
 د.محمد سعيدالمجاهد-مهدي بن عبد العزيز د.  كشف اللّثام عن الرواة الذين لم يعرفهم الهيثمي اإلمام

 

 
1 

 
 كشف الّلثام عن الرواة الذين لم يعرفهم الهيثمي اإلمام

 في كتاب اإليمان من كتابه
 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

 191حتى  1من حديث رقم 
 جمعاً ودراسة

 أعده
 

  األستاذ المساعد/ الدكتور مهدي عبد العزيز أحمد 
 األستاذ المساعد/ الدكتور محمد سعيد المجاهد         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 د.محمد سعيدالمجاهد-مهدي بن عبد العزيز د.  كشف اللّثام عن الرواة الذين لم يعرفهم الهيثمي اإلمام

 

 
2 

 
الذي أحيا علوم الدين فأينعت بعد اضمحالهلا، وأعيا فهوم امللحدين عن دركها فرجعت بكالهلا، "احلمد هلل 

أمحده وأستكني له من مظامل أنقضت الظهور بأثقاهلا، وأعبده وأستعني به لعصام األمور وعضاهلا، وأشهد 
ة من حلول الدركات أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له شهادة وافية حبصول الدرجات وظالهلا، واقي

وأهواهلا، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله الذي أطلع به فجر اإلميان من ظلمة القلوب وضالهلا، وأمسع به وقر 
 (.1)صالة ال قاطع التصاهلا"  -صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم-اذان وجال به يين القلوب بصقاهلااآل

اللََّه الَِّذى َتَساَءُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا{ }يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا  }يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا 
وُلوا قَ ْواًل َسِديًدا ُيْصِلْح لََّه َوقُ ات َُّقوا اللََّه َحقَّ تُ َقاتِِه َواَل ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن{ } يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا ال
 (.2)َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم اُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَي فَ ْويًا َعِظيًما { 

 أما بعد،،
يف كتب اجلرح فهذا حبث حول الرواة الذين أفاد احلافظ اهليثمي يف اجملمع أنه ال يعرفهم، أو مل جيد هلم اذكراً 

 والتعديل.
 أسباب اختيار الموضوع :

لقد اخرتت العمل يف هذا الكتاب نظرًا لشهرته وعظم قدره عند املشتغلني بعلم احلديث؛ فقد احتوى على 
عدد هائل من الروايات مزيلة باحلكم عليها، ولقد تكلم احلافظ اهليثمي على آالف الرواة يف كتابه هذا 

ّمه كُل من جاء بعده ، فصار قبلًة ملعرفة حكم ميتن وأفاد، وحرر وأجاد، ومن مث جرحًا وتعدياًل ، فأحس
األحاديث اليت يف املصنفات اليت قام جبمع يوائدها، وكذا يف احلكم على رواهتا ممن ليس يف التهذيبني ، 

خضم حبر كقطرة يف   -ولكن بعض الرواة مل يتكلم فيهم وأفاد بأنه مل يقف على من ترجم هلم، وهم قلة 
بالنسبة للرواة الذين عرفهم، وحكم عليهم ، فأردت أن أخوَض غمار هذا األمر، وأعيَد النظر فيهم  -ياخر

لعلي أجد فيهم قواًل لناقد، أو تصحيحًا حلديث من أحاديثهم باجلملة فينتفع الراوي بذلك، وغري اذلك من 
قتهم، وقد كنت أقدم إحدى قدمي وتتأخر الطرق اليت تعمل على يوال جهالتهم ، أو يواهلا مع دليل وثا

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

 ( .1/1ه(، )1111، 1ربية،طمكتبة دار ط عبداملقصود،)الرياض،
،  2120( حديث رقم 2/202( هذا جزء من حديث خطبة احلاجة وقد أخرجها أبو داود يف سننه كتاب النكاح باب يف خطبة النكاح )2)

كالمها من حديث عبد اهلل بن   1101( حديث رقم 2/112واللفظ له ، وأخرجه الرتمذي يف جامعه كتاب النكاح باب خطبة النكاح )
ود وقال أبو عيسى الرتمذي : وهو حديث حسن. قلت : وهو حديث حسن من طريق ابن مسعود فقط، لكنه صحيح لغريه بضم طريق مسع

 عدي بن حامت إليه.
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األخرى حيناً من الزمان ، إىل أن شرح اهلل صدري لذلك ، ومما قوى قليب على اذلك أن وسائل البحث اآلن 
تساعدنا كثريًا يف الوصول ملا يف بطون الكتب من درر مكنونة، ومعلومات رائقة، وكذا البحث يف كتب 

املختلفة، واليت بُذل فيها جهد كبري، وأنفق من أجل إَتامها املال الغزير،  املتون واألسانيد بواسطة املوسوعات
، فأردت أن أضرب بسهم يف هذا الباب لعله يكون سهماً مصيباً ، اذلك من أجل خدمة العلم والعلماء وكل

فنتمكن من معرفة احلكم املناسب للروايات اليت توقف اهليثمي عن احلكم عليها بتصحيح أو تضعيف، 
نضمن بذلك أنه ال يدخل يف الدين ما ليس منه ، وال خيرج منه ما هو فيه، وآثرت أن يكون اذلك يف  ف

كتاب اإلميان والذي قد ابتدأ به اهليثمي كتابه ، واذلك ألن  العقيدة تستلزم معرفة أحكام الروايات ، وَتييز 
لذا كان من الواجب بيان حال الصحيح من السقيم ، فما يغتفر يف غريها من األبواب ال يغتفر فيها ، 

 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 موقعاً مهماً بني أهل العلم سواء يف احلديث أم 
اهليثمي على األحاديث مما تشد إليه الرحال، ولكنه ُوجد بعض األحاديث اليت مل حيكم  غريه، وصار حكمُ 

عليها هذا العلُم الكبرًي؛ نظراً لعدم معرفته لبعض رواهتا، فمست احلاجة إىل إعادة النظر يف هؤالء الرواة، حىت 
 يكمل البناء الذي شيده ومجله اهليثمي، ليكثر النفع، وتعم الفائدة.

 سات السابقة :الدرا
التعريف بالرواة الذين  :  مل أقف على كتاب ألف يف هذا املوضوع إال كتاباً واحد اً وهو  رسالة ماجستري بعنوان

 سكت عنهم احلافظ اهليثمي أو قال ال أعرفهم يف جممع الزوائد
 احلديث وعلومه. -لشريعة والدراسات اإلسالمية ا -جامعة الكويت ختصص  مرمي حسن القحطاين، : للباحثة 

  منهج الدراسة :
وأما عن منهجي يف تلك الدراسة  فسيكون منهجاً استقرائياً وصفياً حتليلياً، فإنين سأقوم أواًل جبمع الرواة 

الذين مل يعرفهم احلافظ اهليثمي، مث أحدد املراد من قوله فيه مث أناقشه وأحلل قوله وأاذكر احلكم الذي أراه 
 ل دراسة ما نقلته من أقوال أهل العلم فيه.مناسباً للراوي من خال

 

 وقد قسمت هذا البحث إىل مبحثني : 
 املبحث األول: التعريف باهليثمي وكتابه وهو قسم الدراسة:

 املبحث الثاين : الرواة الذين مل يعرفهم احلافظ اهليثمي وهو قسم التحقيق :
 واهلل من وراء القصد، عليه توكلت وأليه أنيب.



 د.محمد سعيدالمجاهد-مهدي بن عبد العزيز د.  كشف اللّثام عن الرواة الذين لم يعرفهم الهيثمي اإلمام

 

 
4 

 مبحث األول: التعريف بالحافظ الهيثمي وكتابه وفيه مطلبان :ال
 :(1) المطلب األول : التعريف بالحافظ الهيثمي

هو : علي بن أيب بكر بن سليمان بن أيب بكر بن عمر نور الدين أبو احلسن  اسمه ونسبه وكنيته ولقبه
 اهليثمي القاهري الشافعي احلافظ ويعرف باهليثمي.

 سنة مخس وثالثني وسبعمائة.: يف رجب  والدته
: نشأ احلافظ اهليثمي نشأة مباركة فقرأ القرآن يف صغره، مث صحب الزين العراقي وهو بالغ ومل نشأته ورحالته

يفارقه سفرًا وحضرًا حىت مات، حيث حج معه مجيع حجاته ورحل معه سائر رحالته ورافقه يف مجيع 
قدس، ودمشق، وبعلبك، وحلب، ومحاه، ومحص، وطرابلس، مسموعه، مبصر، والقاهرة، واحلرمني، وبيت امل

 وغريها.
 : لقد رحل كثريًا كما سبق اذكره، فمكنته رحالته هذه من األخذ على عدد جم من الكبار منهم :شيوخه

ابن عبد اهلادي امليدومي، وحممد بن إمساعيل بن امللوك، وحممد ابن عبد اهلل النعماين، وأمحد بن الرصدي، 
 واين، والعرضي، ومظفر الدين حممد بن حممد بن حيىي العطا.وابن القطر 

: قال احلافظ ابن حجر : وكان خريًا ساكنًا لينًا سليم الفطرة شديد اإلنكار للمنكر كثري منزلته العلمية
 االحتمال لشيخنا وألوالده حمباً يف احلديث وأهله.

ن حجر يف الدرر الكامنة:" قرأت عليه الكثري : أخذ عنه احلافظ ابن حجر وكان قرينًا له، قال اب تالميذه
قرينا للشيخ ومما قرأت عليه بانفراده حنو النصف من جممع الزوائد له وحنو الربع من يوائد مسند أمحد ومسند 

 جابر من مسند أمحد وغري اذلك..".
ب الربقية منها مات يف ليلة الثالثاء تاسع عشري رمضان سنة سبع بالقاهرة ودفن من الغد خارج با : وفاته

رمحه اله وإيانا... صار كثري االستحضار للمتون جداً لكثرة املمارسة وكان هيناً ديناً خرياً حمباً يف أهل اخلري ال 
يسأم وال يضجر من خدمة الشيخ وكتابة احلديث سليم الفطرة كثري اخلري واالحتمال لألاذى خصوصًا من 

هسي: كان إماماً األق احلفظ للمتون واآلثار صاحلاً خرياً، وقال مجاعة الشيخ . وقال التقي الفاسي: كان كثري
 عاملاً حافظاً ياهداً متواضعاً متودداً إىل الناس اذا عبارة وتقشف وورع.

