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ٱ ٻ ٻ

 :ملخص البحث
( استدراًكا حديثًيا للحافظ ابن حجر على عدد من العلماء، 17حوى البحث )

( حتى 71) ، جمع مادته من أول المجلساتحليلي اوكان منهج الباحث فيه استقرائي
( من كتاب األمالي المطلقة، فيورد كالم ابن حجر، ثم 100) آخر المجلس

الدراسة، المنتهية ببيان الصواب في المسألة، وقد جاء  موضوع االستدراك، ثم
في  :وأهميتها، وحدودها، وفصلين ،البحث في مقدمة، تناول فيها سبب الدراسة

مفهوم االستدراك، وترجمة موجزة البن حجر، وتعريف  :األول، ثالثة مباحث
تعلق وهي ما ي :تسعة مباحث مختصر بـ "األمالي المطلقة، والفصل الثاني، وفيه

 احلديثيةر استدرااكت احلافظ ابن حج
 يف كتابه األمايل املطلقة

 (100( إىل نهاية املجلس )71من املجلس )
 مجًعا ودراسة

 : إعداد
 ساعد سعيد الصاعديد. 

 أستاذ علوم الحديث المساعد
 قسم الدراسات اإلسالمية

 جامعة الباحة - كلية العلوم واآلداب
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بقضايا تفرد الراوي، وتعيينه، والحكم عليه، وروايته للحديث من وجهين، وضبط 
األسماء، والسقط في السند، ورواية الحديث بالمعنى، وترجيح رواية على أخرى، 

كتاب  :ومما جاء في الخاتمة .الحديث، ثم خاتمة البحث والفهارسوالحكم على 
يث التطبيقية، وأن ابن حجر ظهر صواب األمالي المطلقة مليء بأنواع علوم الحد

( موضًعا، بينما ترجح قول غيره في موضٍع واحد، سعة اّطالع 16استدراكه في )
الحافظ ابن حجر، وتمكنه من علوم الحديث، رواية ودراية، ويوصي الباحث بتتبع 
بقية استدراكات ابن حجر من كتاب األمالي المطلقة، مما لم يقع في حدود البحث، 

 .بقية كتبه األخرى، خصوًصا األمالي والتخاريجومن 
 .المطلقة-األمالي-حديث-ابن حجر -: استدراكاتالكلمات المفتاحية

Al-Hafiz Ibn Hajar's Hadith Commentaries in his book Al-Amali Al-

Mutlaqah from the Majlis (71) to the end of the Majlis (100), Collective 

Study 

Abstract: 

The research contains (17) recent commentaries by Al-Hafiz Ibn Hajar on 

a number of scholars. The researcher employed the inductive analytical method. 

The research studies from the beginning of the Majlis (71) to the end of the 

Majlis (100) in Al-Amali Al-Mutlaqah book, mentioning the words of Ibn 

Hajar, then the topic of commentary, then the study, which ended by clarifying 

what is right  

The research consisted of an introduction that handled the reason for the 

study, its importance, and its limits, and two chapters: The first chapter consists 

of three topics, the concept of awareness, a brief biography of Ibn Hajar, and a 

brief definition of “Al-Amali Al-Mutlaqah.” The second chapter handled nine 

topics, which are related to issues of the narrator’s uniqueness, judging him, his 

narration of the hadith from two sides, correcting the names, the absence of 

narrator within the chain of narration, the narration of the hadith with the 

meaning, the weighting of one narration over another and the judgment on the 

hadith. The research concluded with the conclusion and bibliographies. The 

study revealed that Al-Amali Al-Mutlaqah is full of many types of applied 

Hadiths, and that Ibn Hajar was correct in his comments in (16) places, while 

others' sayings were correct in another places. The research showed Al-Hafiz 

Ibn Hajar’s vast knowledge and his mastery of hadith terminology. The 

researcher recommends tracing the rest of Ibn Hajar's commentaries from the 

Book of Al-Amali Al-Mutlaqah, which did not fall within the limits of 

research, and from the rest of his other books, especially Amali and Al-Takhrij 

Key words: Commentaries - Ibn Hajar - Hadith – Al-Amali - Al-Mutlaqah. 
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 :المقدمة
وال معقب لحكمه، والصالة والسالم على نبيه ورسوله  ،الحمد هلل الذي يحكم

بيل ربه، على محجة بيضاء، ال يستدرك عليها أحد، من محمد، الهادي إلى س
ما بقي الليل  ،إنس، وال جان، وعلى آله وصحبه، الذين تعاقبوا على نهجه وسنته

 .والنهار
 :أما بعد

فإن من أنفع العبادات، وأجلها ما عليه يتوقف صحتها وفسادها، وكمالها، 
أهله على بيانه، وعدم كتمانه،  ونقصانها، أال وهو العلم، الذي أخذ هللا الميثاق من

ن أخطأ فله  والعالم المجتهد، مأجور على كل األحوال، إن أصاب فله أجران، وا 
، أن يبينه، نصيحة هلل ولرسوله أمن يأتي بعده، ممن اطلع على خط أجر، وعلى

وللمسلمين، مع التزام األدب مع من سبق من علماء اإلسالم، والترحم عليهم، وقد 
هج علماء الحديث وغيرهم، فألفوا في ذلك كتًبا، يتعقبون غيرهم، نهج هذا الن
  .وَوْهم أما وقع منهم من خط ويستدركون 

 سبب اختيار البحث:
أجد  لي المطلقة"قد كنت أثناء قراءتي لكتاب الحافظ ابن حجر "األما

استدراكات، وتعقبات له على من سبقه من علماء الحديث، مما يتعلق بالحديث، 
الء ،علماء ، وأن من استدرك عليهمومتًناسنًدا،  حفاظ، أصحاب مصنفات،  ،أجِّّ

ن أجمع هذه االستدراكات، أكثرها موجود، ومتداول بين طالب العلم، فأحببت أ
 .ألتبين وجه الصواب فيها ؛وأدرسها

 أهمية البحث:
اكتسب  ؛وتنقيحه، والنصح له ،لما كان األمر متعلًقا بحديث رسول هللا 

أحد جهابذة الحديث  أن كان المستدرِّك أهمية كبرى، وزاده أهمية هذا البحث
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 ،تعالى-رحمه هللا - هو الحافظ ابن حجروحفاظهم، وصاحب استقراء تام، أال و 
 .عدد من األئمة الحفاظ، أصحاب مصنفات :والمستدَرك عليه

 حدود البحث:
صرت، اقت كثيرة، ال يحتملها مثل هذا البحثولما كانت هذه االستدراكات 
من القدر - من مجالس "األمالي المطلقة" وجعلت حدوده في ثالثين مجلًسا

وسميته:  ،(100حتى آخر المجلس )( 71من أول المجلس ) -(1)المطبوع
استدراكات الحافظ ابن حجر الحديثية في كتابه األمالي المطلقة من المجلس "
 .جمًعا ودراسة" :(100( إلى نهاية المجلس )71)

 لسابقة:الدراسات ا
، تهودراس لم أجد َمن سبقني في جمع ما استدركه ابن حجر في هذا الكتاب

 .حسب علمي-
 منهج البحث:

 :منهجي في البحث استقرائي تحليلي، ويمكن تلخيصه في النقاط التالية
الجزء المحدد للبحث من كتاب األمالي المطلقة البن حجر، من  قمت بقراءة -1

وهو ضمن القدر المطبوع  (،100) مجلس( حتى نهاية ال71) أول المجلس
 .(2)بتحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي من الكتاب،

  .استخرجت من كالم الحافظ استدراكاته الحديثية على العلماء قبله -2
وهو يشير إلى  ،األول بين قوسين ) ( :االستدراكات، وجعلت لها رقمين رقمت -3

 .التسلسل العام، واآلخر الخاص بكل مبحث

                                                 

ه. وهو يبتدئ من 1416، 1( بتحقيق: حمدي عبد الحميد السلفي، المكتب اإلسالمي، ط/1)
 .(150نهاية المجلس )( حتى 71المجلس )

حمدي عبد المجيد السلفي، تحقيق: ( أحمد بن علي بن حجر العسقالني، "األمالي المطلقة"، 2)
 .ه(1416، بيروت، المكتب اإلسالمي، 1)ط
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 .كلما اقتضت الحاجة ،(1)لنسخ الكتاب الخطيةرجعت  -4
 .وجعلته بين معكوفتين ] [ ،نقلت كالم الحافظ ابن حجر بنّصه -5
 .موضوع االستدراك :قمت بتوصيف ما استدركه الحافظ تحت عنوان -6
 .عزوت األقوال إلى مصادرها -7
 .مسترشًدا بأقوالهم ،متبًعا قواعد المحدثين ،قمت بدراسة االستدراك -8
 .اسة ببيان وجه الصواب فيهاختمت كل در  -9
ولم أحرص على ذكر  من مصادرها األصلية، ،(2)خرَّجت أحاديث الدراسة -10

 إال عند الحاجة  الناقل عنها
إال ما اقتضاه المقام - : ذكرت خالصة الحكم على الراوي في ترجمة الرواة -11

ن كان من المختَلف فيه بينت الراجحتفصيلمن   ،مع ذكر المصدر ،، وا 
 .إن كانت تفي بالغرض ،ارة ابن حجر في التقريبواخترت عب

 خطة البحث:
 .، وخاتمة، وفهارسومبحثينمقدمة،  :وقد قسمت البحث إلى

فذكرت فيها سبب اختيار البحث، وأهميته، وحدوده، ومنهجي  أما المقدمة
 .فيه

األول: مفهوم االستدراك، وترجمة موجزة البن حجر، وتعريف مختصر بـ  المبحث
 المطلقة"."األمالي 

                                                 

 نسخة مكتبة محب هللا شاه، مرفوعة على موقع األلوكة، (1)
[://www.alukah.net/library/0/97410https/،]  ونسخة مكتبة الراشدي السندي، ونسخة دار

ينظر:  .ض مجالس األمالي المطلقة وغيرهاالكتب المصرية، وكلها عبارة عن مجموع يحوي بع
عناية  (،575(، )12029) حديث، وجامع المخطوطات (1554) فهرس دار الكتب المصرية

 .نامج التليجراماألخر مشرف الشهري، على بر 
 .مما هو خارج عن موضوع بالبحث ( ال يدخل في ذلك ما يذكره الحافظ بين معكوفتبن2)

https://www.alukah.net/library/0/97410/
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 مطالب:وهو يحوي ثالثة 
 .مفهوم "االستدراك" :األول المطلب
 .ترجمة موجزة البن حجر :الثاني المطلب
 .تعريف مختصر بكتاب "األمالي المطلقة" :الثالث المطلب

 الثاني: استدراكات الحافظ ابن حجر الحديثية في كتابه األمالي المطلقة.  المبحث
 مطالب:وهو يحوي تسعة 

 .ما يتعلق بتعيين الراوي  :األول بالمطل
 .ما يتعلق بضبط اسم الراوي  :الثاني المطلب
 .ما يتعلق بسقط راٍو في السند :الثالث المطلب
 .ما يتعلق بعدم استحضار الراوي للفظ الحديث :الرابع المطلب
 .ما يتعلق برواية الراوي للحديث من وجهين :الخامس المطلب
 .لحكم على الراوي ما يتعلق با :السادس المطلب
 .ما يتعلق بتفرد الراوي  :السابع المطلب
 .ما يتعلق بترجيح رواية على أخرى  :الثامن المطلب
 .ما يتعلق بالحكم على الحديث :التاسع المطلب

 .وفيها أهم النتائج :الخاتمة
 والمراجع. فهرس المصادر

 ،نبينا محمد وسلم على ،وأسأل هللا التوفيق والسداد والقبول، وصلى هللا ،هذا
 .وصحبه ،وآله
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 األول المبحث
 ستدراك، وترجمة موجزة البن حجرمفهوم اال

 وتعريف مختصر بـ "األمالي المطلقة"
 :مفهوم "االستدراك" :األول المطلب

َرك، فاأللف َرك ،والسين ،االستدراك، طلب الدَّ له عدة  والتاء للطلب، والدَّ
ر قوله زهيراإلصالح، وب :، والذي يعنينا منهايَ معان  :ه ُفسِّّ

 ا َوُذْبَيــــــــاَن َبْعــــــــَدَماَتــــــــَداَرْكُتَما َعْبًســــــــ
 

ـــــــاَنوا  ـــــــمِّ  َتَف ـــــــَر َمْنشِّ ْط ـــــــَنُهْم عِّ ـــــــوْا َبْي  َوَدقُّ
 .(1)ح بعدما تفانوا بالحربصلالفيتما أمر هاتين القبيلتين بالت :أي 

  .(2)أصلح خطأه :استدرك عليه القول :وفي المعجم الوسيط
تعقُّب الكالم برفع ما يوهم ثبوته، وهو معنى  :االستدراك :(3)وقال الجرجاني

 .رفع توهٍم نشأ من كالم سابق :قولهم
فرأى فيه  ،وهذا المعنى ُمستعمل عند العلماء فيمن نظر في كالم غيره :قلت

به، أو توهمً  ا، فدفعه، وممن استعمل لفظ )االستدراك( لهذا المعنى، من غلًطا، فصوًّ
 :المحدثين وغيرهم

بيدي )ت  -1 "استدراك الغلط  :ه( في كتابه379أبو بكر محمد بن الحسن الزُّ
 الواقع في كتاب العين".

هـ( في 794بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشي الشافعي )ت  -2
 .ئشة على الصحابة"اإلجابة لما استدركت عا" :كتابه

                                                 

د. فخر الدين تحقيق: ( أحمد بن يحيى أبو العباس ثعلب، "شرح شعر زهير بن أبي ُسلمى"، 1)
 .24ه(، 1428، دمشق، مكتبة هارون الرشيد، 3قباوة، )ط

، 1ومحمد النجار، "المعجم الوسييط"،)ط ،حامد عبد القادرو  ،توأحمد الزيا ،( إبراهيم مصطفى2)
 درك. القاهرة، مجمع اللغة العربية، دار الدعوة(، مادة:

 .21ه(، 1403، بيروت، دار الكتب العلمية، 1( علي بن محمد الجرجاني، "التعريفات"، )ط3)
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 :(1)ترجمة موجزة البن حجر :الثاني المطلب
 :اسمه ونسبه

بن علي بن أحمد بن على بن محمد بن محمد  ،شهاب الدين ،أبو الفضل
المصري المولد  ،العسقالني األصل ،محمود بن علي، الشهير بابن حجر الكناني

  .)ابن حجر( الشهير بـ ،الشافعي ،والوفاة ،والدار ،والمنشأ
 
 

                                                 

 :( انظر مصادر الترجمة1)
)مصر، المجلس  حسن حبشي، .د :العمر"، تحقيقأحمد بن علي بن حجر، "إنباء الغمر بأنباء  -1

 .116، 3: 1هـ(، 1389سالمي، عام:لجنة إحياء التراث اإل -األعلى للشئون اإلسالمية 
محمد بن محمد بن فهد، "لحظ األلحاظ بذيل طبقات الحفاظ"، )ضمن المجموع الذي ضم ذيول  -2

 .326تذكرة الحفاظ للذهبي(،
تحقيق: جواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر"، محمد بن عبد الرحمن السخاوي، "ال -3

 140وما بعدها؛  101: 1ه(، 1419، بيروت، دار ابن حزم، 1إبراهيم باجس عبد المجيد، )ط
 . 1063: 3؛ 659: 2وما بعدها؛  316وما بعدها؛  263وما بعدها؛ 

بيروت، مكتبة  ،1محمد بن عبد الرحمن السخاوي، "الضوء الالمع ألهل القرن التاسع"، )ط -4
 .36: 2ه(، 1400الحياة، 

عبد القادر  :عبد الحي بن أحمد بن العماد، "شذرات الذهب في أخبار من ذهب"، تحقيق -5
 .395: 9ه(، 1406، بيروت، دار ابن كثير، 1األرناؤوط، )ط

محمد بن علي الشوكاني، "البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع"، )بيروت، دار المعرفة(،  -6
1: 87-92. 

: 1م(، 2002، دمشق، دار العلم للماليين، 15خير الدين بن محمود الزركلي، "األعالم"، )ط -7
178-179. 

ودراسة في منهجه وموارده في كتاب  ،مصنفاته :شاكر محمود عبد المنعم، "ابن حجر العسقالني -8
 ه(. 1417، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1اإلصابة"، )ط/

، 1يوسف مرعشلي، )ط :ع المؤسس للمعجم المفهرس"، تحقيقأحمد بن علي بن حجر، "المجم -9
 ه(.1413بيروت، دار المعرفة، 
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 :ميالده ونشأته
 ،وتوفي والده وهو طفل لم يتجاوز األربع سنين ،بمصر ،ه 773ولد سنة 

وُأدخل الُكتَّاب وهو ابن  ،وهو الزكي الخروبي ،فنشأ يتيًما في كنف أحد أوصيائه
وألفية  ،ثم حفظ عمدة األحكام ،وحفظ القرآن وهو ابن تسع سنين ،خمس سنين

 ،والتنبيه للشيرازي  ،ومختصر ابن الحاجب ،روالحاوي الصغي ،الحديث للعراقي
 ،فُأولع بالنظم ،وانصرف في أول أمره إلى العناية باألدب والتاريخ ،وألفية ابن مالك

وسمع  ،فأقبل عليه بالكلية ،ثم ُحبب إليه طلب الحديث ،فقال شعًرا كثيًرا مليًحا
ل ،وانتقى ،ورحل ،الكثير بمصر وغيرها  .وحصَّ

 :شيوخه
وأدرك منهم جماعة كل  ،حجر على يد جماعة من كبار العلماءتتلمذ ابن 

إبراهيم بن أحمد بن عبد  :منهم التنوخي ،في فنه رأس ،واحد منهم بحر في علمه
سراج الدين عمر  :وابن الملقن ،ه(800أبو إسحاق )ت  ،الواحد بن عبد المؤمن

 ،بن رسالن عمر :والُبْلقِّيني ،ه(804بن علي بن أحمد بن محمد األنصاري )ت ا
زين الدين عبد الرحيم بن الحسين أبو  :والعراقي ،ه(805أبو حفص الكناني )ت 

أبو  ،علي بن أبي بكر بن سليمان :ونور الدين الهيثمي ،ه(806الفضل )ت 
 ،محمد بن يعقوب بن محمد :آباديومجد الدين الفيروز  ،ه(807الهيثمي ) ،الحسن

محمد بن أبي بكر بن  :ابن جماعة ،وعز الدين ،ه(817أبو طاهر الشيرازي )ت 
 .ه(819الحموي ثم المصري )ت  ،عبد العزيز

وقد جمعهم في كتابه )المجمع المؤسس للمعجم  ،وبالجملة فإن مشايخه ُكثر
 .المفهرس(

 :تالميذه
العالمة المفسر المحدث  :مع كثرتهم-تتلمذ على يد الحافظ  من أشهر من

يوسف بن  :المؤرخ البحاثة ابن تغري برديو  ،ه(885إبراهيم بن عمر البقاعي )ت 
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 :ابن قاضي شهبة ،ه(، والمؤرخ العالمة874األمير سيف الدين تغري بردي )ت 
ابن  ،أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر األسدي الشهبي الدمشقي، تقي الدين

محمد بن محمد بن محمد، أبو الفضل  :هـ(، والحافظ ابن فهد851قاضي شهبة )ت
بن فهد الهاشمي العلوّي األصفوني ثم المكّي الشافعي )المتوفى: تقي الدين ا

والحافظ  ،ه(926والعالمة المتفنن الشيخ زكريا بن محمد األنصاري )ت ،هـ(871
 .ه(902المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي )ت 

 :مصنفاته وآثاره
 :منها ،ئتيناتزيد على الم -في فنون متعددة -كثيرة  صنف الحافظ كتًبا

وأولها  ،هو أوالها بالتعظيم" :قال ابن فهد .فتح الباري بشرح صحيح البخاري  -1
 .في التقديم"

 .تهذيب التهذيب -2
 .تقريب التهذيب -3
 .التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير -4
 .وشرحها نزهة النظر ،نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر -5
 .قريًبا في المبحث الثالث وسأعرف به ،األمالي المطلقة -6

 :وفاته
الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة عام  ،توفي الحافظ ليلة السبت

ورفع درجته في  ،رحمه هللا رحمة واسعة ،على إثر مرٍض أصابه ،ه(852)
 .المهديين

 :ثناء العلماء عليه
 فاعلم أنَّ حصر ذلك ال ُيستطاع، وهو "فأما ثناء األئمة عليه :قال السخاوي 

 .(1)في مجموعه كلمُة إجماع"

                                                 

 . 263: 1( السخاوي، "الجواهر والدرر"، 1)
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  ساعد سعيد الصاعدي د. جمعًا ودراسة
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 ،المحدث ،العالمة ،اإلمام ،الشيخ" :وقال برهان الدين إبراهيم األبناسي
 ،....الشهير بابن َحَجر،أحمد ،أبو الفضل ،شهاب الدين ،المحقِّق، الشيخ ،المتقن

نظر في العلوم الشرعية، فأتقن جلَّها، وحلَّ مشكلها، وكشف قناع معضلها، 
مَّته  .، وانتقى األسانيد .أشرفها؛ علم الحديث، وهو أفضُلهاالعليَّة إلى وَصَرف هِّ

ياد"  .الجِّ
والكامل الفاضل،  ،" الشيخ العالمُ  :وقال أبو الفضل الزين عبد الرحيم العراقي

ُث، المفيدُ  المتقن، الضابط، الثقة المأمون، شهاب  ،الحافظ ،المجيدُ  ،اإلماُم المحدِّّ
يوخ، وميَّز بين النَّاسخ والمنسوخأبو الفضل... ج ،أحمد ،الدين واَة والشُّ  ،...مع الرُّ

ه الحث دِّّ َن الرِّجال، وأفرط بجِّ يث، حتى انخرط في سلك وميَّز بين الثِّّقات والضعفاء مِّ
 ."أهل الحديث

شيخ اإلسالم، حافظ األعالم، ناصر " :وقال ابن ناصر الدين الدمشقي
 .الفضل" ومام األئمة، قاضي قضاة األمة، أبالسنة، إ
 :(1)تعريف مختصر بـ "األمالي المطلقة" :الثالث المطلب

وُتعرَّف ُكتب األمالي  ،كتاب األمالي المطلقة البن حجر هو كتاب حديثيّ 
كتٌب َتْجمع األحاديث وما يتبعها، مما ُيمليه الشيوخ في مجالس  بأنها الحديثية،
 .(2)اإلمالء
 

                                                 

( َكَتَب في التعريف بكتاب "األمالي المطلقة للحافظ ابن حجر"، الباحث: محمد بن عبد هللا 1)
"األمالي المطلقة"  :راسة في المناهج والسماتد :السريع، في بحث له بعنوان: ]كتب األمالي الحديثية

البن حجر نموذًجا[ وهو منشور على موقع األلوكة، ولعدم التكرار، ولما فيه من كفاية الغرض، 
 سأنقل منه، مع اإلشارة للمصادر التي ذكرها. 

