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 ملخص البحث ابلعريب

 .مجعاً ودراسةفظ ابن كثري لإلمام أيب احلجاج املزي احلاسؤاالت : عنوان البحث 
 . ودراستها ،، يف احلديثاحلجاج املزيأليب ابن كثري إىل مجع اسئلة : يهدف البحث 
 . مقدمة، ومتهيد، وفصل، وخامتة، وفهارس: تكون البحث من 

 . تسمية املوضوع، وسبب اختياره، وأمهيته : املقدمة 
 . والبن كثري، يب احلجاج املزيألترمجة خمتصرة : والتميهد 
 . جوبة مع دراستها، والتعليق عليهانص االسئلة واأل: وفصل 
 .  وفيها أبرز النتائج، والتوصيات : واخلامتة 
 وفيه فهرس املصادر واملراجع، وفهرس املوضوعات: الفهرس 

 .من فوائد حديثية، وتدقيقات يف الرجال تعلقه بعلم علل احلديث، وعلم اجلرح والتعديل، وما فيه: وتظهر أمهية البحث 
يف أجوبته إال سؤااًل واحداً املزي ، وموافقة واحلافظ ابن كثري، اإلمام أيب احلجاج املزيإىل دقة علم : وخلص الباحث يف اخلامتة 

 . يف الرجال
يف مكان زي على األحاديث اإلمام املجبمع اسئلة وأجوبة احلافظ، يف مكان واحد ودراستها، ومجع كالم : ويوصي الباحث 
 .واحد ودراسته

 
Summary of the research in English 

Title of the research: The questions of ibn kathir for Abee AL hagag ALmizi gathered and 
studied.   
The goal of the research: to gather the questions of ibn kathir for Abee AL hagag ALmizi, 
in regards to narrations and the study of it.  
The research consists of: an introduction, a preface, a division, a conclusion, and indexes. 
The introduction: naming the subject, the reason for choosing it, and it's importance. 
The preface: a brief biography of Abee AL hagag ALmizi and ibn kathir 
A division: a mention of the questions and answers along with it's study and and a 
commentary on it. 
The conclusion: and it contains the most exemplary outcome and recommendations. 
The index: and in it is the index of sources and references, and a table of contents 
The importance of the research shows through: (the fact that) it pertains to the knowledge 
of explaining narrations, and the knowledge of the science of criticizing and praising, and 
what is in it from modern benefits, and the thorough checking of men. 
And the researcher summerized in the conclusion: the accuracy of the knowledge of al-
Haafidh Abee AL hagag ALmizi, and ibn kathir, and the adequecy of ALmizi in his 
answers except one single question with regards to the men (of hadeeth), the presence of 
some misconceptions which ibn kathir fell into but it does not affect his position or his 
knowledge. 
And the research advises: with the gathering of the questions and answers of al-Haafidh 
in one place, along with the study of it. And the gathering of the speech of ALmizi on the 
narrators in one place, along with the study of it. And the gathering of the speech of ibn 
kathir on the narrators - criticizing and praising - and the study of it. 
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

مين يهيده  ،ومن سييئات أعمالنيا ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ،إنَّ احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره
وأشيييهد أن  اً  ،وحيييده ال شيييري  ليييه ،وأشيييهد أن ال إليييه إال هللا ،ومييين ي يييلل فيييال  يييادي لييه ،هللا فييال م يييل ليييه
 .عبده ورسوله

                             
 ( ). 

                                       

                             ( ). 

                                           

               
( ). 

يف احلديث، من  –رمحهما هللا  -ابن كثري لإلمام املزياحلافظ فيه اسئلة فهذا حبث مجعت : أما بعد 
 .( )طريق كتبه املطبوعة، وما وقفت عليه من مصادر أخر

 : تسمية البحث 
 .مجعاً ودراسة زياحلافظ ابن كثري لإلمام أيب احلجاج املسؤاالت : ومسيته 

 .، وفهارسومطلبوقد جعلته يف مقدمة، ومتهيد، 
 .تسمية البحث، وأسباب اختياره، وخطته، ومنهج الكتابة: ففيها : أما املقدمة 
 .ابختصارلإلمام املزي، واحلافظ ابن كثري ففيه ترمجة : والتمهيد 
 . احلافظ ابن كثري، لإلمام املزيففيه سؤاالت :  ومطلب

                                                           

 ( . 0 :آل عمران( ) )
 ( . :النساء( ) )
 ( . 0-00:األحزاب( ) )
اآلداب واألحكام املتعلقة بدخول احلمام، حتفة الطالب مبعرفة : حلافظ ابن كثري من كتبه التالية استخرجت اسئلة ا ( )

نقله الزركشي واحداً وسؤااًل ، أحاديث خمتصر ابن احلاجب، البداية والنهاية، تفسري القرآن العظيم، الفصول يف السرية
 .يف النكت، واحلافظ يف موافقة اخلرب اخلرب

االجتهاد يف طلب اجلهاد، : و ي :  احلافظ ابن كثري املطبوعة فلم أقف فيها على شيء من االسئلةوأما بقية كتب 
د الفقيه إىل معرفة أدلة التنبيه، التكميل يف اجلرح والتعديل، جامع ، إرشاعلوم احلديث، اختصار األحكام الكبري

 .، مسند الفاروقاملسانيد، طبقات الشافعية
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 . أ م النتائج والتوصيات فيها : اخلامتة 
 .فهرس املصادر واملراجع وفهرس املوضوعات: الفهرس 

 :  وأمهيته أسباب اختياره
 : وترجع أسباب اختيار املوضوع لألمور التالية 

 .، فهما حافظان مربزانعظيم مكانة اإلمام املزي، واحلافظ ابن كثري يف احلديث وعلومه -
 .يف موضع واحد، مع دراستها ( ) لإلمام املزيظ ابن كثري مجع ما تفرق من اسئلة احلاف -
 .( )ث يثمر يف مجع ما تفرق من كالمهاإلمام املزي، فهذا البح كالم  قلة -
غالب احملدثني من :"الذ يب دقة أجوبة املزي، وقوته العلمية، وقدرته على حل املشكالت، قال  -

 . ( )"فاعرتفوا بف يلته وعلو ذكره ؛ن املع التوسألوه ع ،واستفادوا منه ،دمشق وغري ا قد تلمذوا له
 . مع دراستهااحلافظ ابن كثري لإلمام املزي أين مل أقف على حبث متخصص مجع اسئلة  -
 .أمهية  ذا النوع من األحباث؛ ملا فيها من النكات والفوائد الدقيقة يف علم احلديث، والرجال -

 : املنهج الذي سلكته يف البحث 
 .حث، املنهج االستقرائي، التحليليبسلكت يف كتابة ال

  .ابن كثري للمزي سواء بصيغة سألته، أو فقلت له أو عرضت عليهكل اسئلة  ( )جمعتف -
 .يف احلاشيةأشرت إىل ذل  السؤال واجلواب إن وقفت على من نقل  -
 . احلافظ ابن كثري أو اإلمام املزيعلقت على ما حيتاج إىل تعليق من كالم  -
 .  القواعد احلديثية قيطبمع ت ه من أقوال احملدثنيما وقفت علي نقلت -

وقد بذلت جهدي يف حترير البحث، فما كان فيه من صواب؛ فمن هللا، وما كان فيه من قصور أو 
 .وهللا اسأل أن يتقبل مين عملي، وأن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي. خطأ فمن نفسي والشيطان

 كتبه
 أمحد بن عمر بن سامل ابزمول. أد

 كلية الدعوة وأصول الدين  – عة أم القرىجام
 قسم الكتاب والسنة

 
                                                           

 ."خترج يف علم احلديث ابحلافظ املزي وصا ره:"يف ترمجة ابن كثري ( 53 / )يل على العرب الذقال العراقي يف  ( )
، وقال الصفدي يف "كان من عادته اإلشارة دون تطويل العبارة:" (3  /0 )طبقات الشافعية الكربى قال السبكي يف  ( )

 ."يدال أن يسأل فيجيب وجيإوكان فيه قلة كالم :"( 00 /3 )الوايف ابلوفيات 
 (.0  /6)للحافظ الدرر الكامنة : انظر  ( )
 .من غري طريق السؤالاملزي عن ابن كثري ال يدخل يف شرطي مجع كل ما نقله (  )
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 : التمهيد 

 ترمجة اإلمام املزي، واحلافظ ابن كثري 
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 احلجاج املزي ترمجة أيب 
 : امسه ونسبه 

الرمحن بن يوسف الق اعي مث عبدالعامل املقرئ بن الزكي امجال الدين أبو احلجاج يوسف :  و 
 .( )الشافعي ( )ياملز الكليب الدمشقي 
 : مولده 
 .( )سنة أربع ومخسني وستمائةيف عاشر شهر ربيع اآلخر ا ر حلب بظابملعقلية ولد 

 : شيوخه 
 ،النووي، و ابن الليتو ، بن األمناطيابكر  وأب: تلقى العلم عن شيوخ كثريين قاربوا األلف شيخ، منهم 

 .( )وغري م وابن تيمة ،وابن دقيق العيد، واليونيين ،البخاري والدمياطين والفخر بوابن الصابوين 
 : تالميذه 
، وتوىل املشيخة أبماكن متعددة، وممن أخذ حنو مخسني سنة فسمع منه الكبار واحلفاظاملزي حدث 

وخالئق وخترج به  ،اهلاديوابن الدمياطي وابن عبد ،بن سيد الناسوا ،بن مجاعةوا ،تقي الدين السبكي: عنه 
 .(5)الئي وابن كثري وابن العطار وابن الفخر وابن اجلعربي وغري ممجاعة كالربزايل والع

 : ثناء العلماء عليه 
قال ابن سيد الناس اليعمري اتفقت كلمة العلماء على الثناء عليه يف علمه، ودينه، وخلقه، 

خر وحربه حبر  ذا العلم الزا... اإلمام املقدم واحلافظ الذي فاق من أتخر من أقرانه ومن تقدم :" ي   0ت
معتمدا آاثر السلف ... حفظ الناس للرتاجم وأعلمهم ابلرواة أ ،كم ترك األول لآلخر: الذي يقول من رآه 

 .(6) "...فيما نيط به يف حفظ السنة من املصاحل  الصاحل جمتهداً 
 .(0)"مة احلافظ البارع أستاذ اجلماعةالعال:" ي 7 0وقال الذ يب ت

                                                           

بكسر امليم والزاى ويف آخر ا ايء النسبة،  ذه النسبة إىل املزة، و ي : املِز ِي:"  (   /  )األنساب قال السمعاين يف  ( )
 ".قضيعة حسنة على ابب دمش

طبقات الشافعية البن قاضى شهبة ، (06 /3 )للصفدي الوايف ابلوفيات ، ( 3 / )للذ يب تذكرة احلفاظ : انظر  ( )
( /0 ). 

 .(3  /6)البن حجرالدرر الكامنة ، (00 /3 )للصفدي الوايف ابلوفيات ، ( 3 / )للذ يب تذكرة احلفاظ  ( )
 .(3  /6)البن حجرالدرر الكامنة ، (06 /3 )للصفدي فيات الوايف ابلو ، ( 3 / )للذ يب تذكرة احلفاظ  ( )
  .(05/ )طبقات الشافعية البن قاضى شهبة ، (03 /3 )للصفدي الوايف ابلوفيات ، ( 3 / )للذ يب تذكرة احلفاظ ( 5)
 (.0  / )على اسئلة ابن أيب   أجوبة ابن سيد الناس (6)
 .(73 / )معجم الشيوخ الكبري (0)
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ونظر يف اللغة ومهر فيها ويف ...  عامل احلرب احلافظ األوحد حمدث الشامشيخنا اإلمام ال:"وقال أي ًا 
وكان ثقة  ... التصريف وقرأ العربية، وأما معرفة الرجال فهو حامل لوائها والقائم أبعبائها مل تر العيون مثله

ينقل وكان يطالع و ... صادق اللهجة  حجة كثري العلم حسن األخالق كثري السكوت قليل الكالم جداً 
مفيًدا يتعجب  الطباق إذا حدث و و يف ذل  ال يكاد خيفى عليه شيء مما يقرأ بل يرد يف املنت واإلسناد ردًّا

 .( )"وكان ذا مروءة ومساحة ويقنع ابليسري ابذال لكتبه وفوائده ونفسه، كثري احملاسن ... منه ف الء اجلماعة
خامتة ... لعصر وحمدث الشام ومصر الشيخ اإلمام العالمة حافظ ا:" ي  06وقال الصفدي ت
 .( )"احلفاظ انقد األسانيد واأللفاظ

 .( )"إمام احملدثنيالعالمة احلافظ :" ي 065وقال أبو احملاسن احلسيين ت
دثني عمدة احلفاظ أعجوبة اإلمام العالمة احلافظ الكبري شيخ احمل:" ي  75تقاضى شهبة وقال ابن 

 .( )"الزمان
 : مصنفاته ومؤلفاته 

وخرج لنفسه وأملى جمالس  ...وعمل كتاب األطراف ... (5)اب هتذيب الكمالعمل كتقال الذ يب 
 .(6)"ورجالهوأوضح مشكالت ومع الت ما سبق إليها يف علم احلديث 

 : وفاته 
قاله صهره ابن كثري  - وعرض له وجع يف ابطنه ظنه قولنجا وإمنا كان طاعوانً :"قال احلافظ ابن حجر 

و و يقرأ آية الكرسي    0صفر سنة    مر به إىل أن مات بني الظهر والعصر من يوم السبت فاست: وقال 
وصلي عليه من الغد ابجلامع مث خارج ابب النصر مث دفن مبقابر الصوفية ابلقرب من ابن تيمية وكان اجلمع يف 

 .(0)" جداً  جنازته متوفراً 
                                                           

 (. 3 / )ظ تذكرة احلفا ( )
 .(06 /3 )الوايف ابلوفيات  ( )
 .( 0/ )طبقات الشافعية  ( )
 .(6  / )ذيول العرب  ( )
وكل أحد . .. من نظر يف كتابه هتذيب الكمال علم حمله من احلفظ:" (33 )املعجم املختص ابحملدثني قال الذ يب يف  (5)

 .(07 /3 )للصفدي الوايف ابلوفيات ، (   / )أجوبة ابن سيد الناس : وانظر  ."حيتاج إىل هتذيب الكمال
 .(07 /3 )للصفدي الوايف ابلوفيات : انظر  (. 3 / )تذكرة احلفاظ  (6)
 .(06 /3 )للصفدي الوايف ابلوفيات ، ( 3 / )للذ يب تذكرة احلفاظ : انظر . (   /6)الدرر الكامنة  (0)
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 احلافظ ابن كثريترمجة 
 : امسه ونسبه 

 .( )الشافعيالدمشقي البصروي القرشي أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري لدين عماد ا:  و 
 : مولده 

