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 إهداء

 

  إهداء

 

 

 
 بر األمان بفضل دعائها  إلى  التي أوصلتني، أمي الغالية وصية رسول هللا  إلى   

 العلم والتعلم منذ نعومة أظافري على  الذي شجعني، أبي إلى 

 تحملت معي مشاق الحياة وصبرتالتي ، زوجتي إلى

 نفع هللا بكم  ، ""عبد هللا وحنان ومحمود، أبنائي إلى

  بارك هللا فيكم، وأخواتي دمحم أخي إلى

 وزمالئي في العمل، أصدقائي إلى

 عمومتي  بناءأعائلتي و  إلى

 والعلماءطلبة العلم  إلى

 فلسطين الحبيبة إلى 

 أهدي هذا العمل   
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 وتقدير شكر

 

 شكر وتقدير

 

 

ََِميٌدَوَلَقْد آَتْيَنا ُلْقَماَن اْلِحْكَمَة َأِن اْشُكْر ِللَِّه َوَمْن َيْشُكْر َفِإنََّما َيْشُكُر ِلَنْفِسِه َوَمْن َكَفَر َفِإ) ََِن ٌّ   ( نَّ اللََّه 
(1). 

فهككو أهككل ال نككاء ، ظككاهرا  وباطنككا  ، خككرا  آوالفضككل ر رب العككالمين أو   و  الشكككر والحمككد والمنككة
ْن َشأَكْرُتْم  َوِإْذ َتأََذََّن َربكُكأْم َلأ ِ   ): وهو القائل في محككم التنزلكل، وأجزل وبارك وتفضل ىفقد أعط، والحمد

(َلََِزيَدنَُّكْم
 : أما بعد .(2)

 : ىلإ فأني أتقدم بالشكر والتقدير

(نِ اْشُكْر ِل ٌّ َوِلَواِلَدْيَكَأ) :من أمرني ربي بشكرهما فقال :أو   
، ة جديدةميمرحلة علأعتاب على  وأنا ،(3)

ومسكاندتي فكي  فقد كان لكما الفضكل بعكد هللا فكي تعليمكي وتربيتكي، أقول لكما جزاكما هللا خير الجزاء
 طرلق العلم .

 . منارة العلم والعلماء يفه، التعليمي الشامخ في سماء فلسطين صّرحال، يةاإلسالمالجامعة  : انيا  

علكككى  والكككذي تككككرم بقبكككول اإلشكككراف، -حفظكككل هللا- شكككعراألسكككتاذ الكككدكتور  طالكككب حمكككاد أبكككو  : ال كككا  
، ويظهر بسماحتل تواضع العلماء، ليضيء بعلمل ظلمات جهلي، وأعطاني من وقتل وجهده، رسالتي

 .بل في العلم والعمل ىفكان م ال  يحتذ

اللكذان ، عويضكةوليد أحمد  :والدكتور، : زكرلا صبحي زلن الدينالدكتور، األستاذين الكرلمين: رابعا  
حا ويصككحّ ، ا اإلعوجككا ليقوّمكك، بعككد أن تكبككدا عنككاء اإلطككال  عليهككا، تفضككال بمناقشككة هككذه األطروحككة

 . صورة ىبأبه خّر لت؛ األخطاء

 . زوجتي الغالية "أم عبد هللا"، ماديا  ومعنويا   من كانت سندا  لي في حياتي العلمية والعملية :خامسا  

                                                           

 . 21سورة لقمان: آية رقم ( 1)
 . 7سورة إبراهيم: آية رقم ( 2)
 . 21لقمان: آية رقم  سورة( 3)
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 وتقدير شكر

براهيم الشيخ خليل، وأنس مرتجي، هللا دويمةالشيخ عبد ) أصدقائي الكرام :سادسا   ، وعكدي نصكار، وا 
  .(عقيل لولو أبو شعبان: الحا ، وأخص منهم وشباب مصنع طيبات الشرق ، وحازم الشيخ خليل

، عمكرو الشكيخ خليكل: والشكهيد، عبكد هللا فضكل مرتجكي: وأخص منهم الشكهيد، الشهداء الكرام :سابعا  
 . وشهداء مسجد آل بسيسو، وشهداء الشجاعية، أسامة خليل الحية: والشهيد

مككنهم و ، المكتبككة المركزلككة األخككوة فككي وأخككص بالككذكرتعككالى، بعككد هللا  يّ علكك كككل مككن لككل فضككل : امنككا  
: والككدكتور، نعككيم الصككفدي: الككدكتوراألسككتاذ و ، نافككذ حمككاد: واألسككتاذ الككدكتور، أبككو عككامر الكككرد: األخ

: والكدكتوررأفكت نصكار،  :، والكدكتوردمحم نجكم :والكدكتور، مرتجكيعبكد هللا : والكدكتور، دمحم أبو شعبان
 . يوسف األسطل

وخدمة هذا الكدين بالكدعوة الكي ، تاسعا : مسجدي الذي تربيت فيل وتأسست فيل علي حب هللا ورسولل
 هللا "مسجد آل بسيسو" في الشجاعية المجاهدة.

تجككزئكم  ى ولككو أعلككم كلمككة أخككر ، خيككرا  جككزاكم هللا : وأقككول لكككم، متنككانيا  لككيكم جميعككا  شكككري و إ
كن عَ : حينمكا قكال لنكا اه رسكولنا الككرلم منكا إّيكولكن ما علّ ، لقلتها وف  يكإل "َمكن  صن كرن ل كل   ،ل  َمع  : َفَقكاَل ل َفاع 

" َلَغ ف ي ال هَناء  َجَزاَك َّللاهن َخي ر ا َفَقد  َأب 
(1).  

  

                                                           

قككال ، 1302،ح083 1حكدي  حسككن: سككنن الترمككذي، كتككاب البككر والصككلة، بككاب مككا جككاء فككي ال نككاء بككالمعروف، ( 1)
ككن  َهككَذا ي   أنَسككاَمَة ب ككن  َزل ككد  إ  ه م  ككن  َحككد  ر فنككلن م  ر لككب  َ  َنع  ََ ككد   ي   َحَسككن  َجيّ  ككل " الترمككذي رحمككل هللا :" َهككَذا َحككد  قككال و ، الَوج 

 .02 2األلباني:" صحيح " أنظر: صحيح وضعيف سنن الترمذي 
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 الُمَقـّدَمــة

ـ ّّامُل  ةقدَّد

، ونعككوذ بككار مككن شككرور أنفسككنا وسككيئات أعمالنككا، ونسككتغفره، ونسككتعينل، إنه الحمككَد ر نحمككده
، وحكده   شكرلك لكل، وأشكهد أن   إلكل إ  هللا، ومكن يضكلل فكال هكادي لكل، لل من يهده هللا فال مضلّ 

كككة وتركهكككا علكككى ، ونصكككح ل مكككة، ى األمانكككةوأدّ ، غ الرسكككالةبّلككك، وأشكككهد أن دمحما  عبكككده ورسكككولل الَمَحجه
بكن عبكد افصلوات هللا وسالمل على النبي الكرلم دمحم ،   يزلغ عنها إ  هالك،كنهارهاليلها ، البيضاء

 : أما بعد، وعلى آلل وصحبل، هللا

ُُوَ ( :ىتكفل بحفظ الدين فقال هللا تعال قد ن هللا إف ن ا  و  (1)) نِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحأاِف
علكى  ويككون حرسكا  ، هللا في كل زمن من األزمان من يحفظ ل مة دينهكا ن جعلأ، حفظ دين هللا ن  م  

 . عنل ومدافعا  ، الدين

 والكذي يكتم، بحفكظ ميكرا  النبكي  ىعلم الحدي  الشرلف الكذي ينعنك، شرف العلومأن من أو 
نككل فككي كككل عصككر مككن العصككور يظهككر مككن يحفككظ ل مككة أو ، الككردبككل تمييككز السككنة مككن حيكك  القبككول و 

 . بين هؤ ء العلماء الحافظ ابن رجب الحنبليومن ، دينها

أحببككت أن ، وعلكم الحككدي  خاصكة، ولمكا كككان ابكن رجككب مكن األئمككة البكارزلن فككي علكم الككدين
، كتشكاف مكنها الحكافظ ابكن رجكب فكي مصكنفاتلا، ألساهم مكع طكالب العلكم فكي اكتب عن ابن رجب

 : ختياري علىافوقع 

 ابن رجب الحنبلي في الحكم على األسانيد اإلماممنهج 
 دراسة تطبيقية

 فتح الباري شرح صحيح البخاري : من خالل كتابه
والدراسكات ، والهدف من الدراسكة، أهمية الموضو و ، ختيار الموضو اأسباب  وسأعرض فيل

 . ومنها البح ، السابقة
 : أسباب اختيار الموضوع: أولا 

التي تحتا  الي بيان  وذلك من خالل كتبل و مصنفاتل، ل سانيدك رة نقد الحافظ ابن رجب  .2
 منهجل في ذلك .

                                                           

 .9سورة الحجر: آية رقم ( 1)
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 الُمَقـّدَمــة

 خدمة لعلم الحدي  الشرلف.، وتبيين صحيحها من سقيمها، نقد األسانيد اإلفادة في ميدان .1

 . ية العامرة أدامها هللااإلسالمإضافة علمية للمكتبة  .0

 : أهمية الموضوع: ثانياا 

 : يليتكمن أهمية الدراسة فيما 

وهكذا واضكح مكن خكالل شكرحل ، يعد ابكن رجكب مكن العلمكاء البكارزلن فكي علكم العلكل والرجكال .2
يرهككا مككن المصككنفات ، وشككرحل لصككحيح البخككاري ، وشككرحل لجككامع الترمككذي، لعلككل الترمككذي َو

 . الحدي ية

تتناول الدراسة كتابا  هاما  من كتب الحافظ ابكن رجكب وهكو كتكاب" فكتح البكاري شكرح صكحيح  .1
 . "البخاري 

، يعكككد كتكككاب" فكككتح البكككاري شكككرح صكككحيح البخكككاري" مكككن الكتكككب المهمكككة فكككي شكككروح األحاديككك  .0
 . خاصة أنل شرح لكتاب" صحيح البخاري" الذي هو أصح الكتب بعد القرآن الكرلم

المصكككطلحات النقديكككة علكككى أسكككانيد البكككاري" علكككى العديكككد مكككن األحككككام و كتكككاب "فكككتح  اشكككتمل .1
 . األحادي 

 : الدراسةالهدف من : ثالثاا 

وذلككك ، األسككانيدعلككى  الكشككف عككن مككنها الحككافظ ابككن رجككب فككي الحكككم إلككى  تهككدف الدراسككة .2
 . من خالل شرحل لصحيح البخاري 

نكككل مكككن علمكككاء الحكككدي  أخاصكككة ، إبكككراز مكانكككة الحكككافظ ابكككن رجكككب فكككي تعاملكككل مكككع األسكككانيد .1
 . د من الشخصيات النقدية البارزةعّ وألنل ين ، والعلل

 : السابقةالدراسات : رابعاا 

ولكككن ، ابكن رجككب فكي الحككم علككى األسكانيد"اإلمككام لكم أقكف علككى دراسكة علميككة حكول "مكنها 
 : وأذكر منها على سبيل الم ال، وجدت دراسات ذات عالقة بالموضو 

وهككي رسككالة ، انمَكك: لككؤي عايككد للباحكك ،  الصناعة الحدي ية في كتاب فتح الباري  بن رجب .2
 . م2991عام الجامعة األردنية ، ماجستير

، وهككي رسككالة ماجسككتير، للباحكك  الحسككين دمحم حسككين، منهجككل فككي علككل الحككدي ابككن رجككب و  .1
 . م2992عام ، جامعة الملك دمحم الخامس، فاروق حمادة: دكتورشراف الإ
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 الُمَقـّدَمــة

جامعكة ا زهكر ، للباح  دمحم نصر عبكد هللا كليكة أصكول الكدين، ابن رجب وجهوده في السنة .0
 . م2993عام ، مصر –

، عبككد المجيككد دمحم السككهبان: للباحكك ، القواعككد الفقهيككة فككي المفاضككلة عنككد الحككافظ ابككن رجككب .1
مككككن المعهككككد العككككالي ، رسككككالة ماجسككككتير، الككككدكتور يعقككككوب عبككككد الوهككككاب الباحسككككين: أشككككراف
 . السعودية، للقضاء

، رسككالة دكتككوراه، عبيككد بككن علككى العبيككد: دراسككة للباحكك جمعككا و : تفسككير ابككن رجككب الحنبلككي .2
 . ه2121عام ، ية المدينة المنورةاإلسالممعة الجا

مكتبكة ، حمكد السكوهاجيأر جمكع ناصك: ها الحكافظ ابكن رجكبعلياألحادي  واآل ار التي تكلم  .1
قام الباح  فقط بجمكع ككل اآل كار واألحاديك  التكي تكلكم عليهكا ، م 1338، السعودية، الرشد

 . الحافظ ابن رجب في مصنفاتل دون دراستها أو تعليق عليها

 : منهج البحث: خامساا 

 : ترتيبهامنهجي في انتقاء األحاديث و : أولا 

نماذ  في على  جمع نماذ  من األحادي  التي حكم ابن رجب على أسانيدها بحي  تشتمل .2
 . التصحيح والتحسين والتضعيف

مراعاة اختالف أنوا  الضعيف وذلك  ستقراء عدد كبير من األحككام فكي الضكعيف للوقكوف  .1
 . منهجل بالتفصيل ما أمكنعلى 

 : منهجي في تخريج األحاديث: ثانياا 

 . تخرلا الحدي  الوارد والتوسع حسب الحاجة .2

 . للراوي الضعيف والشواهد المتابعاتبيان و ، بيان طرق الحدي  .1

 . المقارنة بين ألفاظ الحدي  .0

 . الجزء والصفحة ورقم الحدي  إن وجدذكر اسم الكتاب والباب و  .1

 : منهجي في الترجمة للرواة: ثالثاا 

لل مكن أصكحاب الكتكب السكتة  روى ذكر اسم الراوي وكنيتل ونسبتل وطبقتل وسنة وفاتل ومن  .2
 . بحسب صيغة ابن حجر في تقرلب التهذيب َالبا  
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والتوسكع فكي الكرواة ، وذكر ذلكك مختصكرا  ، اعتماد أقوال ابن حجر في الراوي ال قة والضعيف .1
 النقاد والوصول الي خالصة الباح  في الراوي.،بذكر أقوال المختلف فيهم 

 . الترجمة للصحابة َير المشهورلن .0
 : األسانيدعلى  منهجي في الحكم: رابعاا 

 مكككع ا سكككتئناس بكككأقوال العلمكككاء قكككديما  ، الحككككم علكككى األسكككانيد بحسكككب قواعكككد علكككوم الحكككدي  .2
 . وحدي ا  

 . من العلماءَيره ابن رجب على إسناد الحدي  و اإلمام حكم  المقارنة بين .1
 : منهجي في التوثيق وبيان غريب الحديث: خامساا 

يراد بيانات المصدر في قائمة المراجع، التو يق في الحاشية .2  . وا 

 . بيان معاني الكلمات الغرلبة في الحدي  وذلك من خالل الرجو  الى كتب َرلب الحدي  .1

 . سماءاللغة واألشكلة وذلك من خالل الرجو  الى كتب من ال سماءضبط الكلمات و األ .0

 . األنسابوذلك من خالل الرجو  الى كتب البلدان و ، البلدانو  األنسابالتعرلف باألماكن و  .1

 الخطة
 :خاتمةى مقدمة وتمهيد وبابين و يشتمل البحث عل

  : وتشتمل على: المقدمة 

 . أسباب اختيار الموضو : أو   

 . أهمية الموضو :  انيا  

 . الهدف من الدراسة:  ال ا  

 . الدراسات السابقة: رابعا  

 . منها البح : خامسا  
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 : فصالنابن رجب وكتابه "فتح الباري شرح صحيح البخاري" وفيه  اإلمام: التمهيد

 . حثان، وفيه مبالحنبليابن رجب  اإلمامترجمة : الفصل األول

 : ابن رجب وفيل  ال ة مطالب اإلمامعصر : المبحث األول

 . السياسيةالحالة : المطلب األول
 . الحالة ا جتماعية: المطلب الثاني 
 . الحالة العلمية: المطلب الثالث 

 ، وفيه ثالثة مطالب: ومؤلفاته، وشيوخه وتالميذه، حياة ابن رجب: المبحث الثاني

 : وفيل، ترجمة اإلمام ابن رجب وحياتل: المطلب األول

 وكنيتل، ولقبل، ونسبل، اسمل . 
 مولده . 
 أسرة ابن رجب . 
 نشأتل ورحلتل . 
 وفاتل . 
 عقيدتل ومذهبل . 
 أخالقل . 
 ناء العلماء عليل  . 

 : وفيه ه،وتالميذ اإلمام ابن رجب شيوخ: المطلب الثاني

 . ابن رجباإلمام شيوخ  .2

 . ابن رجباإلمام تالميذ  .1

 . مؤلفات ابن رجب: المطلب الثالث

 : وفيه مبحثان ،ابن رجب فيه"، ومنهج اإلمام فتح الباري التعريف بكتاب" : الفصل الثاني
 فتح الباري شرح صحيح البخاري"." التعرلف بكتاب: المبحث األول 

 وفيل مطلبان :، بيان منها ابن رجب في كتابل: المبحث الثاني
 تعرلف المنها لغة وأصطالحا  . المطلب األول : 
 . بيان منها ابن رجب في كتابل المطلب الثاني : 



 
  

 

 ي 
   

 الُمَقـّدَمــة

 : وفيه تمهيد وفصالن: تحسينهاوتجويدها و  رجب في تصحيح األسانيد منهج ابن: الباب األول

 : وفيه مطلبان، التمهيد: أولا 

 . وشروطل، تعرلف الحدي  الصحيح: المطلب األول

 . وحجيتل، شروطلو ، تعرلف الحدي  الحسن: المطلب الثاني

 . ابن رجب في فتح الباري  صحّحهانماذج من األحاديث التي : الفصل األول

 وفيه مطلبان:، ابن رجب في فتح الباري  حسّنهاو  دهاجوّ نماذج من األحاديث التي : الفصل الثاني

 ابن رجب في فتح الباري. دهاجوّ نماذ  من األحادي  التي  المطلب األول: 

 نماذ  من األحادي  التي حسّنها ابن رجب في فتح الباري . المطلب الثاني: 

 : وفيه تمهيد وثالثة فصول: تضعيف األسانيدمنهج ابن رجب في : الباب الثاني
 : وفيه مطلبان، التمهيد

 . تعرلف الحدي  الضعيف: المطلب األول

 . في الحدي  ضّعفأسباب ال: المطلب الثاني

وفيلله ، العلللة فللي اإلسللنادمللب بيللان ابللن رجللب  هاضللّعفنمللاذج مللن األحاديللث التللي : الفصللل األول
 : مباحث خمسة

 . نقطا با  المّعلةنماذ  من األحادي  : المبحث األول

 . رسالباإل المّعلةنماذ  من األحادي  : المبحث الثاني

 . با ضطراب المّعلةنماذ  من األحادي  : المبحث الثالث

 . با ختالف المّعلةنماذ  من األحادي  : الراببالمبحث 

 . التدليسب المّعلة نماذ  من األحادي : الخامسالمبحث 

، ة فلي اإلسلنادببيلان العّلل يصلّرحابلن رجلب وللم  هاضلّعفالتي نماذج من األحاديث : الثانيالفصل 
 : مباحث ثمانيةوفيه 

 . بقولل "إسناده ضعيف" هاضّعفنماذ  من األحادي  التي : المبحث األول

 . بقولل " في إسناده نظر" هاضّعفنماذ  من األحادي  التي : المبحث الثاني
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 الُمَقـّدَمــة

يرهككا إسككناده يصككح   بقولككل " هاضككّعفنمككاذ  مككن األحاديكك  التككي : المبحللث الثالللث  مككن َو
 . " القرلبة األلفاظ

 . بقولل  "في إسناده مقال " هاضّعفنماذ  من األحادي  التي : المبحث الرابب
أو إسكناده لكيس  بقولكل "فكي إسكناده لكين هاضكّعفنماذ  من األحادي  التي : المبحث الخامس

 . "بالقوي 
 . بقولل  " إسناده واه " هاضّعفنماذ  من األحادي  التي : السادسالمبحث 
 . بقولل " إسناد فيل جهالة " هاضّعفنماذ  من األحادي  التي : الساببالمبحث 
 . بقولل " موضو  " هاضّعفنماذ  من األحادي  التي : الثامنالمبحث 
وفيله أربعلة : ابن رجلب بسلبب الملالم فلي اللراوي  انتقدهانماذج من األحاديث التي : الفصل الثالث

 : مباحث
 . الراوي" ضّعفبسبب "  انتقدهانماذ  من األحادي  التي : المبحث األول

 . بسبب "جهالة الراوي" انتقدهانماذ  من األحادي  التي : المبحث الثاني

 . بسبب "ترك الراوي" انتقدهانماذ  من األحادي  التي : المبحث الثالث

 . بسبب " نكارة أو كذب الراوي" انتقدهانماذ  من األحادي  التي : المبحث الرابب

 :على تشتمل الخاتمة 

 . النتائا: أو 
 . التوصيات:  انيا

 : الفهارس التاليةعلى  الفهارس وتشتمل

 . فهرس القرآن الكرلم .2
 . فهرس األحادي  النبوية .1
 فهرس أرقام األحادي . .0
 . عالماألفهرس الرواة و  .1
 . المراجعفهرس المصادر و  .2
 . فهرس الموضوعات .1

 ملخص البحث باللغة العربية.
 ملخص البحث باللغة النجليزية.
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 (1):المتب المستخدمة في هذا البحث ومصنفيها أسماءجدول اختصارات 

 المتاب المقصود السم المختصر الرقم

 صحيح البخاري  أو الجماعة .، أصحاب الكتب الستة  .2

 صحيح مسلم

 داود أبيسنن 

 سنن الترمذي 

 سنن النسائي 

 سنن ابن ماجة

 داود أبيسنن  أصحاب السنن األربعة  .1

 سنن الترمذي 

 سنن النسائي 

 سنن ابن ماجة

 صحيح البخاري  البخاري   .0

 صحيح مسلم مسلم   .1

 داود أبيسنن  أبو داود  .2

 سنن الترمذي الترمذي  .1

 سنن النسائي النسائي   .7

 لماجسنن ابن  لابن ماج  .8

 شيبة أبيبن امصنف  شيبة أبيابن   .9

  واإلجما  السنن في األوسط ابن المنذر  .23

 صحيح ابن حبان ابن حبان  .22

                                                           

 في حال ورود أي كتاب لنفس المصنف يتم ذكره في موضعل من البح . ( 1)
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 الُمَقـّدَمــة

 المتاب المقصود السم المختصر الرقم

 ري الطبقات الكب ابن سعد  .21

 معرفة الصحابة ابن منده  .20

 اآلحاد والم اني عاصم الشيباني  أبيابن   .21

 مسند أبو عوانة أبو عوانة  .22

  األولياء حلية أبو نعيم  .21

 أحمد بن حنبل اإلماممسند  أحمد بن حنبل   .27

 مسند إسحاق بن راهوية إسحاق بن راهوية  .28

 مسند البزار البزار  .29

 السنن الكبري للبيهقي  البيهقي  .13

 المستدرك على الصحيحين الحاكم  .12

 مسند الحميدي الحميدي   .11

 سنن الدارقطني الدارقطني  .10

 سنن الدرامي الدارمي  .11

 سعيد بن منصورسنن  سعيد بن منصور   .12

 مسند الشاشي الشاشي   .11

 شرح مشكل اآل ار الطحاوي   .17

 مسند الطيالسي الطيالسي  .18

 مصنف عبد الرازق  عبد الرازق   .19

 مسند عبد بن حميد عبد بن حميد  .03

 موطأ مالك  مالك   .02

 صحيح ابن خزلمة ابن خزلمة  .01
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 المتاب المقصود السم المختصر الرقم

 المسندة السنن من المنتقى ابن الجارود  .00

 سماءالكنى واأل الدو بي  .01

 المعجم الكبير الطبراني  .02

 تارلخ بغداد الخطيب البغدادي  .01

 تارلخ دمشق ابن عساكر   .07

 مسند ابن الجعد ابن الجعد  .08

 تعظيم قدر الصالة المروزي   .09

 مكككن الموطكككأ فكككي لمكككا التمهيكككد ابن عبد البر  .13
 واألسانيد المعاني

 الشافعي  اإلماممسند  الشافعي  .12

 



 

 
 

 

 

  التمهيد

 احلافظ ابن رجب احلنبلي وكتابه

 "فتح الباري شرح صحيح البخاري" 

 

 فيه فصالن:

 .الحنبلي الفصل األول: ترجمة الحافظ ابن رجب

التعريف بكتاب " فتح الباري شرح صحيح البخاري"، ومنهج ابن اني: الفصل الث
رجب فيه. 



 

 
 

 

 

 

 الفصل األح  
 ت مج  احلافظ اب   جب احلنعت  

 

  :وفيه مبحثان

 وفيه ثالثة مطالب:  ،المبحث األول: عصر الحافظ ابن رجب

 : الحالة السياسية. المطلب األول

 : الحالة ا جتماعية. المطلب الثاني  

 : الحالة العلمية. المطلب الثالث  

، وفيللله ثالثلللة رجلللب، وشللليوخه وتالميلللذه، ومؤلفاتلللهالمبحلللث الثلللاني: حيلللاة ابلللن 
 مطالب:

 ، وفيل: ترجمة ابن رجب وحياتلالمطلب األول: 

  وفيل: وتالميذه شيوخ ابن رجبالمطلب الثاني: 

  مؤلفات ابن رجب.المطلب الثالث: 
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  التمهيد

 الحنبلي رجب ابن الحافظ

  الفصل األول
 (1)ابن رجب الحنبليترجمة الحافظ 

 : تمهيد
يتحكد  فيكل عكن : المبحث األول أما، ترجمة الحافظ ابن رجب في مبح ين الباحثسيتناول 
 . وأهم مؤلفاتل، يتكلم فيل عن حياة ابن رجب وترجمتل: والمبحث الثاني، عصر ابن رجب

 : العصر الذي عاش فيه ابن رجب: المبحث األول
 ىومكد، الكبيكر اإلمكامن دراسة البيئة التي عاش فيها الحافظ ابن رجب يساعد في فهم هذا إ

وسكيتناول ، وبالبالد التي يعيش فيها، والعلمية التي تحيط بل، وا جتماعية، تأ ره بالظروف السياسية
 : وهي، الباح  ذلك في  ال ة مطالب

 : الحالة السياسية: المطلب األول
باألحدا  الكبيرة التي لها األ ر الكبير في نفوس العامكة  مليئا   امن الهجري لقد كان القرن ال

، اإليمكان القكوي والعزلمكة ال ابتكة إلكى وقكد كانكت هكذه األحكدا  سكببا  فكي توجكل المجتمعكات، والخاصة
 . أو إيجابا  ، سلبا  ، و  شك في أن العصر الذي يعيش فيل اإلنسان يتأ ر بل

علككى  ممككا كككان لككل األ ككر والباعكك ، العصككور المليئككة باألحككدا وكككان عصككر ابككن رجككب مككن 
 . التمسك بالكتاب والسنة

، أيكدي التتكارعلى  ،ه121ومن األحدا  في الحالة السياسية سقوط الخالفة العباسية سنة 
وقكد قتكل آخكر ، فقتلكوا ككل شكخص وجكدوه حيكا  مكن العباسكيين، روا الخالفكة العباسكية بالكامكلالذين دّمك
وقككد قككال ابككن  ،(2)حيكك  قتككل التتككار ألككف ألككف و مانمائككة شككخص، العباسككيين المعتصككم بككارالخلفككاء 

و   التهَتر  إ َلى ب اَلد  : األ ير واصفا  حال المسلمين بعد الحاد ة رن رن خن ك  يَن ، اإلسالم" ذ  ن  َة س  ده َلَقد  َبق يتن ع 
ا  َظام  ت ع  َ ة  اس  ه  ال َحاد  ر  َهذ  ك  ا َعن  ذ  ر ض  ر َها، َلَهامنع  ك  من ، َكار ه كا ل كذ  كَرى يكلإ َفَأَنكا أنَقكدّ  كرن أنخ  كال  َوأنَؤخّ  َفَمكن  ، ل  ر ج 

                                                           

، لحككظ األلحككاظ بككذيل 238 0، الككدرر الكامنككة 113 2، إنبككاء الغمككر بأبنككاء العمككر 231أنظككر: الككرد الككوافر ص( 1)
، الككدارس فككي تككارلخ المككدارس 213، طبقككات الحفككاظ للسككيوطي ص82 1، المقصككد األرشككد 228طبقككات الحفككاظ ص

، ابن رجب الحنبلي 279 8ذهب ، شذرات الذهب في أخبار من 71 1، ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد 13 1
، شكرح علكل الترمكذي  بكن رجكب 201-19وأ ره في توضيح عقيدة السلف للدكتور عبد هللا بكن سكليمان الغفيلكي ص 

2 100 . 
 . 117 7شذرات الذهب ( 2)
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  التمهيد

 الحنبلي رجب ابن الحافظ
َي  تنَب َنع  هنلن َعَلي ل  َأن  َيك  يَن؟ َوَمن  الهذ ي َيهنونن َعَلي ل   اإلسالمالهذ ي َيس  ل م  رن َذل َك؟ َفَيا َلي َت أنمّ ي ، َوال منس  ك  ذ 

ن ي يًّاَوَيا َلي  ، َلم  َتل د  ي ا َمن س  ن تن َنس  و  َها َوكن دن َقاء  َعَلكى ، َتن ي م تُّ َقب َل حن كد  َص  كَن األ  إ  ه َأنهن ي َح هن كي َجَماَعكة  م 
َتَوقّ ف   ير َها َوَأَنا من ط  ا، َتس  ع  ي َنف  د  َك َذل َك َ  ينج  كَر : َفَنقنكولن ،  نمه َرَأي تن َأنه َتر  ك  كلن َيَتَضكمهنن ذ  ال َحاد  َكة  َهكَذا ال ف ع 

َمى َيهامن َواللهَيال ي َعن  م   ل َها، ال عنظ  يَبة  ال كنب َرى الهت ي َعقهت  األ  ينَ ، َعمهت  ال َخاَلئ قَ ، َوال منص  ل م  ت  ال منس  ، َوَخصه
ن  ، آَدمَ  إ نه ال َعاَلَم منذ  َخَلَق َّللاهن : َفَلو  َقاَل َقائ ل   ا ، إ َلى اآل  ق ا، ب م   ل َهكاَلم  ينب َتَلو  َفكإ نه التهكَوار لَخ ، َلَككاَن َصكاد 

يَها   (1).َلم  َتَتَضمهن  َما ينَقار بنَها َوَ  َما ينَدان 

تنبكيههم و تعكالى  هللا إلكى ولقد كانت لهكذه الحاد كة األ كر األبكرز فكي تحكول المسكلمين ولجكؤهم
 . من َفلتهم

 كككم واصكككلوا ، دمشككق لكككىا حتكككي وصككلوابكككل اسككتمروا ، تككار فكككي العككراق وحسكككبولككم يتوقكككف الته 
 خكككّر وقكككد ، وأوقعكككوا الرعكككب فكككي نفكككوس الشكككاميين، ةَكككزّ  إلكككى بكككالد الشكككام حتكككي وصكككلواعلكككى  َكككاراتهم

يرهككا مككن بككالد المسككلمين قككال أبككو المحاسككن  ،(2)السككلطان المظفككر قطككز وحطككم َككزو التتككار لمصككر َو
وفيل جمو  الّتتار ، الغور بعين جالوت"  م رحل الملك المظّفر قطز بعساكره من َّزة ونزل : الحنفي

وتقكاتال ، وم المكذكوريكلا ووقع المصكاّف بيكنهم فكى، شهر رمضانمن فى يوم الجمعة خامس عشرلن 
، ر م لل حّتى قتل من الطائفتين جماعة ك يرة وانكسرت ميسرة المسلمين كسرة شنيعةلم ين  شديدا   قتا   

واقككتحم ، بنفسككل فككى طائفككة مككن عسككاكره وأردف الميسككرة حتّككى تحككايوا وتراجعككوا /فحمككل الملككك المظّفككر
وعظم الحرب و بت كّل من ، حسنا   وم بالء  يلا الملك المظّفر القتال وباشر ذلك بنفسل وأبلى فى ذلك

وهكو يككّر بهكم ككّرة ، هم المكوتيلكإ والمظّفر مع ذلكك يشكّجع أصكحابل ويحّسكن. تارالفرلقين مع ك رة الته 
وانكسككرت الّتتككار ووّلككوا األدبككار علككى أقككبح وجككل بعككد أن قتككل ، وأعككّزه اإلسككالمعككد كككّرة حتّككى نصككر هللا ب

  .(3)معظم أعيانهم وأصيب مقّدم العساكر الّتتارّلة"

 : الحالة الجتماعية: المطلب الثاني
يتعككرض لككل األوبئككة والفقككر الككذي كككان بككالفتن و  ن الهجككري مجتمعككا  مليئككا  لقككد شككهد القككرن ال ككام

 . وسنتحد  عن طبقات الناس وفئاتهم في القرن ال امن، الناس

 

 
                                                           

 . 000  23الكامل في التارلخ ( 1)
 . 79، 77 7أنظر: النجوم الزاهرة ( 2)
 . 79 7النجوم الزاهرة ( 3)
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  هيدالتم

 الحنبلي رجب ابن الحافظ
 :  طبقات الناس: أولا 

السكلطة علكى  وكانوا يستحوذون ، الحكام والملوك لذلك العصر كان في األصول ا جتماعية
يسككتفد ولككم ، وقككد اسككتغل المماليككك والحكككام نفككوذهم فككي السككلطة فتمتعككوا بخيككرات الككبالد، وهككم المماليككك

ه بيككع المماليككك ا  ل مككراء والسككلطان " رسككم السككلطان 723كككان يمنككع فككي عككام ، منهككا عامككة النككاس
ومككن ، ومككن كككان عنككده مملككوك فليبعككل، ي  مملككوك تركككى لكاتككب و  عككامللحاجككب أن ينككادى بككأّ  يبككا

  .(1)ع ر عليل بعد ذلك أّن عنده مملوكا فال يلوم إّ  نفسل "

قال السيوطي "فقام ، وظائفهم وكانوا ينصحون األمراءعلى  يعتمدون  وقد كان َالب العلماء
 فتككوك بالباطككلا وكككان بمصككر منقمعككا  أ: وقككال، وأنكككر عليككل ،(2)الشككيخ محيككي الككدين النككووي فككي وجهككل

حتكى إنكل قكال لمكا مكات ، عن أمره خّر ن يأ  يستطيع ، تحت كلمة الشيخ عز الدين بن عبد السالم
  .(3)ملكي إ  اآلن "" ما استقر : الشيخ

، كوا بالضرائب والرسكومهل  ومع ذلك فقد أن ، الحكام لىإ ا التجار فكانوا من الطبقة المقربينوأمّ 
جكار حتكى رمكى علكيهم مكن القمكح مائكة ألكف أردب وأزلكد يقول ابن حجر " وفيها اشتد أذى الكوزلر للتّ 

  .(4)كل أردب بدينار وكانت خسارتهم فيها جملة مستك رة "

 . وقد عاشوا تحت خط الفقر، الصنا  والباعةا عامة الشعب فتتكون من العمال و وأم
 : األوبئة واألمراضأنتشار : ثانياا 

َراض  : ه 719قكال ابكن ك يككر فكي سكنة  تن ف ككي النهكاس  ب ككَأم  ككا َك نكَر ال َمكو  ر  َأي ض  كه  " َوف ككي َهكَذا الشه
ين   لّ  ، الطهَواع  َواتن ف ي كن َم  اَئة  َوَزاَد األ  م  َعَلى ال م  عنونَ يلإ َفإ نها ّلِل ه  َوا  نها، َيو  َوا  َذا َوَقَع ف ي أَه ل  َبي كت  َ  ، ل  َراج 
َ رنهنم   خّر َيَكادن يَ  ن لن َحتهى َيمنوَت َأك  ه  ، َوَلك نهلن ب النهَظر  إ َلى َك  َرة  أَه ل  ال َبَلد  َقل يل  ، م  فّ َي ف كي َهكذ  َيهكام  َوَقد  تنكون األ 

ر  َخل ق  َك  ير   ه  ف ير  ، م ن  َهَذا الشه ََ َن الرّ َجال  ب َك  ير  ، َوَجمٌّ  َ رن م  َت ف يه نه َأك  َساء  َفإ نه ال َمو  َن النّ  يهَما م  َوَ  س 
َلَوات  ، َك  ير   يبن ف ي ال قنننوت  ف ي َسائ ر  الصه َعاء  ب َرف ع  ال وَ ، َوَشَرَ  ال َخط  و  يقكف األمكر عنكد  ،(5)َبكاء  "َوالدُّ

: فيقككول ابككن ك يككر، مككن صككدورها خككّر بككل يككزداد الضككنك علككى النككاس حتككى تكككاد القلككوب ت، هككذا الحككد
ككقَ  َمش  كر  َحَصككَل ب د  ككَد َأَذان  الظُّه  م  ا    َنككي ن   َكان َي َعَشككَرهن َبع  َبككار ا ، "َوف كي َيككو  َن يَدة  َأ َككاَرت   َلَهككا ر لككح  َشكد  َوَمكا َحو 

                                                           

 . 91  9نجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ال( 1)
 الملك الظاهر ركن الدين، أبو الفتح بيبرس البندقداري.  أي في وجل السلطان( 2)
 . 92  1حسن المحاضرة في تارلخ مصر والقاهرة ( 3)
 . 028  2إنباء الغمر بأبناء العمر ( 4)
 . 230 28البداية والنهاية  بن ك ير ( 5)
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  التمهيد

 الحنبلي رجب ابن الحافظ
ن ككلن  ككَفره ال َجككوُّ م  ا اص  يد  ن َيا، َشككد  َلَمككت  الككدُّ ككَوده َحتهككى َأظ  ب ككع  َسككاَعة  ،  نككمه اس  ككن  رن ككو ا م  َوَبق ككَي النهككاسن ف ككي َذل ككَك َنح 

وَن إ َلى َّللاه   َأرن ونَ ، َيج  ف رن َتغ  كونَ ، َوَيس  ت  الكذهر لع  ، َوَلب كن ة  ال َمكو  كده كن  ش  َجكا النهكاسن َأنه َورَ ، َمكَع َمكا هنكم  ف يكل  م 
ككَن الطهككاعنون   تَككاَم َمككا هنككم  ف يككل  م  ككونن خ  ة  ، َهككَذا ال َحككاَل َيكن ككده ككرن إ  ه ش  َم  َدد  األ  ككَتَعانن ، َفَلككم  َيككز  َوَبَلككَغ ، َوب ككاّلِله  ال منس 

ينَ  س  اَئة  َوَخم  و  ال م  نَمو يّ  إ َلى َنح    .(1)َ َر م ن  َذل َك "َوَأك  ، ال منَصلهى َعَلي ه م  ف ي ال َجام ع  األ 

هك حتى 712عليهم سنة  وما إن تهلّ ، ولتنفسون الصعداء، ولود  الناس هذا الموت األسود
ككَتَهله شكهر َشككوهال  َوال َجكَرادن َقككد  :يقكول ابككن ك يكر، يصككاحبها الجكراد والغككالء، تكأتي موجكة أخككرى منكل " َواس 

ككَن ال ككب اَلد   ككَراَوات  ، َأت َلككَف َشككي ئ ا َك  يككر ا م  ككَجارَ ، َوَرَعككى ال َخض  َش  ككام  ف ككي ال َفَسككاد  ، َواأل  ككَل الشه َسككَع أَه  َلككت  ، َوَأو  ََ َو
كككَعارن  َس  َفَنكككاءن ، األ  كككَتَمره ال  يان َوال بنَككككاءن ، َواس  كككج  َقاء  ، َوَك نكككَر الضه كككد  َص  كككَحاب  َواأل  َص  كككَن األ  َنا َك  يكككر ا م  َوَقكككد  . َوَفَقكككد 

ة  َتَناَقَص ال َفَناءن ف ي هَ  ه  ال منده يَن "، َوَقله ال َوق عن ، ذ  س  َوَتَناَقَص ل ل َخم 
(2).  

 : الحالة العلمية: المطلب الثالث
ولقكد ، نشكطة حرككة علميكة، والقكرن ال كامن بشككل خكاص، شهد العصر المملوكي بشكل عكام

ولبككدو أن السككبب الككرئيس فككي هككذا النشككاط هككو التحككدي ، فككي كميتككل ونوعيتككل كككان هككذا النشككاط فرلككدا  
فبكدأت األمكة ، علكى الموجكات المغوليكة والصكليبية ية تمارسكل ردا  اإلسالمالحضاري الذي بدأت األمة 
 .وأنها لم تمت، تلقي بكل  قلها لت بت ذلك

وراء إنشكككاء الك كككرة الككككا رة مكككن المكككدارس العلميكككة فكككي ككككل ، ولعكككل هكككذا مكككن األسكككباب الكامنكككة
ومكاذا يقفكون عليهكا مكن ، حتى أنل لقد أصبح شغل أهل العصر الشاَل كيف يبنون المكدارس، مكان

 . األوقاف

اللككذين ، وصككالح الككدين، ولرجككع الك يككر مككن إنشككاء هككذه المككدارس إلككى عهككد نككور الككدين زنكككي
، يحفككظ علكى األمككة شخصكيتها فككي وجككل ككل التحككديات الصكليبية مككن جهككة وجكدا فككي المدرسكة حصككنا  

ورعكوه حكق رعايتكل ، لكذلك اهكتم المماليكك بكالعلم اهتمامكا  كبيكرا   ،(3)والفاطمية والباطنية من جهكة أخكرى 
 . لعلمهم أنل السبيل لحماية الدولة

وفكي القكرن ، ولقد ككان لتشكجيع المماليكك األ كر فكي النهضكة العلميكة البكارزة فكي القكرن ال كامن
فهكككذا ابكككن ك يكككر يكككذكر فكككي تارلخكككل فكككي حكككواد  ، ال كككامن بلغكككت حلقكككات التكككدرلس والمكككدارس ذروتهكككا

ة  ": نبكككذه عكككن المدرسكككة الناصكككرلة بالقكككاهرة فيقكككول، ه711 كككده كككل َطانن ف كككي ع  كككف  َشكككوهال  َزاَد السُّ َوف كككي ن ص 
                                                           

 . 237 28البداية النهاية ( 1)
 . 192 28البداية النهاية ( 2)
 . 102 2شرح علل الترمذي ( 3)
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  التمهيد

 الحنبلي رجب ابن الحافظ
ر لهة   َرَست ل  النهاص  َقَهاء  ب َمد  َهب  َ اَل نوَن َ اَل نونَ ، ال فن لّ  َمذ  كن  َفَزاَدهنم  ، َكاَن ف يَها َمن  كن كيَن م  س  َبَعكة  َوَخم  إ َلكى َأر 

" َهب  لّ  َمذ    .(1)كن

  .(2)وكان ابن رجب يدرس في المدرسة الحنبلية ولل  ال  حلقات

صككاحب ( هككك718ت )أحمككد بككن عبككد الحلككيم بككن تيميككة : ومككن مشككاهير علمككاء القككرن ال ككامن
 دمحم بككن قايمككازوالحككافظ ، صككاحب تهككذيب الكمككال( 711ت ) والحككافظ جمككال الككدين المككزي  ،الفتككاوى 
ت ) والحككافظ عمككاد الككدين بككن ك يككر، وصككاحب الكتككب الك يككرة، عككالم الحككدي (، هككك718ت ) الككذهبي
صككاحب ( هككك711ت ) وصككالح الككدين خليككل بككن أيبككك الصككفدي، والتفسككير، صككاحب التككارلخ( هككك771

 . الوافي بالوفيات

يكره مكن العلمكاء و علكى  ومن الذين تتلمكذوا علمكاء القكرن ال كامن اسكتفادوا مكن يكد ابكن رجكب َو
        والهي مكككككي( هكككككك831ت ) م كككككل الحكككككافظ العراقكككككي: وكانكككككت وفيكككككاتهم فكككككي القكككككرن التاسكككككع فهكككككم ك يكككككرون 

  (3)(.هك832ت ) وابن الملقن( هك 830ت ) القلقشندي( هك838) وابن خلدون (، هك837ت )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 110  28البداية والنهاية ( 1)
 . 13 1الدارس في تارلخ المدارس ( 2)
 . 100 2شرح علل الترمذي ( 3)
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  التمهيد

 الحنبلي رجب ابن الحافظ

 :ومؤلفاته، وشيوخه وتالميذه، حياة ابن رجب: المبحث الثاني
 : ترجمة ابن رجب وحياته: المطلب األول

 : وكنيته، ولقبه، ونسبه، اسمه .0

كككد بكككن  مكككد بكككن َرَجكككب بكككن ال حسكككن ب كككن منَحمه َمن بكككن َأح  ّي  أبكككيعبكككد الكككرهح  كككَداد  كككعنود ال َبغ  البرككككات َمس 
ق ي ال َحن َبل يّ  َمش  ي خ ال منحد  ال َحاف ظ، الدّ    (1).الحنبليبابن رجب : المشهور، زلن الّدين: ولقبل، الشه

 : مولده .0

  (2).هك701ولد ابن رجب في بغداد سنة 

 : أسرة ابن رجب  .4

: قكال ابكن رجكب وهكو يحككي عكن جكده، العلكمعلكى  حكرلص، عاش ابن رجب فكي وسكط متكدين
ي  كَداَد  أبكي"قنر َئ َعَلكى َجكدّ  ي كَر َمكرهة  ب َبغ  ََ َمكَد َرَجكب  ب كن  ال َحَسكن   كر   -َأح  ف كي ال هال  َكة  َوالرهاب َعكة   -َوَأَنكا َحاض 

" َسككة  ّي نزلككل : وأمككا أبككوه ،(3)َوال َخام  ككَداد  ككعنود السككاَلم ي ال َبغ  ككد بككن َمس  مككد بككن َرَجككب بككن ال حسككن بككن منَحمه َأح 
ل َد َسَنة، دمشق دَ ، ه 111: ون ي ب َبغ  ، اد َوَنَشأ بَهكا َوَقكَرَأ بالروايكات وأنكاب َوسكمع مشكايخها َوطلكب الَحكد 

يرهَما ََ   (4).ورحل إ َلى دمشق ومصر َو

 : نشأته ورحلته  .3

 : ومن هذه األسباب،  بن رجب الظروف لتكولن الشخصية العلمية الفذةتعالى  لقد هيأ هللا

 . ا ستعداد الفطري الموهوب .2

 . العلميةاألسرة الكرلمة  .1

 . العصر المتزاحم بالعلماء والفقهاء .0

يرهككا أ ككرت فككي تكككولن الشخصككية العلميككة  بككن رجككب فقككد حضككر مجككالس ، وهككذه العوامككل َو
ير   ، العلم والتحدي  وهو في سن صغير فقال في ذيل الطبقات " وحضرت درسل وأنا إذ  ذاك َصكغ 

                                                           

لحككظ األلحككاظ بككذيل  ،238 0، الككدرر الكامنككة 113 2، إنبككاء الغمككر بأبنككاء العمككر 231أنظككر: الككرد الككوافر ص( 1)
 . 213، طبقات الحفاظ للسيوطي ص228طبقات الحفاظ ص

 . 213، طبقات الحفاظ ص113 2أنظر: أنباء الغمر بأنباء العمر ( 2)
 . 128 0ذيل طبقات الحنابلة ( 3)
 . 222 2الدرر الكامنة في أعيان المائة ال امنة ص( 4)
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  التمهيد

 الحنبلي رجب ابن الحافظ
كص   أبكيوذكر سماعل وهو في الخامسة مكن عمكره بككل وعكي ودقكة " قكرأتن َعَلكى  ،(1)" أحقل جيدا   َحف 
َمككَر ب ككن   ككَدادَ علككى  عن ككيّ  ب َبغ  لن  و  ككدن ب ككنن : ال َقز  م  َأبنككو َعب ككد  َّللاه  منَحمه َبككَركن ب يككعن  أبككيَأخ  َبَرَنككا الره  القاسككم المقككرىء َوَأخ 
َمَد ال َبغ  على  َمد  ب ن  َأح  يُّ ب َها ق َراَءة  َعَلي ل  ب نن َعب د  الصه َسة  "، َداد    .(2)َوَأَنا ف ي ال َخام 

، وقد ارتحل وسمع من علمكاء القكرن السكابع، وهذه بدايات طلب ابن رجب للعلم وهو صغير
واإلمككام عككالء الكككدين أحمككد بككن عبكككد ( هكككك 712ت ) بككككر بككن النقيككب أبككيم ككل شككمس الكككدين دمحم بككن 
ت )   وفي دمشق سمع ابن رجب دمحم بن إسكماعيل الخبكاز(. هك719ت ) المؤمن السبكي  م النووي 

ورحككل إلككى نككابلس ليلتقككي بجماعككة مككن (، هككك727ت ) ودمحم بككن إسككماعيل الحمككوي الدمشككقي( هككك721
 .  م إلى القدس فسمع الحافظ أبا سعيد العالئي، أصحاب عبد الحافظ بن بدران

كف ب كن َعب كد قال ابن رجب " وقرأت " سنن اب ن ماجل " بدمشق عَ  َلى الشكيخ جمكال الكدين ينوسن
َّللاه  ب ن منَحمهد النابلسي الفقيل الفرضي بسماعل منل"
(3).  

حفكص  أبكيوبمكة يسمع  ال يات البخاري من الشكيخ ، ومن بغداد يتوجل مع والده إلى الحا
ابن قيم عاد بعد ذلك إلى دمشق حي  لزم شيخل  -( هك729ت ) بن الخليل البغدادي يعل عمر بن

 . هك722الجوزلة إلى أن مات سنة 

هك وهي السنة التي توفي بها شيخل أبو الفتح 721وأما رحلتل إلى مصر فقد كانت قبل سنة 
الفكتح دمحم  أبكيقكرأت علكى : ونكص علكى ذلكك بقولكل، وقد أك كر عنكل، دمحم بن دمحم بن إبراهيم الميدومي
 دمحم بكن إسكماعيل الصكوفي المعكروف بكابن الملكوك كمكا لقكي بالقكاهرة، بن دمحم الميدومي المصري بها

أخبرنككا دمحم بككن إسككماعيل الصككوفي بالقككاهرة والجككدير بالككذكر أن والككده : وفككي ذلككك يقككول( هككك721ت )
هكك اتجكل 710وفكي سكنة  ،(4)(.هك712ت ) أبا الحرم القالنسي فسمعا معا  ، كان يرافقل في هذه الرحلة

ولبكين هكذا أ نكاء ترجمكة شكمس الكدين دمحم بكن الشكيخ ، بالمشاهير من العلماء ىلتقإوهناك ، إلى الحا
وابككن جماعككة بمنككى عككام ، وقككد جمعككت بينككل وبككين قاضككي قضككاة مصككر الموفككق: فيقككول، اأحمككد السككقّ 

درس بمدارسكها و ، استقر ابن رجكب بدمشكق، الحافلة بالحركة والنشاط، وبعد هذه الرحلة ،(5)ه710
 . مساجدها

                                                           

 . 232 2 ذيل طبقات الحنابلة( 1)
 . 222 2حنابلة ذيل طبقات ال( 2)
 . 032 1ذيل طبقات الحنابلة ( 3)
 . 239 0الدرر الكامنة  أنظر:( 4)
 ، بتصرف. 110 2شرح علل الترمذي  أنظر:( 5)
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 الحنبلي رجب ابن الحافظ
 : وفاته  .2

، شكهر وفاتكلعلكى  ولكم يتفقكوا، هكك792اتفق المترجمكون  بكن رجكب علكى أن وفاتكل كانكت سكنة 
ني مكن حضكر " ولقكد حكد ّ : قكال ابكن ناصكر الكدينو  ،(2)وقيكل فكي رمضكان ،(1)في رجب ن وفاتلإقيل 

"احفككر لككي ههنككا : فقككال لككل، لحككد ابككن رجككب أن الشككيخ زلككن الككدين بككن رجككب جككاء قبككل أن يمككوت بأيككام
، واضكطجع فيكل، ت نكزل فكي القبكرَكفلما فر ، فحفرت لل: قال، وأشار إلى البقعة التي دفن فيها، لحدا  

علكى  محمكو   ، فو هللا ما شعرت بعد أيام إ  وقد أتي بل ميتا  : قال، خّر  م ، هذا جيد: فأعجبل وقال
  (3)."/ووارلتل فيل ، فوضعل في ذلك اللحد، نعشل
 : عقيدته ومذهبه  .1

"والصكواب مكا عليكل السكلف الصكالح : كتابل فضكل علكم السكلف علكى الخلكفقال ابن رجب في 
 .(4)من إمرار آيات الصفات وأحادي ها من َير تفسير لها و  تكييف و  تم يل"

طرلقكة علكى  سكلفي العقيكدةتعكالى  /" كان ابن رجب : قال الدكتور عبد هللا بن سليمان الغفيلي
واألئمكككة المشكككهورون مكككن أئمكككة السكككلف ، والتكككابعون ، يقكككول بمكككا قكككال بكككل الصكككحابة ، أهكككل الحكككدي 

والكككذين ، الكككذين   يكككألون جهكككدا  فكككي نشكككر عقيكككدة أهكككل السكككنة والجماعكككةتعكككالى، الصكككالح  رحمهكككم هللا 
و  ، و  تعطيككل، مكن َيككر تشكبيل، وصكفاتل التكي ت بككت فكي الكتككاب والسكنةتعككالى  هللا أسكماءيؤمنكون ب
  .(5)"و  تم يل، تأولل

كتابكل "  /ابكن رجكب  لكفّ أوقكد تعكالى،  /أحمكد بكن حنبكل  اإلماممذهب  ىعلتعالى  /وكان ابن رجب 
طبقكات الحنابلكة" تكرجم فيكل علكى  كتابكل " ذيكل وقكد ألكفّ ، /أحمكد  اإلماممذهب على  القواعد الفقهية "
 . لعلماء الحنابلة

 : ثناء العلماء عليه  .7

: قكال ابكن حجكر، بما كان عليل من الفضكل والعلكم لقد استحق ابن رجب  ناء العلماء وتقديرهم
: وقكال ابكن فهكد المككي ،(6)ورجا   وعلال  وطرقا  واطالعا  على معانيكل" أسماء  "مهر في فنون الحدي  

                                                           

 . 239 0، الدرر الكامنة 237 2الرد الوافر ( 1)
 . 229لحظ األلحاظ ص( 2)
 . 231الرد الوافر ص( 3)
 . 1بيان فضل علم السلف علي الخلف ص ( 4)
 . 210 2ابن رجب الحنبلي وأ ره في توضيح عقيدة السلف ( 5)
 . 113 2أنباء العمر ( 6)
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 الحنبلي رجب ابن الحافظ
اد مفيككككد المحككككد ين واعككككظ ة والفقيككككل العمككككدة أحككككد العلمككككاء الزهككككاد واألئمككككة العّبككككالحككككافظ الحّجكككك اإلمككككام"

ككة  اإلمككام" : وقككال ابككن ناصككر ،(1)المسككلمين" َقككة ال حجه ككَدة ال ّ  َوة ال برَكككة ال َحككاف ظ ال عنم  ككد ال قككد  ال َعالَمككة الزهاه 
َلَماء ال عبكاد"،.... واعظ ال منسلمين منف يد ال منحد ين َئ مهة الزهاد َوال عن أحد األ 

: وقكال ابكن العمكاد الحنبلكي ،(2)
الحنبلككككي ، الحّجككككة، ال قككككة، العمككككدة، الحككككافظ، البركككككة، الزاهككككد القككككدوة، العككككالم العاّلمككككة اإلمككككامالشككككيخ "

  .(4)" الشيخ العالمة الحافظ الزاهد شيخ الحنابلة ": وقال النعيمي ،(3)"المذهب

 : اإلمام ابن رجب وتالميذهشيوخ : المطلب الثاني
 : ابن رجباإلمام شيوخ : أولا 

على  وسأقتصر، العلمنل ارتحل في طلب إحي  ، العديد من الشيوخ /سمع الحافظ ابن رجب 
  : وهم، سنوات الوفاةعلى  أهم شيوخل الذين سمع منهم مرتبين

يّ  .2 َداد  د البابصري ال َبغ  َسي ن بن بدران بن َداون ، هكك719مكات سكنة ، صفي الّدين َأبنو عبكد هللا، ال حن
  (5).سمع منل في بغداد

ككد بككن  .1 ككق ي، بكككر بككن َأيُّككوب بككن سككعد بككن حرلككز الزرعككي أبككيمنَحمه َمش  اب ككن قككيم ، شككمس الككّدين، الدّ 
  (6).سمع منل في دمشق، ه 722مات سنة ، الجوزلة ال َحن َبل يّ 

قرأ عليل سنن ابن ماجل ، هك721مات سنة  ،يوسف بن عبد هللا بن العفيف المقدسي النابلسي .0
  (7).بدمشق

، بككابن الخبككازالمعككروف ، دمحم بككن إسككماعيل بككن إبككراهيم بككن سككالم الدمشككقي األنصككاري العبككادي .1
  (8).في دمشق منل سمع، هك721 مات سنة

مد بن ماجد .2 َمن بن َأح  مد بن عبد الرهح  يّ ، َأح  َداد  مات سنة ، جمال الّدين َأبنو منَحمهد ال َحن َبل ّي ال َبغ 
  (9).سمع منل في بغداد، ه 727

                                                           

 . 228لحظ األلحاظ ص( 1)
 . 231الرد الوافر ص( 2)
 . 279 8شذرات الذهب في أخبار من ذهب ( 3)
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  التمهيد

 الحنبلي رجب ابن الحافظ
  (1).في القاهرة منل سمع، هك712مات سنة ، دمحم بن دمحم بن دمحم القالنسي الحنبلي .1

  (2).سمع منل في دمشق( هك772) المشهور بابن قاضي الجبل، أحمد بن الحسن بن عبد هللا .7

 : تالميذ ابن رجب: ثانياا 

وسأذكر أهم التالميكذ ، يدهعلى  الك ير من التالميذ ممن سمعوا منل وتعلموا /كان  بن رجب 
 : سنوات الوفياتعلى  مرتبين

الكككرحمن بكككن العكككالء بكككن البهكككاء بكككن العكككز بكككن التقكككي سكككليمان المقدسكككي بكككن عبكككد علكككى  دمحم بكككن .2
  (3).سمع من ابن رجب بالقدس، ه 812مات سنة ، الحنبلي

يعكرف ، بككر بكن دمحم السكرا  الحلبكي األصكل الدمشكقي الشكافعي أبكيبكن على  عمر بن دمحم بن .1
  (4).سمع من ابن رجب في دمشق( هك812مات سنة ) بابن المنَزل ق

، هككك811مككات سككنة ، مفتككي الككديار المصككرلة، نصككر هللا بككن أحمككد بككن دمحم بككن عمككر أحمككد بككن .0
  (5).سمع من ابن رجب في دمشق و زمل

، هكك811مكات سكنة ، امالحنبلي ويعكرف بكابن الرّسك، بكر بن سيف الدين الحموي  أبيأحمد بن  .1
  (6).أجازه ابن رجب

سكمع مكن ( هكك811مكات سكنة ) الحنبلكيلن الموصلي الدمشكقي داود بن سليمان بن عبد هللا الزّ  .2
  (7).ابن رجب في دمشق

( هككك811مككات سككنة ، )شككعر أبيالكككرم الحنبلككي المعككروف بكك أبككيعبككد الككرحمن بككن سككليمان بككن  .1
  (8).سمع من ابن رجب في دمشق

  (9).سمع من ابن رجب في دمشق(، هك811) دمحم األنصاري الحلبي ابن اللحامعلى  أحمد بن .7
 

                                                           

 . 020 8شذرات الذهب في أخبار من ذهب ( 1)
 . 91 1الدارس في تارلخ المدارس ( 2)
 . 221 0إنباء الغمر ( 3)
 . 012 1التحفة اللطيفة في تارلخ المدينة الشرلفة ( 4)
 . 131 2المقصد األرشد ( 5)
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 : ابن رجب مؤلفات: المطلب الثالث
ّي : /قكككال الحكككافظ ابكككن حجكككر ، بالكتابكككة والتكككأليف /متككاز ابكككن رجكككب ا كككذ  م  " وصكككنف شكككرح التّ ر 

ظ َوف يكل َفَوائ ككد  َيهككام بطر لكق ال ككَوع  َوقطَعكة مككن البنَخكار ّي وذيككل الطهَبَقكات للحنابلككة واللطكائف ف ككي وظكائف األ 
د ال َفق يل َأَجاد ف يل  َوَقَرَأ  ينوخ وَ َوال َقَواع  ل  مشيخة مفيكدة" خّر ال قنر آن بالروايات َوأك  ر َعن الشُّ وقكال  ،(1)لَنفس 

النواوي وشر  في شكرح  اإلمامربعين أتى مفيدة منها شرح الترمذي وشرح " ولل تصانيف ش: النعيمي
مككن ككالم المتقككدمين ولكل اللطككايف فككي  ونقككل فيككل ك يكرا  ، البخكاري سككماه فكتح البككاري فكي شككرح البخكاري 

الوعظ وأهوال القبور والقواعد الفقهية  تدل على معرفة تامل بالمذهب ولل ذيكل علكى طبقكات الحنابلكة 
ير ذلك "   .(2)َو

ويكتفككي الباحكك  ، فككي مصككنفاتهم (5)الككةوعمككر كحّ  ،(4)والزركلككي ،(3)وقككد ذكرهككا حككاجي خليفككة
  (6):الشهيرة والمهمةبذكر أبرز مصنفات ابن رجب الحنبلي 

 : شروح األحاديث: أولا 

 . ح الباري شرح صحيح البخاري تف .2

 . جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حدي ا من جوامع الكلم .1
 : علل الحديث: ثانياا 

 . شرح علل الترمذي .2
 : علم الرجال: ثالثاا 

 . ذيل طبقات الحنابلة .2

 

 
                                                           

 . 239 0الدرر الكامنة ( 1)
 . 13 1الدارس في تارلخ المدارس ( 2)
 . 2 2كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ( 3)
 . ( 192  0األعالم للزركلي )( 4)
 . 228  2معجم المؤلفين ( 5)
، مقدمككة فككتح 22-19 2أنظككر: مقدمككة شككرح علككل الترمككذي لهمككام سككعيد، ومجمككو  رسككائل ابككن رجككب الحنبلككي ( 6)

 . 01-29 2الباري  بن رجب لدمحم عبد المقصود



 فصل األول: ترجمة الحافظ ابن رجب الحنبلي ال
 
 

04 
   

  التمهيد

 الحنبلي رجب ابن الحافظ
 : الفقه وأصوله: رابعا ا 

 . القواعد الفقهية .2

 . ا ستخرا  ألحكام الخرا  .1

 . أحكام ا ختالف في رؤية هالل ذي الحجة .0
 : الشرح الصغيرالرسائل و : خامساا 

ا " .2  . شرح حدي  " من سلك طرلق ا يلتمس فيل علم 

 . شرح حدي  " ما ذئبان جائعان " .1

 . شرح حدي  " لبيك اللهم لبيك " .0

 . شرح حدي  عمار بن ياسر " اللهم بعلمك الغيب " .1

 . "اإلسالمشرح حدي  "م ل  .2

 . شرح حدي  "تم يل المؤمن بخامة الزر " .1

 . شرح حدي  " بع ت بالسيف بين يدي الساعة " .7

 . شرح حدي  شداد بن أوس " إذا كنز الناس الذهب والفضة " .8

بط أوليائي عندي " .9  . شرح حدي  " إن َأ

 . َرلبا  " اإلسالمشرح حدي  " بدأ  .23

 . حظل من النار الحمىالبشارة العظمى للمؤمن بأن  .22

 . شرح حدي  " يتبع الميت  ال  " .21

 . تسلية نفوس النساء والرجال عند فقد األطفال .20

 . صدقة السر وفضلها .21

  (1).عن أهل المعرفة والحقائق في معاملة الظالم السارق  روى مختصر فيما  .22

 

                                                           

 . 08  2مجمو  رسائل ابن رجب ( 1)
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 : التفسير: سادساا 

 . تفسير سورة النصر  .2
 . تفسير سورة اإلخالص .1
َشى إ نهَماالكالم علي قولل تعالي :"  .0 ه   م ن   َّللاهَ  َيخ  َباد  َلَماءن  ع   " .ال عن
 : الوعظ والرقائق: سابعاا 
 . أهوال القبور .2
 . التخولف من النار .1
 . استنشاق نسيم األنس .0
 . اختيار األولى في شرح حدي  اختصام الم  األعلى .1
 . أسباب المغفرة .2
 . دار البوارالتخولف من النار والتعرلف بحال  .1
 . الحكم الجديرة باإلذاعة .7
 . الفرق بين النصيحة والتعيير .8
 . القاعدة الذهبية   ضرر و  ضرار .9
 . أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور .23
 . كشف الكربة في وصف أهل الغربة .22
 . لطائف المعارف .21
 : رسائل في العقيدة: ثامناا 
 . فضل علم السلف على علم الخلف .2
 . إلخالصتحقيق كلمة ا .1

خرا  لخدمة هذا الدين إلى  و بن رجب العديد من الرسائل والمختصرات تحتا   . تحقيق وا 



 

 

 

 

 

 

  الفصل الثان 
 التع    بكتاب فتح العا ي حمنهج اب   جب في 

 وفيه مبحثان:

 .فتح الباري شرح صحيح البخاري  تعريف بكتاب المبحث األول:

 مطلبان: وفيه ،منهج ابن رجب في كتابهبيان المبحث الثاني: 

 وأصطالحاا .تعريف المنهج لغة  المطلب األول :

 المطلب الثاني : بيان منهج ابن رجب في كتابه وفيه:

  ما يتعلق باإلسناد.: أولا 

 ما يتعلق بالمتن والفوائد األخرى. : ثانياا 
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 الفصل الثاني
 التعريف بكتاب فتح الباري ومنهج ابن رجب فيه 

هكذا  اشكتملوقكد ، رف بموضكو  الكتكاب وأهميتكللبيان منها ابن رجب في الفتح يجكب أن ننّعك
 : مبح ينعلى  الفصل

 . فتح الباري شرح صحيح البخاري  كتابالتعرلف ب: المبح  األول

 . منها ابن رجب في كتابلبيان : المبح  ال اني

 :فتح الباري شرح صحيح البخاري  كتابالتعريف ب: المبحث األول
، الحدي  والعلم وذلك باتفاق أهل، البخاري أصح كتاب بعد كتاب هللا  اإلمامن صحيح إ

علككى سككائر  -بعككد كتككاب هللا تعككالى-ولقككد اعتنككى العلمككاء بصككحيح البخككاري لمككا لككل مككن فضككل كبيككر 
فحرصككوا علككى روايتككل ونسككخل وتخرلجككل وا سككتدراك عليككل وبيككان ، الكتككب المصككنفة فككي شككتى الفنككون 

ومككع  ،متككلخدعلككى  عمككل أهككل العلككم قاطبككة ،ن األئمككة تلقككت الكتككاب بككالقبولإوحيكك  ، شككرطل وشككرحل
 : وه حقل فقالواذلك لم يروا أنهم وفّ 

 صلللللللللللللحيح البخلللللللللللللاري للللللللللللللو أنصلللللللللللللفوه

 لملللللللللللللللا خللللللللللللللل  إل بملللللللللللللللاء اللللللللللللللللذهب  

   
لللللللللى لللللللللد   والع م     هلللللللللو الفلللللللللرَ بلللللللللين اله 

للللللللللللد  دون الع نللللللللللللا والعطللللللللللللب      هللللللللللللو السّن

   
 أسللللللللللللللانيد  مثللللللللللللللل  نجللللللللللللللوم السللللللللللللللماءن 

للللللللللللللله ب      أمللللللللللللللام  متلللللللللللللللون  كمثللللللللللللللللن الش 

   
 بللللللللللللهن قللللللللللللام  ميللللللللللللزان  ديللللللللللللنن النبلللللللللللليّن 

للللللللللللم  بعللللللللللللد  العللللللللللللرب     ودان  للللللللللللله العج 
 (1)

 

   
؛ الحككافظ ابككن رجككب الحنبلككي فككي عككالموممككن عمككل علككى خدمككة هككذا الكتككاب مككن األئمككة األ

ولم يصلنا ، ل حي  وصل فيل إلى كتاب السهولكنل لم يتمّ ( فتح الباري شرح صحيح البخاري ) كتابل
، علكككى خمككس" مكككن كتكككاب "اإليمكككان" اإلسكككالموتبكككدأ ببكككاب " بنككي   -وهكككي المطبوعككة-إ  قطعككة منكككل 

 . وتنتهي بباب "اإلشارة في الصالة " من كتاب "السهو"

عكن  /حتكى قكال الحكافظ ابكن عبكد الهكادي ، وقد تميز هذا الشرح باشتمالل على فنون متعكددة
البخكاري إلكى كتكاب الجنكائز وهكي مكن عجائكب الكدهر ولكو كمكل ككان  " وشرح قطعة من: هذا الكتاب
  .(2)من العجائب"

                                                           

 .03 2إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ( 1)
 . 23الجوهر المنضد ص ( 2)
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  التمهيد

 الحنبلي رجب ابن الحافظ

 : منهج ابن رجب في كتابهبيان : المبحث الثاني
 : تعريف المنهج لغة واصطالحاا: المطلب األول

 المنهج في اللغة: 

 :، ان لن الكككنهه  َوه : األ  َتَباي َنكككان  كككاَلن  من كككيمن َأص  قكككال ابكككن فكككارس فكككي مكككادة )َنَهكككَا(: "النُّكككونن َوال َهكككاءن َوال ج 
َر: َم  ، َوَنَهَا ل ي األ  .  الطهر لقن عن ال َمَناه ان ، َوال َجم  ن َها   َتق يمن ال م  َضَحلن، َوهنَو منس   َأو 

، َوَضككَرب تن فناَلن ككا َحتهككى  ككَع الككنهَفس  ككور ا منن َقط  ، إ َذا َأتَككى َمب هن نقطككا ، َوَأَتاَنككا فنككاَلن  َيككن َهان : ا   َخككرن َواآل 
أنن ه َا، َأي  َسَقطَ 
 "، والمقصود هنا المعني األول.  (1)

حن " قال ن ها : الّطرلقن الواض  ل، والم  : َوَضحن ن َهان الّطرلق  الفراهيدي: " وم 
(2).  

 المنهج في الصطالح: 

عكككرف الجرجكككاني الطرلكككق الكككذي بمعنكككي المنهكككا  بأنكككل: " الطرلكككق: هكككو مكككا يمككككن التوصكككل 
  .(3)بصحيح النظر فيل إلى المطلوب "

بأنل: " السبيل والطرلق التي اتبعهكا ويكمن تعرلف منها ابن رجب في الحكم على األسانيد 
ابن رجب فكي التصكحيح أو التحسكين أو التضكعيف أو التعليكل، مكن خكالل مكا تكوفر لديكل مكن شكروط 

 وأحكام ". 

                                                           

 . 012 2مقاييس اللغة  بن فارس ( 1)
 . 091 0العين للفراهيدي ( 2)
 . 212التعرلفات للجرجاني ص( 3)
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  التمهيد

 الحنبلي رجب ابن الحافظ

 بيان منهج ابن رجب في كتابه:المطلب الثاني : 
 : ىويشتمل بيان المنها عل

 . بالسندما يتعلق منهجل في: أو   

 . ما يتعلق بالمتن والفوائد األخرى منهجل في:  انيا  

 : ما يتعلق بالسندفيمنهجه : أولا 
  (1)."  وهو من الصحابة"عمير بن حبيب وم الل :يعرف ابن رجب بالراوي  .2
يكككرهم .1 كككعنود  : قكككال البخكككاري  وم الكككل :يوصكككل بعكككض اآل كككار عكككن الصكككحابة َو : " َوَقكككاَل اب كككنن َمس 

لُّككلن » يَمككانن كن  أبككيعككن ، رواه األعمككش: " هككذا األ ككر: ووصككلل ابككن رجككب فقككال ،(2)«"الَيق ككينن اإل 
  .(3)عن ابن مسعود "، عن علقمة، ظبيان

بإسلللناد ابكككن خزلمكككة والحكككاكم  خكككّر " و  وم الكككل :األسكككانيد بالتصكككحيحعلكككى  يحككككم ابكككن رجكككب .0
كَرة  َوال: َقالَ ، َعن ابن عنَمر، صحيح خ  َشكاء  اآل  ن َساَن ف كي َصكاَلة  ال ع  َنا اإل   نها إ َذا َفَقد  كب ح  َأَسكأ َنا كن صُّ
  .(4)"ب ل  الظهنه 

أبكو داود والنسككائي وابكن ماجككل مككن  خككّر " و : وم الكل األسكانيد بالحسككنعلككى  يحككم ابككن رجكب .1
(، نكككيله وَ : )قكككالَ ، فككككان إذا أراد أن يغتسكككل، كنكككت أخكككدم النبكككي  ":قكككالَ ، السكككمح أبكككيحكككدي  

سناده حسن. "وأنشر ال وب فأستره بل  ، فأوليل قفاي   .(5)وا 
َعككان   -أيضككا  - خككّر " و : وم الككل ضككّعفاألسككانيد بالعلككى  يحكككم ابككن رجككب .2  ب ككن   مككن روايككة من

ككم  ، َيز لككدَ  ب ككن   يه علكك عككن، ر َفاَعككةَ  ككي َلككم  : أنككل قككال عككن النبككي ، أنَماَمككةَ  أبككيَعككن  ، َعككن  ال َقاس  " إ نّ 
يهة   َران  يهة  َوَ  ب النهص  َحة  ، أنب َع   ب ال َيهنود  م  يف يهة  السه   (6).إسناده ضعيف، "َوَلك نّ ي بنع   تن ب ال َحن 

                                                           

 . 20 2فتح الباري ( 1)
 . 23 2باب قول النبي صلي هللا عليل وسلم " بني اإلسالم علي خمس"، ، كتاب اإليمان، صحيح البخاري ( 2)
 . 21 2فتح الباري ( 3)
بكككاب ذككككر أ قكككل الصكككالة علكككي ، كتكككاب اإلمامكككة فكككي الصكككالة، والحكككدي  أخّرجكككل ابكككن خزلمكككة، 01 1فكككتح البكككاري ( 4)

 .2182، ح073 1، المنافقين
، 211 2بككاب ذكككر ا سككتتار عنككد ا َتسككال ، كتككاب الطهككارة، والحككدي  أخّرجككل النسككائي، 001 2فككتح البككاري ( 5)
 .111ح
 .11192، ح111 01، ل أحمدوالحدي  أخّرج، 219 2فتح الباري ( 6)
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  التمهيد

 الحنبلي رجب ابن الحافظ
وهكككو  قكككة ، " سكككليمان بكككن بكككالل: وم الكككل يبكككين مراتكككب الكككرواة مكككن حيككك  التو يكككق والتضكككعيف .1

  (1)." بت
يرهكا مكن  ضكّعفالكرواة مكن حيك  العلى  يحكم ابن رجب في  نايا الشرح .7 والجهالكة والتكرك َو

كد  ، أمية أبيعن عبد الكرلم ، " فروى حماد بن سلمة: وم الل الرواةعلى  األحكام ، َعن  منَجاه 
ككككر   َأنه النهب ككككيه ، َعككككن  َجككككاب ر   ككككَدق  َعككككن  َصككككالة  الظُّه  َم ال َخن  َل َيككككو  ككككغ  ككككر  ، " شن ككككر ب  ، َوال َعص  ، َوال َمغ 
َشاء   رَ ، َفَأذهَن َوَأَقامَ  َفَأَمَر ب ال   ، َوال ع  رَ ،  نمه َأَمَرهن َفَأذهَن َوَأَقامَ ، َفَصلهى الظُّه   نمه َأَمَرهن ، َفَصلهى ال َعص 

ككر بَ ، َفكَأذهَن َوَأَقكامَ  َشكاءَ ، َفكَأذهَن َوَأَقككامَ ،  نكمه َأَمكَرهن ، َفَصكلهى ال َمغ  ككل  »:  نكمه َقككالَ ، َفَصكلهى ال ع  َمكا َعَلكى َوج 
م  " ي كرنكن ََ وَن َّللاهَ فكي هكذه السكاعة  رن م  َيذ كن   نعلكم : وقكال، ل البكزار فكي مسكندهخّرجك، اأَلر ض  َقو 

عن ، عن عبد الكرلم، وقد رواه بعضهم، -عن حماد : يعني -إ  مؤمل ، هذا اإلسنادرواه ب
  .(2)"متروك الحدي ، "وعبد الكرلم أبو أمية، انتهى، عن عبد هللا، عبيدة أبيعن ، مجاهد

يرهكا رسكالاو  انقطكا يذكر ابن رجكب علكل الحكدي  مكن  .8  روى وقكد ، " وهكذا مرسكل: وم الكل َو
  .(3)أيضا " – انقطا وفيل ، من وجل آخر

 مانيككة  اإلسككالم: " قككال حذيفككة: وم الككل خككتالف فككي الرفككع والوقككف مككع بيككان الككراجحيبككين ا  .9
والجهككاد ، ورمضككان سككهم، والحككا سككهم، والزكككاة سككهم، والصككالة سككهم، سككهم اإلسككالم: أسككهم
 روى و . وقككد خككاب مككن   سككهم لككل، والنهككي عككن المنككر سككهم، واألمككر بككالمعروف سككهم، سكهم
  (4)."والموقوف أصح، مرفوعا

" وقكد ذككر العقيلكي أن أصكحاب عبكد هللا : وم الكل يبين طبقكات الكرواة فكي  نايكا الشكرح أحيانكا   .23
كسكهيل : ومشكايخ، كمالكك وشكعبة وسكفيان بكن عيينكة: أ بكات: بن دينكار علكى  كال  طبقكاتا

: وقكال، اضكطرابوفكي روايكاتهم عكن عبكد هللا بكن دينكار : قكال، ولزلد بكن الهكاد وابكن عجكالن
و  ،  بكات عكن عبكد هللا بكن دينكاربع هكؤ ء المشكايخ عليكل أحكد مكن األإن هذا الحكدي  لكم يتكا
ن عكن و فيكرو ، اءضكّعفال: والطبقكة ال ال كة، صكالح عليكل أحكد أبكيعن ، تابع عبد هللا بن دينار

  (5).إ  أن الحمل فيها عليهم، عبد هللا بن دينار المناكير

                                                           

 . 01 2فتح الباري ( 1)
 .012، ح282 2، ، والحدي  أخّرجل الهي مي في كشف ا ستار223 2فتح الباري ( 2)
 . 27 2فتح الباري ( 3)
 .872، ح122 2، . والحدي  أخّرجل الهي مي11 2فتح الباري ( 4)
 . 01 2فتح الباري ( 5)
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  التمهيد

 الحنبلي رجب ابن الحافظ
  (1).لي  َير قوي ": " وقال الدارقطني: وم الل األئمة النقادينقل ابن رجب أقوال  .22

وأحيانا   يتعرض ،وأحيانا  مختصرا  ، فقط صحابيوأحيانا يذكر ال، أحيانا   يورد اإلسناد كامال   .21
نا شعيب عن الزهري أخبرني أبو إدرلس عائذ نبامان أيلا " حد نا أبو:" وم الل كامال  :لإلسناد

وني علكى "بكايع:  أن رسكول هللا قكال ،عبادة بكن الصكامت وككان شكهد بكدرا  هللا بن عبد هللا أن 
أنل بكات عنكد ، ابن عباس " حدي : فقط صحابيوم الل بذكر ال ،(2)"أن   تشركوا بار شيئا
 عككن النبككي  عككن عبككد هللا بككن عمككرو، الشككعبي" :وم الككل مختصككرا   ،(3)"ميمونككة وهككي خالتككل

 ،(4)"مكن هجكر مكا نهكى هللا عنكل: والمهكاجر، لسانل ولده " المسلم من سلم المسلمون من:قال
  .(5)"يصلي الظهر بالهاجرة " كان النبي :وم الل دون تعرض لإلسناد

، أحمكد مكن طرلكق ابكن إسكحاق اإلمكام خكّر " : وم الكل التحقق من شرط البخاري في الحدي  .20
أي األديككان : قيككل لرسككول هللا : عككن ابككن عبككاس قككالعككن عكرمككة ، عككن داود بككن الحصككين
 اإلسكككككالمأي ": ل الطبرانكككككي ولفظكككككلخّرجكككككو ، (6)"الحنيفيكككككة السكككككمحة ": أحكككككب علكككككى هللا؟ قكككككال

، أفضككل؟ -أو أي اإليمككان  - اإلسككالمأي : ل البككزار فككي " مسككنده ولفظككلخّرجككو ، (7)"أفضككل؟
وهككذا اإلسككناد لككيس علككى شككرط البخككاري؛ ألنككل   يحككتا بككابن إسككحاق و  بروايككات داود بككن 

كان ن ا  و  ذلكوالبخاري   يخالف في ، عكرمة فإنها مناكير عند ابن المدينيعن ، الحصين
  .(8)"لهما منفردين خّر قد 

 

 

 
                                                           

 . 211 2فتح الباري ( 1)
 .28،ح21 2باب عالمة اإليمان حب األنصار ، كتاب اإليمان، والحدي  أخّرجل البخاري ، 17 2الباري فتح ( 2)
 .991، ح11 1، باب ما جاء في الوتر، أبواب الوتر، ، والحدي  أخّرجل البخاري 210 9فتح الباري ( 3)
، 22 2، لم المسلمون من لسانلباب المسلم من س، كتاب اإليمان، ، والحدي  أخّرجل البخاري 01 2فتح الباري ( 4)
 . 23ح
، 213، ح221 2، بكاب وقكت المغكرب، كتكاب مواقيكت الصكالة، والحكدي  أخّرجكل البخكاري ، 122 1فتح الباري ( 5)

 والهاجره : شدة الحر والمراد نصف النهار بعد الزوال .
 .1237، ح27 1مسند أحمد 6) )
 .22272،ح117 22المعجم الكبير للطبراني ( 7)
 . 218 2فتح الباري ( 8)
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  التمهيد

 الحنبلي رجب ابن الحافظ

 : والفوائد األخر  ، ما يتعلق بالمتنمنهجه في: ثانياا 
نتهككي بكتككاب ابكتككاب اإليمككان و  أبتككدامككن كتككب البخككاري و  شككرح ابككن رجككب خمسككة عشككر كتابككا   .2

 . السهو وذلك في تسعة مجلدات

: قكال البخكاري فكي صكحيحل:"  وم الكليشرح ابن رجب كالم البخكاري فكي بدايكة الكتكب َالبكا   .1
ل   ل  َوف ع  "، "َوهنَو َقو  هكو قكول : وشرحل ابكن رجكب فقكال " وأك كر العلمكاء قكالوا ،(1)َوَلز لدن َوَلن قنصن

وقكككد حككككى الشكككافعي إجمكككا  ، وهكككذا كلكككل إجمكككا  مكككن السكككلف وعلمكككاء أهكككل الحكككدي ، وعمكككل
  .(2)الصحابة والتابعين عليل وحكى أبو  ور اإلجما  عليل أيضا "

لكيس : قول عبيد بن عمير: " ويشهد لهذا: وم الل يورد ابن رجب كالم التابعين ويستشهد بل .0
  .(3)وعمل يعمل "، ولكن اإليمان قول يفعل، اإليمان بالتمني

نمكا أضككاف العمكل إلككى يديكل كمككا قككال : وم الككل مباحك  فككي العقيكدةعلككى  يعلكق ابككن رجكب .1 " وا 
َِْمَلأأْأ َأْيأأِديَنا َأْنَعام أأا  ( بغيككر  -ولككيس المككراد هنككا الصككفة الذاتيككة  ،(4))َأَوَلأأْم َيأأَرْوا َأنَّأأا َخَلْقَنأأا َلَُّأأْم ِممَّأأا 

مكن الفعكل  أسكماءواشكتق سكبحانل لنفسكل . وا   استوى خلكق األنعكام وخلكق آدم  -إشكال 
  (6)."  (5))َربََّك َفعَّاٌل لَِّما ُيِريُدِإنَّ (قال تعالى ، دون العمل

عكن النبكي ، " وفكي  المسكند عكن ابكن عبكاس: وم الكل يذكر ابن رجب أحيانكا مصكدر الحكدي  .2
 (7)" ليس الخبر كالمعاينة ": قال.  

 . " أنظر النموذ  السابق: وم اللها خّرجيذكر ابن رجب الروايات للحدي  ومن أ .1

ق طائفة من المفسرلن وأهل اللغكة بكين الشكرلعة رّ " وبذلك ف: وم الل اللغةختالف في يبين ا  .7
يره "، والمنها    .(8)منهم الزجا  َو

                                                           

 . 23 2" بني اإلسالم علي خمس "،  صحيح البخاري، كتاب اإليمان، باب قول النبي ( 1)
 . 2 2" بني اإلسالم علي خمس "، فتح الباري، كتاب اإليمان، باب قول النبي ( 2)
 . 1 2 فتح الباري ( 3)
 . 72سورة يس آية ( 4)
 . 237هود آية  سورة( 5)
 . 7 2 فتح الباري ( 6)
 .2811،ح012 0، مسند أحمد 20 2فتح الباري ( 7)
 . 29 2فتح الباري ( 8)
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  التمهيد

 الحنبلي رجب ابن الحافظ
يرهكا مكن الروايكات مكع  ،سكواء األصكل كمكا عنكد البخكاري ، يك ر في تخرلا الروايات َالبكا .8 َو

 (1)"وسككبعون " بضككع : ولفظكل، ل مسككلم مككن هكذا الوجككلخّرجك" و : وم الككل بيكان العلككل أن وجكدت
وبكل قكال فكي ، عن عبكد هللا بكن دينكار، عن سهيل، من رواية جرلر -أيضا  -ل مسلم خّرجو 

كككذا ، وهككذا الشككك مككن سككهيل، -بالشككك  -أو بضككع وسككتون "   -" بضككع وسككبعون : حدي ككل
يرهصّرحجاء م مكن حكدي  ابكن  -أيضا  -ل مسلم خّرجو ، ا بل في " صحيح ابن حبان "  َو
 -أو ا نان وسكبعون  -" اإليمان سبعون : بل وقال في حدي ل، بن دينارعن عبد هللا ، الهاد
 . أو سبعون " ." ستون : عن عبد هللا بن دينار وقال، ورواه ابن عجالن، بابا"

عككن  روى و ، " أو بضككع واحكد مككن العككددين:" سككتون أو سككبعون عنكل أنككل قككال فككي حدي كل روى و 
: وهكو، عنل بلفظ آخر روى و ، أيضا -اللفظل بهذا أبي،عن عبد الرحمن بن عبد هللا بن دينار

ل الترمكذي مكن روايكة عمكارة بكن َزلكة خّرجكو . أو سبعة _ وسبعون شكعبة " -"اإليمان تسعة 
عكن سكهيل عكن ، عكن عمكارة بكن َزلكة روى وقكد ، (2)":" اإليمان أربعكة وسكبعون بابكاوقال فيل

نمكا رواه عكن عبكد هللا بكن دينكار، لأبيكوسهيل لم يسمع مكن . لأبي فمكدار . صكالح أبكيعكن ، وا 
  (3).  يصح عن َيره، الحدي  على عبد هللا بن دينار

"فهكككذه الروايكككات المقيكككدة بكككالفتن تقضكككي علكككى : وم الكككل يبكككين المطلكككق والمقيكككد مكككن األحاديككك  .9
  .(4)الروايات المطلقة

  .(5)بن المديني في كتاب " العلل " لل " يعل " وزعم: وم الل ينسب بعض الكتب لمؤلفيها .23
كالة: وم الكل تحديد المعني المراد مكن الكلمكة .22 ، " أخبكر أن أول مكا يبكدأ بكل فكي يكوم النحكر الصه

فإنككل   يجككوز صككالة ، مككا بعككد طلككو  الشككمس: والمككراد بككاليوم هككا هنككا،  نككمه النحككر بعككد رجوعككل
  (6).العيد قبل َذل َك با تفاق "

. قد أخبر قبل الهجرة بخالف ذلك" يجوز أن يكون : وم الل يذكر أقوال العلماء في المسائل .21
: هل إقامة الحكد بمجكرده كفكارة للكذنب مكن َيكر توبكة أم  ؟ علكى قكولين: وقد اختلف العلماء

                                                           

 .27، ح10 2باب شعب اإليمان ، كتاب اإليمان، صحيح مسلم( 1)
 .1121، ح23 2باب ما جاء في استكمال اإليمان ،، أبواب اإليمان، سنن الترمذي2) )
 . 02 2فتح الباري ( 3)
 . 237 2فتح الباري ( 4)
 . 202 2الباري  فتح( 5)
 . 128 8فتح الباري ( 6)
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  التمهيد

 الحنبلي رجب ابن الحافظ
فالبكد ، أنكل لكيس بكفكارة بمجكرده: وال كاني، أن إقامة الحكد كفكارة للكذنب بمجكرده كفكارة: أحدهما

  .(1)من توبة "
وأن  ،أنككا أعلمككككم بكككار: " قكككول النبكككي : وم الككل توضككيح وشكككرح مكككراد البخككاري مكككن ترجمتكككل .20

ََاِخأذُ  ) المعرفة فعل القلب لقولكل تعكالى (ُكم ِبَمأا َكَسأَبْأ ُلُلأوُبُكمْ   َوَلِكأن ُي
: مكراده بهكذا التبولكب ،(2)
  (3).أن المعرفة بالقلب التي هي أصل اإليمان فعل للعبد وكسب لل "

الحكككككاء فهكككككي أصكككككول النبكككككات  بكككككة بكسكككككر" وأمكككككا الح  : وم الكككككل بيكككككان المعنكككككى اللغكككككوي للكلمكككككة .21
  (5).النميمة: العضيهةوقال:  ،(4)والعشب"

وهكككذا اسكككتدل بكككل  علكككى ، " َوهكككَو يمشكككي معكككل حتكككى قعكككدا ":وم الكككل اسكككتنباط األحككككام الفقهيكككة .22
  (6).وقد يكون في يده عرق "، وعلى جواز مصافحة الجنب، استحباب المصافحة

النهككي عككن التشككديد فككي الككدين : الحككدي " ومعنككى : وم الككل البيككان المختصككر لمعنككى الحككدي  .21
 وهكذا هكو المكراد بقولكل ، بأن يحمل اإلنسان نفسل من العبادة ما  يحتملل إ  بكلفة شكديدة

أن الككدين   يؤخككذ بالمغالبكة فمككن شككاد الككدين َلبككل : يعنككي (7)"" لكن يشككاد الككدين أحككد إ  َلبكل
  .(8)وقطعل"

كن : " وهكذه الروايكة يسكتفاد منهكا أمكور: وم الكل ذكر مكا يسكتفاد مكن الحكدي  أحيانكا   .27 أن ك يكرا  م 
ككن النبككي ، األنصككار كككاَن يقلككد بعضككهم بعضككا  فككي َهككذه  المسككألة إ  قليككل  ولككم يسككمع َذل ككَك م 

م ككنهن ككن روايككات األنصككار الصككرلحة َعككن : ومنهككا، م  أنهككلن َلككم يظهككر فككي َذل ككَك المجلككس شككيء م 
نما ظهر التمسك بفعل كانوا يفعل، النبي  هكل : فسألل عمر، ونل على عهد رسول هللا وا 

ككم جككوابعلككم بككل  النبككي  ، وهككذا ممككا يككدل علككى أن تلككك الروايككات التصككرلحية، ؟ فلككم يكككن َلهن
  .(9)حصل الوهم في نقلها م ن بعض الرواة "

                                                           

 . 82 2فتح الباري ( 1)
 . 112سورة البقرة: آية رقم ( 2)
 . 88 2فتح الباري ( 3)
 . 92 2فتح الباري ( 4)
 . 72 2فتح الباري ( 5)
 . 017 2فتح الباري ( 6)
 .09، ح21 2، باب الدين يسر، كتاب اإليمان، صحيح البخاري ( 7)
 . 219 2فتح الباري ( 8)
 . 083 2فتح الباري ( 9)
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  التمهيد

 الحنبلي رجب ابن الحافظ
: أبكواب) وقد ذكره فكي، " والبخاري يميل إلى الجواز: وم الل اإلحالة إلى مواضع في الكتاب .28

  (1).واستدل بحدي  الهجرة، (البيو ) وفي، (المساجد

بككر أرسكلت إلكى ابكن عمكر  أبكيبنكت  أسكماءأن (، صكحيح مسكلم) " وفكي: بيان َرلب اللفكظ .29
الشكديد : واألرجكوان، هذه م يرتكي أرجكوان ": فقال، بلغني انك تحرم ميا ر األرجوان: تقول لل
  (2)والميا ر: ال ياب .، الحمرة "

قال ، " وقد جعل هللا نبات أجساد بني آدم كنبات األرض: وم الل القرآنيةا ستد ل باأللفاظ  .13
)َبَتُكم مَِّن اأَلْرِض َنَبات اَواللَُّه َأن(هللا تعالى 

(3).(4)  
" ومكن هنكا قكال مجاهكد والشكعبي وقتكادة والضكحاك والنخعكي والزهككري : وم الكل تفسكير اآليكات .12

يرهم في قولل تعكالى (وثيابك فطَّأر ) َو
وقكال سكعيد ، طهكر نفسكك مكن الكذنوب: إن المعنكى  (5)

  .(6)وعملك فأصلح ": قول من قال: وقرلب منل، وقلبك ونيتك  فطهر: بن جبير

هكا البخكاري فكي هكذا البكاب خّرج" وقولل في الرواية التي : وم الل إلى األمور النحوية اإلشارة .11
المنفصككل مككع تككأتي اإلتيككان بالضككمير " إن أتقككاكم وأعلمكككم بككار أنككا " فيككل اإلتيككان بالضككمير 

نما يجوز اختيارا  : وقال أيضا  ، وهو ممنو  عند أك ر النحاة إ  للضرورة، المتصل إذا لم  " وا 
إيككاك نعبككد؛ فإنككل   يبتككدأ : يتككأت اإلتيككان بالمتصككل م ككل أن يبتككدأ بالضككمير قبككل عاملككل نحككو

، أن   يجاوزنككككا إ ك " ": فأمككككا قككككول الشككككاعر، بضككككمير متصككككل أو يقككككع بعككككد نحككككو إ  إيككككاه
  .(7)"فشاذ

                                                           

 . 111 1فتح الباري ( 1)
بككاب تحكرلم اسككتعمال إنكاء الككذهب والفضككة، ، كتككاب اللبككاس والزلنكة، والحكدي  أخّرجككل مسكلم، 108 1فكتح البككاري ( 2)
 .1319، ح2112 0
 . 27سورة نوح: آية رقم ( 3)
 . 91 2فتح الباري ( 4)
 . 1سورة المد ر: آية رقم ( 5)
 . 233 2فتح الباري ( 6)
 . 91 2فتح الباري ( 7)
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 األول الباب

 تصحيح في رجب ابن منهج

 التمهيد

 وشروطه: المطلب األول: تعريف الحديث الصحيح
يح  َأن  يَ  :رحمككل هللا قككال الحككاكم ككح  ي   الصه ككَفةن ال َحككد  ككول  َّللاه  َصككلهى هللان َعَلي ككل  روىكك"َوص  لن َعككن  َرسن

ككمن ال َجَهاَلككة  َوهنككَو َأن  َيكك صككحابيَوَسككلهَم  ي    روى َزائ ككل  َعن ككلن اس  ككلن ال َحككد  ،  نككمه َيَتَداَولنككلن أَه  َ ن  يهككان  َعككد  َعن ككلن َتاب ع 
ت َنا َهَذا َكال َهاَدة  "ب ال َقبنول  إ َلى َوق  َهاَدة  َعَلى الشه  .(1)شه

أهلل على  ال ة أقسام حكدي  صكحيح "  م اعلموا أن الحدي  عند  :رحمل هللا الخطابيوقال 
 .(2)ندهم ما اتصل سنده وعدلت نقلتل"وحدي  حسن وحدي  سقيم، فالصحيح ع

ككلن  :رحمككل هللا وقككال ابككن الصككالح ي َيتهص  ككَندن الهككذ  ي ن ال منس  ككَو ال َحككد  : َفهن يحن ككح  ي ن الصه ككا ال َحككد  " َأمه
اب ط  َعن  ال عَ  ل  الضه ل  ال َعد  هن ب َنق  َنادن .إ س  ونن َشاذًّا، َوَ  منَعلهال  ن َتَهاهن، َوَ  َيكن اب ط  إ َلى من ل  الضه  د 

لهة  َقاد   ، َوَما ف يل  ع  اذّ  ، َوالشه َضل  ، َوال منع  ع  ، َوال منن َقط  َسل  ت َراز  َعن  ال منر  َصاف  اح  َو  ه  األ  َحة ، َوَما ف ي َوف ي َهذ 
يل  َنو  ن َجر ح    . (3)"َراو 

كَناده بالعكدول الضك :رحمكل هللا الملقكنوقال ابكن  يح ال مجمكع َعَلي كل  َمكا اتهصكل إ س  كح  ابطين " الصه
ّلة "  .(4)من َير شذوذ َوَ  ع 

ن: أو  : الصكحيح لذاتكل: فقكال: الحكدي  الصكحيح علكي قسكمي رحمكل هللا ف ابن حجكروقد عرّ 
، َيَر من " َند  ، متصَل السه : هكو الصكحيحن ل ذاتكل"، و انيكا   َعلهل و  شكاذّ  وخبر اآلحاد  بنقل  عدل  تامّ  الضبط 

ككَد مككا  وهككو فككي حالككل قصككور ضككبط راو فككي الحككدي  الصككحيح فقككال: عككرف الصككحيح لغيككره : " إن  ونج 
بنرن ذلَك القنصور كك رة الطرق، فهو ا ،   لذات ل  َيج   .(5)"لصحيح َأيضا ، لكن 

 وشروط الحديث الصحيح خمسة شروط : 
 تصال السند.ا .2
 .عدالة الرواة .1
 ضبط الرواة. .0
 الخلو من الشذوذ. .1
 الخلو من العلة. .2

                                                           

 .12معرفة علوم الحدي  للحاكم ص( 1)
 .1 2معالم السنن للخطأبي ( 2)
 .21مقدمة ابن الصالح ص( 3)
 .12 2المقنع في علوم الحدي  ( 4)
 .132نزهة النظر في توضيح نخبة الف َكر ص( 5)
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 األول الباب

 تصحيح في رجب ابن منهج

 الحديث الحسن وحكم الحتجاج به: تعريف : المطلب الثاني
 :اصطالحاا تعريف الحسن لغة و 

 :الحسن لغة
كد   قال ابن فارس ل  َواح  ينن َوالنُّونن َأص  " ،:"ال َحاءن َوالسّ  كدُّ ال قنكب ح  كنن ض  س  َفال حن

الكرازي:" َو ، وقكال (1)
ك س  َتح  َلمنكلن َوَيس  َء َأي  َيع  كي  كنن الشه س   َوهنكَو ينح 

َسكَن إ َلي كل  َوب كل  كين ا( َزلهَنكلن. َوَأح  س  َء )َتح  ي  َن( الشه هن )َحسه كدُّ ننلن َأي  َيعن
 .(2)")َحَسن ا(

 :  الحسن اصطالحاا 
ل واشتهر رجالل وعليل مدار أك ر الحكدي  وهكو خّرج"والحسن منل ما عرف م :الخطابيقال 

 .(3)العلماء ويستعملل عامة الفقهاء"الذي يقبلل أك ر 
ي تكوافرت فيكل ف ابن حجر الحسن بنوعيل فقال في الحسن لذاتكل :" هكو الحكدي  الكذوقد عرّ 
   أن رواتكككل كلهكككم أو بعضكككهم أو أحكككدهم خكككف ضكككبطل عكككن ضكككبط رواة الحكككدي إشكككروط الصكككحيح 

ككننل بسككبب  ا عتضككاد، نحككو حككدي ن الم" وأمككا الحسككن لغيككره:الصككحيح"،  س  سككتنور إ ذا هككو الككذي يكككون حن
َدت  طنرنقنل" تَعده
(4). 

 : ناالصة التعاريف أن الحسن له نوعوخ
ضككككبطل عككككن م لككككل  تصككككل إسككككناده بنقككككل العككككدل الككككذي خككككفّ الحككككدي  الككككذي ا": الحسللللن لذاتلللله وهللللو

 من َير شذوذ و  علة".
 ىعلكككك ى ل، وجككككاء مكككن طككككرق أخكككر ضكككّعفي لكككم يشككككتد "الحكككدي  الضككككعيف الكككذ: والحسلللن لغيللللره وهللللو

 ".وجل يجبر بعضها بعضا  
 حكم الحتجاج بالحسن:

يككر  قككال ابككن األميككر فككي توضككيح األفكككار: "قككال الحككافظ ابككن حجككر إنككل نقككل ابككن الصككالح َو
ن ككان دونكل فكي  ، (5)المرتبكة"واحد ا تفاق على أن الحدي  الحسن يحتا بكل كمكا يحكتا بالصكحيح وا 

صكوليين"، بكل بالحسكن وعليكل جمهكور المحكد ين واأل"اتفق الفقهكاء كلهكم علكى ا حتجكا   :وقال أيضا  
ومككا  والحاصككل أن مككا حسككنل لذاتككل يحككتا بككل مطلقككا  ، قككال البغككوي" أك ككر األحكككام إنمككا  بتككت بالحسككن"

 .(6)إن ك رت طرقل احتا بل وا   فال "حسنل لغيره 
                                                           

 .27 1مقاييس اللغة ( 1)
 .70مختار الصحاح ص( 2)
 .1 2معالم السنن للخطأبي ( 3)
 .12نزهة النظر ص( 4)
 .219توضيح األفكار ص( 5)
 .272-273توضيح األفكار ص( 6)
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 األول الباب

 تصحيح في رجب ابن منهج
 األول الفصل

 الباري  فتح في رجب ابن صحّحها التي األحاديث من نماذج

 (:0) حديث رقم

تن قنول ي َعَلى  بإسناد صحيح الفرلابيل جعفر خّرج:" و ..... قال ابن رجب عنل ولفظل:" َما َعَرض 
يتن َأن  َأكنوَن كذابا "   . (1)َعَمل ي إ  ه َخش 

 : بيانص الحديث من صفة النفاَ و ذم المنافقين للفري

َياَن، َعن   ف  ، َعن  سن يّ  د  َمن  ب نن َمه  َ َنا َعب دن الرهح  يَم، َحده َمدن ب نن إ ب َراه  َ َنا َأح  ، َعن   أبيَحده َحيهاَن التهي م يّ 
ب ا" يتن َأن  َأكنوَن منَكذّ  تن قنول ي َعَلى َعَمل ي إ  ه َخش  ، َقاَل:" َما َعَرض  يَم التهي م يّ  إ ب َراه 
(2). 

 : تخريج الحديث: أولا 

      وأحمد في الزهد (،182 1وابن سعد) (،01973،ح213 7) شيبة أبيل ابن خّرجأ
الدنيا في كتاب  أبيوابن  (،001 2بخاري في التارلخ الكبير)وال (،1372،ح188  )ص

 بنحوه .، جميعهم من طرَ عن سفيان الثوري، به(، 93)ص الصمت
 ثانياا: تراجم رجال اإلسناد: 

َرق يُّ  .2 و  ي َم بن  َك  ي ر  الده َمدن بنن إ ب َراه  َأح 
،  قة حافظ، من العاشرة، مات سنة ست وأربعين، روى (3)

  (4)لل مسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجل.

كان  الَعن َبكر يُّ  .1 يّ  بككن  َحسه كد  َمن  بكنن َمه  َعب كدن الكرهح 
أبكو سكعيد البصككري،  قكة  بكت، مكن التاسككعة، ، (5)

  (6)وهو ابن  ال  وسبعين سنة، روى لل الجماعة.، سنة  مان وتسعين ومائةمات 

، أبكككو عبكككد هللا الككككوفي،  قكككة حكككافظ إمكككام، مكككن رؤوس  .0 ر يُّ ق  ال هكككو  و  كككرن ي د  بكككن  َمس  َيانن بكككنن َسكككع  كككف  سن
الطبقكككة السكككابعة، وككككان ربمكككا دلكككس، مكككات سكككنة إحكككدى وسكككتين، ولكككل أربكككع وسكككتون، روى لكككل 

  (7)الجماعة.
                                                           

 . 290  2، باب من الدين الفرار من الفتن، كتاب اإليمان، فتح الباري ( 1)
 .89، ح 219 2، منل، و  يأمنل علي نفسلصفة النفاق وذم المنافقين، باب فيمن كان يخاف النفاق و يشفق ( 2)
 .092 2األنساب ، منسوب الي صنعة القالنس الطوال( 3)
 . 212، سؤا ت الحاكم للدارقطني ص131 1، اإلرشاد 77أنظر: تقرلب التهذيب ص( 4)
 . 081 9ا نساب ، هذه النسبة إلى بنى العنبر( 5)
 . 197 7، الطبقات الكبري 112 2، الكاشف 022أنظر: تقرلب التهذيب ص( 6)
 . 119 2، الكاشف 111أنظر: تقرلب التهذيب ص( 7)



 الفصل األول: نماذج من األحاديث التي صحّحها ابن رجب في فتح الباري

 
 

31 
   

 األول الباب

 تصحيح في رجب ابن منهج
يَ  .1 يد  ب ن  َحيهاَن، َأبنو َحيهاَن التهي م يُّ َيح  الكوفي،  قة عابد، من السادسة، مات سنة ، ى ب نن َسع 

 .(1)خمس وأربعين، روى لل الجماعة 
ي من بنن َيز ل َد بن  َشر ل ك  التهي م يُّ  .2  قة إ  أنل يرسل ولدلس، من ، أبو أسماء الكوفي، إ ب َراه 

  (2)روى لل الجماعة . ، سنة ا نتين وتسعين، ولل أربعون سنةمات دون المائة ، الخامسة
 ثالثاا: الحكم على إسناد الحديث: 

 .(3)ورجالل  قات . وأما ارسال إبراهيم فهو عن " عائشة وحفصة " اسناده صحيح ؛
******* 

 (: 0حديث رقم )

ب ل  َ  َللن، إ  ه  َو َعَلى َصاح  لُّ ب َناء  ر َلاء  َفهن قال ابن رجب: ". . . ولكن روى عن قتادة، أنل قال:" كن
َو   َعَلي ل  و  َللن "  َد ر َلاء ، َفهن  .(4)"  بإسناد صحيح عنهالدنيا  أبيل ابن خّرجَمن  َبَنى ال َمَساج 

 لدنيا : ا أبينص الحدي  من كتاب قصر األمل  بن 

َ َنا َأبنو َعَواَنَة، َعن  َقَتاَدَة، َقاَل:  ، َقاَل: َحده َداش  َ َنا َخال دن ب نن خ  ب ل  َ  »َحده َو َعَلى َصاح  لُّ ب َناء  ر َلاء  َفهن كن
َو َ  َللن َوَ  َعَلي ل   َد ر َلاء ، َفهن  .(5)« َللن، إ  ه َمن  َبَنى ال َمَساج 

 أولا: تخريج الحديث: 

 تخرلا . ىلم أقف لل عل

 ثانياا: تراجم رجال اإلسناد: 

، من العاشرة، .2 اَلَن، المنَهلهب يُّ َداش  بن  َعج  مات سنة أربع وعشرلن، روى لل  َخال دن بنن خ 
  (6)والنسائي.، ومسلم، البخاري في األدب المفرد

                                                           

 . 021 1ال قات للعجلي ، 291  1 المعرفة و التارلخ، 011 1الكاشف ، 293 2أنظر: تقرلب التهذيب ( 1)
 . 7 1 ال قات  بن حبان، 212 1ح والتعديل الجر ، 71 2ميزان ا عتدال ، 92 2 أنظر: تقرلب التهذيب( 2)
 .212جامع التحصيل ص( 3)
 .010 0، باب من بني مسجدا، كتاب الصالة، فتح الباري ( 4)
 .187، ح 282 2، باب البناء و ذمل، قصر األمل( 5)
 .287تقرلب التهذيب ص( 6)
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وقال ابن معين: ، (2)، وقال ابن سعد:"  قة"(1)قال سليمان بن حرب:" صدوق   بأس بل" 

وقال ، ، وقال الفسوي : " قة صدوق"(4)، وقال أبو حاتم:" صدوق   بأس بل"(3)"صدوق"
، وقال الذهبي : "اإلمام الحافظ (6)، وذكره ابن حبان في ال قات(5)صالح جزرة :" صدوق"

و زكرلا  (9)ة ابن المدينيضّعفوقد ، (8)وقال ابن حجر :"صدوق يخطئ"، (7)الصدوق"
 . (10)الساجي

وقد وضح الخطيب البغدادي سبب تضعيف الساجي وابن المديني لل فقال :" لم يورد زكرلا 
في تضعيفل حجة، سوى الحكاية عن يحيى بن معين أنل تفرد برواية أحادي ، وم ل ذلك 

يرهم من األئمة.  موجود في حدي  مالك بن أنس، وال وري، وشعبة، َو
ير واحد من ومع هذا فإن يحيى بن معين وجماعة َير  ه قد وصفوا خالدا بالصدق، َو

 . (11)األئمة قد احتا بحدي ل
 ويميل الباح  إلى أنل :" صدوق" .

 قة ، ، مشهور بكنيتل(13)البزاز، ، أبو عوانل الواسطي(12)الوضاح بن عبد هللا اليشكري  .1
  (14) بت، من السابعة، مات سنة خمس أو ست وسبعين، روى لل الجماعة .

ككيُّ َقتَككاَدةن بككنن  .0 س  و  دن َعاَمككَة بككن  َقتَككاَدَة بككن  َعز ل ككز  السه د 
أبككو الخطككاب البصككري،  قككة  بككت، وهككو  ،(15)

  (16)رأس الطبقة الرابعة، مات سنة بضع عشرة، روى لل الجماعة.
                                                           

 .017 0، الجرح والتعديل( 1)
 .119 7، الطبقات الكبري ( 2)
 . 18 8، الكمالتهذيب ( 3)
 . 017 0، الجرح والتعديل( 4)
 . 111 9، تارلخ بغداد( 5)
 . 112 8، ال قات  بن حبان( 6)
 . 188 3، سير اعالم النبالء( 7)
 . 287 2، تقرلب التهذيب( 8)
 . 010 2، الكاشف( 9)
 . 111 9، تارلخ بغداد( 10)
 . 111 9، تارلخ بغداد( 11)
 .239 20ا نساب ، تنسب الي قبيلة يشكر( 12)
 . 299 1ا نساب ، هذه اللفظة تقال لمن يبيع البز وهو ال ياب( 13)
 . 12 9الجرح والتعديل ، 211 7ال قات  بن حبان ، 019 1، الكاشف 283 2أنظر: تقرلب التهذيب ( 14)
 . 231 7هذه النسبة إلى جماعة قبائل، األنساب ( 15)
 . 200 7، الجرح والتعديل 119 2، سير أعالم النبالء 120أنظر: تقرلب التهذيب ص ( 16)
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 ثالثاا: الحكم على إسناد الحديث: 

 ؛ رجالل  قات ا  "خالد بن خداش" صدوق .إسناده حسن

 بالسما . صّرح، وقد (1)بالسما  يصّرحين، يجب ان مدّلسالوقتادة من الطبقة ال ال ة من 

****** 

 (: 4حديث رقم )

ع مان، قال: جاءنا أنس بن مالك وقد  أبي، عن بإسناد صحيحقال ابن رجب: ". . .  م روى 
 (2)صلينا الفجر، فأذن وأقام،  م صلى الفجر ألصحابل " 

 نص الحديث من كتاب السنن المبري للبيهقي : 

ي َماع  َداَد أنبأنا إ س  لن ب َبغ  َراَن ال َعد  َسي ن  َعل يُّ ب نن منَحمهد  ب ن  َعب د  هللا  ب ن  ب ش  َبَرَنا َأبنو ال حن لن ب نن منَحمهد  َأخ 
فهارن حد نا َعبهاسن ب نن َعب د  هللا  ب ن   َف حد نا سن  أبيالصه قنف يُّ حد نا منَحمهدن ب نن ينوسن يَسى التهر  َيانن َعن  ع  ف 

َر  أبيينوننَس َعن   َر َفَأذهَن َوَأَقاَم  نمه َصلهى ال َفج  عن  َماَن، َقاَل: " َجاَءَنا َأَنسن ب نن َمال ك  َوَقد  َصلهي َنا ال َفج 
َحاب ل  "  ب َأص 
(3) 

 أولا: تخريج الحديث: 

 أبيمن طريق ( 2321،ح99 0)الصالة الجماعة في مسجد قد صلي فيل، ل البيهقيخّرجأ
 بمثله .، به، داود الحفري عن سفيان

 ثانياا: تراجم رجال اإلسناد: 

ران ب ن دمحم، أبو ال .2 ، (4)حسين األموّي، البغدادّي المعّدلعلي ب ن منَحمهد ب ن َعب د َّللاه ب ن ب ش 
، وقال (5)قال الخطيب البغدادي :" كتبنا عنل، وكان صدوقا   بتا ، تام المرؤة، ظاهر الديانة"

                                                           

 .91ت ، 10 2، طبقات المدّلسين( 1)
 . 071 2، باب ا ذان للمسافرلن اذا كانوا جماعة و ا قامة، كتاب ا ذان، فتح الباري ( 2)
 . 2928ح ، 229 2، يقيم في نفسلباب من استحب ان يؤذن و ، كتاب الصالة، للبيهقي، السنن الكبري ( 3)
 .128 9تارلخ اإلسالم ( 4)
 . 283 20، تارلخ بغداد( 5)
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 .(1)ابن الجوزي:" كان صدوقا ،  قة ،  بتا ، حسن ا خالق، تام المرؤة"

فهار .1 يل بن َصالح، َأبنو َعلّي الصه َماع  يل بن منَحمهد بن إ س  َماع  إ س 
، مات سنة  قل، (2)

  (3)ه.012
، أبيَعبهاسن بنن َعب د  هللا  بن   .0 ي َسى، َأبنو منَحمهد  قنف يُّ  ع  التهر 

،  قة عابد، من الحادية عشرة، (4)
 (5)مات سنة سبع وستين، روى لل ابن ماجل. 

َف بن  َواق د  بن  عن  َماَن،  .1 سن ،  قة فاضل، من التاسعة، مات سنة ا نتي (6)الفرلابيمنَحمهدن بنن ينو 
 (7)روى لل الجماعة. ، عشرة

،  قة حافظ،  .2 ر يُّ ق  ال هو  و  رن ي د  بن  َمس  َيانن بنن َسع  ف   (. 2سبقت ترجمتل حدي  رقم )سن
يُّ  .1 ي َنار  الَعب د  ننسن بنن عنَبي د  بن  د  ينو 

البصري،  قة  بت فاضل ور ، من ، ، أبو عبد هللا(8)
، وقد ذكره ابن حجر في الطبقة (9)الخامسة، مات سنة تسع و ال ين، روى لل الجماعة .

 . (10)ينمدّلسال انية من ال
، البصري، من (11)بو ع مان الصيرفيأقال ابن ع مان اليشكري، الجعد بن دينار، وي .1

 (12)ابن ماجل . الجماعة إ الرابعة، روى لل 

 

                                                           

 .217 22،  بن الجوزي ، المنتظم في تارلخ الملوك وا مم( 1)
 .022 8يقال لمن يبيع األواني الصفرلة: الصفار، ا نساب ( 2)
 .88 21المنتظم في تارلخ الملوك واألمم ، 11 21سير أعالم النبالء ، 212 1أنظر: لسان الميزان ( 3)
 .07 0ا نساب ، وهي من اعمال واسط، هذه النسبة الى ترقف( 4)
 .213 2، تهذيب التهذيب، 18 21تارلخ بغداد ، 202 2، الكاشف190 2أنظر: تقرلب التهذيب ( 5)
 . 218 23ا نساب ، هذه النسبة إلى فارلاب، هي بليدة بنواحي بلخ( 6)
، ال قكات  بكن حبكان 119 7الكامل في ضّعفاء الرجال ، 72 1ميزان اإلعتدال ، 222 2تقرلب التهذيبأنظر: ( 7)
9 27 . 
 . 293 9هذه النسبة إلى عبد القيس في ربيعة بن نزار، ا نساب ( 8)
، 117 7، ال قكات  بكن حبكان 110 2تكارلخ اسكماء ال قكات ، 130 1الكاشكف ، 120 2أنظر: تقرلب التهذيب ( 9)

 . 111 9الجرح و التعديل 
 . 11ت ، 01 2، طبقات المدّلسين( 10)
 .  012 8ا نساب ، هذه نسبة معروفة لمن يعمل في الذهب( 11)
، الجكككرح 178 2سككؤ ت أبككي عبيكككد اآلجككري ألبككو داود فككي الجككرح والتعككديل ، 209 2أنظككر: تقرلككب التهككذيب ( 12)

 . 212 1تهذيب الكمال، 219 1والتعديل 
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 ثالثاا: الحكم على إسناد الحديث: 

 ؛ ورجالل  قات . إسناده صحيح 

****** 
 (: 3حديث رقم )

، عن بكير بن بإسناد صحيح (1()كتاب التفصيل)في  -أيضا  -قال ابن رجب: ". . . وروى مسلم 
األشا، قال: لنا بسر بن سعيد: أيها الناس، اتقوا هللا، وتحفظوا في الحدي ، فو هللا لقد رأيتنا 

، ويحد نا عن كعب،  م يقوم، -َصلهى هللان َعَلي ل  َوَسلهَم  -نجالس أبا هرلرة، فيحد نا عن رسول هللا 
عن كعب، ولجعل  - َعَلي ل  َوَسلهَم َصلهى هللان  -فأسمع بعض من كان معنا يجعل حدي  رسول هللا 

 (2). " -َصلهى هللان َعَلي ل  َوَسلهَم  -حدي  كعب عن رسول هللا 

 نص الحديث من كتاب التمييز لإلمام مسلم :

ق ي َعن اللهي   بن سعد َحد ن ي  َمش  َوان الدّ  ّي حدَ َنا َمر  ارم  َمن الده  ر بنبنَكي  َحد َنا عبد هللا بن عبد الرهح 
ي د  َقاَل : َقاَل لنا  اأَلَشاّ   رن بنن َسع  ي  فَو َّللاه لقد َرَأي تَنا نجالس َأَبا هنَرل َرة بنس  اتهقوا هللا وتحفظوا من الَحد 

ول هللا صلى هللا َعَلي ل   ي  َكع ب َعن َرسن ول هللا صلى هللا َعَلي ل  َوسلم َعن َكع ب َوَحد  َفيحد  َعن َرسن
 (3)َوسلم"

 أولا: تخريج الحديث: 

(، والذهبي في 029 17) (، وابن عساكر في التارلخ239 8ل ابن ك ير في البداية )خّرجأ
ارمنيّ (، 131 1السير ) م ن الدَّ ح   بنحوه .، من طريق عبد هللا بن عبد الرَّ

 

 

                                                           

فصيل لإلمكام مسكلم لكم أع كر عليكل وقكد ذككر ابكن رجكب رحمكل هللا أنكل كتكاب " الناسكخ والمنسكوخ " لمسكلم كتاب الت( 1)
 فككي قككال ابككن رجككب :" ومسككلم( ، و  علككي الشككبكة العكنبوتيككة )األنترنككت، لكككن لككم أقككف علككي الكتككاب مطبوعككا  ، أيضككا  
 .079 2الباري َللن" أنظر: فتح ( والمنسوخ الناسخ ك تاب  ) َوهوَ ( التفصيل ك تاب  )
 . 123 0، باب ا ستلقاء في المسجد، كتاب الصالة، فتح الباري ( 2)
 . 23ت ، 272 2، باب ما جاء في التوقي من حمل الحدي  ، التمييز لإلمام مسلم( 3)
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 ثانياا: تراجم رجال اإلسناد: 

ار م يُّ  .2 ل  بن بهرام الده َمن  بن  الَفض  َعب دن هللا  بنن َعب د  الرهح 
، التيمي، أبو دمحم السمرقندي (1)
ه، روى لل مسلم و أبو داود، 122الحافظ صاحب المسند، من الحادية عشر، مات سنة 

 .(2)والترمذي 
يُّ الطهاَطر يُّ  .1 ان  اأَلَسد  َوانن بنن منَحمهد  بن  َحسه ويقال أبو ، ويقال أبو حفص، أبو بكر، (3) َمر 

روى لل مسلم والسنن ، ه 123مات سنة ، عبد الرحمن الدمشقي ، قة،  من التاسعة
  (4)األربعة . 

م يُّ  .0 َمن  الَفه  د  بن  َعب د  الرهح  اللهي  ن بنن َسع 
مولي عبد الرحمن بن ، أبو الحار  المصري ، (5)

  (6)روى لل الجماعة . ، ه 272مات سنة ،  قة، من السابعة خالد بن مسافر،
مولي بني ، ويقال أبو يوسف المدني، أبو عبد هللا، بنَكي رن بنن َعب د  هللا  بن  اأَلَشاّ  القرشي .1

  (7)روى لل الجماعة . ، ه 213مات سنة ، من الخامسة،  قة ،مخزوم
ي د  الَمَدن يُّ  .2 رن بنن َسع  ه 233مات سنة ، من ال انية قة، ، مولي ابن الحضرمي، العابد، بنس 

  (8)روى لل الجماعة . ، بالمدينة
 ثالثاا: الحكم على إسناد الحديث: 

 إسناده صحيح ؛ ورجاله ثقات . 

********* 
 
 
 

                                                           

 . 178 2ا نساب، ، وهي نسبة الي بني دارم بن مالك بن حنظلل( 1)
 .011 8ال قات  بن حبان ، 99 2، الجرح والتعديل 217 2الكاشف ، 022 2أنظر: تقرلب التهذيب ( 2)
 . 1 9األنساب ، تقال في مصر و دمشق لمن يبيع الكرأبيس و ال ياب البيض( 3)
 .279 9، ال قات  بن حبان 172 8الجرح والتعديل ، 121 1الكاشف ، 211 2أنظر: تقرلب التهذيب ( 4)
 . 119 23األنساب ، هذه النسبة إلى فهم، وهو بطن من قيس عيالن( 5)
 .013 7. ال قات  بن حبان  227 7الطبقات الكبري ، 222 1الكاشف ، 111 2أنظر: تقرلب التهذيب ( 6)
 . 130 1الجرح والتعديل ، 121 2ال قات للعجلي ، 172 2الكاشف ، 218 2أنظر: تقرلب التهذيب ( 7)
، 112 2ال قات للعجلكي ، 181 2قات الكبري الطب، 110 1الجرح و التعديل ، 211 2أنظر: تقرلب التهذيب ( 8)

 .78 1ال قات  بن حبان 
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 تصحيح في رجب ابن منهج
 (: 2حديث رقم )

:   تزال المالئكة تصلي على اإلنسان ما دام أ ر  قال ابن رجب: ". . . وقال عبيد بن عمير 
 (1). " بإسناد  صحيح  ل البيهقي خّرج، السجود في وجهل

 نص الحديث من السنن المبري للبيهقي :

قنوَب، حد نا ال َعبهاسن ب نن من  ي، حد نا َأبنو ال َعبهاس  منَحمهدن ب نن َيع  ر  ب نن ال َحَسن  ال َقاض  َبَرَنا َأبنو َبك  ، َأخ  َحمهد 
َبةن، َعن  َ اب ت   ع  ، حد نا شن ر  ، َعن  عنَبي د  ب ن  عنَمي ر  َقاَل:" َ  َتَزالن ال َماَلئ َكةن تنَصلّ ي حد نا منَحاض  ال بنَنان يّ 

ه ل  " ود  ف ي َوج  جن ن َسان  َما َداَم َأَ رن السُّ َعَلى اإل  
(2) 

 أولا: تخريج الحديث: 

رّنعن ( 171 0ة أبو نعيم في الحلية )خّرجأ ر  بن  الم و  اضن  . (3)بمثله ، به، من طريق م ح 
 ثانياا: تراجم رجال اإلسناد: 

يه  .2 ، أبو بكر المقرئ القاضي،(4)أحمد بن الحسن بن أحمد بن دمحم بن أحمد بن حفص الَحَرش 
ي ر يُّ ،  قة   (5).  112مات سنة ، الح 

، أبو العباس األموي، مولي بني أمية .1 َنان  ق لن بنن س  َف بن َمع  سن َب بن  ينو  قنو  ، منَحمهدن بنن َيع 
 ه . 011 قة، مات سنة ، األصم، النيسابوري 

ولم ، حد  في اإلسالم ستا  وسبعين سنة، قال الذهبي : كان محد  عصره بال مدافعة
 .(6)يختلف في صدقة و صحة سماعاتل "

، أبو الفضل البغدادي .0 ر يُّ و   قة، من ، خوارزمي األصل، الَعبهاسن بنن منَحمهد  بن  َحات م  الدُّ
  (7)روى لل األربعة . ، ه 172مات سنة ، الحادية عشر

                                                           

 . 013 7، باب من لم يمسح جبهتل وأنفة حتي يصلي، كتاب ا ذان، فتح الباري ( 1)
بكاب   يمسكح وجهكة مكن التكراب فككي ، جمكا  أبكواب الخشكو  فكي الصكالة، كتكاب الصكالة، السكنن الكبكري للبيهقكي( 2)

 . 0221ح ، 131 1، الصالة حتي يسلم
 . 171 0، عبيد بن عمير، الطبقة األولي من التابعين، حلية األولياء و طبقات األصفياء( 3)
 .212 1األنساب ، هذه النسبة إلى بنى الحرلش بن كعب( 4)
 .200، التقييد لمعرفة رواة السنن ص082 2، طبقات الشافعية 027 9أنظر: تارلخ اإلسالم ( 5)
 . 110ت ، 812 7، تارلخ اإلسالم( 6)
 .12، مشيخة النسائي ص191، تقرلب التهذيب ص211 21أنظر: سير أعالم النبالء ( 7)
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 األول الباب

 تصحيح في رجب ابن منهج
رن بنن المنَورّ    الهمداني، الكوفي .1 روى لل البخاري ، ه 131مات سنة ، ، من التاسعةمنَحاض 

 ومسلم وأبو داود و النسائي .، تعليقا
قال أحمد :"سمعت منل ، (1)قال ابن سعد :"  قة صدوقا ممتنعا عن التحدي   م حد  بعد"

قال أبو زرعة :" صدوق "، ، (2)كان مغفال  جدا  "، أصحاب الحدي  ولم يكن من، أحادي 
قال ابن ، ،قال النسائي : "ليس بل بأس"(3)قال أبو حاتم : "ليس بالمتين يكتب حدي ة "

، قال ابن عدي :" ولم أر في رواياتل حدي ا  (5)ذكره ابن حبان في ال قات ، (4):"  قة " قانع
قال الذهبي : ، ،قال مسلمة بن قاسم :"  قة مشهور"  (6) قة"فأذكره إذا روى عنل ، منكرا  

 .  (8)وقال ابن حجر :" صدوق لل أوهام"، (7)"صدوق مغفل"
 ويميل الباح  إلى أنل :" صدوق" . 

، الَعَتك ككيُّ  .2 يُّ د  ، اأَلز  د  ككا   بككن  الككَور  َبةن بككنن الَحجه ككع  شن
، أبككو بسككطام الواسككطي،  ككم البصككري،  قككة (9)
  (10)لل الجماعة. روى حافظ متقن، من السابعة، مات سنة ستين، 

َلَم، َأبنو منَحمهد  البنَنان يُّ  .1 مات سنة ، ، أبو دمحم البصري ، قة،  من الرابعة(11) َ اب تن بنن َأس 
  (12)ه، روى لل الجماعة . 210

َبي د  بكن  عنَمي كر  بكن قتكادة بكن سكع .7 قالكل  أبكو عاصكم المككي، ولكد علكى عهكد النبكي  ،د اللهي   كيُّ عن
لكككل  روى مسكككلم، وعكككده َيكككره فكككي كبكككار التكككابعين، مجمكككع علكككى  قتكككل، مكككات قبكككل ابكككن عمكككر 

  (13)الجماعة.

                                                           

 .098 1الطبقات الكبري ( 1)
 .19 0-عبد هللا–العلل ومعرفة الرجال ( 2)
 .107 8الجرح والتعديل ( 3)
 .22 23تهذيب التهذيب ( 4)
 .220 7ال قات  بن حبان ( 5)
 .291 8الرجال الكامل في ضّعفاء ( 6)
 .110 1الكاشف ( 7)
 .212تقرلب التهذيب ص( 8)
 .117 9األنساب ، هذه النسبة إلى العتيك، وهو بطن من األزد، وهو عتيك بن النضر( 9)
 . 182 2، الكاشف 111أنظر: تقرلب التهذيب ص( 10)
 .003 1، وهي قبيلة نزلت البصرة، فهذه النسبة الى بنانة وهو بنانة بن سعد( 11)
 . 89 1، ال قات  بن حبان 182 2، الكاشف 201أنظر: تقرلب التهذيب ص( 12)
 . 912 1، التعديل والتجرلح 110 2، الطبقات الكبري 1082، ت077 2أنظر: تقرلب التهذيب ( 13)
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 األول الباب

 تصحيح في رجب ابن منهج
 ثالثاا: الحكم على إسناد الحديث: 

" فهو صدوق . إسناده حسن ؛  رن بنن المنَورّ     رجالل  قات عدا " منَحاض 
********* 

 (: 1حديث رقم )

َمامن إ َذا َسلهَم بإسناد  صحيح  قال ابن رجب: ". . . وروى عبد الرزاق  ، عن ابن عمر، قال: كان اإل  
 (1)انكفت َوان َكَفت َنا َمَعل "

 نص الحديث من مصنف عبد الرزاَ : 

ب ن  عنَمَر: إ َذا َسلهَم  خّر أ ير لَن َقاَل: قنل تن    اإلمام الصنعاني رحمة هللا :" َعن  َأيُّوَب، َعن  اب ن  س 
َمامن إ َذا َسلهَم ان َكَفَت َوان َكَفت َنا َمَعل "  َمامن ان َصَرَف؟ َقاَل:" َكاَن اإل   اإل  
(2) 

 أولا: تخريج الحديث: 

عن أنس بن ، عن هشيم عن منصور وخالد( 0382،ح118 2شيبة) أبيل ابن خّرجأ
لَّم  ق ام  »بلفظ " ، عن ابن عمر، سيرين م ام  إنذ ا س  ان  اإل ن ف  ".« ك  ر  النٌد: ان ح  ق ال  خ   و 

 ثانياا: تراجم رجال اإلسناد: 

بن بككنن  .2 ت َيان يُّ  أبككيَأيُّككو  ككخ  ي َمككَة َكي َسككاَن السّ  كبككار  ، أبككو بكككر البصككري،  قككة  بككت حجككة مككن(3)َتم 
  (4)لل الجماعة. روى ، الفقهاء العباد، من الخامسة، مات سنة إحدى و ال ين ومائة

ي ر ل َن األنصاري، أبو بكر بن  .1 َرَة البصري،  قة  بت عابد كبير القدر كان  أبيمنَحمهدن بنن س  َعم 
  (5)لل الجماعة. روى   يرى الرواية بالمعنى، من ال ال ة، مات سنة عشر ومائة، 

 ثالثاا: الحكم على إسناد الحديث: 

 ورجالل  قات . إسناده صحيح ؛ 
*********** 

                                                           

 . 111 7، باب يستقبل اإلمام الناس اذا سلم، كتاب اآلذان، فتح الباري ( 1)
 . 0121ح ، 111 1، اب مك  اإلمام بعدما سلمب، كتاب الصالة، مصنف عبد الرزاق( 2)
 .91 7األنساب ، وهي الجلود الضأنية ليست بأدم هذه النسبة إلى عمل السختيان وبيعها( 3)
، الطبقككككات الكبككككري 22 1، سككككير أعككككالم النككككبالء 097 2، تهككككذيب التهككككذيب 227أنظككككر: تقرلككككب التهككككذيب ص( 4)
7 111 . 
 . 278 1، الكاشف 113 1، ال قات للعجلي 290 7قات الكبري ، الطب180أنظر: تقرلب التهذيب ص( 5)
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 تصحيح في رجب ابن منهج
 (: 7حديث رقم )

، عن نافع، أن ابن عمر كان يلبس في العيدين بإسناد صحيحالبيهقي  خّر قال ابن رجب: ". . . و 
 .(1)أحسن  يابل " 

 نص الحديث من السنن المبري للبيهقي :

َحاقَ  قنوَب , حد نا منَحمهدن ب نن إ س  َبَرَنا َأبنو َعب د  هللا  ال َحاف ظن، أنبأنا َأبنو ال َعبهاس  منَحمهدن ب نن َيع  ،  َأخ  َغان يُّ الصه
، حد نا اب نن  ين  َيى ب نن َمع  َزائ َدَة، َعن  عنَبي د  هللا ، َعن  َناف ع  " َأنه اب َن عنَمَر َكاَن َيل َبسن ف ي  أبيحد نا َيح 

َسَن   َياب ل  " يَدي ن  َأح  ال ع 
(2) 

 أولا: تخريج الحديث: 

، من طريق دمحم بن إسحاَ عن ابن عمر(، 137، ح010 2ل الحار  في مسنده )خّرجأ
ان   ة  ال ف ج  »وفيه :" ك  ال  د  ص  ه  ن اب ةن ي ش  ل ه  منن  ال ج  ل  غ س  تنهن ف ي غ ت سن ب  إنل ى ب ي  جن م امن ث مَّ ي ر  رن م ب  اإل ن

ه  " . د  ن  ي ت ط يَّب  بنأ ط ي بن م ا عن ن  ثني ابنهن و  س  ل ب س  أ ح  ي   و 
 ثانياا: تراجم رجال اإلسناد: 

َوي ل بن نعيم  .2 دن َمان يُّ ، بن الحكم الضبيمنَحمهدن بنن َعب د  هللا  بن  منَحمهد  بن  َحم  الطهه 
(3) ،

 ه . 132مات سنة ، المعروف بابن البيع، أبو عبد هللا الحاكم، النيسابوري الحافظ
 .  (4)صاحب التصانيف في علوم الحدي " ، قال الذهبي :"  قة واسع العلم

، أبو العباس  .1 َنان  ق لن بنن س  َف بن َمع  سن َب بن  ينو  قنو  ، األموي، مولي بني أميةمنَحمهدن بنن َيع 
 ه . 011 قة، مات سنة ، األصم، النيسابوري 

ولم ، حد  في اإلسالم ستا  وسبعين سنة، قال الذهبي : كان محد  عصره بال مدافعة
 .(5)يختلف في صدقة و صحة سماعاتل "

، أبكككو بككككر، نزلككل بغكككداد،  قكككة  بككت،  .0 ان يُّ ََ ككا ، الصه َفكككر  ككَحاَق بكككن  َجع  ككدن بكككنن إ س  مكككن الحاديكككة منَحمه
  (6)البخاري. الجماعة إ لل  روى عشرة، مات سنة سبعين، 
                                                           

 . 121  8، باب في العيدين والتجمل فيهما، أبواب العيدين، فتح الباري ( 1)
 . 1210ح ، 098 0، باب الزلنة للعيد، كتاب صالة العيدين، السنن الكبري للبيهقي( 2)
 .238 9األنساب ، هذه النسبة إلى إبراهيم بن طهمان( 3)
 .210 27سير أعالم النبالء ( 4)
 . 110ت ، 812 7، تارلخ اإلسالم( 5)
 . 02 9، تهذيب التهذيب 72، مشيخة النسائي ص221 1، الكاشف 117أنظر: تقرلب التهذيب ص( 6)
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 األول الباب

 تصحيح في رجب ابن منهج
أبكككو زكرلكككا  ، (1)الغطفكككاني، وقيكككل ابكككن َيكككا  بكككن زلكككاد المكككري ، يحيكككي بكككن معكككين بكككن عكككون  .1

  (2)روى لل الجماعة . ، ه بالمدينة 100مات سنة ،  قة حجة، من العاشرة ،البغدادي
َيى بنن َزَكر لها بن   .2 يُّ  أبيَيح  مكات سكنة ،  قكة، مكن التاسكعة، أبكو سكعيد الككوفي، (3)َزائ َدَة الكَوادع 

  (4)روى لل الجماعة .، 281
َمككَر بككن  الَخطهككاب   .1 ككم  بككن  عن ككص  بككن  َعاص  َمككَر بككن  َحف  َبي ككدن هللا  بككنن عن العمككري ، القرشككي العككدوي ، عن

  (5)الجماعة .روى لل ، ه بالمدينة 211مات سنة ، من الخامسة، أبو ع مان، المدني
نافع، أبكو عبكد هللا المكدني، مكولي ابكن عمكر،  قكة  بكت فقيكل مشكهور، مكن ال ال كة، مكات سكنة  .7

  (6)لل الجماعة. روى سبع عشرة ومائة، 
 ثالثاا: الحكم على إسناد الحديث: 

 ورجالل  قات . إسناده صحيح ؛ 
********** 

 (: 1حديث رقم )

كير لَن، َقكاَل: ننبّ ئ كتن َأنه  بإسناد صحيحقال ابن رجب: ". . . وروى دمحم بن نصر المكروزي  عكن ابكن س 
َمككا َكككاَن ينَعلّ َمككان  النهككاَس:  ككَي َّللاهن َعن هن َمككَر َرض  ، َوعن ككر  ككر ك  ب ككل  َشككي ئ ا، َوتنق ككيمن »َأَبككا َبك  بنككدن َّللاهَ َوَ  تنش  ككاَلمن َتع  س  اإل  

اَلَة ا َتَرَض َّللاهن َتَعاَلى الصه َها ال َهَلَكةَ للهت ي اف  ر لط   .(7)«"َمَواق يت َها َفإ نه ف ي َتف 

 لمروزي:لنص الحديث من تعظيم قدر الصالة 

ككير لَن، ككد  ب ككن  س  َليهككَة، َعككن  َأيُّككوَب، َعككن  منَحمه يلن ب ككنن عن ككَماع  َبَرَنككا إ س  َيككى، َقككاَل: َأخ  َيككى ب ككنن َيح  َ َنا َيح  َقككاَل:  َحككده
َما َكاَن ينَعلّ َمان  النهاَس:  َي َّللاهن َعن هن ، َوعنَمَر َرض  ر  ر ك  ب ل  َشي ئ ا، »ننبّ ئ تن َأنه َأَبا َبك  بندن َّللاهَ َوَ  تنش  اَلمن َتع  س  اإل  
هَ  ر لط  َتَرَض َّللاهن َتَعاَلى ب َمَواق يت َها َفإ نه ف ي َتف  اَلَة الهت ي اف   . (8)«ا ال َهَلَكةَ َوتنق يمن الصه

                                                           

 .29 23األنساب ، هذه النسبة إلى َطفان، وهي قبيلة من قيس عيالن( 1)
 .027 1ال قات للعجلي ، 071 1الكاشف ، 297أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)
 .118 20األنساب ، هذه النسبة إلى وادعة، وهو بطن من همدان، وهو وادعة بن عمرو( 3)
 .293، تقرلب التهذيب ص021 1ال قات للعجلي ، 008 8أنظر: سير أعالم النبالء ( 4)
، 219 7ن ، ال قكككات  بكككن حبكككا221 1، ال قكككات للعجلكككي 182 2، الكاشكككف 070أنظكككر: تقرلكككب التهكككذيب ص( 5)

 .72مشيخة النسائي ص
 . 92 2، سير أعالم النبالء 229أنظر: تقرلب التهذيب ص( 6)
 .297 1، باب مواقيت الصالة وفضلها، كتاب مواقيت الصالة، فتح الباري ( 7)
 .901،ح897 1باب ذكر إكفار تارك الصالة ،، تعظيم قدر الصالة لدمحم بن نصر المروزي ( 8)
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 أولا: تخريج الحديث: 

ل يَّة   (0121،ح183 2شيبة ) أبيل ابن خّرجأ   بنحوه .، به، من طريق ابن ع 

 بنحوه .، به، من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب( 191 10ل ابن عبد البر)خّرجوأ

 ثانياا: تراجم رجال اإلسناد: 

كر  بكن   .2 َيكى بكن  َبك  َيى بنن َيح  كيُّ َيح  ي م  َمن  التهم  مكن العاشكرة، مكات سكنة ،  قكة  بكت إمكام، َعب كد  الكرهح 
  (1)والنسائي. ، والترمذي، ومسلم، روى لل البخاري ، ست وعشرلن على الصحيح

َليهَة،  قة حكافظ .1 ، اب نن عن يُّ َسم  اأَلَسد  ق  ي َم بن  م  ي لن بنن إ ب َراه  َماع  مكات سكنة  كال  ، مكن ال امنكة، إ س 
  (2)وتسعين وهو ابن  ال  و مانين، روى لل الجماعة . 

بن بنن  .0 ،  قة  بت حجة، سبقت ترجمتل حدي  رقم ) أبيَأيُّو  ت َيان يُّ خ  ي َمَة السّ   (. 1َتم 

ي ر ل َن األنصاري  .1  (.1سبقت ترجمتل حدي  رقم )،  قة  بت، منَحمهدن بنن س 
 ثالثاا: الحكم على إسناد الحديث: 

 إسناده صحيح ؛ ورجاله ثقات . 

********* 

 (: 9حديث رقم )

 بإسلناد صلحيح شكيبة أبكيقال ابن رجب: ". . . وأنكر ابن سيرلن ا لتفات، حكاه ابكن المنكذر وابكن 
  (3)عن ابن سيرلن، أنل إذا اذن المؤذن استقبل القبلة، وكان يكره أن يستدير في المنارة" . 

 شيبة: أبينص الحديث من مصنف ابن 

ككير لَن، َقككاَل:  ، َعككن  َأيُّككوَب، َعككن  اب ككن  س  َمككر  ، َعككن  َمع  َبككاَرك  ككر  َقككاَل: حككد نا اب ككنن من َ َنا َأبنككو َبك  إ َذا َأذهَن »َحككده
َلَة  َبَل ال ق ب  َتق  نن اس  يَر ف ي ال َمَناَرة " «ال منَؤذّ  َتد  َرهن َأن  َيس  ، َوَكاَن َيك 

(4) . 