وانظر:محمد أبو الليث الخير آبادي، "معجم مصطلحات الحديث وعلومه  ( المصدر السابق،2)
 . 23ه(،1429، دار النفائس، 1هر المصنفين فيه"، )طوأش
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 اسم الكتاب:
في موضعين من كتابه « األمالي المطلقة: »سمَّاه مؤلفه الحافظ ابن حجر

 .(1)«نتائج األفكار»
، ولعله من باب (2)«المجالس المطلقة»وقد َأطلق عليه في موضع: 

 .(3)ألنه أماله في مجالس ؛ال التسمية ،الوصف
 أهمية الكتاب:

 البن حجر من جهات، منها:« األمالي المطلقة»تبرز أهمية كتاب 
 ر أحاديثه بأسانيدها.إيراد الحافظ ابن حج - 1
ويتحرَّى فيها »قال السخاوي في وصف أمالي ابن حجر:  .علو أسانيده - 2

 .(5)، وقد أعاد ابن حجر حديًثا فيه ألجل ذلك(4)«العلو
 إيراده متابعاٍت وشواهَد مسندًة ألحاديث كثيرة، قد ال توجد في كتاب آخر. - 3
ل: القدر ألبي داود، صحيح ابن حفظه مروياٍت مِّن كتب في حكم المفقود )مث - 4

السكن، أفراد الدارقطني، غرائب مالك للدارقطني(، كما أنه ُيعين في ضبط مروياٍت 
 كثيرة في كتٍب موجودة.

ية، وفوائد إسنادية ومتنية تضمُّنه كالًما على األحاديث، فيه أحكام حديث - 5
من حفظه،  -رضي هللا عنه-يمليها »سخاوي في وصف األمالي: قال ال .عزيزة
رةً  ،مهذَّبةً  وقال في وصف مجلس اإلمالء:  .(6)«متقنة، كثيرَة الفوائد الحديثية ،محرَّ

 .(7)«ويقع فيه من األبحاث والفوائد المهمة، والنكت النفيسة، ما يفوق الوصف»
                                                 

 . 141؛ 102: 3( ابن حجر، "نتائج األفكار"، 1)
 . 107: 3( المصدر السابق، 2)
 . 582: 2( انظر: السخاوي، "الجواهر والدرر"، 3)
 .584: 2( السخاوي، "الجواهر والدرر"، 4)
 .215( ابن حجر، "األمالي المطلقة"، 5)
 .584: 2الجواهر والدرر"، ( السخاوي، "6)
 .586: 2( المصدر السابق، 7)
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ودقَّته في التخريج ودراسة  ،ومهارته ،إبرازه جانًبا من عناية الحافظ ابن حجر - 6
 ومعرفة مظاّن الروايات. ،سعة االطالع األسانيد، مع

 «:األمالي المطلقة»منهج ابن حجر في 
 المنهج اآلتي: -في الجملة  -انتهج ابن حجر في كتابه 

م  - 1  مجلًسا. 150إلى مجالس، بلغ عددها « األمالي المطلقة»قسَّ
أملى في كل مجلٍس حديًثا أو أكثر، ولم يتقيَّد في ذلك بكتاب أو موضوع  - 2
 .(1)عين في الغالبم
 ساق كل حديث بإسناده ومتنه تامًّا إلى منتهاه. - 3
 :حديث بما يأتي، أو ببعض ما يأتي علَّق على كل - 4

 حكمه باختصار )صحيح، حسن، غريب،...(. -أ 
تخريجه من مصادر الحديث، وذكر متابعاته وشواهده، ابتداًء بالمتابعة  -ب 

 التامة، فالقاصرة.
وقوع الحديث إليه من حيث العلو، مثل كونه وقع له بداًل، أو  بيان درجة -ت 

 موافقة.
 نقل بعض أقوال األئمة فيه، وتعقُّب ما يدخله التعقُّب منها. -ث 
 الكالم على بعض رواته. -ج 
 ذكر بعض فوائده اإلسنادية، ولطائفه. -ح 
 شرح غريبه، وتوضيح معناه. -خ 

 ختم بعض المجالس بأبياٍت شعرية. - 5
 

                                                 

ص ابن حجر مجالس متتالية لحديٍث واحد وشواهده، كما في حديث: 1) إن هلل تسعة »( ربما خصَّ
 201، 117 - 97)ص ،«سبعة يظلهم هللا...»(، وحديث: 248 - 227)ص ،«وتسعين اسًما...

- 205.) 
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 :طبعات الكتاب
له طبعة واحدة بتحقيق الشيخ حمدي السلفي، في مجلد واحد، نشره المكتب 

 هـ.1416اإلسالمي، ببيروت، عام 
والمطبوع ناقص، حيث إنه يمثل الجزء الثاني من الكتاب فقط، ويبدأ من 
المجلس الحادي والسبعين، وقد ذكر المحقق أنه أخَّر تحقيق الجزء األول ألنه 

، لكن يبدو (1)ه عنده بعُض المجالس، ووعد بطبعه إذا عثر على النقصينقص من
 .لما فيه من أخطاء ؛والكتاب يحتاج إلعادة طباعة ،أن ذلك لم يتم

                                                 

 .3( ص1)
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 الثاني المبحث
 استدراكات الحافظ ابن حجر الحديثية في كتابه األمالي المطلقة

 :ما يتعلق بتعيين الراوي  :األول المطلب
 :1-(1االستدراك )
يُّ  :]َوبِّهِّ إَِّلى الطََّبَرانِّيِّّ َقالَ  :(1)ابن حجر قال ُدوسِّ َثَنا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص السَّ  ،َحدَّ

ُم ْبُن َعلِّيٍّ )ح( :َقالَ  َثَنا َعاصِّ  .َحدَّ
َثَنا ُيوُنُس ْبُن َحبِّيبٍ .َوَقَرْأُت َعَلى َأبِّي اْلَحَسنِّ ْبنِّ اْلَجْوزِّيِّّ  َثَنا  :َقالَ  ،.. َحدَّ َحدَّ

يُّ  َأُبو َداُودَ  َثَنا ُشْعَبةُ  :َقااَل  ،الطََّيالِّسِّ ْخَراقٍ  :َقالَ  ،َحدَّ َياُد ْبُن مِّ َثنِّي زِّ ْعُت  :َقالَ  ،َحدَّ َسمِّ
َع اْبًنا َلهُ،  ُث َعْن َمْوًلى لَِّسْعٍد َأْن َسْعًدا َسمِّ َوَقاَل َأُبو َداُوَد فِّي َقْيَس ْبَن َعَباَيَة َيَحدِّّ

َواَيتِّهِّ  َعْن َمْوًلى  :َوَلْم َيُقلْ  ،َأنَّ َسْعًدا ،ْيَس ْبَن َعَباَيَة" َشكَّ َأُبو َداُودَ "َأَبا َعَباَيَة َأْو قَ  :رِّ
َواَيةِّ َيْحَيى اْلَقطَّانَ لَِّسْعد مِّ ْبنِّ َعلِّيٍّ  ،ٍ، ُثمَّ اْتَفَقا َعَلى َنْحوِّ رِّ َواَيةِّ َعاصِّ رِّ رِّ َلكِّنَّ فِّي آخِّ
َب ِإَلْيَها ِمْن َقْوٍل اللَّه  " :َكفَّاَك َأْن َتُقولَ  :َحْسُبَك َأو :َفَقالَ  ْم ِإنِّي َأْسَأل َك اْلَجنََّة َوَما ق رِِّ

َب ِإَلْيَها ِمْن َقْوٍل َأْو َعَملٍ  ،َأْو َعَملٍ  َواَيةِّ  ،"َوَأع وذُّ ِبَك ِمَن النَّاِر َوَما ق رِِّ رِّ رِّ َوفِّي آخِّ
لِِّهِ " :َأبِّي َداُودَ  مَّ ِإنِّي َأْسَأل َك ِمَن اْلَخْيِر ك  َوَأع وذُّ ِبَك  ،َوَما َلْم َأْعَلمْ  ،َعِلْمت   َما ،اللَّه 

لِِِّه َما علمت ِمْنه   ِر ك   ."َوَما َلْم َأْعَلمْ  ،ِمَن الشَّ
ْر َلْفَظهُ  ي َيْظَهُر َأنَّ َأَبا َداُوَد َلْم َيْسَتْحضِّ َفَذَكَرُه بِّاْلَمْعَنى َوَقْد َشكَّ فِّي ُكْنَيةِّ  ،َوالَّذِّ

 .َوَأْسَقَط َشْيَخهُ  ،الرَّاوِّي 
م َوَأْخَرَجُه َجْعَفُر اْلفِّْرَيابِّيُّ  ،َوَقْد َأْخَرَجُه َأْحَمُد َعْن َأبِّي النَّضر َهاشم بن اْلَقاسِّ

ْكرِّ َعْن ُمَحمَّدِّ ْبنِّ اْلُمَثَنى َعْن ُمَحمَّدِّ ْبنِّ َجْعَفرٍ  كِّاَلُهَما َعْن ُشْعَبَة  ،فِّي كَِّتابِّ الذِّّ
مِّ ْبنِّ َعلِّيٍّ  َواَيةِّ َعاصِّ  .ْجَحاُنَها[َفَباَن رُ  ،َكرِّ

 

                                                 

 .75، المجلس 19، 18قة"، ص( ابن حجر، "األمالي المطل1)



 (98العدد ) الدراسات اإلسالمية والبحوث األكاديمية مجلة
 

 

 

 

-490- 

 :(1)موضوع االستدراك
هو أن أبا داود الطيالسي روى الحديث عن شعبة، فلم يضبط اسم أحد 

قيس بن  :أو ،عباية (2)"أبا :فأورده على الشك، فقال ،وهو "قيس بن عباية" ،رواته
  .فاستدرك عليه ابن حجر هذا ،عباية"

 الدراسة
 :روى هذا الحديث عن شعبة

 وأبو النضر هاشم بن القاسم، ومحمد بن جعفر ،يعبد الرحمن بن مهد
 ،(4)عند ابن أبي شيبة ،وعبيد بن سعد القرشي ،(3)أخرج حديثهم أحمد ،)بندار(

وعاصم  ،(6)وآدم بن إياس، عند ابن أبي حاتم ،(5)عند أبي يعلى ،وشبابة بن سوار
زياد عن شعبة عن  سبعتهم ،(8)ومن طريقه ابن حجر ،(7)عند الطبراني ،بن عليا
ْم ِإنِّي " :وفي آخره ،بن مخراق عن قيس بن عباية عن مولى لسعد )الحديث(ا اللَّه 

                                                 

، وفي هذا المبحث، مطلباثالثة استدراكات للحافظ ابن حجر، أفردت لكل استدراك  ( يحوى النصَّ 1)
 .القادمة المطالبلترابطها في الرواية، وسأحيل عليها في  ؛اأقوم بدراستها جميعً 

 .بي داود( منصوب على الحكاية، تقديره: سمعت أبا عباية، كما هو واقع رواية أ2)
، بيروت: 1ؤوط وآخرون، )طاشعيب األرنتحقيق: ( أحمد بن حنبل الشيباني، "مسند أحمد"، 3)

 .(1583)146: 3(، 1483)79: 3ه(، 1421موسسة الرسالة، 
محمد عوامة، تحقيق: بن أبي شيبة، "مصنف ابن أبي شيبة"، ( عبد هللا بن محمد أبو بكر 4)

 .(30023)214: 15ه(، 1427جدة، دار القبلة، 1)ط
حسين سليم أسد، تحقيق: ( أحمد بن علي بن المُثنى أبو يعلى الموصلي، "مسند أبي يعلى،، 5)

 .(715)71: 2ه(، 1404، دمشق، دار المأمون، 1)ط
، السعودية، مكتبة 3( عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم الرازي، "تفسير ابن أبي حاتم"، )ط6)

 .1500: 5ه(، 1419نزار عباس الباز، 
، بيروت، دار البشائر، 1محمد سعيد البخاري، )طتحقيق: ( سليمان بن أحمد الطبراني، "الدعاء"، 7)

 .(55)809: 1ه(، 1407
 .19( ابن حجر، "األمالي المطلقة"، ص8)
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َب ِإَلْيَها ِمْن َقْوٍل َأْو َعَملٍ  َب ِإَلْيَها  ،َأْسَأل َك اْلَجنََّة َوَما ق رِِّ َوَأع وذُّ ِبَك ِمَن النَّاِر َوَما ق رِِّ
 .مختصرة جاءت ،رواية عبيد بن سعد ،"ِمْن َقْوٍل َأْو َعَملٍ 

فلم يذكر "مولى  ،في سنده خالفهمف ،عن شعبة (1)أبو داود الطيالسي ورواه
 :فأورده على الشك، فقال ،وهو "قيس بن عباية" ،ولم يضبط اسم أحد رواته ،سعد"

"أبو  :والصواب في كنيته ،بينما هو شخص واحد ،قيس بن عباية" :أو ،أبا عباية
وفي رواية يحيى  ،عند أحمد ،ة ابن مهديكما جاء مصرًحا به في رواي- ،نعامة"

 .وجاء آخر الحديث عنده بالمعنى ،اآلتي ذكرها ،بن سعيد القطانا
ولم  ،ةعن شعب ،(3)والطبراني ،(2)يحيى بن سعيد القطان عند أبي داود ورواه

-محمد بن بشار :وهو "بندار" ،يذكر في سنده "مولى سعد"، لكن الراوي عن يحيى
قد خالفوك في إسناد هذا  ،يا أبا سعيد :فقال ،على يحيى، قد استنكر (4)ثقة

  .اهـ (5)ليس هذا الحديث عندي في كتاب :قال يحيى الحديث؟!
كما يدل  ،على أن يحيى قد رواه من حفظه، فَوهِّم -وهللا أعلم- فهذا يدل

 .على أن بنداًرا يرى صواب رواية الجماعة

                                                 

، 1د. محمد عبد المحسن التركي، )طتحقيق: ( سليمان بن داو الطيالسي، "مسند الطيالسي"، 1)
 .(197)164: 1ه(، 1419مصر، هجر، 

، 1، )طاألرناؤوطشعيب تحقيق: ( سليمان بن األشعث السجستاني أبو داود، "سنن أبي داود"، 2)
 .(1480)604: 2ه(، 1430دار الرسالة العالمية، 

 .(56)810: 1( الطبراني، "الدعاء"، 3)
رشيد، ، سوريا، دار ال1( أحمد بن حجر العسقالني، "تقريب التهذيب"، تحقيق: محمد عوامة، )ط4)

 .5754ه(، 1406
، 10د. أكرم ضياء العمري، )طتحقيق: ( انظر: يعقوب بن سفيان الفسوي، "المعرفة والتاريخ"، 5)

 .110: 2ه(، 1410المدينة المنورة، مكتبة الدار، 
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يترجح  -(1)قات حفاظوهم ث- من رواية أصحاب شعبة ومن خالل ما سبق
 .على أبي داود الطيالسي صواب ما استدركه ابن حجر

 :2-(2االستدراك )
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن إِّْسَحاَق َعْن َيزِّيَد ْبنِّ َأبِّي َحبِّيٍب  :: ]...َقالَ (2)فال ابن حجر َحدَّ

َي هللا َعنهُ -اْلُجَهنِّيِّّ َعْن َمْرَثدِّ ْبنِّ َعْبدِّ َّللاَِّّ اْلَيَزنِّيِّّ َعْن َأبِّي َعْبدِّ الرَّْحَمنِّ   :َقالَ  -َرضِّ
ْنَد َرُسولِّ َّللاَِّّ  -َفَقاَل النَّبِّيُّ  ،إِّْذ َطَلَع َراكَِّبانِّ  -َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -َبْيَنَما َنْحُن عِّ

رف ، أبو عبد الرحمن الجهني ال يع"ِكْنِديَّاِن َمْذِحِجيَّاِن..." :َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ 
وأخطأ من زعم أنه عقبة بن عامر،  اسمه، وهو من الصحابة الذين نزلوا مصر،

 .وقد جزم أبو الفتح األزدي بأن اسمه زيد، وشذ بذلك[
 :موضوع االستدراك

هو عقبة  إن أبا عبد الرحمن الجهني راوي الحديث :خطَّأ ابُن حجر َمن قال
اسمه زيد، ووصف قوله  لجزمه بأن ؛بن عامر، وكذلك تعقب أبا الفتح األزديا

 .بالشذوذ
 :الدراسة

هو عقبة بن عامر  :اخُتلف في أبي عبد الرحمن الجهني هذا، فقيل
غيره، فمنهم من سماه "زيًدا"، ومنهم من سماه "الحارث  :الصحابي المشهور، وقيل

 .بن هاشم"ا
ه في ل (3)فاستند إلى إخراج اإلمام أحمد ؛إنه عقبة بن عامر :أما من قال

منهما يروي عنهما أبو  عقبة بن عامر، وكون كل منهما سكن مصر، وكلمسند 
تلميذ الحافظ ابن -الخير مرثد بن عبد هللا اليزني، وقد ألَّف القاسم بن ُقْطلوُبغا

                                                 

 .( أغنى كثرتهم وشهرتهم عن الترجمة لهم1)
 .(83، المجلس )44، 43( ابن حجر، "األمالي"، 2)
 .(17388) 611: 28(، 17295) 526: 28، ( أحمد، "المسند"3)



 أبحاث

في كتابه األمالي استدراكات الحافظ ابن حجر الحديثية 
 (100( إلى نهاية المجلس )71من المجلس )المطلقة 

  ساعد سعيد الصاعدي د. جمعًا ودراسة

 

 

 

 

-493- 

فيه حديث أبي عبد الرحمن  وساق ،(1)"مسند عقبة بن عامر" :سماه ،كتاًبا -حجر
فكأنه تابٌِّع  -مسند أحمد وغيره ا مما وقع له منوقد جمع مسنده هذ- هذا الجهني

أنه  (3)وجاء عن ابن كثير ،، في ترتيبه لمسند أحمد(2)ومثله المحب الطبري  ،له
 ."هو عقبة بن عامر" :قال

فمستندهم الكتب  ؛ه صحابي آخر، وليس بعقبة بن عامرإن :وأما من قال
عاصم )ت  وكتب من ألَّف في التراجم، فقد أخرجه ابن أبي ،المؤلفة على المسانيد

، (5)( في "مسنده"307، وأبو يعلى الموصلي )ت (4)ه( في "اآلحاد والمثاني"287
ه( في 360، والطبراني )ت (6)ه( في "الكنى واألسماء"310والدوالبي )ت 
، كل هؤالء ذكروا "أبا عبد الرحمن الجهني" وأحاديثه تحت هذه (7)"المعجم الكبير"

وكذلك  ،الذي أفردوا له ترجمة أخرى  ،عامر بنوغايروا بينه وبين عقبة  ،الترجمة
ه( في 230فعل من أّلف في التراجم عامة، وفي الصحابة خاصة، كابن سعد )ت 

