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  الفزاري مطر أبي بن ُحَريث أحاديث

��ودراسة جمًعا� �

 الزهراين سعيد بن جمعان بن عبد اهللاد. 

  جامعة الباحة - أستاذ احلديث وعلومه املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية، كلية العلوم واآلداب باملندق 

��salkhazmari@bu.edu.saالربيد اإللكتروين: �

، والحكـم ُحَريث بن أبـي مطـر الفـزاريجمع والدراسة مرويات تناول البحث بال المستخلص:

ا.  عليها قبوًال ورد�

 مطالــباألول: ترجمــة ُحَريــث مــن خــالل ســبعة  المبحــث، يف مبحثــينواشــتمل علــى مقدمــة، و

شيوخه، وتالميذه، وما قاله النُّقاد عنه، وما ُرمَِي به من البدعة، وندرة مروياته، وتشمل: اسمه ونسبه، 

أسـانيدها، وحكـم عليهـا وفًقـا  َس رَ ، ثـم دَ ُحَريث الثاين: جمع الباحث أحاديث المبحث. ويف ووفاته

 ،مصـادر السـنةالمـنهج االسـتقرائي لللقواعد المعتربة لدى أهل الفّن. واعتمد الباحث يف بحثه على 

 جمع األحاديث محّل الدراسة.و

عبـارات الجـرح يف  الرواة، واخـتالُف العلماء ألحوال  ُف ْش ها: كَ إلى نتائج، أبرزُ  وخلص البحُث 

وأنــه ال ُيحـتّج مــن مــن القـول ببدعــة اإلرجـاء،  وســالمة ُحَريـث إلــى آخـر، الـراوي الواحـد مــن إمـامٍ 

إما لمجيئها من طرق  ؛، وأن غالب مروياته ترتقي إلى درجة االحتجاجُحَريثاألحاديث بما انفرد به 

 أخرى، وإما لورود أحاديث أخرى شاهدة لها. 

 :صي الباحث بما يليويو

ا. الرواة، وبيانِ من ضعفاء الأحوال  دراسةِ  -١   حال مروياهتم قبوًال ورد�

 الكشف عن جهود علماء الجرح والتعديل يف الّذّب عن السنة النبوية. -٢

  الحديث، ُحَريث، الجرح، الضعفاء.: الكلمات المفتاحية

* * * 
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Abstract: The research dealt with the collection and study of the Hadiths narrations 
of Huraith ibn Abi Matar Al-Fazari, and judging them; the accepted and the rejected. 
The study has comprised an introduction, and two sections, The first part deals with 
the translation of Huraith via seven investigations, including his name, lineage, his old 
Shaikhs, his followers. This part also included what the critics have said about him, 
the heresy he was thrown by, and the scarcity of his Hadiths narrations, and his death. 
In part two: The researcher attempted to collect his Hadiths, then he studied their 
ratification and decided on them following the rules considered by the expert scholars. 
In this study, the researcher relied on the inductive approach to the sources of Sunnah 
and the collection of the Hadiths in question. 

The study reached several results; the most prominent are: the scholar’s revelation 
of the conditions of Hadiths narrators, the difference in the expressions of hurt against 
one narrator from one imam to another, and what is unique to him of Huraith does not 
count. The majority of his narrations rise to the degree of verification either because 
they come from various ways, or for the presence of other Hadiths as a witness. 

The researcher recommends: 
1. The necessity of studying the situation of the vulnerable of the Hadiths 

narrators, and showing the status of their narrations, acceptable or rejected.  
2. Divulging the efforts of the scholars of hurt and modulation in defense of the 

Sunnah of the Prophet. 

Keywords: Hadith, huraith, weak-and-ineffective. 
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 المقدمة

 

الحمد هللا العادل يف القضية، الحاكم يف الربيَّة، الـذي قضـى علـى الخلـق بالسـهو 

ــه  ــل واألديــان، وحفــظ دين م علــيهم الكــذب والبهتــان يف جميــع المَل والنِّســيان، وحــرَّ

ذق والتبيان، وَجَبَلهم على اِإلنَصاف، وحماهم بالحفاظ أولي الصدق واإلتقان، والحِ 

رهم فِي نقد َح من الُمَحاباة واالخ لة اْآلَثار، ورزقهم ذوًقا فِي التَّْمييز بـين مَ تالف، وبصَّ

نََن يف َسائِر األقطـار، فشهالثَِّقة والمغفَّ  ادة الَفـرد مـنهم َتـُردُّ ـــل الِمْكَثار، وضبط هبم السُّ

ـة مـنهم ُموِجَبـٌة لالحتجـاج بَِمـا ثبَّتـوه مـن أح اْلكثيرَ  ديث اــــمن األَْخَبار، وتوثيق الحجَّ

َوصـلى اهللا علـى  ،ار، وإِن يف ذلك لعربة ألولي األَبَصـارـسيد األبرار، إِن هذا لهو الفخ

د عبده ورسوله المبعوث إِلى النَّاس مـن أشـرف ولـد إليـاس بـن ُمضـر بـن نـزار،  ُمَحمَّ

 أما بعد؛  ،)١(وعلى آله وأزواجه األطهار، وعلى سائر المهاجرين َواألنصار

بـاألمر بحفـظ سـنته، والـّذّب عـن  نبينـا محمـد  فلقد تظافرت النصـوص عـن

ة ــــمّلته وشريعته، والتحذير من الكـذب عليـه؛ فاسـتجاب لتلـك الوصـية العظيمـة أئم

ـــالهــدى مــن أعــالم المحــدثين وحّفــاظ الســنن، وقــاموا هبــا خيــر قي ام، ومــن ذلــك: ـــ

يـث العدالـة أحـوالهم مـن ح ُف ــــار، وكشـهم يف بيان أحوال الرواة ونقلة األخبـجهودُ 

والضبط، وما يقابل ذلـك مـن سـوء الحفـظ والكـذب، ومـن الجهالـة والتـدليس، ومـا 

سوى ذلك مما يعرفه من له اطالع ومعرفة بجهودهم؛ فُحفظ ديُن اهللا تعالى من خالل 

فـاللهم اجـزهم عـن اإلسـالم  - وهديـه وأخبـاره سـنة النبـي  - حفظ الوحي الثـاين

 العاملين. وأهله خير ما تجزي به العلماء 

                                           
 .»المغني يف الضعفاء«مام الذهبي لكتابه: إلامن مقدمة    )١(
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الضـعفاء نه أولئك األعالم: تلـك المصـنفات التـي جمعـوا فيهـا أسـماء ومما دوَّ 

فأضحت كاشفًة ألحوال حملة السنة، فاضحًة لمن انتسب  ؛ين والمجروحينمِ والمّتهَ 

 إليهم ممن ليس منهم.

يف ركـب  بـه نـتظمأ؛ لعلـي ذا البحـثرأيت أن ُأْسـِهَم فيـه هبـ ؛وألهمية هذا الباب

عسـى أن  ،ئمة األبـرار، وأهتـدي هبـديهم، وأسـير خلفهـم، ويف ذيـل قـافلتهمأولئك األ

لإلفادة مـن علمهـم، ومعرفـة منـاهجهم يف بيـان أحـوال الـرواة، مـن  يكون ذلك سبيالً 

 بالكذب، أو وصف به، وما بين ذلك. اهتام ، إلىتضعيف أو توثيق

  أسباب اختيار الموضوع:* 

لعلـم عـن حـديث مـن األحاديـث التـي كنت ذات يوم يف نقاش مع بعـض طلبـة ا

جها اإلمام الرتمذّي يف  ثين »جامعه«خرَّ ، ولمـا توسـعت يف البحـث وجـدت أن المحـدِّ

ـبون ،الفـزاري ُحَريث بـن أبـي مطـرُيِعلُّون ذلك الحديَث بأن يف إسناده   الجنايـة وُيعصِّ

 ونزول درجته. مرتبته، ؛ لضعفبرأسه

لألسـباب ي جمُع مروياته، ودراسـُتها؛ بدا ل وبعد البحث يف ترجمة ذلك الراوي

 :اآلتية

ج له البخاري يف  -١   .)١(متابعة - تعليًقا -» صحيحه«أن هذا الراوي قد خرَّ

                                           
ولو لم يستشـهد بـه لكـان «. قال المحقق: »استشهد به البخاري يف األضاحي«قال اإلمام المزي:    )١(

). وسيرد الرّد علـى ٥/٥٦٥. انظر: هتذيب الكمال (»أحسن، ومثل هذا ال ينفع حتى يف الشواهد

بُحَريث عند التوفيق بـين أقوالـه (البخـاري) المختلفـة يف ُحَريـث  هذا، وتوجيه استشهاد البخاري

األول. وال شك أن رّد هذا الطعن، والّذب عـن مـنهج البخـاري،  المبحثالرابع من  المطلبيف 

 أن ذلك كان أهم أسباب طرق هذا الموضوع.  = وسالمته من التناقض واالضطراب
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ــن ماجــه، اتفقــا علــى  -٢ ــد اإلمــامين الرتمــذي واب أن لــه حــديثين مخــّرجين عن

 باآلخر.  أحدهما، وانفرد ابن ماجه

 وجدت أن ئمة المحدثين؛ فقدأحاديث ذلك الراوي كانت محّل اهتمام أ أن -٣

 .)١(»أحاديث ُحَريث بن أبي مطر«: عنوانه جزًءا حديثي�ا لطرباين ل

لـيس  مـن األحاديـث عدًدا - بحسب جهدي واطالعي - وجدت لهأنني قد  -٤

بـه فقـط،  إذا كانت معلولةً  ومعرفُة ما - بعد جمعها - دراستـــُها من المناسببالكثير؛ 

                                           
محمد بن يحيي العبـدي األصـبهاين، أبـو زكريـا  للحافظ يحيي بن عبد الوهاب بن إسحاق بن   )١(

 ، ختمـه بـذكر مـا وجـد مـن تصـانيف»الطـرباين ةجزء فيـه ذكـر ترجمـ«هـ): ٥١١ابن منده (ت 

أحاديث ُحَريث بن أبـي «) منها باسم: ٧٢) مصنًفا، وكان رقم (١٠٦وأوصلها إلى ( ،الطرباين

 ).٣٦٤. انظر: جزء ابن منده المذكور (ص»مطر

) اسًما من تلك التواليف التي أوردها ابـن منـده السـالف، وقـال ٧٨افظ الذهبي (وقد نقل الح   

اه ، هكـذا سـمَّ »ُحَريـث بـن أبـي مطـر«(الذهبي) إن ابـن منـده سـّماها ولـم يـَر أكثرهـا، ومنهـا: 

  ).٣/٨٦ظ (االذهبي. انظر: تذكره الحف

ين، فلـم بسؤال عدًد من المتخصِّ  »الجزء«وقد جهدت كثيًرا يف البحث عن ذلك     صين والمهتمِّ

 أرجع بشيء.

لم أجـد ألكثـر تلـك وبحثت طويالً يف فهارس المخطوطات، لكنني عدت خالي الوفاض، بل    

المعروفـِة  - ابن منده ذكًرا، وأكثر ما رأيت من مؤلفات اإلمام الطـرباين أوردهاالمؤلفات التي 

) مؤلًفـــا. انظـــر: ٢١(؛ إذ بلـــغ عـــددها »فهـــارس آل البيـــت«هـــو مـــا جـــاء يف  - مخطوطاُتهـــا

 يف الفهرس المذكور.  من الجزء الثالث من مخطوطات الحديث )١٨٢٧ص(

)، وذكر ٢٣٩-٣/٢٣٨. انظر: تاريخ األدب العربي (ط) مؤّلفات فق٨( بروكلمانبينما ذكر له    

 ).٣٩٦-١/٣٩٣) مؤلًفا. انظر: تاريخ الرتاث العربي (١٣( سزكينله 
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إلـى درجـة القبـول بمتابعاهتـا  ، ويف المقابل: هل يمكن أن ترتقـَي أم أن لها علالً أخرى

 وشواهدها.

وبناء على ما تقدم؛ فقـد انعقـد لـدّي العـزم علـى بحـث هـذا الموضـوع، وجمـع 

 راجًيا من اهللا تعالى التوفيق واإلعانة. متفرقه وشتاته، ــــمِّ ولَ  ،أطرافه

 مشكلة البحث:* 

أطبقت أقوال النقاد علـى ضـعفه، فاسـتدعى ذلـك ُيَعّد ُحَريث أحد الرواة الذين  

 الوقوف على مروياته؛ لدراستها، والتمييز بين المقبول والمردود منها.

 حدود البحث:* 

اقتصر البحث على جمع مروّيات ُحَريث بن أبي مطر مـن األحاديـث المرفوعـة  

 من مصادرها المختلفة، والحكم عليها بعد تخريجها ودراستها. إلى النبي 

 : * الدراسات السابقة

لم أجد يف حدود اطِّالعي، ومـن خـالل البحـث يف قواعـد البيانـات أن أحـًدا قـد  

 سبقني إلى طرق هذا الموضوع.

 :منهج البحث* 

 سرت يف هذا البحث على النحو التالي:

جمــع أســانيد كــل حــديث مــن أحاديــث الــراوي محــّل الدراســة مــن بطــون  -١

الفوائــد، والمشــيخات، وتــواريخ البلــدان، واألمــالي، الكتــب، واألجــزاء الحديثيــة، و

إلى ُحَريث؛ ليكون محال� للدراسة والحكم، اإلسناد األعلى وكتب العلل..، ثم اختيار 

ثـم بناء على القواعد المقّررة عند علماء الجرح والتعديل، بعد جمع طرقه وشـواهده، 

نَْعة.؛ للوقوف على ما قاله أئمُة الشأن، ومطالعِة كتب العلل  أهُل الصَّ
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يكـون  إذا تساوى أكثر من إسناد يف العلّو إلى الراوي المذكور؛ فإن االختيـار -٢

 .ِفهـّــتقدمت وفاُة ُمَؤلقع يف المَصنَِّف الذي الإلسناد الو

بكتـاب اإليمـان، ثـم  ــــًاالتزمت يف ترتيب األحاديث الرتتيب الفقهـي، مبتدئ -٣

 .باألبوا كتاب الطهارة، وهكذا بقية

لدراسـة هـي أسـانيُد األحاديـث المرفوعـة فقـط، دون اآلثـار ااألسانيد محلُّ  -٤

  .)١(الموقوفة أو المقطوعة

 

                                           
، وقـد وقفـت لـه مـن اآلثـار علـى ية اآلثار، كحاله يف روايـة األحاديـثيعّد ُحَريث مِقال� من روا  )١(

لـه  عبـدالرزاق، وابـن أبـي شـيبة، ولـم أقـف مصـنَفينحٍو من عدد رواياته المرفوعة، ُجل�هـا يف 

 آثار: ) ثالثة٣إال على (خارجهما 

) عن سفيان بن وكيع بن الجراح، عن أبيه ٥/٢٧٤( »تفسيره«: أخرجه الطربي يف األول  

عند  ، عن إبراهيم بن محمد بن حاطب، عن أبيه، عن ابن مسعود ُحَريث (وكيع)، عن

 تفسير قول اهللا تعالى:       :١٧[آل عمران[. 

، عن ُحَريث ) من طريق وكيع بن الجراح، عن١٠٠٣(رقم »اإلبانة«: أخرجه ابن بّطة يف والثاين   

حت«يف تفسير معنى  عن ابن مسعود  الشعبي، عن مسروق،   ».السُّ

) مـن ٢٦١٣(رقـم »شرح أصول اعتقاد أهـل السـنة والجماعـة«: أخرجه الاللكائي يف والثالث  

، عـن سـلمة بـن كهيـل، أنـه (سـلمة) جـالس ُحَريـثطريق رجل من ولد سلمة بن ُكَهيـل، عـن 

 ا من الشيعة...ة وناًس ــــَــبـــَالمسيَّب بن َنج

ــه     »مصــنفه«)، وابــن أبــي شــيبة يف ١٤٧١، ١٤٥٩برقمــي ( »مصــنفه«عبــدالرزاق يف وأخــرج ل

، ٢٥١٢٦، ٩٤٨٣، ٩٣٤٧، ٩٢٦٥، ٤٩٠٧، ٤٧١٥، ٣١٤٠، ٢٠٧٤، ١٣٢٨باألرقــــــــــــام (

٣٣١٤٨، ٢٧٤٤١.( 
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٢٥٦  

 خطة البحث:* 

 .وفهارس، وخاتمه، ومبحثين، مقدمهجعلت هذا الموضوع يف: 

 وفيهـا: التعريــف بأهميـة الموضــوع، وأسـباب اختيــاره، وخطـة البحــثالمقدمـة ، ،

 ومنهج البحث.

 مطالب، وفيه سبعة ألول: ترجمة ُحَريث بن أبي مطرا المبحث : 

 األول: اسمه ونسبه.  المطلب 

 الثاين: شيوخه. المطلب 

 الثالث: تالميذه. المطلب 

 اد فيه.الرابع: أقوال النُّقَّ  المطلب 

 ه باإلرجاء.يُ مْ الخامس: رَ  المطلب 

 درة أحاديثه.اته، ونُ يَّ ّلة مروِ ــِــالسادس: ق المطلب 

 وفاته. :بعالسا المطلب 

 جمًعا، وتخريًجا، ودراسة«الثاين: أحاديث ُحَريث  المبحث«.  

 وفيها: أهم النتائج والتوصياتالخاتمة ،.  

 .فهرس المصادر والمراجع 

تعــالى أســال أن يــوفقني للســداد، وأن يهــديني إلــى الصــواب والرشــاد، إنــه  واهللاَ 

 سميع مجيب.

* * * 



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  د. سعيد بن مجعان بن عبد اهللا الزهراين

  

٢٥٧ 

 األول المبحث

 ترجمة ُحَريث

 

  :مطالب سبعةوفيه 

 .اسمه ونسبه :األول المطلب* 

وقيـل:  ،)١(هو ُحَريث بن أبي مطر، واسم أبي مطر: عمرو بن أبي عمـرو الفـزاري

 . )٢(عمر، الكويف، أبو عمرو الحنّاط

* * * 

                                           
 ).٣/٤٥٤قبيلة فزارة المعروفة. انظر: األنساب للسمعاين ( إلىنسبة    )١(

 ).٢/٩٤ابق (نسبة إلى بيع الحنطة. انظر: المصدر الس   )٢(
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٢٥٨  

 .شيوخه :الثاين المطلب* 

. مـن الــرواة المقلِّـين؛ فقــد وصـفه بعــض النقـاد بأنــه قليـل الحــديث ُحَريــثيعـّد 

الرابع. وسأسوق هنا أسماء من وقفت عليهم مـن  المطلبيف  بياٍن لذلك وسيأيت مزيدُ 

ــد أو  ــدر واح ــن مص ــنهم م ــل م ــه عــن ك ــق روايت ــا بتوثي ــدًيا، مكتفًي ــًة أبج ــيوخه مرتب ش

 مصدرين، إال ما ندر:

 .)١(إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي، المدين، الكويف -١

 .)٢(الحكم بن عتيبة الكندي، أبو محمد الكويف -٢

اد بن أبي سليمان -٣  .)٣(مسلم األشعري موالهم، الكويف ،حمَّ

 .)٤(هيل الحضرمي، أبو يحيي الكويفسلمة بن كُ  -٤

 .)٥(عامر بن شراحيل الشعبي، أبو عمرو الكويف -٥

هري، أبو بكر، مشـهور عبداهللا بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزُّ  -٦

 .)٦(بكنيته

 .)٧(عمران بن قيس الكويف -٧

                                           
 ).٥/٢٧٤انظر: تفسير ابن جرير (   )١(

 ).٣/٢٢٤)، وتاريخ اإلسالم (٥/٥٦٣انظر: هتذيب الكمال (   )٢(

 ).١/١٨٨)، ومغاين األخيار (٥/٥٦٣انظر: هتذيب الكمال (   )٣(

 ).٣/٣٢٥)، وتاريخ اإلسالم (٥/٥٦٣انظر: هتذيب الكمال (   )٤(

)، وتـاريخ ٢/٨١٢فق والمفرتق للخطيب البغدادي ()، والمت٥/٥٦٣انظر: هتذيب الكمال (   )٥(

 ).٣/٧٠اإلسالم (

 ).٥/٥٦٣انظر: هتذيب الكمال (   )٦(

 ).١٣١٢(رقم  والضعفاء للعقيلي)، ٦/٣٠٣( والجرح والتعديل)، ٥/٥٦٣انظر: هتذيب الكمال (   )٧(
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 .)١(محمد بن جدعان -٨

 .)٢(مدرك بن عمارة بن عقبة بن أبي معيط -٩

 .)٣(واصل بن حيان األحدب، الكويف -١٠

 . )٤(نصاري، أبو هبيرة الكويفيحيي بن عباد بن شيبان األ -١١

 .)٥(أبو مرزوق، صاحب أبي الدرداء -١٢

* * * 

                                           
بن أبـي حـاتم ؛ فقد ذكره اوالمزي هكذا بدون نسبة، ولم أقف على من ذكره إال ابن أبي حاتم   )١(

هتــذيب ، و)٧/٢٢٤براويتــه عــن الحســن، وبراويــه ُحَريــث عنــه. انظــر: والجــرح والتعــديل (

 ).٥/٥٦٣الكمال (

عـداده يف «). قـال ابـن حبـان: ٦/٣٦٩)، والجرح والتعـديل (٥/٥٦٣انظر: هتذيب الكمال (   )٢(

 ).٥/٤٤٥انظر: الثقات البن حبان ( ».أهل الكوفة

 ).٥/٥٦٣انظر: هتذيب الكمال (  )٣(

 ). ٥/٥٦٣انظر: هتذيب الكمال (  )٤(

 ). ٥/٥٦٣انظر: هتذيب الكمال (  )٥(
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٢٦٠  

 .تالميذه الثالث: المطلب* 

على عدد شيوخه، وسأسوق أسـماء مـن وقفـت يزيد كثيًرا  عددٌ  ُحَريث روى عن

 المنهج الذي سلكته يف أسماء شيوخه:  عليه منهم، ملتزًما ذاَت 

 .)١(أسباط بن محمد بن عبد الرحمن القرشي موالهم، الكويف -١

ة الُخْلقاين، الكويف -٢  .)٢(إسماعيل بن زكريا بن ُمرَّ

 .)٣(كويفحّماد بن أسامة بن زيد القرشي موالهم، أبوأسامة ال -٣

 .)٤(زكريا بن أبي زائدة الَهْمداين، أبو يحيي الكويف -٤

 .)٥(»سعدان« خمي، الكويف، لقبهسعيد بن يحيي اللَّ  -٥

 .)٦(سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد اهللا الكويف -٦

 .)٧( سيف.. -٧

كوين، الكويف -٨  .)٨(شجاع بن الوليد بن قيس السَّ

                                           
 ).٢/٤٧٥)، والكامل يف الضعفاء (٥/٥٦٣انظر: هتذيب الكمال (  )١(

 ).٥/٥٨٠)، وتاريخ اإلسالم (٥٤٩انظر: مستدرك الحكم (  ) ٢(

 ). ٧/٢١٧( ،)٥/٥٦٣انظر: هتذيب الكمال (  )٣(

 ).١٠٣)، ومستخرج الطوسي على الرتمذي (٤٨٤٦انظر: مسند أبي يعلى (  )٤(

 ).١٠٧ -١١/١٠٦)، (٥/٥٦٣انظر: هتذيب الكمال (   )٥(

 ). ٣/٢٦٤)، والجرح والتعديل (٥/٥٦٣انظر: هتذيب الكمال (  )٦(

هذا بعـد طـول بحـث  سيٌف  )، ولم يتبيَّن لي من هو٢/٢٤٧انظر: معجم الصحابة البن قانع (  )٧(

ــل، والغالــب ــمواهللا أ - وتأمُّ ــويف - عل ــن عمــر التميمــي، الك ــين: إمــا ســيف ب ــه أحــد رجل  ،أن

 ). ٤/٦٤١ينظر: تاريخ اإلسالم ( .األسيدي، وإما سيف بن هارون الُبْرُجمي، الكويف

 ).٨١٣ -٢/٨١٢انظر: المتفق والمفرتق للخطيب البغدادي (  )٨(
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 .)١(لنََّخعي، القاضي، الكويفَشِريك بن عبد اهللا ا -٩

 .)٢(عبد اهللا بن داود بن عامر الُخَريبي، الكويف -١٠

 .)٣(عبد اهللا بن محمد الطائي -١١

 . )٤(عبد اهللا بن ُنَمير الكويف -١٢

 .)٥(عبيداهللا بن موسى بن أبي المختار الكويف -١٣

 .)٦(علي بن هاشم بن الربيد الكويف -١٤

 .)٧(الكويفعمرو بن ثابت بن هرمز  -١٥

 .)٨(عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، الكويف -١٦

يناين، المروزي -١٧  .)٩(الفضل بن موسى السِّ

                                           
 ).٥/٥٦٣انظر: هتذيب الكمال (  )١(

)، والكامــل يف الضــعفاء ٢/٤٤لخطيــب البغــدادي (ل قريــفح أوهــام الجمــع والتانظــر: موّضــ  )٢(

)٢/٤٧٤.( 

 )، ولم أعثر له على ترجمة.٥/٥٦٣انظر: هتذيب الكمال (  )٣(

ــال (  )٤( ــذيب الكم ــر: هت ــدادي ٥/٥٦٣انظ ــب البغ ــق للخطي ــع والتفري ــام الجم ــح أوه )، وموضِّ

 ).٢/٤٤)، والجرح والتعديل (٢/٤٤(

 ).٥/٥٦٣انظر: هتذيب الكمال (  ) ٥(

 ).٥١٤( ني)، وسنن الدارقط٢/٨١٢: المتفق والمفرتق (انظر  )٦(

 ).٤/٧٠٠)، وتاريخ اإلسالم (٥/٥٦٣انظر: هتذيب الكمال (  ) ٧(

 ). ١٤٣١انظر: مسند إسحاق بن راهويه (   )٨(

)، واألنســـاب للســـمعاين ٣/٢٦٤)، والجـــرح التعـــديل (٥/٥٦٣انظـــر: هتـــذيب الكمـــال (   )٩(

)٨٩ -٣/٨٨.( 
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 .)١(محمد بن عبيد الطنافسي، الكويف -١٨

اح بن عبد اهللا الَيْشُكري، أبو عوانة الواسطي -١٩  .)٢(وضَّ

 .)٣(وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، الكويف -٢٠

 .)٤(زكريا بن أبي زائدة الكويف يحيي بن -٢١

 .)٥(يحيي بن سعيد بن أبان األموي، الكويف -٢٢

 .)٦(يزيد بن عطاء الَيْشُكري، الواسطي -٢٣

 .)٧(يعلى بن عبيد بن أبي أمية الكويف -٢٤

 .)٨(هيلرجل من ولد سلمة بن كُ  -٢٥

* * * 

                                           
 ).٥/٥٦٣( انظر: هتذيب الكمال  )١(

ــال (  )٢( ــذيب الكم ــذيب التهــذيب (٥/٥٦٣انظــر: هت ــع ٢/٢٣٤)، وهت ــام الجم ــح أوه )، وموضِّ

 ).٢/٤٤والتفريق (

 ).٣٠/٤٦٣)، (٥/٥٦٣انظر: هتذيب الكمال (  )٣(

 ).٤٧٦)، وسنن ابن ماجه (٥/٥٦٣انظر: هتذيب الكمال (  )٤(

 )٧/١٠٠( نيانظر: العلل للدارقط  )٥(

 ). ٣/٢٦٤)، والجرح والتعديل (٥/٥٦٣انظر: هتذيب الكمال (  )٦(

 ). ٢/٣٣٦)، وطبقات المحدثين بأصبهان (٤٣٧٢، ٨٦انظر: شرح معاين اآلثار (  )٧(

 ).٢٦١٣انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لاللكائي (  )٨(



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  د. سعيد بن مجعان بن عبد اهللا الزهراين

  

٢٦٣ 

 .قاد يف ُحَريثأقوال النُّ  :الرابع المطلب* 

ـُحَريث؛ إذ لم يوثتضعيف قاد على أجمعت أقوال النُّ   -  عليـه تفيمـا وقفـ - قه أحدـــِّ

االحتجـاج بمروياتـه، حتـى  ه وعدمَ بل جميعهم على الطعن يف حفظه، مما يعني ضعفَ 

 الرتك. بالغ بعضهم فأوصله إلى حدّ 

 ها على النحو التالي:وبسرب تلك األقوال واستقرائها يمكن تصنيفُ  

 وصفه بالضعف المطلق: -١

 .)٢(»يضّعفون حديثه«وقال:  ،)١(»ضعيف«ابن معين  قال

 .)٣(»ضعيف«حاتم:  ووقال أب

 .)٥(»ليس عندهم بالقوي«، وقال: )٤(»ليس بقوي«وقال البخاري: 

                                           
عنـد ابـن معـين داخـل فـيمن ُتقبـل روايـتهم علـى  والضـعيف). ٢/٤٧٤الكامل يف الضـعفاء (   )١(

نظــر وُيعتــرب. انظــر: تــاريخ ابــن معــين بــه، ولكــن يُ  هم، فُيكتــب حــديثهم وال يحــتّج ضــعف فــي

)١/٩١.( 

  ولـم أقـف علـى تفسـير لمعنـى هـذه العبـارة عنـد  ).١/٤٦١انظر: تاريخ أبي زرعة الدمشقي (  )٢(

فُيكتب حـديُث أصـحاهبا لالعتبـار  ،»ضعيف«واألقرب حملها على عبارته السابقة  ابن معين،

 . ال لالحتجاج

 ).٣/٢٦٤انظر: الجرح والتعديل (  )٣(

. انظـر »ضـعيف«وهذه العبارة عند البخاري تعنـي أنـه ). ٣٥٠انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي (  )٤(

لـيس «). والمراد: هو الضعف غير الشديد، وهكذا هو معنـى عبـارة ٨٣الموقظة للذهبي (ص

بـه. انظـر: ألفـاظ عبـارات الجـرح عند أبي حاتم الرازي؛ فإهنا تعني: أنه ضـعيف ُيعتـرب  »بقوي

 ). ٩١والتعديل بين اإلفراد والتكرير والرتكيب (ص

وهذه العبارة تعني التضعيف إجماًال، أو مع التعليل=  ).٩١انظر: الضعفاء الصغير للبخاري (  )٥(
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 .)١(»ينرَ كَ نْ ضعيف الحديث، روى حديثين مُ « وقال عمرو بن علي الفالّس:

، عنـده ضـعيف الحـديث« وبنحو قول الفـالّس قـال السـاجي؛ إذا وصـفه بقولـه:

 .)٢(»مناكير

ويتبين من هذه األقوال أن الطعن يف ُحَريث إنما هو من جهة حفظة وضبطه، وأنه 

 ضعيف يف ذلك.

 وصفه بعبارات تحتمل الضعف وغيره: -٢

 . )٣(»ال شيء« قال ابن معين:

 . )٤(»شيءبليس « :(ابن معين) وقال

                                           
 ). ٢٥٣=بخلل الحفظ. انظر: ألفاظ عبارات الجرح والتعديل (ص

 ).٥/٥٦٤انظر: هتذيب الكمال (   )١(

 ). ٤/٤٢انظر: إكمال هتذيب الكمال (  )٢(

انظــر: ارواء الغليــل » يعنــي لــيس بثقــة«قــال األلبــاين: ). ٣/٢٦٤انظــر الجــرح والتعــديل (   )٣(

  انظـر: تـاريخ ». لـيس بشـيء«حكمهـا عنـد يحيـى حكـم قولـه: » ليس بثقة«. وعبارة: )٢٣٧٢(

 أنه ليس بثقة فيما يتفّرد به.). فيكون األقرب يف معناها على تفسير األلباين: ١/٩٢ابن معين (

وهـذه العبـارة تعنـي عنـد  ).١١١روايـة ابـن طهمـان ( - انظر: من كـالم أبـي زكريـا يف الرجـال   )٤(

ًمـا وغفلـة. انظـر:  ًصا وعمًدا، وإمـا توهُّ يحيى أنه ممن ُيرّد حديثهم وال ُيكتب، إما لكذهبم تخرُّ

 ). ١/٩٢تاريخ ابن معين (

عني التضعيف الشديد بغيـر هتمـة الكـذب، أي: ضـعف الحفـظ. انظـر: وقيل يف تفسيرها: إهنا ت   

). وعلى هذا؛ فيكون المراد بقول يحيى يف ُحَريـث: ٥٩ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل (ص

 كثرة َغَلطِه، ونكارة ما يتفّرد به. »: ليس بشيء«

ن حجـر عـن= وقد تعني عبارة ابن معين هذه قلة مروّيـات الـراوي، كمـا نقـل ذلـك الحـافظ ابـ   
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  .)١(»فيه نظر« وقال البخاري:

                                           
). وعلـى أي المعنيـين ُحِمَلـت عبـارة ابـن معـين ٤٢١=ابن القطان. انظر: هدي السـاري (ص 

هذه؛ فهي صالحة لحال ُحَريث، سواء من حيـث غلطـه ونكـارة مـا يتفّردبـه، أو مـن حيـث قلـة 

 حديثه ورواياته. 

