطبعة :األوىل2010 ،م.
 .46دلي الفاحل لطر رايض الصاحل  ،حممد علي بن حممد بن عال بن إبراهيم البكري الصديقي
الشافعي (املتوىف1057 :هن) اعتىن هبا :خلي مومو شيحا ،دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت –
لبنا  ،الطبعة :الرابعة 1425 ،هن 2004 -م.
 .47م الكالم وأهله ،أبو إمساعي اهلروي ( 481هن) ،حتقيق :أبو جابر عبد هللا بن حممد بن عثما
األنصاري ،مكتبة الغرابء األثرية ،الطبعة :األوىل  1419هن 1998 -م.
 .48الرد عل اجلهمية ،عثما بن سعيد بن خالد بن سعيد أبو سعيد الدارمي ،الناشر :دار إبن األثري
– الكويت ،الطبعة الثانية ،1995 ،حتقيق :بدر بن عبدهللا البدر.
 .49سلسلة األحادي الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،أبو عبد الرمحن حممد اصر الدين بن
احلا نوح بن جنايت بن آدم ،األشقودري األلباي (املتوىف1420 :هن) ،دار النشر :دار املعارف ،الرايض -
املمكلة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412 ،هن1992/م.
 .50السنة البن أيب عاصم ،أبو بكر بن أيب عاصم وهو أمحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد الشيباي
(املتوىف287 :هن) ،حتقيق :حممد اصر الدين األلباي ،املكت اإلسالمي – بريوت ،الطبعة :األوىل،
1400
 .51سنن ابن ماجه ت األراؤو  ،ابن ماجة  -وماجة اسم أبيه يزيد  -أبو عبد هللا حممد بن يزيد
القزويين (املتوىف273 :هن) ،حتقيق :شعي األراؤو  -عادل مرشد  -حممد كام قره بللي  -عبد
اللطي حرز هللا ،دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل 1430 ،هن  2009 -م.
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 .52سنن أيب داود ،أبو داود سليما بن األشع

بن إسحا بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي

األراؤو  -حممد كام قره بللي ،دار الرسالة العاملية،

السجستاي (املتوىف275 :هن) ،حتقيق :شعي
الطبعة :األوىل 1430 ،هن  2009 -م.
 .53سنن ال مذي ،حممد بن عيس بن سورة بن موس بن الضحاك ،ال مذي ،أبو عيس (املتوىف:
279هن) ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي – بريوت سنة النشر 1998 :م.
 .54سنن الدارقطين ،أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعما بن دينار
البغدادي الدارقطين (املتوىف385 :هن) حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعي األراؤو  ،حسن عبد املنعم
شلي ،عبد اللطي حرز هللا ،أمحد برهوم ،م سسة الرسالة ،بريوت – لبنا  ،الطبعة :األوىل 1424 ،هن
  2004م. .55السنن الكرب للبيهقي السنن الكرب  ،أمحد بن احلس بن علي بن موس اخلسروجردي اخلراساي،
أبو بكر البيهقي (املتوىف458 :هن) ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،دار الكت العلمية ،بريوت – لبنات،
الطبعة :الثالثة1424 ،هن 2003 -م.
 .56السنن الكرب  ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعي بن علي اخلراساي ،النسائي (املتوىف303 :هن)
حققه وخر أحاديثه :حسن عبد املنعم شلي ،أشرف عليه :شعي األراؤو  ،قدم له :عبد هللا بن عبد
احملسن ال كي ،م سسة الرسالة – بريوت ،الطبعة :األوىل 1421 ،هن  2001 -م.
 .57السنن الواردة يف الفنت وغوائلها والساعة وأشراطها ،أبو عمرو عثما بن سعيد املقرئ الداي،
الناشر :دار العاصمة – الرايض ،الطبعة األوىل ،1416 ،حتقيق :د .ضاء هللا بن حممد إدري
املباركفوري.
 .58سري أعالم النبالء ،مش الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثما بن قامياز الذهي (املتوىف:
748هن) ،حتقيق :جمموعة من حتقيق إبشراف الشيخ شعي األراؤو  ،الناشر :م سسة الرسالة،
الطبعة :الثالثة 1405 ،هن 1985/م.