                                                 

، كتاب الكتروني ضمن برنامج 123( قاسم بن قطلوبغا السودوني، "مسند عقبة بن عامر"، 1)
 .الشاملة

 .171: 12( انظر: ابن حجر، "التهذيب"، 2)
عبد الملك بن عبد هللا الدهيش، تحقيق: ( إسماعيل بن عمر بن كثير، "جامع المسانيد والسنن"، 3)

 .227: 6ه(، 1419، بيروت، دار خضر، 2)ط
د. باسم الجوابرة، تحقيق: ( أحمد بن عمرو بن الضحاك، ابن أبي عاصم، "اآلحاد والمثاني"، 4)

 .38: 5، 45: 5ه(، 1411، الرياض، الراية، 1)ط
 .235: 2، 376: 3( أبو يعلى الموصلي، "مسنده"، 5)
، بيروت، 1أبو قتيبة نظر الفاريابي، )طتحقيق: ( محمد بن أحمد الدوالبي، "الكنى واألسماء"، 6)

 .125: 1، 204: 1ه(، 1421دار ابن حزم، 
، القاهرة، مكتبة ابن 2حمدي السلفي، )طتحقيق: ( سليمان بن أحمد الطبراني، "المعجم الكبير"، 7)

 .289: 22، 267: 17تيمية(، 
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، وأبي نعيم (2)ه( في "الكنى واألسماء"261، ومسلم بن الحجاج )ت (1)"الطبقات"
ه( في 463، وابن عبد البر )ت (3)ه( في معرفة الصحابة"430األصبهاني )ت 

، وابن حجر )ت (5)ه( في "ُأْسد الغابة"630، وابن األثير )ت (4)اب""االستيع
 .، وغيرهم(6)ه( في "اإلصابة"852

الذي  ،من هذين القولين هو القول الثاني -والعلم عند هللا- والذي يظهر
 :وذلك لألسباب التالية ؛يقول بالتغاير

ن لكثرة من فرق بينهما، ممن سبق ذكره ممن صنف على المسانيد، وم -1
 .أصحاب التراجم

لم يذكر في كناُه أنه ُيكنى بأبي عبد  كل من ترجم لعقبة بن عامر الجهني -2
ترجمة لعقبة  (7)الرحمن، خال ابن الجوزي، فإنه ذكر في كتابه "جامع المسانيد"

 .بأبي عبد الرحمن الجهني :بن عامر، وكنَّاها
ي ن الجهنكما جاء في مسنده وجود أحاديث أبي عبد الرحم ،اإلمام أحمد -3

                                                 

، بيروت، 1إحسان عباس، )طتحقيق: ( محمد بن سعد بن منيع، ابن سعد، "الطبقات الكبرى"، 1)
 .350: 4، 498: 7م(، 1968دار صادر، 

، المدينة 1د. عبد الرحيم القشقري، )طتحقيق: ( مسلم بن الحجاج النيسابوري، "الكنى واألسماء"، 2)
 .266: 1، 513: 1ه(، 1404المنورة، الجامعة اإلسالمية، 

، 1عادل عزازي، )طتحقيق: ة"، ( أحمد بن عبد هللا األصبهاني أبو نعيم، "معرفة الصحاب3)
 .2951: 5، 2150: 4ه(، 1419الرياض، دار الوطن، 

علي تحقيق: ( يوسف بن عبد هللا، أبو عمر، ابن عبد البر، "االستيعاب في معرفة األصحاب"، 4)
 .1073: 3، 1707: 4ه(، 1412، بيروت، دار الجيل، 1البجاوي، )ط

، 550: 3ه(، 1409ْسد الغابة"، )بيروت، دار الفكر، ( علي بن محمد الجزري، ابن األثير، "أُ 5)
5 :197 . 
عادل عبد تحقيق: ( أحمد بن علي، ابن حجر العسقالني، "اإلصابة في تمييز الصحابة"، 6)

 .218: 7، 429: 4ه(، 1415، بيروت، الكتب العلمية، 1الموجود وعلي معوض، )ط
، 1د. علي حسين البواب، )طتحقيق: "، ( عبد الرحمن بن علي، ابن الجوزي، "جامع المسانيد7)

 .84: 6ه(، 1426الرياض، الرشد، 
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ترجمة مستقلة ألبي عبد الرحمن  ضمن مسند عقبة، جاءت فيه أيًضا
 .(3)، وابن كثير(2)، ساق له فيها حديًثا، وكذا ابن الجوزي (1)الجهني

من كتابه "جامع  (4)في موضعين كثير ذكر أبا عبد الرحمن الجهني ابن -4
بة بن أبو عبد الرحمن، هو عق :المسانيد والسنن"، قال في الموضع األول

هو عقبة بن  :"أبو عبد الرحمن الجهني، قيل :عامر، وجاء في موضع متأخر
اهـ، وهذا كالتصريح بأن رأيه استقر على التفريق .عامر، والصحيح أنه غيره"

 بينهما.
ه(، وهو مصري، بلديٌّ ألبي عبد 257ابن عبد الحكم )ت  ،أن أبا القاسم -5

 وهذا ال ،اهـ. (5)هل مصر""لم يرو عنه غير أ  :الرحمن الجهني، قال عنه
 .فدل ذلك على أنه يرى التفريق بينهما ؛ينطبق على الصحابي عقبة بن عامر

ه(، حديًثا ألبي عبد الرحمن 840لما ذكر البوصيري أحمد بن أبي بكر )ت  -6
 يس ألبي عبد الرحمن عند ابن ماجه"ل :الجهني، الذي أخرجه ابن ماجه، قال
ويعني  ،اهـ .(6)في شيء من الخمسة" سوى هذا الحديث، وليس له رواية

ل على أن والنسائي، فهذا يد ،والترمذي ،وأبا داود ا،ومسلم ،البخاري  :بالخمسة
إذ من المعلوم أن أحاديث عقبة بن عامر في  ؛البوصيري يذهب للتفريق بينهما

 .هذه الكتب الخمسة كثير
                                                 

 .581: 29( أحمد، "مسند أحمد"، 1)
 .353: 7( ابن الجوزي، "جامع المسانيد"، 2)
 .261: 6( ابن كثير، "جامع المسانيد والسنن"، 3)
 .79: 10، 227: 6( المصدر السابق، 4)
كم، أبو القاسم المصري، "فتوح مصر والمغرب"، )مكتبة ( عبد الرحمن بن عبد هللا بن عبد الح5)

 .327ه(، 1415الثقافة الدينية، 
محمد الكشناوي، تحقيق: ( أحمد بن أبي بكر البوصيري، "مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه"، 6)

 . 109: 4ه(، 1403، بيروت، الدار العربية، 2)ط
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 ؛(1)تح األزديأبي عبد الرحمن الجهني بـ: زيد، من قبل أبي الف وأما تسمية
وأما تسميته  ،فإنه قد تفرد بذلك، ولم أجده لغيره، ولهذا وصفه ابن حجر بالشذوذ

 .(3)، والسيوطي(2)فقد سماه بهذا ابن حجر ث بن هاشمالحار :بـ
مِّن التفريق بين أبي عبد  صواب ما قاله ابن حجر في استدراكه وبهذا يظهر

وصفه ألبي الفتح األزدي  كذاالرحمن الجهني، وبين عقبة بن عامر الجهني، و 
 تعالى.-في تسمية أبي عبد الرحمن، بـ"زيد"، والعلم عند هللا  بالتفرد

 :3-(3االستدراك )
َثَنا َعْبُد اْلَوهَّابِّ اْبن َعَطاءٍ  :]...َقالَ  :(4)قال ابن حجر َأْخَبَرَنا زَِّياٌد  :َقالَ  ،َحدَّ

اُص َعْن َعلِّيِّّ ْبنِّ َزْيٍد َعْن ُمَجاهِّ  يقِّ اْلَجصَّ دِّّ -ٍد َعنِّ اْبنِّ ُعَمَر َعْن َأبِّي َبْكٍر الصِّّ
َي َّللاَُّ َعْنهُ  ْعُت َرُسوَل َّللاَِّّ  :َقالَ  -َرضِّ  ُّ َُّّ :َيُقولُ  -َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -َسمِّ

ْنَيا -123النساء- َّرئ ّٰ ِّ وهكذا أخرجه البزار عن الفضل بن سهل  ."فِّي الدُّ
 .عن عبد الوهاب بن عطاء

 ،جه ابن مردويه في التفسير من طريق أخرى عن عبد الوهاب مطواًل وأخر 
انظروا المكان الذي به عبد هللا بن  :قال عبد هللا بن عمر :عن مجاهد قال :ولفظه

فسهى الغالم، فإذا عبد هللا بن عمر إلى  :فال تمرن بي عليه، قال ،الزبير قد صلب
وصواًل  ،قواًما ، ما علمتك إال صواًمايرحمك هللا، أما وهللا :فقال عبد هللا بن الزبير،

                                                 

أبو عبد الرحمن إقبال، تحقيق: ن يعرف بكنيته"، ( محمد بن الحسين األزدي أبو الفتح، "أسماء م1)
 .52ه(، 1410، الهند، الدار السلفية، 1)ط
تحقيق: ( أحمد بن علي، ابن حجر العسقالني، "إطراف المسنِّد المعتلي بأطراف المسَند الحنبلي"، 2)

: 7ه(، 1414، دمشق، دار ابن كثير، بيروت، دار الكلم الطيب، 1د. زهير ناصر الناصر، )ط
28. 
تحقيق: ، «"الجامع الكبير»جمع الجوامع المعروف بـ بد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، "( ع3)

 .85: 3ه(، 1426، القاهرة، األزهر الشريف، 2ن، )طيمختار إبراهيم الهائج وآخر 
 .(94، المجلس )82، 81( ابن حجر، "األمالي"، 4)
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ني ألرجو هللا  للرحم، أن ال يعذبك هللا بعدها، ثم التفت  -مع مساوئ ما أصبت-وا 
 .فذكره ،سمعت أبا بكر الصديق يقول :فقال ،إليّ 

كنت مع عبد هللا بن عمر،  :وأخرج البزار من طريق حيان بن بسطام قال
يرحمك هللا أبا خبيب، سمعت  :مصلوب، فقالفمر على عبد هللا بن الزبير، وهو 

ال  :قال البزار .يقول، فذكر مثله سمعت رسول هللا  :يقول -الزبير :يعني–أباك 
وفي كونه من مسند الزبير نظر، والذي  :قلت .نعلمه عن الزبير إال بهذا اإلسناد

نما المراد بقول ابن عمر ،أظنه أن قوله يعني الزبير خطأ ممن فسره أبو  :باك""أ :وا 
نما قلت ذلك التفاق الطرق على أنه من رواية ابن  بكر الصديق، ألنه أبو أمه، وا 

  .عمر عن أبي بكر الصديق، وهللا أعلم[
 :موضوع االستدراك
لما أخرج الحديث من طريق حيان بن بسطام، وقع من أحد  (1)هو أن البزار

: بد هللا بن الزبيرخاطب جثمان عوهو يُ -رواة اإلسناد تفسير لقول ابن عمر، 
فجعله من  ،وهو الذي فهمه البزار ،الزبير :وقال: يعني ،"سمعت أباك"، فسر "أباك"

 .أبو بكر الصديق :مسنده، فتعقب ذلك ابن حجر، وبين أن المقصود
 :الدراسة

على اتفاق الطرق على أنه من رواية ابن عمر  اعتمد ابن حجر في قوله هذا
 .عن أبي بكر الصديق

 

                                                 

ظ الرحمن وعادل بن سعد وصبري عبد محفو  :( أحمد بن عمرو البزار، "مسند الزار"، تحقيق1)
(، 962) 177: 3م(، 2009-1988، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، مابين 1الخالق، )ط

 .أورده في مسند الزبير بن العوام
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، (4)، وابن األعرابي(3)، والطبري (2)، وابن مردويه(1)رجه أحمدفقد أخ
، من طرق عن عبد الوهاب بن (8)، والحاكم(7)، وابن عدي(6)، وأبو يعلى(5)والبزار

عطاء عن زياد الجصاص عن علي بن زيد عن مجاهد عن ابن عمر عن أبي 
  .بكر الصديق

بكر الصديق لعبد هللا بن الق لفظ ُأُبوَّة أبي وبيَّن ابن حجر أن مناسبة إط
 .هو أن الصديق أبو أمه الزبير

 :ما يتعلق بضبط اسم الراوي  :الثاني المطلب
 :1-(4االستدراك )

حدثنا جعفر بن  :قال ،أخبرنا أبو بكر الشافعي :]...قال :قال ابن حجر
 :قال ،حدثنا الهيصم بن الشداخ :قال ،حدثنا علي بن مهاجر البصري  :قال ،محمد

 -رضي هللا عنه-عمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا بن مسعود حدثنا األ
من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع هللا عليه " :قال رسول هللا  :قال

 ."في سائر سنته
                                                 

 .(23) 203: 1( أحمد، "المسند"، 1)
مد سالمة، سامي مح :إسماعيل بن عمر بن كثير، "تفسير القرآن العظيم"، تحقيق ( أسنده عنه2)

 .418: 2ه(، 1420، الرياض، دار طيبة، 2)ط
د. عبد هللا بن عبد  :جامع البيان عن تأويل آي القرآن"، تحقيق( محمد بن جرير الطبري، "3)

 .521: 7ه(، 1422، دار هجر، 1المحسن التركي، )ط
سن بن إبراهيم عبد المح :( أحمد بن محمد، أبو سعيد ابن األعرابي، "معجم ابن األعرابي"، تحقيق4)
 .(1339) 671: 2ه(، 1418، السعودية، دار ابن الجوزي، 1بن أحمد الحسيني، )طا
 .191، 75: 1( البزار، "المسند" 5)
 .(18) 27: 1( أبو يعلى، "المسند"، 6)
يحيى غزاوي،  :( عبد هللا بن عدي أبو أحمد الجرجاني، "الكامل في ضعفاء الرجال"، تحقيق7)

 .131: 4ه(،1409لفكر، ، بيروت، دار ا3)ط
، بيروت، 1مصطفى عبد القادر عطا، )ط :( محمد بن عبد هللا الحاكم، "مستدرك الحاكم"، تحقيق8)

 .(6340) 637: 3ه(، 1411دار الكتب العلمية، 
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هذا حديث غريب، أخرجه الطبراني عن عبد الوارث بن إبراهيم عن علي بن 
وهكذا أخرجه العقيلي  ،وايتناوهو علي بن مهاجر المذكور في ر  ،أبي طالب البزار

في ترجمة علي بن مهاجر من كتاب الضعفاء أخرجه عن عبد الوارث بن إبراهيم 
 .عنه، لكن وقع عنده عن "يحيى بن وثاب" بدل "إبراهيم"، وهو وهم[

 :موضوع االستدراك
عن  ،أخرج العقيلي حديث ابن مسعود، من طريق عبد الوارث بن إبراهيم

"يحيى بن وثاب"، فتعقب ابن  :عنده وُسمي شيخ األعمشبن مهاجر، به،  علي
 .إنه َوْهٌم، وأن الصواب "إبراهيم" :ذلك، وقال حجر

 :الدراسة
 :ويتضح الصواب بجمع الطرق 

وابن  (2)من طريق محمد بن يحيى القطيعي، وابن عدي (1)أخرجه ابن عدي
بن الوليد،  من طريق عباد (4)من طريق عمار بن رجاء، وأبو ذر الهروي  (3)حبان

ومن طريقه ابن -(6)من طريق محمد بن عبد الرحيم، والبيهقي (5)والخطيب البغدادي

                                                 

 .361: 6( ابن عدي، "الكامل"، 1)
 .( المصدر السابق2)
، الرياض، دار الصميعي، 1، )طحمدي السلفيتحقيق: ( محمد بن حبان البستي، "المجروحين"، 3)

 .447: 2ه(، 1420
تحقيق: ( عبد بن أحمد أبو ذر الهروي، " الجزء من فوائد حديث: أبي ذر عبد بن أحمد الهروي"، 4)

 .(12)84ه(، 1418، الرياض، الرشد، 1أبو الحسن سمير بن حسين، )ط
، دمشق، 1حمد صادق، )طد. متحقيق: ( أحمد بن علي الخطيب البغدادي، "المتفق والمفترق"، 5)

 .1623: 3ه(، 1417دار القادري، 
، 1د. عبد العلي عبد الحميد حامد )طتحقيق: ( أحمد بن الحسين البيهقي، "شعب اإليمان"، 6)

 (.3513) 331: 5ه(، 1423الرياض، مكتبة الرشد، 
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عن عبد الوارث بن  (3)، والعقيلي(2)والطبراني ،من طريق جعفر بن محمد -(1)حجر
إبراهيم، كلهم عن علي بن المهاجر عن الهيصم بن الشداخ عن األعمش عن 

"يحيى بن  :ال العقيلي، فقد جاء في السند عندهإبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، إ
بال شك، فقد يكون من العقيلي، أو من النساخ، وقد  وهذا َوْهمٌ  ،وثاب" بدل "إبراهيم"

 وبهذا يظهر صواب ما قاله ابن حجر، (4)تفرد به الهيصم، وهو متفق على ضعفه
 .رحم هللا الجميع -

 :ما يتعلق بسقط راٍو في السند :الثالث المطلب
 :1-(5االستدراك )

يُّ  :]َوبِّهِّ إَِّلى الطََّبَرانِّيِّّ َقالَ  :(5)قال ابن حجر ُدوسِّ َثَنا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص السَّ  ،َحدَّ
ُم ْبُن َعلِّيٍّ )ح( :َقالَ  َثَنا َعاصِّ  َحدَّ

َثَنا ُيوُنُس ْبُن َحبِّيبٍ .َوَقَرْأُت َعَلى َأبِّي اْلَحَسنِّ ْبنِّ اْلَجْوزِّيِّّ  َثَنا َحدَّ  :َقالَ  ،.. َحدَّ
يُّ  َثَنا ُشْعَبةُ  :َقااَل  ،َأُبو َداُوَد الطََّيالِّسِّ ْخَراقٍ  :َقالَ  ،َحدَّ َياُد ْبُن مِّ َثنِّي زِّ ْعُت  :َقالَ  ،َحدَّ َسمِّ

َع اْبًنا َلهُ،  ُث َعْن َمْوًلى لَِّسْعٍد َأْن َسْعًدا َسمِّ َوَقاَل َأُبو َداُوَد فِّي َقْيَس ْبَن َعَباَيَة َيَحدِّّ
َواَيتِّهِّ  َأنَّ َسْعًدا َوَلْم َيُقْل َعْن َمْوًلى  ،َشكَّ َأُبو َداُودَ  ،َقْيَس ْبَن َعَباَيةَ  :َأوْ  ،ا َعَباَيةَ َأبَ  :رِّ
َواَيةِّ َيْحَيى اْلَقطَّانَ لَِّسْعد مِّ ْبنِّ َعلِّيٍّ  ،ٍ، ُثمَّ اْتَفَقا َعَلى َنْحوِّ رِّ َواَيةِّ َعاصِّ رِّ رِّ  :َلكِّنَّ فِّي آخِّ
َب ِإَلْيَها ِمْن َقْوٍل " :َأْن َتُقولَ  َكفَّاكَ  :َأوْ  ،َحْسُبكَ  :َفَقالَ  ْم ِإنِّي َأْسَأل َك اْلَجنََّة َوَما ق رِِّ اللَّه 

َب ِإَلْيَها ِمْن َقْوٍل َأْو َعَملٍ  ،َأْو َعَملٍ  َواَيةِّ  ،"َوَأع وذُّ ِبَك ِمَن النَّاِر َوَما ق رِِّ رِّ رِّ َوفِّي آخِّ

                                                 

 .29( ابن حجر، "األمالي المطلقة"، 1)
 .(10007) 77: 10( الطبراني، "المعجم الكبير"، 2)
، الرياض، دار الصميعي، 1حمدي السلفي، )طتحقيق: ( محمد بن عمرو العقيلي، "الضعفاء"، 3)

 .(1255) 972: 3ه(، 1420
، الخطيب، "المتفق 331: 5، البيهقي، "الشعب"، 361: 6( انظر: ابن عدي، "الكامل"، 4)

 .29، ابن حجر، "األمالي"، 1623: 3والمفترق"، 
 .75، المجلس 19، 18المطلقة"، ص ( ابن حجر، "األمالي5)
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مَّ ِإنِّي َأْسَأل َك ِمَن " :َأبِّي َداُودَ  لِِِّه َما َعِلْمت  َوَما َلْم َأْعَلمْ اللَّه  َوَأع وذُّ ِبَك ِمَن  ،اْلَخْيِر ك 
لِِِّه َما علمت ِمْنه  َوَما َلْم َأْعَلمْ  ِر ك   ."الشَّ