 
                                                           

 -ه   1101 -بريوت/ لبنان  -( دار النشر : دار الكتب العلمية 1/212( انظر الرتمجة بتمامها يف: إنباء الغمر بأبناء العمر يف التاريخ )1)
( لشمس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد 2/19م، الطبعة الثانية ، حتقيق :حممد عبد املعيد خان.والضوء الالمع )1891

(: خلري الدين بن حممود بن 1/211(،  حملمد بن علي الشوكاين. واألعالم )1/120السخاوي ، والبدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع )
 م. 2002أيار / مايو  -: دار العلم للماليني ، الطبعة : اخلامسة عشر الناشر ه (1281بن فارس، الزركلي الدمشقي )املتوىف :  حممد بن علي



 د.محمد سعيدالمجاهد-مهدي بن عبد العزيز د.  كشف اللّثام عن الرواة الذين لم يعرفهم الهيثمي اإلمام

 

 
5 

 المطلب الثاني : التعريف بالكتاب:
 :  جممع الزوائد ومنبع الفوائد. اسم الكتاب

مبجع الزوائد املعاجم واملسانيد على الكتب الستة،   –رمحه اهلل تعاىل  –: لقد اعتىن اهليثمي موضوع الكتاب
تسهياًل وتيسريًا على طالب العلم ، فجمع أواًل يوائد املعجم الكبري ومساه )البدر املنري يف يوائد املعجم 
الكبري(، مث مجع يوائد مسند احلارث ومساه )بغية احلارث( ، مث مجع يوائد مسند اإلمام أمحد ومساه )غاية 

يف يوائد املسند( ، مث مجع يوائد البزار ومساه )كشف األستار عن يوائد مسند البزار(، مث مجع يوائد  املقصد
املعجمني األوسط والصغري ومساه )جممع البحرين يف يوائد املعجمني(، مث مجع يوائد أيب يعلى املوصلي يف 

يضم تلك الزوائد كلها يف سفر واحد مسنده ومساه )املقصد العلي يف يوائد أيب يعلى املوصلي(، مث رأى أن 
إَتامًا للفائدة وتسهياًل على املشتغلني يف احلديث وعلومه، فجمعها يف كتاب واحد ومساه )جممع الزوائد 

 ومنبع الفوائد( وهو كتابنا الذي فيه الدراسة.
ا الفقهي الذي : رتب اهليثمي كتابه على األبواب الفقهية حىت ييسر الوصول للرواية يف باهبترتيب الكتاب

فأشبهت بداية ترتيبه بداية ترتيب صحيح اإلمام  تقع حتته، وبدأ الكتاب بكتاب اإلميان مث العلم مث الطهارة،
 . -أيب عبد اهلل البخاري _ رمحة اهلل عليهما 

 : لقد استفاد العلماء من الكتاب يف أمرين: االستفادة من الكتاب
كيف يكون ترتيبها، وهذه ملن ألف يف الزوائد بعده مثل اإلمام البوصريي : كيفية مجع الزوائد ، و  األمر األول
يف كتابه إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة )مسند أيب داود الطيالسي، ومسدد،  901املتوىف سنة 

عبد ابن واحلميدي، وابن أيب عمر العدين ، وإسحاق بن راهويه، وأيب بكر بن أيب شيبة، وأمحد بن منيع ، و 
محيد، واحلارث بن أيب أسامة، واملسند الكبري أليب يعلى( على الكتب الستة، مث ابن حجر العسقالين املتوىف 

فقد ألف كتابه املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية وهي العشرة السابقة عدا مسند أمحد  912سنة 
 وإسحاق.

مر ال يقدر عليه إال األفذااذ من العلماء، وكذا احلكم على : تصحيح الروايات وتضعيفها وهذا أاألمر الثاني
الرواة جرحًا وتعدياًل، وفقه الروايات الذي يستفاد من تبويبه هلا، وما من كتاب ألف يف التخريج بعده إال 

 واستفاد منه وهذا أمر مشتهر ومستفيض ال حيتاج إىل دليل، فهو واضٌح وجلٌي كالشمس ال سحاب دونا .
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 المبحث الثاني : الرواة الذين لم يعرفهم الحافظ الهيثمي وهو قسم التحقيق :
وهذا املبحث يشتمل على الرواة الذين ستتم دراسة أحواهلم ، لبيان حال كل واحٍد من حيث املعرفة 

 واجلهالة، ومن حيث التوثيق والتضعيف، فأقول وباهلل التوفيق:
 شيخا البزار : – 11 -1

 : -صلى اهلل عليه وسلم - سعيد أيضا قال: قال رسول اهلل: وعن أيبثمي في المجمعقال الحافظ الهي
 "من قال ال إله إال اهلل خملصا دخل اجلنة ".

 .("1): "رواه البزار ورجاله ثقات إال أن من روى عنهما البزار مل أقف هلما على ترمجةثم قال الهيثمي عقبه 
ة اليت بني يدي من مسند البزار، وال يف األجزاء اليت وجدت منه قلت : مل أقف على هذه الرواية يف النسخ

فوجده أيضاً اذكر الرواية من حديث أيب سعيد وعزاها للبزار، وهكذا يف (2) مؤخراً وقد رجعت للجامع الصغري
 للمتقي اهلندي.(3) كنز العمال

ليت بني أيدينا اآلن فمعلوم أهنا فتبني أن نسخة احلافظ اهليثمي من مسند البزار كانت كاملة، وأما النسخة ا
فيها أجزاء مفقودة ويبدو أن هذه الرواية يف اجلزء املفقود، ومن مث ال أستطيع أن أعرف الرجال الذين مل 

  يعرفهم احلافظ اهليثمي نظراً ألنه مل يذكر أمساءهم ولكنه اذكرهم على اإلهبام كما نقلته عنه.
 إسحاق بن يزيد الخطابي:  - 14- 2

صلى اهلل  -: وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل   لحافظ الهيثمي في المجمعقال ا
: "أُمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهلل، فإاذا قالوها عصموا مين دماءهم ،وأمواهلم  -عليه وسلم

 إال حبقها، وحساهبم على اهلل عز وجل".
 (.4اين ورجاله موثقون، إال أن فيه إسحاَق بن يزيد اخلطايب ومل أعرفه ): رواه الطرب  ثم قال الهيثمي عقبه

: مل أقف على أحد يف الرواة امسه )إسحاق بن يزيد( ونسبته )اخلطايب(، ولكن الذي له ترمجة هو  قلت
 )إسحاق بن ييد( وهو ابن عبد الكبري اخلطايب.

                                                           

 . 11( ترمجة رقم 1/112)م  2001ه   1121(  جممع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين اهليثمي ، دار الفكر 1)
بريوت ، عمان  -املكتب اإلسالمي ، دار عمار  9918(  حديث رقم 2/228بن أمحد الطرباين، ، )(املعجم الصغري، للحافظ سليمان 2)

 م حتقيق:حممد شكور حممود احلاج أمرير.1891ه    1101الطبعة األوىل ، 
ه ( 821)املتوىف : (كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال، املؤلف : لعالء الدين علي بن حسام الدين املتقي اهلندي الربهان فوري 3)
 م.1891ه /1101صفوة السقا الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الطبعة اخلامسة ، -احملقق : بكري حياين  1228( حديث رقم 1/119)
 . 19( حديث رقم 1/122(  جممع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ اهليثمي )4)



 د.محمد سعيدالمجاهد-مهدي بن عبد العزيز د.  كشف اللّثام عن الرواة الذين لم يعرفهم الهيثمي اإلمام

 

 
7 

ن الذي جاء يف اإلسناد )إسحاق بن ييد( وليس ( تبني أ1وبعد ختريج الرواية من معجم الطرباين الكبري )
 )إسحاق بن يزيد(، ومل أقف على أي رواية لراٍو امسه )إسحاق بن يزيد( يف املعجم الكبري، وال يف األوسط.

والطرباين قد روى عن )إسحاق بن ييد( يف أكثر من موضع يف معامجه بواسطة ثالثة من شيوخه وهم 
د بن َعْبِد اللَِّه احلَْْضَرِمّي )2ْسرَتِّي ))احلَُْسنْي بن ِإْسَحاق التُّ  د بن حَيْىَي بن 3(، وحُمَمَّ ْنَدِه اأَلْصبَ َهاينّ م(، وحُمَمَّ

د بن ُسَلْيَمان ابن َأيب َداُود(.4)  ((، وكلهم مسوه )إسحاق بن ييد(، وهو يف مجيع الروايات يروي عن )حُمَمَّ
لذي يظهر أن هذا التصحيف كان يف نسخة احلافظ فتبني أن االسم صحف من )ييد( إىل )يزيد(، وا

 اهليثمي ولذا مل جيد له ترمجة.
وهذا الراوي له ترمجة يف كتاب اجلرح والتعديل البن أيب حامت قال فيها : إسحاق بن ييد بن عبد الكبري 

ان بن أيب اخلطايب، هو ابن عبد احلميد بن عبد الرمحن بن ييد بن اخلطاب احلراين، روى عن: حممد بن سليم
 (.5داود، وعثمان بن عبد الرمحن الطرائفي، وعمه سعيد بن عبد الكبري، مسع منه َأيب حبران )

وقد اذكر أن من شيوخه )حممد بن سليمان بن أيب داود( ، وهذا هو شيخه يف الرواية عند الطرباين، ومل يذكر 
 فيه ابن أيب حامت جرحاً وال تعدياًل.

(  وقال : "إسحاق بن ييد اخلطايب، وهو إسحاق بن ييد بن عبد الكبري بن 6واذكره ابن حبان يف الثقات )
عبد احلميد بن عبد الرمحن بن ييد بن اخلطاب، سكن حران، يروى عن: أىب نعيم ثنا عنه ابنه عبد الكبري 

 بن إسحاق بن ييد حبران".
مت ، وعبد الكبري بن إسحاق وهو وحاله مرتفعتان برواية )أيب حا هوهبذا يتبني أن الراوي معروف وجهالة عين

 ابنه( عنه. وقد وثقه ابن حبان كما سبق. واهلل أعلم.
 