                                                           

 .281، طبقات الحفاظ ص078 1الكاشف ، 298ب صأنظر: تقرلب التهذي( 1)
، الطبقككككات الكبككككري 237 9، سككككير أعككككالم النككككبالء 121 2، ميككككزان اإلعتككككدال 232أنظككككر: تقرلككككب التهككككذيب ص( 2)
7 012 . 
 .078 2، باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟ وهل يلتفت في األذان؟، كتاب اآلذان، فتح الباري ( 3)
يرن ف ي َأَذان ل  ، كتاب اآلذان، شيبةمصنف ابن أبي ( 4) َتد  ن  َيس   .1277، ح293 2، باب ف ي ال منَؤذّ 
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 أولا: تخريج الحديث: 

  بنحوه.، به، من طريق م ع م ر  ( 2831،ح117 2ل عبد الرزاق )خّرجأ 

 ثانياا: تراجم رجال اإلسناد: 

،  قة  بت فقيل عالم جواد مجاهد، من ال امنة، مات  .2 ح  الَحن َظل يُّ َباَرك  بن  َواض  َعب دن هللا  بنن المن
  (1)لل الجماعة. روى سنة إحدى و مانين ولل  ال  وستون، 

َمرن  .1 َوَة البصري، نزلل اليمن،  قكة  بكت فاضكل إ  أن فكى َمع  ، مو هم َأبنو عنر  د يُّ د  اأَلز  بنن َراش 
مككن كبككار ، روايتككل عككن  ابككت واألعمككش وهشككام بككن عككروة شككيئا وكككذا فيمككا حككد  بككل بالبصككرة

  (2)لل الجماعة. روى مات سنة أربع وخمسين، وهو ابن  مان وخمسين سنة، ، السابعة

بن بنن  .0 ،  قة  بت حجة، سبقت ترجمتل حدي  رقم ) أبيَأيُّو  ت َيان يُّ خ  ي َمَة السّ   (. 1َتم 

ي ر ل َن األنصاري  .1  (.1سبقت ترجمتل حدي  رقم )،  قة  بت، منَحمهدن بنن س 
 ثالثاا: الحكم على إسناد الحديث: 

 ورجالل  قات . إسناده صحيح ؛ 

******* 

 (: 02) حديث رقم

ككن  َصككن يع  : )عكرمككةوقككال . . . ": قككال ابككن رجككب ككو ا م  ككَنعنوَن ف ككي الحككيض َنح  ل يهككة  َيص  ككلن ال َجاه  َكككاَن أَه 
ككوس   ََ  َذ   ]: فنزلككت، فككذكروا َذل ككَك لرسككول هللا ، ال َمجن أأ ْْ ُوأأْل ىو َدد  ، [َويَْسأألَلَنََ  َنأأْن اْلَمْحأأي َفَلككم  َيككز 

ة   ككده كرن ف ككيه نه إ   ش  ىونْ فَأأْذذَا تََهْهأأْرَ  ] :فنزلككت، اأَلم  ُو اْ و[ فَأألْتَو ْمأأْن َحْيأأثو  ََمأأَرَّللو
ل خّرجككأ(، أن تعتزلككوا :(3)

  (4).بإسناد صحيح، القاضي إسماعيل

                                                           

، الجككككرح والتعككككديل 081 2، تهككككذيب التهككككذيب 078 1، سككككير أعككككالم النككككبالء 013أنظككككر: تقرلككككب التهككككذيب ص( 1)
2 279 . 
 . 193 1، ال قات للعجلي 181 1، الكاشف 212أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)
 . ( 111لبقرة: آية )سورة ا( 3)
 . 08 1فتح الباري، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، ( 4)
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يَّاط   ة  ب ن  خ  لنيف    (1): نص الحديث من مسند خ 

ر َمةَ ، حد نا َخال د  ، حد نا َعب دن ال َوههاب    ك  ل يهة  : )َقالَ ، َعن  ع  كو ا َكاَن أَه لن ال َجاه  َنعنوَن ف كي ال َحكائ ض  َنح  َيص 
ا ]: َفَنَزَلكت  ، َفذنك َر َذل َك ل لنهب يّ  ، م ن  َصن يع  ال َمجنوس   ََ  َذ   فَأاْنتَْالَو أ ْْ ُوأْل ىو نََ  َنأْن اْلَمْحأي َويَْسلَلَو

ْْ َوال تَ  ْرَ [النَّْساَء فْي اْلَمْحي ىوْن َحتْى يَْههو ْقَربَو
َدد   ،(2) ة  َفَلم  َيز  ده رن ف يه نه إ   ش    (3).اأَلم 

 : تخريج الحديثأولا : 
 . والمتن، بنفس اإلسناد(، 2217ح ، 817 2) ل الدارمي في سننلخّرجأ 

 : رجال اإلسنادثانياا : تراجم 

ككل ت  ال هَقف كيُّ  .2 ي كد  بكن  الصه موتككل  قكة تغيكر قبكل ، أبكو دمحم البصكري ، (4) َعب كدن الَوههكاب  بكنن َعب كد  الَمج 
لكككل  روى ، مككات سكككنة أربكككع وتسكككعين عكككن نحككو مكككن  مكككانين سكككنة، مكككن ال امنكككة، بكك ال  سكككنين

  (5).الجماعة

ككككَرانَ  .1 ه  ككككر يُّ  ،َخال ككككدن بككككنن م  َنككككاز ل  الَبص  الَحككككذهاءن ، َأبنككككو المن
لككككل  روى ، مككككن الخامسككككة،  قككككة يرسككككل، (6)

  (7).الجماعة

كيُّ  .0 ر َمةن َأبنكو َعب كد  هللا  القنَرش  ك  َبكر يُّ مكولى ابكن ، ع  مكن ،  قكة  بكت عكالم بالتفسكير، عبكاس أصكلل َبر 
  (8).لل الجماعة روى ، مات سنة أربع ومائة، ال ال ة

 ثالثاا: الحكم على إسناد الحديث: 

 . وهذا حدي  مرسل فأن عكرمة تابعي  قة، ورجالل  قات؛ صحيحإسناده 

                                                           

إسككماعيل بككن إسككحاق بككن إسككماعيل بككن حمككاد بككن زلككد الجهضككمي األزدي: فقيككل علككى  القاضككي إسككماعيل هككو:( 1)
الذ وصلنا ولكن المطبو  ، مذهب مالك، جليل التصانيف، من بيت علم وفضل. وقد أخّر  ه في كتابل أحكام القران

 لذا سآتي بالحدي  من مسند خليفة بن خياط .، وسورة البقرة من الجزر المفقود، ليس كامال  
 . ( 111سورة البقرة: آية )( 2)
 . 92، ح79مسند خليفة بن خياط، ص( 3)
 .213 0األنساب ، هذه النسبة إلى بني  قيف( 4)
 . 238 1، ال قات للعجلي 171 2، الكاشف 018أنظر: تقرلب التهذيب ص ( 5)
ويقكال إنكل ككان يجلكس علكى دككان حكذاء فنسكب إلكى ، يقال أنكل تكزو  امكرأة فنكزل عليهكا فكي الحكذائين فنسكب إليهكا( 6)

 .91 1األنساب ، ذلك
 . 120 1 بن حبان ، ال قات 129 7، الطبقات الكبري 019 2، الكاشف 292أنظر: تقرلب التهذيب ص( 7)
 . 00 1، الكاشف 097أنظر: تقرلب التهذيب ص( 8)
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 ،(1)يككرو شككيئا بعككد ذلككك"" أن أهلككل حجبككوه فلككم : فقككد قككال العقيلككي، وأمككا أخككتالط عبككد الوهككاب

  .(2)فإنل ما حد  بحدي  في زمن التغير"، " ما ضر تغيره حدي ل: وقال الذهبي

  (3).إسناده صحيح: وصحح الحدي  حسين أسد فقال

******** 

(: 00) حديث رقم  

َمر  : قال حد نا عبد الرزاق:أحمد اإلمامل خّرج. . .":قال ابن رجب َيى ،قال أخبرنا َمع   أبيب ن  اَعن  َيح 
َمن   أبككيَعن  ،َك  يككر   ككوَل َّللاه  »: قالككت، َزو    النهب ككيّ  ، َعككن  أنمّ  َسككَلَمةَ ، َسككَلَمَة ب ككن  َعب ككد  الككرهح   َلككم  َأَر َرسن

ككَدة   ككر  َقككطُّ إ  ه َمككرهة  َواح  ككَد ال َعص  ككر  ، َصككلهى َبع  ككَد الظُّه  ء  ، َجككاَءهن َنككاس  َبع  ككَد َفَلككم  ، َفَشككَغلنوهن ف ككي َشككي  ينَصككلّ  َبع 
رَ  ر  َشي ئ ا َحتهى َصلهى ال َعص  كَر َدَخكَل َبي ت كي»: َقاَلكت  ، «الظُّه  كا َصكلهى ال َعص  َعتَكي ن  ، َفَلمه ل خّرجكو . َفَصكلهى َرك 

  (4).إسناد صحيح -أيضا  -وهذا ، بمعناه –النسائي 

 : نص الحديث من مسند أحمد

زهاق   َ َنا َعب كدن الكره َمكر  : َقكالَ ، َحده َ َنا َمع  َيكى ، َحكده َمن   أبكيَعكن  ، َك  يكر   أبكيب كن  اَعكن  َيح  ، َسكَلَمَة ب كن  َعب كد  الكرهح 
وَل َّللاه  »: َقاَلت   َزو    النهب يّ  ، َعن  أنمّ  َسَلَمةَ  َدة   َلم  َأَر َرسن ر  َقطُّ إ  ه َمرهة  َواح  َد ال َعص  َجكاَءهن ، َصلهى َبع 
َد  ر  َناس  َبع  ء  ، الظُّه  كرَ ، َفَشَغلنوهن ف ي َشي  كر  َشكي ئ ا َحتهكى َصكلهى ال َعص  كَد الظُّه  َفَلمهكا »: َقاَلكت  . «َفَلم  ينَصكلّ  َبع 

َر َدَخَل َبي ت ي َعَتي ن  ، َصلهى ال َعص    (5)«َفَصلهى َرك 

 : تخريج الحديث: أولا 

 والنسككائي(، 0973ح،103 1،الصالة السككاعة التككي يكككره فيهككا الصككالة)ل عبككد الككرزاقخّرجككأ
سلمة بلن  أبيمن طريق (، 279ح، 182 2،   الرخصة في الصالة بعد العصرالمواقيت)

 . بنحوه، عبد الرحمن عن أم سلمة

                                                           

 . 78المختلطين للعالئي ص( 1)
 . 182 1ميزان ا عتدال، ( 2)
 ، ت حسين أسد. 718 2سنن الدارمي ( 3)
 . 18 2فتح الباري، كتاب مواقيت الصالة، ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها، ( 4)
 . 120 11مسند أحمد، ( 5)
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صككككالة ) ومسككككلم(، 2100ح،19 1، ، بككككابأبككككواب مككككا جككككاء فككككي السككككهو) ل البخككككاري خّرجككككأو 

التطككككو  وركعككككات ) داودوأبككككو (، 801ح، 272 2، . . .المسككككافرلن معرفة الككككركعتين اللتككككين
، الصكالة الركعتين بعكد العصكر) والكدارمي(، 2170ح، 122 1، السنة الصالة بعكد العصكر

   .بنحو لفظه، من طريق كريب بن مسلم(، 2171ح، 933 1

 أبكيوابكن (، 283ح، 181 2، المواقيت الرخصة في الصالة بعد العصكر) ل النسائيخّرجوأ
(، 7020ح ، 201 1، فككي الككركعتين بعككد الصككالةصككالة التطككو  وا مامككة  رخصككة ) شككيبة

   .بنحو لفظه، من طريق عبيد هللا بن عبد هللا

، مللن طريللق عبللد هللا بللن الحللارث(، 2229ح، 011 2، إقامككة الصكالة) ل ابككن ماجكلخّرجكوأ
 . بنحو لفظل
 . عن أم سلمة زوج النبي ( كريب و عبيد هللا و عبد هللا بن الحارث) ثالثتهم

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

َيكر يُّ  .2 م  كام  بكن  َنكاف ع  الح  زهاق  بنن َهمه عمكي فكي آخكر ،  قكة حكافظ، أبكو بككر الصكنعاني،(1) َعب دن الره
  .(2)لل الجماعة روى ، مات سنة إحدى عشرة ولل خمس و مانون ، من التاسعة، عمره فتغير

يُّ  .1 د  د  اأَلز  َمرن بنن َراش  َوةَ ، َمع  أن فكى  قكة  بكت فاضكل إ  ، منالي نزلل، البصري  مو هم َأبنو عنر 
مككن كبككار ، كككذا فيمككا حككد  بككل بالبصككرةروايتككل عككن  ابككت واألعمككش وهشككام بككن عككروة شككيئا و 

  (3).لل الجماعة روى ، وهو ابن  مان وخمسين سنة ،مات سنة أربع وخمسين، السابعة

َيى بنن  .0 من ، س ولرسل قة  بت لكنل يدلّ ، ماميالي مو هم أبو نصر، (4)الطهائ يّ  ، َك  ي ر   أبيَيح 
  (5).لل الجماعة روى ، مات سنة ا نتين و ال ين، الخامسة

ف  الزُّه كر يُّ  .1 َمن  بكن َعكو  ، وقيكل إسكماعيل، قيكل اسكمل عبكد هللا، المكدني، َأبنو َسَلَمَة بنن َعب د  الكرهح 
  (6).لل الجماعة روى ، مات سنة أربع وتسعين، من ال ال ة،  قة مك ر

                                                           

 .111 1األنساب ، هذه النسبة إلى حمير وهي من أصول القبائل، نزلت أقصى اليمن( 1)
 ، 122 2، الكاشف 021أنظر: تقرلب التهذيب ص ( 2)
 . 193 1، ال قات للعجلي 181 1، الكاشف 212أنظر: تقرلب التهذيب ص( 3)
 .12 9ألنساب ا، هذه النسبة إلى طيّ ئ، واسمل جلهمة بن أدد( 4)
 . 027 1، ال قات للعجلي 219أنظر: تقرلب التهذيب ص( 5)
 . 132 1، ال قات للعجلي 102 1، الكاشف 222 21، تهذيب التهذيب 112أنظر: تقرلب التهذيب ص ( 6)
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 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

  عككن فهككو   يضككره فككي الروايككة إ: وأمككا تغيككر عبككد الككرزاق، ورجاللله ثقللات؛ إسللناده صللحيح
ل فهكو فقكط عكن إرسكالوأمكا ، (2)" فتدليسكل مكن المرتبكة ال انيكة: وأما يحيكي، (1)"إسحاق الدبري"

 . (3)أنس
****** 

 (: 00) حديث رقم

ي   . . . ": قككال ابككن رجككب َراَرَة اأَلن َصككار يّ   أبككيوفككي َحككد  َع النككداء  ال ككا  َفَلككم  : )َعككن النهب ككيّ ، زن مككن َسككم 
سناده صلحيح(، يجب كتب من المنافقين كم البغكوي ، لككن أبكو زرارة؛ وا    أدري ألكل : (4)َقكاَل أبكو ال َقاس 

 . (5)صحبة أم  ؟

 : نص الحديث من كتاب الثقات لبن حبان

َ ن ي َأبنو  َلىَحده َ ن ي، َيع  يُّ على  َحده َحاَق ال َبل خ  َيكى ، حد نا َأَبانن ب نن َيز لَد ال َعطهكارن ، ب نن إ س   أبكيب كن  اَعكن  َيح 
َبككانَ ، َك  يككر   َمن  ب ككن  َ و  ككد  ب ككن  َعب ككد  الككرهح  َراَرَة اأَلن َصككار يّ   أبككيَعككن  ، َعككن  منَحمه "َمككن  : َقككالَ : َأنه النهب ككّي ، زن
َع  َناف ق يَن"َسم  َن ال من َداَء َ ال  ا َفَلم  ينج ب  َكاَن م    (6).النّ 

 : تخريج الحديث: أولا 

 . بهذا اإلسناد ،(7)يعلي الموصلي أبيولم أجده في مسند ، تخرلجلعلى  لم أقف

 أبككي( وقككال :" ذكككره أبككو يعلككى عككن 2001 2أورده مغلطككاي فككي شككرحل لسككنن ابككن ماجككل )و 
ذئب عن دمحم بن عبكد الكرحمن  أبيخي مة حد نا يحيى بن إسحاق حد نا أبان عن يحيى بن 

مكد بكن 210 2وذكره العيني في عمدة القارئ )، بن  وبان عنل" ( وقال :" ذككره َأبنكو يعلكى َأح 
كككنده ب َسكككَند ف يكككل   وذككككره ابكككن ك يكككر فكككي جكككامع المسكككانيد والسكككنن ، "ضكككّعفَعلكككّي ال م نكككى ف كككي منس 

                                                           

 . 121ص  ، األَتباط72المختلطين ص( 1)
 . 10، ت01طبقات المدّلسين ص ( 2)
 . 883، ت199جامع التحصيل ص ( 3)
ند العصر، صاحب كتاب معجم الصحابة .( 4)  عبد هللا بن دمحم بن عبد العزلز، إمام حافظ وحجة منعّمر، منس 
 . 128 2فتح الباري، كتاب األذان، باب وجوب صالة الجماعة، ( 5)
 . 112 8ال قات  بن حبان، ( 6)
 . 7217، ح238 20مسند أبو يعلي الموصلي ( 7)
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وقال :" قال أبو يعلى: حد نا خي مة،  نا يحيى بنا ساق،  نا أبان، عن يحيى بن  (227 9)

وأورده الهنكدي فكي كنكز العمكال ) ، ك ير، عن دمحم بن عبد الرحمن بن  وبكان عكن أبكى زرارة"
زرارة األنصككاري" وقككال:   أدري ألككل صككحبة  أبككي( وقككال:" البغككوي عككن 13011،ح 280 7

 (.11180، ح123 13في جامع األحادي  )وأورده السيوطي ، "أم  
 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

َمكدن بككنن  .2 ككيُّ  علككي َأح  ي م  ككل يُّ ، (1) بككن المن نكي بككن يحيككى التهم  ص  مككات سككنة ، الحككافظ، أبككو يعلكى الَمو 
َند "صاحب  ال مائة وسبعة، " المنس 

  (3).مو وق فيل، مأمون ،  قة: قال الدارقطني ،(2)

كككيُّ َعل كككيُّ ب كككنن  .1 كككَحاَق ال َبل خ  إ س 
، وزاد (5)سكككتقامة"" لكككم أر فكككي حدي كككل إ  اإل: قكككال ابكككن حبكككان، (4)

 . " صدوق "هو : قلت، (6):" في سلك الرواية" الذهبي

َأَبككانن بككنن َيز ل ككَد الَعطهككارن  .0
مككات فككي حككدود ، مككن السككابعة،  قككة لككل أفككراد، أبككو يزلككد، البصككري ، (7)

  (8).ابن ماجل الجماعة إ لل  روى ، الستين

َيى بنن  .1  (. 22) سبقت ترجمتل حدي  رقم، كان يرسل ولدلس،  قة  بت، َك  ي ر   أبيَيح 

َبانَ  .2 َمن  بن  َ و    (9).لل الجماعة روى ، من ال ال ة،  قة، الَعام ر يُّ ، منَحمهد  بن  َعب د  الرهح 

قككال ابككن حجككر :" ذكككره ابككن  (10).  لككم يعككرف اسككمل، صككحابي، أبككو زرارة األنصككاري المككدني .1
خي مككة فككي الصككحابة، وقككال أبككو عمككر: فيككل نظككر. وقككال البغككوّي: لككم يسككم، و  أدري لككل  أبككي

                                                           

 .71 0األنساب  ،هذه النسبة الى بني تميم( 1)
 . 221 7تارلخ اإلسالم ( 2)
 . 81سؤا ت السلمي للدارقطني ص ( 3)
 .031 1األنساب ، هذه النسبة الى بلدة من بالد خراسان يقال لها بلخ فتحها األحنف بن قيس( 4)
 . 112 8ال قات  بن حبان ( 5)
 .281 7ال قات ممن لم يقع في الكتب الستة ( 6)
األنسكاب ، بيع العطر والطيب، والمنتسبون إلى هذه الصنعة جماعة ك يرة من العلماء والمحد ينهذه النسبة إلى ( 7)
9 011. 
 . 21 2، ميزان ا عتدال 299 2، ال قات للعجلي 137 2، الكاشف 78أنظر: تقرلب التهذيب ص( 8)
، تكككككارلخ اإلسككككككالم 180 2، الطبقكككككات الكبككككككري 191 9، تهكككككذيب التهككككككذيب 191أنظكككككر: تقرلكككككب التهككككككذيب ص ( 9)
1 2212 . 
 . 218 7اإلصابة ، 227 1أنظر: أسد الغابة ( 10)
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ك ير،  أبيخي مة من طرلق أبان العطار، عن يحيى بن  أبيهو وابن  خّر صحبة أم  ، وأ

  (1)عن دمحم بن عبد الرحمن بن  وبان". 

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 
كيُّ ) فيكل؛ إسناده حسن كَحاَق ال َبل خ  وأمكا يحيكي: " فتدليسكل مكن المرتبكة  .صكدوق (، َعل كيُّ ب كنن إ س 

  .(3)وأما إرسالل فهو فقط عن أنس ،(2)ال انية فال يضر

اإلسلناد وابكن ك يكر، ولرتقكي  خي مكة أبكيمبكين مكن روايكة ابكن  وقد توبع فكي اإلسكناد كمكا هكو
 . الصحيح لغيره بالمتابعة إلى

****** 
 (: 04) حديث رقم

َنا : َقكالَ ، َعكن ابكن عنَمكر، بإسناد صحيحابن خزلمة والحاكم  خّر و . . . ": قال ابن رجب نهكا إ َذا َفَقكد  كن
ب ح  َأَسأ َنا ب ل  الظهنه  َرة  َوالصُّ خ  َشاء  اآل  ن َساَن ف ي َصاَلة  ال ع    (4).اإل  

 : نص الحديث من صحيح ابن خزيمة

يد  َيقنكولن : حد نا َعب دن ال َوههكاب  ال هَقف كيه َقكالَ ، منَحمهدن ب نن ال َول يد  حد نا  َيكى ب كَن َسكع  تن َيح  كا : َسكم ع  تن َناف ع  َسكم ع 
كب ح  »: َكاَن َيقنولن ، َأنه اب َن عنَمرَ ، ينَحدّ  ن  كَرة  َوالصُّ خ  َشاء  اآل  ن َساَن ف ي َصاَلة  ال ع  َنا اإل   نها إ َذا َفَقد  َأَسكأ َنا ب كل   كن
  (5)«الظهنه 

 : تخريج الحديث: أولا 

خالللللد  أبلللليعللللن ( 0020ح،191 2الصككككالة التخلف فككككي العشككككاء،)شككككيبة أبككككيل ابككككن خّرجككككأ
( 2891ح،201 1،تككارك شككهود العشككاءعلككى  تخككوف النفككاقاإلمامككة  )وابككن المنككذر، األحمللر

، 122 2،مكككن تخلكككف عكككن الجماعكككةعلكككى  مكككا يتخكككوف، الصكككالة)وابكككن حبكككان، علللن هشللليم
و ان بن( 1399ح ي ة   عن م ر  علن ( 711ح،003 2،اإلمامة وصالة الجماعة)والحاكم، م ع اون

الند  .و ه ي ب بن خ 
                                                           

 .218 7اإلصابة في تمييز الصحابة ( 1)
 . 10، ت01طبقات المدّلسين ص ( 2)
 . 883، ت199جامع التحصيل ص ( 3)
 . 01 1فتح الباري، كتاب األذان، باب فضل صالة العشاء في جماعة، ( 4)
اَلة  َعَلى ال منَناف ق يَن، ( 5) ر  َأ  َقل  الصه ك  اَلة    باب ذ  َماَمة  ف ي الصه  . 2182، ح073  1صحيح ابن خزلمة، كتاب اإل  
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 . بنحوه، من طريق يحيي بن سعيد عن نافب عن ابن عمرجميعهم 

بلن اعن سفيان علن يحيلي بلن سلعيد علن سلعيد (،20382ح،172 21)ل الطبرانكيخّرجوأ
 . بنحوه، المسيب عن ابن عمر

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

ر يّ  ، دمحم بن الوليد بن عبد الحميد القرشي .2 البنس 
َدانَ ، البصري ، (1) ، من العاشرة،  قة، يلقب َحم 

  (2).لل البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجل روى ، مات سنة خمسين

ي د   الَوههاب َعب دن  .1  (. 23) رقمسبقت ترجمتل حدي  ، اختلط قة ، بنن َعب د  الَمج 

و اأَلن َصكار يُّ  .0 كر  ي د  بن  َقكي س  بكن  َعم  َيى بنن َسع  مكن ،  قكة  بكت، أبكو سكعيد القاضكي، المكدني، َيح 
  (3).لل الجماعة روى ، مات سنة أربع وأربعين أو بعدها، الخامسة

 (.7سبقت ترجمتل حدي  رقم )،  قة، مولي ابن عمر نافع .1
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

، َوال َبكزهارن َور َجككالن  ورجالكل  قككات؛ إسلناده صللحيح ككيُّ ف كي ال َكب يككر  . وقكال الهي مكي :" َرَواهن الطهَبَران 
ككيّ  منَو هقنككوَن"  الطهَبَران 
. وقككال شككعيب األرنككؤوط :" إسككناده صككحيح علككى شككرط مسككلم، رجالككل (4)

 . (5) قات" 

 ،(6)بعكد ذلكك" شكيئا   ي فلكم يكرو  ،أهلكل حجبكوه" أن : فقد قال العقيلكي، ختالط عبد الوهابوأما ا
  .(7)فإنل ما حد  بحدي  في زمن التغير"، " ما ضر تغيره حدي ل: وقال الذهبي

******* 
 

 
                                                           

َطأةَ ( 1)  .111 1األنساب ، هذه النسبة الى بسر بن َأر 
 . 23، مشيخة النسائي ص 118 1، الكاشف 222لتهذيب صأنظر: تقرلب ا( 2)
 . 021 1، ال قات للعجلي 011 1، الكاشف 292أنظر: تقرلب التهذيب ص( 3)
 .13 1مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ( 4)
 ت شعيب األرنؤوط .، 121 2صحيح ابن حبان ( 5)
 . 78المختلطين للعالئي ص( 6)
 . 182 1ميزان ا عتدال، ( 7)
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 (: 03) حديث رقم

َلي َمان بن بالل. . . ": قال ابن رجب َيى بن، َرَوى سن َن َصار يُّ  َعن َيح  يد  األ  كير  ب كن  َيَسكار  ، َسع  ، َعكن  َبش 
ككَهل  ف ككي مسككجدهم َأنه  َش  ككي َعب ككد  األ  َمككلن َبن  َضككي ر  َكككاَن َيككؤنمُّ َقو  هم بعككد إلككي خككّر ف،  نككمه اشككتكى، أنَسككي َد ب ككَن حن

َم فيصلي بهم، شكوه وهن َأن  َيَتَقده يعن َأنه أقكوم: َفَقالَ ، َفَأَمرن كَتط  كي َ  َأس  َصكلّ ي لنكا أحكد  ََيكرك َ  ين : قكالوا، إ نّ 
ن ككتَ  يعن َأن: َفَقككالَ ، فينككا َمككا كن ككَتط  ككي َ  َأس  ا" إ نّ  ككود  ا قنعن ا َوَصككلهو  ككد  وا َفَصككلهى َقاع  ككدن عن ككا َفاق  ل خّرجكك، أنَصككلّ َي َقائ م 
يره(1)األ رم    (2).وهذا إسناد صحيح. َو

 : الطبقات المبري لبن سعدنص الحديث من 

َوَة، َعن   َشام  ب ن  عنر  َيي َنَة، َعن  ه  َياَن ب ن  عن ف  ، َعن  سن َكي ن  لن ب نن دن َبَرَنا ال َفض  َبَرن ي َعب كدن َّللاه  ب كنن أبيَأخ  ل ، َوَأخ 
، عَ  َلي َمانن ب نن ب اَلل  َبَرَنا سن ، َقاَ : َأخ  ، َوَخال دن ب نن منَخلهد  َنب  ال َحار   يُّ َلَمَة ب ن  َقع  ، َعن  َمس  يد  َيى ب ن  َسع  ن  َيح 

 : ير  ب ن  َيَسار  ا»َبش  كد  َتَكى، َفَصلهى ب ه كم  َقاع  َملن َفاش  َضي ر  َكاَن َيؤنمُّ َقو  كَلي َمانن ب كنن « َأنه أنَسي َد ب َن ال حن َقكاَل سن
ي  ل :  ا»ب اَلل  ف ي َحد  ا َوَراَءهن قنعنود   « َفَصلهو 

 : تخريج الحديث: أولا 

 بنحوه .، به، ابن سعدطريق  من( 90 9بن عساكر)ل اخّرجأ

(، مكككن طرلكككق 1312،ح131 1)(، وابكككن المنكككذر7212،ح222 1شكككيبة) أبكككيل ابكككن خّرجكككوأ
 .أنس بن عياض  (من طرلق020 21ل الطحاوي )خّرج، وأيزيد بن هارون 

 ( تابعا سليمان بن بالل في الرواية عن يحيي بن سعيد .كالهما ) يزلد، وأنس
ارني  (، 209 1ل ابن عبد البر)خّرجأ يد  األ  ن ص  عن ي ى ب ن  س   بنحوه .، به، من طريق ي ح 

، والحككككككككككاكم (137،ح212 2،الصككككككككككالة باب اإلمكككككككككام يصككككككككككلي قاعكككككككككدا  )ل أبكككككككككو داودخّرجكككككككككوأ
 مختصراا.، ن حضير، بنحوهعن أسيد بمن طريق حصين بن سعد (، 2111،ح017 0)

 

 

                                                           

ككَنن( 1) ككاَلم ، َومنَصككنّ ف )السُّ ، َأَحككد اأَلع  ككَكافيُّ اأَل  ككَرم الطهككائ يُّ س  ككد  بككن  َهككان ئ اإل  َمككدن بككنن منَحمه ككر  َأح  َمككام ( َأبنككو َبك  يككذن اإل  ، َوتلم 
َمد.  َأح 

 221 1فتح الباري، كتاب األذان، باب إنما جعل اإلمام ليؤتم بل، ( 2)
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 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

طنب ككيُّ َعب ككدن  .2 َن القنر  و  ب ككرن َياَن بككن  جن ككف  َقككةن ، المنَحككدّ  ن ، الككَوار    بككنن سن ككدن ، الَعككال من ، ال ّ  ككم  ، الزهاه  ، َأبنككو الَقاس 
َلقهككبن ب الَحب ي ككب   المن
" كككان شككيخا  صككالحا  عفيفككا  " مككات سككنة ،: وقككال أبككو عمككر بككن الحككذهاء ،(1)

  .(2) ال مائة وخمس وتسعون 

َبَغ  .1 ح  َقاسمن بنن َأص  َف بن  َناص  سن إمكام ، مكولى الوليكد بكن عبكد الملكك، أبو دمحم، بن  منَحمهد  بن  ينو 
  (3). ال مائة وأربعون مات سنة ، حافظ مك ر مصنف، من أئمة الحدي 

اح بن َبز لع .0 طنبّي الَحاف ظ، (4) المروانيّ  ،أبو عبد هللا األموي ، منَحمهدن بنن َوضه   (5).القنر 

َمدن بنن  .1 ر ح  َأح  و بن  السه ر  و بن  َعب د  هللا  بن  َعم  ر  مكات سكنة ، من العاشكرة،  قة، َأبنو الطهاه ر  ، َعم 
  (6).ابن ماجلو ، وأبو داود ،والنسائي، لل مسلم روى  ،خمسين

َرةَ  .2 َيككاض  بككن َضككم  َرَة المككدني، عبككد الككرحمن اللي ككيأو ، َأَنككسن بككنن ع  ، مككن ال امنككة،  قككة، أبككو َضككم 
  (7).لل الجماعة روى ، ولل ست وتسعون سنة مات سنة مائتين

ككيُّ  .1 ككيُّ التهي م  ككَلي َمانن بككنن ب ككاَلل  القنَرش  ككد  ، سن ، مككات سككنة سككبع وسككبعين، مككن ال امنككة،  قككة، َأبنككو منَحمه
 (8).لل الجماعة روى 

ي د  األنصاري  .7 َيى بنن َسع   (. 20) سبقت ترجمتل حدي  رقم، من الخامسة،  قة  بت، َيح 

لكككككل  روى ، مكككككن ال ال كككككة،  قكككككة فقيكككككل، مكككككدني، مكككككولى األنصكككككار، الَحكككككار   يه ، َيَسكككككار  بنَشكككككي ر  بكككككن   .8
  (9).الجماعة

 

 
                                                           

 . 81 27سير أعالم النبالء ( 1)
 . 231 1 قات مما لم يقع في الكتب الستة ال( 2)
 . 19 0، تذكرة الحفاظ 171 22أنظر: سير أعالم النبالء ( 3)
ليل ينسبون ( 4)  .132 21األنساب ، هذه النسبة إلى مروان بن الحكم، وهو والد المروانية، وا 
 . 818 1، تارلخ اإلسالم 211 1أنظر: تذكرة الحفاظ ( 5)
 . 11 21، سير أعالم النبالء 21، مشيخة النسائي 80أنظر: تقرلب التهذيب ص( 6)
 . 228، سؤا ت ابن أبي شيبة ص 121 2، الكاشف 222أنظر: تقرلب التهذيب ص( 7)
 . 088 1، ال قات  بن حبان 127 2، الكاشف 123أنظر: تقرلب التهذيب ص ( 8)
 . 292 1، سير أعالم النبالء 030 2، الطبقات الكبري 211أنظر: تقرلب التهذيب ص( 9)
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 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

" . ورجالكككل  قكككات؛ إسككناده صكككحيح يح  كككَناد  َصكككح  ر  ب إ س  كككذ  ن  وقكككال ابككن حجكككر :" ورواه ابكككن ال من
(1) ،

 . (2)وقال شعيب األرنؤوط :" رجالل  قات رجال الشيخين" 

****** 
 (: 02) حديث رقم

أككان : فقلكت، سكألت نافعكا  : قكالَ ، عن ابن جكرلا، صحيح بإسنادل حرب خّرج. . . ": قال ابن رجب
َهلن إلى السماء؟ فقالَ ا َفعن َرأ َسلن َوَوج  اَلة  َير    (3).قليالنعم : ب َن عنَمَر إ َذا َكبهَر ف ي الصه

 : مسائل حرب من أول كتاب الصالةكتاب  نص الحديث من 

كَرلا، قكال كا, فقلكت: ):حّد نا دمحم بن الوزلر قال: حد نا الوليكدن بكن منسكلم، قكال أخبرنكي ابكن جن سكألتن نافع 
َهل ق َبل السماء؟ فقال: نعم "   (4) أكان ابنن عمر إذا كبهر بالصالة يرفع رأسل ووج 

 : الحديثتخريج : أولا 

 . بنحوه، عن ابن جريج(،1221،ح17 1ل عبد الرزاق)الصالة باب تكبيرة ا فتتاح،خّرجأ

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

َلميُّ  .2 مكن صكغار العاشكرة، مكات ،  قكة، الدمشكقي (5)دمحم بن الوزلر بن الَحَكم، أبو عبد هللا السُّ
  (6)داود .  أبيروى لل  سنة خمسين،

،  قكة لكنكل ك يكر التكدليس والتسكوية،  الَول ي د بكن .1 كق يُّ َمش  كل م  القرشكي، مكو هم أبكو العبكاس، الدّ  منس 
  .(7)لل األربعة روى من ال امنة، مات آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وتسعين، 

                                                           

 .271 1فتح الباري  بن حجر ( 1)
 .021 21شرح مشكل اآل ار ( 2)
 . 011 1فتح الباري، كتاب األذان، باب رفع اليدين في التكبيرة األولي، ( 3)
 .12، ح21باب التكبير قبَل َرف ع اليدين، ص، من أول كتاب الصالة الكرماني مسائل حربكتاب ( 4)
 .282 7األنساب  نسبة الي قبيلة من العرب مشهورة يقال لها سليم بن منصور،( 5)
 .2122 2، تارلخ اإلسالم 233 9، تهذيب التهذيب 222أنظر: تقرلب التهذيب ص( 6)
 . 011 1، ال قات للعجلي 022 1، الكاشف 281أنظر: تقرلب التهذيب ص ( 7)
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كَرل ا  األمكوي  .0 س  قكة فقيكل فاضكل وككان يكدلّ ، مكو هم المككي، َعب دن الَمل ك  بنن َعب د  الَعز ل كز  بكن  جن

  .(1)لل الجماعة روى ، وقد جاز السبعين، مات سنة خمسين، من السادسة، ولرسل

 (. 7) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة  بت مشهور، بن عمرانافع مولي  .1
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

 . ورجالل  قات؛ إسناده صحيح

بالسككما  فكككي  صككّرحوقككد  ،(2)ينمدّلسككوأمككا تككدليس ابككن جككرلح فهككو مككن المرتبكككة ال ال ككة فككي ال
وأمكا تكدليس  .(3)الزناد أبيعن وأما إرسالل فلم يرسل عن نافع، ولرسل (، قلت، قال) الحدي 

 (4)بالسما .  صّرحين وقد مدّلسفهو من الرابعة من طبقات ال، الوليد بن مسلم

******* 
 (: 01حديث رقم )

م ، عكن َعل َقَمكَة، قكال: قكال  قال ابن رجب: ". . . وروى َعاص  كَود  َس  َمن  ب كن  األ  ، عن َعب د  الكرهح  َلي ب  ب ن  كن
ككولن َّللاه   َبَتي ككل   عبكد هللا: َعلهَمَنكا َرسن ككا َرَككَع َطبهككَق َيَدي كل  َبكي َن رنك  كاَلَة َفَكبهككَر َوَرَفكَع َيَدي كل  َفَلمه َقكاَل: َفَبَلككَغ « الصه
ا، َفَقككاَل: َصككدَ  د  ككي َذل ككَك َسككع  ن  َعككلن َهككَذا  نككمه َأَمَرَنككا ب َهككَذا َيع  نهككا َنف  ككي، َقككد  كن َبَتي  »َق َأخ  َسككاَك َعَلككى الككرُّك  م  ، «ناإل  

  (5).إسناد صحيح ثابتالدارقطني، ل أبو داود والنسائي و خّرج

 داود:  نص الحديث من سنن أبي

َ َنا عن  َمانن ب نن أبي ،  َحده كَود  َس  َمن  ب كن  األ  ، َعن  َعب كد  الكرهح  َلي ب  م  ب ن  كن ر لَس، َعن  َعاص  َ َنا اب نن إ د  َشي َبَة، َحده
كولن َّللاه  »َعن  َعل َقَمَة، َقكاَل: َقكاَل َعب كدن َّللاه :  كا َرَككَع َطبهكَق َيَدي كل   َعلهَمَنكا َرسن كاَلَة َفَكبهكَر َوَرَفكَع َيَدي كل  َفَلمه  الصه

كككل   َبَتي  كككي « َبكككي َن رنك  ن  َعكككلن َهكككَذا  نكككمه َأَمَرَنكككا ب َهكككَذا َيع  نهكككا َنف  كككي، َقكككد  كن ا، َفَقكككاَل: َصكككَدَق َأخ  د  َقكككاَل: َفَبَلكككَغ َذل كككَك َسكككع 
َبَتي ن  » َساَك َعَلى الرُّك  م    (6)«اإل  

                                                           

 . 192 2، الطبقات الكبري 012 1، سير أعالم النبالء 010أنظر: تقرلب التهذيب ص ( 1)
 . 80، ت12طبقات المدّلسين ص ( 2)
 . 100، ت200المراسيل  بن أبي حاتم ص( 3)
 .217، ت22طبقات المدّلسين ص( 4)
 . 221 7فتح الباري، كتاب األذان، باب وضع األكف على الركب في الركو ، ( 5)
، سن( 6) َن ال ّ ن َتي ن  َفعن َيَدي ل  إ َذا َقاَم م   . 717، ح299 2ن أبي داود، كتاب الصالة، َبابن َمن  َذَكَر َأنهلن َير 
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 أولا: تخريج الحديث: 

عن ع ث م ان ( 1201ح،221 1ا فتتاح،  عند لم يذكر الرفع إل البيهقي )الصالة من خّرجأ
ب ة   أبي ب ن ي  لن( 01، ح18، والبخاري في قرة العينكين )صش  لن ب  س  بنيلبن  عن ال ح  ل خّرجك، وأالرَّ

، )الصكالة  صكفة صكالة النبكي ، وابكن الجارودعن يحيلي بلن آدم( 0971ح،71 7أحمكد)
م   عن على ب ن( 291ح،29 2 ر  ش  تطبيق واألمر باألخذ ر ال)الصالة  باب ذك، والدارقطنيخ 

يد( 2182، ح207 1بالركب، عن جّ األ    عن أبي س   . ش 

 من طريق عبد هللا بن إدريس، بإسناده، بنحو لفظه. جميعهم 

علللن علقملللة ( 201، ح079 2، وضكككع األيكككدي. . . ل مسكككلم )المسكككاجد الندب إلكككىخّرجكككوأ
 واألسود معاا، عن ابن مسعود، بنحوه. 

 ثانياا: تراجم رجال اإلسناد: 

ككيُّ  .2 ككد  بككن إبككراهيم، الَعب س  عن  َمككانن بككنن منَحمه
شككيبة، الكككوفي،  قككة حككافظ  أبككيبككن ا، أبككو الحسككن (1)

لككل  روى شكهير، ولككل أوهككام، مكن العاشككرة، مككات سككنة تسكع و ال ككين ولككل  كال  و مككانون سككنة، 
  (2)الترمذي. الجماعة إ 

يُّ  َعب ككدن هللا  بككن .1 د  ، اأَلو  َمن  ر ل ككَس بككن  َيز ل ككَد بككن  َعب ككد  الككرهح  إ د 
أبككو دمحم الكككوفي،  قككة فقيككل عابككد،  ،(3)

  (4)لل الجماعة. روى من ال امنة، مات سنة ا نتين وتسعين ولل بضع وسبعون سنة، 
ككيُّ  .0 م  ، الَجر  َلي ككب  ككمن بككنن كن َعاص 

لككل  روى ، الكككوفي، مككن الخامسككة، مككات سككنة بضككع و ال ككين (5)
  .(6)البخاري تعليقا   الجماعة إ 
 ،(11)وذكره ابن حبان في ال قكات، (10)والنسائي ،(9)والعجلي ،(8)وابن معين ،(7)و قة ابن سعد

                                                           

 .133 9األنساب ، نسبة إلى عبس بطن من َطفان( 1)
، ال قكككات للعجلككككي 211   1، الجككككرح والتعكككديل 219   7، تهكككذيب التهكككذيب 081أنظكككر: تقرلكككب التهككككذيب ص ( 2)
1 203 . 
 . 082 2هذه النسبة الى أود بن صعب بن سعد العشيرة من منحا، األنساب ( 3)
 . 12 1، ال قات للعجلي 089 1، الطبقات الكبري 11 9، سير أعالم النبالء 192أنظر: تقرلب التهذيب ص ( 4)
 .122 0األنساب ، هذه النسبة إلى جرم وهي قبيلة من اليمن( 5)
 . 181تقرلب التهذيب ص( 6)
 . 012 1الطبقات الكبري ( 7)
 . 11من كالم ابن معين في الرجال ص( 8)
 . 93 1ال قات للعجلي ( 9)
 . 208 20تهذيب الكمال ( 10)
 . 121 7ال قات  بن حبان( 11)
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  .(3)والذهبي ،(2)وأحمد بن صالح المصري  ،(1)وابن شاهين

وقككال أبككو  ،(5)وقككال أحمككد: "  بككأس بحدي ككة" ،(4)ذا أنفككرد"وقككال ابككن المككديني: "  يحككتا بككل إ
  .(7)وقال ابن حجر: " صدوق رمي باإلرجاء" ،(6)حاتم: "صالح"

 ويميل الباح  إلى " تو يق الراوي". 

َمن بكككن .1 كككد الكككرهح  كككيُّ  َعب  كككَود  بكككن يزلكككد بكككن قكككيس النهَخع  اأَلس 
،  قكككة، مكككن ال ال كككة مكككات سكككنة تسكككع (8)

  (9)لل الجماعة. روى وتسعين، 

،  قكة  بكت فقيكل عابكد، مكن ال انيكة، مكات بعكد  َعل َقَمة بن َقي س .2 كيُّ كب ل  النهَخع  بكن  َعب كد  هللا ، َأبنكو ش 
  (10)لل الجماعة. روى الستين وقيل بعد السبعين، 
 ثالثاا: الحكم على إسناد الحديث: 

فقكد توبكع ، وهذا الحدي  ليس من أوهام ع مان بن أبي شكيبة؛ ورجالل  قات، إسناده صحيح
 والحدي  في صحيح مسلم كما سبق في التخرلا. في هذا الحدي  . 

   (12)وكذلك الشيخ األلباني. ،(11)وقد صححل الشيخ شَعيب األرنؤوط فقال: حدي  صحيح 

******* 
 

 

 

                                                           

 . 223تارلخ أسماء ال قات ص( 1)
 . 223تارلخ أسماء ال قات ص( 2)
 . 231من تكلم فيل وهو مو وق ص( 3)
 . 231من تكلم فيل وهو مو وق ص( 4)
 . 023 1الجرح والتعديل ( 5)
 . 023 1الجرح والتعديل ( 6)
 . 181تقرلب التهذيب ص( 7)
 .11 20األنساب ، هذه النسبة إلى النخع، وهي قبيلة من العرب نزلت الكوفة، ومنها انتشر ذكرهم( 8)
 . 213  1، تهذيب التهذيب 112 2، الكاشف 001أنظر: تقرلب التهذيب ص ( 9)
 . 91 1، الطبقات الكبري 20 1، سير أعالم النبالء 097أنظر: تقرلب التهذيب ص ( 10)
 . 11 1سنن أبي داود، ت األرنؤوط، ( 11)
 . 717صحيح وضعيف سنن أبي داودح ( 12)



 الفصل األول: نماذج من األحاديث التي صحّحها ابن رجب في فتح الباري

 
 

58 
   

 األول الباب

 تصحيح في رجب ابن منهج
 (: 07) حديث رقم

ككَول ر  فككي ا سككتواء إذا رفككع رأسككل  اإلمككاموقككال . . . ": قككال ابككن رجككب أحمككد فككي حككدي  َمال ككك  ب ككن  ال حن
  (1).إسناده صحيح، هو صحيح: قال، من السجدة ال انية في الركعة األولى

 : نص الحديث من مسند أحمد

َ َنا ينوننسن  َ َنا َحمهاد  ب َن َزل د  ، َحده َ َنا َأيُّوبن ، َحده كَول ر    اللهي   كيّ  َعكن  ، ق اَلَبكةَ  أبيَعن  ، َحده َأنهكلن ، َمال كك  ب كن  ال حن
كا م  ككَحاب ل  َيو  َص  كول  َّللاه  : َقكاَل أل  ككم  َكي كَف َكاَنككت  َصككاَلةن َرسن ككين  َصككاَلة  : ؟ َقككالَ َأَ  أنر لكن ي كر  ح  ََ ، َوَذل كَك ف ككي 

َكَن ال ق َيامَ » و َ ، َفَقاَم َفَأم  َكَن الرُّكن  نمه َرَفكَع َرأ َسكلن ،  نمه َسَجدَ ، َع َرأ َسلن َوان َتَصَب َقائ م ا هنَنيهة   نمه َرفَ ،  نمه َرَكَع َفَأم 
لنكوس   َنا َهكَذا: َقكاَل َأبنكو ق اَلَبكةَ ، « نكمه َسكَجدَ ،  نكمه ان َتَظكَر هنَنيهكة  ، َوينَكبّ رن ف ي ال جن ، َفَصكلهى َصكاَلة  َكَصكاَلة  َشكي خ 

َرو ب كَن َسكل َمَة  ن ي َعم  كيه َيع  م  كد  النهب كيّ  ، ال َجر  كَرو ب كَن َسكل َمَة : َقكاَل َأيُّكوبن ، َوَككاَن َيكؤنمُّ َعَلكى َعه  َفَرَأي كتن َعم 
َنعنوَنلن  َنعن َشي ئ ا َ  َأَراكنم  َتص  ا»: َيص  كد  كَتَوى َقاع  َدَتي ن  اس  كج  كَن السه َعكة  ، َكاَن إ َذا َرَفكَع َرأ َسكلن م  كَن الرهك   نكمه َقكاَم م 

نو    (2)«َلى َوال هال ة  األ 

 : تخريج الحديث: أولا 

َعكة  ) ل البخاري خّرجأ كَن الرهك  كدن َعَلكى اأَلر ض  إ َذا َقكاَم م  َتم  (، 811ح، 211 2، األذان  َكي كَف َيع 
د  ) وأبو داود  . بنحوه، من طريق أيوب( 811ح، 111 2، الصالة  النُّهنوض ف ي ال َفر 

،)ل النسكككككائيخّرجكككككوأ َر ض  ت َمكككككاد  َعَلكككككى األ   شكككككيبة أبكككككيوابكككككن (، 2220ح،101 1التطبيق ا ع 
ككل) ككاَلة   الصككالة في الرهجن ككدن َعَلكككى َيَدي ككل  ف ككي الصه َتم  ، ملللن طريللق خاللللد(، 1332ح،018 2،َيع 

 . بل، قالبة أبيعن ( أيوب وخالد) كالهما. بنحوه

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

ننسن بكنن منَحمهكد  بكن  .2 بن ، البغكدادي، منسكلم  ينو  ، مكن صكغار التاسكعة،  قكة  بكت، (3) أبكو دمحم المنكؤدّ 
  (4).لل الجماعة روى ، مات سنة سبع ومائتين

                                                           

 . 182 7في وتر من صالتل  م نهض،  فتح الباري، كتاب األذان  من استوى قاعدا  ( 1)
 . 13209، ح 210 07مسند أحمد، بقية حدي  مالك بن الحولر ، ( 2)
 .170 21نسبة لمن يعلم الصبيان والناس األدب واللغة، األنساب ( 3)
 . 007 7، الطبقات الكبري 117 22، تهذيب التهذيب 131 1 ، الكاشف121أنظر: تقرلب التهذيب ص ( 4)
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يُّ  .1 د  ر َهكم  اأَلز  َضكم يُّ ، َحمهادن بنن َزل د  بن  د  الَجه 

مكن ،   قكة  بكت فقيكل، أبكو إسكماعيل البصكري ، (1)
  (2).لل الجماعة روى ، و مانون سنةولل إحدى ، مات سنة تسع وسبعين، كبار ال امنة

بن بنن  .0 ،  قة  بت حجة، سبقت ترجمتل حدي  رقم ) أبيَأيُّو  ت َيان يُّ خ  ي َمَة السّ   (. 1َتم 

ككككد هللا .1 و َعب  ككككر  ككككد  بككككن َعم  ككككيُّ  أو، بككككن  َزل  م   قككككة فاضككككل ك يككككر ، و ق اَلَبككككَة البصككككري أبكككك، عككككامر الَجر 
  (4).لل الجماعة روى ، مات سنة أربع ومائة، من ال ال ة ،(3)رسالاإل

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

 ل البخاري رحمل هللا .خّرجوقد أ. ورجاله ثقات؛ إسناده صحيح 

  (5)وأما أرسال أبي قالبة فهو لم يرسل عن مالك بن الحولر . 

******* 
 (: 01) حديث رقم

كَهاب  َعكن  َطكار ق  ، أبلو داود بإسلناد  صلحيح   خلّرجو . . . ": قال ابن رجب  :َقكالَ  َعكن  النهب كيّ  ، ب كن  ش 
َبَعة   ل م  ف ي َجَماَعة  إ  ه َأر  لّ  منس  منَعةن َحقٌّ َواج ب  َعَلى كن لنكوك  :"ال جن كَرأَة  ،َعب د  َمم  ، "،َأو  َمكر لض  َأو  َصكب يٌّ ،َأو  ام 

دَ  كَهاب  »: َقاَل َأبنو َداون ن كلن َشكي ئ ا"َوَلكم  يَ  َقكد  َرَأى النهب كيه ، َطار قن ب كنن ش  كَمع  م  وصكلل وقكد  :قكال البيهقكي، س 
  (6).وليس وصلل بمحفوظ  ، عن النبي، موسى األشعري  أبيعن ، بعضهم عن طارق 

 

 

 

 

 
                                                           

 .101 0األنساب ، النسبة إلى الجهاضمة وهي محلة بالبصرةهذه ( 1)
 . 029 2، ال قات للعجلي 019 2، الكاشف 9 0، تهذيب التهذيب 278أنظر: تقرلب التهذيب ص ( 2)
 ، وهو من المرتبة األولي. 22، رقم 12طبقات المدّلسين ص ( 3)
 . 111 2يب التهذيب ، تهذ118 1، سير أعالم النبالء 031أنظر: تقرلب التهذيب ص ( 4)
 .223المراسيل  بن أبي حاتم ص( 5)
 . 12 8فتح الباري، كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة، ( 6)
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 : داود نص الحديث من سنن أبي

كيم   َ َنا َعبهاسن ب نن َعب كد  ال َعظ  كور  ، َحده كَحاقن ب كنن َمن صن َ ن ي إ س  َ َنا هنكَرل م  ، َحكده يَم ب كن  منَحمهكد  ، َحكده ب كن  اَعكن  إ ب كَراه 
ر   ل م  ، ال منن َتش  َهاب  ، َعن  َقي س  ب ن  منس  كب  َعَلكى : َقكالَ  َعكن  النهب كيّ  ، َعن  َطار ق  ب ن  ش  منَعكةن َحكقٌّ َواج  " ال جن

َبَعكككة   كككل م  ف كككي َجَماَعكككة  إ  ه َأر  كككلّ  منس  لنكككوك  : كن كككد  َمم  كككَرأَة  ، َعب  دَ ، َأو  َمكككر لض  "، ب يٌّ َأو  َصككك، َأو  ام  : َقكككاَل َأبنكككو َداون
َهاب  » ن لن َشي ئ ا َقد  َرَأى النهب يه ، َطار قن ب نن ش  َمع  م    (1)«َوَلم  َيس 

 : تخريج الحديث: أولا 

، 111 0، الجمعة  من تجب عليل الجمعة)والبيهقي(، 8311ح ،012 8)ل الطبراني خّرجأ
 .داود أبيكالهما بإسناد ( 2278ح

رن ب نن  أبيعن ( 2179ح ،11 1) ل الطبراني في المعجم األوسكطخّرجوأ ب ة   أبيب ك  ي  عن ، ش 
 . بنحوه، به، إسحاَ بن منصور

 ح،019 1) معرفككككة السككككننو (، 110ح، 182 2) ل البيهقككككي فككككي فضككككائل األوقككككاتخّرجككككوأ
لد بلن(، 2311ح، 112 2) والحاكم(، 1011 لنلي  ع لنن ال ع بَّلاسن  من طريلق ع ب ي  مَّلد  ال عنج  م ح 

يمن دن ال ع ظن ب   . موصولة، األشعري  موسى أبيلمنه قال عن طارَ بن شهاب عن ، به، ب نن ع 

ر   ك  يم  َفَوَصَللن ب ذ  ل يُّ َعن  ال َعبهاس  ب ن  َعب د  ال َعظ  ج  َبي دن ب نن منَحمهد  ال ع   أبيوقال البيهقي: " َوَرَواهن عن
فنوظ  "منوسَ  َعر يّ  ف يل ، َوَلي َس ب َمح  َش  ى األ 

(2).  
 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

َبككةَ  .2 ي َل بككن  َتو  ككَماع  ككي م  بككن  إ س  ككل  ، َعبهككاسن بككنن َعب ككد  الَعظ  مككن كبككار الحاديككة ،  قككة حككافظ، َأبنككو الَفض 
  (3).البخاري تعليقا   الجماعة إ لل  روى ، مات سنة أربعين، عشرة

ككَحاق .1 ر  الَسككلنوَلي بككن إ س  ككو  َمن صن
، مككات سككنة أربككع ومككائتين، مككن التاسككعة، أبككو عبككد الككرحمن ،(4)

  (5).لل الجماعة روى 

                                                           

 . 2317، ح183 2سنن أبي داود، أبواب الجمعة، باب الجمعة للمملوك و المرأة، ( 1)
 . 2278، ح 111 0السنن الكبري للبيهقي، ( 2)
 . 212 2، تهذيب التهذيب 202 2اشف ، الك190أنظر: تقرلب التهذيب ص ( 3)
 . 289 7هذه النسبة إلى بنى سلول، األنساب ( 4)
 . 230تقرلب التهذيب ص ( 5)
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أحكككد ال قكككات :"وقكككال الكككذهبي ،(2)وذككككره ابكككن حبكككان فكككي ال قكككات ،(1)"ة َقكككككككوفي ": قكككال العجلكككي

"صكككدوق تكلكككم فيكككل : وقكككال ابكككن حجكككر ،(4)" لكككيس بكككل بكككأس": وقكككال ابكككن معكككين .(3)"عكككالماأل
  .(5)للتشيع"

 . " تو يق الراوي"إلى  ويميل الباح 

َياَن الَبَجل يُّ  .0 ف    (7).لل الجماعة روى ، من كبار التاسعة، أبو دمحم الكوفي، (6) هنَرل من بنن سن

كككه م  َوَكككاَن   َقكككة  ": قككال ابكككن سككعد كككن  َأن فنس  " م 
: وقكككال العجلكككي ،(9)"  قككة ": وقككال ابكككن معكككين ،(8)

وذكككككره ابككككن حبككككان فككككي  ،(12)"  بككككت": وقككككال الككككذهبي ،(11)" قككككة": حككككاتموقككككال أبككككو  ،(10)"" قككككة
  .(13)ال قات

  .(15)" صدوق": وقال ابن حجر ،(14)" صدوق ": وقال الدارقطني

 . " تو يق الراوي" إلى  ويميل الباح 

ككككَدان يُّ  .1 ككككَد   الَهم  ككككر  بككككن اأَلج  ككككد  بككككن المنن َتش  ي من بككككنن منَحمه ككككَراه  إ ب 
لككككل  روى ، مككككن الخامسككككة،  قككككة، (16)

  (17).الجماعة
                                                           

 . 113 2ال قات للعجلي ( 1)
 . 221 8ال قات  بن حبان ( 2)
 . 109 2الكاشف ( 3)
 . 19تارلخ ابن معين، الدارمي ص ( 4)
 . 230تقرلب التهذيب ص ( 5)
 .92 1األنساب ، وقيل ان بجيلة اسم أمهم، الى قبيلة بجيلةهذه النسبة ( 6)
 . 272تقرلب التقرلب ص( 7)
 . 081 1الطبقات الكبري ( 8)
 . 111تارلخ ابن معين، الدارمي، ص ( 9)
 . 011 1ال قات للعجلي ( 10)
 . 227 9الجرح والتعديل ( 11)
 . 002 1الكاشف ( 12)
 . 288 7ال قات  بن حبان ( 13)
 . 182سؤا ت الحاكم للدارقطني ص ( 14)
 . 272تقرلب التقرلب ص( 15)
 .129 20األنساب ، هي منسوبة إلى همدان، وهي قبيلة من اليمن نزلت الكوفة( 16)
 . 021 1، الطبقات الكبري 131 2، ال قات للعجلي 111 2، الكاشف 90أنظر: تقرلب التهذيب ص( 17)
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ل م  ال َجَدل يُّ  .2 مكات سكنة ، مكن السادسكة،  قة رمكي باإلرجكاء، أبو عمرو الكوفي، (1) َقي سن ب نن منس 

  (2).لل الجماعة روى ، عشرلن
ككيُّ  .1 َمس  ككل َمَة اأَلح  ككَهاب  ب ككن  َعب ككد  َشككم س  ب ككن  منس  َطككار قن ب ككنن ش 

، ،أبككو عبككد هللا الكككوفي، ال َبَجل ككيُّ  ،(3)
  (4).لل الجماعة روى ، سنة ا نتين و مانينمات 

ككَحاب عبككد هللا: وقككال العجلككي ،(5)"  قككة ": قككال ابككن معككين  ،"(6) َوقككد رأى النهب ككي،   َقككة، " مككن َأص 
َبة ": وقكككال أبكككو زرعكككة كككح  َيكككة  َوَلي َسكككت  َلكككلن صن ؤ  " َلكككلن رن

" يلحكككق حدي كككل بمراسكككيل : وقكككال العالئكككي ،(7)
رأى النبي  :" قال أبو داود: وقال ابن حجر ،(9)عبد البر في اإلستيعابوذكره ابن  ،(8)الصحابة"

 "(10)ولم يسمع منل.  
 :  إسناد الحديثعلى  الحكم: ثالثاا 

ي ن : قككال البيهقكي. ورجالكل  قككات؛ إسكناده صككحيح َسككل   إرسكالَكككاَن ف يككل  وأن  "َهككَذا ال َحكد  ككَو منر  َفهن
كككد   كككن  َرَأى النهب كككيه ، َجيّ  مه يَن َوم  َيكككار  التهكككاب ع  كككن  خ  ن كككلن ن وا   َفَطكككاَرق  م  كككَمع  م  َلكككم  َيس 

وقكككال ابكككن .  (11)
ذا  بكت أنكل لكم يسكمع منكل ، علكى الكّراجح صكحابيفهكو  " إذا  بت أنكل لقكي الّنبكي : حجر وا 

، لكل الّنسكائّي عكّدة أحاديك  خكّر وقد أ، وهو مقبول على الّراجح، صحابيفروايتل عنل مرسل 
 ،(13)وقككككد صككككححل الشككككيخ شككككعيب األرنككككؤوط .(12)وذلككككك مصككككير منككككل إلككككى إ بككككات صككككحبتل"

  .(14)واأللباني

******* 
                                                           

 .127 0 األنساب، هو منسوب إلى جديلة األنصار( 1)
 . 111 1، ال قات للعجلي 212 1، الكاشف 128أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 212 2هذه النسبة الى أحمس وهي طائفة من بجيلة، األنساب ( 3)
 . 222 2، الكاشف 182تقرلب التقرلب ص( 4)
 . 0 2تهذيب التهذيب ( 5)
 . 127 2ال قات للعجلي ( 6)
 . 98المراسيل  بن أبي حاتم ص ( 7)
 . 133جامع التحصيل ص ( 8)
 . 722 1اإلستيعاب في معرفة األصحاب ( 9)
 . 222 2، الكاشف 182تقرلب التقرلب ص( 10)
 . 2101، ح113 0السنن الكبري، ( 11)
 . 121 0اإلصابة في تمييز الصحابة ( 12)
 . 192 1 سنن أبي داود، ت األرنؤوط( 13)
 . 2317صحيح وضعيف سنن أبي داودح( 14)
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 (: 09) حديث رقم

َرَة َساَعة  : قال َعب َد َّللاه  ب َن َساَلم  . . . ": قال ابن رجب كن  ، النهَهار  ا  َنَتا َعش  كاَعةن الهت كي تكذكر م  م  َوالسه َيكو 
ككَر َسككاَعات  النهَهككار  " َعككة  آخ  من ككَرل ا  ، ل عبككد الككرزاقخّرجكك، ال جن َ ن ي، َعككن  اب ككن  جن َبككةَ : َحككده َأنهككلن ، منوَسككى ب ككنن عنق 
َمن   َع َأَبا َسَلَمَة ب َن َعب د  الرهح    (1).وهذا إسناٌد صحيحٌ أنل سمع َعب َد َّللاه  ب َن َساَلم  يقولل " ، َسم 

 : مصنف عبد الرزاَنص الحديث من 

َرل ا   َ ن ي، َعن  اب ن  جن َبةَ : َقاَل َحده ف  َيقنكولن ، منوَسى ب نن عنق  َمن  ب كن  َعكو  َع َأَبكا َسكَلَمَة ب كَن َعب كد  الكرهح  : َأنهلن َسكم 
كككولن  كككَن َسكككاَلم  َيقن كككَد َّللاه  ب  تن َعب  كككَرَة َسكككاَعة  »: َسكككم ع  كككاَعةن اله ، َكالنهَهكككار  ا  َنتَكككا َعش  م  َوالسه كككن  َيكككو  َكرن ف يَهكككا م  ت كككي ينكككذ 

َر َساَعات  النهَهار   َكرن آخ  منَعة  َما ينذ    .(2)«ال جن

 : تخريج الحديث: أولا 
، 21 1، ..وقكككت السكككاعة التكككي يسكككتجاب فيهكككا، أبكككواب فضكككائل الجمعكككة)ل ابكككن المنكككذرخّرجكككأ
 . لفظل بنحو، بإسناده، سحاَ عن عبد الرزاَ عن ابن جريجعن إ(، 2711ح

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 
َرل ا   .2  (. 22) سبقت ترجمتل حدي  رقم، يدلس ولرسل قة ، َعب دن الَمل ك  بنن َعب د  الَعز ل ز  بن  جن
َبكككَة بكككن   .1 ق  َسكككى بكككنن عن كككيُّ  أبكككيمنو   قكككة فقيكككل إمكككام فكككي ، مكككولى آل الزبيكككر، األسكككدي، َعيهكككاش  القنَرش 

  (3).لل الجماعة روى ، وأربعينمات سنة إحدى ، من الخامسة، المغازي 
 (. 29) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة، أبو سلمة بن عبد الرحمن .0
 :  إسناد الحديثعلى  الحكم: ثالثاا 

وأمككككا تككككدليس ابككككن جككككرلح فهككككو مككككن المرتبككككة ال ال ككككة فككككي . ورجاللللله ثقللللات؛ إسللللناده صللللحيح
َ ن ي) بالسككما  فككي الحككدي  صككّرحوقككد  ،(4)ينمدّلسككال  أبككيل فهككو يرسككل عككن إرسككالوأمككا (، َحككده

  .(5)الزناد أبووليس في حدي نا ، الزناد

******* 

                                                           

 . 188 8باري، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، فتح ال( 1)
 . 2279، ح111 0مصنف عبد الرزاق، كتاب الجمعة، باب الساعة في يوم الجمعة، ( 2)
 . 032 1، ال قات للعجلي 221 1، سير أعالم النبالء 221أنظر: تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 80، ت12طبقات المدّلسين ص ( 4)
 . 100، ت200المراسيل  بن أبي حاتم ص( 5)



 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الثان 
 اب  حسّنهاح ج دها اليت األحاد د م  مناذج

 العا ي فتح يف  جب
 :مطلبانوفيه   

 .ابن رجب في فتح الباري  جودهانماذج من األحاديث التي األول:  المطلب  
 .ابن رجب في فتح الباري  حسّنهانماذج من األحاديث التي الثاني:  المطلب  
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 الفصل الثاني
 ابن رجب في فتح الباري  حسّنهاو  جودهانماذج من األحاديث التي 

 : ابن رجب في فتح الباري  جودهانماذج من األحاديث التي المطلب األول: 
 (: 02) حديث رقم

ر َمكةَ ( داود أبكيسكنن ) وفكي . . .": قال ابن رجكب ك  كن حكدي  ع  : قكالَ ، َعكن بعكض أزوا  النبكي ، م 
ب ا، ال َحائ ض  َشي ئ ا َكاَن إ َذا َأَراَد م نَ " َها َ و  سناده جيد. "َأل َقى َعَلى َفر ج    (1).وا 

 : داود أبينص الحديث من سنن 

يلَ  ككَماع  َ َنا منوَسككى ب ككنن إ س  ككاد  ، َحككده َ َنا َحمه ر َمككةَ ، َعككن  َأيُّككوبَ ، َحككده ك  َوا   النهب ككيّ  ، َعككن  ع  ككض  َأز  " َأنه َعككن  َبع 
َن ال َحائ ض  َشي ئ ا َكاَن إ َذا النهب يه  ب ا "، َأَراَد م  َها َ و  َأل َقى َعَلى َفر ج 

(2)  

 : تخريج الحديث: أولا 

 . داود السابق يبإسناد أب( 21327، ح222 23ل البيهقي في معرفة السنن واآل ار)خّرجأ

بلن اعلن حفلص (، 2231ح،118 2،الحيض الرجل يصكيب مكن الحكائض)ل البيهقيخّرجأو 
 . بنحوه، به، سلمةعن حماد بن  عمر

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 
ن َقر يّ   .2 ي َل الم  َماع  َسى بن  إ س  منو 

َذك يُّ (3) ،  قكة  بكت، مكن التاسكعة، مكات سكنة (4) ، أبكو سكلمة التهبنكو 
  (5) ال  وعشرلن، روي لل الجماعة.

، أبو سلمة،  قل عابد أ بت .1 ر يُّ ي َنار  الَبص  الناس في  ابت، وتغير حفظل  َحمهادن بنن َسَلَمَة بن  د 
  (6)بأخرة، من كبار ال امنة، مات سنة سبع وستين، روي لل الجماعة ا  البخاري تعليقا .

                                                           

 . 02 1فتح الباري، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، ( 1)
(2 ) ، َما   وَن ال ج  ن َها َما دن يبن م  ل  ينص   . 171، ح72 2سنن أبي داود، كتاب الطهارة، َباب  ف ي الرهجن
 .129 21األنساب ، هذه النسبة إلى بنى منقر بن عبيد بن مقاعس( 3)
 .28 0األنساب ، هذه النسبة الى بيع السماد( 4)
، تهكذيب التهكذيب 213 9، ال قكات  بكن حبكان 013 23، سكير أعكالم النكبالء 219أنظر: تقرلكب التهكذيب ص ( 5)

23 000 . 
 . 181 7، الطبقات الكبري 019 2، الكاشف 278أنظر: تقرلب التهذيب ص ( 6)
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بن بنن  .0 ت َيان يُّ  أبيَأيُّو  خ  ي َمَة السّ   (. 1) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة  بت حجة، َتم 

ر َمةن  .1 ك   (. 23) ترجمتل حدي  رقمسبقت ،  بت ،  قةمولى ابن عباس، أبو عبد هللا، ع 

 :  إسناد الحديثعلى  الحكم: ثالثاا 

  .(2)واأللباني ،(1)وقد صححه شعيب األرنؤوط، ورجاله ثقات؛ إسناده صحيح

******* 
 (: 00) حديث رقم

َ د ب نورو  حرب بإسناد جيد. . . ": قال ابن رجب َبكَة ب كَن : قالَ ، َزن يُّ يلا َعب د  َّللاه   ،عن َمر  سكمعت عنق 
َرَأت ي ف ي، وهللا: َعام ر  يقول هنرن ف يل  َحتهى يصير لها يوم"يلا َ  أنَجام عن ام  م  الهذ ي َتط    (3).و 

 : نص الحديث من سنن الدارمي

َبَرَنككا َعب ككدن َّللاه  ب ككنن َيز لككدَ  ككَرل ح  ، َأخ  َ َنا َحي ككَوةن ب ككنن شن تن َيز لككَد ب ككَن : َقككالَ ، َحككده َقككاَل َأبنككو : َيقنككولن ، َحب يككب   أبككيَسككم ع 
كككد  َّللاه   كككيُّ يلا ال َخي كككر  َمر  َكككدن ب كككنن َعب  كككيه : َقكككالَ ، َزن  َهن  كككَن َعكككام ر  ال جن َبكككَة ب  ق  تن عن كككولن ، َسكككم ع  كككي َ  »َوَّللاه  : َيقن إ نّ 

َرَأت ي ف ي م  يلا أنَجام عن ام  م  و  هنرن ف يل  َحتهى َيمنره َيو    (4).«الهذ ي َتط 

 : الحديثتخريج : أولا 

يلد   علن (، 112ح، 111ص)لجمالي الحنفكي فكي مسكند عقبكة ل اخّرجأ لن ي زن لد  َّ ب  ب  علن ع 
يد ب ن عن الند ب ن أبي س  يد   ع ن   أ ي وب   عن خ  ب ة  ب نن ع امنر  أبيي زن  . بنحو لفظه، هن   ع ن  ع ق 

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

مكات سكنة ، مكن التاسكعة،  قة فاضكل، أبو عبد الرحمن المنق ر ئن ، (5)اأَله َواز يُّ َعب دن هللا  بنن َيز ل َد  .2
  (6).لل البخاري  روى ، وهو من كبار شيوخ البخاري ،  ال  عشرة وقد قارب المائة

                                                           

 ط. ، ت األرنؤو 171، ح291 2سنن أبي داود، ( 1)
 . 171صحيح وضعيف سنن أبي داود، ح( 2)
 . 280 1فتح الباري، كتاب الحيض، إذا رأت  المستحاضةن الطهَر، ( 3)
َل، ( 4) َتس   . 2211، ح720 2سنن الدارمي، كتاب الطهارة، َبابن منَجاَمَعة  ال َحائ ض  إ َذا َطهنَرت  َقب َل َأن  َتغ 
 .092 2األنساب ، خوزستان، وتنسب جميع بالد الخوز الى األهواز هذه النسبة الى األهواز وهي من بالد( 5)
 . 80 1، تهذيب التهذيب 139 2، الكاشف 003أنظر: تقرلب التهذيب ص( 6)
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َوانَ  .1 َرل ح  بن  َصف  ي ب يُّ ، َحي َوةن بنن شن ر َعَة التُّج  ر يُّ ، َأبنو زن ، السكابعةمكن ،  قة  بت فقيل زاهكد، الم ص 

  (1).لل الجماعة روى ، مات سنة  مان وخمسين

، أبككو رجككاء،  قككة فقيككل وكككان يرسككل، مككن الخامسككة، مككات سككنة  أبككيَيز ل ككدن بككنن  .0 ككر يُّ َحب ي ككب  الم ص 
  (2)لل الجماعة. روى  مان وعشرلن وقد قارب ال مانين، 

َ دن بنن َعب د  هللا   .1 كر يُّ ،(3)َزن كيُّ يلا ،رالَخي   َأبنو ،َمر  ، مكات سكنة تسكعين ،مكن ال ال كة ، قكة فقيكل، الم ص 
  (4).لل الجماعة روى 

كرو ب ن عبس ب ن َعام ر ب ن عقبة .2  كنيتكل فكي اختلكف ،مشكهور صكحابي الجهنكي، عكدي ب كن َعم 
 فقيهكا   وككان، سكنين  كال  لمعاويكة مصكر إمكرة ولي ،حماد أبو أنل أشهرها ،أقوال سبعة على
  (5)روي لل الجماعة . ، الستين قرب في مات، فاضال  

 :  إسناد الحديثعلى  الحكم: ثالثاا 

َحب يكب  َعكن   أبكي" َيز لكدن ب كنن : قكال أبكو حكاتم: يزلكد إرسكالوأما ، ورجاله ثقات؛ صحيحإسناده 
" َسككل  َبككَة ب ككن  َعككام ر  منر  ق  عن
وصككححل حسككين  اليزنككي، مر ككد" عقبككة و  بككين "يزلككدوفككي اإلسككناد  ،(6)

  .(7)أسد في تحقيقل

******* 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 127 8، ال قات  بن حبان 018 2، ال قات للعجلي 029 2، الكاشف 282أنظر: تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 012 1، ال قات للعجلي 220 7، الطبقات الكبري 082 1، الكاشف 133أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)
 .197 20هذه النسبة إلى يزن، وهو بطن من حمير، األنساب ( 3)
 ، 118 1، ال قات للعجلي 123 1، الكاشف 211أنظر: تقرلب التهذيب ص( 4)
 .2370 0، ا ستيعاب 119 1، األصابة 22 1، أسد الغابة 092أنظر: تقرلب التهذيب ص( 5)
 . 109 2مراسيل  بن أبي حاتم ال( 6)
 . 2211، ح720 2سنن الدارمي، ( 7)
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 (: 00) حديث رقم

َمكره ، عكن عبكد هللا بكن الحكار  بكن جكزء،بإسناد جيد( أحمكد اإلماممسند ) وفي. . . ": قال ابن رجب
َرهنكم   َوَصاح ب  َللن ب َأي َمَن َوف تَية  م ن  قنكَرل ش  َقكد  َحلُّكوا أنزن
وَن ب َهكا، (1) َتل كدن َفَجَعلنوَهكا َمَخكار لَق َيج 

كَراة  َوهنكم   ،(2) ، عن
َنا ب ه م  َقالنوا: قال ونَ :َفَلمها َمَرر  يسن إ نه َهؤنَ ء  لق سّ 

فلما أبصكروه ، عليهم خّر ، َفَدعنوهنم  أن رسول هللا  (3)
َضب ا فرجع رسول هللا  ،(4)تبددوا َرة  ، منغ  ج  ن تن َأَنا َوَراَء ال حن تنلن َيقنولن ، َحتهى َدَخَل َوكن ع   : َفَسم 

كككب َحاَن ) ا، َّللاه  سن َيو  كككَتح  كككَن َّللاه  اس  وا، َ  م  كككَتَترن كككول ل  اس  كككن  َرسن كككم  َيكككا : يمكككن عنكككده تقكككولأوأم (، َوَ  م  ف ر  َلهن كككَتغ  اس 
وَل َّللاه   م   (5)َفب َ  ي  »: َقاَل َعب دن َّللاه  ، َرسن َفَر َلهن َتغ    (6).«َما اس 

 : نص الحديث من مسند أحمد

ونن  َ َنا َهارن َ َنا َعب دن َّللاه  ب نن َوه ب  ، َحده و، َحده ر  َ َنا َعم  َرم يه ، َحده َلي َماَن ب َن ز َلاد  ال َحض  َحده َكلن َأنه َعب كَد ، َأنه سن
يه  َبي د  َ لن ، َّللاه  ب َن ال َحار    ب ن  َجز ء  الزُّ َرهنكم   َمره َوَصاح ب  َللن ب َأي َمَن َوف تَية  م ن  قنَرل ش  ، َأنهلن : َحده  ،َقد  َحلُّوا أنزن
ونَ  َتل ككدن َفَجَعلنوَهككا َمَخككار لَق َيج 
ككَراة  ، ب َهككا  ككم  َقككالنوا: َقككاَل َعب ككدن َّللاه  ، َوهنككم  عن َنككا ب ه  ككا َمَرر  ككونَ : َفَلمه يسن إ نه َهككؤنَ ء  ق سّ 

  
ككوَل َّللاه  ، َفكَدعنوهنم   وهن ، َعَلكي ه م   خككّر   نككمه إ نه َرسن ككا َأب َصككرن واَفَلمه دن ككولن َّللاه  ، َتَبككده َضككب ا َفَرَجكَع َرسن َحتهككى ، منغ 

ككككَرة   ج  ككككتن َأَنككككا َوَراَء ال حن ن  ككككولن ، َدَخككككَل َوكن تنلن َيقن ع  ككككب َحاَن َّللاه  »: َفَسككككم  ا، سن َيو  ككككَتح  ككككَن َّللاه  اس  ككككول ل  ، َ  م  ككككن  َرسن َوَ  م 
وا َتَترن ن َدهن َتقنولن ، «اس  ف ر  : َوأنمُّ َأي َمَن ع  َتغ  وَل َّللاه  َقاَل َعب دن َّللاه  اس  م  َيا َرسن م   َفب َ  ي  »: َلهن َفَر َلهن َتغ    .(7)«َما اس 

 : تخريج الحديث: أولا 

، 239 0)مسككككندال(، 21 2)وأبككككو يعلككككي الموصككككلي فككككي المفارلككككد(، 911 0)ل الحربككككيخّرجككككأ
 . بنحوه، به، هارون بن معروفعن (، 2213ح

ملللن (، 7071ح، 297 23، الحيكككاء في سكككتر العكككورة) ل البيهقكككي فكككي شكككعب اإليمكككانخّرجكككأو 
  .بنحوه، به، تابب هارون في الرواية عن عبد هللا بن وهب، طريق بحر بن نصر

                                                           

 . 010مالبسهم و  يابهم وكل ما يسترك، القاموس المحيط ص( 1)
بيانن بعّضهم بعضا، النهاية في َرلب الحدي  ( 2) ر ب بل الصّ   . 11 1 وب ينَلف وَيض 
لوط بَحرل ر ينؤَتى بها من مصر، النهايكة فكي َرلكب الحكدي  ( 3) ، الصكحاح تكا  اللغكة 29 1هي  ياب من َكتهان َمخ 
0 910 . 
 تفرقوا .( 4)
ب َطاء، النهاية في َرلب الحدي ( 5) د  وا  َد َمشقهة َوجه   . 112 1َبع 
 . 081 1فتح الباري، كتاب الصالة، باب كراهية التعري في الصالة، ( 6)
 . 27722،ح 119 19مسند أحمد، ( 7)
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األسود عن عبلد هللا بلن  أبيعن دمحم بن إسحاَ عن (، 0782ح، 111 9)ل البكزارخّرجوأ

 . بنحوه، به، لهيعة تابب عمرو بن الحارث في الرواية عن سليمان بن زياد

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 
َوز يُّ  .2 ف  الَمر  و  رن نن بنن َمع  و  َهارن

كر ل رن ،(2)الَخكزهازن ، أبو علكي،(1) ، من العاشكرة، قكة، نزلكل بغكداد، الضه
  (3).لل البخاري ومسلم وأبو داود روى ، مات سنة إحدى و ال ين ولل أربع وسبعون سنة

ل م   .1 ر يُّ َعب دن هللا  بنن َوه ب  بن  منس  ، القرشي، أبو دمحم المصري،  قة حكافظ، مكن التاسكعة، (4) الف ه 
  (5)مات سنة سبع وتسعين ومائة، ولل ا نتان وسبعون سنة، روي لل الجماعة.

، مكو هم المصكري، أبكو أميكة،  قكة فقيكل  .0 َب بن  َعب كد  هللا  اأَلن َصكار يُّ قنو  و بنن الَحار    بن  َيع  رن َعم 
  (6)ات قبل الخمسين ومائة، روي لل الجماعة.حافظ، من السابعة، م

َلي َمانن بن .1 َرم يُّ  سن   (8).لل ابن ماجل روى ، من الخامسة،  قة، المصري ، (7)ز َلاد  الَحض 
وهو آخكر مكن ، أبو الحار  سكن مصر، صحابي، (9)الزنبيدي، الَحار    بن  َجز ء   َعب د هللا  بن .2

  (10).والترمذي وابن ماجل، لل أبو داود روى ، سنة ست و مانين، مات بها من الصحابة
 :  إسناد الحديثعلى  الحكم: ثالثاا 

، وقككال حسككين (11)"إسككناده صككحيح" قككال شككعيب األرنككوؤط:. ورجاللله ثقللات؛ إسللناده صللحيح
 .(12)إسناده صحيح "" :أسد

******* 
                                                           

نمككا قيككل لهككا ، «مككرو الشككاهجان»هككذه النسككبة إلككى ( 1) ، يعنككى الشككاه جككانى موضككع الملككوك ومسككتقرهم« الشككاهجان»وا 
 .137 21األنساب 

 .222 2األنساب ، نسبة لمن يبيع الخز( 2)
 . 010 1، ال قات للعجلي 002 1، الكاشف 219أنظر: تقرلب التهذيب ص( 3)
 .118 23األنساب ، النسبة إلى فهر بن مالك هذه( 4)
 . 72 1، تهذيب التهذيب 111 2، تذكرة الحفاظ 018أنظر: تقرلب التهذيب ص ( 5)
 . 222 7، الطبقات الكبري 17 1، الكاشف 129أنظر: تقرلب التقرلب ص ( 6)
 .283 1األنساب ، هذه النسبة إلى حضر موت وهي من بالد اليمن من أقصاها( 7)
 . 021 1، ال قات  بن حبان 291 1، تهذيب التهذيب 122نظر: تقرلب التهذيب صأ( 8)
 .110 1األنساب ، هذه النسبة إلى زبيد وهي قبيلة قديمة من اليمن( 9)
، 298 0أسكككد الغابككة فكككي معرفككة الصكككحابة ، 12 1األصكككابة فككي تمييكككز الصككحابة ، 199تقرلككب التهككذيب ص( 10)

 .81 1معجم الصحابة  بن قانع 
 . 27722،ح 119 19مسند أحمد، ( 11)
 .239 0، مسند أبي يعلي الموصلي( 12)
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 األول الباب

 تصحيح في رجب ابن منهج
(: 04) حديث رقم  

مككن : فيككل خككّر و ( المسككجدبككاب األكككل فككي )(:كتابككل) وب ابككن ماجككل فككيوقككد ّبكك . . .": قككال ابككن رجككب
و ب نن ال َحار    َقالَ : رواية ابن َوه ب   رن َبَرن ي َعم  كَرم يُّ : َأخ  َلكاد  ال َحض  َلي َمانن ب نن ز  َ ن ي سن َع َعب كَد ، َحده َأنهكلن َسكم 

يه  َبي كككد  كككَن ال َحكككار    ب كككن  َجكككز ء  الزُّ كككولن ، َّللاه  ب  كككول  »: َيقن كككد  َرسن نهكككا َنأ كنكككلن َعَلكككى َعه  كككَز  َّللاه  كن ب  د  ال خن كككج  ف كككي ال َمس 
مَ    (1).وهذا إسناد جيد. «َواللهح 

 : نص الحديث من سنن ابن ماجه

كب   َمي كد  ب كن  َكاس  قنكوبن ب كنن حن َ َنا َيع  َيكى، َحده َمَلكةن ب كنن َيح  َ َنا َعب كدن َّللاه  ب كنن َوه كب  َقكالَ : َقكاَ  ، َوَحر  َبَرن كي : َحكده َأخ 
و ب نن  رن كَرم يُّ : ال َحار    َقالَ َعم  َلكاد  ال َحض  كَلي َمانن ب كنن ز  َ ن ي سن َع َعب كَد َّللاه  ب كَن ال َحكار    ب كن  َجكز ء  ، َحده َأنهكلن َسكم 
يه  َبي د  ول  َّللاه  »: َيقنولن ، الزُّ د  َرسن نها َنأ كنلن َعَلى َعه  مَ  كن ب َز َواللهح  د  ال خن ج    .(2)«ف ي ال َمس 

 : تخريج الحديث: أولا 

، 209 1، المسكككككاجد اإلباحة للمكككككرء أككككككل الخبكككككز واللحكككككم فكككككي المسكككككاجد)ل ابكككككن حبكككككانخّرجكككككأ
مللن ( 221ح، 18ص) وابككن بشككران فككي أماليككل، مللن طريللق حرملللة بللن يحيللي( 2127ح

 . بنحوه، به، كالهما عن ابن وهب، ىطريق أحمد بن عيس

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

بن بنن  .2 قنو  ب  َيع  َمي د  بن  َكاس    (3).لل ابن ماجل روى ، مات سنة أربعين، من العاشرة، المدني، حن
َبي كككر يّ  ،(4)" قكككة": قكككال ابكككن معكككين كككَعب  الزُّ وقكككال منص 

وقكككال ، "  قكككة مكككأمون صكككاحب حكككدي ":(5)
م   َلَمَة بن َقاس    .(6)" لم يتكلم فيل أحد بحجة": وقال الحاكم، "  قة ": َمس 
 بكيقلكت أل:" َحكات م أبكيوقكال ابكنن  ،(7)هكو فكي اأَلصكل صكدوق" ،لم يزل خيكرا   :"وقال البنَخاريُّ 

ر َعة :" وقكال أيضكا، "قكال لهكذا شكروط ،فكي الحكدي  ككان صكدوقا   :قلكت، :"  قة فحكرك رأسكل زن
                                                           

 . 211 0فتح الباري، كتاب الصالة، باب من دعي لطعام في المسجد ومن أجاب فيل، ( 1)
 . 0033، ح2397 1سنن ابن ماجل، كتاب األطعمة، باب األكل في المسجد، ( 2)
 . 137تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 177 8الكامل في ضّعفاء الرجال ( 4)
 .112 1األنساب ، هذه النسبة معروفة إلى الزبير بن العوام( 5)
 . 080 22تهذيب التهذيب ( 6)
 . 080 22تهذيب التهذيب ( 7)
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 األول الباب

 تصحيح في رجب ابن منهج
وقككال  ،(2)" تكلكم فيككل بعكض النككاس": وقككال صكالح جككزرة ،(1)بككن كاسكب"اعلكى  قلبكي   يسكككن
وممكككن جمكككع وصككنف واعتمكككد علككى حفظكككل فربمككا أخطكككأ فكككي " كككان ممكككن يحفككظ : ابككن حبكككان

ل خّرجكالشيء بعكد الشكيء ولكيس خطكأ اإلنسكان فكي شكيء يهكم فيكل مكا لكم يفحكش ذلكك منكل بم
َوهكو ك يكر الحكدي  ، "   بأس ب ل  وبرواياتكل:قال ابن عدي ،(3)عن ال قات إذا تقدمت عدالتل"

ذا نظرت إ َلى مسنده علمت َأنهلن .... الغرائبك ير  وقال  ،(4)جما  للحدي  صاحب حدي " َوا 
رائككب":وقككال أيضككا   ،(5)صككدوق"": الككذهبي صككدوق ربمككا  :"وقككال ابككن حجككر ،(6)" لككل منككاكير َو
وقككال  ،(9)" ضككعيف الحككدي ": وقككال ابككو حككاتم ،(8)"" لككيس بشككيء: وقككال ابككن معككين .(7)" وهككم

  .(11)" يوصل الحدي ": عباس العنبري وقال  ،(10)" ليس بشيء":النسائي
 . أنل " صدوق لل أوهام " كما قال ابن حجر إلى  ويميل الباح  

َمَلككةن بككن عمككران .1 َيككى بككن َحر  َمَلككةن بككنن َيح  ي ب ككيُّ المصككري ، َحر  ، صككاحب الشككافعي، أبككو حفككص التُّج 
  (12).وابن ماجل، والنسائي، لل مسلم روى ، مات سنة أربع وأربعين، من الحادية عشرة

َلكككَم النهكككاس  ب كككاب ن  :قكككال العقيلكككي ،(14)" صكككدوق":(13)الَنَسكككوي  قكككال الحسكككن بكككن سكككفيان " َككككاَن أَع 
"   .(17)" صدوق": وقال ابن حجر ،(16)" صدوق من أوعية العلم ": وقال الذهبي. (15)َوه ب 

                                                           

 . 131 9الجرح والتعديل ( 1)
 . 080 22تهذيب التهذيب ( 2)
 . 182 9ال قات  بن حبان ( 3)
 . 177 8الكامل في ضّعفاء الرجال ( 4)
 . 090 1الكاشف ( 5)
 . 122 1ميزان ا عتدال ( 6)
 . 137تقرلب التهذيب ص( 7)
 . 131 9الجرح والتعديل ( 8)
 . 131 9الجرح والتعديل ( 9)
 . 231الضّعفاء والمتروكين ص ( 10)
 . 080 22تهذيب التهذيب ( 11)
 . 221تقرلب التهذيب ص( 12)
 .92 20األنساب ، خرسانوهي من بالد ، هذه النسبة إلى نسا( 13)
 287 2معاني األخبار ( 14)
 . 011 2الضّعفاء الكبير للعقيلي ( 15)
 . 027 2الكاشف ( 16)
 . 221تقرلب التهذيب ص( 17)
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 األول الباب

 تصحيح في رجب ابن منهج
وقكد تبحكرت حكدي  حرملكة ": قال ابن عدى ،(1)وَ  يحتا بل"، " يكتب حدي ل: وقال أبو حاتم
  .(2)من أجلل " ضّعفما يجب أن يفلم أجد في حدي ل ، وفتشتل الك ير

 . "صدوق": أنل إلى  ويميل الباح  

 (. 11) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة حافظ عابد، عبد هللا بن وهب .0

َب اأَلن َصار يُّ  .1 قنو  و بنن الَحار    بن  َيع  رن  (. 11) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة فقيل حافظ، َعم 

َلي َمانن بنن ز َلاد   .2 َرم يُّ سن   (3).لل ابن ماجل روى ، من الخامسة،  قة، المصري ، الَحض 
 :  إسناد الحديثعلى  الحكم: ثالثاا 

َمَلةن بنن عة في نفس اإلسناد وتاب، "صدوق يهم"في إسناده يعقوب بن حميد ؛إسناده حسن َحر 
َيى   .ويرتقي اإلسناد الي صحيحاا لغيره، وقال تابعهما أحمد بن عيسى، "" صدوق َيح 

 .(5)وقال األلباني :" صحيح"، (4)قال دمحم عبد الباقي:"إسناده حسن"

******* 
  

                                                           

 . 171 0الجرح والتعديل ( 1)
 . 139 0الكامل في ضّعفاء الرجال ( 2)
 . 021 1، ال قات  بن حبان 291 1، تهذيب التهذيب 122أنظر: تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 0033، ح2397 1، سنن ابن ماجل( 4)
 . 033 7ابن ماجل ل لباني صحيح وضعيف( 5)
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 األول الباب

 تصحيح في رجب ابن منهج
 (: 03) حديث رقم

يَرةن ب نن : النعيم أبيعن ، وروى يعقوب بن شيبة. . . ": قال ابن رجب يّ   أبكيحد نا ال منغ  كرّ  ال ك ن كد  : ال حن
َرم يّ   ر  ب ن  َعن َبس  ال َحض  ج  فلما وقع فكي أرض بابكل  ،(1)إلى الحرورلة يعل نا معخّرج: قال، حد ني حن

، لم أكن أصلي فكي أرض قكد خسكف هللا بهكا": الصالةا الصالةا قال، أمسيت يا أمير المؤمنين: قلنا
 . بل بنحوه، الحر أبيعن مغيرة بن ، ل وكيعخّرج

بكن وحجكر . لكيس بكل بكأس: وقكال أبكو حكاتم. الحر و قل ابكن معكين أبيوالمغيرة بن ، وهذا إسناد جيد
  (2).شيخ كوفي مشهور: قال ابن معين، عنبس

 : شيبة أبينص الحديث من مصنف ابن 

َ َنا َوك يع   يَرةن ب نن ، َحده يّ   أبيحد نا ال منغ  رّ  ال ك ن د  كَرم يّ  ، ال حن ر  ب ن  َعن كَبس  ال َحض  ج   َنكا َمكعَ خّرج: َقكالَ ، َعن  حن
ككَرَوان  علككى  إ َلككى النهه 

َنككاَحتهككى إ َذا  ،(3) ل  ككر  قن نهككا ب َباب ككَل َحَضككَرت  َصككاَلةن ال َعص  ككاَلةن : كن َنككا، َفَسككَكتَ ، الصه ل  :  نككمه قن
كككاَلةن  ككككا ، َفَسككككَكتَ ، الصه ن َهككككا َصككككلهى خككككّر َفَلمه ككككَف ب َهككككا  َككككاَلَ  »:  نككككمه َقكككالَ ، م  س  ككككتن أنَصككككلّ ي ب ككككَأر ض  خن ن  َمككككا كن
  .(4)«َمرهات  

 : تخريج الحديث: أولا 

 . َير مطبو فهو ، شيبة أبيلم أقف عليل في مسند يعقوب بن 
 . بنحوه، به، شيبة أبيمن طريق ابن (، 291 9) ل الخطيب البغدادي في تارلخلخّرجأو 

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

يّ   .2 كيُّ ، َوك ي عن بنن الَجرهاح  بن  َمل كي ح  بكن  َعكد  َؤاس  مكن ، عابكد قكة حكافظ ، أبكو سكفيان الككوفي، (5)الرُّ
  (6).لل الجماعة روى ، ولل سبعون سنة، مات سنة ست وتسعين ومائة، كبار التاسعة

 
                                                           

 . 112 1هي قرلة بظاهر الكوفة، معجم البلدان ( 1)
 . 102 0فتح الباري، كتاب الصالة، باب الصالة في موضع الخسف والعذاب، ( 2)
 . 012 2منطقة بين بغداد وواسط في العراق، معجم البلدان ( 3)
َف ب ل ، ( 4) ع  الهذ ي خنس  ض  اَلة  ف ي ال َمو   . 7221، ح222 1مصنف ابن أبي شيبة، كتاب صالة التطو ، باب الصه
 .283 1األنساب ، هذه نسبة إلى بنى رؤاس وهو الحار  بن كالب( 5)
 . 091 1، الطبقات الكبري 023 1، الكاشف 282أنظر: تقرلب التهذيب ص( 6)
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 األول الباب

 تصحيح في رجب ابن منهج
يَرةن ب نن  .1 يّ   أبيال منغ  رّ  ال ك ن د  ال حن

  (2).وابن ماجل، لل النسائي روى ، من السادسة، الكوفي، (1)
كوف يٌّ ينَخكال فن ف كي " : وقال البخاري  .(4)وذكره ابن حبان في ال قات ،(3)"  قة": قال ابن معين كن
ي  ل  ال كنوف يّ يَن"  ،(7)" لكيس بكل بكأس": وقكال أبكو حكاتم ،(6)" ليس بل بأس": وقال الترمذي ،(5)َحد 
  .(9)"صدوق ربما وهم": وقال ابن حجر ،(8)"جائز الحدي ": وقال الذهبي

 . جائز الحدي  "، " صدوق : أنل إلى  ويميل الباح 
رن  .0 ج  َرم يّ   حن   (10).لل أبو داود والترمذي روى ، مخضرم من ال انية، الكوفي، ب ن  الَعن َبس  ال َحض 

وقكككال  ،(12)وذككككره ابكككن حبكككان فكككي ال قكككات، (11)مشكككهور"،  قكككة ي" شكككيخ ككككوف:قكككال ابكككن معكككين
وقكال ابكن  ،(14)"  قكة":وقكال الكذهبي ،(13)احتا بل َير واحد من األئمة"، " كان  قة:الخطيب
  .(15)""صدوق : حجر

 . " تو يق الراوي":إلى  ويميل الباح 
 :  إسناد الحديثعلى  الحكم: ثالثاا 

ككككنن )فيككككل؛ إسللللناده حسللللن  يككككَرةن ب  ككككرّ   أبككككيال منغ  وقككككال بشككككار معككككروف :" إسككككناده  ،صككككدوق (، ال حن
 .(16)حسن"

******* 
                                                           

 .212 22األنساب ، هذه النسبة إلى كندة، وهي قبيلة مشهورة من اليمن تفرقت في البالد( 1)
 . 211تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 112 8الجرح والتعديل ( 3)
 . 219 9ال قات  بن حبان( 4)
 . 271 1الضّعفاء الكبير ( 5)
 .127 23تهذيب التهذيب ( 6)
 . 112 8الجرح والتعديل ( 7)
 . 171 1الكاشف ( 8)
 . 211تقرلب التهذيب ص( 9)
 . 221تقرلب التهذيب ص( 10)
 .171 2تهذيب الكمال ، 91ص –الدارمي –تارلخ ابن معين ( 11)
 . 277 1ال قات  بن حبان ( 12)
 . 291 9تارلخ بغداد ( 13)
 .021 2الكاشف ( 14)
 . 221تقرلب التهذيب ص( 15)
 .291 9تارلخ بغداد ( 16)
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 األول الباب

 تصحيح في رجب ابن منهج
 (: 02) حديث رقم

َلكي ح  بكن سكليمان اإلمكامل خّرج. . . ": قال ابن رجب يد  ب كن  ال َحكار    ، أحمكد مكن روايكة فن َعكن  ، َعكن  َسكع 
ككَماءن ليلككة: قككال، سككمع أبككا سككعيد الخككدري ، َسككَلَمةَ  أبككي ككا ، َهاَجككت  السه َشككاء   النهب ككيُّ  خككّر َفَلمه ل َصككاَلة  ال ع 
َرة   خ  َقة  ، اآل  َمان  َفَقالَ ، َبَرَقت  َبر  كَرى »: َفَرَأى َقَتاَدَة ب َن النُّع  كوَل َّللاه  : َقكالَ « َيكا َقتَكاَدةن؟(1)َمكا السُّ كتن َيكا َرسن َعل م 

اَلة  َقل يل   َد الصه َهَدَها، َأنه َشاه  َبب تن َأن  َأش  ن َصَرَف َفَلمها ا. «َفإ َذا َصلهي َت َفا  بنت  َحتهى َأمنره ب كَ »: َقالَ . َفَأح 
ونَ  َطاهن ال عنر جن أَع 
ر ا»:َوَقالَ (2) يءن َأَماَمَك َعش  ذ  َهَذا َفَسينض  ر ا" وذكر حدي ا فيل طول، خن وهلذا ، َوَخل َفَك َعش 

  (3).إسناد جيد

 : نص الحديث من مسند أحمد

َ َنا ينوننسن  َرل ا  َقاَ  ، َحده َ َنا فنَلي ح  : َوسن يد  ب ن  ال َحار    ، َحده َككاَن َأبنكو هنَرل كَرَة : َقكالَ ، َسكَلَمةَ  أبكيَعن  ، َعن  َسع 
ول  َّللاه  ، ينَحدّ  نَنا َماءن (4) نمه َهاَجت  : َقالَ ...:..َأنهلن َقالَ  َعن  َرسن َلة  ، السه  النهب كيُّ  خّر َفَلمها ، م ن  ت ل َك اللهي 

َرة   خ  َشاء  اآل  َقة  ، ل َصاَلة  ال ع  َمان  َفَقالَ ، َبَرَقت  َبر  كَرى َيكا َقتَكاَدةن؟»: َفَرَأى َقَتاَدَة ب َن النُّع  كتن : َقكالَ « َمكا السُّ َعل م 
اَلة  َقل يل   َد الصه وَل َّللاه  َأنه َشاه  َهَدَها، َيا َرسن َبب تن َأن  َأش  . «َفإ َذا َصلهي َت َفا  بنت  َحتهكى َأمنكره ب ككَ »: َقالَ . َفَأح 
ككوَن َوَقككالَ  َطككاهن ال عنر جن ككا ان َصككَرَف أَع  ككر ا»: َفَلمه ككيءن َأَماَمككَك َعش  ككذ  َهككَذا َفَسينض  ككر ا، خن َفككَك َعش  َفككإ َذا َدَخل ككَت ، َوَخل 

ا، ال َبي تَ  َية  ال َبي ت  ، َوَتَراَءي َت َسَواد  ر ب لن َقب َل َأن  َيَتَكلهمَ ، ف ي َزاو    (5).الحدي . . . . «َفإ نهلن َشي َطان  ، َفاض 

 : تخريج الحديث: أولا 

(، 2113ح، 82 0، المطيكرةباب إتيان المساجد في الليلة باب اإلمامة ) ل ابن خزلمةخّرجأ
يج عندمحم بن رافب عن  ر   . بنحوه، به، س 

 . بنحوه، به، من طريق فليح بن سليمان(، 182 19)ل ابن عساكر خّرجوأ

 

                                                           

يرن ب اللهي ل  ( 1)  .011 1النهاية في َرلب الحدي  ، السه
ذ ق( 2) فر الهذ ي ف يل  َشَمارلخ الع   .130 0النهاية في َرلب الحدي  ، َوهنَو العنود األص 
جككا ومعهمككا م ككل المصككباحين، فككتح البككاري، كتككاب الصككالة، بككاب فيككل حككدي  أن رجلككين مككن أصككحاب النبككي خرّ ( 3)
0 073 . 
ها( 4)  .181 2النهاية في َرلب الحدي  ، َتَغيهَمت  وَك نَرت  ر لحن
 . 22111، ح218 28مسند أحمد، ( 5)
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 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

ل م   .2 ننسن بنن منَحمهد  بن منس   (. 27) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة  بت، ينو 

َمان   .1 َرل ان بنن النُّع  َوانَ سن َهر يُّ ، بن  َمكر  الَجكو 
 قكة ، أصكلل مكن خراسكان، البغكدادي، أبكو الحسكن، (1)

  (2).مسلم الجماعة إ لل  روى ، مات سنة سبع عشرة، من كبار العاشرة، يهم قليال

َلي َماَن بن   .0 كيُّ  أبيفنَلي حن بنن سن َزاع  َنكي ن  الخن ي كَرة  بكن  حن المنغ 
 ويقكال فلكيح لقكب، أبكو يحيكى المكدني، (3)

  (4).لل الجماعة روى ، مات سنة  مان وستين ومائة، من السابعة، واسمل عبد الملك

" هككو مككن أهككل : وقككال السككاجي ،(6)"  قككة": وقككال الككدارقطني ،(5)ذكككره ابككن حبككان فككي ال قككات
وقككال ، (8)" أمككره يقككوي  عليككل الشككيخين اتفككاقوقككال الحككاكم أبككو عبككد هللا :"  ،(7)الصككدق ولهككم"

  .(10)" صدوق ك ير الخطأ":وقال ابن حجر ،(9)في رتبة الحسن"" حدي ل : الذهبي

وقال  ،(12)" ليس بقوى و  يحتا بحدي ل ": قال ابن معين، و (11)قال ابن المديني :" ضعيف"
" ضكككعيف : وقكككال أبكككو زرعكككة ،(14)شكككيبة " ضكككعيف" أبكككيوقكككال ابكككن  ،(13)" ضكككعيف": أيضكككا  

وقككال  ،(17)" لككيس بكالقوي": بككو حكاتمأوقكال  ،(16)"   يحكتا بككل": وقكال أبككو داود ،(15)الحكدي "
                                                           

 .112 0األنساب ، هذه النسبة إلى بيع الجوهر( 1)
 . 088 2ك ال قات للعجلي  111 2، الكاشف 119أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)
 .221 2األنساب ، النسبة إلى خزاعةهذه ( 3)
 . 118تقرلب التهذيب ص( 4)
 . 011 7ال قات  بن حبان ( 5)
 . 211 1الضّعفاء والمتروكين للدارقطني ( 6)
 . 031 8تهذيب التهذيب ( 7)
 .031 8تهذيب التهذيب( 8)
 . 211 2تذكرة الحفاظ ( 9)
 . 118تقرلب التهذيب ص( 10)
 .031 8تهذيب التهذيب ( 11)
 . 127 0الدوري –تارلخ ابن معين ( 12)
 . 19ابن محرز ص–تارلخ ابن معين ( 13)
 . 227سؤا ت ابن أبي شيبة ص ( 14)
 . 011 1الضّعفاء ألبي زرعة ( 15)
 . 211 2تذكرة الحفاظ ( 16)
 . 28 7الجرح والتعديل ( 17)
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وقكككال ابكككن  ،(3)  بكككأس بكككل" ،(2)يختلفكككون فيكككل":قكككال الكككدارقطنيو  ،(1)" لكككيس بكككالقوي": النسكككائي
 .(5)" عندهم بالمتين ليس:"  أبو أحمد الحاكم وقال، (4)" شيخ ":بشكوال

َمككر ابككن عككن   نككافع، عككن روى يكك هككاروىي صككالحة أحاديكك  ولفلككيح ": وقككال ابككن عككدي  نسككخة عن
َمن   َعبد َعن   علي بن هالل عن روى ول  روى ولك أحاديك  هرلكرة أبكي َعكن عمكرة، أبكي ب كن   الكرهح 
يككره النضككر أبككي م ككل المدينككة أهككل مككن الشككيوخ سككائر عككن رائككب مسككتقيمة أحاديكك  َو  وقككد َو

 َوهكككو أنيسكككة، أبكككي بكككن زلكككد عنكككل روى  وقككد الك يكككر عنكككل وروى  صكككحيحل ف كككي البنخكككار يّ  اعتمككده
  .(6)" بل بأس   عندي

 . " صدوق يخطئ " كما قال ابن حجر: أنل إلى  ويميل الباح  
ي د بن .1   (7).لل الجماعة روى ، من ال ال ة،  قة، المدني، األنصاري ، سعيد أبيالَحار    بن  َسع 
َمن   .2  (. 29) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة، َأبنو َسَلَمَة بنن َعب د  الرهح 
 :  إسناد الحديثعلى  الحكم: ثالثاا 

 ، ولم يتابع.لل َرائب"، " صدوق يخطئ، فيل " فليح بن سليمان"؛ إسناده ضعيف 

******* 
  :(01) حديث رقم

كككاَلةَ : )قكككال، عكككن النبكككي ...... ": قكككال ابكككن رجكككب َرَك الصه َعكككَة َفَقكككد  َأد  َرَك الرهك  ل خّرجكككو (. . . َوَمكككن  َأد 
يره من رواية َعب د   َز َهر  الطبراني َو َمن  ب ن  األ  يد  ب ن  َعب د  الرهح  سلناده ،  عن النبكي، ل  أبيَعن  ، ال َحم  وا 

  (8).جيد

 
 

                                                           

 . 87الضّعفاء والمتروكين ص ( 1)
 .031 8تهذيب التهذيب ( 2)
 . 211 2تذكرة الحفاظ ( 3)
 . 129شيوخ ابن وهب ص ( 4)
 .031 8تهذيب التهذيب ( 5)
 . 211 7الكامل في ضّعفاء الرجال ( 6)
 . 22 1، تهذيب التهذيب 212 2، سير أعالم النبالء 101أنظر: تقرلب التهذيب ص( 7)
 . 29 2فتح الباري، كتاب مواقيت الصالة، باب من أدرك من الصالة ركعة، ( 8)
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 : نعيم بينص الحديث من معرفة الصحابة أل

َفر   َ َنا َعب دن هللا  ب نن َجع  يلن ب كنن َعب كد  هللا  ، َحده كَماع  يدن ب كنن ال َحَككم  ب كن  ، حكد نا إ س  َلمَ  أبكيحكد نا َسكع  حكد نا ، َمكر 
َفرن ب نن َرب يَعةَ ، َناف عن ب نن َيز لدَ  َ ن ي َجع  كائ ب  ، َحده َمن  ب كن  السه َبي كد  هللا  ب كن  َعب كد  الكرهح  يكد  ، َعن  عن َعكن  َعب كد  ال َحم 

َز َهر   َمن  ب ن  األ  َ لن َعن  ، ب ن  َعب د  الرهح  وَل هللا  ، ل  أبيَحده ود  »: َقالَ ، َأنه َرسن كجن كنن سن اَلَة َوَنح  ئ تنم  الصه إ َذا ج 
وا دن جن وَها َشي ئ ا، َفاس  اَلةَ ، َوَ  َتعندُّ َرَك الصه َعَة َفَقد  َأد  َرَك الرهك    (1).«َوَمن  َأد 

 : تخريج الحديث: أولا 
، هرلككرة أبككيمككن حككدي   (3)ومسككلم (2)ووجككدت لككل شككواهد عنككد البخككاري  ،لتخرلجككعلككى لككم أقككف 
يره  . َو

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

َمد ب ن فارس .2 َفر ب ن َأح  ا : قكال الكذهبي، يُّ صبهانَأبنو دمحم األ، َعب د َّللاه ب ن جع  " وككان  قكة عابكد 
َوي ل، " دن   (4)." كان  قة": وقال اب نن َمر 
يُّ  .1 كعنود  ال َعب كد  يلن ب نن َعب د  َّللاه  ب ن  َمس  َماع  إ س 

كر  ، (5) كمهَوي ل  ، َأبنكو ب ش  كَرفن ب س  فّ َي ، ال قكة ال َحكاف ظن ، ينع  تنكون
اَئَتي ن   يَن َوم    (6).َسَنَة َسب ع  َوَسب ع 

يُّ  .0 َمح  ي دن بنن الَحَكم  بن  منَحمهد  بن  َسال م  الجن َسع 
ر يُّ ، (7) مات ، من كبار العاشرة،  قة  بت، الم ص 

  (8).لل الجماعة روى ، سنة أربع وعشرلن ولل  مانون سنة
ككي .1 ككر يّ ، َأبنككو يز لككد، (9)َنككاف ع بككن يز لككد الكاَلع  ككي ال مص  مككات سككنة ، مككن السككابعة،  قككة عابككد، ال قرش 

  (10).وابن ماجل، والنسائي، وأبو داود، ومسلم، لل البخاري تعليقا روى ،  مان وستين

                                                           

 . 1291، ح2828 1معرفة الصحابة ألبي نعيم، ( 1)
 . 283، ح213 2صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصالة، باب من أدرك من الصالة ركعة، ( 2)
 . 137، ح110 2صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب من أدرك ركعة من الصالة، ( 3)
 . 221 22، سير أعالم النبالء 108 7أنظر: تارلخ اإلسالم ( 4)
 .293 9األنساب ، هذه النسبة إلى عبد القيس في ربيعة بن نزار( 5)
 . 222 1، تذكرة الحفاظ 121 2، تارلخ أصبهان 197 1أنظر: تارلخ اإلسالم ( 6)
 .011 0األنساب ، هذه النسبة إلى قبيلة بنى جمح( 7)
 . 111 8، ال قات  بن حيان 27 1، تهذيب التهذيب 091 2، ال قات للعجلي 101أنظر: تقرلب التهذيب ص( 8)
 .281 22األنساب ، نزلت الشام، وأك رهم نزلت حمص« كال »هذه النسبة إلى قبيلة يقال لها ( 9)
 . 213، سؤا ت السجزي ص039 1، ال قات للعجلي 022 1، الكاشف 229أنظر: تقرلب التهذيب ص( 10)
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يُّ  .2 ب ي َل بكككن  َحَسكككَنَة الك ن كككد  كككَرح  َفكككرن بكككنن َرب ي َعكككَة بكككن شن َجع 

مكككات سكككنة سكككت ، مكككن الخامسكككة،  قكككة، (1)
  (2).لل الجماعة روى ، و ال ين ومائة

َبي د هللا  ب ن .1 كائ ب   عن َمن  ب كن  السه  روى ، مكن السادسكة، عبكد هللا بكن عبكد الكرحمن: وقيكل، َعب د  الرهح 
  (3).لل الترمذي والنسائي

  (6)."صدوق": وقال ابن حجر ،(5)"  قة": وقال ابن عبد البر ،(4)ذكره ابن حبان في ال قات

 ويميل الباح  الي أنل :" صدوق" كما قال ابن حجر . 

يد ب ن َعب د .7 َز َهر   َعب د  ال َحم  َمن  ب ن  األ   .الرهح 
 ، وهو "صدوق".(8)الم ابن حبانالذهبي ك نقل، و (7)ذكره ابن حبان في ال قات 
َمن  ب ككنن َأز َهككرَ  .8 لككل أبككو  روى ، صككغير مككات قبككل الحككرة صككحابي، أبككو جبيككر المككدني، َعب ككدن الككرهح 

  (9).والنسائي، داود

 :  إسناد الحديثعلى  الحكم: ثالثاا 

َمن   فيل؛ إسناده حسن َبي د  هللا  ب ن  َعب د  الرهح  "و َعب د  ال حَ ، " عن َمن  يد  ب ن  َعب د  الرهح   . انصدوق م 

******* 
 

 

 

                                                           

 .212 22األنساب ، هذه النسبة إلى كندة، وهي قبيلة مشهورة من اليمن تفرقت في البالد( 1)
، ال قكككككات  بككككن حبكككككان 118 2، ال قكككككات للعجلككككي 221 7، الطبقكككككات الكبككككري 213أنظككككر: تقرلكككككب التهككككذيب ص( 2)
1 201 . 
 . 071 2تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 218 7ال قات  بن حبان ( 4)
 . 12 9إكمال تهذيب الكمال ( 5)
 . 071 2تقرلب التهذيب ص( 6)
 . 217 2ال قات  بن حبان ( 7)
 .132 1ال قات مما لم يقع في الكتب الستة ( 8)
، معجككككم الصككككحابة 217 1، معجككككم الصكككحابة  بككككن قكككانع 113 2، الكاشككككف 001أنظكككر: تقرلككككب التهكككذيب ص( 9)

 . 112 1للبغوي 
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 (: 07) حديث رقم

َلككد  فككي. . . ": قككال ابككن رجككب ه) وروى َبق ككيّ  بككن  َمخ  ككَند  ككدن بككنن منَصككفهى :(1)(منس  : حككد نا َبق يهككةن : حككد نا منَحمه
َ ن ي منَحمهدن ب نن ز َلاد   تن َعب َد َّللاه  ب َن : َقالَ ، َحده َعَتي ن   َسَأل تن َعائ َشَة,: َيقنولن ، َقي س   أبيَسم ع  كَد ، َعكن  الكرهك  َبع 

؟ َفَقاَلت   ر  ولن َّللاه  : ال َعص  َما َكاَن َرسن َرة  َفَسَهى َعن هن َما َقب َل َصاَلة  ال َهاج  َكعنهن ، فركعهما بعد العصكر، َير 
  .(2)وهذا إسناد جيد، فلم يركعهما قبلها و  بعدها"

 : تخريج الحديث: أولا 

ملن ( 817ح، 12 1)الطبراني فكي مسكند الشكاميين، و (2173ح،928 0)ل ابن راهويلخّرجأ
 . بنحوه، به، بن الوليد بقية طريق

 ومللن طريللق ،عتبللة بللن ضللمرة بللن حبيللب مللن طريللق( 11212ح، 92 12)ل أحمككدخّرجكوأ
  .بنحوه، به، قيس أبيعن عبد هللا بن  كالهما( 12211ح،021 11) حمعاوية بن صال

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

ككيُّ  .2 ل  القنَرش  لنككو  ككدن بككنن منَصككفهى بككن  بنه  لككل أبككو  روى ، وأربعككينمككات سككنة سككت ، مككن العاشككرة، منَحمه
  (3).وابن ماجل، والنسائي، داود

وقكال  ،(5)يخطكئ"ال قكات وقكال "وذككره ابكن حبكان فكي  ،(4)"  قة مشكهور":قال مسلمة بن قاسم
صكالح بكن  ،(8)" صكدوق": وقكال أبكو حكاتم ،(7)"صكالح":قال النسكائي .(6)"  قة يغرب ":الذهبي
  .(10)أوهام"" صدوق لل : وقال ابن حجر ،(9)" صدوق": دمحم

 . " صدوق ":أنل إلى  ويميل الباح  
                                                           

 ومسند بقي بن مخلد، لم يطبع، وهو مخطوط في ألمانيا. ( 1)
 . 71 2فتح الباري، كتاب مواقيت الصالة، ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها، ( 2)
  .237تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 112 9تهذيب التهذيب ( 4)
 . 233 9ال قات  بن حبان ( 5)
 . 111 1الكاشف ( 6)
 . 23مشيخة النسائي ص( 7)
 . 231 8الجرح والتعديل ( 8)
 . 112 9تهذيب التهذيب ( 9)
 . 237تقرلب التهذيب ص( 10)
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َيكككر يُّ  .1 م  كككب  بكككن  َحر ل كككز  الح  كككد  بكككن  َصكككائ د  بكككن  َكع  َبق يهكككةن بكككنن الَول ي 

مكككات سكككنة سكككبع ، مكككن ال امنكككة، (1)
  (2).البخاري تعليقا   الجماعة إ لل  روى ، وتسعين ولل سبع و مانون 

َ  َعن ال قات فهو ، عمن أقبل وأدبر ولكنل كان يكتب،" كان صادقا  :قال ابن المبارك إذا َحده
كك:وقككال ابككن عنيينككة ،(3) قككة" نة واسككمعوا منككل مككا كككان فككي "   تسككمعوا مككن بقيككة مككا كككان فككي سن

يككره" د   ،(4) ككواب َو فككي روايتككل عككن  ضككعيفا  ، " كككاَن   َقككة  فككي روايتككل عككن ال قككات:وقككال ابككنن َسككع 
لككيُّ  ،(5)َيككر ال قككات" ج  عككن المعككروفين ومككا روى عككن المجهككولين  روى فيمككا يكك"  قككة :وَقككال الع 
" ،   عكن المعكروفين"" بقية  قل حسن الحدي  إذا حدّ :وقال يعقوب بن شيبة ،(6)فليس بشيء 
وقكال ابكنن  ،(8)" قكة مكأمون": وقكال الحكاكم ،(7)" إذا قال حد نا وأخبرنا فهو  قكة":وقال النسائي

و قككل  :"وقككال الككذهبي ،(9)قيككة صككاحب حككدي "وب، " إ َذا روى َعككن الشككاميين فهككو  بككت:َعككد ي
:"صككككككدوق ك يكككككر التككككككدليس عككككككن وقككككككال ابكككككن حجر،(10)الجمهكككككور فيمككككككا سكككككمعل مككككككن ال قكككككات"

  .(11)"اءضّعفال

 . الذهبي اإلمامكما قال ، "  قة فيما سمعل من ال قات": أنل إلى  ويميل الباح  
َلككاد  األَل َهككان يّ  .0 ككدن بككنن ز  منَحمه

 الجماعككة إ لككل  روى ، مككن الرابعككة،  قككة، أبككو سككفيان الحمصككي، (12)
  (13).مسلم

ككككد  هللا بككككن .1 ككككيُّ ، َقككككي س أبككككي َعب  م ص  ككككَود  ال ح   الجماعككككة إ لككككل  روى ، مككككن ال انيككككة،  قككككة، َأبنككككو اأَلس 
  (14).البخاري 

                                                           

 .111 1هذه النسبة إلى حمير وهي من أصول القبائل، نزلت أقصى اليمن، األنساب ( 1)
 . 211تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 170 2تهذيب التهذيب ( 3)
 . 170 2تهذيب التهذيب ( 4)
 . 119 7الطبقات الكبري ( 5)
 . 123 2ال قات للعجلي ( 6)
 . 170 2الكاشف ( 7)
 . 90سؤا ت السجزي للحاكم ص ( 8)
 . 171 1الكامل في ضّعفاء الرجال ( 9)
 . 170 2الكاشف ( 10)
 . 211تقرلب التهذيب ص( 11)
 .011 2األنساب ، هذه النسبة الى ألهان بن مالك( 12)
 . 222، سؤا ت ابن أبي شيبة ص 271 1، الكاشف 179أنظر: تقرلب التهذيب ص ( 13)
 . 113 22، تهذيب الكمال 21 1، ال قات للعجلي028أنظر: تقرلب التهذيب ص( 14)
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 األول الباب

 تصحيح في رجب ابن منهج
 :  إسناد الحديثعلى  الحكم: ثالثاا 

ككدن بكنن منَصكفهى" صككدوق حسكن الحككدي ؛ إسلناده حسللن بحككر بكن نصككر  لوقكد تابعك، فيكل " منَحمه
وأمكا تكدليس بقيكة فهكو مكن  .صلحيح لغيلرهإللى  الحلديثويرتقلي  ،وهو  قة كما عند الطبراني

َ ن ي) صككّرحبالسككما  وقككد  يصككّرحين ولجككب أن مدّلسككالطبقككة الرابعككة فككي ال ، ورواة عككن (1)(َحككده
  (2)قال الدكتور:عبد الغفور البلوشي محقق مسند إسحاق :" صحيح رجالل  قات".  قة.

******* 

 (: 01) حديث رقم

ككادن ب ككنن َسككَلَمةَ . . . ": قككال ابككن رجككب َرق  ب ككن  َقككي س  ، فككروى َحمه َز  ككَوانَ ، َعككن  األ  ، َعككن  أنمّ  َسككَلَمةَ ، َعككن  َذك 
ككولن َّللاه  " : َقاَلكت   كرَ  َصكلهى َرسن َعتَككي ن  ،  نككمه َدَخكَل َبي ت ككي، ال َعص  ل كتن ، َفَصكلهى َرك  كوَل : َفقن َصككلهي َت ، َّللاه  َيككا َرسن

مَ »: َفَقككالَ ، َصككاَلة  َلككم  َتكنككن  تنَصككلّ يَها ككر  ، َمككال   يعلكك َقككد  ككَد الظُّه  َمككا َبع  َكعنهن ن ككتن َأر  َعَتي ن  كن ، َفَشككَغَلن ي َعككن  الككرهك 
نَ  َما اآل  ل كتن . «َفَصكلهي تنهن كوَل َّللاه  : َفقن كيه َما إ َذا َفاَتت َنكا، َيكا َرسن أحمكد وابككن  اإلمكامل خّرجك، "«َ  »: َقكالَ ، َأَفَنق ض 

سناده جيد(، صحيحل) حبان في   (3).وا 

 : نص الحديث من مسند أحمد

َ َنا َيز لككدن  ككادن ب ككنن َسككَلَمةَ : َقككالَ ، َحككده َبَرَنككا َحمه َرق  ب ككن  َقككي س  ، َأخ  َز  ككَوانَ ، َعككن  األ  : َقاَلككت  ، َعككن  أنمّ  َسككَلَمةَ ، َعككن  َذك 
ولن َّللاه  " رَ  َصلهى َرسن َعَتي ن  ،  نمه َدَخَل َبي ت ي، ال َعص  ل تن ، َفَصلهى َرك  كوَل َّللاه  : َفقن َصكلهي َت َصكاَلة  َلكم  ، َيكا َرسن

مَ »: َفَقككالَ ، َتكنككن  تنَصككلّ يَها ككر  ، َمككال   يعلكك َقككد  ككَد الظُّه  َمككا َبع  َكعنهن ن ككتن َأر  َعَتي ن  كن َما ، َفَشككَغَلن ي َعككن  الككرهك  َفَصككلهي تنهن
نَ  ل تن . «اآل  وَل َّللاه  : َفقن يه َما إ َذا َفاَتت َنا، َيا َرسن   (4)"«َ  »: َقالَ ، َأَفَنق ض 

 : تخريج الحديث: أولا 
، 077 1، الصالة قضكككاء الفوائكككت) وابكككن حبكككان(، 7318ح، 127 21) ل أبكككو يعلكككيخّرجكككأ
 . بنحوه، به، من طريق يزيد(، 031 2) والطحاوي في شرح مشكل اآل ار(، 1120ح

 

                                                           

 . 227، ت19طبقات المدّلسين ص( 1)
 .2173، ح928 0، إسحاق بن راهويلمسند ( 2)
 . 82 2فتح الباري، كتاب مواقيت الصالة، باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها، ( 3)
 . 11178، ح171 11مسند أحمد، ( 4)
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 األول الباب

 تصحيح في رجب ابن منهج
 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 
كككَلم يّ   .2 َن بكككن َزاَذاَن السُّ و  كككدن بكككنن َهكككارن ، مكككو هم أبكككو خالكككد الواسكككطي،  قكككة مكككتقن عابكككد، مكككن (1) َيز ل 

  (2)التاسعة، مات سنة ست ومائتين وقد قارب التسعين، روي لل الجماعة.

ي َنار   .1  (. 13) رقمسبقت ترجمتل حدي  ،  قل عابد، َحمهادن بنن َسَلَمَة بن  د 

َرق بككن َقككي س .0 لككل  روى ، مككات بعككد العشككرلن والمائككة، مككن ال ال ككة،  قككة، البصككري ، الَحككار   يُّ  اأَلز 
  (3).والنسائي، وأبو داود، البخاري 

و .1 ككر  ككَوانن َأبنككو َعم  وأبككو ، ومسككلم، لككل البخككاري  روى ، مككن ال ال ككة،  قككة، مككدني، مككولى عائشككة، َذك 
  (4).والنسائي، داود

 :  إسناد الحديثعلى  الحكم: ثالثاا 
 . ورجاله ثقات؛ إسناده صحيح

******* 

 (: 09) حديث رقم

ككَود  ، بإسللناد جيللدشككيبة  أبككيابككن  خككّر و . . . ": قككال ابككن رجككب َس  َمككرَ : َقككالَ ، َعككن األ  ، َصككلهي تن َخل ككَف عن
يَن َصاَلة   َهر  ف يَها ب  }، َسب ع  ُْ َفَلم  َيج  ُْ اْ ْ الْرْحَمْن الْرْحي   (5).{بْْس

 : شيبة أبينص الحديث من مصنف ابن 

َلي َماَن الرهاز يُّ  َحاقن ب نن سن َ َنا إ س  َنان   أبيَعن  ، َحده يمَ ، َعن  َحمهاد  ، س  كَود  َقكالَ ، َعن  إ ب َراه  َس  "َصكلهي تن : َعن  األ 
يَن َصاَلة  ، َخل َف عنَمرَ  َهر  ف يَها ب  ، َسب ع  ُْ ]َفَلم  َيج  [ بْْس ُْ اْ ْ الْرْحَمْن الْرْحي

(6)".(7)  

                                                           

ليم من العرب مشهورة( 1)  .282 7األنساب ، نسبة الي قبيلة سن
 . 092 1، الكاشف 018 1ال قات للعجلي ، 021 7، الطبقات الكبري 131أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)
، الطبقككككات الكبككككري 288، سككككؤا ت الحككككاكم للككككدارقطني ص102 2، الكاشككككف 97أنظككككر: تقرلككككب التهككككذيب ص( 3)
7 102 . 
 . 113 0، تهذيب التهذيب 012 2، ال قات للعجلي 130أنظر: تقرلب التهذيب ص( 4)
 . 111 1ر، فتح الباري، كتاب األذان، باب ما يقول بعد التكبي( 5)
 .2سورة الفاتحة: آيل رقم ( 6)
 . 1218، ح012 2مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصلوات، من كان   يجهر ببسم هللا، ( 7)
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 األول الباب

 تصحيح في رجب ابن منهج
 : تخريج الحديثأولا: 

ملن (، 11ح، 113 2)وابن عبد البر في اإلنصاف(، 2012ح،218 0)ل ابن المنذرخّرجأ
 . بنحوه، به، إسحاَ بن سليمانطريق 

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

كككَليمان الكككرهازيُّ  .2 كككَحاق ب كككن سن إ س 
مكككات سكككنة ، مكككن التاسكككعة،  قكككة فاضكككل، أبكككو يحيكككى الكنكككوفيُّ ، (1)

  (2).لل الجماعة روى ، مائتين

َنان   .1 يدن ب نن س  َجم يُّ ، َسع  َنان  ال َبر  َأبنو س 
كي َبان يُّ ال كنكوف يُّ نزلكل الكري ، (3) لكل  روى ، مكن السادسكة، الشه

  (4).البخاري  الجماعة إ 

 قككة مككن رفعككاء  ":أبككو داودوقككال  ،(6)" قككة":وقككال ابككن معككين ،(5)مككن أنفسككهم":"قككال ابككن سككعد
:" لككيس وقككال النسكائى ،(9)"  قكة ":الفسككوي وقكال  ،(8) قككة"، "صكدوق :وقككال أبكو حككاتم ،(7)النكاس"
  .(12)سكن الري من ال قات":" وقال الدارقطني ،(11)وذكره ابن حبان في ال قات ،(10)"بل بأس

وقككال ابككن  ،(14)" جككائز الحككدي ": يوقككال العجلكك ،(13)فككي الحككدي " ي " لككيس بقككو : وقككال أحمككد
ككَن الحككدي  أحاديكك  َرائككب وأفككراد:يعككد تن م  ي ككرن َمككا َذَكككر  ََ وأرجككو َأنهككلن ، " وَأبنككو سككنان هككذا َلككلن 

َب والوضككع   إسككنادا   ككدن ال َكككذ  ككن    َيَتَعمه مه ، ولعلككل إنمككا يهككم فككي الشككيء بعككد الشككيء ،وَ  متنككا   م 
                                                           

، هككذه النسككبة إلككى الككري، وهككي بلككدة كبيككرة مككن بككالد الككديلم بككين قككومس والجبككال وألحقككوا الككزاى فككي النسككبة تخفيفككا( 1)
 .00 1األنساب 

 . 222 8، ال قات  بن حبان 128 2، ال قات للعجلي 101 2، الكاشف 232أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)
 .201 1األنساب ، هذه النسبة الى البراجم وهي قبيلة من تميم بن مر( 3)
 . 107تقرلب التهذيب ص ( 4)
 . 083 7الطبقات الكبري ( 5)
 . 011 1 -الدوري –تارلخ ابن معين ( 6)
 . 12 1تهذيب التهذيب ( 7)
 . 18 1الجرح والتعديل ( 8)
 . 12 1تهذيب التهذيب ( 9)
 . 12 1تهذيب التهذيب ( 10)
 . 021 1ال قات  بن حبان ( 11)
 . 282سؤا ت السلمي للدارقطني ص( 12)
 . 213 2العلل ومعرفة الرجال ( 13)
 . 133 2ال قات للعجلي ( 14)
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 األول الباب

 تصحيح في رجب ابن منهج
"": ال َحكاك من َوَقكاَل َأبنكو  ،(1)قبكل"حتمل وتن ورواياتل تن  ي  كل  كن  َحد    ينتَكاَبعن َعَلكى َك  يكر  م 

وقكال ابكن  ،(2)
  .(3)" صدوق لل أوهام": حجر

 . " صدوق ": انل إلى  ويميل الباح  

ف يُّ  أبيَحمهادن بنن  .0 ل م  الكنو  َلي َماَن منس   روى ، مكات سكنة عشكرلن، مكن الخامسكة، أبكو إسكماعيل، سن
  (4).لل الجماعة

  .(9)" :"  قةالذهبيو  ،(8)ابن حبانو ،(7)النهَسائ يُّ و  ،(6)العجليو  ،(5)قال ابن معين
هككو ، " صككدوق و  يحككتا بحدي ككل: وقككال أبككو حككاتم ،(10)" كككان صككدوق اللسككان": وقككال شككعبة

ذا جككاء اآل ككار شككوش" ككة  َعككن  : وقككال ابككن عككدي ،(11)مسككتقيم فككي الفقككل وا  َواَيككة  َخاصه " َك  يككرن الرّ 
يمَ  َرائ ككبن ، إ ب ككَراه  ََ ككَراَدات  َو ي  ككل  إ ف  ي   َصككال ح  َوَيَقككعن ف ككي َأَحاد  ي   ، ب َحككد  ككك  ف ككي ال َحككد  َتَماس     ،َوهككو من
  .(13)" فقيل صدوق لل أوهام": وقال ابن حجر ،(12)بأس بل"

  .(16)" ضعيف":الدارقطنيو  ،(15)أحمدو  ،(14)وقال ابن سعد

 . " صدوق ": نلأإلى  ويميل الباح 

                                                           

 . 132 1الكامل في الضّعفاء ( 1)
 . 28 1تارلخ اإلسالم( 2)
 . 107تقرلب التهذيب ص ( 3)
 . 278تقرلب التهذيب ص( 4)
 . 28ص –الدارمي –تارلخ ابن معين ( 5)
 . 013 2ال قات للعجلي ( 6)
 . 21 0تهذيب التهذيب ( 7)
 . 229 1ال قات  بن حبان( 8)
 . 019 2الكاشف ( 9)
 . 207 2الجرح والتعديل ( 10)
 . 218 0الجرح والتعديل( 11)
 . 8 0الكامل في ضّعفاء الرجال ( 12)
 . 278تقرلب التهذيب ص( 13)
 . 000 1الطبقات الكبري ( 14)
 . 222 2العلل ومعرفة الرجال ( 15)
 . 217 2علل الدارقطني ( 16)
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 األول الباب

 تصحيح في رجب ابن منهج
ي من  .1 يُّ  إ ب َراه  َراَن الكوفي، بنن َيز ل َد بن  َقي س  النهَخع  م  ، من الخامسة،  قة إ  أنل يرسل ك يرا، َأبنو ع 

  .(1)لل الجماعة روى ، وهو ابن خمسين، مات سنة ست وتسعين

ككَودن بككنن َيز ل ككَد بككن  َقككي س   .2 ككيُّ ، اأَلس  و النهَخع  ككر  مككات ، مككن ال انيككة، مخضككرم  قككة مك ككر فقيككل، َأبنككو َعم 
  (2).لل الجماعة روى ، سنة أربع وسبعين

 :  إسناد الحديثعلى  الحكم: ثالثاا 

َلي َماَن " كالهمكا صكدوق  أبيوَحمهادن بنن ، فيل " سعيد بن سنان؛ إسناده حسن  إرسكالوأمكا ، سن
  .(3)إبراهيم فهو   يرسل عن " األسود "

******* 

(: 42) حديث رقم  

ينَ : قال، عن ابن عمر، جيد بإسناد   ي و ورن . . . ": قال ابو رجب َم ال ق َياَمة  ال َمن قنوص  ، يدعى الناس َيو 
وَن ؟ قالَ : قيل وئ ل  َوال ت َفات ل  : وما ال َمن قنوصن ضن هنم  َصاَلَتلن ف ي ون   (4)."الذي َأَحدن

 : نص الحديث من مصنف عبد الرزاَ الصنعاني

ر يّ   ككي َبان يّ  علككى  َعككن  آَدَم ب ككن  ، َعككن  ال هككو  َمككَر َيقنككولن : َقككالَ ، الشه تن اب ككَن عن َم ال ق َياَمككة  »: َسككم ع  َعنه أنَنككاس  َيككو  َلينككد 
يَن  َمن  : ق يلَ ، «ال َمن قنوص  وَن؟ َقالَ : َيا َأَبا َعب د  الرهح  هنم  َصكاَلتَ »: َوَما ال َمن قنوصن كوئ ل  ينن ق صن َأَحدن ضن لن ف كي ون

  .(5)«َوال ت َفات ل  

 : تخريج الحديث: أولا 

 . والمتن، بنفس اإلسناد(، 217ح، 291 2، وزر نقص الوضوء) ل المروزي خّرجأ

 أبللليعلللن (، 03ح، 21 2،الصكككالة   تقبكككل صكككالة بغيكككر طهكككور) شكككيبة أبكككيل ابكككن خّرجكككوأ
 . عن زهير(، 022 2قيام الليلعلى  الصالة المواظبة) ل أبو نعيمخّرجوأ. األحوص

                                                           

 . 139 2، ال قات للعجلي177 2، الكاشف 92أنظر: تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 02 1، ال قات  بن حبان 119 2، ال قات للعجلي 122 2، الكاشف 222أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 8 2المراسيل  بن أبي حاتم ( 3)
اَلة ، ( 4)  . 117  1فتح الباري، كتاب اآلذان، ا ل ت َفات  ف ي الصه
لنَها، ( 5) م  ل  ينَصلّ ي َصاَلة  َ  ينك   . 0711، ح072  1مصنف عبد الرزاق، كتاب الصالة   َبابن الرهجن
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 . بنحوه بل، ،يعل عن آدم بن( وزهير، األحوص أبي) كالهما

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

،  قة حافظ، سبقت ترجمتل حدي  رقم ) .2 ر يُّ ق  ال هو  و  رن ي د  بن  َمس  َيانن بنن َسع  ف   (. 2سن
  (2).والنسائي، لل البخاري  روى ، من ال ال ة، الشيباني، (1)العجلي يعل آَدمن ب نن  .1

ين وذكره ابكن حبكان فكي  ،(5)" ليس بل بأس":وقال النهَسائ يُّ  ،(4)"  قة":الفسوي و  ،(3)قال ابن َمع 
  .(9)"صدوق": وقال ابن حجر ،(8)" شيخ":وقال أبو حاتم ،(7)"  قة":وقال الذهبي ،(6)ال قات

 . " تو يق الراوي ": إلى  ويميل الباح 

 :  إسناد الحديثعلى  الحكم: ثالثاا 

 . ورجاله ثقات؛ إسناده صحيح 

******* 
 (: 40) رقم حديث

َيككى ال َمككاز ن يُّ . . . ": قككال ابككن رجككب و ب ككنن َيح  ككرن َيككى بككن  َحبهككانَ ، وروى َعم  ككدن بككنن َيح  عككن عمككل ، عككن منَحمه
عن ب نن حبان َبكرن »: كيف كانكت؟ قكال: أنل سأل ابن عمر عن صالة النبي ، َواس  لهَمكا َوَضكَع « َّللاهن َأك  كن

كككولن  لهَمكككا َرَفكككَع  نكككمه َيقن َمكككةن َّللاه  »: َوكن م  َوَرح  كككاَلمن َعَلكككي كن كككل  « السه ين  َمكككةن َّللاه  »، َعَلكككى َيم  م  َوَرح  كككاَلمن َعَلكككي كن َعَلكككى « السه
  (10).وهذا إسناد جيد، أحمد والنسائي اإلمامل خّرج، َيَسار ه  

 

                                                           

 .108 9األنساب ، هذه النسبة إلى بنى عجل( 1)
 . 81تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 011سؤا ت ابن الجنيد ص ( 3)
 . 297 2تهذيب التهذيب ( 4)
 . 297 2تهذيب التهذيب ( 5)
 . 22 1ال قات  بن حبان ( 6)
 . 103 2الكاشف ( 7)
 . 117 1الجرح والتعديل ( 8)
 . 81تقرلب التهذيب ص( 9)
 . 012  7فتح الباري، كتاب اآلذان، باب التسليم، ( 10)
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 : نص الحديث من مسند أحمد

َ َنا َرو ح   كَرل ا  ، َحده َ َنا اب نن جن َبَرن كي ، َحده َيكىَأخ  و ب كنن َيح  كرن َيكى ب كن  َحبهكانَ ، َعم  كل  ، َعكن  منَحمهكد  ب كن  َيح  َعكن  َعمّ 
ع   ول  َّللاه  ، َواس  َبكرن »: َفَقكالَ  َأنهلن َسَأَل َعب َد َّللاه  ب َن عنَمَر َعن  َصاَلة  َرسن لهَمكا َرَفكَع « َّللاهن َأك  لهَمكا َوَضكَع َوكن كن

اَلمن َعَلي كن »:  نمه َيقنولن  َمةن َّللاه  السه ين ل  « م  َوَرح  َمةن َّللاه  »، َعَلى َيم  م  َوَرح  اَلمن َعَلي كن   .(1)َعَلى َيَسار ه  « السه

 : تخريج الحديث: أولا 
 . بنحوه، بل، من طريق روح(، 2711ح، 211 23) ل أبو يعليخّرجأ

ملللن طريلللق ابلللن (، 2013ح،11 0،مكككينيلاعلكككى  الصكككالة كيف السكككالم) ل النسكككائيخّرجكككوأ
 . بنحوه، بل، جريح

(، 2131ح، 198 9)وأحمد(، 2012ح،11 0،الشمالعلى  كيف السالم) ل النسائيخّرجوأ
، بككل، تللابب ابلن جلريج فللي الروايلة علن عمللرو بلن يحيلي، ملن طريلق عبللد العزيلز بلن دمحم

 . بنحوه

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 
ككيُّ  .2 َبككاَدَة بككن  الَعككاَلء  الَقي س  َرو حن بككنن عن

ككر يُّ (2) مككات ، مككن التاسككعة،  قككة فاضككل لككل تصككانيف، الَبص 
  (3).لل الجماعة روى ، سنة سبع ومائتين

َرل ا   .1  (. 22) سبقت ترجمتل حدي  رقم، يدلس ولرسل قة ، َعب دن الَمل ك  بنن َعب د  الَعز ل ز  بن  جن
َمككاَرَة اأَلن َصككار يُّ ال َمككاز ن يُّ  .0 َيككى ب ككن  عن و ب ككنن َيح  ككرن َعم 

مككات بعككد ، مككن السادسككة،  قككة، المككدني، (4)
  .(5)لل الجماعة روى ، ال ال ين

َيى بن  َحبهاَن اأَلن َصار يُّ  .1  ولكل، مات سكنة إحكدى وعشكرلن، من الرابعة،  قة فقيل، منَحمهدن بنن َيح 
  .(6)لل الجماعة روى ، أربع وسبعين سنة

و  .2 ر  عن ب نن حبان ب ن  منن ق ذ  ب ن  َعم    .(7)لل الجماعة روى ، من ال انية،  قة، اأَلن َصار يُّ ال َمَدن يُّ َواس 
                                                           

 . 1097، ح 120  23مسند أحمد، ( 1)
 .208 23األنساب ، هذه النسبة إلى جماعة اسمهم قيس( 2)
 . 012 2، ال قات للعجلي 191 7، الطبقات الكبري 098 2، الكاشف 122أنظر: تقرلب التهذيب ص ( 3)
 .12 21وهي من تميم، األنساب ، هذه النسبة إلى قبيلة مازن، ومازن: بيضة النملة( 4)
 . 122 7، ال قات  بن حبان287 1، ال قات للعجلي 92 1، الكاشف 118أنظر: تقرلب التهذيب ص( 5)
 . 108 7، ال قات  بن حبان 121 1، ال قات للعجلي 119 1، الكاشف 221أنظر: تقرلب التهذيب ص( 6)
 . 008 1، ال قات للعجلي 011 1، الكاشف 279أنظر: تقرلب التهذيب ص( 7)
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 :  إسناد الحديثعلى  الحكم: ثالثاا 

 . ورجاله ثقات؛ إسناده صحيح 

بالسككما  فككي  صككّرحوقككد  ،(1)ينمدّلسككوأمككا تككدليس ابككن جككرلح فهككو مككن المرتبككة ال ال ككة فككي ال
 .(2)الزنكاد وأبكولكيس فكي حكدي نا ، الزنكاد أبكيل فهكو يرسكل عكن إرسكالوأمكا (، أخبرني) الحدي 

 .(3)"الشيخين شرط على صحيح إسناده قال شعيب األرنؤوط :"
******* 

 (: 40) حديث رقم

ككان َوَلن َصكر فن  أن النبكي ، أحمكد والنسكائي مكن حكدي  َعائ َشكةَ  اإلمكام خّر و . . . ": قال ابن رجب
َمال ل   ين ل  َوَعن  ش  يُّ ، َبق يهةن  وهو من رواية، َعن  َيم  َبي د  َ لن ، عن الزُّ و   َحده حن كَد   ، َأنه َمك  َج  وَق ب َن األ  رن َأنه َمس 

َ لن    (4).إسناٌد جيدٌ وهذا ، َعن  َعائ َشةَ ، َحده

 : نص الحديث من سنن النسائي

يمَ  كَحقن ب كنن إ ب ككَراه  َبَرَنكا إ س  َبَأَنكا َبق يهككةن : َقكالَ ، َأخ  َ َنا : َقكالَ ، َأن  يُّ َحكده َبي كد  ككو   َحده َكلن ، الزُّ حن وَق ب ككَن ، َأنه َمك  كرن َأنه َمس 
َ لن  َد   َحده َج  وَل َّللاه  »: َقاَلت  ، َعن  َعائ َشةَ ، األ  ا َرَأي تن َرسن د  ا َوَقاع  َربن َقائ م  ، َوينَصلّ ي َحاف ي ا َومنن َتع ال  ، َيش 

َمال ل   ين ل  َوَعن  ش    .(5)«َوَلن َصر فن َعن  َيم 

 : تخريج الحديث: أولا 

 (. 2128ح، 911 0) ل النسائي عن إسحاق بن راهويل والحدي  في مسند إسحاقخّرجأ
، بكل، من طريق عبد الرحمن بلن ثابلت علن مكحلول (،11217ح،222 12)ل أحمكدخّرجوأ

 . بنحوه

 . بنحوه بل، ،عن عائشة،من طريق عطاء(، 2120ح،23 1)ل الطبراني في األوسطخّرجوأ

 

                                                           

 . 80، ت12طبقات المدّلسين ص ( 1)
 . 100، ت200المراسيل  بن أبي حاتم ص( 2)
 . 1097، ح 121  23مسند أحمد، ( 3)
 . 118 7فتح الباري، كتاب اآلذان، باب ا نفتال وا نصراف عن إلى مين والشمال، ( 4)
اَلة ، ( 5) َن الصه َراف  م  ن ص   . 2012، ح82 0سنن النسائي، كتاب السهو، َبابن ا  
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 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

َلد  الحنظلي .2 ي َم بن  َمخ  َحاقن بنن إ ب َراه  إ س 
، قكرلن أحمكد بكن حنبكل،  قة حكافظ مجتهكد، أبو دمحم، (1)

  (2).ابن ماجل الجماعة إ لل  روى ، ولل ا نتان وسبعون ، مات سنة  مان و ال ين

سكبقت الترجمكة ، "اءضكّعفالتكدليس عكن الك يكر ، فيما سكمعل مكن ال قكات، " قة، َبق يهةن بنن الَول ي د   .1
 (. 17) لل حدي  رقم

يُّ ، منَحمهكدن بكنن الَول ي كد  بكن  َعكام ر   .0 َبي كد  ، مكن السككابعة،  قككة  بكت مكن كبكار أصكحاب الزهكري ، (3)الزُّ
  (4).الترمذي الجماعة إ لل  روى ، مات سنة ست وأربعين

ككق يُّ  .1 َمش  ل  الدّ  ككو  حن مككات سككنة ، مككن الخامسككة، مشككهور رسككالك يككر اإل قككة فقيككل ، أبككو عبككد هللا، َمك 
  (5).البخاري  الجماعة إ لل  روى ، بضع عشرة ومائة

َدان يُّ  .2 َد   بن  َمال ك  ال َهم  قن بنن اأَلج  و  رن َمس 
يُّ ، (6) ع  ،  قكة فقيكل عابكد مخضكرم، ال كنكوف يُّ ، (7) نمه ال َواد 

  (8).لل الجماعة روى ، مات سنة ا نتين وستين، من ال انية

 :  إسناد الحديثعلى  الحكم: ثالثاا 

، وأمكا "(9)مكحول فهكو" لكم يرسكل عكن عائشكة  إرسالوأما . ورجاله ثقات؛ إسناده صحيح
 .(10)"اإلسناد صحيحقال األلباني :"  وروي عن  قة .، فقد صرح بالسما تدليس بقية 

******* 
 
 

                                                           

 .181 1األنساب ، هذه النسبة إلى بنى حنظلة( 1)
 . 121 2، تهذيب التهذيب 100 2، الكاشف 99أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)
 .110 1األنساب ، وهي قبيلة قديمة من مذحا أصلهم من اليمن نزلوا الكوفة، هذه النسبة إلى زبيد( 3)
 . 070 7، ال قات  بن حبان 231 9، تهذيب التهذيب 222أنظر: تقرلب التهذيب ص( 4)
 . 282، من تكلم فيل وهو مو وق ص212أنظر: تقرلب التهذيب ص( 5)
 .129 20األنساب ، هي منسوبة الى همدان، وهي قبيلة من اليمن نزلت الكوفة، وهي همدان بن أوسلة( 6)
 .118 20األنساب ، هذه النسبة الى وادعة، وهو بطن من همدان، وهو وادعة بن عمرو( 7)
 . 170 1للعجلي، ال قات 121 1، الكاشف 218أنظر: تقرلب التهذيب ص( 8)
 . 120 2المراسيل  بن أبي حاتم ( 9)
 .2012ح، 2 1، صحيح وضعيف سنن النسائي( 10)
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 (: 44) حديث رقم

، فحنكت الخشكبة، فقكام عليكل النبكي : قكال...(: طبقاتكل) ل ابكن سكعد  فكيخّرجك. . . ": قال ابن رجب
، فأقبل الناس وفرقوا من حنينها حتكى ك كر بككاؤهم( أ  تعجبون لحنين هذه الخشبة؟: )فقال النبي 
 -فكدفنت تحكت منبكره  فامر بهكا رسكول هللا ، فسكنت، فوضع يده عليها، حتى أتاها فنزل النبي 

بككر  أبكيعكن ، عن أيوب بن سكليمان بكن بكالل، إسماعيل الترمذيورواه أبو (، أو جعلت في السقف
ا  سكعد  بكن سكعيد  بكن قكيس ، لهكم البخكاري  خكّر ورجالل كلهكم ي، وهذا إسناٌد جيد، بل، أويس أبيابن 
وتكلكككم بعضكككهم فكككي ، لكككل مسكككلم خكككّر و ، ؛ فكككإن البخكككاري استشكككهد بكككل-اخكككو يحيكككى بكككن سكككعيد  : وهكككو-

  (1).حفظل

 لبن سعد: المبري  نص الحديث من الطبقات

ر  ب نن َعب د  َّللاه  ب ن   َبَرَنا َأبنو َبك  ت  َمال ك  ب ن  َأَنس  َقالَ  أبيَأخ   : أنَوي س  ال َمَدن يُّ اب نن أنخ 

َلي َمانن ب نن ب اَلل   َ ن ي سن يد  ب ن  َقي س  ، َحده د  ب ن  َسع  د  ، َعن  َسع  ل  ب ن  َسع  يّ  َعن  َعبهاس  ب ن  َسه  د  كاع  َعكن  ، السه
َضككَتي ن  َقككالَ  َأنه النهب ككيه ، ل  أبيكك َعككة  إ َذا َخَطككَب إ َلككى َخَشككَبة  َذات  َفر  من َم ال جن م  : َكككاَن َيقنككومن َيككو  ككن  َدو  ، َأَراَهككا م 

ه   ككَحابنلن ، َهكككاالي َفَككككاَن َيتهك ككئن ، َوَكاَنككت  ف كككي منَصككاله ككوَل َّللاه  : َفَقككاَل َلكككلن َأص  وا َفَلكككو  إ  ، َيكككا َرسن نه النهكككاَس َقككد  َك نكككرن
َت َشي ئ ا َتقنومن َعَلي كل  إ َذا َخَطب كَت َيكَراَك النهكاسن  كئ تنم  »: َفَقكالَ ، اتهَخذ  ل  « َمكا ش  يَنكة  إ  ه : َقكاَل َسكه  كن  ب ال َمد  َوَلكم  َيكن

ككد   ككار  َواح  ككارن إ َلككى ال َخككاف َقي ن  ، َنجه َذَهب ككتن َأَنككا َوَذاَك النهجه
ككن  َأ  َلككة   (2) َبككَر م  ن  َنككا َهككَذا ال م  َفَقككاَم َعَلي ككل  : َقككالَ ، َفَقَطع 

ه  ال َخَشَبة  » : َفَقاَل النهب يُّ ، َفَحنهت  ال َخَشَبةن  النهب يُّ  َجبنوَن ل َحن ين  َهذ  كن  « َأَ  َتع  َبَل النهكاسن َوَفر قنكوا م  َفَأق 
َها َحتهى َك نَر بنَكاؤنهنم   ين  ب َهكا  َفكَأَمَر النهب كيُّ ، َفَسكَكَنت  ، َحتهى َأَتاَهكا َفَوَضكَع َيكَدهن َعَلي َهكا َزَل النهب يُّ َفنَ ، َحن 

ق ف   َلت  ف ي السه ع  ن َبر ه  َأو  جن َت م  ف َنت  َتح    (3)."َفدن

 : تخريج الحديث: أولا 

بلن امن طريق عبد هللا بن عمر العدوي تابب سعد (، 11821ح، 231 07) ل أحمكدخّرجأ
 . بنحوه، هأبيعن عباس بن سهل عن ، سعيد في الرواية

الصكككككككالة جواز الخطكككككككوة ) ومسكككككككلم(، 1391ح، 12 0، البيو  النجكككككككار) ل البخكككككككاري خّرجكككككككوأ
 . من طريق عبد العزيز بن حازم(، 211ح، 081 2، والخطوتين في الصالة

                                                           

 . 101 8فتح الباري، كتاب الجمعة، باب الخطبة علي المنبر، ( 1)
، تهذيب اللغة ( 2) رهة َأو بشيء  عرلض  بنك الشيَء بالدّ  : َضر   .13 7َقاَل اللهي  : الَخف قن
 .  ،2 123الطبقات الكبري، السيرة النبوية، ذكر منبر رسول هللا ( 3)
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 شككيبة أبككيوابككن (، 077ح،82 2الة  الصككالة فككي السككطوح والمنبككر ،الصكك)ل البخككاري خّرجككوأ
ا) كككد  َطكككى َّللاهن َتَعكككاَلى منَحمه ملللن طريلللق سلللفيان بلللن (، 02717ح، 029 1، الفضكككائل  َمكككا أَع 

 . عيينة

  .عباس بن سهل في الرواية عن سهلحازم تابب  أبيعن )عبد العزيز،وسفيان(كالهما

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

ي د .2 يُّ ،بن  َعب د  هللا  بن َعب د  هللا  بن  أنَوي س   َعب د الَحم  َبح  اأَلص 
مشهور  ،أويس أبيأبو بكر بن  ،(1)

  (2).ابن ماجل الجماعة إ لل  روى ،مات سنة ا نتين ومائتين،من التاسعة،  قة،بكنيتل

يُّ التهي م يُّ  .1 َلي َمانن بنن ب اَلل  القنَرش   (. 21) حدي  رقمسبقت ترجمتل ،  قة، َأبنو منَحمهد  ، سن

و اأَلن َصككار يُّ  .0 ككر  ي د  بككن َقككي س  بككن  َعم  دن بككنن َسككع  مككات سككنة إحككدى ، مككن الرابعككة، أخككو يحيككى، َسككع 
  .(3)البخاري تعليقا   الجماعة إ لل  روى ، وأربعين

 ،(6)" قككة":وقككال العجلككي ،(5)قليككل الحككدي  "، "  قككة:وقككال ابككن سككعد ،(4)"  قككة":قككال ابككن معككين
  .(8)"  قة":وقال ابن عمار ،(7)في ال قات وقال" كان يخطئ" وذكره ابن حبان

" تكلمنوا ف يل  من قبل حفظل": وقال الترمذي
" لكل أحاديك  صكالحة تقكرب :وقكال ابكن عكدي ،(9)

" لكككيس بكككل :وقكككال الكككدارقطني ،(10)ل"روىكككبمقكككدار مكككا ي بأسكككا   بحدي كككل وَ  أرى ، مكككن ا سكككتقامة
و َقكاَل  ،(13)" صكدوق سكيء الحفكظ":وقكال ابكن حجكر ،(12)" صكدوق":وقال الكذهبي ،(11)بأس"

                                                           

 .182 2األنساب ، هذه النسبة قبيلة الى أصبح( 1)
 . 228 1، تهذيب التهذيب 000أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 102تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 91ابن محرز ص–تارلخ ابن معين ( 4)
 . 008 2-متمم التابعين–الطبقات الكبري ( 5)
 . 089 2ال قات للعجلي( 6)
 079 1ال قات  بن حبان ( 7)
 . 173 0تهذيب التهذيب ( 8)
 . 022 2الضّعفاء والمتروكين  بن الجوزي ( 9)
 . 089 1الكامل في ضّعفاء الرجال ( 10)
 . 80من تكلم فيل وهو مو وق ص( 11)
 . 118 2الكاشف( 12)
 . 102تقرلب التهذيب ص( 13)
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مد يف":َأح    .(2)ليس بالقوي" ":وقال النسائي ،(1)"َضع 

 . /" صدوق سيء الحفظ " كما قال ابن حجر : أنل إلى  ويميل الباح  
د  اأَلن َصككار يُّ  .1 ل  بككن  َسككع  لككل  روى ، مككات فككي حككدود العشككرلن، مككن الرابعككة،  قككة، َعبهككاسن بككنن َسككه 

  (3).النسائي الجماعة إ 
 :  إسناد الحديثعلى  الحكم: ثالثاا 

وبالمتابعككة للحككدي  يرتقككي  ،" صككدوق سككيء الحفككظ ": فيككل سككعد بككن سككعيد؛  ضللعيفإسللناده 
 . كما هو ظاهر في التخرلا، وقد توبع كما عند البخاري ومسلم اإلسناد الي الحسن لغيره،

******* 
 (: 43) حديث رقم

: أنكل سكئل، عكن ابكن مسكعود  ، عكن علقمكة، ابن ماجل من حدي  إبكراهيم خّر و . . . ": قال ابن رجب
ا ؟ قككالَ  أكككان رسككول هللا  ككد  ككا َأو  َقاع  طنككبن َقائ م  ككوَك َقائ مككا {أ: َيخ  لكككن ، إسللناٌد جيللدوهككذا ، مككا تقككرأ }َتَركن

  (4).عن عبد هللا منقطعا  ، وعن إبراهيم، عن علقمة من قولل، عن إبراهيم، روى 

 : الحديث من سنن ابن ماجه نص

ر  ب نن  َ َنا َأبنو َبك  َ َنا اب نن : َشي َبَة َقالَ  أبيَحده يهةَ  أبيَحده ن  َمش  ، ََ َع  يمَ ، َعن  األ  َعكن  ، َعن  َعل َقَمةَ ، َعن  إ ب َراه 
ككئ لَ ، َعب ككد  َّللاه   ا؟ َقككالَ  " َأَكككاَن النهب ككيُّ : َأنهككلن سن ككد  ككا َأو  َقاع  طنككبن َقائ م  ككَرأن : َيخ  أأا] :َأَوَمككا َتق  [َوتََرَّللوأأََ  َُامْم 

؟  (5)
َدهن  أبيَ  ينَحدّ  ن ب ل  إ  ه ابن ، ََر لب  : "َقاَل َأبنو َعب د  َّللاه     (6).شيبة َوح 

 : تخريج الحديث: أولا 
، بللللنفس اإلسللللناد(، 23330،ح71 23)والطبرانكككي(، 2301ح،117 8)ىل أبككككو يعلككككخّرجكككأ

مللن (، 2280ح، 118 2، مككن كككان يخطككب قائمككا  ، الجمعككة)شككيبة أبككيل ابككن خّرجككوأ. بنحللوه
 . طريق علقمة من قوله دون ذكر ابن مسعود

                                                           

 . 220 2العلل ومعرفة الرجال ( 1)
 . 20الضّعفاء والمتروكين للنسائي ص( 2)
 . 112 2، سير أعالم النبالء 128 2، ال قات  بن حبان 190أنظر: تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 111 8فتح الباري، كتاب الجمعة، باب الجمعة قائما، ( 4)
 . 22سورة الجمعة: آية رقم ( 5)
منَعة ، ( 6) َم ال جن َبة  َيو   . 2238، ح021 2سنن ابن ماجل، كتاب إقامة الصالة، َبابن َما َجاَء ف ي ال خنط 
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 ودمحم بكن الحسكن فكي اآل كار(، 021ح، 71 2، في الضكحي) ل أبو يوسف في اآل ارخّرجوأ
 . بين إبراهيم و ابن مسعود انقطاعبكالهما (، 133ح، 202 2، في صالة الجمعة)

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 
، من العاشكرة،  قة حافظ صاحب تصانيف، الكوفي، أبو بكر، َشي َبة أبيَّللاه ب ن دمحم ب ن  َعب دن  .2

  (1).الترمذي الجماعة إ لل  روى ، مات سنة خمس و ال ين ومائتين

َيى ب نن َعب كد  ال َمل كك  ب كن   .1 ن َيكة   أبكيَيح  زاعكيُّ ، َن مكات ، مكن كبكار التاسكعة، الككوفيُّ (2)أبكو زكرّلكا الخن
  (3).لل الجماعة روى ، سنة بضع و مانين ومائة

ككين ،(4)"  قككة صككالح الحككدي ":ال ابككن سككعدقكك " شككيخ  قككة :وقككال أحمككد ،(5)"  قككة":وقككال اب ككن َمع 
ليس  ":َوَقال النهَسائي ،(8)" قة":وقال أبو داود ،(7)"  قة رجل َصال ح":َوَقال العجلي ،(6)مأمون"
بهان ف كي ال قكات ،(9)بل بأس" ن يُّ ،(10)وذكره ابنن ح  اَرقنط  "  قكة :َوَقكال الكذهبي ،(11)" قكة": َوَقكال الكده

  .(14)" صدوق لل أفراد": وقال ابن حجر ،(13)"صدوق": وقال الدارقطني .(12)وقور صالح"
 .(15)" حدي ل يكتب ممن َوهو َعليل، ينَتاَبعن   َ  بعضل، ل  روىيَ  َما َوَعامهةن :" َوَقال ابن عدي

 . "صدوق "  أنل إلى ويميل الباح  
 

                                                           

 . 27 1، ال قات للعجلي 291 2، الكاشف 013أنظر: تقرلب التهذيب ص( 1)
 .221 2األنساب ، هذه النسبة إلى قبيلة خزاعة( 2)
 . 290تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 090 1الطبقات الكبري ( 4)
 . 101ص -الدارمي–تارلخ ابن معين ( 5)
 . 081 2العلل ومعرفة الرجال ( 6)
 . 022 1ال قات للعجلي ( 7)
 . 121 22تهذيب التهذيب ( 8)
 . 121 22تهذيب التهذيب ( 9)
 . 121 7ال قات  بن حبان( 10)
 . 73سؤا ت البرقاني للدارقطني ص( 11)
 . 111 2الكاشف ( 12)
 . 180سؤا ت الحاكم للدارقطني ص( 13)
 . 290تقرلب التهذيب ص( 14)
 . 11 9الكامل في ضّعفاء الرجال ( 15)
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ل يُّ  .0 َراَن الَكاه  ه  َلي َمانن بنن م  سن

َمشن ، (1) مكن ، سلكنكل يكدلّ ،  قكة حكافظ عكارف بكالقراءات ور ، اأَلع 
  (2).لل الجماعة روى ، مات سنة سبع وأربعين، الخامسة

ي من بنن َيز ل َد بن   .1 يُّ إ ب َراه   (. 19) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة، َقي س  النهَخع 
 (. 21) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة  بت، َعل َقَمةن بنن َقي س   .2
 :  إسناد الحديثعلى  الحكم: ثالثاا 

مكككن  مكككدّلسواألعمكككش ،   يحيكككي بكككن عبكككد الملكككك " صكككدوق"إ ورجالكككل  قكككات؛ حسلللنإسلللناده 
  .(4)األلباني " صحيح " قال الشيخ. و  يضر تدليسل، (3)ال انية

******* 
 (: 42) حديث رقم

يّ   أبككيعككن ، عككن َقتَككاَدةَ ، عروبككة أبككيورواه سككعيد بككن . . . ": قككال ابككن رجككب َلككاح  َأنه َأَبككا ، ال َعال َيككة  الرّ 
يه  ََسد  ار  م ن  ، منوَسى األ  ف   أصبهانَكاَن ب الده َمئ ذ  َك  يرن َخكو  م  َوَلك كن  ، َوَما ب ه م  َيو  يكَنهن كم  د  ، َأَحكبه َأن  ينَعلّ َمهن
نهَة َنب يّ ه م   وّ َها َوسن ب َلة  َعَلى َعدن اَلحن منق  م  َصفهي ن  َطائ َفة  َمَعَها السّ  يَن ، َوَطائ َفة  َوَراَءَها، َفَجَعَلهن َفَصلهى ب الهذ 

م  َحتهى َقامنوا مَ  َبار ه  وا َعَلى َأد  َعة   نمه َنَكصن م  َحتهكى َقكامنوا َوَراَءهن َمَعلن َرك  َخر لَن َيَتَخلهلنكوَنهن َفَصكلهى ب ه كم  ، َقاَم اآل 
َرى  نمه َسكلهمَ  َعة  أنخ  َعكة  ، َرك  َعكة  َرك  ا َرك  وَن َفَصكلهو  َخكرن يَن َيلنكوَن َواآل  كض  ، َفَقكاَم الهكذ  م  َعَلكى َبع  كهن َفَسكلهَم ب ه كم  َبع ضن

َعتَككان   َعككة  َفَتمهككت  ل إل  َمككام  َرك  َعككة  َرك  ، شككيبة أبككيل ابككن خّرجكك، يعنككي فككي جماعككة "، ف ككي َجَماَعككة  َول لنهككاس  َرك 
؛ لمكا ذككر فيكل مكن تعلكيمهم وهلو فلي حكلم المرفلوع، وهو إسناد جيد، وعنل بقي بن مخلد في مسنده

  (5).بسنة نبيهم

 

 

 

 

                                                           

 .01 22األنساب ، هذه النسبة إلى قبيلة بنى كاهل( 1)
 . 101 2، ال قات للعجلي 111 2، الكاشف121أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 22، ت00ل، أنظر: طبقات المدّلسين، صمن ال انية في طبقات المدّلسين، و  يضر تدليس( 3)
 . 2238، ح238 0صحيح وضعيف سنن ابن ماجل ( 4)
 . 019 8فتح الباري، أبواب صالة الخوف، باب صالة الخوف، ( 5)
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 : شيبة أبينص الحديث من مصنف ابن 

ككر   ككدن ب كككنن ب ش  َ َنا منَحمه يد  : َقكككالَ ، َحككده يّ   أبككيَعكككن  ، َعكككن  َقتَككاَدةَ ، حككد نا َسككع  َلكككاح  َأنه َأَبككا منوَسكككى »، ال َعال َيككة  الرّ 
يه  ََسد  ار  م ن  ، األ  ف   أصبهانَكاَن ب الده َمئ كذ  َك  يكرن َخكو  م  ، َوَمكا ب ه كم  َيو  يكَنهن كم  د  كنهَة ، َوَلك كن  َأَحكبه َأن  ينَعلّ َمهن َوسن
وّ َها َنب يّ ه م   ب َلة  َعَلى َعدن اَلحن منق  م  َصفهي ن  َطائ َفة  َمَعَها السّ  يَن َمَعكلن ، َوَطائ َفة  َوَراَءَهكا، َفَجَعَلهن َفَصكلهى ب الهكذ 

م  َحتهى َقامنوا َوَراَءهن  َخر لَن َيَتَخلهلنوَنهن م  َحتهى َقامنوا َمَقاَم اآل  َبار ه  وا َعَلى َأد  َعة   نمه َنَكصن َعة  ، َرك  َفَصلهى ب ه م  َرك 
َرى  نمه َسلهمَ  َعكة  ، أنخ  َعكة  َرك  ا َرك  وَن َفَصكلهو  َخكرن يَن َيلنكوَن َواآل  كض  َفَتمهكت  ، َفَقاَم الهذ  م  َعَلكى َبع  كهن َفَسكلهَم ب ه كم  َبع ضن

َعة   َعة  َرك  َعَتان  ف ي َجَماَعة  َول لنهاس  َرك    (1)«ل إل  َمام  َرك 

 : الحديث تخريج: أولا 

 . بنحوهبه ، ،شيبة أبيبإسناده عن ابن (، 113 22)ل ابن عبد البرخّرجأ

 . بنحوه، به، عن سعيد(، 111ح، 271ص) ل ابن المبارك في الجهادخّرجوأ

ي فكي صكبهانوأبكو نعكيم األ(، 112 2) ي فكي طبقكات المحكد ينصكبهانل أبو الشيخ األخّرجوأ
 . بنحوه، به، جعفر الرازي عن قتادة أبيكالهما من طريق (، 019 2) أصبهانتارلخ 

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

يُّ  .2 ككر  الَعب ككد  ككدن بككنن ب ش  مككات سككنة  ككال  ، مككن التاسككعة،  قككة حككافظ، أبككو عبككد هللا الكككوفي، منَحمه
  .(2)لل الجماعة روى ، ومائتين

ي دن بنن  .1 َبةَ  أبيَسع  و  كنر يُّ يلا ،َعرن حكافظ لكل تصكانيف لكنكل ك يكر  قكة ، أبكو النضكر البصكري ، (3)ش 
، مكات سكنة سكت وخمسكين، مكن السادسكة، وكان من أ بت النكاس فكي قتكادة، اختلطالتدليس و 

  (4).لل الجماعة روى 
َعاَمةَ  .0  (. 1) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة  بت، َقَتاَدةن بنن د 
ككَرانَ  .1 ه  َفي ككعن بككنن م  ككر يُّ ، رن يُّ الَبص  َلككاح  مككات سككنة ، مككن ال انيككة، رسككالك يككر اإل قككة ، َأبنككو الَعال َيككة  الرّ 

  (5).لل الجماعة روى ، تسعين
                                                           

 . 8171، ح 121 1مصنف ابن أبي شيبة، كتاب صالة التطو  واإلمامة، في صالة الخوف كم هي، ( 1)
 . 101 1، ال قات للعجلي229 1، الكاشف 119أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)
 .239 20األنساب ، هذه نسبة الي قبيلة وهي يشكر( 3)
 . 130 2، ال قات للعجلي 211 2، الكاشف 109أنظر: تقرلب التهذيب ص( 4)
 . 181 0، تهذيب التهذيب 21 1، ميزان ا عتدال 123أنظر: تقرلب التهذيب ص( 5)
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 :  إسناد الحديثعلى  الحكم: ثالثاا 

 . بالسما  يصّرحولم  (1)من ال ال ة مدّلسقتادة فهو عدا ، رجالل  قات؛ إسناده ضعيف

" ككان سكعيد : قال أحمد، فال يضر، ا ختالطكان قبل : وأما سما  دمحم بن بشر من سعيد 
 ،(2)م ككل دمحم بككن بشككر وعبككدة فهككو جيككد":  ككم قككال مككن سككمع منككل بالكوفككة، نعككم: ؟ قككال اخككتلط
على  عنفالعالية  يأب إرسالوأما 

  .وليس في حدي نا علي رضي هللا عنل (3)

******* 
 (: 41) حديث رقم

: قكال، مسكعود األنصكاري  أبكيعكن ، بإسناد جيد -أيضا -أحمد  اإلمام خّر و . . . ": قال ابن رجب
َرهن  كان رسول هللا  َسَطلن َوآخ  َل اللهي ل  َوَأو    (4).ينوت رن َأوه

 : نص الحديث من مسند أحمد

َ َنا منَحمهدن ب نن َعب د  َّللاه  ب ن  ال منَ نهى َشامن ب نن : َقالَ ، َحده َ َنا ه  تنَوائ يُّ  أبيَحده س  َ َنا َحمهاد  : َقالَ ، َعب د  َّللاه  الده ، َحده
يمَ  َن َصككار يّ   أبككيَعككن  ، َعب ككد  َّللاه  ال َجككَدل يّ   أبككيَعككن  ، َعككن  إ ب ككَراه  و األ  ككر  َبككَة ب ككن  َعم  ق  ككعنود  عن َكككاَن »: َقككالَ ، َمس 
ولن َّللاه   َرهن  َرسن َسَطلن َوآخ  َل اللهي ل  َوَأو    (5)«ينوت رن َأوه

 : تخريج الحديث: أولا 

 وأحمكككد(، 1711ح، 82 1، مكككن ككككان يكككؤخر وتكككره صكككالة التطكككو  ) شكككيبة أبكككيل ابكككن خّرجكككأ
 . بنحوه، به، من طريق هشام (،123،ح22 1والطيالسي)(،11012ح، 02 07)

، مككا جككاء فككي الككوتر)والحككار  فككي المسككند(، 008ح، 18ص)ل أبككو يوسككف فككي اآل ككارخّرجككوأ
 . بنحوه، به، من طريق حماد(، 1989ح،231 7)والطبراني في األوسط(، 103ح،009 2

 

 
                                                           

 . 91، ت 10طبقات المدّلسين ص( 1)
 . 210 2العلل ومعرفة الرجال ( 2)
 . 28 2المراسيل  بن أبي حاتم( 3)
 . 211 9فتح الباري، أبواب الوتر، باب ساعات الوتر، ( 4)
 . 27372، ح030 18مسند أحمد، ( 5)
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 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

َ نهكى بكن عبيكد الَعَنكز ي، أبكو موسكى البصكري، المعكروف بكالَزم ن، مشكهور بكنيتكل  .2 منَحمهدن ب نن ال من
  (1)وباسمل،  قة  بت، من العاشرة، مات سنة ا نتين وخمسين، وروي لل الجماعة.

