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ملخص البحث:
ومما دفعني إلى كتابة هذا البحث قول ابن الصالح رحمه هللا إن في تصحيح اإلمام الحاكم
الصحيحُ ،م َت َساه ٌل في ال َق َ
تساهل َ ":و ُه َو َواس ُع ال َخطو في َشر ِط َّ
ض ِاء ِب ِه" ,وكذلك قول
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
الحافظ ابن حجر رحمه هللا في نكته" :ومن هنا دخلت اآلفة كثيرا فيما صححه ،وقل أن تجد
في هذا القسم حديثا يلتحق بدرجة الصحيح فضال عن أن يرتفع إلى درجة الشيخين .فأقوم
بتخريج األحاديث التي حكم عليها اإلمام الحاكم بـ ــ"صحيح اإلسناد" من كتاب الوتر من
املستدرك مع دراسة أسانيدها بعد جمع طرقها ألجل معرفة مدى صحة قولهما .ومنهجي في
جمع البيانات كمي ,وأما في تحليل البيانات فكيفي .والنتيجة التي توصلت إليها :أن املراد
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بصحيح اإلسناد هو الحديث الذي رجاله ليس كلهم رجال البخاري ومسلم أو أحدهما.وأن
عدد األحاديث التي حكم عليها الحاكم بـ "صحيح اإلسناد" في كتاب الوتر من مستدركه ثالثة
أحاديث :حديثان ضعيفا اإلسناد ,وحديث واحد حسن اإلسناد .ومن هنا تبين للباحث صحة
قول ابن الصالح وابن حجر بأن في تصحيح الحاكم تساهل.

كلمات مفتاحية :اإلمام الحاكم ,املستدرك ,صحيح اإلسناد ,دراسة تطبيقية ,كتاب
الوتر

املقدمة
أ -خلفية البحث:
اهتم املحدثون بعد وجود الصحيحين بجمع األحاديث الصحيحة
الزائدة عليهما واشترطوا على كتبهم الصحة ,ويعرف ذلك من خالل أسماء كتبهم,
مثل :صحيح ابن خزيمة ,وصحيح ابن حبان ,و املستدرك على الصحيحين للحاكم
رحمهم هللا أجمعين.
ومن الكتب التي لها صلة مباشرة بالصحيحين هو كتاب املستدرك ,ألن مؤلفه
جعله استدراكا على ما فاته صاحبا الصحيحين اإلمام محمد بن إسماعيل البخاري
و اإلمام مسلم بن الحجاج رحمهما هللا من األحاديث الصحيحة.
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َ
َ َ َ َ َ ُ َّ َ َ
َ
اَّلل َعلى ِإخ َر ِاج أ َح ِاديث
قال اإلمام الحاكم رحمه هللا في مقدمته" :وأنا أست ِعين
َ َ
َ َ ُ
َُ َُ َ ٌ َ
َ َّ
الشي َخان َرض َي َّ ُ
اَّلل َعن ُه َما أو أ َح ُد ُه َماَ ،و َهذا شرط
ات ،ق ِد اح َت َّج ِب ِمث ِلها
رواتها ِثق
ِ ِ
َ َ َّ ُ َ َ َ
َ َ َّ َ َ َ
َ َ َ ُُ ن َ َ
َّ
ات
الثق ِ
الزيادة ِفي األسا ِن ِ
يد واملتو ِ ِمن ِ
الص ِح ِيح ِعند كاف ِة فقه ِاء أه ِل ِ
اإلسال ِم أن ِ
َمق ُب َول ٌةَ ،و َّ ُ
اَّلل املُع ُين َع َلى َما َق َ
صد ُت ُهَ ،و ُه َو َحسبي َو ِنع َم ال َو ِك ُ
يل1.
ِ
ِ
ُوي َ
فهم من كالمه رحمه هللا أنه أراد أن يجمع األحاديث على شرط
الشيخين أو أحدهما أو صحيح فقط إن لم يكن على شرطهما أو أحدهما وتكون تلك
األحاديث زائدة على ما في الصحيحين ,قال ابن الصالح رحمه هللاَ " :واع َت َنى ال َح ِاك ُم
َ ُ َ َّ َ ُ
ظب َ َ
الصح َ
ََ َ
ََ َ
يث َّ
يحي ِنَ ،و َج َم َع
الزياد ِة ِفي عد ِد الح ِد ِ
الص ِح ِيح على ما ِفي َّ ِ
أبو عب ِد ِ
اَّلل الحا ِف ِ ِ
َ
َ
الصح َ
َذل َك في ك َتاب َس َّم ُاه (املُس َتد َر َك) َأو َد َع ُه َما َلي َ َ
يحي ِن ِم َّما َر ُآه َعلى
س ِفي و ِاح ٍد ِمن َّ ِ
ِ ِ ِ ٍ
َ
َ َ
َ َ َ
َ
َ
َّ َ
شر ِط الشيخي ِن ،قد أخ َر َجا َعن ُر َوا ِت ِه ِفي ِك َت َابي ِه َما ،أو َعلى شر ِط ال ُبخ ِار ِي َوح َد ُه ،أو
َ ُ َ َ
ََ َ
ُُ َ َ
َ َ ُ َ َ َ َّ
يح ِه َوِإن لم َيكن َعلى شر ٍط َو ِاح ٍد
على شر ِط ُمس ِل ٍم وحده ،وما أدى اج ِت َهاده ِإلى تص ِح ِ
من ُه َما2.

ِ

( )1الحاكم ,أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا ,املستدرك على الصحيحين[ ,بيروت :دار
املعرفة ,سنة  7241هـ  4002 -م].722 / 7 ,
( )2ابن الصالح ,عثمان بن عبد الرحمن ،مقدمة ابن الصالح [بيروت :دار الفكر املعاصر
سنة 7202هـ 7892 -م].44-47 ,
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ولكن ابن الصالح رحمه هللا نبه عقب كالمه السابق على أن تصحيح اإلمام الحاكم
َ
رحمه هللا قد اعتراه تساهل قائالَ " :و ُه َو َو ِاس ُع ال َخطو في َشر ِط َّ
الص ِح ِيحُ ،مت َس ِاه ٌل
ِِ
في ال َق َ
ضاء به"1.
ِ

ِ ِِ

وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه هللا نبه أيضا في نكته وقال" :ومن هنا دخلت اآلفة
كثيرا فيما صححه ،وقل أن تجد في هذا القسم حديثا يلتحق بدرجة الصحيح فضال
عن أن يرتفع إلى درجة الشيخين2.

وكالمهما رحمهما هللا الذي دفعني إلى أن أقوم بتخريج األحاديث التي حكم عليها
اإلمام الحاكم بـ ــ"صحيح اإلسناد" من كتاب الوتر من املستدرك مع دراسة أسانيدها
بعد جمع طرقها ألجل معرفة مدى صحة قولهما.

ب-

مشكلة البحث:
مشكلة البحث تعبر باألسئلة اآلتية:
 -7ما املراد بـقول اإلمام الحاكم "صحيح اإلسناد" ؟

( )1املصدر نفسه.44 ,
( ) 2ابن حجر ,أحمد بن علي بن حجر العسقالني ,النكت على كتاب ابن الصالح [املدينة
املنورة :عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية ,سنة 7202هـ7892/م].879 /7 ,
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 -4هل كل ما حكم عليه الحاكم بأنه "صحيح اإلسناد" في كتاب الوتر من
مستدركه صحيح ؟

ج-

أهداف البحث:
 -7ملعرفة مراد اإلمام الحاكم بقوله "صحيح اإلسناد".
 -4ملعرفة درجة األحاديث التي حكم عليها الحاكم ب ـ "صحيح اإلسناد" في
كتاب الوتر من مستدركه.
 -8ملعرفة مدى صحة كالم ابن الصالح وكالم الحافظ ابن حجر عن
تساهل اإلمام الحاكم.

د -تحديد املسائل:
َ َ
تــن ـب ــني الدراسة في هذا البحث على الجانبين ,الجانب النظري والجانب
التطبيقي .أما الجانب النظري فيشمل خلفية البحث ,واملراد بقول الحاكم رحمه
هللا "صحيح اإلسناد" عند العلماء .وأما الجانب التطبيقي فيشمل دراسة
األحاديث التي قالها الحاكم رحمه هللا "صحيح اإلسناد" في كتاب الوتر من
املستدرك وهي ثالثة أحاديث.
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ه -الدراسة السابقة:
من الكتب التي صنفت حول املستدرك هي:
" -7تلخيص املستدرك" 1لإلمام الذهبي رحمه هللا لخص فيه املستدرك وحكم
على بعض أحاديثه فيه.
" -4املوضوعات" 2جمع فيه اإلمام الذهبي األحاديث املوضوعة والواهية من
املستدرك وحصل على مائة حديث.
 " -8النكت اللطاف على بيان األحاديث الضعاف املخرجة في مستدرك الحاكم
النيسابوري" البن ملقن رحمه هللا 3.جمع فيه األحاديث الضعيفة من
املستدرك.

( )1وهو مطبوع طبعته مطبعة مجلس دائرة املعارف النظامية الكائنة بالهند بمحروسة
)7820
(
سنة
الدكن
أباد
حيدر
( )4مجلدات http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=120668 .تاريخ الدخول1 :
شعبان 7288هـ  4079/2/48 -م
ُ
( )2وهو مخطوط نشر في برنامج جوامع الكلم املجاني التابع ملوقع الشبكة اإلسالمية.
( )3وهو مخطوط http://wqf.me/?p=16689 ,تاريخ الدخول 1 :شعبان 7288هـ -
4079/2/48م
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-2

"املستخرج على املستدرك" ألبي الفضل العراقي رحمه هللا ولكن لم يكمله1.