 .59شذرات الذه يف أخبار من ه  ،عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري احلنبلي
(1032هن1089/هن) ،حتقيق عبد القادر األرن و  ،حممود األراؤو  ،دار بن كثري ،دمشق1406 ،هن.
 .60شرح أصول اعتقاد أه السنة واجلماعة ،أبو القاسم هبة هللا بن احلسن بن منصور الطربي الرازي
الاللكائي (املتوىف418 :هن) ،حتقيق :أمحد بن سعد بن محدا الغامدي ،دار طيبة – السعودية ،الطبعة:
الثامنة1423 ،هن2003/م.
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 .61شرح السنة ،حميي السنة ،أبو حممد احلس بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي (املتوىف:
516هن) ،حتقيق :شعي األراؤو -حممد زهري الشاوي  ،املكت اإلسالمي  -دمشق ،بريوت ،الطبعة:
الثانية1403 ،هن 1983 -م.
 .62شرح صحي مسلم للقاض عياض املسم إكمال املعلم بفوائد مسلم ،عياض بن موس بن عياض
بن عمرو اليحصي السبيت ،أبو الفض (املتوىف544 :هن) ،حتقيق :الدكتورُ/يىي إمساعي  ،دار الوفاء
للطباعة والنشر والتوزيع ،مصر ،الطبعة :األوىل 1419 ،هن  1998 -م.
 .63شرح مشك اآلاثر ،أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي239( ،هن 321-هن) ،حتقيق:
شعي األراؤو  ،م سسة الرسالة ،بريوت  -لبنا 1408 ،هن 1987 -م.
 .64الشريعة ،أبو بكر حممد بن احلس بن عبد هللا اآلجري البغدادي (املتوىف360 :هن) ،حتقيق :الدكتور
عبد هللا بن عمر بن سليما الدميجي ،دار الوطن  -الرايض/السعودية ،الطبعة :الثانية 1420 ،هن -
1999م.
 .65شع اإلميا  ،أمحد بن احلس بن علي بن موس اخلسروجردي اخلراساي ،أبو بكر البيهقي
(املتوىف458 :هن) حققه وراجع نصوصه وخر أحاديثه :الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد ،أشرف
عل حتقيقه وختريج أحاديثه :خمتار أمحد الندوي ،صاح الدار السلفية ببومباي – اهلند ،مكتبة الرشد
.
للنشر والتوزيع ابلرايض ابلتعاو مع الدار السلفية ببومباي ابهلند ،الطبعة :األوىل1423 ،هن 2003 -م
 .66الصحاح ات اللغة وصحاح العربية ،أبو نصر إمساعي بن محاد اجلوهري الفارايب (املتوىف393 :هن)،
حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم للمالي – بريوت ،الطبعة :الرابعة 1407هن 1987 -م.
 .67صحي ابن حبا  -حمققا =اإلحسا يف تقري صحي ابن حبا  ،حممد بن حبا بن أمحد بن
حبا بن معا بن معبد ،التميمي ،أبو حامت ،الدارمي ،البسيت (املتوىف354 :هن) ،ترتي  :األمري عالء
الدين علي بن بلبا الفارسي (املتوىف 739 :هن) ،حققه وخر أحاديثه وعلق عليه :شعي األراؤو ،
م سسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل1408 ،هن 1988 -م.
 .68صحي ابن خزمية ،أبو بكر حممد بن إسحا بن خزمية بن املغرية بن صاحل بن بكر السلمي
النيسابوري (املتوىف311 :هن) ،حققه وعلق عليه وخر أحاديثه وقدم له :الدكتور حممد مصطف
األعظمي ،املكت اإلسالمي ،الطبعة :الثالثة 1424 ،هن  2003 -م.
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 .69صحي البخاري =اجلامع املسند الصحي املختصر من أمور رسول هللا  وسننه وأايمه = صحي
البخاري ،حممد بن إمساعي أبو عبدهللا البخاري اجلعفي ،حتقيق :حممد زهري بن اصر الناصر ،دار طو
النجاة (مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم حممد ف اد عبد الباقي) ،الطبعة :األوىل1422 ،هن.
 .70صحي مسلم = املسند الصحي املختصر بنق العدل عن العدل إىل رسول هللا  مسلم بن
احلجا أبو احلسن القشريي النيسابوري (املتوىف261 :هن) ،حتقيق :حممد ف اد عبد الباقي ،دار إحياء
ال اث العريب – بريوت.
