
 

 

 
 
 

  القول الندي فيمن مل حيكم عليهم احلافظ اهليثمي
 جممع الزوائد ومنبع الفوائد يف كتاب اإلميان من كتابه

 مجًعا ودراسة 471حىت  196رقم  ثمن حدي
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 ولهاألستاذ املساعد بقسم الفقه وأص  ملساعد بقسم احلديث وعلومه   األستاذ ا
 جامعة املدينة العاملية       ية                         جامعة املدينة العامل         
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 املقدمة:
عن  وأعيا فهوم امللحدين ،احلمد هلل الذي أحيا علوم الدين فأينعت بعد اضمحالهلا"

أعبده وأستعني و  ،أمحده وأستكني له من مظامل أنقضت الظهور أبثقاهلا ،دركها فرجعت بكالهلا
وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له شهادة وافية حبصول  ،عضاهلاو به لعصام األمور 
ا عبده ورسوله الذي  ،واقية من حلول الدركات وأهواهلا ،الدرجات وظالهلا وأشهد أن حممد 

 وأمسع به وقر اآلذان وجال به زين القلوب ،أطلع به فجر اإلميان من ظلمة القلوب وضالهلا
 .(1) "صالة ال قاطع التصاهلا - ه وصحبه وسلمصلى هللا عليه وعلى آل -بصقاهلا 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ) (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ )(   ڦ

 .(2) (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ
 أما بعد،،

أو مل جيد هلم  أنه ال يعرفهم،فهذا حبث حول الرواة الذين أفاد احلافظ اهليثمي يف اجملمع 
 ذكر ا يف كتب اجلرح والتعديل.

 أسباب اختيار املوضوع:
لقد اخرتت العمل يف هذا الكتاب نظر ا لشهرته وعظم قدره عند املشتغلني بعلم احلديث؛ 
فقد احتوى على عدد هائل من الرواايت مزيلة ابحلكم عليها، ولقد تكلم احلافظ اهليثمي على 

، فأحسن وأفاد، وحرر وأجاد، ومن مث تييم ه كُل من آالف الرواة  يف كتابه هذا جرح ا وتعديال 
جاء بعده، فصار قبلة  ملعرفة حكم األحاديث اليت يف املصنفات اليت قام جبمع زوائدها، وكذا 

                                      
( مقتبس من مقدمة املغين عن محل األسفار يف ختريج ما يف األحياء من أخبار، للحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي، 1)

 .( 1/1ه(، )1415، 1)الرايض،مكتبة دار طربية،ط املقصود، اعتىن به أشرف عبد

( 2/203( هذا جزء من حديث خطبة احلاجة وقد أخرجها أبو داود يف سننه كتاب النكاح ابب يف خطبة النكاح )2)
( حديث رقم 3/413، واللفظ له، وأخرجه الرتمذي يف جامعه كتاب النكاح ابب خطبة النكاح )2120حديث رقم 

وهو حديث حسن. قلت: وهو حديث حسن  كالمها من حديث عبد هللا بن مسعود وقال أبو عيسى الرتمذي:  1105
 من طريق ابن مسعود فقط، لكنه صحيح لغريه بضم طريق عدي بن حامت إليه.
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 يف احلكم على رواهتا ممن ليس يف التهذيبني، ولكن بعض الرواة مل يتكلم فيهم وأفاد أبنه مل يقف
م، وحكم ابلنسبة للرواة الذين عرفه -كقطرة يف خضم حبر زاخر  -ن ترجم هلم، وهم قلة على م

عليهم، فأردت أن أخوَض غمار هذا األمر، وأعيَد النظر فيهم لعلي أجد فيهم قوال  لناقد، أو 
تصحيح ا حلديث من أحاديثهم ابجلملة فينتفع الراوي بذلك، وغري ذلك من الطرق اليت تعمل 

هالتهم، أو زواهلا مع دليل واثقتهم، وقد كنت أقدم إحدى قدمي ووتتأخر األخرى على زوال ج
حين ا من الزمان، إىل أن شرح هللا صدري لذلك، ومما قوى قليب على ذلك أن وسائل البحث 
اآلن تساعدان كثري ا يف الوصول ملا يف بطون الكتب من درر مكنونة، ومعلومات رائقة، وكذا 

، ن واألسانيد بواسطة املوسوعات املختلفة، واليت بُذل فيها جهد كبريالبحث يف كتب املتو 
وأنفق من أجل إمتامها املال الغزير، وكل ذلك من أجل خدمة العلم والعلماء، فأردت أن 
أضرب بسهم يف هذا الباب لعله يكون سهم ا مصيب ا، فنتمكن من معرفة احلكم املناسب 

ه ال م عليها بتصحيح أو تضعيف، فنضمن بذلك أنللرواايت اليت توقف اهليثمي عن احلك
يدخل يف الدين ما ليس منه، وال خيرج منه ما هو فيه، وآثرت أن يكون ذلك يف كتاب اإلميان 
والذي قد ابتدأ به اهليثمي كتابه، وذلك ألن  العقيدة تستلزم معرفة أحكام الرواايت، ومتييز 

اجب بواب ال يغتفر فيها، لذا كان من الو الصحيح من السقيم، فما يغتفر يف غريها من األ
بيان حال هؤالء الرواة الذين توقف احلافظ اهليثمي فيهم، ومن مث يتبني حكم الرواية وهل يتم 

 العمل هبا أم ترد.
 إشكاليات البحث:

إن جممع الزوائد كما هو معلوم لدى القاصي والداين قد وقع موقع ا مهم ا بني أهل العلم 
أم غريه، وصار حكُم اهليثمي على األحاديث مما تشد إليه الرحال، ولكنه  سواء يف احلديث

ُوجد بعض األحاديث اليت مل حيكم عليها هذا العلُم الكبري؛ نظر ا لعدم معرفته لبعض رواهتا، 
فمست احلاجة إىل إعادة النظر يف هؤالء الرواة، حىت يكمل البناء الذي شيده ومجله اهليثمي، 

 عم الفائدة.ليكثر النفع، وت
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 الدراسات السابقة:
ا، وهو رسالة ماجستري بعنوان  :مل أقف على كتاب ألف يف هذا املوضوع إال كتااب  واحد 

 .ائدال أعرفهم يف جممع الزو  :التعريف ابلرواة الذين سكت عنهم احلافظ اهليثمي أو قال

والدراسات لشريعة ا -ختصص  جامعة الكويت ،مرمي حسن القحطاينللباحثة: 
 .احلديث وعلومه -اإلسالمية 

 منهج الدراسة: 
وأما عن منهجي يف تلك الدراسة فسيكون منهج ا استقرائي ا وصفي ا حتليلي ا، فإنين سأقوم 
أوال  جبمع الرواة الذين مل يعرفهم احلافظ اهليثمي، مث أحدد املراد من قوله فيه مث أانقشه وأحلل 

 ناسب ا للراوي من خالل دراسة ما نقلته من أقوال أهل العلم فيه.قوله وأذكر احلكم الذي أراه م
 وقد قسمت هذا البحث إىل مبحثني:

 املبحث األول: التعريف ابهليثمي وكتابه وهو قسم الدراسة:
 املبحث الثاين: الرواة الذين مل يعرفهم احلافظ اهليثمي وهو قسم التحقيق:

 أنيب.وهللا من وراء القصد، عليه توكلت وإليه 
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 املبحث األول: التعريف ابحلافظ اهليثمي وكتابه:
 وفيه مطلبان: 

 :(1)املطلب األول: التعريف ابحلافظ اهليثمي
مر نور علي بن أيب بكر بن سليمان بن أيب بكر بن عهو:  امسه ونسبه وكنيته ولقبه

 .الدين أبو احلسن اهليثمي القاهري الشافعي احلافظ ويعرف ابهليثمي
 .يف رجب سنة مخس وثالثني وسبعمائة :ولدته

مث صحب الزين  يف صغره، فقرأ القرآننشأة مباركة  احلافظ اهليثمي نشأ: نشأته ورحالته
حل معه حيث حج معه مجيع حجاته ور  ،العراقي وهو ابلغ ومل يفارقه سفر ا وحضر ا حىت مات

 ،ودمشق ،وبيت املقدس ،واحلرمني ،والقاهرة ،مبصر ،سائر رحالته ورافقه يف مجيع مسموعه
 .وغريها ،وطرابلس ،ومحص ،ومحاه ،وحلب ،وبعلبك

: لقد رحل كثري ا كما سبق ذكره، فمكنته رحالته هذه من األخذ على عدد جم شيوخه
بن عبد هللا اوحممد  ،وحممد بن إمساعيل بن امللوك ،بن عبد اهلادي امليدوميا من الكبار منهم:

حيىي  ومظفر الدين حممد بن حممد بن ،والعرضي ،بن القطرواينوا ،وأمحد بن الرصدي ،النعماين
 .العطا

نكار وكان خري ا ساكن ا لين ا سليم الفطرة شديد اإل : قال احلافظ ابن حجر:منزلته العلمية
 .للمنكر كثري االحتمال لشيخنا وألوالده حمب ا يف احلديث وأهله

: قال ابن حجر يف الدرر الكامنة: أخذ عنه احلافظ ابن حجر وكان قرين ا له، تالميذه
ه وحنو ومما قرأت عليه ابنفراده حنو النصف من جممع الزوائد ل ،قرأت عليه الكثري قرينا للشيخ"

 ..".الربع من زوائد مسند أمحد ومسند جابر من مسند أمحد وغري ذلك

                                      
بريوت/ لبنان  -( دار النشر: دار الكتب العلمية 5/257( انظر الرتمجة بتمامها يف: إنباء الغمر أببناء العمر يف التاريخ )1)

( لشمس الدين أبو اخلري 3/48:حممد عبد املعيد خان.والضوء الالمع )م، الطبعة الثانية، حتقيق1986 -هـ  1406 -
(،  حملمد بن علي 1/420حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي، والبدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع )

هـ( 1396: وىف(: خلري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )املت4/266الشوكاين. واألعالم )
 م.2002أاير / مايو  -الناشر: دار العلم للماليني، الطبعة: اخلامسة عشر 
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رج امات يف ليلة الثالاثء اتسع عشري رمضان سنة سبع ابلقاهرة ودفن من الغد خ :وفاته
ا لكثرة املمارسة وكان  ...ابب الربقية منها رمحه اله وإايان صار كثري االستحضار للمتون جد 

هين ا دين ا خري ا حمب ا يف أهل اخلري ال يسأم وال يضجر من خدمة الشيخ وكتابة احلديث سليم 
: كان  وقال التقي الفاسي . الفطرة كثري اخلري واالحتمال لألذى خصوص ا من مجاعة الشيخ

ا متواضع ا  ا حافظ ا زاهد 
 
كثري احلفظ للمتون واآلاثر صاحل ا خري ا، وقال األقفهسي: كان إمام ا عامل

 .متودد ا إىل الناس ذا عبارة وتقشف وورع
 املطلب الثاين: التعريف ابلكتاب:

 :  جممع الزوائد ومنبع الفوائد.اسم الكتاب
م واملسانيد مبجع الزوائد املعاج –رمحه هللا تعاىل–اهليثمي : لقد اعتىن موضوع الكتاب

على الكتب الستة، تسهيال  وتيسري ا على طالب العلم، فجمع أوال  زوائد املعجم الكبري ومساه 
)البدر املنري يف زوائد املعجم الكبري(، مث مجع زوائد مسند احلارث ومساه )بغية احلارث(، مث مجع 

د ومساه )غاية املقصد يف زوائد املسند(، مث مجع زوائد البزار ومساه زوائد مسند اإلمام أمح
)كشف األستار عن زوائد مسند البزار(، مث مجع زوائد املعجمني األوسط والصغري ومساه )جممع 
البحرين يف زوائد املعجمني(، مث مجع زوائد أيب يعلى املوصلي يف مسنده ومساه )املقصد العلي 

