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  ابلعريب ملخص البحث
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 ملخص البحث ابلعريب
 

 : عنوان البحث 
 .وتعليقاً مجعاً اإلمام أيب احلجاج املزي على سؤاالت مجاعة من احلفاظ أجوبه 

 : يهدف البحث 
 . ودراستها وعلومه، يف احلديث ،احلجاج املزي على سؤاالت مجاعة من احلفاظأيب أجوبه إىل مجع 

 : تكون البحث 
 . ، وخامتة، وفهارسومتهيد ونص السؤاالتمن مقدمة، 
 . تسمية املوضوع، وسبب اختياره، وأمهيته : املقدمة 
 . أليب احلجاج املزيترمجة خمتصرة : والتميهد 

 . نص االسئلة واألجوبة مع التعليق عليها:  ونص السؤاالت
 .  أبرز النتائج، والتوصيات  وفيها: واخلامتة 
 وفيه فهرس املصادر واملراجع، وفهرس املوضوعات: الفهرس 

 : وتظهر أمهية البحث 
 .تعلقه بعلم علل احلديث، وعلم اجلرح والتعديل، وما فيه من فوائد حديثية، وتدقيقات يف الرجال

 : وخلص الباحث يف اخلامتة 
 ، اإلمام أيب احلجاج املزيإىل دقة علم 

 : ويوصي الباحث 
 .، يف مكان واحد ودراستهاما تفرق من كالم املزي على األحاديث والرجالجبمع 
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  ابإلجنليزي ملخص البحث
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Abstract Thesis Title : 

 
A Collection and Study of Imam Abu Al-Hajjaaj's Response to 
Questions From a Number of Scholars (of Hadeeth) 
The thesis aims to collect and analyze the responses of Abu 
Al- Hajjaaj to a group of scholars (and memorizers of 
hadeeth) on the topic of Hadeeth and its sciences. 
The thesis contains a foreword, prologue, body, epilogue, and 
index. 
The foreword mentions the naming of the thesis, reasons for 
choosing it, and its importance. 
The prologue contains a small biography of Abu Al-Hajjaaj Al-
Mizzee 
The body of the thesis contains the questions and answers as 
well as an analysis and commentary on them. 
The epilogue contains the major findings of the study in 
addition to suggestions. 
The index contain the bibliography and table of contents. 
The importance of this topic is due to its connection with the 
study of Ilal (hidden defects) of Hadeeth, the study of praise 
and disparagement of narrators, as well as its supplementary 
benefits to the field of Hadeeth and acute observation of 
narrators. 
The researcher concludes by discussing the precision of 
Imam Abu Al-Hajjaaj Al-Mizee 
He then suggests the continuation of the gathering what has 
yet to be gathered from the speech or Al-Mizee about 
Hadeeth and its narrators in one place with an analysis of 
that. 
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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

                             
 ( ). 

                                       

                             ( ). 

                                           

               
( ). 

 : أما بعد 
على اسئلة  –رمحه هللا  - ( )أجوبة اإلمام أيب احلجاج املزي فهذا حبث مجعت فيه ما وقفت عليه من

 .( )وجهت له من مجاعة من علماء عصره، يف احلديث وعلومه
 : تسمية البحث 

 .وتعليقاً مجعاً أجوبه اإلمام أيب احلجاج املزي على سؤاالت مجاعة من احلفاظ  :ومسيته 
 : مشكلة البحث 

 : تظهر مشكلة البحث يف اإلجابة على االسئلة التالية 
 .  ل للمزي كالم يف الرواة جرحاً وتعديالً 
 .  وتصحيحاً و ل له كالم على األحاديث ت عيفاً 

 . و ل ميكن مجع ما تفرق من أجوبته على االسئلة احلديثية 
                                                           

 ( . 0 :آل عمران( ) )
 ( . :النساء( ) )
  ( . 0-00:األحزاب( ) )
 .إال أجوبة اإلمام املزي على اسئلة احلافظ ابن كثري، واحلافظ الذ يب، فقد أفردهتا يف حبث مستقل؛ لكثرهتا(  )
ابلربامج  –بعد هللا  -استخرجت أجوبة اإلمام املزي، من كتب تالميذه، ومعاصريه، ومن جاء بعده، وقد استعنت (  )

 .احلاسوبية، كاملكتبة الشاملة، وغري ا؛ للوقوف على  ذه األجوبة
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 :  أسباب اختيار البحث وأمهيته
 : وترجع أسباب اختيار املوضوع لألمور التالية 

 .عظيم مكانة اإلمام املزي، يف احلديث وعلومه، فهو حافظ مربز -
 .( )قلة كالم اإلمام املزي، فهذا البحث يثمر يف مجع ما تفرق من كالمه -
غالب احملدثني من :"الذ يب دقة أجوبة املزي، وقوته العلمية، وقدرته على حل املشكالت، قال  -

فاعرتفوا بف يلته وعلو  ؛وسألوه عن املع الت ،واستفادوا منه ،له ( )دمشق وغري ا قد تلمذوا
 . ( )"ذكره

 .أمهية  ذا النوع من األحباث؛ ملا فيها من النكات والفوائد الدقيقة يف علم احلديث، والرجال -
 : أهداف البحث 

 .التعليق عليها، مع ( )مجع ما تفرق من أجوبة اإلمام املزي يف موضع واحد -
 .( )قلة كالم اإلمام املزي، فهذا البحث يثمر يف مجع ما تفرق من كالمه -
 . أجوبة اإلمام أيب احلجاج املزي على اسئلة احلفاظ مع دراستهاأين مل أقف على حبث متخصص مجع  -

 : املنهج الذي سلكته يف البحث 
على ملزي أجوبة اإلمام اكل  ( )فجمعت؛ حث، املنهج االستقرائي، التحليليسلكت يف كتابة الب -

  .، أو أفىتسواء بصيغة سألته، أو فقلت له أو عرضت عليهعلى االسئلة املوجهة إليه 
 .إن وقفت على من نقل السؤال واجلواب أشرت إىل ذل  يف احلاشية -
 . علقت على ما حيتاج إىل تعليق من كالم اإلمام املزي، أو السائل -
 .  القواعد احلديثية قيطبمع ت ما وقفت عليه من أقوال احملدثني نقلت -

 : خطة البحث 
 .وقد جعلته يف مقدمة، ومتهيد، ونص السؤاالت، وفهارس

 .تسمية البحث، وأسباب اختياره، وخطته، ومنهج الكتابة: ففيها : أما املقدمة 
 .(0)ففيه ترمجة خمتصرة لإلمام أيب احلجاج املزي: والتمهيد 

                                                           

 ".وكان فيه قلة كالم إال أن يسأل فيجيب وجييد( :"00 /2 )قال الصفدي يف الوايف ابلوفيات (  )
 .تتلمذوا: كذا يف املطبوع، وجائز لغة حذف أحد التاءين، والتقدير   ( )
 (.0  / )كامنة للحافظ الدرر ال: انظر (  )
 .كما سبق التنبيه عليه  إال أجوبة اإلمام املزي على اسئلة احلافظ ابن كثري، واحلافظ الذ يب(  )
 ".وكان فيه قلة كالم إال أن يسأل فيجيب وجييد( :"00 /2 )قال الصفدي يف الوايف ابلوفيات (  )
 .، وكذا ما ظا ره دفع إشكال من غري سؤالالسؤال ال يدخل يف شرطي ما نقل عن اإلمام املزي من غري طريق(  )
 .ترمجت لصاحب كل سؤال عند سؤاله، و ناك اسئلة مل أقف على السائل، لكن الناقل عنه يثين عليه غالباً ( 0)
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 .فيه أجوبة اإلمام أيب احلجاج املزي على سؤاالت احلفاظ: ونص السؤاالت 
 . فيها أ م النتائج والتوصيات : اخلامتة 
 .فهرس املصادر واملراجع وفهرس املوضوعات: الفهرس 

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. شيطانخطأ فمن نفسي وال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كتبه
 أمحد بن عمر بن سامل ابزمول

 كلية الدعوة وأصول الدين  – جامعة أم القرى
 قسم الكتاب والسنة
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 ترمجة خمتصرة أليب احلجاج املزي :متهيد 
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 : امسه ونسبه 
عبدالرمحن بن يوسف الق اعي مث العامل املقرئ بن الزكي امجال الدين أبو احلجاج يوسف :  و 

 .( )الشافعي ( )املزيالكليب الدمشقي 
 : مولده 
 .( )سنة أربع ومخسني وستمائةيف عاشر شهر ربيع اآلخر ا ر حلب بظابملعقلية ولد 

 : شيوخه 
 ،النووي، و ابن الليت، و 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 
خترج ، وتوىل املشيخة أبماكن متعددة، وممن حنو مخسني سنة فسمع منه الكبار واحلفاظاملزي حدث 

 .( )الربزايل والعالئي وابن كثري وابن العطار وابن الفخر وابن اجلعربي وغري مابن كثري و : به 
 : ثناء العلماء عليه 

اتفقت كلمة العلماء على الثناء عليه يف علمه، ودينه، وخلقه، قال ابن سيد الناس اليعمري 
 .( ) ..."دم واحلافظ الذي فاق من أتخر من أقرانه ومن تقدم اإلمام املق:" ي   0ت

 .(0)"مة احلافظ البارع أستاذ اجلماعةالعال:" ي 7 0وقال الذ يب ت
 .(7)"إمام احملدثنيالعالمة احلافظ :" ي   0وقال أبو احملاسن احلسيين ت

  

                                                           

و ي بكسر امليم والزاى ويف آخر ا ايء النسبة،  ذه النسبة إىل املزة، : املِز ِي( :"   /  )قال السمعاين يف األنساب (  )
 .(   /7)توضيح املشتبه البن انصر الدين : وقال بع هم ب م امليم؛ انظر  ".ضيعة حسنة على ابب دمشق

 .( 0 /2 )، الوايف ابلوفيات للصفدي ( 2 / )تذكرة احلفاظ للذ يب : انظر (  )
 (.2  / )جر، الدرر الكامنة البن ح(00 /2 )، الوايف ابلوفيات للصفدي ( 2 / )تذكرة احلفاظ للذ يب (  )
 (.2  / )، الدرر الكامنة البن حجر( 0 /2 )، الوايف ابلوفيات للصفدي ( 2 / )تذكرة احلفاظ للذ يب (  )
 (.  0/ )، طبقات الشافعية البن قاضى شهبة (02 /2 )، الوايف ابلوفيات للصفدي ( 2 / )تذكرة احلفاظ للذ يب (  )

 (.0  / )أجوبة ابن سيد الناس على اسئلة ابن أيب  (  )
 (.72 / )معجم الشيوخ الكبري ( 0)
 (. 0/ )طبقات الشافعية ( 7)
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 : مؤلفاته 
 . هتذيب الكمال، وحتفة األشراف: اشتهر اإلمام املزي بكتابيه الكبريين 

 . ( )مصنف فيمن روى عن أبيه عن جده: وله أي اً 
 : وفاته 

 .( ) ي  0صفر سنة الثاين عشر من يوم السبت مات رمحه هللا تعاىل يف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                           

فيمن روى عن أبيه، عن جده، و و فيما  قد صنف ابن أيب خيثمة جزءاً  :" ( 2 / )فتح املغيث قال السخاوي يف (  )
يسأله عن مجل من  لكونه كان أرسل إليه من مصر؛ زي، وأرسل به إىل الدمياطي شيخهأعلم أول مصنف فيه، وكذا امل
 ."ذل ، والعالئي و و أمجع

 (. 0 /2 )، الوايف ابلوفيات للصفدي ( 2 / )تذكرة احلفاظ للذ يب : انظر (.    / )الدرر الكامنة (  )
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 واألجوبة نص السؤاالت
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 السؤال األول
ومع إتقانه ألمساء :"يف ترمجة اإلمام أيب احلجاج املزي  ( )الدين خليل بن أيب  الصفديصالح قال 

الرجال وله فيها  ذا التصنيف العظيم مل يكن يعتين برتاجم العلماء من اخللفاء وامللوك واألمراء والوزراء والق اة 
 . كان يعتين برجال احلديث ال غريا  والعلماء والقراء واألطباء والشعراء وال له فيها مشاركة ألبتة وإمن

 ؟  -ابلفاء  - ( )والفايل -ابلقاف  - سألته عن القايل ولقد
 ". –ابلفاء  -الفايل  ال أعرف إال:"فقال 

مشهور بني  - ابلقاف – وإال فأبو علي القايل ،( )فعلمت أنه ليس له عناية بغري الرواة للحديث
ولكن عندي منه فوائد وقواعد يف أمساء ورجال  ! صغار األدابءمعروف ال يكاد جيهله أحد من  ،( )األدابء

وطرقه جييد الكالم يف  ،وكان أمساء الرواة الذين جييئون يف مساعاته ،احلديث مل أجد ا ومل آخذ ا من غريه
 .( )"احنطاط لقتامه وغبار ال ،و ذا حبر ال يشق ثبجه ،ولينهم ،وقوهتم ،وأحواهلم ،طبقاهتم

 
                                                           

اإلمييام ( :" 2) ييي، قييال عنييه الييذ يب يف املعجييم املخييتص ابحملييدثني   0خليييل بيين أيبيي  أبييو الصييفاء الصييفدي ت:  ييو (   )
 ".اإلمام األوحد األديب البارع املؤرخ املتقن(:"07 )، وقال السبكي يف معجم الشيوخ "البليغ األكمل العادل األديب

رافق انساً . القايل نسبة إىل قرية قاليقال من أعمال منازكرد من إقليم أرمينية( :"0 /  )قال الذ يب يف سري أعالم النبالء (  )
 ".من تل  القرية، فعرف بذل  تلقيباً وشهر به

 ". فالة بلدة من نواحي خوزستان( :"2   / )وقال احلافظ يف تبصري املنتبه 
 ( 0 /0)اإلكمال البن ماكوال : وانظر 

 (.   / )نقله احلافظ يف الدرر الكامنة (   )
ويظهر يل أن  ذه القصة واقعة عني، وال ميكن من طريق سيؤال واحيد أن حنكيم عليى اإلميام أيب احلجياج امليزي : قلت 
أحفيييظ النييياس لليييرتاجم، وأعلمهيييم ابليييرواة مييين أعيييارب ( :"0  )ذا الوصيييف، قيييال عنيييه ابييين سييييد النييياس يف أجوبتيييه بييي

 ...".وأعاجم، ال ختص معرفته مصراً دون مصر، وال ينفرد علمه أب ل عصر دون عصر 
يف أشياخي بعد  مل أر  ( :"   / )واملزي له اشتغال بكتب اللغة والنحو، كما قال الصفدي نفسه يف أعيان العصر 

 ...".شيخنا أثري الدين يف العربية مثله خصوصاً يف التصريف واللغة 
نظر يف اللغة ومهر فيها ويف التصريف وقرأ العربية، وأما معرفة الرجال فهو ( :" 2 / )وقال الذ يب يف تذكرة احلفاظ 

 ".حامل لوائها والقائم أبعبائها مل تر العيون مثله
 .املزي مل يعرف القايل؛ فمن ذا الذي أحاط بكل عامل وراو  مث لو سلمنا أبن 

 . و ناك جواب آخر أفادين به الشيخ   ابزمول أن املزي حبكم ختصصه نفى معرفته ابلنسبة لرواة احلديث
 (.00 / )الشهرة نسبية؛ والصفدي له اشتغال ابلبالغة واألدب، كما يف ترمجته من الدرر الكامنة للحافظ (   )
 (.   / )، أعيان العصر وأعوان النصر (02 -07 /2 )الوايف ابلوفيات   ( )
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 السؤال الثاين 
 بن   عبدهللا مسعت شيخنا احلافظ أاب  :" ي  70رحيم بن عبدالرمحن العراقي تعبدال قال احلافظ
كنت أمسع بقراءة احلافظ أيب احلجاج املزي كتاب عمل اليوم :  ، يقول غري مرة( )بن أيب بكر القرشي

