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  دخيل بن صاحل اللحيدان/ د
   أصول الدين بالرياضكلية -  املشارك يف السنة وعلومهااألستاذ

   اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةجامعة

   البحثملخص
 

 ويتكون البحـث    ،ن بغريه يعتين هذا البحث مبنهج اإلمام النسائي يف سننه بإامه للراوي املقرو          
  :من

 وخطة البحـث    ، وسبقه يف هذا اال    ، وأسباب اختياره  ،بيان أمهية املوضوع   وفيها   ،املقدمة
  .امجاالً 

  . وبيان أثر علم الرواية يف علوم احلديث بإجياز، وفيه ترمجة موجزة لإلمام النسائي،التمهيد
" ٣٩: "  وبلغـت    ،"وذكر آخر ": تسمية املبهمني بقول النسائي يف سننه       : الفصل األول   

  .املبهم فيها عبد اهللا بن هليعة  % ٥٠ منها ،موضعاً
 يف  ، وداللتـه  ،" وذكر آخر    ": بيان أحوال املبهمني بقول النسائي يف سننه        : الفصل الثاين   

  :مبحثني 
 وقد تبني أن    ،" وذكر آخر    ": بيان أحوال املبهمني بقول النسائي يف سننه        : املبحث األول   

  .البهم ضعفاء عنده كعبد اهللا بن هليعة غ
 وخلصت فيه إىل أنه يشري بـه   ،"وذكر آخر   ": داللة قول النسائي يف سننه      : املبحث الثاين   

   .غالباًإىل ضعف الراوي 
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  . فيها أهم النتائج العلمية ،اخلامتة
  . وبه انتهى البحث ، واملوضوعات، والرواة، للمصادر،الفهارس
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 والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني املبعوث رمحة         ،حلمد هللا رب العلمني   ا
  : بعد و، ومن سار على جهم إىل يوم الدين، نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني،للعاملني

 ، من أئمة اجلرح والتعـديل     ،) هـ   ٣٠٣ت   ( عبد الرمحن النسائي   اأب: فإن احلافظ   
 قـال فيـه     ،حىت إن كتابه السنن أنقى السنن األربع حديثاً ورجاالً         ،ومن أهل إنتقاء املرويات   

 ورجـالً   ، أقلّ الكتب بعد الصحيحني حـديثاً ضـعيفاً        ، كتاب النسائي  ": احلافظ ابن حجر    
كتاب ابن  :  ويقابله يف الطرف اآلخر      ،ذيــ وكتاب الترم  ، ويقاربه كتاب أيب داود    ،جمروحاً
   . )١("ماجه 

  : يف حبث عنوانه ،هجه مبصطلح له يف سننه اتىب والكربىولذا اخترت بيان من
  " )) .وذكر آخر:"فن الرواية عند اإلمام النسائي يف السنن بقوله (( 

  :الدراسات السابقة 
  .مل أقف على من أفرد هذا البحث بالتأليف 

  : وأسباب اختياره ،أمهيته
  . وسننه ،مكانة اإلمام النسائي -١
اخلاصة بالنقاد يف حتديد حكمهم على الرواة سيما املتعلق         أثر  العناية باملناهج      -٢

 .بالضمين منها 
، وتسمية الـرواة    "وذكر آخر :"إسهامه يف معرفة مراد اإلمام النسائي بقوله         -٣

 .ة من ذلك يف الدراسات اإلسنادية واإلستفاد، وبيان أحواهلم،املشار إليهم

אW 
  :يشتمل على 

  . ومنهجه ، وخطته، وأسباب اختياره، البحث فيها بيان أمهية،املقدمة
  : يف مطلبني ،التمهيد
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  .ترمجة موجزة لإلمام النسائي : األول 
  .  أثر علم الرواية يف علوم احلديث بإجياز : الثاين   

   ."وذكر آخر": تسمية املبهمني بقول النسائي يف سننه : الفصل األول 
 يف  ، وداللته ،" وذكر آخر    ": النسائي يف سننه    بيان أحوال املبهمني بقول     : الفصل الثاين   

  :مبحثني 
   ." وذكر آخر ": بيان أحوال املبهمني بقول النسائي يف سننه : املبحث األول 
   ."وذكر آخر ": داللة قول النسائي يف سننه : املبحث الثاين 

  . فيها أهم النتائج العلمية ،اخلامتة
  .ت  واملوضوعا، والرواة، للمصادر،الفهارس
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 . يف سننه الكربى واتىب " وذكر آخر ": مجعت فيه قول اإلمام النسائي  -١
 من الفصل الثاين حبسب أمساء املبهمني       )٣( واملبحث األول  ،)٢(رتبت الفصل األول   -٢

  . معجمياً 
 ،اقتصرت يف التخريج على الطرق املبيِنة ألمساء املبهمني ؛ ألنه هـدف البحـث              -٣

 .مطلق التخريج فهو تطويل حمله الدراسات التخرجيية وليس املقصود 
أعتين ببيان ما وقفت عليه من حكم اإلمام النسائي على الرواة الذين أشار إليهم               -٤

 . حىت يتبني منهجه اخلاص ذا الصنيع ،يف هذه الصورة
أُبيِّن نتيجة دراسة حال الراوي وما يدل عليها من كالم نقاد احلديث املوثق مـن                -٥

التقريب إال إذا تـبني أن      اعتمدت حكم احلافظ ابن حجر يف رجال         وقد   ،كتبهم
  . فأذكر أقواهلم املؤيدة للمحرر من حال الراوي ،الراجح من كالم النقاد خالفه

حيفظ والة أمـــرنا و جيزيهم خري اجلزاء على اهتمامهم الكـبري           واهللا تعاىل أسأل أن     
  .اإلسالمية  وعلوم الشريعة ،املتواصل بالسنة وعلومها

إلسالم  ا اينفع   وأن   ، ومجيع أموري  ،كما أسأله جل ثناؤه العون والسداد يف هذا البحث        
  ولعموم املسلمني  ، ولعلمائنا،نا ولذوي أرحامنا ولوالدينا وأن يغفر ل،واملسلمني
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  . وآله وصحبه أمجعني ،وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
  .واحلمد هللا رب العاملني 
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  :ترمجة موجزة لإلمام النسائي : األول 

ر بن دينار   حبن ب اأمحد بن شعيب بن علي بن سنان        اإلمام احلافظ اجلهبذ الناقد     : هو  
  ) . هـ-٢٣٠( ولد سنة ، عبد الرمحنوأب ـ نسبة إىل نسا مدينة خبراسان ـ النسائي

 ،ق ابن راهويه املَـروزي     واحلافظ إسحا  ،احلافظ قتيبة بن سعيد الثقفي    : ومن شيوخه   
  . وغريهم ،واحلافظ عمرو بن علي الفالس

 واحلافظ أبو سعيد بـن      ،احلافظ أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين      : ومن تالميذه   
  . وغريهم ، واحلافظ احلسني بن علي النيسابوري،يونس املصري

 ،)٤(" النـسائي    مل يكن أحد يف رأس الثالث مئة أحفظ من        : "قال فيه اإلمام الذهيب     
  ) .هـ٣٠٣( وتويف سنة 

  :  أثر علم الرواية يف علوم احلديث بإجياز : الثاين 

اجلانب التطبيقي لعلوم احلديث ؛ لذا تكاد ال جتد باباً من علـوم             : يعترب علم الرواية    
  .احلديث إال وللمحدثني فيه تأليف قد مجعوا مروياته الدالة عليه 

 ومنها تستنبط ضوابط    ،لطرق املبينة ملناهج النقاد واحلفاظ     هي احدى ا   ،والرواية أيضاً 
 ، وقد استدل األئمة النقاد أيضاً بطريقة األداء يف معرفة أحوال الـرواة            ،القبول والرد عندهم  

قال : (( قال عبد اهللا  ، مسلم بن كيسان الضيب الكندي أيب عبد اهللا الكويف األعور       : ترمجة   فيف
  ورمبـا    ،"سفيان عن رجل  : " يقول   ، عن مسلم األعور   ،ن سفيان كان وكيع إذا حدث ع    : أيب  
  .)٥())يضعفه : مل ال يسميه ؟ قال: قلت ، وهو مسلم،"سفيان عن أيب عبد اهللا عن جماهد: "قال 

 ،والنتائج العلمية املبنية على االستقراء التطبيقي املعترب من أدق النتائج يف هذا الباب            
  . لوم احلديث حيث إا تفصيل مل أبواب ع
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  الفصل األول
  :"وذكر آخر": تسمية املبهمني بقول النسائي يف سننه 

  .عبد اهللا بن لَهيعة :  انظر ،أسامة بن زيد الليثي موالهم# 

  :سليمان املديين و وة أبر إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فَ#

]١ [عن حممد بن املُ ،عيب بن أيب محزة   شالرمحن بـن  عن عبد ،ر وذكر آخر قبلهِدكَن 
هرز األعرجم:   

: قال ،ريمبن حِ احدثنا  : قال   ،أخربنا حيىي بن عثمان احلمصي     ": قال اإلمام النسائي    
 عن حممد بن املُ    ،عيب بن أيب محزة   حدثنا شر وذكر آخر قبله   ِدكَن،      عن عبد الرمحن بـن هـ ر ز م
اهللا أكـرب    :" قـال  تطوعاًكان إذا قام يصلي      ول اهللا   سأن ر  عن حممد بن مسلمة      ،األعرج

إن صـاليت    ، وما أنا من املشركني     مسلماً وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفاً      
اللـهم  ،  وأنا أول املسلمني   ،وبذلك أمرت  ،ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني ال شريك له        

   . )٦(" مث يقرأ،"أنت امللك ال إله إال أنت سبحانك وحبمدك

عـن   ،عيبحدثنا ش : قال   ،ريمبن حِ احدثنا  : قال   ،نا حيىي بن عثمان   أخرب ": وقال  
أن رسـول    ،عن حممد بن مسلمة    ،عن عبد الرمحن األعرج    ،ر وذكر آخر قبله   ِدكَنحممد بن املُ  

ولـك   ،وبك آمنـت   ،اللهم لك ركعت  :" يقول إذا ركع     كان إذا قام يصلي تطوعاً     : اهللا  
هللا  ،وخمي وعـصيب   ،وحلمي ودمي  ، مسعي وبصري  أنت ريب خشع   ،وعليك توكلت  ،أسلمت

   . )٧(" رب العاملني

عيب بـن أيب    حدثنا ش : قال   ،ريمبن حِ اأنبأنا  : قال   ،أخربنا حيىي بن عثمان    ":وقال  
بن اعن حممد    ،ز األعرج مربن ه اعن عبد الرمحن     ،ر وذكر آخر قبله   ِدكَن عن حممد بن املُ    ،محزة

اللـهم لـك    : " قال إذا سجد     ن إذا قام من الليل يصلي تطوعاً      كا  أن رسول اهللا     ،مسلمة
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وشق  ،اللهم أنت ريب سجد وجهي للذي خلقه وصوره        ،ولك أسلمت  ،وبك آمنت  ،سجدت
   . )٨("تبارك اهللا أحسن اخلالقني  ،مسعه وبصره

  :سليمان املديين و وة أبرإسحاق بن عبد اهللا بن أيب فَ:  هو ،املبهم

ق احلمصي واحلسني بن إسحاق     رحدثنا إبراهيم بن حممد بن عِ      " : قال اإلمام الطرباين  
التسثنا حيىي بن عثمان احلمصي    : ري قاال   ت،   ثنا أبو حي ـ   ،ريح بن يزيد  وة ش عيب بـن أيب    ثنا ش

عن حممد   ،بيد اهللا بن أيب رافع    عن ع  ،عن األعرج  ،وةربن أيب فَ  اعن إسحاق بن عبد اهللا       ،محزة
ولـك   ،وبـك آمنـت    ،اللهم لك سجدت   : كان يقول يف سجوده    نيب  أن ال  ،بن مسلمة 
 تبارك اهللا أحسن    ،ق مسعه وبصره  ـوش ،ورهصسجد وجهي للذي خلقه و     ،وأنت ريب  ،أسلمت
 ، وعليك توكلـت   ،ولك أسلمت  ،وبك آمنت  ،اللهم لك ركعت  : " وإذا ركع قال     "اخلالقني

مث يرفع رأسه    ،" رب العاملني  هللا ،وعظمي وعصيب  ،ودمي وخمي  ،خشع مسعي وبصري   ،أنت ريب 
 ،ملء الـسماوات ومـلء األرض      ،ربنا ولك احلمد   ،مسع اهللا ملن محده   : "من الركوع فيقول    

    .)٩(" وملء ما شئت من شيء بعد

ـ ثنا أبو ح   ،ثنا حيىي بن عثمان    ،ق احلمصي رحدثنا إبراهيم بن حممد بن عِ     ": وقال   وة ي
ريح بن يزيد  ش،  بن أيب فَ  اعن إسحق بن عبد اهللا       ،ةعيب بن أيب محز   ثنا شعن  ،عن األعرج  ،وةر 

: كان يقول يف ركوعـه       عن حممد بن مسلمة رضي اهللا عنه أن النيب           ،عبيد اهللا بن أيب رافع    
خـشع مسعـي     ،أنـت ريب   ،وعليك توكلت  ،ولك أسلمت  ،وبك آمنت  ،اللهم لك ركعت  "

    .)١٠("" هللا رب العاملني ،وعظامي وعصيب ،ودمي وخمي ،وبصري

 عن إسـحاق بـن أيب       ،رواه شعيب :  حديث االستفتاح    ": وقال احلافظ ابن رجب     
:  ومنهم من كنى عنه فقـال        ،رِدكَناملُ وذكر ابن    ، فمنهم من ترك إسحاق    ،رِدكَناملُ وابن   وةرفَ
   . )١١("وكذا وقع يف سنن النسائي "  وآخر رِدكَناملُعن ابن "

   .جمالد بن سعيد:  انظر ،مساعيل بن أيب خالدإ# 

  . بن سعيد  جمالد: انظر ،أشعث بن سوار الِكندي النجار# 
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   :فيعاجلُبن يزيد بن احلارث  جابر #

   :الشعيبعامر عن  ،وذكر آخربن بشر األحمِسي عن بيان  ،الثوريسفيان ] ٢[

حدثنا  :قال   ،حدثنا حيىي بن آدم   :قال   ،أنبأ عبيد اهللا بن سعيد     ":قال اإلمام النسائي    
  : قـال  عن النيب    ،ش الطائي بنبن خ اعن وهب    ،عن الشعيب  ،عن بيان وذكر آخر    ،سفيان

    .)١٢("" عمرة يف رمضان تعدل حجة"

   :فيعاجلُبن يزيد بن احلارث جابر : هو  ، املبهم

عـن   ،عن عامر  ،عن بيان وجابر  : قال سفيان   : قال   ،ثنا وكيع  ": قال اإلمام أمحد    
   . )١٣("" عمرة يف رمضان تعدل حجة: "قال  الطائي عن النيب وهب بن خنبش 

  .ثنا سفيان  ، ثنا وكيع:حدثين أيب وحيىي بن معني قاال ":  عبد اهللا وقال

ـ عن وهب بن خ    ،عن الشعيب  ،عن بيان وجابر   ،وقال سفيان : وقال مرة وكيع     نش ب
   . )١٤("" ةعمرة يف رمضان تعدل حج: "  قال رسول اهللا  : قال  ،الطائي

ـ : ويقـال    ،شبنيف الباب عن وهب بن خ      ": وقال أبو عيسى الترمذي      هبـن  ام  ر
خنعن الشعيب : "قال بيان وجابر     ،شب،    عن وهب بن خنوقـال داود األَ    ، "شب عـن  : "ي  ِدو

    .)١٥("  ووهب أصح، "شبنم بن خرعن ه ،الشعيب

ثنـا   ،ثنا وكيع : قاال   ، شيبة وعلي بن حممد    حدثنا أبو بكر بن أيب     ": وقال ابن ماجه    
عمـرة   : "قال رسول اهللا    : ش قال   بنعن وهب بن خ    ،عن الشعيب  ،عن بيان وجابر   ،سفيان

    . )١٦("" يف رمضان تعدل حجة

عـن   ،أنا سـفيان  : قاال   ،حدثنا حممد بن أيب عمرو ويعقوب     ": وقال ابن أيب عاصم     
قال رسـول اهللا    : قال   ،ش رضي اهللا عنه   بنم بن خ  رعن ه  ،عن الشعيب  ،يِدوداود بن يزيد األَ   

": عمرة يف رمضان حجة أو تعدل حجة. "   

ـ عن وهب بن خ    ،عن الشعيب : "ر  ــوقال بيان وجاب  : ي  ـقال القاض  نعـن   ،شب
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  .)١٧(" النيب 

 بن يوسـف اثنا حممد  ،حدثنا عبد اهللا بن حممد بن سعيد بن أيب مرمي  ": وقال الطرباين   
قال رسـول اهللا    : ش قال   بنبن خ اعن وهب    ،عن الشعيب  ،عن جابر وبيان   ،ثنا سفيان  ،ريايبالِف
 " : ١٨("" عمرة يف رمضان تعدل حجة(.   

ثنا  ،يِدوثنا عمرو بن عبد اهللا األَ      ،حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي      ":وقال الطرباين 
عمرة يف   : "قال رسول اهللا    : بارقي قال   عن عروة ال   ،عن الشعيب  ،عن جابر  ، ثنا سفيان  ،أيب

 ،سفيان: ورواه الناس عن     ،ي عن أبيه عن سفيان    ِدو هكذا رواه عمرو األَ    "رمضان تعدل حجة  
   . )١٩("وهو الصواب ،شبنعن وهب بن خ ،عن الشعيب ،عن جابر

عن  ،عن جابر  ،ثنا قيس  ،ثنا حممد بن بكار    ،حدثنا علي بن سعيد    ": وقال ابن عدي    
    .)٢٠("" عمرة يف رمضان تعدل حجة : "قال رسول اهللا  ،شبنعن وهب بن خ ،امرع

، عن الشعيب  ،عن بيان وآخر   ،سفيان الثوري : "النسائي   ": وقال احلافظ ابن حجر     
عن وهب بن خنجابر اجلُ: هو  ،  "شب٢١(" فيع(.    

   .جمالد بن سعيد:  انظر ،داود بن أيب هند# 

 ،ابن إبراهيم األهـوازي   ارون   ه و أ ،السعدي البصري أيب بكر   يح  ِبص الربيع بن ال   #
  : أخو أيب حرة وسعيد بن عبد الرمحنأ

عـن   ،وذكر آخر بن أيب جميلة األعرايب     عن عوف    ،اريزمروان بن معاوية الفَ   ] ٣[
   :بن سريينحممد 

ران بن  يف الشروط عن عم   :  س   ،"حديث النهي عن بيع ما ليس عنده      "": قال املزي   
   .)٢٢( كالمها عنه به، عن عوف وذكر آخر، عن مروان الفَزاري،يزيد

 قـال   ، عن حكيم ابن ِحزام    ،كاِهم عن يوسف بن     ، عن أيوب  ،روي عن ابن سريين   
   .)٢٣(""  عن حكيم، عن ابن سريين،رواه عوف وهشام بن حسان: "ت
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   . )٢٤(ومل أجد طريق النسائي هذا يف املطبوع من السنن

  :هم املب

بـن  اعـن    ،روى هذا احلديث عوف وهشام بن حسان       ": الترمذي  قال أبو عيسى    
عـن   ،بن سـريين  اإمنا رواه    ،وهذا حديث مرسل   ،عن النيب    ، عن حكيم بن حزام    ،سريين

أيوب السياينِتخ، ٢٥(" عن حكيم بن حزام ،كاِهعن يوسف بن م(.    

خر الذي كنـي عنـه يف هـذه          هو اآل  ، لعل هشام بن حسان    ": وقال اإلمام املزي    
   . )٢٧( وجزم احلافظ ابن حجر بأنه هشام ابن حسان،)٢٦(" واهللا أعلم ،الرواية

 وال يقتضي أنه مبـهم النـسائي ؛ ألن          ،والذي يظهر أنه اعتمد على كالم الترمذي      
 وملـا    ولو كان مقصود النسائي هشاماً لصاح بـه        ،احلديث قد رواه غري هشام عن ابن سريين       

 ويتأكد أيضاً بأن إسناد النسائي من طريق مروان         ،)٢٨(ألنه من أوثق أصحاب ابن سريين     ؛  أم
 ، ومـن أقبـل وأدبـر      ، وهومشهور بالرواية عـن الـضعفاء واهللكـى        ،بن معاوية الفَزاري  

 وقال  ،)٣٠(" ككَكان مروان بن معاوية يتلقط الشيوخ من السِّ       ":  قال ابن نمري     ،)٢٩(وتدليسهم
 وقـال   ،)٣١(" وضعفه فيما روى عن اهولني     ،ثقة فيما روى عن املعروفني     " :ي بن املديين  عل

 ليس حديثـه بـشيء     و ،دث عن الرجال اهولني ففيه ما فيه      ـوما ح  ،ة ثبت ـثق": العجلي  
")٣٢(.     

 ،السعدي البصري أيب بكـر    يح  ِبالربيع بن الص  : وقد رواه عن حممد بن سريين أيضاً        
  : أخو أيب حرة وسعيد بن عبد الرمحن ،هوازيبن إبراهيم األوهارون 

بن حممد بن عباد    انا صهيب    : قال ،حدثنا موسى بن عيسى اجلزري     ": قال الطرباين   
يح وهـارون   ِبنا عوف وهشام والربيع بن الـص      : قال   ،نا عباد بن صهيب   : قال   ،بن صهيب ا

ـاين  "  :قـال  ، بن ِحزام  حكيمبئت عن   قال ن  ،عن حممد بن سريين    ،وسعيد بن عبد الرمحن   
  . "أن أبيع ما ليس عندي رسول اهللا 

    .)٣٣(" وسعيد بن عبد الرمحن إال عباد ،مل يرو هذا احلديث عن هارون األهوازي
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 أو سعيد بن عبد الرمحن أخو أيب حـرة ؛ ألن            ،الربيع بن الصِبيح  : والذي يظهر أنه    
        ًخرج هلما مصرحاج لـه يف     ،)٣٤( بينما وثق هارون   ،ما يف سننه  النسائي تكلم فيهما ومل يوخر 

  .)٣٥(سننه

   .جمالد بن سعيد:  انظر ،زكريا بن أيب زائدة# 

  .قيس بن الربيع :  انظر ،سعيد بن ِسماك بن حرب# 

  .السعدي البصرييح ِبالربيع بن الص:  انظر،سعيد بن عبد الرمحن# 

  . بن صدقة مد بن مصعب حم: انظر ،بن حبيب كاتب األوزاعيعبد احلميد # 

  :عبد الرمحن بن أيب الزناد # 

بن ا عبد اهللا    عن أيب الزناد   ،مالك وذكر آخر قبله   اإلمام    عن ،عبد اهللا بن وهب   ] ٤[
  :ذكوان 

أخربين : قال   ،ثنا عبد اهللا بن وهب    :قال   ،أنا الربيع بن سليمان    ":قال اإلمام النسائي  
  .عن أيب الزناد  ،مالك وذكر آخر قبله

حـدثين  : قال   ،ثنا شعيب : قال   ،ثنا علي بن عياش   : قال   ،أخربنا عمران بن بكار   و
 مائـة إال  هللا تسعة وتسعون امساً  : "قال   عن أيب هريرة أن رسول اهللا        ،عن األعرج  ،الزنادأبو

   .    )٣٦("  اللفظ لربيع"إنه وتر حيب الوتر ،من أحصاها دخل اجلنة ،واحداً

  : بن أيب الزناد عبد الرمحن:  هو ،املبهم

مالك وابن أيب   :  أخربين   ، عن ابن وهب   ، عن الربيع بن سليمان    ": أخرجه أبو عوانة    
  . به احلديث )٣٧("...  عن أيب الزناد ،الزناد

  :عان مبن سبن سليمان عبد اهللا بن زياد # 

 حيىي بن عبد اهللا بن سامل وسعيد بن عبد الرمحن وذكـر              عن ،بن وهب عبد اهللا   ] ٥[
   :عن هشام بن عروة ،آخر
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: قـال  ،بن وهب اقال أنبأنا    ،أخربنا أمحد بن عمرو بن السرح      ": قال اإلمام النسائي    
عن  ،عن هشام بن عروة    ،وأخربين حيىي بن عبد اهللا بن سامل وسعيد بن عبد الرمحن وذكر آخر            

 وقتلـوا   واسـتاقوها  ،رينة على لقاح رسول اهللا      أغار ناس من ع   :"أنه قال  ،عروة بن الزبري  
ـ  ،فقطـع أيـديهم وأرجلـهم      ،خـذوا فأُ ،يف آثارهم  ول اهللا   سفبعث ر  ، له غالماً وسل م
  . )٣٨("أعينهم

  :عان مبن سبن سليمان عبد اهللا بن زياد : هو  ،املبهم

بـن  اأخربين  : قال   ،بن وهب اأخربنا  : قال   ،حدثين يونس ": قال ابن جرير الطربي     
    :ح  ،عن عروة بن الزبري ،بد الرمحنعن أيب األسود حممد بن ع، هيعةلَ

بن سامل وسعيد اأخربين حيىي بن عبد اهللا     : قال   ،بن وهب اأخربنا  : قال ،وحدثين يونس 
رينة علـى   أغار ناس من ع   "  :عن أبيه قال   ،عن هشام بن عروة    ،عانمبن س ابن عبد الرمحن و   ا

فأخذوا فقطـع أيـديهم      ،آثارهمفبعث يف    ، له فيها  وقتلوا غالماً  ،لقاح رسول اهللا فاستاقوها   
وأرجلهم وس٣٩("ل أعينهمم( .   

، بن وهب اعن   ،عن أيب السراج  : "يف النسائي يف احملاربة      ": وقال احلافظ ابن حجر     
 ،"عن هشام بن عـروة     ،عن حيىي بن عبد اهللا بن سامل وسعيد بن عبد الرمحن وذكر آخر كلهم             

نه الطربي يف التفسري يف روايتـه هلـذا         بي ،عانمن س باعبد اهللا بن زياد     : هو   ،واملبهم املذكور 
   .)٤٠(" بن وهباعن  ،احلديث عن يونس

 بن شهاب حممد  عن   ،وذكر آخر بن يزيد األيلي     يونس    عن ،بن وهب عبد اهللا   ] ٦[
  :الزهري

أخـربين  : قال   ،بن وهب اأنا  : قال   ،أخربنا سليمان بن داود    ": قال اإلمام النسائي    
عروة وسعيد وعلقمة بن وقاص وعبيد اهللا بن        : قال أخربين    ،بن شهاب ان  يونس وذكر آخر ع   

، فربأهـا اهللا  ،حني قال هلا أهل اإلفك ما قـالوا  ـ   عن حديث عائشة زوج النيب ،عبد اهللا
أن عائشة زوج الـنيب      وإن كان بعضهم أوعى من بعض زعموا      ،وكل حدثين طائفة من احلديث    
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  ودعا رسول اهللا  :قالت ـ  بن أيب طالب وأسامة بن زيد حني اسـتلبث الـوحي   علي 
 ،بالذي يعلم من بـراءة أهلـه       فأما أسامة فأشار على رسول اهللا        ،يستشريمها يف فراق أهله   

يا :وأما علي فقال   ،أهلك وال نعلم إال خرياً    : فقال يا رسول اهللا      ،وبالذي يف نفسه من الرد هلم     
فدعا رسـول    ،وإن تسأل اجلارية تصدقك    ، تراها كثري  والنساء ،ق اهللا عليك  ضيمل ي  ،رسول اهللا 

والذي بعثك باحلق   :  قالت بريرة     ؟ هل رأيت من شيء يريبك     ،أي بريرة : بريرة فقال    اهللا  
 قط أغمصه عليها أكثر من أا جارية حديثة السن تنام عن عجني أهلـها               ما رأيت عليها أمراً   
   .)٤١("فيأيت الداجن فيأكله

   :عانمبن سبن سليمان د اهللا بن زياد عب:  هو ،املبهم

 ووقفت عليه مـن روايـة ابـن         ،عانمس عن ابن    ،مل أقف عليه من رواية ابن وهب      
سعن الزهري ،عانم  :  

 :أنه ،شدينثنا رِ  ،ثنا عيسى بن محاد    ،دانرثنا إمساعيل بن داود بن و     ": قال ابن عدي    
    ب  بن شها اقيل من أحاديث    عرض هذه األحاديث على ع :    عرضناها على يونس وابن سعانم، 

    .)٤٢(" حديث اإلفك وحديث توبة كعب: يعين منها 

بـن  ابن سـليمان    عبد اهللا بن زياد     :  هو   ،وذكر احلافظ ابن حجر أن مبهم النسائي      
س٤٣(عانم(.   