املوصلي(، مث رأى أن يضم تلك الزوائد كلها يف سفر واحد إمتام ا للفائدة يف زوائد أيب يعلى 
وتسهيال  على املشتغلني يف احلديث وعلومه، فجمعها يف كتاب واحد ومساه )جممع الزوائد 

 ومنبع الفوائد( وهو كتابنا الذي فيه الدراسة.
وصول للرواية يف ل: رتب اهليثمي كتابه على األبواب الفقهية حىت ييسر اترتيب الكتاب

ابهبا الفقهي الذي تقع حتته، وبدأ الكتاب بكتاب اإلميان مث العلم مث الطهارة،فأشبهت بداية 
 .-رمحة هللا عليهما-ترتيبه بداية ترتيب صحيح اإلمام أيب عبد هللا البخاري 

 : لقد استفاد العلماء من الكتاب يف أمرين:الستفادة من الكتاب
ع الزوائد، وكيف يكون ترتيبها، وهذه ملن ألف يف الزوائد بعده : كيفية مجاألمر األول

يف كتابه إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة  804مثل اإلمام البوصريي املتوىف سنة 
)مسند أيب داود الطيالسي، ومسدد، واحلميدي، وابن أيب عمر العدين، وإسحاق بن راهويه، 



 2013 السابع سبتمربلعدد ا                                                                          (  جممعجامعة املدينة العاملية ) جملة 

174 

كبري بن منيع، وعبد ابن محيد، واحلارث بن أيب أسامة، واملسند ال وأيب بكر بن أيب شيبة، وأمحد
فقد ألف كتابه  852أليب يعلى( على الكتب الستة، مث ابن حجر العسقالين املتوىف سنة 

 املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية وهي العشرة السابقة عدا مسند أمحد وإسحاق.
ماء، يفها وهذا أمر ال يقدر عليه إال األفذاذ من العل: تصحيح الرواايت وتضعاألمر الثاين

، وفقه الرواايت الذي يستفاد من تبويبه هلا، وما من   وكذا احلكم على الرواة جرح ا وتعديال 
كتاب ألف يف التخريج بعده إال واستفاد منه وهذا أمر مشتهر ومستفيض ال حيتاج إىل دليل، 

 .فهو واضح  وجلي  كالشمس ال سحاب دوهنا
 املبحث الثاين: الرواة الذين مل يعرفهم احلافظ اهليثمي وهو قسم التحقيق:

وهذا املبحث يشتمل على الرواة الذين ستتم دراسة أحواهلم، لبيان حال كل واحد  من 
 حيث املعرفة واجلهالة، ومن حيث التوثيق والتضعيف، فأقول وابهلل التوفيق:

 يعقوب بن أب عباد: – 196 – 19
قال: قال  -رضي هللا عنه-وعن أيب سعيد اخلدري  :احلافظ اهليثمي يف اجملمعقال 

ون أكناف ا املوطئ "أكمل املؤمنني إمياان  أحسنهم خلق ا، :-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  
 الذين أيلفون ويؤلفون وال خري فيمن ال أيلف وال يؤلف".

 إال عييينة بن حممد عن يروه مل: وقال األوسط يف الطرباين "رواهمث قال اهليثمي عقبه: 
 .(1)ذكره" من أر ومل القلزمي عباد أيب بن يعقوب

 .(2)وأعاد ذكره مرة أخرى يف اجملمع
حدثنا عبد هللا بن سليمان بن وقال فيه: ( 3)واحلديث أخرجه الطرباين يف األوسط

 ، عباد القلزمييبأان يعقوب بن  :قال ،ان عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبد احلكم :قال ،شعثاأل
قال  :يب سعيد اخلدري قالأيب سلمة عن أان حممد بن عيينة عن حممد بن عمرو عن  :قال

                                      
 ( .196( حديث رقم )1/223)( جممع الزوائد 1)

 . 12669( حديث رقم 8/48)( املصدر نفسه 2)

هيم سن بن إبراوعبد احملحتقيق: طارق بن عوض هللا بن حممد ، 4422( حديث رقم 4/356)( املعجم األوسط للطرباين 3)
 .م(.1994-ه1415احلسيين )القاهرة، دار احلرمني،



 حممد سعيد اجملاهد. دو لعزيز أمحدمهدي عبد اد.                      ...اهليثمي احلافظ عليهم حيكم مل فيمن الندي القول

175 

ا ناف  أكئون ا املوطحاسنهم أخالق  أ مياان  إكمل املؤمنني "أ: -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  
 ".وليس منا من ال أيلف وال يؤلف ،الذين أيلفون ويؤلفون

 ( .1)وأخرجه الطرباين أيض ا يف الصغري

ابن  وهو ،يعقوب بن أيب عبادقال فيها البخاري: ( 2)قلت: توجد ترمجة يف التاريخ الكبري
ن وعبد العزيز بن عمران عن حممد بن مسلم ع ،روى عنه سعيد بن أيب مرمي ،سحاق القلزميإ

  ينار عن ابن عباس يف التاريخ.دعمرو  بن 
لفضيل بن ا :يعقوب بن إسحاق بن أىب عباد القلزمي يروى عنن: ويف ثقات ابن حبا

 .(3)وأهل مصر ،أبو يزيد القراطيسي يوسف بن كامل :روى عنه ،عياض
 .فيغلب على الظن أنه هو صاحب الرتمجة الذي مل يقف عليه احلافظ اهليثمي. وهللا أعلم

 عثمان بن كثري: – 204 – 20
قال: قال  -رضي هللا عنه-وعن عبادة بن الصامت  :قال احلافظ اهليثمي يف اجملمع

 .(إن أفضل اإلميان أن تعلم أن هللا معك حيثما كنت) :-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  
: كثري، قلت  نب عثمان به تفرد: وقال والكبري، األوسط يف الطرباين رواه :مث قال عقبه

 .(4)جرح" وال بثقة ذكره من أرَ  ومل
حدثنا وقال فيه:  .(5)الطرباين احلديث الذي فيه هذا الراوي يف املعجم األوسطوقد أخرج 

مطلب ثنا نعيم بن محاد ثنا عثمان بن كثري عن حممد بن مهاجر عن عروة بن رومي اللخمي 
-ه وسلمصلى هللا علي-قال رسول هللا   :عن عبد الرمحن بن غنم عن عبادة بن الصامت قال

احلديث  مل يرو هذا. مث قال الطرباين: علم أن هللا معك حيثما كنتإن أفضل اإلميان أن ت): 
                                      

 .605( حديث رقم 1/262)( املعجم الصغري للطرباين 1)

 .3484( ترمجة رقم 8/401)( التاريخ الكبري للبخاري 2)

،حتقيق: -18م( 965-ه354، الثقات: أليب حامت حممد ابن حبان،)ت: 16463( ترمجة رقم 9/285( الثقات )3)
 م(.1975 –ه 1395 1)بريوت، دار الفكر، ط السيد شرف الدين أمحد،

 .204( حديث رقم 1/225) ( جممع الزوائد4)

 . 8796( حديث رقم 8/336) ( املعجم األوسط للطرباين5)
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 . (عن عروة بن رومي إال حممد بن مهاجر تفرد به عثمان بن كثري
: )عثمان بن كثري( نسب هنا إىل جده، ومل يشتهر هبذا ولكنه مشتهر بنسبته ألبيه قلت

ه يف نفس ، وهذا قد ُصرح بوأبوه امسه )سعيد(، وعليه فهو هكذا )عثمان بن سعيد بن كثري(
 حدثنا حيىي بن ففيه قال الطرباين:( 1) الرواية عند الطرباين لكن يف كتابه )مسند الشاميني( 

 عثمان بن صاحل ثنا نعيم بن محاد عن عثمان بن سعيد بن كثري بن دينار عن حممد بن مهاجر
 ... احلديث.

 .)أبو داود، والنسائي، وابن ماجه(وعثمان هذا ثقة مشهور وهو من رجال الستة روى له 
للحافظ أيب احلجاج املزي فوجدته ذكر من ( 2)وقد رجعت لرتمجته يف هتذيب الكمال

شيوخه )حممد بن مهاجر(، وذكر من تالميذه )نعيم بن محاد( وهذا بعينه هو اإلسناد الذي 
 معنا، فتبني هبذا صحة ما قلت.

 .ثقة :قال أمحد وابن معني: (3)ذيب التهذيبوأما درجة الروي فقد جاء يف ترمجته يف هت
 .وذكره ابن حبان يف الثقات 

 ثقة. :وقال احلاكم يف املستدرك
 . (4)ثقة عابد من التاسعةوقال ابن حجر يف التقريب: 

 وعليه؛ فالراوي معروف ومرتجم له وقد وثقه العلماء، وهللا أعلم .
 حامت بن عباد بن دينار: - 212 – 21

قال:  -رضي هللا عنه-عن سهل بن سعد الساعدي  :اهليثمي يف اجملمعقال احلافظ 
نية املؤمن خري من عمله، وعمل املنافق خري من ) :-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  

                                      
 . 535( حديث رقم 1/305)( مسند الشاميني أليب القاسم الطرباين 1)

 . 3815رقم  ( ترمجة19/377)( هتذيب الكمال للحافظ املزي 2)

 . 205( ترمجة رقم 7/109)( هتذيب التهذيب البن حجر 3)

، حتقيق: أبو األشبال صغري أمحد شاغف الباكستاين، 72 4472( ترمجة رقم 1/383( تقريب التهذيب البن حجر )4)
 (.1995 - 1416، 1)الرايض: دار العاصمة،ط
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 .(نيته، وكل يعمل على نيته، فإذا عمل املؤمن عمال  اثر يف قلبه نور
 دينار بن عباد بن امتح إال موثقون، ورجاله الكبري يف الطرباين : رواهمث قال اهليثمي عقبه

 (1).ترمجة" له ذكر من أر مل اجلرشي
قلت: هكذا قال احلافظ اهليثمي يف اجملمع، ومل يرد هذا الراوي هبذا االسم إال يف موضع 

 .(2)واحد يف املعجم الكبري للطرباين 
نفس اإلسناد ولكن فيه )حيىي بن عباد  (3)ويوجد يف احلديث الذي قبله يف الطرباين برقم 

 بن دينار(، وليس )حامت بن عباد...(.
وليس هلذا وال ذاك ورود يف شيء من الرواايت سوى هذين املوضعني من املعجم الكبري 

 للطرباين، ومل أقف على من ترجم هلذا الراوي ممن صنف يف الرجال يف الكتب اليت بني يدي.
 ا قال احلافظ اهليثمي، وهللا أعلم.وعليه؛ فالراوي ال يعرف كم

 أبو الصلت روى عنه علي بن زيد: – 232 – 22
-ال رسول هللا  قال: ق -رضي هللا عنه-وعن أيب هريرة قال احلافظ اهليثمي يف اجملمع: 

قال -رأيت ليلة أسري يب ملا انتهينا إىل السماء السابعة فنظرت فوق ) :-صلى هللا عليه وسلم
ات ا أان برعد وبروق وصواعق قال: فأتيت على قوم بطوهنم كالبيوت فيها احليفإذ -عفان: فوقي

ترى من خارج بطوهنم قلت: من هؤالء اي جربيل؟ قال: هؤالء أكلة الراب،فلما نزلت إىل السماء 
الدنيا فنظرت أسفل مين فإذا أان بريح وأصوات ودخان فقلت: ما هذا اي جربيل؟ قال: هذه 

عني بين آدم ال يتفكرون يف ملكوت السماوات واألرض ولوال ذلك لرأوا شياطني حيرفون على أ

                                      
 . 419( حديث رقم 1/301( جممع الزوائد )1)