، ( )، عن الليث بن سعد( )من رواية يونس بن   املؤدب، فمر حديث ( )للحسن بن علي بن شبيب املعمري
 ؟  ( )يف أين مسع يونس من الليث: ، فقلت للمزي( )سعد

إىل بغداد  (0)ال الليث ذ ب يف الرسيلة: لعله مسع منه يف احلج، مث استمر يف القراءة، مث قال": فقال
 .(7)"فسمع منه  ناك
 
 

 
 

                                                           

 ييي، قييال عنييه الييذ يب يف نييذكرة 000عبييدهللا بيين   بيين أيب بكيير بيين خليييل أبييو   املكييي مث املصييري الشييافعي ت:  ييو (  )
ن   بن أيب بكر بن خليل املكي اإلمام الفقيه احملدث الزا د القدوة باء الدين أيب   عبدهللا ب( :" 0 / )احلفاظ 
كان إماماً عاملياً ميربزاً ورعياً ... احلافظ العالمة الرحلة الزا د ( "07 / )، وقال العراقي يف الذيل على العرب "الشافعي

 ... ".زا داً متعبداً كبري القدر كثري التقشف 
 ".عمل اليوم والليلةصاحب :"عمري يف ترمجة امل (0 0/  )البداية والنهاية قال احلافظ ابن كثري يف (  )

 ": و ذا الكتاب خمطوط مل يطبع، وقد ذكر بعض الباحثني أنه يف عداد املفقود كما  ذا الرابط      
     https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38780 . 
اإلمييام، احلييافظ، ا ييود، البيييارع، ( :"0  /  ) ييي، قييال عنييه اليييذ يب يف سييري أعييالم النييبالء  2 أبييو علييي البغييدادي ت(  )

 (. 0/ )لسان امليزان للحافظ : وانظر ". حمدث العراق
 ييييييي، روى لييييييه اجلماعيييييية، وقييييييال عنييييييه احلييييييافظ يف تقريييييييب التهييييييذيب 00 يييييييونس بيييييين   أبييييييو   املييييييؤدب البغييييييدادي ت(  )

 ". ثقة ثبت( :"  02رقم   )
 (.   /  )هتذيب الكمال للمزي : وروايته عن الليث يف سنن الرتمذي، وابن ماجه؛ انظر 

 ييييي، روى لييييه اجلماعيييية، وقييييال عنييييه احلييييافظ يف تقريييييب التهييييذيب  0 الليييييث بيييين سييييعد أبييييو احلييييارث الفهمييييي املصييييري ت(  )
 ". ثقة ثبت فقيه إمام مشهور( :" 7  رقم   )

؛ قد استشكل بعيض احلفياظ روايية ييونس بين   امليؤدب عين اللييث( :" 00 -22 / )السخاوي يف فتح املغيث قال (  )
بل يف بغداد حني دخول الليث هلا :" مث قال " لعله يف احلج:" أين مسع منه ؟ فقال : الختالف بلديهما، وسأل املزي

 ".يف الرسلية
 . لعلها قرية أو حملة ببغداد : الدكتور موفق عبد القادر ؟ فقال  وسألت عنها شيخنا األستاذ! مل أقف عليها ( 0)
ابن عمار املالكي يف األلفيية مفتياح السيعيدية يف شيرح احلديثيية : ، ونقلها عن العراقي (7  -0  / )التبصرة والتذكرة ( 7)

(   .) 

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38780
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 السؤال الثامن –الثالث السؤال  
 : إليه من مصر كتابة   ( )النور احلليبافظ قطب الدين عبدالكرمي بن عبداحلسأله 
: فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم :"ما تقول يف قول احلافظ مسلم رمحه هللا يف خطبة كتابه  -

 .( )"وعمرو بن خالد ،هللا بن مسور أيب جعفر املدائينكعبد
 ؟ من  و عمرو بن خالد  ذا 

 : ففي ال عفاء رجالن كل منهما عمرو بن خالد 
 .أبو خالد القرشي الكويف مث الواسطي: والثاين . أبو يوسف األعشى: أحدمها 

واجلراح  ،وحيىي بن أيب أنيسة ، بن حمررعبدهللا:  ذا ال رب من احملدثني  ( )يف:" ويف اخلطبة أي اً  -
  .( )"وعباد بن كثري ،واجلراح بن املنهال أبو العطوف

 :  ال عفاء اثنان كل منهما عباد بن كثريويف 
   .أحدمها الثقفي
  .واآلخر الرملي

 ؟ فمن أراد مسلم منهما
 ؟ أي السفيانني  و  ،( )وفيما إذا ورد حديث لعبد الرزاق عن سفيان عن األعمش -

 ؟ فهل يكتفى بذل  أم حيتاج إىل زايدة بيان ،وإن كان أكثر روايته عن الثوري
  .ير الز أخربان   بن منصور أخربان سفيان عن :  ( ) مواضعويف قول النسائي يف -

 :  ويروى عن ابن عيينة ،وللنسائي شيخان كل منهما   بن منصور
  .از املكياجلوَّ  عبدهللا أبو: أحدمها 
  .أبو جعفر الطوسي العابد: والثاين 

 ؟ فمن الذي عناه النسائي منهما
                                                           

( 0  )الذ يب يف املعجم املختص ابحملدثني  ي، قال عنه   0عبدالكرمي بن  عبدالنور أبو علي احلليب مث املصري ت:  و (  )
 (. 2 / )تذكرة احلفاظ للذ يب : انظر ". اإلمام، احملدث، احلافظ، املصنف، املقرئ، بقية السلف:"

 (.0/ )صحيح مسلم (  )
 ...".فمن  ذا ال رب:"يف مقدمة مسلم (  )
 (.0/ )صحيح مسلم (  )
 (.    رقم 0 / )م أمحد ، مسند اإلما(0 رقم00/ )صحيح مسلم : انظر (  )
 (.0   رقم/7)، ( 0  رقم/ )، (  7رقم/ )، (  رقم/ : )وقفت على تسعة عشر موضعاً، منها (  )
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ةِ أتويل قوله تعاىل  ( )يف أول كتابه ويف قول النسائي أي اً  - ِإذ ا ُقْمُتْم ِإىل  الصَّال 
مث ساق  ،( )

   .( )..." إذا استيقظ أحدكم من نومه:"حديث 
 ؟ ما وجه مطابقة إيراده هلذا احلديث بعد  ذه الرتمجة

 ل  ،و و أحد م كيف يكتب ،وفيما إذا طلب من شخص أن جييز جلماعة كتبوا يف استدعاء -
 ؟ أم يقيد ا مبا خيرج نفسه منهم ،يطلق اإلجازة على العادة

 :     أجاب شيخنا احلافظ املزي عن ذل  مبا ملخصه     
دون  ،ألنه مشهور ،( )فهو الواسطي ،الذي ذكره مسلم يف مقدمة كتابه ،أما عمرو بن خالد -

 .( )وإمنا ي رب املثل ابملشهور دون املغمور ،وقد ذكره مسلم يف معرض ضرب املثل ،( )األعشى
 .( )املغمور

والقول فيه كالذي  ،(7)ال الرملي ،نزيل مكة ،(0)فهو الثقفي البصري العابد ،وأما عباد بن كثري -
 ،فإن حيىي بن معني وثقه يف رواية ابن ايب خيثمة عنه ،وأي ا فإن الرملي خمتلف يف ت عيفه ،تقدم

 .له (2)دبيف كتاب األ وأخرج له البخاري حديثاً 
وألنه إذا روى  ،بن عيينةاب هألنه أخص به من ؛الرزاق فهو الثوريوأما سفيان الذي روى عنه عبد -

وحني ال  ،(  )واترة ال ينسبه ،(  )فتارة ينسبه: وإذا روى عن الثوري  ،(0 )عن ابن عيينة ينسبه
 : ينسبه 

                                                           

 . من حديث أيب  ريرة هنع هللا يضر(  رقم /  )السنن (  )
 (. : املائدة ( ) )
 .من حديث أيب  ريرة هنع هللا يضر( 07 رقم   / )احلديث أخرجه مسلم يف الصحيح (  )
 ".مرتوك، ورماه وكيع ابلكذب( :"  0 رقم   )روى له ابن ماجه، وقال عنه احلافظ يف تقريب التهذيب (  )
 ".منكر احلديث:"متييزاً، وقال (   0 رقم   )ذكره احلافظ يف تقريب التهذيب (  )
فأما ما كان منها عن قوم  م عند أ ل احلديث متهمون، أو عند األكثر ( :"0/ )ويؤيده قول مسلم يف مقدمة الصحيح (  )

 ...". منهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم 
روى : ميييرتوك، قيييال أمحيييد ( :"2   رقيييم20 )روى ليييه أبيييو داود، ابييين ماجيييه، وقيييال عنيييه احليييافظ يف تقرييييب التهيييذيب ( 0)

 ".بأحاديث كذ
ضيعيف، قيال ( :"0   رقيم20 )روى له البخاري يف األدب املفرد، وابن ماجه، وقال عنه احليافظ يف تقرييب التهيذيب ( 7)

 ". و خري من عباد الثقفي: ابن عدي 
 (. 2 رقم   )األدب املفرد : انظر ( 2)
 (.2   رقم0  / )املصنف لعبدالرزاق : انظر ( 0 )
 (.0    رقم  /0)املصنف لعبدالرزاق : انطر (   )
 (.  02رقم   / )املصنف لعبدالرزاق : انطر (   )
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و و  ،( )فكونه روى له عن شيخ مل يرو عنه ابن عيينة فيكتفي بذل  متييزاً  ؛إما أن يكتفي
  .األكثر

أو  ،و ذه القاعدة جارية يف غالب من يروي عن مسيني ،وإما أن يكتفى بشهرته واختصاصه به
 . ( )يروي عنه مسيان

والقول  ،( )يال الطوس ،( )وال ينسبه فهو املكي ،الذي يروي عنه النسائي ،وأما   بن منصور -
 ،( )عن الطوسي عن ابن املنذر إمساعيل بن عمر يوقد روى النسائ ،فيه حنو القول يف الذي قبله
وال : قال  ،وينسبه يف عامة ذل  ،(0)ويعقوب بن إبرا يم بن سعد ،( )واحلسن بن موسى األشيب

 . (7)وال أعلمه روى عنه عن ابن عيينة شيئاً 
 ،ألن غالب النوم يكون ابلليل ؛فإنه جرى على الغالب ؛وأما املطابقة بني الرتمجة واحلديث -

 .وغالب االستيقاظ من نوم الليل يكون عند صالة الصبح
 و ي ،لقرينةابألن العموم جيوز ختصيصه  ؛كفى  ،فإن كتب على العادة ،وأما الكتابة يف اإلجازة -

"وهللا أعلم .فهو أوىل ،وإن قيد العبارة حبيث أخرج نفسه من ا از هلم ،(2)موجودة  نا
 ( 0). 

                                                           

 (.00 -  )متييز املهمل من السفيانني حملمد الرتكي : انظر يف متييز ما اشرتكا يف الرواية عنه، وما انفرد به أحدمها (  )
ثييري ميين املشييايخ، وروى عنهمييا اشييرتك احلمييادان يف الرواييية عيين ك( :"   -   /0)قييال الييذ يب يف سييري أعييالم النييبالء (  )

مجيعاً مجاعة من احملدثني، فرمبا روى الرجل منهم عن محاد، مل ينسبه، فال يعرف أي احلمادين  و إال بقرينة، فإن عري 
: مل نقطع أبنه ابن زيد، وال أنه ابين سيلمة، بيل نيرتدد، أو نقيدره ابين سيلمة، ونقيول -وذل  قليل  -السند من القرائن 
 ...لى شرط مسلم، إذ مسلم قد احتج بما مجيعاً  ذا احلديث ع

فأصييحاب سييفيان الثييوري كبييار قييدماء، وأصييحاب ابيين عيينيية صييغار، مل : ويقييع مثييل  ييذا االشييرتاك سييواء يف السييفيانني 
حيدثنا سيفيان، وأبيم، فهيو الثيوري، و يم كوكييع، وابين : يدركوا الثوري، وذل  أبني، فمىت رأييت القيدمي قيد روى، فقيال

 .والفراييب، وأيب نعيممهدي، 
فييإن روى واحييد ميينهم عيين ابيين عيينيية بينييه، فأمييا الييذي مل يلحييق الثييوري، وأدرك ابيين عيينيية، فييال حيتيياج أن ينسييبه، لعييدم 

 . واملعترب يف  ذا الباب القرائن الدالة على املراد من املبهم".  اإللباس، فعلي  مبعرفة طبقات الناس
 ".ثقة( :"    رقم07 )افظ يف تقريب التهذيب روى له النسائي، وقال عنه احل(  )
 ".ثقة( :"    رقم07 )روى له أبو داود، والنسائي، وقال عنه احلافظ يف تقريب التهذيب (  )
 (.  0رقم0 / )السنن : انظر (  )
 (. 2 2 رقم   / )السنن الكربى : انظر (  )
 (.    رقم  / )السنن : انظر ( 0)
 (. 0 -20 /  )من املكي والطوسي، قد رواي عن ابن عيينة كما يف هتذيب الكمال للمزي أي النسائي، وإال فكل ( 7)

 (.من اإلجازة)غري املستدعي ( و و الشيخ) ي كون ا يز : االستدعاء  و طلب اإلجازة من الشيخ ا يز، والقرينة ( 2)
 (.07 - 0 /0 )نقله السبكي يف طبقات الشافعية الكربى ( 0 )
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 التاسعالسؤال 
  ل نقول ،سألته عن ما وقع يف الصحيحني من حديث املدلس معنعناً :  ( )تقي الدين السبكيقال 

 ؟ ( )أهنما اطلعا على اتصاهلا :
وإال ففيهما أحاديث من رواية املدلسني ما توجد . كذا يقولون، وما فيه إال حتسني الظن بما": فقال
 .( )"الطريق اليت يف الصحيحمن غري تل  

                                                           

 ييي، قييال عنييه الييذ يب يف تييذكرة   0بيين عبييدالكايف أبييو احلسيين تقييي الييدين السييبكي املصييري مث الدمشييقي ت علييي:  ييو (  )
وكييان جييمَّ الف ييائل حسيين الداينيية صييادق ... العالميية ذو الفنييون فخيير احلفيياظ قاضييي الق يياة ( :"00 / )احلفيياظ 

الشيييخ اإلمييام احلييافظ العالميية ( :"  )، وقييال احلسيييين يف ذيييل تييذكرة احلفيياظ "اللهجيية قييوي الييذكاء ميين أوعييية العلييم
 ...".قاضي الق اة تقي الدين بقية ا تهدين 

اعليم أن ميا كيان ل الصيحيحني عنيد املدلسيني بعين وحنو يا فمحميول عليى ( :"  / )قال النيووي يف شيرحه عليى مسيلم (  )
روايية امليدلس بعين مث ييذكر ا  ثبوت السماع مين جهية أخيرى، وقيد جياء كثيري منيه ل الصيحيح ابلطيريقتني مجيعياً فييذكر

 ".ابلسماع ويقصد به  ذا املعىن الذى ذكرته
(    -   / )وكييالم النييووي متعقييب، قييال احلييافظ تعليقيياً علييى كييالم املييزي يف النكييت علييى كتيياب ابيين الصييالح 

كالمهيم وليست األحاديث اليت يف الصحيحني ابلعنعنية عين املدلسيني كلهيا يف االحتجياج، فيحميل  : قلت:"ابختصار 
 . نا على ما كان منها يف االحتجاج فقط

 .أما ما كان يف املتابعات فيحتمل أن يكون حصل التسامح يف خترجيها كغري ا
 :وكذل  املدلسون الذين خرج حديثهم يف الصحيحني ليسوا يف مرتبة واحدة يف ذل ، بل  م على مراتب 

أن إطالق من أطلق ذلي  علييهم : مصرحة ابلسماع، والغالبمن مل يصف بذل  إال اندراً وغالب رواايهتم : األوىل  -
 .فيه جتوز من اإلرسال إىل التدليس