                                                           

ثَ َنا ِإْسَحاُق بن يَْيٍد قا 11221( حديث رقم 8/101( املعجم الكبري للطرباين )1) ، َحدَّ ثَ َنا احلَُْسنْيُ بن ِإْسَحاَق التُّْسرَتِيُّ ل فيه الطرباين : َحدَّ
، َعنْ  ُد بن ُسَلْيَماَن بن َأيب َداُوَد، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اْلَكرمِِي اجلََْزرِيِّ ثَ َنا حُمَمَّ ، َحدَّ طَّايبُّ اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه  َعطَاِء بن َأيب َربَاٍح، َعنِ  اخلَْ

ِه. َعَصُموا ِمينِّ ِدَماَءُهْم َوأَْمَواهَلُْم ِإال حِبَقَِّها َوِحَسابُ ُهْم َعَلى اللَّ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم:أُِمْرُت أَْن أُقَاِتَل النَّاَس َحىتَّ يَ ُقوُلوا ال إَِلَه ِإال اللَُّه، فَِإاَذا قَاُلوَها
 م(.1892 –ه 1101، 2حتقيق : محدي بن عبداجمليد السلفي ،) املوصل، مكتبة العلوم واحلكم ، ط

 ( املرجع السابق اإلحالة السابقة.2)
 . 110( حديث رقم 11/200(املرجع السابق. )3)
 . 12922( حديث رقم 11/11(املرجع السابق. )4)
م()بريوت، دار إحياء الرتاث  829-222أيب حامت الرايي: عبد الرمحن بن حممد،)ت:  البن 218( ترمجة رقم 2/220( اجلرح والتعديل )5)

 م(.1812-ه1221مصورة، 1العريب ط
،حتقيق : السيد شرف الدين أمحد،)  -19م( 811-ه211، أليب حامت حممد ابن حبان،)ت:  12122( ترمجة رقم 9/122( الثقات )6)

 م(.1821 –ه 1281 1بريوت ، دار الفكر، ط
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 )قتادة( الذي يروي عن )قطبة بن قتادة(: – 12 - 3
"وعن قطبة بن قتادة السدوسي قال: قلت: يا رسول اهلل ابسط يدك  قال الحافظ الهيثمي في المجمع:

قال: ومحل علينا خالد بن الوليد  كذبُت على اهلل خلدعتك،أبايعك على نفسي وعلى ابنيت احلويصلة ولو  
 فقلنا: إنا مسلمون،فرتكنا وغزونا معه األبلة ففتحها فمألنا أيدينا".

ويف إسناده رجل جمهول وهو قتادة الذي رواه عن قطبة مل  : "رواه الطرباين يف الكبري، ثم قال الهيثمي عقبه
 (.1أر أحداً اذكره". )

يف هذه الرواية تبني أن الذي (2) حلافظ اهليثمي ولكن بعد رجوعي للمعجم الكبري للطرباينقلت: هكذا قال ا
يروي عن قطبة راٍو آخر وهو )مقاتل(، وليس )قتادة( هكذا يف هذا اإلسناد نفسه الذي يعلق عليه اهليثمي، 

أخرج الرواية من طريق من طريق )مقاتل عن قطبة بن قتادة(، و (3) وأيضًا خرج الطرباين الرواية يف األوسط
، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة، واذكرها من نفس الطريق البوصريي (4) )مقاتل ( الشيباين يف اآلحاد واملثاين

 ( 5) .يف إحتاف اخلرية املهرة
للبخاري فوجدته اذكر له هذه الرواية ، ونص على أن الذي يروي (6) وقد رجعت لرتمجته يف التاريخ الكبري

 البن أيب حامت. (7) ه )مقاتل(، وكذا يف كتاب اجلرح والتعديلعنه رجل امس
وقد ورد اذكر )لقتادة عن قطبة( يف رواية أخرى عند الطرباين قال فيها: "حدثنا حممد بن حيىي بن سهل ابن 
حممد السكري ثنا حممد بن ثعلبة بن سواء حدثين عمي حممد بن سواء ثنا عمران القطان عن قتادة عن رجل 

يفطر إاذا غربت   -صلى اهلل عليه وسلم -سدوس عن قطبة بن قتادة قال : رأيت رسول اهلل  من بين 
 .("8) الشمس

                                                           

 . 12( حديث رقم 1/121)(  جممع الزوائد1)
 . 22( 18/20)(  املعجم الكبري للطرباين 2)
وعبد احملسن بن إبراهيم احلسيين  ،حتقيق : طارق بن عوض اهلل بن حممد ، 1111( حديث رقم 2/121( املعجم األوسط للطرباين )3)

 م(.1881-ه1111)القاهرة، دار احلرمني ،
 –ه 1111، 1، حتقيق : د. باسم فيصل أمحد اجلوابرة، )الرياض، دار الراية، ط 1121( حديث رقم 2/121شيباين)(  اآلحاد واملثاين لل4)

 م(.1881
م  1889ه   1118مكتبة الرشد  ( 1/2211)(  حتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة، حلمد بن أيب بكر بن إمساعيل البوصريي 5)

 .السيد بن حممود بن إمساعيل -سعد  عادل بنالطبعة األوىل، حتقيق 
حتقيق :السيد هاشم الندوي، )دار الكتب العلمية ، مصورة من دائرة املعارف  918( ترمجة رقم 2/181( التاريخ الكبري للبخاري )6)

 العثمانية(.
 . 918رقم  ( ترمجة2/181(  اجلرح والتعديل البن أيب حامت )7)
 . 29( حديث رقم 18/20)( املعجم الكبري للطرباين 8)
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 . (1) وهذه الرواية يف مسند اإلمام أمحد من طريق عبد حممد بن ثعلبة أيضاً... به
ة ل  قلت : لكنين رجعت لكتاب تعجيل املنفعة فلم أجد ترمجة ل  )قتادة عن قطبة(، ولكنين وجدت ترمج

)قطبة بن قتادة( قال فيها احلافظ ابن حجر : "قطبة بن قتادة السدوسي يقال: إن له صحبة ورواية ،وعنه: 
 . (2) مقاتل أبو عبد الرمحن السدوسي أحد اجملاهيل"

وعلى هذا فما ورد يف إسناد الطرباين هنا من لفظ )مقاتل عن قطبة( هو الصواب كما سبق، وأما ما ورد يف 
آلخر من لفظ )قتادة عن قطبة( فلم يصح، لذا مل جيد له احلافظ اهليثمي ترمجة ألنه يف احلقيقة اإلسناد ا

 مصحف وال وجود له.
 وأما )مقاتل( الذي روى عن قطبة فهو أحد اجملاهيل كما أفاده ابن حجر يف القول السابق. واهلل أعلم.

 عبيد بن عبيدة التمار: - 16  - 1
صلى اهلل عليه  -: وعن جندب _ رضي اهلل عنه _ أن رسول اهلل  مجمعقال الحافظ الهيثمي في ال

 فذاك املسلم له اذمة اهلل، واذمة رسوله". قال:"من صلى صالتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل اذبيحتنا،  -وسلم
  (.3)وعبيد بن عبيدة التمار،مل أقف له على ترمجة : رواه الطرباين يف الكبري، قال الهيثمي عقبه

وله اذكر يف حديث رقم ( ،4) ره يف موضع آخر يف اجملمع أيضًا وقال فيه: عبيد بن عبيدة مل أعرفهوجاء اذك
 فلرياجع. 1211

: هذا الراوي خرج له الطرباين يف املعجم الكبري يف مخسة مواضع، ومل خيرج له يف األوسط وال يف الصغري قلت
 شيئاً.

ار ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه  وإسناده يف الكبري ما قال فيه : "ثنا إبراهيم بن نائلة ثنا عبيد بن عبيدة التَّمَّ
عن احلضرمي عن أيب السوار عن جندب : أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال : ) من صلى صالتنا 

واملواضع اخلمسة من نفس الطريق  (،5) واستقبل قبلتنا وأكل اذبيحتنا فذاك املسلم له اذمة اهلل واذمة رسوله("
  معتمر بن سليمان.حىت

 :وقد ترجم له غري واحد من األئمة : هذا الراوي معروفقلت
                                                           

،  2، إشراف على التحقيق: شعيب األرنؤوط ، )بريوت: مؤسسة الرسالة، ط-22 11219( حديث رقم 22/221محد )( مسند اإلمام أ1)
 م(.1888ه  ، 1120

م د.  1881األوىل بريوت الطبعة  –دار البشائر  999( ترمجة رقم 2/122)( تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة للحافظ ابن حجر 2)
 إكرام اهلل إمداد احلق.

 .11( حديث رقم 1/122)( جممع الزوائد 3)
 . 8111( حديث رقم 1/282)(املصدر نفسه 4)
 . 1181( حديث رقم 2/112)( املعجم الكبري أليب القاسم الطرباين 5)
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ترجم له الدارقطين يف املؤتلف واملختلف وقال فيه : "عبيد بن عبيدة يروي عن: معتمر بن سليمان وغريه، 
 .(1) هم "بصري، روى عنه: حممد بن غالب َتتام، وحممد بن إبراهيم البوشنجي، وعبد اهلل بن الدورقي وغري 

 . (2) واذكره ابن حبان يف الثقات واذكر له راوياً رابعاً وهو )أمحد بن احلسن بن خراش(
 .  (3) وترجم له احلافظ ابن حجر يف لسان امليزان ونقل فيه قوََل الدارقطين وابن حبان

 . (4) وأما درجة الراوي فقد اذكره ابن حبان يف الثقات وقال: "يغرب"
 .(5) ر يف اللسان عن الدارقطين أنه قال : ثقةونقل احلافظ ابن حج

 وأن الدارقطين قد أفاد بأنه ثقة. –واحلمد هلل  –فتبني أن الراوي له اذكٌر يف كتب الرجال 
 واهلل أعلم .

 سعيد بن منصور الجزامي : – 16  - 6
صلى اهلل عليه  -: "عن مالك بن أمحر: أنه ملا بلغه قدوم رسول اهلل  قال الحافظ الهيثمي في المجمع

فكتب له يف رقعة من  وفد إليه فقبل إسالمه،وسأله أن يكتب له كتابًا يدعو به إىل اإلسالم،  -وسلم
ملالك بن أمحر وملن   -صلى اهلل عليه وسلم -أدم:"بسم اهلل الرمحن الرحيم،هذا كتاب من حممد رسول اهلل  

الزكاة واتبعوا املسلمني وجانبوا املشركني وأدوا اخلمس من  اتبعه من املسلمني أمانًا هلم ما أقاموا الصالة وآتوا
صلى اهلل عليه  -املغنم وسهم الغارمني وسهم كذا وسهم كذا فهم آمنون بأمان اهلل وأمان حممد رسول اهلل  

 ". -وسلم
على ويف إسناده سعيد بن منصور اجلذامي، ومل أقف له  : رواه الطرباين يف األوسط، ثم قال الهيثمي عقبه

 .(6)ترمجة" 
ومل يرد اذكره إال يف هذا املوضع فقط من اجملمع، وأيضاً مل خيرج له الطرباين إال رواية واحدة يف األوسط وهي  

اليت يف اجملمع وقال فيها الطرباين: "حدثنا حممد بن هارون ثنا صفوان بن صاحل ثنا الوليد بن مسلم نا سعيد 
ر أنه ملا بلغه قدوم رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم وفد إليه بن منصور اجلذامي عن جده مالك بن أمحا

                                                           

 1101وفق بن عبد اهلل ابن عبد القادر،سنة النشر : بريوت، حتقيق : م –دار الغرب اإلسالمي  (2/112)( املؤتلف واملختلف للدارقطين 1)
 م. 1891 -ه  