 .( )"أو فيها ،( )ولد بعد السبعمائة:"قال الذ يب  ،( )من أعمال مدينة بصرى ولد مبجدل القرية
 : شيوخه 

حلجاج املزي، وابن منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية، واإلمام أبو ا: أخذ العلم عن مجاعة من أ ل العلم 
 .(5)وابن الزراد، والقاسم ابن عساكر، وآخرون كثريونالشحنة، وأبو العباس احلجار، 

 : تالميذه 
 ،أبو احملاسن احلسييناحلافظ أخذ عنه املشيخة، ويل أخذ عنه العلم كثري من طالب العلم، فقد 

 ،مسع منه الناس كثرياً :" رعة العراقي قال أبو ز وابنه، العراقي احلافظان و  ،احلافظ شهاب الدين ابن حجيو 
 .(6)"وح رت عليه مع والدي

 : ومصنفاته مؤلفاته 
 وصفتيف التفسري، واحلديث، وعلومه، والتاريخ، والرجال، صنف احلافظ ابن كثري تصانيف كثرية،  

 . (0)وانتفع هبا الناس بعد وفاته ب،سارت يف البالد يف حياهتانفعة، مشهورة، وأهنا  أبهنا مفيدة،
 .(7)التفسري، والبداية والنهاية، وطبقات الشافعية وغري ا: منها 

 : ثناء العلماء عليه 
اإلمام الفقيه احملدث األوحد البارع فقيه متقن، ومتحدث متقن، ومفسر :" ي 7 0قال الذ يب ت 
 .(3)"نقاد

                                                           

 .(7 )ذيل تذكرة احلفاظ للحسيين ، (57 / )قي ، الذيل على العرب للعرا( 0 / )للذ يب تذكرة احلفاظ  ( )
 (.7 )ذيل تذكرة احلفاظ للحسيين : انظر  ( )
 .(7 )ذيل تذكرة احلفاظ للحسيين ، (57 / )الذيل على العرب للعراقي : أي سنة إحدى وسبعمائة، انظر  ( )
 .(5  / )للحافظ الدرر الكامنة : ، وانظر ( 0 / )تذكرة احلفاظ  ( )
 .(5  / )للحافظ الدرر الكامنة ، (57 / )، الذيل على العرب للعراقي ( 0 / )احلفاظ للذ يب تذكرة  (5)
 .(0 / )للحافظ إنباء الغمر ، (7 )ذيل تذكرة احلفاظ للحسيين : انظر(. 57 / )الذيل على العرب للعراقي  (6)
ذيل تذكرة احلفاظ للحسيين ، (53 / )قي للعراالذيل على العرب  ،(05)للذ يب املعجم املختص ابحملدثني : انظر  (0)

 (.5  /  )الدرر الكامنة ، (7 )
 .سبق يف املقدمة بيان كتبه املطبوعة (7)
 .(7 )ذيل تذكرة احلفاظ للحسيين ، والتصويب من "نقال"إىل " نقاد"تنبيه حترفت  .( 0)املعجم املختص ابحملدثني  (3)
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 .( )"الفقيه املفيت احملدث ذي الف ائل:"وقال أي اً 
 .( )"مام العامل احلافظ املفيد البارعالشيخ اإل:" ي 065يين توقال أبو احملاسن احلس

كان كثري االستح ار للمتون والتفسري ...اإلمام العالمة شيخ احملدثني :" ي 6 7وقال العراقي ت 
 .( )"والتاريخ حسن اخللق كثري التواضع منتصباً لإلفادة

  :وفاته 
 .( )"سبعني وسبعمائةسنة أربع و  مات بدمشق يوم اخلميس خامش عشر شعبان

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .( 0 / )تذكرة احلفاظ  ( )
 .(7 )فاظ ذيل تذكرة احل ( )
 .(3 / )للحافظ إنباء الغمر ، (76/ )طبقات الشافعية البن قاضى شهبة : انظر  .(57 / )الذيل على العرب  ( )
الدرر الكامنة ، (76/ ) طبقات الشافعية البن قاضى شهبة، (57 / )للعراقي الذيل على العرب : انظر  ( )

 .(6  / )للحافظ
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 السؤال األول

أخربين إمساعيل بن أمية؛ أن النيب : قال معمر: قال عبد الرزاق:" ي  00قال احلافظ ابن كثري ت
 ذا قرب أيب رغال، رجل من :"قال. هللا ورسوله أعلم :فقالوا" أتدرون من  ذا؟:"ملسو هيلع هللا ىلص مر بقرب أيب رغال فقال

فلما خرج أصابه ما أصاب قومه، فدفن  ا نا، ودفن معه . مثود، كان يف حرم هللا، فمنعه حرم هللا عذاب هللا
 ".غصن من ذ ب، فنزل القوم فابتدروه أبسيافهم، فبحثوا عنه، فاستخرجوا الغصن

 .( )"أبو ثقيف: أبو رغال: يقال الز ر : قال معمر: وقال عبد الرزاق
  .من  ذا الوجه ( ) ذا مرسل

من وجه آخر، كما قال   بن إسحاق، عن إمساعيل بن أمية، عن جبري بن أيب جبري  وقد روي متصالً 
 مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول، حني خرجنا معه إىل الطائف، فمرران بقرب: مسعت عبد هللا بن عمرو يقول: قال
أصابته  عنه، فلما خرج منه ذا قرب أيب رغال، و و أبو ثقيف، وكان من مثود، وكان هبذا احلرم فدفع ":قالف

ذ ب، إن أنتم نبشم عنه  وآية ذل  أنه دفن معه غصن من. النقمة اليت أصابت قومه هبذا املكان، فدفن فيه
       ".فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن معهأصبتموه 

 بن حازم، عن أبيه، عن ابن إسحاقه أبو داود، عن حيىي بن معني، عن و ب بن جرير و كذا روا
 .( )به

                                                           

  .( 7/ )عبد الرزاق يف التفسري وعنه ( 0373 مرق 5 /  )معمر يف جامعه أخرجه  ( )
 ." ذا مع ل( :" 7 /0 )على األقل، فهو مع ل، قال األلباين يف السلسلة ال عيفة  راواينسقط من إسناده  ( )
 :  حسن لغريه إال قصة الغصن واستخراجه ف عيفة ( )

  .(077 رقم 6 / )أخرجه أبو داود يف السنن 
،   )، والطرباين يف املعجم الكبري ( 05 رقم 0 / 3)شكل اآلاثر الطحاوي يف شرح مأخرجه و 
، واخلطيب يف األمساء (30 /6)، والبيهقي يف دالئل النبوة ( رقم )، واحلسن بن شاذان يف جزئه (3    رقم70 /  

 .به حيىي بن معنيعن ق من طر  (   رقم563/  )املتفق واملفرتق يف و ، (03/  )املبهمة يف األنباء احملكمة 
 . من طريق أيب األز ر، ثنا و ب بن جرير به (  6 / )وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى 
 إبرا يم بن سعيد قاال حدثنا   بن إسحاقو يونس بن بكري من طريق  (6  /  )وأخرجه ابن عبد الرب يف التمهيد 

 . به
، وحنبل بن إسحاق يف جزئه (6 5 رقم73 /  )فأخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين : وقد توبع ابن إسحاق 

، (37 6رقم07/  )، وابن حبان يف الصحيح ( 05 رقم 0 / 3)، والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر (66رقم 0 )
والبيهقي يف السنن الكربى  ،(7    رقم03 /  ،   )، واملعجم الكبري (  75رقم5  /7)والطرباين يف املعجم األوسط 

من طريقني عن يزيد بن زريع ان روح بن ( 7  /  )وابن عبد الرب يف التمهيد  ،(30 /6)لنبوة ويف دالئل ا ،( 6 / )
 .القاسم عن إمساعيل بن أمية به 
جبجَرير بن أيب جبري احلجازي، روى له أبو داود، وقال عنه احلافظ يف تقريب التهذيب : وإسناده ضعيف؛ فيه 

 ".جمهول( :"6 6رقم0  )
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  .( )"و و حديث حسن عزيز": ي   0ت قال شيخنا أبو احلجاج املزي
 . ( ) ذا، و و شيخ ال يعرف إال هبذا احلديث تفرد بوصله جبري بن أيب جبري:  قلت

 .( )نه غري إمساعيل بن أميةروى ع ومل أمسع أحداً  :بن معنيقال حيىي 
                                                                                                                                                                                

 ". ذا ال يصح، ألنه عن حيىي بن أيب جبري و و جمهول:"بقوله ( 77 /5)م يف احمللى ابآلاثر واحلديث ضعفه ابن حز 
 (.555رقم66 / )، ويف ضعيف أيب داود (6 0 رقم 7 /0 )األلباين رمحه هللا يف سلسلة األحاديث ال عيفة و 

 : وله شا د من حديث جابر يتقوى به دون قصة الغصن واستخراجه 
وابن أيب حامت يف التفسري ( 36 /0 )ابن جرير يف التفسري و ، ( 7/ )يف التفسري أخرجه عبد الرزاق 

 عن معمر( 7675رقم6 5 /5)
 من طريق ابن عياش ( 7676رقم6 5 /5)وأخرجه ابن أيب حامت يف التفسري 

والبزار يف  ،(   / )واألزرقي يف اتريخ مكة  ،(056 رقم 0 / 3)وأخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر 
من  ،(30 6رقم00/  )وابن حبان يف الصحيح  ،(0  / )واحلاكم يف املستدرك  ،(كشف-  7 رقم56 / )املسند 

 طرق عن مسلم بن خالد
من طريقني عن حيىي بن ( 07/ )واخلطيب يف األمساء املبهمة ( 55  رقم 5 / )وأخرجه الفاكهي يف أخبار مكة 

 سليم 
ال تسألوا :"قال ، ملا مر النيب ملسو هيلع هللا ىلص ابحلجر : قال، ثنا جابر بن عبد هللا أربعتهم عن ابن خثيم عن أيب الزبري قال

وكانت تشرب ، فعتوا عن أمر رهبم فعقرو ا، وتصدر عن  ذا الفج ، فكانت ترد من  ذا الفج، فقد سأهلا قوم صاحل، اآلايت
هللا من حتت أدمي السماء منهم إال رجاًل واحداً كان يف حرم فعقرو ا فأخذهتم الصيحة أ ل  ، ويشربون لبنها يوماً ، ماء م يوماً 

 ".فلما خرج من احلرم أصابه ما أصاب قومه" أبو رغال:"قال ، اي رسول هللا من  و؟ : قيل" هللا
 ي، روى له مسلم واألربعة، وقال عنه    وإسناده حسن لذاته؛ عبد هللا بن عثمان بن خثيم أبو عثمان املكي ت

 ".صدوق( :"66  رقم   )قريب التهذيب احلافظ يف ت
(  3 6رقم506) ي، روى له اجلماعة، وقال عنه احلافظ يف تقريب التهذيب 6  وأبو الزبري   بن مسلم املكي ت

 ". صدوق إال أنه يدلس:" 
 . ابلتحديث من رواية حيىي بن سليم عند الفاكهي يف أخبار مكة أبو الزبري وقد صرح 

كان قد أتقن :"عن حيىي بن سليم ( رواية عبد هللا-50  رقم70 /  )العلل ومعرفة الرجال  قال اإلمام أمحد يف
 ".بن خثيم كانت عنده يف كتاباحديث 

وقال الزيلعي يف  ،"على شرط مسلم( :"7  / )قال ابن كثري يف التفسري ، و ، واحلاكمواحلديث صححه ابن حبان
 .(70 /6)احلافظ يف الفتح حسن إسناده و ، " و على شرط مسلم: نا الذ يب قال شيخ( :"63 / )ختريج الكشاف 

 .(  / )هتذيب الكمال يف أمساء الرجال  ( )
 ".له حديث واحد:"يف ترمجة جبري ( 30 / )قال الذ يب يف ميزان االعتدال (  )
 (. الدوري-3  / )التاريخ البن معني (  )

 ".صدق:"عني، وعلق عليه بقوله كالم ابن م(  30 / )ونقل الذ يب يف ميزان االعتدال 
 ".ال أعرفه،  كذا يف احلديث ال أعرفه! ما أدري من  و ( :"  )وقال يف رواية ابن طهمان 
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هللا بن احلديث، وإمنا يكون من كالم عبد م يف رفع  ذا ِ وَ  ( )وعلى  ذا، فيخشى أن يكون:  قلت
 .( )عمرو، مما أخذه من الزاملتني

 .( )"، وهللا أعلم( )و ذا حمتمل": قال شيخنا أبو احلجاج، بعد أن عرضت عليه ذل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .املع لة أخطأ جبري، فوصل الرواية: أي (  )
 .إسرائيليةاحلديث حسن لغريه، وقصة الغصن  ي اليت حتتمل أن تكون (  )
  .مرو فال ميكن اجلزم؛ فهي حمتملة عبد هللا بن عمراد املزي أن اإلسناد ال يثبت إىل(  )
 (.   / )التفسري (  )
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 الثانيالسؤال 

احلافظ، حدثنا أبو  هللاأخربان أبو عبد: قال احلافظ أبو بكر البيهقي:" ي  00حلافظ ابن كثري تقال ا
حدثنا أبو   عبد هللا بن  الل النحوي ال رير، حدثنا  - وكيل املتقي ببغداد-نعيم  حفص عمر بن أمحد بن

ما مجع : قالت ائشة اهنع هللا يضرن عروة، عن ع، عن الز ري، عسفيان بن عيينةعلي بن عمرو األنصاري، حدثنا 
 . واحداً  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بيت شعر قط، إال بيتاً 

 .( )"يقال لشيء كان إال حتققاً ...  تفاءل مبا هتوى يكن فلقلما
  ؟ سألت شيخنا احلافظ أاب احلجاج املزي عن  ذا احلديث

 .(5)"( )ر، وال ال ري( )ومل يعرف شيخ احلاكم. ( ) و منكر": فقال
                                                           

قالت ". إال حتقق:"لكن عنده بلفظ ( 0/67)البيهقي يف السنن الكربى ، وعنه (06 / )يف املستدرك احلاكم أخرجه (  )
 " حتققاً؛ لئال يعربه، فيصري شعراً : ومل يقل: عائشة اهنع هللا يضر
 ."أكتبه إال هبذا اإلسناد، وفيهم من جيهل حالهمل :"قال البيهقي 

أخربان   بن علي املقرئ، أخربان أبو حفص عمر بن يوسف بن أيب : قال ( 07 /0 )وأخرجه اخلطيب يف اتريخ بغداد 
 . نعيم، حدثنا أبو   عبد هللا بن مال  مؤدب القاسم بن عبيد هللا، حدثنا علي بن عمرو األنصاري به 

 ".غريب جداً مل أكتبه إال هبذا اإلسناد:"ب البغدادي قال اخلطي
  ".ومما يدل على و ائه التعليل املذكور ،ال يصح( :"  0/5 )وقال احلافظ يف فتح الباري 