ــا يف عبارتيــه:     ــفه لُحَريــث بالضــعف مطلًق ــل عبــاريت ابــن معــين مــن وص ، »ضــعيف«وبحم

رت به عبارتاه هنا: » يضّعفون حديثه«و  خالصـة ؛ يكـون»لـيس بشـيء«، »ال شـيء«على ما ُفسِّ

 . أنه كثير الغلط والخطأ، مع قلة رواياته، والنكارة فيما يتفّرد بهقوله يف ُحَريث: 

انظـر: ». قوله: فيه نظـر: يقتضـي الطعـن يف صـدقه«قال المعّلمي:  ).٢٥٤انظر التاريخ الكبير (   )١(

). وذكر الذهبي أن تلك العبارة من البخاري تعنـي أنـه ُمـتَّهم، أو لـيس بثقـة، ١/٢٠٥لتنكيل (ا

 ).٨٣الموقظة (صانظر: وأنه عنده أسوأ حاًال من الضعيف. 

الُحَلل اإلبريزية من التعليقـات البازيـة علـى صـحيح . انظر: »يعني أن له مناكير«وقال ابن باز:    

 ). ١/٢٨٠البخاري (

ل، والتوقُّف، وأنه ال ُيقطع بشـيء » فيه نظر«ن مصطلح وقيل: إ    د، والتأمُّ يعني عند األئمة: الرتدُّ

. ، وإنما يكون بحسب القـرائن، وال يقطـع فيـه بالتهمـة أو الـرتك»فيه نظر« فيمن قال البخاري:

 . )٨٢ص(، )٦٣ص(انظر: تدقيق النظر يف قول البخاري: فيه نظر 

ــه نظــر«عبــارة البخــاري: حمــُل  -واهللا أعلــم -واألقــرب    لــيس «علــى عبارتيــه الســابقتين: » في

، ويكون النظـر فيمـا -كما تقدم  -اللتين تعنيان ضعف الحفظ » ليس عندهم بالقوي«، »بقوي

وذلك ، ضعيًفا من قبل حفظه، منكَر الرواية فيما يتفّرد بهيتفّرد به عن غيره، فيكون حريًثا عنده: 

انظـر:  .ا الثقـات: مـا يرويـه الضـعيف مخالًفـهـو َكر يف الحـديثهو ضابط النكارة؛ فـإن المــــُنْ 

 ). ٨٠علوم الحديث البن الصالح (ص

د ُحَريـث بحـديث  لذاووهذا الضعف هو سبب النكارة فيما يتفّرد به؛     نّص اإلمـام الـدارقطني علـى تفـرُّ

 ).٧٩- ٧٨البن حبان (ص» المجروحين«انظر: تعليقات الدارقطني على  دون أن ُيتابع عليه.
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 طعن يف عدالته:تعني القد وصفه بعبارات  -٣

 .)١(»مرتوك« واألزدي: ،وعلي بن الجنيد ،قال النسائي

فوه« وقال الذهبي:  .)٢(»ضعَّ

كثرة خطأ ُحـًريث وُفحش والذي يتوّجه هنا هو حمُل عبـارات هؤالء األئمة على 

  ، ال على أن ذلك اهتـام يف صدقه وطعن يف عــدالته، ال سـيما ومـن هـؤالء األئمـةغلطه

، )٣(تشـّدد يف الجـرحمفالنسـائي من قد ُعِرَف بتشـّدده وتعنُّتـه يف ذلـك؛  - رحمهم اهللا -

 .)٤(ذلك يف أبي الفتح محمد بن الحسين األزدي، الموصلي َوُقْل مثَل 

ــث ــة لُحَري ــن األئم ــرهم م ــريح غي ــه،  كمــا أن تج ــه اليف عدالت ــا كــان يف حفظ إنم

                                           
  )، وكتــــاب الضــــعفاء والمرتوكــــين ١٢٠انظــــر: كتــــاب الضــــعفاء والمرتوكــــين للنســــائي (  )١(

 ).١/١٩٧البن الجوزي (

وهذه العبـارة تعنـي الضـعف الشـديد عنـد الـذهبي. انظـر: مقدمـة  ).١/٣١٨الكاشف ( انظر:   )٢(

) بقولـه: ١٣٥٧» (المغنـي يف الضـعفاء« يف كتابـه )؛ لذلك وصف ُحَريًثا١/٤ميزان االعتدال (

 ».مرتوك«

د يف الجــرح؛ ف  )٣(    قــال يف ترجمــة الحــارث بــن عبــداهللا األعــور،وصــف الــذهبيُّ النســائيَّ بالتشــدُّ

انظـر: ميـزان االعتـدال ». يف الرجال، فقد احـتّج بـه وقـّوى أمـره تعنّتهوالنسائي مع «أبي زهير: 

انظـر: سـير أعـالم النـبالء  ».يف النقـد وتعنّتـهوحسـبك بالنسـائي « ا:وقال عنه أيًض  .)١/٤٣٧(

وقد حمل الحافظ ابـن حجـر عبـارة  ترجمة عبداهللا بن وهب بن مسلم المصري). -٩/٢٢٨(

َفه النسـائي وآخــرون«النسـائي هـذه علــى مطلـق الضـعف بقولــه:  انظـر: هـدي الســاري ». َضـعَّ

 ).٤٥٦(ص

  ) أن ١/٥» (الميـزان االعتـد«مـن » أبـان بـن إسـحاق المـدين«ذكر الحافظ الـذهبي يف ترجمـة   )٤(

 يف الجرح. ُمْسِرٌف  أبا الفتح
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الطعـن يف  جيههـا إلـىيحُسـن تووهـذه عبـارة  ،)١(»لـيس بثقـه« قال عنـه: هوالنسائي نفس

حمالً على ما تقدم من أن مراد النسائي كثرة خطئه وُفحش غلطه،  ،ال يف عدالته حفظه

د به، ولم ُيتابع عليه.  اد، وأنه ال ُيحتّج بما تفرَّ  وجمًعا بينها وبين عبارات غيره من النُّقَّ

 .)٢(»ضعيف« :بقوله ابن حجر الحافظُ  وقد وصفه

محمـد بـن الجـارود، وابـن شـاهين،  يالقيرواين، وأبـالعرب  يأب كل من: وذكره

 .)٣(القاسم البلخي، والعقيلي يف جملة الضعفاء يوأب

هو قول اإلمام ابن حبان؛ إذ قـال يف  -واهللا أعلم -يف ُحَريث أقرب األقوال ولعل

العدالة،  كان ممن يخطىء، ولم َيْغلِْب خطُؤه على صوابه؛ فيخرج عن حدّ و« ترجمته:

 .)٤(»انفرد بالشيء ال ُيْحَتجُّ بهولكنه إذا 

* * * 

                                           
 ). ٥/٥٦٤انظر: هتذيب الكمال (  )١(

 ).١١٩٢انظر: تقريب التهذيب (  )٢(

 ).٤/٤٢انظر: إكمال هتذيب الكمال (   )٣(

  ).٢٦٠انظر: المجروحين البن حبان (   )٤(

اد وعبـاراهتم هو الذي قد خلص إليه الباحث بعـد دراسـته ألقـوال النقـ وما ذكره ابن حبان    

 المختلفة يف شأن ُحَريث.
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 .رميه باإلرجاء: الخامس المطلب* 

 أخــرج الخطيــب البغــدادي بإســناده إلــى اإلمــام عمــرو بــن علــي الفــالّس قــال:

 .)١(»ُحَريث بن أبي مطر كان يقول باإلرجاء«

 ذلـك ثابًتـالـو كـان و غيـر الفـالّس،عـن هبـذه البدعـة  لم أقف على رمي ُحَريٍث و

 .ن سوى الفالسمَّ ع َخِفَي  اولم ،رالشته

ومما يدّل على ضعف هذا القول أيًضا وعدم اعتباره؛ أن كل مـن اعتنـى بـالكالم 

 يف الرواة لم يصف ُحَريًثا بذلك، أو ينقل ذلك القول، أو َيْحكِِه عن الفالّس. 

 لم يذكر ذلك يف ترجمة ُحَريث مـن الحافظ ابن حجرومن الدالئل على ذلك أن 

عـن مثـل تلـك البدعـة أثنـاء ترجمـة  أّال يسـكَت  ، مـع أن مـن عادتـه»التهذيبتقريب «

 الراوي.

* * * 

 

                                           
ح أوهام الجمع والتفريق (  )١(  ).٢/٤٤انظر: موضِّ
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 .ّلة مروياته، وندرة أحاديثهـقِ : السادس المطلب* 

 بأنه كان ُمِقال� من رواية الحديث. ُحَريًثاَوَصَف األئمُة 

 .حديثه قّلةَ يعني بعزيز الحديث: و. )١(»عزيز الحديث يف الكوفيين« قال الحاكم:

وُحَريث بـن أبـي مطـر « ولما ترجم اإلمام ابن عدي لُحَريث ختم ترجمته بقوله:

 . )٢(»قد روى غير ما ذكرت، وليس رواياته بكثيرة

* * * 

 

                                           
 ).١/٩٢انظر: سؤاالت مسعود السجزي للحاكم أبي عبداهللا (  )١(

 ).٢/٤٧٥انظر: الكامل يف الضعفاء (  )٢(

 وقد خلص الباحث إلى أن ُحَريًثا مقلٌّ من الرواية.    
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 .وفاته: السابع المطلب* 

خ اإلمام الذهبي وفاة ُحَريث ضمن وفيات الطبقة الخامسة عشرة، وهم الذين  أرَّ

 .)١( هـ)١٥٠-١٤١ُتُوفُّوا بين (

* * * 

                                           
 لتاريخ وفاته عند غير الذهبي. ). ولم أقف على ذكرٍ ٣/٨٤٣انظر: تاريخ اإلسالم (   )١(
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 ثاينال المبحث

 ُحَريث أحاديث

 

 )١الحديث رقم (

َثنَا ابُْن َأبِي َزائَِدةَ قال ابن أبي حاتم َثنَا إِبَْراِهيُم بُْن ُموَسى، َحدَّ َثنَا َأبُو ُزْرَعَة، َحدَّ  ،: َحدَّ

 فِي َقْولِِه:   َعِن اْلَبَراءِ  ،َعْن َعامِرٍ  ،َحاِرٌث  َأْخَبَرنِي        :٣٠[المدثر[   

َعْن َخَزَنِة َجَهنََّم  َقاَل: إِنَّ َرْهًطا مَِن اْلَيُهودِ َسَأُلوا َرُجًال مِْن َأْصَحاِب َرُسوِل اهللاِ 

 : فنزل عليه ساعتئذ ،َفَقاَل: اُهللا َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َفَجاَء َرُجٌل َفَأْخَبَر النَّبِيَّ      

   :َأَما إِنََّها  ،َأَما إِنِّي َسائُِلُهْم َعْن ُتْربَِة اْلَجنَِّة إِْن َأَتْونِي ،اْدُعُهمْ « َفَأْخَبَر َأْصَحاَبُه َوَقاَل

ْيِه َمْرَتيِْن َوَأْمَس  ،َفَسَأُلوُه َعْن َخَزَنِة َجَهنَّمَ  ،َفَجاُءوهُ  ،»َدْرَمَكٌة َبْيَضاءٌ  َك َفَأْهَوى بَِأَصابِِع َكفَّ

ْبَهاَم فِي الثَّانَِيِة، ُثمَّ َقاَل:  ،َأْخبِْرُهْم َيا اْبَن َسالمٍ  َفَقاُلوا: »؟َأْخبُِرونِي َعْن ُتْرَبِة اْلَجنَّةِ « اْإلِ

أما إن الخبز إنما َيُكوُن مَِن « :َفَقاَل َرُسوُل اهللاِ  ،َفَقاَل: َكَأنََّها ُخبَْزٌة َبْيَضاءُ 

ْرَمِك   .)١(»الدَّ

                                           
 إسناده ضعيف، والحديث منكر.   )١(

، »ُحَريـث«بـدًال مـن » حـارث«)، ووقع يف المطبوع منه ١٩٠٤١ابن أبي حاتم ( تفسير وهو يف  

 وهو يف تفسير ابن كثير على الصواب. 

ق بن المرزبان، عن ابن أبي زائـدة ) من طريق مسرو٤٦٢» (البعث والنشور«وأخرجه البيهقي يف    

 دون بقية الحديث. ،)عليها تسعة عشرفنزلت عليه: («به، إلى قوله: 

حديُث ابِن أبي مطـر لـيس بـالقوي، وهـذه اآليـة نزلـت «وقد أعلَّه البيهقي بما ذكر عقبه بقوله:   

 =بمكة يف شأن الوليد بن المغيرة حين عاتبـه أبـو جهـل يف اعرتافـه بإعجـاز القـرآن.. وقـد رواه
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سألوا أصحابه، فقـالوا: حتـى  -عني اليهودي -مجالد، عن الشعبي، عن جابر بن عبداهللا، أهنم=

وقال ابن كثير ». أصّح  ، ولم يذكر نزول اآلية، وهو»هم تسعة عشر«نسأل نبينا، فسألوه، فقال: 

هكــذا وقــع عنــد ابــن أبــي حــاتم: عــن الــرباء، «بعــد أن ســاق الحــديث بإســناد ابــن أبــي حــاتم: 

 ).٨/٢٦٨انظر: تفسير ابن كثير (». والمشهور: عن جابر بن عبداهللا

) عــن علــي بــن ١٤٨٨٣ي وابــن كثيــر أخرجــه أحمــد (الــذي ذكــره البيهقــ حــديث جــابر و  

البزار، ولم أجـده  كثير إسنادَ ) عن ابن أبي عمر، والبزار (ذكر ابن ُ ٣٣٢٧المديني، والرتمذي (

م، وأبو نعيم يف  يف المطبوع من مسند البزار) من طريق سفيان بن وكيع ويحيى بن حكيم المقوِّ

ِسـتَُّتهم (ابـن المـديني  محمـد بـن أبـي خلـف) من طريق قتيبة بـن سـعيد و١٥٩» (صفة الجنة«

وابن أبي عمر وسفيان ويحيى وقتيبة وابن أبي خلف)، عن سفيان بن عيينـة، عـن مجالـد، عـن 

إين سائلهم عـن تربـة الجنـة؟ وهـي «لليهود:  ، قال: قال رسول اهللا الشعبي، عن جابر 

الخبـز مـن : «فقـال رسـول اهللا فقـالوا: هـي ُخبـزة يـا أبـا القاسـم،  ،، فسـألهم»َدْرَمَكة بيضاء

ْرًمك عنـد الرتمـذي والبـزار بسـؤال  وفيـه زيـادة ،، هذا لفظ أحمد، ونحـوه لفـظ أبـي نعـيم»الدَّ

هذا حديث ال نعرفه من هـذا الوجـه إال «عن عدد خزنة جهنم، قال الرتمذي:  اليهود للنبي 

 ».من حديث مجالد

ليس بـالقوي، «، قال الحافظ ابن حجر: ؛ لحال مجالد، وهو ابن سعيد الكويفضعيف إسنادهو  

 .)٦٥٢٠(انظر: التقريب ». وقد تغيَّر يف آخر عمره

انظـر: ». رواه أحمد، ورجاله رجال الصـحيح غيـر مجالـد، ووثَّقـه غيـر واحـد«وقال الهيثمي:   

 ).١٠/٣٩٩مجمع الزوائد (

 -٣٨٦(ص» ضــعيف ســنن الرتمــذي«)، ويف ٣٣٤٨» (السلســلة الضــعيفة«وأورده األلبــاين يف   

 هذا. )، وأعلَّه بمجالدٍ ٣٨٧

) عن محمد بن إسحاق بن الوليـد، ٥٩٧» (العظمة«وقد أخرج الحديث أبو الشيخ األصبهاين يف   

عن عبداهللا بن عمر، عن أبي قتيبة، عن سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن الزبير بن موسـى، 

 =                ».خبزة بيضاء«قال: عن أرض الجنة؟  ، قال: سئل النبي عن أبيه، عن جابر 
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» موسـى بـن مِينـاء«، فيه من لم أجد فيـه جرًحـا وال تعـديًال، وفيـه جهالـة ضعيفوهذا إسناد =   

(يعنــي: حيــث ُيتــابع). انظــر: التقريــب » مقبــول«قــال عنــه الحــافظ:  ه الزبيــرُ والــد الزبيــر، وابنُــ

)٢٠١٦.( 

) عـن نصـر بـن علـي الجهضـمي، ٩٢-٢٩٢٨» (صـحيحه«وللحديث شاهد أخرجه مسلم يف   

، أن رسـول عن بشر بن المفضل، عن أبي مسلمة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخـدري 

 ».صدقت«سأل ابن صائد عن تربة الجنة؟ فقال: َدْرَمَكٌة بيضاء، قال:  اهللا 

) من طريـق الجريـري، عـن أبـي سـعيد، وفيـه أن ابـن صـياد ٩٣-٢٩٢٨وأخرجه مسلم أيضا (  

 ». َدْرَمَكٌة بيضاء، مسك خالص: «عن تربة الجنة؟ فقال  نبي ل الأس

، حسـن بجمـوع طريقيـهفالحديث بالقدر الذي أخرجه أحمد والقدر الذي أخرجه أبو الشـيخ    

نه محققو مسند اإلمام أحمد أيًضا. عند مسلم من حديث أبي سعيد وبشاهده   ، وقد حسَّ

ث بـه عـن جـابر،  وهبذا يظهر سبب نكارة رواية ُحَريـث يف    إسـناد ابـن أبـي حـاتم؛ فالشـعبي إنمـا حـدَّ

ا جعلـه وهذا هو الصواب كما تقدم يف تخريجه، وكما نصَّ على ذلك البيهقي وابن كثير، لكّن ُحَريًثـ

عـن الــرباء أيًضــا، وســيأيت يف مرويــات ُحَريــث هــذه  مـن حــديث الــرباء، ال ســيما وللشــعبي روايــاٌت 

؛ فالخطـأ يف ذلـك إنمـا هـو مـن بـن عـازب االشعبي، عن الـرباء يرويهما (ُحَريث)، عن حديثان 

ب برأسه، أما بقية رجال اإلسناد إلى ُحَريث فجميعهم ثقات.   جهة ُحَريث، والجناية إنما ُتَعصَّ

) عـن ٥» (صـفة الجنـة«؛ أخرجـه ابـن أبـي الـدنيا يف على جـابر موقوًفا وقد ُرِوَي الحديث   

ماعيل، عن سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن الزبير بن بن إساعبيداهللا بن عمر وإسحاق 

 ، قال: واحة الجنة ُخبزة بيضاء. )، عن جابر هكذا بإسقاط والد الزبيرموسى (

) عـن إبـراهيم بـن عبـداهللا، عـن محمـد بـن إسـحاق ١٥٦» (صـفة الجنـة«وأخرجه أبو نعيم يف   

هكذا بإسـقاط الزبيـر بـن بن أبي نجيح (الثقفي، عن قتيبة بن سعيد، عن سفيان بن عيينة، عن ا

 قال.. فذكره.، )، عن جابر موسى ووالده

، ولإلعضال يف األول؛ لالنقطاع، ولحال الزبير بن موسى يف الطريق ضعيف وإسناد الموقوف   

 ، لكن يشهد له ما تقدم يف الحديث المرفوع.الثاين الطريق
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 )٢قم (الحديث ر

َثنِي ُحَسـْيُن بـُن  قال ابـن منـده: َأْخَبَرنـا محمـد بـُن محمـد بـِن َيْعُقـوَب، َقـاَل: َحـدَّ

َثنَا محمــد بــُن َعْبــِداهللاِ بــِن َســاُبور، َعــْن اْبــِن َأبِــي َزائِــَدَة،   ُمَجالـِـدٍ  َعــنْ محمــد، َقــاَل: َحــدَّ

ْعبِّي َوُحَريث ْبِن َأبِي َمَطرٍ  َوَذَكَر َبْعُضُهم َعْن  -َبْعُضُهم َعَلى َبْعضٍ َيِزيُد  - ، َعْن َعامٍِر الشَّ

ـاِب  بِكَِتـاٍب إَِلـى النَّبِـيِّ   َثابِِت بِن َيِزيَد َوَبْعُضُهم َعْن َغْيِره، َقاَل: َجاَء ُعَمـُر بـُن الَخطَّ

 َنِبُّي  أُ ، َفَقاَل: َأْقر  . )١(َعلِْيَك َهَذا اْلكَِتاَب؟ َفَغِضَب الَّ

                                           
 . مجالدعرف من طريق ، وإنما يُ ُحَريث بذكرمنكر ؛ وهو إسناده حسن   )١(

 ). ١/٣٥٦البن منده (» معرفة الصحابة«وهو يف   

  قــال «وقـد اســتدرك ابــن األثيـر علــى ابــن منـده يف اســم الصــحابي راوي هـذا الحــديث بقولــه:   

 -  يعنـي ابـن منـده -  ابن منده: ثابت بن يزيد األنصاري، وهو وهم، وقيل: عبد اهللا بْن ثابـت، وروى

ن مجالد وُحَريث ْبن َأبِي مطر، عـن الشـعبي، يزيـد بعضـهم علـى بعـض، ع ،عن ابن أبي زائدة

بكتاب إلى  فذكر بعضهم: ثابت ْبن َيِزيَد، وبعضهم: َعْن غيره، قال: جاء عمر بن الخطاب 

.. انظـر: ترجمـة ثابـت بـن يزيـد يف فقال: أقرأ عليك هذا الكتاب؟ فغضب النبـي  النبي 

 ٣/٨٤وانظر كذلك: ترجمة عبداهللا بن ثابت األنصاري ( )،٥٨٤رقم  ١/٢٨١» (د الغابةْس أُ «

(قيل فيه: بفتح الهمزة وضمها) » أبو أسيد«)، وترجمة عبداهللا بن ثابت األنصاري، ٢٨٤٣رقم 

ثابـت : «- ابـن منـده - قولـهيف منـده  حجر ابنَ  ابنُ  ). وكذا تعّقب الحافظُ ٢٨٤٤رقم  ٣/٨٥(

. انظر: اإلصـابة يف تمييـز الصـحابة عبداهللا بن ثابتوأن المعروف يف اسمه إنما هو: » بن يزيدا

)١/٥٣٧.( 

 ). ١٠٠-٢/٩٩وانظر لالختالف يف اسم الصحابي راوي الحديث: علل الدارقطني (  

) عـن سـفيان الثـوري، عـن جـابر الجعفـي، عـن ١٠١٦٤» (المصـنف«وأخرجه عبدالرزاق يف   

 =ر الجعفـي، عـن الشـعبي) عـن الثـوري، عـن جـاب١٩٢١٣الشعبي، عن عبداهللا بـن ثابـت، و(
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قال: جاء عمـر بـن الخطـاب عبداهللا بن ثابت  عن ،، وقال: عن الشعبيعبداهللا بن ثابتوعن =

مـن اتبـاع ديـن اليهـود، حتـى  ، ثم تحذيره فقال.. فذكره، وزاد فيه تغيُّر وجه رسول اهللا 

لحـديث عـن ، يعني رواية ا»واألول أرحج«حي�ا.. قال الحافظ ابن حجر:  ولو كان موسى 

 ).٤/٢٧الجعفي، عن الشعبي، عن عبداهللا بن ثابت. انظر: اإلصابة يف تمييز الصحابة (

 ) عن عبدالرزاق به. ١٨٣٣٥، ١٥٨٦٤وأخرجه أحمد (  

» معجـم الصـحابة«ابـن قـانع يف و )،١٦١٣» (معجم الصحابة«أبو القاسم البغوي يف  وأخرجه  

)، والخطيـب البغـدادي يف ٤٠٣٠رقـم  ٣/١٦٠٠» (معرفة الصـحابة«)، وأبو نعيم يف ٢/٩١(

(وقـع يف  ) من طريق محمد بن كثير العبـدي١٣٣٩» (الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع«

) من طريـق ٢/١٠٠» (العلل«، والدارقطني يف »)محمد بن بشير«المطبوع من كتاب البغوي: 

ويـة، وإبـراهيم)، عـن معاوية بن هشام وإبراهيم بن خالد الصـنعاين، ثالثـتهم (ابـن كثيـر، ومعا

، عـن جـابر »)سـفيان«بدًال من » سليمان«(وقع يف المطبوع من كتاب ابن قانع:  الثوريسفيان 

الجعفي، عن الشعبي، عن عبداهللا بن ثابت األنصاري به، ووقع يف طريق معاوية بن هشام عنـد 

؛ علتـه جـابر فضـعي وهـذا إسـناد ،»عبـداهللا بـن ثابـت«بدًال مـن » عبداهللا بن يزيد«الدارقطني: 

 الجعفي.

) من طريق إسرائيل بـن يـونس، عـن جـابر الجعفـي، ١٢٥وأخرجه البزار (كشف األستار رقم   

، فذكره، واستنكر (البزار) رواية جابر الجعفي عـن -بدون ذكر الشعبي - عن عبداهللا بن ثابت

البـزار إلـى يشـير و ».وقـد ُرِوَي عـن الشـعبي، عـن جـابر«عبداهللا بن ثابت بدون واسطة بقوله: 

 كما سيأيت. مجيء الحديث من طريق جابر بن عبداهللا األنصاري 

وقد عزا الهيثمي طريق الجعفي، عن الشعبي، عـن عبـداهللا بـن ثابـت المتقـدم إلـى الطـرباين يف   

، ولم أجده يف المطبوع منه، ولعله يف الجزء المفقـود. انظـر: مجمـع الزوائـد »المعجم الكبير«

)١/١٧٣ .( 

 =         ؛مجالدبن أبي مطر، وإنما يعرف من طريق ُحَريث بذكر منكر  ثيوالحد   
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(إتحــاف الخيــرة » مســنده«)، وابــن منيــع يف ٢٦٤٢١» (المصــنف«أخرجــه ابــن أبــي شــيبة يف =  

) عـن هشـيم (وقـع عنـد ابـن أبـي شـيبة: هشـام بـدًال مـن هشـيم)، عـن ٦٣٣٢للبوصيري رقـم 

 أتـى إلـى النبـي  أن عمـر بـن الخطـاب ، مجالد، عن الشعبي، عن جابر بن عبـداهللا 

 بكتاب.. فذكره.

 ) عن ابن أبي شيبة به.٥٠» (السنة«وأخرجه ابن أبي عاصم يف   

 ).١٤٩٧» (جامع بيان العلم وفضله«ومن طريق ابن أبي شيبة؛ أخرجه ابن عبدالرب يف   

)، ١٧٥» (شــعب اإليمــان«ج بــن النعمــان، والبيهقــي يف ي) عــن ُســرَ ١٥١٥٦وأخرجــه أحمــد (  

  كالهمــا (ُســَريج  ) مــن طريــق أبــي ُعبيــد القاســم بــن ســالّم١٢٦» (شــرح الســنة«والبغــوي يف 

 عن هشيم به. ،وأبو عبيد)

» شـعب اإليمـان«)، والبيهقـي يف ٢١٣٥» (مسـنده«)، وأبـو يعلـى يف ١٤٦٣١وأخرجه أحمد (  

 )من طريق حماد بن زيد؛١٧٦(

كالهما (حماد وابن ُنَميـر)، عـن  ن ُنَمير) عن محمد بن العالء، عن اب٤٤٩وأخرجه الدارمي (  

 مجالد به.

ــز   ــر  اوقــد ع ــديث عم ــى مــن ح ــي يعل ــي الحــديث ألب ــر: الهيثم » مجمــع الزوائــد«. انظ

  الحــافظ  إســناد أبــي يعلــى ، ونقــل»مســند أبــي يعلــى«لــم أجــده يف المطبــوع مــن و). ١/١٧٣(

ر، هِ ْس الزبير، حدثنا علي بن مُ  عبداهللا بن ): حدثنا عبدالغفار بن٤/٣٦٧» (تفسيره«ابن كثير يف 

خليفة بن قيس، عن خالد بن عرفطة قـال: كنـت جالًسـا عنـد  إسحاق، عن عن عبدالرحمن بن

قصة انتسـاخه كتاًبـا مـن أهـل الكتـاب..  عمر، إذ ُأتِِي برجل من عبدالقيس..، ثم ذكر عمر 

 ».ماعةوفيه عبدالرحمن بن إسحاق، ضّعفه أحمد وج«الحديث بطوله. قال الهيثمي: 

 :منهاشواهد كثيرة،  وللحديث  

  ) عـن أبـي ُكَريـب، عـن زيـد بـن الُحبـاب، عـن سـفيان الثـوري، عـن ٤٠٩٢ما أخرجـه البـزار (  

أنا حّظكم مـن األنبيـاء، «قال:  ، عن النبي أبي إسحاق، عن أبي حبيبة، عن أبي الدرداء 

 =                     ».وأنتم حّظي من األمم
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* * * 

                                           
» تـاريخ أصـبهان«)، وأبـو نعـيم يف ٧٢١٤)، وابـن حبـان (١٢٨» (زئهج«وأخرجه ابن فيل يف =  

(ذكـر » المعجـم الكبيـر«) ثالثتهم، مـن طريـق أبـي كريـب بـه. وأخرجـه الطـرباين يف ٢/٢٧٦(

): ثنـا محمـد بـن ١٢٠١٢رقـم » جـامع المسـانيد والسـنن«إسناد الطرباين الحافظ ابـن كثيـر يف 

ثنا أبو عامر الَعَقدي، عن أبي إسحاق به، ولفظه:  عثمان بن أبي شيبة، ثنا منجاب بن الحارث،

جاء عمر بجوامع من التوراة، فقال: يا رسول اهللا، أخذهتا من أخ لي من بني ُزَريق، فتغيَّر وجـه 

 .. الحديث.رسول اهللا 

انظــر: التقريــب ». مقبــول«؛ أبـو حبيبــة الطــائي، قـال الحــافظ ابــن حجـر: ضــعيف وهـذا إســناد  

 ).٣٢٠٦بما تقدم، وانظر: سلسلة األحاديث الصحيحة ( حسنلكنه  ،)٨٠٩٧(

إرواء الغليل يف تخـريج أحاديـث «. انظر: وللحديث شواهد أخرى غير رواية أبي الدرداء   

 ). ١٥٨٩» (منار السبيل
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، ثنـا ُعَبْيـُداهللاِ ْبـُن ُموَسـى، َعـْن قال المروزي َمـاِديُّ َثنَا َأْحَمـُد ْبـُن َمنُْصـوٍر الرَّ : َحدَّ

َعْبـَداهللاِ  ، َعْن ُمْدِرِك ْبِن ُعَماَرَة، َعْن ِرَياِح ْبِن اْلَحاِرِث، َقاَل: َسِمْعُت ُحَريث ْبِن َأبِي َمَطرٍ 

انِي ِحيَن َيْزنِي َوُهَو « َيُقوُل: َرُسوَل اهللاِ  َيُقوُل: َسِمْعُت   ْبَن َأبِي َأْوَفىا َال َيْزنِي الزَّ

ُمْؤمٌِن، َوَال َيْسِرُق ِحيَن َيْسِرُق َوُهَو ُمْؤمٌِن، َوَال َيْشَرُب اْلَخْمَر ِحيَن َيْشَرُبُه َوُهـَو ُمـْؤمٌِن، 

  .)١(»ْعُينَُهْم َوُهَو ُمْؤمِنٌ َوَال َينَْتِهُب ُنْهَبًة َذاَت َشَرٍف َيْرَفُع النَّاُس إَِلْيَها أَ 

                                           
 ؛ لحال ُحَريث، وحال مدرك.إسناده ضعيف   )١(

 .لكنه حسن بطرقه، وصحيح بشواهده  

 ).٥٥٤وزي (للمر» تعظيم قدر الصالة«وهو يف   

) من طريق عبيـداهللا بـن موسـى بـه، ووقـع يف ٢٠» (مسند ابن أبي أوىف«وأخرجه ابن صاعد يف   

وال يشـرب «بالمثنـاة، ولـم يقـع فيـه قولـه: » ريـاح«بالموحـدة بـدًال مـن » ربـاح«المطبوع منـه: 

 ».الخمر حين يشربه وهو مؤمن

سلم بن سـهل الواسـطي (بحشـل)، ) عن يحيى بن سليمان بن نضلة، عن أ٢١وأخرجه ابن صاعد (  

 عن محمد بن أبان الواسطي، عن يزيد بن عطاء، عن ُحَريث به، بلفظه يف الموضع السابق.