ثـََنا ِإبـْرَاِهيُم ابن اْلُمْستَ  5809( حديث رقم 5/476بري للطرباين )( املعجم الك2) ثـََنا احلَُْسنْيُ بن ِإْسَحاَق، َحدَّ ِمرِ  .قال فيه: َحدَّ
ثـََنا ثـََنا حَيْىَي بن قـَْيس  اْلِكْنِديُّ، َحدَّ ، َحدَّ ثـََنا َحامِتُ بن َعبَّاِد بن ِديَنار  احْلََرِشيُّ ، َحدَّ ، َعْن َسْهِل بن َسْعد   بُوأَ  اْلُعُروِقيُّ َحازِم 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:"نِيَّةُ اْلُمْؤِمِن َخيـْر ِمْن َعَمِلِه، َوَعمَ  ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى اّللَّ ُل اْلُمَناِفِق َخيـْر  ِمْن نِيَِّتِه، وَُكلٌّ يـَْعَمُل السَّاِعِديِ 
" َعَلى نِيَِّتِه، فَِإَذا َعِمَل اْلُمْؤِمنُ  املوصل، مكتبة العلوم  ) حتقيق: محدي بن عبداجمليد السلفي، ،َعَمال اَنَر يف قـَْلِبِه نُور 

 م(.1983 –ه 1404، 2واحلكم، ط

 . 5808( اإلحالة السابقة حديث رقم 3)
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 (.العجائب
 الصلت أبو وفيه الراب أكلة قصة منه ماجة ابن وروى أمحد، رواه مث قال اهليثمي عقبه:

 .  (1) ".زيد بن علي غري عنه يرو ومل يعرف ال
ومل  قال املزي: روى عنه علي بن زيد ،أبو الصلت البصريوذكره مرة أخرى، وقال فيه: 

 .(2)ابنه خالد بن أيب الصلت يف الطرباين يف هذا احلديث :وقد روى عنه ،يذكر غريه
 . (3)ومل أعرفه ،أبو الصلت وذكره أيض ا يف موضع اثلث، وقال فيه:

ثـََنا َحَسن  َوَعفَّانُ  قال فيها:( 4)ورواية الباب أخرجها اإلمام أمحد يف املسند  ،َمْعىَن الْ  َحدَّ
ثـََنا مَحَّاد  َعْن َعِليِ  ْبِن َزْيد   :قَااَل  ثـََنا مَحَّاد  أَنـْبَ  :َوقَاَل َعفَّانُ  ،َحدَّ َأاَن َعِليُّ ْبُن َزْيد  َعْن َأيب َحدَّ

َلَة أُسْ ): -صلى هللا عليه وسلم-قَاَل َرُسوُل اّللَِّ   :قَالَ  ،الصَّْلِت َعْن َأيب ُهَريـْرَةَ  رَِي يب َرأَْيُت لَيـْ
َنا ِإىَل السََّماِء السَّاِبَعِة فـََنَظْرُت فـَْوَق قَاَل َعفَّاُن فـَْوِقي فَِإَذا أاََن ِبَرْعد  وَ   ،بـَْرق  َوَصَواِعقَ َلمَّا انـْتَـَهيـْ

ُت َمْن َهُؤاَلِء اَي لْ فَأَتـَْيُت َعَلى قـَْوم  بُطُونـُُهْم َكاْلبـُُيوِت ِفيَها احْلَيَّاُت تـَُرى ِمْن َخارِِج بُطُوهِنِْم قُـ  :قَالَ 
نـَْيا َنَظْرُت َأْسَفَل مِ  :قَالَ  ؟،ِجرْبِيلُ  ينِ  فَِإَذا َأاَن ِبَرْهج  َهُؤاَلِء َأَكَلُة الر اَِب فـََلمَّا نـََزْلُت ِإىَل السََّماِء الدُّ

َياِطنُي حَيُوُمونَ  ؟،َما َهَذا اَي ِجرْبِيلُ  :فـَُقْلتُ  ،َوُدَخان  َوَأْصَوات    َعَلى أَْعنُيِ َبيِن آَدَم قَاَل َهِذِه الشَّ
 .َأْن اَل يـَتَـَفكَُّروا يف َمَلُكوِت السََّمَواِت َواأْلَْرِض َوَلْواَل َذِلَك َلرَأَْوا اْلَعَجاِئبَ 

قلت: هذا الراوي مل يسم يف كل الرواايت بل ذُكر بكنيته فقط هكذا )أبو الصلت(، وهو 
بو الصلت أالكتب الستة فقد روى له ابن ماجه هذا احلديث قال فيه احلافظ املزي: من رجال 

 بن ماجةاحديثه يف البصريني روى عن أيب هريرة روى عنه علي بن زيد بن جدعان روى له 
(5). 

                                      
 . 232( حديث رقم 1/234)( جممع الزوائد 1)

 . 1835( حديث رقم 2/82)( املصدر نفسه 2)

 . 13360( حديث رقم 8/239)( املصدر نفسه 3)

إشراف على التحقيق: شعيب األرنؤوط، )بريوت: مؤسسة الرسالة،  8640( حديث رقم 14/285)( مسند اإلمام أمحد 4)
 م(..1999هـ، 1420، 2ط

 . 7444( ترمجة رقم 33/428)( هتذيب الكمال للمزي 5)
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 .(1) أبو الصلت عن أيب هريرة جمهول من الثالثة وقال ابن حجر يف التقريب:
 . (2) و الصلت عن أيب هريرة وعنه ابن جدعان جمهولأب وقال اخلزرجي يف اخلالصة:

درجة الراوي: جمهول العني ألنه مل يرو عنه إال واحد، وقد أشار احلافظ اهليثمي إىل رواية 
ابنه عنه كما نقلته عنه يف أول هذه الرتمجة، لكنين مل أقف على هذه الرواية، فإن كانت كذلك 

 قد ارتفعت برواية ابنه عنه أيض ا. وهللا أعلم. فهو جمهول احلال، ألن جهالة عينه تكون
 زينب بنت سليمان بن علي بن عبد هللا بن عباس: – 244 – 23

 وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: مسعت رسول هللاقال احلافظ اهليثمي يف اجملمع: 
أي: مثرها( )ملا أسري يب انتهيت إىل سدرة املنتهى فإذا نبقها ) يقول: -هللا عليه وسلم لىص-

 .أمثال القالل )أي: اجلرة العظيمة(
 عبد بن علي بن ليمانس بنت زينب وفيه الكبري، يف الطرباين رواه :مث قال اهليثمي عقبه

 . (3)ذكرها" من أر مل عباس بن هللا
 ،حدثنا أمحد بن رشدين املصري وقال فيه:( 4)وقد أخرج هذا احلديث الطرباين يف الكبري

 :ثنا حممد بن أابن اهلامشي حدثتنا زينب بنت سليمان بن علي بن عبد هللا بن عباس قالت
ملا "حدثين أيب عن جدي عن ابن عباس قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول: 

 ".أسري يب انتهيت إىل سدرة املنتهى فإذا نبقها أمثال القالل
زينب  ترمجة وافية قال فيها: (5) اتريخ بغداد قلت: وقد ترجم هلا اخلطيب البغدادي يف

من أفاضل  كانت  ،بن علي بن عبد هللا بن العباس بن عبد املطلب اهلامشيابنت سليمان 
وجعفر بن عبد الواحد  ،عاصم بن علي الواسطي :وحدثت عن أبيها روي عنها ،النساء

 .وأمحد بن اخلليل ،وعبد الصمد بن موسى اهلامشي ،القاضي
                                      

 . 8178( ترمجة رقم 1/650)( تقريب التهذيب البن حجر1)

 ( .1/453)( خالصة تذهيب هتذيب الكمال للخزرجي 2)

 . 244( حديث رقم 1/249)( جممع الزوائد 3)

 . 10683( حديث رقم 10/287)( املعجم الكبري للطرباين 4)

 . 7803( ترمجة رقم 14/434)( اتريخ بغداد للخطيب البغدادي 5)
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 ، ونقل ما ذكره اخلطيب يف اتريخ بغداد.(1)هلا احلافظ ابن عساكر يف اتريخ دمشقوترجم 
وهي مشهورة ابلعلم، وأما من جهة التعديل فهي من العدول وقد قال الذهيب يف امليزان: 

 . (2)علمت يف النساء من اهتمت وال من تركوها ما
 هالل الصرييف عن أب كثري األنصاري: – 245 – 24 

  وعن عبد هللا بن أسعد بن زرارة قال: قال رسول هللا" احلافظ اهليثمي يف اجملمع:قال 
: : "ليلة أسري يب فانتهيت إىل قصر من لؤلؤة يتألأل نور ا وأُعطيت ث-صلى هللا عليه وسلم- الاث 

 العاملني وقائد الغر احملجلني". ربإنك سيد املرسلني وإمام املتقني ورسول 
 من أر مل: األنصاري كثري  أيب الصرييف،عن هالل   وفيه البزار : رواههمث قال اهليثمي عقب

 . (3)".ذكرمها
قلت: مل أقف على الرواية يف مسند البزار، والظاهر أهنا كانت يف نسخة اهليثمي من 

وصف النيب   : )(4) مسند البزار فقد عزهتا كتب التخريج له، ففي كشف اخلفاء ومزيل اإللباس
، رواه البزار وابن (أبنه سيد املرسلني وإمام املتقني وقائد الغر احملجلني  -صلى هللا عليه وسلم -

 . قانع يف معجمه عن عبدهللا بن أسعد بن زرارة
نصاري عبد هللا بن أسعد بن زرارة األ" :-يف ترمجة عبد هللا بن أسعد-ويف أسد الغابة 

 زرارة . تقدم نسبه عند ذكر أبيه . له وألبيه صحبةوهو ابن أيب أمامة أسعد بن 
عن جعفر  روى حيىي بن أيب بكريمث ذكر هذه الرواية اليت عزاها اهليثمي للبزار فقال: 

بن زرارة قال:  سعدأاألمحر عن هالل الصرييف قال: حدثنا أبو كثري األنصاري عن عبد هللا بن 
ن أسري يب إىل السماء انتهى يب إىل قصر م : " ملا -هللا عليه وسلم صلى -قال رسول هللا

 أو أمرين يف علي بثالث خصال: أنه سيد -لؤلؤ فراشه من ذهب يتألأل فأوحى هللا إيل 
                                      

 ( .69/171)( اتريخ دمشق البن عساكر 1)

للحافظ أيب عبد هللا الذهيب، حتقيق علي حممد البجاوي )بريوت:دار املعرفة للطباعة  (4/604)يب ( ميزان االعتدال للذه2)
 .م(.1963-1382، 1والنشر، ط

 .245( حديث رقم 1/250)( جممع الزوائد 3)

 ( .2/342)( كشف اخلفاء ومزيل اإللباس للعجلوين 4)



 حممد سعيد اجملاهد. دو لعزيز أمحدمهدي عبد اد.                      ...اهليثمي احلافظ عليهم حيكم مل فيمن الندي القول

181 

  .املسلمني وإمام املتقني وقائد الغر احملجلني"
وقيل: عن أيب غسان عن إسرائيل عن  ،ورواه أبو غسان وغري واحد عن جعفر هكذا 

ن األنصار عن حممد بن عبد الرمحن بن أسعد بن زرارة، ورواه عمران هالل الوزان عن رجل م
 .عن أبيه ،بن احلصني عن حيىي بن العالء عن هالل الوزان عن عبد هللا بن أسعد بن زرارة

 . (1) "قال: عبد هللا بن أيب أمامة وهو أسعد بن زرارة ،اب عمرأأخرجه الثالثة إال أن  
هالل الصرييف ان أبو كثري األنصاري حدثين عبد هللا بن وأخرجه ابن عساكر من طريق 

 .(2) ...بهبن زرارةاأسعد 
.. .هالل بن مقالص عن عبد هللا بن أسعد بن زرارة عن أبيه وأخرجه ابن قانع من طريق 