 . 11212( ترمجة رقم 9/121)(  الثقات البن حبان 2)
حتقيق: 1891 – 1101بريوت الطبعة الثالثة ،  –، مؤسسة األعلمي للمطبوعات  211( ترمجة رقم 1/120( لسان امليزان البن حجر )3)

 اهلند. -دائرة املعرف النظامية 
 ( الثقات البن حبان اإلحالة السابقة.4)
 ( لسان امليزان اإلحالة السابقة.5)
 . 12( حديث رقم 1/129)(جممع الزوائد 6)
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)بسم اهلل الرمحن  أدمفقبل إسالمه وسأله أن يكتب له كتابا يدعو به إىل اإلسالم، فكتب له يف رقعة من 
توا الرحيم هذا كتاب من حممد رسول اهلل ملالك بن أمحر وملن اتبعه من املسلمني أمانا هلم ما أقاموا الصالة وآ

الزكاة واتبعوا املسلمني وجانبوا املشركني وأدوا اخلمس من املغنم وسهم الغارمني وسهم كذا وسهم كذا فهم 
 .("1) ( -صلى اهلل عليه وسلم -آمنون بأمان اهلل وأمان حممد رسول اهلل  

اخلطيب يف املتفق  : ومل خيرج له شيئًا يف الكبري وال يف الصغري، وهذا الراوي قد أفرده بالرتمجة اإلمامقلت
واملفرتق فقال: "سعيد بن منصور مخسة منهم: سعيد بن منصور بن حمري بن مالك بن أمحر اجلذامي 

 .("2) الشامي، أرسل الرواية عن جد أبيه مالك ابن أمحر حدث عنه: الوليد بن مسلم الدمشقي
 وقد تكلم العلماء عنه يف ترمجة جد أبيه )مالك بن أمحر(.

 فهو جمهول العني ألنه مل يرو عنه إال واحٌد وهو )الوليد بن مسلم( ، ومل يوثقه أحد. اويوأما درجة الر 
 .واهلل أعلم

 
 صخر بن الحارث عن عمه : – 19 - 1

  -صلى اهلل عليه وسلم -: وعن عمرو بن احلمق قال: بعث رسول اهلل  قال الحافظ الهيثمي في المجمع
ا وليس لنا ياد وال لنا طعام وال علم لنا بالطريق! قال: "إنكم ستمرون سرية فقالوا: يا رسول اهلل إنك بعثتن

برجل صبيح الوجه،يطعمكم من الطعام،ويسقيكم من الشراب،ويدلكم على الطريق،وهو من أهل 
اجلنة"،فلما نزل القوم عليَّ جعل يشري بعضهم إىل بعض،وينظرون إَلَّ،فقلت: يشري بعضكم إىل 

صلى اهلل  -: أبشر ببشرى من عند اهلل ورسوله فإنا نعرف فيك نعت رسول اهلل بعض،وتنظرون إَل! فقالوا
،فأخربوين مبا قال،فأطعمتهم وسقيتهم ويودهتم وخرجت معهم حىت دللتهم على الطريق،مث  -عليه وسلم 

فقلت: ما الذي   -صلى اهلل عليه وسلم -رجعت إىل أهلي فأوصيتهم بإبلي مث خرجت إىل رسول اهلل  
إليه؟ قال: "أدعو إىل شهادة أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل،وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت تدعو 

وصوم رمضان"،فقلت: إاذا أجبناك إىل هذا فنحن آمنون على أهلنا وأموالنا ودمائنا؟ قال: "نعم"،فأسلمت 
 ورجعت إىل قومي فأعلمتهم بإسالمي،فأسلم على يدي بشر كثري منهم. 

: رواه الطرباين يف األوسط،ويف إسناده صخر بن احلارث عن عمه،ومل أر أحداً قال الهيثمي عقبه ثم
 .("3)اذكرمها

                                                           

 . 1918( حديث رقم 2/10)( املعجم األوسط 1)
 . 192( ترمجة رقم 1/100)( املتفق واملفرتق للخطيب البغدادي2)
 . 19( حديث رقم 1/129)(جممع الزوائد 3)
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قلت : ومل يرد له اذكر إال يف هذا املوضع، وهكذا قال احلافظ اهليثمي )صخر بن احلارث(، ولكنين رجعت 
)صخر بن احلارث(، قال الطرباين: للطرباين يف األوسط فرأيت الذي يف الرواية )صخر بن احلكم(، وليس 

"حدثنا علي بن سعيد قال: نا عباد بن يعقوب قال: نا أبو عبد الرمحن املسعودي عبد اهلل بن عبد امللك بن 
أيب عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود قال: نا احلارث بن حصرية عن صخر بن احلكم عن عمه أنه مسع عمرو 

 . (1)" ثبن احلمق يقول بعث رسول اهلل... احلدي
ومل أجد يف كتب الرجال ترمجة لراٍو امسه )صخر بن احلارث(، ولكن توجد ترمجة ل  )صخر بن احلكم( يف 

 -التاريخ الكبري للبخاري قال فيها: "صخر بن احلكم الفزارى، مسع عمه، مسع عمرو بن احلمق: بعث النيب  
جلنيد نا املسعودي نا احلارث ابن حصرية سرية  قاله حممد بن خلف مسع حممد بن ا  -صلى اهلل عليه وسلم

 .(2) عن صخر"
وأيضاً قال احلافظ ابن حجر يف اإلصابة يف ترمجة )عمر بن احَلِمق(: "قد أخرج الطرباين من طريق صخر ابن 
احلكم عن عمه عن عمرو بن احلمق قال: هاجرت إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فبينا أنا عنده فذكر قصة 

 .  (3) يف فضل علي"
 : الراوي جمهول العني ألنه مل يرو عنه سوى )احلارث بن حصرية(، ومل يوثقه أحد، درجة الراوي

 وله اذكر يف كتب الرجال كما سبق بيانه. 
 واهلل أعلم .

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 1091( حديث رقم 1/229)عجم األوسط للطرباين ( امل1)
 .2811( ترمجة رقم 1/211)( التاريخ الكبري للبخاري 2)
 . 1922( ترمجة رقم 1/122)( اإلصابة يف َتييز الصحابة البن حجر 3)
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 عمران بن ذي مران عن أبيه عن جده : – 67 - 6

 صلى اهلل عليه وسلم: -كتاب رسول اهلل  : "وعن عمري قال: جاءنا  قال الحافظ الهيثمي في المجمع
"بسم اهلل الرمحن الرحيم من حممد رسول اهلل إىل عمري اذي مران ومن أسلم من مهدان،سالم عليكم،فإين 
أمحد إليكم اهلل الذي ال إله إال هو أما بعد: فإنه قد بلغنا إسالمكم بعد مقدمنا بأرض الروم فأبشروا فإن اهلل 

كم إاذا شهدمت أن ال إله إال اهلل، وأن حممداً رسول اهلل، وأقمتم الصالة، وأعطيتم الزكاة، قد هداكم هبدايته فإن
فإن لكم اذمة اهلل، واذمة رسوله، على دمائكم، وأموالكم، وعلى أرض الرومي )خبطه يف يوائد الطرباين الكبري 

مظلومني، وال مضيق  "الروم" كما يف هامش األصل( الذي أسلمتم عليها سهلها،وغوريها،ومراعيها،غري
عليهم، وأن الصدقة ال حتل حملمد وال ألهل بيته،وإن مالك بن مرارة الرهاوي قد حفظ الغيب، وأدى 

 األمانة، وبلغ الرسالة، فآمرك يا اذا مران به خرياً فإنه منظور إليه يف قومه وليحببكم ربكم".
 .(1)ر أحداً اذكرهم بتوثيق وال جرح": عمري بن اذي مران عن أبيه عن جده ومل أثم قال الهيثمي عقبه

واحلديث أخرجه الطرباين يف الكبري وقال فيه : "حدثنا حممد بن الفضل السقطي ثنا حامد بن حيىي ثنا 
سفيان بن عيينة عن جمالد بن سعيد عن عمري اذي مران عن أبيه عن جده عمري قال : جاءنا كتاب رسول 

الرمحن الرحيم من حممد رسول اهلل إىل عمري اذي مران ومن أسلم  : بسم اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم -اهلل  
 . (2) من مهذان سالم عليكم... احلديث"

عمري اذي مران(،  عن: وقع تصحيف يف اإلسناد عند الطرباين حيث جاء فيه )جمالد بن سعيد قلت
أن هذا  عمري اذي مران(، فتصحفت كلمة )بن( إىل )عن(، والظاهر بنوالصواب )جمالد بن سعيد 

 التصحيف قدمي ألنه كان يف نسخة اهليثمي على التصحيف.
واحلاصل أن )جمالد بن سعيد بن عمري(، يروي عن أبيه )سعيد بن عمري(، عن )عمري اذي مرة القيل(، وليس 

 يف اإلسناد رواية لراٍو امسه )عمري بن اذي مران عن أبيه عن جده(، ويدل على اذلك أمور منها :
يف ترمجة )عمري اذي مرة اجلد( :"... وهو جد اجملالد بن سعيد (  3)  يف املؤتلف واملختلفقال الدارقطين - 1

 بن عمري بن الناعطي اهلمداين"، فأفاد أنه يعرف برواية حفيده )جمالد(، وليس )عمري(.
 
 

                                                           

 .20( ترمجة رقم 1/128)(جممع الزوائد 1)
 . 102( حديث رقم 12/10)( املعجم الكبري للطرباين 2)
 ( .1/102)لف واملختلف للدارقطين ( املؤت3)
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، وابن (2) وقال بذلك ابن األثري يف أسد الغابة،(1) وكذا قال ابن سعد ِمن قَ ْبله يف الطبقات الكربى - 2
 ( .4) وابن حجر يف اإلصابة .(3) عبد الرب يف االستيعاب

، على هذا الوجه الصحيح فقال : "حدثنا سليمان بن (5) وأيضاً خرج الرواية أبو نعيم يف معرفة الصحابة-2
أمحد ثنا حممد بن الفضل السقطي ثنا حامد بن حييي ثنا سفيان بن عيينه عن جمالد بن سعيد بن عمري اذي 

عن أبيه عن جده عمري... "احلديث، وفيه )جمالد بن سعيد بن عمري(، وليس )جمالد بن سعيد عن ابن مران 
 عمري(.

 .(6) ويف اإلصابة البن حجر اذكر اإلسناد على الصواب مثلما اذكره أبو نعيم -1
 (.(8) اإلصابة، و (7) وأما جدُّ )جمالد( وهو )عمري( فهو يف عداد الصحابة كما يف )أْسد الغابة، واالستيعاب

 لكن أباه )سعيد بن عمري( مل أجد من أفرده برتمجة، ولكنهم ترمجوا البنه )جمالد(، وألبيه )عمري(. 
وعليه فلم يرتجم أحد لراٍو باسم )عمري بن سعيد بن عمري( ألنه ال رواية له يف احلقيقة، ولكنه تصحف فظنه 

 دها والصواب ما بينته. راوياً فبحث عن ترمجته فلم جي -رمحه اهلل  –اهليثمي 
 واهلل أعلم.