 ...ومنهم من يطلق ذل  بناء على الظن، فيكون التحقيق خبالفه 
من أكثر األئمة من إخراج حديثه إما إلمامته أو لكونه قليل التدليس يف جنب ما روى من احلديث الكثيري : الثانية  -

 .كان ال يدلس إال عن ثقةأو أنه  
 ... من أكثروا من التدليس وعرفوا به : الثالثة  -

فهذه األمساء من ذكر ابلتيدليس مين رجيال الصيحيحني ممين أخرجيا أو أحيدمها ليه :" مث ذكر احلافظ أمساء م مث قال 
 ".أصاًل أو استشهاداً أو تعليقاً على مراتبهم يف ذل  و م ب عة وستون نفساً 

، النكت (22)، التقييد واإلي اح للعراقي (2 )، التقريب والتيسري للنووي (  / )لنووي على مسلم شرح ا: وانظر 
، فيتح املغييث للسيخاوي (   -   / )، النكيت عليى ابين الصيالح للحيافظ ( 2/ )على ابن الصالح للزركشيي 

( /   .) 
 (.   / )نقله احلافظ يف النكت على كتاب ابن الصالح (  )
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 السؤال الثاين عشر –العاشر السؤال 
ما يقول سيدان وشيخنا :"حلافظ املزي  ي من الداير املصرية، يسأل   0كتب تقي الدين السبكي ت

 :اإلمام العالمة احلافظ الناقد حجة أ ل احلديث فريد د ره مجال الدين أبو احلجاج املزي نفع هللا به 
 ؟  يف أول البخاري ما حاله ( )رداد املذكور يف آخر فرتة الوحييف  الل بن  -
 ،حدثنا   ،بشار أخربان   بن: قال  ،( )وفيما رواه النسائي يف ابب غسل الرجلني ابليدين -

قال  -عمارة : يعين  -مسعت ابن عثمان بن حنيف  ،أخربين أبو جعفر املدين ،حدثنا شعبة
 . احلديث". أنه كان مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :" ويف نسخة التيمي ،حدثين القيسي

 ؟  ما حال  ذا اإلسناد
ويف نسخة حممود بن  ،يف نسخة   بن آدم ،( )وكذل  جاء يف حديث يف أول غسل الرجلني -

  .آدم
 . حيقق لنا ذل  وهللا يدمي النفع به؟  ما الصواب من ذل  

 الم على عباده الذي اصطفى احلمد هلل وس: اجلواب 
وروى عنه  ،روى عن الز ري ( )الكاتب ،ويقال الكناين الشامي ،فهو الطائي: أما  الل بن رداد  ذا 

الرمحن بن ي يف حديث الز ري عن   بن عبدقال   بن حيىي الذ ل، ابنه أبو القاسم   بن  الل بن رداد
 . ثوابن عن   بن إايس بن البكري عن ابن عباس وغريه يف الطالق 

حدثين به   بن مسلم الرازي قال حدثين أبو القاسم بن  الل بن رداد الطائي قال حدثنا أيب وكان 
 .( )من كتبة  شام قال مسعت ابن شهاب يقول وذكر احلديث

ومل يذكره البخاري يف اترخيه  ،سوقهم للحديث ابقتصاصهوكان  الل بن رداد الطائي أ: قال الذ لي 
وقال فيه ابن أيب حامت عن أبيه  ،( )وإمنا ذكر ابنه   بن  الل بن رداد بن الكناين ،وال ابن أيب حامت يف كتابه

 .(0)"جمهول:"
                                                           

 ".واتبعه  الل بن رداد، عن الز ري:" ... قال البخاري (  رقم0/ )خاري صحيح الب(  )
 (.   رقم02/ )أخرجه النسائي يف السنن (  )

 . عن   بن جعفر به ( 2  رقم 0 / )، وابن املنذر يف األوسط (7    رقم00 /7 )وأخرجه أمحد يف املسند 
 ". ال يعرف( :"00 / ) ميزان االعتدال وإسناده ضعيف، فيه عمارة بن عثمان، قال عنه الذ يب يف

 . ، ابب عدد غسل الرجلني(   رقم02/ )أخرجه النسائي يف السنن (  )
 ". الل بن رداد الطائي، ويقال الكناين، شامي( :"  / )قال ابن كثري يف التكميل يف اجلرح والتعديل (  )
 (.0 / )طريقه احلافظ يف تغليق التعليق  ، ومن(التغليق-0 / )أخرجه الذ لي يف مجعه حلديث الز ري (  )
 ".  بن  الل بن رداد الكناين الشامي مسع أابه:"وقال ( 0  / )التاريخ الكبري للبخاري (  )
 ". و جمهول:   بن  الل بن ر اد الكناىن، مسع أابه مسعت أيب يقول ذل  ويقول( :"   /7)اجلرح والتعديل ( 0)
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وقال أبو بكر أمحد بن   بن عيسى البغدادي صاحب احلمصيني فيمن روى عن الز ري عن أ ل 
 .              مل يزد على ذل  فال أدرى  و  ذا أو أبوه ".رداد الطائي الكاتبو :"محص 

وثقة حيىي  ،( )و و ثقة ،ميطْ فهو عمري بن يزيد اخل   ،يف حديث النسائي ،أبو جعفر املدين املذكور وأما
 .وأخرج له أصحاب السنن األربعة يف كتبهم ،( )وغريه ،بن معني

 ،أخرج له  ذا احلديث ،( )فلم خيرج له سوى النسائي ،عمارة بن عثمان بن حنيف ،وأما شيخه
 .( )آخر وحديثاً 

 ،ومل يسمه!   كذا ،( )وقد أخرج حديثه  ذا اإلمام أمحد يف مسنده ،فال يعرف امسه ،وأما القيسي
 .( )بن عساكر يف األطرافاوكذل  ذكره احلافظ أبو القاسم 

 .فهو تصحيف ،وأما النسخة اليت وقع فيها التيمي
 .(0)و و ثقة مشهور ،روى عنه أبو داود أي اً  ،  بن آدم فهو املصيصي وأما

 ،(7)املروزيبن آدم رواية عن حممود  ،وال لغريه من األئمة ،ال يعلم للنسائي ،وحممود بن آدم تصحيف
ومل ينسبه  و ابن  ،عنه البخاري أن حممود الذي روى : سوى ما حكى بعض من صنف يف رجال البخاري

 .و و الصحيح ،(0 ) و حممود بن غيالن: وقال غري واحد  ،(2)آدم
"وهللا أعلم
 (  ). 

                                                           

 ".ثقة( :"27/ ) قال الذ يب يف الكاشف(  )
، وذكيره (   /7)، ووثقيه ابين منيري كميا يف هتيذيب التهيذيب للحيافظ "ثقية( :"الدارمي-   )قال ابن معني يف التاريخ (  )

، وابيين حبييان يف "ثقيية( :" 2 /  )، وقييال النسييائي كمييا يف هتييذيب الكمييال للمييزي ( 2 / )العجلييي يف الثقييات 
 ".ثقة( :"07 رقم 0 / )جم الصغري ، وقال الطرباين يف املع( 0 /0)الثقات 

 ".مقبول( :"  7 رقم02 )، وقال يف تقريب التهذيب "ال يعرف( :"00 / )قال عنه الذ يب يف ميزان االعتدال (  )
 (. 7 0رقم00 /0)أخرجه النسائي يف السنن الكربى (  )
 . وقد سبق خترجيه وبيان ضعف سنده(. 7    رقم00 /7 )املسند (  )
 (. 2 /  )حتفة األشراف األطراف للمزي : انظر (  )
 ".ثقة، ويقال كان من االبدال( :"   / )روى عنه أبو داود، النسائي، وقال عنه الذ يب يف الكاشف ( 0)
 (.200/ )مراده يف الكتب الستة، وإال فقد مسع منه أبو داود، كما يف اإلرشاد للخليلي ( 7)
روى عنه ( :" 2 /0 )، وقال املزي يف هتذيب الكمال (   )يف الصحيح  ذكره ابن عدي يف من روى عنهم البخاري( 2)

 (.  /0 )هتذيب التهذيب للحافظ : انظر ". البخاري فيما ذكر أبو أمحد بن عدي وحده: 
حممود  ذا  و ابن غيالن املروزي، وقد صرح به يف مواضيع أخيرى، عين  يؤالء ( :"2  / )قال احلافظ يف فتح الباري ( 0 )

 م، وجزم أبو ذر واألصيلي وغريمها يف روايتهم ببعض من ذكير فيميا ذكير، ويف طبقتيه حمميود بين آدم امليروزي، وعن غري 
 ".ومل خيرج عنه البخاري شيئاً 

 (. 0 - 0 /0 )طبقات الشافعية الكربى (   )
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 إىل السؤال السادس عشر عشر الثالث السؤال 
 : سألت احلافظ مجال الدين املزي :" ي   0ت تقي الدين السبكيقال 
  ؟ الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه احلافظ ( )عن حد احلفظ -

  .( )"يرجع إىل أ ل العرف": قال
 ! ؟ قليل جداً  وأين أ ل العرف:  فقلت -

أقل ما يكون أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف ترامجهم وأحواهلم وبلداهنم أكثر من  ": قال
  .( )"الذين ال يعرفهم، ليكون احلكم للغالب

 ؟  ( )كذل  ذا عزيز يف  ذا الزمان، أدركت أنت أحدا ً : فقلت له  -
كان له يف  ذا وابن دقيق العيد  :  ما رأينا مثل الشيخ شرف الدين الدمياطي، مث قال:  فقال
  .ىمن الثر  ايكة جيدة، ولكن أين الثر مشار 

                                                           

 ".عن حد احلافظ( :"02 / )يف البحر الذي زخر (  )
كنا ال نعد صاحب حديث :"وما نقل عن بعض املتقدمني من قوهلم ( :"   )قال أبو الفتح ابن سيد الناس يف أجوبته (  )

 ". ؛ فذل  حبسب أزمنتهم"من مل يكتب عشرين ألف حديث يف اإلمالء
، ومن طريقه اخلطيب يف اجلامع ألخالق (00 )أخرجه الرامهرمزي يف احملدث الفاصل :  و أبو بكر بن أيب شيبة : والقائل 
 (. رقم00/ )الراوي 
،  "من حيفظ احلديث قلييل:"عن  شيم أنه قال (     رقم 0 / )أخرج اخلطيب البغدادي يف اجلامع ألخالق الراوي (  )

 ".  م أقل من ذاك:"مث قال 
أن يكيون عارفياً بسينن : فمين صيفات احليافظ اليذي جييوز إطيالق  يذا اللفيظ يف تسيميته :" وعلق عليه اخلطيب بقوليه 

، بصرياً مميزاً ألسانيد ا، حيفظ منها ما أمجع أ ل املعرفة على صحته، وما اختلفوا فيه لالجتهاد يف حال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
فيالن حجية، وفيالن ثقية، ومقبيول، ووسيط، وال أبس بيه، وصيدوق، وصيا ، وشييخ، : نقلته، يعرف فرق ما بيني قيوهلم 

لعبارات، حنو عن فالن، وأن فالانً، ويعرف اختالف ولني، وضعيف، ومرتوك، وذا ب احلديث، ومييز الرواايت بتغاير ا
احلكيم يف ذلي ، بيني أن يكيون املسيمى صيحابياً أو اتبعيياً، واحلكيم يف قيول اليراوي، قيال فيالن، وعين فيالن، وأن ذلي  

ويعييييرف اللفظييية يف احليييديث تكييييون ومهييياً، وميييا عييييدا ا . غيييري مقبيييول ميييين املدلسيييني، دون إثبيييات السييييماع عليييى اليقيييني
. مييييز األلفيياظ اليييت أدرجييت يف املتييون فصييارت بع ييها التصيياهلا بييا، ويكييون قييد أنعييم النظيير يف حييال الييرواةصييحيحاً، و 

 "مبعاانة علم احلديث دون ما سواه؛ ألنه علم ال يعلق إال مبن وقف نفسه عليه، ومل ي م غريه من العلوم إليه
احملدث يف عصران  و من اشتغل ابحلديث، رواية " ( :   )وقال أبو الفتح ابن سيد الناس يف أجوبته ابن سيد الناس 

ودراييية وكتابيية، واطلييع علييى كثييري ميين الييرواة والييرواايت يف عصييره، وتبصيير بييذل  حييىت حفظييه، واشييتهر فيييه ضييبطه، فييإن 
انبسط يف ذل ، وعرف أحوال من تقيدم شييوخه، وشييوخ شييوخهم، طبقية طبقية، حبييث تكيون السيالمة مين اليو م يف 

 ". ، ويكون ما يعلمه من أحوال الرواة كل طبقة، أكثر مما جيهله؛ فهذا حافظاملشهورين غالبة
، تييدريب (7  / )النكييت علييى كتيياب ابيين الصييالح للحييافظ (   / )النكييت علييى ابيين الصييالح للزركشييي : انظيير 

 (.7 -0 / )الراوي للسيوطي 
 (.20-77/ )، اجلوا ر والدرر للسخاوي (   -   )أجوبة ابن سيد الناس : انظر  (  )
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 ؟  كان يصل إىل  ذا احلد:  فقلت -
ما  و إال كان يشارك مشاركة جيدة يف  ذا، أعين يف األسانيد، وكان يف املتون أكثر  ": قال

 .( )"( )ألجل الفقه واألصول
                                                           

عيين احلييد الييذي إذا بلغييه ( :" 7- 7/ )سييأل احلييافظ ابيين حجيير، شيييخه العراقييي كمييا يف اجلييوا ر والييدرر للسييخاوي  (  )
الطالب يف  ذا الزمان اآلخر، استحق أن يسمى حافظاً، و يل يتسيامح بينقص بعيض األوصياف الييت ذكر يا احلافظيان 

 ؟ أبو احلجاج وأبو الفتح يف ذل  لنقص الزمان أم ال 
االجتهاد يف ذل  خيتلف ابختالف غلبة الظن يف وقت ببلوغ بع هم للحفظ وغلبته، يعيين بنقصيه يف وقيت : فأجابه 

آخر، وابختالف من يكون كثري املخالطة الذي يصفه بذل ، أو قليل املخالطية، ومين ذلي  اخيتالف املتقيدمني أي ياً 
يف توثيق واحد أو جرحه، كاإلمام أمحد، وحيىي بن معني، يف التوثيق والتجريح، حىت يقع يف الشخص الواحد اختالف 
وقد يتسيا ل بع يهم يف التوثييق، كاحلياكم وابين حبيان، وقيد . وابن حبان، فذكر مجاعة يف ال عفاء وذكر م يف الثقات

ه مل يشدد إما ابعتبار اشرتاط أوصاف مل يشرتطها بع هم، وكالم احلافظ أيب احلجاج املزي يف ذل  فيه ضيق، حبيث إن
 .يسم ممن رآه بذا الوصف إال الدمياطي

أبن ينتشط بعيد معرفية شييوخه إىل شييوخ شييوخه، وميا فيوق، وال شي  أن : فهو أسهل . وأما كالم أيب الفتح اليعمري
وشيييوخ شيييوخهم الصييحابة أو التييابعني، فكييان . مجاعيية ميين احلفيياظ املتقييدمني كييانوا شيييوخهم التييابعني أو أتبيياع التييابعني

 ذلي  الزميان أسيهل ابعتبيار أتخير الزميان، فيإن اكتفيي بكيون احليافظ يعيرف شييوخه وشييوخ شييوخه، أو طبقية األمير يف
أخرى، فهو سهل ملن جعل فنه ذل  دون غريه من حفظ املتون واألسيانيد، ومعرفية أنيواع عليوم احليديث كلهيا، ومعرفية 

باط األحكيام، فهيو أمير ممكين، خبيالف ميا ذكير الصحيح من السقيم، واملعمول به من غيريه، واخيتالف العلمياء، واسيتن
 .من مجيع ما ذكر، فإنه حيتاج إىل فراغ، وطول عمر، وانتفاء املوانع

