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٣٦٩ 

  
لسالم على نبينا محمد وعلى آلـه  الحمد هللا رب العالمين، والصالة وا

  وصحبه أجمعين             

  :أما بعد      

فإن علم السنة من أهم علوم الشريعة التي يجب االعتناء بها؛ إذ هـي  
المصدر الثاني من مصادر التشـريع، وإن مـن االعتنـاء بهـا معرفـة      
األحاديث الواردة في باب واحد من أبواب العلم، وذلك من خالل جمعهـا  
وتخريجها ودراسة أسانيدها وبيان الصحيح منها من المردود، ومن هـذا  
المنطلق في االعتناء بذلك أحببت أن أضرب فيه بسهم لعلي أن أنال مـن  
شرف هذا العلم، فيكون لي ذخرا يوم أن ألقاه، وإن أعظم العلوم وأهمهـا  

ن هي العلم بتوحيد رب العالمين الذي من أجله أرسل اهللا الرسـل مبشـري  
ومنذرين، وأنزل الكتب، وخلق الجن واألنس، والجنـة والنـار، وشـرع    
الجهاد في سبيله، وكذا معرفة ما يضاده من الشرك باهللا، الذي هو أعظـم  

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمـه  ، الذنوب وأشدها خطرا وجرما وقبحا
  .)١(أعظم السيئات جحود الخالق والشرك به: اهللا

األحاديـث الـواردة فـي    : مهمة في هذا البابومن الموضوعات ال 
  وصف التمائم بالشرك، فإن هذا موضوع مهم في بابه، وخاصة في وقـت

                                                             
إغاثة : وانظر في وصف قبح الشرك وجرمھ، ) ١٤/٣٢٣( مجموع الفتاوى )  ١(

  ). ١/١٠١(اللھفان البن القیم 
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٣٧٠ 

تجرأ فيه من ال علم عنده على إطالق األحكام الشـرعية بـال دليـل وال    
  .مستند، بل معارضته لألدلة القطعية، وأقوال أهل العلم المرضية

لمرفوعة والموقوفة الواردة فـي  وقد استعنت اهللا في جمع األحاديث ا
وصف التمائم بالشرك، ثم قمت بتخريجها ودراسة أسانيدها والحكم عليها، 

  :وجعلت عنوان هذا البحث

  ].األحاديث الواردة في وصف التمائم بالشرك تخريجا ودراسة[

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

م، وذلك من إن معرفة األحاديث الواردة في باب واحد من أبواب العل
خالل جمعها وتخريجها ودراسة أسانيدها وبيان الصحيح منها من 
المردود، من األمور المهمة وخاصة إذا كانت تتعلق بجانب العقيدة 
اإلسالمية، وباألخص إذا كان في باب بيان التوحيد وضده من الشرك، 
ومن ذلك هذا الموضوع الذي تناولت فيه األحاديث الواردة في وصف 

  .ئم بالشركالتما

  :وإن من أهم أسباب اختيار الموضوع ما يلي

 .التمائم بالشرك في وصفه  إيضاح سنة رسول اهللا  - ١
وجود من يهون الشرك، والبدع، والمعاصي للعامة، ومن ذلك  - ٢

 .تعليق التمائم
 .انتشار تعليق التمائم عند كثير من المسلمين  - ٣

  : الهدف من الموضوع
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٣٧١ 

  .ة في وصف التمائم بالشركجمع األحاديث الوارد - ١
تخريج ودراسة األحاديث الواردة في وصف التمائم بالشرك،   - ٢

 .ومعرفة المقبول منها من المردود
 .إبراز الحكم الشرعي في تعليق التمائم من خالل السنة النبوية - ٣

    :الدراسات السابقة

لم أقف بعد البحث وسؤال أهل العلم والمتخصصين في السنة 
اسة تناولت هذا الموضوع من الناحية الحديثية، وذلك وعلومها على در

بجمع جميع المرويات الواردة في وصف التمائم بالشرك وتخريجها 
ودراسة أسانيدها على النحو الذي قصدت إليه في هذا البحث، وإنما 
الموجود تخريجات مقتضبة للحديث األول، والثالث في هذا الموضوع 

خالل بعض الكتب التي قام أصحابها  دون دراسة ألسانيدها، وذلك من
بتخريج كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب أو أحد شروحه ككتاب 
النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد لجاسم الدوسري، 

  .وكتاب الدر النضيد في تخريج كتاب التوحيد لصالح العصيمي

الرقى والتمائم دراسة (: ثم اطلعت بعد انتهائي من البحث على رسالة
رسالة ماجستير بجامعة اإلمام محمد بن سعود ) حديثية موضوعية
عبداهللا بن راشد الشبرمي، ووجدت فرقًا بين بحثي / اإلسالمية للباحث

  :ورسالته في عدة أمور تجعلها ال تؤثر على البحث، من أهمها
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 ذكر الباحث حديث عقبة بن عامر واقتصر في تخريجه على طريق - ١
واحد، وهو طريق يزيد بن أبي منصور األزدي البصري، عن دخَين بن 

  .عامر الحجري، عن عقْبة بن عامر رضي اهللا عنه

) مشرح بن هاعان، وأبو سعيد المقبري(وفاته طريقان، وهما طريقا 
عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه مرفوعا، فلم يذكرهما ولم يخرجهما 

  .لم يشرح األلفاظ الغريبة في الحديث وأيضا. ولم يدرس إسنادهما

حديث رجل من صدا، ذكر أن إسناده ضعيف فقط، ولم يعلل لسبب  - ٢
ضعفه، بينما يتقوى باألحاديث األخرى التي في معناه كما بينته في هذا 

  .البحث

حديث عبداهللا بن مسعود فاته عدة طرق، ومن أهمها رواية أبي عبيد  - ٣
األول : وقد ذكر الحديث مفرقًا في موضعين القاسم بن سالم الموقوفة،

، والثاني )٢٧(برقم ) ذكر الطرق المرفوعة، وبعض الطرق الموقوفة(
، مع أنهما حديث واحد وليسا )٢٨٣(برقم ) ذكر بعض الطرق الموقوفة(

حديثين، وهو حديث تخريجه موسع وفيه اختالف لم يضبطه، وقد 
الختالف فيه، ودراسة أسانيد تخريج الحديث، وبيان ا: استوعبت في عملي

  .هذا االختالف مع ذكر الراجح وسبب الترجيح

في أثر حذيفة بن اليمان لم يدرس إسناد الطريق الذي فيه الشاهد من  - ٤
  .وصف التمائم بالشرك
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لم يفرد األحاديث الواردة في وصف التمائم بالشرك في مبحث  - ٥
عن التمائم مطلقًا، فلم  مستقل، بل جعلها ضمن األحاديث التي فيها النهي

  .تظهر بالصورة التي قصدتها في هذا البحث

  :البحث منهج  ●

  :َأسلك في هذا البحث المنهج االستقرائي التحليلي، وذلك على النحو التالي

أجمع األحاديث المرفوعة والموقوفة الواردة فـي وصـف التمـائم    : أوالً
  .بالشرك

  :تخريج الحديث : ثانيا

 . في الصحيحين أو أحدهما فأقتصر في تخريجه عليهما إذا كان الحديث -  أ
إذا كان الحديث ليس في الصحيحين ُأخرج الحديث تخريجاً موسعا مقَدما - ب

 .موضحا فروق ألفاظها بالعبارات االصطالحية، متابعاته التامة فالقَاصرة
  :دراسة اإلسناد : ثالثًا 

أحدهما أكتفي بالعزو إليهما عن دراسة  إذا كان الحديث في الصحيحين أو -أ
  .أسانيدهما 

 .إذا كان الحديث  في غير الصحيحين فَأدرس إسناده دراسة موسعة - ب

  :ترجمة الرواة : رابعا 

إذا كان الراوي متَّفقًا عليه تعديالً أو تجريحا أذكر من عناصر ترجمته ما -أ
 .يجة حاله، توثيقًا أو تضعيفًا يميزه، كاالسم واللقب والكُنية، ثم أذكر نت

http://www.opoosoft.com



 

   

 

٣٧٤ 

إذا كان الراوي مخْتَلفًا في حاله، أذكر العناصر المميزة له، وَأعرض من - ب
أقوال أهل العلم ما يتضح به حال الراوي، ثم أختم بما يترجح لدي مع التعليل 
إال إذا كان من الرواة الذين اشتهر الخالف فيهم واستقر على حال مخصوص 

  .ذكر أقوال النقاد فيهم وأذكر الراجح منها بحجته فأني ُأجمل
  :الحكم على الحديث  : خامسا 

إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما، فأكتفي بالعزو إليهما، عن الحكم  -أ
 .عليه

في غير الصحيحين أحكم على الحديث من خالل  إذا كان الحديث - ب
  .قواعد الجرح والتعديلاإلسناد المدروس في ضوء أقوال النُّقاد، و

  : خطة البحث
  .يشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، ومبحثان، وخاتمة، وفهارس

فيها بيان أهمية الموضـوع، وأسـباب اختيـاره، وهـدف     : المقدمة
  .الدراسة، والدراسات السابقة، وخطة البحث ومنهجه

  .وفيه تعريف التمائم: التمهيد
  .اردة في وصف التمائم بالشركاألحاديث المرفوعة الو: المبحث األول
  .األحاديث الموقوفة الواردة في وصف التمائم بالشرك: المبحث الثاني
  .وتتضمن أهم نتائج البحث العلمية: الخاتمة 

  .الفهارس الالزمة
هذا فما كان فيه من صواب فمن اهللا وما كان فيه من خطأ فمن نفسي 

ـ  ابة الحـق فـي الغضـب    والشيطان، وأسأل اهللا التوفيق والسداد، وإص
  .والرضا، إنه سميع قريب
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  التمهيد
  :وفيه تعريف التمائم 

  :التمائم جمع تميمة، والتميمة جاء في تفسيرها ثالثة معانٍ
تُنظم في السير ثم تعقـد فـي   ، خرزة رقطاء: التميمة: المعنى األول

  .)١(العنق والعضد
  .قالدة يجعل فيها سيور وعوذ: المعنى الثاني

والمراد بالتمائم الخرز الذي يتخـذ  : ا القول األزهري فقاللكن رد هذ
ولـم أر بـين األعـراب    : ثم قال. ومن جعلها سيورا فغير مصيب، عوذًا

  .)٢( خالفًا أن التميمة هي الخرزة نفسها
هي العوذ التي تعلق على اإلنسان وغيره لدفع : التمائم :المعنى الثالث

  .)٣(اآلفات عنه من أي شيء كان
وهو ، ألنه يشمل الخرزة وغيرها، هو أعمها وأشملها نى الثالثوالمع

الصواب إن شاء اهللا؛ ألن المعنى الموجود في الخرزة نفسها موجود فـي  
وقد سميت التمائم بهذا االسم ألن العرب كانـت  . العظام والسيور والجلود

ا المعنـى  وهذ، )١( وأنه يتم بها دفع العين، )٤( تعتقد أنها تمام الدواء والشفاء
  .موجود في الخرز وغيره

                                                             
، )٥/١٨٧٨(للجوھري والصحاح ، )١/٤٥(غریب الحدیث البن قتیبة : ینظر)  ١(

ولسان ، )١/١٩٧(والنھایة في غریب الحدیث ، )١٤/٢٦٠(وتھذیب اللغة لألزھري 
  ).١٤٠٠ص(والقاموس المحیط ، )٩٧-١٢/٦٩(العرب 

  ). ٧٠ -١٢/٦٩(ولسان العرب ، )١٤/٢٦٠(تھذیب اللغة لألزھري : ینظر)  ٢(
  ). ١٢/٦٩(ولسان العرب ، )٥/١٨٧٨(الصحاح للجوھري : ینظر)  ٣(
  ). ٥/١٩٨(النھایة في غریب الحدیث )  ٤(
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فقد كان أهل الجاهلية يعتقدون أنها تدفع العين كما فسر ذلك اإلمـام  
قول اإلمـام مالـك بعـد    ، )٣( وصحيح مسلم، )٢( مالك فقد جاء في الموطأ

  .أرى ذلك من العين: حديث عقبة بن عامر اآلتي
التميمـة   :وقد ذهب إلى المعنى الثالث اإلمام ابن عبد البر حيث قال

ومعناها عند أهل العلم مـا  . في كالم العرب القالدة؛ هذا أصلها في اللغة
وقال . علِّق في األعناق من القالئد خشية العين أو غيرها من أنواع البالء

  .)٤( التميمة قالدة فيها عوذ: الخليل بن أحمد
ن ونقله الشيخ سليما، )٥( وذهب إليه أيضا اإلمام محمد بن عبد الوهاب

واختاره أيضا الشيخ عبـدالرحمن  ، )٦( بن عبد اهللا عن الخلخالي وصححه
  .)٧( بن قاسم

 –وال تزال هـذه الضـاللة   : وقال الشيخ محمد ناصر الدين األلباني
ومثلهـا  ، فاشية بين البدو والفالحـين وبعـض المـدنيين     –يعني التمائم 

لقونهـا علـى   الخرزات التي يضعها بعض السائقين أمامهم في السيارة يع
وغيـرهم  ، وبعضهم يعلق نعالً في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها، المرآة

يعلقون نعل فرس في واجهة الدار والدكان؛ كل ذلك لـدفع العـين كمـا    

                                                                                                                                         
  ). ١/٢٢٤(القول المفید للعالمة ابن عثیمین )  ١(
  ). ٢/٩٣٧( الموطأ )  ٢(
  ). ٢١١٥(صحیح مسلم بعد الحدیث رقم )  ٣(
  ). ١٦٣ - ١٧/١٦٢(التمھید )  ٤(
  ). ٢٣ص (كتاب التوحید )  ٥(
  ). ١٦٧ص ( تیسیر العزیز الحمید )  ٦(
  ). ٧٩ص ( لتوحید حاشیة كتاب ا)  ٧(
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وغير ذلك مما عم وطم بسبب الجهل بالتوحيد ومـا ينافيـه مـن    ، زعموا
  .)١( الشركيات والوثنيات

ض العلماء  التمائم  بما كـان  وخص بع: وقال الشيخ صالح آل الشيخ
، وبعضهم خصه بما كان مصنوعا من الجلـد ونحـوه  ، متخذًا من الخرز
بل التمائم اسم يعم كل ما يعلـق لـدفع العـين واتقـاء     ، وهذا ليس بجيد

  .)٢( أو لجلب خير نفسي، الضرر
*  *  *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ). ١/٨٨٩(سلسلة األحادیث الصحیحة )  ١(
  ). ١١٤ص ( التمھید لشرح كتاب التوحید )  ٢(
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  المبحث األول
  لشركاألحاديث المرفوعة الواردة في وصف التمائم با

  :حديث عقبة بن عامر رضي اهللا عنه: الحديث األول
َأقْبَل ِإلَيه رهطٌ،  عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا 

يا رسوَل اهللا، بايعتَ تسعةً وتَركْتَ : فَبايع تسعةً وَأمسك عن واحد، فَقَالُوا
من علَّقَ «: فََأدخََل يده فَقَطَعها، فَبايعه، وقَاَل» ميمةًِإن علَيه تَ«: هذَا؟ قَاَل

كَأشْر ةً فَقَديمتَم«.  

عـن  ) ٢٨/٦٣٦/١٧٤٢٢(أخرجه أحمـد فـي المسـند    :تخريج الحديث
  .عبدالصمد بن عبدالوارث

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في المسند كَما فـي بغيـة الباحـث    
محمد بن مخلد في حديثـه عـن   : ومن طريقه) [٢/٦٠٠/٥٦٣(للهيثمي 
: ومن طريق ابن مخلـد ) ٢٦٠(مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية (شيوخه 

قاضي مارستان محمد بن عبد الباقي األنصاري فـي المشـيخة الكبـرى    
  .عن عبدالعزيز بن أبان األموي] )١( )٣/١١١٣/٥٢١(

ريـق  مـن ط ) ١٧/٣١٩/٨٨٥(وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
  .مسلم بن إبراهيم األزدي

عن عبدالعزيز بـن مسـلم   ) عبدالصمد، وعبدالعزيز، ومسلم(ثالثتهم 
  .القَسملي

                                                             
عبدالعزیز بن مسلم، فصار : سقط من النسخة المطبوعة شیخ عبدالعزیز بن أبان)  ١(

  . عبدالعزیز بن أبان، عن یزید بن أبي منصور: اإلسناد
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من طريق سهل بـن أسـلم   ) ٤/٢١٩(وأخرجه الحاكم في المستدرك 
  .العدوي

عن يزيـد بـن أبـي منصـور األزدي     ) عبدالعزيز، وسهل(كالهما 
ري، عن عجخَين بن عامر الحقْبة بن عـامر رضـي اهللا   البصري، عن د

من علق «: وهذا لفظ أحمد والباقي مثله إال الطبراني فلم يذكر آخره. عنه
: إلـى » الدخين«وتصحف في المطبوع من المستدرك . »تميمة فقد أشرك

  .»الرجلين«

: ومن طريقـه ) [٢/٧٤٨/٦٦٢(وأخرجه عبداهللا بن وهب في الجامع 
حبان في صحيحه كمـا فـي    ، وابن)١/١٧٢/٢١٧(الروياني في المسند 

، )٦/٤٦٩(،   وابن عدي في الكامل )١٣/٤٥٠/٦٠٨٦(ترتيبه البن بلبان 
، )٩/٣٥٠(، والبيهقي في السنن الكبرى )٤/٢١٦(والحاكم في المستدرك 

  )].١٧/١٦٢(وابن عبدالبر في التمهيد 

، وابن عبدالحكم فـي  )٢٨/٦٢٣/١٧٤٠٤(وأخرجه أحمد في المسند 
ــار ، و)٣٢١ص(فتــوح مصــر  الطحــاوي فــي شــرح معــاني اآلث

من طريق عبداهللا ) ١٧/١٦٢(وابن عبدالبر في التمهيد ) ٤/٣٢٥/٧١٧٢(
  .بن يزيد المقرئ

، والـدوالبي فـي   )٣٢١ص(وأخرجه ابن عبدالحكم في فتوح مصر 
من طريق أبي زرعة وهب اهللا بـن  ) ٣/١٠١٧/١٧٨٠(الكنى واألسماء 

  .راشد
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٣٨٠ 

، والطبرانـي فـي   )٣/٢٩٥/١٧٥٩(وأخرجه أبو يعلى في المسـند  
مـن  ) ٤/٤١٧(، والحاكم في المسـتدرك  )١٧/٢٩٧/٨٢٠(المعجم الكبير 

  .طريق الضحاك بن مخْلد

عـن  ) ابن وهب، وعبداهللا المقرئ، وهب اهللا، والضـحاك (أربعتهم 
  .حيوة بن شريح، عن خالد بن عبيد المعافري

من طريق عبداهللا ) ٣٢١ص(وأخرجه ابن عبدالحكم في فتوح مصر 
  .ن لَهِيعةب

  .عن مشرح بن هاعان) خالد، وابن لَهِيعة(كالهما 

مـن طريـق   ) ١/١٤٦/٢٣٤(وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين 
الوليد بن الوليد بن زيد العنْسي، عن عبدالرحمن بن ثابـت بـن ثوبـان    

  .العنْسي الدمشقي، عن كيسان أبي سعيد المقبري

بن عـامر رضـي اهللا عنـه    عن عقبة ) مشرح، وأبو سعيد(كالهما 
من علَّقَ تَميمةً فَلَا َأتَم اهللا علَيـه، ومـن علَّـقَ    «: مرفوعا ولفظ ابن وهب

اهللا لَه عدةً فَلَا وعدوالباقي نحوه»و ،.  
*  *  *  
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٣٨١ 

  :غريب الحديث 
  ):رهط: (قـولـه

. هـم رهطـه  : يقـال ، رهط الرجل قومه وقبيلتـه : قال ابن منظور
من سـبعة إلـى   : وبعض يقول. رهط عدد يجمع من ثالثة إلى عشرةوال

الرهط ما دون العشرة من : وقيل.  عشرة وما دون السبعة إلى الثالثة نفر

Q      P   O  N  M  : قال اهللا تعالى، الرجال ال يكون فيهم امرأة 

  V  U  T  S  R]فجمع وال واحد له مـن  ]٤٨: النمل ،
  .رهطي: إذا نُسب إليه نُسب على لفظه فقيلولذلك ، لفظه مثل ذود 

المعشـر والـرهط   : وروى األزهري عن أبي العباس أنه قال: ثم قال
والنفر والقوم هؤالء معناهم الجمع وال واحد لهم من لفظهم وهو للرجـال  

  .)١(هـ.ا.دون النساء

، وهم عشيرة الرجل وأهله، وأصل الكلمة من الرهط: وقال ابن األثير
إلى األربعين، وال تكـون  : وقيل. ط من الرجال ما دون العشرةالره: وقيل

  .)٢(وال واحد له من لفظه. فيهم امرأة

  .وقيل في تفسيره معان ُأخر ال تناسب سياق الحديث

  .)٣(عبارة عن المعاقدة والمعاهدة):فبايع: (قـولـه

                                                             
  ).٣٠٧ - ٧/٣٠٥(لسان العرب  ) ١(
  ).٥/٩٢(وانظر ) . ٢/٣٨٢(النھایة في غریب الحدیث  )٢(
  ).١/١٧٤(النھایة في غریب الحدیث ) ٣(
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٣٨٢ 

سميت بـذلك تشـبيها   ، والمبايعة عبارة عن المعاهدة : قال ابن حجر
§  ¨  ©  ª  »  ¬    :كما في قوله تعالى، ضة الماليةبالمعاو

±    °  ¯   ®²  ¹    ̧ ¶  µ   ́ ³º    ½  ¼  »

Á   À  ¿  ¾Â  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÈ       Ê   É

Í  Ì  ËÎ    Ò  Ñ  Ð  Ï]١(]١١١: التوبة(.  