 
 
 
 
 
 

                                                           

م(، حتقيق: 911أو911-ه220( البن سعد الزهري : أيب عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع البصري،)ت: 1/12)( الطبقات الكربى  1)
 م(.1819، 1إحسان عباس، )بريوت، دار صادر،ط

 ( .1/921)ز الدين بن األثري( أسد الغابة يف معرفة الصحابة أليب احلسن علي بن حممد بن عبد الكرمي ع2)
( أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب دار النشر:دار 1/229( االستيعاب يف معرفة األصحاب )3)

 اجليل.
 .1122( ترمجة رقم 1/112)( اإلصابة يف َتييز الصحابة البن حجر4)
 ( .1/2081)( معرفة الصحابة أليب نعيم 5)
 ( املصدر نفسه.6)
 ( االستيعاب اإلحالة السابقة.7)
 ( اإلصابة اإلحالة السابقة8)
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 قتيلة بنت جميع، ويزيد بن صيف عن أبيه : – 62 – 4

"وعن عمارة بن أمحر املايين قال: كنت يف إبلي يف اجلاهلية أرعاها،فأغارت : قال الحافظ الهيثمي في المجمع
كبت الفحل فتفاجَّ )التفاج: املبالغة يف تفريج ما ،فجمعت إبلي ور   -صلى اهلل عليه وسلم -علينا خيل رسول اهلل  

  -صلى اهلل عليه وسلم -بني الرجلني( يبول،فنزلت عنه،وركبت ناقة،فنجوت عليها،واستاقوا اإلبل فأتيت رسول اهلل  
،ومل يكونوا اقتسموها، قال جواب بن عمارة: فأدركت أنا وأخي الناقة اليت ركبها عمارة يوم ئذ فأسلمت فردها عليَّ

 . -صلى اهلل عليه وسلم -إىل رسول اهلل  
 . (1) : قتيلة بنت مجيع عن يزيد بن صيف عن أبيه . ومل أر أحداً ترمجهم" ثم قال الهيثمي عقبه

 : هذه الرواية مل أقف عليها يف املعاجم الثالثة للطرباين ، ولعلها يف األجزاء املفقودة. قلت
قات الكربى البن سعد قال : "عن اجلراح بن خملد البزاي قال: حدثتين قتيلة لكن بعد ختريج الرواية وجدهتا يف الطب

بنت مجيع املاينية، قالت: حدثين يزيد بن حنيف عن أبيه أنه مسع عمارة بن أمحر املايين، قالت قتيلة: وأنا من ولده، 
فجمعت...   -يه وسلمصلى اهلل عل -قال: كنت يف إبلي يف اجلاهلية أرعاها فأغارت علينا خيل رسول اهلل  

.واذكره (3) .وأخرجها أيضًا أبو نعيم يف معرفة الصحابة من طريق عبدان بن أمحد عن اجلراح ... به (2)احلديث"
 . (4) البوصريي يف إحتاف اخلرية املهرة وعزاه أليب يعلى من طريق اجلراح بن خملد عن قتيلة ... به

ه مسى الراوي الذي تروي عنه قتيلة )يزيد بن صيف(، وصوابه وأنبه على تصحيف وقع يف جممع الزوائد وهو: أن
 )يزيد ابن حنيف( كما يف األماكن اليت اذكرت ختريج الرواية منها، وله اذكر يف داخل تراجم كثرية.

 مر كما قال اهليثمي. واهلل أعلم.ومل أقف على من أفرد ترمجة لكل من )قتيلة بنت مجيع ، ويزيد بن حنيف(، فاأل
 عبد الرحمن بن عبيد : – 94 – 9

  -صلى اهلل عليه وسلم -: "وعن عبيد وكانت له صحبة أن النيب   قال الحافظ الهيثمي في المجمع
 قال:"اإلميان ثالث مائة وثالثون شريعة من واىف بشريعة منهن دخل اجلنة".

ي وثقه ابن حبان وابن : "رواه الطرباين يف الكبري،ويف إسناده عيسى بن سنان القسملثم قال الهيثمي عقبه
 . (5) خراش وضعفه اجلمهور،وعبد الرمحن بن عبيد مل أر من اذكره."

 هذا احلديث مل أقف عليه يف املعجم الكبري للطرباين فلعله يف األجزاء املفقودة منه ، ولكنين وقفت عليه يف 
                                                           

 . 22( حديث رقم 1/190)(جممع الزوائد 1)
 (.2/22)( الطبقات الكربى البن سعد 2)
 (.1/2092)(  معرفة الصحابة أليب نعيم 3)
 . 1211( ترمجة رقم 1/111إحتاف اخلرية املهرة للبوصريي )(4)
 . 89( حديث رقم 1/199)لزوائد ( جممع ا5)



 د.محمد سعيدالمجاهد-مهدي بن عبد العزيز د.  كشف اللّثام عن الرواة الذين لم يعرفهم الهيثمي اإلمام

 

 
16 

ثنا املنهال بن حبر نا املعجم األوسط له قال فيه : "حدثنا حممد بن العباس ثنا أبو حفص عمرو بن علي 
محاد بن سلمة عن أيب سنان عن املغرية بن عبد الرمحن بن عبيد عن أبيه عن جده وكانت له صحبة قال: 

:)اإلميان ثالمثائة وثالثة وثالثون شريعة من واىف بواحدٍة منها دخل  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال رسول اهلل 
 .(1)ة إال املنهال بن حبر تفرَّد به : أبو حفص " اجلنة(، مل يرو هذا احلديث عن محاد بن سلم

: )عبد الرمحن بن عبيد( قد ترمجه ابن األثري يف أسد الغابة وقال: "عبد الرمحن بن عبيد النمريي   قلت
 .(2) عداده يف الشاميني، اذكره ابن أيب عاصم يف اآلحاد أفرده أبو نعيم برتمجة "

طرباين، واذكره ابن حجر يف اإلصابة، واذكر ما اذكره ابن األثري يف أسد واذكر له الرواية اليت معنا هنا عند ال
 . (3) الغابة

 مجة يف كتب الصحابة. واهلل أعلم.وعليه فالراوي معروف وله تر 
 حجير ابن الصحابي: – 123 – 17

كة قال: أتيت م -وكان يكىن أبا اْلُمْنَتِفق  -: "وعن حجري عن أبيه قال الحافظ الهيثمي في المجمع
فقالوا: بعرفة، فأتيته فذهبت أدنو منه حىت اختلفت عنق   -صلى اهلل عليه وسلم -فسألت عن رسول اهلل  

راحليت وعنق راحلته فقلت: يا رسول اهلل نبئين مبا ينجين من عذاب اهلل ويدخلين جنته،قال: )اعبد اهلل ال 
وحج، واعتمر، وصم رمضان، وانظر ما حتب  تشرك به شيئاً، وأقم الصالة املكتوبة، وأدِّ الزكاة املفروضة،

 الناس أن يأتوه إليك فافعله هبم، وما كرهت أن يأتوه إليك فذرهم منه(
 .(4): "رواه الطرباين يف الكبري ويف إسناده حجري وهو ابن الصحايب ومل أر من اذكره" ثم قال الهيثمي عقبه

طرباين )حممد بن جحادة عن يميل له خيرب عن : هكذا قال احلافظ اهليثمي )حجري(، ولكن الذي يف ال قلت
، ومبثل هذا أورده ابن (5) أبيه وكان يكىن أبا اْلُمْنَتِفق(، وقد خرجها هبذا الوجه الدواليب يف الكىن واألمساء

 . (7) ، وابن حجر يف اإلصابة ( 6) األثري يف أسد الغابة
 )حجري(، كما بينت. واهلل أعلم .ويف اإلسناد راٍو مبهٌم ، ومل يذكر أحٌد يف هذا اإلسناد 

                                                           

 . 2210( حديث رقم 2/211( املعجم األوسط للطرباين )1)
 ( .1/201)( أسد الغابة البن األثري 2)
 . 1112( ترمجة رقم 1/222)( اإلصابة يف َتييز الصحابة البن حجر3)
 . 122( حديث رقم 1/188)( جممع الزوائد 4)
أليب بشر حممد بن أمحد بن محاد الدواليب حتقيق : أيب قتيبة نظر حممد الفاريايب الناشر : دار  222( حديث رقم 1/119( الكىن واألمساء )5)

 م مكان النشر : بريوت/ لبنان.2000 -ه   1121ابن حزم سنة النشر : 
 ( .1/1211)( أسد الغابة البن األثري 6)
 .10122( ترمجة رقم 2/291)( اإلصابة البن حجر 7)
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 الحسن بن محمد بن عباد شيخ البزار :  - 121 – 11
أنه   -صلى اهلل عليه وسلم -: وعن علي رضي اهلل عنه عن رسول اهلل   قال الحافظ نور الدين الهيثمي

 تبارك وتعاىل: يا قال:"بعث اهلل حيىي بن يكريا إىل بين إسرائيل خبمس كلمات،فلما بعث اهلل عيسى قال اهلل
عيسى قل ليحىي بن يكريا: إما أن تبلغ ما أرسلت به إىل بين إسرائيل،وإما أن أبلغهم،فخرج حيىي حىت صار 
إىل بين إسرائيل فقال: إن اهلل تبارك وتعاىل يأمركم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئاً ومثل اذلك كمثل رجل أعتق 

نعمته،وواىل غريه،وإن اهلل يأمركم أن تقيموا الصالة، ومثل اذلك كمثل رجالً وأحسن إليه وأعطاه فانطلق وكفر 
رجل أسره العدو فأرادوا قتله فقال: ال تقتلوين فإن َل كنزًا وأنا أفدي نفسي،فأعطاهم كنزه وجنا بنفسه،وإن 

يباَل اهلل تبارك وتعاىل يأمركم أن تتصدقوا،ومثل اذلك كمثل رجل مشى إىل عدوه وقد أخذ للقتال جنة فال 
من حيث أيت،وإن اهلل يأمركم أن تقرؤوا الكتاب ومثل اذلك كمثل قوم يف حصنهم صار إليهم عدوهم وقد 
أعدوا يف كل ناحية من نواحي احلصن قومًا فليس يأتيهم عدوهم من ناحية من نواحي احلصن إال وبني 

ن حصن". ومل أر يف كتايب أيديهم من يدرؤهم عنهم عن احلصن فذلك مثل من يقرأ القرآن ال يزال يف أحص
 اخلامسة.