 .71صفة النفا ونعت املنافق أليب نعيم ،أبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحا بن موس بن
مهرا األصبهاي (املتوىف430 :هن) ،تقدمي وحتقيق :الدكتور عامر حسن صربي ،البشائر اإلسالمية،
بريوت – لبنا  ،الطبعة :األوىل1422 ،هن 2001 -م.
 .72الضعفاء ال صغري ،حممد بن إمساعي بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،أبو عبد هللا (املتوىف256 :هن)،
حتقيق :حممود إبراهيم زايد ،دار الوعي – حل  ،الطبعة :األوىل 1396 ،هن.
 .73الضعفاء الكبري ،أبو جعفر حممد بن عمر بن موس العقيلي ،دار املكتبة العلمية – بريوت ،الطبعة
األوىل1404 ،هن 1984 -م ،حتقيق :عبد املعطي أم قلعجي.
 .74الضعفاء وامل وكو  ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعي بن علي اخلراساي ،النسائي (املتوىف303 :هن)
حتقيق :حممود إبراهيم زايد ،دار الوعي – حل  ،الطبعة :األوىل1396 ،هن.
 .75الضعفاء وامل وكو  ،مجال الدين أبو الفر عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي (املتوىف597 :هن)،
حتقيق :عبد هللا القاضي ،دار الكت العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل1406 ،ه.
 .76طبقات األولياء ،ابن امللقن سرا الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري (املتوىف:
804هن) ،حتقيق :نور الدين شريبه من علماء األزهر ،مكتبة اخلاجني ،ابلقاهرة ،الطبعة :الثانية 1415 ،هن
 1994م. .77طبقات الفقهاء ،أبو إسحا إبراهيم بن علي الشريازي (املتوىف476 :هن) ،هذبه :حممد بن مكرم
ابن منظور (املتوىف711 :هن) ،حتقيق :إحسا عباس ،دار الرائد العريب ،بريوت – لبنا  ،الطبعة :األوىل،
1970م.
 .78الطبقات الكرب  ،أبو عبد هللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي ابلوالء ،البصري ،البغدادي املعروف
اببن سعد (املتوىف230 :هن) ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،دار الكت العلمية – بريوت ،الطبعة:
األوىل1410 ،هن 1990 -م.
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 .79طبقات احملدث أبصبها والواردين عليها ،أبو حممد عبد هللا بن حممد بن جعفر بن حيا األنصاري
املعروف أبيب الشيخ األصبهاي (املتوىف369 :هن) ،حتقيق :عبد الغفور عبد احلق حس البلوشي ،م سسة
الرسالة – بريوت ،الطبعة :الثانية1412 ،ه – 1992م.
 .80العرب يف خرب من غرب ،أبو عبدهللا حممد بن أمحد بن عثما بن قامياز الذهي ،حتقيق :أبو هاجر
حممد السعيد بن بسيوي زغلول ،دار الكت العلمية – بريوت ،الطبعة:
 .81العظمة ،أبو حممد عبد هللا بن حممد بن جعفر بن حيا األنصاري املعروف أبيب الشيخ األصبهاي
(املتوىف369 :هن) ،حتقيق :رضاء هللا بن حممد إدري املباركفوري ،دار العاصمة – الرايض ،الطبعة:
األوىل1408 ،ه.
 .82العل املتناهية يف األحادي الواهية ،عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي ،حتقيق :خلي املي  ،دار
الكت العلمية – بريوت ،الطبعة األوىل1403 ،ه.
 .83غاية املقصد يف زوائد املسند ،أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليما اهليثمي (املتوىف:
807هن) ،حتقيق :خالف حممود عبد السميع ،دار الكت العلمية ،بريوت – لبنا  ،الطبعة :األوىل،
 1421هن  2001 -م.
 .84غري احلدي  ،أبو سليما محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف ابخلطايب (املتوىف:
388هن) ،حتقيق :عبد الكرمي إبراهيم الغرابوي ،وخر أحاديثه :عبد القيوم عبد رب الني ،الناشر :دار
الفكر ،الطبعة1402 :هن ن 1982م.