وهو االستخراج على أحاديث املستخرج.
-5

"توضيح املدرك في تصحيح املستدرك" للسيوطي رحمه هللا2.

" -2بغية الحازم في فهرسة مستدرك الحاكم" لأللباني رحمه هللا 3.وهو فهرس
للمستدرك.
" -1رجال الحاكم في املستدرك" ملقبل الوادعي رحمه هللا 4.جمع فيه رجال
اإلمام الحاكم مع ذكر الحكم عليهم جرحا وتعديال.
" -9االنتباه ملا قال الحاكم" :ولم يخرجاه" وهو في أحدهما أو روياه" ملحمد
محمود عطية 5.جمع فيه مؤلفه األحاديث التي قالها اإلمام الحاكم "ولم

( )1وهو مطبوع ,بتحقيق :محمد عبد املنعم رشاد ,طبعته مكتبة السنة – القاهرة
الطبعة :األولى،عام  7270ه ,على جزء واحد.
()2حاجي خليفة ,كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون[ ,بغداد :مكتبة املثنى ,سنة
7827م].7214/4 ,
( )3ذكرته املوسوعة الشاملة أنه من تأليف األلباني رحمه هللا
 http://islamport.com/k/alb/2486/18.htmتاريخ الدخول 1 :شعبان 7288هـ 4079/2/48 -م
( )4وهو مطبوع ,طبع بمكتبة صنعاء األثرية الطبعة :الثانية 7245 ،هـ  4002 -م عدد
األجزاء.4 :
( )5وهو مطبوع ,نشرته وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية – قطر ,سنة النشر 7249 :هـ
  4009م عدد املجلدات.7:169
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يخرجا" وهي موجودة في الصحيحين أو أحدهما قد أخرجها أحدهما أو
كالهما.
" -8تصحيح أحاديث املستدرك بين الحاكم النيسابوري وبين الحافظ الذهبي"
لعزيز رشيد الداني 1.هذه دراسة مقارنة بين تصحيح اإلمام الحاكم وبين
تصحيح الحافظ الذهبي.
و -منهج البحث:
 .1منهج جمع البيانات:
منهجي في جمع البيانات في هذا البحث منهج كمي ,بحيث إني جمعتها
من كتب متون األحاديث وكتب التخاريج وكتب التراجم وكتب الجرح
والتعديل وكتب الطبقات وغيرها من طريق االستعالم اللفظي عن طريق
املكتبة االكترونية وهي املكتبة الشاملة ,ومن طريق الكشف عن الشبكة
االنترنيتية.
 .2منهج تحليل البيانات:

( )1وهو مطبوع ,طبعته دار الكتب العلمية – بيروت ,سنة طبعة 4072 :م عدد األجزاء7 :
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ومنهجي في تحليل البيانات منهج كيفي ,وذلك بدراسة سند الحديث
والنظر إلى جميع رواته واحدا واحدا ثم بدراسة متنه ,هل فيه ما يقويه من
آية قرآنية أو سنة أخرى أو أن فيه مخالفة ملا هو أولى منه ,وهل فيه علة ,ثم
الحكم على الحديث ,وهذا كله بعد جمع طرق الحديث.
 .3منهج عرض البيانات:
منهجي في عرض البيانات كما يلي:
 )7إني أذكر الحديث بسنده الذي عند اإلمام الحاكم في مستدركه أوال مع
ذكر رقمه كما هو املكتوب في املطبوع.
 )4وبعد ذلك أوردت التخريج وجمع الطرق ثم دراسة سند اإلمام الحاكم
ثم دراسة املتن مع الحكم على الحديث.
 )8وفي دراسة سند الحديث أذكر فيها رجال الحاكم مع بيان اسم الراوي
ونسبه ,و ذكر بعض مشايخه وتالميذه مختصرا ,ومن بينهم شيخه
وتلميذه في ذلك الحديث.
 )2وأذكر عقب اسم الراوي ونسبه املترجم له سنة والدته وسنة وفاته إن
وجد.
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 )5وأذكر كالم علماء الجرح والتعديل في الراوي ,ثم أذكر خالصة الحكم
على الراوي بعد سبر كالمهم ,وإن كان في كالمهم خالف فأقوم بالترجيح
بما يظهر لي من خالل تطبيق القواعد.
 )2و قبل الحكم على الحديث أدرس متن الحديث ثم الحكم عليه.

الفصل األول :الدراسة النظرية
حول صحيح اإلسناد

املبحث األول :رتبة صحيح اإلسناد أو حسنه.
ذكر ابن الصالح رحمه هللا أن قول املحدثين "هذا الحديث صحيح اإلسناد
أو حسن اإلسناد" أنزل رتبة من قولهم "هذا حديث صحيح أو حسن" ,ألن ذلك الحكم
على ما ظهر من سند الحديث دون متنه ,ألنه قد يكون سند الحديث صحيحا ولكنه
َ
َ ُُ َ َ َ ٌ َ ُ
اإلس َن ِاد ،أو
شاذ أو معلل ,كما بينه رحمه هللا في فوله (( :قولهم "هذا ح ِديث ص ِحيح ِ
َ َ َ ٌ َ ٌ َ َ ٌ َ َ ٌ َ َّ ُ َ ُ َ ُ َ
َ َ
َ َ ُ
ال"َ :هذا
اإلس َن ِاد" ُدون قوِل ِهم" :هذا ح ِديث ص ِحيح أو ح ِديث حسن" ِألنه قد يق
ح سن ِ
َ
َ ًّ َ َّ ا
َ
َ َ َ َّ ُ َ َ
َ ٌ َ ُ
ص ِنف
اإلس َن ِاد"َ ،وال َي ِص ُّحِ ،لكو ِن ِه شاذا أو ُم َعلال)) ثم قال (( غير أن امل
ح ِديث ص ِحيح ِ
ُ َ َّ ا َ
َ
ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ ََ َ
َّ ُ َ ُ
اإلس َن ِادَ ،ولم َيذكر ل ُه ِعلةَ ،ولم َيق َدح
املعتمد ِمنهم ِإذا اقتصر على قوِل ِهِ :إنه ص ِحيح ِ
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َ
َ
َّ
َ َّ ُ ُ ُ ُ َ ُ َ َّ ُ َ ٌ َ
َ
يح ِفي نف ِس ِه؛ ِأل َّن َع َد َم ال ِعل ِة َوالق ِاد ِح ُه َو األص ُل
ِف ِيه ،فالظ ِاهر ِمنه الحكم له ِبأنه ص ِح
َ َّ ُ َ َّ ُ َ
اَّلل أع َل ُم))1.
والظ ِاهر ،و
ولكن ابن حجر رحمه هللا يخالفه في هذه املسألة ويرى أن فيها تفصيل ,وأن
التفصيل ال يكون في معتمد أو غير معتمد ,ولكنه فيمن عادته يفرق بين اإلطالق
والتقييد في حكمه على الحديث وبين من عادته التقييد دائما في الحكم على الحديث.
فمن عرف من عادته التفرقة بين اإلطالق وبين التقييد فيحمل إطالقه على السند
واملتن معا ,كقوله مثال "صحيح" فيحمل على صحيح السند واملتن معا ,وتقييده يحمل
على صحة السند فقط ,كقوله "صحيح اإلسناد" فيحمل على صحيح السند فقط دون
املتن .وأما من عرف من حاله التقييد دائما في الحكم على الحديث كقوله "صحيح
اإلسناد أو حسن اإلسناد" فيحتمل أن يكون صحيحا سندا ومتنا معا ألنه هو األصل.
قال رحمه هللا(( :والذي يظهر لي أن الصواب التفرقة بين من يفرق في وصفه
الحديث بالصحة بين التقييد واإلطالق وبين من ال يفرق ,فمن عرف من حاله
باالستقراء التفرقة يحكم له بمقتض ى ذلك ويحمل إطالقه على اإلسناد واملتن معا

( )1ابن الصالح ,عثمان بن عبد الرحمن ,مقدمة ابن الصالح [سوريا :دار الفكر ,سنة
7202هـ 7892 -م] ,ص.89
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وتقييده على اإلسناد فقط ،ومن عرف من حاله أنه ال يصف الحديث دائما وغالبا إال
بالتقييد فيحتمل أن يقال في حقه ما قال املصنف آخرا .وهللا أعلم))1 .

املبحث الثاني :ما املراد بكالم الحاكم "صحيح اإلسناد"؟
ذكر ابن حجر رحمه هللا أن الحديث إذا كان البخاري ومسلم قد أخرجا
لرواته أو أحدهما قال الحاكم :صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما .وإذا كان
بعض رواته لم يخرجا له قال :صحيح اإلسناد فحسب .ثم ذكر مثاال لذلك.
قال ابن حجر رحمه هللا (( :لكن تصرف الحاكم يقوي أحد االحتمالين اللذين ذكرهما
شيخنا  -رحمه هللا تعالى -فإنه إذا كان عنده الحديث قد أخرجا أو أحدهما لرواته قال:
"صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما" وإذا كان بعض رواته لم يخرجا له قال:
"صحيح اإلسناد" حسب)).
ثم قال (( :ويوضح ذلك قوله أي الحاكم  -في باب التوبة  -ملا أورد حديث أبي عثمان
عن أبي هريرة  -رض ي هللا عنه  -مرفوعا" :ال تنزع الرحمة إال من شقي" .قال" :هذا حديث
صحيح اإلسناد ,وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي ولو كان هو النهدي لحكمت بالحديث

( )1ابن حجر ,أحمد بن علي العسقالني ,النكت على مقدمة ابن الصالح [ املدينة املنورة:
عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية ،بدون سنة]212 /7 ،
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على شرط الشيخين" .فدل هذا على أنه إذا لم يخرجا ألحد رواة الحديث ال يحكم به
على شرطهما))1.