 ؛يحيى الكويف بنُ  ا فراُس وقد تابع ُحَريثً  *  

) عن شـعبة، عـن فـراس، عـن مـدرك، عـن ابـن أبـي أوىف بـه، بإسـقاط ٨٦٢أخرجه الطيالسي (  

 . بين مدرك وابن أبي أوىف الراوي

) عـن يحيـى ١٧٧/١(إتحـاف الخيـرة رقـم » مسـنده«)، ومسـّدد يف ١٩١٠٢وأخرجـه أحمـد (  

)، ويف ١٧٧/٣(إتحاف الخيرة رقـم » مسنده«)، ويف ٤١» (اإليمان«القطان، وابن أبي شيبة يف 

 ،كالهمـا (يحيـى وحسـن) ) عن الحسن بـن موسـى األشـيب٣٠٣٩١، ١٧٦٣٦» (المصنف«

 =                     عن شعبة به، بنحوه.
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(عزاه للحربـي الحـافظ ابـن حجـر يف إتحـاف » غريب الحديث«وأخرجه إبراهيم الحربي يف =  

 د به.) عن مسدّ ٦٩١٧رقم  ٦/٥٢١ المهرة

تعظـيم «) من طريق محمد بـن جعفـر، والمـروزي يف ١١١وأخرجه البزار (كشف األستار رقم  

 عن شعبة به.  ،ان)كالهما (ابن جعفر والقط ) من طريق يحيى القطان٥٤٩» (قدر الصالة

ال «لم يسمع من ابـن أبـي أوىف، قـال ابـن معـين عـن هـذا الحـديث:  وهذا إسناد منقطع؛ مدرك  

». ابن أبي أوىف -ًكارِ دْ يعني مُ  -هو مرسل، ولم يدرك«قال: »= يزين الزاين حين يزين وهو مؤمن

 ).٧٤٤رقم  ٢٧٥المراسيل للعالئي (صأحكام التحصيل يف  جامعانظر: 

 ؛عتيبة بنُ  ا الحكمُ ُحَريثً  وتابع *  

 فرواه شعبة عن الحكم بن عتيبة بإهبام الراوي عن ابن أبي أوىف؛  

(هكــذا  رجــًل  ) عــن شـعبة، عــن الحكــم، عـن٢٦٥)، وابـن الجعــد (٨٦٢أخرجـه الطيالســي (  

 .دون ذكر الخمرمبهًما)، عن ابن أبي أوىف به، 

 ق الطيالسي به.) من طري٥٥٠» (تعظيم قدر الصالة«وأخرجه المروزي يف   

) عن الحسن بن موسيى، والحارث بن أبي أسامة (بغية الباحث ٥٢٥وأخرجه عبد بن حميد (  

) من طريق وهب بـن ٥٥٠» (تعظيم قدر الصالة«) عن علي بن الجعد، والمروزي يف ٣٢رقم 

 عن شعبة به. ،لحسن وعلي ووهب)اجرير ثالثتهم (

): حدثنا إسـحاق، ٥٥٢» (تعظيم قدر الصالة«ي يف قد بّينته رواية المروزالمبهم  وهذا الرجل  

حدثه، عـن عبـداهللا  رجالً من أسلم حدثنا النّضر بن شميل، ثنا شعبة، عن الحكم بن عتيبة، أن

 ، فذكره.  بن أبي أوىفا

 .؛ لجهالة الراوي عن ابن أبي أوىفضعيفوهذا إسناد   

 )؛بدون واسطةورواه شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي أوىف (  

) عن عبـداهللا بـن عبـدالرحمن، عـن ١٧٧/٤(إتحاف الخيرة رقم » مسنده«أخرجه ابن منيع يف   

 . شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي أوىف

 =) مـن طريـق ابـن منيـع بـه،١٧٧رقـم  ١٣/١٠٨» (األحاديـث المختـارة«وأخرجه الضياء يف   
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بــدًال مــن: » لرحمنعبيــداهللا بــن عبــدا«إال أنــه وقــع يف المطبــوع منــه تســمية شــيخ ابــن منيــع: =

 ».عبداهللا بن عبدالرحمن«

)، ٧/١١٥وهذا إسناد متصـل؛ فقـد سـمع الحكـم مـن ابـن أبـي أوىف. انظـر: هتـذيب الكمـال (  

 ابن منيع هذا (عبيداهللا أو عبداهللا بن عبدالرحمن) لم أعرفه.  )، إال أن شيخ١٤/٣١٨(

 ؛أبي ُسليم بنُ  ا الليُث وتابع ُحَريثً  *  

)، ويف ١٧٧/٢رقـم (إتحـاف الخيـرة » مسـنده«)، ويف ٤٠» (اإليمـان«ة يف أخرجه ابن أبي شيب  

) عن إسـماعيل بـن ُعليـة، والمـروزي يف ٣٠٣٩٠، ٢٤٠٧٣، ٢٢٣٢٤، ١٧٦٣٥» (المصنف«

  ) عــن إســحاق بــن راهويــه، عــن جريــر بــن عبدالحميــد كالهمــا ٥٥٢» (تعظــيم قــدر الصــالة«

بإسـقاط الواسـطة بـين مـدرك ىف بـه، (عن ليث، عن مدرك، عن ابن أبي أو ،(ابن علية وجرير)

 )، ووقع لفظه مختصًرا يف المواضع الثالثة األَُول من مصنف ابن أبي شيبة.وابن أبي أوىف

؛ لحال مدرك، ولالنقطاع بينه وبين ابن أبي أوىف، وقد تقدم عن ابـن معـين ضعيفوهذا إسناد   

صـدوق اخـُتلِط جـًدا «نـه الحـافظ: أنه لم يسمع منه، وفيه علة ثالثة؛ الليث بن أبي ُسليم قـال ع

 ).٥٧٢١انظر: التقريب (». ولم يتمّيز حديثه فُتِرك

ن إسناده األلباين يف  .هبذه الطرق والمتابعات حسنلكّن الحديث    سلسلة األحاديث «وقد حسَّ

 ).١٢٧١ص ٦ج ٣٠٠٠(رقم » الصحيحة

. انظر: صـحيح يرة ؛ فهو مخّرج يف الصحيحين من طرق ِعّدة عن أبي هرصحيح بشواهده وهو  

) ١٠٥، ١٠٤، ١٠٢، ١٠١، ١٠٠)، وصــحيح مســلم (٦٨١٠، ٦٧٧٢، ٥٥٧٨، ٢٤٧٥البخــاري (

 ة إال يف الموضع الثاين عند البخاري ويف بعض مواضعه عند مسلم.بَ هْ ولم يقع ذكر النُّ 

. انظـر ذلـك سـوى أبـي هريـرة وابـن أبـي أوىف  مـن الصـحابة سـبعة وهو مروي عـن   

 .)٣٠٠٠لة األحاديث الصحيحة (بالتفصيل يف سلس
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ـُد ْبـُن َأْحَمـْد ْبـِن َمْعـَداَن، َنـا ُيوُسـُف ْبـُن ُموَسـى، َنـا قال أبـو الشـيخ َثنَا ُمَحمَّ : َحـدَّ

، َعْن َمْسُروٍق، َعِن اْلُمِغيَرةِ  ْعبِيِّ  ْبِن ُشـْعَبةَ  ُعَبْيُداهللاِ ْبُن ُموَسى اْلَقطَّاُن، َنا ُحَريث، َعِن الشَّ

  َُّقاَل: َخَرَج النَّبِي  ـا َقَضـى َحاَجَتـُه َبْعُتـُه بِـإَِداَوٍة مِـْن َمـاٍء، َفَلمَّ لِـَبْعِض َحاَجَتـِه، َفاتَّ

َئهُ  ، َفـَأْخَرَج َيـَدُه مِـْن َتْحتَِهـا ،ُقْمُت ِألَُوضِّ َوَطَرَحَهـا َعَلـى  ،َوَعَلْيِه ُجبٌَّة ُرومِيٌَّة َضيَِّقُة اْلُكمِّ

أَ َعا ْيِه َواْلِخَماِر، ُثمَّ َصلَّى ،تِِقِه، ُثمَّ َتَوضَّ  .)١(َوَمَسَح َعَلى ُخفَّ

                                           
 إسناده ضعيف، وهو منكر من هذا الوجه، والحديث صحيح.   )١(

 ).٢٦٢» (أخالق النبي « وهو يف  

) عـن محمـد بـن العبـاس ٩٤٥رقـم  ٣٩٩-٢٠/٣٩٨» (المعجم الكبير«وأخرجه الطرباين يف   

ء، عـن ُحَريـث األخرم، عن إسماعيل بن زياد األبّلي، عن محمد بن جهضم، عن يزيد بن عطـا

 به، بنحوه.

اإلمام الدارقطني استنكر ذلك، وصّوب أن الحـديث  بزكريا بن أبي زائدة، لكنّ  متابع وُحَريث  

) عن أبيـه ال عن مسروق، (عروة بن المغيرة بن شعبة عن الشعبي، عن ،إنما هو حديث زكريا

بـن سـعيد  يحيـى، وأن جماعة قـد رووه عـن زكريـا، عـن الشـعبي كـذلك، مـنهم: المغيرة 

أبيه (يحيى) عن زكريا بأحاديثـه (يحيـى)  لطت عليه أحاديُث ، وأن سعيد بن يحيى اختُ األَُموي

عــن الشــعبي، ، عــن زكريــا ،عــن ُحَريــث؛ فجعــل ســعيٌد هــذه المتابعــة مــن روايــة أبيــه (يحيــى)

 ).١٠٠-٧/٩٧من رواية يحيى، عن ُحَريث. انظر: علل الدارقطني ( أهنا :والصواب

) عن أبي نعيم، ومسـلم ٥٧٩٩، ٢٠٦التي ذكرها الدارقطني أخرجها البخاري ( طريق زكرياو  

عـن زكريـا،  ،) عن محمد بن عبداهللا بن نمير، عن أبيه كالهما (أبو نعيم وابـن نميـر)٢٧٤/٦(

 .عن الشعبي، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه المغيرة بن شعبة 

   =بــن منصــور، عــن عمــر بــن) عــن محمــد بــن حــاتم، عــن إســحاق ٢٧٤/٧وأخرجــه مســلم (  
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 بن المغيرة به.اأبي زائدة، عن الشعبي، عن عروة =

) مــن طريــق ٢٧٤/٥، ٢٧٤/٤)، ومســلم (٥٧٩٨، ٢٩١٨، ٣٨٨، ٣٦٣وأخرجــه البخــاري (  

حى (مسلم بن ُصبيح)، عن مسروق، عن المغيرة ب  به. شعبة  نالشعبي، عن أبي الضُّ
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 )٥الحديث رقم (

َثنَا َعْبُداهللاِ ْبُن َعامِِر ْبِن ُزَراَرَة، َعِن اْبِن َأبِي َزائَِدَة، َعْن قال ابن ماجه:  ُحَريث ْبِن َحدَّ

، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن اْبـِن َعبَّـاسٍ  ، َعْن َيْحَيى ْبِن َعبَّادٍ َأبِي َمَطرٍ   َأبِي ُهَبْيَرَة اْألَْنَصاِريِّ

 :َكاَن َنْوُمُه َذلَِك، َوُهَو َجالٌِس، َيْعنِي النَّبِيَّ « َقاَل«)١( 

                                           
 ف، والحديث منكر.يإسناده ضع   )١(

، وأورد قبلـه حـديث »ومنـباب الوضوء مـن ال«)، وبّوب عليه: ٤٧٦ابن ماجه (» نسن«وهو يف   

، ثـم »ينـام حنـى يـنفخ، ثـم يقـوم فيصـلي وال يتوضـأ كان رسول اهللا ): «٤٧٤( عائشة 

، ثـم سـاق »نـام حتـى نفـخ، ثـم قـام فصـلى أن رسـول اهللا : «ساق حديث ابـن مسـعود 

 حديث ابن عباس هذا.

 ).  ٢٣٨٨رقم (ارقطني غرابة رواية ُحَريث هذه. انظر: أطراف الغرائب واألفراد وقد ذكر اإلمام الد  

 ).١/٩٦(وأعّله البوصيري بُحَريث. انظر: مصباح الزجاجة   

أخربنـا عبـد اهللا »: فوائـده«؛ فقد أخرج الحديث تمام الرازي يف بن سّوار األشعُث  اوتابع ُحَريثً   

ــد بــن َقّبــان البغــداديا ــد بــن أبــي الشــوارب القاضــي ،بــن أحمــد بــن محمَّ    ،نــا علــي بــن محمَّ

  عـن َمْعبـد، عـن  ،عـن أبـي ُهبيـرة ،عـن األشـعث بـن سـّوار، نـا َشـريك ،نا أبو الوليد الطيالسـي

نام وهـو جـالس، ثـم قـام فصـلى ولـم يتوضـأ. انظـر: الـروض البسـام   أن النبي ،ابن عباس

 ).١/٢٣٩برتتيب وتخريج فوائد تمام (

)، ٥٢٨( . انظـر: التقريـبضـعيف ،الكنـدي ، هو:فرح هبا؛ األشعث بن سّوارلكنها متابعة ال يُ   

 ا، ومثل هـؤالء ال ُيحتمـل تفـّردهم؛ فكيـف وقـدابن عبداهللا القاضي، يخطئ كثيرً  :وشريك هو

 الثقات! خالفوا

نومـه  سهيل بن عبدالرحمن بن عوف الزهـري، بـدون ذكـر بنبعبدالمجيد بل قد ُتوبع ُحَريث   

 عن قتيبة بـن سـعيد، ١٣٥٨؛ فقد أخرج أبو داود (ُحَريث ا جاء من طريقكم وهو جالس (

 =عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، عن عبدالمجيد، عن يحيى بن عباد، عن سعيد بـن جبيـر،
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قـال: قـام  - يعنـي قصـة مبيتـه عنـد خالتـه ميمونـة  - أن ابن عبـاس حّدثـه يف هـذه القصـة=

 ركعات، ثم أوتر بخمس، لم يجلس بينهن. نِ فصلى ركعتين ركعتين، حتى صلى ثما

 ) من طريق القعنبي، عن الدراوردي به. ١٣٤٤، ٤٠٥» (السنن الكربى«وأخرجه النسائي يف   

)، وبقيـة ٤١٨٧(، أخرج حديثه الشيخان. انظر: التقريـب ثقة ، عبدالمجيدصحيحوهذا إسناد   

 رجاله ثقات.

وخالفه ُحَريـث بـن أبـي َمَطـر عـن يحيـى بـن «له: ُحَريث لعبدالمجيد بقو وذكر األلباين مخالفة  

... وُحَريـث هـذا مختصًرا بلفظ: قال: كان نومه ذلك وهو جالس؛ يعنـي: النبـي  ،عباد.. به

ومخالفته لكل الـذين رووا القصـة،  ،، وزيادته هذه منكرة؛ لتفّرده هبا»التقريب«ضعيف كما يف 

 )٥/١٠١األم ( -حوا أّنه اضطجع. انظر: صحيح سنن أبي داودوصرَّ 

)، ١٣٩٧» (المصـنَّف«)، وابـن أبـي شـيبة يف ٦٥٩)، وعبـد بـن حميـد (٢٣١٥وأخرج أحمد (  

مشــكل «)، والطحــاوي يف ٢٦١٠، ٢٤٨٧)، وأبــو يعلــى (٧٧)، والرتمــذي (٢٠٢وأبــو داود (

)، وأبــو إســحاق البغــدادي يف ١٢٧٤٨» (المعجــم الكبيــر«)، والطــرباين يف ٣٤٢٩» (اآلثــار

ناســخ «)، وابــن شــاهين يف ٥٩٦» (الســنن«)، والــدارقطبي يف ٢٥» (أماليــه الجــزء األول مــن«

ــوخه ــديث ومنس ــي يف ي)، والب١٩٥» (الح ــربى«هق ــنن الك ــن طريــق ٥٩٧» (الس ــيعهم م ) جم

ــن  ــادة، ع ــن قت ــداالين)، ع ــدالرحمن ال ــن عب ــد ب ــد (يزي ــي خال ــن أب ــرب، ع ــن ح ــالم ب   عبدالس

، ثـم قـام فـخوهو ساجد، حتى غـّط أو ن نام أنه رأى النبي  ،أبي العالية، عن ابن عباس 

إن الوضــوء ال يجــب إال علــى مــن نــام «يصــلي، فقلــت: يــا رســول اهللا، إنــك قــد نمــت! قــال: 

ويف متنـه شـيء مـن االخـتالف بيـنهم، وهـذا ». فإنه إذا اضطجع اسرتخت مفاصـله ؛مضطجعا

 لفظ الرتمذي، ولم يذكر بعضهم القصة.

، لـم يـروه منكـر هو حديث«داود عقب إيراده الحديث: وهذا حديث استنكره األئمة؛ قال أبو   

ولـم يـذكروا شـيًئا مـن هـذا..  ،إال يزيد الداالين عن قتادة، وروى أوله جماعـة عـن ابـن عبـاس

 ، (فعّدها ولم يذكر هذا منها).»وقال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث

 =، وبأن أبا خالد الداالين ال ُيعَرف له سماع مـنلهقو وأعلَّه الرتمذي بأنه مروّي عن ابن عباس  
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 ).٤٣» (العلل الكبير«قتادة. =

د به أبو خالد»: «سننه«وقال الدارقطني عقب إخراجه يف الموضع المتقدم من    عـن قتـادة،  ،تفرَّ

 ».يصحوال

د هبذا الحديث عبدالسالم بن حرب«وقال ابن شاهين:    لـم عـن أبـي خالـد الـداالين، ال أع ،تفرَّ

 ».رواه غيره

 ).٥/١٠١األم ( -األلباين أيًضا. انظر: صحيح أبي داود وحكم عليه بالنكارة  

» المصـنّف«) عـن الثـوري، وابـن أبـي شـيبة يف ٤٧٩» (المصنّف«أخرجه عبدالرزاق يف  والموقوف  

، كالهما (الثوري وابن إدريس)، عن مقسـم، عـن ابـن عبـاس  ،) عن عبداهللا بن إدريس١٤١٢(

 .إسناد حسن برأسه خفقة أو خفقتين. وهذا َق فَ ب الوضوء على كل نائم، إال من َخ قال: وج

) عن وكيع، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عبـاس ١٣٩٩وأخرجه ابن أبي شيبة أيًضا (  

.قال: من نام وهو جالس فال وضوء عليه، وإن اضطجع فعليه الوضوء ، 

 ) من طريق ابن أبي شيبة به.٥٩٥» (السنن الكربى«وأخرجه البيهقي قي   

 وقد نقل العقيلي عن يحيى بن سعيد القطان إنكاره للموقـوف أيًضـا، وأن ذلـك إنمـا هـو قـول  

 ).٤/١٧٥. انظر: الضعفاء الكبير (عطاء

): حــدثنا هشــيم، حــدثنا ١٤٠٦(» المصــنف«يف وقــول عطــاء يف ذلــك أخرجــه ابــن أبــي شــيبة   

فـال وضـوء عليـه، فـإن نـام  اسـاجًدا أو قائًمـا أو جالًسـأنه قـال: مـن نـام  ،عبدالملك، عن عطاء

ح بالتحديث. قوي إسناد وهذامضطجًعا فعليه الوضوء.   متصل؛ هشيم قد صرَّ

قـد اضـطجع بعـد صـالته بالليـل؛ إذ أخـرج البخـاري  وقد جاء يف بعض طرق الحديث أنه   

بة، عن الحكـم ) عن سليمان بن حرب، كالهما عن شع٦٩٧) عن آدم بن أبي إياس، و(١١٧(

بِتُّ يف بيـت خـالتي ميمونـه، «، قال: بن عتيبة قال: سمعت سعيد بن جبير، عن ابن عباس ا

العشاء، ثم جاء فصلى أربع ركعات، ثم نام، ثم قام، فجئت، فقمت عـن  فصلى رسول اهللا 

يساره، فجعلني عن يمينـه، فصـلى خمـس ركعـات، ثـم صـلى ركعتـين، ثـم نـام حتـى سـمعت 

 ثم خرج إلى الصالة. -ال: خطيطهأو ق -غطيطه
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 )٦الحديث رقم (

  َشـةَ ، َعْن َعامٍِر، َعْن َمْسُروٍق، َعـْن َعائِ ُحَريث، َعْن َشِريٌك  : أَناقال ابن الجعد

  .)١(ُثمَّ َيْسَتْدفُِئ بِي َقْبَل َأْن َأْغَتِسَل  ،َيْجنُُب َفَيْغَتِسُل  َقاَلْت: َكاَن النَّبِيُّ 

                                           
 .إسناده ضعيف، والحديث منكر   )١(

 ).٢٢٨٦( مسند ابن الجعدوهو يف   

 ) عن شريك به.٨٣٧» (مصنفه«ابَن الجعد ابُن أبي شيبة؛ فقد أخرجه يف وتابع   

 ) من طريق ابن الجعد به.٢٦٢» (شرح السنة«وأخرجه البغوي يف   

هـذا هـو » حصـينًا«، وقد ذكر المحقـق أن »ُحَريث« من بدًال » حصين«ووقع يف إسناد البغوي:   

 ًعا لُحَريث، وجعل تلك المتابعة مقّوية لطريق ُحَريث!ابن عبدالرحمن السلمي، فيكون متابِ 

ذلك تصحيف بال ريب؛ فإن البغوي إنما أخرجه من طريق ابن الجعد، وابن الجعد لـيس لـه و  

  ، ُيضـاف لـذلك أن جميـع مـن خـّرج الحـديثطريـق ُحَريـث ييف روابته إال طريق واحدة، وه

إنما خّرجوه عن ُحَريث، ولـم يقـع عنـد أٍي مـنهم ذكـٌر لحصـين؛ بـل قـد ذكـر  - على كثرهتم -

أن الحديث لم يروه عن الشعبي إال ُحَريث، ونحو ذلك ما ذكره  - كما سيأيت - اإلمام الطرباين

 حصين إًذا؟! رواية اإلمام البيهقي أيًضا، فأين هي

هذا، ثم وجدت بعد ذلك أن األلبايت قـد ذكـر ذلـك التصـحيف عنـدما خـّرج الحـديث يف  قلت  

 ).٥٦٥٧» (سلسلة األحاديث الضعيفة«

ــن ماجــه (   ــن ســمعون يف ١٩٧٠» (المعجــم األوســط«)، والطــرباين يف ٥٨٠وأخرجــه اب )، واب

عـن الشـعبي لم يروه «) ثالثتهم من طريق شريك، عن ُحَريث به. قال الطرباين: ٣١١» (أماليه«

 ».إال ُحَريث

وإسماعيل بن زكريا، كالهما عـن  ،) من طريق شريك٥٤٩» (المستدرك«وأخرجه الحاكم يف   

 ».صحيح على شرط مسلم، ولم يخّرجاه«ُحَريث به، وقال: 

 =) وإســحاق بــن راهويــه يف١٠٢» (مســتخرجه«)، والطوســي يف ١٢٣وأخرجــه الرتمــذي (  



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  د. سعيد بن مجعان بن عبد اهللا الزهراين

  

٢٨٧ 

                                           
ــونس، ٨٨٩» (نن الكــربىالســ«)، والبيهقــي يف ١٤٣١» (مســنده«= ــن ي ــق عيســى ب ــن طري   ) م

ــا بــن ١٠٣» (مســتخرجه«)، والطوســي يف ٤٨٤٦» (مســنده«وأبــو يعلــى يف    ) مــن طريــق زكري

) مــن طريــق أســباط بــن محمــد، وأبــو الشــيخ ٢/٤٧٥» (الكامــل«أبــي زائــدة، وابــن عــدي يف 

لـدارقطني يف ) من طريق يعلـى بـن عبيـد، وا٢٧٦» (طبقات المحدثين بأصبهان«األصبهاين يف 

وربمـا «) من طريق علي بن هاشم جميعهم، عن ُحَريـث بـه، وزاد أبـو الشـيخ: ٥١٤» (السنن«

 ».اغتسلت أنا وهو من إناء واحد من الجنابة

ــعيف والحــديث   ــى وإن قــال الحــافظ  ض ــل ُحَريــث، أمــا شــريك؛ فحت ــه مــن قب   اإلســناد، وآفت

، إال أن ذلك غير قـادح يف اإلسـناد؛ إذ »صدوق ُيخطيء كثيًرا): «٢٨٠٢» (التقريب«ابن حجر يف 

لـم يـروه عـن الشـعبي «بل قال الطرباين:  ،أما ُحَريث فلم ُيتَابِْعه أحد -  ما تقدمك -  بغيره ُمتاَبع هو

   »لـم ُيتـابَع عليـه«، وقـال الـدارقطني: »تفـّرد بـه ُحَريـث بـن أبـي مطـر«، وقال البيهقي: »إال ُحَريث

 ).٧٩- ١/٧٨ات الدارقطني على المجروحين البن حبان (. انظر: تعليق-  ايعني ُحَريثً  - 

 ». هذا حديث ليس بإسناده بأس«عِقَبه:  وقد قال الرتمذي   

عقــب ثالثــة أحاديــث فقــط: » جامعــه«وردت يف » لــيس بإســناده بــأس«وعبــارة الرتمــذي هــذه   

ــذا ( ــديثنا ه ــا: (١٢٣ح ــرين، هم ــديثين آخ ــه ١١٤٣، ١٧٩)، وح ــارة من ــذه العب ــل ه  )، فه

ين وتقوية لإلسناد؟ أم أهنـا تعنـي عنـده شـيًئا آخـر؟ مـن أهـل العلـم مـن حملهـا هنـا علـى تحس

المعنى األول، فرأوا أن مثل تلك العبارة التستقيم ويف اإلسناد ُحَريـث المتفـق علـى تضـعيفه؛ 

حديث لم يصّح ولم يستقم؛ فال «بقوله:  هناكالَم الرتمذيِّ   تعّقب اإلماُم ابُن العربيلذلك 

وممن فهم عبارة الرتمذي هذه على نحو  ).١/١٦٨انظر: عارضة األحوذي (». ت به شيءبثي

؛ فقـد قـال عقـب َوْصـف الرتمـذي إسـناده بتلـك العبـارة: فهم ابن العربي: اإلمـام األلبـاين 

انظـر: إرواء الغليـل يف تخـريج أحاديـث منــار ». قلـت: فهـو منقطـع، َأَفَيصـّح نفـُي البـأس عنـه«

ومــنهم مــن حملهــا علــى أن هــذا حكــم مــن الرتمــذي علــى اإلســناد دون  ).١/٢٥٧الســبيل (

المــتن، فالحــديث لــم يبلــغ عنــده مرتبــة الُحْســن، مــع أن اإلســناد قابــل ألن يوصــف الحــديُث 

(وهـي: أال= » الَحَسـن«المرويُّ به بالُحْسن؛ نظًرا الستكمال الشروط التي ذكرها الرتمـذي يف 
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ا، وأن ُيـروى مـن غيـر وجـه نحـُو =يكون يف إسناد الحديث من ُيتَّهً  م بالكذب، وأال يكون شـاذ�

ا لم يذكر يف بابه شيًئا عن أحد من الصـحابة، وال نبَّـه علـى شـاهد وال ُمًتـابِع؛  ذلك)، لكنه لــَمــَّ

بقي كالحديث الفرد يف باب فيه راٍو ُمَتَكلٌَّم فيه غيُر موثَّـق، فلـم يبلـغ درجـة الحسـن، وإن كـان 

ده به، وأما قـول الرتمـذي عقبـه:  راويه عنده غير مردود، لكنه لم يستكمل شروط الحسن؛ لتفرُّ

فلـيس الغـرُض منـه » والتـابعين.. وهو قول غير واحد من أهل العلم مـن أصـحاب النبـي «

تحسيَن الحديث، وإنما بيان أن المرأة ُيباح منها استدفاُء الزوج هبا وهي ُجنُـب قبـل اغتسـالها. 

 ). ٣/٦٢البن سيد الناس (انظر: النفح الشذي 

هـذا حـديث لـيس بإسـناده «وكالم ابن سيد الناس هذا جيـد يف توجيـه معنـى عبـارة الرتمـذي:   

، لكن ُيشكل عليـه أن هـذه العبـارة قـد أطلقهـا الرتمـذي علـى أسـانيد أطلـق عليهـا أيًضـا »بأس

بأس،  هذا حديث ليس بإسناده): «١٧٩، فقد قال عقب الحديث (»هذا حديث حسن«عبارة: 

، وقال عقـب الحـديث »لم يسمع من أبيه - يعني ابن عبداهللا بن مسعود  -إال أن أبا عبيدة 

جه من طريق أبي عبيدة، عن أبيه ٣٦٦( هذا حـديث حسـن، إال أن أبـا عبيـدة : «) الذي خرَّ

  هـذا حـديث حسـن، ): «٣٠٨٤، ١٧١٤، وقـال عقـب كـل مـن الحـديثين (»لم يسـمع مـن أبيـه

، وهذا يعني أنه ال فرق بين العبارتين، وأن معناهما واحد. انظـر: »سمع من أبيهوأبو عبيدة لم ي

 آراء المحدثين يف الحسن لذاته ولغيره (رساة دكتوراه بجامعة أم القرى).

هنــا علــى أهنــا تصــحيح للمــتن دون » لــيس بإســناده بــأس«ومــن أهــل العلــم مــن حمــل عبــارة:   

القرآن من كون المرأة لباًسا للرجل، وهذا يدّل على اإلسناد، فالمتن صحيح ألن له شاهًدا من 

جواز االستدفاء بالمرأة مطلًقا، وقد انعقـد اإلجمـاع علـى ذلـك، أمـا اإلسـناد فضـعيف، وآفتـه 

 ). ٤/٣٥٠ُحًريث. انظر: مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (

لكن يبقـى اإلشـكال قائًمـا وهذا كالم جيد يف توجيه عبارة الرتمذي فيما يخّص هذا الحديث،   

يف توجيــه عبارتــه تلــك يف المواضــع األخــرى مــن كتابــه، فهــل يمكــن أن يقــال إن توجيــه تلــك 

 العبارة يختلف من موضع إلى آخر؟ هذا أمر ال أرّجح إثباته وال نفيه، فاهللا أعلم.