َشككامن بككنن  .1 ككر يُّ ، َعب ككد  هللا  َسككن َبر   أبككيه  ككتنَوائ يُّ الَبص  س  الده
،  قككة  بككت وقككد رمككي بالقككدر، أبككو بكككر، (2)

  (3).لل الجماعة روى ، ولل  مان وسبعون سنة ،مات سنة أربع وخمسين، من كبار السابعة
َلي َمانَ  أبيَحمهادن بنن  .0  (. 19) "صدوق" سبقت ترجمتل حدي  رقم، سن
يُّ  .1 ي من بنن َيز ل َد بن  َقي س  النهَخع   (. 19) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة، إ ب َراه 
كككد  هللا  الَجكككَدل يُّ  .2 مكككن كبكككار ،  قكككة رمكككي بالتشكككيع، اسكككمل عبكككد أو عبكككد الكككرحمن بكككن عبكككد، َأبنكككو َعب 

  (4).والنسائي، والترمذي، بو داودألل  روى ، ال ال ة
َلَبككةَ  .1 و بككن  َ ع  ككر  َبككةن بككنن َعم  ر يُّ ، عنق  د  الَبككد  ككعنو  األربعككين وقيككل مككات قبككل ، جليككل صككحابي، َأبنككو َمس 

  (5).لل الجماعة روى ، بعدها

 :  إسناد الحديثعلى  الحكم: ثالثاا 

 رجالل  قات إ  " حماد بن أبي سليمان" فهو صدوق.؛ حسنإسناده 

******** 
 (: 47) حديث رقم

كَرةَ  أبكيعكن ، بإسناد جيلدأحمد  اإلمامل خّرجو . . . ": قال ابن رجب إ نه َّللاهَ : )قكال أن النبكي ، َبص 
، َفَصلُّوَها  ت رن َي ال و  م  َصاَلة ، َوه  َشاء  ما بين َزاَدكن ر  إلى أن يطلع ال ع    (6)(.ال َفج 

 

 
                                                           

 . 121 1، الكاشف 128 1، تارلخ بغداد232أنظر: تقرلب التهذيب ص( 1)
لى  ياب جلبت منها هذه النسبة( 2)  .017 2األنساب ، إلى بلدة من بالد األهواز يقال لها دستوا، وا 
 . 179 7، الطبقات الكبري 219 7، ال قات  بن حبان007 1، الكاشف 270أنظر: تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 121 1، ال قات للعجلي 231 2، ال قات  بن حبان 109 1، الكاشف121أنظر: تقرلب التهذيب ص( 4)
، معجككم الصككحابة 22 1، أسككد الغابككة 101 1، اإلصككابة فككي تمييككز الصككحابة 092أنظككر: تقرلككب التهككذيب ص( 5)

 .171 1 بن قانع 
 . 211  9فتح الباري، كتاب أبواب الوتر، باب ساعات الوتر، ( 6)
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 : نص الحديث من مسند أحمد

َ َنا َحاقَ على  َحده َباَرك  ، ب نن إ س  ن ي اب َن ال من َ َنا َعب دن َّللاه  َيع  يدن ب كنن َيز لكدَ ، َحده َبَرَنا َسكع  َ ن ي اب كنن هنَبي كَرةَ ، َأخ  ، َحكده
يم  ال َجي َشان يّ   أبيَعن   َرو ب َن ال َعاص  ، َتم  منَعة  َفَقالَ ، َأنه َعم  َم ال جن َ ن ي : َخَطَب النهاَس َيو  َرَة َحده إ نه َأَبا َبص 

ككم  َصككاَلة  »: َقككالَ  َأنه النهب ككيه  ت رن ، إ نه َّللاهَ َزاَدكن ككَي ال ككو  َشككاء  إ َلككى َصككاَلة  َفَصككلُّوهَ ، َوه  ا ف يَمككا َبككي َن َصككاَلة  ال ع 
ر   يم  « ال َفج  د  إ َلكى : َقاَل َأبنو َتم  كج  ي َأبنكو َذرّ  َفَسكاَر ف كي ال َمس  كَرةَ  أبكيَفَأَخَذ ب َيكد  َت : َفَقكاَل َلكلن ، َبص  َأن كَت َسكم ع 

وَل َّللاه   َرةَ : َيقنولن  َرسن و؟ َقاَل َأبنو َبص  ر  ول  َّللاه  َأنَ : َما َقاَل َعم  تنلن م ن  َرسن ع    .(1)ا َسم 

 : تخريج الحديث: أولا 

والطحكاوي فكي مشككل (، 710ح، 131 2)الدو بيو (، 17119ح، 131 12) ل أحمدخّرجأ
ملللن جمكككيعهم (، 223 2) وابكككن قكككانع فكككي معجكككم الصكككحابة(، 1192ح، 020 22) اآل كككار

يع ة ر ة   عن اب ن، طريق ابن ل هن  . بنحوه، به، ه ب ي 

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

ككَحاقَ  بككن َعل ككين  .2 ككَلم يُّ ، إ س  َوزيّ ، السُّ لككل  روى ، مككات سككنة  ككال  عشككرة، مككن العاشككرة،  قككة، الَمككر 
   (2).الترمذي

ح  الَحن َظل يُّ  .1 َباَرك  بن  َواض   (.9) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة، َعب دن هللا  بنن المن

َيكر يُّ  .0 م  ي دن بككنن َيز ل ككَد الح  َسكع 
ككَجا   ، (3) ، مكات سككنة أربككع وخمسككين، مككن السككابعة،  قككة عابكد، َأبنككو شن

  (4).والنسائي، والترمذي، وأبو داود، لل مسلم روى 

َعدَ  .1 َبئ يُّ ، َعب دن َّللاه  ب نن هنَبي َرَة ب ن  َأس  ر يُّ ، السه َرم يُّ ال م ص  مكات ، من ال ال ة،  قة، َأبنو هنَبَيَرةَ ، ال َحض 
  (5).البخاري  الجماعة إ لل  روى ، خمس و مانون سنة ست وعشرلن ولل 

                                                           

 . 10822، ح172 09مسند أحمد، ( 1)
 . 017 22، تارلخ بغداد 181 7، تهذيب التهذيب 098أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)
 .111 1األنساب ، هذه النسبة إلى حمير وهي من أصول القبائل، نزلت أقصى اليمن( 3)
، سككؤ ت البرقككاني للككدارقطني 117 2، الكاشككف 070 1، ال قككات  بككن حبككان 110أنظككر: تقرلككب التهككذيب ص ( 4)

 . 00ص 
 . 21 2، ال قات  بن حبان 132 2، الكاشف 017تقرلب التهذيب ص أنظر: ( 5)
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كككي م  الَجي َشكككان يُّ ، َعب كككدن هللا  بكككنن َمال كككك   .2 َأبنكككو َتم 

 قكككة مخضكككرم مكككن ، المصكككري ، مشكككهور بكنيتكككل، (1)
  (2).لل الجماعة روى ، مات سنة سبع وسبعين، ال انية

 :  إسناد الحديثعلى  الحكم: ثالثاا 

 . ورجاله ثقات؛ إسناده صحيح

******* 

(: 41) حديث رقم  

م  ب ن  منَحمهد  ،حد نا َجب ر  ب ن  َحب يب  ،َنَعاَمةَ  أبيمن رواية ، األ رم خّر و . . .": قال ابن رجب ، َعن  ال َقاس 
و  يفقكل عنهكا فجكاء ، فجعلكت تصكفق، وعائشكة تصكلي، جكاء أبكو بككر يسكتأذن: َقاَلكت   عن عائشة 

ل  ؟َما : )فقال، وهما على تلك الحال النبي  ذ ي ب َجَوام ع  ال َكاَلم  َوَفَوات ح  وذكر دعاء -( َمَنَعك  َأن  َتأ خن
  (3).وهذا إسناد جيد(. كبي نمه نادي أل، )-جامعا  

 : نص الحديث من المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية

َلى َلكى: َقاَل َأبنو َيع  َع  ، َعكن  َجب كر  ب كن  َحب يكب  ، حكد نا َأبنكو َنَعاَمكةَ ، حكد نا عن  َمكانن ب كنن عنَمكرَ ، حد نا َعب دن األ 
ككد   كككم  ب كككن  منَحمه يَق : َقاَلكككت   عكككن عائشكككة ، َعككن  ال َقاس  كككدّ  كككر  الصّ  كككَي  إ نه َأَبككا َبك  َجككاَء يسكككتأذن َعَلي َهكككا َوه 

َقككلن َعن َهككا، تنَصكلّ ي ككولن َّللاه  ، َفَجَعَلككت  تنَصككفّ قن َوَ  َيف  َبككاب   َفَجككاَء َرسن " َمككا َمَنَعككك  َأن  : َفَقككالَ ، َوهنَمككا َعَلككى ال 
ل ؟ " َقاَلت   ذ ي ب َجَوام ع  ال َكاَلم  َوَفَوات ح  كلن َوَخَوات منكلن؟ َقكاَل : َتأ خن عن كَألنَك : " َتقنكول ينَ : َوَمكا َجَوام  كي َأس  كمه إ نّ  اللههن

لّ ل   َن ال َخي ر  كن ن لن َوَما َلم  أَع  ، م  ل كل  ، َلم  َما َعل م تن م  ل كل  َوآج  لّ كل  ، َعاج  كرّ  كن كَن الشه ن كلن ، َوأَعنكوذن ب كَك م  كتن م  َمكا َعل م 
َلم   ل ل  ، َوَما َلم  أَع  ل ل  َوآج  مه َما َقَضي َت م ن  َقَضاء  ، َعاج  ا "، اللههن د  َعل  َعاق َبَتلن رنش    (4).َفاج 

 : تخريج الحديث: أولا 

 بكر األ رم في السنن أو ناسخ الحدي  ومنسوخل .  أبيلم أقف عليل من رواية  

                                                           

 .113 0األنساب ، هذه النسبة إلى جيشان وهي من قبائل اليمن( 1)
 . 092 1، ال قات للعجلي 19 2، ال قات  بن حبان 079 2، تهذيب التهذيب 029أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 023 9التصفيف للنساء،  فتح الباري، كتاب العمل في الصالة، باب( 3)
 . 0011، ح801 20المطالب العالية بزوائد المسانيد ال مانية، كتاب األذكار والدعوات، باب جوامع الدعاء، ( 4)
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يعلككي الموصككلي بإسككناده مككن طرلككق  يفككي المطالككب العاليككة مككن روايككة أبكك أورده ابككن حجككرو 

ووجدتل عند الحاكم في المستدرك ، ييعل أبيد ولم أجده في مسن، القاسم بن دمحم عن عائشة
و ب نن  عن  َمانن (من طرلق 2922،ح731 2) ر   . ،بنحوهبل ، َعم 

 . طريق أم كلثوم عن عائشةمن ( 1170ح، 111 7) يعلي أبيوالذي وجدتل في مسند 

 : ومن هذا الطرلق

 شككككيبة أبككككيوابككككن (، 0811ح،2111 1، الككككدعاء الجوامع مككككن الككككدعاء)ل ابككككن ماجككككلخّرجككككأ
ملن (، 12329ح،171 12)وأحمد(، 19012ح، 11 1،عائشة  النبي لالدعاء ما علم)

مَّاد   ل م ة  طريق ح    .بنحوه، ب ن  س 

، 111 7)ىوأبكككككو يعلكككككي الموصكككككل(، 109ح،111 2)البخكككككاري فكككككي األدب المفكككككرد لخّرجكككككوأ
رنيّن (، 1170ح ي  ر   . بنحوه، من طريق ال ج 

ملللن طريلللق (، 2171ح، 218 0) والطيالسكككي(، 2212ح، 293 1) ل ابكككن راهويكككلخّرجكككوأ
 . بنحوه، شعبة

بنيب  ع ن  )حماد، والجريري، وشعبة(ثالثتهم رن ب نن ح  ب  ل ث ومن،ع  ، ج  ة  ن  أ مّن ك   . ع ن  ع ائنش 

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

َمكككدن بكككنن  .2 َ نهكككىعلكككى  َأح  َلكككى، بكككن  المن كككيُّ ، َأبنكككو َيع  ي م  َحكككدّ  ن ، اإلسكككالمَشكككي خن ، الَحكككاف ظن ، اإلمكككام، التهم  من
ل   ص  َند  ) َوَصاح بن ، الَمو    .(1)(المنس 

َلى  .1 ل يُّ َعب دن اأَلع  ر  الَباه  مات سنة ، من كبار العاشرة،  قة، مو هم البصري ، بنن َحمهاد  بن  َنص 
  (2).لل البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي روى ، سبع و ال ين

يُّ  .0 مات سكنة ، من التاسعة،  قة، البصري ، عن  َمانن بنن عنَمَر بن  َفار س  بن  َلق ي ط  بن  َقي س  الَعب د 
  (3).لل الجماعة روى ، تسع ومائتين

ككَول د  بككن  هنَبي ككَرَة الَعككَدو يُّ  .1 لككل  روى ، مككن السككابعة، َأبنككو َنَعاَمككَة البصككري ، عمككرو بككن عيسككى بككن سن
  (4).وابن ماجل، والترمذي، وأبو داود، مسلم

                                                           

 . 81، سؤا ت السلمي للدارقطني ص233، ت271 21سير أعالم النبالء ( 1)
 . 90 1، تهذيب التهذيب 139 8، ال قات  بن حبان 123 2، الكاشف 002أنظر: تقرلب التهذيب ص ( 2)
 . 191 7، الطبقات الكبري 219 1، ال قات للعجلي 22 1، الكاشف 082أنظر: تقرلب التهذيب ص ( 3)
 . 112تقرلب التهذيب ص ( 4)
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 ،(3)" قكة":وقكال العجلكي ،(2)قبل موتل" اختلط"  قة لكنل : وقال أحمد ،(1)" قة": قال ابن معين

"   بككأس :وقككال أبككو حككاتم ،(5)":"  قككة قيككل تغيككر بككآخرهوقككال الككذهبي ،(4)"  قككة":النسككائيوقككال 
  .(8)"اختلط" صدوق : وقال ابن حجر ،(7)وذكره ابن حبان في ال قات ،(6)بل"

 . " تو يق الراوي": إلى  ويميل الباح  

  (9).لل البخاري في األدب و ابن ماجل روى ، من السادسة،  قة، َجب رن ب نن َحب يب   .2

ككد  بككن   .1 ككمن بككنن منَحمه ي ق   أبككيالَقاس  ككدّ  ككر  الصّ  مككات ، مككن كبككار ال ال ككة،  قككة أحككد الفقهككاء بالمدينككة، َبك 
  (10).لل الجماعة روى ، سنة ست ومائة

 :  إسناد الحديثعلى  الحكم: ثالثاا 

ميكز مكن سكمع منكل قبكل تولكم ي، فكي آخكر عمكره اخكتلط  أن أبكا نعامكة إ، رجال إسناده ثقلات
وقد تابع أبو نعامة  .لكن ورد الحدي  من طرلق أم كل وم عن عائشة ،(11)أو بعده ا ختالط

قككال سككمعت  :قككال أبككو خي مككة ،ا  فككي أحاديكك  عفككان بككن مسككلم اخككتلطوقككد  ،حمكاد بككن سككلمة
  .(12)من أراد أن يكتب حدي  حماد فعليل بعفان بن مسلم" ":يحيى بن سعيد يقول

******* 
 

 
                                                           

 . 122 1الجرح والتعديل ( 1)
 . 122 1الجرح والتعديل ( 2)
 . 282 1ال قات للعجلي ( 3)
 . 87 8تهذيب التهذيب ( 4)
 . 82 1الكاشف ( 5)
 . 122 1الجرح والتعديل ( 6)
 . 111 7ال قات  بن حبان ( 7)
 . 112تقرلب التهذيب ص ( 8)
 . 21، تارلخ أسماء ال قات ص221 1، ال قات  بن حبان 189 2، الكاشف 207أنظر: تقرلب التهذيب ص( 9)
، الطبقكككات الكبكككري 031 2، ال قكككات  بكككن حبكككان 122 1، ال قكككات للعجلكككي 122ب التهكككذيب صأنظكككر: تقرلككك( 10)
2 290 . 
 . 92، المختلطين ص027 2، الكواكب النيرات 183ا َتباط ص( 11)
 . 00 0 -رواية عبد هللا-العلل ومعرفة الرجال ( 12)
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 األول الباب

 تصحيح في رجب ابن منهج
 (: 49) حديث رقم

قكام  أن رسكول هللا ، سعيد الخدري  أبيعن ، بإسناد جيدأحمد  اإلمام خّر و . . . ": قال ابن رجب
ل ككيَس : )ا فككرم مككن الصككالة قككالمككفل، ،َفال َتَبَسككت  َعَلي ككل  ال ق ككَراَءةن ، فصككلى صككالة الصككبح ككون ي َوا  ب  ، َلككو  َرَأي تنمن

كَبَعيه َهكاَتي ن   َفَمكا، َفَأه َول تن ب َيد ي َد لنَعاب كل  َبكي َن إ ص  تن َبكر  ننقنكلن َحتهكى َوَجكد  ب َهكام  َوالهت كي َتل يَهكا  -ز ل كتن َأخ   -اإل  
ككككَلي َمانَ  ككككي سن ككككَوةن َأخ  د  ، َوَلككككو َ  َدع  ككككج  ككككن  َسككككَوار ي ال َمس  ككككا ب َسككككار َلة  م  بنوط  ككككَبَح َمر  ككككب َيانن ، أَلَص  َيَتاَلَعككككبن ب ككككل  ص 

يَنة     (1).(ال َمد 

: نص الحديث من مسند أحمد  

َمدَ  َ َنا َأبنو َأح  َبد  ، َحده َ َنا َمَسرهةن ب نن َمع  َبي كد  ، َحده َ ن ي َأبنكو عن كَلي َماَن َقكاَل َرَأي كتن َعَطكاَء ب كَن َيز لكَد ، َحكده كبن سن َحاج 
ا ينَصكلّ ي َداءَ ، اللهي   يه َقائ م  َماَمكة  َسكو  كا ب ع  َتمًّ كن  َخل ف كل  منكر خ  ، منع  َيكة  ، َطَرَفَهكا م  كَفره اللّ ح  َفكَذَهب تن َأمنكرُّ َبكي َن ، منص 

ن كي، َيَدي ل   ر يُّ :  نكمه َقكالَ : َفَرده كد  يد  ال خن َ ن ي َأبنكو َسكع  كوَل َّللاه  ، َحكده كب ح   َأنه َرسن َوهنكَو ، َقكاَم َفَصكلهى َصكاَلَة الصُّ
ل كيَس »: َفَلمها َفَرَم م ن  َصكاَلت ل  َقكالَ ، ال ق َراَءةن َفال َتَبَست  َعَلي ل  ، َفَقَرأَ ، َخل َفلن  ، َفَأه َول كتن ب َيكد ي، َلكو  َرَأي تنمنكون ي َوا  ب 

كَبَعيه َهكاَتي ن   َد لنَعاب ل  َبي َن إ ص  تن َبر  ننقنلن َحتهى َوَجد  ب َهكام  َوالهت كي َتل يَهكا  -َفَما ز ل تن َأخ  كي  -اإل   كَوةن َأخ  َوَلكو َ  َدع 
ككَلي َمانَ  د  ، سن ككج  ككن  َسككَوار ي ال َمس  ككا ب َسككار َلة  م  بنوط  ككَبَح َمر  يَنككة  ، أَلَص  ككب َيانن ال َمد  ككَتَطاَ  ، َيَتاَلَعككبن ب ككل  ص  َفَمككن  اس 

َعل   َلة  َأَحد  َفل َيف  وَل َبي َنلن َوَبي َن ال ق ب  م  َأن  َ  َيحن ن كن   (2).«م 

 : تخريج الحديث: أولا 
للنعلللى  عللن(، 911ح ، 191 2) فككي مسككندهل عبككد بككن حميككد خّرجككأ للم   ب   أبلليعللن ، ع اصن

ي   دن ون  ال ع ب  رنيّن رض هللا عنه أبيع ن  ، ه ار  د  يد  ال خ  عن  . بنحوه، س 

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

ككدن بككنن َعب ككد  هللا   .2 َبي ككر يُّ ، منَحمه َمككَد الزُّ ، مككات سككنة  ككال  ومككائتين، مككن التاسككعة،  قككة  بككت، َأبنككو َأح 
  (3).لل الجماعة روى 

َبد اللخميُّ  .1 َمَسرهة ب ن َمع 
  (5).لل أبو داود روى ، من ال امنة، الفلسطينيُّ  (4)

                                                           

 . 001 9فتح الباري، كتاب العمل في الصالة، باب ما يجوز من العمل في الصالة، ( 1)
 . 22783، ح031 28مسند أحمد، ( 2)
 . 28 9، ال قات  بن حبان131 1، الطبقات الكبري 292 0، ميزان ا عتدال 187أنظر: تقرلب التهذيب ص( 3)
 .123 22األنساب ، زلتا الشامهذه النسبة إلى لخم، ولخم وجذام قبيلتان من اليمن ن( 4)
 . 218تقرلب التهذيب ص( 5)
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 األول الباب

 تصحيح في رجب ابن منهج
: وقككال ابككن حجككر ،(2)" شككيخ مككا بككل بككأس": وقككال أبككو حككاتم ،(1)ذكككره ابككن حبككان فككي ال قككات

ككن ين َفككرد َعككن : وقككال ابككن حبككان فككي المجككروحين ،(3)"صككدوق لككل أوهككام" مه َقككات ب َمككا " َكككاَن م  ال ّ 
َواَيتل َ  َبات َعَلى قلهة ر  ي  األ  ت َجا  ب ل  إ ذا ان َفرد "، َلي َس من َأَحاد  ح  وز ا   وَ  َيجن

(4).  

 . " صدوق لل أوهام ": أنل إلى  ويميل الباح  

يُّ  .0 ج  َبيد الَمذ ح  َلي مان ب ن َعبكد الَمل كك، (5) َأبنو عن ، حكي: قيكل، عبكد الملكك: قيكل اسكمل، حاجب سن
  (6).والنسائي، وأبو داود، ومسلم، لل البخاري  روى ، مات بعد المائة، من الخامسة،  قة

مككات سككنة خمككس ومائككة وقككد ، مككن ال ال ككة،  قككة، نزلككل الشككام، المككدني، َعَطككاءن بككنن َيز ل ككَد اللهي   ككيُّ  .1
  (7).لل الجماعة روى ، جاز ال مانين

 :  إسناد الحديثعلى  الحكم: ثالثاا 

َبكد "؛ ضعيف إسناده  ، ولرتقكي اإلسكناد الكي وقكد توبكع، صكدوق لكل أوهكام، فيل " َمَسرهة ب ن َمع 
 .(9)وقال األرنؤوط:"إسناده حسن" ، (8)قال الهي مي " رجالة  قات "بالمتابعة.  حسن لغيره

******* 
 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 211 7ال قات  بن حبان ( 1)
 . 110 8الجرح والتعديل ( 2)
 . 218تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 11 0المجروحين  بن حبان ( 4)
 .212 21األنساب ، هذه النسبة إلى مذحا، وهي قبيلة من اليمن( 5)
 . 19 01، تهذيب الكمال 121أنظر: تقرلب التهذيب ص ( 6)
، الطبقككككات الكبككككري 133 2، ال قككككات  بككككن حبككككان 207 1، ال قككككات للعجلككككي 091أنظككككر: تقرلككككب التهككككذيب ص( 7)
2 119 . 
 . 1182، ح87 1مجمع الزوائد ( 8)
 . 22783، ح031 28مسند أحمد، ( 9)
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 األول الباب

 تصحيح في رجب ابن منهج

 :ابن رجب في فتح الباري  حسّنهانماذج من األحاديث التي المطلب الثاني: 
 (: 32)حديث رقم 

من  أبكيسكائي وابكن ماجكل مكن حكدي  أبو داود والنّ  خّر قال ابن رجب: ". . . و  كدن ن كتن َأخ  ح  َقكاَل: كن كم  السه
ككَل َقككالَ النهب ككيه  َتس  ككي» :، َفَكككاَن إ َذا َأَراَد َأن  َيغ  ككتنرنهن ب ككل ". « َولّ ن  َب، َفَأس  ككرن ال هككو  سللناده َفأنَولّ يككل  َقَفككاَي، َوَأن شن وا 
  (1).حسن

 نص الحديث من سنن ابن ماجه: 

، َبككر يُّ ككيم  ال َعن  َ َنا ال َعبهككاسن ب ككنن َعب ككد  ال َعظ  و ب ككنن علكك َحككده ككرن ككص  َعم  ككدن ب ككنن منوَسككى،  يَوَأبنككو َحف  ، َومنَجاه  سن ال َفككاله
َيكى ب كنن ال َول يكد   َ َنا َيح  يّ  َقكاَل: َحكده كد  َمن  ب نن َمه  َ َنا َعب دن الرهح  كلُّ ب كنن َخل يَفكَة َقكاَل:  َقالنوا: َحده َبَرن كي منح  َقكاَل: َأخ 

من النهب ككيه  ككدن ن ككتن َأخ  ح  َقككاَل: كن ككم  َ ن ي َأبنككو السه ككَل َقككاَل: َحككده َتس  ككي»، َفَكككاَن إ َذا َأَراَد َأن  َيغ  َفأنَولّ يككل  َقَفككاَي، « َولّ ن 
تنرنهن ب ل . َب، َفَأس  رن ال هو  َوَأن شن
(2)  

 أولا: تخريج الحديث: 

كككت َتار  (، والنسكككائي )الطهارة 071، ح231 2بكككول الصكككبي،  ل أبكككو داود )الطهكككارة خّرجكككأ س   ا  
ككككككدَ  ن  ت َسككككككال   ع   َ  الككككككدو بي(، و 119، ح011 2عاصككككككم ) أبككككككي(، وابككككككن 110، ح211 2، ا  
(، والدارقطني )الطهارة  الحكم فكي بكول 928، ح081 11(، والطبراني )111، ح239 2)

، بلله، جملليعهم مللن طريللق عبللد الللرحمن بللن مهللدي(، 173، ح102 2الصككبي والصككبية، 
 بنحوه وبعضهم ذكر زيادة في المتن. 

 ثانياا: تراجم رجال اإلسناد: 

ي َل  .2 َماع  ي م  بن  إ س  ، أبو الفضل البصري،  قة حافظ، مكن كبكار (3) الَعن َبر يُّ َعبهاسن بنن َعب د  الَعظ 
  (4)البخاري تعليقا . الجماعة إ لل  روى الحادية عشرة، مات سنة أربعين، 

، أبو حفص الَفالهسن  .1 ي ز  ر  بن  َكن  و بنن على بن  َبح  رن َعم 
، البصري،  قة حافظ، مكن العاشكرة، (5)

                                                           

 . 001 2عند الناس،  فتح الباري، كتاب الغسل، باب التستر في الغسل( 1)
 . 120، ح132 2سنن ابن ماجل، كتاب الطهارة، باب ما جاء في ا ستتار عند الغسل، ( 2)
 .081 9األنساب ، هذه النسبة إلى بنى العنبر( 3)
 . 12، مشيخة النسائي ص 202 2، الكاشف 190أنظر: تقرلب التهذيب ص( 4)
 .173 23صيرفيا، األنساب هذه النسبة إلى من يبيع الفلوس وكان ( 5)
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  (1)لل الجماعة. روى مات سنة تسع وأربعين، 

م يُّ  .0 ز  كَوار  و خ  الخن َسى بن  َفكرُّ ، أبكو علكي، نزلكل بغكداد،  قكة، مكن العاشكرة، مكات (2) منَجاه دن بنن منو 
  (3)البخاري. الجماعة إ لل  روى سنة أربع وأربعين ولل ست و مانون، 

ان   .1 يّ  بن  َحسه د  َمن  بنن َمه   (2سبقت ترجمتل حدي  رقم )، ،  قة  بنَعب دن الرهح 

، من السابعة،  .2 ف يُّ َيى بن الَول ي د  الطهائ ّي، َأبنو الزهعَراء، الكنو  لل أبو داود والنسائي وابكن  روى َيح 
  (4)ماجل.

وقككال ابككن حجككر: "  بككأس بككل" ، ،(5)قككال النسككائي: " لككيس بككل بككأس "، وقككال الككذهبي: "  قككة "
  .(6)وذكره ابن حبان في ال قات

 نل: " صدوق ". أويميل الباح  إلى  

،  قة، من الرابعة،  .1 ف يُّ لُّ بنن َخل ي َفَة الطهائ ّي، الكنو    (7)لل البخاري والنسائي وابن ماجل. روى منح 

ككمح، مككولى أبككو .7  اسككمل: قيككلو  ،ذر أبككو اسككمل إن :يقككال وسككّلم، عليككل َّللاه  صككلى َّللاه  رسككول السه
ككمح:" ، قككال الحككاكم أبككو أحمككد حككدي ولككم يككرو إ  هككذا ال، إيككاد و  نككدري أيككن ، ضككل أبككو السه
 .(8)فال يدري أين مات، وقال ابن عبد البر : يقال أنل قتل، مات

 ثالثاا: الحكم على إسناد الحديث: 
( صدوق. إإسناده حسن، ورجالل  قات   َيى بن الَول ي د     )َيح 
  .(10)وصححل األلباني ،(9)ن الحدي  الشيخ شعيب األرنؤوطوقد حسّ  

******* 

                                                           

 . 13، مشيخة النسائي ص81 1، الكاشف 111أنظر: تقرلب التهذيب ص( 1)
 .120 2األنساب ، هذه النسبة إلى بلدة خوارزم، لها ذكر في الفتوح على حدة، فتحها قتيبة بن مسلم الباهلي( 2)
 . 192 22، سير أعالم النبالء 11، مشيخة النسائي ص 213أنظر: تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 298تقرلب التهذيب ص ( 4)
 . 120 1ميزان ا عتدال ( 5)
 . 139 7ال قات  بن حبان ( 6)
 . 13 23، تهذيب التهذيب 11، سؤا ت البرقاني للدارقطني ص211أنظر: تقرلب التهذيب ص( 7)
 .221 1أسد الغابة ، 2181 1ا ستيعاب ، 212 7يز الصحابة األصابة في تمي( 8)
 . 120، ح087 2سنن ابن ماجل، ت األرنؤوط ( 9)
 . 120، ح282 1صحيح وضعيف سنن ابن ماجل ( 10)
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 (: 30حديث رقم )

ككن حككدي  أنمّ  َحب يَبككَة َزو    النهب ككيّ  خّرجككقككال ابككن رجككب: ". . .  ككئلت: َكي ككَف - ل ابككن ماجككل م  ، أنهككا سن
ول  َّللاه   يَن َمَع َرسن َنع  ن ت  َتص  كدُّ  كن ، َتشن كيضن َل َمكا َتح  ر َها، َأوه َداَنا ف ي َفو  ف ي ال َحي َض؟ قالت: " َكاَنت  إ ح 

كول  َّللاه   عن َمَع َرسن َطج  َذي َها،  نمه َتض  سناده حسن، وفلي إسلناده: ابلن "، َعَلي َها إ َزار ا إ َلى َأن َصاف  َفخ  وا 
  (1)إسحاَ.

 نص الحديث من سنن ابن ماجه: 

َحاَق، َعن  َيز لَد ب ن   َ َنا اب نن َسَلَمَة، َعن  منَحمهد  ب ن  إ س  و َقاَل: َحده ر  َ َنا ال َخل يلن ب نن َعم  ، َعكن   أبيَحده َحب يكب 
َيككَة ب ككن   ، َعككن  منَعاو  يا  َيككَة ب ككن  َحككد  ، َعككن  منَعاو  ككَول د  ب ككن  َقككي س  َياَن، َعككن  أنمّ  َحب يَبككَة َزو    ال أبككيسن ككف  ، نهب ككيّ  سن

كول  َّللاه   يَن َمكَع َرسن كَنع  ن كت  َتص  :  َقاَل: َسَأل تنَها: َكي كَف كن ر َهكا، »ف كي ال َحي َضكة ؟ َقاَلكت  كَداَنا ف كي َفو  َكاَنكت  إ ح 
ول  َّللاه   عن َمَع َرسن َطج  َذي َها،  نمه َتض  دُّ َعَلي َها إ َزار ا إ َلى َأن َصاف  َفخ  ، َتشن يضن َل َما َتح    »(2)َأوه

 أولا: تخريج الحديث: 

 تخريجه.  ىلم أقف عل

 ثانياا: تراجم رجال اإلسناد: 

و الَبزهارن ا .2 ر  لَخل ي لن بنن عنَمَرو ال قفي، أبو َعم 
، نزلل بغداد، من العاشرة، مكات سكنة (4) الَبَغو يُّ (3)

  (5)لل ابن ماجل. روى ا نتين وأربعين، 

وقككال  ،(8)قككال الككذهبي: " صككدوق" ،(7)قككال الخطيككب: "  قككة " ،(6)ذكككره ابككن حبككان فككي ال قككات
  .(9)ابن حجر: "صدوق"

                                                           

 . 02 1فتح الباري، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، ( 1)
 . 108، ح139 2حائض،  سنن ابن ماجل، كتاب الطهارة، باب ما للرجل من امرأتل اذا كانت( 2)
 .291 1األنساب ، اسم لمن يخّر  الدهن من البزر أو يبيعل( 3)
 .170 1األنساب ، هذه النسبة الى بلدة من بالد خراسان بين مرو وهراة يقال لها بغ وبغشور( 4)
 . 291تقرلب التهذيب ص ( 5)
 . 103 8ال قات  بن حبان ( 6)
 . 193 9تارلخ بغداد ( 7)
 . 117 2ميزان ا عتدال ( 8)
 . 291تقرلب التهذيب ص ( 9)



 الباريالفصل الثاني: نماذج من األحاديث التي جَدىا وحسنها ابن رجب في فتح 

 
 

018 
   

 األول الباب

 تصحيح في رجب ابن منهج
 ويميل الباح  إلى  أنل: " صدوق" كما قال ابن حجر والذهبي.  

ل يُّ  .1 ،  قكة، مكن التاسكعة، مكات سكنة (2) ، مكو هم الَحرهان كيُّ (1) منَحمهد  بكن  َسكَلَمَة بكن عبكد هللا الَبكاه 
  (3)البخاري. الجماعة إ لل  روى ، مائة وواحد وتسعون 

َحاَق بن  َيَسار   .0 إمكام الَمَغكاز ي، ،مو هم المدني، نزلل العراق ،(4)المطلبيأبو بكر ،منَحمهدن بنن إ س 
  (5)البخاري تعليقا . الجماعة إ لل  روى من صغار الخامسة، مات سنة خمسين ومائة، 

ككةوقككال ابككن معككين ،(6)قككال ابككن سككعد: " قككة" وقككال ابككن المككديني:  ،(7)":"  َقككة َولكنككل َلككي َس ب حجه
  .(10)"  بت يحتا بروايتل":وقال ابن حبان ،(9)"  قة ":وقال العجلي،(8)"حدي ل عندي صحيح"

ي  " ،(11)وقال شعبة: " صدوق في الحدي " وقال أبو زرعكة:  ،(12)وقال أحمد: " حسن الَحد 
وقكككال أبكككو حكككاتم: " يكتكككب حدي كككل "، وقكككال الكككذهبي: " حسكككن الحكككدي ، صكككالح  ،(13)"صكككدوق"

قكال  ،(14)بكل أئمكة " ، وقكد احكتاّ الحال صدوق، وما انفرد بل ففيل نكارة، فإن في حفظكل شكيئا  
آخكر: " لكيس وقكال أبكو حكاتم موضكع  ،(15)ابن حجر: " صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقكدر"

                                                           

هذه النسبة الى باهلة وهي باهلكة بكن اعصكر وككان العكرب يسكتنكفون مكن ا نتسكاب الكى باهلكة كأنهكا ليسكت فيمكا ( 1)
 .73 1األنساب ، بينهم من األشراف

 .237 1األنساب ، حران بلدة من الجزلرة العربية( 2)
 . 290 9، تهذيب التهذيب 19 9، سير أعالم النبالء 182أنظر: تقرلب التهذيب ص( 3)
 .027 21األنساب ، هذه النسبة إلى المطلب بن عبد مناف بن قصي( 4)
 . 117تقرلب التهذيب ص( 5)
 . 012 7الطبقات الكبري ( 6)
 . 112 0الدوري، –تارلخ ابن معين ( 7)
 . 172 0ميزان ا عتدال( 8)
 . 133ال قات للعجلي ص ( 9)
 . 081 7ال قات  بن حبان ( 10)
 . 172 0ميزان ا عتدال ( 11)
 . 19العلل ومعرفة الرجال ص ( 12)
 . 291 7الجرح والتعديل ( 13)
 . 172 0ميزان ا عتدال ( 14)
 . 117تقرلب التهذيب ص( 15)
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 األول الباب

 تصحيح في رجب ابن منهج
ي ، يكتكككككب حدي كككككل"، وقكككككال النسكككككائي: " لكككككيس ، ضكككككعيف الحكككككدي عنكككككدي فكككككي الحكككككدي  بكككككالقو 

  .(2)وقال الدارقطني: "   يحتا بل" ،(1)بالقوي"

قككال ابككن عككدي: " وقككد فتشككت أحادي ككل الك يككرة فلككم أجككد ف ككي أحادي ككل مككا يتهيككأ أن يقطككع عليككل 
، ورنبما أخطأ أو وهم ف ي الشيء بعد الشيء كما يخطئ َيره ولم يتخلكف عنكل ف كي ضّعفبال

  .(3)عنل ال قات واألئمة، َوهو   بأس بل "الرواية 

 بالسما .  صّرحنل " صدوق" تقبل روايتل، إن أويميل الباح  إلى 

،  قة، سبقت ترجمتل حدي  رقم ) أبيَيز ل دن بنن  .1 يُّ د   (. 12َحب ي ب  اأَلز 

ي ب يُّ  .2 َول دن بنن َقي س  التُّج  سن
  (5)لل أبو داود والنسائي وابن ماجل. روى ،من ال ال ة،مصري،  قة،(4)

، أبكو عبكد الكرحمن، أبكو نعكيم،  .1 يُّ َنكَة الك ن كد  َدي ا  بكن  َجف  َيةن بنن حن لكل  روى صكغير،  صكحابيمنَعاو 
  (6)ابو داود والنسائي وابن ماجل.

 ثالثاا: الحكم على إسناد الحديث: 

صدوق مشهور بالتكدليس عكن لعنعنة " دمحم بن إسحاق "، قال ابن حجر: "  إسناده ضعيف،
ولكم  بالسكما ، يصّرحولم  ،(8)ينمدّلسمن ال (7)اء والمجهولين"، وهو في المرتبة الرابعةضّعفال

حبيكب فهكو عكن " عقبكة بكن عكامر، والزهكري  أبكيأقف على متابعة لل، وأمكا إرسكال يزلكد بكن 
  .(10)وقد حسن الشيخ األلباني الحدي  ،(9)"

                                                           

 . 93الضّعفاء والمتروكين ص ( 1)
 . 172 0ميزان ا عتدال ( 2)
 . 173 7الكامل في ضّعفاء الرجال ( 3)
 .13 0األنساب ، وهذه القبيلة نزلت مصر، هذه النسبة الى تجيب وهي قبيلة وهو اسم امرأة( 4)
 . 179 1، تهذيب التهذيب 113أنظر: تقرلب التهذيب ص( 5)
، 298 2، أسكككككككككككككد الغابكككككككككككككة 227 1، األصكككككككككككككابة 172 1، الكاشكككككككككككككف 207أنظكككككككككككككر: تقرلكككككككككككككب التهكككككككككككككذيب ص( 6)

 .2120 0ا ستيعاب
مكككن اتفكككق علكككى أنكككل   يحكككتا بشكككئ مكككن حكككدي هم ا  بمكككا صكككّرحوا فيكككل بالسكككما  لك كككرة تدليسكككهم علكككى الضكككّعفاء  ( 7)

 والمجاهيل. 
 . 212، ت22طبقات المدّلسين ص ( 8)
 . 109 2المراسيل  بن أبي حاتم ( 9)
 . 123 1صحيح وضعيف سنن ابن ماجل ( 10)
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 األول الباب

 تصحيح في رجب ابن منهج
ي ن  قال السندي :" يح   ال َحد  ن كى َصح  ك َ  َوا  ن   َمع  َوائ كد   ف كي بنح  كَنادن  َهكَذا الزه س   ب كنن  منَحمهكدن  ف يكل   َبكانَ  اإل  

كككَحاقَ   بسكككند ماجكككل ابكككن لخّرجكككأ وقكككال ابكككن الملقكككن :"، (1)"  ب ال َعن َعَنكككة   َرَواهن  َوَقكككد   ينكككَدلّ سن  َوهنكككوَ  إ س 
 يكروى  الصكحابة مكن  ال كة طرلقكة وفيكل صحيح، إسناده حدي  هذاوقال مغلطاي:" ، (2)"جيد

يح ب َسككَند َماَجككل اب ككن لخّرجكككَوأوقككال العينككي :" ، (3)بعككض"  عككن بعضككهم ي  مككن َصككح   أم َحكككد 
  . (4)"  َحب يَبة

كمكا عنكد الطبرانكي فكي الكبيكر ، ولل شاهد مكن حكدي  ميمونكة رضكي هللا عنهكا زو  النبكي 
ككككن   ال َمكككر أَةن  َكاَنككككت   َأن  »ولفظكككل  ، (13، ح21 11) كككل   م  َواج  رن  َأز  ب   َلتَككككَأزه لنكككغن  َمككككا ب  َكككو   َأن َصككككافَ  َيب 

َذي َها، رن   نمه  َفخ   .«َجَسَدَها ينَباش 
، الطهارة بكككاب يصكككيب مهكككا دون الجمكككا  داود) أبيوحدي  عائشة رضي هللا عنها كما عند 

َر، أن -حائضكا   كانكت إذا -انكا إحكد يأمر  هللا رسول كانولفظل :"  (118،ح291 2  َتتهكز 
 ." ( يباشرها: مرةو ) زوجها يضاجعها  م

 حسكن، إسكناد وهكذاقكال األلبكاني :" ، إذا صرح ابن إسحاق بالسما  اإلسناد حسن ؛وعليه ف
؛ صحيح ولكنل. إسحاق ابن عنعنة لو  نى   . (5)الباب" بحدي  َمع 

******* 

 (: 30حديث رقم )

رجال  يصلي   يمس أنفل  وروى عاصم، عن عكرمة، قال: رأى النبي قال ابن رجب: ". . . 
َبلن  َ  )األرض، قال:   ."ال َجب ينَ   يمس فيها األنف ما يمس  َصاَلة   َّللاهن  َيق 

وصحح الحاكم وصلل، . ، عن ابن عباس، عن النبي -موصو   -ل الدارقطني والحاكم خّرجو 
يرهم (عللل)والترمذي في  (مراسيلل)وصحح األك رون إرسالل، منهم: أبو داود في  ، والدارقطني َو

لى ذلك يميل اإلمام أحمد،    (6) .وهو مرسل حسنوا 

                                                           

 .113 2حاشية السندي علي سنن ابن ماجل ( 1)
 .11 2التوضيح لشرح الجامع الصحيح ( 2)
 .881 2شرح ابن ماجل لمغلطاي ( 3)
 .119 0عمدة القاري شرح صحيح البخاري ( 4)
 .17 1 صحيح سنن أبي داود( 5)
 .127 7، باب السجود علي األنف، كتاب اآلذان، فتح الباري ( 6)
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 األول الباب

 تصحيح في رجب ابن منهج
 : مصنف عبد الرزاَ الصنعانينص الحديث من 

، ر يّ  م ، َعن   عن ال هو  ر َمةَ  َعن   َعاص  ك  ل    النهب يُّ  َمره : َقالَ  ع  كَرأَة   َأو   - ينَصلّ ي ب َرجن َبكلن  َ  : »َفَقكالَ  - ام   َيق 
يبن  َ   َصاَلة   َّللاهن  َن فن  ينص  ن َها األ  يبن  َما م   . (1) «ال َجب ينَ  ينص 

 أولا: تخريج الحديث: 

والترمكذي فكي  (،1192،ح102 2ابن أبي شيبة )الصالة في السجود علي الجبهكة ،ل خّرجأ
 (، والبيهقكككككككككككي فكككككككككككي الكبكككككككككككري 2121ح،271 3وابكككككككككككن المنكككككككككككذر) (،232،ح73العلكككككككككككل)ص

 من طريق عاصم األحول عن عكرمة، بنحوه.(، 1121،ح223 1)

مللن طريللق عاصللم بللن كليللب، بلله، بنحللو  (،11،ح92)ص أبككو داود فككي المراسككيلل خّرجككأ
 لفظه.

 ل موصو   الي ابن عباس : خّرجوأ

والبيهقككي فككي ، (997،998،ح131 2والحككاكم )، (2029،ح227 1الككدارقطني فككي سككننل )
 بنحوه.، من طريق عاصم األحول عن عكرمة عن ابن عباس( 1121،ح219 1الكبري)

 ثانياا: تراجم رجال اإلسناد: 

،  قة حافظ، سبقت ترجمتل حدي  رقم ) .2 ر يُّ ق  ال هو  و  رن ي د  بن  َمس  َيانن بنن َسع  ف   (. 2سن
َدَلكككَة، وهكككو  .1 كككم  بكككن  َبه  يُّ  أبكككي بكككنن اَعاص  ََسكككد  ، األ  د  كككو  النهجن

أبكككو بككككر المقكككرىء، مكككن  ،، الككككوفي(2)
  .(3)لل الجماعة روى السادسة، مات سنة  مان وعشرلن، 

ي  كل ":قال ابن سعد كين ، (4)"  َقة  إ  ه َأنهلن َككاَن َك  يكَر ال َخَطكأ  ف كي َحد  "  َقكة َ  َبكأ س :وقكال ابكن َمع 
وقكال  ، (7)" ليس بكل بكأس":وقال النسائي ، (6)"كان رجال  صالحا  "  قة، :وقال أحمد ، (5)ب ل  "

                                                           

 .1981، ح281 1، باب سجود األنف، كتاب الصالة، مصنف عبد الرزاق( 1)
 .121 2األنساب ، هذه النسبة الى أسد وهو اسم عدة من القبائل( 2)
 . 182تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 012 1الطبقات الكبري ( 4)
 . 12، ص ( من كالم أبي زكرلا يحيى بن معين في الرجال )رواية طهمان( 5)
 . 012 1الجرح والتعديل ( 6)
 . 08 2تهذيب التهذيب ( 7)
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 األول الباب

 تصحيح في رجب ابن منهج
فككي حدي ككل  ":وقككال الفسككوي  ، (2)"  قككة":وقككال أبككو زرعككة ، (1)" كككان  قككة فككي الحككدي ":العجلككي

تهَفككق  َعَلككى :" إوقككال الحككاكم ، (4)وذكككره ابككن حبككان فككي ال قككات ، (3)اضككطراب وهككو  قككة" َمككام  من
ي   َلز َمَنا َقبنوَللن" إ َماَمت ل  ف ي ال قنر آن   لنوم  إ َذا ان َفَرَد ب ال َحد  َوَسائ ر  ال عن

  ك (5)
وقككال البككزار:" لككم يكككن بالحككافظ، وَ  نعلككم أحككدا تككرك  ، (6)قككال أبككو حككاتم: " صككالح الحككدي "و 

َقيلي ، (7)حدي ل على ذلك" وقال الدارقطني:" فكي  ، (8)" لم يكن فيل إ  سوء الحفظ":وقال العن
هككككو فككككي الحككككدي  دون ال بككككت، صككككدوق يهككككم، حسككككن  ":وقككككال الككككذهبي ، (9)حفظككككل شككككيء "

 ، (11)وقككال ابككن حجككر:" صككدوق لككل أوهككام"، وحدي ككل فككي الصككحيحين مقككرون" ، (10)الحككدي "
  .(12)" في حدي ل نكرة ":وقال ابن خراش

 ويميل الباح  إلى  أنل: " صدوق لل أوهام ".  
ر َمةن  .0 ك  ، مولى ابن عباس،  قة، سبقت ترجمتل حدي  رقم )ع  يُّ  (. 23َأبنو َعب د  هللا  القنَرش 

 ثالثاا: الحكم على إسناد الحديث: 
ن وأمككا الروايككة عككك فيكككل "عاصككم بككن بهدلككة " صكككدوق لككل أوهككام وقككد توبكككع .إسللناده حسللن ؛ 

دَ  َأبنو َقالَ ، عكرمة فهي الصحيحة ن دَ  َوَقد  :" َداون ، َهَذا أنس  ي ن   .(13)" َأَصحُّ  َوَهَذا ال َحد 
ي ن  قال الترمذي :" ر َمكةَ  َوَحكد  ك  كَوابن قكال البيهقكي :" و  ،(14)" َأَصكحُّ    النهب كيّ   َعكن   ع   َعكن   َوالصه

م ، ر َمةَ  َعن   َعاص  ك   .  (15)"مرسال   ع 
********** 

                                                           

 . 109 2ال قات للعجلي ( 1)
 . 012 1الجرح والتعديل ( 2)
 . 111 12تارلخ دمشق ( 3)
 . 121 7ال قات  بن حبان ( 4)
 . 229 1المستدرك علي الصحيحين ( 5)
 . 012 1الجرح والتعديل ( 6)
 . 08 2تهذيب التهذيب ( 7)
 . 001 0الضّعفاء الكبير ( 8)
 . 19سؤا ت البرقاني للدارقطني ص ( 9)
 . 027 1ميزان ا عتدال ( 10)
 . 182تقرلب التهذيب ص( 11)
 . 08 2تهذيب التهذيب ( 12)
 .11،ح92المراسيل ألبي داود ص( 13)
 .231، ح73العلل الكبير للترمذي ص( 14)
 . 1121،ح223 1السنن الكبري للبيهقي ( 15)



 

 

 

 
 

 

 الباب الثاني 

 ـنهج ابن رجب يف تضعيف األسانيد

 و ثالثة فصول: تمهيدوفيه 

 الفصل األول:

 .مب بيان العلة في اإلسنادابن رجب  هاضّعفنماذج من األحاديث التي  

 الفصل الثاني:

 .ببيان العلة في اإلسناد يصّرحابن رجب ولم  هاضّعفالتي نماذج من األحاديث 

 الفصل الثالث:

 .ابن رجب بسبب المالم في الراوي  انتقدهانماذج من األحاديث التي 
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  :وفيه

 صطالحاا. الغة و  الحديث الضعيفأولا: تعريف 

 . في الحديث ضّعفأسباب الثانياا: 
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج

 التمهيد

 صطالحاا.الغة و  الحديث الضعيف: تعريف المطلب األول
 :الحديث الضعيف لغةا 

، ضككّعفقككال ابككن فككارس:" فككي مككادة )  َتَباي َنككان  ككاَلن  من َفككاءن َأص  ككادن َوال َعككي نن َوال  هنَما ( الضه لُّ َأَحككدن َيككدن
ءن م   َللن. ي  َخرن َعَلى َأن  ينَزاَد الشه لُّ اآل  اَلف  ال قنوهة ، َوَلدن  َعَلى خ 

: ال لن َوه : ضّعفَوال ضّعفَفاأل  اَلفن ال قنوهة . ينَقالن م  ضّعفيَ  ضّعف، َوهنَو خ  ، َوَقكو  يف  ل  َضع  اءن ضكّعف، َوَرجن
َعاف    .(1)َوض 
 :الضعيف اصطالحاا الحديث 

ي    قال ابن الصالح: كَفاتن ال َحكد  ، َوَ  ص  يح  ح  ي   الصه َفاتن ال َحد  َتم ع  ف يل  ص  ي   َلم  َيج  لُّ َحد  " كن
يف  " ي   َضع  َو َحد  ، َفهن ال َحَسن 
(2). 

 في الحديث: ضّعف: أسباب الالمطلب الثاني
 :وهي كما يلي، في الحديث ضّعفأسباب الذكر ابن الصالح وغيره 

 (.مدّلسال، المعلق ،المعضل ،المرسل ،با تصال: )المنقطع ما يتعلق .2
مككن  ،مككن رمكي بالبدعككة ،مككن رمكي بالفسككق ،مجهكول الحككال،مكا يتعلككق بالعدالكة: )مجهككول العككين  .1

 (.حدي  الرسول صلي هللا عليل وسلم من رمي بالكذب في ،رمي بالكذب في حدي  الناس
ك كرة المخالفكة ، سكيء الحفكظ ،الذي يكتلقن رواية، المختلط، ما يتعلق بالضبط : )ضعيف الحفظ .0

 الوهم والغفلة(. ،لل قات
 المحرف(. ،المصحف ،المضطرب، المقلوب، المنكر ،ما يتعلق بالشذوذ: )الشاذ .1
 .سالمة من العيوب وفيها علة قادحة: أحادي  ظاهرها الما يتعلق بالعلة .2
 

                                                           

 .011 0مقاييس اللغة ( 1)
 .12مقدمة ابن الصالح ص( 2)



 

 

 

 

 الفصل األح 
 اب   جب هاضّعفمناذج م  األحاد د اليت  

  مع بياث العت  يف اإلسناد 
 مباحث:  خمسة وفيه

 . نقطاعبال  المّعلةالمبحث األول: نماذج من األحاديث 
 . رسالباإل  المّعلةالمبحث الثاني: نماذج من األحاديث 

 بالضطراب.  المّعلةالمبحث الثالث: نماذج من األحاديث 

 المبحث الرابب: نماذج من األحاديث المّعلة بالختالف.

 التدليس. ب المّعلة : نماذج من األحاديثالخامسالمبحث 
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج

 الفصل األول
 مب بيان العلة في اإلسنادابن رجب  هاضّعفنماذج من األحاديث التي 

 :  نقطاعبال  المّعلةنماذج من األحاديث : المبحث األول
 (: 34) حديث رقم

والترمككذي مككن حككدي  عطككاء الخرسككاني َعككن ، وأبككو داود، أحمككد اإلمككام خككّر و . . . ": قككال ابككن رجككب
كَرَب َأو  ) أن النبكي  ، َعكن عمكار بكن  ياسكر، يحيى بن  يعمكر ننكب  إ َذا َأَراَد َأن  َيأ كنكَل َأو  َيش  كَص ل ل جن َرخه

اَلة   وَءهن ل لصه ضن َأ ون سلناده منقطلب، وحسنل الترمكذي(، َيَناَم َأن  َيَتَوضه ؛ فكإن يحيكى بكن يعمكر َلكم يسكمع وا 
يرهم، وأبو داود، قالل ابن معين: -من عمار بن ياسر    (1).والدارقطني َو

 : داود أبينص الحديث من سنن 

يلَ  كَماع  َ َنا منوَسى ب َن إ س  َ َنا ، َحده كاد  بكَن َسكَلَمةَ َحكده َراَسكان يُّ ، َحمه َبَرَنكا َعَطكاء  ال خن َمكرَ ، َأخ  َيكى ب كن  َيع  ، َعكن  َيح 
كر   ننكب  إ َذا َأَككَل َأو  َشكر َب َأو  َنكامَ  َأنه النهب كيه »، َعكن  َعمهكار  ب كن  َياس  كَص ل ل جن كأَ ، َرخه َقكاَل َأبنكو ، «َأن  َيَتَوضه

دَ  َيى ب ن  يَ »: َداون َمرَ َبي َن َيح  ل  ، ع  ي   َرجن ر  ف ي َهَذا ال َحد    .(2)«َوَعمهار  ب ن  َياس 

 : تخريج الحديث: أولا 

 الطيالسككككيو (، 120ح،222 1، . .بككككاب الرخصككككة للجنككككب، أبككككواب السككككفر)ل الترمككككذيخّرجككككأ
ح ،282 02)وأحمكككككد(، 112ح،190 2) شكككككيبة فكككككي مسكككككنده أبكككككيوابكككككن (، 182ح،07 1)

  أبواب الغسكل مكن الجنابكة) والبيهقي(، 2102ح،131 0) وأبو يعلي الموصلي(، 28881
، بلله، جملليعهم مللن طريللق حمللاد بللن سلللمة(، 981ح ،020 2، بككاب الجنككب يرلككد األكككل
 . بنحوه وبعضهم ذكر زيادة

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

َسى بن .2 ن َقر يّ   منو  ي َل الم  َماع   (. 13) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة  بت، إ س 

ر يُّ  َحمهادن  .1 ي َنار  الَبص   (. 13) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة، بنن َسَلَمَة بن  د 

                                                           

 . 021 2سل، باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ، فتح الباري، كتاب الغ( 1)
 . 112، ح27 2سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب من قال يتوضأ الجنب، ( 2)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
ل م   أبيَعَطاءن بنن  .0 َراَسان يُّ ، منس  الجماعكة لل  روى ، مات سنة خمس و ال ين، من الخامسة، الخن

  (1).البخاري  إ 

، صكدوق ، بكل  بكأس  ":حكاتم أبكيوقكال  ،(3)"  قكة ":وقال ابن معكين ،(2)"  قة ":قال ابن سعد
ن يُّ  ،(5)"  قكة":وقكال العجلكي، " ليس بل بأس ":وقال النهَسائ يُّ  ،(4)يحتا بحدي ل" اَرقنط  : َوَقكاَل الكده

ل    َقة  "" س    .(7)"   بأس بل ":وقال ابن عدي ،(6)هنَو ف ي َنف 

ولرسكككككل ، " صكككككدوق يهكككككم ك يكككككرا:وقكككككال ابكككككن حجكككككر ،(8)" صكككككدوق ضكككككعيف ":وقكككككال الكككككذهبي
كظ ك يكر ال كَوهم يخطكىء: وقال ابن حبكان .(9)ولدلس" ف  َواَيتكل ، " َرد يء ال ح  َفَلمهكا ك كر َذل كك ف كي ر 

ت َجا  ب ل  " ح  َبطل ا  
(10).  

 . س "ولرسل ولدلّ ، " صدوق يهم ك يرا  : أنل إلى  ويميل الباح  

َمرَ  .1 َيى بنن َيع  َلي َمانَ ، َيح  َوان يُّ ، َأبنو سن مكات قبكل ، مكن ال ال كة،  قكة فصكيح وككان يرسكل، (11)الَعكد 
  (12).لل الجماعة روى ، المائة وقيل بعدها

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

َمكككَر" لكككم يصكككح لكككل سكككما  مكككن عمكككار بكككن ياسكككر؛ إسلللناده منقطلللب َيكككى بكككنن َيع  قكككال ، فيكككل " َيح 
 ، عن حدي  عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمكر عكن عمكار: " سألت الدارقطني: البرقاني

                                                           

 . 091تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 019 7الطبقات الكبري ( 2)
 . 278 0، الدوري 211ص –الدارمي  –تارلخ ابن معين ( 3)
 . 002 1الجرح والتعديل ( 4)
 . 207 1ال قات للعجلي ( 5)
 . 121 7تهذيب التهذيب ( 6)
 . 71 7الكامل في ضّعفاء الرجال ( 7)
 . 202من تكلم فيل وهو مو ق ص( 8)
 . 091تقرلب التهذيب ص( 9)
 . 202 1المجروحين  بن حبان ( 10)
 .122 9األنساب ، نسبة إلى عدوان بن عمرو بن قيس عيالن بن مضر، قبيلة كبيرة( 11)
 . 018 7، الطبقات الكبري 210 2، ال قات  بن حبان 079 1، الكاشف 298: تقرلب التهذيب صأنظر( 12)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 ،إ  أن يحيكككى، يحيلللى بلللن يعملللر عملللاراا  ألنللله لللم يللللقن " ،   يصكككح: التخلكككق؟ فقككالحككدي  

  .(2)وكذا قال العالئي ،(1)صحيح الحدي  عمن لقيل"

 ولرسل ولدلس ".، مسلم " صدوق يهم ك يرا   أبيوكذلك فأن عطاء بن 

******* 
 (: 33) حديث رقم

هكي ، َصكاَلة  َزاَدن كي َربّ كي : )قكال، عن النبي ، عن معاذ، انقطاعوبإسناد فيه قال ابن رجب: ". . .
ت رن  ر  ، ال و  َشاء  إلى طنلنو   ال َفج  تنَها بين صالة ال ع    (3)(.و َوق 

 : نص الحديث من مسند أحمد

وف  َقالَ  رن ونن ب نن َمع  َ َنا َهارن َ َنا اب كنن َوه كب  : َحده وَن َحكده كن  َهكارن تنلن َأَنا م  ع  َيكى ب كنن ، َعب دن َّللاه  َوَسم  َبَرن كي َيح  َأخ 
ر  ، َأيُّوبَ  َبي د  َّللاه  ب ن  َزح  كي إ ف ر لق يهكةَ ، َعن  عن يّ  َقاض  َمن  ب ن  َراف كع  التهننكوخ  َعكاَذ ب كَن َجَبكل  ، َعن  َعب د  الرهح  َأنه من

وَن َفَقككالَ  ككام  َ  ينككوت رن ككلن الشه ككاَم َوأَه  َم الشه َيككَة َمككا ل ككي َأرَ : َقككد  َيككةن ل منَعاو  وَن؟ َفَقككاَل منَعاو  ككام  َ  ينككوت رن ككَل الشه : ى أَه 
؟ َقككالَ  ككب  َذل ككَك َعَلككي ه م  ككوَل َّللاه  . َنَعككم  : َوَواج  تن َرسن ككي َربّ ككي »: َيقنككولن  َسككم ع  ت رن  َزاَدن  ككَي ال ككو  ، َصككاَلة  َوه 

ر   َشاء  إ َلى طنلنو   ال َفج  تنَها َما َبي َن ال ع    .(4)«َوق 

 : الحديثتخريج : أولا 
ككَرَة  أبككيولككل شككاهد مككن حككدي  ، تخككرلاعلككى  لككم أقككف لككل  كمككا عنككد أحمككد فككي المسككند، َبص 

م  َصاَلة  : بلفظ(، 10822ح، 172 09) ت رن ، " إ نه َّللاهَ َزاَدكن َي ال و  َفَصلُّوَها ف يَما َبي َن َصاَلة  ، َوه 
" ر  َشاء  إ َلى َصاَلة  ال َفج   . ال ع 

 : اإلسنادتراجم رجال : ثانياا 
ف .2 و  رن نن بنن َمع  و   (.11سبقت ترجمتل حدي  رقم ) ، قة، َهارن

 (. 11) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة، َعب دن هللا  بنن َوه ب   .1

                                                           

 . 11سؤا ت البرقاني للدارقطني ص( 1)
 . 199جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص( 2)
 . 217 9فتح الباري، أبواب الوتر، باب ساعات الوتر ( 3)
 . 11392، ح121 01مسند أحمد، ( 4)
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 تضعيف في رجب ابن منهج
بَ  .0 َيككى بككنن َأيُّككو  َأبنككو الَعبهككاس  الَغككاف ق يُّ ، َيح 

لككل  روى ، مككات سككنة  مككان وسككتين، مككن السككابعة، (1)
 (2).الجماعة

وقككال إبككراهيم  ،(4)صكدوق" ":وقكال البخككاري  ،(3)َلككي َس ب كل  َبككأ س"،  قكة، " صككالح:قكال ابككن معكين 
اَرقنطنيُّ  ،وقككال أبككو داود: " صككالح" ، قككة":"الحربككي ي  ككل  وقككال، "  قككة:وَقككال الككده ككض  َأَحاد  " ف ككي َبع 

" َراب  ككط  ويحيككي بككن أيككوب لككل أحاديكك  ":عككديوقككال ابككن ، "  قككة حككافظ ":الفسككوي وقككال  ،(5)اض 
، فكأذكره منككرا   عن  قة حكدي ا   أو يروى هو، دي ل إذا روى عنل  قةوَ  أرى في ح صالحة....

حدي كل " وقكال "، "صكدوق "،:"صكالح الحكدي وقال الذهبي ،(6)َوهو عندي صدوق   بأس بل"
 .(7)"في الكتب الستة، وحدي ل فيل مناكير

، الصكدق يكتكب حدي كل" ومحكل يحيكى : وقكال أبكو حكاتم ،(8)" ككان سكيء الحفكظ": وقال أحمد
ككَتا ب ككل ": َوَقككاَلَ النهَسككائ يّ  ،(9)وَ  يحككتا بككل" " َلككي َس ب ككَذاَك ال قككوي َوَ  يح 

" : وقككال أبككو زرعككة ،(10)
فظل يخطئ وما حد  من : وقال الحاكم أبو أحمد، وربما خل في حفظل " َ  من ح  " إذا َحده
" صككدوق ربمككا : ابككن حجككر وقككال ،(11)" صككدوق يهككم": وقككال السككاجي، كتككاب فلككيس بككل بككأس"

  .(12)أخطأ"

 . "   يحتا بل ": وقال اإلسماعيلي ،(13)"منكر الحدي ": وقال ابن سعد
 . " صدوق ربما أخطأ ": كالم ابن حجر إلى  ويميل الباح  

                                                           

 .1 23األنساب ، النسبة إلى قبيلة َافقهذه ( 1)
 . 288تقرلب التهذيب ص( 2)
، تهككذيب التهكككذيب 27، مككن ككككالم ابككن معكككين فككي الرجكككال ص207 1، 98 2-ابككن محكككرز –تككارلخ ابككن معكككين ( 3)

22 281 . 
 . 227العلل الكبير للترمذي ص( 4)
 . 220 2، سنن الدارقطني 92 21علل الدارقطني ( 5)
 . 29 9فاء الرجال الكامل في ضعّ ( 6)
 . 217 2، تذكرة الحفاظ 290، من تكلم فيل وهو مو ق ص011 1الكاشف ( 7)
 . 21 0-عبد هللا –العلل ومعرفة الرجال ( 8)
 . 218 9الجرح والتعديل ( 9)
 . 292 0الضّعفاء والمتروكين  بن الجوزي ( 10)
 . 281 22تهذيب التهذيب ( 11)
 . 288تقرلب التهذيب ص( 12)
 . 221 7الطبقات الكبري ( 13)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
ر يُّ  .1 م  ر  الضه َبي دن َّللاه  ب نن َزح  عن

َرل ق يُّ ، َمو  هنمن ، (1) ف    (3).لل األربعة روى ، من السادسة، (2)اإل 

  .(5)" ليس بل بأس": وقال النسائي، "  قة": وقال أبو داود ،(4)"  قة": قال البخاري 

 " مقككارب الحككدي  ولكككن الشككأن فككي:وقككال البخككاري  ،(6)صككدوق"، "   بككأس بككل:قككال أبككو زرعككة
ي كككل َوَلكككي َس ب كككال َقو ّي":وقكككال العجلكككي ،(7)بكككن يزلكككد" يعلككك تكككب َحد  " َجكككائ زن :الكككذهبيوقكككال  ،(8)" يك 

ي   "   .(10)" صدوق يخطىء": وقال ابن حجر ،(9)ال َحد 

ين وسئل ،(11)منكر الحدي  "": وقال ابن المديني ي ل : اب ن مع  ي ل  :َفَقالَ ؟ " َكيَف َحد  كل َحد 
يف ككككد ي َضككككع  ن  يككككره يعلكككك َعككككن :قلككككت ،ع  ََ لككككد َو ء" ،(12)نعككككم": َفَقككككالَ ، بككككن يز  َلككككي َس ب َشككككي 

(13)،  "
لين  ":وقال أبو حاتم  ،(16)ضعيف" ":وقال الفسوي  ،(15)" ضعيف":وقال أحمد ،(14)ضعيف"
 ،(18)ذلكك لبكين علكى حدي كل"وأن  ،هكو صكاحب ككل معضكلة": وقكال أبكو مسكهر ،(17)الحدي "

ي  جدا  : وقال ابن حبان َ  َبات روى ي، " مننكر الَحد   يعلك َوا  ذا روى َعن، الموضوعات َعن األ 
كم  ،بن يز لد َأَتى بالطامات َناد خبر عبيد هللا بن زحر َوعلي بن يز لكد َوالَقاس  تمع ف ي إ س  َوا  ذا اج 

                                                           

 .091 8األنساب ، هذه النسبة إلى قبيلة ضمرة( 1)
 .011 2األنساب ، هذه النسبة الى افرلقية وهي بلدة كبيرة معروفة من بالد المغرب عند األندلس( 2)
 . 072تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 289العلل الكبير للترمذي ص( 4)
 . 08 29تهذيب الكمال ( 5)
 . 022 2الجرح والتعديل ( 6)
 . 20 7تهذيب التهذيب ( 7)
 . 239 1ال قات للعجلي ( 8)
 . 192 0تارلخ اإلسالم ( 9)
 . 072تقرلب التهذيب ص( 10)
 . 022 2الجرح والتعديل ( 11)
 . 271ص -الدارمي–تارلخ ابن معين ( 12)
 . 138سؤا ت ابن الجنيد ص( 13)
 . 091سؤا ت ابن الجنيد ص( 14)
 . 192 0تارلخ اإلسالم ( 15)
 . 101 1المعرفة والتارلخ ( 16)
 . 022 2الجرح والتعديل ( 17)
 . 7 0ميزان ا عتدال ( 18)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
َمن َ  يكون متن َذل ك ال خَ  " َوَيَقكع :وَقكاَل اب كن عكدي ،(1)"َبر إ  ه م مها عملت َأي كديهمَأبنو عبد الرهح 

" ي ككل َمككا َ  ينتَككابع َعَلي ككل  ف ككي َأَحاد 
"لككيس : وقككال ابككن شككاهين ،(3)" ضككعيف":وقككال الككدارقطني ،(2)

َلكة"علكى  َعكن روى " يك: وقال ابن الجوزي  ،(4)بشيء" كَخة َباط  بكن يز لكد ننس 
" :الخطيكبَوَقكال  ،(5)

ي كككل لكككين" " فيكككل اخكككتالف ولكككل :وقكككال الكككذهبي ،(6)" ضكككعيف واهكككي": وقكككال السكككمعاني، فكككي َحد 
  .(7)مناكير"

 . يعتبر بل"، أنل " ضعيف إلى  ويميل الباح  

يّ  َعب دن  .2 َمن  ب نن َراف ع  التهنُّوخ  الرهح 
لكل أبكو  روى ، مات سنة  كال  عشكرة، من الرابعة، ضعيف، (8)

  (9).ابن ماجل، والترمذي، داود
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

ر  و فيل؛ إسناده ضعيف َبي دن َّللاه  ب نن َزح  َمن  ب نن َراف ع  " عن َب" ،" ضعيفانَعب دن الرهح  َيى بنن َأيُّكو  و" َيح 
 . صدوق ربما أخطأ 

وعبد الرحمن بكن رافكع ،  ماني عشرمات سنة  معاذ بن جبل إسناده منقطب فأن كذلك و 
، صككحابين معككاذ إوكككذلك فكك، سككنة خمسككة وتسككعون وبينهمككا ، مائككة و ال ككة عشككرمككات سككنة 

 . وعبد الرحمن من الرابعة

******* 
 

 

                                                           

 . 10 1المجروحين  بن حبان ( 1)
 . 211 2الكامل في ضّعفاء الرجال ( 2)
 . 138سؤا ت السلمي للدارقطني ص( 3)
 . 222تارلخ أسماء الضّعفاء والكذابين ص( 4)
 . 211 1الضّعفاء والمتروكين  بن الجوزي ( 5)
 . 011 2األنساب للسمعاني ( 6)
 . 183 2الكاشف ( 7)
هذه النسبة إلى تنوخ وهو اسم لعدة قبائل اجتمعوا قكديما بكالبحرلن وتحكالفوا علكى التكوازر والتناصكر وأقكاموا هنكاك ( 8)

 .93 0األنساب ، فسموا تنوخا، والتنوخ اإلقامة
 . 218 1، تهذيب التهذيب 81، الضّعفاء الصغير ص111 2، الكاشف 013أنظر: تقرلب التهذيب ص( 9)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 (: 32) حديث رقم

يكَرة   اإلمكام خككّر و . . . ": قكال ابكن رجكب َ َنا َأبنكو ال منغ  َوانن : َقكالَ ، أحمكد قكال َحككده َ َنا َصكف  َ َنا : َقكالَ ، َحككده َحككده
د   ككدن ب ككنن َسككع  ككولن َّللاه  : َقاَلككت  ، َعككن  َعائ َشككةَ ، َراش  َمككارن »: َقككاَل َرسن ء  إ  ه ال ح  ككل م  َشككي  َطككعن َصككاَلَة ال منس  ، َ  َيق 

وَل َّللاه  : َفَقاَلت  َعائ َشةن ، «َوال َمر أَةن ، َكل بن َوال  ، َوال َكاف رن  "، َيا َرسن كوء  َلَقد  قنر نها ب َدَوابّ  سن
؛ راشكد وهذا منقطلب ،(1)

 . َلم  يسمع من َعائ َشة بغير شك

 : نص الحديث من مسند أحمد

يككَرة   َ َنا َأبنككو ال منغ  َوانن : َقككالَ ، َحككده َ َنا َصككف  َ َنا: َقككالَ ، َحككده د   َحككده ككدن ب ككنن َسككع  ، َزو    النهب ككيّ  ، َعككن  َعائ َشككةَ ، َراش 
ككولن َّللاه  : َقاَلككت   َمككارن »: َقككاَل َرسن ء  إ  ه ال ح  كككل م  َشككي  َطككعن َصككاَلَة ال منس  ، «َوال َمكككر أَةن ، َوال َكل ككبن ، َوال َكككاف رن ، َ  َيق 

وَل َّللاه  : َفَقاَلت  َعائ َشةن  وء  َلَقد  قنر نها ب  ، َيا َرسن   (2).َدَوابّ  سن

 : تخريج الحديث: أولا 

 . بنحوه، به، من طريق أبو المغيرة(، 993ح، 232 1) ل الطبراني في الشاميينخّرجأ

ككاَلَة الصككالة ) شككيبة أبككيوابككن (، 211ح، 11ص) ل ابككن الجعككدخّرجككوأ َطككعن الصه َمن  َقككاَل َ  َيق 
 وابككن المنككذر(، 121ح، 221ص) ل السككرا  فككي مسككندهخّرجككوأ(، 1893ح،122 2، ء  َشككي  
َود  َبكي َن َيكَدي  ال منَصكلّ ي) َس  َمار  َوال َمر أَة  َوال َكل ب  األ  ور  ال ح  ل يظ  م ن  منرن رن التهغ  ك  ، 232 2، السفر  ذ 
لللة  (، 0932ح، 77 0) خي مكككة فكككي تارلخكككل أبكككيوابكككن (، 1118ح ث م  ي  لللنن ، ملللن طريلللق خ  ع 

دن  و  ة  ، األ  س  د  »بلفظ ، ع ن  ع ائنش  و  ٌء إنلَّ ال م ل ب  األ  س  ي  ة  ش  ال  ط ب  الصَّ  . «ل  ي ق 
 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

ككا    .2 س  بكككنن الَحجه و  كككدُّ كككَرة  ، َعب ككدن القن ي  الَخككو َ ن يُّ ، َأبنكككو المنغ 
مكككات سكككنة ا نتكككي ، مكككن التاسككعة،  قكككة، (3)

  (4).لل الجماعة روى ، عشرة

                                                           

 . 211 1فتح الباري، كتاب الصالة، باب من قال:   يقطع الصالة شيء، ( 1)
 . 11211، ح98 12مسند أحمد، ( 2)
 .101 2األنساب ، هذه النسبة إلى خو ن، وهي قبيلة نزلت الشام( 3)
، سككككؤا ت البرقككككاني للككككدارقطني 233 1، ال قككككات للعجلككككي 113 2، الكاشككككف 013تقرلككككب التهككككذيب صأنظككككر: ( 4)

 . 17ص
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
م   .1 و بككن  َهككر  ككر  َوانن بككنن َعم  َسككك يُّ  َصككف  ك  ، مككات سككنة خمككس وخمسككين، مككن الخامسككة،  قككة، (1)السه

  (2).البخاري  الجماعة إ لل  روى 

د   .0 دن بنن َسع  َرائ يُّ ، َراش  ب َران يُّ ، الَمق  الحن
مكات سكنة  مكان وقيكل ، مكن ال ال كة، رسكال قة ك يكر اإل، (3)

  (4).لل األربعة روى ،  ال  عشرة
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

نل لم يصح لل سما  مكن إف، بين عائشة وراشد بن سعد انقطا فيل ؛ منقطب إسناده ضعيف
 ولككم أقككف لككل، ن المككزي لككم يككذكره فككي الشككيوخ و  التالميككذ فككي تهككذيب الكمككالإفكك، عائشككة 
، مائككة و ال ككة عشكككروككككذلك فككأن راشككد مككات عككام ، َيككر المككذكورة، روايككة عككن عائشككةعلككى 

ذا : األلبكانيالشكيخ قكال . عكام سكتة وخمسكون بينهمكا ، وخمسكون سنة سبعة وعائشة ماتت  " وا 
ومككن ، -( 21) ووفاتككل سككنة -مككن  وبككان  )راشككد(كككان مككن ذكرنككا مككن األئمككة قككد نفككوا سماعل

فكككذلك يقككال فككي روايتككل عككن عائشككة أنككل لككم ، -( 22) ووفاتككل سككنة -وقككاص  أبككيسككعد بككن 
  .(5)"(27) يسمع منها؛ ألنل توفيت سنة

******* 
 (: 31) حديث رقم

كككول  . . . ": قكككال ابكككن رجكككب حن كككوَل َّللاه  ، َعكككن  أنمّ  َأي َمكككنَ ، وروى َمك  كككاَلَة »: َقكككالَ  َأنه َرسن َ  َتت رنك كككي الصه
ا ككد  َتَعمّ  ككول ل  ، من ككةن َّللاه  َوَرسن مه ن ككلن ذ  َئككت  م  ا َفَقككد  َبر  ككد  َتَعمّ  ككاَلَة من وهككو ، أحمككد اإلمككامل خّرجكك، «َفإ نهككلن َمككن  تَككَرَك الصه

  (6).منقطع؛ مكحول لم يلق أم أيمن

 

 
                                                           

ووادي السكاسككك موضككع بككاألردن نزلتككل السكاسككك حككين قككدموا ، وهككي بطككن مككن كنككدة، هككذه النسككبة إلككى السكاسككك( 1)
 .229 7األنساب ، الشام زمن عمر بن الخطاب رضى هللا عنل

، الجككرح 117 7، الطبقكات الكبككري 117 2، ال قككات للعجلككي 231 2، الكاشكف 177أنظكر: تقرلككب التهككذيب ص( 2)
 . 111 1والتعديل 

 .10 1األنساب ، من اليمن، هذه النسبة إلى حبران، هو حبران بن عمرو( 3)
 . 121 7، الطبقات الكبري 017 2، ال قات للعجلي 088 2، الكاشف 131أنظر: تقرلب التهذيب ص( 4)
 . 11 21سلسلة األحادي  الضعيفة والموضوعة، ( 5)
 . 023 1فتح الباري، كتاب مواقيت الصالة، باب من ترك العصر، ( 6)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 : نص الحديث من مسند أحمد

ل م   َ َنا ال َول يدن ب نن منس  يدن ب نن َعب د  ال َعز لكز  : َقالَ ، َحده َبَرَنا َسع  كول  ، َأخ  حن كوَل َّللاه  ، َعكن  أنمّ  َأي َمكنَ ، َعكن  َمك  َأنه َرسن
  َاَلَة »: َقال اَ  َتت رنك  الصه د  َتَعمّ  ول ل  ، من مهةن َّللاه  َوَرسن ن لن ذ  ا َفَقد  َبر َئت  م  د  َتَعمّ  اَلَة من   (1).«َفإ نهلن َمن  َتَرَك الصه

 : تخريج الحديث: أولا 

، بككاب ذكككر أكفكككار تككارك الصكككالة) والمكككروزي (، 2291ح، 111ص) ل عبككد بكككن حميككدخّرجككأ
، 10/270) اإليمككككككككككككككككانوشككككككككككككككككعب (، 21777ح، 197 7) البيهقككككككككككككككككي(، 920ح، 881 1
 وعبككد الغنككي المقدسكككي فككي أخبككار الصكككالة(، 1ح، 12ص) مسكككهر أبككيونسككخة (، 7182ح
يزن (، 09ح، 19ص) دن ال ع زن ب  يد  ب ن  ع  عن وبعضهم ذكلره كجلزء ملن ، به، جميعهم من طريق س 

 . حديث طويل

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 
ل م   .2  (. 22) سبقت ترجمتل حدي  رقم، والتسوية  قة لكنل ك ير التدليس، الَول ي دن بنن منس 
ي دن بككنن َعب ككد  الَعز ل ككز  بككن   .1 يُّ  أبككيَسككع  خ  َيككى التهننككو  مككن ، فككي آخككر أمككره اخككتلطلكنككل ،  قككة إمككام ،َيح 

  .(2)البخاري تعليقا   لل الجماعة إ  روى ، ولل بضع وسبعون ، مات سنة سبع وستين،السابعة
ق يُّ  .0 َمش  ل  الدّ  و  حن  (. 01) سبقت ترجمتل حدي  رقم،مشهور رسال قة ك ير اإل، هللا أبو عبد، َمك 
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

 : فيه علل؛ إسناده ضعيف

وقككد  ،(3)بالسكما  يصككّرحولجكب أن ، فهككو مكن الطبقككة الرابعكة عنككد ابكن حجككر: تكدليس الوليكد  .2
 (. أخبرنا) صّرح

" أحككد : قككال ابككن العجمككي، مككن إمككام خككتالط سككعيد بككن عبككد العزلككز فقككد ذكككر اختالطككل أك ككرا .1
ولكم ، قبكل موتكل " اخكتلط: وقكال أبكو مسكهر، إلكى أنكل تغيكر بكآخره: األئمة أشار حمزة الكتاني

 (4).أو بعده ا ختالطيتميز حدي ل قبل 

                                                           

 . 17011، ح027 12مسند أحمد، ( 1)
 . 019 1، ال قات  بن حبان 131 2، ال قات للعجلي 112 2، الكاشف 108أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 217، ت22طبقات المدّلسين ص( 3)
 .179 1 -الدوري –تارلخ ابن معين ، 201ا َتباط ص، 120الكواكب النيرات ص( 4)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
، بالسككما  يصككّرحفيجككب أن  ،(1)ينمدّلسككمككن ال ال ككة فككي طبقككات ال مككدّلس: مكحككول الدمشككقي .0

وقكال  ،(2)"مرسكال   وأم أيملنوعائشكة  مرسال   " روى عن النبي :ابن حجر . قاليصّرح ولم 
علي حدي  ب   .(3)" الحدي  منقطع": سنادنفس اإلفي المطالب معلقا  

******* 
 (: 37) حديث رقم

ي   مكحككول خككّر و . . . ": قككال ابككن رجككب : َقككالَ ، َعككن النهب ككّي ، هنَرل ككَرةَ  أبككيَعككن ، أبككو داود مككن َحككد 
َهادن ) ل م  بَ ال ج  لّ  منس  م  َخل َف كن َبة  َعَلي كن اَلةن َواج  ر ا، َوالصه ، َبرًّا َكاَن َأو  َفاج  ير  لّ  َأم  م  َمَع كن رًّا َكاَن َواج ب  َعَلي كن

ر ا   .(4).هنَرل َرةَ  أبيمكحول َلم  يسمع من  وهذا منقطب؛(، َأو  َفاج 

 : داود أبينص الحديث من سنن 

َمكدن ب ككنن  َ َنا َأح  َ َنا اب كنن َوه ككب  ، َصكال ح   َحكده َيكةن ب ككنن َصكال ح  ، َحككده َ ن ي منَعاو  َعككن  ، َعككن  ال َعكاَلء  ب ككن  ال َحكار    ، َحكده
ككول   حن ككولن َّللاه  : هنَرل ككَرَة َقككالَ  أبككيَعككن  ، َمك  يككر  »: َقككاَل َرسن ككلّ  َأم  م  َمككَع كن ككب  َعَلككي كن َهككادن َواج  َبككرًّا َكككاَن َأو  ، ال ج 
ر ا ر ا، َفاج  كل م  َبكرًّا َككاَن َأو  َفكاج  كلّ  منس  م  َخل كَف كن َبكة  َعَلكي كن كاَلةن َواج  كَل ال َكَبكائ رَ ن ا  و  ،َوالصه َبكة  ، َعم  كاَلةن َواج  َوالصه

ر ا ل م  َبرًّا َكاَن َأو  َفاج  لّ  منس  َل ال َكَبائ رَ ن ا  و  ،َعَلى كن   .(5)«َعم 

 : تخريج الحديث: أولا 

 ى والبيهقككي فككي الكبككر (، 1199ح، 2199 7) اعتقككاد أهككل السككنة ل الاللكككائي فككي شككرحخّرجككأ
 . بنحوه، به، و ه ب   من طريق اب ن( 21773ح، 012  8)

للن(، 2221ح،019 1)والطبرانككي فككي الشككاميين للة ب  ي  للالنح   مللن طريللق م ع اون  والككدارقطني، ص 
ع  ( 2711ح،131 1) يد   ثمن طريق األ  ش  يد  ب نن ي زن ول  عن ي زن ح   . بنحوه، به،   ع ن  م ك 

 

 
                                                           

 . 238، ت 11طبقات المدّلسين ص( 1)
 . 193 23تهذيب التهذيب ( 2)
 . 1171، ح201 22المطالب العالية ( 3)
 . 288 1فنح الباري، كتاب اآلذان، باب إمامة المفتون والمبتد ، ( 4)
 . 1200، ح28 0سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في الغزو مع أئمة الجور، ( 5)
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017 
   

  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

َمدن بنن َصال ح   .2 ولكل  مكان  ،مكات سكنة  مكان وأربعكين، مكن العاشكرة،  قة حافظ، اب نن الطهَبر يّ  ، َأح 
  (1).وأبو داود، لل البخاري  روى ، وسبعون سنة

 (. 11) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة حافظ عابد، عبد هللا بن وهب .1

َيةن  .0 َرم يُّ منَعاو  ي د  الَحض  َدي ر  بن  َسع  من ، صدوق ، قاضي األندلس، أبو عمرو، بنن َصال ح  بن  حن
  (2).البخاري  لل الجماعة إ  روى ، مات سنة  مان وخمسين وقيل بعد السبعين، السابعة

ام يُّ ، ال َعالءن ب نن ال َحار     .1 َرم يُّ الشه ، اخكتلطصدوق فقيل لكن رمي بالقدر وقد ، َأبنو َوه ب  ال َحض 
 الجماعككككة إ لككككل  روى  ، بككككن سككككبعين سككككنةامككككات سككككنة سككككت و ال ككككين وهككككو ، مككككن الخامسككككة

  .(3)البخاري 

ق يُّ  .2 َمش  ل  الدّ  و  حن  (. 01) سبقت ترجمتل حدي  رقم، رسال قة فقيل ك ير اإل، أبو عبد هللا، َمك 
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

مككن ال ال ككة  مككدّلس" : قككال ابككن حجكر، هرلكرة أبككيبككين مكحككول و  انقطكا فيككل ؛ إسكناده ضككعيف
وقككال ابكككن ، "وقككد عككنعن" يصكككّرحولككم ، بالسككما  يصككّرحفيجكككب أن ، (4)ينمدّلسككفككي طبقككات ال

 أبلليو بككن كعككب و وبككان وعبككادة بككن الصككامت  أبككيوعككن  مرسككال   " روى عككن النبككي : حجككر
 . (5)" مرسال   علبة الخشني  أبيوأم أيمن و هريرة وعائشة 

******* 
 

 

 

 
                                                           

 . 12 8، ال قات  بن حبان 292 2، الكاشف 83أنظر: تقرلب التهذيب ص( 1)
، ال قككات 211 8، الكامككل فككي ضككّعفاء الرجككال 228 7، سككير أعككالم النككبالء 208تقرلككب التهككذيب ص  أنظككر:( 2)

 . 171 1، الكاشف 181 1للعجلي 
 . 277 8، تهذيب التهذيب 110 7، الطبقات الكبري 113، ا َتباط ص101أنظر: تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 238، ت 11طبقات المدّلسين ص( 4)
 . 193 23تهذيب التهذيب ( 5)
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018 
   

  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 (: 31) حديث رقم

ار  : )َقكالَ ، َعن النهب ّي ، َعن حذيفة، بإسناد منقطب( المسند) وفي. . . ": قال ابن رجب كَل الكده َفض 
د   ل  ال َغاز ي َعَلى ال َقاع  ار  الشاسعة َكَفض  د  َعَلى الده ج  َن ال َمس    (1)(.ال َقر لَبة  م 

 : الحديث من مسند أحمدنص 

َ َنا َعب دن َّللاه  ب نن َيز لدَ  َ َنا َحي َوةن ، َحده و، َحده ر  رن ب نن َعم  َ ن ي َبك  كق يه  يعل َأنه َأَبا َعب د  ال َمل ك  ،َحده َمش  ب َن َيز لَد الدّ 
َ لن  َذي َفةَ ، َحده ار  ال َقر لَبة   إ نه »: َأنهلن َقالَ ، َعن  النهب يّ  ، َأنهلن َبَلَغلن َعن  حن َل الده ار   َفض  د  َعَلكى الكده ج  َن ال َمس  م 

د   ل  ال َغاز ي َعَلى ال َقاع  يَدة  َكَفض    .(2)«ال َبع 

 : تخريج الحديث: أولا 

(، 2300ح، 29 1) والبوصكيري فكي أتحكاف الخيكرة(، 10187ح، 010 08) ل أحمدخّرجأ
 . بنحوه، به، من طريق بكر بن عمرو

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

كر ئن ، َعب دن هللا  بنن َيز ل َد اأَله َواز يُّ  .2 ، مكن التاسكعة،  قكة فاضكل أقكرأ القكرآن نيفكا وسكبعين سكنة، المنق 
لككككل  روى ، وهككككو مككككن كبككككار شككككيوخ البخككككاري  ،وقككككد قككككارب المائككككة ،مككككات سككككنة  ككككال  عشككككرة 

  (3).البخاري 

َوانَ  .1 َرل ح  بن  َصف  ي ب يُّ َأبنو ، َحي َوةن بنن شن ر َعَة التُّج   (. 12) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة  بت، زن
و الَمَعكككاف ر يُّ  .0 كككر  كككرن بكككنن َعم  َبك 

كككر يُّ ، (4) جعفكككر بعكككد  أبكككيمكككات فكككي خالفكككة ، مكككن السادسكككة، الم ص 
  (5).ابن ماجل في التفسير الجماعة إ لل  روى ، األربعين

كال "، َ ب تكا  ،   َقكة  " َككاَن : وقكال الكذهبي ،(6)ذكره ابن حبان في ال قكات : وقكال ابكن حجكر ،(7)َفاض 

                                                           

 . 01 1فتح الباري، كتاب األذان، باب احتساب األ ر، ( 1)
 . 10082، ح098 08مسند أحمد، ( 2)
 . 80 1، تهذيب التهذيب 139 2، الكاشف 003أنظر: تقرلب التهذيب ص( 3)
 .018 21األنساب ، سكن مصر، هذه النسبة إلى رجل اسمل المعافر بن يعفر( 4)
 . 217أنظر: تقرلب التهذيب ص( 5)
 . 230 1ال قات  بن حبان ( 6)
 . 130 1سير أعالم النبالء ( 7)
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019 
   

  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
":قككاَل َأبنككو َحككات م   .(1)"صككدوق عابككد" وقككال  ،(3)"   نعلككم عدالتككل": َوَقككال ابككن القطككان ،(2)" َشككي خ 

  .(4)" ينظر ف ي أمره ": الدارقطني

 . " صدوق " كما قال ابن حجر: أنل إلى  ويميل الباح  

ام يُّ ، ه الل   أبيَعل يُّ ب نن َيز لَد ب ن   .1 مكات ، مكن السادسكة، ضكعيف، َأبنو َعب د  ال َمل ك  األلهانيُّ الشه
  (5).وابن ماجل، لل الترمذي روى ، سنة بضع عشرة ومائة

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

ولم يسمع من حذيفة فهو من ، " ضعيف" َعل يُّ ب نن َيز لدَ  في إسناده؛  ضعيف منقطبإسناده 
 . "" أنل بلغل عن حذيفة: عدم السما  حي  قالعلى  ولفظل يدل، صحابيالسادسة وحذيفة 

******** 
 (:39حديث رقم )

ول  ، رواية من ،" المطر كتاب"  في الدنيا أبي ابن خّر و قال ابن رجب: ". . . حن ر   َأب كي عنَمك   َصكخ 
َلككاد   ، ب ككن   ز  ر  َداء   َأب ككي َعككن   َصككخ  ر  َلككةن  َكاَنككت   إ َذا َوَسككلهمَ  َعَلي ككل   هللان  َصككلهى النبككي كككان: قككال، الككده  َكككانَ  ر لككح   َلي 
َزعنلن  د   إ َلى َمف  ج  نَ  َحتهى ال َمس  كن ، َتس  َماء   ف ي َحَد َ  َوا  َذا الرّ لحن وف   م ن   َحَد    السه ، كنسن ، َأو   َشم س   َكانَ  َقَمر 
َزعنلن  اَلة   إ َلى َمف   (6).مناكير ولل حماد، بن نعيم :إسناده وفي منقطع، وهو"  ن َجل يَ ي َحتهى الصه

  بن أبي الدنيا : والبرق  والرعد المطرنص الحدي  من كتاب 

َ َنا ، ب نن  ال َحَسنن  َحده بهاح  ، ب نن  ننَعي من  إ َليه  َكَتبَ : َقالَ  الصه ل م ، ب نن  ال َول يدن  ناحد  َحمهاد  َمن   َعب د   َعن   منس   الرهح 
، ب ن   َيز لدَ  ب ن   ، َعن   َجاب ر  حنول  ر   َأب ي َعن   َمك  ، ب ن   ز َلاد   َصخ  ر  ، َأب ي َعن   َصخ  َداء  ر  ولن  َكانَ  :َقالَ  الده  َرسن
، َلةن  َكاَنت   إ َذا َزعنلن  َكانَ  ر لح   َلي  د   إ َلى َمف  ج  نَ  َحتهى ال َمس  كن ، َتس  َماء   ف ي َحَد َ  َوا  َذا الرّ لحن  م ن   َحَد    السه

وف   ، كنسن ، َأو   َشم س  َزعنلن  َكانَ  َقَمر  اَلة   إ َلى َمف   .(7)" َتن َجل يَ  َحتهى الصه
                                                           

 . 217أنظر: تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 093 1الجرح والتعديل ( 2)
 . 182 2تهذيب التهذيب ( 3)
 . 288سؤا ت الحاكم للدارقطني ص( 4)
، الكامكل فكي 99، الضّعفاء الصغير ص223 1، المجروحين 19 1، الكاشف 131أنظر: تقرلب التهذيب ص( 5)

 . 133 1لجوزي ، والضّعفاء والمتروكين  بن ا77، الضّعفاء والمتروكين للنسائي ص032 1ضّعفاء الرجال 
 .118 9، باب ما قيل في الز زل، كتاب ا ستسقاء، فتح الباري ( 6)
 .201ح، 201كتاب المطر والرعد والبرق  بن أبي الدنيا ص ( 7)



 ابن رجب مع بيا  العلة في اإلسناد ضعّفهاالفصل األول: نماذج من األحاديث التي 

 
 

031 
   

  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 أولا: تخريج الحديث :

وأبو الشيخ األصبهاني في كتاب ، (218،ح010 2ل الطبراني في مسند الشاميين )خّرجأ
مَّاد   ب ن ن ع ي ممن طريق (، 221 29(، وابن عساكر)2002 1العظمة)  .، بنحوه، بهح 

 ثانياا: تراجم رجال اإلسناد: 
ككبهاح   بككن الَحَسككن .2 ككد   بككن   الصه يُّ  منَحمه ككط   تسككع سككنة مككات، العاشككرة مككن، علككي أبككو ،البككزار، الَواس 

 (1)والنسائي.  والترمذي ، ،روي لل البخاري ، وأربعين
 عجيبة جاللة لل وكانت، صدوق :"  حاتم أبو وقال، (2)" سنة صاحب  قة :"أحمد قال

 . (5)وذكره ابن حبان في ال قات ، (4)، وقال النسائي :" صالح"(3)"ببغداد
 .(7)"فاضال   عابدا   وكان يهم صدوق  ، قال ابن حجر :"(6)قال الذهبي :" أحد األعالم "

، مكككن العاشككككرة، مككككات سكككنة  مككككان وعشككككرلن،  ننَعكككي م بككككن .1 ككككيُّ َزاع  َيككككَة الخن ككككاد  بكككن  منَعاو  لككككل  روى َحمه
  (8)البخاري، ومسلم في مقدمة صحيحل، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجل.

ككاد  ،(10)وقككال العجلككي: "  قككة " ،(9)قككال ابككن معككين: "  قككة " وقككال ابككن عككدي: " لنعككيم ب ككن َحمه
ل قككوم وكككان ممككن يتصككلب ف ككي السككنة ومككات ف ككي ضككّعفَيككر مككا ذكككرت وقككد أ نككى َعَلي ككل  قككوم و 

حككبس وعامككة مككا أنكككر َعَلي ككل  هككو هككذا الهككذ ي ذكرتككل وارجككوا ان يكككون بككاقي محنككة القككرآن ف ككي ال
وذكككره ابككن حبككان فككي ال قككات   ،(12)وقككال ابككو حككاتم: " محلككل الصككدق " ،(11)حدي ككل مسككتقيما "

وقككال  ،(14)وقككال الككدارقطني: " إمككام فككي السككنة ك يككر الككوهم " ،(13)وقككال: " ربمككا أخطككأ ووهككم"
                                                           

 .212تقرلب التهذيب ص( 1)
 .011 2الكاشف ( 2)
 .29 0الجرح والتعديل ( 3)
 .82مشيخة النسائي ص( 4)
 .271 8ال قات  بن حبان ( 5)
 .011 2الكاشف ( 6)
 .212تقرلب التهذيب ص( 7)
 . 211تقرلب التهذيب ص( 8)
 . 079سؤا ت ابن الجنيد ص( 9)
 . 021 1ال قات للعجلي ( 10)
 . 121 8الكامل في ضّعفاء الرجال ( 11)
 . 110 8الجرح والتعديل ( 12)
 . 129 9ال قات  بن حبان ( 13)
 . 183سؤا ت الحاكم للدارقطني ص( 14)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
وقال ابن حجكر: " صكدوق يخطكىء  ،(1)األعالم على لين في حدي ل "الذهبي: " أحد ا ئمة 

  .(3)وقال النسائي: " ضعيف" ،(2)ك يرا"

، وحكدي نا لكم يكذكره ابكن عكدي "بكاقي حدي كل مسكتقيم "وقكال، بن عدي ما أخطكأ فيكلا"وقد تتبع 
 ضمن األحادي  التي أوردها". 

 ويميل الباح  إلى  أنل " صدوق".  

ل م ،  قة لكنل ك ير التدليس والتسوية، سبقت ترجمتل حدي  رقم ) الَول ي د بن .0  (. 22منس 

َمن بككن .1 ،  قككة، مككن السكككابعة، مككات سككنة بضكككع  َعب ككد الككرهح  ككام يُّ ت َبكككَة الشه ، َأبنككو عن كككَد بككن  َجككاب ر  َيز ل 
  (4)وخمسين، روي لل الجماعة.

، أبو عبد هللا،  قة فقيل ك ير اإل .2 ق يُّ َمش  ل  الدّ  و  حن  (. 01رسال، سبقت ترجمتل حدي  رقم )َمك 

ر   بن ز َلاد .1 ر   َأب و، َصخ  ، حملكة أبكي بكن وعلي مكحول عنل روى  الدرداء أبي عن حد ، َصخ 
 وهو مجهول لم أقف لل علي ترجمة أو جرح وتعديل .

 ثالثاا: الحكم على إسناد الحديث: 

ا يصّرحان من ال ال ة ولم مدّلسومكحول الدمشقي " ، ؛ فيل "الوليد بن مسلم إسناده ضعيف
 بالسما  . وزلاد بن صخر "مجهول" .

********* 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 117 1ميزان ا عتدال ( 1)
 . 211تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 232الضّعفاء والمتروكين للنسائي ص( 3)
 . 111 7، الطبقات الكبري 93 1، ال قات للعجلي 118 2، الكاشف 020أنظر: تقرلب التهذيب ص( 4)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج

 : رسالباإل  المّعلةنماذج من األحاديث : المبحث الثاني
 (: 22) حديث رقم

َبةن . . . ": قككال ابككن رجككب ككع  َنككَب َفَلككم  ينَصككلّ  ، َأنه منَخار ق ككا حككد هم، وقككد روى شن ككال  َأج  ، َعككن  َطككار ق  َأن  َرجن
ككل  آَخكَر َفتَككَيمهَم َوَصككلهى« َأَصكب تَ »: َفككَذَكَر َذل كَك َلككلن َفَقككالَ  َفكَأَتى النهب ككيه  َنككَب َرجن ككَو َمككا ، َفَأج  َفَأتَكاهن َفَقككاَل َنح 

ن ي  َخر  َيع    (1).وهو مرسل، ل النسائيخّرج، «َأَصب تَ »َقاَل ل ْل 

 : نص الحديث من سنن النسائي

َبَرَنا منَحمهدن ب نن  َلى َقالَ َأخ  َع  َ َنا َخال د  َقالَ : َعب د  األ  َبةن : َحده ع  َ َنا شن َبكَرهنم  ، َحده َعكن  َطكار ق  َأن  ، َأنه منَخار ق كا َأخ 
َنكككَب َفَلكككم  ينَصكككلّ   كككال  َأج  كككل  آَخكككَر َفتَكككَيمهَم « َأَصكككب تَ »: َفكككَذَكَر َذل كككَك َلكككلن َفَقكككالَ  َفكككَأَتى النهب كككيه ، َرجن َنكككَب َرجن َفَأج 

ن ي : َفَأَتاهن ، َوَصلهى َخر  َيع  َو َما َقاَل ل ْل    .(2)«َأَصب تَ »َفَقاَل َنح 

 : تخريج الحديث: أولا 

، 223 8) والضياء المقدسي في األحادي  المختارة(، 28801ح، 218 02) ل أحمدخّرجأ
 . بنحوه، به، من طريق شعبة (،211ح

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

ككن َعان يُّ منَحمهكدن بككنن  .2 َلككى الصه ، مككات سككنة خمككس وأربعككين، مككن العاشككرة،  قككة، البصككري ، َعب ككد  اأَلع 
  (3).البخاري  الجماعة إ لل  روى 

ككيُّ  .1 َجي م  كَلي َماَن الهن َبي كد  بكن  سن َخال كدن بكنن الَحكار    بككن  عن
مكات سكنة سككت ، مكن ال امنككة،  قكة  بكت، (4)

  (5).لل الجماعة روى ، و مانين ومولده سنة عشرلن

د   .0 ا   بن  الَور  َبةن بنن الَحجه ع  د يُّ ، شن  (. 2) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة حافظ متقن، اأَلز 

                                                           

 . 2/285فتح الباري، كتاب التيمم، باب إذا خاف الجنب على نفسل المرض أو الموت، ( 1)
يَد، ( 2) ع  د  ال َماَء َوَ  الصه  . 011، ح271 2سنن النسائي، كتاب الطهارة، َبابن ف يَمن  َلم  َيج 
 . 22، مشيخة النسائي ص231 9، ال قات  بن حبان 292 1، الكاشف 192أنظر: تقرلب التهذيب ص( 3)
 .081 20األنساب ، هذه النسبة إلى محلة بالبصرة، نزلها بنو هجيم فنسبت المحلة إليهم( 4)
، 192 7، الطبقكككات الكبكككري 117 1، ال قكككات  بكككن حبكككان 011 2، الكاشكككف 287أنظكككر: تقرلكككب التهكككذيب ص( 5)

 . 812 1تارلخ اإلسالم 
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
يُّ ال كنكوف يُّ : َوينَقالن ، منَخارقن ب نن َخل يَفةَ  .1 َمس  ،  قكة، أبكو سكعيد الككوفي، اب نن َعب د  َّللاه  ب ن  َجاب ر  اأَلح 

  (1).ن ماجلواب، والترمذي، لل البخاري  روى ، من ال ال ة

َهاب   .2  (. 28) سبقت ترجمتل حدي  رقم، من ال انية،  قة، َطار قن ب نن ش 
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

ولككم يسككمع  رأى النبككي  طككارق بككن شككهاب": قككال أبككو داود، ورجاللله ثقللات؛ إسللناده مرسللل
 .(2)قال األلباني :" صحيح اإلسناد ". منل"

******* 

 (: 20) حديث رقم

كاَلَل ب كَن َيَسكافَ ، شيبة بإسناده أبيابن  خّر و . . . ": ابن رجبقال  كولن َّللاه  : َقكالَ ، عن ه  : َقكاَل َرسن
َألن َّللاهَ ف يَها خيرا  » ل م  َيس  ل  منس  منَعة  َلَساَعة  َ  ينَواف قنَها َرجن َطاهن ، إ نه ف ي ال جن كل  ، «إ  ه أَع  كوَل : َفَقكاَل َرجن َيكا َرسن
َرة  : )سال؟ فقالأفماذا ، َّللاه   خ  ن َيا َواآل    (3).وهذا مرسلٌ (، َسل  َّللاهَ ال َعاف َيَة ف ي الدُّ

 : شيبة أبينص الحديث من مصنف ابن 

َكي ن   لن ب نن دن َ َنا ال َفض  َيانن : َقالَ  ،َحده ف  َ َنا سن و ب كن  منكرهةَ  ،َحده ر  كاَلَل ب كَن َيَسكافَ  أبكيَعكن  ، َعن  َعم  ، ال َحَسكن  ه 
كككولن َّللاه  : َقكككالَ  كككَألن َّللاهَ ف يَهكككا َشكككي ئ ا إ  ه »: َقكككاَل َرسن كككل م  َيس  كككل  منس  َعكككة  َلَسكككاَعة  َ  ينَواف قنَهكككا َرجن من إ نه ف كككي ال جن
َطاهن  ل  ، «أَع  َألنلن؟: َفَقاَل َرجن وَل َّللاه  َماَذا َأس  ن َيا »: َقالَ ، َيا َرسن َرة  َسل  َّللاهَ ال َعاف َيَة ف ي الدُّ خ    (4).«َواآل 

 : تخريج الحديث: أولا 

وجدتككل مككن  و، شككيبة أبككي  عنككد ابككن إتخرلجككل مككن حككدي  هككالل بككن يسككاف علككى  لككم أقككف
  .(7)وأنس بن مالك ،(6)وابن عمر ،(5)حدي  العباس بن عبد المطلب

                                                           

، العلكل ومعرفكة الرجكال 111 2، ال قكات  بكن حبكان 17 23، تهكذيب التهكذيب 210أنظر: تقرلكب التهكذيب ص( 1)
 . 090ص-أبنل–
 .118 2لنسائي صحيح وضعيف سنن ا( 2)
 . 038 8فتح الباري، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، ( 3)
 . 19293، ح 11 1مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الدعاء، باب الدعاء بالعافية، ( 4)
 . 2780، ح030 0مسند أحمد، ( 5)
 . 1782، ح130 8مسند أحمد ( 6)
 . 21192، ح031 29مسند أحمد ( 7)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

كيُّ الطهلحكيُّ  .2 َككي ن  التهي م  لن بكنن دن مكات ، مكن التاسكعة،  قكة  بكت، مشكهور بكنيتكل، ننَعكي م  َأبنكو ، الَفض 
  (1).لل الجماعة روى ، وهو من كبار شيوخ البخاري ، مولده سنة  ال ينو ، سنة  ماني عشرة

ر يُّ  .1 ق  ال هو  و  رن ي د  بن  َمس  َيانن بنن َسع  ف   (. 2) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة حافظ، سن

و بنن منرهَة بن  َعب د  هللا   .0 رن يُّ َعم  ، مكن الخامسكة، قكة عابكد ، األعمكى، أبو عبد هللا الكوفي، المنَراد 
  (2).لل الجماعة روى ، مات سنة  ماني عشرة ومائة

يُّ ، ه اللن ب نن َيَسافَ  .1 كَجع   الجماعكة إ لكل  روى ، مكن ال ال كة،  قكة، ال كنكوف يُّ ، (3) َأبنو ال َحَسن  اأَلش 
  (4).البخاري تعليقا  

 :  إسناد الحديثالحكم على : ثالثاا 
 إسناده ضعيف ألجل اإلرسال ؛ لمن المرسل صحيح إلى هالل بن يساف .

******* 

 (: 20) حديث رقم

َمكَر ب كن  َذرّ  ، وروى عبد الرزاق. . . ": قال ابن رجب كَحاَق بكن َعب كد  َّللاه  ب كن  ، َعكن  عن َيكى ب كن  إ س  َعكن  َيح 
وَل َّللاه  ، َطل َحةَ  أبي منَعكة   َأنه َرسن َم ال جن كر  َيكو  َوالنهكاسن َخل َفكلن إ ذ  َسكَنَح َكل كب  لَيمنكرُّ ، َككاَن ف كي َصكاَلة  ال َعص 

يه م   ككره ، َفَخككره ال َكل ككبن ، َبككي َن َأي ككد  َبككَل النهب ككيُّ ، َفَمككاَت َقب ككَل َأن  َيمن ككا َأق  ككم  : )بوجهككل علككى القككوم قككال - َفَلمه َأيُّكن
ككل  مككن القككوم(، ؟َدَعككا َعَلككى َهككَذا ال َكل ككب   تن َعَلي ككل  َفَقككاَل النهب ككيُّ : َفَقككاَل َرجن َت َعَلي ككل  ف ككي »: َأَنككا َدَعككو  َدَعككو 

َعاءن  َتَجابن ف يه ا الدُّ   (5).وهذا مرسلٌ ، «َساَعة  ينس 

 

                                                           

 . 029 7، ال قات  بن حبان 132 1، ال قات للعجلي 211 1، الكاشف 111قرلب التهذيب ص أنظر: ت( 1)
، 171 0، ال قككات  بككن حبككان 297 2، سككير أعككالم النككبالء 88 1، الكاشككف 111أنظككر: تقرلككب التهككذيب ص( 2)

 . 282 1ال قات للعجلي 
 .110 2األنساب ، هذه النسبة الى قبيلة أشجع( 3)
، 230 2، ال قكككات  بكككن حبكككان 001 1، ال قكككات للعجلكككي 010 1، الكاشكككف 271أنظكككر: تقرلكككب التهكككذيب ص( 4)

 . 197 1الطبقات الكبري 
 . 198 8فتح الباري، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، ( 5)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 : نص الحديث من مصنف عبد الرزاَ

َمككَر ب ككن  َذرّ   ككَحاقَ ، َعككن  عن َيككى ب ككن  إ س  ككوَل َّللاه  ، َطل َحككةَ  أبككيَعككن  َعب ككد  َّللاه  ب ككن  ، َعككن  َيح  َكككاَن ف ككي  َأنه َرسن
منَعة   َم ال جن ر  َيو  َوالنهاسن َخل َفلن إ ذ  َسَنحَ ، َصاَلة  ال َعص 

يه م  (1) َفَماَت َقب كَل َأن  ، َفَخره ال َكل بن ، َكل ب  َيمنرُّ َبي َن َأي د 
ككره  َبككَل النهب ككيُّ ، َيمن ككا َأق  م  َوَقككالَ ، َفَلمه ككَل َعَلككى ال َقككو  ؟»: َتَوجه ككم  َدَعككا َعَلككى َهككَذا ال َكل ككب  ككل  « َأيُّكن َأَنككا : َفَقككاَل َرجن

تن َعَلي ل  َفَقاَل النهب يُّ  َعاءن »: َدَعو  َتَجابن ف يه نه الدُّ َت َعَلي ل  ف ي َساَعة  ينس    .(2)«َدَعو 

 : الحديثتخريج : أولا 

 . بنحوه، به، من طريق ع م ر  ب نن ذ رّ  ( 111 1) ل البيهقي في د ئل النبوةخّرجأ 

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

ككَدان يُّ  .2 َراَرَة الَهم  َمككرن بككنن َذرّ  بككن  َعب ككد  هللا  بككن  زن مككات سككنة ، مككن السادسككة،  قككة رمككي باإلرجككاء، عن
  (3).مسلم  الجماعة إ لل  روى ،  ال  وخمسين

َحاق بن َعبد هللا ب ن  .1 َيى بن إ س   روى ، مكن الخامسكة،  قكة، النجكاري ، طلحكة اأَلن صكار يّ  أبكيَيح 
  (4).لل أبو داود

ل  اأَلن َصكار يُّ  أبكيَعب دن هللا  بكنن  .0 ، بكن سكعداو قكل ، ولكد علكى عهكد النبكي ، َطل َحكَة َزل كد  بكن  َسكه 
 روى ، بفكارس وهكو أخكو أنكس بكن مالكك ألمكلمات سنة أربع و مكانين بالمدينكة وقيكل استشكهد 

  (5).والنسائي، لل مسلم

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

 طلحة . أبيإسناده ضعيف ألجل اإلرسال ؛ لمن المرسل صحيح إلى عبد هللا بن 

******* 

                                                           

 . 112القاموس المحيط ص، عرض لهم( 1)
 . 2278، ح111 0مصنف عبد الرزاق، كتاب الجمعة، باب الساعة في يوم الجمعة، ( 2)
، 218 7، ال قككككات  بككككن حبككككان 111 7، تهككككذيب التهككككذيب 13 1، الكاشككككف 121أنظككككر: تقرلككككب التهككككذيب ص( 3)

 . 011 1الطبقات الكبري 
 . 290 7بن حبان ، ال قات  271 22، تهذيب التهذيب 013 1، الكاشف 287أنظر: تقرلب التهذيب ص( 4)
، اإلصكابة 20 2، ال قات  بن حبان 08 1، ال قات للعجلي 210 2، الكاشف 038أنظر: تقرلب التهذيب ص( 5)

 . 20 2في تمييز الصحابة 
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 (: 24) حديث رقم

َلي َمان ب كن ، َعن  ابن شهاب، روى َمال ك  . . . ": قال ابن رجب كول هللا : َأنهكلن َقكالَ ، يسكار  َعن  سن َككاَن َرسن
( :  كل  َأنه ال َمالئ َككَة َتأ ت يكل ب ر لكَل ،   َيأ كنلن ال ُّوَم َو  ال َبَصَل َو  ال كنرهاَ  م ن  َأج  وهلذا ، "َوَأنهكلن ينَكلّ كمن ج 

  (1).مرسلٌ 

 : مصعب الزهري  أبينص الحديث من موطأ مالك برواية 

َبَرَنا َأبنو  َعب  َأخ  َ َنا َمال ك  : َقالَ ، منص  َلي َمان ب ن يسار  ، َعن  ابن شهاب، َحده كول : َأنهلن َقكالَ ، َعن  سن َككاَن َرسن
ل  َأنه ال َمالئ َكَة َتأ ت يل  : )هللا  ب ر للَ ،   َيأ كنلن ال ُّوَم َو  ال كنرهاَ  َو  ال َبَصَل؛ م ن  َأج    (2)(.َوَأنهلن ينَكلّ من ج 

 : تخريج الحديث: أولا 

ملن طريلق ( 001 1) وأبكو نعكيم فكي الحليكة(، 17 0)ل الخطيكب البغكدادي فكي تارلخكلخّرجأ
 . بنحوه، ع نن أ ن س  ، ع نن الز ه رنيّن ، م النك  

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

َبي ككد  هللا   .2 ككل م  بككن  عن ككدن بككنن منس  ككر يّ  ، منَحمه تقانككل الفقيككل الحككافظ متفككق ، أبككو بكككر، الزُّه  علككى جاللتككل وا 
  (3).لل الجماعة روى ، مات سنة خمس وعشرلن، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، و بتل

كَلي َمانن بكنن َيَسكار  الَمكَدن يُّ  .1 َنكةَ ، سن ي َن َمي منو  ن  م  َلى أنمّ  المنكؤ  مككن ،  قكة فاضكل أحكد الفقهكاء السكبعة، َمكو 
  (4).لل الجماعة روى ، مات بعد المائة، كبار ال ال ة

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

 . سليمان بن يسارإسناده ضعيف ألجل اإلرسال ؛ لمن المرسل صحيح إلى 

******* 
 

 
                                                           

 . 22 8فتح الباري، كتاب األذان، باب ما جاء في ال وم النيء والبصل والكرّا ، ( 1)
 . 2928، ح223 1موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري، ( 2)
 . 129 1، الكاشف 231أنظر: تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 032 1، ال قات  بن حبان 102 2، ال قات للعجلي 112 2، الكاشف 122أنظر: تقرلب التهذيب ص( 4)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 (: 23) حديث رقم

كتنَوائ يّ  حكد: وروى وكيكع. . . ": قال ابن رجكب س  َشكام  الده َشكم يّ  ، َعكن  َقتَكاَدةَ ،  نا ه  : َقكالَ ، َعكن  َعبهكاس  ال جن
ولن َّللاه   يَن": َقاَل َرسن َئ مهة  َطرهاد  َن األ    (1).وهذا مرسل، "إ نه م 

 : شيبة أبينص الحديث من مصنف ابن 

َ َنا َوك يع   تنَوائ يّ  ، َحده س  َشام  الده َشم يّ  ، َعن  َقَتاَدةَ ، َعن  ه  ولن َّللاه  : َقالَ ، َعن  َعبهاس  ال جن َن : َقاَل َرسن "إ نه م 
يَن" َئ مهة  َطرهاد  م  َعن لن ":َقاَل َقَتاَدةن  ،(2)األ  وَنهن لنوَن َعَلى النهاس  َحتهى َيط رندن يَن ينَطوّ  يَن إ  ه الهذ  َلمن الطهرهاد   . "َ  أَع 

 : تخريج الحديث: أولا 
، 129 1) والككككككككدارقطني فككككككككي سككككككككننل(، 08ح، 92ص) ل أبككككككككو داود فككككككككي المراسككككككككيلخّرجككككككككأ
 . بنحوه، به، طريق قتادةمن (، 2870ح

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 
 (. 11) سبقت الترجمة لل حدي  رقم،  قة حافظ عابد، َوك ي عن بنن الَجرهاح .2
َشامن بنن  .1  (. 01) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة  بت، َعب د  هللا  َسن َبر   أبيه 
َعاَمَة،  قة  بت، سبقت ترجمتل حدي  رقم ) .0  (. 1َقَتاَدةن بنن د 
َشم يُّ  .1   (3).لل األربعة روى ، من ال ال ة، مقبول، ل عبد هللاأبييقال اسم ، عباس الجن

  .(4)وذكره ابن حبان في ال قات

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 
يسكمع مكن النبكي صكلي هللا عليكل وعباس الجشمي تابعي لم ألجل اإلرسال ؛ إسناده ضعيف 

 . بالسما  يصّرحولم  (5)من ال ال ة مدّلسوكذلك قتادة فهو ، وهو مقبول ولم يتابع، وسلم
******* 

 

 
                                                           

َل، ( 1)  . 119 1فتح الباري، كتاب ا ذان، باب َمن  َشَكا إَماَملن إذا َطوه
اَلة  َمن  َكاَن ينَخفّ فنَها، ( 2) ف يفن ف ي الصه  . 1112، ح132 2مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصلوات، باب التهخ 
 . 191تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 129 2ال قات  بن حبان ( 4)
 . 91، ت 10طبقات المدّلسين ص( 5)
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 (: 22حديث رقم )

، َعككن   خككّر قككال ابككن رجككب: ". . . و  ككد  ، َعككن  منَجاه  ، َعككن   أبككيأبككو داود مككن حككدي  َلي كك    أبككيال َخل يككل 
َم َقَتاَدَة، َعن  النهب يّ   رن إ  ه َيكو  منَعة ، َوَقاَل: )إ نه َجَهكنهَم تنَسكجه َم ال جن َف النهَهار  إ  ه َيو  اَلَة ن ص  ، َأنهلن َكر َه الصه

منَعة (،    .(1)قتادة أبيوقال: هو مرسل؛ أبو الخليل لم يسمب من ال جن

 داود:  أبينص الحديث من سنن 

، َعكن   ، َعن  منَجاه د  يَم، َعن  َلي    انن ب نن إ ب َراه  َ َنا َحسه يَسى، َحده َ َنا منَحمهدن ب نن ع  ، َعكن   أبكيَحده  أبكيال َخل يكل 
منَعة ، َوَقاَل: َقَتاَدَة، َعن  النهب يّ   َم ال جن َف النهَهار  إ  ه َيو  اَلَة ن ص  َم إ نه َجَهنه »، َأنهلن َكر َه الصه رن إ  ه َيو  َم تنَسجه

منَعة     .(2)«ال جن

 أولا: تخريج الحديث: 

، 017 2(، والبيهقكككككي فكككككي الصكككككغير )7712، ح028 7ل الطبرانكككككي فكككككي األوسكككككط )خّرجكككككأ
انن ( 1212، ح121 1الكبري )و (، 901ح سَّ يم ، به، بنحوه.  ب نن  من طريق ح  ر اهن  إنب 

 ثانياا: تراجم رجال اإلسناد: 
،  قة فقيل، من العاشرة، مات سنة أربع وعشرلن ولل  .2 ، اب نن الطهبها   ي ح  ي َسى بن  َنج  منَحمهدن بنن ع 

  (3)لل البخاري تعليقا ، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجل. روى أربع وسبعون، 
َمكان يُّ  .1 ف يُّ  ككم الَكر  َشكام  الكنكو  ي َم، َأبنككو ه  كانن بكنن إ ب كَراه  َحسه

، مكن ال امنكة، مككات سكنة سكت و مككانين (4)
  (5)لل البخاري، ومسلم، وأبو داود. روى ولل مائة سنة، 

وقكال ابكن معكين: " لكيس بكل بكأس  ،(6)قال أحمد: "   بأس بكل، حدي كل حكدي  أهكل الصكدق "
ن يُّ  "، (7)إذا حد  عن  قة اَرقنط   ،(9)صدوق مو كوق " ،(8)"  قة":وقال الذهبي ،"   َقة  ":َوَقاَل الده

                                                           

 . 11 2العصر والفجر،  فتح الباري، كتاب مواقيت الصالة، باب من لم يكره الصالة إ  بعد( 1)
 . 2380، ح181 2سنن أبي داود، أبواب الجمعة، باب الصالة يوم الجمعة قبل الزوال، ( 2)
 . 091 9، تهذيب التهذيب 081 23، سير أعالم النبالء 232أنظر: تقرلب التهذيب ص( 3)
 .82 22األنساب ، نسبة الي بلدة تسمي كرمانى( 4)
 . 227تقرلب التهذيب ص( 5)
 . 112 1تهذيب التهذيب ( 6)
 . 83 2-ابن محرز –تارلخ ابن معين ( 7)
 . 013 2الكاشف ( 8)
 . 17من تكلم فيل وهو مو ق ص( 9)
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وقال" ربما أخطأ "، وقال أبكو  (2)وذكره ابن حبان في ال قات ،(1)" ليس بالقوي":وقال النسائي

 وقكد ك يكر حكدي  ولكل األصكناف مكن شكيء ولحسكان" :"   بأس بل "، وقال ابن عكدي:زرعة
ا تغلب بن َأَبان عن، ك يرة بإفرادات حد  َليم أبي بن َلي   وعن الصائغ إبراهيم عن َأيض  ، سن

وحسان عندي من أهل الصدق إ ه أنل يغلط في الشيء، وليس ممن يظن بل أنكل يتعمكد فكي 
نما هكو وهكم منكل، َوهكو عنكدي   بكأس بكل" أو متنا   باب الرواية إسنادا   وقكال العقيلكي: "  ،(3)وا 
ككم  " ي  ككل  َوه  ف ككي َحد 
وقككال ابككن حجككر: " صككدوق  ،(5)وقككال أبككو زرعككة: "كككوفي   بككأس بككل " ،(4)

  .(6)يخطىء "

 وهو كما قال ابن حجر: " صدوق يخطىء".  

، واسككم  أبككيَلي كك ن بككنن  .0 َنككي م  األنَمككو يُّ ككَلي م  بككن  زن ل أيمككن وقيككل أنككس وقيككل َيككر ذلككك، صككدوق أبيككسن
الجماعة لل  روى ولم يتميز حدي ل فترك، من السادسة، مات سنة  مان وأربعين،  اختلط جدا  

   (7)البخاري تعليقا . إ 

،  قة إمكام فكي التفسكير وفكي العلكم، مكن ال ال كة،  .1 َودن ، اأَلس  ا   الَمكّ يُّ ، َأبنو الَحجه منَجاه دن بنن َجب ر 
  (8)لل الجماعة. روى مات سنة إحدى مائة ولل  ال  و مانون، 

، البصري، و قكل  أبيَصال حن بنن  .2 يُّ َبع  َلَم، َأبنو الَخل ي ل  الضُّ كرب  ،بكن معكين والنسكائياَمر  بكن اوَأ
  (9)لل الجماعة. روى من السادسة،  "،  يحتا بل "عبد البر فقال:

، فارس رسول هللا  .1 َن َصار يُّ ، َأبنو َقَتاَدَة األ  يّ  ال َحار  ن ب نن ر ب ع 
(10).  

 

                                                           

 . 01الضّعفاء والمتروكين للنسائي ص( 1)
 . 137 8ال قات  بن حبان ( 2)
 . 112 0الكامل في ضّعفاء الرجال ( 3)
 . 122 2الضّعفاء الكبير للعقيلي ( 4)
 . 108 0الجرح والتعديل ( 5)
 . 227تقرلب التهذيب ص( 6)
، 110 0، ميكككزان ا عتككككدال 190 2، الكواككككب النيكككرات 192، ا َتبكككاط ص111أنظكككر: تقرلكككب التهكككذيب ص( 7)

 . 279 7الجرح والتعديل 
 . 11 23، تهذيب التهذيب 129 2، ال قات  بن حبان 112 1، الكاشف 213أنظر: تقرلب التهذيب ص ( 8)
 . 131 1، تهذيب التهذيب 198 2، الكاشف 170أنظر: تقرلب التهذيب ص( 9)
 . 70 0، ال قات  بن حبان 131 21، تهذيب التهذيب 719 1أنظر: معرفة الصحابة ألبي نعيم ( 10)
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 ثالثاا: الحكم على إسناد الحديث: 

َلي م " أبي" َلي  ن بنن  فيل؛ إسناده ضعيف ان بنو، ولم يتميز حدي ل جدا  اختلط سن ي َم "  "َحسه إ ب كَراه 
يُّ " يككو "، صككدوق يخطككئ ككَبع  قتككادة، قككال ابككن حجككر: "  أبككيعككن  مرسككال   روى َأبنككو الَخل ي ككل  الضُّ
د عكن هكذا الحكديَ :  ،(1)موسلى " أبليقتلادة، و  أبليوأرسل، ع ن  ، »وَقكاَل َأبنكو َداون َسكل  هنكَو منر 

ككن   َبككرن م  ككد  َأك  ككن   أبككيمنَجاه  ككَمع  م  ، َلككم  َيس  ، َوَأبنككو ال َخل يككل  ، وقككال الترمككذي عككن «َقتَككاَدةَ  أبككيال َخل يككل 
 .(2)" شيئا   األنصاري  قتادة أبي من يسمع لم مرلم :" أبيصالح بن 

******* 
 (: 21حديث رقم )

ككن  خككّر قككال ابككن رجككب: ". . . و  ككوَل َّللاه  حللديث الحسللنأبككو داود م  ، َأنه َرسن ككر  ككار  ب ككن  َياس   ، َعككن  َعمه
، إ  ه أَ  ننكككبن ، َوال جن خن ب كككال َخلنوق  َتَضكككمّ  ، َوال من يَفكككةن ال َككككاف ر  من ال َماَلئ َككككةن: ج  كككَربنهن كككَأ ". َقكككاَل: " َ اَل َكككة  َ  َتق  ن  َيَتَوضه

  (3)م ن عمار. اويحيى بن  يعمر، والحسن َلم يسمع

 داود:  أبينص الحديث من سنن 

َلي مَ  َ َنا سن ، َحده يُّ نَوي س  َ َنا َعب دن ال َعز لز  ب نن َعب د  َّللاه  األ  ونن ب نن َعب د  َّللاه ، َحده َ َنا َهارن ر  َحده ، َعن  َ و  انن ب نن ب اَلل 
، َعن  ال َحَسن  ب ن   كر   أبيب ن  َزل د  ، َعن  َعمهار  ب كن  َياس  كوَل َّللاه  ال َحَسن  من  ، َأنه َرسن كَربنهن َقكاَل: " َ اَل َكة  َ  َتق 

خن  ، َوال منَتَضمّ  يَفةن ال َكاف ر  ال َماَلئ َكةن: ج 
َأ " ،(5)ب ال َخلنوق   (4) ، إ  ه َأن  َيَتَوضه ننبن َوال جن

(6).  

 أولا: تخريج الحديث: 
كي    حكرام)أبكواب اإلل البيهقكي خّرجأ فنكر   َعكن   النهه  كل   التهَزع  ملن طريلق (، 8971، ح21 2، ل لرهجن

 الحسن، بلفظه.  أبيثور بن زيد، عن عبد الرحمن بن السراج، عن الحسن بن 

                                                           

 . 131 1تهذيب التهذيب ( 1)
 . 298جامع التحصيل ص( 2)
 . 012 2فتح الباري، كتاب الغسل، باب الجنب أن يتوضأ  م ينام، ( 3)
ن لن، النهاية في َرلب الحدي  ( 4) ي ر ه ، واإلكَ ار م  ََ يب َو  . 99 0التهَضمُّخ: التهلطُّخ بالطّ 
مككرة وا( 5) لككب عليككل ال حن يككره مككن أن ككوا  الّطيككب، وَتغ  َفككَران َو رة، النهايككة وهككو طيككب  معككروف منَركككب ينتهخككذ مككن الزهع  ككف  لصُّ
1 72 . 
 . 1283، ح83 1سنن أبي داود، كتاب الترجل، باب في الخلوف للرجال، ( 6)
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(، وأبككككو داود الطيالسككككي 1271، ح79 1ل أبككككو داود )الترجككككل في الخلككككوق للرجككككال، خّرجككككوأ
، 23 1شككككككككيبة )النكاح مككككككككا قككككككككالوا فككككككككي الخلككككككككوق للرجككككككككل،  أبككككككككي(، وابككككككككن 182، ح07 1)
(، وأحمكككد 2387، ح182 2(، وعبككد الككرزاق )الطهككارة  الرجككل ينككام وهككو جنككب، 27182ح
، 131 0(، وأبككككو يعلككككي الموصككككلي )2131، ح108 1(، والبككككزار )28881، ح282 02)
(، وابككككن الجنيككككد فككككي فوائككككد التمككككام 1121، ح020 0(، والطبرانككككي فككككي الشككككاميين )2102ح
من طريق عطاء الخراساني عن يحيلي  (،981، ح020 2(، والبيهقي )771، ح023 2)

 بن يعمر، عن عمار بن ياسر، بنحوه، وبعضهم ذكر قصة الحديث. 

 ثانياا: تراجم رجال اإلسناد: 

،  قكة حكافظ كبيكر، مكن صكغار الحاديكة عشكرة، مكات  .2 َواَن، الَحمهكالن نن بكنن َعب كد  هللا  بكن  َمكر  و  َهارن
  (1)لل أحد من الجماعة. خّر سنة أربع وتسعين ومائتين، لم ي

ككيُّ  .1 َيككى، األنَوي س  َعب ككدن الَعز ل ككز  بككنن َعب ككد  هللا  بككن  َيح 
لككل البخككاري،  روى ،  قككة، مككن كبككار العاشككرة، (2)

  (3)وأبو داود، والترمذي، وابن ماجل.

،  قة، سبقت ترجمتل حدي  رقم .0 ، َأبنو منَحمهد  يُّ التهي م يُّ َلي َمانن بنن ب اَلل  القنَرش   (. 21) سن

يل يُّ  .1 كككد  الكككدّ  رن ب كككنن َزل   َكككو 
،  قكككة، مكككن السادسكككة، مكككات سكككنة خمكككس و ال كككين، (4) ين يُّ لكككل  روى ، ال َمكككد 

  (5)الجماعة.

، األنصاري مو هم،  قة فقيل، وكان يرسكل  .2 الَحَسنن بنن أبي الَحَسن  البصري، واسم أبيل  َيَسار 
  .(6)قارب التسعين، روي لل الجماعةك يرا ولدلس، من ال ال ة، مات سنة عشر ومائة وقد 

 ثالثاا: الحكم على إسناد الحديث: 

 أبي، قال المزي: "الحسن بن فيل انقطا  بين الحسن، وعمار بن ياسر ؛ إسناده ضعيف
، عكن عمكار  وذككر فكي تهكذيب الكمكال فكي  ،(7)ولكم يسكمع منكل" -الحسن أبكو سكعيد البصكريُّ

                                                           

 . 2329 1 ، تارلخ اإلسالم29، مشيخة النسائي ص221أنظر: تقرلب التهذيب ص( 1)
 .090 2األنساب ، وهو أويس بن سعد بن أبى سرح العامري ، وهو اسم رجل، هذه النسبة الى أويس( 2)
 . 087 2، الجرح والتعديل 091 8، ال قات  بن حبان 121 2، الكاشف 027أنظر: تقرلب التهذيب ص (3)
 .119 2األنساب ، هذه النسبة إلى قبيلة من بنى الديل بن هداد( 4)
 . 218 1، ال قات  بن حبان 182 2، الكاشف 02 1، تهذيب التهذيب 202أنظر: تقرلب التهذيب ص ( 5)
 . 12 0، تارلخ اإلسالم 191 2، ال قات للعجلي 011 2، الكاشف 213أنظر: تقرلب التهذيب ص ( 6)
 . 171 7تحفة األشراف بمعرفة األطراف ( 7)
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كن   ،(1)منكل " شيوخ الحسن: " عمكار بكن ياسكر ولكم يسكمع كَمع  م  : "َلكم  َيس  ر يُّ ال َحَسكنن ن كذ  وَقكاَل ال من

ككع  " ككَو منن َقط  ككار  َفهن َعمه
لن  ، وقككال ابككن عبككد البككر بعككد ان ذكككر الحككدي  :" َوَلككم  (2) ككَمع  َيككى َيس   ب ككنن  َيح 

منرَ  ر   ب ن   َعمهار   م ن   َيع  َما َياس  ل  " َبي َنهن َرجن
(3). 

******* 

(: 27حديث رقم )  

ل  نومن ب نن منَحمهد  ب ن  مسندهل إسحاق بن راهويل في )خّرجابن رجب. . . و قال  َرَة، عكن  أبي(، عن كن كد  س 
َراَسان يُّ  تنوَبكَة، َفَلكم  ينكت مه عكن النبكي ، هنَرل َرةَ  أبيعن ، َعَطاءن ال خن ، قكال: )إ َذا َصكلهى الرجكل الصكالة ال َمك 

وَدَها  جن وَعَها و  َوسن كفُّ َلكلن رنكن ر  َ  ش  ب يَرَهكا َوالتهَضكرَُّ  ف يَهكا َككاَن َكَم َكل  التهكاج  (، مالكلَحتهكى يفكي َرأ سن ، َوَتك 
يره. وعطاء، لم يسمع من ضّعفوكل وم،    .(4)هرلرة. أبيل ابن عدي َو

 نص الحديث من مسند إسحاَ بن راهويه: 

ككد  ب ككن   ل  نككومن ب ككنن منَحمه َبَرَنككا كن َرَة، حككد نا َعَطككاءن ب ككنن  أبككيَأخ  ككد  ، َعككن   أبككيس  َراَسككان يُّ ككل م  ال خن هنَرل ككَرَة َعككن   أبككيمنس 
ككول  َّللاه   تنوَبككةَ »َقككاَل:  َرسن من ال َمك  كن ب يَرَهككا َوالتهَضككرَُّ  ف يَهككا ، إ َذا َصككلهى َأَحككدن وَدَها َوَتك  ككجن وَعَهككا َوسن َفَلككم  ينككت مه رنكن

ر  َ   فُّ َللن َحتهى َبق َي َرأ سن ال َمال  َكاَن َكَمَ ل  التهاج    .(5)« َيش 

 أولا: تخريج الحديث: 

 . بنفس اإلسناد، بنحوه( 1012، ح037 0ل الطبراني في مسند الشاميين )خّرجأ 

 ثانياا: تراجم رجال اإلسناد: 

ل  نوم بن منَحمهد بن  .2 َرة ال حَلب ي أبيكن د   .س 

" يعتبكر حدي كل إذا :وقال ابن حبكان ،(6)يصح حدي ل "" كان جنديا بخراسان   :قال أبو حاتم

                                                           

 . 98 1تهذيب الكمال ( 1)
يب والترهيب 228 22عون المعبود ( 2)  . 89 2، والتَر
 .280 1التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ( 3)
 . 211 2باب من نسي صالة فليصل إذا ذكرها،  ح الباري، كتاب مواقيت الصالة،فت( 4)
 . 093، ح071 2مسند إسحاق بن راهويل، ( 5)
 . 211 7الجرح والتعديل ( 6)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
" يحد  عكن عطكاء الخراسكاني بمراسكيل :قال ابن عدي ،(1)روى عن َير عطاء الخراساني"

يره بما َ  ينَتاَبعن" َو
(2).  

 ويميل الباح  إلى  أنل: " ضعيف ". 

ل م ، صدوق يهم ك يرا، ولرسل ولدلس، سبقت ترجمتل حدي  رقم ) أبيَعَطاءن بنن  .0  (. 10منس 
 ثالثاا: الحكم على إسناد الحديث: 

َراَسان يُّ " لم يصكح لكل سكما  مكن  أبيَعَطاءن بنن ن "إفيل انقطا  فإسناده ضعيف؛  ل م ، الخن منس 
 . هرلرة  أبي

" :وقكال الطبرانكي ،(3)" هريلرة أبليو كابن عبكاس  مرسال  قال ابن حجر: " روى عن الصحابة 
َيككى ب كككن  :حككاتم أبككيوقككال ابكككن  ،(4)لككم يسككمع مككن أحككد مكككن الصككحابة ا  مككن أنككس " " َعككن  َيح 

َحاب  النهب يّ   ا م ن  َأص  َراَسان يُّ َلق َي َأَحد  : َأنهلن ق يَل َللن َعَطاءن ال خن ين  َلمنلن "َمع  ؟ َقاَل: َ  أَع 
(5).  

