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بشر بن احلارث بن عبد الرمحن بن عطاء بن هالل بن ماهان بن عبد هللا أبو نصر املعروف  - 3470"
رد وكان ممن فاق أهل عصره يف الورع والزهد، وتفابحلايف مروزي، سكن بغداد، وهو ابن عم علي بن خشرم، 

بوفور العقل، وأنواع الفضل، وحسن الطريقة، واستقامة املذهب، وعزوف النفس، وإسقاط الفضول، ومسع: 
إبراهيم بن سعد الزهري، وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم، ومحاد بن زيد، وشريك بن عبد هللا، واملعاىف بن عمران 

 بن املبار،، وعلي بن مسهر، وعيسى بن يونس، وعبد هللا بن داود ارخري،ي، وأاب معاوية املوصلي، وعبد هللا
 الضرير، وزيد بن أيب الزرقاء.

ما مسع منه  ألجل ذلك، وكل ودفن كتبهوكان كثري احلديث إال أنه مل ينصب نفسه للرواية، وكان يكرهها، 
ن مشكان، م، وابنه حممد بن نعيم، وإبراهيم بن هاشم بفإمنا هو على سبيل املذاكرة، روى عنه: نعيم بن اهليص

ونصر بن منصور البزاز، وحممد بن املثىن السمسار، وسري السقطي، وإبراهيم بن هانئ النيسابوري، وعمر بن 
 (1) موسى اجلالء، وغريهم.

 ه[ 190 - 181ضيغم بن مالك، الزاهد العابد، أبو بكر الراس،ي البصري. ]الوفاة:  - 161"

 أخذ عن التابعني،

 يغم، وسيار بن حامت، وأبو أيوب موىل ضيغم.روى عنه: ابنه أبو غسان مالك بن ض

 قال عبد الرمحن بن مهدي: ما رأيت مثله يف الصالح والفضل.

وكان ورده يف اليوم  -[868]-وقال ابن األعرايب يف " طبقات النسا، ": كان من اجملتهدين يف العبادة، 
خر ساجدا.  ع، وقال: قرة عيين، مثوالليلة أربع مائة ركعة، وصلى حىت بقي راكعا ال يقدر على السجود فوق

 حكاها عنه سيار بن حامت.

 من عيين ضيغم البارحة. -وهللا  -وقال القواريري: رأيت ندى يف موضعني، فقال يل رجل: هذا 

وعن عيسى بن بسطام أنه مسع ضيغما يقول: رأيت اجملتهدين إمنا قووا على االجتهاد مبا يدخل قلوهبم من 
 احلالوة يف الطاعة.

 ، وكان ينام ثلث الليل، ويتعبد ثلثيه.دفن كتبهقال علي ابن املديين: كان ضيغم قد و 

قيل: مات ضيغم، وصديقه بشر بن منصور يف يوم واحد، فإن صح هذا فليحول إىل مث، فإن بشرا مات سنة 
 (2)مثانني ومائة.." 

                                         
 7/545اتريخ بغداد ت بشار، ارخطيب البغدادي  (1)
 4/867مشس الدين  اتريخ اإلسالم ت بشار، الذه،ي، (2)
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 ه[ 190 - 181ن ق: عطاء بن مسلم ارخفاف ]الوفاة:  - 249"

 ن حلب.حمدث كويف، سك

 وروى عن: األعمش، واملسيب بن رافع، وجعفر بن برقان، وحممد بن سوقه،

وعنه: ابن املبار،، وأبو نعيم احلل،ي، وحممد بن مهران اجلمال، وموسى بن أيوب النصي،ي، وأبو مهام السكوين، 
 ومجاعة.

 ن كتبه.دفقال أبو حامت: كان شيخا صاحلا يشبه يوسف بن أسباط، يعين يف ارخري. قال: وكان قد 

 وقال أبو زرعة: كان يهم.

 وقال أبو داود: ضعيف.

 (1)قلت: مات سنة تسعني ومائة.." 
 ه[ 200 - 191يوسف بن أسباط الزاهد، ]الوفاة:  - 364"

 أحد مشايخ القوم.

 له مواعظ وحكم.

 ل بن خليفة، وسفيان الثوري، وزائدة، وطائفة سواهم.روى عن: حم

 روى عنه: املسيب بن واضح، وعبد هللا بن خبيق األنطاكي، وغريمها.

 وكان مرابطا ابلثغور الشامية.

 قال املسيب: سألته عن الزهد فقال: أن تزهد يف احلالل، فأما ما حرم هللا فإن ارتكبته عذبك.

بن أسباط: ما غاية التواضع؟ قال: أن خترج من بيتك فال تلقى أحدا إال  وقال متيم بن سلمة: سالت يوسف
 رأيت له الفضل عليك.

وقال ابن خبيق: قال يوسف: خرجت من شيح فأتيت املصيصة وجرايب على عنقي، فقام ذا من حانوته يسلم 
 نفسي: كم يفعلي، وقام ذا يسلم علي، فدخلت املسجد أركع، فأحدقوا يب، فتطلع رجل يف وجهي، فقلت 

 -[1256]-بقاء قل،ي على هذا؟ فرجعت بعرقي إىل شيح، فما رجع إىل قل،ي إىل سنتني. 
 وقال يوسف بن أسباط: للصادق ثالث خصال؛ احلالوة، واملالحة، واملهابة.

وعنه قال: خلق هللا القلوب مساكن للذكر فصارت مساكن للشهوات، ال ميحو الشهوات من القلوب إال 
 شوق مقلق. خوف مزعج أو

                                         
 4/924اتريخ اإلسالم ت بشار، الذه،ي، مشس الدين  (1)
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 وعنه قال: الزهد يف الرائسة أشد من الزهد يف الدنيا.

وقال ابن خبيق: قلت ليوسف: مالك مل أتذن البن املبار، يسلم عليك؟ قال: خشيت أن ال أقوم حبقه وأان 
أحبه. وقال يل: إين أخاف أن يعذب هللا الناس بذنوب العلماء. قال: ونظر يوما إىل رجل يف يده كتاب، 

 تزينوا مبا شئتم، فلن يزيدكم هللا إال اتضاعا.فقال: 

وقال أمحد بن يوسف بن أسباط: قلت أليب: أكان مع حذيفة املرعشي علم؟ قال: كان معه العلم األكرب؛ 
 خشية هللا.

 وقال يوسف: مسعت الثوري يقول: مل يفقه من مل يعد البالء نعمة والرخاء مصيبة.

 طر فال تعظه، فليس للعظة فيه موضع.وعن يوسف: إذا رأيت الرجل قد أشر وب

 وعن يوسف قال: يل أربعون سنة ما حك يف صدري شيء إال تركته.

 قال شعيب بن حرب: ما أقدم على يوسف بن أسباط أحدا.

وقال سهل أبو احلسن: مسعت يوسف بن أسباط يقول: جيزئ قليل الورع من كثري العمل، وقليل التواضع من  
 كثري االجتهاد.

سحاق األسدي قال: أخربان ابن خليل قال: أخربان اللبان، عن احلداد قال: أخربان أبو نعيم قال: أخربان إ
حدثنا حممد بن علي بن حبيش قال: حدثنا يوسف بن موسى املرودي قال: حدثنا عبد هللا بن خبيق قال: 

سول هللا ر  حدثنا يوسف بن أسباط، عن حبيب بن حسان، عن زيد بن وهب، عن ابن مسعود قال: حدثنا
صلى هللا عليه وسلم وهو الصادق املصدوق: " إن خلق أحدكم جيمع يف بطن أمه أربعني ليلة "، وذكر 

 -[1257]-احلديث. 
 قلت: يوسف وثقه حيىي بن معني.

 وقال أبو حامت: ال حيتج به.

 (1)، فكان ال جييء حديثه كما ينبغي.." دفن كتبهوقال البخاري: كان قد 
احلارث بن عبد الرمحن بن عطاء، أبو نصر املروزي، مث البغدادي الزاهد الكبري املعروف بشر بن  - 78"

 ه[ 230 - 221ببشر احلايف ]الوفاة: 

 وهو ابن عم علي بن خشرم احملدث،

مسع: إبراهيم بن سعد، ومحاد بن زيد، وأاب األحوص، وشريكا، ومالكا، والفضيل بن عياض، وعبد الرمحن بن 
                                         

 4/1255اتريخ اإلسالم ت بشار، الذه،ي، مشس الدين  (1)
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 خالد بن عبد هللا الطحان، واملعاىف بن عمران، وعبد هللا بن املبار،، وغريهم.زيد بن أسلم، و 

وعنه: أمحد الدورقي، وحممد بن يوسف اجلوهري، وحممد بن املثىن السمسار، وسري السقطي، وعمر بن 
 موسى اجلالء، وإبراهيم بن هانئ، وخلق غريهم.

  أنه كان يكره الرواية، واخاف من شهوة النفس يفوكان عدمي النظري زهدا وورعا وصالحا. كثري احلديث إال
 -[541]-. دفن كتبهذلك، حىت أنه 

أخربان املسلم، واملؤمل، وغريمها كتابة قالوا: أخربان أبو اليمن الكندي، قال: أخربان أبو منصور الشيباين، قال: 
ن جعفر، قال: اسم عبد العزيز بأخربان أبو بكر ارخطيب قال: أخربين أبو سعد املاليين، قال: أخربان أبو الق

حدثنا جعفر بن حممد الصنديل، قال: حدثنا حممد بن املثىن السمسار، قال: مسعت بشر بن احلارث يقول: 
مسعت العويف عن الزهري عن أنس قال: " اختذ الن،ي صلى هللا عليه وسلم خامتا، فلبسه، مث ألقاه ". العويف 

 هو إبراهيم بن سعد.

 له: أال حتدث؟ قال: أان أشتهي أن أحدث، وإذا اشتهيت شيئا تركته.وعن بشر أنه قيل 

وقال إسحاق احلريب: مسعت بشر بن احلارث يقول: ليس احلديث من عدة املوت، فقلت له: قد خرجت إىل 
 أيب نعيم، قال: أتوب إىل هللا من ذهايب.

لقلب ، إن لذكر اإلسناد يف اوعن أيوب العطار مسع بشرا يقول: حدثنا محاد بن زيد مث قال: استغفر هللا
 خيالء.

 وقال أبو بكر املروذي: مسعت بشرا يقول: اجلوع يصفي الفؤاد، ومييت اهلوى، ويورث العلم الدقيق.

 وقال أبو بكر بن عفان: مسعت بشر بن احلارث يقول: أين ألشتهي شواء منذ أربعني سنة، ما صفي يل درمهه.

التمار يقول: أاتين بشر ليلة، فقلت: احلمد هلل الذي جاء بك. جاءان وقال احلسن بن عمرو: مسعت أاب نصر 
 قطن من خراسان، فغزلته البنت وابعته، واشرتت لنا حلما، فتفطر عندان.

قال: لو أكلت عند أحد أكلت عندكم. إين ألشتهي الباذجنان منذ سنني، فقلت: إن فيها الباذجنان من 
 ان.احلالل، فقال: حىت يصفو يل حب الباذجن

وقال حممد بن عبد الوهاب الفراء: مسعت علي بن عثام يقول: أقام بشر بن احلارث بعبادان يشرب من ماء 
البحر، وال يشرب من حياض السالطني، حىت أضر جبوفه، ورجع إىل أخته وجعا. وكان يتخذ املغازل ويبيعها. 

 -[542]-فذا، كسبه. 
عيم بن اهليصم قال: رأيتهم جاؤوا إىل بشر فقال: اي أهل وقال موسى بن هارون احلافظ: حدثنا حممد بن ن
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 احلديث علمتم أنه جيب عليكم فيه زكاة، كما جيب على من ملك مائيت درهم، مخسة دراهم.

وقال حممد بن هارون أبو نشيط: هناين بشر بن احلارث عن احلديث وأهله، وقال: أقبلت إىل حيىي القطان، 
  لطلبه احلديث.فبلغين أنه قال: أحب هذا الفىت

وذكر يعقوب بن خبتان الفراء أنه مسع بشر بن احلارث يقول: ال أعلم أفضل من طلب احلديث والعلم ملن 
 اتقى هللا، وحسنت نيته فيه، وأما أان فأستغفر هللا من كل خطوة خطوت فيه.

 وقيل: كان بشر يلحن وال يعرف العربية.

  بشر بن احلارث.وعن املأمون قال: مل يبق أحد نستحي منه غري

 وقال أمحد بن حنبل: لو كان بشر تزوج لتم أمره.

وقال إبراهيم احلريب: ما أخرجت بغداد أمت عقال من بشر، وال أحفظ للسانه، كان يف كل شعرة منه عقل، 
 وطئ الناس عقبه مخسني سنة ما عرف له غيبة ملسلم، وما رأيت بعيين أفضل من بشر.

 وعه، كاملتشحط يف دمه يف سبيل هللا.وعن بشر قال: املتقلب يف ج

 وعنه قال: شاطر سخي أحب إىل هللا من صويف خبيل.

 وعنه قال: أمس قد مات، واليوم يف النزع، وغدا مل يولد.

 وعنه قال: ال يفلح من ألف أفخاذ النساء.

 وعنه قال: إذا أعجبك الكالم فأصمت، وإذا أعجبك الصمت فتكلم.

شر فسمعه يقول: اللهم إنك تعلم أن الذل أحب إيل من العز، وأن الفقر وقيل: إن بعضهم تسمع على ب
 أحب إيل من الغىن، وأن املوت أحب إيل من احلياة.

 وعن بشر قال: قد يكون الرجل مرائيا بعد موته، قالوا: وكيف هذا؟ قال: حيب أن يكثر الناس يف جنازته.

 -[543]-الشهوات سدا من حديد.  وعنه قال: ال جتد حالوة العبادة حىت جتعل بينك وبني
أخربان القاضي أبو حممد بن علوان، قال: أخربان أبو حممد بن قدامة الفقيه سنة إحدى عشرة وست مائة قال: 
حدثين ابين أبو اجملد عيسى، قال: أخربان أبو طاهر بن املعطوش، قال: أخربان أبو الغنائم حممد بن حممد، 

 قال: أخربان عبيد هللا بن عبد الرمحن الزهري، قال: حدثين محزة بن احلسني قال: أخربان أبو إسحاق الربمكي،
البزاز، قال: حدثنا عبد هللا بن حممد بن عبيد، قال: حدثين محزة بن دهقان، قال: قلت لبشر بن احلارث: 

ن سأحب أن أخلو معك، قال: إذا شئت، فيكون يوما، فرأيته قد دخل قبة، فصلى فيها أربع ركعات، ال أح
أصلي مثلها، فسمعته يقول يف سجوده: اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل أحب إيل من الشرف، اللهم 
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إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إيل من الغىن، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أين ال أوثر على حبك 
ذا هاهنا مل لو أعلم أن هشيئا. فلما مسعته أخذين الشهيق والبكاء. فلما مسعين قال: اللهم أنت تعلم أين 

 أتكلم.

 وقال صاحل بن أمحد بن حنبل: مسعت أيب يقول: من زعم أن أمساء هللا خملوقة فقد كفر.

وقال عبد الرمحن بن أيب حامت: حدثنا حممد بن املثىن صاحب بشر بن احلارث، قال: قال رجل لبشر وأان 
حاضر: إن هذا الرجل، يعين أمحد بن حنبل، قيل له: أليس هللا قدميا، وكل شيء دونه خملوق؟ قال: فما تر، 

 بشر الرجل يتكلم حىت قال: ال، كل شيء خملوق إال القرآن.

فيما رواه ارخالل عنه، عن عبد الصمد العباداين: قال رجل لبشر بن احلارث: اي أاب نصر يدخل قال املروذي 
 أحد من املوحدين النار؟ فقال: اسرتحت إن كان هذا عقلك.

وقال أمحد بن بشر املرثدي: حدثنا إبراهيم بن هاشم قال: دفنا لبشر مثانية عشر ما بني قمطر إىل قوصرة، 
 يعين من احلديث.

ألمحد بن حنبل: مات بشر، فقال: مات رمحه هللا، وما له نظري يف هذه األمة إال عامر بن عبد قيس،  وقيل
فإن عامرا مات ومل يرت، شيئا. مث قال أمحد: لو تزوج كان قد مت أمره. رواها أبو العباس الرباثي، عن املروذي، 

 -[544]-عن أمحد. 
ن هللا بك؟ قال: غفر يل ولكل من تبع جنازيت، ولكل م ورأى بشرا بعض الفقراء بعد موته فقال: ما فعل

 أحبين إىل يوم القيامة.

تويف بشر رضي هللا عنه يف ربيع األول سنة سبع وعشرين قبل املعتصم بستة أايم، وله مخس وسبعون سنة يف 
 يوم اجلمعة اثلث عشر ربيع األول.

ى واحد. مساعه ومساع بشر بن احلارث بن عيس قال أبو بكر بن أيب داود: قلت لعلي بن خشرم ملا أخربين أن
قلت له: فأين حديث أم زرع؟ فقال: مساعي معه، وكتبت إليه أن يوجه به إيل. فكتب إيل: هل عملت مبا 

 عند،، حىت تطلب ما ليس عند،؟

 قال علي: ولد بشر يف هذه القرية وكان يتفىت يف أول أمره. وقد جرح.

: حلارث يقول: أتيت ابب املعاىف بن عمران، فدققت الباب، فقيل يلوقال حسن املسوحي: مسعت بشر بن ا
 من؟ فقلت: بشر احلايف، فقالت جويرية من داخل الدار: لو اشرتيت نعال بدانقني ذهب عنك اسم احلايف.

وقال احلسن بن رشيق، عن عمر بن عبد هللا الواعظ: كان بشر بن احلارث شاطرا جيرح ابحلديد، وكان سبب 
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ه وجد قرطاسا يف أتون محام فيه " بسم هللا الرمحن الرحيم "، فعظم ذلك عليه، ورفع طرفه إىل السماء توبته أن
وقال: سيدي، امسك هنا ملقى. فرفعه، وقلع عنه السحاة اليت هو فيها، وأعطى عطارا، فاشرتى بدرهم غالية، 

له  زجاج كان جيالسه. فقالمل يكن معه سواه، ولطخ هبا تلك السحاة، وأدخله شق حائط. وانصرف إىل 
الزجاج: وهللا اي أخي، لقد رأيت لك يف هذه الليلة رؤاي ما أقوهلا حىت حتدثين ما فعلت فيما بينك وبني هللا، 
فذكر له شأن الورقة. فقال: رأيت كأن قائال يقول يل يف املنام: قل لبشر ترفع امسا لنا من األرض إجالال أن 

 ا واآلخرة.يداس، لننوهن ابمسك يف الدني

وذكر أبو عبد الرمحن السلمي أن بشرا كان من أبناء الرؤساء والكتبة، صحب الفضيل بن عياض. سألت 
 ثقة، ليس يروى إال حديثا صحيحا. -[545]-الدارقطين عنه فقال: زاهد، جبل، 

أستغفر هللا ف وعن بشر قال: ال أعلم أفضل من طلب احلديث والعلم ملن اتقى هللا وحسنت نيته فيه. وأما أان
 من كل خطوة خطوت فيه.

وقال جعفر الربداين: مسعت بشر بن احلارث يقول: إن عوج بن العنق كان أييت البحر فيخوضه برجله، 
وحيتطب الساج، وكان أول من دل على الساج وجلبه، وكان أيخذ من البحر حوات بيده، فيشويه يف عني 

 الشمس.

 ويقول: اي سيدي أاب نصر. فلما ذهب تغرغرت عينا بشر وقال: وقيل: لقي بشر رجال، فجعل يقبل بشرا
 رجل أحب رجال على خري تومهه، لعل احملب قد جنا، واحملبوب ال يدرى ما حاله.

وقال إبراهيم احلريب: رأيت رجاالت الدنيا، فلم أر مثل ثالثة: رأيت أمحد بن حنبل، وتعجز النساء أن تلد 
 رنه إىل قدمه مملوءا عقال. ورأيت أاب عبيد كأنه جبل نفخ فيه علم.مثله. ورأيت بشر بن احلارث من ق

 وقال أيضا: لو قسم عقل بشر على أهل بغداد صاروا عقالء.

 (1)قلت: وقد روى له أبو داود يف كتاب املسائل، والنسائي يف مسند علي.." 
 فيان."املبار، وحيىي بن سعيد القطان، وابن مهدي وابن معني وقد حدث عنه شعبة وس

 وقال الفالس: كان حيىي وعبد الرمحن ال حيداثن عنه.

 وقال عبد هللا بن أمحد عن أبيه: ال يكتب حديثه.

وقال أبو حامت: روى عنه شعبة وسفيان على التعجب، وهو ضعيف احلديث جدا، وقال ابن أيب حامت: تر، 
 أبو زرعة قراءة حديثه علينا.
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 ": مرتو، احلديث ال خالف أعرفه بني أئمة النقل. وقال احلاكم أبو عبد هللا يف " املدخل

 وقال احلاكم أبو أمحد: حديثه ليس ابلقائم.

وقال الساجي: صدوق منكر احلديث، أمجع أهل النقل على تر، حديثه، عنده مناكري مسعت ابن املثىن يقول: 
 ما مسعت حيىي وال عبد الرمحن حداث عنه شيئا قط.

وابن  والفسوي، وأبو بشر الدواليب، وابن شاهني، ويعقوب بن شيبة، وأبو العرب،وذكره العقيلي، واملنتجيلي، 
 اجلارود يف " مجلة الضعفاء ".

 وقال أمحد بن صاحل العجلي: ضعيف. وقال أبو داود: ليس بشيء.

د ذلك حدث ؛ فلما كان بعودفن كتبهوقال ابن سعد يف الطبقة ارخامسة من أهل الكوفة: مسع مساعا كثريا 
 (1)ذهبت كتبه فضعف الناس حديثه هلذا وتويف يف آخر خالفة أيب جعفر.."  وقد

 إمساعيل بن إبراهيم بن بسام البغدادي، أبو إبراهيم الرتمجاين.« س» - 455"

 «.مستدركه»خرج أبو عبد هللا احلاكم حديثه يف 

 وقال أبو حامت الرازي: هو شيخ.

يوما فسلم على أيب، فقال يل: أيش حيدث؟ قلت: حيدث عن وقال عبد هللا بن أمحد: رأيت الرتمجاين جاء 
ال: األثيم ق« إن شجرة الزقوم طعام األثيم»شعيب بن صفوان، عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري 

 أبو جهل.

 فكتبه أيب وكتب معه أحاديث.

جه إيل بكتاب له: و ويف موضع آخر، قال يل أيب: اذهب إىل أيب إبراهيم الرتمجاين فأقرئه مين السالم وقل 
شعيب بن صفوان فلما جئت به إليه قال: ما أحسن هذه األحاديث، اكتب، قال: فجعل ينتقي وميلي، قال: 

 مث ذهب أيب وأان معه فقرأها عليه.

عن أيب داود قال له بشر بن احلارث: اطرح كتبك فطرحها وبقي معه شيء يسري، « سؤاالت اآلجري»ويف 
 كتبه.يدفن  وبشر بن احلارث مل 

 كان صاحب سنة وفضل وخري.«: الطبقات الكبري»وقال حممد بن سعد يف كتاب 

 وقال ابن قانع: ثقة.
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 بغدادي ثقة.«: خترجيه على النسيب»وقال ارخطيب يف 

 (1)«.." صحيحه»، وخرج حديثه يف «الثقات»وذكره ابن حبان يف 
 إمساعيل بن بشر. )م د س( بشر بن منصور السليمي، أبو حممد البصري، والد - 756"

ع، وقال ، وكذلك أبو عوانة اإلسفرائيين، وأبو عبد هللا بن البي«صحيحه»خرج أبو حامت البسيت حديثه يف 
 عثمان بن أيب شيبة فيما ذكره عنه ابن شاهني: صدوق.

 ابن أيب خيثمة قال ابن مهدي: لو تر، يل أمر ما عدلت عن بشر بن منصور.« اتريخ»ويف 

 بصري خيار، وكان بشر يقبض على حليته ويقول: أطلب الرائسة بعد سبعني سنة؟.وقال ابن علية: 

 بينه وبني احلناط.« املتفق واملفرتق»وفرق احلافظ أبو الفضل اهلروي يف كتاب 

قال: كان من خيار أهل البصرة وعبادهم، مات بعد ما « مجلة الثقات»/ أ[ ابن حبان يف  18وملا ذكره ]ق 
 ائة.عمي سنة مثانني وم

وقال ابن أيب خيثمة: ثنا سليمان بن أيوب مسعت عبد الرمحن بن مهدي يقول: ما رأيت أمجع من ابن املبار، 
 وال من بشر بن منصور.

ه الفحل: كان قد مسع، ومل يكن له عناية ابحلديث كعناية من خالفه، ول« مسنده»وقال يعقوب بن شيبة يف 
وم ، ما رأيت أخوف هلل تعاىل منه، كان يصلي كل يودفن كتبهمسع أخبار منها: أن ابن املبار، قال كان قد 

مخسمائة ركعة وكان قد حفر قربه وختم فيه القرآن، وكان ورده كل يوم ثلث القرآن، وكان ضيغم صديقا له، 
 (2)صري الليل أثالاث: ثلت يصلي فيه، وثلث يدعو، وثلث ينام، مات ضيغم وبشر يف يوم واحد.." 

 احلسن بن اثبت التغل،ي، كنيته أبو علي األحول.)سي(  - 1274"

يروي عن إمساعيل بن أيب خالد واألعمش، عداده يف أهل الكوفة، روى عنه حيىي بن آدم، وهو احلسن أبو 
علي الذي يروي عن جدته عن علي، والذي يروي عنه الثوري وسويد بن عبد العزيز، قاله أبو حامت بن حبان 

 «.الثقات»يف كتاب 

كناه البخاري، وابن أيب حامت عن أبيه، ومسلم بن احلجاج، وأبو أمحد احلاكم، وقال: احلسن بن اثبت وكذا  
 بن الزرقاء التغل،ي األحول الكويف.

 كذا ألفيته يف نسخيت وهي قدمية جدا خبط أيب سعيد عمر بن حممد بن حممد بن داود، عن احلاكم أيب أمحد.
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 أتليفه، ومل أر من كناه أاب« الكىن»ئي يف كتاب وكذا ساق نسبه أبو عبد الرمحن النسا

 احلسن غري املزي، فينظر.

 وقال حيىي بن معني وأمحد بن صاحل: ثقة.

قال: قال أبو الفتح األزدي يتكلمون فيه. قال ابن خلفون: كان « مجلة الثقات»وملا ذكره ابن خلفون يف 
 التحديث، وكان ثقة قاله غري واحد.، وقال: ال يصلح قل،ي على دفن كتبهاحلسن رجال صاحلا 

 «.مجلة الثقات»وذكره أبو حفص بن شاهني يف 

 

 )مد سي ق( احلسن بن ثوابن بن عامر اهلمداين مث اهلوزين أبو ثوابن املصري. - 1275

 (1)كذا ذكره املزي معتقدا أن هوزن فخذ من مهدان أبو بطن، وليس كذلك.." 
. قال أبو داود: قال وكيع: -يعين أاب أسامة  –ا كتب عنه "أحذقه، وجعل يقدمه. وقال: ما أقل م

 دفن كتبه.هنيت أاب أسامة أن يستعري الكتب وكان 

قال أبو دواد: مسعت احلسن بن علي قال: قال يعلى: أول من عرفناه ابلرحلة أبو أسامة. قلت: إىل البصرة؟ 
 .-يعين أاب داود  –قال: نعم 

 ي: وقيل: هو محاد بن زيد بن أسامة.للباج« اجلرح والتعديل»ويف كتاب 

وقال حممد بن سعد: تويف يوم األحد إلحدى عشرة ليلة بقيت من شوال سنة إحدى ومائتني، يف خالفة 
املأمون ابلكوفة، وكان ثقة مأموان كثري كثري احلديث، يدلس ويبني تدليسه، وكان صاحب سنة ومجاعة، وهو 

 د، وهو املعتق.محاد بن أسامة بن زيد بن سليمان بن زاي

، «صحيح التاريخالتعريف ب»وتبع ابن سعد على وفاته مجاعة منهم: أبو جعفر أمحد بن أيب خالد يف كتاب 
 وابن خلفون.

قال البخاري: مات يف ذي القعدة سنة إحدى ومائتني، وهو ابن «: الكمال»ويف قول املزي، اتبعا صاحب 
 مل يقل إال: مات سنة إحدى ومائتني.« لكبريا»مثانني سنة فيما قيل. نظر، ألن البخاري يف 

خ التاري»قال: حدثين إسحاق بن نصر، قال: مات أبو أسامة سنة إحدى ومائتني، وأما « األوسط»ويف 
 فلم يذكر وفاته فيه.« الصغري

أيب نصر الكالابذي ما يوضح لك أن البخاري مل يقل هذا، قال أبو نصر: مات سنة إحدى « كتاب»ويف 
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 قال البخاري: حدثينومائتني، 

 (1)إسحاق بن نصر هبذا.." 
مث تتبع  دفن كتبه"أسامة يف احلديث، وجعل يتعجب، وقال: )ابن( احملسن أليب أسامة يقول: إنه 

 األحاديث بعد من الناس.

قال سفيان بن وكيع: إين ألعجب كيف جاز حديث أيب أسامة كان أمره بينا، وكان من أسرق الناس حلديث 
 جيد.

 عن حيىي: كان أروى عن هشام من محاد بن سلمة.« كتاب عباس»ويف 

 قال: وقال أبو أسامة: كانت أمي شيعية.

 قال حيىي: وكان يروي عن عبيد هللا بن عمر مخس مائة حديث إال

 عشرين كتبها كلها عنه، وكان ابن منري يروي عنه أربعمائة حديث.

 وقال ابن قانع: أبو أسامة كويف صاحل احلديث.

 له ارخطيب رواية عن مالك بن أنس، رمحه هللا تعاىل. وذكر

كان أبو أسامة إذا رأى عائشة يف الكتاب حكها، وليته ال يكون إفراط يف «: اتريخ يعقوب بن سفيان»ويف 
 الوجه اآلخر.

 

 )م س( محاد بن إمساعيل ابن علية األسدي البصري مث البغدادي، أخو حممد وإبراهيم. - 1330

 بغدادي ثقة.«: الصلة»قاسم يف كتاب قال مسلمة بن 

أن مسلما  - رمحه هللا -ذكر احلاكم أبو عبد هللا «: أمساء مشاهري احملدثني»، و «زهرة املتعلمني»ويف كتاب 
 (2)روى له، ومل أجده يف النسخة اليت طالعتها فينظر.." 

 "قال احلافظ أبو بكر البزار ليس به أبس.

عنه املروزي، فقال: وذكرت له حديثا من حديثه عن حممد بن عمرو عن أيب وقال أمحد بن حنبل فيما رواه 
 سلمة عن أيب هريرة، فأنكره وقال: ما أعرفه، عطاء بن مسلم مضطرب احلديث.

 وقال ارخطيب: مات يف اثلث عشر من شهر رمضان املعظم سنة تسعني ومائة.
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 اج به.، مث جعل حيدث، فيخطئ فبطل االحتجدفن كتبهوقال ابن حبان: 

 ونسبه البخاري صنعانيا، قال: وهو املهل،ي القاص.

قال ارخطيب عن أيب داود: قدم عليهم ارخفاف بغداد، ففرطوا فيه، وكان ثقة، وقال أبو بكر بن أيب داود: 
 سكن أنطاكية، يف حديثه لني.

 نكرات.م وملا ذكره العقيلي يف كتاب الضعفاء قال: قال حيىي بن معني: ليس به أبس، روى أحاديث

 وقال البخاري: ال أعرفه.

 (1)وقال الطرباين: يف كتاب من امسه عطاء: تفرد أبحاديث.." 
 "من امسه مؤمل

 

( بن إمساعيل القرشي العدوي أبو عبد الرمحن البصري، نزيل مكة، 1)خت قد ت س ق( مؤمل ) - 458
 موىل آل عمر بن ارخطاب وقيل: موىل بكر بن عبد مناة بن كنانة.

 ن: احلمادين، والسفيانني، وشعبة، وعدة.روى ع

وعنه مجاعة منهم: أمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعلي بن املديين، وبندار، وأبو كريب، ومؤمل بن 
 إهاب.

 قال ابن معني: ثقة، وهو يف الثوري ثقة.

 وقال أبو حامت: شديد يف السنة، كثري ارخطأ.

 وقال البخاري: منكر احلديث.

 يد اآلجري: سألت أاب داود عنه فعظمه ورفع من شأنه إال أنه يهم يف الشيء.وقال أبو عب

 «.الثقات»وذكره ابن حبان يف 

 ، وكان حيدث من حفظه فكثر خطؤه.دفن كتبهوقال غريه: 

 قال البخاري: مات سنة مخس أو ست ومائتني.

__________ 

 (2)(.." 176/ 29«: )هتذيب الكمال( »1)
                                         

 9/252إكمال هتذيب الكمال، عالء الدين مغلطاي  (1)
 1/289التكميل يف اجلرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء واجملاهيل، ابن كثري  (2)



15 

 

 ن ابن معني: ثقة."قال عثمان الدارمي ع

 ، وكان حيدث من حفظه فيغلط كثريا، وهو رجل صاحل ال حيتجدفن كتبهوقال أبو حامت: كان رجال عابدا، 
 حبديثه.

ه عليه كان حيمل على حفظه فيغلط ويشتب  دفن كتبهوقال ابن عدي: هو عندي من أهل الصدق، إال أنه ملا 
 وال يتعمد الكذب.

 آخران اسم كل منهما يوسف بن أسباط ال يقدح فيهما.(: ومث 1قال ابن اجلوزي )

 

 ( بن إسحاق بن أيب إسحاق السبيعي، وقد ينسب إىل جده.2)ع( يوسف ) - 1651

روى عن: أبيه، وجده )خ م د ت س(، وعامر الشع،ي، وعبد هللا بن حممد بن عقيل، وعمار الدهين، وحممد 
 بن املنكدر.

أ[ وعيسى، وسفيان بن عيينة،  - 127أبناء عمه: يونس وإسرائيل ]وعنه: ابنه إبراهيم )خ م د ت س(، و 
 وآخرون.

 قال ابن عيينة: مل يكن يف ولد أيب إسحاق أحفظ منه.

 وقال أبو حامت: يكتب حديثه.

، وقال: كان أحفظ ولد أيب إسحاق، مستقيم احلديث على قلته، وتويف سنة «الثقات»وذكره ابن حبان يف 
 هـ.157

 (: اخالف يف حديثه، ولعله أتى من منصور بن وردان العطار.3قال العقيلي )

__________ 

 (.219/ 3«: )الضعفاء واملرتوكني( »1)

 (.411/ 32«: )هتذيب الكمال( »2)

 (1)«.." هتذيب الكمال»( والنقل عنه من زايدات احلافظ ابن كثري على 451/ 4«: )الضعفاء( »3)
 مد[ الشيباين الزاهد الواعظيوسف بن أسباط ]بن واصل أبو حم - 8679"

 عن حمل بن خليفة وسفيان الثوري.

 وعنه املسيب بن واضح وعبد هللا بن خبيق األنطاكي.
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 وثقه حيىي بن معني.

 وقال أبو حامت: ال حيتج به.

 فكان ال جييء حبديثه كما ينبغي. انتهى. دفن كتبهوقال البخاري: كان قد 

لك ابن عدي قال: ويوسف عندي من أهل الصدق إال أنه ملا عدم  وكنيته أبو حممد واسم جده واصل ذكر ذ
 كتبه كان حيمل على حفظه فيغلط ويشبه عليه، وال يتعمد الكذب.

وذكره ابن حبان يف الطبقة الثالثة من الثقات فقال: سكن أنطاكية يروي عن عائذ بن شريح وكان من عباد 
أ فإن مل جيده وإال استف الرتاب مستقيم احلديث رمبا أخطأهل الشام وقرائهم كان ال أيكل إال احلالل احملض 

 وكان من خيار أهل زمانه.

 (1)مات سنة مخس وتسعني ومئة.." 
"وقال ابنه: يدل حديثه على اإلنكار، وذلك أنه روى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: 

عها، مشى يف طريق مكة كل قدم يضمن صرب يف حر مكة ساعة ابعد هللا منه جهنم سبعني خريفا، ومن »
 «.ترفع له درجة واألخرى حسنة

 (: يف حديثه وهم حيدث مبناكري.1وقال العقيلي )

 (: فيه لني، وعنه ثالثة أنفس.2وقال الذه،ي )

 قلت: الثالث: نصر بن حاجب. روى العقيلي من طريقه احلديث املذكور، وهللا أعلم.

 

 احلسن بن رودابر. - 2773

 ( وكان بسن أيب أسامة.4، وقال: ال يصلح قل،ي على ذلك )دفن كتبه(: كويف ثقة، 3قال العجلي )

 

 احلسن بن الزبرقان، الكويف، تيمي سكن قزوين، ويكىن أبيب ارخزرج. - 2774

 روى عن: مندل بن علي، وشريك، وفضيل بن عياض، واملطلب بن زايد، وحممد بن صبيح بن السما،.

_________ 

 (.225/ 1له: )« الضعفاء»( 1)

 (.238/ 2«: )امليزان( »2)

                                         
 8/548لسان امليزان ت أيب غدة، ابن حجر العسقالين  (1)
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 (.294/ 1«: )ترتيب ثقاته( »3)

 (1)( يف مطبوعة ترتيب الثقات: على احلديث.." 4)
فن  د"منه"، وقال الدوري، عن ابن معني: "ثقة"، وقال العجلي: "احلسن بن ]روزجار[، كويف ثقة، 

ريه بسن ِّ أيب أسامة"، وقال ابن سعد: "روى عن األعمش وغوقال: ال يصلح قل،ي على احلديث، وكان  ُكتُ َبهُ 
د ِّث حىت مات، وكان معروفًا ابحلديث".  مث امتنع من احلديث فلم حيح

فائدة: قال السمعاين يف "األنساب": "الرحوْزَجاري: بضم الراء وسكون الزاي بينهما الواو واجليم املفتوحة مث 
الرحوزجار، وهو روزكار، يعين الذي يعمل ابلنهار، ويقال ببغداد ملن  األلف ويف آخرها الراء، هذه النسبة إىل

 (.1يعمل ابلنهار الروزجارية" )

 

 ( احلسن بن خليل احلل،ي األنطاكي أبو علي:202)

روى عن عبيد بن جناد احلل،ي، وأيب نعيم الفضل بن دكني. وعنه حممد بن املنذر بن سعيد، وخيثمة بن 
بَّاسليمان اإلطرابلسي، وغري  ن مها. قال ابن العدمي يف "بغية الطلب يف اتريخ حلب": "كان ثقة"، وذكره ابن حِّ

 (.2يف "الثقات" )

 

 احلسن بن روزجار: -( هـ203)

 هو: "احلسن بن اثبت التغل،ي أبو علي األحوىل الكويف"، تقدم ذكره.

 

 ي:احلسن بن سهل بن عبد العزيز اجملوز البصري أبو عل -( اتريخ اإلسالم304)

بَّان يف "الثقات" وقال: "رمبا  مسع أاب عاصم النبيل، وعثمان بن اهليثم. وعنه الطرباين، ومجاعة. ذكره ابن حِّ
 هـ(.ا. هـ. 290أخطأ"، تويف ابلبصرة يف ذي احلجة سنة )

__________ 

حمرز (، سؤاالت ابن 3189/ رقم 4(، اتريخ الدوري )162/ 6(، الثقات )4 - 3/ 3( اجلرح والتعديل )1)
(، سؤاالت أيب داود لإلمام 104/ 3(، األنساب للسمعاين )365/ 6(، طبقات ابن سعد )318/ رقم 1)

                                         
 3/356الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة، ابن قطلوبغا  (1)
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 (.293/ رقم 1(، ثقات العجلي )417أمحد )رقم 

 (1)(.." 2343/ 5(، بغية الطلب يف اتريخ حلب )179/ 8( الثقات )2)
 "وفاة اإلمام شعبة رمحه هللا

دخلت على شعبة يف يومه الذي مات فيه وهو يبكي، فقلت له: ما هذا وفاته رمحه هللا: عن شبابة قال: 
اجلزع اي أاب بسطام؟ أبشر فإن لك يف اإلسالم موضعا، فقال: دعين فلقد وددت أين وقاد محام، وأين مل أعرف 

 احلديث.

 وعن أيب قطن قال: مسعت شعبة يقول: ما من شيء أخوف عندي من أن يدخلين النار من احلديث.

 خشية أن يكون قد زاد فيه شيئا أو نقص منه شيئا. يعين:

 قال الذه،ي: كل من حاقق نفسه يف صحة نيته يف طلب العلم اخاف من مثل هذا، ويود أن ينجو كفافا.

 حىت أن بعض العلماء أوصى أبن حترق كتبه أو تغسل، خشية أن يكون فيها شيء من الزايدة أو النقص.

لغسل فغسلتها، قال الذه،ي: وهذا فعله غري واحد اب أغسل كتبهوقال سعد بن شعبة: أوصى أيب إذا مات أن 
 واحلرق والدفن خوفا من أن تقع يف يد إنسان واهم يزيد فيها أو يغريها.

ويكون هذا من ابب الكذب على الن،ي صلى هللا عليه وسلم، وهو مل يكذب عليه ولكن اخشى أن يقع 
 يف يد كذاب فيزيد فيه شيئا.الكتاب 

 هـ يف أوهلا، وله يوم مات سبع وسبعون سنة. 160هـ ومات سنة  82وقال ابن منجويه: مولده سنة 

وهكذا أكثر علماء احلديث كانوا يعمرون كما قال بعضهم: أهل احلديث طويلة أعمارهم ووجوهم بدعا الن،ي 
 ولكم. متكثره نكتفي هبذا القدر، وأستغفر هللا يل منضره ومسعت من بعض املشايخ أهنم أرزاقهم أيضا به

 (2)وصلى هللا وسلم وابر، على نبينا حممد، وعلى آله، وصحبه وسلم تسليما.." 
"أخربان الفضل بن دكني قال: أخربان أبو داود احلفري عن جليس لداود الطائي قال: كنت آتيه يف 

 ا.الذي كنت تذاكرين به ال تذاكرين بشيء منه أبدعشرين ليلة فأذاكره احلديث. فقال يل ذات يوم: ذا، 

وقال الفضل بن دكني: مسعت زفر يقول ذهبت أان وداود الطائي إىل األعمش فقال داود: صوت مل تعهده 
 منذ حني. فقال األعمش: وهللا ال أابيل أال تعهدين.

 ،.فقال داود: ما رأيت أحدا يتقرب إليه بطول اهلجران مث ال ينفع ذلك عنده غري 

                                         
 72التذييل علي كتب اجلرح والتعديل، طارق آل انجي ص/ (1)
 9/10من أعالم السلف، أمحد فريد  (2)
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أخربان الفضل بن دكني قال: كنت إذا رأيت داود الطائي ال يشبه القراء. عليه قلنسوة سوداء طويلة مما يلبس 
 التجار. وجلس يف بيته عشرين سنة أو أقل حىت مات.

 وحضرت جنازته فما رأيتها من كثرة ارخلق. مات سنة مخس وستني ومائة يف خالفة املهدي.

 سويد بن جنيح -2626

 بة. كان ينزل يف بين حرام. جار األعمش. تويف يف خالفة أيب جعفر أمري املؤمنني.أبو قط

368 /6 
 حممد بن عبيد هللا -2627

تبه . فلما كان بعد ذلك حدث. وقد ذهبت كودفن كتبهالعرزمي الفزاري. كان قد مسع مساعا كثريا وكتب 
 .فضعف الناس حديثه هلذا املعىن. وتويف يف آخر خالفة أيب جعفر

 احلسن بن عمارة -2628

البجلي موىل هلم. ويكىن أاب حممد. تويف يف سنة ثالث ومخسني ومائة يف خالفة أيب جعفر. وكان ضعيفا يف 
 احلديث. ومنهم من ال يكتب حديثه.

 هارون بن أيب إبراهيم -2629

 ة.احلالثقفي وهو هارون الرببري. روى عنه عبد هللا بن إدريس وغريه. وكانت عنده أحاديث ص

 جممع بن حيىي -2630

 األنصاري من آل جارية بن العطاف. ولكنه نزل الكوفة.

 وكان أصله مدينيا. روى عنه الكوفيون. وله أحاديث.

__________ 

 .(187/ 1التقريب ) 2627
 .(169/ 1التقريب ) 2628
 (1)." .(230/ 2التقريب ) 2630

لما كان بعد ذلك ف ودفن كتبهحممد بن عبيد هللا العرزمي الفزاري كان قد مسع مساعا كثريا وكتب "§
 (2)حدث. وقد ذهبت كتبه فضعف الناس حديثه هلذا املعىن وتويف يف آخر خالفة أيب جعفر." 

                                         
 6/347ابن سعد  الطبقات الكربى ط العلمية (1)
 6/368ابن سعد  الطبقات الكربى ط دار صادر (2)
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حدثنا حيىي قال حدثنا جرير عن مغرية قال كان فرقد السبخي حائكا وكان من نصارى  - 3053"
 أهل إرمينية وهو الذي دلنا على إبراهيم

 مسعت حيىي يقول شيبة بن نعامة الذي روى عنه أبو معاوية الضرير ضعيف احلديث - 3054

 مسعت حيىي يقول مل يسمع الشع،ي من أسامة - 3055

 مسعت حيىي يقول إسرائيل وشريك أحب إيل من جمالد - 3056

 عف ومها أحب إىل من قيسمسعت حيىي يقول مندل وحبان فيهما ض - 3057

مسعت حيىي يقول كان علي بن مسهر ثبتا قال حيىي قال عبد هللا بن منري كان جيئين على بن مسهر  - 3058
ىي وكان علي بن قال حي دفن كتبهفيسألين كيف حديث كذا قال حيىي قال بن منري كان على بن مسهر قد 

 مسهر أثبت من بن منري

علي بن مسهر قضاء إرمينية فلما صار إىل إرمينية اشتكى عينه فجعل مسعت حيىي يقول ويل  - 3059
اختلف إليه متطبب فقال ذا، القاضي الذي إبرمينية للمتطبب اكحله بشيء يذهب عينه حىت أعطيك كذا 

 (1)وكذا فكحله بذا، الكحل فذهبت عينه فرجع إىل الكوفة أعمى." 
 "ابب أبو خملد

 ، روى عنه موسى بن إمساعيل.2مسع احلسن وعبد الرمحن بن أيب رافع 1مةأبو خملد اايس بن أيب متي -3261

 .4عن عبد الرمحن بن أيب بكرة، روى عنه عبد الوهاب الثقفي 3أبو خملد مهاجر موىل البكرات -3262
وجعفر بن  6عن األعمش وواصل األحدب 5أبو خملد عطاء بن مسلم ارخفاف احلل،ي القاصي -3263

 برقان

__________ 

وثقه ابن معني واإلمام أمحد وأبو داود.  .(40)تقريب  -بخ  -اسم أبيه فريوز، صدوق، من السادسة  1
 .أ( 1/64)ت الكمال  ؛(1/1/281)اجلرح 

 .(201)تقريب  -عه  -مقبول، من الرابعة  2
قال أبو حامت: شيخ يكتب حديثه.  .(349)تقريب  -ت س ق  -مهاجر بن خملد، مقبول، من السادسة  3

 .(4/1/262)اجلرح 
 .(222)تقريب  -ع  -ثقة تغري قبل موته، من الثامنة  -ابن عبد اجمليد  -عبد الوهاب  4

                                         
 4/44حيىي بن معني  رواية الدوري -اتريخ ابن معني  (1)
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 مث دفن كتبهقال ابن حبان يف الثقات:  .(239)تقريب  -مث س ق  -صدوق اخطئ كثريا، من الثامنة  5
ه االحتجاج به إال فيما وافق الثقات. قلت: إذا روى من كتبجعل حيدث فيخطئ، ويف الضعفاء قال: بطل 

 ؛(3/336. )اجلرح 190فهو ثقة كما قال ابن معني، وإذا حدث من حفظه ففي حفظه شيئ، مات سنة 
 .(3/76)ميزان  ؛(2/131)اجملروحني  ؛أ( 111)تبع األتباع 

 (1)." .(368ابن حبان، ثقة ثبت، من السادسة )تقريب  -واصل األحدب  6
 ، يبيع البواري: "كويف"، ثقة، رجل صاحل متعبد.1احلسن بن الربيع البوراين -276"

 وقال ال تصلح ملي على احلديث وكان بسن أيب أسامة. دفن كتبه: "كويف"، ثقة 2احلسن بن رودابر -277

.......... 

 * تضمينات حلافظ ابن حجر:

 : مدين، ثقة.3امشي أبو حممداحلسن بن زيد بن احلسن بن علي بن أيب طالب اهل -278

 : كويف، ثقة.4احلسن بن سعد بن معبد اهلامشي -279

.......... 

__________ 

= وهنا ذكر البخاري أن حبيب بن الشهيد سأل احلسن: ممن مسع حديث العقيقة. فقال: من مسرة بن 
 جندب.

لعقيقة من مسرة، وساق : أن احلسن مسع حديث ا90-89/ 1وقد ذكر احلافظ الزيلعي يف نصب الراية: 
 . "طبعة الكليات".144/ 2الشواهد واألدلة، وجزم ابن قيم اجلوزية بسماع احلسن من مسرة يف أعالم املوقعني 

، قواعد يف علوم احلديث. 358وقد أفرد التهانوي فصال يف "ثبوت مساع احلسن من أيب هريرة ومسرة" ص
 حتقيق: فضيلة األستاذ عبد الفتاح أبو غدة.

: وأما مرسالت احلسن اليت رواها عنه الثقات صحاح، ما أقل ما يسقط 153أت يف نفس الكتاب صوقر 
منها. وقال أبو زرعة: كل شيء قال احلسن: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وجدت له أصال اثبتا ما 

لى هللا عليه  صخال أربعة أحاديث، وقال حيىي بن سعيد القطان: ما قال احلسن يف حديثه: قال رسول هللا
 وسلم، إال وجدان له أصال إال حديثا أو حديثني.

 وذكر الرامهرمزي عنه كان يرى املناولة مساعا.

                                         
 2/805مسلم  مام مسلمالكىن واألمساء لإل (1)
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احلسن بن الربيع بن سليمان البجلي أبو علي الكويف البوراين: متفق على توثيقه. أخرج له اجلماعة، مرتجم  1
 ".278-277: 2يف "التهذيب" "

 ": احلسن بن رجزوان الفارسي، وروى متوان ابطلة.207: 2ن" "الذي يف "لسان امليزا 2

احلسن بن زيد بن احلسن بن علي بن أيب طالب القرشي اهلامشي العابد الثقة حبسه املنصور، وفاته سنة  3
 ".279: 2. "التهذيب" "68

-279: 2احلسن بن سعد بن معبد اهلامشي الكويف: وثقه أيضا النسائي، وابن حبان، وابن منري، وغريهم " 4
280 ".."(1) 

 "ابب يعيش:

 : ثقة.1يعيش بن الوليد، أبو معيط األموي -1872

.......... 

 ابب يوسف:

ا: سيلحني يقال هل ، حتول إىل قريةدفن كتبه: "كويف"، ثقة صاحب سنة وخري، 2يوسف بن أسباط -1873
 ل،ي عليها.وقال: ال يصلح ق دفن كتبهبني أنطاكية وحلب وآواه أبو أسامة إىل قريته وهو يف سن وكيع 

 : "كويف"، ثقة.3يوسف بن أيب بردة بن أيب موسى األشعري -1874

عد : ثقة، وإمنا روى حديثا واحدا عن حممد بن س4يوسف بن احلكم أبو احلجاج بن يوسف الثقفي -1875
 بن أيب وقاص عن أبيه، عن الن،ي صلى هللا عليه وسلم قال: "من أراد هوان قريش أهانه

__________ 

 ".406: 11وثقه "أيضا": النسائي، وابن حبان، "التهذيب" " 1

، فصار دفن كتبه": "كان قد 385: 2: 4يوسف بن أسباط بن واصل الشيباين الكويف: قال البخاري " 2
"، وقال: "كان من خيار أهل زمانه، 638: 7ينبغي"، وذكره ابن حبان يف "الثقات" " ال جييء حبديثه كما

من عباد أهل الشام وقرائهم، كان ممن أيكل إال احلالل احملض، فإن مل جيده استف الرتاب، مستقيم احلديث 
 ورمبا أخطأ".

                                         
 114العجلي ص/ الثقات للعجلي ط الباز (1)
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 ".638: 7" "، وذكره ابن حبان يف "الثقات"386: 2: 4له ترمجة يف "التاريخ الكبري" " 3

 (1)".." 380: 2مقبول من الثالثة. تقريب " 4
  أسامةوقال ال يصلح قل،ي على احلديث وكان بسن أيب دفن كتبهاحلسن بن رودابر كوىف ثقة  - 293"

 احلسن بن زيد بن احلسن بن على بن أيب طالب مدين ثقة - 294

 احلسن بن سعد بن معبد اهلامشي ثقة - 295

 (2)بن صاحل بن حي كوىف ثقة متعبد رجل."  احلسن بن صاحل - 296
مطرف بن طريف األشجعي وكان من أصحاب الشع،ي صاحل الكتاب ثقة يف احلديث ما  - 1737"

 يذكر عنه إال خري يف املذهب

مطرف بن عبد هللا بن الشخري بصرى اتبعي ثقة من خيار التابعني رجل صاحل وكان أبوه من  - 1738
مد ليه وسلم ومل ينج من فتنة بن األشعث ابلبصرة إال رجالن مطرف بن عبد هللا وحمأصحاب الن،ي صلى هللا ع

 بن سريين ومل ينج منها ابلكوفة إال رجالن خيثمة بن عبد الرمحن اجلعفي وإبراهيم النخعي

ول من الكوفة حت دفن كتبهمطلب بن زايد الكويف ثقة وهو فوق وكيع يف السن صاحب سنة وخري  - 1739
يصلح قل،ي عليها."  وقال ال دفن كتبهة تقال سحلبون بني أنطاكية وحلب فآواه أبو أسامة إىل قريته إىل قري

(3) 
 يعيش بن الوليد بن هشام األموي ثقة - 2054"

 )ابب بوسف(

 

حني بني حتول إىل قرية يقال هلا سيل دفن كتبهيوسف بن أسباط كوىف ثقة صاحب سنة وخري  - 2055
 يهاوقال ال يصلح قل،ي عل دفن كتبهأنطاكية وحلب وآواه أبو أسامة إىل قريته وهو يف سن وكيع 

 (4)يوسف بن أيب بردة بن أيب موسى األشعري كوىف ثقة."  - 2056
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 شعره". 1"يرجل

 إال أنه مرجئ".، فقال: "ثبت يف احلديث 2سألت أاب داود عن أيب بكر النهشلي -234

كتب عنه يعين أاب   4وجعل يقدمه، وأقل من 3ومسعت أاب داود يقول: "مسعت أمحد بن حنبل قال: ما أنكره
 .))( 5أسامة"
 .)()" )دفن كتبهكان قد   7: قد هنيت أاب أسامة أن يستعري الكتب، و6قال أبو داود: "قال وكيع -235

__________ 

 ة يرجل وفوقها كلمة صح. وترجيل الشعر متشيطه وتسرحيه.جاء يف املخطوط يرطل ويف احلاشي 1

 .7/337انظر: اتج العروس 
أبو بكر النهشلي الكويف، امسه عبد هللا بن قطاف أو ابن أيب قطاف، وقيل وهب وقيل معاوية، صدوق  2

 رمي ابإلرجاء من السابعة/ م ت س ق.

لقطان ثقه كل من ابن معني وابن سعيد اقلت: وحكم احلافظ ابن حجر عليه أبنه صدوق فيه نظر، فقد و 
والعجلي، وقال أبو حامت: صاحل يكتب حديثه. وأما قول ابن سعد ومنهم من يستضعفه فليس بقادح يقدح 

 فيمن وثقه أئمة هذا الشأن.

، موضح أوهام اجلمع 198، ثقات العجلي 4/2/344، اجلرح والتعديل 6/263انظر: طبقات ابن سعد 
 .397، تقريب التهذيب 9/17ذيب الكمال ، هت2/478والتفريق 

 بضم اهلمزة يف أوله مث نون ساكنة وكاف مكسورة وراء مضمومة آخره هاء. 3

 يف املخطوط ما وهو خطأ. 4

 محاد بن أسامة تقدم. 5

 .2/45، هتذيب التهذيب 9/17))( انظر: تويثق أيب داود للنهشلي يف هتذيب الكمال 
 ابن اجلراح. 6

 يف النص املنقول عن اآلجري عند ابن حجر ومل يذكر يف املخطوط فاستدركته من هنا،.جاء هذا احلرف  7

 (1).." 2/124)( انظر: هتذيب التهذيب ))
 "مسعت أيب يقول ذلك.

 وإبراهيم بن طهمان. ،(1قال أبو حممد روى عن عبد العزيز بن أيب رواد )

                                         
 208السجستاين، أبو داود ص/ السجستاين يف اجلرح والتعديلسؤاالت أيب عبيد اآلجري أاب داود  (1)



25 

 

كر عنده نعيم بن محاد يقول مسعت ابن املبار، وذ حدثنا عبد الرمحن ان علي بن احلسن اهلسنجاين قال مسعت 
 حديث لسلم بن سامل فقال: هذا من عقارب سلم.

[ فيما كتب إيل قال مسعت أيب يقول سلم بن سامل 2 -حدثنا عبد الرمحن أان عبد هللا بن أمحد ]بن حنبل 
اس بن حممد الدوري ( حدثنا عبد الرمحن قال قرئ على العب3البلخي ليس بذا، يف احلديث، كأنه ضعفه )

 عن حيىي بن معني أنه قال: سلم بن سامل البلخى ليس بشئ،.

 حدثنا عبد الرمحن مسعت أيب يقول: سلم بن سامل ضعيف احلديث وتر، حديثه، ومل يقرأه علينا.

حدثنا عبد الرمحن قال سئل أبو زرعة عن سلم بن سامل فقال أخربين بعض ارخراسانيني قال مسعت ابن املبار، 
 قول: اتق حيات سلم بن سامل ال تلسعك.ي

 حدثنا عبد الرمحن قال مسعت أاب زرعة يقول: ما أعلم أين حدثت عن سلم بن سامل إال أظنه مرة.

يعين ال  -وأومى بيده إىل فيه  -قلت كيف كان يف احلديث؟ قال: ال يكتب حديثه، كان مرجئا وكان ال 
 يصدق.

م  218الرملة من العباد وهو موىل عبد الرحيم اجلزار الرازي ) سلم بن ميمون ارخواص رازي سكن - 1150
 ( روى عن عثمان بن3

 ،( الطرسوسي مسعت أيب يقول ذلك. 456زائدة وابن عيينة وأيب خالد األمحر روى عنه عمرو بن أسلم )

 قال أبو حممد روى عنه يونس بن عبد األعلى وعيسى بن يونس الرملي وحممد بن عوف احلمصي.

دث من وكان حي دفن كتبهعبد الرمحن ان حممد بن عوف احلمصي قال: كان سلم بن ميمون ارخواص  حدثنا
 حفظه فيغلط.

 [ ومل اكتب2 -حدثنا عبد الرمحن قال مسعت أيب يقول: أدركت سلم بن ميمون ]ارخواص 

__________ 

 ( م " كأنه يضعفه ".3( من م )2( ، " داود " خطأ )1)

".)*((1) 
 جابر وعبد الرمحن بن اثبت بن ثوابن مسعت أيب يقول ذلك. "ابن يزيد بن

 

 ابب امليم
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عطاء بن ميناء موىل ابن اىب ذابب مديين روى عن أيب هريرة روى عنه أيوب بن موسى وامسعيل  - 1855
( احلميدي قال قال سفيان بن عيينة عطاء بن 1 -بن أمية مسعت أيب يقول ذلك، ان عبد الرمحن ان اىب )ان 

 ء من املعروفني من اصحاب اىب هريرة.مينا

عطاء بن ميسرة أبو ايوب روى عن عمر رضي هللا عنه روى عنه اشرس وعروة بن رومي مسعت أيب  - 1856
 يقول ذلك.

عطاء بن مسعود الكع،ي روى عن ابيه عن عمته عزة بنت خابل اهنا قدمت على رسول هللا صلى  - 1857
( يف أهل املدينة، ان عبد الرمحن 1 -روى عنه موسى بن يعقوب الزمعى )يعد هللا عليه وسلم املدينة فبايعها، 

 مسعت اىب يقول ذلك.

 عطاء بن مسروق الفزاري مسعت أيب يقول ذلك، ويقول هو جمهول. - 1858

عطاء بن مسلم ارخفاف كوىف االصل حلىب الدار روى عن االعمش واملسيب بن رافع واسلم  - 1859
( وعبيد بن جناد 1 -عنه أبو توبة الربيع ابن انفع وابو النضر القراديسى )الدمشقي  املنقرى والثوري روى

 وهشام بن عمار وابو جعفر اجلمال مسعت أيب يقول ذلك، وسألته عنه فقال كان شيخا صاحلا

 يشبه بيوسف بن اسباط وكان دفع كتبه وليس بقوى فال يثبت حديثه.

اء بن مسلم فقال كان من اهل الكوفة قدم حلب روى عنه ابن ان عبد الرمحن قال سئل أبو زرعة عن عط
مث روى من حفظه فيهم فيه وكان رجال صاحلا، ان عبد الرمحن أان يعقوب بن إسحاق فيما   دفن كتبهاملبار، 

 كتب إىل ثنا عثمان ابن سعيد قال قلت ليحىي بن معني عطاء بن مسلم كيف هو؟ فقال ثقة.

 مسع احلسن روى عنه مروان بن عطاء بن مضاء الصغري - 1860

__________ 

 ( من س.1)

".)*((1) 
 "وابنه ابراهيم وسفيان بن عيينة وعيسى بن يونس ومنصور بن وردان العطار مسعت أيب يقول ذلك.

ال: كان يوسف احفظ ق -يعين ابن عيينة  -ان عبد الرمحن حدثين أيب ثنا عبد اجلبار بن العالء قال ان سفيان 
 اق.ولد اىب اسح

 [ كان قائد جده يقوده.1 -أنه ]قال  -( وقال غريه عن ابن عيينة 6م  324)
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ان عبد الرمحن ان حممد بن أمحد بن الرباء قال قال على ابن املديين قال سفيان بن عيينة: مل يكن من ولد أيب 
 [ أحفظ عندي من يوسف بن إسحاق بن أيب إسحاق.1 -إسحاق ]أحد 

 [ فقال: يكتب حديثه.2 - عن يوسف بن إسحاق ]بن أيب اسحاق ان عبد الرمحن قال سئل اىب

يوسف بن اسباط روى عن عائذ بن شريح والثوري روى عنه أبو االحوص واملسيب بن واضح  - 910
 ، وهو يغلط كثريا، وهو رجلدفن كتبهمسعت أيب يقول ذلك ومسعته يقول: كان رجال عابدا، 

 صاحل، ال حيتج حبديثه.

 روى عنه عبد الرمحن بن حممد احملاريب.قال أبو حممد و 

[ قال قلت ليحىي 1 -( قال ان عثمان ]بن سعيد 3ثنا عبد الرمحن أان يعقوب بن اسحاق فيما كتبب إيل )
 بن معني يوسف بن اسباط تعرفه؟ فقال: ثقة.

( 4يوسف بن ابراهيم التميمي أبو شيبة اجلوهرى بصري روى عن أنس بن مالك روى عنه عقبة ) - 911
 ( والعالء بن احلصني قاضى الرى5بن خالد وابو قتيبة وعبد احلميد احلماىن وامساعيل بن عبد االعلى العنزي )

__________ 

( مثله يف اتريخ البخاري والتهذيب وزاد 4( م )..احملاريب كتب إىل يعقوب( )3( من م )2( من ، )1)
( 5( ووقع هنا يف م )عتبة( خطأ )310/  1/  3)السكوين( ومرت ترمجة عقبة بن خالد السكوين يف اببه )

( )الغربى( وكأنه من خطأ 186/  1/  1( وتقدم يف هذا الكتاب )367/  1/  1مثله يف اتريخ البخاري )
 (1)." .الطبع والصواب )العنزي( ووقع هنا يف م )العبدى( وهللا اعلم )*(

ل االحتجاج فلما كثر ذلك يف روايته بط "غري أنه رديء احلفظ كثري الوهم اخطىء وال يعلم فحمل عنه
 به

عطاء احلمال كنيته أبو حممد يروي عن علي روى عنه احلسن بن صاحل بن حي منكر احلديث على  - 726
 قلته يروي عن علي ماال يتابع عليه وليس من العدالة ابحملل الذي يعتمد عليه عند االنفراد

 ن أهل حلب يروي عن األعمش والثوري روى عنه العراقيونعطاء بن مسلم ارخفاف كنيته أبو خملد م - 727
مث جعل حيدث فكان أييت ابلشيء على التوهم فيخطيء فكثر  دفن كتبهوأهل الشام كان شيخا صاحلا 

 املناكري يف أخباره وبطل االحتجاج به إال فيما وافق الثقات

عبد القدوس بن حبيب الكالعي الوحاظي من أهل الشام كنيته أبو سعيد يروي عن انفع وجماهد  - 728
                                         

 9/218الرازي، ابن أيب حامت  اجلرح والتعديل البن أيب حامت (1)



28 

 

والشع،ي وعكرمة ومكحول روى عنه روى عنه إبراهيم بن طهمان والعراقيون وهو الذي يروي عن احلسن من 
واية عنه وكان بن الر  رواية سعيد بن أيب أيوب عنه كان يضع احلديث على الثقات ال حيل كتابة حديثه وال

 (1)املبار، يقول ألن أقطع الطريق أحب إىل من أن أروي عن عبد القدوس الشامي." 
"على محار فقالت اي رسول هللا إن زوجي ال يقربين ففرق بيين وبينه فقال، ومن زوجها فدعاه الن،ي 

الذي ا قال اي رسول هللا و صلى هللا عليه وسلم فقال ما لك وما هلا جاءت تشكو منك أحقا أنك ال تقرهب
أكرمك إن عهدي هبا هلذه الليلة وبكت املرأة وقالت كذب فرق بيين وبينه فإنه من أبغض خلق هللا إيل فتبسم 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث أخذ برأسه ورأسها فجمع بينهما وقال اللهم أدن كل واحد منهما من 

ملرأة بث مث مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلسوق فإذا حنن ابصاحبه قال جابر فلبثنا ما شاء هللا أن نل
حتمل أدما فلما رأته طرحت األدم وأقبلت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت اي رسول هللا والذي 

 بعثك ابحلق ملا اخلق هللا من بشر أحب إيل منه إال أنت قال عبيد هللا، وال أدري مسعته من أيب.

ف بن حممد بن املنكدر هذا، ال أعرف له غري هذه األحاديث اليت ذكرهتا واليت مل أذكرها متام وقال يوس
 النسخة اليت نسختها، وأرجو أنه ال أبس به.

 

 يوسف بن أسباط بن واصل الشيباين، يكىن أاب حممد. -2066

 شيباين.واصل ال حدثنا حممد بن أمحد بن محدان، حدثنا عبد هللا بن حسن، حدثنا يوسف بن أسباط بن

 (2)فكان ال جييء."  دفن كتبهمسعت ابن محاد يقول: قال البخاري يوسف بن أسباط 
"حدثنا أبو حممد بن أيب حامت الرازي ، قال: ثنا أمحد بن عصام ، قال: بلغين أن ابن املبار، ، كان 

يوسف  د بنيسمى حممد بن يوسف عروس الزهاد " وحكى حممد بن حيىي عن بعضهم قال: رأيت حمم§
ويقول: هب أنك قاض ، فكان ماذا؟ هب أنك مفت ، فكان ماذا؟ هب أنك حمدث ، فكان  يدفن كتبه
 (3)ماذا؟ "." 

حممد بن يوسف بن معدان بن سليمان أبو عبد هللا يعرف بعروس الزهاد سكن هو  - 1320"§
سني له املناقب خملد بن احل وأخواه عبد الرمحن وعبد العزيز حملة جورجري وتويف ابملصيصة ودفن إىل جنب

                                         
 2/131ابن حبان  حباناجملروحني البن  (1)
 8/486ابن عدي  الكامل يف ضعفاء الرجال (2)
 2/23أبو الشيخ األصبهاين  طبقات احملدثني أبصبهان والواردين عليها (3)



29 

 

املشهورة والفضائل املذكورة تويف سنة أربع ومثانني ومائة ومل يكمل أربعني سنة روى عن يونس بن عبيد 
قول: هب وكان ي دفن كتبهواألعمش والثوري ومحاد بن زيد ومحاد بن سلمة وصاحل املري وعمر بن صبح 

ك حمدث فكان ماذا وأقبل على التوحد والتعبد وآثر أنك قاض فكان ماذا هب أنك مفت فكان ماذا هب أن
ارخمول واتباع منهج الرسول وابتغى الدنو والوصول حدث عنه حيىي القطان وابن مهدي وحممد بن عيينة 
الفزاري وخملد بن احلسني وأبو إسحاق الفزاري وعبد هللا بن املبار، وعطاء بن مسلم وزهري بن عباد وسليمان 

أبو سفيان  -[142]-أصبهان عصام جرب وعامر بن محاد بن محدويه وصاحل بن مهران  الشاذكوين ومن أهل
 (1)وإبراهيم بن أيوب." 

"مث ذكر حكاية عن ابن رزق إىل أن ساقها إىل يوسف بن أسباط وهو أبو حممد ابن واصل ذكره ابن 
 ديثه.حيتج حب ال دفن كتبهأىب حامت يف كتابه، فقال أبو حامت: كان رجال عابدا يغلط كثريا، 

وذكر حكاية عن على بن أمحد الرزاز ساقها إىل املسيب بن واضح، واملسيب هذا كثري الوهم. قال الدارقطين: 
اط وهذا املسيب رواها عن يوسف بن أسب .«الضعفاء»املسيب ضعيف، حكى ذلك ابن اجلوزي يف كتاب 

 وقد ذكرانه يف احلكاية األوىل.

مد بن حسنويه الكاتب أبصبهان إىل أن ساقها إىل عبد السالم بن عبد وحدث عن أىب سعيد احلسن بن حم
 الرمحن القاضي، وقد ذكران حاله فيما تقدم.

مث ذكر حكاية عن ابن دوما احلسن بن احلسني النعاىل وقد ذكران ما قاله فيه مث ساقها إىل احلسن بن على 
 احللواين وقد تقدم ما ذكره عنه.

ىل على بن عاصم ذكره ارخطيب يف اتراخه فقال يف ترمجته أخربان أبو عمر بن مث ذكر حكاية عن األابر إ
وحدثنيه احلسن بن علي بن عبد هللا املقرئ عنه أخربان حممد بن أمحد بن يعقوب بن شيبة  -إجازة -مهدي

حدثنا جدي قال مسعت علي بن عاصم على اختالف أصحابنا فيه منهم من أنكر عليه كثرة ارخطأ والغلط، 
منهم من أنكر عليه متاديه يف ذلك وتركه الرجوع عما اخالفه الناس فيه وجلاجته فيه، ونشأته على ارخطأ، و 

ومنهم من تكلم يف سوء حفظه واشتباه األمر عليه يف بعض ما حدث به من ضبطه، وتوانيه عن تصحيح ما  
من أهل  هللا علينا وعليه كتبه الوراقون له، ومنهم من قصته عنده أغلظ من هذه القصص. وقد كان رمحة

 الدين والصالح وارخري البارع شديد التوقي وللحديث آفات تفسده.

وحدثنيه احلسن بن على املقرئ عنه أخربان حممد بن أمحد حدثنا  -إجازة -وقال أخربان أبو عمر بن مهدي
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العوام: اي أاب  ي بنجدي قال حدثين إبراهيم بن هاشم حدثنا عتاب بن زايد عن ابن املبار، قال قلت لعباد
قال: ليس ننكر عليه أنه مل يسمع، ولكنه كان رجال موسرا،  -يعين علي بن عاصم -سهل ما ابل صاحبكم؟ 

 وكان الوراقون يكتبون له فنراه أتى من كتبه اليت كتبوها له. وذكر عنه حكاايت من هذا اجلنس.

 (1)ن حممد هبته." مث ذكر حكاية عن حممد بن أىب نصر النرسي عن حممد بن عمر ب
بشر بن احلارث بن عبد الرمحن بن عطاء بن هالل بن ماهان بن عبد هللا، أبو نصر،  -3517"

 [ :1املعروف ابحلايف ]

مروزي، سكن بغداد، وهو ابن عم علي بن خشرم، وكان ممن فاق أهل عصره يف الورع والزهد، وتفرد بوفور 
 .[2واستقامة املذهب، وعزوف النفس، وإسقاط الفضول ]العقل، وأنواع الفضل، وحسن الطريقة، 

ومسع إبراهيم بن سعد الزهري، وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم، ومحاد بن زيد، وشريك بن عبد هللا، واملعاىف بن 
عمران املوصلي، وعبد هللا بن املبار،، وعلي بن مسهر، وعيسى بن يونس، وعبد هللا بن داود ارخري،ي، وأاب 

 لضرير، وزيد بن أيب الزرقاء.معاوية ا

ل ما مسع منه ألجل ذلك. وك ودفن كتبهوكان كثري احلديث، إال أنه مل ينصب نفسه للرواية، وكان يكرهها، 
 .[3فإمنا هو على سبيل املذاكرة ]

روى عنه نعيم بن اهليضم، وابنه حممد بن نعيم، وإبراهيم بن هاشم بن مشكان، ونصر بن منصور البزاز، وحممد 
 ن املثىن السمسار، وسري السقطي، وإبراهيم بن هاين النيسابوري، وعمر بن موسى اجلال، وغريهم.ب

أخربان احلسني بن أيب احلسن الوراق حدثنا عمر بن أمحد بن عثمان قال: مسعت عبد هللا بن سليمان. يقول: 
حديث أم  قلت: فأين قلت لعلي بن خشرم ملا أخربين أن مساعه ومساع بشر ابن احلارث بن عيسى واحد.

زرع؟ فقال: مساعي معه، وكتبت إليه أن يوجه به إيل، فكتب إيل: هل عملت مبا عند، حىت تطلب ما ليس 
 .[4عند،؟! قال علي: وولد بشر يف هذه القرية وهي مرو، وكان بشر يتفىت يف أول أمره، وقد جرح ]

__________ 

 .102 -4/101واملنتظم، البن اجلوزي ( 110 -4/99) 682انظر: هتذيب الكمال  -3517[ 1]
. 1/1/356. واجلرح والتعديل البن أيب حامت 2/58. واتريخ حيىي برواية الدوري 7/342وطبقات ابن سعد 
. واتريخ دمشق البن عساكر 360 -8/336. وحلية األولياء أليب نعيم 50/الورقة 1وثقات ابن حبان 

. واتريخ اإلسالم 1/442. وتذكرة احلفاظ 83/84قة /الور 1وتذهيب الذه،ي  .)هتذيبه( 245 -3/231
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 .1/444. وهتذيب ابن حجر 12/الورقة 2وإكمال مغلطاي  .(3007)أاي صوفيا  189، 188الورقة 
 .102 -4/101[ انظر: هتذيب الكمال 2]
 .102 -4/101[ انظر: هتذيب الكمال 3]
 (1).." 4/102[ انظر ارخرب يف: هتذيب الكمال 4]

إبراهيم املؤذن املقرئ ارخفاف، جرجاين، تويف يف شوال سنة إحدى وأربعمائة، حدث عن "بن حممد بن 
اإلمساعيلي وابن عدي، ذكره محزة بن يوسف وإسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب ارخفاف، نسبوه يف موايل جتيب، 

 .1يروى عن ابن وهب وإدريس بن حيىي؛ مات يف ذي القعدة سنة ست ومخسني ومائتني
__________ 

ويف األنساب "أبو خملد عطاء بن أيب مسلم ارخفاف من أهل حلب، يروي عن األعمش والثوري، روى  1
خطئ مث جعل حيدث أييت ابلشيء على التوهم في دفن كتبهعنه العراقيون وأهل الشام، كان شيخا صاحلا 

"وأبو.... عبد  ء مث قالفكثرت املناكري يف أخباره وبطل االحتجاج به إال فيما وافق الثقات" مث ذكر أمسا
الوهاب بن حممد بن احلسني ارخفاف املقري، شيخ من أهل القرآن سديد السرية، يروي عن أيب ارخطاب بن 
البطر وايب عبد هللا بن طلحة ومن دوهنما، كتبت عنه ببغداد. وكان له دكان يدرب الدواب يعمل ارخفاف 

أمحد بن عمر الزاهد ارخفاف، كان شيخا صاحلا كثري  ويقرأ عليه القرآن. وأبو احلسني أمحد بن حممد بن
العبادة، مسع أاب العباس حممد بن إسحاق السراج، مسع منه مجاعة كثرية مثل احلاكم ايب عبد هللا احلافظ وأيب 
عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين وأيب عثمان سعيد بن حممد البحريي وأيب القاسم عبد الكرمي بن 

ي يف مجاعة آخرهم أبو القاسم الفضل بن عبد هللا بن احملب، وذكره احلاكم أبو عبد هللا يف هوازن القشري 
التاريخ فقال: أبو احلسني بن أيب نصر ارخفاف جماب الدعوة، ومساعاته صحيحة خبط أبيه من أيب العباس 

الثاين عشر من  ميسوأقرانه، وبقي واحد عصره يف علو اإلسناد، تويف وهو ابن ثالث وتسعني سنة يوم ارخ
وصليت عليه أان يف السوق أسفل املربعة وأبو بكر حممد بن عبد هللا بن بندار  395شهر ربيع األول سنة 

"يف النسخة: بندر" ارخفاف الكرجي، سكن بغداد وحدث هبا عن أمحد بن يوسف بن خالد النصي،ي، روى 
عطاء  ة. ومن القدماء أبو نصر عبد الوهاب بنعنه بنه عبد هللا ارخفاف، وكانت وفاته سنة مثان وأربعمائ

ارخفاف.... "من رجال التهذيب". وأبو عمرو أمحد بن نصر بن إبراهيم احلافظ املعروف ابرخفاف.... "يف 
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". وأبو حيىي زكراي بن داود بن بكري بن عبد هللا ارخفاف.... "تذكرة احلفاظ رقم 676تذكرة احلفاظ رقم 
697 "..""(1) 

رج، حىت رأيته يوما يف املسجد فقيل: هذا حممد بن يوسف األصبهاين ، فقلت: هذا اختلف "يسأل مث اخ
إيل منذ عشرين وقال ابن املبار، قلت البن إدريس أريد الثغر فدلين على أفضل رجل هبا، فقال: عليك مبحمد 

ن املبار، املصيصة، ببن يوسف األصبهاين ، قلت: فأين يسكن؟ قال: املصيصة، وأييت السواحل فقدم عبد هللا 
 فسأل عنه فلم يعرف فقال عبد هللا بن املبار، من فضلك ال تعرف.

ويقول: هب أنك قاض فكان ماذا؟ هب أنك مفت فكان  يدفن كتبهوقال بعضهم: رأيت حممد بن يوسف 
 قماذا؟ هب أنك حمدث فكان ماذا؟ وقيل: خرج حممد بن يوسف يف جنازة ابملصيصة فنظر إىل قرب أيب إسحا

الفزاري وخملد بن احلسني وبينهما موضع قرب، فقال لو أن رجال مات فدفن بينهما، فما أتت عليه عشرة أايم 
 أو حنوها حىت دفن يف املوضع الذي أشار إليه.

 ويف رواية: ما أحسن موضع هذا القرب ملؤمن ، فما ابت ليلته إال حمموما.

 (2)يق." وقال الصلت بن حيىي: كنت مع حممد بن يوسف يف طر 
"عبد هللا بن أمحد عن حممد بن إمساعيل قال مات حممد بن العالء بن كريب أبو كريب اهلمداين الكويف 
سنة مثان وأربعني ومائتني يوم الثالاثء أربع بقني من مجادى اآلخرة أخربان أبو القاسم بن السمرقندي أنبأان أبو 

سن ثنا ن احلمامي أنبأان احلسن بن حممد بن احلعلي بن املسلمة وأبو القاسم بن العالف قاال ثنا أبو احلسن ب
حممد بن عبد هللا احلضرمي قال مات أبو كريب يوم الثالاثء لثالث بقني من مجادى األوىل سنة مثان وأربعني 

( أخربان أبو القاسم بن السمرقندي أنبأان أبو القاسم بن مسعدة 1فدفنت ) تدفن كتبهومائتني وأوصى أن 
ف أنبأان أبو أمحد بن عدي قال مسعت حممد بن أمحد بن محاد يقول مات أبو كريب حممد أنبأان محزة بن يوس

بن العالء يوم الثالاثء لست بقني من مجادى األوىل سنة مثان وأربعني ومائتني جاء نعيه وحنن عند بندار كتب 
 مث أخربانه أبو عبيد هللاإيل أبو سعيد حممد بن حممد وأبو علي احلسن بن أمحد وأبو القاسم غامن بن حممد بن 

املعايل عبد هللا بن أمحد بن حممد احللواين أنبأان أبو علي قالوا أنبأان أبو نعيم احلافظ أنبأان أمحد بن جعفر بن 
 - 6881سامل ثنا أمحد بن علي األابر قال ومات أبو كريب يف سنة مثان وأربعني يف شهر مجادى اآلخر 

عياهنم وكانت له جماهدات حكى عنه أبو محزة حممد بن إبراهيم الصويف حممد بن العالء الصويف كان من أ
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أنبأان أبو القاسم النسيب وغريه عن أيب عن أيب بكر أمحد بن علي ثنا علي بن أيوب العمي ثنا املرزابين حدثين 
د الصوفية يعمر بن يوسف الباقالين قال قال أبو محزة حممد بن إبراهيم قلت حملمد بن العالء الدمشقي وكان س

وقد رأيته مياشي غالما وضيئا مدة مث فارقه فقلت مل هجرت ذلك الفىت الذي كنت أراه معك بعد أن كنت 
له مواصال وإليه مائال قال وهللا لقد فارقته عن غري قلى وال ملل قلت فلم فعلت ذلك قال رأيت قل،ي يدعوين 

  تعاىل فهجرتهإىل أمر إذا خلوت به وقرب مين لو أتيته سقطت من عني هللا

_________ 

 (1)." 396/  11( سري أعالم النبالء 1)
عطاء بن املبار، البصري قال األزدي يروي عن أيب عبيدة الناجي عن احلسن ال يدري ما  - 2310"

 يقول

 عطاء بن مسروق الفزاري قال أبو حامت الرازي جمهول - 2311

سعيد  م عبد هللا وقيل ميسرة كنيته أبو أيوب وقيل أبوعطاء بن أيب مسلم ارخراساين واسم أيب مسل - 2312
موىل املهلب بن أيب صفرة يروي عن سعيد بن املسيب والزهري كذبه ابن املسيب وقال ابن حبان كان رديء 

 احلفظ اخطيء وال يعلم فبطل االحتجاج به

 الحتجاج بهامث جعل حيدث فيخطيء فبطل  دفن كتبهعطاء بن مسلم ارخفاف قال ابن حبان  - 2313

عطاء بن أيب ميمونة أبو معاذ قال حيىي ثقة وقال مرة ضعيف وقال أمحد منكر احلديث وقال  - 2314
 (2)الرازي ال حيتج حبديثه." 

 ميان بن نصر قال أبو حامت الرازي جمهول - 3842"

 من امسه ))يوسف((

 

حلديث زي ضعيف احلديث منكر ايوسف بن إبراهيم أبو يوسف الآليل التيمي قال أبو حامت الرا - 3843
 عنده عجائب وقال ابن حبان يروي عن أنس ما ليس من حديثه ال حتل الرواية عنه

فن  ديوسف بن أسباط بن واسط أبو حممد الشيباين قال أبو حامت الرازي كان رجال صاحلا لكنه  - 3844
ومث آخران يقال  املصنف قلتمث حدث من حفظه فكان يغلط كثريا ال حيتج به وقال حيىي ثقة وقال  كتبه
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 هلما )يوسف بن أسباط( مل يقدح فيهما

يوسف بن حبر بن عبد الرمحن التيمي األطرابلسي قاض محص قال ابن عدي ليس ابلقوي رفع  - 3845
 أحاديث واتى على الثقات مبناكري

عيد حممد بن سيوسف بن جعفر بن علي ارخوارزمي يروي عن إسحاق بن إبراهيم اليماين قال أبو  - 3846
 علي النقاش كان يضع احلديث

يوسف بن خالد بن عمر أبو خالد السميت البصري يروي عن زايد بن سعد قال حيىي كذاب  - 3747
خبيث عدوهللا رجل سوء ال حيدث عنه أحد فيه خري وقال مرة زنديق ال يكتب حديثه وقد روى عنه الشافعي 

ب وقال النسائي كذاب مرتو، احلديث وقال أبو زرعة ذاهب وقال كان ضعيفا وقال عمرو بن علي كان يكذ
احلديث وقال ابن حبان كان يضع األحاديث على الشيوخ ويقرأ عليهم مث يرويها عنهم ال حتل الرواية عنه." 