ْر َلْفَظهُ  ي َيْظَهُر َأنَّ َأَبا َداُوَد َلْم َيْسَتْحضِّ َوَقْد َشكَّ فِّي  ،َفَذَكَرُه بِّاْلَمْعَنى ؛َوالَّذِّ
 .َوَأْسَقَط َشْيَخهُ  ،ُكْنَيةِّ الرَّاوِّي 

م َوَأْخَرَجُه َجْعَفُر اْلفِّْرَيابِّيُّ  ،َوَقْد َأْخَرَجُه َأْحَمُد َعْن َأبِّي النَّضر َهاشم بن اْلَقاسِّ
ْكرِّ َعْن ُمَحمَّدِّ ْبنِّ اْلُمَثَنى َعْن ُمَحمَّدِّ ْبنِّ َجْعَفرٍ  كِّاَلُهَما َعْن ُشْعَبَة  ،فِّي كَِّتابِّ الذِّّ

مِّ ْبنِّ  َواَيةِّ َعاصِّ  .َفَباَن ُرْجَحاُنَها[ ،َعلِّيٍّ  َكرِّ
 موضوع االستدراك

فأسقط من السند شيخ  ،هو أن أبا داود الطيالسي روى الحديث عن شعبة
  .فاستدرك عليه ابن حجر هذا ،قيسٍ 

 :الدراسة
 .األول المطلبسبقت دراسته في 

 :ما يتعلق بعدم استحضار الراوي للفظ الحديث :الرابع المطلب
 :1-(6االستدراك )

يُّ  :]َوبِّهِّ إَِّلى الطََّبَرانِّيِّّ َقالَ  :(1)قال ابن حجر ُدوسِّ َثَنا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص السَّ  ،َحدَّ
ُم ْبُن َعلِّيٍّ )ح( :َقالَ  َثَنا َعاصِّ  َحدَّ

َثَنا ُيوُنُس ْبُن َحبِّيبٍ .َوَقَرْأُت َعَلى َأبِّي اْلَحَسنِّ ْبنِّ اْلَجْوزِّيِّّ  َثَنا  :َقالَ  ،.. َحدَّ َحدَّ
يُّ َأُبو دَ  َثَنا ُشْعَبةُ  :َقااَل  ،اُوَد الطََّيالِّسِّ ْخَراقٍ  :َقالَ  ،َحدَّ َياُد ْبُن مِّ َثنِّي زِّ ْعُت  :َقالَ  ،َحدَّ َسمِّ

َع اْبًنا َلهُ،  ُث َعْن َمْوًلى لَِّسْعٍد َأْن َسْعًدا َسمِّ َوَقاَل َأُبو َداُوَد فِّي َقْيَس ْبَن َعَباَيَة َيَحدِّّ
َواَيتِّهِّ  َعْن َمْوًلى  :َوَلْم َيُقلْ  ،َأنَّ َسْعًدا ،َشكَّ َأُبو َداُودَ  ،َقْيَس ْبَن َعَباَيةَ  :َأوْ  ،َأَبا َعَباَيةَ  :رِّ
َواَيةِّ َيْحَيى اْلَقطَّانَ لَِّسْعد مِّ ْبنِّ َعلِّيٍّ  ،ٍ، ُثمَّ اْتَفَقا َعَلى َنْحوِّ رِّ َواَيةِّ َعاصِّ رِّ رِّ  :َلكِّنَّ فِّي آخِّ
َب ِإَلْيَها ِمْن َقْوٍل " :َكفَّاَك َأْن َتُقولَ  :َأوْ  ،َحْسُبكَ  :َفَقالَ  ْم ِإنِّي َأْسَأل َك اْلَجنََّة َوَما ق رِِّ اللَّه 

                                                 

 .75، المجلس 19، 18( ابن حجر، "األمالي المطلقة"، ص1)
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َب ِإَلْيَها ِمْن َقْوٍل َأْو َعَملٍ  ،َأْو َعَملٍ  َواَيةِّ  ،"َوَأع وذُّ ِبَك ِمَن النَّاِر َوَما ق رِِّ رِّ رِّ َوفِّي آخِّ
لِِّ " :َأبِّي َداُودَ  مَّ ِإنِّي َأْسَأل َك ِمَن اْلَخْيِر ك  َوَأع وذُّ ِبَك ِمَن  ،ِه َما َعِلْمت  َوَما َلْم َأْعَلمْ اللَّه 

لِِِّه َما علمت ِمْنه  َوَما َلْم َأْعَلمْ  ِر ك   ."الشَّ
ْر َلْفَظهُ  ي َيْظَهُر َأنَّ َأَبا َداُوَد َلْم َيْسَتْحضِّ َوَقْد َشكَّ فِّي  ،َفَذَكَرُه بِّاْلَمْعَنى ؛َوالَّذِّ

 .َخهُ َوَأْسَقَط َشيْ  ،ُكْنَيةِّ الرَّاوِّي 
م َوَأْخَرَجُه َجْعَفُر اْلفِّْرَيابِّيُّ  ،َوَقْد َأْخَرَجُه َأْحَمُد َعْن َأبِّي النَّضر َهاشم بن اْلَقاسِّ

ْكرِّ َعْن ُمَحمَّدِّ ْبنِّ اْلُمَثَنى َعْن ُمَحمَّدِّ ْبنِّ َجْعَفرٍ  كِّاَلُهَما َعْن ُشْعَبَة  ،فِّي كَِّتابِّ الذِّّ
مِّ ْبنِّ َعلِّيٍّ  َواَيةِّ َعاصِّ  .اَن ُرْجَحاُنَها[َفبَ  ،َكرِّ

 :موضوع االستدراك
لعدم  ،هو أن أبا داود الطيالسي روى الحديث عن شعبة، فرواه بالمعنى

  .فاستدرك عليه ابن حجر هذا ،استحضار لفظه
 :الدراسة

 .األول المطلبسبقت دراسته في 
 :ما يتعلق برواية الراوي للحديث من وجهين :الخامس المطلب

 :1-(7االستدراك )
و ْبُن َأبِّي َعْبدِّ َّللاَِّّ ْبنِّ َمْنَدهْ  :(1)بن حجرقال ا  :َقالَ  ،]...َأْخَبَرَنا َأُبو َعْمرِّ
َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُيوُنَس  :َقالَ  ،َقالَ: أخبرَنا ُمَحمَّد بن شاذن ،َأْخَبَرَنا َأبِّي َثَنا  َقاَل: ،َحدَّ َحدَّ

يمَ اُمْسلُِّم  َثَنا ُشْعَبَة  ،ْبُن إِّْبَراهِّ ٍد َعن َقاَل: َحدَّ َعْن ُحَصْينِّ ْبنِّ َعْبدِّ الرَّْحَمنِّ َعْن ُمَجاهِّ
َي َّللاَُّ َعْنهُ -عبد هللا اْبن َعْمٍرو   ،ِلك لِّ َعاِمٍل ِشرَّة  " :َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّّ  -َرضِّ

نَِّتي َفَقْد َأْفَلَح" ،َوِلك لِّ ِشرٍَّة َفْتَرة   يٌح َأْخَرَجهُ َهَذا َحدِّ  ،َفَمْن َكاَنْت َفْتَرت ه  ِإَلى س   ،يٌث َصحِّ
َوَذَكَر اْبن َمْنَدْه َأنَّ َزْيَد ْبَن َفَوَقَع َلَنا َبَداًل َعالًِّيا،  ،َأْحَمُد َعْن َرْوحِّ ْبنِّ ُعبَّاَدَة َعْن ُشْعَبة

َعْينِّ  ،َأبِّي ُأَنْيَسَة َرَواُه َعْن ُشْعَبةَ  َوَقاَل  ،َقاَل َعنِّ اْلَحَكمِّ َبَدَل ُحَصْينٍ  :َفَخاَلَف فِّي َمْوضِّ

                                                 

 .76، المجلس 20( ابن حجر، "األمالي المطلقة"، 1)
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َحةٍ  ،َعْن َعْبدِّ الرَّْحَمنِّ ْبنِّ َأبِّي َعْمَرَة َبَدَل َعْبدِّ َّللاَِّّ ْبنِّ َعْمٍرو لٍَّة َقادِّ هِّ َبعِّ َبْل  ،َوَلْيَسْت َهذِّ
ْن  ،ُيْحَمُل َعَلى َأْن لُِّشْعَبَة فِّيهِّ َطرِّيَقْينِّ  ْسَنادِّ اْلَمْذُكورِّ مِّ يُث َمْحُفوٌظ بُِّحَصْيٍن بِّاإْلِّ َواْلَحدِّ

 .َطرِّيقِّ ُشْعَبَة[َغْيرِّ 
 :موضوع االستدراك

 :فخالف في موضعين ،ذكر ابن منده أن زيد بن أبي ُأنيسة رواه عن شعبة
جعل مكان عبد هللا بن  :والموضع اآلخر ،"الحكَم" :جعل مكان حصين :األول
بل  ،بأن هذا ليس بعلة قادحة فتعقبه ابن حجر ،"عبد الرحمن بن أبي عمرة" :عمرو

 .لشعبة فيه طريقينُيحمل على أن 
 :الدراسة

شعبة عن حصين بن عبد  :الوجه األول :الحديث جاء عن شعبة من وجهين
 ،والوجه الثاني .)الحديث( ،الرحمن عن مجاهد عن عبد هللا بن عمرو بن العاص

 .شعبة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، )الحديث(
-ومحمد بن جعفر ، (1)ثقة-وح بن عبادة، ر  :رواه عن شعبة الوجه األول

 عند ابن ،(4)ثقة مأمون مكثر-ومسلم بن إبراهيم ،(3)، أخرج حديثهم أحمد(2)ثقة
 
 
 
 

                                                 

 .(1962( ابن حجر، "التقريب"، )1)
 .(5787( المصدر السابق )2)
 .(6477)8: 11(، 6763)375: 11(، 6958)547: 11( أحمد، "مسند أحمد"، 3)
 .(6616( ابن حجر، "التقريب"، )4)
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عند  (4)ثقة-ووهب بن جرير ،(3)والطبراني ،(2)ومن طريقه ابن حجر- (1)مندة
 .(5)الطحاوي 
 ،(6)هشيم بن بشير، عند أحمد :وتابع شعبة على هذا الوجه )عن حصين( 
وأبو عوانة  ،(9)وابن خزيمة ،(8)ومحمد بن فضيل، عند ابن أبي عاصم ،(7)والنسائي

 .(10)عند البيهقي
عن  (11)كما نقله ابن حجر-زيد بن أبي ُأنيسة :الوجه الثاني رواه عن شعبة

ومرة  ،مرةً –وأبو النضر هاشم بن القاسم  ،-أنه ذكر ذلك، ولم أعثر عليه :ابن مندة

                                                 

عبد هللا تحقيق: "ألم" حرف"،  :( عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق، ابن مندة، "الرد على من يقول1)
 .(1)33ه(، 1409، الرياض، دار العاصمة، 1بن يوسف الجديع، )طا
 .20( ابن حجر، "األمالي المطلقة"، 2)
فريق من تحقيق: ر الجزءالثالث عشر والرابع عشر"، ( سليمان بن أحمد الطبراني، "المعجم الكبي3)

: 13و د/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي،  ،الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد هللا الحميد
439(14291). 

 .(7472( ابن حجر، "التقريب"، )4)
، رناؤوطاألشعيب تحقيق: ( أحمد بن محمد بن سالمة أبو جعفر الطحاوي، "شرح مشكل اآلثار"، 5)

 .(1237)266: 3ه(، 1415، موسسة الرسالة، 1)ط
 .(6477)11:8( أحمد، "مسند أحمد"، 6)
، بيروت، الرسالة، 1حسن شلبي، )طتحقيق: ( أحمد بن شعيب النسائي، "السنن الكبرى"، 7)

 .(2709)187: 3ه(، 1421
، المكتب 1األلباني، )طتحقيق: ( أحمد بن عمرو بن الضحاك ابن أبي عاصم، "السنة"، 8)

 .(51)28: 1ه(، 1400اإلسالمي، 
د. محمد مصطفى األعظمي، تحقيق: ( محمد بن إسحاق بن خزيمة، "صحيح ابن خزيمة"، 9)

 (.2103)1009: 2ه(، 1424، المكتب اإلسالمي، 3)ط
 (.3595)390: 5( البيهقي، "شعب اإليمان"، 10)
 .21( ابن حجر، "األمالي المطلقة"، 11)
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، وأبو يعلى (1)أخرجهما عنه ابن أبي أسامة -عن شعبة أخرى بالوجه األول
بالوجه  عن شعبة ،عنه ،عن أبي خيثمة -(3)ومن طريقه ابن حبان-(2)الموصلي

 .األول
لكثرة  ؛للناظر للوهلة األولى هو رجحان الوجه األول عن شعبة والذي يظهر

عند  نلك ،ومتابعة شعبة عليه من قبل عدد من الرواة ،وثقتهم ،من رواه عنه
واسع الرواية، يحتمل مثله أن يروي الحديث  ،حافظ ،نجد أن شعبة إمام ،التمعن

قول من انفرد بالرواية  :أي -"ويقوي قبول قوله :قال ابن رجب ،من طرق عديدة
يمكن أن يحمل الحديث من  ،إن كان المروي عنه واسع الحديث -عن الحفاظ
 .(4)ش"كالزهري، والثوري، وشعبة، واألعم ،طرق عديدة

 :قال الذهبي عنه ،زيد بن أبي ُأنيسة :والذي روى عن شعبة الوجه الثاني
وتابعه على ذلك أبو النضر هاشم بن القاسم، ثقة  ،(5)الثبت" ،الحافظ ،اإلمام"

وقال  ،(7)وهو أربعة آالف حديث ،سمع من شعبة جميع ما أملى ببغداد ،(6)ثبت

                                                 

د. حسين تحقيق: بي بكر الهيثمي، "بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث"، ( انظر: علي بن أ1)
 .(235)342: 1ه(، 1413، المدينة، مركز خدمة السيرة والسنة النبوية، 1الباكري، )ط

 .( المصدر السابق2)
شعيب تحقيق: ( محمد بن حبان البستي، "صحيح ابن حبان"، ترتيب عالء الدين ابن بلبان، 3)

 .(11)187: 1ه(،1408، بيروت، موسسة الرسالة، 1)ط، األرناؤوط
د. همام عبد الرحمن سعيد، تحقيق: ( عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، "شرح علل الترمذي"، 4)

 .838: 2ه(، 1407، األردن، مكتبة المنار، 1)ط
ة ، بيروتـ مؤسس3، )طاألرناؤوطشعيب تحقيق: ( محمد بن أحمد الذهبي، "سير أعالم النبالء"، 5)

، وانظر: حاشية كتاب، "من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث"، 88: 6ه(، 1405الرسالة، 
 .212ه(، 1426، 1للذهبي، تحقيق: عبد هللا الرحيلي، )ط

 .(7256( ابن حجر، "التقريب"، )6)
 .18: 11( ابن حجر، "التهذيب"، 7)
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وقد روى عن شعبة الوجهين  ،(1)ين"شيخ المحدث ،الحافظ ،"اإلمام :عنه الذهبي
د قواعد في العلل-رجبقال ابن  ،مما يدل على أنه قد حفظ الكل ،جميًعا  :وهو ُيَقعِّّ

"مما يستدل به األئمة كثيًرا على صحة رواية من انفرد باإلسناد روايته للحديث 
 :وعليه فإن الوجه الثاني عن شعبة ،(2)باإلسناد الذي روى به الجماعة أيًضا"

 محفوظ  )شعبة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي عمرة(، 
 ،وبهذا يظهر صحة ما ذهب إليه ابن حجر في استدراكه على ابن مندة ،أيًضا

 .وهللا أعلم
 :ما يتعلق بالحكم على الراوي  :السادس المطلب

 :1-(8االستدراك )
َثَنا َعْبُد َّللاَِّّ  :: ]...َقالَ (3)قال ابن حجر ُم ْبُن  :َقالَ  ، ْبُن َرْوحٍ َحدَّ َثَنا َسالَّ َحدَّ

َثَنا اْلَحارُِّث ْبُن ُغْصينٍ  :َقالَ  ،ُسَلْيَمانَ  َثَنا اأْلَْعَمُش َعْن َأبِّي ُسْفَياَن  :َقالَ  ،(4)َحدَّ َحدَّ
َي َّللاَُّ -َعْن َجابٍِّر  مثل َأْصَحاِبي ِفي أمِتي " :قال َعْنُه َعنِّ النَّبِّيِّّ  -َتَعاَلى–َرضِّ

ومِ  اَل َتُقوُم بِّهِّ  :. َوَقالَ ... َأْخَرَجُه اْبُن َعْبدِّ اْلَبرِّّ ،."ِبَأيِِّهم  اْقَتَدْيت م  اْهَتَدْيت مْ  ،مثل النُّج 
ةٌ  جَّ َنَّ اْلَحارَِّث بن ُغْصين َمْجُهول،  ؛حِّ ، َوَقالَ  :ق ْلت  ألِّ بَّاَن فِّي الثَِّّقاتِّ  :َقْد َذَكَرُه اْبُن حِّ

َفاَل ُيَقاْل فِّيهِّ  ؛َوُوثِّّقَ  ،َعلِّيٍّ اْلَجْعفِّي، َفَهَذا َقْد َرَوى َعْنُه اْثَنانِّ  َرَوى َعْنُه ُحَسْيُن ْبنُ 
 .َمْجُهوٌل[
 
 

                                                 

 .545: 9( الذهبي، "السير"، 1)
 .839، 838 :2( ابن رجب، "شرح العلل"، 2)
 .(88، المجلس )61، 60( ابن حجر، "األمالي"، 3)
الحارث بن غصن"، والتصويب من المصدر الذي ساق ابن حجر  ( في المطبوع من األمالي:4)

(، ومن بقية مصادر الحديث، وأغلب كتب التراجم، كما 11)29"فوائد ابن منده"،  إسناده إليه:
 .سيأتي
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 :موضوع االستدراك
، فتعقبه ابن حجر (1)أنه مجهولب ابن عبد البر على الحارث بن غصينحكم 

 :ُيقال فيه، فال (2)بأنه قد روى عنه اثنان، وقد ُوثِّّق، بذكر ابن حبان له في الثقات
 .نه مجهولإ

 :الدراسة
، روى عن عبد الملك بن (3)الحارث بن غصين، أبو وهب الثقفي :الراوي 

سالم بن سليمان، وحسين  :عمير، واألعمش، وعطاء بن السائب، وروى عنه
ويحيى بن يعلى األسلمي، ومحمد بن جعفر المدائني، ودبيس بن ُحميد  ،الُجْعفي

 .(4)كتابه الثقاتالكوفي، وذكره ابن حبان في 

                                                 

أبي األشبال الزهيري، تحقيق: البر،" جامع بيان العلم وفضله"،  ( يوسف بن عبد هللا، ابن عبد1)
 .925: 2ه(، 1414، السعودية، اب الجوزي، 1)ط
، حيدر أباد الدكن الهند، 1( محمد بن حبان البستي، "الثقات"، إشراف محمد عبد المعيد، )ط2)

 .181: 8ه(، 1393
ن عمر الدارقطني، "المؤتلف والمختلف"، ؛ علي ب1116: 3( ينظر: الدوالبي، "الكنى واألسماء"، 3)

؛ 1778: 4ه(، 1406، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، 1موفق عبد هللا عبد القادر، )طتحقيق: 
علي بن هبة هللا بن جعفر بن ماكوال، "اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء 

؛ أحمد بن علي بن حجر، 21: 7ه(، 1411والكنى واألنساب"، )بيروت، دار الكتب العلمية، 
حمدي السلفي وصبحي السامرائي، تحقيق: "موافقة الُخْبر الَخَبر في تخريج أحاديث المختصر"، 

؛ قاسم بن ُقْطُلْوَبَغا، "الثقات ممن لم يقع في الكتب 146: 1ه(، 1414، الرياض، الرشد، 2)ط
كز النعمان للبحوث والدراسات ، صنعاء، مر 1شادي محمد آل نعمان، )طتحقيق: الستة"، 

 .253: 3ه(، 1432اإلسالمية، 
 . 181: 8( ابن حبان، "الثقات"، 4)
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تحتمل أنه يريد  (1)من قِّبل ابن عبد البر إطالق الجهالة على الراوي  :قلت
 .، أو أنه يريد فقط جهالة الحالوجهالة الحال من باب أولى-لعين، بها جهالة ا

 -كما هو المقرر عند جمهور متأخري المحدثين-وترتفع جهالة العين،  
في  (4)أو بتنصيص أحد الُمْعَتَبرين ،(3)فبالشهرة ، وأما جهالة الحال(2)برواية اثنين

 .(5)، أو ما يقوم مقامهأو تعدياًل  ،جرًحا– الجرح والتعديل
جر ما يرفع عن الراوي جهالة عينه بذكر راٍو آخر روى فأورد الحافظ ابن ح

وبيَّن  ،اة آخرين، فيصبح من روى عنه خمسةوقد أوردت في ترجمته ثالثة رو - عنه
 .ابن حبان في كتابه الثقات، رافًعا بذلك جهالة حالهأنه قد ذكره 