******* 

 
 
 
 
 

  

                                                           

 . 18 9ال قات  بن حبان ( 1)
 . 122 7الكامل في ضّعفاء الرجال ( 2)
 . 121 7تهذيب التهذيب ( 3)
 . 122 7تهذيب التهذيب ( 4)
 . 227المراسيل  بن أبي حاتم ص( 5)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج

 : بالضطراب المّعلةنماذج من األحاديث : المبحث الثالث
 تمهيد:

َتل فن  الهذ ي هنوَ  :عرف ابن الصالح ا ضطراب فقال  َواَيةن  َتخ  يل   ف يل   الرّ  و  م   َفَير  هن ل   َعَلى َبع ضن  َوج 
م   ككهن ضن ككل   َعَلككى َوَبع  يل   َوا  نهَمككا َلككلن، منَخككال ف   آَخككرَ  َوج  ككَطر ب ا ننَسككمّ  َواَيتَككان   َتَسككاَوت   إ َذا منض  ككا. الرّ  َحككت   إ َذا َأمه  َتَرجه
ككَداهنَما َهككا َ   ب َحي كك ن  إ ح  من ككَرى  تنَقاو  نخ  ككونَ  ب ككَأن   األ  لَهككا َيكن َفككَظ، َراو  َبة   َأك  َككرَ  َأو   َأح  ككح  و يّ   صن ي ككرَ  َأو   َعن ككلن، ل ل َمككر  ََ 
وه   م ن   َذل كَ  يَحات   ونجن َتَمَدة ، التهر ج  من  ال منع  ك  َحة ، َفال حن َلقن  َوَ   ل لرهاج  يَنئ ذ   َعَلي ل   ينط  فن  ح  َطر ب   َوص   َللن  َوَ   ال منض 
منلن  ك  َرابن  َيَقكعن  َقكد    نمه  .حن كط  ض  ، َمكت ن   ف كي ا   ي   ، ف كي َيَقكعن  َوَقكد   ال َحكد  كَناد  س  كن   َذل ككَ  َيَقكعن  َوَقكد   اإل   كد   َراو   م  : َواح 
وَ  َبي نَ  َيَقعن  َوَقد    .َجَماَعة   َللن  اة  رن

َرابن  ط  ض  ؛ َضع فَ  منوج ب   َوا   ي   َعار ه   ال َحد  ش  ، َلم   ب َأنهلن  إل   َبط  َلمن  َوَّللاهن  ينض    (1) .أَع 

 تتككرجح   بحيكك  المضككطربة الروايككات تسككاوي : ا ضككطراب شككرط ومككن قككال الككدكتور مككاهر الفحككل :"
 . (2)" األخرى  َعَلى إحداها

 (: 21) حديث رقم

 أبكيَعن  َيز لَد ب كن  ، أحمد وأبو داود م ن حدي  اب نن َله يَعةَ  اإلمامل خّرجفأما ما . . . ": ابن رجبقال 
يَسى ب ن  َطل َحةَ ، َحب يب   َلَة ب ن َت َيَسار  َأتَكت  النهب كيه ، هنَرل َرةَ  أبيَعن  ، َعن  ع  كوَل : َفَقاَلكت  ، َأنه َخو  َيكا َرسن
د  َلي َس ل ي إ  ه ، َّللاه   ب  َواح  يضن ف يل  ،  َ و  كَنعن؟ َفَقكالَ ، َوَأَنا َأح  كل يل  »: َفَكي كَف َأص  س   َ ت  َفا كر   نكمه َصكلّ ي ، إ َذا َطهن
من؟ َقكككالَ  خكككّر َفكككإ ن  َلكككم  يَ : َفَقاَلكككت  ، «ف يكككل   ف يكككك  ال َمكككاءن »: الكككده كككرُّك  َأ َكككرنهن ، َيك    يحكككتا ، فكككاب نن َله يَعكككةَ ، «َوَ  َيضن

َعككن : وتككارة رواه. تككارة كككذلك: فككرواه: وقككد اضككطرب فككي إسككناده، مخالفككة روايككات ال قككاتبرواياتككل فككي 
كن َهكذا الوجكل  اإلمامل خّرجو ، هرلرة أبيَعن ، َعن عيسى بن  طلحة، جعفر أبيعبيد هللا ابن  أحمكد م 

  (3).أيضاا  -

 

 

 
                                                           

 النو  التاسع عشر: معرفة المضطرب من الحدي  .، 91مقدمة ابن الصالح ص( 1)
 .21ص الفقهاء اختالف في والمتون  األسانيد اختالف أ ر( 2)
 . 81 1فتح الباري، كتاب الحيض، هل تصلي المرأة في  وب حاضت فيل ؟، ( 3)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 : نص الحديث من مسند أحمد

يد   َ َنا قنَتي َبةن ب نن َسع  َ َنا اب نن َله يَعةَ : َقالَ ، َحده يَسكى ب كن  َطل َحكةَ ، َحب يكب   أبكيَعن  َيز لكَد ب كن  ، َحده َعكن  ، َعكن  ع 
َلككَة ب ن ككَت َيَسككار  َأتَككت  النهب ككيه ، هنَرل ككَرةَ  أبكي ككوَل َّللاه  : َفَقاَلككت  ، َأنه َخو  ككد  ، َيككا َرسن ب  َواح  ، إ نهككلن َلككي َس ل ككي إ  ه  َككو 

يضن ف يكل   كَنعن؟ َفَقكالَ فَ ، َوَأَنا َأح  كل يل  »: َكي كَف َأص  س   َ ت  َفا كر   خكّر َفكإ ن  َلكم  يَ : َفَقاَلكت  ، « نكمه َصكلّ ي ف يكل  ، إ َذا َطهن
من؟ َقالَ  ف يك  ال َماءن »: الده رُّك  َأَ رنهن ، َيك    (1).«َوَ  َيضن

 : تخريج الحديث: أولا 

، 219 1)وابن المنكذر (، 012ح، 233 2، . .الطهارة المرأة تغسل  وبها) ل أبو داودخّرجأ
 والبيهقككككي فككككي الكبككككري (، 7137ح، 0021 1) وأبككككو نعككككيم فككككي معرفككككة الصككككحابة(، 723ح
يع ة  عن يزيد بن  من طريق اب ن(، 1221ح، 271 1)  . بنحوه، به، حبيب أبيل هن

يع ة  عن عبيد هللا بلن  من طريق اب ن(، 8717ح، 072 21) ل أحمدخّرجوأ ، جعفلر أبليل هن
 . بنحوه، هريرة أبيعن عيسي بن طلحة عن 

يع ة  علن عيسلي بلن  من طريق اب ن(، 091 2) ل الذهبي في معجم الشيوخ الكبيرخّرجوأ ل هن
 . بنحوه، طلحة

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

ي كل  ال هَقف كيُّ  .2 ي د  بن  َجم  أربعكين عكن مكات سكنة ، مكن العاشكرة،  قكة  بكت، َأبنكو َرَجكاءَ ، قنَتي َبةن بنن َسع 
  (2).لل الجماعة روى ، تسعين سنة

كَرم يُّ  .1 َبَة الَحض  ، ، مكن السكابعة،أبكو عبكد الكرحمن المصكري، القاضكي َعب دن هللا  بنن َله ي َعَة بن  عنق 
مككككذي، وابككككن ، والتر لككككل أبككككو داود روى ف علكككى ال مككككانين، مكككات سككككنة أربككككع وسككككبعين، وقككككد نككككا

 (3).ماجل
، سمعتل من حدي  ابن لهيعة إ  سما  ابن المبارك ونحوه"قال ابن مهدي :" ما أعتد بشئ 

يف ا، (4)وقال أيضا :"   أحمل عن ابن لهيعة شيئا" ، َوَكاَن َضع  ه م  ، وقال ابن سعد :" م ن  َأن فنس 
                                                           

 . 8909، ح230 21مسند أحمد، ( 1)
، تهككككذيب التهككككذيب 11، مشككككيخة النسككككائي ص20 22، سككككير أعككككالم النككككبالء 121أنظككككر: تقرلككككب التهككككذيب ص( 2)
8 028 . 
 .029تقرلب التهذيب ص( 3)
 .171  1ميزان ا عتدال ( 4)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
َواَيت ل  م مه  َسنن َحا   ف ي ر  ر ه  َأح  ل  َأم  ن لن ف ي َأوه َع م  ، َوَمن  َسم  ي   َك  ير  ن َدهن َحد  ن لن َوع  َع م  ن  َسم 

ر ه " ء تغير، وقال ابن معين(1)ب آخ  َتاُّ ب ل " :" اب ن َله يَعة َلي َس ب َشي  َأو لم يَتَغيهر، َ  ينح 
وقال  ،(2)

ليس هو بذاك وسمعت يحيى  :فقال: عن ابن لهيعة:ابن محرز:" وسألت يحيى بن معين 
ابن لهيعة فى حدي ل كلل  :اخرى وسمعتل مرة ، ابن لهيعة ضعيف الحدي : مرة اخرى يقول 
نى ألكتب ك يرا مما أكتب (3)ليس بشيء" ، وقال أحمد:" ما حدي  ابن لهيعة بحجة، وا 

ن لن منَتَقدما"، (4) عتبر بل ويقوى بعضل بعضا" ، وقال أحمد :" لين أمره َوَقاَل من سمع م 
َر َعَلى َحد   :" اب نن َله ي َعَة َ  ننو  َزَجان يُّ و  َتاه ب ل ، َوَ  َأن  ينعَتده وَقاَل الجن ي َأن  ينح  ي   ل ، َوَ  َين َبغ 

" وقال أبو ، (6)، وقال أبو زرعة :" كان ابن لهيعة   يضبط، وليس ممن يحتا بحدي ل"(5)ب ل 
: "َ   ، (7):" أمره مضطرب، يكتب حدي ل على ا عتبار"حاتم َراش  َمن  بنن خ  َوَقاَل َعب دن الرهح 

َتبن َحد   :" َلي َس ب   َقة ، ضعيف"(8)ي  نلن"ينك  :" من كتب َعنلن قبل وقال الفالس، (9)،  َوَقاَل النهَسائ يُّ
احتراقها ب م ل اب ن ال منَبارك والمقري أصح م مهن كتب بعد احتراقها َوهنَو َضع يف 

ي " اء قبل ضّعف:" َكاَن َشيخا َصالح َولكنل َكاَن ينَدلس َعن الوقال ابن حبان، (10)الَحد 
ن ين َبع س  اَئة قبل َموتل ب َأر  َحابَنا  ،احتراق كتبل  مه احترقت كتبل ف ي سنة سبعين َوم  َوَكاَن َأص 

يح َومن سمع  ن لن قبل احتراق كتبل م ل العبادلة فسماعهم َصح  َيقنولنوَن إ ن َسما  من سمع م 
ء َوَكاَن  ن لن بعد احتراق كتبل فسماعل َلي َس ب َشي  ي  والجماعين أبييَعة من ال ك تَ بن َله  ام  ن  لل َحد 

، َمَع َما َقد  (11)لل علم والرحالين ف يل  " َسان  ي    ح  ي  نل َأَحاد  يّ  :"َأَحاد  وهن، ضّعف، وَقاَل اب نن َعد 
"، وقال أيضا  :" وهذا الذي ذ َبةن، َواللهي  ن ع  ، َوشن َ  َعن لن: َمال ك  ي  نلن، َوَقد  َحده َتبن َحد  كرت َفينك 

ل بن َله يَعة عن مشايخل روى بن َله يَعة من حدي ل وبينت جزءا من أجزاء ك يرة مما ي

                                                           

 .221 7الطبقات الكبري ( 1)
 .238من كالم أبي زكرلا يحيى بن معين في الرجال ص ( 2)
 . 17  2-محرز  رواية ابن -تارلخ ابن معين ( 3)
 . 178  1 ميزان ا عتدال( 4)
 . 03  8سير أعالم النبالء ( 5)
 .218 2الجرح والتعديل ( 6)
 .217 2الجرح والتعديل ( 7)
 .12 8سير أعالم النبالء( 8)
 .11الضّعفاء والمتروكين للنسائي ص( 9)
 .201  1الضّعفاء والمتروكون  بن الجوزي ( 10)
 .22 1 المجروحين  بن حبان( 11)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 :وقال ابن شاهين، (1)وحدي ل حسن كأنل يستبان َعمهن روى عنل، َوهو ممن يكتب حدي ل "

َيار  (2)" ليس بشيء" ر لهة ، ...، ، قال الذهبي :" َ  َرل َب َأنه اب َن َله ي َعَة َكاَن َعال َم الدّ  الم ص 
ن َدهنم ت َجا   ب ل  ع  ت َبة  ا ح  ، َوَرَوى َمَناك ي َر، َفان َحطه َعن  رن ت َقان  "، َوَلك نه اب َن َله ي َعَة َتَهاَوَن ب اإل 

، َوال روى "َوَبع ضن الحفهاظ  يَ  ، َوالزُّه د  ت َباَرات  َواه د  َوا ع  رنهن ف ي الشه ي َ لن، َوَلذكن َ  ف ي ، حم  َمالَ َحد 
" ول  ل  ف ي األنصن ، َفإ نهلن َعد  ي إ هَدارنهن، َوتنَتَجنهبن ت ل َك الَمَناك ي رن هنم ينَبال غن ف ي َوه ن ل ، َوَ  َين َبغ  ، "َوَبع ضن
ل " س  اء،  م احترقت كتبل، ضّعفوقال الذهبي أيضا  :" وكان صالحا، لكنل يدلس عن ال، (3)َنف 

ا  من سمع منل قبل احتراق كتبل م ل العبادلة: عبد هللا بن وكان أصحابنا يقولون: سم
فسماعهم  -قرئ، وعبد هللا بن مسلمة القعنبيوهب، وابن المبارك، وعبد هللا بن يزلد الم

، صدوق ، وقال ابن حجر:"(5):" قلت العمل على تضعيف حدي ل"وقال الذهبي، (4)صحيح"
وهب عنل أعدل من َيرهما ولل في مسلم بن المبارك وابن اخلط بعد احتراق كتبل ورواية 

 .(6)بعض شيء مقرون"
هب عنل ك وابن و بن المبار ا، خلط بعد احتراق كتبل ورواية صدوق :" ويميل الباح  الي أنل

 ، كما قال ابن حجر ."أعدل من َيرهما
يُّ  أبيَيز ل دن بنن  .0 د   (. 12) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة  بت، َحب ي ب  اأَلز 
ي َسى  .1 َبي د  هللا  ع  كيُّ ، بنن َطل َحَة بن  عن مكات سكنة ، مكن كبكار ال ال كة،  قكة فاضكل، َأبنو منَحمهد  القنَرش 

  (7).لل الجماعة روى ، مائة
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

ولقكد اضكطرب ، فيل " ابن لهيعة " صدوق خلط بعد احتراق كتبل؛ مضطرب إسناده ضعيف
 .هرلرة أبيمرة عن يزلد عن عيسي عن : فرواة ب ال ة أوجل، فيل

 . ومرة  ال ة عن عيسي بن طلحة مباشرة، ومرة  انية عن عبيد بن جعفر

******* 
                                                           

 . 120  2الكامل في ضّعفاء الرجال ( 1)
 .228تارلخ أسماء الضّعفاء والكذابين ص( 2)
 .21 8سير أعالم النبالء ( 3)
 . 181  1ميزان ا عتدال ( 4)
 .293 2الكاشف ( 5)
 .029تقرلب التهذيب ص( 6)
، 121 2، ال قكككات  بكككن حبكككان 299 1، ال قكككات للعجلكككي 223 1، الكاشكككف 109أنظكككر: تقرلكككب التهكككذيب ص( 7)

 . 211 2الطبقات الكبري 
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 (: 29حديث رقم )

الصكالة فكي أول الوقكت أفضكل، كمكا اسكتدل لحكدي  أنمّ   قال ابن رجب: ". . . واستدل بكذلك علكى أنّ 
َوَة، عن النبي  ؟ َقاَل: َفر  َمال  َأف َضلن ئ َل: َأيُّ اأَلع  ت َها»، أنل سن ل  َوق  َوه اَلةن أل  أحمد  اإلمامل خّرج، «الصه

  (1): قالل الترمذي والعقيلي.- وفي إسناده اضطرابوأبو داود والترمذي، 

 نص الحديث من سنن الترمذي: 

َمكَر ال كلن ب كنن منوَسكى، َعكن  َعب كد  َّللاه  ب كن  عن َ َنا الَفض  َرل ك   َقكاَل: َحكده َسي نن ب نن حن َ َنا َأبنو َعمهار  الحن ، َحده َمكر يّ  عن
َوَة  نهام ، َعن  َعمهت ل  أنمّ  َفر  ََ م  ب ن   كئ لَ  - َوَكاَنت  م مهن  َباَيَعت  النهب يه  -َعن  الَقاس  : سن َأيُّ  النهب كيُّ  َقاَلت 

؟ َقاَل:  َمال  َأف َضلن ت َها»اأَلع  ل  َوق  َوه اَلةن أل    .(2)«الصه

 أولا: تخريج الحديث: 

(، وعبككد الككرزاق 111، ح222 2ل أبككو داود )الصككالة المحافظة علككى وقككت الصككالة، خّرجككأ
شككيبة )الصككالة من قككال  أبككي(، وابككن 1127، ح281 2)الصككالة  تفككرلط مواقيككت الصككالة، 

(، وأحمكككد 1118، ح212 2(، وابكككن راهويكككل )0129، ح183 2أفضكككل الصكككالة لميقاتهكككا، 
(، 2219، ح120 2(، وعبكككككككد بكككككككن حميكككككككد )17171، ح173 12، 17230، ح10 12)

(، والكككككككككدارقطني 137، ح82 12(، والطبرانكككككككككي)0071، ح212 1عاصكككككككككم ) أبكككككككككيوابكككككككككن 
(، وابكككككن منككككده فككككي معرفكككككة 1311، ح107 2(، والبيهقككككي فككككي الكبككككري )971، ح111 2)

 جمعيهم من طريق عبد هللا بن عمر، به، بنحوه. (، 8322، ح0212 1الصحابة )

(، والطبراني في 0070، ح212 1عاصم ) أبي(، ابن 17232، ح11 12ل أحمد )خّرجوأ
(، والككككككككدارقطني 123، ح81 12(، والطبرانككككككككي فككككككككي الكبيككككككككر )813، ح110 2األوسككككككككط )

(، 2233، ح021 2)ى (، والبيهقي في الكبر 183، ح032 2والحاكم)(، 977، ح112 2)
 جميعهم من طريق عبيد هللا بن عمر. (، 2333، ح021 2وابن المنذر )

مللن طريلللق (، 172 0اء )ضككّعف(، والعقيلككي فكككي ال8322، ح0212 1ل ابككن منككده )خّرجككوأ
 الضحاك بن عثمان. 

                                                           

 . 139 1فتح الباري، كتاب مواقيت الصالة، باب فضل الصالة لوقتها، ( 1)
َن الَفض  ( 2) ل  م  ، سنن الترمذي، أبواب الصالة، َبابن َما َجاَء ف ي الَوق ت  اأَلوه  . 273، ح 029 2ل 
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علا عبلد هللا بلن عملر فلي الروايلة وكالهما )عبيد هللا بلن عملر، والضلحاك بلن عثملان( تاب

 عن القاسم بن غنام، به، بنحوه. 

 ثانياا: تراجم رجال اإلسناد: 

َبكككَة،  قكككة، مكككن العاشكككرة،  مكككات سكككنة أربكككع  .2 َرل ككك   بكككن  الَحَسكككن  بكككن  َ اب كككت  بكككن  قنط  َسكككي نن بكككنن حن الحن
  (1)ابن ماجل. الجماعة إ لل  روى وأربعين، 

َسككى،  .1 ككلن بككنن منو  ككي َنان يُّ الَفض  ككرب، مككن كبككار (2)السّ  ، َأبنككو َعب ككد  هللا ، المككروزي،  قككة  بككت وربمككا َأ
  (3)لل الجماعة. روى التاسعة، مات سنة ا نتين وتسعين ومائة، 

، أبككو عبككد الككرحمن العمككري، المككدني، مككن  .0 ككم  الَعككَدو يُّ ككص  بككن  َعاص  َمككَر بككن  َحف  َعب ككدن هللا  بككنن عن
  (4)لل األربعة ومسلم مقرونا . روى السابعة، مات سنة إحدى وسبعين، 

تَ ككككك "قككككال ابككككن سككككعد:  ي   ينس   ،(6)وقككككال ابككككن معككككين: " ضككككعيف " ،(5)" ضككككّعفاَن َك  يككككَر ال َحككككد 
أيضكا :  وسكئل ،(8)"بكل  وقال أحمد: " صالح قد روى عنكل   بكأس ،(7)"َصالح، َلي َس ب ل  َبأ س"
ي  ": " َفلم يرضل َوَقاَل  وقكال  ،(10)عنكل شكيئا" روى وقال البخكاري: " ذاهكب   أ ،(9)لين الَحد 

حكككاتم: " يكتكككب حدي كككل و  يحكككتا  وقكككال أبكككو ،(11)ل "ضكككّعفأيضكككا : " ككككان يحيكككى بكككن سكككعيد ي
وقكككال ابكككن  ،(14)وقكككال العجلكككي: " َ  َبكككأ س ب كككل   " ،(13)وقكككال النسكككائي: "لكككيس بكككالقوي" ،(12)"بكككل

يرهما من  روى عدي: " لعبد هللا بن عنَمر حدي  صالح وأ من رأيت عنل ابن وهب ووكيع َو
َبيكد هللا وا   فهكو   قات المسلمين، َوهو   بأس بل في رواياتل، وا  نهما قالوا بل   يلحق أخكاه عن

                                                           

 . 000 1، تهذيب التهذيب 70، مشيخة النسائي ص001 2، الكاشف 211أنظر: تقرلب التهذيب ص( 1)
 .022 7األنساب ، هذه النسبة إلى سينان وهي إحدى قرى مرو( 2)
 . 071 7، الطبقات الكبري 029 7، ال قات  بن حبان 210 1، الكاشف 117أنظر: تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 021تقرلب التهذيب ص( 4)
 . 017ص-متمم التابعين–الطبقات الكبري ( 5)
 . 100 2الكامل في ضّعفاء الرجال ( 6)
 . 21من كالم ابن معين في الرجال ص( 7)
 . 101 2الكامل في ضّعفاء الرجال ( 8)
 . 17ص-المروذي–العلل ومعرفة الرجال ( 9)
 . 089العلل الكبير للترمذي ص( 10)
 . 79الصغير للبخاري ص الضّعفاء( 11)
 . 223 2الجرح والتعديل ( 12)
 . 12الضّعفاء والمتروكين للنسائي ص( 13)
 . 18 1ال قات للعجلي ( 14)
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كال   ،(1)في نفسكل صكدوق   بكأس بكل " ، َوَككاَن َرجن يد  َولنَخكاَلفن ََسكان  وقكال العقيلكي: " َيز لكدن ف كي األ 

ا " َصال ح 
َباَدة َحتهى َفل َعن ضبط  ،(2) وقال ابن حبان: " َكاَن م مهن َلب َعَلي ل  الّصالح َوال ع 

ظ لْل ار َفرفكع ال َمَنكاك ير ف كي  ف  َبار وجودة ال ح  َخ  ك"األ  كتحق التّكر  َواَيتكل َفَلمهكا فحكش َخطكؤنهن اس  ر 
(3)، 

وقكككال يعقكككوب بكككن شكككيبة: "  قكككة صكككدوق فكككي حدي كككل اضكككطراب"، وقكككال صكككالح جكككزرة: " لكككين 
وقككككال الككككذهبي: " صككككدوق فككككي حفظككككل  ،(4)مخككككتلط الحككككدي "، وقككككال الككككدارقطني: " ضككككعيف"

 .(6)وقال ابن حجر: " ضعيف" ،(5)شيء"

ي  نكل يَ  َوايت كل ، َفكَذل َك َحَسكن  َقكو يٌّ قال الذهبي: " َوَحد  ، َأَمكا إ ن  َتابَعكلن َشكي خ  ف كي ر  دن ف ي كل  النهاق كدن  -تكرده
  .(7)" -إ ن  َشاَء هللان 

 ويميل الباح  إلى أنل: " ضعيف" كما قال ابن حجر، لكنل يعتبر بل. 

نهام ، األنصاري، البياضي، المدني، من الرابعة،  .1 ََ من ب نن    (8)لل أبو داود، والترمذي. روى ال َقاس 

" ،(9)ذكره ابكن حبكان فكي ال قكات َراب  كط  ي  كل  اض  وقكال ابكن حجكر:  ،(10)وقكال العقيلكي: " ف كي َحد 
  .(11)"صدوق مضطرب الحدي "

 صدوق مضطرب الحدي  .، /ويميل الباح  الي قول ابن حجر  
 ثالثاا: الحكم على إسناد الحديث: 

الضكحاك بكن ع مكان،  لهللا بن عمر" ضعيف، وقكد تابعكعبد ؛ فيل "إسناده ضعيف مضطرب
 وفيل " القاسم بن َنام " صدوق مضطرب الحدي ، ولم يتابع. 

                                                           

 . 107 2الكامل في ضّعفاء الرجال ( 1)
 . 183 1الضّعفاء الكبير ( 2)
 . 7 1المجروحين ( 3)
 . 71 1من تكلم فيل الدارقطني في السنن ( 4)
 . 112 1ميزان ا عتدال ( 5)
 . 021تقرلب التهذيب ص( 6)
 . 013 7سير أعالم النبالء ( 7)
 . 122تقرلب التهذيب ص( 8)
 . 001 7ال قات  بن حبان ( 9)
 . 172 0الضّعفاء الكبير ( 10)
 . 122تقرلب التهذيب ص( 11)
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واضطربت روايتل عن القاسم بن َنام، فمرة )عن أم فروة( كما عند الترمذي بكدون واسكطة، 

ل الدنيا(، ومرة )بعكض أبيومرة )بعض أمهاتل(، ومرة )عن بعض أهل بيتل(، ومرة )جدتل أم 
جداتل وأمهاتل(، ومرة )بعض عماتل(، ومرة )عن جدتل الدنيا(، ومرة )أهل بيتل(، ومرة )عن 
يرها من األلفاظ، وجميعهم عن أم  بعض أمهاتل عن جدة لل(، ومرة )عن جدتل أم فروة(، َو

 فروة. 

ل ابكن معكين: " قكد ام، قكاعبيد هللا بن عمكر )منقطعكة(، لكم يسكمع مكن القاسكم بكن َّنك ةو رواي
  .(1)عبد هللا بن عمر عن القاسم، ولم يرو عنل أخوه " روى 

******* 

  

                                                           

 . 183، ح 032 2الحاكم في المستدرك ( 1)
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 : بالختالف المّعلة: نماذج من األحاديث الراببالمبحث 
 (: 12) حديث رقم

عكن ال َحكار    ب كن  َعب كد  هللا  ب كن  ، أحمكد والترمكذي مكن طرلكق آخكر اإلمكامل خّرجو . . . ": قال ابن رجب
س   ولن هللا  : َقالَ ، َأو  َتَمكرَ : َقاَل َرسن ه  ب ال َبي كت  ، " َمن  َحاه هكذا ال َبي كَت َأو  اع  كد  كرن َعه  ن  آخ  فقكاَل لكلن (. َفل كَيكن
كَ : )عمككر ككن  َيككد  َت م  ككول  هللا  ، َخككَرر  ككن  َرسن َت َهككَذا م  َنككا ب ككل   َسككم ع  ب ر  ككا ن ب ككنن : وفككي إسككناده(، َفَلككم  تنخ  َحجه
َطأةَ    (1).اختلف عليهن في إسنادهوقد ، َأر 

 : نص الحديث من مسند أحمد

كا    َمدن ب كنن ال َحجه َ َنا َأح  كَحاقَ ، َحده َبَرَنكا َعب كدن هللا  : َقكاَ  ، َوَعل كيُّ ب كنن إ س  كا ن ب كنن َأخ  : َقكالَ ، َأخ  َطكأةَ َبَرَنكا ال َحجه ، َأر 
يكَرة   َلَمكان يّ  َعكن  َعب كد  ، َعن  َعب كد  ال َمل كك  ب كن  ال منغ  َمن  ب كن  ال َبي  س  ، الكرهح  و ب كن  َأو  كر  َعكن  ال َحكار    ب كن  ، َعكن  َعم 

س   كولن هللا  : َقككالَ ، َعب كد  هللا  ب كن  َأو  َتَمكرَ : َقكاَل َرسن ه  ب ال َبي ككت  " ، " َمككن  َحكاه ال َبي ككَت َأو  اع  كد  ككرن َعه  ن  آخ  َفل كَيكن
ي نلن عنَمَر َفَقالَ  كَ " لَ : َفَبَلَغ َحد  َت م ن  َيد  ول  هللا  ، لن َخَرر  َت َهَذا م ن  َرسن َنا ب ل   َسم ع  ب ر    .(2)"«َفَلم  تنخ 

 : تخريج الحديث: أولا 

مللن طريللق ( 911ح، 170 0، . . .عتمككرا الحككا  مككا جككاء فككيمن حككا أو ) ل الترمككذيخّرجككأ
، 110 1) والبخككككككاري فككككككي التككككككارلخ الكبيككككككر(، 22111ح، 271 11) وأحمككككككد، المحللللللاربي

، مللللن طريللللق عبللللاد بللللن العللللوام(، 282 2) وابككككن قككككانع فككككي معجككككم الصككككحابة(، 1098ح
 . من طريق عمرو بن علي(، 0021ح، 110 0) والطبراني في الكبير

اج ب ن( وعمرو، وعباد، المحاربي) ثالثتهم جَّ ط أة   عن ال ح   . بنحوه، به، أ ر 

، 781 1) المعرفكككككة وأبكككككو نعكككككيم فكككككي(، 0022ح، 110 0) ل الطبرانكككككي فكككككي الكبيكككككرخّرجكككككوأ
تابب الحجاج في الرواية علن عبلد المللك بلن  ،(3)زياد أبيبن امن طريق يزيد (، 1381ح

 . بنحوه، به، المغيرة

                                                           

 . 271 1فتح الباري، كتاب الحيض، باب المرأة تحيض بعد اإلفاضة، ( 1)
 . 22112، ح271 11مسند أحمد، ( 2)
 . 132ص قال ابن حجر عنل: " ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيا " التقرلب( 3)
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 والبيهقككي فككي الكبككري (، 1331ح، 138 1، الحا الحككائض بعككد اإلفاضككة)أبككو داود لخّرجككوأ
وأبكو نعكيم (، 1088ح، 2122 1) والخطيب البغدادي في جامع العلكم(، 137ح، 232 2)

ل ى ب نن ع ط اء  ، ع و ان ة   يمن طريق أ ب  (، 1381ح، 282 1) في المعرفة  ، ع ن  ي ع 

م نن  ح  للدن الللرَّ ب  للنن ع  لنيللدن ب  للنن ال و  س  ، ع  للنن أ و  للدن  َّن ب  ب  للنن ع  للارنثن ب  للنن ال ح  للن  : ق للال  ، ع  للر  ب  للت  ع م  أ ت ي 
طَّابن  ر  َفَسَأل تنلن َعن  ال َمر أَة  َتطنو ، ال خ  َم النهح  يضن ، فن ب ال َبي ت  َيو  َها »: َقكالَ ،  نمه َتح  كد  كرن َعه  ن  آخ  ل كَيكن
كولن َّللاه  : َفَقاَل ال َحكار  ن : َقالَ « ب ال َبي ت   تَكان ي َرسن َأر ب كَت َعكن  َيكَدي َك : َفَقكاَل عنَمكرن : َقكالَ ، َككَذل َك َأف 

وَل َّللاه   ء  َسَأل َت َعن لن َرسن  . ل َكي  َما أنَخال فَ ، َسَأل َتن ي َعن  َشي 
 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

ككريُّ الككذُّه ليُّ  .2 ككا  الَبك  َوز يُّ (1)أحمككد بككن الَحجه ككي بانيُّ الَمككر  مككات سككنة ا نتككين ، مككن العاشككرة،  قككة، الشه
  (2).لل البخاري  روى ، وعشرلن

َحاقَ  .1 َلم يُّ ، َعل يّ  بن  إ س   (. 07) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة، السُّ

َباَرك   .0  (. 9) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة  بت فقيل عالم جواد مجاهد، َعب دن هللا  بنن المن

َطأةَ  .1 ا ن بنن َأر  يُّ  َحجه ر  بن  هنَبي َرَة النهَخع  لل  روى ، خمس وأربعين مات سنة، من السابعة، بن  َ و 
  (3).البخاري  الجماعة إ 

": قككككال ابككككن سككككعد ي   ا ف ككككي ال َحككككد  يف   ،(5)" لككككيس بككككل بككككأس": وقككككال ابككككن معككككين ،(4)" َكككككاَن َضككككع 
يف َتا بَحدي ل"، " (6)"َضع  "لكيس بكذاك ، لكيس بكالقوي"، "صدوق  ،(7)" صالح الحدي  "، "َ  يح 
َطكأةَ " حجكا  بككن : وقكال أحمكد، القكوى" ، لكم يككن يحيكى بككن سكعيد يكرى أن يكروى عنكل بشككئ َأر 

َوَمكا ، " سكمع َعطكاء: وقكال البخكاري  ،(9)"   يحكتا بكل" (8)هو مضطرب الحكدي : وقال أيضا  

                                                           

 .12 1األنساب ، هذه النسبة إلى قبيلة معروفة وهو ذهل بن  علبة( 1)
 . 287 2، تارلخ بغداد 1 8، ال قات  بن حبان 78أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 221تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 029 1الطبقات الكبري ( 4)
 . 81ص-ابن محرز–تارلخ ابن معين ( 5)
 228 1الكامل في ضّعفاء الرجال ( 6)
 . 71من كالم ابن معين في الرجال ص( 7)
 . 221 0الجرح والتعديل ( 8)
 . 08بحر الدم فيمن تكلم فيل أحمد بمدح او ذم ص( 9)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
َتمكككل كككَو يح  َقكككاَل ف يكككل  َحكككد َنا َفهن
: وقكككال العجلكككي ،(2)يت بكككت فكككي حدي كككل"": وقكككال الجوزجكككاني، " (1)

ي  إ  ه َأنككل َصككاحب  ل يس"... إرسككال"َوَكككاَن َجككائ ز الَحككد  ن ككلن التهككد  وقككال  ،(3)َفإ نهَمككا يعيككب النهككاس م 
حككد أصككدوق وكككان :" وقككال"، ي ككل اضككطراب ك يككر"واهككي الحككدي  فككي حد: يعقككوب بككن شككيبة

" صكككدوق يكككدلس عكككن : وقكككال أبكككو حكككاتم ،(5)"مكككدّلس" صكككدوق : وقكككال أبكككو زرعكككة ،(4)الفقهكككاء"
ذا قكال، يكتكب حدي كل، اءضّعفال فهكو صكالح   يرتكاب فكي صكدقل وحفظكل إذا بكين ، حكد نا: وا 

، (6)"  مكن هشكام بكن عكروة و  مكن عكرمكةلم يسمع من الزهري و ، و  يحتا بحدي ل، السما 
، لفككاظ"والتككدليس وتغييككر األ رسككال" الغالككب علككى حدي ككل اإل: وقككال منحمككد بككن َنصككر المككروزي 

يف   ،(7)س بالقوي "لي: وقال النسائي ي  ل "، َضع  َتاُّ ب َحد  َوَ  ينح 
حكتا أ"   : وقكال ابكن خزلمكة ،(8)

َيى ال َقطهكان َواب كن ا" َتركل : وقال ابن حبان ،(9)وسمعت" أنبانابل إ  فيما قال  بن ال منَبارك َوَيح 
ككككيَن" َمع  مهككككم َّللاه َأج  َبككككل َرح  ككككن َحن  ككككين وأحمككككد ب  ككككدي َويحيككككى بككككن مع  مه 
: وقككككال ابككككن عككككدي ،(10)

َطأةَ "َوال حجا  بن  يكره َأر  ََ بَمكا َأخَطكأ ف كي ، إ نهَما َعاَب النهاس َعَلي ل  تدليسكل َعكن الزُّه كر ّي َوَعكن  َورن
َواَيات ي كل "، َفَأما َأن يَتَعمهد ال َكذ ب َفكاَل ، بعض الرّ  تكب َحد  : وقكال الكدارقطني ،(11)َوهنكَو م مهكن يك 
, "  قككة كبيككر: وقككال الخليلككي ،(13)"  يحككتا بككل": عبككد هللا الحككاكموقككال أبككو  ،(12)  يحككتا بككل"

 ،(15)َوالحفكككاظ لكككل"، "أحكككد العلمكككاء بالحكككدي : وقكككال الخطيكككب البغكككدادي ،(14)وه لتدليسكككل"ضكككّعف
ا صدوقا سيء مدّلس"كان : وقال الساجي ،(16)" أحد األئمة فى الحدي  والفقل": وقال النووي 

                                                           

 . 228 1الكامل في ضّعفاء الرجال ( 1)
 . 212أحوال الرجال ص( 2)
 . 181 2ال قات للعجلي ( 3)
 . 297 1تهذيب التهذيب ( 4)
 . 221 0الجرح والتعديل ( 5)
 . 221 0الجرح والتعديل ( 6)
 228 1الكامل في ضّعفاء الرجال ( 7)
 . 91 8سنن النسائي ( 8)
 . 298 1تهذيب التهذيب ( 9)
 . 112 2المجروحين ( 10)
 . 217 1الكامل في ضّعفاء الرجال ( 11)
 . 017 2علل الدارقطني ( 12)
 . 93سؤا ت السجزي للحاكم ص( 13)
 . 292 2اإلرشاد في معرفة علماء الحدي  ( 14)
 . 200 9تارلخ بغداد ( 15)
 . 221 2تهذيب األسماء واللغات ( 16)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
، "ليس بالمتقن لحدي كل (2)على لين فيل " عالم" أحد األ: وقال الذهبي ،(1)الحفظ ليس بحجة"
  .(4)" صدوق ك ير الخطأ والتدليس": وقال ابن حجر ،(3)وكان أيضا يدلس"

وقككال  ،(5)" أك ككر مككا نقككم عليككل التككدليس وكككان فيككل تيككل   يليككق بأهككل العلككم ": وقككال الككذهبي
بهكانَ اب كنن : َككَذا َقكالَ ، ابكن حبكانعلى  " معلقا  : الذهبي َبكاَرات  ، َوَهكَذا َلكي َس ب َجيّ كد  ، ح  مَنا ع  َوَقكد  َقكده

ا    َلَماء  " -َهؤنَ ء  ف ي َحجه ر  ف ي َوزن  العن َن التههوُّ ذن ب ل  َتَعاَلى م  َنعنو 
(6)  

 . " صدوق ك ير الخطأ والتدليس": قول ابن حجر إلى  ويميل الباح  

يَرة   .2   (7).لل الترمذي روى ، من الرابعة، الطهائ ف يُّ َعب دن ال َمل ك  ب نن ال منغ 

  .(10)" مقبول": وقال ابن حجر ،(9)" و ق": وقال الذهبي ،(8)ذكره ابن حبان في ال قات

 . " مقبول" كما قال ابن حجر: أنل إلى  ويميل الباح 

َلَمان يّ   .1 رن ، عبد الرحمن بن ال َبي  اع    (11).لل األربعة روى ، من ال ال ة، ضعيف، الشه

س  ب ن   .7 و ب نن َأو  رن س  ال هَقف يُّ ال َمكّ يُّ  أبيَعم  مات بعد التسعين من ، من ال انية، تابعي كبير، َأو 
  (12).لل الجماعة روى ، الهجرة

 
 
 

                                                           

 . 298 1تهذيب التهذيب ( 1)
 . 022 2الكاشف ( 2)
 . 213 2تذكرة الحفاظ ( 3)
 . 221تقرلب التهذيب ص( 4)
 . 298 1تهذيب التهذيب ( 5)
 . 71 7سير أعالم النبالء ( 6)
 . 012تقرلب التهذيب ص( 7)
 . 99 7ال قات  بن حبان ( 8)
 . 173 2الكاشف ( 9)
 . 012تقرلب التهذيب ص( 10)
، الجكككرح والتعكككديل 0129، ح221 1، سكككنن الكككدارقطني 110 2، الكاشكككف 007أنظكككر: تقرلكككب التهكككذيب ص( 11)
2 121 . 
 . 272 2، ال قات  بن حبان 2223 1، تارلخ اإلسالم 128أنظر: تقرلب التهذيب ص( 12)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

، و"عبد الملك بن المغيكرة " مقبكول، ؛ فيل "عبد الرحمن بن البيلماني" ضعيفإسناده ضعيف
َطككأةَ الحجككا  بككن و"  يصككّرحولككم ، ينمدّلسككفككي الصككدوق يخطككئ ولككدلس وهككو مككن الرابعككة "  َأر 

  .(1)بالسما 
متصكال   روى و ، كما عند ابكن قكانع انقطا ختلف عليل في روايتل للحدي  السابق فقد ورد باو 

 . من طرلق المصنف وهي ضعيفة أيضا   روى و ، من طرلق ضعيفة جدا  

******* 

 (: 10) حديث رقم

مككن : وقككد ورد النهككي عككن أن يككوطن الرجككل لككل مكانككا فككي المسككجد يصككلي فيككل. . . ": قككال ابككن رجككب
منود   يم  ب ن  َمح  ب ل  ، رواية َتم  َمن  ب ن  ش  كَرة  ال غنكَراب   نهكى رسكول هللا : )َقكالَ ، َعن  َعب د  الرهح  َوَعكن  ، َعكن  َنق 

بنع   ت َراش  السه كلن وأن  ،اف  َن الرهجن يكرن ينوط  نن ال َبع   اإلمكامل خّرجك(، ال َمَقكاَم المككان الكذي فكي المسكجد َكَمكا ينكوط 
: قكال البخكاري ، وتمكيم بكن محمكود، وفي إسلناده اخلتالف كثيلر، أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجل

  (2).في حدي ل نظر

 : نص الحديث من مسند أحمد

يد   َيى ب نن َسع  َ َنا َيح  يد  َعن  َعب د  ، َحده َ ن ي : َقالَ ، ال َحم  منكود  ، أبكيَحكده كيم  ب كن  َمح  َمن  ، َعكن  َتم  َعكن  َعب كد  الكرهح 
ب ل  ا وَل َّللاه  : َقالَ ، ب ن  ش  تن َرسن كَرة  ال غنكَراب  : " َين َهى َعن  َ اَل    َسم ع  كبنع  ، َعكن  َنق  ت كَراش  السه وأن  ،َوَعكن  اف 

لن ال َمَقاَم َكَما  َن الرهجن يرن "ينوط  نن ال َبع  ينوط 
(3).  

 : تخريج الحديث: أولا 

 وابن خزلمكة(، 2119ح،129 2،إقامة الصالة ما جاء في توطين المكان)ل ابن ماجلخّرجأ
، من طريق يحيى بن سلعيد(، 2029ح، 183 1،الصالة النهي عن إبطان الرجل المكان)

 . بنحوه

                                                           

 . 228، ت 19طبقات المدّلسين ص( 1)
 . 20 1األسطوانة،  باب الصالة إلىفتح الباري، كتاب الصالة، ( 2)
 . 22201، ح191 11مسند أحمد، ( 3)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 والككككدارمي(، 1121ح، 102 2، الصككككلوات التجافي فككككي السككككجود) شككككيبة أبككككيل ابككككن خّرجكككوأ
الصككككالة النهي عككككن ) وابككككن خزلمككككة(، 2011ح، 802 1، الصككككالة  النهككككي عككككن ا فتككككراش)

، 021 2) والحاكم(، 1177، 02 1) وابن حبان(، 2029ح، 183 1، . . .إبطان الرجل
جملليعهم مللن ، (1279ح، 181 22) والطحكاوي (، 1717ح، 273 1) والبيهقكي(، 800ح

 . بنحوه، به، جعفر طرَ عن عبد الحميد بن

 والبيهقكي فكي الكبكري (، 811، 118 2، الصالة صكالة مكن   يقكم صكلبل) ل أبو داودخّرجوأ
من طريق الليلث بلن سلعد علن (، 2123ح ، 270 0) وابن المنذر(، 1718ح، 273 1)

، 121 1، التطبيككككق النهي عككككن نقككككرة الغككككراب) ل النسككككائيخّرجككككوأ، حبيللللب أبللللييزيللللد بللللن 
 . هالل أبيمن طريق سعيد بن (، 2221ح

 . بنحوه، به، هأبيتابب عبد الحميد بن جعفر في الرواية عن ( وسعيد، يزيد) كالهما 

، علن جعفلر بلن عبلد هللا، من طريق الليث بن سعد(، 811ح، 118 2) ل أبو داودخّرجوأ
 . بنحوه، به

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

و خ   .2 ي د  بن  َفرُّ َيى بنن َسع  ي د  ، الَقطهانن  َيح  ، مكن كبكار التاسكعة،  قة متقن حكافظ إمكام قكدوة، َأبنو َسع 
  (1).لل الجماعة روى ، ولل  مان وسبعون ، مات سنة  مان وتسعين ومائة

َفر  بن  َعب د  هللا  اأَلن َصار يُّ  .1 ي د  بنن َجع   روى ، مات سنة  ال  وخمسين، من السادسة، َعب دن الَحم 
  (2).البخاري تعليقا   الجماعة إ لل 

ي   " :قككال ابككن سككعد ككين ،(3)"َكككاَن   َقككة  َك  يككَر ال َحككد   ،(5)"   َقككة"،(4)" لككيس بككل بككأس":وَقككاَل اب ككن مع 
مككد ،(6)"لضككّعفوكككان ال ككوري ي، كككان عنككدنا  قككة :"شككيبة أبككيوقككال ابككن   ،(7)"  قككة  قككة:َوَقككاَل َأح 

                                                           

 . 130 21، تارلخ بغداد 122 7، ال قات  بن حبان 011 1، الكاشف 292أنظر: تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 000تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 133ص -متمم التابعين–الطبقات الكبري ( 3)
 . 111، ص038سؤا ت ابن الجنيد ص( 4)
 . 0 7الكامل في ضّعفاء الرجال ( 5)
 . 233سؤا ت ابن أبي شيبة ص( 6)
 . 220 0-عبد هللا –العلل ومعرفة الرجال ( 7)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
ولعبكد الحميكد َيكر مكا " : َوَقكاَل اب كن عكدي ،(2)وذككره ابكن حبكان فكي ال قكات ،(1)َلي َس ب ل  َبأ س"
  .(4)" قة ":وقال الذهبي ،(3)َوهو ممن يكتب حدي ل"، وأرجو أنل   بأس بل، ذكرت روايات

 .(6)" صدوق رمكي بالقكدر وربمكا وهكم": وقال ابن حجر ،(5)" محلل الصدق ": وقال أبو حاتم

  .(7)" ليس بالقوي ": قال النسائي

 . " صدوق": إلى  ويميل الباح  

يُّ اأَلن َصار يُّ  .0 س  َنان  اأَلو  َفرن ب نن َعب د  َّللاه  ب ن  ال َحَكم  ب ن  َراف ع  ب ن  س  لل  روى ، من ال ال ة،  قة، َجع 
  (8).البخاري  الجماعة إ 

َن َصار يُّ  .1 منود  األ  يمن ب نن َمح    (9).وابن ماجل، والنسائي، لل أبو داود روى ، من الرابعة، َتم 

وذككككره ابكككن حبكككان فكككي  ،(11)"   يتكككابع":وقكككال العقيلكككي ،(10)" فكككي حدي كككل نظكككر":قكككال البخكككاري 
  .(13)" فيل لين": وقال ابن حجر ،(12)ال قات

 . " فيل لين": قول ابن حجر إلى  ويميل الباح  
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

 . فيل " تميم بن محمود " فيل لين ولم يتابع؛ إسناده ضعيف 

******* 

                                                           

 . 113سؤا ت أبو داود ألحمد ص( 1)
 . 211 7ال قات  بن حبان ( 2)
 . 2 7الكامل في ضّعفاء الرجال ( 3)
 . 121 2الكاشف ( 4)
 . 23 1الجرح والتعديل ( 5)
 . 000تقرلب التهذيب ص( 6)
 . 71الضّعفاء والمتروكين للنسائي ص( 7)
 . 129 0، تارلخ اإلسالم 231 1، ال قات  بن حبان 99 1، تهذيب التهذيب 213أنظر: تقرلب التهذيب ص( 8)
 . 203تقرلب التهذيب ص( 9)
 . 221 1التارلخ الكبير ( 10)
 . 273 2الضّعفاء الكبير ( 11)
 . 87 1ال قات  بن حبان ( 12)
 . 203تقرلب التهذيب ص( 13)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 (: 10) حديث رقم

، والحكاكم مكن حكدي  كعكب األحبكار( صكحيحل) النسائي وابن حبان فكي خّر و . . . ": قال ابن رجب
ين كي الهكذ ي َجَعل تَكلن : )كان يقول عند انصرافل من الصالة أن النبي ، عن صهيب كل ح  ل كي د  كمه َأص  اللههن
َمة   ص  ن َياَي ، ل ي ع  ل ح  ل ي دن يَوَأص  كَ ، الهت ي َجَعل َت ف يَها َمَعاش  مه إ نّ ي أَعنوذن ب ر َضاَك م ن  َسَخط  َوأَعنوذن ، اللههن

َمت كككَ  ق  ككن  ن  َك م  ككو  ن كككَ ، ب َعف  ككوذن ب ككَك م  َطي ككتَ ، َوأَعن َع ل َمككا أَع  ككتَ ، َ  َمككان  ككَي ل َمككا َمَنع  ط  َوَ  َين َفككعن َذا ال َجككدّ  ، َوَ  منع 
ن َك ال َجدُّ    (1).إسناده اختالفٌ  وفي(، م 

 : نص الحديث من سنن النسائي

و ر  َود  ب ن  َعم  َس  و ب نن َسوهاد  ب ن  األ  رن َبَرَنا َعم  َ َنا اب نن َوه ب  : َقالَ ، َأخ  َبَرن ي َحف صن ب كنن َمي َسكَرةَ : َقالَ ، َحده ، َأخ 
َبةَ  َوانَ  أبيَعن  َعَطاء  ب ن  ، َعن  منوَسى ب ن  عنق  كَر ، ل  أبيكَعن  ، َمر  ي َفَلكَق ال َبح  ب كا َحَلكَف َلكلن ب كاّلِله  الهكذ  َأنه َكع 

َراة   كدن ف كي التهكو  َد َنب كيه َّللاه  : ل منوَسكى إ نهكا َلَنج  كن  َصكاَلت ل  َقكالَ ، َأنه َداون ككل ح  »: َكككاَن إ َذا ان َصكَرَف م  كمه َأص  اللههن
ككَمة   ص  ككي الهككذ ي َجَعل تَككلن ل ككي ع  ين  ككي، ل ككي د  َيككاَي الهت ككي َجَعل ككَت ف يَهككا َمَعاش  ن  ككل ح  ل ككي دن ككوذن ، َوَأص  ككي أَعن ككمه إ نّ  اللههن

كَ  َمت كَ ، ب ر َضاَك م ن  َسَخط  ق  َك م ن  ن  و  ن كَ ، َوأَعنوذن ب َعف  َطي كتَ ، َوأَعنوذن ب َك م  َع ل َما أَع  كَي ل َمكا ، َ  َمان  ط  َوَ  منع 
ككتَ  َفكككعن َذا ال َجككك، َمَنع  كككَك ال َجكككدُّ َوَ  َين  ن  كككب  : َقكككالَ ، «دّ  م  َ ن ي َكع  كككَهي ب ا َحده َكككلن ، َوَحكككده ا ، َأنه صن كككد  َككككاَن  َأنه منَحمه

َراف ل  م ن  َصاَلت ل   ن َد ان ص  َيقنولنهننه ع 
(2).  

 : تخريج الحديث: أولا 

وابكككن (، 2173ح، 99 1، . .المسكككاجد نو  آخكككر مكككن الكككدعاء) ل النسكككائي فكككي الكبكككري خّرجكككأ
فضكككائل فكككي ) وابكككن حبكككان(، 712ح، 011 2، الصكككالة جامع الكككدعاء بعكككد السكككالم) خزلمكككة

، بله، من طريق حفص بن ميسلرة(، 1311ح، 070 2، . . .القنوت ما يستحب أن يسأل
 . بنحوه

(، 120ح، 137 2) والطبرانكككي فكككي الكككدعاء(، 079ح، 211 2) عاصكككم أبكككيل ابكككن خّرجكككوأ
، الزنلاد أبليمن طريق عبلد اللرحمن بلن (، 227ح، 281 2) والبيهقي في الدعوات الكبيكر
 . بنحوه، به، بن عقبة موسىتابب حفص في الرواية عن 

                                                           

 . 127 7فتح الباري، كتاب األذان، باب الذكر بعد الصالة، ( 1)
اَلة ، ( 2) َن الصه َراف  م  ن ص  ن َد ا   َعاء  ع  َن الدُّ  . 2011، ح70 0سنن النسائي، كتاب السهو، َنو    آَخرن م 
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 أبللليملللن طريلللق ابلللن (، 991ح، 091 1) والشاشكككي(، 1391ح، 11 1) ل البكككزارخّرجكككوأ

علن ، عن عبد الرحمن بن مغيث، مروان أبيعن عطاء عن ، بن عقبة ىالزناد عن موس
 . بنحوه، كعب األحبار

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

،  قكة، مكن الحاديكة عشكرة،  .2 كريُّ و، أبكو دمحم الَعكام ر يُّ الم ص  كر  َود  بكن  َعم  رو بن سّواد بن اأَلس  َعم 
  (1)ابن ماجل.روي لل مسلم وأبو داود والنسائي و مات سنة خمس وأربعين، 

ر يُّ  .1 ل م  الف ه   (. 11) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة حافظ، َعب دن هللا  بنن َوه ب  بن  منس 

ككن َعان يُّ  .0 ككصن بككنن َمي َسككَرَة الصه مككات ، مككن ال امنككة،  قككة ربمككا وهككم، نزلككل عسككقالن، أبككو عمككر، َحف 
  (2).وابن ماجل، والنسائي، ومسلم، لل البخاري  روى  ، سنة إحدى و مانين

يُّ  .1 َبَة القنَرش  َسى بنن عنق   (. 29) حدي  رقمسبقت ترجمتل ، من الخامسة،  قة فقيل، منو 

َلم يُّ  أبيَعَطاءن ب نن  .2 َس  َواَن األ    (3).لل النسائي روى ، مات بعد ال ال ين، من السادسة،  قة، َمر 

إ  أن ، لكل صكحبة، وقيكل عبكد الكرحمن، وقيل اسكمل سكعيد، أبو مروان األسلمي اسمل مغي  .1
  (4).لل النسائي روى ، مروان المدني أبيوهو والد عطاء بن ، ل بذلك واهييإل اإلسناد

" أبككو مككروان : وقكال النسككائي ،(6)وذكككره ابككن حبكان فككي ال قككات ،(5)"" تككابعي  قكة: قكال العجلككي
وذكره  ،(8)سمل، مدني  قة "اقال الذهبي: " مختلف في صحبتل و  ،(7)األسلمي َير معروف"
  .(10)وذكره ابن عبد البر في ا ستيعاب ،(9)ابن حجر في اإلصابة

                                                           

 . 13ئي ص ، مشيخة النسا78 1، الكاشف 111أنظر: تقرلب التهذيب ص ( 1)
، ال قكات 179 1 -عبد هللا-، العلل ومعرفة الرجال102 8، سير أعالم النبالء 271أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)

 . 287 0، الجرح والتعديل 133 1 بن حبان 
، تهكذيب 120 7، ال قات  بن حبان 201 1، ال قات للعجلي 10 1، الكاشف 091أنظر: تقرلب التهذيب ص( 3)

 . 122 7التهذيب 
 . 171تقرلب التهذيب ص( 4)
 . 111 1ال قات للعجلي ( 5)
 . 282 2ال قات  بن حبان ( 6)
 . 103 21تهذيب التهذيب ( 7)
 . 129 1الكاشف ( 8)
 . 037 7حابة اإلصابة في تمييز الص( 9)
 . 2110 1اإلستيعاب في معرفة األصحاب ( 10)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 الي :" تو يق الراوي".ويميل الباج   

َيككر يُّ  .7 م  ككبن بككنن َمككات ع  الح  َبككار  ، َكع  ككبن اأَلح  من الككي كككان مككن أهككل، مككن ال انيككة مخضككرم،  قككة، َكع 
، والترمذي، لل أبو داود روى ، مات في آخر خالفة ع مان وقد زاد على المائة، فسكن الشام
  (1).والنسائي

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

 : عن كعب األحبار من  ال ة طرق  روى فقد ، فيل اختالف؛ ضعيفإسناده  

 . التي أوردها الباح ، طرلق النسائي األصل: األولي

علكككى  وهكككو ضكككعيفة، بكككن عقبكككة ىالزنكككاد عكككن موسككك أبكككيطرلكككق عبكككد الكككرحمن بكككن : الثانيلللة
 . المتابعةعلى  و  تقوي  ،(2)الراجح

عككن عبككد الككرحمن بككن ....الزنككاد أبككيطرلككق البككزار والشاشككي عككن عبككد الككرحمن بككن : والثالثللة
 . (3)(وهو مجهول) مغي 

******** 
 

  

                                                           

، حليككككة األوليككككاء 000 2، ال قككككات  بككككن حبككككان 113، جككككامع التحصككككيل ص112أنظككككر: تقرلككككب التهككككذيب ص( 1)
2 011 . 
، 202، سككككؤا ت ابككككن أبككككي شككككيبة ص013، تقرلككككب التهككككذيب ص120 2أنظككككر: الكامككككل فككككي ضككككّعفاء الرجككككال ( 2)

 . 013 1للعقيلي الضّعفاء الكبير
 . 112 2، الكاشف 023أنظر: تقرلب التهذيب ص( 3)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج

 : بالتدليس المّعلةنماذج من األحاديث : الخامسالمبحث 
 (: 14) حديث رقم

ككن روايككة حجككا  بككن   اإلمككام خككّر و . . . ": قككال ابككن رجككب َطككأةَ أحمككد وابككن ماجككل م  و ب ككن  َعككن  ، َأر  ككر  َعم 
َعي ب   ه   ،(1)ل  أبيَعن  ، شن َتاَنان  َوتَكَواَرت  ال َحَشكَفةن َفَقكد  َوَجكَب : )قالَ ، َعن النبي  ،(2)َعن  َجدّ  إ َذا ال َتَقي ال خ 
لن  َزم يُّ ودلسها: وقيل، مدّلسوحجاج (، ال غنس  ، أن أك ر رواياتل َعن عمرو بن  شعيب سمعها م ن ال َعر 

ككككيُّ  َزم  ككككيُّ  روى وقككككد ، ضككككعيف، وال َعر  َزم  ككككن وجككككل  روى و ، َعككككن عمككككرو، أيضككككا  َهككككذا الحككككدي  َعككككن ال َعر  م 
  (3).ل الطبرانيخّرج(، أنزل أو َلم ينزل: )وزاد في روايتل، بل  ، َعن عمرو، حنيفة أبيَعن ، ضعيف

 : نص الحديث من مسند أحمد

َيةَ   َ َنا َأبنو منَعاو  ا   ، َحده َ َنا َحجه كَعي ب  َعكن  ، َحده و ب كن  شن كر  ه  ، ل  أبيكَعكن  ، َعم  كولن َّللاه  : َقكالَ ، َعكن  َجكدّ  َقكاَل َرسن
 :« لن َتاَنان  َوَتَواَرت  ال َحَشَفةن َفَقد  َوَجَب ال غنس    .(4)«إ َذا ال َتَقت  ال خ 

 : تخريج الحديث: أولا 

 شكيبة أبكيوابكن (، 122ح، 133 2، الطهارة مكا جكاء فكي وجكوب الغسكل) ل ابكن ماجكلخّرجأ
 وابكككن عبكككد البكككر فكككي التمهيكككد(، 921ح، 81 2، . . .ذا ألتقكككي الختانكككاناالطهكككارة من قكككال )
 . بنحوه، به، معاوية يمن طريق أب(، 231 10)

ملن طريلق (، 202 2) ومالكك فكي المدونكة(، 21ح، 21 2) ل أبو يوسكف فكي اآل كارخّرجوأ
مَّد ب ن ز مني   م ح  دن  َّن ال ع ر   . بنحوه، ع ب ي 

، 083 1) والطبرانككككي فككككي األوسككككط(، 212 2) حنيفككككة أبككككيل أبككككو نعككككيم فككككي مسككككند خّرجككككوأ
 (. أنزل أو لم ينزل) بنحوه وزاد فيها، حنيفة أبيمن طريق (، 1189ح

 . بنحوه، من طريق عبد المريم بن مالك(، 138ح، 219 1)ل الخطيب البغداديخّرجوأ

ط أة  ثالثتهم تابعوا الحجاج بن   . في الرواية عن عمرو بن شعيب أ ر 

                                                           

(1 ) . َعي بن بنن منَحمهد   شن
(2 ) . و بن  الَعاص  ر   َعب دن هللا  بنن َعم 
 . 071 2فتح الباري، كتاب الغسل، باب اذا التقي الختانان، ( 3)
 . 1173، ح121 22مسند أحمد ( 4)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

ف يُّ  .2 يُّ الكنو  د  ع  َيةَ ، منَحمهدن بنن َخاز م  السه  قة أحفظ الناس لحدي  األعمش وقد يهم فكي ، َأبنو منَعاو 
، ولكل ا نتكان و مكانون سكنة، مات سنة خمس وتسعين ومائكة، من كبار التاسعة، حدي  َيره
  (2).من ال انية مدّلسوهو  ،(1)لل الجماعة روى ، باإلرجاءوقد رمي 

ا ن بنن  .1 َطأةَ َحجه يُّ  َأر   (. 13) سبقت ترجمتل حدي  رقم، صدوق ك ير الخطأ والتدليس، النهَخع 

م يُّ  .0 ه  َعي ب  بن  منَحمهد  السه و بنن شن رن لكل  روى ، مكات سكنة  مكاني عشكرة ومائكة، من الخامسكة، َعم 
  (3).األربعة

َيى الَقطهان  : يحيي القطان قال كَعي ب  ال ّ َقكاتن : َقكالَ ، " َيح  و بكن  شن كر  كَو   َقكة  ، إ َذا َرَوى َعكن  َعم  ، َفهن
كككَتاٌّ ب كككل  " منح 
كككول : َقكككاَل  ،لأبيكككَعكككن  روى قيكككل َلكككلن ف يَمكككا يككك ،"   َقكككة: وقكككال ابكككن معكككين ،(4) َككككَذا َيقن

ي  َحاب الَحد  وقال ، "" يكتب حدي ل: وقال أيضا   ،(5)نعم": َقالَ ، َللن َكاَنت صحيَفة: قلت، َأص 
ككككن َحنبكككل": البخكككاري  َمكككد ب  يّ ، وعلكككي ب كككن َعبككككد هللا  ، رَأيكككتن َأح  َميكككد  ، وا  سكككحاق ب كككن إ بككككراهيم، والحن

َعيب "إذا ككان الكراوي : َوَقال إسكحاق بكن راهويكل ،(6)ل "أبيَعن  ، يحتجون بحدي  َعمرو ب ن شن
رو ب ن شعيب َعن  وقال  ،(7)َعن  اب ن عنَمر"، فهو كأيوب َعن  َناف ع،  قة ل  عن جدهأبيعن َعم 

 ،(10)وذكره ابن حبان في ال قات ،(9)ليس بل بأس "، "  قة: وقال النسائي ،(8)"  قة": العجلي
يد الككككدارمي ، روى عنكككل الكككذين نظككككروا فكككي الرجكككال م كككل أيككككوب،  قكككة ": َوَقكككال أحمكككد بكككن َسكككع 

ككرو، واحكتا أصكحابنا بحدي ككل، والزُّه كر يّ  َمككر، وسكمع أبكوه مككن َعبكد هللا بكن َعم  ، وعبكد هللا بكن عن
"ذهكب أك كر المحكد ين : وقكال النكووي  ،(11)" صكدوق": وقكال ابكن حجكر، وعبد هللا بكن عبكاس"

                                                           

 . 207 9، تهذيب التهذيب 101 1، ال قات للعجلي 217 1، الكاشف 172أنظر: تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 12، ت01طبقات المدّلسين ص( 2)
 . 110تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 211 2سير أعالم النبالء ( 4)
 . 18من كالم ابن معين في الرجال ص( 5)
 . 011 1التارلخ الكبير ( 6)
  .71 11تهذيب الكمال ( 7)
 . 277 1ال قات للعجلي ( 8)
 . 71 11تهذيب الكمال ( 9)
 . 181 8ال قات  بن حبان ( 10)
 . 110تقرلب التهذيب ص( 11)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
وجمهككككور المحككككد ين صككككححوا . . . ،(1)إلككككى صككككحة ا حتجككككا  بككككل وهككككو الصككككحيح المختككككار

  .(2)ل عن جده "أبيا حتجا  برواية عمرو بن شعيب عن 

ي  ككل  :وقككال ابككن الصككالح ي   ب َحد  ككل  ال َحككد  ككَتاه َأك  َككرن أَه  َلككق  ال َجككدّ  ف يككل  َعَلككى ، " َوَقككد  اح  ككال  ل منط  َحم 
كككَعي ب   صكككحابيال كككد  َوال كككد  شن كككل  منَحمه وَن اب ن  و دن كككر  كككد  َّللاه  ب كككن  َعم  اَلق كككل   ل َمكككا َظَهكككرَ ، َعب  كككن  إ ط  كككم  م  َلهن
   .(3)"َذل كَ 

، "صككدوق : مكا قالككل أهكل العلككم النكووي وابككن الصكالح وابككن حجكرإلككى  ويميكل الباحك 
 . ل وعن جده عبد هللا أبييحتا بل في روايتل عن 

رو ب ن العاص .1 َعي بن بن منَحمهد ب ن َعب د َّللاه  ب ن َعم    (4).لل الجماعة روى ، من ال ال ة، شن

" صكدوق  بكت : ابكن حجكر وقكال ،(6)" صكدوق": وقكال الكذهبي ،(5)ذكره ابن حبان في ال قكات
  .(7)سماعل من جده"

 . " صدوق  بت سماعل من جده": وهو كما قال ابن حجر والذهبي  
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

ككا ن بككنن ؛ إسللناده ضللعيف َطككأةَ فيككل "َحجه وهككو مككن الرابعككة ، صككدوق ك يككر الخطككأ والتككدليس، " َأر 
بل ككل المتابعكات ، ولم يتابع متابعة صحيحة، بالسما  يصّرحولم  ،(8)ينمدّلسمن طبقات ال

 . ضعيفة موضوعة

******* 
 

 

                                                           

 . 12 2المجمو  للنووي ( 1)
 . 108 2المجمو  للنووي ( 2)
 ، ت عتر. 022 2مقدمة ابن الصالح ( 3)
 . 117تقرلب التهذيب ص( 4)
 . 107 1ال قات  بن حبان ( 5)
 . 118 2الكاشف ( 6)
 . 117تقرلب التهذيب ص( 7)
 . 228، ت 19طبقات المدّلسين ص( 8)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 (: 13) حديث رقم

َقاَء ب ن  عنَمرَ ، َبق يهةن  روى و . . . ": قال ابن رجب َناد   أبيعن ، َعن  َور  َر   ، الزّ  َع  هنَرل َرَة  أبيَعن  ، َعن  األ 
َية  : )-مرفوعا  - َسنَ ، إذا صلى العبد ف ي ال َعاَلن  رّ  ، َفَأح  َسنَ ، َوَصلهى ف ي السّ  َهَذا َعب د ي : َقاَل َّللاهن ، َفَأح 
  (1).لعل بقية دلسه عن ضعيف(، َحقًّا

 : نص الحديث من سنن ابن ماجه

ككيُّ َقكالَ  م ص  َبي كد  ال ح  َ َنا َبق يهكةن : َك  يكرن ب ككنن عن َمكَر َقككالَ ، َحككده َقكاَء ب ككن  عن َ َنا َعب ككدن : َعككن  َور  ككَواَن َأبنككو َحكده َّللاه  ب كنن َذك 
َنككاد   ككَر   ، الزّ  َع  ككولن َّللاه  : َقككالَ ، هنَرل ككَرةَ  أبككيَعككن  ، َعككن  األ  َيككة  : َقككاَل َرسن ، " إ نه ال َعب ككَد إ َذا َصككلهى ف ككي ال َعاَلن 
َسنَ  رّ  ، َفَأح  َسنَ ، َوَصلهى ف ي السّ    .(2)َهَذا َعب د ي َحقًّا ": َقاَل َّللاهن ، َفَأح 

 : تخريج الحديث: أولا 

لن(، 113 0) ل القزولني في التكدولن فكي أخبكار قكزولنخّرجأ د  تلابب  ملن طريلق داود ب  لي  ش  ر 
ثنير ي  في الرواية عن بقية ب ن ك  م صن د  ال حن  . بنحوه، به، ع ب ي 

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

َبي كككد .2 م صككككيُّ ، َك يكككر بككككن عن جيُّ الح  مكككات فككككي حككككدود ، مككككن العاشككككرة،  قكككة، أبكككو الَحَسككككن، الَمككككذ ح 
  (3).وابن ماجل، والنسائي، لل أبو داود روى ، الخمسين

 (. 17) سبقت الترجمة لل حدي  رقم، فيما سمعل من ال قات"، " قة، َبق يهةن بنن الَول ي د   .1

َلي ب   .0 َقاءن بنن عنَمَر بن  كن كنر يُّ يلا َور    (4).لل الجماعة روى ، من السابعة، ش 

"  قكككة : وقكككال أحمكككد، " (7)" قكككة ،(6)" لكككيس بكككل بكككأس: وقكككال ابكككن معكككين ،(5)"  قكككة ": قكككال وكيكككع

                                                           

 . 219 0فتح الباري، كتاب الصالة، باب عظة اإلمام الناس في إتمام الصالة، وذكر القبلة، ( 1)
 . 1133، ح2132 1سنن ابن ماجل، كتاب الزهد، باب التوقي في العمل، ( 2)
 . 17 9، ال قات  بن حبان 70، مشيخة النسائي ص211 1، الكاشف 113أنظر: تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 283تقرلب التهذيب ص( 4)
 . 111تارلخ أسماء ال قات ص( 5)
 . 81ص–ابن محرز –تارلخ ابن معين ( 6)
 . 101 03تهذيب الكمال ( 7)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
  .(3)"  قة": وقال الذهبي ،(2)وذكره ابن حبان في ال قات ،(1)صاحب سنة"

كور  َ  ينَسككاو ي َشككي ئ ا": وقكال العقيلككي ي  كل  َعككن  َمن صن " َتَكلهمنكوا ف يككل  , ف ككي َحد 
: وقكال ابككن عككدي ،(4)

َنكاد نسكخة أبكيَعكن  أحاديك  ك يكرة ونسكخ ولكل"ولورقكاء  كور ب كن معتمكر نسكخة ،الزّ   ،وعكن َمن صن
َوَقككاَل َأبنككو  ،(5)وقككد روى جملككة مككا رواه أحاديكك  َلككط ف ككي أسككانيدها وبككاقي حدي ككل   بككأس بككل"

ي    "":َحككات م   " صككدوق فككي :وقككال ابككن حجككر ،(6)"صككدوق صككالح": وقككال الككذهبي، َصككال حن الَحككد 
لل الشيخان من روايتل عكن منصكور بكن المعتمكر  خّر لم ي:"وقال،(7)منصور لين"حدي ل عن 

  .(8)وهو محتا بل عند الجميع " ،شيئا  

 . " صدوق صالح في حدي ل عن منصور لين ": أنل إلى  ويميل الباح  

كيُّ الَمككَدن يُّ  .1 كَواَن القنَرش  َنكاد  ، َعب كدن هللا  بكنن َذك  ، مكات سكنة  ال ككين، الخامسكةمككن ،  قكة فقيكل، َأبنكو الزّ 
  (9).لل الجماعة روى 

منَز الَمَدن يُّ  .2 َمن  بنن هنر  كَر ن ، َعب دن الرهح   روى ، مكات سكنة سكبع عشكرة، مكن ال ال كة،  قكة  بكت، اأَلع 
  (10).لل الجماعة

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 
ولكم أقكف ، بالسكما  يصكّرحولكم  (11)مكن الرابعكة مكدّلس، فيل "بقيكة بكن الوليكد"؛ إسناده ضعيف

 . متابعةعلى  لل

******* 
                                                           

 . 102 03تهذيب الكمال ( 1)
 . 212 7ال قات  بن حبان ( 2)
 . 289، من تكلم فيل وهو مو ق ص129 7سير أعالم النبالء ( 3)
 . 017 1الضّعفاء الكبير للعقيلي ( 4)
 . 082 8الكامل في ضّعفاء الرجال ( 5)
 . 018 1الكاشف ( 6)
 . 283تقرلب التهذيب ص( 7)
 . 119مقدمة فتح الباري ص( 8)
، من تكلكم 21 7، ال قات  بن حبان 11 1ي ، ال قات للعجل219 2، الكاشف 031أنظر: تقرلب التهذيب ص( 9)

 . 139فيل وهو مو ق ص
، ال قككككات للعجلككككي 180 2، الطبقككككات الكبككككري 19 2، سككككير أعككككالم النككككبالء 021أنظككككر: تقرلككككب التهككككذيب ص( 10)
1 89 . 
 . 227، ت 19طبقات المدّلسين ص( 11)
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 تضعيف في رجب ابن منهج
 (: 12) حديث رقم

ا   ب ن   خّر و . . . ": قال ابن رجب َطكأةَ ابن ماجل من رواية َحجه ن  ب كن  ، َأر  َحي َفكةَ  أبكيَعكن  َعكو  َعكن  ، جن
وَل َّللاه  »: َقالَ ، ل  أبي َب َطح   َأَتي تن َرسن َراءَ ، ب األ  كل  ، ب اَلل  َفَأذهنَ  خّر فَ ، َوهنَو ف ي قنبهة  َحم  كَتَداَر ف كي َأَذان  ، َفاس 

ككَبَعي ل  ف ككي أنذنَني ككل   أم ، ل نللدري هللل سللمعه مللن عللون : قللال ابللن خزيمللة، مللدّلسوحجللاج ، «َوَجَعككَل إ ص 
  .(1)؟ل

 : نص الحديث من سنن ابن ماجه

َ َنا َأيُّوبن ب نن منَحمهد  َقالَ  د  :َحده َ َنا َعب دن ال َواح  ا   ب ن  ،ب نن ز َلاد   َحده َطأةَ َعن  َحجه ن  ب ن  ،َأر  َحي َفكةَ  أبيَعن  َعو   جن
وَل َّللاه  »: َقالَ ، ل  أبيَعن  ، َب َطح   َأَتي تن َرسن كَراءَ ، ب األ  كَتَداَر ف كي ، ب كاَلل  َفكَأذهنَ  خكّر فَ ، َوهنَو ف ي قنبهكة  َحم  َفاس 

َبَعي ل  ف ي أنذنَني  ، َأَذان ل     .(2)«ل  َوَجَعَل إ ص 

 : تخريج الحديث: أولا 

(، 2820ح، 282 2، الصكالةعلكى  الصكالة  األلتكواء فكي حكي) ل البيهقكي فكي الكبكري خّرجأ
 . بنحوه، به، من طريق عبد الواحد بن زياد

الصكككككالة المؤذن ) وأبكككككو داود(، 230ح، 029 2، الصالة سكككككترة المصكككككلي) ل مسكككككلمخّرجكككككوأ
، الصككالة ما جككاء فككي أدخككال األصككبع فككي األذن) والترمككذي(، 213ح، 210 2، . .يسككتدير

 أبكككيوابكككن (، 110ح، 21 1، اآلذان  كيكككف يصكككنع المكككؤذن) والنسكككائي(، 297ح، 072 2
وأبككو (، 28711ح، 22 02) وأحمككد(، 1279ح، 292 2، اآلذان  المككؤذن يسككتدير) شككيبة

 وابكككككككن حبكككككككان(، 911ح، 172 2) و أبكككككككو عوانكككككككة(، 887ح، 288 1) يعلكككككككي الموصكككككككلي
بنحلللوه ، ملللن طريلللق سلللفيان الثلللوري (، 712ح، 028 2) والحكككاكم(، 1981ح، 210 1)

 . وزياده في األلفاظ

يّن (، 232 11) ل الطبرانكككي فكككي الكبيكككرخّرجكككوأ دن يلللس  األ  و  رن  كالهملللا، بنحلللوه، ملللن طريلللق إند 
دريس، سفيان الثوري ) ط أة  تابعا حجاج بن ( وا   . جحيفة أبيفي الرواية عن عون بن  أ ر 

 

 
                                                           

 . 077 2يلتفت في األذان؟، فتح الباري، كتاب اآلذان، هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟ وهل ( 1)
 . 722، ح101 2سنن ابن ماجل، كتاب اآلذان والسنة فيل، باب السنة في اآلذان، ( 2)
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 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

ر يّ ، َأيُّوب بن منَحمهد بن َأيُّوب الهاشمي .2 ل كب، الَبص  لكل  روى ، مكن العاشكرة،  قكة، المعكروف بالقن
  (1).ابن ماجل

يُّ  .1 د  بنن ز َلاد  الَعب د  ، البصري،  قة، من ال امنة، مات سنة ست وسبعين، روي لكل (2)َعب دن الَواح 
  (3)الجماعة.

ا ن بنن  .0 َطأةَ َحجه يُّ  َأر   (. 13) سبقت ترجمتل حدي  رقم، صدوق ك ير الخطأ والتدليس، النهَخع 

نن بنن  .1 َحي َفةَ  أبيَعو  َوائ يُّ أبيو ، جن لكل  روى ، مات سنة سكت عشكرة، من الرابعة،  قة، ل َوه ب  السُّ
  (4).الجماعة

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 
وهككو مكن الرابعككة ، فيكل "الحجككا  بكن أرطككأة" صكدوق ك يكر الخطككأ والتكدليس إسلناده ضللعيف ؛

، ولكككن تابعككل فككي هككذا الحككدي  سككفيان ال ككوري ولككم يصككرح بالسككما  . ، مككن طبقككات المدلسككين
درلس األودي . وعليل يرتقي الحدي  الي الحسن لغيره .  وا 

******* 

                                                           

 . 228أنظر: تقرلب التهذيب ص( 1)
 .290 9هذه النسبة إلى عبد القيس في ربيعة بن نزار ك األنساب ( 2)
 . 101 1، تهذيب التهذيب 237 1، ال قات للعجلي 7 9، سير أعالم النبالء 017أنظر: تقرلب التهذيب ص ( 3)
 . 273 8، تهذيب التهذيب 110 2، ال قات  بن حبان 232 1، الكاشف 100أنظر: تقرلب التهذيب ص( 4)



 

 

 
 

 

 

 الفصل الثان 
اب   جب حمل  هاضّعفاليت مناذج م  األحاد د  

 بعياث العت  يف اإلسناد  صّ ح
 :مباحث ثمانيةوفيه 

 بقوله "إسناده ضعيف".  هاضّعفالمبحث األول: نماذج من األحاديث التي 

 بقوله " في إسناده نظر".  هاضّعفالمبحث الثاني: نماذج من األحاديث التي 

، وغيرهللا مللن ل يصللح إسللنادهبقوللله " هاضللّعفالمبحللث الثالللث: نمللاذج مللن األحاديللث التللي 
 ".  األلفاظ القريبة

 بقوله  "في إسناده مقال ".  هاضّعفالمبحث الرابب: نماذج من األحاديث التي 

أو إسللناده  بقوللله "فللي إسللناده لللين هاضللّعفالمبحللث الخللامس: نمللاذج مللن األحاديللث التللي 
 ".  ليس بالقوي 

 بقوله  " إسناده واه ".  هاضّعفالمبحث السادس: نماذج من األحاديث التي 

 بقوله " إسناد فيه جهالة ".  هاضّعفألحاديث التي : نماذج من االساببالمبحث 

 بقوله " موضوع ".  هاضّعف: نماذج من األحاديث التي الثامنالمبحث 
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 

 الفصل الثاني
 ببيان العلة في اإلسناد يصّرحابن رجب ولم  هاضّعفالتي نماذج من األحاديث 

األسانيد مع بيانل العلة في سبق في الفصل األول الكالم في منها ابن رجب في تضعيف 
، طلق ابن رجب تضعيفل على أسانيدهااإلسناد، وفي هذا الفصل سيتناول الباح  األحادي  التي ا

 ببيان العلة في اإلسناد. يصّرحولم 

 . ابن رجب بقوله " إسناده ضعيف" هاضّعفنماذج من األحاديث التي : المبحث األول
 (: 11) حديث رقم

كم  ، ب نن َيز لدَ على  عن، من رواية منَعانن ب نن ر َفاَعةَ  -أيضا  - خّر و . . . ": قال ابن رجب ، َعكن  ال َقاس 
يهة  : أنكككل قكككال عكككن النبكككي ، أنَماَمكككةَ  أبكككيَعكككن   كككَران  يهكككة  َوَ  ب النهص  كككي َلكككم  أنب َعككك   ب ال َيهنود  كككي بنع   كككتن ، " إ نّ  َوَلك نّ 

َحة  " م  يف يهة  السه   (1).اده ضعيفإسن، ب ال َحن 

 : نص الحديث من مسند أحمد

يَرة   َ َنا َأبنو ال منغ  َ َنا منَعانن ب نن ر َفاَعةَ ، َحده َ ن ي، َحده كم  ، ب كنن َيز لكدَ علكى  َحده :. . . أنَماَمكةَ  أبكيَعكن  ، َعكن  ال َقاس 
يهة  َوَ  »: َفَقاَل النهب يُّ : َقالَ  يهة  إ نّ ي َلم  أنب َع   ب ال َيهنود  َران  َحة  ، ب النهص  م  يف يهة  السه َوالهكذ ي ، َوَلك نّ ي بنع   تن ب ال َحن 

ن َيا َوَمككا ف يَهككا ككَن الككدُّ َحككة  ف ككي َسككب يل  َّللاه  َخي ككر  م  َوة  َأو  َرو  ه  َلَغككد  ككد  ب َيككد  ككسن منَحمه ككفّ  ، َنف  م  ف ككي الصه كن َقككامن َأَحككد  َوَلمن
تّ ينَ    (2).«َسَنة   َخي ر  م ن  َصاَلت ل  س 

 : تخريج الحديث: أولا 

للن( 7818ح، 121 8) ل الطبرانككي فككي الكبيككرخّرجككأ للد ب  م  للدن ال و هَّللابن عللن  عللن أ ح  ب   أبلليع 
ير ةن  وذكلر قصلة ، بله، بن يزيدعلى  من طريق( 7880، 111 8) وكذلك .بنحوه، به، ال م غن
يفنيَّةن : وفيها نن ث ت  بنال ح  ي إننَّم ا ب عن ةن "" و ا ننّن ح  م   . السَّ

                                                           

 . 219 2فتح الباري، كتاب اإليمان، من الدين الفرار من الفتن، ( 1)
 . 11192، ح 110 01أحمد، مسند ( 2)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
من طريق عبد هللا بن أحمد بن حنبل علن (، 103 1) ل الخطيب في الفقيل والمتفقةخّرجوأ
يفنيَّللةن : مختصللراا ، بلله، هأبيلل نن ث للت  بنال ح  ل منللن  ب عن يَّةن   و  للر انن يَّللةن و ل  بنالنَّص  ع للث  بنال ي ه ودن للي ل للم  أ ب  "إننّن

" ةن ح  م   . السَّ

، 273 8) والطبرانككككككي فككككككي الكبيككككككر(، 2179ح، 027 1) مسككككككندهاني فككككككي يككككككرو ل الخّرجككككككوأ
بجلزء ملن ، أماملة أبليمن طريق سليم بن عامر تابب القاسم في الرواية علن (، 7722ح

ةن": اللفظ ح  م  يفنيَّةن السَّ نن ث ت  بنال ح  ي ب عن  . " إننّن

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

ا    .2 س  بنن الَحجه و  ي َرة  َأبنو ، َعب دن القندُّ  (. 12) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة، الَخو َ ن يُّ ، المنغ 
مشقيُّ  .1 الم يُّ الدّ    (1).لل ابن ماجل روى ، مات بعد الخمسين، من السابعة، منَعانن ب نن ر َفاَعَة السه

وقكال أبكو  ،(4)  بكأس بكل "": وقكال أحمكد ،(3)"  قكة ": وقال دحيم ،(2) قة "": قال ابن المديني
  .(5)" ليس بل بأس ": داود

ككين يف": َقككاَل اب ككن مع  : َوَقككاَل الجوزجككاني ،(7)"" شككيخا  ضككعيفا  : شككيبة أبككيوقككال ابككن  ،(6)"َضككع 
ككة" ، يككروى عككن أبككى الزبيككر وعلككى بككن يزلككد، " حمصككي شككيخ: وقككال أبككو حككاتم ،(8)"َلككي َس ب حجه

" مننككر : ابكن حبكانوقكال  ،(10)" لكين الحكدي ": وقكال الفسكوي  ،(9)يكتب حدي ل و  يحتا بكل "
ي  ي َ  َبكات َفَلمهكا  روى الَحد  ي  األ  ي كل َحكد  يكل َ  يشكبل َحد  يل َك  يَرة َويحد  َعكن َأقكوام َمَجاه  َمَراس 

ت َجككا " ح  ككتحق تككرك ا   لنككوب اس  َواَيتككل َمككا تنكككر ال قن َصككار ال َغال ككب علككى ر 
: َوَقككاَل اب ككن عككدي ،(11)

يّ  ،(12)ل  "ل  َ  ينَتابع َعَلي كروى"َعامهة َما ي د  َز  تكب": َوَقكاَل األ  كَتا بَحدي كل َفكاَل يك  " َ  يح 
وقكال  ،(13)

                                                           

 . 207تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 228 18تهذيب الكمال ( 2)
 . 171 1الكاشف ( 3)
 . 221بحر الدم فيمن تكلم فيل اإلمام أحمد بمدح أو ذم ص( 4)
 . 228 18تهذيب الكمال ( 5)
 . 121 1الضّعفاء الكبير للعقيلي ( 6)
 . 228سؤا ت ابن أبي شيبة ص( 7)
 . 08 8الكامل في ضّعفاء الرجال ( 8)
 . 111 8الجرح والتعديل ( 9)
 . 122 1المعرفة والتارلخ ( 10)
 . 01 0المجروحين  بن حبان ( 11)
 . 08 8الكامل في ضّعفاء الرجال ( 12)
 . 211 0الضّعفاء والمتروكين  بن الجوزي ( 13)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
  .(2)"رسال" لين الحدي  ك ير اإل: وقال ابن حجر ،(1)" صاحب حدي  ليس بمتقن": الذهبي
 . /" لين الحدي  " كما قال ابن حجر : أنل إلى  ويميل الباح  

 (. 18) سبقت ترجمتل حدي  رقم، ضعيف جدا  ، األلهانيُّ ، ه الل   أبيَعل يُّ ب نن َيز لَد ب ن   .0
ق يُّ  .1 َمش  َمن  الدّ  من بنن َعب د  الرهح   روى ، مات سنة ا نتي عشرة، من ال ال ة، أبو عبد الرحمن، الَقاس 

  (3).لل األربعة
فيان ،(4)قال ابن معين وَيعقوب بن سن

لكيُّ   ،(7)"  قكة" :(6)والترمذي ،(5) ج  يكتكب " قكة : وَقكال الع 
" حككدي  ال قككات : وقككال أبككو حككاتم ،(9)" قككة": وقككال يعقككوب بككن شككيبة ،(8)حدي ككل ولككيس بككالقوي"

نمكا ينككر عنكل ال،   بأس بل، عنل مستقيم قكال  ،(11)" صكدوق": وقكال الكذهبي ،(10)اء"ضكّعفوا 
  .(12)" صدوق يغرب ك يرا": ابن حجر
هكككذا ا مكككر إ  مكككن قبكككل أرى مكككا : وقكككال، بكككن زلكككد أعاجيكككبعلكككى  عنكككل روى " يككك: وقكككال أحمكككد

كككن َيككك: وقكككال ابكككن حبكككان ،(13)"القاسكككم مه كككول هللا  روى " َككككاَن م  كككَحاب َرسن المعضكككالت  َعكككن َأص 
َتَعمككد َلَهككا أخبرَنككا  ككبق إ َلككى ال قبككل َأنككل َكككاَن ال من َقككات باألشككياء المقلوبككات َحككّي يس  َوَيككأ ت ي َعككن ال ّ 

َفَر ب َن أبان َقا تن َجع  ول  َقاَل َسم ع  حن كم مكولى يز لكد بكن َمك  مد بن َحن َبكل َوذككر ال َقاس  َل َسم عت َأح 
م " ي  َما أرى ال باَلء إ  ه من قبل ال َقاس  َية َفَقاَل مننكر الَحد  منَعاو 
(14).  

 . " صدوق يغرب": كالم ابن حجر إلى  ويميل الباح  
 
 

                                                           

 . 201 1ميزان ا عتدال ( 1)
 . 207تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 123لب التهذيب صتقر ( 3)
 . 091سؤا ت ابن الجنيد ص( 4)
 . 072 0المعرفة والتارلخ ( 5)
 . 012 2سنن الترمذي ( 6)
 . 010 8تهذيب التهذيب ( 7)
 . 121 1ال قات للعجلي ( 8)
 . 089 10تهذيب الكمال ( 9)
 . 089 10تهذيب الكمال ( 10)
 . 219 1الكاشف ( 11)
 . 123تقرلب التهذيب ص( 12)
 . 218بحر الدم فيمن تكلم فيل اإلمام أحمد ص( 13)
 . 121 1المجروحين  بن حبان ( 14)



 العلة ببيا  يصّرح ولُ ضعّفها التي األحاديث من نماذج: الثانيالفصل 
 
 

073 
   

  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

، بن يزلد " ضكعيف جكدا  على و"، "ب نن ر َفاَعَة " لين الحدي ؛ فيل " منَعانن إسناده ضعيف جداا 
 . و"القاسم بن عبد الرحمن " صدوق يغرب"

******* 
 

 (: 17) حديث رقم

ننب  : )أنل قالَ  عن النبي ، روى وقد . . . ": قال ابن رجب َد ل َحائ ض  َوَ  جن ج  لُّ ال َمس  ل خّرجك(، َ  أنح 
  (1).ضّعفإسنادهما وابن ماجل من حدي  أم سلمة وفي ، أبو داود من حدي  عائشة

 : داود أبينص الحديث من سنن 

د   َ َنا منَسكده َلكاد  ، َحكده كد  ب كنن ز  َ َنا َعب ككدن ال َواح  َلكتن ب كنن َخل يَفكَة َقككالَ ، َحكده َف  َ َنا األ  كَرةن ب ن كتن َدَجاَجككَة : َحككده َ ت ن ي َجس  َحكده
تن َعائ َشَة : َقاَلت   ولن َّللاه  : َتقنولن  اَسم ع  د   َجاَء َرسن ج  َحاب ل  َشار َعة  ف ي ال َمس  وهن بنينوت  َأص  : َفَقكالَ ، َوونجن
د  » ككج  ه  ال بنينككوَت َعككن  ال َمس  ككوا َهككذ  هن من َشككي ئ ا َرَجككاَء َأن  َتن ككز َل ف ككيه م  ،  نككمه َدَخككَل النهب ككيُّ ، «َوجّ  ككَنع  ال َقككو  َوَلككم  َيص 

َصة   دن َفَقالَ يإل خّر فَ ، رنخ  د  »: ه م  َبع  كج  ه  ال بنينوَت َعكن  ال َمس  هنوا َهذ  َد ل َحكائ ض  َوَ  ، َوجّ  كج  كلُّ ال َمس  َفكإ نّ ي َ  أنح 
ننب   دَ ، «جن   (2).هنَو فنَلي ت  ال َعام ر يُّ : َقاَل َأبنو َداون

 : تخريج الحديث: أولا 

(، 090ح، 781 2) التكارلخ الكبيكروالبخكاري فكي (، 2780ح، 201 0) ل ابن راهويكلخّرجأ
 الكككككدو بيو (، 2017ح، 181 1، . . .الطهكككككارة الزجر عكككككن جلكككككوس الجنكككككب) وابكككككن خزلمكككككة

، 202 2) و ابككن المنكككذر(، 1010ح، 113 1) والبيهقككي فككي الكبكككري (، 810ح، 111 1)
ال دمحم ) وزاد بعضلهم، بنحلوه، به، جميعهم من طرَ عن عبد الواحد بن زياد(، 1202ح
 (. دمحموآل 

 

 

 
                                                           

د  أنلن جننبن يخّر  َكَما هنو و  َيَتَيمهمن، ( 1) ج  س   . 012 2فتح الباري، كتاب الغسل، باب إذا َذَكر في الم 
 . 101، ح13 2سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، ( 2)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

، البصري، أبكو الحسكن،  قكة حكافظ، مكن العاشكرة، مكات  .2 يُّ َبل  اأَلَسد  دن بنن منَسر َهد  بن  منَسر  منَسده
  (1)ود، والترمذي، والنسائي.بو داأو  سنة  مان وعشرلن، روي لل البخاري،

يُّ  .1 د  بنن ز َلاد  الَعب د   (. 12) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة، البصري ، َعب دن الَواح 
َلت  بن َخليفكة .0 ، مكن الخامسكة، اسكمل قدامكة بكن عبيكد هللا: وقيكل، ويقكال لكل فليكت، ال َعكام ر يه ، َأف 

  (2).والنسائي، لل أبو داود روى 
اَرقنطنيُّ  ،(3)""مككا أرى بككل بأسككا  : قككال أحمككد  ،(5)شككيخ "": وقككال أبككو حككاتم ،(4)صككالح"": وَقككال الككده
 ،(8)صككدوق "": قككال ابككن حجككر ،(7)صككدوق"": وقككال الككذهبي ،(6)حبككان فككي ال قككاتوذكككره ابككن 
وحسكنل ابكن ، حدي كل ابكن خزلمكة فكي صكحيحل وقكد روى عنكل  قكات خكّر " وقكد أ: وقال أيضكا  
  .(10)" أما أفلت فغير مشهور و  معروف بال قة ": وقال ابن حزم ،  (9)القطان"

 . أنل " صدوق" إلى ويميل الباح 
َرةن ب ن تن َدَجاَجةَ  .1 ، والنسائي، لها أبو داود روى ، ويقال أن لها أدراكا  ، من ال ال ة، ال َعام ر لهةن ، َجس 

  (11).وابن ماجل
" يعتبكر : وقكال الكدارقطني ،(13)وذكرها ابكن حبكان فكى ال قكات ،(12)" تابعية  قة": قال العجلى

" عند : وقال البخاري  .(15)" و قت": وقال الذهبي ،(14)بحدي ها إ  أن يحد  عنها من يترك"

                                                           

التهكككذيب  ، تهكككذيب171 1، ال قكككات للعجلكككي 292 23، سكككير أعكككالم النكككبالء 218أنظكككر: تقرلكككب التهكككذيب ص( 1)
23 237 . 
 . 221تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 011 2تهذيب التهذيب ( 3)
 . 09، ت27سؤا ت البرقاني للدارقطني ص( 4)
 . 011 1الجرح والتعديل ( 5)
 . 88 1ال قات  بن حبان ( 6)
 . 122 2الكاشف ( 7)
 . 221تقرلب التهذيب ص( 8)
 . 011 2تهذيب التهذيب ( 9)
 . 132 2المحلي باآل ار ( 10)
 . 711تقرلب التهذيب ص( 11)
 . 123 1ال قات للعجلي ( 12)
 . 212 1ال قات  بن حبان ( 13)
 . 13سؤا ت البرقاني للدارقطني ص( 14)
 . 231 1الكاشف ( 15)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
وعلكق َأبكو  .(3)"مقبولكة": وقكال ابكن حجكر ،(2)" فيهكا نظكر": وقكال البيهقكى ،(1)عجائب "َجسرة   

  .(4)  يكفي لمن يسقط ما روت "(عند َجسرة عجائب)هذا القول :"الحسن بن القطان
 . أنها " مقبولة" إلى  ويميل الباح  

 :  الحديثالحكم على إسناد : ثالثاا 

َرةن ب ن تن َدَجاَجَة" مقبولة؛ إسناده ضعيف   فهي لينة الحدي .، ولم تتابع، فيل " َجس 
******* 

 (: 11) حديث رقم

 أبيعن  ضّعفبإسناد فيه دمحم بن نصر المروزي في " كتاب الصالة"  خّر ف. . . ": قال ابن رجب
ككنه ف يكل  : قكال، -مرفوعكا   -سكعيد الخكدري  "  " أربكع َمكن  كن يَمكان  "اب ت ككَدارن : -فكذكر منهكا  -َبَلكَغ َحق يَقكَة اإل  
اَلة  ف ي "يلا الصه ن  ج  م  الده   (5).و 

 : نص الحديث من تعظيم قدر الصالة لدمحم بن نصر المروزي 

ان يُّ  ََ كا كَحاَق الصه كر  منَحمهكدن ب كنن إ س  َ ن ي َأبنو َبك  كير  ، َحده كورن ب كنن َبش  َشكر  ال َمكَدن يُّ  حكد نا َأبنكو، حكد نا َمن صن ، َمع 
قنوَب ب ن   ر يّ  َفَقالنوا أبيَدَخلنوا َعَلى : َقالَ ، َعن  عنَمَر ب ن  َشبهةَ ، َزل َنبَ  أبيَعن  َيع  د  يد  ال خن َحدّ   َنا َعكن  : َسع 

ككول  َّللاه   ككت اَلف   َرسن ي  ا َلككي َس ف يككل  اخ  ككوَل َّللاه  : َفَقككالَ ، َحككد  تن َرسن ككنه ف يككل  َبَلككَغ  ": َيقنككولن  َسككم ع  ككتٌّ َمككن  كن س 
يَمان   ي ف  : َحق يَقَة اإل   َداء  َّللاه  ب السه بن أَع  اَلة  ف كي، َضر  م  يكلا َواب ت َدارن الصه ن  و  ج  الكده

ن كَد ، (6) كوء  ع  كَبامن ال وضن َوا  س 
َيام  ف ي ال َحرّ  ، ال َمَكار ه   ن َد ال َمَصائ ب  ، َوص  كن ، َوَصب ر  ع  ق  "َوَتر  َراء  َوَأن َت َصاد    (7).ال م 

 : تخريج الحديثأولا: 

نعكيم  أبكيتخرلا بإسكناد مقطكو   كمكا عنكد على  ووقفت لل، تخرلا مرفوعا   على  لم أقف لل
ككد ب ككن(، 18 0) فككي الحليككة َمككر   عككن منَحمه ككيُّ  يعككن َأبنكك، َمع  ككَعي ب  ال َحرهان  َيككى ب ككن، شن َعب ككد   عككن َيح 

يُّ عن :َقالَ ، هللا   َزاع  َو  َيى بن عن ، األ   . بلفظ قرلب، ك ير أبيَيح 
                                                           

 . 17 1التارلخ الكبير للبخاري ( 1)
 . 099 2ميزان ا عتدال ( 2)
 . 711تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 131 21تهذيب التهذيب ( 4)
 . 028 1فتح الباري، كتاب مواقيت الصالة، باب من ترك العصر، ( 5)
ن َد الَمطر( 6) ماء ع   .111 2لسان العرب ، إلباسن الَغي م  السه
(7 ) ، يَمان  نه ف يل  َبَلَغ َحق يَقَة اإل   تٌّ َمن  كن  . 101 2تعظيم قدر الصالة لدمحم بن نصر المروزي، باب س 
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 : رجال اإلسنادتراجم ثانياا: 

َفكككر   .2 ككَحاَق بكككن  َجع  ككدن بكككنن إ س  ان يُّ ، منَحمه ََ ككا مكككن الحاديكككة ،  قكككة  بككت، نزلككل بغكككداد، أبكككو بككككر، الصه
  (1).البخاري  الجماعة إ لل  روى ، مات سنة سبعين، عشرة

م أبكيمنصكور ب ككن  .1 ككَزاح  ك كيّ ، من مككات سككنة ، مككن العاشكرة،  قكة، ل بشككيرأبيكواسككم ، َأبنكو نصككر التُّر 
  (2).والنسائي، وأبو داود، لل مسلم روى ، خمس و ال ين وهو ابن  مانين سنة

يُّ  .0 ككن د  َمن  السّ  ككي حن بككنن َعب ككد  الككرهح  َشككر  ، َنج  مككن السادسككة أسككن ، ضككعيف، مشككهور بكنيتككل، َأبنككو َمع 
  (3).لل األربعة روى ، ومائةمات سنة سبعين ، اختلطو 

قنوَب ب ن   .1   (4)." مجهول": قال أبو حاتم وابن حجر، َزل َنبَ  أبيَيع 

وذككره ابكن حبكان فكي  (5)"مجهكول ": قال أبو حاتم، بن أبى ك ير مولى اشجع، عنَمَر ب ن  َشبهةَ  .2
  (6)المقاطيع " روى ال قات وقال " ي

 :  الحديثعلى  الحكمثالثاا: 

" ضككعيف ؛ إسللناده ضللعيف َمن  ككي حن بككنن َعب ككد  الككرهح  قنككوَب ب ككن  ، اخككتلطفيككل " َنج  َنككَب  أبككيو" َيع  َزل 
 . وعنَمَر ب ن  َشبهَة " مجهو ن

******** 

 (: 19) حديث رقم

َ  النهب يُّ : )قال، الترمذي من حدي  أنس خّر وقد . . . ": قال ابن رجب َم اإل    َني ن   بنع   َوَصكلهى، َيو 
َم ال ُّاَلَ اء   يعلّ  سناده ضعيف(، َيو    (7).وا 

                                                           

 . 02 9، تهذيب التهذيب 72، مشيخة النسائي ص221 1، الكاشف 117أنظر: تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 92 22تارلخ بغداد ، 270 9، ال قات  بن حبان 197 1، الكاشف 217أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)
، الكواككككب 227 0، الضكككّعفاء والمتكككروكين  بكككن الجكككوزي 027 1، الكاشكككف 229أنظكككر: تقرلكككب التهكككذيب ص( 3)

 . 238 2النيرات 
 . 202 8، لسان الميزان 138 9أنظر: الجرح والتعديل ( 4)
 . 222 1الجرح والتعديل ( 5)
 . 109 8ال قات  بن حبان ( 6)
 . 032 1فتح الباري، كتاب التيمم، باب كيف فرضت الصالة في اإلسراء، ( 7)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 : نص الحديث من سنن الترمذي

يلن ب نن منوَسى َقالَ  َماع  َ َنا إ س  َ َنا: َحده ل م  المناَلئ يّ  ، ب نن َعاب س   يعل َحده : َقالَ ، َعن  َأَنس  ب ن  َمال ك  ، َعن  منس 
َ  النهب يُّ » َم اإل    َني ن   بنع  َم ال ُّاَلَ اء   يعلّ  َوَصلهى، َيو  َيو 

(1)»(2).  

 
 
 : تخريج الحديث: أولا 

، 072ص) والترمككذي فككي العلككل الكبيككر(، 1138ح، 120 7) ل أبككو يعلككي الموصككليخّرجككأ
لن(، 19 11) وابن عساكر في تارلخ دمشق(، 733ح يل ب  لم اعن لى من طريق إنس  ، بله، م وس 

 . بنحوه
د  ( 1321ح، 917 0) في المعجم األعرابيل ابن خّرجوأ او  ى ب ن  د    والحاكم، من طريق م وس 
د( 1287ح، 212 0) ب  م ن ب ن من طريق ع  ح  ( وعبلد اللرحمن، موسلى) كالهملا، ب ي ه س   الرَّ

يل ب ن م اعن ى في الرواية عن تابعا إنس   . بنحوه، به، ع ابنس ب ن يعل م وس 

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 
يلن ب نن منوَسى .2 َماع  مات سنة خمس ، من العاشرة، أبو دمحم أو أبو إسحاق الكوفي، ال َفزار يّ ، إ س 

  (3).وابن ماجل، والترمذي، لل أبو داود روى ، وأربعين

وقككال  ،(6)" صككدوق": وقككال أبككو حككاتم ،(5)" صككدوق": وقككال أبككو داود ،(4)"  قككة ": قككال الككذهبي
وا َعَلي كل  الغلكو ف كي التهَشكيُّع" : وقكال ابكن عكدي ،(7)"كوفى   بكأس بكل": النسائى َوأمكا ف كي ، َأن َككرن

                                                           

كككَن الكككذُّكنور  هنكككَو َعل كككيٌّ ( 1) كككَلَم م  َل َمكككن  َأس  " تحفكككة األحكككوذي بشكككرح سكككنن  قكككال المبكككاركفورى: " ف يكككل  َدل يكككل  َعَلكككى أن َأوه
 . 212 23الترمذي 

 . 0718، ح 113 2سنن الترمذي، أبواب المناقب، ( 2)
 . 223تقرلب التهذيب ص (3)
 . 2389 2تارلخ اإلسالم ( 4)
 . 002 2تهذيب التهذيب ( 5)
 . 291 1الجرح والتعديل ( 6)
 . 002 2تهذيب التهذيب ( 7)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
َواَيكككة فقكككد احتملكككل النهكككاس َورووا َعنكككلن " وقكككال ابكككن  ،(2)"صكككدوق شكككيعي": وقكككال الكككذهبي ،(1)الرّ 

  .(3)" صدوق يخطىء رمي بالرفض": حجر
 . صدوق شيعي": أنل إلى  ويميل الباح  

يُّ الكوفي  .1   (4).لل الترمذي روى ، من التاسعة، ضعيف، ال منالئ يُّ َعل يُّ ب نن َعاب س  اأَلَسد 

كككبّ يُّ  .0 كككل من ب كككنن َكي َسكككاَن الضه كككَورن ، ال كنكككوف يُّ ، ال منالئ كككيُّ ، منس  لكككل  روى ، مكككن الخامسكككة، ضكككعيف، اأَلع 
  (5).وأبو داود، الترمذي

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

ل من ب نن َكي َساَن" ضعيفو ، ب نن َعاب س  على  فيل "؛ إسناده ضعيف   . انمنس 

******* 
  (:72) حديث رقم

كلّ  : )أنَماَمكَة مرفوعكا   أبكيَعكن ، ضلّعفبإسناد فنيلهن الطبرانكي  خّر و . . . ": قال ابن رجب َ اَل َكة  ف كي ظ 
لُّلن  له إ  ه ظ  َم َ  ظ  َل َعل َم َأنه هللَا َمَعلن : هللا  َيو  ل  َحي  ن َتَوجه   (6)(.َرجن

 : نص الحديث من المعجم المبير للطبراني

َتر يُّ  َحاَق التُّس  َسي نن ب نن إ س  َ َنا ال حن لن ب نن عن  َمانَ ،َحده ر  ب ن  ،حد نا ال منَسيهبن ب نن َشر لك   ،حد نا َسه  ، ننَمي ر   َعن  ب ش 
م   كولن هللا  : أنَماَمَة َقكالَ  أبيَعن  ، َعن  ال َقاس  لُّكلن  " َ اَل َكة  : َقكاَل َرسن كله إ  ه ظ  َم َ  ظ  كلّ  هللا  َيكو  كل  : ف كي ظ  َرجن

َل َعل َم َأنه هللَا َمَعلن  َية  هللا  ، َحي  ن َتَوجه َها َفَتَرَكَها م ن  َخش  س  َرأَة  إ َلى َنف  ل  َدَعت لن ام  كاَلل  ، َوَرجن كل  َأَحكبه ب ج  َوَرجن
  . "(7)هللا  

 

                                                           

 . 219 2الكامل في ضّعفاء الرجال ( 1)
 . 123 2الكاشف ( 2)
 . 223تقرلب التهذيب ص( 3)
، الكامل في ضّعفاء الرجكال 111 0فاء الكبير للعقيلي ، الضعّ 11 1، الكاشف 131أنظر: تقرلب التهذيب ص( 4)
 . 231 13، تهذيب الكمال 80، أحوال الرجال ص011 1
، الضكّعفاء والمتكروكين للعقيلكي 212، الضكّعفاء الصكغير ص113 1، الكاشكف 203أنظر: تقرلب التهذيب ص( 5)
 . 1 8، الكامل في ضّعفاء الرجال 220 1
 . 22 1فتح الباري، كتاب اآلذان، باب من جلس ف ي المسجد ينتظر الصالة، وفضل المساجد، ( 6)
 . 7902، ح113 8المعجم الكبير للطبراني ( 7)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 : تخريج الحديث: أولا 

 . تخرلاعلى  لم أقف لل 
 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 
َتر يُّ  .2 َحاَق التُّس  َسي نن ب نن إ س  ال  قة، ال حن   (1).توفي سنة تسع و مانين، منحدّ   رحه
لن بككنن عن  َمككانَ  .1 ككَكر يُّ ، َسككه  د  الَعس  ككعنو  مككات سككنة ، مككن العاشككرة، أحككد الحفككاظ لككل َرائككب، َأبنككو َمس 

  (2).لل مسلم روى ، خمس و ال ين
  (3).مات سنة ستّ  و مانين ومائة، متروك الحدي ، ال منَسيهبن ب نن َشر لك   .0
ر  ب ن  ننَمي ر   .1   (4).لل ابن ماجل روى ، مات بعد األربعين ومائة، من السابعة، متروك متهم، ب ش 

 

ق يُّ  .2 َمش  َمن  الدّ  من بنن َعب د  الرهح   (. 11) سبقت ترجمتل حدي  رقم، صدوق يغرب، الَقاس 
 :  إسناد الحديثعلى  الحكم: ثالثاا 

" متروكان، فيل " ال منَسيهبن ب نن َشر لك  ؛ إسناده منكر  ر  ب ن  ننَمي ر   . ب ش 

******* 
 (: 70) حديث رقم

َمككرَ ، ل ابككن ماجككلخّرجككمككا : ويشككهد لككل. . . ": قككال ابككن رجككب َ  »، َكككاَن النهب ككيُّ : َقككالَ ، َعككن  اب ككن  عن
َم  و َيو  دن َحاَبلن م ن  َصَدَقة  ال ف ط ر  َيغ  َي َأص  سناده ضعيف جدا، «ال ف ط ر  َحتهى ينَغدّ    (5).وا 

 : نص الحديث من سنن ابن ماجه

َباَرةن ب نن ال منَغلّ س  َقالَ  َ َنا جن َ َنا َمن َدلن ب نن : َحده َبانَ : َقالَ على  َحده َ َنا عنَمرن ب نن َصه  َعن  اب ن  ، َعن  َناف ع  ، َحده
َحاَبلن م ن  َصَدَقة  ال ف ط ر  »، َكاَن النهب يُّ : َقالَ ، عنَمرَ  َي َأص  َم ال ف ط ر  َحتهى ينَغدّ  و َيو  دن   .(6)«َ  َيغ 

 

 
                                                           

 . 27 21، سير أعالم النبالء 709 1أنظر: تارلخ اإلسالم ( 1)
 . 213 1، إكمال تهذيب الكمال 121 22، سير أعالم النبالء 128أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 212 0، الضّعفاء والمتروكين  بن الجوزي 221 1، ميزان ا عتدال 971 1أنظر: تارلخ اإلسالم ( 3)
، 208 2، الضككككّعفاء الكبيككككر 00، الضككككّعفاء الصككككغير ص173 2، الكاشككككف 211أنظككككر: تقرلككككب التهككككذيب ص( 4)

 . 129 2الضّعفاء والمتروكين للدارقطني 
 . 111 8فتح الباري، أبواب العيدين، باب األكل يوم الفطر يوم قبل الخرو ، ( 5)
 . 2722، ح228 2سنن ابن ماجل، كتاب الصيام، باب األكل يوم الفطر قبل أن يخّر ، ( 6)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 : تخريج الحديث: أولا 

ل ب نمن طري(، 270 0) اء الكبيرضّعفل العقيلي في الخّرجأ  د  ن  لنيّ   ق من  . بنحوه، به، ع 
 : اإلسنادتراجم رجال : ثانياا 
َبككاَرةن بككنن المنَغلّ ككس   .2 ككان يُّ ، جن مه ككد  الح  ، مككات سككنة إحككدى وأربعككين، مككن العاشككرة، ضككعيف، َأبنككو منَحمه

  (1).لل ابن ماجل روى 
ن كَدلن ب كنن َعل كيّ   .1 مكن ، ضكعيف، يقكال اسكمل عمكرو ومنكدل لقكب، َأبنكو َعب كد  َّللاه  ال َعَنكز يُّ ال كنكوف يُّ ، م 

  (2).وابن ماجل، لل أبو داود روى ، ومات سنة  مان وستين ،ومائةولد سنة  ال  ، السابعة
ككَلم يُّ  .0 َس  َباَن األ  ككه  َمككرن ب ككنن صن لككل ابككن  روى ، مككات سككنة سككبع وخمسككين، مككن ال امنككة، ضككعيف، عن

  (3).ماجل
 (. 7) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة  بت مشهور، نافع مولي بن عمر .1
 :  إسناد الحديثعلى  الحكم: ثالثاا 

َبككاَرةن بكنن المنَغلّ كس  ؛ ضلعيف إسلناده ن كَدلن ب كنن َعل ككيّ  ، فيكل " جن َباَن" ، و م  كه  اء ضككّعفو عنَمكرن ب كنن صن
 .  جدا  

********* 
 (: 70) حديث رقم

كولن َّللاه   ":طالب أبيبن على  عن، بإسناد ضعيف جداا البزار  خّر و . . . ": قال ابن رجب َنَهكان ي َرسن
   ت ر   .(4)."َأن  َأَناَم إ  ه َعَلى و 

 

 

                                                           

، الكامككل فككي 212 2وكين  بككن الجككوزي ، الضككّعفاء والمتككر 189 2، الكاشككف 207أنظككر: تقرلككب التهككذيب ص( 1)
 . 110 1ضّعفاء الرجال 

، الضكككّعفاء 208 0، الضكككّعفاء والمتكككروكين  بكككن الجكككوزي 191 1، الكاشكككف 212أنظكككر: تقرلكككب التهكككذيب ص( 2)
 . 121 8، الكامل 111 1الكبير 

وكين  بككككن ، الضككككّعفاء والمتككككر 91، الضككككّعفاء الصككككغير ص10 1، الكاشككككف 121أنظككككر: تقرلككككب التهككككذيب ص( 3)
 . 122 1الجوزي 

 . 209 9فتح الباري، أبواب الوتر، باب ساعات الوتر، ( 4)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 : نص الحديث من مسند البزار

َ َنا َعب دن َّللاه  ب نن َشب يب   َحاقن ب نن منَحمهد  : َقالَ ، َحده ن كي اب كَن : َقكالَ ، حد نا إ س  يَل َيع  كَماع  يمن ب كنن إ س  حكد نا إ ب كَراه 
َصككي ن  ، َحب يَبككةَ  أبككي َد ب ككن  حن ككَر   َعككن  ، َعككن  َداون َع  َبي ككد  َّللاه  ب ككن  ، األ  : َقككالَ ، علككى  َعككن  ، َراف ككع   أبككيَعككن  عن
ولن َّللاه  » ت ر   َنَهان ي َرسن   .(1)«َأن  َأَناَم إ  ه َعَلى و 

 : تخريج الحديث: أولا 
  .ولفظل، بإسناد البزار( 702ح، 020 2) ل الهي مي في كشف األستارخّرجأ 
 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 
ي .2   (2).ضعيف جدا  ، َأبنو سعيد ، َعب دن َّللاه  ب نن َشب يب  بن َخال د بن رفيف ال َقي س 
ككد   .1 كَحاقن بكنن منَحمه بَ ، روى الَفك، إ س  قنكو  مكات سككنة ، صككدوق ككف فسكاء حفظككل مكن العاشككرة، َأبنككو َيع 

  (3).وابن ماجل، والترمذي، لل البخاري  روى ، ست وعشرلن
يَل ب كككن   .0 كككَماع  يمن ب كككنن إ س  كككَراه  كككَهل يُّ  أبكككيإ ب  يلَ ، َحب يَبكككَة اأَلن َصكككار يُّ اأَلش  كككَماع  مكككن ، ضكككعيف، َأبنكككو إ س 

  (4).والنسائي، لل الترمذي روى  ،بن ا نتين و مانين اوهو  ،مات سنة خمس وستين ،السابعة
َصكككي ن   .1 دن بكككنن الحن كككَلي َماَن األنَمكككو يُّ ، َداون مكككن ، فكككي عكرمكككة ورمكككي بكككرأي الخكككوار  قكككة إ  ، َأبنكككو سن

  (5).لل الجماعة روى ، مات سنة خمس و ال ين، السادسة
منَز الَمَدن يُّ  .2 َمن  بنن هنر  َر ن ، َعب دن الرهح   (. 11) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة  بت، اأَلع 
  (6).لل الجماعة روى ، من ال ال ة،  قة، رافع المدني أبيعنَبيد َّللاه ب ن  .1
 :  إسناد الحديثعلى  الحكم: ثالثاا 

" ضعيف جدا  ؛ إسناده ضعيف جداا  سحاق بن دمحم "صدوق سيء ، فيل " َعب دن َّللاه  ب نن َشب يب  وا 
 . و إبراهيم بن إسماعيل " ضعيف"، الحفظ "

******* 
                                                           

 . 202، ح217 1مسند البزار، ( 1)
، المجروحين  بن حبان 211 1، الضّعفاء والمتروكين  بن الجوزي 103 2أنظر: الكامل في ضّعفاء الرجال ( 2)
1 17 . 
 . 118 2، تهذيب التهذيب 100 1، الجرح والتعديل 231 2أنظر: تقرلب التهذيب ( 3)
، الكامكل فكي 12، الضّعفاء الصغير ص239 2، المجروحين 138 2، الكاشف 87أنظر: تقرلب التهذيب ص( 4)

 . 079 2ضّعفاء الرجال 
 . 71فيل وهو مو ق ص ، من تكلم013 2، ال قات للعجلي 079 2، الكاشف 298أنظر: تقرلب التهذيب ص( 5)
 . 23 7، تهذيب التهذيب 18 2، ال قات  بن حبان 239 1، ال قات للعجلي 073أنظر: تقرلب التهذيب ص( 6)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 (: 74) حديث رقم

ء  َرَأى النهب كيُّ : )قكال، عن ابن عباس، بإسناد ضعيف وروى ابن سعد. . . ": قال ابن رجب لن َشكي  َأوه
  َن النُّبنوهة  َأن  ق يَل َللن َناَلم  : م  َتت ر  َوهنَو  َمئ ذ  ، اس  َرتنلن م ن  َيو  ئ َيت  َعو    (1)(َفَما رن

 : نص الحديث من الطبقات المبري لبن سعد

مهان يُّ  يد  ال ح  َبَرَنا َعب دن ال َحم  ر  ، َأخ  ر َمكةَ ، عنَمَر ال َخزهاز   أبيَعن  النهض  ك  لن : )َعكن  اب كن  َعبهكاس  َقكالَ ، َعن  ع  َأوه
ء  َرَأى النهب يُّ  َن النُّبنوهة  َأن  ق يَل َللن  َشي  َناَلم  : م  َتت ر  َوهنَو  َمئ ذ  ، اس  َرتنلن م ن  َيو  ئ َيت  َعو    .(2)(َفَما رن

 : تخريج الحديث: أولا 
، 120 22)والطبرانكككي فكككي الكبيكككر(، 209ح، 98ص)عاصكككم فكككي األوائكككل أبكككيل ابكككن خّرجكككأ
مَّلانني(، 7021ح، 298 1) والحكاكم(، 22122ح يد ال حن من د ال ح  ب  ، بنحلوه، بله، من طريق ع 

 . وبعضهم ذكر قصة

ق عبد الرحمن بن دمحم تابب من طري(، 202ح، 293 2) ل أبو نعيم في د ئل النبوةخّرجوأ
يد ال حن  من د ال ح  ب  رن ، مَّاننيع   . بنحوه، به، في الرواية عن النَّض 

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 
َمن .2 ي نن : َولَقبنلن ، أبو يحيى الحماني الكنوفيُّ ، َعب د الحميد ب ن َعب د الرهح  م  مكات ، من التاسكعة، َبش 

  (3).النسائي الجماعة إ لل  روى ، سنة ا نتين ومائتين
: وقككال ابككن عككدي ،(5)وذككره ابككن حبككان فككي ال قكات ،(4)بككل بككأس"لككيس ، "  قكة: قكال ابككن معككين

  .(7)"صدوق يخطىء ورمي باإلرجاء": وقال ابن حجر ،(6)"هما ممن يكتب حدي هما"

                                                           

يرها، ( 1)  . 080 1فتح الباري، كتاب الصالة، باب كراهية التعري في الصالة َو
رن َعاَلَمات  النُّبنوهة  ف  ( 2) ك  ول  َّللاه  الطبقات الكبري، السيرة النبوية، ذ   . 227 2َقب َل َأن  ينوَحى اليل ،  ي َرسن
 . 001تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 119 0، الدوري 282ص-الدارمي–تارلخ ابن معين ( 4)
 . 212 7ال قات  بن حبان ( 5)
 . 9 7الكامل في ضّعفاء الرجال ( 6)
 . 001تقرلب التهذيب ص( 7)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
"ككككوفي : وقكككال العجلكككي ،(2)" ضكككعيف": وقكككال ابكككن معكككين ،(1)" ضكككعيف ": وقكككال ابكككن سكككعد

كيء ف كي : الجكوزي وقكال ابكن  ،(4)" لكيس بكالقوي": وقال النسكائي ،(3)ضعيف " َلكة مكن َيج  م  " َوجن
َية لم ي َمن َ َمان  مل عبد الحميد بن عبد الرهح  ي  اس  يره " ضّعفالَحد  ََ(5).  

 . " صدوق يخطىء ورمي باإلرجاء ": أنل إلى  ويميل الباح  
َمن   .1 رن ب نن َعب د  الرهح    (6).لل الترمذي روى ، من السادسة، متروك، َأبنو عنَمَر ال َخزهازن ، النهض 
يُّ  .0 ر َمةن َأبنو َعب د  هللا  القنَرش  ك   (. 23) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة، مولى ابن عباس، ع 
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

" متروك الحدي ؛ إسناده منكر  َمن  رن ب نن َعب د  الرهح   . فيل " النهض 
******* 

 

 (: 73) حديث رقم

م  : )فكككي حكككدي  وا لكككة المرفكككو  روى وقكككد . . . ": قكككال ابكككن رجكككب َدكن بنكككوا َمَسكككاج  كككوَمات كنم  ، َجنّ  كككَع ، خنصن َوَرف 
َوات كنم     (7).ه ابن ماجه بإسناد ضعيف جداخّرج(، َأص 

 : نص الحديث من سنن ابن ماجه

ككَلم يُّ َقككالَ  ككَف السُّ َمككدن ب ككنن ينوسن َ َنا َأح  يَم : َحككده ككل من ب ككنن إ ب ككَراه  َ َنا منس  َ َنا ال َحككار  ن ب ككنن َنب َهككاَن َقككالَ : َقككالَ َحككده : َحككده
َظككانَ  ت َبككةن ب ككنن َيق  َ َنا عن يد   أبككيَعككن  ، َحككده ككول  ، َسككع  حن ككَقع  ، َعككن  َمك  َس  : َقككالَ  َأنه النهب ككيه ، َعككن  َوا  َلككَة ب ككن  األ 

م  » كككب َياَنكن م  ص  َدكن بنككوا َمَسكككاج  م  ، َجنّ  يَنكن م  ، َوَمَجككان  كككَراَءكن م  ، َوش  ككوَمات كنم  ، َوَبكككي َعكن كككَوات كنم  ، َوخنصن كككَع َأص  َوا  َقاَمكككَة ، َوَرف 
م   كن ود  دن م  ، حن ينوف كن ذنوا َعَلى َأب َواب َها ال َمَطاه رَ ، َوَسله سن َمع  ، َواتهخ  وَها ف ي ال جن رن   .(8)«َوَجمّ 

                                                           

 . 099 1الطبقات الكبري ( 1)
 . 211 1ميزان ا عتدال ( 2)
 . 73 1ال قات للعجلي ( 3)
 . 127 2الكاشف ( 4)
 . 81 1الضّعفاء والمتروكين  بن الجوزي ( 5)
، الضككككككّعفاء الصككككككغير 232، الضككككككّعفاء والمتككككككروكين ص012 1، الكاشككككككف 211أنظككككككر: تقرلككككككب التهككككككذيب ص( 6)

 . 127 8، الكامل في ضّعفاء الرجال 200ص
 . 097 0لصالة، باب رفع الصوت في المسجد، فتح الباري، كتاب ا( 7)
 . 723، ح117 2سنن ابن ماجل، كتاب المساجد والجماعات، باب ما يكره في المساجد، ( 8)
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 : تخريج الحديث: أولا 

(، 201ح، 27 11) الكبيككككرالطبرانكككي فكككي (، 02 2) ل ابكككن شكككبة فكككي تككككارلخ المدينكككةخّرجكككأ
ارنث بن(، 0082ح، 037 1) ومعجم الشاميين ان   من طرَ عن ال ح  ه   . بنحوه، به، ن ب 

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 
َف بن  َخال د  بن  َسال م   .2 سن َمدن بنن ينو  ر يُّ ، َأح  مكن الحاديكة ، حكافظ  قكة، المعروف بحمدان، النهي َسابنو 

وابكن ، والنسكائي، وأبكو داود، لكل مسكلم روى ، ولل  مانون سكنة ،وستينمات سنة أربع ، عشرة
  (1).ماجل

ي مَ  .1 ل من بنن إ ب كَراه  يُّ ، منس  د  و اأَلز  كر  ، مكن صكغار التاسكعة، عمكي بكأخرة،  قكة مكأمون مك كر، َأبنكو َعم 
  (2).لل الجماعة روى  ، داود بيمات سنة ا نتين وعشرلن وهو أكبر شيخ أل

ككيُّ ، َنب َهككانَ ال َحككار  ن ب ككنن  .0 م  ككد  ال َجر  ككر يُّ ، َأبنككو منَحمه ، مككات بعككد السككتين، مككن ال امنككة، متككروك، ال َبص 
  (3).وابن ماجل، لل الترمذي روى 

َظككككانَ  .1 ككككنن َيق  ت َبككككةن ب  لككككل ابككككن  روى ، مككككن السادسككككة، ضككككعيف، البصككككري ، الراسككككبي أبككككو عمككككرو، عن
  (4).ماجل

  (5).لل ابن ماجل روى  ، من السابعة، مجهول، أبو سعيد الشامي عن مكحول .2

ق يُّ  .1 َمش  ل  الدّ  و  حن  سكبقت ترجمتكل حكدي  رقكم، مشكهور رسكال قكة فقيكل ك يكر اإل، أبو عبكد هللا، َمك 
(01 .) 

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

َظككاَن" ضككعيف، فيككل " ال َحككار  ن ب ككنن َنب َهككاَن" متككروك الحككدي ؛ إسللناده منكللر ت َبككةن ب ككنن َيق       ،و" عن
 . سعيد" مجهول و"أبو

                                                           

، اإلرشككككاد فككككي معرفككككة علمككككاء 17 8، ال قككككات  بككككن حيككككان 132 2، الكاشككككف 81أنظككككر: تقرلككككب التهككككذيب ص( 1)
 . 821 1الحدي 

، سككير 031 7، الطبقككات الكبككري 171 1، ال قككات للعجلككي 127 1اشككف ، الك219أنظككر: تقرلككب التهككذيب ص( 2)
 . 021 23أعالم النبالء 

، ال قكككات للعجلكككي 218 1، الضكككّعفاء والمتكككروكين للعقيلكككي 032 2، الكاشكككف 218أنظكككر: تقرلكككب التهكككذيب ص( 3)
 . 128 1، الكامل في ضّعفاء الرجال 178 2
، سنن الدارقطني 217 1الضّعفاء والمتروكين  بن الجوزي  ،197 2، الكاشف 082أنظر: تقرلب التهذيب ص( 4)
2 237 . 
 . 027 00، تهذيب الكمال 130 1، سنن الدارقطني 111أنظر: تقرلب التهذيب ص( 5)
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 يصكككّرحفيجكككب أن  ،(1)ينمدّلسكككمكككن ال ال كككة فكككي طبقكككات ال مكككدّلسوأمكككا تكككدليس مكحكككول فهكككو 

 . ولم يرسل عن وا لة بن األسقع، "وقد عنعن" يصّرحولم ، بالسما 

******* 
 (: 72) حديث رقم

سكمعت رسكول هللا : قكال، العكاص أبيل الخرائطي من حدي  ع مان بن خّرجو . . . ": قال ابن رجب
 َرة  : )يقول خ  َشاء  اآل  وَن ال ع  سن ين  ينم  وَن َعن  َهَذا الدّ  سناده ضعيف(، َما َبالن ر َجال  ينَنفّ رن   (2).وا 

 : نص الحديث من مكارم األخالَ للخرائطي

ور يُّ  ككد  الككدُّ َ َنا َعبهككاسن ب ككنن منَحمه ككاد  ، َحككده َمن  ب ككنن َحمه َ َنا َعب ككدن الككرهح  ككَراَن ب ككن  منوَسككى ب ككن  َطل َحككَة ب ككن   َحككده م  ب ككن  ع 
ق اَلص   ال ب  ب ن  م  يم  ، َعن  عن  َماَن ب ن  َعب د  َّللاه  ، ََ َلى َبن ي َتم  َبَرن كي عن  َمكانن ، َعن  منوَسى ب ن  َطل َحةَ ، َمو  َأخ 

ن ككلن َقككالَ ، ال هَقف ككيُّ  ككوَل َّللاه  : َوَلككم  َأَر َ َقف يًّككا َخي ككر ا م  تن َرسن وَن َعككن  َهككَذا »: َيقنككولن   َسككم ع  َمككا َبككالن ر َجككال  ينَنفّ ككرن
َرة   خ  َشاء  اآل  وَن ب َصاَلة  ال ع  سن ين  ينم    .(3)«الدّ 

 : تخريج الحديثأولا: 

 . تخرلاعلى  لم أقف لل 

 : رجال اإلسنادثانياا: 

ر يُّ  .2 و  ككد  بكن  َحككات م  الككدُّ كل  ، َعبهكاسن بككنن منَحمه مككات سككنة ، مككن الحاديكة عشككرة، حككافظ قككة ، َأبنككو الَفض 
  (4).لل األربعة روى ، إحدى وسبعين وقد بلغ  مانية و مانين سنة

ككاَلص   .1 ق  ال ككب  ب ككن  م  ََ ككَراَن ب ككن  منوَسككى ب ككن  َطل َحككَة ب ككن   م  ككاد  ب ككن  ع  َمن  ب ككنن َحمه ضككعيف ، َعب ككدن الككرهح 
  (5).جدا  

َهب  اب نن ، عن  َمانن بنن َعب د  هللا  التهي م يُّ  .0 الجماعة لل  روى ، مات سنة ستين، من الرابعة،  قة، َمو 
  (6).أبو داود إ 

                                                           

 . 238، ت 11طبقات المدّلسين ص( 1)
 . 137 1نصف الليل،  فتح الباري، كتاب مواقيت الصالة، باب وقت العشاء إلى ( 2)
ء  َأن  ينَعرّ َض َللن، ص( 3) ل  َشي  َتَحبُّ ل ل َمر ء  إ َذا َبَلَغلن َعن  َرجن  . 728، ح117مكارم األخالق للخرائطي، َبابن َما ينس 
 . 12، مشيخة النسائي ص132 1، اإلرشاد 201 2، الكاشف 191أنظر: تقرلب التهذيب ص( 4)
 . 13 1، المجروحين  بن حبان 90 1ن الجوزي ، الضّعفاء والمتروكين  ب97 2أنظر: لسان الميزان ( 5)
 . 287 2، سير أعالم النبالء 219 1، ال قات للعجلي 082أنظر: تقرلب التهذيب ص( 6)
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ككيُّ الَمككَدن يُّ  .1 َبي ككد  هللا  التهي م  َسككى بككنن َطل َحككَة بككن  عن مككات سككنة  ككال   ، مككن ال انيككة،  قككة جليككل، منو 

  (1).لل الجماعة روى ، ومائة

 :  الحديث ىالحكم علثالثاا: 

" ضعيف جدا  فيل " ؛ إسناده ضعيف جداا   َمن  ب نن َحمهاد   . َعب دن الرهح 

******** 
 (: 71) حديث رقم

َبي ر يُّ منَحمهدن ب كنن َعب كد  َّللاه  : أحمد اإلمامروى . . . ": قال ابن رجب َمَد الزُّ َ َنا َأبنو َأح  َ َنا َأبنكو ، قال َحده َحكده
انن  َبَة الطهحه ع  َمش  ، شن َع  ب يكع  َقكالَ  أبكيَعن  ، َجارن األ  كب حَ : قلكت  بكن عمكر: الره كي أنَصكلّ ي َمَعكَك الصُّ  نكمه ، إ نّ 

كي َل َجل يس  كف رن ، َأل َتف تن َفاَل َأَرى َوج  َيان كا تنس  كوَل َّللاه  »: َقكالَ ،  نكمه َأح  َبب كتن َأن  ، ينَصكلّ ي َككَذل َك َرَأي كتن َرسن َوَأح 
وَل َّللاه   : قلال، علن اللدارقطني، نقل البرقاني، وهذا إسناد ضعيف، ينَصكلّ يَها" أنَصلّ َيَها َكَما َرَأي تن َرسن

  (2).مجهول: وأبو الربيب، متروك: أبو شعبة

 : نص الحديث من مسند أحمد

َبي ر يُّ منَحمهدن ب نن َعب د  َّللاه   َمَد الزُّ َ َنا َأبنو َأح  انن ، َحده َبَة الطهحه ع  َ َنا َأبنو شن َمش  َجارن ، َحده َع  ب يع   أبيَعن  ، األ  الره
َنكاَزة  : َقالَ  ن تن َمَع اب ن  عنَمَر ف كي ج  كيحن ، كن َت إ ن َسكان  َيص  َع َصكو  كَكَتلن ، اليكل َفَبَعك َ ، َفَسكم  ل كتن . َفَأس  َيكا َأَبكا : َفقن

ككَكتهلن َقككالَ  َمن  ل ككَم َأس  خَ »: َعب ككد  الككرهح  ل ككتن َلككلن ، «َل َقب ككَرهن إ نهككلن َيتَككَأذهى ب ككل  ال َميّ ككتن َحتهككى ينككد  ككي أنَصككلّ ي َمَعككَك : َفقن إ نّ 
ب حَ  كي، الصُّ كَل َجل يس  كف رن ،  نمه َأل َتف تن َفكاَل َأَرى َوج  َيان كا تنس  كوَل َّللاه  »: َقكالَ ،  نكمه َأح  ، ينَصكلّ ي َككَذل َك َرَأي كتن َرسن

وَل َّللاه   َبب تن َأن  أنَصلّ َيَها َكَما َرَأي تن َرسن   .(3)«ينَصلّ يَها َوَأح 

 : تخريج الحديث: أولا 

للد(، 810ح، 111 2) ل عبككد بككن حميككدخّرجككأ ي  للاب عللن ز  ب  للن ال ح  ، بلله، شللعبة أبلليعللن ، ب 
 . بنحوه

 

                                                           

 . 132 2، ال قات  بن حبان 031 1، ال قات للعجلي 032 1، الكاشف 222التهذيب ص بأنظر: تقرل( 1)
 . 111 1جر، فتح الباري، كتاب مواقيت الصالة، باب وقت الف( 2)
 . 1292، ح001 23مسند أحمد، ( 3)
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 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

َبي ر يُّ ، منَحمهدن بنن َعب د  هللا   .2 َمَد الزُّ  (. 09) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة  بت، َأبنو َأح 

انَأبنو  .1 َبة الطهحه ع  َمش، شن َع    (1).متروك، كوفي،   يعرف اسمل، َجار األ 

ب يع  الحنظلي .0   .(2)مجهول، أبو الره
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

 . وأبو الربيع مجهول "، فيل " أبو شعبة متروك؛ إسناده ضعيف جداا  

******** 
 (: 77) حديث رقم

إذا سكألتم هللا : )-مرفوعكا  -عكن ابكن عبكاس ، أبكو داود وابكن ماجكل خكّر وقكد . . . ": قال ابن رجب
م   بنطنون  َأكنفّ كن َألنوهن ب ظنهنور َها، فسلوه   سناده ضعيف(، َوَ  َتس    (3).وروى مرفوعا، وا 

 
 : داود أبينص الحديث من سنن 

َلَمةَ  َ َنا َعب دن َّللاه  ب نن َمس  َ َنا َعب دن ال َمل ك  ، َحده َحاقَ ، ب نن منَحمهد  ب ن  َأي َمنَ َحده قنوَب ب ن  إ س  ، َعن  َعب د  َّللاه  ب ن  َيع 
ككن  َحده َككلن  ككيّ  ، َعمه ككب  ال قنَرظ  ككد  ب ككن  َكع  َ ن ي َعب ككدن َّللاه  ب ككنن َعبهككاس  ، َعككن  منَحمه ككوَل َّللاه  ، َحككده َ  »: َقككالَ  َأنه َرسن

َر َمن  َنَظَر ف ي ك   دن وا ال جن تنرن ن ل  َتس  يل  ب َغي ر  إ ذ  كم  ، َفإ نهَما َين ظنرن ف ي النهار  ، َتاب  َأخ  َوَ  ، َسكلنوا َّللاهَ ب بنطنكون  َأكنفّ كن
ككَألنوهن ب ظنهنور َهككا تنم  ، َتس  م  ، َفككإ َذا َفككَرَ  ككوَهكن وا ب َهككا ونجن َسككحن دَ ، «َفام  ي ككر   روى »: َقككاَل َأبنككو َداون ََ ككن   ي ن م  َهككَذا ال َحككد 

ل  َعن   َية   َوج  لَُّها َواه  ب  كن ا، منَحمهد  ب ن  َكع  يف  َأي ض  َ لنَها َوهنَو َضع    .(4)«َوَهَذا الطهر لقن َأم 

 أولا: تخريج الحديث: 
  .بنحوه، داود أبيبإسناد (، 039ح، 129 2) ل البيهقي في الدعوات الكبيرخّرجأ

                                                           

 . 201 1، ميزان ا عتدال 77، سؤا ت البرقاني للدارقطني ص178 1أنظر: تعجيل المنفعة ( 1)
 . 210 1، ميزان ا عتدال 78، سؤا ت البرقاني للدارقطني ص122 1أنظر: تعجيل المنفعة ( 2)
 . 111 9فتح الباري، كتاب ا ستسقاء، باب رفع اإلمام يده في ا ستسقاء، ( 3)
 . 2182، ح78 1سنن أبي داود، أبواب الوتر، باب الدعاء ( 4)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 والحككككاكم(، 23779ح،029 23) والطبرانككككي(، 722ح، 101ص)ل عبككككد بككككن حميككككدخّرجككككوأ
ان( 2918ح ، 729 2) سَّ النح ب ن ح  ارني   من طريق ص  األ  ن ص 

ع لب   (1) لنن ك  مَّلدن ب  ، بله، ع ن  م ح 
 . بنحوه

 ثانياا: تراجم رجال اإلسناد: 
َنككب   .2 ككَلَمَة بككن  َقع  َنب ككيُّ ، َعب ككدن هللا  بككنن َمس  مككات سككنة إحككدى ، مككن صككغار التاسككعة،  قككة عابككد، الَقع 

  (2).ابن ماجل الجماعة إ لل  روى ، وعشرلن بمكة

  (3).لل أبو داود روى ، من العاشرة، مجهول، َعب دن ال َمل ك  ب نن منَحمهد  ب ن  َأي َمنَ  .1

ككَحاقَ  .0 قنككوَب ب ككن  إ س  ، لككل أبككو داود روى ، مككن التاسككعة، مجهككول الحككال، المككدني، َعب ككد  َّللاه  ب ككن  َيع 
  (4).والترمذي

َ لن  .1  . أقف عليلمبهم لم ، َعمهن  َحده

يُّ  .2 َلي م  القنَرظ  ب  بن  سن   (5).لل الجماعة روى ، مات سنة عشرلن، من ال ال ة،  قة، منَحمهدن بنن َكع 

 

 ثالثاا: الحكم على إسناد الحديث: 

ككد  ؛ إسللناده ضللعيف  قنككوَب " مجهككو ن، فيككل " َعب ككدن ال َمل ككك  ب ككنن منَحمه وفيككل اسككم ، َعب ككد  َّللاه  ب ككن  َيع 
 . مبهم

******* 

 (: 71) حديث رقم

كا: )-مرفوعكا   -عكن عمكر ، بإسلناد ضلعيفوفي سنن ابكن ماجكل . . . ": قال ابن رجب يع  لنكوا َجم  ، كن
  (6)(.َفإ نه ال َبَرَكَة َمَع ال َجَماَعة  ، َوَ  َتَفرهقنوا

                                                           

 . 018 2، المجروحين 132 1، الضّعفاء الكبير للعقيلي 72أنظر: الضّعفاء الصغير ص( 1)
 . 02 1، تهذيب التهذيب 12 1، ال قات للعجلي 298 2، الكاشف 010أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 128 1، تهذيب التهذيب 118 2، الكاشف 011أنظر: تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 82 1، تهذيب التهذيب 212، ذيل ميزان ا عتدال ص003أنظر: تقرلب التهذيب ص( 4)
 . 122 1، ال قات للعجلي 120 1اشف ، الك231أنظر: تقرلب التهذيب ص( 5)
 . 217 2فتح الباري، كتاب مواقيت الصالة، باب السمر مع األهل والضيف، ( 6)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 : نص الحديث من سنن ابن ماجه

َ َنا ال َحَسنن ب نن  لن َقكالَ على  َحده َ َنا ال َحَسكنن ب كنن منوَسكى َقكالَ : ال َخكاله يدن ب كنن َزل كد  َقكالَ : َحكده َ َنا َسكع  َ َنا : َحكده َحكده
يَنككار   و ب ككنن د  ككرن َبي ككر  َقككالَ ، َعم  َرَمككانن آل  الزُّ َمككرَ : َقه  تن َسككال َم ب ككَن َعب ككد  َّللاه  ب ككن  عن تن : َقككالَ ، َسككم ع  ، أبككيَسككم ع 

ولن َّللاه  : َيقنولن ، اب  َسم ع تن عنَمَر ب َن ال َخطه ، َيقنولن  كا»: َقاَل َرسن يع  لنوا َجم  َفكإ نه ال َبَرَككَة َمكَع ، َوَ  َتَفرهقنكوا، كن
  .(1)«ال َجَماَعة  

 : تخريج الحديث: أولا 

 وابكككككن الجكككككوزي فكككككي م يكككككر الغكككككرام السكككككاكن(، 217ح، 113 2) ل البكككككزار فكككككي مسكككككندهخّرجكككككأ
كد   ": بلفلظ، بله، موسلىمن طريق الحسن بلن (، 122ص) لنكوا َوَ  َتَفرهقنكوا َفكإ نه َطَعكاَم ال َواح  َفكن

ف كككي ا    َنكككي ن   َبَعكككةَ ، َيك  َر  ف كككي األ  كككتهةَ ، َوَطَعكككامن ا    َنكككي ن  َيك  َسكككَة َوالسّ  ف كككي ال َخم  َبَعكككة  َيك  َر  وأن  ،َوَطَعكككامن األ 
 . ال َبَرَكَة ف ي ال َجَماَعة  "

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

كككد  علكككى  بكككنن الَحَسكككنن  .2 كككَوان يُّ ، بكككن  منَحمه ل  كككد  ، الحن مكككن الحاديكككة ،  قكككة حكككافظ لكككل تصكككانيف، َأبنكككو منَحمه
  (2).النسائي الجماعة إ لل  روى ، مات سنة ا نتين وأربعين، عشرة

ككَيبن  .1 َسككى، اأَلش  الَحَسككنن بككنن منو 
، أبككو علككى البغككدادي، قاضككي الموصككل،  قككة، مككن التاسككعة، (3)
  (4)لل الجماعة. روى مات سنة عشر ومائتين، 

ر هم .0 ر يُّ ، سعيد بن زلد بن د  يُّ ال َبص  د  ، مكات سكنة سكبع وسكتين، من السابعة، َأبنو ال َحَسن  ، اأَلز 
  (5).البخاري والنسائي الجماعة إ لل  روى 

 

 

 

                                                           

 . 0187، ح2390 1سنن ابن ماجل، كتاب األطعمة، باب ا جتما  علي الطعام، ( 1)
 . 031 1، تهذيب التهذيب 018 2، الكاشف 211أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)
 .183 2األنساب ، ن خراسانى األصل اقام ببغدادو كا، لقب( 3)
 . 007 7، الطبقات الكبري 003 2، الكاشف211أنظر: تقرلب التهذيب ص( 4)
 . 101تقرلب التهذيب ص( 5)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
"لكيس : وقال أحمد ،(3)"  قة":وقال أبو زرعة ،(2)"  قة":وقال العجلي ،(1) قة ":"قال ابن معين

" ولسكعيد ب كن زلكد َيكر مكا ذككرت :وقكال ابكن عكدي ،(5)" صدوق": وقال البخاري  ،(4)بل بأس"
َوهكو عنكدي فكي جملكة مكن ينسكب إلكى ، أحادي  حسان وليس لل متن منكر   يأتي بل َيكره

وق ا َحاف ظ كا : وقكال ابكن حبكان ،(7)" صدوق لل أوهام": وقال ابن حجر ،(6)الصدق" " َككاَن َصكدن
َ ار َحته م مهن َكاَن يخطىء ف ي  َبار ولهم ف ي اآل  َخ  َتا ب ل  إ َذا ان َفرداأل    .(8)"ى َ  يح 

وقال  ،(10)" ضعيف ":وقال ابن معين ،(9)ليس بشيء" "،و"" ضعيف : وقال يحيى بن سعيد
، "ليس بقوي : وقال أبو حاتم ،(11)ون أحادي ل فليس بحجة بحال"ضّعف" سمعتهم ي:الجوزجاني

وقكال  ،(13)" َلكي َس ب كال َقو ّي َبصكر ي": وقال النسائي ،(12)حدي ل " قلت يحتا بحدي ل؟ قال يكتب
  .(15)"لين ": وقال أبو بكر البزار ،(14)"ضعيف": الدارقطني

 . " صدوق": أنل إلى  ويميل الباح  

كككر يُّ  .1 َنكككار  الَبص  ي  و بكككنن د  كككرن كككَورن ، َعم  َيكككى اأَلع  كككَعي ب  ، َأبنكككو َيح  َبي كككر  بكككن  شن كككر يّ  َقهَرَمكككانن آل  الزُّ ، الَبص 
  (16).وابن ماجل، لل الترمذي روى ، من السادسة، ضعيف

                                                           

 . 281 1-الدوري –تارلخ ابن معين ( 1)
 . 099 2ال قات للعجلي ( 2)
 . 11 1الجرح والتعديل ( 3)
 . 008ص ، سؤا ت أبي داود211 1-عبد هللا –العلل ومعرفة الرجال ( 4)
 . 01 1تهذيب التهذيب ( 5)
 . 112 1الكامل في ضّعفاء الرجال ( 6)
 . 101تقرلب التهذيب ص( 7)
 . 013 2المجروحين  بن حيان ( 8)
 . 12 1الجرح والتعديل ( 9)
 . 232 1الضّعفاء الكبير للعقيلي ( 10)
 . 291أحوال الرجال ص( 11)
 . 12 1الجرح والتعديل ( 12)
 . 20الضّعفاء والمتروكين للنسائي ص( 13)
 . 120سؤا ت الحاكم للدارقطني ص( 14)
 . 01 1تهذيب التهذيب ( 15)
، 111 1، الضككّعفاء والمتككروكين  بككن الجككوزي 233، الضككّعفاء الصككغير ص112أنظككر: تقرلككب التهككذيب ص( 16)

 . 19 1علل الدارقطني 
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 تضعيف في رجب ابن منهج
، فاضال   عابدا   أحد الفقهاء السبعة وكان  بتا  ، َسال من بنن َعب د  هللا  بن عنَمَر بن  الَخطهاب  الَعَدو يُّ  .2

لككل  روى ، مككات فككي آخككر سككنة سككت، مككن كبككار ال ال ككة، ل فككي الهككدي والسككمتأبيكككككان يشككبل ب
  (1).الجماعة

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

" ضعيف؛ إسناده ضعيف  ر يُّ ي َنار  الَبص  و بنن د  رن  . ولم يتابع، فيل " َعم 

******* 
 (: 79) حديث رقم

للعنيفابككن ماجككل  خككّر و . . . ": قككال ابككن رجككب : َقكككالَ ، َعككن النهب ككّي ، موسككى أبككيَعككن ، بإسلللناد ض 
َما ) َقهن   (2)(.َجَماَعة  ا   َنان  َفَما َفو 

 : نص الحديث من سنن ابن ماجه

ككار  َقككالَ  َشككامن ب ككنن َعمه َ َنا ه  ر  : َحككده ب يككعن ب ككنن َبككد  َ َنا الره و ب ككنن َجككَراد  ، ل  أبيككَعككن  ، َحككده ككر  ه  َعم   أبككيَعككن  ، َعككن  َجككدّ 
َعر يّ   َش  ولن َّللاه  : َقالَ ، منوَسى األ  َما َجَماَعة  ا  َنان  َفَما »: َقاَل َرسن َقهن   .(3)«َفو 

 : تخريج الحديث: أولا 
وعبكد بكن (، 8822ح، 111 1، صالة التطو   في الجماعة كم هكي) شيبة أبيل ابن خّرجأ

اني فكككي روىككو ال(، 7110ح، 289 20) وأبككو يعلككي الموصككلي(، 217ح، 298ص) حميككد
، 072 1) والحككككككككككككككككككاكم(، 2387ح، 11 1) والككككككككككككككككككدارقطني(، 281ح، 081 2) مسكككككككككككككككككنده

 اء الكبيككككككرضككككككّعفوالعقيلككككككي فككككككي ال(، 2338ح، 97 0) والبيهقككككككي فككككككي الكبككككككري (، 7927ح
بنيب ب ن(، 20 1) ر   من طريق الرَّ  . بنحوه، به، ب د 
 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

َشامن بكنن َعمهكار  بكن  ننَصكي ر  بكن  َمي َسكَرَة بكن  َأَبكان   .2 كَلم يُّ ، ه  وقكد ، العاشكرةمكن كبكار ، َأبنكو الَول ي كد  السُّ
مكات سكنة خمكس وأربعكين علكى الصكحيح ، سمع من معروف الخياط لكن معروف ليس ب قة

  (4).مسلم الجماعة إ لل  روى ، ولل ا نتان وتسعون سنة
                                                           

 . 032 1، ال قات  بن حبان 080 2، ال قات للعجلي 111 2، الكاشف 111أنظر: تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 09 1فتح الباري، كتاب اآلذان، باب ا  َنان  َفما فوقهما جماعة، ( 2)
 . 971، ح021 2سنن ابن ماجل، كتاب أقامة الصالة والسنة فيها، باب األ نان جماعة، ( 3)
 . 270تقرلب التهذيب ص( 4)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 ،(3)"   بكأس بكل": وقكال النسكائي ،(2)" قكة صكدوق": وقكال العجلكي ،(1)"  قكة": قال ابكن معكين

" تكلم فيكل : مسلمة: وقال ،(5)"الحافظ العالمة": الذهبيوقال  ،(4)وذكره ابن حبان في ال قات
وق َكب يككر ال محككل": وقككال الككدارقطني، وهككو جككائز الحككدي  صككدوق" : وقككال أبككو حككاتم ،(6)" َصككدن
، ككان يقكرأ مكن كتابكل، وكان قديما اصح، وكلما لقن تلقن، قرأه اليل "لما كبر تغير وكلما دفع

"صككدوق : قككال ابككن حجككر، ربمككا لقككن أحاديكك  فتلقنهككا"" آفتككل انككل : وقككال القككزاز ،(7)صككدوق"
  .(8)كبر فصار يتلقن فحدي ل القديم أصح"، مقرئ 

 . كبر فصار يتلقن فحدي ل القديم أصح"، "صدوق : كالم ابن حجر إلى  ويميل الباح 

يُّ  .1 د  ع  يم يُّ السه ر  التهم  ب يعن ب نن َبد  ر يُّ ، الره َلةن ال َبص  َلي  مات سنة  مان ، من ال امنة، متروك، َوينَقالن عن
  (9).وابن ماجل، لل الترمذي روى ، وسبعين

يم يُّ  .0 ر  بن عمرو بن جراد التهم  يُّ ، َبد  د  ع    (10).لل ابن ماجل روى ، من الرابعة، مجهول، السه
يم يُّ  .1 رو بن جراد التهم  يُّ ، َعم  د  ع    (11).لل ابن ماجل روى ، من ال ال ة، مجهول، السه
 :  على إسناد الحديثالحكم : ثالثاا 

وعمككرو بككن جككراد" ، و "بككدر بككن عمككرو، فيككل "الربيككع " متككروك الحككدي ؛ إسللناده ضللعيف جللداا 
 . مجهو ن

  (12).وقد ذكرت كتب المختلطين " هشام بن عمار " ولم يتميز سما  الراوي عنل
******* 

 

                                                           

 . 097سؤا ت ابن الجنيد ص( 1)
 . 001 1ال قات للعجلي ( 2)
 . 10مشيخة النسائي ص( 3)
 . 100 9ال قات  بن حبان ( 4)
 . 113 22سير أعالم النبالء ( 5)
 . 182سؤا ت الحاكم للدارقطني ص( 6)
 . 17 9الجرح والتعديل ( 7)
 . 270تقرلب التهذيب ص( 8)
، 292، أحكوال الرجكال ص20 1، الضكّعفاء الكبيكر للعقيلكي 092 2، الكاشكف 131أنظر: تقرلكب التهكذيب ص( 9)

 . 179 2الضّعفاء والمتروكين  بن الجوزي 
 . 213تقرلب التهذيب ص( 10)
 . 21 8، تهذيب التهذيب 129تقرلب التهذيب ص( 11)
 . 011ط ص، ا َتبا211، والمختلطين ص111 2أنظر: الكواكب النيرات ( 12)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 (: 12) حديث رقم

َمككا : -  -وممككا يسككتدل ب ككل  َعَلككى أن قصككد المسككاجد للصككالة فيهككا زلككارة ر . . . ": قككال ابككن رجككب
ي   ، ضلّعفبإسلناده فنيلهن ل ابن ماجل خّرج َسكَن َمكا : )َقكالَ ، َعكن النهب كّي ، الكدرداء أبكيمكن َحكد  إ نه َأح 

م  ال َبَياضن  كن د  م  َوَمَساج  تنمن ب ل  َّللاهَ ف ي قنبنور كن ر    (1)(.زن

 : سنن ابن ماجه نص الحديث من

َرقن َقككالَ  َز  ككاَن األ  ككدن ب ككنن َحسه َ َنا منَحمه يككد  ب ككنن : َحككده َ َنا َعب ككدن ال َمج  َوانن ب ككنن َسككال م  : َروهاد  َقككالَ  أبككيَحككده َ َنا َمككر  ، َحككده
و كر  َواَن ب كن  َعم  كَرم يّ  ، َعن  َصكف  َبي كد  ال َحض  كَرل ح  ب كن  عن َداء  َقكالَ  أبكيَعكن  ، َعكن  شن ر  كولن َّللاه  : الكده : َقكاَل َرسن

م  » تنمن َّللاهَ ب ل  ف ي قنبنور كن ر  َسَن َما زن م  ، إ نه َأح  كن د    .(2)«ال َبَياضن ، َوَمَساج 

 : تخريج الحديث: أولا 
 وابكككككن شكككككاهين فكككككي ناسكككككخ الحكككككدي (، 002ح، 022ص) (3)ل المحكككككاملي فكككككي أماليكككككلخّرجكككككأ
مَّد ب ن وذلك من طريق(، 291ح، 118ص) ان   م ح  سَّ  . بنحوه، به، ح 
 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 
َرقن  .2 َز  اَن األ  ي بانيّ ، منَحمهدن ب نن َحسه مكن ،  قكة، التاجر أصلل من واسكط، أبو جعفر البغدادي، الشه

  (4).لل ابن ماجل روى ، مات سنة سبع وخمسين، العاشرة
ي ككد  بككنن َعب ككد  الَعز ل ككز  بككن   .1 وري لككل ، مككات سككنة سككت ومككائتين، مككن التاسككعة، َروهاد   أبككيَعب ككدن الَمج 

  (5).البخاري  الجماعة إ 
 
 
 

                                                           

د  َأو  َراَح، ( 1) ج  َدا إلى الَمس  ََ ل  َمن    . 21 1فتح الباري، كتاب اآلذان، باب َفض 
 . 0218، ح2282 1سنن ابن ماجل، كتاب اللباس، باب البياض من ال ياب، ( 2)
 برواية ابن يحيي البيع. ( 3)
 . 109 7، الجرح والتعديل 219 9، ال قات  بن حبان 211 1، الكاشف 170أنظر: تقرلب التهذيب ص( 4)
 . 012تقرلب التهذيب ص( 5)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
كككين وقكككال  ،(2)"  قكككة": وقكككال أبكككو داود ،(1)اء"ضكككّعفَعكككن قكككوم  روى َككككاَن يككك، "  َقكككة: َقكككاَل اب كككن مع 

يكَ ": وقال الخليلي ،(3) قة "، " ليس بل بأس: النسائي َطكَأ ف كي َأَحاد  َوَقكاَل  ،(4)"   َقكة  , َلك نهكلن َأخ 
مد   .(6)"  قة مرجئ": وقال الذهبي  ،(5)" َ  َبأ س ب ل ": َأح 

كَرلا: َوَقاَل اب ن عدي ، " وكل هذه األحادي  َير محفوظة َعَلى أنل يت بت في حكدي  ابكن جن
فنوَظككة   كككَر َمح  ي  ََ يككَ   كككَرلا َأَحاد  كككةن َمككا أنككككر عليككل اإلرجكككاء"ولككل عكككن  ابككن جن وقككال ابكككن  ،(7)َوَعامه

   .(8)" صدوق يخطىء وكان مرجئا": حجر
ئ ككا": وقككال ابككن سككعد يف ا منر ج  ي   َضككع  " َك  يككَر ال َحككد 

" كككان الحميككدي يككتكلم : وقككال البخككاري  ،(9)
ي  " مننككر : وقكال ابكن حبكان ،(11)" ليس بالقوي يكتب حدي ل": وقال أبو حاتم ،(10)فيل" الَحكد 

َبكككار ولككك َخ  ك" روى جكككدا يقلكككب األ  كككتحقه التّكككر  ير َفاس  ال َمَنكككاك ير َعكككن ال َمَشكككاه 
وقكككال أبكككو أحمكككد  ،(12)

وقككال  ،(14)يعتبككر بككل"، "   ينحككتا بككل: وقككال الككدارقطني ،(13)" لككيس بككالمتين عنككدهم": الحككاكم
 ،(16)"ضككعيف": عمككر أبككيوقككال دمحم بككن يحيككى بككن  ،(15)"ضككّعف" مكككي يمككس ب:ابككن بشكككوال
 .(17)" َلي َس ب ال َقو ّي ": َوَقاَل الرهاز يّ 
 . كما قال ابن حجر، " صدوق يخطئ": أنل إلى  ويميل الباح  

                                                           

 . 112، سؤا ت ابن الجنيد ص282ص-الدوري –تارلخ ابن معيد ( 1)
 . 082 1تهذيب التهذيب ( 2)
 . 171 2تهذيب الكمال ( 3)
 . 100 2اإلرشاد في معرفة علماء الحدي  ( 4)
 . 28 0-عبد هللا–العلل ومعرفة الرجال ( 5)
 . 211من تكلم فيل وهو مو ق ص( 6)
 . 19 7الكامل في ضّعفاء الرجال ( 7)
 . 012تقرلب التهذيب ص( 8)
 . 233 2الطبقات الكبري ( 9)
 . 91الضّعفاء الصغير للبخاري ص( 10)
 . 12 1الجرح والتعديل ( 11)
 . 212 1المجروحين  بن حبان ( 12)
 . 082 1تهذيب التهذيب ( 13)
 . 17ارقطني صسؤا ت البرقاني للد( 14)
 . 282شيوخ ابن وهب  بن بشكوال ص( 15)
 . 91 0الضّعفاء الكبير للعقيلي ( 16)
 . 217 1الضّعفاء والمتروكين  بن الجوزي ( 17)



 العلة ببيا  يصّرح ولُ ضعّفها التي األحاديث من نماذج: الثانيالفصل 
 
 

095 
   

  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
َوانن بنن َسال م   .0 يكره بالوضكع، أبو عبد هللا الَجكَزر يُّ ، الغفاري ، َمر  مكن ، متكروك ورمكاه السكاجي َو

  (1).لل ابن ماجل روى ، كبار التاسعة
َوانن بنن  .1 َسك يُّ َصف  ك  م  السه و بن  َهر  ر   (. 12) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة، َعم 
ككَرل حن المقرائككيُّ  .2 َبي ككد بككن شن ككَرل حن ب ككنن عن م صككيُّ ، شن ككل ت الح  مككن ال ال ككة وكككان يرسككل ،  قككة، َأبنككو الصه

  (2).وابن ماجل، والنسائي، لل أبو داود روى ، مات بعد المائة، ك يرا
 :  الحديثالحكم على إسناد : ثالثاا 

َوانن بككنن َسككال م " ، فيككل " عبككد المجيككد بككن عبككد العزلككز " صككدوق يخطككئ؛ إسللناده منكللر و " َمككر 
َبي ككد"  قككة لكنككل يرسككل، متككروك الحككدي  ككَرل حن ب ككنن عن ، َذرّ  أبككي" وأرسككل َعككن  : قككال الككذهبي، و" شن

داء" أبيو  ر   .  الدّ 

ولجككب أن  ،(3)مككن ال ال ككة ين وهككومدّلسككذكككره ابككن حجككر فككي طبقككات ال، مككدّلسوعبككد المجيككد 
 (. قال حد نا) صّرحوقد ، بالسما  يصّرح

******* 
 (: 10) حديث رقم

ككد، وقككد يسككتدل َلككلن بمككا َرَوى منَحمهكد ب ككن ميمككون الزعفرانككي. . . ": قكال ابككن رجككب َفككر ب ككن منَحمه ، َعككن َجع 
ول هللا : )َقالَ ، َعن جابر، لأبيَعن  ، ل الطبرانكيخّرجكو (،   يؤخر الصالة لطعكام و  َيكره َكاَن َرسن
ككولن َّللاه  : )ولفظككل ككن  َرسن َشككاء  ، َلككم  َيكن ككر ب  ل ع  رن َصككاَلَة ال َمغ  ي ككر ه  ، ينككَؤخّ  ََ للعنيف ل (. َوَ   ي ث ض  للدن وهللذا ح 
يره، ودمحم ب ن ميمون َهَذا، يثبت ي  منكر : َوَقاَل البخاري والنسائي. و قة ابن معين َو   (4).الَحد 

 

 

 

 

                                                           

، الكامككل فككي ضككّعفاء الرجككال 218، الضككّعفاء الصككغير ص120 1، الكاشككف 211أنظككر: تقرلككب التهككذيب ص( 1)
 . 91، الضّعفاء والمتروكين للنسائي ص229 8
 . 111 1، ال قات  بن حبان 121 2، ال قات للعجلي 181 2، 112أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 81، ت12طبقات المدّلسين ص( 3)
الةن،  فتح الباري،( 4)  . 232 1كتاب اآلذان، باب إذا َحَضَر الطهَعامن َوأنق يَمت  الصه
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 : نص الحديث من المعجم األوس 

يُّ َقككالَ  َلي ككد  ال َعب ككد  ككدن ب ككنن خن َ َنا منَحمه يُّ َقككالَ : َحككده ََسككد  قنككوَب األ  ككون  : حككد نا َعبهككادن ب ككنن َيع  ككدن ب ككنن َمي من حككد نا منَحمه
ككيُّ  َفَران  ككد  ، الزهع  َفككر  ب ككن  منَحمه ككولن َّللاه   :)َقككالَعككن  َجككاب ر  ، ل  أبيككَعككن  ، َعككن  َجع  ككن  َرسن رن َصككاَلَة ، َلككم  َيكن ينككَؤخّ 

َشككككاء   ككككر ب  ل ع  ككككر ه  ، ال َمغ  ي  ََ كككك( َوَ   ككككدن ب  ككككد  إ  ه منَحمه ككككن  منَحمه َفككككر  ب  يَ  َعككككن  َجع  و  َهككككَذا ال َحككككد  ككككون  َلككككم  َيككككر  نن َمي من
َفَران يُّ    (1)"الزهع 

 : تخريج الحديث: أولا 

والطبرانكككي فكككي (، 0728ح، 012 0، . . .الصكككالة اذا حضكككرت الصكككالة) ل أبكككو داودخّرجكككأ
وابكن شكاهين فكي (، 2313ح، 188 2) في السنن والدارقطني(، 819ح ، 81 1) الصغير

جمللليعهم (، 2310ح، 232 0) والبيهقكككي فكككي الكبكككري (، 101ح، 112ص) ناسكككخ الحكككدي 
 . بنحوه، به، من طريق دمحم بن ميمون 

 : اإلسنادتراجم رجال : ثانياا 

َلي د .2   (2).ه 111مات سنة ، مجهول الحال، العبدي الكوفي، منَحمهد بن خن

بَ  .1 قنككو  ي د  ، َعبهكادن بكنن َيع  ن كيُّ ، َأبنكو َسككع  َواج  لكل البخككاري  روى ، مككات سكنة خمسككين، مككن العاشكرة، الره
  (3).وابن ماجل، والترمذي، وحدي ل في البخاري مقرون 

نا ال قكة فكي   عنل يقول حد ّ "كان ابن خزلمة إذا حدّ : الحاكم وقال ،(4)"شيخ": قال أبو حاتم
" معكروف فكي أهكل الكوفكة وفيكل : وقال ابن عدي ،(5)روايتل المتهم في رأيل عباد بن يعقوب"

َوَقكككاَل  ،(6)َلكككو فيمكككا فيكككل مكككن التشكككيع وروى أحاديككك  أنككككرت عليكككل فكككي الفضكككائل والم الكككب"
ن يّ  اَرقنط  قال  ،(8)"صدوق في الحدي ": وقال الذهبي ،(7)شيعي صدوق"، " َلي َس بضعيف: الده

                                                           

 . 2889، ح93 1المعجم األوسط، ( 1)
 . 212تراجم شيوخ الطبراني ص إرشاد القاصي والداني إلى( 2)
 . 192تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 88 1الجرح والتعديل ( 4)
 . 121مقدمة فتح الباري ص( 5)
 . 229 2الكامل في ضّعفاء الرجال ( 6)
 . 120سؤا ت الحاكم للدارقطني ص( 7)
 . 201 22، سير أعالم النبالء 231من تكلم فيل وهو مو ق ص( 8)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
  .(1)" صدوق رافضي ": ابن حجر

ك " روى " ي: وقال ابن حبان تحقه الّتر  ير َفاس  ال َمَناك ير َعن ال َمَشاه 
(2).  