(1) 
 "وكما قال اآلخر:

 .. إىل أن أاتين ابلفطام مشيب.تفوقت درات الصبا يف ضالله

 .«امه يضيق عنه هذا املكانومت ،«1»وهذا البيت للورد اجلعدي 
وهللا اي سيدي لو مل أتعظ إال مبن فقدته من االخوان واألخدان، يف هذا الصقع، من الغرابء واألدابء واألحباء »

لكفى، فكيف مبن كانت العني تقرهبم والنفس تستنري بقرهبم، فقدهتم ابلعراق واحلجاز واجلبل والري وما واىل 
نعيهم واشتدت الواعية هبم، فهل أان إال من عنصرهم؟ وهل يل حميد عن مصريهم؟ هذه املواضع، وتواتر إيل 

 .«أسأل هللا تعاىل رب األولني أن جيعل اعرتايف مبا أعرفه موصوال بنزوعي عما أقرتفه، إنه قريب جميب
مرو عوبعد فلي يف إحراق هذه الكتب أسوة أبئمة يقتدى هبم ويؤخذ هبديهم ويعشى إىل انرهم، منهم أبو »

ا أثر. يف بطن األرض فلم يوجد هل دفن كتبهبن العالء، وكان من كبار العلماء مع زهد ظاهر وورع معروف، 
وهذا داود الطائي، وكان من خيار عباد هللا زهدا وفقها وعبادة، ويقال له اتج األمة، طرح كتبه يف البحر وقال 

ل عناء وذهول وبالء ومخول. وهذا يوسف بن يناجيها: نعم الدليل كنت، والوقوف مع الدليل بعد الوصو 
أسباط، محل كتبه إىل غار يف جبل وطرحها فيه وسد اببه، فلما عوتب على ذلك قال: دلنا العلم يف األول 
مث كاد يضلنا يف الثاين، فهجرانه لوجه من وصلناه، وكرهناه من أجل من أردانه. وهذا أبو سليمان الداراين 

ابلنار مث قال: وهللا ما أحرقتك حىت كدت أحرتق بك. وهذا سفيان الثوري مزق  مجع كتبه يف تنور وسجرها
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ألف جزء وطريها يف الريح وقال: ليت يدي قطعت من هاهنا بل من هاهنا ومل أكتب حرفا. وهذا شيخنا أبو 
يتها أسعيد السريايف سيد العلماء قال لولده حممد: قد تركت لك هذه الكتب تكتسب هبا خري اآلجل، فإذا ر 

 .«ختونك فاجعلها طعمة للنار
وماذا أقول بعد هذا، ومباذا تقابلين بعد ذلك، سوى أين أقول وسامعي يصدق: إن زماان أحوج مثلي إىل ما »

بلغك لزمان تدمع له العني حزان وأسى، ويتقطع عليه القلب غيظا وجوى وضىن وشجى، وما نصنع مبا كان 
 (1)وحدث وابن، إن احتجت." 

أيب معاوية، بسنده إىل ابن عباس، قال: قال الن،ي صلى هللا عليه وسلم: " نصرت ابلصبا  "وحدث عن
 وأهلكت عاد ابلدبور ".

قال أبو نصر بن ماكوال: مخر بفتح ارخاء وامليم هو مخر بن دومان بن بكيل بن جشم بن خيوان بن نوف بن 
 مهدان، هم رهط أيب كريب حممد بن العالء.

 سعد: ظهر أليب كريب ابلكوفة ثالث مئة ألف حديث.قال أبو العباس بن 

قال صاحل بن حممد جزرة: علت السوسة مرة رأس أيب كريب، قال: فجيء ابلطبيب فقال: ينبغي أن يغلف 
 رأسه ابلفالوذج؛ ففعلوا؛ قال: فتناوله من رأسه ووضعه يف فيه وقال: بطين أحوج إىل هذا من رأسي.

دفنت؛ وكان ثقة. معه ف تدفن كتبهسنة مثان وأربعني ومئتني؛ وأوصى أن تويف أبو كريب حممد بن العالء 
 وقيل: تويف سنة سبع وأربعني.

 

 حممد بن عيسى بن أمحد

ابن عبد هللا أبو عمر القزويين احلافظ حدث عن حممد بن أيوب بن حيىي بن الضريس الرازي، بسنده إىل أيب 
 .وسلم: " إذا بويع للخليفتني فاقتلوا اآلخر منهما " سعيد ارخدري قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه

وحدث عن إدريس بن جعفر العطار، بسنده إىل أيب هريرة، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: " لوال 
 (2)أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسوا، عند كل صالة ".." 

 ة مائتني."تويف بشر يف دمياط يف ذي القعدة سنة مخس ومائتني، وقيل: سن
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 بشر بن احلارث بن عبد الرمحن

ابن عطاء بن هالل بن ماهان بن عبد هللا، أبو نصر املروزي، الزاهد، املعروف ابحلايف، أحد أولياء هللا 
 الصاحلني، والعباد السائحني.

 قدم الشام، واجتاز جببل لبنان.

سلم خامتا ذ الن،ي صلى هللا عليه و قال بشر بن احلارث: مسعت العويف يذكر عن الزهري، عن أنس قال: اخت
 فلبسه مث ألقاه.

وحدث عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم بسنده، عن أيب سعيد، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 " ثالث ال تفطر الصائم: احلجامة، واالحتالم، والقيء ".

 وكان بشر ممن فاق أهل عصره يف الورع والزهد.

 وأنواع الفضل، وحسن الطريقة، واستقامة املذهب، وعزوف النفس، وإسقاط الفضول. وتفرد بوفور العقل،

جل ذلك؛ وكل أل ودفن كتبهومسع مجاعة، وكان كثري احلديث إال أنه مل ينصب نفسه للرواية؛ وكان يكرهها، 
 ما مسع منه فإنه على طريق املذاكرة.

الطريق   الشأن؛ وكان سبب توبته أنه أصاب يفكان أبو نصر بشر بن احلارث ابن أخت علي بن خشرم كبري 
كاغذة مكتواب عليها اسم هللا وطئتها األقدام، فأخذها واشرتى بدرهم كان معه غالية، فطيب هبا الكاغذة 
وجعلها يف شق حائط، فرأى فيما يرى النائم كأن قائال قال له، اي بشر طيبت امسي ألطينب امسك يف الدنيا 

 واآلخرة.

قال أيوب العطار: كنت خارجا من ابب حرب فلقيين بشر بن احلارث وقال: اي أيوب انظر إىل مجيل ما 
ينشر وقبيح ما يسرت، كنت اليوم خارجا من ابب حرب فلقيين رجالن، فقال أحدمها لصاحبه: هذا بشر 

 (1)الذي يصلي كل ليلة ألف ركعة، ويواصل يف كل ثالثة أايم." 
 ( املذاكرة.1ألجل ذلك، وكل ما مسع منه، فإمنا هو على طريق ) كتبهودفن  "وكان يكرهها، 

( : قلت لعلي بن خشرم ملا أخربين أن مساعه ومساع بشر بن احلارث من عيسى 2وقال أبو بكر بن أيب داود )
واحد، قلت: فأين حديث أم زرع؟ فقال: مساعي معه، وكتبت إليه أن يوجه به إيل، فكتب إيل: هل عملت 

 د،، حىت تطلب ما ليس عند،؟مبا عن

 قال علي: ولد بشر يف هذه القرية، وهي مرو، وكان بشر يتفىت يف أول أمره، وقد جرح.
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عن حسن املسوحي: مسعت بشر بن احلارث يقول: أتيت ابب املعاىف  ،(3وقال احلسني بن إمساعيل احملاملي )
و اشرتيت لت يل بنية من داخل الدار: لبن عمران، فدفعت الباب، فقيل يل: من؟ فقلت: بشر احلايف، فقا

 نعال بدانقني، ذهب عنك اسم احلايف.

( : بشر بن احلارث، ويكىن أاب نصر، وكان من أبناء خراسان، 4وقال حممد بن سعد يف طبقات أهل بغداد )
، فلم سمن أهل مرو، وعبد هللا بن املبار،، وهشيم وغريهم مساعا كثريا، مث أقبل على العبادة، واعتزل النا

 حيدث، ومات ببغداد يوم األربعاء،

__________ 

 ( هكذا خبط املؤلف، ويف نسخة ابن املهندس واتريخ ارخطيب: سبيل.1)

 .67/  7( هذا من ارخطيب أيضا 2)
 .69/  7( من ارخطيب أيضا: 3)
 (1).." 342/  7( الطبقات: 4)

أبو بكر بن  قال ،ن محاد املعين )س("مرجى بن وداع الراس،ي، وحيىي بن بسطام الزهراين ، ويوسف ب
 أيب األسود، عن خاله عبد الرمحن بن مهدي: ما رأيت أحدا أقدمه يف الرقة والورع على بشر بن منصور.

 وقال صاحل بن أمحد بن حنبل، عن أبيه: ثقة ثقة وزايدة.

ة ركعة، م مخس مئوقال علي ابن املديين: ما رأيت أحدا أخوف هللا من بشر بن منصور، وكان يصلي كل يو 
وكان قد حفر قربه وختم فيه القرآن، وكان ورده ثلث القرآن، وكان ضيغم صديقا له. صري الليل ثالثة أثالث. 

وم واحد، فدفنا ومات هو وبشر بن منصور يف ي ودفن كتبهثلثا يصلي وثلثا يدعو، وثلثا ينام، وكان قد مسع، 
 بشرا مت رجعنا. فقالوا: دفنا ضيغما.

 د هللا بن عمر القواريري: هو من أفضل من رأيت من املشايخ.وقال عبي

 وقال أبو زرعة: ثقة، مأمون، كان عبد الرمحن بن مهدي يقدمه ويفضله وحيدث عنه.

 وقال أبو حامت، والنسائي: ثقة

 وقال علي بن نصر بن علي اجلهضمي: ثبت يف احلديث

 ادة وارخوف والزهد.وقال يعقوب بن شيبة السدوسي: كان أحد املذكورين ابلعب
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قال إمساعيل بن بشر بن منصور: مات أىب سنة مثانني ومئة، وأان ابن ست عشرة سنة ، وكان ال ينتسب إال 
 (1)إىل آابء اإلسالم.." 

 "روى له اجلماعة.

أخو حممد بن إمساعيل بن  ،(1م س: محاد بن إمساعيل بن علية األسدي البصري مث البغدادي ) - 1472
 القاضي، وإبراهيم بن إمساعيل بن علية املتكلم.علية 

 ووهب بن جرير بن حازم. ،روى عن: أبيه إمساعيل بن علية )م س(

روى عنه: مسلم، والنسائي، وأمحد بن أيب عوف عبد الرمحن بن مرزوق الربزوري، وعثمان بن خرزاد األنطاكي، 
، ثقفي السراج، وحممد بن إسحاق الصاغاينوحممد بن أمحد بن سعيد بن كسا الواسطي، وحممد بن إسحاق ال

وحممد بن العباس الكابلي، وحممد بن عبدوس بن كامل السراج، وحممد بن الليث اجلوهري، ويعقوب بن 
 سفيان.

__________ 

، وكان صاحب تدليسه ،خطأ( -= بوال. وكان ثقة مأموان كثري احلديث يدلس ويبني )يف املطبوع: وتبني 
وقال العجلي: كان ثقة وكان يعد من حكماء أصحاب احلديث. وقال ابن قانع:   .(395/  6سنة ومجاعة" )

كويف صاحل احلديث. وحكي األزدي يف الضعفاء عن سفيان بن وكيع، قال: كان أبو أسامة يتتبع كتب الرواة 
بعد من  حاديثمث تتبع اال دفن كتبهفيأخذها وينسخها، قال يل ابن منريان احملسن اليب أسامة يقول: إنه 

الناس، قال سفيان بن وكيع: اين العجب كيف جاز حديث أيب أسامة، كان أمره بينا وكان من أسرق الناس 
حلديث جيد"، وقد وهم الذه،ي فظن األزدي نقل هذا كالم عن سفيان الثوري، وهو كما مر عن سفيان بن 

قه ن هذا القول ابطل. وقد وثوكيع، وهو ضعيف، واألزدي متكلم فيه أصال، ومع ذلك فقد ذكر الذه،ي أ
الدارقطين يف غري موضع من"العلل"، وقال الذه،ي"حافظ ثبت"، وقال ابن حجر: ثقة ثبت رمبا دلس". قلت: 

 قد نقلت عن ابن سعد يف أول هذا الكالم أنه كان يبني تدليسه، لذلك فإن هذا ال يؤثر فيه.

، ورجال صحيح بن مسلم 102ن حبان، الورقة ، وثقات اب15، 9/  3، 90/  2( أخبار القضاة لوكيع: 1)
 (2)، واجلمع البن القيسراين: =." 157/  8، واتريخ ارخطيب: 40البن منجويه، الورقة 
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 مث روى من حفظه، فيهم فيه، وكان رجال صاحلا. دفن كتبه"املبار،، 

يثه وليس حد فال يثبت دفن كتبه( : كان شيخا صاحلا يشبه يوسف بن أسباط وكان 1وقال أبو حامت )
 بقوي.

عن أيب داود: ضعيف. روى حديث خالد بن عبد الرمحن بن أيب بكرة، عن  ،(2وقال أبو عبيد األجري )
 أبيه عن الن،ي صلى هللا عليه وسلم: اغد عاملا"وليس هو بشيء.

 .(4( : مات يف رمضان سنة تسعني ومئة )3وذكره ابن حبان يف كتاب "الثقات"، وقال )
 يف "الشمائل"، والنسائي، وابن ماجه. روى له الرتمذي

 أبو أيوب، ،(5ع: عطاء بن أيب مسلم ارخراساين ) - 3941

__________ 

 ( نفسه.1)

 .30/ الورقة  5( سؤاالته: 2)
(3 )7  /255. 
( وقال البخاري: عطاء بن مسلم احلل،ي ارخفاف أو خملد، عن واصل االحدب واألعمش وابن برقان وحممد 4)

 .(3033/ الرتمجة  6ويقال أيضا: عطاء بن مسلم القاص الصنعاين. وال أعرفه )اتراخه الكبري:  بن أيب سدرة.
وقال ابن حبان: كان شيخا  .(171وقال العقيلي: ال يتابع على حديثه وال يعرف إال به )ضعفاؤه: الورقة 

 أخبارة، وبطل يفمث جعل حيدث فكان أييت ابلشئ على التوهم فيخطئ فكثر املناكري  دفن كتبهصاحلا 
وقال على بن خشرم: مسعت الفضل بن موسى  .(131/  2االحتجاج به إال فيما وافق الثقات )اجملروحني: 

/ الورقة  2ووكيعا يقوالن: عطاء بن مسلم ثقة. وقال ابن عدي: يف حديثة بعض ما ينكر عليه )الكامل: 
م عطاء بن مسلم ارخفاف بغداد ففرط وقال إسحاق بن موسى: حدثنا أبو داود، قال: قدم عليه .(328

/  12أصحابنا فيه وكان ثقة. وقال أبو بكر املروزي عن أمحد بن حنبل: مضطرب احلديث )اتريخ بغداد: 
وذكره ابن اجلوزي يف "الضعفاء"  ،(295/  12وقال أبو بكر بن أيب داود: حديثه لني )اتريخ بغداد:  .(294

 .(108)الورقة: 
 (1)، =." 499، والدارمي: الرتمجة 405/  2، واتريخ الدوري: 369/  7( طبقات ابن سعد: 5)
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"أرمينية، فلما سار إليها اشتكى عينه، فجعل اختلف إليه متطبب، فقال القاضي الذي أبرمينية: أكحله 
 بشيء يذهب عينه حىت أعطيك كذا وكذا، فكحله بذلك الكحل، فذهبت عينه، فرجع إىل الكوفة أعمى.

ال عبد هللا بن منري: كان علي بن مسهر جييئين، فيسألين كيف حديث كذا؟ قال حيىي: قال ابن وقال حيىي: ق
 . قال حيىي: وكان علي أثبت من ابن منري.دفن كتبهمنري: كان علي قد 

 ( : علي بن مسهر قرشي من أنفسهم، كان ممن مجع احلديث والفقه، ثقة.1وقال أمحد بن عبد هللا العجلي )

 ( : صدوق، ثقة.2ة )وقال أبو زرع

 وقال النسائي: ثقة.

( : مات سنة تسع ومثانني ومئة 4( هو وأبو بكر بن منجويه )3وذكره ابن حبان يف كتاب "الثقات"، وقال )
(5). 

 روى له اجلماعة.

__________ 

 .40( ثقاته، الورقة 1)
 .1119/  6( اجلرح والتعديل: 2)
(3 )8  /214. 
 .125 ( رجال صحيح مسلم، الورقة4)
وقال ابن حجر يف "التهذيب": قال  .(388/  6( وقال ابن سعد: كان ثقة كثري احلديث )طبقاته: 5)

 .(384/  7العجلي أيضا: صاحب سنة ثقة يف احلديث ثبت يف صاحل الكتاب كثري الرواية عن الكوفيني )
 (1)وقال يف "التقريب": ثقة له غرائب بعد أن أضر.." 

 .(1بثقة )"وقال النسائي: ليس 
( بن عمرو بن أيب مذعور، عن وكيع: كان العرزمي رجال صاحلا، وذهبت كتبه، فكان حيدث 2وقال حممد )

 حفظا، فمن ذلك أيت، قال: وامنا عرزم اسود موىل للنخع.

( : مسعت حيىي القطان، قال: سألت العرزمي األصغر، فجعل ال حيفظ، فأتيته 3وقال علي بن املديين )
 ال حيسن يقرأه. بكتاب، فجع ل

 .(5( : تويف يف آخر خالفة أيب جعفر )4قال أبو حامت )
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( : قال بعض أصحايب عن عباد، يعين بن أمحد: العرزمي كأنه مات سنة مخس ومخسني 6وقال البخاري )
 .(7ومئة )

 روى له الرتمذي، وابن ماجه.

__________ 

 .(521. )الرتمجة ( وذكره يف )الضعفاء واملرتوكني( وقال: مرتو، احلديث1)
 .196( انظر ضعفاء العقيلي، الورقة 2)
 .5/ الرتمجة  8( اجلرح والت عديل: 3)
 .5/ الرتمجة  8( اجلرح والتعديل: 4)
( وقال عبد الرمحن بن أيب حامت: سألت أيب عن حممد بن عبيد هللا العرزمي؟ فقال ض عيف احلديث 5)

 .(5/ الرتمجة  8جدا. )اجلرح والتعديل: 
 .513/ الرتمجة  1اتراخه الك،ي ر: ( 6)
  فلما كان بعد ذلك حدث، وقد ذهبت ودفن كتبه( وقال ابن سعد: كان قد مسع مساعا كثريا وكتب، 7)

وقال إبراهيم  .(368/  6كتبه فضعف الناس حديثه هلذا املعىن، وتويف يف آخر خالفة أيب جعفر )طبقاته: 
وقال العجلي:  .(49لعرزمي ساقط: )أحوال الرجال الرتمجة بن يعقوب اجلو زجاين: حممد بن عبيد هللا ا

 (1)وذكره أبو زرعة =."  ،(48ضعيف احلديث، وهو عم عبد امللك بن أيب سليمان. )ثقاته، الورقة 
 .(2( : صدوق، شديد يف السنة، كثري ارخطأ )1"وقال أبو حامت )

 وقال البخاري: منكر احلديث.

ت أاب داود عن مؤمل بن إمساعيل، فعظمه ورفع من شأنه إال أنه يهم يف ( : سأل3وقال أبو عبيد األجري )
 الشئ.

 .(4وذكره ابن حبان يف كتاب "الثقات" )
 فكان حيدث من حفظه، فكثر خطؤه. دفن كتبهوقال غريه: 

 ( : مات سنة مخس أو ست ومئتني.5قال البخاري )

 وأبو القاسم بن أيب عبد هللا بن مندة: مات سنة ست ومئتني. ،(6وقال ابن حبان )

 .(7زاد ابن مندة: يف رمضان )
                                         

 26/44املزي، مجال الدين  هتذيب الكمال يف أمساء الرجال (1)



42 

 

__________ 

 .1709/ الرتمجة  8( اجلرح والتعديل: 1)
 ( بقية كالمه: يكتب حديثه.2)

 .12/ الورقة  5( سؤاالته: 3)
 ، وقال: رمبا أخطأ.187/  9( 4)

 .2107/ الرتمجة  8( اتراخه الكبري: 5)
 .187/  9( ثقاته: 6)
وقال الذه،ي يف " امليزان": قال أبو زرعة: يف  .(501/  5( وقال ابن سعد: ثقة كثري الغلط. )طبقاته: 7)

( وقال ابن حجر يف " التهذيب" قال يعقوب بن سفيان: مؤمل أبو 8949/ الرتمجة  4حديثه خطأ كثري. )
يثه ال الثناء كان مشيختنا يوصون به اال ان حد عبد الرمحن شيخ جليل سين مسعت سليمان بن حرب حيسن

يشبه حديث اصحابه وقد جيب على اهل العلم ان يقفوا عن حديثه فانه يروي املناكري عن ثقات شيوخه 
وهذا اشد فلو كانت هذه املناكري عن الضعفاء لكنا جنعل له عذرا. وقال الساجي: صدوق كثري ارخطأ وله 

 أوهام يطول ذكرها.

 (1)قانع: صاحل اخطئ =." وقال ابن 
 ":1"ت س" مؤمل بن إمساعيل" -351"

 ".3"، وقال البخاري: "منكر احلديث""2صدوق"

__________ 

هـ، علق له 206.. مات سنة .خت قد ت س ق مؤمل بن إمساعيل، أبو عبد الرمحن البصري، نزيل مكة 1
 البخاري.

 ...حلمادين، والسفياننيروى عن: عكرمة بن عمار، وأيب هالل الراس،ي، وشعبة، وا

 ...روى عنه: أمحد، وابن راهويه، وابن املديين، وبندار

 أقوال األئمة فيه: -أ 

وثقه ابن معني، وقال اآلجري: "سألت أاب داود عنه فعظمه ورفع من شأنه إال أنه يهم يف الشيء". وذكره ابن 
اجي: عد: "ثقة كثري الغلط"، وقال السحبان يف الثقات. وقال الدارقطين: "ثقة كثري ارخطأ". وقال ابن س
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-10/380"صدوق كثري ارخطأ، وله أوهام يطول ذكرها"، وقال فيه مثل ذلك غريهم، انظره يف التهذيب 
 .8/374، واجلرح والتعديل 381

 احلاصل: -ب

 احلاصل أنه سيء احلفظ، ومقصود األئمة بتوثيقه أنه عدل، أما يف حفظه فهو ضعيف، وهللا أعلم.

ملغين: "صدوق مشهور، وثق، وقال البخاري: منكر احلديث، وقال أبو زرعة: يف حديثه خطأ كثري"، يف ا 2
فظا فغلط"، وحدث ح دفن كتبهويف الكاشف: "قال أبو حامت: "صدوق شديد يف السنة كثري ارخطأ" وقيل 

 ويف امليزان:"حافظ عامل اخطئ".

، 8/49مل أجده يف الضعفاء الصغري، وال يف التاريخ الكبري، وال يف التاريخ الصغري، لكن قال يف الكبري:  3
 (1)يف مؤمل بن سعيد: "منكر احلديث"، وترمجة مؤمل =." 

موسى بن انفع أبو شهاب احلناط عراقي عن جماهد وسعيد بن جبري وعنه القطان وأبو  -5738"
 حلديث خ م سالوليد قال أمحد منكر ا

 صلى هللا عليه وسلم موسى بن جندة عن جده أيب كثري السحيمي وعنه مالزم بن عمرو جهل د -5739

موسى بن هارون القيسي الربدي البين عن بن وهب والوليد بن مسلم وعنه الذهلي وحيىي بن عثمان  -5740
 خ د س 224بن صاحل وأمحد زغبة ثقة مات 

العامري القاص عن أيب هريرة وجابر وعنه الليث وضمام صدوق تويف عز وجل موسى بن وردان  -5741
 د ت ق 117

 موسى بن يسار عن أيب هريرة وعنه بن أخيه حممد بن إسحاق وأبو معشر وثق م د س ق -5742

موسى بن يسار االردين شامي عن عطاء وانفع وعنه حيىي بن محزة وابن املبار، صدوق صحب  -5743
 ة تمكحوال أربع عشرة سن

موسى بن يعقوب الزمعي عن أيب احلويرث عبد الرمحن بن معاوية وأيب حازم االعرج وعنه بن مهدي  -5744
 4وخالد بن خملد فيه لني 

 موسى بن فالن بن أنس عن بن عمه مثامة وعنه بن إسحاق يقال موسى بن محزة ت ق -5745

 زعفراين وعنه النسائي موسى عنموسى عن حممد بن سعد وعنه اجلريري س موسى عن احلسن ال -5746
 5698احلسن الزعفراين وعنه النسائي س 
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مؤمل بن إمساعيل البصري العمري موالهم نزل مكة عن عكرمة بن عمار وشعبة وسفيان وعنه أمحد  -5747
ا فغلط مات وحدث حفظ دفن كتبهومؤمل بن إهاب قال أبو حامت صدوق شديد يف السنة كثري ارخطأ وقيل 

 (1)" ت س ق. 206
 -ال العنزي  -"حدث عنه: أمحد الدورقي، وحممد بن يوسف اجلوهري، وحممد بن مثىن السمسار 

 وسري السقطي، وعمر بن موسى اجلالء، وإبراهيم بن هانئ النيسابوري، وخلق سواهم.

 وقل ما روى من املسندات.

 دفن كتبه.كان يزم نفسه، فقد كان رأسا يف الورع واإلخالص، مث إنه 

 املؤمل بن حممد إذان، أخربان زيد بن احلسن، أخربان أبو منصور الشيباين، أخربان أبو بكر ارخطيب، أخربان
أخربين أبو سعد املاليين، أخربان عبد العزيز بن جعفر، حدثنا جعفر بن حممد الصنديل، حدثنا حممد بن املثىن 

 السمسار، مسعت بشر بن احلارث يقول:

 أنس، قال:مسعت العويف، عن الزهري، عن 

 خامتا، فلبسه، مث ألقاه. -صلى هللا عليه وسلم-اختذ الن،ي 

 .(1العويف: هو إبراهيم بن سعد )
 روي عن بشر أنه قيل له: أال حتدث؟

 .(2قال: أان أشتهي أن أحدث، وإذا اشتهيت شيئا، تركته )
 وقال إسحاق احلريب: مسعت بشر بن احلارث يقول: ليس احلديث من عدة املوت.

 له: قد خرجت إىل أيب نعيم. فقلت

 .(3فقال: أتوب إىل هللا )
 وعن أيوب العطار، أنه مسع بشرا يقول: حدثنا محاد بن زيد، مث

__________ 

 .68/  7( " اتريخ بغداد " 1)
 .70/  7( " اتريخ بغداد " 2)
 (2).." 70/  7( " اتريخ بغداد " 3)
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 "وقال حيىي بن سعيد: ال يعدل شعبة عندي أحد.

 ابن مهدي: مسعت شعبة يقول:

 إن هذا احلديث يصدكم عن ذكر هللا، وعن الصالة، وعن صلة الرحم، فهل أنتم منتهون؟

 قال أبو قطن: مسعت شعبة بن احلجاج يقول:

 ما شيء أخوف عندي من أن يدخلين النار من احلديث.

 وعنه، قال: وددت أين وقاد محام، وأين مل أعرف احلديث.

 نفسه يف صحة نيته يف طلب العلم، اخاف من مثل هذا، ويود أن ينجو كفافا. قلت: كل من حاقق

 قال عفان: كان شعبة من العباد.

 ، فغسلتها.أغسل كتبهقال سعد بن شعبة: أوصى أيب إذا مات أن 

قلت: وهذا قد فعله غري واحد ابلغسل، وابحلرق، وابلدفن؛ خوفا من أن تقع يف يد إنسان واه، يزيد فيها، أو 
 غريها.ي

 روى: أبو عبيدة احلداد، عن شعبة، قال:

يعين: -مل يسمع محيد الطويل من أنس سوى أربعة وعشرين حديثا، والباقي مسعها، وثبته فيها اثبت البناين 
 .-فكان حيذف اثبتا، ويدلسها، فيقول: عن أنس

د من مائة ب الستة أزيما أعتقد إال أنه مسع من أنس أضعاف ذلك، فإنه مكثر عنه، حبيث أنه له يف الكت
 حديث.

 قال علي بن املديين: شعبة أحفظ للمشايخ، وسفيان أحفظ لألبواب.

 قال أبو داود: قال يل شعبة:

 يف صدري أربع مائة حديث أليب الزبري، وهللا ال حدثت عنه.

__________ 

شد اإلنكار،  نكره أ( وذلك الن أاب الزبري، وامسه: حممد بن مسلم بن تدرس، موصوف ابلتدليس وشعبة ي1)
 (1)كما مر يف أخباره.." 

 "قال سلم بن قتيبة: رمبا مسعت شعبة يقول ألصحاب احلديث:

 اي قوم! إنكم كلما تقدمتم يف احلديث، أتخرمت يف القرآن.
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 .-عىن: يف ارخري  -فإنك ال تلقى مثله حىت ترجع  ،(1وقال أبو داود: قال يل شعبة: عليك بورقاء )
 أيب كرمية، عن يزيد بن هارون، قال: روى: إمساعيل بن

 كان شعبة يقول: ال تكتبوا احلديث إال عن غين، وكان هو فقريا، كان يعوله بنو أخيه.

 وروى: لبيد بن أيب لبيد السرخسي، عن النضر بن مشيل، مسعت شعبة يقول: تعالوا نغتاب يف هللا.

 يريد: الكالم يف الشيوخ.

 حيىي بن معني: قال حجاج األعور:

كتب يل سليمان بن جمالد إىل شعبة، فأتيته، فكنت أسأله حديث محاد، عن إبراهيم، فكان حيدثين، وال يدع 
 أحدا يكتب عنده، فكنت أسأله مث أقول: البول البول.

 ابطل، إمنا تريد أن تتذكر األبواب. -وهللا-فقال: هذا 

 :-أو قيل له  -أبو جعفر الدارمي: مسعت النضر بن مشيل يقول 
 ال شعبة: أتيت أاب الزبري وفخذه مكشوفة، فقلت له: غط فخذ،.ق

 قال: ما أبس بذلك.

 فلذلك مل أرو عنه.

فقال النضر: أان مسعته يقول: أتيت أاب الزبري، وكانت به حاجة شديدة، فتذممت أن أسأله، إذ مل يكن عندي 
 ما أعطيه.

 قلت: أخذ عنه مبكة، وعن عمرو بن دينار.

 بن جبلة: مسعت سعد بن شعبة يقول: عبيد هللا بن جرير

 ، فغسلتها.أغسل كتبهأوصى أيب إذا مات أن 

 وكان أيب إذا اجتمعت عنده كتب من

__________ 

 (1).." 419( ورقاء بن عمر، انظر ترمجته: صفحة: 1)
 "وعنه: من أصغى بسمعه إىل صاحب بدعة، وهو يعلم، خرج من عصمة هللا، ووكل إىل نفسه.

 ببدعة، فال حيكها جللسائه، ال يلقها يف قلوهبم.وعنه: من مسع 

 قلت: أكثر أئمة السلف على هذا التحذير، يرون أن القلوب ضعيفة، والشبه خطافة.

                                         
 7/223الذه،ي، مشس الدين  سري أعالم النبالء ط الرسالة (1)



47 

 

 قال حممد بن مسلم الطائفي: إذا رأيت عراقيا، فتعوذ من شره، وإذا رأيت سفيان، فسل هللا اجلنة.

 ندم على أشياء كتبها عن قوم. ، وكانتدفن كتبهوعن األصمعي: أن الثوري أوصى أن 

 عبد هللا بن خبيق: حدثنا اهليثم بن مجيل، عن مفضل بن مهلهل، قال:

حججت مع سفيان، فوافينا مبكة األوزاعي، فاجتمعنا يف دار، وكان على املوسم عبد الصمد بن علي، فدق 
 داق الباب.

 قلنا: من ذا؟

 قال: األمري.

 وزاعي، فتلقاه، فقال له: من أنت أيها الشيخ؟فقام الثوري، فدخل املخرج، وقام األ

 قال: أان األوزاعي.

 قال: حيا، هللا ابلسالم، أما إن كتبك كانت أتتينا، فنقضي حوائجك، ما فعل سفيان؟

 قال: فقلت: دخل املخرج.

 قال: فدخل األوزاعي يف إثره، فقال: إن هذا الرجل ما قصد إال قصد،.

 ليكم، كيف أنتم؟فخرج سفيان مقطبا، فقال: سالم ع

 فقال له عبد الصمد: أتيت أكتب عنك هذه املناسك.

 قال: أوال أدلك على ما هو أنفع لك منها.

 قال: وما هو؟

 قال: تدع ما أنت فيه.

 قال: وكيف أصنع أبمري املؤمنني؟

 قال: إن أردت كفا، هللا أاب جعفر.

 إال ابإلعظام هلم. فقال له األوزاعي: اي أاب عبد هللا! إن هؤالء ليس يرضون منك

 فقال: اي أاب عمرو! إان لسنا نقدر أن نضرهبم، وإمنا نؤدهبم مبثل هذا الذي ترى.

 (1)قال مفضل: فالتفت إيل األوزاعي،." 
 "زائدة؟

 فقال: كالمها ثقتان.
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 قال حيىي بن معني: قال عبد هللا بن منري:

 فن كتبه.دكان علي بن مسهر جييئين، فيسألين: كيف حديث كذا؟ وكان قد 

 قال حيىي: علي أثبت من ابن منري.

 وقال أمحد بن عبد هللا العجلي: علي بن مسهر قرشي من أنفسهم، كان ممن مجع احلديث والفقه، ثقة.

 وقال شيخنا أبو احلجاج: هو من خزمية بن لؤي بن غالب، وهم عائذة قريش.

 وقال أبو زرعة: صدوق، ثقة.

، فقال إرمينية، فلما سار إليها، اشتكى عينه، فجعل اختلف إليه متطببوعن حيىي بن معني، قال: ويل قضاء 
 القاضي الذي كان إبرمينية: أكحله بشيء يذهب عينه حىت أعطيك كذا وكذا.

 فكحله بشيء، فذهبت عينه، فرجع إىل الكوفة أعمى.

 قال أبو بكر بن منجويه: مات سنة تسع ومثانني ومائة.

 ويوسف بن أمحد، قاال:أخربان عبد احلافظ بن بدران، 

أخربان موسى ابن الشيخ عبد القادر اجليلي، أخربان سعيد بن أمحد، أخربان علي بن أمحد البندار، أخربان أبو 
طاهر املخلص، حدثنا عبد هللا بن حممد البغوي، حدثنا علي بن مسهر قاضي املوصل، عن سعد بن طارق، 

 عن ربعي بن حراش، عن حذيفة بن اليمان، قال:

 : )إن حوضي ألبعد من أيلة وعدن، والذي نفسي بيده، آلنيته أكثر-صلى هللا عليه وسلم-ال رسول هللا ق
 (1)من عدد النجوم، وهو أشد بياضا من اللنب، وأحلى من العسل،." 

 "وعن يوسف، قال: جيزئ قليل الورع والتواضع من كثري االجتهاد يف العمل.

 وثقه: ابن معني.

 حيتج به.وقال أبو حامت: ال 

 ، فكان حديثه ال جييء كما ينبغي.دفن كتبهوقال البخاري: 

 

 إسحاق األزرق أبو حممد بن يوسف * )ع( - 51

 هو: اإلمام، احلافظ، احلجة، أبو حممد إسحاق بن يوسف بن مرداس القرشي، الواسطي، األزرق.

 مولده: سنة سبع عشرة ومائة.
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 ، ومسعر بن كدام، وسفيان، وشريك، وعدة.حدث عن: األعمش، وابن عون، وفضيل بن غزوان

 وكان من جلة املقرئني.

 تال على: محزة الزايت.

 وأخذ احلروف عن: أيب بكر بن عياش، وغريه، وله اختيار معروف.

 محله عنه: إمساعيل بن هود الواسطي، وعبد هللا بن هانئ، وغريمها.

 وكان من أئمة احلديث.

 عني، وأمحد بن منيع، وحممد بن املثىن، وسعدان بن نصر، وأبوروى عنه: أمحد بن حنبل، وحيىي بن م

__________ 

/  1، التاريخ الكبري 3194، طبقات خليفة ت 466، اتريخ خليفة: 315/  7)*( طبقات ابن سعد 
، تذهيب 92، هتذيب الكمال: 1405، مشاهري علماء األمصار ت 238/  2، اجلرح والتعديل 406

 1، دول اإلسالم 115/  1، الكاشف 320/  1، تذكرة احلفاظ 318/  1عرب ، ال1/  59/  1التهذيب 
، شذرات 31، خالصة تذهيب الكمال: 133، طبقات احلفاظ: 257/  1، هتذيب التهذيب 123/ 

 (1).." 343/  1الذهب 
 فغسلتها. أغسل كتبه,"قال سعد بن شعبة: أوصى أيب إذا مات أن 

و ل، وابحلرق وابلدفن؛ خوفا من أن تقع يف يد إنسان واه يزيد فيها، أقلت: وهذا قد فعله غري واحد: ابلغس
 يغريها.

روى أبو عبيدة احلداد، عن شعبة، قال: مل يسمع محيد الطويل من أنس سوى أربعة وعشرين حديثا، والباقي 
 يعين: فكان حيذف اثبتا ويدلسها، فيقول: عن أنس.-مسعها، وثبته فيها اثبت البناين 

ال أنه مسع من أنس أضعاف ذلك، فإنه مكثر عنه حبيث أنه له يف الكتب الستة أزيد من مائة ما أعتقد إ
 حديث.

 قال علي بن املديين: شعبة أحفظ للمشايخ وسفيان أحفظ لألبواب.

 قال أبو داود: قال يل شعبة: يف صدري أربع مائة حديث أليب الزبري وهللا ال حدثت عنه.

 األحاديث الطوال من سفيان. قال القطان: كان شعبة أمر يف

قال علي بن املديين: قيل ليحىي بن سعيد: إن عبد هللا بن إدريس، وأاب خالد بن عمار يزعمان: أن شعبة 
                                         

 9/171الذه،ي، مشس الدين  سري أعالم النبالء ط الرسالة (1)



50 

 

أملى عليهما. فأنكر ذلك وقال: قال يل شعبة: ما أمليت على أحد من الناس ببغدادإال على ابن زريع أكرهين 
 أكتبها. مث قال له حيىي: لو أردته على اإلمالء ألملى علي وما أملى وأان عليه وقال: إن أمري املؤمنني أمرين أن

حاضر قط ولقد جاءه خارجة بن مصعب وهو شيخ وليس عنده غريي فأخرج رقيعة فنفر شعبة فقال له: إمنا 
 هي أطراف، فسكن.

حبري بن سعيد.  يثعبد الوهاب بن جندة: قال يل بقية: كان شعبة ميلي علي، وذا، أنه قال يل: اكتب يل حد
فكتبتها له، فقلت له: كيف حيل لك أن تكتب، وال حيل لنا أن نكتب عنك؟ فقال يل: اكتب. فكنت أكتب 

 عنه.

ل احلكم ومحاد. يعين: مسائ-القواريري: حدثنا يزيد بن زريع، قال: أملى علينا شعبة هذه املسائل من كتابه 
م فأخذوا أمكنة لقوم جييؤون بعدهم ورأى قوما جييؤون فقا وكان يوما قاعدا يسبح بكرة فرأى قوما قد بكروا

 من مكانه فجلس يف آخرهم.

ابن املديين: حدثنا حيىي القطان قال: هؤالء شيوخ شعبة من الكوفة مل يلقهم سفيان: عدي بن اثبت طلحة 
 (1)بن مصرف املنهال بن عمرو إمساعيل بن رجاء، عبيد بن." 

 ن يقول: قال يل شعبة: كتبت عن أيب املهزم مخسني حديثا، فما رويت"ابن املديين: مسعت عبد الرمح
 عنه شيئا.

 قلت: هو يزيد بن سفيان، هالك.

احلاكم: حدثنا علي بن محشاد، حدثنا عثمان بن سعيد الواسطي، حدثنا إمساعيل بن عمار عن عمران بن 
فمال الناس   فصدقوه اكتبوا عنه.أابن قال: ملا قدم هشيم البصرة فقال شعبة: إن حدثكم عن عيسى بن مرمي

إىل هشيم وتركوا شعبة فمر به بعض أصحابه فقال: اي أاب بسطام مالك؟ أين الناس؟ قال: أان صنعت بنفسي 
 ألقيت بنفسي، يف غبار اجلص.

قال سلم بن قتيبة: رمبا مسعت شعبة يقول ألصحاب احلديث: اي قوم! إنكم كلما تقدمتم يف احلديث، أتخرمت 
 رآن.يف الق

 عىن: يف ارخري.-وقال أبوداود: قال يل شعبة: عليك بورقاء، فإنك ال تلقى مثله حىت ترجع 

روى إمساعيل بن أيب كرمية، عن يزيد بن هارون، قال: كان شعبة يقول: ال تكتبوا احلديث إال عن غين، وكان 
 هو فقريا كان يعوله بنو أخيه.
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يريد الكالم  مشيل: مسعت شعبة يقول: تعالوا نغتاب يف هللا. وروى لبيد بن أيب لبيد السرخسي عن النضر بن
 يف الشيوخ.

حيىي بن معني: قال حجاج األعور: كتب يل سليمان بن جمالد إىل شعبة فأتيته فكنت أسأله حديث محاد 
ل طعن إبراهيم فكان حيدثين وال يدع أحدا يكتب عنده فكنت أسأله مث أقول: البول البول. فقال: هذا وهللا اي

 إمنا تريد أن تتذكر األبواب.

أبو جعفر الدارمي: مسعت النضر بن مشيل يقول: أو قيل له: قال شعبة: أتيت أاب الزبري وفخذه مكشوفة 
فقلت له: غط فخذ،. قال: ما أبس بذلك. فلذلك مل أرو عنه. فقال النضر: أان مسعته يقول: أتيت أاب الزبري 

ه إذ مل يكن عندي ما أعطيه قلت: أخذ عنه مبكة، وعن عمرو بن وكانت به حاجة شديدة فتذممت أن أسأل
 دينار.

فغسلتها.  ,أغسل كتبهعبيد هللا بن جرير بن جبلة: مسعت سعد بن شعبة يقول: أوصى أيب إذا مات أن 
 (1)وكان أيب إذا اجتمعت عنده كتب من الناس أرسلين هبا إىل البارجاه، فأدفعها يف الطني.." 

لم: قال يل الثوري: إذا كنت ابلشام فاذكر مناقب علي، وإذا كنت ابلكوفة فاذكر "قال عطاء بن مس
 مناقب أيب بكر، وعمر.

وعنه: من أصغى بسمعه إىل صاحب بدعة، وهو يعلم خرج من عصمة هللا، ووكل إىل نفسه، وعنه: من 
 يسمع ببدعة فال حيكها جللسائه ال يلقها يف قلوهبم.

 ذا التحذير يرون أن القلوب ضعيفة، والشبه خطافة.قلت: أكثر أئمة السلف على ه

 قال حممد بن مسلم الطائفي: إذا رأيت عراقيا فتعوذ من شره، وإذا رأيت سفيان فسل هللا اجلنة.

 ، وكان ندم على أشياء كتبها عن قوم.تدفن كتبهوعن األصمعي: أن الثوري أوصى أن 

كة بن مهلهل قال: حججت مع سفيان فوافينا مب عبد هللا بن خبيق: حدثنا اهليثم بن مجيل عن مفضل
األوزاعي فاجتمعنا يف دار، وكان على املوسم عبد الصمد بن علي فدق داق الباب قلنا: من ذا؟ قال: األمري. 
فقام الثوري فدخل املخرج، وقام األوزاعي فتلقاه فقال له: من أنت أيها الشيخ؟ قال: أان األوزاعي. قال: 

أما إن كتبك كانت أتتينا فنقضي حوائجك ما فعل سفيان. قال: فقلت: دخل املخرج.  حيا، هللا ابلسالم
قال: فدخل األوزاعي يف إثره فقال: إن هذا الرجل ما قصد إال قصد،. فخرج سفيان مقطبا فقال: سالم 
 عليكم كيف أنتم؟ فقال له عبد الصمد: أتيت أكتب عنك هذه املناسك قال: أوال أدلك على ما هو أنفع
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لك منها؟ قال: وما هو؟ قال: تدع ما أنت فيه قال: وكيف أصنع أبمري املؤمنني؟ قال: إن أردت كفا، هللا 
أاب جعفر. فقال له األوزاعي: اي أاب عبد هللا إن هؤالء ليس يرضون منك إال ابإلعظام هلم. فقال: اي أاب عمرو 

يل: قم  قال مفضل: فالتفت إيل األوزاعي فقال إان لسنا نقدر أن نضرهبم، وإمنا نؤدهبم مبثل هذا الذي ترى.
 بنا من ها هنا فإين ال آمن أن يبعث هذا من يضع يف رقابنا حباال، وإن هذا ما يبايل.

يوسف بن أسباط: مسعت سفيان يقول: ما رأيت الزهد يف شيء أقل منه يف الرائسة ترى الرجل يزهد يف 
 لرائسة حامى عليها، وعادى.املطعم، واملشرب، واملال، والثياب فإن نوزع ا

عبد هللا بن خبيق: حدثنا عبيد بن جناد، حدثنا عطاء بن مسلم قال: ملا استخلف املهدي بعث إىل سفيان 
فلما دخل عليه خلع خامته فرمى به إليه، وقال: اي أاب عبد هللا هذا خامتي فاعمل يف هذه األمة ابلكتاب 

ال: الكالم اي أمري املؤمنني؟ قلت لعطاء: قال له: اي أمري املؤمنني؟ ق والسنة. فأخذ ارخامت بيده، وقال: أتذن يف
 (1)نعم. قال: أتكلم على أين." 

"حدث عنه: خالد بن خملد، وزكراي بن عدي، ومعلى بن منصور الرازي، وفروة بن أيب املغراء، وإمساعيل 
يبة، وسهل السقطي، وأبو بكر بن أيب شبن أابن الوراق، وإمساعيل بن ارخليل، وبشر بن آدم الضرير، والسري 

بن عثمان، وسويد بن سعيد، وعبد هللا بن عامر بن زرارة، وعلي بن حجر، وعثمان بن أيب شيبة، وعلي ابن 
حكيم األودي، وعلي بن سعيد بن مسروق، وحمرز بن عون، وحممد بن عبيد احملاريب، ومنجاب بن احلارث، 

 هم.وأبو مهام السكوين، وهناد، وخلق سوا

 قال أمحد بن حنبل: هو أثبت من أيب معاوية يف احلديث.

وقال عثمان بن سعيد: قلت البن معني: علي بن مسهر أحب إليك، أو أبو خالد األمحر؟ فقال: علي أحب 
 إيل. قلت: فعلي وحيىي بن أيب زائدة؟ فقال: كالمها ثقتان.

ذا؟ وكان قد جييئين، فيسألين: كيف حديث ك قال حيىي بن معني: قال عبد هللا بن منري: كان علي بن مسهر
 دفن كتبه.

 قال حيىي: علي أثبت من ابن منري.

 وقال أمحد بن عبد هللا العجلي: علي بن مسهر قرشي من أنفسهم، كان ممن مجع احلديث والفقه، ثقة.

 وقال شيخنا أبو احلجاج: هو من خزمية بن لؤي بن غالب، وهم عائذة قريش.

 وق، ثقة.وقال أبو زرعة: صد
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وعن حيىي بن معني، قال: ويل قضاء إرمينية، فلما سار إليها، اشتكى عينه، فجعل اختلف إليه متطبب، فقال 
القاضي الذي كان إبرمينية: أكحله بشيء يذهب عينه حىت أعطيك كذا وكذا، فكحله بشيء، فذهبت عينه، 

 فرجع إىل الكوفة أعمى.

 انني ومائة.قال أبو بكر بن منجويه: مات سنة تسع ومث

أخربان عبد احلافظ بن بدران، ويوسف بن أمحد، قاال: أخربان موسى بن الشيخ عبد القادر اجليلي، أخربان 
سعيد بن أمحد، أخربان علي بن أمحد البندار، أخربان أبو طاهر املخلص، حدثنا عبد هللا بن حممد البغوي، 

 ربعي بن حراش، عن حذيفة بن اليمان، قال:حدثنا علي بن مسهر قاضي املوصل، عن سعد بن طارق، عن 
صلى هللا عليه وسلم: "إن حوضي ألبعد من أيلة وعدن، والذي نفسي بيده، آلنيته أكثر من -قال رسول هللا 

عدد النجوم، وهو أشد بياضا من اللنب، وأحلى من العسل، والذي نفسي بيده، إين ألذود عنه الرجال، كما 
ل عن حوضه". قال: قيل: اي رسول هللا! وهل تعرفنا يومئذ؟ قال: "نعم، تردون يذود الرجل الغريبة من اإلب

، وابن ماجه، 1علي غرا حمجلني من آاثر الوضوء، ليست ألحد غريكم". هذا حديث صحيح. أخرجه مسلم
 عن عثمان، وهو ابن أيب شيبة.

__________ 

مان عن علي بن مسهر، به.." " من طريق عث4302"، وابن ماجه "38" "248صحيح: أخرجه مسلم " 1
(1) 

 :1يوسف بن أسباط  -1363"
 الزاهد، من سادات املشايخ، له مواعظ وحكم.

 روى عن: حمل بن خليفة، والثوري، وزائدة بن قدامة.

 وعنه: املسيب بن واضح، وعبد هللا بن خبيق، وغريمها.

 نزل الثغور مرابطا.

 احلالل، فأما احلرام، فإن ارتكبته، عذبك. قال املسيب: سألته عن الزهد، فقال: أن تزهد يف

 وسئل يوسف: ما غاية التواضع؟ قال: أن ال تلقى أحدا إال رأيت له الفضل عليك.

 وعنه قال: للصادق ثالث خصال: احلالوة، واملالحة، واملهابة.

وعنه: خلقت القلوب مساكن للذكر، فصارت مساكن للشهوات، ال ميحو الشهوات إال خوف مزعج، أو 
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 شوق مقلق، الزهد يف الرائسة أشد منه يف الدنيا.

قال ابن خبيق: قلت البن أسباط: مل ال أتذن البن املبار، يسلم عليك؟ قال: خشيت أن ال أقوم حبقه، وأان 
 أحبه.

وعن يوسف: إذا رأيت الرجل قد أشر وبطر، فال تعظه، فليس للعظة فيه موضع، يل أربعون سنة، ما حك 
 تركته.يف صدري شيء، إال 

 قال شعيب بن حرب: ما أقدم على يوسف بن أسباط أحدا.

 وعن يوسف، قال: جيزئ قليل الورع والتواضع من كثري االجتهاد يف العمل.

 وثقه ابن معني.

 وقال أبو حامت: ال حيتج به.

 ، فكان حديثه ال جييء كما ينبغي.دفن كتبهوقال البخاري: 

__________ 

"، واجلرح والتعديل 2084/ ترمجة 4"، والضعفاء الكبري للعقيلي "3414/ ترمجة 8ترمجته يف التاريخ الكبري " 1
 (1)".." 462/ 4"، وميزان االعتدال "401/ ترمجة 8"، وحلية األولياء "910/ ترمجة 9"

 "الطبقة الثانية عشرة:

 :1بشر بن احلارث  -1690
لعامل احملدث الزاهد الرابين القدوة شيخ اإلسالم أبو نصر املروزي، مث البغداي ابن عبد الرمحن بن عطاء اإلمام ا

 املشهور: ابحلايف ابن عم احملدث علي بن خشرم.

 ولد سنة اثنتني ومخسني ومائة.

وارحتل يف العلم فأخذ عن: مالك وشريك ومحاد بن زيد وإبراهيم بن سعد، وأيب األحوص وخالد بن عبد هللا 
 بن عياض، واملعاىف بن عمران، وابن املبار،، وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم وعدة. الطحان وفضيل

حدث عنه: أمحد الدورقي وحممد بن يوسف اجلوهري، وحممد بن مثىن السمسار ال العنزي وسري السقطي، 
 وعمر بن موسى اجلالء وإبراهيم بن هاىنء النيسابوري، وخلق سواهم. وقل ما روى من املسندات.

 دفن كتبه.يزم نفسه فقد كان رأسا يف الورع واإلخالص مث إنه كان 

أخربان املؤمل بن حممد إذان أخربان زيد بن احلسن أخربان أبو منصور الشيباين، أخربان أبو بكر ارخطيب أخربين 
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ار سأبو سعد املاليين أخربان عبد العزيز بن جعفر، حدثنا جعفر بن حممد الصنديل حدثنا حممد بن املثىن السم
 -عليه وسلم صلى هللا-مسعت بشر بن احلارث يقول: مسعت العويف عن الزهري عن أنس قال: "اختذ الن،ي 

 .2خامتا فلبسه مث ألقاه"
 العويف: هو إبراهيم بن سعد.

 روي عن بشر أنه قيل له: أال حتدث؟ قال: أان أشتهي أن أحدث وإذا اشتهيت شيئا تركته.

 ن احلارث يقول: ليس احلديث من عدة املوت.وقال إسحاق احلريب: مسعت بشر ب

 فقلت له: قد خرجت إىل أيب نعيم. فقال: أتوب إىل هللا.

القلب  .. مث قال: أستغفر هللا إن لذكر اإلسناد يف.وعن أيوب العطار أنه مسع بشرا يقول: حدثنا محاد بن زيد
 خيالء.

 ومييت اهلوى ويورث العلم الدقيق.قال أبو بكر املروزي: مسعت بشرا يقول: اجلوع يصفي الفؤاد، 

 وقال أبو بكر بن عثمان: مسعت بشر بن احلارث يقول: إين ألشتهي شواء منذ أربعني سنة ما صفا يل درمهه.

__________ 

"، 336/ 8"، وحلية األولياء "1354/ ترمجة 2"، واجلرح والتعديل "342/ 7ترمجته يف طبقات ابن سعد " 1
"، وهتذيب 399/ 1"، والعرب "114/ ترمجة 1وفيات األعيان البن خلكان ""، و 67/ 7واتريخ بغداد "

/ 2"، وشذرات الذهب البن العماد "249/ 2"، والنجوم الزاهرة البن تغري بردي "444/ 1التهذيب "
60." 

" من طريق ابن شهاب قال: 4221"، وأبو داود "2093"، ومسلم "5868صحيح: أخرجه البخاري " 2
أنه رأى يف يد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خامتا من ورق يوما  -رضي هللا عنه-لك حدثين أنس بن ما

واحدا، مث إن الناس اصطنعوا ارخواتيم من ورق ولبسوها، فطرح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خامته، فطرح 
 (1)الناس خواتيمهم". واللفظ للبخاري.." 

 عطاء بن املبار،. - 5645"

 ناجى.عن أيب عبيدة ال

 قال األزدي: ال يدرى ما يقول.

 عطاء بن حممد اهلجري. - 5646
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 عن أبيه.

 قال البخاري: مل يصح حديثه.

 عطاء بن مسروق الفزاري. - 5647

 بيض له ابن أيب حامت.

 .(1]جمهول[ )
 .عطاء بن مسلم ارخفاف ]س، ق[ - 5648

 كويف، نزل حلب.

 روى عن املسيب بن رافع، واألعمش.

 نعيم احلل،ي، وحممد بن مهران اجلمال، ومجاعة.وعنه أبو 

 ، فال يثبت حديثه.دفن كتبهقال أبو حامت: كان شيخا صاحلا يشبه يوسف بن أسباط، وكان 

 وقال أبو زرعة: كان يهم.

 وقال أبو داود: ضعيف.

 قلت: توىف سنة تسعني ومائة.

 وقد وثقه وكيع وغريه.

 ( بن ميمون.2عطاء ) - 5649

 عن أنس.

 رف.ال يع

 وخربه منكر.

 .مرفوعا: أان وعلى حجة هللا على عباده -أمحد بن خثيم، حدثنا عبد هللا بن موسى، عن عطاء، عن أنس 
 روى ابن املقري، عن أمحد بن عمرو بن جابر الرملي، عنه.

 عطاء بن أيب ميمونة ]خ، م، د، س، ق[ البصري. - 5650

ود، وهى منقطعة، مل يدركه، وروى عن جابر ابن مسرة، عن عمران ابن حصني، وروايته عنه يف سنن أيب دا
 وأنس.

 وعنه شعبة، ومحاد بن سلمة، ومجاعة.

 وثقه ابن معني، وقال: هو وابنه قدراين.
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 وقال أبو حامت: ال حيتج به.

 وقال أبو إسحاق اجلوزجاين: كان رأسا يف القدر.

 ة األسدي.عطاء بن نقاد - 5651قلت: بل قدري صغري، وحديثه يف الصحيحني 

 جمهول.

 حدث عنه يعقوب بن حممد الزهري املدىن.

__________ 

 ( من ل.1)

 ( هذه الرتمجة ليست يف س.2)

".)*((1) 
 يوسف بن أسباط الشيباين الزاهد الواعظ. - 9856"

 عن حمل بن خليفة، وسفيان الثوري، وعنه املسيب بن واضح، وعبد هللا بن خبيق االنطاكي.

 وثقه حيىي بن معني.

 وقال أبو حامت: ال حيتج به.

 ، فكان ال جيئ حبديثه كما ينبغي.دفن كتبهوقال البخاري: كان قد 

 يوسف بن إسحاق ]ع[ بن أيب إسحاق السبيعى. - 9857

 قال العقيلي: اخالف يف حديثه.

 ( عنه.1ولعله أتى من منصور بن وردان العطار )

 يقول: مل يكن يف ولد أيب إسحاق أحفظ منه. قلت: نعم، فإن يوسف ثبت حجة، وانهيك أن ابن عيينة

 وقد ينتسب إىل جده فيقال: يوسف بن أيب إسحاق.

 روى عن جده، والشع،ي.

 وعنه ابنه إبراهيم، وابنا عمه إسرائيل وعيسى ابنا يوسف.

 مات سنة سبع ومخسني ومائة.

 يوسف بن إسحاق احلل،ي. - 9858

قرأته على عمر بن عبد املنعم أخرب، / عبد الصمد بن حممد [ 412عن حممد بن محاد الظهراىن خبرب ابطل ]
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حضورا، أخربان علي بن املسلم، أخربان احلسني بن حممد ارخطيب، أخربان حممد بن مجيع الغساين، حدثنا 
يوسف ابن إسحاق حبلب، حدثنا حممد بن محاد، حدثنا عبد الرزاق، أخربان معمر، عن ابن طاوس، عن 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم: من مل يرعو عند الشيب، ومل يستح من العيب، ومن مل أبيه، عن جابر، قال ر 
 فليس هلل فيه حاجة. -اخش هللا ابلغيب 

 اآلفة من يوسف، فإن الباقني ثقات.

 يوسف بن حبر الشامي الساحلي، قاضى محص. - 9859

 روى عن يزيد ابن هارون وطبقته، له مناكري.

 يف احلديث. قال ابن عدي: ليس ابلقوي

 روى عن الثقات مناكري.

حدثنا أمحد بن حيىي ارخوالين، حدثنا يوسف بن حبر، حدثنا املسيب بن واضح، حدثنا مبشر بن إمساعيل، 
 عن األوزاعي، عن حيىي بن أيب كثري، عن عكرمة، عن ابن عباس

__________ 

 ( هذا يف ن، هـ.1)

 وىف س: الراوى.

".)*((1) 
الباجي وغريه على ابن حزم هبذا السبب وغريه وأخرج من بلده وجرى له ما هو "وقد قام أبو الوليد 

 وغريه غسل كتبهمشهور يف الكتب من 

ومما يعرفك ما قلت لك من جراءته وتسرعه هذا النقل الذي عزاه إىل األشعري وال خالف عند األشعري 
لد يف النار الكفار أنه كافر ابهلل العظيم خموأصحابه بل وسائر املسلمني أن من تلفظ ابلكفر أو فعل أفعال 

وإن عرف بقلبه وأنه ال تنفعه املعرفة مع العناد وال تغين عنه شيئا وال اختلف مسلمان يف ذلك وهل الفائت 
عليه نفس اإلميان لكون النطق ركنا منه أو شرطه فيه البحث املعروف لألشاعرة وسيأيت وأمجعوا على أن 

ل ابن حزم يف النقل عنهم إنه مسلم خطأ عليهم صادر عن أمرين عن عدم املعرفة اإلسالم زائل عنه فقو 
 بعقائدهم وعن عدم التفرقة بني اإلميان واإلسالم

وأما جهم فال ندري ما مذهبه وحنن على قطع أبنه رجل مبتدع ومع ذلك ال أعتقد أنه ينتهي إىل القول أبن 
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ل اللفظ عبد به يكون مؤمنا لكونه عرف بقلبه فلعل الناقل عنه محمن عاند هللا وأنبياءه ورسله وأظهر الكفر وت
 ما ال يطيقه أو جازف كما جازف يف النقل عن غريه

وما لنا وجلهم وهو عندان من شر املبتدعة من قال هبذه املقالة فهو كافر ال حياه هللا وال بياه كائنا من كان 
 رد منه وأبو طالب إن سلم أنه اعتقد فلم يتلفظ بل واملسلمون جممعون قاطبة على أن تلفظ القادر ال بد

فأخربان حممد بن إمساعيل بن إبراهيم إذان خاصا ابلسند املتقدم قريبا إىل أمحد بن حممد بن حنبل حدثنا أبو 
 (1)اليمان أخربان شعيب عن الزهري أخربين رجل من األنصار." 
 خرج هللا نور اليقني والزهد من قلبه "."من كالمه: " من نظر إىل الدنيا نظر ارادة وحب هلا أ

 وقال: " ما ابتلى هللا عبدا بشىء أشد من الغفلة والقسوة ".

وطلب العلم ثالثني سنة، فلما بلغ الغاية غرق كتبه، وقال: مل أفعله هتاوان وال استخفافا حبقك، ولكن طلبنا 
 اهلداية فحصلت، فاستغنيت عنك به ".

". قلت: " لعله كان فيها شيء ال يرى تعديه إىل الغري. وقد روى حنو هذا فان قلت: " هذه اضاعة مال! 
 ، وكان ندم على أشياء كتبها عن الضعفاء، وقال: " محلينبدفن كتبهعن سفيان الثوري األمام، انه أوصى 

 عليها شهوة احلديث ". فكأنه ملا عسر عليه التمييز بني الصحيح وغريه، أوصى أن تدفن كلها.

ا من ابب إلقاء أهل السفينة املوال رجاء النجاة. واين ذلك من غرق النفس ىف حبر الركون إىل أو أن هذ
املألوفات املنافية لصفاء الذكر، وااللتجاء إىل هللا تعاىل يف فسيح أبواب الفكر، ال سيما إذا خاف فوات 

 (2)األوىل ابالشتغال به،." 
 "وقال ابن عدي: وأحاديثه غري حمفوظة.

 يوسف بن حممد بن املنكدر[ 2065]

 قال النسائي: مرتو، احلديث.

 وقال ابن عدي: وأرجو أنه ال أبس به.

 [ يوسف بن أسباط ]بن واصل[ أبو حممد الشيباين2066]

 ، وكان ال جييء حديثه بعد كما ينبغي.دفن كتبهقال البخاري: 

 ومرة قال: فاضطرب يف حديثه، روى عنه أبو األحوص.
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 ة.وقال ابن معني: ثق

 وقال حجاج: ما رأيت أحدا وصف )خبري( إال رأيته دون ما وصف؛ إال يوسف ابن أسباط.

وقال ابن عدي: له عن الثوري أحاديث، يروي تلك األحاديث عن يوسف: بركة، وبركة ال اعتماد عليه، 
 مسعت عبدان يقول: رأيته حبلب ومل أكتب عنه على عمد ألنه كان يكذب.

لشام، وقد روى عنه أبو األحوص، ويوسف عندي من أهل الصدق؛ إال أنه عدم  ويوسف من جلة الزهاد اب
 كتبه فكان حيمل على حفظه فيغلط ويشبه عليه ال أنه يتعمد الكذب.

 [ يوسف بن خالد أبو خالد السميت2067]

 وكان ضعيفا. -قال الشافعي: ثنا يوسف بن خالد السميت 

قلت: نه القواريري يقال له السميت، فقال: كذاب، رجل سوء. فوقال ابن املثىن: ذكر البن معني شيخ حيدث ع
السميت الذي كان ها هنا مبدينة أيب جعفر؟ قال: ال، هذا رجل ال أبس به إن شاء هللا، وذا، رأيته مبكة يف 

 (1)املسجد احلرام وكان كذااب.." 
مث أقبل  مساعا كثريا "يتفتأ يف أول أمره وقال ابن سعد: "كان من أبناء خراسان طلب احلديث ومسع

" 227على العبادة واعتزل الناس فلم حيدث" ومات ببغداد إلحدى عشرة ليلة خلت من ربيع األول سنة "
 -رمحه هللا-وهو ابن ست وسبعني سنة وقال املروزي قيل أليب عبد هللا مات بشر بن احلارث قال: "مات 

إبراهيم احلريب: "ما أخرجت بغداد أمت عقال وال  وما له نظري يف هذه األمة إال عامر بن عبد مقيس" وقال
وقال ارخطيب: "كان ممن فاق أهل عصره يف الورع والزهد وتفرد بوفور  1أحفظ للسانه من بشر بن احلارث"

العقل وأنواع الفضل وحسن الطريقة واستقامة املذهب وعزوف النفس واسقاط الفضول وكان كثري احلديث 
ق ألجل ذلك وكلما مسع منه فإمنا هو على طري ودفن كتبهاية وكان يكرهها إال أنه مل ينصب نفسه للرو 

املذاكرة". قلت: وقال أبو حامت: "الرازي ثقة رضي" وقال ابن حبان يف الثقات: "أخباره ومشائله يف التقشف 
يعا" وخفي الزهد والورع أظهر من أن حيتاج إىل االغراق يف وصفها وكان ثوري املذهب يف الفقه والورع مج

وقال الدارقطين: "ثقة زاهد جبل ليس يروي إال حديثا صحيحا ورمبا تكون البلية ممن يروي عنه" وقال مسلمة: 
 "ثقة فاضل".

__________ 
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وزاد يف ارخالصة هاهنا كأن يف كل شعرة عقال وطئ الناس عقبه مخسني سنة ما عرف له غيبة ملسلم  - 1
 (1)." 12قال الذه،ي كانت له جنازة عظيمة أخرجت من غدوة فلم حيصل يف قربه إىل الليل من الزحام 

يح الكتاب صم كان صح"ابن عروة وقال عبد هللا بن أمحد عن أبيه أبو أسامة أثبت من مائة مثل أيب عا
ضابطا للحديث كيسا صدوقا وقال أيضا عن أبيه كان ثبتا ما كان أثبته ال يكاد اخطىء وقال عثمان الدارمي 
قلت البن معني أبو أسامة أحب إليك أو عبدة قال ما منهما إال ثقة وقال عبد هللا بن عمر بن أابن مسعت 

 يث وقال ابن عمار كان أبو أسامة يف زمن الثوري يعدأاب أسامة يقول كتبت ابصبعي هاتني مائة ألف حد
من النسا، وقال العجلي بسنده عن سفيان ما ابلكوفة شاب أعقل من أيب أسامة قال العجلي مات يف 
شوال سنة إحدى ومائتني وكذا قال البخاري وزاد وهو ابن مثانني سنة فيما قيل قلت وقال ابن سعد كان ثقة 

س ويبني تدليسه وكان صاحب سنة ومجاعة وقال العجلي كان ثقة وكان يعد من مأموان كثري احلديث يدل
حكماء أصحاب احلديث وقال ابن قانع كويف صاحل احلديث وذكره ابن حبان يف الثقات وقال اآلجري عن 

اء عن سفيان وحكى األزدي يف الضعف دفن كتبهأيب داود قال وكيع هنيت أاب أسامة أن يستعري الكتب وكان 
وكيع قال كان أبو أسامة يتتبع كتب الرواة فيأخذها وينسخها قال يل بن منري أن احملسن أليب أسامة يقول بن 
مث تتبع األحاديث بعد من الناس قال سفيان بن وكيع أين ألعجب كيف جاز حديث أيب أسامة   دفن كتبهأنه 

 دي قال هذا القول عن سفيانكان أمره بينا وكان من أسرق الناس حلديث جيد قلت حكى الذه،ي أن األز 
الثوري وهذا كما ترى مل ينقله األزدي إال عن سفيان بن وكيع وهو به أليق وسفيان بن وكيع ضعيف كما 

 (2)سيأيت يف ترمجته.." 
"ابن املديين شامي ال أعرفه وقال أبو زرعة الدمشقي قيل لعطاء بن قرة دخل عبد هللا بن علي دمشق 

رعة وكان من خيار عباد هللا وذكره بن حبان يف الثقات روى له الرتمذي وابن ماجة فقال هاه فمات قال أبو ز 
 حديثا واحدا يف الزهد وقال ت حسن غريب

عطاء" بن أيب مروان األسلمي أبو مصعب املدين نزيل الكوفة واسم أبيه سعيد وقيل عبد  –س 392-" 
ك بن سعيد وصاحل بن كيسان وعبد املل الرمحن بن مصعب وقيل مغيث بن عمرو روى عن أبيه وعنه ابنه

عمري ومها أكرب منه وموسى بن عقبة ومنصور بن املعتمر وابن إسحاق وقيس بن الربيع وشعبة ومسعر والثوري 
وشريك وغريهم قال عبد هللا بن أمحد عن أبيه ثقة وكذا قال بن معني والنسائي وقال أبو داود معروف وذكره 
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 يف والية السفاح قلت وكذا قال خليفة وابن سعد وزاد كان قليل احلديث بن حبان يف الثقات وقال مات

عطاء" بن مسلم ارخفاف أبو خملد الكويف نزيل حلب روى عن األعمش وجعفر بن  –"مت س ق  -393
برقان وحممد بن سوقة وحممد بن عمرو بن علقمة والثوري وعبد هللا بن شوذب وواصل األحدب وغريهم وعنه 

 1ار، الصوري وابن املبار، وموسى بن أيوب النصي،ي وعمرو بن أيب سلمة التنيسي وأبو توبةحممد بن املب
وهشام بن عمار وأبو نعيم احلل،ي وغريهم قال معاوية بن صاحل عن حيىي بن معني ليس به أبس وأحاديثه 

 هدفن كتبمنكرات وقال عثمان الدارمي عن بن معني ثقة وقال أبو زرعة كان من أهل الكوفة 
__________ 

 (1)تقريب."  12أبو توبة الربيع بن انفع  1
فال يثبت  دفن كتبه"مث روى من حفظه فوهم وكان رجال صاحلا وقال أبو حامت كان شيخا صاحلا وكان 

حديثه وليس بقوي وقال اآلجري عن أيب داود ضعيف روى حديثه خالد عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن 
هو بشيء ذكره بن حبان يف الثقات فقال مات يف رمضان سنة تسعني ومائة قلت  أبيه رفعه أغد عاملا وليس

مث جعل حيدث فيخطئ فبطل االحتجاج به وقال بن أيب داود يف حديثه لني وقال الطرباين  دفن كتبهوقال 
تفرد أبحاديث وقال املروذي عن أمحد مضطرب احلديث وقال بن عدي له أحاديث وفيها بعض ما ينكر 

 عليه

"متييز عطاء" بن مسلم الصنعاين القاضي روى عن وهب بن منبه روى عنه حممد بن عمرو بن مقسم  394-
الصنعاين قال البخاري ال أعرفه وذكر ارخطيب يف املوضح أن البخاري خلطه ابرخفاء فوهم ألن الصنعاين قدمي 

ين روى عنه ه علي بن املديمسع علي بن املديين حديثه من حممد بن عمرو بن مقسم وقال يف ارخفاف أدرك
أهل طبقة علي انتهى ووقع يل حديثه يف جزء من امسه عطاء للطرباين وساقه علي بن خليفة عن علي وذكر 

 بعده احلفاف

عطاء" بن أيب مسلم ارخراساين أبو أيوب ويقال أبو عثمان ويقال أبو حممد ويقال أبو صاحل  – 4"م  -395
ال  ن أيب صفرة األزدي اسم أبيه عبد هللا ويقال ميسرة روى عن الصحابة مرسالبلخي نزيل الشام موىل امللهب ب

كا بن عباس وعدي بن عدي الكندي واملغرية بن شعبة وأيب هريرة وأيب الدرداء وأنس وكعب بن عجرة ومعاذ 
 (2)بن جبل وغريهم وعن سعيد بن املسيب وعبد هللا بن بريدة." 
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ت س وذكره بن حبان يف الثقات قال عبد هللا بن أمحد عنه ولد"من حدث عنه وقال النسائي ليس به أب
سنة ستني ومائة وقال السراج تويف يف مجادى اآلخرة سنة ثالث ومخسني ومائتني قلت وقال الدارقطين ثقة 

 ويف الزهرة روى عنه خ سبعة.

ن سعيد ب القرشي أبو احلسن الكويف احلافظ قاضي املوصل روى عن حيىي 1علي" بن مسهر –"ع  -623
األنصاري وهشام بن عروة وعبيد هللا بن عمر وموسى اجلهين وإمساعيل بن أيب خالد واألعمش وعبد امللك 
بن أيب سليمان ومطرف بن طريف وأيب إسحاق الشيباين وأيب مالك األشجعي وأيب حيان التيمي واألجلح 

ن جرير وعاصم األحول وعبد امللك ب الكندي وداود بن أيب هند وأيب بردة بن أيب موسى واملختار بن فلفل
وزكرايء بن أيب زائدة وسعيد بن أيب عروبة وعبد هللا بن عطاء وعثمان بن حكيم األنصاري وحممد بن قيس 
األسدي وغريهم روى عنه أبو بكر وعثمان ابنا أيب شيبة وخالد بن خملد وإمساعيل بن ارخليل وبشر بن آدم 

بن زرارة بن أيب املغراء وحمرز بن عون اهلاليل وأبو مهام السكوين وسهل  وزكرايء بن عدي وعبد هللا بن عامر
بن عثمان وسويد بن سعيد وعلي بن حجر وهناد بن السري وآخرون قال عبد هللا بن أمحد عن أبيه صاحل 
احلديث أثبت من أيب معاوية وقال عثمان الدارمي قلت البن معني هو أحب إليك أو أبو خالد األمحر فقال 

ن مسهر فقلت بن مسهر أو إسحاق بن األزرق قال بن مسهر قلت بن مسهر أو حيىي بن أيب زائدة فقال  ب
 قال حيىي دفن كتبهكالمها ثقة وقال حيىي بن معني قال بن منري كان قد 

__________ 

 (1)تقريب."  12مسهر بضم امليم وسكون املهملة وكسر اهلاء  1
"ابن هارون وعبد الرزاق وقبيصة وغريهم قال عبد هللا بن أمحد عن أبيه تر، الناس حديثه وقال الدوري 
عن ابن معني ليس بشيء وال يكتب حديثه وقال البخاري تركه بن املبار، وحيىي وقال النسائي ليس بثقة وال 

فظا فمن كتبه فكان حيدث حيكتب حديثه وقال بن أيب مذعور عن وكيع كان العرزمي رجال صاحلا ذهبت  
ذلك أتى ابملناكري وقال بن املديين مسعت القطان سألت العرزمي فجعل حيدث للحفظ فأتيته بكتاب فجعل 
ال حيسن القراءة قال أبو حامت تويف يف خالفة أيب جعفر وقال البخاري قال بعض أصحايب عن عباد يعين أيب 

فلما كان  هودفن كتبقلت وقال بن سعد مسع مساعا كثريا  أمحد العرزمي كأنه مات سنة مخس ومخسني ومائة
بعد ذلك حدث وقد ذهبت كتبه يضعف الناس حديثه هلذا وتويف يف آخر خالفة أيب جعفر وذكر ارخطيب 
يف املوضح أن بن معني قال فيما رواه يزيد بن اهليثم عنه حممد بن عبيد هللا العرزمي ليس بشيء فجعله اثنني 
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واحد فزاري النسب سكن الكوفة فنزل يف جباية عرزم منها فقيل له العرزمي وقال الفالس  وليس كذلك بل هو
وعلي بن اجلنيد واالزدي مرتو، احلديث وقال الدارقطين ضعيف احلديث وقال بن حبان كان رديء احلفظ 

القطان وابن و  وذهبت كتبه فجعل حيدث من حفظه فيهم وكثرت املناكري يف روايته تركه بن مهدي وابن املبار،
معني وقال أبو حامت روى عنه شعبة وسليمان على التعجب وهو ضعيف احلديث جدا وقال بن أيب حامت تر، 
أبو زرعة قراءة حديثه وقال احلاكم يف املدخل مرتو، احلديث بال خالف أعرفه بني أئمة النقل فيه وقال 

 (1)أبوأمحد احلاكم ليس." 
بن زكراي املطرز وحممد بن هارون الرؤايين وأبو عروبة وحممد بن إسحاق "وأبو يعلى وابن خزمية والقاسم 

الثقفي وآخرون قال حجاج بن الشعر مسعت أمحد بن حنبل يقول لو حدثت عن أحد ممن أجاب يف احملنة 
حلدثت عن أيب معمر وأيب كريب وقال احلسن سن سفيان مسعت بن منري يقول ما ابلعراق أكثر حديثا من 

ال أعرف حبديث بلدان منه وقال بن أيب حامت سئل أيب عنه فقال صدوق وقال أبو علي النيسابوري أيب كريب و 
مسعت أاب العباس بن عقدة يقدمه يف احلفظ واملعرفة على مجيع مشائخهم ويقول ظهر أليب كريب ابلكوفة 

ل النسائي وقا ثالمثائة ألف حديث وقال موسى بن إسحاق األنصاري مسعت من أيب كريب مائة ألف حديث
ال أبس به وقال مرة ثقة وذكره بن حبان يف الثقات وقال أبو عمرو ارخفاف ما رأيت من املشائخ بعد إسحاق 
بن إبراهيم أحفظ منه وقال إبراهيم بن أيب طالب قلت حملمد بن حيىي مل أر بعد أمحد بن حنبل ابلعراق أحفظ 

فأخذه  رأس أيب كريب فغلف الطبيب رأسه ابلفالوذج من أيب كريب وقال صاحل جزرة غلبت السوسة مرة على
من رأسه فوضعه يف فيه وقال بطين أحوج إىل هذا قال البخاري وغري واحد مات يف مجادى اآلخرة سنة مثان 

زاد بعضهم وهو بن سبع ومثانني سنة وقيل مات سنة سبع وهو وهم قلت وقال مسلمة بن  1وأربعني ومائتني
 هرة روى عنه البخاري مخسة وسبعني حديثا ومسلم مخسمائة وستة ومخسني حديثاقاسم كويف ثقة ويف الز 

 حممد" بن عيسى بن زايد الدامغاين أبو احلسن نزيل الري –"س  – 637

__________ 

 (2)هامش ارخالصة."  12معه فدفنت  تدفن كتبهوأوصي أن  1
مه جري سألت أاب داود عنه فعظ"شديد يف السنة كثري ارخطأ وقال البخاري منكر احلديث وقال اآل

ورفع من شأنه إال أنه يهم يف الشيء وذكره ابن حبان يف الثقات وقال مات سنة ست ومائتني وفيها أرخه 
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كان حيدث ف دفن كتبهأبو القاسم بن مندة وزاد يف رمضان وقال البخاري مات سنة مخس أو ست وقال غريه 
ن ات رمبا أخطأ. مات يوم األحد لسبع عشرة ليلة خلت ممن حفظه فكثر خطأه قلت قال بن حبان يف الثق

شهر رمضان سنة ست ومائتني وهكذا أرخه البخاري عن ابن أيب بزة قال البخاري أما ابنه فقال حنن من 
صلبية كنانة قال وحدثين من أثق به أنه موىل لبين بكر وقال يعقوب بن سفيان مؤمل أبو عبد الرمحن شيخ 

ن بن حرب حيسن الثناء كان مشيختنا يوصون به اال أن حديثه ال يشبه حديث جليل سين مسعت سليما
أصحابه وقد جيب على أهل العلم أن يقفوا عن حديثه فإنه يروي املناكري عن ثقات شيوخه وهذا أشد فلو  
 كانت هذه املناكري عن الضعفاء لكنا جنعل له عذرا وقال الساجي صدوق كثري ارخطأ وله أوهام يطول ذكرها

وقال ابن سعد ثقة كثري الغلط وقال بن قانع صاحل اخطئ وقال الدارقطين ثقة كثري ارخطأ وقال إسحاق بن 
راهويه حدثنا مؤمل بن إمساعيل ثقة وقال حممد بن نصر املروزي املؤمل إذا انفرد حبديث وجب أن يتوقف 

 ويثبت فيه ألنه كان سيء احلفظ كثري الغلط.

ويقال يهاب أيضا بن عبد العزيز بن قفل بن شدل الربعي مث العجلي  1بمؤمل" بن إها –"د س  – 683
 أبو عبد الرمحن الكويف نزل الرملة ومصر وهو كرماين األصل روى عن ضمرة بن ربيعة الرملي والنضر بن حممد

__________ 

 (1)تقريب.."  12اهبا بكسر أوله ومبوحدة  1
 ""من امسه يوسف"

يباين الزاهد الواعظ عن حمل بن خليفة وسفيان الثوري وعنه املسيب بن [ "يوسف" بن أسباط الش1140]
واضح وعبد هللا بن حقيق األنطاكي وثقه حيىي بن معني وقال أبو حامت ال حيتج به وقال البخاري كان قد 

فكان ادعى حلديثه كما ينبغي انتهى وكنيته أبو حممد واسم جده واصل ذكر ذلك بن عدي قال  دفن كتبه
عندي من أهل الصدق إال انه ملا عدم كتبه كان حيمل على حفظه فيغلط ويشتبه عليه وال يتعمد  ويوسف

الكذب وذكره ابن حبان يف الطبقة الثالثة من الثقات فقال سكن أنطاكية يروي عن عائذ بن شريح وكان من 
ث رمبا أخطأ مستقيم احلدي عباد أهل الشام وقرائهم كان ال أيكل إال احلالل احملض فإن مل جيده استف الرتاب

 (2)وكان من خيار أهل زمانه مات سنة." 
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"السمان، وحممد بن أىب حرملة، وأخيه حممد بن يعقوب، وآخرين. روى عنه خالد بن خملد القطواىن، 
وسعيد بن احلكم بن أىب مرمي، وعبد الرمحن بن مهدى، وحممد بن إمساعيل بن أىب فديك، وآخرون. وعن 

ل ابن املديىن: ضعيف احلديث، منكر احلديث. وعن أىب داود: صاحل، قد روى عنه ابن مهدى، حيىي: ثقة. وقا
وله مشايخ جمهولون. وذكره ابن حبان ىف الثقات. وقال ابن سعد: مات ىف خالفة أىب جعفر املنصور. روى 

 له البخارى ىف األدب، والباقون سوى مسلم، وروى له أبو جعفر الطحاوى.

إمساعيل القرشى العدوى: أبو عبد الرمحن البصرى، نزل مكة، موىل آل عمر بن ارخطاب،  مؤمل بن - 2419
وقيل: موىل بىن بكر بن عبد مناة بن كنانة. روى عن إبراهيم ابن يزيد ارخوزى، واحلمادين، وسفيانني، وشعبة، 

، وبندار، وحممد ىنوفضيل بن عياض، وآخرين. روى عنه أمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعلى بن املدي
بن العالء، وحممد بن املثىن، وأبو يوسف يعقوب بن إسحاق احلريى، وأبو بكرة بكار القاضى، وآخرون. وعن 
حيىي: ثقة. وقال أبو حامت: صدوق، شديد ىف السنة، كثري ارخطأ. وقال البخارى: منكر احلديث. وذكره ابن 

ة من حفظه فكثر خطؤه. قال البخارى: مات سن ، فكان حيدثدفن كتبهحبان ىف الثقات. وقال غريه: 
مخس أو ست ومائتني ىف رمضان. استشهد به البخارى. وروى له أبو داود ىف القدر، والباقون سوى مسلم، 

 وروى له أبو جعفر الطحاوى.

مؤمل بن الفضل بن جماهد: ويقال: ابن عمري احلراىن، أبو سعيد اجلزرى. روى عن بشر بن السرى،  - 2420
قية بن الوليد، وعيسى بن يونس، وحممد بن شعيب بن شابور، والوليد بن مسلم، وآخرين. روى عنه أبو وب

داود، وإبراهيم بن حممد الصفار، وأمحد بن سليمان الرهاوى، وأبو داود احلراىن، وعمر بن سعيد الدارمى، 
ا. وذكره ابن ل أبو حامت: ثقة رضوأبو حامت الرازى، وحيىي بن حيىي النيسابورى، وهو أكرب منه، وآخرون. قا

 حبان ىف الثقات. ومات سنة سبع وعشرين ومائتني، ويقال: سنة ثالثني

__________ 

ىف املختصر: مؤمل: بوزن حممد، بن إمساعيل البصرى، أبو عبد الرمحن، نزيل مكة، صدوق، سىيء  - 2419
 احلفظ.