   :ريبقْعبد اهللا بن سعيد املَ# 

 بن أيب سعيد  ايد  عن سع  ،بن عجالن وذكر آخر   حممد    عن ،عبد اهللا بن إدريس   ] ٧[
   :ريبقْاملَ

: قال ،بن إدريس احدثنا عبد اهللا    : قال   ،أخربنا حممد بن املثين    ": قال اإلمام النسائي    
كان رسـول اهللا    :قال   ،عن أيب هريرة   ،عن سعيد بن أيب سعيد     ،بن عجالن وذكر آخر   احدثنا  
   ـ   ،اللهم إين أعوذ بك من اجلوع فإنه بئس الضجيع: "يقول ة فإـا بئـست   ومـن اخليان

  .)٤٤(""البطانة
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ري أبو عبـاد الليثـي      بقْسان املَ ي عبد اهللا بن سعيد بن أيب سعيد وامسه كَ         : هو   ،املبهم
   :موالهم املدين أخو سعد بن سعيد وكان األكرب

وقد  ،هسمومل ي  ،ى عنه وكن ، بغريه  مقروناً  واحداً روى له النسائي حديثاً    ": قال املزي   
   ."نه  عوقع لنا عالياً

حدثنا حممـد بـن    ": جعفر بن أمحد بن نصر احلافظ قال    مث رواه بإسناده من طريق        
عن سعيد بن أيب     ،بن سعيد ابن عجالن وعبد اهللا     احدثنا  : قال   ،بن إدريس احدثنا  : قال   ،املثىن
اللهم اين أعوذ بك من اجلوع فإنـه        "   :يقول كان رسول اهللا    :  عن أيب هريرة قال      ،سعيد
   . )٤٥("ا بئست البطانة إوأعوذ بك من اخليانة ف ،ضجيعبئس ال

  عن ،بن املثىن ا حممد    عن ،جعفر بن أمحد بن نصر    رواه  ": وقال املزي يف موضع آخر      
   . )٤٦("املَقْبريعن سعيد  ،املَقْبريبن عجالن وعبد اهللا بن سعيد ا  عن،بن إدريسعبد اهللا 

 أو عمرو بن احلارث ابـن يعقـوب         ، املصري اينبتعبد اهللا بن عياش بن عباس القِ      # 
  :األنصاري موالهم املصري 

عن عياش بن عبـاس   ، سعيد بن أيب أيوب وذكر آخرين       عن ،بن وهب عبد اهللا   ] ٨[
   :اينبتالِق

: قـال   ،بن وهباحدثنا : قال  ،أخربنا يونس بن عبد األعلى ": قال اإلمام النسائي   
عن عيسى بن هـالل      ،اينبتعن عياش بن عباس القِ     ،أخربين سعيد بن أيب أيوب وذكر آخرين      

الصأن رسول اهللا     ،عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص       ،يفد    أمرت بيوم األضحى   : "قال لرجل
 أنثى أفأضحي   )٤٧(أرأيت إن مل أجد إال منيحة     : فقال الرجل  ، جعله اهللا عز وجل هلذه األمة      عيداً
فذلك ،  وحتلق عانتك  ،اربكـوتقص ش  ،وتقلم أظفارك  ،ولكن تأخذ من شعرك    ،ال:  قال    ؟ ا

   . )٤٨(" متام أضحيتك عند اهللا عز وجل

 وعمرو ابن احلـارث بـن       ، املصري اينبت عبد اهللا بن عياش بن عباس القِ       : هو   ،املبهم
  .يعقوب األنصاري موالهم املصري 
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 ،بن وهب انا   ،نا يونس بن عبد األعلى     ،حدثنا أبو بكر النيسابوري   ": قال الدارقطين   
 ،أن عياش بن عياش حدثهم     ،بن أيب أيوب  اأخربين عمرو بن احلارث وعبد اهللا بن عياش وسعيد          

    عن عيسى بن هالل الصصلى  أتى النيب أن رجالً ،عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص    ،يف حدثهم د
فقال  ،ذه األمة  جعله اهللا هل   أمرت بيوم األضحى عيداً    : "  فقال له رسول اهللا    ،اهللا عليه وسلم  

ولكن قلـم    ،ال: قال  ؟  أو شاة أيب وأهلي ومنيحتهم أذحبها      ،فإن مل أجد إال منيحة أيب     :الرجل  
   .)٤٩(" فذلك متام أضحيتك عند اهللا ،وأحلق عانتك ،وقص شاربك ،أظفارك

بـن عبـد    اأنبأ حممد بن عبد اهللا       ،حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب     ":وقال احلاكم   
عبد اهللا بن عياش بـن      وبن أيب أيوب    اأخربين عمرو بن احلارث وسعيد       ،بن وهب ا أنبأ   ،احلكم
عن عبد اهللا بن عمـرو   ،عن عيسى بن هالل الصديف ،حدثهم)٥٠(]عياش بن عباس  أن  [عباس  

أمرت بيوم األضـحى     : فقال له رسول اهللا      ، أتى رسول اهللا      أن رجالً  ،رضي اهللا عنهما  
هذا حـديث صـحيح     ":  وقال احلاكم    ،)٥١( وعنه البيهقي  ، احلديث " جعله اهللا هلذه األمة    عيداً

    .)٥٢(" ومل خيرجاه ،اإلسناد
  :عبد اهللا بن لَهيعة # 

 حممد  ودــعن أيب األس   ،عن عمرو بن احلارث وذكر آخر      ،بن وهب عبد اهللا   ] ٩[
  :بن عبد الرمحن بن نوفل ا

عن عمـرو بـن      ،بن وهب اقال حدثنا    ،أخربنا حممد بن سلمة    ":قال اإلمام النسائي  
كـان  : "عن عائشة رضي اهللا عنها قالـت         ،عن عروة  ،عن أيب األسود   ،رث وذكر آخر  ااحل

   .  )٥٣("" فأغسله وأنا حائض ، رأسه من املسجد وهو جماورخرج إيلّي  رسول اهللا
  :عبد اهللا بن لَهيعة :  هو ،املبهم

عـن   ،بن احلارث وذكر آخر   عن عمرو   : س عبد اهللا بن وهب       ": قال اإلمام املزي    
 رأسه من املسجد وهـو جمـاور   خرج إيلّ ي كان النيب   : "عن عائشة    ،عن عروة  ،أيب األسود 

وكذا قال احلافظ ابـن      ،)٥٤(" ن شاء اهللا  إة  ـهيعبن لَ ا: هو   ، رـ اآلخ "له وأنا حائض  ـفأغس
  . )٥٥(حجر 

  .ومل أقف على طريق يسميه ذا اإلسناد 
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  :جعفر بن ربيعة عن ،وذكر آخربن شريح وة ي ح عن،املقرئزيد عبد اهللا بن ي] ١٠[

 ،حـدثنا أيب  : قـال    ،أخربنا حممد بن عبد اهللا بن يزيد املقرئ        ": قال اإلمام النسائي    
أن  ،ز حدثه مرأن عبد الرمحن بن ه     ،حدثنا جعفر بن ربيعة   : قاال   ،وة وذكر آخر  يحدثنا ح : قال

  :أن رسـول اهللا      ،أن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود حدثه        ،حدثهمعاوية بن عبد اهللا بن جعفر       
   .)٥٦(" قرأ يف صالة املغرب حبم الدخان"

  :عبد اهللا بن لَهيعة :  هو ،املبهم

وال يذكره إال مـع      ،ي عنه النسائي يف مواضع كثرية     قد كن ": زي  ـام امل ـقال اإلم 
   .)٥٧(" غريه

  األسـود   أيب  عـن  ،وذكر آخر بن شريح     حيوة  عن ،املقرئعبد اهللا بن يزيد     ] ١١[
  :حممد بن عبد الرمحن بن نوفل 

أنبأنا عبد اهللا بن    : قال   ،بيد اهللا بن فضالة بن إبراهيم     أخربين ع  ": قال اإلمام النسائي    
  :ح  ،يزيد املقرئ

 ،وة وذكر آخـر   يحدثنا ح : قال   ،حدثنا أيب : قال   ،وأنبأنا حممد بن عبد اهللا بن يزيد      
أنه سأل أبـا     ،حدث عن مروان بن احلكم    ي ،أنه مسع عروة بن الزبري     ،نا أبو األسود   حدث :قاال

: قال؟  مىت  : قال   ،نعم: فقال أبو هريرة    ؟  صالة اخلوف     هل صليت مع رسول اهللا        :هريرة
وطائفة أخـرى مقابـل     ،وقامت معه طائفة   ،لصالة العصر  قام رسول اهللا    : "عام غزوة جند    

 ، الذين معه والذين يقابلون العدو     فكربوا مجيعاً  فكرب رسول اهللا     ، القبلة وظهورهم إىل ،  العدو
مث سجد وسجدت الطائفة     ،وركعت معه الطائفة اليت تليه     ،ركعة واحدة  مث ركع رسول اهللا     

وقامت الطائفة اليت معه فـذهبوا       ،مث قام رسول اهللا      ،واآلخرون قيام مقابل العدو    ،اليت تليه 
 ورسول اهللا    ،وأقبلت الطائفة اليت كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا        ،وهمإىل العدو فقابل  
، وسجد وسجدوا معه   ،ركعة أخرى وركعوا معه    فركع رسول اهللا     ،مث قاموا  ،قائم كما هو  

مث  ، قاعد ومن معـه    مث أقبلت الطائفة اليت كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول اهللا            
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ولكل رجل من    ،ركعتان فكان لرسول اهللا       ،وسلموا مجيعاً    كان السالم فسلم رسول اهللا    
    .)٥٨(" الطائفتني ركعتان ركعتان

  :عبد اهللا بن لَهيعة :  هو ،املبهم

ثنا أبو األسود    ،هيعةبن لَ اوة و يثنا ح  ،ئثنا عبد اهللا بن يزيد املقر     " : قال اإلمام أمحد    
هـل  : نه سأل أبا هريرة      أ ،بن احلكم ا مروان   حدث عن ي ،نه مسع عروة بن الزبري     أ ،يتيم عروة 

قال عام غـزوة    ؟  مىت  : فقال   ،نعم: فقال أبو هريرة    ؟  صالة اخلوف    صليت مع رسول اهللا     
  .  احلديث بطوله )٥٩("لصالة العصر  قام رسول اهللا : "جند 

بـن  اوة و يثنا ح  ،ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ     ،حدثنا احلسن بن علي   ": وقال أبو داود    
أنـه   ،حدث عن مروان بن احلكـم  ي ،أنه مسع عروة بن الزبري     ،أخربنا أبو األسود  :  قاال   ،هيعةلَ

قـال   ،نعـم : قال أبو هريرة    ؟  صالة اخلوف    هل صليت مع رسول اهللا      : سأل أبا هريرة    
 )٦٠("إىل صـالة العـصر       قام رسـول اهللا     : عام غزوة جند    :  فقال أبو هريرة    ؟ مىت:مروان  

  . طوله احلديث ب

ثنـا  : قـال  ، قال ثنا أبو عبد الرمحن املقرىء  ، بن شيبة  يحدثنا عل ":وقال الطحاوي   
حأنه مسع عروة بـن      ،أخربنا أبو األسود حممد بن عبد الرمحن األسدي       : قاال   ،هيعةوة وابن لَ  ي

   . احلديث بطوله )٦١("أنه سأل أبا هريرة رضي اهللا عنه  ،حدث عن مروان بن احلكم ي،الزبري

 ،بن إسـحاق  اأنبأ احلسن بن حممد      ،أخربنا بذلك أبو احلسن املقرئ     ": وقال البيهقي   
: قـاال  ،هيعةبن لَ اوة و يثنا ح  ،بن يزيد اثنا عبد اهللا     ،ثنا حممد بن أيب بكر     ،ثنا يوسف بن يعقوب   

   . به بطوله )٦٢("ثنا أبو األسود 

، عن أيب األسـود    ، وذكر آخر  وةيعن ح  ،س عبد اهللا بن يزيد املقرئ      ": وقال املزي   
عبـد اهللا بـن     :  هو   "يف صالة اخلوف  : "عن أيب هريرة     ،روان بن احلكم  ـعن م  ،روةـعن ع 

   .)٦٣(" هيعةلَ

   .  )٦٤(ابن لَهيعة:  هو ،وذكر احلافظ ابن حجر أن مبهم النسائي
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 ابن عبـد اهللا     كريعن ب  ، عمرو بن احلارث وذكر آخر      عن ،بن وهب عبد اهللا   ] ١٢[
  :شجاَأل

بن ا كريعن ب  ، وذكر آخر   بن سعد   عمرو بن احلارث والليث     عن ،بن وهب وعبد اهللا   
  :عبد اهللا اَألشج 

أنبأنـا  : قال   ،بن وهب اأنبأنا  : قال   ،أخربنا الربيع بن سليمان    ":قال اإلمام النسائي    
 أنه قـال   ،عن محزة بن عمرو    ،عن أيب مراوح   ،عن عروة  ،عن أيب األسود   ،عمرو وذكر آخر  

هي رخصة مـن    : " قال   ؟فهل على جناح   ، قوة على الصيام يف السفر     أجد يفّ  : لرسول اهللا   
   .)٦٥("" ومن أحب أن يصوم فال جناح عليه ،فمن أخذ ا فحسن ،اهللا عز وجل

حدثين عمـرو بـن     : قال   ،بن وهب احدثنا  : قال   ،أنبأ الربيع بن سليمان    ": وقال  
 ،عن محزة بن عمرو األسـلمي      ،عن سليمان بن يسار    ،كريعن ب  ،احلارث والليث وذكر آخر   

وإن شـئت    ،إن شئت فـصم   :"قال ،إين أجد قوة على الصيام يف السفر       ،يا رسول اهللا  : قال  
   .)٦٦( ""فطرأف

  :عبد اهللا بن لَهيعة :  هو ،املبهم

، عن أيب األسود   ، عمرو بن احلرث   كأخرب:  ابن وهب     قُرئ على  ": قال حبر بن نصر     
أجد قـوة    إين   ،يا رسول اهللا  :نه قال   أعن محزة بن عمرو      ،عن أيب مراوح   ،ن الزبري عن عروة ب  

فمن أخـذ   ،هي رخصة من اهللا : " فقال رسول اهللا   ؟فهل علي جناح   ،على الصيام يف السفر   
ا فحسومن أحب أن يصوم فال جناح عليه ،ن. "  

ن محزة بن عمـرو      أ ، عن عمرو بن السائب    ،أخربك ابن لَهيعة  : قُرئ على ابن وهب     
اتبع أيـسر   : كيف يل بالصيام ؟ فقال      :  فقلت   ، يف رمضان  رسول اهللا   بعثين  : األسلمي قال   
  . )٦٧("ذلك عليك 

أخـربين   ،بن وهـب  اثنا   ،ثنا يونس  ،حدثنا أبو بكر النيسابوري    ": وقال الدارقطين   
  :ح  ،عن أيب مرواح ،عن عروة ،عن حممد بن عبد الرمحن ،عمرو بن احلارث
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هيعـة  بن لَاأخربين  ،بن وهباثنا  ،ثنا الربيع بن سليمان  ،وحدثنا أبو بكر النيسابوري   
 ،عن محزة بن عمرو األسلمي     ،عن أيب مرواح   ،عن عروة  ،عن أيب األسود   ،وعمرو بن احلارث  

 رسـول   : فقال  ؟ فهل علي جناح   ،إين أجد يب قوة على الصيام يف السفر        ،أنه قال يا رسول اهللا    
 هذا  "فال جناح عليه  ،ومن أحب أن يصوم    ،فمن أخذ ا فحسن    ، رخصة من اهللا   هي : "اهللا  

أن محزة بن عمرو سـأل      "  :عن عائشة  ،رواه عن أبيه  : وخالفه هشام بن عروة      ،إسناد صحيح 
    .)٦٨(" واهللا أعلم ،حتمل أن يكون القوالن صحيحنيوي" ، النيب 

ملة بـن   رثنا ح  ،ا احلسن بن سفيان   ثن ،حدثنا أبو عمرو بن محدان     ": وقال أبو نعيم    
  :ح  ،عن أيب األسود ،أنبأ عمرو بن احلارث وابن هليعة ، ثنا عبد اهللا بن وهب،حيىي

أخربين  ،ثنا ابن وهب   ،ملة بن حيىي  رثنا ح  ،ثنا حممد بن احلسن    ،وثنا حممد بن إبراهيم   
    :ح ،عن حممد بن عبد الرمحن هو أبو األسود ،عمرو

 ،ثنا ابن وهـب    ،ثنا علي بن أمحد الباهلي     ،ثنا حممد بن حيىي    ،ن حيان وثنا أبو حممد ب   
عن محزة األسلمي    ،عن أيب مراوح   ،عن عروة بن الزبري    ،عن أيب األسود   ،أنبأ عمرو بن احلارث   

   . احلديث )٦٩("يا رسول اهللا إين أجد يب قوة على الصيام : أنه قال 

: قال   ،بن حيىي املة  رحدثنا ح  ": قال  احلسن بن سفيان    ورواه اإلمام املزي من طريق      
عن عـروة بـن      ،عن أيب األسود   ،بن هليعة اقال أخربنا عمرو بن احلارث و      ،بن وهب احدثنا  
إين أجد يب قوة على الصيام يف        ،يا رسول اهللا  : عن محزة األسلمي أنه قال    ،عن أيب مراوح   ،الزبري
   .، احلديث )٧٠("السفر

، بن وهب وغريهاالنسائي أحاديث كثرية من حديث    روى   ": قال احلافظ ابن حجر     و
 أنه  وجاء كثري من ذلك يف رواية غريه مبيناً        ،"عن عمرو بن احلارث وذكر آخر       : "يقول فيها   

    .)٧١(" هيعةبن لَا

  :بن أيب بكرا عبد اهللا ،عن حيىي بن أيوب وذكر آخرعن،بن عبد العزيزأشهب ] ١٣[

: قـال    ،عن أشهب  ،د بن عبد اهللا بن عبد احلكم      أخربين حمم  ": قال اإلمام النسائي    
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 ،بن حممد بن عمرو بن حزم حدثهما      اأن عبد اهللا بن أيب بكر        ،أخربين حيىي بن أيوب وذكر آخر     
جمـع  من مل ي   : "قال عن النيب    ،عن حفصة  ،عن أبيه  ،عن سامل بن عبد اهللا     ،بن شهاب اعن  

   . )٧٢("" الصيام قبل طلوع الفجر فال يصوم

  :عبد اهللا بن لَهيعة :  هو ،ماملبه

بـن  احـدثين    ،ثنا عبد اهللا بن وهب     ،حدثنا أمحد بن صاحل    ": قال اإلمام أبو داود      
 ،عن سامل بن عبد اهللا     ،بن شهاب اعن   ،عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم        ،هيعة وحيىي بن أيوب   لَ

 الصيام قبل الفجـر     جمعمن مل ي  : "قال     أن رسول اهللا      عن حفصة زوج النيب        ،عن أبيه 
   . )٧٣("" فال صيام له

أخربين حيىي بـن     ،بن وهب اأخربنا   ،حدثنا يونس بن عبد األعلى     ":وقال ابن خزمية    
عن  ،عن أبيه  ،عن سامل بن عبد اهللا    ،  بن شهاب اعن   ،عن عبد اهللا بن أيب بكر      ،هيعةبن لَ اأيوب و 
جمع الصيام قبل الفجر فـال      من مل ي  : "أنه قال    ول اهللا   ـعن رس  ،ة زوج النيب    ـحفص

  . "صيام له
وقـال يل   : "وزاد قـال     ،بن وهب أخربهم مبثله سواء    اأن   ،بن عبد احلكم  اوأخربين  
   .)٧٤(" مالك والليث مبثله

بـن عبـد    اثنا يـونس     ،حدثنا أبو بكر النيسابوري    ": وعنه اإلمام الدارقطين فقال     
بـن  اعـن    ،بن أيب بكر  اعن عبد اهللا    ، أيوب هيعة وحيىي بن  بن لَ اأخربين  ،بن وهب اثنا   ،األعلى
جمع الصيام قبل الفجر فال     من مل ي  : "قال   أن النيب    ،عن حفصة  ،عن أبيه ،  عن سامل  ،شهاب
    .)٧٥("" صيام له

ثنـا أبـو    : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال           ":وقال البيهقي   
هيعة وحيـىي   بن لَ احدثين  ،  ثنا عبد اهللا بن وهب    ،سليمانأنبأ الربيع بن     ،العباس حممد بن يعقوب   

عن  ،عن أبيه  ،عن سامل  ،بن شهاب اعن  ،  عن عبد اهللا بن أيب بكر بن عمرو بن حزم          ،بن أيوب ا
ر فال صـيام    ـع الصيام مع الفج   ـجممن مل ي  "  :قال يب  ــأن الن  يب  ـحفصة زوج الن  

   .)٧٦("" له
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ا عبد اهللا بن أيب     ــثن ،هيعةبن لَ اقال ثنا    ،وسىثنا حسن بن م   " : وقال اإلمام أمحد    
جمع الصيام مـع    من مل ي  : "نه قال    أ عن النيب    ،عن حفصة  ،عن سامل  ،بن شهاب اعن   ،بكر

   . )٧٧(" الفجر فال صيام له

ثنا عبد   ،هيعةبن لَ اثنا   ،ثنا عبد اهللا بن يوسف     ،حدثنا بكر بن سهل   ": وقال الطرباين   
جمع من مل ي  : "قال   عن النيب    ،عن حفصة  ،عن أبيه  ،عن سامل  ،لزهريعن ا  ،اهللا بن أيب بكر   

    .)٧٨("" الصيام قبل الفجر فال صيام له

عن عبد اهللا    ،عن حيىي بن أيوب وذكر آخر      ،س أشهب بن عبد العزيز    ":وقال املزي   
جر جمع الصيام قبل الف   من مل ي  : "عن حفصة  ،عن أبيه  ،عن سامل  ،بن شهاب اعن   ،بن أيب بكر  ا

 ،عن حيىي بـن أيـوب     : "رواه عبد اهللا بن وهب د        ،عبد اهللا بن هليعة   : خر   اآل ، "فال صيام له  
وال  ،ي عنه النسائي يف مواضع كـثرية      وقد كن  ،"عن عبد اهللا بن أيب بكر        ،هيعةوعبد اهللا بن لَ   

    .)٨٠(ابن لَهيعة:  هو ، وذكر احلافظ ابن حجر أن مبهم النسائي،)٧٩(" يذكره إال مع غريه

، ذكر آخر قبلهما  ووعمرو بن احلارث    بن أنس    مالك    عن ،بن وهب عبد اهللا   ] ١٤[
  : سامل بن أيب أمية  النضر أيبعن

  قال ،بن وهب اقال حدثنا    ،أخربنا الربيع بن سليمان بن داود      ": قال اإلمام النسائي    
عن  ،يب سلمة عن أ  ،أن أبا النضر حدثهم    ، أخربين مالك وعمرو بن احلرث وذكر آخر قبلهما        :

 ،ما يـصوم : فطر حىت نقولوي ،فطرما ي: يصوم حىت نقول  كان رسول اهللا  : "عائشة قالت   
    .)٨١("  منه يف شعبانيف شهر أكثر صياماً وما رأيت رسول اهللا 

  : أو أسامة بن زيد الليثي موالهم ،عبد اهللا بن لَهيعة:  هو ،املبهم

 ،بن وهب وغريه  اأحاديث كثرية من حديث     روى النسائي    ": قال احلافظ ابن حجر     
 أنه  وجاء كثري من ذلك يف رواية غريه مبيناً        ،"عن عمرو بن احلارث وذكر آخر       : "يقول فيها   

    .)٨٢(" هيعةبن لَا

  .ومل أقف على تسمية البن لَهيعة من طريق ابن وهب 



 ١٥٣      دخيل بن صاحل اللحيدان.  د- ر آخروذك: فن الرواية عند اإلمام النسائي يف السنن بقوله          

  : موالهم به أسامة بن زيد الليثي عن ،وقد رواه من طريق ابن وهب

أخـربين  : قال   ،بن وهب احدثنا  : قال   ،أخربنا الربيع بن سليمان    ":  فقال   ،يالنسائ
أنه سأل عائشة عـن      ،بن عبد الرمحن  اعن أيب سلمة     ،أن حممد بن إبراهيم حدثه     ،أسامة بن زيد  

ويفطر حـىت    ،فطرال ي : يصوم حىت نقول     كان رسول اهللا    : "فقالت   ؟   صيام رسول اهللا    
   .  )٨٣(" يصوم شعبان أو عامة شعبانوكان  ،ال يصوم: نقول 

حـدثنا  : قاال   ،حدثنا الربيع بن سليمان املرادي وحبر بن نصر        ":  فقال   ،وابن خزمية 
 عن أيب سلمة بـن عبـد        ،أن حممد بن إبراهيم حدثه     ،حدثنا أسامة بن زيد الليثي     ،بن وهب ا

   . احلديث مبثله )٨٤(" ؟ أنه سأل عائشة عن صيام رسول اهللا ،الرمحن

ثنا أسامة  : قال   ،يحدثنا عم : قال   ،حدثنا أمحد بن عبد الرمحن     ":  فقال   ،والطحاوي
سألت عائـشة رضـي اهللا      : قال   ، سلمة عن أيب  ،قال حدثين حممد بن إبراهيم     ،بن زيد الليثي  ا

   . احلديث مبثله )٨٥(" ؟ عنها عن صيام رسول اهللا 

عن يزيـد بـن أيب       ،ر قبله  الليث بن سعد وذكر آخ      عن ،بن وهب عبد اهللا   ] ١٥[
   :حبيب

حدثين : قال   ،بن وهب احدثنا  : قال   ،أنبأ الربيع بن سليمان    ": قال اإلمام النسائي    
عن  ،عن حذيفة البارقي   ،عن أيب اخلري   ،عن يزيد بن أيب حبيب     ،الليث بن سعد وذكر آخر قبله     

فقرب إلـيهم   ،ـمنهم  وهو ثاـ مثانية نفر   دخلوا على رسول اهللا : "أم  ،جنادة األزدي
 ،ال: قـالوا ؟  صمتم أمـس    : قال   ،صيام: قالوا   ،كلوا: فقال   ، يوم مجعة  طعاماً رسول اهللا   

   . )٨٦( ""فأفطروا: قال  ،ال:  قالوا  ؟فصائمون غداً: قال

  :عبد اهللا بن لَهيعة  :  هو ،املبهم

ثنـا   ،هيعةبن لَ اثنا   ،ثنا أسد بن موسى    ،حدثنا املقدام بن داود   ": قال اإلمام الطرباين    
أن جنادة بن أيب أمية األزدي       ،أن حذيفة البارقي حدثه    ،أن أبا اخلري حدثه    ،يزيد بن أيب حبيب   