قييول احلييافظ الزكييي : ويقييرب ميين كييالم أيب الفييتح ابيين سيييد النيياس يف تسييهيل األميير يف ميين يطلييق عليييه احلييافظ: قلييت
حدثنا القاسم بن علي احلافظ، ابلكسر نسيبة : أقول: - و ابن املف ل-قلت للحافظ أيب احلسن املقدسي : املنذري 

ابل م؛ فإين اجتمعت به ابملدينة، فيأملى عليي أحادييث مين حفظيه، مث سيري إيل األصيول، فقابلتهيا، : إىل والده؟ فقال
وليس  ذا  و احلفظ : فوجدهتا كما أمال ا، ويف بعض  ذا يطلق عليه احلفظ، لكن قال احلافظ الذ يب عقب حكايته

عليى تقيدير :"وختم به العراقي كالمه بعد أن ذكر عن الز ري كالماً ييدل عليى قلية مين يوصيف ابحلفيظ ... ". عريف ال
صييحته عنييه، فيكييون املييراد رتبيية الكمييال يف احلفييظ واإلتقييان، وإن وجييد يف زمانييه ميين يوصييف ابحلفييظ، وكييم ميين حييافظ 

 ".وغريه أحفظ منه
 ".حسن كالم:"ووصف اجلواب احلافظ السخاوي بقوله 

 . وليس يف كالم اإلمام املزي ضيق، بل مراده رمحه هللا من يستحق  ذا الوصف، ابعتبار الشروط املطلوبة، وحتققها فيه
فهيذه الشيروط إذا :"بعد أن ذكر شروط احلافظ ( 7  / )قال احلافظ ابن حجر يف النكت على كتاب ابن الصالح 

 ".من أئمة احلديث شرطاً للحديث الصحيح ومل جيعله أحد. اجتمعت يف الراوي مسوه حافظاً 
 (.2 -7 / )، تدريب الراوي كالمها للسيوطي (77 -70 / )البحر الذي زخر : انظر 

 (.70 -02 / )، البحر الذي زخر كالمها للسيوطي (0 / )تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي (  )
 . السائلإال أنه مل يذكر (  7/ )ونقله السخاوي يف اجلوا ر والدرر 
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 عشرالسابع السؤال 
  ؟ ( )وال ياء ،( )غينعبدال املزي عن احلافظني  ي،   0ت السبكيتقي الدين سأل 
، لعل املتون اليت حيفظها أكثر من اليت ال ( )الغين حيفظ املتون ويسرد ا سرداً كان عبد": فقال

 .( )"( )وأتقن أعلم منه ابلرجال ( )حيفظها، ويشارك يف الرجال، وال ياء
                                                           

 ييي، قييال عنييه الييذ يب يف سييري أعييالم النييبالء 00 عبييدالغين بيين عبدالواحييد أبييو   تقييي الييدين املقدسييي احلنبلييي ت:  ييو (  )
، وقيال يف تيذكرة "اإلمام، العامل، احلافظ الكبري، الصيادق، القيدوة، العابيد، األثيري، املتبيع، عيامل احلفياظ( :"   /  )

 ".صاحب التصانيف... مام حمدث اإلسالم احلافظ اإل( :"    / )احلفاظ 
 (.  0/  )، البداية والنهاية البن كثري (   /  )، اتريخ اإلسالم للذ يب (00 )التقييد البن نقطة : انظر 

ثقيية، جبييل، حييافظ :" ييي ، قييال عنييه الييربزايل      بيين عبدالواحييد أبييو عبييدهللا ضييياء الييدين املقدسييي احلنبلييي ت:  ييو (  )
 ".اإلمام العامل احلافظ احلجة حمدث الشام شيخ السنة( :"   / )ل الذ يب يف تذكرة احلفاظ ، وقا"دين
 (. 7 /0 )، البداية والنهاية البن كثري (7  /  )، سري أعالم النبالء (   / )تذكرة احلفاظ : انظر 

األصحاب من يفهم  ذا الشأن كفهم  قلَّ من قدم علينا من( :"   /  )قال أبو موسى املديين كما يف اتريخ اإلسالم (  )
يعيين الييت يف كتياب معرفية الصييحابة ، وقيد وفيق لتبيييني  يذه الغلطيات... عبيدالغين بين عبدالواحيد املقدسيي ... اإلميام 

 ".ولو كان الدارقطين يف األحياء وأمثاله لصوبوا فعله، وقل من تفهم يف زماننا ملا فهمه: أليب نعيم، إىل أن قال
 يذا كتبيه عليى ظهير كتيياب تبييني اإلصيابة ألو يام حصيلت يف معرفية الصيحابة اليذي مجعييه :"اليذ يب بقوليه وعليق علييه 

 ".و و جملد صغري أابن فيه عن حفظ اب ر، ومعرفة اتمة. احلافظ أبو نعيم
وال كان ال يكاد أحد يسيأله عين حيديث إال ذكيره ليه وبي نيه، ( :"   / )وقال ال ياء كما يف تذكرة احلفاظ للذ يب 

 ".كان أمري املؤمنني يف احلديث: وبني نسبته، فأقول،  و فالن ابن فالن: يسأل عن رجل إال قال
 ".إليه انتهى حفظ احلديث متًنا وإسناًدا ومعرفة بفنون( :"2  / )وقال الذ يب يف العرب يف خرب من غرب 

، وقيال احليافظ شيرف اليدين "ا ال ياء، أو كما قالما جاء بعد الدارقطين مثل شيخن:"قال عز الدين عبدالرمحن ابن العز (  )
رحم هللا شيخنا ابن عبدالواحد، كان عظيم الشأن يف احلفظ ومعرفة الرجال،  و كان املشار إليه يف :" يوسف بن بدر 

حيافظ مييتقن ثبيت صيدوق نبيييل حجية، عييامل :"، وقيال ابيين النجيار "عليم صيحيح احلييديث وسيقيمه، ميا رأت عيييين مثليه
 ".حوال الرجال، له جمموعات وخترجياتابحلديث وأ
 (.    /0 )، اتريخ اإلسالم للذ يب (2  -7  /  )سري أعالم النبالء : انظر 

 ".صنف وصحح ولني وجرح وعدل وكان املرجوع إليه يف  ذا الشأن( :"   / )وقال الذ يب يف تذكرة احلفاظ 
غين، وبيرع يف  يذا الشيأن، وكتيب عين أقرانيه، ومين  يو ختيرج ابحليافظ عبيدال( :"0  /  )وقال يف سيري أعيالم النيبالء 

دونييه كخطيييب مييردا، والييزين بيين عبدالييدائم، وحصييل األصييول الكثييرية وجييرح وعييدل، وصييحح وعلييل، وقيييد وأمهييل، مييع 
 ".الداينة واألمانة والتقوى، والصيانة والورع والتواضع، والصدق واإلخالص وصحة النقل

الشيييخ ال ييياء : مسعييت احلييافظ أاب احلجيياج املييزي، ومييا رأيييت مثلييه، يقييول ( :"   /0 )قييال الييذ يب يف اتريييخ اإلسييالم (  )
 ".أعلم ابحلديث والرجال من احلافظ عبدالغين، ومل يكن يف وقته مثله

 (. 2/ )اجلوا ر والدرر للسخاوي (  )
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 الثامن عشر  السؤال
وحنن  ،فهو حديثه الطويل ،حديث أيب رزين الذي أشار إليه البخاريوأما :" ( )قال ابن قيم اجلوزية

 .( )فعليه من اجلاللة واملهابة ونور النبوة ما ينادى على صحته ،جنمل به كتابنا ؛نسوقه بطوله
                                                           

 يف املعجييم املخييتص ابحملييدثني  ييي، قييال عنييه الييذ يب  0  بيين أيب بكيير أبييو عبييدهللا ابيين قيييم اجلوزييية الدمشييقي ت:  ييو (  )
اإلمام ( :"   -   /7 )، وقال احلافظ ابن كثري يف البداية والنهاية "الفقيه اإلمام املفيت املتفنن النحوي( :"2  )

 ...".برع يف علوم متعددة، ال سيما علم التفسري، واحلديث واألصلني ... الشيخ العالمة 
 يييذا حيييديث كبيييري جلييييل تنيييادي جاللتيييه وفخامتيييه :" ( 2 / )املعييياد يف  يييدي خيييري العبيياد اد ز قييال ابييين قييييم اجلوزيييية يف (  )

وعظمته على أنه قيد خيرج مين مشيكاة النبيوة، ال يعيرف إال مين حيديث عبيد اليرمحن بين املغيرية بين عبيد اليرمحن امليدين، 
يف الصييحيح، احييتج بمييا إمييام أ ييل رواه عنييه إبييرا يم بيين محييزة الييزبريي، ومهييا ميين كبييار علميياء املدينيية، ثقتييان حمييتج بمييا 

احلديث   بن إمساعيل البخاري، ورواه أئمة أ ل السنة يف كتبهم وتلقوه ابلقبيول وقيابلوه ابلتسيليم واالنقيياد ومل يطعين 
 .أحد منهم فيه وال يف أحد من رواته

: ، وقييال"السينة " ه ويف كتياب فممين رواه اإلميام ابين اإلمييام أبيو عبيد الييرمحن عبيد هللا بين أمحيد بيين حنبيل يف مسيند أبييي
كتبت إلي  بذا احلديث وقد عرضته ومسعتيه : كتب إيل إبرا يم بن محزة بن   بن محزة بن مصعب بن الزبري الزبريي

 .على ما كتبت به إلي ، فحدث به عين
 .له" السنة " ومنهم احلافظ اجلليل أبو بكر أمحد بن عمرو بن أيب عاصم النبيل يف كتاب 

 ".املعرفة " احلافظ أبو أمحد   بن أمحد بن إبرا يم بن سليمان العسال يف كتاب ومنهم 
 .ومنهم حافظ زمانه وحمدث أوانه أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين يف كثري من كتبه

 ".السنة " ومنهم احلافظ أبو   عبد هللا بن   بن حيان أبو الشيخ األصبهاين يف كتاب 
 .هم احلافظ ابن احلافظ أبو عبد هللا   بن إسحاق بن   بن حيىي بن منده، حافظ أصبهانومن

 .ومنهم احلافظ أبو بكر أمحد بن موسى بن مردويه
 .ومنهم حافظ عصره أبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن إسحاق األصبهاين، ومجاعة من احلفاظ سوا م يطول ذكر م

  بين إسيحاق الصينعاين، وعبيد هللا بين أمحيد بين حنبيل وغريمهيا، وقيد رواه ابلعييراق  وقيال ابين منيده روى  يذا احليديث
مبجمييع العلميياء وأ ييل الييدين مجاعيية ميين األئميية ميينهم أبييو زرعيية الييرازي، وأبييو حييامت، وأبييو عبييد هللا   بيين إمساعيييل، ومل 

نكير  يذا احليديث إال جاحيد أو جا يل أو ينكره أحد ومل يتكلم يف إسناده، بل رووه على سبيل القبول والتسيليم، وال ي
 ."خمالف للكتاب والسنة  ذا كالم أيب عبد هللا بن منده

 ذا حديث كبري مشهور، جاللة النبوة ابدية على :" (املختصر-   )الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة وقال يف 
صاري، وال يعرف إال من حديث أيب صفحاته تنادي عليه ابلصدق، صححه بعض احلفاظ، حكاه شيخ اإلسالم األن

القاسييم عبييد الييرمحن بيين املغييرية بيين عبييد الييرمحن املييدين، مث ميين رواييية إبييرا يم بيين محييزة الييزبريي املييدين عنييه، ومهييا ميين كبييار 
علميياء املدينيية، ثقتييان حمييتج بمييا يف الصييحيح، احييتج بمييا البخيياري يف مواضييع ميين صييحيحه وروى  ييذا احلييديث أئميية 

م، ميينهم عبييد هللا بيين اإلمييام أمحييد، وأبييو بكيير بين عمييرو بيين أيب عاصييم وأبييو القاسييم سييليمان بيين أمحييد احليديث يف كتييبه
الطرباين، وأبو   عبد هللا بن أمحد بن جعفر أبيو الشييخ األصيبهاين احليافظ، وأبيو عبيد هللا   بين إسيحاق بين منيده، 

 األصيبهاين، وخليق سييوا م، رووه يف السينة وقييابلوه وأبيو بكير أمحييد بين موسيى ابيين مردوييه، وأبيو نعيييم أمحيد بين عبييد هللا
 .ابلقبول وتلقوه ابلتصديق والتسليم



 
 
 
 

 أجوبة اإلمام أبي احلجاج املزي على سؤاالت مجاعة من احلفاظ 25

كتب إىل إبرا يم بن محزة بن   بن محزة عن مصعب :  محد يف مسند أبيهأ ابن اإلمام عبدهللا قال
 كتبت إلي  بذا احلديث وقد عرضته ومسعته على ما كتبت به إلي  فحدث به عين حدثنا  بن زبري الزبريي

املسمعي األنصاري من بين عمرو بن عوف عن دهلم  ياشاخلزامي حدثين عبدالرمحن بن ع رمحن بن املغريةعبدال
مر قال دهلم  بن حاجب بن عامر بن املنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن عاعبدهللا بن األسود بن

إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومعه صاحب له يقال له  وحدثنيه أبو األسود عن عاصم بن لقيط أن لقيطا خرج وافداً 
فخرجت أان وصاحيب حىت قدمنا على رسول هللا صلى هللا : هني  ابن عاصم بن مال  بن املنتفق قال لقيط

أال أيها الناس إين قد خبأت لكم  ":الناس خطيبا فقال لغداة فقام يفعليه وسلم حني انصرف من صالة ا
  .( ) ....." صويت منذ أربعة أايم أال ألمسعنكم أال فهل من امرئ بعثه قومه

                                                                                                                                                                                

روى  يذا احليديث   بين إسيحاق الصينعاين وعبيد هللا بين أمحيد بين حنبيل وغريمهيا، : قال احلافظ أبو عبد هللا بن منده
م يف إسيناده، وكيذل  رواه أبيو زرعية وأبيو حيامت وقرؤه ابلعراق جبمع العلماء وأ ل الدين، ومل ينكره أحيد مينهم، ومل ييتكل

 .على سبيل القبول
 يذا حيديث  : وقال أبو اخليري عبيد اليرحيم   بين احلسين بين   بين محيدان بعيد أن أخرجيه يف فوائيد أيب الفيرج الثقفيي

وى منيه الرؤيية، ور : ال ح ، وروى منه فصيل: كبري اثبت حسن مشهور، وقد روى منه اإلمام أمحد يف مسنده فصل
قلييت اي رسييول هللا كيييف حيمييل املييوتى، لكيين بغييري  ييذا اإلسييناد، وابنييه : فييأين ميين م ييى ميين أ ليي ، وروى منييه: فصييل

 ."ساقه بكماله يف مسند أبيه ويف السنة
 . كذا قال رمحه هللا، وفيه نظر سيظهر فيما يلي

 : ضعيف (  )
 .بنفس السند واملنت(  7 / )، ويف السنة ( 0   رقم   /  )أخرجه عبدهللا بن أمحد يف زوائده على املسند  

 . عن إبرا يم بن محزة به (     رقم0  / )وأخرجه ابن أيب خيثمة يف التاريخ الكبري 
، ومين طريقيه امليزي يف هتيذيب (00 رقيم   /2 )، والطيرباين يف املعجيم الكبيري (0/ )وأخرجه ابن قانع يف معجم الصيحابة 

 . من طرق عن إبرا يم بن محزة به (    /0 )زي يف هتذيب الكمال ، وأخرجه امل(   / 0 )الكمال 
، من طرق (7رقم7 )، وابن النحاس يف رؤية هللا ( 0 / )، واحلاكم يف املستدرك (0  / )وأخرجه ابن خزمية يف الصحيح 

 . عن يعقوب عن عبدالرمحن بن املغرية به
أيب األسييود بيين عبييدهللا، عيين عاصييم بيين : وحدثنيييه أي يياً : دهلييمقييال : وعنييد ابيين أيب خيثميية، وابيين قييانع، واملييزي، زايدة 