 ".حديث منكر جداً ( :"67 /0)وقال احلافظ يف هتذيب التهذيب 
 ".يهقي يف سننه بسند فيه من جيهل حالهأخرج الب( :" 0/0)وقال السيوطي يف الدر املنثور يف التفسري ابملأثور 

 ."منكر جداً ( :" 0 6رقم7 7/  )وقال األلباين يف السلسلة ال عيفة 
 ". ذا خرب موضوع على ابن عيينة وهللا أعلم: وجدت عن املزي قال( :"0 /5)قال احلافظ يف لسان امليزان (  )
 -ابن نعيم: ويقال -ملتقي هلل، يعرف أبيب نعيمعمر بن أمحد بن يوسف، أبو حفص وكيل ا: شيخ احلاكم،  و  ( )

بن ااحلسن ، وقال أبو "كان من معادن الصدق":بشرىقال  (56 /  )اتريخ بغداد  ي، ذكره اخلطيب يف 63 ت
 .كما يف اتريخ بغداد  ."مجيل األمر كان مستوراً :"الفرات 
؛ فلعله مل يقف عليه، أو أن ترمجة عمر "مل يذكر اخلطيب عمر يف اترخيه(:"0 /5)احلافظ يف لسان امليزان وقول 

 . ساقطة من نسخة اتريخ بغداد اليت وقف عليها احلافظ
 ".ضعفه الدارقطين( :"0 5/ )عبد هللا بن  الل األزدي، قال الذ يب يف ميزان االعتدال (  )

 ".بن  الل أظنه املرتجم يف األصلعبد هللا ( :"0 /5)وقال احلافظ يف لسان امليزان 
 (.530-6/573)لتفسري ا( 5)
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 الثالثالسؤال 

حدثنا أسلم بن سهل  : ( )قال أمحد بن سليمان النجاد يف أماليه:" ي  00قال احلافظ ابن كثري ت
حدثنا أبو  -شيخ مسلم - ( ) و أبو الشعثاء احل رمي -، حدثنا علي بن احلسن بن سليمان ( )حبشل
: قال. ؟ فقال األرز ما أحب الطعام إليكم: ت لهوح إلينا جين، فقلرَّ تيَ : مسعت األعمش يقول: قال ( )معاوية

: قلت. نعم: ال؟ ق فيكم من  ذه األ واء اليت فينا: فقلت. فأتينا م به، فجعلت أرى اللقم ترفع وال أرى أحداً 
 . شران: ؟ قال فما الراف ة فيكم 

 ؟ عرضت  ذا اإلسناد على شيخنا احلافظ أيب احلجاج املزي 
 .(5)"ىل األعمش ذا إسناد صحيح إ": فقال
 
 
 
 
 

                                                           

  (.05 ) ومن طريقه أخرجه السخاوي يف البلدانيات(  )
 . به  مسعت علي بن احلسن بن سليمان ،مسعت الدقيقيقال ( 7  رقم   / )عجم وأخرجه ابن األعرايب يف امل

 (37رقم   )سؤاالت السلفي مخيس احلوزي كما يف عنه قال  ي،  3 أبو احلسن أسلم بن سهل الواسطي ت:  و  ( )
وكان ال مزيد عليه  ،ورتب طبقاهتم ،وضبط أمساء م ،مجع اتريخ الواسطيني ... مام جامع يصلح للصحيحإثقة ثبت :"

، "كان مشهورًا ابحلفظ  ":(30/ )كما يف لسان امليزان للحافظ   وقال أبو احلسني بن املنادي، "واإلتقانيف احلفظ 
وقال الذ يب يف ، "كان من كبار احلفاظ العلماء من أ ل واسط":(30/ ) كما يف لسان امليزان للحافظ  وقال أبو نعيم

 ".الصدوق، احملدث، مؤرخ مدينة واسطاحلافظ، :" ( 55/  )سري أعالم النبالء 
تقريب التهذيب أبو الشعثاء علي بن احلسن احل رمي الواسطي، روى له مسلم، وابن ماجه، وقال عنه احلافظ يف :  و  ( )

 ".ثقة:" (005 رقم33 )
تقريب التهذيب  ي، روى له اجلماعة، وقال عنه احلافظ يف 35 أبو معاوية   بن خازم ال رير الكويف ت:  و  ( )

 ."وقد رمي ابإلرجاء... وقد يهم يف حديث غريه  ،ثقة أحفظ الناس حلديث األعمش( :"  57رقم05 )
 (.   /7)التفسري ( 5)

 ذا إسناد :"قال شيخنا احلافظ أبو احلجاج املزي تغمده هللا برمحته ( :"03 )رجان وقال أبو عبدهللا الشبلي يف آكام امل
 ".صحيح إىل األعمش

 .مث ذكره ...". وصح عن األعمش ( :"50)وقال ابن حجر اهليتمي يف الفتاوى احلديثية 
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 الرابعالسؤال 

فأما ما يلهج به كثري من الفقهاء وعلماء األصول من إيراد " : ي  00قال احلافظ ابن كثري ت
 .فإنه ليس له أصل، وال  و مثبت يف شيء من أصول اإلسالم ".( )خذوا شطر دينكم عن احلمرياء: "حديث

 ؟ وسألت عنه شيخنا أاب احلجاج املزي 
 .( )"ال أصل له ": فقال

 . ، بل  و منكرحديث غريب جداً :"وقال احلافظ ابن كثري أي اً 
  ؟ سألت عنه شيخنا احلافظ أاب احلاج املزي

 . "مل أقف له على سند إىل اآلن ":وقال ."فلم يعرفه"
 .( )"5 و من األحاديث الوا ية اليت ال يعرف هلا إسناد:  وقال شيخنا أبو عبد هللا الذ يب

  
 
 

                                                           

 ".راء، يريد البي اءاي محرياء تصغري احلم( :"7  / )قال ابن األثري يف النهاية يف غريب احلديث واألثر (  )
 (.3  /  )البداية والنهاية (  )

فهو كذب " احلمرياء"أو ذكر " اي محرياء"حديث فيه "كل ( :"60)قال ابن قيم اجلوزية يف املنار املنيف يف الصحيح وال عيف 
 ".خذوا شطر دينكم عن احلمرياء"حديث ... مثل . خمتلق

 ذا احلديث ال يعرف، وكان شيخنا ( :" 0 / )السبكي يف رفع احلاجب قال اتج الدين ؛ "احلمرياء"لكن صح حديث فيه 
 ".كل حديث فيه لفظ احلمرياء ال أصل له إال حديثاً واحداً يف النسائي: أبو احلجاج املزي رمحه هللا يقول

(  3 رقم67 / )شكل امل، والطحاوي يف شرح ( 730رقم 7 /7)واحلديث أخرجه النسائي يف السنن الكربى 
 ...".نعم : فقلت" اي محرياء أحتبني أن تنظري إليهم؟ : " دخل احلبشة املسجد يلعبون فقال يل: ائشة، قالتعن ع

 ".إسناده صحيح، ومل أَر يف حديث صحيح ذكر احلمرياء إال يف  ذا( :"   / )قال احلافظ يف فتح الباري 
 . (00  رقم7 0/7)األلباين يف السلسلة الصحيحة صححه و 

 (. 5رقم   )طالب مبعرفة أحاديث خمتصر ابن احلاجب حتفة ال(  )
 . مث نقل كالم املزي والذ يب ".  ذا احلديث ال أعرفه مروايً ( :"56 )قال ابن امللقن يف غاية مأمول الراغب 

احلافظني وذكر احلافظ عماد الدين بن كثري أنه سأل ...  ال أعرف له إسناًدا( :"3  / )قال احلافظ يف موافقة اخلرب اخلرب و 
 ."املزي والذ يب عنه فلم يعرفاه
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 اخلامسسؤال ال

كما ورد به احلديث املروي يف ذل ، عن . ومنهم، مهنع هللا يضر، السجل:" ي  00قال احلافظ ابن كثري ت
 . وفيه نظر -إن صح  -ابن عباس 

حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا نوح بن قيس، عن يزيد بن كعب، عن عمرو بن مال ، :  قال أبو داود
 . ( )"السجل كاتب للنيب ملسو هيلع هللا ىلص": ، قالعن أيب اجلوزاء، عن ابن عباس، هنع هللا يضر

 . ( )و كذا رواه النسائي عن قتيبة به
بِ اتَ لِلركِ يَيورَم َنطرِوي السََّماَء َكَطيِ  السِ ِجلِ   : وعن ابن عباس أنه كان يقول يف  ذه اآلية

( )

( ) ،

 .  ذا لفظه. (5)"الرجل":السجل: قال
يَيورَم َنطرِوي السََّماَء َكَطيِ  السِ ِجلِ  : عند قوله تعاىل (6)رير يف تفسريهرواه أبو جعفر بن ج وكذا

، وقد ضعفه ابن معني يف رواية (0)نوح بن قيس، و و ثقة من رجال مسلم عن نصر بن علي، عن بِ اتَ لِلركِ 

ره مع ذل  ابن ، وقد ذكفلم يرو عنه سوى نوح بن قيس ،(3)وأما شيخه يزيد بن كعب العوذي البصري. (7)عنه
 . (0 )ابن حبان يف الثقات

                                                           

 (.   /0 )، ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى (5 3 رقم   / )أخرجه أبو داود يف السنن (  )
 (. 0   رقم70 /0 )أخرجه النسائي يف السنن الكربى (  )
 (. 6 /5)لقراء السبعة أليب علي الفارسي، احلجة ل(   )السبعة يف القراءات أليب بكر ابن جما د : قراءة سبعية؛ انظر ( )
 (. 0 : األنبياء( ) )
أخربان قتيبة بن سعيد، حدثنا نوح، عن عمرو بن : قال (  0   رقم70 /0 )أخرجه النسائي يف السنن الكربى ( 5)

 . به  مال ، عن أيب اجلوزاء، عن ابن عباس
ثنا عمرو بن مال ، عن : ن علي، ثنا نوح بن قيس، قالحدثنا نصر ب: قال (    /6 )أخرجه ابن جرير يف التفسري  (6)

 . أيب اجلوزاء، عن ابن عباس به 
 .حدثنا أبو زرعة، حدثنا نصر بن علي اجله مي به : قال ( ابن كثري- 7 /5)وأخرجه ابن أيب حامت يف التفسري 
 .عمرو بن مال  به من طريق  ارون بن موسى النحوي عن( التغليق-53 / )وأخرجه ابن مردويه يف التفسري 

 ي، روى له مسلم واألربعة، وقال عنه احلافظ يف تقريب التهذيب  7  و نوح بن قيس أبو روح البصري ت (0)
 ".صدوق رمي ابلتشيع( :"03 0رقم560)

ة روايقال ابن معني يف لكن  (0/55 )للمزي هتذيب الكمال : انظر ". ثقة، وبلغين عن حيىي أنه ضعفه:"قال أبو داود  (7)
 ."صاحل:" ( 7 /7)اجلرح والتعديل وقال يف رواية إسحاق بن منصور كما يف ، "ثقة:" (   / )الدوري 

يزيد بن كعب الَعورذي البصري، روى له أبو داود، والنسائي، وقال عنه احلافظ يف تقريب التهذيب :  و  (3)
 ."جمهول( :"0066رقم 60)

( 0) (3/ 0 ). 
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 ؟ وقد عرضت  ذا احلديث على شيخنا احلافظ الكبري أيب احلجاج املزي 
موضوع، وإن    و حديث: ول، وأخربته أن شيخنا العالمة أاب العباس ابن تيمية كان يقفأنكره جداً 
 . ( )كان يف سنن أيب داود

 .( )"وأان أقوله": فقال شيخنا املزي
، عن حيىي ( )من حديث   بن سليمان امللقب ببومة ( )رواه احلافظ ابن عدي يف كاملهوقد :  قلت

كان : عن ابن عباس، رضي هللا عنهما، قالنكري، عن أبيه، عن أيب اجلوزاء، حيىي بن عمرو بن مال  ال
  ":قال، بِ اتَ اَء َكَطيِ  السِ ِجلِ  لِلركِ يَيورَم َنطرِوي السَّمَ  و و قوله تعاىل. السجل:  لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاتب يقال له

 . "السجل الكتاب كذل  نطوي السماء كما يطوي
و كذا رواه البيهقي، عن أيب نصر بن قتادة، عن أيب علي الرفاء عن علي بن عبد العزيز، عن مسلم 

 . (5)بن إبرا يم، عن حيىي بن عمرو بن مال  به
 .(0)"وهللا أعلم. بعةفال يصلح للمتا (6)وحيىي  ذا ضعيف جداً 

                                                           

 ذا احلديث موضوع، وال : مسعت شيخنا أاب العباس بن تيمية يقول ( :"0  /7)سنن ذيب الهتقال ابن قيم اجلوزية يف  ( )
ون، مل يعرف لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاتب امسه السجل قط، وليس يف الصحابة من امسه السجل، وكجتَّاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص معروف

 ."، ومل يكن لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاتب مبكةواآلية مكية: قال . يكن فيهم من يقال له السجل
-وإن كان يف سنن أيب داود  -وقد صرح مجاعة من احلفاظ بوضعه ... ال يصح ( :" 7 /5)قال ابن كثري يف التفسري (  )

ديث، وقد تصدى اإلمام أبو جعفر ابن جرير لإلنكار على  ذا احل...  منهم شيخنا احلافظ الكبري أبو احلجاج املزي
ال يعرف يف الصحابة أحد امسه السجل، وكتاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص معروفون، وليس فيهم أحد امسه : ورده أمت رد، وقال

وأما من ذكر يف أمساء الصحابة . لى نكارة  ذا احلديثالسجل، وصدق رمحه هللا يف ذل ، و و من أقوى األدلة ع
 ."والصحيح عن ابن عباس أن السجل  ي الصحيفة. لى غريه، وهللا أعلم ذا، فإمنا اعتمد على  ذا احلديث، ال ع

 .(56 )الفصول يف السرية : وانظر  (.5606رقم33 /  )واحلديث حكم بنكارته األلباين يف السلسلة ال عيفة 
ا أمحد بن حدثنا حيىي بن عبد الرمحن بن انجية، حدثن: قال ( 7 /3)أخرجه ابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال  ( )

 . عبد الرمحن بن مف ل، حدثنا   بن سليمان به 
 ".ليس ذاك مبحفوظ:" قال ابن عدي 

 ".ب م أوله، وسكون الواو، وفتح امليم مث  اء( :" 65/ )قال ابن انصر الدين الدمشقي يف توضيح املشتبه  ( )
والطرباين يف املعجم الكبري  ،(0  / )وأخرجه العقيلي يف ال عفاء الكبري  .(   /0 )السنن الكربى  (5)