 (.1: احلسن بن حممد بن عباد مل أعرفه  )ثم قال الهيثمي عقبه
( تبني أن الراوي قد ورد اذكره فيه مرتني مرة )احلسن بن 2قلت : بتخريج احلديث من مسند البزار )

 (.4(، وأخرى )احلسني بن حممد( )3حممد...( )
                                                           

 . 121( حديث رقم 1/200)( جممع الزوائد 1)
ُد ْبُن يَزِيَد بْ  181( حديث رقم 2/221( مسند البزار )2) ثَ َنا حُمَمَّ ِد ْبِن َعبَّاٍد اْلبَ ْغَداِديُّ ، قَاَل : َحدَّ ثَ َنا احلََْسُن ْبُن حُمَمَّ ِن ِسَناٍن . وقال فيه : َحدَّ

ثَ َنا يَزِيُد ْبُن ِسَناٍن ، يَ ْعيِن : أَبَاهُ  ثَ َنا َيْيُد ْبُن َأيب أُنَ ْيَسَة ، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرَة ، َعْن َعِليٍّ ، َعْن رَ  ، قَاَل : َحدَّ ُسوِل ، قَاَل : َحدَّ
ا بَ َعَث ِعيَسى قَاَل اللَُّه تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل : يَا ِعيَسى اهلِل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل : بَ َعَث اللَُّه حَيْىَي ْبَن يََكرِيَّا ِإىَل َبيِن ِإْسرَائِيَل خِبَ  ْمِس َكِلَماٍت ، فَ َلمَّ

ا َأْن تُ بَ لِّغَ  ا أَْن تُ بَ لَِّغ َما أُْرِسْلَت ِبِه ِإىَل َبيِن ِإْسرَائِيَل ، َوِإمَّ  َبيِن ِإْسرَائِيَل ، فَ َقاَل : ِإنَّ اللََّه ُهْم ، َفَخرََج حَيْىَي ، َحىتَّ َصاَر ِإىَل ُقْل لَِيْحىَي ْبِن يََكرِيَّا : ِإمَّ
َرهُ  يَْأُمرُُكْم أَْن تَ ْعُبُدوُه ، َواَل ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا ، َوَمَثُل اَذِلَك َكَمَثِل َرُجٍل أَْعَتَق َرُجاًل ، فََأْحَسنَ  ، َوِإنَّ  إِلَْيِه َوأَْعطَاُه ، فَاْنطََلَق وََكَفَر َوَلَّ نِْعَمِتِه ، َوَواىَل َغي ْ

َلُهفَ  زًا ، َوأَنَا أَْفِدي نَ ْفِسي ، فََأْعطَاُهْم  اللََّه يَْأُمرُُكْم أَْن تُِقيُموا الصَّاَلَة ، َوَمَثُل اَذِلَك َكَمَثِل َرُجٍل َأَسَرُه اْلَعُدوُّ ، فََأرَاُدوا قَ ت ْ َقاَل : الَ تَ ْقتُ ُلوين ، فَِإنَّ َل َكن ْ
َزُه ، َوجَنَا بِنَ ْفِسِه ، ُقوا ، َوَمَثُل اَذِلَك َكَمَثِل َرُجٍل َمَشى ِإىَل َعُدوِِّه ،  َكن ْ َوَقْد َأَخَذ لِْلِقَتاِل ُجنًَّة ، َفاَل يُ َباَل ِمْن َوِإنَّ اللََّه تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل يَْأُمرُُكْم أَْن َتَصدَّ

وا يف ُكلِّ نَاِحَيٍة ِمْن نَ وَ  َحْيُث َما ُأيتَ ، َوِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم أَْن تَ ْقَرُؤوا اْلِكَتابَ  اِحي ، َوَمَثُل اَذِلَك َكَمَثِل قَ ْوٍم يف ِحْصِنِهْم َصاَر إِلَْيِهْم َعُدوُُّهْم ، َوَقْد أََعدُّ
حلِْْصِن ، َفَذِلَك َمَثُل َمْن يَ ْقرَُأ اْلُقْرآَن اَل يَ زَاُل يف َأْحَصِن احلِْْصِن قَ ْوًما ، فَ َلْيَس يَْأتِيِهْم َعُدوُُّهْم ِمْن نَاِحَيٍة ، ِإالَّ َوبَ نْيَ أَْيِديِهْم َمْن يَْدَرُؤوُهْم َعِن ا

 ِحْصٍن أَْو يف ِحْصٍن َحِصنٍي.
َعَلْيِه َوَسلََّم ِإالَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه هِبََذا  نَّيبِّ َصلَّى اللَّهُ قَاَل أَبُو َبْكٍر : وملَْ أََر يف ِكَتايب اخْلَاِمَسَة ، َوَهَذا احلَِْديُث اَل نَ ْعَلُمُه يُ ْرَوى َعْن َعِليٍّ ، َعِن ال

 اإِلْسَناِد.
 ( اإلحالة السابقة.3)
 .1908( حديث رقم 12/121( املصدر السابق . )4)
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 ( واذلك لعدة أمور منها :وقد تبني َل أن الصواب فيه )احلسني
أن احلافظ الذهيب ترجم هلذا الراوي يف امليزان وقال : احلسني بن حممد بن عباد، بغدادي ال  - 1

 (، مما يدل على أنه كان يف نسخه من مسند البزار )احلسني بن حممد(.1يعرف روى البزار عنه )
 (.2)احلسني(، واذكر أنه شيخ للبزار  )أن احلافظ ابن حجر ترجم له يف لسان امليزان ومساه أيضاً  - 2
 (.3وكذا ابن اجلويي يف العلل املتناهية نقل من مسند البزار اإلسناد وفيه أنه )احلسني بن حممد( ) - 2

 ومل أجد من ترجم ممن ألف يف الرجال لراٍو امسه )احلسن بن حممد بن عباد(.
أنه وقع تصحيف يف نسخة اهليثمي من فتبني من خالل اذلك أن صواب التسمية )احلسني بن حممد(، و 

 مسند البزار.
(( ألنه ال يعرف إال من طريق راٍو واحد 4وأما درجة الراوي من حيث اجلرح والتعديل فهو )جمهول العني )

 وأقره احلافظ ابن حجر يف اللسان (،5وهو احلافظ البزار، ولذا قال فيه احلافظ الذهيب يف امليزان : ال يعرف )
(6). 

 يونس بن أبي حثمة : – 331 – 12
صلى اهلل عليه  -وعن أيب أمامة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل   قال الحافظ الهيثمي في المجمع:

:"ست من جاء بواحدة جاء وله عهد يوم القيامة، تقول كل واحدة منهن قد كان يعمل يب،الزكاة  -وسلم
 والصالة واحلج والصيام وأداء األمانة وصلة الرحم".

 . (7): رواه الطرباين يف الكبري ويف إسناده يونس بن أيب حثمة ومل أر أحداً اذكره"  ثم قال الهيثمي عقبه
: إسناد الطرباين وإسناده قال فيه .ومل أجد اذكرًا ل  )ليونس بن أيب حثمة( يف(8) وأخرجه الطرباين يف الكبري

يونس بن بكري ثنا حيىي بن أيب حبة عن أيب العالية حدثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة ثنا عبيد بن يعيش ثنا 

                                                           

ة ، حتقيق علي حممد البجاوي )بريوت:دار املعرفة للطباع 2011( ترمجة رقم 1/111( ميزان االعتدال: للحافظ أيب عبد اهلل الذهيب  )1)
 م(.1812-1292، 1والنشر، ط

 . 2182( ترمجة رقم 2/201( لسان امليزان )2)
 بريوت -. دار الكتب العلمية  111( حديث رقم 1/299(العلل املتناهية يف األحاديث الواهية البن اجلويي. )3)

 . 1102الطبعة األوىل ، 
:مَ  ( قال السيوطي يف ألفيته )؟؟؟( :4)  ا َرَوى *** َعْنُه ِسَوى َشْخٍص َوَجْرَحا َماَحَوىَوتَ رَُكوا جَمُْهوَل َعنْيٍ
 ( ميزان االعتدال اإلحالة السابقة.5)
 ( ميزان االعتدال اإلحالة السابقة.6)
 .122( حديث رقم 1/202)( جممع الزوائد 7)
 . 2882( حديث رقم 9/211)( املعجم الكبري للطرباين 8)
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قال: مسعت أبا أمامة يقول : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : ست من جاء بواحدة منهم جاء وله 
عهد يوم القيامة تقول كل واحدة منهن : قد كان يعمل يف الصالة والزكاة واحلج والصيام وأداء األمانة وصلة 

 الرحم. 
قلت: وليس يف كتب الرجال ،وال يف كتب املتون من امسه )يونس بن أيب حثمة(، فالظاهر أن نسخة اهليثمي 
من معجم الطرباين حدث يف هذا املوضع منها أي بني )يونس بن بكري( وشيخه )حيىي بن أيب حبة( طمس 

أيب حبة( كما ترى فتداخل االمسان فصارا كأهنما اسم واحد والشبه قريب بني رسم )أيب حثمة(، )و 
 ثل ما هو موجود اآلن.فالتصحيف ليس ببعيد، ال سيما والكالم مل يكن منقوطاً يف النسخ القدمية مب

 واهلل أعلم.
 وائل أبو كليب بن وائل : – 111 – 13

 صلى اهلل -وعن معن بن يزيد قال: جاء أعرايب فأخذ خبطام ناقة النيب  : " قال الحافظ الهيثمي في المجمع
فقال: يا نيب اهلل دلين على عمل يقربين من اجلنة ويباعدين من النار،فقال: "لقد أوجزت يف   -عليه وسلم

املسألة،ولقد أعرضت: تعبد اهلل ال تشرك به شيئاً، وتصلي اخلمس، وتصوم رمضان، وما كرهت أن يأتيه الناس إليك 
 فأكرهه هلم". 