 . (3) به
ثـََنا زََكرايَّ ْبُن حيَ  ويف إحتاف اخلرية املهرة: ثـََنا قَاَل أَبُو يـَْعَلى اْلَمْوِصِليُّ: َوَحدَّ ، َحدَّ ىَي اْلِكَساِئيِ 

، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأْسَعِد بْ  ، َعْن َجْعَفِر ْبِن زاَِيد ، َعْن ِهاَلِل ْبِن َمقالص  ِن َنْصُر ْبُن ُمزَاِحم 
  (4) ...بهُزرَارَةَ 

قلت: وهالل الصرييف: هو هالل بن أيب محيد، ويوجد اختالف كبري يف نسبه قال ابن 
ابن  :ويقال .ابن عبدهللا :ويقال .ابن محيد :هالل بن أيب محيد ويقال: " حجر يف التهذيب

بو اجلهم أ :ويقال .أبو أمية :ابن مقالص اجلهين موالهم أبو عمر ويقال :ويقال .عبد الرمحن
 ،الكويف الصرييف اجلهبذ الوزان

 :وعنه،  بشروعروة بن الزبري وأيب ،وعبد الرمحن بن أيب ليلى ،هللا بن عكيم عبد :روى عن
ور سحاق بن منصإقال ...وشريك ،وأبو عوانة ،وشيبان وحجاج بن أرطاة ،وإسرائيل ،مسعر

ه ابن ذكر ، و ال أبس به :وقال اآلجري عن أيب داود ،ثقة وكذا قال النسائي :عن ابن معني
                                      

 (.1/580) ( أسد الغابة البن األثري1)

 (.42/302)( اتريخ دمشق البن عساكر 2)

 . 68( ترمجة رقم 1/69)( معجم الصحابة البن قانع 3)

هـ  1419مكتبة الرشد  (7/47)إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة، حلمد بن أيب بكر بن إمساعيل البوصريي  (4)
 .اعيلالسيد بن حممود بن إمس -عادل بن سعد م الطبعة األوىل، حتقيق  1998
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 حبان يف الثقات
ن الل بن مقالص وهالل ب: ولكنه فرق بني هالل بن عبدالرمحن وه)ابن حجر( قلت

ن محيد هالل ب :قال وكيع :وقال ،أيب محيد وأشار البخاري إىل أن هالل بن أيب محيد أصح
  .(1) "هللا وال يصح ومرة هالل بن عبد

 . (2)وقال يف التقريب: ثقة من السادسة
 والصواب يف الرواية هالل بن أيب محيد عن عبد هللا بن أسعد مباشرة بال واسطة.

وعليه فقد تبني أن هالال  الصديف معروف  ومرتجم له، وكأن أاب كثري ال وجود له يف 
 احلقيقة. 

 درجة الراويـَنْي:
 هالل الصرييف: هو ابن أيب محيد وهو ثقة . كما بينت. -أ 

 ب _ أبو كثري: ال يعرف، وكأنه وهم يف الرواية. وهللا أعلم.
 وهب بن رزق: – 254 – 25

عت رسول قال: مس -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس : "اهليثمي يف اجملمعقال احلافظ 
السبع  ا لو قيل له التقم السماوات واألرضنيإن هلل ملك  " يقول: -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

  ".بلقمة لفعل تسبيحه سبحانك حيث كنت
 بن رزق قلتب وقال: تفرد به وه ،رواه الطرباين يف األوسط والكبري: قال اهليثمي عقبه 

 .  (3)ه": ومل أر من ذكر له ترمج)اهليثمي(
حدثنا حممد بن عبد هللا بن عرس  قال:( 4)قلت: هذا احلديث أخرجه الطرباين يف الكبري

ثنا وهب هللا بن رزق أبو هريرة ثنا بشر بن بكر ثنا األوزاعي حدثين عطاء عن عبد  ،املصري

                                      
 .122( ترمجة رقم 11/68)( هتذيب التهذيب البن حجر 1)

 . 7333( ترمجة رقم 1/175)( تقريب التهذيب 2)

 . 254( حديث رقم 1/252)( جممع الزوائد 3)

 .11476( حديث رقم 11/195)( املعجم الكبري للطرباين 4)
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كا لو قيل له إن هلل مل)يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-قال: مسعت رسول هللا  ،هللا بن عباس
 . (ه سبحانك حيث كنتالتقم السماوات السبع واألرضني بلقمة لفعل تسبيحُ 

 بلفظه وإسناده.( 1)وأخرجه يف األوسط
قلت: كذا قال اهليثمي يف اجملمع )وهب بن رزق(، لكن الذي يف نسخيت من املعجم 

)وهب هللا ابن رزق( وكذا يف املعجم األوسط، وقد راجعت يف املعجمني فوجدت الكبري 
الطرباين خرج له رواية أخرى أيض ا يف املعجمني ومساه )وهب هللا بن رزق(، ومل يذكر )وهب 

ويف هتذيب الكمال للحافظ املزي ذكره ضمن تالميذ )عبد هللا بن  بن رزق( يف أي إسناد،
، وذكر مثله اإلمام العيين يف مغاين (2) و هريرة وهب هللا بن رزق املصريأبحيىي املعافري( فقال:

 .(3)األخيار فذكره ضمن تالميذ )عبد هللا بن حيىي املعافري(
 وامسه هكذا يف كل املتون الذي جاءت من طريقه. 

ومن خالل هذا يتبني أن الصواب يف امسه )وهب هللا بن رزق(، وليس )وهب بن رزق(، 
  (4)اهليثمي يف موضع آخر على الصوابوقد أورده 

 وقد وقفت له على ترمجة يف موضعني:
هب هللا بن رزق و  : قال الذهيب يف )املقتىن يف سرد الكىن( فيمن يكنون أبيب هريرة:األول
وقال فيه:  (6): يف اتريخ اإلسالم للحافظ الذهيب أيض االثاين، (5) ابن أيب داود :املصري عنه

شر بن بكر التنيسي، مسع: ب ،مل يذكره ابن يونس يف اترخيه، أبو هريرة املصري ،وهب هللا بن رزق
داود، وحممد بن  وعنه: أبو بكر بن أيب ،وحيىي بن بكري، وعبد هللا بن حيىي املعافري، وغريهم

 عبد هللا بن عرس شيخ الطرباين.

                                      
 . 6441( حديث رقم 6/292)( املعجم األوسط للطرباين 1)

 . 3655( ترمجة رقم 16/299)مال للمزي ( هتذيب الك2)

 . 1410( ترمجة رقم 3/175)( مغاين األخيار يف رجال شرح مشكل اآلاثر للعيين 3)

 . 9124( حديث رقم 5/400)( جممع الزوائد 4)

 . 6368( ترمجة رقم 2/125)( املقتىن يف سرد الكىن للذهيب 5)

 (.18/534)( اتريخ اإلسالم للذهيب 6)
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أبو بكر نان مها )اثقلت: وهبذا يتبني أن الراوي مرتجم له وأنه جمهول احلال ألنه روى عنه 
 لم .(، ومل يوثقه أحد. وهللا أعبن أيب داود، وحممد بن عبد هللا بن عرس شيخ الطرباين.

: ذكر الشيخ العالمة األلباين هذا احلديث يف السلسة الضعيفة وقال بعدما حكم تنبيه
  . (1) ايتهو وهب هللا هذا ؛ أغفلوه ومل يرتمجوه، وما ذلك إال جلهالته وقلة ر  عليه أبنه منكر:

. : الراوي مرتجم له يف موضعني كما ذكرت، وليس مهمال   قلت: أوال 
اثني ا: ليس من منهج العلماء يف علم الرجال أن يُهملوا من له رواايت قليلة بل تذكر هلم 
تراجم خمتصرة بسبب قلة شيوخهم وتالميذهم، ويبني العلماء درجاهتم من جهة اجلرح والتعديل، 

افحة مبثل هذه احلاالت، السيما يف امليزان، وديوان الضعفاء، واملغين يف وكتب الرجال ط
 الضعفاء للذهيب، ولسان امليزان البن حجر. 

 إمساعيل بن حيىي التيمي، وإسحاق بن زريق: – 261 – 26
-رسول هللا  قال: قال -رضي هللا عنه-عن أيب هريرة : قال احلافظ اهليثمي يف اجملمع

 .(ال تقوم الساعة حىت يكفر ابهلل جهرا وذلك عند كالمهم يف رهبم): -وسلمصلى هللا عليه 
بن  اعيلُ وقال: مل يروه عن األوزاعي إال إمس ،رواه الطرباين يف األوسط: قال اهليثمي عقبه

 .(2)حيىي التميمي قلت: ومل أر من ذكر إمساعيل وال الذي روى عنه وهو إسحاق بن زريق
ان  :قال ،حدثنا علي بن سعيد الرازي قال:( 3)يف األوسطواحلديث أخرجه الطرباين 

يب  أحيىي بن  وزاعي عنان األ :قال ،ان إمساعيل بن  حيىي التيمي :إسحاق بن زريق الراسيب قال
 ... احلديث.يب هريرةأكثري عن سعيد بن املسيب عن 

 يرتجم ملقلت: أفاد اهليثمي يف هذا املوضع أن )إمساعيل بن حيىي، وإسحاق بن زريق( 
 أحد  هلما.

                                      
 . 3199حديث رقم ( 7/182)( 1)

 . 261( حديث رقم 1/254) ( جممع الزوائد2)

 . 3843( حديث رقم 4/150)( املعجم األوسط للطرباين 3)
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 . (1)وقد ذكر )إسحاق بن زريق ( يف موضع آخر من اجملمع وقال فيه: مل أجد من ترمجه
 ،ق الرسعينإسحاق بن زريقلت: له ترمجة يف املؤتلف واملختلف للدارقطين قال فيها: 

  . (2)بن خالد الصنعاين عن الثوري اجلامع الكبريايروي عن إبراهيم 
إسحاق بن رزيق الرسعين من رأس العني يروى عن  الثقات وقال: وذكره ابن حبان يف

 . (3)أىب نعيم وكان راواي  إلبراهيم بن خالد حدثنا عنه أبو عروبة مات سنة تسع ومخسني ومائتني
تنبيه: جاء يف هامش املطبوع من )جممع الزوائد( أن )إسحاق( هذا هو )إسحاق بن 

ي ا بعيد حيث إنه مل يذكر أحد  ممن ترجم له أنه يرو إبراهيم بن العالء بن زبريق(، ولكن هذ
 عن شيخ صاحب الرتمجة وال التلميذ الذي روى عن إسحاق صاحب الرتمجة. وهللا أعلم.

وأما )إمساعيل بن حيىي التيمي( فقد ذكره اهليثمي يف أكثر من موضع بعد هذا وحكم 
 عليه ابلكذب والوضع منها:

 .(4) همساعيل بن حيىي التيمي كذاب ال حتل الرواية عنرواه الطرباين يف الصغري وفيه إ

 . (5)ثكان يضع احلدي  ،رواه الطرباين يف األوسط وفيه إمساعيل بن حيىي التيمي

 . (6)قدموهو وضاع كما ت ،رواه الطرباين يف األوسط وفيه إمساعيل بن حيىي التيمي

 . (7)وهو كذاب ،رواه الطرباين يف األوسط وفيه إمساعيل بن حيىي التيمي

 . (8)وهو كذاب ،رواه الطرباين وفيه إمساعيل بن حيىي التيمي

                                      
 . 3156( حديث رقم 2/417)( جممع الزوائد 1)

بريوت، حتقيق: موفق بن عبد هللا بن عبد  –دار الغرب اإلسالمي ( 3/166)( املؤتلف واملختلف للحافظ  الدارقطين 2)
 .م 1986 -هـ  1406قادر،سنة النشر: ال

 . 12528( ترمجة رقم 8/121)( الثقات البن حبان 3)

 (.1/288)( جممع الزوائد 4)

 . 372(. حديث رقم 1/298)( املصدر نفسه 5)

 . 404(. حديث رقم 1/298)املصدر نفسه  (6)

 . 405(. حديث رقم 1/345)املصدر نفسه  (7)

 . 557رقم (. حديث6/433)املصدر نفسه  (8)
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 . (1)وهو كذاب ،رواه الطرباين يف األوسط وفيه إمساعيل بن حيىي التيمي

 . (2)وهو كذاب ،رواه الطرباين يف األوسط وفيه إمساعيل بن حيىي التيمي

 . (3)وهو كذاب ،يرواه الطرباين يف األوسط وفيه إمساعيل بن حيىي التيم

فهذه مثانية مواضع حكم فيها على الراوي ابلكذب والوضع يف احلديث، وأنه ال حتل 
الرواية عنه، فكأنه اشتبه عليه أوال  فقال أبنه مل يقف على من ترجم له، مث وضح له بعد ذلك 

 أنه مشهور ومعروف ابلوضع والكذب.
 قلت: وهو كما قال .