 =اين يفتعّقبه األلبـف )٢/٤٣٨( »شرح مشكاة المصابيح«حّسن إسناده علي القاري يف والحديث   
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 ».غير حسن: وسنده حسن، - يعني القاري -  فقوله«) قائًال: ١/١٤٣» (ةالمشكا«تعليقه على =

تعّقَبه ابن سّيد الناس بقولـه: » صحيح على شرط مسلم، ولم يخّرجاه«ولّما قال الحاكم عِقَبه:   

. انظـر: »غريب جًدا! وقد قال البيهقي بعد تخريجه: تفّرد به ُحَريـث بـن أبـي مطـر، وفيـه نظـر«

قلـت: ُحَريـث ضـعيف، لـم يخّرجـه مسـلم «). وتعّقبه ابن حجـر بقولـه: ٣/٦١النفح الشذي (

). واستنكر األلباينُّ كالَم الحاكم وموافقَة ١٧/٥٣٢انظر: إتحاف المهرة (». أصًال وال شاهًدا

وبخاصـــة الـــذهبي.. والـــذهبي نفســـه قـــال يف  - وهـــذا عجيـــب منهمـــا: «الـــذهبي إيـــاه قـــائالً 

انظـــر: سلســـلة ». مـــرتوك..«وقـــال يف الضـــعفاء:  - يعنـــي ُحَريثـــا -» ضـــّعُفوه»: «الكاشـــف«

 ).٥٦٥٧األحاديث الضعيفة (

م من وقد    أن الحـديث مـرويٍّ مـن وجـه » سننه الكربى«ذكر البيهقي يف موضع الحديث المتقدِّ

وقـد بحثـت كثيـرا للوقـوف علـى طريـق ». مختصـًرا آخر ضعيف عن علقمـة، عـن عائشـة 

 ذا دون الظََّفر بشيء. علقمة ه

ْبه بشيء. انظـر:  هوإنما نقل ،لم أقف عليه لغيره من األئمة وكالمه هذا     بعضهم دون أن يتعقَّ

)، والـنفح الشـذي شـرح جـامع الرتمـذي البـن سـّيد ١/٧٢٨شرح سنن ابن ماجه لمغلطـاي (

 ).٣/٦١الناس (

 . منكر، ومتنه ضعيف: أن إسناد الحديث والخالصة  

مـا ُأنكِـر  تفّرد به ُحَريث بن أبي مطر، وهو ضعيف.. وهذا الحـديث أحـدُ «ام البيهقي: قال اإلم  

ــه ــ - علي ــي ُحَريًث ــحابه ». - ايعن ــة وأص ــي حنيف ــين اإلمــامين الشــافعي وأب ــات ب انظــر: الخالفي

)٤٧٧.( 

. انظـر: المقدسي ومّمن حكم عليه بالنكارة: اإلمام عمرو بن علي الفالّس، واإلمام ابن طاهر  

 ).٣/١٣٩٦)، وذخيرة الحفاظ (٣/٢٦٤)، والجرح والتعديل (٢/٤٧٥امل البن عدي (الك

ويف معنى الحديث آثار كثيرة عن السلف. انظر: مصنف ابن أبي شيبة: باب يف الرجل يستدفئ   

-١٠٦٥)، ومصـنف عبـدالرزاق: بـاب مباشـرة الُجنُـب (٨٣٦-٨٢٤بالمرأة بعـد أن يغتسـل (

 ). ٦٦٣-٦٦١صيري ()، وإتحاف الِخَيَرة للبو١٠٧٠
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َثنَا َعلِيُّ ْبُن َمْعَبٍد، َقاَل: ثنـا َيْعَلـى ْبـُن ُعَبْيـٍد، َعـنْ قال الطحاوي:  ، َعـِن ُحَريـث َحدَّ

، َعْن َمْسُروٍق،  ْعبِيِّ َنْغَتِسـُل مِـْن إَِنـاٍء  َقاَلْت: ُكنُْت َأَنا َوَرُسوُل اهللاِ  َعْن َعائَِشَة الشَّ

 .)١(َواِحدٍ 

* * * 

                                           
 إسناده ضعيف، وهو حسن بمتابعاته، صحيح بطرقه.   )١(

 ).٨٦» (شرح معاين اآلثار«وهو يف   

 ولم أجده من طريق ُحَريث عند غير الطحاوي.  

 الُجعفي؛ يزيدَ  بنُ  ا جابرُ وتابع ُحَريثً   

 ) عن الحكم بن مروان، عن إسرائيل بـن يـونس، عـن جـابر الجعفـي،٢٤٩٧٨أخرجه أحمد (  

 ».وإنا لُجنُبان، ولكّن الماء ال َيجنُب«عن الشعبي به، وزاد: 

 ) عن هاشم بن القاسم الليثي، عن إسرائيل به.٢٥٢٣٥وأخرجه أحمد (  

 هبذه المتابعة.حسن لغيره  ؛ لحال الجعفي هذا، لكّن اإلسنادضعيفوهذا إسناد   

 والحديث صحيح بطرقه؛   

هـذه. انظـر:  مسـروقسوى طريق   عائشة فهو مخّرج يف الصحيحين من طرق كثيرة عن  

 ). ٣٢١، ٣١٩)، وصحيح مسلم (٥٩٥٦، ٢٩٩، ٢٧٣، ٢٦٣، ٢٦١، ٢٥٠صحيح البخاري (
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اُز البغـدادي قـال الخطيــب ـد ْبــِن ِعْيَسـى اْلَبــزَّ   : َأْخَبَرَنــا َأُبـو اْلَقاِســِم َعلِـيُّ ْبــُن ُمَحمَّ

ــيُّ ْبــُن محمــد ْبــِن عَ  ــو اْلَحَســِن َعلِ ـــْقْرئَوَأُب ــِداهللاِ المـــُ ــيُّ ْبــُن محمــٍد  ،ْب َثنا َعلِ َقــاَال: َحــدَّ

َثني َثنا َأُبــو َبــْدٍر، َحــدَّ َثنا َمالـِـُك ْبــُن َيْحيــى، َحــدَّ ، َحــدَّ ، َعــِن وٍ ُحَريــث بــُن َعْمــر الِمْصــِريُّ

، َعن َمْسُروٍق  ْعبِيِّ ًبـا َأْحَمـَر َضـْيٌف َلُهـم، َفـُأْعطَِي َثوْ   َقال: َنَزَل َعَلى َعاَِئَشةَ  ،الشَّ

ِذي َأَصاَبه، َفَقاَلْت َعائَِشـة)١(َفاْحَتَلم ،َلبَِسهُ  : َمـا َضـرَّ َضـْيَفنا َلـْو  فِيِه، َفَغَسَل الَمَكاَن الَّ

ه   .)٢(َتـــــرَكُه َحتَّى َيبَِس َفَيُحكَّ

                                           
 .»فاحتلم«قوله:  بدًال من »فاحتمل: «وقع يف المطبوع من كتاب الخطيب   )١(

غّسـان  أبـي( مالك بـن يحيـى : حالوالثانية: حال ُحَريث، األولى، وله عّلتان: إسناده ضعيف   )٢(

وسي)، ذكره الذهبي دون الكويف  ).٦/٥٩٢. انظر: تاريخ اإلسالم (جرح أو تعديل، السُّ

 ). ٢/٨١٣(للخطيب  »المتفق والمفرتق«وهو يف   

 ؛والحديث صحيحولم أجده من طريق ُحَريث عند غير الخطيب،   

اسٍ ٢٩٠( »صحيحه«يف  مسلم القّصة أخرج فقد    َثنَا َأْحَمُد ْبـُن َجـوَّ اْلَحنَِفـيُّ َأُبـو َعاِصـٍم،  ): َحدَّ

َثنَا َأُبو اْألَْحَوِص، َعْن َشبِيِب ْبِن َغْرَقَدَة، َعنْ  ، َقاَل: ُكنُْت َناِزًال َعْبِد اهللاِ ْبِن ِشَهاٍب اْلَخْوَالنِيِّ  َحدَّ

، َفَغَمْسُتُهَما فِي اْلَماِء، َفَرَأْتنِي َجاِريَ  ٌة لَِعائَِشَة، َفَأْخَبَرْتَها، َفَبَعَثْت َعَلى َعائَِشَة، َفاْحَتَلْمُت فِي َثْوَبيَّ

ائُِم فِـي  إَِليَّ َعائَِشُة َفَقاَلْت: َما َحَمَلـَك َعَلـى َمـا َصـنَْعَت بَِثْوَبْيـَك؟ َقـاَل ُقْلـُت: َرَأْيـُت َمـا َيـَرى النـَّ

َشْيًئا َغَسْلَتُه، َلَقـْد َرَأْيُتنِـي َوإِنِّـي  َمنَامِِه، َقاَلْت: َهْل َرَأْيَت فِيِهَما َشْيًئا؟ ُقْلُت: َال، َقاَلْت: َفَلْو َرَأْيَت 

ُه مِْن َثْوِب َرُسوِل اهللاِ   َيابًِسا بُِظُفِري. َألَُحكُّ

ام بن الحارث«ذلك الضيف بــــــ  عند غير مسلم تسميةُ  وجاء يف بعض طرق الحديث   انظر: ». همَّ

 ).٣٧١اود ()، وسنن أبي د٢٤٩٤٠، ٢٤٩٣٩)، ومسند أحمد (١٥٠٤مسند الطيالسي (

ــذي (   ــد الرتم ــاء عن ــه (١١٦وج ــن ماج ــزل ٥٣٨)، واب ــيًفا ن ــارث، أن ض ــن الح ــام ب ــن هم ) ع

 ام بأنه كان ذلك الضيف. بعائشة..، دون تصريح همَّ 
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ِد ْبِن َأْخَبرَ  ،َأْخَبَرَنا َأُبو اْلُحَسْين بن َبشَرانقال الخطيب البغدادي:  َنا َعلِيُّ ْبُن ُمَحمَّ

َثنَا َمالِـُك ْبـُن َيْحَيـى ،َأْحَمَد اْلِمْصـِريُّ  َثنَا َأُبـو َبـْدٍر ُشـَجاُع ْبـُن اْلَولِيـدِ  ،َحـدَّ َثنِي  ،َحـدَّ َحـدَّ

ْعبِيِّ  ،ُحَريث ْبُن َعْمٍرو َقاَل لِي َرُسوُل  :اَلْت ــــــقَ  ،َعْن َعائَِشَة  ،َعْن َمْسُروٍق  ،َعِن الشَّ

إِنَّ « َفُقْلـُت: إِنِّـي َحـائٌِض، َفَقـاَل: -َوُهـَو فِـي ُمَصـالهُ  -»اوليني َهَذا الثَّـْوَب ــن« :هللاِ ا

 .)١(، َفنَاَوْلُتهُ »اْلَحْيَض َلْيَس فِي َيِدكِ 

                                           
 .إسناده ضعيف، والحديث صحيح   )١(

 .)٤٤-٢/٤٣» (ح أوهام الجمع والتفريقموضِّ « وهو يف  

وسي، ،الك بن يحيىوإسناده ضعيف؛ آفته من قَِبل ُحَريث، وفيه م   تقّدم  أبو غّسان الكويف، السُّ

 جرًحا وال تعديًال. عند الحديث السابق أين لم أجد فيه

ًقاولم أجده مسنًدا عند غير الخطيب، وقد ذكره ابن عبدالرب     عـن) ٣/١٧٢» (التمهيـد«يف  معلَّ

ُد ْبُن ُعَبْيٍد، َعْن ُحَريث، َعْن َعامِرٍ : ُدَحْيمٌ  َثنَا ُمَحمَّ ، َعْن َمْسُروٍق، َعْن َعائَِشـَة َقاَلـْت: َقـاَل لِـي َحدَّ

  ، َفنَاَوْلُتُه.»إِنَّ اْلَحْيَض َلْيَس فِي َيِدكِ «، ُقْلُت: إِنِّي َحائٌِض، َقاَل: »: َناِولِينِي الثَّْوَب َرُسوُل اهللاِ 

 ) من طـرق، عـن َيْحَيـى بـن سـعيد األنصـاري، َعـنْ ٢٩٩؛ فقد أخرجه مسلم (والحديث صحيح  

 :فِي اْلَمْسـِجِد، َفَقـاَل  َقاَل: بَيْنََما َرُسوُل اهللاِ  َأبِي ُهَرْيَرَة  َيِزيَد بِْن َكيَْساَن، َعْن َأبِي َحاِزٍم، َعنْ 

  .َفنَاَوَلتْهُ  ،»إِنَّ َحْيَضتَِك َليَْسْت فِي َيِدكِ «َفَقاَلْت: إِنِّي َحائٌِض، َفَقاَل: » نَاِولِينِي الثَّْوَب  ،َيا َعائَِشةُ «

) من طرق، عن َأُبي ُمَعاِوَيَة، َعِن اْألَْعَمِش، َعْن َثابِِت ْبِن ُعَبْيٍد، َعِن ٢٩٨( مسلم أيًضاوأخرجه   

ــدٍ  ــِن ُمَحمَّ ــةَ  ،اْلَقاِســِم ْب ــاَل لِــي َرُســوُل اهللاِ   َعــْن َعائَِش ــْت: َق ــَن : «َقاَل ــَرَة مِ ــاِولِينِي اْلُخْم َن

 ».إِنَّ َحْيَضَتِك َلْيَسْت فِي َيِدكِ «ي َحائٌِض، َفَقاَل: َفُقْلُت: إِنِّ  :، َقاَلْت »اْلَمْسِجدِ 

اٍج َواْبـِن َأبِـي َغنِيَّـَة، َعـْن ٢٩٨وأخرجه مسلم (    َثنَا اْبُن َأبِي َزائَِدَة، َعْن َحجَّ ) عن َأبِي ُكَرْيٍب، َحدَّ

ٍد، َعنْها َأْن ُأَناِوَلـُه اْلُخْمـَرَة  نِي َرُسوُل اهللاِ َقاَلْت: َأَمرَ  َثابِِت ْبِن ُعَبْيٍد، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمَّ

 ».َتنَاَولِيَها؛ َفإِنَّ اْلَحْيَضَة َلْيَسْت فِي َيِدكِ «مَِن اْلَمْسِجِد، َفُقْلُت: إِنِّي َحائٌِض، َفَقاَل: 
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 )١٠الحديث رقم (

، نا ُعَبْيُداهللاِ بُْن ُموَسى، أنا قال الشاشي اَن اْلَعامِِريُّ َثنَا ابُْن َعفَّ   ُحَريث بُْن : َحدَّ

َقاَل:   ، َعْن َواِصٍل اْألَْحَدِب، َعْن َشِقيِق بِْن َسَلَمَة، َعْن َعبِْد اهللاِ بِْن َمْسُعودٍ َأبِي َمَطرٍ 

وَرَة مَِن اْلُقْرآنِ  َكاَن َرُسوُل اهللاِ  َد َواْلُخْطَبَة َكَما ُيَعلُِّمنَا السُّ  ،هِ التَِّحيَّاُت لِلَّ « :ُيَعلُِّمنَا التََّشهُّ

َالُم َعَلْينَا َوَعَلى ِعبَ  َالُم َعَلْيَك َأيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمُة اهللاِ، السَّ يِّبَاُت، السَّ َلَواُت َوالطَّ اِد اهللاِ َوالصَّ

ًدا َعبُْدُه َوَرُسوُلهُ  الِِحيَن، َأْشَهُد َأْن َال إَِلَه إِالَّ اُهللا، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ اْلَحْمُد « َبَة:، َواْلُخطْ »الصَّ

َأْشَهُد َأنَّ لِلَِّه، نَْحَمُدُه َوَنْستَِعينُُه َوَنْستَْغِفُرُه، َوَنْشَهُد َأْن َال إَِلَه إِالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َشِريَك َلُه، وَ 

ًدا َعبُْدُه َوَرُسوُلُه،                ُمَحمَّ

               ، ]١[النساء:

           ] :١(»]٧١- ٧٠األحزاب(. 

                                           
 ، والحديث صحيح.إسناده ضعيف   )١(

 ).٥٠٨» (مسند الشاشي«وهو يف   

) عـن ٢٢٠رقـم  ٢/٢٨١(المخلِِّصـيَّات) (» هر المخلِّـصفوائد أبي طا«ويف الجزء السابع من   

 يحيى بن صاعد، عن الحسن بن علي بن عفان به.

بــن بشــران يف  ن) عــن محمــد بــن يعقــوب، وأبــو الحســي٢٦٥» (التوحيــد«وأخرجــه ابــن منــده يف   

) (مطبوع ضمن مجموع باسم: الفوائـد البـن منـده) عـن ٧٢٠» (الجزء األول والثاين من فوائده«

ار)إسما ار، كالهما (ابن يعقوب والصفَّ  عن الحسن بن علي بن عفان به. ،عيل بن محمد الصفَّ

 به. ،) عن أبي الحسين بن بشران١٣٨٣١» (السنن الكربى«وأخرجه البيهقي يف   

) عن عبدان بن أحمد، عن محمد بـن علـي بـن ٩٩٠٦» (المعجم الكبير«وأخرجه الطرباين يف   

 ه، بدون ذكر الخطبة.عفان، عن عبيداهللا بن موسى ب

د به ُحَريثغريب وهذا إسناد    =عن واصل، ولم يروه عن ُحَريث إال عبيداهللا بن موسى. ،؛ تفرَّ
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 والحديث صحيح من طرق أخرى:=  

» الحليـة«) من طريق شريك القاضي، وأبـو نعـيم يف ٥١٠)، والشاشي (٣٧٣٨أخرجه أحمد (  

عن جامع بن أبي راشد، عن شقيق  ،مسعر، كالهما (شريك ومسعر) ) من طريق٦٥-٥/٦٤(

 إال عند أبي نعيم. خطبة الحاجةبه، ولم يقع ذكر 

ج يف الصحيحين وغيرهما مـن طـرق كثيـرة عـن شـقيق بـن سـلمة    بـدون ذكـر  ،والحديث مخرَّ

 ؛خطبة الحاجة

)، وابـن ماجـه ٩٦٨)، وأبـو داود (٥٨ - ٤٠٢)، ومسـلم (٦٢٣٠، ٨٣٥، ٨٣١أخرجه البخاري (  

 ) من طريق األعمش؛ ١٩٥٥)، وابن حبان (١٥٥٨» (شرح معاين اآلثار«ي يف )، والطحاو٨٨٩(

) من طريق ١٥٥٩)، والطحاوي (٥٧، ٥٦، ٥٥ -٤٠٢)، ومسلم (٦٣٢٨وأخرجه البخاري (  

) مــن طريـــق حصــين بـــن عبـــدالرحمن، ١٢٠٢منصــور بـــن المعتمــر؛ وأخرجـــه البخـــاري (

 بن مقسم؛  ة) من طريق مغير٧٣٨١و(

) ١٥٦١، ١٥٦٠) مـن طريـق حمـاد بـن أبـي سـليمان، و(١٥٥٧، ١٥٥٦وأخرجه الطحاوي (  

) من طريق ُمَحّل بن ُمحرز الضبي (وقع يف مسند الشاشي: ُمَحـّل بـن خليفـة! ٥٠٥والشاشي (

مع أن ابن خليفة ال ُيعـَرف بالروايـة عـن شـقيق؛ إنمـا المعـروف بـذلك ابـن ُمحـرز)، جمـيهعم 

 عن شقيق به.  ،(األعمش، ومنصور، وحصين، ومغيرة، وُمَحّل)

)، ٣٣٦)، والطيالسـي (٣٧٢٠؛ أخرجـه أحمـد (وللحديث طرق أخرى عـن ابـن مسـعود   

» الـدعاء«)، والطـرباين يف ٥٢٥٧، ٥٢٣٣)، وأبو يعلـى (١٠٤٤٩» (المصنف«وعبدالرزاق يف 

)، جميعهم من طريق أبـي إسـحاق السـبيعي، ٢٤١٤» (المعجم األوسط«)، ويف ٩٣٣، ٩٣١(

فقـط، ولـم يقـع ذكـر خطبـة الحاجـة ، بـذكر اهللا بن مسعود، عن أبيـه عن أبي عبيدة بن عبد

 التشهد إال عند عبدالرزاق.

 ) من طريق الطيالسي به. ١٣٨٢٦» (السنن الكربى«وأخرجه البيهقي يف   

)، ٦٧٩» (المنتقـى«)، وابـن الجـارود يف ٣٢٧٧، ١١٦٤)، والنسائي (١١٠٥وأخرجه الرتمذي (  

= )٩٦٩أبـو داود (، و) مـن طريـق األعمـش٩٣٢» (الـدعاء«ين يف )، والطـربا٤١٤٣وأبو عوانـة (
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) مـن طريـق يـونس بـن أبـي إسـحاق، وابـن أبـي شـيبة يف ١٨٩٢من طريق شريك، وابن ماجـه (=

) ٧١١الشاشـي (، و) من طريق المسعودي٩٣٢» (الدعاء«)، والطرباين يف ١٧٥٠٨» (المصنف«

ريق عيسى بن يونس وأشـعث بـن سـّوار، ) من ط٩٣٢» (الدعاء«والطرباين يف  ،من طريق الثوري

ــعث) ــى، وأش ــوري، وعيس ــعودي، والث ــونس، والمس ــريك، وي ــش، وش ــيعهم (األعم ــن  ،جم   ع

بـه، ووقـع عنـد  ، عن ابن مسـعود (عوف بن مالك بن نضلة) أبي إسحاق، عن أبي األحوص

 . التشهد والخطبةفقط، وعند بعضهم  الخطبة فقط، وعند بعضهم التشهد بعضهم

) مــن طريــق وكيــع، عــن الثــوري، عــن إبــراهيم بــن ٥/٣١٤» (العلــل«لــدارقطني يف وأخرجـه ا  

 فقط. التشهد مهاجر، عن أبي األحوص به، بتعليم

) ثالثـتهم ٢٧٤٤» (المسـتدرك«)، والحـاكم يف ٢٢٤٨)، والـدارمي (٣٧٢١وأخرجـه أحمـد (   

 من طريق شعبة؛

 ثوري؛) من طريق ال٢١١٨)، وأبو داود (٤١١٦، ٤١١٥وأخرجه أحمد (   

ثالثـتهم (شـعبة،  ،) من طريق إسرائيل بن يونس٧١٠)، والشاشي (٢١١٨وأخرجه أبو داود (  

عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي عبيدة بن عبداهللا بن مسعود، عن أبيـه  ،والثوري، وإسرائيل)

 فقط. خطبة الحاجة، بتعليم 

وب الـدورقي، عـن ) عن يحيى بن صـاعد، عـن يعقـ٥/٣١٣» (العلل«وأخرجه الدارقطني يف   

سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، عن األسـود عن عبيداهللا بن عبدالرحمن األشجعي، 

 فقط.  التشهد به، فذكره بتعليم بن يزيد، عن ابن مسعود ا

ي، عن عمرو بن مـرزوق، ) عن يوسف القاضي وأبي مسلم الكشَّ ٩٣٤» (الدعاء«وأخرجه الطرباين يف   

، الخطبة، بتعليم قتادة، عن عبدربه، عن أبي عياض، عن ابن مسعود  عن عمران القطان، عن

 ».من يطع اهللا ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنما يضّر نفسه، ولن يضرَّ اهللا شيئًا«وفيها زيادة: 

، وورد سـوى ابـن مسـعود  وحديث خطبة الحاجة ورد من روايـة سـتة مـن الصـحابة   

 انظر تخريج تلـك األحاديـث وطرقهـا يف رسـالة األلبـاين أيًضا مرسًال من حديث الزهري. 

 ).١٥٩٨وانظر: التلخيص الحبير (». يعلمها أصحابه خطبة الحاجة التي كان رسول اهللا «
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 )١١الحديث رقم (

َثنَا َوكِيـٌع، َعـنْ قال ابن أبي شيبة ، َعـِن اْلَبـَراءِ ُحَريـث : َحـدَّ ـْعبِيِّ ، َأنَّ  ، َعـِن الشَّ

ُم َعْن َيِمينِِه َوَعْن ِشَمالِِه، َوَيُقوُل: النَّبِيَّ  َالُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اهللاِ « َكاَن ُيَسلِّ ى ، َحتَّ »السَّ

هِ   .)١(ُيَرى َبَياُض َخدِّ

                                           
 إسناده ضعيف، وهو حسن بطرقه، صحيح بشواهده.   )١(

 ).٣٠٤٥» (مصنّف ابن أبي شيبة«وهو يف   

) مـن ١٣٥٠» (السـنن«)، والـدارقطني يف ١٦٠٥» (شرح معـاين اآلثـار«وأخرجه الطحاوي يف   

) من طريـق عبيـداهللا بـن ٢٩٧٨» (السنن الكربى«البيهقي يف و طريق عبداهللا بن داود الُخَريبي،

) من طريق عيسى بـن يـونس، ٢/٤٤» (موّضح أوهام الجمع والتفريق«موسى، والخطيب يف 

 عن ُحَريث به. ،ثالثتهم (الخريبي، وعبيداهللا، وعيسى)

): ١٦٠٤» (شرح معـاين اآلثـار«؛ أخرجها الطحاوي يف ث طريق أخرى عن الرباء وللحدي  

  حـدثنا علــي بــن عبــدالرحمن، حــدثنا أبــو إبــراهيم التُّرُجمــاين، حــدثنا ُحــَديج بــن معاويــة، عــن 

 ، فذكره.أبي إسحاق، عن الرباء، أن رسول اهللا 

المخزومـي مـوالهم،  ؛ علـي بـن عبـدالرحمن هـو: ابـن محمـد بـن المغيـرةحسـنوهذا إسناد   

نعَ «ه ولقبُ  ، صدوق، والرتُجماين هو: إسماعيل بن إبراهيم بـن بسـام، ال بـأس بـه، وُحـَديج »الَّ

، وأبــو إســحاق هــو: عمــرو بــن عبــداهللا ئهــو: ابــن معاويــة بــن ُحــَديج الكــويف، صــدوق يخطــ

 ).٥١٠٠، ١١٦١، ٤١٦، ٤٧٩٩السبيعي، ثقة. انظر: التقريب (

ي إسحاق؛ فقد ذكره الحافظ ابن حجـر يف المرتبـة الثالثـة مـن مراتـب أب عنعنة وُيخشى هنا من  

هـذا  وضـعف تـه)، ولكن حتى مع ثبوت عنعن٩١المدّلسين. انظر: تعريف أهل التقديس (رقم

 .حسنًا لغيرهيتقّوى به، فيكون ُحَريث الطريق، إال أن طريق 

 لك:، ومن ذمن الصالة تسليمتين جماعة من أصحابه  وقد روى تسليمه   

 =يسـّلم عـن قـال: كنـت أرى النبـي  ) عن سعد بن أبـي وقـاص ٥٨٢ما رواه مسلم ( -  
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ه.=  يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خدِّ

 كان يسّلم تسليمتين.  ، أن رسول اهللا ) عن ابن مسعود ٥٨١ما رواه مسلم ( -  

مــن  عشــرةٍ  أســماءَ » جامعــه«) مــن ٢٩٥َعِقــَب الحــديث رقــم ( وقــد ذكــر اإلمــام الرتمــذي   

 من الصالة عن يمينه وعن يساره. رووا تسليمه  الصحابة 

  .صحيًحا لغيره وهبذه الشواهد الكثيرة يكون حديث الرباء    
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 )١٢الحديث رقم (

، َقاَل: ثنا ُشَجاٌع، َعْن ُحَريث ْبِن َعْمٍرو، َعـِن قال الطحاوي يُّ
قِّ َثنَا َأُبو بِْشٍر الرَّ : َحدَّ

، َعْن َمْسُروٍق  ْعبِيِّ ي َوُهـَو َوَباَشـَرنِ  َقاَلْت: ُربََّما َقبََّلنِي َرُسوُل اهللاِ  َعْن َعائَِشَة  ،الشَّ

ِعيِف  ،َصائِمٌ  ْيِخ اْلَكبِيِر الضَّ ا َأْنُتْم َفَال َبْأَس بِِه لِلشَّ   .)١( َوَأمَّ

                                           
 دون الجملة األخيرة منه. إسناده ضعيف، وهو حسن بطرقه، والحديث صحيح   )١(

 ).٣٣٩٢» (شرح معاين اآلثار«وهو يف   

عـن سـليمان  )٤٨٧» (المعجم الصـغير«)، ويف ٣٦٤٥» (ألوسطالمعجم ا«وأخرجه الطرباين يف   

)، والمحـاملي يف سعدانبن أيوب بن حذلم، عن سليمان بن عبدالرحمن، عن سعيد بن يحيى (ا

) عـن حسـين بـن أحمـد بـن الجنيـد، عـن الوليـد بـن القاسـم، ٣٠٩(رواية ابن البّيع) (» أماليه«

 ».وهو صائم باشرين رسول اهللا : «عن ُحَريث به، ولفظه ،كالهما (سعدان والوليد)

 ) عن سليمان بن حذلم به.١١٣» (جزء ما انتقاه على الطرباين«وأخرجه ابن مردويه يف    

) عـــن ٤٨٧» (المعجـــم الصـــغير«)، ويف ٣٦٤٦» (المعجـــم األوســـط«وأخرجـــه الطـــرباين يف   

ن سليمان بـن حـذلم، عـن سـليمان بـن عبـدالرحمن، عـن سـعدان بـن يحيـى، عـن ُحَريـث، عـ

الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن األسود بن يزيد وعلقمة بـن 

كم وحماد حلم يروه عن ُحَريث عن ال«به، بلفظه السابق. قال الطرباين:  قيس، عن عائشة 

 .»ال سعدان بن يحيى، تفّرد به سليمان بن عبدالرحمنإ

ُف بُن َطريفوقد تابع ُحَريثً *      ؛ا مطرِّ

) عن علـي ٢٦٢٧٠) عن عفان بن مسلم، عن أبي عوانة اليشكري، و(٢٤٦٩٩أخرجه أحمد (  

) عن أسباط بن محمد وَعبيدة بن ُحَميـد (وقـع يف ُنسـخ مسـند أحمـد: ٢٦١٧١بن عاصم، و(ا

أ، وأن الصـواب هـو روايـة َعبيـدة طمطّرف وَعبيدة، وقد أشار محققو مسند أحمد إلى هذا الخ

)، عـن الحسـين بـن ُحَريـث، ٩٠٨٣» (السـنن الكـربى«له)، والنسائي يف  عن مطّرف ال متابعته

 =)، وابن خزيمة٣٠٦٦» (السنن الكربى«يف أيًضا عن جرير بن عبدالحميد، وأخرجه النسائي 
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) عن الحسن بن محمد الزعفـراين، وأخرجـه ١٣٥٢» (معجمه«)، وابن األعرابي يف ٢١٠٠(=

ى، عن جرير بن عبدالحميد وعلي بـن المنـذر، ) عن يوسف بن موس٢١٠٠ابن خزيمة أيًضا (

) عن علي بن الفضـل البلخـي، عـن ١٥/١٣٨» (العلل«عن محمد بن فضيل، والدارقطني يف 

ــيعهم  ــذيل، جم ــن الُه ــر ب ــن ُزَف ــي، ع ــيم البلخ ــن حك ــداد ب ــن ش ــرازي، ع ــامر ال ــن ع ــد ب   محم

عن  ،فضيل، وُزَفر)(أبو عوانة، وعلي بن عاصم، وأسباط، وَعبيدة، وجرير، والزعفراين، وابن 

يظـّل صـائًما، وُيقبِّـل  كان رسـول اهللا ): «٢٦٢٧٠مطّرف بن طريف به، ولفظه عند أحمد (

وأمـا : «، واآلخرون بنحوه، ولم يقـع عنـد أحـد مـنهم قولهـا »ما شاء من وجهي حتى ُيفطر

 ».أنتم فال بأس به للشيخ الكبير الضعيف

مـن طريـق الحسـن بـن محمـد الزعفـراين بـه.  )٨٠٩٨» (السـنن الكـربى«وأخرجه البيهقـي يف   

؛ مطّرف بن طريف هو أبـو بكـر أو أبـو عبـدالرحمن الكـويف، قـال صحيح وإسناد هذه المتابعة

 ). ٦٧٥٠انظر: التقريب (». ثقة فاضل«الحافظ ابن حجر: 

؛* وتابع ُحَريثً     ا جابٌر الُجْعِفيُّ

): ثنـا ٨/٥١٠» ُنَخـب األفكـار«نـي يف أخرجه البزار مختصـًرا (ذكـر إسـناد البـزار الحـافظ العي  

سهل، نا عامر بن مدرك، نا إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عـن مسـروق، عـن عائشـة بن  معمر

 أن النبي ، .كان يقبِّل وهو صائم 

» ضعيف رافضي«الكويف، قال ابن حجر:  ،هو ابن يزيدالُجعفّي هذا ؛ جابر ضعيفوإسناد هذه المتابعة   