 .85فت الباري شرح صحي البخاري ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفض العسقالي الشافعي ،رقم
كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد ف اد عبد الباقي ،قام إبخراجه وصححه وأشرف عل طبعه :حم الدين
اخلطي  ،عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز ،دار املعرفة  -بريوت1379 ،ه.
 .86الفنت ،نعيم بن محاد املروزي أبو عبد هللا ،حتقيق :مسري أم الزهريي ،مكتبة التوحيد ،القاهرة ،الطبعة
األوىل1412 ،ه.
 .87فضائ الصحابة ،أمحد بن حنب أبو عبد هللا الشيباي ،حتقيق :د/وصي هللا حممد عباس ،الناشر:
م سسة الرسالة – بريوت ،الطبعة األوىل1403 ،ه – 1983م.
 .88فضائ القرآ وما أنزل من القرآ مبكة وما أنزل ابملدينة ،أبو عبد هللا حممد بن أيوب بن ُيىي بن
الضري بن يسار الضري البجلي الرازي (املتوىف294 :هن) حتقيق :غزوة بدير ،دار الفكر ،دمشق –
سورية ،الطبعة :األوىل1408 ،هن 1987 -م.
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 .89الفوائد (الغيالنيات) ،أبو بكر حممد بن عبد هللا بن إبراهيم بن عبدويه البغدادي الشافعي البزاز
(املتوىف354 :هن) ،حققه :حلمي كام أسعد عبد اهلادي ،قدم له وراجعه وعلق عليه :أبو عبيدة مشهور
بن حسن آل سلما  ،دار ابن اجلوزي  -السعودية/الرايض ،الطبعة :األوىل1417 ،هن 1997 -م.
 .90في القدير شرح اجلامع الصغري ،عبد الرؤوف املناوي ،املكتبة التجارية الكرب – مصر ،الطبعة
األوىل1356 ،ه.
 .91القضاء والقدر ،أمحد بن احلس بن علي بن موس اخلسروجردي اخلراساي ،أبو بكر البيهقي
(املتوىف458 :هن) ،حتقيق :حممد بن عبد هللا آل عامر ،مكتبة العبيكا  -الرايض/السعودية ،الطبعة:
األوىل1421 ،هن 2000 -م.
 .92الكاش يف معرفة من له رواية يف الكت الستة ،الذهي ،مصدر الكتاب :موقع يعسوب.
 .93الكام يف ضعفاء الرجال ،أبو أمحد بن عدي اجلرجاي (املتوىف365 :هن) ،حتقيق :عادل أمحد عبد
املوجود -علي حممد معوض ،شارك يف حتقيقه :عبد الفتاح أبو سنة ،وضع حواشي هذه النسخة
اإللك ونية :الشيخ حممود خلي جزاه هللا خريا ،الكت العلمية  -بريوت -لبنا  ،الطبعة :األوىل،
1418هن1997-م.
 .94كش املشك من حدي الصحيح  ،أبو الفر عبد الرمحن ابن اجلوزي ،حتقيق :علي حس
البواب ،دار الوطن ،الرايض1418 ،هن 1997 -م.
 .95كنز الدرر وجامع الغرر ،أبو بكر بن عبد هللا بن أيب الدواداري ،جمموعة حمقق  ،الناشر :عيس
البايب احللي.
 .96الكىن واألمساء ،أبو بشر حممد بن أمحد بن محاد بن سعيد بن مسلم األنصاري الدواليب الرازي
(املتوىف310 :هن) ،حتقيق :أبو قتيبة نظر حممد الفاراييب ،دار ابن حزم  -بريوت/لبنا  ،الطبعة :األوىل،
 1421هن 2000 -م
 .97اجملروح من احملدث والضعفاء وامل وك  ،حممد بن حبا بن أمحد بن حبا بن معا بن معبد،
التميمي ،أبو حامت ،الدارمي ،البسيت (املتوىف354 :هن) ،حتقيق :حممود إبراهيم زايد ،دار الوعي – حل ،
الطبعة :األوىل1396 ،هن.
 .98جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليما اهليثمي (املتوىف:
807هن) ،حققه وخر أحاديثه :حس سليم أسد الداراي ،دار املومو لل اث ،د ، .د.ت.
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 .99احملكم واحمليط األعظم ،أبو احلسن علي بن إمساعي بن سيده املرسي458( ،هن) ،حتقيق :عبد
احلميد هنداوي ،دار الكت العلمية ،بريوت -لبنا  ،د2000 ، .م.