 ( . 1بري ويف إسناده وائل أبو كليب بن وائل مل أر من اذكره. ")مث قال اهليثمي عقبه : رواه الطرباين يف الك
(وقال فيه : حدثنا حفص بن عمر بن الصباح الرقي ثنا وضاح بن حيىي النهشلي ثنا 2واحلديث يف الطرباين الكبري )

صلى  -  أبو بكر بن عياش عن كليب بن وائل عن أبيه عن معن بن يزيد قال : جاء أعرايب فأخذ خبطاط ناقة النيب
فقال : يا نيب اهلل دلين على عمل يقربين من اجلنة ويباعدين من النار قال : ) لقد أوجزت يف   -اهلل عليه وسلم

املسألة ولقد أعرضت تعبد اهلل وال تشرك به شيئا وتصلي اخلمس وتصوم رمضان وما كرهت أن يأتيه الناس إليك 
 فأكرهه هلم ( 

ه )البخاري ، وأبو داود ، والرتمذي(، وهو مشهور معروف وثقه ابن معني وابن : كليب بن وائل هذا قد روى لقلت
حبان، وأقصد من هذا أن شيوخه معروفون، وقد اذكر احلافظ املزي من روى عنهم ومل يذكر أنه يروي عن أبيه بل 

 ( ، 3سلمة( )اذكر روايته عن )عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب وعمه قيس بن بيحان وهاىنء بن قيس ويينب بنت أم 
 

                                                           

 . 111( حديث رقم 1/201( جممع الزوائد)1)
 . 1018( حديث رقم 18/110املعجم الكبري للطرباين ) (2)
، حتقيق : بشار عواد معروف، )بريوت : مؤسسة الرسالة ،ط  1881( ترمجة رقم 21/211( هتذيب الكمال للحافظ أيب احلجاج املزي )3)

1  ،1112 - 1882.) 
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(  ، وال ابن 2(، وال ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل )1ومل يذكر كذلك البخاري يف التاريخ الكبري يف ترمجته )
(روايًة له عن أبيه، فيغلب على الظن أن إسناد الطرباين هذا فيه علة، ولكنين ال أستطيع كشفها 3حبان يف الثقات )

رباين، واإلسناد تظهر علته إاذا كان معاًل ، مبتابعة الطرق األخرى كما هو معروف ألن الرواية مل خيرجها أحد إال الط
 عند أهل الفن، لكن هذا ليس له إال طريق واحدة وهي اليت معنا هنا.

 َقَطِريٌّ ، َعْن ِسَماِك ْبِن ُحَذيْ َفَة: - 116 – 11
،والعباس  -اهلل عليه وسلم صلى -: عن حذيفة قال: جئت إىل النيب  قال الحافظ الهيثمي في المجمع

صلى اهلل عليه  -جالس عن ميينه،وفاطمة رضي اهلل عنها عن يساره فقال: "يا فاطمة بنت رسول اهلل  
: ثالث مرات  -يعين اذلك  -اعملي هلل خريًا فإين ال أغين عنك من اهلل شيئًا يوم القيامة"،قال   -وسلم

اعمل هلل خريًا فإين ال أغين   -صلى اهلل عليه وسلم -  قال: "يا عباس بن عبد املطلب يا عم رسول اهلل
عنك يوم القيامة من اهلل شيئاً" ثالث مرات،مث قال: "يا حذيفة ادن" فدنوت مث قال: "يا حذيفة ادن" 
فدنوت مث قال: "يا حذيفة من شهد أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل وآمن مبا جئت به حرم اهلل عليه النار 

 اجلنة" قلت: يا رسول اهلل أسر هذا أو أعلنه؟ قال: "أعلنه".ووجبت له 
: رواه البزار من رواية قطري عن مساك بن حذيفة،وقال البزار: ال نعلمه إال يف هذا  ثم قال الهيثمي عقبه

 (.4احلديث،وقطري مل أعرفه)
لبزار، ومل أجد يف قلت : هذا الراوي مل أقف له على ترمجة يف كتب الرتاجم، ومل أجده يف غري كتاب ا

مراجعيت لرتمجة )مساك بن حذيفة( من اذكر من تالميذه من يسمى ب  )قطر(، وكذا مل أجده فيمن روى عنهم 
 يف اإلسناد .

 وأيضاً مل أجد من اذكر يف املسانيد مسنداً بعنوان )مِسَاك ْبن ُحَذيْ َفَة َعْن ُحَذيْ َفَة(. 

                                                           

 . 891( ترمجة رقم 2/228( التاريخ الكبري للبخاري )1)
 . 812( ترمجة رقم 2/112بن أيب حامت )( اجلرح والتعديل ال2)
 . 1111( ترمجة رقم 1/222)( الثقات البن حبان 3)
ثَ َنا احلََْسُن ْبُن  2001 -ه   1121( طبعة دار الفكر 1/202( جممع الزوائد ومنبع الفوائد )4) م واحلديث َتامه يف البزار ما قال فيه : َحدَّ

اَن اْلُكويفُّ ، قَا اَب ، قَاَل : َأْخبَ رَنَا مِسَاُك بْ َعِليِّ ْبِن َعفَّ شَّ ُن ُحَذيْ َفَة ْبِن اْلَيَماِن ، َعْن َل : َأْخبَ رَنَا احلََْسُن ْبُن َعِطيََّة ، قَاَل : َأْخبَ رَنَا َقَطرِيٌّ يَ ْعيِن اخلَْ
َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل : يَا ُحَذيْ َفُة ، َتْدرِي َما َحقُّ اهلِل َعَلى اْلِعَباِد ؟ قُ ْلُت : اللَُّه  أَبِيِه ، ُحَذيْ َفَة ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَاَل : ُكْنُت رِْدَف النَّيبِّ َصلَّى اللَّهُ 

ْيَك يَا َرُسوَل  َوَرُسولُُه أَْعَلُم ، قَاَل : يَ ْعُبُدونَُه َواَل ُيْشرُِكوَن ِبِه َشْيًئا ، مُثَّ َساَر فَ َقاَل : يَا ُحَذيْ َفُة ، قُ ْلُت : اهلِل ، قَاَل : أََتْدرِي َما َحقُّ اْلِعَباِد َعَلى لَب َّ
مكتبة العلوم  2819( حديث رقم 2/218ار )اهلِل تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل ِإاَذا فَ َعُلوا اَذِلَك ؟ قُ ْلُت : اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعَلُم ، قَاَل : يَ ْغِفُر هَلُْم. مسند البز 

 م (.2008م ، وانتهت 1899، ) بدأت  املدينة املنورة الطبعة : األوىل -واحلكم 
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َعا اأَلْسَوَد اْبَن  واحلديث متفق عليه لكن من طريق أخري ُشْعَبة َعْن َأىِب َحِصنٍي َواأَلْشَعِث ْبِن ُسَلْيٍم أَن َُّهَما مسَِ
ُث َعْن ُمَعااِذ ْبِن َجَبٍل  )  (.1ِهاَلٍل حُيَدِّ

وعليه فصواب الرواية كما عند البخاري ومسلم، )أبو حصني عن األسود بن هالل عن معااذ(، واذلك لثالثة 
 أمور :

الطريق اليت تفرد هو بإخراجها فقال عقبها هي واليت تلتها من نفس الطريق:  األول : أن البزار قد أعل
 ابْ ًنا يُ َقاُل َلُه : مِسَاٌك ِإالَّ "َوَهَذاِن احلَِْديثَاِن اَل نَ ْعَلُمُهَما يُ ْرَويَاِن َعْن ُحَذيْ َفَة ِإالَّ هِبََذا اإِلْسَناِد، َواَل نَ ْعَلُم حِلَُذيْ َفةَ 

 (. 2) يف َهَذا احلَِْديِث"
الثاين : أن صاحيب الصحيحني اختارا طريقًا أخرى هي طريق معااذ ، ومل يعتمدا طريق حذيفة، ألهنا معلة  

 كما أشرت.
  –رمحه اهلل  –: أن قطراً هذا ال يعرف والغالب أنه ورد على الوهم ولذا مل يعرفه احلافظ اهليثمي  الثالث

 واهلل أعلم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، وأبو احلسني مسلم بن  2222(حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهلل يف صحيحه ،كتاب بدء الوحي حديث رقم 1)
 . 111( حديث رقم 1/11احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري يف مقدمة صحيحه )

ه   حتقيق : حمفوظ الرمحن يين اهلل ، )حقق  282ؤلف : أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزاراملتوىف : ( امل2/221( مسند البزار )2)
(لناشر : مكتبة العلوم 19(وصربي عبد اخلالق الشافعي )حقق اجلزء 12إىل  10(وعادل بن سعد )حقق األجزاء من 8إىل  1األجزاء من 

 املدينة املنورة. -واحلكم 
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 ة بن األشجعي:أبو عبيد - 166 – 16
صلى اهلل عليه  -عن بريدة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل   : قال الحافظ الهيثمي في المجمع

 :"ليس شيء إال وهو أطوع هلل تعاىل من ابن آدم". -وسلم
 . (1) : أبو عبيدة بن األشجعي ومل أجد من مساه وال ترمجه ثم قال الهيثمي عقبه

وقد وقفت على من مسى هذا الراوي، وعلى من ترمجه (، 2) يف املعجم الصغري قلت : أخرج الطرباين احلديث
وهذا بيان اذلك:قال احلافظ املزي يف هتذيب الكمال : "أبو عبيدة بن عبيد اهلل بن عبيد الرمحن األشجعي، 

بن حممد بن اروى عن: أبيه وعن رجل من آل وكيع بن حدس، روى عنه: أمحد بن حنبل، وأبو عمري عيسى 
 .(3) النحاس الرملي، وعيسى بن يونس الطرسوسي، وأبو يهري حممد بن إسحاق املرواذي، روى له أبو داود

فأفاد احلافظ املزي أن امسه )عبيد اهلل بن عبيد الرمحن(، وأنه روى عن )أبيه(، وأنه يروي عنه )أبو يهري حممد 
ة حيث إنه يرويه عن أبيه ويرويه عنه أبو بن إسحاق املرويي(، وهذا هو نفس اإلسناد الذي معنا يف الرتمجا

،وقال يف (4) يهري، وقد ترجم له ابن حجر يف التهذيب، وقال : اذكره ابن حبان يف الثقات لكنه مساه عبادا
 وعليه فالراوي امسه معروف ومرتجم له وهو من رجال أيب داود. واهلل أعلم.(.5) التقريب: مقبول من التاسعة

 بد اهلل الكوفي شيخ البزار:الحسن بن ع – 143 – 11
صلى اهلل عليه  -: عن عمار رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل   قال الحافظ الهيثمي في المجمع

 :"ثالث من اإلميان: اإلنفاق من اإلقتار وبذل السالم للعامل واإلنصاف من نفسك". -وسلم
وهو احلسن  ،ن شيخ البزار مل أر من اذكرهرواه البزار ورجاله رجال الصحيح إال أ : "ثم قال الهيثمي عقبه

 .(6) ابن عبد اهلل الكويف"
 
 
 

                                                           

 . 112( حديث رقم 1/211)لزوائد ومنبع الفوائد( جممع ا1)
 . 809( حديث رقم 2/121)( املعجم الصغري للطرباين 2)
 . 2181( ترمجة رقم 21/18)( هتذيب الكمال للحافظ أيب احلجاج املزي3)
 م(.1891 –ه 1101،  1)بريوت: دار الفكر ،ط 9111( ترمجة رقم 12/112)( هتذيب التهذيب للحافظ ابن حجر 4)
تقريب التهذيب ، حتقيق : أيب األشبال صغري أمحد شاغف الباكستاين، )الرياض :  -22 9222( ترمجة رقم 1/111تقريب التهذيب ) (5)