   . احلديث مبثله )٨٧("مثانية نفر هو ثامنهم  دخلوا على رسول اهللا " أم،حدثه
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ثنا : قال   ،هيعةبن لَ اثنا  : قال   ،ثنا أسد : قال   ،حدثنا ربيع املؤذن   ": وقال الطحاوي   
 أمية األزدي    أن جنادة بن أيب    ،أن حذيفة البارقي حدثه    ،أن أبا اخلري حدثه    ،يزيد بن أيب حبيب   

   . احلديث مبثله )٨٨( " يف يوم مجعة فقرب إليهم طعاماًدخلوا على رسول اهللا :أم  ،حدثه

، "هيعـة  عن عبد اهللا ابن لَ     ، أسد بن موسى وقتيبة بن سعيد روياه       ": وذكر املزي أن    
  . )٩٠( ووافقه احلافظ ابن حجر ،)٨٩(" هو الذي كنى النسائي عن امسه ": وقال 

حميد  هانئ    أيب  عن ،وذكر آخر بن شريح   وة  ي ح  عن ،املقرئعبد اهللا بن يزيد     ] ١٦[
   :الينواخلَبن هانئ 

: قـال    ،حـدثنا أيب  : قال   ،أخربنا حممد بن عبد اهللا بن يزيد       ": قال اإلمام النسائي    
 حدثنا ححدثنا أبو هانئ اخلَ   : قاال   ،وة وذكر آخر  يأنه مسع أبا عبد الرمحن احلُ      ،الينويقول ،يلِّب: 

 ،ما من غازية تغزو يف سبيل اهللا      : " يقول   مسعت رسول اهللا    : يقول   ،مسعت عبد اهللا بن عمرو    
صيبوا غنيمـة مت   ي فإن مل  ،ويبقى هلم الثلث   ،لثي أجرهم من اآلخرة   فيصيبون غنيمة إال تعجلوا ثُ    

    .)٩١(" هلم أجرهم

  :عبد اهللا بن لَهيعة :  هو ،املبهم

ثنـا أبـو هـانئ      : قاال   ،هيعةبن لَ اوة و يثنا ح  ،ثنا أبو عبد الرمحن   ": قال اإلمام أمحد    
: يقول ،بن عمرو بن العاصي   امسعت عبد اهللا    : يقول   ، أنه مسع أبا عبد الرمحن احلُبلِّي      ،الينواخلَ

   .  احلديث بلفظه )٩٢(" نيب مسعت ال

ـ ثنا ح ،  ثنا عبد اهللا بن يزيد     ،رةسيحدثنا عبيد اهللا بن عمر بن م      ":وقال أبو داود   وة ي
مسعت عبد اهللا   : يقول   ، أنه مسع أبا عبد الرمحن احلُبلِّي      ،ثنا أبو هانئ اخلوالين   : قاال   ،هيعةبن لَ او
  .  بلفظه  احلديث)٩٣(" قال رسول اهللا : بن عمرو يقول ا

ثنا حممد بـن   ،أنبأ أبو سعيد بن األعرايب  ،أخربنا عبد اهللا بن يوسف     ": قال البيهقي   و
أنه مسع أبا عبد     ،ثنا أبو هانئ  : قاال   ،ةـهيعبن لَ اوة و يثنا ح  ،ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ     ،إمساعيل

 احلـديث   )٩٤(" اهللا  مسعت رسول   : يقول   ،بن عمرو امسعت عبد اهللا    : يقول   ،الرمحن احلُبلِّي 
   .بلفظه 
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عـن أيب هـانئ      ،وة وذكر آخر  يح: س عبد اهللا بن يزيد املقرئ عن       ": وقال املزي   
ما من  : " عن النيب    ،بن العاص اعن عبد اهللا بن عمرو       ،عن أيب عبد الرمحن احلُبلِّي     ،الينواخلَ

ـ   ،هيعة د بن لَ عبد اهللا   : هو   ، اآلخر "غازية تغزو يف سبيل اهللا فيصيبون غنيمة       ى عنـه   وقد كن
 ووافقه احلـافظ ابـن   ،)٩٥("  بغريهال مقروناًإيذكره مع ذلك    وال ،ائي يف مواضع كثرة   ـالنس

    .)٩٦(حجر 

  :ةيِزعن عمارة بن غَ ، حيىي بن أيوب وذكر آخر قبله عن،بن وهبعبد اهللا ] ١٧[

أخـربين  : قال  ، وهببناأنبأنا  : قال   ،أخربنا عمرو بن سواد    ": قال اإلمام النسائي    
: عن جابر بن عبد اهللا قال        ،عن أيب الزبري   ،ةيِزعن عمارة بن غَ    ،حيىي بن أيوب وذكر آخر قبله     

 ، من األنـصار    يف ناحية يف أثىن عشر رجالً      كان رسول اهللا     ،ملا كان يوم أحد ووىل الناس     "
 ، ؟ من للقـوم  :  وقال   فالتفت رسول اهللا     ،فأدركهم املشركون  ،بيد اهللا بن ع اوفيهم طلحة   
 ،أنا يا رسـول اهللا    : فقال رجل من األنصار      ،كما أنت :  قال رسول اهللا     ،أنا: فقال طلحة   

 ،أنـا : فقال طلحة   ؟  من للقوم   : فقال   ،مث التفت فإذا املشركون    ،ل حىت قتل  فقات ، أنت :فقال
مث مل يزل يقـول      ،تلل حىت ق  فقات ،أنت: فقال   ،أنا:  فقال رجل من األنصار      ، كما أنت   :قال
   حىت بقي رسـول اهللا ،ل قتال من قبله حىت يقتل   فيقاِت،وخيرج إليهم رجل من األنصار     ،ذلك

ل طلحـة قتـال     فقات ،أنا: فقال طلحة   ؟  من للقوم   : فقال رسول اهللا     ،وطلحة بن عبيد اهللا   
قلت بسم  لو  :  فقال رسول اهللا     ،سح: فقال ،األحد عشر حىت ضربت يده فقطعت أصابعه      

    .)٩٧("  مث رد اهللا املشركني،اهللا لرفعتك املالئكة والناس ينظرون

  .عبد اهللا بن لَهيعة :  هو ،املبهم

 عـن   ، مساه حممد بن احلسن ابن قتيبـة       ،عبد اهللا بن هليعة   :  هو   ، اآلخر ": قال املزي   
   . )٩٩(" )٩٨(عمرو بن سواد به

يل بـن   ِبحر ش  عن ،ريح وذكر آخر  بن ش وة  ي ح  عن ،عبد اهللا بن يزيد املقرئ    ] ١٨[
ريكش:   
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ـ حدثنا ح : قال ،حدثنا أيب : قال ،أخربنا حممد بن عبد اهللا بن يزيد       ":قال النسائي  وة ي
نب عن عبد اللـه  ،حدثأنه مسع أبا عبد الرمحن احلُبلِّي ي      ،ريكيل بن ش  ِبحرأنبأنا ش  ،وذكر آخر 

املـرأة  : وخري متاع الـدنيا      ،إن الدنيا كلها متاع   : "قال   أن رسول اهللا     ،عمرو بن العاص  
    .)١٠٠("" الصاحلة

  :عبد اهللا بن لَهيعة :  هو ،املبهم

يل بـن   ِبحر ثنا ش   :قاال ،هيعةبن لَ اوة و يثنا ح  ،ثنا أبو عبد الرمحن    ": قال اإلمام أمحد    
ريكش،      عن رسول اهللا       ،بن العاصي اعن عبد اهللا بن عمرو       ،حدثأنه مسع أبا عبد الرمحن ي 
   .)١٠١("" املرأة الصاحلة: وخري متاع الدنيا  ،ن الدنيا كلها متاعإ: "نه قال أ

 بن عبـد    كريعن ب  ،عمرو بن احلارث وذكر آخر قبله     عن   ،بن وهب عبد اهللا   ] ١٩[
  :اهللا بن اَألشج 

بـن  ا مسعت: قال   ،أخربنا أمحد بن حيىي بن الوزير بن سليمان        ":قال اإلمام النسائي    
مسعت :  يقول   ريباً أنه مسع كُ   ،كريعن ب  ،أخربين عمرو بن احلارث وذكر آخر قبله      : قال ،وهب

 فذكرت ذلك لرسول اهللا      أعتقت وليدة يف زمان رسول اهللا       : ميمونة بنت احلارث تقول     
    .)١٠٢("" لو أعطيت أخوالك كان أعظم ألجرك: "فقال 

  :عبد اهللا بن لَهيعة :  هو ،املبهم

بن وهب وغـريه    اروى النسائي أحاديث كثرية من حديث        ":  احلافظ ابن حجر     قال
 أنـه   وجاء كثري من ذلك يف رواية غريه مبيناً        ،"عن عمرو بن احلارث وذكر آخر      : "يقول فيها 

   .)١٠٣("بن هليعةا

 ، ووقفت عليه من رواية ابن لَهيعـة       ،ومل أقف عليه من رواية ابن وهب عن ابن لَهيعة         
  :عن بكري 

كري بـن   حدثين ب : قال   ،هيعةبن لَ اثنا  : قال   ،ثنا حسن بن موسى   ":قال اإلمام أمحد    
أعتقـت  : تقـول    مسعت ميمونة زوج النيب     : نه قال    أ ،بن عباس اريب موىل    عن كُ  ،جشاَأل
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كان  ،لو أعطيتها أخوالك   : فقال يل رسول اهللا     ؟  فذكرت ذلك له     ،وليدة يف زمان النيب     
   . )١٠٤(" أعظم ألجرك

حـدثنا   ،هيعـة بن لَ احدثنا   ،حدثنا احلسن بن موسى    ،هريحدثنا ز  ": وقال أبو يعلى    
كري بن األَ  بأعتقت وليـدة يف    : "مسعت ميمونة قالت    : قال   ،بن عباس اريب موىل   عن كُ  ،جش

  .  احلديث مبثله )١٠٥(" زمن رسول اهللا 

بـن  ا ثنا    :قال ،ثنا أسد :  قال ،حدثنا الربيع بن سليمان املؤذن     ": وقال الطحاوي   
مسعـت  : قال   ،بن عباس رضي اهللا عنهما    اريب موىل   عن كُ  ،جشكري بن األَ  ثنا ب :  قال   ،هيعةلَ

فذكرت ذلك لرسـول اهللا   ،تقول أعتقت وليدة على عهد رسول اهللا     ميمونة زوج النيب    
 ١٠٦("  كان أعظم ألجرك،لو أعطيتها أختك األعرابية: فقال  ؟(.    

  عـن ، وذكر آخر قبلـه  بن سعد الليث، عن)١٠٧(بن حممد الطَّاطَري    مروان  ] ٢٠[
   :عبيد اهللا بن أيب جعفر

ثنا الليث  : قال   ،ثنا مروان : قال   ،أخربنا أمحد بن عبد الواحد     ": قال اإلمام النسائي    
أنـه  ،  عن احلسن بن عمرو بن أمية الغـزي        ،ثنا عبيد اهللا بن أيب جعفر     : قاال   ،وذكر آخر قبله  

أميا أمـة    : "قال أن رسول اهللا     ،حدثوه اب رسول اهللا    ـــ من أصح  أن رجاالً  ،حدثه
    .)١٠٨("فهي باخليار ما مل يطأها زوجها  ،كانت حتت عبد فعتقت

  :عبد اهللا بن لَهيعة :  هو ،املبهم

 ووقفت عليه مـن     ، عن ابن لَهيعة   ،مل أقف عليه من رواية مروان بن حممد الطَّاطَري        
 عن  ":  وقال   ، عن ابن لَهيعة عن عبيد اهللا بن جعفر        ،و احلسن بن موسى   حيىي بن إسحاق    ة  رواي

   :"عن الفضل بن احلسن بن عمرو بن أمية":  ومرة قال ،" عن أبيه ،بن عمروالفضل 

 ،بن أيب جعفراعن عبيد اهللا   ،هيعةبن لَ اقال ثنا    ،ثنا حيىي بن إسحاق    ":قال اإلمام أمحد    
: نه قـال     أ عن النيب    ، يتحدثون مسعت رجاالً : قال   ،عن أبيه  ،و بن أمية  عن الفضل بن عمر   

وال ،  ن وطئها فال خيـار هلـا      إو ،ن شاءت فارقته  إما مل يطأها     ،إذا أعتقت األمة فهي باخليار    "
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   . )١٠٩("تستطيع فراقه

ن باعن الفضل    ،ثنا عبيد اهللا بن أيب جعفر     : قال   ،هيعةبن لَ اقال ثنا    ،ثنا حسن ":وقال  
ن أيتحدثون   من أصحاب رسول اهللا      مسعت رجاالً : قال   ،احلسن بن عمرو بن أمية الضمري     

ن هي أقـرت حـىت   إف ،فأمرها بيدها ، حتت العبديوه ،إذا أعتقت األمة: "قال  رسول اهللا  
   . )١١٠(" فهي امرأته ال تستطيع فراقه ،يطأها

بـن أيب   عبيـد اهللا ا   ن  ع ،وذكر آخر بن سعد   عن الليث    ،بن وهب عبد اهللا   ] ٢١[
   :جعفر

بن عباد بـن    اأخربنا حممد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن حيىي          ": قال اإلمام النسائي    
 ،بن أيب جعفر  اعن   ،عن الليث وذكر آخر    ،بن وهب اقال حدثين    ،عبد اهللا بن الزبري بن العوام     

 ول اهللا   ــقال رس  : قال ،بن عمر اعن   ،عن نافع  ،كريعن ب " :    وله مـال   عبداًمن أعتق ، 
   . )١١١("فماله له إال أن يستثنيه السيد 

  :عبد اهللا بن لَهيعة :  هو ،املبهم

  :ح ،هيعةبن لَاأخربين  ،ثنا عبد اهللا بن وهب ،ملة بن حيىيرحدثنا ح ": قال ابن ماجه 

  :أنبأنا الليث بن سعد  ،ثنا سعيد بن أيب مرمي ، وحدثنا حممد بن حيىي

: قال   ،بن عمر اعن   ،عن نافع  ،جشكري بن األَ  عن ب  ، بن أيب جعفر    عن عبيد اهللا   مجيعاً
 ،فمال العبد له إال أن يشترط الـسيد مالـه          ، وله مال  من أعتق عبداً   : "ول اهللا   ـقال رس 
  . "فيكون له

    .)١١٢("" إال أن يستثنيه السيد: "هيعة بن لَاوقال 

أخربين عبد اهللا بـن      ،بريي الز نا حممد بن يعقوب    ،بن صاعد انا   ": الدارقطين  وقال  
كري بن عبـد    عن ب  ،بن أيب جعفر  اعن عبيد اهللا     ،هيعة عن الليث بن سعد وعبد اهللا بن لَ        ،وهب

 ، وله مـال   من أعتق عبداً   : "قال رسول اهللا    : قال   ،بن عمر اعن   ،عن نافع  ،جشاهللا بن األَ  
  ".فماله له إال أن يستثنيه السيد
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بن عمرو بـن    انا حممد    ، اهللا بن عبد الصمد بن املهتدي باهللا       حدثنا أبو عبد اهللا عبيد    
أن رسول   ،بن عمر اعن   ،عن نافع  ،جشكري بن عبد اهللا بن األَ     عن ب  ،هيعةبن لَ انا   ، ثنا أيب  ،خالد
   . )١١٣("" إال يكون شرطه املعتق ،إذا أعتق الرجل العبد تبعه ماله: "قال  اهللا  

  . )١١٤( هيعةبن لَا:  هو ،النسائيذكر احلافظ ابن حجر أن مبهم و

، رث والليث بن سعد وذكر آخر وقدمه       عمرو بن احلا    عن ،بن وهب عبد اهللا   ] ٢٢[
   : سليمان بن عبد الرمحنعن

أخربين عمرو  : قال   ،بن وهب اعن   ،أخربنا سليمان بن داود    ": قال اإلمام النسائي    
بيد عن ع  ،بن عبد الرمحن حدثهم   اأن سليمان    ،بن احلارث والليث بن سعد وذكر آخر وقدمه       ا
وأشار بأصابعه وأصابعي أقصر من      مسعت رسول اهللا    : قال   ،عن الرباء بن عازب    ،روزيبن فَ ا

ـ       : "يقول   ،يشري بأصبعه  أصابع رسول اهللا     ن عورهـا  يِّال جيوز من الضحايا العـوراء الب، 
ن عرجهايِّوالعرجاء الب، والعجفاء ،ن مرضهايِّواملريضة الباليت ال ت ١١٥("ي ِقن(.    

  :عبد اهللا بن لَهيعة :  هو ،املبهم

ثنا عبـد اهللا بـن      : قال   ،حدثنا أبو موسى يونس بن عبد األعلى       ": قال الطحاوي   
أن سليمان بن عبد الـرمحن      ،  هيعة والليث بن سعد   أخربين عمرو بن احلارث وابن لَ     :قال،وهب
 أنه سأله عما    ،عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه       ،روز موىل بين شيبان   يبيد بن فَ   عن ع  ،حدثهم

ويدي أقصر   قام فينا رسول اهللا     :  فقال    ؟  أو ما ى عنه    ،من األضاحي  كرهه رسول اهللا    
ـ   ،ن عورهايِّالعوراء الب: أربع ال جيزى يف الضحايا : من يده فقال     ن عرجهـا يِّوالعرجـاء الب ،

 والعجفاء اليت  ،ن مرضها يِّواملريضة الب  ال ت فلقد رأيـتين وإين    : "قال الرباء رضي اهللا عنه      "  يِقن
   ا       ألرى الشاة وقد ت ا فضحيتفإين أكـره أن   : فقلت له    ،ركت فأسري إليها فإذا طرفت أخذ

وال  ،ما كرهت فدعـه   :  فقال    ؟ أو يف القرن نقص    ،أو يف األذن نقص    ،يكون يف السن نقص   
   .)١١٦("" ه على أحدـحترم

حدثنا حممد بن   : قال   ،أخربنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن خالد        ": بد الرب   وقال ابن ع  
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حدثنا قاسم بـن    : قال   ،بن سفيان احدثنا عيسى بن مسكني وحدثنا عبد الوارث        :  قال   ،متيم
: قـال  ،حدثنا عبد اهللا بن وهب    : قال   ،وننححدثنا س : قاال   ،حدثنا ابن وضاح  : قال   ،أصبغ

أن سليمان بن عبد الرمحن الدمـشقي        ،هيعةرث والليث بن سعد وابن لَ     ابن احل اأخربين عمرو   
مسعـت  : قـال   ،  عن الرباء بن عازب األنصاري    ، شيبان ينوز موىل ب  ريبيد بن فَ  عن ع  ،حدثهم

وهـو يـشري     ،وأصبعي أقصر من أصبع رسـول اهللا        : قال   ،وأشار بأصبعه  رسول اهللا   
ـ   ،ن عورها يِّالعوراء الب : بع  ال جيوز من الضحايا أر    "  :يقول ،بأصبعه ن عرجهـا  يِّوالعرجاء الب، 

 ن مرضها يِّواملريضة الب،    والعجفاء اليت ال تفلقد رأيتين وإين آليت    : "قال الرباء بن عازب      ،" يِقن
ا ،ركتالشاة قد ت ا فضحيت١١٧( "وأشري إليها فإذا أطرفت أخذ(.    

    .)١١٨(ابن لَهيعة :  هو،وذكر احلافظ ابن حجر أن مبهم النسائي

عن عياش بن عباس     ،ريح وذكر آخر قبله   وة بن ش  يعن ح  ،بن وهب عبد اهللا   ] ٢٣[
   :اينبتالِق

وة بـن   يبن وهب عن ح   احدثنا  : قال   ،أخربنا حممد بن سلمة    ": قال اإلمام النسائي    
عن عياش بن عباس القِ     ،ريح وذكر آخر قبله   شتأن شِ  ،اينبيام  ي بن بيان حدثه ت،   ويفع أنه مسع ر

: ويفع لعل احلياة ستطول بك بعدي فأخرب الناس         يا ر : "قال   إن رسول اهللا    : بن ثابت يقول    
   )١١٩("  بريء منهفإن حممداً ،أو استنجى برجيع دابة أو عظم ،أو تقلد وتراً ،أنه من عقد حليته

  :عبد اهللا بن لَهيعة : املبهم 

   .)١٢٠(" وال يذكره إال مع غريه ،لنسائي يف مواضع كثريةي عنه اقد كن": قال املزي 

بـن عبـاس    ا عيـاش     وقد رواه عن   ،ومل أقف على تسميته من رواية ابن وهب عنه        
  :اينبتالِق

 ،عن عياش بن عبـاس     ،هيعةبن لَ ا ثنا    :قال ،ثنا حيىي بن إسحاق   " : قال اإلمام أمحد    
بن اويفع  فاستعمل ر : قال   ،د على أسفل األرض   لّخكان مسلمة بن م   : قال   ،انتيم بن ب  ييعن شِ 

ـ    لْم عِ وأو من كَ   ،قاملْ عِ )١٢١(مويك إىل كَ  ِرفسرنا معه من ش    ،ثابت األنصاري  يكِرقـام إىل ش ،
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فيأخذ أحدنا مجل أخيه علـى       ،كنا نغزو على عهد رسول اهللا       : بن ثابت   اويفع   فقال ر  :قال
 ،قـال ،   أحدنا ليطري له القدح ولآلخر النصل والـريش        نإحىت  : قال   ،أن له النصف مما يغنم    
: فأخرب الناس   ،  ويفع لعل احلياة ستطول بك    يا ر :  قال يل رسول اهللا     : فقال رويفع بن ثابت     

 فقد برئ مما أنزل اهللا علـى       ،أو استنجى برجيع دابة أو عظم      ،أو تقلد وتراً   ،أنه من عقد حليته   
   . )١٢٢("  حممد

ثنا عيـاش بـن     : قال   ،هيعةبن لَ اأنا  : قال   ، بن موسى األشيب   ثنا حسن  ": وقال  
 كان أحدنا يف زمان رسول اهللا       : قال   ،ويفع بن ثابت  ثنا ر : قال   ،انتيم بن ب  ييعن شِ  ،عباس

ن أحدنا ليطري لـه النـصل       إحىت   ،يأخذ مجل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف          
 فـأخرب   ،ويفع لعل احلياة ستطول بك    يا ر" :  ال يل رسول اهللا     مث ق  ،واآلخر القدح  ،والريش

منـه     فإن حممداً  ، أو استنجى برجيع دابة أو عظم      ،أو تقلد وتراً   ،الناس أنه من عقد حليته    
  . )١٢٣(""بريء

بن عبـاس   ا عياش    عن ، املصري اينبتالِقاملفَضل بن فَضالة بن عبيد      : وقد رواه أيضاً    
   :اينبتالِق

حدثين عيـاش بـن     : قال   ،ثنا املفضل : قال   ،ثنا حيىي بن غيالن    ": ال اإلمام أمحد    ق
ـ خاستخلف مسلمة بـن م    : اين يقول   بتنه مسع شيبان القِ    أ ،ان أخربه تيم بن ب  يين شِ  أ ،عباس د لّ

قال يل رسول اهللا     : فسرنا معه قال    : ويفع بن ثابت األنصاري على أسفل األرض قال       ر" :  يا
أو استنجى   ،أو تقلد وتراً   ،نه من عقد حليته   أفأخرب الناس    ،ويفع لعل احلياة ستطول بك بعدي     ر 

   . )١٢٤("" بريء منه   ن حممداًإف ،برجيع دابة أو بعظم

فـضل  ثنا املُ  ،ب اهلمداين هوحدثنا يزيد بن خالد بن عبد اهللا بن م        ": وقال أبو داود    
أخربه عـن شـيبان    ،انتيبن بام يي أن شِ  ،اينبت عباس القِ  عن عياش بن   ،الة املصري ضبن فَ ايعين  
  احلديث بنحو مـن لفـظ      )١٢٥("ويفع بن ثابت    د استعمل ر  لّخإن مسلمة بن م   :  قال   ،اينبتالِق
 ورواه اخلطايب مـن طريـق أيب        ، عند اإلمام أمحد   هيعةبن لَ ا  عن ،ى األشيب ـن بن موس  ـحس

   .)١٢٦(داود 
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 به مقتصراً   الةضبن فَ افضل  م عن   ،ى بن منصور  علّمم من طريق    وأخرجه ابن أيب عاص   
    .)١٢٧( يف إسنادهاينبتشيبان بن قيس الِق وبزيادة ،على املرفوع القويل منه

: قـال    ،ضالةبن فَ افضل  أخربنا املُ : قال   ،حدثنا عبد األعلى بن محاد    ": وقال البزار   
  :ويفع بن ثابت فقـال    كنا مع ر  : قال ،عن شيبان  ،ناتيم بن ب  ييعن شِ  ،أخربنا عياش بن عباس   

نه قد بريء مـن     إفمن فعل ذلك ف    ، أو استنجى بعظم أو رجيع     ، عقد وتراً  ال أخربن أن أحداً   "
   " . أو مما أنزل على حممد،حممد

وأما هذا اللفظ فال حيفظ عن رسـول         ،وهذا احلديث قد روى حنو كالمه غري واحد       
فقد بريء مما أنـزل علـى        : "ألنه قال  ؛   وقد أدخل يف املسند    ،فعويوال عن أحد غري ر     ،اهللا
وعياش بن عباس    ،انتيم بن ب  يي وإسناده حسن غري شيبان فإنه ال نعلم روى عنه غري شِ           ،"دمحم

   .)١٢٨("مشهور

فـضل  أنا املُ  ،ثنا سعيد بن أيب مرمي     ،حدثنا حيىي بن عثمان بن صاحل     ": وقال الطرباين   
أنه مسع شيبان بن قـيس       ،ان أخربه تيم بن ب  ييأن شِ  ،اينبتدثين عياش بن عباس القِ    ح ،الةضبن فَ ا
قال شيبان بـن     ،ويفع بن ثابت على أسفل األرض     د ر لّخاستخلف حممد بن م   : يقول   ،اينبتالِق

 كان أحدنا يف زمان رسـول اهللا        : "ويفع بن ثابت قال     فأخربين ر : قال   ،فسرنا معه : قيس  
حىت إن أحدنا ليطري لـه النـصل         ، نضو أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف          يأخذ

ويفع لعل احلياة ستطول    يا ر :  قال يل رسول اهللا     : ويفع  مث قال يل ر    ،والريش واآلخر القدح  
فإن ، أو استنجى برجيع دابته أو بعظم      ،أو تقلد وتراً   ،فأخرب الناس أنه من عقد حليته      ،بك بعدي 

   .)١٢٩(""بريء منه   داًحمم

 من املزيـد يف متـصل       ، يف اإلسناد  اينبت شيبان بن قيس القِ    :والذي يظهر أن زيادة     
   .ويفع بن ثابتر صرح بالسماع من انتيم بن بييِشاألسانيد ؛ ألن 

الن ي سامل بن غَ    عن ،وذكر آخر بن شريح   وة  ي ح  عن ،املقرئعبد اهللا بن يزيد     ] ٢٤[
ييبِجالت:   
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: قـال    ،حـدثنا أيب  : قال   ،أخربنا حممد بن عبد اهللا بن يزيد       ": قال اإلمام النسائي    
 حدثنا ححدثنا سامل بن غَ   : قال   ،وة وذكر آخر  يي ييبِجالن الت،   أنه مسع داجاًر  أبا الس أنـه   ،حم

ـ    :"يقول مسعت رسول اهللا    : أنه مسع أبا سعيد يقول       ،مسع أبا اهليثم   ن الكفـر   أعوذ بـاهللا م
يا رسول اهللا: قال رجل  ،ينوالد ،فقال رسول اهللا ! ؟ين بالكفر أتعدل الد : ١٣٠(" نعم( .   