 ،(6319( )29/176وهتذيب الكمال ) ،(7055قال ىف التقريب: صدوق، سىيء احلفظ. انظر: التقريب )
وميزان  ،(5844/ت3والكاشف ) ،(1709/ت8واجلرح والتعديل ) ،(2107/ت7والتاريخ الكبري )
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 ،(6322( )29/184وهتذيب الكمال ) ،(7058قال ىف التقريب: صدوق. انظر: التقريب ) - 2420
 (1)." .(8954/ت4وميزان االعتدال ) ،(5846/ت3والكاشف ) ،(2109/ت8والتاريخ الكبري )

"عون ارخراساين عن انفع فرد حديث يف )ق( وعنه يعلى بن عبيد قال أبو حامت روى عن انفع حديثا 
 (1ليس له أصل )

 )ع( حممد بن العالء بن كريب اهلمداين أبو كريب الكويف احلافظ أحد األثبات املكثرين عن هشيم وابن املبار،
( قال البخاري 2وابن عيينة وابن إدريس وخلق وعنه )ع( قال ابن عقدة ظهر له ابلكوفة ثلثمائة ألف حديث )

 (3مات سنة مثان وأربعني ومائتني )
)س( حممد بن عيسى بن زايد الدامغاين أبو احلسني نزيل الري عن سلمة بن الفضل وعبد هللا بن سعد 

 حديثهالدشتكي وعنه )س( قال أبو حامت يكتب 

حممد بن عيسى ابن سورة مبهملتني ابن موسى بن الضحا، السلمي أبو عيسى الرتمذي احلافظ الضرير أحد 
األئمة األعالم وصاحب اجلامع والتفسري عن خلق مذكورين يف ترامجهم من هذا املختصر وغريه وعنه حممد 

يثم بن كليب وخلق من أهل مسرقند ( احملبويب واهل4بن إمساعيل السمرقندي ومحاد بن شاكر وأبو العباس )
ونسف وتلك الداير وقال ابن حبان كان ممن مجع وصنف قال أبو العباس املستغفري مات سنة تسع وسبعني 

 ومائتني

( بن الصلت السدوسي أبو علي البزاز البصري مث املصري عن سعيد بن 5)كن( حممد بن عيسى بن شبة )
 ت سنة ثلثمائة( األموي وعنه )كن( ما6حيىي بن سعيد )

)د س ق( حممد بن عيسى بن القاسم بن مسيع األموي أبو سفيان الدمشقي عن محيد وهشام بن عروة وعنه 
( إذا بني السماع مات سنة أربع 7هشام بن عمار وهارون بن حممد بن بكار قال ابن حبان هو مستقيم )

 ومائتني

ف ر بن الطباع سكن أذنة عن حممد بن مطر )خت د مت س ق( حممد بن عيسى ابن جنيح البغدادي أبو جعف
وإبراهيم بن سعد وهشيم وخلق وعنه )خت د( والذهلي والدارمي قال أبو حامت ثقة مأمون وقال أبو داود  

 ( قال البخاري مات سنة أربع وعشرين ومائتني8كان حيفظ حنوا من أربعني ألف حديث )

 يد بن هارون وعنه )س( وغريه)س( حممد ابن عيسى البغدادي أبو جعفر الدمشقي عن يز 

( 9)ت( حممد ابن عيينة الفزاري أبو عبد هللا املصيصي عن أيب إسحاق الفزاري وابن املبار، وعنه أبو عبيد )
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 وسنيد بن داود وثقه ابن حبان

)خ د( حممد بن أيب غالب القومسي بضم القاف أبو عبد هللا الطيالسي نزيل بغداد عن عمرو بن محاد 
 ( وغريمها وعنه )خ د( كان حافظا ثقة قال البخاري مات سنة مخسني ومائتني10وسعدويه )

 )متييز( حممد بن أيب غالب صاحب هشيم وشيخ ابن أيب الدنيا وثقه ارخطيب تويف سنة أربع وعشرين ومائتني

دين مل)خ( حممد بن غرير بضم أوله مبهملتني مصغر ابن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف الزهري ا
 نزيل مسرقند عن أيب نعيم ومطرف بن عبد هللا وعنه )خ( وثقه ابن حبان

 )م( حممد بن فاطمة بنت رسول هللا روى عنه األوزاعي هو حممد بن علي الباقر

 )ع( حممد بن أيب فديك يف ابن إمساعيل

 (11))ق( حممد بن الفرات الكويف أبو علي عن علي بن احلسني وعنه عاصم بن علي كذبه أمحد 
 )ق( حممد بن أيب الفرات يف ابن دينار

( وعنه )ت 12)ت ق( حممد بن فراس الضبعي بضم املعجمة أبو هريرة الصرييف البصري عن وكيع ارخري،ي )
 ( قال ابن أيب عاصم مات سنة مخس وأربعني ومائتني13ق( قال أبو حامت صدوق )

ن جعفر البغدادي عن خاله حممد بن الزبرقان واب )م د( حممد بن الفرح بن عبد الوارث اهلامشي موالهم أبو
 ( قال البغوي مات سنة ست وثالثني هامش14عيينة وطائفة وعنه )م د( قال أبو زرعة صدوق )

 ( وقال أبو حامت منكر احلديث اه هتذيب1)

 ( قال أبو حامت صدوق وقال النسائي ال أبس به ويف موضع آخر ثقة اه هتذيب2)

 معه فدفنت اه كتبهتدفن  ( وأوصى أن 3)

 ( حممد بن أمحد اه هتذيب4)

 ( يف نسخة من التهذيب ابن شيبة5)

 ( وغريه اه6)

( وقال أبو حامت يكتب حديثه وال حيتج به وقال اآلجري سألت أاب داود عنه فقال ليس به أبس إال أنه  7)
 كان يتهم ابلقدر اه هتذيب

 ( وكان رمبا داس وقال النسائي ثقة اه هتذيب8)

 القاسم بن سالم اه هتذيب (9)

 ( هو سعيد بن سليمان اه هتذيب وكما سيأيت يف األلقاب10)
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 ( وقال أبو زرعة كويف ثقة ضعيف احلديث اه هتذيب11)

 ( عبد هللا اه هتذيب12)

 ( وقال ابن أيب الدنيا ثقة اه هتذيب13)

 (1)( وقال السراج ومطني ثقة اه هتذيب." 14)
 واصل الشيباين الكويف، نزيل أنطاكية.يوسف بن أسباط بن  - 3594"

، . قال: قد علمتفدفن كتبه؟قال أبو داود: قلت ألمحد: يوسف بن أسباط، قال: ثقة. قلت: • 
 .(330« )سؤاالته»يقال. مث قال: ومن مثل يوسف. 

 ".• • •(2) 
 119ح  172"عثماان، وهو مقبول. األربعون الصغري/ 

 

ف فيه، وكان حيدث من حفظه على التوهم فوقعت املناكري يف عطاء بن مسلم ارخفاف: خمتل - 2528
 48ح  156حديثه. فوائد أيب عمرو السمرقندي/ 

، مث صار فن كتبهد* عطاء بن مسلم: هو أبو خملد ارخفاف. وثقه بعض النقاد، وأكثرهم على تضعيفه، ألنه 
كما يقول ابن   يما وافق الثقات،حيدث على التوهم، فكثرت املناكري يف أخباره، فبطل االحتجاج به إال ف

 2185/ رقم 10حبان. تنبيه 

 69ح 119* ]عن صاحل املرادي وعن السدي، وعنه عبيد بن جناد[ هو ارخفاف. حديث الوزير/ 

 ]عن العالء بن املسيب، عن حبيب بن أيب اثبت، عن ابن عباس[

 * قال عنه اهليثمي: "إسناده حسن"!!

(: "وثقه ابن حبان، 276/ 2هو: ارخفاف، قال عنه اهليثمي نفسه )* قلت: كذا قال، وعطاء بن مسلم 
 ، فال يثبت حديثه"!دفن كتبهوقال غريه: ضعيف، وهو رجل صاحل، ولكنه 

* وحبيب بن أيب اثبت: وصفه ابن خزمية وابن حبان ابلتدليس. فليت شعري، أين حسنه؟!! غوث املكدود 
 541ح  138/ 2

 

                                         
 355ارخزرجي، صفي الدين ص/ خالصة تذهيب هتذيب الكمال (1)
 4/171حممود حممد خليل  موسوعة أقوال اإلمام أمحد بن حنبل يف رجال احلديث وعلله (2)
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الكيخاراين: ]عن أم الدرداء رضي هللا عنها، وعنه القاسم بن أيب بزة[ وثقه ابن عطاء بن انفع  - 2529
 108ح  163معني والنسائي. األربعون الصغرى/ 

عطاء بن يزيد: هو الليثي اجلندعي، أبو حممد، ويقال أبو زيد. أخرج له اجلماعة، وهو ثقة. وثقه  - 2530
 (1)." 216/ 1وابن حبان. بذل اإلحسان ابن املديين، وابن سعد وزاد: "كثري احلديث"، 

 463/ رقم 1(. تنبيه 396/ 15علي بن حممد بن مهرويه: له ترمجة يف "السري" ) - 2659"

علي بن مسعدة الباهلي: ]عن قتادة، وعنه زيد بن احلباب[ ضعفه أبو داود، ولينه النسائي. وقال  - 2660
 9ح  48ال أبس به". الصمت / البخاري: "فيه نظر". وقال ابن معني وأبو حامت: "

 33علي بن مسلم أبو احلسن: علي بن مسلم، وحيىي بن يعلى: كالمها من الثقات. التسلية/ رقم  - 2661

علي بن مسهر: أبو احلسن الكويف احلافظ. أخرج له اجلماعة. وهو ثقة نبيل. وثقه ابن معني،  - 2662
". وابن سعد وزاد: "كثري احلديث". والعجلي وقال: واملصنف ]يعين: النسائي[، وأبو زرعة وزاد: "صدوق

 "قرشي من أنفسهم كان ممن مجع احلديث والفقه، صاحب سنة".

* وقال أمحد: "صاحل احلديث، أثبت من أيب معاوية". وقال أيضا: "كان قد ذهب بصره، فكان حيدثهم من 
طرح اله. وقد قال العراقي يف "حفظه"، وهذا حيتمل أن يكون جرحا وقد ال حيتمل، كأن يكون تقريرا حل

 190 - 189/ 2(: "وما علمت أحد تكلم فيه". بذل اإلحسان 122/ 2التثريب" )

* علي بن مسهر: ثقة، وتفرده حمتمل، ولذلك اعتمده مسلم يف "صحيحه"، وقبل زايدته العراقي يف "طرح 
 193/ 2(. بذل اإلحسان 122 - 121/ 2التثريب" )

ر يف آخر كما قال ابن منري، وأض  دفن كتبهعلي بن مسهر فهو وإن كان ثقة، فقد  * فلعل هذا مما وهم فيه
 103حياته. التسلية/ رقم 

 

 424/ 2علي بن معبد الرقي: هو أوثق من حيىي، بن صاحل الوحاظي. بذل اإلحسان  - 2663

 (2)مث تبني يل أن قوله يف اإلسناد:."  .علي بن موسى: مل أعرفه. - 2664
 
 

                                         
 2/509أبو إسحق احلويين  نثل النبال مبعجم الرجال (1)
 2/558أبو إسحق احلويين  الرجالنثل النبال مبعجم  (2)
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 املعىن."هبذا 

وحنن يف هذا الزمن قد وقع ما أخرب به الن،ي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم من ظهور اجلهل وتفشيه، حىت إنه 
أصبح كثري من املسلمني ال مييز بني العامل واملنجم، بل ال مييز بني املسلم والشيوعي، وكل هذا بسبب بعد 

  عليه وعلى آله وسلم.املسلمني عن تعلم كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا

 وإىل أعين أن الباحث إذا نظر إىل أحوال املسلمني -ومعرفته إبذن هللا تعاىل انفعة للباحث-إذا عرفت هذا، 
حاجتهم، ونظر إىل تفشي اجلهل، أنه حيتسب األجر والثواب ويصرب، فإن طلب العلم حيتاج إىل صرب، ورضي 

-(. وكذا حيىي بن أيب كثري 1ب العلم يتخذ نعلني من حديد )هللا عن عبد هللا بن عمر إذ يقول: قل لطال
 يقول لولده عبد هللا: ال يستطاع العلم براحة اجلسم. ذكره اإلمام مسلم يف )كتاب الصالة(. -رمحه هللا تعاىل

أما إذا مل يصحب الشخص الصرب واالحتساب فإنه يوشك أن ميل، ويسأم، بل رمبا إذا حصل على فائدة 
مسلمني، ومل ير املسلمني يتقبلوهنا، رمبا حيمله ذلك على أن يرت،، كما حصل لغري واحد من وأخرجها لل

ليها، كما ، إما رخلل يف كتبه، وإما لعدم إقبال الناس عيدفن كتبهاملتقدمني، ورب شخص حيرق كتابه، وآخر 
 قال بعضهم:

 .. لغزيل نساجا فكسرت مغزيل.غزلت هلم غزال نسيجا فلم أر

 ذي ال يصرب وال حيتسب رمبا أتخذه السآمة، وأيخذهفالشخص ال

_________ 

 (1)( مث ظهر يل أنه ضعيف.." 1)
"ابن يعقوب أيب طوق املعدل بطرابلس من لفظه، حدثنا أبو عبد هللا أمحد بن عطاء بن أمحد الروذابري، 

(، 2ر،، عن عطاء بن مسلم)(، حدثنا عبد هللا ابن املبا1حدثنا أبو إسحاق اهلامشي، حدثنا احلسني بن احلسن)
ِِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ أَْلفِّ َمَقاٍم، كح )َعْن َوْهٍب ْبنح محنَـب ٍِّه، قََال:) َقامِّ َكلََّم هللاح عز وجل محوَسى َصلَّى هللاح لََّما َكلََّمهح يفِّ مِّ

َلهح، َفَمَكَث أَْربَعِّنَي يـَوْ   َرآهح َأحٌد َلَماَت مِّْن عَِّظمِّ نحورِّ اْلعِّزَّةِّ الَّذِّي ٌماً محَترَبْقِّعاً َلوْ تـََغشَّاهح نحوٌر َغرْيح نحورِّ امَْلَقاِّم الَّذِّي قـَبـْ
 (3تـََغشَّى َوْجَههح (()

__________ 

 .1/166( احلسن بن احلسني: أبو عبد هللا املروزي السلمي، صدوق، التقريب: 1)
                                         

 169املقرتح يف أجوبة بعض أسئلة املصطلح، مقبل بن هادي الوادعي ص/ (1)



72 

 

ووثقه مرة.  ، وأحاديثه منكرات،( عطاء بن مسلم: ارخَفا ف أبو خملد الكويف، قال ابن معني: ليس به أبس2)
 وضعفه

مث روى  تبهزرعة:دفن كأبو داود. وقال أبو حامت: ال يثبت حديثه وليس بقوي، كان شيخا صاحلا.وقال أبو 
من حفظه فيهم فيه، وكان رجال صاحلا.وقال ابن حبان: قليل احلديث يغرب.وقال ابن حبان: صدوق اخطئ  

 .20/104هتذيب الكمال:  2/131اجملروخني:  6/336والتعديل: كثريا. مات سنة تسعني ومائة. اجلرح 
 .1/96، التقريب: 5/96ميزان االعتدال: 

( يف إسناده أبو إسحاق اهلامشي مل أقف على ترمجته، وعطاء بن مسلم تفرد هبذا عن وهب، وقد قال فيه 3)
اكري يف أخباره وبطل فكثر املنابن حبان: قليل احلديث يغرب، وقال أيضا: أييت ابلشيء على التوهم فيخطئ، 

 االحتجاج به إال فيما وافق الثقات.

(( وابن حبان يف ترمجة  1088)رقم ) 2/476(( و 561)رقم ) 1/292أخرجه عبد هللا بن أمحد يف السنة: 
 حممد عمرو

 

عن ، من طريق حممد بن عمرو بن مقيم 4/50،وأبو نعيم يف احللية األولياء: 9/51ابن مقسم يف الثقات: 
إن هللا كلم موسى يف ألف مقام، وكان إذا كلمه رئي النور على وجه )عطاء بن مسلم، عن وهب قال: )

موسى ثالثة أايم، قال: فلم ميس موسى امرأة بعد ما كلمه هللا ((. وفيه حممد بن عمرو بن مقسم، ذكره ابن 
 ، ومل أجد من وثقه غريه.9/51حبان يف الثقات 

 ليات املروية عن وهب بن منبه وهو معروف ابال كثار منها، كما قال الذه،ي يف امليزان:وهذا األثر من اإلسرائي

 (1): كان كثري النقل من كتب اإلسرائيليات.." 7/148
"1001  ، ـ حدثنا حممد، قال: قرأت على أيب يعقوب إسحاق بن أمحد بن احلسني ابن املحغِّريَة الكِّْندِّي ِّ

: حدَّثكم أمحد بن عطاء ب (: 1ن أمحد، أخربين أبو صاحل عبد هللا بن صاحل، قال: قال يوسفح بن احلسني)قـحْلتح
َلى َخالِّْف َهَواَ، بِّتَـْقَواَ،، َوَخالِّف ْاأَلمْحََق، َوإِّْن َكاَن َعابِّداً، َوَخْف نـَْفَسَك عَ )ذحو النُّونِّ املصرِّيُّ: )…قال 

، َوَخْف َهَواَ، َعَلى َعْقلَِّك (()  (.2دِّينِّكِّ

حممد، أخربان حممد بن أمحد بن حممد الثقة املأمون، أخربان حممد ابن خَمَْلد بن حفص، قال:  ـ حدثنا 1002
َي هللا عنه: )3مسعت حممدح بن يوسف) وِّي بَِّبابِّ َغىنٍ  إَِّذا رَأَْيَت اْلَقارَئ َيْستَ )( يقول: قاَل بِّْشرح ْبنِّ احلارث رضِّ

                                         
 12/30   الطيورايت،  (1)



73 

 

 (4فـَهحَو مَمْقحوٌت (()
__________ 

سني: بن علي أبو يعقوب الرازي، قال خطيب: كان كثري األسفار وصحب ذا النون ( يوسف بن احل1)
، سري أعالم 10/238، احللية األولياء: 14/314املصري، وحكى عنه ومسع أمحد بن احلنبل. اتريخ بغداد: 

 .14/248النبالء: 
ن صاحل مل بد هللا ب( يف إسناده أمحد بن عطاء وهو ضعيف، وأبو يعقوب إسحاق بن أمحد، وأبو صاحل ع2)

 .أقف على ترمجتهما
( حممد بن يوسف: سليمان بن سليم أبو عبد هللا اجلوهري، صحب بشر بن احلارث، قال ابن أيب حامت 3)

 .3/394صدوق، كتبت عنه مع أيب ببغداد، مات سنة مخس وستني ومائتني. اتريخ بغداد: 
 لكن وصفه املؤلف ابلثقة املأمون. ( رجال إسناده ثقات إال حممد بن أمحد، مل أقف عليه،4)

 

، من طريق أيب صاحل 13/586، والذه،ي يف سري أعالم النبالء: 6/387أخرجه أبو نعيم يف احللية األولياء: 
نه إذا رأيت القارئ يلوذ ابلسلطان فاعلم أ)الفراء قال: مسعت يوسف بن أسباط يقول: قال يل سفيان: )

ل ويف إسناده يوسف بن أسباط وثقه ابن معني. وقا… ((. علم أنه مراءلص، وإذا رأيته يلوذ ابألغنياء فا
ت: فكان حديثه ال جييء كما ينبغي. وقال أبو حامت: ال حيتج به. ووثقه ابن حبان. الثقا دفن كتبهالبخاري: 

 (1).." 7/292، ميزان االعتدال، 9/171، سري أعالم النبالء: 2/274
، حدثنا إبراهيم بن ـ حدثنا حممد، حدثنا أبو ال 1134" فضل صاحل بن أمحد بن مَحَْدان بن اهلََمَذاينِّ

ْئتح َسْلماً ارْخَوَّاَص)2(، حدثنا حممد بن أمحد بن َمطَر، حدثنا قاسم اجلحوعِّيُّ)1حممد بن يعقوب) ( 3( قال: جِّ
م، نـَزَْلتح عَ  ٍِ يلِّ فـََقدَّم إِّيَلَّ نِّْصَف بِّط ِّيَخٍة ونِّْصَف َرغِّيٍف، وقال: كحْل اَي قَاسِّ يارٍَة َلى َأٍخ خِّ  فـََقدََّم إِّيَلَّ َنْصَف ِّ

بح َدرَ  ِِّ ْن أَْيَن َيْكسِّ ِِّ ى َكْيَف َونِّْصَف َرغِّيٍف َوقَال: كحْل اَي َسْلم، فَإِّنَّ احلَْاَلَل الَ حَيَْتمِّلح السََّرَف، َوَمْن َدَرى مِّ
( قح ِِّ  (4يـحْنفِّ

__________ 

ايب، وثقه صاحل بن أمحد والذه،ي، و ( إبراهيم بن حممد بن يعقوب: لعله أبو إسحاق اهل1) قال مذاين الرتُّ
 .3/831، تذكرة احلفاظ: 15/389ارخليلي: عد لوه. مات سنة مخس وعشرين وثالمثائة. سري أعالم النبالء: 

                                         
 13/14   الطيورايت،  (1)
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( قاسم اجلوعي: هو قاسم بن عثمان أبو عبد امللك العبدي الدمشقي عرف ابجلوعي بضم اجليم،وسكون 2)
املهملة، شيخ الصوفية، قال أبو حامت: صدوقا، وقال السمعاين: لعله كان يبقى جائعا  الواو ويف آخره العني 

، طبقات 7/114كثرياً، وقال الذه،ي: كان زاهدا بدمشق. مات سنة مثان وأربعني ومائتني. اجلرح والتعديل: 
 .12/77، سري أعالم النبالء: 3/373، األنساب: 9/322، حلية األولياء: 0/98الصوفية: 

( سلم ارخواص: هو سلم بن ميمون ارخواص، قال العقيلي: حدث مبناكري ال يتابع عليها. وقال أبو حامت: 3)
 فن كتبهدأدركته ومل أكتب عنه، روى عن أيب خالد األمحر حديثا منكرا شبه املوضوع. وقال حممد بن عون: 

ل االحتجاج مبا ا ال تعم دا فبطوكان يتحدث من حفظه فيغلط. وقال ابن حبان: رمبا ذكر الشيء ويقبله تومه
 .1/345، اجملروحني: 4/267، اجلرح والتعديل: 2/165يروي إذا مل يوافق الثقات. الضعفاء الكبري: 

( يف إسناده أبو الفضل اهلمذاين وحممد بن أمحد بن مطر مل أقف على ترمجتهما، وسلم ارخواص سيء 4)
 احلفظ.

 

، عن قاسم اجلوعي.." 275-4/274اجلوزي يف صفة الصفوة:  ، وابن9/323ذكره أبو نعيم يف احللية: 
(1) 

" مسعت ااب عبد هللا وذكر عن ابن عيينة فقال اهتمامك لرزق غد تكتب عليك خطيئته مث قال ومن 
 يقوي على هذا 

 عن عون بن عبد هللا قال قال عبد هللا ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم ابرخشية  

 يس عن ابيه قال كسوت او يسا ثوبني من العرى واستعمل اليب عبد هللا خف فجئتهانباان سفيان عن ق 
به فبات عنده ليلة فلما اصبح قال يل قد فكرت ىف امر هذا ارخف اراه قال عامة الليل قد شغل علي قل،ي 

ذا ه قد عن يل ان ال البسه كم ترى بقي الذي مضى اكثر مما بقي فدفع ايل خفا له خلقا فقال اضرب على
املوضع رقاعا وسدد خروقه مث قال تدري منذ كم هذا ارخف عندي حنوا من ستة عشر سنة وامنا صار ايل هو 

 لبيس وهذا قد شغل علي قل،ي يعين اجلديد فلو كان يل مقطوعا كان كثريا 

 ينعن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال اختذ رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خامتا فلبسه مث قال شغل 
 هذا عنكم منذ اليوم اليه نظرة واليكم نظرة مث رمي به 
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انباان مالك بن مغول قال بلغين عن طلحة بن مصرف انه كان اذا قيل له ادخل بسالم قال ان شاء  
 هللا 

دفن  تقلت اليب عبد هللا ان ااب هاشم زايد بن ايوب سألين ان اسألك ان ااب حفص ابنه اوصى ان  
 (1)" .ان يدفن العلمقال ما يعجبين  كتبه

له اوالد و  تدفن كتبه" قلت اليب عبد هللا ان رجال سألين ان اسألك عن حممد بن احلسني اوصى ان 
فقال فيهم من ادر، قلت نعم قال وعمن كتب هذه الكتب قلت عن قوم صاحلني وقد كان ابو عبد هللا قد 
نظر يف جزءين من كتبه اريته اان اايمها كتاب الدفائن املنتظم فقال يل ال تشاغلن هبذا عليك ابلعلم عليك 

تعفي من ية منها ما اريد ان اتكلم فيها بشيء واسابلفقه مث قال ابو عبد هللا اكره ان اتكلم فيها احب العاف
 ان جييب يف ان ترت، او تدفن 

قلت اليب عبد هللا ما تقول يف رجل اوقف غلته على املساكني او ولده فقال الغلة ال توقف وامنا  
 االرض فما اخرج هللا منها فهي عليهم منها 

ه يباع هللا عن الوقف اذا خرب ترى ان وسئل ابو عبد هللا يشرتي بر بقمح فكرهه وسئل ابو عبد 
 ويشرتي غريه مما يرد قال نعم وهكذا قال يف الفرس احلبيس اذا عطب يباع ويشرتى مكانه فرس 

عن عطاء عن ايب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال جيتمع حب هؤالء االربعة اال يف  
 عنهم  قلب مؤمن ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي هللا

عن محاد بن سلمة قال قال ايوب من احب ااب بكر اقام الدين ومن احب عمر فقد اوضح السبيل  
ومن احب عثمان فقد استضاء بنور هللا ومن احب عليا فقد استمسك ابلعروة الوثقى ومن قال يف اصحاب 

 حممد ابحلسىن فقد برىء من النفاق 

افور السائل ان عندان خبراسان تنور اسجر تشم رائحته الك سئل ابو عبد هللا عن سوا، املقابر وقال له 
 (2)" .منه

 "قال أبو حامت : روح بن جناح ال أبس به.

ثَنا عبيد بن جناد ،البزار : حدثنا حممد بن عبد الرحيم ثَنا عطاء بن مسلم ،َحدَّ عن  ،د احلذاءعن خال ،َحدَّ
و مستمعاً صلى هللا عليه وسلم : اغد عاملاً أو متعلماً أ عن أبيه قال : قال رسول هللا ،عبد الرمحن بن أيب بكرة
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 وال تكن ارخامس فتهلك. ،أو حمباً 

 انتهى كالم أيب بكر. ،قال البزار : مل يتابع عطاء على هذا احلديث

 ،دفن كتبه ،وقال أبو حامت : كان عطاء شيخاً صاحلاً  ،وثقه حيىي بن معني ،عطاء هذا هو ابن مسلم ارخفاف
 .وليس بقوي

روى عنه أمحد بن أيب احلواري وأبو زرعة  ،روى عن عطاء وابن املبار، ،وعبيدة بن جناد هذا هو احلل،ي
 سئل عنه أبو حامت فقال : صدوق مل أكتب عنه. ،وغريمها

 ثقة معروف. ،وحممد بن عبد الرحيم هذا هو أبو حيىي صاحب السامري املعروف بصاعقة

قالوا :  -واللفظ أليب عامر  -وأبو عامر األشعري وحممد بن العالء مسلم : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة 
ثَنا أبو أسامة ثل ما عن الن،ي صلى هللا عليه وسلم قال : إن م ،عن أيب موسى ،عن أيب بردة ،عن بريد ،َحدَّ

 ألبعثين هللا به من اهلدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضًا فكانت منها طائفة طيبة قبلت املاء فأنبتت الك
وأصاب  ،زرعواو  ،فشربوا منها وسقوا ،وكانت منها أجادب أمسكت املاء فنفع هللا هبا الناس ،والعشب الكثري

ونفعه ما  ،فذلك مثل من فقه يف دين هللا ،ال متسك ماء وال تنبت كأل ،إمنا هي قيعان ،منها طائفة أخرى
 بل هدى هللا الذي أرسلت به.ومثل من مل يرفع بذلك رأساً ومل يق ،فعلم وعلم ،بعثين هللا به

 ".(1) 
"حممد بن يوسف بن معدان بن سليمان أبو عبد هللا يعرف بعروس الزهاد سكن هو وأخواه عبد الرمحن 
وعبد العزيز حملة جورجري وتويف ابملصيصة ودفن إىل جنب خملد بن احلسني له املناقب املشهورة والفضائل 

اد ومل يكمل أربعني سنة روى عن يونس بن عبيد واألعمش والثوري ومحاملذكورة تويف سنة أربع ومثانني ومائة 
ب وكان يقول : هب أنك قاض فكان ماذا ه دفن كتبهبن زيد ومحاد بن سلمة وصاحل املري وعمر بن صبح 

أنك مفت فكان ماذا هب أنك حمدث فكان ماذا وأقبل على التوحد والتعبد وآثر ارخمول واتباع منهج الرسول 
لدنو والوصول حدث عنه حيىي القطان وابن مهدي وحممد بن عيينة الفزاري وخملد بن احلسني وأبو وابتغى ا

إسحاق الفزاري وعبد هللا بن املبار، وعطاء بن مسلم وزهري بن عباد وسليمان الشاذكوين ومن أهل أصبهان 
 (2)ب." عصام جرب وعامر بن محاد بن محدويه وصاحل بن مهران أبو سفيان وإبراهيم بن أيو 
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"مث ذكر حكاية عن ابن رزق إىل أن ساقها إىل يوسف بن أسباط وهو أبو حممد ابن واصل ذكره ابن 
 ديثه.ال حيتج حب دفن كتبهأىب حامت يف كتابه، فقال أبو حامت: كان رجال عابدا يغلط كثريا، 

 ري الوهم.وذكر حكاية عن على بن أمحد الرزاز ساقها إىل املسيب بن الواضح، واملسيب هذا كث

 قال الدارقطين: املسيب ضعيف، حكى ذلك ابن اجلوزى يف كتاب )الضعفاء(.

 وهذا املسيب رواها عن يوسف بن أسباط وقد ذكرانه يف احلكاية األوىل.

وحدث عن أىب سعيد احلسن بن حممد بن حسنويه الكاتب أبصبهان إىل أن ساقها إىل عبد السالم بن عبد 
 حاله فيما تقدم. الرمحن القاضى، وقد ذكران

مث ذكر حكاية عن ابن دوما احلسن بن احلسني النعاىل وقد ذكران ما قاله فيه مث ساقها إىل احلسن بن على 
 احللواين وقد تقدم ما ذكره عنه.

مث ذكر حكاية عن األابر إىل على بن عاصم ذكره ارخطيب يف اتراخه فقال يف ترمجته أخربان أبو عمر بن 
دثنيه احلسن بن على بن عبد هللا املقرئ عنه أخربان حممد بن أمحد بن يعقوب بن شيبة وح -إجازة  -مهدى 

حدثنا جدى قال مسعت على بن عاصم على اختالف أصحابنا فيه منهم من أنكر عليه كثرة ارخطإ والغلط، 
لى ارخطإ ومنهم عومنهم من أنكر عليه متاديه يف ذلك وتركه الرجوع عما اخالفه الناس فيه وجلاجته فيه، نشأته 

من تكلم يف سوء حفظه واشتباه األمر عليه يف بعض ما حدث به من ضبطه، وتوانيه عن التصحيح ما كتبه 
 الوراقون له، ومنهم من قصته عنده أغلظ

 من هذه القصص.

 وقد كان رمحة هللا علينا وعليه من أهل الدين والصالح وارخري البارع شديد التوقى وللحديث آفات تفسده.

وحدثنيه احلسن بن على املقرئ عنه أخربان حممد بن أمحد حدثنا  -إجازة  -وقال أخربان أبو عمر بن مهدى 
جدى قال حدثىن إبراهيم بن هاشم حدثنا عتاب بن زايد عن ابن املبار، قال قلت لعبادي بن العوام: اي أاب 

 مل يسمع، ولكنه كان رجالقال: ليس ننكر عليه أنه  -يعىن على بن عاصم  - ؟سهل ما ابل صاحبكم
 موسرا، وكان الوراقون يكتبون له فناره أتى من كتبه الىت كتبوها له.

 وذكر عنه حكاايت من هذا اجلنس.

 (1)مث ذكر حكاية عن حممد بن أىب نصر النرسى عن حممد بن عمر بن حممد هبته." 
 " 
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ن حبان ر وطبقته وثقه ابوفيها إمساعيل بن عمرو البجلي حمدث إصبهان وهو كويف روى عن مسه 
 وغريه وضعفه الدارقطين وهو مكثر عايل االسناد 

وفيها الرابين القدوة أبو نصر بشر بن احلارث املروزي الزاهد املعروف ببشر احلايف مسع من محاد بن زيد  
قه  وكان يف الفوحدث بشيء يسري ودفن كتبهوإبراهيم بن سعد وطبقتهما وعىن ابلعلم مث أقبل على شأنه 

على مذهب الثوري وقد صنف العلماء يف مناقب بشر وكراماته رمحه هللا وعاش مخسا وسبعني سنة وتوىف 
 ببغداد يف ربيع األول 

وفيها أبو عثمان سعيد بن منصور ارخراساين احلافظ صاحب السري روى عن فليح بن سليمان وشريك  
 عن رجل عنه  وطبقتهما وجاور مبكة وهبا مات يف رمضان وقد روى البخاري

 وفيها سهل بن بكار البصري روى عن شعبة ومجاعة  

 وفيها حممد بن الصباح البغدادي البزاز الدواليب أبو جعفر روى عن شريك وطبقته وله سنن صغرية  

 وفيها أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد امللك الباهلي موالهم البصري احلافظ أحد أركان احلديث يف 

____________________ 

 ".(1) 
وحدث عن أيب معاوية بسنده إىل ابن عباس قال قال الن،ي صلى هللا عليه وسلم نصرت ابلصبا  (2)"

وأهلكت عاٌد ابلدبور قال أبو نصر بن ماكوال مخر بفتح ارخاء وامليم هو مخر بن دومان بن بكيل بن جشم 
أليب كريب  ظهر بن خيوان بن نوف بن مهدان هم رهط أيب كريب حممد بن العالء قال أبو العباس بن سعد

ابلكوفة ثالث مئة ألف حديث قال صاحل بن حممد جزرة علت السوسة مرًة رأس أيب كريب قال فجيء 
ابلطبيب فقال ينبغي أن يغلف رأسه ابلفالوذج ففعلوا قال فتناوله من رأسه ووضعه يف فيه وقال بطين أحوج 

معه فدفنت  ن كتبهتدفبعني ومئتني وأوصى أن إىل هذا من رأسي تويف أبو كريب حممد بن العالء سنة مثاٍن وأر 
وكان ثقًة وقيل تويف سنة سبٍع وأربعني حممد بن عيسى بن أمحد ابن عبد هللا أبو عمر القزويين احلافظ حدث 
عن حممد بن أيوب بن حيىي بن الضريس الرازي بسنده إىل أيب سعيد ارخدري قال قال رسول هللا صلى هللا 
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ة ليفتني فاقتلوا اآلخر منهما وحدث عن إدريس بن جعفر العطار بسنده إىل أيب هرير عليه وسلم إذا بويع للخ
 (1)." §أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسوا، عند كل صالة 

د بتويف بشر يف دمياط يف ذي القعدة سنة مخٍس ومائتني وقيل سنة مائتني بشر بن احلارث بن ع (2)"
الرمحن ابن عطاء بن هالل بن ماهان بن عبد هللا أبو نصر املروزي الزاهد املعروف ابحلايف أحد أولياء هللا 
الصاحلني والعباد السائحني قدم الشام واجتاز جببل لبنان قال بشر بن احلارث مسعت العويف يذكر عن الزهري 

يد بن أسلم مث ألقاه وحدث عن عبد الرمحن بن ز  عن أنٍس قال اختذ الن،ي صلى هللا عليه وسلم خامتًا فلبسه
بسنده عن أيب سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالٌث ال تفطر الصائم احلجامة واالحتالم 
والقيء وكان بشٌر ممن فاق أهل عصره يف الورع والزهد وتفرد بوفور العقل وأنواع الفضل وحسن الطريقة 

نفس وإسقاط الفضول ومسع مجاعة وكان كثري احلديث إال أنه مل ينصب نفسه واستقامة املذهب وعزوف ال
ألجل ذلك وكل ما مسع منه فإنه على طريق املذاكرة كان أبو نصر بشر بن  ودفن كتبهللرواية وكان يكرهها 

احلارث ابن أخت علي بن خشرم كبري الشأن وكان سبب توبته أنه أصاب يف الطريق كاغذًة مكتواًب عليها 
اسم هللا وطئتها األقدام فأخذها واشرتى بدرهم كان معه غالية فطيب هبا الكاغذة وجعلها يف شق حائط 
فرأى فيما يرى النائم كأن قائالً قال له اي بشر طيبت امسي ألطينب امسك يف الدنيا واآلخرة قال أيوب العطار  

يسرت   إىل مجيل ما ينشر وقبيح ماكنت خارجًا من ابب حرب فلقيين بشر بن احلارث وقال اي أيوب انظر 
كنت اليوم خارجاً من ابب حرب فلقيين رجالن فقال أحدمها لصاحبه هذا بشر الذي يصلي كل ليلة ألف 

 (3)§." ركعة ويواصل يف كل ثالثة أايم 
" وروى عن ثور بن يزيد بسنده عن أيب أمامة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : " رب عابد 

 فاحذروا اجلهال من العباد والفجار من العلماء فإن أولئك فتنة الفتناء "  ؛ورب عامل فاجرجاهل 

وحدث عن األوزاعي بسنده عن واثلة بن األسقع الليثي أن الن،ي صلى هللا عليه و سلم كان إذا أراد  
 احلاجة أوثق يف خامته خيطا 

وروى عن ثور بن يزيد بسنده عن معاذ بن جبل عن الن،ي صلى هللا عليه و سلم قال : " ما أزين احللم  
 ألهله " 

                                         
 23/155   موافق وحمقق،  -خمتصر اتريخ دمشق  (1)
(2) 191 
 5/191   موافق وحمقق،  -خمتصر اتريخ دمشق  (3)



80 

 

 بشر بن بكر أبو عبد هللا  

من أهل دمشق سكن تنيس حدث عن األوزاعي بسنده عن أيب هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا  
ويف بشر يف " ت .الكلب أن يغسله سبع مرات أوالهن ابلرتاب عليه و سلم : " طهور إانء أحدكم إذا ولغ فيه

 دمياط يف ذي القعدة سنة مخس ومائتني وقيل : سنة مائتني 

 بشر بن احلارث بن عبد الرمحن  

ابن عطاء بن هالل بن ماهان بن عبد هللا أبو نصر املروزي الزاهد املعروف ابحلايف أحد أولياء هللا  
 ني الصاحلني والعباد السائح

 قدم الشام واجتاز جببل لبنان  

قال بشر بن احلارث : مسعت العويف يذكر عن الزهري عن أنس قال : اختذ الن،ي صلى هللا عليه و سلم  
 خامتا فلبسه مث ألقاه 

وحدث عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم بسنده عن أيب سعيد قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و  
 ر الصائم : احلجامة واالحتالم والقيء " سلم : " ثالث ال تفط

 وكان بشر ممن فاق أهل عصره يف الورع والزهد  

 وتفرد بوفور العقل وأنواع الفضل وحسن الطريقة واستقامة املذهب وعزوف النفس وإسقاط الفضول  

 ؛ذلك ألجل هودفن كتبوكان يكرهها  ؛ومسع مجاعة وكان كثري احلديث إال أنه مل ينصب نفسه للرواية 
 وكل ما مسع منه فإنه على طريق املذاكرة 

صاب يف وكان سبب توبته أنه أ ؛كان أبو نصر بشر بن احلارث ابن أخت علي بن خشرم كبري الشأن  
الطريق كاغذة مكتواب عليها اسم هللا وطئتها األقدام فأخذها واشرتى بدرهم كان معه غالية فطيب هبا الكاغذة 

يما يرى النائم كأن قائال قال له اي بشر طيبت امسي ألطينب امسك يف الدنيا وجعلها يف شق حائط فرأى ف
 واآلخرة 

قال أيوب العطار : كنت خارجا من ابب حرب فلقيين بشر بن احلارث وقال : اي أيوب انظر إىل  
 مجيل ما ينشر وقبيح ما يسرت كنت اليوم خارجا من ابب حرب فلقيين رجالن فقال أحدمها لصاحبه : هذا

بشر الذي يصلي كل ليلة ألف ركعة ويواصل يف كل ثالثة أايم وهللا اي أيوب ما صليت ألف ركعة مكاان واحدا 
 وال واصلت ثالاث قط إال أين أحدثك عن بدء أمري 
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فبينما أان أمضي إليه رأيت قرطاسا على وجه األرض  ؛قلت : نعم فقال : دعاين رجل من أهل الربض 
خذته ونزلت إىل النهر فغسلته وكنت ال أملك من الدنيا إال درمها فيه مخسة دوانيق فأ ؛فيه اسم هللا تعاىل

 وجعلت أتتبع اسم هللا تعاىل فأطيبه  ؛فاشرتيت أبربعة دوانيق مسكا وبدانق ماء ورد

فأاتين آت يف منامي فقال يل : اي بشر كما طيبت امسي ألطينب ذكر،  ؛مث رجعت إىل منزيل فنمت 
 هرن قلبك وكما طهرته ألط

 قلت بشر احلايف ف ؟قال بشر بن احلارث : أتيت ابب املعاىف بن عمران فدققت الباب فقيل يل : من 

 فقالت يل بنية من داخل الدار : لو اشرتيت نعال بدانقني لذهب عنك اسم احلايف  

ل اقال أبو احلسن للحسن بن عمرو : مسعت بشرا وجاء إليه أصحاب احلديث يوما وأان حاضر فق 
 ما قالوا : اي أاب نصر نطلب هذه العلوم لعل هللا ينفع هبا يو  ؟هلم بشر : ما هذا الذي أرى معكم قد أظهرمتوه

 ؛قال : علمتم أنه جيب عليكم فيها زكاة كما جيب على أحدكم إذا ملك مائيت درهم : مخسة دراهم 
ن وإال فانظروا أيش يكو  ؛يثفكذلك جيب على أحدكم إذا مسع مائيت حديث أن يعمل منها خبمسة أحاد

 عليكم هذا غدا 

اجبات فيجب وأما يف الو  ؛قال البيهقي : لعله أراد من األحاديث اليت وردت يف الرتغيب يف النوافل 
 العمل جبميعها 

حدث قاسم بن إمساعيل بن علي قال : كنا بباب بشر بن احلارث فخرج إلينا فقلنا : اي أاب نصر  
م عمال أو قال : نعم إذا مسعت ؟قال : قلنا : اي أاب نصر وللحديث زكاة ؟زكاة احلديث فقال : أتؤدون ؟حتدثنا

 صالة أو تسبيحا استعملوه 

شكره هللا  ؟قال حممد بن املثىن البزاز : قلت لبشر بن احلارث : تذكر بكوران إىل فالن وفالن احملدث 
 قال : ال بل غفره هللا يل  ؛لك

 (1)" .قال بشر : 
ألعب يف الكنيسة ابألكرة وأان حدث فدخلت الكرة إىل املسجد حىت وقعت ابلقرب من املعاىف " كنت 

قلت  ؟فقلت : أان ابن عوف قال : ابن سفيان ؟بن عمران فدخلت آلخذها فقال يل : اي فىت ابن من أنت
تتبع  ن يشبهك أنفقال : أما إن أاب، كان من إخواننا وكان ممن يكتب معنا احلديث والعلم والذي كا ؛: نعم

ستين ثواب من فألب ؛فصرت إىل أمي فأخربهتا فقالت : صدق اي بين هو صديق ألبيك ؛ما كان عليه والد،
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ثيابه وإزارا من أزره مث جئت إىل املعاىف بن عمران ومعي حمربة وورق فقال يل : اكتب حدثنا إمساعيل بن عياش 
ه كبارا يف لوحي مما تعلمين : اطلبوا العلم صغارا تعلموا بعن عبد ربه بن سليمان قال : كتبت يل أم الدرداء 

 فكان أول حديث مسعته  ؛فإن لكل حاصد ما زرع خريا كان أم شرا

 تويف حممد بن عوف سنة تسع وستني ومئة وقيل : سنة اثنتني  

 حممد بن العالء بن كريب  

أبو كريب اهلمداين الكويف حدث عن ابن أيب زائدة بسنده إىل عائشة قالت : كان رسول هللا صلى  
 ويف حديث آخر : على كل أحواله  ؛هللا عليه و سلم يذكر هللا على كل أحايينه

وحدث عن أيب معاوية بسنده إىل ابن عباس قال : قال الن،ي صلى هللا عليه و سلم : " نصرت ابلصبا  
 ت عاد ابلدبور " وأهلك

قال أبو نصر بن ماكوال : مخر بفتح ارخاء وامليم هو مخر بن دومان بن بكيل بن جشم بن خيوان بن  
 نوف بن مهدان هم رهط أيب كريب حممد بن العالء 

 قال أبو العباس بن سعد : ظهر أليب كريب ابلكوفة ثالث مئة ألف حديث  

ة رأس أيب كريب قال : فجيء ابلطبيب فقال : ينبغي أن قال صاحل بن حممد جزرة : علت السوسة مر  
 ي قال : فتناوله من رأسه ووضعه يف فيه وقال : بطين أحوج إىل هذا من رأس ؛ففعلوا ؛يغلف رأسه ابلفالوذج

وكان  ؛عه فدفنتم تدفن كتبهوأوصى أن  ؛تويف أبو كريب حممد بن العالء سنة مثان وأربعني ومئتني 
 نة سبع وأربعني وقيل : تويف س .ثقة

 حممد بن عيسى بن أمحد  

ابن عبد هللا أبو عمر القزويين احلافظ حدث عن حممد بن أيوب بن حيىي بن الضريس الرازي بسنده  
إىل أيب سعيد ارخدري قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : " إذا بويع للخليفتني فاقتلوا اآلخر منهما 

 " 

وحدث عن إدريس بن جعفر العطار بسنده إىل أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال :  
 " لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسوا، عند كل صالة " 

 حدث يف سنة مثان وثالثني وثالث مئة  

 حممد بن عيسى بن احلسن بن إسحاق  
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ن أيب العالف حدث يف سنة ثالث وأربعني وثالث مئة عأبو عبد هللا التميمي البغدادي املعروف اببن  
بكر أمحد بن عبيد هللا الزبي،ي بسنده إىل أم سلمة قالت : كانت النفساء جتلس على عهد رسول هللا صلى 

 هللا عليه و سلم أربعني يوما وكنا نطلي وجوهنا ابلورس من الكلف 

 ة تويف حممد بن عيسى العالف سنة أربع وأربعني وثالث مئ 

 حممد بن عيسى بن عبد الكرمي  

ابن جيش بن طماح بن مطر أبو بكر التميمي الطرسوسي املعروف ببكر ارخرار حدث عن أيب الطيب  
أمحد بن عبيد هللا الدارمي بسنده إىل أنس بن مالك قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : " اللهم 

 ابر، ألميت يف بكورها " 

 سنة تسع ومخسني وثالث مئة حدث بكر ارخرار  

 حممد بن عيسى بن القاسم  

ابن مسيع أبو سفيان القرشي موىل معاوية بن أيب سفيان حدث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  
 أن الن،ي صلى هللا عليه و سلم قال : " إن من الشعر حكمة " 

ل و سلم قال : " أمرت أن أقاتوحدث عن محيد الطويل عن أنس بن مالك عن الن،ي صلى هللا عليه  
الناس حىت يقولوا : ال إله إال هللا وأن حممدا عبده ورسوله فإذا شهدوا هبا وصلوا صالتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا 

 ذبيحتنا فقد حرم علينا دماؤهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على هللا عز و جل " 

عن الن،ي صلى هللا عليه و سلم قال : " اجلنة مئة وحدث عن زيد بن واقد بسنده إىل أيب الدرداء  
 درجة أعدها هللا للمجاهدين " 

ده سنة أربع عشرة وكان مول ؛تويف حممد بن عيسى بن مسيع سنة أربع ومئتني وقيل : سنة ست ومئتني 
 ومئة وتويف وهو ابن ثنتني وتسعني سنة 

 حممد بن عيسى بن حممد  

ا ي األندلسي الثغري البلغي املقرئ أحد حفاظ القرآن اجملودين كان شيخابن بقاء أبو عبد هللا األنصار  
 (1)" .فاضال حافظا للحكاايت قليل التكلف يف الناس

"وأفاين كتابك غري حمتسب وال متوقع على ظمأ برح يب إليه، وشكرت هللا تعاىل على النعمة به علي، 
ب يف ق إيل، والصبابة حنوي ما انل قلبك والتهوسألته املزيد من أمثاله، الذي وصفت فيه بعد ذكر الشو 
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صدر، من ارخرب الذي منى إليك فيما كان مين من إحراق كت،ي النفيسة ابلنار وغسلها ابملاء، فعجبت من 
انزواء وجه العذر عنك يف ذلك، كأنك مل تقرأ قوله جل وعز: )كل شيء هالك إال وجهه، له احلكم وإليه 

له تعاىل: )كل من عليها فان(. وكأنك مل تعلم أنه ال ثبات لشيء من الدنيا وإن  ترجعون(، وكأنك مل أتبه لقو 
كان شريف اجلوهر كرمي العنصر، ما دام مقلباً بيد الليل والنهار، معروضاً على أحداث الدهر وتعاود األايم، 

ليك ن عقد نقب خفك ما مسعت، فقد أدمى أظلي ما فعلت، فليه -أيد، هللا  -مث إين أقول: إن كان 
ذلك، فما انربيت له وال اجرتأت عليه حىت استخرت هللا عز وجل فيه أايماً وليايل، وحىت أوحى إيل يف املنام 
مبا بعث راقد العزم، وأجد فاتر النية، وأحيا ميت الرأي، وحث على تنفيذ ما وقع يف الروع وتريع يف ارخاطر، 

ف ابلعذر إن استوضحت، لتثق يب فيما كان مين، وتعر وأان أجود عليك اآلن ابحلجة يف ذلك إن طالبت، أو 
العمل  يراد للعمل، كما أن العمل يراد للنجاة، فإذا كان -خاطك هللا  -صنع هللا تعاىل يف ثنيه يل: إن العلم 

 -قاصراً عن العلم كاًل على العامل، وأان أعوذ ابهلل من علم عاد كاًل وأورث ذاًل، وصار يف رقبة صاحبه عاًل 
مث اعلم علمك هللا ارخري أن هذه الكتب حوت من أصناف  -ا ضرب من االحتجاج املخلوط ابالعتذار وهذ

العلم سره وعالنيته، فأما ما كان سراً فلم أجد له من يتحلى حبقيقته راغباً، وأما ما كان عالنية فلم أصب من 
د اجلاه عندهم عقد الرايسة بينهم وملحيرص عليه طالباً، على أين مجعت أكثرها للناس ولطلب املثالة منهم ول

كرهت مع هذا و  ،-وال شك يف حسن ما اختاره هللا يل وانطه بناصييت، وربطه أبمري  -فحرمت ذلك كله، 
وغريه أن تكون حجة علي ال يل، ومما شحذ العزم على ذلك ورقع احلجاب عنه، أين فقدت ولدًا جنيباً، 

ا، ويدنسون اً أديباً، ورئيسًا منيباً، فشق علي أن أدعها لقوم يتالعبون هبوصديقًا حبيباً، وصاحبًا قريباً، واتبع
عرضي إذا نظروا فيها، ويشتمون بسهوي وغلطي إذا تصفحوها، ويرتاءون نقصي وعي،ي من أجلها، فإن قلت 

ين ظ ومل تسمهم بسوء الظن، ونقرع مجاعتهم هبذا العيب؟ فجوايب لك أن عياين منهم يف احلياة هو الذي حيقق
هبم بعد املمات، وكيف أتركها ألانس جاورهتم عشرين سنة فما صح يل من أحدهم وداد؟ وال ظهر يل من 
إنسان منهم حفاظ، ولقد اضطررت بينهم بعد الشهرة واملعرفة يف أوقات كثرية إىل أكل ارخضر يف الصحراء، 

النفاق، وإىل وإىل تعاطي الرايء ابلسمعة و وإىل التكفف الفاضح عند ارخاصة والعامة، وإىل بيع الدين واملروءة، 
ما ال حيسن ابحلر أن يرمسه ابلقلم، ويطرح يف قلب صاحبه األمل، وأحوال الزمان ابدية لعينك، ابرزة بني مسائك 
وصباحك، وليس ما قلته خباف عليك مع معرفتك وفطنتك، وشدة تتبعك وتفرغك، وما كان جيب أن تراتب 

ًا من مبا قدمته ووصفته، ومبا أمسكت عنه وطويته إما هرابً من التطويل، وإما خوفيف صواب ما فعلته وأتيته 
القال والقيل.وبعد فقد أصبحت هامة اليوم أو غد فإين يف عشر التسعني، وهل يل بعد الكربة والعجز أمل 
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 يف حياة لذيذة؟ أو رجاء حلال جديدة، ألست زمرة من قال القائل فيهم:

 .. وعما قليل ال نروح وال نغدو.يلةنروح ونغدو كل يوم ول

 وكما قال اآلخر:

 .. إىل أن أاتين ابلفطام مشيب.تفوقت درات الصبا يف ظالله

وهذا البيت للورد اجلعدي ومتامه يضيق عنه هذا املكان، وهللا اي سيدي لو مل أتعظ إال مبن فقدته من اإلخوان 
ستنري ء لكفى، فكيف مبن كانت العني تقرهبم، والنفس تواألخدان يف هذا الصقع من الغرابء واألدابء واألحبا

بقرهبم، فقدهتم ابلعراق واحلجاز واجلبل والري، وما واىل هذه املواضع، وتواتر إىل نعيهم، واستدت الواعية هبم، 
فهل أان إال من عنصرهم؟ وهل يل حميد عن مصريهم؟ أسأل هللا تعاىل رب األولني أن جيعل اعرتايف مبا أعرفه 

 صوالً بنزوعي عما أقرتفه، إنه قريب جميب.مو 

وبعد، فلي يف إحراق هذه الكتب أسوة أبئمة يقتدى هبم، ويؤخذ هبديهم، ويعشى إىل انرهم، منهم: أبو عمرو 
ا أثر.." يف بطن األرض فلم يوجد هل دفن كتبهبن العالء، وكان من كبار العلماء مع زهد ظاهر وورع معروف، 

(1) 
 َودِّْدتح َأين ِّ َوقَّادح مَحَّاٍم، َوَأين ِّ ملَْ أَْعرِّفِّ احلَدِّْيَث. "َوَعْنهح، قَاَل:

ْثلِّ َهَذا، َوَيودُّ َأْن يَنجح  ، اَخَافح مِّْن مِّ : كحلُّ َمْن َحاَقَق نـَْفَسهح يفِّ صِّحَّةِّ نِّيَّتِّهِّ يفِّ طََلبِّ العِّْلمِّ   َكَفافاً.وَ قـحْلتح

 قَاَل َعفَّانح: َكاَن شحْعَبةح مَِّن العحبَّادِّ.

 ، فـََغَسْلتـحَها.َأْغِسَل ُكتُ َبهقَاَل َسْعدح بنح شحْعَبَة: َأْوَصى َأيبِّ إَِّذا َماَت َأْن 

لدَّْفنِّ؛ َخْوفًا مِّْن َأْن َتقَع يفِّ َيدِّ إِّْنَسانٍ  ، َوابِّ حلَرقِّ ، َوابِّ لَغسلِّ ٍد ابِّ : َوَهَذا َقْد فـََعَلهح َغرْيح َواحِّ َها،  قـحْلتح َواٍه، يَزِّْيدح فِّيـْ
ح   َها.َأْو يحغِّري ِّ

 َرَوى: أَبحو عحبَـْيَدَة احلَدَّادح، َعْن شحْعَبَة، قَاَل:

َوى أَْربـََعٍة َوعِّْشرِّْيَن َحدِّْيثاً، َوالَباقِّي مسَِّعَها، َوثـَبـََّتهح فِّيْـ  َْيٌد الطَّوِّْيلح مِّْن أََنٍس سِّ ُّ ملَْ َيْسَمْع محح : -َها اَثبٌِّت البـحَناينِّ يـَْعينِّ
: َعْن أََنسٍ َفَكاَن حَيذِّفح اَثبِّتاً، َويح   .-َدل ِّسحَها، فـَيَـقحْولح

َْيثح أَنَّهح لَهح يفِّ الكحتح  تَّةِّ أَْزَيَد مِّْن ماَئةِّ َما أَْعَتقِّدح إِّالَّ أَنَّهح مسَِّع مِّْن أََنٍس َأْضَعاَف َذلَِّك، فَإِّنَّهح محْكثٌِّر َعْنهح، حبِّ بِّ الس ِّ
 َحدِّْيٍث.

: شحْعَبةح َأْحفَ  .قَاَل َعلِّيُّ بنح امَلدِّْيينِّ ِّ ، َوسحْفَيانح َأْحَفظح لِّألَبَوابِّ  ظح لِّْلَمَشايِّخِّ
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 قَاَل أَبحو َداوحَد: قَاَل يلِّ شحْعَبةح:

 (7/214يفِّ َصْدرِّي أَْرَبعح مائَةِّ َحدِّْيٍث أَليبِّ الزَُّبرْيِّ، َوهللاِّ الَ َحدَّْثتح َعْنهح. )
 مِّْن سحْفَياَن. قَاَل الَقطَّانح: َكاَن شحْعَبةح أَمرَّ يفِّ اأَلَحادِّْيثِّ الط َِّوالِّ 

: قِّْيَل لَِّيْحىَي بنِّ َسعِّْيٍد:  قَاَل َعلِّيُّ بنح امَلدِّْيينِّ ِّ

َما. : َأنَّ شحْعَبَة أَْمَلى َعَلْيهِّ  إِّنَّ َعْبَد هللاِّ بَن إِّْدرِّْيَس، َوَأاَب َخالٍِّد بَن َعمَّاٍر يـَْزعحَمانِّ

 ".(1) 
 ، يُّ َْيٍل، مسِّْعتح شحْعَبَة يَـ "َوَرَوى: لَبِّْيدح بنح َأيبِّ لَبِّْيٍد السََّرْخسِّ : تـََعاَلْوا نَغَتابح يفِّ هللاِّ.َعنِّ النَّْضرِّ بنِّ مشح  قحْولح

.  يحرِّْيدح: الَكاَلَم يفِّ الشُّيحوخِّ

:  حَيْىَي بنح َمعِّنْيٍ: قَاَل َحجَّاٌج اأَلْعَورح

، َوالَ هح َحدِّْيَث مَحَّ َكَتَب يلِّ سحَلْيَمانح بنح جمحَالٍِّد إِّىَل شحْعَبَة، َفأَتـَيـْتحهح، َفكحْنتح َأْسأَلح  ْيَم، َفَكاَن حيحَد ِّثحينِّ اٍد، َعْن إِّبـْرَاهِّ
: الَبوَل الَبوَل.  َيدعح َأَحداً َيْكتحبح عِّْنَدهح، َفكحْنتح َأْسأَلحهح مثحَّ أَقـحْولح

َا تحرِّْيدح َأْن تـََتذَكََّر األَبـَْواَب. -َوهللاِّ -فـََقاَل: َهَذا   اَبطٌِّل، إِّمنَّ

َْيٍل يـَقحْولح أَبحو َجْعَفٍر ال  :-َأْو قِّْيَل َلهح  -دَّارِّمِّيُّ: مسِّْعتح النَّْضَر بَن مشح
َذَ،. ذحهح َمْكشحْوَفٌة، فـَقحْلتح َلهح: َغط ِّ َفخِّ  قَاَل شحْعَبةح: أَتـَْيتح َأاَب الزَُّبرْيِّ َوَفخِّ

 قَاَل: َما أَبٌْس بَِّذلَِّك.

 فَلَِّذلَِّك ملَْ أَْروِّ َعْنهح.

: َأانَ  : أَتـَْيتح َأاَب الزَُّبرْيِّ، وََكاَنْت بِّهِّ َحاَجةٌ َشدِّْيَدٌة، فـََتَذممَّْتح َأنْ فـََقاَل النَّْضرح  َأْسأََلهح، إِّْذ مَلْ َيكحْن عِّْندِّي  مسِّْعتحهح يـَقحْولح
 َما أحْعطِّْيهِّ.

َكََّة، َوَعْن َعْمرِّو بنِّ دِّيـَْناٍر. : َأخَذ َعْنهح مبِّ  قـحْلتح

:عحبَـْيدح هللاِّ بنح َجرِّْيرِّ بنِّ َجبَـ   َلَة: مسِّْعتح َسْعَد بَن شحْعَبَة يـَقحْولح

 ، فـََغَسْلتـحَها.َأغِسَل ُكتُ َبهُ َأْوَصى َأيبِّ إَِّذا َماَت َأْن 

َا إِّىَل الَبارَجاه، َفَأدفـَعحَها يفِّ الط ِّنيِّ.  ، أَْرَسَلينِّ هبِّ  (7/224)وََكاَن َأيبِّ إَِّذا اْجتَمَعْت عِّْنَدهح كحتحٌب مَِّن النَّاسِّ
ثـََنا أحَميَّةح بنح َخالٍِّد، قـحْلتح لِّشحْعَبَة:قَاَل حمحَمَّ  : َحدَّ  دح بنح َأيبِّ َصْفَواَن الثَـَّقفِّيُّ

د ِّثح َعْن َعْبدِّ امَللِّكِّ بنِّ َأيبِّ سحَلْيَماَن؟  َما َلَك الَ حتح
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 قَاَل: تـَرَكتح َحدِّيـَْثهح.

 ، د ِّثح َعْن حمحَمَّدِّ بنِّ عحبَـْيدِّ هللاِّ الَعْرَزمِّي ِّ : حتح  َوَتَدعحهح؟!قـحْلتح

 ".(1) 
 "قَاَل َعطَاءح بنح محْسلٍِّم: قَاَل يلِّ الثَـّْورِّيُّ:

لكحْوَفةِّ، فَاذْكحْر َمَناقَِّب َأيبِّ َبْكٍر َوعحَمَر. ، َوإَِّذا كحْنَت ابِّ يٍ 
، فَاذْكحْر َمَناقَِّب َعلِّ لشَّامِّ  (7/261) إَِّذا كحْنَت ابِّ

بِّ  هِّ. بِّْدَعٍة، َوهحَو يـَْعَلمح، َخرََج مِّْن عِّصَمةِّ هللاِّ، َووحكَِّل إِّىَل َوَعْنهح: َمْن َأْصَغى بَِّسْمعِّهِّ إِّىَل َصاحِّ  نـَْفسِّ

 َوَعْنهح: َمْن مسَِّع بِّبِّْدَعٍة، َفالَ حَيْكَِّها جلِّحَلَسائِّهِّ، الَ يحلقَِّها يفِّ قـحلحْوهبِِّّم.

: َأْكثـَرح أَئِّمَّةِّ السََّلفِّ َعَلى َهَذا التَّحذِّيرِّ، يـََرْوَن َأنَّ القحلح  َفٌة، َوالشُّ قـحْلتح  َبهح َخطَّاَفٌة.ْوَب َضعِّيـْ

: إَِّذا رَأَيَت عِّرَاقِّي اً، فَتعوَّْذ مِّْن َشر ِّهِّ، َوإَِّذا رَأَيَت سحْفَياَن، َفسَ   لِّ هللَا اجلَنََّة.قَاَل حمحَمَّدح بنح محْسلٍِّم الطَّائِّفِّيُّ

: َأنَّ الثَـّْورِّيَّ َأْوَصى َأْن   َها َعْن قـَْوٍم.، وََكاَن َندَِّم َعَلى َأْشَياَء َكتَـبَـ هُ ُتْدَفَن ُكتُ بُ َوَعنِّ اأَلْصَمعِّي ِّ

َثمح بنح مجِّْيٍل، َعْن محَفضَّلِّ بنِّ محَهْلهٍِّل، قَاَل: ثـََنا اهلَيـْ  َعْبدح هللاِّ بنح خحبَـْيٍق: َحدَّ

، فَاْجَتَمْعَنا يفِّ َداٍر، وََكانَ  َكََّة اأَلْوزَاعِّيَّ َنا مبِّ ، َفَدقَّ َعلَ  َحَجْجتح َمَع سحْفَياَن، فـََوافـَيـْ يٍ 
مِّ َعْبدح الصََّمدِّ بنح َعلِّ ى امَلْوسِّ

 َداقٌّ الَباَب.

 قـحْلَنا: َمْن َذا؟

 قَاَل: اأَلمِّرْيح.

، فـَتَـلََّقاهح، فـََقاَل َلهح: َمْن أَْنَت أَيُـَّها الشَّْيخح   ؟فـََقاَم الثَـّْورِّيُّ، َفَدَخَل امَلْخرََج، َوقَاَم اأَلْوزَاعِّيُّ
.قَاَل: َأاَن اأَلوْ   زَاعِّيُّ

َي َحَوائَِّجك، َما فـََعَل سحْفَيانح؟ َنا، فـََنقضِّ ، أََما إِّنَّ كحتـحَبَك َكاَنْت أَتْتِّيـْ لسَّاَلمِّ  قَاَل: َحيَّاَ، هللاح ابِّ

: َدَخَل امَلْخرََج.  قَاَل: فـَقحْلتح

 إِّالَّ َقْصَدَ،.قَاَل: َفَدَخَل اأَلْوزَاعِّيُّ يفِّ إِّْثرِّهِّ، فـََقاَل: إِّنَّ َهَذا الرَّجحَل َما َقَصَد 

 ".(2) 
( . َا ثَِّقَتانِّ  (8/486"فـََقاَل: كِّاَلمهح

رَْيٍ:  قَاَل حَيْىَي بنح َمعِّنْيٍ: قَاَل َعْبدح هللاِّ بنح منح
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: َكْيَف َحدِّْيثح َكَذا؟ وََكاَن َقْد  ، فـََيْسأَلحينِّ يئحينِّ  تُ َبُه.َدَفَن كُ َكاَن َعلِّيُّ بنح محْسهٍِّر جيِّ

رَْيٍ.قَاَل حَيْىَي: َعلِّيٌّ أَ   ثـَْبتح مِّنِّ اْبنِّ منح

هِّم، َكاَن ممَِّّْن مَجََع احلَدِّيْ  يٌّ مِّْن أَنـْفحسِّ ٍر قـحَرشِّ : َعلِّيُّ بنح محْسهِّ   َوالفِّْقَه، ثَِّقٌة.ثَ َوقَاَل َأمْحَدح بنح َعْبدِّ هللاِّ العِّْجلِّيُّ

: هحَو مِّْن خحَزمْيََة بنِّ لحَؤي ِّ بنِّ َغالِّبٍ   ، َوهحم َعائَِّذةح قـحَرْيٍش.َوقَاَل َشْيخحَنا أَبحو احَلجَّاجِّ

 َوقَاَل أَبحو زحْرَعَة: َصدحْوٌق، ثَِّقٌة.

َنهح، َفَجَعَل اخَْ  َها، اْشَتَكى َعيـْ ْينَِّيَة، فـََلمَّا َساَر إِّلَيـْ َ َقَضاءَ إِّْرمِّ لِّفح إِّلَْيهِّ محَتطَب ٌِّب، فـََقاَل تَ َوَعْن حَيْىَي بنِّ َمعِّنْيٍ، َقاَل: َويلِّ
ي الَّذِّي َكاَن  َنهح َحىتَّ أحْعطَِّيَك َكَذا وََكَذا.الَقاضِّ ْلهح بَِّشْيٍء يحْذهِّبح َعيـْ ْينَِّيَة: َأْكحِّ  إبِِّّْرمِّ

نحهح، فـََرَجَع إِّىَل الكحْوَفةِّ أَْعَمى.  َفَكحََّلهح بَِّشْيٍء، َفَذَهبْت َعيـْ

 قَاَل أَبحو َبْكٍر بنح َمْنَجَوْيه: َماَت َسَنَة تِّْسٍع َومَثَانِّنْيَ َومائٍَة.

  َعْبدح احلَافِّظِّ بنح َبْدرَاَن، َويـحْوسحفح بنح َأمْحََد، قَااَل:َأْخرَبانَ 

، َأْخرَباََن َسعِّْيدح بنح َأمْحََد، َأْخرَباََن َعلِّيُّ بنح  ، َأْخرَباََن أَبحو أَ َأْخرَباََن محْوَسى اْبنح الشَّْيخِّ َعْبدِّ الَقادِّرِّ اجلِّْيلِّيُّ مْحََد البـحْنَدارح
، َحدَّ  ٍر املحَخل ِّصح ،طَاهِّ لِّ ي امَلْوصِّ ثـََنا َعلِّيُّ بنح محْسهٍِّر قَاضِّ َعْن َسْعدِّ بنِّ طَارٍِّق،  ثـََنا َعْبدح هللاِّ بنح حمحَمٍَّد البَـَغوِّيُّ، َحدَّ

، قَاَل: رَاٍش، َعْن ححَذيـَْفَة بنِّ الَيَمانِّ  َعْن رِّْبعِّي ِّ بنِّ حِّ

ي ألَبـَْعدح مِّْن أَيـَْلَة َوَعَدٍن، َوالَّذِّ : )إِّنَّ َحوْ -َصلَّى هللاح َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -قَاَل َرسحْولح هللاِّ  ي بَِّيدِّهِّ، آلنِّيَـتحهح َأْكثـَرح ضِّ ي نـَْفسِّ
 ْ ي بَِّيدِّهِّ، إِّين ِّ ، َوالَّذِّي نـَْفسِّ َن الَعَسلِّ ، َوهحَو َأَشدُّ بـََياضاً مَِّن اللَّنَبِّ، َوَأْحَلى مِّ ذحْودح َعْنهح الر َِّجاَل،  ألَ  مِّْن َعدِّدِّ النُّجحْومِّ

هِّ(. َكَما َيذحْودح  بِّلِّ َعْن َحْوضِّ  الرَّجحلح الَغرِّيـَْبَة مَِّن اإلِّ

 قَاَل: قِّْيَل: اَي َرسحْوَل هللاِّ! َوَهْل تـَْعرِّفـحَنا يـَْوَمئٍِّذ؟

 قَاَل: )نـََعْم، َترِّدحْوَن َعَليَّ غحر اً حمحَجَّلِّنْيَ مِّْن آاَثرِّ الوحضحْوءِّ، لَْيَسْت أَلَحٍد َغرْيِّكحم(.

ْيٌح.  َهَذا َحدِّْيٌث َصحِّ

َبَة. )أَ   (1)(." 8/487ْخَرَجهح: محْسلٌِّم، َواْبنح َماَجه، َعْن عحْثَماَن، َوهحَو اْبنح َأيبِّ َشيـْ
 يـحْوسحفح بنح َأْسَباطٍ  - 50"

َكٌم. ، َلهح َمَواعِّظح َوحِّ  الزَّاهِّدح، مِّْن َساَداتِّ امَلَشايِّخِّ

، َوزَائَِّدَة بنِّ  َفَة، َوالثَـّْورِّي ِّ  قحَداَمَة.َرَوى َعْن: حمحِّل ِّ بنِّ َخلِّيـْ

َا. ٍح، َوَعْبدح هللاِّ بنح خحبَـْيٍق، َوَغرْيحمهح  َوَعْنهح: املحَسيَّبح بنح َواضِّ
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 نـََزَل الثُـّغحْوَر محرَابِّطاً.

: َسأَلتحهح َعنِّ الزُّْهدِّ، فـََقاَل:  قَاَل املحَسيَّبح

َبَك. َتهح، َعذَّ ، َفَأمَّا احلَرَامح، فَإِّنِّ اْرَتَكبـْ  َأْن تـَْزَهَد يفِّ احَلاَللِّ

؟ : َما َغايَةح التـََّواضحعِّ  َوسحئَِّل يـحْوسحفح

 قَاَل: َأْن الَ تَلَقى َأَحداً إِّالَّ رَأَْيَت َلهح الَفْضَل َعَلْيَك.

َصاٍل: احَلاَلَوةح، َوامَلاَلَحةح، َوامَلَهابَةح.  َوَعْنهح، قَاَل: لِّلصَّادِّقِّ َثاَلثح خِّ

، اَل مَيححو الشَّهَواتِّ إِّالَّ َوَعْنهح: خحلَِّقتِّ القحلحْوبح َمَساكَِّن لِّلذ ِّْكرِّ   َخْوٌف محْزعٌِّج، أَْو ، َفَصاَرْت َمَساكَِّن لِّلشََّهَواتِّ
 َشْوٌق محْقلٌِّق،

نـَْيا. ْنهح يفِّ الدُّ  الزُّْهدح يفِّ الر ِّاَئَسةِّ َأَشدُّ مِّ

َ الَ أَتَْذنح الْبنِّ املحَباَر،ِّ يحَسل ِّمح   ؟َعَلْيكَ  قَاَل اْبنح خحبَـْيٍق: قـحْلتح الْبنِّ َأْسَباٍط: ملِّ
بُّهح. َق ِّهِّ، َوَأاَن أححِّ ْيتح َأْن الَ أَقحوَم حبِّ  قَاَل: َخشِّ

ٌع، يلِّ أَرْ  َر َوَبطَِّر، َفاَل َتعِّْظهح، فـََلْيَس لِّْلعِّظَةِّ فِّْيهِّ َمْوضِّ عحْوَن َسَنًة، َما َحكَّ بَـ َوَعْن يـحْوسحَف: إَِّذا رَأَْيَت الرَّجحَل َقْد َأشِّ
 رَكتحه.يفِّ َصْدرِّي َشْيٌء، إِّالَّ تَـ 

 قَاَل شحَعْيبح بنح َحْرٍب: َما أحَقد ِّمح َعَلى يـحْوسحَف بنِّ َأْسَباٍط َأَحداً.

.  َوَعْن يـحْوسحَف، قَاَل: جيحْزِّئح قَلِّْيلح الَورَعِّ َوالتـََّواضحعِّ مِّْن َكثِّرْيِّ االْجتَِّهادِّ يفِّ الَعَملِّ

 َوثَـَّقهح: اْبنح َمعِّنْيٍ.

: الَ حيحَْتجُّ   بِّهِّ. َوقَاَل أَبحو َحامتٍِّ

َبغِّي. )َدَفَن ُكتُ َبهُ َوقَاَل البحَخارِّيُّ:  ْيءح َكَما يـَنـْ  (1)(." 9/171، َفَكاَن َحدِّيـْثحهح الَ جيِّ
 "الطَّبَـَقةح الثَّانَِّيَة َعْشَرةَ 

 بِّْشرح بنح احلَارِّثِّ بنِّ َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ بنِّ َعطَاٍء امَلْرَوزِّيُّ  - 153

 ، َمامح، الَعاملِّح، املحَحد ِّثح ، أَبحو َنْصٍر امَلْرَوزِّيُّ، مثحَّ البَـ اإلِّ ْساَلمِّ ُّ، القحْدَوةح، َشْيخح اإلِّ ينِّ : الزَّاهِّدح، الرَّابَّ ْغَدادِّيُّ، امَلْشهحْورح
ي ِّ بنِّ َخْشَرٍم.

، اْبنح َعم ِّ املحَحد ِّثِّ َعلِّ حلَايفِّ  ابِّ

نْيَ َوماَئٍة.  وحلَِّد: َسَنَة اثـْنَـَتنْيِّ َومَخْسِّ

ْيَم بنِّ َسْعٍد، َوَأيبِّ اأَلحْ َواْرحَتََل يفِّ العِّْلمِّ  ، َوَخالِّدِّ بنِّ ، َفَأَخَذ َعْن: َمالٍِّك، َوَشرِّْيٍك، َومَحَّادِّ بنِّ َزْيٍد، َوإِّبـْرَاهِّ َوصِّ
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، َوَعْبدِّ الرَّمْحَنِّ بنِّ زَ  ، َوفحَضْيلِّ بنِّ عَِّياٍض، َواملحَعاىَف بنِّ عِّْمَراَن، َواْبنِّ املحَباَر،ِّ ٍة.  ْيدِّ بنِّ َعْبدِّ هللاِّ الطَّحَّانِّ َأْسَلَم، َوعِّدَّ
(10/470) 

ْمَسارح  ، َوحمحَمَّدح بنح يـحْوسحَف اجلَْوَهرِّيُّ، َوحمحَمَّدح بنح محَثىنَّ الس ِّ ْوَرقِّيُّ َوَسرِّيٌّ  -اَل الَعْنزِّيُّ  -َحدََّث َعْنهح: َأمْحَدح الدَّ
ْيمح بنح َهانِّئ ا ، َوعحَمرح بنح محْوَسى اجَلالَّءح، َوإِّبـْرَاهِّ َواهح السََّقطِّيُّ  م.لنـَّْيَسابـحْورِّيُّ، َوَخْلٌق سِّ

.  َوَقلَّ َما َرَوى مَِّن املحْسَنَداتِّ

، مثحَّ إِّنَّهح   َدَفَن ُكتُ َبُه.َكاَن يـَزحمُّ نـَْفَسه، فـََقْد َكاَن رَْأساً يفِّ الَورَعِّ َواإلِّْخاَلصِّ

، نِّ، َأْخرَباََن أَبحو َمْنصحْوٍر الشَّيْـ َأْخرَباََن املحَؤمَّلح بنح حمحَمٍَّد إِّْذانً، َأْخرَباََن زَْيدح بنح احَلسَ  ُّ، َأْخرَباََن أَبحو َبْكٍر ارَخطِّْيبح َباينِّ
ثـََنا َجْعَفرح بنح حمحَمٍَّد الصَّنْ  ُّ، َأْخرَباََن َعْبدح الَعزِّْيزِّ بنح َجْعَفٍر، َحدَّ ثـََنا حمحَمَّدح بنح املحَثىنَّ َأْخرَبَينِّ أَبحو َسْعٍد امَلالِّْيينِّ ُّ، َحدَّ  َديلِّ

 ".: ، مسِّْعتح بِّْشَر بَن احلَارِّثِّ يـَقحْولح ْمَسارح  (1)الس ِّ
 "وقال حيىي بن سعيد: ال يعدل شعبة عندي أحد.

ابن مهدي: مسعت شعبة يقول: إن هذا احلديث يصدكم عن ذكر هللا، وعن الصالة، وعن صلة الرحم، فهل 
 .؟أنتم منتهون

 وف عندي من أن يدخلين النار من احلديث.قال أبو قطن: مسعت شعبة بن احلجاج يقول: ما شئ أخ

 وعنه قال: وددت أين وقاد محام، وأين مل أعرف احلديث.

 قلت: كل من حاقق نفسه يف صحة نيته يف طلب العلم اخاف من مثل هذا، ويود أن ينجو كفافا.

 قال عفان: كان شعبة من العباد.

 أغسل كتبه.قال سعد بن شعبة: أوصى أيب: إذا مات أن 

 ها.فغسلت

 قلت: وهذا قد فعله غري واحد: ابلغسل، وابحلرق، وابلدفن، خوفا

 من أن تقع يف يد إنسان واه، يزيد فيها أو يغريها.

روى أبو عبيدة احلداد، عن شعبة، قال: مل يسمع محيد الطويل من أنس سوى أربعة وعشرين حديثا، والباقي 
 بتا ويدلسها، فيقول: عن أنس.يعين فكان حيذف اث -مسعها، وثبته فيها اثبت البناين 

ما أعتقد إال أنه مسع من أنس أضعاف ذلك، فإنه مكثر عنه، حبيث إنه له يف الكتب الستة أزيد من مئة 
 حديث.
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 قال علي بن املديين: شعبة أحفظ للمشايخ، وسفيان أحفظ لالبواب.

 (.1حدثت عنه )قال أبو داود: قال يل شعبة: يف صدري أربع مئة حديث اليب الزبري، وهللا ال

__________ 

( وذلك الن أاب الزبري، وامسه: حممد بن مسلم بن تدرس، موصوف ابلتدليس وشعبة ينكره أشد االنكار،  1)
 كما مر يف أخباره.

 ".] * [(1) 
 احلديث إنكم كلما تقدمتم يف !"قال سلم بن قتيبة: رمبا مسعت شعبة يقول الصحاب احلديث: اي قوم

 أتخرمت يف القرآن.

 عىن يف ارخري. -(، فإنك ال تلقى مثله حىت ترجع 1وقال أبو داود: قال يل شعبة: عليك بورقاء )

 روى إمساعيل بن أيب كرمية، عن يزيد بن هارون، قال: كان شعبة يقول: ال تكتبوا احلديث إال عن غين.

 وكان هو فقريا، كان يعوله بنو أخيه.

 بن مشيل: مسعت شعبة يقول: تعالوا نغتاب يف هللا. وروى لبيد بن أيب لبيد السرخسي، عن النضر

 يريد الكالم يف الشيوخ.

حيىي بن معني: قال حجاج االعور: كتب يل سليمان بن جمالد إىل شعبة، فأتيته، فكنت أسأله حديث محاد، 
 عن إبراهيم، فكان حيدثين وال يدع أحدا يكتب عنده، فكنت أسأله، مث أقول: البول البول.

 وهللا ابطل، إمنا تريد أن تتذكر االبواب. فقال: هذا

أبو جعفر الدارمي: مسعت النضر بن مشيل يقول: أو قيل له: قال شعبة: أتيت أاب الزبري وفخذه مكشوفة، 
 فقلت له: غط فخذ،.

 قال: ما أبس بذلك.

 فلذلك مل أرو عنه.

 يكن عندي تذممت أن أسأله، إذ ملفقال النضر: أان مسعته يقول: أتيت أاب الزبري، وكانت به حاجة شديدة، ف
 ما أعطيه.

 قلت: أخذ عنه مبكة، وعن عمرو بن دينار.

فغسلتها، وكان  ،أغسل كتبهعبيدهللا بن جرير بن جبلة: مسعت سعد بن شعبة يقول: أوصى أيب إذا مات أن 
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 أيب إذا اجتمعت عنده كتب من

__________ 

 .419( ورقاء بن عمر، انظر ترمجته: صفحة: 1)
* [  ".](1) 

 "وعنه: من أصغى بسمعه إىل صاحب بدعة، وهو يعلم، خرج من عصمة هللا، ووكل إىل نفسه.

 وعنه: من مسع ببدعة فال حيكها جللسائه، ال يلقها يف قلوهبم.

 قلت: أكثر أئمة السلف على هذا التحذير، يرون أن القلوب ضعيفة، والشبه خطافة.

 راقيا، فتعوذ من شره، وإذا رأيت سفيان، فسل هللا اجلنة.قال حممد بن مسلم الطائفي: إذا رأيت ع

 ، وكان ندم على أشياء كتبها عن قوم.تدفن كتبهوعن االصمعي: أن الثوري أوصى أن 

 عبد هللا بن خبيق: حدثنا اهليثم بن مجيل، عن مفضل بن مهلهل، قال:

ي، فدق املوسم عبد الصمد بن علحججت مع سفيان، فوافينا مبكة االوزاعي، فاجتمعنا يف دار، وكان على 
 قال: االمري. ؟داق الباب، قلنا: من ذا

 الوزاعي.قال: أان ا ؟فقام الثوري، فدخل املخرج، وقام االوزاعي فتلقاه، فقال له: من أنت ] أيها الشيخ [

ل: فقلت: قا ؟قال: حيا، هللا ابلسالم، أما إن كتبك ] كانت [ أتتينا فنقضي حوائجك، ما فعل سفيان
 دخل املخرج.

 قال: فدخل االوزاعي يف إثره، فقال: إن هذا الرجل ما قصد إال قصد،.

اسك، فقال له عبد الصمد: أتيت أكتب عنك هذه املن ؟فخرج سفيان مقطبا، فقال: سالم عليكم، كيف أنتم
: وكيف أصنع قال: تدع ما أنت فيه، قال ؟قال: وما هو ؟قال: أوال أدلك على ما هو أنفع لك منها

 قال: إن أردت كفا، هللا أاب جعفر. ؟أبمرياملؤمنني

 إن هؤالء ليس يرضون منك إال ابالعظام هلم. !فقال له االوزاعي: اي أاب عبد هللا

 إان لسنا نقدر أن نضرهبم، وإمنا نودهبم مبثل هذا الذي ترى. !فقال: اي أاب عمرو

 (2)قال مفضل: فالتفت إيل االوزاعي،." 
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 فقال: كالمها ثقتان. ؟"زائدة

وكان قد  ؟قال حيىي بن معني: قال عبد هللا بن منري: كان علي بن مسهر جييئين فيسألين: كيف حديث كذا
 دفن كتبه.