 . " صدوق رافضي " كما قال ابن حجر: أنل إلى ويميل الباح  

َفَران يُّ َأبنو ، منَحمهدن ب نن َمي منون   .0 ر  الزهع  لنو ن ، النهض    (3).لل أبو داود روى ، من التاسعة، ال َمف 

: وقككال ابككن حجككر ،(6)"  بككأس بككل": وقككال أبككو حككاتم ،(5)"  قككة": وأبككو داود ،(4)قككال ابككن معككين
  .(7)"صدوق لل أوهام"

ر َعككة ،(8)" منكككر الحككدي ": والنهَسككائ يّ ، وقكال البنَخككاريُّ  وقككال ابككن  ،(9)كككوفي لككين"" : وقككال أبنككو زن
ي  جككككككدا  : حبككككككان ت َجككككككا  ب ككككككل " " مننكككككككر الَحككككككد  ح  ككككككوز ا   َ  َيجن

اَرقنطنيُّ  ،(10) " لككككككيس : وَقككككككال الككككككده
"   .(12)" حدي ل ليس بالقائم": وقال الحاكم أبو أحمد ،(11)بشيء 

 . أنل " صدوق لل أوهام " كما قال ابن حجر إلى  ويميل الباح  

َفرن بنن منَحمهكد   .1 كيُّ ، بكن  َعل كيّ  َجع  كم يُّ ، القنَرش  مكات سكنة ، مكن السادسكة، صكدوق فقيكل إمكام، الَهاش 
  (13).البخاري تعليقا   الجماعة إ لل  روى ،  مان وأربعين

ككدن بككنن  .2 َسككي ن  علككى  منَحمه َفككر  الَبككاق رن ، بككن  الحن مككات سككنة بضككع ، مككن الرابعككة،  قككة فاضككل، َأبنككو َجع 
  (14).لل الجماعة روى ، عشرة

                                                           

 . 192تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 271 1المجروحين ( 2)
 . 223تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 188 0-الدوري –تارلخ ابن معين ( 4)
 . 182 9تهذيب التهذيب ( 5)
 . 83 8الجرح والتعديل ( 6)
 . 223تقرلب التهذيب ص( 7)
 . 207 1الضّعفاء الكبير للعقيلي ( 8)
 . 83 8الجرح والتعديل ( 9)
 . 182 1المجروحين  بن حبان ( 10)
 . 182 9تهذيب التهذيب ( 11)
 . 182 9تهذيب التهذيب ( 12)
، ال قات  بن حبان 173 2، ال قات للعجلي 13فيل وهو مو ق ص ، من تكلم212أنظر: تقرلب التهذيب ص( 13)
1 202 . 
، ال قككككات  بكككن حبككككان 119 1، ال قكككات للعجلكككي 023 9، تهكككذيب التهككككذيب 197أنظكككر: تقرلكككب التهككككذيب ص( 14)
 . 132 1، سير أعالم النبالء018 2
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

َلي د" مجهكول؛ إسناده ضعيف " صكدوق لكل اوهكام، فيل " منَحمهد بن خن ولكم ، "ومنَحمهكدن ب كنن َمي منكون 
 . متابعةعلى  أقف لل

******* 
 (: 10) حديث رقم

 ضلّعفبإسلناد فيله ل ابكن سكعد خّرجكفقكد : بتجهيكز جكيش أسكامة وأمكا أمكره . . . ": قال ابكن رجكب
كولن َّللاه  : قكال، - مرسكال   -عن عروة  كَو ال َبل َقكاء   َككاَن َرسن َئ ال َخي كَل َنح  َقكد  َبَعكَ  أنَسكاَمَة َوَأَمكَرهن َأن  ينكوط 

َفر   َكَر ب ال جنر ف  ، َحي  ن قنت َل َأبنوهن َوَجع  وَن َوَقد  َعس  َحابنلن َيَتَجههزن كولن ، َفَجَعَل أنَساَمةن َوَأص  َتَكى َرسن  َّللاه  َفاش 
كل  َراَحكة  فَ  س  كن  َنف  كب ا َرأ َسكلن َفَقكالَ  خكّر َوهنَو َعَلى َذل َك  نمه َوَجَد م  كَ  أنَسكاَمةَ »: َعاص  ، «َأيَُّهكا النهكاسن َأن ف كذنوا َبع 

ولن َّللاه    نمه َدَخَل النهب يُّ ، َ اَلَ  َمرهات   فّ َي َرسن زه ب ل  َفتنون تنع    .(1)َفاس 

 : من الطبقات المبري نص الحديث 

َمككرَ  ككدن ب ككنن عن َبَرَنككا منَحمه ككدن ب ككنن َعب ككد  َّللاه  ، َأخ  َ ن ي منَحمه ككر يّ  ، َحككده َبي ككر  ، َعككن  الزُّه  َوَة ب ككن  الزُّ ككر  َكككاَن : َقككالَ ، َعككن  عن
ولن َّللاه   َو ال َبل َقاء  حَ  َرسن َئ ال َخي َل َنح  َفر  َقد  َبَعَ  أنَساَمَة َوَأَمَرهن َأن  ينوط  َفَجَعَل أنَسكاَمةن ، ي  ن قنت َل َأبنوهن َوَجع 

ككَكَر ب ككال جنر ف   وَن َوَقككد  َعس  ككزن ككَحابنلن َيَتَجهه ككولن َّللاه  ، َوَأص  ككَتَكى َرسن ككل   َفاش  س  ككن  َنف  َوهنككَو َعَلككى َذل ككَك  نككمه َوَجككَد م 
ككب ا َرأ َسككلن َفَقككالَ  خككّر َراَحككة  فَ  ككَ  أنَسككاَمةَ َأيَُّهككا النهككاسن »: َعاص    نككمه َدَخككَل النهب ككيُّ ،  َككاَلَ  َمككرهات  ، «َأن ف ككذنوا َبع 

ولن َّللاه   فّ َي َرسن زه ب ل  َفتنون تنع    . "(2)َفاس 

 : تخريج الحديثأولا: 

 . تخرلاعلى  لم أقف لل 
 : رجال اإلسنادثانياا: 

َلم يُّ  .2 يُّ ، منَحمهدن بنن عنَمَر بن  َواق د  اأَلس  مكات سكنة ، مكن التاسكعة، متروك مع سكعة علمكل، الَواق د 
  (3).لل ابن ماجل روى ، سبع ومائتين ولل  مان وسبعون 

                                                           

 . 083 0فتح الباري، كتاب الصالة، باب الخوخة والممر في المسجد، ( 1)
 . 118 1الطبقات الكبري  بن سعد ( 2)
، الضكككّعفاء والمتكككروكين  بكككن الجكككوزي 132 1، الكاشكككف 193 1، المجكككروحين198أنظكككر: تقرلكككب التقرلكككب ص( 3)
0 87 . 
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
َهاب  الزُّه ر يُّ  .1 َبي د  هللا  بن  َعب د  هللا  بن  ش  ل م  بن  عن صكدوق لكل ، الَمكَدن يُّ ، منَحمهدن بنن َعب د  هللا  بن  منس 

  (1).لل الجماعة روى ، سنة ا نتين وخمسينمات ، من السابعة، مدلس أوهام

َبي د  هللا   .0 ل م  بن  عن  (. 20) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة، الزُّه ر يّ  ، منَحمهدن بنن منس 

َبي ر  بن  الَعوهام   .1 َوة بن الزُّ مكات  سكنة ، مكن ال ال كة،  قكة فقيكل مشكهور ، أبو عبد هللا المكدني، عنر 
  (2).لل الجماعة روى ، ومولده في أوائل خالفة ع مان، أربع وتسعين على الصحيح

 :  الحديثعلى  الحكمثالثاا: 

يُّ " متكككروك؛ إسلللناده منكلللر َمكككَر الَواق كككد  كككدن بكككنن عن كككدن بكككن عبكككد هللا ، فيكككل " منَحمه مكككن  مكككدّلسومنَحمه
  .(3)يصّرحولم ، بالسما  يصّرحولجب أن ، ال ال ة

******* 
 

 (: 14) حديث رقم

: عكن النبكي ، أمامكة أبيعن ، ضّعفبإسناد فيهن ( أحمد اإلماممسند ) وفي. . . ": قال ابن رجب
م  ) وهنكن َمَسنه ونجن فنوَف َأو  َلتنط  نه الصُّ م  ، َلتنَسوُّ َطَفنه َأب َصارنكن م  َأو  َلتنخ  نه َأب َصاَركن   (4)(.َوَلتنغ ضن

 : نص الحديث من مسند أحمد

يد   َ َنا قنَتي َبةن ب نن َسع  رن ب نن منَضرَ ، َحده َ َنا َبك  ر  ، َحده َبي د  َّللاه  ب ن  َزح  كم  ، ب ن  َيز لدَ على  َعن  ، َعن  عن ، َعن  ال َقاس 
ككول  َّللاه  ، أنَماَمككةَ  أبككيَعككن   م  » : َأنهككلن َقككالَ  َعككن  َرسن ككوهنكن َمَسككنه ونجن ككفنوَف َأو  َلتنط  نه الصُّ ككنه ، َلتنَسككوُّ م ضن َوَلتنغ 

م  أَ  م  َأب َصاَركن َطَفنه َأب َصارنكن   (5).«و  َلتنخ 

 : تخريج الحديث: أولا 
، 120 8) والطبرانككككككي فكككككككي الكبيكككككككر(، 2130ح، 183 1) اني فككككككي مسكككككككندهيكككككككرو ل الخّرجككككككأ
 . بنحوه، به، من طريق بكر بن مضر(، 7829ح

                                                           

 . 012 7، الكامل في ضّعفاء الرجال 193تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 112 1، سير أعالم النبالء 200 1، ال قات للعجلي 089أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 231، ت 12طبقات المدّلسين ص( 3)
َهَا، ( 4) َقاَمة  َوَبَعد  ن َد اإل  َية  الصفُّوف  ع  و   . 117 1فتح الباري، كتاب األذان، باب َتس 
 . 11112، ح229 01مسند أحمد، ( 5)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 
ي ل  ال هَقف يُّ  .2 ي د  بن  َجم   (. 28) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة  بت، َرَجاءَ َأبنو ، قنَتي َبةن بنن َسع 

ر يُّ  .1 رن بنن منَضَر بن  منَحمهد  الم ص  مات سنة  ال  وسبعين ولل نيف ، من ال امنة،  قة  بت، َبك 
  (1).ابن ماجل الجماعة إ لل  روى ، وسبعون 

ر يُّ  .0 م  ر  الضه َبي دن َّللاه  ب نن َزح   (. 11) رقمسبقت ترجمتل حدي  ، ضعيف يعتبر بل، عن

 (. 18) سبقت ترجمتل حدي  رقم، ضعيف جدا  ، األلهانيُّ ، ه الل   أبيَعل يُّ ب نن َيز لَد ب ن   .1

ق يُّ  .2 َمش  َمن  الدّ  من بنن َعب د  الرهح   (. 11) سبقت ترجمتل حدي  رقم، صدوق يغرب، الَقاس 
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

و"القاسكم ، و"علكي بكن يزلكد " ضكعيف جكدا  ، ضعيف فيل "عبيد هللا بن زحر"؛ إسناده ضعيف
بكن يزلككد علككى  عكن روى يكعبيككد هللا " : وقككال ابكن الجكوزي ، بكن عبكد الككرحمن " صكدوق يغكرب"

  .(2)نسخة باطلة "

******* 
 (: 13) حديث رقم

َككاحَ : )عكن النهبكّي ، فكي حكدي  عائشكة. . . ": قال ابكن رجكب ل ننكوا النّ  كر بنوا َعَلي كل  ، أَع  َبكال   َواض  ر  (، ب ال غ 
  (3).ضّعفبإسناد فيه ، ه الترمذي وابن ماجهخّرجو 

 : نص الحديث من سنن ابن ماجه

رن ب نن  َ َنا َنص  َضم يُّ على  َحده و، ال َجه  ر  يَسى ب نن ينوننَس  :َقاَ   ،َوال َخل يلن ب نن َعم  َ َنا ع  ، اَس يإل َعن  َخال د  ب ن  ،َحده
َمن   أبكيَعن  َرب يَعَة ب ن   كم  ، َعب كد  الكرهح  َككاحَ »: َقكالَ  َعكن  النهب كيّ  ، َعكن  َعائ َشكةَ ، َعكن  ال َقاس  ل ننكوا َهكَذا النّ  ، أَع 

َبال   ر  ر بنوا َعَلي ل  ب ال غ    .(4)«َواض 

 

 
                                                           

 . 231 1، ال قات  بن حبان 121 2، ال قات للعجلي 172 2، الكاشف 217أنظر: تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 211 1الضّعفاء والمتروكين  بن الجوزي ( 2)
 . 111 8فتح الباري، كتاب أبواب العيدين، باب سنة العيدين ألهل اإلسالم، ( 3)
 . 2892، ح122 2سنن ابن ماجل، كتاب النكاح، باب إعالن النكاح، ( 4)
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  نيالثا الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 : تخريج الحديث: أولا 

 وابن راهويل(، 102ح، 130 2، ما جاء في نكاح السر، الوصايا)ل سعيد بن منصورخّرجأ
وأبو نعكيم فكي ، (781ح، 299 2)وأبو بكر الشافعي في الفوائد الشهيرة(، 912ح،091 1)

، جميعهم من طريق عيسي بلن يلونس(، 21198ح، 170 7)والبيهقكي(، 112 0) الحلية
 . بنحوه، به

وأبكككككو نعكككككيم (، 2389ح،093 0،مكككككا جكككككاء فكككككي إعكككككالن النككككككاح، النككككككاح)ل الترمكككككذيخّرجكككككوأ
علللن ، علللن القاسلللم، ملللن طريلللق عيسلللي بلللن ميملللون (، 121 2) ي فكككي تارلخكككلصكككبهاناأل

للاح  ) بلفللظ، عائشللة ك  لنن للوا ه للذ ا النّن دن ، أ ع  للاجن ع ل للوه  فنللي الم س  ف وفن ، و اج  للهن بنالللد  ل ي  للرنب وا ع  (، و اض 
  .(1)ضعيف جداا ، وعيسي بن ميمون 

  : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

ككرن بككنن  .2 ككر  بككن  علككى  َنص  َباَن بككن  علككى  بككن  َنص  ككه  يُّ  أبككيبككن  صن د  طلككب للقضككاء ،  قككة  بككت، اأَلز 
  (2).لل الجماعة روى ، مات سنة خمسين أو بعدها، من العاشرة، فامتنع

 (. 12) سبقت ترجمتل حدي  رقم، صدوق ، الَخل ي لن بنن عنَمَرو ال قفي .1

ننَس بككن   .0 ي َسككى بككنن ينككو  ككَدان يُّ  أبككيع  و بككن  َعب ككد  هللا  الَهم  ككر  ككَحاَق َعم  ، مككن ال امنككة،  قككة مككأمون ، إ س 
  (3).لل الجماعة روى ، مات سنة سبع و مانين وقيل سنة إحدى وتسعين

ر  ب ن  اَس يلا َخال دن ب نن  .1 م   أبيب ن  َصخ  مكن ، متكروك الحكدي ، العكدوي ، القرشكي، أبو الهي م، َجه 
  (4).وابن ماجل، لل الترمذي روى ، السابعة

كيُّ  أبكيَرب ي َعكةن بكنن  .2 و خ  التهي م  َمن  َفكرُّ مكات سكنة سككت ، مكن الخامسكة،  قكة فقيكل مشكهور، َعب كد  الكرهح 
  (5).لل الجماعة روى ، و ال ين على الصحيح

                                                           

 . 128 1، الكامل في ضّعفاء الرجال 170 1، تارلخ اإلسالم 112أنظر: تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 029 1، الكاشف 200 21، سير أعالم النبالء 72، مشيخة النسائي ص212أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)
، الطبقكككككات الكبكككككري 133 1، ال قكككككات للعجلكككككي 298، شكككككيوخ ابكككككن وهكككككب ص112أنظكككككر: تقرلكككككب التهكككككذيب ص( 3)
 . 189 8، سير أعالم النبالء 188 7
، الضكككّعفاء 120 0، الكامكككل فككي ضكككّعفاء الرجكككال 22، الضككّعفاء الصكككغير ص287أنظككر: تقرلكككب التهكككذيب ص( 4)

 . 01لنسائي ص، الضّعفاء والمتروكين ل112 2والمتروكين  بن الجوزي 
، تهكذيب 138 2، اإلرشاد للخليلكي 028 2، ال قات للعجلي 090 2، الكاشف 137أنظر: تقرلب التهذيب ص( 5)

 . 210 9الكمال 
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
من بنن منَحمهد  بن   .1 ي ق   أبيالَقاس  دّ  ر  الصّ   (. 08) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة  بت، َبك 
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

 . اَس" متروكيلا فيل " َخال دن ب نن ؛ إسناده منكر 

******* 
 (: 12) حديث رقم

َنَهكى َأن  »  َأنه النهب كيه ، َعكن  اب كن  َعبهكاس   ،بإسناد ضلعيف جلداا ابن ماجكل  خّر و ...": قال ابن رجب
ككاَلحن ف ككي ب ككاَلد   ينل ككَبَس  وّ   اإلسككالمالسّ  ككَرة  ال َعككدن ككوَن ب َحض  يككَدي ن  إ  ه َأن  َيكن إسككماعيل بككن  :وفككي إسككناده ،«ف ككي ال ع 
  (1).متروك، زلاد

 : نص الحديث من سنن ابن ماجه

ككد  َقككالَ  َ َنا َعب ككدن ال قنككدُّوس  ب ككنن منَحمه ككيح  َقككالَ : َحككده َ َنا َنائ ككلن ب ككنن َنج  يلن ب ككنن : َحككده ككَماع  َ َنا إ س  َلككاد  َحككده َعككن  اب ككن  ، ز 
ككَرل ا   ككاَلحن ف ككي ب ككاَلد  »  َأنه النهب ككيه ، َعككن  اب ككن  َعبهككاس  ، َعككن  َعَطككاء  ، جن ف ككي  اإلسككالمَنَهككى َأن  ينل ككَبَس السّ 

وّ   َرة  ال َعدن وَن ب َحض  يَدي ن  إ  ه َأن  َيكن   (2).«ال ع 

 : تخريج الحديث: أولا 

لللن(، 7139ح، 118 7) ل الطبرانكككي فكككي المعجكككم األوسكككطخّرجكككأ لللد ب  مَّ لللان   علللن م ح  وفكككي ، أ ب 
يد ب ن(، 22113ح، 282 22) المعجم الكبير عن ت رني   عن س  م نن الت س  ح  دن الرَّ ب   . ع 

د وس ب ن د ال ق  ب  مَّد   كالهما عن ع   . بنحوه، به، م ح 

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

ككد   .2 ككر يّ َأبنككو بكككر ، َعب ككدن ال قنككدُّوس  ب ككنن منَحمه ، لككل البخككاري  روى ، مككن الحاديككة عشككرة، ال َعطهككار ال َبص 
  (3).وابن ماجل، والنسائي، والترمذي

 

 
                                                           

 . 121 8فتح الباري، كتاب أبواب العيدين، باب ما يكره من حمل السالح في العيد والحرم، ( 1)
، سنن ابن ماجكل، كتكاب إقامكة الصكالة والسكنة فيهكا( 2) يكد  م  ع  كاَلح  ف كي َيكو  ، 127 2، بكاب َبكابن َمكا َجكاَء ف كي لنكب س  السّ 
 . 2021ح
 . 013تقرلب التهذيب ص( 3)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
وقككال  ،(3)وذكككره ابككن حبككان فككي ال قككات ،(2)"  قككة":وقككال النسككائي ،(1)":" صككدوق بككو حككاتمأقككال 

  .(5)"  قة ":وقال الذهبي ،(4)"  قة ":الدارقطني
  .(7)"صدوق ": وقال ابن حجر ،(6)"   بأس بل": وقال مسلمة
 . " تو يق الراوي ": إلى  ويميل الباح  

ككككيح   .1 ككككنن َنج  لككككل ابككككن  روى ، مككككن التاسككككعة، ضككككعيف، أبككككو سككككهل البصككككري أو البغككككدادي، َنائ ككككلن ب 
  (8).ماجل

ون يُّ  .0 كن يلن ب نن ز َلاد  السه َماع    (9).لل ابن ماجل روى ، من ال امنة، متروك كذبوه، إ س 
َرل ا  َعب دن  .1  (. 22) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة وكان يدلس، الَمل ك  بنن َعب د  الَعز ل ز  بن  جن
يُّ  أبيَعَطاءن بنن  .2 َلَم القنَرش  من ال ال ة ،مات سنة أربع عشرة ،رسالك ير اإل، فقيل  قة، َرَباح  َأس 

  (10)روي لل الجماعة . ، ولم يك ر ذلك منل، وقيل تغير بأخرة، علي المشهور
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

يح  "ضعيف"؛ إسناده منكر  ون يُّ "متروك"، فيل َنائ لن ب نن َنج  كن يلن ب نن ز َلاد  السه َماع   . و إ س 

 . بل عنعن، بالسما  يصّرحولم  ،(11)ينمدّلسوابن جرلا من المرتبة ال ال ة في ال

******* 

                                                           

 . 27 1الجرح والتعديل ( 1)
 . 92مشيخة النسائي ص( 2)
 . 129 8ال قات  بن حبان ( 3)
 . 110سؤا ت الحاكم للدارقطني ص( 4)
 . 221 1تارلخ اإلسالم ( 5)
 . 073 1ذيب تهذيب الته( 6)
 . 013تقرلب التهذيب ص( 7)
، الضكككّعفاء الكبيكككر 012 8، الكامكككل فكككي ضكككّعفاء الرجكككال 021 1، الكاشكككف 229أنظكككر: تقرلكككب التهكككذيب ص( 8)

 . 13 0، المجروحين 020 1للعقيلي
، الضككّعفاء والمتككروكين  بككن الجككوزي 111 2، الكاشككف 219 2، المجككروحين 237أنظككر: تقرلككب التهككذيب ص( 9)
 . 223 2، الكامل 220 2
، 298 2، ال قكككات  بكككن حبكككان 202 1، ال قكككات للعجلكككي 12 1، الكاشكككف 092أنظكككر : تقرلكككب التهكككذيب ص( 10)

 .118 2الطبقات الكبري 
 . 80، ت12طبقات المدّلسين ص ( 11)
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 تضعيف في رجب ابن منهج
 (: 11) حديث رقم

َلم يّ   أبيَعن  ، بإسناد ضعيفأبو يعلى الموصلي  خّر و . . . ": قال ابن رجب َس  َزَة األ  َأنه النهب يه »، َبر 
   ئ َي َبَياضن إ ب َطي ل َعاء  َحتهى رن   (1).«َرَفَع َيَدي ل  ف ي الدُّ

 : الموصلي ىيعل أبينص الحديث من مسند 

ككاد  ال كنككوف يُّ  َ َنا ال َحَسككنن ب ككنن َحمه َ َنا ، َحككده ككدن ب ككنن فنَضككي ل  َحككده َلككاد   أبككيَعككن  َيز لككَد ب ككن  ، منَحمه ككَلي َماَن ب ككن  ، ز  َعككن  سن
يّ   د  َز  ككَوص  األ  َح  و ب ككن  األ  ككر  ككاَلل  : َقككالَ ، َعم  َ ن ي َأبنككو ه  ار  َعككن  ، َحككده ه  الككده ككَلم يّ   أبككيَصككاح بن َهككذ  َس  َزَة األ  ، َبككر 

َعا َأنه النهب يه » ئ َي َبَياضن إ ب َطي ل  َرَفَع َيَدي ل  ف ي الدُّ   (2).«ء  َحتهى رن

 : تخريج الحديث: أولا 

لللن(، 2011ح، 012 1) اني فكككي مسكككندهيكككرو ل الخّرجكككأ َ    علللن  علللن اب  ا لللح  م   أبللليإنس  ن ع لللي 
ان   مَّد، الطَّحَّ ي ل عن م ح   . بنحو لفظه، به، ب ن ف ض 

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 
كككّبّي  .2 مكككات سكككنة  مكككان ، مكككن العاشكككرة،  قكككة، أبكككو علكككيّ ، الكنكككوفيُّ الكككوّراقال َحَسكككنن بكككنن حّمكككاد الضه

  (3).لل النسائي روى ، و ال ين

بّ يُّ  .1 َواَن الضه ز  ََ ، صدوق عارف رمي بالتشيع، أبو عبد الرحمن الكوفي، منَحمهدن بنن فنَضي ل  بن  
  (4).لل الجماعة روى ، مات سنة خمس وتسعين ومائة، من التاسعة

ككم يُّ  أبككيَيز ل ككدن بككنن  .0 َلككاد  الَهاش  تضككعيف علككى  والجمهككور، كبككر فتغيككر وصككار يككتلقنضككعيف ، ز 
  (6).البخاري تعليقا   الجماعة إ لل  روى ، مات سنة ست و ال ين، من الخامسة ،(5)حدي ل

يّ  .1 د  َز  َوص  األ  َح  و ب ن  األ  ر  َلي َماَن ب ن  َعم    (7).لل األربعة روى ، من ال ال ة، سن

                                                           

 . 128 9رفع اإلمام يده في ا ستسقاء،  فتح الباري، كتاب ا ستسقاء، باب( 1)
 . 7113، ح 101 20مسند أبي يعلي الموصلي، ( 2)
 . 117 8، تارلخ بغداد 272 8، ال قات  بن حبان 011 2، الكاشف 213أنظر: تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 27 8، الجرح والتعديل 123 1، ال قات للعجلي 122 1، الكاشف 231أنظر: تقرلب التهذيب ص( 4)
 . 129هدي الساري، مقدمة فتح الباري ص( 5)
 . 222، أحوال الرجال ص081 1، الكاشف 71، سؤا ت البرقاني ص132أنظر: تقرلب التهذيب ص( 6)
 . 120تقرلب التهذيب ص( 7)
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 تضعيف في رجب ابن منهج
وقكال  ،(3)" مقبكول": وقكال ابكن حجكر ،(2)"  قة": وقال الذهبي ،(1)في ال قاتذكره ابن حبان و 

  .(4)" مجهول": ابنن الَقطهان

 . وا  فلين"، اذا توبع" مقبول : قول ابن حجر إلى ويميل الباح  

": قال البزار، َأبنو ه اَلل  ال َعكّ يُّ  .2 وف  رن ي رن َمع  ََ  "
 " روى عكن علكى : حكاتم أبيوقال ابن  ،(5)

  .(6)يقول ذلك " أبيموسى سمعت  أبيروى عنل أبو بردة ابن 

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

" ضعيف أبيفيل " َيز ل دن بنن ؛ إسناده ضعيف و" لين الحكدي ، ز َلاد  ر  َلي َماَن ب ن  َعم  و " ، و " سن
 . َأبنو ه اَلل  ال َعكّ يُّ " َير معروف

  (7).فقال إسناده ضعيف: حسين سليم أسد: الحدي  ضّعفوقد 

******* 
 (: 17) حديث رقم

َدَخل كتن َعَلكى رسكول هللا : قال، عن ابن عباس، بإسناد ضعيفوروى الطبراني . . . ": قال ابن رجب
  َرار  »َوهنَو َز  َتب ي ا منَحلّ َل األ    (8).«ينَصلّ ي منح 

 : نص الحديث من المعجم المبير للطبراني

يُّ  ط  َواَن ال َواس  َمَد ب ن  َمر  يمن ب نن َأح  َ َنا إ ب َراه  يُّ ، َحده كط  حكد نا منَحمهكدن ، حد نا عنَمرن ب كنن َصكال ح  ب كن  َخي كَرَة ال َواس 
ككل  ا ز  ، ب ككنن ال َفض  ككر  ينَصكككلّ ي »َوهنككَو  َدَخل ككتن َعَلككى النهب ككيّ  : َقككالَ ، َعككن  اب كككن  َعبهككاس  ، َعككن  َعَطككاء  ، َعككن  كن

َرار   َز  َتب ي ا منَحلّ َل األ    .(9)«منح 

                                                           

 . 021 1ال قات  بن حبان ( 1)
 . 110 2الكاشف ( 2)
 . 120تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 121 1تهذيب التهذيب ( 4)
 . 023 9البحر الزخار ( 5)
 . 121 9الجرح والتعديل ( 6)
 . 7113، ح 101 20مسند أبي يعلي الموصلي، ( 7)
 . 092 1ان والقباء، فتح الباري، كتاب الصالة، باب الصالة في القميص والسراولل والتب( 8)
 . 22001، ح221 22المعجم الكبير، ( 9)



 العلة ببيا  يصّرح ولُ ضعّفها التي األحاديث من نماذج: الثانيالفصل 
 
 

116 
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 : تخريج الحديث: أولا 

م ان( 80 2) ل أبككو نعككيمخّرجككأ للل ي  للن عللن س  لل ب  للد  عللن إنب  م  للنأ ح  يم ب  للد   ر اهن م  للد، أ ح  مَّ للن عللن م ح   ب 
لن  ز  ، ال ف ض  ر  وس  ، ع ن  ك   . بنحوه، به، ع نن اب نن ع بَّاس  ، ع ن  ط او 

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

يُّ  .2 ط  َواَن ال َواس  َمَد ب ن  َمر  يمن ب نن َأح  مات : وقال الذهبي ،(1)" َلي َس ب ال َقو ّي": قال الدارقطني، إ ب َراه 
  (2).قبل التسعين ومائتين

يُّ  .1 كككط  كككَرَة ال َواس  َمكككرن ب كككنن َصكككال ح  ب كككن  َخي  ي  كككل  : قكككال العقيلكككي، عن كككَرفن ، "   ينتَكككاَبعن َعَلكككى َحد  إ  ه َوَ  ينع 
"   .(4)" حدي ل منكر ": وقال الذهبي ،(3)ب ل 

َراَسكان يُّ  .0 يهكَة ال خن ل  ب كن  َعط   روى ، مكات سكنة  مكانين ومائكة، مكن ال امنكة، ككذبوه، منَحمهدن ب نن ال َفض 
  (5).ابن ماجل، لل الترمذي

زن ب نن َوَبَرَة ال َحار   يُّ  .1 ر    (6).لل النسائي في مسند علي روى ، من ال ال ة،  قة، ال كنوف يُّ ، كن

يُّ  أبيَعَطاءن بنن  .2 َلَم القنَرش   (. 82) سبقت ترجمتل حدي  رقم، رسالك ير اإل،  قة، َرَباح  َأس 

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

ل  " كذبوه؛ إسناده منكر  " حدي ل منكر، فيل " منَحمهدن ب نن ال َفض   . و" عنَمرن ب نن َصال ح 

******** 
 
 
 
 

                                                           

 . 232سؤا ت الحاكم للدارقطني ص( 1)
 . 28 2ميزان ا عتدال ( 2)
 . 271 0الضّعفاء الكبير للعقيلي( 3)
 . 191ديوان الضّعفاء ص( 4)
، 213 1، الضكككّعفاء الكبيكككر211، الضكككّعفاء الصكككغير ص123 1، الكاشكككف 231أنظكككر: تقرلكككب التهكككذيب ص( 5)

 . 12سؤا ت البرقاني للدارقطني ص
 . 17 9، ال قات  بن حبان 111 1، ال قات للعجلي 81 1، سير أعالم النبالء 112أنظر: تقرلب التهذيب ( 6)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 (: 11) حديث رقم

كولن  ":قكال، عكن عمكار بكن ياسكر، بإسناد ضلعيفابن عدي  خّر و . . . ": قال ابن رجب َقكال ل كي َرسن
ت ر  َقب َل َأن  َتَنامَ  َّللاه     (1)."َأو 

 : اء الرجالضّعفنص الحديث من المامل في 

َ َنا الهي م بن خلف من ب نن َزَكر لها  ،َحده َ نا ال َقاس  يَنار  َحده ور  ،ب ن  د  َحاقن ب نن َمن صن َ نا إ س  ر   ،َحده ب يعن ب نن َبد  َ نا الره  َحده
كالس  َعكن  َعمهكار   يَنكار  َعكن  خ  كولن َّللاه   ":َعن  منوَسى ب ن  َمي َسَرَة َعن  َمال ك  ب كن  د  ت كر  َقب كَل  َقكال ل كي َرسن َأو 

  (2).َصالةن اللهي ل  َم  َنى َم  َنى"، َأن  َتَنامَ 

 : تخريج الحديث: أولا 
ت ر  َقب َل َأن  َتَنامَ ) تخرلاعلى  لم أقف للجزء األول من الحدي  و وقفت للجزء ال اني من (، َأو 

كمككا عنككد البخككاري  (3)شككاهد مككن حككدي  ابككن عمككرعلككى  (َصككالةن اللهي ككل  َم  َنككى َم  َنككى) الحككدي 
 . ومسلم

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 
ر يُّ الَهي ككَ من  .2 و  َمن  الككدُّ ككد  بككن  َعب ككد  الككرهح  َمككاَت ف ككي َأَوائ ككل َسككَنة َسككب ع  ،  قككة حككافظ، بككنن َخَلككف  بككن  منَحمه

  (4).َوَ اَل   ماَئة  
يَنككار   .1 ككمن ب ككنن َزَكر لهككا ب ككن  د  ، مككات سككنة خمسككين، مككن الحاديككة عشككرة،  قككة، أبككو دمحم الكككوفي، ال َقاس 

  (5).وابن ماجل، والنسائي، والترمذي، لل مسلم روى 
ر  الَسلنوَلي .0 و  َحاَق بن  َمن صن  (. 28) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة، إ س 
يُّ  .1 د  ع  يم يُّ السه ر  التهم  ب يعن ب نن َبد   (. 79) سبقت ترجمتل حدي  رقم، متروك، الره
لككل أبككو  روى ، مككات بعككد ال ال ككين، مككن السادسككة،  قككة، َأبنككو عككروة المككدني، منوَسككى بككن َمي َسككَرةَ  .2

  (6).داود
َنككار   .1 ي  ككر يُّ ، َمال كككن بككنن د  َيككى ال َبص  لككل  روى ، مككات سككنة  ال ككين أو نحوهككا، مككن الخامسككة، َأبنككو َيح 

                                                           

 . 209 9تر، فتح الباري، أبواب الوتر، باب ساعات الو ( 1)
 . 02 1الكامل في ضّعفاء الرجال ( 2)
 . 719، ح221 2، صحيح مسلم 171، ح231 2صحيح البخاري، ( 3)
 . 91 21، تارلخ بغداد 111 21أنظر: سير أعالم النبالء ( 4)
 . 70، مشيخة النسائي ص28 9، ال قات  بن حبان 020 8، تهذيب التهذيب 123أنظر: تقرلب التهذيب ص( 5)
 . 012ص -متمم التابعين –، الطبقات الكبري 038 1، الكاشف 221أنظر: تقرلب التهذيب ص( 6)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
  (1).واألربعة، البخاري تعليقا  
 ،(4)" قة": وقال الدارقطني ،(3)"  قة ": وقال النسائي ،(2)"  قة ك ير الحدي  ": قال ابن سعد

"صكككدوق : وقكككال ابكككن حجكككر ،(6)" صكككدوق": وقكككال الكككذهبي ،(5)ال قكككاتوذككككره ابكككن حبكككان فكككي 
  .(8)" يعرف ولنكر": وقال اأَلزدي ،(7)عابد"

 . " صدوق ": وهو كما قال ابن حجر والذهبي 

و الَهَجر يُّ  .7 ر  اَلسن بنن َعم    (9).لل الجماعة روى ، من ال انية،  قة، خ 
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

" متروك الحدي ؛ إسناده منكر  ر  ب يعن ب نن َبد   . فيل " الره

******* 
 (:  19) حديث رقم

َذَبككَح "   أن النبككي، عككن سككعد القككرظ، ضللّعفبإسللناد فيلله ابككن ماجككل  خككّر و . . . ": قككال ابككن رجككب
يهَتلن  ح  ن َد َطَرف  الزَُّقاق  ، أنض  ه  ، ع  َرل ق  ب َيد  َرة  ، َطر لق  َبن ي زن   .(10)."ب َشف 

 : الحديث من سنن ابن ماجهنص 

ككار  َقككالَ  َشككامن ب ككنن َعمه َ َنا ه  د  : َحكده ككار  ب ككن  َسككع  د  ب كن  َعمه َمن  ب ككنن َسككع  َ َنا َعب ككدن الككرهح  ككول  َّللاه  ، َحكده ن  َرسن ككَؤذّ  ، من
َ ن ي : َقالَ  ه  ، ل  أبيَعن  ، أبيَحده وَل َّللاه  ، َعن  َجدّ  يهَتلن »  َأنه َرسن كح  َقكاق  ، َذَبَح أنض  ن كَد َطكَرف  الزُّ َطر لكق  ، ع 

ه   َرل ق  ب َيد  َرة  ، َبن ي زن   .(11)«ب َشف 
 

                                                           

 . 227تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 110 7الطبقات الكبري ( 2)
 . 227من تكلم فيل وهو مو ق ص( 3)
 . 11سؤا ت البرقاني للدارقطني ص( 4)
 . 080 2ال قات  بن حبان ( 5)
 . 227من تكلم فيل وهو مو ق ص( 6)
 . 227تقرلب التهذيب ص( 7)
 . 21 23تهذيب التهذيب ( 8)
 . 213 0، الكامل في ضّعفاء الرجال 008 2، ال قات للعجلي 077، الكاشف 297أنظر: تقرلب التهذيب ص( 9)
 . 29 9فتح الباري، أبواب العيدين، باب النحر والذبح بالمصلي، ( 10)
 . 0221، ح2321 1سنن ابن ماجل، كتاب األضاحي، باب من ذبح أضحية بيده، ( 11)
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 : تخريج الحديث: أولا 

ملللن (، 101 10) والبيهقكككي فكككي الكبكككري (، 2118ح، 09 1) ل الطبرانكككي فكككي الكبيكككرخّرجكككأ
ام ب ن  . بجزء من لفظ الحديث، به، ع مَّار   طريق هنش 

للن( 1221ح، 730 0) الحككاكمل خّرجككوأ للد  َّ ب  ب  ي   مللن طريللق ع  للدن ي  م  للرن ال ح  ب ي  عللن عبللد ، الز 
 . بجزء من لفظ الحديث، به، الرحمن بن سعد

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

َشامن بنن َعمهار   .2  سكبقت ترجمتكل حكدي  رقكم ،كبر فصكار يكتلقن فحدي كل القكديم أصكح صدوق  ،ه 
(79 .) 

َمن .1 كككد الكككرهح  د ب كككن عّمكككار بكككن سكككعد القكككرظ َعب  لكككل ابكككن  روى ، مكككن السكككابعة، ضكككعيف، ب كككن سكككع 
  (1).ماجل

د ب ن عّمار بن سعد القرظ .0   (2).لل ابن ماجل روى ، من السادسة، مستور، سع 

د  ال َقَرظن ب ن  َعائ ذ   .1 نن ، َعمهارن ب نن َسع    .(3)لل ابن ماجل روى ، من ال ال ة، مقبول، ال منَؤذّ 
 :  على إسناد الحديثالحكم : ثالثاا 

د" ضعيف فيل "؛ إسناده ضعيف َمن ب ن سع  د ب ن عّمار" مستور، َعب د الرهح  و" َعمهكارن ، و" سع 
" مقبولا د   . ب نن َسع 

  (4).ا ختالطلم يتميز سما  الراوي حال و  مار "وقد ذكرت كتب المختلطين " هشام بن ع

******* 
 

 

 

 
                                                           

 . 237 2، الكامل في ضّعفاء الرجال 119 2، الكاشف 012أنظر: تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 179 0، تهذيب التهذيب 103  2، الكاشف 101أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 028 0، الضّعفاء الكبير للعقيلي 117 2 ، ال قات  بن حبان137أنظر: تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 011، ا َتباط ص211، والمختلطين ص111 2أنظر: الكواكب النيرات ( 4)
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 (:  92) حديث رقم

فضككحك ضككحكا  مككا رئككي ، نككل كككان يومككا  علككى المنبككرأ، عككن علككي ي و وقككد رن . . . ": قككال ابككن رجككب
ن لن  َ َر م  ذنهن ، ضحك َأك  َل :  نمه َقالَ ، َحتهى َبَدت  َنَواج  تن َقو  ول  َّللاه  ، َظَهَر َعَلي َنا، َطال ب   أبيَذَكر  َوَأَنا َمَع َرسن

 ، ََلككة ككنن ننَصككلّ ي معككل ب ككَبط ن  َنخ  ككي؟ : َفَقككالَ ، َوَنح  ككَنَعان  َيككا اب ككَن َأخ  ككولن َّللاه  »َمككاَذا َتص  إ َلككى  َفككَدَعاهن َرسن
ككَنَعان  َبككأ س  : َفَقككالَ ، «اإلسككالم ا، َمككا ب الهككذ ي َتص  ككت ي َأَبككد  لنككَون ي اس  ل  َوَضكك، َوَلك ككن  َوَّللاه  َ  َتع  ب ككا ل َقككو  َك َتَعجُّ ح 

  .(1)بإسناد فيه ضعيفأحمد  اإلمامل خّرج، "ل  أبي

 : الحديث من مسند أحمدنص 

يد   َ َنا َأبنو َسع  م  ، َحده َلى َبن ي َهاش  َهي ل  ، َمو  ن ي اب َن كن َيى ب نن َسَلَمَة َيع  َ َنا َيح  تن : َقالَ ، َحده ، ينَحكدّ  ن  أبيَسم ع 
َك ، َرَأي كتن َعل يًّكا: َقالَ ، َعن  َحبهَة ال عنَرن يّ   ن َبكر  َلكم  َأَرهن َضكح  َك َعَلكى ال م  ن كلن َضكح  ا َأك  َكَر م  ك  َحتهكى َبكَدت  ، َضكح 

ذنهن  َل :  نمه َقالَ ، َنَواج  تن َقو  ول  َّللاه  ، َظَهَر َعَلي َنا َأبنو َطال ب  ، َطال ب   أبيَذَكر  نن ننَصلّ ي ، َوَأَنا َمَع َرسن َوَنح 
َلةَ  ي؟ : َفَقالَ ، ب َبط ن  َنخ  َنَعان  َيا اب َن َأخ  و »َماَذا َتص  َمكا ب الهكذ ي : َفَقكالَ ، «اإلسكالمإ َلكى  لن َّللاه  َفَدَعاهن َرسن

َنَعان  َبأ س   ي َتقنو ن  َبأ س  ، َتص  ا، َأو  ب الهذ  ت ي َأَبد  لنَون ي اس  ل  ، َوَلك ن  َوَّللاه  َ  َتع  ب ا ل َقو  َك َتَعجُّ  نمه ، ل  أبيَوَضح 
ككن  » : َقككالَ  ا َلككَك م  تَككر فن َأنه َعب ككد  ككمه َ  أَع  ي ككَر َنب يّ ككَك  اللههن ََ ل ككي  ككة  َعَبككَدَك َقب  نمه ه  األ  ككَرار   -َهككذ  َلَقككد   - َككالَ  م 

ا   .(2)«َصلهي تن َقب َل َأن  ينَصلّ َي النهاسن َسب ع 

 : تخريج الحديثأولا: 

مللن طريللق (، 722ح، 029 1) والبككزار فككي مسككنده(، 281ح، 222 2) ل الطيالسككيخّرجككأ
 . بنحو لفظه، به، يحيي بن سلمة

 : رجال اإلسنادثانياا: 

كككر يّ  .2 َبيكككد الَبص  َمن بكككن َعبكككد َّللاه بكككن عن كككد الكككرهح  َدقكككة، َعب  مكككات سكككنة سكككبع ، مكككن التاسكككعة، لقبكككل َجر 
  (3).وابن ماجل، والنسائي، لل البخاري  روى ، وتسعين ومائة

ين   .(4)" قة  ": والذهبي، وابن شاهين، والطبراني، والبغوي ، والدارقطني، وأحمد، وقال ابن َمع 

                                                           

 . 031 2فتح الباري، كتاب اآلذان، باب الكالم في األذان، ( 1)
 . 771، ح212 1مسند أحمد، ( 2)
 . 011تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 217، تارلخ أسماء ال قات ص100 2ف ، الكاش121 2أنظر: الجرح والتعديل ( 4)
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: وقككال ابككن حجككر، يهككم فككي الحككدي : وقككال السككاجي، " مككا كككان بككل بككأس": وقككال أبككو حككاتم

  .(2)" ك ير الخطأ ": وقال أحمد ،(1)"صدوق ربما أخطأ"

 . " صدوق ربما أخطأ" كما قال ابن حجر: أنل إلى  ويميل الباح  

َرم يُّ ال كنكوف يُّ  .1 َهي ل  ال َحض  َيى ب نن َسَلَمَة ب ن  كن مكات سكنة ، مكن التاسكعة، متكروك وككان شكيعيا، َيح 
  (3).لل الترمذي روى ، تسع وسبعين ومائة

يُّ  .0 َرم يُّ التّ ن ع  َصي ن  الَحض  َهي ل  بن  حن   (4).لل الجماعة روى ، من الرابعة،  قة يتشيع، َسَلَمةن بنن كن

كككيُّ ال كنكككوف يُّ  .1 َرن  كككَول ن  ال عن كككالط وككككان َاليكككا  صككك، الككككوفي، َأبنكككو قنَداَمكككةن ، َحبهكككةن ب كككنن جن فكككي  دوق لكككل َأ
  (5).لل النسائي روى ، مات سنة ست وسبعين، من ال انية، التشيع

 :  الحديثعلى  الحكمثالثاا: 

َيى ب نن َسَلَمَة" متروك؛ إسناده منكر  الط، فيل " َيح  " صدوق لل َأ َول ن   . و" َحبهةن ب نن جن

******* 
 (:90حديث رقم )

 -َصككلهى هللان َعَلي ككل  َوَسككلهَم  -وقككد روي مككن حككدي  سككلمان الفارسككي، أن النبككي  قككال ابككن رجككب: ". . .
 َسكل َمانَ يكا  قنل َهكا)فذكر م ل حدي  تشهد ابكن مسكعود سكواء، قكال:  كم قكال:  -علمل التشهد حرفا  حرفا  

ف ككككا ف يَهككككا تَككككز د   َوَ   َصككككاَلت كَ  ف ككككي ن َهككككا تَككككن قنص   َوَ   َحر  ف ككككا م  َحر 
وفككككي إسككككناده  (مسككككنده)ل البككككزار فككككي خّرجكككك. (

  (6).ضّعف

 

 

                                                           

 . 011تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 012 1، الضّعفاء الكبير للعقيلي 271 1ميزان ا عتدال ( 2)
 ، 13 9، الكامل في ضّعفاء الرجال 221 0، المجروحين 292أنظر: تقرلب التهذيب ص( 3)
، 027 1، ال قكككات  بكككن حبكككان 112 2، ال قكككات للعجلكككي 121 2، الكاشكككف 118أنظكككر: تقرلكككب التهكككذيب ص( 4)

 . 021 1الطبقات الكبري 
 . 271 1، تهذيب التهذيب 022 0، الكامل في ضّعفاء الرجال 223أنظر: تقرلب التهذيب ص( 5)
 .002 7، باب التشهد في اآلخرة، كتاب اآلذان، فتح الباري ( 6)
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 نص الحديث من مسند البزار :

َ َنا يمن  َحده َبَرَنا: َقالَ  َّللاه ، َعب د   ب نن  إ ب َراه  رن  َأخ  ، ب نن  ب ش  َبي د  َبَرَنكا: َقالَ  عن كَلَمةن  َأخ  ، ب كنن  َمس  كل ت  َ ن ي :َقكالَ  الصه  َحكده
، َيز لدَ  ب نن  عنَمرن  يُّ د  َز  د   َأب ي َعن   األ  ، َراش  يّ  ، َسل َمانَ  َسَأل تن : َقالَ  ال َعب س  يه  أنَعلّ منكَ : َفَقالَ  التهَشهُّد   َعن   ال َفار س 
يككل   َكَمككا ككولن   َعلهَمن  ي َفَأَخككذَ  َوَسككلهَم، َعَلي ككل   هللان  َصككلهى َّللاه   َرسن ككي ب َيككد  دَ  َفَعلهَمن  ف ككا التهَشككهُّ ف ككا َحر  يهككاتن :  َحر   ّلِل ه   التهح 

كككَلَواتن  ، َوالصه َبكككاتن كككاَلمن  َوالطهيّ  َمكككةن  النهب كككيُّ  َأيَُّهكككا َعَلي ككككَ  السه كككاَلمن  َوَبَرَكاتنكككلن، َّللاه   َوَرح  َنكككا السه َبكككاد   َوَعَلكككى َعَلي   َّللاه   ع 
يَن، ككال ح  ككَهدن  الصه ككَهدن  َّللاهن  إ  ه  إ َلككلَ  َ   َأن   َأش  ا َأنه  َوَأش  ككد  هن  منَحمه ككولنلن، َعب ككدن  ف ككي قنل َهككا َسككل َمانن  َيككا: »َقككالَ   نككمه  َوَرسن
ف ا ف يَها َتز د   َوَ   َصاَلت كَ  ن َها َتن قنص   َوَ   َحر  ف ا م   . (1)«َحر 

 أولا: تخريج الحديث :
ر، (1272،ح111 1ل الطبراني في الكبير )خّرجأ ة   ب ن من طريق بنش  لد  لي   ع ب ي  ارنسن ، بله، الدَّ

 بنحوه.
 ثانياا: تراجم رجال اإلسناد: 

يم .2 َني د، ب ن َّللاه   َعب د   ب ن إ ب َراه  تهل يُّ  إسحاق أبو ال جن  . (2)قال الخطيب البغدادي :" قة" ، الخن
ر .1 َبي د بن ب ش  ارسيُّ  عليّ  أبو، عن  . الده

 .(3)"َأي ضا  ضّعفال َبين، األئمة عن الحدي  منكرقال ابن عدي: "
لت، ب ن َمسَلَمة .0 يبان يُّ  الصه وك:"  الكرهاز يّ  َحات م َأبنو َقالَ ، الشه ي  َمت كرن يّ  َوَقكالَ ، (4)" الَحكد  د  َز   :" األ 

يف ي  َضع   . (5)"الَحد 
َمكككر .1 وقكككال الكككذهبي :" منككككر ، (6)، قكككال الكككدارقطني :"متكككروك"األزدي حفكككص َأبنكككو يزلكككد، ب كككن عن

 . (7)الحدي "
د   َأب و .2 يّ   َراش   لم أقف لل علي ترجمة .، مجهول، ال َعب س 

 ثالثاا: الحكم على إسناد الحديث: 
ر إسناده منكر ؛ فيل "  لت ب ن َمسَلَمةو ، عنَبي د بن ب ش   " متروكين .يزلد ب ن عنَمر، و الصه

********* 

                                                           

 .1202ح، 197 1، البزار مسند( 1)
 . 229 1تارلخ بغداد ( 2)
 .273 1الكامل في ضّعفاء الرجال ( 3)
 .119 8الجرح والتعديل  بن أبي حاتم ( 4)
 .229 0الضّعفاء والمتروكين  بن الجوزي ( 5)
 .22سؤا ت البرقاني للدارقطني ص( 6)
 .102 0ميزان اإلعتدال ( 7)
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 . ابن رجب بقوله "في إسناده نظر" هاضّعفنماذج من األحاديث التي : المبحث الثاني
 (: 90) حديث رقم

َلكة  َفَقكالَ ) أن النبكي ، بإسلناد فيله نظلرأبكو داود  خكّر و . . . ": رجكبقال ابن  : َنكَزَل ب َتبنكوَك إ َلكى َنخ 
َلتنَنا» ه  ق ب    (1)(.َهايلإ  نمه َصلهى، «َهذ 

 : داود أبينص الحديث من سنن 

َدان يُّ   يد  ال َهم  َمدن ب نن َسع  َ َنا َأح  َلي َمانن ب نن ، َحده َ َنا سن دَ ح َوَحده َ َنا اب نن َوه ب  : َقاَ  ، َداون َيةن ، َحده َبَرن ي منَعاو  ، َأخ 
َوانَ  ََز  يد  ب ن   كر ه  َفَقكاَل ، ل  أبيَعن  ، َعن  َسع  َعكد  َفَسكَأَللن َعكن  َأم  كل  منق  َأنهلن َنَزَل ب َتبنوَك َوهنَو َحا ٌّ َفإ َذا هنكَو ب َرجن

ي  ا َفاَل تنَحدّ    : َللن  َت َأنّ ي َحكيٌّ َسأنَحدّ  نَك َحد  كوَل َّللاه  ، ب ل  َما َسم ع  َلكة  َفَقكالَ  إ نه َرسن : َنكَزَل ب َتبنكوَك إ َلكى َنخ 
َلتنَنا» ه  ق ب  تن َبي َنكلن َوَبي َنَهكا َفَقكالَ يلا  نمه َصلهى، «َهذ  كَعى َحتهكى َمكَرر  َناَلم  َأس  َبل تن َوَأَنا  َقَطكَع َصكاَلَتَنا »: َها َفَأق 

م ي َهَذا« َأَ َرهن َقَطَع َّللاهن    (2).َفَما قنم تن َعَلي َها إ َلى َيو 

 : تخريج الحديث: أولا 

(، 0192، 2/390) والبيهقكككي فكككي الكبكككري (، 012 8) ل البخكككاري فكككي التكككارلخ الكبيكككرخّرجكككأ
 . بنحوه، به، من طريق معاوية بن صالح (، 1317ح، 292 0) والطبراني في الشاميين

 شككككككيبة أبككككككيو ابككككككن (، 731ح، 288 2، الصككككككالة ما يقطككككككع الصككككككالة) ل أبككككككو داودخّرجككككككأو 
 وأحمكككككككد(، 1913ح، 121 2، مككككككن ككككككككان يكككككككره أن يمككككككر بكككككككين يككككككدي الرجككككككل  الصككككككلوات)
، 093 1)والبيهقككككككي(، 012 8) البخككككككاري فككككككي التككككككارلخ الكبيككككككرو (، 21138ح، 220 17)
لاى ( 0189ح يزن عن م و  دن ال ع زن ب  يدن ب نن ع  عن لر ان  جميعهم من طريق س  م  لنن نن يلد  ب  يلد ، لني زن علن ي زن
ر ان   بن م   . بنحوه، نن

  : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 
َدان يُّ  .2 َفر  الَهم  ر  َأبنو َجع  ي د  بن  ب ش  َمدن بنن َسع  ، مات سنة  كال  وخمسكين، من الحادية عشرة، َأح 

  (3).لل أبو داود روى 

                                                           

 . 72 1فتح الباري، كتاب الصالة، باب الصالة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل، ( 1)
 . 737، ح288 2سنن أبي داود، كتاب الصالة، باب ما يقطع الصالة، ( 2)
 . 79تقرلب التهذيب ص( 3)
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وقكككال  ،(3)وذككككره ابكككن حبكككان فكككي ال قكككات ،(2)"  بكككت": وقكككال السكككاجي ،(1)" قكككة": قكككال العجلكككي

  .(6)" ليس بالقوي": وقال النسائي ،(5)" صدوق": وقال ابن حجر ،(4)"  بأس بل ": الذهبي
 . " صدوق" كما قال ابن حجر: أنل إلى  ويميل الباح  

َد بنن َحمهادن الزهه َران كيُّ  .1 َلي َمانن بنن َداون كر يُّ ، سن ب ي كع  ، الَمه  مكن ،  قكة لكم يكتكلم فيكل أحكد بحجكة، َأبنكو الره
  (7).والنسائي، وأبو داود، ومسلم، لل البخاري  روى ، مات سنة أربع و ال ين، العاشرة

ر يُّ  .0 ل م  الف ه   (. 11) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة حافظ، َعب دن هللا  بنن َوه ب  بن  منس 

َدي ر   .1 َيةن بنن َصال ح  بن  حن  (. 17) حدي  رقمسبقت ترجمتل ، صدوق ، منَعاو 

َوانَ  .2 ََز  يد  ب ن     (8).لل أبو داود روى ، من السادسة، الشامي، َسع 

و  يكدرى ، ل كالمكا  أبي" ما رأيت لهم فيل و  في : وقال الذهبي ،(9)ذكره ابن حبان في ال قات
  .(11)" مستور": قال ابن حجر ،(10)من هما و  من المقعد"

 . كالم ابن حجر " مستور" إلى  ويميل الباح  

َواَن الشامي .1 ز    (12).لل أبو داود روى ، من الرابعة ، مجهول، والد سعيد، ََ

 . ولم يعرف من هو، أسم مبهم، رجل .7
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

 . و"سعيد بن َزوان " مستور، و"َزوان" مجهول، فيل " رجل " مبهم؛ إسناده ضعيف 

******* 
                                                           

 . 292 2ال قات للعجلي ( 1)
 . 02 2تهذيب التهذيب ( 2)
 . 18 8ال قات  بن حبان ( 3)
 . 233 2ا عتدال ميزان ( 4)
 . 79تقرلب التهذيب ص( 5)
 . 27مشيخة النسائي ص( 6)
 . 281 1، تهذيب التهذيب 88، مشيخة النسائي ص129 2، الكاشف 122أنظر: تقرلب التهذيب ص( 7)
 . 113تقرلب التهذيب ص( 8)
 . 021 1ال قات  بن حبان ( 9)
 . 221 1ميزان ا عتدال ( 10)
 . 113تقرلب التهذيب ص( 11)
 . 111 8، تهذيب التهذيب 111أنظر: تقرلب التهذيب ص( 12)
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 (: 94) حديث رقم

َعكن  ، التهيهكاح   أبكيَعكن  ، عن حمكاد بكن سكلمة، بإسناد فيه نظرل الطبراني خّرج. . . ": قال ابن رجب
دَ  أن النبي ، َأَنس   ج  َرَتي ن  ، َكاَن َيب ن ي ال َمس  كلن َصكخ  م  كَميهةَ  ": َفَقكالَ ، وككان َعمهكارن َيح  تنلنكلن ، َوي كَح اب كن  سن َتق 

َيةن   َ   .(1)"ال ف َئةن ال َبا

 : نص الحديث من المعجم األوس 

ائ غن  َ َنا الصه فن الرهاز يُّ ، َحده َمدن ب نن عنَمَر ال َعاله يد  ، حدَ َنا َأح  م  ، حدَ َنا َأبنو َسع  َلى َبن ي َهاش  حدَ َنا َحمهادن ، َمو 
كوَل َّللاه  »، َعن  َأَنس  ب ن  َمال كك  ، التهيهاح   أبيَعن  ، ب نن َسَلَمةَ ا دَ  َأنه َرسن كج  َوَككاَن َعمهكارن ، َككاَن َيب ن كي ال َمس 
َرَتي ن  ا كلن َصكخ  م  كر  َيح  ككَميهةَ  :"َفَقكالَ ، ب كنن َياس  َيكةن ، َوي كَح اب كن  سن  َ تنلنكلن ال ف َئكةن ال َبا يَ  َعككن  ، "َتق  و  َهكَذا ال َحكد  َلكم  َيكر 

يد  مَ  م  َحمهاد  ب ن  َسَلَمَة إ  ه َأبنو َسع  َلى َبن ي َهاش  َمدن ب نن عنَمَر الرهاز يُّ ، و    .(2)«َتَفرهَد ب ل  َأح 

 : تخريج الحديث: أولا 

  1) والبيهقككي فككي د ئككل النبككوة(،1283ح،290 7)وأبككو يعلككي(، 113 2)ل ابككن سككعدخّرجككأ
 . بنحوه، به، التياح عن أنس أبيجميعهم من طريق عبد الوارث بن سعيد عن (،223

 أبللليملللن طريلللق الحسلللن البصلللري تلللابب (، 820ح، 122 0) الخطيكككب البغكككداديل خّرجكككوأ
 . بنحوه، التياح عن أنس 

  : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

ائ غ، الَمكّ يّ على  منَحمهدن بنن  .2 ي َن َوماَئَتي ن  مات ،  قة، َأبنو َعب د  هللا  ، الصه ع  َدى َوت س    (3).َسَنَة إ ح 

َمكدن ب ككنن عنَمكَر  .1 فن الكرهاز يُّ َأح  ، عكن عبككد الكرحمن بككن مغككراء روى " شكيخ يكك: قككال ابكن حبككان، ال َعككاله
  (4)."" لم أعرفل: وقال الهي مي، وروى عنل يعقوب بن سفيان الفارسي وقال كتبت عنل بمكة"

 . " ضعيف": أنل إلى  ويميل الباح 

َمن بن َعبد َّللاه  .0  (. 93) ترجمتل حدي  رقمسبقت ، صدوق ربما أخطأ، أبو سعيد، َعب د الرهح 

                                                           

 . 021 0فتح الباري، كتاب الصالة، باب التعاون في بناء المسجد، ( 1)
 . 1022، ح118 1المعجم األوسط ( 2)
 . 221 9، ال قات  بن حبان 70، سؤا ت حمزة للدارقطني ص119 20أنظر: سير أعالم النبالء ( 3)
 . 11 8، ال قات  بن حبان 111 7الزوائد أنظر: مجمع ( 4)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
ر يُّ  .1 ي َنار  الَبص   (. 13) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة، َحمهادن بنن َسَلَمَة بن  د 

ر يُّ  .2 يُّ الَبص  َبع  َمي د  الضُّ مكات ، مكن الخامسكة،  قكة  بكت، مشهور بكنيتل، َأبنو التهيهاح  ، َيز ل دن بنن حن
  (1).لل الجماعة روى ، سنة  مان وعشرلن

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

وبسككبب عبككد الكرحمن بككن عبككد هللا صككدوق ك يككر ، أحمككد بكن عمككر ضككّعفلإسللناده ضللعيف ؛ 
، وللحكدي  متابعككة مكن طرلككق عبكد الككوار  بكن سككعيد، لكنهمككا توبعكا فككي هكذا الحككدي ، الخطكأ

 لغيره . حسناا كما هو ظاهر في التخرلا . وعليل يصبح الحدي  

******** 

 (: 93) حديث رقم

أنكل نهكى عكن سكجود ، عكن ابكن عمكر، بإسناد فيه نظلر( داود أبكيسنن ) وفي. . . ": قال ابن رجب
كككول  َّللاه  : وقكككال، الكككتالوة بعكككد الصكككبح كككر   أبكككيَوَمكككَع ، " َصكككلهي تن َخل كككَف َرسن َمكككرَ ، َبك  َفَلكككم  ، َوعن  َمكككانَ ، َوعن

" م سن لنَع الشه وا َحتهى َتط  دن جن   (2).َيس 

 : داود أبينص الحديث من سنن 

كككبهاح  ال َعطهكككارن  َ َنا َعب كككدن َّللاه  ب كككنن الصه كككر  ، َحكككده َ َنا َأبنكككو َبح  َمكككاَرةَ ، َحكككده َ َنا َ اب كككتن ب كككنن عن يَمكككَة ، َحكككده َ َنا َأبنكككو َتم  َحكككده
َجي م يُّ  كبَ : َقالَ ، ال هن دَ ، َلمها َبَع  َنكا الرهك  يَنكة  »: َقكاَل َأبنكو َداون ن كي إ َلكى ال َمد  كَد َصكاَلة  : َقكالَ ، «َيع  ن كتن َأقنكصُّ َبع  كن
ككب ح   دن ، الصُّ ككجن ككَرار  ، َفَأس  َمككَر َأن تَككل   َككاَلَ  م  ككول  َّللاه  »: َفَقككالَ ،  نككمه َعككادَ ، َفَنَهككان ي اب ككنن عن ككي َصككلهي تن َخل ككَف َرسن إ نّ 
 ، ر   أبيَوَمَع لنَع ، َوعن  َماَن ، َوعنَمرَ ، َبك  وا َحتهى َتط  دن جن م سن َفَلم  َيس    .(3)«الشه

 : تخريج الحديث: أولا 

 . بنحوه، داود أبيمن طريق (، 0778ح، 112 1) ل البيهقي في الكبري خّرجأ
 وأحمكد(، 7008ح، 201 1، الصكالة من قكال   صكالة بعكد الفجكر) شكيبة أبيل ابن خّرجوأ
، بحلر فلي الروايلة علن ثابلت بلن عملارة يتابب أب، من طريق وكيب(، 1772ح، 093 8)

                                                           

 . 013 22، تهذيب التهذيب 012 1، ال قات للعجلي 082 1، الكاشف 133أنظر: تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 22 2فتح الباري، كتاب مواقيت الصالة،   يتحرى الصالة قبل َروب الشمس، ( 2)
َرأن ال( 3) ، سنن أبي داود، كتاب الصالة، باب ف يَمن  َيق  ب ح  َد الصُّ َدَة َبع  ج   . 2122، ح12 1سه
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فلال صلالة بعلد الغلداة حتلى ، بكر وعملر وعثملان أبيو  صليت مب رسول هللا ) بلفظ، به

 (. تطلب يعني الشمس

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

بهاح   .2 م يُّ ، َعب دن هللا  بنن الصه ، مكات سكنة خمسكين، من كبكار الحاديكة عشكره،  قة، أبو دمحم، الَهاش 
  (1).ابن ماجل الجماعة إ لل  روى 

َمن بن عن  َمان بن أنمّية َعب د .1 ر يُّ ، الرهح  ، مكن التاسكعة، ضكعيف، أبو بحر ال هَقف يُّ البكراويُّ الَبص 
  (2).وابن ماجل، لل أبو داود روى ، مات سنة خمس وتسعين ومائة

ككر يٌّ  .0 َمككاَرَة ال َحَنف ككيُّ َبص  ، مككات سككنة تسككع وأربعككين ومائككة، مككن السادسككة، َأَبككو َمال ككك  ، َ اب ككتن ب ككنن عن
  (3).والنسائي، والترمذي، لل أبو داود روى 

وذككره  ،(6)"  قكة": وقال الدارقطني ،(5)"   َبأ َس ب ل ": وقال النسائي ،(4)"  قة": قال ابن معين
  .(7)ابن حبان في ال قات

  .(9)" صدوق": وقال الذهبي ،(8)" ليس بل بأس": وقال أحمد

  .(11)" صدوق فيل لين": وقال ابن حجر ،(10)" ليس عندي بالمتين": َوَقال َأبنو حاتم

 . " صدوق": أنل إلى  ويميل الباح  

                                                           

 . 93، مشيخة النسائي ص113 21، سير أعالم النبالء 038أنظر: تقرلب التهذيب ص( 1)
، الضكككّعفاء الكبيكككر 97 1، الضكككّعفاء والمتكككروكين  بكككن الجكككوزي 101 2، الكاشكككف011أنظكككر: تقرلكككب التهكككذيب ( 2)

 . 111 1، تهذيب التهذيب 002 1للعقيلي 
 . 201تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 002 1-الدوري –تارلخ ابن معين ( 4)
 . 22 1تهذيب التهذيب ( 5)
 . 29سؤا ت البرقاني للدارقطني ص( 6)
 . 217 1ال قات  بن حبان ( 7)
 . 231 1-عبد هللا  –العلل ومعرفة الرجال ( 8)
 . 181 2الكاشف ( 9)
 . 112 1الجرح والتعديل ( 10)
 . 201تقرلب التهذيب ص( 11)
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ر يُّ ، َطر لفن ب نن منَجال د   .1 َجي م يُّ ال َبص  يَمَة ال هن مكات سكنة ، مشهور بكنيتل، من ال ال ة،  قة، َأبنو َتم 

  (1).مسلم الجماعة إ لل  روى ، سبع وتسعين

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

َمن بكن عن  َمككان" ضكعيف؛ إسلناده ضلعيف وقكد تابعكل وكيككع بكن الجكراح وهككو ، فيككل " َعب كد الكرهح 
  .الحسن لغيره إلى الحديثفيرتقي ،  قة كما هو مبين في التخرلا

******* 

 (: 92) حديث رقم

ل كسن : )قكال، عكن النبكي ، ل الطبرانكي مكن حكدي  سكهل بكن سكعد  خّرجكو . . . ": قال ابكن رجكب َ  َيج 
ل  و  لن َبي َن الرهجن ل س  أبيالرهجن    (2).وفي إسناده نظر(، ل ف ي ال َمج 

 : نص الحديث من المعجم األوس   للطبراني

َ َنا َعب دن َّللاه  ب نن منَحمهد  ب ن  َعب د  ال َعز لز  َقالَ  يُّ َقالَ : َحده ود  حد نا : حد نا منَحمهدن ب نن َحب يب  ب ن  منَحمهد  ال َجارن
د  َقكالَ ، ل  أبيَعن  ، َحاز م   أبيَعب دن ال َعز لز  ب نن  ل  ب كن  َسكع  كولن َّللاه  : َعكن  َسكه  كلن »: َقكاَل َرسن ل كسن الرهجن َ  َيج 

ل س   ل  َواب ن ل  ف ي ال َمج    .(3)«َبي َن الرهجن

 : تخريج الحديث: أولا 

مَّد من طريق م  (، 1917ح، 100ص) ل ابن الجعدخّرجأ  بنيبن  بنح   . بنحوه، به، ح 

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

مكات ، الحكافظ الصكدوق مسكند عصكره، أبو القاسم الَبَغويّ ، َعب د َّللاه ب ن منَحمهد ب ن َعب د العزلز .2
  (4).سنة  ال مائة وسبعة عشر

                                                           

، 221 7، الطبقكككات الكبكككري 092 1، ال قكككات  بكككن حبكككان 220 2، الكاشكككف 181أنظكككر: تقرلكككب التهكككذيب ص( 1)
 . 08سؤا ت البرقاني للدارقطني ص

 . 137 8فتح الباري، كتاب الجمعة، باب   يفرق بين ا نين يوم الجمعة، ( 2)
 . 1119، ح028 1المعجم األوسط، ( 3)
 . 221 1، ال قات ممن لم يقع في الكتب الستة 010 7، تارلخ اإلسالم 211 1أنظر: لسان الميزان ( 4)
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كر يُّ  .1 يُّ ال َبص  ود   ،(1)" ككان صكدوقا ": البغكداديقكال الخطيكب ، منَحمهدن ب نن َحب يب  ب كن  منَحمهكد  ال َجكارن

وذككره ابكن حبكان فكي  ،(2)" َمزه الحاكم النيسابوري وأتى بخبر اتهم بسكنده": وقال ابن حجر
  .(4)" وكان صدوقا ": وقال الذهبي ،(3)ال قات

 . كما قال الخطيب والذهبي، " صدوق ": أنل إلى  ويميل الباح  

ي َنار  الَمَدن يُّ  أبيَعب دن الَعز ل ز  بنن  .0  روى ، مات سنة أربع و مانين، من ال امنة، َحاز م  َسَلَمَة بن  د 
  (5).لل الجماعة

 ،(7)لككيس بككل بككأس"، "  قككة: وقككال النسككائي ،(6)لككيس بككل بككأس"، "  قككة صككدوق : قككال ابككن معككين
وقال ابن  ،(10)" قة": وقال ابن نمير ،(9)وذكره ابن حبان في ال قات ،(8)"  قة": وقال العجلي

وقككال  ،(13)"   بككأس بككل": وقككال أحمككد ،(12)" أحككد ال قككات": قككال الككذهبي ،(11)"  قككة": بشكككوال
  .(15)" صدوق فقيل": وقال ابن حجر ،(14)" صالح الحدي ": أبو حاتم

 . " تو يق الراوي " إلى  ويميل الباح  

ككيُّ  .1 م  و  زن ي ن يُّ الَمخ  َنككار  الَمككد  ي  مككات فككي خالفككة ، مككن الخامسككة،  قككة عابككد، َحككاز م  َأبنككو ، َسككَلَمةن بككنن د 
  (16).لل الجماعة روى ، المنصور

                                                           

 . 87 0تارلخ بغداد ( 1)
 . 22 7لسان الميزان ( 2)
 . 223 9 ال قات  بن حبان( 3)
 . 920 2تارلخ اإلسالم ( 4)
 . 021تقرلب التهذيب ص( 5)
 . 000 1تهذيب التهذيب ( 6)
 . 000 1تهذيب التهذيب ( 7)
 . 92 1ال قات للعجلي ( 8)
 . 227 7ال قات  بن حبان ( 9)
 . 000 1تهذيب التهذيب ( 10)
 . 278شيوخ ابن وهب ص( 11)
 . 111 1ميزان ا عتدال ( 12)
 . 112سؤا ت أبي داودألحمد ص( 13)
 . 080 2الجرح والتعديل ( 14)
 . 021تقرلب التهذيب ص( 15)
 . 229 1، الجرح والتعديل 210 1، تهذيب التهذيب 121 2، الكاشف 117أنظر: تقرلب التهذيب ص( 16)



 العلة ببيا  يصّرح ولُ ضعّفها التي األحاديث من نماذج: الثانيالفصل 
 
 

111 
   

  الثاني الباب
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 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

" صدوق  فيل " منَحمهد بن؛ إسناده حسن   . َحب يب 

******* 
 (: 91) حديث رقم

ككَزام   خككّر و . . . ": قكال ابككن رجككب بإسللناد فيلله  عككن النبككي ، أبككو داود نحككوه مككن حككدي  َحك ككيم  ب ككن  ح 
  .(1)انقطاعنظر و 

 : داود أبينص الحديث من سنن 

َشامن ب نن َعمهار   َ َنا ه  ن ي اب َن َخال د  ، َحده َ َنا َصَدَقةن َيع  َعي   يُّ ، َحده َ َنا الشُّ َفَر ب ن  َو  يَمةَ ، َحده َعن  َحك كيم  ، َعن  زن
َزام   ولن َّللاه  »: َأنهلن َقالَ ، ب ن  ح  د   َنَهى َرسن ج  َتَقاَد ف ي ال َمس  َعارن وأن  ،َأن  ينس  َش  تنَقكاَم ف يكل  وأن  ،تنن َشَد ف يل  األ 
ودن  دن   .(2)«ال حن

 : تخريج الحديثأولا: 
 والكككككككككدارقطني(، 0203ح، 131 0) والطبرانكككككككككي(، 22283ح، 011 11) ل أحمكككككككككدخّرجكككككككككأ
فكككي والبيهقكككي (، 119ح، 181ص) وابكككن شكككاهين فكككي ناسكككخ الحكككدي (، 0232ح، 12 1)

ثني(، 0107ح، 211 1) الصغري  ع ي   . بنحوه، به، من طرَ عن الش 

د  ) شكككيبة أبكككيل مرفوعكككا  ابكككن خّرجكككوأ ود  ف كككي ال َمَسكككاج  كككدن ، 211 2، الحكككدود  َمكككن  َككككر َه إ َقاَمكككَة ال حن
ملن طريلق (، 0202ح، 131 0) والطبراني(، 22279ح، 011 11) وأحمد(، 18117ح

 . بنحوه، عن حكيم، العباس بن عبد الرحمن المدنيعن ، محمَّد بن عبد هللا الشعيثي

 : رجال اإلسنادثانياا: 
َشامن بنن َعمهار   .2  سكبقت ترجمتكل حكدي  رقكم، كبر فصار يتلقن فحدي ل القديم أصح، صدوق ، ه 

(79 .) 
ق يُّ ، َصَدَقةن ب نن َخال د   .1 َمش  يُّ الدّ  ، إحكدى وسكبعينمات سكنة ، من ال امنة،  قة، َأبنو ال َعبهاس  ال قنَرش 

  (3).وابن ماجل، والنسائي، وأبو داود، لل البخاري  روى 

                                                           

 . 000 0فتح الباري، كتاب الصالة، باب الشعر في المسجد، ( 1)
 . 1193، 217 1سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في إقامة الحد في المسجد، ( 2)
 . 119 7، الطبقات الكبري 121 1، تهذيب التهذيب 111 2جلي ، ال قات للع172أنظر: تقرلب التهذيب ص( 3)



 العلة ببيا  يصّرح ولُ ضعّفها التي األحاديث من نماذج: الثانيالفصل 
 
 

110 
   

  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
َعي   يُّ النصري  .0 مشكقيُّ ، دمحم ب ن َعب د هللا ب ن المهاجر الشُّ مكات سكنة ، مكن السكابعة، صكدوق ، الدّ 

  (1).لل األربعة روى ، بضع وخمسين

  (2).لل أبو داود روى ، من ال ال ة، النصري الدمشقي، زنَفر بن َو  يَمة بن مالك .1

وقكال  ،(5)" مقبكول ": وقكال ابكن حجكر ،(4)"  قكة ": وقكال دحكيم ،(3)ذكره ابن حبان فكي ال قكات
 . "   يعرف ": ابن القطان

 :  الحديثعلى  الحكمثالثاا: 

ككَزام  " انقطككا فيككل ؛ إسللناده ضللعيف َفككر بككن َو  يَمككة و َحك ككيم  ب ككن  ح  َفككر ، بككين " زن وكككذلك فككإن زن
  ،(6)ولم يلق حكيم بن حزام "، "زفر  قة: قال دحيم، "مقبول "

العبكاس بكن  ولل متابعكة مكن طرلكق ،(7)لم يتميز سما  الراوي عنلو  اختلط""هشام بن عمارو
درجلة الحسلن  إلكى ولرتقكي بالمتابعكة، وهو مستور واإلسناد ضعيف ،(8)عبد الرحمن المدني

 . لغيره

******* 
 
 
 
 
 

 

  

                                                           

 . 293 1، الكاشف 137 7، ال قات  بن حبان 183 9، تهذيب التهذيب 193تقرلب التهذيب ص أنظر:( 1)
 . 122تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 111 1ال قات  بن حبان ( 3)
 . 018 0تهذيب التهذيب ( 4)
 . 122تقرلب التهذيب ص( 5)
 . 018 0ذيب التهذيب ته( 6)
 . 011، ا َتباط ص211، والمختلطين ص111 2أنظر: الكواكب النيرات ( 7)
 . 190قال عنل ابن حجر " مستور "، من ال ال ة، ص( 8)
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 ابللن رجللب بقوللله " ل يصللح إسللناده  هاضللّعفنمللاذج مللن األحاديللث التللي : المبحللث الثالللث
 . "وغيرها من األلفاظ القريبة

 (: 97) حديث رقم

أن مؤذنا ، حسين المكي أبيعن عمر بن سعيد بن ، حد نا سفيان: قال وكيع. . . ": قال ابن رجب
 خككككّر و (، وا   فاعتزلنككككا، أذن أذانككككا  سككككمحا  ) فقككككال لككككل عمككككر بككككن عبككككد العزلككككز، أذن فطككككرب فككككي أذانككككل

سناده ل يصح، الدارقطني هذا مرفوعا  من حدي  ابن عباس   (1).وا 

 : نص الحديث من سنن الدارقطني

َ َنا كر يُّ على  َحده دَ ب نن منَحمهد  ال م ص  كَدامن ب كنن َداون ق  َبكد  علكى  , حكد نا, حكد نا م  كَحاقن ب كنن ب كنن َمع   أبكي, حكد نا إ س 
َرل ا  ,َعن  َعَطاء  , ب يُّ ,َعن  اب ن  جن َيى ال َكع  كول  َّللاه  : َعن  اب ن  َعبهاس  , َقالَ َيح  كر بن  َككاَن ل َرسن ن  ينط  كَؤذّ  , من

ولن َّللاه   ن  »: َفَقاَل َرسن ا َوا   ه َفاَل تنَؤذّ  ح  ال  َسم  ل  َفإ ن  َكاَن َأَذاننَك َسه  ح  َسه  ََذانن َسم    .(2)«األ 

 : تخريج الحديث: أولا 

يككككككب فضككككككائل األعمككككككالخّرجككككككأ  والككككككدارقطني(، 211ح، 212ص) ل ابككككككن شككككككاهين فككككككي التَر
 . كالهما بنفس اإلسناد والمتن( 2877ح، 112 1)

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 
َمد ب ن الحسن َأبنو الحسن الواعظ المعروف بالمصري  .2 مات سنة  مان ، علي ب ن منَحمهد ب ن َأح 

  .(3)" كان  قة أمينا عارفا": قال الخطيب البغدادي، و ال ين و ال مائة
ر يُّ  .1 ي َسى بن  َتل ي د  الرَُّعي ن يُّ الم ص  َد بن  ع  َدامن بنن َداون ق   . م 

": َقككاَل النهَسككائ يُّ  يُّ  ،(4)" َلككي َس ب   َقككة  و الك ن ككد  ككر  منود  ف ككي الرّ  : َوَقككاَل َأبنككو َعم  ككن  ب ككالَمح  "َلككم  َيكن  ،(5)َواَيككة 
ن يُّ  اَرقنط  ": َوَقكككاَل الكككده ي ف  ننَس  ،(6)" َضكككع  كككل ": َوَقكككاَل اب كككنن ينكككو  كككوا ف ي  "تكلهمن

: حكككاتم أبكككيوقكككال ابكككن  ،(7)
                                                           

 . 128 2فتح الباري، كتاب اآلذان، باب رفع الصوت بالنداء، ( 1)
َواَيات  ف يَها، ( 2) ت اَلف  الرّ  َقاَمة  َواخ  ر  اإل   ك   . 927، ح111 2سنن الدارقطني، كتاب الصالة، َبابن ذ 
 . 729 7، تارلخ اإلسالم 218 20أنظر: تارلخ بغداد ( 3)
 . 211 8لسان الميزان ( 4)
 . 012 20سير أعالم النبالء ( 5)
 . 211 8لسان الميزان ( 6)
 . 181 2لمصري تارلخ ابن يونس ا( 7)
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  .(2)" رواياتل   بأس بها": وقال مسلمة بن قاسم ،(1)"تكلموا فيل "
 . أنل " صدوق " إلى  ويميل الباح  

اد   .0 َبد  بن  َشده يُّ الرهقّ يُّ  َعل يُّ بنن َمع  ، مات سكنة  مكاني عشكرة، من كبار العاشرة،  قة فقيل، الَعب د 
  (3).والنسائي، لل الترمذي روى 

َحاقن ب نن  .1 ب يُّ  أبيإ س  َيى ال َكع    (4)." هالك يأتي بالمناكير عن األ بات": قال ابن حجر، َيح 
َرل ا   .2  (. 22) سبقت ترجمتل حدي  رقم، فاضل  قة فقيل، َعب دن الَمل ك  بنن َعب د  الَعز ل ز  بن  جن
يُّ  أبيَعَطاءن بنن  .1 َلَم القنَرش   (. 82) سبقت ترجمتل حدي  رقم، رسالك ير اإل،  قة، َرَباح  َأس 
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

َحاقن ب نن ؛ إسناده منكر ب يُّ " هالك" أبيفيل " إ س  َيى ال َكع  وأما تدليس ابكن جكرلح فهكو مكن ، َيح 
 . بالسما  في الحدي  يصّرحولم  ،(5)ينمدّلسالمرتبة ال ال ة في ال

  ******* 
 (: 91) حديث رقم

إ ن  : )قككالَ ، عككن النهبككّي ، عككن معككاذ، بإسللناد ل يصللح(، مسككند البككزار) وفككي. . . ": قككال ابككن رجككب
ن َبَر َفَقد  اتهَخَذهن  ذ  ال م  يمن  أبيَأتهخ  ذ  ال َعَصا َفَقد  اتهَخَذَها وأن  ،إ ب َراه  يمن  أبيَأتهخ    .(6)(إ ب َراه 

 : نص الحديث من مسند البزار

يُّ  يد  ال ك ن د  َ َنا َعب دن َّللاه  ب نن َسع  ون يُّ : َقالَ ،َحده كن َبةن ب نن َخال د  السه َبَرَنا عنق  يمَ ،َأخ   َعن  منوَسى ب ن  منَحمهد  ب ن  إ ب َراه 
لنول يّ  ، ل  أبيَعن  ، ولن َّللاه  : َقالَ  َعن  منَعاذ  ب ن  َجَبل  ، َعن  السه ن َبَر َفَقكد  اتهَخكَذهن »: َقاَل َرسن ذ  ال م  إ ن  َأتهخ 
يمن  أبي ذ  ال َعَصا َفَقد  اتهَخَذَها وأن  ،إ ب َراه  يمن  أبيَأتهخ  َوى َعن  النهب يّ  « إ ب َراه  َلمنلن ينر  ي ن َ  َنع  َوَهَذا ال َحد 
   َناد س  ل  ب َهَذا اإل     (7).إ  ه م ن  َهَذا ال َوج 

                                                           

 . 030 8الجرح والتعديل ( 1)
 . 211 8لسان الميزان ( 2)
 . 117 8، ال قات  بن حبان 228 1، ال قات للعجلي 17 1، الكاشف 132أنظر: تقرلب التهذيب ص( 3)
، المجككروحين 223 2، الكامككل فككي ضككّعفاء الرجككال 132 2، ميككزان ا عتككدال 81 1أنظككر: تقرلككب التهككذيب ص( 4)
 . 231 2، الضّعفاء والمتروكين  بن الجوزي 207 2
 . 80، ت12طبقات المدّلسين ص ( 5)
 . 111 8فتح الباري، كتاب الجمعة، باب الخطبة علي المنبر، ( 6)
 . 1101، ح82 7مسند البزار، ( 7)
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 : تخريج الحديث: أولا 

وأبككككو (، 021ح، 217 13) والطبرانككككي فكككي الكبيكككر(، 2018ح، 117 0) ل الشاشكككيخّرجكككأ
جملليعهم (، 2981ح، 278 0) مكككةوالفككاكهي فككي أخبككار (، 212 1) أصككبهاننعككيم أخبككار 

 . بنحوه، به، من طرَ عن عقبة بن عامر

د بلن: عكن( 1101ح، 82 7) ل البزارخّرجوأ ي  م  ة   ح  لع د  للن : ق لال  ، م س  لن  ال ف ض  لر  ب  لا بنش  ن  ب ر  ، أ خ 
رني  : ق ال   ي  ر  ن ا ال ج  ب ر  دن  أبيع ن  ، أ خ  ر  جن ، ال و  ال  ب ل  ع ن  م ع اذن ب نن ، ع نن اللَّج   . ع نن النَّبنيّن ، ج 

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

َصكي ن  اأَلَشكاُّ  .2 ي د  بكن  حن ي د  ، َعب دن هللا  بنن َسع  مكات سكنة سكبع ، مكن صكغار العاشكرة،  قكة، َأبنكو َسكع 
  (1).لل الجماعة روى ، وخمسين

ون يُّ  .1 كن َبةن ب نن َخال د  السه   (2).لل الجماعة روى ، مات سنة  مان و مانين، من ال امنة، عنق 

وقككال  ،(4)" مككن ال قككات صككالح الحككدي    بككأس بككل":وقككال أبككو حككاتم ،(3)"  قككة ": قككال أحمككد
وقال  ،(7)"  قة":وقال ابن شاهين ،(6)ذكره ابن حبان في ال قات ،(5)"" ليس بل بأس: النسائي
  .(9)" صدوق صاحب حدي ":وقال ابن حجر ،(8)" الحافظ ":الذهبي

 . "تو يق الراوي :" إلى  الباح ويميل  

ككككيُّ  .0 يَم التهي م  ككككَراه  ككككن  إ ب  ككككد  ب  ككككنن منَحمه مككككات سككككنة إحككككدى ، مككككن السادسككككة، منكككككر الحككككدي ، منوَسككككى ب 
  (10).وابن ماجل، لل الترمذي روى ، وخمسين

                                                           

 . 012 8، ال قات  بن حبان 122 1، الطبقات الكبري 228 2، الكاشف 032أنظر: تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 091تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 231 0 –رواية عبد هللا –العلل ومعرفة الرجال ( 3)
 . 023 1الجرح والتعديل ( 4)
 . 109 7تهذيب التهذيب ( 5)
 . 118 7 بن حبان ال قات ( 6)
 . 270تارلخ أسماء ال قات ص( 7)
 . 18 1الكاشف ( 8)
 . 091تقرلب التهذيب ص( 9)
، الضككككّعفاء الصككككغير 038 1، الكاشككككف 271، تككككارلخ أسككككماء الضككككّعفاء ص220أنظكككر: تقرلككككب التهككككذيب ص( 10)

 . 92، الضّعفاء والمتروكين للنسائي ص211ص
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كيُّ الَمكَدن يُّ  .1 ي َم بككن  الَحكار    التهي م  ، مكات سكنة عشككرلنمكن الرابعككة ،  قككة لكل أفكراد، منَحمهكدن بكنن إ ب كَراه 

  (1).لل الجماعة روى 

لنول يّ   .2  . ترجمةعلى  لم اقف لل، السه
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

" منكر الحدي ؛ إسناده منكر  لنول يّ  " لم أقف لل، فيل " منوَسى ب نن منَحمهد   . ترجمةعلى  و "السه

******** 
 (: 99) حديث رقم

كولن َّللاه  : قكال، عكن معاويكة، بإسلناد ل يصلحابن السكني  خّر و . . . ": قال ابن رجب إ َذا  َككاَن َرسن
َن َقاَل َحيه َعَلى ال َفاَلح  َقالَ  َع ال منَؤذّ  ينَ »: َسم  ل ح  َعل َنا منف  مه اج    (2).«اللههن

نّنيوم والليلة لبن يلا نص الحديث من عمل  : الس 

َ ن ي َأبنككو َطال ككب  ب ككنن  ككي -َعَواَنككَة  أبككيَحككده وَبككَة  أبككيهنككَو اب ككنن َأخ  ككَلي َمانن ب ككنن َسككي ف  -َعرن َد سن َ َنا َأبنككو َداون ، َحككده
َ َنا َعب دن َّللاه  ب نن َواق د   ر  ب ن  َطر لف  ، َحده َدَلكةَ ، َعن  َنص  كم  ب كن  َبه  َيكَة ، َصكال ح   أبكيَعكن  ، َعن  َعاص  َعكن  منَعاو 

َيانَ  أبككيب ككن  ا ككف  ككولن َّللاه  : َقككالَ  ، سن َن َقككاَل َحككيه َعَلككى ال َفككاَلح  َقككالَ  َكككاَن َرسن ككَؤذّ  َع ال من ككمه »: إ َذا َسككم  اللههن
ينَ  ل ح  َعل َنا منف    .(3)«اج 

 : تخريج الحديث: أولا 

 . تخرلجلعلى  لم أقف 
 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

ي  -َعَواَنَة  أبيَأبنو َطال ب  ب نن  .2 وَبةَ  أبيهنَو اب نن َأخ   . ترجمة ىلم أقف لل عل، َعرن

ككيُّ  .1 ر َهككم  الَحرهان  َيككى بككن  د  ككَلي َمانن بككنن َسككي ف  بككن  َيح  مككات سككنة ، مككن الحاديككة عشككرة،  قككة حككافظ، سن
  (4).لل النسائي روى ، ا نتين وسبعين

                                                           

 . 228، من تكلم فيل وهو مو ق ص082 2بن حبان ، ال قات  112أنظر: تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 122 2فتح الباري، كتاب اآلذان، باب ما بقول إذا سمع المنادي ( 2)
نّ ي، ص ( 3)  . 91، ح80عمل اليوم والليلة  بن السُّ
 . 182 8، ال قات  بن حبان 222 1، مشيخة النسائي 113 2، الكاشف 121أنظر: تقرلب التهذيب ص ( 4)
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ي ني عليل وقال لعلكل وكان أحمد ، متروك، من خراسان، َأبنو َقَتاَدَة ال َحرهان يُّ ، َعب دن َّللاه  ب نن َواق د   .0

  (1).مات سنة عشر ومائتين، من التاسعة، وكان يدلس اختلطكبر و 
رن ب نن َطر لف   .1 ر يُّ ، َنص  ل يُّ ال َبص  ي ، َأبنو َجز ء  ال َباه  وك الَحد    (2).َمت رن
َدَلةَ  .2 م  بن  َبه  د   أبيبنن ، َعاص  و   (. 11) سبقت ترجمتل حدي  رقم، صدوق لل أوهام، النهجن
َوانن بنن َعب د  هللا   .1 مهانن ، َذك   روى ، مكات سكنة إحكدى ومائكة، من ال ال كة،  قة  بت، َأبنو َصال ح  السه

  (3).لل الجماعة
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

، و "َعب كدن َّللاه  ب كنن َواق كد، ترجمكةعلكى  َعَواَنَة" لم أقكف لكل أبيفيل "َأبنو َطال ب  ب نن ؛ إسناده منكر
رن ب نن َطر لف " كالهما متروك َدَلَة" صدوق لل أوهام، وَنص  م  بن  َبه   . و" َعاص 

******* 

 (:022حديث رقم )

أفضكل؟.  -أو أي اإليمكان  -ل البزار في " مسكنده ولفظكل: أي اإلسكالم خّرجو  قال ابن رجب: ". . .
وهكذا اإلسكناد لككيس علكى شكرط البخككاري؛ ألنكل   يحككتا بكابن إسكحاق و  بروايككات داود بكن الحصككين، 

ن كككان قككد   لهمككا خككّر عككن عكرمككة فإنهككا منككاكير عنككد ابككن المككديني، والبخككاري   يخككالف فككي ذلككك وا 
  (4) . إسناده ل يصحهذا الحدي  من وجل آخر؛ لكن البزار  خّر و  منفردين.

 :كشف األستار عن زوائد البزارنص الحديث من 

َ َنا َيى َحده ، َسَلَمةَ  َأبنو َخَلف   ب نن  َيح  َول َبار يُّ َلى، َعب دن   ناحد   َقة ، َوَكانَ  ال جن َحاَق، ب نن ا منَحمهدن   ناحد اأَلع   إ س 
دَ  َعككن   ، ب ككن   َداون َصككي ن  ر َمككَة، َعككن   ال حن ك  ، اب كككن   َعككن   ع  كككئ لَ  َوَسككلهمَ  َعَلي ككل   َّللاهن  َصككلهى النهب ككيه  َأنه  َعبهككاس   َأيُّ : سن

الم   س  ؟ اإل  يَمان   َأيُّ  َأو  ، َأف َضلن ؟ اإل  يف يهةن : »َقالَ  َأف َضلن َحةن  ال َحن  م    (5) . «السه

                                                           

، الضكّعفاء الكبيكر للعقيلكي 82، الضّعفاء الصغير ص191 1، الكني واألسماء 018أنظر: تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 013 2، الكامل في ضّعفاء الرجال 020 1
، سؤا ت ابكن 21 0، المجروحين 229 0، الضّعفاء والمتروكين  بن الجوزي 289أنظر: الكني واألسماء ص( 2)

 . 13أبي شيبة ص
، ال قكات 032 2، الطبقكات الكبكري 012 2، ال قات للعجلي 081 2، الكاشف 103رلب التهذيب صأنظر: تق( 3)

 . 112 1 بن حبان 
 .218 2، باب من الدين الفرار من الفتن، كتاب اإليمان، فتح الباري ( 4)
 .78، ح29 2، باب في المنجيات والمهلكات، كتاب اإليمان، كشف األستار عن زوائد البزار( 5)
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 أولا: تخريج الحديث: 

وعبكككد بكككن  (،187،ح238(، والبخككاري فكككي األدب المفككرد)ص219،ح299 2أحمكككد)ل خّرجككأ
(، والكبيكككر 2331،ح033 2(، والطبرانكككي فكككي األوسكككط )219،ح299 2حميكككد فكككي المسكككند)

 بنحوه .، به، جميعهم من طرَ عن دمحم بن إسحاَ، (22272،ح117 22)

 ثانياا: تراجم رجال اإلسناد: 
َيى .2 ، ب كن َيح  َول َبكار يُّ  َسكَلَمةَ  َأبنكو َخَلكف   مكات العاشكرة، مكن البصكري، صكدوق، البكاهلي،، ال جن

  (1)وابن ماجل. ، والترمذي، روي لل مسلم وأربعين، ا نتين سنة
، وقكككال ابكككن (3)وقكككال الكككذهبي :" قكككة صكككاحب حكككدي  " ، (2)ذككككره ابكككن حبكككان فكككي ال قكككات 

 .(4)"صدوق" :حجر
 ابن حجر .ويميل الباح  الي أنل :" صدوق" كما قال  

َلى َعب دن  .1 َلى َعب د   بنن  اأَلع  ام يُّ  اأَلع  يُّ  السه  تسكع سنة مات، ال امنة من،  قة ،دمحم أبو، القنَرش 
  (5)، روي لل الجماعة . و مانين

َحاَق، صدوق مشهور .0  (.12، سبقت ترجمتل حدي  رقم )بالتدليس منَحمهدن بنن إ س 
َصي ن   .1 دن بنن الحن  (.71سبقت ترجمتل حدي  رقم )،  قة إ  في عكرمة، َداون
، مولى ابن عباس،  قة، سبقت ترجمتل حدي  رقم ) .2 يُّ ر َمةن َأبنو َعب د  هللا  القنَرش  ك   (.23ع 

 ثالثاا: الحكم على إسناد الحديث: 

في  يصّرحولم  ،(7)ينمدّلسمن ال (6)المرتبة الرابعة ؛ فيل دمحم بن إسحاق من إسناده ضعيف
 وفيل أيضا  : رواية داود بن حصين عن عكرمة ضعيفة .، بالسما  هذا الحدي 

******* 
                                                           

 .289تقرلب التهذيب ص( 1)
 .118 9ال قات  بن حبان ( 2)
 .2181 2تارلخ اإلسالم ( 3)
 .289تقرلب التهذيب ص( 4)
 . 203 7ال قات  بن حبان ، 18 1، ال قات للعجلي 122 2، الكاشف 002أنظر: تقرلب التهذيب ص( 5)
مكككن اتفكككق علكككى أنكككل   يحكككتا بشكككئ مكككن حكككدي هم ا  بمكككا صكككّرحوا فيكككل بالسكككما  لك كككرة تدليسكككهم علكككى الضكككّعفاء  ( 6)

 والمجاهيل. 
 . 212، ت22طبقات المدّلسين ص ( 7)
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 (: 020) حديث رقم

َشل يّ  . . . ": قال ابن رجب ر  النهه  َحاقَ  أبيَعن   ،وروى َبك  ب يّ  يلا َعب د  هللا   أبيَعن  ، إ س  ص  َعكن  َوائ كل  ، ح 
وَل هللا  ا َع َرسن ر  َأنهلن َسم  ج  يَن َقالَ  ب ن  حن ُْ َواَل الْضالّْيَن[]َغْيْر : ح  ف ر  : َقالَ  ،اْلَمْغضوَْب َنلَْيْه  َ " َربّ  ا

يَن " يرهخّرج، ل ي آم    (1).وهذا اإلسناد ل يحتج به، ل البيهقي َو

 : نص الحديث من السنن المبري للبيهقي

َرانَ  َسي ن  ب نن ب ش  َبَرَنا َأبنو ال حن زهازن ، َأخ  َفر  الره َمكدن ب كنن َعب كد  ال َجبهكار  ال عنَطار د يُّ حد نا  ،أنبأنا َأبنو َجع  حكد نا ،َأح 
َشل يّ   أبيَعن  ، أبي ر  النهه  َحاقَ  أبيَعن  ، َبك  كب يّ  يلا َعب كد  هللا   أبيَعن  ، إ س  ص  كر  َأنهكلن ، ح  ج  َعكن  َوائ كل  ب كن  حن

وَل هللا   َع َرسن يَن َقالَ  َسم  ُْ َواَل ال]:ح  [ْضالّْينَ َغْيْر اْلَمْغضوَْب َنلَْيْه
ينَ : َقالَ  (2) ف ر  ل ي آم   َ   .(3)"" َربّ ي ا

 : تخريج الحديث: أولا 
، 039ص) وابكككككن البختكككككري فكككككي مجمكككككو  مصكككككنفاتل(، 237ح، 11 11) ل الطبرانكككككيخّرجكككككأ
م د ب ن (، 213ح، 212ص) شاذان في ال امن من أجزائلعلى  وأبو(، 079ح من طريق أ ح 
د بَّار ال ع ط ارندني   ع ب   . بنحوه، به، ال ج 

ر بدون  ج  فر لي) ووردت روايات أخري من طرلق َوائ ل  ب ن  حن  ،(4)داود أبيكما عند ( ربي َأ
  .(7)شيبة أبيوابن  ،(6)والطيالسي ،(5)وأحمد

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 
ككر .2 ككران ب ككن دمحم ب ككن ب ش  ككد ب ككن َعب ككد َّللاه ب ككن ب ش  سككبقت ،  قككة، أبككو الحسككين األمككويّ ، علككي ب ككن منَحمه

 (.0ترجمتل حدي  رقم )
ر ك البغداديُّ  .1 َتر ّي ب ن مند  رو ب ن الَبخ  َفر الّرّزاز، دمحم ب ن َعم  مكات سكنة تسكع ،  قكة  بكت، َأبنو جع 

  (8).و ال ين و ال  مائة

                                                           

 . 99 7فتح الباري، كتاب اآلذان، باب جهر اإلمام بالتأمين، ( 1)
 . 7سورة الفاتحة: ( 2)
 . 1123، ح81 1ة، باب جهر اإلمام بالتأمين، السنن الكبري للبيهقي، كتاب الصال( 3)
 . 901، ح111 2سنن أبي داود، ( 4)
 . 28818، ح229 02، 28811، ح201 02مسند أحمد ( 5)
 . 2227، ح 013 1مسند الطيالسي ( 6)
 . 7913، ح287 1مصنف ابن أبي شيبة ( 7)
 . 703 7، تارلخ اإلسالم 111 1أنظر: تارلخ بغداد ( 8)
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َمدن بنن َعب د  الَجبهار   .0 يُّ ، َأح  ، مكن العاشكرة، ضعيف وسماعل للسكيرة صكحيح، َأبنو عنَمرَ ، العنَطار د 

  (1).مات سنة ا نتين وسبعين ولل خمس وتسعون سنة، لل خّر م ي بت أن أبا داود أل

يُّ ، َعب د  الَجبهار  بن عمر .1  . أبو أحمد، العنَطار د 

بهككان فككي ال قككات ،(2)" فككي حدي ككل وهككم ك يككر":قككال العقيلككي وقككال مسككلمة بككن  ،(3)وَذَكككره ابككن ح 
 ضعيف" .ويميل البح  الي أنل :"  .(4)"ضعيف": قاسم

ف يُّ  .2 َشككل يُّ الكنككو  ككر  النهه  ككَوال  ، َأبنككو َبك  ل  َأق  ككم  ن َيت ككل  ، ف ككي اس  مككات سككنة ، مككن السككابعة، َوَ  ينعككَرفن إ  ه ب كن
  (5).وابن ماجل، والنسائي، والترمذي، لل مسلم روى ، ست وستين

كه م  ": قال ابكن سكعد كن  َأن فنس  " م 
وقكال  ،(8)"  قكة ": أحمكدوقكال  ،(7)"  قكة": وقكال ابكن معكين ،(6)

  ،(10)" من أنفسهم َوَكاَن   َقة": وقال العجلي ،(9)"  بت في الحدي ": أبو داود

صكككككالح ، " صكككككدوق : وقكككككال الكككككذهبي ،(11)" شكككككيخ صكككككالح يكتكككككب حدي كككككل ": وقكككككال أبكككككو حكككككاتم
  .(13)" صدوق رمي باإلرجاء": وقال ابن حجر ،(12)الحدي "

َلكب َعَلي كل  التقشكف َحتهككى َصكار يهكم َوَ  يعلككم  َفاضككال   َصكالحا   " َكككاَن َشكيخا  : وقكال ابكن حبكان
ت َجا  ب ل " ح  ولخطئ َوَ  يفهم َفَبطل ا  
(14).  

 . أنل " صدوق حسن الحدي "إلى  ويميل الباح  

                                                           

، تهككذيب الكمككال 020 2، الكامككل فككي ضكّعفاء الرجككال 221 2، ميكزان ا عتككدال 82أنظكر: تقرلككب التهككذيب ص( 1)
2 082 . 
 . 28 2لسان الميزان ( 2)
 . 128 8ال قات  بن حبان ( 3)
 . 28 2لسان الميزان ( 4)
 . 112تقرلب التهذيب ص( 5)
 . 078 1الطبقات الكبري ( 6)
 . 82 1، الدوري 113ص-الدارمي–، تارلخ ابن معين 028سؤا ت ابن الجنيد ص( 7)
 . 021، سؤا ت أبي داودألحمد ص99 0-عبد هللا–العلل ومعرفة الرجال ( 8)
 . 138ص سؤا ت اآلجري ألبي داود( 9)
 . 093 1ال قات للعجلي ( 10)
 . 011 9الجرح والتعديل ( 11)
 . 000 7، سير أعالم النبالء137من تكلم فيل وهو مو ق ص( 12)
 . 112تقرلب التهذيب ص( 13)
 . 212 0المجروحين  بن حبان ( 14)
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يُّ  .1 ككب ي ع  ككَحاَق السه و بككنن َعب ككد  هللا ، َأبنككو إ س  ككرن  قككة مك ككر عابككد، مككن ال ال ككة، اخككتلط بككأخرة، ، (1) َعم 

  (2)سنة تسع وعشرلن ومائة وقيل قبل ذلك، روي لل الجماعة.مات 

يُّ  .7 د  َمن  بنن َعائ ذ  اأَلز    (3).لل األربعة روى ، من ال ال ة،  قة، ال َُّمال يُّ ، َعب دن الرهح 
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

َمككدن بككنن َعب ككد  الَجبهككار  ؛ إسللناده ضللعيف وأبككو ، الَجبهككار  بككن عمككر" ضككعيفانل َعب ككد  أبيككو ، فيككل " َأح 
 . بالسما  يصّرحولم  ،(4)من ال ال ة مدّلسإسحاق السبيعي 

******* 

 (: 020) حديث رقم

  (5).بإسناد ل يصح، مرفوعا  على  الطبراني نحوه من حدي  خّر و . . . ": قال ابن رجب

 : نص الحديث من المعجم األوس 

ككدن ب ككنن  َ َنا منَحمه يَم ب ككن  َعككام ر  األ  َحككده يمن ب ككنن َعككام ر   أبككيحككد َنا ، يُّ صككبهانإ ب ككَراه  ي َعككام ر  ب ككن  ، إ ب ككَراه  َعككن  َجككدّ 
يَم َوَقالَ  َشال  : إ ب َراه  تن َنه  اك  ، َسم ع  كحه كوَل َّللاه  ، َعكن  َعل كيّ  ، َعكن  ال َحكار    ، ينَحدّ  ن َعن  الضه : َقكالَ  َأنه َرسن

َد َللن َ  َصاَلَة ل َمن  »   .(6)«َ  َتَشهُّ

 : تخريج الحديث: أولا 

 . تخرلاعلى  لم أقف لل 

 

                                                           

األنساب ، وهي محلة معروفة يقال لها السبيع لنزول هذه القبيلة بها، هذه النسبة إلى سبيع وهو بطن من همدان( 1)
7 18. 
، ال قات  بن حبان 279 1، ال قات للعجلي 138م فيل وهو مو ق ص، من تكل110أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 10 8، تهذيب التهذيب 277 2
، سكككير أعكككالم النكككبالء 272 1، ميكككزان ا عتكككدال 237 2، ال قكككات  بكككن حبكككان 010أنظككر: تقرلكككب التهكككذيب ص( 3)
1 188 . 
 . 92، ت11طبقات المدّلسين ص( 4)
 . 012 7لم يري التشهد األول واجبا، فتح الباري، كتاب اآلذان، باب من ( 5)
 . 7218، ح 032 7المعجم األوسط للطبراني، ( 6)
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 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

ينيّ  .2 كر، المكؤّذن، دمحم ب كن إبكراهيم ب كن عكامر ب كن إبكراهيم الَمككد  " منك  كر َعككن  : قكال الكذهبي، أبكو َبك 
"أبي  . ترجمتل و  جرحا أو تعديال  فيلعلى  ولم أقف ،(1)ل 

يَم ب ن  َواق د  ب كن  َعب كد  َّللاه   .1 يمن ب نن َعام ر  ب ن  إ ب َراه  كَعر يُّ ، إ ب َراه  َش  نن األ  كَؤذّ  كَحاَق ال من َككاَن َخيّ كر ا  ، َأبنكو إ س 
اَئَتي ن   تّ يَن َوم  فّ َي َسَنَة س  ال  , تنون   (2).َفاض 

كككد  َّللاه   .0 يَم ب كككن  َواق كككد  ب كككن  َعب  كككَراه  مكككات سكككنة إحكككدى أو ا نتكككين ، مكككن التاسكككعة، قكككة ، َعكككام ر  ب كككن  إ ب 
  (3).لل النسائي روى ، ومائتين

َراَسككان يّ  .1 يد  ال خن َشككلن ب ككنن َسككع  لككل ابككن  روى ، مككن السككابعة، متككروك وكذبككل إسككحاق بككن راهويككل، َنه 
  (4).ماجل

م  اله اَلل يُّ  .2 اكن بنن منَزاح  حه لل  روى ، مات بعد المائة، رسالصدوق ك ير اإل، من الخامسة، الضه
  (5).األربعة

َدان يُّ  .1 كَورن ، الَحار  ن بنن َعب د  هللا  الَهم  لكل  روى ، مكن ال انيكة، ضكّعففكي حدي كل ، َأبنكو زنَهي كر  ، اأَلع 
  (6).األربعة

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 
" متروك؛ إسناده منكر ل يصح  يد  َشلن ب نن َسع   . هللا " ضعيفو" الَحار  ن بنن َعب د  ، فيل " َنه 

******** 

                                                           

  180 7تارلخ اإلسالم ( 1)
 . 121 2تارلخ أصبهان ( 2)
 . 12 2، تهذيب التهذيب 211 2، الكاشف 187أنظر: تقرلب التهذيب ص( 3)
، الضككككّعفاء والمتككككروكين  بككككن 039 1، الضككككّعفاء الكبيككككر 017 1، الكاشككككف 211أنظككككر: تقرلككككب التهككككذيب ص( 4)

 . 211 0الجوزي 
 . 232 2، الكاشف 08، سؤا ت البرقاني ص183أنظر: تقرلب التهذيب ص( 5)
جكككال ، الكامكككل فكككي ضكككّعفاء الر 138 2، الضكككّعفاء الكبيكككر 030 2، الكاشكككف 211أنظكككر: تقرلكككب التهكككذيب ص( 6)
1 121 . 
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
(: 024) حديث رقم  

، بإسلناد ل يصلحوروى أبو بكر عبد العزلز بكن جعفكر فكي " كتكاب الشكافي " . . . ": قال ابن رجب
[َفاْنَتِشأأُروا ِفأأ ٌّ اْلأأََْرضِ ]: فككي قولككل تعككالى -مرفوعككا  -عككن أنككس 

َيككا: قككال ،(1) ن  َوَلك ككن  ، " َلككي َس بَطَلككب  دن
َياَدةن َمر لض   ورن َجَناَزة  ، ع    (2).َوز َلاَرةن َأخ  ف ي َّللاه  "، َوحنضن

  (3):نص الحديث من تفسير الطبري 

َ ن ي ال َعبهكككاسن ب ككنن : /الطبكككري  اإلمككامقككال  كككوَب علكككى  حككد نا: َقكككالَ ، َطال ككب   أبكككيَحككده قن َعكككاَفى ب ككن  َيع  ب ككنن ال من
ل يُّ  ص  ائ غن : َقالَ ، ال َمو  ل  ، حد نا َأبنو َعام ر  الصه ص  َن ال َمو   : َقالَ ، َعن  َأَنس  ، َخَلف   أبيَعن  ، م 

ككولن َّللاه   ل ككل   َقككاَل َرسن [َفأأِإَذا ُلِيأأَيِأ الاَّأأَلاُن َفاْنَتِشأأُروا ِفأأ ٌّ اْلأأََْرِض َواْبَتُضأأوا ِمأأْن َفْيأأِ  اللَّأأهِ    ]: ف ككي َقو 
: َقككالَ  ،(4)

ن َيا» َياَدةن َمر لض  ، َلي َس ل َطَلب  دن ورن َجَناَزة  ، َوَلك ن  ع    (5).«َوز َلاَرةن َأخ  ف ي َّللاه  ، َوحنضن

 : تخريج الحديث: أولا 

 . تخرلجلعلى  لم أقف 

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

مكن ، َأبنكو منَحمهكد  ، َطال كب   أبيالَعبهاس بن ، عباس بن جعفر بن عبد هللا بن الز ب ر قان البغدادي .2
  (6).لل ابن ماجل روى ، وخمسينمات سنة  مان ، الحادية عشرة

وقكال  ،(9)"  قكة": وقكال مسكلمة ،(8)وذككره ابكن حبكان فكي ال قكات ،(7)" قكة": حكاتم أبكيقال ابكن 
                                                           

 . 23سورة الجمعة: آية ( 1)
 . 008 8، ( : )فإذا قضيت الصالة فانتشروا في األرضفتح الباري، كتاب الجمعة، باب قول هللا ( 2)
 لم أقف عليل في كتاب الشافي، ووجدتل في تفسير الطبري. ( 3)
 . 23سورة الجمعة: آية ( 4)
لنكككك( 5) ككككل  َّللاه { ذنك ككككَر َعككككن  النهب ككككيّ  تفسككككير الطبككككري، سككككورة الجمعككككة، بككككاب َوَقو  ككككن  َفض  ككككوا م  لككككل  َذل ككككَك،  لن: }َواب َتغن ف ككككي َتأ و 

11 111 . 
 . 191تقرلب التهذيب ص( 6)
 . 122 1الجرح والتعديل ( 7)
 . 220 8ال قات  بن حبان ( 8)
 . 222 2تهذيب التهذيب ( 9)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
: وقككال ابككن حجككر ،(2)" صككدوق": وقككال أبككو حككاتم ،(1)"  قككة": عبككد َّللاه ب ككن إسككحاق المككدائني

  .(3)"صدوق"

 . " صدوق": أنل إلى  ويميل الباح  

ل يُّ َعل يُّ ب نن  .1 ص  قنوَب ال َمو  سكوي ، و  جرحكا  و  تعكديال  ، ترجمةعلى  لم أقف لل، ال منَعاَفى ب ن  َيع 
"على بن المعافى بن عمران الموصلي روى : حاتم في الجرح والتعديل قال أبيما ذكره ابن 

  .(4)عن يحيى بن يمان روى عنل دمحم بن مسلم"

ائ غ .0 يّ ، َأبنو َعامر الصه د  َز  ي  من معادن ال َكذ ب": َقاَل األ  " ليس : وقال الذهبي ،(5)"يضع الَحد 
  .(7)متهم بالوضع ،(6)ب قة

كككر يّ ، حكككازم ب كككن عطكككاء .1 مكككن ، ورمكككاه ابكككن معكككين بالككككذب، متكككروك، َأبنكككو خلكككف األعمكككى الَبص 
  (8).لل ابن ماجل روى ، الخامسة

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

كائ غ" ، ترجمكة "علكى  ال منَعاَفى" لكم أقكف لكل ب ن   ي  عل فيل "؛ إسناده موضوع و" َأبنكو َعكامر الصه
 . و" حازم ب ن عطاء" متروك، متهم بالوضع

******* 
 

 

 

                                                           

 . 12 21تارلخ بغداد ( 1)
 . 122 1الجرح والتعديل ( 2)
 . 191تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 131 1الجرح والتعديل ( 4)
 . 100 0الضّعفاء المتروكين  بن الجوزي ( 5)
 . 009 2المقتني في سرد الكني ( 6)
 . 111ديوان الضّعفاء ص( 7)
، الضككّعفاء والمتككروكين  بككن الجككوزي 117 2، المجككروحين 111 1، الكاشككف 107أنظككر: تقرلككب التهككذيب ص( 8)
2 282 . 
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
  (: 023حديث رقم )

طنكبن  أن النبكي : هرلكرة  أبكيابكن سكعد عكن الواقكدي، بإسكناد لكل، عكن  خّر و قال ابن رجب: "... َيخ 
: َأَ  أَ  ار يُّ يم  الده (، َفَقاَل َللن َتم  د  َقائ م ا، فقال: )إ نه ال ق َياَم َقد  َشقه َعَليه ج  ذ    ف ي ال َمس  ن َبر ا إ َلى ج  َملن َلَك م  ع 

كام  َكَمك ككَنعن ب الشه ككولن َّللاه  ا َرَأي ككتن ينص  يَن ف كي َذل ككَك َفككَرَأو   ؟ َفَشككاَوَر َرسن ككل م  كَذهن، َفَقككاَل ال َعبهككاسن ب ككنن ال منس  ا َأن  َيتهخ 
ولن َّللاه   ، َفَقاَل َرسن َملن النهاس  ا ينَقالن َللن: ك اَلب  أَع  َناَلم  : يا رسول هللا، إ نه ل ي  منر هن َأن  : »َعب د  ال منطهل ب 

َمَلككلن  كك« َيع  َسككَللن إ َلككى َأ  َلككة  ب ال َغاَبككة  َفَقَطَعَهككا،  نككمه َعم  ا،  نككمه َجككاَء ب ككل  َفَوَضككَعلن ف ككي َفَأر  َعككد  ن َهككا َدَرَجتَككي ن  َوَمق  َل م 
ل   ع  ض  َم، يلاَمو  سناده ل يعتمد عليه. -و    (1)وذكر حديثا طويال. وا 

 نص الحديث من الطبقات المبري لبن سعد: 

َمن  ب ن   َبَرَنا منَحمهدن ب نن َعب د  الرهح  َبَرَنا منَحمهدن ب نن عنَمَر، َأخ  ، َعن   أبيَأخ  َهي ل  يد  ب ن  سن ، َعن  َعب د  ال َمج  َناد  الزّ 
كا ب كَبع ض   أبيَسَلَمَة، َعن   أبي َمن  َأي ض  ي رن منَحمهد  ب ن  َعب كد  الكرهح  ََ َ ن ي  َذل كَك، َقكالنوا: َككاَن  هنَرل َرَة َقاَل: َوَحده

ولن َّللاه   ا، َفَقاَل:  َرسن د  َقائ م  ج  ذ    ف ي ال َمس  طنبن إ َلى ج  منَعة  َيخ  َم ال جن َفَقكاَل « إ نه ال ق َيكاَم َقكد  َشكقه َعَلكيه »َيو 
ام ،  َنعن ب الشه ن َبر ا َكَما َرَأي تن ينص  َملن َلَك م  : َأَ  أَع  ار يُّ يم  الده كولن َّللاه  َللن َتم  يَن ف كي َذل كَك  َفَشكاَوَر َرسن كل م  ال منس 

َمككلن ا ككا ينَقككالن َلككلن: ك ككاَلب  أَع  َناَلم  : إ نه ل ككي  ككَذهن، َفَقككاَل ال َعبهككاسن ب ككنن َعب ككد  ال منطهل ككب  ا َأن  َيتهخ  ، َفَقككاَل َفككَرَأو  لنهككاس 
ولن َّللاه   َمَلل ن : » َرسن َسَللن إ  « منر هن َأن  َيع  ا،  نكمه َفَأر  َعكد  ن َها َدَرَجَتي ن  َوَمق  َل م  َلى َأ  َلة  ب ال َغاَبة  َفَقَطَعَها،  نمه َعم 

ل   ع  ض  مَ يلاَجاَء ب ل  َفَوَضَعلن ف ي َمو  ولن َّللاه  ، و    .(2)َفَقاَم َعَلي ل  " َفَجاَءهن َرسن

 أولا: تخريج الحديث: 

 لم أقف على تخرلجل.  
 ثانياا: تراجم رجال اإلسناد: 

، متروك، سبقت ترجمتل حدي  رقم ) .2  (. 81منَحمهدن بنن عنَمَر الَواق د يُّ

َمن  ب ن   .1 ، ضعيف، ولم ي أبيمنَحمهدن ب نن َعب د  الرهح  ، ال َمَدن يُّ َناد    (3)عنل َير الواقدي. ي رو الزّ 

                                                           

 . 022 0تح الباري، كتاب الصالة، باب ا ستعانة بالنجار والصنا  في أعواد المنبر والمسجد، ف( 1)
 . 119 2الطبقات الكبري  بن سعد، ( 2)
، الضككّعفاء والمتككروكين  بككن الجككوزي 09 9، ال قككات  بككن حبككان 219 0، تككارلخ بغككداد 708 1تككارلخ اإلسككالم ( 3)
0 72 . 
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
،  قكككة، مكككن السادسكككة،  .0 كككر يُّ كككَهي ل  بكككن عبكككد الكككرحمن بكككن عكككوف الزُّه  كككد  بكككنن سن ي  كككدن الَمج  لكككل  روى َعب 

  (1)البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.

،  قة مك ر، سبقت ترجمتل حدي  رقم ) .1 َمن   (. 29َأبنو َسَلَمَة بنن َعب د  الرهح 
 ثالثاا: الحكم على إسناد الحديث: 

" متروك الحدي . إسناده منكر  يُّ  ؛ فيل " الَواق د 

******* 
  (: 022حديث رقم )

ل خّرجكنكس، أفي الخط بكين يكدي المصكلي حكدي  مرفكو  مكن حكدي   روى قال ابن رجب: ". . . وقد 
سناده مجهول ساق  بمرة.حمزة السهمي في )تارلخ إستراباذ(،    (2)وا 

 نص الحديث من تاريخ جرجان لحمزة السهمي: 

َ َنا  ط ر لككف  َحككده َمككَد ال غ  ككدن ب ككنن َأح  َمككَد منَحمه ككَحاقن بككن  أبككيَقككاَل َأبنككو َأح  َ َنا إ س  يُّ  أبككيَحككده ككت َراَباذ  س  عمككران اإل 
(3) 

َ نَ  َ َنا منَحمهكدن ب كنن َعب كد  َّللاه  اأَلن َصكار يُّ َحكده كَر َحكده كر يُّ ب م ص  َبكاَرك  ال َبص  َ َنا َحيُّونن ب نن ال من يّ   أبكيا َحده َعكن  َجكدّ 
وَل َّللاه   كالة  ب كال َخطّ  َبكي َن َيَدي كل  وَ  َعن  َأَنس  َأنه َرسن م  ف كي الصه كن َتت ر  َأَحكدن كن  َقاَل: "ل َيس  ال َحَجكر  َوب َمكا َوَجكَد م 

ء ". َطعن َصالَتلن َشي  َن   َيق  م  ء  َمَع َأنه ال منؤ  َشي 
(4)  

 أولا: تخريج الحديث: 

اَ( 192 8ل ابن عساكر في تارلخل )خّرجأ ح  ،  أبليبلن  من طريق إنس  ي  لتنر اب اذن س  عملران اإلن
 به، بنحوه. 

 

 

                                                           

، تكككككارلخ اإلسكككككالم 111 2، الكاشكككككف 213، سكككككؤا ت السكككككجزي للحكككككاكم ص012أنظكككككر: تقرلكككككب التهكككككذيب ص( 1)
0 187 . 
 . 10 1العنزة،  فتح الباري، كتاب الصالة، باب الصالة إلى( 2)
 .299 2األنساب ، هذه النسبة الى أستراباذ وهي بلدة( 3)
 . 228تارلخ جرجان ص ( 4)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 ثانياا: تراجم رجال اإلسناد: 

،  قة  بت من كبار حفاظ زمانل، تكوفي فكي منَحمهدن  .2 َمَد، الغ ط ر ل ف يُّ ، َأبنو َأح  َسي ن  َمَد بن  حن بنن َأح 
َئة.   (1)رجب سنة سبع وسبعين و ال  م 

، لم أقف لل على ترجمة.  .1 َسي ن  َمَد بن  حن  َأح 

َحاق بن  .0 َفَراي ي ن ّي،  قة حافظ. أبيإ س  س  ب اإل  قنو  َراَن، َأبنو َيع  م  ع 
(2)  

، ضعيف، نكرة. .1 ر يُّ َباَرك  ال َبص  َحيُّونن ب نن ال من
(3)  

، َأبنكو َعب كد  هللا ،  قكة، مكن التاسكعة، مكات سكنة خمكس  .2 َ نهكى اأَلن َصكار يُّ منَحمهدن بنن َعب د  هللا  بن  المن
  (4)لل الجماعة. روى عشرة، 

كك .1 َ نهككى ب ككنن َعب ككد  َّللاه  ب ككن  َأَنككس  ب  َ نهككى، مككن َعب ككدن َّللاه  ب ككنن ال من ، َأبنككو ال من ككر يُّ ن  َمال ككك  اأَلن َصككار يُّ ال َبص 
  (5)لل البخاري، والترمذي، وابن ماجل. روى السادسة، 

  .(8)وقال الدارقطني: "  قة حجة " ،(7)وقال العجلي: "  قة " ،(6)قال الترمذي: "  قة"

وقكككال  ،(9)" شكككيخ "وقكككال ابكككن معكككين، وأبكككو حكككاتم، و أبكككو زرعكككة: " صكككالح"، وزاد أبكككو حكككاتم: 
بهككان فكككي ال قككات، وقككال: ربمكككا أخطككأ، وقككال ابكككن  ،(10)النسككائي: " لككيس بككالقوى" وَذَككككره ابككنن ح 

  .(11)حجر: "صدوق ك ير الغلط "

                                                           

، طبقككككات الحفككككاظ للسككككيوطي 213 0، تككككذكرة الحفككككاظ 110 8ارلخ اإلسككككالم ، تكككك192 1أنظككككر: لسككككان الميككككزان ( 1)
 . 087ص
 . 137، تارلخ جرجان ص272، طبقات الشافعية ص121 20أنظر: سير أعالم النبالء ( 2)
 . 023 0لسان الميزان ( 3)
 . 191 7، الطبقات الكبري 110 7، ال قات  بن حبان 289 1، الكاشف 193أنظر: تقرلب التهذيب ص( 4)
 . 013تقرلب التهذيب ص( 5)
 . 11 2سنن الترمذي ( 6)
 . 27 1ال قات للعجلي ( 7)
 . 100سؤا ت الحاكم للدارقطني ص( 8)
 . 277 2الجرح والتعديل ( 9)
 . 087 2تهذيب التهذيب ( 10)
 . 013تقرلب التهذيب ص( 11)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
ء  " وقال ابن معين: " َلي َس ب َشي 
وقكال العقيلكي: "َ   ،(2)حدي ل" خّر وقال أبو داود: "   أ ،(1)

ي "ينتَككاَبعن َعَلككى َأك  َكككر  َحد  هككل الحكككدي  روى أ لكككم يكككن مكككن  ضككّعفوقكككال السككاجي: " فيكككل  ،(3)  ككل 
 وقال الدارقطني: "ضعيف".  ،(4)مناكير"

 ويميل الباح  إلى : " صدوق ك ير الغلط" كما قال ابن حجر.  

قال ابن حجر: " لم أر البخاري احتا بل إ  في روايتل عن عمل  مامة فعنده عنل أحادي ، 
توبككع فيككل عنككده وهككو فككي فضككائل القككرآن،  لككل مككن روايتككل عككن  ابككت عككن أنككس حككدي ا   خككّر وأ
لل أيضا في اللباس عن مسكلم بكن إبكراهيم عنكل عكن عبكد هللا بكن دينكار عكن بكن عمكر  خّر وأ

يره عن    .(5)بن عمر وروى لل الترمذي وابن ماجة "افي النهي عن الفز  بمتابعة نافع َو

َ نهى ب نن َعب د  َّللاه ، لم أقف لل على ترجمة، و  جرحا ، و  تعديال .  .7  ال من
 ثالثاا: الحكم على إسناد الحديث: 

َباَرك  ؛ فإسناده ضعيف " و" ضعيف، يل " َحيُّونن ب نن ال من َسي ن  َمَد بن  حن "الم ني بن عبد هللا و"َأح 
 " لم أقف لل على ترجمة. 

******* 

 (: 021حديث رقم )

مككراَن، عككن إبككراهيَم بككن   حبيبككَة، عككن داوَد بككن   أبككيقككال ابككن رجككب: ". . . وقككد َرَوى عبككدن العزلككز  بككنن ع 
رمَة، عن ابن عباس، قال: األذان نزل على رسول َّللاه   ، عن عك  مع فرض  الصالة : )إ َذا  الحنصين 

كر  هللا (،  ا إ َلى ذ  َعو  منَعة  َفاس  م  ال جن الة  م ن َيو  َي ل لصه    (6)هذا إسناٌد ساقٌ  ل يصح.ننود 

 

 

                                                           

 . 171 1تارلخ اإلسالم ( 1)
 . 101ص سؤا ت اآلجري ألبي داود( 2)
 . 031 1الضّعفاء الكبير للعقيلي ( 3)
 . 087 2تهذيب التهذيب ( 4)
 . 121مقدمة فتح الباري، هدي الساري ص( 5)
 . 278 2فتح الباري، كتاب اآلذان، باب بدء اآلذان، ( 6)
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 نص الحديث من شرح ابن ماجه لمغلطاي: 

بكن انا علكى بكن الحسكن بكن سكلم الكرازي حكد نا مسكروق حكد نا إبكراهيم أبيالشيخ: كتب  أبيوفي كتاب 
حبيبة عن داود بكن الحصكين عكن عكرمكة  أبيالمنذر، حد ني عبد العزلز بن عمران عن إبراهيم بن 

]يليَُّهأا الأْييَن ََمنوأَا اذَا نأَدي للصأ   مع فكرض الصكالة:  عنل قال: )األذان نزل على رسول هللا 

عْة فاْسعََا الَى ْذَّلْلْر هللا[ مو ْمن يََْم الجو
(1).  