 .100املخلصيات وأجزاء أخر أليب طاهر املخلص ،حممد بن عبد الرمحن بن العباس بن عبد الرمحن بن
زكراي البغدادي املخلص (املتوىف393 :هن) ،حتقيق :نبي سعد الدين جرار ،وزارة األوقاف والش و
اإلسالمية لدولة قطر ،الطبعة :األوىل 1429 ،هن 2008 -م.
 .101املراسي  ،أبو داود سليما بن األشع بن إسحا بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي
السجستاي (املتوىف275 :هن) ،حتقيق :شعي األراؤو  ،م سسة الرسالة – بريوت ،الطبعة :األوىل،
1408ه.
 .102مساوئ األخال ومذمومها ،أبو بكر حممد بن جعفر بن حممد بن سه بن شاكر اخلرائطي
السامري (املتوىف327 :هن) ،حققه وخر نصوصه وعلق عليه :مصطف بن أبو النصر الشلي ،مكتبة
السوادي للتوزيع ،جدة ،الطبعة :األوىل 1413 ،هن  1993 -م.
 .103مستخر أيب عوانة ،أبو عوانة يعقوب بن إسحا بن إبراهيم النيسابوري اإلسفراييين (املتوىف:
316هن) ،حتقيق :أمين بن عارف الدمشقي ،دار املعرفة – بريوت ،الطبعة :األوىل1419 ،هن1998 -م.
 .104املستدرك عل الصحيح  ،أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نعيم بن
احلكم الضي الطهماي النيسابوري املعروف اببن البيع (املتوىف405 :هن) ،حتقيق :مصطف عبد القادر
عطا ،دار الكت العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل1411 ،ه – 1990م.
 .105مسند أيب داود الطيالسي ،أبو داود سليما بن داود بن اجلارود الطيالسي البصري (املتوىف:
204هن) حتقيق :الدكتور حممد بن عبد احملسن ال كي ،دار هجر – مصر ،الطبعة :األوىل1419 ،هن -
1999م.
 .106مسند أيب يعل  ،أبو يع أمحد بن علي بن املثىن بن ُيي بن عي بن هالل التميمي ،املوصلي
(املتوىف307 :هن) ،حتقيق :حس سليم أسد ،دار املومو لل اث – دمشق ،الطبعة :األوىل1404 ،ه –
1984م.
 .107مسند أمحد الرسالة ،امل ل  :أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنب بن هالل بن أسد الشيباي
(املتوىف241 :هن) ،حتقيق :شعي األراؤو  -عادل مرشد ،وآخرو  ،إشراف :د عبد هللا بن عبد احملسن
ال كي ،م سسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،هن  2001 -م.
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 .108مسند إسحا بن راهويه ،إسحا بن إبراهيم بن خملد بن راهويه احلنظلي ،حتقيق :د .عبد الغفور
بن عبد احلق البلوشي ،مكتبة اإلميا  ،املدينة املنورة ،الطبعة األوىل1412 ،ه – 1991م.
 .109مسند اإلمام عبد هللا بن املبارك ،عبد هللا بن املبارك بن واض  ،حتقيق :صبحي البدري السامرائي،
مكتبة املعارف – الرايض ،الطبعة األوىل1407 ،ه.
 .110مسند البزار املنشور ابسم البحر الزخار ،امل ل  :أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد
بن عبيد هللا العتكي املعروف ابلبزار (املتوىف292 :هن) ،حتقيق :حمفوظ الرمحن زين هللا( ،حقق األجزاء من
 1إىل  )9وعادل بن سعد (حقق األجزاء من  10إىل  ،)17وصربي عبد اخلالق الشافعي (حقق اجلزء
 ،)18مكتبة العلوم واحلكم  -املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل( ،بدأت 1988م ،وانتهت 2009م).
 .111مسند الدارمي املعروف بن (سنن الدارمي) ،أبو حممد عبد هللا بن عبد الرمحن بن الفض بن هبرام
بن عبد الصمد الدارمي ،التميمي السمرقندي (املتوىف255 :هن) ،حتقيق :حس سليم أسد الداراي ،دار
املغين للنشر والتوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412 ،هن  2000 -م.