 ...لقيط 
 ". ذا حديث جامع يف الباب صحيح اإلسناد، كلهم مدنيون ومل خيرجاه:"قال احلاكم 

 : دراسة اإلسناد 
فظ يف  يي، روى ليه البخياري، وأبيو داود، والنسيائي، وقيال عنيه احليا0  إبرا يم بين محيزة أبيو إسيحاق اليزبريي امليدين ت

 ".صدوق( :"7  رقم72)تقريب التهذيب 
 ".مقبول( :" 20 رقم7  )عبدالرمحن بن عياش املدين، روى له أبو داود، وقال عنه احلافظ يف تقريب التهذيب 
 ".مقبول( :"2 7 رقم 0 )دهْل م بن األسود الُعقيلي، روى له أبو داود، وقال عنه احلافظ يف تقريب التهذيب 

 . فيه ابن عياش، ودهلم مقبوالن أي إذا توبعا وإال فلينا احلديثو ذا إسناد ضعيف؛ 
 : واختلف يف إسناده 
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 ؟ سألت شيخنا أاب احلجاج املري عنه :"مث ساق احلديث بطوله مث قال 
 .( )"( )عليه جاللة النبوة:"فقال 

 
 
 

                                                                                                                                                                                

، وميييين طريقييييه ابيييين بشييييكوال يف غييييوامض األمسيييياء (    رقييييم0  / )فأخرجييييه ابيييين أيب خيثميييية يف التيييياريخ الكبييييري 
يف معرفييية ، ومييين طريقيييه أبيييو نعييييم (   ،    رقيييم 7 ،    / )، وأخرجيييه ابييين أيب عاصيييم يف السييينة (00 / )

، والطرباين، ومن طريقه املزي (التدوين-   / )، وأخرجه ابن القطان يف الطواالت (0   رقم 2  / )الصحابة 
ميين طييرق عيين إبييرا يم بيين املنييذر، ثنييا عبييدالرمحن بيين املغييرية، ثنييا عبييدالرمحن بيين عييياش (    /0 )يف هتييذيب الكمييال 

بن عامر بن املنتفق العقيلي، عن جده عبدهللا، عن عميه لقييط  األنصاري، عن دهلم بن األسود بن عبدهللا بن حاجب
 . بن عامر به 

 . فهنا جعله عن جده عن عمه 
 : دراسة اإلسناد 

 ي، روى له اجلماعة إال النسيائي، وأبيو داود، وقيال عنيه احليافظ يف تقرييب التهيذيب    إبرا يم بن املنذر األسدي ت
 ".ل القرآنصدوق، تكلم فيه أمحد ألج( :"   رقم 2)

 ".جمهول( :"0   رقم22 )عبدهللا بن حاجب الُعقيلي، روى له أبو داود، وقال عنه احلافظ يف تقريب التهذيب 
 .واختلف يف إسناده كما سبق. و ذا إسناد ضعيف؛ فيه دهلم وابن عياش مقبوالن، وفيه عبدهللا بن حاجب، جمهول

ا احلسن بن عليي، حيدثنا إبيرا يم بين محيزة، حيدثنا عبيداملل  حدثن( :     رقم   / )وأخرجه أبو داود يف السنن 
بن عياش السمعي األنصاري، عن دهلم بن األسود بن عبدهللا بن حاجب بن عامر بن املنتفق العقيليي، عين أبييه، عين 

 ...وحدثنيه أي ا األسود بن عبدهللا، عن عاصم بن لقيط : عمه لقيط بن عامر قال دهلم
 (.   /7)، وحتفة األشراف (   -   /0 )كما قاله املزي يف هتذيب الكمال   ويف إسناده و م وإسقاط

فييييه يعقيييوب بييين   بييين عيسيييى ( :"خمتصييير التلخييييص-02  /0)واحليييديث ضيييعفه اليييذ يب متعقبييياً تصيييحيح احلييياكم 
 ".الز ري، و و ضعيف، وال ينبغي أن يدخل  ذا يف الصحاح؛ لنكارته، وجهالة د هْلم بن األسود املذكور فيه

 ". ذا حديث غريب جداً، وألفاظه يف بع ها نكارة( :"2  /0)وقال ابن كثري يف البداية والنهاية 
 ".  و حديث غريب جداً ( :"0 / )وقال احلافظ يف هتذيب التهذيب 

، فكونه يظهر يل أن مراد املزي بكالمه  ذا احلكم بنكارة احلديث، إذ حديث بذه اجلمل والكلمات، تتداعى اهلمم لنقله(  )
 ".من حسنها فررت:"غريباً من طريق من ال يعرف، مع اختالف إسناده، يشعر بعدم صحته، وكما قال شعبة 

 (.   / )، وابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل (  / )أخرجه العقيلي يف ال عفاء 
 (.   -   )حادي األرواح إىل بالد األفراح (  )
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 التاسع عشر السؤال 
قال أمحد بن حنبل : قال بعض الف الء قلت للحافظ مجال الدين املزي :" ي  02 قال الزركشي ت

رمحن بن عبدال فكيف أجاز رواية ؛( )من حفاظ أصحاب مال  كنت مسعت املوطأ من ب عة عشر رجالً 
 ،القعنيب بن مسلمة عبدهللا وأبو داود رواية ، بن يوسفعبدهللا رواية والبخاري ،وحيىي بن حيىي التميمي ،مهدي

  !؟ والنسائي رواية قتيبة بن سعيد
 .وكيف مل يروه أصحاب الكتب من طريق الشافعي 

ه حىت إنه يروي يف اجلامع عن يؤثر عن مال  ال يكاد يعدل به إىل غري  والبخاري إذا وجد حديثاً 
 .بن أمساء عن عمه جويرية عن مال  هللا بن  عبد

  .( )ومل يذكر اجلواب
  .نظر وحيتاج إىل ف ل

يف بعض شيوخه كنافع وغريه فلهذا يؤثره  و و يشارك مالكاً  ،وجويرية من أقدم أصحاب مال 
"البخاري
 ( ). 

 
 
 
 

                                                           

روى عن مال  املوطيأ وغيريه ويتفيرد عنيه :"يف ترمجة الشافعي (    / )علماء احلديث قال اخلليلي يف اإلرشاد يف معرفة (  )
فأعدتيه عليى ، كنت مسعت املوطأ من ب عة عشر نفساً من حفاظ أصحاب مال  : وقال أمحد بن حنبل. أبحاديث

 ".الشافعي؛ ألين وجدته أقومهم به
لو رووه  -سوى أمحد  -اجلواب ما أشار إليه غريه أهنم :"خر جواابً آ(  0 / )وقد نقل السيوطي يف البحر الذي زخر (  )

من طريق الشافعي لكان بينهم وبني مال  فيه رجالن، الراوي عين الشيافعي والشيافعي، فيإهنم مل ييدركوه، فيإن  البخياري 
ىل أقييدم أصييحاب الكتييب السييتة، وكييان عمييره وقييت وفيياة الشييافعي عشيير سيينني فلييم يكيين إذ ذاك طلييب العلييم، فعييدلوا إ

الرواية عن من أدركوه من أصحاب مال  طلًبا لعلو اإلسناد، وأما أمحيد فكأنيه اختيار روايية ابين مهيدي وحييىي بين حييىي 
وكثرة ممارسته هلما، فإن الشافعي إمنا قدم بالده طارًًئ ومل يكن منها، مث أسرع اخلروج منها، مع تقدم . لكوهنا من بالده

 ".جوه العلو عند احملدثنيوفاة ابن مهدي بست سنني، وذل  من و 
وقييد يكييون اإلمييام أمحييد روى عيين  ييؤالء لقييدم مساعييه ميينهم، كمييا قييال اإلمييام أمحييد كمييا يف سييري أعييالم النييبالء : قلييت 
 ".مسعت املوطأ من الشافعي؛ ألين رأيته فيه ثبتاً، وقد مسعته من مجاعة قبله( :"2 /0 )

 .خيرجوا من غري طريق املصنف املشهورأبن عادة املصنفني أن : ميكن أن يقال : جواب آخر 
 (. 0 / )البحر الذي زخر للسيوطي : انظر (. 0  -   / )النكت على مقدمة ابن الصالح (  )
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 العشرونالسؤال 
حدثنا :  ( )هللا، يف كتاب األ والقال احلافظ أبو بكر بن أيب الدنيا، رمحه :" ي  00قال ابن كثري ت

هللا   بن سليمان األسدي حدثنا عيسى بن يونس، عن زكراي، عن عطية، عن أيب سعيد اخلدري، أن رسول 
من اللنب، آنيته عدد النجوم، وكل  طوله ما بني الكعبة إىل بيت املقدس، أشد بياضاً  إن يل حوضاً :" ملسو هيلع هللا ىلص قال

تيه الفئام، ومنهم من أيتيه العصبة، ومنهم من أيتيه النفر، نيب يدعو أمته، ولكل نيب حوض، فمنهم من أي
يوم  كثر األنبياء تبعاً وإين أل. لقد بلغت: ومنهم من أيتيه الرجالن والرجل، ومنهم من ال أيتيه أحد، فيقال

 ".القيامة
بن ورواه ابن ماجه، عن أيب بكر بن أيب شيبة، عن   بن بشر، عن زكراي بن أيب زائدة، عن عطية 

 .( )سعد العويف، عن أيب سعيد، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، بنحوه
حدثنا العباس بن  ، حدثنا احلسني بن   املروزي، حدثنا :  قال ابن أيب الدنيا: حديث آخر

سئل رسول هللا ": قال عن عثمان بن حاضر، عن ابن عباس حمصن بن عقبة اليمامي، عن الزبري بن شبيب،
إي والذي نفسي بيده، إن فيه ملاء، إن أولياء هللا :" ؟ فقال  عن الوقوف بني يدي رب العاملني  ل فيه ماءملسو هيلع هللا ىلص

يذودون الكفار عن حياض لريدون حياض األنبياء، ويبعث هللا سبعني ألف مل  يف أيديهم عصي من انر، 
 . ( )"األنبياء

   .من الكتب الستة  ذا حديث غريب من  ذا الوجه، وليس  و يف شيء
                                                           

 .مل أقف عليه يف املطبوع من كتاب األ وال(  )
، وكذا (باملنتخ- 20رقم 7 )، وعنه عبد بن محيد يف املسند ( 7   رقم02 / )أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف (  )

 . حدثنا   بن بشر ثنا زكراي به : قال (  0  رقم7   / )ابن ماجه يف السنن 
 يي، روى لييه البخياري يف األدب املفييرد، وأبييو داود،    عطييية بين سييعد أبييو احلسين العييويف ت: وإسيناده ضييعيف؛ فييه  

افظ يف تقريييييب التهييييذيب ، وقييييال احليييي"ضييييعفوه( :"0 / )والرتمييييذي، وابيييين ماجييييه، وقييييال عنييييه الييييذ يب يف الكاشييييف 
 ".صدوق،  خيطىء كثرياً، وكان شيعياً مدلساً ( :"    رقم 2 )

 ".يف إسناده لني( :"0  /  )قال احلافظ يف فتح الباري  
حدثنا   بن أمحد بن إبرا يم، حدثنا عبيد هللا بن أمحد بن عقبة، ( : ابن كثري-   / )أخرجه ابن مردويه يف التفسري (  )

 . حدثنا عباس بن  ، حدثنا حسني بن   به 
 ". ذا حديث غريب( :"   / )قال احلافظ ابن كثري يف التفسري 

 . مل أقف هلما على ترمجة  ويف إسناده الزبري بن شبيب، وحمصن بن عقبة،
 ."مل أجد من ترمجهما ؛وحمصن ،الزبري:" (2  / )سلسلة الصحيحة قال األلباين يف ال
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ما رواه الرتمذي، والطرباين، وغريمها من حديث سعيد بن بشري، عن قتادة، عن احلسن، عن  ( )وتقدم
إين ألرجو أن أكون ، وإهنم يتبا ون أيهم أكثر واردة، و إن لكل نيب حوضاً : "هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالمسرة، أن رسول 
 ". أكثر م واردة

، و و ل ، عن احلسن مرسالً عبدامل ا حديث غريب، وقد رواه أشعث بن ذ": مث قال الرتمذي
 .     ( )"أصح

ول هللا عن مسرة بن جندب، أن رس ( ) [عن أبيه] من حديث خبيب بن سليمان ورواه الطرباين أي اً 
، وإين أرجو أن أكون يومئذ أكثر م واردة، وإن كل رجل إن األنبياء يتبا ون أيهم أكثر أصحاابً :" ملسو هيلع هللا ىلص قال

 .( )"ولكل أمة سيما يعرفهم با نبيهممنهم يومئذ قائم على حوض مآلن، معه عصا يدعو من عرف من أمته، 
 حدثنا خالد بن خداش، حدثنا حزم بن أيب حزم، مسعت احلسن البصري يقول:  وقال ابن أيب الدنيا

و و قائم على حوضه، بيده  إذا فقدمتوين فأان فرطكم على احلوض، إن لكل نيب حوضاً " رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصقال : 
إين ألرجو أن أكون  ، والذي نفسي بيدهعصا، يدعو من عرف من أمته، أال وإهنم يتبا ون أيهم أكثر تبعاً 

  .وذكر متام احلديث". أكثر م تبعاً 
 .( )و ذا مرسل عن احلسن

 
  

                                                           

 (.   /2 )البداية والنهاية : انظر (  )
، والطيرباين يف املعجيم الكبيري (  0رقيم   / )، وابين أيب عاصيم يف السينة (  / )أخرجه البخاري يف التياريخ الكبيري (   )

، وقيييييييييوام السييييييييينة يف احلجييييييييية يف بييييييييييان احملجييييييييية (0   رقيييييييييم0 / )، ويف مسيييييييييند الشييييييييياميني ( 77 رقيييييييييم   /0)
 . من طريقني عن سعيد بن بشري به (  2 رقم 2 / )

ه، روى له األربعة، قال عنه احلافظ يف تقريب 7  سعيد بن بشري أبو عبدالرمحن الشامي ت: وإسناده ضعيف؛ فيه 
 . والصواب فيه اإلرسال، كما قال الرتمذي ".ضعيف( :" 0  رقم   )التهذيب 

 .سقطت من املطبوع، واستدركتها من املعجم الكبري للطرباين(  )
حدثنا موسى بن  ارون، ثنا مروان بن جعفر السمري، ثنا   بن (   00رقم2  /0)أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري (  )

سيعد بين مسيرة، عين خبييب بين سيليمان بين مسيرة، عين أبييه، عين إبرا يم بن خبيب بن سليمان بن مسرة، ثنا جعفر بن 
 . مسرة بن جندب به 

سيييييييليمان بييييييين مسيييييييرة الفيييييييزاري، روى ليييييييه أبيييييييو داود، قيييييييال احليييييييافظ يف تقرييييييييب التهيييييييذيب : وإسيييييييناده ضيييييييعيف؛ فييييييييه 
ال عنه خبيب بن سليمان بن مسرة، روى له أبو داود، ق: وفيه . إذا توبع وإال فلني: ، أي "مقبول( "2   رقم   )

جعفر بن سعد الفزاري، روى له أبو داود، وقال عنه : ، وفيه "جمهول( :"000 رقم 2 )احلافظ يف تقريب التهذيب 
 ".ليس ابلقوي( :"   2رقم0  )احلافظ يف تقريب التهذيب 
 ".يف سنده لني( :"0  /  )قال احلافظ يف فتح الباري 
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 .صححه حيىي بن سعيد القطان وغريهو و حسن، 
 .( )"( )وقد أفىت شيخنا احلافظ املزي بصحته بذه الطرق"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                

 .   شام بن حسان، عن احلسن مرفوعاً مرساًل أان( نعيم-   / )أخرجه ابن املبارك يف الز د (  )
 : حسن صحيح  ( )