 قال حيىي: علي أثبت من ابن منري.

 وقال أمحد بن عبد هللا العجلي: علي بن مسهر قرشي من أنفسهم، كان ممن مجع احلديث والفقه، ثقة.

 ا أبو احلجاج: هو من خزمية بن لؤي بن غالب، وهم عائذة قريش.وقال شيخن

 وقال أبو زرعة: صدوق ثقة.

 وعن حيىي بن معني قال: ويل قضاء إرمينية، فلما سار إليها، اشتكى عينه، فجعل اختلف إليه متطبب.

ذهبت ففقال القاضي الذي كان إبرمينية: أكجله بشئ يذهب عينه حىت أعطيك كذا وكذا، فكحله بشئ، 
 عينه فرجع إىل الكوفة أعمى.

 قال أبو بكر بن منجويه: مات سنة تسع ومثانني ومئة.

أخربان عبد احلافظ بن بدران، ويوسف بن أمحد، قاال: أخربان موسى بن الشيخ عبد القادر اجليلي، أخربان 
مد البغوي،  ابن حمسعيد بن أمحد، أخربان علي بن أمحد البندار، أخربان أبو طاهر املخلص، حدثنا عبد هللا

حدثنا عثمان، حدثنا علي بن مسهر قاضي املوصل، عن سعد بن طارق، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة 
بن اليمان، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " إن حوضي البعد من أيلة وعدن، والذي نفسي بيده 

 (1)ى من العسل،." آلنيته أكثر من عدد النجوم وهو أشد بياضا من اللنب، وأحل
 "وعن يوسف قال: جيزئ قليل الورع والتواضع من كثري االجتهاد يف العمل.

 وثقه ابن معني.

 وقال أبو حامت: ال حيتج به.

 ، فكان حديثه ال جيئ كما ينبغي.دفن كتبهوقال البخاري: 

 

مرداس القرشي إسحاق االزرق * )ع( هو االمام احلافظ احلجة، أبو حممد إسحاق بن يوسف بن  - 51
 الواسطي االزرق.

 مولده سنة سبع عشرة ومئة.
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 حدث عن: االعمش، وابن عون، وفضيل بن غزوان، ومسعر ابن كدام، وسفيان، وشريك، وعدة.

 وكان من جلة املقرئني، تال على محزة الزايت، وأخذ احلروف عن أيب بكر بن عياش وغريه.

 د الواسطي، وعبد هللا بن هانئ وغريمها.وله اختيار معروف، محله عنه: إمساعيل ابن هو 

وكان من أئمة احلديث، روى عنه: أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، وأمحد بن منيع، وحممد بن املثىن، وسعدان 
 بن نصر، وأبو

__________ 

/  1، التاريخ الكبري 3194، طبقات خليفة ت 466، اتريخ خليفة: 315/  7( طبقات ابن سعد 1)
، تذهيب 92، هتذيب الكمال: 1405، مشاهري علماء االمصار ت 238/  2التعديل ، اجلرح و 406

 1، دول االسالم 115/  1، الكاشف 320/  1، تذكرة احلفاظ 318/  1، العرب 1/  59/  1التهذيب 
، شذرات 31، خالصة تذهيب الكمال: 133، طبقات احلفاظ: 257/  1، هتذيب التهذيب 123/ 

 .343/  1الذهب 
".)*((1) 

"حدث عنه: أمحد الدورقي، وحممد بن يوسف اجلوهري، وحممد ابن مثىن السمسار ال العنزي، وسري 
 السقطي، وعمر بن موسى اجلالء، وإبراهيم بن هانئ النيسابوري، وخلق سواهم.

 وقل ما روى من املسندات.

 دفن كتبه.كان يزم نفسه، فقد كان رأسا يف الورع واالخالص، مث إنه 

ؤمل بن حممد إذان، أخربان زيد بن احلسن، أخربان أبو منصور الشيباين، أخربان أبو بكر ارخطيب، أخربان امل
أخربين أبو سعد املاليين، أخربان عبد العزيز بن جعفر، حدثنا جعفر بن حممد الصنديل، حدثنا حممد بن املثىن 

 السمسار، مسعت بشر بن احلارث يقول: مسعت

 قال: " اختذ الن،ي صلى هللا عليه وسلم خامتا، فلبسه، مث ألقاه ". العويف، عن الزهري، عن أنس،

 (.1العويف: هو إبراهيم بن سعد )

 (.2قال: أان أشتهي أن أحدث، وإذا اشتهيت شيئا، تركته ) ؟روي عن بشر أنه قيل له: أال حتدث

 وقال إسحاق احلريب: مسعت بشر بن احلارث يقول: ليس احلديث من عدة املوت.

 ه: قد خرجت إىل أيب نعيم.فقلت ل

                                         
 9/171   سري أعالم النبالء،  (1)



95 

 

 (.3فقال: أتوب إىل هللا )

 وعن أيوب العطار: أنه مسع بشرا يقول: حدثنا محاد بن زيد.

 مث
__________ 

 .68/  7( " اتريخ بغداد " 1)
 .70/  7( " اتريخ بغداد " 2)
 .70/  7( " اتريخ بغداد " 3)

".)*((1) 
 """  91"""" صفحة رقم 

وقد قام أبو الوليد الباجي وغريه على ابن حزم هبذا السبب وغريه وأخرج من بلده وجرى له ما هو مشهور يف 
 وغريه غسل كتبهالكتب من 

ومما يعرفك ما قلت لك من جراءته وتسرعه هذا النقل الذي عزاه إىل األشعري وال خالف عند األشعري 
 النار أو فعل أفعال الكفار أنه كافر ابهلل العظيم خملد يف وأصحابه بل وسائر املسلمني أن من تلفظ ابلكفر

وإن عرف بقلبه وأنه ال تنفعه املعرفة مع العناد وال تغين عنه شيئا وال اختلف مسلمان يف ذلك وهل الفائت 
عليه نفس اإلميان لكون النطق ركنا منه أو شرطه فيه البحث املعروف لألشاعرة وسيأيت وأمجعوا على أن 

م زائل عنه فقول ابن حزم يف النقل عنهم إنه مسلم خطأ عليهم صادر عن أمرين عن عدم املعرفة اإلسال
 بعقائدهم وعن عدم التفرقة بني اإلميان واإلسالم

وأما جهم فال ندري ما مذهبه وحنن على قطع أبنه رجل مبتدع ومع ذلك ال أعتقد أنه ينتهي إىل القول أبن 
لفظ وأظهر الكفر وتعبد به يكون مؤمنا لكونه عرف بقلبه فلعل الناقل عنه محل المن عاند هللا وأنبياءه ورسله 

 ما ال يطيقه أو جازف كما جازف يف النقل عن غريه

وما لنا وجلهم وهو عندان من شر املبتدعة من قال هبذه املقالة فهو كافر ال حياه هللا وال بياه كائنا من كان 
 ظ القادر ال بد منه وأبو طالب إن سلم أنه اعتقد فلم يتلفظ بل ردواملسلمون جممعون قاطبة على أن تلف
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فأخربان حممد بن إمساعيل بن إبراهيم إذان خاصا ابلسند املتقدم قريبا إىل أمحد بن حممد بن حنبل حدثنا أبو 
 (1)اليمان أخربان شعيب عن الزهري أخربين رجل من األنصار." 

 .ت التيقظ ""من كالمه: " مراعاة األوقات من عالما
وقال: " التصوف مالزمة الكتاب والسنة، وتر، األهواء والبدع، وتعظيم حرمات املشايخ، واملالزمة على 

 .األوراد، وتر، ارتكاب الرخص والتأويالت "
 مث أنشد: .وقال: " احملبة جمانبة السلو على كل حال "

 .. فاىن من ليلى هلا غري ذائق.ومن كان طول اهلوى ذاق سلوة

 .. أماىن مل تصدق كلمحة ابرق.كثر شىء نلته من وصاهلاوأ

قال أبو عبد الرمحن السلمي: " وقع قحط، فخرج الناس لالستسقاء؛ فلما ارتفع النهار جاء غبار وريح 
وظلمة، ال يستطيع أن يرى أحد أحدا، من شدة الغبار وحنن مع األستاذ أىب القاسم، فقال: " جئنا أببدان 

 .ة، ودعوان بلسان مثل الريح، فنحن نكيل رحيا، ويكتال علينا ريح "مظلمة، وقلوب غافل
ريا من فطلب من أغنيائهم، فاشرتى بقرة، وكث -وكان فقريا، لكن له وجاهة عند الناس  -فلما كان الغد خرج 

 ،حلم الغنم، وأرزا، وآالت حلوى، واندى: " من أراد من ذلك فليحضر عند املصلى! " فحضروا وأكلوا ومحلوا
 فمطروا بعد العصر مطرا كثريا؛ وركنا إىل مسجد حىت الصباح وكان يرتمن:

 .. دمعى ينوب لكم عن األنواء!.خرجوا لالستسقا، فقلت هلم:

 .. لو مل تكن ممزوجة بدماء!.قالوا: صدقت! ففى دموعك مقنع

حلديث، فلما ا صحبته. فكان كل منزلة يقصد مساع -سنة ست وستني وثلثمائة  -وقال: " ملا هم ابحلج 
 ،دخل بغداد جاء إىل القطيعى، فرد على قارئه مرة مث أخرى. فقال له: " إن كنت حتسن القراءة فقم فاقرأ! "

 .فأخذ اجلزء منه، وقرأ قراءة حتري منها القوم، قرأوا يف جملس واحد قدر قراءة مخسة أايم "
 -ن محال أو غريه م -فقال: " رمبا مسعت شيئا وكان ال يفارقه احملربة واملقلمة والبياض فقيل له يف ذلك 

 .حكمة، فأثبته "
وملا دخل إىل مكة نظر إىل املقربة، فقال: " طوىب ملن كان قربه هبا " وأمرين ابلرجوع لوالدي فمرض، واشتهى 

 التمر فطلب مترا، وجيء به اليه، فلم يتناوله.

 إبراهيم الرقي
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 للهجرة 326 -؟ 

 ن أقران اجلنيد وابن اجلالء، والرقى نسبة إىل مدينة الرقة على طرف الفرات.ابرهيم بن داود الرقى، م

 عمر وصحبه أكثر مشايخ الشام. مات سنة ست وعشرين وثلثمائة.

 .من كالمه: " أضعف ارخلق من ضعف عن رد شهواته؛ وأقوى ارخلق من قوى على ردها "
 .وقال: " عالمة حمبة هللا ايثار طاعته ومتابعة نبيه "

 سئل: " هل يبدى احملب حبه؟ وهل يطيق كتمانه؟ " فأنشد:و 

 .. بكتمان عني دمعها الدهر تذرف.ظفرمت بكتمان اللسان، فمن لكم

 .. ألعجز عن محل القميص وأضعف.محلتم جبال احلب فوقى وانىن

 .وقال: " حسبك من الدنيا شيئان: صحبة فقري، وحرمة وىل "
 أمحد بن أيب احلواري

 رةللهج 230 - 148
 امحد بن أىب احلواري عبد هللا بن ميمون، أبو العباس الدمشقي. صحب الداراين وغريه.

 .كان اجلنيد يقول فيه: " انه رحيانة أهل الشام "
مات سنة ثالثني ومائتني، كما قال السلمي والقشريي وغريمها. و الصواب سنة أربعني، كما نبه عليه ابن 

 عساكر عن اثنتني ومثانني سنة.

 ن ولده صاحلا عابدا.وكا

 .من كالمه: " من نظر إىل الدنيا نظر ارادة وحب هلا أخرج هللا نور اليقني والزهد من قلبه "
 .وقال: " ما ابتلى هللا عبدا بشىء أشد من الغفلة والقسوة "

ن طلبنا كوطلب العلم ثالثني سنة، فلما بلغ الغاية غرق كتبه، وقال: مل أفعله هتاوان وال استخفافا حبقك، ول
 .اهلداية فحصلت، فاستغنيت عنك به "

قلت: " لعله كان فيها شيء ال يرى تعديه إىل الغري. وقد روى حنو هذا  .فان قلت: " هذه اضاعة مال! "
 ، وكان ندم على أشياء كتبها عن الضعفاء، وقال: " محلينبدفن كتبهعن سفيان الثوري األمام، انه أوصى 

 نه ملا عسر عليه التمييز بني الصحيح وغريه، أوصى أن تدفن كلها.فكأ .عليها شهوة احلديث "

أو أن هذا من ابب إلقاء أهل السفينة املوال رجاء النجاة. واين ذلك من غرق النفس ىف حبر الركون إىل 
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املألوفات املنافية لصفاء الذكر، وااللتجاء إىل هللا تعاىل يف فسيح أبواب الفكر، ال سيما إذا خاف فوات 
 (1)ألوىل ابالشتغال به،فيكون أتالفه لذلك من ابب: (ردوها على فطفق مسحا ابلسوق واألعناق).."ا

 " سألت حممد بن أمحد الزريقي عنه فقال كان وهللا ازهد أهل زمانه وقال ابن حبان كان متقنا ضابطا 

وأبو النضر اسحق بن إبراهيم الدمشقي الفراديسي من أعيان الشيوخ بدمشق روى عن سعيد بن عبد  
العزيز ومجاعة قال يف املغين إسحق بن إبراهيم بن النضر الفراديسي مشهور ثقة قال ابن عدي له أحاديث 

 غري حمفوظة انتهى 

وغريه  ر وطبقته وثقة ابن حبانوإمساعيل بن عمرو البجلي حمدث أصبهان وهو كويف روى عن مسع 
 وضعفه الدارقطين وهو مكثر عاىل اإلسناد 

وفيها الرابين القدوة أبو نصر بشر بن احلرث املروزي الزاهد املعروف ببشر احلايف مسع من محاد بن زيد  
على   وكان يف الفقهحدث بشيء يسري ودفن كتبهوإبراهيم بن سعد وطبقتهما وعين ابلعلم مث أقبل على شأنه 

مذهب الثوري وقد صنف العلماء مناقب بشر وكراماته رمحه هللا عاش مخسا وسبعني سنة وتويف ببغداد يف 
ربيع األول قاله يف العرب وقال السخاوي يف طبقات األولياء قال ابن حبان يف الثقات أخباره ومشائله يف 

لورع مجيعا وثوري املذهب يف الفقه واالتقشف وخفى الورع أشهر من أن حيتاج إىل اإلغراق يف وصفها وكان 
وقال ارخطيب هو ابن عم على بن خشرم كان ممن فاق أهل عصره يف الورع والزهد وتفرد بوفور العقل وأنواع 
الفضل وحسن الطريقة وعزوف النفس وإسقاط التكلف والفضول وكان كثري احلديث إال أنه مل ينصب نفسه 

ذلك وقال ابن اجلوزي هو مروزي األصل من قرية على ستة أميال من  ألجل ودفن كتبهللرواية وكان يكثرها 
مرو ويقال هلا ما ترسام ابلتاء الفوقية وكان من أبناء الرؤساء والكتبة وولد يف سنة مخسني ومائة مبرو ومل ميلك 

حدائته  بشر ببغداد ملكا قط وكان ال أيكل من غلة بغداد ورعا ألهنا من أرض السواد اليت مل تقسم وكان يف
يطلب العلم وميشي يف طلبه حافيا حىت اشتهر هبذا اإلسم قال مسعر من طلب احلديث فليتقشف وليمش 
حافيا وصح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال من أغربت قدماه يف سبيل هللا حرمهما هللا على النار 

 فرأى بشر أن طالب

____________________ 

 ".(2) 
                                         

 5ص/   طبقات األولياء،  (1)
 2/60   شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ـ مفهرس،  (2)



99 

 

بن أمحد الزريقي عنه فقال كان وهللا ازهد أهل زمانه وقال ابن حبان كان متقناً  سألت حممد 60"
ضابطاً وأبو النضر اسحق بن إبراهيم الدمشقي الفراديس من أعيان الشيوخ بدمشق روى عن سعيد بن عبد 

ديث غري االعزيز ومجاعة قال يف املغين إسحق إبراهيم بن النضر الفرادنيسي مشهور ثقة قال ابن عدي له أح
حمفوظة انتهى وإمساعيل بن عمرو البجلي حمدث أصبهان وهو كويف روى عن مسعر وطبقته وثقة ابن حبان 
وغريه وضعفه الدار قين وهو مكثر عاىل اإلسناد وفيها الباين القدوة أبو نصر بشر بن احلرث املروزي الزاهد 

ودفن  ى شأنه بقتهما وعين ابلعمل مث أقبل علاملعروف ببشر احلايف مسع من محاد بنزيد وإبراهيم بن سعد وط
حدث بشيء يسري وكان يف الفقه على مذهب الثوري وقد صنف العلماء مناقب بشر وكراماته رمحه هللا  كتبه

عاش مخساً وسبعني سنة وتويف ببغداد يف ربيع األول قاله يف العرب وقال السخاوي يف طبقات األولياء قال ابن 
ه ومشائله يف التقشف وخفى الورع أشهر من أن حيتاج إىل اإلغراق يف وصفها وكان حبان يف الثقات أخبار 

وثوري املذهب يف الفقه والورع مجيعاً وقال ارخطيب هو ابن عم على بن خشرم كان ممن فاق أهل عصره يف 
ل وكان  و الورع والزهد وتفرد بوفور العقل وأنواع الفضل وحسن الطريقة وعزوف النفس وإسقاط التكلف والفض

هو مروزي  ألجل ذلك وقال ابن اجلوزي ودفن كتبهكثر احلديث إال أنه مل ينصب نفسه للرواية وكان يطرها 
األصل من قرية على ستة أميال من مرو ويقال هلا ما ترسام ومل ميلك بشر ببغداد ملكاً قط وكان ال أيكل من 

افياً حىت يف حدائته يطلب ال علم وميشي فيطلبه حغلة بغداد ورعاً ألهنا من أرض السواد اليت مل تقسم وكان 
اشتهر هبذا اإلسم قال مسعر من طلب احلديث فليتقشف وليمش حافيًا وصح عن رسول هللا أنه قال من 

 (1)أغربت قدماه يف سبييل هللا حرمهما هللا على النار فرأى بشر أن طالب." 
بصرة، كان فقيهاً عاملاً ابلنحو واللغة، وهو من ال"وفيها تويف أبو عمرو إسحاق اجلرمي العالمة النحوي،  

فقدم بغداد، وأخذ النحو من األخفش وغريه، ولقي يونس بن خبيب، ومل يلق سيبويه، أخذ اللغة من أيب 
عبيدة وأيب زيد األنصاري واألصمعي وطبقتهم، وكان ديناً ورعاً حسن املذهب صحيح اإلعتقاد، وله يف النحو  

غداد الفراء، وروى احلديث، وحدث املربد عنه. قال: قال يل أبو عمرو: قرأت ديوان كتب جيدة، وانظر بب
اهلذليني على األصمعي، وكان أحفظ له من أيب عبيدة فلما فرغت منه قال يل: اي أاب عمرو، إذا فات اهلذيل 

سيبويه، وعليه  يف كتابأن يكون شاعراً ورامياً أو ساعياً، فال خري فيه، وقال املربد: كان اجلرمي أثبت القوم 
قرأت اجلماعة، وكان عاملاً ابللغة حافظاً هلا، وله كتب انفرد هبا، وكان جليالً يف احلديث واألخبار، وله كتب 

تصر يف و " خم ،و " كتاب األبنية " ،و " كتاب العروض " ،يف السري عجيب و " كتاب غريب سيبويه "
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 .النحو "
اء " نسبة إىل جرم، ويف العرب عدة قبائل، كل واحدة منها يقال هلا جرم، واجلرمي: " بفتح اجليم وسكون الر 

منها من ينتسب إىل جرم بن علقمة بن أمنار، ومنهم من ينسب إىل جرم بن زابن، وذكر بعضهم أن اجلرمي 
 املذكور موىل جرم بن زابن.

 ست وعشرين مائتني

إىل  الطعام حىت مات أو خنق، مث صلب فيها غضب املعتصم على أفشني، وسجنه وضيق عليه، ومنع من
جانب اببك، قيل: أيت أبصنام من داره أهتم بعبادهتا، فأحرقت، وكان أقلف متهماً يف دينه، وخاف املعتصم 
منه أيضاً، وكان من أوالد امللو، األكاسرة، وامسه حيدر بن كاؤس، وكان بطاًل شجاعاً مقداماً مطاعاً، ليس 

 بك.ر املعتصم أيضاً مبازاير الذي فعل األفاعيل بطربستان وصلبه أيضاً إىل جانب ابيف األمراء أكرب منه، وظف

وفيها تويف سعيد بن كثري أبو عثمان املصري احلافظ العالمة قاضي الداير املصرية، وكان فقيها أخبارايً نسابة 
 شاعراً كثري اإلطالع، قليل املثل شهري الفضل.

، يف وقته ىي بن حيىي بن بكري التميمي النيسابوري، كان يشبه اببن املبار وفيها تويف شيخ خراسان اإلمام حي
 طرفاً، وروى عن مالك والليث وطبقته.

 قال ابن راهويه: ما رأيت مثل حيىي بن حيىي، وال أحسبه رأى مثل نفسه، ومات وهو إمام ألهل الدنيا.

 سبع وعشرين ومائتني

ونه صلب منه لك ،رجت عليه قيس وأخذوا خيل الدولة من املرجوفيها قدم أبو املغيث أمرياً على دمشق، فخ
مخسة عشر رجاًل، فوجه إليهم جيشًا فهزموه وحاصروا دمشق، وجاءهم جيش من العراق مع أمري، فأنذرهم 

 القتال يوم األثنني مث كبسهم يوم األحد وقتل منهم ألفاً ومخسمائة.

زهد املعروف لرابين معدن األسرار واملعارف املوفق يف الورع والوفيها تويف الشيخ الكبري الويل الشهري العارف ا
ابحلايف، أبو نصر بشر بن احلارث، ذكروا أنه مسع من محاد بن زيد وإبراهيم بن سعد، واعتىن ابلعلم، مث أقبل 

، وحدث بشيء يسري، وكان يف الفقه على مذهب الثوري، وقد صنف العلماء يف ودفن كتبهعلى شأنه، 
 كراماته تصانيف، وهو مروزي األصل من أوالد الرؤساء والكتاب.مناقبه و 

وسبب توبته أنه أصاب يف الطريق ورقة، فيها اسم هللا مكتوب، وقد وطيها األقدام، فأخذها واشرتى بدرهم  
كان معه غالية، فطيب هبا الورقة، وجعلها يف شق حائط، فرأى يف النوم كأن قائاًل يقول: اي بشر، طيبت 

 طينب امسك يف الدنيا واآلخرة، فلما انتبه من نومه اتب.امسي، أل



101 

 

وحيكى أنه كان يف داره مع مجاعة ندماء له يف اللعب واللهو، فدق عليه الباب داق، فقال للجارية، اذه،ي، 
فانظري من ابلباب، فذهبت وفتحت، وإذا فقري على الباب، فقال هلا: سيد، حرام عبد؟ فقالت: بل حر، 

و كان عبدًا الستعمل داب العبيد، مث ذهب وخالها، فرجعت فسأهلا بشر عمن وجدت فقال: صدقت، ل
ابلباب، وما قال هلا، فأخربته، فخرج يعدو حافياً، وهو يقول: بل عبد فلم يلحقه، فرجع ومل يزل حافياً، فسئل 

 عن ذلك فقال: احلالة اليت صوحلت وأاب عليها، ال أحب أن أغريها.

وحيكى أنه أتى ابب املعايف بن عمران، فدق عليه، فقيل: من هذا. فقال: بشر احلايف، فقالت بنت من داخل 
 (1)الدار لو اشرتيت نعالً بدانقني لذهب عنك اسم احلايف.." 

" وكان ابن عقدة يقدمه على مجيع مشايخ الكوفة يف احلفظ والكثرة فيقول ظهر البن كريب ابلكوفة 
تدفن  وأوصى أن  342يث وكان ثقة جممعا عليه ومات لثالث بقني من مجادى األوىل سنة ثلثمائة ألف حد

 فدفنت  كتبه

كوفياابذقان بعد الفاء ايء مثناة من حتت وألف وابء موحدة وألف وذال معجمة وقاف وألف وآخره   
 نون من قرى طوس 

ن كوكبان فوعالن  ا هو مبنزلة فعالكوكبان بلفظ تثنية الكوكب الذي يف السماء ومل يرد به التثنية وإمن  
كقوهلم حران من احلر ووهلان من الوله وعطشان من العطش فهو من كوكب كل شيء معظمه مثل كوكب 
العشب وكوكب املاء وكوكب كذا أو من الكوكب وهو شدة احلر ويف الذي بعده زايدة يف الشرح وكوكبان 

ا ابلفضة ان وقيل إمنا مسي كوكبان ألن قصره كان مبنيجبل قرب صنعاء وإليه يضاف شبام كوكبان وقصر كوكب
واحلجارة وداخله ابلياقوت واجلوهر وكان ذلك الدر واجلوهر يلمع ابلليل كما يلمع الكوكب فسمي بذلك 

 وقيل إنه من بناء اجلن 

كوكب ذكر الليث كوكب يف ابب الرابعي ذهب إىل أن الواو أصلية وهو عند حذاق النحويني من   
ب صدر بكاف زائدة وقال أبو زيد الكوكب البياض يف سواد العني ذهب البصر أم مل يذهب والكوكب ابب وك

من السماء معروف ويشبه به النور فيسمى كوكبا ويقال لقطرات اجلليد اليت تقع على البقل ابلليل كوكب 
وكب وغالم كوالكوكب شدة احلر وكوكب كل شيء معظمه مثل كوكب العشب وكوكب املاء وكوكب العيش 

إذا ترعرع وحسن وجهه والكوكب املاء والكوكب السيف والكوكب سيد القوم وكوكب اسم قلعة على اجلبل 
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املطل على مدينة طربية حصينة رصينة تشرف على األردن افتتحها صالح الدين فيما افتتحه من البالد مث 
 خربت بعد 

م طريف ومنهم له شوقا إليهم ووجدا يوم أتبعهكوكىب ابلفتح على وزن فوعلى موضع ذكره األخطل يف قو   
 جبن،ي كوكىب زمر 

الكوكبية منسوبة قرية ويف املثل دعوة كوكبية وذلك أن واليا البن الزبري ظلم أهل قرية الكوكبية فدعوا  
 عليه دعوة فلم يلبث أن مات فصارت مثال قال فيا رب سعد دعوة كوكبية 

بكر بن كالب وليس بضخم جدا وعنده ماء يسمى الكوحمة  كومح ابحلاء مهملة جبل يف داير أيب  
 عن أيب زايد الكاليب 

كو، بكافني األول مفتوح والواو ساكنة قرية رأيتها كبرية عامرة بينها وبني شهرستان خراسان مرحلة   
 وهي من أعمال نسا وآخر حدودها 

 كوالن ابلضم وآخره نون بليدة طيبة يف حدود بالد الرت، من انحية مبا وراء النهر   

 الكولة حصن من نواحي ذمار ابليمن  

كوخمان بلفظ التثنية الكماخ الكرب والعظمة والكوخمان مكاانن ذوا رمل ويف رواية األسدي الكوحمان   
" .خمني إانخة ال مياين قالصا حط عنهن مكوراابحلاء مهملة وقال ابن مقبل يصف سحااب أانخ برمل الكو 

(1) 
يل الجل ذلك، وكل ما مسع منه فإمنا هو على سب ودفن كتبه"إال أنه مل ينصب للرواية، وكان يكرهها، 

املذاكرة، روى عنه نعيم بن اهليصم وابنه حممد بن نعيم وحممد بن هارون البغدادي وأمحد بن إبراهيم الدورقي 
بن مشكان ونصر ابن منصور البزاز وحممد بن عبد هللا املخرمي وحممد بن املثين السمسار وإبراهيم بن هاشم 

وسري السقطي وإبراهيم بن هانئ النيسابوري وعمر بن موسى اجلالء وغريهم، وحكي احلسن املسوحي يقول 
 احلايف.ت: بشر فقل ؟مسعت بشر بن احلارث يقول أتيت ابب املعاىف ابن عمران فدققت الباب فقيل: من

 فقالت يل بنته من داخل الدار: لو اشرتيت نعال بدانقني ذهب عنك اسم احلايف.

: نعم، قال انولين فقلت ؟وقال بشر ابن احلارث يقول لقيين حيىي بن سعيد القطان ببغداد فقال: معك ألواح
ال مل أكن أراه يفعل ق ؟قال فناولته وكتب يل عشرة أحاديث وقرأها علي، فلما مضي حموته قال فقيل له مل ذا،

 بغريي هذا.
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وملا مات بشر بن احلارث قال أمحد بن حنبل: )مات( رمحه هللا وما له نظري يف هذه االمة إال عامر بن عبد 
 قيس، فإن عامرا مات

 ومل يرت، شيئا، وهذا قد مات ومل يرت، شيئا.

رجت جنازته بعد بستة أايم، وأخوكانت وفاته يف شهر ربيع االول سنة سبع وعشرين ومائتني قبل املعتصم 
ة صالة الصبح ومل حيصل يف القرب إال يف الليل وكان هنارا صائفا والنهار فيه طول ومل يستقر يف القرب إىل العتم

قال:  ؟العمل قال: غفر يل وغفر لكل من تبع جنازيت، فقيل له: ففيم ؟ورئي يف النوم فقيل له: ما فعل هللا بك
 (.1أفتقد الكسرة )

امدي: بفتح احلاء املهملة وامليم املكسورة بعد االلف ويف آخرها الدال املهملة، هذه النسبة إىل حامد وهو احل
اسم جلد املنتسب إليه، واشتهر هبذه النسبة أبو احلسن نصر بن أمحد بن أمحد بن حممد بن جعفر بن حممد 

ل إىل مرو اعيل الفقيه النسفي، أرحتبن حامد احلامدي النسفي ابن اخت أيب اهليثم حممد بن جعفر بن إمس
وتفقه هبا وكتب احلديث عن أهلها ومسع هبا أاب الفضل حممد بن احلسني احلدادي، وبسرخس أاب علي زاهر 

 بن أمحد االمام، وكان شااب فقيها ورعا زاهدا دينا فاضال، مات مبرو يف شهر ربيع االول

__________ 

زار هذه النسبة إىل احلاكم أبمر هللا أيب علي املنصور بن أيب املنصور ن ( )احلاكمي( استدركه اللباب وقال "1)
بن سعد ارخيفة العلوي صاحب مصر، نسب إليه طائفة قالوا برجعته النه ركب ليال ومعه ركابيان فأعادمها 

اره ومضى إىل حلوان عند مصر فلم يعرف له خرب فركب خواصه يف طلبه فرأوا ثيابه عند شرقي حلوان ورأوا مح
بسرجه وجلامه وقد جرحت يداه ومل يعلموا ما وراء ذلك فذهبت طائفة إىل أنه قد غاب وسيعود ميلك االرض 
فهم احلاكمية، وكانت خالفته مخسا وعشرين سنة وأايما، وعدم سنة إحدى عشرة وأربعمائة، وكان كثري 

 التخليط يف واليته وراجع رسم )احلاكمي( يف معجم املؤلفني.

".)*((1) 
"ابب ارخاء والفاء ارخفاجي: بفتح ارخاء املنقوطة والفاء ويف آخرها اجليم، هذه النسبة إىل خفاجة، وهي 

(، وهم يسكنون بنواحي 1اسم امرأة، هكذا ذكر يل أبو أزيد ارخفاجي يف برية السماوة، وولد هلا أوالد وكثروا )
 ثني ألف فارس سوى الركبان واملشاة.الكوفة، وكان أبو أزيد يقول: يركب منا على ارخيل أكثر من ثال

ولقيت منهم مجاعة كثرية وصحبتهم، واملشهور ابالنتساب إليهم الشاعر املفلق أبو )حممد عبد هللا بن حممد 
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 ( ارخفاجي، كان يسكن حلب وشعره مما يدخل االذن بغري إذن.2بن( سعيد بن )سنان )

ابالنتساب  هذه احلرفة لعمل ارخفاف اليت تلبس، واملشهورارخفاف: بفتح ارخاء املعجمة وتشديد الفاء االوىل، 
إليها أبو خملد عطاء بن مسلم ارخفاف من أهل حلب، يروي عن االعمش والثوري، روى عنه العراقيون وأهل 

خباره، مث جيعل حيدث فكان أييت ابلشئ على التوهم فيخطئ املناكري يف أ دفن كتبهالشام، كان شيخا صاحلا 
 ج به إال فيما وافق الثقات.وبطل االحتجا 

وأبو إسحاق إبراهيم بن عبد هللا ارخفاف موىل جتيب، مصري، حيدث عن عمران بن عبد هللا بن بكري موىل 
 عمرة، حدث عنه حيىي بن عبد هللا بن بكري، تويف يف مجادى االوىل سنة مخس ومائتني.

حيىي، مات  يروي عن ابن وهب وإدريس بنوأبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم ارخفاف، نسبوه يف مواىل جتيب، 
 يف ذي العقدة سنة ست ومخسني ومائتني.

وأبو عمرو أمحد بن حممد بن عمرو ارخفاف، من أهل نيسابور، كان من احلفاظ، يروي عن أيب زرعة، حدث 
 عنه عبد هللا بن عدي احلافظ.

 ى وأربعمائةاين، تويف يف شوال سنة إحدوأبو القاسم إبراهيم بن حممد بن إبراهيم املؤذن املقري ارخفاف، جرج

 حدث عن أيب أمحد بن عدي وأيب بكر االمساعيلي وغريمها.

وأبو )عبد هللا( عبد الوهاب بن حممد بن احلسني ارخفاف املقري، شيخ من أهل القرآن، سديد السرية، يروي 
كان بدرب اد، وكان له د عن أيب ارخطاب بن البطر وأيب عبد هللا بن طلحة ومن دوهنما، كتبت عنه ببغد

 الدواب يعمل ارخفاف ويقرأ عليه القرآن.

 وأبو احلسني أمحد بن حممد بن أمحد بن

__________ 

( يف اللباب " ليس كذلك وإمنا هو خفاجة بن عمرو بن عقيل، وهو ابن أخي عبادة، وقيل إن اسم 1)
 فأخفجه ".خفاجة: معاوية واشتهر ابللقب، قال ابن حبيب: طعن رجال من اليمن 

 ( من اللباب وغريه.2)

".)*((1) 
تَـَلفح فيه ،"وقال أيوب السَّختياين : تر،ح الصَّالةِّ كفرٌ   .ال اخح

 وحكى إسحاق ،وهو قولح ابنِّ املبار، وأمحد وإسحاق ،وذهب إىل هذا القول مجاعٌة من السَّلف وارخلف
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 .(1هور أهل احلديث )وقال حممد بن نصر املروزي : هو قولح مج ،عليه إمجاَع أهل العلم
( 2ي ذلك)ورحو  ،وذهَب طائفٌة منهم إىل أنَّ مْن ترَ، شيئًا من أركان اإلِّسالم ارخمسة عمدًا أنَّه كافر بذلك

وهو رواية عن أمحد اختارها طائفٌة من أصحابه وهو قول ابنِّ حبيٍب من  ،عن سعيد بن جبري وانفع واحلكم
 .املالكية

لو قلتح )ل : )قا ؟من حديثِّ أيب هريرة قال : قيل : اي رسوَل هللا احلج يف كل ِّ عام ( وغريحه3وخرَّج الدَّارقطين)
 .ولو تركتموه لكفرمتح (( ،ما أطقتحموه ،ولو وجب عليكم ،لوجب عليكم ،: نعم

 (4وخرَّج الاللكائي)
__________ 

 .مجهور العلماء وأهل احلديث (()ص ( : ))( يف 1)
 .ص ()( سقطت من 2)
وإسناده ضعيف فإنَّ  ،9/18وطبعة الرتكي  ،( 9979)والطربي يف " تفسريه "  ،2/281ننه " ( يف " س3)

 .( 417) 2/77انظر : اجلرح والتعديل  .وهو ضعيف ،مداره على إبراهيم بن مسلم اهلجري
 ( 1337) 4/102ومسلم  ،2/508وأمحد  ،( 60)وأخرجه : إسحاق بن راهويه 

والطحاوي يف "شرح  ،( 2508)وابن خزمية  ،( 3598)له  ،لكربى "ويف " ا 5/110والنسائي  ،( 412)
من طرق عن أيب  4/326(، والبيهقي  3705)( و 3704)(، وابن حبان  1473)( و 1472)املشكل" 

 .ولو تركتموه لكفرمت (()به لكن بدون لفظ : ) ،هريرة
 .( 1576)( يف " أصول االعتقاد " 4)
 

 واحلديث ضعيف لضعف مؤمل بن ،به ،عن ابن عباس ،طريق أيب اجلوزاء( من  2349)وأخرجه : أبو يعلى 
 (1)." .مث حد ث بعد فدخل الوهم يف حديثه دفن كتبهإمساعيل فقد 

 عطاء بن املبار،. - 5645"

 عن أيب عبيدة الناجى.

 قال االزدي: ال يدرى ما يقول.

 عطاء بن حممد اهلجري. - 5646
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 عن أبيه.

 ثه.قال البخاري: مل يصح حدي

 عطاء بن مسروق الفزارى. - 5647

 بيض له ابن أيب حامت.

 (.1] جمهول [ )

 عطاء بن مسلم ارخفاف ] س، ق [. - 5648

 كوىف، نزل حلب.

 روى عن املسيب بن رافع، واالعمش.

 وعنه أبو نعيم احلل،ي، وحممد بن مهران اجلمال، ومجاعة.

 ، فال يثبت حديثه.دفن كتبهوكان قال أبو حامت: كان شيخا صاحلا يشبه يوسف بن أسباط، 

 وقال أبو زرعة: كان يهم.

 وقال أبو داود: ضعيف.

 قلت: توىف سنة تسعني ومائة.

 وقد وثقه وكيع وغريه.

 ( بن ميمون.2عطاء ) - 5649

 عن أنس.

 ال يعرف.

 وخربه منكر.

 عباده. هللا علىمرفوعا: أان وعلى حجة  -أمحد بن خثيم، حدثنا عبدهللا بن موسى، عن عطاء، عن أنس 

 روى ابن املقرى، عن أمحد بن عمرو بن جابر الرملي، عنه.

 عطاء بن أيب ميمونة ] خ، م، د، س، ق [ البصري. - 5650

عن عمران ابن حصني، وروايته عنه يف سنن أيب داود، وهى منقطعة، مل يدركه، وروى عن جابر ابن مسرة، 
 وأنس.

 وعنه شعبة، ومحاد بن سلمة، ومجاعة.

 قه ابن معني، وقال: هو وابنه قدراين.وث
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 وقال أبو حامت: ال حيتج به.

 وقال أبو إسحاق اجلوزجاىن: كان رأسا يف القدر.

 عطاء بن نقادة االسدي. - 5651قلت: بل قدري صغري، وحديثه يف الصحيحني 

 جمهول.

 حدث عنه يعقوب بن حممد الزهري املدىن.

__________ 

 ( من ل.1)

 ليست يف س.( هذه الرتمجة 2)

".)*((1) 
 يوسف بن أسباط الشيباين الزاهد الواعظ. - 9856"

 عن حمل بن خليفة، وسفيان الثوري، وعنه املسيب بن واضح، و عبدهللا بن خبيق االنطاكي.

 وثقه حيىي بن معني.

 وقال أبو حامت: ال حيتج به.

 ، فكان ال جيئ حبديثه كما ينبغى.دفن كتبهوقال البخاري: كان قد 

 يوسف بن إسحاق ] ع [ بن أىب إسحاق السبيعى. - 9857

 قال العقيلى: اخالف يف حديثه.

 ( عنه.1ولعله أتى من منصور بن وردان العطار )

 قلت: نعم، فإن يوسف ثبت حجة، وانهيك أن ابن عيينة يقول: مل يكن يف ولد أىب إسحاق أحفظ منه.

 وقد ينتسب إىل جده فيقال: يوسف بن أىب إسحاق.

 عن جده، والشعىب.روى 

 وعنه ابنه إبراهيم، وابنا عمه إسرائيل وعيسى ابنا يوسف.

 مات سنة سبع ومخسني ومائة.

 يوسف بن إسحاق احلل،ي. - 9858

[ قرأته على عمر بن عبد املنعم أخرب، / عبد الصمد بن حممد  412عن حممد بن محاد الظهراىن خبرب ابطل ] 
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أخربان احلسني بن حممد ارخطيب، أخربان حممد بن مجيع الغساين، حدثنا حضورا، أخربان على بن املسلم، 
يوسف ابن إسحاق حبلب، حدثنا حممد بن محاد، حدثنا عبد الرزاق، أخربان معمر، عن ابن طاوس، عن 
أبيه، عن جابر، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: من مل يرعو عند الشيب، ومل يستح من العيب، ومن مل 

 فليس هلل فيه حاجة. - ابلغيب اخش هللا

 اآلفة من يوسف، فإن الباقني ثقات.

 يوسف بن حبر الشامي الساحلي، قاضى محص. - 9859

 روى عن يزيد ابن هارون وطبقته، له مناكري.

 قال ابن عدى: ليس ابلقوى يف احلديث.

 روى عن الثقات مناكري.

اعيل، دثنا املسيب بن واضح، حدثنا مبشر بن إمسحدثنا أمحد بن حيىي ارخوالىن، حدثنا يوسف بن حبر، ح
 عن االوزاعي، عن حيىي بن أىب كثري، عن عكرمة، عن ابن عباس

__________ 

 ( هذا يف ن، ه.1)

 وىف س: الراوى.

".)*((1) 
 يوسف بن أسباط بن واصل الشيباين الكويف، نزيل أنطاكية. -"

قال. . قال: قد علمت، يفدفن كتبه؟ثقة. قلت:  )*( قال أبو داود: قلت ألمحد: يوسف بن أسباط، قال:
 (.330مث قال: ومن مثل يوسف. ))سؤاالته(( )

 ".* * *(2) 
( موسى بن انفع أبو شهاب احلناط عراقي عن جماهد وسعيد بن جبري وعنه القطان وأبو 5738")

 ده أيب كثري( صلى هللا عليه وسلم موسى بن جندة عن ج5739الوليد قال أمحد منكر احلديث خ م س )
( موسى بن هارون القيسي الربدي البين عن بن وهب والوليد 5740السحيمي وعنه مالزم بن عمرو جهل د )

( عز وجل 5741خ د س ) 224بن مسلم وعنه الذهلي و حيىي بن عثمان بن صاحل وأمحد زغبة ثقة مات 
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 د ت ق 117دوق تويف موسى بن وردان العامري القاص عن أيب هريرة وجابر وعنه الليث وضمام ص

( 5743( موسى بن يسار عن أيب هريرة وعنه بن أخيه حممد بن إسحاق وأبو معشر وثق م د س ق )5742)
موسى بن يسار االردين شامي عن عطاء وانفع وعنه حيىي بن محزة وابن املبار، صدوق صحب مكحوال أربع 

رج د الرمحن بن معاوية وأيب حازم االع( موسى بن يعقوب الزمعي عن أيب احلويرث عب5744عشرة سنة ت )
( موسى بن فالن بن أنس عن بن عمه مثامة وعنه بن 5745) 4وعنه بن مهدي وخالد بن خملد فيه لني 

( موسى عن حممد بن سعد وعنه اجلريري س موسى عن احلسن 5746إسحاق يقال موسى بن محزة ت ق )
( مؤمل بن إمساعيل 5747) 5698عنه النسائي س الزعفراين وعنه النسائي موسى عن احلسن الزعفراين و 

البصري العمري موالهم نزل مكة عن عكرمة بن عمار وشعبة وسفيان وعنه أمحد ومؤمل بن إهاب قال أبو 
 (1)ت س ق."  206وحدث حفظا فغلط مات  دفن كتبهحامت صدوق شديد يف السنة كثري ارخطأ وقيل 

ده بن انفع أبو اليمان احلمصي جممع على ثقته اعتم "التفسري من حديث غندر عن شعبة "ع" احلكم
البخاري وروى عنه الكثري وروى له الباقون بواسطة تكلم بعضهم يف مساعه من شعيب فقيل إنه مناولة وقيل 
إنه إذن جمرد وقد قال الفضل بن غسان مسعت حيىي بن معني يقول سألت أاب اليمان عن حديث شعيب 

لة مل أخرجها ألحد وابلغ أبو زرعة الرازي فقال مل يسمع أبو اليمان من شعيب إال فقال ليس هو مناولة املناو 
حديثا واحدا قلت إن صح ذلك فهو حجة يف صحة الرواية ابإلجازة إال أنه كان يقول يف مجيع ذلك أخربان 

تفقوا بات اوال مشاححة يف ذلك أن كان اصطالحا له "ع" محاد بن أسامة أبو أسامة الكويف أحد األئمة األث
على توثيقه وشذ األزدي فذكره يف الضعفاء وحكى عن سفيان ابن وكيع قال كان أبو أسامة يتتبع كتب الرواة 

تبع األحاديث بعد مث إنه ت دفن كتبهفيأخذها وينسخها فقال يل بن منري إن احملسن أليب أسامة ي قوله: "إنه 
جاز حديث كان أمره بينا وكان من أسرق الناس  من الناس فنسخها قال سفيان ابن وكيع أين ألعجب كيف

حلديث محيد انتهى وسفيان ابن وكيع هذا ضعيف ال يعتد به كما ال يعتد ابلناقل عنه وهو أبو الفتح األزدي 
مع أنه ذكر هذا عن ابن وكيع ابإلسناد وسقط من النسخة اليت وقف عليها الذه،ي من كتاب األزدي بن 

ان الثوري فصار يتعجب من ذلك مث قال إنه قول ابطل وأبو أسامة قد قال وكيع فظن أنه حكاه عن سفي
أمحد فيه كان ثبتا ما كان أثبته ال يكاد اخطىء وروى له اجلماعة "م د ت" محاد بن سلمة بن دينار البصري 

مقروان  أحد األئمة األثبات إال أنه ساء حفظه يف اآلخر استشهد به البخاري تعليقا ومل اخرج له احتجاجا وال
وال متابعة إال يف موضع واحد قال فيه قال لنا أبو الوليد حدثنا محاد بن سلمة فذكره وهو يف كتاب الرقاق 
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وهذه الصيغة يستعملها البخاري يف األحاديث املوقوفة ويف املرفوعة أيضا إذا كان يف إسنادها من ال حيتج به 
ما  تج به مسلم إال يف حديث اثبت عن أنس وأما ابقيعنده واحتج به مسلم واألربعة لكن قال احلاكم مل حي

أخرج له فمتابعة زاد البيهقي أن ما عدا حديث اثبت ال يبلغ عند مسلم اثين عشر حديثا وهللا أعلم خ "ع" 
محيد بن األسود أبو األسود البصري وثقة أبو حامت وقال أمحد بن حنبل ما أنكر ما جييء به وقال العقيلي  

عليه ألنه روى حديثا منكرا وقال الساجي صدوق عنده مناكري قلت روى له البخاري  كان عفان حيمل
حديثني مقروان بيزيد بن زريع فيهما أحدمها يف تفسري سورة البقر واآلخر يف اجلهاد وروى له أصحاب السنن 

ان يدلس ك"ع" محيد بن أيب محيد الطويل البصري مشهور من الثقات املتفق على االحتجاج هبم إال أنه  
حديث أنس وكان مسع أكثره من اثبت وغريه من أصحابه عنه فروى مؤمل بن إمساعيل عن محاد بن سلمة 
قال عامة ما يروي محيد عن أنس مسعه من اثبت وقال أبو عبيد احلداد عن شعبة مل يسمع محيد من أنس إال 

وى عن أيب داود قول صحيح وأما ما ر  أربعة وعشرين حديثا والباقي مسعها من اثبت أو ثبته فيها اثبت فهذا
الطيالسي عن شعبة قال كل شيء مسع محيد من أنس مخسة أحاديث فالراوي لذلك عن أيب داود غري معتمد 
وقال علي بن املديين عن حيىي بن سعيد كان محيد الطويل إذا ذهبت توقفه على بعض حديث أنس يشك 

زائدة  ه رمبا دلس عن أنس وقال حيىي بن يعلى احملاريب طرحفيه وقال ابن سعد كان ثقة كثري احلديث إال أن
حديث محيد الطويل قلت إمنا تركه زائدة لدخوله يف شيء من أمر ارخلفاء وقد بني ذلك مكي بن إبراهيم وقد 
 اعتىن البخاري يف خترجيه ألحاديث محيد ابلطرق اليت فيها تصرحيه ابلسماع فذكرها متابعة وتعليقا وروى له

ون "ع" محيد بن قيس األعرج املكي أبو صفوان قال عبد هللا بن أمحد بن حنبل عن أبيه ليس ابلقوي الباق
 (1)ووثقه أمحد يف رواية أيب طالب عنه وكذا بن معني وابن سعد وأبو زرعة وأبو." 

ه ي"ذكر معناه قوله من مات أي من املكلفني بقرينة قوله وعليه صيام ألن كلمة على لإلحياب والواو ف
للحال قوله صام عنه أي عن امليت وليه واختلف اجمليزون الصوم عن امليت يف املراد ابلويل فقيل كل قريب 
وقيل الوارث خاصة وقيل عصبته وقال الكرماين الصحيح أن املراد به القريب سواء كان عصبة أو واراث أو 

لى ذن الويل صح وإال فال وال جيب عشرح املهذب ( إن كان إب)غريمها انتهى ولو صام عنه أجن،ي قال يف 
 الويل الصوم عنه بل يستحب وأطلق
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ابن حزم النقل عن الليث بن سعد وأيب ثور وداود أنه فرض على أوليائه هم أو بعضهم وبه صرح القاضي أبو 
زوه إىل أحد وزاد الروضة ( من غري أن يع)الطيب الطربي يف تعليقه أبن املراد منه الوجوب وجزم به النووي يف 

شرح املهذب ( فقال إنه بال خالف وقال شيخنا زين الدين هذا عجيب منه مث قال وحكى النووي يف )يف 
 شرح مسلم ( عن أحد قويل الشافعي إنه يستحب لوليه أن يصوم عنه مث قال وال جيب عليه)

أبو ثور الصيام عن امليت وبه قال الشافعي يف القدمي و ذكر ما يستفاد منه احتج به أصحاب احلديث فأجازوا 
وطاووس واحلسن والزهري وقتادة ومحاد بن أيب سليمان والليث بن سعد وداود الظاهري وابن حزم سواء كان 
عن صيام رمضان أو عن كفارة أو عن نذر ورجح البيهقي والنووي القول القدمي للشافعي لصحة األحاديث 

شرح مسلم ( إنه الصحيح املختار الذي نعتقده وهو الذي صححه حمققو )ه هللا يف فيه وقال النووي رمح
ارخالفيات ( من  )أصحابه اجلامعيني بني الفقه واحلديث لقوة األحاديث الصحيحة الصرحية ونقل البيهقي يف 

مي وهذا دكان عليه صوم فلم يقضه مع القدرة عليه حىت مات صام عنه وليه أو أطعم عنه على قوله يف الق
القول القدمي  شرح مسلم ( قلت ليس)ظاهر أن القدمي ختيري الويل بني الصيام واإلطعام وبه صرح النووي يف 

 (1)القدمية وأشهد على نفسه ابلرجوع عنها هكذا نقل ذلك عنه أصحابه."  غسل كتبهمذهبا له فإنه 
ال : ق ،ن وائل بن حجرع ،عن أبيه ،عن عاصم بن كليب ،عن سفيان ،"حديث مؤمل بن إمساعيل

 .ووضع يده اليمىن على يده اليسرى على صدره -صلى هللا عليه وسلم  -صليت مع رسول هللا 
 ورد حديث وائل بن حجر وفيه وضع اليمني على الشمال من طرق

وكليب  ،(2(، وعبد اجلبار بن وائل )1وأم عبد اجلبار، وعلقمة بن وائل ) ،بعض أهل بيت عبد اجلبار)عن 
 زاد .(3شهاب( مخستهم رووه عن وائل بن ححجر)بن 

 (4مؤمل )
__________ 

 .( هحَو علقمة بن وائل بن حجر احلضرمي الكويف : صدوق إال أنَّهح ملَْ يسمع من أبيه1)
 .( 4684)والتقريب  ،( 3876) 2/34والكاشف  ،( 4609) 5/221هتذيب الكمال 

 .( ه 112)تويف سنة  ،لكنه أرسل عن أبيه( هحَو َعْبد اجلبار بن وائل بن حجر : ثقة 2)
 .( 3744)والتقريب  ،( 3088) 1/612والكاشف  ،( 3685) 4/343هتذيب الكمال 
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 . والية معاويةتويف يف ،َكاَن من ملو، اليمن  ،( هحَو الصََّحايبِّ  اجلليل وائل بن حجر بن ربيعة احلضرمي3)
 .( 7393)والتقريب  ،( 1442) 2/126وجتريد أمساء الصََّحابَة  ،5/81أسد الغابة 

قال أبو  ،حافظ عامل اخطئ ،موىل آل عمر بن ارخطاب ،أبو عبد الرمحان البصري ،( مؤمل بن إمساعيل4)
ديثه وقال أبو زرعة : يف ح ،وقال البخاري : منكر احلديث ،كثري ارخطأ  ،شديد يف السنة ،حامت : صدوق

 قال : فعظمه ورفع من شأنه مث ،داود عن مؤمل بن إمساعيل وقال أبو عبيد اآلجحري : سألت أاب ،خطأ كثري
كة يف رمضان مات مب .فكثر خطؤه ،فكان حيدث من حفظه دفن كتبهوقال غريه :  .إال أنه يهم يف الشيء

 .سنة مخس أو ست ومئتني
 

 7/284وهتذيب الكمال  ،307-2/306له  ،والتاريخ الصغري 8/49انظر : التاريخ الكبري للبخاري 
وسري أعالم  ،229-4/228له  ،وميزان االعتدال ،( 5747) 2/309والكاشف للذه،ي  ،(6914)

 (1)." .393وخالصة تذهيب هتذيب الكمال :  ،111-10/110له  ،النبالء
 "خالد، وإمنا يعرف هذا من رواية مهام بن مسلم تفرد به عن الثوري، وتفرد به

 املرفوعات، وقال: هو خالفعنه سليمان بن الربيع، وذكره ابن اجلوزي يف 

 اإلمجاع؛ إذ ملن أوجبها أن يوجب ثالاث. وحديث هشيم عن ابن أرطأة عن

 عائشة بنت عجر وعن ابن عباس قال: " إن كان من جنابة أعاد املضمضة

 رواه الدارقطين وقال: ليس لعائشة إال هذا .واالستنشاق واستأنف الصالة "

 عن عثمان بن -رمحهما هللا تعاىل -ةاحلديث، وكذا رواه الثوري وأبو حنيف

 راشد عنهما، قال الشافعي: الذي يعتمد على عثمان عن عائشة، ويزعم أن

 هذا األمر اثبت فرت، له القياس، ومها غري معروفني ببلدمها فكيف جيوز

 ألحد يعلم ست حديثا ضعيفا جمهوال، ولو هي قدما معروفا معىن حديث

 أليب نعيم القطب وكين ثنا يونس ثنا خالد البشرة، وروينا يف كتاب الصالة

 وحديث .(1احلذاء قال: " أمر الن،ي صلى هللا عليه وسلم ابالستنشاق من اجلنابة ثالاث " )

 عائشة وعلمها الن،ي صلى هللا عليه وسلم الغسل من اجلنابة: " اي عائشة: اغسلي بدنك، مث

 ديث ذكره ابناحل .متضمضي واستنشقي، وانتثري، مث اغسلي وجهك... "
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 حزم ورده، وذكر فيه ابن عمار ابنقطاع ما بني عبيد هللا بن عمري وعائشة ويف

 وذكره يف األسرار -تعاىل -كالمه يف عمار نظر؛ ملا سنبينه بعد إن شاء هللا

 وقال: هو حديث .(2بلفظ: " املضمضة واالستنشاق فرضان يف اجلنابة " )

__________ 

 .(1/115: )( صحيح. رواه الدارقطين1)
 ( ونصب الراية2/4( والآللئ )319( وأسرار )23( وتذكرة )2/296( موضوع. ارخفاء )2)

( وقد رواه ابن اجلوزي من طريقني: فاألول: 2/81( واملوضوعات )1103( وابن القيسراين )79، 1/78)
ديث موضوع : هذا حإمساعيل بن أمحد، والثاين: من طريق حممد بن احلسن بن أيب بكر املزريف فذكره. وقال

ال شك فيه. فأما الطريق األول ففيه بركة بن حممد وكان كذااب... قال أمحد بن عدي: له أحاديث بواطيل 
 عن الثقات وكنت ذكرت حديثه لعبدان فقال يل:

 هات حديث املسلمني. كان بركة يكذب. وقال الدارقطين: هذا احلديث وضعه بركة أو

 يسرق احلديث ورمبا قلبه. قال ابن اجلوزي: وقد قال أبووضع له. وقال ابن حبان: كان 

 مث دفن كتبهالفتح األزدي: مل حيدث به إال يوسف بن أسباط وال يتابع عليه، ويوسف 
 حدث من حفظه؛ فال جييء حديثه كما ينبغي.

 (1)." -وأما الطريق الثاين: ففيه مهام بن مسلم ولعله سرقه من يوسف. وقال ابن حبان: كان
 يوسف بن أسباط. -2084"

 فحدث بعد من حفظه أبحاديث منها ما ال أصل له ومنها ما اخطىء فيه. دفن كتبهكان من العابدين 

 ؛فمما اخطىء فيه
ثـََنا َعبد هللا بن عتيق ،ما حدثناه حممد بن َعبد هللا احلضرمي ثـََنا يوسف بن أسب ،َحدَّ اط عن سفيان عن َحدَّ
 كان يطوف على نسائه فيغتسل غسال واحدا.  Aأن الن،ي حممد بن جحادة عن قتادة عن أنس 

ثنا حممد بن إمساعيل ثـََنا أبو نعيم ،،َحدَّ ثـََنا سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس عن الن،ي  ،َحدَّ بنحوه  Aَحدَّ
 وهذا أوىل.

ثنا حممد بن عيسى قلت  لقال : مسِّْعتح شعيب بن حرب يقو  ،قال : َحدَّثَنا أمحد بن خالد ارخالل ،َحدَّ
ليوسف بن أسباط كيف صنعت بكتبك قال جئت إىل اجلزيرة فلما نضب املاء دفنتها حىت جاء املاء عليها 
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 فذهبت قلت فما محلك على ذلك قال أردت أن يكون اهلم مها واحدا.

يء  قال : قال صدقة دفن بواسط كتبه فكان بعد يتقلب عليه فال جي ،قال : مسِّْعتح البحخاريَّ  ،َحدََّثينِّ آدم
 (1)كلما ينبغي." 

سلم بن ميمون ارخواص رازي سكن الرملة من العباد وهو موىل عبد الرحيم اجلزار الرازي  - 1150" 
روى عن عثمان بن زائدة وابن عيينة وأىب خالد األمحر روى عنه عمرو بن اسلم الطرسوسي مسعت أىب يقول 

ثنا يونس الرملي وحممد بن عوف احلمصي حد ذلك قال أبو حممد روى عنه يونس بن عبد األعلى وعيسى بن
فظه وكان حيدث من ح دفن كتبهعبد الرمحن ان حممد بن عوف احلمصي قال كان سلم بن ميمون ارخواص 

فيغلط حدثنا عبد الرمحن قال مسعت أىب يقول أدركت سلم بن ميمون ارخواص ومل اكتب عنه روى عن أىب 
 (2)" .خالد األمحر حديثا منكرا شبه املوضوع

 ابب امليم ( )" 

عطاء بن ميناء موىل بن أىب ذابب مديىن روى عن أىب هريرة روى عنه أيوب بن موسى  - 1855 
وإمساعيل بن أمية مسعت أىب يقول ذلك ان عبد الرمحن ان أىب ان احلميدي قال قال سفيان بن عيينة عطاء بن 

 ميناء من املعروفني من أصحاب أىب هريرة 

عطاء بن ميسرة أبو أيوب روى عن عمر رضي هللا عنه روى عنه اشرس وعروة بن رومي  - 1856 
 مسعت أىب يقول ذلك 

عطاء بن مسعود الكع،ي روى عن أبيه عن عمته عزة بنت خابل اهنا قدمت على رسول  - 1857 
ل املدينة ان عبد الرمحن يف أههللا صلى هللا عليه و سلم املدينة فبايعها روى عنه موسى بن يعقوب الزمعي يعد 

 مسعت أىب يقول ذلك 

 عطاء بن مسروق الفزاري مسعت أىب يقول ذلك ويقول هو جمهول  - 1858 

عطاء بن مسلم ارخفاف كوىف األصل حلىب الدار روى عن األعمش واملسيب بن رافع  - 1859 
بيد بن جناد وهشام القراديسى الدمشقي وع واسلم املنقري والثوري روى عنه أبو توبة الربيع بن انفع وأبو النضر

بن عمار وأبو جعفر اجلمال مسعت أىب يقول ذلك وسألته عنه فقال كان شيخا صاحلا يشبه يوسف بن 
وليس بقوي فال يثبت حديثه ان عبد الرمحن قال سئل أبو زرعة عن عطاء بن مسلم  دفن كتبهأسباط وكان 
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كان رجال مث روى من حفظه فيهم فيه و  دفن كتبهبن املبار،  فقال كان من أهل الكوفة قدم حلب روى عنه
صاحلا ان عبد الرمحن اان يعقوب بن إسحاق فيما كتب اىل ثنا عثمان بن سعيد قال قلت ليحىي بن معني 

 عطاء بن مسلم كيف هو فقال ثقة 

" .عطاء بن مضاء الصغري مسع احلسن روى عنه مروان بن معاوية مسعت أىب يقول ذلك - 1860 
(1) 

يوسف بن أسباط روى عن عائذ بن شريح والثوري روى عنه أبو األحوص واملسيب بن  - 910" 
احل ال حيتج وهو يغلط كثريا وهو رجل ص دفن كتبهواضح مسعت أىب يقول ذلك ومسعته يقول كان رجال عابدا 

إسحاق فيما كتب   يعقوب بنحبديثه قال أبو حممد وروى عنه عبد الرمحن بن حممد احملاريب ثنا عبد الرمحن اان
 اىل قال ان عثمان بن سعيد قال قلت ليحىي بن معني يوسف بن أسباط تعرفه فقال ثقة 

يوسف بن إبراهيم التميمي أبو شيبة اجلوهري بصرى روى عن أنس بن مالك روى عنه عقبة  - 911 
 قاضى الري والعالء بن احلصني بن خالد وأبو قتيبة وعبد احلميد احلماين وإمساعيل بن عبد األعلى العنزي

وعلى بن يزيد الصدائي االكفاين مسعت أىب يقول ذلك ان عبد الرمحن قال سألت أىب عنه فقال هو ضعيف 
 (2)" .احلديث منكر احلديث عنده عجائب

يب وقال ال يصلح قل،ي على احلديث وكان بسن أ دفن كتبهاحلسن بن رودابر كوىف ثقة  - 293" 
 أسامة 

 حلسن بن زيد بن احلسن بن على بن أيب طالب مدين ثقة ا - 294 

 احلسن بن سعد بن معبد اهلامشي ثقة  - 295 

 (3)" .احلسن بن صاحل بن صاحل بن حي كوىف ثقة متعبد رجل - 296 
مطرف بن طريف األشجعي وكان من أصحاب الشع،ي صاحل الكتاب ثقة يف احلديث ما  - 1737" 

 يذكر عنه إال خري يف املذهب 
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مطرف بن عبد هللا بن الشخري بصرى اتبعي ثقة من خيار التابعني رجل صاحل وكان أبوه  - 1738 
بن عبد هللا  لبصرة إال رجالن مطرفمن أصحاب الن،ي صلى هللا عليه و سلم ومل ينج من فتنة بن األشعث اب

 وحممد بن سريين ومل ينج منها ابلكوفة إال رجالن خيثمة بن عبد الرمحن اجلعفي وإبراهيم النخعي 

حتول من  بهدفن كتمطلب بن زايد الكويف ثقة وهو فوق وكيع يف السن صاحب سنة وخري  - 1739 
قال ال يصلح قل،ي و  دفن كتبهاه أبو أسامة إىل قريته الكوفة إىل قرية تقال سحلبون بني أنطاكية وحلب فآو 

 (1)" .عليها
 يعيش بن الوليد بن هشام األموي ثقة  - 2054" 

 ابب بوسف ( ) 

ا سيلحني حتول إىل قرية يقال هل دفن كتبهيوسف بن أسباط كوىف ثقة صاحب سنة وخري  - 2055 
 ،ي عليها وقال ال يصلح قل دفن كتبهبني أنطاكية وحلب وآواه أبو أسامة إىل قريته وهو يف سن وكيع 

 (2)" .يوسف بن أيب بردة بن أيب موسى األشعري كوىف ثقة - 2056 
احلسن بن روى عنه  ،يروي عن علي ،(2ـ عطاء اجلمال!!! : كنيته أبو حممد ) 723/  731"# 

 .منكر احلديث على قلته ،صاحل بن حي
 .وليس من العدالة ابحملل الذي يعتمد عليه عند االنفراد ،يروي عن علي ما ال يتابع عليه

 ،( يروي عن األعمش والثوري3ـ عطاء بن مسلم ارخفاف : كنيته أبو خملد من أهل حلب ) 724/  #732 
ء على فكان أييت ب الشي ،مث جعل حيدث دفن كتبهاحلا كان شيخا ص  ،روى عنه العراقيون وأهل الشام

 .التوهم فيخطئ فكثر املناكري يف أخباره وبطل االحتجاج به إال فيما وافق الثقات
يروي  ،كنيته أبو سعيد  ،( : من أهل الشام4ـ عبد القدوس بن حبيب الكالعي الوحاظي ) 725/  #733 

 .عن انفع وجماهد والشع،ي وعكرمة ومكحول
 .عنه روي

كان   ،روى عنه إبراهيم بن طهمان والعراقيون وهو الذي يروي عن احلسن من رواية سعيد ابن أيب أيوب عنه
ال حيل كتابة حديثه وال الرواية عنه وكان ابن املبار، يقول : الن أقطع الطريق  ،يضع احلديث على الثقات

 .أحب إىل من أن أروي عن عبد القدوس الشامي
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__________ 

 .امليزان .فقال : هذا القول من ابن حبان فية نظر ،لق أيضا احلافظ الذه،ي على رأى املؤلف هذا( ع1)
 .77/3( امليزان 2)
 .476/6التاريخ الكبري  76/3( امليزان 3)
قال عبد الرزاق : ما رأيت ابن املبار، يفصح بقوله " كذاب  .( عبد القدوس بن حبيب الكالعي الشامي4)

 وقال النسائي : ليس بثقة وقال ابن عدي : .وقال الفالس : أمجعوا على تر، حديثه ." إال لعبد القدوس
أحاديثه منكرة اإلسناد واملنت وقال البخاري : الكالعي عن ابن عباس عن الن،ي صلى هللا عليه وسلم حبديث 

 .119/6التاريخ الكبري  643/2امليزان  .انفع وجماهد والشع،ي وعطاء أحاديثه مقلوبة منكر وعن
$[2/132] 

ن يروي ع ،( : ابن أخي القعقاج وقد قيل عبد امللك بن القعقاع1ـ عبد امللك بن انفع ) 726/  #734 
 .روى عنه الشيباين وقرة العجلى ،ابن عمر يف إابحة شرب املسكر

 (1)." .ه حبالال حيل االحتجاج ب
" 
عطاء بن املبار، البصري قال األزدي يروي عن أيب عبيدة الناجي عن احلسن ال يدري ما  2310 
 يقول 

 عطاء بن مسروق الفزاري قال أبو حامت الرازي جمهول  2311 

عطاء بن أيب مسلم ارخراساين واسم أيب مسلم عبد هللا وقيل ميسرة كنيته أبو أيوب وقيل أبو  2312 
د موىل املهلب بن أيب صفرة يروي عن سعيد بن املسيب والزهري كذبه ابن املسيب وقال ابن حبان كان سعي

 رديء احلفظ اخطيء وال يعلم فبطل االحتجاج به 

جاج مث جعل حيدث فيخطيء فبطل االحت دفن كتبهعطاء بن مسلم ارخفاف قال ابن حبان  2313 
 به 

ل حيىي ثقة وقال مرة ضعيف وقال أمحد منكر احلديث وقال عطاء بن أيب ميمونة أبو معاذ قا 2314 
 الرازي ال حيتج حبديثه

____________________ 
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 ".(1) 
" 
 يوسف ( ( ))ميان بن نصر قال أبو حامت الرازي جمهول من امسه  3842 

يوسف بن إبراهيم أبو يوسف الآليل التيمي قال أبو حامت الرازي ضعيف احلديث منكر  3843 
 احلديث عنده عجائب وقال ابن حبان يروي عن أنس ما ليس من حديثه ال حتل الرواية عنه 

يوسف بن أسباط بن واسط أبو حممد الشيباين قال أبو حامت الرازي كان رجال صاحلا لكنه  3844 
مث حدث من حفظه فكان يغلط كثريا ال حيتج به وقال حيىي ثقة وقال املصنف قلت ومث آخران  دفن كتبه
 يوسف بن أسباط ( مل يقدح فيهما )يقال هلما 

يوسف بن حبر بن عبد الرمحن التيمي األطرابلسي قاض محص قال ابن عدي ليس ابلقوي  3845 
 رفع أحاديث واتى على الثقات مبناكري 

جعفر بن علي ارخوارزمي يروي عن إسحاق بن إبراهيم اليماين قال أبو سعيد حممد يوسف بن  3846 
 بن علي النقاش كان يضع احلديث 

يوسف بن خالد بن عمر أبو خالد السميت البصري يروي عن زايد بن سعد قال حيىي كذاب  3747 
عنه الشافعي  يثه وقد روىخبيث عدوهللا رجل سوء ال حيدث عنه أحد فيه خري وقال مرة زنديق ال يكتب حد

وقال كان ضعيفا وقال عمرو بن علي كان يكذب وقال النسائي كذاب مرتو، احلديث وقال أبو زرعة ذاهب 
 احلديث وقال ابن حبان كان يضع األحاديث على الشيوخ ويقرأ عليهم مث يرويها عنهم ال حتل الرواية عنه

____________________ 

 ".(2) 
سباط بن واصل الشيباين يكىن أاب حممد ثنا حممد بن امحد بن محدان ثنا عبد يوسف بن أ - 2066" 

هللا بن حسن ثنا يوسف بن أسباط بن واصل الشيباين مسعت بن محاد يقول قال البخاري يوسف بن أسباط 
فكان ال جييء حديثه بعد كما ينبغي ثنا اجلنيدي ثنا البخاري قال صدقة دفن يوسف بن أسباط   دفن كتبه

به فكان بعد تنقلب عليه فال جييء به كما ينبغي فاضطرب يف حديثه روى عنه أبو األحوص ثنا عالن ثنا كت
بن أىب مرمي سألت حيىي بن معني عن يوسف بن أسباط فقال ثقة ثنا حممد بن علي ثنا عثمان بن سعيد قلت 
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ر ثنا عبد هللا بن رقندي مبصليحىي بن معني فيوسف بن اسابط قال ثقة ثنا إبراهيم بن إسحاق بن عمر السم
خبيق حدثين حجاج قال ما رأينا أحدا وصف حيىي اال رايته دون ما وصف اال يوسف بن أسباط أخربان 
احلسن بن سفيان والقاسم بن الليث وأبو خولة ميمون بن مسلمة وسعد بن حممد العكي بعكة وحممد بن 

جاين ن سليمان الباغندي وإبراهيم بن يوسف اهلسنبشر القزاز واحلسني بن حممد السكوين وحممد بن حممد ب
الرازي والفضل بن عبد هللا بن خملد قالوا ثنا املسيب بن واضح ثنا يوسف بن أسباط عن سفيان الثوري عن 
حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مداراة الناس صدقة قال 

ن واضح عن يوسف عن سفيان هبذا اإلسناد وقد سرقه منه مجاعة منه ضعفاء رووه وهذا يعرف ابملسيب ب
عن يوسف وال يرويه غري يوسف عن الثوري ثنا حممد بن عبيد هللا بن فضيل وحممد بن امحد بن عنبسة وأبو 

الصفري  قعروبة وابن أىب ذئب وإبراهيم بن يوسف قالوا ثنا املسيب بن واضح وثنا عبد هللا بن حممد بن إسحا
وإسحاق بن إبراهيم بن يونس وحممد بن عبيد هللا بن فضيل وابن جوصاء وابن أىب داود وابن أىب سفيان 
وحممد بن امحد بن محدان قالوا ثنا عبد هللا بن خبيق وثنا عبد هللا بن حممد الصفري ثنا بركة بن حممد احلل،ي 

 (1)" .وثنا امحد بن احلسني الصويف ثنا سفيان بن حممد
على محار فقالت اي رسول هللا ان زوجي ال يقربين ففرق بيين وبينه فقال ومن زوجها فدعاه الن،ي  (2)"

صلى هللا عليه و سلم فقال ما لك وما هلا جاءت تشكو منك احقا انك ال تقرهبا قال اي رسول هللا والذي 
هللا ايل فتبسم  فإنه من ابغض خلقاكرمك ان عهدي هبا هلذه الليلة وبكت املرأة وقالت كذب فرق بيين وبينه 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مث أخذ براسه وراسها فجمع بينهما وقال اللهم ادن كل واحد منهما من 
صاحبه قال جابر فلبثنا ما شاء هللا ان نلبث مث مر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ابلسوق فإذا حنن ابملراة 

دم واقبلت اىل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقالت اي رسول هللا والذي حتمل آدما فلما راته طرحت األ
بعثك ابحلق ملا اخلق هللا من بشر أحب اىل منه اال أنت قال عبيد هللا وال أدري مسعته من أىب وقال يوسف 

اليت نسختها  ةبن حممد بن املنكدر هذا ال اعرف له غري هذه األحاديث اليت ذكرهتا واليت مل اذكرها متام النسخ
وارجوا انه ال ابس به يوسف بن أسباط بن واصل الشيباين يكىن أاب حممد ثنا حممد بن امحد بن محدان ثنا 
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عبد هللا بن حسن ثنا يوسف بن أسباط بن واصل الشيباين مسعت بن محاد يقول قال البخاري يوسف بن 
 (1)§." فكان ال جييء  دفن كتبهأسباط 
" 
موسى بن انفع أبو شهاب احلناط عراقي عن جماهد وسعيد بن جبري وعنه القطان وأبو الوليد قال  -5738

 أمحد منكر احلديث خ م س 

 صلى هللا عليه وسلم موسى بن جندة عن جده أيب كثري السحيمي وعنه مالزم بن عمرو جهل د  -5739

ن لوليد بن مسلم وعنه الذهلي و حيىي بموسى بن هارون القيسي الربدي البين عن بن وهب وا -5740
 خ د س  224عثمان بن صاحل وأمحد زغبة ثقة مات 

عز وجل موسى بن وردان العامري القاص عن أيب هريرة وجابر وعنه الليث وضمام صدوق تويف  -5741
 د ت ق 117

  قموسى بن يسار عن أيب هريرة وعنه بن أخيه حممد بن إسحاق وأبو معشر وثق م د س  -5742
موسى بن يسار االردين شامي عن عطاء وانفع وعنه حيىي بن محزة وابن املبار، صدوق صحب  -5743

 مكحوال أربع عشرة سنة ت 

موسى بن يعقوب الزمعي عن أيب احلويرث عبد الرمحن بن معاوية وأيب حازم االعرج وعنه بن مهدي  -5744
  4وخالد بن خملد فيه لني 

 موسى بن فالن بن أنس عن بن عمه مثامة وعنه بن إسحاق يقال موسى بن محزة ت ق  -5745

موسى عن حممد بن سعد وعنه اجلريري س موسى عن احلسن الزعفراين وعنه النسائي موسى عن  -5746
  5698احلسن الزعفراين وعنه النسائي س 

عكرمة بن عمار وشعبة وسفيان وعنه أمحد مؤمل بن إمساعيل البصري العمري موالهم نزل مكة عن  -5747
ا فغلط مات وحدث حفظ دفن كتبهومؤمل بن إهاب قال أبو حامت صدوق شديد يف السنة كثري ارخطأ وقيل 

 (2)ت س ق."  206
 ‹ 142صفحة "› 

 أبو إبراهيم ،س ( إمساعيل بن إبراهيم بن بسام البغدادي) - 455
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 .الرتمجاين
 .مستدركه ()ه يف خرج أبو عبد هللا احلاكم حديث

 .( : هو شيخ 1)وقال أبو حامت الرازي 
 فقال ،( : رأيت الرتمجاين جاء يوما فسلم على أيب 2)وقال عبد هللا بن أمحد 

 قلت : حيدث عن شعيب بن صفوان عن عطاء بن السائب ؟يل : أيش حيدث

 .إن شجرة الزقوم طعام األثيم ( قال : األثيم أبو جهل)عن سعيد بن جبري 
 .تبه أيب وكتب معه أحاديثفك

 .قال يل أيب : اذهب إىل أيب إبراهيم الرتمجاين فأقرئه مين ،ويف موضع آخر
 السالم وقل له : وجه إىل بكتاب شعيب بن صفوان فلما جئت به إليه قال : ما

 قال : مث ذهب أيب ،قال : فجعل ينتقي وميلي ،اكتب ،أحسن هذه احلديث

 .وأان معه فقرأها عليه
 سؤاالت اآلجري ( عن أيب داود قال له بشر بن احلارث : اطرح كتبك)ويف 

 .يدفن كتبهوبشر بن احلارث مل  ،فطرحها وبقي معه شئ يسري
 ( : كان صاحب سنة وفضل 3)الطبقات الكبري ( )وقال حممد بن سعد يف كتاب 

 .وخري
 .وقال ابن قانع : ثقة

 .قةخترجيه على النسيب ( : بغدادي ث)وقال ارخطيب يف 
 .صحيحه ()وخرج حديثه يف  ،( 4)الثقات ( )وذكره ابن حبان يف 

 ـــــــــــــــ

 .( 157/  2)اجلرح ( : )(  1)
 .( 102/  2)العلل ومعرفة الرجال ( : )(  2)
(3  )(7  /358 ). 
(4  )(8  /101 ). ".(1) 
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 ‹ 412صفحة "› 
 والد ،أبو حممد البصري ،م د س ( بشر بن منصور السليمي) - 756

 .إمساعيل بن بشر
 وكذلك أبو عوانة ،صحيحه ()خرج أبو حامت البسيت حديثه يف 

 وقال عثمان بن أيب شيبة فيما ذكره عنه ،وأبو عبد هللا بن البيع ،اإلسفرائيين

 .( : صدوق 1)ابن شاهني 
 اتريخ ( ابن أيب خيثمة قال ابن مهدي : لو تر، يل أمر ما عدلت عن)ويف 

 .بشر بن منصور
 وكان بشر يقبض على حليته ويقول : أطلب ،قال ابن علية : بصري خيارو 

 ؟.الرائسة بعد سبعني سنة

 .املتفق واملفرتق ( بينه وبني احلناط)وفرق احلافظ أبو الفضل اهلروي يف كتاب 
 ( قال : كان من خيار أهل 2)مجلة الثقات ( )/ أ ( ابن حبان يف  18ق )وملا ذكره 

 .بعد ما عمي سنة مثانني ومائة مات ،البصرة وعبادهم
 وقال ابن أيب خيثمة : ثنا سليمان بن أيوب مسعت عبد الرمحن بن مهدي

 .يقول : ما رأيت أمجع من ابن املبار، وال من بشر بن منصور
 ومل يكن له عناية ،مسنده ( الفحل : كان قد مسع)وقال يعقوب بن شيبة يف 

 وله أخبار منها : أن ابن املبار، قال كان قد مسع ،ابحلديث كعناية من خالفه

 كان يصلي كل يوم مخسمائة  ،ما رأيته أخوف هلل تعاىل منه ،ودفن كتبه

 ،وكان ورده كل يوم ثلث القرآن ،ركعة وكان قد حفر قربه وختم فيه القرآن
 ،وثلث يدعو ،صري الليل أثالاث : ثلت يصلي فيه ،وكان ضيغم صديقا له

 .ات ضيغم وبشر يف يوم واحدم ،وثلث ينام
 ـــــــــــــــ

(1  )(8  /140 ). 
(2  )(8  /140 ). ".(1) 
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"ابن حممد بن ابراهيم املؤذن املقرئ ارخفاف، جرجاين، توىف يف شوال سنة احدى وأربعمائة، حدث عن 
 مواىل يف االمساعيلي وابن عدى، ذكره محزة ابن يوسف * وإسحاق بن ابراهيم أبو يعقوب ارخفاف، نسبوه

 جتيب، يروى عن ابن وهب وإدريس بن حيىي، مات يف ذى القعدة سنة ست ومخسني ومائتني.

1 
__________ 

( وىف االنساب )أبو خملد عطاء بن اىب مسلم ارخفاف من اهل حلب، يروى عن االعمش والثوري، روى 1)
خطئ مث جعل حيدث أييت ابلشئ على التوهم في دفن كتبهعنه العراقيون وأهل الشام، كان شيخا صاحلا 

فكثرت املناكري يف اخباره وبطل االحتجاج به اال فيما وافق الثقات( مث ذكر امساء مث قال )وأبو...عبد الوهاب 
بن حممد بن احلسني ارخفاف املقرى، شيخ من اهل القرآن سديد السرية، يروى عن اىب ارخطاب بن البطر 

 ة ومن دوهنما، كتبت عنه ببغداد.وأىب عبد هللا بن طلح

 وكان له دكان يدرب الدواب يعمل ارخفاف ويقرأ عليه القرآن.

وأبو احلسني أمحد بن حممد بن أمحد بن عمر الزاهد ارخفاف، كان شيخا صاحلا كثري العبادة، مسع ااب العباس 
يل بن عبد فظ وأىب عثمان امساعحممد بن اسحاق السراج، مسع منه مجاعة كثرية مثل احلاكم اىب عبد هللا احلا

الرمحن الصابوىن وأىب عثمان سعيد بن حممد البحريى وأىب القاسم عبد الكرمي بن هوازن القشريى يف مجاعة 
آخرهم أبو القاسم الفضل بن عبد هللا بن احملب، وذكره احلاكم أبو عبد هللا يف التاريخ فقال: أبو احلسني بن 

لو ومساعاته صحيحة خبط ابيه من اىب العباس وأقرانه، وبقى واحد عصره يف عاىب نصر ارخفاف جماب الدعوة، 
وصليت  395االسناد، توىف وهو ابن ثالث وتسعني سنة يوم ارخميس الثاين عشر من شهر ربيع االول سنة 

 عليه اان يف السوق اسفل املربعة وأبو بكر حممد بن عبد هللا بن

جى، سكن بغداد وحدث هبا عن امحد ابن يوسف بن خالد النصيىب، بندار )يف النسخة: بندر( ارخفاف الكر 
 (1)روى عنه ابنه عبد هللا ارخفاف، وكانت وفاته سنة = ] * [." 

" يوسف األصبهاين اختلف إيل عشرين سنة مل أعرفه جييء إىل الباب فيقول رجل غريب يسأل مث اخرج 
سنة مل  صبهاين فقلت هذا اختلف إيل مذ عشرينحىت رأيته يوما يف املسجد فقيل هذا حممد بن يوسف األ

أعرفه ويف غري هذا احلديث قال قدم بن املبار، املصيصة فسأل عنه فلم يعرف فقال بن املبار، من فضلك ال 
تعرف حدثنا أبو حممد بن أيب حامت الرازي قال ثنا أمحد بن عصام قال بلغين أن بن املبار، كان يسمي حممد 
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ويقول  بهيدفن كتوحكى حممد بن حيىي عن بعضهم قال رأيت حممد بن يوسف  بن يوسف عروس الزهاد
هب أنك قاض فكان ماذا هب أنك مفت فكان ماذا هب أنك حمدث فكان ماذا حدثنا حممد بن حيىي قال 
ثنا إبراهيم بن عامر قال ثنا أبو سفيان قال قال حممد بن يوسف ليس هذا بزمان يبتغى فيه الفضل هذا زمان 

 (1)" .فيه السالمة قال ومسعته يقول لقد خاب من كان حظه من هللا عز و جل الدنيا يبتغى
 فحدث بعد من حفظه أبحاديث منها ما دفن كتبهيوسف بن أسباط كان من العابدين  - 2084" 

ال أصل له ومنها ما اخطىء فيه فمما اخطىء فيه ما حدثناه حممد بن عبد هللا احلضرمي حدثنا عبد هللا بن 
تيق حدثنا يوسف بن أسباط عن سفيان عن حممد بن جحادة عن قتادة عن أنس أن الن،ي صلى هللا عليه و ف

سلم كان يطوف على نسائه فيغتسل غسال واحدا حدثنا حممد بن إمساعيل حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن 
ى قال حدثنا حممد بن عيسمعمر عن قتادة عن أنس عن الن،ي صلى هللا عليه و سلم بنحوه وهذا أوىل حدثنا 

أمحد بن خالد ارخالل قال مسعت شعيب بن حرب يقول قلت ليوسف بن أسباط كيف صنعت بكتبك قال 
جئت إىل اجلزيرة فلما نضب املاء دفنتها حىت جاء املاء عليها فذهبت قلت فما محلك على ذلك قال أردت 

لب ال صدقة دفن بواسط كتبه فكان بعد يتقأن يكون اهلم مها واحدا حدثين آدم قال مسعت البخاري قال ق
 (2)" .عليه فال جييء كلما ينبغي

سألت أاب داود عن أيب بكر النهشلي فقال ثبت يف احلديث اال أنه مرجىء ومسعت أاب داود  - 234" 
 يقول مسعت أمحد بن حنبل قال ما أنكره وجعل يقدمه وأقل من كتب عنه يعين أاب أسامة 

 (3)" .دفن كتبهقال وكيع قد هنيت أاب أسامة أن يستعري الكتب وكان قد  قال أبو داود - 235 
يوسف بن أسباط الشيباين الزاهد الواعظ عن حمل بن خليفة وسفيان الثوري وعنه املسيب  - 8679"

بن واضح وعبد هللا بن حقيق األنطاكي وثقه حيىي بن معني وقال أبو حامت ال حيتج به وقال البخاري كان قد 
فكان ادعى حلديثه كما ينبغي انتهى وكنيته أبو حممد واسم جده واصل ذكر ذلك بن عدي قال  كتبهدفن  

ويوسف عندي من أهل الصدق إال انه ملا عدم كتبه كان حيمل على حفظه فيغلط ويشتبه عليه وال يتعمد 
شريح وكان من  بنالكذب وذكره بن حبان يف الطبقة الثالثة من الثقات فقال سكن أنطاكية يروي عن عائذ 
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عباد أهل الشام وقرائهم كان ال أيكل إال احلالل احملض فإن مل جيده استف الرتاب مستقيم احلديث رمبا أخطأ 
 (1)وكان من خيار أهل زمانه مات سنة مخس وتسعني ومائة." 