 .112مسند الروايي ،امل ل  :أبو بكر حممد بن هارو الروايي (املتوىف307 :هن) ،حتقيق :أمين علي أبو
مياي ،م سسة قرطبة – القاهرة ،الطبعة :األوىل1416 ،ه.
 .113مسند الشامي  ،سليما بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباي ،حتقيق :محدي بن عبد اجمليد
السلفي ،الناشر :م سسة الرسالة – بريوت ،الطبعة األوىل1405 ،ه – 1984م.
 .114مسند الشهاب ،امل ل  :أبو عبد هللا حممد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمو القضاعي
املصري (املتوىف454 :هن) ،حتقيق :محدي بن عبد اجمليد السلفي ،م سسة الرسالة – بريوت ،الطبعة:
الثانية1407 ،ه – 1986م.
 .115مسند أمري امل من أيب حفص عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وأقواله عل أبواب العلم ،امل ل :
أبو الفداء إمساعي بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي (املعروف مبسند الفارو ) (املتوىف:
774هن) ،حتقيق :عبد املعطي قلعجي ،دار النشر :دار الوفاء – املنصورة ،الطبعة :األوىل1411 ،هن -
1991م.
 .116مشار األنوار عل صحاح اآلاثر ،امل ل  :القاضي أبو الفض عياض بن موس بن عياض
اليحصي السبيت املالكي ،املكتبة العتيقة ودار ال اث ،د ، .د.ت.
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 .117مشاهري علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار ،حممد بن حبا بن أمحد بن حبا بن معا بن
معبد ،التميمي ،أبو حامت ،الدارمي ،البسيت (املتوىف354 :هن) ،حققه ووثقه وعلق عليه :مرزو علي
إبراهيم ،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع – املنصورة ،الطبعة :األوىل  1411هن 1991 -م.
 .118مشاهري علماء جند وغريهم ،عبد الرمحن بن عبد اللطي بن عبد هللا بن عبد اللطي بن عبد
الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب ،طبع عل نفقة امل ل إبشراف دار اليمامة للبح وال مجة
والنشر ،الرايض ،الطبعة :األوىل1392 ،هن1972/م.
 .119مشكاة املصابي  ،امل ل  :حممد بن عبد هللا اخلطي العمري ،أبو عبد هللا ،ويل الدين ،التربيزي
(املتوىف741:هن) حتقيق :حممد اصر الدين األلباي ،املكت اإلسالمي – بريوت ،الطبعة :الثالثة،
م.
1985
 .120مصن ابن أيب شيبة = الكتاب املصن يف األحادي واآلاثر ،امل ل  :أبو بكر بن أيب شيبة،
عبد هللا بن حممد بن إبراهيم بن عثما بن خواسيت العبسي (املتوىف235 :هن) ،حتقيق :كمال يوس
احلوت ،مكتبة الرشد – الرايض ،الطبعة :األوىل1409 ،ه.
 .121املصن  ،امل ل  :أبو بكر عبد الرزا بن مهام بن افع احلمريي اليماي الصنعاي (املتوىف:
211هن) ،حتقيق :حبي الرمحن األعظمي ،اجملل العلمي -اهلند ،يطل من :املكت اإلسالمي –
بريوت ،الطبعة :الثانية1403 ،ه.
 .122املعارف ،أبو حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري (املتوىف276 :هن) حتقيق :ثروت عكاشة،
اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة الطبعة :الثانية1992 ،م.
 .123معجم ابن األعرايب ،امل ل  :أبو سعيد بن األعرايب أمحد بن حممد بن زايد بن بشر بن درهم
البصري الصويف (املتوىف340 :هن) ،حتقيق وختريج :عبد احملسن بن إبراهيم بن أمحد احلسيين ،دار ابن
اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1418 ،هن  1997 -م.
 .124معجم ابن املقرئ ،أبو بكر حممد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زا ا األصبهاي اخلاز ،
املشهور اببن املقرئ (املتوىف381 :هن) ،حتقيق :أيب عبد احلمن عادل بن سعد ،مكتبة الرشد ،الرايض،
شركة الرايض للنشر والتوزيع ،الطبعة :األوىل 1419 ،هن  1998 -م.
 .125معجم ابن عساكر = معجم الشيوخ ،ثقة الدين ،أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا املعروف
اببن عساكر (املتوىف571 :هن) ،حتقيق :الدكتورة وفاء تقي الدين ،دار البشائر – دمشق ،الطبعة :األوىل
 1421هن  2000 -م.