 . حدثنا علي بن عبد العزيز به :  قاال( 030  رقم00 /  )
 ".حيىي بن عمرو بن مال  النكري، ال يتابع على حديثه:"قال العقيلي 

زيد  رماه محاد بن( :"  0/ )حيىي بن عمرو النجكري البصري، روى له الرتمذي، وقال عنه الذ يب يف املغين يف ال عفاء  (6)
 ".ابلكذب، وضعفه مجاعة

 ".إن محاد ابن زيد كذبه: ضعيف، ويقال ( :"  06رقم 53)وقال احلافظ يف تقريب التهذيب 
 (.3  /7)البداية والنهاية ( 0)
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 السادسالسؤال 

 -  و احلداين -ثنا القاسم بن الف ل : الطيالسي قال أبو داود :" ي  00قال احلافظ ابن كثري ت
قام رجل إىل احلسن بن علي بعد ما ابيع معاوية، فقال اي مسود وجوه ": ثنا يوسف بن مازن الراسيب قال

، فرجالً  هللا، فإن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رأى بين أمية خيطبون على منربه رجالً ال تؤنبين، رمح  : فقال احلسن. املؤمنني
ثَيرَ : فساءه ذل  فنزلت َناَك الرَكور ِإانَّ َأعرطَيير

رِ ِإانَّ أَنيرزَ : ونزلت. يعين هنرا يف اجلنة. ( ) َلِة الرَقدر َوَما  *لرَناهج يف لَيير

ِر  َلةج الرَقدر ر  لَيير  *أَدررَاَك َما لَيير ٌر ِمنر أَلرِف َشهر ِر َخيير َلةج الرَقدر
 . متلكه بنو أمية ،( )

 . ( )وال ينقص فحسبنا ذل  فإذا  و ألف شهر ال يزيد يوماً :  قال القاسم
، كلهم من ( )دالئل النبوةوابن جرير الطربي، واحلاكم يف مستدركه ، والبيهقي يف  وقد رواه الرتمذي،

عن يوسف بن  - ،(6)وقد وثقه حيىي بن سعيد القطان، وابن مهدي - (5)حديث القاسم بن الف ل احلداين
  .(0 )عيسى بن مازن: (3)، ويف رواية ابن جرير(7)الراسيب يوسف بن مازن: ، ويقال(0)سعد

                                                           

 .( :الكوثر) ( )
 .( - : القدر) ( )
 . من كالمه  نامث نق ه بنحو ما سيأيت". ليس بصحيح:"عن قول القاسم (    /7)قال ابن كثري يف التفسري  ( )
حدثنا حممود بن : قال (   / )، ومن طريقه ابن األثري يف أسد الغابة (50  رقم   /5) أخرجه الرتمذي يف السنن ( )

 غيالن، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا القاسم بن الف ل احلداين، عن يوسف بن سعد
ارودي سهيل، ثنا سلم بن قتيبة، ثنا القاسم بن الف ل، عن حدثين أبو اخلطاب اجل(   5/  )وأخرجه ابن جرير يف التفسري 

 عيسى بن مازن
، وأخرجه احلاكم يف (7  /  )ومن طريقه املزي يف هتذيب الكمال  ،( 05 رقم73/ )املعجم الكبري وأخرجه الطرباين يف 

زيد عن من طرق ( 503 /6)، ويف دالئل النبوة (36  رقم50 /5)، وعنه البيهقي يف شعب اإلميان (76 / )املستدرك 
 بن أخزم، ثنا أبو داود، ثنا القاسم بن الف ل، عن يوسف بن مازن الراسيب

  نوح، أنبأ القاسم بن الف ل، عن يوسف بن مازن من طريق قراد أيب ( 3 / )وأخرجه احلاكم يف املستدرك 
 بن الف ل عن يوسف بن مازن  من طريق موسى بن إمساعيل ان القاسم( 07 /  )وأخرجه ابن عساكر يف اتريخ دمشق 

 ." ذا إسناد صحيح:"قال احلاكم 
 ي، روى اجلماعة إال البخاري ففي األدب املفرد، وقال عنه احلافظ يف 60 القاسم بن الف ل أبو املغرية البصري ت( 5)

 ".رمي ابإلرجاء... ثقة ( :" 7 5رقم 5 )تقريب التهذيب 
 (.6  /0) اجلرح والتعديل البن أيب حامت: انظر ( 6)
 .كما عند الرتمذي  (0)
 .كما عند الطرباين، واحلاكم( 7)
 (.  5/  )، ووقع على الصواب يف طبعة شاكر "يوسف بن مازن( "6 5/  )يف تفسري الطربي طبعة دار  جر ( 3)
 ".أعلم  ذا يقت ي اضطراابً يف  ذا احلديث، وهللا:"عن االختالف يف امسه  (   /7)قال ابن كثري يف التفسري ( 0 )
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 . و و رجل جمهول، و ذا احلديث غريب، ال نعرفه إال من  ذا الوجه:  قال الرتمذي
ظا ر أنه أراد أنه جمهول احلال، فإنه قد روى عنه وال؛ ( )مشكل. إن يوسف  ذا جمهول:  فقوله
ويف رواية . ( )وقال حيىي بن معني  و مشهور. ( )محاد بن سلمة، وخالد احلذاء، ويونس بن عبيد: مجاعة، منهم
 .(5)فارتفعت اجلهالة عنه مطلقاً . ( ) و ثقة: رواية عنه قال
وهللا . ا عمن ال يعتمد عليهولكن يف شهوده ق ية احلسن ومعاوية نظر، وقد يكون أرسله:  قلت

 . أعلم
 ؟وقد سألت شيخنا احلافظ أاب احلجاج املزي، رمحه هللا، عن  ذا احلديث 

 .(6)" و حديث منكر": فقال
 إنه حسب دولة بين أمية، فوجد ا ألف شهر، ال تزيد يوماً :  وأما قول القاسم بن الف ل، رمحه هللا

هنع هللا يضر، وكانت ثنيت   ميكن إدخال دولة عثمان بن عفان  ألنه الوذل؛ ، وفيه نظرفهو غريب جداً . وال تنقصه
ألنه أحد اخللفاء ؛ وذل  أهنا ممدوحة؛ عشرة سنة، يف  ذه املدة، ال من حيث الصورة، وال من حيث املعىن

ويف  الراشدين واألئمة املهديني، الذين ق وا ابحلق، وبه كانوا يعدلون، و ذا احلديث إمنا سيق لذم دولتهم،
داللة احلديث على الذم نظر، وذل  أنه دل على أن ليلة القدر خري من ألف شهر اليت  ي دولتهم، وليلة 
القدر ليلة خرية، عظيمة املقدار والربكة، كما وصفها هللا تعاىل به، فما يلزم من تف يلها على دولتهم ذم 

وهللا تعاىل . ألنه إمنا سيق لذم أايمهم؛ ظريف صحته ن فإنه دقيق يدل على أن احلديث؛ دولتهم، فليتأمل  ذا
 . أعلم

                                                           

 ".إن يوسف  ذا جمهول؛ فيه نظر: قول الرتمذي( :"   /7)قال ابن كثري يف التفسري (  )
 .(0  /  )هتذيب الكمال للمزي : انظر  ( )
 .(   /3)رواه عنه إسحاق بن منصور، كما يف اجلرح والتعديل البن أيب حامت  ( )
 .(0  )ابن اجلنيد سؤاالت  ( )
، روى له الرتمذي، والنسائي، وقال عنه احلافظ يوسف بن مازن: ويقال  و ال م البصري، بن سعد اجلمحي مو يوسف  (5)

 ."ثقة( :"0765رقم  6)تقريب التهذيب  يف
أشبه األقوال يف ذل  بظا ر التنزيل قول :" مث ختمها بقوله (   5-  5/  )ذكر ابن جرير األقوال يف تفسري اآلية  (6)

وأما األقوال األخر، فدعاوى معان . من عمل ألف شهر، ليس فيها ليلة القدر عمل يف ليلة القدر خري: من قال
 ."ابطلة، ال داللة عليها من خرب وال عقل، وال  ي موجودة يف التنزيل

 ".ما أدري آفته من أين؟( :" 66 / )وقال الذ يب كما يف خمتصر تلخيص الذ يب 
 ".فيه انقطاع:"(  0 / )وقال يف سري أعالم النبالء 

 ذا احلديث على كل تقدير منكر جداً، قال شيخنا اإلمام احلافظ ( :"   /7)وقال احلافظ ابن كثري يف التفسري  
فهذا كله مما :"إىل أن قال بعد أن ذكر أوجه ت عيفه من جهة املنت  ". و حديث منكر: احلجة أبو احلجاج املزي

 ".يدل على ضعف  ذا احلديث ونكارته، وهللا أعلم
 ".ضعيف اإلسناد م طرب، ومتنه منكر( :"50  رقم)لباين يف ضعيف سنن الرتمذي وقال األ
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وأما إذا أراد أن ابتداء دولتهم منذ ويل معاوية حني تسلمها من احلسن بن علي، فقد كان ذل  سنة 
وقد تقدم . إمام واحدألن الناس كلهم اجتمعوا على . عام اجلماعة: وكان يقال له. أربعني، أو إحدى وأربعني
إن ابين  ذا سيد، ":عن أيب بكرة أنه مسع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول للحسن بن عليخاري، احلديث يف صحيح الب
فكان  ذا يف  ذا العام، وهلل احلمد واملنة، واستمر . ( )"بني فئتني عظيمتني من املسلمني ولعل هللا أن يصلح به

ائة، حىت انتقل إىل بين العباس، كما سنذكره، األمر يف أيدي بين أمية من  ذه السنة إىل سنة ثنتني وثالثني وم
ألن معدل ألف شهر ثالث ومثانون سنة وأربعة ؛ وجمموع ذل  ثنتان وتسعون سنة، و ذا ال يطابق ألف شهر

 .وكانت تسع سنني، فحينئذ يبقى ثالث ومثانون سنة. أان أخرج منها والية ابن الزبري: أشهر، فإن قال
، حبيث أللف شهر حتديداً  ة ابن الزبري، فإنه ال يكون ما بقي مطابقاً أنه وإن خرجت والي: فاجلواب 
 . ،  ذا وجهوال يزيده، كما قاله، بل يكون ذل  تقريباً  ال ينقص يوماً 
أن والية ابن الزبري كانت ابحلجاز واأل واز والعراق يف بعض أايمه، ويف مصر يف قول، ومل :  الثاين

 . ، وال زالت دولتهم ابلكلية يف ذل  احلنيتنسلب يد بين أمية من الشام أصالً 
أن  ذا يقت ي دخول دولة عمر بن عبد العزيز يف حساب بين أمية، ومقت ى ما ذكره أن :  الثالث

تكون دولته مذمومة، و ذا ال يقوله أحد من أئمة اإلسالم، وإهنم مصرحون أبنه أحد اخللفاء الراشدين حىت 
؟  ( ) و أم معاوية بن أيب سفيان أحد الصحابة؛ وحىت اختلفوا يف أيهما أف ل قرنوا أايمه اتبعة ألايم األربعة،

 . التابعني حجة إال قول عمر بن عبد العزيز ال أرى قول أحد من: وقد قال أمحد بن حنبل
فإذا علم  ذا، فإن أخرج أايمه من حسابه اخنرم حسابه، وإن أدخلها فيه مذمومة خالف األئمة، 

 .( )"وهللا أعلم. لى نكارة  ذا احلديثنه، وكل  ذا مما يدل عو ذا ما ال حميد ع
                                                           

 .( 00 رقم76 / )أخرجه البخاري يف الصحيح  ( )
ال تسبوا أصحاب   ملسو هيلع هللا ىلص، فلمقام أحد م ساعة، خري :"الصحابة أف ل ممن جاء بعد م مجلة وتفصياًل، قال ابن عمر  ( )

 . "من عمل أحدكم عمره
 (.   / )، وحسنه األلباين يف صحيح ابن ماجه ( 6 رقم50/ )أخرجه ابن ماجه يف السنن 

أدان م صحبة أف ل من القرن الذي مل يروه ولو لقوا هللا جبميع األعمال  ( :"  )وقال اإلمام أمحد يف أصول السنة 
 ."لصحبتهم من التابعني ولو عملوا كل أعمالكان  ؤالء الذين صحبوا النيب ملسو هيلع هللا ىلص ورأوه ومسعوا منه أف ل 

 (. 0 - 0 /3)البداية والنهاية (  )



 
 
 
 

 اسةرحلافظ ابن كثري لإلمام أبي احلجاج املزي مجعًا ودسؤاالت ا 21

 السابعالسؤال 

 ( )كله رواية أيب القاسم السهيلي يف روضه  ( )وأغرب من  ذا:" ي  00قال احلافظ ابن كثري ت
منها ركبه نيب، وأن  محاراً كل ( )أنه كلم النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وقال إنه من نسل سبعني ( )احلديث املشهور يف قصة عفري

 .بن شهاب، وأنه كان يبعثه النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف احلاجات إىل أصحابه (5)امسه يزيد
من  (6)بن أيب حامتافهذا شيء ابطل ال أصل له من طريق صحيح وال ضعيف إال ما ذكره أبو   

 ،كر  ذا أبو إسحاق اإلسفراييينأ ل العلم هبذا الشأن أنه موضوع، وقد ذ  (0)ش يطريق منكر مردود، وال 
ألنه  ؛، وكان األوىل ترك ذكره(3)، حىت ذكره القاضي عياض يف كتابه الشفاء استطراداً (7)وإمام احلرمني

 .(0 )موضوع
 ؟سألت شيخنا أاب احلجاج عنه 

 .( )"( )و و ضحكة ،(  )ليس له أصل": فقال
                                                           

عياض ي  عفري، ابلعني املهملة، وقيل ابملعجمة ي قاله: وكان له محار يقال له:" (57 )الفصول يف السرية قال ابن كثري يف  ( )
 ....". ةقلت وأغرب من  ذا كله رواي .قال النووي، واتفقوا على تغليطه يف ذل 

 .(7  /5)الروض األنف  ( )
 .(0  / )زاد املعاد البن قيم اجلوزية ، ( 7 /7)البن كثري البداية والنهاية : انظر (  )
 ".ستون"يف الروض األنف (  )
 ".زايد"يف الروض األنف ( 5)
 .( 7 /7)وقد أنكره ابن أيب حامت وأبوه كما قاله ابن كثري يف البداية والنهاية  (6)
 (.6  /0)، والتصويب من اإلمتاع للمقريزي "وال ش "يف مطبوعة الفصول ( 0)
 .( 7 /7)ذكره يف كتابه الكبري يف أصول الدين كما قاله ابن كثري يف البداية والنهاية  (7)
 .(شرح الشفا-  6/ ) (3)
تاج إىل ذكره مع ما تقدم من و ذا احلديث فيه نكارة شديدة، وال حن( :"73 /3)قال ابن كثري يف البداية والنهاية  (0 )