  يف املغين: "صدوق مشهور، وثق، وقال البخاري: منكر احلديث، وقال أبو زرعة: يف حديثه خطأ 2"
حدث حفظا و  دفن كتبهكثري"، ويف الكاشف: "قال أبو حامت: "صدوق شديد يف السنة كثري ارخطأ" وقيل 

 فغلط"، ويف امليزان:"حافظ عامل اخطئ".

، 8/49مل أجده يف الضعفاء الصغري، وال يف التاريخ الكبري، وال يف التاريخ الصغري، لكن قال يف الكبري:  3
 ث"، وترمجة مؤمل =يف مؤمل بن سعيد: "منكر احلدي

 ":2""1"خ س" ميمون بن سياه" -352

 ـــــــــــــــــــ

= ابن سعيد بعد ترمجة مؤمل بن إمساعيل مباشرة، فالظاهر أن نسبة هذا القول للبخاري يف مؤمل بن إمساعيل 
" وهو يف "ي": "سناه 1بدليل ما ذكرت، وبدليل أنه علق له البخاري أيضا. -وهللا أعلم-وهم، وسبق نظر 

تصحيف، قال الذه،ي يف الديوان: "احتج به البخاري وضعفه ابن معني"، وقال يف املغين كما قال هنا، وقال 
 يف الكاشف: "ورع تقي صدوق، وقد ضعفه ابن معني"، ويف امليزان ذكر األقوال.

" مبتابعة .خ س ميمون بن سياه، أبو حبر البصري، ليس له عند البخاري إال حديث: "من صلى صالتنا.. 2
 محيد الطويل له.

 روى عن: أنس بن مالك، وجندب بن عبدهللا...

 روى عنه: ميمون بن عجالن، ومحيد الطويل...

 أقوال األئمة فيه:

 الذين وثقوه: -أ 

فاء، وقال وذكره ابن حبان يف الثقات مث ذكره يف الضع -فيما نقل الذه،ي-وثقه أبو حامت، ووثقه البخاري 
، وقال الدارقطين: "حمتج به يف الصحيح"، سؤاالت احلاكم 10/389"اخطئ واخالف"، التهذيب يف الثقات: 

 ، وكان يقال له: سيد القراء.489رقم  275للدارقطين: ص 

 الذين تكلموا فيه: -ب

، وقال الدوري عن ابن معني: "ضعيف"، التهذيب، وقال 10/388قال أبو داود: "ليس بذا،"، التهذيب 
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 ان: "ضعيف".=يعقوب بن سفي

 ".3"، وضعفه ابن معني"2"، والبخاري"1وثقه أبو حامت"

 ":5""4"خ م" انفع بن عمر اجلمحي" -353

 ـــــــــــــــــــ

 (1)احلاصل:."  -= جـ
مؤمل بن إمساعيل القرشى العدوى: أبو عبد الرمحن البصرى، نزل مكة، موىل آل عمر بن  -2419"

ني، بد مناة بن كنانة. روى عن إبراهيم ابن يزيد ارخوزى، واحلمادين، وسفيانارخطاب، وقيل: موىل بىن بكر بن ع
وشعبة، وفضيل بن عياض، وآخرين. روى عنه أمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعلى بن املديىن، وبندار، 
وحممد بن العالء، وحممد بن املثىن، وأبو يوسف يعقوب بن إسحاق احلريى، وأبو بكرة بكار القاضى، 
وآخرون. وعن حيىي: ثقة. وقال أبو حامت: صدوق، شديد ىف السنة، كثري ارخطأ. وقال البخارى: محنكر 

. قال ، فكان حيدث من حفظه فكثر خطؤهدفن كتبهاحلديث. وذكره ابن حبان ىف الثقات. وقال غريه: 
 القدر، اود ىفالبخارى: مات سنة مخس أو ست ومائتني ىف رمضان. استشهد به البخارى. وروى له أبو د

 والباقون سوى مسلم، وروى له أبو جعفر الطحاوى.

مؤمل بن الفضل بن جماهد: ويقال: ابن عمري احلراىن، أبو سعيد اجلزرى. روى عن بشر بن السرى،  -2420
وبقية بن الوليد، وعيسى بن يونس، وحممد بن شعيب بن شابور، والوليد بن مسلم، وآخرين. روى عنه أبو 

هيم بن حممد الصفار، وأمحد بن سليمان الرهاوى، وأبو داود احلراىن، وعمر بن سعيد الدارمى، داود، وإبرا
وأبو حامت الرازى، وحيىي بن حيىي النيسابورى، وهو أكرب منه، وآخرون. قال أبو حامت: ثقة رًضا. وذكره ابن 

و عروبة احلراىن ىف . وذكره أبحبان ىف الثقات. ومات سنة سبع وعشرين ومائتني، ويقال: سنة ثالثني ومائتني
 الطبقة ارخامسة من أهل اجلزيرة. وروى له النسائى.

* * * 

 (2)ابب امليم بعدها اهلاء." 
 . وقال ابن عدي : وأحاديثه غري حمفوظة "

                                         
 353ص/   من تكلم فيه وهو موثق )ت: الرحيلي(،  (1)
 5/111   مغاىن األخيار،  (2)
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وقال ابن عدي : وأرجو  . قال النسائي : مرتو، احلديث  [ يوسف بن حممد بن املنكدر 2065]  
 . أنه ال أبس به

وكان ال  ،دفن كتبهقال البخاري :   [ يوسف بن أسباط ] بن واصل [ أبو حممد الشيباين 6620]  
ل ابن معني : وقا . روى عنه أبو األحوص ،ومرة قال : فاضطرب يف حديثه . جييء حديثه بعد كما ينبغي

قال و  . أسباطابن  إال يوسف ؛خبري ( إال رأيته دون ما وصف)وقال حجاج : ما رأيت أحدا وصف  . ثقة
مسعت  ،وبركة ال اعتماد عليه ،بركة يروي تلك األحاديث عن يوسف : ،ابن عدي : له عن الثوري أحاديث

وقد  ،ويوسف من جلة الزهاد ابلشام . عمد ألنه كان يكذب عبدان يقول : رأيته حبلب ومل أكتب عنه على
 تبه فكان حيمل على حفظه فيغلطإال أنه عدم ك ؛أهل الصدق ويوسف عندي من ،روى عنه أبو األحوص

 . الكذب ويشبه عليه ال أنه يتعمد

وكان  -قال الشافعي : ثنا يوسف بن خالد السميت   [ يوسف بن خالد أبو خالد السميت 2067]  
رجل  ،قال : كذابف، وقال ابن املثىن : ذكر البن معني شيخ حيدث عنه القواريري يقال له السميت . ضعيفا

وذا،  ،هذا رجل ال أبس به إن شاء هللا ،ال قال : ؟سميت الذي كان ها هنا مبدينة أيب جعفرفقلت : ال .سوء
  .رأيته مبكة يف املسجد احلرام وكان كذااب

____________________ 

 ".(1) 
 "مسعت حيىي يقول: حممد بن سعد األنصاري يروي عنه سفيان بن عيينة وابن فضيل وغريه.

 سامل كنيته أبو سهل.مسعت حيىي يقول: حممد بن 

حدثنا حيىي حدثنا جرير بن عبد احلميد عن مغرية قال: كنت أكثر الضحك فما قطعه عين إال قتل زيد بن 
 علي.

حدثنا حيىي قال: حدثنا جرير عن مغرية قال: كان فرقد السبخي حائكا وكان من نصارى أهل إرمينية وهو 
 الذي دلنا على إبراهيم.

 بن نعامة الذي روى عنه أبو معاوية الضرير ضعيف احلديث.مسعت حيىي يقول: شيبة 

 مسعت حيىي يقول: مل يسمع الشع،ي من أسامة.

 مسعت حيىي يقول: إسرائيل وشريك أحب إيل من جمالد.

                                         
 801ص/   خمتصر الكامل يف الضعفاء،  (1)
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 مسعت حيىي يقول: مندل وحبان فيهما ضعف ومها أحب إيل من قيس.

 مسعت حيىي يقول: كان علي بن مسهر ثبتا.

هللا بن منري كان جيئين علي بن مسهر فيسألين: كيف حديث كذا؟ قال حيىي: قال بن  قال حيىي: قال: عبد
 قال حيىي: وكان علي بن مسهر أثبت من بن منري. دفن كتبهمنري كان علي بن مسهر قد 

مسعت حيىي يقول: ويل علي بن مسهر قضاء إرمينية فلما صار إىل إرمينية اشتكى عينه فجعل اختلف إليه 
: ذا، القاضي الذي إبرمينية للمتطبب اكحله بشيء يذهب عينه حىت أعطيك كذا وكذا فكحله متطبب فقال

 بذا، الكحل فذهبت عينه فرجع إىل الكوفة أعمى.

حدثنا حيىي قال: حدثنا أبو معاوية عن مسعر عن محاد عن إبراهيم قال: قال عبد هللا أان مؤمن. قال حيىي: 
ري رجل من املرجئة. حدثنا حيىي قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن هذا خطأ إمنا هو عن موسى بن أيب كث

 موسى بن أيب كثري عن رجل مل يسمه عن أبيه قال: قال عبد هللا أان مؤمن.

 سئل حيىي عن وكيع وابن أيب زائدة فقال: وكيع أثبت من بن أيب زائدة.

 مسعت حيىي يقول: أبو األسباط كويف وقد روى عنه حامت بن إمساعيل.

 حيىي يقول: النضر بن مطرف كويف روى عنه الفزاري غريه وهو ضعيف. مسعت

مسعت حيىي يقول: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: مسعت مغرية يقول: وهللا ألان منكم أخوف مين من الفساق 
 أصحاب احلديث.

يص فيقول بحدثنا حيىي قال: حدثنا أبو معاوية عن األعمش قال: كنا أنيت خيثمة فيخرج إلينا سالال من خ
 إمنا صنعتها من أجلكم.

حدثنا العباس قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا األعمش عن خيثمة قال: كان عيسى بن مرمي يصنع 
 الطعام ألصحابه فيطعمهم ويقوم عليهم ويقول هكذا فاصنعوا ابلقراء.

 حدثنا حيىي قال: حدثنا أبو معاوية عن األعمش. قال: كان خيثمة سيدا.

 حيىي يقول: أبو بسطام امسه حيىي بن عبد الرمحن التميمي.مسعت 

مسعت حيىي يقول: مسعت أاب حفص األابر قال: انولت السدي من يدي إىل يده نبيذ صلب فيه دردي. 
 فشرب.

 قال: أبو حفص األابر قال يل حصني بن عبد الرمحن ال تشرب احللو.

 شيء.مسعت حيىي يقول: عبد الرمحن بن إسحاق الكويف ليس ب
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 مسعت حيىي يقول: عثمان بن حكيم ثقة.

 مسعت حيىي يقول: حممد بن جحادة كويف من األود.

 حبيب بن أيب اثبت كنيته أبو حيىي.

 مسعت حيىي يقول: العالء بن خالد األسدي كويف.

 مسعت حيىي يقول: عبادة بن مسلم الفزاري يروي عنه سفيان.

 بد الرمحن بن زيد بن ارخطاب وهو الذي روى عنه مقسم عنمسعت حيىي يقول: احلكم عن عبد الرمحن بن ع
 بن عباس يف الذي أييت امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار.

 مسعت حيىي يقول: مل يرحل مسعر يف حديث قط وإمنا مسع ابلكوفة ويف املسجد.

 مسعت حيىي يقول: بريد بن عبد هللا بن أيب بردة ثقة.

 بة الشيباين هو الطحان.مسعت حيىي يقول: الوليد بن عق

 مسعت حيىي يقول: معاوية النصري هو معاوية بن سلمة.

مسعت حيىي يقول: جابر بن نوح ليس حديثه بشيء كان حفص يضعفه وقد كتبت عن أبيه نوح بن جابر 
 وكان يبيع الغنم.

يف حممد  يمسعت حيىي يقول: وذكر حممد بن القاسم األسدي فلم يرضه. قال أبو الفضل ومذهب حيىي عند
 بن القاسم أن حممد بن القاسم رجل مل يكن من أصحاب احلديث ومل يكن له تيقظ أصحاب احلديث.

 مسعت حيىي يقول: يزيد بن كيسان هو أبو منني.

 مسعت حيىي يقول: مل يسمع احلجاج بن أرطأة من الشع،ي إال حديثا ومل يسمع من الزهري شيئا.

 وكان اخطىء عن سفيان.مسعت حيىي يقول: أسباط ليس به أبس 

 مسعت حيىي يقول: أبو شيبة روى عنه حممد بن فضيل وهو مكي.

 (1)مسعت حيىي يقول: مل يرو عن أيب الزعراء إال سلمة بن كهيل.." 
" عبد هللا بن أمحد عن حممد بن إمساعيل قال مات حممد بن العالء بن كريب أبو كريب اهلمداين الكويف 
سنة مثان وأربعني ومائتني يوم الثالاثء أربع بقني من مجادى اآلخرة أخربان أبو القاسم بن السمرقندي أنبأان أبو 

سن ثنا بن احلمامي أنبأان احلسن بن حممد بن احلعلي بن املسلمة وأبو القاسم بن العالف قاال ثنا أبو احلسن 
حممد بن عبد هللا احلضرمي قال مات أبو كريب يوم الثالاثء لثالث بقني من مجادى األوىل سنة مثان وأربعني 

                                         
 88ص/   اتريخ حيىي بن معني،  (1)
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( أخربان أبو القاسم بن السمرقندي أنبأان أبو القاسم بن مسعدة  1)فدفنت  تدفن كتبهومائتني وأوصى أن 
وسف أنبأان أبو أمحد بن عدي قال مسعت حممد بن أمحد بن محاد يقول مات أبو كريب حممد أنبأان محزة بن ي

بن العالء يوم الثالاثء لست بقني من مجادى األوىل سنة مثان وأربعني ومائتني جاء نعيه وحنن عند بندار كتب 
مث أخربانه أبو  ن عبيد هللاإيل أبو سعيد حممد بن حممد وأبو علي احلسن بن أمحد وأبو القاسم غامن بن حممد ب

املعايل عبد هللا بن أمحد بن حممد احللواين أنبأان أبو علي قالوا أنبأان أبو نعيم احلافظ أنبأان أمحد بن جعفر بن 
 - 6881سامل ثنا أمحد بن علي األابر قال ومات أبو كريب يف سنة مثان وأربعني يف شهر مجادى اآلخر 

أعياهنم وكانت له جماهدات حكى عنه أبو محزة حممد بن إبراهيم الصويف  حممد بن العالء الصويف كان من
أنبأان أبو القاسم النسيب وغريه عن أيب عن أيب بكر أمحد بن علي ثنا علي بن أيوب العمي ثنا املرزابين حدثين 

يد الصوفية س عمر بن يوسف الباقالين قال قال أبو محزة حممد بن إبراهيم قلت حملمد بن العالء الدمشقي وكان
وقد رأيته مياشي غالما وضيئا مدة مث فارقه فقلت مل هجرت ذلك الفىت الذي كنت أراه معك بعد أن كنت 
له مواصال وإليه مائال قال وهللا لقد فارقته عن غري قلى وال ملل قلت فلم فعلت ذلك قال رأيت قل،ي يدعوين 

 هللا تعاىل فهجرته إىل أمر إذا خلوت به وقرب مين لو أتيته سقطت من عني 

  _________ 

 (1)" .396/  11( سري أعالم النبالء  1) 
بشر بن احلارث بن عبد الرمحن بن عطاء بن هالل بن ماهان بن عبد هللا أبو نصر املعروف  - 3517" 

ابحلايف مروزي سكن بغداد وهو بن عم علي بن خشرم وكان ممن فاق أهل عصره يف الورع والزهد تفرد بوفور 
لعقل وأنواع الفضل وحسن الطريقة واستقامة املذهب وعزوف النفس واسقاط الفضول ومسع إبراهيم بن سعد ا

الزهري وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم ومحاد بن زيد وشريك بن عبد هللا واملعاىف بن عمران املوصلي وعبد هللا 
يد بن أيب الزرقاء  وأاب معاوية الضرير وز بن املبار، وعلي بن مسهر وعيسى بن يونس وعبد هللا بن داود ارخري،ي

ع منه فامنا ألجل ذلك وكل ما مس ودفن كتبهوكان كثري احلديث إال أنه مل ينصب نفسه للرواية وكان يكرهها 
هو على سبيل املذاكرة روى عنه نعيم بن اهليضم وابنه حممد بن نعيم وإبراهيم بن هاشم بن مشكان ونصر بن 

 (2)" .ن املثىن السمسار وسرى السقطي وإبراهيم بن هانئمنصور البزاز وحممد ب
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حدثنا حيىي قال حدثنا جرير عن مغرية قال كان فرقد السبخي حائكا وكان من نصارى  - 3053" 
 أهل إرمينية وهو الذي دلنا على إبراهيم 

 مسعت حيىي يقول شيبة بن نعامة الذي روى عنه أبو معاوية الضرير ضعيف احلديث  - 3054 

 مسعت حيىي يقول مل يسمع الشع،ي من أسامة  - 3055 

 مسعت حيىي يقول إسرائيل وشريك أحب إيل من جمالد  - 3056 

 مسعت حيىي يقول مندل وحبان فيهما ضعف ومها أحب إىل من قيس  - 3057 

مسعت حيىي يقول كان علي بن مسهر ثبتا قال حيىي قال عبد هللا بن منري كان جيئين على  - 3058 
قال حيىي وكان  دفن كتبهبن مسهر فيسألين كيف حديث كذا قال حيىي قال بن منري كان على بن مسهر قد 

 علي بن مسهر أثبت من بن منري 

مسعت حيىي يقول ويل علي بن مسهر قضاء إرمينية فلما صار إىل إرمينية اشتكى عينه  - 3059 
ه حىت أعطيك  للمتطبب اكحله بشيء يذهب عين فجعل اختلف إليه متطبب فقال ذا، القاضي الذي إبرمينية

 (1)" .كذا وكذا فكحله بذا، الكحل فذهبت عينه فرجع إىل الكوفة أعمى
" عبد هللا بن أمحد عن حممد بن إمساعيل قال مات حممد بن العالء بن كريب أبو كريب اهلمداين الكويف 

 اآلخر سنة مثان وأربعني ومائتني يوم الثالاثء ألربع بقني من مجادى 

أخربان أبو القاسم بن السمرقندي أنبأان أبو علي بن املسلمة وأبو القاسم بن العالف قاال ثنا أبو احلسن  
بن احلمامي أنبأان احلسن بن حممد بن احلسن ثنا حممد بن عبد هللا احلضرمي قال مات أبو كريب يوم الثالاثء 

 فدفنت  تدفن كتبهأن  لثالث بقني من مجادى األوىل سنة مثان وأربعني ومائتني وأوصى

أخربان أبو القاسم بن السمرقندي أنبأان أبو القاسم بن مسعدة أنبأان محزة بن يوسف أنبأان أبو أمحد بن  
عدي قال مسعت حممد بن أمحد بن محاد يقول مات أبو كريب حممد بن العالء يوم الثالاثء لست بقني من 

 ه وحنن عند بندار مجادى األوىل سنة مثان وأربعني ومائتني جاء نعي

كتب إيل أبو سعيد حممد بن حممد وأبو علي احلسن بن أمحد وأبو القاسم غامن بن حممد بن عبيد هللا   
مث أخربانه أبو املعايل عبد هللا بن أمحد بن حممد احللواين أنبأان أبو علي قالوا أنبأان أبو نعيم احلافظ أنبأان أمحد 

 ألابر قال ومات أبو كريب يف سنة مثان وأربعني يف شهر مجادى اآلخر بن جعفر بن سامل ثنا أمحد بن علي ا

 حممد بن العالء الصويف  6881 

                                         
 4/44   رواية الدوري،  -اتريخ ابن معني  (1)



132 

 

 كان من أعياهنم وكانت له جماهدات   

 حكى عنه أبو محزة حممد بن إبراهيم الصويف  

أنبأان أبو القاسم النسيب وغريه عن أيب بكر أمحد بن علي ثنا علي بن أيوب العمي ثنا املرزابين حدثين  
 عمر بن يوسف الباقالين قال قال أبو محزة حممد بن إبراهيم 

قلت حملمد بن العالء الدمشقي وكان سيد الصوفية وقد رأيته مياشي غالما وضيئا مدة مث فارقه فقلت  
الفىت الذي كنت أراه معك بعد أن كنت له مواصال وإليه مائال قال وهللا لقد فارقته عن غري  مل هجرت ذلك

قلى وال ملل قلت فلم فعلت ذلك قال رأيت قل،ي يدعوين إىل أمر إذا خلوت به وقرب مين لو أتيته سقطت 
 من عني هللا تعاىل فهجرته

____________________ 

 ".(1) 
 *  - * ابب أهل أنطاكية -" 

 قال قال قد علمت يقال مث فدفن كتبه[ قال قلت ألمحد يوسف بن أسباط قال ثقة قلت  330]  
 ومن مثل يوسف

____________________ 

 ".(2) 
ألجل ذلك وكل ما مسع منه فإمنا هو على طريق املذاكرة وقال أبو بكر بن  ودفن كتبه" وكان يكرهها 

 ن مساعه ومساع بشر بن احلارث من عيسى واحد قلت فأين حديثأيب داود قلت لعلي بن خشرم ملا أخربين أ
أم زرع فقال مساعي معه وكتبت إليه أن يوجه به إيل فكتب إيل هل عملت مبا عند، حىت تطلب ما ليس 
عند، قال علي ولد بشر يف هذه القرية وهي مرو وكان بشر يتفىت يف أول أمره وقد جرح وقال احلسني بن 

ن حسن املسوحي مسعت بشر بن احلارث يقول أتيت ابب املعاىف بن عمران فدفعت الباب إمساعيل احملاملي ع
فقيل يل من فقلت بشر احلايف فقالت يل بنية من داخل الدار لو اشرتيت نعال بدانقني ذهب عنك اسم احلايف 

من أهل  نوقال حممد بن سعد يف طبقات أهل بغداد بشر بن احلارث ويكىن أاب نصر وكان من أبناء خراسا
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مرو ونزل بغداد وطلب احلديث ومسع من محاد بن زيد وشريك وعبد هللا بن املبار، وهشيم وغريهم مساعا كثريا 
 (1)" .مث أقبل على العبادة واعتزل الناس فلم حيدث ومات ببغداد يوم األربعاء

بكر بن أىب  بو" مرجى بن وداع الراس،ي وحييي بن بسطام الزهراين ويوسف بن محاد املعين س قال أ
األسود عن خاله عبد الرمحن بن مهدي ما رأيت أحدا أقدمه يف الرقة والورع على بشر بن منصور وقال صاحل 
بن أمحد بن حنبل عن أبيه ثقة ثقة وزايدة وقال على بن املديين ما رأيت أحدا أخوف هلل من بشر بن منصور 

يغم ختم فيه القرآن وكان ورده ثلث القرآن وكان ضوكان يصلي كل يوم مخس مائة ركعة وكان قد حفر قربه و 
ومات هو وبشر  ن كتبهودفصديقا له صري الليل ثالثة أثالث ثلثا يصلي وثلثا يدعو وثلثا ينام وكان قد مسع 

بن منصور يف يوم واحد فدفنا بشرا مث رجعنا فقالوا دفنا ضيغما وقال عبيد هللا بن عمر القواريري هو من أفضل 
املشايخ وقال أبو زرعة ثقة مأمون كان عبد الرمحن بن مهدي يقدمه ويفضله وحدث عنه وقال  من رأيت من

أبو حامت والنسائي ثقة وقال علي بن نصر بن علي اجلهضمي ئبت يف احلديث وقال يعقوب بن شيبة 
مثانني  ةالسدوسي كان أحد املذكورين ابلعبادة وارخوف والزهد قال إمساعيل بن بشر بن منصور مات أىب سن

 (2)" .ومئة وأان بن ست عشرة سنة وكان ال ينتسب إال إىل آابء اإلسالم
" الكويف نزيل حلب روى عن أزهر بن راشد الكاهلي وأسلم املنقري وجعفر بن برقان مت وأيب العالء 

 هللاخالد بن طهمان وسفيان الثوري وسليمان األعمش ق وعبد هللا بن بشر الرقي وعبد هللا بن شوذب وعبد 
بن عمر العمري وعمر بن قيس املكي سندل والعالء بن املسيب وفرات بن سلمان وحممد بن سوقة س وحممد 
بن عمرو بن علقمة واملسيب بن رافع وواصل األحدب روى عنه أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الفراديسي 

 اهلروي وعبيد بن جناد السالم بن صاحلوأبو توبة الربيع بن انفع احلل،ي وعبد هللا بن املبار، وأبو الصلت عبد 
احلل،ي وأبو نعيم عبيد بن هشام احلل،ي وعمرو بن أيب سلمة التنيسي وحممد بن املبار، الصوري مت وأبو جعفر 
حممد بن مهران اجلمال الرازي وموسى بن أيوب النصي،ي س وموسى بن عبد الرمحن احلل،ي وموسى بن مروان 

مهام الوليد بن شجاع ويعقوب بن كعب احلل،ي قال معاوية بن صاحل عن حيىي  الرقي وهشام بن عمار ق وأبو
بن معني ليس به أبس وأحاديثه منكرات وقال عثمان بن سعيد الدارمي عن حيىي بن معني ثقة وقال أبو زرعة  

ا  صاحلمث روى من حفظه فيهم فيه وكان رجال دفن كتبهكان من أهل الكوفة قدم حلب روى عنه بن املبار، 
ليس بقوي وقال فال يثبت حديثه و  دفن كتبهوقال أبو حامت كان شيخا صاحلا يشبه يوسف بن أسباط وكان 
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أبو عبيد اآلجري عن أيب داود ضعيف روى حديث خالد عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه عن الن،ي 
 رمضان سنة وقال مات يف صلى هللا عليه و سلم اغد عاملا وليس هو بشيء وذكره بن حبان يف كتاب الثقات

 (1)" .تسعني ومئة روى له الرتمذي يف الشمائل والنسائي وبن ماجة
" أرمينية فلما سار إليها اشتكى عينه فجعل اختلف إليه متطبب فقال القاضي الذي أبرمينية أكحله 

قال و  بشيء يذهب عينه حىت أعطيك كذا وكذا فكحله بذلك الكحل فذهبت عينه فرجع إىل الكوفة أعمى
حيىي قال عبد هللا بن منري كان علي بن مسهر جييئين فيسألين كيف حديث كذا قال حيىي قال بن منري كان 

 قال حيىي وكان علي أثبت من بن منري وقال أمحد بن عبد هللا العجلي علي بن مسهر قرشي دفن كتبهعلي قد 
حبان  ثقة وقال النسائي ثقة وذكره بنمن أنفسهم كان ممن مجع احلديث والفقه ثقة وقال أبو زرعة صدوق 

 (2)" .يف كتاب الثقات وقال هو وأبو بكر بن منجويه مات سنة تسع ومثانني ومئة روى له اجلماعة
" وقال أبو حامت صدوق شديد يف السنة كثري ارخطأ وقال البخاري منكر احلديث وقال أبو عبيد اآلجري 
سألت أاب داود عن مؤمل بن إمساعيل فعظمه ورفع من شأنه إال أنه يهم يف الشيء وذكره بن حبان يف كتاب 

أو ست  سنة مخس فكان حيدث من حفظه فكثر خطؤه قال البخاري مات دفن كتبهالثقات وقال غريه 
ومئتني وقال بن حبان وأبو القاسم بن أيب عبد هللا بن مندة مات سنة ست ومئتني زاد بن مندة يف رمضان 

 (3)" .استشهد به البخاري وروى له أبو داود يف القدر والباقون سوى مسلم
اعا  مسيتفتأ يف أول أمره وقال ابن سعد: "كان من أبناء خراسان طلب احلديث ومسع  -445-"ص 

كثريا مث أقبل على العبادة واعتزل الناس فلم حيدث" ومات ببغداد إلحدى عشرة ليلة خلت من ربيع األول 
" وهو ابن ست وسبعني سنة وقال املروزي قيل أليب عبد هللا مات بشر بن احلارث قال: "مات 227سنة "

داد أمت إبراهيم احلريب: "ما أخرجت بغوما له نظري يف هذه األمة إال عامر بن عبد مقيس" وقال  -رمحه هللا-
وقال ارخطيب: "كان ممن فاق أهل عصره يف الورع والزهد  1عقال وال أحفظ للسانه من بشر بن احلارث"

وتفرد بوفور العقل وأنواع الفضل وحسن الطريقة واستقامة املذهب وعزوف النفس واسقاط الفضول وكان كثري 
و على ألجل ذلك وكلما مسع منه فإمنا ه ودفن كتبهية وكان يكرهها احلديث إال أنه مل ينصب نفسه للروا

طريق املذاكرة". قلت: وقال أبو حامت: "الرازي ثقة رضي" وقال ابن حبان يف الثقات: "أخباره ومشائله يف 
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التقشف وخفي الزهد والورع أظهر من أن حيتاج إىل االغراق يف وصفها وكان ثوري املذهب يف الفقه والورع 
يعا" وقال الدارقطين: "ثقة زاهد جبل ليس يروي إال حديثا صحيحا ورمبا تكون البلية ممن يروي عنه" وقال مج

 مسلمة: "ثقة فاضل".

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزاد يف ارخالصة هاهنا كأن يف كل شعرة عقال وطئ الناس عقبه مخسني سنة ما عرف له غيبة ملسلم  - 1
 12ذه،ي كانت له جنازة عظيمة أخرجت من غدوة فلم حيصل يف قربه إىل الليل من الزحام قال ال

 (1)/."  1ج 
ابن عروة وقال عبد هللا بن أمحد عن أبيه أبو أسامة أثبت من مائة مثل أيب عاصم كان  -3-"ص 

كاد اخطىء يصحيح الكتاب ضابطا للحديث كيسا صدوقا وقال أيضا عن أبيه كان ثبتا ما كان أثبته ال 
وقال عثمان الدارمي قلت البن معني أبو أسامة أحب إليك أو عبدة قال ما منهما إال ثقة وقال عبد هللا بن 
عمر بن أابن مسعت أاب أسامة يقول كتبت ابصبعي هاتني مائة ألف حديث وقال ابن عمار كان أبو أسامة 

ال ما ابلكوفة شاب أعقل من أيب أسامة قيف زمن الثوري يعد من النسا، وقال العجلي بسنده عن سفيان 
العجلي مات يف شوال سنة إحدى ومائتني وكذا قال البخاري وزاد وهو ابن مثانني سنة فيما قيل قلت وقال 
ابن سعد كان ثقة مأموان كثري احلديث يدلس ويبني تدليسه وكان صاحب سنة ومجاعة وقال العجلي كان ثقة 

وقال ابن قانع كويف صاحل احلديث وذكره ابن حبان يف الثقات وقال  وكان يعد من حكماء أصحاب احلديث
يف الضعفاء  وحكى األزدي دفن كتبهاآلجري عن أيب داود قال وكيع هنيت أاب أسامة أن يستعري الكتب وكان 

عن سفيان بن وكيع قال كان أبو أسامة يتتبع كتب الرواة فيأخذها وينسخها قال يل بن منري أن احملسن أليب 
مث تتبع األحاديث بعد من الناس قال سفيان بن وكيع أين ألعجب كيف جاز  دفن كتبهأسامة يقول أنه 

حديث أيب أسامة كان أمره بينا وكان من أسرق الناس حلديث جيد قلت حكى الذه،ي أن األزدي قال هذا 
سفيان بن وكيع به أليق و  القول عن سفيان الثوري وهذا كما ترى مل ينقله األزدي إال عن سفيان بن وكيع وهو

 ضعيف كما سيأيت يف ترمجته.

 (2)/."  3ج 
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ابن املديين شامي ال أعرفه وقال أبو زرعة الدمشقي قيل لعطاء بن قرة دخل عبد هللا بن  -211-"ص 
علي دمشق فقال هاه فمات قال أبو زرعة وكان من خيار عباد هللا وذكره بن حبان يف الثقات روى له الرتمذي 

 اجة حديثا واحدا يف الزهد وقال ت حسن غريبوابن م

عطاء" بن أيب مروان األسلمي أبو مصعب املدين نزيل الكوفة واسم أبيه سعيد وقيل عبد  –س 392-" 
الرمحن بن مصعب وقيل مغيث بن عمرو روى عن أبيه وعنه ابنه سعيد وصاحل بن كيسان وعبد امللك بن 

وري ور بن املعتمر وابن إسحاق وقيس بن الربيع وشعبة ومسعر والثعمري ومها أكرب منه وموسى بن عقبة ومنص
وشريك وغريهم قال عبد هللا بن أمحد عن أبيه ثقة وكذا قال بن معني والنسائي وقال أبو داود معروف وذكره 

 بن حبان يف الثقات وقال مات يف والية السفاح قلت وكذا قال خليفة وابن سعد وزاد كان قليل احلديث

عطاء" بن مسلم ارخفاف أبو خملد الكويف نزيل حلب روى عن األعمش وجعفر بن  –مت س ق " -393
برقان وحممد بن سوقة وحممد بن عمرو بن علقمة والثوري وعبد هللا بن شوذب وواصل األحدب وغريهم وعنه 

 1أبو توبةو حممد بن املبار، الصوري وابن املبار، وموسى بن أيوب النصي،ي وعمرو بن أيب سلمة التنيسي 
وهشام بن عمار وأبو نعيم احلل،ي وغريهم قال معاوية بن صاحل عن حيىي بن معني ليس به أبس وأحاديثه 

 دفن كتبهمنكرات وقال عثمان الدارمي عن بن معني ثقة وقال أبو زرعة كان من أهل الكوفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تقريب 12أبو توبة الربيع بن انفع  1

 (1)/."  7ج 
فن  دمث روى من حفظه فوهم وكان رجال صاحلا وقال أبو حامت كان شيخا صاحلا وكان  -212-"ص 

فال يثبت حديثه وليس بقوي وقال اآلجري عن أيب داود ضعيف روى حديثه خالد عن عبد الرمحن بن  كتبه
أيب بكرة عن أبيه رفعه أغد عاملا وليس هو بشيء ذكره بن حبان يف الثقات فقال مات يف رمضان سنة تسعني 

يف حديثه لني وقال  ودمث جعل حيدث فيخطئ فبطل االحتجاج به وقال بن أيب دا دفن كتبهومائة قلت وقال 
الطرباين تفرد أبحاديث وقال املروذي عن أمحد مضطرب احلديث وقال بن عدي له أحاديث وفيها بعض ما 

 ينكر عليه

"متييز عطاء" بن مسلم الصنعاين القاضي روى عن وهب بن منبه روى عنه حممد بن عمرو بن مقسم  394-
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اين قدمي املوضح أن البخاري خلطه ابرخفاء فوهم ألن الصنع الصنعاين قال البخاري ال أعرفه وذكر ارخطيب يف
مسع علي بن املديين حديثه من حممد بن عمرو بن مقسم وقال يف ارخفاف أدركه علي بن املديين روى عنه 
أهل طبقة علي انتهى ووقع يل حديثه يف جزء من امسه عطاء للطرباين وساقه علي بن خليفة عن علي وذكر 

 بعده احلفاف

عطاء" بن أيب مسلم ارخراساين أبو أيوب ويقال أبو عثمان ويقال أبو حممد ويقال أبو صاحل  – 4"م  -395
البلخي نزيل الشام موىل امللهب بن أيب صفرة األزدي اسم أبيه عبد هللا ويقال ميسرة روى عن الصحابة مرسال  

رة ومعاذ لدرداء وأنس وكعب بن عجكا بن عباس وعدي بن عدي الكندي واملغرية بن شعبة وأيب هريرة وأيب ا
 بن جبل وغريهم وعن سعيد بن املسيب وعبد هللا بن بريدة

 (1)/."  7ج 
من حدث عنه وقال النسائي ليس به أبس وذكره بن حبان يف الثقات قال عبد هللا بن  -383-"ص 

تني قلت وقال ومائ أمحد عنه ولدت سنة ستني ومائة وقال السراج تويف يف مجادى اآلخرة سنة ثالث ومخسني
 الدارقطين ثقة ويف الزهرة روى عنه خ سبعة.

القرشي أبو احلسن الكويف احلافظ قاضي املوصل روى عن حيىي بن سعيد  1علي" بن مسهر –"ع  -623
األنصاري وهشام بن عروة وعبيد هللا بن عمر وموسى اجلهين وإمساعيل بن أيب خالد واألعمش وعبد امللك 

طرف بن طريف وأيب إسحاق الشيباين وأيب مالك األشجعي وأيب حيان التيمي واألجلح بن أيب سليمان وم
الكندي وداود بن أيب هند وأيب بردة بن أيب موسى واملختار بن فلفل وعاصم األحول وعبد امللك بن جرير 

بن قيس  دوزكرايء بن أيب زائدة وسعيد بن أيب عروبة وعبد هللا بن عطاء وعثمان بن حكيم األنصاري وحمم
األسدي وغريهم روى عنه أبو بكر وعثمان ابنا أيب شيبة وخالد بن خملد وإمساعيل بن ارخليل وبشر بن آدم 
وزكرايء بن عدي وعبد هللا بن عامر بن زرارة بن أيب املغراء وحمرز بن عون اهلاليل وأبو مهام السكوين وسهل 

حل وآخرون قال عبد هللا بن أمحد عن أبيه صابن عثمان وسويد بن سعيد وعلي بن حجر وهناد بن السري 
احلديث أثبت من أيب معاوية وقال عثمان الدارمي قلت البن معني هو أحب إليك أو أبو خالد األمحر فقال 
بن مسهر فقلت بن مسهر أو إسحاق بن األزرق قال بن مسهر قلت بن مسهر أو حيىي بن أيب زائدة فقال  

 قال حيىي دفن كتبهال بن منري كان قد كالمها ثقة وقال حيىي بن معني ق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تقريب 12مسهر بضم امليم وسكون املهملة وكسر اهلاء  1

 (1)/."  7ج 
ابن هارون وعبد الرزاق وقبيصة وغريهم قال عبد هللا بن أمحد عن أبيه تر، الناس حديثه  -323-"ص 

يس بشيء وال يكتب حديثه وقال البخاري تركه بن املبار، وحيىي وقال النسائي وقال الدوري عن ابن معني ل
ليس بثقة وال يكتب حديثه وقال بن أيب مذعور عن وكيع كان العرزمي رجال صاحلا ذهبت كتبه فكان حيدث 
حفظا فمن ذلك أتى ابملناكري وقال بن املديين مسعت القطان سألت العرزمي فجعل حيدث للحفظ فأتيته 

كتاب فجعل ال حيسن القراءة قال أبو حامت تويف يف خالفة أيب جعفر وقال البخاري قال بعض أصحايب عن ب
دفن  و عباد يعين أيب أمحد العرزمي كأنه مات سنة مخس ومخسني ومائة قلت وقال بن سعد مسع مساعا كثريا 

خالفة أيب جعفر   آخرفلما كان بعد ذلك حدث وقد ذهبت كتبه يضعف الناس حديثه هلذا وتويف يف كتبه
وذكر ارخطيب يف املوضح أن بن معني قال فيما رواه يزيد بن اهليثم عنه حممد بن عبيد هللا العرزمي ليس بشيء 
فجعله اثنني وليس كذلك بل هو واحد فزاري النسب سكن الكوفة فنزل يف جباية عرزم منها فقيل له العرزمي 

و، احلديث وقال الدارقطين ضعيف احلديث وقال بن حبان كان وقال الفالس وعلي بن اجلنيد واالزدي مرت 
رديء احلفظ وذهبت كتبه فجعل حيدث من حفظه فيهم وكثرت املناكري يف روايته تركه بن مهدي وابن املبار، 
والقطان وابن معني وقال أبو حامت روى عنه شعبة وسليمان على التعجب وهو ضعيف احلديث جدا وقال 

بو زرعة قراءة حديثه وقال احلاكم يف املدخل مرتو، احلديث بال خالف أعرفه بني أئمة بن أيب حامت تر، أ
 النقل فيه وقال أبوأمحد احلاكم ليس

 (2)/."  9ج 
وأبو يعلى وابن خزمية والقاسم بن زكراي املطرز وحممد بن هارون الرؤايين وأبو عروبة  -386-"ص 

لشعر مسعت أمحد بن حنبل يقول لو حدثت عن أحد وحممد بن إسحاق الثقفي وآخرون قال حجاج بن ا
ممن أجاب يف احملنة حلدثت عن أيب معمر وأيب كريب وقال احلسن سن سفيان مسعت بن منري يقول ما ابلعراق 
أكثر حديثا من أيب كريب وال أعرف حبديث بلدان منه وقال بن أيب حامت سئل أيب عنه فقال صدوق وقال 

 اب العباس بن عقدة يقدمه يف احلفظ واملعرفة على مجيع مشائخهم ويقول ظهرأبو علي النيسابوري مسعت أ
أليب كريب ابلكوفة ثالمثائة ألف حديث وقال موسى بن إسحاق األنصاري مسعت من أيب كريب مائة ألف 
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حديث وقال النسائي ال أبس به وقال مرة ثقة وذكره بن حبان يف الثقات وقال أبو عمرو ارخفاف ما رأيت 
املشائخ بعد إسحاق بن إبراهيم أحفظ منه وقال إبراهيم بن أيب طالب قلت حملمد بن حيىي مل أر بعد أمحد من 

بن حنبل ابلعراق أحفظ من أيب كريب وقال صاحل جزرة غلبت السوسة مرة على رأس أيب كريب فغلف 
خاري وغري واحد ل البالطبيب رأسه ابلفالوذج فأخذه من رأسه فوضعه يف فيه وقال بطين أحوج إىل هذا قا

زاد بعضهم وهو بن سبع ومثانني سنة وقيل مات سنة سبع  1مات يف مجادى اآلخرة سنة مثان وأربعني ومائتني
وهو وهم قلت وقال مسلمة بن قاسم كويف ثقة ويف الزهرة روى عنه البخاري مخسة وسبعني حديثا ومسلم 

 مخسمائة وستة ومخسني حديثا

 ى بن زايد الدامغاين أبو احلسن نزيل الريحممد" بن عيس –"س  – 637

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هامش ارخالصة 12معه فدفنت  تدفن كتبهوأوصي أن  1

 (1)/."  9ج 
شديد يف السنة كثري ارخطأ وقال البخاري منكر احلديث وقال اآلجري سألت أاب داود  -381-"ص 

يهم يف الشيء وذكره ابن حبان يف الثقات وقال مات سنة ست ومائتني  عنه فعظمه ورفع من شأنه إال أنه
 فن كتبهدوفيها أرخه أبو القاسم بن مندة وزاد يف رمضان وقال البخاري مات سنة مخس أو ست وقال غريه 

فكان حيدث من حفظه فكثر خطأه قلت قال بن حبان يف الثقات رمبا أخطأ. مات يوم األحد لسبع عشرة 
ن شهر رمضان سنة ست ومائتني وهكذا أرخه البخاري عن ابن أيب بزة قال البخاري أما ابنه ليلة خلت م

فقال حنن من صلبية كنانة قال وحدثين من أثق به أنه موىل لبين بكر وقال يعقوب بن سفيان مؤمل أبو عبد 
ديثه ال يشبه ح الرمحن شيخ جليل سين مسعت سليمان بن حرب حيسن الثناء كان مشيختنا يوصون به اال أن

حديث أصحابه وقد جيب على أهل العلم أن يقفوا عن حديثه فإنه يروي املناكري عن ثقات شيوخه وهذا 
أشد فلو كانت هذه املناكري عن الضعفاء لكنا جنعل له عذرا وقال الساجي صدوق كثري ارخطأ وله أوهام 

رخطأ وقال طئ وقال الدارقطين ثقة كثري ايطول ذكرها وقال ابن سعد ثقة كثري الغلط وقال بن قانع صاحل اخ
إسحاق بن راهويه حدثنا مؤمل بن إمساعيل ثقة وقال حممد بن نصر املروزي املؤمل إذا انفرد حبديث وجب 

 أن يتوقف ويثبت فيه ألنه كان سيء احلفظ كثري الغلط.

لعجلي لربعي مث اويقال يهاب أيضا بن عبد العزيز بن قفل بن شدل ا 1مؤمل" بن إهاب –"د س  – 683
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 أبو عبد الرمحن الكويف نزل الرملة ومصر وهو كرماين األصل روى عن ضمرة بن ربيعة الرملي والنضر بن حممد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تقريب. 12اهبا بكسر أوله ومبوحدة  1

 (1)/."  10ج 
ثا ق ( وعنه يعلى بن عبيد قال أبو حامت روى عن انفع حدي)" عون ارخراساين عن انفع فرد حديث يف 

 (  1)ليس له أصل 

ع ( حممد بن العالء بن كريب اهلمداين أبو كريب الكويف احلافظ أحد األثبات املكثرين عن هشيم ) 
 2)ث ع ( قال ابن عقدة ظهر له ابلكوفة ثلثمائة ألف حدي)وابن املبار، وابن عيينة وابن إدريس وخلق وعنه 
 (  3)( قال البخاري مات سنة مثان وأربعني ومائتني 

س ( حممد بن عيسى بن زايد الدامغاين أبو احلسني نزيل الري عن سلمة بن الفضل وعبد هللا بن ) 
 س ( قال أبو حامت يكتب حديثه )سعد الدشتكي وعنه 

احلافظ الضرير  مذيحممد بن عيسى ابن سورة مبهملتني ابن موسى بن الضحا، السلمي أبو عيسى الرت  
أحد األئمة األعالم وصاحب اجلامع والتفسري عن خلق مذكورين يف ترامجهم من هذا املختصر وغريه وعنه 

( احملبويب واهليثم بن كليب وخلق من أهل  4)حممد بن إمساعيل السمرقندي ومحاد بن شاكر وأبو العباس 
ع وصنف قال أبو العباس املستغفري مات سنة تسمسرقند ونسف وتلك الداير وقال ابن حبان كان ممن مجع 

 وسبعني ومائتني 

( بن الصلت السدوسي أبو علي البزاز البصري مث املصري عن  5)كن ( حممد بن عيسى بن شبة ) 
 كن ( مات سنة ثلثمائة )( األموي وعنه  6)سعيد بن حيىي بن سعيد 

فيان الدمشقي عن محيد وهشام بن د س ق ( حممد بن عيسى بن القاسم بن مسيع األموي أبو س) 
( إذا بني السماع مات  7)عروة وعنه هشام بن عمار وهارون بن حممد بن بكار قال ابن حبان هو مستقيم 

 سنة أربع ومائتني 

خت د مت س ق ( حممد بن عيسى ابن جنيح البغدادي أبو جعفر بن الطباع سكن أذنة عن حممد ) 
خت د ( والذهلي والدارمي قال أبو حامت ثقة مأمون وقال )لق وعنه بن مطرف وإبراهيم بن سعد وهشيم وخ

 ( قال البخاري مات سنة أربع وعشرين ومائتني  8)أبو داود كان حيفظ حنوا من أربعني ألف حديث 
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 س ( وغريه )س ( حممد ابن عيسى البغدادي أبو جعفر الدمشقي عن يزيد بن هارون وعنه ) 

ي أبو عبد هللا املصيصي عن أيب إسحاق الفزاري وابن املبار، وعنه أبو ت ( حممد ابن عيينة الفزار ) 
 ( وسنيد بن داود وثقه ابن حبان  9)عبيد 

خ د ( حممد بن أيب غالب القومسي بضم القاف أبو عبد هللا الطيالسي نزيل بغداد عن عمرو بن ) 
 مات سنة مخسني ومائتني  خ د ( كان حافظا ثقة قال البخاري)( وغريمها وعنه  10)محاد وسعدويه 

متييز ( حممد بن أيب غالب صاحب هشيم وشيخ ابن أيب الدنيا وثقه ارخطيب تويف سنة أربع وعشرين ) 
 ومائتني 

خ ( حممد بن غرير بضم أوله مبهملتني مصغر ابن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف الزهري ) 
 خ ( وثقه ابن حبان )املدين نزيل مسرقند عن أيب نعيم ومطرف بن عبد هللا وعنه 

 م ( حممد بن فاطمة بنت رسول هللا روى عنه األوزاعي هو حممد بن علي الباقر ) 

 فديك يف ابن إمساعيل ع ( حممد بن أيب ) 

 (  11)ق ( حممد بن الفرات الكويف أبو علي عن علي بن احلسني وعنه عاصم بن علي كذبه أمحد ) 

 ق ( حممد بن أيب الفرات يف ابن دينار ) 

(  12)ت ق ( حممد بن فراس الضبعي بضم املعجمة أبو هريرة الصرييف البصري عن وكيع ارخري،ي ) 
 ( قال ابن أيب عاصم مات سنة مخس وأربعني ومائتني  13)مت صدوق ت ق ( قال أبو حا)وعنه 

م د ( حممد بن الفرح بن عبد الوارث اهلامشي موالهم أبو جعفر البغدادي عن خاله حممد بن الزبرقان ) 
 ( قال البغوي مات سنة ست وثالثني هامش  14)م د ( قال أبو زرعة صدوق )وابن عيينة وطائفة وعنه 

 بو حامت منكر احلديث اه هتذيب ( وقال أ 1) 

 ( قال أبو حامت صدوق وقال النسائي ال أبس به ويف موضع آخر ثقة اه هتذيب  2) 

 معه فدفنت اه  تدفن كتبه( وأوصى أن  3) 

 ( حممد بن أمحد اه هتذيب  4) 

 ( يف نسخة من التهذيب ابن شيبة  5) 

 ( وغريه اه  6) 

 حيتج به وقال اآلجري سألت أاب داود عنه فقال ليس به أبس ( وقال أبو حامت يكتب حديثه وال 7) 
 إال أنه كان يتهم ابلقدر اه هتذيب 
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 ( وكان رمبا داس وقال النسائي ثقة اه هتذيب  8) 

 ( القاسم بن سالم اه هتذيب  9) 

 ( هو سعيد بن سليمان اه هتذيب وكما سيأيت يف األلقاب  10) 

 ( وقال أبو زرعة كويف ثقة ضعيف احلديث اه هتذيب  11) 

 ( عبد هللا اه هتذيب  12) 

 ( وقال ابن أيب الدنيا ثقة اه هتذيب  13) 

 ( وقال السراج ومطني ثقة اه هتذيب 14) 

____________________ 

 ".(1) 
 "مصادر الشعر اجلاهلي

 مدخل

 

نا الكتابة، بعض ما ورد فيه لفظ الكتاب من الشعر اجلاهلي، وقلالكتاب: وقد مر بنا، يف حديثنا عن أدوات 
آنذا، إن الكتاب مصدر كالكتابة، ولكنه لكثرة استعماله ودورانه أصبح امسًا يطلق على الشيء املكتوب. 
وسنعرض بعض الرواايت اليت يرد فيها لفظ الكتاب مبعىن: الديوان أو الصحف اجملموعة، وبذلك يكون معناه 

 كمعناه عندان اآلن.آنذا،  

: وجدته ابلشام فأعجبين فجئتك به. قال: فنظر فيه ابن 1فقد جاء ابن قرة بكتاب إىل ابن مسعود وقال
 مسعود، مث قال: إمنا هلك من كان قبلكم ابتباعهم الكتب وتركهم كتاهبم.

خشى أن يليها أحد : أ2" دعا بكتبه عند موته، فمحاها، وقال72-وهذا عبيدة بن عمرو السلماين املرادي "
 بعدي فيضعوها يف غري مواضعها.

. وأوصى كذلك 3"68-" عند موسى بن عقبة محل بعري من كتب ابن عباس "98-وكذلك وضع كريب "
" أن تحدفع كتبه بعد موته إىل أيوب السختياين إن كان حيًّا 107، 105، 104-أبو قالبة عبد هللا بن زيد "

 .5ويدفنها بعد موته يغسل كتبهن احلجاج ابنه أن . وكذلك أمر شعبة ب4وإال فلتحرق
اب ال ويقصدون به مطلق الكت-ألفاظ أخرى: وكانوا كذلك يطلقون على الكتاب اجملموع لفظ: املصحف 
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: دفع إيلَّ حبري مصحًفا رخالد بن معدان "الكالعي املتوىف 6القرآن الكرمي وحده. فمن ذلك ما ذكره بقية قال
 ذه منه مكتواًب يف ختتني وله مثل دفيت املصحف وله عرى وأزرار." فيه علمه أخ104سنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .53تقييد العلم:  1
 .63: 6ابن سعد  2
 .216: 5ابن سعد  3
 .17: 2/ 7و 135: 1/ 7ابن سعد  4
 .62تقييد العلم:  5
 .135-134مصاحف السجستاين:  6
 

139 717 ".(1) 
 " 

قلت هذا قال السمعاين خفاجة اسم امرأة وليس كذلك وإمنا هو خفاجة بن عمرو بن عقيل وهو ابن  
 أخي عبادة وقيل إن اسم خفاجة معاوية واشتهر ابللقب قال ابن حبيب طعن رجال من اليمن فأخفجه 

اف اليت تلبس فهذه النسبة إىل عمل ارخ -ارخفاف بفتح ارخاء وتشديد الفاء وبعد األلف فاء أخرى  
واملشهور ابالنتساب إليها أبو خملد عطاء ابن مسلم ارخفاف من أهل حلب روى عن األعمش والثوري روى 

أبو مث حدث على التوهم فكثرت املناكري يف حديثه و  دفن كتبهعنه أهل العراق والشام كان شيخا صاحلا 
ي أيب زرعة روى عنه عبد هللا بن عد عمرو أمحد بن حممد بن عمرو ارخفاف النيسابوري احلافظ روى عن

 احلافظ ومجاعة كثرية ينسبون هذه النسبة 

هذه النسبة إىل  -ارخفايف بفتح ارخاء وتشديد الفاء وبعدها ألف ويف آخرها فاء وبعدها ايء النسب  
ران معمل ارخفاف ولعل بعض أجداد املنتسب إليه كان يعملها واملشهور هبذه النسبة أبو العباس أمحد بن ع

 ارخفايف األسرتاابذي روى عن نصر بن الفتح السمرقندي 

هذه النسبة  -ارخفيفي بضم ارخاء وفتح الفاء األوىل وتسكني الياء آخر احلروف ويف آخرها فاء اثنية  
 إىل خفيف وهو بطن من قضاعة وهو خفيف بن مسعود بن حارثة * ابب ارخاء والالم * 
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واملشهور  .....هذه النسبة إىل -د الالم ويف آخرها الباء املوحدة ارخل،ي بضم ارخاء املعجمة وتشدي 
ابالنتساب إليه احلسن بن قحطبة ارخل،ي حدث عن أيب داود الوراق روى عنه علي بن حممد بن احلارث 

 اهلمداين

____________________ 

 ".(1) 
وضوء مرة ويف كل مرة جيدد ال " جزائر الروم وهو مرابط وأنه ذهب إىل ارخالء ليله مات حنوا من عشرين

بعد هذا وكان به البطن فلما كانت غشية املوت قال أو تروا يل قوسي فأوترره فقبض عليه فمات وهو قابض 
 عليه يريد الرمي به إىل العدو رمحه هللا وأكرم مثواه 

ول كان قوقد قال أبو سعيد بن االعرايب حدثنا حممد بن علي بن يزيد الصائغ قال مسعت الشافعي ي 
 .. .سفيان معجبا به

.. أخو طيء داود منهم ... كذلك ذو التقوى عن العيش ملجما.] أجاعتهم الدنيا فخافوا ومل يزل 
اروق صدقا .. ويف الوارث الف... ويف ابن سعيد قدوة الرب والنهي... ومنهم وهيب والعريب أين أدمها.ومسعر
.. ... أولئك أصحايب وأهل موديت.ان مل أيل أن يتسلما.. ويوسف ... وحسبك منهم ابلفضل مع ابنه.مقدما

.. ... وما زال ذو التقوى أعز وأكرما... فما ضر ذا التقوى نصال أسنة.فصلي عليهم ذو اجلالل وسلما
 .. ... إذا حمض من العز ميسما.ومازالت التقوى تريك على الفىت

وروى البخاري يف كتاب األدب عن إبراهيم بن أدهم وأخرج الرتمذي يف جامعه حديثا معلقا يف املسح  
 على ارخفني وهللا سبحانه أعلم [ 

وفيها تويف سليمان داود بن نصري الطائي الكويف الفقيه الزاهد أخذ الفقه عن أيب حنيفة قال سفيان  
إال ما كان عليه  قال عبدهللا بن املبار، وهل األمر ودفن كتبهبادة بن عيينه مث تر، داود الفقه وأقبل على الع

داود الطائي قال ابن معني كان ثقة وفد على املهدي ببغداد مث عاد إىل الكوفة ذكره ارخطيب البغدادي وقال 
 مات يف سنة ستني ومائة وقيل سنة ست ومخسني ومائة وقد ذكر شيخنا الذه،ي يف اتراخه أنه تويف يف هذه

 السنة أعين سنة ثنتني وستني ومائة فاهلل أعلم 

 مث دخلت سنة ثالث وستني ومائة ( ) 
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فيها حصر املقفع الزنديق الذي كان قد نبغ خبراسان وقال ابلتناسخ واتبعه على جهالته وضاللته خلق  
عيد احلريثي صره سمن الطعام وسفهاء االانم والسفلة من العوام فلما كان يف هذا العام جلأ إىل قلعة كش فخا

فأحل عليه يف احلصار فلما أحس ابلغلبة حتسى مسا وسم نساءه فماتوا مجيعا عليهم لعائن هللا ودخل اجليش 
اإلسالمي قلعته فاختزوا رأسه وبعثوه إىل املهدي وكان املهدي حيلب قال ابن خلكان كان اسم املقنع عطاء 

ها الربوبية مع أنه كان أعور قبيح املنظر وكان يتخذ له وج وقيل حكيم واألول أشهر وكان أوال قصارا مث ادعى
 (1)" .من ذهب واتبعه على جهالته خلق

نـَْيا َفَجاعحوا َوملَْ يـََزْل َكَذلَِّك ذحو التـَّْقَوى َعنِّ اْلَعْيشِّ محْلَجًما  "َأَجاَعتـْهحمح الدُّ

نـْهحْم وحَهْيٌب َوالْ  ْنهِّمح َومِّْسَعٌر َومِّ  َغرِّيبح اْبنح أَْدمَهَاَأخحو طَي ٍِّئ َداوحدح مِّ

ًما ْدقًا محَقدَّ  َويفِّ اْبنِّ َسعِّيٍد قحْدَوَة اْلربِّ ِّ َوالنـَُّهى َويفِّ اْلَوارِّثِّ اْلَفارحوقِّ صِّ

ْلفحَضْيلِّ َمَع اْبنِّهِّ َويحوسحفح إِّْن ملَْ أَيْلح َأْن يـََتَسلََّما نـْهحْم ابِّ  َوَحْسبحَك مِّ

، َوأَْهلح َمَودَّيتِّ   َفَصلَّى َعَلْيهِّْم ذحو اجلَْاَللِّ َوَسل َِّماأحولَئَِّك َأْصَحايبِّ

نٍَّة َوَما زَاَل ذحو التـَّْقَوى أََعزَّ َوَأْكَرَما  َفَما َضرَّ َذا التـَّْقَوى نَِّصالح َأسِّ

يَسَما  َوَما زَاَلتِّ التـَّْقَوى تحرِّيَك َعَلى اْلَفىَت إَِّذا حَمََّض التـَّْقَوى مَِّن اْلعِّز ِّ مِّ

ْمِّذِّيُّ يفِّ " َجامِّعِّهِّ "َوَرَوى اْلبحَخارِّيُّ  يَم ْبنِّ أَْدَهَم، َوَأْخرََج َلهح الرت ِّ َحدِّيثًا محَعلًَّقا يفِّ  يفِّ كَِّتابِّ " اأْلََدبِّ " َعْن إِّبـَْراهِّ
 اْلَمْسحِّ َعَلى ارْخحفَّنْيِّ.

، أَبحو سحَلْيَماَن اْلكح  ُّ اْلَفقِّ َوأَمَّا َداوحدح الطَّائِّيُّ فـَهحَو َداوحدح ْبنح نحَصرْيٍ الطَّائِّيُّ  يهح الزَّاهِّدح، َأَخَذ اْلفِّْقَه َعْن َأيبِّ َحنِّيَفَة.ويفِّ

َبَل َعَلى اْلعَِّباَدةِّ،  َنَة: مثحَّ تـََرَ، طََلَب اْلفِّْقهِّ، َوأَقـْ  (2)." َدَفَن ُكتُ َبُه.وَ َوقَاَل سحْفَيانح ْبنح عحيَـيـْ
 421"اتريخ اإلسالم للذه،ي اجلزء التاسع الصفحة 

ري: هل العلماء إال شعبة من شعبة. وقال سلمة بن قتيبة: أتيت سفيان فقال: ما فعل وقال أبو زيد األنصا
أستاذان شعبة. وقال حيىي القطان: ال يعدل شعبة عندي أحد. وقال عفان: كان شعبة من العباد. وقال ابن 

 تمهدي: مسعت شعبة يقول: إن هذا العلم يصدكم عن ذكر هللا وعن الصالة وعن صلة الرحم فهل أن
منتهون. وقال ابن قطن: مسعت شعبة يقول: ما من شيء أخوف عندي من أن يدخلين النار من احلديث. 

غسل  أوعنه قال: وددت أنين وقاد محام وأين مل أعرف احلديث. وقال سعد بن شعبة: أوصى أيب إذا مات أن 
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شرين حديثاً( أربعة وع فغسلتها. وقال أبو عبيدة احلداد عن شعبة قال: مل يسمع محيد من أنس سوى كتبه
والباقي مسعها وثبته فيها اثبت البناين. وقال أبو داود: قال يل شعبة: يف صدري أربعمائة حديث أليب الزبري 
وهللا ال حدثت عنه. وقال القطان: كان شعبة أمر يف األحاديث الطوال من سفيان الثوري. قال ابن املديين: 

 دريس وأاب خالدقيل ليحىي بن سعيد: إن عبد هللا بن إ

9 "....(1) 
 194"اتريخ اإلسالم للذه،ي اجلزء الثاين عشر الصفحة 

 قلت: ضمام صادق، حسن احلديث.  

 )ضيغم بن مالك.(  4 

الزاهد العابد، أبو بكر الراس،ي البصري. أخذ عن التابعني. روى عنه: ابنه أبو غسان مالك بن ضيغم، وسيار  
بن حامت، وأبو أيوب موىل ضيغم.( قال عبد الرمحن بن مهدي: ما رأيت مثله يف الصالح والفضل. وقال ابن 

ركعة. وصلى  رده يف اليوم والليلة أربعمائةاألعرايب يف طبقات النسا،: كان من اجملتهدين يف العبادة، وكان و 
حىت بقي راكعًا ال يقدر على السجود فوقع، وقال: قرة عيين، مث خر ساجداً. حكاها عنه سيار بن حامت. 
وقال القواريري: رأيت ندًا يف موضعني، فقال يل رجل: هذا وهللا من عيين ضيغم البارحة. وعن عيسى بن 

ة. رأيت اجملتهدين إمنا قووا على االجتهاد مبا يدخل قلوهبم من احلالوة يف الطاعبسطام أنه مسع ضيغماً يقول: 
يغم وصديقه ، وكان ينام ثلث الليل ويتعبد ثلثيه. قيل: مات ضدفن كتبهوقال علي بن املديين: كان ضيغم قد 

 (2)" .بشر بن منصور يف يوم واحد. فإن صح هذا فأقول إىل مث، فإن بشراً مات سنة مثانني ومائة.
 295"اتريخ اإلسالم للذه،ي اجلزء الثاين عشر الصفحة 

حمدث كويف، سكن حلب. وروى عن: األعمش، واملسيب بن رافع، وجعفر بن برقان، وحممد بن سوقة.( 
وعنه: ابن املبار،، وأبو نعيم احلل،ي، وحممد بن مهران اجلمال، وموسى بن أيوب النصي،ي، وأبو مهام السكوين، 

. فن كتبهدأبو حامت: كان شيخاً صاحلاً يشبه يوسف بن أسباط، يعين يف ارخري. قال: وكان قد  ومجاعة. قال
 وقال أبو زرعة: كان يهم. وقال أبو داوود: ضعيف. قلت: مات سنة تسعني ومائة. 

 )عطوان بن مشكان التميمي ارخياط.(  4 
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معلى بن ، وأبو معمر إمساعيل اهلذيل، و عن موالته مجرة الريبوعية، وهلا صحبة. وحدث عنه: حيىي احلماين 
 (1)منصور الرازي، وبكر بن األسود." 

 486"اتريخ اإلسالم للذه،ي اجلزء الثالث عشر الصفحة 

نعيم: ان حممد بن علي بن حبيش، ان يوسف بن موسى املروحي، ان عبد هللا بن خبيق، ان يوسف بن أسباط، 
سعود قال: ثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو عن حبيب بن حسان، عن زيد بن وهب، عن ابن م

الصادق املصدوق: إن خلق أحدكم جيمع يف بطن أمه أربعني ليلًة. وذكر احلديث. قلت: يوسف وثقه حيىي 
 ه كما ينبغي. ، فكان ال جييء حديثدفن كتبهبن معني. وقال أبو حامت: ال حيتج به. وقال البخاري: كان قد 

 ن الفيض( )يوسف بن السفر ب 4 

 ".(2) 
 106"اتريخ اإلسالم للذه،ي اجلزء السادس عشر الصفحة 

أبو نصر املروزي ، مث البغدادي  الز اهد الكبري املعروف ببشر احلايف. وهو ابن عم  علي  بن خشرم احملد ث. مسع: 
لرمحن بن زيد ا إبراهيم بن سعد، ومح اد بن زيد، وأاب األحوص، وشريكاً، ومالكاً، والفضيل بن عياض، وعبد

بن أسلم، وخالد بن عبد هللا الط ح ان، واملعايف بن عمران، وعبد هللا بن( املبار،، وغريهم. وعنه: أمحد الد ورقي ، 
، وعمر بن موسى اجلال ء، وإبراهيم  وحممد بن يوسف اجلوهري ، وحممد بن املثىن  السمسار، وسري  الس قطي 

اف ظري زهداً وورعاً وصالحاً. كثري احلديث إال  أن ه كان يكره الرواية، واخبن هاين، وخلق غريهم. وكان عدمي الن  
ليمن . أخربان املسل م، واملؤم ل، وغريمها كتابًة قالوا: أن أبو ادفن كتبهمن شهوة الن فس يف ذلك، حىت  أن ه 

القاسم عبد العزيز بن  أان أبو الكندي ، أان أبو منصور ال ش يباين  أان أبو بكر ارخطيب: أخربين أبو سعد املاليين ،
جعفر، ثنا جعفر بن حممد السندي ، ثنا حممد بن جعفر الس مسار: مسعت بشر بن احلارث يقول: مسعت 

 (3)العويف ، عن الزهري ، عن أنس قال: اختذ الن،ي صلى هللا عليه وسلم خامتاً، فلبسه، مث ألقاه.." 
( ويتذاكرونه، 1شريفا إذ كان من أفواه الرجال يتلقونه )كان هذا العلم شيئا »"أفواه العلماء، فيقول: 

 (.2« )فلما صار يف الكتب ذهب نوره، وصار إىل غري أهله
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ونرى بعض من كره الكتابة يف هذا العصر يعتمد عليها يف حفظ احلديث مث ميحو ما كتبه بعد أن حيفظه، 
( 3هـ( ) 167 -ومحاد بن سلمة )هـ(،  161 -وقد قبل غري واحد من السلف أمثال سفيان الثوري )

ما كتبت شيئا قط إال حديثا طويال ، فإذا حفظته »هـ(: 141 -وغريمها، ويروى يف هذا عن خالد احلذاء )
 (.4« )حموته

 

وكان كثري من التابعني ميحون كتبهم قبل وفاهتم، أو يوصون بكتبهم إىل من يثقون به، ليفيد منها خشية أن 
بغسل  (، كما أوصى شعبة بن احلجاج ابنه 5أوصى أبو قالبة بكتبه إىل أيوب ) تقع يف غري موضعها، فقد

 (.6بعد موته ) كتبه

 

إن حماولة هؤالء املانعني من الكتابة، مل ختفف من نشاط الكتابة، ومل تقف أمام هذا اجليل الذي نشأ عليها، 
 فقد كان تيار إابحة الكتابة أقوى بكثري من تيار كراهتها.

__________ 

وما أثبتناه أصوب ويتفق مع ما ورد « يتالقونه»وفيه  1جـ  68( انظر " جامع بيان العلم وفضله ": ص 1)
، تويف األوزاعي سنة 64، و" تقييد العلم ": ص 1جـ  121يف املصادر األخرى، و" سنن الدارمي ": ص 

 هـ(. 157)

وما أثبتناه أصوب ويتفق مع ما ورد « هيتالقون»وفيه  1جـ  68( انظر " جامع بيان العلم وفضله ": ص 2)
، تويف األوزاعي سنة 64، و" تقييد العلم ": ص 1جـ  121يف املصادر األخرى، و" سنن الدارمي ": ص 

 هـ(. 157)

 .60 - 58( انظر " تقييد العلم ": ص 3)
 .59( املرجع السابق: ص 4)
، وتويف أبو قالبة سنة 1جـ  88:ص ، و" تذكرة احلفاظ "7جـ  135( انظر " طبقات ابن سعد ": ص 5)
 هـ(. 104)

 (1)هـ(.."  165هـ( وتويف سنة ) 82، ولد شعبة بن احلجاج سنة )62( انظر " تقييد العلم ": ص 6)
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."................................ 

__________ 

 اثبت، عن ابن حبيب بن أيب= ثالثتهم من طريق عطاء بن مسلم ارخَفَّاف، َعنِّ اْلَعاَلءِّ ْبنِّ املسي ِّب، َعْن 
فصعد منربه، فقال: ))اي  ال يحعلم قاتله، -َصلَّى هللاح عليه وسلم  -عباس قال: قتل قتيل على َعْهدِّ َرسحولِّ اَّللَِّّ 

أيها الناس، أيقتل قتيل وأان بني أظهركم ال يعلم من قتله؟ لو أن أهل السماء واألرض اجتمعوا على قتل امرئ 
 اهـ. واللفظ للطرباين. .بال عدد وال حساب(( مسلم، لعذ هبم هللا

( : ))رواه الطرباين، ورجاله رجال الصحيح غري عطاء بن أيب مسلم 297/  7قال اهليثمي يف "جممع الزوائد" )
 .وثقه ابن حبان وضع فه مجاعة(( ،)كذا(

و بن علقمة د بن عمر قلت: عطاء بن مسلم ارخَفَّاف، أبو خَمْلد الكويف، نزيل حلب، يروي عن األعمش وحمم
والعالء بن املسيب وغريهم، روى عنه عبد هللا بن املبار، وأبو توبة الربيع بن انفع وهشام بن عمار وغريهم، 
وهو صدوق، إال أنه اخطئ كثريًا، فقد وثقه ابن معني يف رواية، ويف أخرى قال: ))ليس به أبس، وأحاديثه 

هم ، مث روى من حفظه فيدفن كتبهوقال أبو زرعة: )) ،يث((وقال اإلمام أمحد: ))مضطرب احلد ،منكرات((
، فال يثبت ، وليس بقويدفن كتبهوكان  ،...وقال أبو حامت: ))كان شيًخا صاحلًا ،فيه، وكان رجالً صاحلًا((

يخطئ، فبطل ، مث جعل حيدث فدفن كتبهوضعفه أبو داود، وذكره ابن حبان يف الثقات وقال: )) ،حديثه((
عني ومائة. وكانت وفاته سنة تس ،وقال ابن عدي: ))له أحاديث وفيها بعض ما ينكر عليه(( .(االحتجاج به(

و"هتذيب  ،(936/  2و"هتذيب الكمال" املخطوط ) ،(1859رقم  336/  6اهـ من "اجلرح والتعديل" )
 .(4599رقم  392و"التقريب" )ص ،(392رقم  212 - 211/  7التهذيب" )

 ناد ضعيف لضعف عطاء بن مسلم من قبل حفظه.وعليه فاحلديث هبذا اإلس

من طريق  ،(205/  1، فأخرجه الطرباين يف "املعجم الصغري" )-رضي هللا عنه  -وأما حديث أيب َبْكرة 
، َعنِّ النَّ،يِّ ِّ - رضي هللا عنه -جعفر بن جْسر بن فـَْرَقد، عن أبيه جسر، عن احلسن البصري، عن أيب بكرة 

ا قال: ))لو أن أهل السماء وأهل األرض اجتمعوا على قتل مسلم، لكبَّهم هللا مجيعً  -وسلم  َصلَّى هللاح َعَلْيهِّ  -
 (1)=."  .على وجوههم يف النار((

 اَبب أهل أنطاكية -"

- 
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َمْحَد يحوسحف بن َأْسَباط قَاَل ثَِّقة قلت 330] ال مثَّ قَاَل َومن مثل قَاَل قد علمت يـحقَ  َفدفن كتبه[ قَاَل قلت ألِّ
 (1)يحوسحف." 

ثـََنا سحْفَيانح َعْن قـَْيٍس َعْن أَبِّيهِّ قَاَل َكَسْوتح أحَوْيًسا ثـَْوَبنْيِّ مَِّن اْلعحْريِّ  - 283"  َحدَّ

تحهح بِّهِّ  - 284 ئـْ َيبِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ خحفٌّ َفجِّ  َواْستـحْعمَِّل ألِّ

َلًة فـََلمَّ  ْيلِّ َقْد َشَغَل َعَليَّ قَـْل،يِّ قد ا َأْصَبَح قَاَل يلِّ َقْد تـََفكَّْرتح يفِّ أَْمرِّ َهَذا ارْخحف ِّ أحرَاهح قَاَل َعامَّةح اللَّ فـََباَت عِّْنَدهح لَيـْ
 عزم يل َأن اَل أَْلَبَسهح 

َلًقا فـََقاَل ا عِّ رِّقَاًعا َوَسد ِّْد ضْ َكْم تـََرى بَقَِّي الَّذِّي َمَضى َأْكثـَرح ممَِّّا بَقَِّي َفَدَفَع إِّيَلَّ خحفًّا لَهح خِّ رِّْب َعَلى َهَذا اْلَمْوضِّ
َا َصاَر إِّيَلَّ َوهحَو لَ  تَّة عشر َسَنًة َوإِّمنَّ بِّيٌس َوَهَذا َقْد َشَغَل خحرحوَقهح مثحَّ قَاَل َتْدرِّي محْنذح َكْم َهَذا ارْخحفُّ عِّْندِّي حَنوا من سِّ

 ْقطحوًعا َكاَن َكثِّريًاَعَليَّ قـَْل،يِّ يـَْعينِّ اجْلَدِّيَد فـََلْو َكاَن يلِّ مَ 

ا فـََلبَِّسهح مثحَّ قَاَل َعْن َسعِّيدِّ ْبنِّ جحَبرْيٍ َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس قَاَل اختَََّذ َرسحولح اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيهِّ َوَسلََّم َخامتًَ  - 285
 مثحَّ َرَمى بِّهِّ َشَغَلينِّ َهَذا َعْنكحْم محْنذح اْليَـْومِّ إِّلَْيهِّ َنْظَرٌة َوإِّلَيِّكحْم َنْظَرٌة 

ْغَوٍل قَاَل بـََلَغينِّ َعْن طَْلَحَة ْبنِّ محَصر ٍِّف أَنَّهح َكاَن إَِّذا قِّيَل َلهح اْدخحْل بَِّسالمٍ  - 286 ثـََنا َمالِّكح ْبنح مِّ  َحدَّ

 قَاَل إِّْن َشاَء اَّللَّح 

ٍم زِّاَيَد ْبَن أَيُّوَب َسأَ  - 287 َيبِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ إِّنَّ َأاَب َهاشِّ ُتْدَفَن  اَب َحْفٍص ابـَْنهح َأْوَصى َأْن َلينِّ َأْن َأْسأََلَك َأنَّ أَ قـحْلتح ألِّ
 ُكتُ ُبهُ 

بحينِّ َأْن يحْدَفَن اْلعِّْلمح."   (2)قَاَل َما يـحْعجِّ
َيبِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ إِّنَّ َرجحاًل َسأََلينِّ َأْن َأْسأََلَك َعْن حمحَمَّدِّ ْبنِّ احْلحَسنْيِّ َأْوَصى َأْن  - 288"  ْدَفَن ُكتُ ُبهُ تُ قـحْلتح ألِّ

 َوَلهح َأْوالدٌ 

 فـََقاَل فِّيهِّْم َمْن أَْدَر،َ 

 قـحْلتح نـََعمْ 

 قَاَل َوَعمَّْن َكَتَب َهذِّهِّ اْلكحتحبَ 

َا مهح  قـحْلتح َعْن قـَْوٍم َصاحلِِّّنَي َوَقْد َكاَن أَبحو َعْبدِّ اَّللَِّّ َقْد نظر يفِّ جزئني مِّْن كحتحبِّهِّ أََريـْتحهح َأاْن إِّايَّ

فَ  ْلفِّقْ كَِّتاَب الدَّ ( َعَلْيَك ابِّ ْلعِّْلمِّ ََذا )َعَلْيَك ابِّ  هِّ ائِّنِّ وَكَِّتابح اْلمحنـَْتظِّمِّ فـََقاَل يلِّ اَل َتَشاَغَلنَّ هبِّ
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َها َما أحرِّيدح َأْن أََتَكلََّم فِّ  نـْ بُّ اْلَعافَِّيَة مِّ تَـْعَفى مِّْن َأْن يَها بَِّشْيٍء َواسْ مثحَّ قَاَل أَبحو َعْبدِّ اَّللَِّّ َأْكَرهح َأْن أََتَكلََّم فِّيَها أححِّ
يَب يفِّ َأْن تحرْتََ، َأْو تحْدَفنَ   جيحِّ

َيبِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ َما تـَقحولح يفِّ َرجحٍل َأْوَقَف َغلََّتهح َعَلى اْلَمَساكِّنيِّ َأْو َوَلدِّهِّ  - 289  قـحْلتح ألِّ

نْـ  َا تحوَقفح اأْلَْرضح َفَما َأْخرََج اَّللَّح مِّ نْـ فـََقاَل اْلَغلَّةح اَل تحوَقفح إِّمنَّ  َهاَها َفهَِّي َعَلْيهِّ مِّ

حْبزٍ  - 290  َوسحئَِّل َعْبدح اَّللَِّّ يحْشرَتَى بـحرٌّ خبِّ

 (1)َفَكرَِّههح." 
 "الرد على هذا ارخرب:

إن هذا ارخرب انفرد بذكره ارخليلي يف كتابه اإلرشاد فقط، وأورده من غري إسناد. إضافة إىل ذلك ذكره بصيغة 
طلبة  األوىل اببن أيب حامت أن يفعل هذا بكتبه اليوقفها من بعده علىالتمريض. لذا نستبعد صحته، وكان 

مل أحد وهذا ارخرب حيتاج إىل أتمل ومتحيص وهو حيت -ابن احلسني الدرستيين القاضي -وهللا أعلم -العلم
 أمرين الاثلث هلما.

ى أن مصنفاهتما اخش إما أنه أمر بدفن األصول يف حالة روحية غمرته وأصبح مرهف احلساسية مشفقا عليهما،
ليست البتغاء وجه هللا أو قد داخلها بعض الرايء. وهذا أمر قد حصل لعدد غري قليل من السلف الصاحل 
رمحهم هللا حيث كانوا اليعدون احلديث والتدوين من عدة املوتى لذا أوصى حممد بن العالء اهلمداين املتوىف 

بو زرعة عن عطاء بن مسلم ارخفاف: "كان من أهل قال أ .(1معه فدفنت ) تدفن كتبههـ أن  248سنة 
 .(2مث روى من حفظه فوهم، وكان رجال صاحلاً" ) دفن كتبهالكوفة 

رب عليها" وقال اليصلح فك دفن كتبهوقال العجلي عن يوسف بن أسباط الشيباين: "صاحب سند وخرب 
(3). 

ب أيب زرعة فها فمن أراد كتب أبيه أو كتبعد أن ضمنها يف كتبه اليت صن -أي األصول -وإما أنه أمر بدفنها
فعليه مبصنفاته ابعتبار أن مصنفاته صارت الغاية يف التصنيف، وهذا هو االحتمال الراجح. وكذلك حفظ لنا 
الربذعي بعض مصنفات أيب زرعة، منها كتاب أمساء الضعفاء، وأجوبة أيب زرعة على أسئلته اليت وجهها إليه 

 يف جتريح الرواة.