  ):ودعة: (قوله 

الصـبيان  شَيء أبيض يجلَب من البحر، يعلَّقُ فـي حلـوق   : الودعة
  .)٢(وغيرهم، مخَافة العين

  ):فَلَا ودع اهللا لَه: (قوله 

  .)٣(َأي لَا جعله في دعة وسكُون

*  *  *  

  : دراسة إسناد اإلمام أحمد في الموضع األول

عبدالصمد بن عبدالوارث بن سعيد بن ذكوان التميمـي العنبـري،   * 
وابن معـين، وابـن نميـر،    وثقه ابن سعد،  :موالهم، أبو سهل البصري

  .والعجلي، والحاكم

                                                             
  ).١/٨٢(فتح الباري ) ١(
  ).٨/٣٨١(، ولسان العرب )٥/١٦٨(النھایة في غریب الحدیث ) ٢(
  ).٨/٣٨١(، ولسان العرب )٥/١٦٨(النھایة في غریب الحدیث ) ٣(
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٣٨٣ 

  .وذكره ابن حبان في الثقات. ثبت في شعبة: وقال ابن المديني

  .ثقة يخطئ: وقال ابن قانع

  .صدوق صالح الحديث: وقال أبو حاتم

كان مخالفاً ألبيه فـي  . لم يكن به بأس، وأرجو أن يكون: وقال أحمد
  ).١(ذلك الرأي

حدثنا، : ن عبدالوارث يقول في كتبه كلهاعبدالصمد ب: وقال ابن معين
  .حدثنا: حدثنا، رأيت في كتابه، فلم يكن فيه: حدثنا، ولم يكن في كتابه

  .وقد كتبت عن عبدالصمد، ولكن ال أحكي: وقال أيضا

كان مسلم، وعبدالصمد، وإسحاق بـن إدريـس يطلبـون    : وقال أبو داود
  .المشايخ

  .رث يحتمل التلقينكان عبدالصمد بن عبدالوا: وقال أيضا

  .اإلمام الحافظ الثقة: وقال الذهبي

  .حجة: وقال مرة

وهو الراجح ـ إن شـاء اهللا   . صدوق، ثبت في شعبة: وقال ابن حجر
وأما . وهذا الذي أنزل مرتبته إلى صدوق. ـ فإنه يخطئ، ويحتمل التلقين

                                                             
  .أبوه عبدالوارث من القول بالقدر یشیر اإلمام أحمد إلى ما ُرمي بھ) ١(

http://www.opoosoft.com



 

   

 

٣٨٤ 

ـ . توثيق من وثَّقه فمحمول على مطلق القبول ت لذا نص ابن المديني أنه ثب
  .فدل على أن حديثه عن غير شعبة   دون ذلك. في شعبة

ويتنبه النفراده بالتصريح بالسماع؛ لما تقدم عن ابـن معـين أن   
حـدثنا،  : حدثنا، حدثنا، ولم يكن في كتابـه : عبدالصمد يقول في كتبه كلها

هـ فيخشى أن يكون التحديث سـجية  أ.رأيت في كتابه، فلم يكن فيه حدثنا
  .فيه

  .)١(هـ، وروى له الجماعة ٢٠٧مات سنة 

  .عبدالعزيز بن مسلم القَسملي، موالهم، أبو زيد المروزي، ثم البصري* 

زاد أبـو  . ثقـة : قال ابن معين، وأبو حاتم، وابن نمير، والعجلي
  .صالح الحديث: حاتم

وقـال  . ليس به بـأس : وقال النسائي. وذكره ابن حبان في الثقات
وقـال ابـن   . صدوق: وقال ابن خراش. في حديثه بعض الوهم: العقيلي

عبدالعزيز بن مسلم ربما وهم : حبان في الثقات في ترجمة فروة بن نوفل
وقد . وكان رديء الحفظ: وقال أيضا في مشاهير علماء األمصار. فأفحش

ثقة عابـد  : وقال الذهبي. أثنى عليه جمع من أهل العلم في عبادته وفضله

                                                             
/ ١(، ومعرفة الرجال البن معین روایة ابن محرز عنھ )٣٠١/ ٩(الطبقات الكبیر ) ١(

، )١٢٨ص (، والعلل ومعرفة الرجال ألحمد روایة المّروذي )٥٣/ ٢(، )١٤٥، ٨٩
وسؤاالت اآلجري ألبي ، )٩٥/ ٢(، وترتیب ثقات العجلي )١٠٥/ ٦(والتاریخ الكبیر 

 ،)٤١٤/ ٨(، وثقات ابن حبان )٥٠/ ٦(، والجرح والتعدیل )١٤٢/ ٢(، )٣٦٠/ ١(د داو
، )٣٣٧٦(، والكاشف )٥١٦/ ٩(، وسیر أعالم النبالء )٩٩/ ١٨(وتھذیب الكمال 
  ).٤١٠٨(وتقریب التھذیب  ،)٣٢٧/ ٦(وتھذیب التھذیب 
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٣٨٥ 

وهـو الـراجح إن   . ثقة عابد ربما وهم: روقال ابن حج.  يعد من األبدال
ابن معين، وأبو حاتم، وابن نمير، : شاء اهللا تعالى فقد وثقه أهل هذا الشأن

  .والعجلي، ولكن قد يقع في حديثه بعض الوهم فيتنبه ألفراده

  .)١(هـ، وروى له الجماعة ما عدا ابن ماجه١٦٧مات سنة 

ـ *  ري، قَـدم مصـر،   يزيد بن أبي منصور األزدي، أبو روع البص
  .وسكن أفريقية، ثم رجع إلى البصرة

وقـال  . وذكره ابن حبان فـي الثقـات  . ليس به بأس: قال أبو حاتم
  .صدوق: الذهبي

  .ال بأس به: وقال ابن حجر

والراجح ـ إن شاء اهللا ـ أنه صدوق، فقد قال عنه أبو حـاتم مـع     
: مرتبـة فمثل هذا ـ واهللا أعلم ـ ال ينـزل عـن     . ليس به بأس: تشدده

صدوق؛ بل إن ابن حجر قال في ترجمة إبراهيم بن أبي حرة النصيبي في 
أهــ   .ال بأس بـه : وثَّقَه أيضا أبو حاتم فقال): ١/٢٥٥/٧(تعجيل المنفعة 

  .)٢(وروى له أبو داود في القدر، والترمذي

                                                             
یل ، والجرح والتعد)٢/٩٨(، وترتیب ثقات العجلي )٦/٢٨(التاریخ الكبیر ) ١(
، )٧/١١٦(، )٣/٣٣١(، وثقات ابن حبان )٣/٧٨١(، والضعفاء للعقیلي )٥/٣٩٤(

،  )٣٤١٠(، والكاشف )١٨/٢٠٢(، وتھذیب الكمال )١٢٤٨(ومشاھیر علماء األمصار 
  ).٤١٥٠(، وتقریب التھذیب )٦/٣٥٦(وتھذیب التھذیب 

 ، وثقات ابن حبان)٩/٣٩١(، والجرح والتعدیل )٨/٣٦٣(التاریخ الكبیر ) ٢(
، وتھذیب التھذیب )٦٣٥٩(، والكاشف )٣٢/٢٥١(، وتھذیب الكمال )٧/٦٢٦(
  ).٧٨٣٦(، وتقریب التھذیب )١١/٣٦٣(
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٣٨٦ 

دخَين بن عامر الحجري، أبو ليلى المصري، كاتب عقبة بن عامر * 
  .الجهني

وقـال الـذهبي،   . وذكره ابن حبان في الثقات. وثَّقه يعقوب بن سفيان
هـ، وروى له أبو داود، والنسـائي، وابـن   ١٠٠مات سنة . ثقة: وابن حجر

  .)١(ماجه

*  *  *  

  :الحكم على إسناد الحديث

  .صدوق: يزيد بن أبي منصور: حسن؛ ألن فيه: إسناد اإلمام أحمد

مسلم : ولكن تابعه. صدوق: ثعبدالصمد بن عبدالوار: وفي إسناده
  .)٢(ثقة مأمون: بن إبراهيم األزدي

  .وصححه ابن حبان كما تقدم في التخريج

  .هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه: وقال الحاكم عقب إخراجه

  .رواة أحمد ثقات: )٤(والهيثمي )٣(وقال المنذري

                                                             
، وثقات ابن حبان )٤/٤٤٢(، والجرح والتعدیل )٣/٢٥٦(التاریخ الكبیر ) ١(
، وتھذیب التھذیب )١٤٧٢(، والكاشف )٨/٤٧٦(، وتھذیب الكمال )٤/٢٢٠(
  ).١٨٣٢(، وتقریب التھذیب )٣/٢٠٧(
، وثقات ابن حبان )٨/١٨٠(، والجرح والتعدیل )٧/٢٥٤(التاریخ الكبیر ) ٢(
، وتھذیب التھذیب )٥٤٠٥(، والكاشف )٢٧/٤٨٧(، وتھذیب الكمال )٩/١٥٧(
  ).٦٦٦٠(، وتقریب التھذیب )١٠/١٢١(

  ).٤/٣٠٧(الترغیب والترھیب )  ٣(
  ).٥/١٠٣(مجمع الزوائد )  ٤(
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جال رجاله ثقات ر، وهذا إسناد صحيح: وصححه الشيخ األلباني فقال
وثقه ، وهو ابن عامر الحجري أبو ليلى المصري، غير دخين، مسلم

  .)١(وصحح له الحاكم، يعقوب بن سفيان، وابن حبان

 ريجن بن عامر الحخَيولكن يتنبه لسماع يزيد بن أبي منصور من د
لست أعرف ليزيد هذا سماعا من دخين، فإن كان سمع : فقد قال ابن حبان
  .)٢(الطبقةمنه فهو في هذه 

وقد جاء التصريح بسماعه منه في مسند الحارث بن أبي أسامة كما 
، )٤(، ونص اإلمام مسلم)٣(في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

على روايته عنه، ولم أقف على من نص  )٦(، والدارقطني)٥(وأبو حاتم
  .على سماعه منه، كما لم أقف على من نفى سماعه منه

ما رواية مشرح بن هاعان فهي كما تقدم جاءت عنه من طريقين، وأ
  :وكالهما ال يثبت

ذكره البخاري وابن : فيها خالد بن عبيد المعافري: الطريق األولى
  .أبي حاتم وسكتا عنه

                                                             
  ).٤٩٢(رقم )  ٨٩٠ - ١/٨٨٩(سلسلة األحادیث الصحیحة )  ١(
  ). ٧/٦٢٦(الثقات البن حبان )  ٢(
  ).٣٩٥٢(، رقم )٤/٤٦٨)  (٣(
  ).٢/٨٨٠(الكنى واألسماء )  ٤(
  ).٣/٤٤٢(الجرح والتعدیل )  ٥(
  ).٢/٩٧٥(المؤتلف والمختلف )  ٦(
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٣٨٨ 

  .)١(وذكره ابن حبان في الثقات

  .)٢(ضعيف: عبداهللا بن لَهِيعة، وهو: فيها: الطريق الثانية

يقوى ويتقوى بالرواية الحسنة التي من طريق ولكن هذا الضعف 
يزيد بن أبي منصور األزدي البصري، عن دخَين بن عامر الحجري، عن 

  .عقْبة بن عامر رضي اهللا عنه

الذي من ) ١/١٤٦/٢٣٤(وأما إسناد الطبراني في مسند الشاميين 
ن طريق الوليد بن الوليد بن زيد القيسي، عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبا

                                                             
حبان  ، وثقات ابن)٣/٣٤٢(، والجرح والتعدیل )٣/١٦١(التاریخ الكبیر )  ١(
، وذیل )٢١٢ت(، واإلكمال لھ )١/٤١٥/١٦١٩(رة للحسیني ، والتذك)٦/٢٦١(

  ).١/٤٩٤/٢٦٦(حجر  ، وتعجیل المنفعة البن)٣٧١ت(الكاشف ألبي زرعة العراقي 
  .عبداهللا بن َلِھْیَعة بن ُعقبة الحضرمي، أبو عبدالرحمن المصري)  ٢(

ابن : اختلف األئمة في حالھ، وكثرت األقوال فیھ جًدا، والجمھور على تضعیفھ منھم
سعد، وابن معین، والفالس، والجوزجاني، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، وابن 

  .عدي، والدارقطني
  .وتركھ وكیع، ویحیى القطان، وابن مھدي

سوء حفظھ، وتدلیسھ : ھـ وسبب ضعفھ.أ. والعمل على تضعیف حدیثھ: قال الذھبي
  .عن الضعفاء، وقبولھ التلقین

ویدل على ذلك أن من وثقھ أو . صدقھ، وعلمھ، وفقھھویحمل توثیق من وثقھ على 
  .ضعفھ في مواضع أخرى كابن مھدي، واإلمام أحمد وغیرھما: أثنى علیھ

ابن : وروایة المتقدمین عنھ كالعبادلة أحسن من روایة المتأخرین كما نص على ذلك
 سعد، والفالس، وأبو زرعة، والدارقطني وغیرھم، ویكتب حدیثھ لالعتبار كما نص

  .اإلمام أحمد، وأبو حاتم، وأبو زرعة وغیرھم: على ذلك
، وأحوال الرجال للجوزجاني )٥/١٨٢(، والتاریخ الكبیر )٩/٥٢٤(الطبقات الكبیر 

، والجرح )٢/٦٩٤(، والضعفاء للعقیلي )١٥٣ص(، والضعفاء للنسائي )٢٦٦ص(
، والكامل البن عدي )١/٥٠٤(، والمجروحین البن حبان )٥/١٤٥(والتعدیل 

، ومیزان )٢٩٣٤(، والكاشف )١٥/٤٨٧(، وتھذیب الكمال )٦/٣٩٥(، )٤/١٤٤(
، )١/٥٦١(، والمغني في الضعفاء )٨/١١(، وسیر أعالم النبالء )٢/٤٧٥(االعتدال 

، وتعریف أھل التقدیس )٣٥٨٧(، وتقریب التھذیب )٥/٣٧٣(وتھذیب التھذیب 
  ).٨٦٢ـ  ٧٩٤/ ٢(، وحاشیة النفح الشذي للدكتور أحمد معبد )١٧٧ص(
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العنْسي الدمشقي، عن كيسان أبي سعيد المقبري، عن عقبة بن عامر 
الوليد بن الوليد بن : رضي اهللا عنه مرفوعا فهو إسناد واه جدا؛ ألن فيه

زيد العنْسي، أبا العباس الدمشقي، وذكر ابن حجر أنه قد ينسب لجده 
كانا واحدا  وفي كال الحالين إن: الوليد بن موسى الدمشقي: موسى فيقال

أحاديثه بواطيل ال أصول : فقد قال العقيلي عنه. متروك: أو اثنين فكالهما
  .لها، ليس ممن يقيم الحديث

  .تركوه: وقال نصر المقدسي.  متروك: وقال الدارقطني
وأورد له . روى عن ابن ثوبان نسخة أكثرها مقلوب: وقال ابن حبان

رضي اهللا عنها خبرا عن األوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة 
  .ال أصل له من كالم النبي : قال فيه

  .يروي عن ابن ثوبان، وثابت بن يزيد العجائب: وقال أيضا
روى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثابت : وقال أبو نعيم

هذا وهم إنما يروي عن عبد : وتعقبه ابن عساكر فقال. موضوعات
  .الرحمن بن ثابت بن ثوبان

صدوق ما بحديثه بأس : ى أبي حاتم الرازي فقالوقد خفي حاله عل
  .حديثه صحيح

صدوق، : هو متروك، وإنما قال: والصواب أنه متروك، قال المعلمي
  .)١(من لم يخبر حاله

                                                             
، والمجروحین البن )٩/١٩(، والجرح والتعدیل )٤/١٤٤٤(الضعفاء للعقیلي )  ١(

، والضعفاء ألبي )٥٦١ت(، والضعفاء والمتروكین للدارقطني )٢/٤٢٣/١١٣٨(حبان 
، ومیزان االعتدال )٦٣/٣٠٥/٨٠٥٥(، وتاریخ دمشق البن عساكر )٢٦١ت(ُنَعیم 

، والفوائد )٣٩٣، ٨/٣٩١(بن حجر ، ولسان المیزان ال)٤/٣٥٠/٩٤١٧(للذھبي 
  ).١(حاشیة ) ٤٥١(المجموعة للشوكاني بتعلیق المعلمي 
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  الحديث الثاني
  حديث رجل من صدا رضي اهللا عنه

بايعنَا وتَرك اثْنَا عشَر رجلًا فَ، َأتَينَا النَّبِي : عن رجٍل من صدا، قَاَل
لَن ُأبايعه حتَّى ينْزِع «: بايعه يا نَبِي اهللا، قَاَل: منَّا رجلًا لَم يبايعه، فَقُلْنَا

الَّذي علَيه؛ ِإنَّه من كَان منَّا علَيه مثَْل الَّذي علَيه كَان مشْرِكًا ما كَانَتْ 
هلَيقَاَل. »ع : َأو ،ةرا شَجِلح نم ءشَي يهف ريس هدضي عنَا فَِإذَا ففَنَظَر

ةرشَج نم ءشَي.  

) ٢/٧٥٢/٦٦٦(أخرجه عبداهللا بن وهب في الجامع  :تخريج الحديث
عن يحيى بن )] ٤/٣٢٥(الطحاوي في شرح معاني اآلثار : ومن طريقه[

  .سوادة، عن رجل من صداء أيوب، عن عبيداهللا بن زحر، عن بكر بن
*  *  *  

  : دراسة إسناد الحديث

  .يحيى بن أيوب الغافقي، أبو العباس المصري* 

وثقه ابن معين، والبخاري، والعجلي، والفسوي، وإبراهيم الحربي، 
  .والدارقطني

وفي ترتيب علل الترمذي الكبير أن . وذكره ابن حبان في الثقات
: وقال أبو داود. صالح: ابن معين مرة وقال. صدوق: البخاري قال عنه

  .صدوق يهم: وقال الساجي. صالح

ويحيى بن أيوب : وقال ابن عدي. ليس به بأس: وقال أحمد بن صالح
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وال أرى في حديثه : ثم قال... له أحاديث صالحة، وقد روى عنه الليث
وهو عندي . إذا روى عنه ثقة، أو يروي هو عن ثقة حديثًا منكرا فأذكره

ونقل األثرم عن . كان منكر الحديث: وقال ابن سعد. ق ال بأس بهصدو
كان يحدث من حفظه، : ونقل عنه قوله. سيء الحفظ: اإلمام أحمد أنه قال
ومحل : وقال أبو حاتم. وكأنه ذكر الوهم في حفظه. وكان ال بأس به

. ليس بذاك القوي: وقال النسائي. يحيى الصدق، يكتب حديثه وال يحتج به
في بعض حديثه : وقال الدارقطني. ليس به بأس: ل في موضع آخروقا

وقال ابن . صدوق: وقال مرة. صالح الحديث: وقال الذهبي. اضطراب
  .صدوق ربما أخطأ: حجر

والراجح ـ واهللا أعلم ـ ما حرره ابن حجر من أنه صدوق ربما 
أخطأ، فقد وثقه ابن معين، والبخاري، والعجلي، والفسوي، والحربي، 

فيحمل تضعيف من ضعفه على بعض . صالح: لدارقطني وقال أبو داودوا
ال بأس : أخطائه التي أخطأ فيها، فقد جاء تقوية اإلمام أحمد له حيث قال

  .فحديثه صالح ما لم يتبين خطؤه. سيء الحفظ: به مع أنه قال فيه

  .)١(هـ، وروى له الجماعة١٦٨مات سنة 

                                                             
ترتیب (، ومعرفة الثقات )٨/٢٦٠(، والتاریخ الكبیر )٩/٥٢٣(الطبقات الكبیر ) ١(

، والضعفاء والمتروكین )٢/٤٤٥(، والمعرفة والتأریخ للفسوي)٢/٣٤٧ثقات العجلي 
، )٩/١٢٧(، والجرح والتعدیل )٤/١٥٠٤(قیلي ، والضعفاء للع)٢٤٩ص(للنسائي 

، والكامل البن عدي )١٥٩٤(، وثقات ابن شاھین )٧/٦٠٠(وثقات ابن حبان 
، وتذكرة الحفاظ )٣١/٢٣٣(، وتھذیب الكمال )١٤/٩٥(، والعلل للدارقطني )٧/٢١٤(
، )٤/٣٦٢(، ومیزان االعتدال )٥٣٦ص(، ومن تكلم فیھ وھو موثق )١/٢٢٧(

، وتھذیب التھذیب )١٢/٢٨٧(، وإكمال تھذیب الكمال لمغلطاي )٦١٣٧(والكاشف 
  ).٧٥٦١(، وتقریب التھذیب )١١/١٨٦(

http://www.opoosoft.com



 

   

 

٣٩٢ 

 *وري، ممر الضحالهم، اَألفْريقيعبيداهللا بن ز.  