 أولا: تخريج الحديث: 

 من طريق عبد العزيز بن عمران، به، بنحوه. ( 21 0أورده الذهبي في تذكره الحفاظ )

  .(3)في كتاب األذان (2)الشيخ يأبونسبه إلى ( 229 8وأورده السيوطي في الدر المن ور ) 

 ثانياا: تراجم رجال اإلسناد: 
صكبهانّي، َأبنكو ال حسكن،  .2 ال َحكاف ظ ال بكت، تكوفي بكالري سكنة َعلّي بكن ال حسكن بكن سكلم الكرهاز ّي األ 

  (4)تسع و ال مائة.
 مسروق، لم يتميز في الحدي .  .1
، مكككن العاشكككرة، مكككات سكككنة سكككت و ال كككين،  .0 يُّ كككد  هللا  اأَلَسكككد  ر  بكككن  َعب  كككذ  ن  ي من بكككنن المن كككَراه  لكككل  روى إ ب 

  (5)البخاري، والترمذي، والنسائي، وابن ماجل.
: "  قة" ،(6)قال ابن معين: "  قة " اَرقنطنيُّ : " ليس بل بأس"، وَقال الده وقكال  ،(7)وقال النهَسائ يُّ

وقككال صككالح بككن دمحم:  ،(9)وقككال الخطيككب: " قككة" ،(8)ابككن وضككاح: " لقيتككل بالمدينككة وهككو  قككة"

                                                           

 . 9سورة الجمعة آية: ( 1)
 أبو دمحم، عبد هللا بن دمحم بن جعفر بن حيان، األصبهاني، المعروف بأبي الشيخ. ( 2)
 وكتاب األذان ألبي الشيخ، لم أقف عليل، وبح ت عنل في األنترنت في ملتقي أهل الحدي ، فوجدتل مفقود. ( 3)
، طبقككككات 121 21، سككككير أعككككالم النككككبالء 002، طبقككككات الحفككككاظ للسككككيوطي ص22 0أنظككككر: تككككذكرة الحفككككاظ ( 4)

 . 213 0المحد ين 
 . 91تقرلب التهذيب ص( 5)
 . 139 1تهذيب الكمال ( 6)
 . 87سؤا ت السلمي للدارقطني ص( 7)
 . 211 2تهذيب التهذيب ( 8)
 . 211 7تارلخ بغداد ( 9)
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بهكان فكي "ال قكات" ،(2)وقال أبو حاتم وأبو زرعة: "صدوق" ،(1)"صدوق" وقكال  ،(3)وَذَكره ابنن ح 
  .(5)صدوق تكلم فيل أحمد ألجل القرآن":"وقال ابن حجر ،(4)صدوق"" :الذهبي

 . /ويميل الباح  إلى  أنل: " صدوق " كما قال ابن حجر  

، متككروك احترقككت كتبككل فحككد  مككن حفظككل فاشككتد  .1 ، َأبنككو َ اب ككت  ككر يُّ ككَراَن الزُّه  م  َعب ككدن ال َعز لككز  ب ككنن ع 
  (6)لل الترمذي. روى َلطل وكان عارفا باألنساب، من ال امنة، مات سنة سبع وتسعين، 

يَل ب ن   .2 َماع  يمن ب نن إ س   (. 71َحب يَبَة، ضعيف، سبقت ترجمتل حدي  رقم ) أبيإ ب َراه 

،  قة .1 َصي ن  دن بنن الحن  (. 71سبقت ترجمتل حدي  رقم )،   في عكرمةإ َداون

، مولى ابن عباس،  قة، سبقت ترجمتل حدي  رقم ) .7 يُّ ر َمةن َأبنو َعب د  هللا  القنَرش  ك   (. 23ع 
 ثالثاا: الحكم على إسناد الحديث: 

يَل ب كن  إسناده منكلر كَماع  يمن ب كنن إ س  كَراَن" متكروك الحكدي ، و " إ ب كَراه  م  ؛ فيكل " َعب كدن ال َعز لكز  ب كنن ع 
َصي ن  "  قة ا  في عكرمة مكولي  أبي دن بنن الحن بكن عبكاس، اَحب يَبَة" ضعيف الحدي ، و " َداون

ر َمَة َفمنن َكر  " روى قال ابن المديني: " ما  ك  َعن  ع 
(7).  
******* 

 

  

                                                           

 . 139 1تهذيب الكمال ( 1)
 . 209 1الجرح والتعديل ( 2)
 . 70 8ال قات  بن حبان ( 3)
 . 112 2الكاشف ( 4)
 . 91تقرلب التهذيب ص( 5)
، الكامكككل فكككي ضكككّعفاء الرجكككال 88ء الصكككغير ص، الضكككّعفا127 2، الكاشكككف 028أنظكككر: تقرلكككب التهكككذيب ص( 6)
1 233 . 
 . 113 0تارلخ اإلسالم ( 7)
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 . ابن رجب بقوله " في إسناده مقال " هاضّعفنماذج من األحاديث التي : المبحث الرابب
 (: 027) حديث رقم

يّ  ، الترمذي خّر ف. . . ": قال ابن رجب د  كع  يهكَة السه " : قكال عكن النبكي ، وابن ماجكل مكن حكدي  َعط 
َن ال منتهق ينَ  وَن م  لنغن ال َعب دن َأن  َيكن " وفي إسناده بعض َحَذر ا مَما ب ل  َبأ سن ، َيَدَ  َما َ  َبأ َس ب ل  َحتهى ، َ  َيب 

  .(1)مقال

 : نص الحديث من سنن ابن ماجه

ر  ب نن  َ َنا َأبنو َبك  كم  َقكالَ : َشي َبَة َقالَ  أبيَحده من ب نن ال َقاس  َ َنا َهاش  َ َنا َأبنكو َعق يكل  َقكالَ : َحده َ َنا َعب كدن َّللاه  : َحكده  َحكده
َ ن ي َرب يَعككةن ب ككنن َيز لككدَ : ب ككنن َيز لككَد َقككالَ  يهككةن ب ككنن َقككي س  ، َحككده يّ  ، َوَعط  د  ككع  يهككَة السه ككَحاب  ، َعككن  َعط  ككن  َأص  َوَكككاَن م 

كولن َّللاه  : َقالَ ، النهب يّ   كَن ال منتهق كينَ »: َقاَل َرسن كوَن م  لنكغن ال َعب كدن َأن  َيكن ،  َبكأ َس ب كل  َحتهكى َيكَدَ  َمكا َ  ، َ  َيب 
  (2).«َحَذر ا ل َما ب ل  ال َبأ سن 

 : تخريج الحديث: أولا 

شككيبة فككي  أبككيوابككن (، 1122ح، 101 21، أبككواب صككفة القيامككة والرقكائق) ل الترمككذيخّرجكأ
 حككاتم فككي تفسككيره أبككيوابككن (، 181ح، 271 2) وعبككد بككن حميككد(، 292ح، 91 1) مسككنده

، 101 2) وابككككككككن بشككككككككران فككككككككي أماليككككككككل(، 2192ح، 712 1) الككككككككدو بيو (، 13ح، 01 2)
 وشككعب اإليمككان(، 23813ح، 211 2) والبيهقككي(، 939ح، 71 1) والقضككاعي(، 213ح
، 111  13) وابكككككككككككككن عسكككككككككككككاكر(، 111ح، 218 27) والطبرانكككككككككككككي(، 2012ح، 191 7)
من(، 8221ح من ب نن  جميعهم من طريق ه اشن اسن  . بنحوه، به، ال ق 

للمن(، 7899ح، 022 1) ل الحككاكمخّرجككوأ للنن  مللن طريللق ه اشن للمن ب  اسن  يبللين أبلل انقطللاعب، ال ق 
بنيع ة ب ن يد   عقيل ور  يَّة ب ن، ي زن يد  في اإلسناد، ق ي س   و ع طن د   َّن ب ن  ي زن ب   . دون ذكر ع 

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

 (. 01) حدي  رقمسبقت ترجمتل ،  قة حافظ، أبو بكر، َشي َبة أبيَعب د َّللاه ب ن دمحم ب ن  .2

                                                           

 . 21 2فتح الباري، كتاب اإليمان، ( 1)
َوى، ( 2)  . 1122، ح2139 1سنن ابن ماجل، كتاب الزهد، َبابن ال َوَر   َوالتهق 
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، مشهور بكنيتل، ولقبل قيصر،  قكة  .1 ر  ، البغدادي، أبو النهض  ل م ، اللهي   يُّ م  بن منس  من بنن الَقاس  َهاش 

  (1)لل الجماعة. روى  بت، من التاسعة، مات سنة سبع ومائتين ولل  ال  وسبعون، 
َقي ل  ال هَقف يُّ  .0 َقي ل  ، َعب دن َّللاه  ب نن عن   (2).لل األربعة روى ، من ال امنة، ال كنوف يُّ ، َأبنو عن

: وقكال أبكو داود ،(4)صكالح الحكدي "، "  قكة: قكال أحمكد ،(3)"  َقة َ  َبأ س ب كل ": قال ابن معين
" يعتبككر حدي ككل إذا لككم : ذكككره ابككن حبككان فككي ال قككات وقككال ،(6)"  قككة": وقككال النسككائي ،(5)" قككة"

  .(8)" أحد ال قات ": الدارقطنيوقال  ،(7)يكن دونل وفوقل شيخ ضعيف"

  .(11)" شيخ": وقال أبو حاتم ،(10)" صدوق": وابن حجر (9)وقال الذهبي

 . أنل " صدوق" كما قال الذهبي وابن حجر إلى  ويميل الباح  

  (12).وابن ماجل، لل الترمذي روى ، من السادسة، عبد هللا بن يزلد الدمشقي .1

عنكل  روى " عبد هللا بن يزلكد الكذي يك: وقال الجوزجاني ،(13)" حسن لل الترمذي": قال الذهبي
  .(15)" ضعيف": وقال ابن حجر ،(14)أبو عقيل ال قفي أحادي ل منكرة"

 . " ضعيف": أنل إلى  ويميل الباح  

                                                           

 . 002 7، الطبقات الكبري 010 1، ال قات للعجلي 001 1، الكاشف273تقرلب التهذيب ص :أنظر( 1)
 . 021تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 208ص -الدارمي–تارلخ ابن معين ( 3)
 . 091 0 -عبد هللا–العلل ومعرفة الرجال ( 4)
 . 021 22تهذيب الكمال ( 5)
 . 021 22تهذيب الكمال ( 6)
 . 011 8ال قات  بن حبان ( 7)
 . 191 21علل الدارقطني ( 8)
 . 272 2الكاشف ( 9)
 . 021تقرلب التهذيب ص( 10)
 . 212 2الجرح والتعديل ( 11)
 . 003تقرلب التهذيب ص( 12)
 . 139 2الكاشف ( 13)
 . 182أحوال الرجال ص( 14)
 . 003تقرلب التهذيب ص( 15)
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ككق يُّ  .2 َمش  يُّ الدّ  َيككاد  ككَعي ب  اإل  مككات سككنة إحككدى أو ، مككن الرابعككة،  قككة عابككد، َرب ي َعككةن بككنن َيز ل ككَد َأبنككو شن

  (1).لل الجماعة روى ، وعشرلن ال  

َيى الَكل ب يُّ  .1 ، َأبنو َيح  يهةن بنن َقي س   قة مقرئ، من ال ال ة، مات سنة إحدى وعشرلن، وقد ، َعط 
 .(2)البخاري تعليقا   الجماعة إ لل  روى ، جاز المائة

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

، وروايكة أبكو عقيكل عنكل ضكعيفة، ضكعيففيل " عبد هللا بكن يزلكد الدمشكقي" ؛ إسناده ضعيف
  .(3)" يعتبر حدي ل إذا لم يكن دونل وفوقل شيخ ضعيف": قال ابن حبان

******* 
 (: 021) حديث رقم

وفللي ، ل الترمككذيخّرجككففككي النهككي عنككل حككدي  ، وأمككا إقامككة الحككد فككي المسككجد. . . ": قككال ابككن رجككب
  (4).لإسناده مقا

 : نص الحديث من سنن الترمذي

ككار  َقكالَ  ككدن ب كنن َبشه َ َنا منَحمه َ َنا اب كنن : َحكده يّ   أبككيَحككده كل م  ، َعكد  يَل ب ككن  منس  كَماع  يَنككار  ، َعككن  إ س  و ب ككن  د  كر  ، َعككن  َعم 
س   د  »: َقككالَ  َعككن  النهب ككيّ  ، َعككن  اب ككن  َعبهككاس  ، َعككن  َطككاوون ودن ف ككي الَمَسككاج  ككدن تَككلن ، َ  تنَقككامن الحن الَوال ككدن َوَ  ينق 

فنوع ا: «ب الَوَلد   َناد  َمر  س  ر فنلن ب َهَذا اإل  ي   َ  َنع  ل م  ، َهَذا َحد  يَل ب ن  منس  َماع  ي   إ س   .إ  ه م ن  َحد 

ل   ظ  ف  ل م  م ن  ق َبل  ح  ل م  الَمكّ يُّ َقد  َتَكلهَم ف يل  َبع ضن أَه ل  الع  يلن ب نن منس  َماع    (5).َوا  س 

 

 
                                                           

، 101 1، ال قات  بن حبان 013 2، ال قات للعجلي 137 0، تارلخ اإلسالم 138أنظر: تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 218 9تهذيب الكمال 

سكككير اعكككالم النكككبالء ، 118 7تهكككذيب التهكككذيب ، 078 1ال قكككات  بكككن حبكككان ، 90أنظكككر : تقرلكككب التهكككذيب ص( 2)
2 011. 
 . 011 8ال قات  بن حبان ( 3)
 . 211 0، كتاب الصالة، باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء، فتح الباري ( 4)
 . 2132، ح 29 1سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنل يقاد منل أم  ، ( 5)
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 : الحديث تخريج: أولا 

(، 1299ح، 817 1، الحكككدود النهي عكككن أقامكككة الحكككدود فكككي المسكككاجد) ل ابكككن ماجكككلخّرجكككأ
 والطبرانككككي فككككي الكبيككككر(، 1130ح، 2211 0، الككككديات القود بككككين الوالككككد والولككككد) والككككدارمي

 . بنحوه، به، من طرَ عن إسماعيل بن مسلم(، 23811ح، 2 22)
 ،وقتادة بن دعاملة، عبيد هللا بن الحسنمن طريق ( 0179ح،273 1)ل الدارقطنيخّرجوأ

 . طريق سعيد بن بشيرمن ( 8231ح، 123 1، الحدود) والحاكم في المستدرك

تابعوا إسلماعيل بلن مسللم فلي الروايلة علن عملرو (، وسعيد، وقتادة، عبيد هللا) وجميعهم
 . بنحوه، به، بن دينارا

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

ار   .2 َد بكن  َكي َسكانَ منَحمهدن بنن َبشه مكات سكنة ا نتكين ، مكن العاشكرة،  قكة، بنن كَدار  ، بن  عن  َماَن بكن  َداون
  (1).لل الجماعة روى ، وخمسين ولل بضع و مانون سنة

ككدن بككنن  .1 ككَلم يُّ  أبككيمنَحمه يّ  السُّ ككر يُّ ، َعككد  مككات سككنة أربككع وتسككعين ومائككة ، مككن التاسككعة،  قككة، الَبص 
  (2).لل الجماعة روى ، على الصحيح

كككل م   .0 يَل ب كككن  منس  كككَماع  كككيُّ ، إ س  ، ككككان مكككن البصكككرة  كككم سككككن مككككة وككككان فقيهكككا، أبكككو إسكككحاق، ال َمكّ 
  (3).وابن ماجل، لل الترمذي روى ، من الخامسة، ضعيف الحدي 

ي َنار   .1 و بنن د  رن يُّ ، َعم  َمح  ، مات سنة ست وعشرلن ومائة، من الرابعة،  قة  بت، َأبنو منَحمهد  الجن
  (4).لل الجماعة روى 

سن بنن َكي َسانَ  .2 و  يُّ ، َطاون  قكة ، اسكمل ذككوان وطكاووس لقكب، أبكو عبكد الكرحمن، مكانييلا ،الَفار س 
  (5).لل الجماعة روى ، مات سنة ست ومائة وقيل بعد ذلك، من ال ال ة، فقيل فاضل

 

                                                           

 . 101 1، ال قات للعجلي 229 1، الكاشف 119أنظر: تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 21 9، تهذيب التهذيب 113 7، ال قات  بن حبان 221 1، الكاشف 112أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)
، الكواككب النيكرات 92 2، الضكّعفاء الكبيكر للعقيلكي 12، الضكّعفاء الصكغير ص223أنظر: تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 111 2، الكامل في ضّعفاء الرجال 199 2
 . 272 1، ال قات للعجلي 72 1، الكاشف 112أنظر: تقرلب التهذيب ص( 4)
 . 092 1، ال قات  بن حبان 221 2، الكاشف 182أنظر: تقرلب التهذيب ص( 5)
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 تضعيف في رجب ابن منهج
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

يَل ب كن  ؛ إسناده ضعيف كَماع  كل م " ضكعيف الحكدي فيكل " إ س  ، وعبيكد هللا، وقكد تابعكل " قتكادة، منس 
  .لغيره  الحسن إلى ويرتقي الحديث بالمتابعة، كما هو مبين في التخرلا( وسعيد

******* 
 (: 029) حديث رقم

  (1).في إسناده مقال، ل أبو داودخّرجحدي  : وفي كراهة المصبوم بالمغرة. . . ": قال ابن رجب

 : داود أبينص الحديث من سنن 

ف  الطهائ يُّ  َ َنا اب نن َعو  يلَ ، َحده َماع  َ َنا منَحمهدن ب نن إ س  َ ن ي ، َحده ف  الطهائ يُّ  -أبيَحده َرأ تن ف ي َوقَ :َقاَل اب نن َعو 
يلَ  َماع  ل  إ س  ر َعةَ : َقالَ  -َأص  ن ي اب َن زن َضم  َيع  َ ن ي َضم  َرل ح  ، َحده َبي كد  َعن  شن َبي كد  ، ب كن  عن ، َعكن  َحب يكب  ب كن  عن

يّ   ل يح  ََبحّ  السه َرل    ب ن  األ  َرأَة  م ن  َبن ي َأَسد  ، َعن  حن كول  َّللاه  »: َقاَلت  ، َأنه ام  كَرأَة  َرسن ن كَد َزل َنكَب ام  كا ع  م  ن تن َيو  كن
   ككَرة ككبنغن   َياب ككا َلَهككا ب َمغ  ككنن َنص  َوَنح 

ككولن َّللاه  ، (2) َنككا َرسن ككنن َكككَذل َك إ ذ  َطَلككَع َعَلي  َنككا َنح  ككَرَة ، َفَبي  ككا َرَأى ال َمغ  َفَلمه
كوَل َّللاه  ، َرَجعَ  َوَواَرت  ، َفَأَخكَذت  َفَغَسكَلت    َياَبَهكا، َقكد  َككر َه َمكا َفَعَلكت   َفَلمها َرَأت  َذل َك َزل َنبن َعل َمكت  َأنه َرسن

َرة   م  له حن وَل َّللاه    نمه ، كن   (3)«َفَلمها َلم  َيَر َشي ئ ا َدَخلَ ، َرَجَع َفاطهَلعَ  إ نه َرسن

 : تخريج الحديث: أولا 

وأبو نعيم في (، 219ح، 27 11) والطبراني(، 0391ح، 102 2) عاصم أبيل ابن خّرجأ
مَّد بن(، 7108ح، 0119 1) معرفة الصحابة يل   من طريق م ح  م اعن  . بنحوه، به، إنس 

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

َياَن الطهككائ يُّ  .2 ككف  ف  بككن  سن ككدن بككنن َعككو  ، مككن الحاديككة عشككرة،  قككة حككافظ، أبككو جعفككر الحمصككي، منَحمه
  (4).لل أبو داود روى ، مات سنة ا نتين أو  ال  وسبعين

                                                           

 . 113 1فتح الباري، كتاب الصالة، باب الصالة في ال وب األحمر، ( 1)
َمككرن الهككذ  ( 2) َح  ، ال َمككَدرن األ  َمككرن ككين  َأح  ككَرةن الط  ، أنظككر: القككاموس المحككيطال َمغ  َيككابن ككَبغن ب ككل  ال ّ  عككون المعبككود ، 177ص ي ينص 

22 80. 
 . 1372، ح20 1سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب في الحمرة، ( 3)
، مشككيخة النسككائي 120 21، سككير أعككالم النككبالء 210 9، ال قككات  بككن حبككان 233أنظككر: تقرلككب التهككذيب ص( 4)

 . 99ص
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 تضعيف في رجب ابن منهج
يَل بن عياش بن سليم .1 َماع    (1).لل ابن ماجل روى ، من العاشرة، الحمصي، منَحمهدن ب نن إ س 

رّ ي ، د "د  فحّ حملوه على أن يحّ  ،ل شيئا  أبي" لم يسمع من : قال أبو حاتم سئل : وقال اآلجن
وسككألت ، قككد رأيتككل ودخلككت حمككص َيككر مككرة وهككو حككي، " لككم يكككن بككذاك: أبككو داود عنككل فقككال

ككرو بككن ع مككان عنككل فذمككل" َعم 
ل بغيككر أبيكك" عككابوا عليككل أنككل حككد  عككن : وقككال ابككن حجككر ،(2)

  .(3)سما "

 . " ضعيف ": أنل إلى ويميل الباح 

ككيُّ  .0 كَلي م  الَعن س  ي لن بككنن َعيهككاش  بككن  سن كَماع  مككات سككنة إحككدى ، مكن ال امنككة، أبككو عتبككة الحمصككي، إ س 
  (4).لل األربعة روى ، و مانين ولل بضع وسبعون سنة

لكط " صكدوق إ  أنكل َ:وقكال أبكو زرعكة ،(5)إذا حكد  عكن الشكاميين فصكحيح":" قال البخاري 
" :وقكال العقيلكي ،(7)" لكين يكتكب حدي كل":وقكال أبكو حكاتم ،(6)"حدي  الحجازلين والعكراقيين في

َطككككَأ" ككككَطَرَب , َوَأخ  كككام  اض  ككككل  الشه ي كككر  أَه  ََ َ  َعككككن   " وحدي ككككل عككككن : وقكككال ابككككن عكككدي ،(8)إ َذا َحكككده
وفككي الجملككة إسككماعيل بككن عيككاش ممككن ، الشككاميين إذا روى عنككل  قككة فهككو مسككتقيم الحككدي 

" شككيخ الشككاميين : وقككال الككذهبي ،(9)تككب حدي ككل ويحككتا بككل فككي حككدي  الشككاميين خاصككة "يك
: وقكال ابكن حجكر ،(10)ليس بالقوي وحدي ل عن الحجازلين منكر ضعيف بخالف الشاميين "

  .(11)مخلط في َيرهم "، "صدوق في روايتل عن أهل بلده

فكي َيكرهم" كمكا  مخلكط، " صدوق في روايتكل عكن أهكل بلكده: أنل إلى ويميل الباح 
 . قال ابن حجر واألئمة

                                                           

 . 118تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 13 9تهذيب التهذيب ( 2)
 . 118تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 239تقرلب التهذيب ص( 4)
 . 119 2الكاشف ( 5)
 . 291 1الجرح والتعديل ( 6)
 . 291 1الجرح والتعديل ( 7)
 . 88الضّعفاء الكبير للعقيلي ص( 8)
 . 188 2الكامل في ضّعفاء الرجال ( 9)
 . 17من تكلم فيل وهو مو ق ص( 10)
 . 239تقرلب التهذيب ص( 11)
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 تضعيف في رجب ابن منهج
َرم يّ  .1 َضم بن زر َعة ال َحض    (1).لل أبو داود روى ، من السادسة، الحمصي، َضم 

وذككره ، "   بكأس بكل ": وقكال أحمكد بكن دمحم ،(2)"  قكة ": وابكن نميكر، "  قكة ": قال ابكن معكين
" صككككدوق : ابكككن حجكككروقكككال  ،(4)" مختلكككف فيكككل": وقكككال الكككذهبي ،(3)ابكككن حبكككان فكككي ال قكككات

  .(6)" ضعيف": وقال أبو حاتم ،(5)يهم"

 . " صدوق": أنل إلى ويميل الباح  

َبي د .2 َرل حن ب نن عن  (. 83) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة، شن

كككيُّ  .1 م ص  كككد  الرهَحب كككيُّ ال ح  َبي  كككص  ، َحب يكككبن ب كككنن عن  الجماعكككة إ لكككل  روى ، مكككن ال ال كككة،  قكككة، َأبنكككو َحف 
  (7).البخاري 

يّ   .7 ل يح  ََبحّ  السه َرل    ب ن  األ    (8).لل أبو داود روى ، من ال ال ة ، مجهول، حن
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

كككد ب كككن؛ إسلللناده ضلللعيف يَل بكككن عيكككاش" ضكككعيف فيكككل " منَحمه كككَماع  َرل ككك  ب كككن، إ س  ََبكككحّ   و " حن األ 
" مجهول يّ  ل يح  ي ل بن َعيهاش .السه َماع   . بالسما  صّرحوقد  (9)من ال ال ة مدّلس وا  س 

******* 
 

 

 

                                                           

 . 183تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 111 1تهذيب التهذيب ( 2)
 . 182 1ال قات  بن حبان ( 3)
 . 223 2الكاشف ( 4)
 . 183تقرلب التهذيب ص( 5)
 . 118 1الجرح والتعديل ( 6)
كمكككككال ، إكمكككككال تهكككككذيب ال208 1، ال قكككككات  بكككككن حبكككككان 039 2، الكاشكككككف 222أنظكككككر: تقرلكككككب التهكككككذيب ص( 7)
0 072 . 
 . 171 2، ميزان ا عتدال 221أنظر: تقرلب التهذيب ص( 8)
 . 18، ت 08طبقات المدّلسين ص( 9)
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 تضعيف في رجب ابن منهج
 (: 002) حديث رقم

أن ، فككي قصككة نككومهم عككن الصككالة عككن النبككي ، وفككي حككدي  ابككن مسككعود. . . ": قككال ابككن رجككب
م  َوَلك ككن  َأَراَد َأن  يكككون ، َلككم  َتَنككامنوا، َلككو  َأَراَد َأن  َ  َتَنككامنوا َعن َهككا، إ نه َّللاهَ : )قككال النبككي  ككَدكن ، ل َمككن  َبع 

يَ    (1).وفي إسناده مقال،. . . أحمد اإلمامل خّرج(، َفَهَذا ل َمن  َناَم َأو  َنس 

 : نص الحديث من مسند أحمد

َ َنا َيز لكدن  َبَرَنكا ، َحكده يّ َأخ  د  كعنو  اد  ، الَمس  َمن  ب كن  ، َعكن  َجكام ع  ب كن  َشكده َعكن  ، َعل َقَمكَة ال هَقف كيّ   أبكيَعكن  َعب كد  الكرهح 
كعنود   َوَلك ككن  َأَراَد ، َلكم  َتَنكامنوا، َلككو  َأَراَد َأن  َ  َتَنكامنوا َعن َهكا، إ نه َّللاهَ »:. . . . . . َقكالَ ، َعب كد  َّللاه  ب كن  َمس 
م   َدكن يَ ، َأن  َتكنوننوا ل َمن  َبع    .(2)الحديث. . . . «َفَهَكَذا ل َمن  َناَم َأو  َنس 

 : تخريج الحديث: أولا 

 . بنحوه، به، من طريق يزيد بن هارون (، 813ح، 112 1) ل الشاشيخّرجأ

يّ ( 0980ح، 219 23) ل الطيالسكككككككيخّرجكككككككوأ دن لللللللع و  ، 219 23) والطحكككككككاوي ، علللللللن الم س 
، مكككن نكككام عكككن صكككالة أو نسكككيهاعلكككى  الصكككالة   تفكككرلط) والبيهقكككي فكككي الكبكككري (، 0980ح
 . به، من طريق الطيالسي(، 0281ح، 039 1

وأبككو ، مللن طريللق عبللد هللا بللن المبللارك( 8830ح، 201 8) النسككائي فككي الكبككرى ل خّرجككوأ
 والطبرانكككي فكككي الكبيكككر، ملللن طريلللق عبلللد اللللرحمن بلللن مهلللدي( 2182ح، 287 9) يعلكككى
بنيلللب( 23218ح، 112 23) لللن ح  لللوني   ملللن طريلللق ق لللرَّة ب  ن   والبيهقكككي فكككي د ئكككل النبكككوة، ال ق 
لن من طريق( 222 1) لر   ي ون س ب  ي  ( 189ح،022 2) والصكفات سكماءلبيهقكي فكي األوا، ب ك 

ر  َ  ومن طريق ع م  و ز   .  بن م ر 

دنيّ جميعهم من طريق  ع و   . بنحوه، به، الم س 

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

َلم يّ   َيز ل د بن .2 َن بن َزاَذاَن السُّ و   (. 18) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة  بت، َهارن

                                                           

 . 232 2فتح الباري، كتاب مواقيت الصالة، باب األذان بعد ذهاب الوقت، ( 1)
 . 0723، ح110 1مسند أحمد، ( 2)
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 تضعيف في رجب ابن منهج
َمن  بككنن َعب ككد   .1 ت َبككةَ َعب ككدن الككرهح  يّ ، هللا  بككن  عن د  ككعنو  مككات سككنة سككتين وقيككل سككنة ، مككن السككابعة، الَمس 

 .(1)مسلم والبخاري تعليقا   الجماعة إ لل  روى ، خمس وستين

يّ " قال ابن المدينى: د  عنو  ، وسكلمة، يغلط فيمكا روى عكن عاصكم بكن بهدلكة قد كانو ،  قة الَمس 
، إ  أنكل سكعد:" ككان  قكة ك يكر الحكدي ، وقال ابكن  (2)ويصحح فيما روى عن القاسم ومعن"

ك ير الحكدي ،  ، وقال أحمد:"  قة،(3)"فى آخر عمره، ورواية المتقدمين عنل صحيحة اختلط
 :، وقكال الكدارمى(4)ببغداد، ومن سمع منل بالبصرة، والكوفة فسماعل جيكد" اختلطوقال: إنما 

يّ : كيكف حكدي  "قلت ليحيكى بكن معكين د  كعنو  ، "ككان  قكة ، وقكال ابكن نميكر:(5)؟ قكال:  قكة"الَمس 
ولزلكككد بكككن هكككارون، أحاديككك  ، ، سكككمع منكككل عبكككد الكككرحمن بكككن مهكككدىاخكككتلطفلمكككا ككككان بكككأخرة 

، وقال يعقوب النسائي:" ليس بل بأس" ، وقال(6)"مختلطة، وما روى عنل الشيوخ فهو مستقيم
بككن ا ، وقككال قككة، صككدوقا، إ  أنككل تغيككر بككآخرة""تككوفى سككنة خمككس وسككتين، وكككان  بككن شككيبة:ا

، وقككال العجلككى ومككن سككمع منككل ببغككداد فسككماعل ضككعيف"، قبككل أن يخككتلط "كككان  بتككا   عمككار:
"، وقككال الذهبي:"(7)وابككن خككراش :"  قككة إ  أنككل تغيككر بككآخرة" ي  نككل ف ككي َحككدّ  الَحَسككن  ، وقككال (8)َوَحد 

، (9)"ا خكتالطقبل موتل، وضابطل أن من سمع منل ببغكداد فبعكد  اختلط"صدوق  ابن حجر:
 .(10)في آخر عمره" اختلط"مشهور من كبار المحد ين ا  أنل  ال:وق

يّ وقككال ابككن حبككان : َوَكككاَن  د  ككعنو  وق ا إ  ه َأنككل  الَمس  يدا  ف ككي آخككر عمككره اختالطككا   اخككتلطَصككدن َشككد 
يئككلن َفحمككل فكك َخيككر َولكك اختلطَحتهككى ذهككب عقلككل َوَكككاَن يحككد  ب َمككا َيج  يم بَحدي ككل األ  َقككد  ي ككل ال  م َحد 

ك" تحقه الّتر  يَتَميهز َفاس 
(11) . 

                                                           

 . 128، مقدمة فتح الباري ص100 2، الكاشف 011أنظر: تقرلب التهذيب ص( 1)
 .001 1الضّعفاء الكبير للعقيلي ( 2)
 .011 1الطبقات الكبري ( 3)
 .92بحر الدم فيمن تكلم فيل اإلمام أحمد بمدح أو ذم ص( 4)
 .282ص–رواية الدارمي –تارلخ ابن معين ( 5)
 .123 1تهذيب التهذيب ( 6)
 .123-139 1التهذيب تهذيب ( 7)
 .92 7سير أعالم النبالء ( 8)
 .011تقرلب التهذيب ص( 9)
 .128مقدمة فتح الباري ص( 10)
 .18 1المجروحين ( 11)



 العلة ببيا  يصّرح ولُ ضعّفها التي األحاديث من نماذج: الثانيالفصل 
 
 

149 
   

  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
قبل موتل، وضابطل أن من سمع منل ببغداد فبعكد  اختلطصدوق وهو كما قال ابن حجر :" 

 ".ا ختالط
اد   .0 َرَة المنَحار ب يُّ ، َجام عن بنن َشده مكات سكنة سكبع ويقكال سكنة  مكان ، مكن الخامسكة،  قة، َأبنو َصخ 

  (1).لل الجماعة روى ، وعشرلن
  (2).والنسائي، لل أبو داود روى ، علقمة أبيبن اأو ، الرحمن بن علقمةعبد  .1

و  ، "   تصكككح صكككحبتل: وقكككال الكككدارقطني ،(3)" تكككابعي ليسكككت لكككل صكككحبة": قكككال أبكككو حكككاتم
 ،(6)" يقكال لكل صكحبة ": وقال ابن حجر ،(5)" مختلف في صحبتل": وقال الذهبي ،(4)يعرف"

  .(7)وذكره ابن حبان في  قات التابعين"
وف: كالم الكدارقطنيعلى  وقال ابن حجر معلقا   كرن َحي َفكة  أبكيروى َعنكلن عكون بكن ، "هنكَو َمع  جن

كَحاَبة، َوعبد ال ملكك بكن منَحمهكد بكن بشكير َوعبكد هللا بكن ال َول يكد ، َوذككره اب كن حَبكان ف كي طبَقكة الصه
َبة  مه ذكره ف ي   َقات : َفَقاَل  ح  " وقد ذككر قكوم :وقال ابن عبد البر ،(8)التهاب عين"ينَقال َأن َللن صن

وقككال ابككن حجككر فككي  ،(9)و  تصككح لككل صككحبة "، عبككد الككرحمن بككن علقمككة هككذا فككي الصككحابة
"   : قكال شكعيب األرنكؤوط ،(10)" قد ذكره قوم في الصحابة و  يصح لل صحبة ": اإلصابة

  (11).وهو مجهول الحال"، تصح لل صحبة
 

 

 
                                                           

، 132 2، سكككير أعكككالم النكككبالء 112 2، ال قكككات للعجلكككي 188 2، الكاشكككف 207تقرلكككب التهكككذيب ص أنظكككر:( 1)
 . 237 1ال قات  بن حبان 

 . 017تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 170 2الجرح والتعديل ( 3)
 . 11سؤا ت البرقاني للدارقطني ص( 4)
 . 107 2الكاشف ( 5)
 . 017تقرلب التهذيب ص( 6)
 . 120 0ال قات  بن حبان ( 7)
 . 211 2تهذيب التهذيب ( 8)
 . 811 1ا ستيعاب في معرفة األصحاب ( 9)
 . 180 1اإلصابة في تمييز الصحابة ( 10)
 . 009 1تحرلر التقرلب ( 11)
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 :  على إسناد الحديثالحكم : ثالثاا 

يّ بسككبب اخككتالط ؛ ضللعيفإسللناده  د  ككعنو  يّ سككما  يزلككد بككن هككارون مككن و  ،الَمس  د  ككعنو  بعككد  الَمس 
يككره ولكنككل توبككع فككي هككذا الحككدي  تابعككل  .(1)ا خككتالط، فككال يقبككل روايتككل، كمككا نقككل العراقككي َو

 (2)كمكا قكال ابكن الكيكال فكي الكواككب النيكرات ا خكتالطوسماعل منل قبل ، عمرو بن مرزوق 

 وعليه الحديث صحيح لغيره. .(4)والعالئي ،(3)ابن العجميو 

******* 

 (: 000) حديث رقم

ان صكالة : "أصكبهانل ابكو نعكيم فكي "تكارلخ خّرجك، في حدي  َرلكب روى وقد . . . ": قال ابن رجب
  (5).وفي إسناده مقال، وعشرون درجة "المرأة وحدها تضاعف على صالتها في الجماعة ببضع 

 : نعيم بيأل أصبهاننص الحديث من تاريخ 

ككفَ  سن ي َم بككن  ينو  َمككدن بككنن إ ب ككَراه  م  ، حككد نا َأح  ككد  ب ككن  َسككاله ، حككد نا إسككحاق بككن راهويككل، حككد نا َعب ككدن َّللاه  ب ككنن منَحمه
: قكال عكن رسكول هللا ، عكن ابكن عمكر، نكافعحكد ني ، حد ني أبو عبكد السكالم، أنبانا َبق يهةن بنن الَول ي د  

  .(6)«وعشرلن درجة صالة المرأة وحدها تفضل صالتها في الجميع خمسا  »

 : تخريج الحديث: أولا 

 . تخريجعلى  لم أقف له 

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

َف التهي م يُّ  .2 سن ي َم بن  ينو  َمدن بنن إ ب َراه  َرَجل، َأح  فّ َي َسَنَة َ اَل   ،  قة، المنَحدّ  ن ، يُّ صبهاناأل، اب نن َأف  تنون
ي َن َوَ اَل   ماَئة   س    (7).َوَخم 

                                                           

 . 121التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح ص( 1)
 . 188 2الكواكب النيرات ( 2)
 . 132األَتباط بمن رمي من الرواة با ختالط ص( 3)
 . 71المختلطين للعالئي ( 4)
 . 127 2فتح الباري، كتاب اآلذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، ( 5)
 . 29 1تارلخ أصبهان، ألبو نعيم األصبهاني، ( 6)
 . 19 21سير أعالم النبالء ( 7)
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م   .1 ر  ، َعب دن َّللاه  ب نن منَحمهد  ب ن  َساله اَئَتي ن   ، َأبنو َبك  يَن َوم  َدى َوَ َمان  فّ َي َسَنَة إ ح   . تنون

ا ف يل  ل ين  ": قال أبو نعيم   .(2)" ضّعف" فيل : الذهبيوقال  ،(1)" َوَكاَن َشي خ 

 . " ضعيف": أنل إلى  ويميل الباح  

ي َم بن راهويل .0 َحاقن بنن إ ب َراه   (. 01) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة حافظ، أبو دمحم، إ س 

، وضعيف فكي َيكر ال قكات"، بالسما  صّرحن إفيما سمعل من ال قات ، " قة، َبق يهةن بنن الَول ي د   .1
 (. 17) حدي  رقمسبقت الترجمة لل 

ير .2 واَتش    (4).ذكره ابن حبان في ال قات ،(3)بصري ، أبو عبد السالم، الزبير بن جن

 . " ضعيف ": أنل إلى  ويميل الباح 

 (. 7) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة  بت مشهور، نافع مولي بن عمر .1
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

م " فيككل "َعب ككد َّللاه  ب ككن؛ إسللناده ضللعيف ككد  ب ككن  َسككاله ككير"، منَحمه واَتش   و" َبق يهككة بككن، و" الزبيككر بككن جن
 "  . بالسما  صّرحوقد  ،(5)من الرابعة مدّلسوكذلك بقية ، اءضّعفالَول ي د 

******** 

 (: 000) حديث رقم

َفَمكا ، َضكام ن   اإلمكام: )قكالَ ، عكن النبكي ، ل الدارقطني من حدي  جكابرخّرج. . . ": قال ابن رجب
َنعنوا   (6).وفي إسناده مقال (، َصَنَع َفاص 

 

 

                                                           

 . 29 1تارلخ أصبهان ( 1)
 . 717 1تارلخ اإلسالم ( 2)
 . . 211 2، تعجيل المنفعة  بن حجر 121 2الكني واألسماء لمسلم ( 3)
 . 000 1ال قات  بن حبان ( 4)
 . 227، ت 19طبقات المدّلسين ص( 5)
ذن اإلمام فتح( 6) ؟،  إذا َشكه  الباري، كتاب اآلذان، باب َهل  َيأخن ل  النهاس   . 128 1ب قو 



 العلة ببيا  يصّرح ولُ ضعّفها التي األحاديث من نماذج: الثانيالفصل 
 
 

151 
   

  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 : نص الحديث من سنن الدارقطني

يُّ , حككد نا منوَسككى ب ككنن َشككي َبَة , َعكك َمي ككد  َلككد  , حككد نا َأبنككو َحككات م  الككرهاز يُّ , حككد نا ال حن ككدن ب ككنن َمخ  َ َنا منَحمه ن  َحككده
كككد   َلي كككب  هنكككَو اب كككنن َجكككاب ر  ب كككنن َعب  كككد  ب كككن  كن كككد  َّللاه  , َقكككالَ  منَحمه كككولن َّللاه  : َّللاه  , َعكككن  َجكككاب ر  بكككن َعب   : َقكككاَل َرسن

َنعنوا اإلمام»   (1).«َضام ن  َفَما َصَنَع َفاص 

 : تخريج الحديث: أولا 

 اإلمكككككاموالبيهقكككككي فكككككي القكككككراءة خلكككككف (، 0212ح، 02 1) ل الطبرانكككككي فكككككي األوسكككككطخّرجكككككأ
ل لف بل(، 181 9) والبغدادي(، 190 10) وابن عساكر(، 281ح، 81ص) ن من طريلق خ 

ب رني  تابب أب رو ال ع ك  اتنم الرَّازنيّ  اع م   . بنحوه، به، في الرواية عن الحميدي ح 
 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

َلككد بككن حفككص بككنن  محمككدن  .2  ال مائككة واحككدي مككات سككنة ،  قككة، أبككو عبككد هللا الككدُّوريُّ الَعطهككار، َمخ 
  (2).و ال ين

َرانَ  .1 ه  َد بن  م  ر بن  َداون ر ل َس بن  المنن ذ  مكات ، مكن الحاديكة عشكرة، َأبنكو َحكات م  الكرهاز يُّ ، منَحمهدن بنن إ د 
  (3).وابن ماجل في التفسير، والنسائي، لل  أبو داود روى ، سنة سبع وسبعين

ي َسى .0 َبي ر  بن  ع  يُّ ، َعب دن هللا  بنن الزُّ َمي د  مكات بمككة ، مكن العاشكرة، فظ فقيكل قة حا، أبو بكر، الحن
  (4).لل الجماعة روى ، سنة تسع عشرة

ب  ب ن  َمال ك   .1 رو ب نن َعب د  َّللاه  ب ن  َكع  كلميّ ، موسى بن َشي َبة بن َعم  مكن ، األنصكاريُّ المكدنيُّ ، السُّ
  (5).لل أحد من الجماعة خّر لم ي، ال امنة

" أحادي كل : وقكال أحمكد ،(7)حبكان فكي ال قكاتوذكره ابن  ،(6)" صالح الحدي  ": قال أبو حاتم

                                                           

اَلة  َوَخَلَف اإلمام، ( 1)  . 2117، ح232 1سنن الدارقطني، كتاب الصالة، َبابن ونجنوب  ق َراَءة  أنمّ  ال ك َتاب  ف ي الصه
 . 198 1، المقصد األرشد 71 1، طبقات الحنابلة 199 1، تارلخ بغداد 121 22أنظر: سير أعالم النبالء ( 2)
، 182 2، طبقكككات الحنابلكككة 121 1، تكككارلخ بغكككداد 19، مشكككيخة النسكككائي ص117أنظكككر: تقرلكككب التهكككذيب ص( 3)

 . 02 9، تهذيب التهذيب 181 21المنتظم في تارلخ الملوك واألمم 
 . 231 2، الطبقات الكبري 012 8، ال قات  بن حبان 221 2، الكاشف 030رلب التهذيب صأنظر: تق( 4)
 . 222تقرلب التهذيب ص( 5)
 . 217 8الجرح والتعديل ( 6)
 . 228 9ال قات  بن حبان ( 7)
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  .(2)"لين الحدي ": وقال ابن حجر ،(1)مناكير"

 . " لين الحدي  ": وهو كما قال ابن حجر 

َليكب بكن َجكاب ر ب كن َعبكد هللا   .2 ين يٌّ ، منَحمد ب كن كن وذككره ابكن حبكان  ،(3)"  قكة": قكال أبكو زرعكة، َمكد 
مقكل يعتبككر :   عكن جكابر قككال"دمحم بككن كليكب يحككدّ : وقككال البرقكاني للكدارقطني ،(4)فكي ال قكات

  .(5)"بل

 . " صدوق": أنل إلى ويميل الباح  
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

 . فيل " موسى بن َشي َبة " لين الحدي  ولم يتابع؛ إسناده ضعيف 

****** 
 (: 004) حديث رقم

إذا سكجد  كان رسكول هللا : )قال، البيهقي من حدي  البراء بن عازب خّر و . . . ": قال ابن رجب
كككَل : )-أيضككا  -وفكككي روايككة لكككل (، رض اسكككتقبل بكفيككل وأصكككابعل القبلككةإألفوضككع يديكككل بكك َوا  َذا َسكككَجَد َوجه

َلة  َفَتَفلهان    (6).وفي إلسنادين مقال(، َأَصاب َعلن ق َبَل ال ق ب 

 : للبيهقينص الحديث من السنن المبري 

َبَرَنا َأبنو َحاز م  ال َحاف ظن  َمَد ال َحاف ظن ، َأخ  كَحاَق ال هَقف كيُّ ، أنبأنا َأبنو َأح  حكد نا ، أنبأنا َأبنو ال َعبهكاس  منَحمهكدن ب كنن إ س 
َسي نن ب نن  َدائ يُّ على  ال حن َ ن ي ، (7)الصُّ كَحاقَ  أبيَعن  ، َزائ َدةَ  أبيَعن  َزَكر لها ب ن  ، ب نن َيز لدَ على  أبيَحده ، إ س 

َرهن "َكاَن النهب يُّ : َعن  ال َبَراء  َقالَ  َلة  َفَتَفلهان ، إ َذا َرَكَع َبَسَط َظه  َل َأَصاب َعلن ق َبَل ال ق ب  َوا  َذا َسَجَد َوجه
(8)"(9)  

                                                           

 . 221 0 -عبد هللا–العلل ومعرفة الرجال ( 1)
 . 222تقرلب التهذيب  ص( 2)
 . 18 8الجرح والتعديل ( 3)
 . 011 2ال قات  بن حبان ( 4)
 . 12سؤا ت البرقاني للدارقطني ص( 5)
 . 117 7فتح الباري، كتاب األذان، باب يستقبل بأطراف رجليل القبلة، ( 6)
 .181 8األنساب ، وهي قبيلة من اليمن، هذه النسبة إلى صداء( 7)
 أي باعد بين أصابعل قليال .( 8)
َلَة، ( 9) ب لن ب َها ال ق ب  َتق  ود  َوَيس  جن مُّ َأَصاب َع َيَدي ل  ف ي السُّ  . 1197، 211 1السنن الكبري، كتاب الصالة، َبابن َيضن
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 : تخريج الحديث: أولا 

كر  ب  ) ل السرا  فكي مسكندهخّرجأ كط   ا عتكدالَبكابن اأَلم  كي  َعكن  َبس  ود  َوالنهه  كجن ، 201ص، ف كي السُّ
ي ن(، 021ح ائنيّ  يب ن عل عن ال ح س  د   . بنحو لفظه، به، الص 

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

يم ب كن َعب دَوي كل .2 َمد ب كن إ ب كَراه  حافظ كا ، صكادق ا، " َككاَن  قكة: قكال الخطيكب البغكدادي، عنَمر ب ن أح 
  (1).أربعمائة وسبعة عشرمات سنة ، عارف ا "

ككَحاق .1 مككد بككن إ س  ككد بككن َأح  ككد بككن منَحمه مككد، الكرابيسككيالنهي َسككابنور ي ، منَحمه ال َحككاف ظ ال َحككاك م ، َأبنككو َأح 
  (2).ال َكب ير

مكات سكنة ، الحكافظ، َأبنو العباس السرا ، منَحمهد ب ن إسحاق ب ن إبراهيم ب ن مهران ب ن عبد هللا .0
  (3). ال مائة و ال ة عشر

َسي نن ب نن  .1 كَدائ يُّ على  ال حن ، مكات سكنة سكت أو  مكان وأربعكين، مكن الحاديكة عشكرة، ب كن  َيز لكَد الصُّ
  (4).والنسائي، لل الترمذي روى 

وقال  ،(7)" قة": وقال ابن الجوزي  ،(6)وذكره ابن حبان في ال قات ،(5)"  قة ": قال ابن خراش
  .(10)"شيخ": وقال أبو حاتم ،(9)صدوق"" : وقال ابن حجر ،(8)"  قة": الذهبي

 . " تو يق الراوي" إلى  ويميل الباح  

 
                                                           

 . 123 1، طبقات الفقهاء الشافعية 210 20، تارلخ بغداد 181 9أنظر: تارلخ اإلسالم ( 1)
، الككوافي بالوفيككات 230لتقييككد لمعرفككة رواة السككنن ص، ا221 22، تككارلخ دمشككق 113 8أنظككر: تككارلخ اإلسككالم ( 2)

 . 237ص
، طبقككات 219 8، ال قككات ممككن لككم يقككع فككي الكتككب السككتة 21 1، تككارلخ بغككداد 173 7أنظككر: تككارلخ اإلسككالم ( 3)

 . 99 2الفقهاء الشافعية 
 . 217تقرلب التهذيب ص( 4)
 . 122 8تارلخ بغداد ( 5)
 . 288 8ال قات  بن حبان ( 6)
 . 22 21لمنتظم في تارلخ الملوك ا( 7)
 . 001 2الكاشف ( 8)
 . 217تقرلب التهذيب ص( 9)
 . 21 0الجرح والتعديل ( 10)
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َدائ يُّ ، َعل يُّ ب نن َيز لدَ  .2   .(1)لل النسائي في مسند علي خّر أ، من التاسعة، الصُّ

" لكيس : وقكال أبكو حكاتم ،(3)وذككره ابكن حبكان فكي ال قكات ،(2)" مكا ككان بكل بكأس ": قكال أحمكد
ي  ال ّ َقكات: وَقاَل اب ن عدي ،(4)عن ال قات"بقوي منكر الحدي   ي ل َ  تشبل َأَحاد  كا ، " َأَحاد  إ مه

َناد َ  ينَتابع َعَلي كل   كول روى َأو يك، َأو مكتن َعكن ال ّ َقكات مننككر، َأن َيأ ت ي ب إ س  هن ي كل ، َعكن َمج  َوَأَحاد 
ل  م مها َ  ينَتابع َعَلي ل "روىَوَعامة َما ي، َرائب

  .(6)" فيل لين": ابن حجروقال  ،(5)

 . "فيل لين" كما قال ابن حجر: أنل إلى  ويميل الباح  

، مكن السادسكة، إسكحاق بكأخرة أبيوسماعل من ،  قة، أبو يحيى الكوفي، َزائ َدةَ  أبيَزَكر لها بن  .1
  (7).لل الجماعة روى ، مات سنة تسع وأربعين

و بنن َعب د  هللا   .7 رن َحاَق ، َعم  يُّ َأبنو إ س  ب ي ع   (. 232) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة مك ر، السه
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

مككن  مككدّلس، َزائ ككَدَة " أبككيوفيككل" َزَكر لهككا بككن ، َيز لككَد "ضككعيف ب ككنعلككى  فيككل "؛ إسللناده ضللعيف
 ،(10)من ال ال ة مدّلسو" أبو إسحاق السبيعي"  ،(9)إسحاق بأخرة أبيوسماعل من  ،(8)ال انية
 . بالسما  يصّرحولم 

******* 
 

 

 

                                                           

 . 131تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 032 0العلل ومعرفة الرجال ( 2)
 . 111 8ال قات  بن حبان ( 3)
 . 139 1الجرح والتعديل ( 4)
 . 011 1الكامل في ضّعفاء الرجال ( 5)
 . 131تقرلب التهذيب ص( 6)
 . 022 1، الطبقات الكبري 073 2، ال قات للعجلي132 2، الكاشف 121أنظر: تقرلب التهذيب ص ( 7)
 . 17، ت02من المرتبة ال انية في طبقات المدّلسين، ص ( 8)
 . 022 1، الطبقات الكبري 073 2، ال قات للعجلي132 2، الكاشف 121أنظر: تقرلب التهذيب ص ( 9)
 . 92، ت11طبقات المدّلسين ص( 10)
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 (: 003) حديث رقم

ككككهنور  : )-مرفوعكككا  -سكككعيد  أبكككيمكككن حكككدي  ( مسكككند البكككزار) وفكككي. . . ": قكككال ابكككن رجكككب َسكككيّ دن الشُّ
ة  ، َرَمَضانَ  جه َمة  ذنو ال ح  ر  َظمنَها حن   (1).وفي إسناده مقال(، َوأَع 

 : نص الحديث من كشف األستار عن زوائد البزار

يُّ  كككَداد  َمكككدن ب كككنن ال َول يكككد  ال َبغ  َ َنا َأح  كككيُّ ، َحكككده لكككَد ال َمكّ  كككد  ال َمل كككك  ، حكككد نا َخال كككدن ب كككنن َيز  َوهنكككَو ، حكككد نا َيز لكككدن ب كككنن َعب 
َفل يُّ  كَلي م  ، النهو  َواَن ب ن  سن ر يّ   أبكيَعكن  ، َعكن  َعَطكاء  ب كن  َيَسكار  ، َعن  َصف  كد  يد  ال خن كولن َّللاه  : َقكالَ ، َسكع  َقكاَل َرسن
 :«  ة جه َمة  ذنو ال ح  ر  َظمنَها حن رن َرَمَضاَن َوأَع  هنور  َشه    (2).«َسيّ دن الشُّ

 : تخريج الحديث: أولا 

 . بنحوه، به، من طريق المصنف( 0011ح، 111 2) ل البيهقي في شعب اإليمانخّرجأ

، 002ص) األوقكككاتوفضكككائل (، 0179ح، 023 2) ل البيهقكككي فكككي شكككعب اإليمكككانخّرجكككوأ
لنن (، 217ح لى ب  لارني   من طريق م وس  َ  األ  ن ص  ا لح  ملن طريلق ( 091 11) وابكن عسكاكر، إنس 
الند بن، القاسم الحراني يأب يد   جميعهم عن خ   . ي زن

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

َمككد ب ككن الوليككد ب ككن أبككان .2 : البغككداديوقككال الخطيككب  ،(3)" صككدوق": قككال الككذهبي، الكرابيسككي، َأح 
  .(4)"وما علمت من حالل إ  خيرا"

  (5).ذاهبن الحدي   ، َأبنو الَهي َ م  الَعَدو يُّ العنَمر يُّ الَمكّ يُّ ، َخال دن بنن َيز ل دَ  .1

يَرة   .0 َفل يُّ ، َيز لدن ب نن َعب د  ال َمل ك  ب ن  ال منغ    (6).لل ابن ماجل روى ، من السادسة، ضعيف، النهو 

                                                           

 . 29 9فتح الباري، أبواب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشرلق، ( 1)
 . 913، ح127 2كشف األستار عن زوائد البزار، كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان، ( 2)
 . 08 1تارلخ اإلسالم ( 3)
 . 121 1تارلخ بغداد ( 4)
، الضّعفاء 111 2، ميزان ا عتدال 102 0، الكامل في ضّعفاء الرجال 281 0أنظر: التارلخ الكبير للبخاري ( 5)

 . 181 2، المجروحين 121 2والمتروكين  بن الجوزي 
، الضكّعفاء والمتكروكين للنسكائي 212، الضّعفاء الصكغير ص087 1، الكاشف 130أنظر: تقرلب التهذيب ص( 6)

 . 202 9ضّعفاء الرجال ، الكامل في 223ص
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َوانن بككنن  .1 ككَلي م  َصككف  ككر يُّ الَمككَدن يُّ ، سن ككيُّ الزُّه  مككات ، مككن الرابعككة،  قككة مفككت عابككد رمككي بالقككدر، القنَرش 

  (1).لل الجماعة روى ، سنة ا نتين و ال ين ولل ا نتان وسبعون سنة

مكات سكنة أربكع ، مكن صكغار ال انيكة، ال َفق يكلن  قكة فاضكل، َأبنكو منَحمهكد  ال َمكَدن يُّ ، َعَطاءن ب نن َيَسار   .2
  (2).لل الجماعة روى ، وتسعين

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

" ضعيف و" َيز لد ب ن، َيز ل َد" ذاهب الحدي  فيل " َخال د بن؛ إسناده منكر   . َعب د  ال َمل ك 

******* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 . 112 1، تهذيب التهذيب 117 2، ال قات للعجلي 230 2، الكاشف 171أنظر: تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 270 2، الطبقات الكبري 207 1، ال قات للعجلي 12 1، الكاشف 091أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)
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، أو فلي إسلناده للين ابن رجب بقولله " هاضّعفنماذج من األحاديث التي : المبحث الخامس
 . "إسناده ليس بالقوي 

  (: 002) حديث رقم

ككير  : وقككد روى دمحم بككن  بكككار بككن  بككالل. . . ": قككال ابككن رجككب يدن ب ككنن َبش  َعككن  ، َعككن  َقتَككاَدةَ ، حككد َنا َسككع 
ككل  ، ال َحَسككن   ككولن َّللاه  : )َقاَلككت  ، َعككن  أنمّ  َسككَلَمةَ ، َعككن  أنمه م  َ اَل  ككا َكككاَن َرسن َرَة الككده ككَد ، َيتهق ككي َسككو  ككرن َبع   نككمه ينَباش 
  (1).إل أن األحاديث الصحيحة تعضده وتشهد ل ه  ، كان  فيهن لينوأن  وهذا اإلسناد(، َذل كَ 

 : نص الحديث من المعجم األوس 

ر َعَة َقالَ  َ َنا َأبنو زن ار  َقالَ : َحده ير  : حد َنا منَحمهدن ب نن َبكه يدن ب نن َبش  َعن  ، َعن  ال َحَسن  ، َعن  َقَتاَدةَ ، حد َنا َسع 
ولن َّللاه  »: َقاَلت  ، َعن  أنمّ  َسَلَمةَ ، أنمهل   َرةَ  َكاَن َرسن َيتهق ي َسو 

م  َ اَل  كا(2) كَد َذل ككَ ، الده كرن َبع  و  ، « نكمه ينَباش  َلكم  َيكر 
ير   يدن ب نن َبش  يَ  َعن  َقَتاَدَة إ  ه َسع  ار  "منَحمهدن : َتَفرهَد ب ل  ، َهَذا ال َحد    .(3)ب نن َبكه

 : تخريج الحديث: أولا 

ر ع ة   يعن أب( 811ح، 012 10) ل الطبراني في الكبيرخّرجأ ، 110 2) األعرابكيوابكن ، ز 
 والخطيكككككب البغكككككدادي(، 019ح، 700 0)(4)والجرجكككككاني، علللللن دمحم بلللللن يلللللونس( 118ح
للر اهن (، 72 20) رّن  يم بللنمللن طريللق إنب  للت من للد، ال م س  مَّ للار   بللن كالهمللا عللن م ح  بألفللاظ ، بلله، ب كَّ

 . مختلفة
 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

و .2 كر  َمن  بكنن َعم  كق يُّ ، َعب دن الرهح  َمش  ر َعكَة الدّ  مكات ، مكن الحاديكة عشكرة،  قكة حكافظ مصكنف، َأبنكو زن
  (5).لل أبو داود روى ، سنة إحدى و مانين

                                                           

 . 02 1فتح الباري، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، ( 1)
 ان الدم .مك( 2)
 . 1181، ح12 2المعجم األوسط، ( 3)
 في المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيلي. ( 4)
، تهككككذيب 181 1، اإلرشككككاد فككككي معرفككككة علمككككاء الحككككدي  108 2، الكاشككككف 017أنظككككر: تقرلككككب التهككككذيب ص( 5)

 . 101 1التهذيب 
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ل يُّ  .1 ككار  بككن  ب ككاَلل  الَعككام  ككدن بككنن َبكه ، مككات سككنة سككت عشككرة ولككل أربككع وسككبعون ، التاسككعةمككن ، منَحمه

  (1).والنسائي، والترمذي، لل أبو داود روى 

 ،(4)" صككدوق": وقككال الككذهبي ،(3)" صككدوق": وقككال أبككو حككاتم ،(2)ذكككره ابككن حبككان فككي ال قككات
  .(5)" صدوق": وقال ابن حجر

ي ر   .0 ي دن بنن َبش  يُّ ، َسع  د  َمن  اأَلز   روى ، مات سنة  مان أو تسع وستين، ال امنةمن ، َأبنو َعب د  الرهح 
  (6).لل األربعة

ي ر  : َقاَل َبق يهةن  ي د  بن  َبش  َبَة َعن  َسع  ع  ": َفَقالَ ، " َسَأل تن شن قن اللّ َسان  و  َذاَك َصدن
وقكال أبكو حكاتم  ،(7)

هككككذا شككككيخ يكتككككب : قلككككت لهمككككا يحككككتا بحدي ككككل؟ فقككككا ، " محلككككل الصككككدق عنككككدنا: وأبككككو زرعككككة
" وَ  : وقكال ابكن عكدي ،(9)" هو عندنا صالح ليس بل بأس": وقال أبو بكر البزار ،(8)حدي ل"

يد ب كن بشكير بأسكا   روى أرى بما ي ولعلكل يهكم فكي الشكيء بعكد الشكيء ويغلكط والغالكب  ،عن َسع 
َحكككككي م   ،(10)علكككككى حدي كككككل ا سكككككتقامة والغالكككككب عليكككككل الصكككككدق" "  قكككككة ككككككان مشكككككيختنا : َوَقكككككاَل دن

  .(12)"صدوق": الذهبي وقال ،(11)"يو قونل

وقككال  ،(15)" ضككعيف": وقككال ابككن المككديني، " (14)ضككعيف ،(13)" لككيس بشككئ: وقككال ابككن معككين
ي يكك: أمككره ضككّعف" َرَأي تككل ي: " لككيس حدي ككل بشككيء" وقككال الميمككوني: أحمككد َعككن  روى قلككت الهككذ 

                                                           

 . 119تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 13 9ال قات  بن حبان ( 2)
 . 121 7الجرح والتعديل ( 3)
 . 229 1الكاشف ( 4)
 . 119تقرلب التهذيب ص( 5)
 . 101تقرلب التهذيب ص( 6)
 . 210 2الجرح والتعديل ( 7)
 . 7 1الجرح والتعديل ( 8)
 . 9 1تهذيب التهذيب ( 9)
 . 111 1الكامل في ضّعفاء الرجال ( 10)
 . 101 2الكاشف ( 11)
 . 81، من تكلم فيل وهو مو ق ص031 7سير أعالم النبالء ( 12)
 . 91 1 -الدوري –تارلخ ابن معين ( 13)
 . 233، ص23ص–الدارمي –تارلخ ابن معين ( 14)
 . 227سؤا ت ابن أبي شيبة  بن المديني ص( 15)
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ككَياء": َقككالَ ، َقتَككاَدة ككل"" : َوَقككاَل البنَخككار يُّ  ،(1)قككد روى َعككن َقتَككاَدة َأش  ظ  ف  َن ف ككي ح  ككو  َيَتَكلهمن

َوَقككاَل  ،(2)
ي ف  ": النهَسائ يُّ  يدن ب نن َعب د  ال َعز لز   ،(3)" َضع  ": وقال َسع  َب َلي ل  : وقال ابن نمير ،(4)" َكاَن َحاط 

ي  ء َلي َس ب َقوي ف ي الَحد  ي  َلي َس ب َشي  َعن َقَتاَدة ال منن َكَرات" روى ي، " مننكر الَحد 
ابن وقال  ،(5)

ظ َفاحش ال َخَطأ نكا:" حبان ف  كرو و  ،َعن َقَتاَدة َما  ينَتابع َعَلي كل   روى يَ  ،َرد يء ال ح  بكن اَعكن َعم 
ي ككككل" يَنككككار َمككككا َلككككي َس يعككككرف مككككن َحد  َمككككَد الَحككككاك من  ،(6)د  ": َوَقككككاَل َأبنككككو َأح  وقككككال  ،(7)"َلككككي َس ب ككككالَقو يّ 

"" َوَلي َس ب َقو يّ  ف ي : الدارقطني ي   : وقال البيهقي ،(9)" ليس بشئ": وقال ابن شاهين ،(8)ال َحد 
َ  َعكككن قتكككادة بمنكككاكير": َوَقكككال السكككاجي ،(10)"ضكككعيف" " منككككر : وقكككال أبكككو مسكككهر ،(11)" َحكككده
  .(12)" ضعيف": وقال ابن حجر، الحدي  "

 . وروايتل عن قتادة فيها مناكير"، " ضعيف الحدي : أنل إلى  ويميل الباح  

َعاَمَة،  قة  بت، سبقت ترجمتل حدي  رقم ) .1  (. 1َقَتاَدةن بنن د 

 (. 21) سبقت ترجمتل حدي  رقم، يرسل ولدلس،  قة فقيل، الَحَسن  البصري  أبيالَحَسنن بنن  .2

ككككرة .1 ككككريّ  ، َخي   الجماعككككة إ لهككككا  روى ، مككككن ال انيككككة، مقبولككككة، مككككو ة أنمّ  سككككلمة، أنمُّ الَحَسككككن الَبص 
  (13).البخاري 
  .(15)"  قة مشهورة": وقال ابن حزم ،(14)ابن حبان في ال قاتذكرها 

                                                           

 . 299ص-المروذي–العلل ومعرفة الرجال ( 1)
 . 11الضّعفاء الصغير ص( 2)
 . 21الضّعفاء والمتروكين للنسائي ص( 3)
 . 233 1الضّعفاء الكبير للعقيلي ( 4)
 . 7 1، الجرح والتعديل 021 2الضّعفاء والمتروكين  بن الجوزي ( 5)
 . 029 2المجروحين  بن حبان ( 6)
 . 9 1تهذيب التهذيب ( 7)
 . 112 2سنن الدارقطني ( 8)
 . 98تارلخ أسماء الضّعفاء والكذابين ص( 9)
 . 079 2معرفة السنن واآل ار ( 10)
 . 9 1تهذيب التهذيب ( 11)
 . 101تقرلب التهذيب ص( 12)
 . 711تقرلب التهذيب ص( 13)
 . 121 1ال قات  بن حيان ( 14)
 . 218 1المحلي باآل ار ( 15)
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 . " صدوقة حسنة الحدي ": أنها إلى  ويميل الباح  

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

" ضككعيفإسللناده ضللعيف ككي ر  ي دن بككنن َبش   يصككّرحولككم  (1)مككن ال ال ككة مككدّلسو" قتككادة" ، ؛ فيككل "َسككع 
 . بالسما 

******* 

 (: 001) حديث رقم

ن كدنب  أن ، بإسلناد فيلهن للين( داود أبكيسكنن ) ولككن فكي. . . ": قال ابكن رجكب ككاَن يكأمر َسكمنَرَة ب كَن جن
  (2).النساء بقضاء صالة الحيض

 : داود أبينص الحديث من سنن 

َيى َ َنا ال َحَسنن ب نن َيح  بّ كي، َحده ن كي حن َبَرَنا منَحمهدن ب كنن َحكات م  َيع  َ َنا ، َأخ  َبكاَرك  َحكده َعكن  ينكوننَس ، َعب كدن َّللاه  ب كنن ال من
َة َقاَلت  : َقالَ ، َعن  َك  ير  ب ن  ز َلاد  ، ب ن  َناف ع  ا ن ي منسه يهةن َيع  د  َز  َ ت ن ي األ  كتن َفكَدَخل تن َعَلكى أنمّ  َسكَلَمَة : َحده َحَجج 

ل تن  ن ينَ : َفقن م  ن دنب  يَ ، َيا أنمه ال منؤ  يض  َفَقاَلكت  إ نه َسمنَرَة ب َن جن يَن َصاَلَة ال َمح  َساَء َيق ض  كيَن »: أ منرن النّ  َ  َيق ض 
َسكككاء  النهب كككيّ   كككن  ن  َلكككة  َ  َيأ منرنَهكككا النهب كككيُّ  َكاَنكككت  ال َمكككر أَةن م  كككيَن َلي  َبع  َفكككاس  َأر  كككدن ف كككي النّ  عن ب َقَضكككاء  َصكككاَلة   َتق 

َفاس   ن ي اب َن حَ « النّ  ةَ : ات مَقاَل منَحمهد  َيع  َنى أنمه بنسه ةن تنك  منَها منسه َواس 
(3).  

 : تخريج الحديث: أولا 

، 231 2، الحكككككيض  النفكككككاس) والبيهقكككككي فكككككي الكبكككككري (، 111ح، 181 2) ل الحكككككاكمخّرجككككأ
" إننَّ ا  أن البيهقككي لككم يككذكر بنحللوه، بلله، مللن طريللق عبللدان عللن ابللن المبللارك( 2138ح

ب  ي أ م ر   د  ن  م ر ة  ب ن  ج  يضن س  ة  ال م حن ال  ين  ص  ضن اء  ي ق   . "النّنس 

بلن عبلد األعللى علن  يعلل ملن طريلق(، 878ح، 073 10) ل الطبرانكي فكي الكبيكرخّرجوأ
ة  ، بلله، كثيللر بللن زيللاد للال  للين  ص  ضن للاء  ي ق  س  للأ م ر  النّن ب  ي  للد  ن  للن  ج  للم ر ة  ب  بنحللوه دون ذكللر" إننَّ س 

يضن   . "ال م حن

                                                           

 . 91، ت 10طبقات المدّلسين ص( 1)
 . 201 1فتح الباري، كتاب الحيض، باب   تقضي الحائض الصالة، ( 2)
 . 021، ح 80 2سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب ما جاء في وقت النفساء، ( 3)
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 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

ككريُّ  بككنن  الَحَسككنن  .2 زّ يُّ الَبص  لككل أبككو  روى ، مككن الحاديككة عشككرة، أبككو علككي، يحيككى بككن هشككام الككرُّ
  (1).داود

وقككككال  ،(2)كككككان صككككاحب حككككدي "، " مسككككتقيم الحككككدي : ذكككككره ابككككن حبككككان فككككي ال قككككات وقككككال
" صككدوق صككاحب : وقككال ابككن حجككر ،(4)"  قككة حككافظ ": وقككال الككذهبي ،(3)"  قككة": الككدارقطني
  .(5)حدي "

 . "تو يق الراوي :" إلى ويميل الباح  

يُّ ، منَحمهدن بنن َحات م  بن يونس .1 ي ص  بّ ي"، الَمصّ  ، من العاشرة،  قة، أبو جعفر العابد، الملقب " حن
  (6).والنسائي، لل أبو داود روى ، مات سنة خمس وعشرلن

َباَرك   .0  (. 9) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة  بت، َعب دن هللا  بنن المن

ككككان م  ، ينكككوننسن ب كككنن َنككككاف ع   .1 ََ ، لكككل أبككككو داود روى ، مكككات سككككنة تسكككع وخمسككككين، مكككن ال امنككككة، َأبنكككو 
  (7).والنسائي

وقككال ابككن ، (9)" يخطككئ ":ذكككره ابككن حبككان فككي ال قككات وقككال ،(8)":"  قككة مككروزي قككال النسككائي
  .(11)" منكر الحدي ": وقال السليماني ،(10)" صدوق يخطىء":حجر

 . " صدوق يخطئ" : حجروهو كما قال ابن  
َلككاد   .2 ل  ، َك  يككرن ب ككنن ز  ككر يُّ ، َأبنككو َسككه  يُّ ال َعَتك ككيُّ ال َبص  د  ، لككل أبككو داود روى ، مككن السادسككة،  قككة، اأَلز 

  (12).والترمذي وابن ماجل

                                                           

 . 211تقرلب التهذيب ص( 1)
 ال قات  بن حبان ( 2)
 . 228سؤا ت السلمي للدارقطني ص( 3)
 . 003 2، الكاشف 2212 2تارلخ اإلسالم ( 4)
 . 211تقرلب التهذيب ص( 5)
 . 108 7، الجرح والتعديل 230 9، تهذيب التهذيب 210 1، الكاشف 171أنظر: تقرلب التهذيب ص( 6)
 . 121تقرلب التهذيب ( 7)
 . 120 1السنن الكبري للنسائي ( 8)
 . 123 7ال قات  بن حبان ( 9)
 . 121تقرلب التهذيب ( 10)
 . 181 1ميزان ا عتدال ( 11)
 . 120 8، تهذيب التهذيب 222 7، الجرح والتعديل 210 1، الكاشف 129أنظر: تقرلب التهذيب ص( 12)
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 تضعيف في رجب ابن منهج
ةن  .1 يهةن  منسه د  َز  ةَ ، األ    (1).وابن ماجل، والترمذي، لل أبو داود روى ، من ال ال ة، أنمه بنسه

"   تعككرف إ  فككي حككدي  مككك  المككرأة فككي : قككال الككذهبي، "   يحككتا بهككا": الككدارقطنيقككال 
 .(3)" مقبولة ": وقال ابن حجر ،(2)"النفاس أربعين يوما  

 وهي كما قال ابن حجر .
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

" صكدوق يخطكئ فيل " ينوننس ب ن؛ إسناده ضعيف  (4)األعلكيبكن عبكد  يعلك وقكد تابعكل، ،َناف ع 

ة، كما عند الطبراني يهةن " مقبولة وفيل  منسه د  َز   . ومدار اإلسناد عليها ولم تتابع، األ 

******* 
  (: 007) حديث رقم

َمن  ب ككنن . . . ": قكال ابككن رجككب َنكاد   أبككيوروى َعب ككدن الككرهح  َبككةَ ، الزّ  َلى ، َعككن  منوَسككى ب ككن  عنق  َعككن  َصككال ح  َمككو 
َأَمة   تن اب كَن َعبهكاس  : َقكالَ ، التهو  كل  النهب كيه : َيقنكولن ، َسكم ع  كالة ؟ َفَقكاَل َلكلن  َسكَأَل َرجن كر  الصه كن  َأم  ء  م  َعكن  َشكي 

كككولن َّللاه   كككَن اأَلر ض  : )َرسن ك ن  َجب َهتَكككَك م  َت َفكككَأم  كككَم اأَلر ض  ، إ َذا َسكككَجد  كككَد َحج   اإلمكككامل خّرجككك(، َحتهكككى َتج 
  (5).وفي إسناده لين، أحمد

 : نص الحديث من مسند أحمد

ككم يُّ  َد ال َهاش  ككَلي َمانن ب ككنن َداون َ َنا سن َمن  ب ككنن ، َحككده َ َنا َعب ككدن الككرهح  َنككاد   أبككيَحككده َبككةَ ، الزّ  َعككن  ، َعككن  منوَسككى ب ككن  عنق 
َأَمكككة   َلى التهو  كككَن َعبهكككاس  : َقكككالَ ، َصكككال ح  َمكككو  تن اب  كككولن ، َسكككم ع  كككل  النهب كككيه : َيقن كككر   َسكككَأَل َرجن كككن  َأم  ء  م  َعكككن  َشكككي 

ولن َّللاه   الة ؟ َفَقاَل َللن َرسن َلي َك »: الصه وء   -َخلّ ل  َأَصاب َع َيَدي َك َور ج  ضن َباَم ال ون ن ي إ س  َوَكاَن ف يَما . «-َيع 
تَ : َقاَل َللن  َبَتي كَك َحتهك، " إ َذا َرَكع  َمكئ نه َفَضع  َكفهي َك َعَلى رنك  كم يُّ َمكرهة   -ى َتط  َمئ نهكا : َوَقكاَل ال َهاش   -َحتهكى َتط 

َن اأَلر ض   ك ن  َجب َهَتَك م  َت َفَأم  َم اأَلر ض  "، َوا  َذا َسَجد  َد َحج  َحتهى َتج 
(6).  

 

                                                           

 . 720تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 220 1ميزان ا عتدال ( 2)
 . 720تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 130صدوق ربما وهم، من السادسة، روي لل األربعة، تقرلب التهذيب ص( 4)
 . 119 1، باب الصالة في المنبر والسطوح والخشب، فتح الباري، كتاب الصالة( 5)
 . 1131، ح012 1مسند أحمد، ( 6)
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 تضعيف في رجب ابن منهج
 : تخريج الحديث: أولا 

 تخليككل الطهككارة ) وابككن ماجككل(، 09ح، 27 2، الطهككارة  تخليككل األصككابع) ل الترمككذيخّرجككأ
يم بنع(، 117ح، 220 2، األصابع ر اهن و ه رني   ن إنب  يد  ال ج  عن ( 118ح، 192 2) والحاكم، س 

علن ابلن ، كالهما عن سعد بن عبد الحميد بلن جعفلر، من طريق جعفر بن دمحم بن شامر
ت ك  منن  : بنحو لفظه دون ذكر، به، الزناد أبي ه  ب  كنن  ج  ت  ف أ م  د  ج  ضن " و ا نذ ا س  د  ، األ ر  تَّى ت جن ح 

" ضن م  األ ر  ج   . ح 

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

ككيُّ  .2 ككم يُّ الَعبهاس  َد الَهاش  كَلي َمانن بككنن َداون ، مككات سككنة تسككع عشككرة، مككن العاشككرة، الفقيككل  قككة جليككل، سن
  (1).لل األربعة روى 

َمن  بنن َعب د  هللا  الَمَدن يُّ  .1 َناد   أبياب نن ، َعب دن الرهح  مكات سكنة أربكع وسكبعين ولكل ، من السكابعة، الزّ 
  (2).البخاري تعليقا   الجماعة إ لل  روى ، أربع وسبعون سنة

وَقاَل َأبنو ، "ضّعفوفى حدي ل ، صدوق ، "  قة: وقال يعقوب بن شيبة ،(3)" قة": قال العجلي
َمككد: َطالككب َح  َمن: " قلككت أل  َتمككل؟ َقككالَ . . عبككد الككرهح  قلككت : َوَقككاَل منوَسككى بككن َسككلَمة، نعككم": يح 

َمن بكن : َقكالَ ، دلهن ي علكى رجكل   َقكة أكتكب َعنكلن : لَمال ك بن أنس َنكاد" أبكيَعَلي كك ب َعب كد الكرهح  ، الزّ 
ي    أبكي" ولعبد الرحمن بن : وقال ابن عدي ،(4)"  قة حافظ": وقال الترمذي كَن ال َحكد  الزنكاد م 

ي َر َما َذَكر تن وبعض ما ي ي نكلن"، َ  ينَتاَبعن َعليكل، لروىََ تَكبن َحد  مهكن  ينك  َوهكو م 
: وقكال الكذهبي ،(5)

، وهشكام بكن عكروة، لأبيكو  سيما عكن ، وكان من الحفاظ المك رلن، "قد مشاه جماعة وعدلوه
، وذككر دمحم بكن سكعد أنكل ككان مفتيكا، هكو أ بكت النكاس فكي هشكام: حتى قكال يحيكى بكن معكين

وقكككال  ،(6)وهكككو إن شكككاء هللا حسكككن الحكككال فكككي الروايكككة"، عكككة لكككلوقكككد روى أربكككاب السكككنن ا رب
": أيضا   ي  نل م ن  َقب ي ل  الَحَسن  " وهو مكن أوعيكة العلكم لكنكل لكيس بال بكت : وقال أيضا   ،(7)" َوَحد 

                                                           

 . 12 23، تارلخ بغداد 177 8، ال قات  بن حبان 129 2، الكاشف 122أنظر: تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 013تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 71 1ال قات للعجلي ( 3)
 . 271 1تهذيب التهذيب ( 4)
 . 120 2ّعفاء الرجال الكامل في ض( 5)
 . 271 1ميزان ا عتدال ( 6)
 . 218 8سير أعالم النبالء ( 7)
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 تضعيف في رجب ابن منهج
" صكدوق تغيكر حفظكل لمكا قكدم : وقكال ابكن حجكر  (1)جدا مع أنل حجة فكي هشكام بكن عكروة "

  .(2)بغداد وكان فقيها"

ي   : ابن سعدوقال  َواَيت كل  َعكن   ضكّعفَوَككاَن ين ، " َوَككاَن َك  يكَر ال َحكد  "أبيكل ر  َيكى بكنن  ،(3)ل  وَقكاَل َيح 
ي ن   َوَة": َمع  َشام  بن  عنر  ليس ممن يحتا بل أصحاب الحدي  ، ضعيف، هنَو َأ َبتن النهاس  ف ي ه 

ككَتا بَحدي ككل"، لككيس بشككيء َ  يح 
ين يّ  َوَقككاَل اب ككنن  ،(4) وَمككا ، " كككان عنككد أصككحابنا ضككعيفا": ال َمككد 

يح   يَنككة  َفَصككح  َ  ب ال َمد  يُّوَن"، َحككده ككَداد  َسككَدهن ال َبغ  ككَداَد َأف  َ  ب َبغ  َوَمككا َحككده
" مضككطرب : وقككال أحمككد ،(5)

" َككاَن م مهكن : وقكال ابكن حبكان ،(7)" يكتكب حدي كل و  يحكتا بكل": وقكال أبكو حكاتم ،(6)الحكدي "
َ  َبات َوَككاَن َذل كك مكن سكوء حفظكل َوَك  كَرة خطئكل َفكاَل يجكوز ا حتجكا  ين َفرد ب المقلوبات َعن األ 

َتا ب ل  " َواَيات يح  ق ف ي الرّ  َو َصاد  ب َخَبر ه  إ ذا ان َفرد َفَأما ف يَما َوافق ال ّ َقات َفهن
: وقال النسائي ،(8)

َيككى ، ضككّعف" ف يككل  : ال َفككالسن َوَقككاَل  ،(10)" ضككعيف": وقككال ابككن بشكككوال ،(9)ضككعيف"" َكككاَن َيح 
يّ    يَ  د  َمَد ال َحاك من ، ان  َعن لن "روىَواب نن َمه  ن َدهنم  ": َقاَل َأبنو َأح  " َلي َس ب ال َحاف ظ  ع 

(11).  

 . " صدوق تغير حفظل لما قدم بغداد وكان فقيها": وهو كما قال ابن حجر 

ككككد  هللا  ا .0 َمن  بكككنن َعب  كككدن الككككرهح   سككككبقت ترجمتكككل حككككدي  رقككككم، مكككن الخامسككككة،  قكككة فقيككككل، لَمككككَدن يُّ َعب 
(223 .) 

َأَمككة  ، َصككال حن ب ككنن َنب َهككانَ  .1 َلى التهو  ، مككات سككنة خمككس أو سككت وعشككرلن، مككن الرابعككة، َمككَدين يٌّ ، َمككو 
  (12).وابن ماجل، والترمذي، لل أبو داود روى 

                                                           

 . 281 2تذكرة الحفاظ ( 1)
 . 013تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 011 7الطبقات الكبري ( 3)
 . 222، الدارمي ص127 0، الدوري 297 0، الدوري 70ص–ابن محرز –تارلخ ابن معين ( 4)
 . 171 1تارلخ اإلسالم ( 5)
 . 171 1تارلخ اإلسالم ( 6)
 . 121 2الجرح والتعديل ( 7)
 . 21 1المجروحين  بن حبان ( 8)
 . 18الضّعفاء والمتروكين للنسائي ص( 9)
 . 270شيوخ ابن وهب  بن بشكوال ص( 10)
 . 272 1تهذيب التهذيب ( 11)
 . 171تقرلب التهذيب ص( 12)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
ن ككلن قبككل َأن  ف  ر    َقككة َقككاَل قككد َكككاَن َخكك ،(1)"  قككة: وقككال ابككن معككين ككوت َفمككن سككمع م  قبككل َأن َيمن
كككَو َ بكككت كككَتلط َفهن يخ 
مكككا أرى بكككل بكككأس مكككن سكككمع منكككل  ،(3)" صكككالح الحكككدي : وقكككال أحمكككد، " (2)

إذا ، " َوهو في نفسل ورواياتل   بأس بل: وقال ابن عدي ،(5)"  قة": وقال العجلي ،(4)قديما"
كَرلا وزلكاد بكن سكعد ، ذئكب أبكيبكن اوالسكما  القكديم منكل سكمع منكل ، سمعوا منل قديما   وابكن جن

يرهم ممن سمع منل قديما َوهكو مخكتلط ولحقكل مالكك ، فأما من سمع منل بأخرة فإنل سمع، َو
يرهم بعد  وَ  أعكرف لكل ، ا خكتالطوحكدي  صكالح الكذي حكد  بكل قبكل ، ا ختالطوال وري َو

 روى ذئككب ويكككون ضككعيفا فيكك أبككيوا  نهمككا الككبالء ممككن دون بككن ، حككدي ا منكككرا إذا روى عنككل  قككة
وَقكاَل ابكن  ،(6)عنل و  يكون البالء مكن قبلكل وصكالح مكولى التوأمكة   بكأس برواياتكل وحدي كل"

يما اب ككن : الجككوزي  ن ككلن َقككد  َلككاد بككن سككعد  أبككي"َهككَذا الرجككل   َقككة َوقككد سككمع م  ذئككب َوابككن جككرلح َوز 
ري بعد َأن    .(8)بآخره" اختلط" صدوق : وقال ابن حجر ،(7)"اختلطوأدركل َمالك َوال هو 

" لكيس : وقكال مالكك ،(9)عكن صكالح مكولى التوأمكة وككان ينهكى عنكل" روى "   يك: وككان شكعبة
، "لكم يككن ب قكة"، " لكيس بكالقوي فكي الحكدي ": وقكال ابكن معكين، ب قكة فكال تأخكذن عنكل َشكيئ ا "

: النسكككائيوقكككال  ،(10)" مكككدينى ضكككعيف": وقكككال أبكككو زرعكككة، " لكككيس بقكككوي ": وقكككال أبكككو حكككاتم
اَئكة َوجعكل َيكأ ت ي باألشكياء : وقال ابن حبان ،(11)"ضعيف" كرلن َوم  " تغير ف ي سنة خمس َوعش 

َقككات فكك ككة ال ّ  َئ مه يم َوَلككم  يَتَميهككز  اختلطألككق تشككبل الموضككوعات َعككن األ  َقككد  َخيككر بَحدي ككل ال  ي ككل األ  َحد 
ك" تحقه الّتر  َفاس 
(12).  

فسكككماعل  ا خكككتالطبكككآخره" فمكككن سكككمع منكككل قبكككل  اخكككتلطصكككدوق ": وهكككو كمكككا قكككال ابكككن حجكككر
 . "فسما  باطل ا ختالطومن سمع منل بعد ، صحيح وحدي ل حسن

                                                           

 . 200ص–الدارمي –تارلخ ابن معين ( 1)
 . 271 0-الدوري –تارلخ ابن معين ( 2)
 . 193 1-عبد هللا –العلل ومعرفة الرجال ( 3)
 . 222 0-عبد هللا –العلل ومعرفة الرجال ( 4)
 . 111 2ال قات للعجلي ( 5)
 . 89 2الكامل في ضّعفاء الرجال ( 6)
  .22 1الضّعفاء والمتروكين  بن الجوزي ( 7)
 . 171تقرلب التهذيب ص( 8)
 . 80 2الكامل في ضّعفاء الرجال ( 9)
 . 128 1الجرح والتعديل ( 10)
 . 27الضّعفاء والمتروكين للنسائي ص( 11)
 . 011 2المجروحين  بن حبان ( 12)



 العلة ببيا  يصّرح ولُ ضعّفها التي األحاديث من نماذج: الثانيالفصل 
 
 

167 
   

  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

وروايكة سكليمان ، تغير حفظكل لمكا قكدم بغكداد " صدوق ، الزناد أبيفيل " ابن ؛ إسناده ضعيف
 .(1)داود الهاشمي  قة كان يسكن بغداد"قال أحمد: " سليمان بن  بن داود عنل في بغداد،

بكن عقبكة سكمعل قبكل  موسكىوأما أختالط صالح مولي التوأمة فال يضر في حدي نا هذا ألن 
  .(2)قالل العراقي في التقييد، ا ختالط

******* 
  (: 001) حديث رقم

اد   َعن َحكر ب بكن، بإسناد فنيهن لين روى وقد . . . ": قال ابن رجب سكألت َأَنكس : َقكالَ ، َقتَكاَدةَ َعكن  ،َشكده
ا: ؟ َقالَ َكي َف َكاَنت  قراءة النهب يّ : )ب ن َمال كا َتلن َمدًّ   (3).ه الطبرانيخّرج(، َكاَن إذا َقَرَأ َمده َصو 

 : نص الحديث من المعجم األوس   للطبراني

ككد  ب ككن  َعب ككد  َّللاه  ب ككن   َ َنا َعب ككدن ال َعز لككز  ب ككنن منَحمه ككر يُّ َقككالَ َحككده ككر ئُّ ال َبص  َقي ككل  ال منق  َبي ككد  ب ككن  عن ككر: عن بككن  حككد َنا ب ش 
وهافن  ي َهمهام  َقالَ : َقالَ (4)ه اَلل  الصه َيى اب نن َأخ  ارن ب نن َيح  اد  َقكالَ : حد َنا َبكه بن ب كنن َشكده تن : حد َنا َحر  َسكم ع 

ول  َّللاه  : َسَأل تن َأَنَس ب َن َمال ك  : َيقنولن ، َقَتاَدةَ  ولن َّللاه  »: ؟ َقالَ َكي َف َكاَنت  ق َراَءةن َرسن إ َذا َقكَرَأ  َكاَن َرسن
ا َتلن َمدًّ َيى« َمده َصو  ارن ب نن َيح  اد  إ  ه َبكه ب  ب ن  َشده يَ  َعن  َحر  و  َهَذا ال َحد  كاَلل  : َتَفرهَد ب ل  ، َلم  َير  رن ب كنن ه  ب ش 

"(5).  

 : الحديثتخريج : أولا 
 . بنفس اإلسناد والمتن(، 722ح، 12 1) ل الطبراني في الصغيرخّرجأ

 وأبككو داود(، 2312ح، 292 1، فضككائل القرآن مككد الصككوت فككي القككراءة) ل البخككاري خّرجككوأ
، عللللن مسلللللم بللللن إبللللراهيم(، 2112ح، 70 1، الصكككالة  اسككككتحباب الترتيككككل فككككي الصكككالة)
إقامككة ) وابككن ماجككل(، 2321ح، 279 1، قراءةا فتتككاح  مككد الصككوت بككال) ل النسككائيخّرجككوأ

علن ( 21012ح، 018 29) وأحمكد(، 2020ح، 103 2، الصالة القراءة في صالة الليكل
                                                           

 . 1270، ت 12 23تارلخ بغداد ( 1)
 . 121التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح ص( 2)
(3 ) ، ب ير  َد التهك   . 098 1فتح الباري، كتاب اآلذان، باب َما َيقنولن َبع 
 .007 8األنساب ، إلى بيع الصوف واألشياء المتخذة من الصوف هذه النسبة( 4)
 . 1818، ح202 2المعجم األوسط للطبراني ( 5)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 ، بنحوه .عبد الرحمن بن مهدي

 وأحمكككككد(، 8718ح، 121 1، صككككالة التطككككو  في قككككراءة القككككرآن) شككككيبة أبككككيل ابككككن خّرجككككوأ
ملللن ( 1021ح،111 21) وابكككن حبكككان، علللن وكيلللب بلللن الجلللراح( 21298ح، 101 29)

 بنحوه. ،جميعهم عن جرير بن حازم، طريق سليمان بن حرب
من طريق ( 2277ح، 77 1) والدارقطني في سننل(، 2311ح، 292 1) ل البخاري خّرجوأ

 بنحوه .، عن همام بن يحيي، عمرو بن عاصم
 . قتادةتابعا حرب بن شداد في الرواية عن ( وجرير بن حازم، همام بن يحيي) وكالهما

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

َقي كل   .2 َبي كد  ب كن  عن روى عكن ، مصكري  قكة: قكال مسكلمة، َعب دن ال َعز لز  ب كنن منَحمهكد  ب كن  َعب كد  َّللاه  ب كن  عن
  (1).عنل العقيلي روى و ، لأبي
كككوهافن  .1 كككاَلل  الصه كككرن ب كككنن ه  كككريُّ ، ب ش  مكككات سكككنة سكككبع ، العاشكككرةمكككن ،  قكككة، أبكككو دمحم النَُّمي كككرّي الَبص 

  (2).البخاري  الجماعة إ لل  روى ، وأربعين
َيى .0 ارن ب نن َيح    (3).لل أبو داود روى ، من ال امنة، َبكه

  .(5)" مجهول": قال ابن حجر ،(4)ذكره ابن حبان في ال قات
اد   .1 بن بكككنن َشكككده ككككنر يُّ يلا َحكككر  مكككات سكككنة إحكككدى ، مكككن السكككابعة،  قكككة، أبكككو الخطكككاب البصكككري ، ش 

  (6).ابن ماجل الجماعة إ لل  روى ، وستين
َعاَمَة،  قة  بت، سبقت ترجمتل حدي  رقم ) .2  (. 1َقَتاَدةن بنن د 
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

 صكككّرحوقكككد  (7)مكككن ال ال كككة مكككدّلسوقتكككادة ، " مجهكككولفيكككل "بككككار بكككن يحيكككي؛ إسلللناده ضلللعيف
 إلى الحديث فيرتقي، وابن ماجكل، داود يوأب، وللحدي  متابعات كما عند البخاري . بالسما 

 . حسن لغيرهال
******* 

                                                           

 . 082 1ال قات ممن لم يقع في الكتب الستة ( 1)
، تهككككذيب التهككككذيب 18، مشككككيخة النسككككائي ص211 8، ال قككككات  بككككن حبككككان 211أنظككككر: تقرلككككب التهككككذيب ص( 2)
2 111 . 
 . 211تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 239 1ال قات  بن حبان ( 4)
 . 211تقرلب التهذيب ص( 5)
 . 111 1، تهذيب التهذيب 291 7، سير أعالم النبالء 222أنظر: تقرلب التهذيب ص( 6)
 . 91، ت 10طبقات المدّلسين ص( 7)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
  (: 009حديث رقم )

، عكن عمكل: حكد نا َعب كدن َّللاه  ب كنن  خّر قال ابن رجب: ". . . و  الطبراني من رواية ابكن أخكي ابكن َوه كب 
، َعن   و، عكن النبكي  أبيَعيهاش  كر  ، َعكن  َعب كد  َّللاه  ب كن  َعم  ي َيمنكرُّ َبكي َن َيكَدي  َرز لكن  ال َغكاف ق يّ  ، قكال: )الهكذ 

َم ال ق َياَمة  َأنهلن َشَجَرة  َياب َسة (،  ا، َيَتَمنهى َيو  د  ، َوهنَو ينَصلّ ي، َعم  ل    (1)إسناده ليس بقوي.الرهجن

 نص الحديث من المعجم األوس : 

َمن  ب كن  َوه كب  َقكالَ  َبي كد  َّللاه  ب كنن َعب كد  الكرهح  َمدن ب نن منَحمهد  ب ن  َنكاف ع  َقكاَل: حكد نا َأبنكو عن َ َنا َأح  : حكد نا َعب كدن َحده
، َعكن   و ب كن   ، َعكن  َعب كد  َّللاه  (2)َرز لكن  ال َغكاف ق يّ   أبكيَّللاه  ب نن َوه ب  َقاَل: حد نا َعب دن َّللاه  ب كنن َعيهكاش  كر  ب كن  َعم 

ككوَل َّللاه   ، َأنه َرسن َم »َقككاَل:  ال َعككاص  ا، َيَتَمنهككى َيككو  ككد  ، َوهنككَو ينَصككلّ ي، َعم  ككل  ككرُّ َبككي َن َيككَدي  الرهجن ي َيمن إ نه الهككذ 
و«ال ق َياَمة  َأنهلن َشكَجَرة  َياب َسكة   كر  ي ن َعكن  َعب كد  َّللاه  ب كن  َعم  َوى َهكَذا ال َحكد  َد ب كل :  ، َ  ينكر  ، َتَفكره كَناد  س  إ  ه ب َهكَذا اإل  

  .(3)اب نن َوه ب  "

 أولا: تخريج الحديث: 

دن ( 187ل ابن عبد الحكم في فتوح مصر والمغكرب )ص خّرجأ ب  ، بله،   َّن بلن عن ع  يَّلاش  ع 
 بنحوه. 

م د بن(،282ح،81 2)الكدو بيل خّرجوأ ،  عن أ ح  رَّاء  مننن ال ف  دن ال م ؤ  ب  يس بن عنع  رن ي ى،  إند  ي ح 
دن  ب  يَّلاش عن ع  ، ع لن   َّن بلن ع  ي لاض  لنن عن لدن  َّن ب  ب  يلن   أبلي، ع لن  ع  زن ، بنحلوه دون ال غ لافنقنيّ  ر 

 . و ب نن ال ع اصن رن دن  َّن ب نن ع م  ب   ذكر ع 
 ثانياا: تراجم رجال اإلسناد: 

، الطهحاوّي، األصّم.  .2 ريُّ  أحمد بن دمحم بن نافع، أبو بكر الم ص 
وذكره ابكن الجكوزي:  ،(4)" ضعيف الحدي ":، وقال أبو حاتم" قة كتبتن عنل "قال ابن يونس:
  .(6)"   أدري من ذا؟":وقال الذهبي ،(5)"وقال اتهموه"

                                                           

 . 91 1فتح الباري، كتاب الصالة، باب إ م المار بين يدي المصلي، ( 1)
 .1 23األنساب ، هذه النسبة إلى قبيلة َافق( 2)
 . 2918، ح111 1المعجم األوسط، ( 3)
 . 72 1 الجرح والتعديل( 4)
 . 21 1الموضوعات  بن الجوزي ( 5)
 . 211 2ميزان ا عتدال ( 6)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 وهو كما قال أبو حاتم: " ضعيف الحدي ، إلى الجهل أقرب ".  

َشكل، ويكنكى أبكا عبيكد هللا، مكن  .1 ، وللقكب َبح  يُّ ل م ، القنَرش  َمن  بن  َوه ب  بن  منس  َمدن بنن َعب د  الرهح  َأح 
  (1)لل مسلم. روى الحادية عشرة، مات سنة أربع وستين، 

قكال: أي  ،سكمع مكن عمكل :قلكت ،ما رأينا إ  خيكرا   ، قة :"قال دمحم بن عبد هللا بن عبد الحكم
" أدركتكككل وكتبكككت عنكككل، :" أدركنككاه ولكككم نكتكككب عنككل"، وقكككال أبكككو حككاتم:وقككال أبكككو زرعكككةوهللا"، 

وقال: كتبنا عنل وأمره مستقيم  م خلط بعد  م جاءني خبره أنل رجع عن التخليط، قال وسئل 
يد :وقال عبد الملك بكن شكعيب ،(2)عنل بعد ذلك فقال كان صدوقا" أبي "  قكة"، وقكال أبكو َسكع 

اَرقنطنيُّ  ،(3) تقككوم بحدي ككل حجككة"و َ  ،"ضككعيف:بككن يككونس َقككاَل اب ككن  ،(4)" تكلمككوا فيككل":وَقككال الككده
كيَن علكى :عدي ع  م  ينوخ مصر الهذين لحقكتهم منج  ل، َومكن كتكب َعنكلن مكن الغربكاء ضكّعف" َرَأي ت شن

ن هنم َواَية َعنلن، َوَحد نوا َعنلن، م  از ّي، َوَأبنكو َحكات م َأبنو زر َعة الره  :َير أهل َبَلده َ  يمتنعون من الرّ 
َمر ف ي أيامنا" ،َفمن دونهَما َتق يم األ  َوَسَألت َعب َدان  َعنلن، َفَقاَل: َكاَن منس 

(5). 

َزل َمة وذووه،  يما َحي  ن كتب َعن لن ابن خن وقال ابن حبان: " َوَكاَن يحد  باألشياء المستقيمة َقد 
وقككال  ،(6)ت َلككلن أفككالذ َكب ككدَها"خّرجككَكككَأن اأَلر ض أ نككمه جعككل َيككأ ت ي َعككن َعمككل ب َمككا َ  أصككل َلككلن 

ي َن  ككع  َنككاء  التّ س  ككن  َأب  ة ، َفخمَسككةن  -/-الككذهبي: " َكككاَن م  ككحه ي    َعَلككى الصّ  ككَن الَحككد  فككا  م  َوَقككد  َرَوى أنلنو 
ككل، نعكم، َوَ  هنكَو ف كي ا َبكة  ل تر  ن َككَرة  ف كي جنكب  َذل كَك َلي َسكت  ب منوج  ي كَ  من ننَس بكن  َعب ككد  َأَحاد  لقُّكوهة  كينكو 

" َلى َوبنن َدار  اأَلع 
  .(8)وقال ابن حجر: " صدوق تغير بأخرة" ،(7)

مكككن سكككمع مكككن بعكككد الخمسكككين ومكككائتين  اخكككتلطأنكككل: " صكككدوق  إلكككى ويميكككل الباحككك 
، وأبككو حككاتم، وقككد سككمع منككل قبككل الخمسككين " اإلمككام مسككلم فسككماعل فككي ا خككتالط "

يُّ  َجَبَلةَ  بن   عن  َمانَ  بنن  هللا   َعب دن و  د   ". اأَلز 

،  قة حافظ، سبقت ترجمتل حدي  رقم ) .0 ر يُّ ل م  الف ه   (. 11َعب دن هللا  بنن َوه ب  بن  منس 
                                                           

 . 81تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 13 1الجرح والتعديل ( 2)
 . 22 2تارلخ ابن يونس ( 3)
 . 189سؤا ت السلمي للدارقطني ص( 4)
 . 031 2الكامل في ضّعفاء الرجال ( 5)
 . 219 2المجروحين  بن حبان ( 6)
 . 010 21سير أعالم النبالء ( 7)
 . 81تقرلب التهذيب ص( 8)
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، أبككو حفككص المصككري، أ .1 لككل مسككلم فككي الشككواهد،  خككّر َعب ككدن هللا  بككنن َعيهككاش  بككن  َعبهككاس  الق ت َبككان يُّ

  (1)مسلم، وابن ماجل. لل روى من السابعة، مات سنة سبعين، 

وقكال أبكو حكاتم: " لكيس بكالمتين، صكدوق يكتكب حدي كل،  ،(2)قال ابن معين: " لكيس بكل بكأس"
بهان فكي ال قكات ،(3)وهو قرلب من ابن لهيعة" " وأرجكو أنكل :وقكال ابكن خلفكون  ،(4)وَذَكره ابنن ح 

  .(5)  بأس بل"

وقككال ابكككن  ،(7)" منكككر الحككدي ":وقككال ابككن يككونس ،(6)وقككال أبككو داود، والنهَسككائ ّي: " ضككعيف"
وقكال ابكن حجكر:  ،(8)عكن المعكروفين مكا   يعكرف " روى بشكوال: " متروك منكر الحدي ، ي

  .(9)"صدوق يغلط"

 وهو كما قال ابن حجر: " صدوق يغلط".  

  (10)" لم أقف لل على ترجمة"، وهو كذلك.:، قال األلبانيَرز لن  ال َغاف ق يّ  وأب .2

 ثالثاا: الحكم على إسناد الحديث: 

" صكككدوق و"؛ فيكككل " أحمكككد بكككن دمحم بكككن نكككافع " ضكككعيف، إسلللناده ضلللعيف َعب كككدن هللا  بكككنن َعيهكككاش 
" مجهول الحال، لم أقف لل على ترجمة.   يغلط، و" َأب و َرز لن  ال َغاف ق يّ 

******* 
 

 

  

                                                           

 . 027تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 12من كالم يحيي بن معين في الرجال ص( 2)
 . 211 2الجرح والتعديل ( 3)
 . 22 7ال قات  بن حبان ( 4)
 . 239 8إكمال تهذيب الكمال ( 5)
 . 281 2الكاشف ( 6)
 . 022 2تهذيب التهذيب ( 7)
 . 210شيوخ ابن وهب  بن بشكوال ص( 8)
 . 027تقرلب التهذيب ص( 9)
 . 01 7والموضوعة سلسلة األحادي  الضعيفة ( 10)
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 . ابن رجب بقوله " إسناده واه " هاضّعفنماذج من األحاديث التي : المبحث السادس
  (: 000-002) حديث رقم

عكن ، -يحيكى  أبكيوهكو إبكراهيم بكن  -عن رجل مكن أسكلم ، وروى عبد الرزاق. . . ": قال ابن رجب
َفكككاَء  َكككاَلَ   َصكككَنَع ل لنهب كككيّ  ) أن بكككاقوم مكككولى العكككاص بكككن أميكككة، صكككالح مكككولى التوأمكككة كككن  َطر  َبكككَرهن م  ن  م 

منول  (، َدَرَجات   َلي َماَن ب ن  َمس  كر  ب كن  َعب كد  هللا  بكن   أبكيَعكن  ، ورواه منَحمهدن ب نن سن عكن صكالح ، َسكب َرةَ  أبكيَبك 
كول  هللا  : )قكال، حد ني باقوم مكولى سكعيد بكن العكاص: مولى التوأمة تن ل َرسن َفكاء   َصكَنع  كن  َطر  ن َبكر ا م  م 

ة، ال َغاَبة   َعدن   (1).وكال اإلسنادين واه جدا(، َوَدَرَجَتيل، َ اَلَ  َدَرَجات  ال ق 

 : نص الحديث من مصنف عبد الرزاَ

ل  : قال عبد الرزاق كَلمَ ، َعن  َرجن َأَمكة  َأنه َبكاقنولَ ، َعكن  َصكال ح  ، م ن  َأس  َلى التهو  َلى ال َعكاص  ب كن  أنَميهكَة ، َمكو  َمكو 
َفككاَء  َكاَلَ  َدَرَجككات   َصكَنَع ل لنهب كيّ  » كن  َطر  َبككَرهن م  ن  ككم سن « م  كَفت  الشه س  يَنكَة َزاَد ف يككل  َفكن َيككةن ال َمد  َم منَعاو  كا َقكد  َفَلمه

يَنئ ذ     .(2)(ح 

 : نعيم بينص الحديث من معرفة الصحابة أل

َ َناهن َأبنو منَحمهد  ب نن َحيهانَ  َتةَ ، َحده ب يُّ ، حدَ َنا منَحمهدن ب نن رنس  و ب نن َمال ك  الرهاس  رن حكدَ َنا منَحمهكدن ب كنن ، حدَ َنا َعم 
ككمنول   ككَلي َماَن ب ككن  َمس  ككب ر يّ   أبككيَعككن  ، سن ككر  ب ككن  َعب ككد  هللا  السه َ َنا َصككال ح  : َقككالَ ، َبك  َأَمككة  َقككالَ ، َحككده َلى التهو  : َمككو 

يد  ب ككن  ال َعككاص  َقككالَ  َلى َسككع  َ ن ي َبككاقنومن َمككو  ككول  هللا  »: َحككده تن ل َرسن َفككاء  ال َغاَبككة   َصككَنع  ككن  َطر  َبككر ا م  ن   َككاَلَ  ، م 
َعدن    (3).«َوَدَرَجَتي ن  ، َدَرَجات  ال َمق 

 : تخريج الحديث: أولا  

 أبيإبراهيم بن ) وذكر اسم الرجل( 099 2) ل ابن حجر في اإلصابةخّرجأ: الحدي  األول
 . بنحوه، به(، يحيى

للد بللن( 037ص) ل ابككن منككده فككي معرفككة الصككحابةخّرجككأ: الحككدي  ال ككاني مَّ  مللن طريللق م ح 
م ان   ل ي   . بنحوه، به، س 

                                                           

 . 021 0فتح الباري، كتاب الصالة، باب ا ستعانة بالنجار والصنا  في أعواد المنبر والمسجد، ( 1)
 . 2111، ح281 0، مصنف عبد الرزاق، كتاب الجمعة، باب منبر رسول هللا صلي هللا عليل وسلم( 2)
 . 2181، ح117 2معرفة الصحابة ألبي نعيم، ( 3)



 العلة ببيا  يصّرح ولُ ضعّفها التي األحاديث من نماذج: الثانيالفصل 
 
 

173 
   

  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

 : اإلسناد األول

يمن ب نن  .2 َيى أبيإ ب َراه  يمن ب نن منَحمهد  ب ن  ، َيح  كَلم يُّ  أبكيَوهنَو إ ب َراه  َيكى اأَلس  " ترككل : قكال البخكاري ، َيح 
  .(1)الناس "

َأَمكككة  ، َصكككال حن ب كككنن َنب َهكككانَ  .1 َلى التهو   ا خكككتالطفمكككن سكككمع منكككل قبكككل ، بكككآخره اخكككتلطصكككدوق ، َمكككو 
سبقت ترجمتكل ، فسماعل باطل ا ختالطومن سمع منل بعد ، فسماعل صحيح وحدي ل حسن

 (. 221) حدي  رقم

ككول  هللا   ،(2)مككولى بنككي أميككة، أو َبككاقنولَ ، َبككاقنومن   .0 َبككر  َرسن ن  و  ، لككم أجككد فيككل جرحككا  ، َصككان عن م 
 . و  ترجمة َير ما ذكرت، تعديال  

 : اإلسناد الثاني

ككد  ب ككنن َحيهككانَ  .2 َفككر  بككن  َحيهككاَن األنصككاري, َأبنككو منَحمه ككد  بككن  َجع  ككي خ  ، َعب ككدن هللا  بككنن منَحمه قككال ، َأبنككو الشه
ا، ك َيكر الحكدي  إلكى الغايكة، بالّرجكال واألبكوابعارف ا ، " كان حافظ ا: الذهبي ا، صكالح  ، عابكد 
  .(3)قانتا  ر"

َتل .1 بّ يُّ ، منَحمهدن بنن َعب د  هللا  ب ن رنس    .(4)صدوق رحال، َأبنو َعب د  هللا  ، الضه

ب يُّ  .0 و ب نن َمال ك  الرهاس  رن َعم 
، مات بعد األربعكين، من العاشرة، ضعيف، أبو ع مان البصري ، (5)

  .(6)لل الترمذي روى 

منول   .1 َلي َماَن ب ن  َمس    .(7)لضّعفعلى  مجمع، الَمكّ يٌّ ، منَحمهدن ب نن سن
                                                           

، سكككؤا ت الحكككاكم 211، سكككؤا ت ابكككن أبكككي شكككيبة ص128، أحكككوال الرجكككال ص27 2أنظكككر: ميكككزان ا عتكككدال ( 1)
 . 271للدارقطني ص

، معرفكككة 292 2، اإلسكككتيعاب  بكككن عبكككد البكككر117 2، معرفكككة الصكككحابة ألبكككي نعكككيم 099 2أنظكككر: اإلصكككابة ( 2)
 . 037 2الصحابة  بن منده 

 . 201 1، النجوم الزاهرة 177 21، سير أعالم النبالء 22 1خ أصبهان، تارل032 8أنظر: تارلخ اإلسالم ( 3)
 . 171 1، تارلخ أصبهان 110 0، طبقات المحد ين بأصفهان 10 7أنظر: تارلخ اإلسالم ( 4)
 .01 1األنساب ، منسوب إلى بنى راسب، وهي قبيلة نزلت البصرة( 5)
 . 182 0عتدال ، ميزان ا 87 1، الكاشف 111أنظر: تقرلب التهذيب ص( 6)
، 19 0، الضككككّعفاء والمتككككروكين  بككككن الجككككوزي 213، الضككككّعفاء الصككككغير ص219 0أنظككككر: ميككككزان ا عتككككدال ( 7)

 . 102 7الكامل في ضّعفاء الرجال 



 العلة ببيا  يصّرح ولُ ضعّفها التي األحاديث من نماذج: الثانيالفصل 
 
 

174 
   

  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
ككر  ب ككن .2 ككب ر يّ  ، َسككب َرةَ  أبككيَعب ككد  هللا  بككن دمحم بككن   َأب ككو َبك  رمككوه ، وقيككل دمحم، قيككل اسككمل عبككد هللا، السه

  .(1)لل ابن ماجل روى ، مات سنة ا نتين وستين، من السابعة، بالوضع

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

 : اإلسناد األول
يمن ب نن ؛ إسناده منكر َيى" متروك أبيفيل " إ ب َراه   . َيح 

 : اإلسناد ال اني
" ضكعيفان؛ إسناده موضوع كمنول  َلي َماَن ب ن  َمس  " و "منَحمهدن ب نن سن ب يُّ و ب نن َمال ك  الرهاس  رن ، فيل "َعم 

" يضع الحدي  و"أبو ب ر يّ   . بكر السه

َأَمككة  ، وكككال اإلسككنادين عككن " َصككال حن ب ككنن َنب َهككانَ  َلى التهو  بككآخره " ولككم يتميككز  اخككتلطصككدوق ، َمككو 
 . أو بعده ا ختالطسماعهم منل قبل 

******* 

  (: 000) حديث رقم

رّ  َعن  َعبد َّللاه  ان النبي ، من حدي  الحكم ب ن ظهير روى و . . . ": قال ابن رجب م  َعن  ز  َعن َعاص 
-  – (نن إلككى الشككهادتين ككَؤذّ  ، هككو حككدي  واه: وقككال، بككو بكككر ا  ككرمأذكككره (،  ككم سكككت، أجككاب ال من

  (2).ن الحكم بن ظهير ضعيف جداا أيشير إلى 

 : اء الرجالضّعفنص الحديث من المامل في 

َ َنا منَحمككد ب ككنن َأَبككان ب ككن   ككرها   َحككده ككون  ب ككن  السه َمككر ب ككن  َأَبككان، َمي من َ نا َعبككد َّللاه  ب ككنن عن َ نا الحكككم ، َحككده ب ككن اَحككده
ولن َّللاه  ، ظهير رّ  َعن  َعبد َّللاه  َكاَن َرسن م  َعن  ز  َبكرن ) َعن َعاص  َبكرن َّللاهن َأك  نن َفَقكاَل َّللاهن َأك  كَؤذّ  إ َذا َأذهَن ال من

كَهدن َأن    إ َلكَل إ   َّللاهن َقكاَل النهب كيُّ  َقاَل النهب يُّ  َبكرن َفكإ َذا َقكاَل َأش  َبكرن َّللاهن َأك  كَهدن َأن    إ َلكَل إ    َّللاهن َأك  َأش 
ولن َّللاه   ا َرسن َهدن َأنه منَحمهد  كنتَ  َّللاهن َفإ َذا َقاَل َأش    .(3)(َقاَل م   َل َذل َك َحتهى َيس 

                                                           

، 111، أحكككوال الرجكككال ص003 7، سكككير أعكككالم النكككبالء 122 1، الكاشكككف 110أنظكككر: تقرلكككب التهكككذيب ص( 1)
 . 210الضّعفاء الصغير ص

 . 120 2ح الباري، كتاب اآلذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، فت( 2)
 . 192 1الكامل في ضّعفاء الرجال ( 3)
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 : الحديثتخريج : أولا 

للن(، 111ح، 222ص، بككاب القككول عنككد اآلذان) ل الطبرانككي فككي الككدعاءخّرجككأ للد ب  مَّ  عللن م ح 
مني   ر  دن  َّن ال ح ض  ب  مد ب ن، ع   . بنحوه، به، ع م ر ب ان في الرواية عن ع بد  َّ ب نأ   تابب م ح 

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

ي َم بن   .2 رها ن ، َأَبان  منَحمهدن بنن إ ب َراه    (1). ال مائة وخمسمات سنة ،  قة، َأبنو َعب د  هللا  ، السه
كيُّ  .1 َداَنةن ، َعب دن هللا  بنن عنَمَر بن  منَحمهكد  الَقَرش  ككن  روى ، مكات سكنة تسكع و ال كين، مكن العاشكرة، منش 

  (2).والنسائي، وأبو داود، لل مسلم
 ،(5)"  قككة ": وقككال الككذهبي ،(4)فككي ال قككات وذكككره ابككن حبككان ،(3)" كككوفي  قككة ": بككو حككاتمأقككال 

  .(6)" صدوق فيل تشيع ": وقال ابن حجر
 . " تو يق الراوي ": إلى  ويميل الباح  

، بن معكينامتروك رمي بالرفض واتهمل ، ويقال أبو خالد، أبو دمحم، ال َحَكمن ب نن ظنَهي ر  ال َفَزار يُّ  .0
  (7).لل الترمذي روى ، مات قرلبا من سنة  مانين، من ال امنة

َدَلةَ   .1 م  بن  َبه  د   أبيبنن ا، َعاص  و   (. 11) سبقت ترجمتل حدي  رقم، صدوق لل أوهام، النهجن
، الكوفي، أبو مرلم،  قة جليل مخضرم، من ال انية، مات سنة إحدى  .2 يُّ ََسد  َبي ش  األ  رُّ ب نن حن ز 

  (8)لل الجماعة. روى بن مائة وسبع وعشرلن سنة، او مانين وهو 
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

" متروك؛ إسناده منكر َدَلَة" صكدوق لكل أوهكام و"، فيل " ال َحَكمن ب نن ظنَهي ر  ال َفَزار يُّ م  بن  َبه  َعاص 
 . ولم يتابع

******* 
 

                                                           

 . 277 20، المنتظم في تارلخ الملوك 191 1، تارلخ بغداد 111 21أنظر: سير أعالم النبالء ( 1)
 . 022تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 222 2الجرح والتعديل  بن أبي حاتم ( 3)
 . 028 8ال قات  بن حبان ( 4)
 . 222 22سير أعالم النبالء ( 5)
 . 022تقرلب التهذيب ص( 6)
، 189 1، الكامكل فكي الضكّعفاء 10، الضكّعفاء الصكغير ص011 2، الكاشكف 272أنظر: تقرلب التهذيب ص( 7)

 . 91 1إكمال تهذيب الكمال 
 . 232 1، الطبقات الكبري 073 2، ال قات للعجلي 122أنظر: تقرلب التهذيب ص( 8)
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 "ابن رجب بقوله "إسناد فيه جهالة هاضّعفنماذج من األحاديث التي : الساببالمبحث 
 (: 004) حديث رقم

كَوة  , ، عن أنس، بإسناد فيهن جهالة، الطبراني خّر و . . . ": قال ابن رجب كوَء َأَخكَذ َرك  ضن أنل أراهم ال ون
ه   َنى , َفَغَسلَ يلا َفَوَضَعَها َعَلى َيَسار ه  , َوَصبه َعَلى َيد  َككَذا هَ  ": م قالَ ، -وذكر بقية الوضوء -َها َ اَل  ام 

وَل َّللاه   أن  َرَأي تن َرسن   (1)."َوَسلهَم َيَتَوضه

 : نص الحديث من المعجم الصغير للطبراني

َن َصككار يُّ  د  األ  وَخ ب ككن  َديككَر   ب ككن  ب ككاَلل  ب ككن  َسككع  َمي ككد  ب ككن  َعب ككد  ال َكككر لم  ب ككن  َفككرُّ َفككرن ب ككنن حن َ َنا َجع  ككق يُّ َحككده َمش  ، الدّ 
نمّ ي عنَمرن ب نن َأَباَن  ي أل  َ ن ي َجدّ  ل  ال َمَدن يُّ َقالَ َحده وَء َأَخَذ رَ : ب ن  منَفضه ضن كَوة  َأَران ي َأَنسن ب نن َمال ك  ال ون , (2)ك 

ه   َنىيلا َفَوَضَعَها َعَلى َيَسار ه  , َوَصبه َعَلى َيد  كوَل َّللاه  »: َفَقالَ . . . , َفَغَسَلَها َ اَل  ا ,م   َهَكَذا َرَأي كتن َرسن
أن  ي َر َهَذا َلم  « َوَسلهَم َيَتَوضه ََ ي  ا  و ب نن َأَباَن , َعن  َأَنس  َحد  رن و  َعم    (3).َير 

 : تخريج الحديث: أولا 

(، 0011ح، 017 0)   عند الطبراني في األوسطإباإلسناد السابق ، تخرلجلعلى  لم أقف
 . ولفظه، بإسناده

من طريلق (، 073ح، 288 2) والكدارقطني(، 919ح، 223 1)في الكني الدو بيل خّرجوأ
 . بلفظ قريب، عن أنس، الحسن أبيالحسن بن 

، نلسأعلن ، من طريق راشد الحملاني(، 1932ح، 291 0) ل الطبراني في األوسطخّرجوأ
 . بلفظ قريب

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 
وخَ  .2 َمي د  ب ن  َعب د  ال َكر لم  ب ن  َفرُّ َفرن ب نن حن   (4)." مجهول": قال الذهبي، َجع 
ل  ال َمَدن يُّ عنَمرن  .1   (5)."   يعرف مجهول": قال ابن حجر، ب نن َأَباَن ب ن  منَفضه

                                                           

مال ل  في ال غنسل  ( 1) ي نل عَلَى ش   . 191 2فتح الباري، كتاب الغسل، باب َمن  أَفَرَم ب يم 
رب فيل الماء( 2) ل د  ينش   .112 1النهاية في َرلب الحدي  ، إناء صغير من ج 
 . 011ح ،132 2المعجم الصغير، ( 3)
 . 101تراجم شيوخ الطبراني ص ، إرشاد القاصي والداني إلى17ذيل ديوان الضّعفاء ص( 4)
 . 21 1، لسان الميزان 101تراجم شيوخ الطبراني ص إرشاد القاصي والداني إلى( 5)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

َمي د  ؛ إسناده ضعيف َفرن ب نن حن  . كالهما مجهو ن، وعنَمرن ب نن َأَباَن "، فيل " َجع 

****** 
 (: 003) حديث رقم

يد  ب كن  َعب كد  ال َعز لكز   خكّر و . . . ": قال ابكن رجكب كَرانَ ، أبكو داود مكن روايكة َسكع  َلى َيز لكَد ب كن  ن م  ، َعكن  َمكو 
َرانَ  ا: َقالَ ، َعن  َيز لَد ب ن  ن م  َعد  تن َبكي َن َيكَدي  النهب كيّ  : َفَقالَ ، َرَأي تن َرجنال  ب َتبنوَك منق  َمكار   َمَرر  َوَأَنكا َعَلكى ح 

مه اق َطع  َأَ َرهن »: َفَقالَ ، َوهنَو ينَصلّ ي كدن « اللههن َقَطكَع َصكاَلَتَنا » : فقكال: وفكي روايكة لكل، َفَما َمَشكي تن َعَلي َهكا َبع 
  (1).جهالة هوفي إسناد، «َقَطَع َّللاهن َأَ َرهن 

 : داود أبينص الحديث من سنن 

َن َبار يُّ  َلي َماَن األ  َ َنا منَحمهدن ب نن سن َ َنا َوك يع  ، َحده يد  ب ن  َعب د  ال َعز لز  ، َحده َرانَ ، َعن  َسع  َلى َيز لَد ب ن  ن م  ، َعن  َمو 
َرانَ  ا: َقالَ ، َعن  َيز لَد ب ن  ن م  َعد  تن َبكي َن َيكَدي  النهب كيّ  : َفَقالَ ، َرَأي تن َرجنال  ب َتبنوَك منق  َمكار   َمَرر  َوَأَنكا َعَلكى ح 

مه »: َفَقالَ ، َوهنَو ينَصلّ ي كدن « اق َطع  َأَ َرهن اللههن َقَطكَع َصكاَلَتَنا َقَطكَع » : وفكي روايكة  َزادَ ، َفَما َمَشي تن َعَلي َها َبع 
  (2).«َّللاهن َأَ َرهن 

 : تخريج الحديث: أولا 

 شكككككككيبة أبكككككككيو ابكككككككن (، 731ح، 288 2، الصكككككككالة ما يقطكككككككع الصكككككككالة) ل أبكككككككو داودخّرجكككككككأ
 وأحمكككككككد(، 1913ح، 121 2، مككككككن ككككككككان يكككككككره أن يمككككككر بكككككككين يككككككدي الرجككككككل  الصككككككلوات)
 والبيهقككككي فككككي الكبككككري (، 012 8) والبخككككاري فككككي التككككارلخ الكبيككككر(، 21138ح، 220 17)
 . بنحوه، به، جميعهم من طريق سعيد بن عبد العزيز( 0189ح، 093 1)

(، 0192، 2/390) والبيهقككي فككي الكبككري (، 012 8) ل البخككاري فككي التككارلخ الكبيككرخّرجككوأ
بإسلناد ، علن رجلل مقعلد، هأبيلعلن ، عن سلعيد بلن غلزوان، من طريق معاوية بن صالح

 . ه مجهولنافان سعيد وأب، ضعيف جداا 

 

                                                           

 . 212 1فتح الباري، كتاب الصالة، باب من قال:   يقطع الصالة شيء، ( 1)
 . 731، ح288 2سنن أبي داود، ابواب السترة، باب ما يقطع الصالة، ( 2)
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 تضعيف في رجب ابن منهج
 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

َبكككار يُّ  .2 َن  كككَلي َماَن األ  كككدن ب كككنن سن منَحمه
مكككات سكككنة أربكككع ، مكككن العاشكككرة، داود أبكككيأبكككو هكككارون بكككن ، (1)

  (2).لل أبو داود روى ، و ال ين

  .(5)" صدوق ":قال ابن حجرو  ،(4)"  قة ":قال الخطيبو  ،(3)"  قة":قاسمقال مسلمة بن 

 . أنل " صدوق" إلى  ويميل الباح  

 (. 11) سبقت الترجمة لل حدي  رقم،  قة حافظ عابد، َوك ي عن بنن الَجرهاح .1

يُّ  .0 خ  ي دن بنن َعب د  الَعز ل ز  التهننو  َسع 
 ترجمتل حدي  رقمسبقت ، عمره في آخر اختلطلكنل ،  قة، (6)

(11 .) 

  (7).لل أبو داود روى  ،من السادسة، مجهول، سعيد مولى يزلد بن نمران .1

يُّ  .2 ج  ق يُّ ال َمذ ح  َمش  َراَن الدّ  َيز لدن ب نن ن م 
  (9).لل أبو داود روى ، من ال ال ة،  قة عابد، (8)

 . اسم مبهم، رجال  بتبوك .1

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

 . وسعيد مولي يزلد بن نمران مجهول.ولم ينعرف، ؛ فيل رجل مبهمضعيفإسناده  

******* 
 

                                                           

 .020 2األنساب ، هذه النسبة الى بلدة قديمة على الفرات بينها وبين بغداد عشرة فراسخ( 1)
 . 181تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 130 9تهذيب التهذيب ( 3)
 . 121 0تارلخ بغداد ( 4)
 . 181تقرلب التهذيب ص( 5)
لنسبة إلى تنوخ وهو اسم لعدة قبائل اجتمعوا قكديما بكالبحرلن وتحكالفوا علكى التكوازر والتناصكر وأقكاموا هنكاك هذه ا( 6)

 .93 0األنساب ، فسموا تنوخا، والتنوخ اإلقامة
 . 110تقرلب التهذيب ص( 7)
 .212 21األنساب ، هذه النسبة إلى مذحا، وهي قبيلة من اليمن( 8)
 . 012 22، تهذيب التهذيب 209 2، ال قات  بن حبان 132أنظر: تقرلب التهذيب ص( 9)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 (: 002) حديث رقم

ان رجكال ، عكن جكده، لأبيكعكن ، عكن رجكل، أبو داود مكن روايكة َالكب القطكان خّر "و : قال ابن رجب
، َوهنككَو َعر لكفن ال َمكاء   أبكيإ نه : فقككال، مكنهم أتكى النبكي َراَفككَة سككي َوا  نهكلن ، َشكي خ  َكب يكر  َعكَل ل كي ال ع  َألنَك َأن  َتج 

ككككَدهن  َراَفككككَة َحككككقٌّ : )؟ فقككككالَبع  َرَفككككاء  ، إ نه ال ع  ككككَن العن َرَفككككاَء ف ككككي النهككككار  ، َوَ  بنككككده ل لنهككككاس  م  وهللللذا إسللللناد (، وال عن
  (1).مجهول

 : داود يبأنص الحديث من سنن 

د   َ َنا منَسككده ككرن ب ككنن ، َحككده َ َنا ب ش  ككل  َحككده ال ككب  ال َقطهككانن ، ال منَفضه ََ َ َنا  ككل  ، (2)َحككده ه  ، ل  أبيككَعككن  ، َعككن  َرجن ، َعككن  َجككدّ 
كَدهن ، َوهنَو َعر لفن ال َماء  ، َشي خ  َكب ير   أبيإ نه :.... َفَقالَ  َراَفكَة َبع  َعكَل ل كي ال ع  َألنَك َأن  َتج  إ نه »: َفَقكالَ ، َوا  نهلن َيس 

َراَفَة َحقٌّ  َرَفاء   ،(3)ال ع  َن العن َرَفاَء ف ي النهار  ، َوَ  بنده ل لنهاس  م    .(4)«َوَلك نه ال عن

 : تخريج الحديث: أولا 

والبيهقكي (، 11720ح، 011 2، مكا قكالوا فكي كراهكة العرافكة، األدب) شكيبة أبكيل ابكن خّرجأ
ملللن طريلللق (، 20319ح، 281 1، . . .مكككا جكككاء فكككي كراهكككة العرافكككة) فكككي السكككنن الكبكككري 

 . بنحوه، به، غالب

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

يُّ  .2 َبل  اأَلَسد  دن بنن منَسر َهد  بن  منَسر   (. 17) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة  بت، منَسده

ق   .1 ل  بن  َ ح  رن بنن المنَفضه يُّ ، ب ش  ، مات سكنة سكت و مكانين، من ال امنة،  قة  بت عابد، الرهَقاش 
  (5).لل الجماعة روى 

                                                           

 . 179 2فتح الباري، كتاب األذان، باب ا ستهام في األذان، ( 1)
 .119 23األنساب ، هذه النسبة إلى بيع القطن( 2)
ة أو الجماعككة مككن النككاس يلككي العرفككاء: جمككع عرلككف، وهككو القككيم بككأمور القبيلكك« العرافككة حككق، والعرفككاء فككي النككار( 3)

أي فيهككا مصككلحة « العرافككة حككق»أمككورهم ولتعككرف األميككر منككل أحككوالهم، فعيككل بمعنككى فاعككل، والعرافككة: عملككل، وقولككل 
تحذير من التعرض للرلاسة لما في ذلك من الفتنة، وأنل « العرفاء في النار»للناس ورفق في أمورهم وأحوالهم، وقولل 

 . 128 0تحق العقوبة. النهاية في َرلب الحدي  إذا لم يقم بحقل أ م واس
 . 1901، ح 202 0سنن أبي داود، كتاب الخرا ، باب في العرافة، ( 4)
 . 193 7، الطبقات الكبري 117 2، ال قات للعجلي 119 2، الكاشف 211أنظر: تقرلب التهذيب ص( 5)
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 تضعيف في رجب ابن منهج
ال ب  الَقطهانن  .0   (1).لل الجماعة روى ، من السادسة، َأبنو َسَلَمَة بنن َخَطاف  ، ََ

وقكككال  ،(4)"  قكككة  قكككة ": وقكككال أحمكككد ،(3)"  قكككة": وقكككال ابكككن سكككعد ،(2)"  قكككة": قكككال ابكككن معكككين
 ،(7)"صككدوق صككالح": وقككال أبككو حككاتم ،(6)وذكككره ابككن حبككان فككي ال قككات ،(5)"  قككة ": النسككائي

  .(9)"صدوق ": وقال ابن حجر ،(8)" صدوق مشهور": وقال الذهبي

الب ال: وقال ابن عدي ،(10)" ضعيف": وقال ابن معين  ،(11)علكى أحادي كل بكين" ضكّعف" َو
  .(12)اءضّعفوذكره ابن الجوزي في ال

 . " صدوق مشهور " كما قال الذهبي وابن حجر: أنل إلى  ويميل الباح  

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

بهام " رجلإسناده ضعيف  . وجده "، وأبوه، ؛ لجهالة وا 

******* 

 (: 001) حديث رقم

َزَة َقكالَ  أبكيَعن ، بإسناد فيهن جهالةٌ البيهقي  خّر و . . . ": قال ابن رجب كولن هللا  : َبكر  : َقكاَل ل كي َرسن
َت َأن  َتكنككوَن َخل ككَف  ككَتَطع  ككل  " اإلمككام" إ ن  اس  ين  ككر  : َوَقككالَ ، َوا   ه َفَعككن  َيم  َمككرن َخل ككَف ، َهَكككَذا َكككاَن َأبنككو َبك  َوعن

  .(13)لنهب يّ  ا

 
                                                           

 . 111تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 18 7الجرح والتعديل ( 2)
 . 172 7الطبقات الكبري ( 3)
 . 131 1العلل ومعرفة الرجال ( 4)
 . 111 8تهذيب التهذيب ( 5)
 . 038 7ال قات  بن حبان ( 6)
 . 18 7الجرح والتعديل، ( 7)
 . 003 0ميزان ا عتدال ( 8)
 . 111تقرلب التهذيب ص( 9)
 . 289ص–الدارمي –تارلخ ابن معين ( 10)
 . 221 7الكامل في ضّعفاء الرجال ( 11)
 . 111 1الضّعفاء والمتروكين  بن الجوزي ( 12)
مام ، ( 13) د  وَاإل  ج   . 192 1فتح الباري، كتاب األذان، باب َمي َمَنَة الَمس 
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 : للبيهقي ي نص الحديث من السنن المبر 

َبَرَنا َأبنو َطاه ر  ال َفق يلن  يُّ ، َأخ  كر   أبيحد نا َعب دن هللا  ب نن ، حد نا َأبنو ق اَلَبةَ ، أنبأنا َأبنو َطاه ر  ال منَحمهَدآَباذ  َبك 
ل  ال َعَتك يُّ  كيُّ ، ب ن  ال َفض  َزاع  َرانن ب نن َخال كد  ال خن م  َزَة  أبكيَعكن  ، ل  أبيكَعكن  ، َعكن  ال َعكاَلء  ب كن  َعل كيّ  ، حد نا ع  َبكر 

ولن هللا  : َقالَ  َت َأن  َتكنوَن َخل َف : َقاَل ل ي َرسن َتَطع  ين ل  " اإلمام" إ ن  اس  َهَكَذا َكاَن : َوَقالَ . َوا   ه َفَعن  َيم 
ر     .(1)َوعنَمرن َخل َف النهب يّ  ، َأبنو َبك 

 : تخريج الحديث: أولا 

مَّدن  (،1378ح،228 1) ل الطبراني في األوسكطخّرجأ لن   ب نن  عن م ح  لد   َّن ب  ب  لان  علن ع  ع ث م 
ر  ال ع ت مني   أبي  . بنحوه، به، ب ك 

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

م ش بندمحم  .2 د الفقيلعلى  ب ن دمحم ب ن َمح  ، أبو طاهر الّزلادّي األديكب الفقيكل الّشكافعيّ ، ب ن َداون
تكيهم بكال مدافعكة، كان إمام أصحاب الحدي  بَني سكابور ، فكي علكم الشكروط وككان متبحكرا  ، ومنف 

  .(2)أربعمائة وعشرمات سنة ، ولل معرفة قوّية بالعربّية، قد صنف فيل كتابا  

يُّ ، أبكككو طكككاهر النيسكككابوري ، الحسكككن بكككن دمحمدمحم بكككن  .1 كككَدآَباذ  ال منَحمه
ككككان مكككن كبكككار الّ قكككات ، (3)

  (4). ال مائة وست و ال ينمات سنة ، العالمين بمعاني القرآن واألدب

كككيُّ  .0 َقاش  كككد  الره كككدن الَمل كككك  بكككنن منَحمه مكككات سكككنة سكككت وسكككبعين ، مكككن الحاديكككة عشكككرة، َأبنكككو ق اَلَبكككةَ ، َعب 
  (5).لل ابن ماجل روى  ، ست و مانون سنة ولل، ومائتين

وذككره ابكن  ،(7)كتبكتن َعن كلن"، " أمكين مكأمون : وقكال أبكو داود ،(6)"  قكة ": قال مسلمة بن قاسم
  .(8)حبان في ال قات

                                                           

 . 2131، ح217 0السنن الكبري للبيهقي، أبواب موقف اإلمام والمأموم، باب ما جاء في فضل الميمينة، ( 1)
 . 171 27، سير أعالم النبالء13 2، شذرات الذهب 227 9خ اإلسالم تارل( 2)
 .213 21هذه النسبة إلى دمحمآباد، وهي محلة خار  نيسابور، األنساب ( 3)
 . 031 22، سير أعالم النبالء92 1، شذرات الذهب 731 7تارلخ اإلسالم ( 4)
 . 012تقرلب التهذيب ص( 5)
 . 113 1تهذيب التهذيب ( 6)
 . 130 28تهذيب الكمال ( 7)
 . 092 8ال قات  بن حبان ( 8)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 ،(1)  يحككتا بمككا انفككرد بككل"، " صككدوق ك يككر الخطككأ فككي األسككانيد والمتككون : وقككال الككدارقطني
" صككدوق يخطككىء تغيككر حفظككل لمككا : وقككال ابككن حجككر ،(2)" صككدوق يخطككئ": وقككال الككذهبي
  .(3)سكن بغداد"
 . " صدوق يخطئ": أنل إلى  ويميل الباح  

ل  الَعَتك يُّ  أبيَعب دن هللا  بنن  .1 ر  الَسَكن  بن  الَفض   روى ، مات سنة أربع وعشرلن، من التاسعة، َبك 
  (4).لل البخاري في األدب المفرد
 ،(7)"صككدوق صككالح:"بككو حككاتمأوقككال  ،(6)":"  قككةوقككال الككذهبي ،(5)ذكككره ابككن حبككان فككي ال قككات

  .(8)" صدوق": وقال ابن حجر
 . /" صدوق" كما قال ابن حجر : أنل إلى  ويميل الباح  

يُّ  .2 َزاع  َرانن ب نن َخال د  ال خن م   . ع 
" : قال ابن حبكان ،(10)" ضعيف الحدي ": وقال أبو حاتم ،(9)" متروك الحدي  ": قال أحمد

ت َجككا  ب َمككا ان َفككرد  ح  َقككات َفككاَل يجككوز ا   ي  ال ّ  ككَرة ال َعَجائ ككب َوَمككا َ  يشككبل َحككد  روى َعنككلن أهككل ال َبص 
َواَيات "   .(12)" منكر الحدي  ": وقال الذهبي ،(11)من الرّ 

 . " متروك الحدي  ": أنل إلى  ويميل الباح  

 . مبهم، مجهول، ال َعاَلء  ب ن  َعل يّ   .1

 . مبهم، مجهول، علي .7

                                                           

 . 202سؤا ت الحاكم للدارقطني ص( 1)
 . 119 2الكاشف ( 2)
 . 012تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 197تقرلب التهذيب ص( 4)
 . 001 8ال قات  بن حبان ( 5)
 . 110 23سير أعالم النبالء ( 6)
 . 28 2الجرح والتعديل ( 7)
 . 197تقرلب التهذيب ص( 8)
 . 272 1لسان الميزان ( 9)
 . 197 1الجرح والتعديل ( 10)
 . 211 1المجروحين ( 11)
 . 732 1تارلخ اإلسالم ( 12)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
َبي ككد   .8 ككَلةن بككنن عن ككَلم يُّ ، َنض  َزَة اأَلس  ككزا سككبع ، مشككهور بكنيتككل صككحابي، َأبنككو َبككر  أسككلم قبككل الفككتح َو

ككككزا خراسككككان لككككل  روى ، ومككككات بهككككا بعككككد سككككنة خمككككس وسككككتين، َككككزوات  ككككم نككككزل البصككككرة َو
  (1).الجماعة

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

 عمران " متروك الحدي "و ، وأبوه " مجهو ن، فيل " العالء بن علي؛ إسناده منكر

****** 
 (: 007) حديث رقم

فكي  -أنهكا قالكت ، َعن عائشكة، -أيضا   - بإسناد فيهن جهالةأبو داود  خّر و . . . ": قال ابن رجب
من  َبَها الده يبن َ و  َهب  َأ َكرنهن َفل تنَغيّ كر هن : ال َحائ ض  ينص  لنلن َفكإ ن  َلكم  َيكذ  س  َرة  َتغ  كف  كن  صن ء  م  ن كتن »: قالكت، ب َشكي  َوَلَقكد  كن
ول  َّللاه   ن َد َرسن يضن ع  ب ا َأح  لن ل ي َ و  س   َ ا َ  َأ يع  َيض  َجم    (2).«َ اَلَ  ح 

 : داود أبينص الحديث من سنن 

يمَ  َمككدن ب ككنن إ ب ككَراه  َ َنا َأح  ككَمد  ب ككنن َعب ككد  ال ككَوار    ، َحككده َ َنا َعب ككدن الصه َ ن ي ، َحككده ككي ، أبككيَحككده ن  َ ت ن ي أنمُّ ال َحَسككن  َيع  َحككده
َة  ككر  ال َعكَدو يّ   أبكيَجكده َعككاَذَة َقاَلكت  ، َبك  من َقاَلككت   َسكَأل تن َعائ َشككَة : َعكن  من َبَهكا الكده ككيبن َ و  : َعكن  ال َحكائ ض  ينص 
ك» كن  صن ء  م  َهب  َأ َكرنهن َفل تنَغيّ كر هن ب َشكي  لنلن َفإ ن  َلم  َيكذ  س  َرة  َتغ  كول  َّللاه  »: َقاَلكت  ، «(3)ف  ن كَد َرسن كيضن ع  ن كتن َأح  َوَلَقكد  كن
 ب ا لن ل ي َ و  س   َ ا َ  َأ يع  َيض  َجم    .(4)«َ اَلَ  ح 

 : تخريج الحديثأولا: 

مللللن (، 1220ح، 272 1) والبيهقككككي فككككي الكبككككري (، 11211ح، 112 10) ل أحمككككدخّرجككككأ
دن  ب  م دن ب ن طريق ع  دن ال و ارنثن  الصَّ ب   . بنحوه، به، ع 

 : رجال السنادثانياا: 

َرق يُّ  .2 و  ي َم بن  َك  ي ر  الده َمدن بنن إ ب َراه   (.2سبقت ترجمتل حدي  رقم )، ،  قة حافظَأح 

                                                           

 . 19، األسامي والكني للحاكم ص012 1، اإلصابة 210أنظر: تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 81 1فتح الباري، كتاب الحيض، باب هل تصلي المرأة في  وب حاضت فيل، ( 2)
 .21 1عون المعبود ، أي الزعفران( 3)
 . 027، ح98 2سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل  وبها الذي تلبسل في حيضها، ( 4)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
كيُّ  .1 ي م  كَواَن التهم  ي د  بكن  َذك  َمد  بنن َعب د  الَوار    بن  َسع  مكات ، مكن التاسكعة، صكدوق  بكت، َعب دن الصه

  (1).لل الجماعة روى ، سنة سبع ومائتين
َواَن الَعن َبر يُّ  .0 ي د  بن  َذك  ، مكن ال امنكة،  قة  بت رمي بالقكدر ولكم ي بكت عنكل، َعب دن الَوار    بنن َسع 

  (2).لل الجماعة روى ، مات سنة  مانين ومائة
َة  .1 ر  ال َعَدو يّ   أبيأنمُّ ال َحَسن  َجده   (3).لها أبو داود روى ، السابعةمن ،   يعرف حالها، َبك 
يهةن ، منَعاَذةن ب ن تن َعب د  هللا   .2 َباء  الَعَدو  ه    (4).لها الجماعة روى ، من ال ال ة،  قة، أنمُّ الصه
 :  الحديثعلى  الحكمثالثاا: 

َة ؛ إسناده ضعيف  "   يعرف حالها أبيفيل " أنمُّ ال َحَسن  َجده ر  ال َعَدو يّ   . َبك 

******* 
 (: 001) حديث رقم

كولن َّللاه  : قكال، عككن علككي، بإسللناد فيله جهالللة -أيضككا -وفيكل  ككاَعةَ  َأَمَرَنككا َرسن ه  السه  ككم ، َأن  ننككوت َر َهكذ 
  (5).أمر المؤذن أن يؤذن أو يقيم

 : نص الحديث من مسند أحمد

ا ن كي قنكَراد  َ َنا َأبنكو ننككوح  َيع  َبةن ، َحكده كع  َبَرَنككا شن تن َعب كَد َّللاه  ب كَن ، التهيهكاح   أبكيَعككن  ، َأخ  كَذي ل   أبككيَسككم ع  ينَحككدّ  ن ، ال هن
ل   َأَمَرَنكا »: َفَقكالَ : َقكالَ ، َفَسَألنوهن َعكن  ال كَوت ر  ، َطال ب   أبيب نن على  َعَلي َنا خّر : م ن  َبن ي َأَسد  َقالَ ، َعن  َرجن
ولن َّللاه   اَعةَ  َرسن ه  السه ب  َيا اب َن النهبهاح  ، َأن  ننوت َر َهذ  ن  ، َ وّ    .(6)«َأو  َأق م  ، َأو  َأذّ 

 
 

                                                           

، 033 7، الطبقكككات الكبكككري 121 8، ال قكككات  بكككن حبكككان 120 2، الكاشكككف 021أنظكككر: تقرلكككب التهكككذيب ص( 1)
 . 221 9سير أعالم النبالء

، 022، أحكككوال الرجكككال ص033 8، سكككير أعكككالم النكككبالء 170 2، الكاشكككف 017أنظكككر: تقرلكككب التهكككذيب ص( 2)
 . 237 1ال قات للعجلي 

 . 721تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 111 2، ال قات  بن حبان 121 21، تهذيب التهذيب 227 1، الكاشف 720أنظر: تقرلب التهذيب ص( 4)
 . 220 9فتح الباري، أبواب الوتر، باب ساعات الوتر، ( 5)
 . 189، ح230 1مسند أحمد، ( 6)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 : تخريج الحديث: أولا 

للمن(، 813ح، 122 1) ل أحمككدخّرجككأ للنن  عللن ه اشن للمن ب  اسن للع ب ة، ال ق  للن  ، عللن ش  ، التَّيَّللاحن  أبلليع 
الا : ق ال   ج  منع ت  ر  د  ، س  ل  منن  ب نني أ س  ج  ث  ع ن  ر  دّن ن ز ة  ي ح  لني   خّرج: ق ال  ، منن  ع  ن ا ع  ل ي   . بنحوه، ع 

  : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 
يُّ  .2 َزاع  َواَن الخن ز  ََ َمن  بنن  ، من التاسعة،  قة لل أفراد، أبو نوح، المعروف ب " قنَراد  "، َعب دن الرهح 

  (1).والنسائي، والترمذي، ،وأبو داود، لل البخاري  روى ، مات سنة سبع و مانين ومائة

ا    .1 َبةن بنن الَحجه ع   (. 2) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة، شن

يُّ  .0 َبع  َمي د  الضُّ  (. 90) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة، َيز ل دن بنن حن

َذي ل  الَعَنز يُّ  أبيَعب دن هللا  بنن  .1   .(2)والنسائي، والترمذي، لل مسلم روى ، من ال انية،  قة، الهن

ل   .2  . لم أقف عليل، مبهم، م ن  َبن ي َأَسد  ، َرجن
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

ل  ؛ إسناده ضعيف  "، إلبهام " َرجن  . م ن  َبن ي َأَسد 
******* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 . 101، سؤا ت الحاكم للدارقطني ص118 2، اإلرشاد 109 2، الكاشف 018أنظر: تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 11 1، تهذيب التهذيب 11 1، ال قات للعجلي 132 2، الكاشف 017أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج

 . ابن رجب بقوله "موضوع" هاضّعفنماذج من األحاديث التي : الثامنالمبحث 
 (: 009) حديث رقم

ككر يّ  ، َعككن  ينككوننَس ، وروى َطل َحككةن ب ككنن َزل ككد  . . . ": قككال ابككن رجككب َأنه »، ل  أبيككَعككن  ، َعككن  َسككال م  ، َعككن  الزُّه 
كيَ  النهب كيه  كَماء  أنوح  كر َي ب ككل  إ َلكى السه كا أنس  ََذان  يككإل َلمه ب ر لكلن ، َفَنكَزَل ب كل  ، ل  ب كاأل  ، ل الطبرانككيخّرجك، «َفَعلهَمككلن ج 

  (1).كذاب مشهور، وطلحة هذا، وهو موضوع بهذا اإلسناد بغير شك

 : نص الحديث من المعجم األوس 

َمدَ  َمانن ب نن َأح  َ َنا النُّع  َمدن ب كنن منَحمهكد  ب كن  َماَهكانَ ، َحده َ ن ي ، حدَ َنا َأح  َعكن  ، حكدَ َنا َطل َحكةن ب كنن َزل كد  ، أبكيَحكده
يَ  َأنه النهب يه »، ل  أبيَعن  ، َعن  َسال م  ، َعن  الزُّه ر يّ  ، ينوننَس ب ن  َيز لدَ  َماء  أنوح  ر َي ب ل  إ َلى السه  ل  يإل َلمها أنس 

ََذان   ب ر لككلن ، َفَنككَزَل ب ككل  ، ب ككاأل  ككر يّ  إ  ه ينككوننسن ، «َفَعلهَمككلن ج  يَ  َعككن  الزُّه  و  َهككَذا ال َحككد  َوَ  َعككن  ينككوننَس إ  ه ، َلككم  َيككر 
يُّ َتَفرهَد ب ل  منَحمهدن ب نن َماَهاَن ، َطل َحةن ب نن َزل د   ط    .(2)ال َواس 

 : تخريج الحديث: أولا 

م ود  (، 282ح، 271 2) ل ابن شاهين في ناسخ الحدي  ومنسكوخلخّرجأ مَّد  ب ن  م ح  عن م ح 
للن  م اه للان   للد  ب  مَّ ب لارني  عللن م ح  ، تللابب النعمللان بللن أحمللد فللي الروايللة عللن أحمللد بللن دمحم، األ  ن 

 . وبنحوه لفظه، بإسناده

 : رجال اإلسنادتراجم : ثانياا 

َمَد بن نعيم بن أبان .2 َمانن ب نن َأح  ي، النُّع    (3). قة، الواسطي، َأبنو الطيب ال َقاض 
َمدن ب نن منَحمهد  ب ن  َماَهانَ  .1   .(4)" مجهول ": قال أبو حاتم، َأح 
  .(5)" مجهول": قال أبو حاتم، منَحمهد  ب ن  َماَهانَ  .0
ككام يُّ  .1 قّ ككيُّ َطل َحككةن ب ككنن َزل ككد  الشه "كككان : وأبككو داود، وعلككي بككن المككديني، قككال أحمككد، متككروك،  نككمه الره

  (6).لل ابن ماجل روى ، من ال امنة، يضع الحدي "
                                                           

 . 279 2فتح الباري، كتاب اآلذان، باب بدء اآلذان، ( 1)
 . 9117، ح233 9المعجم األوسط للطبراني، ( 2)
 . 287 22تارلخ بغداد ( 3)
 . 70 1الجرح والتعديل ( 4)
 . 70 1الجرح والتعديل ( 5)
، الضّعفاء الكبيكر 11 1، الضّعفاء والمتروكين  بن الجوزي 221 2، الكاشف 181أنظر: تقرلب التهذيب ص( 6)

 . 279 2الكامل  112 1للعقيلي
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
ننسن بككنن َيز ل ككَد بككن   .2 ل ككيُّ  أبككيينككو  ككَكاَن اأَلي  َجككاد  منش  النّ 

  قككة إ  أن فككي روايتككل عككن الزهككري وهمككا  ، (1)
لكككل  روى ، مكككات سكككنة تسكككع وخمسكككين، السكككابعةمكككن كبكككار ، وفكككي َيكككر الزهكككري خطكككأ، قلكككيال  

  (2).الجماعة

َبي د  هللا   .1 ل م  بن  عن  (. 20) سبقت ترجمتل حدي  رقم، الزُّه ر يّ  ، منَحمهدن بنن منس 

 (. 78) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة، َسال من بنن َعب د  هللا  بن عنَمرَ  .7

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

َمدن ب نن منَحمهد  ب ن  َماَهاَن و منَحمهد  ب ن  َماَهاَن" مجهو نفيل " ؛ إسناده موضوع "َطل َحكةن ب كنن ، َأح 
" كان يضع الحدي   . َزل د 

******* 

 (: 042) حديث رقم

كككولن ، َطال ككب   أبكككيب ككَن علكككى  حكككدي  عككن: وفكككي جلسككة ا سكككتراحة. . . ": قككال ابكككن رجككب إ َذا َرَفكككَع : )َيقن
م  َرأ َسلن م نَ  كن َية  َفل َيل ز ق   َأَحدن َدة  ال هان  ج  َر ض  يلإ السه ب كلن ، َتلن ب األ  َعلن اإل   َعل  َكَما َيف  كوَل ، َوَ  َيف  تن َرسن َفكإ نّ ي َسكم ع 

اَلة  »:َيقنولن  َّللاه   ف يرن الصه ر  على  عن،خالد القرشي أبيل العقيلي من رواية خّرج(، «َذل َك َتو  ، ب نن َحَزوه
َبغ   َص   . أن الحديث موضوع: والظاهر، وهذا إسناد ساق ، عن علي، ننَباَتةَ  ن  ب   عن األ 

 : اء المبير للعقيليضّعفنص الحديث من ال

ي  ل  : قال العقيلي يَل َقالَ : " َوم ن  َحد  َماع  َ َناهن منَحمهدن ب نن إ س  َ َنا َأبنو َخال د  َعب كدن ال َعز لكز  ب كنن َأَبكاَن : َما َحده َحده
َ ن ي: َقالَ  ر  َقالَ على  َحده َبَغ ب َن ننَباَتةَ : ب نن َحَزوه َص  َع األ  تن : َيقنولن ، َسم  : َيقنولن ، َطال ب   أبيب َن  يعل َسم ع 

َيككة  َفل َيل ككز ق   َدة  ال هان  ككج  ككَن السه م  َرأ َسككلن م  كن َر ض  تَككلن يلإ " إ َذا َرَفككَع َأَحككدن َعككلن ، ب ككاأل  َعككل  َكَمككا َيف  ب ككلن َوَ  َيف  َفككإ نّ ي ، اإل  
وَل َّللاه   تن َرسن اَلة  »: َيقنولن  َسم ع  ف يرن الصه   .(3)«"َذل َك َتو 

 : تخريج الحديث: أولا 
 . تخرلجلعلى  لم أقف 

                                                           

 .139 2األنساب ، هذه بلدة على ساحل بحر القلزم مما يلي ديار مصر( 1)
 . 118 7، ال قات  بن حبان 079 1، ال قات للعجلي 131 1، الكاشف 121أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 111 0الضّعفاء الكبير للعقيلي، ( 3)



 العلة ببيا  يصّرح ولُ ضعّفها التي األحاديث من نماذج: الثانيالفصل 
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 
كككائ غن  .2 ي َل بكككن  َسكككال م  الصه كككَماع  كككدن بكككنن إ س  َفكككر  ، منَحمه سكككت  مكككات سكككنة، مكككن الحاديكككة عشكككرة، َأبنكككو َجع 

  (1).لل أبو داود روى ، وسبعين ولل  مان و مانون سنة
كككراش ،(2)ذككككره ابكككن حبكككان فكككي ال قكككات وقكككال  ،(3)مانكككة""هكككو مكككن أهكككل الفهكككم واأل: وقكككال ابكككنن خ 

  .(6)" صدوق ": وقال ابن حجر ،(5)""صدوق : حاتم أبيقال ابن ، (4)"  قة":الذهبي
 . أنل " صدوق" إلى ويميل الباح  

يره، َأبنو خالد القرشي، ب ن َأَبانَعبد العزلز  .1 مات سنة سكبع ، من التاسعة، كذبل ابن معين َو
  (7).لل الترمذي روى ، ومائتين

، مكن السادسكة، متكروك شكديد التشكيع، فاطمكة أبكيب كن علكى  وهكو، الككوفيُّ ، علي ب كن الَحكَزوهر .0
  (8).لل ابن ماجل روى ، مات بعد ال ال ين

كككَبغن ب كككنن ننَباتَكككَة  .1 يُّ ال كنكككوف يُّ َأص  كككع  اَرم يُّ  نكككمه ال منَجاش  كككم  ، الكككده مكككن ، متكككروك رمكككي بكككالرفض، َأبنكككو ال َقاس 
  (9).لل ابن ماجل روى ، ال ال ة

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 
 . ناتروكوأصبغ " م، ابن الحزور"و ، " كذابفيل " عبد العزلز، موضوعإسناده  

******

                                                           

 . 118تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 200 9ال قات  بن حبان ( 2)
 . 28 9تهذيب التهذيب ( 3)
 . 212 20سير أعالم النبالء ( 4)
 . 293 7الجرح والتعديل ( 5)
 . 118تقرلب التهذيب ص( 6)
، الضكّعفاء والمتكروكين  بكن 88، الضكّعفاء الصكغير ص 213 1، المجكروحين 021أنظر: تقرلب التهذيب ص( 7)

 . 230 1، الكامل238 1الجوزي 
، 027 1، الكامكل292 1، الضكّعفاء والمتكروكين  بكن الجكوزي 07 1، الكاشف099أنظر: تقرلب التهذيب ص( 8)

 . 77لمتروكين للنسائي صالضّعفاء وا
، الضككّعفاء والمتككروكين  بككن الجككوزي 121 2، الكاشككف 271 2، المجككروحين 220أنظككر: تقرلككب التهككذيب ص( 9)
 . 231 1، الكامل 211 2



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالد
 اب   جب  انتق هامناذج م  األحاد د اليت  

 بسعب الك م يف ال احي
 وفيه أربعة مباحث: 

 الراوي".  ضّعفبسبب "  انتقدهاالمبحث األول: نماذج من األحاديث التي 

 بسبب "جهالة الراوي".  انتقدهاالمبحث الثاني: نماذج من األحاديث التي 

 بسبب "ترك الراوي".  انتقدهاالمبحث الثالث: نماذج من األحاديث التي 

 بسبب " نكارة أو كذب الراوي".  انتقدهاالمبحث الرابب: نماذج من األحاديث التي 

 

  



 نماذج من األحاديث التي انتقدىا ابن رجب بسبب الك م في الراويالفصل الثالث: 
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج

 الفصل الثالث
 :ابن رجب بسبب المالم في الراوي  انتقدهانماذج من األحاديث التي 

 : مقدمة

نماذ  من األحادي  التي أنتقد ابكن رجكب أسكانيدها ألجكل الككالم فكي في هذا الفصل سأورد 
وهككذه النمككاذ  يظهككر منهككا التضككعيف ، أو نكارتككل، أو تركككل، ل أو لجهالتككلضككّعفوذلككك بسككبب ، الككراوي 

 : بالتضعيف لفظا   يصّرحولو لم ، الضمني لهذه األسانيد

 : الراوي" ضّعفبسبب " انتقدهانماذج من األحاديث التي : المبحث األول
 (: 040) حديث رقم

وق  . . . ": قال ابن رجكب زن يهكةَ ، وروى الفنَضكي لن ب كنن َمكر  يد   أبكيَعكن  ، َعكن  َعط  رجكال  سكألل عكن أن ، َسكع 
كَعر ي ك يكر: فقكاَل الرجكل.  ال ا  : فقالَ ، الغسل من الجنابة كولن َّللاه  : فقكالَ ، إن شه َأك  َكَر َشكَعر ا  َككاَن َرسن

َيَب" ن َك َوَأط  يهةَ ، أحمد وابن ماجل اإلمامل خّرج، م    (1).مشهور ضّعففيهن ، هَو العوفي، و َعط 

 : نص الحديث من مسند أحمد

َ َنا وق  ، َوك يككع   َحكده زن َ ن ي فنَضككي لن ب كنن َمككر  يهككةَ ، َحككده ر يّ  َقكالَ  أبككيَعكن  ، َعككن  َعط  ككد  يد  ال خن ككل  َعككن  : َسككع  َسككَأَللن َرجن
ككَن ال َجَناَبككة   ككل  م  ككَعر  : َفَقككالَ ، «َ اَل  ككا»: َفَقككالَ ، ال غنس  ككي َك  يككرن الشه يد  ، إ نّ  ككولن َّللاه  »: َقككاَل َأبنككو َسككع   َكككاَن َرسن

َيبَ  ن َك َوَأط  َ َر َشَعر ا م    (2)«َأك 

 : تخريج الحديث: أولا 

بللنفس عككن وكيككع (، 732ح، 11 2، الطهككارة في الجنككب كككم يكفيككل) شككيبة أبككيل ابككن خّرجككأ
 . والمتن، اإلسناد

، 111 28) وأحمكككد(، 271ح، 292 2، الطهارة الغسكككل مكككن الجنابكككة) ل ابكككن ماجكككلخّرجكككأو 
َ (، 1311ح، 032 2) وابن الجعد(، 22191ح  . بنحوه، به، من طريق فضيل بن مرزو

 

                                                           

 . 111  2فتح الباري، كتاب الغسل، باب الغسل مرة واحدة، ( 1)
 . 22223، ح71 28مسند أحمد، ( 2)



 نماذج من األحاديث التي انتقدىا ابن رجب بسبب الك م في الراويالفصل الثالث: 
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

 (. 11) سبقت الترجمة لل حدي  رقم،  قة حافظ عابد، َوك ي عن بنن الَجرهاح .2

ق  الَعَنكككز يُّ  .1 و  زن كككرُّ ، فنَضكككي لن بكككنن َمكككر  ََ مكككات سكككنة ، مكككن السكككابعة، أبكككو عبكككد الكككرحمن، الككككوفي، اأَل
  (1).لل الجماعة روى ، ستين

 ،(4) قكة "، " جكائز الحكدي : وقكال العجلكي ،(3)" قكة": وقكال ابكن معكين ،(2)"  قكة": قال ال كوري 
  .(6)"  قة": وقال الذهبي ،(5)وذكره ابن حبان في ال قات "وقال يخطئ "

يكتكب  " صكالح الحكدي  صكدوق يهكم ك يكرا  :وقال أبكو َحكات م، " ليس بل بأس": وقال ابن معين
ينحَتاُّ بل "و  ، حدي ل

 ،(8)لفضيل أحادي  حسان وأرجو أن   بأس بل":" وقال ابن عدي ،(7)
 .(9)" صدوق يهم ورمي بالتشيع ": وقال ابن حجر

": َوَقككاَل النهَسككائ يُّ  ،(10)" ضككعيف": وقككال ابككن معككين  يف  " مننكككر : وقككال ابككن حبككان ،(11)"َضككع 
َقككات ي  جكدا َككاَن م مهكن يخطكىء علكى ال ّ  َ  َبككات ، الَحكد  َواَيكات َعكن األ  ف يَمكا َوافكق ال ّ َقكات مكن الرّ 

ت َجا  " ح  يكون محتجا ب ل  َوف يَما ان َفرد على ال ّ َقات َما لم ينَتابع َعَلي ل  يتنكب َعن َها ف ي ا  
(12).  