 ."األحاديث الصحيحة اليت فيها غنية عنه
 : موضوع (   )

وأخرجه (    / )ومن طريقه ابن عساكر يف اتريخ دمشق ( اإلصابة-   /0)أخرجه أبو طا ر املخلص يف تركة النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
 . عن أيب منظور مرفوعاً ( سد الغابةأ-37 /6)وأبو موسى املديين (    / )ابن عساكر يف اتريخ دمشق 

ملال علي شرح الشفا ( 507/ 0 )البن امللقن التوضيح لشرح اجلامع الصحيح (  6 / )املصباح امل ي لألنصاري : انظر 
 . (  6/ )قاري 
 . ذا حديث غريب، ويف إسناده غري واحد من اجملهولني: ابن عساكر قال 

أي ".  ذا حديث ال أصل له، وإسناده ليس بشيء وال جيوز االحتجاج هبذا الشيخ"( :03 / )قال ابن حبان يف اجملروحني 
 .  بن مزيد موىل بين  اشم
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 ذا حديث منكر جدًا إسنادًا ومتناً، ال أحل ألحد أن ( :"37 /6)قال أبو موسى املديين كما يف أسد الغابة البن األثري 
 ".يرويه عين إال مع كالمي عليه

 ذا حديث موضوع فلعن هللا واضعه فإنه مل يقصد إال القدح يف اإلسالم، ( :" 3 / )يف املوضوعات قال ابن اجلوزي 
 ".واالستهزاء به

ن احلفاظ، منهم حديث ال يعرف له إسناد ابلكلية، وقد أنكره غري واحد م( :" 7 /7)قال ابن كثري يف البداية والنهاية 
وقد مسعت شيخنا احلافظ أاب احلجاج املزي، رمحه هللا، ينكره غري مرة إنكاراً الرمحن بن أيب حامت وأبوه، رمحهما هللا، عبد
 ".شديداً 

 .أبنه خرب ابطل(   / )ووصفه الذ يب يف ميزان االعتدال 
أبو منظور، كتبه للفرجة : يروى إبسناد جمهول عن جمهول، يقال له( :" 0  /0)وقال الذ يب كما يف إمتاع األمساع للمقريزي 

 ".ال للحجة
 ".خرب واه( :"   /0)وقال احلافظ ابن حجر يف اإلصابة 

 ".موضوع( :" 5 / )وقال السيوطي يف الآلىلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة 
 ".موضوع( :"05 5رقم607/  )وقال األلباين يف السلسلة ال عيفة 

نا أبو بكر أمحد بن   بن موسى العنربي حدث (77 رقم76 )وجاء حنوه عن معاذ بن جبل أخرجه أبو نعيم يف دالئل النبوة 
ثنا عبد هللا بن أذينة الطائي، عن ثور بن يزيد، عن : ثنا إبرا يم بن سويد اجلدوعي قال: ثنا أمحد بن   بن يوسف قال: قال

أان : فقال. من أنت؟ : فقالأتى النيب ملسو هيلع هللا ىلص و و خبيرب محار أسود فوقف بني يديه :" خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل قال
عمرو بن فالن كنا سبعة إخوة، كلنا ركبنا األنبياء وأان أصغر م وكنت ل  فملكين رجل من اليهود فكنت إذا ذكرت  كبأت به 

 فأنت يعفور: فيوجعين ضراب فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 ". ذا حديث غريب جداً ( :" 7 /7)قال ابن كثري يف البداية والنهاية 
 ذا احلديث فيه نكارة شديدة، وال حنتاج إىل ذكره مع ما تقدم من األحاديث ( :"73 /3)وقال يف البداية والنهاية 
 ".وهللا أعلم. وقد روي على غري  ذه الصيغة، وقد نص على نكارته ابن أيب حامت، عن أبيه. الصحيحة اليت فيها غنية عنه

 ".مل يثبت َذِل ( :"3  )الرسول  وقال ابن مجاعة يف املختصر الكبري يف سرية
 .لعله أراد أنه مما ي ح  به القصاصون على العوام، ويروجونه عليهم(  )
 (.0  /0)نقل السؤال واجلواب املقريزي يف إمتاع األمساع  .(53 )الفصول يف السرية (  )
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 الثامنالسؤال 

 ."حنن حنكم ابلظا ر" وأي اً : هقول :" ي  00قال احلافظ ابن كثري ت
  ! ومل أقف له على سند، ( )أ ل األصول ما يلهج به  ذا احلديث كثرياً 
 ".( )فلم يعرفه"  ؟ افظ أاب احلجاج املزيوسألت عنه احل

 .( )"إمنا أق ي بنحو مما أمسع: "و و قوله ملسو هيلع هللا ىلص، لكن له معىن يف الصحيح
ؤخذون ابلوحي على عهد رسول هللا إن انسا كانوا ي":قال عمر :هاداتوقال البخاري، يف كتاب الش

أمناه وقربناه، ، فمن أظهر لنا خريا. وإمنا أنخذكم اآلن مبا ظهر لنا من أعمالكم، وإن الوحي قد انقطع ملسو هيلع هللا ىلص
إن : نصدقه، وإن قال مل أنمنه ومل، ومن أظهر لنا سوءاً . وليس لنا من سريرته شيء، هللا حياسبه يف سريرته

 .(5)"( )"سريرته حسنة
                                                           

اشتهر بني " ر يتوىل السرائأمرت أن أحكم ابلظا ر، وهللا:"حديث ( :" 6 )قال السخاوي يف املقاصد احلسنة  ( )
ه، وال وجود له يف كتب احلديث املشهورة، وال األجزاء املنثورة، وجزم العراقي أبنه ال أصل ل ... األصوليني والفقهاء
 .(  7/ )األجوبة املرضية للسخاوي : وانظر  ".وكذا أنكره املزي وغريه

وقد .  ذا احلديث اشتهر يف كتب الفقه وأصوله( :"33)ملختصر قال الزركشي يف املعترب يف ختريج أحاديث املنهاج وا(  )
وأفادين شيخنا عالء الدين مغلطاي رمحه هللا . ال أصل له: املزي، والذ يب، وقالوا: استنكره مجاعة من احلفاظ منهم

رة احلكام، يف قصة إدا: تعاىل أن احلافظ أاب طا ر إمساعيل بن علي بن إبرا يم بن أيب القاسم اجلنزوري، رواه يف كتابه
ق يت علي : فقال املق ى عليه، الكندي واحل رمي اللذين اختصما إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأصل حديثهما يف الصحيحني

 " ...".إمنا أق ي ابلظا ر وهللا يتوىل السرائر: "ملسو هيلع هللا ىلص، فقال رسول هللا. واحلق يل
مل أقف على  ذا الكتاب، وال أدري ( :" 7 / )على رواية اجلنزوري  اخلرب احلافظ ابن حجر يف موافقة اخلربعلق و 

 ". ل ساق له إمساعيل املذكور إسناًدا أم ال؟
 ،ال أعلم من خرجه من أصحاب الكتب املعتمدة !  ذا احلديث غريب( :"3/530)قال ابن امللقن يف البدر املنري و 

 "....".ال أعرفه ":املزي فقالوال غري ا، وسئل عنه حافظ زماننا مجال الدين 
 "...  وأنكره احلافظ مجال الدين املزي  ذا احلديث مل أَره كذل ،( :"70)وقال ابن امللقن يف تذكرة احملتاج 

وهللا يتوىل " ذا حديث اشتهر بني األصوليني والفقهاء وتكملته ( :" 7 / )وقال احلافظ ابن حجر يف موافقة اخلرب اخلرب 
ال أصل له : والذ يب قال. رفهوقد سئل املزي عنه فلم يع. وجود له يف كتب احلديث املشهورة وال األجزاء املنثورة، وال "السرائر
 ىلرأيت يف األم للشافعي بعد أن أخرج حديث أم سلمة اهنع هللا يضر، فأخرب ملسو هيلع هللا ىلص أنه إمنا حيكم ابلظا ر وأن أمر السرائر إ: قلت ...

، فأظن ب  ".لشافعي استنبطه من احلديث اآلخروإمنا  و كالم ا! عض من رأى كالمه ظن أن  ذا حديث آخراَّللَّ
: بعد ذل  قال الشافعي" األم"مث رأيت يف ... الظا ر كما قال شيخنا ( :"  7/ )وقال السخاوي يف األجوبة املرضية 

 .(0/76)األم للشافعي : انظر  ".ابلبينات كم السرائر ودرأ عنكمتوىل هللا من: "وروي أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال
 (.  0 رقم0   / )، ومسلم يف الصحيح (6360رقم5 /3)أخرجه البخاري يف الصحيح  ( )
 .(  6 رقم63 / )أخرجه البخاري يف الصحيح  ( )
 (.5  )حتفة الطالب مبعرفة أحاديث خمتصر ابن احلاجب ( 5)
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 التاسع السؤال 

 ."مي على الواحد حكمي على اجلماعةحك":قالوا : قوله  :" ي  00قال احلافظ ابن كثري ت
وسألت عنه شيخنا احلافظ مجال الدين أاب احلجاج، وشيخنا احلافظ أاب عبد هللا ، قط سنداً  هبذا مل أرَ 
  !!؟ الذ يب مراراً 
 .( )"( )يعرفاه ابلكليةفلم "

                                                           

 ".ال أعلم هلذا أصاًل ( :"6  / )قال ابن سيد الناس يف النفح الشذي (  )
 ".ال أصل له( :" 5/ )وقال ابن مفلح يف أصول الفقه 

ال يعرف هبذا اللفظ ولكن معناه اثبت، رواه الرتمذي ( :"50 )وقال الزركشي يف املعترب يف ختريج أحاديث املنهاج واملختصر 
 " .... أميمة بنت رقيقةوالنسائي، من حديث 

 ذا احلديث مل أره هبذا اللفظ، وقد توقف املصنف يف ثبوته، وأنكره احلافظان املزي ( :"  )حملتاج قال ابن امللقن يف تذكرة او 
 ".....لكن يف سنن النسائي من حديث أميمة بنت رقيقة . والذ يب

  ذا احلديث مشهور مكرر يف كتب األصول وال يعرف خمرجه بعد البحث( :" 3 )وقال ابن امللقن يف غاية مأمول الراغب 
 ...".عنه وقد أنكره احلافظان املزي والذ يب وقاال ال يعرف له إسناد قط  

 ذا قد اشتهر يف كالم الفقهاء واألصوليني، ومل نره يف كتب ( :" 0 5/ )وقال احلافظ ابن حجر يف موافقة اخلرب اخلرب 
وكذا قال . افظ الذ يب عنه مرارًا فلم يعرفاهمل أر له سنًدا قط، وسألت شيخنا احلافظ املزي وشيخنا احل: قال ابن كثري. احلديث
 ....إنه سأل الذ يب عنه فلم يعرفه : السبكي

أتيت النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف نسوة نبايعه على أن ال نشرك ابَّللَّ شيئاً وال : عن أميمة بنت رقيقة اهنع هللا يضر قالت... وقد جاء ما يؤدي معناه 
ِفيَما :"ان وال أنيت ببهتان نفرتيه بني أيدينا وأرجلنا وال نعصيه يف معروف، فقال لنا رسول اَّللَّ ملسو هيلع هللا ىلص نسرق وال نزين وال نقتل أوالد

 َّ َّ َوأَطَقرنتج َتَطعرنتج  ِإين ِ اَل أجَصافجح النِ َساَء،: "اَّللَّ ورسوله أرحم بنا من أنفسنا،  لم نبايع  اي رسول اَّللَّ على ذل  قال: فقلنا" اسر
َرأة  َكَقوريل أَور ِمثرَل قَيوريل المررَأَة  َواِحَدةً  ا قَيوريل ِلَمائَِة امر  ". وِإمنَّ

 ".احلديث غري معروف أصالً ( :" 0  /5)وقال املرداوي يف التحبري شرح التحرير 
 ".والذ يب فأنكراه ليس له أصل كما قاله العراقي يف خترجيه، وسئل عنه املزي( :"   )وقال السخاوي يف املقاصد احلسنة 
 ".ال يعرف( :"0  )وقال السيوطي يف الدرر املنتثرة 

وكذا ابن حبان ، (0007 رقم557/  )ومن طريقه أمحد يف املسند  ،( 37/ )أخرجه مال  يف املوطأ : وحديث أميمة 
سند حاق بن يف املإسوأخرجه ، (0 5/ )، وكذا احلافظ ابن حجر يف موافقة اخلرب اخلرب ( 55 رقم0  /0 )يف الصحيح 

، والنسائي يف ( 70 رقم353/ )، وابن ماجه يف السنن (530 رقم 5 / )، والرتمذي يف السنن (35  رقم5/30)
 (.  7  رقم3  /0)السنن 

 ". ذا حديث صحيح:"، وقال احلافظ " ذا حديث حسن صحيح:"قال الرتمذي 
 (.5  )حتفة الطالب مبعرفة أحاديث خمتصر ابن احلاجب (  )
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 العاشرالسؤال 

 : يف ذل  على أحاديث وردت يف النهي عن ذل  ( )واعتمدوا :" ي  00قال احلافظ ابن كثري ت
 . حديث أيب سعيد اخلدري هنع هللا يضر وله طرق جيدة: أحد ا

  بن  ثنادثنا أمحد بن عبد املل  احلراين حدح : قال اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا يف مسنده
كل ": قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: بن حيىي بن عمارة عن أبيه عن أيب سعيد قال وسلمة عن   بن إسحاق عن عمر 

 .( )"األرض مسجد وطهور، إال املقربة واحلمام
البصري حدثنا عبد الواحد بن  أبو معاوية الغاليب و و غسان بن املف لحدثنا  : وقال أمحد أي اً 

األرض كلها مسجد إال احلمام ": قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  د عن عمرو بن حيىي عن أبيه عن أيب سعيد قالزاي
 .( )"واملقربة

عن موسى بن إمساعيل عن محاد بن ح و  ( )ن مسدد عن عبد الواحد بن زايدع:  ورواه أبو داود
 .بهعن أبيه عن أيب سعيد  عن عمرو بن حيىي: كالمها  (5)سلمة

من غري  عن حجاج بن منهال عن محاد بن سلمة مسنداً  : ورواه علي بن عبد العزيز يف مسنده
 .(6)ش 

 .(0)عن أيب كامل اجلحدري عن عبد الواحد بن زايد به: وكذا رواه احلافظ أبو بكر البزار
 .(7)بهورواه ابن حبان يف صحيحه عن أيب بكر بن خزمية عن بشر بن معاذ عن عبد الواحد بن زايد 

عن   بن حيىي عن يزيد بن  ارون عن سفيان الثوري ومحاد بن سلمة  : ورواه ابن ماجه يف سننه
 .(3)عن عمرو بن حيىي به مسنداً :  كالمها

                                                           