ممن لم - ه الثقاتويبقى النظر هل ُيعتد بكل ما يذكره ابن حبان في كتاب
 ال ؟  وينّص على ثقته، أ

ذين االحتمالين، ويختلف فيه النظر من نا يأتي دور القرينة لتعزز أحد هه
 .عالم آلخر، وهللا أعلم

 
                                                 

ما ُيطلق على الراوي "مجهول"، ويعلل ذلك بأنه لم يرو عنه غير واحد،  ا( ابن عبد البر، كثيرً 1)
حمد سالم عطا ومتحقيق: انظر: يوسف بن عبد هللا، أبو عمر، ابن عبد البر، "االستذكار"، 

: 8، 185: 5، 104: 4، 158: 1، 54: 8ه(، 1421 ، بيروت، الكتب العلمية،1معوض، )ط
46. 
أنه ال يخرج الرجل  جب: " إطالق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه المتأخرون ( قال ابن ر 2)

عبد ؛ وانظر: عثمان بن 378: 1"شرح علل الترمذي"،  .عنه" امن الجهالة إال برواية رجلين فصاعدً 
نور الدين عتر، )سوريا، دار الفكر، تحقيق: الرحمن أبو عمرو، ابن الصالح، "علوم الحديث"، 

؛ أحمد بن علي بن حجر، "نزهة النظر في توضيح نخبة القكر في مصطلح أهل 113ه(، 1406
احد . وقد ترتفع برواية و 121ه(، 1429، المدينة المنورة، 2د. عبد هللا الرحيلي، )طتحقيق: األثر"، 

 .113؛ "علوم الحديث"، 379: 1من الحفاظ الثقات، انظر: "شرح علل الترمذي" 
 .105( ينظر: ابن الصالح، "علوم الحديث"، 3)
 .109( المصدر السابق، 4)
 .( وهو ما ُيسمى: بالتعديل الضمني، أو التعديل بالفعل5)
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 :بتفرد الراوي  ما يتعلق :السابع المطلب
 :1-(9االستدراك )

حدثنا هاشم بن  :قال ،أخبرنا سليمان بن أحمد :]...قال :(1)قال ابن حجر
حدثنا عبد هللا بن سلمة  :قال ،حدثنا محمد بن إسماعيل الجعفري  :قال ،مرثد

بن أبي صعصعة عن أبيه عن  (2)الربعي عن محمد بن عبد هللا بن عبد الرحمن
َع َعَلى َأْهِلِه " :قال رسول هللا  :قال -ي هللا عنهرض-أبي سعيد الخدري  َمْن َوسَّ

لََّها وَراَء َأْوَسَع َّللاَّ  َعَلْيِه َسَنَته  ك  ال يروى عن أبي  :قال سليمان ."ِفي َيْوِم َعاش 
 .تفرد به الجعفري[ ،سعيد إال بهذا اإلسناد
آخر عن  فقد وقع لنا من وجه ،]الحصر المذكور مردود :(3)قال ابن حجر

بن أبي حدثنا عبد هللا بن محمد  :.. قال.أخبرنيه أبو الحسن المرداوي  ،أبي سعيد
حدثنا عبد هللا بن نافع عن أيوب بن  :قال ،حدثنا خالد بن خداش :قال ،الدنيا

سليمان بن مينا عن رجل عن أبي سعيد الخدري، فذكر نحوه، وهكذا أخرجه 
 .بن نافع[ إسحاق بن راهويه في مسنده عن عبد هللا

 :موضوع االستدراك
محمد بن  :ذكر الطبراني أن الحديث ال يروى عن أبي سعيد إال من طريق

إسماعيل الجعفري عن عبد هللا بن سلمة الربعي عن محمد بن عبد هللا بن عبد 
بأن للحديث طريًقا آخر  عليه ابن حجر فرد ،الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه

 .غير ما ذكره
 

                                                 

 .(78، مجلس )27( ابن حجر، "األمالي المطلقة"، 1)
عبد الرحيم، والتصحيح من المصدر: سليمان بن أحمد الطبراني، "المعجم  ( في المطبوع:2)

 .(9302)121: 9ه(، 1415، القاهرة، دار الحرمين، 1طارق عوض هللا، )طتحقيق: األوسط"، 
 .28( المصدر السابق، 3)
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 :الدراسة
 :ث أبي سعيد هذا يرويه عنهحدي

وابن  ،(1)الطبراني ،عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، أخرجه -7
، من طريق محمد بن إسماعيل الجعفري، عن عبد (3)وأبو يعلى الفراء ،(2)األعرابي

هللا بن سلمة الربعي، عن محمد بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، 
 .ري عن أبيه، عن أبي سعيد الخد

َثَنا َعْبُد  :(4)أخرجه ابن أبي الدنيا ،"مبهم" ،رجل -8 َداٍش، َحدَّ َثَنا َخالُِّد ْبُن خِّ َحدَّ
يٍد اْلُخْدرِّيِّّ  يَناَء، َعْن َرُجٍل، َعْن َأبِّي َسعِّ َثنِّي َأيُّوُب ْبُن ُسَلْيَماَن ْبنِّ مِّ  .َّللاَِّّ ْبُن َنافٍِّع، َحدَّ

عن عبد  (6)ق بن راهويهمن طريق إسحا ،(5)وأخرجه ابن بشران في أماليه
 .ولم يسمه أيًضا ،"ة"حدثه الثق :وجاء عنده بدل "عن رجل" ،به ،بن نافعاهللا 

حجر في عدم انحصار حديث أبي يتبين صواب ما قاله ابن  ،ومما سبق
 .رحمة هللا على الجميع- يكما زعمه الطبران ،في طريق واحد عنه سعيد

 :2-(10االستدراك )
 ،حدثنا الفضل بن الصباح :قال ،حدثنا أبو يعلى :.قال].. :(7)قال ابن حجر

 -تعالى–رضي هللا -حدثنا أبو عبيدة الحداد عن محتسب عن ثابت عن أنس  :قال

                                                 

 .(9302)121: 9( الطبراني، "المعجم األوسط"، 1)
 .(225)140: 1( ابن األعرابي، "معجم ابن األعرابي"، 2)
جزء فيه ستة مجالس من أمالي القاضي أبي يعلى لحسين القاضي أبو يعلى الفراء، "( محمد بن ا3)

 .(76)92م(، 2004، دار البشائر، 1محمد ناصر العجمي، )طتحقيق: الفراء"، 
، الدمام، 1د. نجم عبد الرحمن خلف، )طتحقيق: ( عبد هللا بن محمد، ابن أبي الدنيا، "العيال"، 4)

 .(385)566: 2ه(، 1410دار ابن القيم، 
أحمد بن تحقيق: ( عبد الملك بن محمد بن عبد هللا بن بْشران، "أمالي ابن بشران، الجزء الثاني"، 5)

 .(1584)313ه(، 1420، الرياض، دار الوطن، 1سليمان، )ط
 .( صاحب المسند، ولم أجد الحديث، في القدر المطبوع من مسنده6)
 .48، 47مالي المطلقة"، ( ابن حجر، "األ7)
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طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن آمن بي " :قال رسول هللا  :قال -عنه
ين ... أخرجه الطبراني في األوسط من رواية يحيى بن مع،."ولم يرني، سبع مرات

 ،لم يروه عن ثابت إال محتسب، تفرد به أبو عبيدة[ :عن أبي عبيدة الحداد، وقال
 .]لم ينفرد به، بل تابعه جسر بن فرقد عن ثابت[ :قال ابن حجر

 :موضوع االستدراك
 فتعقبه ابن حجرذكر الطبراني أن الحديث تفرد به "محتسب" عن ثابت، 

 .تبعدم تفرده، بل شاركه "جسر بن فرقد" عن ثاب
 :الدراسة

 :يتبين ذلك بتخريج الحديث من رواية ثابت عن أنس
من طريق أبي عبيدة الحداد عن محتسب  ،(2)والطبراني ،(1)أخرجه أبو يعلى

من طريق َجْسر بن فرقد، كالهما عن ثابت عن  (3)وأخرجه أحمد بن عبد الرحمن،ا
 .أنس به

رحم هللا - وبهذا يظهر صواب استدراك الحافظ ابن حجر على الطبراني
 .الجميع

 :3-(11االستدراك )
َثَنا َأُبو َيْعَلى :]...َقالَ  :(4)قال ابن حجر َثَنا َعْبُد َّللاَِّّ ْبُن َعْوٍن  :َقالَ  ،َحدَّ َحدَّ

بُ  :َقالَ  ،اْلَخرَّازُ  يَل اْلُمَؤدِّ َثَنا َأُبو إِّْسَماعِّ يُل ْبُن َأبِّي َخالِّدٍ  :َقالَ  ،َحدَّ َثَنا إِّْسَماعِّ  :َقالَ  ،َحدَّ
َعبِّيُّ َعْن َعْبدِّ َّللاَِّّ ْبنِّ َأبِّي َأْوَفى  َثَنا الشُّ َي َّللاَُّ -َحدَّ َشَكى َعْبُد  :َعْنُه َقالَ  -َتَعاَلى–َرضِّ

اًل  ،َيا َخاِلد  " :َفَقالَ  ،الرَّْحَمنِّ ْبُن َعْوٍف َخالَِّد ْبَن اْلَوليِّدِّ إَِّلى َرُسولِّ َّللاَِّّ  ِلَم ت ْؤِذي َرج 

                                                 

 .(3391)119: 6( أبو يعلى الموصلي، "المسند"، 1)
 .(5494) 341: 5( الطبراني، "المعجم األوسط"، 2)
 .(12576) 37: 20( أحمد، "المسند"، 3)
 .(86المجلس ) 54، 53( ابن حجر، "األمالي المطلقة"، 4)
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ٍد َذَهًبا َلْم ت ْدِرْك َعَمَله  لَ  ؟!ِمْن َأْهِل َبْدرٍ  إِّنَّهِّْم  ،َيا َرُسوَل َّللاَِّّ  :َفَقالَ  ،"ْو َأْنَفْقَت ِمْثَل أ ح 
ي وِف َّللاَِّ، َسلََّطه   ؛ت ْؤِذ َخاِلًدا"اَل  :َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّّ  ،يِّّ َيَقُعوَن ف َفِإنَّه  َسْيف  ِمْن س 

ارِ  يَل  َأْخَرَجهُ  ..،."َّللاَّ  َعَلى الك فَّ بِّيعِّ ْبنِّ َثْعَلٍب َعْن َأبِّي إِّْسَماعِّ َواَيةِّ الرَّ ْن رِّ الطََّبَرانِّيُّ مِّ
بِّيُع ْبُن  َد بِّهِّ الرَّ ُب َتَفرَّ يَل ْبنِّ َأبِّي َخالٍِّد إِّالَّ اْلُمَؤدِّّ ، َوَقاَل: لم يرويهِّ َعْن إِّْسَماعِّ بِّ اْلُمَؤدِّّ

ْن َتَفرُّ  .َثْعَلٍب. اْنَتَهى َعاُه مِّ بِّ بِّهِّ َوَأَما َما ادَّ يَل اْلُمَؤدِّّ ْن َتَفرُّدِّ فدِّ َأبِّي إِّْسَماعِّ َمْقُبوٌل، َومِّ
بِّيعِّ بِّهِّ  َواَيةِّ َعْبدِّ َّللاَِّّ ْبنِّ َعْوٍن الَّتِّي ُسْقُتَها[فالرَّ  .َمْرُدوٌد بِّرِّ

 :موضوع االستدراك
إسماعيل  أن الربيع بن ثعلب تفرد برواية الحديث عن أبي (1)ذكر الطبراني
بعدم تفرد الربيع، وأن عبد هللا بن عون الخراز قد شاركه  بن حجرالمؤدب، فتعقبه ا
 .في أبي إسماعيل

 :الدراسة
يتبين ذلك بتخريج الحديث من رواية أبي إسماعيل المؤدب عن إسماعيل بن 

 :أبي خالد
وابن  ،(2)أخرجه عبد هللا بن اإلمام أحمد في زوائده على "فضائل الصحابة"

 وأخرجه عبد هللا في زوائده ،من طريق الربيع بن ثعلب ،(4)الطبرانيو  ،(3)أبي حاتم
  

                                                 

، بيروت، المكتب 1محمد شكور، )ط تحقيق:( سليمان بن أحمد الطبراني، "المعجم الصغير"، 1)
 .(580) 348: 1ه(، 1405اإلسالمي، 

، بيروت، 1د. وصي هللا عباس، )طتحقيق: ( أحمد بن محمد بن حنبل، "فضائل الصحابة"، 2)
 .(13) 56: 1ه(، 1403الرسالة، 

فريق، تحت إشراف د. سعد تحقيق: ( عبد الرحمن بن محمد، ابن أبي حاتم الرازي، "العلل"، 3)
 .255: 6ه(، 1427، مطابع الحميضي 1الحميد، د. خالد الجريسي، )ط

 .(580) 34: 1( الطبراني، "المعجم الصغير"، 4)
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عن عبد هللا  ،(4)وابن حجر ،(3)وابن حبان ،(2)والبزار ،(1)على "فضائل الصحابة"
 .بن عون، كالهما عن أبي إسماعيل المؤدب به

دم تفرد الربيع عن في ع وبهذا يظهر صحة استدراك ابن حجر على البزار
 .عرحم هللا الجمي- المؤدب

 :4-(12االستدراك )
َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبدِّ اْلَجبَّارِّ  :]...َقالَ  :(5)قال ابن حجر َثَنا َأُبو َبْكرِّ  :َقالَ  ،َحدَّ َحدَّ

مٍ ا َعْن َعْبدِّ َّللاَِّّ  ،ُهَو اْبن ُحَبْيش ،ُهَو اْبُن أبي النُجود َعن زر ،ْبُن َعيَّاٍش َعْن َعاصِّ
َي َّللاَُّ -ْبنِّ َمْسُعوٍد ا َ َنَظَر ِفي ق ل وِب اْلِعَبادِ " :َقالَ  -َعْنهُ  -َتَعاَلى–َرضِّ َفَوَجَد  ،ِإنَّ َّللاَّ

َواْبَتَعَثه  ِبِرَساَلِتِه، ث مَّ َنَظَر ِفي  ،َفاْصَطَفاه  ِلَنْفِسهِ  ،َخْيَر ق ل وِب اْلِعَبادِ  َقْلَب م َحمٍَّد 
َزَراَء  ،اِبِه َخْيَر ق ل وِب اْلِعَباِد َبْعَده  َفَوَجَد ق ل وَب َأْصحَ  ،ق ل وِب اْلِعَباِد َبْعَد َقْلِبهِ  ْم و  َفَجَعَله 

، َوَما َرآه   ،َنِبيِِّهِ  َو ِعْنَد َّللاَِّ َحَسن  ي َقاِتل وَن َعَلى ِديِنهِ، َفَما َرآه  اْلم ْسِلم وَن َحَسًنا َفه 
َو ِعْنَد َّللاَِّ ساْلم ْسِلم وَن سَ  ًئا َفه  يث حسنيئيِِّ  ."، َهَذا َحدِّ
..وأخرجه .أحمد بن حنبل، وأحمد بن منيع عن أبي بكر بن عياش، أخرجه

ألن  ؛البزار من هذا الوجه، وأشار إلى تفرد أبي بكر بن عياش به، وفيه نظر
 .الدارقطني ذكر في العلل أن ابن عيينة رواه عن عاصم كذلك[

 
 
 

                                                 

 .(13) 56: 1( أحمد بن محمد بن حنبل، "فضائل الصحابة"، 1)
 .(3365) 293: 8( البزار، "مسند البزار"، 2)
 .(7091) 565: 15( ابن حبان، "صحيحه"، 3)
 .53مالي المطلقة"، ( ابن حجر، "األ4)
 .(90، المجلس )66، 65( ابن حجر، "األمالي"، 5)
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 :موضوع االستدراك
ث عن عاصم بن ية الحديإلى تفرد أبي بكر بن عياش بروا (1)أشار البزار

بعدم التفرد، وذكر  يش عن ابن مسعود، فتعقبه ابن حجرعن زر بن ُحب أبي النجود
 .أن سفيان بن عيينة شاركه في روايته عن عاصم من هذا الوجه

 :الدراسة
تخريج الحديث من رواية عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن 

 :مسعود
ومن - (5)، وابن األعرابي(4)لبزار، وا(3)، وابن أبي خيثمة(2)أخرجه أحمد

، كلهم من طريق أبي بكر بن عياش، وذكره (7)، والطبراني(6)طريقه البيهقي
 .به عن سفيان بن عيينة، كالهما عن عاصم بن أبي النجود، (8)الدارقطني

 .رحم هللا الجميع- وبهذا يتبين صواب ما استدركه ابن حجر على البزار
 
 

                                                 

 .(1816) 212: 5( البزار، "المسند"، 1)
 .(3600) 84: 6( أحمد، "المسند"، 2)
صالح فتحي تحقيق: ( أحمد بن أبي خيثمة أبو بكر، "التاريخ الكبير= تاريخ ابن أبي خيثمة"، 3)

 .(2973) 716: 2ه(، 1427ثة، ، القاهرة، الفاروق الحدي1هالل، )ط
 .(1816) 212: 5( البزار، "المسند"، 4)
 .(861) 443: 2( ابن األعرابي، "المعجم"، 5)
، القاهرة، دار 1محمد عوامة، )طتحقيق: ( أحمد بن الحسين البيهقي، "المدخل إلى علم السنن"، 6)

 .(908) 418: 1ه(، 1437اليسر، بيروت، دار المنهاج، 
 .(8582) 112: 9، "المعجم الكبير"، ( الطبراني7)
محفوظ الرحمن السلفي، تحقيق: ( علي بن عمر الدارقطني، "العلل الواردة في األحاديث النبوية"، 8)

(؛ وانظر: محمد بن طاهر المقدسي، "أطراف 711) 66: 5ه(، 1405، الرياض، دار طيبة، 1)ط
: 2ه(، 1428، الرياض، التدمرية، 1لسريع، )طجابر عبد هللا اتحقيق: الغرائب واألفراد للدارقطني"، 

36 (3859 .) 
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 :5-(13االستدراك )
َثَنا الطََّبَرانِّيُّ  :]...َقالَ  :(1)بن حجرقال ا َثَنا ُموَسى ْبُن َسْهٍل )ح( :َقالَ  ،َحدَّ  َحدَّ

ا َمَة بِّْنتِّ اْلُمَنجَّ يبُ  :.. َقالَ .َوَقَرْأُت َعَلى َفاطِّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعُقوَب اْلَخطِّ  :َقااَل  ،َحدَّ
َثَنا زَِّياُد ْبُن َيْحَيى بِّيعِّ َقاَل: َحدثَنا اْلهَ  ،َحدَّ يََّة  :َقالَ  ،ْيَثم اْبن الرَّ َثَنا َسمَّاُك ْبُن َعطِّ َحدَّ

َي َّللاَُّ -َعْن َأيُّوَب َعْن َأبِّي قِّاَلَبَة َعْن َأَنسِّ َبنِّ َمالٍِّك  َعْنُه َقاَل: َبْيَنَما  -َتَعاَلى–َرضِّ
 هئ مئ ُّ  َّ  مب خب حب جب هئ مئٱُّٱ  :إِّْذ َنَزَلْت َعَلْيهِّ   َأُبو َبْكٍر َيْأُكُل َمَع النَّبِّيَّ 

" َما َلك َيا َأَبا َبْكٍر؟" :َفَرَفَع َأُبو َبْكٍر َيَدُه، َفَقاَل َلُه النَّبِّيُّ  ،َّ مب خب حب جب
؟! َقاَل: " إِّنُّي َلَراٍء َما :َفَقالَ  ْن َشرٍّ ْلُت مِّ ْنَيا؟ َفَمَثاِقيل  الذَّرِِّ َعمِّ َأَرَأْيَت َما َتْكَره  ِفي الدُّ

َخر  َلَك مَ  ، َوي دَّ  ."َثاقيل  الذَّرِِّ ِمَن الَخْيِر، َحتَّى ت َوفَّاه  َيْوَم الِقَياَمةِ ِمْن َشرٍِّ
"لم يروه عن أيوب بهذا اإلسناد إال سماك بن عطية، وال عنه  :قال الطبراني

 إال الهيثم، تفرد به زياد".
وأخرجه من وجه  ،...وأخرجه ابن مردويه من طرق أخرى عن زياد بن يحيى

على  (3)وفيه تعقب بن مجشر عن أيوب، (2)عن سرَّار آخر عن الهيثم بن الربيع
 .[(4)الطبراني في تفرد سماك، وزياد، وقد وافقه الدارقطني على تفرد زياد

 
 

                                                 

 .(95، المجلس )86، 85( ابن حجر، "األمالي"، 1)
/أ(، وهو الصواب، وهو كذلك 96)نسخة دار الكتب المصرية  انظر ( هكذا في النسخ الخطية،2)