 كما قال ابن حجر .، "" صدوق يهم ورمي بالتشيع : أنل إلى  ويميل الباح  

د   .0 يهةن بنن َسع  ف يُّ َعط  َناَدَة الَعو  ، مات سنة إحكدى عشكرة، من ال ال ة، أبو الحسن، الكوفي، بن  جن
  (13).وابن ماجل، والترمذي، وأبو داود، لل البخاري في المفرد روى 

                                                           

 . 118تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 198 8تهذيب التهذيب ( 2)
 . 171 0-الدوري –تارلخ ابن معين ( 3)
 . 138 1ال قات للعجلي ( 4)
 . 021 7ال قات  بن حبان ( 5)
 . 212 1الكاشف ( 6)
 . 72 7الجرح والتعديل( 7)
 . 219 7الكامل في ضّعفاء الرجال ( 8)
 . 118تقرلب التهذيب ص( 9)
 . 292ص-الدارمي–تارلخ ابن معين ( 10)
 . 198 8تهذيب التهذيب ( 11)
 . 139 1المجروحين  بن حبان( 12)
 . 090تقرلب التهذيب ص( 13)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
يك ن َصكال َحة  : وقكال ابكن سكعد ،(1)"صكالح": قال ابكن معكين ، " َوَككاَن   َقكة  إ ن  َشكاَء َّللاهن َوَلكلن َأَحاد 

كككَن  "َوم  كككَتاُّ ب كككل  النهكككاس  َمكككن  َ  َيح 
َجكككان يُّ  ،(3)" ضكككعيف الحكككدي  ": قكككال أحمكككد .(2) وز  " : وقكككال الجن

وَقكاَل ، " ليس بالذي يعتمكد عليكل": وقال أبو داود ،(5)" كوفي لين": وقال أبو زرعة ،(4)مائل"
"ضككعيف ينكتككب حدي نككل": َأبنككو حككاتم

"لككيس : وقككال السككاجي ،(7)" ضككعيف ": وقككال النسككائي ،(6)
 ،(9)ل يكتكب حدي كل وككان يعكد مكن شكيعة الكوفكة"ضكّعفَوهو َمكَع ": وقال ابن عدي ،(8)بحجة "

": وقال الذهبي ي    ي فن الَحد  " صدوق يخطىء ك يرا وكان شكيعيا : وقال ابن حجر ،(10)" َضع 
  .(11)ا"مدّلس

 . بالسما  صّرحو ، يعتبر بل إن توبع، " ضعيف": أنل إلى  ويميل الباح 
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

ولكم  (12)ينمدّلسكمكن الرابعكة فكي الوهكو ، ولكم يتكابع، "عطية العكوفي" ضّعفل؛ إسناده ضعيف
 . بالسما  يصّرح

******* 

 

 

 

                                                           

 . 233 0 -الدوري –تارلخ ابن معين ( 1)
 . 031 1الطبقات الكبري ( 2)
 . 218 2العلل ومعرفة الرجال ( 3)
 . 71أحوال الرجال ص( 4)
 . 080 1الجرح والتعديل ( 5)
 . 080 1الجرح والتعديل ( 6)
 . 112 7تهذيب التهذيب ( 7)
 . 111 7تهذيب التهذيب ( 8)
 . 82 7الكامل في ضّعفاء الرجال ( 9)
 . 012 2سير أعالم النبالء ( 10)
 . 090تقرلب التهذيب ص( 11)
 . 211، ت23طبقات المدّلسين ص( 12)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 (: 040) حديث رقم

َعكاذ  َعكن  النهب كّي . . . ": قال ابن رجب ء  : َقكالَ  وفكي" مسكند البكزار" مكن حكدي  من َل َشكي  َنَهكان ي إ نه َأوه
ر  َومنالَحكاةن الرّ َجكال  " بن ال َخم  ر  َ ان  شن َباَدة  اأَلو  َد ع  وفلي إسلناده عملرو بلن واقلد الشلامي . َعن لن َربّ ي َبع 

  (1).وهو ضعيف جدا

 : نص الحديث من مسند البزار

َحده نا منَحمد بن المبارك الصوري : َقال، َحده نا إبراهيم بن هانىء
كرو ب كنن َواق كد  َعكن   َحكده نا: َقال، (2) َعم 

َبيككد َّللاه   يَل ب ككن  عن ككَماع  َداء  ، إ س  ر  َداء  َولنككوننَس  أبككيَعككن ، َعككن أنمّ  الككده ر  َعككاذ  َعككن   أبككيَعككن ، الككده ر لككَس َعككن  من إ د 
َبكاَدة  اأَلو  َكا: َقالَ  النهب ّي  كَد ع  ء  َنَهان ي َعن كلن َربّ كي َبع  َل َشي  بن ال  " إ نه َأوه كر  كر  َومنالَحكاةن ن  شن َخم 

(3)" ، الرّ َجكال 
ول  َّللاه   َوى َعن َرسن َلمنلن ينر  ي ن   َنع  و ب كنن َواق كد  َلكي َس  َوَهَذا ال َحد  كرن كَناد  َوَعم  س  ل  إ ه ب َهَذا اإل  َناد  منتهص  ب إ س 

ا َعن لن ، ب ال َقو يّ   يَ لن َوَرَوو  َتَمَل النهاسن َحد  لَ ، َوَقد  اح    (4).َوَمن  بعده ف قات، لن َوَمن  َقب 

 : تخريج الحديث: أولا 

 . بنفس اإلسناد والمتن(، 80 13) ل الطبراني في المعجم الكبيرخّرجأ

 وأبككو نعككيم فككي حليككة األوليككاء(، 1130ح، 121 0) ل الطبرانككي فككي مسككند الشككاميينخّرجككوأ
 . بنحوه، به، عن عمرو بن واقد، من طريق هشام بن عمار(، 030 9، 120 2)

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

يَم ب ككن  َهككان ئ  النهي َسككابنور يّ   .2 وذكككره ابككن حبككان فككي  ،(5)"  قككة صككدوق": حككاتم أبككيقككال ابككن ، إ ب ككَراه 
  .(6)ال قات

َلى .1 َباَرك  بن  َيع  ر يُّ ، منَحمهدن بنن المن و  مكات سكنة خمكس عشكرة ولكل ، مكن كبكار العاشكرة،  قكة، الصُّ
  (7).لل الجماعة روى ، ا نتان وستون 

                                                           

 . 131 2فتح الباري، كتاب اإليمان، من الدين الفرار من الفتن، ( 1)
 .011 8األنساب ، بالد ساحل الشامصور بلدة كبيرة من ( 2)
 .110 1النهاية في َرلب الحدي  ، َأي  منَقاَوَلت هم ومنَخاَصَمت هم( 3)
 . 1203، ح11 23مسند البزار، ( 4)
 . 211 1الجرح والتعديل ( 5)
 . 80 8ال قات  بن حبان ( 6)
 . 122 1، ال قات للعجلي 121 1، الكاشف231أنظر: تقرلب التهذيب ص( 7)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
و ب ككنن َواق ككد   .0 ككرن ككيُّ ، َعم  ككص  ال قنَرش  لككل  روى ، مككات بعككد ال ال ككين، مككن السادسككة، متككروك، َأبنككو َحف 

  (1).الترمذي وابن ماجل

كككيُّ  .1 ب اَلن  ننسن بكككنن َمي َسكككَرَة بكككن  َحل كككَبس  الجن مكككات سكككنة ا نتكككين ، مكككن ال ال كككة،  قكككة عابكككد معمكككر، ينكككو 
  (2).وابن ماجل، والترمذي، لل أبو داود روى ، و ال ين

ر ل كَس الَخكو َ ن يُّ ، َعائ ذن هللا  بكنن َعب كد  هللا   .2 ، ومكات سكنة  مكانين، سكمع مكن كبكار الصكحابة، َأبنكو إ د 
  (3).لل الجماعة روى ، الدرداء" أبي"كان عالم الشام بعد : قال سعيد بن عبد العزلز

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

 . عمرو بن واقد " متروك"فيل ، إسناده منكر

******* 
 (: 044) حديث رقم

َبَرَنكا الواقكدي(: طبقاتكل) وروى دمحم بن  سكعد فكي. . . ": قال ابن رجب َ َنا اب كنن : َأخ  ئ كب   أبكيَحكده َعكن  ، ذ 
كَن ال َحي َضكة  : َصف يهَة ب ن ت  ز َلاد  َقاَلت   ب ي م  كلن  َكو  س   َ َعكلن َهكَذا إ نهَمكا : َقاَلكت  ، " َرَأت ن ي َمي منوَنكةن َوَأَنكا َأ نهكا َنف  َمكا كن

تُّلن َحتًّا" نها َنحن   (4).ضعيف، الواقدي، كن

 : نص الحديث من الطبقات المبري 

َبَرَنا منَحمهدن ب نن عنَمرَ  َ َنا اب نن ، َأخ  ئ كب   أبكيَحده َلكاد  َقاَلكت  ، ذ  كلن "َرَأت ن كي َمي منوَنكةن َوَأَنكا : َعكن  َصكف يهَة ب ن كت  ز  س   َ َأ
َن ال َحي َضة   ب ي م  تُّلن َحتًّا: َقاَلت  ، َ و  نها َنحن َعلن َهَذا إ نهَما كن نها َنف  تن َمي منوَنَة َتقنولن َ  َبكأ َس : َقاَلت  ، َما كن َوَسم ع 
  (5).ب َعَرق  ال َحائ ض  "

 : تخريج الحديث: أولا 
  .(6)وابن عباس، عائشة ولل شواهد من حدي ، تخرلجل من حدي  ميمونةعلى  لم أقف 

                                                           

، الضكّعفاء والمتكروكين للنسككائي 77 1، المجكروحين  بكن حبكان93 1، الكاشكف118أنظكر: تقرلكب التهكذيب ص( 1)
 . 83ص
 . 111 7، الطبقات الكبري 079 1، ال قات للعجلي 121أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 2291 1، ا ستيعاب 82 2، تهذيب التهذيب 189أنظر: تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 81 1فتح الباري، كتاب الحيض، هل تصلي المرأة في  وب حاضت فيل ؟، ( 4)
 . 190 8الطبقات الكبري، ( 5)
 . 2372، ح191 2، عائشة، ومن حدي  ابن عباس سنن الدارمي 1211، ح270 1السنن الكبري للبيهقي ( 6)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

يُّ  .2  (. 81) سبقت ترجمتل حدي  رقم، متروك، منَحمهدن بنن عنَمَر الَواق د 

َمن  الَعككام ر يُّ  .1 ككدن بككنن َعب ككد  الككرهح  ئ ككب   أبككياب ككنن ، منَحمه مككات سككنة ، مككن السككابعة،  قككة فقيككل فاضككل، ذ 
  (1).لل الجماعة روى ،  مان وخمسين وقيل سنة تسع

َلكاد .0 أو جرحككا  ، ترجمتهكاعلكى  ولكم أقككف ،(2)"روت عككن ميمونكة": قككال ابكن سكعد، َصكف يهةن ب ن كتن ز 
 . وتعديال  

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

 . فيل الواقدي " متروك "؛ إسناده ضعيف جداا  

******* 
 (: 043) حديث رقم

ئ ككتن إ َلككى : ل  َقككالَ أبيككَعككن  ، َعككن  َقككي س  ، أحمككد مككن روايككة َأيُّككوبن  اإلمككامل خّرجككو . . . ": قككال ابككن رجككب ج 
دَ  النهب يّ   ج  َحابنلن َيب ننوَن ال َمس  م  : َقالَ ، َوَأص  ب لن َعَملنهن ج  َحاةَ : َقالَ ، َفَكَأنهلن َلم  ينع  كتن ب َهكا ، َفَأَخذ تن ال م س  َفَخَلط 
ينَ  ذ ي ، الطّ  َجَبلن َأخ  َحاة َوَعَمل كيَفَكَأنهلن أَع  كينَ »: َفَقكالَ ، ال م س  كين  ، َدعنكوا ال َحَنف كيه َوالطّ  م  ل لطّ  كَبطنكن ، «َفإ نهكلن َأض 

  (3).فيه لين، ابن عتبة: وأيوب هو

 : نص الحديث من مسند أحمد

َ َنا ينوننسن ب نن منَحمهد   َ َنا َأيُّوبن ، َحده ئ كتن إ َلكى النهب كيّ  : ل  َقكالَ أبيكَعن  ، َعن  َقي س  ، َحده كَحابنلن َيب ننكوَن  ج  َوَأص 
دَ  ككج  ككم  : َقككالَ ، ال َمس  ب ككلن َعَملنهن ج  ككَحاةَ : َقككالَ ، َفَكَأنهككلن َلككم  ينع  ككينَ ، َفَأَخككذ تن ال م س  ككتن ب َهككا الطّ  َجَبككلن ، َفَخَلط  َفَكَأنهككلن أَع 

َحاة َوَعَمل ي ذ ي ال م س  ينَ َدعنوا ال َحَنف يه َوا»: َفَقالَ ، َأخ  ين  ، لطّ  م  ل لطّ  َبطنكن   .(4)«َفإ نهلن َأض 

 : تخريج الحديث: أولا 

(، 2211ح، 131 0) وابكن حبكان، ملن طريلق سلراج بلن عقبلة(، 110 09) ل أحمدخّرجأ

                                                           

 . 093 7، ال قات  بن حبان 291 1، الكاشف 190أنظر: تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 027 8الطبقات الكبري ( 2)
 . 031 0فتح الباري، كتاب الصالة، باب التعاون في بناء المسجد، ( 3)
 . 112 09مسند أحمد، ( 4)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 . من طريق دمحم بن جابر(، 213ح، 172 2) والدارقطني، من طريق عبد هللا بن بدر

 . بنحوه، هأبيثالثتهم تابعوا أيوب في الرواية عن قيس بن طلق عن 

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

ل م   .2 ننسن بنن منَحمهد  بن منس   (. 27) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة  بت، ينو 

ت َبةَ  .1 بن بنن عن َيى، َمام يُّ يلا َأيُّو  كي، َأبنو َيح  ، سكتين ومائكةمكات سكنة ، مكن السادسكة، َماَمكة  يلا َقاض 
  (1).لل ابن ماجل روى 

: وقكككال البخكككاري  ،(2)" ضكككعيف": شكككيبة أبكككيوقكككال ابكككن ، "ضكككعيف الحكككدي ": قكككال ابكككن معكككين
وقكال  ،(5)ولكيس بكالقوي "، " يكتكب حدي كل: وقكال العجلكي ،(4)"ضكعيف": وقال مسكلم ،(3)"لين"

": َوَقكككاَل النهَسكككائ يُّ ، " ضكككعيف ": أبكككو زرعكككة ي   كككَطر بن ال َحكككد  " منض 
" َمكككَع : وقكككال ابكككن عكككدي ،(6)

 ،(9)"ضكعيف": وقكال الكدارقطني ،(8)" لكيس بشكئ": وقال ابكن شكاهين ،(7)ل  يكتب حدي ل"ضّعف
 . " ضعيف": وقال ابن حجر ،(10)يعتبر بل شيخ "، "يمامي يترك: وقال أيضا  

 " ضعيف ": أنل إلى  ويميل الباح  

ر  على  َقي سن ب نن َطل ق  ب ن   .0   (11).لل األربعة روى ، من ال ال ة، َمام يُّ يلا ال َحَنف يُّ ب ن  ال منن ذ 

  .(14)وذكره ابن حبان في ال قات ،(13)" تابعي  قة": وقال العجلي ،(12)"  قة": قال ابن معين
                                                           

 .180تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 200سؤا ت ابن أبي شيبة ص( 2)
 . 17الضّعفاء الصغير ص( 3)
 . 201الضّعفاء والمتروكين  بن الجوزي ص( 4)
 . 113 2ال قات للعجلي ( 5)
 . 22الضّعفاء والمتروكين للنسائي ص( 6)
 . 21 1الكامل في ضّعفاء الرجال ( 7)
 . 23تارلخ أسماء الضّعفاء والكذابين ص ( 8)
 . 172 8علل الدارقطني ( 9)
 . 21سؤا ت البرقاني ص ( 10)
 . 127تهذيب التهذيب ص( 11)
 . 210ص -الدارمي–تارلخ ابن معين ( 12)
 . 113 1ال قات للعجلي ( 13)
 . 020 2ال قات  بن حبان ( 14)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
: وقككككال ابككككن حجككككر ،(1)"  صككككحيحا   " يقتضككككى أن يكككككون خبككككره حسككككنا  : وقككككال ابككككن القطككككان

 . "صدوق"

 ،(2)"من يعرفل بما يكون لنا قبول خبره" قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد : وقال الشافعي
كككين " : وقكككال أحمكككد ،(3)" لقكككد أك كككر النكككاس فكككي قكككيس وأنكككل   يحكككتا بحدي كككل": وقكككال ابكككن َمع 

" : وقكككال الكككدارقطني ،(5)" لكككيس ممكككن تقكككوم بكككل حجكككة ووهكككاه": وقكككال ابكككو حكككاتم ،(4)ضكككعيف"
  .(6)مجهول"

 . " صدوق ": أنل إلى  ويميل الباح  

ر  ال َحَنف يُّ على  َطل ق  ب ن   .1  .(7)لكل األربعكة روى ، صكحابي، مكامييلاعلى  أبو، َمام يُّ يلا ب ن  ال منن ذ 

  (8).في مسجده وهو ممن بنى مع النبي 
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

فيصككبح الحككدي  ، ولكنككل توبككع فككي هككذا الحككدي ، أيككوب بككن عتبككة ضككّعفلإسللناده ضللعيف ؛ 
 . حسناا لغيره بالمتابعة

  ****** 
 (: 042) حديث رقم

كككدن ب ككنن : وروى أبكككو داود الطيالسكككي. . . ": قككال ابكككن رجككب َ َنا منَحمه كككد   أبكككيَحككده َمي  كككد  َّللاه   أبكككيَعككن  ، حن َعب 
ولن َّللاه  : َقالَ ، هنَرل َرةَ  أبيَعن  ،(9)ال َقرهاظ   َشاء  َ  ينَحاف ظن »: َقاَل َرسن َلة  َعَلى َصاَلة  ال ع  يَن َلي  َبع  َناف قن َأر  ال من

َرة  ف ي جماعة خ  مَّد ب ن (، اآل  عنيف، حميد أبيم ح    (10).فنيهن ض 

                                                           

 . 097 0ميزان ا عتدال ( 1)
 . 098 8تهذيب التهذيب ( 2)
 . 097 0ميزان ا عتدال ( 3)
 . 097 0ميزان ا عتدال ( 4)
 . 098 8تهذيب التهذيب ( 5)
 . 11 2سؤا ت البرقاني للدارقطني ( 6)
 . 180تقرلب التهذيب ص( 7)
 . 221 2الكاشف ( 8)
 .012 23األنساب ، هذه النسبة إلى بيع القرظ، وهو نبات يدبغ بل األدم( 9)
ل  صالة  العشاء  ف ي الَجماعة ، ( 10)  . 01 1فتح الباري، كتاب األذان، َفض 



 نماذج من األحاديث التي انتقدىا ابن رجب بسبب الك م في الراويالفصل الثالث: 

 
 

198 
   

  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 : داود الطيالسي أبينص الحديث من مسند 

َ َنا منَحمهدن ب نن  َمي كد   أبكيَحده كولن َّللاه  : َقكالَ ، هنَرل كَرةَ  أبكيَعكن  ، َعب كد  َّللاه  ال َقكرهاظ   أبكيَعكن  ، حن َ  »: َقكاَل َرسن
َرة   خ  َشاء  اآل  َلة  َعَلى َصاَلة  ال ع  يَن َلي  َبع  َناف قن َأر  ن ي« ينَحاف ظن ال من   (1).ف ي َجَماَعة  : َيع 

 : تخريج الحديث: أولا 

، الصالة فصككككل فككككي الصككككلوات الخمككككس فككككي جماعككككة) ل البيهقككككي فككككي شككككعب اإليمككككانخّرجككككأ
مللن طريللق كالهمككا (. 232ح، 219ص) وأبككو نعككيم فككي صككفة النفككاق(، 1122ح، 011 1
 . لفظه، بإسناده، داود الطيالسي يأب

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 
َرقككيُّ ، حميككد اأَلن َصككار يّ  أبككيدمحم ب ككن  .2 وابككن ، لككل الترمككذي روى ، مككن السككابعة، أبككو إبككراهيم، الزُّ

  (2).ماجل
ين ي "" مننَكر : قال ابن َمع  "، "ضعيف: وقال أيضا  ، الَحد  : وقال أحمد ،(3)ليس حدي ل بشيء 

َجككان يُّ  ،(5)"منكككر الحككدي ": وقككال البنَخككاريُّ  ،(4)" أحادي ككل منككاكير" وز  "واهككي الحككدي  : وقككال الجن
ر َعككة ،(6)ضككعيف" ي  : وقككال أبككو حككاتم، " ضككعيف الحككدي ": وقككال أبنككو زن نَكككر الَحككد  " وهككو من

بهكككان ،(8)" لكككيس ب قكككة": وقكككال النهَسكككائ يُّ  ،(7)ضكككعيف الحكككدي " ت َجكككا  : وقكككال ابكككنن ح  ح  " َبطكككل ا  
ل بككين علككى مككا ضككّعف" : وقككال ابككن عككدي ،(10)"منكككر الحككدي ": وقككاَل السككاجي ،(9)بروايتككل "

 ،(12)" ضككعيف": وقككال الككدارقطني ،(11)ل يكتككب حدي ككل"ضككّعفل وحدي ككل مقككارب وهككو مككع روىككي

                                                           

 . 1131، ح 111 1مسند أبي داود الطيالسي، ( 1)
 . 172تقرلب التهذيب ص ( 2)
 . 18تارلخ ابن معين ص( 3)
 . 132 1العلل ومعرفة الرجال ( 4)
 . 229الضّعفاء الصغير ص( 5)
 . 112أحوال الرجال ص( 6)
 . 202 0الجرح والتعديل ( 7)
 . 201 9تهذيب التهذيب ( 8)
 . 172 1المجروحين ( 9)
 . 201 9تهذيب التهذيب ( 10)
 . 121 7الكامل في ضّعفاء الرجال ( 11)
 . 201 9تهذيب التهذيب ( 12)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
، " مككدني ضككعيف الحككدي : وقككال ابككن بشككوال ،(1)حدي كل بشككيء "" لككيس : وقكال ابككن شككاهين
  .(3)" ضعيف": وقال ابن حجر ،(2)شبيل بالمتروك"

 . موافقة األئمة بالقول بأنل "ضعيف"إلى  ويميل الباح  

يَنارن َأبنو َعب د  َّللاه  ال َقرهاظن  .1   (4).والنسائي، لل مسلم روى ، من ال ال ة،  قة يرسل، الخزاعي، د 
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

 . حميد " أبي" دمحم ب ن  ضّعفل؛ إسناده ضعيف 

****** 
 (: 041) حديث رقم

َباَرةَ  خّر و . . . ": قال ابن رجب كا َ : منَغلّ س  َقالَ  بن ابن ماجل عن جن كيم   عن َحجه َعكن  َمي منكون  ، ب كنن َتم 
ككَرانَ  ه  ككولن َّللاه  : َقككالَ ، َعن  اب ككن  َعبهككاس  ،ب ككن  م  ككَحى» َكككاَن َرسن َض  َم األ  ككر  َوَلككو  َم ال ف ط  ككلن َيككو  َتس  ككا ن و ، «َيغ  َحجه

يم  و ا َباَرةن ب نن منَغلّ س  ب نن َتم    (5).ضعيفان، جن

 : نص الحديث من سنن ابن ماجه

َباَرةن  َ َنا جن كيم  : ال منَغلّ س  َقالَ  بن َحده ا ن ب نن َتم  َ َنا َحجه كَرانَ َعكن  ، َحده ه  : َقكالَ ، َعكن  اب كن  َعبهكاس  ، َمي منكون  ب كن  م 
ولن َّللاه   َحى» َكاَن َرسن َض  َم األ  َم ال ف ط ر  َوَلو  لن َيو  َتس    .(6)«َيغ 

 تخريج الحديث: أولا 

(، 1211ح، 090 0، َسكككل العيكككدين، صكككالة العيكككدين) ل البيهقكككي فكككي السكككنن الكبكككري خّرجكككأ
 . بنحوه، به، عن جبارة، بسنده
، 039 0، صككككالة العيككككدين  ا َتسككككال فككككي يككككوم العيككككد) ل عبككككد الككككرزاق فككككي مصككككنفلخّرجككككوأ
ن ان   أبيع ن  ، عن رجل مبهم(، 2721ح ب اننيّن ، سن لي  بَّلاس   عن،ع نن الشَّ لن  ع  لي : بلفلظ، اب  " إننّن

م  ال فنط رن  ل  ي و  ت سن "، أل  غ  رن م  النَّح  ي و   . و 

                                                           

 . 211تارلخ أسماء الضّعفاء والكذابين ص( 1)
 . 223شيوخ ابن وهب ص( 2)
 . 172تقرلب التهذيب ص ( 3)
 . 128 1، ال قات  بن حبان082 2، الكاشف 131أنظر: تقرلب التهذيب ص( 4)
 . 120 8فتح الباري، أبواب العيدين، باب في العيدين والتجمل فيهما، ( 5)
(6 ) ، يَدي ن  ت َسال  ف ي ال ع   َ  . 2022، ح127 2سنن ابن ماجل، كتاب إقامة الصالة، َبابن َما َجاَء ف ي ا  
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

َباَرةن بنن المنَغلّ س   .2  (. 72) سبقت ترجمتل حدي  رقم، ضعيف، جن

يم  الجزري أو الواسطي .1 ا ن ب نن َتم    (1).لل ابن ماجل روى ، من ال امنة، ضعيف ، َحجه

َراَن الَجَزر يُّ  .0 ه  نن بنن م   روى ، مكات سكنة سكبع عشكرة، مكن الرابعكة، وكان يرسل،  قة فقيل، َمي منو 
  (2).البخاري تعليقا   الجماعة إ لل 

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

َباَرةن بنن المنَغلّ س   ضّعفل؛ إسناده ضعيف  يم  "، " جن ا ن ب نن َتم   . و َحجه

******* 

 (: 047) حديث رقم

نّ يُّ  خّر و . . . ": قال ابن رجب يره من رواية عنَمرن ب نن ال َول يد  الشه ر َمةَ َعن  ، الطبراني َو ك  َعن  اب كن  ، ع 
حتكى إذا ، يلهكو أحكدكم: )فقكال رسكول هللا ، يخطكب يكوم الجمعكة جاء رجل  والنبكي : قال، َعبهاس  

يه م   ذ  ولكنكي كنكت ، ما فعلت، يا رسول هللا: فقال(، كادت الجمعة تفوتل جاء َيَتَخطهى ر َقاَب النهاس  َولنؤ 
: وعمر بكن الوليكد(، أو يوم وضوء  هذا؟ا: )سول هللا فقال ر  ، م توضأت وجئت، فاستيقظت، راقدا  

  (3).ضعيف الحديث

 : نص الحديث من المعجم األوس  للطبراني

ونَ  َ َنا منوَسى ب نن َهارن ر يّ  ، عنَمَر ال َعَدن يُّ  أبيحد ننا منَحمهدن ب نن ، َحده رن ب نن السه حد نا عنَمرن ب كنن ، حد نا ب ش 
ككنّ يُّ  ر َمككةَ ، ال َول يككد  الشه ك  َعككة   َأنه النهب ككيه ، َعككن  اب ككن  َعبهككاس  ، َعككن  ع  من َم ال جن طنككبن َيككو  ككل  ، َكككاَن َيخ  َفككَدَخَل َرجن

ولن َّللاه  ، َيَتَخطهى ر َقاَب النهاس   م  »: َفَقاَل َرسن كن ئن َأَحدن يه م  ، ينب ط  ذ  : َفَقكالَ . « نمه َيَتَخطهكى ر َقكاَب النهكاس  َولنكؤ 
تن  أ تن  َما ز د  َداَء َفَتَوضه تن النّ  وء  هنَو؟»: َقالَ . َعَلى َأن  َسم ع  ضن من ون   (4).«َأَو َيو 

 
                                                           

، تهكككككذيب التهكككككذيب 181 2، الضكككككّعفاء الكبيكككككر للعقيلكككككي 022 2، الكاشكككككف 221أنظكككككر: تقرلكككككب التهكككككذيب ص( 1)
1 299 . 
 . 127 2، ال قات  بن حبان 037 1، ال قات للعجلي 021 1، الكاشف 221أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 237 8، 2فتح الباري، كتاب الجمعة، باب ( 3)
 . 8332، ح 70 8المعجم األوسط، ( 4)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 : تخريج الحديث: أولا 

مَّد  ب ن  ( 71 23) ل ابن عبد البر في التمهيدخّرجأ  . بنحوه، به، ع م ر   أبيمن طريق م ح 

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

نن بنن َعب د  هللا  بن   .2 و  َوانَ  َهارن  (. 21) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة، الَحمهالن ، َمر 

َيككى بككن   .1 ككدن بككنن َيح  َمككَر الَعككَدن يُّ  أبككيمنَحمه لككل  روى ، مككات سككنة  ككال  وأربعككين، مككن العاشككرة، (1)عن
  (2).وابن ماجل، والنسائي، والترمذي، مسلم

وقال أبو  ،(5)" الحافظ ": قال الذهبي ،(4)ذكره ابن حبان في ال قات ،(3)"  قة":قال ابن معين
  .(8)"صدوق": روقال ابن حج ،(7)":"  بأس بلوقال مسلمة بن القاسم ،(6)صدوق ":"حاتم

 . " صدوق ": أنل إلى  ويميل الباح  

ر يّ   .0 رن بنن السه ر يُّ ، ب ش  َوهن الَبص  ، مكات سكنة خمكس وتسكعين ومائكة، مكن التاسكعة،  قة متقن، اأَلف 
  (9).لل الجماعة روى ، ولل  ال  وستون 

نّ يُّ  .1 عنَمرن بنن الَول ي د  الشه
ر يُّ ، (10) يُّ ال َبص   . َأبنو َسَلَمَة ال َعب د 

" :وقككال أبككو زرعككة ،(12)شككيخ  قككة "، " لككيس بككل بككأس:قككال أحمككدو  ،(11)"  قككة":قككال ابككن معككين
وقككال ابككن  ،(15)" شككيخ  قككة ": وقككال ابككن شككاهين ،(14)وذكككره ابككن حبككان فككي ال قككات ،(13)" قككة

                                                           

 .118 9األنساب ، هذه النسبة إلى عمل األبراد بنيسابور، وهو نو  من ال ياب( 1)
 . 220تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 13 0 -الدوري –تارلخ ابن معين ( 3)
 . 98 9ال قات  بن حبان ( 4)
 . 103 1الكاشف ( 5)
 . 211 8الجرح والتعديل ( 6)
 . 229 9تهذيب التهذيب ( 7)
 . 220تقرلب التهذيب ص ( 8)
 . 209 8، ال قات  بن حبان 111 2، ال قات للعجلي 118 2، الكاشف 210أنظر: تقرلب التهذيب ص( 9)
 .212 8األنساب  ،هذه النسبة إلى شّن وهو بطن من عبد القيس( 10)
 . 217ص -الدارمي–تارلخ ابن معين ( 11)
 . 238 0العلل ومعرفة الرجال ( 12)
 . 209 1الجرح والتعديل ( 13)
 . 110 8ال قات  بن حبان ( 14)
 . 201تارلخ أسماء ال قات ص( 15)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
َتمد َعَلي ل  َولكنل َ  َبأ س ب ل  ":القطان  ،(2)"" مكا أرى بحدي كل بأسكا  : وقال أبو حاتم ،(1)"لست أع 

ي ": َوَقككاَل اب ككن عككدي ،(3)" لككيس بككالقوي":وقككال النسككائي : وقككال ابككن حجككر ،(4)"هنككَو َقل يككل الَحككد 
  .(5)"فيل مقال"

 . " صدوق ": أنل إلى  ويميل الباح  

ر َمةن َأبنو .2 ك  يُّ  ع   (. 23) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة، مولى ابن عباس، َعب د  هللا  القنَرش 

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

نّ يُّ "؛ إسناده حسن   . و" دمحم بن يحيي" كالهما  صدوق ، فيل " عنَمرن بنن الَول ي د  الشه

******** 
 (: 041) حديث رقم

كم   خكّر ف. . . ": قال ابن رجب كاس  ب كن  َقه  يد  ، َعكن  َقتَكاَدةَ ، الترمكذي وابكن ماجكل مكن روايكة الَنهه َعكن  َسكع 
كن  »: َقكالَ  َعكن  النهب كيّ  ، هنَرل كَرةَ  أبكيَعن  ، ب ن  المنَسيّ ب  ا كن  َأيهكام  َأَحكبُّ إ َلكى َّللاه  َأن  ينَتَعبهكَد َلكلن ف يَهكا م  َمكا م 

كككة   جه ككر  ذ ي الح  ككيَ ، َعش  لن ص  كككد  ن َهككا َسكككَنة  َيع  م  م  كككلّ  َيكككو  ر  ، امن كن َلكككة  الَقككد  ن َهكككا َلي  َلككة  م  كككلّ  َلي  ، والنهلللاس، «َوق َيكككامن كن
  (6).وهضّعف

 : نص الحديث من سنن الترمذي

ر يُّ َقالَ  ر  ب نن َناف ع  الَبص  َ َنا َأبنو َبك  ل  : َحده عنودن ب نن َواص  َ َنا َمس  م  ، َحده َعن  ، َعن  َقَتاَدةَ ، َعن  الَنههاس  ب ن  َقه 
يد  ب ن  المنَسيّ ب   كن  َأيهكام  َأَحكبُّ إ َلكى َّللاه  َأن  ينَتَعبهكَد َلكلن ف يَهكا »: َقكالَ  َعن  النهب يّ  ، هنَرل َرةَ  أبيَعن  ، َسع  َمكا م 

ة   جه ر  ذ ي الح  َيام  َسَنة  ، م ن  َعش  ن َها ب ص  م  م  لّ  َيو  َيامن كن لن ص  د  ر  َوق َيامن ، َيع  َلكة  الَقكد  ن َهكا ب ق َيكام  َلي  َلكة  م  لّ  َلي  : «كن
ل  » عنود  ب ن  َواص  ي   َمس  ر فنلن إ  ه م ن  َحد  ََر لب  َ  َنع  ي      .(7)«َعن  النهههاس  ، َهَذا َحد 

                                                           

 . 209 1الجرح والتعديل ( 1)
 . 209 1الجرح والتعديل ( 2)
 . 81الضّعفاء والمتروكين للنسائي ص( 3)
 . 82 1الكامل في ضّعفاء الرجال ( 4)
 . 23 2المطالب العالية ( 5)
 . 27 9فتح الباري، كتاب أبواب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشرلق، ( 6)
(7 ) ، ر   . 728، ح211 0سنن الترمذي، أبواب الصيام، َبابن َما َجاَء ف ي الَعَمل  ف ي َأيهام  الَعش 
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 : تخريج الحديث: أولا 

ة   عن ع م ر بن(، 2718ح،222 2،الصيام صيام العشر) ل ابن ماجلخّرجأ بنيد  بَّة  ب نن ع  ، ش 
دن  عن م النك بن(، 908ح، 181 1) األعرابيبن ال خّرجوأ. بنحوه دن ال و احن ب   . بنحوه، ع 

 . بنحوه، عن دمحم بن عبد الرحمن(، 0183ح، 022 2) ل البيهقي في شعب اإليمانخّرجوأ

 . به، ثالثتهم عن مسعود بن واصل

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

مكات ، مكن صكغار العاشكرة، أبو بكر البصكري مشكهور بكنيتكل، أحمد بن نافع العبديدمحم بن  .2
  (1).والنسائي، والترمذي، لل مسلم روى ، بعد األربعين

  .(3)" صدوق ": وقال ابن حجر ،(2)"  قة ": قال الذهبي

 . "صدوق "  أنل: في ابن حجررأي  إلى ويميل الباح  

  (4).لل الترمذي وابن ماجل روى ، التاسعة من، البصري ، األزرق  ، مسعود بن واصل .1

رب ": ذكره ابن حبان في ال قات وقال وقكال أبكو  ،(6)"ليس بكذاك": قال ابو داود ،(5)" ربما َأ
  .(8)" لين الحدي  ": وقال ابن حجر ،(7)" ضعيف": داود الطيالسي

 . " ضعيف ": أنل إلى  ويميل الباح  

ككم .0 ككاس ب ككن َقه  ككريُّ ، َأبنككو الَخطهككاب ، النههه ككّي الَبص  ، لككل البخككاري تعليقككا   روى ، مككن السادسككة، الَقي س 
  (9).وابن ماجل، والترمذي

                                                           

 . 117تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 222 1الكاشف ( 2)
 . 117تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 218تقرلب التهذيب ص ( 4)
 . 293 9ال قات  بن حبان ( 5)
 . 127 1الكاشف ( 6)
 . 227 0الضّعفاء والمتروكين  بن الجوزي ( 7)
 . 218تقرلب التهذيب ص ( 8)
 . 211تقرلب التهذيب ص( 9)



 نماذج من األحاديث التي انتقدىا ابن رجب بسبب الك م في الراويالفصل الثالث: 

 
 

314 
   

  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
وقال  ،(3)" ضعيف ": وقال النسائي ،(2)" قاص ": وقال أحمد ،(1)" ضعيف": قال ابن معين
َواَيكات َ  يجكوز  روى " َكاَن م مهن ي: ابن حبان ير َولنَخالف ال ّ َقات ف كي الرّ  ال َمَناك ير َعن ال َمَشاه 

" ت َجا  ب ل  ح  ا  
 ،(5)وَ  يتكابع َعَلي كل  "، " وأحادي ل مما ينفرد ب ل  عن ال قكات: وقال ابن عدي ،(4)
ن يُّ  اَرقنط  " : وقال الذهبي ،(7)" لين ": َوَقال أبو أحمد الحاكم ،(6)"مضطرب الحدي ": َوَقال الده

  .(9)" ضعيف": وقال ابن حجر ،(8)وه"ضّعف

 . " ضعيف " كما قال األئمة: أنل إلى  ويميل الباح  

َعاَمَة،  قة  بت، سبقت ترجمتل حدي  رقم ) .1  (. 1َقَتاَدةن بنن د 

ككيُّ  .2 م  و  زن ككيُّ الَمخ  ن  القنَرش  ي دن بككنن المنَسككيّ ب  بككن  َحككز  مككن ، الفقهككاء الكبككارأحككد العلمككاء األ بككات ، َسككع 
  (10).لل الجماعة روى ، مات بعد التسعين وقد ناهز ال مانين، كبار ال انية

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

ككمو ، مسككعود بككن واصكككل) ضككّعفل؛ إسللناده ضللعيف ككاس ب ككن َقه  مكككن  مككدّلسوألن قتككادة (، النههه
 . بالسما  يصّرحولم  (11)ال ال ة

******* 
 

 

 

                                                           

 . 129ص -الدارمي–تارلخ ابن معين ( 1)
 . 197 1العلل ومعرفة الرجال ( 2)
 . 178 23تهذيب التهذيب ( 3)
 . 21 0المجروحين ( 4)
 . 017 8الكامل في ضّعفاء الرجال ( 5)
 . 133 9قطني علل الدار ( 6)
 . 178 23تهذيب التهذيب ( 7)
 . 011 1الكاشف ( 8)
 . 211تقرلب التهذيب ص( 9)
 . 132 2، ال قات للعجلي 111 2، الكاشف 112أنظر: تقرلب التهذيب ص( 10)
 . 91، ت 10طبقات المدّلسين ص( 11)
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  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 (:049حديث رقم )

يم وروى قال ابن رجب: ". . .  ل   بن إ ب َراه  بنر يّ   عن المدني، ال َفض   - النبكي عكن ،هنَرل كَرةَ  َأب كي َعكن   ،ال َمق 
م   إ نه ): قكال ،- َوَسكلهمَ  َعَلي كل   هللان  َصلهى كاَلةَ  َلينَصكلّ ي َأَحكَدكن ت َهكا الصه كنَ  تَكَركَ  َوَقكد   ل َوق  ل   ال َوق كت   م  َوه  هنكوَ  َمكا األ 
براهيم .الدارقطني لخّرج، ( َوَمال ل   أَه ل ل   م ن   َللن  َخي ر     (1) .جداا  ضعيف هذا، وا 

 نص الحديث من سنن الدارقطني :

َ َنا َمدن  َحده فن  ناحد , ال َعاَلء   ب ن   َعل يّ   ب نن  َأح  َبي دن  ناحد ,  منوَسى ب نن  ينوسن يمن  ناحد ,  منوَسى ب نن  َّللاه   عن  إ ب كَراه 
ل   ب نن  بنر يّ   َعن  ,  ال َفض  كولن  َقكالَ : َقالَ ,  هنَرل َرةَ  َأب ي َعن  ,  ال َمق  م   إ نه  »:َوَسكلهمَ  َعَلي كل   هللان  َصكلهى َّللاه   َرسن  َأَحكَدكن

اَلةَ  َلينَصلّ ي ت َها الصه ل   ال َوق ت   م نَ  َتَركَ  َوَقد   ل َوق  َوه  .(2)«َوَمال ل   أَه ل ل   م ن   َللن  َخي ر   هنوَ  َما األ 

 أولا : تخريج الحديث :

عن ابن ، من طريق يعقوب بن الوليد، (1802،ح122 2ل ابن الجعد في مسنده )خّرجأ
 . بنحوه، به، عن المقبري ، أبي ذئب

 ثانياا: تراجم رجال اإلسناد: 

َمد .2 ، ب ن   َعل يّ   بن َأح  َجان يُّ  هللا عبد أبو ال َعاَلء  وز  ا انَ ك قال الذهبي :"، ال جن ا، َشي خ  كاء ، َصال ح   َبكه
 .(3)"   َقة  

كككفن  .1 سن َسكككى بكككنن  ينو  كككد   بكككن   منو  ف يُّ  َراش  ، روى لكككل وخمسكككين  كككال  سكككنة مكككات، العاشكككرة مكككن، الكنكككو 
 (4)وابن ماجل. ، والترمذي، البخاري، وأبو داود

، وذكككره (6):" صككدوق" ، وقككال أبككو حككاتم(5)  بككأس بككل" :"وقككال النسككائي، :"  قككة"قككال ابككن سككعد
تهَفككق     َقككة   ، وقككال الخليلككي :"(7)ابككن حبككان فككي ال قككات يَحي ن   ف ككي خككّر من  َعَلي ككل   من ككح  وقككال ، (8)"الصه

                                                           

 .191 1، باب إ م من فاتتل العصر، كتاب مواقيت الصالة، فتح الباري ( 1)
 .979،ح111 2باب النهي عن الصالة بعد الفجر ...، ، كتاب الصلوات، الدارقطني سنن( 2)
 .237 2تارلخ بغداد ، 210 7أنظر: تارلخ اإلسالم ( 3)
 . 121تقرلب التهذيب ص( 4)
 .102 1تارلخ اإلسالم ( 5)
 .102 9الجرح والتعديل ( 6)
 .181 9ال قات  بن حبان ( 7)
 .131 1الحدي  اإلرشاد في معرفة علماء ( 8)
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 .(2)وقال الذهبي:"  قة"  ،(1)مسلمة بن القاسم :"  قة"

 .(3)"صدوق قال ابن معين :" صدوق"، قال ابن حجر: "
 ويميل الباح  الي" تو يق الراوي" . 

َبي دن  .0 َسى بنن  هللا   عن َتار   َأب ي بن   منو  يُّ  المنخ    ال  سنة مات، التاسعة من، يتشيع كان  قة، الَعب س 
  (4)روى لل الجماعة .، عشرة

يمن  .1 ل   ب نن  إ ب َراه  ،، ال َفض  وم يُّ زن َحاقَ  َأبنو ال َمخ  ، روى لكل الترمكذي، ال امنكة مكن، متروك، ال َمَدن يُّ  إ س 
 (5)وابن ماجل. 

ي د  الَمق   .2 بنر يُّ َسع 
د  بنن َكي َساَن،  قة من ال ال ة تغير قبكل موتكل بكأربع سكنين، مكات فكي ،(6) َأبنو َسع 
  (7)لل الجماعة. روى حدود العشرلن، 

 ثالثاا: الحكم على إسناد الحديث: 

ل   بن إ ب َراه يمإسناده منكر؛ فيل "    " منكر الحدي  .ال َفض 

******* 

 (: 032حديث رقم )

كَزَة، َعكن   يالترمذي من حكدي  َمي منكون أبك خّر . و  قال ابن رجب: ". . َلى َطل َحكَة،  أبكيَحم  ، َمكو  َصكال ح 
: َرَأى النهب ككيُّ  َلككحن إ َذا َسككَجَد َنَفككَخ، َفَقككاَل:  َعككن  أنمّ  َسككَلَمَة، َقاَلككت  ككا َلَنككا ينَقككالن َلككلن َأف  ، تَككرّ ب  »َناَلم  َلككحن َيككا َأف 

َهكَ   –أحمكد اإلمكامل خّرجكل أهكل العلكم، و ضكّعفوميمكون أبكو حمكزة،  ،(8)إسناده ليس بذاك، وقكال: «َوج 
  (9)أيضا، وميمون األعور أبو حمزة، قال أحمد: متروك.

                                                           

 .112 22تهذيب التهذيب ( 1)
 .112 21سير أعالم النبالء ( 2)
 . 121تقرلب التهذيب ص( 3)
 .22 7، تهذيب التهذيب 202من تكلم فيل وهو مو ق ص، 072أنظر: تقرلب التهذيب ص ( 4)
 .231 2المجروحين ، 12، الضّعفاء الصغير للبخاري ص113 2، الكاشف 91أنظر: تقرلب التهذيب ص( 5)
 .081 21األنساب ، هذه نسبل إلى مقبرة كان يسكن بالقرب منها( 6)
، ال قككككات  بككككن حبككككان 099 2، ال قككككات للعجلككككي 209 1، ميككككزان ا عتككككدال 101أنظككككر: تقرلككككب التهككككذيب ص( 7)
1 181 . 
 . 081، ح112 1سنن الترمذي، ( 8)
 . 017 9فتح الباري، كتاب العمل في الصالة، باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصالة، ( 9)
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 نص الحديث من سنن الترمذي: 

ككَزَة، َعككن   ككون  َأبنككو َحم  َبَرَنككا َمي من َ َنا َعبهككادن ب ككنن الَعككوهام  َقككاَل: َأخ  يككع  َقككاَل: َحككده َمككدن ب ككنن َمن  َ َنا َأح  ،  أبككي َحككده َصككال ح 
: َرَأى النهب ككيُّ  َلى َطل َحكَة، َعككن  أنمّ  َسكَلَمَة، َقاَلكت  َلكحن إ َذا َسككَجَد  َمكو  كا َلَنكا ينَقككالن َلكلن َأف  َيككا »َنَفكَخ، َفَقكاَل: َناَلم 

، َترّ ب   َلحن َأف 
َهكَ (1)   (2)«.َوج 

 أولا: تخريج الحديث: 
(، وابكككن راهويكككل 1219، ح17 1شكككيبة )الصكككالة في الكككنفخ فكككي الصكككالة،  أبكككيل ابكككن خّرجكككأ
، 082 21(، وأبكو يعلكي الموصكلي )11271، ح291 11(، وأحمد )2931، ح 201 1)
 من طريق ميمون األعور، به، بنحوه. (، 711، ح011 10(، والطبراني )1921ح

، 112 2ل ابككن حبككان )الصككالة ذكر األمككر فككي أن يقصككد المككرء فككي سككجوده التككراب، خّرجككوأ
ملن طريلق داود بلن هنلد، (، 2930، ح227 0(، والطبراني في مسند الشكاميين )2920ح

 سلمة.  أبيصالح، عن  أبيتابب ميمون األعور في الرواية عن 

 ثانياا: تراجم رجال اإلسناد: 

،  قة حافظ، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ولل  .2 َمن  الَبَغو يُّ ي ع  بن  َعب د  الرهح  َمدن بنن َمن  َأح 
  (3)لل الجماعة. روى أربع و مانون، 

ر   .1 ،  قة، من ال امنة، مكات سكنة خمكس الكالبيَعبهادن بنن الَعوهام  بن  عنَمَر بن  َعب د  هللا  بن  المنن ذ 
  (4)لل الجماعة. روى و مانين ولل نحو من سبعين، 

ككَزَة، األعككور، مشككهور بكنيتككل، ضككعيف، مككن السادسككة،  .0 ككون  َأبنككو َحم  لككل الترمككذي وابككن  روى َمي من
  (5)ماجل.

                                                           

َر ض  ( 1) َن األ  ك يَن ال َجب َهة  م   .117 1تحفة األحوذي ، َأَراَد ب ل  َتم 
اَلة ، ( 2) خ  ف ي الصه َية  النهف   . 082، ح113 1سنن الترمذي، كتاب الصالة، َبابن َما َجاَء ف ي َكَراه 
، ال قكككات  بكككن حبكككان 180 22، سكككير أعكككالم النكككبالء 28، مشكككيخة النسكككائي ص82أنظكككر: تقرلكككب التهكككذيب ص( 3)
8 11 . 
، ال قككككات للعجلككككي 003 7، الطبقككككات الكبككككري 222 8، سككككير أعككككالم النككككبالء 193أنظككككر: تقرلككككب التهككككذيب ص( 4)
1 27 . 
، الضكككّعفاء 221 0متكككروكين  بكككن الجكككوزي ، الضكككّعفاء وال1 0، المجكككروحين 221أنظكككر: تقرلكككب التهكككذيب ص( 5)

 . 218الصغير ص
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، مككن ولككم يتككابع فلككين الحككدي ، أبككو صككالح، اسككمل َزاَذاَن، مككولى طلحككة بككن عبيككد هللا، مقبككول .1

  .(2)ذكره ابن حبان في ال قات (1)لل الترمذي. روى ال ال ة، 

 ولم يتابع فلين الحدي ".، مقبولوهو كما قال ابن حجر:" 
 ثالثاا: الحكم على إسناد الحديث: 

داود بلن هنلد كملا عنلد ابلن حبلان وقكد تابعكة ، " ميمكون األعكور " ضكّعف؛ لإسناده ضعيف
قال ". ، ولم يتابع فلين الحدي مقبول"  وهو أبو صالح: ولكن مدار اإلسناد علي، وهو ثقة.

ي ن الترمككذي :"  هن  َسككَلَمةَ  أنمّ   َوَحككد  ككَنادن ككون   ب ككَذاَك، َلككي َس  إ س  ككَزةَ  َأبنككو َوَمي من ككضن  لن ضككّعف َقككد   َحم  ككل   َبع   أَه 
ل م    (3). «الع 

******* 
  (: 030حديث رقم )

فرلقكي، أن عبكد الكرحمن عبكد الكرحمن بكن زلكاد  اإلبمكا روى  -أيضا  -قال ابن رجب: ". . . واستدلوا 
كَدَ  َوَقكد  َجَلكَس بن عمكرو، عكن النبكي ر بن سوادة أخبراه، عن عبد هللا بن رافع  وبكا ، قكال: )إ َذا َأح 

ر  َصاَلت ل  َقب َل َأن  ينَسلّ َم َفَقد  َجاَزت  َصاَلتنلن(،  وقال: إسناده ليس بالقوي، وقد ل الترمكذي، خّرجف ي آخ 
.ضّعفاضطربوا في إسناده، واألفريقي    (4)ه القطان وأحمد بن حنبل 

 نص الحديث من سنن الترمذي: 

،َحده  َمدن ب نن منَحمهد  َمن  ب نن ز َلاد  ب ن  َأن عنم ،  َ َنا َأح  َبَرَنا َعب دن الرهح  َباَرك  َقاَل: َأخ  َبَرَنا اب نن المن َأنه  َقاَل: َأخ 
كولن  و، َقكاَل: َقكاَل َرسن كر  َبَراهن َعن  َعب د  َّللاه  ب ن  َعم  َر ب َن َسَواَدَة، َأخ  ، َوَبك  َمن  ب َن َراف ع  إ َذا : »َّللاه  َعب َد الرهح 

َل  -َدَ  َأح   ن ي الرهجن ر  َصاَلت ل  َقب َل َأن  ينَسلّ َم َفَقد  َجاَزت  َصاَلتنلن  -َيع    .(5)«َوَقد  َجَلَس ف ي آخ 

 

 
                                                           

 . 119أنظر: تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 277 2ال قات  بن حبان ( 2)
 .081، ح112 1، سنن الترمذي( 3)
 . 078 7فتح الباري، كتاب اآلذان، باب التسليم، ( 4)
 . 138، ح112 1 سنن الترمذي، أبواب الصالة، باب ما جاء في الرجل يحد  في التشهد،( 5)



 نماذج من األحاديث التي انتقدىا ابن رجب بسبب الك م في الراويالفصل الثالث: 

 
 

319 
   

  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
 أولا: تخريج الحديث: 

البغكككككوي فكككككي شكككككرح السكككككنة )الصكككككالة  الحكككككد  فكككككي (، و 1011، ح21 1ل الطيالسكككككي)خّرجكككككأ
، 131 2(، وابككككن الجككككوزي فككككي التحقيككككق فككككي مسككككائل الخككككالف )723، ح171 0الصككككالة، 

 من طريق ابن المبارك، به، بنحوه. (، 219ح

، 217 2ينحكككد   بعكككد مكككا يرفكككع رأَسكككل مكككن آخكككر َركعكككة،  اإلمكككامل أبكككو داود )الصكككالة  خّرجكككوأ
سلللفيان ( عكككن 0170، ح120 1وعبكككد الكككرزاق )ملللن طريلللق زهيلللر بلللن معاويلللة، ( 127ح

لللارنبنيّ ( 1122، ح112 1، والبكككزار )الثلللوري  لللد ال م ح  مَّ م ن بلللن م ح  ح  لللد اللللرَّ ب  ، ملللن طريلللق ع 
لللز ارنيّ ( 2111، ح121 1والكككدارقطني ) لللة  ال ف  ي  و ان بلللن م ع اون لللر  والبيهقكككي فكككي ، ملللن طريلللق م 

 ، ب َتَدأ  َفر ض  التهَشهُّد  لد( 1810، ح299 1الكبري )الصالة  من ب  لل م ة   هللا من طريلق ع  بلن م س 
ع ن بنيّ   . ال ق 

م ن بلنجميعهم تابعوا  ح  لد اللرَّ ب  ، بله،  ابن المبارك في الرواية علن ع  لادن ي   أبكيبنحكوه، ولفكظ زن
ككَدَ  َقب ككَل َأن  َيككَتَكلهَم، َفَقككد  َتمهككت  َصككاَلتنلن، َوَمككن  َكككاَن  اإلمككامداود: )إ َذا َقَضككى  ككاَلَة َوَقَعككَد َفَأح  الصه

اَلَة(.  َخل َفلن   م مهن  َأَتمه الصه

 ثانياا: تراجم رجال اإلسناد: 

،  قككة حككافظ، مككن العاشككرة، مككات سككنة .2 َوز يُّ َسككارن الَمككر  م  َسككى السّ  ككد  بككن  منو  َمككدن بككنن منَحمه خمككس  َأح 
  (1)لل البخاري، والترمذي، والنسائي. روى ، و ال ين

،  قة  بت فقيل عالم جواد مجاهد، سبقت ترجمتل حدي  رقم ) .1 َباَرك   (. 9َعب دن هللا  بنن المن

، ضكعيف فكي حفظكل، مكن السكابعة، مكات سكنة سكت  .0 ف ر ل ق كيُّ كَم، اإل  َمن  بنن ز َلاد  بن  َأن عن َعب دن الرهح 
  (2)لل أبو داود، والترمذي، ابن ماجل. روى وخمسين، 

، ضعيف، من الرابعة، سبقت ترجمتل حدي  رقم ) .1 يّ  َمن  ب نن َراف ع  التهنُّوخ   (. 11َعب دن الرهح 

                                                           

 . 77 2، تهذيب التهذيب 8 22، سير أعالم النبالء 28، مشيخة النسائي ص81أنظر: تقرلب التهذيب ص( 1)
، الضّعفاء والمتروكين 23 1، المجروحين 113 2، الكامل في ضّعفاء الرجال 013أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)

 . 210، ت22، طبقات المدّلسين ص91 1، الضّعفاء والمتروكين  بن الجوزي 11للنسائي ص
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،  قكة فقيكل، مكن ال ال كة، مكات سكنة بضكع وعشكرلن،  .2 كَذام يُّ رن بنن َسَواَدَة، َأبنو  نَماَمكَة الجن  روى َبك 

  (1)يقا .البخاري تعل الجماعة إ لل 

 ثالثاا: الحكم على إسناد الحديث: 

" ضكعيف فكي حفظكل، و" َعب كدن إسناده ضعيف ف ر ل ق كيُّ كَم، اإل  َلكاد  بكن  َأن عن َمن  بنن ز  ؛ فيل "َعب دن الرهح 
" ضعيف.  يّ  َمن  ب نن َراف ع  التهنُّوخ   الرهح 

******* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، 221 8، الطبقككككات الكبككككري 71 1، ال قكككات  بككككن حبكككان 171 2، الكاشككككف 211أنظكككر: تقرلككككب التهكككذيب ص( 1)
 . 21 0إكمال تهذيب الكمال 
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 : بسبب "جهالة الراوي" هانتقدانماذج من األحاديث التي : المبحث الثاني
 (: 030) حديث رقم

عككن ابككن ، عككن عائشككة، عككن ع مككان، ل الككدارقطني مككن طرلككق سككفيانخّرجككو . . . ": قككال ابككن رجككب
ككوء  »: قككالَ ،. . . عبكاس ضن يككدن ف كي ال ون يكدن ف ككي ال َجَناَبكة  َوَ  ينع  إنهللا غيللر : قيككل، وعائشكة بنككت عجكرد، «ينع 
  (1).معروفة

 : نص الحديث من سنن الدارقطني

كف   َبكاَرك  , َعكن  سن ر  ب نن َصال ح  , حد نا ننَعي من ب نن َحمهاد  , حد نا اب كنن ال من َسي نن ,حد نا َأبنو َبك  َ َنا ال حن َياَن , َحده
 , , َعن  اب كن  َعبهكاس  َرد  , َعن  َعائ َشَة ب ن ت  َعج  د  يكدن ف كي »: َقكالَ َعن  عن  َماَن ب ن  َراش  يكدن ف كي ال َجَناَبكة  َوَ  ينع  ينع 

وء   ضن   (2).«ال ون

 : تخريج الحديث: أولا 

 . تخرلاعلى  لم أقف لل 

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

ككككن دمحم ب كككن إسككككماعيل ب كككن سككككعيد بكككن أبككككان .2 ككككن إسكككماعيل ب  سكككين ب  ، أبكككو عبككككد هللا الّضككككّبيُّ ، الحن
، "وككان فاضكال  : قكال الخطيكب البغكدادي، هك 003مات سنة ، القاضي، الَمَحامليّ ، البغداديُّ 
  (3)."دينا  ، صادقا  

يُّ  .1 ككَداد  ككدن بككنن َصككال ح  الَبغ  ككر  ، منَحمه َلَجككةن ، َأبنككو َبك  مككات سككنة ، مككن الحاديككة عشككرة،  قككة حككافظ، َكي 
  (4).لل النسائي روى ، إحدى وسبعين على الصحيح

َيَة  .0 يُّ ننَعي من بنن َحمهاد  بن  منَعاو  َزاع   (.19، صدوق، سبقت ترجمتل حدي  رقم )الخن
َباَرك   .1  (. 9) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة  بت فقيل عالم جواد مجاهد، َعب دن هللا  بنن المن
ر يُّ  .2 ق  ال هو  و  رن ي د  بن  َمس  َيانن بنن َسع  ف   (. 2) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة حافظ، سن

                                                           

ست ن شاق  في ال َجَنابة ، ( 1) َمَضة  َوا    . 171 2فتح الباري، كتاب الغسل، باب ال َمض 
ل  ال َجَناَبة ، ( 2) َنس  ت ن َشاق  ف ي  س  َمَضة  َوا   و َي ف ي ال َمض   . 121، ح138 2سنن الدارقطني، كتاب الطهارة، َبابن َما رن
 . 1328، ت 201 8تارلخ بغداد ( 3)
 . 139 1، تارلخ اإلسالم 111 9، تهذيب التهذيب 181أنظر: تقرلب التهذيب ص( 4)



 نماذج من األحاديث التي انتقدىا ابن رجب بسبب الك م في الراويالفصل الثالث: 

 
 

301 
   

  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
كككككد بككككنن  عن  َمككككانن  .1 " لكككككيس : وقككككال ابكككككن حجككككر ،(1)ذكككككره ابكككككن حبككككان فكككككي ال قككككات، الّسككككَلم يّ ، َراش 

 وهو كما قال ابن حجر .  .(2)بالمشهور"
َرد   .7  . مجهولة، ليس لها إ  هذا الحدي ، َعائ َشة بنت َعج 

  .(4)"  تقوم بها حجة": قال الدارقطني ،(3)"   تكاد تعرف": قال ابن حجر 
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

َردلجهالة " عائشة بنت ؛ ضعيفإسناده    . " َعج 

****** 

 (: 034) حديث رقم

تسكالل مكَع أهلكل ولكدل علكى أن النبكي . . . ": قال ابن رجب  اإلمكامل خّرجكمكا : ككاَن يسكتتر عنكد َا
فلي إسلناده ملن ل لككن؛ ، َقكطُّ " " َما َرَأي تن َفر َ  النهب كيّ  : قالت، أحمد وابن ماجل من حدي  عائشة

  (5).يعرف

 : نص الحديث من مسند أحمد

َ َنا َوك يككع   َيانن ، َحككده ككف  َ َنا سن ككور  ، َحككده ككيّ  ، َعككن  َمن صن م  لى  ، َعككن  منوَسككى ب ككن  َعب ككد  َّللاه  ب ككن  َيز لككَد ال َخط  َعككن  َمككو 
تن إ َلى َفر    النهب يّ  »: َعن  َعائ َشَة َقاَلت  ، ل َعائ َشةَ    (6).«َقطُّ  َأو  َما َرَأي تن َفر َ  النهب يّ  ، َقطُّ  َما َنَظر 

 : تخريج الحديث: أولا 

والترمككككذي فككككي (، 111ح،127 2،الطهككككارة النهي أن يككككري عككككورة أخيككككل)ل ابككككن ماجككككلخّرجككككأ
الطهككارة من كككره )شككيبة أبككيوابككن (، 080 2)وابككن سككعد(، 013ح،198ص)الشككمائل الدمحميككة

سحاق بن (، 2203ح،233 2،عورتل ى ن تر أ جميعهم من (، 2308ح، 112 1) راهويكلوا 
 . بنحوه، به، طريق سفيان

                                                           

 . 82 7، وال قات ممن لم يقع في الكتب الستة 291 7ال قات  بن حبان ( 1)
 . 2 1تعجيل المنفعة ( 2)
 . 082 1لسان الميزان ( 3)
 . 137 2سنن الدارقطني ( 4)
 . 011 2اري، كتاب الغسل، باب التستر في الغسل عند الناس، فتح الب( 5)
 . 11011، ح131 13مسند أحمد، ( 6)
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بلن امن طريلق سلفيان الثلوري علن دمحم (، 1297ح،019 1)ل الطبراني في األوسطخّرجوأ

 " مكا رأيكت عكورة رسكول هللا :بلفكظ علن عائشلة  ،مجادة عن قتادة عن أنس بن ماللك
 . قط "

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

 (. 11) سبقت الترجمة لل حدي  رقم،  قة حافظ عابد، الَجرهاحَوك ي عن بنن  .2

ر يُّ  .1 ق  ال هو  و  رن ي د  بن  َمس  َيانن بنن َسع  ف   (. 2) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة حافظ، سن

ككَلم يُّ  .0 ككر  َأبنككو َعتهككاب  السُّ َتم  رن بككنن المنع  ككو  ، مككات سككنة ا نتككين و ال ككين ومائككة،  قككة  بككت، َمن صن
  (1).لل الجماعة روى 

مكككيُّ اأَلن َصكككار يُّ الككككوفيُّ  .1 لكككل  روى ، مكككن الرابعكككة،  قكككة، منوَسكككى بكككن َعب كككد هللا بكككن يزلكككد الَخط 
  (2).وابن ماجل، وأبو داود، مسلم

 . مبهمة، لعائشة ىمول .2

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

سكنادها ضكعيف  ولكل متابعكة عنكد الطبرانكي، عائشكة المبهمكة" ىمكول "إلبهام؛ إسناد ضعيف وا 
 .  جدا  

******* 

 (: 033) حديث رقم

طككاف علككى  أن النبككي ، رافككع أبككيا َتسككال للمعككاودة مكن حككدي   روى وقككد . . . ": قكال ابككن رجككب
تسككل عنككَد كككل واحككدة مككنهن َسككال  ، نسككائل جميعككا  فككي يككوم واحككد ككوَل َّللاه  : فقلككت، وَا َلككو  َجَعل تَككلن ، َيككا َرسن

ا َقكالَ  د  ال  َواح  َهكرن ): َنس  َيكبن َوَأط  َككى َوَأط  ، أحمكد وأبكو داود والنسكائي وابكن ماجكل اإلمكامل خّرجك(، َهكَذا َأز 
  (3).وفي إسناده بعض من ل يعرف حاله

 

                                                           

 . 170 7، ال قات  بن حبان 119 1، ال قات للعجلي 197 1، الكاشف 217أنظر: تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 020 23، تهذيب التهذيب 130 2، ال قات  بن حبان 032 1، الكاشف 221أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 031 2فتح الباري، كتاب الغسل، باب إ َذا َجاَمَع  نمه َعاَوَد، َوَمن  دار َعَلى ن سائ ل ، ( 3)
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 : نص الحديث من مسند أحمد

َ َنا َعفهكانن  كاد  ، َحده َ َنا َحمه َمن  ب كنن ، َحكده َبَرَنكا َعب كدن الكرهح  َأنه : َراف كع   أبكيَعكن  ، َسكل َمىَعكن  َعمهت كل  ، َراف كع   أبكيَأخ 
وَل َّللاه   م   َرسن ه  ، َطاَف َعَلى ن َسائ ل  ف ي َيو  ن كَد َهكذ  ه  َوع  ن كَد َهكذ  لن ع  َتس  كوَل َّللاه  : َفق يكلَ ، َفَجَعَل َيغ  َلكو  ، َيكا َرسن

ا َقالَ  د  ال  َواح  َنس  َهرن »: َجَعل َتلن  َيبن َوَأط  َكى َوَأط    (1).«َهَذا َأز 

 : تخريج الحديث: أولا 
والنسككككائي فككككي (، 129ح، 21 2، الطهارة الوضككككوء لمككككن أراد ابككككن يعككككود) ل أبككككو داودخّرجككككأ

 وابككككككككن ماجكككككككككل(، 8981ح، 137 8، نسكككككككككائلعلككككككككى  الطهككككككككارة  طكككككككككواف الرجككككككككل) الكبككككككككري 
الطهارة الرجككل ) شككيبة أبككيوابككن (، 293ح، 291 2، الطهككارة فيمن يغتسككل عنككد كككل واحككدة)

 . بنحوه، به، من طريق حماد بن سلمة(، 2211ح، 201 2، نسائل في الليلةعلى  يطوف

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

كفهار .2 ، أبكو ع مكان الصه ل يُّ كل م  بكن عبكد هللا الَبكاه  َعفهانن بنن منس 
،  قكة  بكت، مكات سكنة تسكع (2)

  (3)عشرة، من كبار العاشرة، روي لل الجماعة.
ي َنار   .1 ر يُّ َحمهادن بنن َسَلَمَة بن  د   (. 13) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة، الَبص 
: وقككال ابككن معككين ،(4)لككل األربعككة روى ، مككن الرابعككة، مقبككول، رافككع أبككيعبككد الككرحمن بككن  .0

  .(5)"صالح"
وابكن ، والنسكائي، أبكو داود الهك روى ، مكن ال ال كة، رافكع أبكيسلمى عمة عبكد الكرحمن بكن  .1

  (6).ماجل
: وقككال ابككن حجككر ،(8)"   تعككرف ": ابككن القطككان وقككال ،(7)ذكرهككا ابككن حبككان فككي ال قككات

  .(9)"مقبولة"
                                                           

 . 10811، ح188 09مسند أحمد، ( 1)
 .022 8نساب األ، هذه نسبة لمن يبيع األواني الصفرلة( 2)
 . 213 1، ال قات للعجلي 198 7، الطبقات الكبري 17 1، الكاشف 090أنظر: تقرلب التهذيب ص ( 3)
 . 013تقرلب التهذيب ص( 4)
 . 117 2الكاشف ( 5)
 . 717تقرلب التهذيب ص( 6)
 . 111 21تهذيب التهذيب ( 7)
 . 111 21تهذيب التهذيب ( 8)
 . 717تقرلب التهذيب ص( 9)
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ل  هللا   .2 و  َلى َرسن ي علكى علك مكات فكي أول خالفكة، اسمل إبراهيم وقيكل أسكلم، َأبنو َراف ع  َمو 

  (1).لل الجماعة روى ، الصحيح

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

علكككى  مقبكككول ولكككم أقكككف لهمكككا" كالهمكككا ىوعمتكككل سكككلم، عبكككد الكككرحمنفيكككل " إسلللناده ضلللعيف؛
 . متابعة

******* 
 (: 032) حديث رقم

َلكة  ، وفلي المسلند بإسلناد فيله بعلض ملن ل يعلرف. . . ": قال ابن رجب ب كل  َقم  أن رجكال َوَجكَد ف كي َ و 
د   ككج  َرَحَهككا ف ككي ال َمس  ككولن َّللاه  ، َفَأَخككَذَها ل َيط  َهككا ف ككي »: َفَقككاَل َلككلن َرسن د  دن َعككل  ار  ب ككَك َحتهككى تَ َ  َتف  ككَن  خككّر َ و  م 

د   ج    (2).«ال َمس 

 : نص الحديث من مسند أحمد

َبي د   َ َنا منَحمهدن ب نن عن َحاقَ ، َحده َ َنا منَحمهدن ب نن إ س  ن ي اب َن َكر لكز  ، َحده َبي د  َّللاه  َيع  ، َعكن  َشكي خ  ، َعن  َطل َحَة ب ن  عن
َة م ن  قنَرل ش   َن َصار يّ   أبيَعن  ، م ن  أَه ل  َمكه َرَحَهكا : َقكالَ ، أينوب  األ  َلكة  َفَأَخكَذَها ل َيط  ب كل  َقم  كل  ف كي َ و  َوَجكَد َرجن

د   ج  ولن َّللاه  ، ف ي ال َمس  ب َك َحتهى تَ »: َفَقاَل َللن َرسن َها ف ي َ و  د  دن َعل  ار  د   خّر َ  َتف  ج  َن ال َمس    .(3)«م 

 : تخريج الحديث: أولا 

 . بنفس اإلسناد والمتن(، 912ح، 110 1) شيبة في مسنده أبيل ابن خّرجأ

وَن عكن (، 028ح 3/516) ل ابكن حجكر فكي المطالكبخّرجوأ كَحاق عكن َيز لكد بكن َهكارن عكن إ س 
لي خ ملنَعن  َطل َحَة ب ن  َعب د  َّللاه  ب ن  َكر لز   منَحمهد ين لةن  ع ن  ش  كولن َّللاه   :َقكالَ  أ ه للن ال م دن  َرَأى َرسن

َلة    ".. . . . َرجنال  َقد  َأَخَذ َقم 
 

 
                                                           

 . 221 7، اإلصابة 109أنظر: تقرلب التهذيب ص( 1)
 . 208 0فتح الباري، كتاب الصالة، باب دفن النخامة في المسجد، ( 2)
 . 10228، ح208 08مسند أحمد، ( 3)
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 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

َبي د  بن   .2 يُّ ، أنَميهةَ  أبيمنَحمهدن بنن عن ، مات سكنة أربكع ومكائتين ، من الحادية عشرة،  قة، الطهَناف س 
  (1).لل الجماعة روى 

َحاقَ  .1  (. 12) ترجمتل حدي  رقم سبقت، اءضّعفبالتدليس عن الصدوق مشهور ، منَحمهدن بنن إ س 
َرل ز   .0 َبي د  َّللاه  ب ن  كن   (2).وأبو داود، لل مسلم روى ، من ال ال ة،  قة، َطل َحَة ب ن  عن
َة م ن  قنَرل ش  ، َشي خ .1  . مجهول مبهم، م ن  أَه ل  َمكه
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

بهامجفيل "؛ إسناده ضعيف  .انقطا وفيل ، ظ شيخ من أهل مكة" بلفهالة وا 

 . بالسما  يصّرحولم  ،(4)ينمدّلسمن ال (3)المرتبة الرابعة منوهو : فيل دمحم بن إسحاقو 

******* 
 (: 031حديث رقم )

َيَة ب ن  قنرهَة، َعكن   ل م ، َعن  َقَتاَدَة، َعن  منَعاو  وَن ب نن منس  نهكا »ل ، َقكاَل: أبيكقال ابن رجب: ". . . وروى َهارن كن
ككول  َّللاه   كد  َرسن كَوار ي َعَلكى َعه  كفه َبكي َن السه ا ننن َهكى َأن  َنصن د  كَردن َعن َهكا َطكر  ل ابكن ماجكل وابككن خّرجك، «َوننط 

. إسلناده لليس بالصلافيخزلمة وابن حبان في )صحيحيهما( والحاكم وصححل، وقال ابكن المكديني: 
  (5)هو مجهول.حاتم: وأبو مسلم هذا مجهول، وكذا قال أبو 

 نص الحديث من سنن ابن ماجه: 

ونن  َ َنا َهكارن َبكَة َقكاَ : َحكده َد، َوَأبنكو قنَتي  َ َنا َأبنكو َداون كَزَم َأبنكو َطال كب  َقكاَل: َحكده َ َنا َزل كدن ب كنن َأخ  كل م ، َعككن   َحكده ب كنن منس 
َيَة ب ن  قنرهَة، َعن   كول  َّللاه  »ل ، َقكاَل: أبيَقَتاَدَة، َعن  منَعاو  كد  َرسن كَوار ي َعَلكى َعه  كفه َبكي َن السه نهكا ننن َهكى َأن  َنصن كن

 ا د  َردن َعن َها َطر    .(6)«َوننط 

                                                           

، ال قككككات  بككككن حبككككان 117 1، ال قككككات للعجلككككي 109 0، ميككككزان ا عتككككدال 192أنظككككر: تقرلككككب التهككككذيب ص( 1)
7 112 . 
 . 11 2، تهذيب التهذيب 090 1، ال قات  بن حبان 221 2، الكاشف 180أنظر: تقرلب التهذيب ص( 2)
مكككن اتفكككق علكككى أنكككل   يحكككتا بشكككئ مكككن حكككدي هم ا  بمكككا صكككّرحوا فيكككل بالسكككما  لك كككرة تدليسكككهم علكككى الضكككّعفاء  ( 3)

 والمجاهيل. 
 . 212، ت22طبقات المدّلسين ص ( 4)
 . 29 1باب الصالة بين السواري في َير جماعة، فتح الباري، كتاب الصالة، ( 5)
(6 ) ، فّ  َوار ي ف ي الصه اَلة  َبي َن السه  . 2331، ح013 2سنن ابن ماجل، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، َبابن الصه
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 أولا: تخريج الحديث: 

(، وابكككككككن خزلمكككككككة 923، ح203 1اني )روىككككككك(، وال2219، ح133 1ل الطيالسكككككككي )خّرجكككككككأ
كَوار ي َعن َهكا،  كَطفّ يَن َبكي َن السه د  ال منص  (، وابكن حبكان 2217، ح19 0)اإلمامة في الصالة  َطكر 

كرن َخَبكر   َكان   اإلمكام)متابعة  ك  ،  يصكّرح  ذ  َلكق  كر  ال منط  (، والحكاكم 1129، ح297 2ب َهكَذا الزهج 
)الصكككككالة كراهية الصكككككف بكككككين (، والبيهقي0021، ح119 8زار )(، والبككككك791، ح009 2)

لنم(، 2132، ح218 0السواري،  ون بن م س   . ، به، بنحوهجميعهم من طريق ه ار 

كد  النهب كيّ    نهكا َعَلكى َعه  كَوار ي  وعند الطيالسي والبيهقكي بلفكظ )كن ا َأن  َنقنكوَم َبكي َن السه د  كَردن َطكر  ننط 
اَلة (.   ف ي الصه

 ثانياا: تراجم رجال اإلسناد: 

،  قة حكافظ، مكن الحاديكة عشكرة، مكات سكنة سكبع وخمسكين،  .2 َزَم، َأبنو َطال ب  الطهائ يُّ َزل دن بنن َأخ 
  (1)مسلم. الجماعة إ لل  روى 

،  قككة حكافظ َلككط فككي أحاديكك ، مككن التاسككعة، مككات  .1 ككيُّ ، الطهَيال س  د  و  َد بككن  الَجككارن كَلي َمانن بككنن َداون سن
  (2)البخاري تعليقا . الجماعة إ لل  روى سنة أربع ومائتين، 

، مكككن التاسكككعة، مككات سكككنة مكككائتين أو بعكككدها،  .0 َراَسكككان يُّ َبككَة الخن َبكككَة، َأبنكككو قنَتي   لكككل روى َسككل من بكككنن قنَتي 
  (3)مسلم. الجماعة إ 

وقكال أبكو  ،(5)وقكال أحمكد: "  قكة صكدوق لكيس بكل بكأس" ،(4)قال ابن معين: " َلي َس ب ل  َبأ س "
ر َعكة ،(6)داود وأبنكو زن

اَرقنطن يّ  ،(7) بهكان فكي ال قككات :(9)والحكاكم ،(8)والكده  ،(10)"  قككة"، وَذَككره ابكنن ح 
                                                           

، مشككككيخة النسككككائي 122 8، ال قككككات  بكككن حبككككان 123، سكككؤا ت الحككككاكم ص112أنظكككر: تقرلككككب التهككككذيب ص( 1)
 . 87ص
، 198 7، الطبقككككات الكبككككري 280 1، تهككككذيب التهككككذيب 129 2، الكاشككككف 123أنظككككر: تقرلككككب التهككككذيب ص( 2)

 . 117 2، ال قات للعجلي 178 1الكامل في ضّعفاء الرجال 
 . 111تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 272 1 -الدوري –تارلخ ابن معين ( 4)
 . 10 0 –عبد هللا  –العلل ومعرفة الرجال ( 5)
 . 200 1تهذيب التهذيب ( 6)
 . 111 1الجرح والتعديل ( 7)
 . 111سؤا ت الحاكم للدارقطني ص( 8)
 . 227سؤا ت السجزي للحاكم ص( 9)
 . 197 8ال قات  بن حبان ( 10)
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وقال أبكو حكاتم: " لكيس بكل بكأس،  ،(2)وقال ابن حجر: "صدوق" ،(1)وقال الذهبي: "  قة يهم"
  .(3)ك ير الوهم يكتب حدي ل "

 ويميل الباح  إلى  أنل: "  قة يهم ".  

ر ّي، من السابعة،  .1   (4)لل ابن ماجل. روى هارون بن مسلم، الَبص 

وقكككككال الكككككذهبي:  ،(6)وقكككككال أبكككككو حكككككاتم: " شكككككيخ مجهكككككول" ،(5)ذككككككره ابكككككن حبكككككان فكككككي ال قكككككات
  .(8)، وقال ابن حجر: " مستور"(7)"مجهول"
 وهو كما قال ابن حجر: " مستور".  

َعاَمَة،  قة  بت، سبقت ترجمتل حدي  رقم ) .2  (. 1َقَتاَدةن بنن د 

،  قكة عكالم، مكن ال ال كة، مكات سكنة  كال  عشككرة .1 كاَلل  المنَزن كيُّ َيكةن بكنن قنكرهَة بكن  إ َيكاس  بكن  ه  ، منَعاو 
  (9)لل الجماعة. روى بن ست وسبعين سنة، اوهو 

7.  ، ككيُّ كككاَلل  المنَزن  لكككل  روى نككزل البصككرة، مكككات سككنة أربككع وسككتين،  صككحابيقنككرهةن ب ككنن إ َيككاس  ب ككن  ه 
  (10)األربعة.

 ثالثاا: الحكم على إسناد الحديث: 
 يصككّرحولككم  (11)مككن ال ال ككة مككدّلس؛ فيككل "هككارون بككن مسككلم "مسككتور"، وقتككادة إسللناده ضللعيف

 بالسما . 
******* 

                                                           

 . 122 2الكاشف ( 1)
 . 111تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 111 1الجرح والتعديل ( 3)
 . 219تقرلب التهذيب ص( 4)
 . 282 7حبان  ال قات  بن( 5)
 . 91 9الجرح والتعديل ( 6)
 . 181 1ميزان ا عتدال ( 7)
 . 219تقرلب التهذيب ص( 8)
، 121 2، ال قكككات  بكككن حبكككان 181 1، ال قكككات للعجلكككي 177 1، الكاشكككف 208أنظكككر: تقرلكككب التهكككذيب ص( 9)

 . 121 23تهذيب التهذيب 
 . 1023 1، معرفة الصحابة ألبي نعيم 027 1، معجم الصحابة  بن قانع 122أنظر: تقرلب التهذيب ص( 10)
 . 91، ت 10طبقات المدّلسين ص( 11)
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 "ترك الراوي " بسبب انتقدهانماذج من األحاديث التي : المبحث الثالث
 (: 037) حديث رقم

كد  ، أمية أبيعن عبد الكرلم ، فروى حماد بن سلمة. . . ": قال ابن رجب َأنه ، َعكن  َجكاب ر  ، َعن  منَجاه 
ككر   النهب ككيه  َم ال َخن ككَدق  َعككن  َصككالة  الظُّه  َل َيككو  ككغ  ككر  ، " شن ككر ب  ، َوال َعص  َشككاء  ، َوال َمغ  َفككَأَمَر ب ككال  َفككَأذهَن ، َوال ع 
كرَ ، َوَأَقامَ  كرَ ،  نكمه َأَمكَرهن َفكَأذهَن َوَأَقكامَ ، َفَصلهى الظُّه  كر بَ َفَصكلهى ال مَ ،  نكمه َأَمكَرهن َفكَأذهَن َوَأَقكامَ ، َفَصكلهى ال َعص   نكمه ، غ 
َشكاءَ ، َفَأذهَن َوَأَقامَ ، َأَمَرهن  وَن َّللاهَ فكي هكذه السكاعة »:  نكمه َقكالَ ، َفَصكلهى ال ع  رن م  َيكذ كن كل  اأَلر ض  َقكو  َمكا َعَلكى َوج 

م  " ي رنكن عن حماد : يعني -إ  مؤمل ،   نعلم رواه بهذا اإلسناد: وقال(، مسنده) ل البزار فيخّرج، ََ
وعبللد "، انتهككى، عككن عبككد هللا، عبيككدة أبككيعككن ، عككن مجاهككد، عككن عبككد الكككرلم، بعضككهم وقككد رواه، -

  (1).مب أن البخاري حسن الرأي فيه"، متروك الحديث، المريم أبو أمية

 : نص الحديث من كشف األستار عن زوائد البزار

َمر   َ َنا منَحمهدن ب نن َمع  يلَ  حد نا منَؤمهكل  ب كنن ، َحده كَماع  كاد  ب كنن ، إ س   أبكيَعكن  َعب كد  ال َككر لم  ب كن  ، َسكَلَمةَ  حكد نا َحمه
ككد  ، ال منَخككار ق   ككر   َأنه النهب ككيه ، َعككن  َجككاب ر  ، َعككن  منَجاه  َم ال َخن ككَدق  َعككن  َصككالة  الظُّه  َل َيككو  ككغ  ككر  ، " شن ، َوال َعص 
َشاء  ، َوال َمغ ر ب   كرَ ، َفكَأذهَن َوَأَقكامَ  َفكَأَمَر ب كال   ، َوال ع  كرَ ،  نكمه َأَمكَرهن َفكَأذهَن َوَأَقكامَ ، َفَصكلهى الظُّه   نكمه ، َفَصكلهى ال َعص 

ككر بَ ، َأَمككَرهن َفككَأذهَن َوَأَقككامَ  َشككاءَ ، َفككَأذهَن َوَأَقككامَ ،  نككمه َأَمككَرهن ، َفَصككلهى ال َمغ  ككل  »:  نككمه َقككالَ ، َفَصككلهى ال ع  َمككا َعَلككى َوج 
وَن َّللاهَ  رن م  َيذ كن م  اأَلر ض  َقو  ي رنكن ََ  »(2).  

 : تخريج الحديث: أولا 

مَّلد بلن( 2182ح، 71 1) ل الطبراني في األوسكطخّرجأ م د عن م ح  ليّ م ع م ل عن أ ح  ر انن  ر ال ب ح 
مَّل  . بنحوه، به، عن م ؤ 

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

ككيّ   .2 َمككر  ب كككن  ر ب ع  ككدن ب ككنن َمع  كككد  َّللاه  ، منَحمه ككيُّ َأبنككو َعب  ككر يُّ ، ال َقي س  كككيّ  ، ال َبص  َران  مككن كبككار الحاديكككة ، ال َبح 
  (3).لل الجماعة روى ، مات سنة خمسين، عشرة

                                                           

 . 223 2فتح الباري، كتاب مواقيت الصالة، باب قضاء الصالة األولي فاألولي، ( 1)
 . 012، ح282 2صالة ومعرفتها، كشف ا ستار عن زوائد البزار، كتاب الصالة، باب مواقيت ال( 2)
 . 238تقرلب التهذيب ص( 3)
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: وقكال الخطيكب ،(2)"   بكأس بكل ": وقال مسكلمة بكن القاسكم ،(1)"   بأس بل ": قال النسائي

" : وقكككال أبكككو داود .(5)" الحكككافظ": وقكككال الكككذهبي ،(4)وذككككره ابكككن حبكككان فكككي ال قكككات ،(3)" قكككة "
  .(8)صدوق " : وقال ابن حجر ،(7)صدوق"": وقال أبو حاتم ،(6)ليس بل بأس "، صدوق 

 . أنل " صدوق" كما قال ابن حجرإلى  ويميل الباح  

ي َل الَعَدو يُّ  .1 َماع  َمن  ، منَؤمهلن بنن إ س  ، من صغار التاسكعة مكات سكنة سكت ومكائتين، َأبنو َعب د  الرهح 
  (9).وابن ماجل، والنسائي، والترمذي، وأبو داود ، لل البخاري تعليقا   روى 

: وقكككال ابكككن راهويكككل ،(11)"  قكككة ":وقكككال ابكككن معكككين ،(10)"  قكككة ك يكككر الغلكككط ":قكككال ابكككن سكككعد
وذكككره ابككن حبككان  ،(13)عظمككل ورفككع مككن شككأنل إ  أنككل يهككم فككي الشككئ "": بككو داودأو  ،(12)"" قككة

  .(14)في ال قات

وقال دمحم  ،(15)" صدوق ك ير الخطأ ولل أوهام ": وقال الساجي، " صدوق ": وقال أبو حاتم
ن يتوقكف ولنَتَ بكت فيكل أَلنكل ككان سكيء الحفكظ أ" إذا انفرد بحكدي  وجكب : بن نصر المروزي 
" صكككدوق ك يكككر : وقكككال الكككدارقطني ،(17)وقكككال ابكككن قكككان ع" صكككالح يخطكككئ" ،(16)ك يكككر الغلكككط "

                                                           

 . 21مشيخة النسائي ص( 1)
 . 111 9تهذيب التهذيب ( 2)
 . 111 9تهذيب التهذيب ( 3)
 . 211 9ال قات  بن حبان ( 4)
 . 239 1تذكرة الحفاظ ( 5)
 . 111 9تهذيب التهذيب ( 6)
 . 232 8الجرح والتعديل ( 7)
 . 238تقرلب التهذيب ص( 8)
 . 222تقرلب التهذيب ص( 9)
 . 232 2الطبقات الكبري ( 10)
 . 13 0 -الدوري –تارلخ ابن معين ( 11)
 . 082 23تهذيب التهذيب ( 12)
 . 082 23تهذيب التهذيب ( 13)
 . 287 9ال قات  بن حبان ( 14)
 . 082 23تهذيب التهذيب ( 15)
 . 082 23تهذيب التهذيب ( 16)
 . 082 23تهذيب التهذيب ( 17)



 نماذج من األحاديث التي انتقدىا ابن رجب بسبب الك م في الراويالفصل الثالث: 

 
 

310 
   

  الثاني الباب

 تضعيف في رجب ابن منهج
  .(3)" صدوق سيء الحفظ ": وقال ابن حجر ،(2)صدوق "" : وقال الذهبي ،(1)الخطأ "

  .(4)" منكر الحدي  ": وقال البخاري 
 . "صدوق سيء الحفظ ": قول ابن حجر إلى  ويميل الباح  

ي َنار   .0  (. 13) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قل عابد، َحمهادن بنن َسَلَمَة بن  د 
، مككات سكنة سككت وعشككرلن، مكن السادسككة، ضككعيف، أنَميهككةَ َأبنكو ، المنَخككار ق   أبككيَعب كدن الَكككر ل م  بكنن  .1

  .(5)لل الجماعة روى 
ا   الَمكّ يُّ ، منَجاه دن بنن َجب ر   .2 َودن ، َأبنو الَحجه  (. 22) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة إمام، اأَلس 
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

 . فليضعتعلى  فهو مجمع(، المنَخار ق   أبيَعب دن الَكر ل م  بنن ) ضّعفل؛ إسناده ضعيف 

******* 
 (: 031) حديث رقم

ب كن  احكد نا َعب كدن ال َحك كيم  ب كنن َعب كد  َّللاه  : الدنيا مكن طرلكق الواقكدي أبيل ابن خّرج. . . ": قال ابن رجب
َوةَ  أبي َف ب َن ال َحار    : َقالَ ، َفر  تن َعو  تن َعائ َشةَ : َيقنولن ، َسم ع  وَل َّللاه  : َتقنولن ، َسم ع  تن َرسن : َيقنولن  َسم ع 

كككَك َعكككي ن   ر لهكككة   نكككمه َتَشكككاَءَمت  َفت ل  كككَماءن َبح  يَقكككة  ": َأو  َقكككالَ ، " إ َذا َأن َشكككَأت  السه د  ََ كككي، َعكككام   ن  ، َمَطكككر ا َك  يكككر ا: َيع 
  (6).أيضا -متروك : والواقدي

 

 

 

 

                                                           

 . 171سؤا ت الحالكم للدارقطني ص( 1)
 . 280من تكلم فيل وهو مو ق ص( 2)
 . 222تقرلب التهذيب ص( 3)
 . 082 23تهذيب التهذيب ( 4)
، الكامككل فككي 221 1، الضككّعفاء والمتككروكين  بككن الجككوزي 112 2، الكاشككف 012أنظككر: تقرلككب التهككذيب ص( 5)

 . 12 7ضّعفاء الرجال 
 . 111 9، ( تعالي: )وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون  ا ستسقاء، باب قول هللافتح الباري، كتاب ( 6)
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 : الدنيا أبينص الحديث من كتاب المطر والرعد والبرَ لبن 

َيى ب ن   َ َنا منَحمهدن ب نن َيح  يُّ  أبيَحده د  َز  حكد نا َعب كدن ال َحك كيم  ب كنن َعب كد  َّللاه  ، حكد نا منَحمهكدن ب كنن عنَمكرَ ، َحكات م  األ 
َوةَ  أبيب ن  ا َف ب كَن ال َحكار    : َقالَ ، َفر  تن َعو  تن َعائ َشكَة َزو َ  النهب كيّ  : َيقنكولن ، َسم ع  تن : َتقنكولن ، َسكم ع  َسكم ع 

كوَل َّللاه   ر لهكة   نكمه َتَشكاَءَمت  : َيقنكولن  َرسن كَماءن َبح  " إ َذا َأن َشكَأت  السه
يَقككة  ": َأو  َقكالَ ، (2)َفت ل كَك َعكي ن  (1) د  ََ ، َعكام  

ن ي َمَطر ا َك  ير ا ": َيع 
(3).  

 : تخريج الحديث: أولا 

للدن (، 7727ح، 072 7) ل الطبرانككي فككي المعجككم األوسككطخّرجككأ مَّ للنن  عللن م ح  للوب  عللن  ب  ي ع ق 
مَّد بن ب نن  ف صن ح   و الربالنّي عن م ح  ر   . بنحوه، به، ع م ر   ع م 

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

َيككى ب كككن   .2 ككدن ب كككنن َيح  يُّ  أبكككيمنَحمه د  َز  مككات سكككنة ا نتكككين ، مكككن كبككار الحاديكككة عشكككرة،  قكككة، َحككات م  األ 
  (4).لل الترمذي وابن ماجل روى ، وخمسين

يُّ  .1  (. 81) سبقت ترجمتل حدي  رقم، متروك، منَحمهدن بنن عنَمَر الَواق د 

َوةَ  أبيَعب دن ال َحك يم  ب نن َعب د  َّللاه  ب ن   .0   .(5)صدوق ، َفر 

": قكككال ابكككن سكككعد ي   " شكككيخ : وقكككال أحمكككد ،(7)" "  قكككة: وقكككال ابكككن معكككين ،(6)"   َقكككة  َقل يكككَل ال َحكككد 
  .(10)وذكره ابن حبان في ال قات ،(9)"  قة ": وقال أبو حاتم ،(8)"  َقة

                                                           

ام( 1)  .001 0النهاية في َرلب الحدي  ، َأي  أَخذت نحَو الشه
َلَق للَمَطر ف ي الَعاَدة( 2) َراق، َوَذل َك َيكنونن أخ  م  ل َما َعن  َيمين ق ب لة الع   .001 0النهاية في َرلب الحدي  ، اس 
 . 11، ح82ب المطر والرعد والبرق  بن أبي الدنيا، باب المطر، صكتا( 3)
 . 227 9، تهذيب التهذيب 212 9، ال قات  بن حبان 220أنظر: تقرلب التهذيب ص( 4)
 . 207 1ميزان ا عتدال ( 5)
 . 022الطبقات الكبري ص( 6)
 . 01 1الجرح والتعديل ( 7)
 . 127سؤا ت ابو داود ألحمد ص( 8)
 . 01 1رح والتعديل الج( 9)
 . 208 7ال قات  بن حبان ( 10)
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: وقال العقيلكي ،(2)" مشهور صالح الحدي ": وقال البزار ،(1)"   بأس بل ": وقال أبو زرعة

يّ  " َرفن إ  ه ب ال َواق د  " َ  ينَتاَبعن َعَلي ل  َوَ  ينع 
" شيخ مقل مدني يعتبر بل إذا : الدارقطنيوقال  ،(3)

  .(5)" صوللح ": وقال الذهبي ،(4)حد  عن َير الواقدي "

َبَرة .1 ف بككن ال َحككار   بككن الطَُّفي ككل بككن َسككخ  يّ ، َعككو  د  َز  ، لككل البخككاري  روى ، مككن ال ال ككة، مقبككول، األ 
  .(7)و ذكره ابن حبان في ال قات ،(6)وابن ماجل، والنسائي، وأبو داود

 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

 . فيل " دمحم بن عمر الواقدي " متروك؛ إسناده منكر 

******* 
 
 
 
 

  

                                                           

 . 01 1الجرح والتعديل ( 1)
 . 200 2مسند البزار ( 2)
 . 230 0الضّعفاء الكبير للعقيلي ص( 3)
 . 11سؤا ت البرقاني للدارقطني ص( 4)
 . 207 1ميزان ا عتدال ( 5)
 . 100تقرلب التهذيب ص( 6)
 . 172 2ال قات  بن حبان ( 7)
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 "الراوي نكارة أو كذب " بسبب انتقدهانماذج من األحاديث التي : المبحث الرابب
 (: 039) حديث رقم

قنككوبن ب ككنن ال َول يككد   -أيضككا  -ورواه . . . ": قككال ابككن رجككب ئ ككب   أبككيَعككن  اب ككن  ، َيع  بنككر يّ  ، ذ  َعككن  ، َعككن  ال َمق 
ولن َّللاه  : هنَرل َرَة َقالَ  أبي   (1).منسوب إلى المذب، ويعقوب هذا، نحوه " – َقاَل َرسن

 : نص الحديث من مسند ابن الجعد

َ ن ي َجدّ ي قنكوبن ب كنن ال َول يكد  ، قال َحده ئ كب   أبكيَعكن  اب كن  ، حكد َنا َيع  بنكر يّ  َعكن  ، ذ  : هنَرل كَرَة َقكالَ  أبكيَعكن  ، ال َمق 
ولن َّللاه   اَلةَ »: َقاَل َرسن م  َلينَصلّ ي الصه ت َها َأَشدُّ َعَلي ل  م ن  أَه ل ل  َوَمال ل  ، إ نه َأَحَدكن   (2).«َوَما َفاَتلن م ن  َوق 

 : تخريج الحديث: أولا 

 . بنحوه، به، عن أحمد بن منيب، عن عبد هللا بن دمحم(، 011 1)ل ابن عبر البرخّرجأ

(، 979ح، 111 2،رالصالة النهي عن الصالة بعد الفجر وبعد العصك)ل الدارقطني خّرجوأ
، هريلرة أبليذئب في الرواية عن المقبري علن  أبيمن طريق إبراهيم بن الفضل تابب ابن 

 . بنحوه

 : تراجم رجال اإلسناد: ثانياا 

ي ع  بن  َعب د   .2 َمدن بنن َمن  َمن  الَبَغو يُّ َأح  مات سنة أربع وأربعين ، من العاشرة،  قة حافظ، الرهح 
  (3).لل الجماعة روى ، ولل أربع و مانون 

قنككوبن ب ككنن ال َول يككد  بككن عبككد هللا بككن  .1 نزلككل ، أبككو يوسككف أو أبككو هككالل المككدني، هككالل أبككيَيع 
يككره وقككال الككذهبي، بغككداد لككل الترمككذي وابككن  روى ، مككن ال امنككة، " هالككك ": كذبككل أحمككد َو
  (4).ماجل

                                                           

 . 191 1فتح الباري، كتاب مواقيت العصر، باب إ م من فاتتل العصر، ( 1)
 . 1802، ح122مسند ابن الجعد، ص ( 2)
، ال قكككات  بكككن حبكككان 28، مشكككيخة النسكككائي ص180 22، سكككير أعكككالم النكككبالء 82أنظكككر: تقرلكككب التهكككذيب ص( 3)
8 11 . 
الضكككككّعفاء والمتكككككروكين للنسكككككائي  ،207 0، المجكككككروحين 091 1، الكاشكككككف 139أنظكككككر: تقرلكككككب التهكككككذيب ص( 4)

 . 127 0، و بن الجوزي 231ص
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 تضعيف في رجب ابن منهج
َمن  الَعككام ر يُّ  .0 ككدن بككنن َعب ككد  الككرهح  ئ ككب   أبككياب ككنن ، منَحمه  سككبقت ترجمتككل حككدي  رقككم،  قككة فقيككل، ذ 

(201 .) 

بنر يُّ  .1 ي د  الَمق  د  بنن َكي َسانَ ،َسع    (.209، سبقت ترجمتل حدي  رقم )َأبنو َسع 
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

 . فيل يعقوب بن الوليد " كذاب"، إسناده موضوع

******* 
 (: 022) حديث رقم

َمي د   أبيوروى منَحمهدن ب نن . . . ": قال ابن رجب َدانَ ، حن ، عكن النبكي ، عكن أنكس  ، عن منوَسى ب نن َور 
ر  إ َلى : )قال َد الَعص  منَعة  َبع  م  الجن اَعَة الهت ي تنر َجى ف ي َيو  وا السه م س  الَتم سن ي بنوَبة  الشه ، ل الترمذيخّرج(، ََ
  .(1)منكر الحديث"، حميد أبي"ودمحم بن ، َرلب  : وقال

 : نص الحديث من سنن الترمذي

ر يُّ َقالَ  م يُّ الَبص  بهاح  الَهاش  َ َنا َعب دن َّللاه  ب نن الصه يد  الَحَنف يُّ : َحده َبي دن َّللاه  ب نن َعب د  الَمج  َ َنا عن َ َنا : َقالَ َحده َحده
َمي د  َقالَ  أبيمنَحمهدن ب نن  َدانَ : حن َ َنا منوَسى ب نن َور  كوا »: َقكالَ  َعكن  النهب كيّ  ، َعن  َأَنس  ب ن  َمال ك  ، َحده الَتم سن

م س   ي بنوَبة  الشه ََ ر  إ َلى  َد الَعص  منَعة  َبع  م  الجن اَعَة الهت ي تنر َجى ف ي َيو    .(2)«السه

 : تخريج الحديث: أولا 

 . بنحوه، به، حميد أبيمن طريق دمحم بن ( 127 2) ي في تارلخلصبهانل األخّرجأ
مللن طريللق (، 717ح، 128 2)وفككي الكبيككر(، 282ح،71 2)ل الطبرانككي فككي الككدعاءخّرجككوأ

ان  بن  موسىحميد في الرواية عن  أبيابن لهيعة تابب دمحم بن  د  ر   . بنحوه، به، و 

 : اإلسنادتراجم رجال : ثانياا 

بهاح   .2 م يُّ ، َعب دن هللا  بنن الصه  (. 91) سبقت ترجمتل حدي  رقم،  قة، أبو دمحم، الَهاش 

                                                           

 . 197 8فتح الباري، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، ( 1)
منَعة ، ( 2) م  الجن اَعة  الهت ي تنر َجى ف ي َيو   . 189، ح013 1سنن الترمذي، أبواب الجمعة، َباب  ف ي السه
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ي د   .1 َبي دن هللا  بنن َعب د  الَمج   روى ، مات سنة تسع ومائتين، من التاسعة،  قة، الَحَنف يُّ على  َأبنو، عن

  (1).لل الجماعة
 (. 202) حدي  رقمسبقت ترجمتل ، ضعيف، حميد أبيمنَحمهد بن  .0
َداَن الَعام ر يُّ  .1 َسى بنن َور  مات سنة ، من ال ال ة، مدني األصل، مو هم أبو عمر المصري ، منو 

  (2).لل األربعة روى ، سبع عشرة ولل أربع وسبعون 
بكن اوقكال يعقكوب ، " صكالح":وقال ابكن معكين ،(4)"  قة":وقال العجلي ،(3)"  قة":قال أبو داود

وَقكال  ،(6)"ليس بالمتين يكتب حدي كل، " ليس بل بأس:وقال أبو حاتم ،(5)""   بأس بل:سفيان
اَرقنطنيُّ  "صككككدوق ربمككككا :وقككككال ابككككن حجككككر ،(8)صككككدوق":"وقككككال الككككذهبي ،(7)"  بككككأس بككككل":الككككده
" مكككدني : وقكككال أبكككو بككككر البكككزار ،(10)ضكككعيف"، " لكككيس بكككالقوي : وقكككال ابكككن معكككين .(9)أخطكككأ"

  .(11)حميد أحادي  منكرة وأما هو فال بأس بل" أبيصالح روى عنل دمحم بن 

بهان ،(12)"ضعيف الحدي ": قال ابن شاهين " َكاَن م مهن فحش َخطؤنهن َحتهى َكاَن : وقال ابنن ح 
َياء ال َمَناك ير" روى ي َش  ير األ    .(13)َعن ال َمَشاه 

 . كما قال ابن حجر، " صدوق ربما أخطأ ": أنل إلى ويميل الباح  
 :  الحكم على إسناد الحديث: ثالثاا 

 . حميد " ضعيف الحدي  أبيفيل " دمحم بن ؛ إسناده ضعيف 
******* 

                                                           

، هككدي 199 7، الطبقكات الكبككري 222 1، ال قكات للعجلككي 180 2، الكاشككف 070أنظكر: تقرلككب التهكذيب ص( 1)
 . 110الساري ص

 . 221تقرلب التهذيب ص( 2)
 . 071 23تهذيب التهذيب ( 3)
 . 032 1ال قات للعجلي ( 4)
 . 071 23تهذيب التهذيب ( 5)
 . 211 8الجرح والتعديل ( 6)
 . 11سؤا ت البرقاني ص( 7)
 . 039 1الكاشف ( 8)
 . 221تقرلب التهذيب ص( 9)
 . 113 1، الدوري 121 2-الدارمي–تارلخ ابن معين ( 10)
 . 071 23تهذيب التهذيب ( 11)
 . 272أسماء الضّعفاء والكذابين ص( 12)
 . 109 1المجروحين ( 13)



 

 

 

 

 

 

 

 اخلامتة

 
  ى:وتشتمل عل

 أول: النتائج. 

 ثانيا: التوصيات. 
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وات ولرضكككى, الحمكككد ر مكككلء السكككم ربنكككا ك يكككرا  طيبكككا  مبارككككا  فيكككل كمكككا يحكككبحمكككدا  الحمكككد ر 

دمحم وعلكككي آلكككل  للعكككالمين سكككيدنا والصكككالة والسكككالم علكككي المبعكككو  رحمكككةواألرض, ومكككلء مكككا بينهمكككا, 
 : , وبعدلى يوم الدينوصحبل ومن تبعهم إ

األسكانيد مكن علكى  ابكن رجكب الحنبلكي, ومنهجكل فكي الحككم اإلماممع  علميةففي ختام رحلة 
 . ت بعدد من النتائا والتوصياتخّرج، فتح الباري شرح صحيح البخاري" خالل كتابل "

 : نوعين من النتائج ىوتشتمل عل: النتائج: أولا 

 : النتائج العامة: أولا 

كتاب "فتح الباري شرح صحيح البخاري" موسوعة حدي ية فكي الشكروح والتخكرلا والحككم  دعّ ين  .2
 . على األسانيد, وقد امتاز بغزارة مادتل العلمية

"ابككن رجككب" مككن كبككار أئمككة القككرن ال ككامن فككي التخككرلا والشككرح والتوضككيح , فقككد  اإلمككامد ّعككين   .1
 . كان من أك رهم تصنيفا , وكان من القالئل الذين جمعوا بين الفقل والحدي 

لمامكل بطكرق الحكدي , ك رة موارده, وسو ابن رجب" بغزارة علمل, " اإلمامتميز   .0 عة اطالعكل وا 
ن آخككر ح إسككنادا  وحّسكا صكحّ أسككانيده المختلفكة , وربمكك ككان عنكد تخرلجككل للحكدي  يككتكلم علكىو 
 .  ال ا   ضّعفو 

م  اإلمامبرزت شخصية   .1 "ابن رجب" وبراعتل واستقالليتل في الحكم على األسانيد, فعلى الَر
قكككراره  جتهكككاداتهم أحيانكككا , إ  أنكككل ككككان يتعقكككبهم ولناقشكككهم,  مكككن ك كككرة نقولكككل عكككن العلمكككاء, وا 

 . ح بين األقوالولرجّ  تل ألحكامهمفمبينا  سبب مخال، أحيانا  

"ابككن رجككب" مككن أئمككة الجككرح والتعككديل, ولككل درايككة كبيككرة بككأحوال الرجككال, والكككالم  اإلمككامد ّعككين  .2
 . عليهم جرحا  وتعديال  

"ابكن رحكب" علكى األسكانيد بكالنظر إلكى المتابعكات والشكواهد, ولكنص علكى ذاك  اإلمكاميحكم   .1
 . ذلك يانا , ولنقل عن العلماء ما يؤلدأح

علككى عككدد مككن األحاديكك  ألسككباب, منهككا مككا يتعلككق بككالراوي مككن  ضككّعفحكككم "ابككن رجككب" بال  .7
 نقطككا جهككة الضككبط أو العدالككة, ومنهككا مككا يتعلككق باإلسككناد, فينبككل علككى مككا فيككل مككن علككل كا 

يرهارسالواإل  ..... ، والتدليس َو
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وردا , فيقول في  "ابن رجب" في الحكم على األسانيد, قبو    مصطلحات وألفاظتنوعت   .8
سناده جو حسن,  هداسنا  و  إسناده صحيح,: المقبول م ال    .يدا 

سنادو ضعيف,  هإسناد: وفي الضعيف يقول سنادو واه,  ها  سنادو ساقط,  ها  سناد فيل و ن, يّ لَ  ها  ا 
سناد فيل نظر, و مقال,  سناد فيل جهالةو ا  سنادو ، ا  سنادو منقطع,  ها  سنادو مرسل,  ها   ها 

سناد  مضطرب, يرها من المصطلحات.مدّلس فيل راووا   ، َو

 . في َالب أحكامل عن أك ر النقاد, فهو من النقاد المعتدلين خّر "ابن رجب" لم ي اإلمام .9

 "ابن رجب" متعصبا  لمذهبل الحنبلي، فهو يأخذ بما صح من الدليل.  اإلماملم يكن  .23

اجتهادي, فال عجب من وجود اخكتالف بكين العلمكاء عنكد الحككم التطبيقكي  معلم الحدي  عل .22
وهككذا ا خكككتالف راجكككع إلككى اخكككتالفهم فكككي تطبيككق القواعكككد التكككي يقبكككل ، علككى الحكككدي  الواحكككد
 . الحدي  بها أو يرد

 : النتائج التفصيلية: ثانياا 

الحكككم  مصككطلحات ابككن رجككب فككيبلككغ عككدد أحاديكك  الدراسككة مائككة وخمسككين حككدي ا , شككملت 
 . علي األسانيد

 : النحو التالي ىوهي عل
 : منهجه في تصحيح األسانيد: أولا 

 (. 29-2) عشر حدي ا   تسعةابن رجب كما اختارها الباح  بلغت  صحّحهااألحادي  التي  .2

 1)وخالفكل فكي حكدي ين همكا بأرقكام، عشر حكدي ا   سبعةتصحيح على  وافق الباح  ابن رجب .1
 الباح  . ، كما يرى فيها رواة في درجة الصدوق حي  ، حسنهما الباح ( 2،

حي  مال ( 21) حدي  رقم وفي نظر الباح  صحيح لغيره وه هو حدي ا  صحح ابن رجب  .0
لككككن ، حدي كككلعلكككى  وقكككد توبكككع، راو صكككدوق فكككي نظكككر الباحككك  إسكككنادهأن فكككي  إلكككى الباحككك 

  .لذاتل  لإلسنادالظاهر أن تصحيح ابن رجب 

، فهكككو يصكككحح اإلسكككناد لذاتكككل، معتكككدل فكككي تصكككحيح األسكككانيديبكككدو ممكككا سكككبق أن ابكككن رجكككب  .1
 . وبالمتابعة لل أيضا  

سناده صحيح(.، إسناد صحيح) أك ر ابن رجب في التصحيح بعبارة .2  وا 
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 : منهجه في تجويد األسانيد: ثانياا 

-13)عشككرلن حككدي ا  كمككا اختارهككا الباحكك  بلغككت  أسككانيدها ابككن رجككب جككوداألحاديكك  التككي  .2
09 .) 

 التي جودها ابن رجب كانت علي  ال ة أقسام في الحكم :األسانيد  .1

-17-10-11-12-13(حكدي ا ،وهي)22وبلغكت)، حكم عليها الباح  بالصحةأسانيد  -
عتبككككار المتابعككككة م ككككل با(، وبعككككض هككككذه األسككككانيد صككككّحح 18-03-02-01-07-08
 والباقي صحيح لذاتل . ، (10-17)

-00-19-11-11وهككي )، (أحاديكك 7وبلغككت )، حكككم عليهككا الباحكك  بالحسككنأسككانيد  -
والبكاقي ، (09-00(، وبعض هذه األسانيد حنسن باعتبكار المتابعكة م كل )01-01-09

 حسن لذاتل .

(، وقكد حكككم 02-12وهمككا )، (حكدي ين1وبلغكت )، ضككّعفأسكانيد حككم عليهككا الباحك  بال -
"فلكككككككككيح  (12وسبب تضعيف الباح  هو أنل في حدي  رقم)، ضّعفعليها الباح  بال

( "قتادة بن 02ليمان الخزاعي" صدوق يخطيء لل َرائب، ولم يتابع ،وحدي  رقم)بن س
 دعامة السدوسي" مدلس من ال ال ة لم يصرح بالسما .

 في تجولد األسانيد .، استخدم ابن رجب  مصطلح " إسناده جيد " .0
، أنكل قرلكب مكن الصكحيح علكى الغالكب، يظهر من خالل ما سبق ان مصطلح "إسكناده جيكد" .1

خر  عن كونل في دائرة القبول ويمكن أن يصنف على أنل منزلة بين الصحيح والحسن و  ي
 عند اإلمام ابن رجب .

 :منهجه في تحسين األسانيد ثالثاا:

(، وذلكك 11-13ابن رجب كما اختارها الباح  بلغت  ال ة أحادي ) حسّنهااألحادي  التي  .0
 علي َيرها في كتابل فتح الباري .فلم يقف الباح  ، لقلل النماذ  الواردة في الكتاب

وحككدي  ، حيكك  كككان رواتككل فككي مرتبككة الصككدوق ، ( لذاتككل13حككدي  )حسككن اإلمككام ابككن رجككب  .1
 ( حسن لغيره بالمتابعة .11وحدي  رقم)، ( حسنل بالشواهد12رقم )

 سانيد بالحسن .في حكمل علي األ، أطلق ابن رجب عبارة )إسناده حسن( .0
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 األسانيد :رابعاا: منهجه في تضعيف 

، (حكككدي ا  223مككن أصككل )، ( أحاديككك 238بلككغ مجمككو  مكككا تككم دراسككتل فكككي بككاب الضككعيف )
 وذلك لتنو  أنوا  الضعيف وك رة مصطلحات ابن رجب في التضعيف .

 وكانت النتائا بعد الدراسة التطبيقية علي النحو اآلتي :
 أولا: التضعيف مب بيان العلة في اإلسناد :

ابككن رجككب اإلسككناد بعلككة ا نقطككا  ،وبلغككت عككدد النمككاذ  سككبعة، كمككا فككي األحاديكك   ضككّعف .2
أنظككر حككدي  رقككم  ،يككنص ابككن رجككب علككى علككة ا نقطككا  بيككان موضككعل َالبككا   (.10-19)
(، وأحيانككككا  يطلككككق ابككككن رجككككب 18-11أنظككككر حككككدي  رقككككم )، (، وأحيانككككا    يككككذكرها10-12)

 (.17رقم )أنظر حدي  ، اإلرسال ولرلد بل اإلنقطا 
وبلغككككككت عككككككدد النمككككككاذ   مانيككككككة، كمككككككا فككككككي  اإلرسككككككال،إلسككككككناد بعلككككككة ابككككككن رجككككككب ا ضككككككّعف .1

(، وأحيانا    21-22(، وأحيانا  ينص على علة ا رسال أنظرحدي  رقم)27-23األحادي )
 ، ()لم يسمعو، ويعبر عن ذلك بقولل )مرسل((، 21-22-23ينص أنظر حدي  رقم )

، وعبكر بقولكل )فكي (29-28ضطراب كما في األحادي  )ابن رجب اإلسناد بعلة ا  ضّعف .0
 إسناده اضطراب(.

(، وعبر 11-13كما في األحادي  )، ابن رجب اإلسناد بعلة ا ختالف في اإلسناد ضّعف .1
 بقولل ) في إسناده اختالف(.

(، ونككص ابككن رجككب 12-10) علككة التككدليس، كمككا فككي األحاديكك بابككن رجككب اإلسككناد  ضككّعف .2
ولتضكح مكن إعكالل  ولعل بقيل دّلسكل عكن ضكعيف(،، فقال )حجا  مدّلسعلي علل التدليس 

 ابن رجب بالتدليس أنل تدليس واقع   يتجبر و  يقبل العلماء تدليسل.
 ثانياا: التضعيف مب عدم التصريح ببيان العلة في اإلسناد :

، حككدي ا   11وبلغككت  (92-11ابككن رجككب اإلسككناد بلفككظ صككرلح، كمككا فككي األحاديكك  ) ضككّعف .2
، ضكعيف   ضكّعفوقد عبر ابكن رجكب عكن ذلكك بألفكاظ وهكي: )إسكناد ضكعيف، إسكناد فيكل 

 ل. ضّعفي بت(، ولرجع سبب تضعيف ابن رجب لها لعلة في الراوي و 

(، 91-91ابككككن رجككككب اإلسككككناد بقولككككل " فككككي إسككككناده نظككككر "، كمككككا فككككي األحاديكككك  ) ضككككّعف .1
ب التضككعيف عنككد ابككن ومصككطلح فككي إسككناده نظككر يحتككا  إلككى مزلككد بحكك  ألنككل أهككون مراتكك

 رجب. 
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يرهككا مككن األلفككاظ القرلبككة ابككن رجككب اإلسككناد بقولككل "   يصككح إسككناده ضككّعف .0 "، كمككا فككي  َو
هككذا و ، (، وقككد عبككر ابككن رجككب عككن تضككعيفل بقولككل "   يصككح إسككناده231-97األحاديكك  )

سناده   يعتمد عليل، اإلسناد   يحتا بل سناده ساقط ، وا   ". وا 

(، 221-237ابككن رجككب اإلسككناد بقولككل " فككي إسككناده مقككال "، كمككا فككي األحاديكك  ) ضككّعف .1
 حي  عبر ابن رجب عنها بقولل " في إسناده مقال ". 

سككناده لككيس بككالقوي"، ابككن رجككب اإلسككناد بقولككل " إسككناده لككين ضككّعف .2 كمككا فككي األحاديكك  ، وا 
سناده ليس بقوي" ، (، حي  عبر بقولل " إسناد فيل لين222-229)  .وا 
(، وهكي مكن 211-213ابن رجب اإلسناد بقولل " إسناده واه "، كما فكي األحاديك  ) ضّعف .1

 أشد درجات التضعيف عند ابن رجب. 

(، 218-210ابككن رجككب اإلسككناد بقولككل " إسككناد فيككل جهالككة "، كمككا فككي األحاديكك  ) ضككّعف .7
 وعبر ابن رجب بقولل " إسناد مجهول، إسناد فيل مجهول، وفي إسناده جهالة ". 

(، حيك  حككم 203-219ابن رجب اإلسناد بقولل " موضو  "، كما فكي األحاديك  ) ضّعف .8
 عليها ابن رجب بالوضع. 

 : ابن رجب بسبب المالم في الراوي  انتقدهااألسانيد التي : ثالثاا 

-202) كمكككا فكككي األحاديككك ، الكككراوي" ضكككّعفتكلكككم ابكككن رجكككب فكككي أسكككانيد أحاديككك  بسكككبب "  .2
 . همضّعفعلى  /وقد نص (، 212

-211) كمكككا فكككي األحاديككك ، تكلكككم ابكككن رجكككب فكككي أسكككانيد أحاديككك  بسكككبب " جهالكككة الكككراوي " .1
 . جهالة الراوي بعينلعلى  وقد نص ابن رجب(، 211

(، 218-217) كمكا فكي األحاديك ، تكرك الكراوي " تكلم ابن رجب في أسانيد أحادي  بسكبب " .0
 . ن و أنهم متروكعلى  وقد نص ابن رجب

 كمكككا فكككي األحاديككك ، تكلكككم ابكككن رجكككب فكككي أسكككانيد أحاديككك  بسكككبب " ككككذب الكككراوي أو نكارتكككل " .1
 . علة الكذب في الراوي أو نكارتلعلى  /وقد نص (، 219-223)

****** 
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 ابن رجب علي األسانيد : اإلماممقارنة رأي الباحث بأحكام 

وخالفكككل فكككي ، حككدي ا  ( 29) حككدي ا  مكككن أصكككل( 27) "ابكككن رجكككب" علككى تصكككحيح اإلمككاموافككق الباحككك  
 . الباح  حسّنها حدي ين

حكككم الباحكك  علككي أسككانيد حكككم عليهككا ابككن رجككب بأنهككا أسككانيد جيككد كككاآلتي : أسككانيد صككحيحل بلغككت 
 حدي  .( 1وضعيفة )، (أحادي 7وحسنل )، ( حدي ا  22)

 وهي النماذ  التي ذكرها الباح  .، أحادي ( 0"ابن رجب" على تحسين ) اإلمامووافق الباح  

وخالفكل ، أحاديك ( 238) مكن أصكل ا  حكدي ( 99) تضكعيفعلكى  " ابكن رجكب " اإلمكامووافق الباح  
( حككدي  2و) الباحكك  لككذاتها، حسككّنها( 1و)، بالمتابعككة( 1حيكك  حسككن الباحكك ) ، أحاديكك ( 9) فككي

 صحيح لغيره.

ومجمككو  مككا ، %92حككدي  أي مككا نسككبتل ( 207) فيكككون مجمككو  مككا وافككق فيككل الباحكك  ابككن رجككب
 . % 9أي ما نسبتل ، ا  حدي ( 20) ابن رجبخالف الباح  

 : علي األسانيد جدول توضيحي يبين المقارنة بين حكم الباحث وحكم ابن رجب

 تفاصيل المخالفة مخالفة ابن رجب الباحثموافقة  حكم ابن رجب  المصطلح

 الباح  حسّنها 1 27 29 التصحيح 

صككككككككككككككككككككككككككككحح الباحكككككككككككككككككككككككككككك   1 28 13 التجويد
 (7وحسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككن )(،22)
 (1)ضّعفو 

(، 1بالمتابعككككككككككككككككة)حسككككككككككككككككن  9 99 238 التضعيف
، (1) وبالتحسكككككككككككين لذاتككككككككككككل

 (2وصحيح لغيره )

  20 207 223 المجموع

  %9 %92  النسبة المئوية
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 . التوصيات: ثانياا 

 : الباح ين في السنة النبوية, الكتابة في هذه الموضوعاتو أقترح على طلبة العلم 

 . " فتح الباري" ل"ابن رجب" في نقد المتون من خالل كتاب اإلماممنها  .2
  .هذا ديدن العلماء قبللو على نقد األسانيد,  قتصريبن رجب عناية بنقد المتون, ولم ان  فلقد ك
 . "فتح الباري" ل"ابن رجب" في مختلف الحدي  من خالل كتاب اإلماممنها  .1
 . "ح الباري شرح صحيح البخاري تفكتابل " منها ابن رجب في الجرح والتعديل، من خالل  .0
 بيان ما رجح ابن رجب وقفل أو رفعل من اآل ار دراسة تطبيقية . .1
ة كتكب الشكروح كما أوصى بضرورة ا هتمام بتحقيق مؤلفات "ابن رجب" المخطوطة, خاصك .2

 . والتراجم
 . . . .هذا جهد المقل  وعمل القاصر المعترف: وختاماا 
ي ككر  ك َتاب ككل   /قككال ابككن رجككب  ََ ككَمَة ل ك تَككاب   َتَفككَر َقل يككَل َخَطككأ  ، " َوَيككأ َبى َّللاهن ال ع ص   َ ككفن َمككن  ا َوال منن ص 
ككئنولن َأن  ، ال َمككر ء  ف ككي َك  يككر  َصككَواب ل   ل  َوال َعَمككل  َوَّللَاهن ال َمس  ككَباب  وأن  ،ينَوفّ َقَنككا ل َصككَواب  ال َقككو  ت َنككاَب َأس  َقَنككا اج  زن َير 

ل غ  َوالزهَلل   يب  ل َمن  َسَألَ ، الزه َل"، إنهلن َقر لب  منج    (1).َ  ينَخيّ بن َمن  إيهاهن َرَجا َوَعَلي ل  َتَوكه

                                                           

 . 0القواعد  بن رجب ص ( 1)
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  (1) أحاًل: فه س اآل ا  الق آني 
رقم  السورة اآلية مسلسل

 الصفحة اآلية

َِيِم ِبْسِم(  .2 ََْمِن الرَّ  80 2 الفاتحة )اللَِّه الرَّ
 117 7 الفاتحة )اليَّالِّنَيََْلْيَِّْم َوَلا  ََْيِر اْلَمْضُيوِب(  .1
ََْيُث َأَمَرُكُم اللَُّه َفِإَذا َتَطََّّْرَن فََُْتوُهنَّ(  .0  11 11 البقرة )ِمْن 
َِْن اْلَمِحيِض(  .1  12 111 البقرة )... َوُيِحبك اْلُمَتَطَِِّّريَنَوَيسََُْلوَنَك 
ََاِخُذ(  .2  10 112 البقرة )ُكْم ِبَما َكَسَبْأ ُلُلوُبُكْمَوَلِكْن ُي
 11 237 هود )ا ُيِريُدِإنَّ َربََّك َفعَّاٌل ِلَم(  .1
   7 إبراهيم )ْن َشَكْرُتْم َلََِزيَدنَُّكْمَوِإْذ تَََذََّن َربكُكْم َلِ (  .7
ُُوَن الذِّْكَرِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا (  .8  ه 9 الحجر )َوِإنَّا َلُه َلَحاِف
   21 لقمان )ِللَِّه َوَلَقْد آَتْيَنا ُلْقَماَن اْلِحْكَمَة َأِن اْشُكْر(  .9
   21 لقمان )ِن اْشُكْر ِل ٌّ َوِلَواِلَدْيَكَأ(  .23
 11 72 يس )َِْمَلْأ َأْيِديَنا َأْنَعام ا َأَوَلْم َيَرْوا َأنَّا َخَلْقَنا َلَُّْم ِممَّا(  .22

21.  
ِبَمأا  َيْرَفِع اللَّأُه الَّأِذيَن آَمُنأوا ِمأْنُكْم َوالَّأِذيَن ُأوُتأوا اْلِعْلأَم َدَرَجأاٍت َواللَّأُه          (

 )رٌيَتْعَمُلوَن َخِب
 أ 22 المجادلة

20.  
َفاْسأَعْوا ِإَلأذ ِذْكأِر    َياَأيكََّا الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي ِللاََّلاِن ِمأْن َيأْوِ  اْلُمُمَعأِة    (

 )اللَِّه
 107 9 الجمعة

 102 23 الجمعة )اُن َفاْنَتِشُروا ِف ٌّ اْلََْرِضَفِإَذا ُلِيَيِأ الاََّل(  .21
 90 22 الجمعة )ِإَلْيََّا َوَتَرُكوَك َلاِئم ا َرَأْوا ِتَماَرًن َأْو َلَّو ا اْنَفيكواَوِإَذا (  .22
 11 27 نوح )َتُكْم ِمَن اْلََْرِض َنَبات اَواللَُّه َأْنَب(  .21

                                                           

 مرتبة حسب سور القرآن الكرلم .( 1)
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 الصفحة اآلية

 11 1 المد ر )َوِثَياَبَك َفَطَِّّْر(  .27
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  (1) ثانيًا: فه س األحاد د ح اآلثا 

الرقم 
رقم  ىالراوي األعل فهرس األحاديث المسلسل

 الحديث
رقم 
 الصفحة

ي  من وتحفظوا هللا اتهقوا  .2  36 4 بسر بن سعيد الَحد 

وَل َّللاه    .1 ،  َأَتي تن َرسن َب َطح  َراءَ ب األ   167 65 وهب السؤائي َوهنَو ف ي قنبهة  َحم 

َما َجَماَعة    .0 َقهن  موسىأبو  ا  َنان  َفَما َفو 
 األشعري 

79 190 

 307 141 عبد هللا بن عمر إذا أحد  الرجل وقد جلس آخر صالتل   .1

 43 9 ابن سيرلن اذا أذن المؤذن استقبل القبلة  .2

نن َفَقكاَل   .1 َبكرن َقكاَل النهب كيُّ َصكلهى إ َذا َأذهَن ال منَؤذّ  َبكرن َّللاهن َأك  َّللاهن َأك 
َبر َبرن َّللاهن َأك   َّللاهن َعَليل  َوسلهَم َّللاهن َأك 

 273 122 ابن مسعود

7.  
لن  َتاَنان  َوَتَواَرت  ال َحَشَفةن َفَقد  َوَجَب ال غنس   إ َذا ال َتَقت  ال خ 

عمرو بن 
 العاص

63 162 

، َأو  إ َذا َأن َشككككَأت    .8 ككككَك َعككككي ن  ر لهككككة   نككككمه َتَشككككاَءَمت  َفت ل  ككككَماءن َبح  السه
يَقة  " د  ََ  320 148 عائشة َقاَل: َعام  

وا  .9 دن جن ود  َفاس  جن نن سن اَلَة َوَنح  ئ تنم  الصه عبد الرحمن بن  إ َذا ج 
 األزهر

26 78 

َيككككة    .23 َدة  ال هان  ككككج  ككككَن السه م  َرأ َسككككلن م  كن َيتَككككلن إ َذا َرَفككككَع َأَحككككدن ككككز ق  َأل  َيل  َفل 
َر ض    ب األ 

 أبيعلي بن 
 طالب

130 286 

وَدَها  .22 جن وَعَها َوسن تنوَبَة َفَلم  ينت مه رنكن من ال َمك  كن  142 57 أبو هرلرة إ َذا َصلهى َأَحدن

ل يل ،  نمه َصلّ ي ف يل    .21 س   َ ت  َفا  144 58 خولل بنت يسار إ َذا َطهنر 

                                                           

 حروف المعجم و  أعتبار الي " ال" التعرلف في الترتيب . مرتبة علي( 1)
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الرقم 
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 الحديث
رقم 
 الصفحة

ل    .20 ح  َسككه  ََذانن َسككم  ا َوا   ه َفككاَل األ  ح  ال  َسككم  َفككإ ن  َكككاَن َأَذاننككَك َسككه 
ن    تنَؤذّ 

 221 97 ابن عباس

 236 106 ابن عباس األذان نزل علي رسول هللا مع فرض الصالة  .21

كَوة  , َفَوَضكَعَها َعَلكى   .22 كوَء َأَخكَذ َرك  ضن َأَران ي َأَنسن ب كنن َمال كك  ال ون
 َيَسار ه  

 275 123 عمر بن أبان

 42 8 ابن سيرلن تعبد هللا و  تشرك بل شيئااإلسالم   .21

َبال    .27 ر  ر بنوا َعَلي ل  ب ال غ  َكاَح، َواض  ل ننوا َهَذا النّ   199 84 عائشة أَع 

ا َأَكاَن النهب يُّ   .28 د  ا َأو  َقاع  طنبن َقائ م   93 34 ابن عمر َيخ 

ه  ال َخَشَبة    .29 َجبنوَن ل َحن ين  َهذ   91 33 سهل بن سعد َأَ  َتع 

َنعنوا اإلمام  .13  250 112 جابر بن عبد هللا َضام ن  َفَما َصَنَع َفاص 

12.  
ولن َّللاه   اَعةَ أ أَأَمَرَنا َرسن ه  السه  ن  ننوت َر َهذ 

 أبيعلي بن 
 طالب

128 283 

ار  م ن  أصبهان َوَمكا ب ه كم    .11 ، َكاَن ب الده يه ََسد  َأنه َأَبا منوَسى األ 
ف   َمئ ذ  َك  يرن َخو   َيو 

 موسىأبو 
 95 35 األشعري 

يَدي ن   ف ي َيل َبسن  َكانَ  عنَمرَ  اب نَ  َأنه   .10 َسنَ  ال ع  نافع مولي بن    َياب ل   َأح 
 عمر

7 41 

ن َبَر َفَقد  اتهَخَذهن   .11 ذ  ال م  يمن  أبيإ ن  َأتهخ   222 98 معاذ بن جبل إ ب َراه 

 304 139 أبو هرلرة إن أحدكم ليصلي الصالة لوقتها  .12

ت َها َأَشكدُّ َعَلي كل    .11 اَلَة، َوَما َفاَتلن م ن  َوق  م  َلينَصلّ ي الصه إ نه َأَحَدكن
 م ن  أَه ل ل  َوَمال ل  

 323 149 أبو هرلرة

17.   ، م  كن د  ، َوَمَسكككككاج  م  تنكككككمن َّللاهَ ب كككككل  ف كككككي قنبنكككككور كن ر  َسكككككَن َمكككككا زن  192 80 أبو الدرداءإ نه َأح 
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الرقم 
رقم  ىالراوي األعل فهرس األحاديث المسلسل

 الحديث
رقم 
 الصفحة

 ال َبَياضن 

18.  
َت َأن  َتكنوَن َخل َف  َتَطع  ين ل   اإلمامإ ن  اس   َوا   ه َفَعن  َيم 

برزة  أبي
 279 126 األسلمي

ككَهل    .19 َش  ككي َعب ككد  األ  َمككلن َبن  " َكككاَن َيككؤنمُّ َقو  َضككي ر  َأنه أنَسككي َد ب ككَن حن
َتَكى  َفاش 

 52 14 أسيد بن حضير

03.  
 ، ككككل  ككككرُّ َبككككي َن َيككككَدي  الرهجن ي َيمن ا، إ نه الهككككذ  ككككد  َوهنككككَو ينَصككككلّ ي، َعم 
َم ال ق َياَمة  َأنهلن َشَجَرة  َياب َسة    َيَتَمنهى َيو 

عبد هللا بن 
عمرو بن 
 العاص

119 268 

َسكككَن، َوَصكككلهى ف كككي   .02 َيكككة ، َفَأح  كككَد إ َذا َصكككلهى ف كككي ال َعاَلن  إ نه ال َعب 
رّ    السّ 

 165 64 أبو هرلرة

َراَفككَة َحككقٌّ َوَ    .01 َرَفككاَء إ نه ال ع  ، َوَلك ككنه ال عن َرَفككاء  ككَن العن بنككده ل لنهككاس  م 
 ف ي النهار  

 178 125 َالب القطان

َمككلن   .00 : َأَ  أَع  ار يُّ ككيم  الككده ، َفَقككاَل َلككلن َتم  إ نه ال ق َيككاَم َقككد  َشككقه َعَلككيه
ن َبر ا  َلَك م 

 233 104 تميم الداري 

01.  
َي  م  َصاَلة ، َوه  ت رن إ نه َّللاهَ َزاَدكن  ال و 

أبو بصرة 
 98 37 األنصاري 

، َلو  َأَراَد َأن  َ  َتَنامنوا َعن َها، َلم  َتَنامنوا  .02  246 110 ابن مسعود إ نه َّللاهَ َعزه َوَجله

ننكب  إ َذا َأَككَل َأو    .01 َأنه النهب يه صّلى هللا عليل وسلم َرخهَص ل ل جن
أَ   117 43 بن ياسرعمار  َشر َب َأو  َناَم، َأن  َيَتَوضه

، َأنه النهب ككككيه   .07 ككككر  ككككَدق  َعككككن  َصككككالة  الظُّه  َم ال َخن  َل َيككككو  ككككغ  " شن
ر    َوال َعص 

 318 147 جابر بن عبد هللا

ئ َي َبَياضن إ ب َطي ل  َأنه النهب يه   .08 َعاء  َحتهى رن  203 86برزة  أبي َرَفَع َيَدي ل  ف ي الدُّ
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الرقم 
رقم  ىالراوي األعل فهرس األحاديث المسلسل

 الحديث
رقم 
 الصفحة

 األسلمي

ََذان  َأنه النهب يه   .09 َي إ َلي ل  ب األ  َماء  أنوح  ر َي ب ل  إ َلى السه  285 129 ابن عمر َلمها أنس 

بن   .13 ككر  َبككاَدة  اأَلو  َككان  شن كَد ع  ء  َنَهككان ي َعن ككلن َربّ ككي َبع  َل َشكي  إ نه َأوه
ر  َومنالَحاةن الرّ َجال    292 132 معاذ بن جبل ال َخم 

َد َنب يه َّللاه  َكانَ   .12 كمه ن َصَرَف م ن  َصاَلت ل  َقاَل: إ َذا ا َأنه َداون اللههن
ين ي ل ح  ل ي د   َأص 

أبو مروان 
 األسلمي

62 159 

، َفككَأَتى النهب ككيه   .11 َنككَب َفَلككم  ينَصككلّ  ككال  َأج  َفككَذَكَر َذل ككَك َلككلن َأن  َرجن
 «َأَصب تَ »َفَقاَل: 

 132 50 طارق بن شهاب

10.  
وَل َّللاه   م  َطاَف َعَلى َأنه َرسن  ن َسائ ل  ف ي َيو 

أبو رافع مولي 
 312 144 رسول هللا

ككككوَل َّللاه  إ  .11 ككككنن نه َرسن ككككارن ب  َد، َوَكككككاَن َعمه ككككج  ككككي ال َمس  َكككككاَن َيب ن 
َرَتي ن   م لن َصخ  ر  َيح   َياس 

 214 93 أنس بن مالك

وَل َّللاه    .12 َلة  َفَقاَل: إ نه َرسن ه  »َنَزَل ب َتبنوَك إ َلى َنخ  َلتنَناَهذ   212 92 َزوان الشامي «ق ب 

يض    .11 يَن َصاَلَة ال َمح  َساَء َيق ض  ن دنب  َيأ منرن النّ   260 116 أم سلمة إ نه َسمنَرَة ب َن جن

ار  ال َقر لَبكة    .17 َل الكده ن كي-إ نه َفض  ار   -َيع  د  َعَلكى الكده كج  كَن ال َمس  م 
يَدة    ال َبع 

 128 48 حذيفة بن اليمان

كككَألن َّللاهَ إ نه ف كككي   .18 كككل م  َيس  كككل  منس  َعكككة  َلَسكككاَعة  َ  ينَواف قنَهكككا َرجن من ال جن
َطاهن   ف يَها َشي ئ ا إ  ه أَع 

 133 51 هالل بن يساف

ينَ   .19 َئ مهة  َطرهاد  َن األ   137 54 عباس الجشمي إ نه م 

َعكككة ،   .23 من َم ال جن كككَف النهَهكككار  إ  ه َيكككو  كككاَلَة ن ص  َوَقكككاَل: َأنهكككلن َككككر َه الصه
منَعة  » َم ال جن رن إ  ه َيو   إ نه َجَهنهَم تنَسجه

 138 55 الحار  بن ربعي
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 الحديث
رقم 
 الصفحة

كول  َّللاه    .22 ، َوعنَمكَر،  أبكي، َوَمكَع إ نّ ي َصلهي تن َخل َف َرسن كر  َبك 
 َوعن  َمانَ 

 215 94 ابن عمر

يهة ،   .21 ككككَران  يهككككة  َوَ  ب النهص  ككككي َلككككم  أنب َعكككك   ب ال َيهنود  ككككي بنع   ككككتن إ نّ  َوَلك نّ 
َحة م  يف يهة  السه  ب ال َحن 

 170 66 أبو أمامة

ت ر  َقب َل َأن  َتَناَم، َصالةن اللهي ل  َم  َنى َم  َنى  .20  206 88 عمار بن ياسر َأو 

ء  َرَأى النهب كككيُّ   .21 لن َشكككي  كككَتت ر   َأوه كككَن النُّبنكككوهة  َأن  ق يكككَل َلكككلن: اس  م 
َناَلم    َوهنَو 

 181 73 ابن عباس

 225 100 ابن عباس أي اإلسالم أفضل؟ أو أي اإليمان أفضل  .22

؟ َقاَل:   .21 َمال  َأف َضلن ت َها»َأيُّ اأَلع  ل  َوق  َوه اَلةن أل   148 59 أم فروة الصه

َ  النهب يُّ   .27 َم ال ُّاَلَ اء  بنع  ، َوَصلهى َعل يٌّ َيو  َم اإل    َني ن   176 69 أنس بن مالك َيو 

كر    .28 كَد الَعص  منَعكة  َبع  م  الجن َجكى ف كي َيكو  اَعَة الهت ي تنر  وا السه الَتم سن
م س   ي بنوَبة  الشه ََ  إ َلى 

 324 150 أنس بن مالك

لُّلن   .29 له إ  ه ظ  َم َ  ظ  لّ  هللا  َيو   178 70 أبو أمامة َ اَلَ ة  ف ي ظ 

يَفكككككةن   .13 من ال َماَلئ َككككككةن: ج  كككككَربنهن خن َ اَل َكككككة  َ  َتق  َتَضكككككمّ  ، َوال من ال َككككككاف ر 
أَ  ، إ  ه َأن  َيَتَوضه ننبن ، َوال جن  ب ال َخلنوق 

 140 56 عمار بن ياسر

رَ  َصلهي َنا َوَقد   َمال ك   ب نن  َأَنسن  َجاَءَنا  .12  34 3 الجعد بن دينار ال َفج 

ل م  ف ي َجَماَعة  إ  ه   .11 لّ  منس  منَعةن َحقٌّ َواج ب  َعَلى كن َبَعة  ال جن  59 18 طارق بن شهاب َأر 

م    .10 يَنكن ، َوَمَجان  م  ب َياَنكن م  ص  َدكن بنوا َمَساج   183 74 وا لة بن األسقع َجنّ 

ر ا  .11 ، َبرًّا َكاَن َأو  َفاج  ير  لّ  َأم  م  َمَع كن َهادن َواج ب  َعَلي كن  126 47 أبو هرلرة ال ج 

َرَوان  خّرج  .12  73 24 بن عنبسحجر  َنا َمَع َعل يّ  إ َلى النهه 
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 الحديث
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 الصفحة

َلي َك   .11 وء   -َخلّ ل  َأَصاب َع َيَدي َك َور ج  ضن َباَم ال ون ن ي إ س   262 117 ابن عباس َيع 

َرار  َوهنَو َدَخل تن َعَلى النهب يّ    .17 َز  َتب ي ا منَحلّ َل األ   204 87 ابن عباس ينَصلّ ي منح 

يَن، َفإ نهلن   .18 ين  َدعنوا ال َحَنف يه َوالطّ  م  ل لطّ  َبطنكن  294 134 طق بن علي َأض 

ه ،   .19 َرل ق  ب َيد  ، َطر لق  َبن ي زن ن َد َطَرف  الزَُّقاق  يهَتلن، ع  ح  َذَبَح أنض 
َرة    ب َشف 

 207 89 سعد القرظ

َن ال َحي َضة    .73 ب ي م  لن َ و  س   َ  293 133 صفيل بنت زلاد َرَأت ن ي َمي منوَنةن َوَأَنا َأ

َلككحن إ َذا َسككَجَد َنَفككَخ، َفَقككاَل:  النهب ككيُّ َرَأى   .72 ككا َلَنككا ينَقككالن َلككلن َأف  َناَلم 
َهكَ » ، َترّ ب  َوج  َلحن  «َيا َأف 

 305 140 أم سلمة

تن َبككي َن َيككَدي  النهب ككيّ    .71 ا، َفَقككاَل: َمككَرر  َعككد  ككال  ب َتبنككوَك منق  َرَأي ككتن َرجن
 171 124 يزلد بن نمران َصلهى هللان َعَلي ل  َوَسلهمَ 

وَل َّللاه    .70 اَرَأي تن َرسن د  ا َوَقاع  َربن َقائ م   89 32 عائشة َيش 

ا   .71 ك  َك َضكككح  َبكككر  َلكككم  َأَرهن َضكككح  ن  َك َعَلكككى ال م  َرَأي كككتن َعل يًّكككا، َضكككح 
ن لن  َ َر م   َأك 

 209 90 حبة العرني

ت رن   .72  119 44 معاذ بن جبل َزاَدن ي َربّ ي َصاَلة ، هي ال و 

 210 91 أبو راشد العبسي الفارسي عن التشهدسألت سلمان   .71

من قَ ائ َشَة َسَأل تن عَ   .77 َبَها الده يبن َ و  معاذة بنت عبد  اَلت  َعن  ال َحائ ض  ينص 
 هللا

127 282 

78.  
وا َتَترن ول ل  اس  ا، َوَ  م ن  َرسن َيو  َتح  َن َّللاه  اس  ب َحاَن َّللاه ، َ  م   سن

عبد هللا بن 
 مسعود

22 68 

تٌّ   .79 يَمان  س  نه ف يل  َبَلَغ َحق يَقَة اإل    175 68 أبو سعيد الخدري  َمن  كن

ككوَل هللا    .83 ككوب  َعَلككي ه م  َسككم َعت َرسن ي ككر  ال َمغ ضن ََ ككيَن َقككاَل: }  227 101 وائل بن حجرح 
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 الصفحة

الّ يَن{  َوَ  الضه

ة    .82 جه َمة  ذنو ال ح  ر  َظمنَها حن رن َرَمَضاَن َوأَع  هنور  َشه   255 114 أبو سعيد الخدري  َسيّ دن الشُّ

صككالة المككرأة وحككدها تفضككل صككالتها فككي الجميككع خمسككا   .81
 249 111 ابن عمر وعشرلن درجة

ولن َّللاه    .80 َر،  نمه َدَخَل َبي ت ياَصلهى َرسن  82 28 أم سلمة ل َعص 

يَن َصاَلة    .81  83 29 األسود بن قيس َصلهي تن َخل َف عنَمَر، َسب ع 

82.  
َفاَء َ اَلَ  َدَرَجات  َصَنَع ل لنهب يّ   ن َبَرهن م ن  َطر   م 

باقول مولي بن 
 العاص

120 271 

ككككول  هللا    .81 تن ل َرسن َفككككاء  ال َغاَبككككة ،  َككككاَلَ  َصككككَنع  ككككن  َطر  َبككككر ا م  ن  م 
، َعدن  َدَرَجات  ال َمق 

باقول مولي بن 
 271 121 العاص

ولن َّللاه    .87 اَلةَ َعلهَمَنا َرسن  55 16 ابن عمر َفَكبهَر َوَرَفَع َيَدي ل   الصه

َماء    .88 َهلن ق َبَل السه َفعن َرأ َسلن َوَوج   54 15 ابن عمر كان ابن عمر َير 

89.  
ب ا َها َ و  َن ال َحائ ض  َشي ئ ا، َأل َقى َعَلى َفر ج   َكاَن إ َذا َأَراَد م 

عكرمة مولي ابن 
 65 20 عباس

اَكاَن إ َذا َرَفَع َرأ َسلن   .93 د  َتَوى َقاع  َدَتي ن  اس  ج  َن السه مالك بن  م 
 الحولر 

17 58 

َمامن  َكانَ   .92  40 6 ابن سيرلن َمَعل َوان َكَفت َنا ان َكَفتَ  َسلهمَ  إ َذا اإل  

كككان النبككي اذا كانككت ليلككة رلككح كككان مفزعككة الككي المسككجد   .91
 حتي تسكن

 129 49 أبو الدرداء

َرهن،إ َذا َرَكَع  َكاَن النهب يُّ   .90  252 113 البراء بن عازب َبَسَط َظه 

 44 10عكرمة مولي ابن كان أهل الجاهلية يصنعون في الحائض نحو من صنيع   .91
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 عباس المجوس

ولن َّللاه  صّلى هللا عليل وسلم َقد  َبَعَ  أنَساَمَة َوَأَمَرهن   .92 َكاَن َرسن
َو ال َبل َقاء   َئ ال َخي َل َنح   197 82 عروة بن الزبير َأن  ينوط 

ولن َّللاه    .91 َحى»َكاَن َرسن َض  َم األ  َم ال ف ط ر  َوَلو  لن َيو  َتس   298 136 ابن عباس «َيغ 

ولن َّللاه    .97 َن َقاَل َحيه َعَلى ال َفاَلح  َكاَن َرسن َع ال منَؤذّ   أبيمعاوية بن  إ َذا َسم 
 سفيان

99 224 

ولن َّللاه    .98 اإ َذا َقَرَأ َمده َكاَن َرسن َتلن َمدًّ  266 118 أنس بن مالك َصو 

ولن َّللاه    .99 َيبَ َكاَن َرسن ن َك َوَأط  َ َر َشَعر ا م   289 131 أبو سعيد الخدري  َأك 

ولن َّللاه    .233 م  َ اَل  اَكاَن َرسن َرَة الده  257 115 أم سلمة َيتهق ي َسو 

ولن َّللاه    .232 َما َقب َل َصاَلة  َكاَن َرسن َكعنهن َرة  َير   80 27 عائشة ال َهاج 

231.  
ولن َّللاه   َرهن َكاَن َرسن َسَطلن َوآخ  َل اللهي ل  َوَأو   ينوت رن َأوه

عقبة بن عمرو 
 األنصاري 

36 97 

َفكككلن إ ذ    .230 َعكككة ، َوالنهكككاسن َخل  من َم ال جن كككر  َيكككو  َككككاَن ف كككي َصكككاَلة  ال َعص 
يه م    َسَنَح َكل ب  َيمنرُّ َبي َن َأي د 

 أبيعبد هللا بن 
 134 52 طلحة

َبرن   .231 لهَما َرَفعَ  ،كان يقول َّللاهن َأك  لهَما َوَضَع َوكن  87 31 ابن عمر كن

دُّ َعَلي َها إ َزار ا  .232 ، َتشن يضن َل َما َتح  ر َها، َأوه َداَنا ف ي َفو   107 41 أم حبيبة َكاَنت  إ ح 

لُّ   .231 ب ل   َعَلى َفهنوَ  ر َلاء   ب َناء   كن  32 2 بن دعامةقتادة  َللن  َ   َصاح 

237.  
ا، َوَ  َتَفرهقنوا، َفإ نه ال َبَرَكَة َمَع ال َجَماَعة يع  لنوا َجم   كن

عمر بن 
 الخطاب

78 188 

َرة    .238 خ  َشاء  اآل  ن َساَن ف ي َصاَلة  ال ع  َنا اإل   نها إ َذا َفَقد   50 13 ابن عمر كن



 األحاديث واآلثارفهرس 
 
 

   346 
   

 الفهارس

الرقم 
رقم  ىالراوي األعل فهرس األحاديث المسلسل

 الحديث
رقم 
 الصفحة

ككككول  َّللاه    .239 ككككد  َرسن نهككككا َنأ كنككككلن َعَلككككى َعه  ككككَز ف ككككي كن ب  د  ال خن ككككج  ال َمس 
مَ   َواللهح 

عبد هللا بن 
  ر الحا

23 70 

ككول  َّللاه    .223 ككد  َرسن ككَوار ي َعَلككى َعه  ككفه َبككي َن السه نهككا ننن َهككى َأن  َنصن كن
 َصلهى هللان َعَلي ل  َوَسلهمَ 

 315 146 قرة بن أياس

من النهب يه َصلهى هللان َعَلي كل  َوَسكلهَم،   .222 دن ن تن َأخ  َفَككاَن إ َذا َأَراَد َأن  كن
َل َقاَل:  َتس   105 40 أبو السمح «َولّ ن ي»َيغ 

َت إ ن َسككككان    .221 َع َصككككو  َنككككاَزة ، َفَسككككم  َمككككَر ف ككككي ج  ككككن  عن ككككتن َمككككَع اب  ن  كن
َكَتلن  ، َفَبَعَ  إ َلي ل ، َفَأس  يحن  َيص 

 185 76 ابن عمر

كككول  َّللاه    .220 كككَرأَة  َرسن َنكككَب ام  كككَد َزل  ن  كككا ع  م  ن كككتن َيو  كككبنغن كن كككنن َنص  َوَنح 
َرة      َياب ا َلَها ب َمغ 

 243 109 حرل  بن األبح

ا يَ  َتت رنك    .221 د  َتَعمّ  اَلَة من  124 46 أيمنأم  الصه

ن َسان   َعَلى تنَصلّ ي ال َماَلئ َكةن  َتَزالن  َ    .222  38 5 عبيد بن عمير اإل  

يل    .221 َر َمن  َنَظَر ف ي ك َتاب  َأخ  دن وا ال جن تنرن ن ل  َ  َتس   186 77 ابن عباس ب َغي ر  إ ذ 

227.  
ب َك َحتهى تَ  َها ف ي َ و  د  دن َعل  ار  د   خّر َ  َتف  ج  َن ال َمس   م 

أبو أيوب 
 األنصاري 

145 314 

َتلن الَوال دن ب الَوَلد    .228 ، َوَ  ينق  د  ودن ف ي الَمَساج  دن  241 108 ابن عباس َ  تنَقامن الحن

229.  
َد َللن َ  َصاَلَة ل َمن  َ    َتَشهُّ

 أبيعلي بن 
 طالب

102 229 

 136 53 سليمان بن يسار   َيأ كنلن ال ُّوَم َو  ال كنرهاَ  َو  ال َبَصلَ   .213

َن ال منتهق يَن، َحتهى َيَدَ  َما َ  َبأ َس   .212 وَن م  لنغن ال َعب دن َأن  َيكن َ  َيب 
 ب ل ، َحَذر ا ل َما ب ل  ال َبأ سن 

 239 107 عطية السعدي
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ل س    .211 ل  َواب ن ل  ف ي ال َمج  لن َبي َن الرهجن ل سن الرهجن  217 95 سهل بن سعد «َ  َيج 

َرة    .210 خ  َشاء  اآل  َلة  َعَلى َصاَلة  ال ع  يَن َلي  َبع  َناف قن َأر   296 135 أبو هرلرة َ  ينَحاف ظن ال من

َحاَبلن   .211 َي َأص  َم ال ف ط ر  َحتهى ينَغدّ  و َيو  دن  179 71 ابن عمر َ  َيغ 

  يقبككككل هللا صككككالة   يصككككيب األنككككف منهككككا مككككا يصككككيب   .212
 الجبين

عكرمة مولي ابن 
 عباس

42 110 

211.   ، ، َوال َكككككككاف رن َمككككككارن ء  إ  ه ال ح  ككككككل م  َشككككككي  َطككككككعن َصككككككاَلَة ال منس  َ  َيق 
، َوال َمر أَةن   123 45 عائشة َوال َكل بن

َمَسكككككككنه   .217 كككككككفنوَف َأو  َلتنط  نه الصُّ كككككككنه َلتنَسكككككككوُّ م ضن ، َوَلتنغ  م  كككككككوهنكن ونجن
م   َطَفنه َأب َصارنكن م  َأو  َلتنخ   َأب َصاَركن