 لي تعداد ملؤلفات أبو زرعة وعرض لبعضها:وفيما ي

 كتاب فوائد الرازيني:  -1
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 ويبدو أن هذا الكتاب مؤلف من عدة أجزاء ضمنها فوائد حديثية رواها

__________ 

 .386ص  9( انظر: هتذيب التهذيب ج 1)
 .212 -211ص  7( انظر: هتذيب التهذيب ج 2)
 (1).." 408ص  11( انظر: هتذيب التهذيب ج 3)

( عن 2النضر بن سلمة، حدثنا عن املؤمل بن إمساعيل ) ،(1لت أليب زرعة: ابن شاذان املكي )"ق
عن انفع، عن الن،ي صلى هللا عليه وسلم قال: "جيري على املسلمني  ،(4عن عبد هللا ) ،(3احلارث بن عمري )

، وذاكرت أاب زرعة مرة فقال أبو زرعة: "راوي هذا احلديث جمنون كم من كذاب يكون جمنوان" ،(5أدانهم" )
( كتبته؟ فقلت: عن شاذان املكي، فضحك، وقال يل رواه شاذان؟ قلت: 6أخرى حبديث فسألين عمن )
 ( يف7رواه شاذان، مث قلت: فتنتين )

__________ 

( النضر بن سلمة يلقب شاذان النضري املروزي، املكي، روى عن إبراهيم بن خيثم بن عرا، وعبد هللا بن 1)
ال أبو حامت "كان يفتعل احلديث ومل يكن بصدوق"، وقال "قال يل عبد العزيز األويسي، وإمساعيل انفع، ق

بن أيب أويس أن شاذان أخذ كتبنا فنسخها ومل يعارض هبا ومل يسمع منا وذكراه ابلسوء"، وقال ابن حبان يف 
/ 4نظر: اجلرح والتعديل ج ، ط القاهرة "كان ممن يسرق احلديث، ال حتل الرواية عنه. ا3/51اجملروحني ج

، والعقد الثمني يف اتريخ البلد 161 -160/ 6، ولسان امليزان ج 4/257، وميزان االعتدال ج480/ 1ق
 .338/ 7األمني ج

( )خت قدت س ق( مؤمل بن إمساعيل العدوي موىل آل ارخطاب وقيل موىل بين بكر أبو عبد الرمحن 2)
فكان حيدث من حفظه فكثر خطؤه( انظر: هتذيب التهذيب ج  دفن كتبههـ " 206البصري نزيل مكة، ت 

، وقال عنه يعقوب الفسوي: "ومؤمل بن إمساعيل سين شيخ جليل، مسعت سليمان بن 381 -380/ 10
حرب حيسن الثناء عليه يقول: كان مشيختنا يعرفرن له ويوصرن به، إال أن حديثه ال يشبه حديث أصحابه، 

ن حيدث وقد جيب على أهل العلم أن يقفوا عن حديثه، ويتخففوا من الرواية حىت رمبا قال: كان ال يسعه أ
عنه، فإنه منكر بروي املناكري، عن ثقات شيوخنا، وهذا أشد فلو كانت هذه املناكري عن ضعاف لكنا جنعل 

، ونقل الذه،ي يف ميزان 381/ 10، هتذيب التهذيب ج 52/ 3له عذرا"، انظر: كتاب املعرفة والتاريخ ج 
                                         

 1/184و زرعة الرازي، أب أبو زرعة الرازي وجهوده يف السنة النبوية -الضعفاء أليب زرعة الرازي يف أجوبته على أسئلة الربذعي  (1)



153 

 

 ، أن أاب زرعة قال عنه "يف حديثه خطأ كثري".228/ 4االعتدال ج

( احلارث بن عمري، أبو عمري البصري نزيل مكة والد محزة قال عنه أبو زرعة "ثقة" انظر: هتذيب 4( )خت 3)
 .83/ 2/ ق1اجلرح والتعديل ج  2/153التهذيب ج

 ( عبد هللا بن انفع العدوي املدين مضت ترمجته.4)

/ 2، ورواه احلاكم يف املستدر، ج5/250وج 4/197وج 365و 2/215إلمام أمحد يف مسنده ج( رواه ا5)
 .ورمز له بـ )صح( 204/ 2، بلفظ "جيري على أميت أدانهم"، وذكره السيوطي يف اجلامع الصغري ج141

 ( كتبت ابألصل هكذا )عن من( والصواب ما أثبتناه.6)

 (1)( كتبت ابألصل هكذا )افنتين( رلعل الصواب )فتنتين( وهبا يستقيم النص. ؟؟." 7)
 .(1حممد بن عبيد هللا بن أيب رافع ) -298"

 .(2حممد بن عبيد هللا العرزمي ) -299
 .(3حممد بن عمر الواقدي ) -300
 .(4حممد بن عون ارخراساين ) -301
 .(6روى عنه معتمر ) ،(5حممد بن عثيم ) -302
 .(7حممد بن الفضل بن عطية ) -303

__________ 

( )ق( حممد بن عبيد هللا بن أيب رافع اهلامشي موالهم الكويف قال ابن عدي: "هو يف عداد شيعة الكوفة، 1)
، 9/321، هتذيب التهذيب 1/2/ق4ويروى عن الفضائل أشياء ال يتابع عليها". انظر: اجلرح والتعديل 

 .635-3/634ميزان االعتدال 
هـ. قال 155( )ت ق( حممد بن عبيد هللا بن أيب سليمان العرزمي، الفزاري أبو عبد الرمحن الكويف ت 2)

ه فلما كان بعد ذلك حدث وقد ذهبت كتبه يضعف الناس حديث ودفن كتبهابن سعد: "مسع مساعًا كثريًا 
فقال: "ال يكتب حديثه، وتر،  : "سألت أاب زرعة عنه1/2/ق4هلذا" قال ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل ج

بقوله: "تر، أبو زرعة قراءة حديثه" ونقل ابن  9/333قراءة حديثه علينا" واكتفى يف هتذيب التهذيب ج
 اجلوزي يف أمساء الضعفاء عنه أنه قال: "ال يكتب حديثه" وقوله: "ضعيف احلديث".

 ته.( حممد بن عمر بن واقد الواقدي، مضى قول أيب زرعة فيه مع ترمج3)
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 ( حممد بن عون أبو عبد هللا ارخراساين، مضى قول أيب زرعة فيه مع ترمجته.4)

( حممد بن عثيم احلضرمي كنيته أبو ذر يروى عن حممد بن عبد الرمحن البيلماين، وعنه املعتمر بن سليمان، 5)
ا أتى ج به حبال مل: "أتلف يف النقل ذاهب يف الرواية ال حيل االحتجا 2/264قال ابن حبان يف اجملروحني ج

 3/644، ميزان االعتدال ج1/23/ق4من األخبار الىت ال تشبه رواية الثقات". وانظر: اجلرح والتعديل ج
 .283 -5/282ولسان امليزان ج

 ( معتمر بن سلبمان بن طرفان التيمي، مضت ترمجته.6)

عة فيه مضى قول أيب زر ( )ت ق( حممد بن الفضل بن عطية بن عمر بن عمر بن خالد العبسي موالهم، 7)
 (1)مع ترمجته.." 

 .(1عجالن بن سهل الباهلي، عن أيب إمامة، قال الذه،ي: "ضعفه أبو زرعة" ) -154"
هـ، قال  111)بخ دت ق( عطية بن سعد بن جنادة العويف اجلديل القيسي الكويف، أبو احلسن، ت  -155

 .(2عنه: "لني" )
هـ، قال عنه: "كان من أهل  190الكويف نزيل حلب، ت  )مت س ق( عطاء بن ارخفاف أبو خملد -156

 .(3مث روى من حفظه فيهم فيه، وكان رجال صاحلاً" ) دفن كتبهالكوفة قدم حلب، روى عنه ابن املبار،، 
علي بن اجلعد شيخ كتب عنه ابن أيب حامت مبكة، روى عن عمرو بن دينار، عن أنس قال: قال الن،ي  -157

 .(4ذا دخلت بيتك فسلم، قال عنه: "حديثه منكر" )صلى هللا عليه وسلم إ
( علي بن زيد بن عبد هللا بن أيب ملكية، زهري بن عبد هللا التيمي، أبو احلسن البصري، ت 4)بخ م  -158
 .(5هـ، قال عنه: ليس بقوي" ) 129

__________ 

 .61( انظر: ميزان االعتدال ج / 1)
 .7/225وهتذيب التهذيب ج، 1/383/ ق3( انظر: اجلرح والتعديل ج2)
، دون عبارة "قدم 212 -7/211، وكذا يف هتذيب التهذيب ج336/ 1/ ق3( انظر: اجلرح والتعديل ج3)

 بقوله: "كان يهم". 3/76حلب روى عنه ابن املبار،" واكتفى الذه،ي يف ميزان االعتدال ج

 .178/ 1/ق3( انظر: اجلرح والتعديل ج4)
، 4/575، والرتغيب والرتهيب ج7/323، وهتذيب التهذيب ج1/187/ق3( انظر: اجلرح والتعديل ج5)
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وأمساء الضعفاء البن اجلوزي، ولقد أحلق كالم ابن حبان دون أن ينسبه له ومن يقرأه حيسبه كالم أيب زرعة، 
 (1).." 7/324انظر: قول ابن حبان يف هتذيب التهذيب ج

.. وكان ثقة .وقال ابن سعد: " .(2سائي "ثقة" )( " وقال أبوداود والن1"عنه: "ثقة يعد من األبدال )
( وقال عنه "وكان 4( وقال ارخطيب يف ترمجته: "وكان عابدا زاهدا يعد يف االبدال" )3فاضال خريا ورعا" )

 .(5أبو نصر ممن امتحن يف أمر القرآن فأجاب" )
ما صعبت ريه حيث قال: "و ولقد ذكر ابن اجلوزي أسباب تر، أمحد بن حنبل الرواية عن أيب نصر التمار وغ

إجابة أحد من هؤالء على أمحد بن حنبل كما شقت إجابة أيب نصر التمار، وحيىي بن معني وأيب خيثمة ألهنم  
كانوا عنده يف أعلى مرتبة وما ظن هبم اإلسراع يف اإلجابة، فأما أبو نصري التمار فإنه كان من العباد، ومسع 

، إال أنه مل يصرب على اإلمتحان فأجاب فكان أمحد ال يرى الكتابة احلديث من مالك واحلمادين وخلق كثري
 .(6.. ).عنه

( 7ومل ينكر أمحد بن حنبل وحده على أيب نصر التمار بل أنكر عليه غريه ومنهم بشر بن احلارث احلايف )
 رمحه هللا.

 اليوم الذي يف فروى ابن اجلوزي بسنده إىل أيب حفص ابن أخت بشر بن احلارث انه قال: "قال يل بشر
 أحضر فيه أبو نصر التمار إىل دار إسحاق بن

__________ 

 .10، اتريخ بغدادج 407/ 6( انظر: هتذيب التهذيب ج1)
 .421/ 10، اتريخ بغداد ج 407/ 6( انظر: هتذيب التهذيب ج2)
 .10/422، اترخ بغداد ج6/407( انظر: هتذيب التهذيب ج3)
 .421/ 10( انظر: اتريخ بغداد ج 4)
 .421/ 10( انظر: اتريخ بغداد ج 5)
 .376" ص 76( انظر: مناقب اإلمام أمحد البن اجلوزي الباب "6)
( )ل عس( بشر بن احلارث بن عبد الرمحن بن عطاء بن هالل املروزي أبو نصر الزاهد املعروف ابحلايف 7)

أبو خيثمة وإبراهيم احلريب و  روى عن عبد الرمحن بن مهدي ومحاد بن زيد ومالك وغريهم وعنه أمحد بن حنبل
وغريهم قال ارخطيب: "كان ممن فاق أهل عصره يف الورع والزهد وتفرد بوفور العقل وأنواع الفضل وكان كثري 
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و على ألجل ذلك وكلما مسع منه فإمنا ه ودفن كتبهاحلديث إال أنه مل ينصب نفسه للرواية وكان يكرهها 
ي ثقة زاهد جبل ليس يروي إال حديثا صحيحا ورمبا تكون البلية ممن يرو طريق املذاكرة" وقال الدارقطين عنه: "

 (1).." 80 -7/67؛ اتريخ بغداد ج445 -1/444عنه" انظر هتذيب التهذيب ج
َنان َعن مَحَّاد بن َسلَمة َعن اَثبت َعن أنس قَاَل قَاَل َرسحول هللا صلى هللا  - 24" َووجدت فِّيهِّ َعن سِّ

 َعَلْيهِّ َوسلم

 الشََّهاَدة َصادِّقا أعطيها َوإِّن مل تصبهمن طلب 

 قَاَل أَبحو اْلفضل

 َوافقه على َهذِّه الر َِّوايَة املؤمل بن إِّمْسَاعِّيل

 َوَهَذا َحدِّيث وهم فِّيهِّ َشيَبان واملؤمل مجِّيًعا

 وََكاَن حيدث حفظا فيخطئ اْلكثري دفن كتبهَفَأما املؤمل َفَكاَن قد 

َهال ومحوَسى بن إِّمْسَاعِّيل."  يح َما َرَواهح احْلجَّاج بن اْلمنـْ  (2)َوالصَّحِّ
َحادِّيَث ، َفَحدََّث بـَعْ  َدَفَن ُكتُ َبهُ يحوسحفح ْبنح َأْسَباٍط َكاَن مَِّن اْلَعابِّدِّيَن  - 2084"§ ْفظِّهِّ أبَِّ دح، مِّْن حِّ

َها َما اخحْطِّئح فِّيهِّ. نـْ َها َما اَل َأْصَل لَهح ، َومِّ نـْ  (3)" مِّ
 .(1"مِّْن َحدِّيثِّ يحوسحَف ْبنِّ َخالٍِّد السَّْميت، َعْن َهارحوَن ْبنِّ َسْعٍد )

عن َأابن ابن َأيبِّ َعيَّاش، َعْن أََنٍس،  ،(2ومسعتح َأيبِّ وذَكَر َحدِّيثًا َعْن محوَسى ْبنح إِّمْسَاعِّيَل، َعْن محَّاد ) - 923
َاَب َعْن َوْجهِّهِّ 3ًة: َأوَّلح دحفـَْعٍة يـَْغفِّرح )َعنِّ الن،ي ِّ )ص( قَاَل: يـحْعَطى الشَّهِّيدح َثالَثَ  ( لَهح ذحنحوبَهح، َوَأوَّلح َمْن مَيَْسحح الرتُّ

 .(6( إِّىَل اأَلْرضِّ َوَقَع يفِّ اجلَنَّةِّ )5( احلحورِّ العِّنيِّ، َوإَذا َوَجَب )4َزْوَجتحهح مَِّن )
_________ 

 .وهي حمتملة يف )ش( ،«هارون بن سعيد»( يف )أ( : 1)
( من طريق يحوسحَف ْبنِّ َخالٍِّد السَّميت، َعْن هارون بن َسْعد، َعْن 4/367احلديث رواه أبو نعيم يف "احللية" )و 

، َعْن علي، به. قال أبو نعيم:  ي ِّ
 .«رواه أبو عوانة عن هارون مثله»َأيبِّ َصالٍِّح احْلََنفِّ

 ( هو: ابن َسَلَمة.2)
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 107ابن عمار الشهيد ص/ يث يف صحيح مسلمعلل األحاد (2)
 4/454العقيلي  الضعفاء الكبري للعقيلي (3)
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 النسخ، وحتتمل يف ضبطها وجهني:ومل تنقط الياء يف بقيَّة  ،( كذا يف )ت(3)

ىل هللا ابلنصب مفعواًل به. ويكونح الفاعل ضمريًا يعود إ« ذنوبه»ابلبناء للفاعل، و « يـَْغفِّرح ».. األول: .=
 .(400سبحانه، ومل يذكر لفظ اجلاللة لفهمه من السياق. وانظر التعليق على املسألة رقم )

 ابلرفع انئًبا للفاعل.« ذنوبه»هح، و لَِّما مل يحَسمَّ فاعلح « يـحْغَفر»والثاين: 

 .سقط من )ت( و )،(« من»( قوله: 4)
 .(6/1971ومعىن: َوَجَب: َسَقَط. انظر "الغريبني" ) .«وقع»( يف )ف( : 5)
( أن أاب طاهر حممد بن علي بن السَّقَّاء روى هذا احلديث عن 3/417( ذكر القزويين يف "التدوين" )6)

َعْن مَحَّادِّ ْبنِّ َسَلَمَة، عن أابن، عن أنس، به. وعزاه املتقي اهلندي يف "كنز العمال" موسى ابن إِّمْسَاعِّيَل، 
( يف 69( إىل الدارقطين يف "األفراد"، والديلمي. ومل أجده عند ابن طاهر يف "أطراف الغرائب" )11153)

: مَحَّادِّ ْبنِّ َسَلَمَة، َعْن اَثبٍِّت، ( يف ابب70ابب: َأاَبنِّ ْبنِّ َأيبِّ َعيَّاٍش، َعْن أنس، ولكن وجدته ذكر يف )ق 
 تفرد به شيبان بن فرُّوخ، عن محاد،»احلديث، وقال: .. « .من طلب الشهادة»عن أنس حديثًا بلفظ: 

 -كما قال الدارقطين   -وهذا احلديث أخرجه مسلم  .«وأخرجه مسلم يف "الصحيح" عن شيبان كذلك
 )ص( ادِّ ْبنِّ َسَلَمَة، َعْن اثبت، َعْن أََنٍس؛ قَاَل: قَاَل َرسحولح هللا( من طريق شيبان بن فرُّوخ، َعْن مَحَّ 1908)

 .«من طلب الشَّهادة صادقًا أحعطيها، ولو مل تحصبه: »
أي "صحيح -ووجدت فيه ( : »24قال ابن عمار الشهيد يف "علل أحاديث يف صحيح مسلم" احلديث )

من طلب »: عن شيبان، َعْن مَحَّادِّ ْبنِّ َسَلَمَة، َعْن اثبت، َعْن أََنٍس؛ قَاَل: قَاَل َرسحولح هللا )ص( : -مسلم"
ث وهم الرواية املؤمَّل بن إمساعيل. وهذا حديقال: ووافقه على هذه « الشَّهادَة صادقًا أحعطيها، وإن مل تحصبه

الصَّحيح: ما ، وكان حيدث حفظًا فيخطئ الكثري. و دفن كتبهفيه شيبان واملؤمل مجيًعا، فأما املؤمل فكان قد 
 الن،ي نِّ رواه احلجاج بن املنهال وموسى بن إمساعيل والعبسي، َعْن مَحَّاٍد، َعْن َأاَبنِّ ْبنِّ َأيبِّ َعيَّاٍش، َعْن أََنٍس، عَ 

وعن مَحَّاد، َعْن اَثبِّت، َعنِّ النَّ،يِّ ِّ )ص( مرسالً مثله. والصحيح من حديث اثبت مرسل، وحديث أابن  ،)ص(
 (1)اهـ.."  .«مسند

 .(1) َدَفَن ُكتُ َبه"
ٍح، َعْن َأيبِّ إِّْسَحاَق ) - 2360 َعْن  ،(3) َعنِّ اأَلْوزَاعِّي ِّ  ،(2وسألتح َأيبِّ َعْن حديٍث َرَواهح املسيَّب ْبنح َواضِّ

( َعَلى النَّاسِّ إِّالَّ أَمِّرٌي، َأْو َمْأمحوٌر، َأْو 4َعْمرِّو ْبنِّ شحَعيب، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن جد ِّه؛ قَاَل الن،يُّ )ص( : ال يـَقحصُّ )
                                         

 3/349الرازي، ابن أيب حامت  علل احلديث البن أيب حامت (1)
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 ؟(5محرَاٍئي )
َا يَروي األوزاعيُّ ) : إِّمنَّ  (6قَاَل َأيبِّ

 .(و ْبنِّ شحَعيب، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن جد ِّه، عن الن،ي ِّ )صَهَذا احلديَث َعْن عبد هللا ْبنِّ َعامٍِّر، َعْن َعْمرِّ 
_________ 

وهذا يحعرف ابملسيب بن واضح عن يوسف، عن سفيان هبذا اإلسناد، وقد سرقه منه »( قال ابن عدي: 1)
 من حديثه عنه غريبٌ »وقال الدارقطين:  .«مجاعٌة ضعفاء َرَوْوه عن يوسف، وال يرويه غري يوسف عن الثوري

 .«تفرَّد به يوسف بن أسباط عنه ،ي: من حديث الثَـّْورِّيُّ َعْن حمحَمَّدِّ ْبنِّ اْلمحْنَكدِّرِّ[]أ
 .«تفرد به يوسف عن الثوري»وقال أبو نعيم: 
، غريب تفرَّد به يوسف، وهو زاهد إال أنه مل يحرَض حفظحه، وقيل: اشتبه عليه وإمنا هو: سفيان»وقال ارخليلي: 

، َعْن ححَذيـَْفَة: َأن  الن،ي )ص( قال: " كلُّ معروف َصَدقة عن أيب مالك، عن األشجع  .«"ي، َعْن رِّْبعِّيٍ 
 ( هو: إبراهيم بن حممد الفزاري.2)

 ( هو: عبد الرمحن بن عمرو.3)

 .«ال يقضي»( يف )ت( و )،( : 4)
اء، لكنَّ ما يف النسخ ليحبذف ا« محراءٍ »( كذا يف مجيع النسخ إبثبات ايء املنقوص املنوَّن املرفوع، واجلادَّة: 5)

 .(146جاٍر على لغة صحيحة لبعض العرب. انظر التعليق عليها يف املسألة رقم )
 ،(10وابن أيب عاصم يف "املذك ِّر والتذكري" ) ،(3753( روايته هبذا الوجه أخرجها ابن ماجه يف "سننه" )6)

( من طريق 1/9ة يف "اتريخ املدينة" )( من طريق اهلِّْقل بن زايد، وابن شب4/155وابن عدي يف "الكامل" )
 حممد بن مصعب، كالمها عن األوزاعي، عن عبد هللا بن عامر به.

رقم  2/183( عن أيب نعيم الفضل بن دكني، وأمحد يف "مسنده" )2821ورواه الدارمي يف "مسنده" )
 ( من طريق الفرج بن فضالة، كالمها عن عبد هللا ابن عامر به.6715

والطرباين يف  ،(12وابن أيب عاصم يف "املذك ِّر والتذكري" ) ،(6661رقم  2/178"مسنده" )ورواه أمحد يف 
( من طريق عبد الرمحن بن حرملة، عن عمرو بن 3/220وابن عدي يف "الكامل" ) ،(976"األوسط" )

 شعيب به.

اسح ْبنح اْلَولِّيدِّ ْبنِّ ( من طريق اْلَعبَّ 2/251وابن عدي يف "الكامل" ) ،(4384ورواه الطرباين يف "األوسط" )
َمْزَيٍد، عن أبيه، عن محاد بن عبد امللك ارخوالين، عن هشام بن عروة، حدثين عمرو بن شعيب به. قال 
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 .«ال يحروى هذا احلديث عن هشام بن عروة إال هبذا اإلسناد، تفرَّد به العباس بن الوليد»الطرباين: 
و هِّ َعْن هَِّشامِّ ْبنِّ عحْرَوَة غري محاد هذا، وليس هو ابملعروف، وهوهذا احلديثح ال أعلم يـَْروِّي»وقال ابن عدي: 

 (1)" ..«عجٌب من َحدِّيَث هَِّشامِّ ْبنِّ عحْرَوَة، َعْن عمرو بن شعيب، وال أعرف هلشام عن عمرو غريه
 [2: 1. ]1"عن ْبنِّ َمْسعحوٍد َعنِّ النَّ،يِّ ِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل "الندم توبة" 

__________ 

املسيب بن واضح، قال أبو حامت: صدوق اخطئ كثرياً، وقال ابن عدي: كان النسائي حسن الرأي فيه، مث  1
ساق له عدة أحاديث تستنكر، مث قال: أرجو أن ابقي حديثه مستقيم، وهو ممن يكتب حديثه، وضعفه 

دفن  د تج به، وقال البخاري: كان قالدراقطين. ويوسف بن أسباط: وثقه ابن معني، وقال أبو حامت: ال حي
، فكان ال جييء حبديثه كم ينبغي. وخيثمة بن عبد الرمحن مل يسمع من ابن مسعود شيئاً. فاإلسناد كتبه

 ضعيف.

 من طريق املسيب بن واضح، هبذا اإلسناد. 8/251وأخرجه أبو نعيم يف "احللية" 

 مصك، عن منصور، به. من طريق حسام بن 9/405وأخرجه ارخطيب يف "اتريخ بغداد" 

" من طريق خملد بن يزيد احلراين، عن مالك بن مغول، به. وذكرت يف خترجيه هنا، طريقاً 612وتقدم برقم "
 (2)آخر موصوالً يصح به، فانظره.." 

 َوَجْدَت إمنا اَل فقال َرسحولِّ اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّح َصلَّى اَّللَّح َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " 1"فقال رجل من دعا إىل اجلمل احلمر
 .2بينت املساجد ملا بنيت له" 

__________ 

 فدعاين إليه. -وهو اجلمل األمحر–أي: من وجد ضاليت  1

 ، فكان حيدث من حفظه، فكثر خطؤه، فال يقبل حديثه إذادفن كتبهمؤمل بن إمساعيل: ثقة، إال أنه  2
رط الشيخني ما ق، وابقي رجال السند ثقات على شانفرد به، لكنه هنا مل ينفرد به، فقد اتبعه عليه عبد الرزا

[ عن بندار حممد بن 1301عدا سليمان ابن بريدة، فإهنما مل اخرجا له، وهو نثقة. وصححه ابن خزمية ]
 بشار، هبذا اإلسناد.

[ يف املساجد: ابب النهي عن 80[ ]569[ ومن طريقه مسلم ]1721وأخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" ]
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من طريق عبد هللا بن  2/447، والبيهقي يف "السنن" 1/407 املسجد، وأخرجه أبو عوانة نشد الضالة يف
 الوليد، كالمها عن سفيان الثوري، هبذا اإلسناد.

عن وكيع، والنسائي يف "عمل اليوم والليلة"  ،[81[ ]569، ومن طريقه مسلم ]2/419وأخرجه ابن أيب شيبة 
[ يف 765من طريق حممد بن ربيعة، وابن ماجة ] 1/407وأبو عوانة [ من طريق عبد هللا بن املبار،، 174]

املساجد: ابب النهي عن إنشاد الضوال يف املسجد، من طريق وكيع، ثالثتهم عن أيب سنان، عن علقمة بن 
 .[1301مرثد، به. وصححه ابن خزمية أيضاً ]

 10/103و6/196"السنن"  والبيهقي يف ،[569[ عن قيس بن الربيع، ومسلم ]804وأخرجه الطيالسي ]
 عن قتيبة بن سعيد، عن جرير، عن حممد بن شيبة، كالمها عن علقمة بن مرثد، به.

[ من طريق مسعر، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن 175وأخرجه النسائي يف "عمل اليوم والليلة" ]
"شرح  له" قال النووي يف الن،ي صلى هللا عليه وسلم، مرساًل. وقوله: "إمنا بنيت املساجد ملا بنيت

 (1): معناه لذكر هللا تعاىل والصالة والعلم واملذاكرة يف ارخري وحنوها.." 5/55مسلم":
ثـََنا يحوسحفح ْبنح َأْسَباٍط، َعْن َمالِّكِّ  - 614" ٍح، َحدَّ ْغَوٍل، َأْخرَباََن أَبحو َعرحوبََة، َأْخرَباََن اْلمحَسيَّبح ْبنح َواضِّ  ْبنِّ مِّ

َثَمَة، َعْن  النََّدمح » §َعنِّ اْبنِّ َمْسعحوٍد، َعنِّ النَّ،يِّ ِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل:  -[380]-َمْنصحوٍر، َعْن َخيـْ
 [2: 1«. ]تـَْوبَةٌ 

Z (613) 
__________L 

 انظر ما قبله. -صحيح 

S 

يه، مث النسائي حسن الرأي فاملسيب بن واضح، قال أبو حامت: صدوق اخطئ كثرياً، وقال ابن عدي: كان 
ساق له عدة أحاديث تستنكر، مث قال: أرجو أن ابقي حديثه مستقيم، وهو ممن يكتب حديثه، وضعفه 

فن  دالدراقطين. ويوسف بن أسباط: وثقه ابن معني، وقال أبو حامت: ال حيتج به، وقال البخاري: كان قد 
فاإلسناد  الرمحن مل يسمع من ابن مسعود شيئاً. ، فكان ال جييء حبديثه كم ينبغي. وخيثمة بن عبدكتبه

 (2)ضعيف.." 
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ثـََنا محَؤمَّلح  - 1652" ثـََنا حمحَمَّدح ْبنح َبشَّاٍر، قَاَل: َحدَّ ُّ، قَاَل: َحدَّ ْبنح إِّمْسَاعِّيَل،  َأْخرَباََن عحَمرح ْبنح حمحَمٍَّد اهْلَْمَداينِّ
ثـََنا سحْفَيانح، َعْن َعْلَقَمَة ْبنِّ  لَّى َرسحولح اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّح َمْرَثٍد، َعْن سحَلْيَماَن ْبنِّ بـحَرْيَدَة، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: صَ قَاَل: َحدَّ

§ لََّم: فَـَقاَل َرجحٌل: َمْن َدَعا إِّىَل اجْلََملِّ اأْلَمْحَرِّ، فـََقاَل َرسحولح اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيهِّ َوسَ  -[531]-َعَلْيهِّ َوَسلََّم، 
دح لَِّما بحنَِّيْت َلهح اَل َوجَ » َا بحنَِّيتِّ اْلَمَساجِّ  [28: 2«. ]ْدَت، إِّمنَّ

Z (1650) 
-[532]-  : َ، َعْنهح »قَاَل أَبحو َحامتٍِّ ََذا اْلفِّْعلِّ بـَْعَد هَنْيِّي إِّايَّ  «َأْضَمَر فِّيهِّ: اَل َوَجْدَت، إِّْن عحْدَت هلِّ

__________L 

 املصدر نفسه: م. -صحيح 

S 

رد ، فكان حيدث من حفظه، فكثر خطؤه، فال يقبل حديثه إذا انفدفن كتبه، إال أنه مؤمل بن إمساعيل: ثقة
به، لكنه هنا مل ينفرد به، فقد اتبعه عليه عبد الرزاق، وابقي رجال السند ثقات على شرط الشيخني ما عدا 

 (1)سليمان ابن بريدة، فإهنما مل اخرجا له، وهو ثقة.." 
رو بن العالء، وكان من كبار العلماء مع زهد ظاهر وورع معروف، "ويعشى إىل انرهم، منهم: أبو عم

 يف بطن األرض فلم يوجد هلا أثر. دفن كتبه

وهذا داود الطائي، وكان من خيار عباد هللا زهدا وفقها وعبادة، ويقال له اتج األمة، طرح كتبه يف البحر وقال 
 عناء وذهول، وبالء ومخول.يناجيها: نعم الدليل كنت، والوقوف مع الدليل بعد الوصول 

وهذا يوسف بن أسباط: محل كتبه إىل غار يف جبل وطرحه فيه وسد اببه، فلما عوتب على ذلك قال: دل نا 
 العلم يف األول مث كاد يضلنا يف الثاين، فهجرانه لوجه من وصلناه، وكرهناه من أجل ما أردانه.

 ق بك.ابلنار مث قال: وهللا ما أحرقتك حىت كدت أحرت وهذا أبو سليمان الداراين مجع كتبه يف تنور وسجرها 

وهذا سفيان الثوري: مزق ألف جزء وطريها يف الريح وقال: ليت يدي قطعت من هاهنا بل من هاهنا ومل 
 أكتب حرفا.

وهذا شيخنا أبو سعيد السريايف سيد العلماء قال لولده حممد: قد تركت لك هذه الكتب تكتسب هبا خري 
 أيتها ختونك فاجعلها طعمة للنار.األجل، فإذا ر 

وماذا أقول وسامعي يصد ق أن زماان أحوج مثلي إىل ما بلغك، لزمان تدمع له العني حزان وأسى، ويتقطع 
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عليه القلب غيظا وجوى وضىن وشج ى، وما يصنع مبا كان وحدث وابن، إن احتجت إىل العلم يف خاصة 
لقرطاس، إليه للناس ففي الصدر منه ما ميأل القرطاس بعد ا نفسي فقليل، وهللا تعاىل شاف كاف، وإن احتجت

 .«ذلك من فضل هللا علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس ال يعلمون»إىل أن تفي األنفاس بعد األنفاس، 
اض، وهل بعد هذا ابحلرب والورق واجللد والقراءة واملقابلة والتصحيح وابلسواد والبي -أيد، هللا -فلم تعىن  عيين

أدر، السلف الصاحل يف الدين الدرجات العلى إال ابلعمل الصاحل، وإخالص املعتقد والزهد الغالب يف كل ما 
راق من الدنيا وخدع ابلزبرج، وهوى بصاحبه إىل اهلبوط؟ وهل وصل احلكماء القدماء إىل السعادة العظمى 

أين يذهب عن احلاجة للسائل واحملروم؟ فإال ابالقتصاد يف السعي، وإال ابلرضا ابمليسور، وإال ببذل ما فضل 
بنا وعلى أي ابب حنط رحالنا؟؟ وهل جامع الكتب إال كجامع الفضة والذهب؟ وهل املنهوم هبا إال كاحلريص 
اجلشع عليهما؟ وهل املغرم حببها إال كمكاثرمها؟ هيهات، الرحيل وهللا قريب، والثواء قليل، واملضجع مقض، 

ف واملعني ضعيف، واالغرتار غالب، وهللا من وراء هذا كله طالب، نسأل هللا تعاىل واملقام ممض، والطريق خمو 
رمحة يظلنا جناحها، ويسهل علينا يف هذه العاجلة غدوها ورواحها، فالويل كل الويل ملن بعد عن رمحته بعد 

 (1)أن حصل حتت قدره. فهذا هذا.." 
: مسِّ "مسِّْعتح َأاَب َبْكٍر حمحَمََّد ْبَن َعْبدِّ اَّللَِّّ  :  ْبنِّ َعْبدِّ اْلَعزِّيزِّ الرَّازِّيَّ اْلمحذَك َِّر يـَقحولح ْعتح َأاَب َعْمرٍو اْلبِّيَكْندِّيَّ يـَقحولح

َفَحَمَل  ْن قَِّبلِّ احلَْق ِّ مِّ  " َلمَّا فـَرََغ َأمْحَدح ْبنح َأيبِّ احْلََوارِّي ِّ مَِّن التـَّْعلِّيمِّ َجَلَس لِّلنَّاسِّ َفَخطََر بَِّقْلبِّهِّ َذاَت يـَْوٍم َخاطِّرٌ 
 -[7]- كحْنتِّ يلِّ َعَلى َريب ِّ ، َوَلكِّْن نِّْعَم الدَّلِّيلح §كحتـحَبهح إِّىَل َشط ِّ اْلفحرَاتِّ َفَجَلَس يـَْبكِّي َساَعًة َطوِّيَلًة مثحَّ قَاَل: 

لدَّلِّيلِّ حمحْااًل  ْشتَِّغالح ابِّ ْلَمْدلحولِّ َكاَن االِّ ْلفحرَ  فَ َغَسَل ُكتُ َبهُ َلمَّا ظَفِّْرتح ابِّ  (2) اتِّ "."ابِّ
، ثنا حمحَمَّدح ْبنح َأمْحََد ْبنِّ يَزِّيَد، ثنا أَبحو َغسَّاَن َأمْحَدح ْبنح حمحَمَّدِّ ْبنِّ إِّْسَحاَق قَاَل: ثـََنا َأيبِّ ْعتح مسِّ  "َحدَّ

 : ، يـَقحولح وََكاَن َندَِّم َعَلى َأْشَياَء َكتَـبَـَها َعْن قـَْوٍم،  ، ُتْدَفَن ُكتُ ُبهُ أَمَّا سحْفَيانح الثَـّْورِّيُّ فَإِّنَّهح َأْوَصى َأْن §اأْلَْصَمعِّيَّ
 (3)«." مَحََلينِّ َعَلْيهِّ شحْهَرةح احْلَدِّيثِّ »َوقَاَل: 
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، َوأَبحو حمحَمٍَّد قَااَل: ثنا حمحَمَّدح ْبنح َأيبِّ حَيْىَي، ثنا أَبحو َغسَّاَن َأمْحَدح ْبنح حمحَمَّدِّ ْبنِّ  ثـََنا َأيبِّ  إِّْسَحاَق قَاَل: "َحدَّ
: أَمَّا سحْفَيانح الثَـّْورِّيُّ َفَأْوَصى َأْن  ، يـَقحولح وََكاَن َندَِّم َعَلى َأْشَياَء َكتَـبَـَها َعْن قـَْوٍم  ، ُتْدَفَن ُكتُ ُبهُ مسِّْعتح اأْلَْصَمعِّيَّ

 (1)«." مَحََلينِّ َعَلْيهِّ َشْهَوةح احْلَدِّيثِّ »§
ثـََنا َعْبدح هللاِّ ْبنح حمحَمٍَّد، قَاَل َخاَل يلِّ  ْم قَاَل: رَأَْيتح حمحَمََّد ْبَن  حمحَمَّدح ْبنح حَيْىَي ، قَاَل: ذََكَر يلِّ بـَْعضحهح "َحدَّ

:  َيْدِفُن َكتَ َبهُ يحوسحَف  ْب أَنََّك حمحَْدٌث َهْب أَنََّك قَاٍض َفَكاَن َماَذا ، َهْب أَنََّك محْفٍت َفَكاَن َماَذا ، هَ »§َويـَقحولح
 (2)«." َفَكاَن َماَذا

ثـََنا أَ  يَم اْلَعْبَدوِّيُّ، إِّْماَلءً بِّنَـْيَسابحوَر ، وََكاَن حَ "َحدَّ افِّظًا قَاَل: مسِّْعتح بحو َحازٍِّم اأْلَْعرَجح عحَمرح ْبنح َأمْحََد ْبنِّ إِّبـْرَاهِّ
: مسِّْعتح حمحَمََّد ْبنِّ إِّْسَحاَق الثَـَّقفِّي، يـَقح  ي ِّ ْبنِّ زِّاَيٍد، يـَقحولح

لح مسِّْعتح عحبَـْيَد اَّللَِّّ ْبَن َجرِّيرِّ و َعْبَد اَّللَِّّ ْبَن حمحَمَّدِّ ْبنِّ َعلِّ
: إِّنَّ َأاَبهح  ، يـَقحولح : مسِّْعتح َسْعَد ْبَن شحْعَبَة ْبنِّ احلَْجَّاجِّ ،  تُ ْغَسَل ُكتُ ُبهُ ْوَصى إَِّذا َماَت َأْن أَ §ْبنِّ َجبَـَلَة، يـَقحولح

َا إِّىَل اْلَباَزَجاهِّ َفَأْدفِّنـحَها يفِّ  َدهح كحتحٌب مَِّن النَّاسِّ أَْرَسَلينِّ قَاَل َسْعٌد: فـََغَسْلتـحَها ، قَاَل: وََكاَن َأيبِّ إَِّذا اْجَتَمَعْت عِّنْ  هبِّ
 (3)الط ِّنيِّ." 

"احلراين وأمحد بن حيىي احللواين ويوسف القاضي ومطني وغريهم، روى عنه أبو بكر أمحد بن موسى بن 
 ان.ثالمثائة أبصبهمردويه احلافظ، ومات يف شهر رمضان لتسع خلون منه من سنة ثالث ومخسني و 
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بفتح احلاء املهملة والفاء، اشتهر هبذا أبو نصر بشر ابن احلارث بن عبد الرمحن بن عطاء بن هالل بن ماهان 
بن عبد هللا املروزي املعروف ابحلايف، من أهل مرو، نزل بغداد، قال أبو الفضل الفلكي احلافظ: لقب بشر 

احب الشسع: فقال ص -وكان قد انقطع أحد نعليه -إىل حذاء يطلب منه شسعابن احلارث ابحلايف ألنه جاء 
ما أكثر مؤنتكم على الناس! فطرح النعل من يده وقال برجله هكذا ورمى ابألخرى، وآىل أن ال يلبس نعال، 

ذهب وكان ممن فاق أهل عصره يف الورع والزهد، وتفرد بوفور العقل وأنواع الفضل وحسن الطريقة واستقامة امل
وعزوف النفس وإسقاط الفضول، مسع إبراهيم بن سعد الزهري وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم ومحاد بن زيد 
وشريك بن عبد هللا واملعاىف بن عمران املوصلي وفضيل بن عياض وحيىي بن اليمان وعبد هللا بن املبار، وعلى 

وكان كثري  ة الضرير وزيد ابن أىب الزرقاء،بن مسهر وعيسى بن يونس وعبد هللا بن داود ارخريىب وأاب معاوي
                                         

 7/64أبو نعيم األصبهاين  حلية األولياء وطبقات األصفياء (1)
 8/227أبو نعيم األصبهاين  حلية األولياء وطبقات األصفياء (2)
 62ارخطيب البغدادي ص/ تقييد العلم للخطيب البغدادي (3)
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ا هو على ألجل ذلك، وكل ما مسع منه فإمن ودفن كتبهاحلديث إال أنه مل ينصب نفسه للرواية، وكان يكرهها، 
سبيل املذاكرة، روى عنه نعيم بن اهليصم وابنه حممد بن نعيم وحممد بن هارون البغدادي وأمحد بن إبراهيم 

هاشم بن مشكان ونصر ابن منصور البزاز وحممد بن عبد هللا املخرمي وحممد بن املثىن  الدورقي وإبراهيم بن
 (1)السمسار وسرى." 

وهم مث جعل حيدث/ فكان أيتى ابلشيء على الت دفن كتبه"العراقيون وأهل الشام، كان شيخا صاحلا 
براهيم بن عبد هللا وأبو إسحاق إفيخطئ، فكثر املناكري يف أخباره، وبطل االحتجاج به إال فيما وافق الثقات 

ارخفاف موىل جتيب، مصرى، حيدث عن عمران بن عبد هللا عن بكري موىل عمرة، حدث عنه حيىي بن عبد 
[[ إسحاق بن إبراهيم ارخفاف، 2]-[ ومائتني وأبو ]يعقوب1هللا بن بكري، توىف يف مجادى األوىل سنة مخس ]

تني دريس بن حيىي، مات يف ذي القعدة سنة ست ومخسني ومائنسبوه يف موايل جتيب، يروى عن ابن وهب وإ
وأبو عمرو أمحد بن حممد بن عمرو ارخفاف، من أهل نيسابور، كان من احلفاظ، يروى عن أىب زرعة، حدث 
عنه عبد هللا ابن عدي احلافظ وأبو القاسم إبراهيم بن حممد بن إبراهيم املؤذن املقري ارخفاف، جرجاىن، توىف 

-نة إحدى وأربعمائة، حدث عن أىب أمحد بن عدي وأىب بكر اإلمساعيلي وغريمها وأبو ]عبد هللايف شوال س
[[ عبد الوهاب ابن حممد بن احلسني ارخفاف املقري، شيخ من أهل القرآن، سديد السرية، يروى عن أىب 3]

درب الدواب يعمل ان بارخطاب بن البطر وأىب عبد هللا بن طلحة ومن دوهنما، كتبت عنه ببغداد، وكان له دك
ارخفاف ويقرأ عليه القرآن وأبو احلسني أمحد بن حممد بن أمحد بن عمر الزاهد ارخفاف، كان شيخا صاحلا  

 كثري العبادة، مسع أاب العباس حممد بن إسحاق السراج، مسع منه

__________ 

 .294/ 3[ راجع اإلكمال وتعليقه 1]
 [ سقط من س وم وع.2]

 (2) [ سقط من م وع.."3]
 أخربان حممد، حدثين أبو عمرو منري بن عبد الرزاق بن إلياس بن حممد - 968"

ابن يعقوب أيب طوق املعدل بطرابلس من لفظه، حدثنا أبو عبد هللا أمحد بن عطاء بن أمحد الروذابري، حدثنا 
 ،(2بن مسلم ) حدثنا عبد هللا ابن املبار،، عن عطاء ،(1أبو إسحاق اهلامشي، حدثنا احلسني بن احلسن )

                                         
 4/26عبد الكرمي السمعاين،  األنساب للسمعاين (1)
 5/171السمعاين، عبد الكرمي  األنساب للسمعاين (2)
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ِِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ أَْلفِّ َمَقاٍم، كحلَّمَ  َكلََّمهح يفِّ   اَعْن َوْهٍب ْبنح محنَـب ٍِّه، قََال: ))َكلََّم هللاح عز وجل محوَسى َصلَّى هللاح
َلهح، َفَمَكَث أَْربَعِّنَي يـَْوٌماً محَترَبْقِّعاً َلوْ  آهح َأحٌد َلَماَت مِّْن عَِّظمِّ نحورِّ اْلعِّزَّةِّ رَ  مَِّقامِّ تـََغشَّاهح نحوٌر َغرْيح نحورِّ امَْلَقاِّم الَّذِّي قـَبـْ

 (3الَّذِّي تـََغشَّى َوْجَههح(( )
_________ 

 .1/166( احلسن بن احلسني: أبو عبد هللا املروزي السلمي، صدوق، التقريب: 1)
مرة.  ه( عطاء بن مسلم: ارخَفا ف أبو خملد الكويف، قال ابن معني: ليس به أبس، وأحاديثه منكرات، ووثق2)

 وضعفه

مث روى  ن كتبهدفأبو داود. وقال أبو حامت: ال يثبت حديثه وليس بقوي، كان شيخا صاحلا. وقال أبو زرعة: 
من حفظه فيهم فيه، وكان رجال صاحلا. وقال ابن حبان: قليل احلديث يغرب. وقال ابن حبان: صدوق 

هتذيب الكمال:  2/131روخني: اجمل 6/336اخطئ كثريا. مات سنة تسعني ومائة. اجلرح والتعديل: 
20/104. 

 .1/96، التقريب: 5/96ميزان االعتدال: 
( يف إسناده أبو إسحاق اهلامشي مل أقف على ترمجته، وعطاء بن مسلم تفرد هبذا عن وهب، وقد قال فيه 3)

اره وبطل بابن حبان: قليل احلديث يغرب، وقال أيضا: أييت ابلشيء على التوهم فيخطئ، فكثر املناكري يف أخ
 االحتجاج به إال فيما وافق الثقات.

(( وابن حبان يف ترمجة 1088رقم )) 2/476(( و561رقم )) 1/292أخرجه عبد هللا بن أمحد يف السنة: 
 حممد عمرو

 

، من طريق حممد بن عمرو بن مقيم عن 4/50، وأبو نعيم يف احللية األولياء: 9/51ابن مقسم يف الثقات: 
وهب قال: ))إن هللا كلم موسى يف ألف مقام، وكان إذا كلمه رئي النور على وجه عطاء بن مسلم، عن 

بن وفيه حممد بن عمرو بن مقسم، ذكره ا .موسى ثالثة أايم، قال: فلم ميس موسى امرأة بعد ما كلمه هللا((
 ، ومل أجد من وثقه غريه.9/51حبان يف الثقات 

 ان:ن منبه وهو معروف ابال كثار منها، كما قال الذه،ي يف امليز وهذا األثر من اإلسرائيليات املروية عن وهب ب

 (1): كان كثري النقل من كتب اإلسرائيليات.." 7/148
                                         

َلفي  الطيورايت (1)  3/1037أبو طاهر الس ِّ
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.. ذحو النُّونِّ املصرِّيُّ: ))َخالِّْف َهَواَ، بِّتَـْقَواَ،، َوَخالِّف ْاأَلمْحََق، َوإِّْن َكاَن َعابِّداً، .( : قال1"احْلحَسنْيِّ )
، َوَخْف َهَواَ، َعَلى َعْقلَِّك(( ) َوَخْف نـَْفَسَك َعَلى  .(2دِّينِّكِّ

ثـََنا حمحَمٌَّد، َأْخرَباََن حمحَمَّدح ْبنح أمحد بن حممد الثقة املأمون، أخربان حممد ابن خَمَْلد بن حفص، قال:  - 1002 َحدَّ
َي هللا عنه: ))إَِّذا رَأَْيَت الْ 3مسعت حممدح بن يوسف ) ْسَتوِّي بَِّبابِّ َغىنٍ  َقارَئ يَ ( يقول: قاَل بِّْشرح ْبنِّ احلارث رضِّ

 (4فـَهحَو مَمْقحوٌت(( )
_________ 

( يوسف بن احلسني: بن علي أبو يعقوب الرازي، قال خطيب: كان كثري األسفار وصحب ذا النون 1)
، سري أعالم 10/238، احللية األولياء: 14/314املصري، وحكى عنه ومسع أمحد بن احلنبل. اتريخ بغداد: 

 .14/248النبالء: 
( يف إسناده أمحد بن عطاء وهو ضعيف، وأبو يعقوب إسحاق بن أمحد، وأبو صاحل عبد هللا بن صاحل مل 2)

 أقف على ترمجتهما.

( حممد بن يوسف: سليمان بن سليم أبو عبد هللا اجلوهري، صحب بشر بن احلارث، قال ابن أيب حامت 3)
 .3/394ومائتني. اتريخ بغداد:  صدوق، كتبت عنه مع أيب ببغداد، مات سنة مخس وستني

 ( رجال إسناده ثقات إال حممد بن أمحد، مل أقف عليه، لكن وصفه املؤلف ابلثقة املأمون.4)

 

، من طريق أيب صاحل 13/586، والذه،ي يف سري أعالم النبالء: 6/387أخرجه أبو نعيم يف احللية األولياء: 
سفيان: ))إذا رأيت القارئ يلوذ ابلسلطان فاعلم أنه الفراء قال: مسعت يوسف بن أسباط يقول: قال يل 

 ويف إسناده يوسف بن أسباط وثقه ابن معني. وقال ... ((.لص، وإذا رأيته يلوذ ابألغنياء فاعلم أنه مراء
ت: فكان حديثه ال جييء كما ينبغي. وقال أبو حامت: ال حيتج به. ووثقه ابن حبان. الثقا دفن كتبهالبخاري: 

 (1).." 7/292، ميزان االعتدال، 9/171أعالم النبالء: ، سري 2/274
، حدثنا إبراهيم بن  - 1134" حدثنا حممد، حدثنا أبو الفضل صاحل بن أمحد بن مَحَْدان بن اهلََمَذاينِّ

ْئتح َسْلماً ارْخَوَّاَص 2حدثنا حممد بن أمحد بن َمطَر، حدثنا قاسم اجلحوعِّيُّ ) ،(1حممد بن يعقوب ) ( قال: جِّ
ٍِ يلِّ فـََقدََّم إِّيَلَّ َنصْ ( 3) م، نـَزَْلتح َعَلى َأٍخ يارٍَة فـََقدَّم إِّيَلَّ نِّْصَف بِّط ِّيَخٍة ونِّْصَف َرغِّيٍف، وقال: كحْل اَي قَاسِّ خِّ َف ِّ

نْ  ِِّ  َونِّْصَف َرغِّيٍف َوقَال: كحْل اَي َسْلم، فَإِّنَّ احلَْاَلَل الَ حَيَْتمِّلح السََّرَف، َوَمْن َدَرى مِّ

                                         
َلفي  الطيورايت (1)  3/1083أبو طاهر الس ِّ
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_________ 

ايب، وثقه صاحل بن أمحد والذه،ي، وقال ( 1) إبراهيم بن حممد بن يعقوب: لعله أبو إسحاق اهلمذاين الرتُّ
 .3/831، تذكرة احلفاظ: 15/389ارخليلي: عد لوه. مات سنة مخس وعشرين وثالمثائة. سري أعالم النبالء: 

م، وسكون جلوعي بضم اجلي( قاسم اجلوعي: هو قاسم بن عثمان أبو عبد امللك العبدي الدمشقي عرف اب2)
الواو ويف آخره العني املهملة، شيخ الصوفية، قال أبو حامت: صدوقا، وقال السمعاين: لعله كان يبقى جائعا  

، طبقات 7/114كثرياً، وقال الذه،ي: كان زاهدا بدمشق. مات سنة مثان وأربعني ومائتني. اجلرح والتعديل: 
 .12/77، سري أعالم النبالء: 3/373األنساب:  ،9/322، حلية األولياء: 0/98الصوفية: 

( سلم ارخواص: هو سلم بن ميمون ارخواص، قال العقيلي: حدث مبناكري ال يتابع عليها. وقال أبو حامت: 3)
 فن كتبهدأدركته ومل أكتب عنه، روى عن أيب خالد األمحر حديثا منكرا شبه املوضوع. وقال حممد بن عون: 

غلط. وقال ابن حبان: رمبا ذكر الشيء ويقبله تومها ال تعم دا فبطل االحتجاج مبا وكان يتحدث من حفظه في
 (1).." 1/345، اجملروحني: 4/267، اجلرح والتعديل: 2/165يروي إذا مل يوافق الثقات. الضعفاء الكبري: 

اَ، ححْكٌم َقْد َمَضى فَانـْتَـَهى، ذَ  -َغرْيَ محتَـتَـْعتِّعٍ  -[ أَْدَرَ، الرَّجحلح فَإِّنَّهح يـحْقَطعح. فـََقالَ 1« ]"َقْطَع يفِّ مَثٍَر َوال َكَثرٍ 
 .[2َوْقد قحطَِّع الرَّجحلح ]

ثـََنا اْبن دوما ]  [ قَاَل:3َأْخرَباََن عبد الرمحن قال: أخربان أمحد بن علي قَاَل: َحدَّ

ثـََنا حمحَمَّد ْبن عجالن،  ثـََنا األابر قَاَل: َحدَّ  [ قَاَل:4َعْن مؤمل ]َأْخرَباََن اْبن أسلم قَاَل: َحدَّ

 .[5مسعت محاد ْبن سلمة يـَقحول: أَبحو حنيفة يستقبل السنة يردها برأيه ]
 َأْخرَباََن أَبحو منصور القزاز قَاَل: أخربان أبو بكر َأمْحَد ْبن َعلي قَاَل: َأْخرَباََن الربقاين قَاَل: قرأت على أيب حفص

 لكاغدي قَاَل:ْبن الزايت قَاَل: حدثكم عحَمر ْبن حمحَمَّد ا

ثـََنا أَبحو السائب قَاَل: مسعت وكيعا يـَقحول: وجدان أاب حنيفة خالف مائيت حديث.  َحدَّ

مِّ َعْبدح اْلَواحِّ  ي أَبحو اْلَقاسِّ يٍ  قَاَل: َأْخرَباََن اْلَقاضِّ
دِّ ْبنح حمحَمَّدِّ ْبنِّ عحْثَماَن َأْخرَباََن اْلَقزَّازح قَاَل: َأْخرَباََن َأمْحَدح ْبنح َعلِّ

ثـََنا عحَمرح ْبنح حمحَمَّدِّ ْبنِّ عحَمَر ْبنِّ الفياض قال: أخربان أبو طلحة َأمْحََد ْبنح حمحَمَّد ْبنِّ  ْبدِّ اْلَكرِّميِّ عَ  اْلَبْجلِّيُّ قَاَل: َحدَّ
ثـََنا أَبحو َصالٍِّح اْلَفرَّاءح قَاَل: مسِّْعتح يحو 6] ثـََنا َعْبدح اَّللَّح ْبنح َحَسٍن قَاَل: َحدَّ : 7َف ْبَن َأْسَباٍط ]سح [ قَاَل: َحدَّ [ يـَقحولح

ٍد، تـَْعرِّفـحَها؟ َردَّ أَبحو ححنِّيَفَة َعَلى َرسحولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم أربعمائة َحدِّيٍث َأْو َأْكثـََر. فـَقحْلتح َلهح: اَي َأاَب حمحَمَّ 
 قَاَل: نـََعْم.

                                         
َلفي  الطيورايت (1)  3/1209أبو طاهر الس ِّ
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: َأْخرَبَينِّ بَِّشْيٍء. فَقاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّّ َصلَّى  / 64« لفرس سهمان وللراجل/ سهمل»اَّللَّح َعَلْيهِّ َوَسلََّم: قـحْلتح
 ب قَاَل أَبحو َحنِّيَفَة: َأاَن ال َأْجَعلح َسْهَم هبِّيَمٍة َأْكثـََر مِّْن َسْهمِّ اْلمحْؤمِّنِّ.

ثْـَلهح.يَوَأْشَعَر َرسحولح اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوَأْصَحابحهح اْلبحْدَن، َوقَاَل أَبحو َحنِّ  ْشَعاَر مِّ  َفَة: اإلِّ

رخَِّيارِّ َما ملَْ يـََفرَتَّقَا»َوقَاَل َرسحولح اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيهِّ َوَسلََّم:  َوقَاَل أَبحو َحنِّيَفَة: إَِّذا َوَجَب اْلبَـْيعح َفال  «اْلمحتَـَبايَِّعانِّ ابِّ
َياَر.  خِّ

 َفٍر َوأَقـْرََع أصحابه.َسلََّم يـحْقرِّعح َبنْيَ نَِّسائِّهِّ إَِّذا أَرَاَد َأْن اَخْرحَج يفِّ سَ وََكاَن َرسحولح اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيهِّ وَ 

 وقال أبو حنيفة: القرعة قمار.

__________ 

 خطأ.« أكثر»[ يف األصل: 1]

 .409، 408/ 13[ ارخرب يف اتريخ بغداد 2]
كن حلق لنفسه السماع يف أشياء مل ي[ هو احلسن بن احلسني بن دوما، قال ارخطيب: أفسد أمره أبن أ3]

 : يعين زو ر.485/ 1عليها مساعه. قال الذه،ي يف امليزان 

 [ ومؤمل أيضا ضعيف.،4]

 .408/ 13[ ارخرب يف اتريخ بغداد 5]
 [ ضعفه الدار الد ارقطين  وقال: تكلموا فيه.6]

نبغي.." جييء حبديث كما ي ، فكان الدفن كتبه[ قال أبو حامت: ال حيتج به، وقال البخاري: كان قد 7]
(1) 

: َهات َحدِّيث اْلمحسلمني.  "ذكرت َحدِّيثه لعبدان فـََقاَل يلِّ

 َكاَن برَكة يكذب.

اَرقحْطينِّ : َهَذا احلَدِّيث َوضعه برَكة َأو وضع لَهح.  َوقَاَل الدَّ

بَّاَن: َكاَن يسرق احلَدِّيث َورحمبَا قلبه.  َوقَاَل اْبن حِّ

ويوسف  قَاَل املحَصن ف قلت: َوَقْد قَاَل أَبحو اْلَفْتحِّ اأَلْزدِّيُّ: مل حيدث بِّهِّ إِّال يحوسحف ْبن َأْسَباط َوال يـحَتابع َعَلْيهِّ،
َبغِّي. دفن كتبه  مثحَّ حدث من حفظه َفاَل جييئ َحدِّيثه َكَما يـَنـْ

 رقه من يحوسحف.َوأما الطَّرِّيق الثَّاينِّ َففِّيهِّ مهام ْبن محْسلِّم َوَلَعلَّه سَ 
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ْحتَِّجاج بِّهِّ. بَّاَن: َكاَن يـَْروِّي َعْن الثقاة َما لَْيَس من َحدِّيثهْم َويْسرق احلَدِّيث فـََبطل االِّ  َوقَاَل اْبنح حِّ

 َوفِّيهِّ سحَلْيَمان ْبن الرَّبِّيع.

ُّ: َضعِّيف غري  َأمسَاء َمَشايِّخ وروى َعنـْهحم َمَناكِّري. اَرقحْطينِّ  قَاَل الدَّ

ْستِّنْ قَاَل املحصَ  نـْهحْم من يحوجب اْلَمْضَمَضة َواالِّ َشاق، ن ف قلت: مثحَّ َهَذا احلَدِّيث على خالف إِّمْجَاع اْلفحَقَهاء فَإِّن مِّ
نـْهحم من أوجب مر ة اَل َثاَلاًث. نـْهحم من يرامها سنة، َومِّ ْستِّْنَشاق َوحده، َومِّ نـْهحم من يحوجب االِّ  َومِّ

ثـََنا حمحَ اَبب محل اْلمححدث اْلمحصحف حدثت َعْن  مَّدح ْبنح عحَمَر ْبنِّ َأمْحََد ْبنِّ حمحَمَّدِّ ْبنِّ حَيْىَي ْبنِّ بـحْنَداٍر اْلَعْدلح َحدَّ
م ابْ  ثـََنا احْلحَسنْيح بن اْلَقاسِّ ثـََنا إِّبـْرَاهِّيمح ْبنح حمحَمَّدِّ ْبنِّ احْلحَسنْيِّ الطَّيَّانح َحدَّ ُّ َحدَّ ُّ حَ خحَزَز الصُّويفِّ ثـَنَا ن حمحَمٍَّد اأَلْصبَـَهاينِّ دَّ

ْلقحْرآنح َعَلى َغرْيِّ وحضحوٍء؟ اإِّمْسَاعِّيلح ْبنح َأيبِّ زِّاَيٍد الشَّامِّيُّ َعْن ثـَْوٍر َعْن َخالٍِّد َعْن محَعاٍذ قَاَل قـحْلَنا: اَي َرسحوَل اَّللَِّّ ميحَسُّ 
 قَاَل: نـََعْم إِّال َأْن َيكحوَن َعَلى اجْلََنابَةِّ.

: َأْي َرسحوَل اَّللَِّّ فَـ  ْر،ِّ َومَِّن َقْولحهح )كَِّتاٍب َمْكنحوٍن اَل ميسهح إِّالَّ اْلمحطهرحوَن( قَاَل: يـَْعينِّ َمْكنحوٌن مِّ قَاَل قـحْلتح َن الش ِّ
، اَل مَيَسُّهح إِّال اْلمحَطهَّرحوَن، يـَْعينِّ اَل مَيَسُّ ثـََوابَهح إِّال اْلمحْؤمِّنحوَن ".  الشَّْيطَانِّ

 (1)َّللَّح َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َفاَل اَبر، اَّللَّ فِّيَمن." َهَذا َحدِّيث َمْوضحوع على َرسحول هللا َصلَّى ا
"وكان ابن عقدة يقد مه على مجيع مشايخ الكوفة يف احلفظ والكثرة فيقول: ظهر البن كريب ابلكوفة 

، وأوصى أن 243ثالمثائة ألف حديث، وكان ثقة جممعا عليه، ومات لثالث بقني من مجادى األوىل سنة 
 فدفنت. تدفن كتبه

 

 كحوفَِّياابذقان:

بعد الفاء ايء مثناة من حتت، وألف، وابء موحدة، وألف، وذال معجمة، وقاف، وألف، وآخره نون: من قرى 
 طوس.

 َكوَْكبان:

بلفظ تثنية الكوكب الذي يف السماء، ومل يرد به التثنية وإمنا هو مبنزلة فعالن، كوكبان فوعالن كقوهلم حر ان 
عطشان من العطش، فهو من كوكب كل شيء معظمه مثل كوكب العشب وكوكب من احلر  ووهلان من الوله و 

، ويف الذي بعده زايدة يف الشرح، وكوكبان: جبل قرب  املاء وكوكب كذا، أو من الكوكب وهو شدة احلر 
صنعاء وإليه يضاف شبام كوكبان وقصر كوكبان، وقيل: إمنا مسي كوكبان ألن قصره كان مبني ا ابلفضة واحلجارة 
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اخله ابلياقوت واجلوهر، وكان ذلك الد ر  واجلوهر يلمع ابلليل كما يلمع الكوكب فسمي بذلك، وقيل إنه ود
 من بناء اجلن .

 َكوَْكٌب:

ذكر الليث كوكب يف ابب الرابعي  ذهب إىل أن الواو أصلية، وهو عند حذاق النحويني من ابب وكب صدر 
 بكاف زائدة، وقال أبو زيد:

واد العني ذهب البصر أم مل يذهب، والكوكب من السماء معروف ويشبه به النور الكوكب البياض يف س
، وكوكب كل  فيسمى كوكبا، ويقال لقطرات اجلليد اليت تقع على البقل ابلليل كوكب، والكوكب: شد ة احلر 
شيء: معظمه مثل كوكب العشب وكوكب املاء وكوكب العيش، وغالم كوكب إذا ترعرع وحسن وجهه، 

 :والكوكب
املاء، والكوكب: السيف، والكوكب: سي د القوم، وكوكب: اسم قلعة على اجلبل املطل على مدينة طربية 

 حصينة رصينة تشرف على األردن افتتحها صالح الدين فيما افتتحه من البالد مث خربت بعد.

 

 َكوَْكىَب:

 ابلفتح على وزن فوعلى: موضع ذكره األخطل يف قوله:

 .. طريف، ومنهم جبن،ي كوكىب زمر.أتبعهم شوقا إليهم ووجدا يوم

 

 الَكوَْكبِّيَّة:

منسوبة: قرية، ويف املثل: دعوة كوكبية، وذلك أن واليا البن الزبري ظلم أهل قرية الكوكبية فدعوا عليه دعوة فلم 
 يلبث أن مات فصارت مثال، قال:

 فيا رب  سعد دعوة كوكبي ة

 

 َكْوَمٌح:

بكر بن كالب وليس بضخم جد ا وعنده ماء يسمى الكوحمة، عن أيب زايد  ابحلاء مهملة: جبل يف داير أيب
 الكاليب.

 

:  َكْو،ح
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بكافني األول مفتوح، والواو ساكنة: قرية رأيتها كبرية عامرة بينها وبني شهرستان خراسان مرحلة، وهي من 
 أعمال نسا وآخر حدودها.

 

 كحوالن:

 رت، من انحية مبا وراء النهر.ابلضم، وآخره نون: بليدة طيبة يف حدود بالد ال

 

 الَكْوَلةح:

 حصن من نواحي ذمار ابليمن.

 َكْوخَمَان:

بلفظ التثنية، الكماخ: الكرب والعظمة، والكوخمان: مكاانن ذوا رمل، ويف رواية األسدي الكوحمان، ابحلاء 
 مهملة، وقال ابن مقبل يصف سحااب:

 (1)عنهن  مكورا."  .. مياين قالصا حط  .أانخ برمل الكوخمني إانخة ال
َا هحَو خفاجة بن َعْمرو بن عقيل َوهحَو اْبن  "قلت َهَذا قَاَل السَّْمَعاينِّ  خفاجة اْسم اْمرَأَة َولَْيَس َكَذلِّك َوإِّمنَّ

 أخي عَباَدة َوقيل إِّن اْسم خفاجة محَعاوِّيَة واشتهر ابللقب قَاَل اْبن حبيب طعن رجال من اْليمن فأخفجه

فاف الَّيتِّ تلبس َواْلَمْشهحور َهذِّه الن ِّْسَبة إِّىَل عمل ارخْ  -ارْخَاء َوَتْشديد اْلَفاء َوبعد اأْللف فَاء أحْخَرى ارْخفاف بَِّفْتح 
َها أَبحو خملد َعطاء اْبن محسلم ارْخفاف من أهل حلب روى َعن اأْلَْعَمش َوالثَـّْوري روى َعنهح أهل  ابالنتساب إِّلَيـْ

ه َوأَبحو َعْمرو َأمْحد مثَّ حدث على التـََّوهُّم فكثرت اْلَمَناكِّري يفِّ َحدِّيث دفن كتبهخا َصاحلا اْلعرَاق َوالشَّام َكاَن َشي
َعة  بن حمحَمَّد بن َعْمرو ارْخفاف النـَّْيَسابحورِّي احْلَافِّظ روى َعن أيب زْرَعة روى َعنهح عبد هللا بن عدي احْلَافِّظ َومَجَا

 َكثِّريَة ينسبون َهذِّه الن ِّْسَبة

َهذِّه الن ِّْسَبة إِّىَل عمل  -فايف بَِّفْتح ارْخَاء َوَتْشديد اْلَفاء َوبعدَها ألف َويفِّ آخرَها فَاء َوبعدَها اَيء الن َسب ارخ
َذِّهِّ الن ِّْسَبة أَبحو اْلَعبَّاس َأمْحد بن عمرَ  ان ارخفايف ارْخفاف َوَلَعلَّ بعض أجداد املنتسب إِّلَْيهِّ َكاَن يعملها َواْلَمْشهحور هبِّ

 ألسرتاابذي روى َعن نصر بن اْلَفْتح السَّمرقـَْندِّيا

َهذِّه الن ِّْسَبة إِّىَل  -ارخفيفي بَِّضم ارْخَاء َوفتح اْلَفاء األوىل وتسكني اْلَياء آخر احْلحرحوف َويفِّ آخرَها َفاء اَثنَِّية 
 َخفِّيف َوهحَو بطن من قضاعة َوهحَو َخفِّيف بن َمْسعحود بن َحارِّثَة
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ماَبب ارْخَاء وَ  -  الالَّ

- 
م َويفِّ آخرَها اْلَباء اْلمحَوحَدة  َواْلَمْشهحور  .....ة إِّىَل َهذِّه الن ِّْسبَ  -ارخل،ي بَِّضم ارْخَاء اْلمحْعَجَمة َوَتْشديد الالَّ

ابالنتساب إِّلَْيهِّ احْلسن بن َقْحطََبَة ارخل،ي حدث َعن أيب َداوحد اْلوراق روى َعنهح َعلي  بن حمحَمَّد بن احْلَارِّث 
." اهلَْ   (1)مَداينِّ

"وفيها أمحد بن عبد هللا بن يونس، أبو عبد هللا الريبوعي احلافظ الكويف. مسع الثوري وطبقته. وعاش 
 أربعاً وتسعني سنة.

قال اإلمام أمحد لرجل سأله عن من أكتب؟ قال: اخرج إىل أمحد بن يونس، فإنه شيخ اإلسالم. تويف يف ربيع 
 اآلخر.

الرمادي الزاهد، صاحب سفيان بن عيينة. قال ابن عدي: سألت حممد بن أمحد وفيها بشار بن إبراهيم 
 الزريقي عنه فقال: كان وهللا أزهد أهل زمانه.

 وقال اإلمام أمحد: كان متقناً ضابطاً.

وفيها أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الدمشقي الفراديسي من أعيان الشيوخ بدمشق. روى عن سعيد بن عبد 
 العزيز ومجاعة.

وفيها إمساعيل بن عمرو البجلي حمدث إصبهان وهو كويف روى عن مسهر وطبقته. وثقه ابن حبان وغريه. 
 وضعفه الدراقطين. وهو مكثر عايل االسناد.

وفيها الرابين القدوة أبو نصر بشر بن احلارث املروزي الزاهد املعروف ببشر احلايف. مسع من محاد بن زيد، 
سري. وكان يف . وحدث بشيء يودفن كتبهوإبراهيم بن سعد وطبقتهما. وعين ابلعلم، مث أقبل على شأنه، 

بعني سنة. هللا. وعاش مخساً وس الفقه على مذهب الثوري. وقد صنف العلماء يف مانقب بشر وكراماته رمحه
 (2)وتويف ببغداد يف ربيع األول.." 

: َما من شيء أخوف عندي من أن يحدخلين الناَر من احلديث.  "وقال ابن قطن: مسِّْعت شعبة يـَقحولح
 .1وعنه قَاَل: وددت أنين وقاد مح اٍم وأين مل أعرف احلديث

 .2فغسلتها كتبهأغسل  وقال سعد ْبن شعبة: أوصى َأيبِّ إذا مات أن 
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وقال أَبحو عبيدة احلداد َعن شعبة قَاَل: مل يسمع محيد من أنس سوى أربعة وعشرين حديثًا والباقي مسعها وثب ته 
 فيها اثبت البناين.

 وقال اْبن املديين: شعبة أحفظ للمشايخ وسفيان أحفظ لألبواب.

 زبري وهللا ال حد ثت َعْنهح.وقال أَبحو داود: قال يل شعبة: يف صدري أربعمائة حديث أليب ال

 .3وقال القطَّان: َكاَن شعبة أمر  يفِّ األحاديث الطوال من سفيان الثوري
قَاَل اْبن املديين: قِّيَل ليحىي ْبن سعيد: إن َعْبد هللا بن إدريس وأاب خالد بن عمار يزعمان أن شعبة أملى 

ريع، ت َعَلى أحد من الناس ببغداد إال َعَلى اْبن ز عليهما فسمعته أنكر َذلَِّك وقال: قَاَل يلِّ شعبة: َما أملي
 أحْكرهه َعَلْيهِّ.

وقال: إن أمري املؤمنني أمرين أن أكتبها مثحَّ قَاَل َلهح حيىي: لو أردته َعَلى األمالء ألملى علي  وما أملى وأان حاضر 
هح: إمنا هَِّي أطراف، اَل لَ قط، ولقد جاءه جاره اْبن مصعب وهو شيخ وليس عنده غريي َرقيعًة فنفر شعبة فـَقَ 

 .4فسكن
: أكتب يلِّ حديث  ابن أيب خثيمة ان َعْبد الوهاب ْبن جنده قَاَل لنا بقية: َكاَن شعبة ميلي علي  وذا، أَنَّهح قَاَل يلِّ
 : حبري ْبن سعيد، فكتبتها لَهح، فـَقحْلتح َلهح: كيف حيل  لك أن تكتب وال حيل  لنا أن نكتب عنك؟ فـََقاَل يلِّ

 فكنت أكتب َعْنهح. أكتب،

وقال اْبن خيثمة: ان عحبَـْيد هللا بن عمر يزيد ْبن زريع قَاَل: أملي علينا شعبة هذه املسائل من كتابه يعين مسائل 
 احلكم ومحاد.

: َكاَن شعبة يوًما قاعًدا لشيخ بعد صالة  القواريري: مسِّْعت يزيد ْبن زريع يـَقحولح

__________ 

 انظر املصدر السابق. 1

 ".162/ 7سري أعالم النبالء " 2

 انظر املصدر السابق. 3

 (1)انظر املصدر السابق.."  4
ُّ اْلَبْصرِّيُّ. ،يِّ  "الزَّاهِّدح اْلَعابِّدح، أَبحو َبْكٍر الرَّاسِّ

 َأَخَذ َعنِّ التَّابِّعِّنَي.
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، وَ  َغَم، َوَسيَّارح ْبنح َحامتٍِّ َغَم.أَبحو أَيُّوَب َموْ َرَوى َعْنهح: ابـْنحهح أَبحو َغسَّاَن َمالِّكح ْبنح َضيـْ  ىَل َضيـْ

. ثْـَلهح يفِّ الصَّالحِّ َواْلَفْضلِّ  قَاَل َعْبدح الرَّمْحَنِّ ْبنح َمْهدِّيٍ : َما رَأَْيتح مِّ

َلةِّ أَ  مِّائَةِّ ْربـَعح وقال ابن األعرايب يف طبقات النسا،: كان مَِّن اْلمحْجَتهِّدِّيَن يفِّ اْلعَِّباَدةِّ، وََكاَن وِّْردحهح يفِّ اْليَـْومِّ َواللَّيـْ
دً  ، مثحَّ َخرَّ َساجِّ ا. َحَكاَها َعْنهح سيار رَْكَعٍة، َوَصلَّى َحىتَّ بَقَِّي رَاكًِّعا ال يـَْقدِّرح َعَلى السُّجحودِّ فـََوَقَع، َوقَاَل: قـحرَّةح َعْيينِّ

 .1بن حامت
َعنْيِّ، فـََقاَل يلِّ َرجحٌل: َهَذا َواَّللَِّّ مِّْن َعيْ   .2َغٌم اْلَبارَِّحةَ يَنْ َضيْـ وقال القواريري: رأيت ندى يفِّ َمْوضِّ

َا قـَوحوا َعَلى االْجتَِّهادِّ مبَِّ  : رَأَْيتح اْلمحْجَتهِّدِّيَن إِّمنَّ َغًما يـَقحولح ا َيْدخحلح قـحلحوهَبحْم مَِّن َوَعْن عِّيَسى ْبنِّ بِّْسطَاٍم أَنَّهح مسَِّع َضيـْ
 احلَْالَوةِّ يفِّ الطَّاَعةِّ.

: َكاَن ضَ  َغٌم َقْد َوقَاَل َعلِّيُّ ْبنح اْلَمدِّيينِّ ِّ  يـَتَـَعبَّدح ثـحلحثـَْيهِّ.، وََكاَن يـََنامح ثـحلحَث اللَّْيلِّ وَ َدَفَن ُكتُ َبهُ يـْ

ٍد، فَإِّْن َصحَّ َهَذا َفأَقحولح إِّىَل مَثَّ، فَإِّنَّ  َغٌم َوَصدِّيقحهح بِّْشرح ْبنح َمْنصحوٍر يفِّ يـَْوٍم َواحِّ ْشرًا َماَت َسَنَة بِّ  قِّيَل: َماَت َضيـْ
اَئةٍ   .مَثَانِّنَي َومِّ

 "حرف الطَّاءِّ":

 .3طَْلَحةح ْبنح َزْيدٍ  -166
َبغِّي َأْن حيحَوَّال.4َوطَْلَحةح ْبنح حَيْىَي  -167 َيةِّ، يـَنـْ  ؛ قد ذكرا يفِّ الطَّبَـَقةِّ اْلَماضِّ

َنانِّ ْبنِّ احْلَارِّثِّ ْبنِّ محَصر ٍِّف اْلَيامِّيُّ الكويف -168  .5طَْلَحةح ْبنح سِّ
، َواْبنِّ أجبر.عن: لَْيثِّ ْبنِّ َأيبِّ سحَلْيٍم،  ٍم اأَلْحَولِّ  َوَعاصِّ

__________ 

 "، البن اجلوزي.358، 357/ 3صفة الصفوة " 2، 1

 سبق ذكرمها. 4، 3

 (1)".." 326/ 8"، والثقات البن حبان "484/ 4انظر: اجلرح والتعديل " 5
 "قال أبو حامت: كان شيًخا صاحلًا يشبه يوسف بن أسباط، يعين يف ارخري.

 فَن ُكتُ َبه.دقال: وكان قد 

 وقال أبو زحْرعة: كان يَهِّم .

 وقال أبو داود: ضعيف.
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 قلت: مات سنة تسعني ومائة.

 :1عْطوان بن محْشكان الت ميمي  ارخي اط -254
 عن موالته مَجْرة الرَيْبحوعي ة، وهلا صحبة.

 ن األسود الكويف .، وبكر بوحدث عنه: حيىي احلماين، وأبو معمر إمساعيل اهلحْذيل ، َومحَعلَّى بن منصور الر ازي  

 قال ابن أيب حامت: شيخ وليس مبنكر احلديث.

 قلت: وقع لنا من حديثه عالًيا فيما قرب سنده أليب قاسم بن السََّمْرقَندي .

 ن: 2عفان بن َسيَّار الباهلي اجلرجاين -255

 أبو سعيد قاضي جحْرجان.

َبسة بن األزهر، وأيب حنيفة،  ومسعر بن كدام، وخارجة بن محْصَعب. روى عن: أيب إسحاق، وَعنـْ

، وعب اد بن يعقوب الرواجين ، وعبد اجلب ار  وعنه: أمحد بن أيب طيبة اجْلحْرجاين ، واحلسني بن عيسى البْسطامي 
، وغريهم.  بن عاصم النَّسائي 

 تـحوحيف  سنة إحدى ومثانني ومائة.

 قال أبو زحْرعة الر ازي : وسئل عنه أبو حامت فقال: شيخ.

 عفيف بن سامل: -256

 :3أبو عمرو البجلي، موالهم املوصلي الفقيه
__________ 

 ".41/ 7اجلرح والتعديل " 1

 ".230، 229/ 7"، والتهذيب "31، 30/ 7انظر: اجلرح والتعديل " 2

 (1)".." 236، 235/ 7"، والتهذيب "30، 29/ 7اجلرح والتعديل " 3
 "قَاَل: خشيت أن ال أقوم حبق ه وأان أحب ه.

 وقال يل: إين  أخاف أن يعذ ب هللا الناس بذنوب العلماء.

 قَاَل: ونظر يوًما إىل َرجحل يف يده كتاب، فقال: تزي نوا مبا شئتم، فلن يزيدكم هللا إال ات ضاًعا.

 وقال أمحد ْبن يوسف ْبن أسباط: قلت أليب: أكان َمَع حذيفة امَلْرَعشي  علٌم؟.

 : خشية هللا.قَاَل: َكاَن معه العِّْلم األكرب
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: مل يفقه من مل يعحد  البالء نعمة، والرخاء مصيبة.  وقال يوسف: مسِّْعتح الثَـّْوري  يـَقحولح

ر وبطِّر فال َتعِّْظه، فليس للعِّظة فيه موضع.  وعن يوسف: إذا رَأَْيت الرجل قد أشِّ

 وعن يوسف قَاَل: يل أربعون سنة، ما حل  يف صدري شيء إال تركته.

 رب: ما أقد م على يوسف ْبن أسباط أحًدا.قَاَل شحعيب ْبن ح

زي قليل الورع مِّن كثري العمل، وقليل التواضع مِّن   : جيح وقال سهل أبو احَلَسن: مسِّْعتح يوسف ْبن أسباط يـَقحولح
 كثري االجتهاد.

ي ِّ ْبنِّ ححبَـْيٍش، اَن   أَبحو نـحَعْيٍم:َأْخرَباََن إِّْسَحاقح اأَلَسدِّيُّ: َأاَن اْبنح َخلِّيٍل، َأاَن اللَّبَّانح، َعنِّ احْلَدَّادِّ: َأانَ 
اَن حمحَمَّدح ْبنح َعلِّ

، اَن َعْبدح اَّللَِّّ ْبنح خحبَـْيٍق، اَن يحوسحفح ْبنح َأْسَباٍط، َعْن َحبِّيبِّ ْبنِّ َحسَّاٍن، يُّ َعْن َزْيدِّ ْبنِّ  يحوسحفح ْبنح محوَسى اْلَمْرَوحِّ
: "إِّنَّ َخْلَق َوهحَو ا -َصلَّى اَّللَّح َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -اَّللَِّّ  َوْهٍب، َعنِّ اْبنِّ َمْسعحوٍد قَاَل: ثـََنا َرسحولح  لصَّادِّقح اْلَمْصدحوقح
َلًة"   . وذكر احلديث.1َأَحدِّكحْم جيحَْمعح يفِّ َبْطنِّ أحم ِّهِّ أَْربَعِّنَي لَيـْ

 قلت: يوسف وثَّقه حيىي ْبن َمعِّني.

 وقَاَل أَبحو حامت: ال حيتج بِّهِّ.

 ، فكان ال جييء حديثحه كما ينبغي.َدَفَن ُكتُبهاَن قد وقال اْلبحَخارِّي : كَ 

__________ 

"، وعبد الرزاق 1"، ومسلم "القدر/ 165/ 9"، "161/ 4"حديث صحيح": أخرجه البخاري " 1
"20093 ".."(1) 

 "وقول من َوثـ َقهح أشبه.

 يس بثقة.وقال أبو داود: كان أمحد يكتب عنه وأان ال أحَحد ِّث عنه. وقال ابن َمعِّني: ل

 وقال البخاري : محْنَكر احلديث.

س: ضعيف احلديث.  وقال الفال 

 تويف  سنة مثاٍن وعشرين يف رمضان.

 .1بِّْشر احلايف بن احلارث بن عبد الرمحن بن عطاء -79
 .ثأبو نصر امَلْرَوزِّي ، مث  البغدادي  الز اهد الكبري املعروف ببِّْشر احلايف. وهو ابن عم  علي  بن خشرم احملد ِّ 

مسع: إبراهيم بن َسْعد، ومح اد بن زيد، وأاب األْحَوص، وَشرِّيًكا، ومالًكا، والفحَضْيل بن عَِّياض، وعبد الرمحن بن 
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 زيد بن أسلم، وخالد بن عبد هللا الط ح ان، واملحعاىف بن عِّمران، وعبد هللا بن املبار،، وغريهم.

، وحممد بن يوسف اجْلَْوَهري   ، وعوعنه: أمحد الدَّْورقي  مسار، وَسرِّي  السََّقطي  مر بن ، وحممد بن املحَثىنَّ الس ِّ
ء، وإبراهيم بن هاين، وخلق غريهم.  موسى اجلال 

وكان عدمي الن ظري زحْهًدا وورًعا وصالًحا. كثري احلديث إال  أن ه كان يكره الرواية، واخاف من شهوة النَّفس يف 
 دفن ُكتُبه.ذلك، َحىت  أن ه 

َا كَِّتابًَة قَالحوا: َأاَن أَبحو اْليحْمنِّ اْلكِّْندِّيُّ، َأاَن أَبحو َمْنصحوٍر الشَّيْـ َأْخرَباََن اْلمح  ُّ َأاَن أَبحو َبْكٍر ْسلِّمح، َواْلمحَؤمَّلح، َوَغرْيحمهح َباينِّ
مِّ َعْبدح اْلَعزِّيزِّ ْبنِّ َجْعفَ  ُّ، َأاَن أَبحو اْلَقاسِّ : َأْخرَبَينِّ أَبحو َسْعٍد اْلَمالِّيينِّ ْندِّيُّ، ثـََنا رٍ ارخَْطِّيبح ، ثـََنا َجْعَفرح ْبنح حمحَمٍَّد الس ِّ

، َعنْ  َّ، َعنِّ الزُّْهرِّي ِّ : مسِّْعتح اْلَعْويفِّ : مسِّْعتح بِّْشَر ْبَن احْلَارِّثِّ يـَقحولح ْمَسارح َنٍس قَاَل: "اختَََّذ أَ  حمحَمَّدح ْبنح َجْعَفٍر الس ِّ
 ُّ  ا، فـََلبَِّسهح، مثحَّ ألقاه".َخامتًَ  -َصلَّى اَّللَّح َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -النَّ،يِّ

__________ 

/ 8"، والثقات البن حبان "356/ 2"، واجلرح والتعديل "342/ 7انظر الطبقات الكربى البن سعد " 1
 (1)".." 357/ 6"، وحلية األولياء "143

َماٌم َصادٌِّق، َحَسنح احْلَدِّيثِّ ] : ضِّ  .[1"قـحْلتح
َغمح ْبنح َمالٍِّك ] -165  .[2َضيـْ

ُّ اْلَبْصرِّيُّ. ،يِّ  الزَّاهِّدح اْلَعابِّدح، أَبحو َبْكٍر الرَّاسِّ

 َأَخَذ َعنِّ التَّابِّعِّنَي.