  :عبد اهللا بن لَهيعة :  هو ،املبهم

 ،هيعـة بن لَ اوة و يثنا ح  ،ثنا أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن يزيد املقرئ        ":قال اإلمام أمحد    
 ،نه مسع أبـا اهليـثم     إ: يقول  ،  حماج أبا الس  رنه مسع أبا د    أ ،يبيِجالن الت يأنبأنا سامل بن غَ    :قاال
أعوذ باهللا مـن الكفـر      :"يقول مسعت رسول اهللا    : يقول   ،نه مسع أبا سعيد اخلدري    إ: يقول
يا رسول اهللا  : فقال رجل    ،ينوالد  ، فقال رسول اهللا    ! ؟ين بالكفر   أيعدل الد : ١٣١("" نعم(، 

   . )١٣٢(ورواه املزي من طريقه

عن سامل   ،هيعةثنا ابن لَ   ،ثنا عبد اهللا بن يوسف     ،حدثنا بكر بن سهل    ": وقال الطرباين   
كان رسـول اهللا    : قال   ،عيد رضي اهللا عنه   ــعن أيب س   ،عن أيب اهليثم   ،اجرعن د  ،النيبن غَ 
 ل قـا ! ؟أو يعتـدالن : قيل يا رسول اهللا     ،اللهم إين أعوذ بك من الكفر والفقر       : " يقول :
   .)١٣٣(""نعم

   :" الكفر والفقر ": وتابعه ابن وهب فرواه بلفظ 

  :قـال  ،بن وهـب  احدثنا  : قال   ،أخربنا أمحد بن عمرو بن السرح      ": قال النسائي   
عن رسول   ،عن أيب سعيد اخلدري    ،عن أيب اهليثم   ،حماج أيب الس  رعن د  ،النيأخربين سامل بن غَ   

 :  قـال !؟ويعدالن : فقال رجل ، إين أعوذ بك من الكفر والفقراللهم : "أنه كان يقول  اهللا  
   .)١٣٤(" نعم

   . )١٣٥( أمحد بن عمرو بن السرحوأخرجه ابن حبان من طريق

:  وزاد الطـرباين     ،كالمها عن ابن وهب به     ،)١٣٦(أمحد بن صاحل  والطرباين من طريق    
   . "  يعين فقر القلب :قال ابن وهب"
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 بن عبـد اهللا   اكري  عن ب  ، عمرو بن احلارث وذكر آخر     عن ،بن وهب عبد اهللا   ] ٢٥[
  :اَألشج

 ،بن وهـب اعن  ،احلارث بن مسكني قراءة عليه ـ صح ـ   ": قال اإلمام النسائي 
عن أيب   ،عن سليمان بن يسار   ،  كري بن عبد اهللا   عن ب  ،حدثين عمرو بن احلارث وذكر آخر     :قال

 فحرقومهـا    وفالناً إن لقيتم فالناً  : " فقال   ،سرية وأنا فيهم    بعث رسول اهللا      :قال ،هريرة
وإنه ال ينبغي أن يعذب      ،إين كنت أمرتكم أن حترقومها بالنار      : قال فلما ودعنا النيب    ،  بالنار

   .)١٣٧("بعذاب اهللا فإن لقيتمومها فاقتلومها 

 أخربين عمـرو بـن      :قال ،بن وهب اثنا  : قال   ،أنبأ يونس بن عبد األعلى     ": وقال  
بعـث  : قال   ،عن أيب هريرة   ،عن سليمان بن يسار    ،كري بن عبد اهللا   عن ب  ، وذكر آخر  احلارث

   . احلديث )١٣٨(" سرية وأنا فيهم رسول اهللا 

  :عبد اهللا بن لَهيعة :  هو ،املبهم

بن اعن   ،بن املبارك اأخرجه حممد بن عثمان بن أيب شيبة يف تارخيه من طريق عبد اهللا              
  . )١٣٩( به كري عن ب،هيعةلَ

عـن ابـن     ،ثنا ابن املبارك  ": احلسن بن الربيع قال     وأخرجه ابن بشكوال من طريق      
بعث رسول  : قال   ،عن أيب هريرة   ،عن سليمان بن يسار    ،جشكري بن األَ  أخربين ب : قال   ،هيعةلَ

 ،إن لقيتم هبار بن األسود ونافع بن عبد عمـرو          : فقال ،سرية فكان أبو هريرة فيهم     اهللا    
حني خرجت من مكة إىل      وكانا خنسا بزينب بنت رسول اهللا       ،  ا بالنار وال تقتلومها   فأحرقومه

 إين كنت أمرتكم أن حترقـوا هبـاراً       : قال   فلما ودعنا النيب     ،فلم تزل حىت ماتت    النيب  
  . )١٤٠("فإن لقيتمومها فاقتلومها، وإنه ال ينبغي ألحد أن يعذب بعذاب اهللاونافعاً

يقـول   ،بن وهب وغريه  اى النسائي أحاديث كثرية من حديث       رو": وقال ابن حجر    
بـن  ا أنه   وجاء كثري من ذلك يف رواية غريه مبيناً       ،   "عن عمرو بن احلارث وذكر آخر      : "فيها
   .)١٤١("هيعةلَ
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يزيد ابن عبد اهللا بـن        عن ، حيىي بن أيوب وذكر آخر      عن ،بن أيب مرمي  سعيد  ] ٢٦[
  :بن اهلاد أسامة 

 :قال ،نا شعيب : قال   ،أخربنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم        ": ئي  قال اإلمام النسا  
عن جابر بن عبد اهللا أنه كـان         ،بن املنكدر اعن حممد    ،عن أيب حازم   ،بن اهلاد اعن   ،أنا الليث 

فرتلـت   ،إذا أتيت املرأة من دبرها مث محلت كان ولدها أحول         : إن يهود كانت تقول     : "يقول  
  ". } ٢٢٣البقرة }{ ى شئتم  لكم فأتوا حرثكم أننساؤكم حرث{هذه اآلية 

أخـربين  : قال   ،بن أيب مرمي  اثنا  : قال   ،أخربنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبد احلكم        
عـن جـابر     ،درــبن املنك اعن حممد    ،بن اهلاد حدثهما  اأن   ،ر آخر ـوب وذك ـحيىي بن أي  

    .)١٤٢(" حنوه

  :عبد اهللا بن لَهيعة : املبهم 

حدثنا : قال   ،حدثنا حممد بن إسحاق النيسابوري أبو أمحد      ": بكر اإلمساعيلي    وأبقال  
عن حممد   ،هيعةعن ابن لَ   ،ولقيته ببغداد : قال   ،حدثنا جماعة بن أيب جماعة    : قال   ،سهل بن عمار  

كانت اليهود تقول يف الرجل إذا أتى امرأتـه مـن           : "عن جابر بن عبد اهللا قال        ،بن املنكدر ا
فـأنزل اهللا عـز وجـل         فذكرت ذلك لرسول اهللا      ،كان ولده أحول  :ركة  خلفها وهي با  

    .)١٤٣(""اآلية } ٢٢٣البقرة }{ نساؤكم حرث لكم {

   .)١٤٤(وأخرجه اخلطيب البغدادي من طريق أيب بكر اإلمساعيلي به 

  عن ،وذكر آخر بن شريح   وة  يحعن   ،املقرئ أبو عبد الرمحن   عبد اهللا بن يزيد     ] ٢٧[
   :بن سهلا أمية املصري األموي موىل حممد عبد اهللا أيبحسان بن 

ـ نـا ح  : قال ،عن أبيه  ،أخربنا حممد بن عبد اهللا بن يزيد       ": قال اإلمام النسائي     وة ي
عن عبد اهللا بـن      ،بن أيب هالل  اعن سعيد    ،أنا حسان موىل حممد بن سهل     : قال   ،وذكر آخر 

إن اهللا ال   : "قـال    أن رسول اهللا     ،ن ثابت باعن خزمية    ،ميطْمي بن عمرو اخلَ   ر عن ه  ،علي
   . )١٤٥( ""ال تأتوا النساء يف أدبارهن ،يستحي من احلق
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  :عبد اهللا بن لَهيعة :  هو ،املبهم

ثنا حسان موىل   : قاال   ،هيعةبن لَ اوة و يثنا ح  ،ثنا عبد اهللا بن يزيد     ": قال اإلمام أمحد    
 ،مـي طْمي بن عمرو اخلَ   ر عن ه  ،يبن عل ااهللا  عن عبد    ، هالل عن سعيد بن أيب    ،حممد بن سهل  

 ،ن اهللا ال يستحي من احلق     إ:"قال   ن رسول اهللا     أ ،عن خزمية بن ثابت صاحب رسول اهللا        
   . )١٤٦("" ال تأتوا النساء يف أدبارهن

    .)١٤٧(ورواه املزي من طريق اإلمام أمحد به

 عبد اهللا بن يزيد      عن ،ن صاحل بن عبد الرمح     و ، بكر بن إدريس   وأخرجه الطحاوي عن  
ال تأتوا النـساء يف     ":  به خمتصراً بلفظ     هيعةبن لَ بن شريح وا  وة  ي ح  عن ،املقرئ أيب عبد الرمحن   

    .)١٤٨(" أدبارهن

  .  )١٤٩(ومن طريق أيب األسود عن ابن لَهيعة وحده به مبثل لفظه املختصر 

 ثنـا   ، اهللا بن يزيد املقـرئ     ثنا عبد  ،ول املصري لّحدثنا هارون بن م   ": وقال الطرباين   
حي  عن  ،عن سعيد بن أيب هالل     ،بن سهل اثنا حسان موىل حممد     : قاال   ،هيعةبن لَ اريح و وة بن ش

 عن خزمية بن ثابـت أن رسـول اهللا           ،بن عبد اهللا  امي  رعن ه  ،عبد اهللا بن علي بن السائب     
    .)١٥٠(" "إن اهللا ال يستحيي من احلق ال تأتوا النساء يف أدبارهن" :قال

عـن   ،هيعـة بن لَ اثنا   ،ثنا أسد بن موسى    ،حدثنا أبو يزيد القراطيسي    ": وقال أيضاً   
 : قـال رسـول اهللا      : عن خزمية بن ثابت قـال        ،مي بن عبد اهللا   رعن ه  ،عمرو بن شعيب  

    .)١٥١("" ال تأتوا النساء يف أدبارهن ،استحيوا إن اهللا ال يستحيي من احلق"

واليـذكره مـع     ،ى عنه النسائي يف مواضع كثرة     قد كن  ": ن لَهيعة   قال املزي يف اب   و
   . )١٥٢("  بغريهال مقروناًإذلك 

   . )١٥٣(وذكر احلافظ ابن حجر أنه مبهم النسائي هنا

 عن أيب الزبري   ، عياض بن عبد اهللا القرشي وذكر آخر        عن ،بن وهب عبد اهللا   ] ٢٨[
  :حممد بن مسلم بن تدرس 
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 : قـال  ،بن وهب اأنا  : قال   ،أخربنا أمحد بن عمرو بن السرح      ": ئي  قال اإلمام النسا  
عن  ،أخربتين أم كلثوم   ، عن جابر  ،عن أيب الزبري   ،أخربين عياض بن عبد اهللا القرشي وذكر آخر       

هـل   ،عن الرجل جيامع أهله مث يكسل :  سأل رسول اهللا أن رجالً : " عائشة زوج النيب    
مث  ،إين ألفعل ذلـك أنـا وهـذه        : ال رسول اهللا    ـفق ، وعائشة جالسة   ؟ عليه من غسل  

    .)١٥٤(""نغتسل

  :عبد اهللا بن لَهيعة :  هو ،املبهم

أخربين عياض بن عبـد     : قال   ،بن وهب اثنا  : قال   ،حدثنا يونس  ": قال الطحاوي   
، ثومأخربتين أم كل  : قال   ،بن عبد اهللا  اعن جابر    ،عن أيب الزبري املكي    ،هيعةاهللا القرشي وابن لَ   

   .  احلديث بلفظه )١٥٥("عن عائشة رضي اهللا عنها 

نـا   ،بن وهب انا أمحد بن عبد الرمحن       ،حدثنا أبو بكر النيسابوري   ":وقال الدارقطين   
 ،أخربتين أم كلثوم   : قال ،عن جابر  ،عن أيب الزبري   ،هيعة حدثين عياض بن عبد اهللا وابن لَ       ،عمي

   . احلديث بلفظه )١٥٦("عن عائشة 

بن اثنا عبد اهللا  ،ثنا أمحد بن عيسى    ،حدثنا حبيب ثنا يوسف القاضي     ":بو نعيم   وقال أ 
 عن أم كلثوم عن     ، عن جابر  ،عن أيب الزبري   ،هيعةعن عياض بن عبد اهللا القرشي وابن لَ        ،وهب

   . احلديث مبثله )١٥٧(" عائشة زوج النيب 

واليـذكره مـع     ،ع كثرة ى عنه النسائي يف مواض    قد كن  ": قال املزي يف ابن لَهيعة      و
   . )١٥٨("  بغريهال مقروناًإذلك 

عن يزيد بـن أيب      ،وذكر آخر قبله  بن احلارث    عمرو    عن ،بن وهب عبد اهللا   ] ٢٩[
  :حبيب

أخربين عمـرو   : قال   ،بن وهب اعن   ،أخربنا أمحد بن عمرو    ": قال اإلمام النسائي    
 ،مسع عبد اهللا بن عمرو بن العاصي      أنه   ،عن أيب اخلري   ،عن يزيد بن أيب حبيب     ،وذكر آخر قبله  

:  قـل    ،قال ،علمين دعاء أدعو به يف صاليت ويف بييت        ،يا رسول اهللا  :قال   ،أن أبا بكر الصديق   



   هـ١٤٢٧ ، ربيع األول ٣٦، ع ١٨جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها ج  ١٦٨ 

 ،فاغفر يل مغفرة من عنـدك      ،ال أنت إوال يغفر الذنوب     ، كثرياً ين ظلمت نفسي ظلماً   إاللهم  "
   . )١٥٩( ""وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم

  :عبد اهللا بن لَهيعة :  هو ،املبهم

 أخربنا  ،يفدناه يونس بن عبد األعلى الص      ،نا أبو بكر   ،أنا أبو طاهر   ": قال ابن خزمية    
أنـه  ،  عن أيب اخلري   ،بن أيب حبيب  اعن يزيد   ،  هيعةبن لَ اأخربين عمرو بن احلارث و     ،بن وهب ا

 نه قال لرسـول اهللا    إن أبا بكر الصديق رضي اهللا ع       : يقول،  مسع عبد اهللا بن عمرو بن العاص      
 :          اللهم إين ظلمت نفسي     :"قل ،قال ،علمين يا رسول اهللا دعاء أدعو به يف صاليت ويف بييت

إنك أنت الغفـور     ،فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحين      ،وال يغفر الذنوب إال أنت     ، كثرياً ظلماً
   .)١٦٠("" الرحيم

  :عن زيادة بن حممد ،وذكر آخر قبلهبن سعد  الليث  عن،بن وهبعبد اهللا ] ٣٠[

  :قـال  ،بن وهب احدثنا  : قال   ،أخربنا يونس بن عبد األعلى     ":قال اإلمام النسائي    
عـن أيب    ،ظـي ربن كعـب القُ   اعن حممد    ،عن زيادة بن حممد    ،أخربين الليث وذكر آخر قبله    

عها من  فعلمه رقية مس   ،فأصابته حصاة البول   ،فذكر أن أباه احتبس بوله     ،أنه أتاه رجل   ،الدرداء
كما رمحتـك يف   ،ربنا الذي يف السماء تقدس امسك أمرك يف السماء واألرض   : "رسول اهللا   

فأنزل شفاء من    ،أنت رب الطيبني   ،واغفر لنا حوبنا وخطايانا    ،السماء فاجعل رمحتك يف األرض    
   .)١٦١("فرقاه ا فربأ ،وأمره أن يرقيه ا، "ورمحة من رمحتك على هذا الوجع فيربأ ،شفائك

  :عبد اهللا بن لَهيعة :  هو ،املبهم

ثنا أمحد بن عمـرو      ،قيرثنا حممد بن هارون بن حسان الب       ": قال احلافظ ابن عدي     
عـن   ، بـن حممـد    ةعن زياد  ،هيعةأخربين الليث وابن لَ    ،بن وهب اثنا  : قاال   ،وأمحد بن سعيد  

 ،فأصابته حصاة البول   ،بس بوله أن أباه احت  : أنه أتاه رجل فذكر له       ، عن أيب الدرداء   ،ظيرالقُ
أمرك يف السماء    ،ربنا اهللا الذي يف السماء تقدس امسك       : "فعلمه رقية مسعها من رسول اهللا       

أنـت   ،واغفر لنا حوبنا وخطايانا    ،كما رمحتك يف السماء فاجعل رمحتك يف األرض        ،واألرض
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 وأمره أن يرقيه    ،"فيربأورمحة من رمحتك على هذا الوجع        ،فأنزل شفاء من شفاك    ،رب الطيبني 
 بن حممد ال أعرف له إال مقـدار حـديثني أو            ةزياد ": ابن عدي    قال   ،"فربىء ،فرقاه ا  ،ا

    .)١٦٢(" تابع عليهومقدار ما له ال ي ،هيعةروى عن الليث وابن لَ ،ثالثة

عبـد  : هو   ،ى عنه النسائي  خر الذي كن  اآل ":وقال املزي بعد أن روى هذا احلديث        
  .)١٦٣(" علمأواهللا  ،هيعة بن لَاهللا

بـن عبـاس    اعبد اهللا بن عياش     :  انظر   ،عمرو بن احلارث بن يعقوب األنصاري     # 
  . املصري اينبتالِق

  : قيس بن الربيع # 

   :بن حرباماك عن ِس ،وذكر آخربن معاوية  زهري  عن،حيىي بن آدم] ٣١[

: قـال    ،بـن آدم  احدثنا حيىي   : قال   ،أخربنا أمحد بن سليمان    ": قال اإلمام النسائي    
كنت جتالس رسول   : رة  مُبن س اقال قلت جلابر     ،اك بن حرب  معن سِ  ،حدثنا زهري وذكر آخر   

 ،إذا صلى الفجر جلس يف مصاله حىت تطلع الشمس         كان رسول اهللا     "،نعم:  قال    ؟ اهللا  
م ويتبـس ،ويضحكون ، وينـشدون الـشعر    ،يذكرون حديث اجلاهليـة    و ،فيتحدث أصحابه 

")١٦٤( .  

 والذي يغلب على الظن أن      ،مل أقف على تسمية املبهم من طريق حيىي بن آدم         : املبهم  
 ويحتمل أنه سعيد بن ِسماك بن حرب ؛         ،قيس بن الربيع  ؛ ألنه تكلم فيه       :  هو   ،مبهم النسائي 

ـ           ، ومل يخرج يف سننه هلما مصرحاً ما       ،لضعفه م  بينما بقية من رواه عن ِسماك قد أخـرج هل
  : وقد رواه عن ِسماك ،النسائي

  : قيس بن الربيع -أ

   .عنه بنحوه عفان بن مسلم من طريق )١٦٦( وابن عساكر ،)١٦٥(أخرجه ابن سعد

 ، وشـريك  ، عن قيس بن الربيع    )١٦٨(، ومن طريقه البيهقي   )١٦٧(وأخرجه الطيالسي   
  . بنحوه 
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 بن الربيع ا قيس    عن ،ليعاصم بن ع   من طريق    )١٧٠(، والطرباين )١٦٩(و أخرجه البيهقي  
  . بنحوه 

    .قيس بن الربيع عن ،من طريق علي بن اجلعد)١٧١(والطرباين 

      :ماك بن حربسعيد بن ِس -ب

  . )١٧٢(أخرجه الطرباين بنحوه 

  : شريك بن عبد اهللا -ج

   . )١٧٣(علي بن حجرأخرجه الترمذي عن 

   . )١٧٤(يزيد بن هارونوأخرجه ابن أيب شيبة عن 

 ، وشـريك  ، عن قيس بن الربيـع     )١٧٦( ومن طريقه البيهقي   ،)١٧٥( الطيالسي وأخرجه
  . بنحوه 

 كلهم عـن شـريك      ،اينم حيىي احلِ  وزكريا بن حيىي     من طريق    )١٧٧(وأخرجه الطرباين 
   . "هذا حديث حسن صحيح ":  وقال الترمذي ،بنحوه

ل احلافظ ابـن     قا ،وقد كان سفيان بن عيينة يبهم شريك إذا روى عنه هذا احلديث           
: قال   ،أنا سفيان بن عيينة    ،رائيجرثنا حممد بن الصباح اجلَ     ،حدثناه القاسم بن زكريا    ": عدي  

 ، مث جيلـس     يصلي الصبح  كان النيب   : "قال   ،رةمُبن س اعن جابر    ،ماكعن سِ  ،قال كوفينا 
    .ريكش: اد به  إمنا أر"قال كوفينا: "بن عيينة اوقول  ،" الشعر فرمبا تبسمفيتذاكرون يف

ـ   ،ريكأنا ش  ،اريزثنا إمساعيل بن موسى الفَ     ،ثنا القاسم بن زكريا     عـن   ،ماكعن ِس
  جابر بن سُجالست رسول اهللا    :"رة قال م    وكـان أصـحابه يتناشـدون       ،أكثر من مائة مرة

  . )١٧٨(" فرمبا تبسم ،ويتذاكرون أمر اجلاهلية ،الشعر

  :  سفيان الثوري -د

كان إذا صلى الفجر جلس يف      ":  ولفظه   ، ببعضه ، عنه وكيعريق  أخرجه مسلم من ط   
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   . )١٨٠(" )١٧٩(حسناً مصاله حي تطلع الشمس 

 ببعـضه حنـواً مـن لفـظ وكيـع إال أنـه              ،واإلمام أمحد من طريق أيب سعيد عنه      
  . )١٨١("حسناء":قال

 ابن داود    من طريق أيب داود سليمان     )١٨٣(وأبو داود السجستاين  ، )١٨٢(واإلمام أمحد   
  " . حسناً : "  بنحو لفظ وكيع دون قوله ،عنه

  : وشعبة بن احلجاج ،هـ ـ أبو األحوص سالّم بن سليم

  ".حسناً : " يقوال  بلفظ سفيان ومل ،)١٨٥(،  وأبو نعيم)١٨٤(أخرجه مسلم 

  :ليث بن أيب سليم بن زنيم القرشي الكويف # 

عن طلحة   ،األعمش وذكر آخر   بن ِمهران    سليمانعن   ،بن عبد اجلميد  جرير  ] ٣٢[
  :فرصبن ما

عن األعمش وذكـر     ،أنبأ جرير : قال   ،أخربنا علي بن حجر    ": قال اإلمام النسائي    
قال رسـول اهللا    : قال   ،عن الرباء  ،جةسوعن عبد الرمحن بن ع     ،فرص عن طلحة بن م    ،آخر
:  ١٨٦("زينوا القرآن بأصواتكم(.    

  :ليث بن أيب سليم بن زنيم القرشي الكويف :  لعله ،املبهم

عن عبـدالرمحن    ،عن طلحة  ،عن ليث  ،عن جرير  ،ميدحدثنا ابن ح   ": قال الروياين   
وحده  ،ال اهللا إله  إمن قال ال     : "قال النيب   : عن الرباء بن عازب قال       ،ميهجة الن سوبن ع ا

ومـن مـنح     ،كان كعدل نسمة   ،قديروهو على كل شىء      ،له امللك وله احلمد    ،ال شريك له  
زينـوا القـرآن     : يقـول  وكـان الـنيب      ،كان كعتق نسمة   ،زقاقاً هدىأو  أمنيحة ورق   
   .)١٨٧("بأصواتكم

  : منصور بن املعتمر : وقد رواه من هذا الوجه أيضاً 

   . )١٨٨(أخرجه النسائي من طريق أيب األحوص
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  .  )١٨٩(حممد بن محيدوالروياين عن 

    .)١٩٠(يوسف بن موسىمن طريق وابن خزمية 

 عن منصور به    ،أربعتهم عن جرير بن عبد احلميد      ،)١٩١(والبيهقي من طريق أيب الربيع    
 ، إال الروياين فزاد فضل منح املنيحة      ، وفضل الصف األول   ،مطوالً بنسخة فيها تسوية الصفوف    

  .  وفضل الصفوف األوىل ،واقتصر النسائي على تسوية الصفوف

  .  " فرصبن ماقد رواه مجاعة عن طلحة  ،هذا حديث طويل": ي وقال البيهق

 ،ليث بن أيب سليم ؛ لضعفه من جهة       :  أنه   ،وبذلك يتبني أن األقرب يف مبهم النسائي      
  . فلو كان هو مراده ملا أمه ،وألن النسائي رواه من طريق معتمر

 #احاملثىن بن الصب:   

ريج وحيىي بن سـعيد     بن ج ك بن عبد العزيز     عبد املل عن   ،إمساعيل بن عياش  ] ٣٣[
   :عن عمرو بن شعيب ،وذكر آخر

قال ثنا إمساعيل بـن      ،ر بن إياس املروزي   جأخربنا علي بن ح    ": قال اإلمام النسائي    
عن  ،عن أبيه  ،ثالثتهم عن عمرو بن شعيب     ،ريج وحيىي بن سعيد وذكر آخر     بن ج اعن   ،عياش

    .)١٩٢( ""يس للقاتل من املرياث شيءل: " قال رسول اهللا : جده قال 

   :احاملثىن بن الصب:  هو ،املبهم

نا عبد   ،كان املروزي شأبو سعيد حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن م          ": الدارقطين  قال  
ريج واملثىن بن   عن حيىي بن سعيد وابن ج      ،نا إمساعيل بن عياش    ،رجنا علي بن ح    ،اهللا بن حممود  

عن أبيه عن جده عن النيب   ،مرو بن شعيبعن ع ،احالصب")احلديث مبثله )١٩٣  .  