الفصل الثاني :الدراسة التطبيقية على كتاب الوترمن بدايته إلى نهايته
املبحث األول  :الحديث األول
ُ َ َ َ ُ َ َ
َّ َ
َ
يه ،أن َبأ ُم َح َّم ُد ب ُن
 -7785قال الحاكم رحمه هللا َح َّدث َنا الشي ُخ أ ُبو َبك ِر بن ِإسحاق الف ِق
َ
َّ
َ
َ ُ
َ
ُ َ
ُ َ
يدَ ،عن خ ِال ٍد ال َحذ ِاءَ ،عن
غ ِال ٍب ،ثنا حا ِت ُم بن س ِال ٍم ال َبص ِر ُّي ،ثنا عبد ال َو ِار ِث بن س ِع ٍ
َ
َّ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ُ َّ َّ َ َّ ُ َ
َّ
َأبي ق َال َب َةَ ،عن ُأم َّ
هللا َعلي ِه َو َسل َم
الدر َد ِاءَ ،عن أ ِبي الدرد ِاء ،قال :ربما «رأيت الن ِبي صلى
ِ ِ
ِ
َ َ َ َ َّ
يح اإلس َنادَ ،و َلم ُي َخر َج ُ
َ َ َ ٌ َ ُ
اس ل َ
ُ
ص َال ِة ُّ
اه2.
الصب ِح» هذا ح ِديث ص ِح ِ ِ
يو ِت ُر ،وقد قام الن ُ ِ
ِ
التخريج:
أخرج هذا الحديث اإلمام الحاكم  3والبيهقي  4من طريق محمد بن غالب عن حاتم بن
سالم البصري به.

( )1ابن حجر ,النكت على مقدمة ابن الصالح.840/7 ,
( )2الحاكم ,محمد بن عبد هللا النيسابوري ,املستدرك على الصحيحين[ ,بيروت :دار
الكتب العلمية ,سنة 7277ه 7880-م].225 /7 ,
( )3املصدر نفسه.
( )4أحمد بن الحسين البيهقي ,السنن الكبرى[ ,بيروت :دار الكتب العلمية ,سنة  7242ه
 4008 /م].218/4 ,
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دراسة رجال الحاكم :
بن إس َح َ
اق بن َأ ُّيو َب َّ
َ -7أح َم ُد ُ
الني َس ُابور ُّي الصبغ ُّي ,روى عنه َأ ُبو َعبد هللا َ
الح ِاكم
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ُ َ َّ َ ُ ُ
َ ُ
َُ
َ َ ٌ َ ٌ
اإلسالم )1( .وقال
اإلمام ،العالمة ،املف ِتي ،املح ِدث ،شيخ ِ
وخلق ك ِثير .قال الذهبي ِ :
َ
السبكي  :أحد األ ِئ َّمة الجامعين َبين ال ِفقه وال َح ِديث )2( .وخالصة الحكم على
الراوي أنه ثقة إمام.
 -4محمد بن غالب بن حرب ،أبو جعفر الضبي ال َبص ِر ُّي التمار تمتام[ ،و  – 497ت
َ
َّ
الشافعي وخلق )3(.قال الذهبيَ :و َك َ
ان ا
مكثرا ثقة
 480ه] روى عنه :أ ُبو َبكر
ِِ
ا
َّ ُ
الد َارقط ِني عن محمد بن غالب تمتام؟ فقال :ثقة
حافظا )4(.قال السهمي :سئل
مأمون ،إال أنه كان يخطىء 5.قال ابن حجر  :حافظ مكثر عن أصحاب شعبة)6(.

( )1الذهبي ،شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان ,سير أعالم النبالء
[القاهرة ،دار الحديث ،سنة 7281ه] .298/75 ,
( )2السبكي ,عبد الوهاب بن تقي الدين ،طبقات الشافعية الكبرى [هجر للطباعة والنشر
والتوزيع7278 ,هـ].8/8 ,
َ
َ
َ
( )3الذهبي ,محمد بن أحمد  ,تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهير واألعالم[ ,دار الغرب
اإلسالمي 4008 ,م].978/2 ,
( )4املصدر نفسه.
(  )5مجموعة من املؤلفين ,موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله,
[ لبنان -عالم الكتب للنشر والتوزيع 4007 ,م].274 /4 ,
( )6ابن حجر ,أحمد بن علي  ,لسان امليزان [ ,لبنان -مؤسسة األعلمي للمطبوعات,
7880هـ].282/1,
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وذكره ُ
ابن ِح َّبان في الثقات وقال :كان متقنا صاحب دعابة )1( .وخالصة الحكم
على الراوي أنه ثقة ,وهو مقتض ى كالم الذهبي وابن حجر رحمهما هللا ,وأما وهمه
فال يؤثر في توثيقه لقلته وقد نبه عليه الدارقطني رحمه هللا.
 -8حاتم بن سالم البصري .روى عن عبد الوارث وغيره )2(,وروى عنه  :تمتام ,محمد
بن غالب )3(.قال أبو زرعة ال أروي عنه وله عن عبد الوارث .انتهى( )4قال أبو حاتم
الرازي " :يتكلمون فيه" )5(.وقال أبو محمد ترك أبو زرعة الراوية عنه ولم يقرأ
علينا حديثه )6(.ووثقه ابن حبان )7( .وخالصة الحكم على الراوي :أنه ضعيف وهو

( )1ابن حجر ,أحمد بن علي  ,لسان امليزان .282/1 ,
( )2ابن أبي حاتم ,عبد الرحمن بن أبي حاتم ,الجرح والتعديل[ ,الهند -طبعة مجلس دائرة
املعارف العثمانية 7417 ,هـ].427/8 ,
( )3الذهبي ,محمد بن أحمد ,املقتنى في سرد الكنى[ ,اململكة العربية السعودية -املجلس
العلمي بالجامعة اإلسالمية7209 ,ه].777/7 ,
( )4املصدر نفسه.725/8 ,
( )5ابن أبي حاتم ,عبد الرحمن بن أبي حاتم ,الجرح والتعديل [الهند -طبعة مجلس دائرة
املعارف العثمانية 7417 ,ه].427/8 ,
( )6املصدر نفسه.
( )7ابن حبان ,محمد بن حبان ,الثقات[ ,الهند -دائرة املعارف العثمانية7888 ,ه] ,ص:
()477/9
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مقتض ى كالم أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين ,وأما توثيق ابن حبان فمحمول على
تساهله رحمه هللا.
 -2عبد الوارث بن سعيد (و  704ه – ت 790ه) .روى عن خالد الحذاء

وغيره)1(.

قال العجلي  :ثقة ،وكان يرى القدر ،وال يدعو إليه )2(.قال عبد الرحمن سألت أبى
عن عبد الوارث فقال ثقة هو أثبت من حماد بن سلمة ،وقال :سئل أبو زرعة
عن عبد الوارث فقال ثقة )3( .والخالصة أنه ثقة(.ع)
 -5خالد بن مهران الحذاء (ت 727ه) روى عن أبي قالبة وغيره )4(,وروى عنه عبد
الوارث وغيره )5(.قال أحمد بن حنبل  :ثبت .قال يحيى بن معين و أبو عبد الرحمن
النسائى  :ثقة .قال أبو حاتم  :يكتب حديثه و ال يحتج به )6( .قال العجلى  :بصري

( )1املزي ،جمال الدين أبو الحجاج يوسف ،الحافظ املتقن 124ه ،تهذيب الكمال
[بيروت ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى ،سنة 7200ه]  ,ص)218/79( :
( )2العجلي ,أحمد بن عبد هللا ,الثقات للعجلي[ ,بيروت-دار الكتب العلمية7205 ,ه] ص:
()872
( )3ابن أبي حاتم ,عبد الرحمن بن أبي حاتم ,الجرح والتعديل [الهند -طبعة مجلس دائرة
املعارف العثمانية 7417 ,ه] ,ص)12/2( :
( )4املزي ،جمال الدين أبو الحجاج يوسف ،تهذيب الكمال [بيروت ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة األولى ،سنة 7200ه]  ,ص)719/9( :
( )5املصدر نفسه  ,ص)718/9( :
( )6املصدر نفسه  ,ص)790/9( :
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ثقة .)1( .والخالصة أنه ثقة وهو مقتض ى كالم اإلمام أحمد من املعتدلين وكالم
ابن معين والنسائي والعجلي ,وأما كالم أبي حاتم الرازي فمحمول على تشدده
رحمه هللا( .ع)
 -2أبو قالبة ,عبد هللا بن زيد بن عمرو ويقال ابن عامر أبو قالبة الجرمي البصري
َ َ
ََ
َ
َ
س َو َعن خل ٍق ِس َو ُاهم 2.وروى عنه َح َّدث َعن ُهَ :موال ُه؛ أ ُبو
ن
(ت  717ه) .روى عن أ ٍ
َ َ َ َ ُ ََ َ ُ َ َ
َ
بن أ ِبي ك ِثي ٍرَ ،وخل ٌق ِس َو ُاهم 3.وذكر اإلمام الذهبي أن ابن
رج ٍاء سلمان ،ويحيى
َ َ
ان ث َق اةَ ،كثي َر َ
الح ِدي ِث 4.قال ابن خراش ثقة 5.والخالصة  :أنه
ِ
سعد وثقه وقال :ك ِ
ثقة( .ع)