وقال . وثَّقَه البخاري ـ فيما نَقَلَه الترمذي عنه ـ، وَأحمد بن صالح
  . ليس به بأس: وقال النسائي. ال بأس به، صدوق: أبو زرعة

وضعفَه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، وأبو مسهر، والفسوي، 
بن وقال علي . والعجلي، والدارقطني، والخطيب البغدادي، وغيرهم

يروي الموضوعات : وزاد ابن حبان. منكر الحديث: المديني، وابن حبان
  .ويقع في أحاديثه ما ال يتابع عليه: وقال ابن عدي. عن األثبات

: وقال في المغني. فيه اختالف، وله مناكير: وقال الذهبي في الكاشف
  .صدوق يخْطئ: وقال ابن حجر.  هو إلى الضعف أقرب

  .)١( روى له األربعة. ف، وله مناكيرضعي: والراجح أنه

  .بكر بن سوادة بن ثمامة الجذامي، أبو ثمامة المصري* 

  . ثقة فقيه

  .)١(مات سنة بضع وعشرين ومائة، وروى له الجماعة إال البخاري

                                                             
، ومعرفة الثقات للعجلي بترتیب الھیثمي والسبكي )٥/٣٨٢(التاریخ الكبیر ) ١(
، )٤/٤٤٩(، والجامع للترمذي )٢/٤٣٤(، والمعرفة والتاریخ للفسوي )٢/١١٠(

، والجرح )٢/١٧٩(داود  ؤاالت اآلجري ألبي، وس)٣/٨٧١(والضعفاء للعقیلي 
، والكامل )٢/٢٨(حبان   ، والمجروحین البن)٥/٣١٥(والتعدیل البن أبي حاتم 

، )١٩٦(، وسؤاالت أبي عبدالرحمن السلمي للدارقطني )٤/٣٢٤(عدي   البن
، والكاشف )١٩/٣٦(، وتھذیب الكمال )٢/١٦٢(والضعفاء والمتروكین البن الجوزي 

، وإكمال تھذیب الكمال لمغلطاي )٢/٢٧(، والمغني )٣/٦(ان االعتدال ، ومیز)٣٥٤٤(
  ).٤٣١٩(، وتقریب التھذیب )٧/١٢(، وتھذیب التھذیب )٩/١٧(
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  :الحكم على إسناد الحديث

  .ضعيف، وله مناكير: عبيداهللا بن زحر: إسناده ضعيف؛ ألن فيه

يتقوى بحديث عقبة بن عامر المتقدم، فلـيس فـي هـذا    لكن هذا الضعف 
  .الحديث حكم مستقل، بل هو شاهد لحديث عقبة بن عامر

*  *  *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                         
، )٤/٧٦(، وثقات ابن حبان )٢/٣٨٦(، والجرح والتعدیل )٢/٨٩(التاریخ الكبیر ) ١(
، وتھذیب التھذیب )٦٢٧(، والكاشف )٤/٢١٤(، وتھذیب الكمال )٦/١٠٣(
  ).٧٥٠(، وتقریب التھذیب )١/٤٨٣(
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  الحديث الثالث
  حديث عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه

ِإن الرقَى، «: يقُوُل سمعتُ رسوَل اهللا : عن عبداهللا بن مسعود، قَاَل
اِئمالتَّموكرلَةَ شالتِّوو ،«.  

  :اختلف في هذا الحديث على وجهين:تخريج الحديث

  :المرفوع: الوجه األول

رواه األعمش سليمان بن مهران، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بـن  
  :الجزار، واختلف عليه في اسم شيخ يحيى على ثالثة أوجه

  :ابن أخي زينب امرأة عبداهللا بن مسعود: الوجه األول

أبو داود في سننه، كتاب الطب، باب في تعليق التمائم، رقـم  أخرجه 
، وأحمد فـي  )]٩/٣٥٠(البيهقي في السنن الكبرى : ومن طريقه) [٣٨٨٣(

عبداهللا بن اإلمـام أحمـد فـي السـنة     : وعنه[، )٦/١١٠/٣٦١٥(المسند 
ابن الجـوزي فـي   : ، ومن طريقه)٥/١٨(، والخالل في السنة )١/٣٦٦(

، وابن بطة فـي  )٩/١٣٣(، وأبو يعلى في مسنده )]٢٢٨ص(تلبيس إبليس 
من طريق ) ١٢/١٥٦(، والبغوي في شرح السنة )٢/٧٤٤(اإلبانة الكبرى 

أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، عن األعمش سليمان بن مهران، عن 
عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن ابن أخي زينب امرأة عبـداهللا  

. هللا بن مسعود، عن عبداهللا بن مسـعود بن مسعود، عن زينب امرأة عبدا
وهذا لفظ أبي داود، والباقي مثله إال أنه جاء في مسند اإلمام أحمد وشرح 

كَان عبداهللا ِإذَا : عن زينَب، امرَأة عبداهللا، قَالَتْ: السنة للبغوي قصة، وهي
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بو نَحابِ، تَنَحى ِإلَى الْبفَانْتَه ةاجح نم اءلَى جنَّا عم مجهي ةَ َأنياهقَ، كَرز
وعنْـدي عجـوز   : وِإنَّه جاء ذَاتَ يومٍ، فَتَنَحنَح، قَالَتْ: شَيء يكْرهه، قَالَتْ

تَرقيني من الْحمرة، فََأدخَلْتُها تَحتَ السرِيرِ، فَدخََل، فَجلَـس ِإلَـى جنْبِـي،    
ي عَأى فطًا، قَاَلفَري خَيطُ؟ قَالَتْ: نُقذَا الْخَيا هم : ،يهِلي ف يقطٌ ُأرقُلْتُ خَي

ِإن آَل عبد اِهللا لََأغْنياء عنِ الشِّرك، سـمعتُ  : فََأخَذَه فَقَطَعه، ثُم قَاَل: قَالَتْ
: فَقُلْتُ لَه: قَالَتْ" تِّولَةَ شرك ِإن الرقَى، والتَّماِئم، وال: " يقُوُل رسوَل اهللا 

    يـودهفُ ِإلَـى فُلَـانٍ الْيفُ، فَكُنْتُ َأخْتَلي تَقْذنيكَانَتْ ع قَدذَا وتَقُوُل ه ِلم
ِإنَّما ذَِلك عمُل الشَّيطَانِ كَان ينْخُسـها  : يرقيها، وكَان ِإذَا رقَاها سكَنَتْ؟ قَاَل

هدـوُل اهللا  بِيسا قَاَل رتَقُوِلي كَم َأن يككْفي ا كَانا، ِإنَّمنْها كَفَّ عهتقَيفَِإذَا ر ،
 " : فَاءش ،فَاُؤكِإلَّا ش فَاءي، لَا شَأنْتَ الشَّاف النَّاسِ اشْف بر اسبِ الْبَأذْه

صة بعد ذكر الحـديث،  وجاء في مسند أبي يعلى آخر الق". لَا يغَادر سقَما 
  ).ابن أخي زينب: (بدل). ابن أخت زينب: (إال أنه جاء فيه

  :ابن أخت زينب امرأة عبداهللا بن مسعود: الوجه الثاني

أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطب، باب تعليق التمـائم، رقـم   
من طريق عبداهللا بن بشر، عن األعمش سليمان بن مهران، عن ) ٣٥٣٠(

عن يحيى بن الجزار، عن ابن أخت زينب امرأة عبـداهللا  عمرو بن مرة، 
بن مسعود، عن زينب امرأة عبداهللا بن مسعود، عن عبداهللا بـن مسـعود   

  .نحوه وفيه القصة المذكورة
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  :عبداهللا بن عتبة بن مسعود: الوجه الثالث

من طريق محمد بن مسـلمة  ) ٤/٤١٧(أخرجه الحاكم في المستدرك 
ان بن مهران، عن عمرو بن مرة، عن يحيـى  الكوفي، عن األعمش سليم

بن الجزار، عن ابن أخت زينب امرأة عبداهللا بن مسعود، عن زينب امرأة 
  .عبداهللا بن مسعود، عن عبداهللا بن مسعود نحوه وفيه القصة المذكورة

عمرو بن مرة، فرواه عن يحيـى  : وخالف فضيل بن عمرو الفقيمي
  :قاط شيخه، وزينببإس. بن الجزار، عن عبداهللا بن مسعود

من طريـق محمـد بـن    ) ١٣/٤٥٦(أخرجه ابن حبان في صحيحه 
  .فضيل بن غزوان الكوفي

من طريق ) ١٠/٢١٣/١٠٥٠٣(وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
  .النضر بن محمد المروزي

عن العالء بن المسيب، عـن فضـيل بـه    ) محمد، والنضر(كالهما 
  .صة المذكورةوفي صحيح ابن حبان قصة نحو الق. نحوه

  :وجاءت متابعة في الرواية عن زينب امرأة عبداهللا بن مسعود

من طريق مكي بن إبراهيم، ) ٤/٢١٦(أخرجها الحاكم في المستدرك 
عن السرِي بن إسماعيل، عن أبي الضحى، عن أم ناجية، عن زينب بـه،  

ـ » نَهى عنِ الرقَى والتَّماِئمِ والتَّوِلية«: ولفظها : م يـأت فيهـا الشـاهد   ول
  .وفيها قصة نحو القصة المذكورة). شرك(

  :وجاء المرفوع من طريق آخر
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٣٩٧ 

عن عبداهللا بن زياد بن سـليمان  ) ٦٦١(أخرجه ابن وهب في الجامع 
بن سمعان المخزومي أن عبد اهللا بن أبي نَجيح أخبره عن أصحاب عبداهللا 

عـن التمـائم     نهـى رسـول اهللا  : بن مسعود، عن ابن مسعود أنّه قال
ما يتحبب به : قد عرفنا التمائم فما التول؟ فقال: فقيل البن مسعود. والتول

  .بعض النساء إلى أزواجهن كالكهانة وأشباهها

  :الموقوف: الوجه الثاني

الطبراني : ومن طريقه) [١١/٢٠٨(أخرجه عبدالرزاق في المصنف 
 عـن معمـر بـن راشـد، عـن     )] ٩/١٧٣/٨٨٦١(في المعجم الكبيـر  

الجزري، عن أبي عبيدة، أو زياد بن أبي مريم ـ شك معمر   )١(عبدالكريم
رَأى ابـن  : قَاَل: ولفظه. ـ، عن عبداهللا بن مسعود، ليس فيه ذكر الشاهد

ِإن «: مسعود، في عنُق امرَأته خَرزا قَد تَعلَّقَتْه من الْحمرة فَقَطَعه، وقَـالَ 
  .» لََأغْنياء عنِ الشِّركآَل عبد اهللا

  :ورواه إبراهيم بن يزيد النخعي من طريقين

إبراهيم، عن أبي عبيدة بن عبداهللا بن مسـعود، عـن   : الطريق األول
  :أبيه عبداهللا بن مسعود موقوفًا

، والخالل في ]ط عوامة) [١٢/٤٠(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
من طريق وكيـع  ) ٢/٧٤٣(الكبرى  ، وابن بطة في اإلبانة)٥/١٣(السنة 

: ولفظه عند ابن أبي شيبة. بن الجراح، عن سليمان بن مهران األعمش به
                                                             

: علیھ المحقق وعلق، )عبدالعزیز الجزري(وقع في المطبوع لمصنف عبدالرزاق ) ١(
أھـ وتصویبھ صواب فقد جاء كذلك ).عبدالكریم: (أراه سبق قلم من الناسخ، والصواب

  .في المعجم الكبیر
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٣٩٨ 

دخََل عبداهللا علَى امرَأته وهي مرِيضـةٌ، فَـِإذَا فـي    : عن َأبِي عبيدةَ، قَاَل
رقي ِلي فيه من الْحمى،  شَيء: فَقَالَتْ» ما هذَا؟«: عنُقها خَيطٌ معلَّقٌ، فَقَاَل

  .»ِإن آَل ِإبراهيم َأغْنياء عنِ الشِّرك«: فَقَطَعه فَقَاَل

دخََل عبداهللا علَى : قَاَل، عن َأبِي عبيدةَ: ولفظه عند الخالل، وابن بطة
 هَأترا، امهردص سفَلَم ، طٌ قَدا خَيهنُقي عفَقَـالَ فَِإذَا ف لَّقَتْهـذَا؟   : عـا هم
لَقَـد َأصـبح آُل   «: وقَـالَ ، فَنَزعه، شَيء رقي ِلي فيه من الْحمى: فَقَالَتْ

كنِ الشِّرع اءياهللا َأغْندبع«.  

أبو : ليس فيه. إبراهيم، عن عبداهللا بن مسعود موقوفًا: الطريق الثاني
  :دعبيدة بن عبداهللا بن مسعو

عن محمـد بـن   ) ٥/٦١(أخرجه القاسم بن سالم في غريب الحديث 
  .، عن شعبة بن الحجاج، عن الحكم بن عتيبة الكندي)غندر(جعفر الهذلي 

عن هشـيم بـن بشـير    ) ٥/٣٥(وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
  .الواسطي، عن المغيرة بن مقْسم الضبي

واية القاسم بـن سـالم   ر. عن إبراهيم به) الحكم، والمغيرة(كالهما 
رَأى ابن مسعود علَى : عن ِإبراهيم، قَاَل: ولفظ رواية ابن أبي شيبة. نحوه

ِإن آَل ابـنِ  «: بعضِ َأهله شَيًئا قَد تَعلَّقَه، فَنَزعه منْه نَزعا عنيفًـا وقَـالَ  
كنِ الشِّرع اءيَأغْن ودعسم«.  

  :نهال بن عمرو األسدي، واختلف عليه على ثالثة أوجهورواه الم

المنهال، عن سيرين أم أبي عبيـدة بـن عبـداهللا بـن     : الوجه األول
  :مسعود، عن عبداهللا بن مسعود موقوفًا
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، والخالل فـي  )١( )١/٣٦٥(أخرجه عبداهللا بن اإلمام أحمد في السنة 
ظَفَّر بن مدرِك عن اإلمام أحمد، عن أبي كامل م )٢()٥/١٤/١٤٨٥(السنة 

  .الخراساني

من طريق عبـداهللا  ) ٤/٥٧٦(وأخرجه الواحدي في التفسير الوسيط 
  .بن محمد بن علي بن نفيل

عن زهير بن معاوية، عن عمرو بن قـيس  ) مظَفَّر، وعبداهللا(كالهما 
المالئي، عن المنهال به نحوه بدون قصة في طريـق مظَفَّـر، وجـاءت    

  .القصة في طريق عبداهللا

المنهال، عن أبي عبيدة بن عبداهللا بن مسـعود، عـن   : الوجه الثاني
  :عبداهللا بن مسعود موقوفًا

من طريق أبي ) ٩/١٧٤/٨٨٦٢(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
  .إسرائيل إسماعيل بن خليفة المالئي، عن ميسرة بن حبيب النهدي الكوفي

مـن  ) ٩/١٧٤/٨٨٦٣(وأخرجه الطبراني أيضا في المعجم الكبيـر  
طريق عاصم بن علي بن عاصم الواسطي، عن عبدالرحمن بـن عبـداهللا   

  .المسعودي

عن المنهال به نحوه، وفيه نحو القصة ) ميسرة، والمسعودي(كالهما 
  .المذكورة

                                                             
  ).أبي عبیدة سیر بن أم: (في المطبوعة إلى) سیرین أم أبي عبیدة(تصحف اسم ) ١(
  ).سیرین أخي أبي عبیدة: (في المطبوعة إلى) سیرین أم أبي عبیدة(تصحف اسم ) ٢(
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المنهال، عن قيس بن السكن األسدي، عن عبداهللا بـن  : الوجه الثالث
  :مسعود مرفوعا

، والحـازمي فـي   )٢/١١٩( أخرجه الطبراني في المعجم األوسـط 
من طريق عثمان بـن عمـر بـن فـارس العبـدي      ) ٢٣٨ص(االعتبار 
  .البصري

من طريـق عبيـداهللا بـن    ) ٤/٢١٧(وأخرجه الحاكم في المستدرك 
  .موسى العبسي الكوفي

عن إسرائيل بن يونس، عن ميسـرة بـن   ) عثمان، وعبيداهللا(كالهما 
  .حبيب النهدي الكوفي، عن المنهال به نحوه

 * *  *  

دراسة إسناد رواية إبراهيم النخعي الموقوفة عند الخالل، والقاسم بن 
  :سالم

  :إسناد الخالل

أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسـد الشـيباني، أبـو عبـداهللا     * 
  .إمام أهل السنة والجماعة :المروزي، ثم البغدادي

  .)١(هـ، وروى له الجماعة٢٤١مات سنة 
                                                             

، وتقدمة الجرح والتعدیل )١٩٤/ ١(، وترتیب ثقات العجلي )٥/ ٢(التاریخ الكبیر ) ١(
/ ٤(، وتاریخ بغداد )١٨/ ٨(، وثقات ابن حبان )٦٨/ ٢(والتعدیل ، والجرح )٢٩٢ص (

، ومناقب اإلمام )٢٥٢/ ٥(وتاریخ دمشق  ،)٤/ ١(نابلة ألبي یعلى ، وطبقات الح)٤١٢
، وسیر أعالم )٤٣٧/ ١(، وتھذیب الكمال )وما بعدھا ٧٢ص(أحمد البن الجوزي

، والبدایة والنھایة )٧٨(، والكاشف )٦١/ ١٨(، وتاریخ اإلسالم )١٧٧/ ١١(النبالء 
  ).٩٧(، وتقریب التھذیب )٧٢/ ١(، وتھذیب التھذیب )٣٨٠/ ١٤(
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 *اح بن مؤاسي، أبو سفيان الكوفيوكيع بن الجريح الرل:  

كان وكيع مطبوع الحفظ، كان وكيع حافظاً حافظاً، : قال اإلمام أحمد
  .وكان وكيع أحفظ من عبدالرحمن بن مهدي كثيراً كثيراً

  .كان وكيع بن الجراح إمام المسلمين في وقته: وقال

هــ، وروى لـه    ١٩٧هـ، أو أول سـنة   ١٩٦مات في آخر سنة 
  .)١(الجماعة

سليمان بن مهران األسدي الكاهلي، موالهم أبو محمـد الكـوفي،   * 
  .األعمش

  .ثقة حافظ، لكنه يدلس

الكرابيسي، والنسائي، وابن حبـان، والـدارقطني   : وقد وصفه بالتدليس
  .وغيرهم

وعده ابن حجر من الطبقة الثانية من طبقات المدلسين عنده، وهم الـذين  
  .احتمل األئمة تدليسهم

  .)٢(هـ، وروى له الجماعة١٤٨هـ أو ١٤٧نة مات س
                                                             

، )٣٧/ ٩(، والجرح والتعدیل )١٧٩/ ٨(، والتاریخ الكبیر )٥١٧/ ٧(الطبقات الكبیر ) ١(
، )٤٦٢/ ٣٠(، وتھذیب الكمال )٤٦٦/ ١٣(وتاریخ بغداد  ،)٥٦٢/ ٧(وثقات ابن حبان 

/ ١١(، وتھذیب التھذیب )٣٠٦/ ١(، وتذكرة الحفاظ  )١٤٠/ ٩(وسیر أعالم النبالء 
  ).٧٤٦٤(، وتقریب التھذیب )١٢٣

، والجرح والتعدیل )٤/٣٧(، والتاریخ الكبیر )٨/٤٦١(الطبقات الكبیر ) ٢(
، والكاشف )١٢/٧٦(، وتھذیب الكمال )٤/٣٠٢(، وثقات ابن حبان )٤/١٤٦(
، )٦/٩٠(، وإكمال تھذیب الكمال لمغلطاي )٢/٢٢٤(، ومیزان االعتدال )٢١٣٢(

ریف أھل التقدیس البن ، وتع)٢٦٣٠(، وتقریب التھذیب )٤/٢٢٢(وتھذیب التھذیب 
  ).١١٨ص(حجر 
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٤٠٢ 

إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود النخعي، أبو عمران الكـوفي  * 
  :الفقيه

  .ثقة إال أنه يرسل كثيراً

  .)١(هـ ، وروى له الجماعة٩٦مات سنة 

أبو عبيدة بن عبداهللا بن مسعود الهذلي، الكوفي، مشهور بكنيتـه،  * 
  .سمه عامرا: اسمه كنيته، ويقال: ويقال

  .ثقة، وثقه ابن سعد، وابن معين، وغيرهما

والراجح أنه لم يسمع من أبيه عبداهللا بن مسعود كما نص عليه جمع 
ابن معين، وأحمد، وأبو حاتم، والترمذي، والـدارقطني،  : من األئمة منهم

  .وغيرهم

  .لم يسمع من أبيه: قال أبو حاتم والجماعة: قال العالئي

هل تـذكر  : سألت أبا عبيدة بن عبداهللا: مرة قال شعبة عن عمرو بن
  . ال: من عبداهللا شيئاً؟ قال

  .)٢(هـ، وروى له الجماعة٨٠مات قبل المائة بعد سنة 
                                                             

/ ١(، وترتیب ثقات العجلي )٣٣٣/ ١(، والتاریخ الكبیر )٣٨٨/ ٨(الطبقات الكبیر ) ١(
/ ٢(، وتھذیب الكمال )٨/ ٤(وثقات ابن حبان ) ١٤٤/ ٢(، والجرح والتعدیل )٢٠٩
/ ١(، وتھذیب التھذیب )٢٢١(، والكاشف )٥٢١/ ٤(، وسیر أعالم النبالء )٢٣٣
  ).٢٧٢(، وتقریب التھذیب )١٧٧

، وسؤاالت الدارمي البن معین )٢٦٦ص(سؤاالت ابن الجنید البن معین ) ٢(
، )٨/٣٢٩(، والطبقات الكبیر )٢١٧٠(، وسؤاالت ابن ھانئ لإلمام أحمد )١٤٩ص(

، والمراسیل البن أبي )٩/٤٠٣(، والجرح والتعدیل )٥١/الكنى/٨(والتاریخ الكبیر 
، )٥/٧٥(، وتھذیب التھذیب )٤٠٢ص(حصیل للعالئي ، وجامع الت)٢٥٦ص(حاتم 

  ).٨٢٩٤(وتقریب التھذیب 
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٤٠٣ 

  :إسناد القاسم بن سالم

محمد بن جعفر الهذلي، موالهم، أبو عبداهللا البصري، المعـروف  * 
  :بغُنْدر، صاحب الكرابيس، وكان ربيب شعبة

كتاب، من أثبت الناس في شعبة، وثقه ابن معين، ثقة عابد، صحيح ال
: سمعت غنـدرا يقـول  : قال أحمد بن حنبل. وابن سعد، والعجلي وغيرهم

وكنت إذا : لزمت شعبة عشرين سنة لم أكتب فيها عن أحد غيره شيًئا، قال
إذا اختلف الناس فـي  : بن المبارك اهللا وقال عبد. كتبت عنه عرضته عليه

أحد األثبات المتقنـين،  : وقال الذهبي. ندر حكم بينهمحديث شعبة فكتاب غ
  .ثقة صحيح الكتاب إال أن فيه غفلة: وقال ابن حجر. وال سيما في شعبة

  .)١(مات سنة ثالث أو أربع وتسعين ومائة، وروى له الجماعة

شُعبة بن الحجاج بن الورد العتَكي، موالهم، أبو بِسطام الواسطي، * 
  :ثم البصري

  .هو أمير المؤمنين في الحديث: فظ، متقن، كان الثوري يقولثقة، حا

  .)٢(هـ، و روى له الجماعة١٦٠مات سنة 

  .الحكم بن عتيبة الكنْدي، أبو محمد الكوفي* 

                                                             
، وترتیب ثقات العجلي )١/٥٧(، والتاریخ الكبیر )٩/٢٩٧(الطبقات الكبیر ) ١(
، وتھذیب الكمال )٩/٥٠(، وثقات ابن حبان )٧/٢٢١(، والجرح والتعدیل )٢/٢٣٥(
  ).٥٨٢٤(، وتقریب التھذیب )٩/٦٩(، وتھذیب التھذیب )٢٥/٥(
، وتقدمة الجرح والتعدیل )٤/٢٤٤(، والتاریخ الكبیر )٩/٢٨٠(الطبقات الكبیر ) ٢(
، وتھذیب الكمال )٩/٢٥٥(، وتاریخ بغداد )٤/٣٦٩(، والجرح والتعدیل )١٢٦ص(
، والكاشف )١/١٩٣(، وتذكرة الحفاظ)٧/٢٠٢(، وسیر أعالم النبالء )١٢/٤٧٩(
  ).٢٨٠٥(ب التھذیب ، وتقری)٤/٢٣٨(، وتھذیب التھذیب )٢٢٧٨(
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٤٠٤ 

النسـائي، وابـن   : وصفه بالتدليس. ثقة ثبت، فقيه، إال أنه ربما دلس
  .حبان

مة تدليسـه،  وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية، وهم من احتمل األئ
وأخرجوا له في الصحيح إلمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى، أو كـان  

  .ال يدلس إال عن ثقة

  .)١(وروى له الجماعة. هـ، وقيل قبلها، وقيل بعدها١١٤مات سنة 
*  *  *  

  :الحكم على إسناد الحديث

حسن، وأما االنقطاع بين أبي عبيدة وأبيه عبداهللا بـن  : إسناد الخالل
ال يضر ـ إن شاء اهللا ـ وقد أثبت أحاديثه عن أبيه جمـع مـن     مسعود ف

: ابن المديني، والترمذي، والنسائي، وقد قال يعقوب بن شيبة: األئمة منهم
إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسـند ـ   
يعني في الحديث المتصل ـ لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيـه وصـحتها،    

  .)٢(يأت فيها بحديث منكر وأنه لم

                                                             
، والتاریخ األوسط )٢/٣٣٢(، والتاریخ الكبیر )٦/٣٣١(الطبقات الكبیر ) ١(
، وسؤاالت )٣/١٢٣(، والجرح والتعدیل)١/٣١٢(، وترتیب الثقات للعجلي )٣/١٥٤(

، )٧/١١٤(، وتھذیب الكمال )٤/١٤٤(، وثقات ابن حبان )٤٦١(السلمي للدارقطني 
، )١/٨٨(، وتذكرة الحفاظ )٧/٧٤و٥/٢٠٨( النبالء  ، وسیر أعالم )١١٨٥(والكاشف 

، وتھذیب التھذیب )١٦٧و١٠٦ص (، وجامع التحصیل )١/٤٦٠(ومیزان االعتدال 
  ).٤٣(، وتعریف أھل التقدیس )١٤٦١(، وتقریب التھذیب )٢/٤٣٢(

، وشرح علل الترمذي البن رجب )٦/٤٠٤(مجموع الفتاوى البن تیمیة : ینظر) ٢(
، والنكت على ابن الصالح )٣٤٢، ٧/١٧٤(باري البن رجب ، وفتح ال)١/٢٩٨(

  ).١/٣٩٨(البن حجر 
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٤٠٥ 

حسن؛ ألنه من رواية إبراهيم النخعـي، عـن   : إسناد القاسم بن سالم
ابن مسعود، وأما االنقطاع بين إبراهيم النخعي وعبداهللا بن مسـعود فـال   
يضر ـ إن شاء اهللا ـ فقد أخرج الترمذي في العلل فـي آخـر الجـامع      

من طريق شعبة بـن  ) ١/٨(، وابن عبد البر في التمهيد )٦/٢٥٢(الكبير 
أسند لـي عـن   : قلت إلبراهيم النخعي: الحجاج، عن سليمان األعمش قال

إذا حدثتك عن رجل عن عبـداهللا فهـو   : فقال إبراهيم. عبداهللا بن مسعود
  أهـ.قال عبداهللا فهو عن غير واحد عن عبداهللا: الذي سميت، وإذا قلت

أن كـال  وأما كونه جاء عن إبراهيم النخعي من طـريقين فيظهـر   
الطريقين صحيح، فهما أثران موقوفان مختلفان عن ابن مسـعود، ولكـل   
واحد منهما مخرج يختلف عن اآلخر، وإبراهيم ممن له سعة في الروايـة  
فيحتمل له ذلك، خاصة وأنه عن ابن مسعود، ورجـال الطـريقين مـن    

  .)١(األثبات، بل األعمش، والحكم بن عتيبة من أثبت الناس في إبراهيم

ا رواية عبدالرزاق عن معمر بن راشد، عن عبدالكريم الجزري، وأم
عن أبي عبيدة، أو زياد بن أبي مريم ـ شك معمر ـ، عن عبـداهللا بـن     

فإسنادها حسن كرواية األعمش، عن إبـراهيم، وتقـوي   : مسعود موقوفًا
أنـه أبـو   : رواية إبراهيم، وتتقوى بها، وأما الشك من معمر فالذي يظهر

اد بن أبي مريم بداللة روايـة األعمـش، عـن إبـراهيم     عبيدة وليس زي
  .النخعي

                                                             
  ).٢/٧١٣(شرح علل الترمذي البن رجب ط ھمام : ینظر) ١(
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٤٠٦ 

وقد يستشكل بعض الباحثين لفظ المغيرة بن مقسـم، عـن إبـراهيم    
النخعي حيث وافق لفظ األعمش، عن إبراهيم، ولفظ رواية عبـدالرزاق،  
فيجعل الحديثين حديثًا واحدا، ويعل رواية الحكم بن عتيبة حيث خالفت في 

هذا يصح لو صحت رواية المغيرة بن مقسم، عن إبـراهيم،  اللفظ، ولكن 
  :فإن له علتين

، إال أنه مدلِّس، وخاصة عن إبـراهيم  )١(المغيرة وإن كان ثقة: األولى
: كان يدلس وكنا ال نكتب عنه إال ما قـال : النخعي، قال محمد بن فضيل

نـد  ولم أقف له على تصريح بالسماع في روايته هذه ع. )٢(حدثنا إبراهيم
  . ابن أبي شيبة

بل نص اإلمام أحمد بن حنبل على ضعف روايته عن إبراهيم، قـال  
: وذكر مغيرة بن مقسم الضبي، فقـال ) يعني َأباه(سمعتُه : عبداهللا بن أحمد

كان صاحب سنة ذكيا حافظًا، وعامة حديثه عن إبراهيم مدخول، عامة ما 
بن الوليـد، والحـارث    روى عن إبراهيم إنما سمعه من حماد، ومن يزيد

العكلي، وعن عبيدة، وعن غيره، وجعل يضعف حـديث المغيـرة عـن    
  .)٣(إبراهيم وحده

ثقـة ثبـت، كثيـر التـدليس     : فيه هشيم بن بشير الواسطي: الثانية
  .واإلرسال الخفي

                                                             
، وتقریب التھذیب )١٠/٢٦٩(، وتھذیب التھذیب )٢٨/٣٩٧(تھذیب الكمال ) ١(

)٦٨٩٩.(  
تھذیب ، وتھذیب ال)٢٨٤، ١١٠(، وجامع التحصیل )٢٨/٣٩٧(تھذیب الكمال ) ٢(

، وتعریف أھل التقدیس البن حجر )٦٨٩٩(، وتقریب التھذیب )١٠/٢٦٩(
)١٠٧.(  

  ).٨/٢٢٩(، والجرح والتعدیل )٢١٨(العلل ومعرفة الرجال ألحمد ) ٣(
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٤٠٧ 

وهل بالعراق أحد يحسن الحـديث إال ذاك  : قال اإلمام مالك بن أنس
  .هشيما: يعني! الواسطي؟

  .ما رأيت في المحدثين أنبل من هشيم: ال حماد بن زيدوق

كان ثقة، كثير الحديث، ثبتاً، يدلِّس كثيراً، فما قال في : وقال ابن سعد
ولم أقف له .)١(حديثه أخبرنا فهو حجة، وما لم يقل فيه أخبرنا فليس بشيء

  .على تصريح بالسماع في روايته هذه عند ابن أبي شيبة

  :بيان بقية الطرق

وأما االختالف على األعمش في اسم شيخ يحيى بن الجزار فالراجح 
ابن أخي زينب؛ فهو من رواية أبي معاويـة  : إن شاء اهللا هو الوجه األول

  .)٢(الضرير، عن األعمش، وأبو معاوية من أوثق الناس في األعمش

) ٤/٣٠٩(وأما الوجه الثاني فقد ذكر المنذري في الترغيب والترهيب 
فـإن  . ابن أخي زينب: ي بعض نسخ ابن ماجه مثل الوجه األولأنه جاء ف

ثبت هذا وكان ذكره على الوجه الثاني خطأ في بعض النسخ فال إشـكال،  
: وإن لم يثبت وكان الصواب في سنن ابن ماجه هو ما في الوجه الثـاني 

عبداهللا بن بشر : فإنه وهم وخطأ من الراوي عن األعمش: ابن أخت زينب

                                                             
، ومعرفة الثقات )٨/٢٤٢(، والتاریخ الكبیر )٣٢٧، ٩/٣١٥(الطبقات الكبیر ) ١(
، والمراسیل البن أبي حاتم )٩/١١٥(، والجرح والتعدیل )٢/٣٣٤ترتیب ثقات العجلي (
، وسیر أعالم )٣٠/٢٧٢(، وتھذیب الكمال )٧/٥٨٧(، وثقات ابن حبان )٢٣١ص(

، وجامع التحصیل )٥٩٧٩(، والكاشف )١/٢٤٨(، وتذكرة الحفاظ )٨/٢٨٧(النبالء 
، وتعریف أھل )٧٣٦٢(، وتقریب التھذیب )١١/٥٩(، وتھذیب التھذیب )٢٩٤ص(

  ).١٥٨ص(بالتدلیس البن حجر التقدیس بمراتب الموصوفین 
  ).٢/٥٣٠(شرح علل الترمذي البن رجب : ینظر) ٢(
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٤٠٨ 

، )١(ه لم يثبت له سماع من األعمش كما نص على ذلك أبو حاتمالرقي؛ فإن
  .فال يعارض برواية أبي معاوية الضرير

فإن الـراوي عـن   : عبداهللا بن عتبة بن مسعود: وأما الوجه الثالث
محمد بن مسلمة الكوفي كما في المطبوع من المسـتدرك، ولـم   : األعمش

حمد بن سـلمة الكـوفي   م: أقف لهذا االسم على ترجمة، وإنما وقفت على
جاء ) ١٤٩٥(رقم ) ٧/٢٧٦(بدون ميم في الجرح والتعديل البن أبي حاتم 

محمد بن سلمة الكـوفي صـاحب األعمـش، روى عـن     : في الترجمة
األعمش، روى عنه موسى بن أعين، سمعت أبي يقول ذلك، وسألته عنـه  

هذا  أهـ، ولعله هذا فهو في.هو شيخ ال أعرفه، وحديثه ليس بمنكر: فقال
  .)٢(موسى بن أعين: الحديث يروي عن األعمش، ويروي عنه

وأما تصحيح الحاكم لهذه الرواية فهو مدفوع بروايـة أبـي معاويـة    
  .الضرير عن األعمش، فتقدم رواية أبي معاوية عليها

وأما مخالفة فضيل بن عمرو الفُقيمي لعمرو بن مرة حيث رواه عـن  
فإنهـا  : بإسقاط شيخه، وزينـب . ديحيى بن الجزار، عن عبداهللا بن مسعو

ثقـة ربمـا   : العالء بن المسيب بن رافع الكوفي: جاءت من رواية تلميذه

                                                             
، وتحفة التحصیل في ذكر رواة )١١٥ص(المراسیل البن أبي حاتم : ینظر) ١(

  ).١٧٠ص (المراسیل للعراقي 
محمد بن : فوجدتھ) ١٠/١٨٩/٨٤٩٥(ثم رجعت لطبعة دار المیمان للمستدرك ) ٢(

وا في الحاشیة ھل ھذا في النسخ الخطیة أم عدلوه بناء على لكن لم یبین. سلمة الكوفي
  .الصواب عندھم، واهللا أعلم
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٤٠٩ 

، ولعله يتحمل هذه المخالفة للرواية الصـحيحة عـن يحيـى بـن     )١(وهم
  .الجزار

وأما متابعة أم ناجية في الرواية عن زينب امرأة عبداهللا بن مسـعود  
السرِي بـن إسـماعيل   : طلة؛ ألن فيهاالتي أخرجها الحاكم فهي رواية با

  .)٢(متروك: الهمداني الكوفي

لم أقـف  : ابن أخي زينب: في إسنادها: ورواية الوجه األول الراجحة
: فيه على جرح وال تعديل من األئمة السـابقين، وقـال فيـه المنـذري    

ولم أجد مـن  . )٤(كأنه صحابي ولم أره مسمى: وقال ابن حجر. )٣(مجهول
ومما يدل على نكارة هذه الرواية مخالفتها لرواية . حجر إلى هذا سبق ابن

  .الثقات في رفع الحديث، فقد تقدم عنهم وقف الحديث

وأما الرواية المرفوعة عند ابن وهب في الجامع، فهي رواية باطلة؛ 
: عبداهللا بن زياد بن سـليمان بـن سـمعان المخزومـي    : ألنها من رواية

  .)٥(من األئمة بالكذب متروك، واتهمه غير واحد

                                                             
وثَّقھ ابن سعد، وابن معین، والعجلي ویعقوب بن سفیان، وابن عمار الموصلي ) ١(

لھ أوھام في اإلسناد : وقال الحاكم. صالح الحدیث: وقال أبو حاتم. وغیرھم
  .ھمثقة ربما و: وقال ابن حجر. والمتن

، )٢٢/٥٤١(، وتھذیب الكمال )٦/٣٦٠(، والجرح والتعدیل )٦/٥١٢(التاریخ الكبیر 
، )٨/١٩٢(، وتھذیب التھذیب )٤٣٤٤(، والكاشف )٣/١٠٥(ومیزان االعتدال 

  ).٥٢٩٣(وتقریب التھذیب 

، والكشف الحثیث )٢/١١٧(، ومیزان االعتدال )١٠/٢٢٧(تھذیب الكمال ) ٢(
  ).٢٢٣٤(، وتقریب التھذیب )٣/٤٥٩(، وتھذیب التھذیب )٣٨٦(

  ).٤/٣٠٩(الترغیب والترھیب ) ٣(
، وتھذیب التھذیب )٦٩٣٢(، والكاشف )٣٤/٤٨٦(تھذیب الكمال : ینظر) ٤(

  ).٨٥٧٥(، وتقریب التھذیب )١٢/٣١٨(
، وتھذیب التھذیب )٢/٤٢٣(، ومیزان االعتدال )١٤/٥٢٦(تھذیب الكمال ) ٥(
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٤١٠ 

وأما االختالف على المنهال بن عمرو فالراجح إن شاء اهللا هو الوجه 
المنهال، عن سيرين أم أبي عبيدة بن عبداهللا بـن مسـعود، عـن    : األول

فإسناده صحيح إلى المنهال بن عمـرو، وهـو   : عبداهللا بن مسعود موقوفًا
  :تيأقوى من الوجهين اآلخرين، ورجاله على النحو اآل

  .إمام أهل السنة والجماعة: أحمد بن حنبل

ثقة متقن، كـان ال يحـدث إال   : أبو كامل مظَفَّر بن مدرِك الخراساني
  .)١(عن ثقة، ونص أحمد أنه من أوثق الناس في زهير بن معاوية

  .)٢(ثقة ثبت: زهير بن معاوية بن حديج الجعفي

  .)٣(ثقة متقن عابد: عمرو بن قيس المالئي الكوفي

  :فيه: فجاء من طريقين، وكالهما ضعيف، فاألول وأما الوجه الثاني

سـيء الحفـظ،   : أبو إسرائيل إسماعيل بن خليفة المالئـي الكـوفي  
  .)٤(ويخالف الثقات

  :فيه: والطريق الثاني

صدوق، اختلط قبل موته بسـنتين  : عبدالرحمن بن عبداهللا المسعودي -١
  .)١(تقريبا

                                                                                                                                         
  ).٣٣٤٦(، وتقریب التھذیب )٥/٢١٩(

، وتقریب التھذیب )١٠/١٨٣(، وتھذیب التھذیب )٢٨/٩٨(تھذیب الكمال ) ١(
)٦٧٦٨.(  

، وتقریب التھذیب )٣/٣٥١(، وتھذیب التھذیب )٩/٤٢٠(تھذیب الكمال ) ٢(
)٢٠٦٢.(  

، وتقریب التھذیب )٨/٩٢(، وتھذیب التھذیب )٢٢/٢٠٠(تھذیب الكمال ) ٣(
)٥١٣٥.(  

  ).٤٤٤(، وتقریب التھذیب )١/١٩٣(یب ، وتھذیب التھذ)٣/٧٧(تھذیب الكمال ) ٤(
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٤١١ 