ـ  ،ريجبن جـ عن ارواه مجاعة عن إمساعيل بن عياش   ": وقال البيهقي   ، وحـده 
 ،عن أبيه  ،عن عمرو بن شعيب    ،احواملثىن بن الصب   ،ريجبن ج اعن حيىي بن سعيد و     ،وقيل عنه 

    .)١٩٤(" مثله عن جده عن النيب  
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   :الد بن سعيدجم# 

]٣٤ [بِّي  املغرية بن     عن ،شيمهم الضالـشعيب عامر  عن   ،وذكر آخر موالهم   ِمقْس، 
   :عن الشعيب ،غري واحد منهم املغرية عن ،بن بشريشيم  ه:ويف رواية

: قال   ،شيمأنبأنا ه : قال   ،دياِلجأخربنا احلسن بن إمساعيل املُ     ": قال اإلمام النسائي    
  . ح  وذكر آخرأنبأنا املغرية 

 ،أنبأنا غري واحد منهم املغـرية     : قال   ،شيمحدثنا ه : قال   ،وأنبأنا يعقوب بن إبراهيم   
 حبديث مسعتـه    يلّإأن اكتب   : أن معاوية كتب إىل املغرية       ،اد كاتب املغرية  رعن و  ،عن الشعيب 

 ،ال إله إال اهللا   :" إين مسعته يقول عند انصرافه من الصالة      :  فكتب إليه املغرية     ،من رسول اهللا    
   .)١٩٥(" ثالث مرات " وهو على كل شيء قدير ،له امللك وله احلمد ،وحده ال شريك له

أخربنـا  : قال   ،شيمأخربنا ه : قال   ،أخربنا احلسن بن إمساعيل بن سليمان      ": وقال  
ن اكتب  أ: أن معاوية كتب إىل املغرية       ،اد كاتب املغرية  رعن و  ،عن الشعيب  ،املغرية وذكر آخر  

ين مسعته يقول عنـد انـصرافه مـن         إ: فكتب إليه املغرية     ، حبديث مسعته من رسول اهللا       إيلّ
 "له امللك وله احلمد وهو على كل شـيء قـدير           ،وحده ال شريك له    ،ال اهللا إال إله   : الصالة  

   .)١٩٦(" ثالث مرات

   :جمالد بن سعيد:  هو ،املبهم

أنبأنا  ،شيمعن ه  ،عن احلسن بن إمساعيل   : "  النسائي أخرج ": قال احلافظ ابن حجر     
    .)١٩٧("جمالد : ه وكأنه سمومل ي"مغرية وذكر آخر 

وزكريا بـن أيب     ،جمالد بن سعيد  :  هم   ،"غري واحد   عن  ": واملبهمني يف قول هشيم     
   :داود بن أيب هند و،مساعيل بن أيب خالدإو ،زائدة

رواه بن حنبـل    ااإلمام أمحد    أن   " غري واحد    اأنبأن": ومما يؤكد أن هشيماً هو القائل       
اد كاتب املغـرية بـن      رعن و  ،عن الشعيب  ،أنا غري واحد منهم مغرية     ،شيمثنا ه ": فقال   ،عنه
:  قـال  ، حبديث مسعته من رسول اهللا اكتب إيلّ:  أن معاوية كتب إىل املغرية بن شعبة     ،شعبة
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وحده ال شريك    ،ال إله إال اهللا   : "افه من الصالة    إين مسعته يقول عند انصر    : فكتب إليه املغرية    
 ،وكان ينهى عن قيل وقـال      ، ثالث مرات  "وهو على كل شيء قدير     ،ه امللك وله احلمد    ل ،له

   . )١٩٨(" ووأد البنات، وعقوق األمهات ،ومنع وهات ،وإضاعة املال ،وكثرة السؤال

 ،ئي من طريق هشيم   الذي أخرجه النسا  :  أحدمها   ،وروى هشيم احلديث من طريقني    
  عن ،بن شعبة اد كاتب املغرية    رعن و  ،عن الشعيب  ،بن ِمقْسم الضبِّي   غري واحد منهم املغرية      عن

 وقد أخرجه اإلمام ابن خزمية والطـرباين بتـسمية          ، به مرفوعاً  ،بن شعبة رضي اهللا عنه    املغرية  
  . املبهمني فيه 

شيم يف عقب خرب مغرية     ه: حدثنا حبديث   ما أبو هاشم فإنه     أ : "قال اإلمام ابن خزمية     
 بشيء مسعته من رسول     أن اكتب إيلّ  : أن معاوية كتب إىل املغرية    ،ادرعن و  ،عن الشعيب  ،وجمالد

 ،ال إلـه إال اهللا    : "إين مسعته يقول عند إنصرافه من الصالة        : فكتب إليه املغرية    : قال   ،اهللا  
وكان ينهي : "قال  ، ثالث مرات" كل شيء قدير   وهو ،له امللك وله احلمد    ،وحده ال شريك له   

   " .وعقوق األمهات ووأد البنات ،ومنع وهات ،وإضاعة املال ،وكثرة السؤال ،عن قيل وقال

ـ   : "قي وأبو هاشم قاال     رونا ذا اخلرب الد    ،نا أبو بكر   ،أنا أبو طاهر   شيمحـدثنا ه، 
   .)١٩٩(" كلهم عن الشعيب يضاًاملغرية وجمالد ورجل ثالث أ: أخربنا غري واحد منهم 

بن علي بـن    انا احلسن    : قال ،يِبحدثنا عثمان بن عمر الض     ":وقال اإلمام الطرباين    
اد رعن و  ، عن الشعيب  ،مساعيل وجمالد إعن املغرية وزكريا و    ،يمـنا هش  : قال ،راشد الواسطي 

   مريوعبد امللك بن ع،  عن وبـشيء   يلّإاكتـب   : ن شعبة   كتب معاوية إىل املغرية ب    : قال   ،ادر 
كان يقول عند انـصرافه مـن        فكتب إليه املغرية إن رسول اهللا       :  مسعته من رسول اهللا     

 ،وهو على كل شيء قـدير      ،له امللك وله احلمد    ،وحده ال شريك له    ،ال اهللا إال إله   : الصالة  
 وكان ينهى عن قيل ،دوال ينفع ذا اجلد منك اجل    ،وال معطي ملا منعت    ،اللهم ال مانع ملا اعطيت    

 ،شيم مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن أيب خالد إال ه           "وإضاعة املال  ،وكثرة السؤال  ،وقال
    .)٢٠٠(" تفرد به احلسن بن علي

ثنا احلسن بن   : قاال   ،يِباين وعثمان بن عمر الض    رِطحدثنا أمحد بن عمرو القَ     ": وقال  
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اد رعن و  ،عن الشعيب  ،غرية وزكريا وإمساعيل وجمالد   شيم عن م  ثنا ه  ،علي بن راشد الواسطي   
 بشيء مسعته من رسـول      أن اكتب إيلّ  : بن شعبة   اكتب معاوية بن أيب سفيان إىل املغرية         : قال

ال  :"كان يقول عند انصرافه من الـصالة       أن رسول اهللا     :فكتب إليه املغرية   : قال ،اهللا    
اللهم ال مانع ملا     ، وهو على كل شيء قدير     ،لك وله احلمد  له امل  ،وحده ال شريك له    ،إله إال اهللا  
وكثـرة   ، وكان ينهى عن قيل وقال     ،وال ينفع ذا اجلد منك اجلد      ،وال معطي ملا منعت    ،أعطيت
    .)٢٠١( ""وعقوق األمهات ووأد البنات ،وعن منع وهات ،اعة املالـوإض ،السؤال

ثنا احلسن بن   : قاال   ،يب بن عمر الض   اين وعثمان رِطحدثنا أمحد بن عمرو القَ     ": وقال  
  .اد رعن و ،عن الشعيب ،شيم عن مغرية وزكريا وإمساعيل وجمالدثنا ه ،علي بن راشد الواسطي

كتب معاوية بن   : قال   ،ادرعن و  ،مريعن عبد امللك بن ع     ،شيموأنبأ ه : ن  قال احلس 
  بشي مسعته من رسـول اهللا        ب إيلّ أن أكت : أيب سفيان إىل املغرية بن شعبة رضي اهللا عنهما          

 ،ال إله إال اهللا: "كان يقول عند انصرافه من الصالة     أن رسول اهللا    :  فكتب إليه املغرية     :قال
 ،اللهم ال مانع ملا أعطيـت      ،وهو على كل شي قدير     ،له امللك وله احلمد    ،وحده ال شريك له   
    .)٢٠٢(" وال ينفع ذا اجلد منك اجلد ،وال معطي ملا منعت

ثنا حيىي بـن أيب      ،ماينرثنا عبد اهللا بن أيب يعقوب الكِ       ،دان بن أمحد  بحدثنا ع ":وقال  
كتب : عن املغرية قال     ،اد كاتب املغرية  رعن و  ،عن الشعيب  ،عن داود وجمالد   ،شيمثنا ه  ،بكري

ال  : " لفقا ،عند انصرافه من الصالة     بشيء مسعته من رسول اهللا       أن اكتب إيلّ   : إليه معاوية 
 اللهم ال مانع ملا     ،وهو على كل شيء قدير     ، له امللك وله احلمد    ،وحده ال شريك له    ،إله إال اهللا  
    .)٢٠٣(" وال ينفع ذا اجلد منك اجلد ،وال معطي ملا منعت ،أعطيت

 بـن  عن املغرية ،ادر و عن،مريعبد امللك بن ع عن  ، فرواه هشيم  ،وأما الطريق اآلخر  
 ،نا عبد اهللا بن حممد الزهري      ،أنا أبو طاهر  : "  فقال   ، أخرجه اإلمام ابن خزمية    ،شعبة به مرفوعاً  
كتـب  : قال   ،اد كاتب املغرية  رمسعته من و   ،ةباببن أيب لُ  ادة يعين   بمسعته من ع  : نا سفيان قال    

إذا قـضى    كان رسـول     : "  قال ،معاوية إىل املغرية أخربين بشيء مسعته من رسول اهللا          
   :ح ، "الصالة
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    :ح ،مرينا عبد امللك بن ع ،نا أسباط بن حممد ،وحدثنا احلسن بن حممد

عـن عبـد     ،نا سفيان  ،حدثنا عبد الرمحن   : قاال ،وحدثنا أبو موسى وحيىي بن حكيم     
  :ح ،امللك

  .حدث  ياداًرمسعت و: قال  ،أخربنا عبد امللك ،شيمحدثنا ه ،وحدثنا زياد بن أيوب

 أن رسـول اهللا     : عبة  ــعن املغرية بن ش    ،ادرعن و  ،فيانويف حديث أسباط وس   
وهو علـى    ،له امللك وله احلمد   ،  وحده ال شريك له    ،ال إله إال اهللا   :"كان يقول يف دبر الصالة      

  " .وال ينفع ذا اجلد منك اجلد  ،وال معطي ملا منعت ،اللهم ال مانع ملا أعطيت ،كل شيء قدير

فكتبـت إىل معاويـة أن      : أملي علي املغرية بن شعبة      : "ويف حديث عبد الرمحن قال      
   " .كان يقول يف دبر كل صالة مكتوبة رسول اهللا 

أخربنا عبد امللك بن     ،شيمدثنا ه ـــح: " مث أخربنا أبو هاشم يف عقب هذا اخلرب         
قال ،مريع:مسعت واداًرعن املغرية عن النيب ،حدث هذا احلديث ي  ")٢٠٤(.   

   .مريعبد امللك بن عن هشيماً رواه بعلو عن وهذا يقتضي أ

]٣٥ [زي   سيار    عن ،بن بشري شيم  هنـ ومغرية بن مِ  بن عبد الرمحن    وحصني  الع م سقْ
   :الشعيبعامر عن  ،ينوداود بن أيب هند وإمساعيل بن أيب خالد وذكر آخر

نا حـدث : قـال    ،شيمعن ه  ،أخربنا يعقوب بن ماهان بصري     ": قال اإلمام النسائي    
 ،عـن الـشعيب    ،سيار وحصني ومغرية وداود بن أيب هند وإمساعيل بن أيب خالد وذكر آخرين            

طلقها : "فقالت  ؟   عليها   فسألتها عن قضاء رسول اهللا       ، دخلت على فاطمة بنت قيس     :قال
فلم جيعل يل سـكىن وال      : قالت   ، يف السكىن والنفقة   فخاصمته إىل رسول اهللا      ،زوجها ألبتة 

    .)٢٠٥("" بن أم مكتوماين أن أعتد يف بيت  وأمر،نفقة

   ." وذكر آخر": ويف السنن الكربى بلفظ 

   : وأشعث بن سوار الِكندي النجار ، بن سعيدجمالد:  هو ،املبهم
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بن أيب خالـد    اقال ثنا سيار وحصني ومغرية وأشعث و       ،ثنا هشيم " :قال اإلمام أمحد    
دخلت على فاطمـة بنـت      : قال   ،عن الشعيب  ،ساملبن  ا وثناه جمالد أو إمساعيل يعين    ،  وداود
  .  احلديث بلفظه )٢٠٦("قيس

ن أ" بنـت قـيس   احدثتين فاطمة    : قال ،عن الشعيب  ،عن جمالد  ،ثنا هشيم  ": وقال  
فلم جيعل سـكين    : قالت  ،  ول اهللا   سفخاصمته يف السكىن والنفقة إىل ر     ،زوجها طلقها البتة  

   . )٢٠٧(" ا السكىن والنفقة على من كانت له رجعةإمن ،يا بنت آل قيس:  وقال ،وال نفقة

حـدثتين فاطمـة    : قال   ،عن الشعيب  ،ثنا جمالد : قال   ،دة بن سليمان  بثنا ع  ": وقال  
: وقال   ،فلم جيعل يل سكىن وال نفقة      ، فأتيت النيب      طلقين زوجي ثالثاً  : "قالت   ،بنت قيس 

بـن أم مكتـوم     ان تعتـد عنـد      أوأمرها   ،إمنا السكىن والنفقة ملن كان لزوجها عليها رجعة       
   .)٢٠٨("األعمى

قدمت املدينـة فأتيـت     : قال   ،عن عامر  ،قال ثنا جمالد   ،ثنا حيىي بن سعيد    ": وقال  
 فبعثه رسـول اهللا      ،ن زوجها طلقها على عهد رسول اهللا        أ: "فحدثتين   ،فاطمة بنت قيس  
  :قال ، نفقة وسكىن حىت حيل األجل     ن يل إ: فقلت   ،أخرجي من الدار  : أخوه   يف سرية فقال يل   

ومنعين السكىن   ،ن أخاه أخرجين  إو ، طلقين ن فالناً إ: فقلت   ،فأتيت رسول اهللا    : قالت   ،ال
 ، مجيعاً ن أخي طلقها ثالثاً   إيا رسول اهللا    :قال ،مالك والبنة آل قيس   :فقال ،فأرسل إليه  ،والنفقة
إمنا النفقة والسكىن للمـرأة علـى    ،سانظري أي بنت آل قي : فقال يل رسول اهللا       ،قالت

 اخرجـي   ، فال نفقة وال سـكىن     ،فإذا مل يكن له عليها رجعة      ،زوجها ما كانت له عليها رجعة     
مث  ،فإنه أعمى ال يـراك    ؛  بن أم مكتوم    اانزيل عند    ،نه يتحدث إليها  إمث قال    ،فانزيل على فالنة  

 وحـديث   ،احها من أسامة بن زيد     احلديث مطوالً بنك   "ال تنكحي حىت أكون أنا أنكحك     : قال  
    .)٢٠٩(اجلساسة

أخربنا سيار وحـصني     ،شيمحدثنا ه  ،هري بن حرب  حدثين ز  ": وقال اإلمام مسلم    
ـ  ،عن الشعيب ،ومغرية وأشعث وجمالد وإمساعيل بن أيب خالد وداود كلهم         دخلـت  : " ال ـق

 ،لبتـة أطلقها زوجها   : فقالت  ؟   عليها   على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول اهللا          
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 ،فلم جيعل يل سكىن وال نفقة     : قالت   ، يف السكىن والنفقة    فخاصمته إىل رسول اهللا       :فقالت
  . "بن أم مكتوماوأمرين أن أعتد يف بيت 

 عن  ،عن حصني وداود ومغرية وإمساعيل وأشعث      ،شيمأخربنا ه  ،وحدثنا حيىي بن حيىي   
   .)٢١٠(" شيمهري عن هس مبثل حديث زدخلت على فاطمة بنت قي: أنه قال  ،الشعيب

    .أنبأنا حصني وإمساعيل وجمالد ،شيمحدثنا ه ،حدثنا أمحد بن منيع: ( وقال الترمذي 

 بنت قيس ادخلت على فاطمة    : قال   ،عن الشعيب  ،وحدثنا داود أيضاً  : شيم  قال ه، 
صمته يف الـسكىن    فخا ،لبتةأطلقها زوجها   : "فقالت  ؟   فيها   فسألتها عن قضاء رسول اهللا      

وأمرين أن أعتد يف    : "ويف حديث داود قالت      ،" سكىن وال نفقة   فلم جيعل هلا النيب      ،والنفقة
   . )٢١١("هذا حديث حسن صحيح :  قال أبو عيسى ،"بن أم مكتومابيت 

 ،بن أيب خالد  انا مغرية وحصني وإمساعيل     أ: قال   ،نا هشيم ": وقال سعيد بن منصور     
بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول      ادخلت على فاطمة    : قال   ،عن الشعىب  ،د وجمالد ونا دا أو

فلم ، الـسكىن والنفقـة     يف طلقىن زوجى البتة فخاصمته إىل رسول اهللا        : "فقالت   ؟   اهللا    
يا بنت  : " حديثه    قال جمالد يف   ،"بن أم مكتوم  اوأمرىن أن أعتد ىف بيت      ،   سكىن وال نفقة   جيعل يل 

 ورواه الطحاوي من طريق سعيد بـن        ،)٢١٢(" نفقة على من له الرجعة    منا السكىن وال  إآل قيس   
    .)٢١٣(منصور به

عن حـصني    ،شيمقثنا ه  ،ريج بن النعمان  قثنا س  ،حدثنا أبو أمية   ": وقال أبو عوانة    
قال دخلت على فاطمة بنت قيس       ،عن الشعيب  ،وسيار واملغرية وداود وجمالد واألشعث كلهم     

   . احلديث بلفظه )٢١٤( "ضاء رسول اهللا باملدينة فسألتها عن ق

ثنـا  : قـاال   ،ثنا حممد بن رافع بن نصر وعبد اهللا بن حممد بن جعفر   ":وقال أبو نعيم    
  :ح  ،شيمثنا ه ،كريثنا حممد بن ب ،حممد بن عبد اهللا بن احلسن

 ثنا  ،مشيثنا ه ،  هري بن حرب  ثمة ز يثنا أبو خ   ،أنبأ أمحد بن علي    ،وثنا حممد بن إبراهيم   
 :قـال  ،عن الشعيب  ،سيار وحصني ومغرية وأشعث وجمالد وإمساعيل بن خالد قال وداود حدثنا          
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  . زهري ل هلفظ احلديث مبثله و)٢١٥("دخلت على فاطمة بنت قيس 

أنا العباس بـن     ،نا أبو بكر بن إسحاق     ،أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ     ": قال البيهقي   و
نا سيار وحصني ومغرية بن مقـسم وأشـعث          ،شيمنا ه  ،نا زهري بن حرب    ،الفضل األسفاطي 

دخلت على فاطمة بنت قـيس      : قال   ،عن الشعيب ،  وجمالد وداود وإمساعيل بن أيب خالد كلهم      
   .)٢١٦(احلديث بلفظه"

 ،عن سيار وحصني ومغرية وداود وإمساعيل وذكر آخرين        ،شيمس ه  ": وقال املزي   
 ،)٢١٧("جمالد بـن سـعيد      :  من اآلخرين    ،"القهاقصة ط : "عن فاطمة بنت قيس      ،عن الشعيب 

  . )٢١٨(وكذا قال احلافظ ابن حجر 

  :حممد بن جابر # 

ابن عبـد اهللا    يك  ِر ش  عن ،بن نجيح البغدادي ابن الطَّباع    إسحاق بن عيسى    ] ٣٦[
  : عمرو بن عبد اهللا السِبيعي عن أيب إسحاق ،وذكر آخر

 إسحاق بـن     عن ،غرية بن عبد الرمحن احلراين    امل النسائي يف الرجم عن      ":قال املزي   
بـن  ابن وثاب عن    احاق عن حيىي    ـعن أيب إس  ا  ـكالمه ،رـر آخ ـ شريك وذك   عن ،عيسى
  .)٢١٩(" عمر

  :حممد بن جابر :  هو ،املبهم

أخربين املغرية بن عبـد     ":  قال اإلمام النسائي     ،هكذا سمي يف نسخة السنن املطبوعة     
عن أيب   ،حممد بن جابر  : قال أنا شريك وذكر آخر       ،قال ثنا إسحاق بن عيسى     ،الرمحن احلراين 

    . )٢٢٠("  ويهوديةرجم يهودياً بن عمر أن النيب اعن  ،عن حيىي بن وثاب ،إسحاق

 كاتـب   بن أيب العـشرين   بن حبيب ا  عبد احلميد    أو   ، بن صدقة  حممد بن مصعب  # 
  :األوزاعي 

بقية بن الوليـد     و ،الدمشقي الوليد بن مسلم      عن ،لولهى بن ب  فّصحممد بن املُ  ] ٣٧[
  : أيب عمرو األوزاعيعبد الرمحن بن عمرو   عن،وذكر آخر
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حدثنا الوليـد بـن     : قال   ،لولهى بن ب  فّصأخربنا حممد بن املُ    ": قال اإلمام النسائي    
عن أيب   ،عن الزهري  ،حدثنا األوزاعي : قالوا   ،وحدثنا بقية بن الوليد وذكر آخر     :  قال   ،مسلم

 ،يقسم ذات يوم قـسماً     بينما رسول اهللا    : "قال   ،عن أيب سعيد اخلدري    ،سلمة والضحاك 
 ! ؟ ومن يعدل إذا مل أعـدل     ! ؟وحيك  : قال   ،يا رسول اهللا اعدل   : رة التميمي   ِصيوفقال ذو اخلُ  

لـه  ال إن    : فقال له رسول اهللا      ،يا رسول اهللا ائذن يل حىت أضرب عنقه        : فقام عمر فقال  
رقون من الدين مروق الـسهم      م ي ،وصيامه مع صيامه   ، حيتقر أحدكم صالته مع صالته     أصحاباً
 ِممن الرإحىت  ،ةين أحدهم لينظر إىل نمث ينظر إىل ِر،له فال جيد فيه شيئاًص افه فال جيـد فيـه   ص
ـ ،يه شـيئاً ذه فال جيد ف   ذَ مث ينظر إىل قُ    ،ه فال جيد فيه شيئاً    يِض مث ينظر إىل ن    ،شيئاً س الفـرثَ بق  
آيتهم رجل أَ   ،رقة من الناس  خيرجون على خري فِ    ،والدمدإحدى يديه مثل ثَ    ،جعأو  ، املـرأة  ِيد
كالبضع ة تدرأشهد لسمعت هذا من رسول اهللا        :قال أبو سعيد  ،  رد،      وأشهد أين كنت مـع

النعت الذي نعت رسـول اهللا      يت به على    فأرسل إىل القتلى فأُ    ،مـعلي بن أيب طالب حني قاتله     
 ")٢٢١(.    

  : لعل املبهم 

  : فقد رواه عن األوزاعي ، بن صدقةحممد بن مصعب -أ

عن أيب سـلمة     ،عن الزهري  ،ثنا األوزاعي  ،ثنا حممد بن مصعب   ": قال اإلمام أمحد    
تاه ذات يوم يقسم ماال إذ أ      بينا رسول اهللا    :"قال،عن أيب سعيد اخلدري    ،قيرشوالضحاك املِ 

  .  احلديث بطوله )٢٢٢("يا حممد اعدل: رة رجل من بىن متيم فقال ِصيوذو اخلُ

، فقـد رواه عـن       كاتـب األوزاعـي    بن أيب العشرين  بن حبيب   عبد احلميد    -ب
  :األوزاعي

ـ    اثنا عبد احلميد     ،ثنا هشام بن عمار   ": قال ابن أيب عاصم      عـن   ،رينشبـن أيب الِع
عن أيب سـعيد      ، سلمة بن عبد الرمحن والضحاك بن قيس       عن أيب  ، حدثين الزهري  ،األوزاعي
  . احلديث بطوله )٢٢٣(" ذات يوم يقسم قسماً  بينما رسول اهللا  :قال ،اخلدري
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   :ذيلمرزوق بن أيب اهلُ# 

عـن   ،عيب بن أيب محزة وسفيان بن عيينة وذكر آخر         ش  عن ،بن مسلم الوليد  ] ٣٨[

   :الزهريحممد بن شهاب 

 :قال ،بن الفضل احدثنا مؤمل   : قال   ،أخربنا أمحد بن سليمان    ": ائي  قال اإلمام النس  

 ،عن الزهـري   ،بن عيينة وذكر آخر   اعيب بن أيب محزة وسفيان      حدثين ش : قال   ،حدثنا الوليد 

 ،يا أبـا بكـر    : فقال عمر    ،ملا مجع أبو بكر لقتاهلم    : قال،عن أيب هريرة   ،عن سعيد بن املسيب   

أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إلـه إال           : "ل رسول اهللا    وقد قا ؟  !كيف تقاتل الناس    

ألقاتلن "  : قال أبو بكر رضي اهللا عنه      " فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها        ،اهللا

 لقاتلتـهم    كانوا يؤدوا إىل رسول اهللا       واهللا لو منعوين عناقاً    ،من فرق بني الصالة والزكاة    

فواهللا ما هو إال أن رأيت أن اهللا تعاىل قد شرح صدر أيب             : ر رضي اهللا عنه      قال عم  "على منعها 

  .  )٢٢٤(" فعرفت أنه احلق ،بكر لقتاهلم

   :ذيلمرزوق بن أيب اهلُ: املبهم هو 

ثنا الوليـد بـن      ،ثنا هشام بن عمار    ،حدثنا أمحد بن املعلى الدمشقي    ": قال الطرباين   

ملا استخلف أبو   : قالت   ،عن عائشة  ،عن عروة  ، الزهري عن ،ذيل ثنا مرزوق بن أيب اهلُ     ،مسلم

 ،ونصلي ، رسول اهللا  نشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً       : فقالوا   ،بكر ارتد من ارتد من العرب     

:  وقد قال رسـول اهللا      ؟  !يا أبا بكر كيف تقاتل الناس       : فقال عمر   ؟  !وال نغصب أموالنا    

 ،"فمن قاهلا عصم مين ماله ونفسه إال حبقهـا         ، إله إال اهللا   أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال      "

 كانوا يؤدوـا إىل     واهللا لو منعوين عناقاً    ،ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة     : "قال أبو بكر    

فما هو إال أن شرح اهللا صدر أيب بكر للقتال عرفت           : قال   ،" لقاتلتهم على منعها   رسول اهللا   

   .)٢٢٥("أنه احلق
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 ومرة من مـسند     ،من مسند عائشة رضي اهللا عنها     ذيل  مرزوق بن أيب اهلُ   عله  هكذا ج 

 ووهـم يف    ، حيث وافق أصل منت احلديث     ، وفيه ضعف تعرف وتنكر    ،أيب هريرة رضي اهللا عنه    

  . إسناده 

بـن أيب   اعن شعيب ومـرزوق     : "رواه الوليد بن مسلم     : (( قال اإلمام الدارقطين    و

 ،ووهم فيه علـى شـعيب     ،  "عن أيب هريرة   ،عن سعيد  ،الزهريعن   ،ذيل وسفيان بن عيينة   اهلُ

 وابن عيينـة    ،"عن أيب هريرة   ،عن الزهري عن عبيد اهللا    : " يرويه    ألن شعيباً   ؛ بن عيينة ا ىوعل

    .)٢٢٦( )) ال يذكر فوقه أحداً" عن الزهري مرسالً: "يرويه 

: ((  وقال   ،ي عن الزهر  ، عن يونس بن يزيد    ،وقد رواه ابن منده من طريق ابن وهب       

رواه مجاعة عنه غري يـونس       ،هذا حديث غريب من حديث الزهري عن سعيد عن أيب هريرة          

    . وأخرجه مسلم من هذا الوجه،فيهم مقال

   .مشهور عن ابن وهب 

 ، عن حيىي بن سعيد    ،عن سليمان بن بالل    ،عن أخيه  ،مساعيل بن أيب أويس   إ: "ورواه  

عيب بن أيب محزة وابن مـسافر       ش: "وكذلك رواه ،"رةعن أيب هري   ،عن أيب سلمة   ،عن الزهري 

عيب عن شُ  ،عن الوليد بن مسلم    ،سليمان بن عبدالرمحن   : " و ،"بيديعن الز  ،وعبداهللا بن سامل  

    .)٢٢٧( " )) بن أيب محزة ومرزوق بن أيب اهلذيل وابن عيينةا

عن  ، شهاب عن ابن  ،بن خالد قيل  عن ع  ،الليث بن سعد  مث رواه ابن منده من طريق       

هذا إسناد جممع على صـحته مـن        : ((  وقال   ، رضي اهللا عنه   عن أيب هريرة   ،عبيداهللا بن عتبة  

 ،وحممد بن الوليد الزبيـدي " بن سعيد األنصاري احيىي  :  رواه   ،وعنه مشهور  ،حديث الزهري 

 ،سحاقإوحممد بن    ،وسليمان بن كثري   ،وعبدالرمحن بن خالد بن مسافر     ،وشعيب بن أيب محزة   

    .)٢٢٨( )) كل هؤالء مقبولة على رمسهمو
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  .عبد اهللا ابن لَهيعة :  انظر ، املصرياينبتالِقاملفَضل بن فَضالة بن عبيد # 

  .السعدي البصري يح ِبالربيع بن الص:  انظر ،بن إبراهيم األهوازيهارون # 

   :حيىي بن أيب أنيسة# 

 عـن أيب الـزبري     ،عمر وذكر آخر  عن عبيد اهللا بن      ،عبد الرحيم بن سليمان   ] ٣٩[