( )1ابن حجر ,أحمد بن علي ,تهذيب التهذيب[ ,الهند -مطبعة دائرة املعارف النظامية,
7842ه] ,ص)747/8( :
( ) 2الذهبي ،شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان "سير أعالم النبالء"
[بيروت ،مؤسسة الرسالة
سنة  7205 ،هـ  7895 /م7281 ،ه] .228/2 ,
( )3املصدر نفسه.
( )4املصدر نفسه.
( )5ابن حجر ,أحمد بن علي  ,تهذيب التهذيب [ ,الهند  -مطبعة دائرة املعارف النظامية,
 7842هـ].442/5,
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 -1أم الدرداء الصغرى ،زوج َأبي َّ
الدر َداء ،اسمها هجيمةُ ،ويقال :جهيمة بنت حيي.
روت عن َأبي َّ
الدر َداء ،وعائشة أم املؤمنين وغيرهما )1(.روى عنها أبو هبيرة يحيى
َ
َّ َ ُ َ َ ُ
الع ِاملة،
صاري ,وأبو قالبة الجرمي وغيرهما )2(.قال الذهبي  :الس ِيدة،
بن عباد األن ِ
ا
َ ُ
ما َجم اا َعنَ :زوج َها؛ َأبي َّ
الدر َد ِاء )3(.قال مكحول :وكانت فقيهة.
الف ِقي َهةَ ،..ر َوت ِعل
ِ
ِ
()4

وقال ابن حجر :ثقة فقيهة 5.,والخالصة :أنها ثقة فقيهة( .ع)

َ
َ
َُ ُ ُ َ
األن َ
ص ِار ُّي 6,صحابي جليل( 7.ع)
س
 -9أبي الدرداء عوي ِمر بن زي ِد ِبن قي ٍ
الحكم على الحديث :

( )1املزي ،جمال الدين أبو الحجاج يوسف ،تهذيب الكمال [بيروت ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة األولى ،سنة 7200ه].854/85 ,
( )2املصدر نفسه  ,ص)858/85( :
( )3الذهبي ،ملحمد بن أحمد بن عثمان سير أعالم النبالء [بيروت ,مؤسسة الرسالة ،سنة
.411/2 ,]7281
( )4املصدر نفسه
(  )5ابن حجر ,أحمد بن علي العسقالني ,تقريب التهذيب[ ,سوريا ,دار الرشيد سنة7202 :
ه – 7892م].152,
()6الذهبي" ،سير أعالم النبالء".885 / 4 ,
( )7ابن حجر ,أحمد بن علي العسقالني ,تقريب التهذيب[ ,سوريا ,دار الرشيد سنة7202 :
ه – 7892م].282,
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الحديث ضعيف اإلسناد ,لوجود راو ضعيف في سنده وهو حاتم بن سالم
الفزاز البصري وهو مدار اإلسناد كما سبق بيانه .1وقد تفرد به,كما قال البيهقي رحمه
ََ
هللا" :تف َّر َد ِب ِه َحا ِت ُم ب ُن َس ِال ِم ال َبص ِر ُّي 2.وهو ممن ال يتحمل تفرده .لذا قال األلباني في
اإلرواء( :)3فقول الحاكم فى الحديث " :صحيح اإلسناد " من التساهل الذى عرف به ,
فال عجب منه  ,وإنما العجب من الذهبى حيث وافقه فى تلخيصه مع أنه أورد ابن سالم
هذا فى امليزان وذكر عن أبى زرعة أنه قال :ال أروي عنه.
ولكن له شاهد من حديث عائشة رض ي هللا عنها الذي رواه البيهقي في سننه
َ َّ ُ َ
َّ
َ َ ُ
هللا َعلي ِه َو َسل َم ُيص ِب ُح
هللا صلى
الكبرى من طريق ابن جريج أنها قالت" :كان َرسول ِ
َ
ف ُيو ِت ُر" 4.ورجاله كلهم ثقات.

( )1ص
( )2البيهقي ,أحمد بن الحسين ,السنن الكبرى [ لبنان ,دار الكتب العلمية ،سنة 7242:هـ
  4008م]218 /4 ,( )3األلباني ,محمد ناصر الدين ,إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل [بيروت.
املكتب اإلسالمي ,سنة  7205هـ 7895 -م].755 /4,
( )4املصدر نفسه.
181

Volume 5, No. 2, Mei 2018

Nur Kholis bin Kurdian

وله شاهد آخر من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا رواه ابن ماجه في
َ َ َُ َ ُ َ َ َ
َ ََ
َ
ص ِل ِإذا أص َب َح ،أو ذك َر ُه» ,1ورواه الترمذي
سننه ,ولفظه « َمن ن َام َع ِن ال ِوت ِر أو ن ِسيه ،فلي
َ ُ َ َ َ
َ
ص ِل ِإذا أص َب َح» ,2وليس
مرسال من طريق زيد بن أسلم ,ولفظه « َمن ن َام َعن ِوت ِر ِه فلي
َ ََ
فيه زيادة ((أو ذك َر ُه)) .وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير 3.فتبين لي أن
الحديث صحيح بمجموع طرقه ,وهللا أعلم.
املبحث الثاني :الحديث الثاني
ُ َ َ
َ ُ ُ َ َّ
َ َّ َ َ َ
َ
َُ َ
يد
 -7729قال الحاكم حدثنا ع ِل ُّي بن حمش ٍاذ العد ُل ،ثنا أبو املثنى ،ثنا أبو الوِل ِ
َ َ َ
َّ
ُ ُ
َ ُ َ
َ ُ َُ
س ب ُن أني ٍف ،ثنا ق َتي َبة ب ُن
يهِ ،ب ُبخ َارى ،ثنا قي
الط َي ِال ِس ُّيَ ،وأخ َب َرنا أح َم ُد ب ُن َسه ٍل الف ِق
َ َ
َّ
َ َ َّ
اَّلل بن َراشد َّ
اللي ُث ب ُن َسعدَ ،عن َيز َيد بن َأبي َ
َ
الزو ِف ِي،
ب
ح
يد ،قاال :ثنا
يب ،عن عب ِد ِ ِ ِ ٍ
ٍ
س ِع ٍ
ِ ِ ِ ِ ٍ
َ
َ َ َّ
اَّلل بن َأبي ُم َّر َة َّ
الزوفيَ ،عن َخار َج َة بن ُح َذ َاف َة ال َع َدويَ ،ق َ
الَ :خ َر َج َعلي َنا َر ُسو ُل
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
عن عب ِد ِ ِ ِ
ََ
َ َُ
َّ َ َّ ُ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َّ َّ َ َ َ ُ
صال ٍة ِه َي خي ٌر لكم ِمن ُحم ِر
اَّلل قد أ َم َّدكم ِب
اَّلل صلى هللا علي ِه وسلم ،فقالِ « :إن
ِ
َ َ َ ََ
َ
َ َ َُ
ٌ
َ َ ََ َ
َّ
صال ِة الفج ِر» َهذا َح ِديث
صال ِة ال ِعش ِاء ِإلى
الن َع ِمَ ،و ِه َي ال ِوت ُر ،ف َج َعل َها لكم ِفيما بين
( )1ابن ماجة ,محمد بن يزيد القزويني ،السنن [بدون البلد :دار إحياء الكتب العربية -
فيصل عيس ى البابي الحلبي ,بدون السنة].815 /7 ,
( )2الترمذي ,محمد بن عيس ى بن َسورة ,جامع الترمذي [مصر :شركة مكتبة ومطبعة
مصطفى البابي الحلبي 7885 ,هـ  7815 -م].880 /4 ,
(  )3األلباني ,محمد ناصر الدين ،صحيح الجامع الصغير وزيادته [ بيروت :املكتب
اإلسالمي ,بدون سنة].7771 /4 ,
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َ َ
َ َّ َ َ
َ ََ ُ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ
َ ُ
ومص ِرُّيونَ ،ولم َيت ُرك ُاه ِإال ِملا ق َّدم ُت ِذك َر ُه
اإلسن ِاد ،ولم يخ ِرجاهُ ،رواته مد ِن ُّيون ِ
ص ِحيح ِ
من َت َف ُّرد َ
التابعي َعن َّ
الص َحابي"1.
ِ

ِ

ِِ ِ ِ

ِ

التخريج:
أخرج هذا الحديث أبو داود ( )2والترمذي ( )3وابن ماجه ( )4وابن وهب ()5
()6