َفيراء، ليّن الحديث. انظر: التقريـب (٨٨٦ر: التقريب (ظان )، ٣١٢٥)، وعامر هو ابن مدرك بن أبي الصُّ

 ).١٥٩٧١انظر: الثقات (». شيخ متقن ُيْغِرب« :ومعمر بن سهل لم يوّثقه إال ابن حبان، وقال

 ا حبيُب بُن حّسان؛وتابع ُحَريثً  *  

العبدي، عـن محمـد بـن  ) عن محمد بن ُخليد٥٨٨٨» (المعجم األوسط«أخرجه الطرباين يف   

عبيد المحاربي، عن علي بن هاشم، عن حبيـب بـن حّسـان، عـن الشـعبي، عـن مسـروق، عـن 

 ».وهو صائم ربما قّبلني رسول اهللا «قالت:  عائشة 

 =؛ علتهـا حبيـب هـذا، وهـو حبيـب بـن حّسـان، وحبيـب بـنضعيف جًدا وإسناد هذه المتابعة  
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منكـر «، وقـال ابـن حبـان: »مـرتوك«والنسـائي:  األشرس، وحبيب بن أبي هالل، قـال أحمـد=

  وكان عشق نصرانية، فقيل: إنـه تنّصـر وتـزوج هبـا. ونقـل عبـاس الـدوري عـن  ،»الحديث جًدا

حبيب بن حّسان ليس بثقة، كانت له جاريتان نصرانيتان، فكان يذهب معهمـا «ابن معين قوله: 

 ).٤٥١-١/٤٥٠انظر: ميزان االعتدال (». إلى الَبيعة

 حديث يف الصحيحين من طرق أخرى؛وال  

 ) من طريق األسود بن يزيد،١١٠٦)، ومسلم (١٩٢٧أخرجه البخاري (  

) مـن طريـق عـروة بـن الزبيـر، كالهمـا (األسـود ١١٠٦)، ومسلم (١٩٢٨وأخرجه البخاري (  

، ولـم »وأما أنتم فال بأس به للشيخ الكبيـر الضـعيف«دون قولها:  به، عن عائشة  ،وعروة)

 .هي التي قّبلها رسول اهللا  البخاري التصريح بأهنا كانت يقع عند 

ولم أجد الحديث باللفظ الذي ذكره الطحاوي عند غيره، ولم يعُزه األلباين هبذا اللفظ إال إلـى   

 ).١٦٠٦، ٢١٩الطحاوي فقط. انظر: سلسلة األحاديث الصحيحة: (

أن الشيخ يأمن على نفسه، بخـالف سببه؛  وتخصيص اإلذن بالُقبلة حال الصيام بالشيخ الكبير  

م َكـوكـان أملكَ «قولهـا:  - حـال الصـيام لمـا ذكـرت تقبيلـه  - الشاب؛ ولذا جـاء عنهـا 

 ).١١٠٦)، وصحيح مسلم (١٩٢٧انظر: صحيح البخاري (». إلربه

؛ حيـث علـى نفسـه فـال بـأس بـذلك، وهـذا هـو المشـهور عـن عائشـة  أما عند َأْمِن الشاّب   

  ) عـن ١٠٢٣» (الموطـأ«ن يقّبـل زوجتـه حـال صـيامه؛ فقـد أخـرج مالـك يف أمرت ابن أخيهـا أ

، فـدخل زوج النبـي  أبي النضر، أن عائشة بنت طلحة أخربتـه، أهنـا كانـت عنـد عائشـة 

فقالـت  - وهو صائم - أبي بكر الصديق بن عليها زوجها هنالك، وهو عبداهللا بن عبدالرحمن

 ك فتقبِّلها؟ فقال: أأقبِّلها وأنا صائم؟ فقالت: نعم. من أهل : ما يمنعك أن تدنوَ له عائشة 

 ». وهو صائم يف رمضان«) عن مالك به، وفيه: ٧٤١١» (المصنّف«وأخرجه عبدالرزاق يف   

) عن يونس بن عبد األعلى، عن عبداهللا بن ٣٣٩٩» (شرح معاين اآلثار«وأخرجه الطحاوي يف   

إسناده األلباين. انظر: سلسلة األحاديث صّحح قد . وصحيح وهب، عن مالك به. وهذا إسناد

 ).٢١٩الصحيحة (
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 )١٣الحديث رقم (

، ثنـا َأُبـو ُكَرْيـٍب، ثنـا ُعْثَمـاُن ْبـُن قال الطرباين:  ُد ْبُن َعْبِداهللاِ اْلَحْضَرمِيُّ َثنَا ُمَحمَّ َحدَّ

، َعْن َأبِي َبْكِر ْبِن َحْفٍص، َعْن َحكِـيِم ُحَريث ْبِن َأبِي َمَطرٍ ْن َسِعيٍد، َعْن َيِزيَد ْبِن َعَطاٍء، عَ 

ْوِم، َفَقاَل: َقاَل: َسَأْلُت َرُسوَل اهللاِ   َزامٍ ــــــْبِن حِ ا اٍم مِْن ُكلِّ « َعِن الصَّ ُصْم َثَالَثَة َأيَّ

ـْهرِ ُص « َحتَّى َناَزَلنِي، ُثمَّ َقاَل: ،ُقْلُت: إِنِّي ُأطِيُق  ،»َشْهرٍ  اٍم مَِن الشَّ ُقْلـُت: إِنِّـي  ،»ْم َثَالَثَة َأيَّ

 .)١(»ُصْم ِصَياَم َداُوَد، ُصْم َيْوًما َوَأْفطِْر َيْوًما« َحتَّى َناَزَلنِي، ُثمَّ َقاَل: ،ُأطِيُق 

                                           
 وهو حسن بشواهده، والحديث صحيح.، إسناده ضعيف   )١(

 .)٣١٢٣( »المعجم الكبير«وهو يف   

 ولم أجده عند غير الطرباين.    

بصـيام  جماعـة مـن أصـحابه  الكثيـرة؛ فقـد أوصـى النبـي  حسـن بشـواهدهوالحديث   

 ومن ذلك: ثالثة أيام من كل شهر،

، ١٩٧٨، ١٩٧٦، ١٩٧٥، أخرجهــا البخــاري (وصــيته لعبــداهللا بــن عمــرو بــن العــاص  -  

) من طرق كثيرة ١١٥٩)، ومسلم (٦٢٧٧، ٦١٣٤، ٥٠٥٢، ٣٤١٩، ٣٤١٨، ١٩٨٠، ١٩٧٩

 يوم.  يوم وإفطارَ  ، وأنه كان صيامَ  داود ، ووقع يف تلك الطرق ذكر صوم نبي اهللاعنه 

) كالهمـا مـن ٧٢١)، ومسـلم (١٩٨١، ١١٧٨أخرجها البخـاري ( ،وصيته ألبي هريرة  -  

 .طريق أبي عثمان النهدي، عنه 

 ).٧٢٢بذلك، أخرجها مسلم ( وصيته ألبي الدرداء  -  

ــيته  -   ــي ذرٍّ  وص ــذي يف ألب ــا الرتم ــه«، أخرجه ــائي يف ٧٦١» (جامع ــنن«)، والنس » الس

. بـن طلحـة، عـن أبـي ذرٍّ  ) كالهما من طريق يحيى بن سام، عـن موسـى٢٤٢٤ -٢٤٢٢(

ــن إســناده، وكــذا »حــديث حســن«قــال الرتمــذي:  األلبــاين انظــر: صــحيح ســنن النســائي  حسَّ

)١٧١ -٢/١٧٠.( 

 =) والطيالسـي٢٤٣٤، ٢٤٣٣» (السـنن«، أخرجها النسـائي يف ألبي عقرب  وصيته  -  
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» المسـند«)، وأحمـد يف ٧/٢٣٨» (الطبقـات الكـربى«)، وابـن سـعد يف ١٤٠٩» (مسنده«يف =

ــــاري يف ٢٠٦٦٣، ٢٠٦٦٢، ١٩٠٥١( ــــرد«)، والبخ ــــر يف ٧٣١» (األدب المف ــــن جري )، واب

)، ٧٩٨رقـم  ٢٢/٣١٦» ()، والطرباين يف المعجـم الكبيـر٥٤٥(مسند عمر) (» هتذيب اآلثار«

شـعب «)، والبيهقـي يف ٨/٣٧٥» (حليـة األوليـاء«)، ويف ٦٩٢٥» (معرفة الصحابة«وأبو نعيم يف 

  جميعهم من طريـق األسـود بـن شـيبان، عـن أبـي نوفـل بـن أبـي عقـرب، عـن ) ٣٥٩٦» (اإليمان

 ).١٧٢ - ٢/١٧١(انظر: صحيح سنن النسائي ». صحيح اإلسناد«. قال األلباين: أبي عقرب 

رقـم  ١٩/١٩٤» (المعحـم الكبيـر«، أخرجهـا الطـرباين يف لكهمس الهاللي  وصيته  -  

. انظر: مجمع الزوائـد »ولم أجد من ذكره ،نقريوفيه حماد بن يزيد الم«)، قال الهيثمي: ٤٣٥

)٣/١٩٧.( 

 :بدال مـنالمقرئ )، ووقع فيه: (٣/١٥١» (الجرح والتعديل«قلت: قد ذكره ابن أبي حاتم يف    

انظـر: ». وهو شيخ لم ُيَضعَّف«)، ولم يذكر فيه جرًحا وال تعديًال، وقال عنه الذهبي: المنقري

 ).٤/٣٤٧(تاريخ اإلسالم 

بصيام  ) من وصيته ألصحابه ١١٦٢يف صحيح مسلم ( يف حديث أبي قتادة  ما جاء -  

ْهرِ «ثالثة أيام من الشهر، وفيه:   ». َصْوُم َثَالَثٍة مِْن ُكلِّ َشْهٍر، َوَرَمَضاَن إَِلى َرَمَضاَن، َصْوُم الدَّ
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 )١٤الحديث رقم (

ـَحاَيا« فِـي كتـاب قال أبو الشيخ األصبهاين   َسـْهٌل ُهـَو  َثنَـا ،: َثنَـا َأُبـو َيْحَيـى)١(»الضَّ

ْعبِيِّ  ،ُحَريث َعنْ  ،َثنَا َوكِيعٌ  ،ابُْن ُعْثَماَن اْلَعْسَكِريُّ  َأنَّ َخاَلـُه َسـَأَل  ، َعِن اْلَبَراءِ  ،َعِن الشَّ

الةِ  النَّبِيَّ  يارسول  :َقاَل  ،»تِْلَك َشاُة َلْحمٍ « :َفَقاَل النَّبِيُّ  ؟َعْن َشاٍة َذَبَحَها َقْبَل الصَّ

  .)٢(»َوال ُتْجِزُئ َعْن َأَحٍد َبْعَدكَ  ،ُتْجِزُئَك « :َقاَل  ،ِدي َجَذَعٌة مَِن اْلَمْعِز َأْوَفى مِنَْهاِعنْ  ،اهللاِ 

                                           
» التحبيـر«، وذكره السـمعاين يف »الضحايا«اسم كتاب أبي الشيخ  ابن حجر هكذا ذكر الحافظ   )١(

ــم ذكــره أيًضــا الكتــاين يف »الضــحايا والعقيقــة«) باســم: ١/١٦١( الرســالة «، وبــذلك االس

 ).٤٨(ص » المستطرفة

طبقــات «ألبــي الشــيخ ممــا لــم يصــل إلينــا. انظــر: مقدمــة تحقيــق كتــاب » الضــحايا«وكتــاب   

 ).١/١٠٠ألبي الشيخ (» المحدثين بأصبهان

 حديث صحيح.حسن بطرقه، والوهو إسناده ضعيف،    )٢(

 ).٥/٩(» تغليق التعليق«الحافُظ ابُن حجر يف  ذكرها أبي الشيخ هذه وطريَق   

فقد ذكر الدارقطني أن  - وهو ابن أبي مطر - عن ُحَريث ،وأما حديث وكيع«: )ابن حجر( قال  

 ».عبيداهللا بن موسى تفّرد به عن ُحَريث

 لم أقف على طريق عبيداهللا بن موسى هذا.و  

إلـى  بإسـناده) ابـن حجـر( فـروى، طريق عبيداهللا بـن موسـى ذلـكافظ ابن حجر الح وقد ساق  

د بن َعلّي بن ُدَحْيم، قال (الدارقطني)الدارقطني َثنَا َأْحمـد بـن َحـاِزم بـن  ،: (َثنَا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَّ

ـْعبِ  ،ُحَريث ْبُن َأبِي َمَطرٍ َأنا  ،عبيد اهللا ْبُن ُموَسى َثنَا ،أبي غرزة َعـِن اْلَبـَراِء ْبـِن َعـاِزٍب  ،يِّ َعِن الشَّ

َمـْن َكاَنـْت َلـُه َنِسـيَكٌة «َفَقاَل فِيَما َخَطـَب:  ،َيْوَم األَْضَحى فِي اْلَمِدينَةِ  َخَطَبنَا َرُسول اهللا  :َقاَل 

تِْلـَك َشـاُة : «، َفَقـاَل اْلَبـَراُء ْبـُن َعـاِزٍب: َقـْد َذَبْحـُت، َقـاَل »َصـالُتنَا َهـِذهِ  ىْقَض تُ َفال َيْذَبْحَها َحتَّى 

 =         .»َوال َيْصُلُح ألََحٍد َبْعَدكَ  ،اْذَبْحَها«، َقاَل: َفِعنِْدي َجَذَعٌة َمْعٌز َسِمينٌَة، َقاَل: »َلْحمٍ 
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اَرُقْطنِّي: هذا=   َعن الّشعبِّي، تفـرد  ،َحِديث َغِريب من َحِديث ُحَريث بن َعْمرو اْألَسدي َقاَل الدَّ

 .)..بِِه عبيداهللا بن ُموَسى

؛ ؛ فقـد ذكـر الُبَخـاِرّي ِرَواَيـة َوكِيـع- يعني الـدارقطني - َلْيَس َكَما َقاَل «قال الحافظ ابن حجر:   

د َفاْنتفى  ).٥/٨تغليق التعليق ( انظر:». التفرُّ

 هنا.  رواية أبي الشيخمتابعة وكيع لعبيداهللا بن موسى التي يذكرها الحافظ هي الواقعة يف و   

 متابعة وكيع هذه بعد أن روى الحديث موصوال إلى الـرباء بـن عـازب البخاري علَّق وقد   

 بقوله:

ٌف، َعـْن َعـامٍِر، َعـِن الَبـَراِء ْبـِن َعـاِزٍب «   َثنَا ُمَطـرِّ َثنَا َخالُِد ْبُن َعْبِداهللاِ، َحدَّ ٌد، َحدَّ َثنَا ُمَسدَّ ، َحدَّ

ى َخاٌل لِي ـالَِة، َفَقـاَل َلـُه َرُسـوُل اهللاِ قَ  - ُيَقاُل َلُه َأُبو ُبْرَدةَ  - َقاَل: َضحَّ َشـاُتَك َشـاُة : «ْبـَل الصَّ

اْذَبْحَهـا، َوَلـْن َتْصــُلَح «َفَقـاَل: َيـا َرُســوَل اهللاِ، إِنَّ ِعنْـِدي َداِجنًـا َجَذَعــًة مِـَن الَمَعـِز، َقــاَل:  ،»َلْحـمٍ 

الَِة َفإِنََّما يَ «ُثمَّ َقاَل:  ،»لَِغْيِركَ  الَِة َفَقـْد َتـمَّ ُنُسـُكُه َمْن َذَبَح َقْبَل الصَّ ْذَبُح لِنَْفِسِه، َوَمْن َذَبَح َبْعَد الصَّ

، َوإِْبَراِهيمَ  ،»َوَأَصاَب ُسنََّة الُمْسلِِمينَ  ْعبِيِّ ، َعـِن َوَتاَبَعُه َوكِيٌع، َعْن ُحَريـث ،َتاَبَعُه ُعَبْيَدُة، َعِن الشَّ

.. الحديث ْعبِيِّ  ). ٥٥٥٦انظر: صحيح البخاري (». الشَّ

ــه«قــال الحــافظ:    ــي  - ولــيس ل ــيعن ــحيح  يعنــي يف - ســوى موضــع يف األضــاحي - اُحَريًث ص

 ).٤٦١انظر: هدي الساري (ص ». متابعة - البخاري

انظـر هتـذيب الكمـال ». البخـاري يف األضـاحي -يعني ُحَريًثا -استشهد به«قال اإلمام المزي:   

و لـم يستشـهد بـه لكـان أحسـن، ولـ«). وعّلق المحقق على كالم المزي هذا بقولـه: ٥/٥٦٥(

 ».فمثل هذا ال ينفع حتى يف الشواهد

؛ فقـد يف ذكر الجذعة التي ضّحى هبا أبو بـردة بـن نيـار ع بجماعة من الحفاظُحَريث متابَ قلت:   

تابعـه كــل مـن: ُزبيــد اليـامي، ومنصــور بــن المعتمـر، وفــراس بـن يحيــى، وداود بـن أبــي هنــد، 

، ٥٥٦، ٥٥٤٥، ٩٨٣، ٩٧٦، ٩٦٨، ٩٦٥ري (وعاصــــم األحــــول. انظــــر: صــــحيح البخــــا

  ).١٩٦١)، وصحيح مسلم (٥٥٦٣

بمطـّرف بـن طريـف،= » جذعـة مـن المعـز«وهو متاَبع هنا يف وصف تلـك الجذعـة مـن كوهنـا   
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=وعبيدة بن معّتب. وهبذه المتابعات يتبين لنـا أن هـذا ممـا حفظـه ُحًريـث وضـبطه؛ اسـتدالًال 

اري لـم ُيفـرد روايتـه عنـد االستشـهاد بـه، حتـى يمكـن أن بموافقته لهؤالء الحفاظ. ثم إن البخ

يقال إنه اليصلح لالستشهاد، لكنه قرن روايته بروايـة غيـره مـن الحفـاظ، وبمثـل هـذا الصـنيع 

يتبين المقبول من المردود من روايات من يوصف بضـعف الحفـظ، أو بالنكـارة حـين التفـّرد، 

 سواه. فيؤخذ ما وافق فيه الحفاظ، وُيرّد ويطَّرح ما

أن البخاري إنما أخرج رواية ُحَريث هنا لموافقته لبعض مـن روى  -واهللا أعلم  -والذي يبدو    

؛ ففـي روايـة أبـي الشـيخ مـن طريـق جذعـة مـن المعـزعن الشعبي يف وصف الجذعة، وكوهنـا 

ف »جذعة من المعز أوىف منها«ُحًريث قال يف وصفها:  ، وعلى هذا وقع وصفها يف روايـة مطـرِّ

داجنًـا جذعـة مـن ): «٥٥٥٦طريف، عن الشعبي يف رواية البخاري الموصولة المتقدمـة (بن ا

، فقد اتفقت الروايتان يف كوهنا جذعـة مـن المعـز، وعلـى ذلـك الوصـف جـاءت روايـة »المعز

ّبي، عن الشعبي، وكذا وقعت روايته (عبيدة)، عـن إبـراهيم النخعـي، عـن  ُعَبيدة بن معتِّب الضَّ

عنــد غيــرهم ممــن روى ذلــك عــن  المعــزد وصــف تلــك العنــاق بأهنـا مــن . ولــم يــرالـرباء 

. أما القول بأنه كـان علـى »عناق جذعة«و، »عناق لبن«الشعبي، إذ الواقع عندهم وصفها بأهنا 

، -تعليًقـا  -البخاري أال يستشهد به فمردود على قائلـه؛ فالبخـاري إنمـا أخـرج لـه هنـا متابعـة 

ــ ــروف مــن صــنيعه وتص ــام »صــحيحه«ّرفاته يف وهــذا هــو المع ــا يفعــل ذلــك يف مق ، وهــو إنم

االستشهاد وتكثير الطرق، ولعل هذا يفّسر جرح البخاري لُحَريث، وأن ذلك الجرح إنما كـان 

يف حفظه وضبطه، وليس يف صدقه وعدالته، وإن كان موصوًفا بالغلط والخطـأ؛ ولـذلك خـّرج 

طريق غيره من الثقات، وهذا هو شـرط له هنا متابعة ال أصالً، أما أصل الحديث فمحفوظ من 

). ومـا دام أنـه ١/٤٥٦البخاري فيمن يخّرج له ممن يوصـف بـالغلط. انظـر: هـدي السـاري (

هبذه الصفة فال حرج من إخراج ما قد حفظه وضبطه من مروياته، والذي قد استبان لنـا ضـبطه 

ا الالئـم يف استشـهاده إياه بموافقته للثقات الضابطين. وهبذ تظهـر بـراءة البخـاري مـن لـوم هـذ

 بحريث.
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 )١٥الحديث رقم (

َثنَا َعلِيُّ ْبُن َمْعَبدٍ  قال الطحاوي: ُحَريـث ْبـُن َقاَل: ثنـا  ،َقاَل: ثنا َيْعَلى ْبُن ُعَبْيدٍ  ،َحدَّ

، َعْمٍرو ْعبِيِّ َوَأَنـا  ، َقاَلْت: ُربََّما َباَشـَرنِي النَّبِـيُّ  َعْن َمْسُروٍق، َعْن َعائَِشةَ ، َعِن الشَّ

َزارِ   .)١(َحائٌِض َفْوَق اْإلِ

                                           
 إسناده ضعيف، والحديث صحيح.   )١(

 ). ٤٣٧٢» (شرح معاين اآلثار«وهو يف   

) عــن محمــد بــن عمــرو بــن ٢/٣٣٦» (طبقــات المحــدثين بأصــبهان«وأخرجــه أبــو الشــيخ يف   

 حفص، عن إبراهيم بن عبد اهللا الجمحي، عن يعلى بن عبيد به.

 م يروه عن الشعبي إال ُحَريث، وال عن ُحَريث إال يعلى. من هذا الطريق؛ فلغريب والحديث   

 من طرق صحيحة غير طريق مسروق؛  وقد جاء الحديث عن أم المؤمنين عائشة    

) مـــن طريـــق جريـــر بـــن ١-٢٩٣) مـــن طريـــق الثـــوري، ومســـلم (٣٠٠أخرجـــه البخـــاري (  

النّخعـي، عـن  عـن منصـور بـن المعتمـر، عـن إبـراهيم ،عبدالحميد، كالهما (الثوري وجريـر)

ــا  قالــت: كــان رســول اهللا  األســود بــن يزيــد، عــن عائشــة  يــأمرين فــأّتزر، فيباشــرين وأن

، حائض. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: كانت إحدانا إذا كانت حائًضا أمرها رسـول اهللا 

 .أتزر بإزار، ثم يباشرهافت

ميـد، وخالـد الطحـان، ) من طريق علي بن مسهر، وجرير بن عبدالح٣٠٢وأخرجه البخاري (  

عن أبـي إسـحاق  (علي وجرير وخالد)، ) من طريق علي بن مسهر، ثالثتهم٢٩٣/٢ومسلم (

قالت: كانت إحدانا إذا  الشيباين، عن عبدالرحمن بن األسود بن يزيد، عن أبيه، عن عائشة 

اشـرها، ها، ثـم يبتأن يباشرها، أمرهـا أن تّتـزر يف فـور حيضـ كانت حائًضا، فأراد رسول اهللا 

 يملك إربه! قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول اهللا 

ــى القطــان، ( )٢٤٢٨٠وأخرجــه أحمــد (   ــن مهــدي،٢٥٥٦٣عــن يحي ــدالرحمن ب  =) عــن عب
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) عن بنـدار (محمـد بـن بشـار)، ١٣٢) عن محمد بن يوسف، والرتمذي (١٠٧٧والدارمي (=

ــارود ( ــن الج ــدي، واب ــن مه ــن اب ــن مح١٠٦ع ــى، ع ــن يحي ــد ب ــن محم ــف، ) ع ــن يوس ــد ب   م

ــن المقــرئ يف  ــو نعــيم يف ٦٨٦» (معجمــه«واب ــاريخ أصــبهان«)، وأب ــق ١/٢٣٨» (ت   ) مــن طري

بن يوسف)، عن سفيان الثوري، عن منصـور بـن اابن مهدي، ثالثتهم (القطان، وابن مهدي، و

 قالت: كان رسـول اهللا  المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن األسود بن يزيد، عن عائشة 

 .هذا لفظ أحمد ،فيباشرين ،يأمرين أن أّتزر ،إذا حضت

ــــد (   ــــه أحم ــــائي (٢٥٤٩٣، ٢٥٤١٦وأخرج ــــي (٣٧٣، ٢٨٥)، والنس )، ١٦٢٤)، والطيالس

)، جميعهم من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن أبـي ميسـرة عمـرو ١٠٨٨، ١٠٨٧والدارمي (

أن تشـّد  يأمر إحـدانا إذا كانـت حائًضـا قالت: كان رسول اهللا  بن شرحبيل، عن عائشة ا

 إزارها، ثم يباشرها.

) عـن ُهَشـيم بـن بشـير، عـن مغيـرة بـن ٢١٤٥)، وسعيد بن منصور (٢٥٣٧٥وأخرجه أحمد (  

قالت: كنت أّتزر وأنا حائض، فأدخـل مـع رسـول  مقسم، عن إبراهيم النخعي، عن عائشة 

 يف لِحافه. اهللا 

ـــة     ـــة أم المـــؤمنين ميمون   ) عـــن ٣٠٣خـــاري (؛ أخرجـــه البوقـــد ورد الحـــديث مـــن رواي

أبي النّعمان محمد بن الفضل، عن عبدالواحد بن زياد، عن أبي إسحاق الشيباين، عـن عبـداهللا 

إذا أراد أن يباشـر امــرأة مــن  تقـول: كــان رســول اهللا  بـن شــّداد، قـال: ســمعت ميمونــة ا

 وهي حائض. ،فاّتزرت ،نسائه، أمرها

ــة أم المــؤمنين أم ســلمة    )، ١٩٢٩، ٣٢٣، ٢٩٨خرجــه البخــاري (؛ أوورد أيًضــا مــن رواي

) مــن طريــق هشــام الدســتوائي، عــن يحيــى بــن أبــي كثيــر، عــن أبــي ســلمة بــن ٢٩٦ومســلم (

حـّدثتها قالـت: بينـا أنـا  عبدالرحمن بن عوف، أن زينب بنت أم سلمة حّدثته، أن أم سـلمة 

مضــطِجَعة يف خميصــة؛ إذ حضــت، فانســللت، فأخــذت ثيــاب حيضــتي، قــال:  مــع النبــي 

  قلت: نعم، فدعاين، فاضطجعت معه.» َأُنِفْسِت؟«
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 )١٦الحديث رقم (

َثنَا اْبُن ُنَمْيٍر، َثنَا ُحَريث، َعْن ُمْدِرِك ْبِن ُعَماَرَة، َعْن َأبِيِه َقاَل: َقاَل اْبُن َأبِي َشْيَبةَ  : َحدَّ

َقًة، َفَكـفَّ َيـَدُه، َفَقـاَل َلـُه َرُجـٌل:  ُه َأَتى النَّبِيَّ إِنَّ  َة؛ لُِيَبايَِعُه، َفَرَأى َيَدُه ُمَخلَّ َيْوَم َفْتِح َمكَّ

َك! إِنََّمـا َكـفَّ  َقـٌة، َفَغَسـَل َيـَدُه، ُثـمَّ َأَتـى النَّبِـيَّ  َثكَِلْتَك ُأمُّ ، َيـَدُه َعنْـَك؛ َأنََّهـا ُمَخلَّ

 .)١(َفَباَيَعه

                                           
 والحديث حسن بشواهده.، إسناده ضعيف   )١(

 عّلتان: يف إسنادهو   

درك بـن عمـارة؛ إذ لـم يوّثقـه إال ابـن حبـان. انظـر: : حـال ُمـوالثانيـة : ضـعف ُحَريـث،األولى  

 ).٥٦٤١(الثقات البن حبان 

، وسقط منه ُحَريثبدًال من:  َحْرب: هلمطبوع منووقع يف ا ،)٧١٨وهو يف مسند ابن أبي شيبة (  

ــك، وتحّرفــت جملــة: رجــلكلمــة:  ذلــك الســقط  كَ رِ دْ تُ واْســ ،َوَمــْن ُيَكلُِّمــكإلــى:  َثكَِلْتــك ُأمُّ

 ).٢٢٣٢» (المطالب العالية«والتحريف من: 

(بغيـة الباحـث عـن زوائـد مسـند الحـارث رقـم » مسـنده«وأخرجه الحـارث بـن أبـي أسـامة يف   

 ؛) عن إبراهيم بن زياد٢٩٨٨ن زكريا بن عدّي، والبزار (كشف األستار رقم ) ع٥٩٠

من طريق أبي موسى الهروي (إسـحاق بـن  )٢/٢٤٧» (معجم الصحابة«ابن قانع يف وأخرجه   

) مــن طريــق محمــد بـن عبــداهللا بــن نميــر، ٥٢٣٢» (معرفــة الصـحابة«إبـراهيم)، وأبــو نعــيم يف 

 وي، وابن نمير)، عن عبداهللا بن نمير به.أربعتهم (زكريا، وابن زياد، والهر

 ) من طريق الحارث بن أبي أسامة به.٥٢٣١وأخرجه أبو نعيم (  

) من طريق أشعث بن أسلم وأبي إسحاق العـامري، وابـن قـانع مـن ٥٢٣٢وأخرجه أبو نعيم (  

 ثالثتهم (أشعث وأبو إسحاق وسيف)، عن ُحَريث به. ،)ابن عمر التميميطريق سيف (لعله: 

 =                   كثيرة، منها:شواهد  لحديثول  
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ليبايعـه،  ): جاء رجـل إلـى النبـي ٧٧٢؛ أخرجه البزار (حديث علي بن أبي طالب  -=  

وعليــه أثــر الَخلــوق، فــأبى أن يبايعــه، فــذهب فغســل عنــه أثــر الَخلــوق، ثــم جــاء فبايعــه. قــال 

انظـر: » وبقيـة رجالـه ثقـات رواه البزار عـن شـيخه عبـداهللا بـن المثنـى، ولـم أعرفـه،«الهيثمي: 

 ).٥/١٥٦مجمع الزوائد (

يبايعونـه، وفـيهم  قـومٌ   ): أتـى النبـيَّ ٦٤٨٦؛ أخرجـه البـزار (حديث أنس بـن مالـك  -  

رواه البـزار، «وق، فلـم يـزل يبـايعهم ويـؤخره.. الحـديث. قـال الهيثمـي: رجل يف يـده أثـر َخُلـ

 .)٥/١٥٦انظر: مجمع الزوائد (». ورجاله رجال الصحيح

)، وابـن أبـي عمـر (إتحـاف الخيـرة رقـم ١٢٠٣؛ أخرجه الحميـدي (حديث أبي هريرة  -  

رجـًال  إلى يهود بني قينقاع يدارسهم، فأبصر رسول اهللا  مع رسول اهللا  ): ذهبُت ٤١٢٤

وإن، اذهب فاغسله.. الحديث. «متَخلًِّقا، فقبض يده، فقلت: يا رسول اهللا، لعله عروس، قال: 

 ».فيه راٍو لم ُيَسمّ « قال البوصيري:

): قدمت على أهلي ليًال، وقد تشـققت ٤١٧٦؛ أخرجه أبو داود (حديث عمار بن ياسر  -  

، فسـّلمت عليـه، فلـم يـرّد علـّي، ولـم يداي، فخّلقوين بزعفران، فغـدوت علـى رسـول اهللا 

ب بي، وقال:  نظـر: ا». حسـن إسـناده«اذهب فاغسل عنك هذا.. الحديث. قال األلبـاين: «يرحِّ

 ).٢/٥٤٠صحيح سنن أبي داود (

ولـي حاجـة، فـرأى  ): أتيت النبي ١٧٠١٣حديث أبي حبيبة، عن رجل؛ أخرجه أحمد ( -  

ــال:  ــا، فق ــّي َخلوًق ــله«عل ــب، فاغس ــال: »اذه ــه، فق ــدُت إلي ــم ع ــر.. ث ــت يف بئ ــذهبت فوقع ، ف

يره فلم أعرفه، أبو حبيبة هذا إن كان هو الطائي فهو ثقة، وإن كان غ«قال الهيثمي: ». حاجتك«

). وحّسـن إسـناده محققـو مسـند اإلمـام ٥/١٥٥انظـر: مجمـع الزوائـد (». وبقية رجاله ثقـات

 أحمد، وأفادوا بأن أبا حبيبة هذا هو مولى الزبير بن العوام، وليس هو الطائي.