 .أبن الصالة ال تصح يف احلمام مطلقاً : أي القائلني (  )
 .( 07  رقم00 /7 )املسند  ( )
 .(3 3  رقم0  /7 )املسند  ( )
 .( 3 رقم 0  / ) السنن  ( )
والبيهقي ( 0 / )وابن حزم يف احمللى ( 50  رقم  50/ )وأخرجه أبو يعلى يف املسند  (. 3 رقم0  / )السنن ( 5)

 . من طريق محاد بن سلمة به (   / )يف الكربى 
 .( 7 / )حتفة األشراف للمزي : انظر (. 5  / )ومن طريقه أخرجه ابن حزم يف احمللى  (6)
 (. 7 / )حتفة األشراف للمزي : انظر  .من طريق أيب كامل(     رقم 6/3)أخرجه ابن حبان يف الصحيح  (0)
، وأخرجه ابن املنذر (633 رقم537/ )حبان يف الصحيح  وعنه ابن ،( 03رقم0/ )أخرجه ابن خزمية يف الصحيح  (7)

، وابن ( 5 / )، واحلاكم يف املستدرك (    رقم 6/3)، وابن حبان يف الصحيح (057رقم 7 / )يف األوسط 
 . من طرق عن عبدالواحد عن عمرو بن حيىي عنه به ( 5  / )، والبيهقي يف الكربى (0 / )حزم يف احمللى 

 .(5 0قمر 6  / )السنن  (3)
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 .( )و كذا رواه أبو بكر الشافعي من حديث الثوري متصالً 
:  روايتني عن الدراورديكالمها ابن أيب عمر وأيب عمار املروزي   عن: وأما الرتمذي فروى  ذا احلديث

  .( )منهم من ذكره عن أيب سعيد
  .( )ومنهم من مل يذكره

 .( )مرسل النيب  عمرو بن حيىي عن أبيه عن وروى سفيان الثوري ومحاد بن سلمة عن
رواه عبد الواحد بن زايد، والدراوردي و  بن إسحاق عن عمرو :  وقال الدارقطين يف كتاب العلل

، وكذل  رواه أبو نعيم عن الثوري عن عمرو بن حيى عن أبيه عن أيب ه عن أيب سعيد متصالً بن حيىي عن أبي
 . ابن آدم عن أبيه الثوري فوصلوهسعيد، واتبعه سعيد بن سامل القداح وحيىي

 .، واملرسل  و احملفوظورواه مجاعة عن عمرو بن حيىي عن أبيه مرسالً 
ف يف وصله وإرساله، فوصله ثقات، وأرسله وحاصله أنه قد اختل. طرقه وعلله فهذا ملخص

و و اختيار شيخنا احلافظ أيب احلجاج املزي، بعد جيب احلكم به،  ( )وعلى طريقة كثري من الفقهاء، (5)آخرون
 .( )"فصمم علي بصحته:"وعلله،  بعد أن سألته عنه، وعرضت عليه طرقه

                                                           

وأخرجه الدارقطين  ،من طريق أيب بكر الشافعي(   رقم03 )أخرجه أبو احملاسن احلسيين يف اإلملام آبداب دخول احلمام  ( )
 . أيب نعيم حدثنا سفيان به  ني عنمن طريق(    /  )يف العلل 

 ". ذا سنده صحيح على شرط البخاري:"قال احلسيين 
(  03رقم0/ )وابن خزمية يف الصحيح ( 30  رقم05 / )الدارمي يف السنن وأخرجه (.  3 رقم0  / )السنن (  )

وعنه البيهقي يف الكربى (  5 / )واحلاكم يف املستدرك (   رقم55)وأبو نعيم يف تسمية الرواة عن الف ل بن دكني 
 .من طرق عن عبد العزيز بن   به ( 5  / )

 .يينة عن عمرو به عن ابن ع( 00  رقم35/ )وأخرجه الشافعي يف األم 
وعنه (  5/ )واحلاكم يف املستدرك (  03رقم 0/ )أخرجه ابن خزمية يف الصحيح  وقد توبع عمرو عن حيىي فيما

 .بهمن طريقني عن بشر بن املف ل عن عمارة بن غزية عن حيىي بن عمارة ( 5  / )البيهقي يف الكربى 
منهم من ذكره عن أيب : قد روي عن عبد العزيز بن   روايتنيحديث أيب سعيد ( :"   / )قال الرتمذي يف السنن (  )

 ".سعيد، ومنهم من مل يذكره
 ".كان الدراوردي أحياانً يذكر فيه عن أيب سعيد، ورمبا مل يذكر فيه( :" 05)وقال الرتمذي يف العلل الكبري 

 عن ابن عيينة ( 37 رقم   7 / ( )06  رقم  35/ )أخرج الشافعي يف األم (  )
، وأبو يعلى يف املسند ( 7/ )وأمحد يف املسند  ،( 57 رقم  05 / )وأخرج عبد الرزاق يف املصنف 

( 37 رقم  0 / )والطوسي يف خمتصر األحكام ( 5 0رقم     / )وابن ماجه يف السنن ( 50  رقم 50/ )
 عن الثوري(    / )والبيهقي يف الكربى 

 . ىي عن أبيه مرسالً عن عمرو بن حي( ابن عيينة والثوري)كالمها 
 :يتلخص الوجهان التاليان  (5)
 .عمرو بن حيىي عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري مرفوعاً : الرواية املوصولة  - 
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 . نها، إال أنه من أحس( )وأما طوائف من أ ل احلديث فيحكمون إبرساله
وقد جاءت أحاديث كثرية يف الصحيحني وغريمها، تت من النهي عن الصالة يف املقربة، فهي  ... 

 .( )"كالشا د لصحة  ذا احلديث، وهللا أعلم
 

                                                                                                                                                                                

 .بن سلمة، و  بن إسحاق، والثوري، وابن عيينةومحاد  ،وعبد الواحد ،عنه الدراوردي اروا      
 .رفوعاً مرسالً عمرو بن حيىي عن أبيه م: الرواية املرسلة  - 
 .، والدارورديوابن عيينة ،عنه الثوري اروا  
 .وكذا احملدثون إذا رواه مجع من الثقات، ورجحت القرائن جانب الوصل حكم به، و ي  نا املتابعة لرواية الوصل(  )
 . حزم ابن خزمية وابن حبان، واحلاكم، والبيهقي، وابن: رجح رواية الوصل مجاعة من أ ل احلديث منهم  ( )

وأمحد ( 0  /  )، وشيخ اإلسالم ابن تيمية كما يف جمموع الفتاوى (   / )وإليه ذ ب ابن الرتكماين يف اجلو ر النقي 
 .(0  / )، واأللباين يف اإلرواء (   / )شاكر يف شرح الرتمذي 

(    /  )رقطين يف العلل ، والدا(05 / )، والدارمي يف السنن (   / )رجح الرواية املرسلة الرتمذي يف السنن  ( )
 ."املرسل احملفوظ:"

 .(06)اآلداب واألحكام املتعلقة بدخول احلمام  ( )
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 عشر  احلاديالسؤال 

إمنا :"يف معرض كالمه على حديث عمر   ي 03أبو عبد هللا بدر الدين الزركشي تقال احلافظ 
 ".األعمال ابلنيات
علي بن أيب : أنه رواه عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ( )بن منده يف املستخرجاذكر عبد الرمحن بن   بن إسحاق :"
وعبادة بن  ،وأبو  ريرة ،ومعاوية ،وابن عباس ،وأنس ،وابن عمر ،وابن مسعود ،وسعد بن أيب وقاص ،طالب
وعتبة بن  ،وجابر ،وأبو ذر الغفاري ،روعقبة بن عام ،و الل بن سويد ،وعتبة بن عبد السلمي ،الصامت
  .وأكثر ا ال يصح ،وذكر أحاديثهم إال أنه مل يذكر أسانيد ا ،( )بة بن مسلمتوع ،الندر

 ؟ !وما ذكره ابن منده غريب : بن كثري اقال شيخنا عماد الدين 
 ؟وقد عرضته على شيخنا احلافظ املزي 

 .( )"( )من  ذا شيء ( )ال يكاد يصح:"فقال 
                                                           

 .( 0 / )نصب الراية ونقل كالمه الزيلعي يف ". الناس للتذكرة كتباملستخرج من  "وامسه (  )
 .صحبة ماهلليست أن  الل بن سويد، وعتبة بن مسلم ( 070/ )العراقي يف التقييد واإلي اح نبه (  )
 ".ال نعلم يروى  ذا الكالم إال عن عمر بن اخلطاب، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص هبذا اإلسناد( :" 7 / )قال البزار يف املسند (  )

 عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص بني أ ل احلديث يف أن  ذا اخلرب مل يصح مسنداً  ال أعلم خالفاً :" (0  / )أعالم احلديث وقال اخلطايب يف 
 ".إال من رواية عمر بن اخلطاب

و و كما قال لكن بقيدين أحدمها الصحة ألنه ورد من طرق معلولة :"معلقًا على اخلطايب  (  / )فتح الباري وقال يف 
 ".ذكر ا الدارقطين وأبو القاسم بن منده وغريمها اثنيهما السياق ألنه ورد يف معناه عدة أحاديث صحت يف مطلق النية

أ ل احلديث متفقون على أنه ال يصح منها إال من طريق عمر بن :" (0  /7 )وع الفتاوى جممخ اإلسالم كما يف شيوقال 
 ".خلطاب هنع هللا يضرا

 .( / )طرح التثريب العراقي يف ، و (60/ )جامع العلوم واحلكم ابن رجب يف وهبذا جزم احلافظ 
 : وإلي  بياهنا ( / )طرح التثريب  يفكما وأيب سعيد اخلدري،   علي، وأنس، وأيب  ريرة،من حديث  وجاء بلفظ حديث عمر

 :بن أيب طالب علي حديث 
 يف العلوايت املسمى ابلسنن، واحلافظ أبو بكر   بن ايسر اجلياين يف األربعني العلويةبن األشعث اأخرجه أبو علي 
ويف إسناده :" ( 07/ )التقييد واإلي اح وقال يف ، "إسناد ا ضعيف:" ( / )طرح التثريب قال العراقي يف : وإسناده اتلف 
   ".جداً  و و واه  ( :"6  / )وقال احلافظ يف موافقة اخلرب اخلرب ، "من ال يعرف

محله شدة ميله إىل  ،كتبت عنه هبا  :" (566-0/565)الكامل يف ضعفاء الرجال ابن عدي يف وابن األشعث، قال عنه 
عن موسى بن إمساعيل بن موسى بن جعفر بن  ، عن أبيه، عن جده  ،من ألف حديث أن أخرج لنا نسخته قريباً  ؛التشيع

خيرجه إلينا خبط طري على كاغد جديد فيها مقاطيع وعامتها مسندة مناكري   ،كتاب  ،كتاب  ،إىل أن ينتهي إىل علي والنيب ملسو هيلع هللا ىلص
يف  ذه النسخة ومل أجد له فيها  وكان متهماً  ...لف حديث و ذه النسخة كتبتها عنه و ي قريبة من أ... كلها أو عامتها 

 ."كان خيرج إلينا خبط طري وكاغد جديد  أصالً 
 ".آية من آايت هللا ذل  الكتاب  و وضعه أعين العلوايت:" ( 0 )محزة السهمي سؤاالت يف عنه الدارقطين وقال 
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 ."ور ومساه السنن ورتبه على األبواب وكله بسند واحدقد وقفت على بعض الكتاب املذك:"(06 /0)لسان الوقال احلافظ يف 
 :بن مالك أنس حديث و 

 . من رواية حيىي بن سعيد عن   بن إبرا يم عن أنس بن مال ( التقييد- 07/ )أخرجه ابن عساكر يف جزء من أماليه 
 ."يف سنده ضعف( :"6  / ) وقال احلافظ يف موافقة اخلرب اخلرب، "ر، واحملفوظ حديث عمغريب جداً :"ابن عساكر قال 

 :وحديث أيب هريرة 
 ( .موافقة اخلرب اخلرب-6  / )أخرجه الرشيد العطار يف فوائده 

 ."رواه الرشيد العطار يف بعض ختارجيه، و و و م أي اً :" ( / )طرح التثريب قال العراقي يف 
     ."فوائده بسند ضعيفأخرجه الرشيد العطار يف ( :"6  / )وقال احلافظ يف موافقة اخلرب اخلرب 

 :   حديث أيب سعيد اخلدري 
حلية أبو نعيم يف ، و (   -0  / )أعالم احلديث اخلطايب يف و  (طرح التثريب - / ) الدارقطين يف غرائب مال أخرجه 
، وابن عساكر يف اتريخ (36 / )، والق اعي يف مسند الشهاب (300/ )، والسلفي يف الطيورايت (   /6)األولياء 

ثنا عبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب رواد، عن مال  بن أنس، عن زيد بن من طرق عن نوح بن حبيب  (5  / 6)مشق د
إمنا األعمال ابلنيات ولكل امرئ ما نوى فمن  : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري، قال

 ."امرأة ينكحها فهجرته إىل ما  اجر إليه  كانت  جرته إىل دنيا يصيبها أو
و ذا عند أ ل املعرفة ابحلديث .. . ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب قد غلط بعض الرواة فرواه من طريق أيب سعيد اخلدري:"قال اخلطايب  

 ."مقلوب، وإمنا  و إسناد حديث آخر ألصق به  ذا املنت
 ".د تفرد به عبد اجمليدمال ، عن زيغريب من حديث :"قال أبو نعيم و 

 "... ذا حديث غريب واحملفوظ حديث مال  عن حيىي بن سعيد :"وقال ابن عساكر 
 ".ل ذا حديث ابطل ليس له أص:" ( 6 / )علل احلديث يف الرازي كما حامت أبو قال و 

 . "ليس له أصل عن أيب سعيد:" (نصب الراية- 0 / )وقال البزار يف املسند 
العزيز بن أيب رواد، عن مال ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء يرويه عبداجمليد بن عبد:" ( 5 /  )علل ال وقال الدارقطين يف

بن يسار، عن أيب سعيد، وأصحاب مال  يروونه عن مال ، عن حيىي بن سعيد، عن   بن إبرا يم، عن علقمة بن وقاص، 
 ."عن عمر، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، و و الصحيح

 ، والعراقي يف (00 /  )التمهيد ابن عبد الرب يف أبن عبد اجمليد أخطأ فيه، وكذا  (   ، 60 / )اإلرشاد ليلي يف وجزم اخل
 .( 07/ )التقييد واإلي اح يف ، و ( / )طرح التثريب 

أنه سأل  قرأت خبط احلافظ عماد الدين ابن كثري( :"5  / )يف موافقة اخلرب اخلرب قال احلافظ ابن حجر العسقالين   ( )
 ". فاستبعده"احلافظ املزي عن كالم احلافظ أيب القاسم ابن منده  ذا ؟  