والبيهقي

()7

وابن عدي

()8

والطحاوي

 ,كلهم من طريق عبد هللا بن أبي مرة عن خارجة بن

( )1الحاكم ,محمد بن عبد هللا النيسابوري ,املستدرك على الصحيحين[ ,دار الكتب
العلمية – بيروت ,سنة 7277ه 7880 /م].229/7 ,
( )2أبو داود ,سليمان بن األشعث ,السنن [صيدا – بيروت :املكتبة العصرية ،بدون سنة],
.27 /4
َ
( )3الترمذي ,محمد بن عيس ى بن سورة ,جامع الترمذي [مصر :شركة مكتبة ومطبعة
مصطفى البابي الحلبي 7885 ,هـ  7815 -م].478/4 ,
( )4ابن ماجة ,محمد بن يزيد القزويني ،السنن [بدون البلد :دار إحياء الكتب العربية -
فيصل عيس ى البابي الحلبي ,بدون السنة].828/7 ,
( )5ابن وهب ,أبو محمد عبد هللا بن وهب ,الجامع [بدون البلد :دار الوفاء ,سنة  7245هـ
  4005م].405/7 ,( )6الطحاوي ,أبو جعفر أحمد املصري ,شرح معاني اآلثار [ ,بيروت :عالم الكتب ,سنة
 7272هـ  7882م].280/7 ,
( )7البيهقي ,أحمد بن الحسين بن علي ,السنن الكبرى [بيروت – لبنات :دار الكتب
العلمية ،سنة  7242هـ  4008 -م].217/4 ,
( )8ابن عدي ,أبو أحمد بن عدي الجرجاني ,الكامل في ضعفاء الرجال [بيروت-لبنان :دار
الكتب العلمية  -سنة 7279هـ7881م].280/8 ,
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حذافة مرفوعا .وأخرجه الدارقطني ()1

من طريق النضر أبو عمر عن عكرمة عن ابن

عباس مرفوعا.
دراسة رجال الحاكم:
 -1علي بن حمشاد العدل .روى عن الحسين بن الفضل ،والفضل بن محمد
الشعراني )2(.روى عنه ابن َمن َده ،وأبو الحسن بن محمد بن ُ
الح َسين العلوي،
ا
تصنيفا )4(.وقال
وطائفة كبيرة )3(.قال الحاكم :كان من أتقن مشايخنا وأكثرهم
أيضا :ما رأيت في مشايخنا أثبت في الرواية والتصنيف من علي بن

َ
حمشاذ)5(.

وخالصة الحكم على الراوي أنه ثقة.
َ مَُ
 -2أ ُبو املث َّنى ,معاذ بن املثنى بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان ،أبو املثنى العنبري
َ
َ
القع َن ِبيَ ،و ُم َح َّمد بن ك ِثيرَ ،و ُمس ِلم بن ِإب َر ِاهي َمَ ،و ِع َّد اة .وروى
(ت  499ه) .روى عن

( )1الدارقطني ,علي بن عمر بن أحمد ,السنن [بيروت – لبنان :مؤسسة الرسالة ،سنة
 7242هـ  4002 -م].854 /4 ,
( )2الذهبي ,محمد بن أحمد ,تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهير واألعالم[ ,دار الغرب
اإلسالمي4008 ,م].178/1 ,
( )3املصدر نفسه.
( )4املصدر نفسه.
( )5املصدر نفسه.
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َ
َّ
َ
َ َُ
َّ
عنه :أ ُبو َبك ٍر الشا ِف ِع ُّيَ ،و َجعفر املؤ ِدبَ ،والط َب َرا ِنيَ ،وآخ ُرو َن )1(.قال الذهبي  :ثقة
متقن )2(.وقال الخطيب البغدادي  :ثقة )3(.والخالصة  :أنه ثقة.
َّ
َ
َُ م َ
يد الط َي ِال ِس ُّي ,هشام بن َعبد امل ِلك الباهلي .روى عن الليث بن سعد،
 -3أبو الو ِل ِ
ََ
َوم ِالك بن أنس ,سفيان بن ُع َيي َنة )4( .وروى عنهُ :م َح َّمد بن يعقوب بن سورة
البغدادي ،ومعاذ بن املثنى بن معاذ العنبري ،وموس ى بن َس ِعيد الدنداني )5(.قال
َ
َ
َ
أحمد بن حنبل :أ ُبو الوليد متقن(َ , )6وقال العجلي :أ ُبو الوليد بصري ،ثقة ،ثبت
ِفي الحديث )7(.والخالصة  :أنه ثقة( .ع)

( )1الذهبي ،محمد بن أحمد ,سير أعالم النبالء [القاهرة ،دار الحديث ،سنة ,]7281
.575/70
( )2املصدر نفسه.
( )3الخطيب البغدادي ,أحمد بن علي ,تاريخ بغداد[ ,بيروت -دار الكتب العلمية,]7271 ,
.789/78
( )4املزي ،يوسف بن عبد الرحمن ،تهذيب الكمال [بيروت ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة
األولى ،سنة 7200ه].441/80 ,
()5املصدر نفسه.448/80 ,
( )6ابن أبي حاتم ,عبد الرحمن بن محمد ,الجرح والتعديل[ ,بيروت -دار إحياء التراث
العربي7417 ,ه].25/8 ,
( )7العجلي ,أحمد بن عبد هللا ,تاريخ الثقات[ ,بيروت-دار الكتب العلمية.259 ,]7205 ,
185
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َ -4أ مح َم ُد مب ُن َس مهل مال َفق ُ
يه ,أبو نصر أحمد بن سهل البخاري الفقيه .وذكر من
ِ
ٍ
شيوخه :قيس بن أنيف ،ومن الرواة عنه الحاكم 1.قال الخليلي :ثقة ،متفق
عليه 2.والخالصة أنه ثقة.
َ -5ق مي ُ م ُ ُ َ م
ف ,أبو عمرو قيس بن أنيف بن منصور الونوفاغي البخاري ,وذكر
س بن أني ٍ
من مشايخه قتيبة بن سعيد وقال :روى عنه أبو نصر بن سهل البخاري 3.ولم
يذكر شيخ مقبل صاحب رجال الحاكم كالم العلماء جرحا أو تعديال .ولم أقف
على ترجمته إال فيه.
َ
َّ َ
ُ -6ق َت مي َب ُة مب ُن َسعيدَ .أ ُبو َر َج َاء ُ
بن َس ِعي ِد ِبن َج ِمي ٍل الثق ِف ُّي َموال ُهم (و 729ه – ت
ِ ٍ
َ َّ
الليثَ ،و َشريك وغيره 4.ورى عنه ُم َح َّم ُد ُ
َ
بن َع ِل ٍي
 420ه)( .ع) روى عنَ :م ِال ٍك ،و ِ
ِ ٍ
َ
الس َّر ُ
الحكي ُم الترمذ ُّيَ ،و َأ ُبو َ
الع َّباس َّ
اجَ ،و َخل ٌق 5.قال النسائي :ثقة مأمونَ 6.ق َ
ال
ِ ِِ
ِ
ِ
بل ُ
الوادع ُّيُ ,مق ُ
بن َه ِادي ِبن ُمق ِب ِل ,رجال الحاكم في املستدرك [ صنعاء :مكتبة صنعاء
() 1
ِ
األثرية 7245 ,هـ  4002 -م].757/7 ,
( )2الخليلي ،خليل بن عبد هللا بن أحمد ,اإلرشاد في معرفة علماء الحديث [الرياض:
مكتبة الرشد ,سنة 7208ه].
الوادع ُّي ,رجال الحاكم في املستدرك.782/7 ,
()3
ِ
(  )4الذهبي ,سير أعالم النبالء.72 /77 ,
( )5املصدر نفسه.72 /77 ,
( ) 6النسائي ,أحمد بن شعيب ,تسمية مشايخ النسائي [مكة املكرمة :دار عالم الفوائد,
7248هـ].24/7 ,
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َ ٌ
َيح َيى ُ
بن َم ِعينِ ،من َطريق َأح َم َد بن ُز َهيرُ :ق َتي َب ُة ِث َق ٌةَ .ق َ
ال َأ ُبو َحا ِت ٍم َّ
الر ِاز ُّيِ :ثقة.
ٍ
ِ ٍ
ِ ِ
َ ٌ
ََ َ ُ َ
ص ُدوق 1.والخالصة أنه ثقة ,وهو مقتض ى كالم جماعة من
اش:
وقال ابن ِخر ٍ
املتشددين وكالمهم يعتمد عليه في التوثيق( .ع)
َ
َّ
الل مي ُث مب ُن َس مع ٍدَ ,ليث بن َسعد بن َعبد َّ
الرح َم ِن الفهمي ،أ ُبو ال َح ِارث ا ِملص ِري( .و
-7
َ
785ه – ت 788ه) .روى عن  :يزيد بن أبي حبيب ،ويزيد بن َعبد هللا بن الهاد،
َ
َ
وغيرهما .وروى عنه :القاسم بن ك ِثير اإلسكندراني ،و أ ُبو الوليد هشام بن َعبد
َ
امل ِلك الطيالس ي وغيرهم )2(.قال اإلمام أحمد  :ثقة ثبت .قال يحيي ابن َم ِعين  :ليث
َّ
َ
َّ
بن سعد ثقة )3(.وقال الن َسائي :ثقة( )4وقال علي بن املديني :الليث بن َسعد ثبت.
( )5وقال ابن أبي حاتم سألت أبا زرعة عن الليث بن سعد فقال صدوق قلت يحتج
َ
بحديثه؟ قال أي لعمريَ )6( .وقال العجلي :مصري ،فهمي ،ثقة )7( .قال ابن حبان:

(  )1الذهبي ,سير أعالم النبالء.72 /77 ,
( )2املزي ،تهذيب الكمال.428/42 ,
( )3ابن أبي حاتم ,عبد الرحمن بن محمد ,الجرح والتعديل[ ,تيروت -دار إحياء التراث
العربي.718/1 ,]7417 ,
( )4املزي ،تهذيب الكمال.428/42 ,
( )5ابن أبي حاتم ,الجرح والتعديل.718/1 ,
( )6املصدر نفسه.
( )7العجلي ,أحمد بن عبد هللا ,تاريخ الثقات[ ,بيروت-دار الكتب العلمية.888 ,]7205 ,
187
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كان من سادات أهل زمانه فقها  ،وورعا  ،وعلما وفضال  ،وسخاء )1(.والخالصة :
أنه ثقة ثبت ,وهو مقتض ى كالم جماعة من املتشددين النسائي وعلي بن املديني
و أبي حاتم الرازي وغيرهم وأما كالم أبي زرعة محمول على توثيقه( .ع)
َ َ م َ َ
يب ,واسمه سويد  ،األزدى  ،أبو رجاء املصرى مولى
-8
ي ِزيد ب ِن أ ِبي ح ِب ٍ
شريك بن الطفيل األزدى (ت 749ه) .روى عن أبى الطفيل عامر بن واثلة الليثى وعبد
هللا بن الحارث بن جزء الزبيدى عبد هللا بن راشد الزوفي )2( .روى عنه  :عمرو بن
الحارث بن يعقوب والليث بن سعد ومحمد بن إسحاق بن يسار )3(.سئل أبو زرعة
عن يزيد فقال :مصرى ثقة  .وقال العجلى :مصرى تابعى ثقة )4(.قال محمد بن سعد :
يزيد بن أبى حبيب مولى لبنى عامر بن لؤى من قريش ،و كان ثقة كثير

الحديث)5(.