): ٦٨٩رقـم  ٢٦٩-٢٢/٢٦٨)، والطـرباين (١٧٥٥٠حديث يعلى بن مّرة؛ أخرجه أحمـد ( -  

قام إلى الصالة مسح وجوه أصحابه قبل أن يكّبر، فأصبت شـيًئا مـن خلـوق،  إذا كان النبي 

 =ه، ثــم جئــت إلــى الصــالةتوجــوه أصــحابه وتركنــي، قــال: فرجعــت وغســل فمســح النبــي 
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 .ضعيفاألخرى، فمسح وجهي.. الحديث. وإسناده =

بن خّباب، فيه يونس «) عن يعلى بن مّرة، عن أبيه بنحوه. قال الهيثمي: ١٧٥٥١ورواه أحمد (  

 ).٥/١٥٥انظر: مجمع الزوائد (». ضعيف خبيث

 هبذه الشواهد.  حسنفالحديث   
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 )١٧الحديث رقم (

ْصَطْخِريُّ  قال الدارقطني: َثنَا َأُبو َسِعيٍد اْإلِ َثنَا َأْحَمُد ْبُن َحاِزِم ْبِن  َحدَّ اْلَقاِضي، َحدَّ

َثنَا ُعَبْيُداهللاِ ْبِن ُمْوَسى، َأْخَبَرَنا  ، َعْن َعامٍِر، َعْن َفاطَِمـَة ُحَريث ْبُن َأبِي َمَطرٍ َأبِي َغَرَزَة، َحدَّ

َهِب  قالت: َنَهى َرُسـوُل اهللاِ   ِت َقْيسٍ بِنْ  مِـْن  )١(ْلـٌب َوفِـي َيـِدي قُ  - َعـْن َخـاَتِم الـذَّ

َقاَلْت: َفَرَمْيُت بِِه مِْن َيِدْي، َفَرَأْيَتـُه َبْعـَد َذلِـَك َمْطُرْوًحـا فِـي اْلَمْسـِجِد َال َيْأُخـُذُه  - َذَهٍب 

َد بِِه ُحَريث ْبُن َأبِي َمَطرٍ  ْعبِيِّ بَِهِذِه اْألَْلَفاظِ َأَحٌد. َتَفرَّ   .)٢(، َعِن الشَّ

                                           
ـــوار. انظر: النهاية يف غريب الحديث واألثر ( الُقْلب هو:  ) ١(  َقَلَب). -٤/٩٨السِّ

 حسن بشواهده. وهو، إسناده ضعيف  )٢(

(مطبوع ضمن محموع  )٦٩ للدارقطني (رقم )»الفوائد األفرادالثالث والثمانون من »(وهو يف   

 البن منده).» الفوائد«

وانظر: أطـراف الغرائـب واألفـراد ». تفّرد به ُحَريث بن أبي مطر، عن الشعبي«قال الدارقطني:   

)٥٨٠٧.( 

) ٣٠٤٥» (المعجم األوسـط«)، ويف ٩٨١رقم ٢٤/٤٠٤» (المعجم الكبير«وأخرجه الطرباين يف   

د بـن أبـان الواسـطي، عـن يزيـد بـن عطـاء، عـن عن أسلم بن سهل الواسطي (بحشل)، عن محم

 به. ، عن فاطمة بنت قيس ابن أبي السنابل ُحَريث بن أبي مطر، عن الشعبي، عن

) من طريق محمـد بـن َجْهَضـم، عـن يزيـد بـن ١/٣٦٧» (تاريخ أصبهان«وأخرجه أبو نعيم يف   

 عطاء به.

ابن أبي السنابل هذا (الراوي عن  جهالةأيًضا؛ إذ مداره على ُحَريث، وفيه  ضعيف إسناد وهذا  

 ).٧٨٠٨)؛ فإين لم أجده، ويزيد بن عطاء لّين الحديث. انظر: التقريب (فاطمة 

ــًأن ابن أبي السنابل هذا كان معروف والظاهر من صنيع الهيثمي    ا لديه؛ إذ لم ُيِعّل إسناد الطـرباين ـ

ــد ( ــر: مجمــع الزوائ ــث. انظ ــع«وانظــر:  .)٥/١٤٩إال بُحَري ــين مجم ــد المعجم  »البحــرين يف زوائ

 =            لم يجد ابن أبي السنابل هذا. ؛ فقد ذكر المحّقق أنه)٤٢٦٩(رقم  - أيًضا  -  للهيثمي
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التي وقع فيها واسـطة بـين الشـعبي وفاطمـة  - رواية الدارقطني بطريق الطرباين هذه وال ُتَعلُّ =  

 فاطمـةَ  لقـي الشـعبيُّ «أبو زرعة الرازي:  فاطمة وسمع منها، قال َي قِ لَ  قد ؛ فالشعبي-بنت قيس

)، وانظـر: هتـذيب الكمـال ٢/٧٦٤انظـر: الضـعفاء ألبـي زرعـة الـرازي (». يرةبنت قيس بالحِ 

قصـة الجّساسـة  ). وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن الشعبي قد روى عن فاطمـة ٣٥/٢٦٤(

ر: اإلصـابة يف ظـ. انهـاعلى أخيها الضحاك بن قيس عنـدما كـان أميرَ  لما قدمت الكوفة بطولها

  فقط، أما بقية رجالها فثقات. بُحَريث فتبقى طريق الدارقطني معّلةً  ).٨/٢٧٦تمييز الصحابة (

 ؛من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن  شاهدٌ  ولحديث فاطمة    

ــد (    ــه أحم ــرباين يف ٢٧٦٠٤، ٢٧٦٠٢، ٢٧٥٧٨، ٢٧٥٧٢، ٢٧٥٦٣أخرج ــم «)، والط المعج

ـــر ـــم  ٢٤/١٦١» (الكبي ـــم  ٢٤/١٦٣)، (٤١٠، ٤٠٩رق ـــم  ١٧٩ -٢٤/١٧٨)، (٤١٧رق رق

) من طريق شهر بن حوشب، عن أسماء ٦/٦٧، ٢/٧٦» (حلية األولياء«)، وأبو نعيم يف ٤٥١

، بألفاظ مختلفـة، وفيـه أن خالـًة لهـا كـان عليهـا ُقْلبـان مـن ذهـب، وخـواتيم مـن بنت يزيد 

ِك أن يحلـِّ: «ذهب، فقال لها النبي  ـــَيِك اهللا يـوم القيامـة مـن جمـر جهـنم يـا هـذه! هـل يسـرُّ

فقالت: أعوذ باهللا يا نبي اهللا، قالت أسماء: فقلت لها: يا خالة، اطرحي مـا » سوارين وخواتيم؟

عليــك، فَطَرَحْتــه، قالــت أســماء: فمــا أدري مــن لَقَطــه مــن مكانــه، وال الَتَفــَت منــا أحــد إليــه.. 

 الحديث، وهذا لفظ أحمد يف الموضع الثاين.

كانــت هــي صــاحبَة القصــة، ووقــع يف بعضــها إهبــاُم الصــحابية جــاء يف بعــض طرقــه أن أســماء و   

ًال، ويف بعضها مختصًرا. وإسناده ؛ للتحسـين محتمـل صاحبة القصة، ووقع يف بعض المواضع مطوَّ

 ).٢٨٤٦انظر: التقريب (». صدوق كثير اإلرسال واألوهام«شهر بن حوشب قال عنه الحافظ: 

كانـت موالَتـه، فروايتـه عنهـا متصـلة بـال  رسـال فغيـر وارد هنـا؛ إذ إن أسـماء قلت: أمـا اإل   

ـــًرا إلرســاله عنهــا  . انظــر: جــامع التحصــيل ريــب؛ ولــذا ال نجــد يف كتــب المراســيل ذكـــ

 ).٢٩١رقم  ١٩٧للعالئي (ص

حسـنًا لغيـره. وانظـر: مجمـع الزوائـد   وهبذا الشاهد يكون إسناد حديث فاطمة بنت قيس  

)١٤٩-٥/١٤٨.( 
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 الخاتمـــة

 

 خلص الباحث إلى النتائج التالية:

كان الراوي محّل الدراسة موضَع نقٍد من علماء الجرح والتعديل، كغيره من  -١

 رواة الحديث.

 اختالف عبارات الجرح لدى األئمة، وإن كان مؤاداها واحًدا. -٢

 نُّّقاد لُحَريث يف حفظه وضبطه، ال يف عدالته.ينحصر تجريُح ال -٣

 ال ُيحتّج بما تفّرد ُحَريث بروايته؛ لضعف ذلك المروّي ونكارته. -٤

) ١٧إذ بلغت مرويـــــاته ( -مصداًقا لما ذكره األئمة - قّلة مرويـــــات ُحَريث -٥

د، غير اإلسنا ضعيفةجميعها  -بحسب ما وقف عليه الباحث -سبعة عشر حديًثـا فقط

 ؛ إما بطرقها، وإما بشواهدها.منجربة) اثني عشر حديًثا ١٢أن (

 سالمة ُحَريث من القول ببدعة اإلرجاء. -٦

ُجلُّ شيوِخ ُحَريث وتالميـِذه كوفيـون؛ ممـا يعنـي أنـه لـم يخـرج مـن الكوفـة  -٧

 لطلب الحديث، أو لنشره.

 ويوصي الباحث بما يلي:

 والمّتهمين؛ لكشفهم، وبيان أحوالهم.المزيد من الدراسات حول الضعفاء  -١

 دراسة مرويات أولئك الرواة؛ لتميّيز ما ُيقبل منها وما ُيَرّد. -٢

 .الكشف عن جهود أئمة الجرح والتعديل يف حفظ سنة النبي  -٣

* * * 
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 والمراجع المصادر فهرس

  

 ريَبــكْ دان العُ اإلبانــة الكــربى؛ ألبــي عبــداهللا بــن بطــة، عبيــد اهللا بــن محمــد بــن محمــد بــن حمــ - 

 هـ.١٤١٥، ٢هـ)، تحقيق: رضا نعسان معطي، دار الراية، ط: ٣٨٧(ت

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة؛ ألبي العبـاس أحمـد بـن أبـي بكـر بـن إسـماعيل  - 

هـ)، تحقيق: دار المشكاة للبحـث العلمـي بإشـراف ياسـر بـن إبـراهيم، دار ٨٤٠(ت البوصيري

 هـ.١٤٢٠، ١الوطن، ط: 

ألبـي الفضـل، أحمـد بـن علـي بـن حجـر  إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطـراف العشـرة؛ - 

هـ)، تحقيق: مجموعة من الباحثين، مجّمع الملك فهـد لطباعـة المصـحف ٨٥٢العسقالين (ت

 هـ.١٤١٧، ١الشريف ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالمدينة المنورة، ط: 

هما؛ ألبي عبداهللا، ضياء الـدين يجه البخاري ومسلم يف صحيحمما لم يخرّ األحاديث المختارة  - 

، دار شهـ)، تحقيق: د. عبدالملك بن عبـداهللا بـن دهـي٦٤٣(تي محمد بن عبدالواحد المقدس

 هـ.١٤٢٠، ٣خضر، ط: 

هــ)، ٣٦٩(ت ؛ ألبي الشيخ، عبداهللا بن محمد بن جعفـر بـن حيـان األصـبهاين نبيأخالق ال - 

 هـ.١٤١٨، ٣صالح بن محمد الونيان، دار المسلم، ط:  قيق: د.ـتح

هــ)، تحقيـق: ٢٥٦األدب المفرد؛ ألبي عبداهللا، محمد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم البخـاري (ت - 

 هـ.١٤٠٩، ٣محمد فؤاد عبدالباقي، دار البشائر اإلسالمية، ط: 

هـــ)، ١٤٢٠لــدين (تإرواء الغليــل يف تخــريج أحاديــث منــار الســبيل؛ لأللبــاين، محمــد ناصــر ا - 

 هـ.١٤٠٥، ٢المكتب اإلسالمي، ط: 

ر أسد الغابة يف معرفة الصـحابة؛ ألبـي الحسـن علـي بـن محمـد بـن محمـد الجـزري، ابـن األثيـ - 

 هـ.١٤١٥هـ)، دار الفكر، ط: بدون، ٦٣٠(ت

 اإلصــابة يف تمييــز الصــحابة؛ ألبــي الفضــل، أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن حجــر العســقالين - 

، دار الكتب العلميـة، ضحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي بن محمد معوهـ)، ت٨٥٢(ت

 هـ.١٤١٥، ١ط: 
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  ؛ ألبــي الفضــل، محمــد بــن طــاهر بــن علــي المقدســي، رقطنيأطــراف الغرائــب واألفــراد للــدا - 

يوسـف، دار الكتـب  نصـار والسـيد تحقيق: محمود محمد محمـود هـ)،٥٠٧(ت ابن القيسراين

 .هـ١٤١٩، ١العلمية، ط: 

هــ)، ٧٦٢(ت إكمال هتذيب الكمال يف أسماء الرجال؛ ألبي عبداهللا، مغلطاي بن قلـيج الحنفـي - 

 هـ.١٤٢٢، ١تحقيق: عادل بن محمد، وأسامة بن إبراهيم، دار الفاروق الحديثة، ط: 

ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بـين اإلفـراد والتكريـر والرتكيـب وداللـة كـل منهـا علـى حـال  - 

 هـ.١٤٢٥، ١لمروي؛ للدكتور أحمد معبد عبدالكريم، مكتبة أضواء السلف، ط: الراوي وا

 ن محمـد الضـبي، المحـامليبـماعيل سـ(رواية ابن البيـع)؛ ألبـي عبـداهللا الحسـين بـن إ األمالي - 

  هـ.١٤١٢، ١تحقيق: د. إبراهيم القيسي، المكتبة اإلسالمية، ودار ابن القّيم، ط:  هـ)،٣٣٠(ت

زء األول؛ ألبي إسحاق البغدادي، إبراهيم بن عبـد الصـمد بـن موسـى بـن محمـد الج -األمالي - 

، ١هـ)، تحقيق: د. عبدالرحيم بن محمد أحمد القشـقري، مكتبـة الرشـد، ط: ٣٢٥(ت القرشي

 هـ.١٤٢٠

هــ)، ٣٨٧ابـن سـمعون البغـدادي (ت ،األمالي؛ ألبي الحسين، محمد بـن أحمـد بـن إسـماعيل - 

 هـ.١٤٢٣، ١، دار البشائر اإلسالمية، ط: تحقيق: د. عامر حسن صربي

هـــ)، تحقيــق: ٥٦٢األنســاب؛ ألبــي ســعد، عبــد الكــريم بــن محمــد بــن منصــور الســمعاين (ت - 

، ١ بـاد، ط:آخرين، مجلس دائرة المعـارف العثمانيـة، حيـدر آعبدالرحمن بن يحيي المعلمي و

 هـ.١٣٨٢

هــ)، تحقيـق: ٢٣٥أبـي شـيبة العبسـي (تاإليمان؛ ألبي بكر، عبداهللا بن محمد بـن إبـراهيم بـن  - 

 .م١٩٨٣، ٢محمد ناصر الدين األلباين، المكتب اإلسالمي، ط: 

 الق البـــزارـــــــــــــأحمـــد بـــن عمـــرو بـــن عبدالخ البحـــر الزّخـــار (مســـند البـــّزار)؛ ألبـــي بكـــر، - 

، ١ خـرين، مكتبـة العلـوم والحكـم، ط:آهـ)، تحقيـق: د. محفـوظ الـرحمن زيـن اهللا و٢٩٢(ت

 .م٢٠٠٩ -م ١٩٨٨

تحقيق: عامر أحمد حيدر،  هـ)،٤٥٨(تي البعث والنشور؛ ألبي بكر، أحمد بن الحسين البيهق - 

 هـ.١٤٠٦، ١مركز الخدمات واألبحاث الثقافية، ط: 
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 بغية الباحث عن زوائـد مسـند الحـارث؛ ألبـي الحسـن، نـور الـدين علـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي - 

مركــز خدمــة الســنة والســيرة النبويــة ح البــاكري، هـــ)، تحقيــق: د. حســين أحمــد صــال٨٠٧(ت

 هـ.١٤١٣، ١ط: بالمدينة المنورة، 

 عبدالرحمن بـن عمـرو بـن عبـداهللا النصـري، الدمشـقي، تاريخ أبي زرعة الدمشقي؛ ألبي زرعة - 

دمشـق، ط: بـدون،  -شكراهللا نعمة اهللا القوجاين، مجمع اللغـة العربيـة هـ)، تحقيق: د.٢٨١(ت

 م.١٩٨٠

هــ)، تحقيـق: سـيد ٤٣٠(ت أصبهان؛ ألبي نعيم، أحمد بن عبـداهللا بـن أحمـد األصـبهاين تاريخ - 

 هـ.١٤١٠، ١روي حسن، دار الكتب العلمية، ط: سك

م)، الهيئـــة العامـــة المصـــرية للكتـــاب، ١٩٥٦تـــاريخ األدب العربـــي؛ لكـــارل بروكلمـــان (ت  - 

 م.١٩٩٣

اهللا، محمـــد بـــن أحمـــد الـــذهبي تـــاريخ اإلســـالم ووفيـــات المشـــاهير واألعـــالم؛ ألبـــي عبـــد - 

 م.٢٠٠٣، ١)، تحـقيق: د. بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، ط: ـه٧٤٨(ت

تــاريخ الــرتاث العربــي؛ للــدكتور فــؤاد ســزكين، جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية،  - 

 .ـه١٤١١

سـيف، مركـز  )، تحقيـق: د. أحمـد محمـد نـورـه٢٣٣التاريخ؛ ألبي زكريا، يحيى بن معين (ت - 

 .ـه١٣٩٩، ١البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي بجامعة الملك عبدالعزيز، ط: 

هــ)، ٥٦٢التحبير يف المعجم الكبير؛ ألبي سعد، عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاين (ت - 

 .ـه١٣٩٥، ١بغداد، ط:  -تحقيق: منيرة ناجي سالم، رئاسة ديوان األوقاف

ل ميـدان، دار آ؛ ألبي عبدالرحمن، أيمـن بـن عبـدالفتاح »فيه نظر«ل البخاري تدقيق النظر يف قو - 

 .ـه١٤٢٩، ٣ة، ط: المودّ 

ح عـن ـه٧٤٨تذكرة الحفاظ؛ ألبي عبداهللا، شمس الدين الذهبي (ت -  )، دار إحياء الرتاث، ُصـحِّ

 وزارة معارف الحكومة العالية الهندية، ط: بدون. -النسخة المحفوظة بمكتبة الحرم

أحمــد بــن علــي بــن حجــر  ،بمراتــب الموصــوفين بالتــدليس؛ للحــافظ ستعريــف أهــل التقــدي - 

 .ـه١٤٢٢، ٣هـ)، تحقيق: د. أحمد بن علي سير المباركي، ط: ٨٥٢العسقالين (ت
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هــ)، تحقيـق: ٢٩٤(ت المـروزي اجتعظيم قدر الصالة؛ ألبي عبداهللا، محمد بن نصر بن الحج - 

 هـ.١٤٠٦، ١ي، مكتبة الدار، ط: ريوائفد. عبدالرحمن عبدالجبار ال

بــن حبــان؛ ألبــي الحســن، علــي بــن عمــر بــن أحمــد علــى المجــروحين ال نيتعليقــات الــدارقط - 

دار الكتـاب  -، دار الفـاروق الحديثـةربـيهـ)، تحقيق: خليل بن محمـد الع٣٨٥(تني الدارقط

 هـ.١٤١٤، ١اإلسالمي، ط: 

، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقالين تغليــق التعليــق علــى صــحيح البخــاري؛ ألبــي الفضــل - 

، ١دار عمار، ط:  -هـ)، تحقيق: سعيد عبدالرحمن موسى القزقي، المكتب اإلسالمي٨٥٢(ت

 هـ.١٤٠٥

)، ـهـ٣٢٧تفسير ابن أبي حاتم؛ ألبي محمد، عبدالرحمن بن محمـد بـن أبـي حـاتم الـرازي (ت - 

 .ـه١٤١٩، ٣تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط: 

)، تحقيـق: ـهـ٧٧٤تفسير القرآن العظيم؛ ألبي الفداء، إسماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي (ت - 

 .ـه١٤٣٢، ٢ياسر بن محمد السالمة، دار طيبة، ط: 

)، صـغير أحمـد ـهـ٨٥٢تقريب التهذيب؛ ألبي الفضل، أحمد بن علي بن حجر العسـقالين (ت - 

 . ـه١٤٢٣، ٢شاغف، دار العاصمة، ط: 

ص الحبير يف تخريج أحاديث الرافعـي الكبيـر؛ ألبـي الفضـل، أحمـد بـن علـي بـن حجـر التلخي - 

 هـ.١٤١٦، ١هـ)، تحقيق: حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة، ط: ٨٥٢العسقالين (ت

 التمهيد لما يف الموطأ من المعاين واألسانيد؛ ألبي عمر، يوسف بن عبداهللا بن عبدالرب القرطبـي - 

 -صطفى العلوي ومحمد البكري، وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالميةهـ)، تحقيق: م٤٦٣(ت

 .هـ١٣٨٧المغرب، ط: بدون، 

التنكيل بما يف تأنيب الكوثري من األباطيل؛ للمعلِّمي، عبدالرحمن بن يحيى بـن علـي اليمـاين،  - 

 .ـه١٤٠٦، ٢المكتب اإلسالمي، ط: 

هـ)، تحقيق: محمود ٣١٠(ت الطربي ؛ ألبي جعفر، محمد بن جرير»ند عمرسم«ثار هتذيب اآل - 

 محمد شاكر، مطبعة المدين، ط: بدون.
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)، مطبعـة دائـرة ـهـ٨٥٢هتذيب التهذيب؛ ألبي الفضل، أحمد بن علي بن حجـر العسـقالين (ت - 

 .ـه١٣٢٦، ١الهند، ط:  -المعارف النظامية

ق: د. بشـار )، تحقيــه٧٤٢هتذيب الكمال يف أسماء الرجال؛ ألبي الحجاج، يوسف المزي (ت - 

 .ـه١٤٢٢، ١عواد معروف، مؤسسة الرسالة، ط: 

د؛ ألبي عبداهللا، محمـد بـن إسـحاق وصفاته على االتفاق والتفرّ  التوحيد ومعرفة أسماء اهللا  - 

دار  -هـ)، تحقيق: د. علي محمد ناصر فقيهي، مكتبة العلوم والحكم٣٩٥بن منده العبدي (تا

 هـ.١٤٣٢، ١العلوم والحكم، ط: 

) ـهـ٣٨٥ثالث والثمانون من الفوائـد واألفـراد؛ ألبـي الحسـن، علـي بـن عمـر الـدارقطني (تال - 

)، تحقيق: خـالّف محمـود عبدالسـميع، دار الكتـب مطبوع ضمن مجموع: الفوائد البن منده(

 . ـه١٤٢٣، ١العلمية، ط: 

لعثمانيـة هــ)، دائـرة المعـارف ا٣٥٤سـتي (تالثقات؛ ألبي حاتم، محمد بن حبان بن أحمـد البُ  - 

 هـ.١٣٩٣، ١الهند، ط:  -ندكباد الآبحيدر 

 ي؛ ألبــي جعفــر، محمــد بــن جريــر الطــرب(تفســير الطــربي) ي القــرانآجــامع البيــان عــن تأويــل  - 

، ١ر هجـر للطباعـة والنشــر، ط: اهــ)، تحقيـق: د. عبــداهللا بـن عبدالمحسـن الرتكــي، د٣١٠(ت

 هـ.١٤٢٢

هــ)، ٧٦١(ت سـعيد، خليـل بـن كيكلـدي العالئـيجامع التحصيل يف أحكـام المراسـيل؛ ألبـي  - 

 هـ.١٤٠٧ ،٢ تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي، عالم الكتب، ط:

 ن؛ ألبـي الفـداء، إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـينَ الهادي ألقوم َس  ننَ جامع المسانيد والسُّ  - 

 هـ.١٤١٩ ،٢دار خضر، ط: تحقيق: د. عبدالملك بن عبداهللا بن دهيش، هـ)، ٧٧٤(ت

هــ)، ٤٦٣جامع بيـان العلـم وفضـله؛ ألبـي عمـر، يوسـف بـن عبـداهللا بـن عبـدالرب القرطبـي (ت - 

 هـ.١٤١٤، ١الجوزي، ط:  ابن ري، داريتحقيق: أبي األشبال الزه

 ألبي بكر، أحمد بن علي بن ثابـت الخطيـب البغـدادي ؛الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع - 

 ، دار ابن الجوزي، ط: بدون.هـ)، تحقيق: د. محمود الطحان٤٦٣(ت
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هــ)، تحقيـق: أحمـد محمـد ٢٧٩ورة الرتمذي (تالجامع؛ ألبي عيسى، محمد بن عيسى بن َس  - 

، ٢وإبراهيم عطوة، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط:  ،ومحمد فؤاد عبد الباقي ،شاكر

 هـ.١٣٩٥

 الــرازيابــن أبــي حــاتم ، الجــرح والتعــديل؛ ألبــي محمــد، عبــدالرحمن بــن محمــد بــن إدريــس - 

دار إحياء الـرتاث  -الهند الدكنباد آهـ)، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر ٣٢٧(ت

 هـ.١٢٧١ ،١ العربي، ط:

هــ)، تحقيـق: موسـى ٣١١جزء ابن فيل؛ ألبي طـاهر، الحسـن بـن إبـراهيم بـن فيـل البالسـي(ت - 

 هـ.١٤٢١، ١القدس، ط:  -وديسإسماعيل البسيط، مطبعة م

جزء فيه ذكر ترجمة الطرباين؛ ألبي زكريا، يحيي بن عبد الوهاب بـن إسـحاق بـن منـده العبـدي  - 

، ٢الموصـل، ط:  -هـ)، تحقيق: حمدي عبدالمجيد السـلفي، مكتبـة العلـوم والحكـم٥١١(ت

 هـ.١٤٠٤

)، هــ٣٦٠ردويه علي الطرباين؛ ألبي القاسم، سليمان بن أحمد الطـرباين (تمنتقاه ابن اجزء ما  - 

 هـ.١٤١٤ ،١ تحقيق: بدر بن عبداهللا البدر، أضواء السلف، ط:

الُحــــَلل اإلبريزية من التعليقـات البازيـة علـى صـحيح البخـاري؛ ألبـي عبـداهللا، عبـدالعزيز بـن  - 

، ١)، بقلـم أبـي محمـد عبـداهللا بـن مـانع الروقـي، دار التدمريـة، ط: ـه١٤٢٠عبداهللا بن باز (ت 

 .ـه١٤٢٨

 يـــاء وطبقـــات األصـــفياء؛ ألبـــي نعـــيم، أحمـــد بـــن عبـــداهللا بـــن أحمـــد األصـــبهاينحليـــة األول - 

 هـ.١٤٠٩هـ)، دار الكتب العلمية، ط: بدون، ٤٣٠(ت

مها أصحابه؛ ألبي عبدالرحمن، محمـد ناصـر الـدين يعلِّ  خطبة الحاجة التي كان رسول اهللا  - 

 هـ.١٤١٢، ١هـ)، مكتبة المعارف، ط: ١٤٢٠(ت األلباين

اإلمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه؛ ألبي بكر، أحمد بن الحسـين البيهقـي  ات بينالخالفي - 

، ١هـ)، تحقيق: فريق البحث العلمـي بشـركة الروضـة، الروضـة للنشـر والتوزيـع، ط: ٤٥٨(ت

 هـ.١٤٣٦



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  »ودراسة مجعا«الفزاري  مطر أيب بن أحاديث حريث

٣٢٠  

 )، تحقيـق: مصـطفى عبـدالقادرـهـ٣٦٠(ت الدعاء؛ ألبي القاسـم، سـليمان بـن أحمـد الطـرباين - 

 هـ.١٤١٣ ،١تب العلمية، ط: عطا، دار الك

هـ)، تحقيـق: د. عبـدالرحمن ٥٠٧(ت ذخيرة الحفاظ؛ ألبي الفضل، محمد بن طاهر المقدسي - 

 هـ.١٤١٦ ،١ الفريوائي، ط:

 الرســالة المســتطرفة لبيــان مشــهور كتــب الســنة المشــرفة؛ للشــريف محمــد بــن جعفــر الكتــاين - 

، ٥ مــي، دار البشــائر اإلســالمية، ط:هـــ)، بعنايــة: محمــد المنتصــر بــن محمــد الزمز١٣٤٥(ت

 ـ.ه١٤١٤

ام برتتيب وتخريج فوائد تمام؛ ألبي سـليمان، جاسـم بـن سـليمان الدوسـري، دار الروض البّس  - 

 هـ.١٤٠٨، ١البشائر اإلسالمية، ط: 

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها؛ ألبي عبدالرحمن، محمد ناصر الـدين  - 

 هـ.١٤١٥، مكتبة المعارف، ط: بدون، )ـه١٤٢٠(ت  األلباين

يف األمــة؛ ألبــي عبــدالرحمن، محمــد ناصــر الــدين  الســيء سلســلة األحاديــث الضــعيفة وأثرهــا - 

 هـ.١٤٢٠، ٢، مكتبة المعارف، ط: )ـه١٤٢٠(ت  األلباين

هــ)، تحقيـق: ٢٨٧(ت السنة؛ ألبي بكر بن أبي عاصم، أحمـد بـن عمـرو بـن الضـحاك الشـيباين - 

 .ـه١٤٠٠، ١الدين األلباين، المكتب اإلسالمي، ط:  صرمحمد نا

هــ)، تحقيـق: ٢٥٥(ت ارمي؛ ألبي محمد، عبداهللا بن عبدالرحمن بن الفضـل الـدارميسنن الدَّ  - 

 .ـه١٤١٢، ١ين، دار المغني، ط: اسليم أسد الدارحسين 

كــار هـــ)، بيــت األف٣٠٣(ت الســنن الصــغرى؛ ألبــي عبــدالرحمن، أحمــد بــن شــعيب النســائي - 

 هـ.١٤٢٠الدولية، ط: بدون، 

هــ)، تحقيـق: محمـد عبـدالقادر ٤٥٨(ت لبيهقـياالسنن الكربى؛ ألبي بكر، أحمد بن الحسين  - 

 هـ.١٤٢٤، ٣عطا، دار الكتب العلمية، ط: 

هــ)، تحقيــق: شــعيب ٣٠٣(ت السـنن الكــربى؛ ألبـي عبــدالرحمن، أحمــد بـن شــعيب النســائي - 

 هـ.١٤٢١ ،١األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: 
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هـ)، تحقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة ٣٨٥(ت نيالسنن؛ ألبي الحسن، علي بن عمر الدارقط - 

 هـ.١٤٢٤، ١الرسالة، ط: 

هــ)، بيـت األفكـار الدوليـة، ط: ٢٧٥(ت يناتالسنن؛ ألبي داوود، سليمان بن األشعث السجسـ - 

 هـ.١٤٢٠بدون، 

هــ)، بيـت األفكـار الدوليـة، ط: بـدون، ٢٧٣(ت السنن؛ ألبي عبداهللا، محمد بن يزيد ابن ماجه - 

 هـ.١٤٢٠

هـــ)، تحقيــق: حبيــب ٢٢٧(ت الســنن؛ ألبــي عثمــان، ســعيد بــن منصــور بــن شــعبة الخراســاين - 

 .ـه١٤٠٣، ١الهند، ط:  -الرحمن األعظمي، الدار السفلية

ــاكم -  ــد الح ــن محم ــداهللا ب ــن عب ــد ب ــداهللا، محم ــي عب ــاكم؛ ألب ــجزي للح ــعود الس ــؤاالت مس  س

 .ـه١٤٠٨، ١هـ)، تحقيق: موفق بن عبداهللا بن عبدالقادر، دار الغرب اإلسالمي، ط: ٤٠٥(ت

هــ)، تحقيـق: ٧٤٨سير أعالم النـبالء؛ ألبـي عبـداهللا، محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي (ت - 

 هـ.١٤٠٥، ٣شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: 

اللكــائي، هبــة اهللا بــن الحســن بــن قاســم اللشــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة؛ ألبــي ا - 

، ٨هـ)، تحقيـق: أحمـد بـن سـعد بـن حمـدان الغامـدي، دار طيبـة، ط: ٤١٨(ت منصور الرازي

 هـ.١٤٢٣

)، تحقيــق: زهيــر الشــاويش وشــعيب هـــ٥١٦(ت شــرح الســنة؛ للبغــوي، الحســين بــن مســعود - 

 هـ.١٤٠٣، ٢األرنؤوط، المكتب اإلسالمي، ط: 

هــ)، تحقيـق: كامـل ٧٦٢(ت بـداهللا، مغلطـاي بـن قلـيج الحنفـيشرح سـنن ابـن ماجـه؛ ألبـي ع - 

 .ـه١٤١٩، ١عويضة، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط: 

مرشــد ذوي الحجــا والحاجــة إلــى ســنن ابــن ماجــه والقــول «شــرح ســنن ابــن ماجــه المســّمى:  - 

؛ لمحمــد األمــين بــن عبــداهللا بــن حســن األرمــوي، العلــوي، »المكتفــى علــى ســنن المصــطفى

 .ـه١٤٣٩، ١دار المنهاج، ط: الهرري، 

هـ)، تحقيق: محمد ٣٢١( ثار؛ ألبي جعفر، أحمد بن محمد بن سالمة الطحاويشرح معاين اآل - 

 .ـه١٤١٨، ١ار ومحمد سيد جاد الحق، عالم الكتب، ط: نجزهري ال
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هـــ)، تحقيــق: د. عبــدالعلي ٤٥٨(ت ب اإليمــان؛ ألبــي بكــر، أحمــد بــن الحســين البيهقــيعَ ُشــ - 

 .ـه١٤٢٣، ١د حامد، مكتبة الرشد، ط: عبدالحمي

ُبسـتي صحيح ابن حبان (اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان)؛ ألبي حاتم، محمد بن حبان ال - 

 هـ.١٤٠٨، ١هـ)، تحقيق: شعيب األرنؤوط، ط: ٣٥٤(ت

هــ)، تحقيـق: ٣١١(ت صحيح ابن خزيمة؛ ألبي بكر، محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري - 

 هـ.١٤٢٤، ١ى األعظمي، المكتب اإلسالمي، ط: د. محمد مصطف

  وســننه وأيامــه)؛  (الجــامع الصــحيح المســند مــن حــديث رســول اهللا  صــحيح البخــاري - 

، ١هــ)، دار السـالم للنشـر والتوزيـع، ط: ٢٥٦(ت ألبي عبداهللا، محمد بن إسـماعيل البخـاري

 هـ.١٤١٧

هــ)، ١٤٢٠صـر الـدين األلبـاين (تاألم؛ ألبـي عبـدالرحمن، محمـد نا -صحيح سنن أبـي داود - 

 هـ.١٤٣٢، ١مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، ط: 

هــ)، مكتبـة ١٤٢٠(ت صحيح سنن النسـائي؛ ألبـي عبـدالرحمن، محمـد ناصـر الـدين األلبـاين - 

 .ـه١٤١٩، ١ المعارف، ط:

صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العـدل)؛ ألبـي الحسـين،  - 

، ١هــ)، تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـدالباقي، دار الفكـر، ط: ٢٦١(ت بن الحجاج القشـيري مسلم

 .ـه١٤١٩

هــ)، تحقيـق: عمـرو ٢٨١أبي الدنيا، عبداهللا بـن محمـد بـن عبيـد القرشـي(ت بنصفة الجنة؛ ال - 

 مكتبة العلم، ط: بدون. -عبدالمنعم سليم، مكتبة ابن تيمية

هـ)، تحقيـق: علـي رضـا ٤٣٠(ت اهللا بن أحمد األصبهاينصفة الجنة؛ ألبي نعيم، أحمد بن عبد - 

 عبداهللا، دار المأمون، ط: بدون.