فأنكره ! قد بلغىن أن احلافظ أاب احلجاج املزي سئل عن كالم ابن منده  ذا ؟:" ( 6 )التقييد واإلي اح يف قال العراقي 
 ".إمنا األعمال ابلنيات:"حديث مث وجه كالم ابن منده أبن املراد به مطلق النية ال نفس " !!! واستبعده 

 (. 03- 07/ )وقد تتبع أحاديثهم وخرجها يف التقيد واإلي اح 
 .( 6 -53 / )للبقاعي النكت الوفية  ،(   - 7 / )لألبناسي الشذا الفياح : انظر 
 (.   / )النكت على مقدمة ابن الصالح (  )
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 : اخلامتة 

 أهم النتائج والتوصيات
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 : أهم النتائج والتوصيات 

صلي وأسلم على أاحلمد هلل الذي منَّ علي ابالنتهاء من البحث، بعد أن منَّ عليَّ ابالبتداء فيه، و 
 .وعلى آله وصحبه الطيبني الطا ريننبينا   املبعوث رمحة للعاملني، 

 : أما بعد 
 : أبرز النتائج والتوصيات فأسجل يف هناية املطاف 

 . مكانة احلافظني املزي وابن كثري، يف احلديث
 . أمهية  ذا النوع من الدراسات احلديثية ملا فيها من إبراز الفوائد والنكت العلمية الدقيقة
 . وقفت على أحد عشرة سؤااًل وجهها احلافظ ابن كثري لشيخه احلافظ املزي يف احلديث

 (. : رقم)يكون راويه و م يف رفعه، وأن يكون مأخوذاً من بين إسرائيلواحد منها احتمال أن 
 (6،  : رقم)واثنان حكم بنكارته 

 (.  : رقم )وأثر صحح سنده إىل قائله 
 (. 3-0،  : رقم)وأربعة أحاديث منها ال أصل هلا، ومل يعرفها املزي 

 ( 5: رقم .)وواحد حكم أبنه موضوع 
 . ه من حديث غريه وواحد صححه من حديث عمر وضعف

 . امتازت اسئلة احلافظ ابن كثري ابلوضوح والدقة، ودلت على عمقه يف  ذا العلم الشريف
وكانت أجوبة املزي دقيقة يف مجيع االسئلة إال يف السؤال الثاين، فلم يعرف شيخ احلاكم وال ال رير، 

 . وقد وقفت هلما على ترمجة
 : وأوصي يف ختام البحث أبمور 

 . فرق من كالم احلافظ املزي على األحاديث مما ليس يف هتذيب الكمال وال حتفة األشرافما تمجع 
 . العناية جبمع اسئلة وأجوبة احلفاظ يف الرجال واحلديث مما مل يتم مجعه

 . عمل على إخراج وحتقيق ما مل حيقق من كتب احلديث والرجالال
رى؛ نظرًا لنفاد ا من املكتبات وندرهتا، أو العمل على إعادىة حتقيق بعض الكتب احلديثية مرة أخ

 . لكثرة األخطاء
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 فهرس املصادر واملراجع 

 وفهرس املوضوعات
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 فهرس املصادر واملراجع

 . طبعة املل  فهد ابملدينة .رواية حفص عن عاصم :القرآن الكرمي -
 ي، 0     الراوندي، ط األوىل  :حققه ي،    0حملمد ابن سيد الناس اليعمري تأجوبة ابن سيد الناس على اسئلة ابن أيب ،  -

 . املغرب –وزارة األوقاف املغربية 
ط األوىل ،   إسحاق: ، حققهرمحن السخاويعبدال بنحملمد ، األجوبة املرضية فيما سئل عنه السخاوي من األحاديث النبوية -

 .السعودية-دار الراية  .  ي7   
 . الرايض -دار الراية  . ي    األوىل ط  .ابسم اجلوابرة :حققه .ن أيب عاصمألمحد بن عمرو اب، اآلحاد واملثاين -
 ي، مؤسسة 07  ط األوىل  .شعيب األرانؤوط :حققهعالء الدين علي بن بلبان الفارسي،  :اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان -

  .بريوت -الرسالة 
: ط، بريوت –دار خ ر ، د يشبن عبداملل   :حققه،  ي 0 تمد بن إسحاق الفاكهي ، حملأخبار مكة يف قدمي الد ر وحديثه -

  . ي    الثانية، 
 .مكة -، دار الثقافة ي 0  ، ط الرابعة عامرشدي الصاحل :حققه، األزرقي عبدهللا مد بن، حملأخبار مكة وما جاء فيها من اآلاثر -
األوىل، : ط، سامي جاد هللا: حققه،  ي 00تي مساعيل بن عمر بن كثري الدمشق، إلاآلداب واألحكام املتعلقة بدخول احلمام -

 .الرايض –دار الوطن للنشر ،  ي7   
 .املكتب اإلسالمي . ي33  األوىل ط للشيخ   انصر الدين األلباين،  :إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل -
 .ة ي دمشق ي دار قتيب    األوىل ط  .عطي قلعجيعبدامل: حققه .ربعبدال البن :االستذكار -
 .بريوت-دار إحياء الرتاث العريب  .أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري الشيباين ط -
  . ي 05  سنة ، األوىلط  .قطر -مكتبة اخلاجني ، عز الدين علي السيد ، حققهللخطيب البغدادي :األمساء املبهمة -
 .  البجاوي،تصوير دار املعرفة ققهح ،ألمحد بن علي بن حجر العسقالين: اإلصابة يف متييز الصحابة -
 السعودية -دار املنار،  ي    األوىل، : ط،  ي   ت أمحد بن   بن حنبل الشيباين عبدهللا يب، ألأصول السنة -
 . السعودية – مكتبة العبيكان،  ي 0   األوىل، : ط، فهد السََّدَحان حققه،  ي 06تمد بن مفلح املقدسي ، حملأصول الفقه -
 .مصر -مكتبة القرآن ، إبرا يم   :حققه،  ي063ت الشبلي عبدهللا مد بن، حملاملرجان يف أحكام اجلانآكام  -
ط . الرمحن املعلميعبد: ، حققهعلي األمري ابن ماكوالل: اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واألنساب -

  .اهلند -دار املعارف العثمانية  .م 36 األوىل
 . الرايض– ي، أضواء السلف7   نورالدين شكري، ط األوىل:  ي، حققه065اإلملام آبداب دخول احلمام، حملمد بن علي احلسيين تت -
 . ي6   األوىل ط  .ط دار قتيبة ي بريوت.أمحد حسون: حققه. للشافعي :األم -
األوىل، : ط،   النميسي حققه،  ي5 7تمحد بن علي املقريزي ، ألاحلفدة واملتاعمن األحوال واألموال و  ملسو هيلع هللا ىلص إمتاع األمساع مبا للنيب -

 .بريوت –دار الكتب العلمية ،  ي0   
، ط األوىل عام صغري أمحد: حققه ي، 7  مد بن إبرا يم ابن املنذر النيسابوري ت حمل ،األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف -

 .الرايض - ي، دار طيبة 05  
 .مصر – دار  جر ، ي7   األوىل، : ط، عبدهللا الرتكي: حققه،  ي 00تبن كثري الدمشقي امساعيل ، إلاية والنهايةالبد -
 .السعودية –دار العطاء ،  ي    األوىل، : ط، حسام القطان :حققه،  ي 30ترمحن السخاوي عبدال مد بن، حملالبلدانيات -
-عزيز، كلية الشريعة عبدال جامعة املل  . ي33  األوىل ط . أمحد   نور سيف :هحقق .ليحىي بن معني،  برواية الدوري  :التاريخ -

 . مكة
 .بريوت -دار الكتاب العريب ،  ي 6 أمحد بن علي اخلطيب البغدادي ت  :اتريخ بغداد أتليف -
  . ي5    األوىلط العمروي، دار الفكر، بريوت، حققه عمر الدمشقي، أليب القاسم علي ابن عساكر  :اتريخ دمشق -
،  ي    األوىل، : طوغريه، عبدالرمحن اجلربين، : حققه،  ي775تعلي بن سليمان املرداوي ، لالتحبري شرح التحرير يف أصول الفقه -

 .السعودية -مكتبة الرشد 
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 .اإلسالمياملكتب  . ي 0  الثانية ط  .صمد شرف الدينعبدال: حققه .أليب احلجاج يوسف املزي :حتفة األشراف مبعرفة األطراف -
 .بريوت -
دار  . ي06  ط األوىل . الكبيسيغين عبدال: حققه. ابن كثري الدمشقيمساعيل إل: احلاجبحتفة الطالب مبعرفة أحاديث خمتصر ابن  -

 .مكة -حراء 
ط  .سلطان الطبيشي :حققه ي،  06الزيلعي ت لعبدهللا بن يوسف: للزخمشريختريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف تفسري الكشاف  -

 . ي دار ابن خزمية    األوىل 
املكتب م،  33 األوىل، : ط، السلفي محدي: ، حققه ي 70تالشافعي ابن امللقن عمر بن علي ، لتذكرة احملتاج إىل أحاديث املنهاج -

 .بريوت –اإلسالمي 
 اجلديع  الطبعة األوىل عبدهللا: حتقيق .األصفهاينأليب نعيم أمحد : ن أيب نعيم الف ل بن دكني عالياً تسمية ما انتهى إلينا من الرواة ع -

 .دار العاصمة ي الرايض . ي03  
 .املكتب اإلسالمي ي بريوت . ي05  ط األوىل  .القزقي سعيد: حققه . ي 75محد ابن حجر العسقالين تألتغليق التعليق،  -
 . ي مكتبة الرشد ي الرايض0    األوىلط  .مصطفى مسلم  . د :حققه .لعبد الرزاق بن مهام الصنعاين :تفسري القرآن -
أسعد  :حققه . ي0  الرازي  تابن أيب حاتتم رمحن عبدالل: والصحابة والتابعني ملسو هيلع هللا ىلصمسندًا عن رسول هللا  :تفسري القرآن العظيم -

 .مكة -مكتبة نزار الباز،  ي0   األوىل ط الطيب ي 
 .طبعة دار املعرفة ي بريوت . ي 00تإلمساعيل بن عمر بن كثري  ، تفسري القرآن العظيم -
 .الرايض -دار العاصمة .  ي6   صغري الباكستاين، ط األوىل : حققه ي  75ألمحد ابن حجر العسقالين ت :تقريب التهذيب -
دار ،  ي5   ، ط األوىل عامأسامة خياط :، حققه ي706للعراقي ت :التقييد واإلي اح ملا أطلق وأغلق من كتاب ابن الصالح -

 .بريوت -ائر البش
 يئة من العلماء بوزارة األوقاف ي يف اململكة :حققه .النمري ربعبدال أليب عمر يوسف ابن :التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد -

 .ط األوىل .املغربية
 . ي 0  األوىل ط ط دار الفكر ي بريوت  ،  ي 75أليب الف ل أمحد بن ابن حجر العسقالين ت، هتذيب التهذيب -
 .بريوت- ي، مؤسسة الرسالة     بشار عواد، ط الثانية : حققه .هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، ليوسف بن عبدالرمحن املزي -
دار الكتب ،  ي5   الثانية، : ط ي،  05، حملمد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ت وإي اح علله ومشكالتههتذيب سنن أيب داود،  -

 .بريوت –العلمية 
  .بريوت-مؤسسة الرسالة  .األوىلط  .  نعيم العرقسوسي :حققه .الدمشقيابن انصر الدين حملمد  :تبهتوضيح املش -
 .سوراي – ي، دار النوادر  70التوضيح لشرح اجلامع الصحيح، لعمر بن علي ابن امللقن ت -
 .س دائرة املعارف العثمانية ي اهلندمطبعة جمل،ي ي 3  ط األوىل.   خان: إشراف. أليب حامت   بن حبان البسيت: الثقات -
 .بريوت -املكتب اإلسالمي  . ي30  األوىل ط  .حبيب الرمحن األعظمي :حققه، ملعمر بن راشد :اجلامع -
 .بريوت –دار الكتب العلمية ،  ي    األوىل عام ، ط  ي0  حملمد بن جرير الطربي ت ، جامع البيان يف أتويل القرآن -
 .بريوت - ي، دار ابن كثري 00  مصطفى البغا، ط الثالثة عام : حققه  بن إمساعيل البخاري،  :اجلامع الصحيح املختصر -
 .بريوت – ي، مؤسسة الرسالة     ، ط السابعةوط ي، شعيب األرانؤ 035، لعبد الرمحن ابن رجب احلنبلي تجامع العلوم واحلكم -
أمحد شاكر، دار :حققه ي، 03 العمل، حملمد بن عيسى الرتمذي ت اجلامع املختصر من السنن ومعرفة الصحيح واملعلول وما عليه -

 .بريوت-إحياء الرتاث العريب 
 .اهلند - ي، مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية  0   ي، ط األوىل0  لعبد الرمحن ابن أيب حامت الرازي ت :اجلرح والتعديل -
 .برانمج جوامع الكلمم،  00 األوىل،  :ط،  ي5  تلحسن بن أمحد البَيزَّاز ، لجزء احلسن بن شاذان -
  .بريوت –دار البشائر ،  ي3   األوىل عام ، ط عامر صربي :، حققه ي 0 جزء حنبل بن إسحاق الشيباين ت -
  ي، دار الفكر050اجلو ر النقي على سنن البيهقي، لعلي بن عثمان ابن الرتكماين ت -
،  ي00 أليب علي احلسن الفارسي ت، والشام الذين ذكر م أبو بكر ابن جما داحلجة للقراء السبعة أئمة األمصار ابحلجاز والعراق  -

  .دمشق –دار املأمون ،  ي 0  األوىل عام القهوجي وبشري، ط  :حققه



 
 
 
 

 اسةرحلافظ ابن كثري لإلمام أبي احلجاج املزي مجعًا ودسؤاالت ا 35

 .دار الفكر، بريوت،  ي 0  ر محن بن أيب بكر الس يوطي، ط الثانية، عبداللالدر املنثور يف التفسري ابملأثور،  -
 .جامعة املل  سعود، الرايض،   الصباغ: حققه،  ي  3تعبد الرمحن السيوطي ، لحاديث املشتهرةالدرر املنتثرة يف األ -
 . ي دار الكتب العلمية ي بريوت05  األوىل ط  .قلعجي :حققه،  ي57 ت أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي ، دالئل النبوة -
مؤسسة الرسالة  ي، 03  صاحل عباس، ط األوىل :  ي، حققه6 7اقي تالذيل على العرب يف خرب من غرب، ألمحد بن عبد الرحيم العر  -

 . بريوت –
 .تبريو  –دار الكتب العلمية  ي، 05  ، ط األوىل   زغلول: ، حققه ي065تمد بن علي احلسيين ، حملالعرب يف خرب من غربذيول  -
،  ي3   األوىل، : ط، معوض، عادل أمحدعلي  :حققه،  ي 00تعبد الو اب السبكي ل، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب -

 .بريوت -عامل الكتب 
دار إحياء الرتاث العريب، ،  ي    األوىل، : ط،  ي 57ت السهيلي عبدهللا عبد الرمحن بن، لالروض األنف يف شرح السرية النبوية -

 .بريوت
ط . القادر األرانؤوطوعبدشعيب األرانؤوط : هحقق،  ي 05ت مد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية حمل، زاد املعاد يف  دي خري العباد -

  .بريوت -مؤسسة الرسالة .  ي06  الثالثة عشر 
 .مصر –دار املعارف، ي00  الثانية،:ط، شوقي ضيف :،حققه ي   تبن جما د ابكر  محد أيبأل،السبعة يف القراءات -
 .الرايض، مكتبة املعارف: ، ط األوىل ي    حملمد انصر الدين األلباين ت :سلسلة األحاديث الصحيحة -
   .الرايض-رف امكتبة املع،  ي    تحملمد انصر الدين األلباين  :سلسلة األحاديث ال عيفة -
 .بريوت - ي، دار املعرفة     الرتاث اإلسالمي، ط الثانية عام  حققهمكتب  :حققهألمحد النسائي،  :السنن -
  .ابكستان – ي، حديث أكادمي 76 لعلي بن عمر الدارقطين ت :السنن -
 .باقي وتصوير دار الفكرعبدال   فؤاد :حققه .حملمد بن يزيد القزويين ابن ماجه :السنن -
 .بريوت - ي، دار احلديث  3  عزت عبيد الدعاس و عادل السيد، ط األوىل  :حققهسنن أيب داود السجستاين  -
 .اهلند -جملس دائرة املعارف النظامية   ي، مطبعة     ي، ط األوىل 57 أليب بكر أمحد البيهقي ت :السنن الكربى -
 .بريوت-دار الكتب العلمية  . ي    ط األوىل  .البنداري، وكسروي :حققه .السنن الكربى، ألمحد بن شعيب النسائي -
 .وتبري  -م، دار البشائر اإلسالمية   00 عامر صربي، ط األوىل :حققه ي،  0 السنن أَلمحرَد بن حمجَمَِّد أيب بكر األَثيرَرم ت -
 .القا رة - ي، دار الراين 00  األوىل عام ط السنن، لعبد هللا بن عبدالرمحن الدارمي، فواز زمريل وخالد العلمي،  -
  .املدينة -مكتبة الدار ،  ي07  األوىل، : ط، أمحد نور سيف :حققه، يحىي بن معنيلسؤاالت ابن اجلنيد  -
مطاع  :حققه،  ي0 5تميس بن علي الواسطي احلوزي ، خلأ ل واسطسؤاالت احلافظ الِسلِفي خلميس احلَوزي عن مجاعة من  -

 .دمشق –دار الفكر   ي، 0  األوىل، : ط، الطرابيشي
 . ي 0  األوىل ، ط الرايض –مكتبة دار املعارف ، قادرعبدال موفق:، حققهسؤاالت احلاكم للدارقطين يف اجلرح والتعديل -
 .بريوت - ي، مؤسسة الرسالة    ط العاشرة، شعيب األرانؤوط وغريه،: حققه ي،7 0سري أعالم النبالء، حملمد بن أمحد الذ يب ت -
 .الرايض-مكتبة الرشد، ي7   ط األوىل،صالح  لل :،حققه ي 70ت برا يم األبناسيإل،الشذا الفياح من علوم ابن الصالح -
  .بريوت –لعلمية دار الكتب ا،  ي    األوىل، : ط، ه  0 تعلي بن  ، املال القاري ، لشرح الشفا -
 . بريوت - ي، مؤسسة الرسالة 07  شعيب األرانؤوط، ط األوىل عام : حققهألمحد بن   الطحاوي، : شرح مشكل اآلاثر -
 .بريوت -دار الكتب العلمية ،  ي0   األوىل ، ط زغلول  : ، حققه ي57 البيهقي تيب بكر أمحد أل ،شعب اإلميان -
  .بريوت-املكتب اإلسالمي  .ط األوىل .  األعظمي: حققهق، صحيح ابن خزمية   بن إسحا -
  .الرايض -، مكتبة املعارف  ي0   تانصر الدين األلباين ، حملمد صحيح سنن ابن ماجة -
  ي  دار الكتب  0  عبداملعطي قلعجي، ط األوىل : حققه .حملمد بن عمرو العقيلي :ال عفاء -
 .الرايض -، مكتبة املعارف  ي0   تاأللباين انصر الدين ، حملمد ضعيف سنن أيب داود -
 .الرايض -، مكتبة املعارف  ي0   تانصر الدين األلباين ، حملمد ضعيف سنن الرتمذي -
  .بريوت –دار إحياء الرتاث العريب ،  ي    طبعة عام ،  ي706رحيم العراقي ت، لعبدالطرح التثريب يف شرح التقريب -
 .املدينة - ي دار طيبة     ي  05  حمفوظ الرمحن ط األوىل : قهحقللدارقطين علي بن عمر، ، العلل -
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 . ي مكتبة األقصى ي عمان06  األوىل ط  .محزة ديب مصطفى: حققه .برتتيب أيب طالب القاضي :العلل الكبري للرتمذي -
 .بريوت-سالميتب اإل ي املك07  ط األوىل.وصي هللا عباس:حققه.عبدهللا محد بن حنبل رواية ابنهأل:العلل ومعرفة الرجال -
ط عبدالسالم شعيب،  :حققه ي،  70غاية مأمول الراغب يف معرفة أحاديث ابن احلاجب، أليب حفص عمر ابن امللقن األنصاري ت -

 . بريوت – ي دار ابن حزم     األوىل عام 
 .عرفة ي بريوتاخلطيب، دار امل: حققه ي،  75فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ألمحد بن ابن حجر العسقالين ت -
 .بريوت -دار الفكر   ي03  حيىي غزاوي،ط الثالثة:حققه ي، 65 ال، لعبد هللا بن عدي اجلرجاين تالكامل يف ضعفاء الرج -
  .بريوت -مؤسسة الرسالة  . ي33  األوىل ط .الرمحن األعظميحبيب:حققه .علي اهليثميل :كشف األستار عن زوائد البزار -
  .بريوت -دار املعرفة ،  ي35  مصورة عنها يف ، األوىلط  .دين السيوطيجلالل ال :الاللئ املصنوعة -
 .حلب - ي، املطبوعات اإلسالمية     عبدالفتاح أبو غدة، ط األوىل  :حققهبن حجر العسقالين، السان امليزان، ألمحد  -
دار ،  ي0   األوىل عام ، ط دي السلفيمح :، حققهحبان البسيت أليب حامت   بن :اجملروحني من احملدثني وال عفاء واملرتوكني -

  .الرايض –الصميعي 
  .مصر -مكتبة ابن تيمية  ،النجديعبدالرمحن : مجع وترتيب: فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيميةجمموع  -
 .بريوت -أليب   علي بن أمحد بن سعيد  ابن حزم األندلسي، دار اآلفاق اجلديدة  :احمللى -
 عبدهللا :حققه،  ي 70ابن امللقن الشافعي تعمر بن علي ، ل احلَاكمعبدهللاِ  ظ الذ  يب على مجستدَرك أيبخمتصرج استدرَاك احلافِ  -

 .الرايض -، دار العاصمة  ي     األوىل، : طاللحيدان، وسعد احلميد، 
نوسي، ط األوىل أنيس األندو  :حققه ي،    مستخرج الطوسي على جامع الرتمذي، للحسن بن علي الطوسي ت= خمتصر األحكام  -

 .املدينة - ي، مكتبة الغرابء األثرية 5   
دار ، م 33 األوىل، : ط، سامي العاين :حققه،  ي060ت عبدالعزيز بن   ابن مجاعة الكناين، لاملختصر الكبري يف سرية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص -

 .عمان –البشري 
 .بريوت - ي، مؤسسة الرسالة7   ط الثانيةشكر هللا قوجايت،  :حققه ي، 0    عبدالرمحن بن   الرازي تاملراسيل، أليب  -
 بريوت – ي، دار املعرفة     ط األوىل عام عبدهللا احلاكم النيسابوري،  يبأل: املستدرك على الصحيحني -
 .بريوت -تصوير دار املعرفة  .أليب داود سليمان بن داود بن اجلارود  الطيالسي :املسند -
 . ي دار املأمون للرتاث ي دمشق 0  األوىل ط  .حسني األسد: حققه .يعلى أمحد بن علي املوصلي أليب :املسند -
  .بريوت – ي، مؤسسة الرسالة     األوىل،  شعيب األرنؤوط وغريه، ط:  ي، حققه   بن حنبل تاد ألمح :املسند -
 .الكويت - ي مكتبة الفالح05  األوىل سنة ، ط رالقادعبداملهدي بن عبد: حققه . بن   البغويعبدهللال: مسند ابن اجلعد -
 .املدينة -مكتبة اإلميان  ي،     األوىل، : ط، غفور البلوشيعبدال: حققه،  ي7  ت مسند إسحاق بن را ويه -
 . املدينة -مكتبة العلوم واحلكم  ي، 03  ط األوىل  .حمفوظ الرمحن زين هللا: حققه البزار،محد بن عمرو أل ،مسند البزار -
  عبدالباقي،  :حققه ي،  6 املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ملسلم بن احلجاج النيسابوري ت -

 . بريوت –دار إحياء الرتاث العريب 
 .بريوت-سالمي  ي املكتب اإل30  األوىل ط . حبيب الرمحن األعظمي: حققه .املصنف لعبد الرزاق بن مهام الصنعاين -
 ي،  0  األوىل عام ط محدي السلفي،  :حققه ي،  03 الزركشي تعبدهللا مد بنحملاملعترب يف ختريج أحاديث املنهاج واملتختصر،  -

  .الكويت –دار األرقم 
 . السعودية-دار ابن اجلوزي،  ي7   ألوىلا، ط احملسن احلسيينعبد: ، حققه ي0  تمحد بن   البصري ، ألمعجم ابن األعرايب -
 .القا رة –دار احلرمني ،  ي6   األوىل عام ط طارق عوض وزمالئه  :، حققهاملعجم األوسط أليب القاسم الطرباين -
 . ي الدار العربية للطباعة ي بغداد3   األوىل ط  .محدي عبداجمليد السلفي: حققه .الطرباينأليب القاسم  ،املعجم الكبري -
 .عبدهللا الصديق :حققه . ي 30ترمحن السخاوي عبدال حملمد بن :املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة -

  .بريوت-دار الكتب العلمية .  ي33  األوىلط 
  .بريوت-اثدار املأمون للرت  .أمحد نور السيف :حققه .بن طهمان الباديارواية : حيىي بن معني يف الرجالمن كالم  -
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 ، ي30  األوىل، : ط، فتاح أبو غدةعبدال :حققه،  ي 05تمد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ، حملاملنار املنيف يف الصحيح وال عيف -
 .،حلب-مكتبة املطبوعات اإلسالمية

وصبحي السامرائي، ط محدي السلفي، : حققه ي،  75موافقة اخلرب اخلرب يف ختريج أحاديث املختصر، ألمحد ابن حجر العسقالين ت -
 .الرايض - ي، مكتبة الرشد    األوىل 

 بريوت - ي، دار الكتب العلمية 5   عام  األوىلط ، توفيق محدان: حققه، ابن اجلوزيرمحن بن علي عبدالل: املوضوعات -
  .تصوير دار إحياء الرتاث العريب .باقيعبدال   فؤاد :حققه :لإلمام مال  بن أنس :املوطأ -
 .بريوت -دار املعرفة  . ي    ط األوىل  .علي   البجاوي :حققه .حملمد بن أمحد الذ يب :العتدال يف نقد الرجالميزان ا -
 .القا رة -دار املأمون . م 37 األوىل ط  .عبدهللا بن يوسف الزيلعيل :نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية -
 ي، دار 7   األنصاري، وغريه، ط األوىل: حققه ي،    0س اليعمري تالنفح الشذي شرح جامع الرتمذي، حملمد ابن سيد النا -

 .الرايض -الصميعي 
 . الرايض –مكتبة الرشد ، ي7   األوىل،:طالفحل، ما ر : حققه ،برا يم بن عمر البقاعي، إلالنكت الوفية مبا يف شرح األلفية -
 ي أضواء 3   األوىل، : ط، زين العابدين بال فريج :حققه،  ي 03ت الزركشي عبدهللا مد بن، حملالنكت على مقدمة ابن الصالح -

 .الرايض –السلف 
 . ي دار الفكر33  ط الثانية . حممود الطناحي: حققه. مبارك بن   اجلزري ابن األثريلل :النهاية يف غريب احلديث واألثر -
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 فهرس املوضوعات

 

 الصفحة املوضوع
  -  زيملخص البحث ابلعريب، واإلجنلي

  -  تسمية البحث، واخلطة، أسباب اختياره، أمهيته، املنهج يف البحث: املقدمة 
 3-5  احلجاج املزي، واحلافظ ابن كثري أيبإلمام ترمجة خمتصرة ل: التمهيد 

 0-6 ترمجة اإلمام أيب احلجاج املزي 
 3-7  ترمجة احلافظ ابن كثري 

 0 -0  ام أيب احلجاج املزيلإلم نص سؤاالت احلافظ ابن كثري:  مطلب
   -   ...". ذا قرب أيب رغال :"سؤال عن حديث : السؤال األول 
    ".ما مجع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بيت شعر قط إال بيتاً واحداً :"سؤال عن حديث : السؤال الثاين
 5  أثر عن األعمش تروح إلينا جين سؤال عن : السؤال الثالث 
 6  ".خذوا شطر دينكم عن احلمرياء: "حديثسؤال عن : بع السؤال الرا

 7 -0  ".السجل كاتب للنيب ملسو هيلع هللا ىلص:"سؤال عن حديث : السؤال اخلامس 
   -3  ...".إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رأى بين أمية خيطبون :"حديث سؤال عن : السؤال السادس 

   -   الذي كلم النيب ملسو هيلع هللا ىلص( احلمار) قصة عفريسؤال عن : لسؤال السابع ا
 5  ."حنن حنكم ابلظا ر":حديث سؤال عن : السؤال الثامن 
 6  ."مي على الواحد حكمي على اجلماعةحك":حديث سؤال عن : السؤال التاسع 
 7 -0  ".كل األرض مسجد وطهور، إال املقربة واحلمام":حديث سؤال عن : السؤال العاشر 

من ". إمنا األعمال ابلنيات:"من روى حديث سؤال عن : السؤال احلادي عشر 
 الصحابة

 3- 0 

   -   أ م النتائج والتوصيات : اخلامتة 
 7 -   فهرس املصادر واملراجع 
 3  فهرس املوضوعات 

 

 

 