والخالصة :أنه ثقة( .ع)

( )1ابن حبان ,محمد بن حبان ,الثقات[ ,بيروت-دار الفكر7818 ,م].820/1,
( )2املزي ،يوسف بن عبد الرحمن ،تهذيب الكمال [بيروت-مؤسسة الرسالة ،الطبعة
األولى ،سنة 7200ه].702/84 ,
( )3املصدر نفسه.705/84 ,
( )4املصدر نفسه.702/84 ،
( )5املصدر نفسه.
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-9

َ
َّ َ
َع مبد َّ م
الز مو ِف ِي ,أ ُبو الضحاك ا ِملص ِري .روى عنَ :عبد هللا بن أبي
اش ٍد
ِ ِ
اَّلل ب ِن َر ِ

َ
مرة الزوفيَ ،عن خارجة بن حذافة العدوي َح ِديث الوتر )1(.روى عنه :خ ِالد بن َي ِزيد،
َ
(ُ َ َ )2
ابن إسحاقَّ :
الزوفي ،من ِح َمير ،وال ُيعرف سماعه من ابن
ويزيد بن أبي حبيب .قال ِ
َأبي ُم َّرةَ ،و َلي َ
س إال حديث ِفي الوتر )3(.وذكر ابن حبان في "الثقات" وقال  :يروي َعن
ََ
َّ
َ َّ
اَّلل بن أبي مرة إن َك َ
ان سمع من ُه روى َع ُ
صالة
نه ِيزيد بن أبي حبيب ِإن اَّلل زادكم
ِ
ِ
عب ِد ِ ِ
َوهي الوتر من اع َت ُ
مده فقد اعتمد ِإس َن اادا مشوشا )4(.ونقل ابن عدي قول اإلمام
ِ
البخاري :عبد هللا بن راشد الزوفي عن عبد هللا بن أبي مرة الزوفي ال يعرف سماعه منه
وليس له إال حديث في الوتر .وقال ابن عدي :وهذا الذي أشار إليه البخاري حديث
الوتر إن هللا زادكم صالة وهي الوتر يروي )5(.وقال الذهبي  :قيل :ال يعرف سماعه من

( )1املصدر نفسه.292/72 ,
( )2املصدر نفسه.
( )3البخاري ,محمد بن إسماعيل ,التاريخ الكبير[ ,حيدر آباد -دائرة املعارف العثمانية,
بدون السنة].99/5 ,
( )4ابن حبان ,محمد بن حبان ,الثقات[ ,حيدر آباد -دائرة املعارف العثمانية,]7888 ,
.85/1
( )5ابن عدي ,أبو أحمد بن عدي ,الكامل في ضعفاء الرجال[ ,بيروت-دار الكتب العلمية,
.828/5 ,]7279
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ابن أبي مرة .وال هو بمعروف )1(.وقال ابن حجر :مستور )2(.والخالصة  :أنه مجهول,
وفي سماعه عن ابن أبي مرة انقطاع( .ت ق)
َ
َع مبد َّ م َ ُ َّ َ َّ م
خارجة بن ُحذافة )3(.روى عنهَ :عبد
-11
ِ ِ
اَّلل ب ِن أ ِبي مرة الزو ِف ِي .روى عن ِ :
هللا بن راشد )4(.قال البخاري  :وال يعرف إال بحديث الوتر وال يعرف سماع بعضهم من
ِ
بعض )5(.وقال ابن حبان في "الثقات" َ :يروي َعن َخ َجة بن حذافة في الوتر إن َك َ
ان
ِار
ِ
ِ
ِ
َ
ُ ََ َ ُ
َ َ
َ
اطل )6(.وقال العجلي
سمع ِمنه روى عنه ِيزيد بن أبي حبيب ِإسناد ُمنقطع ومتن ب ِ
مصري تابعي ثقة )7(.وقال الذهبي  :وقيل ابن مرة له عن خارجة في الوتر.لم يصح)8(.

( )1الذهبي ,محمد بن أحمد ,ميزان االعتدال[ ,بيروت -دار املعرفة للطباعة والنشر7894 ,
ه].240/4 ,
( )2ابن حجر ,أحمد بن علي ,تقريب التهذيب[ ,سوريا -دار الرشيد.804 ,]7202 ,
( )3البخاري ,محمد بن إسماعيل ,التاريخ الكبير[ ,حيدر آباد -دائرة املعارف العثمانية ,بدون
السنة].784/5 ,
( )4املصدر نفسه .787/5,
( )5البخاري ,التاريخ الكبير .788/5 ,وانظر ميزان االعتدال  .507 /4,وتهذيب الكمال,
 .12/8ومختصر الكامل في الضعفاء.210 ,
( )6ابن حبان ,محمد بن حبان ,الثقات[ ,حيدر آباد -دائرة املعارف العثمانية,]7888 ,
.25/5
7
( ) العجلي ,أحمد بن عبد هللا ,تاريخ الثقات[ ,بيروت-دار الكتب العلمية.419 ,]7205 ,
( )8الذهبي ,محمد بن أحمد ,ميزان االعتدال في نقد الرجال[ ,بيروت -دار املعرفة للطباعة
والنشر.507/4 ,]7894 ,
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وقال ابن حجر  :صدوق من الثالثة أشار البخاري إلى أن في روايته

انقطاعا)1(.

والخالصة  :أنه ثقة ,وقد وثقه العجلي وابن حبان ,وكونه روى حديثا منقطعا ال يكون
جرحا في نفسه ينزله عن درجة ثقة إلى صدوق( .د ت ق).
ُ ُ ٌَ
َ َ َ م ُ َ ََ م ََ
حبة ،سكن مصر ،له
ي بن غانم القرش ي ،له ص
 -11خ ِارجة ب ِن حذافة العد ِو ِ
حديث واحد في الوتر .روى عن  :النبي صلى هللا عليه وسلم .وروى عنه َ :عبد هللا بن
َأبي مرة الزوفي ،وعبد الرحمن بن جبير املصري )2(.قال ابن حبان  :يروي َعن َّ
الن ِبي
ِ ِ
ص َّلى َّ ُ
اَّلل َع َليه َو َس َّل َم في الوتر إس َناد َخبره مظلم َال يعرف َ
َ
سماع َبعضهم من بعض)3(.
ِ
ِ
ِ
قال البخاري  :ال يعرف إلسناده سماع بعضهم من بعض )4( .والخالصة  :أنه صحابي.
(د ت ق).
الحكم على الحديث :
هذا الحديث ضعيف اإلسناد ,لعلتين:

( )1ابن حجر ,أحمد بن علي ,تقريب التهذيب[ ,سوريا-دار الرشيد.844 ,]7202 ,
( )2املزي ,يوسف بن عبد الرحمن ,تهذيب الكمال[ ,بيروت -مؤسسة الرسالة,]7200 ,
.1/9
( )3ابن حبان ,محمد بن حبان ,الثقات[ ,حيدر آباد -دائرة املعارف العثمانية,]7888 ,
.777/8
( )4املزي ،يوسف بن عبد الرحمن ،تهذيب الكمال [بيروت ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة
األولى ،سنة 7200ه].1/9 ,
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 -7وجود االنقطاع بين عبد هللا بن راشد َّ
الزو ِف ِي وبين عبد هللا بن أبي مرة الزوفي,
كما نقل ابن عدي قول البخاري :عبد هللا بن راشد الزوفي عن عبد هللا بن أبي
مرة الزوفي ال يعرف سماعه منه )1(.لذا قال ابن حبان عن هذا الحديث ِإس َناد
ُمن َقطع َومتن َباطل)2( .