هـــ)، تحقيــق: ٣٢٢(ت  ؛ ألبــي جعفــر، محمــد بــن عمــرو بــن موســى العقيلــيالكبيــر الضــعفاء - 

 هـ.١٤٠٤، ١عبدالمعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية، ط: 
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هــ)، تحقيـق: د. سـعدي بـن ٢٦٤(ت الرازي ن يزيدب الضعفاء؛ ألبي زرعة، عبيداهللا عبدالكريم - 

مهــدي الهاشــمي، عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة اإلســالمية بالمدينــة المنــورة، ط: بــدون، 

 هـ.١٤٠٢

هــ)، مكتبـة ١٤٢٠ضعيف سنن الرتمذي؛ ألبـي عبـدالرحمن، محمـد ناصـر الـدين األلبـاين (ت - 

 هـ.١٤٢٢، ٢المعارف، ط: 

بــداهللا، محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي، المعــروف بــابن ســعد الطبقــات الكــربى؛ ألبــي ع - 

 م.١٩٦٨، ١هـ)، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، ط: ٢٣٠(ت

هــ)، ٣٦٩طبقات المحدثين بأصبهان؛ ألبي الشيخ، عبداهللا بن محمد بن حيـان األصـبهاين (ت  - 

 هـ.١٤١٢، ٢تحقيق: عبدالغفار عبدالحق البلوشي، مؤسسة الرسالة، ط: 

عارضة األحوذي شرح جامع الرتمذي؛ ألبـي بكـر، محمـد بـن عبـداهللا بـن محمـد بـن العربـي،  - 

)، ضـبط وتوثيـق وتـرقيم: صـدقي جميـل العطـار، دار الفكـر، ط: بــدون، ـهـ٥٤٣المـالكي (ت 

  .ـه١٤٢٦ -١٤٢٥

)، ـهـ٣٦٩العظمة؛ ألبي الشيخ األصبهاين، عبداهللا بن محمد بن جعفر بن حيان األصـبهاين (ت  - 

 هـ.١٤٠٨، ١قيق: رضاء اهللا بن محمد إدريس، دار العاصمة، ط: تح

)، تحقيـق: صـبحي هــ٢٧٩ألبي عيسى، محمد بن عيسى بن َسورة الرتمذي (ت العلل الكبير؛  - 

 . ـه١٤٠٩، ١مكتبة النهضة، ط:  -السامرائي وآخرين، عالم الكتب

 هـــ)،٣٨٥(ت نير الــدارقطالعلــل الــواردة يف األحاديــث النبويــة؛ ألبــي الحســن، علــي بــن عمــ - 

تحقيـق: محمـد  .هـ١٤٢٤ ،٣: ط طيبة، دار ،)١١-١/ج( اهللا زين الرحمن محفوظ. د: تحقيق

 .ـه١٤٢٨، ٢)، دار التدمرية، ط: ١٦-١٢/جبن صالح الدباسي (

هــ)، تحقيـق: د. نـور ٦٤٣علوم الحديث؛ ألبي عمرو، عثمان بن عبدالرحمن بن الصـالح (ت  - 

 هـ.١٤٠٦دار الفكر المعاصر، ط: بدون،  -الفكر ، دارتــــــرالدين ع

فهارس آل البيت (الفهرس الشامل للرتاث العربي اإلسـالمي المخطـوط)؛ مؤسسـة آل البيـت،  - 

 م.١٩٩١مؤسسة آل البيت،  -الناشر: مآب
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)، تحقيق: مجدي السـيد إبـراهيم، ـه٣٩٥الفوائد؛ ألبي عبداهللا، محمد بن إسحاق بن منده (ت - 

 رآن، ط: بدون.مكتبة الق

)، تحقيـق: ـهـ٧٨٤الكاشف يف معرفة من له روايـة يف الكتـب السـتة؛ ألبـي عبـداهللا الـذهبي (ت  - 

 ، ط: بدون.ةعزت علي عطية، وموسى محمد علي، دار الكتب الحديث

)، تحقيق: عادل ـه٣٦٥الكامل يف ضعفاء الرجال؛ ألبي أحمد، عبداهللا بن عدي الجرجاين (ت  - 

 .ـه١٤١٨، ١د وآخرين، دار الكتب العلمية، ط: أحمد عبدالموجو

)، ـهــ٥٩٧كتــاب الضــعفاء والمرتوكــين؛ ألبــي الفــرج، عبــدالرحمن بــن علــي بــن الجــوزي (ت - 

 .ـه١٤٠٦، ١تحقيق: عبداهللا القاضي، دار الكتب العلمية، ط: 

ــن شــعيب النســائي (ت  -  ــدالرحمن؛ أحمــد ب ــي عب ــاب الضــعفاء والمرتوكــين؛ ألب )، ـهــ٣٠٣كت

 .ـه١٣٩٦، ١ق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، ط: تحقي

)، تحقيــق: حمــدي ـهــ٣٥٤كتــاب المجــروحين مــن المحــدثين؛ ألبــي حــاتم، ابــن حبــان (ت  - 

 .ـه١٤٢٠، ١عبدالمجيد السلفي، دار الصميعي، ط: 

ِفق والـُمــفرتق؛ ألبي بكر، أحمـد بـن علـي بـن ثابـت، الخطيـب البغـدادي (ت  -  )، ـهـ٤٦٣المتـــَّ

 .ـه١٤١٧، ١حقيق: د. محمد صادق الحامدي، دار القادري، ط: ت

)، تحقيــق: ـهـ٨٠٧مجمـع البحـرين يف زوائــد المعجمـين: ألبــي بكـر، نــور الـدين الهيثمــي (ت  - 

 .ـه١٤٢١، ٢عبدالقدوس بن محمد نذير، مكتبة الرشد، ط: 

دار الفكر، ط: بدون،  )،ـه٨٠٧مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ ألبي بكر، نور الدين الهيثمي (ت  - 

 .ـه١٤٠٨

)، ـهـ٣٩٣المخلِِّصيَّات؛ ألبي طاهر، محمد بن عبدالرحمن بن العبـاس البغـدادي، المخلِّـص (ت - 

ار، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  .ـه١٤٢٩، ١قطر، ط:  -تحقيق: نبيل سعد جرَّ

)، ـهـ١٠١٤لقـاري (ت مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ ألبي الحسن، علي بن سـلطان ا - 

 .ـه١٤٢٢، ١دار الفكر، ط: 

)، ـهـ٣١٢مستخرج الطوسي على جامع الرتمذي؛ ألبي علـي، الحسـن بـن علـي الطوسـي (ت  - 

 .ـه١٤١٨، ١تحقيق: أنيس أحمد طاهر، مكتبة الغرباء، ط: 
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)، تحقيـق: ـهـ٤٠٥المستدرك على الصحيحين؛ ألبـي عبـداهللا، محمـد بـن عبـداهللا الحـاكم (ت  - 

 .ـه١٤١٢، ١ى عبدالقادر عطا، ط: مصطف

)، تحقيـق: سـعد بـن ـهـ٣١٨مسند ابن أبي أوىف؛ ألبي محمد، يحيى بـن محمـد بـن صـاعد (ت  - 

 عبداهللا آل الحميد، مكتبة الرشد، ط: بدون.

)، مراجعـة ـهـ٢٣٠مسند ابن الجعـد؛ ألبـي الحسـن، علـي بـن الجعـد بـن عبيـد الجـوهري (ت  - 

 .ـه١٤١٠، ١سة نادر، ط: وتعليق: عامر أحمد حيدر، مؤس

)، تحقيـق: حسـين ـه٣٠٧مسند أبي يعلى؛ ألبي يعلى، أحمد بن علي بن المثنى الموصلي (ت  - 

 .ـه١٤٠٤، ١سليم أسد، دار المأمون، ط: 

  ه)، تحقيـق: ٢٣٨مسند إسحاق بن راهويـه؛ ألبـي يعقـوب، إسـحاق بـن إبـراهيم الحنظلـي (ت  - 

 .ـه١٤١٢، ١ة اإليمان، ط: د. عبدالغفار عبدالحق البلوشي، مكتب

)، تحقيـق: شـعيب ـهـ٢٤١مسند اإلمام أحمـد؛ ألبـي عبـداهللا، أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل (ت  - 

 .ـه١٤٢٩، ٢األرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، ط: 

)، تحقيـق: حسـين سـليم ـهـ٢١٩مسند الحميدي؛ ألبي بكـر، عبـداهللا بـن الزبيـر الحميـدي (ت  - 

 .ـه١٤٢٣، ٢غني، ط: دار الم -أسد، دار المأمون

)، تحقيـق: د. محفـوظ ـهـ٣٣٥مسند الشــــــاشي؛ ألبـي سـعيد، الهيـثم بـن كليـب الشاشـي (ت  - 

 .ـه١٤١٠: ١الرحمن زين اهللا، مكتبة العلوم والحكم، ط

  )، تحقيـق: ـهـ٢٠٤مسـند الطيالسـي؛ ألبـي داود، سـليمان بـن داود بـن الجـارود الطيالسـي (ت  - 

 .ـه١٤١٩، ١لرتكي، دار هجر، ط: د. محمد بن عبدالمحسن ا

)، تحقيـق: أيمـن بـن عـارف ـهـ٣١٦المسند؛ ألبي عوانة، يعقوب بن إسـحاق النيسـابوري (ت  - 

 .ـه١٤١٩، ١الدمشقي، دار المعرفة، ط: 

)، تحقيـق: محمـد ناصـر ـهـ٧٣٧مشكاة المصابيح؛ للتَّربيزي، محمد بن عبـداهللا الخطيـب (ت  - 

 .ـه١٤٠٥، ٣مي، ط: الدين األلباين، المكتب اإلسال

)، تحقيق: شعيب األرنؤوط، ـه٣٢١مشكل اآلثار؛ ألبي جعفر، أحمد بن محمد الطحاوي (ت - 

 .ـه١٤١٥، ١مؤسسة الرسالة، ط: 
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)، ـهـ٨٤٠مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه؛ ألبـي بكـر، أحمـد بـن أبـي بكـر البوصـيري (ت  - 

 .ـه١٤٠٢، ٢: تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، الدار العربية، ط

)، ـه٢٣٥المصنّف يف األحاديث واآلثار؛ ألبي بكر، عبداهللا بن محمد بن أبي شيبة العبسي (ت  - 

 .ـه١٤٠٩، ١تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، ط: 

)، تحقيـق: حبيـب الــرحمن ـهـ٢١١المصـنّف؛ ألبـي بكـر، عبـدالرزاق بـن همــام الصـنعاين (ت  - 

 .ـه١٤٠٣، ٢لهند، ط: ا -األعظمي، المجلس العلمي

  المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانيـة؛ ألبـي الفضـل، أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقالين  - 

)، تحقيــق: مجموعــة مــن البــاحثين بإشــراف: د. ســعد بــن ناصــر الشــثري، دار ـهــ٨٥٢(ت 

 .ـه١٤١٩، ١دار الغيث، ط:  -العاصمة

)، تحقيـق: طـارق بـن ـهـ٣٦٠مـد الطـرباين (ت المعجم األوسط؛ ألبي القاسم، سليمان بـن أح - 

 عوض اهللا بن محمد، وعبدالمحسن الحسيني، دار الحرمين، ط: بدون.

)، تحقيق: محمد شكور ـه٣٦٠المعجم الصغير؛ ألبي القاسم، سليمان بن أحمد الطرباين (ت  - 

 .ـه١٤٠٥، ١الحاج، المكتب اإلسالمي، دار عمار، ط: 

)، تحقيــق: حمــدي ـهــ٣٦٠ســم، ســليمان بــن أحمــد الطــرباين (ت المعجــم الكبيــر؛ ألبــي القا - 

 ، التاريخ: بدون.٢عبدالمجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، ط: 

  المعجـــم؛ ألبـــي بكـــر، محمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن علـــي األصـــبهاين، المشـــهور بـــابن المقـــرئ  - 

 .ـه١٤١٨، ١)، تحقيق: عادل بن سعد، مكتبة الرشد، ط: ـه٣٨١(ت 

)، تحقيـق: عبدالمحسـن بـن ـهـ٣٤٠سعيد، أحمد بـن محمـد بـن األعرابـي (ت  المعجم؛ ألبي - 

 .ـه١٤١٨، ١إبراهيم الحسيني، دار ابن الجوزي، ط: 

  معجــم الصــحابة؛ ألبــي القاســم، عبــداهللا بــن محمــد بــن عبــدالعزيز بــن المرزبــان البغــوي  - 

 .ـه١٤٢١، ١)، تحقيق: محمد األمين بن محمد الجكني، دار البيان، ط: ـه٣١٧(ت 

)، تحقيق: صـالح بـن ـه٣٥١معجم الصحابة؛ ألبي الحسين، عبدالباقي بن قانع البغدادي (ت  - 

 .ـه١٤١٨، ١سالم المصرايت، مكتبة الغرباء األثرية، ط: 
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)، ـهـ٣٩٥معرفة الصحابة؛ ألبي عبـداهللا، محمـد بـن إسـحاق بـن محمـد بـن منـده العبـدي (ت  - 

 .ـه١٤٢٦، ١العربية المتحدة، ط:  تحقيق: عامر حسن صربي، جامعة اإلمارات

)، تحقيـق: عـادل ـه٤٣٠معرفة الصحابة؛ ألبي نعيم، أحمد بن عبداهللا بن أحمد األصبهاين (ت  - 

 .ـه١٤١٩، ١يوسف العزازي، دار الوطن، ط: 

  مغــاين األخيــار يف شــرح أســامي رجــال معــاين اآلثــار؛ ألبــي محمــد، محمــود بــن أحمــد العينــي  - 

 .ـه١٤٢٧، ١محمد حسن محمد إسماعيل، دار الكتب العلمية، ط:  )، تحقيق:ـه٨٥٥(ت 

)، تحقيـق: ـهـ٧٤٨المغني يف الضعفاء؛ ألبي عبداهللا، محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي (ت - 

 .ـه١٤١٨، ١حازم القاضي، دار الكتب العلمية، ط: 

)، ـهـ٢٣٣عـين (ترواية ابن طهمان؛ ألبي زكريــا، يحيـى بـن م -من كالم أبي زكريا يف الرجال - 

 تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، دار المأمون للرتاث، ط: بدون.

ـي (ت  -  )، ـهـ٢٤٩المنتخب من مسند عبد بن حميد؛ ألبي محمد، عبد بن حميـد بـن نصـر الَكشِّ

 .ـه١٤٠٨، ١تحقيق: صبحي السامرائي، ومحمود محمد خليل، مكتبة السنة، ط: 

)، ـهـ٣٠٧محمد، عبداهللا بن علي بـن الجـارود النيسـابوري (ت المنتقى من السنن المسندة؛ ألبي  - 

 .ـه١٤٠٨، ١تحقيق: عبداهللا عمر البارودي، مؤسسة الكتاب الثقافية، ط: 

ــح أوهــام الجمــع والتفريــق: ألبــي بكــر، أحمــد بــن علــي بــن ثابــت، الخطيــب البغــدادي  -    موضِّ

 .ـه١٤٠٧، ١ط: )، تحقيق: د. عبدالمعطي أمين قلعجي، دار المعرفة، ـه٤٦٣(ت 

)، ـهــ١٧٩الموطــأ؛ ألبــي عبــداهللا، مالــك بــن أنــس بــن مالــك األصــبحي، إمــام دار الهجــرة (ت  - 

 .ـه١٤٢٥، ١تحقيق: محمد مصطفى األعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان الخيرية، ط: 

  ناســخ الحــديث ومنســوخه؛ ألبــي حفــص، عمــر بــن أحمــد بــن عثمــان، ابــن شــاهين البغــدادي  - 

 .ـه١٤٠٨، ١)، تحقيق: سمير أمين الزهيري، مكتبة المنار، ط: ـه٣٨٥(ت 

ُنَخب األفكار يف تنقـيح مبـاين األخبـار يف شـرح معـاين اآلثـار؛ ألبـي محمـد، محمـود بـن أحمـد  - 

  قطـر،  -)، تحقيق: ياسر بـن إبـراهيم، وزارة األوقـاف والشـؤون اإلسـالميةـه٨٥٥العيني، (ت 

 . ـه١٤٢٩، ١ط: 
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ذّي شرح جامع الرتمذي؛ ألبي الفتح، محمد بن محمد بن محمد اليعمري، ابن سـّيد النّفح الّش  - 

 .ـه١٤٢٨، ١)، تحقيق: أبي جابر األنصاري وآخرين، دار الصميعي، ط: ـه٧٣٤الناس (ت 

النهاية يف غريب الحديث واألثر؛ ألبي السعادات مجدالدين، مبـارك بـن محمـد بـن محمـد بـن  - 

محمود محمد  -)، تحقيق: طاهر أحمد الزاويـه٦٠٦، ابن األثير (تمحمد الشيباين، الَجَزري

 .ـه١٣٩٩الطناحي، المكتبة العلمية، ط: بدون، 

ــقالين  -  ــر العس ــن حج ــي ب ــن عل ــد ب ــل، أحم ــي الفض ــاري)؛ ألب ــتح الب ــة ف ــاري (مقدم ــدي الس   ه

المعرفـة،  )، ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي، تعليق: عبدالعزيز بن عبداهللا بن بـاز، دارـه٨٥٢(ت 

 . ـه١٣٧٩ط: بدون، 

 * الرسائل الجامعية:

جامعة أم القرى؛  -بحث مقدم لدرجة الدكتوراه -آراء العلماء يف الحديث الحسن لذاته ولغيره - 

إعداد الطالب: خالد بن منصور بـن عبـداهللا إدريـس، إشـراف: د. وصـي اهللا بـن محمـد عبـاس، 

 .ـه١٤/١/١٤٢١نوقشت يف 

* * * 



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  د. سعيد بن مجعان بن عبد اهللا الزهراين

  

٣٢٩ 

List of Sources and References 
 

 - Al-Ibanah Alkubraa; Abi Abdulah Ibn Batta Ubayd Allah bin Muhammad bin 
Muhammad bin Hamdan al-Ukbari (died.387AH), Investigated by: Ridhah 
Naasan Maatti, Dar Al-raiah, EDITION: 2nd, 1415 AH. 

 - Ithaf Alkheirah Almaharh bizawaeid Elmasaneed Alasharah; Abi al-Abbas 
Ahmad bin Abi Bakr bin Ismail al-Busairi (died.840 AH), Investigated by: Dar 
Al-Mishkat for Scientific Research, supervised by Yassir ibn Ibrahim, Dar Al-
watan, EDITION: 1st, 1420 AH. 

 - Ithaf Almaharah Bilfawaed Almubtakarah Min Atraf Aasharah; Abi al-Fadl 
Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani (d.852 AH), Investigated by: group of 
researchers at King Fahd Complex for the Printing of the Holy Qur'an and Sunna 
Service Center And Prophet's Biography in Madinah, ED: 1st, 1417 AH.  

 - Alahadith Almukhtarah mima lam Yuhrejahu Al-Bukhari wa Muslim Fi 
Saheihaihoma; Abi Abdulah Diauddin Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi 
(d.643 AH), Investigated by: Dr. Abdul Malik bin Abdulah bin Duhais, Dar 
Khidr, ED: 3rd, 1420 AH.  

 - Akhlaaq Alnabi (PBAH), Abi Al-Sheikh; Abdulah bin Muhammad bin Jaafar bin 
Hayyan Al- Asbhani (d.369 AH); Investigated by: Saleh bin Muhammad Al-
Wonyan, Dar Al-Muslim, ED: 3rd, 1418 AH. 

 - Aladab Almufrad, Abi Abdulah; Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari 
(d.256 AH), Investigated by: Mohammed Fouad Abd A-baqi, Dar Albashaeir 
Alislamyia, ED: 3rd, 1409 AH. 

 - Irwaa Alqhaleel Fi Takhreej Ahaadith Manar Alsabeel; Al-albani Muhammad 
Nasir al-Din (1420 AH), Almaktab Alislami, ED: 2nd, 1405 AH. 

 - Asad Alghabah Fi Maarifat Alsahaabah; Abi al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn 
Muhammad al-Jazari, Ibn al-Athir (d.630 AH), Dar Alfikr, ED: NA, 1415 AH.  

 - Aleisaba Fi Tamieez Alsahabah; Abi al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani 
(d.852 AH), Investigated by: Adil Ahmed Abd Almawjood and Ali Ibn 
Muhammad Mawass, Dar Alkotob Alelmyia, ED: 1st, 1415 AH. 

 - Atraf Algharaeib wa Alafrad Leldar Qutni; Abi al-Fadl Muhammad bin Tahir bin 
Ali al-Maqdisi, Ibn al-Qaisarani (d.507 AH), Investigated by: Mahmoud bin 
Muhammad bin Mahmoud bin Nassar and Alsaid Yusuf, Dar Alkotob Alelmyia, 
ED: 1st, 1419 AH. 

 - Ikmal Tahzeeb Alkmal Fi Asmaa Alrijal; Abi Abdullah, Mghaltay bin Qalij Al-
Hanafi (d.762 AH), Investigated by: Adil bin Muhammad and Osama bin 
Ibrahim, Dar Alfaroog Alhaditha, ED: 1st, 1422 AH. 

 - Alfad wa eibarat aljarh wa atadeel bain alefrad wa atakreer wa atarkeeb wa dalalt 
kol menhoma ala hal alrawi wa almarwi; le adoctor ahmed mabed abdelkareem, 
maktabat adwa assalaf, ED: 1st, 1412 AH. 

 - Alamali (Rewayat Ibn Albaye); Abi Abdulah Ibn al-Hussein bin Ismail bin 
Muhammad, al- Mahamili (d.330 AH), Investigated by: Ibrahim Alqaisi, 
Almataba Alislamyia and dar Ibn Alqaim, ED: 1st, 1412 AH. 
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 - Alamali (First Part); Abi Ishaq Albaghdadi, Ibrahim bin Abdul Samad Bin Musa 
bin Muhammad Al-Qurashi (d.325 AH), Investigated by: Dr. Abdulrahim bin 
Muhammad Ahmad Alashqari, Maktabat Alrushd, ED: 1st, 1420 AH. 

 - Alamali; Abi Al-hussein Muhammad bin Ahmad bin Ismail, bin Samoun 
Albaghdadi (d.387 AH), Investigated by: Dr. Amer Hassan Bassri, dar Albashaer 
Alislamyia, ED: 1st, 1423 AH. 

 - Alansab; Abi Saad, Abdulkareem bin Muhammad bin Mansour Al-samaani 
(d.562 AH), Investigated by: Abdurahaman bin Muhammad bin Yahia Almualemi 
and others, Ottoman Circle of Knowledge Council Press ED: 1st, 1382 AH. 

 - Aleman; Abi Bakr, Abdulah bin Muhamad bin Ibrahim bin Abi Shaiba Alabsi 
(d.235 AH), Investigated by: Muhammad Nasir al-Din, Almaktab Alislami, ED: 
2nd, 1983 AH. 

 - Albahr Alzakhaar (Musnad Albazzar); Abi Bakr, Ahmad bin Amr bin Abdahaleg 
Albazar (d.292 AH), Investigated by: Dr. Mahfouz Alrahman Zainullah and 
others, Maktabat Aluloom wa Alhikam, ED: 1st, 1988-2009. 

 - Albath wa Alnushour; Abi Bakr, Ahmad bin Alhussein Albaihaqi (d.458 AH), 
Investigated by: Amer Ahmad Haidar, Cultural Researches and Services Centre, 
ED: 1st, 1406 AH. 

 - Buqiat Albahith An Zawaed Musnad Alhareth; Abi Alhassan, Nour Aldeen Ali 
bin Abi Bakr Alhaithami (d.807 AH), Investigated by: Hussein Ahmad Salih 
Albakri, Sunna Service Center and Prophet's Biography ED: 1st, 1413 AH. 

 - Tareeh Abi Zaraa Aldimashqi; Abi Zaraa, Abdurahman bin Amr bin Abdulah 
Alnasri, Aldimashqi (d.281 AH), Investigated by: Dr. Shukrallah Nimatullah 
Alqawjani, The Arabic Language Academic-Damascus, ED: NA, 1980.  

 - Tareekh Asbahan; Abi naeem, Ahmad bin Abdulah bin Ahmad Al- Asbhani 
(d.430 AH), Investigated by: sayed Kisrawi Hassan, Dar Alkotob Alelmyia, ED: 
1st, 1410 AH. 

 - Tareekh Aladab Alarabi; Carl Brockelmann (d.1956), General Egyptian Book 
Organization, 1993. 

 - Tareekh Alislam wa Wafeiat Almashaheer wa Aleilam; Abi Abdulah, Muhammad 
Ibn Ahmad Alzahabi (d.748 AH), Investigated by: Dr. Bashaar Awaad Marouf, 
Dar Algharb Alislami, ED: 1st, 2003. 

 - Tareekh Alturath Al-Arabiya; Dr. Fouad Szikine, Imam Muhammad bin Saud 
Islamic University 1411 AH. 

 - Altareekh; Abi Zakaryia, Yahya bin Mu’in (d.233 AH), Investigated by: Ahmad 
Muhammad Nour Saif, The Scientific Research and Revival Center for Islamic 
Heritage at King Abdulaziz University, ED: 1st, 1399 AH. 

 - Altahbeer fi Almiejam Alkabeer; Abi Saad, abdulkareem Muhammad bin 
Mansour Al-samaani (d.562 AH), Investigated by Munirah Naji Salim, Head of 
Diwan Al-Waqf- Baghdad, ED: 1st, 1395 AH.  

 - Tadgheegh Alnadhar fi Qaul Albuhari «Feihe Nadhar»; Abi Abdurahman, ayman 
ibn Abdalfataah Aal Maidan, Dar Almawadah, ED: 3rd, 1429 AH. 
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 - Tazkerat Alhufaaz; Abi Abdulah, Shamsaldeen Alzahabi (d.748 AH), Dar Ihiaa 
Alturath, Edited from the version at Alharam’s Library- Ministry of Education for 
the Indian High Government, ED: NA. 

 - Tareef Ahl Al-taqdees bi Marateb Almosofeen Biltadlees; Alhafiz Ahmed bin Ali 
bin Hajar al-Asqalani (d.852 AH), Investigated by: Dr. Ahmad bin Ali seer 
Almubaraki, ED: 3rd, 1422 AH. 

 - Ta’zeem Qadr Alsalaah; Abi Abdulah, Muhammad bin Nasar bin Alhajaaj 
Almaroozi (d.294 AH), Investigated by: Dr. Abdurahman Abduljabar Alfarewaei, 
Maktabat Aldar, ED: 1st, 1406 AH. 

 - Taaleeqat Aldar-Qutni Ala Almajrooheen Le’bni Hibban; Abi Alhassan, Ali ibn 
Amr ibn Ahmad Aldar Qutni (d.385 AH), Investigated by: Khaleel bin 
Muhammad Alouzi, Dar Alfarooq Ahaditha-dar Alkitab Alislami, ED: 1st, 1414 
AH. 

 - Taghleeg Alta’leeq Ala Saheeh Albukhari; Abi al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar 
al-Asqalani (d.852 AH), Investigated by: Saeed Abdurahman Musa Aqazaqi, 
Almaktab Alislami- Dar Ammar, ED: 1st, 1405 AH. 

 - Tafseer Ibn Abi Hatem,Abi Muhammad, Abdurahman ibn Muhammad Ibn Abi 
Hatem Alrazi (d.327 AH), Investigated by: Asaad Muhammad Altayeb, Maktabat 
Nazar Mustafa Albaz, Ed: 3rd, 1419 AH. 