  :حممد بن مسلم بن تدرس 

بن عمر وذكر   اعن عبيد اهللا     ،عن عبد الرحيم   ،أخربين حممد بن آدم    ": قال النسائي   

  . )٢٢٩(""فذْرمى اجلمرة مبثل حصى اخلَ: " أن رسول اهللا  ،عن جابر ،عن أيب الزبري ،آخر

عن عبيد   ،بن سليمان ا: د الرحيم هو    عن عب  ،أنبأ حممود بن آدم املصيصي     ": وقال  

رمى اجلمرة مبثل حصى    : "  أن رسول اهللا     ،عن جابر  ،عن أيب الزبري   ،اهللا بن عمر وذكر آخر    

   . )٢٣٠("" اخلذف

   :حيىي بن أيب أنيسة:  هو ،املبهم

عن  ،بن سليماناحدثنا عبد الرحيم  ،حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان     ": قال أبو يعلى    

رمـى  : " أن رسول اهللا     ،ن جابر ـع ،عن أيب الزبري   ،أيب أنيسة وعبيد اهللا بن عمر     حيىي بن   

  . )٢٣١("" اجلمرة مبثل حصى اخلذف

ثنـا مـروان     ،حـيم ثنا د  ،ثنا عبد الرمحن بن إسحاق الدمشقي      ": وقال ابن عدي    

موا اجلمـار   ار :"قال رسول اهللا       ،عن جابر  ، الزبري عن أيب  ، أنيسة  ثنا حيىي بن أيب    ،الفزاري

  " .مبثل حصى اخلذف 

 ،عامتها غري حمفوظـة    ،عن جابر  ، الزبري عن أيب  ، أنيسة بن أيب اوهذه األحاديث عن    

وهو مع   ،وما ال يتابع عليه    ، أنيسة غري ما ذكرت ويقع يف رواياته ما يتابع عليه          وليحىي بن أيب  

   .)٢٣٢(" ضعفه يكتب حديثه



   هـ١٤٢٧ ، ربيع األول ٣٦، ع ١٨جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها ج  ١٨٤ 

  الفصل الثا�ي
  : يف مبحثني ،، وداللته" وذكر آخر ":  النسائي يف سننه بيان أحوال املبهمني بقول

   :" وذكر آخر ": بيان أحوال املبهمني بقول النسائي يف سننه : املبحث األول 
   : )٢٣٣(أبو زيد املدينأسامة بن زيد الليثي موالهم ] ١[

 يف   وخرج له  ،)٢٣٥(" ليس بثقة    ": ومرة قال    ،)٢٣٤("ليس بالقوي ": فيه  قال النسائي   
  .سننه مصرحاً به 

 :وقال عبداهللا    ،)٢٣٦("كان حيىي بن سعيد القطان يسكت عنه      ": وقال اإلمام البخاري    
  ؟ ن أسامه حسن احلديث   إ: قلت له    ،روى أسامة بن زيد عن نافع أحاديث مناكري       : قال أيب    "

؟ بن أيب صغرية  حامت  : قيل أليب    ": وقال   ،)٢٣٧(" إن تدبرت حديثه فستعرف النكرة فيها     : قال  
، وقال أبو   )٢٣٨("  هو دونه وحرك يده     :فقال؟  سئل أيب عن أسامة بن زيد الليثي         و ،ثقة : فقال
    .)٢٣٩(" حتج بهكتب حديثه وال يي": حامت

ليس حبديثه وال برواياته     ": ، وقال ابن عدي     )٢٤١( وابن املديين    ،)٢٤٠(ووثقه ابن معني  
صـدوق  ": ، وقال احلافظ ابن حجر      )٢٤٢("  أسلم بكثري  وهو خري من أسامة بن زيد بن       ،سأب

   .)٢٤٣("يهم 

  :  )٢٤٤(سليمان املديينو وة أبرإسحاق بن عبد اهللا بن أيب فَ]٢[

  .)٢٤٦( وغريه ،)٢٤٥( قاله اإلمام النسائي،متروك احلديث

    :)٢٤٧(أشعث بن سوار الِكندي النجار]٣[

   .)٢٥٠(، وكان قدرياً)٢٤٩( وغريه ،)٢٤٨( قاله النسائي،ضعيف احلديث

   : )٢٥١(فيعاجلُبن يزيد بن احلارث جابر ]٤[



 ١٨٥      دخيل بن صاحل اللحيدان.  د- ر آخروذك: فن الرواية عند اإلمام النسائي يف السنن بقوله          

تركـه عبـد     ": ، وقال اإلمام البخاري     )٢٥٢(" متروك احلديث    ":قال النسائي فيه    
 قبل أن يقدم علينا     تركنا جابراً : "مسعت حيىي بن سعيد يقول      : قال يل بيان     ،الرمحن بن مهدي  

 روى  ال أعلم أحداً  :  فقال    ؟  عن هذا احلديث   لت حممداً أس ": وقال الترمذي    ،)٢٥٣(""الثوري
    .)٢٥٤("  جداًف حممد جابراًوضع ،عفيهذا احلديث عن الشعيب غري جابر اجلُ

عن إمساعيل بـن أيب      ،مسعت حيىي بن سعيد   :ال يل أبو سعيد احلداد      ق":وقال البخاري 
 : قال إمساعيـل   ،لى رسول اهللا    يا جابر ال متوت حىت تكذب ع      : "قال الشعيب   : قال  ،  خالد

 كان جابر اجلعفي كـذاباً     ":  وقال زائدة    ،)٢٥٥("" فما مضى األيام والليايل حىت ام بالكذب      
وقـال   ،)٢٥٧(" أكذب من جابر اجلعفي    ما رأيت أحداً  ":  وقال أبو حنيفة     ،)٢٥٦("ؤمن بالرجعة ي

 فقال   ؟ تهم يف حديثه بالكذب   ي: لت  ق ،يرى التشيع : قال يل   ؟  جابر اجلعفي   : قلت  ": امليموين  
وذاك يف   ، أي واهللا   : فقال  ؟ الكذب: قلت   ،من طعن فيه فإمنا يطعن مبا خياف من الكذب        : يل  

٢٥٨(" ن إذا نظرت إليهاحديثه بي(.   

 قـال   ،، والذي يظهر أنه دون ذلك     )٢٥٩("ضعيف رافضي  ": وقال احلافظ ابن حجر     
  .)٢٦٠("تركه احلفاظ ": اإلمام الذهيب 

]٥[عدي البصري أبو بكريح ِبالربيع بن الص٢٦١(الس( :   

   . )٢٦٢(" ضعيف ": قال اإلمام النسائي فيه 

 ـ ابن  سألته": قال أبو سعيد الدارمي،والذي يظهر أنه متوسط احلال يف حفظه سوء
أو هو أحب إليك : قلت  ،طرهوكأنه مل ي ،ليس به بأس: فقال ؟ بيح عن الربيع بن صمعني ـ  

إال أنـه    ،املبارك عندي فوقه فيما مسع من احلسن       : قال أبو سعيد   ،ما أقرما  :  فقال  ؟ املبارك
 ،)٢٦٥("رجل صاحل  ،ال بأس به  ":  وقال اإلمام أمحد     ،)٢٦٤(" ثقة   ":  وقال مرة    ،)٢٦٣("رمبا دلس 

:  أبو حامت     وقال ،)٢٦٧(" صدوق": وقال اإلمام البخاري     ،)٢٦٦(" تكلم فيه بكالم لني    ": ومرة  
شـيخ صـاحل     ": ة  ـأبو زرع  وقال   ،)٢٦٨( "  منه يلّإومبارك بن فضالة أحب      ،رجل صاحل  "
  منكراً ومل أر له حديثاً    ،للربيع أحاديث صاحلة مستقيمة    ":  وقال ابن عدي     ،)٢٦٩( " دوقـص
 ، عابـداً  اًء غز كان صدوقاً ":  وقال اإلمام الذهيب     ،)٢٧٠("وأرجو أنه ال بأس به وبرواياته      ،جداً
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 وكـان عابـداً    ،دوق سيء احلفظ  ـص": ظ ابن حجر    ــ، وقال احلاف  )٢٧١(" ضعفه النسائي 
    .)٢٧٢(" جماهداً

   : )٢٧٣( البصري أخو أيب حرة الرقّاشيسعيد بن عبد الرمحن]٦[

 والذي يظهر أنه أراد به ضعف سعيد        ،)٢٧٤( " ليس بالقوي  ": قال اإلمام النسائي فيه     
ج له يف سننه مصرحاً به،مهبدليل أنه أخر٢٧٥( وهو من املتشددين يف اجلرح والتعديل، ومل ي( .  

، وكذا قـال    )٢٧٦(" كان ثقة " :  وقال   ،وكيع روى عنه    ،ثقة: والراجح يف حاله أنه     
سعيد بن عبد   ":، وقال اإلمام البخاري   )٢٧٨("ثبت":الفالس  وقال عمرو بن علي     ،  )٢٧٧(ابن معني 

   .)٢٧٩(" وأبو نعيم ،بن مهدياروى عنه  ،بن سرييناة مسع ر أيب حالرمحن البصري أخو

بن عبد الرمحن   اوقيل له يف سعيد      ،معت حيىي بن سعيد   ـس " :  بن املديين  ي عل وقال
أيـش  :  قال حيىي    "ثبت شيخ بالبصرة  أهو  : " يقول   ين عبد الرمحن بن مهد    إ: ة  ر ح  أيب يخأ

يدل قول حيىي على إنكار قول عبد الرمحن        ": أيب حامت   ابن   قال   ،)٢٨٠("ضعفه كأنه ي  ،أقول لك 
ة ر ح سعيد أخو أيب  ": وقال أبو حامت     ،)٢٨١(" نه ضعفه أال   ،ثبت شيخ بالبصرة  أنه  أ :ي  بن مهد ا
ومـا حبديثـه     ،يلّإوسعيد أحبهم    ،خوةأوهم ثالثة    ،ةرومن الربيع بن ب    ،ةر ح ن من أيب  ــأتق
  .ثيق غريه  وحكمه هذا مبثابة تو،)٢٨٢(" بأس

   : )٢٨٣( كاتب األوزاعيبن أيب العشرينبن حبيب عبد احلميد ]٧[

 وهو حكم يستعمله يف الصدوقني ومن       ،)٢٨٤("ليس بالقوي ":قال اإلمام النسائي فيه     
 والذي يظهر أنه أراد به ضعف عبد احلميد بدليل أنه أمه ومل يخـرج لـه يف سـننه                    ،دوم

  . )٢٨٥(مصرحاً به

عبد  ":قال احلافظ ابن عدي     و،  )٢٨٦("رمبا خيالف يف حديثه    ":  البخاري   وقال اإلمام 
وهو ممن يكتـب     ،تفرد عن األوزاعي بغري حديث ال يرويه غريه        ،احلميد كما ذكره البخاري   

    .)٢٨٧("حديثه

صدوق رمبـا    ،ومل يرو عن غريه    ،يــكاتب األوزاع  ": ظ ابن حجر    ـوقال احلاف 
   .)٢٨٨("أ أخط
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   : )٢٨٩(محن بن أيب الزنادعبد الر]٨ [

:  ومرة قال    ،)٢٩١( وكذا قال اإلمام ابن معني     ،)٢٩٠("ضعيف": قال اإلمام النسائي فيه     
" حديث ابـن    ىال يسو ":  ومرة قال    ،)٢٩٣(" ليس بشيء ":  ومرة قال    ،)٢٩٢(" حتج حبديثه ال ي 

   . )٢٩٥(" كان عند أصحابنا ضعيفاً":  وقال ابن املديين ،)٢٩٤(" أيب الزناد فلساً

 من عبد الـرمحن     يلّإوهو أحب    ،حتج به كتب حديثه وال ي   ي ": وقال اإلمام أبو حامت     
    .)٢٩٦(" سلمأومن عبد الرمحن بن زيد بن  ، الرجالبن أيبا

: بن عروة   اثبت الناس يف هشام      أ ":أنه قال   حيىي بن معني    اإلمام   أبو داود عن     روىو
وحديثـه باملدينـة     ،أفسده البغداديون  ": بن املديين   اوقال   ،)٢٩٧("عبد الرمحن بن أيب الزناد      

تغري حفظه ملـا قـدم       ،صدوق": ، وقال احلافظ ابن حجر      )٢٩٩(ه العجلي ـ ووثق ،)٢٩٨("أصح
  . والذي يظهر أن تضعيف من ضعفه حممول على تغريه يف بغداد ،)٣٠٠(" بغداد

  :  )٣٠١(عانمبن سبن سليمان عبد اهللا بن زياد ]٩[

 ،)٣٠٣( وكذا قال اإلمام الدارقطين    ،)٣٠٢(" متروك احلديث    ": إلمام النسائي فيه    قال ا 
   . )٣٠٤("سبيله سبيل الترك  ،ضعيف احلديث": وقال أبو حامت 

مسعت إبراهيم بن سـعد      ":  وقال اإلمام أمحد     ،)٣٠٥(" كذاب   ": وقال اإلمام مالك    
عان كان  مبن س اظن  أ" : بن صاحل   امحد  أ وقال   ،)٣٠٦(" عان يكذب مبن س احيلف باهللا لقد كان     

وذكـره احللـيب يف      ،)٣٠٨("سـكتوا عنـه   ": ، وقال اإلمـام البخـاري       )٣٠٧("يضع للناس   
   . )٣٠٩(الوضاعني

  .)٣١٠("وغريه ،امه بالكذب أبو داود ،متروك":وقال احلافظ ابن حجر 

 عباد الليثي مـوالهم  ري أبوبقْسان املَ يعبد اهللا بن سعيد بن أيب سعيد وامسه كَ        ]١٠ [
   : )٣١١( املدين أخو سعد بن سعيد وكان األكرب

    .)٣١٣( وغريه،)٣١٢( قاله اإلمام النسائي،متروك احلديث
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   : )٣١٤( املصرياينبتعبد اهللا بن عياش بن عباس الِق]١١[

  . )٣١٥( وكذا قال اإلمام أبوداود ،" ضعيف ": قال اإلمام النسائي فيه 

بـن  اوهو قريـب مـن       ،كتب حديثه ي ،ليس باملتني صدوق  ": حامت   وقال اإلمام أبو  
   .)٣١٦("هيعةلَ

   . )٣١٧("أخرج له مسلم يف الشواهد ،صدوق يغلط": وقال احلافظ ابن حجر 

   : )٣١٨(عبد اهللا بن لَهيعة بن عقبة املصري]١٢[

   .)٣١٩(" ضعيف ": قال اإلمام النسائي فيه

 ورواية العبادلة عنه أنقى مـن       ،)٣٢٠(ليه أمره والذي يظهر أن هذا هو الذي استقر ع       
احترقـت  " : الفالس   يبن عل اقال عمرو    ، وإمنا يعترب ا   ، لكن ال يقتضي ذلك صحتها     ،غريها
 أصح من الذين كتبوا     ئبن املبارك وعبد اهللا بن يزيد املقر      افمن كتب عنه قبل ذلك مثل        ،كتبه

 ،ضـعيف ":  وقال أبو حامت وأبو زرعـة        ،)٣٢١(" وهو ضعيف احلديث   ،بعدما احترقت الكتب  
 إذا كان مـن    : قلت أليب    ":  وقال ابن أيب حامت      ،)٣٢٢("كتب حديثه على االعتبار     مضطرب ي

:  وقـال أيـضاً      ،)٣٢٣(" ال    :قال؟  حتج به   وابن وهب ي   ،بن املبارك اهيعة مثل   بن لَ ا عن   ييرو
"بـن  ان   إ ال إ ،ءخره وأوله سـوا   آ: ل  فقا؟  مساع القدماء منه    : هيعة  بن لَ ائل أبو زرعة عن     س

 ، وهؤالء الباقون كانوا يأخذون من الشيخ      ،املبارك وابن وهب كانا يتتبعان أصوله فيكتبان منه       
    .)٣٢٤( " حتج حبديثه من أمجل القول فيهوليس ممن ي ،هيعة ال يضبطبن لَاوكان 

 ":  وقـال    ،كني، وذكره يف الضعفاء واملترو    )٣٢٥("ضعيف": وقال اإلمام الدارقطين    
:  وقال اإلمام الـذهيب      ،)٣٢٦(" وابن وهب    ، واملقرئ ،ابن املبارك : يعترب مبا يروي عنه العبادلة      

   .)٣٢٧("العمل على تضعيف حديثه"

   :)٣٢٨(عمرو بن احلارث بن يعقوب األنصاري موالهم املصري]١٣[

   .)٣٣٠(وغريه  ،)٣٢٩(النسائيثقه و ،ثقة فقيه حافظ
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   : )٣٣١(بيع األسدي أبو حممد الكويفقيس بن الر]١٤[

   . )٣٣٢("متروك احلديث ": قال اإلمام النسائي فيه

:  وقال مرة    ،)٣٣٤("ليس حديثه بشيء    ": ، وقال اإلمام ابن معني      )٣٣٣(وضعفه وكيع   
وال  ،أنا ال أكتب حديث قيس بـن الربيـع  " :  اإلمام البخاري   وقال ،)٣٣٥("  شيئاً يال يساو "

وال  ،كتـب حديثـه   ي ،وليس بقوي  ،حمله الصدق  ": قال اإلمام أبو حامت      و ،)٣٣٦(" أروي عنه 
٣٣٨( وضعفه الدارقطين،)٣٣٧("حتج بهي( .   

وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه        ،تغري ملا كرب   ،صدوق ": وقال احلافظ ابن حجر     
  .وعليه يحمل تضعيف من ضعفه  ،)٣٣٩(" فحدث به

   : )٣٤٠(يم القرشي الكويفليث بن أيب سليم بن زن]١٥[

 ،)٣٤٢( وكـذا قـال اإلمـام ابـن معـني          ،)٣٤١("ضعيف": قال اإلمام النسائي فيه   
 ومل يتميز حديثـه     ،اختلط جداً  ،صدوق":  وقال احلافظ ابن حجر      ،، وغريهم )٣٤٣(والدارقطين

    .)٣٤٤(" فترك

]١٦[اليماين اَأل احاملثىن بن الصب٣٤٥( أبو عبد اهللا ناويب( :   

   . )٣٤٦("متروك احلديث ": ل اإلمام النسائي فيهقا

ولكن كان منه    ،قال حيىي مل نتركه من أجل عمرو بن شعيب         ": وقال اإلمام البخاري    
 ،)٣٥٠( وغريهـم  ،)٣٤٩( وابن عدي  ،)٣٤٨( وأبو حامت  ، وضعفه أبو زرعة   ،)٣٤٧(" اختالط يف عقله  

    .)٣٥١(" ضعيف اختلط بأخرة": وقال احلافظ ابن حجر 

   : )٣٥٢(داين أبو عمرو الكويفمري اهلمبن ع بن سعيد جمالد]١٧[

 ووثقه مـرة    ،" ليس بالقوي ":  ومرة قال    ،)٣٥٣(" ضعيف   ": قال اإلمام النسائي فيه   
  .)٣٥٤(أخرى

كـذا  : فقال ؟ كيف هو  ،عن جمالد بن سعيدـ اإلمام أمحد ـ  سألته  ":وقال امليموين
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، وقـال اإلمـام     )٣٥٥("فتكلم بكـالم لـني      ؟  تج به   حت: قلت   ،روى عنه حيىي  : وقال   ،وكذا
 ": ، وقال أبو حامت     )٣٥٦(" بن مهدي ال يروي عنه    اوكان   ،فهضعكان حيىي القطان ي    ": البخاري

   .)٣٥٧("ال يحتج به

حديث جمالد  " :  يبن مهد  قال ا  ،والذي يظهر أن رواية القدماء عنه أمثل من غريها        
ولكن حديث شعبة ومحاد بن زيد وهشيم        ، أسامة ليس بشيء   عند األحداث حيىي بن سعيد وأيب     

 وقال احلافظ   ،)٣٥٨("نه تغري حفظه يف آخر عمره     أ يعين" : ابن أيب حامت    قال   ،"وهؤالء القدماء   
   . )٣٥٩(" وقد تغري يف آخر عمره ،ليس بالقوي ": ابن حجر 

   : )٣٦٠(اهللاارق احلنفي اليمامي أبو عبد ــيار بن طـــبن سحممد بن جابر ]١٨[

   .)٣٦١(" ضعيف ": قال اإلمام النسائي فيه

حدث عنه إال   ما ي  ": مرة  وقال   ،)٣٦٢(" كتب حديثه ليس بثقة   ال ي ": وقال ابن معني    
   .)٣٦٣(" من هو شر منه

بـن جـابر مث     احدث عن حممـد     كان عبد الرمحن بن مهدي ي     ": وقال اإلمام أمحد    
   .)٣٦٥(" يتكلمون فيه " : وقال اإلمام البخاري ،)٣٦٤("تركه

فإمنـا  :  قلت ليحىي    ،كان حممد بن جابر أعمى    : "مسعت حيىي يقول    ": وقال الدوري   
وكان حممد بـن جـابر       ،واختلط عليه  ،ولكنه عمى  ،ال: قال  ؟  ألنه كان أعمى    ؛  حديثه كذا   

 ، حممـد  وال ، ليس هو بشيء    :قال؟   أيوب أخوه كيف حديثه       :قلت ، انتقل إىل اليمامة   كوفياً
من ":أبو حامت وأبو زرعة     قال أبو    و ،)٣٦٦("وال واحد منهما   ،ال: قال  ؟  أيهما كان أمثل    : قلت  

ـ    أو ،ن يف حديثه ختاليط   أال  إوهو صدوق    ،كتب عنه كتب عنه باليمامة ومبكة       يما أصـوله فه
وخلـط   ،ذهبت كتبه فساء حفظه    ،صدوق ": وتبعهم احلافظ ابن حجر فقال       ،)٣٦٧("صحاح
   . )٣٦٨(" لقنوعمي فصار ي ،كثرياً

 وكتبه كذلك غري صـحيحه ؛       ، واشتد ضعفه ملا عمي    ،)٣٦٩(والذي يظهر أنه ضعيف   
 ،عـن أيب عثمـان     ،عن عاصـم   ،حديث احملاريب : "ذكر أيب    ": ألنه يلحق فيها قال عبد اهللا       
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مد بـن    لسيف بن حم   كان احملاريب جليساً  : فقال   ، "جرير تبىن مدينة بني دجلة ودجيل     : حديث
إن عبد العزيز بن أبان رواه      : قيل له    ،فأظن احملاريب مسع منه    ، وكان سيف كذاباً   ،أخت سفيان 

 حدثناه  إن لويناً : قلت له    ،يعين عن سفيان   ،فهو كذاب  ،كل من حدث به   :  فقال   ؟عن سفيان 
 ،ث يعـين احلـدي    ،كان حممد رمبا أحلق يف كتابه أو يلحق يف كتابه         : فقال  ؟  عن حممد بن جابر     

:  ولذا قال فيه أبو زرعة مرة أخرى         ،)٣٧٠(" كذب: أو قال    ،ليس بصحيح  ،هذا حديث :وقال
   .  )٣٧١(" ساقط احلديث عند أهل العلم"

   : )٣٧٣( أبو عبد اهللا)٣٧٢(ينساقَرالقَ بن صدقة حممد بن مصعب]١٩[

   . )٣٧٤(" ضعيف ": قال اإلمام النسائي فيه 

صـاحب غـزو لـيس يـدري مـا           ": ابن معني    فقال اإلمام    ،)٣٧٥(وضعفه غريه 
فحدثنا  ،وكان صاحب غزو كثري    ،كان يل رفيقاً   و ، ليس بشيء  : (( وقال أيضاً    ،)٣٧٦("حدثي

 ." كره بيع السالح يف الفتنة      :بن حصني أنه  اعن عمران    ،عن أيب رجاء   ،عن أيب األشهب  " يوماً
مل يكن   و ،"هكذا مسعته : "فقال  ! ؟هذا يروونه عن أيب رجاء قوله       : فقلت أنا حملمد بن مصعب      

بن معني  اكان حيىي   ": وقال اإلمام البخاري     ،)٣٧٨( )) )٣٧٧(]كان مغفالً  [من أصحاب احلديث  
سألت أبا زرعة عن حممد بـن مـصعب         : (( قال   وقال ابن أيب حامت      ،)٣٧٩(" سيء الرأي فيه  

فليس هذا مما   : قلت   ،"ةولكنه حدث بأحاديث منكر    ،صدوق يف احلديث  : "فقال  ؟    ينساقَرالقَ
ن إ:  قلت له    "ضعيف احلديث : "فقال  ؟   عنه   سألت أيب ، و "نه غلط فيها  أنظن   : "قال؟  يضعفه  

ضعف ملا حدث ـذه      ،ليس هو عندي كذا    : "فقال! ؟وحكيت له كالمه     ،أبا زرعة قال كذا   
عبد اهللا بـن     وذكره   ،)٣٨١("ضعيف يف األوزاعي  ":جزرة   وقال صاحل بن حممد      ،)٣٨٠())املناكري

روى عـن    ": وقال احلـاكم أبـو أمحـد         ،)٣٨٢(أصحاب األوزاعي يف ضعفاء   حممد بن سيار    
:  وقال اخلطيـب البغـدادي       ،)٣٨٤ (")٣٨٣(]وليس بالقوي عندهم   [،األوزاعي أحاديث منكرة  

    .)٣٨٥(" ذكر عنه اخلري والصالحوي ،كان كثري الغلط بتحديثه من حفظه"

   : )٣٨٦(الثقفي أبو بكر الدمشقي يلذمرزوق بن أيب اهلُ]٢٠[

  . مل يخرج له اإلمام النسائي يف السنن مصرحاً به 
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يعـرف   [،مسـع الزهـري    ،روى عنه الوليد بن مسلم     ": وقال اإلمام البخاري فيه     
علم روى عنه غري الوليد بـن       أال   ،حديثه صاحل  ":  وقال اإلمام أبو حامت      ،)٣٨٨( ")٣٨٧(]وينكر
 ابنعن  :  أيب   سألت":  قال ابن أيب حامت      ،يبصحر الي معبد الرمحن بن نِ    ترمجة   ويف ،)٣٨٩("مسلم

وسـليمان بـن كـثري       ، "علم روى عنه غري الوليد بن مسلم      أليس بقوي ال    : " فقال   ؟   رمِن
ـ   يلّإر أحب   موابن نِ  ،رـمبن نِ ا من   يلّإني أحب   ـفيان بن حس  ـوس  رزوق بـن أيب   ـ من م

ينفرد عن الزهري باملناكري اليت ال أصول هلا من حـديث            ":  ابن حبان     وقال ،)٣٩٠(  " اهلذيل
فكثر ومهه فهو فيما انفرد به مـن األخبـار سـاقط             ،كان الغالب عليه سوء احلفظ     ،الزهري

 يعلم يـرو  أال  ": وقال ابن عدي     ،)٣٩١(" ن شاء اهللا  إوفيما وافق الثقات حجة      ،االحتجاج به 
وقال احلـافظ    ،)٣٩٢(" كتب حديثه  وي ،ديثه حيمل بعضها بعضاً   وأحا ،عنه غري الوليد بن مسلم    

   .  )٣٩٣("لني احلديث  ": ابن حجر 

   : )٣٩٤(ريزأبو زيد اجلَ نيسةحيىي بن أيب أُ]٢١[

 ،)٣٩٦( وكذا قال اإلمـام أمحـد        ،)٣٩٥( " متروك احلديث  ": قال اإلمام النسائي فيه     
   . )٣٩٨(، والدارقطين)٣٩٧(ويعقوب بن سفيان

  حيىي بـن أيب     :محد بن حنبل  أقيل أليب عبد اهللا     ": أبو بكر أمحد بن حممد األثرم        وقال
حديثـه يـدلك    : قـال   ؟  مل يا أبا عبـد اهللا       : قيل له   [،كتب حديثه ليس ممن ي  :قال   ؟   أنيسة
   .)٤٠٠(" )٣٩٩(]عليه

 ،ديث يف احل   أنيسة ضعيفاً  كان حيىي بن أيب    " :ي الفالس   أبو حفص عمرو بن عل    وقال  
ليس ": ، وقال اإلمام ابن معني      )٤٠١("ال من ال يعلم   إواجتمع أصحاب احلديث على ترك حديثه       

ال يتـابع يف    ": ، ومرة قـال     )٤٠٣(" ليس بذاك  ":اري  ـام البخ ــ، وقال اإلم  )٤٠٢(" بشيء
   . )٤٠٥(، وضعفه أبو حامت)٤٠٤(" حديثه

 من ذلك ملا تقدم من       والذي يظهر أنه أدىن    ،)٤٠٦(" ضعيف": وقال احلافظ ابن حجر     
   .)٤٠٧(" متروك: قال أمحد وغريه  ": حكم أكثر النقاد ؛ لذا اعتمده اإلمام الذهيب فقال 
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   :"وذكر آخر ": داللة قول النسائي يف سننه : املبحث الثا�ي 
 وهـو   ، وشرطه قوي يف سننه    ،)٤٠٨(عرف اإلمام النسائي بالتشدد يف اجلرح والتعديل      

:  ـ  يعين الدارقطين ـ ئل  س": ميهقال محزة بن يوسف الس،رجاالً وحديثاًأنقى السنن األربع 
فإنه مل   ،أبو عبد الرمحن  :فقال؟  إذا حدث أبو عبد الرمحن النسائي وابن خزمية حبديث أميا تقدمه            

وكان عنده   ،هيعةبن لَ احدث مبا حدث    مل ي  ،ومل يكن يف الورع مثله     ،يكن مثله أقدم عليه أحداً    
    .)٤٠٩(" عن قتيبة عالياً

ـ سألت ": مي لَوقال أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني الس  ،ـالـدارقطين   يعـين   ه 
قـدم  يمـن    ،بن شعيب النسائي حديثاً   اوأمحد   ،إذا حدث حممد بن إسحاق بن خزمية      : فقلت  
ميـة  بن خز ا وإن كان    ، ال أقدم على النسائي أحداً     على أين  ،ألنه أسند ؛   النسائي   :قال؟  منهما  
  .معدوم النظري، ثبتاًإماماً

من يصرب على : "مسعت أبا طالب احلافظ يقول : ـ  الدارقطين  يعين  ـوقال   ،قال 
وكان ال  ،فما حدث ا   ،هيعة ترمجة ترمجة  بن لَ اكان عنده حديث     ،ما صرب عليه أبو عبد الرمحن     

٤١٠("هيعةبن لَاحدث حبديث يرى أن ي( .  