ِ

َّ
اَّلل بن َراشد َّ
الزو ِف ِي .
 -4فيه راو مجهول وهو عب ِد ِ ِ ِ ٍ
وله شاهد أخرجه الدارقطني في سننه من طريق النضر أبو عمر عن عكرمة
ََ
َّ َّ َ َ َ ُ
صال ٍة ِه َي ال ِوت ُر» .ولكن في سنده راو
اَّلل قد أ َم َّدكم ِب
عن ابن عباس مرفوعا بلفظ « ِإن
َّ َ
َ
َ
الحديث 3.وقال
النض ُر أ ُبو ُع َم َر الخ َّز ُاز ,قال عنه اإلمام البخاريُ :منك ُر
يتكلم فيه وهو
ِ

( )1ابن عدي ,أبو أحمد بن عدي ,الكامل في ضعفاء الرجال[ ,بيروت-دار الكتب العلمية,
.828/5 ,]7279
( )2الثقات البن حبان.25/5 ,
( )3البخاري ,محمد بن إسماعيل ,التاريخ الكبير [حيدر آباد – الدكن :دائرة املعارف
العثمانية ،بدون السنة].87/9 ,
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الساجي :منكر الحديث 1.وقال أبو داود :أحاديثه بواطيل .وقال النسائي :متروك.2
َ
َ
ض َّع َف ُه أح َم ُد  3والدارقطني4.
وخالصة الحكم على الراوي أنه متروك وهو مقتض ى قول اإلمام البخاري
والساجي وأبي داود من املتوسطين والنسائي وأن قولهم هذا يعتبر جرح شديد .وسند
َ ََ
َ
هذا الحديث ضعيف جدا .والحاصل أن حديث َخ ِار َجة ب ِن ُحذافة ال َع َد ِو ِي ال يتقوى
بحديث ابن عباس هذا.
املبحث الثالث :الحديث الثالث
َ َ َ ََ
َ َ َ َ ُ ُ َ
ُ ُ ُ َ
يد
 -1151قال الحاكم أخب َرنا أح َمد بن ُمح َّم ِد ب ِن سل َمة العن ِز ُّي ،ثنا عث َمان بن س ِع ٍ
َّ
ُ
َ
يل ،ثنا َح َّم ٌادَ ،عن ه َشام بن َعمرو ال َف َزاري َ -ق َ
اع َ
ال
الد ِار ِم ُّي ،ثنا ُموس ى بن ِإس َم ِ
ِ ِ
ٍ
ِ ِ ِ
َ
َّ
الدار ِم ُّيَ :و ُه َو َأق َد ُم َشيخ ِل َح َّم ِاد بن َس َل َم َة َ -عن َعب ِد َّ
الرح َم ِن ب ِن ال َح ِار ِث ب ِن ِهش ٍامَ ،عن
ِ
ِ
ٍ
َ َ
َّ
َ َّ ُ َ َّ
هللا َع َليه َو َس َّل َم َك َ
ص َّلى ُ
َ
اَّلل َ
ان َي ُقو ُل ِفي ِآخ ِر ِوت ِر ِه« :الل ُه َّم
ِ
ع ِل ِي ب ِن أ ِبي ط ِال ٍب ،أن َرسول ِ
( )1مغلطاي بن قليج بن عبد هللا ,إكمال تهذيب الكمال [ بدون اسم البلد :الفاروق
الحديثة للطباعة والنشر  7244هـ  4007 -م].22 /74 ,
( )2الذهبي ,محمد بن أحمد ,ميزان االعتدال في نقد الرجال[ ,بيروت -دار املعرفة للطباعة
والنشر.420/2 ,]7894 ,
(  )3الذهبي ,محمد بن أحمد ,تاريخ اإلسالم [بدون اسم البلد :دار الغرب اإلسالمي 4008
م].880 /8,
(  )4الدارقطني ,أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد ,سنن الدارقطني [ لبنان :مؤسسة
الرسالة ،سنة  7242هـ  4002 -م].858 /4 ,
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َ ُ
َ
َ
َ ُ
َ ُ ُ
َ
ض َ
وذ بر َ
اك ِمن َسخ ِط َكَ ،و ِب ُم َعافا ِت َك ِمن ُع ُق َوب ِت َكَ ،وأ ُعوذ ِب َك ِمن َك ال أح ِص ي ث َن ااء
ِإ ِني أع ِ ِ
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ٌ
يح اإلس َنادَ ،و َلم ُي َخر َج ُ
صح ُ
يث َ
اه1.
عليك أنت كما أثنيت على نف ِسك» هذا ح ِد
ِ
ِ
ِ
ِ
التخريج:
أخرجه أبو داود 2و الترمذي 3والنسائي 4وابن ماجه 5وأحمد 6وأبوداود
َ
َ
َ َ َ
الطيالس ي 7من طريق حماد به .ورواه مسلم 8من طريق أبي َبك ِر ب ُن أ ِبي شي َبة عن أ ُبي
َ
َ
ُ َ َ َ
ُ َ ُ َّ
اَّلل ب ُن ُع َم َرَ ،عن ُم َح َّمد بن َيح َيى بن َح َّب َ
انَ ،ع ِن األع َر ِجَ ،عن أ ِبي
أسامة ،عن عبيد ِ
ِ
ِ ِ
َ َ
َ
ُه َري َرةَ ،عن َعا ِئشة مرفوعا.
دراسة رجال الحاكم :

( )1الحاكم ,املستدرك على الصحيحين .228 /7,
( )2أبو داود ,سليمان بن األشعث ,السنن.22 /4 ,
( )3الترمذي ,جامع الترمذي.527/5 ,
( )4النسائي ,سنن النسائي الصغرى.429 /8 ,
( )5ابن ماجة ,السنن.828/7,
( )6أحمد ,أحمد بن محمد بن حنبل ,املسند [ ,بيروت :مؤسسة الرسالة ,سنة  7247هـ -
 4007م].242/4 ,
( )7أبو داود الطيالس ي ,سليمان بن داود بن الجارود ,املسند [مصر :دار هجر – سنة
 7278هـ  7888 -م].772 /7 ,
( )8مسلم ,مسلم بن الحجاج ,صحيح مسلم [بيروت :دار إحياء التراث العربي ,بدون سنة],
.854 /7
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َ
َ َ
َّ
ََ
العن ِزي الط َرائفي
 -1أ مح َمد مبن محمد مبن َع مب ُدوس مبن َسل َمة ،أبو ال َح َسن
َّ
النيسابوري[ .املتوفى 822 :هـ] .روى عن  :السري بن خزيمة ،ومحمد بن أشرس
ُّ َ
سعيد الدارمي ،وجماعةَ .ر َوى َعن ُه :أبو ال ُح َسين َ
َ
الحجاجي،
السلمي ،وعثمان بن ِ
ِ
ُّ َ
وابن َمح ِمش الزيادي ،والحاكم ،وأبو َعبد َّ
السلمي ،وآخرون ( . )1قال
الرح َمن
ا
الحاكم :كان صدوقا ,وخالصة الحكم على الراوي أنه صدوق.
م َ م َ
ُمَ م َ
َ
السجستاني،
 -2عثمان بن س ِعيد بن خ ِالد بن س ِعيد ،الحافظ أبو س ِعيد الدارمي ِ
ُ
[الوفاة 490 :ه] روى عن َ :ح َيوة بن ش َريح وسليمان بن حرب ،وموس ى ابن
إس َماعيل ُّ
التبوذكي وغيرهم وروى عنه  :محمد بن إس َحاق َ
اله َروي ،وأحمد بن
ِ
ِ
ِ
ُّ
محمد بن عبدوس الطرائفي ،وأبو َّ
النضر محمد بن محمد الطوس ي الفقيه
وغيرهم .قال علي ابن املَديني ،ويحيى بن معينَّ ،
وتقدم ِفي َه ِذ ِه العلوم ،رحمه هللا.
ِ
َ
قال أبو الفضل يعقوب الهروي القراب :ما رأينا مثل ُعث َمان بن َس ِعيد ،وال َرأى
ُه َو مثل نفسه)2( .

والخالصة أنه ثقة إمام.

 -8موس ى بن إسماعيل املنقرى  ،موالهم  ،أبو سلمة التبوذكى البصرى .روى عن :
حفص بن ُع َمر الشني ،وحماد بن زيد  -يقال :حديثا واحدا ،وحماد بن سلمة
( )1الذهبي ،محمد بن أحمد ,تاريخ اإلسالم َو َوفيات املشاهير َواألعالم[ ,بدون البلد :دار
الغرب اإلسالمي 4008 ,م] .987 /1
()2املصدر نفسه.512/2 ,
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وغيرهم )1( .روى عنه  :البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم )2( .قال يحيى بن معين:
َ
َ
َ
ما جلست ِإلى شيخ إال هابني أو عرف لي ما خال َهذا األثرم التبوذكي .قال الحسين
بن الحسن الرازي :سألت يحيى بن َم ِعين عنه ،فقال :ثقة مأمون )3( .والخالصة
أنه ثقة مأمون .ع.
الب م
 -4حماد بن بن سلمة بن دينار َ
ص ِري .روى عنه  :أنس بن سيرين ،وأيوب
السختياني وهشام بن َعمرو الفزاري )4(.روى عنه  :إبراهيم بن الحجاج السامي،
َ
َ
وإبراهيم بن أبي سويد الذارع ،وأح َمد بن إسحاق الحضرمي .قال أحمد بن حنبل:
حماد بن سلمة أثبت الناس في حميد الطويل ،سمع منه قديما .قال يحيى بن
معين  :حماد بن سلمة ثقة  .وقال عباس الدوري  ،عن يحيى بن معين  :حديثه فى
أول أمره و آخره واحد )5(.والخالصة أنه ثقة .خت م د ت س ق.