، َوأَبحو أَيُّوَب َمْوىَل َضيـَْغَم. َغَم، َوَسيَّارح ْبنح َحامتٍِّ  َرَوى َعْنهح: ابـْنحهح أَبحو َغسَّاَن َمالِّكح ْبنح َضيـْ

ثْـَلهح يفِّ الصَّالحِّ َواْلَفْضلِّ ]قَاَل َعْبدح الرَّمْحَنِّ ْبنح َمْهدِّيٍ : َما   .[3رَأَْيتح مِّ
ائَةِّ َكاَن مَِّن اْلمحْجَتهِّدِّيَن يفِّ اْلعَِّباَدةِّ، وََكاَن وِّ « : طَبَـَقاتِّ النُّسَّا،ِّ »َوقَاَل اْبنح اأَلْعَرايبِّ ِّ يفِّ  َلةِّ أَْربـَعحمِّ ْردحهح يفِّ اْليَـْومِّ َواللَّيـْ

، مثحَّ َخرَّ  رَْكَعٍة. َوَصلَّى َحىتَّ بَقَِّي رَاكًِّعا ًدا. َحَكاَها َعْنهح َسيَّارح ال يـَْقدِّرح َعَلى السُّجحودِّ فـََوَقَع، َوقَاَل: قـحرَّةح َعْيينِّ  َساجِّ
 .[4ْبنح َحامتٍِّ ]

َغٌم اْلَبارِّ  َعنْيِّ، فـََقاَل يلِّ َرجحٌل: َهَذا َواَّللَِّّ مِّْن َعْييَنْ َضيـْ  .[5َحَة ]َوقَاَل اْلَقَوارِّيرِّيُّ: رَأَْيتح َنًدا يفِّ َمْوضِّ
َا قـَوحوا َعَلى االْجتَِّهادِّ مبَِّ  : رَأَْيتح اْلمحْجَتهِّدِّيَن إِّمنَّ َغًما يـَقحولح ا َيْدخحلح قـحلحوهَبحْم مَِّن َوَعْن عِّيَسى ْبنِّ بِّْسطَاٍم أَنَّهح مسَِّع َضيـْ

 احلَْالَوةِّ يفِّ الطَّاَعةِّ.
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َغٌم َقْد  : َكاَن َضيـْ  يـَتَـَعبَّدح ثـحلحثـَْيهِّ.، وََكاَن يـََنامح ثـحلحَث اللَّْيلِّ وَ ُكتُ َبهُ   َدَفنَ َوقَاَل َعلِّيُّ ْبنح اْلَمدِّيينِّ ِّ

ٍد. فَإِّْن َصحَّ َهَذا َفأَقحولح إِّىَل مَثَّ، فَإِّنَّ  َغٌم َوَصدِّيقحهح بِّْشرح ْبنح َمْنصحوٍر يفِّ يـَْوٍم َواحِّ ْشرًا َماَت َسَنَة بِّ  قِّيَل: َماَت َضيـْ
اَئٍة.  مَثَانِّنَي َومِّ

__________ 

، وابن حب ان، وابن شاهني.[ و 1]  كذا وث قه العجلي 

 [ انظر عن )ضيغم بن مالك( يف:2]

 -357/ 3، وصفة الصفوة البن اجلوزي 486/ 6، والثقات البن حب ان 2068رقم  470/ 4اجلرح والتعديل 
 .407رقم  374/ 16، والوايف ابلوفيات 113رقم  372/ 8، وسري أعالم النبالء 551رقم  360

 .470/ 4والتعديل  [ اجلرح3]
 .357/ 3[ صفة الصفوة 4]
 (1).." 358، 357/ 3[ صفة الصفوة 5]

 "حمد ِّث كويف، سكن حلب.

 وروى عن: األعمش، واملسيب بن رافع، وجعفر بن برقان، وحممد بن سحوقه.

أبو مَهَّام السَّكوين ، و وعنه: ابن املبار،، وأبو نـحَعيم احلل،ي ، وحممد بن مِّهران اجلم ال، وموسى بن أي وب النَّصي،ي ، 
 ومجاعة.

 قال أبو حامت: كان شيًخا صاحلًا يشبه يوسف بن أسباط، يعين يف ارخري.

 .[1] دفَن ُكتُ َبهقال: وكان قد 
 .[2وقال أبو زحْرعة: كان يَهِّم  ]
 .[3وقال أبو داود: ضعيف ]

 قلت: مات سنة تسعني ومائة.

 .[4]عْطوان بن محْشكان الت ميمي  ارخي اط  -254
 عن موالته مَجْرة الرَيْبحوعي ة، وهلا صحبة.

 وحد ث عنه: حيىي احلم اين ، وأبو معمر إمساعيل اهلحْذيل ، َومحَعلَّى بن منصور الر ازي ، وبكر بن األسود الكويف .

__________ 
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، 2004/ 5، والكامل يف الضعفاء 255/ 7، والثقات البن حب ان 1859رقم  336/ 6( [ والتعديل -] )
 76/ 3، وميزان االعتدال 939/ 2، وهتذيب الكمال )املصو ر( 615رقم  260، ورجال الطوسي 2005

، وهتذيب التهذيب 3859رقم  232/ 2، والكاشف 4128رقم  435/ 2، واملغين يف الضعفاء 5648رقم 
 .267، وخالصة تذهيب التهذيب 198رقم  22/ 2، وتقريب التهذيب 392رقم  212، 211/ 7
 .«فال يثبت حديثه»وزاد:  336/ 6 اجلرح والتعديل [ يف1]
مث روى من  ،دفن كتبه[ قال يف اجلرح والتعديل: كان من أهل الكوفة قدم حلب. روى عنه ابن املبار،. 2]

 حفظه فيهم فيه وكان رجال صاحلا.

، ووث قه ابن معني، ه[ جهله البخاري فقال: ال أعرفه، وقال العقيلي: ال يتابع على حديثه، وال يعرف إال  ب3]
 وابن حب ان، ووث قه الفضل بن موسى، ووكيع، وقال ابن عدي : يف حديثه بعض ما ينكر عليه.

 [ انظر عن )عطوان بن مشكان( يف:4]

 (1).." 232رقم  41/ 7اجلرح والتعديل 
ي ِّ ْبنِّ ححبَـْيٍش، اَن يحوسحفح ْبنح محوَسى اْلَمرْ 

، اَن عَ "نـحَعْيٍم: اَن حمحَمَّدح ْبنح َعلِّ يُّ ْبدح اَّللَِّّ ْبنح خحبَـْيٍق، اَن يحوسحفح َوحِّ
َّللَّح َعَلْيهِّ ا ْبنح َأْسَباٍط، َعْن َحبِّيبِّ ْبنِّ َحسَّاٍن، َعْن َزْيدِّ ْبنِّ َوْهٍب، َعنِّ اْبنِّ َمْسعحوٍد قَاَل: ثـََنا َرسحولح اَّللَِّّ َصلَّى

 : َلًة ]إِّنَّ َخْلَق أَ »َوَسلََّم َوهحَو الصَّادِّقح اْلَمْصدحوقح  وذكر احلديث. .[ «1َحدِّكحْم جيحَْمعح يفِّ َبْطنِّ أحم ِّهِّ أَْربَعِّنَي لَيـْ

 .[2قلت: يوسف وثَّقه حيىي ْبن َمعِّني ]
 [ : ال حيتج بِّهِّ.3وقَاَل أَبحو حامت ]

 ، فكان ال جييء حديثحه كما ينبغي.َدَفَن ُكتُبه[ : َكاَن قد 4وقال اْلبحَخارِّي  ]

 .[5الفيض ]يوسف بن الس فر بن  -367
__________ 

، َعْن  78/ 4[ أخرجه البخاري يف بدء ارخلق 1] ابب ذكر املالئكة، من طريق: أيب األحوص، َعنِّ اأَلْعَمشِّ
ثـََنا َرسحولح اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيهِّ َوَسلََّم. َوهحَو الصادق املصدوق قال:  إن أحدكم »َزْيدِّ ْبنِّ َوْهٍب، قَاَل عبد هللا: َحدَّ

مع خلقه يف بطن أمه أربعني يوما، مث يكون علقة مثل ذلك مث يكون مضغة مثل ذلك، مث يبعث هللا ملكا جي
فيؤمر أبربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي  أو سعيد، مث ينفخ فيه الروح فإن  الرجل منكم 

ويعمل حىت ما يكون  مل بعمل أهل النار،ليعمل حىت ما يكون بينه وبني اجلنة إال ذراع فيسبق عليه كتابه فيع
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 210/ 7ب القدر وأخرجه يف أول كتا .«بينه وبني النار إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة
 من طريق: سليمان األعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد هللا.

 ابب: ولقد سبقت كلمتنا لعبادان املرسلني. 188/ 8وأخرجه يف التوحيد 

 ( ابب كيفية ارخلق اآلدمي.2643وأخرجه مسلم يف القدر )

 ( ابب يف القدر.4708وأخرجه أبو داود يف الس ن ة )

 ( ابب ما جاء أن األعمال ابرخواتيم.2220وأخرجه الرتمذي يف القدر )

 ( ابب يف القدر.76وأخرجه ابن ماجة يف املقد مة )

 لتعديل.وقال: رجل صدق. واجلرح وا 684/ 2[ يف اتراخه 2]

 .218/ 9[ يف اجلرح والتعديل 3]
 [ يف اتراخه الكبري، واتراخه الصغري.4]

 [ انظر عن )يوسف بن السفر( يف:5]

 280، والضعفاء الصغري 198والتاريخ الصغري  ،)يوسف بن أيب السفر( 3423رقم  387/ 8التاريخ الكبري 
، والضعفاء الكبري 90األمساء ملسلم، ورقة ، والكىن و 285رقم  160، وأحوال الرجال للجوزجاين  410رقم 

)يوسف بن  956رقم  228/ 9و  935رقم  223/ 9، واجلرح والتعديل 2081رقم  452/ 4للعقيلي  
، واجملروحني البن حب ان 205/ 1تقدمة املعرفة  ،الفيض( وهو غلط، ويف أصل النسخة نقص )انظر احلاشية(

، والضعفاء واملرتوكني 2621 -2619/ 7البن عدي  ، والكامل يف الضعفاء 137، 136و  133/ 3
 (1)، وميزان." 7239رقم  763/ 2أ، واملغين يف الضعفاء  470، واألنساب 599رقم  180للدارقطين  

از ]  [ بِّهِّ السُّفن.1"والقِّْنبار شيء جتح

 ذكر أَنَّهح مسع من احَلَكم ْبن أابن قَاَل: حدَّثين عكرمة، فذكر صالة التسليم.

ار، ْنهح: بِّْشر ْبن احَلَكم، وابنه َعْبد الرَّمْحَن ْبن بِّْشر، وإِّْسَحاق ْبن َأيبِّ إسرائيل امَلْرَوزِّي ، وزيد ْبن املبروى عَ 
 الصَّنعاين ، وحممد ْبن أسد ارخشين .

 .[2قَاَل َعْبد اَّللَّ ْبن أمحد، َعنِّ ابن َمعِّني: ال أرى بِّهِّ أبًسا ]
: لَْيَس بِّهِّ أبس  .[3] وقال النَّسائي 

 .[4وقع حديثه عالًيا يف سبعة جمالس املخلص ]
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 .[5موسى ْبن َعْبد اَّللَّ الط ويل ] -391
، فارسي  نزل واسط وزعم أَنَّهح مسع من أنس ْبن مالك، فحد ث َعْنهح بعجائب.  أبو َعْبد اَّللَّ

.  روى َعْنهح: إِّْسَحاق ْبن شاهني، وحممد بن مسلمة الواسطي 

 ولكنه لَْيَس بشيء. وقع لنا حديثه عالًيا،

ائََة  من»َفمِّْن َحدِّيثِّهِّ: ثـََنا َمْوالي أََنٍس، قَاَل َرسحولح اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيهِّ َوَسلََّم:  أَْفطََر َعَلى مَتٍْر زِّيَد يفِّ َصاَلتِّهِّ أَْربـَعحمِّ
 .[6« ]صالة

__________ 

 .(58/ 3راكب البحرية قنباري. )اللباب ] )( [ وهو ليف اجلوز اهلندي ويقال ملن يفتله ليحرز به امل
 .«حترز»[ كذا يف األصل. ويف )األسامي والكىن للحاكم، واللباب البن األثري( : 1]
 .3919رقم  11/ 3، والعلل ومعرفة الرجال 151/ 8[ اجلرح والتعديل 2]
 .1389/ 3[ هتذيب الكمال 3]
 .1389/ 3[ هو أبو طاهر املخلص. انظر: هتذيب الكمال 4]

)التاريخ  .«سنة أربع وتسعني، ومات بعد ذا، بقليل دفن كتبهأصله فارسي، كتب عنه بعد »وقال البخاري: 
 .(211الصغري 

لسالم عمر عبد ا»وور خ ابن حب ان وفاته فقال: مات سنة مخس وسبعني ومائة! قال طالب العلم وخادمه 
وهذا يقارب  ،«سبعني»وتسعني.. فتصح فت إىل حمقق هذا الكتاب: لعل ه أراد: مات سنة مخس « تدمري

 اتريخ وفاته كما جاء عند البخاري.

ا أخطأ. )الثقات  وقال ابن حب ان أيضا: أبو شعيب القنباري، من أهل اليمن، وقنبار موضع بعدن، وقال: رمب 
9 /159). 
 .2350/ 6[ انظر عن )موسى بن عبد هللا الطويل( يف: الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي  5]
 (1)سنة!."  180، وقال إنه عاش 2350/ 6[ رواه ابن عدي يف الكامل 6]

 "رازي  األصل. سكن الرملة.

 وروى عن: مالك، وأيب خالد األمحر، ومجاعة.

، وغريهم. ، وحممد بن َعوحف احلمصي   وعنه: يونس بن عبد األعلى، وَعْمرو بن أسلم الطََّرسحوسي 
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 َنب: رأيتح كأن  القيامة قد قامت، وكأن  محناداًي ينادي: أال لِّيَـقحم الس ابقون. فقامقال إمساعيل بن مسلم بن قـَعْ 
 سحفيان الثَّوري .

 مث اندى: أال لِّيَـقحم الس ابقون. فقام َسْلم ارخَوَّاص.

 .[1مث اندى الثالثة فقام إبراهيم بن أدهم ]
لشياطني صنف شبه البهائم، وصنف شبه اوقال َسْلم ارخو اص: الن اس ثالثة أصناف: صنف شبه املالئكة، و 

[2]. 
ًئا ال يحكَتب حديثه.3قال أبو حامت ]  [ : أدركته وكان محْرجِّ

 وقد تقدم سليمان ارخو اص.

 .[4وعاش ابن ميمون هذا إىل بعد ثالث عشرة ومائتني ]
 .[5َسَلَمةح بن بشري الن يسابوري  ] -166

__________ 

 .274/ 4صفوة ، صفة ال278/ 8[ حلية األولياء 1]
 .278/ 8[ حلية األولياء 2]
أدركت سلم بن ميمون ارخواص ومل أكتب »غري هنا، قال:  268، 267/ 4[ املوجود يف اجلرح والتعديل 3]

 .«عنه، روى عن أيب خالد األمحر حديثا منكرا شبه املوضوع
يغلط. ث من حفظه فوكان حيد   دفن كتبه[ وقال حممد بن عوف احلمصي: كان سلم بن ميمون ارخواص 4]

 .(267/ 4)اجلرح والتعديل 
من عب اد أهل الشام وقر ائهم مم ن غلب عليه الصالح حىت غفل عن حفظ احلديث واتقائه، »وقال ابن حب ان: 

ا ال تعم دا فبطل االحتجاج مبا يروي إذا مل يوافق الثقات ا ذكر الشيء بعد الشيء ويقلبه تومه  )اجملروحون  .«فرمب 
1 /345). 

ا ذكرت .. وله غري م.روى عن مجاعة ثقات ال يتابعه الثقات عليه: أسانيدها ومتوهنا»وقال ابن عدي : 
أحاديث مقلوبة مقلوب اإلسناد واملنت، وهو يف عداد املتصو فة الكبار، وليس احلديث من عمله، ولعل ه كان 

، 1174/ 3 ل يف ضعفاء الرجال)الكام .«يقصد أن يصيب فيخطئ يف اإلسناد واملنت ألنه مل يكن يف عمله
1175). 
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 [ انظر عن )سلمة بن بشري( يف:5]

 (1).." 695رقم  157/ 4اجلرح والتعديل 
 "أبو نصر امَلْرَوزِّي ، مث  البغدادي  الز اهد الكبري املعروف ببِّْشر احلايف.

 وهو ابن عم  علي  بن خشرم احملد ِّث.

محن بن ألْحَوص، وَشرِّيًكا، ومالًكا، والفحَضْيل بن عَِّياض، وعبد الر مسع: إبراهيم بن َسْعد، ومح اد بن زيد، وأاب ا
 زيد بن أسلم، وخالد بن عبد هللا الط ح ان، واملحعاىف بن عِّمران، وعبد هللا بن املبار،، وغريهم.

مسار، وَسرِّي  السَّقَ  ، وحممد بن يوسف اجْلَْوَهري ، وحممد بن املحَثىنَّ الس ِّ ، وعمر بن طوعنه: أمحد الدَّْورقي  ي 
ء، وإبراهيم بن هاين، وخلق غريهم.  موسى اجلال 

وكان عدمي الن ظري زحْهًدا وورًعا وصالًحا. كثري احلديث إال  أن ه كان يكره الرواية، واخاف من شهوة النَّفس يف 
 دفن ُكتُبه.ذلك، َحىت  أن ه 

َا كَِّتابَةً  ُّ، َأاَن أَبحو َبْكٍر قَالحوا: َأاَن أَبحو اْليحْمنِّ اْلكِّْندِّيُّ، َأاَن أَبحو َمنْ  َأْخرَباََن اْلمحْسلِّمح، َواْلمحَؤمَّلح، َوَغرْيحمهح َباينِّ صحوٍر الشَّيـْ
مِّ َعْبدح اْلَعزِّيزِّ ْبنِّ َجْعَفٍر، ثـََنا َجْعَفرح بْ  ُّ، َأاَن أَبحو اْلَقاسِّ : َأْخرَبَينِّ أَبحو َسْعٍد اْلَمالِّيينِّ ْندِّيُّ،ارخَْطِّيبح ثـََنا  نح حمحَمٍَّد الس ِّ

، َعنْ  َّ، َعنِّ الزُّْهرِّي ِّ : مسِّْعتح اْلَعْويفِّ : مسِّْعتح بِّْشَر ْبَن احْلَارِّثِّ يـَقحولح ْمَسارح اختَََّذ »َنٍس قَاَل: أَ  حمحَمَّدح ْبنح َجْعَفٍر الس ِّ
ُّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيهِّ َوَسلََّم َخامَتًا، فـََلبَِّسهح، مثحَّ ألقاه  .[2[ ]1« ]النَّ،يِّ

__________ 

، 94 -92/ 2، ومرآة اجلنان 904رقم  83، واملعني يف طبقات احملد ثني 137/ 1] )( [ ودول اإلسالم 
، 35/ 2، واملختصر يف أخبار البشر 322، 321، وآاثر البالد للقزويين 299 -297/ 10والبداية والنهاية 

، 193روض املعطار ، وال4604رقم  148 -146/ 10، والوايف ابلوفيات 222/ 1واتريخ ابن الوردي 
، وطبقات 227رقم  169، والوفيات البن قنفذ 125رقم  51، وذيل الكاشف 376/ 2واتريخ ارخميس 

/ 1، وتقريب التهذيب 818رقم  445، 444/ 1، وهتذيب التهذيب 118 -109األولياء البن امللق ن 
 -60/ 2رات الذهب ، وشذ48، وخالصة تذهيب التذهيب 250، 249/ 2، والنجوم الزاهرة 49رقم  98
، ومعجم املؤل فني 232/ 1، وهدية العارفني 27، ونفحات األنس 89 -84/ 1، وطبقات الشعراين 62

 17 -12/ 2، وموسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي 74 -72/ 1، ولواقح األنوار 46/ 3
، 29/ 1لكواكب الد رية ، وا202، 193/ 5و  239/ 3، وخمتصر اتريخ دمشق البن منظور 339رقم 
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 .8رقم  47واتريخ وفاة الشيوخ للبغوي 
 .232/ 3، هتذيب اتريخ دمشق 67/ 7[ اتريخ بغداد 1]
 (1).." 231/ 3، هتذيب اتريخ دمشق 68/ 7[ اتريخ بغداد 2]

 "َوقَاَل أَبحو َزْيٍد األَْنَصارِّيُّ: َهلِّ اْلعحَلَماءح إِّال شعبة من شعبة.

َبَة: أَتـَْيتح سحْفَياَن فـََقاَل: َما فـََعَل أحْسَتاذحاَن شحْعَبةح.وقال َسَلَمةح ْبنح قـح   تَـيـْ

 َوقَاَل حَيْىَي اْلَقطَّانح: ال يـَْعدِّلح شحْعَبَة عِّْندِّي َأَحٌد.

 َوقَاَل َعفَّانح: َكاَن شحْعَبةح مَِّن اْلعحبَّادِّ.

: إن َهَذا العلم  م فهل يصد كم َعن ذكر هللا وعن الصالة وعن صِّ َوقَاَل اْبنح َمْهدِّيٍ : مسِّْعتح شحْعَبَة يـَقحولح لة الرَّحِّ
 أنتم منتهون.

: َما من شيء أخوف عندي من أن يحدخلين الناَر من احلديث.  وقال ابن قطن: مسِّْعت شعبة يـَقحولح

 وعنه قَاَل: وددت أنين وقاد مح اٍم وأين مل أعرف احلديث.

 فغسلتها. كتبهأغسل  وقال سعد ْبن شعبة: أوصى َأيبِّ إذا مات أن 

وقال أَبحو عبيدة احلداد َعن شعبة قَاَل: مل يسمع محيد من أنس سوى أربعة وعشرين حديثًا والباقي مسعها وثب ته 
 [ البناين.1فيها اثبت ]

 وقال اْبن املديين: شعبة أحفظ للمشايخ وسفيان أحفظ لألبواب.

 الزبري وهللا ال حد ثت َعْنهح. وقال أَبحو داود: قال يل شعبة: يف صدري أربعمائة حديث أليب

 وقال القطَّان: َكاَن شعبة أمر  يفِّ األحاديث الطوال من سفيان الثوري.

 قَاَل اْبن املديين: قِّيَل ليحىي ْبن سعيد: إن َعْبد هللا بن إدريس وأاب خالد

__________ 

ا يف ترمجة محيد الطويل بٌِّت. وكذا وردت أيض[ يف )هتذيب التهذيب( : مسَِّعَها مِّْن اَثبٍِّت َأْو ثـَبـََّتهح فِّيَها اثَ 1]
 (2)فراجعها يف هذا اجلزء.." 

"هذا االثر وحكى عن البخاري قال ال يعرف له مساع من عائشة * مث ذكر البيهقى اثرا عن غزوان بن 
جرير عن ابيه عن على مث قال )اسناد حسن( * قلت * جرير أبو غزوان ال يعرف كذا ذكر صاحب امليزان * 
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ابب وضع اليدين على الصدر يف الصلوة( ذكر فيه حديث حممد بن حجر احلضرمي حدثىن سعيد بن عبد )
اجلبار بن وائل عن ابيه عن امه عن وائل * قلت * حممد بن حجر بن عبد اجلبار بن وائل عن عمه سعيد له 

ؤمل بن امسعيل البيهقى )ورواه م مناكري قاله الذه،ي وام عبد اجلبار هي ام حيىي مل اعرف حاهلا وال امسها * قال
ر خطاءه  فكان حيدث من حفظه فكث دفن كتبهعن الثوري عن عاصم بن كليب( * قلت * مؤمل هذا قيل انه 

كذا ذكر صاحب الكمال ويف امليزان قال البخاري منكر احلديث وقال أبو حامت كثري ارخطاء وقال أبو زرعة 
اليمىن  )انه قال يف هذه اآلية فصل لربك واحنر قال وضع يده يف حديثه خطأ كثري مث ذكر البيهقى عن على

على وسط يده اليسرى مث وضعهما على صدره( * قلت * تقدم هذا االثر يف ابب الذى قبل هذا الباب ويف 
سنده ومتنه اضطراب مث ذكر من رواية روح ابن املسيب )حدثىن عمرو بن مالك النكرى عن اىب اجلوزاء عن 

لربك واحنر قال وضع اليمني على الشمال يف الصلوة عند النحر( * قلت * روح هذا قال ابن عباس فصل 
ابن عدى يروى عن اثبت ويزيد الرقاشى احاديث غري حمفو ظات وقال ابن حبان يروى املوضوعات ال حتل 

وصلي الرواية عنه وقال ابن عدى عمرو النكرى منكر احلديث عن الثقات يسرق احلديث ضعفه أبو يعلى امل
 (1)ذكره ابن اجلوزى * مث ذكر البيهقى )عن." 

ا يعرف هذا من رواية مهام بن مسلم تفر د به عن الثوري، وتفرد به  "خالد، وإمن 

 عنه سليمان بن الربيع، وذكره ابن اجلوزي يف املرفوعات، وقال: هو خالف

 اإلمجاع؛ إذ ملن أوجبها أن يوجب ثالاث. وحديث هشيم عن ابن أرطأة عن

 ائشة بنت عجر وعن ابن عباس قال: " إن كان من جنابة أعاد املضمضةع

 واالستنشاق واستأنف الصالة ". رواه الدارقطين وقال: ليس لعائشة إال هذا

 عن عثمان بن -رمحهما هللا تعاىل -احلديث، وكذا رواه الثوري وأبو حنيفة

 يزعم أن  راشد عنهما، قال الشافعي: الذي يعتمد على عثمان عن عائشة، و 

 هذا األمر اثبت فرت، له القياس، ومها غري معروفني ببلدمها فكيف جيوز

 ألحد يعلم ست حديثا ضعيفا جمهوال، ولو هي قدما معروفا معىن حديث

 البشرة، وروينا يف كتاب الصالة أليب نعيم القطب وكين ثنا يونس ثنا خالد

 وحديث .(1َسلََّم ابالستنشاق من اجلنابة ثالاث " )احلذاء قال: " أمر الن،ي َصلَّى اَّللَّح َعَلْيهِّ وَ 

 عائشة وعلمها الن،ي َصلَّى اَّللَّح َعَلْيهِّ َوَسلََّم الغسل من اجلنابة: " اي عائشة: اغسلي بدنك، مث
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 .. ". احلديث ذكره ابن.متضمضي واستنشقي، وانتثري، مث اغسلي وجهك

 د هللا بن عمري وعائشة ويفحزم ورده، وذكر فيه ابن عم ار ابنقطاع ما بني عبي

 وذكره يف األسرار -تعاىل -كالمه يف عمار نظر؛ ملا سنبي نه بعد إن شاء هللا

 وقال: هو حديث .(2بلفظ: " املضمضة واالستنشاق فرضان يف اجلنابة " )

__________ 

 .(1/115( صحيح. رواه الدارقطين: )1)
 ( ونصب الراية2/4( والآللئ )319)( وأسرار 23( وتذكرة )2/296( موضوع. ارخفاء )2)

( وقد رواه ابن اجلوزي من طريقني: فاألول: 2/81( واملوضوعات )1103( وابن القيسراين )79، 1/78)
إمساعيل بن أمحد، والثاين: من طريق حممد بن احلسن بن أيب بكر املزريف فذكره. وقال: هذا حديث موضوع 

يل .. قال أمحد بن عدي: له أحاديث بواط.بن حممد وكان كذاابال شك فيه. فأما الطريق األول ففيه بركة 
 عن الثقات وكنت ذكرت حديثه لعبدان فقال يل:

 هات حديث املسلمني. كان بركة يكذب. وقال الدارقطين: هذا احلديث وضعه بركة أو

 وضع له. وقال ابن حبان: كان يسرق احلديث ور مبا قلبه. قال ابن اجلوزي: وقد قال أبو

 مث دفن كتبهح األزدي: مل حيدث به إال يوسف بن أسباط وال يتابع عليه، ويوسف الفت
 حد ث من حفظه؛ فال جييء حديثه كما ينبغي.

 (1)." -وأما الطريق الثاين: ففيه مهام بن مسلم ولعله سرقه من يوسف. وقال ابن حبان: كان
، َأْخرََج الْ  َمالِّ هِّ "َأَحادِّيثح َوْضعِّ اْلَيمِّنيِّ َعَلى الش ِّ يحِّ َعْن َأيبِّ َحازٍِّم َعْن َسْهلِّ ْبنِّ َسْعٍد،  1بحَخارِّيُّ يفِّ َصحِّ

: اَل أَْعَلمحهح قَاَل: َكاَن النَّاسح أَيْمحرحوَن َأْن َيَضَع الرَّجحلح اْلَيَد اْليحْمىَن َعَلى ذِّرَاعِّهِّ اْليحْسَرى يفِّ الصَّاَلةِّ، قَاَل أَ  بحو َحامتٍِّ
 ،يِّ ِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيهِّ َوَسلََّم.إالَّ يـحْنَمى َذلَِّك إىَل النَّ 

__________ 

= وأما من زعم أن إيراده يف صحيحه دليل على أنه على شرطه، فهذا أيضاً ليس بصحيح، ألان أوضحنا لك 
ابلدليل أن دأبه يف صحيحه دأب الرتمذي. واحلاكم، أال ترى ينقلون التصحيح لكل حديث على حدة، 

احلاكم ال يدل على الصحة، بل على الضعف فليكن ابن خزمية كذلك أيضاً، فكما أن سكوت الرتمذي. و 
 وهللا أعلم.
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: حديث وائل بن حجر، قال: صليت مع الن،ي َصلَّى اَّللَّح َعَلْيهِّ َوَسلََّم 70فإن قيل: قال احلافظ يف الدراية ص 
اهـ. واستدل  على صدره، فوضع يده اليمىن على اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزمية، وهو يف مسلم دون:

به املباركفوري، أبن حديث ابن خزمية ابإلسناد واملنت موجود يف مسلم بدون الزايدة: على صدره، وإسناد 
مسلم صحيح، فليكن إسناد ابن خزمية كذلك، قلنا: هذه مغلطة وجور عن الطريق، ألنه لو ذكر املنت مع 

، وإن مل يكن بينا يف هذه الصورة أيضاً، ألهنم يقولون السند، مث قال: هذا يف مسلم ألمكن أن يقال: هذا
ذلك إذا احتد املخرج مع ابقي اإلسناد، وأما إذا مل ميس اإلسناد أصالً، وذكر املنت، فكال ال يراد به اإلسناد 

: وحديث وائل عند أيب داود. والنسائي، 2ج  - 186يف هذه الصورة، انظر إىل ما قال احلافظ يف الفتح ص 
ع يده اليمىن على ظهر كفه اليسرى، والرسغ من الساعد، وصححه ابن خزمية، وغريه، وأصله يف مسلم مث وض

بدون الزايدة، اهـ. فإن مفاد هذا القول بعينه مفاد ما استدل صاحب العون، ولكن مل يرد به احلافظ أن إسناد 
ناد زايدة حديث وائل هو اإلسناد أيب داود. والنسائي هو إسناد مسلم من أوله إىل آخره، ولو سلمنا أن إس

الذي أخرج به مسلم، أصل احلديث. لكان هذا أد ل  دليل على أن الزايدة غلط، وهم فيه الراوي، ولو ثقة، 
ألان على يقني من أن شيخاً واحداً من مسلم. وابن خزمية مل يكن ليضن هبذه الزايدة عن مسلم، ويذكر عند 

الزايدة، وروى احلديث بدوهنا فليس هذا إال ملا علم أن الزايدة وهم،  ابن خزمية فقط، فإذا طرح مسلم هذه
 غلط فيه الراوي.

جميباً عن اعرتاض على مسلم روايته عمن تكلم فيهم: ال عيب على  1ج  - 96قال ابن القيم يف اهلدى ص 
أحاديث  نمسلم يف إخراجه حديثه، ألنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه، كما يطرح م

: يف 151الثقة ما يعلم أنه غلط فيه، اهـ. بل قد يشري مسلم يف صحيحه إىل ذلك أيضاً، كما قال يف ص 
 حديث محاد زايدة حرف تركنا ذكره، اهـ.

فإن قيل: قال الشوكاين يف النيل: واحتجت الشافعية ملا ذهبت إليه، مما أخرجه ابن خزمية يف صحيحه وصححه 
دره، ليت مع رسول هللا َصلَّى اَّللَّح َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فوضع يده اليمىن على اليسرى على صمن حديث وائل قال: ص

 اهـ.

قلت: لو سكت الشوكاين عن هذا كما سكت احلافظ ابن حجر. والنووي. وغريمها ممن نقل هذا احلديث 
صححها ابن  ة، فلولكان أوىل به، ألن احلافظ عنده أصل الكتاب، ومأل تصانيفه من تصحيحات ابن خزمي

خزمية لنقلها، والشوكاين ليس عنده هذا الكتاب فلعله اشتبه عليه من قول ابن سيد الناس، أو ظن أن كل 
حديث أورده ابن خزمية فقد صححه، وكيفما كان فقوله هذا كقوله يف حديث ركانة، حيث قال: يف ص 



188 

 

صحيح يف شيء من نسخ أيب داود، وهللا ، قال أبو داود: هذا حسن صحيح، وأان مل نر هذا الت6ج  - 193
 أعلم.

فإذا رأى احلديث على مؤمل بن إمساعيل، وهو قد لينه غري واحد، قال الذه،ي يف الكاشف: صدوق شديد 
ري: ، وحد ث حفظاً، فغلط، وقال ابن حجر يف التهذيب: قال البخادفن كتبهيف السنة كثري ارخطأ، وقيل: 

: ثقة، كثري الغلط، وقال ابن قانع: صاحل اخطئ، وقال الدارقطين: ثقة،  مؤمل منكر احلديث، وقال ابن سعد
كثري ارخطأ، وقال يف التقريب: صدوق سيء احلفظ، فقال ابن الرتكماين يف اجلوهر: قلت: مؤمل هذا، قيل: 

، فكان حيدث عن حفظه، فكثر خطأه، كذا ذكر صاحب الكمال ويف امليزان قال البخاري: دفن كتبهإنه 
 حلديث، وقال أبو حامت: كثري ارخطأ. وقال أبو زرعة: يف حديثه خطأ كثري، اهـ.منكر ا

 (1).." 104ص  1
"وفيها تويف سعيد بن كثري أبو عثمان املصري احلافظ العالمة قاضي الداير املصرية، وكان فقيها أخبارايً 

 نسابة شاعراً كثري اإلطالع، قليل املثل شهري الفضل.

 وقته ن اإلمام حيىي بن حيىي بن بكري التميمي النيسابوري، كان يشبه اببن املبار، يفوفيها تويف شيخ خراسا
 طرفاً، وروى عن مالك والليث وطبقته.

 قال ابن راهويه: ما رأيت مثل حيىي بن حيىي، وال أحسبه رأى مثل نفسه، ومات وهو إمام ألهل الدنيا.

 

 سبع وعشرين ومائتني

على دمشق، فخرجت عليه قيس وأخذوا خيل الدولة من املرج، لكونه صلب منه وفيها قدم أبو املغيث أمرياً 
مخسة عشر رجاًل، فوجه إليهم جيشًا فهزموه وحاصروا دمشق، وجاءهم جيش من العراق مع أمري، فأنذرهم 

 القتال يوم األثنني مث كبسهم يوم األحد وقتل منهم ألفاً ومخسمائة.

املعروف  هري العارف الرابين معدن األسرار واملعارف املوفق يف الورع والزهدوفيها تويف الشيخ الكبري الويل الش
ابحلايف، أبو نصر بشر بن احلارث، ذكروا أنه مسع من محاد بن زيد وإبراهيم بن سعد، واعتىن ابلعلم، مث أقبل 

 يف ، وحدث بشيء يسري، وكان يف الفقه على مذهب الثوري، وقد صنف العلماءودفن كتبهعلى شأنه، 
 مناقبه وكراماته تصانيف، وهو مروزي األصل من أوالد الرؤساء والكتاب.

وسبب توبته أنه أصاب يف الطريق ورقة، فيها اسم هللا مكتوب، وقد وطيها األقدام، فأخذها واشرتى بدرهم  
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يبت طكان معه غالية، فطيب هبا الورقة، وجعلها يف شق حائط، فرأى يف النوم كأن قائاًل يقول: اي بشر، 
 امسي، ألطينب امسك يف الدنيا واآلخرة، فلما انتبه من نومه اتب.

وحيكى أنه كان يف داره مع مجاعة ندماء له يف اللعب واللهو، فدق عليه الباب داق، فقال للجارية، اذه،ي، 
فانظري من ابلباب، فذهبت وفتحت، وإذا فقري على الباب، فقال هلا: سيد، حرام عبد؟ فقالت: بل حر، 

قال: صدقت، لو كان عبدًا الستعمل داب العبيد، مث ذهب وخالها، فرجعت فسأهلا بشر عمن وجدت ف
 (1)ابلباب، وما قال هلا، فأخربته، فخرج يعدو." 

"َجزَائِّرِّ حَبْرِّ الرُّومِّ َوهحَو محرَابٌِّط، َوأَنَّهح َذَهَب إىل ارخالء ليلة مات حنوا من عشرين مرة، ويف كل مرة جيدد 
عد هذا، وكان به البطن، فلما كانت غشية املوت قال: أوتروا يل قوسى، فأوتروه فقبض عليه فمات الوضوء ب

َهح اَّللَّح َوَأْكَرَم َمثْـَواهح.  وهو قابض عليه يريد الرمي به إىل العدو َرمحِّ

ثـََنا حممد بن على بن يزيد الصائغ قال  : َحدَّ ت الشافعي  يقول: كان سفيان مسعَوَقْد قَاَل أَبحو َسعِّيدِّ ْبنح اأْلَْعرَايبِّ ِّ
 معجبا به:

 .. َكَذلَِّك ذحو التـَّْقَوى َعنِّ اْلَعْيشِّ محْلَجًما... أجاعتهم الدنيا فخافوا َوملَْ يـََزلْ .]

ْنهِّمح َومِّْسَعرٌ  نـْهحْم وهيب والعريب اْبنح أَْدمَهَا.َأخحو طي ِّئ َداوحدح مِّ  .. َومِّ

ْدقًا محَقدًَّما.النـَُّهىَويفِّ اْبنِّ َسعِّيٍد قحْدَوَة اْلربِّ ِّ وَ   .. َويفِّ اْلَوارِّثِّ اْلَفارحوقِّ صِّ

ْلفحَضْيلِّ َمَع اْبنِّهِّ  نـْهحْم ابِّ  .. َويحوسحفح إِّْن ملَْ أَيْلح َأْن يـََتَسلََّما.َوَحْسبحَك مِّ

 .. َفَصلَّى َعَلْيهِّْم ذحو اجلَْاَللِّ َوَسل َِّما.أحولَئَِّك َأْصَحايبِّ َوأَْهلح َمَودَّيتِّ 

نَّةٍ  َفَما َضرَّ   .. َوَما زَاَل ذحو التـَّْقَوى أََعزَّ َوَأْكَرَما.َذا التـَّْقَوى نَِّصالح َأسِّ

يَسَما.َوَما زَاَلتِّ التـَّْقَوى تحرِّيَك َعَلى اْلَفىَت   .. إَِّذا حَمََّض التـَّْقَوى مَِّن اْلعِّز ِّ مِّ

قا يف املسح على رتمذي يف جامعه حدثنا معلَوَرَوى اْلبحَخارِّيُّ يفِّ كَِّتابِّ اأْلََدبِّ َعْن إبراهيم بن أدهم وأخرج ال
ُّ اْلَفقِّيهح الزَّاهِّدح، َأَخَذ 1ارخفني. وهللا سبحانه أعلم.[ ] [ وفيها توىف أبو سليمان داود بن نصري الطائي اْلكحويفِّ

َبَل َعَلى اْلعَِّباَدةِّ  . قَاَل َعْبدح اَّللَِّّ َدَفَن ُكتُ َبهُ وَ اْلفِّْقَه َعْن َأيبِّ حنيفة. قال سفيان بن عيينة: مث تر، داود اْلفِّْقهِّ َوأَقـْ
: َوَهلِّ اأْلَْمرح إِّالَّ ما كان عليه داود الطائي. وقال ابن معني: كان ثقة، وفد على املهدي ببغداد مث  ْبنح اْلمحَباَر،ِّ

اَئٍة، َوقِّيَل يفِّ سنة ست ت ِّنَي َومِّ مخسني ومائة. و  عاد إىل الكوفة. ذكره ارخطيب البغدادي. وقال: َماَت يفِّ َسَنةِّ سِّ
َ يفِّ َهذِّهِّ السََّنةِّ  ُّ يفِّ اَترِّاخِّهِّ أَنَّهح تـحوحيف ِّ اَئةٍ أَْعينِّ َسَنَة ثِّ  -وقد ذكر شيخنا الذََّه،يِّ ت ِّنَي َومِّ َتنْيِّ َوسِّ  فاَّللَّ أَْعَلمح. -نـْ
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اَئةٍ  ت ِّنَي َومِّ  مثحَّ َدَخَلْت َسَنةح َثاَلٍث َوسِّ

َر اْلمحَقنَّعح الز ِّْندِّيقح الَّ  ، َواتَـّبَـَعهح عَ فِّيَها ححصِّ لتـََّناسحخِّ حرَاَساَن َوقَاَل ابِّ َلى َجَهالَتِّهِّ َوَضاَللَتِّهِّ َخْلٌق مَِّن ذِّي َكاَن َقْد نـََبَغ خبِّ
، َوالسَّفَِّلةِّ من العوام، فلما كان يف هذا العام جلأ إىل قلعة كش فحاصره سعيد احلريثى  الطََّغامِّ َوسحَفَهاءِّ اأْلَاَنمِّ

ْلَغَلَبةِّ حَتَسَّى مسحًّا َوَسمَّ نَِّساَءهح َفَماتحوا مجِّيًعا، َعلَ َفَأحلَّ َعَلْيهِّ يفِّ  ْيهِّْم لَِّعائِّنح اَّللَِّّ. َوَدَخَل اجْلَْيشح  احلَِّصارِّ، فـََلمَّا َأَحسَّ ابِّ
، وََكاَن اْلَمْهدِّيُّ حب ْساَلمِّيُّ قـَْلَعَتهح فَاْحتَـزُّوا رََأَسهح َوبـََعثحوا بِّهِّ إِّىَل اْلَمْهدِّي ِّ  لب.اإْلِّ

. وََكاَن َأوَّاًل َقصَّارًا مثحَّ ادََّعى الرُّ  وبِّيََّة، َمَع بح قال ابن خلكان: كان اسم املقنع َعطَاٌء، َوقِّيَل َحكِّيٌم، َواأْلَوَّلح َأْشَهرح
ذح لَهح َوْجًها من ذهب، واتبعه على جهالته خلق  أَنَّهح َكاَن أَْعَوَر قَبِّيَح اْلَمْنظَرِّ، وََكاَن يـَتَّخِّ

__________ 

 (1)[ زايدة من املصرية.." 1]
لََّك َعْن َسبِّيلِّ اَّللَِّّ.  "فـَيحضِّ

هِّ:  َوَقْد َضمَِّن اَّللَّح ملن خالف هواه أن جيعل جنة ارْخحْلدِّ قـَرَاَرهح َوَمْأَواهح مثحَّ أَْنَشَد لِّنَـْفسِّ

إِّنَّ اهْلََوى جامع الفساد قال  َفَخالِّفِّ النـَّْفَس يفِّ َهَواَها *إِّْن كحْنَت تـَْبغِّي الرََّشاَد حَمًْضا * يفِّ أَْمرِّ دحنـَْياَ، َواْلَمَعادِّ 
ائٍَة. ت ِّنَي َومِّ َتنْيِّ َوسِّ َ َسَنَة ثِّنـْ يَم ْبَن أَْدَهَم تـحوحيف ِّ  اْبنح َعَساكَِّر: اْلَمْحفحوظح َأنَّ إِّبـْرَاهِّ

 َوقَاَل َغرْيحهح: إحدى وستني َوقِّيَل َسَنَة َثاَلٍث.

يحح َما قَاَلهح   اْبنح عساكر وهللا أعلم. َوالصَّحِّ

وذكروا إنه تويف يف جزيرة مِّْن َجزَائِّرِّ حَبْرِّ الرُّومِّ َوهحَو محرَابٌِّط، َوأَنَّهح ذهب إىل ارخالء ليلة مات حنوًا من عشرين 
مرة، ويف كل مرة جيدد الوضوء بعد هذا، وكان به البطن، فلما كانت غشية املوت قال: أوتروا يل قوسي، 

َهح اَّللَّح َوَأْكَرَم َمثْـَواهح.فأوتروه فقبض ع  ليه فمات وهو قابض عليه يريد الرمي به إىل العدو َرمحِّ

ثـََنا حممد بن علي بن يزيد الصائغ قال: مسعت الشافعي يقول: كان سف : َحدَّ يان َوَقْد قَاَل أَبحو َسعِّيدِّ ْبنح اأْلَْعرَايبِّ ِّ
هم ومسعر َكَذلَِّك ذحو التـَّْقَوى َعنِّ اْلَعْيشِّ ملجما أخو طئ داود منمعجباً به: أجاعتهم الدنيا فخافوا َومَلْ يـََزْل *  

ْدقًا  َقدًَّما َوَحْسبحَك مح * ومنهم وهيب والعريب اْبنح أَْدمَهَا َويفِّ اْبنِّ َسعِّيٍد قحْدَوةَ اْلربِّ ِّ َوالنـَُّهى * َويفِّ اْلَوارِّثِّ اْلَفارحوقِّ صِّ
ْلفحَضْيلِّ َمَع ابْنِّهِّ * َويح  نـْهحْم ابِّ  * َفَصلَّى َعَلْيهِّْم ذحو وسحفح إِّْن ملَْ أَيْلح َأْن يـََتَسلََّما أحولَئَِّك َأْصَحايبِّ َوأَْهلح َمَودَّيتِّ مِّ

نٍَّة * َوَما زَاَل ذحو التـَّْقَوى أََعزَّ َوَأْكَرَما َوَما زَا َعَلى  تِّ التـَّْقَوى تحرِّيكَ لَ اجلَْاَللِّ َوَسل َِّما َفَما َضرَّ َذا التـَّْقَوى نَِّصالح َأسِّ
يَسَما َوَرَوى اْلبحَخارِّيُّ يفِّ كَِّتابِّ اأْلََدبِّ َعْن إبراهيم بن أدهم و  ْمِّذِّيُّ أاْلَفىَت * إَِّذا حَمََّض التـَّْقَوى مَِّن اْلعِّز ِّ مِّ خرج الرت ِّ
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 يفِّ َجامِّعِّهِّ َحدِّيثًا محَعلًَّقا يفِّ اْلَمْسحِّ على ارخفني.

 وهللا سبحانه أعلم.

ُّ اْلَفقِّيهح الزَّاهِّدح، َأَخَذ اْلفِّْقَه َعْن َأيبِّ حنيوفيها تويف أبو سليمان دا  فة.ود بن نصري الطائي اْلكحويفِّ

َبَل َعَلى اْلعَِّباَدةِّ   َوَدَفَن ُكتُ َبُه.قال سفيان بن عيينة: مث تر، داود اْلفِّْقهِّ َوأَقـْ

: َوَهلِّ اأْلَْمرح إِّالَّ ما كان عليه د  اود الطائي.قَاَل َعْبدح اَّللَِّّ ْبنح اْلمحَباَر،ِّ

 وقال ابن معني: كان ثقة، وفد على املهدي ببغداد مث عاد إىل الكوفة.

 ذكره ارخطيب البغدادي.

اَئٍة، َوقِّيَل يفِّ سنة ست ومخسني ومائة. ت ِّنَي َومِّ  وقال: َماَت يفِّ َسَنةِّ سِّ

َ يفِّ َهذِّهِّ السََّنةِّ  ُّ يفِّ اَترِّاخِّهِّ أَنَّهح تـحوحيف ِّ اَئٍة. أَْعينِّ َسَنةَ  -وقد ذكر شيخنا الذََّه،يِّ ت ِّنَي َومِّ َتنْيِّ َوسِّ  ثِّنـْ

 فَاَّللَّح أَْعَلمح.

حرَاسَ  َر اْلمحَقنَّعح الز ِّْندِّيقح الَّذِّي َكاَن َقْد نـََبَغ خبِّ اَئٍة فِّيَها ححصِّ ت ِّنَي َومِّ ، مثحَّ َدَخَلْت َسَنةح َثاَلٍث َوسِّ لتَـَّناسحخِّ اَن َوقَاَل ابِّ
 (1) َواتَـّبَـَعهح َعَلى َجَهالَتِّهِّ."

نـَْيا َفَجاعحوا َوملَْ يـََزلْ   .. َكَذلَِّك ذحو التـَّْقَوى َعنِّ اْلَعْيشِّ محْلَجًما."َأَجاَعتـْهحمح الدُّ

ْنهِّمح َومِّْسَعرٌ  نـْهحْم وحَهْيٌب َواْلَغرِّيبح اْبنح أَْدمَهَا.َأخحو طَي ٍِّئ َداوحدح مِّ  .. َومِّ

ْدقًا محَقدًَّما.. َويفِّ .َويفِّ اْبنِّ َسعِّيٍد قحْدَوَة اْلربِّ ِّ َوالنـَُّهى   اْلَوارِّثِّ اْلَفارحوقِّ صِّ

ْلفحَضْيلِّ َمَع اْبنِّهِّ  نـْهحْم ابِّ  .. َويحوسحفح إِّْن ملَْ أَيْلح َأْن يـََتَسلََّما.َوَحْسبحَك مِّ

، َوأَْهلح َمَودَّيتِّ   .. َفَصلَّى َعَلْيهِّْم ذحو اجلَْاَللِّ َوَسل َِّما.أحولَئَِّك َأْصَحايبِّ

نَّةٍ َفَما َضرَّ َذا التـَّْقوَ   .. َوَما زَاَل ذحو التـَّْقَوى أََعزَّ َوَأْكَرَما.ى نَِّصالح َأسِّ

يَسَما.َوَما زَاَلتِّ التـَّْقَوى تحرِّيَك َعَلى اْلَفىَت   .. إَِّذا حَمََّض التـَّْقَوى مَِّن اْلعِّز ِّ مِّ

يَم ْبنِّ أَْدَهَم،  ْمِّذِّيُّ يفِّ َوَرَوى اْلبحَخارِّيُّ يفِّ كَِّتابِّ " اأْلََدبِّ " َعْن إِّبـَْراهِّ  " َجامِّعِّهِّ " َحدِّيثًا محَعلًَّقا يفِّ َوَأْخرََج َلهح الرت ِّ
 اْلَمْسحِّ َعَلى ارْخحفَّنْيِّ.

ُّ اْلَفقِّيهح الزَّاهِّدح، أَ  ، أَبحو سحَلْيَماَن اْلكحويفِّ  نِّيَفَة.َخَذ اْلفِّْقَه َعْن َأيبِّ حَ َوأَمَّا َداوحدح الطَّائِّيُّ فـَهحَو َداوحدح ْبنح نحَصرْيٍ الطَّائِّيُّ

َبَل َعَلى اْلعَِّباَدةِّ،  َنَة: مثحَّ تـََرَ، طََلَب اْلفِّْقهِّ، َوأَقـْ  (2)." َدَفَن ُكتُ َبُه.وَ َوقَاَل سحْفَيانح ْبنح عحيَـيـْ
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 13/517ابن كثري  البداية والنهاية ط هجر (2)
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( عن سعيد بن جبري وانفع واحلكم، وهو رواية عن أمحد اختارها طائفٌة من أصحابه 1"ورحوي ذلك )
 وهو قول ابنِّ حبيٍب من املالكية.

: 2ج الدَّارقطين )وخرَّ  ( وغريحه من حديثِّ أيب هريرة قال: قيل: اي رسوَل هللا احلج يف كل ِّ عام؟ قال: ))لو قلتح
))  .نعم، لوجب عليكم، ولو وجب عليكم، ما أطقتحموه، ولو تركتموه لكفرمتح

كري، عن أيب ( من طريق مؤمَّل، قال: حدثنا محادح بنح زيد، عن عمرو ابن مالك النُّ 3وخرَّج الاللكائي )
 اجلوزاء، عن ابن عباس، وال أحسبه إال رفعه قال:

َس اإلسالمح: شهادةح أْن ال إله إالَّ هللا وأنَّ حممدًا رسولح هللاِّ  ))عحرى اإلسالمِّ وقواعدح الد ِّين ثالثٌة، عليهن أحس ِّ
ملال مل حيجَّ، ، وجتدحه كثري اوالصَّالةح، وصومح رمضاَن. من تر، منهنَّ واحدًة، فهو هبا كافٌر، حاللح الدَّمِّ  ،(4)

 فال يزالح بذلك كافراً وال حيلُّ دمه، وجتده كثرَي املال فال

_________ 

 .( سقطت من )ص(1)
، وإسناده ضعيف فإنَّ 9/18وطبعة الرتكي  ،(9979، والطربي يف " تفسريه " )2/281( يف " سننه " 2)

 .(417) 2/77: اجلرح والتعديل مداره على إبراهيم بن مسلم اهلجري، وهو ضعيف. انظر
 (1337) 4/102، ومسلم 2/508وأمحد  ،(60وأخرجه: إسحاق بن راهويه )

والطحاوي يف "شرح  ،(2508وابن خزمية ) ،(3598ويف " الكربى "، له ) 5/110والنسائي  ،(412)
 من طرق عن أيب 4/326والبيهقي  ،(3705( و )3704وابن حبان ) ،(1473( و )1472املشكل" )

 .هريرة، به لكن بدون لفظ: ))ولو تركتموه لكفرمت((
 .(1576( يف " أصول االعتقاد " )3)

( من طريق أيب اجلوزاء، عن ابن عباس، به، واحلديث ضعيف لضعف مؤمل بن 2349وأخرجه: أبو يعلى )
 مث حد ث بعد فدخل الوهم يف حديثه. دفن كتبهإمساعيل فقد 

 (1)." .هللا(( مل ترد يف )ج(( عبارة: ))وأن حممداً رسول 4)
."......................... 

__________ 

: "مسعت، أاب عروبة يقول: كان املسيب بن واضح ال حيدث إال 2383/ 7= وقال ابن عدي يف كامله 
                                         

 1/150ابن رجب احلنبلي  جامع العلوم واحلكم ت ماهر الفحل (1)
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 بشيء يعرفه ويقف عليه".

 يه".ن فوكان أبو عبد الرمحن النسائي حسن الرأي فيه، ويقول: الناس يؤذوننا فيه. أي: يتكلمو 

: "واملسيب بن واضح له حديث كثري عن شيوخه، وعامة 2385/ 7مث ذكر جمموعة من األحاديث، وقال يف 
 ما خالف فيه الناس هو ما ذكرته ال يتعمده، بل كان يشبه عليه، وهو ال أبس به".

حلافظ يف ، ولذا قال ا280/ 4: "واملسيب ضعيف" مث ضعفه أيضاً يف 75،80/ 1وقال الدارقطين يف سننه 
/ 4: "وقد قال الدارقطين فيه ضعف يف أماكن من سننه". وانظر "ميزان االعتدال" 41/ 6"لسان امليزان" 

 - 44/ 2، ومعجم البلدان 659/ 2، واملغين يف الضعفاء 41 - 40/ 6، ولسان امليزان 117 - 116
45. 

دفن يوسف كتبه، فكان بعد وقال: "قال صدقة:  385/ 8ويوسف بن أسباط ترمجه البخاري يف الكبري 
 يقلب عليه، فال جييء به كما ينبغي".

وهو يغلط كثرياً، وهو رجل  دفن كتبه: "كان رجاًل عابداً، 218/ 9وقال أبو حامت يف "اجلرح والتعديل" 
 صاحل ال حيتج حبديثه".

ن  دفيع، .. وهو يف سن وك.(: "كويف، ثقة، صاحب سنة وخري485وقال العجلي يف "اتريخ الثقات" ص )
 وقال: ال يصلح قل،ي عليها". كتبه

(: "قلت: يوسف بن أسباط، تعرفه؟. فقال: ثقة". وقد أورد 874( برقم )228وقال الدارمي يف اتراخه ص )
 .218/ 9هذا التوثيق ابن أيب حامت يف "اجلرح والتعديل" 

لشام وقرائهم، كان ممن ال : "وكان من خيار أهل زمانه، من عب اد أهل ا638/ 7وقال ابن حبان يف ثقاته 
 أيكل هللا احلالل احملض، فإن مل جيده استف الرتاب، مستقيم احلديث، رمبا أخطأ".

(: "مسعت حيىي يقول: يوسف بن أسباط الذي كان 1999برقم ) 410/ 3وقال الدوري يف اتريخ ابن معني 
 (.267) .. ". وذكر ذلك ابن شاهني يف "اتريخ أمساء الثقات" ص.ابلشام رجل صدق

 (1): "ويوسف بن أسباط من أجلة الزهاد ابلشام، =." 2616/ 7وقال ابن عدي يف كامله 
."......................... 

__________ 

= وقد روى عنه أبو األحوص ساَلم بن سليم هذين احلديثني اللذين ذكرهتما، ويوسف هذا هوعندي من 
                                         

 6/410نور الدين اهليثمي  موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان ت حسني أسد (1)
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 على حفظه فيغلط، ويشتبه عليه، وال يتعمد الكذب".أهل الصدق، إال أنه ملا عدم كتبه، كان حيمل 

فحدث بعد من حفظه أبحاديث  دفن كتبه: "كان من العابدين، 454/ 4وقال العقيلي يف "الضعفاء الكبري" 
 منها ما ال أجل له، ومنها ما اخطئ فيه". وابقي رجاله ثقات.

 ( بتحقيقنا.471وهو يف صحيح ابن حبان برقم )

(: "سألت أيب عن حديث رواه املسيب بن 2359برقم ) 285/ 2يف "علل احلديث"  وقال ابن أيب حامت
.. " وذكر هذا احلديث، مث قال: "قال أيب: هذا حديث ابطل ال أجل له، .واضح، عن يوسف بن أسباط

 ".دفن كتبهويوسف بن أسباط 

( 92برقم ) 89/ 1(، والقضاعي يف مسند الشهاب 327وأخرجه ابن السين يف "عمل اليوم والليلة" برقم )
من طريق أيب بكر بن أيب عاصم، وأخرجه  246/ 8من طريق أيب عروبة، وأخرجه أبو نعيم يف "حلية األولياء" 

 ر بن سعيد بن سنان، وأخرجه( من طريق حممد بن قتيبة اللخمي، وعم70ابن حبان يف "روضة العقالء" ص )
من طريق احلسن بن سفيان، والقاسم بن الليث، وميمون بن مسلمة، وسعد  2614/ 7ابن عدي يف كامله 

بن حممد العكي، وحممد بن بشر القزاز، واحلسني بن حممد السكوين، وحممد بن حممد بن سليمان الباغندي، 
هاب بد هللا بن خملد، وأخرجه القضاعي يف مسند الشوإبراهيم بن يوسف اهلسنجاين الرازي، والفضل بن ع

( من طريي أمحد بن أَنس ابن مالك الدمشقي، وأخرجه السمعاين يف "أدب اإلِّمالء 91برقم ) 88/ 1
 ( من طريق الفضل ابن جعفر، مجيعهم: حدثنا املسيب بن واضح، هبذا اإلِّسناد.145واالستمالء" ص )

بن واضح، عن يوسف، عن سفيان، هبذا اإلِّسناد. وقد سرقه منه  وقال ابن عدي: "وهذا يعرف ابملسيب
 (1)مجاعة من الضعفاء رووه عن يوسف، وال يرويه غري يوسف، عن الثوري". =." 

َلَة َقْد أَْمَسْيَت؟ " فـََوافَـ  َلتَـَها مِّْن ْقتح لَ "َفَصلَّْيتح َمَعهح اْلعَِّشاَء فـََقاَل: " َما تحرِّيدح َأْن تَبِّيَت عِّْنَد َخالَتَِّك اللَّيـْ يـْ
تـحَها فـََعشَّْتينِّ َوَوطََّأْت يلِّ َعَباَءًة أبَِّ  -َصلَّى اَّللَّح َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -َرسحولِّ اَّللَِّّ  : أَلَْعَلَمنَّ َما َفأَتـَيـْ ْربـََعٍة فَاْفرَتَْشتـحَها فـَقحْلتح

َلَة، -َصلَّى اَّللَّح َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -يـَْعَملح َرسحولح اَّللَِّّ  فـََقاَل: " اَي  -َصلَّى اَّللَّح َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -َفَدَخَل َرسحولح اَّللَِّّ  اللَّيـْ
؟ " قَاَلْت: بـََلى، هحَو َهَذا،  اَل: " أََفاَل قَ َمْيمحونَةح! " فـََقاَلْت: لَبـَّْيَك اَي َرسحوَل اَّللَِّّ فـََقاَل: " َما َأاَت،ِّ اْبنح أحْختِّكِّ

، قَاَل: " فـََوطَّْأتِّ َلهح؟ " قَاَلْت: نـََعْم َفَماَل إِّ َعشَّْيتِّيهِّ إِّْن َكاَن عِّْنَد،ِّ شَ  هِّ فـََلْم ْيٌء؟ " قَاَلْت: َقْد فـََعْلتح ىَل فِّرَاشِّ
ْعتحهح نـََفَخ يفِّ النـَّ  ْع َعَلْيهِّ َواْضَطَجَع َحْوَلهح َوَوَضَع رَْأَسهح َعَلى اْلفِّرَاشِّ َفَمَكَث َساَعًة َفَسمِّ : اَنَم َيْضَطجِّ ْومِّ فـَقحْلتح

: َذَهَب الرُّبحعح َأوِّ الثُـّلحثح مَِّن اللَّ َولَيْ  َلَة، مثحَّ قَاَم َحْيثح قـحْلتح ْلمحْستَـْيقِّظِّ َولَْيَس بَِّقائٍِّم اللَّيـْ َواًكا َلهح َس ابِّ ْيلِّ َفأََتى سِّ
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، ]َوهحَو يـَْقرَأح َهؤحاَلءِّ ا َوا،ِّ اَيتِّ ِإِّنَّ يفِّ َخْلقِّ السََّماَواتِّ آْل َوَمْطَهَرًة فَاْسَتاَ، َحىتَّ مسِّْعتح َصرِّيَر ثـََنااَيهح حَتَْت الس ِّ
{ ]آل عمران:  َناقـََها فََأَرْدتح َأْن أَقحوَم فََأصح 190َواأْلَْرضِّ َواَ،[ مثحَّ قَاَم إِّىَل قِّْربٍَة َفَحلَّ شِّ بَّ َعَلْيهِّ [ مثحَّ َوَضَع الس ِّ

ًئا مِّْن َعَملِّهِّ، فـََلمَّا تـََوضََّأ َدَخَل مَ  يتح َأْن َيَذَر َشيـْ َدهح َفَصلَّى أَْرَبَع رََكعَ َفَخشِّ ْقَداَر ْسجِّ اٍت فـََقَرَأ يفِّ كحل ِّ رَْكَعٍة مِّ
نَي آيًَة يحطِّيلح فِّيَها الرُّكحوَع َوالسُّجحوَد، مثحَّ َجاَء إِّىَل َمَكانِّهِّ الَّذِّي َكاَن َعَلْيهِّ فَاْضَطَجَع َهْوانً  فـَنَـَفَخ َوهحَو اَنئٌِّم  مَخْسِّ

: لَْيَس بَِّقائٍِّم ال َلَة َحىتَّ يحْصبَِّح، فـََلمَّا َذَهَب ثـحلحثح اللَّْيلِّ َأْو نِّْصفحهح َأْو َقَدرح ذَ فـَقحْلتح ْثَل َذلَِّك مثحَّ لَّيـْ لَِّك قَاَم َيْصَنعح مِّ
َدهح َفَصلَّى أَْرَبَع رََكَعاٍت َعَلى َقْدرِّ َذلَِّك مثحَّ َجاَء إِّىَل َمْضَجعِّهِّ فَاتََّكَأ َعَلْيهِّ فـَنَـَفَخ فَـ  : َذَهَب بِّهِّ قح َدَخَل َمْسجِّ ْلتح

نَي بَقَِّي سحدحسح اللَّْيلِّ َأْو أََقلُّ فَاْسَتاَ، مثحَّ تـََوضَّأَ  تَـَتَح بَِّفاحتَِّةِّ اْلكَِّتابِّ مثحَّ  النـَّْومح َولَْيَس بَِّقائٍِّم َحىتَّ يحْصبَِّح مثحَّ قَاَم حِّ فَافـْ
: َسب ِّحِّ اْسَم َرب َِّك اأْلَْعَلى مثحَّ رََكَع َوَسَجَد مثحَّ  قحْل هحَو اَّللَّح َأَحٌد مثحَّ قـََنَت فـَرََكَع َقاَم فـََقرََأ بَِّفاحتَِّةِّ اْلكَِّتابِّ وَ  قـَرََأ بِّ

: لَبـَّْيَك اَي َرسحوَل اَّللَِّّ فـََقاَل: قحْم فـََواَّللَِّّ َما كحْنَت  " َوَسَجَد، فـََلمَّا فـَرََغ قـََعَد َحىتَّ إَِّذا َما طََلَع اْلَفْجرح اَنَداينِّ فـَقحْلتح
َكَع َوَسَجَد مثحَّ قَاَم يفِّ الثَّانَِّيةِّ فـَقحْمتح فـَتَـَوضَّْأتح َفَصلَّْيتح َخْلَفهح فَـَقرَأَ بَِّفاحتَِّةِّ اْلكَِّتابِّ َوقحْل هحَو اَّللَّح َأَحٌد مثحَّ َر  بَِّنائٍِّم "

 َفذََكَر احْلَدِّيَث. -« فـََقرَأَ بَِّفاحتَِّةِّ اْلكَِّتابِّ َوقحْل اَي أَيُـَّها اْلَكافِّرحونَ 

يحِّ بـَْعضحهح.َويفِّ الصَّ   حِّ

بَّاَن َوقَاَل َغرْيحهح:  ، َوثَـَّقهح اْبنح حِّ ُّ يفِّ اْلَكبِّريِّ، َوفِّيهِّ َعطَاءح ْبنح َساملٍِّ ارْخَفَّافح عِّيٌف َوهحَو َرجحٌل َصالٌِّح ضَ َرَواهح الطَّرَبَاينِّ
 َفاَل يـَثْـبحتح َحدِّيثحهح. َدَفَن ُكتُ َبهُ َوَلكِّنَّهح 

يفِّ َحاَجٍة قَاَل: فـََوَجْدتحهح."  -لََّم َصلَّى اَّللَّح َعَلْيهِّ َوسَ  -نَّ َأاَبهح بـََعثَهح إِّىَل َرسحولِّ اَّللَِّّ َوَعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس أَ » - 3657
(1) 

ري من َحدِّيث غْندر َعن شحْعَبة ع احلكم بن اَنفِّع أَبحو اْلَيَمان احلِّمصِّي جممع على ثقته اْعَتمدهح  "التـَّْفسِّ
طَة تكلم بَعضهم يفِّ مَسَاعه من شحَعْيب َفقيل إِّنَّه مناو  لة َوقيل البحَخارِّي  وروى َعنهح اْلكثري وروى َلهح اْلَباقحوَن بَِّواسِّ

ْيب قد قَاَل اْلفضل بن َغسَّان مسِّعت حيىي بن معِّني يـَقحول َسأَلت َأاَب اْلَيَمان َعن َحدِّيث شحعَ إِّنَّه إِّذن جمحَر د وَ 
إِّالَّ  بفـََقاَل لَْيَس هحَو مناولة املناولة مل أخرجَها ألحد َواَبلغ أَبحو زْرَعة الرَّازِّي  فـََقاَل مل يسمع أَبحو اْلَيَمان من شحَعيْ 

ًدا قلت إِّن  َجاَزةِّ إِّالَّ أَنه َكاَن يـَقحول يفِّ مجِّيَحدِّيثا َواحِّ إْلِّ َحة الر َِّوايَة ابِّ ع َذلِّك أخرباَن َصحَّ َذلِّك فـَهحَو حجَّة يفِّ صِّ
فقحوا تَّ َواَل مشاححة يفِّ َذلِّك َأن َكاَن اْصطِّاَلحا لَهح ع مَحَّاد بن أحَساَمة أَبحو أحَساَمة اْلكحويفِّ أحد اأْلَئِّمَّة اأْلَثـَْبات ا

ع كتب الرَواة وشذ اأْلَْزدِّي  َفذكره يفِّ الضَُّعَفاء َوحكى َعن سحْفَيان بن وَكِّيع قَاَل َكاَن أَبحو أحَساَمة يتتب على توثيقه
 إِّنَّه تتبع اأْلََحادِّيث بعد من مثَّ  دفن كتبهفيأخذها وينسخها فـََقاَل يل بن منري إِّن احملسن أليب أحَساَمة يـَقحول إِّنَّه 
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 ْفَيان بن وَكِّيع َأين ِّ ألعجب َكيَف َجاَز َحدِّيثه َكاَن أمره بَينا وََكاَن من أسرق النَّاسالنَّاس فنسخها قَاَل سح 
ح اأْلَْزدِّي  حلَدِّيث محيد اْنتهى وسحْفَيان بن وَكِّيع َهَذا َضعِّيف اَل يْعتد بِّهِّ َكَما اَل يْعتد ابلناقل َعنهح َوهحَو أَبحو اْلَفتْ 

َها الذََّه،يِّ  من كتاب اأْلَ َمَع أَنه ذكر َهَذا َعن بن وَكِّي ْسَنادِّ َوسقط من النُّْسَخة الَّيتِّ وقف َعَليـْ إْلِّ ْزدِّي  بن ع ابِّ
اَل وَكِّيع َفظن أَنه َحَكاهح َعن سحْفَيان الثَـّْوري  َفَصاَر يتعجب من َذلِّك مثَّ قَاَل إِّنَّه َقول اَبطِّل َوأَبحو أحَساَمة قد قَ 

طئ وروى لَهح اجْلََماَعة م د ت مَحَّاد بن َسلَمة بن دِّيَنار اَأمْحد فِّيهِّ َكاَن ثبتا َما َكاَن  ْلَبْصرِّي  أحد أثْبته اَل يَكاد اخح
رحوان َواَل اأْلَئِّمَّة اأْلَثـَْبات إِّالَّ أَنه َساَء حفظه يفِّ اآلخر اْستْشهد بِّهِّ البحَخارِّي  تـَْعلِّيقا َومل اخرج َلهح احتجاجا َواَل َمقْ 

ثـََنا مَحَّادح ْبنح َسلَمة َفذكره َوهحَو يفِّ محَتابَعة إِّالَّ يفِّ مَ  د قَاَل فِّيهِّ قَاَل لََنا أَبحو اْلَولِّيدِّ َحدَّ ع َواحِّ  كتاب الرقَاق َوَهذِّه وضِّ
يَغة يستعملها البحَخارِّي  يفِّ اأْلََحادِّيث اْلَمْوقحوَفة َويفِّ املرفوعة أَْيضا إِّذا َكاَن يفِّ إسنادها من اَل حْيَتج بِّ  ه هِّ عِّْندالص ِّ
ا أخرج َواْحتج بِّهِّ محسلم َواأْلَْربـََعة َلكِّن قَاَل احْلَاكِّم مل حْيَتج بِّهِّ محسلم إِّالَّ يفِّ َحدِّيث اَثبت َعن أنس َوأما اَبقِّي مَ 

ي  َأن َما عدا َحدِّيث اَثبت اَل يبلغ عِّْند محسلم اْثيَن عشر َحدِّيثا َوهللا أعلم َخ ع محيد
َهقِّ  َلهح فمتابعة زَاد اْلبَـيـْ

ي  كَ بن ا
اَن أْلسود أَبحو اأْلسود اْلَبْصرِّي  وثقة أَبحو َحامتِّ َوقَاَل َأمْحد بن َحنـَْبل َما أنكر َما جيِّيء بِّهِّ َوقَاَل اْلعقيلِّ

ي َصدحوق عِّْنده َمَناكِّري قلت روى َلهح البحَخارِّي  حديث َنَّهح روى َحدِّيثا محْنكرا َوقَاَل السَّاجِّ ني َعفَّان حيمل َعَلْيهِّ ألِّ
ري سحورَة اْلبَـَقَرة َواآْلخر يفِّ اجلَِّهاد وروى لَهح َأْصَحاب الس  َمقْ  َنن ع محيد رحوان بَِّيزِّيد بن زحَرْيع فيهَما َأحدمهَا يفِّ تـَْفسِّ

ْحتَِّجاج هبم إِّالَّ أَنه َكاَن يحَدلس َحدِّيث أ نس بن أيب محيد الطَّوِّيل اْلَبْصرِّي  َمْشهحور من الث َِّقات اْلمحتَّفق على االِّ
َكاَن مسع َأْكَثره من اَثبت َوَغريه من َأْصَحابه َعنهح فروى محَؤمل بن إِّمْسَاعِّيل َعن مَحَّاد بن َسلَمة قَاَل َعامَّة َما َو 

يروي محيد َعن أنس مَسعه من اَثبت َوقَاَل أَبحو عبيد احْلداد َعن شحْعَبة مل يسمع محيد من أنس إِّالَّ أَْربـََعة َوعْشرين 
يح َوأما َما روى َعن أيب َداوحد الطَّيَ َحدِّيثا َواْلبَ  ي  َعن اقِّي مَسعَها من اَثبت َأو ثبته فِّيَها اَثبت فـََهَذا َقول َصحِّ الِّسِّ

شحْعَبة قَاَل كل َشْيء مسع محيد من أنس مَخَْسة َأَحادِّيث فالراوي لَذلِّك َعن أيب َداوحد غري محْعَتمد َوقَاَل َعلي  بن 
اَل بن يد َكاَن محيد الطَّوِّيل إِّذا ذهبت توقفه على بعض َحدِّيث أنس يشك فِّيهِّ َوقَ اْلَمدِّيينِّ  َعن حيىي بن سع

د سعد َكاَن ثَِّقة كثري احلَدِّيث إِّالَّ أَنه رحمبَا دل س َعن أنس َوقَاَل حيىي بن يعلى اْلمَحاريب طرح زَائَِّدة َحدِّيث محي
َا َتركه زَائَِّدة لدحخحوله يفِّ َشْيء  اهِّيم َوقد اعتىن البحَخارِّي  من أَمر ارْخحَلَفاء َوقد َبني َذلِّك مكي بن إِّبـْرَ الطَّوِّيل قلت إِّمنَّ

لسََّماعِّ َفذكرَها محَتابَعة وتعليقا وروى لَهح اْلبَ  اقحوَن ع محيد يفِّ خَتْرِّجيه ألحاديث محيد ابلطرق الَّيتِّ فِّيَها تصرحيه ابِّ
َبٍل َعْن أَبِّيه لَْيسَ بن قيس اأْلَْعرَج اْلَمك ِّي  أَبحو َصْفَوان قَاَل َعبْ  ْلَقوِّي  َوَوثَـَّقهح َأمْحد يفِّ رَِّوايَة دح اَّللَِّّ ْبنح َأمْحََد ْبنِّ َحنـْ  ابِّ

 (1)أيب طَالب َعنهح وََكَذا بن معِّني وبن سعد َوأَبحو زْرَعة َوأَبحو." 
                                         

 1/399ابن حجر العسقالين  فتح الباري البن حجر (1)



197 

 

 "املطلب الثاين عشر مؤلفاته

لعلماء، يتعلم ثوري وغريمها من أفاضل ابعد استقراره يف نيسابور عكف على كتب الشافعي، وبعض كتب ال
 (.1منها، ويصنف عليها، مع قيامه بنشر العلم، والسنة )

 وقد وصف غري واحد مؤلفاته ابلكثرة، يف الفقه، وغريه.

(: له كتب كثرية، ومصنفات يف الفقه. اهـ. لكن ولألسف مل يصلنا من ذلك شيء سوى 2قال ابن عبد الرب )
 فن كتبهدأسباب ذلك ما ذكره أبو عبد هللا احلاكم النيسابوري، من أن إسحاق  بعض مسنده، ولعل من أهم

(3.) 

 

 ومما ذكر من كتبه:

 (.4املسند ) - 1

 (.5التفسري الكبري ) - 2

 (.6السنن يف الفقه ) - 3

__________ 

 (.64( انظر: آداب الشافعي ومناقبه )ص 1)

 (.108( االنتقاء )ص 2)

(، وللوقوف على األسباب اليت دعتهم 88/ 2(؛ وطبقات الشافعية الكربى )377/ 11( انظر: السري )3)
 (.396، 377/ 11لذلك، انظر: السري )

 ( سيأيت الكالم عليه مفصاًل.4)

(؛ والكتاين يف 102/ 1(؛ والداودي يف طبقات املفسرين )321( ذكره ابن الندمي يف الفهرست )ص 5)
 (.442/ 1) (؛ وكشف الظنون76الرسالة املستطرفة )ص 

(؛ والبغداى يف 102/ 1(؛ والداودي يف طبقات املفسرين )321( ذكره ابن الندمي يف الفهرست )ص 6)
 (1)(.." 197/ 5هدية العارفني )

"اْبن حزم النـَّْقل َعن اللَّْيث بن سعد َوأيب ثـَْور َوَداوحد أَنه فرض على أوليائه، هم َأو بَعضهم، َوبِّه صرح 
ي أَبحو الط   ْنهح اْلوحجحوب، َوجزم بِّهِّ النـََّووِّي  يفِّ )الرَّْوضَ الَقاضِّ َن املحرَاد مِّ ة( من غري َأن يعزوه يب الطَّرَبِّي  يفِّ تـَْعلِّيقه أبِّ
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ْنهح، مثَّ قَالَ  يب مِّ : إِّىَل أحد، َوزَاد يفِّ )شرح اْلمحَهذ ب( فـََقاَل: إِّنَّه بِّاَل خالف. َوقَاَل َشيخَنا زين الد ين: َهَذا َعجِّ
اَل جيب َووِّي  يفِّ )شرح محسلم( َعن أحد قويل الشَّافِّعِّي: إِّنَّه يْسَتحب  لَولِّي ِّه َأن َيصحوم َعنهح، مثَّ قَاَل: وَ َوحكى النـَّ 

 َعَلْيهِّ.

ْنهح: اْحتج بِّهِّ َأْصَحاب احلَدِّيث فأجازوا الص يام َعن اْلَمي ِّت، َوبِّه قَاَل الشَّافِّعِّي يفِّ اْلَقدِّ  مي، ذكر َما يحْستَـَفاد مِّ
م، ن حز َوأَبحو ثـَْور وطاووس َواحْلسن َوالزْهرِّي  َوقـََتاَدة َومَحَّاد بن أيب سحَلْيَمان َواللَّْيث بن سعد َوَداوحد الظَّاهِّرِّي  َوابْ 
ي  َوالنـََّووِّي  الَقْول اْلَقدِّمي للشَّافِّعِّ 

َيام َرَمَضان َأو َعن َكفَّاَرة أَو َعن نذر، َورجح اْلبَـيـَْهقِّ حَّة َسَواء َكاَن َعن صِّ ي  لصِّ
يح اْلمحْختَار الَّذِّي نعتقده،  هحَو الَّذِّي وَ اأْلََحادِّيث فِّيهِّ. َوقَاَل النـََّووِّي ، َرمحَه هللا يفِّ )شرح محسلم( : إِّنَّه الصَّحِّ

يَحة الصَّرِّحَية، َونقل اْلبَـيْـ  ي  يفِّ َصححهح حمققو َأْصَحابه اجلامعيني َبني اْلفِّْقه واحْلَدِّيث لقحوَّة اأْلََحادِّيث الصَّحِّ
َهقِّ

نهح على قـَْوله عَ )ارخالفيات( : من َكاَن َعَلْيهِّ َصْوم فَلم يقضه َمَع اْلقحْدَرة َعَلْيهِّ َحىتَّ َماَت َصاَم َعنهح وليه َأو أْطعم 
ْطَعام، َوبِّه صرح النـََّووِّي  يفِّ )شرح محسل م( قلت: يفِّ اْلَقدِّمي، َوَهَذا ظَاهر َأن اْلَقدِّمي خَتْيِّري اْلَويلِّ  َبني الص يام َواإْلِّ

لرُّجحوعِّ َعنْـ  غسل كتبهلَْيَس الَقْول اْلَقدِّمي مذهبا لَهح فَإِّنَّهح  َهَكَذا نقل َذلِّك َعنهح  َها،اْلَقدِّميَة َوأْشهد على نَفسه ابِّ
 َأْصَحابه.

: هحَو َأن يطعم اْلَويلِّ   ن اْلَمي ِّت  عَ مثَّ إعلم َأن يفِّ َهَذا اْلَباب اْختِّاَلفا كثريا وأقوااًل. األول: َما ذَكْراَنهح اآْلن. َوالثَّاينِّ
صحوم أحد َعن أحد، احْلَدِّيد، َوأَنه اَل يَ  كل يـَْوم مِّْسكينا مدا من َقمح، َوهحَو َقول الزُّْهرِّي  َوَمالك َوالشَّافِّعِّي  يفِّ 

َا يطعم َعنهح عِّْند َمالك إِّذا أوصى بِّهِّ. َوالثَّالِّث: يطعم َعنهح كل يـَْوم نصف َصاع، روى َذلِّك َعن اْبن َعبَّاس،  َوإِّمنَّ
ف َصاع من اْلرب، َوهحَو َقول نصَوهحَو َقول سحْفَيان الثَـّْوري . َوالرَّابِّع: يطعم َعنهح َعن كل يـَْوم َصاعا من غري اْلرب، وَ 

ْوم أيب حنيَفة، َوَهَذا إِّذا أوصى بِّهِّ، فَإِّن مل يوصِّ َفاَل يطعم َعنهح. ارْخَامِّس: التـَّْفرَِّقة َبني َصْوم َرَمَضان َوَبني صَ 
َأمْحد َوإِّْسَحاق،  لالن ذر، فيصوم َعنهح وليه َما َعَلْيهِّ من نذر. َويْطعم َعنهح َعن كل يـَْوم من َرَمَضان مدا، َوهحَو َقو 

، َوهحَو هح َوَحَكاهح النـََّووِّي  َعن أيب عبيد أَْيضا. َوالسَّادِّس: أَنه اَل َيصحوم َعنهح اأْلَْولَِّياء إالَّ إِّذا مل جَيدوا َما يطعم َعن
.  َقول سعيد بن اْلمسيب َواأْلَْوزَاعِّي 

َيام اَل  َوحجَّة َأْصَحابَنا احْلََنفِّيَّة، َومن تَبَِّعهحْم يفِّ َهَذا  َيصحوم َعنهح أحد، َولكنه اْلَباب، يفِّ َأن: من َماَت َوَعلِّيهِّ صِّ
إِّن أوصى بِّهِّ أْطعم َعنهح وليه كل يـَْوم مِّْسكني نصف َصاع من بر َأو َصاعا من متر َأو شعري، َما َرَواهح النََّسائِّي  

َوَعن  .طعم َعنهح(اَل يحَصل ِّي أحد َعن أحد، َوَلكِّن ي)َعن اْبن َعبَّاس: َأن َرسحول هللا صلى هللا َعَلْيهِّ َوسلم َقاَل: )
اْبن عمر َرضِّي هللا تـََعاىَل َعنـْهحَما، قَاَل: قَاَل َرسحول هللا صلى هللا َعَلْيهِّ َوسلم: )من َماَت َوَعلِّيهِّ َصْوم شهر 

لت: َهَذا احلَدِّيث َرَواهح ْسَناده حسن. ققَاَل اْلقحْرطح،يِّ  يفِّ )شرح اْلمحَوطَّأ( إِّ  .فليطعم َعنهح َمَكان كل يـَْوم مِّْسكني(
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م َعن َأْشَعث َعن حمحَمَّد َعن اَنفِّع َعن اْبن عمر َعن ا ثَر بن اْلَقاسِّ َبة َحدثَنا َعبـْ ْمِّذِّي ، َوقَاَل: َحدثَنا قـحتَـيـْ لنَّ،يِّ الرت ِّ
يح َعن ابْ صلى هللا َعَلْيهِّ َوسلم مثَّ قَاَل: )اَل نعرفه َمْرفحوعا إالَّ من َهَذا اْلَوْجه،  ن عمر َمْوقحوف، َوَرَواهح اْبن َوالصَّحِّ

ريِّين َعن اَنفِّع، َوقَاَل احْلَافِّظ الْ  َبة، إالَّ أَنه قَاَل: َعن حمحَمَّد بن سِّ مزي: َماَجه أَْيضا َعن حمحَمَّد بن حيىي َعن قـحتَـيـْ
َثر يفِّ حمحَمَّد َهَذا فَلم يعرف م عدي يفِّ )اْلَكامِّل(  ن هحَو، َكَما َرَواهح اْبنَوهحَو وهم، َوقَاَل َشيخَنا: َوقد شك  َعبـْ

َثر بن أيب زبيد َعن اأْلَْشَعث َعن حمحَمَّد، اَل يْدرِّي أَبحو زبيد َعن حمحَمَّد، فَ  ذكر من رَِّوايَة اْلَولِّيد بن شحَجاع َعن َعبـْ
َذا احلَدِّيث اَل أعلمهح يرويهِّ ، قَاَل: َوهَ احلَدِّيث، مثَّ قَاَل اْبن عدي بعده، َوحمحَم د هحَو اْبن عبد الرَّمْحَن بن أيب ليلى

ي  من رَِّوايَة يزِّيد بن َهارحون َعن شريك َعن حمحَمَّد بن عبد اْلَوارِّث بن ع
َهقِّ َثر، َوَرَواهح اْلبَـيـْ بد َعن َأْشَعث غري َعبـْ

 الَّذِّي مَيحوت َوَعلِّيهِّ َرَمَضان َومل يفِّ  الرَّمْحَن بن أيب ليلى َعن اَنفِّع )َعن اْبن َعبَّاس َعن النَّ،يِّ صلى هللا َعَلْيهِّ َوسلم
: َهَذا خطأ من َوْجَهنْي. َأحدمهَا: َرفعه  ي 

َهقِّ يقضه، قَاَل: يطعم َعنهح لكل يـَْوم نصف َصاع من بر، قَاَل اْلبَـيـْ
َا هحَو من َقول اْبن عمر. َواآْلخر: قـَْوله:  َا قَاَل: ناحلَدِّيث إِّىَل النَّ،يِّ صلى هللا َعَلْيهِّ َوسلم، َوإِّمنَّ صف َصاع، َوإِّمنَّ

ْنطَة، َوَضعفه عبد احْلق يفِّ َأْحَكامه أبشعث َواْبن أيب ليلى.  مدا من حِّ

اَرقحْطينِّ  يفِّ )علله( : اْلَمْحفحوظ َمْوقحوف، َهَكَذا َرَواهح عبد اْلَوهَّاب بن خبت َعن اَنفِّع َعن اْبن عمر،  َوقَاَل الدَّ
ي  يفِّ )اْلمعرَفة(َرضِّي هللا تـََعاىَل َعنـْهحَما، َوقَ 

َهقِّ مَّد بن أيب ليلى كثري اْلَوهم، اَل َيصح َهَذا احلَدِّيث، فَإِّن حمحَ  ؛اَل اْلبَـيـْ
ْمِّذِّي  َعن َبة يفِّ رَِّوايَة الرت ِّ ثَر."  َوَرَواهح َأْصَحاب اَنفِّع َعن اَنفِّع َعن اْبن عمر. قـَْوله: قلت: رفع َهَذا احلَدِّيث قـحتَـيـْ َعبـْ

(1) 
: ملا )"الرازيَّ املحذك ( فرَغ أمحدح بنح أيب احلواري ِّ مَن التَـَعلُّمِّ جلَس 1ر، مسعتح أاب عمرٍو البيكنديَّ يقولح

، فحمَل كحتـحَبهح إىل شط ِّ الفراتِّ فجلَس يَبكي ساعًة طويلةً  ، للناسِّ فخطَر بقلبِّهِّ ذاَت يوٍم خاطٌر مْن قبلِّ احلق ِّ
 َبهُ فغسَل ُكت ُ ( االشتغالح ابلدليلِّ حماٌل 2فرتح ابملدلولِّ كان )مث قال: نْعم الدليلح كنتِّ يل على ريب، ولكْن ملا ظ

(( فسألتح شيَخنا عن فِّعلِّهِّ وفعلِّ غريِّهِّ كداوٍد الطائي ِّ من إعدامِّ كتبِّهم ما سببحهح؟ وما الذي َسوَّغهح؟  ابلفراتِّ
ا رواها دةِّ، بل يروَن أنَّه إذب / يروَن أنَّه جيوزح ألحٍد روايتحها ال ابإلجازةِّ وال ابلوجا269فقال: مل يكونوا / 

، فرأوا أن  َمفسدَة إتالفِّها أخفُّ مْن مفسدةِّ تضعيفِّ أحٍد بسببهم، وهللا أعلمح مبرادِّهم،  أحٌد ابلوجاَدةِّ يضعَّفح
( البن امللقن ما نصه: ))وقد رحوَي حنو 3مث رأيتح يف ترمجةِّ أمحَد بنِّ أيب احلواري من " طبقات األولياء " )

: أنَّه أوصى  هذا عن سفيانَ  قاَل: مَحلين ، وكاَن ندَم على أشياَء كتبها عنِّ الضعفاءِّ، و بدفِن كتِبهِ الثوري اإلمامِّ
. فكأنَّه ملا َعسحَر عليه التمييزح بنَي الصحيحِّ وغريِّهِّ أوصى أن )  ( تحدفَن كلَّها((. انتهى.4عليها شهوةح احلديثِّ
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(: ))أخربتنا أمُّ البهاءِّ بنتح 5 الكىن من " اتريخ دمشَق " )ومن ذلك ما قال احلافظح أبو القاسمِّ بنح عساكر يف
ثنا حممدح بنح  ، أخربان أبو بكٍر الباطِّرقاين، أخربان أبو عبد هللا بنح منده، أخربان عمرح بنح احلسنِّ، حدَّ البغدادي ِّ

ثنا أبو عبيدَة معمرح بنح املثىن، قال: كاَن أبو عمرو بنح العالءِّ أعلم ال ، حد  آنِّ والعربيةِّ، والعربِّ ناسِّ ابلقر القاسمِّ
، وكانت دفاترحهح ملَء بيٍت إىل  ، وكاَن يْنزلح خلَف دارِّ جعفر بنِّ سحليماَن اهلامشي ِّ وأايمِّها، والشعر وأايمِّ الناسِّ

، مث تنسَك، وأحرقها((. انتهى.  السقفِّ

__________ 

 ( مل ترد يف )ب(.1)

 ( زايدة من احللية.2)

 .32( طبقات األولياء: 3)
 ( مل ترد يف )ف(.4)

 (1).." 108/ 67( اتريخ دمشق 5)
ثـََنا َأمْحَد ْبن حَبر ْبن سَواَدة َعْن عح  ثـََنا َسعِّيد ْبن حمحَمَّد ْبن أَيُّوب َحدَّ ْثَمان ْبن "أَيُّوب الضَّرِّير بِّبَـْغَداد َحدَّ

اء مسخن يفِّ الشَّْمس فَإِّن َواَل تغتسلوا مبَِّ َمطَر َعْن اَثبت َعن أنس َمْرفحوعا: اَل ختللوا ابلقصب َواَل بِّعحود الت ِّني 
 َذلَِّك يحورث اأْلكَلة.