 .في كتب الرواية، وجاء في المطبوع، بالشين "شرار"
/أ(، وهو الصواب، وجاء في 96)نسخة دار الكتب المصرية  نظرا ( هكذا في النسخ الخطية،3)

 .المطبوع "تعقيب"، وبينهما فرق في المعنى
( هكذا الموجود في األمالي، والذي وجدته عن الدارقطني هو قوله بتفرد سماك، انظر: ابن طاهر 4)

 .261: 1المقدسي، "أطراف الغرائب واألفراد للدارقطني"، 
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 :موضوع االستدراك
أن سماك بن عطية تفرد عن أيوب بهذا اإلسناد، وأن زياد  (1)ذكر الطبراني

دارقطنٌي الطبرانيَّ في قوله ووافق ال .بن يحيى أيًضا تفرد به عن الهيثم بن الربيعا
 .، فأورد ابن حجر ما يرد على دعوى تفردهما(2)بتفرد سماك

 :الدراسة
 :لهذا الحديث رواية أيوب عن أبي قالبة عن أنس

 ،(7)، والطبراني(6)، وابن أبي حاتم(5)، والعقيلي(4)، والطبري (3)أخرجها الحربي
الحساني عن الهيثم بن  من طريق زياد بن يحيى أبي الخطاب (8)وابن مردويه

 .الربيع عن سماك بن عطية عن أيوب به
إبراهيُم بن عبد هللا بن سليمان السعدي النيسابوري، أخرج  :وتابع زياًدا عليه

 .(11)، والبيهقي(10)، وابن مردويه(9)روايته ابن منده
                                                 

 .204: 8جم األوسط"، ( الطبراني، "المع1)
 .ا( على ما هو الصواب عن الدارقطني، وقد سبق التنبيه قريبً 2)
، مكة، جامعة أم 1د.سليمان العايد، )طتحقيق: ( إبراهيم بن إسحاق الحربي، "غريب الحديث"، 3)

 .252: 1ه(، 1405القرى، 
 .564: 24( الطبري، "تفسير الطبري"، 4)
 .1470: 4 ( العقيلي، "الضعفاء الكبير"،5)
 .(19438) 3456: 10( ابن أبي حاتم، "التفسير"، 6)
 .(8407) 204: 8( الطبراني، "المعجم األوسط"، 7)
( أسنده عنه محمد بن عبد الواحد المقدسي أبو عبد هللا ضياء الدين، في كتابه، "األحاديث 8)

م في صحيحيهما"، المختارة أو المستخرج من األحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسل
 .(2245) 230: 6ه(، 1420، بيروت، دار خضر، 3د. عبد الملك بن دهيش، )طتحقيق: 

( محمد بن إسحاق أبو عبد هللا بن منده، "مجالس من أمالي أبي عبد هللا بن منده"، 9)
 .(، كتاب إلكتروني في المكتبة الشاملة344)355

 .(2246) 231: 6( أسنده عنه الضياء، "المختارة"، 10)
 .(9351) 249: 12( البيهقي، "الشعب"، 11)
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ر، أخرج روايته ابن مردويه :وتابع سماًكا عليه من طريق  (1)َسرَّاُر بن ُمَجشِّّ
وحدثنا سرار بن مجشر عن أيوب عن  :براهيم النيسابوري عن الهيثم بن الربيع قالإ

 .أبي قالبة عن أنس بمثل حديث سماك
من تعُقٍب على من قال  يتبين مما سبق صواب ما ذكره ابن حجر :قلت

بتفرد زياد عن الهيثم، وكذا تفرد سماك عن أيوب، وبهذا أيًضا تعقب الضياء 
 .نيَّ الطبرا (2)المقدسيُ 
 :ما يتعلق بترجيح رواية على أخرى  :الثامن المطلب

 :1-(14االستدراك )
امِّيُّ  :(3)قال ابن حجر اجِّ السَّ يُم ْبُن اْلَحجَّ َثَنا إِّْبَراهِّ َثَنا  :َقالَ  ،] "... َحدَّ َحَماُد َحدَّ

يٍد اْلَجرِّيرِّيِّّ َعْن َأبِّي َنَعاَمةَ ا َع َعبْ  :َقالَ  ،ْبُن َسَلَمَة َعْن َسعِّ اْلُمَزنِّيُّ  ُد َّللاَِّّ ْبُن اْلُمَغفَّلِّ َسمِّ
ينِّ اْلَجنَّة. :َفَقالَ  ،اْبًنا َلُه َيْدُعو وساق  ،.[ِّ .اللَُّهمَّ إِّنِّّي َأْسَأُلَك اْلَقْصَر اأْلَْبَيَض َعْن َيمِّ

بَّاَن  :ثم قال ،ثم ذكر من أخرجه عن حماد بهذا الوجه ،الحديث ]َوَأْخَرَجُه اْبُن حِّ
ْن َوْجهٍ  يرِّ َعْن َعْبدِّ آَخَر َعْن  َأْيًضا مِّ خِّّ َحمَّاٍد َعنِّ اْلجريرِّي َعن أبي اْلَعاَلء بن الشِّّ
َل َأْرَجحُ  ،َوَزَعَم َأنَّ الطَّرِّيَقْينِّ َمْحُفوَظانِّ  ،َّللاَِّّ ْبنِّ ُمَغفَّلٍ  ي َيْظَهُر َأنَّ الطَّرِّيَق اأْلَوَّ  ؛َوالَّذِّ

 .[َكَذلِّكَ  رِّيِّّ َفَقْد َرَواُه َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد َعنِّ اْلُجَريْ 
 :موضوع االستدراك

حماد  :األول :أخرج ابن حبان حديث حماد بن سلمة هذا من وجهين عنه
حماد عن الجريري  :واآلخر ،عن الجريري عن أبي نعامة عن عبد هللا بن المغفل

                                                 

 .(2247) 231: 6( أسنده عنه الضياء، "المختارة"، 1)
 .230: 6( الضياء، "المختارة"، 2)
 .75، المجلس 18، 17( ابن حجر، "األمالي المطلقة"، ص3)
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 ،(1)الطريقان محفوظان :وقال ،عن أبي العالء بن الشخير عن عبد هللا بن المغفل
 .جر بأن األول أرجحفرد عليه ابن ح

  :(2)الدراسة
 :في شيخ شيخه "سعيد الجريري" دراسة االختالف على حماد بن سلمة

اختلف في هذا الحديث على حماد بن سلمة في شيخ شيخه "سعيد الجريري" 
 :على ثالثة أوجه

وعفان بن  ،(3)أخرجه ابن حجر ،رواه إبراهيم بن الحجاج السامي :الوجه األول
 ،، وسليمان بن حرب(4)ومن طريقه ابن ماجه–وابن أبي شيبة  ،حمدأخرجه أ مسلم،

وموسى بن  ،(6)أخرجه أحمد ،وعبد الصمد بن عبد الوارث ،(5)أخرجه أحمد
أخرجه ابن  ،وكامل بن طلحة الجحدري  ،(7)والحاكم ،أخرجه أبو داود ،إسماعيل

 ،(9)لطبرانيأخرجه ا ،وأبو عمر الضرير ،وحجاج بن المنهال ،(8)والطبراني ،حبان

                                                 

 .(15/167( صحيح ابن حبان )1)
إذ هو محل -واستدركها على ابن حبان  ،( أقتصر في الكالم على القضية التي أثارها ابن حجر2)

 وال أتجاوزها لبيان ما في بقية الحديث من علل.، البحث
 . 17( ابن حجر، "األمالي المطلقة"،3)
تحقيق: (؛ أبو بكر ابن أبي شيبة، "المصنف"، 20554) 172: 34( أحمد بن حنبل، "المسند"، 4)

(؛ محمد بن يزيد القزويني 30024) 215: 15ه(، 1427، جدة: دار القبلة، 1محمد عوامة، )ط
 1271: 2محمد فؤاد عبد الباقي، )ط، القاهرة، دار الحديث(، تحقيق: ابن ماجه، "سنن ابن ماجه"، 

(3864). 
 .(16801) 356: 27( أحمد، "مسند أحمد"، 5)
 .(20554) 172: 34( أحمد، "مسند أحمد"، 6)
 724: 1(؛ الحاكم، "مستدرك الحاكم"، 96) 71: 1( أبو داود السجستاني، "سنن أبي داود"، 7)
(1979 ) 
 (59)811: 1(؛ الطبراني، "الدعاء"، 6764) 166: 15( ابن حبان، "صحيح ابن حبان"، 8)
 .(59)811: 1( الطبراني، "الدعاء"، 9)
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ومحمود بن  ،(1)عند الحاكم ،رواها عنه السري بن خزيمة-وأبو الوليد الطيالسي
تسعتهم عن حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي  – (2)عند البغوي  ،غيالن

 .نعامة عن عبد هللا بن المغفل
ن رواه أبو الوليد الطيالسي، عن حماد عن الجريري عن أبي العالء ب :الوجه الثاني

من طريق الفضل بن حباب  (3)أخرجه ابن حبان، الشخير عن عبد هللا بن المغفل
 .عن أبي الوليد الطيالسي به

عن حماد عن الجريري عن أبي  ،رواه أحمد بن إسحاق الحضرمي :الوجه الثالث
 .(4)أخرجه الروياني ،نعامة عن ابٍن لعبد هللا بن مغفل عن أبيه
 :لألسباب التالية ،األول الوجه والذي يترجح من هذه األوجه، هو

 .أن من روى هذا الوجه أكثر عدًدا -1
إذا شك في حرف من الحديث  ،ثبت ،ثقة ،فعفان بن مسلم ،وأكثرهم ثقات -2

وموسى بن إسماعيل  ،(6)حافظ ،إمام ،وسليمان بن حرب ثقة ،(5)تركه
براهيم بن الحجاج ،(8)ثقة وحجاج بن المنهال ،(7)ثبت ،التبوذكي ثقة  ،ثقة وا 

                                                 

 .(1979) 724: 1( الحاكم، "مستدرك الحاكم"، 1)
، بيروت، المكتب 2، )طألرناؤوطاشعيب تحقيق: ( الحسين بن مسعود البغوي، "شرح السنة"، 2)

 .(279)53: 2ه(،1403اإلسالمي، 
 .(6763)166: 15( ابن حبان، "صحيح ابن حبان"، 3)
، القاهرة، مؤسسة قرطبة، 1أيمن علي، )طتحقيق: ( محمد بن هارون الروياني، "مسند الروياني"، 4)

 .(897)98: 2ه(، 1416
 .4625( ابن حجر، "التقريب"، 5)
 .2545، سابقالمصدر ال( 6)
 .6943( ابن حجر، "التقريب"، 7)
 .1137، المصدر السابق (8)
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 ،(3)وكامل الجحدري ال بأس به ،(2)صدوق  وأبو عمر الضرير ،(1)يهم قلياًل 
 .(4)صدوق  وعبد الصمد بن عبد الوارث

قال  ،وهو عفان بن مسلم ،من هؤالء الرواة من هو مقدم في حماد بن سلمة -3
إذا اختلف أبو الوليد وعفان في حديث  (5)سألت أبا زكريا :الحسين بن حيان

 .(6)عفان :؟ قالالقول قول منسلمة فعن حماد بن 
فرواه محمود بن  ،أبو الوليد الطيالسي الذي روى الوجه الثاني اخُتلف عليه -4

بما  ،عنه عن حماد ،(8)حجة ،حافظ ،والسري بن خزيمة، إمام ،(7)ثقة ،غيالن
وُينسب إليه غلط بعد  ،ثقة ،ورواه الفضل بن الحباب ،ُيوافق الوجه األول

والذي يترجح عن أبي الوليد  ،ن حماد بالوجه الثانيعنه ع ،(9)احتراق كتبه
هو أن أبا الوليد سماعه  ،وأمر آخر ،لتعدد الرواة عنه ؛الطيالسي الوجه األول

وكان حماد ساء حفظه في  ،من حماد بن سلمة فيه شيء كان سمع منه بآخرة
 .(10)أشار إلى ذلك أبو حاتم الرازي  ،آخر عمره

م يروه عن حماد بن سلمة غير أحمد بن إسحاق فل ،وأما الوجه الثالث فشاذٌ  -5

                                                 

 .162ابن حجر، "التقريب"،  (1)
 .1421، المصدر السابق (2)
 .5603( ابن حجر، "التقريب"، 3)
 .4080،  المصدر السابق (4)
 .( هو يحيى بن معين، إمام الجرح والتعديل5)
 .206: 7ه(، 1404، بيروت، دار الفكر، 1هذيب"، )ط( أحمد بن حجر العسقالني، "تهذيب الت6)
 .6516( ابن حجر، "التقريب"، 7)
 (.245: 13( الذهبي، "السير"، 8)
، بيروت، 3دائرة المعارف، )طتحقيق: ( انظر: أحمد بن حجر العسقالني، "لسان الميزان"، 9)

 .438، 437: 4ه(، 1406مؤسسة األعلمي، 
، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1ازي، "الجرح والتعديل"، )ط( عبد الرحمن بن أبي حاتم الر 10)

 .65: 9ه(، 1271
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 .وقد خالف الجماعة ،الحضرمي
ومما يؤيد رجحان الوجه األول متابعة حماُد بن زيد لحماد بن سلمة عن  -6

 .ولم أجده بعد طول بحث ،(1)ذكر هذا الحافظ ابن حجر ،الجريري به
من  صواب ما ذهب إليه ابن حجرهو  ،والذي نخلص إليه من كل ما سبق

ون الوجه األول عن حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نعامة عن عبد هللا بن ك
حماد بن سلمة  :وما ذكره ابن حبان عن الوجه الثاني ،المغفل هو الوجه الراجح

وغير محفوظ، وهللا  ،مرجوحٌ  بي العالء عن عبد هللا بن المغفلعن الجريري عن أ
 .أعلم

 :2-(15االستدراك )
َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبدِّ اْلَجبَّارِّ  :...َقالَ ] :(2)قال ابن حجر َثَنا َأُبو َبْكرِّ  :َقالَ  ،َحدَّ َحدَّ

مٍ ا َعْن َعْبدِّ َّللاَِّّ  ،ُهَو اْبن ُحَبْيش ،َعن زر ،ُهَو اْبُن أبي النُجود ،ْبُن َعيَّاٍش َعْن َعاصِّ
َي َّللاَُّ -ْبنِّ َمْسُعوٍد ا َفَوَجَد  ، َنَظَر ِفي ق ل وِب اْلِعَبادِ ِإنَّ َّللاََّ " :َقالَ  -َعْنهُ  -َتَعاَلى–َرضِّ

َواْبَتَعَثه  ِبِرَساَلِتِه، ث مَّ َنَظَر ِفي  ،َفاْصَطَفاه  ِلَنْفِسهِ  ،ِ َخْيَر ق ل وِب اْلِعَباد َقْلَب م َحمٍَّد 
َزَراَء  ،ه  َفَوَجَد ق ل وَب َأْصَحاِبِه َخْيَر ق ل وِب اْلِعَباِد َبْعدَ  ،ق ل وِب اْلِعَباِد َبْعَد َقْلِبهِ  ْم و  َفَجَعَله 

، َوَما َرآه   ،َنِبيِِّهِ  َو ِعْنَد َّللاَِّ َحَسن  ي َقاِتل وَن َعَلى ِديِنهِ، َفَما َرآه  اْلم ْسِلم وَن َحَسًنا َفه 
َو ِعْنَد َّللاَِّ سياْلم ْسِلم وَن سَ  ًئا َفه  يث حسنئيِِّ  ."، َهَذا َحدِّ

كر بن عياش،...وأخرجه أخرجه أحمد بن حنبل، وأحمد بن منيع عن أبي ب
ألن  ؛صحيح اإلسناد، وفيه نظر :الحاكم من طريق األحمدين، المذكورين،...وقال

ن كان صدوًقا-عاصًما  فرواه المسعودي عنه عن أبي  :لكنه اخُتلف عليه فيه -وا 
 .وائل بدل "زر"، وتابعه حمزة الزيات عن عاصم[

 
                                                 

 .18( ابن حجر، "األمالي المطلقة"، ص1)
 .(90، المجلس )66، 65( ابن حجر، "األمالي"، 2)
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 :موضوع االستدراك
ديث رواية أبي بكر بن عياش عن عاصم صحح إسناد الح (1)هو أن الحاكم

بن أبي النجود، عن زر بن ُحبيش عن ابن مسعود، فتعقبه ابن حجر، بما ُيفيد أن ا
فرواه  ،ألن عاصًما اخُتلف عليه فيه ؛رواية أبي بكر عن عاصم غير محفوظة

 .المسعودي، وحمزة الزيات عنه عن أبي وائل بدل "زر"
 :الدراسة

 :النجود في إسناد هذا الحديث على ثالثة أوجه اخُتلف على عاصم بن أبي
ّر بن حبيش عن ابن مسعود،  :الوجه األول رواه أبو بكر بن عياش عنه عن زِّ

ومن طريقه -(5)، وابن األعرابي(4)، والبزار(3)، وابن أبي خيثمة(2)أخرج روايته أحمد
 ، وتابعه سفيان بن عيينة على ذلك، كما ذكره(7)، والطبراني(6)البيهقي

 .(8)الدارقطني
 رواه المسعودي عنه عن أبي وائل عن ابن مسعود، أخرج روايته أبو :الوجه الثاني

 

                                                 

 .(4465) 83: 3( الحاكم، "المستدرك"، 1)
 .(3600) 84: 6( أحمد، "المسند"، 2)
 .(2973) 716: 2الكبير"،  ( ابن أبي خيثمة، "التاريخ3)
 .(1816) 212: 5( البزار، "المسند"، 4)
 .(861) 443: 2( ابن األعرابي، "المعجم"، 5)
، القاهرة، دار 1محمد عوامة، )طتحقيق: ( أحمد بن الحسين البيهقي، "المدخل إلى علم السنن"، 6)

 .(908) 418: 1ه(، 1437اليسر، بيروت، دار المنهاج، 
 .(8582) 112: 9"المعجم الكبير"، ( الطبراني، 7)
(؛ وانظر: ابن طاهر، "أطراف الغرائب واألفراد للدارقطني"، 711) 66: 5( الدارقطني، "العلل"، 8)
 .(، ولم أجد روايته مسندة3859) 36: 2
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، (5)، والبيهقي(4)والطبراني -(3)، والبيهقي(2)ومن طريقه أبو نعيم- (1)داود الطيالسي
 .(6)وتابعه حمزة الزيات على ذلك، كما ذكره الدارقطني

نصير بن أبي األشعث عنه عن المسيب بن رافع ومسلم بن  رواه :الوجه الثالث
 .(7)صبيح عن ابن مسعود، كما ذكره الدارقطني

هو ابن بهدلة، صدوق، له أوهام، وهو حجة في  عاصم بن أبي النجود :قلت
 ، وترجمة الرواة عنه في الوجه األول:(8)القراءات

 ،ما كبر ساء حفظهإال أنه ل ،عابد ،ثقةبو بكر بن عياش األسدي الكوفي، "أ -1
، وهو (10)، هذا حاصل حاله بعد النظر في أقوال العلماء(9)وكتابه صحيح"

كتاب "من ُتكلم فيه وهو موثق أو صالح  (11)الذي خُلص إليه أيًضا محقق
الحديث"، وقد أشار ابن حجر إلى أن من تكلم فيه إنما ذلك لما كبر ساء 

وليس في  ،أ يقع في حفظهفكان يهم، وبيَّن اإلمام أحمد أن الخط ،حفظه
                                                 

 .(243) 199: 1( أبو داود الطيالسي، "المسند"، 1)
 .375: 1( أبو نعيم، "حلية األولياء"، 2)
حسين البيهقي، " االعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب ( أحمد بن 3)

 .322ه(، 1401، بيروت، اآلفاق الجديدة، 1أحمد عصام الكاتب، )طتحقيق: الحديث"، 
 .(8583) 112: 9( الطبراني، "المعجم الكبير"، 4)
 .(1152) 536: 2( البيهقي، "المدخل"، 5)
: 2؛ ابن طاهر المقدسي، "أطراف الغرائب واألفراد للدارقطني"، 66: 5( الدارقطني، "العلل"، 6)

 .، ولم أجد روايته مسندة36
: 2؛ ابن طاهر المقدسي، "أطراف الغرائب واألفراد للدارقطني"، 66: 5( الدارقطني، "العلل"، 7)

 .، ولم أجد روايته مسندة36
 .3054( ابن حجر، "التقريب"، 8)
 .7985( المصدر السابق، 9)
 .348: 9؛ ابن أبي حاتم، "الجرح والتعديل"، 39: 12( انظر: ابن حجر، "التهذيب"، 10)
 .568( عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي، 11)
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 .(1)كتابه
 .(2)إمام ،حافظ ،ثبت ،سفيان بن عيينة، أبو محمد الهاللي، أحد األعالم، ثقة -2