 وهو حمـل    ،)٤١١(د من شرط اإلمام البخاري ومسلم     ويقال إن شرطه يف الرجال أش     
 لكن شرطه أشد مـن      ،تأمل يخالف كالم عامة أهل التحرير يف تقدمي الصحيحني على غريمها          

  .  وابن خزمية ،بقية أصحاب السنن

 فإن فيه رجاالً    ، غري مسلَّم  ":  فقال   ،)٤١٢(وقد تعقب احلافظ ابن كثري من قال بذلك       
   . )٤١٣(" ومنكرة ، ومعلّة،ضعيفة:  وفيه أحاديث ، وفيهم اروح، أو حاالًإما عيناً: جمهولني 

 النسائي يف إامـه للـراوي       بيان فن الرواية عند اإلمام    : واملقصود يف هذا البحث     
   : "وذكر آخر": بقوله

 وكان الراوي   ،حيث يقبل قرن الراوي بني شيوخه يف سياق واحد إذا اتفقت ألفاظهم           
 ، ويـرد يف الوقت نفسه إذا اختلفت ألفاظهم، وكان الراوي غري ضابط هلا            ، مميزاً هلا  ثقة ضابطاً 
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سألته ـ يعين اإلمام أمحد ـ عن   : "  قال املروذي ،وهو األصل يف متوسطي احلال ومن دوم
:  قلـت    ، ولكن إذا مجع عن رجلـني      ،هو حسن احلديث  : حممد بن إسحاق كيف هو ؟ فقال        

:  وقال أبو عبداهللا   ، عن الزهري ورجل آخر فيحمل حديث هذا على هذا         يحدث: كيف ؟ قال  
 وقـال   ،)٤١٤(" عن الكليب وغـريه      ،قدم حممد بن إسحاق إىل بغداد فكان ال يبايل عمن حيكي          

 كـان ويل    ،عبد الرمحن بن عبد اهللا ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر            : ((اإلمام أمحد أيضاً    
 وكان  ، كان كذاباً  ، حديثه أحاديث مناكري   ، ليس بشيء  ،ذ دهر  خرقت حديثه من   ،قضاء املدينة 

، كان يروي عن سهيل بن أيب صاحل وعبيد اهللا بن عبد اهللا             "أيب وعبيد اهللا سواء بسواء    : "يقول  
البخـاري مل    :  فقلـت  ،احلفاظ ذاكرت يوماً بعض     ((: قال اإلمام اخلليلي     و ،)٤١٥())بن عمر ا

 ، مجع بني مجاعة من أصحاب أنس      ألنه:  فقال و زاهد ثقة ؟   خيرج محاد بن سلمة يف الصحيح وه      
:  فقلـت    ،خالف يف بعض ذلك    ورمبا ي  ،"صهيبحدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز بن       ": فيقول  

حدثنا مالك وعمرو بن احلارث     ":  فيقول ،أسانيدوهو جيمع بني     ،أليس ابن وهب اتفقوا عليه    
ابن وهب أتقـن ملـا      :بني مجاعة غريهم ؟ فقال       جيمع بأحاديث و  "والليث بن سعد واألوزاعي   

أن الرجل إذا مجع بني حديث : معىن هذا " : قال احلافظ ابن رجب     و ،)٤١٦( ))يرويه وأحفظ له  
قبل هذا اجلمـع إال مـن       فال ي  ، لفظهم مل يتفق   أنمجاعة وساق احلديث سياقه واحدة فالظاهر       

ا كان الزهري جيمع بني شيوخ لـه يف         كم ،واختالفهمحافظ متقن حلديثه يعرف اتفاق شيوخه       
 ،نكر على الواقدي وغريه ممن ال يضبط هـذا         ي الشيوخ وكان اجلمع بني     ،حديث اإلفك وغريه  

  . )٤١٧(" أنكر شعبة أيضاً على عوف األعرايب دــق و،كما أنكر على ابن إسحاق وغريه

 ،لعطـف وكذا ال يقبل قرن الراوي بني شيوخه يف سياق واحد إن عرف بتـدليس ا              

كان يدلّس تدليـساً  : " فقد قال فيه اإلمام أمحد   ،كهشيم بن بشري السلمي أيب معاوية الواسطي      

 ورمبا جاء باحلرف الذي مل يسمعه فيذكره يف حديث آخر إذا انقطع الكـالم يوصـله                 ،وحشاً

لس العطف   وذكر أنه يد   ، وأورده احلافظ ابن حجر يف املرتبة الثالثة من مدلسي اإلسناد          ،)٤١٨("

  .)٤١٩(أيضاً

 ومل يوصف بالتدليس ؛ لذا      ، واإلمام النسائي ناقد ثقة حافظ ضابط مميز أللفاظ الرواة        
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 وقد ذكر احلافظ ابن رجب      ،كان صنيعه من باب الداللة على ضعف الراوي من حيث األصل          
ابن لَهيعة و    أما النسائي فإذا ذكر إسناداً فيه        ":أنه يصنع ذلك مشرياً إىل ضعف الراوي، فقال         

  .)٤٢٠( " ومل يسمه ، وكنى عن اسم ابن لَهيعة،غريه مسى ذلك الغري

ابـن وهـب    : روى النسائي أحاديث كثرية من حديث       ": وقال احلافظ ابن حجر     
وجاء كثري من ذلك يف رواية غـريه        " عن عمرو بن احلارث وذكر آخر     : " يقول فيها    ،وغريه

   .)٤٢١("مبيناً  أنه ابن لَهيعة 

 قـال  ،وهو منهج سار عليه مجلة من النقاد حبيث يشريون إىل ضعف الراوي بإامـه            
ال يـسميه   " رجل: "كان وكيع إذا أتى على حديث أبان ابن أيب عياش يقول            : (( اإلمام أمحد   

:  ورمبا قال    ،)٤٢٣(كان أيب يحدثنا عن عمرو بن عبيد      : (( ، وقال عبد اهللا     )٤٢٢())استضعافاً له   
  .)٤٢٤()) وكان ال يحدث عنه ، مث تركه بعد ذلك،ال يسميه" رجل"

 كإبراهيم بـن    ،والنقاد بعد اإلمام النسائي قد استدلوا بذلك يف بيان ضعف الراوي          
عـن  : ((منكر احلديث ؛ لذا أمه سفيان الثوري بقوله          ،الفضل أيب إسحاق املخزومي املكي    

قد حدث عن إبـراهيم     : ((  وقال   ،بن عدي  فقد روى صنيعه احلافظ ا     ،))رجل من أهل املدينة   
، وكعمرو بن عبيد بن باب التميمـي مـوالهم          )٤٢٥()) الثوري وال يسميه    : بن الفضل هذا    ا

 قــال عبد اهللا ابن     ، وكان محاد بن زيد ال يسميه      ،املتروك الداعية إىل القدر    ،البصري املعتزيل 
:  وقال احلافظ ابن حجر      ،)٤٢٦())احلسن   عن   ، عن رجل مل يسمه    ،حدثنا محاد : ((عبد الوهاب   

   .)٤٢٧())  وقصد التنبيه على سوء حفظه ،الظاهر أن محاد بن زيد تعمد عدم تسميته(( 

 وقد تبني من خـالل  ،"وذكر آخر ":  بقوله  ،بيد أن اإلمام النسائي أكده بقرنه بغريه      
  : أم على أنواع ،دراسة أحواهلم

 أو مبقتـضى    ،النص على تضعيفهم يف موضع آخـر      ضعفاء عنده إما ب   : النوع األول   
 أو  ، إذا مل يخرج هلم يف سننه مصرحاً م يف احلالتني          ،اإلام يف ضوء ضعفهم عند األئمة النقاد      

  .مل يوثقهم يف موضع آخر 
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  : وضعفهم عنده مراتب ،وهم غالب الذين أمهم ذه الصورة

 كـيحىي بـن أيب أُنيـسة        ،باملتروكنياملضعفون جداً الذين وصفهم       : املرتبة األول   
   . )٤٢٩(، وغريه)٤٢٨(اجلَزري

ـ رالقَ بـن صـدقة      محمد بن مصعب   ك ،املضعفون فقط : املرتبة الثانية     ،)٤٣٠(ينساقَ
   . )٤٣١(وغريه

عبد اهللا بن لَهيعـة ابـن عقبـة         :  هو   ،" وذكر آخر    "وأكثر من أمه منهم بقوله      
   . )٤٣٣(من مواضع هذه اللفظة  % ٥٠ى  حيث أمه فيما يزيد عل،)٤٣٢(املصري

 ، أمه ذه الصورة   ، وهو أسامة بن زيد الليثي موالهم      ،متوسط احلال : النوع الثاين   
 لكنه أخرج له    ،" ليس بثقة    ":  وقال مرة    ،" ليس بالقوي    ": وحكم عليه يف موضع آخر بقوله       
  .  وغلطه ، أنه أراد توسط حاله ويحمل إامه له على،)٤٣٤(يف سننه مصرحاً به يف موضع آخر

 أو وثقهم يف موضع     ، وهم الذين احتج م يف سننه مصرحاً م        ،ثقات: النوع الثالث   
 ويحمل إامه هلـم  ،)٤٣٥( حيث صنع ذلك يف حديث واحد    ، وهم قلّة أمه ذه الصورة     ،آخر

  .عدة شواذ  ولكل قا، والعربة باألكثر،" وآخرين ":  لذا قال ،على أنه أراد العدد

 فيـستعمله يف الـصدوقني ومـن        ،"ليس بالقوي ": وأما حكمه على بعضهم  بقوله       
  : وهو على أحوال ،دوم

 أو  ، وذلك إذا وثقه يف موضع آخـر       ،أن يريد به توسط حال الراوي     : احلال األوىل   
ـ ":  حيث يقول    ، وهو مقتضي كالم اإلمام الذهيب     ،أخرج هلم يف سننه احتجاجاً مصرحاً به       د ق

لـيس  : "  وهذا النسائي قد قـال يف عـدة          ، واحتج م  ،"ليس بالقوي   : " قيل يف مجاعات    
  .)٤٣٦("ليس جبرح مفسد " : ليس بالقوي : "  فإن قولنا ، ويخرج هلم يف كتابه،"بالقوي

 لكنه أخرج له يف سننه احتجاجـاً        ، وضعفه يف موضع آخر    ،وكذا إذا حكم عليه به    
، وقد صنع ذلك اإلمام النسائي      )٤٣٧(الم اإلمام الذهيب املتقدم أيضاً      وهو مقتضي ك  ،مصرحاً به 

  . )٤٣٨(يف أسامة بن زيد الليثي موالهم 
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  : وذلك يف أربع صور ،أن يريد به ضعف الراوي: احلال الثانية 

 كحجـاج ابـن أرطـأة       ،أن يخرج له مصرحاً بضعفه وعدم االحتجاج به       : األوىل  
 ال يحتج   ، ضعيف احلديث  ":  وخرج له قائالً     ،)٤٣٩(" ليس بالقوي    ":  حيث قال فيه     ،الكويف

  .)٤٤٠("به 

 كـاحلكم بـن   ، وال يخرج له يف سننه مصرحاً به،أن يضعفه يف موضع آخر  : الثانية  
   .)٤٤٢(" ضعيف ":  وقال فيه مرة أخرى ،)٤٤١(" ليس بالقوي ":  قال فيه ،عطية العيشي

 وال ،" وذكـر آخـر   ":  ويخرج له مبهماً بقوله ،موضع آخرأن يضعفه يف : الثالثة  
  . و ال يوثقه ،يخرج له يف سننه مصرحاً به

 وال يـصرح  ، وال يصرح به يف سننه،" وذكر آخر   ": أن يخرج له مبهماً بقوله      : الرابعة  
ى هـذا    والرابعة مها من مقتض    ، والصورة الثالثة  ،)٤٤٣( أو توثيقه يف موضع آخر       ،بضعفه

  .   البحث 
  :اخلامتة 

  :اشتمل البحث على نتائج علمية أمهها 
 " وذكر آخـر     ": أن غالب الرواة الذين أشار إليهم اإلمام النسائي بقوله يف سننه           -١

  .من الضعفاء واملتروكني عنده 
من األحاديـث    % ٥٠أن اإلمام النسائي أم عبد اهللا بن لَهيعة فيما يزيد على             -٢

 . الصورة املشتملة على هذه
إام اإلمام النسائي للضعيف ذه الصورة إشارة منه إىل أنه يعرض عن التخـريج     -٣

 .  فكأنه ذكره تبعاً لوروده يف اإلسناد ،له يف سننه
 وبه يتبني علو مرتبتـها فيمـا دون         ،انتقاء اإلمام النسائي مروياته ورواته يف سننه       -٤

 .الصحيحني 
 "ليس بـالقوي    ": ي إذا حكم عليه بقوله      توسط حال الراوي عند اإلمام النسائ      -٥

 . أو أخرج له يف سننه احتجاجاً مصرحاً به ،ووثقه يف موضع آخر
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 وأمـه   "ليس بالقوي ": ضعف الراوي عند اإلمام النسائي إذا حكم عليه بقوله           -٦
 .    ومل يوثقه يف موضع آخر ،، ومل يصرح به فيها"وذكر آخر":بقوله يف سننه 

 والـصواب التفـصيل حبـسب       ،القول يف مناهج النقاد من تأمل     ال خيلو امجال     -٧
  .الضواط املعتربة عندهم 

 و أن خيـتم     ، أن ينفع ذا البحث    الرحيمأل اهللا الذي ال إله إال هو الرمحن         ـ أس اً ختام و
وصلى اهللا   للمسلمني،لعلمائنا و  أمورنا و  لوالةيغفر لنا ولوالدينا و   أن  و ،بالصاحلات أعمالنا 

  . واحلمد هللا رب العاملني ، وصحبه أمجعنيأزواجه وذريته وحممدبينا وسلم على ن
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אאא 
  .١٦٥ النكت على كتاب ابن الصالح  )١(
  ." وذكر آخر ": تسمية املبهمني بقول النسائي يف سننه :  هو  )٢(
  ." وذكر آخر ": بيان أحوال املبهمني بقول النسائي يف سننه :  هو  )٣(
  .١٢٧/ ١٤لنبالء  سري أعالم ا )٤(
 .١١٠٨ العلل ومعرفة الرجال  )٥(
  .٨٩٨ ،  نوع آخر من الذكر والدعاء بني التكبري والقراءة١٧ كتاب االفتتاح ، ١١ اتىب  )٦(
 نوع آخر من    ١٣ كتاب التطبيق ،     ٤الكربى     ، ١٠٥٢،   نوع آخر    ١٤ كتاب التطبيق ،     ١٢ اتىب    )٧(

  .٦٣٩/ ١/٢١٩ ،الذكر يف الركوع
/ ١/٢٣٨ ،  نوع آخـر   ٦٥كتاب التطبيق،   ٤، الكربى   ١١٢٨،نوع آخر ٦٩كتاب التطبيق، ١٢ اتىب  )٨(

٧١٣. 
 . ١٩/٢٣٢/٥١٦املعجم الكبري   )٩(
 . ١/١٧٩/٥٣٠الدعاء للطرباين   )١٠(
  .٢/٨٦٤ شرح علل الترمذي  )١١(
  .٢/٤٧١/٤٢٢٥  ، فضل العمرة يف رمضان٢٨٥  ،السنن الكربى  )١٢(
 .٤/١٨٦/١٧٦٩٧ند س امل )١٣(
 . ٤/١٧٧/١٧٦٣٧سند  امل )١٤(
 .٩٣٩عقب حديث / ٣/٢٦٧سنن الترمذي   )١٥(
  .٢٩٩١ السنن  )١٦(
 .٥/٢٧٣/٢٧٩٩اآلحاد واملثاين   )١٧(
 . ٢٢/١٣٤/٣٥٧املعجم الكبري   )١٨(
  .١٧/١٥٦/٤٠٣املعجم الكبري   )١٩(
 .٦/٤٣الكامل يف ضعفاء الرجال   )٢٠(
  .٧٣٢تقريب التهذيب  ، ١٢/٣٩٠ذيب التهذيب   )٢١(
 .عن ابن سريين ، عن حكيم بن ِحزام :  يعين  )٢٢(
  .٣٤٣٤ حتفة األشراف  )٢٣(
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حدثنا أبـو   : قال  ،  قال حدثنا هشيم    ،  حدثنا زياد بن أيوب      ":  وجدت طريقه اآلخر ، قال النسائي         )٢٤(
يا :فقلت   صلى اهللا عليه وسلم ،       يبسألت الن : قال  حكيم بن ِحزام ،     عن  ،  ك  اِهم بشر عن يوسف بن   

 ال تبع ما     : قال  ؟ يأتيين الرجل فيسألين البيع ليس عندي أبيعه منه مث ابتاعه له من السوق            ،  رسول اهللا   
 ٥٢السنن الكـربى     ،   ٤٦١٣  ،  بيع ما ليس عند البائع     ٦٠كتاب البيوع، ٤٤  اتىب  ، " ليس عندك 

 .٤/٣٩/٦٢٠٦،البائع  بيع ما ليس عند٦كتاب البيوع، 
 . ١٢٣٤سنن  ال )٢٥(
  .٣٤٣٤ حتفة األشراف  )٢٦(
 .١٢/٤١١ذيب التهذيب   )٢٧(
ويف ،بـن سـريين   اثقة من أثبت الناس يف  البصري أبو عبد اهللا ،    وسيدراألزدي القُ بن حسان   هشام    )٢٨(

ألنه ؛  سن وعطاء   إمنا تكلموا يف حديثه عن احل      ": اإلمام أبو داود    قال  ،  روايته عن احلسن وعطاء مقال    
، وأخـرج لـه      ٤٠٥سؤاالت أيب عبيد اآلجري      " وكانوا يرون أنه أخذ كتب حوشب     ،  كان يرسل   

من كالم أيب زكريا يف     ،   ٩٠٤ تاريخ ابن معني رواية عثمان الدارمي        :انظر  . وغريه  ، اإلمام النسائي   
ـذيب التهـذيب      .٣٢٨معرفة الثقـات    ترتيب    ، ٩/٥٤ اجلرح والتعديل    ،٢٠  للدقاق   الرجال
 . ٧٢٨٩تقريب التهذيب ، ١٠/٤١٨

  .١٠٥ تعريف أهل التقديس  )٢٩(
  .١/٣٢٤اجلرح والتعديل   )٣٠(
  .١٣/١٥١تاريخ بغداد   )٣١(
 . ١٧٠٤معرفة الثقات  ترتيب  )٣٢(
  .٨/٢٠٧/٨٤١٩املعجم األوسط   )٣٣(
   .٩/٨٧ اجلـرح والتعـديل      .، وغريه   ثقة ، وثقة ابن معني       : أبو حممد بن إبراهيم األهوازي     هارون   )٣٤(

 . ٧٢٢٠تقريب التهذيب  ، ١١/٣ذيب التهذيب 
 ، ٥٥٩٩  اـتىب .من حديثه عن ابـن سـريين     ) ٣٠/٧٤ذيب الكمال ( أخرج له النسائي وحده       )٣٥(

  .٧٩٢٦  ،٥٢٢٣ ، ٥١٠٩، الكربى ٥٤٨٩  ،٥٧١٤
وأخرجـه  .٤/٣٩٣/٧٦٥٩ ،تعاىل وتبـارك  ذكر أمساء اهللا     ٧٢ كتاب النعوت ،     ٧٢ السنن الكربى   )٣٦(

  ، ٢٥٨٥"  إنه وتر حيب الـوتر    ":  به دون قوله     أبو الزناد ، عن    شعيب   ، عن  اليمان   أيبالبخاري عن   
  .٢٦٧٧ بلفظه مطوالً  عن أيب الزناد، سفيان بن عيينة من طريق   ، ومسلم٦٩٥٧
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 مـن   ١٣٨٦٠ليقاً على حـديث      ،والنكت الظراف تع   ١٩١٤٦ عزاه له ابن حجر يف إحتاف املهرة          )٣٧(
 .التحفة 

 ذكر اختالف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صاحل على حيـىي بـن              ٩ كتاب حترمي الدم ،      ٣٧ اتىب  )٣٨(
 ذكر اختالف طلحة بن مصرف      ٩ كتاب احملاربة ،   ٢٧ السنن الكربى ،٤٠٤٠،  سعيد يف هذا احلديث   

  .٣٥٠٣/ ٢/٢٩٨ ،بن صاحل على حيىي بن سعيد يف هذا احلديثاومعاوية 
 .٦/٢٠٧  جامع البيان  )٣٩(
 .٥/١٩٣ذيب التهذيب   )٤٠(
  .٣/٤٩٥/٦٠٣٣  ، تعديل النساء وجرحهن٦٣  كتاب القضاء ،٥١ السنن الكربى  )٤١(
 .ترمجة رشدين بن سعد / ٣/١٥٠الكامل يف ضعفاء الرجال   )٤٢(
  .٧٣٤ تقريب التهذيب  ،١٢/٣٩٧ذيب التهذيب   )٤٣(
 كتـاب   ٧٤ الـسنن الكـربى    ،   ٥٤٦٩ ،    االستعاذة من اخليانة   ٢٠  كتاب االستعاذة ،   ٥٠ اتىب  )٤٤(

  .٤/٤٥٢/٧٩٠٤  ، االستعاذة من اخليانة٢٠ االستعاذة ،
  . عبد اهللا بن سعيد بن أيب سعيد ، ترمجة٣٣٠٥/ ١٥/٣١ذيب الكمال   )٤٥(
  .١٣٠٤٠ حتفة األشراف  )٤٦(
ألن مـن   ؛  مث يقع على كل شاة      ،  مث يردها عليه    ،  رجل غريه ليشرب لبنها     عطيه ال ما ي : أصل املنيحة     )٤٧(

حاشية الـسندي   . ألنه مل يكن عنده غريها ينتفع به      ؛  وإمنا منعه   ،  وهو املراد ها هنا     ،  شأا أن متنح ا     
٧/٢١٣. 