  .)٢(صدوق ربما وهم: م بن صهيب الواسطيعاصم بن علي بن عاص -٢

مخالفتهـا للروايـة   : وقد زاد ضعف رواية الوجه الثاني مع ضعفها
  .الصحيحة

 فرجال الحاكم إلى المنهال ثقات، وقد توبع عبيـد : وأما الوجه الثالث
ولكن خـالف  . اهللا بن موسى، تابعه عثمان بن عمر كما تقدم في التخريج

عمـرو بـن   :من هو أوثق منه وأثبت )٣(ثقة ميسرة بن حبيب النهدي وهو
قيس، فكأن ميسرة سلك الجادة، فرواية المنهال، عن قيس بن السكن، عن 

، بخالف رواية عمرو بن قيس فأين )٤(ابن مسعود رواية مسلوكة معروفة
  .له عن المنهال، عن سيرين أم أبي عبيدة، عن ابن مسعود

يـة ميسـرة عقـب    وقد أشار الطبراني، والحازمي إلى شـذوذ روا 
  .إخراجهما الحديث

  .)٥(لم يرو هذا الحديث عن ميسرة إال إسرائيل: قال الطبراني

هذا الحديث يروى موقوفًـا ومرفوعـا، والموقـوف    : وقال الحازمي
  .)١(أحفظ، كذلك يرويه األعالم

                                                                                                                                         
/ ٦(، وتھذیب التھذیب )٥٧٤/ ٢(، ومیزان االعتدال )٢١٩/ ١٧(تھذیب الكمال ) ١(

، )٧٥٧/ ٢(، والشذا الفیاح لألبناسي )٣٩٤٤(، وتقریب التھذیب )٢١٠
  ).٢٨٢ص (والكواكب النیرات البن الكیال 

، وتھذیب التھذیب )١٣/٥٠٨(، وتھذیب الكمال )٥/٢٣٤(الكامل البن عدي ) ٢(
  ).٣٠٨٤(، وتقریب التھذیب )٤/٤٩(

، وتقریب التھذیب )١٠/٣٨٦(، وتھذیب التھذیب )٢٩/١٩٢(تھذیب الكمال ) ٣(
)٧٠٨٦.(  

، ومصنف عبدالرزاق )٥٢٥(مسند الشافعي : ینظر مثًال في كثرة ھذه الروایة) ٤(
معاني ، وشرح )٩٢٣١(، )٩٠٨٠(، والمعجم الكبیر للطبراني )٥٣٦(، )٤٣٦(

  .وغیرھا كثیر) ٦١٠(، والشریعة لآلجري )١/٧٨(اآلثار 
  ).٢/١٩(المعجم األوسط ) ٥(
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وأما تصحيح الحاكم للحديث عقب إخراجه فهو متعقب بنقد الطبراني 
وكـذا  . واية، وبمخالفة هذه الروايـة لروايـة األوثـق   والحازمي لهذه الر

، فلعلهما لم يطلعا على رواية )٣(، والشيخ األلباني)٢(تصحيح الشيخ المعلمي
  .عمرو بن قيس، عن المنهال

سيرين أم أبي عبيدة بـن عبـداهللا بـن    : فيه: ورواية الوجه الصحيح
  .)٤(لم أقف فيها على جرح وال تعديل: مسعود

*  *  *  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                         

  ).٢٣٨ص(االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار ) ١(
  ).٣/٩٥٨(آثار الشیخ العالمة المعلمي ) ٢(
  ).٦/١١٦١/٢٩٧٢(سلسلة األحادیث الصحیحة ) ٣(
جمھرة أنساب العرب البن حزم ، و)١/٣٢٩(المسند للشاشي : جاء ذكرھا في) ٤(

  ).٢/٣٦٠(، وإكمال اإلكمال البن نقطة )١٩٧ص(
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  الحديث الرابع

  مرسل عبدالرحمن بن أبي ليلى

 نِ النَّبِيلَى، عنِ َأبِي لَينِ بمحالردبعن ع قَاَل :» اِئملَّقَ التَّمع نم
كالشِّر نم ةبلَى شُعع وقَى فَهالر قَدعو«.  

رواه شريك بن عبداهللا النخعي، عن هالل بن أبـي   :تخريج الحـديث 
  :د الوزان، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، واختلف عليه على وجهينحمي

شريك، عن هالل بـن أبـي حميـد الـوزان، عـن      : الوجه األول
  :مرسالً عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن النبي 

  ).٥/٣٦(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 

  .عن علي بن الجعد) ٢/٨٨٠(وأخرجه البغوي في الجعديات 

من طريق حجاج بـن محمـد   ) ٤/١٢٦(في السنة وأخرجه الخالل 
  .المصيصي األعور

وهـذا  . عن شريك بـه ) ابن أبي شيبة، وابن الجعد، وحجاج(ثالثتهم 
  .لفظ ابن أبي شيبة، والباقي مثله

شريك، عن هالل بـن أبـي حميـد الـوزان، عـن      : الوجه الثاني
  :سالًمر عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن عبداهللا بن عكيم، عن النبي 

عن أبي بكر عبداهللا ) ٣/١٧٤٣(أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة 
بن جعفر القَتَّـات، عـن منجـاب بـن      )١(بن يحيى الطلحي، عن الحسين

                                                             
  ).الحسن: (تصحف في المطبوع إلى) ١(
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من علَّقَ التَّماِئم َأو تَعلَّقَ «: الحارث التميمي الكوفي، عن شريك به، ولفظه
 ةبلَى شُعع وقَى فَهالر نًئا مشَيكرش نم«.  

*  *  *  

  : دراسة إسناد ابن أبي شيبة

شَرِيك بن عبد اهللا بن أبي شَرِيك النَّخَعي، أبـو عبـداهللا الكـوفي    * 
  .القاضي

كان : وزاد ابن سعد. وثقه ابن سعد، وابن معين، والحربي، والعجلي
  .يغلط كثيرا

ثقـة  : وقال ابن معين مرة. ثقة يخطئ على األعمش: وقال أبو داود
: وقال صالح جـزرة . ليس به بأس: وقال النسائي. إال أنه ال يتقن، ويغلط

وذكره ابـن حبـان، وابـن    . صدوق، ولما ولي القضاء اضطرب حفظه
كـان  : سألت أحمد عنه، فقال: وقال معاوية بن صالح.  شاهين في الثقات

عاقالً صدوقًا، محدثًا عندي، وكان شديدا على أهل الريب والبـدع، قـديم   
إسـرائيل  : فقلـت لـه  . اع في أبي إسحاق، قبل زهير، وقبل إسرائيلالسم

. ال تسألني عن رأيي فـي هـذا  : يحتج به؟ قال: قلت. نعم: أثبت منه؟ قال
وقـال اإلمـام   . إي لعمري، يحتج بحديثـه : إسرائيل يحتج به؟ قال: قلت
وترك حديثه يحيى بن سعيد القطـان،  . كان يحدث الحديث بالتوهم: أحمد

. مـا زال مخَلِّطًـا  : قـال . زعموا أن شريكًا إنما خلَّط بأخرة: له ولما قيل
. شريك أعلم من إسرائيل، وإسرائيل أقل خطًأ منه: وقال علي بن المديني

كثيـر  : وقـال البخـاري  . ليس بالقوي: والدارقطني -مرة -وقال النسائي
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كـان كثيـر   : وقال أبو زرعة. كثير الغلط: وقال الترمذي. الغلط والوهم
سيء الحفـظ،  : وقال الجوزجاني. لخطأ، صاحب وهم، وهو يغلط أحيانًاا

صـدوق، ثقـة، سـيء    : وقال يعقوب بن شيبة. مضطرب الحديث، مائل
كُتُب شـريك النخعـي صـحاح، وحفظـه فيـه      : وقال أيضا. الحفظ جدا
وقال ابـن  . ونص على صحة كتبه أيضا ابن عمار الموصلي. اضطراب

صحة واالستواء، والذي يقع في حديثـه مـن   الغالب على حديثه ال: عدي
النُكْرة؛ إنما ُأتي فيه من سوء حفظه، ال أنه يتعمد شيًئا مما يستحق شريك 

كان كثير الـوهم،  : وقال ابن رجب. أن ينسب فيه إلى شيء من الضعف
والسيما بعد أن ولي القضاء، وفيه تيه وكبر واحتقار لألئمة والصـالحين،  

صـدوق يخطـئ   : وقال ابن حجـر . سلم مقرونًا بغيرهوقد خرج حديثه م
كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادالً، فاضالً، عابـدا،  

  .شديدا على أهل البدع

وقد نسبه الدارقطني، وعبد الحق األشـبيلي، وابـن القطـان، إلـى     
مـن   وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية. التدليس، وكان شريك يتبرأ منه

من احتمل األئمة تدليسه؛ إلمامته، وقلَّة تدليسه في : مراتب المدلسين وهم
وقال العالئي، وأبو زرعـة  . جنب ما رووا، أو كان ال يدلس إال عن ثقة

  .ليس تدليسه بالكثير: العراقي

أن حديثه من رواية قدماء أصحابه عنـه   -واهللا أعلم -والذي يظهر
اإلمـام أحمـد،   : كره غير واحـد، مـنهم  قبل توليه القضاء صحيح كما ذ

  .والعجلي، وصالح جزرة
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وفرق آخرون بين ما حدث به في آخر عمـره بعـد   : قال ابن رجب
واليته القضاء، فضعفوه، الشتغاله بالقضاء عن حفظ الحديث، وبـين مـا   

  .حدث به قبل ذلك فصححوه

 :قال أحمد في رواية األثرم، وذكر سماع أبي نعيم من شريك فقـال 
  هـ.وجعل أحمد يصححه ا. سماع قديم

  .ومثل هؤالء من سمع منه من كتبه

، األزرق، وعبـاد بـن العـوام    -يعنـي  -إسحاق : قال اإلمام أحمد
، سـماع  ...كتبوا عن شريك بواسط من كتابه، -ابن هارون: أي -ويزيد

  .هؤالء أصح عنه

  .وقد سبق تصحيح يعقوب بن شيبة، وابن عمار، لكتب شريك

  .أثبت الناس في أبي إسحاق السبيعي كما ذكره أحمدوشريك من 

وما سوى ذلك فيجتنب لكثره غلطه، واضـطراب حفظـه، ال سـيما    
وكذا إن خالف غيره ممن هـو  . مروياته عن األعمش كما ذكره أبو داود

ونحـوه قـال   . إذا خالف، فغيره أحب إلينا منه: قال ابن معين. أوثق منه
  .أحمد

الجماعة ما عدا البخـاري فـذكر لـه    هـ، وروى له ١٧٧مات سنة 
  .)١(تعليقًا

                                                             
- ٣١٦٩و١٧٩٦(، وتاریخ ابن معین، روایة الدوري )٦/٣٧٨(الطبقات الكبیر ) ١(

، والعلل ألحمد، روایة عبد اهللا )٣٦ص (، ومن كالم أبي زكریا في الرجال )٣١٧٠
، وترتیب )١٣٤(، وأحوال الرجال )٤/٢٣٧(، والتاریخ الكبیر)٢٤(روذي، والم)٣٤٨(

، وترتیب علل )٤٦(، وجامع الترمذي)٤٣٩(، وسؤاالت أبي داود )١/٤٥٣(ثقات العجلي

http://www.opoosoft.com



 

   

 

٤١٧ 

هالل بن أبي حميد، أو بن حميد، أو بن مقْلَاص، أو بـن عبـداهللا،   * 
الجهني، موالهم، أبو الجهم، ويقال غير ذلك في اسم أبيه، وفـي كنيتـه،   

  .الصيرفي، الوزان، الكوفي

  .)١(روى له الجماعة إال ابن ماجه. ثقة

لى األنصاري، أبـو عيسـى المـدني، ثـم     عبدالرحمن بن أبي لي* 
  :الكوفي

  .وثقه ابن معين، والعجلي وغيرهما. ثقة

  .)٢(هـ، وروى له الجماعة٨٣مات سنة 

*  *  *  

                                                                                                                                         
، والجرح )٩١(، وسؤاالت اآلجري)٢/١٩٣(، والضعفاء للعقیلي)١/٢٢١(الترمذي الكبیر 

، والسنن )٤/٦(والكامل البن عدي  ،)٦/٤٤٤(، والثقات البن حبان )٤/٣٦٥(والتعدیل 
، وبیان الوھم )٩/٢٧٩(، وتاریخ بغداد )٥٥٢(، والثقات البن شاھین )١/٣٤٥(للدارقطني 
، )١٦٠(، ومن تكلم فیھ وھو مـوثق )١٢/٤٦٢(، وتھذیب الكمال )٣/٢٩٥(واإلیھام 

، وإكمال )١٠٧ص(، وجامع التحصیل )٢٢٧٦(، والكاشف )٨/٢٠٠(وسیر أعالم النبالء 
، وكتاب المدلسین البن )٢/٥٨٩و١/١١٧(، وشرح علل الترمذي )٦/٢٤٥(تھذیب الكمال 

، )٤/٣٣٣(، وتھذیب التھذیب )٣٣ص (، والتبیین ألسماء المدلسین )٢٨(العراقي 
  .)٤٣٧(، وبحر الدم )٥٦(، وتعریف أھل التقدیس )٢٨٠٢(وتقریب التھذیب 

، وثقات ابن حبان )٩/٧٥(، والجرح والتعدیل )٨/٢٠٧(التاریخ الكبیر ) ١(
، وتھذیب الكمال )١٥٤٣(، وتاریخ أسماء الثقات البن شاھین )٧/٥٧٢(، )٥/٥٠٦(
، وتقریب التھذیب )١١/٧٧(، وتھذیب التھذیب )٥٩٩٤(، والكاشف )٣٠/٣٢٨(
)٧٣٨٣.(  
/ ٢(، وترتیب ثقات العجلي )٣٦٨/ ٥(، والتاریخ الكبیر )٢٢٩/ ٨(الطبقات الكبیر ) ٢(

، وثقات ابن )١٢٥ص (، والمراسیل البن أبي حاتم )٣٠١/ ٥(التعدیل ، والجرح و)٨٦
، وسیر أعالم )٣٣٠٠(، والكاشف )٣٧٢/ ١٧(، وتھذیب الكمال )١٠٠/ ٥(حبان 

/ ٢(، وتھذیب التھذیب )٢٢٦ص (، وجامع التحصیل للعالئي )٢٦٢/ ٤(النبالء 
  ).٤٠١٩(، وتقریب التھذیب )٢٦٠
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  :الحكم على إسناد الحديث

  :إسناده ضعيف؛ ألن فيه
صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي : شريك بن عبداهللا النخعي -١

  .يس من رواية قدماء أصحابهالقضاء بالكوفة، وهو هنا ل

  .مرسل -٢

  : وأما رواة الوجه الثاني عن شريك فإنهم كاآلتي

  .)١(ثقة: منْجاب بن الحارث بن عبدالرحمن التميمي الكوفي

  .)٢(صدوق: الحسين بن جعفر بن محمد بن حبيب القَتَّات الكوفي

  .)٣(ثقة: عبداهللا بن يحيى بن معاوية، أبو بكر الطلحي الكوفي

الذي يظهـر  : ختالف فيه بزيادة عبداهللا بن عكيم في الوجه الثانيفاال
أن الخطأ من شريك بن عبداهللا النخعي فقد تقدم في ترجمتـه أنـه كثيـر    

  .الخطأ والغلط والوهم

                                                             
، )٥٦٢٦(، والكاشف )٢٨/٤٩٠(یب الكمال ، وتھذ)٩/٢٠٦(ثقات ابن حبان ) ١(

  ).٦٩٣٠(، وتقریب التھذیب )١٠/٢٩٧(وتھذیب التھذیب 
، وسؤاالت الحاكم )٤/١٩٢٥(، والمؤتلف والمختلف )٨/١٩٢(ثقات ابن حبان ) ٢(

  ).٢٢/١٣٦(، وتاریخ اإلسالم )٨٦(للدارقطني 
الدارقطني  أكثر  أبو نعیم األصبھاني من الروایة عنھ في كتبھ، وروى عنھ) ٣(

وثَّقھ الحافظ محمد : لكن قال الذھبي. ال أعرف حالھ: قال ابن القطان الفاسي. والحاكم
  ].٣٨٤أبو الحسن الكوفي ت [بن أحمد بن حماد 

، وذیل میزان )٢٦/٢١٠(، وتاریخ اإلسالم )٣/٢٧٥(بیان الوھم واإلیھام : ینظر
  ).٥٠٢(االعتدال 
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  المبحث الثاني
  :األحاديث الموقوفة الواردة في وصف التمائم بالشرك

  :حديث حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه: الحديث األول
دخََل حذَيفَةُ علَى مرِيضٍ فَرَأى : عن عزرةَ بن عبدالرحمن الخزاعي قَاَل

9  :  ;  >  =      : في عضده سيرا فَقَطَعه َأوِ انْتَزعه، ثُم قَاَل

  ].١٠٦: يوسف[<  ?  

عن محمـد  ) ٧/٢٢٠٨(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  :تخريج الحديث
إبراهيم بن إشكاب، عن يونس بن محمد، عن حمـاد بـن    بن الحسين بن

  .به )٢(، عن عزرة)١(سلمة، عن عاصم بن سليمان األحول

*  *  *  

  : دراسة إسناد الحديث

محمد بن الحسين بن إبراهيم العامري، أبو جعفـر بـن ِإشْـكَاب،    * 
  .البغدادي

  .)٣(هـ، وروى له البخاري، وأبو داود، والنسائي٢٦١مات سنة . ثقة

  .يونس بن محمد بن مسلم البغدادي، أبو محمد المؤدب* 

                                                             
  .عاصم بن أبي النجود: فسمَّاه) ٤/٤١٨(سیره َوِھَم ابن كثیر رحمھ اهللا في تف) ١(
  .عروة: إلى) ٤/٤١٨(تصحف عند ابن كثیر رحمھ اهللا في تفسیره ) ٢(
، وتھذیب الكمال )٩/١٢٤(، وثقات ابن حبان )٧/٢٢٩(الجرح والتعدیل ) ٣(
، وتھذیب التھذیب )٤٨٠٠(، والكاشف )٢/٢٢٣(، وتاریخ بغداد )٢٥/٧٩(
  ).٥٨٥٨(، وتقریب التھذیب )٩/١٢١(
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  .)١(هـ، وروى له الجماعة٢٠٧مات سنة . ثقة ثبت

حماد بن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة، مـولى بنـي تمـيم،    * 
  .مولى قريش: ويقال

ابن سعد، وابن معين، وأحمد، والعجلـي،  : وثقه جمع من األئمة منهم
  .النسائي، والساجي، وغيرهمويعقوب بن شيبة، والفسوي، و

  :وقد تكلم بعض األئمة في بعض رواياته عن شيوخ معينين ومن ذلك

حماد بن سلمة، عن زياد األعلم وقيس بـن  : قال يحيى بن سعيد القطان
ضاع كتابه عنه، : وقال أحمد في روايته عن قيس بن سعد. سعد ليس بذاك

رواياته عن شيوخ ولكن أوهامه في بعض . فكان يحدث من حفظه فيخطئ
كان بحرا من بحور العلم، وله  :معينين قليلة بالنسبة لما روى، قال الذهبي

أوهام في سعة ما روى، وهو صدوق حجة إن شاء اهللا، وليس هـو فـي   
  .اإلتقان كحماد بن زيد

  .ثقة، وقد يخطئ في بعض رواياته عن شيوخ معينين: والخالصة أنه

أصلب الناس في السنة، ولذلك قال وهو ثقة ثقة، من : (قال ابن رجب
وأثنى عليه األئمة ثناء . »من ذكره بسوء فاتهمه على اإلسالم«: ابن معين

وفَصل القول في رواياته أنه من أثبت الناس في بعض شيوخه الذين . عظيما

                                                             
، والجرح والتعدیل )٨/٤١٠(، والتاریخ الكبیر )٩/٣٣٩(الطبقات الكبیر ) ١(
، وتاریخ بغداد )٣٢/٥٤٠(، وتھذیب الكمال )٩/٢٨٩(، وثقات ابن حبان )٩/٢٤٦(
، وتقریب التھذیب )١١/٤٤٧(، وتھذیب التھذیب )٦٤٧٦(، والكاشف )١٤/٣٥٠(
)٧٩٧١.(  
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٤٢١ 

لزمهم كثابت البناني وعلي بن زيد، ويضطرب في بعضهم الذين لـم يكثـر   
  ).وغيرهمامالزمتهم كقتادة وأيوب 

اجتماع أهل الحديث من : وقال مسلم في كتاب التمييز«: وقال
علمائهم على أن أثبت الناس في ثابت حماد بن سلمة، كذلك قال يحيى 

. القطان، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وغيرهم من أهل المعرفة
وحماد يعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت كحديثه عن قتادة، وأيوب، 