حيسينه احليافظ ميع أن رجاليه إمنيا مل :"معلقاً على كالم احلافظ ابين كثيري  (0  / )سلسلة الصحيحة قال األلباين يف ال
 ، "صدوق يهم:" ، قال احلافظ بن حجر يف األول منهماوشيخه حزم كالماً ، ألن يف خالد بن خداش ؛رجال الصحيح

واملرسل أخرجه ابن أيب الدنيا بسند ( :"  2 /   )ومنه تعلم خطأ قوله يف الفتح ". وق خيطىءصد:"يف اآلخر وقال
 ... "!صحيح على احلسن 

كالميه السيابق مين روايية األشيعث  نعم  و صحيح عن احلسن ابلطريق األخرى عنه اليت أشار إليها الرتميذي يف: قلت
 ! ! احلافظان ابن حجر وابن كثري ومن الغريب أن ال يذكر ا. بن عبد املل  عنه
 ."وهللا أعلم. صحيح إن احلديث مبجموع طرقه حسن أو: ومجلة القول

 (.2  -0  /2 )البداية والنهاية (  )
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 احلادي والعشرونالسؤال 
قد قيل إن الذي زوجها و:"زواج أم سلمة ابلرسول ملسو هيلع هللا ىلص  ( ) ي فيمن توىل  0قال ابن قيم اجلوزية ت
وعمر بن  ".قم اي عمر فزوج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:"ألن يف غالب الرواايت  ؛ ال ابنها و عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر
 .( )"قم فزوج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:"فقالت البنها عمر : ورد أبن يف النسائي . اخلطاب  و كان اخلاطب

 ". اي عمر فزوج رسول هللا قم:"أبن الصحيح يف  ذا :"وأجاب شيخنا أبو احلجاج احلافظ املزي 
قم اي عمر فزوج رسول :"ويف احلديث  ،ألنه ملا كان اسم ابنها عمر ؛فوقعت من بعض الرواة "ابنها"وأما لفظ 
  .( )"ابنها"من غري ذكر  "قم اي عمر:"وأكثر الرواايت يف املسند وغريه  .( )أنه ابنها: ظن الراوي  "هللا ملسو هيلع هللا ىلص

يف  كنت غالماً :" ألنه قد صح عنه قال  ؛على ذل  أن ابنها عمر كان صغري السن ويدل: قال 
وكل مما  ،وكل بيمين  ،اي غالم سم هللا:"فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ،وكانت يدي تطيش يف الصحفة ،حجر النيب ملسو هيلع هللا ىلص

 .( )" وهللا أعلمو ذا يدل على صغر سنه حني كان ربيب النيب ملسو هيلع هللا ىلص .( )"يلي 
                                                           

، ( 0 / )، زاد املعياد البين قييم اجلوزيية (7  / )، تنقيح التحقيق البن عبيداهلادي (  /0)املغين البن قدامة : انظر (  )
 (. 7 / )البداية والنهاية البن كثري 

أبييييييو يعلييييييى يف املسييييييند و  ،( 0  رقييييييم70 / )، ويف السيييييينن الكييييييربى (    رقييييييم 7/ )أخرجييييييه النسييييييائي يف السيييييينن (  )
 ،(   /0)، والبيهقييييي يف السيييينن الكييييربى (2 2 رقييييم   /0)وابيييين حبييييان يف الصييييحيح  ،(200 رقييييم   /  )
 عن محاد، عن اثبت، عن ابن عمر بن أيب سلمة، عن أبيه، عن أم سلمةمن طرق ( 7 / )احلاكم يف ااملستدرك و 

 ".قم اي عمر فزوج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فزوجها إايه: فقالت البنها:"بلفظ 
وإسيييناده ضيييعيف؛ فييييه ابييين عمييير بييين أيب سيييلمة القرشيييي، روى أبيييو داود، والنسيييائي، قيييال عنيييه عبيييداحلق يف األحكيييام 

ابين عمير بين أيب سيلمة لييس ( :"0  / )، وقال ابن عبداهلادي يف تنقييح التحقييق "ال يعرف( :"0  / )الوسطى 
، وقيييال اليييذ يب يف مييييزان "ابملشيييهور، لكييين روايييية اثبيييت عنيييه مميييا يقيييوي أميييره، وقيييد جييياء يف روايييية ضيييعيفة تسيييميته  اً 

، وقيال احليافظ يف تقرييب "مقيال جلهالتيه مدار احلديث على اثبت البناين، عين ابين عمير؛ وفييه( :" 2 / )االعتدال 
 ".شيخ لثابت البناين قيل امسه  ، و و مقبول( :" 7 7رقم 2 )التهذيب 

تو م بعيض العلمياء أهنيا تقيول البنهيا عمير بين أيب سيلمة، وقيد كيان إذ ذاك ( :" 7 / )قال ابن كثري يف البداية والنهاية (  )
 ".صغرياً ال يلي مثله العقد

ابين أيب عاصيم يف اآلحياد ، و (2    رقيم7  /  )، وأمحيد يف املسيند ( 7/0)بين سيعد يف الطبقيات الكيربى أخرجه ا(  )
محيياد بيين سييلمة، عيين اثبييت، عيين ابيين عميير بيين أيب سييلمة، عيين أبيييه بلفييظ ميين طييريقني عيين (  7 رقييم  /  )واملثياين 
 ".اي عمر، قم فزوج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: فقالت:"

 . فيه العلة السابقة من جهالة ابن عمر بن أيب سلمة  واحلديث ضعيف؛
 .من غري  ذه الزايدة( 7 2رقم   / )احلديث أصله يف صحيح مسلم و 

 (.   0 رقم22  / )، ومسلم يف الصحيح ( 0  رقم7 /0)أخرجه البخاري يف الصحيح (  )
 (.   -   )جالء األفهام (  )
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 والعشرون الثاينالسؤال 
الركوع يف  من أدرك اإلمام": عن أيب  ريرة هنع هللا يضر أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال:" ي  70قال ابن امللقن ت
 ."فلريكع معه وليعد الركعة

ال يف الكتب  ،من  ذا الوجه ،ال أعلم من خرجه بعد البحث الشديد عنه ، ذا احلديث غريب
 .وال يف غري ا ،املعتربة

 ؟ سئلوا عنه  ، مجال الدين املزي وغريه وبلغين أن احلافظ
  .( )فلم يعرفوه

 من قول أيب - أصحاب الوجوه ،أصحابنا أحد -ورأيته يف طبقات الفقهاء أليب احلسن العبادي 
 .( )الركعة أنه يتبعه ويعيد:  أدرك اإلمام راكعاً  دخلابن خزمية يف رجل قال :  فإنه قال ريرة، 

 .... و و قول أيب  ريرة مسنداً  وروى فيه خرباً : قال
ان معقل بن مال ، ان أبو عوانة، عن   : يف آخره ( )للبخاري ورأيت يف كتاب القراءة خلف اإلمام

 .( )"مل يعتد بتل  الركعة لقوم ركوعاً إذا أدركت ا":عبدالرمحن األعرج، عن أيب  ريرة بن إسحاق، عنا
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ".املعروف موقوف، وأما املرفوع فال أصل له:" (07 / )قال احلافظ يف التلخيص احلبري (  )
 (.   / )، النفح الشذي البن سيد الناس ( 07/ )التعليقة للقاضي حسني : انظر (  )
 (.  0 رقم0 )أخرجه البخاري يف القراءة خلف اإلمام (  )
يف  األوسط  ، ومن طريقه ابن املنذر(إحتاف اخلرية املهرة-    رقم20 / )وأخرجه مسدد يف املسند     
 . ثنا أبو عوانة به (   0 رقم20 / )
 ".ويف إسناده نظر( :"  / )، وقال يف االستذكار "فيه نظر( :" 0/0)قال ابن عبدالرب يف التمهيد     
 ". ذا إسناد ضعيف؛ لتدليس   بن إسحاق( :"20 / )وقال البوصريي يف إحتاف اخلرية املهرة    
 (.   -   / )البدر املنري (  )
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 والعشرونالثالث السؤال 
  .فىوسالٌم على عباده الذين اصط ،احلمد هلل" : قال احلافظ مجال الدين املزي رمحه هللا تعاىل

 :  أم ا بعد
فقد سألين بعض اإلخوان الواجب حقُّهم أن أذكر له بعض ما عندي ِمن علم األحاديث األربعني 

  ؟ القاضي أيب نصر بن ودعان املوصلياملنسوبة إىل 
 : - وابهلل التوفيق -فقلُت 

صحُّ منها حديٌث واحدإن   ذه األحاديث ال ي
على  ذا النسق بذه األسانيد  ،عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ( )

ا يصحُّ منها ألفاظ يسرية  . حُيتاج يف متييز ا إىل نوع  من التتبُّع والتفرُّغ لذل  ،أبسانيد معروفة ،املذكورة فيها، وإمن 
سرقها ابن ودعان ِمن الذي وضعها  ؛، و ي مسروقة( )وقد اشتهرت  ذه األربعون عن ابن ودعان

، وكان ِمن أجهل خلِق هللا ( )ذي وضع رسائل إخوان الصفاإن ه ال: ، ويقال ( )أواًل، و و زيد بن رفاعة اهلامشي
فإن ه وضع عام تها على أسانيد صحاح مشهورة بني  ؛وأجرئهم على الكذب ،هم حياءً وأقل ،احلديثتعاىل بعلم 

                                                           

 ذا احلديث من مجلة األربعني :"، وقد روى حديثاً من طريق ابن ودعان (  0 / )قال ابن  عساكر يف معجم الشيوخ (  )
حديثا اليت وضعها أبو اخلري زييد بين رفاعية اهليامشي، وسيرقها منيه ابين ودعيان، و يي مستفي ية عنيد العيوام، ولييس فيهيا 

 حديث صحيح نعوذ ابهلل من خذالنه
 ".ما كان متنه خمالفاً للقواعد، وراويه كذاابً، كاألربعني الودعانية( :"  )وقال الذ يب يف املوقظة 

 (. 0 )، األسرار املرفوعة للقاري (7)، تذكرة املوضوعات للفتين (   / )تنزيه الشريعة املرفوعة للكناين : انظر 
 .  ي 2   بن علي بن ودعان أبو نصر القاضي املوصلي تت:  و (   )

قييدم بغييداد يف سيينة ثييالث وسييبعني، ومعييه جييزء فيييه ( :"  0/0 )قييال ابيين اجلييوزي يف املنييتظم يف اتريييخ امللييوك واألمييم 
بييو الفييتح بيين أربعييون حييديثاً عيين عمييه أ  الفييتح، و ييي اليييت وضييعها زيييد بيين رفاعيية اهلييامشي، وجعييل هلييا خطبيية فسييرقها أ

ودعان عيم أيب نصير  يذا، وحيذف خطبتهيا وركيب عليى كيل حيديث شييخاً إىل شييخ اليذي روى عنيه ابين رفاعية، وقيد 
 ".روى أبو نصر  ذا أحاديث غريه، والغالب على حديثه املناكري واملوضوع

طيييا ر السيييلفي،  صييياحب تلييي  األربعيييني الودعانيييية املوضيييوعة ذميييه أبيييو( :"0  / )وقيييال اليييذ يب يف مييييزان االعتيييدال 
 ". ال  متهم ابلكذب: وأدركه، ومسع منه، وقال

 (.   )، الكشف احلثيث لسبط ابن العجمي (0  -   /2 )سري أعالم النبالء للذ يب : انظر 
( 0  /2)، وقييال أي يياً "كييان كييذاابً ( :"   /7)زيييد بيين رفاعيية أبييو اخلييري اهلييامشي، قييال عنييه اخلطيييب يف اتريييخ بغييداد (  )

مل نعرفه بشيء من العلم ( :"   /7)، وقال أبو القاسم التنوخي كما يف اتريخ بغداد للخطيب "احلديث كان ي ع:"
معياذ هللا ميا عرفنياه : وال مساع احلديث، وكان يذكر لنا عنه أنه يذ ب مذ ب الفالسفة، قليت ليه أكيان  امشييا؟ فقيال

، "ليه أربعيون موضيوعة سيرقها منيه ابين ودعيان( :" 0 / )، وقال الذ يب يف ميزان االعتيدال "أو كما قال. بذل  قط
 ".ويقال زيد بن عبدهللا بن مسعود بن رفاعة اهلامشي( :"   )وقال سبط ابن العجمي يف الكشف احلثيث 

إخيوان الصيفا صينفوا رسيائلهم  رسيائلأصيحاب :" (   )االستغاثة يف الرد على البكري قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف (  )
احلنفيية  بيني جيمعيوادين احلنفياء، وأرادوا بيزعمهم أن ممزوجة مبا أخذوه من  -أي صائبة الفالسفة  -ء على أصول  ؤال

 ".والصابئة، ف لوا وأضلوا
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أ ل احلديث، يعرفها اخلاصُّ منهم والعام
مث  سرقها منه ابن . ، فكان ذل  أبلغ يف  ت  سرته وبيان عواره( )

هم، فتارة يروي عن رجل عن الشيخ ودعان فرك ب هلا أسانيد بينه وبني املشايخ الذين زعم اهلامشي أن ه روى عن
يخ الذي روى عنه اهلامشي، وعام تهم جمهولون الذي روى عنه اهلامشي، واترة يروي عن رجل عن آخر عن الش

كان   مفتعله وكذب مؤتفكه، وإنْ  وده، ويف بعض ذل  ما يبني  ف يحةيف وج ش ال يعرفون، وفيهم م ن يُ 
يستحسنه ِمن الكالم  ها مواعظ بليغة، فليس ألحد  أن ينسب حرفًاومواعظ ،حسًنا الكالُم الذي فيها كالًما

ما  و  ن  كلَّ ما قاله الرسوُل فهو حق ، وليس كلوإْن كان ذل  الكالم يف نفسه حًقا، فإ ،إىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
على ذل  بقوله يف ملسو هيلع هللا ىلص  لالرسو ه فلُيتأم ل  ذا املوضع فإن ه مزلَّة أقدام وم لَّة أفهام، وقد نبَّ . حق  قاله الرسول
ًدا فليتبو أ مقعده من ": احلديث الصحيح إن  كذاًب عليَّ ليس ككذب  على أحد، فمن كذب عليَّ متعمِ 

 .( )"النار
ِمن القائلني ابحلق املتمسِ كني ابلصدق، وأحياان على ذل  وأماتنا عليه بف له وكرمه؛ إن ه  جعلنا هللا
 .( )"أرحم الرامحني

                                                           

مل ييزل يف القليب مين بعيض ( :"مجهيرة األجيزاء احلديثيية-   )قال أبو طا ر السلفي يف الكيالم عليى األربعيني الودعانيية (  )
مين معظمهيا إىل أن ظفيرت يف سينة ثيالث ومخسيني ومخسيمائة وأان ابإلسيكندرية، جبيزء ألفيه  ذه املتون واألسيانيد، بيل 

أبو القاسم زيد بن عبدهللا بن مسعود اهلامشي، من رواية شيخ شريف شا دته مبشهد الكوفية، وعلقيت عنيه، وأجياز يل 
عييروف ابلسييلقي، عيين أيب طالييب لييه أبيو طالييب احلسين بيين مهييدي بين أمحييد احلسييين الييرازي امل: روايية مييا يروييه، يقييال 

واألحاديث األحاديث على الرتتيب والتبويب ! علي بن احلسني اهلمذاين احلسين عنه، فتصفحته وأتملته؛ فإذا  و  و 
سييوى إيصييال األسييانيد لشيييوخ اهلييامشي مييع اتصييال ذكييره، ونقصييت ميين صييدر !! نقلييت نقييل املسييطرة مل يييزد فيهييا شيييئاً 
كان ابن ودعان خرج عليه كتاابً بزعمه حني وقعت له : قال . أبخرى دوهنا يف اجلراية الكتاب أحاديث وبدلت خطبته

أحاديثييه عيين شيييوخه، فقييد أخطييأ حييني مل يبييني ذليي  يف خطبيية كتابييه، كمييا جييرت العييادة فيييمن خيييرج ميين حديثييه علييى 
نيزارة روايتيه أن يقيع ليه  فأطم وأعظم؛ إذ غيري متصيور ملثليه ميع  -و و الظا ر  -أتليف سبق إليه، فإن كان سوى ذل  