ي امَلرِّْستان مِّْن طَرِّيق عمر بن صبح هحَو َكذَّاب َعْن مَقاتل َعنِّ الضَّحَّا، َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس َمْرفح  وًعا َويفِّ مشيخة قَاضِّ
ْلَماءِّ اْلمحَشمَّسِّ َفَأَصابَهح َوَضٌح َفال  يـَلحوَمنَّ إِّال نـَْفَسهح َوهللا أعلم. مِّْن اْغَتَسَل ابِّ

َّللَّ أَنـَْبَأاَن َأيبِّ ا)أَنـَْبَأاَن( َأمْحَد ْبن املتَـوَكل أَنـَْبَأاَن حمحَمَّد ْبن أيب نصر احْلميدِّي أَنـَْبَأاَن أَبحو َبْكر ْبن محْصَعب َعن َعْبد 
ثـََنا أَبحو احلََْسن  ي  حَ أَنـَْبَأاَن حَيْىَي ْبن َمالك ْبن َعائِّذ َحدَّ

ثـََنا أَبحو َبْكر حمحَمَّد ْبن احلََْسن ْبن َأمْحَد ْبن َعْبد اَّللَّ الرَّْملِّ دَّ
ٍم قَاَل َدَخْلتح احْلَمَّاَم فـَرَأَيْ  ثـََنا اْلَوزِّيرح ْبنح قَاسِّ ي  َحدَّ

ي  احلََْسن ْبن َعلِّ
ثـََنا أَبحو َعلِّ ٍم ْبن َأمْحَد َحدَّ تح َعْمَرو ْبَن َهاشِّ

َّ يفِّ  : لَهح َتْدخحلح احْلَمَّاَم فـََقاَل: َدَخْلتح احْلَمَّاَم فـَرَأَْيتح الزُّْهرِّيَّ َجالِّسً اْلَبرْيحويتِّ .اْلَوْزنِّ فـَقحْلتح  ا يفِّ اْلَوْزنِّ

احْلَمَّاَم فـََقاَل  ْدخحلح تَ فـَقحْلتح َلهح: َتْدخحلح احْلَمَّاَم فـََقاَل: َدَخْلتح احْلَمَّاَم فـَرَأَْيتح أََنَس ْبَن َمالٍِّك يفِّ اْلَوْزنِّ فـَقحْلتح َلهح 
َزٌر فـََهَمْمتح أحَكل ِّمحهح فـََقاَل: اَي أَ  ئـْ َا َحرَّْمتح دحخحوَل نَ َدَخْلتح احْلَمَّاَم فـَرَأَْيتح َرسحول هللا َجالًِّسا يفِّ اْلَوْزنِّ َوَعَلْيهِّ مِّ سح إِّمنَّ

َزٍر، َمْوضحوع: فِّيهِّ مجَاَعة جَمْهحولحوَن )اْبن عدي ئـْ ثـََنا برَكة ْبن ( َحدثَنا عبيد ْبن زِّاَيد وَ احْلَمَّامِّ بَِّغرْيِّ مِّ َغريه قَالحوا َحدَّ
ريِّيَن َعْن  ثـََنا يحوسحف ْبن َأْسَباط َعْن سحْفَيان الثَـّْورِّي  َعْن َخالِّد احْلذاء َعْن عحَمر ْبن سِّ يبِّ هحَريـْرََة أَ حمحَمَّد احْلَل،يِّ َحدَّ
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ي  ْبن حمحَمَّد بْ  َمْرفحوًعا: اْلَمْضَمَضةح َواالْستِّْنَشاقح َفرِّيَضةٌ 
ثـََنا َعلِّ ن حَيْىَي ْبن مْهرَان السواق لِّْلجحنحبِّ )الداَرقحْطين ( َحدَّ

ثـََنا سحْفَيان الثَـّْورِّي  بِّهِّ )اْبن َحبَّا ثـََنا مهام ْبن محْسلِّم َحدَّ ثـََنا سحَلْيَمان ْبن الرَّبِّيع النـَّْهدِّي  َحدَّ ثـََنا مَحْزَة ْبن نَحدَّ ( َحدَّ
ثَـ   َنا سحَلْيَمان النـَّْهدِّي  بِّهِّ، َمْوضحوع: برَكة َكذَّاب.َداوحد َحدَّ

 قَاَل الدراقطين: َهَذا احْلَدِّيث َوضعه برَكة َأْو وضع لَهح.

َفاَل حَيْىَي  ِفن كتبهدُ وقَاَل اأْلَْزدِّي  ملَْ حيدث بِّهِّ إِّالَّ يحوسحف َومل يـحَتابع َعَلْيهِّ ويوسف حدَّث َمْن حفظه بعد َأن 
َبغِّي َومَهَّام َكاَن يسرق احْلَدِّيث ويروي َعن الث َِّقات َما لَْيَس من َحدِّيثهْم فـََلَعلَّهح َسرقه َحدِّيثه َكَما مِّْن يحوسحف  يـَنـْ

أاَن َوسليَمان ْبن الرَّبِّيع َضعِّيف )قلت( قَاَل يفِّ اْلمِّيزَان: َهَذا ابطٌل َوَقْد َجاَء محْرسال واَّللَّ أَْعَلم )اجلوزقاين( أَنـْبَ 
ثـََنا حمحَمَّد ْبن عحَمر ْبن جريحمحَمَّد  ر الصُّويف  ْبن َعْبد اْلغفار أَنـَْبَأاَن َأمْحَد ْبن حمحَمَّد ْبن حَيْىَي ْبن بْنَدار العذل َحدَّ

م ْبن حمحَمَّد الزَّاهِّ  ثـََنا احْلحَسنْي ْبن اْلَقاسِّ ثـََنا إِّبـْرَاهِّيم ْبن حمحَمَّد ْبن احلََْسن ْبن قـحرََّة الطيان َحدَّ اأْلَْصبَـَهاينِّ ،  دَحدَّ
ثـََنا إِّمْسَاعِّيل ْبن َأيبِّ زِّاَيد الشَّامي َعن ثـَْور َعن َخالِّد َعن مَعاذ قَاَل قـحْلَنا: اَي."   (1)َحدَّ

 "علما ويتخذ، عدو ا. قيل:

 .. فكل هم مبغض يف زي  أحباب.ال تركنن  إىل قوم تعل مهم

 لسقط االختالف. أبو الطيب:يقال: من كثر لغطه كثر غلطه. سقراط: لو سكت من ال يعلم 

 «1».. وآفته من الفهم الس قيم .وكم من عائب قوال صحيحا
أبو سعيد الضرير أليب مت ام: مل ال تقول ما يفهم؟ فقال: اي أاب سعيد مل ال تفهم ما يقال؟ موالان قطب الدين 

أن  مثله يشرح كالم  من اجله ال: لو علم والد بطليموس« 2»الشريازي يف بعض املتصد ين لشرح اجملسطي 
ولده الختصى. موالان جالل الدين الداواين: لو علم العلماء األسالف أنه اخلف بعدهم نظائران من األجالف 

 معهم يف قبورهم، بل مل يظهروا قط  ما يف صدورهم. تدفن كتبهمألوصوا أن 

 نني. فقال األعمش:حضر جملس األعمش قوم ليسمعوا احلديث فقال: ما اليوم؟ فقال رجل منهم: االث
االثنان، ارجعوا فأعربوا كالمكم مث اطلبوا احلديث. وقيل: كان سيبويه يف ابتداء أمره يصحب الفقهاء واحملد ثني، 
وكان يستملي على مح اد، فلحن يوما فرد  عليه مح اد فأنف من ذلك، فلزم ارخليل فربع يف النحو. مسع رجل 

فقال: كلهم يقطعون الطريق. وهللا  .«3»، فقال له: قل وحيك: األعراب رجال يقرأ: األكراد أشد  كفرا ونفاقا
 (2)تعاىل أعلم.." 
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يب التـََّناقحض َأن السُّيحوطِّ  يزَان َلهح خرب اَبطِّل، َوذكر َهَذا احلَدِّيث، َومن َعجِّ ي  ")قلت( قَاَل الذََّه،يِّ  يفِّ اْلمِّ
نثرا على َما ذكره يث َواْحتج بِّهِّ يفِّ جزئه الَّذِّي ذيل بِّهِّ نظما و أقرهنا اْبن اجْلَْوزِّي  على احلكم بَِّوْضع َهَذا احلَدِّ 

ي  َوولده من املواطن الَّيتِّ يسن فِّيَها اْلوضحوء فـََقاَل نظما:
 احْلَافِّظ زين الدَّين اْلعِّرَاقِّ

يس لَكافِّر  .. وأبرص أَو مس لألصنام فاعدد(.)َوسن وضوء من َمسِّ

 .. للحم جزور شرب درله زد(.من)وسيل دم َمَع أكل ذِّي النَّار واضم

َوقَاَل مذيال على الشَّرْح: الصُّوَرة احْلَادِّيَة َواأْلَْربـَعحوَن مس اْلَكافِّر، َففِّي َحدِّيث َعن الزبري بن اْلَعوام َوذكر 
ُّ يفِّ اأَلْوَسطِّ َوفِّيهِّ عمر بن َراَبح جممع على ضعفه اْنته ، فَإِّن َكاَن احلَدِّيث ىاحلَدِّيث، مثَّ قَاَل َأْخَرَجهح الطَّرَبَاينِّ

َبَسة، فَإِّنَّ  َبغِّي َأن يتعقبه هحَنا، َوالظَّاهِّر أَنه ينجرب بطرِّيق َعنـْ هح من رجال أيب اجنرب عِّْنده وترقى َعن اْلَوضع َفَكاَن يـَنـْ
َا تر، الختالطه َوهللا تـََعاىَل أعلم. لص دقِّ َوإِّمنَّ  َداوحد َووصف ابِّ

[ أََنٍس، َدَخْلتح احلَْ 6) َزٌر، فـََهَممْ ( ]َحدِّيثح ئـْ تح َأْن أحَكل َِّمهح فـََقاَل: مَّاَم فـَرَأَْيتح َرسحوَل اَّللَِّّ َجالًِّسا يفِّ اْلَوْزنِّ َوَعَلْيهِّ مِّ
َزٍر )اْبن اجْلَْوزِّي ( َوقَاَل يفِّ َسَنده جَمْهحولحوَن َومل ي ئـْ َا َحرَّْمتح دحخحوَل احْلَمَّامِّ بَِّغرْيِّ مِّ  مَحاما خل َرسحول هللادْ اَي أََنسح إِّمنَّ

 قط  َواَل َكاَن عِّْندهم محام.

( ]َحدِّيٌث[ اْلَمْضَمَضةح َواالْستِّْنَشاقح َثالاًث َفرِّيَضٌة لِّْلجحنحبِّ )عد قط  حب( من َحدِّيث أيب هحَريـَْرة األول من 7)
اَل اأْلَْزدِّي  مل حيدث قَ طَرِّيق يحوسحف بن َأْسَباط، َوعنهح برَكة بن حمحَمَّد احْلَل،يِّ واآلخران من طَرِّيق مهام بن محسلم، 

َبغِّي، َومَهَّام َفاَل جيِّ  دفن كتبهبِّهِّ إِّالَّ يحوسحف، َومل يـحَتابع َعَلْيهِّ، وََكاَن حيدث من حفظه بعد َأن  يء َحدِّيثه َكَما يـَنـْ
اَرقحْطينِّ  َهَذا احلَدِّيث َوض  ه برَكة َأو وضع لَهح.عبن محسلم َكاَن يسرق احلَدِّيث فـََلَعلَّهح َسرقه من يحوسحف، َوقَاَل الدَّ

 قَاَل السُّيحوطِّي  َوقَاَل الذََّه،يِّ  يفِّ اْلمِّيزَان َهَذا اَبطِّل، َوقد َجاَء محْرسال.

[ محَعاٍذ قـحْلَنا اَي َرسحوَل اَّللَِّّ مَنَسُّ اْلقحْرآَن َعَلى َغرْيِّ وحضحوٍء قَاَل نـََعْم إِّال َأْن َتكحوَن َعَلى 8) َنا اَي جْلََنابَةِّ، قـحلْ ا( ]َحدِّيثح
 (1)." ،َرسحوَل هللا فـََقوله تـََعاىَل ِوَكتاب َمْكنحوٍن اَل مَيَسُّهح إِّال اْلمحَطهَّرحوَن{

"قال أمحد بن حنبل لرجل سأله عم ن أكتب؟ قال: اخرج إىل أمحد بن يونس الريبوعي، فإنه شيخ 
 .[1اإلسالم. انتهى ]

 وهو من الثقات األثبات.

 ي  الزاهد، صاحب سفيان بن عيينة.[ الر ماد2وإبراهيم بن بش ار ]

 قال ابن عدي: سألت حممد بن أمحد الزريقي عنه، فقال: كان وهللا أزهد أهل زمانه.
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 وقال ابن حب ان: كان متقنا ضابطا.

، من أعيان الشيوخ بدمشق. روى عن سعيد بن عبد  وأبو الن ضر إسحاق بن إبراهيم الد مشقي  الفراديسي 
 العزيز ومجاعة.

 [ الفراديسي  مشهور، ثقة.4[ : إسحاق بن إبراهيم أبو الن ضر ]3« ]املغين»قال يف 

 قال ابن عدي : له أحاديث غري حمفوظة. انتهى.

[ وطبقته. وثقه ابن حب ان وغريه، 5وإمساعيل بن عمرو البجلي  حمد ث أصبهان، وهو كويف . روى عن مسعر ]
 وضعفه الد ارقطين ، وهو مكثر عايل اإلسناد.

ين  القدوة أبو نصر بشر بن احلارث املروزي  الزاهد، املعروف ببشر احلايف. مسع من مح اد بن زيد،  وفيها الراب 
 حد ث بشيء يسري. .[6] ودفن كتبهوإبراهيم بن سعد، وطبقتهما، وعين ابلعلم، مث أقبل على شأنه، 

 ماتهوكان يف الفقه على مذهب الث وري ، وقد صنف العلماء مناقب بشر وكرا

__________ 

 للذه،ي.« العرب»[ يعين انتهى نقله عن 1]

« األنساب»وهو خطأ فيصحح فيه، وانظر « بشار بن إبراهيم( : »398/ 1للذه،ي )« العرب»[ يف 2]
 .(158/ 6للسمعاين )

 .(68/ 1« )املغين يف الضعفاء[ »3]
 .«ين يف الضعفاءاملغ»وهو خطأ، والتصحيح من « ابن الن ضر»[ يف األصل، واملطبوع: 4]
 وهو خطأ فيصحح فيه.« مسهر( : »399/ 1للذه،ي )« العرب»[ يف 5]

 (1)." .[ أقول: ال جيوز دفن الكتب إال إذا كان فيها ضالل وإحلاد وكفر. )ع(6]
 .[2« ]العرب»[ يف ربيع األول. قاله يف 1"رمحه هللا، عاش مخسا وسبعني سنة، وتويف ببغداد ]

ش ف أخباره ومشائله يف التق« : الثقات»قال ابن حب ان يف « : طبقات األولياء»[ يف 3وقال السخاوي  ]
 وخفي  الورع أشهر من أن حيتاج إىل اإلغراق يف وصفها. وكان ثوري  املذهب يف الفقه والورع مجيعا.

[ بن خشرم، وكان ممن فاق أهل عصره يف الورع والزهد، وتفرد 5[ : وهو ابن عم علي ]4وقال ارخطيب ]
[ وعزوف النفس، وإسقاط التكلف 6بوفور العقل، وأنواع الفضل، وحسن الطريقة ]واستقامة املذهب[ ]

 والفضول. ،[7]
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 ألجل ذلك. ودفن كتبهوكان كثري احلديث، إال  أنه مل ينصب نفسه للر واية، وكان يكرهها، 

قال هلا: ما ترسام ابلتاء [ األصل، من قرية على ستة أميال من مرو، وي8وقال ابن اجلوزي: هو مروزي  ]
 [ وكان من أبناء الرؤساء والكتبة.9الفوقية ]

 وولد يف سنة مخسني ومائة مبرو، ومل ميلك بشر بغداد ملكا قط ، وكان

__________ 

 للذه،ي.« العرب»سقطت من األصل، وأثبتها من املطبوع، و « ببغداد»[ لفظة 1]

[2( ]1 /399). 
يت ما يف املطبوع. لكين مل أقف على ذكر هلذا الكتاب فيما عدده السخاوي وأبق« البخاري»[ يف األصل: 3]

ومل أر أحدا من أصحاب كتب الرتاجم من املتأخرين عنه ذكره يف عداد « الضوء الالمع»من مؤلفاته يف 
( املطبوع يف اهلند، وقد ذكر 143/ 8البن حبان )« الثقات»مصنفاته. وقد وقفت على هذا النقل يف كتاب 

 .(229ن حبان فيه أبن وفاته كانت سنة )اب
 ( وقد نقل املؤلف عنه ابختصار وتصرف.67/ 7« )اتريخ بغداد»[ يف 4]

 .«اتريخ بغداد»سقطت من األصل، وأثبتها من املطبوع و « علي»[ لفظة 5]
 .«اتريخ بغداد»[ ما بني حاصرتني زايدة من 6]
 املطبوع.« اتريخ بغداد»مل ترد يف « التكلف»[ لفظة 7]

 وأثبت ما يف املطبوع. ،«مروي»[ يف األصل: 8]

البن اجلوزي، أم هي مما أضافه املؤلف « ابلتاء الفوقية»[ كذا قال وهو خطأ، ولست أدري هل مجلة 9]
 تصرفا وتوضيحا فظن الفتحة اليت فوق الباء نقطتان فوقع له هذا التحريف.

م، بفتح الباء، وسكون الراء، وسني مهملة، وآخره ميم: ( : مابرسا32/ 5« )معجم البلدان»قال ايقوت يف 
 (1)قرية من قرى مرو، ويقال هلا ميم سام.." 

 "لصحته، قال اهليثمي: إسناده حسن ورواه ابن حبان وصححه.

 

"لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من املوت ألدركه رزقه كما يدركه املوت. )حل( عن  - 7383
 جابر )ض( ".
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ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من املوت ألدركه رزقه( فإنه قد قدره هللا لعباده كما قدر اآلجال )لو أن 
 وفيه احلث على اإلمجال، فإن قيل: املشاهد إن الكسب جيلب األرزاق.

قلت: احلديث يف من تر، الطلب وفر عن رزقه فإنه ال بد وأن يساق إليه ما يقيم به صلبه. )كما يدركه 
( 2( عن جابر( رمز املصنف لضعفه ألن فيه يوسف بن أسباط )1ذي ال ينجيه عنه الفرار )حل )املوت( ال

 وهو ضعيف.

 

"لو أن أحدكم يعمل يف صخرة صماء ليس هلا ابب وال كوة رخرج عمله للناس كائناً ما كان. )حم  - 7384
 ع حب ،( عن أيب سعيد )صح( ".

ة صماء ليس هلا ابب وال كوة( هو تفسري لقوله صماء )اخرج )لو أن أحدكم يعمل( خرياً أو شرًّا )يف صخر 
عمله للناس( تبث ارخري املالئكة وتنشر الشر الشياطني. )كائنًا ما كان( تعميم للعمل خري أو شر إال أنه 

( عن جبري بن عمران: "ستور 3تعاىل ال يهتك سرته عن العاصي إال بعد التكرار كما أخرج احلكيم الرتمذي )
ا ى املؤمنني أكثر من أن حتصي وأنه ليعمل الذنوب فيهتك عنه ستوره سرتاً سرتاً حىت ال يبقى عليه منههللا عل

 شيء فيقول هللا ملالئكته اسرتوا عليه من

__________ 

 (.1333(، والصحيحة )5245(، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )296/ 4= )

(، وحسنه 134/ 5(، والبخاري يف التاريخ الكبري )246/ 8(، )90/ 7( أخرجه أبو نعيم يف احللية )1)
 (.952(، والصحيحة )5240األلباين يف صحيح اجلامع )

فكان  فن كتبهد( يوسف بن أسباط: وثقه ابن معني، وقال أبو حامت: ال حيتج به، وقال البخاري: كان قد 2)
 (.292/ 7ال جييء حبديثه كما ال ينبغي، امليزان )

 (1)(.." 207/ 2لرتمذي يف نوادره )( أخرجه احلكيم ا3)
ت  عشَرة ومئتني قَاَل َحدثَنا محيد الطَّوِّيل َعن أنس بن َمالك قَاَل َمْلعحون َمْلعحون من أَحاط  ْصر سنة سِّ "مبِّ

 على مشربَة َأو ابعد مقربة

ْنهح النَّاس َفضرب َعَلْيهِّ   اءه َأو قببهخب َفسئَل محيد الطَّوِّيل َما اْلمْشربَة قَاَل بِّْئر َماء يشرب مِّ

 َوأما املقربة فطريق َكاَن اختصره فـََقطعه َعن ممر النَّاس
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 قَاَل أيب َهَذا َحدِّيث محنكر

مسِّعت أيب َحدثَنا َعن أيب الطَّاهِّر َعن اْبن وهب َعن حيىي بن َسالم َعن عحْثَمان بن مقسم َعن نعيم بن  - 59
 ص = إِّن أكذب اْلَكاذِّبني الصناع اجملمر َعن أيب هحَريـَْرة قَاَل قَاَل َرسحول هللا

قَاَل أيب َهَذا َحدِّيث كذب َوعحْثَمان هحَو اْلربي َوحيىي بن َسالم هحَو الَّذِّي روى َعنهح عبد احلكم َبصرِّي َوقع إِّىَل 
 مصر

ن ب َسأَلت أيب َعن َحدِّيث َرَواهح اْلمسيب بن َواضح َعن يحوسحف بن َأْسَباط َعن الثَـّْوري  َعن حمحَمَّد - 60
 اْلمحْنَكدر َعن َجابر َعن النَّ،يِّ ص = قَاَل مداراة النَّاس َصَدَقة

 دفن كتبهقَاَل أيب َهَذا َحدِّيث اَبطِّل اَل أصل َلهح ويوسف بن َأْسَباط 

هللا  لَسأَلت أيب َعن َحدِّيث َرَواهح بَقِّيَّة َعن عمر الد َِّمْشقِّي َعن َمْكححول َعن َواثَِّلة بن اأْلَْسَقع َأن َرسحو  - 61
 ص = يـَْوم َخْيرَب جعلت َلهح مأدبة َوأكل محتكئا واطلى ابلنورة وأصابته الشَّْمس َولبس الربطلة

 قَاَل أيب هحَو عمر بن محوَسى الوجيهي َوَهَذا َحدِّيث اَبطِّل

اْلَوضِّني بن عبد  نَسأَلت أيب َعن َحدِّيث َرَواهح حمحَمَّد بن سحَلْيَمان بن أيب َداوحد َعن زحَهرْي بن حمحَمَّد عَ  - 62
لسََّوادِّ سود هللا َوجهه يـَْوم اْلقَِّياَمة ْرَداء قَاَل قَاَل َرسحول هللا ص = من خضب ابِّ  الرَّمْحَن َعن جحَناَدة َعن أيب الدَّ

 (1)قَاَل أيب َهَذا َحدِّيث َمْوضحوع." 
 "اتريخ اإلسناد يف األدب:

، أما اجة اليت بعثت عليه وكيف انتهى إىل التدوينقد علمت كيف كان بدء اإلسناد يف احلديث وما أمر احل
أتريخ اتصال ذلك ابألدب فقد دللنا، على أن العرب إمنا جرت يف إسالمها من أمر الشعر وارخرب والنسب 
وحنوها على مثل عاداهتا يف جاهليتها، فال جرم أهنم كانوا ينسبون أكثر ما يتناقلونه إال أن النسبة غري اإلسناد 

ح عليه الرواة؛ ألن اإلسناد ال يراد به إال شهادة الزمن على اتصال النسب العلمي بني راوي الشيء فيما اصطل
وصاحب الشيء املروي، حىت يثبت العلم بذلك على وجه من الصحة، كالدعوى اليت تتلقى بثبتها من البينة، 

ال بعد من ذلك ابلتحقيق، إ وهذا ال يستقيم إال إذا صارت الرواية صناعة علمية، ومل يكن يف العرب شيء
قيام دولة بين مروان حني اختذوا املؤدبني ألوالدهم؛ وذلك هو العهد الذي تسلسل فيه إسناد احلديث أيًضا 

 لتشعب طرقه كما أومأان إليه من قبل.

وأول إسناد عرف يف األدب كمان علميا حبتا، وذلك إسناد نصر بن عاصم الليثي إىل أيب األسود الدؤيل يف  
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تابه الذي وضعه يف العربية وأشران إليه، مث كان العلماء يروون املغازي، وهذه ال بد فيها من اإلسناد وإن  ك
كان قصريًا لقرب التابعني من عهدها الذي حدثت فيه مث ملا خيف على لسان العرب من الفساد ومست 

يف العربية وما  واحلديث وجتريد القياساحلاجة إىل الكتابة عن العرب لصيانة اللغة واالستعانة على فهم القرآن 
 نشأت الطبقة اليت ابتدأ اإلسناد يف األدب إىل رجاهلا:-إىل ذلك 

__________ 

قالوا إن أاب عمرو تنسك يف آخر أايمه فأحرق هذه الكتب، وكان ذلك دأب طائفة من العلماء: يتورعون  1
نكر يهم، وقد يكون فيه الباطل واملوضوع واملأن أيخذ الناس عنهم ما عدوه من سيئات أنفسهم فيسندوه إل

وفة ؛ ألهنا جلود، وأغرب ما وقفنا عليه أن حافظ أهل الكيغسل كتبهوما ال يعرفه إال صاحبه؛ ومنهم من كان 
 تدفن كتبههـ "أي: بعد أن نضجت العلوم" أوصى أن 243وحمدثها حممد بن العالء بن كريب املتوىف سنة 

 300ن هذا هو احلب امليت فال ندري ماذا يكون، وقد ظهر حملمد هذا ابلكوفة معه فدفنت.... فإن مل يك
 (1)ألف حديث، قالوا: وكان ثقة جممًعا عليه.." 

قد أمجل و « كان كذاابً »وحكى ابن شاهني يف )الضعفاء( أن ابن معني قال: « تركوا حديثه»"حممد: 
ا أيب إسحاق دة أن أاب حنيفة هو الذي أفىت أخبعضهم القول فيه، وتوبع على أصل القصة لكن يف روايته زاي

ابرخروج فتشبث األستاذ يف كالمه يف أيب إسحاق إبراهيم بن حممد الفزاري هبذه الزايدة كما مر يف ترمجة أيب 
 إسحاق، وتغافل عن تفرد يزيد هذا بتلك الزايدة. وهللا املستعان.

يقال: إنه كان : »100ي. قال األستاذ ص يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي أبو يوسف الفسو  -267
 .«يتكلم يف عثمان

أقول: يعقوب إمام جليل علمًا وحفظًا وإتباعا للسنة عنها، وهذه الساقطة اليت لقطها األستاذ أشار إليها 
قيل إنه كان يتكلم يف عثمان رضي هللا »قال  146ص  2الذه،ي يف ترمجة يعقوب من )تذكرة احلفاظ( ج 

 !«عنه، ومل يصح
حمبوب بن موسى يقول: مسعت ابن »من طريق  324/  13يوسف بن أسباط. يف )اتريخ بغداد(  -268

واختلط،  دفن كتبهمن مغفلي الزهاد، » 17قال األستاذ ص « أسباط يقول: ولد أبو حنيفة وأبوه نصراين
طيب( نفسه وفيه: يخ ارخواستقر األمر على أنه ال حيتج به، وأين هذا السند من سند ارخرب الذي يليه يف )اتر 

.. وجد أيب حنيفة النعمان بن قيس املرزابن بن زوطى بن ماه كان حامل راية علي .وولد اثبت على اإلسالم
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ودعاء علي   ..... السمناين يف كتاب )روضة الفضالء(.كما ذكره  -بن أيب طالب كرم هللا وجهه يوم النهر 
نصراين أصالً  .. بل مل يكن بني أجداده.ا ساقه ارخطيب بسندهكرم هللا وجهه لوالد أيب حنيفة يف عهد جده مم

 .«ألنه منحدر النسب من دم فارسي
رون من أهل فصحيح، وكذلك فعل آخ دفن كتبهأقول: أما التغفيل واالختالط فمن مفرتايت الكوثري، وأما 

 ( كانوا يرون أن حفظ احلديث1الورع، )

__________ 

.ن." 377« تلبيس إبليس»( هذا من قبيل إضافة املال، والعلم أعز منه، فأين هو من الورع؟! وبيانه يف 1)
(1) 

"وروايته فرض كفاية، وأن يف غريهم من أهل العلم من يقوم ابلكفاية وزايدة، ويرون أن التصدي للرواية 
لرواية بعد أن لناس. مث مل يتصد يوسف لمع قيام الكفاية بغريهم ال اخلو من حظ النفس بطلب املنزلة بني ا

ولكن كان أيمر ابملعروف وينهى عن املنكر، ويرغب يف الطاعة وحيذر من املعصية، وحيض علي  دفن كتبه
حبان يف  وقال ابن« ثقة»أتباع السنة / وينفر عن البدعة، فرمبا احتاج آلي أثناء ذلك؟ قال ابن معني: 

م وقرائهم، سكن إنطاكية وكان ال أيكل إال احلالل، فإن مل جيده استف كان من عباد أهل الشا»)الثقات( : 
فعبارة ابن حبان تعطي أن « 195الرتاب، وكان من خيار أهل زمانه، مستقيم احلديث، رمبا أخطأ مات سنة 

خطأه كان يسرياً ال مينع من االحتجاج حيث مل يتبني خطؤه، ويشهد لذلك إطالق ابن معني أنه ثقة. وقال 
 .«فصار ال جييء ابحلديث كما ينبغي دفن كتبهكان قد »بخاري: ال

 أنه من أهل الصدق إال»وهذا يشعر أبنه كان يكثر منه ارخطأ يف مظانه، وقريب من ذلك قول ابن عدي: 
يغلط يف »ملا عدم كتبه صار حيمل على حفظه فيغلظ ويشتبه عليه وال يعتمد الكذب وابلغ ارخطيب فقال: 

 .«احلديث كثرياً 
ة فذا، ارخرب من طريق عمر ابن محاد بن أيب حنيف« وأين هذا من سند ارخرب الذي يليه»فأما قول األستاذ: 

قال: أبو حنيفة النعمان بن اثبت بن زوطى فأما زوطى فإنه من أهل كابل، وولد اثبت على اإلسالم وكان 
، فهو خمالف ما مر عن يوسف بن أسباط فهذا ارخرب وإن خالف.. « .زوطى مملوكاً لبين تيم هللا ثعلبة فأعتق

ملا زاده السمناين عصري ارخطيب كما يقوله األستاذ ومل يذكر السمناين سنداً فيما يظهر وبينه وبني النهروان 
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وما ذكر  «حنو أربعمائة سنة، وخمالف أيضًا ملا يروي عن إمساعيل بن محاد من إنكار أن يكونوا موىل عتاقة
 (1)عنه ال يصح." من دعاء علي رضي هللا 

 170"ابن موىل = حممد بن عبد هللا 

 1139املوىل إمساعيل = إمساعيل بن حممد 

 1082املوىل الرشيد = الرشيد بن حممد 

 1276املوىل عبد الرمحن = عبد الرمحن بن هشام 

 1171امَلْوىل َعْبد هللا = عبد هللا بن إمساعيل 

 .1069املوىل حممد الشريف = حممد بن علي 
 .1075وىل حممد بن الشريف = حممد بن حممد امل

 .1204املوىل حممد املعتصم = حممد بن عبد هللا 
ْلماسي = حممد بن عبد الرمحن  جِّ  1290امَلْوىل حممَّد الس ِّ

 1206املوىل يزيد = يزيد بن حممد 

 

 مؤمل بن إِّمْسَاعِّيل

 م( 822 - 000هـ =  306 - 000)

ارخطاب، أبو عبد الرمحن: من رجال احلديث. من أهل البصرة. سكن مؤمل بن إمساعيل العدوي، موىل آل 
 .(1، فحدث من حفظه فوقع ارخطأ يف بعض ما رواه )ودفن كتبهمكة. 
 

 املحَؤمَّل بن أحَمْيل

 م( 805حنو  - 000هـ =  190حنو  - 000)

لعباسي، ر يف العصر ااملؤمل بن أميل بن أسيد احملاريب: شاعر من أهل الكوفة. أدر، العصر األموي. واشته
 وكان فيه من رجال اجليش. وانقطع إىل املهدي قبل خالفته وبعدها.

 وهو صاحب األبيات اليت أوهلا:

 .. وتذنبون فنأتيكم فنعتذر!(.)إذا مرضنا أتيناكم نعودكم
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 .(2عمي يف أواخر عمره )
__________ 

 .380: 10( هتذيب التهذيب 1)
وخزانة."  177: 13واتريخ بغداد  524ومسط الآليل  299ونكت اهلميان  195: 7( إرشاد األريب 2)
(1) 

"ابن عطية ـ الكويف ال البصري ـ بعضه، وهارون غري معروف، ومل حيدث به عن زيد ابن أسلم غريه، 
 .«وهذا احلديث غري حمفوظ عن زيد

 ه، رحمي بشيء من الغفلة.قلت: والقاسم أصلحهم حااًل، فإنه صدوق ال أبس ب

 .(1ويوسف بن عطية الكويف مرتو، اهتمه الفالس )
 وحيتمل أن يكونوا قد توبعوا يف األسانيد اليت مل نطلع عليها. فاهلل أعلم.

هذا »قال أبو حامت الرازي ـ رمحه هللا ـ يف حديث آخر له هبذا اإلسناد إىل أيب أمامة وابن عمر:  ،)وهارون(
 .(1880لولده عبد الرمحن )« علل احلديث»كما يف « )!( عرف من اإلسناد إال أاب أمامةحديث ابطل، ال أ

 .«عن زيد بن سامل أو ابن أسلم عن أبيه»وفيه: 
 .«جمهول وزيد عن أبيه نكرة( : »4/286« )امليزان»وقال الذه،ي يف 

بن أسلم، وهو حتريف،  قلت: ووقع يف بعض طرقه: زيد( : »6/181« )اللسان»ومما زاده عليه احلافظ يف 
 .«والصواب: زيد بن سامل

ومن طرقه الباطلة طريق هارون بن كثري عن زيد ابن أسلم عن أبيه عن أيب « : »الآليلء»وقال السيوطي يف 
 .«.. إخل.أمامة عن أحيَب  بن كعب. أخرجه ابن عدي يف الكامل، وقال: رواه عن هارون

 ين: هذا، وحديثي بزيع وخملد( خمرجة بطوهلا يف آخر تفسري ابنوهذه األحاديث الثالثة )يع»إىل أن قال: 
 ... «.مردويه

 )طرفة( تتعلق هبذا احلديث:

 (2( إبسناده إىل حممود بن غيالن مسعت مؤمالً )1/241« )املوضوعات»روى ابن اجلوزي يف 
 يقول: حدثين شيخ بفضائل سور

_________ 
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حترف شيخه هارون بن كثري إىل: مروان ابن كثري )!(  (32/441« )هتذيب الكمال»( ويف ترمجته من 1)
( ابلقطعة اليت 500/1)املسندة ق « املطالب»كما يف « مسنده»وقد رواه عن يوسف هذا ابنح منيع يف 

 ختص فضل يس حسب. وقد أشار ابن عدي إىل أن يوسف قد روى بعضه.

لبدع، كان صلباً يف السنة شديداً على أهل ا  ( هو ابن إمساعيل العدوي البصري نزيل مكة ـ رمحه هللا ـ وقد2)
 فلعله صنع ذلك من هذا الباب.

 

تبع الرواة ، فهو الذي اشتهر عنه هذا الصنيع وذاع يف ت-رمحه هللا  -أو لعله أتثر بشيخه شعبة بن احلجاج 
كاية كان حللضمان اتصال اإلسناد ومعرفة خمرج احلديث وأحوال رواته ولعل مؤماًل ـ رمحه هللا ـ إن صحت ا

ضل اهلروي ـ كما قال أبو الف دفن كتبهيفعل ذلك يف أول حياته وبداية نشاطه العلمي، وإال فإنه كان قد 
احلافظ الشهيد ـ رمحه هللا ـ وجاور مبكة. ومع ذلك فلم َيكف  عن التحديث، فوقعت له أوهام كثرية أشار إليها 
سليمان بن حرب، وابن سعد، والفسوي، وأبو حامت، وابن نصر املروزي، وزكراي الساجي، وأبو الفضل بن 

 عمار الشهيد، والدارقطين، وغريهم.

قد ركَنت نفسي إىل مجع هذه األوهام متهيدًا لبياهنا، وقد شرعت يف اجلزء األول منها مقسمًا على أمساء و 
 شيوخه الذين وهم عليهم منذ زمان، ولكنين مل أكمله، فأسأل هللا العون والسداد.

ضة املتشيعة منذ فوهذه القصة تبني أن املتصوفة كانوا من أعظم ارخلق ضرراً على اإلسالم وأهله، ومثلهم الرا
قدمي الزمان، فهما صنوان يف الكذب واالختالق ونسج األساطري وارخياالت ودسها على عباد هللا الساهني 
الغافلني، أما الزهاد أمثال داود الطائي وبشر بن احلارث وإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض، فقد حاول 

لب املرابطون اجملاهدون يف سبيل هللا عز وجل، ولكن غالصوفية انتحاهلم، وهم أهل علم وفقه وسنة، ومنهم 
 (1)عليهم طلب اإلخالص وقلة خمالطة الناس. وهللا أعلم هبم.." 

 .1"البخاري: "مل يكن عنده كتاب فاضطرب حديثه"
ومنها: أن يدفن احملدث كتبه، فيحدث من حفظه، فيخطيء يف الرواية، كيوسف بن أسباط قال عنه صدقة: 

 .2كان بعد يقلب عليه، والجييء كما ينبغي، يضطرب يف حديثه"، فدفن كتبه"
ومنها: أن تذهب كتب الشيخ، فيحدث من حفظه، فيضطرب حديثه. كعبد الرزاق بن عمر الشامي. قال 

 .3عنه سعيد: "ذهبت كتبه فخلط واضطرب" 
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ابن  ب. قال عنهومنها: أن يحدخل عليه ما ليس من حديثه. من ذلك أمحد ابن أيب طالب ابن حممد الكات
 .4أيب الفوارس: "كان يف كتبه بعض اضطراب. وظن من جهة ابنه أيب الفياض"

ومنها: إصابته ابلعمى. فـَْقدح البصر مؤثر يف الراوي، إذاكان يعتمد على كتابه، أو يؤثر يف نفسه، مم ا جيعل 
 احلافظة ختتل، والتثبت. نسأل هللا السالمة والعافية.

ىل اإلدخال يف حديث الضرير. قال ارخطيب البغدادي: "ونرى العلة اليت؛ ألجلها وفقد البصر قد يؤدي إ
من .. ف.منعوا صحة السماع. من الضرير والبصري األحمي؛ هي جواز اإلدخال عليهما، ما ليس من مساعهما

 .5احتاط يف حفظه كتابه، ومل يقرأ إال منه، وسلم من أن يدخل عليه، غري مساعه جازت روايته" 
__________ 

 .(193انظر ترمجته )رقم  1
 .(160انظر ترمجته )رقم  2
 .(71انظر ترمجته )رقم  3
 ( لألعظمي.192( وانظر دراسات يف اجلرح والتعديل )3انظر ترمجته )رقم  4

 (1)." .(229الكفاية ) 5
 .1"وذكره ابن حبان يف الثقات وقال: رمبا أغرب وخالف

 تعقيب:

ظر بل األقرب أنه صدوق يف حفظه لني قال الذه،ي عنه: معروف حسن وصف احلافظ له ب"لني" فيه ن
 .3وقال: صدوق. قال أبو حامت: ليس ابلقوي 2احلديث

( عطاء بن مسلم ارخفاف أبو خملد الكويف نزيل حلب صدوق اخطيء كثريًا من الثامنه مات سنة 86)
 .4تسعني

 .5قال أمحد بن حنبل: مضطرب احلديث
 .6بت حديثهوليس بقوي فاليث دفن كتبهخاً صاحلاً يشبه يوسف بن أسباط وكان وقال أبو حامت: كان شي

 .7مث  روى من حفظه فَيهم فيه وكان رجالً صاحلاً  دفن كتبهوقال أبو زرعة: 
 .8وقال أبو داود: ضعيف

 .9وقال ابن عدي: يف حديثه بعض ما ينكر عليه
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__________ 

 .(8/525الثقات ) 1
 .(3/63امليزان ) 2
 .(1/611املغين ) 3
 .(4632رقم 678تق ) 4
 .املروذي( - 269رقم 153العلل ) 5
 .(6/336اجلرح ) 6
 نفسه. 7

 .(20/106ت الكمال ) 8
 (1)." .(5/367الكامل ) 9

 .1"كما ينبغي يضطرب يف حديثه
 .2وهو يغلط كثرياً وهو رجل صاحل ال حيتج حبديثه دفن كتبهوقال أبو حامت: كان رجالً عابداً 

ل ابن عدي: هو عندي من أهل الصدق إال أنه ملا عدم كتبه كان حيمل على حفظه فيغلط ويشتبه عليه وقا
 .3وال يتعمد الكذب

 ذكر من وثقه:

 .4قال ابن معني: رجل صدق
 .5وقال مرة: ثقة

 .6( يونس بن احلارث الثقفي الطائفي نزيل الكوفة ضعيف من السادسة161)
 .8.وقال مرة: مضطرب احلديث7بةقال أمحد بن حنبل: أحاديثه مضطر 

 .9وقال ابن املديين: كنا نضعف ذا، ضعفاً شديداً 
__________ 

 .(2/242ت الصغري ) 1
 .(9/218اجلرح ) 2
 .(7/159الكامل ) 3
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 .الدوري( - 2/684التاريخ ) 4
 .الدارمي( - 874رقم228التاريخ ) 5
 .(7959رقم1098تق ) 6
 .عبد هللا( - 1/341العلل ) 7
 /ب( ملغلطاي.68ق1اإلعالم بسنته ) 8

 (1)." .(146رقم121سؤاالت ابن أيب شيبة ) 9
 .(1، مثحَّ حدث من حفظه فدخل الوهم واالختالف يف حديثه )دفن كتبه"إِّْذ َكاَن َقْد 

 اثلثاً. االختالط:

الطاً، واختلط  الٌن، أي: فسد فاالختالط لغة: يقال خلطت الشيء بغريه َخْلطاً فاختلط، وخالطهح خمالطًة وخِّ
عقلحهح، والتخليط يف األمر: اإلفساد فِّْيهِّ واملختلط من االختالط، واختلط عقله إذا تغري، فهو خمتلط، واختلط 

 .(2عقله: فسد )
 (3أما يف اصطالح احملدثني: فـََقْد قَاَل السخاوي )

__________ 

  عن أحد أوهامه.، وسيأيت احْلَدِّْيث تفصيالً 2/309، والكاشف 7/284( هتذيب الكمال 1)

 .)خلط( 19/267، واتج العروس 7/295،واللسان 172،وأساس البالغة:3/1124( انظر: الصحاح 2)
مد السخاوي، احملدث املؤرخ، حضر إمالء احلافظ ابن حجر، أصله من 3) ( هحَو حمحَمَّد بن َعْبد الرمحان بن حمح

 .(هـ 902وتويف سنة ) ،(هـ 831" سخا " من قرى مصر، ولد سنة )
 (2).." 6/194، واألعالم 8/15، وشذرات الذهب 152نظم العقيان: 

: "هذا حديٌث ابطٌل ال أصل له، ويوسف بن -( 285/ 2كما يف "العلل" البنه )-"وقال أبو حامت 
 ".َدَفَن كتَبهأسباط 

يف ( وارخطيب 746/ 2وقد سر قه من املسيب: احلسن بن عبد الرمحن االحتياطي، أخرجه ابن عدي )
(. قال ابن عدي: "هذا حديث املسي ب بن واضح عن يوسف بن أسباط، سرقه منه 58/ 8"التاريخ" )

 االحتياطي هذا وغريه من الضعفاء". وقال يف االحتياطي: "يسرق احلديث، منكر عن الثقات".

                                         
 365أمحد بن عمر ابزمول ص/ املقرتب يف بيان املضطرب (1)
 16ماهر الفحل ص/ حبوث يف املصطلح للفحل (2)
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د بن م( من طريق خالد بن عمرو أيب اأْلَْخَيل احلمصي عن ابن عيينة عن حم904/ 3وأخرجه ابن عدي )
 املنكدر عنه. وخالد كذ به جعفر الفراييب، وضع فه الدارقطين، وقال ابن عدي: روى أحاديث منكرة عن

 (.382/ 2الثقات. )اللسان: 

( من طريق يوسف بن حممد بن املنكدر 2613/ 7( وابن عدي )466وأخرجه الطرباين يف "األوسط" )رقم: 
 عن أبيه عنه.

سف بن حممد بن املنكدر وهو مرتو،، وقال ابن عدي: أرجو أنه ال أبس (: "وفيه يو 17/ 8قال اهليثمي )
(: "ويف سنده: يوسف بن حممد بن املنكدر ضع فوه، وقال 528/ 10به". أهـ. وقال احلافظ يف "الفتح" )

 ابن عدي: أرجو أن ه ال أبس به. وأخرجه ابن أيب عاصم يف "آداب احلكماء" بسنٍد أحسن منه". أهـ.

 

 الس ماحةابب:  - 12

أخربان أبو القاسم علي بن يعقوب، وأبو بكر حيىي بن عبد هللا بن احلارث، وأبو حامت عدي بن  - 1104
 (1)يعقوب، وأبو علي بن آدم يف." 

"حديث مؤمل بن إمساعيل، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: 
 وضع يده اليمىن على يده اليسرى على صدره.و  -صلى هللا عليه وسلم  -صليت مع رسول هللا 

 ورد حديث وائل بن حجر وفيه وضع اليمني على الشمال من طرق

وكليب  ،(2وعبد اجلبار بن وائل ) ،(1عن )بعض أهل بيت عبد اجلبار، وأم عبد اجلبار، وعلقمة بن وائل )
 زاد .(3بن شهاب( مخستهم رووه عن وائل بن ححجر )

 (4مؤمل )
__________ 

 ( هحَو علقمة بن وائل بن حجر احلضرمي الكويف: صدوق إال أنَّهح ملَْ يسمع من أبيه.1)

 .(4684والتقريب ) ،(3876) 2/34والكاشف  ،(4609) 5/221هتذيب الكمال 
 .(هـ 112( هحَو َعْبد اجلبار بن وائل بن حجر: ثقة لكنه أرسل عن أبيه، تويف سنة )2)

 .(3744والتقريب ) ،(3088) 1/612لكاشف وا ،(3685) 4/343هتذيب الكمال 
 ( هحَو الصََّحايبِّ  اجلليل وائل بن حجر بن ربيعة احلضرمي، َكاَن من ملو، اليمن، تويف يف والية معاوية.3)

                                         
 3/337جاسم الفهيد الدوسري  ريج فوائد متامالروض البسام برتتيب وخت (1)
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 .(7393والتقريب ) ،(1442) 2/126، وجتريد أمساء الصََّحابَة 5/81أسد الغابة 
موىل آل عمر بن ارخطاب، حافظ عامل اخطئ، قال أبو  ( مؤمل بن إمساعيل، أبو عبد الرمحان البصري،4)

حامت: صدوق، شديد يف السنة، كثري ارخطأ، وقال البخاري: منكر احلديث، وقال أبو زرعة: يف حديثه خطأ  
كثري، وقال أبو عبيد اآلجحري: سألت أاب داود عن مؤمل بن إمساعيل، فعظمه ورفع من شأنه مث قال: إال أنه 

س فكان حيدث من حفظه، فكثر خطؤه. مات مبكة يف رمضان سنة مخ دفن كتبهال غريه: يهم يف الشيء. وق
 أو ست ومئتني.

 7/284، وهتذيب الكمال 307-2/306والتاريخ الصغري، له  8/49انظر: التاريخ الكبري للبخاري 
، وسري أعالم النبالء، 229-4/228وميزان االعتدال، له  ،(5747) 2/309والكاشف للذه،ي  ،(6914)

 (1).." 393، وخالصة تذهيب هتذيب الكمال: 111-10/110له 
حدثنا إبراهيم بن إسحاق بن عمر حدثنا عبد هللا بن حبيق عن  3/925"أخرجه ابن عدي أيضًا 

 يوسف به.

مث   كتبه  دفنبن معني والعجلي، إال أنه وهذا اإلسناد أمثل من اإلسناد السابق، يوسف صدوق وثقة أمحد وا
كان حيدث من حفظه فيخطئ، ولذا تكلم فيه من تكلم من العلماء، وانظر سؤاالت أيب داود أمحد بن حنبل 

 .6/388، ولسان امليزان 7/2614( والكامل 330رقم )
و،، كما يف و مرت وابن هبذه الرواية أن الثوري ال يرويه عن زيد بن أسلم، بل بينهما خارجة بن مصعب وه

 .8/6ترمجته يف هتذيب الكمال 
 اثنياً: عن سفيان بن عيينة ولفظه "استأذان الن،ي صلى هللا عليه وسلم يف الكتابة فلم أيذن لنا".

 ( عن سفيان بن وكيع.2665أخرجه الرتمذي يف العلم ابب يف كراهية كتابة العلم رقم )

عن أيب معمر كالمها عن ابن عيينة عن زيد بن  1/119ديث والدارمي يف املقدمة ابب من مل ير كتابة احل
 أسلم عن عطاء عن أيب سعيد به.

 وخالفهما لوين واختلف عليه فيه.

( وحممد بن هارون بن محيد عند ابن 55فرواه حممد بن إبراهيم بن حيىي احلزوري يف جزئه عن لوين رقم )
يينة عن زيد عن أبيه عن عطاء عن أيب سعيد ( كالمها عن ابن ع603شاهني يف الناسخ واملنسوخ رقم )

 بنحوه.

                                         
 9/1ماهر الفحل  من حبوث ماهر الفحل (1)
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ورواه إمساعيل بن عبد هللا وعلي بن إسحق األمناطي وعبد هللا بن صاحل البخاري عند ارخطيب يف تقييد العلم  
كلهم عن لوين عن ابن عيينة عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أيب سعيد واتبعهم عن لوين القاسم 

 (1)بن." 
)خت د ت ق( عبيدة بن متعب الض،ي أبو عبد الكرمي الكويف، قال عنه أبو زرعة )ليس  -117"
. وقال الربذعي: قال يل أبو زرعة: حدثنا علي بن اجلعد قال: مسعت سفيان يقول لنا: شيخ من 1بقوي( 

نه ليس أل أهل الكوفة فقالوا: من هو؟ قال من بين ضبة. فقالوا: من هو؟ قال: عبيدة. كأنه كره أن يذكره
 .2بذا، القوي

هـ قال عنه )كان من أهل  190)مت س ق( عطاء بن مسلم ارخفاف أبو خملد الكايف نزيل حلب ت  -118
 .3مث روى من حفظه فيهم فيه، وكان رجال صاحلا(  دفن كتبهالكوفة قدم حلب، روى عنه ابن املبار،، 

هـ. قال ابن  201تيمي موالهم ت )د ت ق( علي بن عاصم بن صهيب الواسطي، أبو احلسن ال -119
أيب حامت يف ترمجة حممد بن مصعب القرقساين )قلت أليب زرعة: حممد ابن مصعب وعلي بن عاصم أيهما 
أحب إليك؟ قال: حممد بن مصعب أحب إيل. علي ابن عاصم تكلم بكالم سوء ما أقل من حدث عنه من 

صم؟ قال: )تر، الناس حديثه إال أن أمحد رمبا . وقال الربذعي: قلت أليب زرعة: علي بن عا4أصحابنا( 
 .5ذكره( 
)بخ قد ت ق( عيسى بن سنان احلنفي، أبو سنان القسملي، الفلسطيين، سكن البصرة. قال الربذعي:  -120

لط وسألته مرة أخرى عنه فقال: )خم .قلت أليب زرعة: عيسى بن سنان القسملي؟ فقال: )لني احلديث(
 .6ضعيف احلديث( 

هـ. قال  111خ د ت ق( عطية بن سعد بن جنادة العويف اجلديل القيسي الكويف أبو احلسن. ت )ب -121
. قال الربذعي: قلت: أبو إمساعيل املؤدب، عن عطية عن أيب سعيد عن الن،ي صلى هللا عليه 7عنه )لني( 

 .9فقال: )حديث منكر جدا(  8وسلم قال: "ال تقصوا أعرافها" 
__________ 

 .1/94/ق 3، اجلرح والتعديل ج 7/87ب التهذيب ج انظر: هتذي 1
 .(-أ-29انظر: أجوبة أيب زرعة على أسئلة الربذعي ورقة ) 2
دون عبارة )قدم  212_7/211، وكذا يف هتذيب التهذيب ج 1/336/ق 3انظر: اجلرح والتعديل ج  3

                                         
 33أمحد بن حممد محيد ص/ كتابة احلديث بني النهي واإلذن  (1)
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 .كان يهم(بقوله ) 3/76حلب روى عنه ابن املبار،( واكتفى الذه،ي يف ميزان االعتدال ج 
 وفيه نقل قول أيب زرعة ابن حجر. 7/348، هتذيب التهذيب ج 1/103/ق 4انظر: اجلرح والتعديل ج  4

 .(-أ -8انظر: أجوبة أيب زرعة على أسئلة الربذعي ورقة ) 5
وقد نقل املزي قول أيب زرعة فيه ابختصار.  ،(-أ- 7انظر: أجوبة أيب زرعة على أسئلة الربذعي ورقة ) 6

 .8/212انظر: هتذيب التهذيب ج 
 .7/225، وهتذيب التهذيب ج 1/383/ق 3انظر: اجلرح والتعديل ج  7
، عن عتبة بن 13/36رواه أبو داود يف سننه كتاب اجلهاد / ابب يف كراهية جز نواصي ارخيل وأذان هبا ج  8

، بلفظ مقارب عن أنس. وانظر جممع الفوائد 1/171اتريخ أصبهان ج عبد السلمي ورواه أبو نعيم يف 
 .1/36للمغريب ج 

 (1)." .(-ب- 6انظر أجوبة أيب زرعة على أسئلة الربذعي ورقة ) 9
 . وينظر يف سنده.1"وأخرجه عبد هللا بن أمحد يف زوائد الزهد على ما ذكره املباركفوري

 وجه إعالل اإلمام أمحد للحديث:

ام أمحد ابلنكارة، ألنه من رواية عطاء بن مسلم الذي وصفه أبنه مضطرب احلديث، وهذا أمر انشئ أعله اإلم
من سوء احلفظ، ويف قوله يف اجلواب: ما أعرفه، إشارة إىل تفرد عطاء بن مسلم ابحلديث، ألنه نفى معرفته 

هريرة وال يعرف  ن أيبابحلديث من غري طريقه، وكونه مع سوء حفظه يتفرد حبديث من حديث أيب سلمة، ع
إال من طريقه، مع شهرة هذا اإلسناد وكثرة دواعي الناس إىل روايته دليل على نكارة احلديث، فأنكره اإلمام 

 أمحد من أجل هذا، وهللا أعلم.

، وقال يف رواية معاوية بن صاحل: ليس به أبس، وأحاديثه 2وعطاء بن مسلم وثقه ابن معني يف رواية الدارمي
بو زرعة: وليس بقوي فال يثبت حديثه. وقال أ دفن كتبهوقال أبو حامت: كان شيخاً صاحلاً، وكان  .3منكرات

. وقال أبو داود: ضعيف. وقال الطرباين: تفرد 4مث روى من حفظه فيهم فيه، وكان رجاًل صاحلاً  دفن كتبه
بان: كان شيخًا صاحلاً، . وقال ابن ح6. وقال العقيلي: ال يتابع على حديثه، وال يعرف إال به5أبحاديث
 مث جعل حيدث، فكان أييت ابلشيء على التوهم فيخطيء، فكثر املناكري يف أخباره وبطل دفن كتبه

__________ 

 .7/163حتفة األحوذي  1
                                         

 56/91 - 55سعدي بن مهدي اهلامشي  دراسة حول قول أيب زرعة يف سنن ابن ماجه (1)
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 .6/336اجلرح والتعديل  2
 .3/1100الضعفاء للعقيلي  3
 .6/366اجلرح والتعديل  4
 .7/212انظر القولني يف هتذيب التهذيب  5
 (1).." 3/1100الضعفاء للعقيلي  6

"قال يف روايته: إن أاب املليح قال: كنا مع بريدة يف غزوة يف يوم غيم فقال: بكروا بصالة العصر، فإن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "من تر، صالة العصر فقد حبط عملحه". فلم يرفع منه غري هذا القدر، 

 يف يوم الغيم، والذي أمر ابلتبكري بصالة العصر هو بحريدة، وهو الصحيح"وجعل الذين كانوا معه يف الغزوة 
1. 

، 2وقد اتبع هشام الدستوائي على ذكر أيب املليح ورفع القدر املذكور من احلديث كل من شْيبان النحوي
 .3ومعمر

لشام اوممن ذهبت كتبه يوسف بن أسباط بن واصل الشيباين الكويف من خيار أهل زمانه من عباد أهل 
 .5. قال شعيب بن حرب: ما أقد م على يوسف بن أسباط أحداً 4وقرائهم

ل، مث قال: قد علمت يحقا فدفن كتبه؟قال أبو داود: "قلت ألمحد: يوسف بن أسباط؟ قال: ثقة. قلت: 
 .6قال: ومن مثل يوسف! " 

 .7دفِن كتبهوذكر غريح واحد خرَب 
ل سببح وقوع تلك8وله أحاديث أخطأ فيها األخطاء على ذهاب كتبه. ومل أقف على كالم اإلمام أمحد  ، ومحح

 يف حديثه بل أطلق القول بتوثيقه وأثىن عليه ثناء حسناً، وهذا الثناء راجع إىل فضله يف زهده وعبادته، وهللا
 أعلم.

__________ 

 .3/127املصدر السابق  1
 .22959رقم 38/57وحديثه عند أمحد يف املسند  2
 . لكن زاد معمر: متعمداً.23045رقم 38/152د أيضاً املسند وحديثه عند أمح 3

 .7/638الثقات البن حبان  4
                                         

 1/287علي عمر بشري  منهج اإلمام أمحد يف إعالل األحاديث (1)
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 .9/170سري أعالم النبالء  5
 .330رقم 286سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد ص 6
، كتاب 7/2614، الكامل يف ضعفاء الرجال 9/218، اجلرح والتعديل 2/265انظر: التاريخ الكبري  7

 .4/1556الضعفاء للعقيلي 
.." 7/2614، والكامل يف ضعفاء الرجال 4/1556، والضعفاء للعقيلي 2/285انظر: علل ابن أيب حامت  8
(1) 

"الكتاب: وقد مر بنا، يف حديثنا عن أدوات الكتابة، بعض ما ورد فيه لفظ الكتاب من الشعر اجلاهلي، 
ء املكتوب. رانه أصبح امسًا يطلق على الشيوقلنا آنذا، إن الكتاب مصدر كالكتابة، ولكنه لكثرة استعماله ودو 

وسنعرض بعض الرواايت اليت يرد فيها لفظ الكتاب مبعىن: الديوان أو الصحف اجملموعة، وبذلك يكون معناه 
 آنذا، كمعناه عندان اآلن.

: وجدته ابلشام فأعجبين فجئتك به. قال: فنظر فيه ابن 1فقد جاء ابن قرة بكتاب إىل ابن مسعود وقال
 ود، مث قال: إمنا هلك من كان قبلكم ابتباعهم الكتب وتركهم كتاهبم.مسع

: أخشى أن يليها أحد 2" دعا بكتبه عند موته، فمحاها، وقال72-وهذا عبيدة بن عمرو السلماين املرادي "
 بعدي فيضعوها يف غري مواضعها.

. وأوصى كذلك 3"68-" عند موسى بن عقبة محل بعري من كتب ابن عباس "98-وكذلك وضع كريب "
" أن تحدفع كتبه بعد موته إىل أيوب السختياين إن كان حيًّا 107، 105، 104-أبو قالبة عبد هللا بن زيد "

 .5ويدفنها بعد موته يغسل كتبه. وكذلك أمر شعبة بن احلجاج ابنه أن 4وإال فلتحرق
تاب ال ون به مطلق الكويقصد-ألفاظ أخرى: وكانوا كذلك يطلقون على الكتاب اجملموع لفظ: املصحف 

: دفع إيلَّ حبري مصحًفا رخالد بن معدان "الكالعي املتوىف 6القرآن الكرمي وحده. فمن ذلك ما ذكره بقية قال
 " فيه علمه أخذه منه مكتواًب يف ختتني وله مثل دفيت املصحف وله عرى وأزرار.104سنة 

__________ 

 .53تقييد العلم:  1
 .63: 6ابن سعد  2
 .216: 5عد ابن س 3

                                         
 1/485بشري علي عمر  منهج اإلمام أمحد يف إعالل األحاديث (1)
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 .17: 2/ 7و 135: 1/ 7ابن سعد  4
 .62تقييد العلم:  5
 (1).." 135-134مصاحف السجستاين:  6

 (1) .))محَدارَاةح النَّاسِّ َصَدَقٌة(( -94"
_________ 

 ضعيف. -94( 1)

وابن السين يف ))اليوم والليلة((  ،(70ويف ))روضة العقالء(( ) ،(2075أخرجه ابن حبان يف ))الصحيح(( )
وأبو نعيم يف  ،(7/ 2614وابن عدي يف ))الكامل(( ) ،(1/ 80وأبو الشيخ يف ))األمثال(( ) ،(327)

وابن  ،(145وابن السمعاين يف ))أدب اإلمالء(( ) ،(9/ 2ويف ))أخبار أصبهان(( ) ،(246/ 8))احللية(( )
طريق املسيب بن واضح، ان يوسف بن أسباط، عن سفيان  ( من730 -729/ 2اجلوزي يف ))الواهيات(( )

 الثوري، عن حممد بن املنكدر، عن جابر مرفوعاً.

 .قلت: وهذا سند ضعيف. واملسيب بن واضح، ضعفه الدارقطين. وقال أبو حامت: ))صدوق اخطئ كثرياً((
 ل يف =! مع أنه قا!أما ابن اجلوزي، فزعم زعماً آخر، فقال: ))هو يف مقام اجملهول((

 

وأما يوسف بن أسباط، فوثقه ابن ( : ))كثري الوهم، وقال الدارقطين: ضعيف(( 3324= ))الضعفاء(( )
ء ابحلديث  ، فصار ال جييدفن كتبهوقال البخاري: ))كان قد  .معني، ولكن قال أبو حامت: ))ال حيتج به((

: هذا حديث ابطل ال أصل له، ( : ))قال أبو حامت285/  2/  2359كما ينبغي. ويف ))علل احلديث(( )
. وقال ابن عدي: ))وهذا يعرف ابملسيب بن واضح، عن يوسف بن (( أ. هـدفن كتبهويوسف بن أسياط 

أسباط، عن سفيان هبذا اإلسناد. وقد سرقه منه مجاعة من الضعفاء رووه عن يوسف. وال يرويه غري يوسف 
رجه الرمحن االحتياطي، ثنا يوسف بن أسباط به. أخقلت: سرقه من املسيب: احلسن بن عبد  .عن الثوري((
قال ابن عدي: ))وهذا احلديث حديث املسيب  .(58/ 8وارخطيب يف ))التاريخ(( ) ،(2/ 746ابن عدي )

ذا قال فيه واالحتياطي ه .بن واضح عن يوسف بن أسباط، سرقه منه االحتياطي هذا، وغريه من الضعفاء((
ألخيل، وأخذه أبو ا .ال ابن عدي: ))ال يشبه حديثه حديث أهل الصدق((وق !أمحد: ))أعرفه ابلتخليط((

/ 904خالد بن عمرو، فرواه عن سفيان بن عيينه، عن حممد بن املنكدر، عن جابر به. أخرجه ابن عدي )
                                         

 139انصر الدين األسد ص/ مصادر الشعر اجلاهلي (1)
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! ومهدي هذا ممن يروي عن الثقات أشياء !وقال: ))قد روى هذا عن مهدي بن جعفر، عن ابن عيينه ،(3
يها، وكنا يف شغل من حديث الثوري، عن حممد بن املنكدر، عن جابر، عن الن،ي صلى هللا عليه ال يتابع عل
. وأبو .. ويرويه عنه يوسف بن أسباط، حىت جاءان أبو األخيل، فحدث به ابن عيينه(( أ. هـ.وآله وسلم

 )األوسط(( )جوأخرجه الطرباين يف ) .األخيل، قال ابن عدي: ))روى أحاديث منكرة عن ثقات الناس((
( من طريق موسى بن عيسى الطباع. ثنا يوسف بن حممد بن املنكدر، عن أبيه، عن جابر 466/ رقم 1

ت: آفة احلديث قل .مرفوعاً به. قال الطرباين: مل يرو هذا احلديث عن يوسف بن حممد إال موسى بن عيسى((
، ثنا يوسف به. ل اتبعه عبد الرمحن احلل،يهذا، فإنه مرتو،، تركه غري واحد. وموسى بن عيسى مل يتفرد به. ب

وعبد الرمحن هو ابن عبيد هللا، صدوق، لكن الشأن يف يوسف. وهللا أعلم  .(7/ 2613أخرجه ابن عدي )
 (1))ومجلة القول: أن احلديث ضعيف زمل يرو من وجه يعتمد.." 

ح شديدة، فذهبت رؤيتها، وََكاَن مثة ري"فأخذ َعْنهح عشرين حديثاً، فلقيه صاحٌب َلهح َوهحَو راجع، فسأله 
َها،  نـْ َها بذهنه، َومَلْ َيكحْن أتقن حفظها، فوهم يف أشياء مِّ نـْ َا علق مِّ ابألوراق من يد الرجل، فصار هشيم حيد ث مبِّ

(. فهذا أمر طارئ َعَلى هشيم َوهحَو ثقٌة من الثقات الكبار 2( خاصة يف الزهري )1ضعف حديثه بسببها )
( لكنه ضحع َِّف خاصًة يف الزهري هلذا الطارئ الَّذِّْي طرأ َعَلْيهِّ 3حديثه أصحاب الكتب الستة ) النبالء أخرج

َها شيٌء(( )4َحىتَّ قَاَل احلافظ ابن حجر ) نـْ  (.5(: ))أما روايته َعْن الزهري فليس يف الصحيحني مِّ

 متكنه من وفر الوسائل الَّيتِّْ وكذلك اختلف حال ضبط الرَّاوِّي ابختالف األحوال واألماكن والشيوخ لعدم ت
ضبط ما مسعه من بعض شيوخه، أو بسبب حدوث ضياٍع يف بعضِّ ما كتبه َعْن بعض شيوخه َحىتَّ َوَلْو َكاَن 

 من أثبت الناس يف َهَذا الشيخ خاصة.

 حفظه، مثحَّ حدث من دفن كتبه( إِّْذ َكاَن َقْد 6ومما يذكر يف الظروف الطارئة ما حصل ملؤمل بن إمساعيل )
 (.7فدخل الوهم واالختالف يف حديثه )

 

 اثلثاً. االختالط:

الطاً، واختلط فالٌن، أي: فسد  االختالط لغة: يقال خلطت الشيء بغريه َخْلطاً فاختلط، وخالطهح خمالطًة وخِّ
اختلط و عقلحهح، والتخليط يف األمر: اإلفساد فِّْيهِّ واملختلط من االختالط، واختلط عقله إذا تغري، فهو خمتلط، 

 (.8عقله: فسد )

                                         
 1/111أبو إسحق احلويين  النافلة يف األحاديث الضعيفة والباطلة (1)
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__________ 

= 
 (.7312، والتقريب )115/ 9، واجلرح والتعديل 47/ 1اْلَمْعرَِّفة والتاريخ 

، ونقلها السيوطي 308/ 4، والذه،ي يف امليزان 87/ 14( َهذِّهِّ القصة ساقها ارْخَطِّْيب يف اتريخ بغداد 1)
 .129/ 1يف تدريب الرَّاوِّي 

 : ))هحَو لني  يف الزهري((.306/ 4امليزان "  ( لذا قَاَل الذه،ي يف "2)

 .418/ 7( هتذيب الكمال 3)
( هحَو أمحد بن علي بن حمحَمَّد بن حمحَمَّد الكناين العسقالين األصل، املصري املولد واملنشأ، علم األعالم، 4)

(، وتويف هـ 773)حافظ العصر، َلهح: " فتح الباري " و" هتذيب التهذيب " و " تقريبه " وغريها، ولد سنة 
 .270/ 7، وشذرات الذهب 51و  45(، ونظم العقيان: 1190) 552(. طبقات احلفاظ: هـ 852سنة )

 .449( هدي الساري: 5)
، حافظ - رضي هللا عنه -( هحَو مؤمل بن إمساعيل، أبو َعْبد الرمحان البصري، موىل آل عمر بن ارخطاب 6)

 (.هـ 206وق، شديد يف السنة، كثري ارخطأ، تويف سنة )عامل اخطئ، قَاَل َعْنهح أبو حامت: صد

 .111و  110/ 10، وسري أعالم النبالء 228/ 4، وميزان االعتدال 49/ 8التاريخ الكبري 
 ، وسيأيت احْلَدِّْيث تفصيالً عن أحد أوهامه.309/ 2، والكاشف 284/ 7( هتذيب الكمال 7)

 267/ 19، واتج العروس 295/ 7واللسان ،172،وأساس البالغة:1124/ 3( انظر: الصحاح 8)
 (1))خلط(.." 

( يف روايته عن 3(. زاد مؤمل )2(، وكليب بن شهاب( مخستهم رووه عن وائل بن ححجر )1"وائل )
 ( مجلة: ))على صدره((.5(، عن أبيه كليب بن شهاب )4سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب )

(، ومرة 7(، ومرة ))عند صدره(( )6اه مرة ))على صدره(( )إال أن مؤماًل اضطرب يف روايته عن سفيان فرو 
 (.8بدون ذكر الزايدة )

__________ 

 (.هـ 112( هحَو َعْبد اجلبار بن وائل بن حجر: ثقة لكنه أرسل عن أبيه، تويف سنة )1)

 (.3744(، والتقريب )3088) 612/ 1(، والكاشف 3685) 343/ 4هتذيب الكمال 
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 اجلليل وائل بن حجر بن ربيعة احلضرمي، َكاَن من ملو، اليمن، تويف يف والية معاوية. ( هحَو الصََّحايبِّ  2)

 (.7393(، والتقريب )1442) 126/ 2، وجتريد أمساء الصََّحابَة 81/ 5أسد الغابة 

( مؤمل بن إمساعيل، أبو عبد الرمحان البصري، موىل آل عمر بن ارخطاب، حافظ عامل اخطئ، قال أبو 3)
وق، شديد يف السنة، كثري ارخطأ، وقال البخاري: منكر احلديث، وقال أبو زرعة: يف حديثه خطأ  حامت: صد

كثري، وقال أبو عبيد اآلجحري: سألت أاب داود عن مؤمل بن إمساعيل، فعظمه ورفع من شأنه مث قال: إال أنه 
رمضان سنة مخس  يف فكان حيدث من حفظه، فكثر خطؤه. مات مبكة دفن كتبهيهم يف الشيء. وقال غريه: 

 أو ست ومئتني.

 284/ 7، وهتذيب الكمال 307 - 306/ 2والتاريخ الصغري، له  49/ 8انظر: التاريخ الكبري للبخاري 
، وسري أعالم 229 - 228/ 4(، وميزان االعتدال، له 5747) 309/ 2(، والكاشف للذه،ي 6914)

 .393ل: ، وخالصة تذهيب هتذيب الكما111 - 110/ 10النبالء، له 
( عاصم بن كليب بن شهاب بن اجملنون اجلرمي الكويف، كان فاضالً عابداً، قال أبو بكر األثرم، عن أمحد 4)

بن حنبل: ال أبس حبديثه، وقال أمحد بن سعد، عن حيىي بن معني: ثقة، وكذلك قال النسائي، وقال أبو 
د، قال شريك: مرجئ، وقال ابن املديين: ال حامت: صاحل، وقال أبو داود: كان أفضل أهل زمانه كان من العبا

 حيتج مبا انفرد به، وقال ابن سعد: كان ثقة حيتج به وليس بكثري احلديث. تويف سنة سبع وثالثني ومئة.

، 356/ 2(، وميزان االعتدال 2516) 521/ 1(، والكاشف 3011) 19/ 4انظر: هتذيب الكمال 
 .56 - 55/ 5ب التهذيب ، وهتذي457(: هـ137واتريخ اإلسالم وفيات )

( كليب بن شهاب بن اجملنون اجلرمي الكويف، صدوق، من الثانية، ووهم من ذكره يف الصحابة، قال أبو 5)
زرعة: ثقة، وقال النسائي: كليب هذا ال نعلم أن أحدًا روى عنه غري ابنه عاصم وغري إبراهيم بن مهاجر، 

 يستحسنون حديثه وحيتجون به.وقال حممد بن سعد: كان ثقة من قضاعة، ورأيتهم 

 (.5660(، والتقريب )5580) 174/ 6انظر: هتذيب الكمال 

 (.479( أخرج الرواية ابن خزمية )6)

 .268/ 2( أخرج الرواية أبو الشيخ يف طبقات احملدثني 7)
ني ح -صلى هللا عليه وسلم  -بلفظ: ))رأيت الن،ي  196/ 1( أخرج الرواية الطحاوي يف شرح املعاين 8)

حني  -صلى هللا عليه وسلم  -بلفظ: ))رأيت رسول هللا  223/ 1يكرب للصالة، يرفع يديه حيال أذنيه((.ويف
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 يكرب للصالة، وحني يرفع رأسه

 ".=(1) 
علقمة بن وائل وموىل هلم عند أمحد  - 2و  1"وقد روى هذا احلديث عن وائل بن حجر غري كليب؛ 

وابن خزمية  ،((2/97وأيب عوانة ))الصحيح  ،((401رقم  2/13ومسلم ))الصحيح: ،((4/317))املسند: 
 ((2/28والبيهقي ))السنن الكربى  ،(906)

والنسائي ))اجملتىب  ،((1244والدارمي ))السنن  ،((4/318عبد اجلبار بن وائل، عند أمحد ))املسند:  -3
تالميذ سفيان الثوري وعدم  فعدم ورود هذه الزايدة عند أحد من .((4/112وابن حزم ))احمللى  ،((2/122

ورودها عن أحد من تالميذ عاصم بن كليب وعدم ورودها عن أحد من تالميذ وائل بن حجر يدل على 
شذوذها واهنا زايدة غري صحيحة، وهم فيها مؤمل بن امساعيل حني حدث من حفظه، وهذه املخالفة مع 

 تبه.دفن كن حفظه أحياان بعد ما شدة الفردية ال تقبل، ومؤمل مع ثقته وجاللته فانه اخطيء م

 قال فيه ابن معني: ثقة.

 وقال أبو حامت: صدوق شديد يف السنة كثري ارخطأ.

 .(1وقال اآلجري: سألت أاب داود عنه فعظمه ورفع من شأنه اال أنه يهم يف الشيء )
 .(2فكان حيدث من حفظه فكثر خطأه ) دفن كتبهونقل احلافظ ابن حجر: أنه 

 مذهبه كمذهب احلنفية يف وضع -وهو من أهل الكوفة -ذ هذه الزايدة ان سفيان الثوري ومما يؤكد شذو 
 وابن ،(3اليدين حتت السرة كما نقله النووي )

_________ 

بتحقيق الشيخ حممد  310-2/309وانظر بالبد الكاشف للذه،ي  381-10/380( هتذيب التهذيب 1)
 امحد شاكر. بتحقيق الشيخ 4/29عوامة، ومسند االمام امحد 

 381-10/380( هتذيب التهذيب 2)

 (2)." 3/247( اجملموع 3)
 ابب مداراة الن اس - 163"

 أخربين أبو عروبة قال: حدثنا املسي ب بن واضح قال: حدثنا - 326

                                         
 378ماهر الفحل ص/ اختالف األسانيد واملتون يف اختالف الفقهاء أثر (1)
 275ماهر الفحل ص/ أثر علل احلديث يف اختالف الفقهاء (2)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــ

"اتريخ دمشق" (، وابن عساكر يف 92/ 89/ 1منكر؛ أخرجه القضاعي يف "مسند الشهاب" ) - 326
 املطبوع( من طريق أيب عروبة احلراين به. - 201/ 58)

(، والطرباين يف "مكارم 70موارد(، و"روضة العقالء" )ص  - 2075وأخرجه ابن حب ان يف "صحيحه" )
ومن طريقه -( 528/ 10(، وابن أيب عاصم يف "آداب احلكماء"؛ كما يف "فتح الباري" )141األخالق" )

( 3/ 24 - 23، وابن أيب الدنيا يف "مداراة الناس" )-( 246/ 8اين يف "حلية األولياء، )أبو نعيم األصبه
(، وابن اجلوزي يف "العلل 2396/ 224/ 3ومن طريقه قو ام السُّنة األصبهاين يف "الرتغيب والرتهيب" )-

طريقه  ومن-( 916/ 471/ 2، وابن األعرايب يف "املعجم" )-( 1215/ 730 - 729/ 2املتناهية" )
(، وأبو الشيخ يف 2614/ 7، وابن عدي يف "الكامل" )-( 91/ 88/ 1القضاعي يف "مسند الشهاب" )

/ 1(، وارخليلي يف "اإلرشاد" )752/ 609 - 608/ 3(، و"طبقات احملدثني أبصبهان" )130"األمثال" )
/ 58دمشق" ) (، وابن عساكر يف "اتريخ8445/ 343/ 6(، والبيهقي يف "شعب اإلميان" )50/  311
 ( بطرق عن املسيب بن واضح به.201

 قال أبو نعيم: "تفرد به يوسف عن الثوري".

 وقال ارخليلي: "غريب؛ تفرد به يوسف وهو زاهد إال أنه مل يحرض حفظه".

(: "هذا حديث ابطل ال أصل له، ويوسف بن أسباط؛ 285/ 2وقال أبو حامت الرازي؛ كما يف "العلل" )
 " أ. هـ.دفن كتبه

سيب بن ، وإمنا يحعرف ابمل-صلى هللا عليه وسلم  -وقال ابن اجلوزي: "هذا حديث ال يصح عن رسول هللا 
 واضح؛ وهو يف مقام جمهول، وقد رواه عن يوسف.

 قال أبو حامت: كان يوسف يغلط كثريًا" أ. هـ.

لي لرمحن أبو ع، وقد سرقه من املسيب بن واضح: احلسنح بنح عبد ا-رمحه هللا  -قلت: وهو كما قال 
(، وأبو 746/ 2االحتياطي؛ فرواه عن يوسف بن أسباط عن الثوري به: أخرجه ابن عدي يف "الكامل" )

(، وابن اجلوزي يف "العلل املتناهية" 58/ 8(، وارخطيب يف "اتريخ بغداد" )9/ 2نعيم يف "أخبار أصبهان" )
 ( بطرق عنه.1215)

__________ 

(: "قال الداودي: قوله: "ترب جبينه"؛ كلمة تقوهلا 453/ 10تح الباري" )= وقال احلافظ ابن حجر يف "ف
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العرب جرت على ألسنتهم، وهي من الرتاب؛ أي: سقط جبينه لألرض، وهو كقوهلم: رغم أنف، لكن ال يراد 
 معىن قوله: "ترب جبينه"، بل هو نظري ما تقدم قوله: "تربت ميينك"؛ أي: أهنا جتري على اللسان، وال يراد

 (1)حقيقتها" أ. هـ.." 
 

                                         
 1/379البن السين سليم اهلاليل « عمل اليوم والليلة»عجالة الراغب املتمين يف ختريج كتاب  (1)