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 .126املعجم االشتقاقي امل ص أللفاظ القرآ الكرمي (م ص ببيا العالقات ب ألفاظ القرآ الكرمي
أبصوا ا وب معانيها) ،امل ل  :د .حممد حسن حسن جب  ،مكتبة اآلداب – القاهرة ،الطبعة :األوىل،
2010م.
 .127املعجم األوسط ،أبو القاسم سليما بن أمحد الطرباي ،حتقيق :طار بن عوض هللا بن حممد ،عبد
احملسن بن إبراهيم احلسيين ،دار احلرم  -القاهرة1415 ،ه.
 .128معجم البلدا  ،امل ل  :ايقوت بن عبد هللا احلموي أبو عبد هللا ،الناشر :دار الفكر – بريوت.
 .129معجم الصحابة ،أبو احلس عبد الباقي بن قانع بن مرزو بن واثق األموي ابلوالء البغدادي
(املتوىف351 :هن) ،حتقيق :صالح بن سامل املصرايت ،مكتبة الغرابء األثرية  -املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل،
1418ه.
 .130املعجم الصغري للطرباي ،سليما بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباي ،حتقيق :حممد شكور
حممود احلا أمرير ،املكت اإلسالمي ،دار عمار ،بريوت ،عما  ،الطبعة األوىل1405 ،هن=1985م.
 .131املعجم الكبري ،امل ل  :سليما بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطرباي
(املتوىف360 :هن) ،حتقيق :محدي بن عبد اجمليد السلفي ،دار النشر :مكتبة ابن تيمية – القاهرة ،الطبعة:
الثانية ،د.ت.
 .132املعجم الوسيط ،امل ل  :جممع اللغة العربية ابلقاهرة (إبراهيم مصطف /أمحد الزايت/حامد عبد
القادر/حممد النجار) الناشر :دار الدعوة.
 .133معرفة الثقات ،العجلي -أمحد بن عبد هللا بن صاحل أبو احلسن العجلي الكويف ،حتقيق :عبد
العليم عبد العظيم البستوي ،مكتبة الدار  -املدينة املنورة ،الطبعة األوىل1985 – 1405 ،م.
 .134معرفة الصحابة ،أبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحا بن موس بن مهرا األصبهاي
(املتوىف430:هن) ،حتقيق :عادل بن يوس العزازي ،دار الوطن للنشر – الرايض ،الطبعة :األوىل،
1419هن 1998 -م.
 .135املغين يف الضعفاء ،مش الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثما بن قامياز الذهي (املتوىف:
748هن) ،حتقيق :الدكتور/نور الدين ع  ،إدارة إحياء ال اث – قطر ،د ، .د.ت.
 .136املقتىن يف سرد الكىن ،مش الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثما بن قامياز الذهي (املتوىف:
748هن) ،حتقيق :حممد صاحل عبد العزيز املراد ،اجملل العلمي ابجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،اململكة
العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1408 ،هن.
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 .137املقصد العلي يف زوائد أيب يعل املوصلي ،امل ل  :أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن
العلمية ،بريوت – لبنا ،

سليما اهليثمي (املتوىف807 :هن) ،حتقيق :سيد كسروي حسن ،دار الكت
د ، .دت.
 .138موارد الظمآ إىل زوائد ابن حبا  ،امل ل  :أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليما
اهليثمي (املتوىف807 :هن) ،حتقيق :حس سليم أسد الداراي  -عبده علي الكوش  ،دار الثقافة العربية،
دمشق ،الطبعة :األوىل1412 - 1411( ،هن) = (1992- 1990م).
 .139ميزا االعتدال يف نقد الرجال ،امل ل  :مش الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثما بن
قامياز الذهي (املتوىف748 :هن) ،حتقيق :علي حممد البجاوي ،دار املعرفة للطباعة والنشر ،بريوت – لبنا ،
الطبعة :األوىل1382 ،هن 1963 -م.
 .140النهاية يف غري احلدي واألثر ،امل ل  :جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري ابن
األثري (املتوىف606 :هن) ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوي  -حممود حممد الطناحي ،املكتبة العلمية  -بريوت،
1399هن 1979 -م.
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