 ".كل حديث فيه من رواية من أورده اهلامشي عنه نفسه
 ".ال بل املتيقن: قلت:"بقوله ". و و الظا ر:"على قول السلفي  (7  / )وعلق الذ يب يف ميزان االعتدال 

مث تبيييني يل حيييني قيييرأت علييييه األربعيييني مجعيييه، ( :"   /2 )وقيييال السيييلفي أي ييياً كميييا يف سيييري أعيييالم النيييبالء لليييذ يب 
 ".تصفحت كتابه ختليط عظيم يدل على كذبه، وتركيبه األسانيد على املتون

رأيته ومل أمسع منه، ألنه كان متهماً ابلكذب، وكتابيه ( :"0  /2 )وقال ابن انصر كما يف سري أعالم النبالء للذ يب 
ف بني كلمات قيد قاهليا النييب ملسو هيلع هللا ىلص وبيني كلميات يف األربعني سرقه من زيد بن رفاعة، وزيد وضعه أي اً، وكان كذاابً، أل

 ".من كالم لقمان واحلكماء وغري م، وطول األحاديث
 .من حديث املغرية هنع هللا يضر(  رقم0 / )، ومسلم يف الصحيح ( 2  رقم70/ )أخرجه البخاري يف الصحيح (  )
 (. 020-072/ )الزايدات على املوضوعات للسيوطي (  )

، األجوبية املرضيية (   )، الكشف احلثيث لسبط ابن العجميي ( 7 /0)، (   / )لسان امليزان للحافظ : ر انظ
 (.0  / )للسخاوي 
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 اخلامتة
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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 

 : فأسجل يف هناية املطاف أبرز النتائج والتوصيات 
 . مكانة اإلمام املزي يف احلديث، وعلومه

 . أمهية  ذا النوع من الدراسات احلديثية ملا فيها من إبراز الفوائد والنكت العلمية الدقيقة
وقفت على ثالث وعشرين سؤااًل وجهها مجاعة من احلفاظ يف احلديث وعلومه لإلمام أيب احلجاج 

 . املزي
استح ار  و و السؤال التاسع عشر؛ الحتمال عدم. واحد منها سكت ومل جيب عليه اإلمام املزي

 .اجلواب، أو أنه رأى أن ال فائدة من اجلواب؛ ألهنا جمرد احتماالت، وال ي ر عدم اجلواب عليه
تنوعت االسئلة يف احلديث، ويف الرجال، إشكاالت، وغوامض، أجاب عنها اإلمام أبو احلجاج املزي 

 .بكل وضوح وقوة
 .يالحظ أن االسئلة قد تكون من إخوانه وقرانئه أو تالميذه 

 . امتازت اسئلة احلفاظ ابلدقة، والعمق يف  ذا العلم الشريف
 : وأوصي يف ختام البحث أبمور 

ما تفرق من كالم اإلمام أيب احلجاج املزي على األحاديث والرجال مما ليس يف هتذيب الكمال مجع 
 . وال حتفة األشراف

 . مجعهالعناية جبمع اسئلة وأجوبة احلفاظ يف الرجال واحلديث مما مل يتم 
 . عمل على إخراج وحتقيق ما مل حيقق من كتب احلديث والرجالال

العمل على إعادىة حتقيق بعض الكتب احلديثية مرة أخرى؛ نظرًا لنفاد ا من املكتبات وندرهتا، أو 
 . لكثرة األخطاء
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 فهرس اآلايت
 فهرس األحاديث واألثر
 فهرس الرواة واألعالم 
 فهرس املصادر واملراجع

 فهرس املوضوعات
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 فهرس اآلايت 
 سورة آل عمران

                 
 
  0  

 سورة النساء
                     

 سورة املائدة
 ِة    ِإذ ا ُقْمُتْم ِإىل  الصَّال 

 األحزابسورة 
                        00 

 فهرس األحاديث 
 رقم السؤال الراوي احلديث

 0 أبو  ريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه 
 0  احلسن مرسالً  إذا فقدمتوين فأان فرطكم على احلوض
 7  لقيط أال أيها الناس إين قد خبأت لكم صويت
 0  مسرة  إن األنبياء يتبا ون أيهم أكثر أصحاابً 
    املغرية  إن كذابً علي ليس ككذب على أحد 
 0  مسرة  إن لكل نيب حوضاً وإهنم يتبا ون
 0  أبو سعيد اخلدري إن يل حوضاً طوله ما بني الكعبة 

    القيسي أنه كان مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
 0  عبدهللا بن عباس بيده إن فيه ملاءإي والذي نفسي 

    علي بن أيب طالب حديث غسل الرجلني 
    أم سلمة  قم اي عمر فزوج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فزوجها إايه

    أبو  ريرة  من أدرك اإلمام يف الركوع 
    عمر بن أيب سلمة اي غالم سم هللا وكل بيمين  

 فهرس األثر
 رقم السؤال القائل األثر

    أبو  ريرة من أدرك اإلمام يف الركوع 
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 األعالم الرواة و فهرس 
 

 رقم السؤال الراوي والعلم
   أبو علي القايل 
    ابن دقيق العيد 

 2  جويرية 
    زيد بن رفاعة اهلامشي

   سفيان بن سعيد الثوري 
    شرف الدين الدمياطي
   عباد بن كثري الثقفي 
 2  عبدالرمحن بن مهدي

 0  عبدالغين بن عبدالواحد املقدسي
 2  عبدهللا بن مسلمة القعنيب 

 2  عبدهللا بن يوسف 
   عمرو بن خالد الواسطي 

 2  قتيبة بن سعيد 
   الليث بن سعد 

      بن آدم املصيصي 
 0    بن عبدالواحد ال ياء املقدسي 

    املوصلي   بن علي ابن ودعان
     بن منصور املكي 

 0   الل بن رداد 
 2  حيىي بن حيىي التميمي

   يونس بن   
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 فهرس املصادر واملراجع 
 . رواية حفص عن عاصم، طبعة جممع املل  فهد للقرآن الكرمي : القرآن الكرمي 

ه  0   ط األوىل،  ي،0 7ت ،إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة، ألمحد البوصريي - 
 .الرايض–دار الوطن

:  ي، حققه   0أجوبة ابن سيد الناس على اسئلة ابن أيب ، حملمد ابن سيد الناس اليعمري ت - 
 . املغرب – ي، وزارة األوقاف املغربية 0     الراوندي، ط األوىل 

بن عبدالرمحن السخاوي، األجوبة املرضية فيما سئل عنه السخاوي من األحاديث النبوية، حملمد  - 
 .السعودية-دار الراية  .  ي7     إسحاق، ط األوىل : حققه

دار .  ي    ط األوىل . ابسم اجلوابرة: حققه. اآلحاد واملثاين، ألمحد بن عمرو ابن أيب عاصم - 
 . الرايض –الراية 

 ط.األرانؤوط شعيب :علي بن بلبان الفارسي،حققه :اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان - 
 . بريوت  – ي، الرسالة 07  األوىل

، لعبداحلق بن عبدالرمحن اإلشبيلي، حققه محدي السلفي األحكام الوسطى من حديث النيب  - 
 . ي    وصبحي السامرائي، مكتبة الرشد، الرايض، 

  :  ي، حققه    أليب يعلى اخلليل بن عبدهللا اخلليلي ت: اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث  -0
 .الرايض  – ي، مكتبة الرشد 02  األوىل  طسعيد، 

عبدهللا بن عدي اجلرجاين ت لأسامي من روى عنهم   بن إمساعيل البخاري من مشاخيه  -7
 بريوت –دار البشائر اإلسالمية  ،     ط األوىل، ، عامر حسن صربي. د: حققه ،  ي   

 . ي دار قتيبة ي دمشق    األوىل  ط. جي عبداملعطي قلع: حققه . البن عبدالرب : االستذكار  -2
علي املال اهلروي القاري ، لاألسرار املرفوعة يف األخبار املوضوعة املعروف ابملوضوعات الكربى -0 

 بريوت –مؤسسة الرسالة / دار األمانة ،   الصباغ: حققه ،  ي  0 ت
وغريه، لي أبو زيد، ع: ، حققه  ي  0تليل بن أيب  الصفدي ، خلأعيان العصر وأعوان النصر -  

 .دار الفكر املعاصر، بريوت ،  ي 7   ط األوىل، 
لعلي األمري ابن : اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واألنساب -  

 . اهلند –دار املعارف العثمانية . م  2 ط األوىل. عبدالرمحن املعلمي: ماكوال، حققه
األوىل  ط. عبد هللا البارودي :حققه . أليب سعد عبدالكرمي التميمي  السمعاين: األنساب  -  

 . ي ي دار الفكر07  
 ي، 7  األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف، حملمد بن إبرا يم ابن املنذر النيسابوري ت  -  

 .الرايض – ي، دار طيبة  0  صغري أمحد، ط األوىل عام : حققه
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طا ر، أنيس : حققه،  ي   2تعبدالرمحن السيوطي ، لخر يف شرح ألفية األثرالبحر الذي ز  -  
 .املدينة –مكتبة الغرابء

األوىل، : عبدهللا الرتكي، ط:  ي، حققه 00البداية والنهاية، إلمساعيل ابن كثري الدمشقي ت -  
 .مصر– ي، دار  جر7   

كبري ، أليب حفص عمر ابن امللقن البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف الشرح ال -0 
 . ي    األوىل عام  ط وغريه،  مصطفى عبداحلي:  ي، حققه  70الشافعي ت 

ط بشار عو اد، :  ي، حققه7 0اتريخ اإلسالم و و فيات املشا ري و األعالم، حملمد الذ يب ت -7 
  .دار الغرب اإلسالمياألوىل، 

 .بريوت –دار الكتب العلمية . م 22 األوىل  ط. حملمد بن إمساعيل البخاري : التاريخ الكبري  -2 
األوىل عام ط صالح  لل، :  ي، حققه02 التاريخ الكبري،أليب بكر أمحد ابن أيب خيثمة ت -0 

 .القا رة - ي،الفاروق احلديثة    
 .بريوت  –محد بن علي اخلطيب البغدادي طبعة دار الكتاب العريب ألاتريخ بغداد  -  
: حققه . عن أيب زكراي حيىي بن معني يف جتريح الرواة وتعديلهم اتريخ عثمان بن سعيد الدارمي -  

 .دمشق  –دار املأمون للرتاث . األوىل  ط. الدكتور أمحد بن   نور سيف 
 .ط دار الباز . ي شرح ألفيته  70للعراقي ت: التبصرة والتذكرة  -  
دار .  ي  0  وىل األ ط.تبصري املنتبه بتحرير املشتبه، ألمحد بن علي بن حجر العسقالين،  -  

 .بريوت –العلمية 
عبدالصمد : حققه . أليب احلجاج يوسف بن عبدالرمحن املزي : حتفة األشراف مبعرفة األطراف  -  

 .اهلند  –بريوت، والدار القيمة  –. املكتب اإلسالمي .  ي  0  ط الثانية . شرف الدين 
ط .مسعد السعدين:حققهبن اجلوزي،اعبدالرمحن ل :يف أحاديث اخلالفالتحقيق  -  

 . بريوت-الكتب العلمية. ي    األوىل
 ي حققه نظر الفاراييب، مكتبة الكوثر   2تدريب الراوي يف شرح تقريب النووي للسيوطي ت -0 

 . ي     األوىل 
 ي، 07  ط. العطاري: حققه : لعبد الكرمي بن   القزويين  الرافعي : التدوين يف أخبار قزوين  -7 

 .دار الكتب العلمية 
عبدالرمحن املعلمي ، دار الفكر :  ي ، تصحيح 7 0مد بن أمحد الذ يب ت حملتذكرة احلفاظ  -2 

 .العريب 
 إدارة الطباعة املنريية،  ي     ط األوىل، ،  ي 27ت  طا ر الف تَّيِن ، تذكرة املوضوعات -0 
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روروذي ت التعليقة للقاضي حسني -  
 
 مكتبة نزار، وغريه ، علي معوض: حققه ،  ي   امل

 مكة املكرمة –مصطفى الباز 
األوىل  ط. سعيد القزقي : حققه .  ي   7محد ابن حجر العسقالين تألتغليق التعليق،  -  

 .املكتب اإلسالمي ي بريوت. ي  0  
 .طبعة دار املعرفة ي بريوت .  ي  00تفسري القرآن العظيم ، إلمساعيل بن عمر بن كثري  ت -  
األوىل  طصغري الباكستاين، : ي حتقيق  7ألمحد ابن حجر العسقالين ت: تقريب التهذيب  -  

 .الرايض –دار العاصمة .  ي    
التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول احلديث، حمليي الدين حيىي بن شرف النووي،  -  

 . ي   0  ألوىل،   عثمان،  دار الكتاب العريب، بريوت، ط ا:  ي، حققه  0 ت
:  ي ، حققه 2  التقييد مبعرفة رواة السنن واملسانيد، حملمد بن عبدالغين ابن نقطة البغدادي ت -  

 .بريوت  – ي ، دار الكتب العلمية 07  األوىل عام  طكمال احلوت ، 
أسامة :  ي ، حققه  70للعراقي ت: التقييد واإلي اح ملا أطلق وأغلق من كتاب ابن الصالح  -0 

 .بريوت  – ي ، دار البشائر     األوىل عام  طخياط ، 
بن الدمشقي ت امساعيل ، إلالثِ ق ات وال ُّعفاء وا  اِ يلومعرفة  اجلرح والتعديل التَّْكميل يف -7 

مركز النعمان للبحوث والدراسات ،  ي     األوىل،  ط، شادي بن  : ، حققه  ي 00
 اإلسالمية وحققه الرتاث والرتمجة، اليمن

 ي،   7بن حجر العسقالين تاألمحد : التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري -2 
 . بريوت  – ي، دار املعرفة  7  ط.عبدهللا اليماين: حققه

. أليب عمر يوسف بن عبدهللا القرطيب  ابن عبدالرب : سانيد التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واأل -0 
 .األوىل  ط.  يئة من العلماء بوزارة األوقاف ي يف اململكة املغربية : حققه 

: تنزيه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة ، لعلي ابن عراق الكناين ، حققه  -  
 ي دار الكتب العلمية ي 22  تصوير سنة . وىلاأل ط. عبدالو اب عبداللطيف ، وعبدهللا   

 .بريوت
 ي ،   0تنقيح حققه أحاديث التعليق ، لشمس الدين   بن أمحد بن عبداهلادي احلنبلي ت  -  

 .بريوت  – ي ، دار الكتب العلمية 2   األوىل عام  طأمين شعبان ، : حققه 
األوىل  طط دار الفكر ي بريوت  ي ،    7محد بن ابن حجر العسقالين تألهتذيب التهذيب ،  -  

 . ي  0  
 ي حققه بشار عواد الطعبة   0هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ليوسف بن عبدالرمحن املزي ت -  

 . ي مؤسسة الرسالة بريوت  0  الثانية عام 
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جملس دائرة . ه 0  األوىل  ط.   خان: حققه . أليب حامت   بن حبان البسيت : الثقات  -  
 .هلنداملعارف ا

:  ي ، حققه    اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ألمحد بن علي اخلطيب البغدادي ت -  
 . ي  0  األوىل عام ط الرايض ،  –حممود الطحان ، مكتبة املعارف 

 ي، دائرة املعارف  0  األوىل ط  ي، 0  لعبد الرمحن ابن أيب حامت الرازي ت : اجلرح والتعديل  -0 
 .اهلند –العثمانية 

: حققه ،  ي  0ت ،مد ابن قيم اجلوزية، حملجالء األفهام يف ف ل الصالة على   خري األانم -7 
 .الكويت –دار العروبة ، 00  ط الثانية، ، عبدالقادر األرانؤوط –شعيب األرانؤوط 