ود بن أبي هند، والجريري، ويحيى بن سعيد، وعمرو بن دينار، ودا
وأشباههم فإنه يخطئ في حديثهم كثيرا، وغير حماد في هؤالء أثبت 

ومع هذا . انتهى. عندهم، كحماد بن زيد، وعبدالوارث، ويزيد بن زريع
فقد خرج مسلم في صحيحه لحماد بن سلمة عن أيوب، وقتادة، وداود بن 

لجريري، ويحيى بن سعيد األنصاري، ولم يخرج حديثه عن أبي هند، وا
عمرو بن دينار، ولكن إنما خرج حديثه عن هؤالء فيما تابعه عليه غيره 

واهللا . من الثقات، ووافقوه عليه، لم يخرج له عن أحد منهم شيئاً تفرد به
  .»أعلم

  .)١(هـ، واستشهد به البخاري، واحتج به الباقون١٦٧مات سنة 

  .عاصم بن سليمان األحول، أبو عبدالرحمن البصري *

                                                             
ترتیب ثقات (، ومعرفة الثقات )٣/٢٢(الكبیر  ، والتاریخ)٩/٢٨٢(الطبقات الكبیر ) ١(

، وثقات )٣/١٤٠(، والجرح والتعدیل )٢/١٩٣(، والمعرفة والتاریخ )١/٣١٩العجلي 
، وسیر أعالم )٧/٢٥٣(، وتھذیب الكمال )٢/٢٥٣(، والكامل )٦/٢١٦(ابن حبان 

، )١/١٢٨(، وشرح علل الترمذي )١/٥٩٠(، ومیزان االعتدال )٧/٤٤٤(النبالء 
  ).١٥٠٧(، وتقریب التھذیب )٣/١١(، وتھذیب التھذیب )٦٢٣- ٢/٦٢٢(
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٤٢٢ 

  .ثقة، لم يتكلم فيه إال القطان فكأنه بسبب دخوله في الوالية

  .)١(مات بعد سنة أربعين ومائة، وروى له الجماعة

  .عزرة بن عبدالرحمن بن زرارة الخزاعي، الكوفي* 

  .)٢(روى له الجماعة إال البخاري، وابن ماجه. ثقة

*  *  *  

  :على إسناد الحديث الحكم

إسناده رجاله ثقات، لكنه منقطع؛ ألن عزرة بن عبدالرحمن لم يدرك 
، ولم أقف على سنة وفاة )٣(هـ٣٦حذيفة بن اليمان، فقد توفي حذيفة سنة 

عزرة، فضالً عن سنة والدته، ولكن ذكر العالئي بأن عزرة لم يدرك 
فهذا يدل على  ،)٥(هـ٥٧، وعائشة توفيت سنة )٤(عائشة رضي اهللا عنها

  .عدم إدراك عزرة لحذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه

ومما قد يستفاد منه أيضا هنا أن ابن المديني نص بأن عزرة لم يسمع 
                                                             

، وثقات ابن حبان )٦/٣٤٣(، والجرح والتعدیل )٦/٤٨٥(التاریخ الكبیر ) ١(
، والكاشف )٦/١٣(، وسیر أعالم النبالء )١٣/٤٨٥(، وتھذیب الكمال )٥/٢٣٧(
اب في ، ونزھة األلب)٣٠٧٧(، وتقریب التھذیب )٥/٤٢(، وتھذیب التھذیب )٢٥٠١(

  ).١/٦٣(األلقاب 
، )٧/٣٠٠(، وثقات ابن حبان )٧/٢١(، والجرح والتعدیل )٧/٦٥(التاریخ الكبیر ) ٢(

، وتقریب )٧/١٩٢(، وتھذیب التھذیب )٣٧٨٩(، والكاشف )٢٠/٥١(وتھذیب الكمال 
  ).٤٦٠٨(التھذیب 

  ).١١٦٥(تقریب التھذیب ) ٣(
  ).٢٢٧ص(للعراقي ، وتحفة التحصیل )٢٣٧ص(جامع التحصیل للعالئي ) ٤(
  ).٨٧٣٢(تقریب التھذیب ) ٥(
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٤٢٣ 

هـ، وهو نزيل الكوفة بلد ٧٢، والبراء توفي سنة )١(من البراء بن عازب
  .ولكن عدم السماع ال يدل على عدم اإلدراك. عزرة

نقطاع لعله يتقوى بحديث عقبة بن عامر وهذا الضعف بسبب اال
المتقدم، فليس في هذا الحديث حكم مستقل، بل يشهد لحديث عقبة بن 

  .عامر، والموقوف هنا له حكم الرفع؛ ألن مثله ال يقال بالرأي

عن أبي ) ٥/٣٥(وأصل القصة أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه 
  .معاوية محمد بن خازم الضرير

، ابن بطة في اإلبانة الكبرى )٥/١٣(لسنة وأخرجها الخالل في ا
  .من طريق وكيع بن الجراح) ٢/٧٤٣(

، ابن بطة في اإلبانة الكبرى )٥/٦٤(وأخرجها الخالل في السنة 
  .من طريق سفيان بن عيينة) ٢/٧٤٤(

عن األعمش، عن أبي ظبيان ) أبو معاوية، ووكيع، وسفيان(ثالثتهم 
دخََل علَى : كوفي، عن حذيفة قالحصين بن جندب بن الحارث الجنْبِي ال

خَيطٌ : قَاَل» ما هذَا؟«: فَقَاَل: رجٍل يعوده، فَوجد في عضده خَيطًا، قَاَل
وهذا إسناد . »لَو متَّ ما صلَّيتُ علَيك«: رقي ِلي فيه، فَقَطَعه ثُم قَاَل

  .صحيح

من طريق آخر، عن ) ٥/٣٥(وأخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه 
علي بن مسهِرٍ، عن يزيد بن أبي زياد الهاشمي الكوفي، عن زيد بن وهب 

                                                             
  ).٧/٢١(الجرح والتعدیل ) ١(
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٤٢٤ 

انْطَلَقَ حذَيفَةُ ِإلَى رجٍل من النَّخَعِ يعوده، فَانْطَلَقَ : الجهني الكوفي قال
فَر هدضع سفَلَم ،هعخَلْتُ مدو هلَيخََل عفَد ،هعانْطَلَقْتُ مطًا وخَي يهَأى ف

  .»لَو متَّ وهذَا في عضدك ما صلَّيتُ علَيك«: فََأخَذَه فَقَطَعه، ثُم قَاَل

ضعيف، كبر : يزيد بن أبي زياد الهاشمي الكوفي: وهذا اإلسناد فيه
  .لكن يتقوى بالطريق السابق. )١(فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعيا

*  *  *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، والكامل البن عدي )٩/٢٦٥(، والجرح والتعدیل )٨/٣٣٤(التاریخ الكبیر ) ١(
، والكاشف )٣٢/١٣٥(، وتھذیب الكمال )٢/٤٥٠(، وكتاب المجروحین )٧/٢٧٥(
  ).٧٧٦٨(، وتقریب التھذیب )١١/٣٢٩(، وتھذیب التھذیب )٦٣٠٥(
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٤٢٥ 

  يث الثانيالحد
  حديث عقبة بن عامر رضي اهللا عنه

موضع التَّميمة من الِْإنْسانِ «: عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال
كرالطِّفِْل شو«.  

عن إبراهيم ) ٢/٧٥١(أخرجه عبداهللا بن وهب في الجامع :تخريج الحديث
  .بن نَشيط، والليث بن سعد

عن شَـبابةَ  ] ط عوامة) [١٢/٤٢( وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه
  .بن سوار المدائني، عن الليث بن سعد

عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبـي الخيـر   ) إبراهيم، والليث(كالهما 
ولفظ . مرثد بن عبداهللا اليزني، عن عقبة بن عامر وهذا لفظ ابن أبي شيبة

ِإنَّها َأينَما وضـعتْ  «: اِئمِسمعتُ عقْبةَ بن عامرٍ، يقُوُل في التَّم: ابن وهب
كرا شهعضوم انِ فَِإنالِْإنْس نم«.  

*  *  *  
  : دراسة إسناد ابن أبي شيبة

  .شَبابةُ بن سوار الفزاري، موالهم، أبو عمرو المدائني* 

  . ثقة حافظ، رمي باإلرجاء

  .)١(هـ وروى له الجماعة٢٠٦هـ، أو ٢٠٥هـ، أو ٢٠٤مات سنة 

                                                             
، والجرح والتعدیل )١/٤٤٧(، وترتیب ثقات العجلي )٤/٢٧٠(التاریخ الكبیر ) ١(
، والكاشف )١٢/٣٤٣(، وتھذیب الكمال )٨/٣١٢(، وثقات ابن حبان )٧/٢٢٩(
  ).٢٧٤٨(، وتقریب التھذیب )٤/٣٠٠(، وتھذیب التھذیب )٢٢٢٩(
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٤٢٦ 

  .الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفَهمي، أبو الحارث المصري* 

هــ، وروى لـه   ١٧٥مـات سـنة   . ثقة ثبت، فقيه إمام مشـهور 
  .)١(الجماعة
  .يزيد بن أبي حبيب، واسمه سويد، األزدي، أبو رجاء المصري* 

يزيد بن أبي حبيب سيدنا : قال الليث بن سعد. ثقة فقيه، وكان يرسل
  .وعالمنا

  .)٢(هـ وروى له الجماعة١٢٨سنة مات 

  .مرثد بن عبداهللا اليزني، أبو الخير المصري* 

  .)٣(هـ، وروى له الجماعة٩٠مات سنة . ثقة فقيه

*  *  *  

  
                                                             

ثقات العجلي  ، وترتیب)٧/٢٤٦(، والتاریخ الكبیر )٩/٥٢٤(الطبقات الكبیر ) ١(
، وثقات )١٨٠ص(، والمراسیل البن أبي حاتم )٧/١٧٩(، والجرح والتعدیل )٢/٢٣٠(

، وسیر أعالم )٢٤/٢٥٥(، وتھذیب الكمال )١٣/٣(، وتاریخ بغداد )٧/٣٦٠(ابن حبان 
، وجامع التحصیل )٣/٤٢٣(، ومیزان االعتدال )٤٦٩١(، والكاشف )٨/١٣٦(النبالء 

  ).٥٧٢٠(، وتقریب التھذیب )٨/٤٥٩(، وتھذیب التھذیب )٢٦٠ص(
، والجرح والتعدیل )٨/٣٣٦(، والتاریخ الكبیر )٩/٥٢٠(الطبقات الكبیر ) ٢(
، )٥/٥٤٦(، وثقات ابن حبان )٢٣٩ص(، والمراسیل البن أبي حاتم )٩/٢٦٧(

، )٣١/ ٦(، وسیر أعالم النبالء )١/١٢٩(، وتذكرة الحفاظ )٣٢/١٠٢(وتھذیب الكمال 
، وتھذیب التھذیب )٣٠٠ص(جامع التحصیل للعالئي ، و)٦٢٨٩(والكاشف 

  ).٧٧٥١(، وتقریب التھذیب )١١/٣١٨(
، وثقات ابن حبان )٨/٢٩٩(، والجرح والتعدیل )٧/٤١٦(التاریخ الكبیر ) ٣(
، وتھذیب التھذیب )٥٣٤٩(، والكاشف )٢٧/٣٥٧(، وتھذیب الكمال )٥/٤٣٩(
  ).٦٥٩١(، وتقریب التھذیب )١٠/٨٢(
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٤٢٧ 

  :الحكم على إسناد الحديث

وقد نص البخاري على سماع مرثد بن عبداهللا اليزني . إسناده صحيح
  .)١(من عقبة بن عامر

  .)٢(وصححه الشيخ المعلمي

  .والموقوف هنا له حكم الرفع؛ ألن مثله ال يقال بالرأي

*  *  *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  ).٧/٤١٦(بیر التاریخ الك) ١(
  ).٣/٩٦٢(آثار الشیخ العالمة المعلمي ) ٢(
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٤٢٨ 

  الحديث الثالث

  حديث علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه

ِإن كَثيرا من هذه «: كان أبو الحسن يعني علي بن أبي طالب يقول
  .»التَّماِئمِ والرقَى شرك بِاهللا عز وجلَّ، فَاجتَنبوها

  :تخريج الحديث

  .عن اإلمام أحمد بن حنبل) ٥/١٤(أخرجه أبو بكر الخالل في السنة 

مـن طريـق   ) ٢/٧٤٤/١٠٣٢(وأخرجه ابن بطة في اإلبانة الكبرى 
  .محمد بن إسماعيل

عن وكيع بن الجراح، عـن عثمـان   ) اإلمام أحمد، ومحمد(كالهما 
. اهللا عنـه الشَّحام، عن الحسن البصري، عن علي بن أبي طالب رضـي  

  .ولفظهما سواء

*  *  *  

  : دراسة إسناد الحديث

أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسـد الشـيباني، أبـو عبـداهللا     * 
  :المروزي، ثم البغدادي

  .تقدمت ترجمته في الحديث الثالث. إمام أهل السنة والجماعة

  :وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي* 
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٤٢٩ 

كان وكيع مطبوع الحفظ، كان وكيع حافظاً حافظاً، : مام أحمدقال اإل
تقدمت ترجمتـه  . وكان وكيع أحفظ من عبدالرحمن بن مهدي كثيراً كثيراً

  .في الحديث الثالث

: العدوي، أبو سلمة البصري، يقـال اسـم أبيـه    )١(عثمان الشَّحام* 
  .ميمون: عبداهللا، وقيل

وذكره ابن حبان في . وأبو زرعةوثَّقه وكيع بن الجراح، وابن معين، 
  .الثقات

. تعرف وتنكر، ولم يكن عنـدي بـذاك  : وقال يحيى بن سعيد القطان
وقـال  . ما أرى بحديثـه بأسـا  : وقال أبو حاتم. ليس به بأس: وقال أحمد

لـيس  : وقال النسـائي . ليس به بأس: ثقة، أو قال: اآلجري عن أبي داود
لـيس بـالمتين   : أبو أحمد الحـاكم وقال . ليس به بأس: وقال مرة. بالقوي
ليس له كثيـر  : وقال ابن عدي. بصري يعتبر به: وقال الدارقطني. عندهم

وقال ابن . وثَّقه جماعة: وقال الذهبي. حديث وما أرى به بأسا في رواياته
  .وهو الراجح ـ إن شاء اهللا تعالى ـ، ويتنبه ألفراده. ال بأس به: حجر

  .)٢(ترمذي، والنسائيروى له مسلم، وأبو داود، وال

الحسن بن أبي الحسن البصري، واسم أبيـه يسـار، أبـو سـعيد     * 
  .األنصاري موالهم

                                                             
  ).٨/٦٦(األنساب للسمعاني . ھذه نسبة إلى بیع الشحم) ١(
، وثقات ابن حبان )٦/١٧٣(، والجرح والتعدیل )٣/٩٤٢(الضعفاء للعقیلي ) ٢(
، ومیزان )١٩/٥١١(، وتھذیب الكمال )٥/١٧٢(، والكامل البن عدي )٧/١٩٧(

، ودیوان )٢٤١(، ومن تكلم فیھ وھو موثق )٣٧٥٢(، والكاشف )٣/٦٠(االعتدال 
  ).٤٥٦٣(، وتقریب التھذیب )٧/١٦٠(، وتھذیب التھذیب )٢٧٩٢(الضعفاء 
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٤٣٠ 

  . ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلِّس

  .)١(هـ، وروى له الجماعة١١٠مات سنة 

*  *  *  

  :الحكم على إسناد الحديث

، وقـد جـاء فـي    ال بأس به: رجاله ثقات ما عدا عثمان الشَّحام فإنه
  .رواية ابن بطة تصريح عثمان بالسماع من الحسن

ولكن في إسناده انقطاع، فإن الحسن البصري لم يسمع من علي بـن  
أبي طالب، وقد نص أبو زرعة، والترمذي علـى عـدم سـماع الحسـن     

  .)٢(البصري من علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه

  .ال يقال بالرأيوالموقوف هنا له حكم الرفع لو ثبت؛ ألن مثله 

*  *  *  

                                                             
، )٣/٤٠(، والجرح والتعدیل )٢/٢٨٩(، والتاریخ الكبیر )٩/١٥٧(الطبقات الكبیر ) ١(

م النبالء ، وسیر أعال)٦/٩٥(، وتھذیب الكمال )٤٦ص(والمراسیل البن أبي حاتم 
، وجامع التحصیل )١/٥٢٧(، ومیزان االعتدال )١/٧١(، وتذكرة الحفاظ )٤/٥٦٣(
  .)١٢٣٧(، وتقریب التھذیب )٢/٢٦٣(، وتھذیب التھذیب )١٦٢ص(
  .)٦٧ص (، وتحفة التحصیل للعراقي )١٦٢ص(جامع التحصیل ) ٢(
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٤٣١ 

  الـخـاتـمـة

الحمد اهللا الذي بنعمه تتم الصالحات، والصالة والسالم على أشـرف  
  :األنبياء والمرسلين، وآله وصحبه أجمعين

فإن من فضل اهللا علي أن يسر لي إتمام هذا البحث الذي بذلت فيـه  
لتـي  قصارى جهدي، وقدر استطاعتي، وفي الختام أجمل أبرز النتـائج ا 

  :توصلت إليها في النقاط التالية
هي العوذ التي تعلق على اإلنسان وغيره لدفع اآلفات : التمائم -١

  .عنه من أي شيء كان
وصف التمائم بالشرك في حديث عقبة بـن   ثبت عن النبي  -٢

عامر، وهذا فيه الرد على من جعل تعليق التمائم من األمور 
فعلى هذا، يكون : عبداهللاغير الشركية، قال الشيخ سليمان بن 

تقليد اإلبل وغيرها األوتار وما فـي معناهـا لهـذا المعنـى     
حراما، بل شركًا، ألنه من تعليق التمائم المحرمة، ومن تعلق 

إنـه مكـروه كراهـة    : تميمة فقد أشرك ولم يصب من قال
  .)١(تنْزيه

لم يثبت حديث رجٍل من صدا في وصف التمـائم بالشـرك،    -٣
بحديث عقبة بن عامر المتقدم، فلم يشـتمل علـى    لكنه يتقوى

  .حكم مستقل، بل فيه معنى حديث عقبة بن عامر

                                                             
  ) . ١٣٠ص(تیسیر العزیز الحمید في شرح كتاب التوحید )  ١(
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٤٣٢ 

لم يثبت حديث عبداهللا بن مسعود المرفوع في وصف التمـائم   -٤
  .بالشرك

٥-   ـهَأترلَـى امخََل عثبت عن عبداهللا بن مسعود أنه د ،  ـسفَلَم
: ما هذَا؟ فَقَالَـتْ : د علَّقَتْه فَقَاَلفَِإذَا في عنُقها خَيطٌ قَ، صدرها

لَقَد َأصـبح آُل  «: وقَاَل، فَنَزعه، شَيء رقي ِلي فيه من الْحمى
كنِ الشِّرع اءياهللا َأغْندبع«.  