 عبيد هللا أو عبد هللا بن مكرز: – 282 – 27
ن ربكم تعاىل قال: إ -رضي هللا عنه-وعن ابن مسعود : "قال احلافظ اهليثمي يف اجملمع

وإن مقدار يوم من أايمكم  ،ليس عنده ليل وال هنار نور السماوات واألرض من نور وجهه
يها ثالث ظر فعنده اثنيت عشرة ساعة تعرض عليه أعمالكم ابألمس أول النهار اليوم فين

دونه ثقل فأول من يعلم غضبه محلة العرش جي ،ساعات فيطلع فيها على ما يكره فيغضبه ذلك
مث ينفخ  وسائر املالئكة ،واملالئكة املقربون ،وسرادقات العرش ،فتسجد محلة العرش ،عليهم

ثالث ساعات  - عز و جل -إال مسع صوته فيسبحون الرمحن  جربيل ابلقرن فال يبقى شيء  
حىت ميتلئ الرمحن رمحة فتلك ست ساعات مث تؤتى ابألرحام فينظر فيها ثالث ساعات فذلك 

]سورة آل عمران (  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ)قوله يف كتابه 
ۅ )فتلك تسع ساعات مث يؤتى األرزاق فينظر فيها ثالث ساعات فذلك قوله  [ ،6آية: 

 ،[29]سورة الرمحن آية:  (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ) [،26]سورة الرعد آية:  (ۉ ۉ ې ې ې
 .قال: هذا من شأنكم وشأن ربكم عز وجل

 ،ولرواه الطرباين يف الكبري وفيه أبو عبد السالم قال أبو حامت: جمه: قال اهليثمي عقبه

                                      
 .14313(. حديث رقم 9/24)املصدر نفسه  (1)

 . 14531(. حديث رقم 9/100)(املصدر نفسه 2)

 .17648(. حديث رقم 10/377)(املصدر نفسه 3)
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 . (1)وقد ذكره ابن حبان يف الثقات وعبد هللا بن مكرز أو عبيد هللا على الشك مل أر من ذكره
عبد هللا بن مكرز بن األخيف القرشي العامري واله معاوية قلت: جاء يف اتريخ دمشق: 

و أيوب وخرج معه أب ،غزو البحر من الشام سنة مخسني عام غزا يزيد بن معاوية قسطنطينية
وذكر أبو عامر العبدري شيخنا أن ابن مكرز هو أيوب  ،ذكر ذلك الواقدي وغريه ،األنصاري
أيوب بن كريز من بين عامر بن لؤي من أهل الشام وكان خطيبا وهذا وهم  :ويقال ،بن  مكرز

من أيب عامر إمنا هو أبوه عبد هللا وقد أخربان أبو حممد بن األكفاين ان عبد العزيز الكتاين أان 
 (.2) ...أبو حممد بن أيب نصر أان أبو القاسم بن أيب العقب 
ب بن عبد هللا بن مكرز(، ألن كل من والغالب أن الراوي الذي يف اإلسناد هو )أيو 

ترجم له يذكر من شيوخه )ابن مسعود(، ومن تالميذه )أبو عبد السالم(، وكذا يف ترمجة )أيب 
عبد السالم( ذكروه من شيوخه، فالغالب على الظن أنه هو، ومل أقف على ترمجة لراو  ابسم 

 بينته. وهللا أعلم. )عبد هللا بن مكرز(، خال الرتمجة اليت ذكرها ابن عساكر كما
 عبد اجلبار بن عبد هللا: - 319 – 28

قال رسول هللا   قاال: ،وعن أيب بكرة وعمران بن حصني: "قال احلافظ اهليثين يف اجملمع
: "احلياء من اإلميان واإلميان يف اجلنة والبذاء من اجلفاء واجلفاء يف -صلى هللا عليه وسلم-

 النار".
 األوسط وروامها مجيع ا الطرباين يف حديث أيب بكرة رواه ابن ماجة، :وقال اهليثمي عقبه

 .(3)"عبد هللا عن املأمون ومل أر من ذكر عبد اجلبارعبد اجلبار بن والصغري ويف سنده 
: مل أجد من أفرد عبد اجلبار هذا برتمجة وقد جاء ذكره يف أسانيد منها يف املعجم قلت

، ويف اجلامع (5) ويف شعب اإلميان للبيهقي يف نفس املنت الذي هنا (4)األوسط للطرباين يف
                                      

 . 282( حديث رقم 1/260) ( املصدر نفسه1)

 .3589( ترمجة رقم 33/228)( اتريخ دمشق البن عساكر 2)

 . 319( حديث رقم 1/271( جممع الزوائد )3)

 . 8608( حديث رقم 8/271( املعجم األوسط للطرباين )4)

 . 7312( حديث رقم 10/151( شعب اإلميان للبيهقي )5)
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له قدمي   عبد اجلبار بن عبد هللا، شيخألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي وفيه )
قال  مسبح بن حامت العكليويف حلية األولياء أليب نعيم ) ،(1) (كان يكثر رواية احلكاايت عنه

ثَنا عبد اجلبار  ، ويف احملدث الفاصل للرامهرمزي وفيه ما نقله اخلطيب (2) (بن املغرية بن شبلَحدَّ
والراوي عنه يف األسانيد اليت وقفت عليها  امسه )مسبح( ابلباء املوحدة قلت: ،(3) يف اجلامع

هكذا يف كل النسخ اليت ورد فيها، ولكنه ورد على اخلطأ ابسم )مسيح بن حامت( ابلياء املثناه 
، ويف املستدرك (5)، وطبقات احلنابلة البن أيب يعلي(4) لك يف: هتذيب الكمالمن حتت وذ

، وأميا كان فهو أيض ا يف عداد اجملاهيل، وليس فيه (7)، ويف املعجم الصغري للطرباين(6)للحاكم
 إال النذر اليسري.

هللا و: الراوي كما قال احلافظ اهليثمي مل يذكره أحد ممن ترجم للرجال. درجة الراوي
 أعلم.

 :(8)منصور بن آذين – 325 – 29
لى هللا عليه ص-وعن أيب هريرة قال: قال رسول هللا  " قال احلافظ اهليثمي يف اجملمع:

 .(ال يؤمن العبد اإلميان كله حىت يرتك الكذب يف املزاحة واملراء وإن كان صادق ا): -وسلم
ذين ومل أر من آرواه أمحد والطرباين يف األوسط وفيه منصور بن  مث قال اهليثمي عقبه:

 .(9)" ذكره

                                      
 (.5/50اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي )(1)

 ( .6/300( حلية األولياء أليب نعيم )2)

 (.1/316)احملدث الفاصل بني الراوي والواعي للرامهرمزي (3)

(4( )5/576.) 

 ( .1/167( طبقات احلنابلة )5)

 . 6737( حديث رقم 4/12( مستدرك احلاكم )6)

 . 1091( حديث رقم 2/237( املعجم الصغري )7)

(آذين: بفتح اهلمزة املمدودة وكسر الذال املعجمة وسكون املثناة حتت مث نون منصور بن آذين عن مكحول. توضيح 8)
 ( .1/25اء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم البن انصر )املشتبه يف ضبط أمس

 (.1/272( جممع الزوائد )9)
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 : هذا الراوي وقفت على ترمجة له يف أكثر من كتاب:قلت
عبد  :روى عنه ،مكحول :عن ،منصور بن آذين يف التاريخ الكبري قال البخاري: – 1

 .(1)وهو  منقطع  ،العزيز بن  املاجشون
روى  ،ولمكح :روى عن ،ذينآمنصور بن ويف اجلرح والتعديل قال ابن أيب حامت:  – 2

 .(2)ىب يقول ذلك أمسعت  ،عبد العزيز املاجشون :عنه
 ،نهمكحول عن أيب هريرة رضي هللا ع :عن ،ذينآمنصور بن ويف تعجيل املنفعة: " – 3

وقع  جر(:)ابن ح قلت، عبد العزيز بن أيب سلمة املاجشون حبديث منكر يف الكذب :وعنه
ن اخلرب كأنه ظن أن قول احلسيين يف الكذب أ  ،يف عبارة أىب زرعة بن شيخنا خبرب منكر كذب

وإمنا أراد أن منت احلديث يتعلق ابلكذب وهو كذلك فإن  ،ومل يرد احلسيين ذلك ،نفسه كذب
ان منكر ا احلديث وهو وإن ك "ال يؤمن العبد اإلميان كله حىت يرتك الكذب يف املزاحة" :لفظه

س املنت فلي ،وألن منصور ا راويه جمهول ،من جهة إسناده ألن مكحوال مل يسمع من أيب هريرة
 -نهمع رضي هللا-مامة أوأيب  ،وأنس ،من حديث فضالة بن عبيد بكذب فإن له شواهدَ 

  .(3)وغريهم فليس هو بكذب يف نفسه
أوضحت عند البخاري، وابن أيب حامت، وابن : هذا الراوي مرتجم له كما درجة الراوي

 حجر وغريهم، وهو جمهول العني ألنه تفرد ابلرواية عنه عبد العزيز بن املاجشون. وهللا أعلم .
 حممد بن عثمان عن سليمان بن داود: – 326 – 30

قال: قال  -رضي هللا عنه-وعن عمر بن اخلطاب : "قال احلافظ اهليثمي يف اجملمع
ب ال يبلغ العبد صريح اإلميان حىت يدع املزاح والكذ):-صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا  

 (.ويدع املراء وإن كان حمق ا
                                      

 . 1493( ترمجة رقم 7/347( التاريخ الكبري )1)

م()بريوت،  938-327، البن أيب حامت الرازي: عبد الرمحن بن حممد،)ت: 753( ترمجة رقم 8/169( اجلرح والتعديل )2)
 م(..1952-ه1371مصورة، 1دار إحياء الرتاث العريب ط

بريوت الطبعة األوىل  –دار البشائر ، 1070( ترمجة رقم 1/412( تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة البن حجر )3)
 .م د. إكرام هللا إمداد احلق.1996
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ليمان بن داود وفيه حممد به عثمان عن س ،رواه أبو يعلى يف الكبريمث قال اهليثمي عقبه: 
 .(1)مل أر من ذكرمها

حدثنا على:وجدته يف املطالب العالية، وفيه: قال أبو يقلت: مل أجده يف أيب يعلى ولكنين 
َوَة، َعنْ  : حدثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد، َعْن َرَجاِء ْبِن َحيـْ  َعْبِد حُمَمَُّد ْبُن َجاِمع 

، َعْن ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب  صلى هللا عليه -وُل اّللَِّ  اَل َرسُ قَاَل: قَ  -رضي هللا عنه-الرَّمْحَِن ْبِن َغْنم 
ميَاِن َحىتَّ يَدََع اْلِمزَاِح َواْلَكِذَب، َويَدََع اْلِمرَاَء َوِإْن كَ ) :-وسلم ُلُغ َعْبد  َصرِيَح اإْلِ  (اَن حمُِق ااَل يـَبـْ