 (.1881 - 1111،  1دار العاصمة ،ط
 . 192( حديث رقم 1/218)( جممع الزوائد 6)
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وقال فيه: حدثنا احلسن بن عبد اهلل الكويف قال: نا عبد الرياق قال: أنا ( 1) واحلديث أخرجه البزار يف مسنده
ذل معمر عن أيب إسحاق عن صلة عن عمار قال: قال رسول اهلل )ثالث من اإلميان اإلنفاق من اإلقتار وب

 السالم للعامل واإلنصاف من نفسه(.
قلت : وقد خرج الرواية ابن حجر يف تغليق التعليق بإسناده هو ومسى شيخ البزار )احلسن بن عبد اهلل(، 

 . (2) ونقل عن املزي مثله
قلت : لكن الصواب يف تسمية الراوي )احلسني بن عبد اهلل(، فقد رأيت ابن حجر أخرج الرواية من طريق 

حامت يف التعليق، فرجعت لكتاب اجلرح والتعديل ألنه طاملا أن ابن أيب حامت يروي عنه: فالبد أن  ابن أيب
يرتجم له هذا أواًل، وثانيًا ألتأكد من ضبط امسه عنده فهو شيخه والتلميذ أدرى بشيخه من غريه ال سيما 

ن عبد اهلل ابن حممد الكوىف امسه، فوجدته ترجم له فيمن امسهم )حسني(، وليس )احلسن( فقال : احلسني ب
الواسطي إمام مسجد العوَّام بن َحْوَشب، روى عن: النضر بن مشيل، وعبد الرياق مسعت منه مع أىب، وكان 

 . (3) صدوقا
وكما هو معلوم أن الضبط يف الرتمجة أقوى من جمرد ورود اسم الراوي يف إسناد ال سيما إاذا كان الراوي شيخ 

 املرتجم.
اوي كان عند اهليثمي باسم احلسن ، لذا مل يقف عليه ألنه مرتجم له يف باب )حسني(، وعلى اذلك فالر 

 والتصحيف بني حسن وحسني كثرياً ما يقع.
 وعليه فالراوي موجود ومرتجم له.

 .أيب حامت : صدوق كما سبق بيانه ودرجته كما قال تلميذه ابن
 واهلل أعلم.

 
 
 
 
 

                                                           

 .  1281( حديث رقم1/222)( مسند البزار1)
 (.2/29)( تغليق التعليق البن حجر 2)
 . 210( ترمجة رقم 2/19)( اجلرح والتعديل البن أيب حامت 3)
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  فرس التيمي:حصين بن مذعور و  – 146 – 16

قال: قال رسول اهلل صلى اهلل  -يعين: ابن مسعود  -عن عبد اهلل  قال الحافظ الهيثمي في المجمع :
عليه وسلم:"ال إميان ملن ال أمانة له، وال دين ملن ال عهد له، والذي نفس حممد بيده ال يستقيم دين عبد 

 يدخل اجلنة من ال يأمن جاره بوائقه" قيل: ما حىت يستقيم لسانه، وال يستقيم لسانه حىت يستقيم قلبه، وال
البوائق يا رسول اهلل؟ قال: "غشه وظلمه،وأميا رجل أصاب مااًل من حرام وأنفق منه مل يبارك له فيه، وإن 

 تصدق مل يقبل، وما بقي فزاده إىل النار،إن اخلبيث ال يكفر اخلبيث،ولكن الطيب يكفر".
 (1)اين يف الكبري، وفيه حصني بن مذعور،عن فرس التيمي ومل أر من اذكرمها : رواه الطرب ثم قال الهيثمي عقبه

 ، لكنه قال هناك : قريش التميمي. 212ونفس التعليق هذا موجود أيضاً يف حديث رقم 
قلت : هكذا قال احلافظ اهليثمي _ رمحه اهلل _ )حصني بن مذعور عن فرس التيمي(، ولكن الصواب 

 التميمي(، وما سأنقله اآلن من الطرباين. )حصني بن مذعور عن فرس
 وقد صوب اذلك اهليثمي يف موضع آخر من كتابه فذكره على الصواب كما أسلفت.

، وقال فيه : حدثنا حممد بن حيان املايين ثنا عبد العزيز بن اخلطاب (2) واحلديث أخرجه الطرباين يف الكبري
 -ش التميمي عن عبد اهلل قال : قال رسول اهلل  الكويف ثنا حيان بن علي عن حصني بن مذعور عن قري

: ال إميان ملن ال أمانة له، وال دين ملن ال عهد له، والذي نفس حممد بيده ال   -صلى اهلل عليه وسلم
يستقيم دين عبد حىت يستقيم لسانه، وال يستقيم لسانه حىت يستقيم قلبه، وال يدخل اجلنة من ال يأمن 

ول اهلل وما البوائق ؟ قال : غشمه وظلمه، وأميا رجل أصاب مااًل من غري حله وأنفق جاره بوائقه قيل : يا رس
منه مل يبارك له فيه وإن تصدق مل تقبل منه، وما بقي فزاده إىل النار إن اخلبيث ال يكفر اخلبيث ولكن 

 الطيب يكفر اخلبيث.
 مر كما قال اهليثمي. واهلل أعلم.ومل أقف على من ترجم ل  )حصني بن مذعور، وال لقريش التميمي(، فاأل

 
 
 
 
 

                                                           

 . 192( حديث رقم 1/220)جممع الزوائد  (1)
 . 10112( حديث رقم 10/222)( املعجم الكبري للطرباين2)
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 أبو أيوب عن محمد بن المنكدر: – 191 – 14
صلى اهلل -قال: قال رسول اهلل   -يعين: ابن مسعود  -وعن عبد اهلل  قال الحافظ الهيثمي في المجمع:

اناً عن جابر رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:"أكمل املؤمنني إمي :" -عليه وسلم
 أحسنهم خلقاً"".

 .(1) : "رواه البزار فيه أبو أيوب عن حممد بن املنكدر وال أعرفه" ثم قال الهيثمي عقبه
: مل أقف على هذه الرواية من طريق جابر بن عبد اهلل يف مسند البزار، وال يف غريه من نفس الطريق  قلت

ثنا حُمَمد بن  اليت اذكرها اهليثمي يف اجملمع ، لكن هذه الرواية يف البزار من طريق أيب هريرة قال فيها : َحدَّ
ثنا حُمَمد بن عمرو ، َعن أيب سلمة ، َعن أيب ُهَريرة ، َعن النَّيبّ   ثنا َعبد الوهاب ، قال : َحدَّ ار، قال : َحدَّ َبشَّ

 . (2) قال : )أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا(  -صلى اهلل عليه وسلم -
، ألنظر فيمن رروا عن )حممد بن املنكدر( هل فيهم أحد يكىن )بأيب (3) مالوقد رجعت لتهذيب الك

أيوب( فلم أجد، لكن يروي عنه من امسه )أيوب( وهم مجاعة منهم )أيوب السختياين(، وأيضًا مل أجد يف  
 كتب املتون من يروي عنه وكنيته أبو أيوب جمردًا هكذا. فال أدري لعله دخل إسناد يف إسناد آخر. واهلل

 أعلم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 181( حديث رقم 1/222)( جممع الزوائد1)
 . 2811( حديث رقم 2/282)( مسند البزار 2)
 . 1122( ترمجة رقم 101 -102/ 21)افظ املزي ( هتذيب الكمال للح3)
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 نتائج البحث
فظ اهليثمي يف الراوي مث قوَل االنتائج اليت توصلت إليها يف هذا البحث سأاذكرها يف جدوٍل أُبنيُّ فيه قوَل احل

 فيه بعد دراسته فأقول وباهلل التوفيق:
 

الكتب التي  نتيجة الباحث قول الهيثمي اسم الراوي م
ترجمت 

 للراوي

سبب 
 االختالف

مل أقف هلما على  شيخا البزار 1
 ترمجة

مل أقف على الرواية 
 مسندة

  

اجلرح والتعديل،  وثقه ابن حبان مل أعرفه إسحاق بن يزيد اخلطايب 2
 والثقات البن حبان

 التصحيف

التاريخ الكبري، واجلرح  جمهول مل أر أحداً اذكره قتادة عن قطبة 2
والتعديل، وتعجيل 

 املنفعة

 كأنه تصحيف

ثقات ابن حبان  ربغْ ثقة ي ُ  مل أقف له على ترمجة التمارعبيد بن عبيدة  1
 وتعجيل املنفعة

 

الدارقطين يف املؤتلف  جمهول العني مل أقف له على ترمجة سعيد بن منصور اجلزامي 1
واملختلف، والثقات 
البن حبان، ولسان 

 امليزان

 

 كانه تصحيف التاريخ الكبري جمهول العني مل أر من اذكرمها صخر بن احلارث عن عمه 1

ومل أر أحداً اذكرهم  عمران بن اذي مران عن أبيه عن جده 2
 بتوثيق وال جرح

معرفة الصحابة،  صحايب
 واإلصابة

 التصحيف

   كما قال مل أر من ترمجه قتيلة بنت مجيع 9

   كما قال مل أر من ترمجه يزيد بن صيف عن أبيه 8

  أسد الغابة، واإلصابة يف الصحابةمرتجم له  مل أر من اذكره عبد الرمحن بن عبيد 10

   كما قال مل أر من اذكره حجري ابن الصحايب 11

ميزان االعتدال،ولسان  جمهول العني رفهعمل أ احلسن بن حممد بن عباد شيخ البزار 12
 امليزان، والعلل املتناهية

 تصحيف

كأنه طمس يف   كما قال مل أر أحداً اذكره يونس بن أيب حثمة 12
 النسخة

 علة مل أقف عليها  كما قال مل أر من اذكره وائل أبو كليب بن وائل 11
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الغالب أنه وَهٌم يف    مل أعرفه َقَطرِيٌّ ، َعْن مِسَاِك ْبِن ُحَذيْ َفةَ  11
 الرواية

مل أجد من مساه وال  أبو عبيدة بن األشجعي 11
 ترمجه

امسه :عبيد اهلل بن 
عبيد الرمحن وهو 

 مقبول

ذيب مرتجم له يف الته
والتقريب ألنه من 

 رجال أيب داود

 

 تصحيف اجلرح والتعديل صدوق مل أر من اذكره احلسن بن عبد اهلل الكويف شيخ البزار 12

   كما قال مل أر من اذكرمها حصني بن مذعور وفرس التيمي 19

 يغلب أنه تصحيف  ثقة حجة ال أعرفه أبو أيوب عن حممد بن املنكدر 18
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