إن التمائم والرقى والتولة «: ثبت عن عبداهللا بن مسعود قوله -٦
  .»من الشّرك

مرسل عبدالرحمن بن أبي ليلى في وصـف التمـائم   لم يثبت  -٧
  .بالشرك

لم يثبت عن حذَيفَة بن اليمان أنه دخل علَى مرِيضٍ فَرَأى في  -٨
  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹچ: عضده سيرا فَقَطَعه َأوِ انْتَزعه، ثُـم قَـالَ  

د أنه دخََل علَى رجٍل يعوده، فَوج: ولكن ثبت عنه. چ ڦ  ڦ
خَيطٌ رقي ِلـي  : قَاَل» ما هذَا؟«: فَقَاَل: في عضده خَيطًا، قَاَل

  .»لَو متَّ ما صلَّيتُ علَيك«: فيه، فَقَطَعه ثُم قَاَل

موضـع  «: ثبت عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه أنه قـال  -٩
كرالطِّفِْل شانِ والِْإنْس نم ةيمالتَّم«.  
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٤٣٣ 

: لم يثبت عن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه أنـه قـال   -١٠
ِإن كَثيرا من هذه التَّماِئمِ والرقَى شرك بِـاهللا عـز وجـلَّ،    «

  .»فَاجتَنبوها

من خالل تعاملي مع جملة من أحاديث العلل في هذا البحث  -١١
بويـة،  وغيره ظهر أهمية العناية بعلم العلل لطالب السـنة الن 

وضرورة الدربة عليه وأخذه من أهله، إذ به تكون األحكـام  
على األحاديث دقيقة، فكم من حديث ظاهر إسناده غاية فـي  
الصحة، إال أن فيه علة ال تظهر إال بالتوسع فـي تخريجـه،   

  .والنظر في كالم أئمة هذا الشأن

وفي الختام أوصي بعد تقوى اهللا تعالى بالعناية بالسنة النبوية، 
وخدمتها، واالهتمام باألحاديث النبوية، وخاصة ما ينفع الناس في وقتهم، 
والتركيز على مسائل التوحيد وضده الشرك، وأن يهتم طالب العلم بآثار 

  .الصحابة التي غفل عنها بعض طلبة العلم

هذا وأسأل اهللا  بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل 
ني بما فيه، وأن يعلمني ما ينفعني، وأن يقيني شر خالصا صوابا، وأن ينفع

وآخر دعوانا أن الحمد .  نفسي، وشر الشيطان وشركه، إنه سميع قريب
  .هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

*  *  *  
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٤٣٤ 

  فهرس المصادر والمراجع 

  *القرآن الكريم * 

داهللا بن محمد بن محمد بن حمـدان  عبي: اإلبانة الكبرى، البن بطة .١
دار : نشـر . مجموعة من المحققـين : ، بتحقيق)هـ٣٨٧(العكبري 

عدة طبعات متفرقة، ما بين عـام  . الراية للنشر والتوزيع، الرياض
 .هـ١٤٢٦هـ إلى عام ١٤١٥

آثار الشيخ العالمة عبدالرحمن بن يحيى المعلمـي، لعبـدالرحمن    .٢
دار : نشـر . موعة من الباحثينمج: ، اعتنى به)هـ١٣٨٦(المعلمي 

 .هـ١٤٣٤، ١ط. عالم الفوائد، مكة
أبـو  : ، تصحيح)هـ١٨٢(يعقوب بن إبراهيم : اآلثار، ألبي يوسف .٣

 .دار الكتب العلمية، بيروت: تصوير. الوفاء األفغاني
: ، لقاضـي المارسـتان  )المشيخة الكبرى(أحاديث الشيوخ الثقات  .٤

دار عالم : نشر. تم العونيالشريف حا: محمد بن عبدالباقي، بتحقيق
 .هـ١٤٢٢، ١ط. الفوائد، مكة

ـ ٢٥٩(إبراهيم بـن يعقـوب   : أحوال الرجال، للجوزجاني .٥ ، )هـ
، ١ط.  دار الطحاوي بالريـاض : نشر. عبد العليم البستوي: بتحقيق
 .هـ١٤١١

محمـد بـن   : االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار، للحازمي .٦
جامعـة  : نشـر . قلعجـي  عبدالمعطي: ، بتحقيق)هـ٥٨٤(موسى 

 .هـ١٤١٠، ٢ط. الدراسات اإلسالمية، باكستان
محمد بن أبي بكـر  : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، البن القيم .٧

دار عالم الفوائـد،  : نشر. محمد عزيز شمس: ، بتحقيق)هـ٧٥١(
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٤٣٥ 

  .هـ١٤٣٢، ١ط. مكة المكرمة، المملكة العربيةالسعودية
إبـراهيم  : ط، لسبط ابن العجمياالغتباط بمعرفة من رمي باالختال .٨

دار : نشـر . عالء الدين علي رضا: ، بتحقيق)هـ٨٤١(بن محمد 
 .هـ١٤٠٨، ١ط. الحديث، القاهرة

ـ ٦٢٩(محمـد بـن عبـدالغني    : إكمال اإلكمال، البن نقطة .٩ ، )هـ
جامعة أم القرى، مكـة  : نشر. عبدالقيوم بن عبدرب النبي: بتحقيق

 .هـ١٤٠٨، ١ط. المكرمة
لكمال في أسماء الرجـال، لمغلطـاي بـن قلـيج     إكمال تهذيب ا .١٠

الفـاروق  : نشـر . عادل محمد وأسامة إبراهيم: ، بتحقيق)هـ٧٦٢(
 .هـ١٤٢٢، ١ط. الحديثة، القاهرة

اإلكمال في ذكر من له رواية مسند أحمد سوى من ذكر في تهذيب  .١١
ـ ٧٦٥(محمد بن علي ابن حسن : الكمال، للحسيني : ، بتحقيـق )هـ

. جامعة الدراسات اإلسـالمية، باكسـتان  : نشر. عبدالمعطي قلعجي
 .هـ١٤٠٩، ١ط

ـ ٥٦٢(عبدالكريم بن محمد : األنساب، للسمعاني .١٢ : ، بتحقيـق )هـ
. مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهنـد : نشر. عبدالرحمن المعلمي

 .الفاروق الحديثة: تصوير
: بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم، البن عبدالهادي .١٣

دار : وصي اهللا عباس ، نشر: ، بتحقيق)هـ٧٤٤(بن حسن يوسف 
 .هـ١٤٠٩، ١ط. الراية، الرياض

، )هـ٧٧٤(إسماعيل بن كثير القرشي : البداية والنهاية، البن كثير .١٤
. عبداهللا التركي بالتعاون مع مركز البحـوث بـدار هجـر   : بتحقيق

 .هـ١٤١٧، ١ط. دار هجر، القاهرة: نشر
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٤٣٦ 

علي بن أبي بكـر  : الحارث، للهيثميبغية الباحث عن زوائد مسند  .١٥
الجامعـة اإلسـالمية،   : نشر. حسين الباكري: ، بتحقيق)هـ٨٠٧(

 .هـ١٤١٣، ١المدينة المنورة، ط
علي : بيان الوهم واإليهام الواقعين في كتاب األحكام، البن القطان .١٦

دار طيبة، : نشر. الحسين آيت سعيد: ، بتحقيق)هـ٦٢٨(بن محمد 
 .هـ١٤١٨، ١ط. الرياض

عمر بـن  : تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم، البن شاهين .١٧
دار الكتـب  : نشر. عبدالمعطي قلعجي: ،   بتحقيق)هـ٣٨٥(أحمد 

  .هـ١٤٠٦، ١ط. العلمية، بيروت
عمـر بـن أحمـد    : تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين، البن شاهين .١٨

ــق)هـــ٣٨٥( ــدالرحيم القشــقري: ، بتحقي ، ١ط. ؟: نشــر. عب
  .هـ١٤٠٩

محمد بن أحمد : يخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، للذهبيتار .١٩
دار الكتـاب العربـي،   : نشـر . عمر تدمري: ، بتحقيق)هـ٧٤٨(

  .هـ١٤١٢، ١ط. بيروت
ـ ٢٥٦(محمـد بـن إسـماعيل    : التاريخ األوسط، للبخاري .٢٠ ، )هـ

، ١ط. دار الصـميعي، الريـاض  : نشـر . محمد اللحيدان: بتحقيق
 .هـ١٤١٨

ـ ٢٥٦(محمد بن إسماعيل : للبخاريالتاريخ الكبير،  .٢١ : نشـر ). هـ
 .دار الكتب العلمية، بيروت

: نشـر ). هـ٤٦٣(أحمد بن علي : تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي .٢٢
 .ط؟. دار الكتاب العربي، بيروت

أحمد : تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين، بتحقيق .٢٣
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٤٣٧ 

ـ    : نشر. محمد نور سيف راث مركز البحـث العلمـي وإحيـاء الت
 .ط؟. اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها مـن األماثـل،    .٢٤
دار الفكـر،  : نشر. عمر العمري: ، بتحقيق)هـ٥٧١(البن عساكر 

 .م١٩٩٥، ١ط. بيروت
إبراهيم بـن محمـد   : التبيين ألسماء المدلسين، لسبط ابن العجمي .٢٥

دار الكتب العلميـة،  : نشر. يحيى شفيق حسن: ، بتحقيق)هـ٨٤١(
 .هـ١٤٠٦، ١ط. بيروت

: نشـر . تحرير تقريب التهذيب، لبشار عواد، وشعيب األرنـاؤوط  .٢٦
 .هـ١٤١٧، ١ط. مؤسسة الرسالة، بيروت

تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل، ألحمـد بـن عبـدالرحيم     .٢٧
مكتبـة الرشـد،   : نشر. عبداهللا نوارة: ، بتحقيق)هـ٨٢٦(العراقي 
 .هـ١٤١٩، ١ط. الرياض

: ، بتحقيـق )هــ  ٧٤٨(محمد بن أحمـد  : تذكرة الحفاظ، للذهبي .٢٨
 .ط؟. دار الكتب العلمية، بيروت: نشر. عبدالرحمن المعلمي

محمد بـن علـي   : التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة، للحسيني .٢٩
. مكتبة الخانجي، القـاهرة : نشر. رفعت فوزي: ، بتحقيق)هـ٧٦٥(
 .هـ١٤١٨، ١ط

عبدالعظيم بن : ب من الحديث الشريف، للمنذريالترغيب والترهي .٣٠
دار إحيـاء  : نشر. مصطفى عمارة: ، بتحقيق)هـ٦٥٦(عبدالقوي 

 .هـ١٣٨٨، ٣ط. التراث العربي، بيروت
عبدالعظيم بن : الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، للمنذري .٣١

دار : نشـر . إبراهيم شـمس الـدين  : ، بتحقيق)هـ٦٥٦(عبدالقوي 
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٤٣٨ 

 .هـ١٤١٧، ١ط. بيروتالكتب العلمية، 
أحمد بـن  : تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة، البن حجر .٣٢

: نشـر . إكرام اهللا إمداد الحـق : بتحقيق) هـ٨٥٢(علي العسقالني 
 .هـ١٤١٦، ١ط. دار البشائر اإلسالمية، بيروت

: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، البـن حجـر   .٣٣
، ٣ط. أحمد المباركي: ، بتحقيق)هـ٨٥٢(أحمد بن علي العسقالني 

 .هـ١٤٢٢
عبـدالرحمن بـن محمـد    : تفسير القرآن العظيم، البن أبي حـاتم  .٣٤

، ٢ط. مكتبة البـاز، مكـة  : نشر. أسعد الطيب: ، بتحقيق)هـ٣٢٧(
 .هـ١٤١٩

ـ ٧٧٤(إسماعيل بن كثير : تفسير القرآن العظيم، البن كثير .٣٥ ). هـ
. عالم الكتب، الريـاض دار : مجموعة من المحققين، نشر: بتحقيق

 .هـ١٤٢٥، ١ط
ـ ٧٧٤(إسماعيل بن كثير : تفسير القرآن العظيم، البن كثير .٣٦ ). هـ

، ٢ط. دار طيبـة، الريــاض : سـامي الســالمة، نشـر  : بتحقيـق 
 .هـ١٤٢٠

، )هـ٨٥٢(أحمد بن علي العسقالني : تقريب التهذيب، البن حجر .٣٧
، ١ط. دار العاصـمة، الريـاض  : صغير الباكستاني نشـر : بتحقيق
 .هـ١٤١٦

ـ ٥٩٧(عبدالرحمن بن علـي  : تلبيس إبليس، البن الجوزي .٣٨ ). هـ
 .هـ١٤٢١، ١ط. دار الفكر للطباعة والنشر، لبنان، بيروت: نشر

التمهيد لشرح كتاب التوحيد، للشيخ صـالح بـن عبـدالعزيز آل     .٣٩
  .هـ١٤٢٤، ١ط. دار التوحيد، الرياض: نشر. الشيخ
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٤٣٩ 

يوسف : البن عبدالبر. يدالتمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسان .٤٠
. مجموعة مـن المحققـين  : ، بتحقيق)هـ٤٦٣(بن عبداهللا القرطبي 

 .وزارة األوقاف والشؤون األسالمية بالمغرب: نشر
، )هـ٨٥٢(أحمد بن علي العسقالني : تهذيب التهذيب، البن حجر .٤١

مؤسسـة الرسـالة،   : نشـر . إبراهيم الزيبق وعادل مرشد: باعتناء
  .هـ١٤١٦، ١ط. بيروت

، )هـ٨٥٢(أحمد بن علي العسقالني : تهذيب التهذيب، البن حجر .٤٢
دار : نشـر . مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانيـة، الهنـد  

  .الكتاب اإلسالمي، القاهرة
يوسف بن عبـدالرحمن  : تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي .٤٣

. مؤسسة الرسالة، بيـروت : نشر. بشار عواد: ، بتحقيق)هـ٧٤٣(
  .ـه١٤٠٦، ٤ط

ـ ٣٧٠(أبي منصور محمد بن أحمد : تهذيب اللغة، لألزهري .٤٤ ، )هـ
. دار إحياء التراث العربـي، بيـروت  : نشر. محمد عوض: بتحقيق

 .م٢٠٠١، ١ط
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، لسليمان بن عبـداهللا   .٤٥

. زهيـر الشـاويش  : ، بتحقيق)هـ١٢٣٣(بن محمد بن عبدالوهاب 
 .هـ١٤٢٣، ١ط. دمشقالمكتب، بيروت، : نشر

ـ ٣٥٤(محمد بن حبان : الثقات، البن حبان .٤٦ دائـرة  : نشـر ). هـ
 .هـ١٣٩٣، ١ط. المعارف العثمانية، الهند

صالح الـدين بـن   : جامع التحصيل في أحكام المراسيل، للعالئي .٤٧
عـالم الكتـب،   : نشـر . حمدي السلفي: ، بتحقيق)هـ٧٦١(خليل 
 .هـ١٤١٧، ٣ط. بيروت
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٤٤٠ 

ن حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الجامع الصحيح المسند م .٤٨
: ، بتحقيـق )هـ٢٥٦(محمد بن إسماعيل : وسننه وأيامه، للبخاري

المطبعة : نشر. محمد فؤاد عبدالباقي: محب الدين الخطيب، وترقيم
  .هـ١٤٠٠، ١ط. السلفية ومكتبتها، القاهرة

الجامع الصحيح المسند من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  .٤٩
: ، بتحقيـق )هـ٢٥٦(محمد بن إسماعيل : أيامه، للبخاريوسننه و

. المطبعة الكبرى األميرية ببوالق مصر: نشر. مجموعة من العلماء
  .دار إحياء التراث العربي، بيروت: تصوير. هـ١٣١١

الجامع الصحيح المسند من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  .٥٠
ـ ٢٥٦(محمد بن إسماعيل : وسننه وأيامه، للبخاري ، بخدمـة  )هـ

، ١ط. دار طوق النجاة، بيروت: محمد زهير الناصر نشر: واعتناء
 .هـ١٤٢٢

ـ ٢٧٩(محمد بن عيسى : الجامع الكبير، للترمذي .٥١ : ، بتحقيـق )هـ
 .م١٩٩٨، ٢ط. دار الغرب اإلسالمي، بيروت: نشر. بشار عواد

عبـداهللا بـن وهـب القرشـي     : الجامع في الحديث، البن وهـب  .٥٢
دار ابن الجـوزي،  : نشر. فى أبو الخيرمصط: ، بتحقيق)هـ١٩٧(

 .هـ١٤١٦، ١ط. الدمام
عبـدالرحمن بـن محمـد    : الجرح والتعديل، البـن أبـي حـاتم    .٥٣

مجلـس دائـرة   : نشـر . عبدالرحمن المعلمي: ، بتحقيق)هـ٣٢٧(
 .١ط. المعارف العثمانية، الهند

علي بن أحمد بن حزم األندلسي : جمهرة أنساب العرب، البن حزم .٥٤
دار المعـارف،  : نشـر . عبدالسالم هـارون : يق، بتحق)هـ٤٥٦(

 .٤ط. القاهرة
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٤٤١ 

عبـدالرحمن بـن محمـد    : حاشية كتاب التوحيـد، البـن قاسـم    .٥٥
 .هـ١٤٠٨، ٣ط. الرياض). هـ١٣٩٢(

حديث ابن مخلد البزاز عن شيوخه، ألبي الحسن محمد بن محمـد   .٥٦
: ، بتحقيق)هـ٤١٩(بن محمد بن إبراهيم بن مخلد البزاز البغدادي 

. هـ١٤٢٢، ١ط. دار البشائر اإلسالمية، بيروت: نشر .نبيل جرار
 ).مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية: ضمن(

ـ ٧٤٨(محمد بن أحمد : ديوان الضعفاء والمتروكين، للذهبي .٥٧ ، )هـ
 .٢ط. مكتبة النهضة الحديثة، مكة: نشر. حماد األنصاري: بتحقيق

: ، بتحقيـق )هـ٨٢٦(ذيل الكاشف، ألحمد بن عبدالرحيم العراقي  .٥٨
 .هـ١٤٠٦، ١ط. دار الباز، مكة: نشر. وران الضناويب

، )هـ٨٠٦(عبدالرحيم بن الحسين : ذيل ميزان االعتدال، للعراقي .٥٩
مركـز البحـث العلمـي    : نشر. عبدالقيوم  عبد رب النبي: بتحقيق

 .هـ١٤٠٦، ١ط. وإحياء التراث اإلسالمي، جامعة أم القرى،  مكة
عبـداهللا بـن   : للشبرميالرقى والتمائم دراسة حديثية موضوعية،  .٦٠

راشد بن سعد، رسالة ماجستير، محفوظة بمكتبة األميـر سـلطان   
ش ع ر (للعلوم والمعرفة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

٢١٣، ٦٥.( 
أحمد محمـد نـور   : سؤاالت ابن الجنيد ليحيى بن معين، بتحقيق .٦١

 .هـ١٤٠٨، ١مكتبة الدار، المدينة، ط: نشر. سيف
اود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم، سؤاالت أبي د .٦٢

، ١ط. مكتبة العلوم والحكـم، المدينـة  : نشر. زياد منصور: بتحقيق
 .هـ١٤١٤

سؤاالت أبي عبدالرحمن السلمي للدارقطني في الجرح والتعـديل،   .٦٣
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٤٤٢ 

. فريق من الباحثين بإشراف سعد الحميد، وخالد الجريسـي : بتحقيق
 .١ط

ي ألبي داود في معرفة الرجال وجرحهم سؤاالت أبي عبيد اآلجر .٦٤
مؤسسـة الريـان،   : نشـر . عبدالعليم البسـتوي : وتعديلهم، بتحقيق

 .هـ١٤١٨، ١ط. بيروت
: سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، لأللبـاني  .٦٥

. مكتبة المعارف، الريـاض : نشر). هـ١٤٢٠(محمد ناصر الدين 
  .هـ١٤١٥، ١ط

. محمـد القحطـاني  : ، بتحقيق)هـ٢٩٠( السنة، لعبداهللا بن أحمد .٦٦
  .هـ١٤١٦، ٣ط. رمادي للنشر، الدمام: نشر

: بتحقيـق ). هـ ٣١١(أحمد بن محمد بن هارون : السنة، للخالل .٦٧
 .هـ١٤١٠، ١ط. دار الراية، الرياض: نشر. عطية الزهراني

دار : نشـر ). هـ٤٥٨(أحمد بن الحسين : السنن الكبرى، للبيهقي .٦٨
الطبعة األولى بمطبعـة مجلـس دائـرة    تصوير . المعرفة، بيروت

 .هـ١٣٥٦المعارف العثمانية، الهند، 
ـ ٣٨٥(علي بن عمر : السنن، للدارقطني .٦٩ شـعيب  : ، بتحقيـق )هـ

، ١ط. مؤسسـة الرسـالة، بيـروت   : نشـر . األرنؤوط وجماعـة 
 .هـ١٤٢٤

: ، بتحقيـق )هـ ٧٤٨(محمد بن أحمد : سير أعالم النبالء، للذهبي .٧٠
، ١١ط. مؤسسة الرسالة، بيروت: رنش. شعيب األرناؤوط وآخرون

 .هـ١٤٢٢
برهان الدين إبراهيم : الشذا الفياح من علوم ابن الصالح، لألبناسي .٧١

مكتبة الرشـد،  : نشر. صالح فتحي: ، بتحقيق)هـ٨٠٢(بن موسى 
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٤٤٣ 

  .هـ١٤١٨، ١ط. الرياض
عبـدالحي بـن   : شذرات الذهب في أخبار من ذهب، البن العمـاد  .٧٢

. لقادر ومحمـود األرنـاؤوطيين  عبدا: ،  بتحقيق)هـ١٠٨٩(أحمد 
 .هـ١٤٠٦، ١ط. دار ابن كثير، دمشق: نشر

ـ ٥١٦(الحسين بن مسعود : شرح السنة، للبغوي .٧٣ : ، بتحقيـق )هـ
المكتـب اإلسـالمي،   : نشر. شعيب األرناؤوط،  وزهير الشاويش

 .هـ١٤٠٣، ٢ط. بيروت
، )هـ٧٩٥(عبدالرحمن بن أحمد : شرح علل الترمذي، البن رجب .٧٤

. مكتبة الرشـد، الريـاض  : نشر. ام عبدالرحيم سعيدهم. د: بتحقيق
 .هـ١٤٢١، ٢ط

، )هـ٧٩٥(عبدالرحمن بن أحمد : شرح علل الترمذي، البن رجب .٧٥
وهـي   ٤ط. دار العطاء، الريـاض : نشر. نور الدين عتر: بتحقيق

 .هـ١٤٢١لدار العطاء،  ١ط
ـ ٣٢١(أحمـد بـن محمـد    : شرح معاني اآلثار، للطحاوي .٧٦ ، )هـ