(2). 
،وكل من ذكره من اخلرجني (3) وذكره يف إحتاف املهرة وعزاه أليب يعلى ابإلسناد السابق

 . (5) ، وكنز العمال(4) أليب على فقط مثل الرتغيب والرتهيبعزاه 
قلت: ومل أقف على من ترجم هلما، وقد قال احلافظ املنذري بعد ذكر احلديث يف 

 .(6) ويف أسانيدهم من ال حيضرين حالهالرتغيب والرتهيب وعزوه أليب يعلى: 
 أيوب بن عدي وأبوه أو عمه: – 351 – 31

  أن مملوك ا :-أو عمه-بن عدي عن أبيه  عديوعن أيوب بن " اجملمع:قال اهليثمي يف 
كب أبوه إىل فر  ،وادعى إىل مواله وحلق ابلكوفة كان يقال له: "كيسان" فسمى نفسه قيس ا،

موالي  على فراشي مث رغب عين وادعى إىل دَ لِ فقال: اي أمري املؤمنني ابين وُ  ،عمر بن اخلطاب
؟ (فر بكمال ترغبوا عن آابئكم فإنه ك)بت: أما تعلم أان كنا نقرأ: فقال عمر لزيد بن اث ومواله،

ق فاضرب بعريك مث انطل فقال عمر بن اخلطاب: انطلق فاقرن ابنك إىل بعريك، ،فقال زيد: بلى
                                      

 (.1/273( جممع الزوائد )1)

 (12/390( املطالب العالية البن حجر )2)

 (.1/9وصريي. )(إحتاف اخلرية املهرة للب3)

 . 4453( حديث رقم 3/367( الرتغيب والرتهيب للحافظ املنذري )4)

(كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال، املؤلف: لعالء الدين علي بن حسام الدين املتقي اهلندي الربهان فوري )املتوىف: 5)
صفوة السقا الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الطبعة  -، احملقق: بكري حياين 8317( حديث رقم 3/646هـ( )975

 م.1981ـ/ ه 1401 خلامسة،ا

 اإلحالة السابقة.(الرتغيب والرتهيب 6)
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 سوط ا وابنك سوط ا حىت أتيت به أهلك.
مل أر من  ه أو عمهوأبو  ،وأيوب بن عدي ،رواه الطرباين يف الكبري مث قال اهليثمي عقبه:

 .(1)"ذكرمها
بَرِ  قلت: الذي يف املعجم الكبري للطرباين: ثـََنا ِإْسَحاُق بن ِإبـْرَاِهيَم الدَّ يُّ، َعْن َعْبِد َحدَّ

ِه، َأنَّ مَمُْلو َأيُّوبَ الرَّزَّاِق، َعْن َمْعَمر ، َعْن  ، َعْن أَبِيِه، أَْو َعمِ  ك ا، َكاَن يـَُقاُل ، َعْن َعِديِ  بن َعِدي  
 .(2) ... احلديثَكْيَسانُ َلُه:  

 فتبني أن )أيوب( ليس هو ابن عدي ولكنه )أيوب عن ابن عدي( .
عن عدي بن  عدي عن أبيه  أيوبعبد الرزاق عن معمر عن  ويف مصنف عبد الرزاق:

 . وهو أصل طريق الطرباين. (3)... احلديث أو عن عمه أن مملوكا كان يقال له كيسان
يف غري هذا احلديث عن عدي بن عدي يف  -لسختياينأي ا-وقد وجدت رواية أليوب 

َثيِن َعِديُّ مسند اإلمام أمحد قال فيها:  ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا َجرِيُر ْبُن َحازِم  ثـََنا يَزِيُد، َحدَّ ، َحدَّ  ْبُن َعِدي  
َوَة، َواْلُعْرِس ْبِن َعِمريََة، َعْن أَبِيِه َعِدي   َفذََكَر احلَْ  : َوأْخبَـَرين دِ َعْن َرَجاِء ْبِن َحيـْ يَث، قَاَل َجرِير 

ْعَنا احْلَِديَث ِمْن َعِدي    - َأيُّوبُ  يع ا ِحنَي مسَِ  َحِدْيِث اْلُعْرُس ْبُن قَاَل: قَاَل َعِديٌّ، يف  -وَُكنَّا مجَِ
ْحَفْظهُ أاََن ِإىَل آِخرَِها َومَلْ أَ  (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)َعِمريََة فـَنَـَزَلْت َهِذِه اآليَُة: 

 .(4)يـَْوَمِئذ  ِمْن َعِدي   
(، مث رجعت لرتمجة )عدي بن عدي(          فقوي األمر عندي أنه )أيوب  عن عدي  

ألنظر يف تالميذ )عدي بن عدي( هل يروي عنه  (5)من هتذيب الكمال للمزي للحافظ املزي
ياين(، )أيوب السختياين(، فوجدته يروي عنه )أيوب السَّْختِ ولد له امسه )أيوب( أم أنه يروي عنه 

ومل يذكر املزي فيمن روى عنه ابن ا له يسمى )أيوب(، فتأكد األمر عندي أن صواب اإلسناد 
)أيوب عن عدي(، وأن ما ورد يف نسخة اهليثمي )أيوب بن عدي( مصحف من )عن( إىل 

                                      
 . 351( حديث رقم 1/282( جممع الزوائد )1)

 . 4673( حديث رقم 2/29( املعجم الكبري للطرباين )2)

 . 16318( حديث رقم 9/51( مصنف عبد الرزاق )3)

 . 17873( حديث رقم 4/192( مسند اإلمام أمحد )4)

 . 3887( ترمجة رقم 19/534( هتذيب الكمال )5)
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 ما ذكره املزي كما أوضحته.)بن(، كما ثبت ذلك يف األسانيد اليت ذكرهتا، و 
وأيض ا فإن )عدي بن عدي( يروي عن )أبيه، وعن عمه(، وهذا ذكره املزي يف نفس 
الرتمجة، وهو بعينه ما يف الرواية اليت معنا حيث جاء فيها )عن أبيه أو عمه(، فتبني بذلك أن 

 صاحب الرتمجة هو املراد.
وعليه فأيوب هو ابن أيب متيمة السَّْخِتياين اإلمام العلم، وأما عدي بن عدي فهو ثقة 

أبو  ،عدي ابن عدي ابن عمرية بفتح املهملة الكنديفقيه، قال فيه ابن حجر يف التقريب: 
نة عشرين من الرابعة مات س ،العزيز على املوصل ثقة فقيه عمل لعمر بن عبد ،فروة اجلزري

(1). 
عدي بن عدي هو عدي بن عمرية( صحايب جليل، قال ابن حجر يف التقريب: ووالد )

 .(2)صحايب مات يف خالفة معاوية  ُزرَارَةَ أبو  ،عدي بن عمرية الكندي
وأما عمه فهو: العرس بن عمرية صحايب جليل، قال احلافظ ابن حجر يف التقريب: 

 ،لٌّ قِ أخو عدي، صحايب مُ  ،كنديابن عمرية ال ،س بضم أوله وسكون الراء بعدها مهملةرْ العُ 
 .(3)واسم أبيه قيس بن سعيد بن األرقم  ،عمرية أمه :قيل

 وعليه فأيوب  معروف  هو وأبوه وعمه. وهللا أعلم .
 مسلم بن الوليد بن العباس: – 386 – 32

صلى -وعن عبد هللا بن عمرو قال: صعد رسول هللا  " قال احلافظ اهليثمي يف اجملمع:
ن صلى م مث نزل فقال: "أبشروا أبشروا، ال أقسم"، ،املنرب فقال: "ال أقسم  -وسلمهللا عليه 

ال  قال املطلب: مسعت رج ،الصلوات اخلمس وأجتنب الكبائر دخل من أي أبواب اجلنة شاء"
 : نعم،يذكرهن؟ قال -صلى هللا عليه وسلم- يسأل عبد هللا بن عمرو: أمسعت رسول هللا

ابهلل وقتل النفس وقذف احملصنات وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف "عقوق الوالدين والشرك 

                                      
 . 4543( ترمجة رقم 2/388التهذيب البن حجر )( تقريب 1)

 ( املصدر نفسه اإلحالة السابقة .2)

 . 4552( ترمجة رقم 2/389( املصدر نفسه )3)
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 وأكل الراب".
مل أر من رواه الطرباين يف الكبري وفيه مسلم بن الوليد بن العباس و : مث قال اهليثمي عقبه

 .(1)"ذكره
 ،: هذا احلديث مل أقف عليه يف املعجم الكبري للطرباين فلعله يف األجزاء املفقودة منهقلت

أيض ا للطرباين يف الكبري مثل اهليثمي هنا، ومل أقف عليه كذلك يف  (2)وقد عزاه يف كنز العمال
 املعاجم األخرى للطرباين.

بن إسحاق  حدثنا أبو حممد عبد هللاولكنين وقفت عليه يف أمايل ابن بشران، قال فيه:  
 بن حممد اجلاري، رة، ثنا حيىيالفاكهي مبكة، ان أبو حيىي عبد هللا بن أمحد بن زكراي بن أيب مس

ثنا عبد العزيز بن حممد، عن مسلم بن الوليد، عن املطلب بن عبد هللا بن حنطب، عن عبد 
ال »  فقال: املنرب  -صلى هللا عليه وسلم -هللا بن عمرو بن العاص، قال: صعد رسول هللا  

 .(3) ... احلديث. وقد ذكر هذا اإلسناد يف موضعني«أقسم، ال أقسم 
فلم يذكر جد )مسلم بن الوليد(، وأخرجه أيض ا أبو عبد هللا حممد بن عبد الواحد 

 .(4) األصبهاين يف جملس يف رؤية هللا قال: من نفس طريق ابن بشران مبثل ما رواه
لقاسم ا ومن طريق أيب عبد هللا حممد عبد هللا بن إسحاق الفاكهي أخرجه أيض ا أبو

 .(5) يف الرتغيب والرتهيب األصبهاينبن الفضل اإمساعيل بن حممد 
، (6)وقد رجعت لكتاب هتذيب الكمال يف ترمجة )املطلب بن عبد هللا بن حنطب(

فوجدت الذي يروي عنه امسه )مسلم بن الوليد بن رابح(، فبحثت عن ترمجته فوجدت له 
 ترمجة يف:

                                      
 . 386( حديث رقم 1/292(جممع الزوائد )1)

 . 7817( حديث رقم 3/544( كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال للمتقي اهلندي )2)

 . 863( حديث رقم 2/420. وأيض ا يف ) 435( حديث رقم 1/461( أمايل ابن بشران )3)

 . 436( حديث رقم 1/189جملس إمالء حملمد بن عبد الواحد بن حممد األصبهاين أيب عبدهللا ) (4)

 . 1399( حديث رقم 2/184( الرتغيب والرتهيب لقوام السنة أيب القاسم إمساعيل بن حممد بن الفضل األصبهاين )5)

 . 6006( ترمجة رقم 28/81الكمال للمزي. )( هتذيب 6)
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وىل آلل أيب م ،الوليد بن مسلم بن أيب رابحويف التاريخ الكبري قال البخاري: " – 1 
 .(1)"املطلب بن عبد هللا بن حنطب :عن ،ذابب

ل اىب مسلم بن الوليد بن رابح موىل آاجلرح والتعديل البن أيب حامت وقال فيها: " – 2
خرج أ ىب يقول ذلك،وكان البخاريأمسعت  ،املطلب بن عبد هللا بن حنطب :روى عن  ،ذابب

وليد وكذا منا هو مسلم بن الإ :ح فقال أبو زرعةراب يبأهذا االسم يف ابب الوليد بن مسلم بن 
 .(2)"يبأقاله 

قلت: وعليه فالراوي مرتجم له قدمي ا كما بينته عند البخاري يف التاريخ الكبري، وابن أيب 
 حامت يف اجلرح والتعديل.