ين أبواخلري   بن عبدالر محن  -2  اجلوا ر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر، للحافظ مشس الدِ 
األوىل عام  طإبرا يم ابجس عبدا يد ، :  ي ، حققه  20لس خاوي القا ري لش افعي ت ا

 .بريوت  – ي ، دار ابن حزم 2   
مد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد  ابن قيم اجلوزية ت  ، حملحادي األرواح إىل بالد األفراح -0 

 مطبعة املدين، القا رة ،  ي  0
لقوام السنة إمساعيل بن   ابن الف ل :  ل السنة احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أ -  

األوىل  ط.   حممود أبو رحيم ، و  بن ربيع املدخلي : حققه . األصبهاين أيب القاسم التيمي 
 .الرايض – ي دار الراية     

 ي ، دار الكتب   7محد بن حجر العسقالين ت ألالدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ،  -  
 .بريوت  –مية العل

األوىل  طط ،  ي  0مد بن علي احلسيين الدمشقي الشافعي ت  ن حملذيل تذكرة احلفاظ -  
 دار الكتب العلمية،  ي2   

صا  عباس،ط : ي،حققه  7الذيل على العرب يف خرب من غرب، ألمحد بن عبدالرحيم العراقي ت -  
 . بريوت– ي،الرسالة02  األوىل

  زغلول،ط : ي،حققه  0مد بن علي احلسيين تذيول العرب يف خرب من غرب، حمل -  
 .بريوت – ي،دار الكتب العلمية 0  األوىل

ط ، حمفوظ الرمحن السلفي: حققه،  ي   عبدالرمحن بن عمر ابن النحاس ت، لرؤية هللا -  
 .اهلند–الدار العلمية ،  ي00  األوىل

 ي، مؤسسة  0  ،   طاألرانؤط : حققه ابن قيم اجلوزية،زاد املعاد يف  دي خري العباد حملمد  -0 
 .بريوت –الرسالة 

 .بريوت–دار الكتب العلمية . حبيب الرمحن األعظمي : حققه : لعبد هللا بن املبارك : الز د -7 
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ط األوىل، ، رامز حسن: حققه  ي  2عبدالرمحن السيوطي تلالزايدات على املوضوعات،  -2 
 .الرايض -املعارف ، ي     

.  ي     األوىل  ط ي ،     مد انصر الدين األلباين تحمل: سلسلة األحاديث الصحيحة  -0 
 .الرايض –مكتبة املعارض 

أليب بكر أمحد بن عمرو بن ال حاك بن خملد الشيباين البصري  ابن أيب عاصم ، حققه : السنة  -  
 .بريوت–مي املكتب اإلسال.  ي 00  األوىل  ط ي ،       انصر الدين األلباين ت: 

األوىل ط  .  القحطاين : حققه . عبدهللا بن أمحد بن   بن حنبل الشيباين ل: السنة  -  
 .الدمام  –دار ابن القيم .  ي  0  

 ي، دار     الثانية عام  طمكتب حققه الرتاث اإلسالمي، : ألمحد النسائي، حققه : السنن  -  
 .بريوت –املعرفة 

 .  فؤاد عبدالباقي وتصوير دار الفكر : حققه . يين ابن ماجه حملمد بن يزيد القزو : السنن  -  
 ي ، دار احلديث  2  األوىل  طعزت عبيد الدعاس وعادل السيد ، : حققه ، سنن أيب داود -  

 .بريوت –
 .بريوت –سنن الرتمذي حققه أمحد شاكر تصوير دار إحياء الرتاث العريب  -  
 ي ، جملس دائرة     األوىل ط  ي ، 7  محد بن احلسني البيهقي تأل: السنن الكربى  -0 

 .اهلند  –املعارف النظامية 
.  ي    األوىل ط . كسروي و البنداري، : حققه . السنن الكربى، ألمحد بن شعيب النسائي -7 

 .بريوت –الكتب العلمية 
الثانية  ، ط ي حققه شعيب وبشار7 0مد بن أمحد الذ يب ت، حملسري أعالم النبالء -2 

 . ي الرسالة بريوت 0  عام
دار .  ي 22  ط األوىل .   النجار : حققه . ألمحد بن   الطحاوي : شرح معاين اآلاثر  -00

 . بريوت –الكتب العلمية 
املكتب . األوىل  ط.   األعظمي : حققه. مد بن إسحاق بن خزميةحملصحيح ابن خزمية  - 0

  .بريوت –اإلسالمي 
 . ي مؤسسة قرطبة    األوىل  ط ي    حلجاج النيسابوري تصحيح مسلم بن ا - 0
 ي  دار  0  األوىل  طعبداملعطي قلعجي، : حتقيق. حملمد بن عمرو العقيلي : ال عفاء  - 0

 .الكتب العلمية ي بريوت 
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،  ي 00اتج الدين عبدالو اب بن تقي الدين السبكي ت  : املؤلف، طبقات الشافعية الكربى - 0
 جر للطباعة  ،  ي    ط الثانية، ، عبدالفتاح   احللو.  الطناحي دحممود  . د: حققه 

 والنشر والتوزيع
أبو بكر بن أمحد بن   بن عمر األسدي الشهيب الدمشقي، تقي : املؤلف، طبقات الشافعية - 0

،  ي 00  ط األوىل، ، احلافظ عبدالعليم خان. د: حققه ،  ي  7الدين ابن قاضي شهبة ت  
 بريوت –عامل الكتب  :دار النشر

تصوير دار صادر ي . إحسان عباس : حتقيق: حملمد بن سعد كاتب الواقدي : الطبقات الكربى  - 0
 .بريوت

دار .  ي  0  األوىل  ط.   زغلول : حققه. محد الذ يب أحملمد بن : العرب يف خرب من غرب  -00
 .الكتب العلمية ي بريوت

. حمب الدين اخلطيب: حققه ي، 0  علل احلديث، أليب   عبدالرمحن ابن أيب حامت الرازي ت -07
 .بريوت-دار املعرفة

بن بشكوال الف بن عبداملل  ، خلغوامض األمساء املبهمة الواقعة يف متون األحاديث املسندة -02
 بريوت –تب عامل الك ، 00  ط األوىل، وغريه ، ، علي السيد: حققه ،  ي07 األندلسي ت 

 –اخلطيب، طبعة دار املعرفة : لحافظ ابن حجر حققه ل فتح الباري بشرح صحيح البخاري -70
 .بريوت

:  ي، حققه  20فتح املغيث بشرح الفية احلديث للعراقي، حملمد بن عبدالرمحن السخاوي ت - 7
 . ي     مصر، ط األوىل،  –علي حسني،  مكتبة السنة 

إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي،  :حققه، الكتاين عبداحليل ،فهرس الفهارس واألثبات - 7
 . ي 0  الثانية، ط بريوت، 

عبداحلميد  نداوي، : حققه ي،   0الكاشف عن حقائق السنن، للحسني بن عبدهللا الطييب ت - 7
 . ي0   ط األوىل

 ي ، دار 02  الثالثة ط سهيل زكار، : الكامل يف ضعفاء الرجال أليب أمحد ابن عدي ، حققه  - 7
 .بريوت  –فكر ال

،  ي  7برا يم بن   سبط ابن العجمي ت، إلالكشف احلثيث عمن رمي بوضع احلديث - 7
 بريوت –عامل الكتب  ، 00  ط األوىل، ، صبحي السامرائي: حققه 

ط األوىل، ،   تكلة: كالم االسلفي على األربعني الودعانية، ألمحد بن   السِ لفي، حققه  - 7
 .العبيكان، الرايضمكتبة ،  ي     
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عبدالفتاح أبو غدة،ط : لسان امليزان، ألمحد ابن حجر العسقالين، حققه -70
 .حلب - ي،املطبوعات اإلسالمية    األوىل

 ط.  اخلطيب: حققه.لحسن بن عبدالرمحن الرامهرمزيل:احملدث الفاصل بني الراوي والواعي -77
 .بريوت-دار الفكر. ي 0  الثالثة

خمتصُر استدر اك احلاِفظ الذ  يب على ُمستدر ك أيب عبدهللِا احل اكم، لعمر بن علي ابن امللقن  -72
 ي، دار      األوىل، : عبدهللا اللحيدان، وسعد احلميد، ط:  ي، حققه 70الشافعي ت
 .الرايض –العاصمة 

ئرة املعارف  ي دا    األوىل عام  ط. أليب عبدهللا   احلاكم: املستدرك على الصحيحني -20
 .تصوير دار املعرفة . العثمانية ي اهلند 

 ي دار  0  األوىل  ط. حسني األسد : حتقيق. أليب يعلى أمحد بن علي املوصلي : املسند  - 2
 .املأمون للرتاث ي دمشق

 ي،      األرنؤوط وغريه، ط األوىل، :  ي، حققه    ألمحد بن   بن حنبل ت: املسند  - 2
 . وت بري  –مؤسسة الرسالة 

 ي، مكتبة     األوىل، : عبدالغفور البلوشي، ط:  ي، حققه7  مسند إسحاق بن را ويه ت - 2
 .املدينة –اإلميان 

 ي 02  األوىل ط . محدي السلفي : حققه. لسليمان بن أمحد الطرباين: مسند الشاميني  - 2
 .بريوت –مؤسسة الرسالة 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ملسلم بن احلجاج املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول  - 2
 . بريوت –  فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الرتاث العريب :  ي، حققه    النيسابوري ت

 ي ، دار     األوىل عام ط ، ي ي   املصنف أليب بكر عبدهللا بن أيب شيبة الكويف ت  - 2
 . بريوت  –الكتب العلمية 

 ي املكتب 20  األوىل ط . األعظمي: حققه . نعاين املصنف لعبد الرزاق بن مهام الص -20
 .بريوت –اإلسالمي 

 ي، دار     األوىل عام ط طارق وغريه، :  ي حققه 0  املعجم األوسط لسليمان لطرباين ت -27
 .مصر –احلرمني 

م  00 األوىل عام ط ،مجاعة: ي ،حققه 00معجم الشيوخ ، لعبدالو اب بن علي السبكي ت -22
 .بريوت -ي،دار الغرب اإلسالم

 ي مكتبة الصديق ي 07  األوىل ط .   اهليلة: حققه. معجم الشيوخ، حملمد بن أمحد الذ يب -00 
 .الطائف 
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ه، دار      وفاء تقي الدين، طاألوىل: ي، حتقيق 0 معجم الشيوخ، لعلي ابن عساكر ت - 0 
 .دمشق-البشائر

.  ي 7   األوىل ط . صالح املصرايت: حققه . ي   تعبدالباقي بن قانع ل: معجم الصحابة - 0 
 .املدينة –مكتبة الغرابء 

.  ي املكتب اإلسالمي  0  األوىل ط .   أمرير : حققه . الطرباينلسليمان : املعجم الصغري - 0 
 .بريوت

محدي السلفي، الدار العربية :  ي، حققه 0  املعجم الكبري، لسليمان بن أمحد لطرباين ت - 0 
 .بغداد–للطباعة 

 ي مكتبة الصديق ي 07  األوىل ط .   اهليلة : حتقيق. للذ يب : م املختص ابحملدثني املعج - 0 
 .الطائف 

معرفة الثقات من رجال أ ل العلم واحلديث ومن ال عفاء وذكر مذا بهم وأخبار م، ألمحد بن  - 0 
املدينة النبوية،  –عبدالعليم البستوي، مكتبة الدار :  ي، حتقيق   عبدهللا العجلى ت

 .  ي 0  ألوىل،طا
األوىل ط عادل العزازي، :  ي، حققه0  األصبهاين تأليب نعيم معرفة الصحابة ،  -00 

 .الرايض  - ي، دار الوطن2   عام
الثانية ط عبدالفتاح احللو، :  ي حققه0  املغين أليب   عبدهللا ابن قدامة املقدسي ت -07 

 .القا رة – ي ، دار  جر     
شادي بن : ، حققه  ي  7مد بن عمار املصري ت، حملفية احلديثيةمفتاح السعيدية يف شرح األل -02 

مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وحققه الرتاث والرتمجة، ،  ي    ط األوىل، ،  
 اليمن –صنعاء 

 ي، عامل الكتب 07  األوىل ط . صبحي السامرائي: املنتخب من مسند عبد بن محيد، حققه  -0  
 .بريوت –
دائرة   ي، 7  ط األوىل  ي،20 يف اتريخ امللوك واألمم لعبدالرمحن ابن اجلوزي تاملنتظم  -   

 .اهلند –املعارف العثمانية 
 .مؤسسة قرطبة، ، ي    األوىل عام  ط املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي،  -   
ط مكتب  ، ي 0  األوىلط . عبدالفتاح أبو غدة:  ي حققه7 0لذ يب تمد احمل: املوقظة -   

 املطبوعات اإلسالمية يحلب
دار .  ي     األوىل ط . علي البجاوي : حققه. حملمد الذ يب: ميزان االعتدال يف نقد الرجال  -   

 .بريوت  –املعرفة 
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 ي، دار 7    ي، ط األوىل  0بن سيد الناس اليعمري تالالنفح الشذي شرح الرتمذي،  -   
 .الرايض –الصميعي 

األوىل ط  ي،   7النكت على كتاب ابن الصالح ، ألمحد بن ابن حجر العسقالين ت -   
 .املدينة -اجلامعة اإلسالمية.  ي  0  

 ي 2    ي، ط األوىل،  02النكت على مقدمة ابن الصالح، حملمد بن عبدهللا الزركشي ت -0  
 .الرايض –أضواء السلف 

 –ديدرينغ، دار صادر . س : ي، اعتناء الوايف ابلوفيات، لصالح الدين خليل بن ايب  الصفد -7  
 .بريوت 
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  فهرس املوضوعات

 الصفحة املوضوع
  -  ، ابإلجنليزيملخص البحث ابلعريب

 7-  تسمية البحث، واخلطة، أسباب اختياره، أمهيته، املنهج يف البحث: املقدمة 
   -2 ترمجة خمتصرة أليب عبدهللا احلاكم، وأيب يعلى اخلليلي : التمهيد 

   -   نص السؤاالت
    سؤال احلافظ الصفدي عن الفايل، والقايل : السؤال األول 
    سؤال احلافظ ابن أيب بكر القرشي عن مساع يونس املؤدب من الليث: السؤال الثاين 
 0 -   اسئلة احلافظ عبدالكرمي احلليب يف الرجال، احلديث، واإلجازة: إىل الثامن السؤال الثالث 

 7  سؤال تقي الدين السبكي عن عنعنة املدلسني يف الصحيحني:  التاسعالسؤال 
اسئلة تقي الدين السبكي يف الرجال، واإلسناد، :  العاشر إىل الثاين عشرالسؤال 
 وتصحيف 

 2- 0 

اسئلة تقي الدين السبكي، عن حد :  الثالث عشر إىل السادس عشر السؤال 
 .احلفظ، واحلفاظ، ما يتبع ذل 

  -   

سؤال احلافظ السبكي عن احلافظني عبدالغين وال ياء :  عشر السؤال السابع
 املقدسيني

   

   -   سؤال احلافظ ابن قيم اجلوزية عن حديث أيب رزين العقيلي:  عشر السؤال الثامن
 0  بعض الف الء عن رواية األئمة للموطأ سؤال : عشر السؤال التاسع 

 0 -7  اإلمام املزي بصحة حديث احلوض فتوى:  العشرونالسؤال 
    جواب اإلمام املزي عن إشكال يف حديث : والعشرون السؤال احلادي 

الركوع فلريكع معه يف  من أدرك اإلمام:"سؤال عن حديث : السؤال الثاين والعشرون 
 ."وليعد الركعة

   

   -   الودعانيةسؤال من بعض اإلخوان عن األربعني : السؤال الثالث والعشرون 
   -   أ م النتائج والتوصيات : اخلامتة 

 7  ، فهرس األحاديث، فهرس األثرفهرس اآلايت
 2  فهرس األعالم 

 2 -0  فهرس املصادر واملراجع
 0  فهرس املوضوعات 

 