 198 83 أبو أمامة

 46 11 أم سلمة لم أر رسول هللا صلي هللا عليل وسلم صلي بعد العصر  .218

رن َصكككاَلَة   .219 كككل  َوَسكككلهَم، ينكككَؤخّ  كككولن َّللاه  َصكككلهى هللان َعَلي  كككن  َرسن َلكككم  َيكن
ي ر ه  ال َمغ ر ب   ََ ، َوَ   َشاء   ل ع 

 194 81 جابر بن عبد هللا

بليس، فأهولت بيدي  .203  103 39 أبو سعيد الخدري  لو رأيتوني وا 

ينَ   .202 َم ال ق َياَمة  ال َمن قنوص  َعنه أنَناس  َيو   86 30 ابن عمر َليند 

ككورن َجَنككاَزة ،   .201 ، َوحنضن َيككاَدةن َمككر لض  َيككا، َوَلك ككن  ع  ن  َلككي َس ل َطَلككب  دن
 «.َوز َلاَرةن َأخ  ف ي َّللاه  

 231 103 أنس بن مالك

الة  ب ال َخطّ  َبي َن َيَدي ل  َوال َحَجر    .200 م  ف ي الصه كن َتت ر  َأَحدن  234 105 أنس بن مالك ل َيس 

َد   .201 ككوَل َّللاه  َأنه َشككاه  ككتن َيككا َرسن ككَرى َيككا َقتَككاَدةن َقككاَل: َعل م  َمككا السُّ
اَلة  َقل يل    الصه

 75 25 هرلرةأبو 

ين    .202 وَن َعن  َهَذا الدّ   184 75 ع مان ال قفي َما َبالن ر َجال  ينَنفّ رن

تن  َما  .201  31 1 إبراهيم التيمي َعَمل ي َعَلى قنول ي َعَرض 
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كر  ذ ي   .207 َما م ن  َأيهام  َأَحبُّ إ َلى َّللاه  َأن  ينَتَعبهَد َللن ف يَها م ن  َعش 
ة   جه  الح 

 301 138 أبو هرلرة

ل    .208 ذ ي ب َجَوام ع  ال َكاَلم  َوَفَوات ح   100 38 عائشة َما َمَنَعك  َأن  َتأ خن

تن إ َلى َفر    النهب يّ    .209  311 143 عائشة َقطُّ َما َنَظر 

ه  ب ال َبي ت    .213 د  رن َعه  ن  آخ  َتَمَر، َفل َيكن الحار  بن عبد  َمن  َحاه ال َبي َت َأو  اع 
 هللا

60 152 

َناف ق ينَ َمن    .212 َن ال من َداَء َ ال  ا َفَلم  ينج ب  َكاَن م  َع النّ   48 12 أبو زرارة َسم 

َرَة َساَعة    .211  63 19 عبد هللا بن سالم النهَهار  ا  َنَتا َعش 

210.  
ولن َّللاه   ت ر  َنَهان ي َرسن  َأن  َأَناَم إ  ه َعَلى و 

 أبيعلي بن 
 180 72 طالب

يككَدي ن  إ  ه َنَهككى َأن  ينل ككَبَس   .211 ككاَلحن ف ككي ب ككاَلد  اإلسككالم ف ككي ال ع  السّ 
وّ   َرة  ال َعدن وَن ب َحض   َأن  َيكن

 201 85 ابن عباس

ولن َّللاه    .212 دَنَهى َرسن ج  َتَقاَد ف ي ال َمس   219 96 حكيم بن حزام َأن  ينس 

م  الهكككذ ي   .211 َيكككو  َرَأت كككي ف كككي ال  كككي َ  أنَجكككام عن ام  كككرن ف يكككل  َوَّللاه  إ نّ  هن َتط 
م    َحتهى َيمنره َيو 

 66 21 عقبة بن عامر

د    .217 ج  ه  ال بنينوَت َعن  ال َمس  هنوا َهذ   173 67 عائشة َوجّ 

يه م    .218 ذ  ،  نمه َيَتَخطهى ر َقاَب النهاس  َولنؤ  م  كن ئن َأَحدن  299 137 ابن عباس ينب ط 

يدن ف ي   .219 يدن ف ي ال َجَناَبة  َوَ  ينع  وء  ينع  ضن  310 142 ابن عباس ال ون

َرة  ال غنَراب    .223 : َعن  َنق  عبد الرحمن بن  َين َهى َعن  َ اَل  
 شبل

61 156 
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 31 2حدي  رقم   .2

 32 1حدي  رقم   .1

 34 0حدي  رقم   .0

 36 1حدي  رقم   .1

 38 2حدي  رقم   .2

 40 1حدي  رقم   .1

 41 7حدي  رقم   .7

 42 8حدي  رقم   .8

 43 9حدي  رقم   .9

 44 23حدي  رقم   .23

 46 22حدي  رقم   .22

 48 21حدي  رقم   .21

 50 20حدي  رقم   .20

 52 21حدي  رقم   .21

 54 22حدي  رقم   .22
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 63 29حدي  رقم   .29
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 97 01حدي  رقم   .01

 98 07حدي  رقم   .07
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    مال حاة حاأل: فه س  ابعًا
 رقم الصفحة فهرس الرواة واألعالم رقم مسلسل

 19 َأَبانن بنن َيز ل َد الَعطهارن   .2

َيى   .1 يمن ب نن أبي َيح   171 إ ب َراه 

يُّ   .0 ط  َواَن ال َواس  َمَد ب ن  َمر  يمن ب نن َأح   132 إ ب َراه 

يَل ب ن  أبي َحب يَبَة   .1 َماع  يمن ب نن إ س   108 إ ب َراه 

ل    .2 يمن ب نن ال َفض   032 إ ب َراه 

يُّ   .1 ر  بن  َعب د  هللا  اأَلَسد  ي من بنن المنن ذ   107 إ ب َراه 

يَم ب ن  َواق د  ب ن  َعب د  َّللاه    .7 يمن ب نن َعام ر  ب ن  إ ب َراه   103 إ ب َراه 

َدان يُّ   .8 َد   الَهم  ر  بن اأَلج  ي من بنن منَحمهد  بن المنن َتش   12 إ ب َراه 

يَم ب ن  َهان ئ  النهي َسابنور يّ    .9  191 إ ب َراه 

ي من بنن َيز ل َد بن  َشر ل ك    .23  01 إ ب َراه 

يُّ   .22 ي من بنن َيز ل َد بن  َقي س  النهَخع   81 إ ب َراه 

ب يع  الحنظلي   .21  281 أبو الره

ف يُّ   .20 َشل يُّ الكنو  ر  النهه   118 َأبنو َبك 

ر  ب ن  َعب د  هللا  بن دمحم بن  أبي َسب َرَة   .21  170 َأب و َبك 

ل  هللا  ، اسمل إبراهيم وقيل أسلم   .22 و  َلى َرسن  021 َأبنو َراف ع  َمو 

 173 أبو َرز لن  ال َغاف ق يّ    .21

 281 أبو سعيد الشامي   .27

ف  الزُّه ر يُّ   .28 َمن  بن َعو   17 َأبنو َسَلَمَة بنن َعب د  الرهح 

َمش  .29 َع  ان َجار األ  َبة الطهحه ع   281 َأبنو شن
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 037 أبو صالح، اسمل َزاَذاَن   .13

 111 َأبنو َطال ب  ب نن أبي َعَواَنَة   .12

ائ غ   .11  101 َأبنو َعامر الصه

 98 َأبنو َعب د  هللا  الَجَدل يُّ   .10

يُّ   .11 ج   231 َأبنو عنَبيد الَمذ ح 

 213 أبو مروان األسلمي اسمل مغي    .12

 131 َأبنو ه اَلل  ال َعكّ يُّ   .11

َرق يُّ   .17 و  ي َم بن  َك  ي ر  الده َمدن بنن إ ب َراه   02 َأح 

َف التهي م يُّ   .18 سن ي َم بن  ينو  َمدن بنن إ ب َراه   119 َأح 

َوز يُّ   .19 ي بانيُّ الَمر  ريُّ الذُّه ليُّ الشه ا  الَبك   220 أحمد بن الَحجه

 08 دمحم بن أحمدأحمد بن الحسن بن أحمد بن   .03

َمد ب ن الوليد ب ن أبان  .02  122 َأح 

َسي ن    .01 َمَد بن  حن  102 َأح 

َدان يُّ    .00 َفر  الَهم  ر  َأبنو َجع  ي د  بن  ب ش  َمدن بنن َسع   121 َأح 

َمدن بنن َصال ح    .01  217 َأح 

يُّ   .02 ، العنَطار د  َمدن بنن َعب د  الَجبهار   118 َأح 

َمدن بنن َعب د    .01 ل م  َأح  َمن  بن  َوه ب  بن  منس   119 الرهح 

َمد بن َعل يّ  ب ن  ال َعاَلء    .07  031 َأح 

ي م يُّ   .08 َمدن بنن َعل يّ  بن المن ني التهم   19 َأح 

فن الرهاز يُّ   .09 َمدن ب نن عنَمَر ال َعاله  121 َأح 

ر ح    .13 و بن  السه ر  و بن  َعب د  هللا  بن  َعم  ر  َمدن بنن َعم   20 َأح 
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َمدن ب نن منَحمهد  ب ن  َماَهاَن   .12  182 َأح 

َوز يُّ   .11 َسارن الَمر  م  َسى السّ  َمدن بنن منَحمهد  بن  منو   038 َأح 

 118 أحمد بن دمحم بن نافع  .10

َمن  الَبَغو يُّ   .11 َمدن بنن َمن ي ع  بن  َعب د  الرهح   031 َأح 

َف بن  َخال د  بن  َسال م    .12 سن َمدن بنن ينو   280 َأح 

 87 آَدمن ب نن َعل يّ  العجلي   .11

َرق  بن  َقي س  الَحار   يُّ   .17  80 اأَلز 

َلد  الحنظلي  .18 ي َم بن  َمخ  َحاقن بنن إ ب َراه   93 إ س 

َرانَ   .19 م  َحاق بن أبي ع   102 إ س 

ب يُّ   .23 َيى ال َكع  َحاقن ب نن أبي َيح   111 إ س 

َليمان الرهازيُّ   .22 َحاق ب ن سن  81 إ س 

َحاقن بنن منَحمهد    .21  283 إ س 

ر  الَسلنوَلي  .20 و  َحاَق بن  َمن صن  13 إ س 

يُّ   .21 َسم  اأَلَسد  ق  ي َم بن  م  ي لن بنن إ ب َراه  َماع   10 إ س 

ون يُّ   .22 كن يلن ب نن ز َلاد  السه َماع   131 إ س 

يُّ   .21 عنود  ال َعب د  يلن ب نن َعب د  َّللاه  ب ن  َمس  َماع   78 إ س 

يُّ   .27 َلي م  الَعن س  ي لن بنن َعيهاش  بن  سن َماع   111 إ س 

فهار  .28 يل، َأبنو َعلّي الصه َماع  يل بن منَحمهد بن إ س  َماع   02 إ س 

ل م    .29 يَل ب ن  منس  َماع   111 إ س 

يلن ب نن منوَسى   .13 َماع   277 إ س 

َودن بنن َيز ل َد بن  َقي س    .12  81 اأَلس 
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اَرم يُّ   .11 َبغن ب نن ننَباَتَة الده  187 َأص 

َلت  بن َخليفة   .10  270 َأف 

ر  ال َعَدو يّ    .11 َة أبي َبك   180 أنمُّ ال َحَسن  َجده

َرَة   .12 َياض  بن َضم   20 َأَنسن بنن ع 

ت َيان يُّ   .11 خ  ي َمَة السّ  بن بنن أبي َتم   13 َأيُّو 

َيى   .17 ، َأبنو َيح  بن بنن عنت َبَة الَيَمام يُّ  192 َأيُّو 

 218 َأيُّوب بن منَحمهد بن َأيُّوب الهاشمي  .18

 171 َباقنومن، أو َباقنوَل، مولى بني أمية   .19

يم يُّ   .73 ر  بن عمرو بن جراد التهم   292 َبد 

ي د  الَمَدن يُّ   .72 رن بنن َسع   07 بنس 

ر يّ    .71 رن بنن السه  033 ب ش 

ل  بن  َ ح ق    .70 رن بنن المنَفضه  178 ب ش 

ر  ب ن  ننَمي ر    .71  278 ب ش 

وهافن   .72 رن ب نن ه اَلل  الصه  117 ب ش 

، الَحار   يه   .71  20 بنَشي ر  بن  َيَسار 

َير يُّ   .77 م  ب  بن  َحر ل ز  الح   82 َبق يهةن بنن الَول ي د  بن  َصائ د  بن  َكع 

َيى   .78 ارن ب نن َيح   117 َبكه

رن بنن َسَواَدَة   .79  039 َبك 

و الَمَعاف ر يُّ   .83 ر  رن بنن َعم   218 َبك 

ر يُّ   .82 رن بنن منَضَر بن  منَحمهد  الم ص   299 َبك 

 07 بنَكي رن بنن َعب د  هللا  بن  اأَلَشاّ  القرشي  .81
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َن َصار يُّ   .80 منود  األ  يمن ب نن َمح   228 َتم 

َلَم، َأبنو   .81  09 منَحمهد  البنَنان يُّ َ اب تن بنن َأس 

ر يٌّ   .82  121 َ اب تن ب نن عنَماَرَة ال َحَنف يُّ َبص 

ين يُّ   .81 ، ال َمد  يل يُّ رن ب نن َزل د  الدّ   212 َ و 

اد    .87  118 َجام عن بنن َشده

َباَرةن بنن المنَغلّ س    .88  279 جن

 231 َجب رن ب نن َحب يب    .89

َرةن ب ن تن َدَجاَجَة   .93  271 َجس 

 02 الجعد بن دينار  .92

وَخ   .91 َمي د  ب ن  َعب د  ال َكر لم  ب ن  َفرُّ َفرن ب نن حن  172 َجع 

يُّ   .90 ب ي َل بن  َحَسَنَة الك ن د  َرح  َفرن بنن َرب ي َعَة بن شن  79 َجع 

َنان  اأَلن َصار يُّ   .91 َفرن ب نن َعب د  َّللاه  ب ن  ال َحَكم  ب ن  َراف ع  ب ن  س   228 َجع 

َفرن بنن منَحمهد  بن  َعل يّ    .92  291 َجع 

يّ    .91  209 ال َحار  ن ب نن ر ب ع 

َدان يُّ   .97  103 الَحار  ن بنن َعب د  هللا  الَهم 

 280 ال َحار  ن ب نن َنب َهانَ   .98

 101 حازم ب ن عطاء   .99

َول ن  ال عنَرن يُّ ال كنوف يُّ   .233  123 َحبهةن ب نن جن

يُّ َحب يبن ب نن عنَبي د    .232 م ص   112 الرهَحب يُّ ال ح 

يُّ   .231 ر  بن  هنَبي َرَة النهَخع  َطأَة بن  َ و  ا ن بنن َأر   220 َحجه

يم  الجزري أو الواسطي  .230 ا ن ب نن َتم   199 َحجه
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َرم يّ    .231 ر  ب ن  الَعن َبس  ال َحض  ج   71 حن

كنر يُّ   .232 اد  الَيش  بن بنن َشده  117 َحر 

َمَلةن بن عمران   .231 َيى بن َحر  َمَلةن بنن َيح   71 َحر 

يّ    .237 ل يح  ََبحّ  السه َرل    ب ن  األ   112 حن

ي َم   .238 انن بنن إ ب َراه   208 َحسه

 212 الَحَسنن بنن أبي الَحَسن  البصري   .239

ّبّي الكنوفيُّ الوّراق  .223  130 ال َحَسنن بنن حّماد الضه

 288 الَحَسنن بنن َعل يّ  بن  منَحمهد    .222

ريُّ   .221 زّ يُّ الَبص   112 الَحَسن بن يحيى بن هشام الرُّ

َتر يُّ   .220 َحاَق التُّس  َسي نن ب نن إ س   278 ال حن

 023 الحنسين ب ن إسماعيل ب ن دمحم ب ن إسماعيل ب ن   .221

َرل    بن  الَحَسن  بن  َ اب ت  بن    .222 َسي نن بنن حن َبةَ الحن  219 قنط 

َدائ يُّ   .221 َسي نن ب نن َعل يّ  ب ن  َيز لَد الصُّ  120 ال حن

ن َعان يُّ   .227  213 َحف صن بنن َمي َسَرَة الصه

 171 ال َحَكمن ب نن ظنَهي ر  ال َفَزار يُّ   .228

ف يُّ   .229 ل م  الكنو  َلي َماَن منس   82 َحمهادن بنن أبي سن

يُّ   .213 د  ر َهم  اأَلز   29 َحمهادن بنن َزل د  بن  د 

ر يُّ   .212 ي َنار  الَبص   29 َحمهادن بنن َسَلَمَة بن  د 

َوانَ   .211 َرل ح  بن  َصف   17 َحي َوةن بنن شن

ر يُّ   .210  102 َحيُّونن ب نن ال منَباَرك  ال َبص 

َلي َماَن الهنَجي م يُّ   .211  201 َخال دن بنن الَحار    بن  عنَبي د  بن  سن
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م    .212 ر  ب ن  أبي َجه   133 َخال دن ب نن إ ل َياَس ب ن  َصخ 

 01 خالد بن خداش  .211

ر يُّ الَحذهاءن   .217 َراَن َأبنو المنَناز ل  الَبص  ه   12 َخال دن بنن م 

 122 َخال دن بنن َيز ل دَ   .218

و الَهَجر يُّ   .219 ر  اَلسن بنن َعم   137 خ 

 237 الَخل ي لن بنن عنَمَرو ال قفي  .203

َلي َماَن األنَمو يُّ   .202 ، َأبنو سن َصي ن  دن بنن الحن  282 َداون

يَنارن َأبنو َعب د  َّللاه  ال َقرهاظن   .201  198 د 

و  .200 ر  َوانن َأبنو َعم   80 َذك 

َوانن بنن َعب د  هللا    .201  112 َذك 

دن   .202 د  َراش   211 بنن َسع 

د يُّ   .201 ع  ر  التهم يم يُّ السه ب يعن ب نن َبد   292 الره

و خ  التهي م يُّ   .207 َمن  َفرُّ  133 َرب ي َعةن بنن أبي َعب د  الرهح 

ق يُّ   .208 َمش  يُّ الدّ  َياد  َعي ب  اإل   112 َرب ي َعةن بنن َيز ل َد َأبنو شن

َرانَ   .209 ه  َفي عن بنن م   91 رن

ر يُّ َرو حن بنن   .213 يُّ الَبص   88 عنَباَدَة بن  الَعاَلء  الَقي س 

ير  .212 واَتش   123 الزبير بن جن

 113 زنَفر بن َو  يَمة بن مالك   .211

 121 َزَكر لها بن أبي َزائ َدَة   .210

َزَم، َأبنو َطال ب  الطهائ يُّ   .211  021 َزل دن بنن َأخ 

 293 َسال من بنن َعب د  هللا  بن عنَمَر   .212
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َرل ان بنن   .211 َوانَ  سن َمان  بن  َمر   71 النُّع 

و األَن َصار يُّ   .217 ر  ي د  بن َقي س  بن  َعم  دن بنن َسع   91 َسع 

د ب ن عّمار بن سعد القرظ   .218  138 سع 

د  بنن َكي َساَن   .219 بنر يُّ َأبنو َسع  ي د  الَمق   032 َسع 

كنر يُّ   .223 َبَة، الَيش  و  ي دن بنن أبي َعرن  91 َسع 

ي د  بن  الَحار    بن أبي سعيد   .222  77 َسع 

يُّ   .221 َمح  ي دن بنن الَحَكم  بن  منَحمهد  بن  َسال م  الجن  78 َسع 

م يُّ   .220 و  زن يُّ الَمخ  ن  القنَرش  ي دن بنن المنَسيّ ب  بن  َحز   030 َسع 

ي ر    .221 ي دن بنن َبش   128 َسع 

ر هم   .222  289 سعيد بن زلد بن د 

َنان    .221 يدن ب نن س   81 َسع 

ي دن بنن َعب د  الَعز ل ز    .227  212 َسع 

َوانَ   .228 ََز  يد  ب ن    120 َسع 

َير يُّ   .229 م  ي دن بنن َيز ل َد الح   99 َسع 

 177 سعيد مولى يزلد بن نمران   .213

َراَسان يُّ   .212  021 َسل من بنن قنَتي َبَة، َأبنو قنَتي َبَة الخن

م يُّ   .211 و  زن ي ن يُّ الَمخ  ي َنار  الَمد   128 َسَلَمةن بنن د 

َرم يُّ التّ ن ع يُّ   .210 َصي ن  الَحض  َهي ل  بن  حن  123 َسَلَمةن بنن كن

 020 سلمى عمة عبد الرحمن بن أبي رافع   .211

يُّ التهي م يُّ   .212 َلي َمانن بنن ب اَلل  القنَرش   20 سن

يُّ   .211 م يُّ الَعبهاس  َد الَهاش  َلي َمانن بنن َداون  110 سن
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د    .217 و  َد بن  الَجارن َلي َمانن بنن َداون  021 سن

َد بنن َحمهادن الزهه َران يُّ   .218 َلي َمانن بنن َداون  120 سن

َرم يُّ   .219 َلي َمانن بنن ز َلاد  الَحض   71 سن

ر َهم  الَحرهان يُّ   .273 َيى بن  د  َلي َمانن بنن َسي ف  بن  َيح   111 سن

يّ   .272 د  َز  َوص  األ  َح  و ب ن  األ  ر  َلي َماَن ب ن  َعم   130 سن

ل يُّ   .271 َراَن الَكاه  ه  َلي َمانن بنن م   92 سن

َنَة   .270 ن ي َن َمي منو  م  َلى أنمّ  المنؤ  َلي َمانن بنن َيَسار  الَمَدن يُّ َمو   201 سن

لن بنن عن  َمانَ   .271  278 َسه 

ي ب يُّ   .272 َول دن بنن َقي س  التُّج   239 سن

َرل حن المقرائيُّ   .271 َرل حن ب نن عنَبي د بن شن  291 شن

د    .277 ا   بن  الَور  َبةن بنن الَحجه ع   201 شن

رو ب ن العاص   .278 َعي بن بن منَحمهد ب ن َعب د َّللاه  ب ن َعم   211 شن

َلَم   .279  209 َصال حن بنن أبي َمر 

 111 َصال حن ب نن َنب َهانَ   .283

 129 َصَدَقةن ب نن َخال د    .282

َلي م    .281 َوانن بنن سن  121 َصف 

َسك يُّ   .280 ك  م  السه و بن  َهر  ر  َوانن بنن َعم   211 َصف 

 191 َصف يهةن ب ن تن ز َلاد  .281

م  اله اَلل يُّ   .282 اكن بنن منَزاح  حه  103 الضه

َرم ّي   .281 َضم بن زر َعة ال َحض   112 َضم 

يُّ   .287 َمس  ل َمَة اأَلح  َهاب  ب ن  َعب د  َشم س  ب ن  منس   12 َطار قن ب نن ش 
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سن بنن َكي َساَن   .288  111 َطاونو 

 127 َطر لفن ب نن منَجال د    .289

ام يُّ  نمه الرهقّ يُّ   .293  182 َطل َحةن ب نن َزل د  الشه

َرل ز    .292  022 َطل َحَة ب ن  عنَبي د  َّللاه  ب ن  كن

ر  ال َحَنف يُّ ال َيَمام يُّ   .291  191 َطل ق  ب ن  َعل يّ  ب ن  ال منن ذ 

م يُّ   .290 ، الَجر  َلي ب  من بنن كن  21 َعاص 

يَم ب ن  َواق د  ب ن  َعب د  َّللاه    .291  103 َعام ر  ب ن  إ ب َراه 

 190 هللا  َعائ ذن هللا  بنن َعب د    .292

َرد    .291  022 َعائ َشة بنت َعج 

ر  الكالبي  .297  031 َعبهادن بنن الَعوهام  بن  عنَمَر بن  َعب د  هللا  بن  المنن ذ 

بَ   .298 قنو   292 َعبهادن بنن َيع 

َشم يُّ   .299  207 عباس الجن

 102 عباس بن جعفر بن عبد هللا بن الز ب ر قان البغدادي   .133

د  األَن َصار يُّ   .132 ل  بن  َسع   90 َعبهاسن بنن َسه 

ي َل الَعن َبر يُّ   .131 َماع  ي م  بن  إ س   13 َعبهاسن بنن َعب د  الَعظ 

ي َسى  .130  02 َعبهاسن بنن َعب د  هللا  بن  أبي ع 

ر يُّ   .131 و   08 الَعبهاسن بنن منَحمهد  بن  َحات م  الدُّ

َلى بنن َحمهاد  بن    .132 ل يُّ َعب دن اأَلع  ر  الَباه   232 َنص 

 118 َعب د  الَجبهار  بن عمر   .131

َوَة   .137  012 َعب دن ال َحك يم  ب نن َعب د  َّللاه  ب ن  أبي َفر 

َفر  بن  َعب د  هللا  اأَلن َصار يُّ   .138 ي د  بنن َجع   227 َعب دن الَحم 
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َز َهر    .139 َمن  ب ن  األ  يد  ب ن  َعب د  الرهح   79 َعب د  ال َحم 

َمن، أبو يحيى الحماني الكنوفيُّ   .123  281 َعب د الحميد ب ن َعب د الرهح 

ي د  بن  َعب د  هللا  بن َعب د  هللا  بن  أنَوي س    .122  91 َعب َد الَحم 

 020 عبد الرحمن بن أبي رافع  .121

َمن  ب نن َأز َهَر   .120  79 َعب دن الرهح 

يُّ   .121 َود  بن يزلد بن قيس النهَخع  َمن  بن  اأَلس   27 َعب د  الرهح 

َلَمان يّ    .122  222 عبد الرحمن بن ال َبي 

َرانَ   .121 م  َمن  ب نن َحمهاد  ب ن  ع   282 َعب دن الرهح 

يّ    .127 َمن  ب نن َراف ع  التهنُّوخ   211 َعب دن الرهح 

َمن  بنن ز َلاد  بن  َأن عنَم   .128  038 َعب دن الرهح 

د ب ن عّمار بن سعد القرظ   .129 َمن ب ن سع   138 َعب د الرهح 

يُّ ال َُّمال يُّ   .113 د  َمن  بنن َعائ ذ  اأَلز   119 َعب دن الرهح 

َناد    .112 ، اب نن أبي الزّ  َمن  بنن َعب د  هللا  الَمَدن يُّ  110 َعب دن الرهح 

َمن  بنن َعب د  هللا  بن  عنت َبَة   .111  117 َعب دن الرهح 

َمن بن عن  َمان بن أنمّية   .110  121 َعب د الرهح 

 118 عبد الرحمن بن علقمة  .111

و  .112 ر  َمن  بنن َعم   127 َعب دن الرهح 

يُّ   .111 َزاع  َواَن الخن ز  ََ َمن  بنن   181 َعب دن الرهح 

َمن  الَعن َبر يُّ   .117 ان  بن  َعب د  الرهح  يّ  بن  َحسه د  َمن  بنن َمه   02 َعب دن الرهح 

منَز الَمَدن يُّ   .118 َمن  بنن هنر   211 َعب دن الرهح 

َير يُّ   .119 م  زهاق  بنن َهمهام  بن  َناف ع  الح   17 َعب دن الره
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ي م يُّ   .103 َواَن التهم  ي د  بن  َذك  َمد  بنن َعب د  الَوار    بن  َسع   180 َعب دن الصه

 187 َعبد العزلز ب ن َأَبان  .102

ي َنار  الَمَدن يُّ   .101  128 َعب دن الَعز ل ز  بنن أبي َحاز م  َسَلَمَة بن  د 

َيى   .100  212 َعب دن الَعز ل ز  بنن َعب د  هللا  بن  َيح 

َراَن الزُّه ر يُّ َعب دن   .101 م   108 ال َعز لز  ب نن ع 

 117 َعب دن ال َعز لز  ب نن منَحمهد  ب ن  َعب د  َّللاه  ب ن  عنَبي د  ب ن  عنَقي ل    .102

ا     .101 س  بنن الَحجه و   210 َعب دن القندُّ

 132 َعب دن ال قندُّوس  ب نن منَحمهد    .107

 013 َعب دن الَكر ل م  بنن أبي المنَخار ق    .108

َذي ل  الَعَنز يُّ   .109  181 َعب دن هللا  بنن أبي الهن

ل  الَعَتك يُّ   .113 ر  الَسَكن  بن  الَفض   182 َعب دن هللا  بنن أبي َبك 

ل  األَن َصار يُّ   .112  202 َعب دن هللا  بنن أبي َطل َحَة َزل د  بن  َسه 

َمن    .111 ر ل َس بن  َيز ل َد بن  َعب د  الرهح   21 َعب دن هللا  بنن إ د 

 19 َعب َد هللا  بَن الَحار    بن  َجز ء    .110

ي َسى   .111 َبي ر  بن  ع   122 َعب دن هللا  بنن الزُّ

بهاح    .112  121 َعب دن هللا  بنن الصه

ح  الَحن َظل يُّ   .111  11 َعب دن هللا  بنن المنَباَرك  بن  َواض 

 102 ب ن  َمال ك َعب دن َّللاه  ب نن ال منَ نهى ب نن َعب د  َّللاه  ب ن  َأَنس    .117

َمد ب ن فارس  .118 َفر ب ن َأح   78 َعب د َّللاه ب ن جع 

يُّ الَمَدن يُّ   .119 َواَن القنَرش   211 َعب دن هللا  بنن َذك 

َصي ن  اأَلَشاُّ   .123 ي د  بن  حن  110 َعب دن هللا  بنن َسع 



 الروا  واألن مفهرس 
 
 

   369 
   

 الفهارس

 رقم الصفحة فهرس الرواة واألعالم رقم مسلسل

ي  .122  283 َعب دن َّللاه  ب نن َشب يب  بن َخال د بن رفيف ال َقي س 

ار م يُّ َعب دن   .121 ل  بن بهرام الده َمن  بن  الَفض   07 هللا  بنن َعب د  الرهح 

 113 َعب دن َّللاه  ب نن عنَقي ل  ال هَقف يُّ   .120

م  الَعَدو يُّ   .121  219 َعب دن هللا  بنن عنَمَر بن  َحف ص  بن  َعاص 

يُّ   .122  171 َعب دن هللا  بنن عنَمَر بن  منَحمهد  الَقَرش 

 173 َعب دن هللا  بنن َعيهاش  بن  َعبهاس  الق ت َبان يُّ   .121

َرم يُّ   .127 َبَة الَحض   212 َعب دن هللا  بنن َله ي َعَة بن  عنق 

 233 َعب دن هللا  بنن َمال ك    .128

 91 َعب د َّللاه ب ن دمحم ب ن أبي َشي َبة  .129

َفر  بن  َحيهاَن   .113  171 األنصاري َعب دن هللا  بنن منَحمهد  بن  َجع 

م    .112  123 َعب دن َّللاه  ب نن منَحمهد  ب ن  َساله

 127 َعب د َّللاه ب ن منَحمهد ب ن َعب د العزلز   .111

َنب    .110 َلَمَة بن  َقع   287 َعب دن هللا  بنن َمس 

َعدَ   .111  99 َعب دن َّللاه  ب نن هنَبي َرَة ب ن  َأس 

 112 َعب دن َّللاه  ب نن َواق د    .112

ر يُّ َعب دن   .111 ل م  الف ه   19 هللا  بنن َوه ب  بن  منس 

 218 َعب دن هللا  بنن َيز ل َد اأَله َواز يُّ   .117

 11 َعب دن هللا  بنن َيز ل َد اأَله َواز يُّ   .118

 113 عبد هللا بن يزلد الدمشقي  .119

َحاَق   .173 قنوَب ب ن  إ س   287 َعب د  َّللاه  ب ن  َيع 

َهي ل  بن عبد الرحمن بن عوف الزُّه ر يُّ   .172 ي د  بنن سن  101 َعب دن الَمج 
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ي د  بنن َعب د  الَعز ل ز  بن  أبي َروهاد    .171  290 َعب دن الَمج 

يَرة  الطهائ ف يُّ   .170  222 َعب دن ال َمل ك  ب نن ال منغ 

َرل ا  األموي   .171  22 َعب دن الَمل ك  بنن َعب د  الَعز ل ز  بن  جن

يُّ   .172  183 َعب دن الَمل ك  بنن منَحمهد  الرهَقاش 

 287 َعب دن ال َمل ك  ب نن منَحمهد  ب ن  َأي َمَن   .171

د  بنن ز َلاد  الَعب د يُّ   .177  218 َعب دن الَواح 

َواَن الَعن َبر يُّ   .178 ي د  بن  َذك   180 َعب دن الَوار    بنن َسع 

َياَن بن    .179 ف  طنب يُّ َعب دن الَوار    بنن سن َن القنر  و  ب رن  20 جن

ي د    .183  12 َعب دن الَوههاب  بنن َعب د  الَمج 

 282 عنَبيد َّللاه ب ن أبي رافع المدني   .182

ر يُّ   .181 م  ر  الضه  212 عنَبي دن َّللاه  ب نن َزح 

ائ ب     .180 َمن  ب ن  السه  79 عنَبي د  هللا  ب ن  َعب د  الرهح 

، َأبنو َعل يّ  الَحَنف يُّ عنَبي دن هللا  بنن َعب د    .181 ي د   012 الَمج 

م    .182  11 عنَبي دن هللا  بنن عنَمَر بن  َحف ص  بن  َعاص 

يُّ   .181 َتار  الَعب س  َسى بن  َأب ي المنخ   032 عنَبي دن هللا  بنن منو 

 09 عنَبي د  بن  عنَمي ر  بن قتادة بن سعد اللهي   يُّ   .187

َظاَن   .188  281 عنت َبةن ب نن َيق 

د  .189  022 عن  َماَن بن  َراش 

 282 عن  َمانن بنن َعب د  هللا  التهي م يُّ   .193

يُّ   .192  232 عن  َمانن بنن عنَمَر بن  َفار س  بن  َلق ي ط  بن  َقي س  الَعب د 

 21 عن  َمانن بنن منَحمهد  بن إبراهيم   .191
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ّي بن عميَرة الك ن د يّ   .190  19 َعد 

َبي ر  بن  الَعوهام    .191 َوة بن الزُّ  298 عنر 

يُّ   .192 َلَم القنَرش   131 َعَطاءن بنن أبي َرَباح  َأس 

َلم يُّ   .191 َس  َواَن األ   213 َعَطاءن ب نن أبي َمر 

َراَسان يُّ   .197 ل م ، الخن  228 َعَطاءن بنن أبي منس 

 231 َعَطاءن بنن َيز ل َد اللهي   يُّ   .198

 121 َعَطاءن ب نن َيَسار    .199

، الكوفي، أبو الحسن  .033 ف يُّ َناَدَة الَعو  د  بن  جن يهةن بنن َسع   193 َعط 

َيى الَكل ب يُّ   .032 ، َأبنو َيح  يهةن بنن َقي س   112 َعط 

ل يُّ   .031 ل م  بن عبد هللا الَباه   020 َعفهانن بنن منس 

ون يُّ   .030 كن َبةن ب نن َخال د  السه  110 عنق 

َلَبَة   .031 و بن  َ ع  ر  َبةن بنن َعم   98 عنق 

يُّ   .032 ر َمةن َأبنو َعب د  هللا  القنَرش  ك   12 ع 

 217 ال َعالءن ب نن ال َحار      .031

 182 ال َعاَلء  ب ن  َعل يّ    .037

 27 َعل َقَمةن بنن َقي س  بن  َعب د  هللا    .038

يُّ   .039 َحاَق ال َبل خ   19 َعل يُّ ب نن إ س 

َحاَق، السلمي   .023  99 َعل يّ  بن  إ س 

ر   .022  187 علي ب ن الَحَزوه

 107 َعلّي بن ال حسن بن سلم الرهاز ّي   .021

ل يُّ   .020 ص  قنوَب ال َمو   101 َعل يُّ ب نن ال منَعاَفى ب ن  َيع 
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يُّ   .021  277 َعل يُّ ب نن َعاب س  اأَلَسد 

َمد ب ن الحسن   .022  112 علي ب ن منَحمهد ب ن َأح 

رانعلي   .021  117 ب ن منَحمهد ب ن َعب د َّللاه ب ن ب ش 

يُّ الرهقّ يُّ   .027 اد  الَعب د  َبد  بن  َشده  111 َعل يُّ بنن َمع 

 219 َعل يُّ ب نن َيز لَد ب ن  أبي ه الل    .028

د  ال َقَرظن ب ن  َعائ ذ    .029  138 َعمهارن ب نن َسع 

ل  ال َمَدن يُّ   .013  172 عنَمرن ب نن َأَباَن ب ن  منَفضه

يم ب ن َعب دَوي ل   .012 َمد ب ن إ ب َراه   120 عنَمر ب ن أح 

ر يُّ   .011 يُّ ال َبص  ، َأبنو َسَلَمَة ال َعب د  نّ يُّ  033 عنَمرن بنن الَول ي د  الشه

َدان يُّ   .010 َراَرَة الَهم   202 عنَمرن بنن َذرّ  بن  َعب د  هللا  بن  زن

 271 عنَمَر ب ن  َشبهَة   .011

يُّ   .012 ط   132 عنَمرن ب نن َصال ح  ب ن  َخي َرَة ال َواس 

َلم يُّ   .011 َس  َباَن األ  ه   279 عنَمرن ب نن صن

يُّ   .017 َزاع  َرانن ب نن َخال د  ال خن م   182 ع 

َب بن  َعب د  هللا  اأَلن َصار يُّ   .018 قنو  و بنن الَحار    بن  َيع  رن  19 َعم 

س  ال هَقف يُّ ال َمكّ يُّ   .019 س  ب ن  أبي َأو  و ب نن َأو  رن  222 َعم 

يم يُّ   .003 رو بن جراد التهم   291 َعم 

ر يُّ   .002 ي َنار  الَبص  و بنن د  رن  293 َعم 

و  .001 ر  َود  بن  َعم  رو بن سّواد بن اأَلس   213 َعم 

م يُّ   .000 ه  َعي ب  بن  منَحمهد  السه و بنن شن رن  210 َعم 

و   .001 رن  119 بنن َعب د  هللا  السبيعيَعم 
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ي ز    .002 ر  بن  َكن  و بنن َعل يّ  بن  َبح  رن  232 َعم 

َول د  بن  هنَبي َرَة الَعَدو يُّ   .001  232 عمرو بن عيسى بن سن

ب يُّ   .007 و ب نن َمال ك  الرهاس  رن  171 َعم 

يُّ   .008 و بنن منرهَة بن  َعب د  هللا  المنَراد  رن  201 َعم 

يُّ   .009 ، َأبنو َحف ص  ال قنَرش  و ب نن َواق د  رن  190 َعم 

َيى ب ن  عنَماَرَة اأَلن َصار يُّ ال َماز ن يُّ   .013 و ب نن َيح  رن  88 َعم 

َبَرة   .012 ف بن ال َحار   بن الطَُّفي ل بن َسخ   011 َعو 

َحي َفةَ   .011 نن بنن أبي جن  218 َعو 

ي َسى بنن َطل َحَة بن  عنَبي د  هللا    .010  217 ع 

َحاَق   .011 ننَس بن  أبي إ س  ي َسى بنن ينو   133 ع 

، َأبنو َسَلَمَة بنن َخَطاف    .012 ال ب  الَقطهانن ََ 179 

َواَن الشامي   .011 ز  ََ 120 

َكي ن  التهي م يُّ الطهلحيُّ   .017 لن بنن دن  201 الَفض 

َسى   .018 لن بنن منو   219 الَفض 

ق  الَعَنز يُّ   .019 و  زن  193 فنَضي لن بنن َمر 

يُّ   .023 َزاع  َني ن  الخن ي َرة  بن  حن َلي َماَن بن  أبي المنغ   71 فنَلي حن بنن سن

ح    .022 َف بن  َناص  سن َبَغ بن  منَحمهد  بن  ينو   20 َقاسمن بنن َأص 

يَنار    .021 من ب نن َزَكر لها ب ن  د   131 ال َقاس 

ق يُّ   .020 َمش  َمن  الدّ  من بنن َعب د  الرهح   271 الَقاس 

نهام    .021 ََ من ب نن   223 ال َقاس 

ي ق    .022 دّ  ر  الصّ  من بنن منَحمهد  بن  أبي َبك   231 الَقاس 
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يُّ   .021 س  و  دن َعاَمَة بن  َقَتاَدَة بن  َعز ل ز  السه  00 َقَتاَدةن بنن د 

ي ل  ال هَقف يُّ   .027 ي د  بن  َجم   212 قنَتي َبةن بنن َسع 

 027 المنَزن يُّ قنرهةن ب نن إ َياس  ب ن  ه اَلل    .028

ر  ال َحَنف يُّ ال َيَمام يُّ   .029  192 َقي سن ب نن َطل ق  ب ن  َعل يّ  ب ن  ال منن ذ 

، أبو عمرو الكوفي  .013 ل م  ال َجَدل يُّ  12 َقي سن ب نن منس 

ر يُّ   .012 يُّ ال َعَتك يُّ ال َبص  د  ، اأَلز  ل  ، َأبنو َسه   112 َك  يرن ب نن ز َلاد 

 212 َك ير بن عنَبي د  .011

زن ب نن َوَبَرَة ال َحار   يُّ   .010 ر   132 كن

َير يُّ   .011 م  بن بنن َمات ع  الح   212 َكع 

َرة ال حَلب ي   .012 د  ل  نوم بن منَحمهد بن أبي س   211 كن

َني م  األنَمو يُّ   .011 َلي م  بن  زن  209 َلي  ن بنن أبي سن

م يُّ   .017 َمن  الَفه  د  بن  َعب د  الرهح   07 اللهي  ن بنن َسع 

ي َنار    .018  131 َمال كن بنن د 

َ نهى ب نن َعب د  َّللاه    .019  101 ال من

ا   الَمكّ يُّ   .073 ، َأبنو الَحجه  209 منَجاه دن بنن َجب ر 

م يُّ   .072 ز  َوار  و خ  الخن َسى بن  َفرُّ  231 منَجاه دن بنن منو 

رن بنن المنَورّ    الهمداني  .071  09 منَحاض 

لُّ بنن َخل ي َفَة الطهائ ّي   .070  231 منح 

ي َم بن  َأَبان    .071  171 منَحمهدن بنن إ ب َراه 

ي َم بن  الَحار    التهي م يُّ الَمَدن يُّ   .072  111 منَحمهدن بنن إ ب َراه 

ينّي   .071  103 دمحم ب ن إبراهيم ب ن عامر ب ن إبراهيم الَمد 
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 197 دمحم ب ن أبي حميد األَن َصار يّ   .077

َلم يُّ   .078 يّ  السُّ  111 منَحمهدن بنن أبي َعد 

َسي ن    .079 َمَد بن  حن  102 منَحمهدن بنن َأح 

 031 دمحم بن أحمد بن نافع العبدي  .083

َراَن   .082 ه  َد بن  م  ر بن  َداون ر ل َس بن  المنن ذ   122 منَحمهدن بنن إ د 

 120 منَحمهد ب ن إسحاق ب ن إبراهيم  .081

َحاَق   .080 َفر  منَحمهدن بنن إ س   272 بن  َجع 

ان يُّ   .081 ََ ا ، الصه َفر  َحاَق بن  َجع   12 منَحمهدن بنن إ س 

َحاَق بن  َيَسار    .082  238 منَحمهدن بنن إ س 

ائ غن   .081 ي َل بن  َسال م  الصه َماع   187 منَحمهدن بنن إ س 

يَل بن عياش بن سليم   .087 َماع   111 منَحمهدن ب نن إ س 

 183 دمحم بن الحسن بن دمحم  .088

َراَسان يُّ   .089 يهَة ال خن ل  ب ن  َعط   132 منَحمهدن ب نن ال َفض 

َلى   .093 َباَرك  بن  َيع   191 منَحمهدن بنن المن

 98 منَحمهدن ب نن ال منَ نهى بن عبيد الَعَنز ي   .092

 21 دمحم بن الوزلر  .091

 93 منَحمهدن بنن الَول ي د  بن  َعام ر    .090

 22 القرشيدمحم بن الوليد بن عبد الحميد   .091

َد بن  َكي َساَن   .092 ار  بن  عن  َماَن بن  َداون  111 منَحمهدن بنن َبشه

يُّ   .091 ر  الَعب د   91 منَحمهدن بنن ب ش 

َف   .097 ر  ب ن  ينوسن  91 منَحمهدن ب نن ب ش 
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ل يُّ   .098 ار  بن  ب اَلل  الَعام   128 منَحمهدن بنن َبكه

 112 منَحمهدن بنن َحات م  بن يونس   .099

ر يُّ   .133 يُّ ال َبص  ود   128 منَحمهدن ب نن َحب يب  ب ن  منَحمهد  ال َجارن

َرقن   .132 َز  اَن األ   291 منَحمهدن ب نن َحسه

ف يُّ   .131 يُّ الكنو  د  ع   210 منَحمهدن بنن َخاز م  السه

َلي د   .130  292 منَحمهد بن خن

 82 منَحمهدن بنن ز َلاد  األَل َهان ّي   .131

ل يُّ   .132  238 منَحمهد  بن  َسَلَمَة بن عبد هللا الَباه 

َن َبار يُّ   .131 َلي َماَن األ   177 منَحمهدن ب نن سن

منول    .137 َلي َماَن ب ن  َمس   171 منَحمهدن ب نن سن

ي ر ل َن األنصاري   .138  13 منَحمهدن بنن س 

ر    .139 ، َأبنو َبك  يُّ َداد   023 منَحمهدن بنن َصال ح  الَبغ 

ن َعان يُّ   .123 َلى الصه  201 منَحمهدن بنن َعب د  اأَلع 

َمن  الَعام ر يُّ   .122  191 منَحمهدن بنن َعب د  الرهح 

َناد    .121 َمن  ب ن  أبي الزّ   100 منَحمهدن ب نن َعب د  الرهح 

َباَن   .120 َمن  بن  َ و   19 منَحمهد  بن  َعب د  الرهح 

 102 منَحمهدن بنن َعب د  هللا  بن  المنَ نهى اأَلن َصار يُّ   .121

َعي   يُّ النصري   .122  113 دمحم ب ن َعب د هللا ب ن المهاجر الشُّ

بّ يُّ   .121 َتل الضه  171 منَحمهدن بنن َعب د  هللا  ب نن رنس 

َوي ل  .127 دن  12 منَحمهدن بنن َعب د  هللا  بن  منَحمهد  بن  َحم 

ل م  الزُّه ر يُّ منَحمهدن   .128  298 بنن َعب د  هللا  بن  منس 
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 022 منَحمهدن بنن عنَبي د  بن  أبي أنَميهةَ   .129

 121 منَحمهدن بنن َعل يّ  الَمكّ ّي   .113

يُّ   .112  298 منَحمهدن بنن عنَمَر الَواق د 

ر ك البغداديُّ   .111 َتر ّي ب ن مند   117 دمحم ب ن َعم رو ب ن الَبخ 

َياَن الطهائ يُّ   .110 ف  ف  بن  سن  110 منَحمهدن بنن َعو 

ي ح    .111 ي َسى بن  َنج   208 منَحمهدن بنن ع 

بّ يُّ   .112 َواَن الضه ََز   130 منَحمهدن بنن فنَضي ل  بن  

يُّ   .111 َلي م  القنَرظ  ب  بن  سن  287 منَحمهدن بنن َكع 

َليب  .117  121 منَحمد ب ن كن

 182 منَحمهد  ب ن  َماَهاَن   .118

َحاق   .119 مد بن إ س   120 منَحمهد بن منَحمهد بن َأح 

د الفقيل  .103 م ش بن علّي ب ن َداون  183 دمحم ب ن دمحم ب ن َمح 

َلد بن حفص  .102  122 دمحم بن َمخ 

ل م  بن  عنَبي د  هللا    .101  201 منَحمهدن بنن منس 

يُّ   .100 ل  القنَرش  لنو   81 منَحمهدن بنن منَصفهى بن  بنه 

َمر  ب ن  ر ب ع يّ    .101  028 منَحمهدن ب نن َمع 

 291 منَحمهدن ب نن َمي منون    .102

اح بن َبز لع   .101  20 منَحمهدن بنن َوضه

يُّ   .107 د  َز  َيى ب ن  أبي َحات م  األ   012 منَحمهدن ب نن َيح 

َيى بن  أبي عنَمَر الَعَدن يُّ   .108  033 منَحمهدن بنن َيح 

َيى بن  َحبهاَن األَن َصار يُّ   .109  88 منَحمهدن بنن َيح 
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َنان    .113 ق لن بنن س  َف بن َمع  سن َب بن  ينو  قنو   08 منَحمهدن بنن َيع 

َف بن  َواق د    .112 سن  02 منَحمهدن بنن ينو 

 200 منَخارقن ب نن َخل يَفةَ   .111

َ دن بنن َعب د  هللا  َأبنو الَخي ر    .110  17 َمر 

َوانن بنن َسال م    .111  291 َمر 

يُّ الطهاَطر يُّ   .112 ان  اأَلَسد  َوانن بنن منَحمهد  بن  َحسه  07 َمر 

يهةن   .111 د  َز  َة األ   111 منسه

يُّ   .117 َبل  اأَلَسد  دن بنن منَسر َهد  بن  منَسر   270 منَسده

َبد اللخميُّ الفلسطينيُّ   .118  230 َمَسرهة ب ن َمع 

قن بنن   .119 و  رن َدان يُّ َمس  َد   بن  َمال ك  ال َهم   93 اأَلج 

 031 مسعود بن واصل، األزرق   .123

ي مَ   .122 ل من بنن إ ب َراه   280 منس 

بّ يُّ   .121 ل من ب نن َكي َساَن الضه  277 منس 

 278 ال منَسيهبن ب نن َشر لك    .120

يهةن   .121 َباء  الَعَدو  ه   180 منَعاَذةن ب ن تن َعب د  هللا ، أنمُّ الصه

مشقيُّ   .122 الم يُّ الدّ   272 منَعانن ب نن ر َفاَعَة السه

يُّ   .121 َنَة الك ن د  َدي ا  بن  َجف  َيةن بنن حن  239 منَعاو 

َدي ر    .127 َيةن بنن َصال ح  بن  حن  217 منَعاو 

َيةن بنن قنرهَة بن  إ َياس  بن  ه اَلل  المنَزن يُّ   .128  027 منَعاو 

129.  ، يُّ د  د  اأَلز  َمرن بنن َراش  َوَة البصري  َمع   11 مو هم َأبنو عنر 

يّ    .113 رّ  ال ك ن د  يَرةن ب نن أبي ال حن  71 ال منغ 
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ر يُّ   .112 ي َسى بن  َتل ي د  الم ص  َد بن  ع  َدامن بنن َداون ق   112 م 

ق يُّ   .111 َمش  ل  الدّ  و  حن  93 َمك 

ن َدلن ب نن َعل يّ    .110  279 م 

م  .111  272 منصور ب ن أبي منَزاح 

رن بنن   .112 و  َلم يُّ َمن صن َتم ر  َأبنو َعتهاب  السُّ  021 المنع 

ن َقر يّ    .111 ي َل الم  َماع  َسى بن  إ س   12 منو 

ب  ب ن  َمال ك    .117  122 موسى بن َشي َبة بن َعم رو ب نن َعب د  َّللاه  ب ن  َكع 

َسى بنن َطل َحَة بن  عنَبي د  هللا  التهي م يُّ الَمَدن يُّ   .118  282 منو 

 021 منوَسى بن َعب د هللا بن يزلد الَخط ميُّ األَن َصار يُّ الكوفيُّ   .119

يُّ   .173 َبَة بن  أبي َعيهاش  القنَرش  َسى بنن عنق   10 منو 

يَم التهي م يُّ   .172  111 منوَسى ب نن منَحمهد  ب ن  إ ب َراه 

 131 منوَسى بن َمي َسَرَة   .171

َداَن الَعام ر يُّ   .170 َسى بنن َور   012 منو 

َمن    .171 ، َأبنو َعب د  الرهح  ي َل الَعَدو يُّ َماع   029 منَؤمهلن بنن إ س 

َزَة   .172  031 َمي منون  َأبنو َحم 

َراَن الَجَزر يُّ   .171 ه  نن بنن م   199 َمي منو 

ي  .177  78 َناف ع بن يز لد الكاَلع 

 11 نافع، أبو عبد هللا المدني، مولي ابن عمر  .178

يح    .179  132 َنائ لن ب نن َنج 

ن د يُّ   .183 َمن  السّ  ي حن بنن َعب د  الرهح   271 َنج 

رن ب نن َطر لف    .182  112 َنص 
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َبانَ   .181 ه  ر  بن  َعل يّ  بن  صن رن بنن َعل يّ  بن  َنص   133 َنص 

َمن    .180 رن ب نن َعب د  الرهح   281 النهض 

َلم يُّ   .181 َزَة اأَلس  ، َأبنو َبر  َلةن بنن عنَبي د   181 َنض 

َمانن ب نن   .182 َمَد بن نعيم بن أبان النُّع   182 َأح 

يُّ   .181 َزاع  َيَة الخن  023 ننَعي من بنن َحمهاد  بن  منَعاو 

م،  َأبنو الَخطهاب  .187  031 النهههاس ب ن َقه 

َراَسان ّي   .188 يد  ال خن َشلن ب نن َسع   103 َنه 

َواَن   .189 نن بنن َعب د  هللا  بن  َمر  و   212 َهارن

 027 هارون بن مسلم  .193

نن   .192 و  َوز يُّ  َهارن ف  الَمر  و  رن  19 بنن َمع 

َياَن الَبَجل يُّ   .191 ف   12 هنَرل من بنن سن

َشامن بنن أبي َعب د  هللا  َسن َبر    .190  98 ه 

َشامن بنن َعمهار  بن  ننَصي ر  بن  َمي َسَرَة بن  َأَبان    .191  292 ه 

 201 ه اللن ب نن َيَسافَ   .192

ر يُّ   .191 و  َمن  الدُّ  131 الَهي َ من بنن َخَلف  بن  منَحمهد  بن  َعب د  الرهح 

و األَن َصار يُّ ال َمَدن يُّ   .197 ر  عن ب نن حبان ب ن  منن ق ذ  ب ن  َعم   88 َواس 

كنر يُّ   .198 َلي ب  الَيش  َقاءن بنن عنَمَر بن  كن  212 َور 

 00 الوضاح بن عبد هللا  .199

يّ    .233  70 َوك ي عن بنن الَجرهاح  بن  َمل ي ح  بن  َعد 

ل م  القرشي  .232  21 الَول ي دن بنن منس 

َيى بنن أبي َك  ي ر    .231  17 َيح 
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َحاق بن َعبد هللا ب ن أبي طلحة اأَلن صار يّ   .230 َيى بن إ س   202 َيح 

َيى بن الَول ي د  الطهائ ّي   .231  231 َيح 

بَ   .232 َيى بنن َأيُّو   213 َيح 

يُّ   .231 َيى بنن َزَكر لها بن  أبي َزائ َدَة الَوادع   11 َيح 

يد  ب ن  َحيهانَ   .237 َيى ب نن َسع   01 َيح 

و خ    .238 ي د  بن  َفرُّ َيى بنن َسع   227 َيح 

ي د  بن  َقي س  األنصاري   .239 َيى بنن َسع   22 َيح 

َرم يُّ ال كنوف يُّ   .223 َهي ل  ال َحض  َيى ب نن َسَلَمَة ب ن  كن  123 َيح 

ن َية    .222 َن َيى ب نن َعب د  ال َمل ك  ب ن  أبي   91 َيح 

ي م يُّ   .221 َمن  التهم  ر  بن  َعب د  الرهح  َيى بن  َبك  َيى بنن َيح   10 َيح 

َمرَ   .220 َيى بنن َيع   228 َيح 

 11 يحيي بن معين بن عون   .221

ر يُّ   .222  17 َيز ل دن بنن أبي َحب ي ب  الم ص 

م يُّ   .221  130 َيز ل دن بنن أبي ز َلاد  الَهاش 

ر يُّ   .227 َبع يُّ الَبص  َمي د  الضُّ  122 َيز ل دن بنن حن

َفل    .228 يَرة  ب ن  َنو   122 َيز لدن ب نن َعب د  ال َمل ك  ب ن  ال منغ 

ق يُّ   .229 َمش  َراَن الدّ   177 َيز لدن ب نن ن م 

قنوَب ب ن  أبي َزل َنَب   .213  271 َيع 

قنوبن ب نن ال َول يد  بن عبد هللا بن أبي هالل   .212  010 َيع 

ب    .211 َمي د  بن  َكاس  بن بنن حن قنو   73 َيع 

ف يُّ   .210 د  الكنو  َسى بن  َراش  فن بنن منو  سن  031 ينو 
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يُّ   .211 ي َنار  الَعب د  ننسن بنن عنَبي د  بن  د   02 ينو 

ننسن بنن منَحمهد  بن منسلم ، البغدادي  .212  28 ينو 

ننسن بنن َمي َسَرَة بن  َحل َبس    .211  190 ينو 

 112 ينوننسن ب نن َناف ع    .217

َجاد    .218 ننسن بنن َيز ل َد بن  أبي النّ   181 ينو 
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 هك.2132الّسامنّرائّي، مؤسسة الرّ سالة، بيروت، 

هكك(، 121األدب المفرد، دمحم بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبكو عبكد هللا )ت:  .9
 ه.2139بيروت، الطبعة: ال ال ة،  –ية اإلسالمتحقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي، دار البشائر 

إرشككككككاد القاصككككككي والككككككداني إلككككككى تككككككراجم شككككككيوخ الطبرانككككككي، أبككككككو الطيككككككب نككككككايف بككككككن  .23
 –الرلككككككاض، مكتبككككككة ابككككككن تيميككككككة  -الناشككككككر: دار الكيكككككان صكككككالح بككككككن علككككككي المنصككككككوري، 

 اإلمارات.
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 يعلككككككككى الخليلككككككككّي، الخليككككككككل بككككككككن عبككككككككدهللا  بككككككككياإلرشككككككككادن فككككككككي معرفككككككككة علمككككككككاء الحككككككككدي ، أل .22
هككككككككك(، تحقيككككككككق: محّمككككككككد سككككككككعيد عمككككككككر إدرلككككككككس، مكتبككككككككة الرُّشككككككككد، 111ابككككككككن أحمككككككككد )ت: 

 هك.  2139الرّ لاض، الطبعة األولى، 

هكككككككككك(، تحقيكككككككككق: يوسكككككككككف بكككككككككن دمحم 078حكككككككككاكم )ت: أحمكككككككككد ال بكككككككككياألسكككككككككامي والكنكككككككككى، أل .21
 م. 2991الدخيل، دار الغرباء األ رلة بالمدينة المنورة، الطبعة األولى، 

، يوسكككككككككككف بكككككككككككن عبكككككككككككدهللا  .20  ا سكككككككككككتيعاب فكككككككككككي معرفكككككككككككة األصكككككككككككحاب،  بكككككككككككن عبكككككككككككد البكككككككككككرّ 
هكككككككك(، تحقيكككككككق: علكككككككي دمحم البجكككككككاوي، دار الجيكككككككل، بيكككككككروت، الطبعكككككككة األولكككككككى، 110)ت:  

 هك. 2121

الحسككن عككز الككدين ابككن األ يككر علككي  بككن دمحم  أبككيأسككد الغابككة فككي معرفككة الصككحابة، لإلمككام  .21
 –الجككككزري، تحقيككككق: علككككي دمحم معككككوض وعككككادل أحمككككد عبككككد الموجككككود، دار الكتككككب العلميككككة 

 م(.2991 -هك 2122بيروت، الطبعة األولى، سنة )

َسكككككين )ت:  .22 ق: عبكككككدهللا بكككككن هكككككك(، تحقيككككك128األسكككككماء والصكككككفات، للبيهقكككككّي، أحمكككككد بكككككن الحن
 هك. 2120دمحم الحاشدي، مكتبة السوادي، جدة، الطبعة األولى، 

كككككككككحابة،  بكككككككككن حجككككككككر العسكككككككككقالنّي، أحمكككككككككد بكككككككككن علكككككككككي )ت:  .21 اإلصككككككككابة فكككككككككي تمييكككككككككز الصه
هكككككككككك(، تحقيكككككككككق: عكككككككككادل أحمكككككككككد عبكككككككككد الموجكككككككككود وعلكككككككككى دمحم معكككككككككوض، دار الكتكككككككككب 821

 هك.2122العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

هكككككككككك(، دار العلكككككككككم 2091خيكككككككككر الكككككككككدين بكككككككككن محمكككككككككود بكككككككككن دمحم )ت: ، للزركلكككككككككي،عكككككككككالماأل .27
 م.1331لماليين، الطبعة الخامسة عشر، 

، لبرهكككككان الكككككدين الحلبكككككي، المعكككككروف بسكككككبط ا ختالطا َتبكككككاط بمكككككن رمكككككي مكككككن الكككككرواة بككككك .28
هككككككك(، تحقيككككككق: عكككككالء الككككككدين علككككككي 812ابكككككن العجمككككككي، إبكككككراهيم بككككككن دمحم بككككككن خليكككككل )ت: 

 م.2988الطبعة األولى، رضا، دار الحدي ، القاهرة، 

إكمكككككككال تهكككككككذيب الكمكككككككال فكككككككي أسكككككككماء الرّ جكككككككال، لمنَغل طكككككككاي بكككككككن َقل كككككككي ا بكككككككن عبكككككككدهللا  )ت:  .29
هكككككك(، تحقيكككككق: عكككككادل بكككككن محّمكككككد، وأسكككككامة بكككككن إبكككككراهيم، الفكككككاروق الحدي كككككة للطباعكككككة 711

 هك.2111والّنشر، الطبعة األولى، 
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ران  أمالي ابن بشران، ألبو القاسم عبد الملك بن دمحم بن عبد .13 ران بن دمحم بن بش  هللا بن بش 
هك(، تحقيق أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي، 103بن مهران البغدادي )ت: 

 هك. 2128الناشر: دار الوطن، الرلاض، الطبعة: األولى، 

روايكككككككة ابكككككككن يحيكككككككى البيكككككككع، أبكككككككو عبكككككككد هللا البغكككككككدادي الحسكككككككين بكككككككن  -أمكككككككالي المحكككككككاملي  .12
هككككك(، 003بككككن سككككعيد بككككن أبككككان الضككككبي المحككككاملي )ت:  إسككككماعيل بككككن دمحم بككككن إسككككماعيل

، -عمككككككان  -ية, دار ابككككككن القككككككيماإلسككككككالمتحقيككككككق: د. إبككككككراهيم القيسككككككي، الناشككككككر: المكتبككككككة 
 ه.2121الطبعة: األولى، 

الفضكل أحمكد بكن علكي ابككن  أبكيإنبكاء الغمكر بأبنكاء العمكر فكي التكارلخ، لإلمكام شككهاب الكدين  .11
بيكككروت   لبنكككان،  -لمعيكككد خكككان، دار الكتكككب العلميكككة حجكككر العسكككقالني، تحقيكككق: دمحم عبكككد ا

 م(.2981 -هك 2131الطبعة ال انية، سنة )

ككككككمعانّي، عبككككككدالكرلم بككككككن محّمككككككد )ت: األنسككككككاب .10 هككككككك(، تحقيككككككق: عبككككككدالرحمن ابككككككن 211، للسه
يككككككككره، مجلككككككككس دائككككككككرة المعككككككككارف الع مانيككككككككة حيككككككككدر آبككككككككاد،  -يحيككككككككى المعلمككككككككي اليمككككككككاني َو

 هك.  2081الطبعة األولى، 

عاصككككككم وهككككككو أحمككككككد بككككككن عمككككككرو بككككككن  أبككككككيعاصككككككم، أبككككككو بكككككككر بككككككن  أبككككككيائككككككل  بككككككن األو  .11
هككككككككك(، تحقيككككككككق: دمحم بككككككككن ناصككككككككر العجمككككككككي، 187الضككككككككحاك بككككككككن مخلككككككككد الشككككككككيباني )ت: 

 الكولت. –ي اإلسالمالناشر: دار الخلفاء للكتاب 

بكككككر دمحم بككككن إبككككراهيم بككككن المنككككذر  أبككككياألوسككككط فككككي السككككنن واإلجمككككا  وا خككككتالف، لإلمككككام  .12
، تحقيكككق: أبكككو حمكككاد صكككغير أحمكككد بكككن دمحم حنيكككف، دار طيبكككة للطباعكككة والنشكككر النيسكككابوري 
 هك.2132الرلاض، الطبعة األولى، سنة  –والتوزلع 

أحمكككد بمكككدح أو ذم، ليوسكككف بكككن حسكككن عبكككد الهكككادي  اإلمكككامبحكككر الكككدم فكككي مكككن تكلكككم فيكككل  .11
هككككككك(، تحقيككككككق: الككككككدكتورة روحيككككككة عبككككككد الككككككرحمن السككككككويفي، الناشككككككر: دار الكتككككككب 939)ت: 

 هك. 2120لبنان، الطبعة: األولى،  –العلمية، بيروت 

كككككككككككار، المعكككككككككككروف بكككككككككككك:  .17  ، للبكككككككككككزهار، أحمكككككككككككد بكككككككككككن عمكككككككككككرو «مسكككككككككككند البكككككككككككزهار»البحكككككككككككر الّزخه
هكككككككك(، تحقيكككككككق: محفكككككككوظ الكككككككرهحمن زلكككككككن هللا، مكتبكككككككة العلكككككككوم والحككككككككم، المدينكككككككة 191)ت:  

 هك.   2121المنّورة، الطبعة األولى، 
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هايكككككة،  بكككككن ك  .18 هكككككك(، تحقيكككككق: 771يكككككر، إسكككككماعيل بكككككن عمكككككر بكككككن ك يكككككر )ت: البدايكككككة والنّ 
 هك.2127عبدهللا التركّي، دار هجر، الطبعة األولى، 

بغية الباح  عن زوائد مسند الحار ، أبو دمحم الحار  بن دمحم بن داهر التميمي البغدادي  .19
هك(، المنتقي: أبو الحسن نور الدين 181أسامة )المتوفى:  أبيالخصيب المعروف بابن 

هك(، تحقيق: د. حسين  837بكر الهي مي )المتوفى:  أبيبكر بن سليمان بن  أبيلي بن ع
المدينة المنورة، الطبعة:  -أحمد صالح الباكري، الناشر: مركز خدمة السنة والسيرة النبوية 

 .2120األولى، 

تكككارلخ ابكككن يكككونس المصكككري، لعبكككد الكككرحمن بكككن أحمكككد بكككن يكككونس الصكككدفي، أبكككو سكككعيد )ت:  .03
 هك. 2112الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: األولى،  هك(،017

هككككككككك(، تحقيككككككككق: 082تككككككككارلخ أسككككككككماء ال ّ قككككككككات،  بككككككككن شككككككككاهين، عمككككككككر بككككككككن شككككككككاهين )ت:  .02
ار السلفية، الهند، الطبعة األولى،  امنّرائّي، الده  هك. 2131صبحي السه

هككككككك(، 082ن،  بككككككن شككككككاهين، عمككككككر بككككككن شككككككاهين )ت: أبياء والكككككككذضككككككّعفتككككككارلخ أسككككككماء ال .01
 هك.2139تحقيق: عبدالرحيم دمحم أحمد القشقري، الطبعة األولى، 

هك(، 103ي )ت: صبهان،  أبو نعيم أحمد بن عبد هللا األأصبهان= أخبار  أصبهانتارلخ  .00
 هك. 2123األولى،  الطبعة، حسن، الناشر: دار الكتب العلمية روى تحقيق: سيد كس

 ، للكككككككككككككذهبّي، محّمككككككككككككد بككككككككككككن أحمكككككككككككككد عككككككككككككالمووفّيكككككككككككككات المشككككككككككككاهير واأل اإلسككككككككككككالمتككككككككككككارلخ  .01
ي، بيكككككككككروت، اإلسكككككككككالمهكككككككككك(، تحقيكككككككككق: بشكككككككككار عكككككككككواد معكككككككككروف، دار الغكككككككككرب 718)ت:  

 م.1330الطبعة األولى، 

، للبخككككككارّي، محّمككككككد بككككككن إسككككككماعيل  «التككككككارلخ الّصككككككغير»التككككككارلخ األوسككككككط، المسككككككّمى بككككككك:  .02
 هك(، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة، بيروت. 121)ت: 

خي مككككة  أبككككيبكككككر أحمككككد بككككن  بككككيخي مككككة،  أل أبككككيرلخ الكبيككككر، المعككككروف بتككككارلخ ابككككن التككككا .01
هكككككك(، تحقيكككككق: صكككككالح بكككككن فتحكككككي هكككككالل، الفكككككاروق الحدي كككككة للطباعكككككة والنشكككككر، 179)ت: 

 هك.2117القاهرة، الطبعة األولى، 

هككككككك(، تحقيككككككق: عبككككككدالرهحمن 121التككككككارلخ الكبيككككككر، للبنخككككككارّي، محّمككككككد بككككككن إسككككككماعيل )ت:  .07
 م.2981لمنعلّ مّي، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة بن يحيى ا
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تارلخ المدينة  بن شبة، عمر بن شبة )واسكمل زلكد( بكن عبيكدة بكن رلطكة النميكري البصكري،  .08
 هك. 2099هك(، تحقيق: فهيم دمحم شلتوت، عام النشر: 111أبو زلد )ت: 

 عبد المعيد خكان، القاسم حمزة بن يوسف الجرجاني، تحقيق: دمحم أبيتارلخ جرجان، لإلمام  .09
 هك. 2137بيروت، الطبعة: الرابعة  –عالم الكتب 

هكككككك(، تحقيكككككق: 272تكككككارلخ دمشكككككق،  بكككككن عسكككككاكر، علكككككي بكككككن الحسكككككن بكككككن هبكككككة هللا )ت:  .13
 هك.2122، دار الفكر، بيروت، روى عمرو بن َرامة العم

ارمّي )ت:  .12  هككككككككككككك( عككككككككككككن يحيككككككككككككى بككككككككككككن معككككككككككككين 183تككككككككككككارلخ ع مككككككككككككان بككككككككككككن سككككككككككككعيد الككككككككككككده
واة وتعككككككديلهم، تحقيككككككق: أحمككككككد محّمككككككد نككككككور سككككككيف، دار هككككككك( فككككككي 100)ت:   تجككككككرلح الككككككرُّ

 هك.2133المأمون للترا ، دمشق، 

يهككككا،  .11 ككككر قنّطانهككككا العلمككككاء مككككن َيككككر أهل هككككا ووارد  ك  ككككالم وأخبككككار محككككّد يها وذ  تككككارلخ مدينككككة السه
 المعككككككككككككككككككروف بككككككككككككككككككك"تارلخ بغككككككككككككككككككداد"، للخطيككككككككككككككككككب البغككككككككككككككككككدادّي، أحمككككككككككككككككككد بككككككككككككككككككن علككككككككككككككككككي 

ّي، الطبعكككككككككة اإلسكككككككككالمهكككككككككك(، تحقيكككككككككق: بّشكككككككككار عكككككككككوهاد معكككككككككروف، دار الغكككككككككرب 110)ت:  
 هك.     2111األولى، 

ورّي 100التككككارلخ، ليحيككككى بككككن معككككين )ت:  .10 هككككك(، روايككككة العبككككاس بككككن محّمككككد بككككن حككككاتم الككككدُّ
حيككككككككاء 172)ت:  هكككككككك(، تحقيكككككككق: أحمككككككككد محّمكككككككد نككككككككور سكككككككيف، مرككككككككز البحكككككككك  العلمكككككككي وا 
 هك.  2099ة، ّي، مكة المكرماإلسالمالترا  

الحجكا  جمكال الكدين يوسكف بكن عبكد الكرحمن  أبكيتحفكة األشكراف بمعرفكة األطكراف، لإلمكام  .11
ي، والكدار القّيمكة، الطبعكة ال انيكة، اإلسالمالمزي، تحقيق: عبد الصمد شرف الدين، المكتب 

 م(.2980 -هك 2130سنة )

رحمن بكن علكي ابكن دمحم الفر  جمكال الكدين عبكد الك أبيالتحقيق في أحادي  الخالف، لإلمام  .12
بيككروت، الطبعككة  –الجككوزي، تحقيككق: مسككعد عبككد الحميككد دمحم السككعدني، دار الكتككب العلميككة 

 هك(.2122األولى، سنة )

التككدولن فككي أخبككار قككزولن، لإلمككام عبككد الكككرلم بككن دمحم الرافعككي القزولنككي، تحقيككق: عزلككز هللا  .11
 .ه2138بيروت، طبعة سنة  -العطاري، دار الكتب العلمية
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، محّمكككككككككد بكككككككككن أحمكككككككككد )ت:  .17 ّفكككككككككاظ، للكككككككككّذهبيّ  هكككككككككك(، دار الكتكككككككككب العلميكككككككككة، 718تكككككككككذكرة الحن
 هك.2129بيروت، تحقيق: زكرلا عميرات، الطبعة األولى، 

يب في فضكائل األعمكال و كواب ذلكك، أبكو حفكص عمكر بكن أحمكد بكن ع مكان بكن أحمكد  .18 التَر
هككك(، تحقيككق: دمحم 082 بككن دمحم بككن أيككوب بككن أزداذ البغككدادي المعككروف بككك ابككن شككاهين )ت:
لبنكان، الطبعكة: األولككى،  –حسكن دمحم حسكن إسكماعيل، الناشككر: دار الكتكب العلميكة، بيككروت 

 م. 1331 -هك  2111

يكككككككب والترهيكككككككب، للمنكككككككذرّي، عبكككككككدالعظيم بكككككككن عبكككككككد القكككككككوّي )ت:  .19 هكككككككك(، تحقيكككككككق: 121التَر
 هك.2127إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

ين مدّلسككككعبككككد الككككرحمن أحمككككد بككككن شككككعيب بككككن علككككي النسككككائي وذكككككر ال أبككككيتسككككمية مشككككايخ  .23
يكككككر ذلكككككك مكككككن الفوائكككككد(، أبكككككو عبكككككد الكككككرحمن أحمكككككد بكككككن شكككككعيب بكككككن علكككككي الخراسكككككاني،  )َو

هكككككك(، تحقيكككككق: الشكككككرلف حكككككاتم بكككككن عكككككارف العكككككوني، دار عكككككالم الفوائكككككد 030النسكككككائي )ت: 
 هك.2110مكة المكرمة، الطبعة األولى  -

تعجيكككككككلن المنفعكككككككة  بزوائكككككككد ر جكككككككال األئّمكككككككة األربعكككككككة،  بكككككككن حجكككككككر، أحمكككككككد بكككككككن علكككككككي )ت:  .22
هككككككككك(، تحقيككككككككق: إكككككككككرام هللا إمككككككككداد الحككككككككق، دار الكتككككككككاب العربككككككككّي، بيككككككككروت، الّطبعككككككككة 821
 األولى.

الوليككككد البككككاجي،  بككككيلككككل البخككككاري فككككي الجككككامع الصككككحيح، أل خككككّر التعككككديل والتجككككرلح لمككككن  .21
 هكككككككككككك(، تحقيكككككككككككق: 171بككككككككككن وار  )ت:  سككككككككككليمان بكككككككككككن خلككككككككككف بكككككككككككن سكككككككككككعد بككككككككككن أيكككككككككككوب

 هك. 2131أبو لبابة حسين، دار اللواء للنشر والتوزلع، الرلاض، الطبعة األولى، 

هكككككككك(، ضككككككككبطل وصككككككككححل 821التعرلفكككككككات، للجرجككككككككاني، علككككككككي بكككككككن دمحم بككككككككن علككككككككي )ت:  .20
جماعكككككة مكككككن العلمكككككاء بإشكككككراف الناشكككككر، دار الكتكككككب العلميكككككة، بيكككككروت، الطبعكككككة األولكككككى، 

 هك.2130

عبكد هللا دمحم بكن نصكر بكن الحجكا  المكروزي، تحقيكق: عبكد  أبكير الصكالة، لإلمكام تعظيم قكد .21
المدينككككة المنككككورة، الطبعككككة األولككككى، سككككنة  -الككككرحمن عبككككد الجبككككار الفرلككككوائي، مكتبككككة الككككدار 

 هك(.2131)

ا عكن رسكول هللا   والصكحا أبكيتفسير ابن  .22 بة حكاتم المسكمى بكك )تفسكير القكرآن العظكيم مسكند 
حككاتم الككرازي، تحقيككق: أسككعد دمحم  أبككيدمحم عبككد الككرحمن بككن  أبككيوالتككابعين(، لإلمككام الحككافظ 
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 –المملككككككة العربيكككككة السكككككعودية، الطبعكككككة: ال ال كككككة  -الطيكككككب، مكتبكككككة نكككككزار مصكككككطفى البكككككاز 
 ه.2129

تفسككير الطبككري = جككامع البيككان عككن تأولككل آي القككرآن، دمحم بككن جرلككر بككن يزلككد بككن ك يككر بككن  .21
هك(، تحقيق: الدكتور عبكد هللا بكن عبكد المحسكن 023ملي، أبو جعفر الطبري )ت: َالب اآل

ية بككدار هجككر الككدكتور عبككد السككند اإلسككالمالتركككي، بالتعككاون مككع مركككز البحككو  والدراسككات 
حسكككن يمامكككة، الناشكككر: دار هجكككر للطباعككككة والنشكككر والتوزلكككع واإلعكككالن، الطبعكككة: األولككككى، 

 هك. 2111

هككككككك(، تحقيككككككق: 821حجككككككر العسككككككقالنّي، أحمككككككد بككككككن علككككككي )ت: تقرلككككككب التهككككككذيب،  بككككككن  .27
 هك.   2131محمهد عوامة، دار الرهشيد، سورلا، الطبعة األولى، 

 التقييككككككككككككككد لمعرفككككككككككككككة رواة األسككككككككككككككانيد،  بككككككككككككككن نقطككككككككككككككة، دمحم بككككككككككككككن عبككككككككككككككدالغني البغككككككككككككككدادي  .28
هككككككككك(، تحقيككككككككق: كمككككككككال الحككككككككوت، دار الكتككككككككب العلميككككككككة، بيككككككككروت، 119ابككككككككن نقطككككككككة )ت: 

 هك.2138

التقييكككد واإليضكككاح شكككرح مقدمكككة ابكككن الصكككالح، لإلمكككام زلكككن الكككدين عبكككد الكككرحيم بكككن الحسكككين  .29
المدينة المنورة، الطبعة  -العراقي، دراسة وتحقيق: عبد الرحمن دمحم ع مان، المكتبة السلفية 

 م(.2919 -هك 2089األولى، سنة )

 وسككككككككككف التمهيككككككككككد لمككككككككككا فككككككككككي الموطككككككككككأ مككككككككككن المعككككككككككاني واألسككككككككككانيد،  بككككككككككن عبككككككككككد البككككككككككّر، ي .13
هككككككككك(، تحقيكككككككق: مصكككككككطفى بككككككككن أحمكككككككد العلكككككككوي ودمحم عبككككككككدالكبير 110ابكككككككن عبكككككككدهللا )ت: 

 هك.2087ية، المغرب، اإلسالمالبكري، طبع وزارة عموم األوقاف والشؤون 

(، 171زكرلكككا محكككي الكككدين بكككن شكككرف النكككووي )ت:  أبكككيتهكككذيب األسكككماء واللغكككات، لإلمكككام  .12
ولل شركة العلماء بمساعدة إدارة المطبعكة عنيت بنشره وتصحيحل والتعليق عليل ومقابلة أص

 بيروت، بدون طبعة. -المنيرلة، دار الكتب العلمية

هككككك(، مطبعككككة دائككككرة المعككككارف 821تهككككذيب التهككككذيب،  بككككن حجككككر، أحمككككد بككككن علككككّي )ت:  .11
 هك.2011النظامية، الهند، الطبعة األولى، 

 حمن تهككككككككككذيب الكمككككككككككال فككككككككككي أسككككككككككماء الرجككككككككككال، للمككككككككككّزي، يوسككككككككككف بككككككككككن الزكككككككككككي عبككككككككككدالره  .10
هكككككككك(، تحقيكككككككق: بشكككككككار عكككككككواد معكككككككروف، مؤسسكككككككة الّرسكككككككالة، الطبعكككككككة ال انيكككككككة، 711)ت:  

 هك.  2130
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هكككككك(، تحقيكككككق: 073، أبكككككو منصكككككور )ت: روى تهكككككذيب اللغكككككة، ل زهكككككري، دمحم بكككككن أحمكككككد الهككككك .11
 م.1332دمحم عوض مرعب، دار إحياء الترا  العربي، بيروت، الطبعة األولى، 

ككككككككد بككككككككن إسككككككككماعيل )ت: توضككككككككيح األفكككككككككار لمعككككككككاني تنقككككككككيح األن .12 ككككككككنعاني، محمه ظككككككككار، للصه
هكككككك(، تحقيكككككق: صكككككالح عويضكككككة، دار الكتكككككب العلميكككككة، بيكككككروت، الطبعكككككة األولكككككى، 2281
 هك.    2127

ككككككخاوي )ت:  .11 هككككككك(، تحقيككككككق:  931ال قككككككات ممككككككن لككككككم يقككككككع فككككككي الكتككككككب السككككككتة، لإلمككككككام السه
 شكككككككككادي بكككككككككن دمحم بكككككككككن سكككككككككالم آل نعمكككككككككان، مرككككككككككز النعمكككككككككان، الكككككككككيمن، الطبعكككككككككة األولكككككككككي

 ه.2101

هكككككككك(، دائكككككككرة المعكككككككارف الع مانيكككككككة 021ال ّ قكككككككات،  بكككككككن حبكككككككان، محّمكككككككد بكككككككن حبكككككككان )ت:  .17
 .  ه 2090بحيدر آباد الدكن، الهند، الطبعة األولى، 

 جككككككككككككككامع التحصككككككككككككككيل فككككككككككككككي أحكككككككككككككككام المراسككككككككككككككيل، للعالئككككككككككككككي، خليككككككككككككككل بككككككككككككككن كيكلككككككككككككككدي  .18
هككككككك(، تحقيككككككق: حمككككككدي عبدالمجيككككككد السككككككلفي، عككككككالم الكتككككككب، بيككككككروت، الطبعككككككة 712)ت:  

 هك.2137ال انية، 

ومعرفكككككككة الصككككككحيح والمعلكككككككول ومكككككككا  الجككككككامع المختصكككككككر مككككككن السكككككككنن عكككككككن رسككككككول هللا  .19
ككككككككككَنن الترمككككككككككذيّ »عليكككككككككل العمككككككككككل، المعككككككككككروف بككككككككككك:   ، للترمككككككككككذّي، محّمككككككككككد بككككككككككن عيسككككككككككى «سن

علكككككق عليكككككل: دمحم ناصكككككر الكككككدين األلبكككككاني، هكككككك(، حككككككم علكككككى أحادي كككككل وآ كككككاره و 179)ت:  
اعتنككككى بككككل: أبككككو عبيككككدة مشككككهور بككككن حسككككن آل سككككلمان، مكتبككككة المعككككارف للنشككككر والتوزلككككع، 

 الرلاض، الطبعة األولى.

كككككول  هللا   .73 كككككحيح المختصكككككر مكككككن أمكككككور  َرسن كككككل، المسكككككمهى  الجكككككامع المسكككككند الصه كككككَنن ل وأيهام  وسن
ككككككد بكككككك«صككككككحيح البخككككككاريّ »بككككككك:  هككككككك(، تحقيككككككق: دمحم 121ن إسككككككماعيل )ت: ، للبخككككككارّي، محمه

 هك.2111زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة األولى، 

هكككككك(، 297الجكككككامع فكككككي الحكككككدي ، عبكككككد هللا بكككككن وهكككككب بكككككن مسكككككلم المصكككككري القرشكككككي )ت:  .72
الرلكككككككاض،  –تحقيكككككككق: د مصكككككككطفى حسكككككككن حسكككككككين دمحم أبكككككككو الخيكككككككر، دار ابكككككككن الجكككككككوزي 

 ه.2121
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هككككككك(، تحقيككككككق: 017حككككككاتم، عبككككككدالرهحمن بككككككن محّمككككككد )ت:  أبككككككين الجككككككرحن والتهعككككككديل،  بكككككك .71
عبكككككدالرهحمن المنعلّ مكككككي، دار إحيكككككاء التكككككرا  العربكككككي، بيكككككروت، عكككككن مطبعكككككة مجلكككككس دائكككككرة 

 هك.   2172المعارف الع مانية بحيدر آباد الدكن، الهند، الطبعة األولى، 

واضكككككح الحنظلكككككي، الجهكككككاد  بكككككن المبكككككارك، أبكككككو عبكككككد الكككككرحمن عبكككككد هللا بكككككن المبكككككارك بكككككن  .70
وزي )ت:  هكككككك(، تحقيكككككق: د. نزلكككككل حمكككككاد، الناشكككككر: الكككككدار التونسكككككية 282الترككككككي  كككككم المكككككر 

 م.2971تونس، تارلخ النشر:  –

ننَعكككككيم األصككككككفهاني، أحمكككككد بككككككن عبككككككدهللا  )ت:  بككككككيحليكككككة األوليككككككاء وطبقكككككات األصككككككفياء، أل .71
 هك.2091هك(، السعادة، بجوار محافظة مصر، 103

رس، لعبككد القككادر بككن دمحم النعيمككي الدمشككقي، تحقككق: إبككراهيم شككمس الككدارس فككي تككارلخ المككدا .72
 م(.2993هك ك 2123بيروت، الطبعة األولى، سنة ) -الدين، دار الكتب العلمية 

الدر المن ور في التفسير بالمأ ور، لإلمكام جكالل الكدين السكيوطي، تحقيكق: عبكد هللا بكن عبكد  .71
ية، مرككككز اإلسككالموالدراسككات العربيكككة و المحسككن التركككي بالتعكككاون مككع مرككككز هجككر للبحكككو  

 م(.1330 -هك 2111ية، الطبعة األولى، سنة )اإلسالمهجر للبحو  والدراسات العربية و 

الفضل أحمد بن علكي ابكن  أبيالدرر الكامنة في أعيان المائة ال امنة، للحافظ شهاب الدين  .77
 -ة المعككارف الع مانيككة دمحم العسككقالني، تحقيككق: مراقبككة دمحم عبككد المعيككد ضككان، مجلككس دائككر 

 م(.2971 -هك 2091الهند، بدون طبعة، سنة ) -صيدر آباد

القاسم سليمان بن أحمكد الطبرانكي، تحقيكق: مصكطفى عبكد القكادر عطكا،  أبيالدعاء، لإلمام  .78
 هك(.2120بيروت، الطبعة األولى، سنة ) –دار الكتب العلمية 

بكككر أحمككد بككن الحسككين بككن علككي بككن موسككى البيهقككي، تحقيككق:  أبككيالككدعوات الكبيككر، لإلمككام  .79
الكولكت، بكدون طبعكة، سكنة  -بدر بن عبد هللا البكدر، مرككز المخطوطكات والتكرا  والو كائق 

 هك(.2121)

َسين، )ت:  .83 هك(، 128د ئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشرلعة، للبيهقّي، أحمد بن الحن
 هك. 2132ولى، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األ
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اء والمتروكين وخلق من المجهولين و قات فيهم لين، شمس الدين أبو عبكد هللا ضّعفديوان ال .82
هكككككك(، المحقكككككق: حمكككككاد بكككككن دمحم 718دمحم بكككككن أحمكككككد بكككككن ع مكككككان بكككككن َقاي مكككككاز الكككككذهبي )ت: 

 هك. 2087مكة، الطبعة: ال انية،  –األنصاري، الناشر: مكتبة النهضة الحدي ة 

 تكلككككككككم فيككككككككل وهككككككككو مو ككككككككق، للككككككككذهبي،  دمحم بككككككككن أحمككككككككد بككككككككن ع مككككككككان  ذكككككككككر أسككككككككماء مككككككككن .81
هككككك(، تحقيككككق: دمحم شكككككور بككككن محمككككود الحككككاجي أمرلككككر الميككككاديني، 718ابككككن َقاي مككككاز )ت: 

 هك. 2131مكتبة المنار، الزرقاء، الطبعة األولى، 

، ألبككككككو الفضككككككل زلككككككن الككككككدين عبككككككد الككككككرحيم بككككككن الحسككككككين بككككككن عبككككككد ا عتككككككدالذيككككككل ميككككككزان  .80
هكككككك(، تحقيكككككق: علكككككي دمحم معكككككوض 831بككككككر بكككككن إبكككككراهيم العراقكككككي )ت:  أبكككككيالكككككرحمن بكككككن 

بيككككككككروت، الطبعكككككككككة:  –  عككككككككادل أحمككككككككد عبككككككككد الموجككككككككود، الناشكككككككككر: دار الكتككككككككب العلميككككككككة 
 ه. 2121األولى، 

بكر بن ناصكر الكدين الدمشكقي، تحقيكق:  زهيكر الشكاويش، المكتكب  أبيالرد الوافر، لدمحم بن  .81
 هك(.2090سنة ) بيروت، الطبعة األولى،  –ي اإلسالم

ككككككر ي الكككككككوفي )ت:  .82 هككككككك(، تحقيككككككق: عبككككككد الككككككرحمن عبككككككد الجبككككككار 110الزهككككككد، لَهنهككككككاد بككككككن السه
الكولككككككككت، الطبعككككككككة: األولككككككككى،  –ي اإلسككككككككالمالفرلككككككككوائي، الناشككككككككر: دار الخلفككككككككاء للكتككككككككاب 

 ه .2131

هكككككككككك(، تحقيكككككككككق: عبكككككككككد الكككككككككرحمن عبكككككككككد الجبكككككككككار 297الزهكككككككككد، لوكيكككككككككع بكككككككككن الجكككككككككراح )ت:  .81
 هك. 2131كتبة الدار، المدينة المنورة، الطبعة األولى، الفرلوائي، الناشر: م

سلسككككككككلة األحاديكككككككك  الضككككككككعيفة والموضككككككككوعة وأ رهككككككككا السككككككككيئ فككككككككي األمككككككككة، ل لبككككككككاني، دمحم  .87
 هك.2121رف، الرلاض، الطبعة األولى، هك(، دار المعا2113ناصر الدين، )ت: 

كككككَعيب ) .88 ، أحمكككككد بكككككن شن كككككغرى، للنهسكككككائيّ  كككككنن الصُّ كككككّدة، 030السُّ َن هكككككك(، تحقيكككككق: عبكككككدالفتاح أبو
 هك. 2131ية، حلب، الطبعة ال انية، اإلسالممكتب المطبوعات 

َسكككككككين )ت:  .89 هككككككك(، تحقيكككككككق: عبكككككككدالمعطي 128السككككككنن الصكككككككغير، للبيهقكككككككّي، أحمككككككد بكككككككن الحن
كسكككككككتان، الطبعكككككككة األولكككككككى، ية، كراتشكككككككي. بااإلسكككككككالمأمكككككككين قلعجكككككككي، جامعكككككككة الدراسكككككككات 

 هك.2123
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َسكككككين )ت:  .93 كككككنن الكبكككككرى، للبيهقكككككّي، أحمكككككد بكككككن الحن هكككككك(، تحقيكككككق: محّمكككككد عبكككككدالقادر 128السُّ
 هك.  2111عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة ال ال ة، 

َعيب ) .92 هك(، تحقيق: حسن عبدالمنعم شلبي، 030السنن الكبرى، للنهسائّي، أحمد بن شن
 هك. 2112بيروت، الطبعة األولى،  مؤسسة الرسالة،

سكككككككنن سكككككككعيد بكككككككن منصكككككككور، أبكككككككو ع مكككككككان سكككككككعيد بكككككككن منصكككككككور بكككككككن شكككككككعبة الخراسكككككككاني  .91
هكككككككككك(، المحقكككككككككق: حبيكككككككككب الكككككككككرحمن األعظمكككككككككي، الناشكككككككككر: الكككككككككدار 117الجوزجكككككككككاني )ت: 

 هك.2130الهند، الطبعة: األولى،  –السلفية 

ككككنن،  بككككن ماجككككل، محّمككككد بككككن يزلككككد )ت:  .90 أحادي ككككل وآ ككككاره وعلككككق هككككك(، حكككككم علككككى 172السُّ
عليكككككككل: دمحم ناصكككككككر الكككككككدين األلبكككككككاني، اعتنكككككككى بكككككككل: أبكككككككو عبيكككككككدة مشكككككككهور بكككككككن حسكككككككن آل 

 سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزلع، الرلاض، الطبعة األولى.

كككككَنن، أل .91 كككككَع  )ت:  بكككككيالسُّ كككككَليمان بكككككن اأَلش  ين 172داود، سن هكككككك(، تحقيكككككق: محّمكككككد محكككككي الكككككدّ 
 عبدالحميد، دار الفكر. 

ارقطنّي، علكككككككككي بكككككككككن عمكككككككككر )ت: السكككككككككنن .92 كككككككككَعيب األرَنكككككككككؤنوط 082، للكككككككككده هكككككككككك(، تحقيكككككككككق: شن
 هك.    2111وآخرون، مؤسسة الرّ سالة، الطبعة األولى، 

َنيكككككككككككد،  .91 َنيكككككككككككد ليحيكككككككككككى بكككككككككككن معكككككككككككين إلبكككككككككككراهيم بكككككككككككن عبكككككككككككدهللا بكككككككككككن الجن  سكككككككككككؤا تن ابكككككككككككن  الجن
هككككككككك تقرلبككككككككا (، تحقيككككككككق: أحمككككككككد محّمككككككككد نككككككككور سككككككككيف، مكتبككككككككة الككككككككدار، المدينككككككككة 113)ت:  
 هك.2138لمنورة، الطبعة األولى، ا

ككككككؤا تن  .97 هككككككك( فككككككي جككككككرح 112هككككككك( لإلمككككككام أحمككككككد بككككككن حنبككككككل )ت: 172داود )ت:  أبككككككيسن
واة وتعككككديلهم، تحقيككككق: زلككككاد محّمككككد منصككككور، مكتبككككة العلككككوم والحكككككم، المدينككككة المنككككورة،  الككككرُّ

 هك.2121طبعة 

ككككككككرّ ي )ت: بعككككككككد  أبككككككككيسككككككككؤا ت  .98 بيككككككككد اآلجن ككككككككَليمان بككككككككن 033عن ككككككككَع  هككككككككك( أبككككككككا داود سن اأَلش 
سكككككتانّي )ت:  ج  ه م وتعكككككديل ه م، تحقيكككككق: عبكككككدالعليم 172السّ  هكككككك( فكككككي معرفكككككة الرّ جكككككال وجكككككرح 

لككككككان، بيككككككروت، الطبعككككككة األولككككككى،  ككككككتوّي، دار ا سككككككتقامة، مّكككككككة المكرمككككككة، ومؤسسككككككة الره الَبس 
 هك.2128
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زرعككككككة  بككككككياء، ألضككككككّعفزرعككككككة الككككككرازي، ومعككككككل كتككككككاب أسككككككامي ال بككككككيسككككككؤا ت البرذعككككككي أل .99
هككككككككك(، تحقيككككككككق: دمحم بككككككككن علككككككككي األزهككككككككري، 111عبيككككككككد هللا بككككككككن عبككككككككدالكرلم )ت: الككككككككرازي، 

 م. 1339الفاروق الحدي ة للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة األولى، 

قكككككككانّي [أحمكككككككد بكككككككن محّمكككككككد  )ت:  .233 ارقطنّي، علكككككككي بكككككككن 112سكككككككؤا ت الَبر  هكككككككك( للكككككككده
ل جميلككككككككي، هكككككككك(، تحقيكككككككق: عبكككككككدالرهحيم القشككككككككقرّي، النهاشكككككككر: كتكككككككب خانككككككك082عمكككككككر )ت: 

 هك.2131باكستان، الطبعة األولى، 

كككككَؤا تن الحكككككاكم [محّمكككككد بكككككن عبكككككدهللا  )ت:  .232 ، علكككككي بكككككن عمكككككر )ت: 132سن ارقطنيّ  هكككككك( للكككككده
لكككككككاض، 082 هكككككككك(، تحقيكككككككق: منوفهكككككككق بكككككككن عبكككككككدهللا بكككككككن عبكككككككدالقادر، مكتبكككككككة المعكككككككارف، الرّ 

 هك.    2131الطبعة األولى، 

َسككككككككككككككي .231 ّي [محّمككككككككككككككد بككككككككككككككن الحن ككككككككككككككَلم  ككككككككككككككَؤا ت السُّ ارقنطنّي، علككككككككككككككي 121ن  )ت: سن  هككككككككككككككك( للككككككككككككككده
ككككد 082ابككككن عمككككر )ت:  َميّ  هككككك(، تحقيككككق: فرلككككق مككككن البككككاح ين، بإشككككراف وعنايككككة: سككككعد الحن

َرلسي، الطبعة األولى،   هك.   2117وخالد الجن

 هكككككككككككككككك( للكككككككككككككككدارقطني، علكككككككككككككككي  017سكككككككككككككككؤا ت حمكككككككككككككككزة بكككككككككككككككن يوسكككككككككككككككف السكككككككككككككككهمي )ت:  .230
القادر، مكتبككككة المعككككارف، هككككك(، تحقيككككق: موفككككق بككككن عبككككدهللا بككككن عبككككد082ابككككن عمككككر )ت: 

 هك.2131الرلاض، الطبعة األولى، 

هككككككك( لعلكككككككّي بككككككن المكككككككدينّي )ت: 197َشكككككككي بة )ت:  أبككككككيسككككككؤا ت محّمككككككد بكككككككن ع مككككككان بكككككككن  .231
لككككككككاض، طبعككككككككة 101 هككككككككك(، تحقيككككككككق: منوّفككككككككق عبككككككككدهللا عبككككككككدالقادر، مكتبككككككككة المعككككككككارف، الرّ 
 هك.    2131

ككككجزّي )ت:  .232 هككككك( مككككع أسككككئلة البغككككدادّيين عككككن 109أو  108سككككؤا تن مسككككعود بككككن علككككي السّ 
واة،  للحككككككككاكم النهيسككككككككابورّي، محّمككككككككد بككككككككن عبككككككككدهللا  )ت:  هككككككككك(،  تحقيككككككككق: 132أحككككككككوال الككككككككرُّ

 هك.2138ّي، بيروت، الطهبعة األولى، اإلسالمموفق عبدالقادر، دار الغرب 

كككككككَير  .231 هكككككككك(، تحقيكككككككق: دمحم أيمكككككككن 718د بكككككككن أحمكككككككد )ت: النُّكككككككبالء، للكككككككذههبّي، محّمككككككك أعكككككككالمس 
 هك. 2117الشبراوي، دار الحدي ، القاهرة، 

َمككككككككاد، عبككككككككدالحّي بككككككككن أحمككككككككد )ت:  .237 شككككككككذراتن الككككككككذههب فككككككككي أخبككككككككار مككككككككن ذهككككككككب،  بككككككككن الع 
هكككككك(، تحقيكككككق: عبكككككدالقادر األرَنكككككؤنوط ومحمكككككود األرَنكككككؤنوط، دار ابكككككن ك يكككككر، دمشكككككق، 2389

 هك.  2131الطبعة األولى، 
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نة، ألبكككككو دمحم الحسكككككين بكككككن مسكككككعود بكككككن دمحم بكككككن الفكككككراء البغكككككوي الشكككككافعي )ت: شكككككرح السككككك .238
ي اإلسكككككالمدمحم زهيكككككر الشكككككاويش، الناشكككككر: المكتكككككب -هكككككك(، تحقيكككككق: شكككككعيب األرنكككككؤوط221
 هك.2130دمشق، بيروت، الطبعة: ال انية،  -

بسكككنتل عليككككل السكككالم، مغلطككككاي بككككن قلكككيا بككككن عبككككد هللا،  عككككالماأل -شكككرح سككككنن ابكككن ماجككككل  .239
هكككككك(، المحقكككككق: كامكككككل عويضكككككة، الناشكككككر: مكتبكككككة نكككككزار مصكككككطفى 711أبكككككو عبكككككد هللا )ت: 

 هك. 2129المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى،  -الباز 

هكككككككك(، تحقيكككككككق: 792شكككككككرح علكككككككل الترمكككككككذّي،  بكككككككن رجكككككككب، عبكككككككدالرهحمن بكككككككن أحمكككككككد )ت:  .223
 هك.2112حيم سعيد، مكتبة الرُّشد، الرّ لاض، الطبعة ال انية، همهام عبدالره 

هككككككك(، تحقيككككككق: 012شككككككرح مشكككككككل اآل ككككككار، للطحككككككاوي، أحمككككككد بككككككن دمحم بككككككن سككككككالمة )ت:  .222
 هك. 2122شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 

َسككككككككين )ت:  .221 ككككككككَعب اإليمككككككككان، للبيهقككككككككّي، أحمككككككككد بككككككككن الحن ككككككككعيد128شن  هككككككككك(، تحقيككككككككق: دمحم السه
 هك.2123بسيوني َزَلنول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

شكككككيوخ عبكككككدهللا بكككككن وهكككككب القرشكككككي،  بكككككن بشككككككوال القرطبكككككي، خلكككككف بكككككن عبكككككدالملك بككككككن  .220
ية، اإلسككككككككالمهككككككككك(، تحقيككككككككق: عككككككككامر حسككككككككن صككككككككبري، دار البشككككككككائر 278مسككككككككعود، )ت: 
 هك. 2118الطبعة األولى، 

َبككككان، .221 هككككك(، 021 بككككن حبككككان، محّمككككد بككككن حبككككان  )ت:  صككككحيح ابككككن حبككككان بترتيككككب ابككككن ب ل 
َعيب األرَنؤنوط، مؤسسة الرّ سالة، الطبعة ال انية،   هك.2121تحقيق: شن

هككككككككك(، تحقيككككككككق: دمحم 022صككككككككحيح ابككككككككن خزلمككككككككة،  بككككككككن خزلمككككككككة، دمحم بككككككككن إسككككككككحاق )ت:  .222
 ي، بيروت.اإلسالممصطفى األعظمي، المكتب 

ككككككغير، للبخككككككارّي، محّمككككككد بككككككن إسككككككماعيلضككككككّعفال .221 هككككككك(، تحقيككككككق: محمككككككود 121)ت:  اء الصه
 هك.2019إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، 

هكككككككك(، 011اء الكبيكككككككر، للعقيلكككككككي، دمحم بكككككككن عمكككككككرو بكككككككن موسكككككككى بكككككككن حمكككككككاد )ت: ضكككككككّعفال .227
تحقيككككككق:  عبككككككدالمعطي أمككككككين قلعجككككككي، دار المكتبككككككة العلميككككككة، بيككككككروت، الطبعككككككة األولككككككى، 

 هك. 2131
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َبيكككككككد هللا  بكككككككيحاديككككككك ، ألن والمتكككككككروكيَن مكككككككن رواة األأبياء والككككككككذه ضكككككككّعفال .228 ر عكككككككة الكككككككرهازّي، عن زن
أبكككككو زرعكككككة الكككككرهازّي وجهكككككوده فكككككي »هكككككك(، المطبكككككو  مكككككع كتكككككاب: 111ابكككككن عبكككككدالكرلم )ت: 

نهة النبوّية  هك.2139، لسعدي الهاشمي، مكتبة ابن القيم، الطبعة ال انية، «السُّ

ك(، تحقيككككككق: هكككككك297اء والمتككككككروكين،  بككككككن الجككككككوزّي، عبككككككدالرهحمن بككككككن علككككككّي )ت: ضككككككّعفال .229
 هك.      2131عبدهللا القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، علكككككي بكككككن عمكككككر )ت: ضكككككّعفال .213 ارقطنيّ  هكككككك(، تحقيكككككق: موفكككككق بكككككن 082اء والمتكككككروكين، للكككككده
 هك.     2131عبدالقادر، مكتبة المعارف، الّرلاض، الطبعة األولى، 

كككككَعيب )ضكككككّعفال .212 هكككككك(، تحقيكككككق: محمكككككود إبكككككراهيم 030اء والمتكككككروكين، للنهسكككككائّي، أحمكككككد بكككككن شن
 هك.  2019زايد، دار الوعي، حلب، 

هكككككك(، تحقيكككككق: فكككككاروق 103ننَعكككككيم األصكككككفهاني، أحمكككككد بكككككن عبكككككدهللا )ت:  بكككككياء، ألضكككككّعفال .211
 هك.   2132حمادة، دار ال قافة، الدار البيضاء، الطبعة األولى، 

بيككروت،  -ميككة العل الكتككب طبقككات الحفككاظ، لإلمككام جككالل الككدين السككيوطي، الناشككر: دار .210
 هك(. ٣٠٤١الطبعة: األولى )

هكككككككك(، دار الكتكككككككب 922بككككككككر )ت:  أبكككككككيطبقكككككككات الحفكككككككاظ، للسكككككككيوطي، عبكككككككدالرحمن بكككككككن  .211
 هك.2130العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

طبقات الفقهاء الشافعية، ع مان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن  .212
 –ية اإلسالمهك(، المحقق: محيي الدين علي نجيب، دار البشائر 110الصالح )ت: 

 م.2991بيروت، الطبعة: األولى، 

 دمحم ابن عبد هللا أبيالطبقات الكبرى )القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم(، لإلمام  .211
المدينكة المنكورة،  -سعد بن منيع الهاشمي، تحقيق: زلاد دمحم منصور، مكتبكة العلكوم والحككم 

 هك(.2138بدون طبعة، سنة )

هكككككككك(، تحقيكككككككق: دمحم عبكككككككدالقادر عطكككككككا، 103الطهبقكككككككات الكبكككككككرى، لمحّمكككككككد بكككككككن سكككككككعد، )ت:  .217
 هك.2123دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 
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والواردين عليها، أبو دمحم عبد هللا بن دمحم بن جعفر بن حيان  أصبهانن بطبقات المحد ي .218
هك(، تحقيق: عبد الغفور عبد 019ي )المتوفى: صبهانالشيخ األ أبياألنصاري المعروف ب

 ه. 2121بيروت، الطبعة: ال انية،  –الحق حسين البلوشي، الناشر: مؤسسة الرسالة 

كككككككفيَن التّكككككككدليس  تعرلكككككككفن أهكككككككل  ا»ين، أو مدّلسكككككككطبقكككككككات ال .219 ،  بكككككككن «لّتقكككككككديس  بمراتكككككككب  الَموصن
لكككككوتي، مكتبكككككة 821حجكككككر، أحمكككككد بكككككن علكككككي )ت:  هكككككك(، تحقيكككككق: عاصكككككم بكككككن عبكككككدهللا الَقر 
 هك ك2130المنار، عمان، الطبعة األولى، 

هكككككك(، تحقيككككق: فرلكككككق 017حككككاتم، عبكككككدالرهحمن بككككن محّمككككد )ت:  أبككككيعلككككل الحككككدي ،  بكككككن  .203
َرلسككككككي، مككككككن البككككككاح ين، بإشككككككراف: سككككككعد بككككككن عبكككككك ككككككد وخالككككككد بككككككن عبككككككدالرحمن الجن َميّ  دهللا الحن

 هك.2117الطبعة األولى، 

هككككككككك(، ترتيككككككككب: أبككككككككو طالككككككككب 179العلككككككككل الكبيككككككككر، للترمككككككككذّي، محّمككككككككد بككككككككن عيسككككككككى )ت:  .202
ككككككككامرائّي وآخككككككككرون، عككككككككالم الكتككككككككب، بيككككككككروت، ومكتبككككككككة  القاضككككككككي، تحقيككككككككق: صككككككككبحي السه

 هك. 2139النههضة العربية، الّطبعة األولى، 

ارقطنّي، علكككككككي بكككككككن عمكككككككر )ت: العلكككككككل الكككككككوا .201 هكككككككك(، 082ردة فكككككككي األحاديككككككك  النهبوّيكككككككة، للكككككككده
لفّي، الطبعة األولى،   هك.2132تحقيق: محفوظ الرهحمن زلن هللا السه

هكككككك(، روايكككككة ابنكككككل عبكككككدهللا، تحقيكككككق: 112العلكككككل ومعرفكككككة الرّ جكككككال، ألحمكككككد بكككككن حنبكككككل )ت:  .200
لككككككككاض، الطبعككككككككة ي، ودار الخككككككككاني، بيككككككككرو اإلسككككككككالموصككككككككّي هللا عبككككككككاس، المكتككككككككب  ت، الرّ 

 هك. 2138األولى، 

يكككككككره، 112العلكككككككل ومعرفكككككككة الرّ جكككككككال، ألحمكككككككد بكككككككن حنبكككككككل )ت:  .201 هكككككككك(، روايكككككككة المكككككككروذي َو
ار السلفية، الهند، الطبعة األولى،   هك.2138تحقيق: وصّي هللا عباس، الده

عمككككل اليككككوم والليلككككة سككككلوك النبكككككي مككككع ربككككل عككككز وجككككل ومعاشكككككرتل مككككع العبككككاد، أحمككككد بكككككن  .202
، المعكككككروف بكككككك دمحم بكككككن  ي َنَوريُّ كككككنّ ي»إسكككككحاق الكككككدّ  هكككككك(، تحقيكككككق: ككككككو ر 011)ت: « ابكككككن السُّ

جكككككككككدة    -ية ومؤسسكككككككككة علككككككككوم القكككككككككرآن اإلسكككككككككالمالبرنككككككككي، الناشكككككككككر: دار القبلكككككككككة لل قافككككككككة 
 بيروت.

الطيكب دمحم شكمس الحكق العظكيم آبكادي، دار  أبكيداود، لإلمكام  أبيعون المعبود شرح سنن  .201
 هك(.2122لطبعة ال انية، سنة )بيروت، ا –الكتب العلمية 



 المصادر والمراجعفهرس 
 
 

   398 
   

 الفهارس

العكككككين، أبكككككو عبكككككد الكككككرحمن الخليكككككل بكككككن أحمكككككد بكككككن عمكككككرو بكككككن تمكككككيم الفراهيكككككدي البصكككككري  .207
هكككككككككك(، تحقيكككككككككق: د مهكككككككككدي المخزومكككككككككي، د إبكككككككككراهيم السكككككككككامرائي، الناشكككككككككر: دار 273)ت: 

 ومكتبة الهالل.

ان (، تحقيق: د. سليم182َرلب الحدي ، إلبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق، )ت:  .208
 ه. 2132مكة المكرمة، الطبعة: األولى،  -إبراهيم دمحم العايد، جامعة أم القرى 

بيككككككد القاسككككككم بككككككن سككككككاّلم بككككككن عبككككككدهللا الهكككككك بككككككيَرلككككككب الحككككككدي ، أل .209 هككككككك(، 111)ت:  روى عن
تحقيككككق: دمحم عبككككد المعيككككد خككككان، مطبعككككة دائككككرة المعككككارف الع مانيككككة، حيككككدر آبككككاد، الطبعككككة 

 هك. 2081األولى، 

هككككككك(، 821بشككككككرح صككككككحيح البخككككككارّي،  بككككككن حجككككككر، أحمككككككد بككككككن علككككككي )ت: فككككككتح البككككككارّي  .213
ككككككبُّ الككككككّدين الخطيككككككب، تككككككرقيم: محّمككككككد فككككككؤاد  تحقيككككككق وتعليككككككق: عبككككككدالعزلز بككككككن بككككككاز، ومنح 

 هك.2079عبدالباقي، دار المعرفة، بيروت، 

فككككككككتح البككككككككارّي شككككككككرح صككككككككحيح البخككككككككاري،  بككككككككن رجككككككككب، عبككككككككدالرهحمن بككككككككن أحمككككككككد  )ت:  .212
المحققكككككين، مكتبكككككة الغربكككككاء األ رلكككككة، المدينكككككة النبويكككككة،  هكككككك(، تحقيكككككق: مجموعكككككة مكككككن792

 هك.2127الطبعة األولى، 

فتكككوح مصكككر والمغككككرب، عبكككد الككككرحمن بكككن عبككككد هللا بكككن عبككككد الحككككم، أبككككو القاسكككم المصككككري  .211
 هك. 2122هك(، مكتبة ال قافة الدينية، 127)ت: 

ن هكككككككك(، تحقيكككككككق: عكككككككدنان عبكككككككد الكككككككرحم128فضكككككككائل األوقكككككككات، أبكككككككو بككككككككر البيهقكككككككي )ت:  .210
 ه. 2123مكة المكرمة،  -مجيد القيسي، مكتبة المنارة 

الفقيكككككل والمتفقكككككل، أبكككككو بككككككر أحمكككككد بكككككن علكككككي بكككككن  ابكككككت بكككككن أحمكككككد بكككككن مهكككككدي الخطيكككككب  .211
هكككككككك(، تحقيكككككككق: أبكككككككو عبكككككككد الكككككككرحمن عكككككككادل بكككككككن يوسكككككككف الغكككككككرازي، 110البغكككككككدادي )ت: 

 ه.2112السعودية، الطبعة: ال انية،  –الناشر: دار ابن الجوزي 

كككككككل الفوائككككككد  .212 )الغيالنيككككككات(، المؤلككككككف: أبككككككو بكككككككر دمحم بكككككككن عبككككككد هللا بككككككن إبككككككراهيم بككككككن عبدَوي 
هككككككك(، حققككككككل: حلمككككككي كامككككككل أسككككككعد عبككككككد الهككككككادي، 021البغككككككدادي الشككككككافعي البككككككزهاز )ت: 

 هك.2127السعودية   الرلاض، الطبعة: األولى،  -الناشر: دار ابن الجوزي 
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جعفكككر بكككن عبكككد هللا بكككن الجنيكككد البجلكككي  الفوائكككد، أبكككو القاسكككم تمكككام بكككن دمحم بكككن عبكككد هللا بكككن .211
هككككككك(، المحقككككككق: حمككككككدي عبككككككد المجيككككككد السككككككلفي، الناشككككككر: 121الككككككرازي  ككككككم الدمشككككككقي )ت: 

 ه.2121الرلاض، الطبعة: األولى،  –مكتبة الرشد 

هكككككككك(، تحقيككككككق: مكتكككككككب 827القككككككاموس المحككككككيط، للفيكككككككروز آبككككككادي، دمحم بكككككككن يعقككككككوب )ت:  .217
وسككككي، مؤسسككككة الرسكككككالة تحقيككككق التككككرا  فككككي مؤسسككككة الرسككككالة، بإشككككراف : دمحم نعككككيم العرقسن

 هك.2111للطباعة والنشر والتوزلع، بيروت، الطبعة ال امنة، 

عبككد هللا دمحم بككن إسككماعيل البخككاري، حققككل: فضككل الككرحمن  أبككي، لإلمككام اإلمككامالقككراءة خلككف  .218
ألولى، باكستان، الطبعة ا -ال وري، راجعل: دمحم عطا هللا حنيف الفوجياني، المكتبة السلفية 

 م(.2983 -هك 2133سنة )

َسكككككين )ت: اإلمكككككامالقككككراءة خلكككككف  .219 هكككككك(، تحقيكككككق: دمحم السكككككعيد 128، للبيهقكككككّي، أحمكككككد بككككن الحن
لول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى،   هك.2132بن بسيوني َز

هككككككككك(، تحقيككككككككق: أحمككككككككد 121قككككككككرة العينككككككككين برفككككككككع اليككككككككدين فككككككككي الصككككككككالة، للبخككككككككاري، )ت:  .223
هككككككك  2131دار األرقكككككم للنشكككككر والتوزلكككككع، الكولكككككت، الطبعكككككة: األولكككككى،  الشكككككرلف، الناشكككككر:

 م. 2980 -

 الحسككككككن، بككككككن رجككككككب بككككككن أحمككككككد بككككككن الككككككرحمن عبككككككد الككككككدين زلككككككن، رجككككككب  بككككككن القواعككككككد .222
 العلمية. الكتب دار: ، الناشر(هك792: ت) الحنبلي الدمشقي،

الكاشككككف فككككي معرفككككة مككككن لككككل روايككككة  فككككي الكتككككب الّسككككتة، للككككذههبّي، محّمككككد بككككن أحمكككككد )ت:  .221
هككككككككككك(، تحقيككككككككككق: محّمككككككككككد عوهامككككككككككة، وأحمككككككككككد محّمككككككككككد الخطيككككككككككب، دار القبلككككككككككة للّ قافككككككككككة 718
ّدة، الطبعة األولى، اإلسالم  هك. 2120ية، ومؤسسة علوم القرآن، جن

هكككككك(، تحقيكككككق: 012َعكككككد ي )ت:  اء الرّ جكككككال،  بكككككن َعكككككد ي، عبكككككدهللا بكككككنضكككككّعفالكامكككككل فكككككي  .220
 هك.2139سهيل زّكار، يحيى مختار َزهاوي، دار الفكر، بيروت، الطبعة ال ال ة، 

بكككككككر ابككككككن  أبككككككيكشككككككف األسككككككتار عككككككن زوائككككككد البككككككزار، للهي مككككككي، نككككككور الككككككدين علككككككي بككككككن  .221
هككككككككككك(، تحقيككككككككككق: حبيككككككككككب الككككككككككرحمن األعظمككككككككككي، الناشككككككككككر: مؤسسككككككككككة 837سككككككككككليمان )ت: 

 هك.  2099ى، الرسالة، بيروت، الطبعة األول
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ننككككككون، لحككككككاجي خليفككككككة، مصككككككطفى بككككككن عبككككككدهللا  .222 كشككككككف الظُّنككككككون عككككككن أسككككككامي الكتككككككب والفن
 هك(، دار إحياء الترا  العربي، بيروت.2317)ت: 

كككككر دمحم بكككككن أحمكككككد بكككككن حمكككككاد بكككككن سكككككعيد بكككككن مسكككككلم األنصكككككاري  .221 الكنكككككى واألسكككككماء، أبكككككو ب ش 
، الناشككككككر: دار أبيهككككككك(، تحقيككككككق: أبككككككو قتيبككككككة نظككككككر دمحم الفارلكككككك023الككككككرازي )ت:  الككككككدو بي
 هك. 2112بيروت  لبنان، الطبعة: األولى،  -ابن حزم 

مككككن الككككرواة ال قككككات،  بككككن الكيككككال، بركككككات بككككن  اخككككتلطالكواكككككب النيككككرات فككككي معرفككككة مككككن  .227
دار  هكككككككك(، تحقيكككككككق: عبكككككككد القيكككككككوم عبكككككككد رب النبكككككككي،919أحمكككككككد بكككككككن دمحم الخطيكككككككب، )ت: 
 م.2982المأمون، بيروت، الطبعة األولى، 

لحككككظ األلحككككاظ بككككذيل طبقككككات الحفككككاظ، دمحم بككككن دمحم بككككن دمحم، أبككككو الفضككككل تقككككي الككككدين ابككككن  .228
هكككككككك(، الناشكككككككر: دار 872فهكككككككد الهاشكككككككمي العلكككككككوّي األصكككككككفوني  كككككككم المككككككككّي الشكككككككافعي )ت: 

 هك.2129الكتب العلمية، الطبعة: األولى 

هكككككككك(، دار صكككككككادر، بيكككككككروت، 722 بكككككككن مككككككككرم )ت: لسكككككككانن العكككككككرب،  بكككككككن منظكككككككور، دمحم .229
 هك.2121الطبعة ال ال ة، 

هكككككك(، تحقيكككككق: عبكككككدالفتاح أبكككككو 821لسكككككان الميكككككزان،  بكككككن حجكككككر، أحمكككككد بكككككن علكككككي )ت:  .213
ّدة، مكتب المطبوعات   هك.  2110ية، الطبعة األولى، اإلسالمَن

اء والمتروكين،  بن حّبان، محّمد بن حبان )ت: ضّعفالمجروحيَن من المحدّ  ين وال .212
 هك. 2121هك(، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة، بيروت، طبعة 021

بككككككر ابكككككن سكككككليمان  أبكككككيمجمكككككع الزوائكككككد ومنبكككككع الفوائكككككد، للهي مكككككي، نكككككور الكككككدين علكككككي بكككككن  .211
 هك.2121هك(، تحقيق: حسام الدين القدسي،  مكتبة القدسي، القاهرة، 837)ت: 

زكرلككا محيككى الككدين بككن شككرف النككووي، حققككل  أبككيالمجمككو  شككرح المهككذب للشككيرازي، لإلمككام  .210
 جدة، بدون طبعة. -وعلق عليل وأكملل بعد نقصانل: دمحم نجيب المطيعي، مكتبة اإلرشاد 

دمحم علكي بكن أحمكد بكن سكعيد بكن حكزم، تحقيكق: أحمكد دمحم شكاكر، إدارة  أبكيالمحلى، ل مكام  .211
 هك(.2017الطبعة األولى، سنة ) الطباعة المنبرلة،
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هككككككك(، تحقيككككككق: 111بكككككككر بككككككن عبككككككدالقادر )ت:  أبككككككيمختككككككار الصككككككحاح، للككككككرازي، دمحم بككككككن  .212
يوسكككككككف الشكككككككيخ دمحم، المكتبكككككككة العصكككككككرلة، الكككككككدار النموذجيكككككككة، بيكككككككروت، صكككككككيدا، الطبعكككككككة 

 هك.2113الخامسة، 

لمطلب هك(، تحقيق: رفعت فوزي عبدا712المختلطين، للعالئي، خليل بن كيكلدي )ت:  .211
 هك.2127وعلي عبدالباسط مزلد، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة األولى، 

المراسيل، أبو داود سليمان بن األشع  بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي  .217
تاني )ت:  س  ج  بيروت،  –هك(، تحقيق: شعيب األرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة 172السّ 
 ه.2138الطبعة: األولى، 

هك(، تحقيق: شكر هللا نعمة هللا 017حاتم، عبدالرهحمن بن محّمد )ت:  أبيراسيل،  بن الم .218
 هك.2097قوجاني، مؤسسة الرّ سالة، بيروت، طبعة 

، للحاكم النهيسابنورّي، محمهد بن عبدهللا )ت:  .219 حيحين  هك(، تحقيق: 132المنستدَرك على الصه
 هك.     2122روت، الطبعة األولى، مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بي

شككيبة، تحقيككق: عككادل ابككن  أبككيبكككر عبككد هللا بككن دمحم بككن  أبككيشككيبة، لإلمككام  أبككيمسككند ابككن  .273
 م(.2997 -هك 2128دار الوطن الرلاض، الطبعة األولى، سنة )، يوسف الغزاوي 

د بن عبيد الَجو َهري البغدادي )ت:  .272 تحقيق: عامر هك(، 103مسند ابن الجعد، علي بن الَجع 
 ه. 2123بيروت، الطبعة: األولى،  –أحمد حيدر، الناشر: مؤسسة نادر 

ي، تحقيكق وتعليكق: نظكر دمحم صكبهاننعيم أحمكد بكن عبكد هللا األ أبيحنيفة، لإلمام  أبيمسند  .271
 م(.2991 -هك 2122الرلاض، الطبعة األولى، سنة ) -، مكتبة الكو ر أبيالفارل

مككككام سككككليمان بككككن داود بككككن الجككككارود، تحقيككككق: دمحم بككككن عبككككد داود الطيالسككككي، لإل أبككككيمسككككند  .270
ية بدار هجر، هجكر اإلسالمالمحسن التركي بالتعاون مع مركز البحو  والدراسات العربية و 

 م(.2999 -هك 2129للطباعة والنشر، الطبعة األولى، سنة )

ابن عارف عوانة يعقوب بن إسحاق ا سفرائني، تحقيق: أيمن  أبيعوانة، لإلمام  أبيمسند  .271
هكك 2129بيكروت، الطبعكة األولكى، سكنة ) –الدمشقي، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزلكع 

 م(.2998 -
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يعلككى، لإلمككام أحمككد بككن علككي بككن الم نككى أبككو يعلككى الموصككلي التميمككي، تحقيككق:  أبككيمسككند  .272
 -هكككك  2131دمشكككق، الطبعكككة األولكككى، سكككنة )  –حسكككين سكككليم أسكككد، دار المكككأمون للتكككرا  

 م(.2981

هكككككك(، 108مسككككند إسكككككحاق بككككن راهويكككككل، إسكككككحاق بككككن إبكككككراهيم المعكككككروف بكككككابن راهويكككككل )ت:  .271
المدينكككككة المنكككككورة،  -البلوشكككككي، مكتبكككككة اإليمكككككان تحقيكككككق:  د. عبكككككد الغفكككككور بكككككن عبكككككد الحكككككق 

 ه. 2121الطبعة: األولى، 

أحمككككد بككككن حنبككككل، ألحمككككد بككككن دمحم بككككن حنبككككل بككككن هككككالل بككككن أسككككد الشككككيباني  اإلمككككاممسككككند  .277
هكككككك(، تحقيكككككق: شكككككعيب األرنكككككؤوط، عكككككادل مرشكككككد، وآخكككككرون،  مؤسسكككككة الرسكككككالة، 112)ت: 

 هك. 2112الطبعة األولى، 

بككككر عبكككد هللا بكككن الزبيكككر الحميكككدي، تحقيكككق: حبيكككب الكككرحمن  أبكككيمسكككند الحميكككدي، لإلمكككام  .278
 بيروت, القاهرة، بدون طبعة. -األعظمي، دار الكتب العلمية, مكتبة المتنبي 

مسكككككند الكككككدارمي المعكككككروف بكككككك )سكككككنن الكككككدارمي(، للكككككدارمي، عبكككككدهللا بكككككن عبكككككدالرحمن ابكككككن  .279
للنشككككككككر هككككككككك(، تحقيككككككككق: حسككككككككين سككككككككليم أسككككككككد الككككككككداراني، دار المغنككككككككي 122الفضككككككككل، )ت: 

 هك. 2121والتوزلع، المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى، 

هككككككك(، المحقكككككق: أيمككككككن 037اني )ت: روىكككككاني، ألبككككككو بككككككر دمحم بككككككن هكككككارون الروىكككككمسكككككند ال .283
 ه.2121القاهرة، الطبعة: األولى،  –علي أبو يماني، الناشر: مؤسسة قرطبة 

بككككككككن مهككككككككران الخراسككككككككاني مسككككككككند السككككككككرا ، أبككككككككو العبككككككككاس دمحم بككككككككن إسككككككككحاق بككككككككن إبككككككككراهيم  .282
كككككككرها  )ت:  أحادي كككككككل وعلكككككككق عليكككككككل:  خكككككككّر هكككككككك(، حققكككككككل و 020النيسكككككككابوري المعكككككككروف بالسه

باكسكككككتان،  –األسكككككتاذ إرشكككككاد الحكككككق األ كككككري، الناشكككككر: إدارة العلكككككوم األ رلكككككة، فيصكككككل آبكككككاد 
 هك. 2110الطبعة: 

 القاسككككككككم سكككككككككليمان بككككككككن أحمككككككككد بككككككككن أيككككككككوب الطبرانكككككككككي أبككككككككيلإلمككككككككام ، مسككككككككند الشككككككككاميين، .281
بيكككككككروت،  –هكككككككك(، تحقيكككككككق: حمكككككككدي بكككككككن عبدالمجيكككككككد السكككككككلفي، مؤسسكككككككة الرسكككككككالة 013)ت

 ه.2132

عبد هللا دمحم بن سالمة بن جعفكر القضكاعي، تحقيكق: حمكدي بكن  أبيمسند الشهاب، لإلمام  .280
 م(.2981-هك 2137بيروت، الطبعة ال انية، سنة ) –عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة 
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صحيح »، المسمهى بك: لعدل عن العدل إلى رسول هللا المسند الصحيح المختصر بنقل ا .281
هك(، تحقيق: دمحم فؤاد عبدالباقي، دار 112، لمسلم بن الحجا  النيسابوري )ت: «مسلم

 إحياء الترا  العربي، بيروت.

هكككككك(، تحقيكككككق: الكككككدكتور 113مسكككككند خليفكككككة بكككككن خيكككككاط، خليفكككككة بكككككن خيكككككاط البصكككككري )ت:  .282
 هك. 2132بيروت، الطبعة: األولى،  أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة،

مسككككند عقبككككة بككككن عككككامر، زلككككن الككككدين أبككككو العككككدل قاسككككم بككككن قطلوبغككككا السككككودوني الجمككككالي  .281
 هك(.879الحنفي )ت: 

سككعيد الهيكك م بككن كليكب الشاشككي، تحقيككق وتخككرلا: محفككوظ الككرحمن زلككن  أبككيالمسكند، لإلمككام  .287
 م(.2990 -هك 2121ولى، سنة )المدينة المنورة، الطبعة األ -هللا، مكتبة العلوم والحكم 

شككيبة العبسككي الكككوفي،  أبككيبكككر عبككد هللا بككن دمحم بككن  أبككيشككيبة، لإلمككام  أبككيمصككنف ابككن  .288
جكككدة، الطبعكككة األولكككى، سكككنة  -ية اإلسكككالمتحقيكككق: دمحم عوامكككة، الناشكككر: دار القبلكككة لل قافكككة 

 م(.1331 -هك 2117)

بككككر عبكككد الكككرزاق بكككن همكككام الصكككنعاني، تحقيكككق: حبيكككب  أبكككيمصكككنف عبكككد الكككرزاق، لإلمكككام  .289
 هك(.2130بيروت، الطبعة ال انية، سنة ) –ي اإلسالمالرحمن األعظمي، المكتب 

المطالب العالية بزوائد المسانيد ال مانية،  بن حجر العسقالنّي، أحمد بن علي )ت:  .293
 هك.2129هك(، دار العاصمة، ودار الغي ، السعودية، الطبعة األولى، 821

المطكككر والرعكككد والبكككرق، المؤلكككف: أبكككو بككككر عبكككد هللا بكككن دمحم بكككن عبيكككد بكككن سكككفيان بكككن قكككيس  .292
هكك(، تحقيككق وتخكرلا: طككارق 182الكدنيا )ت:  أبككيالبغكدادي األمكوي القرشككي المعكروف بكابن 

السككعودية، الطبعككة: األولككى،  –دمحم سكككلو  العمككودي، دار النشككر: دار ابككن الجككوزي، الككدمام 
 هك. 2128

كب  الخطابيسليمان حمد بن دمحم  أبيمعالم السنن، لإلمام  .291 البستي، طبعل وصححل: دمحم رَا
 م(.2901 -هك 2022حلب، الطبعة األولى، سنة ) -الطباخ، المطبعة العلمية 

، األعرابكككيسكككعيد أحمكككد بكككن دمحم ابكككن زلكككاد ابكككن بشكككر ابكككن  أبكككي، لإلمكككام األعرابكككيمعجكككم ابكككن  .290
إبككراهيم بككن أحمكككد الحسككيني، دار ابككن الجككوزي للطباعكككة تحقيككق وتخككرلا: عبككد المحسكككن بككن 

 ه.2128والنشر والتوزلع الدمام، 
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بككر أحمككد بكن إبككراهيم بكن إسككماعيل  أبكيبكككر اإلسكماعيلي، لإلمككام  أبكيمعجكم أسكامي شككيوخ  .291
المدينكككة المنكككورة، الطبعكككة  -اإلسكككماعيلي، تحقيكككق: زلكككاد دمحم منصكككور، مكتبكككة العلكككوم والحككككم 

 هك(.2123األولى، سنة )

القاسكم سكليمان بكن أحمكد الطبرانكي، تحقيكق: طكارق بكن عكوض  أبكيالمعجم األوسكط، لإلمكام  .292
القكاهرة، بكدون طبعكة، سكنة  –هللا بن دمحم، وعبد المحسن بن إبكراهيم الحسكيني، دار الحكرمين 

 هك(.2122)

عبككككد هللا شككككهاب الككككدين يككككاقوت بككككن عبككككد هللا الحمككككوي الّرومككككي  أبككككيمعجككككم البلككككدان، لإلمككككام  .291
 .2992بيروت، الطبعة ال انية  –بغدادي، دار صادر ال

معجككككم الشككككيوخ الكبيككككر للككككذهبي، شككككمس الككككدين أبككككو عبككككد هللا دمحم بككككن أحمككككد بككككن ع مككككان بككككن  .297
هككككككك(، تحقيككككككق الككككككدكتور دمحم الحبيككككككب الهيلككككككة، الناشككككككر: مكتبككككككة 718َقاي مككككككاز الككككككذهبي )ت: 

 هك. 2138الصديق، الطائف، الطبعة األولى، 

هككككك(، تحقيككككق:  022بككككن قككككانع، عبككككدالباقي بككككن قككككانع بككككن مككككرزوق )ت: منعَجككككم الصككككحابة،   .298
صككككالح بككككن سككككالم المصككككراتي، مكتبككككة الغربككككاء األ رلككككة، المدينككككة المنككككورة، الطبعككككة األولككككى، 

 هك.2128

هكككككك(، تحقيكككككق: دمحم 027منعَجكككككم الصكككككحابة، للبغكككككوي، عبكككككدهللا بكككككن دمحم بكككككن عبكككككدالعزلز )ت:  .299
 هك. 2112ان، الكولت، الطبعة األولى، األمين بن دمحم الجكني، مكتبة دار البي

القاسكككم سكككليمان بكككن أحمكككد بكككن أيكككوب الطبرانكككي، تحقيكككق: دمحم  أبكككيالمعجكككم الصكككغير، لإلمكككام  .133
بيككككروت, عمكككان، الطبعككككة  -ي, دار عمكككار اإلسكككالمشككككور محمكككود الحككككا  أمرلكككر، المكتككككب 

 م(.2982 -هك 2132األولى، سنة )

أيكوب أبكو القاسكم الطبرانكي، تحقيكق: حمكدي بكن المعجم الكبير، لإلمام سليمان بن أحمد بكن  .132
 –هكككك 2131الموصكككل، الطبعكككة ال انيكككة، سكككنة ) –عبدالمجيكككد السكككلفي، مكتبكككة العلكككوم والحككككم 

 م(.2980

هك(، مكتبة الم نكى، بيكروت، دار 2138لكحالة، عمر بن رضا بن دمحم )ت:، منعَجم المؤلفين .131
    إحياء الترا  العربي، بيروت.
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مع اللغة العربية بالقاهرة، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة، المعجم الوسيط، مج .130
 هك.2112

كككككالم هكككككارون، 092منعَجكككككم مقكككككاييس اللغكككككة، ألحمكككككد بكككككن فكككككارس )ت:  .131 هكككككك(، تحقيكككككق: عبدالسه
 هك.2099دار الفكر، طبعة 

لكككككككككّي، أحمكككككككككد بكككككككككن عبكككككككككدهللا )ت:  .132 ج  هكككككككككك(، تحقيكككككككككق: عبكككككككككدالعليم 112معرفكككككككككة ال قكككككككككات، للع 
ار، المدينة النبوّية، الطبعة األولى، عبدالعظيم الَبس    هك. 2132توّي، مكتبة الده

 هكككككككككك(، روايككككككككككة ابكككككككككن محككككككككككرز، أحمككككككككككد 100معرفكككككككككة الرّ جككككككككككال، ليحيكككككككككى بككككككككككن معككككككككككين )ت:  .131
 هك. 2132ابن محّمد، تحقيق: محّمد كامل القّصار، 

َسككككككككككين )ت:  .137 هككككككككككك(، تحقيككككككككككق: 128معرفككككككككككة السككككككككككنن واآل ككككككككككار، للبيهقككككككككككّي، أحمككككككككككد بككككككككككن الحن
باكسككككككتان(، دار  -ية )كراتشككككككي اإلسككككككالمعبككككككدالمعطي أمككككككين قلعجككككككي، جامعككككككة الدراسككككككات 

 -دمشكككككككق(، دار الوفكككككككاء )المنصكككككككورة  -بيكككككككروت(، دار الكككككككوعي )حلكككككككب -قتيبكككككككة )دمشكككككككق 
 هك.2121القاهرة(، الطبعة األولى، 

ككككككككككحابة،  .138  هككككككككككك(، 103ّي، أحمككككككككككد بككككككككككن عبككككككككككدهللا )ت: صككككككككككبهانننَعككككككككككيم األ بككككككككككيألمعرفككككككككككة الصه
لككككككاض، الطبعككككككة األولككككككى،  تحقيككككككق: عككككككادل بككككككن يوسككككككف العككككككّزازّي، دار الككككككوطن للنشككككككر، الرّ 

 هك.   2129

ككككككالح، ع مككككككان بككككككن عبككككككدالرهحمن )ت:  .139 هككككككك(، 110معرفككككككةن أنككككككوا  علككككككم  الحككككككدي ،  بككككككن الصه
كككككل، دار المعكككككروف بكككككك "مقدمكككككة ابكككككن الصكككككالح"، تحقيكككككق: عبكككككداللّ  طيف الهمكككككيم، ومكككككاهر الَفح 

 هك.2110الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

، محمهد بن عبدهللا )ت:  .123 ، للحاكم النهيسابنوريّ  هك(، تحقيق: السيد 132معرفةن علوم  الحدي  
هك، عن طبعة دائرة 2097معظم حسين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة ال انية، 

 ة بحيدر آباد الدكن. المعارف الع ماني

فيان )ت:  .122 هك(، تحقيق: أكرم ضياء العنَمرّي، 177المعرفة والتهارلخ، للَفَسوّي، يعقوب بن سن
 هك.  2132مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة ال انية، 

هك(، تحقيق: نور الدين عتر، 718اء، للذههبي، محّمد بن أحمد )ت: ضّعفالمغني في ال .121
 لة قطر.   إدارة إحياء الترا  بدو 
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يعلكى أحمكد بكن علكي بكن الم نكى التميمكي الموصكلي،  أبيالمفارلد عن رسول هللا  ، لإلمام  .120
الكولككت، الطبعككة األولككى، سككنة  -تحقيككق: عبككد هللا بككن يوسككف الجككديع، مكتبككة دار األقصككى 

 هك(.2132)

عبد هللا شمس الدين دمحم بن أحمد بن ع مان الذهبي،  أبيالمقتنى في سرد الكنى، لإلمام  .121
السعودية،  –المدينة المنورة  -ية اإلسالمتحقيق: دمحم صالح عبد العزلز المراد، الجامعة 

 هك.2138الطبعة: األولى، 

أحمد، لإلمام برهان الكدين إبكراهيم بكن دمحم ابكن عبكد  اإلمامالمقصد األرشد في ذكر أصحاب  .122
 –الرلكاض  -مفلح، تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان الع يمين، مكتبكة الرشكد  هللا بن دمحم بن

 م(.2993 -هك 2123السعودية، بدون طبعة، سنة )

المقنككع فككي علككوم الحككدي ،  بككن الملقككن سككرا  الككدين أبككو حفككص عمككر بككن علككي بككن أحمككد  .121
واز هككك(، تحقيككق: عبككد هللا بككن يوسككف الجككديع، الناشككر: دار فكك831الشككافعي المصككري )ت: 

 هك.2120السعودية، الطبعة: األولى،  –للنشر 

مكارم األخالق ومعاليها ومحمود طرائقها، أبو بكر دمحم بن جعفر بن دمحم بن سهل بن  .127
هك(، تحقيق: أيمن عبد الجابر البحيري، الناشر: دار 017شاكر الخرائطي السامري )ت: 

 هك. 2129اآلفاق العربية، القاهرة، الطبعة: األولى، 

 هك(، أبا عبدهللا أحمد 170بكر أحمد بن دمحم بن هانئ األ رم )ت:  أبيؤا ت من س .128
هك(، تحقيق: عامر حسن صبري، دار 112بن دمحم بن حنبل، ألحمد بن دمحم بن حنبل )ت: 

 هك.2112ية، بيروت، الطبعة األولى، اإلسالمالبشائر 

ّقاق، يزلد  أبيية هك( في الرّ جال، روا100زكرلا يحيى بن معين )ت:  أبيمن كالم  .129 خالد الده
مان )ت:  هك(، تحقيق: أحمد محّمد نور سيف، دار المأمون للترا ، 181بن الَهي  م بن َطه 

 هك.2133دمشق، 

دمحم عبد بن حميكد بكن نصكر الكسكي، تحقيكق:  أبيالمنتخب من مسند عبد بن حميد، لإلمام  .113
صكككبحي البكككدري السكككامرائي ومحمكككود دمحم خليكككل الصكككعيدي، الناشكككر: مكتبكككة السكككنة القكككاهرة، 

 م(.2988 -هك 2138الطبعة األولى، سنة )

هك(، 297المنتظم في تارلخ األمم والملوك،  بن الجوزي، عبدالرحمن بن علي بن دمحم )ت:  .112
عطا ومصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  تحقيق: دمحم عبدالقادر
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 هك. 2121األولى، 

دمحم عبكككد هللا بكككن علكككي بكككن الجكككارود النيسكككابوري،  أبكككيالمنتقكككى مكككن السكككنن المسكككندة، لإلمكككام  .111
بيككروت، الطبعككة األولككى، سككنة  –تحقيككق: عبككد هللا عمككر البككارودي، مؤسسككة الكتككاب ال قافيككة 

 م(.2988 -هك 2138)

هك(، ضبط وتقديم وتحقيق: 297وعات،  بن الجوزي، عبدالرحمن بن علي )ت: الموض .110
 هك. 2081عبدالرحمن دمحم ع مان، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة األولى، 

مصعب الزهري، لمالك بن أنس بن مالك بن عامر  أبيمالك برواية  اإلمامموطأ  .111
محمود خليل، الناشر:  -عواد معروف هك(، تحقيق: بشار 279األصبحي المدني )ت: 

 هك. 2121مؤسسة الرسالة، سنة النشر: 

هك(، تحقيق: علي محّمد 718في نقد الرّ جال، للذههبّي، محّمد بن أحمد )ت:  ا عتدالميزان  .112
 البجاوّي، دار المعرفة، بيروت. 

هري النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظا .111
هك(، وزارة ال قافة واإلرشاد القومي، دار 871الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين )المتوفى: 

 الكتب، مصر.

الفضل أحمد بن علي بكن دمحم بكن أحمكد بكن  أبينخبة الفكر في مصطلح أهل األ ر، لإلمام  .117
 –عمككككاد السككككيد، الناشككككر: دار الحككككدي   -حجككككر العسككككقالني، تحقيككككق: عصككككام الصككككبابطي 

 هك. 2128رة، الطبعة: الخامسة، القاه

، لعالء الدين علي رضا، دار الحدي ، ا ختالطنهاية ا َتباط بمن رمي من الرواة ب .118
 م.2988القاهرة، الطبعة األولى 

هاية في َرلب الحدي  واأل ر،  بن األ ير الَجَزري، المبارك بن محمهد، )ت:  .119 هك(، 131النّ 
 هك.   2099تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود دمحم الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 

هك(، تحقيق: أحمد األرنؤوط، وتركي 711الوافي بالوفّيات، للهصفدّي، خليل بن أيبك )ت:  .103
 هك.2113ار إحياء الترا  العربّي، بيروت، الطبعة األولى، مصطفى، د

هبة )ت:  .102 هك(، 2130الوسيط في علوم ومصطلح الحدي ، دمحم بن دمحم بن سوللم أبو شن
 الناشر: دار الفكر العربي.
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 امل ض  ا سادسًا: فه س 
 رقم الصفحة الموضوع

 أ  اآلية القرآنية
 ب  إهداء

    شكر وتقدير
َقكّدَمككة  ه  المن

 التمهيد
 02-0 الحافظ ابن رجب الحنبلي وكتابه  "فتح الباري شرح صحيح البخاري"

 1 الفصل األول   ترجمة الحافظ ابن رجب الحنبلي

 0 المبح  األول: العصر الذي عاش فيل ابن رجب
 0 المطلب األول: الحالة السياسية

 1 المطلب ال اني: الحالة ا جتماعية
 1 المطلب ال ال : الحالة العلمية

 8 المبح  ال اني: حياة ابن رجب، وشيوخل وتالميذه، ومؤلفاتل
 8 المطلب األول: ترجمة ابن رجب وحياتل

 22 المطلب ال اني: شيوخ اإلمام ابن رجب وتالميذه
 20 ال ال : مؤلفات ابن رجبالمطلب 

 21 الفصل الثاني  التعريف بكتاب فتح الباري ومنهج ابن رجب فيه

 27 المبح  األول: التعرلف بكتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري 
 28 المبح  ال اني: بيان منها ابن رجب في كتابل

 28 المطلب األول: تعرلف المنها لغة واصطالحا  
 28 كتابل في رجب ابن منها بيان:  ال اني المطلب

 28 أو  : منهجل فيما يتعلق بالسند
 12  انيا : منهجل فيما يتعلق بالمتن، والفوائد األخرى 
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 رقم الصفحة الموضوع
 الباب األول

 000-01 منهج ابن رجب في تصحيح األسانيد وتجّويدها وتحسينها

 17 التمهيد
 18 المطلب األول: تعرلف الحدي  الصحيح وشروطل

 19 ال اني: تعرلف الحدي  الحسن وحكم ا حتجا  بلالمطلب 
 03 الفصل األول  نماذج من األحاديث التي صحّحها ابن رجب  في فتح الباري 

الفصللل الثللاني  نمللاذج مللن األحاديللث التللي جودهللا وحسللّنها ابللن رجللب فللي فللتح 
 11 الباري 

 12  الباري المطلب األول: نماذ  من األحادي  التي جودها ابن رجب في فتح 
 232 المطلب ال اني: نماذ  من األحادي  التي حسّنها ابن رجب في فتح الباري 

 الباب الثاني
 402-004 منهج ابن رجب في تضعيف األسانيد

 221 التمهيد
 222 المطلب األول: تعرلف الحدي  الضعيف لغة واصطالحا  

 222 المطلب ال اني: أسباب الضّعف في الحدي 
األول  نملاذج ملن األحاديلث التلي ضلّعفها ابلن رجلب  ملب بيلان العللة فلي الفصل 
 221 اإلسناد

 227  المبح  األول: نماذ  من األحادي  المّعلة با نقطا 
 201 المبح  ال اني: نماذ  من األحادي  المّعلة باإلرسال

 211 المبح  ال ال : نماذ  من األحادي  المّعلة با ضطراب
 221 الرابع: نماذ  من األحادي  المّعلة با ختالفالمبح  

 211 المبح  الخامس: نماذ  من األحادي  المّعلة بالتدليس
الفصل الثاني  نماذج من األحاديث التي ضّعفها ابن رجب ولم يصّرح ببيان العللة 

 219 في اإلسناد

إسككناده المبحكك  األول: نمككاذ  مككن األحاديكك  التككي ضككّعفها ابككن رجككب بقولككل " 
 273 "ضعيف

المبح  ال اني: نماذ  من األحادي  التي ضّعفها ابن رجكب بقولكل "فكي إسكناده 
 121 "نظر
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 رقم الصفحة الموضوع
المبح  ال ال : نماذ  من األحادي  التي ضكّعفها ابكن رجكب بقولكل "   يصكح 

يرها من األلفاظ القرلبة  112 "إسناده  َو

جب بقولل " في إسكناده المبح  الرابع: نماذ  من األحادي  التي ضّعفها ابن ر 
 109 " مقال

المبحكك  الخككامس: نمككاذ  مككن األحاديكك  التككي ضككّعفها ابككن رجككب بقولككل " فككي 
 127 "إسناده لين، أو إسناده ليس بالقوي 

المبح  السادس: نماذ  من األحاديك  التكي ضكّعفها ابكن رجكب بقولكل " إسكناده 
 172 " واه

ضّعفها ابكن رجكب بقولكل "إسكناد فيكل المبح  السابع: نماذ  من األحادي  التي 
 172 جهالة"

 182 "المبح  ال امن: نماذ  من األحادي  التي ضّعفها ابن رجب بقولل "موضو 
الفصللل الثالللث  نمللاذج مللن األحاديللث التللي انتقللدها ابللن رجللب  بسللبب المللالم فللي 

 188 الراوي 

 189 "الراوي المبح  األول: نماذ  من األحادي  التي انتقدها بسبب "ضّعف 
 023 "المبح  ال اني: نماذ  من األحادي  التي انتقدها بسبب "جهالة الراوي 
 028 المبح  ال ال : نماذ  من األحادي  التي انتقدها بسبب "ترك الراوي"

 010 المبح  الرابع: نماذ  من األحادي  التي انتقدها بسبب "نكارة أو كذب الراوي"
 011 الخاتمة

 300-443 الفهارس
 002  أو  : فهرس اآليات القرآنية

 007   انيا : فهرس األحادي  و اآل ار
 018  ال ا : فهرس أرقام األحادي 
 021 رابعا : فهرس الرواة واألعالم

 081 خامسا : فهرس المصادر والمراجع
 137 سادسا : فهرس الموضوعات

 123 ملخص البحث
Research Summary 122 
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 البحث ملخص

 البحث ـلخص

 وصحبل آلل وعلى دمحم نبينا للعالمين، رحمة المبعو  على والسالم والصالة العالمين، رب ر الحمد
 .الدين يوم الي أ رهم وأقتفي بإحسان، تبعهم ومن
  : بعد أما

 تطبيقية دراسة" األسانيد علي الحكم في الحنبلي رجب ابن اإلمام منها"  بعنوان بح  فهذا 
 " .البخاري  صحيح شرح الباري  فتح"  كتابل خالل من"

 بتخرلجها وقام ،"البخاري  صحيح شرح الباري  فتح"  كتاب من حدي ا   وخمسين مائة الباح  أنتقي
 في رجب ابن منها استنباط الباح  حاول  م ومن العلمي، البح  أصول حسب أسانيدها ودراسة
 .وردا   قبو    األحادي  علي الحكم

 .وخاتمة وبابين وتمهيد مقدمة في البح  وجاء 
 من والهدف الموضو ، وأهمية الموضو ، اختيار أسباب فيها الباح  تناول فقد: المقدمة وأما

 . البح  ومنها السابقة، والدراسات الدراسة،
 الباري  فتح"  بكتابل والتعرلف الحنبلي، رجب ابن اإلمام ترجمة الباح  فيل تناول فقد: التمهيد وأما
 .منهجل بيان مع ،"البخاري  صحيح شرح
 أو بالصحة رجب ابن اإلمام عليها حكم التي األسانيد من نماذ  تناول فقد: األول الباب وأما

 . التجولد أو بالتحسين
 اشتمل وقد ، رجب ابن عليها حكم التي الضعيفة األسانيد من نماذ  تناول فقد: ال اني الباب وأما
 :كاآلتي وهي فصول،  ال ة علي
 .  مباح  خمسة وتناولت العلة، بيان مع األسناد في علل بسبب الضعيفة األسانيد: األول الفصل
 .مباح   مانية وتناولت ، المطلق بالضّعف المّعلة األسانيد: ال اني الفصل
 .بعينل الراوي  في لعلل رجب ابن اإلمام أسانيدها أنتقد التي األحادي : ال ال  الفصل
 البح  وذيل والتوصيات، الباح ، اليها توصل التي النتائا أهم فيها بّين بخاتمة الباح  أنهي  م

 .بالفهارس
 العالمين،،، رب ر والحمد
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Research Summary 

Research Summary 

` Praise be to Allah, and prayers and peace be sent as a mercy to the 

worlds, our Prophet Muhammad and his family and companions and followed 

them in truth, and traced their impact on the debt. 

After: 

This research titled "approach of Imam Ibn Rajab in judging of narrators" 

Empirical Study "through his book" Fath al-Bari" . 

Researcher newly selected hundred and fifty of the book "Fath al-Bari," and 

the study of the narrators acconding for scientific research, and then tried to 

devise a researcher Ibn Rajab approach in judging the conversations 

acceptable and response. 

The search at the intn of ution and to presevc and two section and a 

conclusion. 

The introduction: the researcher has reasons for choosing the subject, and the 

importance of the subject and objective of the study, and previous studies, and 

research methodology. 

The preserve : researcher has dealt with the translation of Imam Ibn Rajab, 

and the definition of typing "Fath", with a statement of his approach. 

The first section: the deait with patterns of the narrators upon which the rule 

of Imam Ibn Rajab health or good or intonation. 

And Part II dealt with models of weak narrators who was sentenced to Ibn 

Rajab, has included three chapters, which are as follows: 

Chapter One: weak narrators because of a bug in bonds with an indication of 

the un wright, and dealt with five topics. 

Chapter II: The un wright  Almala narrators absolute, and dealt with eight 

sections. 

Chapter III: The conversations that were talking criticized Imam Ibn Rajab, 

perhaps in a particular narrators. 

Then Finish researcher conclusion among the most important findings of the 

researcher, and recommendations, and the tail of search indexes. 

and thank Allah the god of everything,,, 