( )1املزي ،جمال الدين أبو الحجاج يوسف ،تهذيب الكمال[ ,بيروت ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة األولى ،سنة 7200ه].44/48 ,
( )2املصدر نفسه .48/48 ,
( )3املصدر نفسه .42/48 ,
()4املصدر نفسه.452/1 .
( )5املصدر نفسه.458/1 ,
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 -5هشام بن عمرة الفزاري .روى عن َ :عب ِد َّ
الرح َم ِن ب ِن ال َح ِار ِث بن هشام )1( .روى
عنه  :حماد بن سلمة  ,ما روى عنه سوى حماد بن سلمة .قال أحمد بن حنبل:
هشام بن َعمرو الفزاري من الثقات )2(.قال يحيى بن َم ِعين :ثقة ،ليس يروي عنه
غير حماد بن سلمة )3(.وقال أبو حاتم :ثقة قديم .وقال أبو داود :هو أقدم شيخ
لحماد )4(.والخالصة أنه ثقة .د ت س ق.
 -2عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن املغيرة بن عبد هللا بن عمر ابن مخزوم
القرش ى املخزومى روى عن  :الحارث بن هشام ( أبيه) وذكوان مولى عائشة
وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وعمر بن الخطاب وغيرهم )5( .روى عنه :
عكرمة بن عبد الرحمن واملغيرة بن عبد الرحمن وهشام بن عمرو الفزارى )6(.قال
أحمد بن عبد هللا العجلى  :مدنى  ،تابعى  ،ثقة .وقال الدارقطنى :مدنى جليل ،
يحتج به )7( .والخالصة أنه ثقة .خ د س ق.
( )1املزي  ،جمال الدين أبو الحجاج يوسف " ،تهذيب الكمال" [بيروت ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة األولى ،سنة 7200ه] .455/80 ,
()2املصدر نفسه .455/80 ,
( )3املصدر نفسه.
( )4املصدر نفسه.
( )5املصدر نفسه.20/71 ,
( )6املصدر نفسه.
( )7املصدر نفسه.
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علي بن أبي طالب –رض ي هللا عنه -روى عن  :النبى صلى هللا عليه وسلم أبى
بكر الصديق وعمر بن الخطاب وفاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
وروى عنه عبد خير بن يزيد الهمدانى وعبد الرحمن بن أبزى الخزاعى وعبد
الرحمن بن الحارث بن هشام )1( .والخالصة أنه صحابي جليل .ع.

الحكم على الحديث
هذا الحديث سنده حسن ,ألن جميع رجاله ثقات إال أحمد بن محمد بن سلمة العنزي
وهو صدوق كما قال الحاكم )2(.وله شاهد صحيح أخرجه مسلم في صحيحه فهو من
رواية عائشة –رض ي هللا عنها ,-فالحديث صحيح بمجموع طرقه .وهللا أعلم.
الخاتمة

( )1املصدر نفسه.214/80 ,
( )2مقبل بن هادي" ,رجال الحاكم في املستدرك"[ ,يمن-مكتبة صنعاء األثرية 7245 ,هـ -
 4002م].798/7 ,
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بحمد هللا وبتوفيقه قد تم هذا البحث ,ومن خالل دراستي لألحاديث التي
حكم عليها الحاكم "بصحيح اإلسناد" في كتاب الوتر من املستدرك ظهر لي النتائج التي
توصلت إليها وهي ما يلي:
 -7املراد بصحيح اإلسناد هو الحديث الذي رجاله ليس كلهم رجال البخاري ومسلم
أو أحدهما.
 -4عدد األحاديث التي حكم عليها الحاكم بـ "صحيح اإلسناد" في كتاب الوتر من
مستدركه ثالثة أحاديث.
 -8ومن تلك الثالثة؛ حديثان ضعيفا اإلسناد ,وحديث واحد حسن اإلسناد.
 -2ومن هنا تبين لي صحة قول ابن الصالح وابن حجر بأن في تصحيح الحاكم
تساهل.

فهرس املصادرواملراجع
ابن أبي حاتم ,عبد الرحمن بن أبي حاتم ,الجرح والتعديل ,الهند -طبعة مجلس دائرة
املعارف العثمانية 7417 ,ه.

199

Volume 5, No. 2, Mei 2018

Nur Kholis bin Kurdian

ابن الصالح ,عثمان بن عبد الرحمن ،مقدمة ابن الصالح ,بيروت :دار الفكر املعاصر
سنة 7202هـ 7892 -م.
ابن حبان ,محمد بن حبان ,الثقات ,الهند -دائرة املعارف العثمانية7888 ,ه.
________ ,الثقات ,بيروت-دار الفكر7818 ,م.
ابن حجر ,أحمد بن علي  ,لسان امليزان ,لبنان -مؤسسة األعلمي للمطبوعات7880 ,هـ.
________ ,تقريب التهذيب ,سوريا ,دار الرشيد سنة 7202 :ه –  7892م.
________ ,النكت على كتاب ابن الصالح ,املدينة املنورة :عمادة البحث العلمي
بالجامعة اإلسالمية ,سنة 7202هـ7892/م.
________ ,تهذيب التهذيب ,الهند -مطبعة دائرة املعارف النظامية7842 ,ه.
ابن عدي ,أبو أحمد بن عدي الجرجاني ,الكامل في ضعفاء الرجال ,بيروت-لبنان :دار
الكتب العلمية  -سنة 7279هـ7881م.
ابن ماجة ,محمد بن يزيد القزويني ،السنن ,بدون البلد :دار إحياء الكتب العربية -
فيصل عيس ى البابي الحلبي ,بدون السنة.
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ابن وهب ,أبو محمد عبد هللا بن وهب ,الجامع ,بدون البلد :دار الوفاء ,سنة  7245هـ-
4005م.
أبو داود الطيالس ي ,سليمان بن داود بن الجارود ,املسند ,مصر :دار هجر – سنة
 7278هـ  7888 -م.
أبو داود ,سليمان بن األشعث ,السنن ,صيدا – بيروت :املكتبة العصرية ،بدون سنة
الطبعة.
أحمد ,أحمد بن محمد بن حنبل ,املسند ,بيروت :مؤسسة الرسالة ,سنة  7247هـ -
 4007م.
األلباني ,محمد ناصر الدين ,إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل بيروت.
املكتب اإلسالمي ,سنة  7205هـ 7895 -م.
_________ ،صحيح الجامع الصغير وزيادته ,بيروت :املكتب اإلسالمي ,بدون سنة
الطبعة.
البخاري ,محمد بن إسماعيل ,التاريخ الكبير ,حيدر آباد -دائرة املعارف العثمانية,
بدون سنة الطبعة.
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البيهقي ,أحمد بن الحسين بن علي ,السنن الكبرى ,بيروت – لبنات :دار الكتب العلمية،
سنة  7242هـ  4008 -م.
الترمذي ,محمد بن عيس ى بن َسورة ,جامع الترمذي ,مصر :شركة مكتبة ومطبعة
مصطفى البابي الحلبي 7885 ,هـ  7815 -م.
حاجي خليفة ,كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ,بغداد :مكتبة املثنى ,سنة
7827م.
الحاكم ,أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا ,املستدرك على الصحيحين ,بيروت :دار
املعرفة ,سنة  7241هـ  4002 -م.
الخطيب البغدادي ,أحمد بن علي ,تاريخ بغداد ,بيروت -دار الكتب العلمية.7271 ,
الخليلي ،خليل بن عبد هللا بن أحمد ,اإلرشاد في معرفة علماء الحديث ,الرياض :مكتبة
الرشد ,سنة 7208ه.
الدارقطني ,أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد ,سنن الدارقطني ,لبنان :مؤسسة
الرسالة ،سنة  7242هـ  4002 -م.
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الذهبي ,محمد بن أحمد ,املقتنى في سرد الكنى ,اململكة العربية السعودية -املجلس
العلمي بالجامعة اإلسالمية7209 ,ه.
________ ,تاريخ اإلسالم َو َوفيات املشاهير َواألعالم ,دار الغرب اإلسالمي 4008 ,م.
________ ,ميزان االعتدال في نقد الرجال ,بيروت -دار املعرفة للطباعة والنشر.7894 ,
________ ,سير أعالم النبالء ,القاهرة ،دار الحديث ،سنة 7281ه.
________ ,سير أعالم النبالء ,بيروت :مؤسسة الرسالة ,سنة  7205 ،هـ  7895 /م،
السبكي ,عبد الوهاب بن تقي الدين" ،طبقات الشافعية الكبرى" ,هجر للطباعة
والنشر والتوزيع7278 ,هـ.
الطحاوي ,أبو جعفر أحمد املصري ,شرح معاني اآلثار ,بيروت :عالم الكتب ,سنة
7272هـ  7882 -م.
العجلي ,أحمد بن عبد هللا ,الثقات للعجلي ,بيروت-دار الكتب العلمية7205 ,ه.
مجموعة من املؤلفين ,موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله,
لبنان -عالم الكتب للنشر والتوزيع 4007 ,م.
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املزي ،جمال الدين أبو الحجاج يوسف ،تهذيب الكمال ,بيروت :مؤسسة الرسالة،
سنة 7200ه
مسلم ,مسلم بن الحجاج ,صحيح مسلم ,بيروت :دار إحياء التراث العربي ,بدون سنة
الطبعة.
مغلطاي بن قليج بن عبد هللا ,إكمال تهذيب الكمال ,بدون اسم البلد :الفاروق
الحديثة للطباعة والنشر  7244هـ  4007 -م.
النسائي ,أحمد بن شعيب ,تسمية مشايخ النسائي ,مكة املكرمة :دار عالم الفوائد,
7248هـ.
بل ُ
الوادع ُّيُ ,مق ُ
بن َه ِادي ِبن ُمق ِب ِل ,رجال الحاكم في املستدرك ,صنعاء :مكتبة صنعاء
ِ
األثرية 7245 ,هـ  4002 -م.
http://islamport.com/k/alb/2486/18.htm
http://wqf.me/?p=16689
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=120668
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