 :وفي الوجه الثاني
 ،المسعودي، عبد الرحمن بن عبد هللا بن عتبة بن عبد هللا بن مسعود، ثقة -1

ن لكنه في حديث عاصم بن أبي النجود يغلط، قال يعقوب ب ،(3)اختلط بأخرة
المسعودي ثقة، وقد كان يغلط فيما يرويه عن عاصم واألعمش،  :أبي شيبة

والصغار، يخطئ في ذلك، وذكر ابن معين أن أحاديثه عن أبي حصين 
وجاء مثله  إنما أحاديثه الصحاح عن القاسم وعن عون، وعاصم ليست بشيء،

 .(4)عن ابن المديني
له أوهام، حجة في  حمزة بن حبيب الزيات، أبو عمارة، المقرئ، "صدوق  -2

 .(6)"حديثه ال ينحط عن رتبة الحسن" :، وقال الذهبي أيًضا(5)القراءة"
 .(7)ابن أبي األشعث، ثقة :نصير بن أبي األشعث، ويقال :وفي الوجه الثاني

 ،ال بد من ذكر أمر مهم الراجح من هذه األوجه عن عاصم قبل بيان :قلت
يه )زر بن حبيش، وأبي وائل ذكره العلماء في خصوص رواية عاصم عن شيخ

وهو أنه ال يضبط، فيحدث بالحديث في أول النهار عن أحدهما،  ،شقيق بن سلمة(

                                                 

 .39: 12( ابن حجر، "التهذيب"، 1)
محمد تحقيق: ( محمد بن أحمد الذهبي، "الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة"، 2)

 .449: 1ه(، 1413لقبلة، ، جدة، دار ا1عوامة، )ط
 .(3239) 633: 1( الذهبي، "الكاشف"، 3)
؛ أحمد بن علي بن 250: 5؛ ابن أبي حاتم، "الجرح والتعديل"، 191: 6( ابن حجر، "التهذيب"، 4)

، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، 1بشار عواد، )طتحقيق: ثابت الخطيب البغدادي، "تاريخ بغداد"، 
 .480: 11ه(، 1422

 .(3054بن حجر، "التقريب"، )( ا5)
 .92: 7( الذهبي، "السير"، 6)
 .(5825( ابن حجر، "التقريب، )7)
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"حديثه ـ خاصة ـ عن زر، وأبي وائل،  :(1)وفي آخره، عن اآلخر، قال ابن رجب
ثم أسند عن  ،كان يحدث بالحديث تارة عن زر، وتارة عن أبي وائل" ،مضطرب

ن عاصم يحدثنا بالحديث الغداة عن زر، وبالعشي عن كا" :حماد بن سلمة قوله
 .أبي وائل"
 .(2)وقال العجلي: ُيْخَتَلف عنه في حديث زر وأبي وائل 
هو  -والعلم عند هللا-فالذي يظهر  ما بخصوص ما يترجح من األوجه عنهوأ

ينة عن عاصم عن زر عن ابن الوجه األول )أبو بكر بن عياش بمتابعة ابن عي
وخصوًصا أن ابن عيينة إمام  ،ك لتعدد رواته عن عاصم، وثقتهموذل ؛مسعود(

حافظ، وأما الوجه الثاني )المسعودي، بمتابعة حمزة الزيات عن عاصم عن أبي 
ن كان مساو و  نه ال فإ لألول في عدد الرواة عن عاصم ياائل عن ابن مسعود(، وا 

ى حمزة ويبق وذلك ألن المسعودي ضعيٌف في عاصم، كما تقدم في ترجمته، ؛يقوى 
في مقابل اثنين، وأما الوجه الثالث )نصير بن األشعث عن عاصم عن  الزيات

 ؛ع ومسلم ابن ُصبيح عن ابن مسعود( فكذلك، واحد مقابل اثنينالمسيب بن راف
والعلم عند - فإن ما تعقب به ابن حجر على الحاكم ال يظهر لي صوابهوعليه، 

ب الوجه األول أيًضا ال  .هو األشبه :، حيث قال(3)بيهقيهللا، وقد صوَّ
 
 
 

                                                 

 .788: 2( ابن رجب، "شرح العلل"، 1)
معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء د بن عبد هللا بن صالح العجلي، "( أحم2)

، المدينة المنورة، مكتبة الدار، 1وي، )طعبد العليم البستتحقيق: وذكر مذاهبهم وأخبارهم"، 
 .6: 2ه(، 1405

 .418: 1( البيهقي، "المدخل"، 3)
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 :ما يتعلق بالحكم على الحديث :التاسع المطلب
 :1-(16االستدراك )

َثَنا اْلَهْيَثُم ْبُن َحبِّيبٍ  :(1)قال ابن حجر يلُ  :َقالَ  ،]...َحدَّ ٌم الطَّوِّ َثَنا َسالَّ  ،َحدَّ
َثَنا َحْمَزُة ْبُن َحبِّيٍب َعْن َلْيثِّ ْبنِّ َأبِّي ُسلَ  :َقالَ  ٍد َعنِّ اْبنِّ َعَباٍس َحدَّ -ْيٍم َعْن ُمَجاهِّ

َي َّللاَُّ َعْنهُ  اَرَة َسَنَتْينِ " :َقاَل َرُسوُل َّللاَِّّ  :َقالَ  -َرضِّ  ،َمْن َصاَم َيْوَم َعَرَفَة َكاَن َكفَّ
لِّ َيْوٍم َثاَلث وَن َيْوًما ِم َفَله  ِبك  عن قال الطبراني لم يروه  ،"َوَمْن َصاَم َيْوًما ِمَن اْلم َحرَّ

تفرد به الهيثم بن حبيب،... وذكر المنذري في كتاب الترغيب هذا  حمزة إال سالم،
 .بأس بإسناده، الهيثم بن حبيب وثقه ابن حبان ال :وقال ،الحديث وعزاه للطبراني

وهو يوهم أنه ليس في اإلسناد من ينظر في حاله إال الهيثم، وليس  ،انتهى كالمه
وكذا حمزة، وأما سالم فقال علي  لم في حفظه،فإن ليث بن أبي سليم متك ،كذلك

أحاديثه  :ضعيف، وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين :بن المديني وأبو زرعةا
ليس بالثقة،  :وقال الجوزجاني والنسائي تركوه، :وقال البخاري وأبو حاتم منكرة،

بن روى أحاديث موضوعة، وقال ا :كذاب، وقال ابن حبان والحاكم :وقال ابن فراش
وهو في ثقات  ال يتابع على حديثه، وأما الهيثم فلم أر للمتقدمين فيه كالًما، :عدي

وذكر له حديًثا عن  ،لكن شيخ شيوخنا الذهبي ذكره في الميزان ابن حبان كما قال،
فظهر بمجموع ما ذكرت أن  ،اهـ .إنه باطل، واآلفة فيه من الهيثم :وقال ،ابن عيينة

 .[بإسناده كل البأس
 :ع االستدراكموضو 

 بأس بإسناده، وأن الهيثم بن حبيببأنه ال  حكم على الحديث (2)أن المنذري 
ليس في اإلسناد من ُينظر وثقه ابن حبان، فتعقبه ابن حجر، بأن كالمه ُيوهم أنه 

 .وأن بإسناده كل البأس ،إال الهيثم، وليس كذلك في حاله
                                                 

 .(76، مجلس )23، 22( ابن حجر، "األمالي المطلقة" 1)
، 3مصطفى عمارة، )طتحقيق: ( عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، "الترغيب والترهيب"، 2)

 .114: 2ه(، 1388بيروت، دار إحياء التراث، 
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 :الدراسة
اعترض ابن حجر على  الذين بعةبترجمة رواة اإلسناد األر  ويتضح المقام

 :بسببهم المنذري 
وأبو زرعة الرازيان، وابن معين، ووابن  ضعفه أبو حاتم :(1)ليث بن أبي ُسليم -1

أحمد  :ووصف حديثه باالضطراب ،عيينة، والجوزجاني، ويعقوب بن أبي شيبة
 ،أصابة اختالط :وقال البزار ،بن حنبل، وأبو حاتم وأبو زرعة أيًضاا

نما تكلم فيه أهل العلم بهذافاضطرب حدي ال فال نعلم أحًدا تركه ،ثه، وا  وقال  ،وا 
ويأتي  ،ويرفع المراسيل ،فكان يقلب األسانيد ،اختلط في آخر عمره :ابن حبان

 ،ليس بالقوي عندهم :قال الحاكم أبو أحمد ،عن الثقات بما ليس من حديثهم
ثمان بن أبي شيبة وأما ع ،وقال الحاكم أبو عبد هللا: مجمع على سوء حفظه

عن  (2)ونقل الترمذي في العلل الكبير ،ولكن ليس بحجة ،صدوق  :فقال
 .صدوق إال أنه يغلط :وقال مرة ،صدوق  :البخاري قوله

مع ضعفه ُيكتب  :قال ابن عدي ،والذي يترجح بال شك هو أنه ضعيف
، بل وال يبلغ حديثه مرتبة الحسن ،بعض األئمة ُيحسن لليث :وقال الذهبي ،حديثه

عداده في مرتبة الضعيف المقارب، فيروى في الشواهد واالعتبار، وفي الرغائب 
 .والفضائل، أما الواجبات فال"

                                                 

، 1186: 4، العقيلي، "الضعفاء"، 177: 7( تنظر ترجمته: ابن أبي حاتم، "الجرح والتعديل"، 1)
: 6، الذهبي، "السير"، 237: 2، ابن حبان، "المجروحين"، 89-87: 6ابن عدي، "الكامل"، 

 .468 -465: 8، ابن حجر، "التهذيب"، 184 -179
، رتبه على كتاب الجامع: أبو طالب القاضي، ( محمد بن عيسى الترمذي، "علل الترمذي الكبير"2)

، القاهرة، المكتبة اإلسالمية، عمان، 1السيد صبحي السامرائي، ومحمود محمد خليل، )طتحقيق: 
 .418، 315ه(، 1428الدر العثمانية، 
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وثقه أحمد بن حنبل، والعجلي، وذكره  :(1)حمزة بن حبيب، الزيات، أحد القراء -2
 ،صدوق  :ابن حبان في الثقات، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن سعد

 .ليس بمتقن في الحديث ،سيئ الحفظ ،دوق ص :وقال الساجي
والذي يترجح أنه حسن الحديث، ومن تكلم فيه فغالب ذلك متوجه إلى 

أما في الحديث فهو  ،وقد استقر العمل على قبولها، كما يقوله الذهبي ،قراءته
 :وقال ابن حجر ،(2)"وحديثه ال ينحط عن رتبة الحسن" :صدوق، قال الذهبي

 .(3)ربما وهم ،صدوق 
م الطويل -3 المدائني الخرساني، قال البخاري  ،سليم :ويقال ،هو ابن سلم :(4)سالَّ

متروك، وقال ابن  :تركوه، وقال أبو نعيم والنسائي وابن خراش :وأبو حاتم
ضعيف الحديث جًدا، وقال  :خراش مرة: كذاب، وقال أبو القاسم البغوي 

وقال  ،يكتب حديثهوال  :ليس بثقة، زاد النسائي -مرة-الجوزجاني والنسائي
له أحاديث منكرة، وقال  :روى أحاديث منكرة، وقال ابن معين :أحمد بن حنبل

روى  :ال يتابع على حديثه، وقال ابن حبان :ليس بشيء، وقال ابن عدي :مرة
كأنه كان المتعمد لها، وقال ابن المديني وأبو زرعة  ،عن الثقات الموضوعات

 .والعجلي: ضعيف

                                                 

، محمد بن 92: 7، الذهبي، "السير"، 209: 3( تنظر ترجمته: ابن أبي حاتم، "الجرح والتعديل"، 1)
، 1علي معوض وعادل عبد الموجود، )طتحقيق: لذهبي، "ميزان االعتدال في نقد الرجال"، أحمد ا

 .377: 2م(، 1995بيروت، عالم الكتب، 
 .92: 7( الذهبي، "السير"، 2)
 .(1518( ابن حجر، "التقريب"، )3)
ياء"، ( تنظر ترجمته: أحمد بن عبد هللا األصبهاني أبو نعيم"، "حلية األولياء وطبقات األصف4)

، العقيلي، 260: 4، ابن أبي حاتم، "الجرح والتعديل"، 335: 4ه(، 1394)مصر، دار السعادة، 
، ابن حجر، 252: 3، الذهبي، "الميزان"، 299: 3، ابن عدي، "الكامل"، 529: 2"الضعفاء"، 
 .247: 4"التهذيب"، 
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إلمامة من  ؛أنه متروك الحديث :ل الترجمة بال مراءوالذي يترجح من خال
وتعددهم، ويحمل من وصفه بالضعف، على الضعف المطلق= الضعف  ،قال ذلك

 ."متروك"، والعلم عند هللا :الشديد، ولخص القول فيه ابن حجر فقال
روى عن  :قال الذهبي :شيخ الطبراني ،شيخ لمحمد بن زريق ،الهيثم بن حبيب -4

وأشار ابن حجر  ،(1)نة خبًرا باطاًل في المهدي، هو المتهم بهسفيان بن عيي
هو الهيثم بن حبيب  حبان ذكره في الثقات، والذي فيه أن ابن في استدراكه

، شخص آخر، ليس هو الذي معنا، وقد فرق بينهما الحافظ في (2)الصيرفي
 .وعليه فإنه في مرتبة المتروك، وهللا أعلم ،(3)تهذيب التهذيب

صحة ما ذهب إليه ابن  يظهر جلًياسند الحديث  ق من ترجمة رواةومما سب
ثالثة من الرواة الضعفاء  ، وأن سند الحديث فيهحجر في استدراكه على المنذري 

)ليث بن أبي سليم، وسالم الطويل، والهيثم بن حبيب(، واألخيران ضعفهما شديد، 
 .والعلم عند هللا- ضعيف جًدا، وليس كما قال المنذري وبهذا يكون سند الحديث 

 :2-(17االستدراك )
َثَنا َعْبُد اْلَعزِّيزِّ ْبُن ُمَحمَّدٍ  :]...َقالَ  :(4)قال ابن حجر َثَنا ُمَحمَُّد  :َقالَ  ،َحدَّ َحدَّ

َي َّللاَُّ َعْنهُ -ْبُن َأبِّي ُحَمْيٍد َعْن َزْيدِّ ْبنِّ َأْسَلَم َعْن َأبِّيهِّ َعْن ُعَمَر ْبنِّ اْلَخطَّابِّ ا  -َرضِّ
يَماِن ِإيَماًنا" :َفَقالَ  ،ُكْنُت َجالًِّسا َمَع النَّبِّيِّّ  :َقالَ  َيا  :َقاُلوا .َأْنِبئ وِني ِبَأَفَضِل َأْهِل اْلِْ

ْم َذِلَك... َبْل َغْير ه مْ  ،ه ْم َكذِلكَ  :َقالَ  ،اْلَماَلئَِّكةُ  ،َرُسوَل َّللاَِّّ  َيا  :َقاُلوا، "َوَيِحقُّ َله 
َجالِ " :َقالَ َفَمْن ُهْم ؟  ،َرُسوَل َّللاَِّّ  يومنون  ،َيْأت وَن من بعِدي ،َأْقَوام  ِفي َأْصاَلِب الرِِّ

ق وَن ِبي ،َوَلْم َيَرْوِني ،ِبي وَن اْلَوَرَق الم َعلََّق َفَيْعَمل وَن ِبَما  ،َوَلْم َيَرْوِني ،َويَصدِِّ َيِجد 

                                                 

 .106: 7( الذهبي، "الميزان"، 1)
 .576: 7( ابن حبان، "الثقات"، 2)
 .247: 4( ابن حجر، "التهذيب"، 3)
 .(81، المجلس )38، 37( ابن حجر، "األمالي المطلقة"، 4)
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يَمان ِإيَماًنا ن محمد بن المينى ... أخرجه البزار ع،."ِفيِه، َفَهؤ اَلِء َأْفَضل  أهل اْلِْ
عن محمد بن أبي عدي وأبي عامر العقدي كالهما عن محمد بن أبي حميد،..... 

 ؛وغلط ،صحيح اإلسناد :. من طريق أبي عامر، وقال.وأخرج الحاكم الحديث
 .ألجل محمد بن أبي حميد[

 :موضوع االستدراك
 .، فغلَّطه ابن حجر ألجل محمد بن أبي حميد(1)صحح الحاكم سند الحديث

 :الدراسة
 :(2)محمد بن أبي حميد ،يتبين األمر بترجمة الراوي 

واسمه إبراهيم األنصاري الزرقي، أبو إبراهيم المدني  ،محمد بن أبي حميد
ضعفه، ابن معين، وأبو زرعة، وأبو داود، والدارقطني، وابن حبان،  ،يلقب حماد
-خاري، والساجي، ليس بالقوي، وقال الب :أحاديثه مناكير، وقال مرة :وقال أحمد

واهي  :ليس بثقة، وقال الجوزجاني :منكر الحديث، وقال النسائي :-وابن معين مرة
منكر الحديث، ضعيف الحديث، يروي عن  :الحديث، ضعيف، وقال أبو حاتم

الثقات المناكير، وقال ابن عدي: ضعفه بّين على ما يرويه، وحديثه مقارب، وهو 
 .ال شك فيه، حسن الحديث ،ثقة :بن صالح مع ضعفه ُيكتب حديثه، وقال أحمد

عبرة بتحسين والذي يترجح من محصل أقوالهم، هو: ضعف الراوي، وال 
في مقابل جمهور النقاد، وقد لخص القول فيه ابن عدي  أحمد بن صالح لحديثه

                                                 

 .(6993) 96: 4( الحاكم، "مستدرك الحاكم"، 1)
وصي هللا تحقيق: ( تنظر ترجمته: أحمد بن حنبل، "العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا"، 2)

(؛ محمد بن إسماعيل البخاري، 3159، )2811ه(، )1422، الرياض، دار الخاني، 3عباس، )ط
؛ ابن أبي حاتم، "الجرح 70: 1"التاريخ الكبير"، مراقبة محمد خان، )دائرة المعارف العثمانية(، 

: 2(، ابن حبان، "المجروحين"، 1618) 1222: 4، العقيلي، "الضعفاء"، 135: 3والتعديل"، 
 .116: 9، ابن حجر، "التهذيب"، 282
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، ضعفه بّين على ما يرويه، وحديثه مقارب، وهو مع ضعفه ُيكتب حديثه :فقال
 .ضعفوه :وقال الذهبي

في تصحيح  ومما سبق يتبين صواب ما استدركه ابن حجر على الحاكم
 .والعلم عند هللا- سند الحديث
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 الخاتمة
 ،ذافأنجزت هذا البحث، وهأن ؛ذي منَّ عليَّ تفضاًل منه وكرًماالحمد هلل ال

 :أهم نتائجهأسطر 
 .مليء بأنواع علوم الحديث التطبيقية األمالي المطلقة للحافظ ابن حجر كتاب -1
 .ودراية ،رواية جر، وتمكنه من علوم الحديثسعة اّطالع الحافظ ابن ح -2
 .للحافظ على غيره من العلماء ( استدراًكا17وى هذا البحث على )احت  -3
بينما ترجح قول غيره في  ،موضًعا (16ظهور صواب ما استدركه في ) -4

  .(15وهو االستدراك رقم ) ،موضع واحد
تتعلق بقضايا التفرد، وتعيين الراوي،  الموضوعات التي استدركها الحافظ، -5

والحكم عليه، وروايته للحديث من وجهين، وضبط األسماء، والسقط في السند، 
 .ورواية الحديث بالمعنى، وترجيح رواية على أخرى، والحكم على الحديث

أبو داود الطيالسي  :العلماء الذين استدرك عليهم الحافظ ابن حجر هم -6
ه(، 354ه(، ابن حبان )ت322ه(، العقيلي )ت292ه(، البزار )ت204)ت

ه(، 385ه(، الدارقطني )ت374ه(، أبو الفتح األزدي )ت360الطبراني )ت
ه(، ابن منده عبد الرحمن بن محمد 463ه(، ابن عبد البر )405الحاكم )ت

ه(، وهذا األخير أبهم 774ه(، ابن كثير )ت656ه(، المنذري )ت470)ت
 .كتبه األخرى وصرح به في  ،اسمه في األمالي

 ظ ابن حجر للداللة على االستدراكالعبارات واأللفاظ التي استخدمها الحاف -7
لك"، "زعم"، "والذي يظهر"، "وليست هذه بعلة قادحة"، "وليس كذ :هي

وَغَلَط"، "أخطأ"، "شذ"، "لم ينفرد به، بل تابعه"، "فيه "..مردود"، "وهو َوْهم"، "
 .القول نظر"، "فيه تعُقٌب"، وأحياًنا بنفي

التي لم تقع  بجمع استدراكات الحافظ ابن حجر من أماليه أوصيوفي الختام 
من كتابه "األمالي المطلقة"، ومن بقية كتبه، وخاصة  تحت حدود هذا البحث