 حيىي بن حممد بن السكن عن بكر بن بكار: – 427 – 33
دي وعن أيب الطفيل قال: ملا كان غزوة تبوك اندى منا" قال احلافظ اهليثمي يف اجملمع:

وقد سبقه  ى املاءفأت ،(إن املاء قليل فال يسبقين إليه أحد): -صلى هللا عليه وسلم -النيب  
 .أقوام فلعنهم

ن بكر بن رواه الطرباين يف الكبري وفيه حيىي بن حممد بن السكن ع :مث قال اهليثمي عقبه
 .(3)"بكار ومل أر من ترمجهما

: مل أقف على هذا احلديث يف املعجم الكبري للطرباين، فلعله يف األجزاء املفقودة قلت
منه، وكذا مل أقف عليه يف املعجم األوسط وال الصغري، وقد وجدت رواية واحدة لـ )حيىي بن 

ثـََنا َأمْحَدُ حَ  حممد بن السكن عن بكر بن بكار( وهي يف املعجم الكبري قال فيها الطرباين: بن  دَّ
ىَي بن حُمَمَِّد بن اّللَِّ السِ رَاُر التُّْسرَتِيُّ، َوحُمَمَُّد بن َصاِلِح بن اْلَولِيِد النـَّْرِسيُّ، قَاال ، ثـََنا حيَْ  َعْبدِ 

َثيِن هُ االسََّكِن، ثـََنا َبْكُر بن َبكَّار ، ثـََنا يُوُنُس  ، َحدَّ بن  نَـْيَدُة، َعِن اْلُمِغريَةِ بن احْلَاِرِث الطَّائِِفيُّ
 أَُقْل، فـَْليَـتَـبَـوَّأْ َمْقَعَدُه َمْن قَاَل َعَليَّ َما ملَْ ) :-صلى هللا عليه وسلم -ُشْعَبَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ  

                                      
 . 2543( ترمجة رقم 8/153( التاريخ الكبري للبخاري )1)

 . 864( ترمجة رقم 8/197( اجلرح والتعديل البن أيب حامت )2)

 . 427( حديث رقم 1/305( جممع الزوائد )3)
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 .(1)("ِمَن النَّارِ 
وقد رجعت لكتب الرجال فوجدت ترمجة لـ )حيىي بن حممد بن السكن( يف هتذيب 

رَار اّللَّ  َأمْحَد بن َعْبد، وذكر ممن روى عنه )الكمال وذكر ضمن شيوخه )بكر بن بكار(  السِ 
 هذا اإلسناد (، وهؤالء هم الذين رووا عنه يفالتُّْسرَتِي ، َوحُمَمَّد بن َصاِلح بن اْلَولِيد النـَّْرِسي  

 وروى عنهم.
وهذا الراوي من رجال البخاري وأيب داود والنسائي قال فيه احلافظ ابن حجر يف التقريب: 

دوق من احلادية ص ،نزيل بغداد ،ن حممد بن السكن بن حبيب القرشي البزار البصريحيىي ب
 .(2)مات بعد اخلمسني ،عشرة

، وهو من رجال النسائي، قال القيسي أبو عمرو البصري وأما )بكر بن بكار( فهو:
بكر بن  :قال ابن أيب حامت يف ترمجة احلارث بن بدل احلافظ ابن حجر يف هتذيب التهذيب:

ل النسائي يف وقا. ليس بشئ  :وقال ابن معني .ار ضعيف احلديث سئ احلفظ له ختليطبك
 .(3)آخر ليس بثقة :وقال يف موضع.ليس ابلقوي  :السنن

ثقة من  (حيىي بن حممد بن السكنوعليه؛ فالراواين معروفات ومها من رجال الستة فـ )
الستة  فهو ضعيف، ومل خيرج له من رجال البخاري، وأيب داود، والنسائي، وأما )بكر بن بكار(

 سوى النسائي. وهللا أعلم.
 عياض بن عياض عن أبيه: – 429 – 34

صلى هللا -وعن أيب مسعود قال: خطبنا رسول هللا  : "قال احلافظ اهليثمي يف اجملمع
مث  (،ليقمإن منكم منافقني فمن مسيت ف)مث قال:  ،فحمد هللا وأثىن عليه ؛خطبة  -عليه وسلم

إن فيكم أو )حىت مسى ستة وثالثني رجال  مث قال:  (،قم اي فالن قم اي فالن قم اي فالن)قال: 
ال: ى "ُمقنَّع" قد كان يعرفه قال: مالك؟ قفمر عمر على رجل ممن مَسَّ  :قال (منكم فاتقوا هللا

ا لك سائر اليوم -صلى هللا عليه وسلم-فحدثه مبا قال رسول هللا   ال اهليثمي  قمث فقال: بعد 
                                      

 .17457( حديث رقم 5/380( املعجم الكبري للطرباين )1)

 .7636( ترمجة رقم 2/596البن حجر ) ( تقريب التهذيب2)

 .882( ترمجة رقم 1/420( هتذيب التهذيب البن حجر )3)
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 .(1)"رواه أمحد والطرباين يف الكبري وفيه عياض بن عياض عن أبيه ومل أر من ترمجهما: عقبه
، حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد اْلَعزِيِز، حَ واحلديث أخرجه الطرباين يف الكبري فقال:  ثـََنا أَبُو نـَُعْيم  دَّ

، َعْن َرجُ  ثـََنا ُسْفَياُن، َعْن َسَلَمَة بن ُكَهْيل  ، قَاَل ُسْفَياُن: أَرَاُه ِعَياضَ َحدَّ ، َعْن َأيب ل   بن ِعَياض 
... يُكْم ُمَناِفِقنيَ ، فـََقاَل:"ِإنَّ فِ -صلى هللا عليه وسلم -َمْسُعود ، قَاَل: َخطَبَـَنا َرُسوُل اّللَِّ  

 .(2)احلديث
 قلت: وعياض بن عياض هذا له ترمجة يف:

بيه عن أ :نروى ع ،كوىف  ،أبو قيلة ،عياض بن عياضاجلرح والتعديل قال فيها: " – 1
ىب أت مسع ،وموسى بن قيس احلضرمي ،سلمة بن كهيل :روى عنه ،نصاريىب مسعود األأ

 .(3)"يقول ذلك
سعود أىب م :يروى عن ،عياض بن عياض" ويف الثقات البن حبان وقال فيها: – 2

 .(4)"وابنه عياض بن عياض بن عياض ،الثوري :روى عنه ،األنصاري
عن أيب مسعود  ،أبيه :الكويف عن ،أبو قيلة ،عياض بن عياضويف تعجيل املنفعة: " – 3

وثقه  ،هموغري  ،وموسى بن قيس احلضرمي ،وسلمة بن كهيل ،ابنه عياض :وعنه ،األنصاري
وري وفيه وزاد يف الرواية عنه الث ،ابنه عياض بن عياض بن عياض :روى عنه :وقال ،بن حبان

نظر والذي يف املسند ويف اتريخ البخاري عن أيب نعيم عن سفيان عن سلمة عن رجل قال 
 .(5)"سفيان أراه عياضا عن أبيه

قلت: وأما أبوه فلم أجد من ترجم له، وقد رجعت لرتمجة أيب مسعود األنصاري عقبة 
 ه ذكر ا له ضمن تالميذه.فلم أجد (6)بن عمرو يف هتذيب الكمال للمزي

                                      
 . 329( حديث رقم 1/306( جممع الزوائد )1)

 . 14108( حديث رقم 12/205( املعجم الكبري للطرباين )2)

 .(6/409( اجلرح والتعديل البن أيب حامت )3)

 . 4770( ترمجة 5/267( الثقات البن حبان )4)

 . 934( ترمجة رقم 2896( تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة البن حجر )5)

 . 3984( ترمجة رقم 20/215( هتذيب الكمال للمزي )6)
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 سعد بن حذيفة: – 439 – 35
وعن سعد بن حذيفة قال: قال عمار بن ايسر يوم " :قال احلافظ اهليثمي يف اجملمع

فلما  ،ولكن استسلموا وأسروا الكفر ،صفني وذكر أمرهم وأمر الصلح فقال: وهللا ما أسلموا
 .رأوا عليه أعواان أظهروه

 .(1)"رواه الطرباين يف الكبري وسعد بن حذيفة مل أر من ترمجه :مث قال اهليثمي عقبه
 مل أقف على هذا احلديث يف املعجم الكبري للطرباين، فلعله يف األجزاء املفقودة منه،:قلت

وكذا مل أقف عليه يف املعجم األوسط، وال الصغري، وال يف غريهم من كتب السنة، ومل أقف 
 عليه كذلك يف كتب التخريج.

 رجم هلذا الراوي:وقد ت
الكوىف عن  ،سعد بن حذيفة بن اليمان العبسيالبخاري يف التاريخ الكبري وقال: " – 1
عبة بشار ان حممد ان ش ان :وزايد بن عالفة، وقال يل ،روى عنه منذر الثوري ،قوله ،حذيفة

قد فارق ف يد شرب  من فارق اجلماعة قِ )بن حذيفة عن حذيفة: اسحاق عن سعد أمسعت أاب 
 .(2)("سالماإل

 :روى عن ،سعد بن حذيفة بن اليمانوابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل وقال: " – 2
 "ىب يقول ذلكأمسعت  ،ومنذر الثوري أبو يعلى ،سحاق السبيعىإأبو  :روى عنه ،بيه حذيفةأ
(3). 

هل أسعد بن حذيفة بن اليمان العبسي عداده يف وابن حبان يف الثقات وقال: " – 3
 .(4) "الكوفة يروى عن أبيه روى عنه منذر الثوري وزايد بن عالقة

وهبذا يتبني أن الراوي ليس جمهوَل احلاِل ألنه روى عنه أكثر من واحد ومل يوثقه أحد 
خال ذكر ابن حبان له يف الثقات، ومثل هؤالء يقول احلافظ ابن حجر فيهم )مقبولون حيث 

                                      
 . 439( حديث رقم 1/308( جممع الزوائد )1)

 . 1938( ترمجة رقم 4/54( التاريخ الكبري )2)

 . 352( ترمجة رقم 4/81( اجلرح والتعديل )3)

 . 2976( ترمجة رقم 4/294( الثقات البن حبان )4)
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 الكاشف )وث ُِقوا(. وهللا أعلم .يتابعون(، ويقول فيهم الذهيب يف 
 جابر: بن حممد – 458 – 36

ى هللا عليه صل-عن بريدة قال: كنا مع رسول هللا  " قال احلافظ اهليثمي يف اجملمع:
-حسبه قالأ-حىت إذا كنا بودان )قرية بقرب اجلحفة( أو ابلقبور سأل الشفاعة أمه  -وسلم

 (.مشرك ا مات نال تستغفر مل)وقال:  ،صدره  -صلى هللا عليه وسلم-: فضرب جربيل  
مساك  وقال: مل يروه هبذا اإلسناد إال حممد بن جابر عن ،رواه البزار :مث قال اهليثمي عقبه

 .(1)": ومل أر من ذكر حممد بن جابر هذا-اهليثمي  – بن حرب،قلت
ثن واحلديث أخرجه البزار يف مسنده فقال: ثنا سلمة بن َشِبيب، قَال: َحدَّ َعبد هللا  اَحدَّ

ثنا حُمَمد بن جاب بد ، عن مِسَاك بن حرب، عن القاسم بن عَ ربن الوزير الطائفي، قَال: َحدَّ
صلى هللا عليه  -ُكنَّا مع رسول هللا    :الرمحن  َعن ابن بـَُريدة، َعن أَبيِه، َرِضي هللا عنه، قال

 .(2) ... احلديث، حىت إذا ُكنَّا بودان، أو ابلقبور-وسلم
ا جاء ذكر )حممد بن جابر( يف كل األسانيد بدون ذكر اسم جده، ومل ينسبه قلت: هكذ

أحد، أويْكِنه، ومل أقف على أي شيء يتميز به، علم ا أبن الذين ُيَسمَّون بـ )حممد بن جابر(  
ُكثُر، فرجعت لرتمجة )مساك بن حرب( وهو شيخه يف هذا السند فلم أجد احلافظ املزَي ذكره 

اجعت تراجَم من امسهم )حممد بن جابر( مجيع ا من هتذيب الكمال ألنظر ضمن تالميذه، مث ر 
من منهم الذي يروي عن )مساك بن حرب(، ويروي عنه )عبد هللا بن الوزير الطائفي( فوجدت 

(ي  امِ مَ حيمي احلنفي، أبو عبد هللا اليَ بن طلق السُّ احممد بن جابر بن سيار يف ترمجة )
أنه  (3)

يروي عن )مساك بن حرب(، وأن غالب تالميذ الراوي صاحِب الرتمجة الذين وقفت عليهم يف 
 األسانيد موجودون يف ترمجته فتبني يل أنه هو املراد يف اإلسناد الذي معنا هنا.