 - Tafseer Alquran Alkareem; Abi Alfedaa, Ismail ibn Amr ibn Katheer Alqurashi 
(d.774 AH), investigated by: Yasir bin Muhammad Alsalamah, Dar Taibah, ED: 
2nd,1432 AH.  

 - Taghreeb Al-tahzeeb, Abi al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani (d.852 
AH), Sagheer ahmad Shaqef, dar Alaassemah, ED: 2nd, 1423 AH. 

 - Altalkheess Alhabeer fi Tahreej Ahaadith Alrafe’ei Alkabeer; Abi al-Fadl Ahmad 
bin Ali bin Hajar al-Asqalani (d.852 AH), Investigated by: Hassan ibn Abaas ibn 
Qutub, Mua’sasat qurtuba, ED: 1st, 1406 AH. 

 - Altamheed Lema fi Almuwatta’ Min Alma’ani wal Asaaneed; Abi Amr, Yusuf 
ibn Abdullah ibn Abdulbar Alqurtubi (d.463 AH), Investigated by: Mustafa 
Albalawei and Muhammad Albakri, Ministry of Awqaf and Islamic Affairs- 
Morocco, ED: NA, 1387 AH. 

 - Altankeel Bima fi Ta’neeb Alkawtharee min Alabaateel; Almualemei, 
Abdurahman bin yahia bin ai Alymani, Almaktab Alislami, ED: 2nd, 1406 AH. 

 - Tahzeeb Alaathaar (Musnad Omar); Abi Ja’far, Muhammad bin Jareer Altabari 
(d.310 AH), Investigated by: Mahmoud Muhammad Shaker, Matba’at Almadani, 
ED: NA. 

 - Tahzeeb Altahzeeb, Abi al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani (d.852 AH), 
Matba’at Daerat Alma’aref Alnezamiah-India, ED: 1st, 1326 AH. 

 - Tahzeeb Alkamal fi Asmaa Alrijal; Abi Alhajaj, Yusuf Almuzi (d.742 AH), 
Investigated by: Bashaar Awaad Marouf, Dar Algharb Alislami, ED: 1st, 1422 
AH. 
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 - Altawheed wa Marefat Asmaa Allah aza wa jal wa Sefatehi ala Alitifaq 
Waltafarod; Abi Abdulah, Muhammad bin Ishaq bin mandah Alabdi (d.395 AH), 
Investigated by: Dr.Ali Muhammad Nassir faqeehi, Maktabat Aluloom wa 
Alhikam-Dar Aluloom wa Alhikam, ED: 1st, 1432 AH. 

 - Althalith Walthamaanoon min Alfawaed Walafrad; Abi Alhassan, Ali bin Amr 
Al-darqutni (d.385 AH), printed within: Majmoo’ Alfawaed li ibn Mandah), 
Investigated by: Khallaaf Mahmoud Abdalsamee’, Dar Alkotob Alelmyiah, ED: 
1st, 1423 AH. 

 - Althiqat; Abi hatem, Muhmmad bin hibban bin Ahmad Albusti (d.354 AH), 
Daerat Alma’aref Althmaniah- Hyderabad-India, ED: 1st, 1393 AH. 

 - Jame’ Albaian an Ta’weel Aye Alquran (Tafseer Altabari); Abi Jafar, Muhammad 
bin Jareer Altabari (d.310 AH), Investigated by: Dr. Abdulah bin Abdulmuhsen 
Alturki, Dar Hajr lltiba’aa wa Alnashr, ED: 1st, 1422 AH. 

 - Jame’ Altahsseel fi Ahkaam Almaraaseel; Abi Saad, khaleel bin kikldi Alalaei 
(d.761 AH), Investigated by: Hamdi Abdalmajeed Alsalafee, Alam Alkotob, ED: 
2nd, 1407 AH. 

 - Jame’ Almasaaneed wa Alssunan Alhadi li Aqwam Sanan; Ismail bin Amr bin 
Katheer Alqurashi (d.774 AH), Investigated by: Dr. Abdulmalik bin Abdulahh bin 
deheish, Dar Khidr, ED: 2nd, 1419 AH. 

 - Jame’ Baian Alelm wa Fadhlehi; Abi Amr, Yusuf bin Abdulah bin Abdulbar 
Alqurtubi (d.463 AH), Investigated by: Abi Alashbal Alzuhairi, Dar Aljawzi, ED: 
1st, 1414 AH. 

 - Aljame’ le Akhlaaq Alrawi wa Aadab Alsaame’; Abi Bakr, Ahmed bin Ali bin 
Thabit Alkhateeb Albaghdadi (d.364 AH), Investigated by: Dr. Mahmoud 
Alttahaan, Dar Ibn Aljawzy, ED: NA. 

 - Aljame’; Abi Eisa, Muhammad bin Eisa bin Sawra Altermezi (d.279 AH), 
Investigated by: Ahmad Muhammad Shaker, Muhammad Fouad Abd Albaqi and 
Ibrahim Attwa, Maktabat wa Matbaat Mustafa Albabi Alhalabi, ED: 2nd, 1395 
AH. 

 - Aljurh wa Alta’deel; Abi Muhammad, Abdurahman bin Muhammad bin Idris, Ibn 
Abi Hatem Alrazi (d.327 AH), Matba’at Daerat Alma’aref Alothmaniah-
Hyderabad-India, ED: 1st, 1271 AH. 

 - Juz Ibn Feil; Abi Ttahir, Alhassan bin Ibrahim bin Feil Albalisi (d.311 AH), 
Investigated by: Musa Ismail Albaseet, Matba’at Masoodi-Alquds, ED: 1st, 1421 
AH. 

 - Juz Feiho Zikr Tarjamat Alttabarani; Abi Zakaria, Yahia bin Abdalwahaab bin 
Ishaq bin Mandah Alabdi (d.511 AH), Investigated by: Hamdi Abd Almajeed 
Alsalafi, Matabat Aluloom wa Alhikma-Almwsil, ED: 2nd, 1404 AH. 

 - Juz ma Intaqahu Ibn Mardaweiah Ali Alttabarani Abi Alqassim; Suliman bin 
Ahmad Alttabarani (d.360 AH), Investigated by: Badr bin Abdullah Albadr, 
Adhwaa Alsalaf, ED: 1st, 1414 AH. 
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 - Alhulal Alibreizyiah min Alta’leeqat Albazyiah ala Ssahih Albukhari; Abi 
Abdulah, Abdulaziz bin Abdulah bin Baz (d.1420 AH), written by: Muhammad 
Abdulah Alrooqi, Dar Altadmaryiah, ED: 1st, 1428 AH. 

 - Huliat Alawliaa wa Tabaqat Alassfiaa; Abi Naeem, Ahmad bin Abdullah bin 
Ahmad Al- Asbhani (d.430 AH), Dar Alkotob Alelmyiah, ED: NA, 1409 AH. 

 - Khuttbat Alhaajja Allati kan Arrassool (PBAH) Yua’alemoha Ashabaho; Abi 
Abdurahman, Muhammad Nasir al-Din Al-albani (d.1420 AH), Dar Alkotob 
Alelmyiah, ED: 1st, Maktabat Alma’aref, 1412 AH. 

 - Alkhilaafeiat bina Alimaamain Alshafei wa Abi Haneefa wa Ashaabaho; Abi 
Bakr, Abi Bakr, Ahmad bin Alhussein Albaihaqi (d.458 AH), Investigated by: 
The Scientific Team of Alrawdha Company, Alradha Lillnashr wa Altawzee, ED: 
1st, 1436 AH. 

 - Alduaa; Abi Algaasim, Sulimaan ibn Ahmad Alttabarani (d.360 AH), Investigated 
by: Mustafa Abdulqader Atta, Dar Alkotob Alelmyiah, ED: 1st, 1413 AH. 

 - Zakheirato Alhuffaz; Abi Alfadl, Muhammad bin Taher Almaqdisi (d.507 AH), 
Investigated by: Dr. Abdurahman Abduljabar Alfarewaei, ED: 1th, 1416 AH. 

 - Alresalah Almustatrefa Lbaian Mashhoor kotob Alsunnah Almusharrafah; 
Alshareef Muhammad bin Jaafar Alkitani (d.1345 AH), cared of by: Muhammad 
Almuntassir bin Muhammad Alzamzami, Dar Albashaer Alislamyiah, ED: 5th, 
1414 AH. 

 - Alrawdh Albassam Bitakhreej Fawaed Tamam; Abi Suliman, Jasem bin Suliman 
Aldosari, Dar Albashaer Alislamyiah, ED: 1st, 1408 AH. 

 - Silsilat Alahadith Alsaheiha wa Sahion min Fawaediha; Abi Abdurahman, 
Muhammad Nasir al-Din Al-albani (d.1420 AH), Maktabato Almaref, ED: NA, 
1415 AH. 

 - Silsilat Alahadith Aldhaeefa wa Atharahaa Alsaee fi Alomma; Abi Abdurahman, 
Muhammad Nasir al-Din Al-albani (d.1420 AH), Maktabato Almaref, ED: 2nd, 
1420 AH. 

 - Alsunnah; Abi Bakr ibn Abi Aassem, Ahmad ibn Amr ibn Aldhahaak Alshaibani 
(d.287 AH), Investigated by: Muhammad Nasir al-Din Al-albani, Almaktab 
Alislami, ED: 1st, 1400 AH. 

 - Sunnan Aldarmi; Abi Muhammad, Abdulah bin Abdurahman ibn Alfadl Aldarmi 
(d.255 AH), Investigated by: Saleem Asad Aldaraani, Dar Almoghni, ED: 1st, 
1412 AH. 

 - AlSunnan Alssughraa; Abi Abdurahman, Ahmad ibn Shu’aeb Alnasaei (d.303 
AH), Bait alafar Aldwaliah, ED: NA, 1420 AH. 

 - AlSunnan Alkubraa; Abi Bakr, Ahmad bin Alhussein Albaihaqi (d.458 AH), 
Investigated by: Muhammad Abdulqader Atta, dar Alotob Alelmyia, ED: 3rd, 
1424 AH. 

 - AlSunnan Alssughraa; Abi Abdurahman, Ahmad ibn Shu’aeb Alnasaei (d.303 
AH), Investigated by: Shu’aeb Alarna’outt, Mua’ssassat Alresalah, ED: 1st, 1421 
AH. 
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 - AlSunnan; Abi Alhassan, Ali ibn Amr Aldarqutni (d.385 AH), Investigated by: 
Shu’aeb Alarna’outt, Mua’ssassat Alresalah, ED: 1st, 1424 AH. 

 - AlSunnan; Abi Da’oud, Suliman ibn Alash’ath Alsajistani (d.275 AH), Bait alafar 
Aldwaliah, ED: NA, 1420 AH. 

 - AlSunnan; Abi Abdulah, Muhammad bin Yazid ibn Majah (d.273 AH), Bait 
alafar Aldwaliah, ED: NA, 1420 AH. 

 - AlSunnan; Abi Othman, Saeed ibn Mansour ibn Shu’ba Alkhurasani (d.227 AH), 
Investigated by: Habiburahman Ala’zami, Aldar Alsufleiah-India, ED: 1st, 1403 
AH. 

 - Sua’alat Masoud Alsajzi Lilhakem; Abi Abdulah, Muhammad ibn Abdulah ibn 
Muhammad Alhakem (d.405 AH), Investigated by: Mwafaq ibn Abdulah ibn 
Abdulqader, Dar Algharb Alislami, ED: 1st, 1408 AH. 

 - Seiar A’alam Alnubalaa; Abi Abdulah, Muhammad ibn Ahmad ibn Othman 
Alzahabi (d.748 AH), Investigated by: Shu’aeb Alarna’outt, ED: 3rd, 1405 AH. 

 - Sharh Osool Ei’tighad Ahl Alsunna Waljama’a; Abi Alqasem Allaalika’ei, 
Hibatullah bin Alhassan bin Mansour Alrazi (d.418 AH), Investigated by: Ahmad 
bin Saad bin Hamdan Alghamdi, Dar Taiba, ED: 8th, 1423 AH. 

 - Sharh Alssuna; Albaghawei, Alhussein ibn Masoud (d.516 AH), Investigated by: 
Zuhair Alshaweish and Shu’aeb Alarna’outt, Almaktab Alislami, ED: 2nd, 1403 
AH. 

 - Sharh Sunan Ibn Majah Ibi Abduah, Maghaltai bin Qulaij Alhanafi (d.762 AH), 
Investigated by: Kamel Aweidha, Maktabat Nazar Mustafa Albaz, ED: 1st, 1419 
AH. 

 - Sharh sunan ibn majah almusamma: «murshid thoe alhoja wa alhajah ela sunan 
ibn majah wa alquol almoktafi ala sunan almostafa»; le Mohammed alameen ibn 
Abdullah ibn hasan alarmaoi, alalawi, alharri, dar alminhaj, ED: 1st 1439 AH  

 - Sharh Maani Alaathaar; Abi jafar, Ahmad bin Muhammad bin Salamah 
Altahawei (d.321 AH), Investigated by: Muhammad Zahri Alnajaar and 
Muhammad Said jad Alhagh, Aalam Alkotob, ED: 1st, 1418 AH. 

 - Shoab aleiman ; le abi bakr, ahmed ibn alhosain albaihaqi (D 458 AH) 
investigated by: Dr. Abdala’li Abdalhameed Hamid, Maktabat Alrushd, ED: 1st, 
1423 AH. 

 - Sahih Ibn Hibban (Alihssan fi Taqreeb Sahih Ibn Hibban); Abi Hatem Muhmmad 
bin hibban Albusti (d.354 AH), Investigated by: Shu’aeb Alarna’outt, ED: 1st, 
1408 AH. 

 - Sahih Ibn Khuzaimah; Abi Bakr, Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah 
Alnisabori (d.311 AH), Investigated by: Muhammad Mustafa Ala’azami, 
Almaktab Alislami, ED: 1st, 1424 AH. 

 - Sahih Albukhari (Aljjame’ Alsahih Almusnad min Hadith Rasoulullah 
Wasunanaho wa Ayiamaho; Abi Abdulah, Muhammad ibn Ismail Abukhari 
(d.256 AH), Dar Alsalam Lilnashr wa Altawzee, ED: 1st, 1417 AH. 

 - Sahih Sunan Abi Da’oud-Alom; Abi Abdurahman, Muhammad Nasir al-Din Al-
albani (d.1420 AH), Mo’assat Ghiras Lillnashr Watawzee, ED: 1st, 1432 AH. 
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 - Sahih Sunan Alnasaei; Abi Abdurahman, Muhammad Nasir al-Din Al-albani 
(d.1420 AH), Maktabat Almaref, ED: 1st, 1419 AH. 

 - Sahih Muslim (Almusnad Alsahih Almukhtasar min Alsunan Binaghl Aladl an 
Aladl); Abi Alhussein, Muslim bin Hajaj Alqushairi (d.261 AH), investigated by: 
Muhammad Fouad Abdulbaqi, Dar alfikr, ED: 1st, 1419 AH. 

 - Sifat Aljannah; Ibn Abi Aldunia, Abdulah ibn Muhammad ibn obaid Alqurashi 
(d.281 AH), Investigated by: Amr Abdalmuneim Saleem, Maktabat Ibn Taimiah-
Maktabat Alelm, ED: NA. 

 - Sifat Aljannah; Abi Naeem, Ahmad bin Abdulah bin Ahmad Al- Asbhani (d.430 
AH), Investigated by: Ali Ridha Abdulah, Dar Almamoun, ED: NA. 

 - Aldoua’fa Alkabeer; Abi Ja’far, Muhammad bin Amr bin Musa Aloqaili (d.322 
AH), Investigated by: Abdalmu’ti Amin Qala’ji, Dar Almktaba Alelmyia, ED: 
1st,1404 AH. 

 - Aldoua’fa; Abi Zar’aa, Obaidullah Abdalkareem bin Yazeed Alrazi (d.264 AH), 
Investigated by: Dr. Sa’di bin Mahdi Alhashemi, Deanship of Scientific Research 
at Islamic University-Madinah, ED: NA, 1402 AH. 

 - Da’eef Sunnan Altermezi; Abi Abdurahman, Muhammad Nasir al-Din Al-albani 
(d.1420 AH), Maktabat Alma’ref, ED: 2nd, 1422 AH. 

 - Alttabaqat Alkubraa; Abi Abdulah, Muhammad bin Saad bin Manee’ Alhashemi 
AKA. Ibn Saad (d.230 AH), Investigated by: Ihssan Abbas, Dar Ssadir, ED: 1st, 
1968. 

 - Tabaqat Almuhadithin Biasbahan; Abi Alsheikh, Abdulah bin Muhammad bin 
Hayan Alasbahani (d.369 AH), Investigated by: Abdalghaffar Abdalhagh 
albalushi, Moassassat Alresalah, ED: 2nd, 1412 AH. 

 - Aaredhat Alahwazi Sharh Jame’ Altermezi; Abi Bakr, Muhammad ibn Abdulah 
ibn Muhammad Alarabi, Almaleki (d.543 AH), control, documentation and 
numbering: Sidqi Jameel Alattar, Dar Alfikr, ED: NA, 1425-1426 AH. 

 - Alazamah; Abi Alsheikh Alasbahani, Abdulah bin Muhammad bin Hayan 
Alasbahani (d.369 AH), Investigated by: Ridhallah bin Muhammad Idris, Dar 
Alasemah, ED: 1st, 1408 AH. 

 - Alelal Alkabeera; Abi Eisa, Muhammad bin Eisa bin Sawra Altermezi (d.279 
AH), Investigated by: Subhi Alsameraei and others, Aalam Alkotob-Maktabat 
Alnahdha, ED: 1st, 1409 AH. 

 - Alelal Alwareda fi Alahadith Alnabaweia; Abi Alhassan, Ali ibn Amr Aldarqutni 
(d.385 AH), Investigated by: Dr. Mahfouz Alrahman Zainullah (P1-11), Dar 
Taibah, ED: 3rd, 1424 AH. Investigated by: Muhammad bin Saleh Aldabasi (P12-
16), Dar Altadmeriah, ED: 2nd, 1428 AH. 

 - Uloom Alhadith; Abi Amr, Othman ibn Abdurahman bin Alsalah (d.643 AH), 
investigated by: Dr. Nouraldeen Antar, Dar Alfikr, dar Alfikr Almuaser, ED: NA, 
1406 AH. 

 - Fahares Aal Albait (Alfahras Alshamel Lillturath Alarabi Alislami Almakhttoot); 
Moassassat Aal Albait, publisher: Ma’ab-Moassassat Aal Albait, 1991. 
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 - Alfwaed; Abi Abdulah, Mohamad ibn Ishag ibn Mandah (d.395 AH), Investigated 
by: Majdi Alsayeed Ibrahim, Maktabat Alquran, ED: NA. 

 - Alkasheif fi Ma’refat man laho Rewaya fi Alkotob Alsita; Abi Abdulah Alzahabi 
(d.784AH), Investigated by: Ezzat Ali Atia and Musa Mohamad Ali, Dar A 
Alkotob Alahaditha, ED: 1st, NA. 

 - Alkamil fi Doa’fa Alregal; Abi Ahamad, Abdulah ibn Audai Aljarjani (d.365 
AH), Investigated by: Adil Ahmad Abdulmaujood and others, Dar Alkotob 
Alelmyia, ED: 1st, 1418 AH. 

 - Kitab Aldoua’fa wa Almatroukeen; Abi Alfaraj, Abdurahman ibn Ali ibn Aljawzi 
(d.597 AH), Investigated by: Abdulah Algadee, Dar Alkotob Alelmyia, ED: 1st, 
1406 AH. 

 - Kitab Aldoua’fa wa Almatroukeen; Abi Abdurahman; Ahmad ibn Shu’aeb 
Alnasa’ei (d.303 AH), Investigated by: Mahmoud Ibrahim Zayed, Dar Alwa’y, 
ED: 1st, 1396 AH. 

 - Kitab Almajrouhein min Almohadethein; Abi Hatim, Ibn Haban (d.354 AH), 
Investigated by: Hamdy Abdulmajeed Alsalafi, Dar Alssamee’i, ED: 1st, 1420 
AH). 

 - Almutafeg wa Almuftarag; Abi Bakr, Ahmad ibn Ali ibn Thabit, Alkhateeb 
Albaghdadi (d.463 AH), Investigated by: Mohamad Sadig Alhamedy, Dar 
Algaderi, ED: 1st, 1417 AH. 

 - Majamaa Albahrain fi Zawaeid Almajma’ein: Abi Bakr, Nouraldin Alhythami 
(d.804 AH), Investigated by: Abdulqudoos ibn Mohamad Nazeer, Maktabat 
Alrushd, ED: 2nd, 1421 AH. 

 - Majamaa Alzawaeid we Manba’ Alfawaeid; Abi Bakr, Nouraldin Alhythami 
(d.807 AH), Dar Alfikr, ED: NA, 1408 AH. 

 - Almukhalisiyat; Abi Tahir, Mohamad ibn Abdurahman ibn Alabass Albaghdadi, 
Almukhales (d.393 AH), Investigated by: Nabeel Saad Jarar, Ministry of Awqaf 
and Islamic Affairs – Qatar, ED: 1st, 1429 AH. 

 - Mergat Almafateeh Sharh Mishkat Almasabeeh; Abi Alhassan, Ali ibn Sultan 
Algari (d.1014 AH), Dar Alfikr, ED: 1st, 1422 AH. 

 - Mustakhraj Alttussi Ala Gami Altermezi; Abi Ali, Alhassan ibn Ali Altussee 
(d.312 AH), Investigated by: Anees Ahmad Tahir, Maktabat Alghuraba, ED: 1st, 
1418 AH. 

 - Almustadrak Ala Alssaheihain; Abi Abdulah, Mohamad ibn Abdulah Alhakem 
(d.405 AH), Investigated by: Mustafa Abdulqader Atta, ED: 1st, 1412 AH. 

 - Musanad Ibn Abi Awfa, Ibi Mohamad, Yahya ibn Mohamad ibn Sa’ed (d.318 
AH), Investigated by: Saad ibn Abdulah Al Alhameed, Maktabat Alrushd, ED: 
NA. 

 - Musanad inb AlJa’d, Ibi Alhassan, Ali ibn Alja’d inb Obaied Aljawhari (d.230 
AH), revised and commented on by: Aamer Ahmad Haydar and Mua’ssassat 
Nadir, ED: 1st, 1410 AH. 

 - Musnad Abi Yu’laa, Abi Yu’laa, Ahmad ibn Ali ibn Almuthana Almuseli (d.307 
AH), Investigated by: Hussein Saleem Assad, Dar Almamoun, ED: 1st, 1404 AH. 
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 - Musnad Ishag ibn Rahoya; Abi Ya’goub, Ishag ibn Ibrahim Alhanzali (d.238 
AH), Investigated by: Dr. Abd Alghafar Abd Alhag Albalushi, Maktabat Aleman, 
ED: 1st, 1412 AH. 

 - Musnad Alemam Ahmad; Abi Abdulah, Ahmad ibn Hanbal (d.241 AH), 
Investigated by: Shu’aeb Alarna’out and others, Moa’ssassat Alresala, ED: 2nd, 
1429 AH. 

 - Musnad Alhumeedy; Abi Bakr, Abdulah ibn Alzubair Alhameedy (d.219 A), 
Investigated by: hussein Saleem Assad, Dar Almamoun, Dar Almughi, ED: 2nd, 
1423 AH. 

 - Musnad Alshashi; Abi Saeed, Alhaythan ibn Kaleeb Alshashi (d.335 A), 
Investigated by: Dr. Mahfuz Alrahman Zain Allah, Maktabat Al’olum wa 
Alhekam, ED: 1st, 1410 AH. 

 - Musnad Altayalsi; Abi Da’oud, Suliman ibn Da’oud ibn Aljarod Altayalsi (d.2014 
AH), Investigated by: Dr. Mohamad ibn Abd Almuhsin Alturki, Dar Hajar, ED: 
1st, 1419 AH. 

 - Al-Musnad; Abi Awana, Yagoub ibn Ishag Alnisabori (d.316 AH), Investigated 
by: Ayman ibn Aarif Aldemashgi, Dar Alma’refa, ED: 1st, 1419 AH. 

 - Mishkat Almasabeeh; Altermezi, Mohamad ibn Abdulah Alkhateeb (d.737 AH), 
Investigated by: Mohamad nasir Aldein Al-albani, Almaktab Alislami, ED: 3rd, 
1405 AH. 

 - Mushkilat Alaathar; Abi Jafar, Ahmad ibn Mohamad Altahawi (d.321 AH), 
Investigated by: Shu’aeb Alarna’out, Mua’ssassat Alresala. ED: 1st, 1415 AH. 

 - Misbah Alzujaja fi Zawae’d ibn Maga; Abi Bakr, Ahmad ibn Abi Bakr 
ALbuaiseri (d.840 AH), Investigated by: Mohamad Almuntaga Alkashnawi, 
Aldar Alarabia, ED: 2d, 1402 AH. 

 - Almusanaf fi Alahadith wa Alaathar; Abi Bakr, Abdulah ibn Mohamad ibn Abi 
Shaiba Alabssi (d.235 AH), Investigated by: Kamal Yusuf Alhout, Maktabat 
Alrushd, ED: 1st, 1409 AH. 

 - Almusanaf; Abi Bakr, Abd Alrazig ibn Hamam Alsana’ani (d.211 AH), 
Investigated by: Habeeb Alrahman Ala’zami, Almaglis Alelmy – India, ED: 2nd, 
1403 AH. 

 - Almataleb ALaalia Bizawae’d Almasaneed Althamania; Abi Alfadl, Ahamad ibn 
Ali ibn Hajar al-Asqalani (d.852 AH), Investigated by: Group of researchers 
supervised by: dr. Saad ibn Nasir Alshathry, Dar Alaasema, Dar Algaith, ED: 1st, 
1419 AH. 

 - Almajam Alawsat; Abi Algasim, Suliman ibn Ahmad Altabarani (d.360 AH), 
Investigated by: Tariq ibn Awad Allah ibn Mohamad, and Adb Almuhsin 
Alhusaini, Dar Alharameen, ED: NA. 

 - Almajam Alsageer; Abi Algasim, Suliman ibn Ahmad Altabarani (d.360 AH), 
Investigated by: Mohamad Shakoor Alhaj, Almaktab Alislami, Dar Ammar, ED: 
1st, 1405 AH. 
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 - Almajam Alkabeer; Abi Algasim, Suliman ibn Ahmad Altabarani (d.360 AH), 
Investigated by: Hamdy Abd Almageed Alsalafi, Maktabt ibn Taimia, ED: 2nd, 
Data: NA. 

 - Almajam; Abi Bakr, Mohamad ibn Ibrahim ibn Ali Alasbahani, --- ibn Almogre’ 
(d.381 AH), Investigated by: Adel ibn Saad, Maktabat alrushd, ED: 1st, 1418 AH. 

 - Almajam; Abi Saeed, Ahmad ibn Mohamad ibn Ala’rabi (d.340 AH), 
Investigated by: Abd Almuhsin ibn Ibrahim Alhusaini, Dar ibn ALjauzi, ED: 1st, 
1418 AH. 

 - Ma’rifat Alsahaba; Abi Abdulah, Mohamad ibn Ishag ibn Mohamad ibn Mandah 
Alabdi (d.395 Ah), Investigated by: Aamer Hassan Sabri, United Emarets 
University, ED: 1st, 1426 AH. 

 - Ma’rifat Alsahaba; Abi Naeem, Ahmad Abdulah ibn Ahmad Alasbahani (d.430 
AH), Investigated by: Adel Yusuf Alazazi, Dar Al-watan, ED: 1st, 1419 AH. 

 - Maghani Alakhbar fi Sharah Asami Rijal Ma’ani Alaathar; Abi Muhammad, 
Mahmoud ibn Ahmad Alaini (d.855 AH), Investigated by: Muhammad Hassan 
Mohamad Ismail, Dar Alkotob Alelmyiah, ED: 1st, 1427 AH. 

 - Mojam assahabah; le abi alqassim, Abdullah ibn mohammed ibn abdulaziz ibn 
almrzaban albaghwi (D 317 AH), investigated by: mohammed alameen ibn 
mohammed aljakni, dar albaian, ED: 1st, 1418 AH. 

 - Mojam assahabah; le abi alhossain, abdulbaqi ibn qanei albaghdadi (D 351 AH), 
investigated by: sallah ibn salem almesrati, maktabat alghorbaa alatharieh, ED: 
1st, 1418 AH. 

 - Almoghni fi Alduafa’, Abi Abdulah, Mohamad ibn Ahmad ibn Othman Alzahabi 
(d.748 AH), Investigated by: Hazim Algadee, Dar Alkotob Alelmyiah, ED: 1st, 
1418 AH. 

 - Min Kalam Abi Zakaria fi Alregal – Rewayat ibn Tahman; Abi Zakaria, Yahya 
ibn Mueen (d.233AH), Investigated by: Dr. Ahmad Mohamad Noor Saif, Dar 
Almaamun Lilturath, ED: NA. 

 - Almuntakhab min Musnad Abd ibn Hameed; Abi Mohamad, Abd ibn Hameed ibn 
Nasr Alkashee (d.249 AH), Investigated by: Subhi Alsamraee and Mahmoud 
Khaleel, Maktabat Alssuna, ED: 1st, 1408 AH. 

 - Almonaga Min Alssunan Almusanada; Abi Mohamad, Abdulah ibn Ali ibn 
Aljarud Alnisabori (d.307 AH), Investigated by: Abdulah Omar Albarudi, 
Muasasat Alkitab Althagafia, ED: 1st, 1408 AH. 

 - Moadeh Awham Aljam’, wa Altafareeg: Abi Bakar, Ahmad ibn Ali ibn Thabit, 
Alkateeb Albagdadi (d.463 AH), Investigated by: Dr. Abd Almotee Amin 
Galgaee, Dar Almaarifa; ED: 1st, 1407 AH. 

 - Almouwatta’; Abi Abd Allah, Malik ibn Anas Malik Alasbahi, Emam Dar 
Alhigra (d.179 AH), Investigated by: Mohamad Mustafa AlAzami, Zayed 
Foundation for Charity and Humanitarian Works, ED: 1st, 1425 AH. 

 - Nasekh Alhadith wa Mansookhoho; Abi Hafs, Omar ibn Ahmad ibn Othman, ibn 
Shaheen Albagdadi, (d.385 AH), Investigated by: Sameer Amin Alzuhairi, 
Maktabat Almanar; ED: 1st, 1408 AH. 
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 - Nokhab Alafkar fi Tangeeh Mabani AlAkhbar fi Sharah Maani Alaathar; Abi 
Mohamad, Mahmoud ibn Ahmad Alaini, (d.855 AH), Investigated by: Yasir ibn 
Ibrahim, Ministry of Awqaf and Islamic Affairs – Qatar, ED: 1st, 1429 AH. 

 - Alnafh Alshazi Sharah Gami Altermezi; Abi Alfath, Mohamad ibn Mohamad 
Alyaameri, Ibn Saeed Alnas (d.734 AH), Investigated by: Abi Gaber Alansari and 
others, Dar Alssamee’i, ED: 1st, 1429 AH. 

 - Hadi Alsari; Mogademat fatah Albari; Abi Alfadl, Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar 
al-Asqalani (d.852 AH), numbering: Mohamad Fouad Abd Albagi,commented on 
by: abd Alaziz ibn Abdulah ibn Baz, Dar Almaarifa, ED: NA, 1379 AH. 

 - Annehaieh fe ghareeb alhadeeth wa alathar ; le abi alsaadaat majd aldein, mubark 
ibn mohammed ibn mohmmed ibn muhammed ashaibani, aljazari, ibn alatheir  
(D 606 AH) investigated by: taher ahmed azawi- Mahmood mohammed atanahi, 
almaktabah alelmeiah, ED: NA, 1399 AH. 

  
* Academic Researches: 
 - Aaraa alolmaa fe alhadeth alhasan lethateh wa leghaireh, umm alqura university - 

doctorate degree - Done by: Khaled ibn Mansour ibn Abdullah Idrees, Supurvised 
by: dr. wasi allah ibn mohammed abaas, Discussed: 14-1-1421 AH. 

* * * 
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