 .محل التطبيق ألنواع علوم الحديثفإنها  ؛األمالي، والتخاريج
 .وذريته ،وعلى أزواجهوسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين،  ،وصلى هللا
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 فهرس المصادر والمراجع
معجم مصطلحات الحديث وعلومه وأشهر " ،آبادي محمد أبو الليث الخير -1

 .ه(1429، دار النفائس، 1"، )طالمصنفين فيه
"، تحقيق د. نجم عبد الرحمن خلف، العيال" ،ابن أبي الدنيا عبد هللا بن محمد، -2

 .ه(1410، الدمام، دار ابن القيم، 1)ط
، 3"، )طتفسير ابن أبي حاتم" ،ابن أبي حاتم الرازي عبد الرحمن بن محمد -3

 .ه(1419السعودية، مكتبة نزار عباس الباز، 
، بيروت، 1"، )طالجرح والتعديلابن أبي حاتم الرازي عبد الرحمن بن محمد، " -4

 .ه(1271دار إحياء التراث العربي، 
"، تحقيق فريق، تحت للالع" ،ابن أبي حاتم الرازي عبد الرحمن بن محمد، -5

 ه(1427، مطابع الحميضي 1إشراف د. سعد الحميد، د. خالد الجريسي، )ط
، جدة: دار 1"، تحقيق محمد عوامة، )طالمصنف" ،ابن أبي شيبة أبو بكر -6

 .ه(1427القبلة، 
"، تحقيق مصنف ابن أبي شيبة" ،ابن أبي شيبة عبد هللا بن محمد أبو بكر -7

 .ه(1427لقبلة، جدة، دار ا1محمد عوامة، )ط
، 1"، تحقيق األلباني، )طالسنة" ،ابن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك -8

 .ه(1400المكتب اإلسالمي، 
"، تحقيق د. اآلحاد والمثاني" ،ابن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك -9

 (.ه1411، الرياض، الراية، 1باسم الجوابرة، )ط
"، )بيروت، دار الفكر، لغابةأ ْسد ا" ،ابن األثير علي بن محمد الجزري، -10

 (.ه1409
"، تحقيق عبد معجم ابن األعرابي" ،ابن األعرابي أحمد بن محمد، أبو سعيد -11

، السعودية، دار ابن الجوزي، 1المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني، )ط
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 (.ه1418
"، تحقيق د. علي حسين جامع المسانيدابن الجوزي عبد الرحمن بن علي، " -12

 (.ه1426لرياض، الرشد، ، ا1البواب، )ط
"، تحقيق نور علوم الحديث" ،ابن الصالح عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو -13

 (.ه1406الدين عتر، )سوريا، دار الفكر، 
"، تحقيق شذرات الذهب في أخبار من ذهب" ،ابن العماد عبد الحي بن أحمد -14

 (.ه1406، بيروت، دار ابن كثير، 1عبد القادر األرناؤوط، )ط
، الجزء أمالي ابن بشران" ،ان عبد الملك بن محمد بن عبد هللاابن بْشر  -15

 (.ه1420، الرياض، دار الوطن، 1الثاني"، تحقيق أحمد بن سليمان، )ط
، حيدر 1"، إشراف محمد عبد المعيد، )طالثقاتابن حبان محمد البستي، " -16

 (.ه1393أباد الدكن الهند، 
، 1ي السلفي، )ط"، تحقيق حمدالمجروحينابن حبان محمد البستي، " -17

 (.ه1420الرياض، دار الصميعي، 
"، ترتيب عالء الدين ابن بلبان، حبان صحيح ابنابن حبان محمد البستي، " -18

 (.ه1408، بيروت، موسسة الرسالة، 1، )طاألرناؤوطتحقيق شعيب 
، 1"، تحقيق: محمد عوامة، )طتقريب التهذيبابن حجر أحمد العسقالني، " -19

 (.ه1406سوريا، دار الرشيد، 
، بيروت، دار الفكر، 1"، )طتهذيب التهذيبابن حجر أحمد العسقالني، " -20

 (.ه1404
، 3"، تحقيق دائرة المعارف، )طلسان الميزانابن حجر أحمد العسقالني، " -21

 (.ه1406بيروت، مؤسسة األعلمي، 
تحقيق د حسن  ،"إنباء الغمر بأنباء العمر" ،ابن حجر أحمد بن علي -22

لجنة إحياء التراث  -ى للشئون اإلسالمية )مصر، المجلس األعل،حبشي
 (.هـ1389اإلسالمي، عام:
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ْبر الَخَبر في تخريج أحاديث " ،ابن حجر أحمد بن علي -23 موافقة الخ 
، الرياض، 2"، تحقيق حمدي السلفي وصبحي السامرائي، )طالمختصر
 (.ه1414الرشد، 

ح نزهة النظر في توضيح نخبة القكر في مصطل" ،ابن حجر أحمد بن علي -24
 (.ه1429، المدينة المنورة، 2"، تحقيق د. عبد هللا الرحيلي، )طأهل األثر

"، المجمع المؤسس للمعجم المفهرس" ،ابن حجر أحمد بن علي العسقالني -25
 (.ه1413، بيروت، دار المعرفة، 1تحقيق يوسف مرعشلي، )ط

"، تحقيق حمدي عبد األمالي المطلقةابن حجر أحمد بن علي العسقالني، " -26
 .ه(1416، بيروت، المكتب اإلسالمي، 1د السلفي، )طالمجي

إطراف المسِند المعتلي بأطراف ابن حجر أحمد بن علي، العسقالني، " -27
، دمشق، دار ابن 1"، تحقيق د. زهير ناصر الناصر، )طالمسَند الحنبلي

 (.ه1414كثير، بيروت، دار الكلم الطيب، 
"، تحقيق مييز الصحابةاْلصابة في تابن حجر أحمد بن علي، العسقالني، " -28

، بيروت، الكتب العلمية، 1عادل عبد الموجود وعلي معوض، )ط
 (.ه1415

"فضائل الصحابة"، تحقيق د. وصي هللا عباس،  ،ابن حنبل أحمد بن محمد -29
 (.ه1403، بيروت، الرسالة، 1)ط

، رواية عبد هللا"، تحقيق العلل ومعرفة الرجالابن حنبل أحمد بن محمد، " -30
 (.ه1422، الرياض، دار الخاني، 3اس، )طوصي هللا عب

"، تحقيق د. محمد صحيح ابن خزيمة" ،ابن خزيمة محمد بن إسحاق -31
 (.ه1424، المكتب اإلسالمي، 3مصطفى األعظمي، )ط

"، تحقيق د. همام عبد شرح علل الترمذي" ،ابن رجب عبد الرحمن بن أحمد -32
 (.ه1407، األردن، مكتبة المنار، 1الرحمن سعيد، )ط
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"، تحقيق إحسان عباس، الطبقات الكبرى " ،سعد محمد بن سعد بن منيع،ابن  -33
 (.م1968، بيروت، دار صادر، 1)ط

"، تحقيق جابر أطراف الغرائب واألفراد للدارقطنيابن طاهر محمد المقدسي، " -34
 (.ه1428، الرياض، التدمرية، 1عبد هللا السريع، )ط

"، تحقيق أبي لم وفضلهجامع بيان الع" ،ابن عبد البر يوسف بن عبد هللا، -35
 (.ه1414، السعودية، اب الجوزي، 1األشبال الزهيري، )ط

"، تحقيق سالم عطا االستذكار" ،،ابن عبد البر يوسف بن عبد هللا، أبو عمر -36
 (.ه1421، بيروت، الكتب العلمية،1ومحمد معوض، )ط

في معرفة  االستيعاب" ،،ابن عبد البر يوسف بن عبد هللا، أبو عمر -37
 (.ه1412، بيروت، دار الجيل، 1، تحقيق علي البجاوي، )ط"األصحاب

فتوح مصر أبو القاسم المصري، " ،ابن عبد الحكم عبد الرحمن بن عبد هللا -38
 (.ه1415"، )مكتبة الثقافة الدينية، والمغرب

"، تحقيق الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي عبد هللا أبو أحمد الجرجاني، " -39
 (.ه1409الفكر،  ، بيروت، دار3يحيى غزاوي، )ط

)ضمن  ،"لحظ األلحاظ بذيل طبقات الحفاظ" ،ابن فهد محمد بن محمد -40
 (.المجموع الذي ضم ذيول تذكرة الحفاظ للذهبي

"، تحقيق شادي الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة" ،ابن ُقْطُلْوَبَغا قاسم -41
، صنعاء، مركز النعمان للبحوث والدراسات 1محمد آل نعمان، )ط

 (.ه1432، اإلسالمية
"، كتاب الكتروني ضمن مسند عقبة بن عامرابن قطلوبغا قاسم السودوني، " -42

 برنامج الشاملة
"، تحقيق سامي محمد تفسير القرآن العظيم" ،ابن كثير إسماعيل بن عمر -43

 (.ه1420، الرياض، دار طيبة، 2سالمة، )ط
ك "، تحقيق عبد الملجامع المسانيد والسنن" ،ابن كثير إسماعيل بن عمر -44
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 .(.ه1419، بيروت، دار خضر، 2بن عبد هللا الدهيش، )طا
محمد فؤاد  :"، تحقيقسنن ابن ماجه" ،ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني -45

 (.القاهرة، دار الحديث ،عبد الباقي، )ط
اْلكمال في رفع االرتياب عن " ،ابن ماكوال علي بن هبة هللا بن جعفر -46

"، )بيروت، دار الكتب األنسابالمؤتلف والمختلف في األسماء والكنى و 
 (.ه1411العلمية، 

الرد على من يقول "ألم" " ،ابن مندة عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق، -47
، الرياض، دار العاصمة، 1"، تحقيق عبد هللا بن يوسف الجديع، )طحرف

 (.ه1409
مجالس من أمالي أبي عبد هللا بن " ،ابن منده محمد بن إسحاق أبو عبد هللا -48

 تاب إلكتروني في المكتبة الشاملة"، كمنده
"، تحقيق شعيب سنن أبي داود" ،أبو داود السجستاني سليمان بن األشعث -49

 (.ه1430، دار الرسالة العالمية، 1، )طاألرناؤوط
جزء من فوائد حديث: أبي ذر عبد بن " ال ،أبو ذر الهروي عبد بن أحمد -50

لرياض، الرشد، ، ا1"، تحقيق أبو الحسن سمير بن حسين، )طأحمد الهروي 
 (.ه1418

"، حلية األولياء وطبقات األصفياء، "ألصبهانيأبو نعيم أحمد بن عبد هللا ا -51
 (.ه1394)مصر، دار السعادة، 

"، تحقيق عادل معرفة الصحابة" ،أبو نعيم أحمد بن عبد هللا األصبهاني -52
 (.ه1419، الرياض، دار الوطن، 1عزازي، )ط

، تحقيق مسند أبي يعلىلموصلي، "أبو يعلى أحمد بن علي بن المُثنى ا -53
 (.ه1404، دمشق، دار المأمون، 1حسين سليم أسد، )ط

جزء فيه ستة مجالس من " ،أبو يعلى الفراء محمد بن الحسين القاضي -54
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، دار 1"، تحقيق محمد ناصر العجمي، )طأمالي القاضي أبي يعلى الفراء
 (.م2004البشائر، 

وآخرون،  األرناؤوطحقيق شعيب "، تمسند أحمدأحمد بن حنبل الشيباني، " -55
 (.ه1421، بيروت: موسسة الرسالة، 1)ط

"، تحقيق أبو أسماء من يعرف بكنيتهاألزدي محمد بن الحسين أبو الفتح، " -56
 (.ه1410، الهند، الدار السلفية، 1عبد الرحمن إقبال، )ط

"، تحقيق محفوظ الرحمن وعادل بن سعد مسند الزار" ،البزار أحمد بن عمرو -57
، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، مابين 1عبد الخالق، )طوصبري 
 (.م1988-2009

، 2، )طاألرناؤوط"، تحقيق شعيب شرح السنة" ،البغوي الحسين بن مسعود -58
 (.ه1403بيروت، المكتب اإلسالمي، 

"، التاريخ الكبير= تاريخ ابن أبي خيثمةبن أبي خيثمة أحمد أبو بكر، "ا -59
 (.ه1427، القاهرة، الفاروق الحديثة، 1ل، )طتحقيق صالح فتحي هال

"، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه" ،البوصيري أحمد بن أبي بكر -60
 (.ه1403، بيروت، الدار العربية، 2تحقيق محمد الكشناوي، )ط

"، تحقيق محمد عوامة، المدخل إلى علم السنن" ،البيهقي أحمد بن الحسين -61
 (.ه1437دار المنهاج،  ، القاهرة، دار اليسر، بيروت،1)ط

"، تحقيق د. عبد العلي عبد الحميد شعب اْليمان" ،البيهقي أحمد بن الحسين -62
 (.ه1423، الرياض، مكتبة الرشد، 1حامد )ط

 :"، رتبه على كتاب الجامععلل الترمذي الكبير" ،الترمذي محمد بن عيسى -63
ل، ومحمود محمد خلي ،أبو طالب القاضي، تحقيق السيد صبحي السامرائي

 (.ه1428، القاهرة، المكتبة اإلسالمية، عمان، الدر العثمانية، 1)ط
لمى" ،ثعلب أحمد بن يحيى أبو العباس -64 "، تحقيق شرح شعر زهير بن أبي س 

 (.ه1428، دمشق، مكتبة هارون الرشيد، 3د. فخر الدين قباوة، )ط
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، بيروت، دار الكتب العلمية، 1"، )طالتعريفات" ،الجرجاني علي بن محمد -65
 (.ه1403

"، تحقيق مصطفى عبد القادر مستدرك الحاكم" ،الحاكم محمد بن عبد هللا -66
 (.ه1411، بيروت، دار الكتب العلمية، 1عطا، )ط

، 1"، تحقيق د.سليمان العايد، )طغريب الحديث" ،الحربي إبراهيم بن إسحاق -67
 (.ه1405مكة، جامعة أم القرى، 

"، تحقيق د. محمد ترق المتفق والمفالخطيب أحمد بن علي البغدادي، " -68
 (.ه1417، دمشق، دار القادري، 1صادق، )ط

، 1"، تحقيق بشار عواد، )طتاريخ بغدادالخطيب أحمد بن علي البغدادي، " -69
 (.ه1422بيروت، دار الغرب اإلسالمي، 

"، تحقيق العلل الواردة في األحاديث النبوية" ،الدارقطني علي بن عمر -70
 (.ه1405، دار طيبة، ، الرياض1محفوظ الرحمن السلفي، )ط

"، تحقيق موفق عبد هللا عبد المؤتلف والمختلف، "لي بن عمرع لدارقطنيا -71
 (.ه1406، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، 1القادر، )ط

"، تحقيق أبو قتيبة نظر الفاريابي، الكنى واألسماء" ،الدوالبي محمد بن أحمد -72
 (.ه1421، بيروت، دار ابن حزم، 1)ط

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب " ،مدالذهبي محمد بن أح -73
 (.ه1413، جدة، دار القبلة، 1"، تحقيق محمد عوامة، )طالستة

، األرناؤوطشعيب  :"، تحقيقسير أعالم النبالء" ،الذهبي محمد بن أحمد -74
 (.ه1405، بيروتـ مؤسسة الرسالة، 3)ط

علي  "، تحقيقميزان االعتدال في نقد الرجال" ،الذهبي محمد بن أحمد -75
 (.م1995، بيروت، عالم الكتب، 1معوض وعادل عبد الموجود، )ط

"، من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديثالذهبي محمد بن أحمد، " -76
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  (.ه1426، 1عبد هللا الرحيلي، )ط :للذهبي، تحقيق
، 1"، تحقيق أيمن علي، )طمسند الروياني" ،الروياني محمد بن هارون  -77

 (.ه1416القاهرة، مؤسسة قرطبة، 
، دمشق، دار العلم 15"، )طاألعالم" ،الزركلي خير الدين بن محمود -78

 (.م2002للماليين، 
براهيم مصطفى و حامد عبد القادر ومحمد النجار، " -79 المعجم الزيات أحمد وا 

 (.، القاهرة، مجمع اللغة العربية، دار الدعوة1"،)طالوسييط
مة شيخ اْلسالم الجواهر والدرر في ترج" ،السخاوي محمد بن عبد الرحمن -80

، بيروت، دار ابن حزم، 1إبراهيم باجس عبد المجيد، )ط "، تحقيقابن حجر
 (.ه1419

، 1"، )طالضوء الالمع ألهل القرن التاسع" ،السخاوي محمد بن عبد الرحمن -81
 (.ه1400بيروت، مكتبة الحياة، 

كتب األمالي الحديثية ] :في بحث له بعنوان ،السريع محمد بن عبد هللا -82
[ وهو في المناهج والسمات، "األمالي المطلقة" البن حجر نموذًجادراسة 

 .منشور على موقع األلوكة
الجامع »جمع الجوامع المعروف بـ "  ،السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر -83

، القاهرة، األزهر 2"، تحقيق مختار إبراهيم الهائج وآخرون، )ط«الكبير
 (.ه1426الشريف، 

ن حجر العسقالني مصنفاته ودراسة في ابشاكر محمود عبد المنعم، " -84
 مؤسسة الرسالة، ،بيروت ،1"، )ط/منهجه وموارده في كتاب اْلصابة

 (.ه1417
"، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع" ،الشوكاني محمد بن علي -85

 (.)بيروت، دار المعرفة
، 1"، تحقيق محمد سعيد البخاري، )طالدعاء" ،الطبراني سليمان بن أحمد -86
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 (.ه1407 ،روت، دار البشائربي
"، تحقيق طارق عوض هللا، المعجم األوسط" ،الطبراني سليمان بن أحمد -87

 (.ه1415، القاهرة، دار الحرمين، 1)ط
، 1"، تحقيق محمد شكور، )طالمعجم الصغير" ،الطبراني سليمان بن أحمد -88

 (.ه1405بيروت، المكتب اإلسالمي، 
بير الجزء الثالث عشر والرابع المعجم الك" ،الطبراني سليمان بن أحمد -89

اية د/ سعد بن عبد هللا الحميد "، تحقيق فريق من الباحثين بإشراف وعنعشر
 .د/ خالد بن عبد الرحمن الجريسيو 

، 2"، تحقيق حمدي السلفي، )طالمعجم الكبير" ،الطبراني سليمان بن أحمد -90
 (.القاهرة، مكتبة ابن تيمية

"، تحقيق د. ن عن تأويل آي القرآنجامع البيا"  ،الطبري محمد بن جرير -91
 (.ه1422، دار هجر، 1عبد هللا بن عبد المحسن التركي، )ط

"شرح مشكل اآلثار"، تحقيق  ،الطحاوي أحمد بن محمد بن سالمة أبو جعفر -92
 (.ه1415، موسسة الرسالة، 1، )طاألرناؤوطشعيب 

محسن "، تحقيق د. محمد عبد المسند الطيالسي" ،الطيالسي سليمان بن داود -93
 (.ه1419، مصر، هجر، 1التركي، )ط

معرفة الثقات من رجال أهل العلم "  ،العجلي أحمد بن عبد هللا بن صالح -94
"، تحقيق عبد العليم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم

 (.ه1405، المدينة المنورة، مكتبة الدار، 1البستوي، )ط
، الرياض، 1دي السلفي، )ط"، تحقيق حمالضعفاء" ،العقيلي محمد بن عمرو -95

 (.ه1420دار الصميعي، 
"، تحقيق د. أكرم ضياء المعرفة والتاريخ" ،الفسوي يعقوب بن سفيان -96

 (.ه1410، المدينة المنورة، مكتبة الدار، 10العمري، )ط
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"، مراقبة محمد خان، )دائرة التاريخ الكبيرمحمد بن إسماعيل البخاري، " -97
 (.المعارف العثمانية

مد بن عبد الواحد أبو عبد هللا ضياء الدين، في كتابه، المقدسي مح -98
األحاديث المختارة أو المستخرج من األحاديث المختارة مما لم يخرجه "

، 3"، تحقيق د. عبد الملك بن دهيش، )طالبخاري ومسلم في صحيحيهما
 (.ه1420بيروت، دار خضر، 

حقيق مصطفى "، تالترغيب والترهيب" ،المنذري عبد العظيم بن عبد القوي  -99
 (.ه1388، بيروت، دار إحياء التراث، 3عمارة، )ط

، 1"، تحقيق حسن شلبي، )طالسنن الكبرى " ،النسائي أحمد بن شعيب -100
 (.ه1421بيروت، الرسالة، 

"، تحقيق د. عبد الرحيم الكنى واألسماء" ،النيسابوري مسلم بن الحجاج -101
 (.ه1404، المدينة المنورة، الجامعة اإلسالمية، 1القشقري، )ط

"، تحقيق الباحث عن زوائد مسند الحارث بغية" ،الهيثمي علي بن أبي بكر -102
، المدينة، مركز خدمة السيرة والسنة النبوية، 1د. حسين الباكري، )ط

 .ه(1413