وهو من رجال أيب داود، وابن ماجه وهو خمتلف يف واثقته، وقال ابن حجر يف 
ورجحه أبو  ،وعمي فصار يلقن ،وخلط كثري ا ،ساء حفظهذهبت كتبه ف ،صدوقالتقريب:"

                                      
 . 458( حديث رقم 1/314( جممع الزوائد )1)

 . 4453( حديث رقم 10/326( مسند البزار )2)

 .  5110( ترمجة رقم 24/571( هتذيب الكمال للمزي )3)
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 .(1)"حامت على ابن هليعة من السابعة مات بعد السبعني د ق
 وعليه فمحمد بن جابر هذا معروف ومرتجم له، وهو من رجال أيب داود، وابن ماجه.

 سعد بن فروة بن عفيف عن أبيه عن جده: – 471 – 37
صلى -وعن عفيف الكندي قال: بينا حنن عند النيب  : "قال احلافظ اهليثمي يف اجملمع

روا بيتني من دي وذكنْ جر الكِ القيس بن حُ  أمر اإذ أقبل وفد من اليمن فذكروا   -هللا عليه وسلم
ذاك ): -صلى هللا عليه وسلم-شعره فيهما ذكر ضارج ماء من مياه العرب فقال رسول هللا  

 (.نارء يوم القيامة معه لواء الشعراء يقودهم إىل الجيي ،منسي يف اآلخرة ،رجل مذكور يف الدنيا
ن أبيه رواه الطرباين يف الكبري من طريق سعد بن فروة بن عفيف ع :مث قال اهليثمي عقبه
 .(2)"عن جده ومل أر من ترمجهم

هذا احلديث أخرجه الطرباين يف الكبري، وسأذكر متنه وإسناده مجيع ا كاملني الختالف  
ثـََنا اْلَعبَّاُس بن اْلَفْضِل حَ يسري  بني الرواية فيه، وبني ما نقله احلافظ اهليثمي هنا، قال الطرباين:  دَّ

ثـََنا َعْوُف  ثـََنا ِهَشابن اْلُمْنِذِر أَبُو َغسَّاَن اْلمُ ااأَلْسَفاِطيُّ، َحدَّ ُم بن حُمَمَِّد بن السَّاِئِب رَاِديُّ، َحدَّ
ِه، قَ  َثيِن َسِعيُد بن فـَْرَوَة بن َعِفيِف بن َمْعِدي َكِرَب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِ  َنَما اْلَكْليبُّ، َحدَّ اَل: بـَيـْ

َمِن َفذََكُروا اْمَرَأ اْلَقْيِس بن ْليَ ِإْذ أَقْـَبَل َوْفد  ِمَن ا  -صلى هللا عليه وسلم-حَنُْن ِعْنَد َرُسوِل اّللَِّ  
تَـنْيِ ِمْن ِشْعرِِه ِفيِهَما ذِْكُر َصارِخ  َماء  ِمْن ِمَياِه اْلَعَرِب فـََقالَ  َرُسوُل اّللَِّ   ُحْجر  اْلِكْنِديَّ َوذََكُروا بـَيـْ

نـَْيا، َمْنِسيٌّ يف اآلخِ  :-صلى هللا عليه وسلم- نـَْيا، رَ "َذاَك َرُجل  َمْذُكور  يف الدُّ ِة، َشرِيف  يف الدُّ
يُء يـَْوَم اْلِقَياَمِة َمَعُه ِلَواُء الشَُّعرَاِء يـَُقوُدُهْم ِإىَل النَّاِر"  .(3)َخاِمل  يف اآلِخرَِة، جيَِ

قلت: هذا الراوي جاء على أوجه كثرية يف األسانيد فمرة  مساه الكليبُّ )سعيد بن فروة بن 
وة بن هشام بن حممد بن سعيد بن فر يف(، ومرة أخرى )عفيف(، ومرة )فروة بن سعيد بن عف

 (، ولعل الوجه الثالث هذا ُصحِ ف من )هشام بن حممد عن( إىل )هشام بن حممد بن(.عفيف
 وأما عفيفوقد وجدت احلافظ ابن ماكوال أشار هلذا االختالف فقال يف اإلكمال: "

                                      
 . 5777( ترمجة رقم 2/471( تقريب التهذيب البن حجر )1)

 . 471يث رقم ( حد1/318( جممع الزوائد )2)

 . 14602( حديث رقم 12/479( املعجم الكبري للطرباين )3)
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النيب   سكن البادية، وروى عنمثل الذي قبله إال أن ايءه مشددة فهو عفيف بن معد يكرب، 
بن  رواه عنه ابنه فروة ذكره البغوي يف املعجم عن إبراهيم حديثا،  -صلى هللا عليه وسلم -

د يكرب ف بن معبن سعيد بن فروة بن عفي  ابن حممد اهانئ عن عوف بن املنذر عن هشام 
ة بن عن فرو عن أبيه عن جده، ورواه حممد بن عباد بن موسى سندوال عن هشام بن حممد 

 .(1)"سعيد بن عفيف عن أبيه عن جده، وهللا أعلم
كرب، عن النيب  يَ  وابلتثقيل: عفيف بن معدِ وكذلك يف تبصري املنتبة البن حجر، قال: "

 .؛ وعنه ابنه فروة. وقيل: سعيد بن عفيف-صلى هللا عليه وسلم-
ن عفيف عن بقلت: اختلف يف حديثه على هشام بن الكليب؛ فقيل: عن سعيد بن فروة 

 .أبيه، عن جده. وقيل: عنه عن فروة بن سعيد بن عفيف، عن أبيه عن جده
 هذا وبني عفيف قريب األشعث بن قيس الذي نيواألول أصوب. وفرق غري واحد ب

 .(2)"مها واحد :أخرج له النسائي يف اخلصائص؛ وقيل
 ،ويلبغوروى اوقال احلافظ ابن حجر يف ترمجة جده )عفيف( يف اإلصابة: "... 

وأبو زرعة أمحد بن احلسني الرازي يف كتاب الشعراء من طريق هشام بن الكليب عن  ،والطرباين
ويف رواية أيب زرعة عن فروة بن سعيد بن عفيف بن معد يكرب عن أبيه عن  ،سعيد بن فروة

اليمن  إذ أقبل إليه وفد من  -صلى هللا عليه وسلم-بينا حنن عند رسول هللا   :قال ،جده
 :وفيه ،ث والقصةفذكر احلدي ،اي رسول هللا لقد أحياان هللا ببيتني من شعر امرئ القيس :الوافق

يء يوم جي ،شريف يف الدنيا خامل يف اآلخرة ،ذاك رجل مذكور يف الدنيا منسي يف اآلخرة
 .(3)"القيامة يف يده لواء الشعراء

 نتائج البحث
احلفظ اهليثمي  سأذكرها يف جدول  أُبنيُّ فيه قولَ النتائج اليت توصلت إليها يف هذا البحث 

 يف الراوي مث قويل يف فيه بعد دراسته فأقول وابهلل التوفيق:

                                      
 (.6/225(اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واألنساب لألمري احلافظ ابن ماكوال )1)

 (.3/957( تبصري املنتبه بتحرير املشتبه البن حجر )2)

 . 5591( ترمجة رقم 4/517( اإلصابة يف متييز الصحابة )3)
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الكتب اليت ترمجت  قول الباحث قول اهليثمي فيه اسم الراوي م
 للراوي

ذكره البخاري ووثقه  ذكره من أر مل يعقوب بن أيب عباد 1
 ابن حبان

 

من ذكره بثقة  مل أر عثمان بن كثري 2
 وال جرح

وثقه ابن حبان 
واحلاكم وابن حجر 

 يف التقريب

من رجال أيب داود 
 والنسائي وابن ماجه

مل أر من ذكر له  حامت بن عباد بن دينار 3
 ترمجة

  كما قال اهليثمي

 يرو ومل يعرف ال أبو الصلت روى عنه علي بن زيد 4
 بن علي غري عنه
 زيد

 ابن ماجهمن رجال  كم قال اهليثمي

 نب علي بن سليمان بنت زينب 5
 عباس بن هللا عبد

ترجم هلا اخلطيب وابن  معروفة ومعدلة ذكرها من أر مل
 عساكر

 كثري  أيب عن الصرييف هالل 6
 األنصاري

روى له الستة ما عدا  ثقة مل أر من ذكره
 ابن ماجه

  كأنه وهم يف الرواية مل أر من ذكره األنصاري كثري  أبو 7
 أر من ذكر له مل رزق بن وهب 8

 هترمج
ترجم له يف املقىن يف  جمهول احلال

سرد الكىن، ويف اترخ 
 اإلسالم

 مل أجد من ترجم إمساعيل بن حيىي التيمي 9
له ويف مواضع أخر 

قال: وضاع،   
 كذاب...

  

وترجم له الدارقطين يف  وثقه ابن حبان مل أر من ذكره زريق بن وإسحاق 10
 واملختلفاملؤتلف 

كأن صوابه أيوب بن  مل أر من ذكره كرزم بن هللا عبد أو هللا عبيد 11
 عبيد هللا بن مكرز

 

 عبد ذكر من أر مل هللا عبد بن اجلبار عبد 12
 اجلبار

  كما قال
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وترجم له البخاري وابن  جمهول ذكره من أر مل آذين بن منصور 13
أيب حامت وابن حجر يف 

 تعجيل املنفعة
  كما قال ذكره من أر مل عثمان بن حممد 14
  كما قال ذكره من أر مل داود بن سليمان 15
مرتجم له يف التاريخ  ذكره من أر مل العباس بن الوليد بن مسلم 16

الكبري واجلرح 
 والتعديل

 

 

روى له البخاري وأبو  صدوق ترمجه من أر مل السكن بن حممد بن حيىي 17
 داود والنسائي

قال النسائي:ليس  ترمجه من أر مل بكار بن بكر 18
 بثقة

 روى له النسائي

وثقه ابن حبان وأقره  مل أر من ترمجه عياض بن عياض 19
 ابن حجر

ترجم له ابن أيب حامت، 
وابن حبان، وابن حجر 

 يف التعجيل
  كما قال مل أر من ترمجه والد عياض بن عياض 20
وترجم له البخاري، وابن  ابن حبانوثقه  مل أر من ترمجه حذيفة بن سعد 21

 أيب حامت، وابن حبان
ذهبت كتبه  ،صدوق مل أر من ذكره حممد بن جابر 22

  وخلط ،فساء حفظه
 كثري ا

من رجال أيب داود وابن 
 ماجه

  كما قال مل أجد من ترمجه عفيف بن فروة بن سعد 23
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