، ١ط. عالم الكتب، بيروت: نشر. ار ومحمد سيدمحمد النج: بتحقيق
 .هـ١٤١٤

عبـداهللا  : ، بتحقيق)هـ٣٦٠(محمد بن الحسين : الشريعة، لآلجري .٧٧
 .هـ١٤٢٠، ٢ط. دار الوطن، الرياض:  نشر. الدميجي

إسماعيل بن حماد : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري .٧٨
العلـم   دار: نشـر . أحمد عبدالغفور عطـار : ، بتحقيق)هـ٣٩٣(

  .هـ١٤٠٧، ٤ط. للماليين، بيروت
. شعيب األرنـاؤوط : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، بتحقيق .٧٩

 .هـ١٤١٤، ٢مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: نشر
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٤٤٤ 

ـ ٣١١(محمد بن إسحاق : الصحيح، البن خزيمة .٨٠ : ، بتحقيـق )هـ
، ٢ط. المكتــب اإلســالمي، بيــروت: نشــر. محمــد األعظمــي

  .هـ١٤١٢
محمـد فـؤاد   : ، بتحقيـق )هـ٢٦١(حجاج الصحيح، لمسلم بن ال .٨١

  . هـ١٤١٣ط؟، . دار الكتب العلمية، بيروت: نشر. عبدالباقي
ـ ٢٥٦(محمد بـن إسـماعيل   : الضعفاء الصغير، للبخاري .٨٢ ، )هـ

، ١ط. مكتبة ابن عباس، سمنود بمصر: نشر. أحمد إبراهيم: بتحقيق
  .هـ١٤٢٦

ـ ٢٥٦(محمد بـن إسـماعيل   : الضعفاء الصغير، للبخاري .٨٣ ، )هـ
  .ط؟. مكتبة إسالمية، الهور: نشر. حافظ زبير: حقيقبت

ـ ٣٨٥(علي بـن عمـر   : الضعفاء والمتروكون، للدارقطني .٨٤ ، )هـ
، ٢ط. مؤسسة الرسالة، بيـروت : نشر. صبحي السامرائي: بتحقيق
  .هـ١٤٠٦

عبـدالرحمن بـن علـي    : الضعفاء والمتروكين، البن الجـوزي  .٨٥
كتـب العلميـة،   دار ال: نشر. عبداهللا القاضي: ، بتحقيق)هـ٥٩٧(

 .ط؟. بيروت
ـ ٣٠٣(أحمد بـن شـعيب   : الضعفاء والمتروكين، للنسائي .٨٦ ، )هـ

مؤسسـة الكتـب   : نشر. بوران الضناوي، وكمال الحوت: بتحقيق
  .هـ١٤٠٥، ١ط. الثقافية، بيروت

الضعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلـب علـى    .٨٧
 يتـابع  حديثه الوهم ومن يتهم في بعض حديثه ومجهول روى ما ال

عليه وصاحب بدعة يغلو فيها ويدعو إليها وإن كانـت حالـة فـي    
ـ ٣٢٢(محمد بن عمرو : الحديث مستقيمة، للعقيلي : ، بتحقيـق )هـ
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٤٤٥ 

 .هـ١٤٢٠، ١ط. دار الصميعي، الرياض: حمدي السلفي نشر
فاروق : ، بتحقيق)هـ٤٣٠(أحمد بن عبداهللا : الضعفاء، ألبي نعيم .٨٨

  .هـ١٤٠٥، ١ط. ار البيضاءدار الثقافة، الد:  نشر. حمادة
أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء : طبقات الحنابلة، ألبي يعلى .٨٩

 .ط؟. دار المعرفة، بيروت: نشر). هـ٥٢٦(
علي محمـد  : ، بتحقيق)هـ٢٣٠(الطبقات الكبير، لمحمد بن سعد  .٩٠

 .هـ١٤٢١، ١ط. مكتبة الخانجي، القاهرة: نشر. عمر
حمـزة  : الب القاضي، بتحقيـق علل الترمذي الكبير بترتيب أبي ط .٩١

 .هـ١٤٠٦، ١ط. مكتبة األقصى، األردن: نشر. ديب
علـي بـن عمـر    : العلل الواردة في األحاديث النبوية، للدارقطني .٩٢

: نشـر . محفوظ الرحمن زين اهللا: ، بتحقيق١١-١من ) هـ٣٨٥(
  .١ط. دار طيبة، الرياض

ـ   : العلل الواردة في األحاديث النبوية، للدارقطني .٩٣ ر علـي بـن عم
دار ابـن  : نشـر . محمد الدباسي: ، بتحقيق١٦-١٢من ) هـ٣٨٥(

 .هـ١٤٢٧، ١ط. الجوزي، الرياض
العلل ومعرفة الرجال عن اإلمام أحمد بن حنبل رواية المـروذي   .٩٤

، ١ط. الدار السلفية، الهند: نشر. وصي اهللا عباس: وغيره، بتحقيق
 .هـ١٤٠٨

يـة ابنـه   روا) (هـ٢٤١(العلل ومعرفة الرجال، ألحمد بن حنبل  .٩٥
المكتـب اإلسـالمي،   : نشـر . وصي اهللا عباس: ، بتحقيق)عبداهللا

  .هـ١٤٠٨، ١ط. بيروت، ودار الخاني، الرياض
: ، بتحقيـق )هـ٢٧٦(عبداهللا بن مسلم : غريب الحديث، البن قتيبة .٩٦

، ١ط. وزارة األوقـاف بـالعراق، بغـداد   : نشر. عبداهللا الجبوري
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٤٤٦ 

  .هـ١٣٩٧
: ، بتحقيـق )هـ٢٢٤(ن سالم غريب الحديث، ألبي عبيد القاسم ب .٩٧

 .هـ١٤٠٤ط؟، . مجمع اللغة العربية، القاهرة: نشر. حسين شرف
أحمد بـن علـي   : فتح الباري بشرح صحيح البخاري، البن حجر .٩٨

مصـورة  . ط؟. دار المعرفة، بيروت: نشر). هـ٨٥٢(العسقالني 
محب الـدين الخطيـب،   : عن طبعة المكتبة السلفية األولى، بتحقيق

 .فؤاد عبدالباقيوترقيم محمد 
عبـدالرحمن بـن   : فتح الباري شرح صحيح البخاري، البن رجب .٩٩

مكتبة : نشر. محمود بن شعبان وآخرين: ، بتحقيق)هـ٧٩٥(أحمد 
 .هـ١٤١٧، ١ط. الغرباء األثرية، المدينة النبوية

عبدالرحمن بـن عبـداهللا   : فتوح مصر وأخبارها، البن عبدالحكم .١٠٠
دار الفكـر،  : جيـري، نشـر  محمد الح: القرشي المصري، بتحقيق

 .هـ١٤١٦، ١بيروت، ط
محمد بـن  : الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة، للشوكاني .١٠١

دار الكتـب  : نشر. عبدالرحمن المعلمي: ، بتحقيق)هـ١٢٥٠(علي 
 .ط؟. العلمية، بيروت

ـ ٨١٧(محمد بن يعقـوب  : القاموس المحيط، للفيروزأبادي .١٠٢ ، )هـ
مؤسسـة  : نشـر . مؤسسة الرسالةمكتب تحقيق التراث في : بتحقيق

 .هـ١٤٠٧، ٢ط. الرسالة، بيروت
القول المفيد علـى كتـاب التوحيـد، للشـيخ محمـد العثيمـين        .١٠٣

ودار العاصـمة،  . دار ابن الجـوزي، الـدمام  : نشر). هـ١٤٢١(
 .هـ١٤١٨، ١ط. الرياض

محمـد  : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، للذهبي .١٠٤
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٤٤٧ 

: نشر. محمد عوامة، وأحمد الخطيب: يق، بتحق)هـ٧٤٨(بن أحمد 
 .هـ١٤١٣، ١ط. جدة. دار القبلة، ومؤسسة علوم القرآن

عبـداهللا بـن عـدي    : الكامل في ضعفاء الرجال، البـن عـدي   .١٠٥
، ٣ط. دار الفكر، بيـروت : نشر. سهيل زكار: ، بتحقيق)هـ٣٦٥(

 .هـ١٤٠٩
كتاب التوحيد الذي هو حق اهللا على العبيد، لإلمـام محمـد بـن     .١٠٦

رئاسـة إدارة البحـوث العلميـة    : نشـر ). هـ١٢٠٦(لوهاب عبدا
 .هـ١٤١٦، ٢ط. واإلفتاء، الرياض

عبداهللا بـن  : الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، البن أبي شيبة .١٠٧
مكتبـة الرشـد،   : نشـر . كمال الحوت: ، تحقيق)هـ٢٣٥(محمد 

 .هـ١٤٠٩، ١ط. الرياض
هيم بـن  إبـرا : الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث، للحلبي .١٠٨

عالم الكتـب،  : نشر. صبحي السامرائي: ، بتحقيق)هـ٨٤١(محمد 
 .هـ١٤٠٧، ١ط. ومكتبة النهضة العربية، بيروت

ـ ٣١٠(محمد بن أحمد : الكنى واألسماء، للدوالبي .١٠٩ : ، بتحقيـق )هـ
  .هـ١٤٢١، ١ط. دار ابن حزم، بيروت: نشر. نظر الفاريابي

: ، بتحقيق)هـ ٢٦١(الكنى واألسماء، لمسلم بن الحجاج القشيري  .١١٠
المجلس العلمي بالجامعـة اإلسـالمية،   : نشر. عبد الرحيم القشقري

  . هـ١٤٠٤، ١ط. المدينة المنورة
: الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة، البـن الكيـال   .١١١

. عبـدالقيوم عبـد رب النبـي   : ، بتحقيق)هـ٩٣٩(محمد بن أحمد 
 .هـ١٤٢٠، ٢ط. المكتبة اإلمدادية، مكة: نشر

: الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة، البـن الكيـال   .١١٢
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٤٤٨ 

. عبـدالقيوم عبـد رب النبـي   : ، بتحقيق)هـ٩٣٩(محمد بن أحمد 
 .هـ١٤٢٠، ٢ط. المكتبة اإلمدادية، مكة: نشر

دار : نشر). هـ٧١١(لسان العرب، البن منظور، محمد بن مكرم  .١١٣
 .١صادر، بيروت، ط

ـ ٨٥٢(علي  أحمد بن: لسان الميزان، البن حجر .١١٤ : ، بتحقيـق )هـ
  .١ط. مكتب المطبوعات اإلسالمية، حلب: نشر. عبدالفتاح أبو غدة

ـ ٨٥٢(أحمد بن علي : لسان الميزان، البن حجر .١١٥ : ، بتحقيـق )هـ
دار إحياء التـراث العربـي، ومؤسسـة    :  نشر. محمد المرعشلي

 .هـ١٤١٦، ١ط. التاريخ العربي، بيروت
ـ  : المؤتلف والمختلف، للدارقطني .١١٦ ـ ٣٨٥(ن عمـر  علـي ب ، )هـ

. دار الغرب اإلسالمي، بيـروت : نشر.   موفق عبدالقادر: بتحقيق
 .هـ١٤٠٦، ١ط

، )هـ٣٥٤(محمد بن حبان : المجروحين من المحدثين، البن حبان .١١٧
، ١ط. دار الصـميعي، الريـاض  : نشـر . حمدي السـلفي : بتحقيق
 .هـ١٤٢٠

علـي بـن أبـي بكـر     : مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد، للهيثمـي   .١١٨
 .هـ١٤٠٢، ٣ط. دار الكتاب العربي، بيروت: نشر). هـ٨٠٧(

أحمـد بـن عبـدالحليم    : مجموع فتاوى شيخ اإلسالم، البن تيمية .١١٩
وزارة الشـئون  : نشـر . عبدالرحمن بن قاسم: بتحقيق). هـ٧٢٨(

 .هـ١٤١٦، ١ط. اإلسالمية، السعودية
: ، بتحقيق)هـ٨٢٦(أحمد بن عبدالرحيم : المدلسين، البن العراقي .١٢٠

، ١ط. دار الوفـاء، مصـر   : نشـر . زي، ونافذ حسـين رفعت فو
 .هـ١٤١٥
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٤٤٩ 

ـ ٣٢٧(عبدالرحمن بـن محمـد   : المراسيل، البن أبي حاتم .١٢١ ، )هـ
، ٢ط. مؤسسة الرسـالة، بيـروت  : نشر. شكر اهللا قوجاني: بتحقيق
  .هـ١٤١٨

ـ ٢٧٥(سليمان بن األشعث : المراسيل، ألبي داود .١٢٢ : ، بتحقيـق )هـ
، ١ط. ، بيــروتمؤسســة الرســالة: نشــر. شــعيب األرنــاؤوط

 .هـ١٤٠٨
مسائل اإلمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بـن هـانئ    .١٢٣

المكتـب اإلسـالمي،   : نشر. زهير الشاويش: النيسابوري، بتحقيق
 .ط؟. بيروت

). هـ٤٠٥(محمد بن عبداهللا : المستدرك على الصحيحين، للحاكم .١٢٤
 .ط؟. دار المعرفة، بيروت: نشر

، )هـ٤٠٥(محمد بن عبداهللا : اكمالمستدرك على الصحيحين، للح .١٢٥
دار : نشـر . الفريق العلمي لموسوعة جامع السنة النبويـة : بتحقيق

  .هـ١٤٣٥، ١ط. الميمان، الرياض
ـ ٢٣٠(مسند ابن الجعد، لعلي بن الجعد الجـوهري   .١٢٦ ، جمـع  )هـ

عبدالمهـدي بـن   : عبداهللا بن محمـد البغـوي،  بتحقيـق   : تلميذه
  .هـ١٤٠٥، ١ط. ويتمكتبة الفالح، الك: نشر. عبدالقادر

ـ ٢٣٠(مسند ابن الجعد، لعلي بن الجعد الجـوهري   .١٢٧ ، جمـع  )هـ
: نشر. عامر أحمد حيدر: عبداهللا بن محمد البغوي،  بتحقيق: تلميذه

 .هـ١٤١٠، ١ط. مؤسسة نادر، بيروت
سـنجر بـن عبـداهللا الناصـري     : مسند اإلمام الشافعي، ترتيـب  .١٢٨

. ، الكويـت شركة غـراس : نشر. ماهر الفحل: ، بتحقيق)هـ٧٤٥(
 .هـ١٤٢٥، ١ط

http://www.opoosoft.com



 

   

 

٤٥٠ 

: ، بتحقيـق )هـ٣٦٠(سليمان بن أحمد : مسند الشاميين، للطبراني .١٢٩
 .هـ١٤٠٩، ١ط. مؤسسة الرسالة، بيروت: نشر. حمدي السلفي

أيمن : ، بتحقيق)هـ٣١٦(يعقوب بن إسحاق : المسند، ألبي عوانة .١٣٠
  .هـ١٤١٩، ١ط. دار المعرفة، بيروت:  نشر. عارف

حسـين  : ، بتحقيـق )هـ٣٠٧(بن علي أحمد : المسند، ألبي يعلى .١٣١
  .هـ١٤١٢، ١ط. دار الثقافة العربية، دمشق: نشر. أسد

ـ ٢٤١(المسند، ألحمد بن حنبل  .١٣٢ مؤسسـة قرطبـة،   : نشـر ). هـ
  ).مصورة عن الطبعة الميمنية. (القاهرة

: ، بتحقيـق )هـ٢٤١(المسند، ألحمد بن محمد بن حنبل الشيباني  .١٣٣
، ١ط. سـالة، بيـروت  مؤسسة الر: نشر. شعيب األرنؤوط وآخرين

 .هـ١٤١٦
محفـوظ  : ، بتحقيـق )هـ٣٣٥(الهيثم بن كليب : المسند، للشاشي .١٣٤

، ١ط. مكتبـة العلـوم والحكـم، المدينـة    : نشر. الرحمن زين اهللا
 .هـ١٤١٠

محمد : البن حبان: مشاهير علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار .١٣٥
مؤسسة الكتـب  : نشر. مرزوق علي: ، بتحقيق)هـ٣٥٤(بن حبان 

 .هـ١٤٠٨، ١ط. لثقافية، بيروتا
: ، بتحقيـق )هـ٢٣٥(عبداهللا بن محمد : المصنف، البن أبي شيبة .١٣٦

شركة دار القبلة، جدة، ومؤسسة علوم القرآن، : نشر. محمد عوامة
 .هـ١٤٢٧، ١ط. دمشق

حبيب الرحمن : ، بتحقيق)هـ٢١١(المصنف، لعبدالرزاق بن همام  .١٣٧
 .هـ١٤٠٣، ٢ط. المكتب اإلسالمي، بيروت: نشر. األعظمي

: ، بتحقيـق )هـ٣٦٠(سليمان بن أحمد : المعجم األوسط، للطبراني .١٣٨
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٤٥١ 

دار الحـرمين،  : نشـر . طارق عوض اهللا وعبدالمحسن الحسـيني 
 .هـ١٤١٥، ١ط. القاهرة

: ، بتحقيـق )هـ٣٦٠(سليمان بن أحمد : للطبراني، المعجم الكبير .١٣٩
 .٢ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت: نشر. حمدي السلفي

عبدالعليم : ة الثقات للعجلي بترتيب الهيثمي والسبكي، بتحقيقمعرف .١٤٠
 .هـ١٤٠٥، ١ط. مكتبة الدار، المدينة: نشر. البستوي

، )رواية ابن محـرز ) (هـ٢٣٣(معرفة الرجال، ليحيى بن معين  .١٤١
ط؟، . مجمع اللغة العربية، دمشـق : نشر.   محمد القصار: بتحقيق
 .هـ١٤٠٥

: ، بتحقيق)هـ٤٣٠(بن عبداهللا  أحمد: معرفة الصحابة، ألبي نعيم .١٤٢
 .هـ١٤١٩، ١ط. دار الوطن، الرياض: نشر. عادل العزازي

: ، بتحقيق)هـ٢٧٧(يعقوب بن سفيان : المعرفة والتاريخ، للفسوي .١٤٣
 .هـ١٤١٠، ١ط. مكتبة الدار، المدينة: نشر. أكرم العمري

: ، بتحقيق)هـ٧٤٨(محمد بن أحمد : المغني في الضعفاء، للذهبي .١٤٤
 .هـ١٣٩١، ١ط. دار المعارف، حلب: نشر. عترنور الدين 

محمد بن أحمد : من تُكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث، للذهبي .١٤٥
 .هـ١٤٢٦، ١ط. عبداهللا الرحيلي: ، بتحقيق)هـ٧٤٨(

روايـة الـدقاق   (من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجـال   .١٤٦
مركز البحث العلمـي  : نشر. أحمد محمد نور سيف: ، بتحقيق)عنه

 .ط؟. وإحياء التراث اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة
عبـدالرحمن بـن علـي    : مناقب اإلمام أحمد، البـن الجـوزي   .١٤٧

، ٢ط. دار هجر، مصـر : عبداهللا التركي، نشر: بتحقيق). هـ٥٩٧(
 .هـ١٤٠٩
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٤٥٢ 

محمـد بـن أحمـد    : ميزان االعتدال في نقد الرجـال، للـذهبي   .١٤٨
. رفـة، بيـروت  دار المع: نشر. علي البجاوي: ، بتحقيق)هـ٧٤٨(

 .ط؟
ـ ٨٥٢(أحمد بن علي : نزهة األلباب في األلقاب، البن حجر .١٤٩ ، )هـ

، ١ط. مكتبة الرشد، الريـاض : نشر. عبدالعزيز السديري: بتحقيق
 .هـ١٤٠٩

محمد بـن  : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي، البن سيد الناس .١٥٠
دار العاصـمة،  : نشـر . أحمـد معبـد  : ، بتحقيق)هـ٧٣٤(محمد 

 .هـ١٤٠٩ ،١ط. الرياض
أحمـد بـن علـي    : النكت على كتاب ابن الصالح، البن حجـر  .١٥١

: نشـر . ربيع ابن هادي المـدخلي : ، بتحقيق)هـ٨٥٢(العسقالني 
 .هـ١٤٠٤، ١ط. الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة

المبارك بن محمـد  : النهاية في غريب الحديث واألثر، البن األثير .١٥٢
دار : نشـر . ود الطناحيطاهر الزاوي، ومحم: ، باعتناء)هـ٦٠٦(

 .ط؟. إحياء التراث العربي، بيروت
علـي بـن أحمـد    : الوسيط في تفسير القرآن المجيد، للواحـدي  .١٥٣

دار الكتـب  : نشـر . مجموعة من المحققـين : ، تحقيق)هـ٤٦٨(
 .هـ١٤١٥، ١ط. العلمية، بيروت

دراسة وترتيب وتحقيـق، ألحمـد   : يحيى بن معين وكتابه التاريخ .١٥٤
مركز البحـث العلمـي وإحيـاء التـراث     : رنش. محمد نور سيف

 .هـ١٣٩٩، ١ط. اإلسالمي بجامعة الملك عبد العزيز
  *  *  
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