 جيـد   باب مـن مل    ، الكربى ،     ٤٣٦٥ ،   باب من مل جيد األضحية     ٢ كتاب األضاحي ،     ٤٣ اتىب ،     )٤٨(
 .٤٤٥٥/ ٣/٥٢ ، باب من مل جيد األضحية٢كتاب األضاحي، ٣٢ األضحية

 .١٨٨٠٧/ ٩/٢٦٣سنن البيهقي الكربى . ومن طريقه البيهقي  . ٤٠/ ٤/٢٨٢سنن الدارقطين   )٤٩(
سنن البيهقـي الكـربى     .   سقط من املطبوع والتكميل من نسخة البيهقي حيث رواه عن احلاكم به             )٥٠(

٩/٢٦٣. 
  .٩/٢٦٣/١٨٨٠٨ن البيهقي الكربى سن  )٥١(
  .٤/٢٤٨/٧٥٢٩املستدرك على الصحيحني   )٥٢(
 كتـاب   ٢٦ الكـربى  ،   ٢٧٦  ،  باب غسل احلائض رأس زوجها     ١٧٦ كتاب الطهارة ،     ١ اتىب    )٥٣(

  .٣٣٨٤/ ٢/٢٦٨ ،  ترجيل احلائض املعتكف١٥ االعتكاف ،
  .٣٥/٨٦ذيب الكمال   )٥٤(
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  .٧٣٤تقريب التهذيب  ، ١٢/٣٩٧ ذيب التهذيب  ،٥/٣٣٠ذيب التهذيب   )٥٥(
 كتاب صـفة    ١١الكربى   ،   ٩٨٨ ،    القراءة يف املغرب حبم الدخان     ٦٦  كتاب االفتتاح ،   ١١ اتىب  )٥٦(

  .١٠٦٠/ ١/٣٣٩  ، القراءة يف املغرب حبم الدخان١٣ الصالة ، 
 .٣٥/٦٦ذيب الكمال   )٥٧(
/ ١/٥٩٤ ، كتاب صـالة اخلـوف     ٢٢ السنن الكربى ،  ١٥٤٣،  ف كتاب صالة اخلو   ١٨  اتىب  )٥٨(

١٩٣١.  
 . ٢/٣٢٠/٨٢٤٣سند  امل )٥٩(
  .١٢٤٠ السنن  )٦٠(
 .١/٣١٤شرح معاين اآلثار   )٦١(
  .٣/٢٦٤/٥٨٥٢سنن البيهقي الكربى   )٦٢(
  .٣٥/٨٧ذيب الكمال   )٦٣(
  .٧٣٤ تقريب التهذيب  ،١٢/٣٩٨ذيب التهذيب   )٦٤(
 الـسنن    ، ٢٣٠٣  ،  ذكر االختالف على عروة يف حديث محزة فيه        ٥٧  كتاب الصيام ،   ٢٢ ىبات  )٦٥(

 ذكر االختالف على عروة يف حديث محزة بن عمرو يف الـصيام يف              ٥٧ كتاب الصيام ،     ٢٥ الكربى
، عـن   وهارون بن سعيد األيلي      ، وأخرجه اإلمام مسلم عن أيب الطاهر ،          ٢٦١١/ ٢/١٠٩  ، السفر

  .١١٢١وحده ، عمرو بن احلارث  ابن وهب ، عن
 ذكر االختالف على سليمان بن يسار يف حديث محزة بـن            ٥٦ كتاب الصيام ،     ٢٥ السنن الكربى   )٦٦(

  .٢٦٠٣/ ٢/١٠٧ ،عمرو يف الصيام يف السفر
 .٢٧٦، ٢٧٥ موطأ ابن وهب  )٦٧(
  .٢/١٨٩/٤٧سنن الدارقطين   )٦٨(
 . ٣/٢٠٠/٢٥٤١املسند املستخرج على صحيح مسلم   )٦٩(
 .٣٤/٢٧٢ذيب الكمال   )٧٠(
  .٧٣٤ تقريب التهذيب ترمجة ابن هليعة ، / ٥/٣٣٠ذيب التهذيب   )٧١(
  السنن الكربى   ، ٢٣٣٣ ،    ذكر اختالف الناقلني خلرب حفصة يف ذلك       ٦٨ كتاب الصيام ،     ٢٢ اتىب  )٧٢(

  .٢/١١٦/٢٦٤٢  ، ذكر اختالف الناقلني خلرب حفصة يف ذلك٦٨ كتاب الصيام ، ٢٥
 .٢٤٥٤  السنن )٧٣(
  .١٩٣٣/ ٣/٢١٢صحيح ابن خزمية   )٧٤(
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  .٢/١٧٢/٢سنن الدارقطين   )٧٥(
  .٤/٢٠٢/٧٦٩٦سنن البيهقي الكربى   )٧٦(
  .٢٦٥٠٠/ ٦/٢٨٧ املسند  )٧٧(
  .٣٦٧/ ٢٣/٢٠٩املعجم الكبري   )٧٨(
 .٣٥/٦٦ذيب الكمال   )٧٩(
 .٧٣٠لتهذيب تقريب ا ، ١٢/٣٨٠ذيب التهذيب   )٨٠(
 ،  بأيب هو وأمي وذكر اختالف الناقلني للخرب يف ذلـك           صوم النيب    ٧٠  كتاب الصيام ،   ٢٢ اتىب  )٨١(

  .٢/١١٩/٢٦٦٠  صوم نيب اهللا داود ،٦٩ كتاب الصيام ، ٢٥  السنن الكربى ،٢٣٥١
 .ترمجة ابن هليعة  / ٥/٣٣٠ذيب التهذيب   )٨٢(
للنـسائي   السنن الكربى   ، ٢١٧٧  االختالف على حممد بن إبراهيم ،      ٣٤  كتاب الصيام ،   ٢٢ اتىب  )٨٣(

  .٢٤٨٧/ ٢/٨٣ االختالف على حممد بن إبراهيم ،، ٣٤ كتاب الصيام ، ٢٥
  .٣/٣٠٥/٢١٣٣صحيح ابن خزمية   )٨٤(
  .٢/٨٣شرح معاين اآلثار   )٨٥(
  .٢٧٧٣/ ٢/١٤٥ ، الرخصة يف صيام يوم السبت٩٣ كتاب الصيام ، ٢٥السنن الكربى   )٨٦(
  .٢/٢٨١/٢١٧٦املعجم الكبري   )٨٧(
  .٢/٧٩شرح معاين اآلثار   )٨٨(
  .٣٢٤٨ حتفة األشراف  )٨٩(
  .٧٣٤تقريب التهذيب  ، ١٢/٣٩٧ذيب التهذيب   )٩٠(
 كتـاب   ٢٩ السنن الكربى  ،   ٣١٢٥ ،    باب ثواب السرية اليت ختفق     ١٥ ،    كتاب اجلهاد  ٢٥  اتىب  )٩١(

  .٣/١١/٤٣٣٣ ،فضل روحة يف سبيل اهللا ١٢ ، اجلهاد
  .٢/١٦٩/٦٥٧٧سند  امل )٩٢(
  .٢٤٩٧ السنن  )٩٣(
  .٩/١٦٩/١٨٣٣٤سنن البيهقي الكربى   )٩٤(
 .٣٥/٨٧ذيب الكمال   )٩٥(
  .٧٣٤تقريب التهذيب  ، ١٢/٣٩٨ذيب التهذيب   )٩٦(
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 كتـاب   ٢٩ الـسنن الكـربى    ،   ٣١٤٩ ،    ما يقول من يطعنه العدو     ٢٨ ،    كتاب اجلهاد  ٢٥ اتىب ) ٩٧(
 كتاب عمل اليـوم     ٨١ السنن الكربى     .٤٣٥٧/ ٣/٢٠ ، ما يقول من يطعنه العدو     ٢٤،  اجلهاد

 .٦/١٥٨/١٠٤٥٥ ،  ما يقول إذا أصابته جراحة١٦٦ والليلة ،
 . به ةيِز عن عمارة بن غَابن لَهيعة حيىي بن أيوب وعن عبد اهللا بن وهب ، عن:  يعين ) ٩٨(
  .٢/٤٤٢/٢٨٩٣األشراف  حتفة ) ٩٩(
 ١٦ كتاب النكـاح ، ٤٣ السنن الكربى ، ٣٢٣٢  ، املرأة الصاحلة١٥ كتاب النكاح ،  ٢٦ اتىب ) ١٠٠(

 .٣/٢٧١/٥٣٤٤ ،املرأة الصاحلة
  .٢/١٦٨/٦٥٦٧سند  امل) ١٠١(
  .٣/١٧٨/٤٩٣١ ،  فضل العطية على العتق١٢ كتاب العتق ، ٤٠السنن الكربى  ) ١٠٢(
 .٥/٣٣٠لتهذيب ذيب ا ) ١٠٣(
  .٦/٣٣٢/٢٦٨٦٥سند  امل) ١٠٤(
  .١٣/٢٦/٧١٠٩سند  امل) ١٠٥(
  .٤/٣٥٣شرح معاين اآلثار  ) ١٠٦(
  .١٥٥٥٠ نسبه املزي يف حتفة األشراف ) ١٠٧(
  ،   إذا أراد أن يعتـق العبـد وامرأتـه بأيهمـا يبـدأ             ١٣  كتـاب العتـق ،     ٤٠ السنن الكربى  ) ١٠٨(

٣/١٨٠/٤٩٣٧.  
 . ٥/٣٧٨/٢٣٢٥٦  ،٤/٦٥/١٦٦٧٠سند  امل) ١٠٩(
 . ٥/٣٧٨/٢٣٢٥٦ ، ١٦٦٧١/ ٤/٦٥سند  امل) ١١٠(
 .٣/١٨٨/٤٩٨١ ، ذكر العبد يعتق وله مال١٩  كتاب العتق ،٤٠ السنن الكربى ) ١١١(
 . ٢/٨٤٥/٢٥٢٩سنن  ال) ١١٢(
 .٣٢ ، ٤/١٣٣/٣١سنن  ال) ١١٣(
  .٧٣٤ تقريب التهذيب ،١٢/٣٩٧ ،٥/٣٣٠ذيب التهذيب  ) ١١٤(
  ،  العجفاء ٧كتاب الضحايا،   ٣٢ السنن الكربى  ، ٤٣٧١ ،    العجفاء ٧  كتاب الضحايا،  ٤٣  اتىب ) ١١٥(

٣/٥٤/٤٤٦١. 
 .٤/١٦٨شرح معاين اآلثار  ) ١١٦(
 .٢٠/١٦٤التمهيد البن عبد الرب  ) ١١٧(
  .٧٣٤تقريب التهذيب  ،١٢/٣٩٧ذيب التهذيب  ) ١١٨(
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 عقـد  ١٧ كتاب الزينة ، ٨٠ السنن الكربى، ٥٠٦٧ ،    للحية عقد ا  ١٢  كتاب الزينة،  ٤٨ اتىب ) ١١٩(
  .٥/٤١٤/٩٣٣٦ ،اللحية

 .٣٥/٦٦ذيب الكمال  ) ١٢٠(
شريك موضع قرب   م  وكَموضع يف أسفل مصر ، و     قام  لْم عِ وكَالرمل املرتفع املشرف،و  :  أصل الكَوم    ) ١٢١(

  .٤/٤٩٥معجم البلدان . اإلسنكدرية 
 . ٤/١٠٨/١٧٠٣٦سند  امل) ١٢٢(
 . ٤/١٠٨/١٧٠٣٧سند  امل) ١٢٣(
 . ٤/١٠٩/١٧٠٤١سند  امل) ١٢٤(
  .٣٦ السنن ) ١٢٥(
 .١/٤٢٢غريب احلديث  ) ١٢٦(
 .٤/٢١٠/٢١٩٦اآلحاد واملثاين  ) ١٢٧(
 . ٦/٣٠١/٢٣١٧مسند البزار  ) ١٢٨(
 . ٥/٢٨/٤٤٩١املعجم الكبري  ) ١٢٩(
 كتـاب   ٧٤  الـسنن الكـربى    ،   ٥٤٧٣ ،دين االستعاذة من ال   ٢٣ كتاب االستعاذة،    ٥٠ اتىب ) ١٣٠(

  .٤/٤٥٣/٧٩٠٨  ،ين االستعاذة من الد٢٣ االستعاذة ،
 . ٣/٣٨/١١٣٥١سند  امل) ١٣١(
 .١٠/١٧١ذيب الكمال  ) ١٣٢(
 . ١/٤٠٨/١٣٧٧الدعاء للطرباين  ) ١٣٣(
  الكفـر   االستعاذة مـن شـر     ٢٨ ،السنن الكربى  ، ٥٤٨٥،   االستعاذة من شر الكفر    ٢٩ ، اتىب ) ١٣٤(

،٤/٤٥٦/٧٩٢٠. 
 . ٣/٣٠٢/١٠٢٦اإلحسان ) ١٣٥(
 . ١/٤٠٩/١٣٧٨الدعاء للطرباين  ) ١٣٦(
 .٥/٢٤٩/٨٨٠٤  ، الوداع١٣٣   كتاب السري ،٧٨ السنن الكربى ) ١٣٧(
  .٥/٢٥٨/٨٨٣٢  ، باب توجيه السرايا١٥٣  كتاب السري،٧٨ السنن الكربى ) ١٣٨(
  . هبار بن األسود بن املطلبترمجة/٦/٥٢٥ييز الصحابة اإلصابة يف مت عزاه له ابن حجر يف ) ١٣٩(
 .١/١٢٠ غوامض األمساء ) ١٤٠(
  .٥/٣٣٠ذيب التهذيب  ) ١٤١(
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نـساؤكم حـرث    { تأويـل قـول اهللا جـل ثنـاؤه         ٢كتاب عشرة النـساء،     ٧٩السنن الكربى  ) ١٤٢(
 .٥/٣١٤/٨٩٧٤،٨٩٧٥}لكم

 .١/٥٠١معجم شيوخ أيب بكر اإلمساعيلي  ) ١٤٣(
 .١٣/٢٦١اريخ بغداد ت ) ١٤٤(
  ،  ذكر االختالف على عبد اهللا بن علي بن الـسائب          ٢٧  كتاب عشرة النساء،   ٧٩ السنن الكربى  ) ١٤٥(

٥/٣١٨/٨٩٩٠. 
 .٢١٩١٤/ ٥/٢١٤سند  امل) ١٤٦(
  . أمية املصري حسان بن عبد اهللا أيبترمجة/ ٦/٣٤ذيب الكمال  ) ١٤٧(
 .٣/٤٤شرح معاين اآلثار  ) ١٤٨(
 .٣/٤٤معاين اآلثار شرح  ) ١٤٩(
 . ٤/٨٩/٣٧٣٩املعجم الكبري  ) ١٥٠(
 . ٤/٨٨/٣٧٣٣املعجم الكبري  ) ١٥١(
  .٣٥/٨٧ذيب الكمال  ) ١٥٢(
 .٧٣٤تقريب التهذيب  ) ١٥٣(
حدث الرجل مبا يكون بينـه وبـني         الرخصة يف أن ي    ٥٥ كتاب عشرة النساء،     ٧٩ السنن الكربى  ) ١٥٤(

 .٥/٣٥٢/٩١٢٦ ،زوجته
 .١/٥٥ معاين اآلثار شرح ) ١٥٥(
  .١/١١٢/٣سنن الدارقطين  ) ١٥٦(
  .١/٣٩٢/٧٨٢املسند املستخرج على صحيح مسلم  ) ١٥٧(
  .٣٥/٨٧ذيب الكمال  ) ١٥٨(
 .٦/٥٢/١٠٠٠٧  ، ما يقول إذا دخل بيته٤٨ كتاب عمل اليوم والليلة ، ٨١ السنن الكربى ) ١٥٩(
 . ٢/٢٩/٨٤٦صحيح ابن خزمية  ) ١٦٠(
 ما يقول من كان به أسر وذكر االختالف على          ٢٥١  كتاب عمل اليوم والليلة،    ٨١ سنن الكربى ال ) ١٦١(

 .٦/٢٥٦/١٠٨٧٦  ،طلق بن حبيب يف اخلرب فيه
 .٣/١٩٧الكامل يف ضعفاء الرجال  ) ١٦٢(
 .٩/٥٣٣ذيب الكمال  ) ١٦٣(
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 السنن الكربى  ،   ١٣٥٨ ،    باب قعود اإلمام يف مصاله بعد التسليم       ٩٩،  كتاب السهو  ١٣  اتىب ) ١٦٤(
 ٨١ ، ١٢٨١/ ١/٤٠٤ ،    قعود اإلمام يف مصاله بعـد الـسالم        ١٣٣  كتاب صفة الصالة ،    ١١

/ ٦/٥١  ،  القعود يف املسجد بعد الصالة وذكر حـديث اجلاهليـة          ٤٢كتاب عمل اليوم الليلة،     
٩٩٩٨.  

  .١/٣٧٢الطبقات الكربى  ) ١٦٥(
  .٤/٨تاريخ مدينة دمشق  ) ١٦٦(
  .٧٧١سند امل) ١٦٧(
  .١٣١٧/ ٧/٥٢سنن البيهقي الكربى  ) ١٦٨(
  .٢٠٩٠٦/ ٧/٥٢سنن البيهقي الكربى  ) ١٦٩(
  .٢٠١٧/ ٢/٢٤٣املعجم الكبري  ) ١٧٠(
  .٢٠١٧/ ٢/٢٤٣املعجم الكبري  ) ١٧١(
  .١٩٩٠/ ٢/٢٣٧املعجم الكبري  ) ١٧٢(
  .٢٨٥٠/ ٥/١٤٠سنن  ال) ١٧٣(
 .٥/٢٧٨/٢٦٠٦٢صنف  امل) ١٧٤(
  .٧٧١سند  امل) ١٧٥(
  .١٣١٧/ ٧/٥٢سنن البيهقي الكربى  ) ١٧٦(
 .٢/٢٢٩/١٩٤٨املعجم الكبري  ) ١٧٧(
 .٤/١٥الكامل يف ضعفاء الرجال  ) ١٧٨(
املنـهاج يف شـرح    . "بفتح السني ، وبالتنوين ، أي طلوعاً حسناً مرتفعـة  ":"حسناً ": قال النووي  ) ١٧٩(

 .٤٧٢صحيح مسلم بن احلجاج 
)٦٧٠ ) ١٨٠.  
 .٢١٠٠٥/ ٥/١٠١سند  امل) ١٨١(
  .٥/١٠٠/٢٠٩٨٥سند  امل) ١٨٢(
  .٤/٢٦٣/٤٨٥٠سنن  ال) ١٨٣(
)٦٧٠ ) ١٨٤.  
  .٢/٢٦٣/١٤٩٩املسند املستخرج على صحيح مسلم  ) ١٨٥(
  .٥/٢١/٨٠٥٠ ،  تزيني الصوت بالقرآن٣٨  كتاب فضائل القرآن ،٧٥السنن الكربى  ) ١٨٦(
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  .١/٢٤٥/٣٦٠مسند الروياين  ) ١٨٧(
  .٨١١ باب كيف يقوم اإلمام من الصفوف ، ٢٥ كتاب اإلمامة ، ١٠ اتىب ) ١٨٨(
 .١/٢٤٤/٣٥٨مسند الروياين  ) ١٨٩(
 . ٣/٢٦/١٥٥٦صحيح ابن خزمية  ) ١٩٠(
  .١٠/٢٢٩/٢٠٨٣٤سنن البيهقي الكربى  ) ١٩١(
 . ٤/٧٩/٦٣٦٧  ، باب توريث القاتل٢١ كتاب الفرائض ، ٥٣ السنن الكربى ) ١٩٢(
  .٨٨/ ٤/٩٧سنن  ال) ١٩٣(
  .٦/٢٢٠/١٢٠٢١سنن البيهقي الكربى  ) ١٩٤(
  .١٣٤٣،  كم مرة يقول ذلك ٨٦  كتاب السهو،١٣اتىب  ) ١٩٥(
،  مـا يقـول عنـد انـصرافه مـن الـصالة              ٣٧  كتاب عمل اليوم والليلة ،     ٨١السنن الكربى    ) ١٩٦(

٦/٣٨/٩٩٥٧.  
  .١١/٣٠٧فتح الباري  ) ١٩٧(
  .١٨٢١٧/ ٤/٢٥٠سند  امل) ١٩٨(
  .١/٣٦٥/٧٤٢صحيح ابن خزمية  ) ١٩٩(
 . ٤/١٠٢/٣٧٠٩املعجم األوسط  ) ٢٠٠(
 . ٢٠/٣٨٣/٨٩٧املعجم الكبري  ) ٢٠١(
  .١/٢١٧/٦٨٣الدعاء للطرباين  ) ٢٠٢(
  .١/٢١٧/٦٨٤ الدعاء للطرباين ، ٢٠/٣٨٣/٨٩٨املعجم الكبري  ) ٢٠٣(
  .١/٣٦٥/٧٤٢صحيح ابن خزمية  ) ٢٠٤(
 ،  ٣٥٤٨  ،  الرخصة يف خروج املبتوتة من بيتها يف عدا لسكناها         ٧٠  كتاب الطالق ،   ٢٧  اتىب ) ٢٠٥(

 .٣/٣٩٨/٥٧٤٢ ، الرخصة يف خروج املبتوتة من بيتها ٧٠ كتاب الطالق، ٤٤ السنن الكربى
 .٦/٤١٦سند  امل) ٢٠٦(
  .٦/٤١٥/٢٧٣٨١ املسند ) ٢٠٧(
)٦/٤١٦/٢٧٣٨٥ ) ٢٠٨. 
)٦/٤١٦/٢٧٣٨٩ ) ٢٠٩. 
)١٤٨٠ ) ٢١٠.  
  .١١٨٠ السنن ) ٢١١(
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  .١٣٥٧/ ١/٣٦٢  السنن) ٢١٢(
  .٣/٦٤شرح معاين اآلثار   )٢١٣(
  .٤٦٢٢/ ٣/١٨٥مسند أيب عوانة   )٢١٤(
  .٤/١٦٧/٣٥٠٠املسند املستخرج على صحيح مسلم   )٢١٥(
  .٧/٤٧٣/١٥٤٩٨سنن البيهقي الكربى   )٢١٦(
  .٣٥/١١٢ذيب الكمال   )٢١٧(
 .١٢/٤١٥ذيب التهذيب   )٢١٨(
  .٨٥٦٧ حتفة األشراف  )٢١٩(
 ، إقامة اإلمام احلد على أهل الكتـاب إذا حتـاكموا إليـه            ٢٣ كتاب الرجم ،     ٦٧ السنن الكربى   )٢٢٠(

٤/٢٩٣/٧٢١٧.  
  ،  ذكر مـا خـص بـه علـي مـن قتـال املـارقني               ٥٩  كتاب اخلصائص ،   ٧٧ السنن الكربى   )٢٢١(

٥/١٥٩/٨٥٦١.  
 . ٣/٦٥/١١٦٣٩ سند امل )٢٢٢(
  .٢/٤٥٠/٩٢٤السنة البن أيب عاصم   )٢٢٣(
 ٣٩٧٥  ،  كتاب حتـرمي الـدم     ٣٧  ، ٣٠٩٣  ،  باب وجوب اجلهاد   ١ ، كتاب اجلهاد    ٢٥ اتىب  )٢٢٤(

  ، ٢/٢٨١/٣٤٣٧  ،  كتاب احملاربة  ٢٧  ، ،   وجوب اجلهاد  ١ ، كتاب اجلهاد  ٢٩ السنن الكربى ،
٣/٣/٤٣٠١.  

 .٤/١٣٠/٦مسند الشاميني   )٢٢٥(
  .١/١٦٢/٣العلل الواردة يف األحاديث النبوية   )٢٢٦(
  .١/١٦٢/٢٣اإلميان البن منده   )٢٢٧(
  .١/١٦٥/٢٤اإلميان البن منده   )٢٢٨(
  .٣٠٧٤ ، باب املكان الذي ترمى منه مجرة العقبة٢٢٦ كتاب مناسك احلج ، ٢٤  اتىب  )٢٢٩(
  .٤٠٨٠/ ٢/٤٣٩  ، ن الذي ترمى منه مجرة العقبة املكا٢٣١  كتاب احلج ،٢٨ السنن الكربى  )٢٣٠(
  .٤/٨٣/٢١٠٨مسند أيب يعلى   )٢٣١(
 .٧/١٩٠الكامل يف ضعفاء الرجال   )٢٣٢(
 ].١٤[ حديث رقم  )٢٣٣(
 .١/٣٩٤الكامل يف ضعفاء الرجال   )٢٣٤(
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  .٥١ الضعفاء واملتروكون  )٢٣٥(
 .٢/٢٢التاريخ الكبري   )٢٣٦(
  .١٤٢٨جالالعلل ومعرفة الر  )٢٣٧(
  .١٤٧٣ ،١٤٧٢العلل ومعرفة الرجال  )٢٣٨(
 .٢/٢٨٤اجلرح والتعديل   )٢٣٩(
 . ٧٧٨تاريخ الدوري  )٢٤٠(
 . ١٠٣سؤاالت ابن أيب شيبة   )٢٤١(
 .١/٣٩٤الكامل يف ضعفاء الرجال   )٢٤٢(
 . ٣١٧تقريب التهذيب   )٢٤٣(
 ] .١[ حديث رقم  )٢٤٤(
  .٥٠ن والضعفاء واملتروك  )٢٤٥(
الكامل يف ضعفاء الرجـال   ،٢/٢٢٧اجلرح والتعديل   ،٢٠الضعفاء الصغري    ، ١/٣٩٦التاريخ الكبري     )٢٤٦(

 .٣٦٨تقريب التهذيب ،١/٢٣٧الكاشف ،١/٣٢٦
 ] .٣٥[ حديث رقم  )٢٤٧(
  .٩٦٤٠ ، ٧٤٦٩  ،٧٣٦٨ السنن الكربى،٤٩٧٦  ،٤٨٨٢ اتىب، ٥٨ن والضعفاء واملتروك  )٢٤٨(
، ٢/٢٧١ اجلرح والتعـديل     ،٤٢٨٩العلل ومعرفة الرجال     ، ٣٢٣٠واية الدوري تاريخ ابن معني ر     )٢٤٩(

 .٥٢٤تقريب التهذيب ، ١/٩١املغين يف الضعفاء ، ١/٣٧١الكامل يف ضعفاء الرجال 
 .٢٢٦سؤاالت أيب عبيد اآلجري   )٢٥٠(
 ] .٢[ حديث رقم  )٢٥١(
 . ٩٨ن والضعفاء واملتروك  )٢٥٢(
  .٤٩ضعفاء الصغري ال،٢/٢١٠التاريخ الكبري   )٢٥٣(
 .٢٢٨علل الترمذي   )٢٥٤(
  .٤٩الضعفاء الصغري ،٢/٢١٠التاريخ الكبري   )٢٥٥(
  .١٣٩٩ يف تاريخ ابن معني الدوري  )٢٥٦(
  .١٣٩٨ يف تاريخ ابن معني الدوري  )٢٥٧(
 . ١٢٨علل احلديث ومعرفة الرجال   )٢٥٨(
 . ٨٧٨تقريب التهذيب   )٢٥٩(
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 .١/٢٨٨الكاشف   )٢٦٠(
 ].٣[ حديث رقم  )٢٦١(
 .٣/١٣٢الكامل يف ضعفاء الرجال   )٢٦٢(
  .٣٣٤ تارخيه )٢٦٣(
 . ٣٢٥٢تاريخ الدوري  )٢٦٤(
 . ٨٦٧العلل ومعرفة الرجال   )٢٦٥(
 . ٩للمروذي علل احلديث ومعرفة الرجال   )٢٦٦(
 . ١/٣٩٣/١٢٤علل الترمذي  ترتيب  )٢٦٧(
 .٣/٤٦٤اجلرح والتعديل   )٢٦٨(
 .٣/٤٦٤ والتعديل اجلرح  )٢٦٩(
 .٣/١٣٣الكامل يف ضعفاء الرجال   )٢٧٠(
  .١/٣٩٢الكاشف   )٢٧١(
  .١٨٩٥ تقريب التهذيب  )٢٧٢(
 ] .٣[ حديث رقم  )٢٧٣(
 .٢٧٦ نوالضعفاء واملتروك  )٢٧٤(
 . سيأيت بيانه يف املبحث الثاين  )٢٧٥(
 .١/٢٢٩اجلرح والتعديل   )٢٧٦(
 .٤/٤٠اجلرح والتعديل   )٢٧٧(
  .٣/٣٩٠الكامل يف ضعفاء الرجال   )٢٧٨(
 .٣/٤٩٤التاريخ الكبري   )٢٧٩(
 .٤/٤٠اجلرح والتعديل   )٢٨٠(
 .٤/٤٠اجلرح والتعديل   )٢٨١(
 .٤/٤٠اجلرح والتعديل   )٢٨٢(
 ].٢٧[ حديث رقم  )٢٨٣(
 . ٣٩٨ن والضعفاء واملتروك  )٢٨٤(
 . سيأيت بيانه يف املبحث الثاين  )٢٨٥(
  .٦/٤٥كبري التاريخ ال  )٢٨٦(
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  .٥/٣٢٣الكامل يف ضعفاء الرجال   )٢٨٧(
 . ٣٧٥٧تقريب التهذيب   )٢٨٨(
 ] .٤[ حديث رقم  )٢٨٩(
 . ١٠٣٧٨،  ١٠١٧٨السنن الكربى ،  ٣٦٧ن والضعفاء واملتروك  )٢٩٠(
 . ٥٢٩تاريخ الدارمي   )٢٩١(
  .١٢١١ الدوري  )٢٩٢(
 . ٩٠٣الدوري  )٢٩٣(
 .١/٤٢٥سؤاالت الربذعي   )٢٩٤(
  .١٦٥ سؤاالت ابن أيب شيبة  )٢٩٥(
 .٥/٢٥٢اجلرح والتعديل   )٢٩٦(
 .١٧/٩٨ذيب الكمال   )٢٩٧(
  .٤٥٧ هدي الساري  )٢٩٨(
 . ١٠٣٩معرفة الثقات  ترتيب  )٢٩٩(
 . ٣٨٦١تقريب التهذيب   )٣٠٠(
 ] .٦، ٥[ حديث رقم  )٣٠١(
 . ٣٣٩ن والضعفاء واملتروك  )٣٠٢(
  .٣٠٩ الضعفاء واملتروكني  )٣٠٣(
  .٥/٦٠اجلرح والتعديل   )٣٠٤(
  .١/٦٩٩ املعرفة والتأريخ  )٣٠٥(
 . ٥٧٠سؤاالت أيب داود ،  ٤٢٥٠العلل ومعرفة الرجال   )٣٠٦(
  .٥/٦٠اجلرح والتعديل   )٣٠٧(
 . ٢/١١٤/١٩٨٥التاريخ األوسط   )٣٠٨(
  .٣٨٦الكشف احلثيث   )٣٠٩(
 . ٣٣٢٦تقريب التهذيب   )٣١٠(
 ] .٧[قم  حديث ر )٣١١(
 . ٣٤٣الضعفاء واملتروكني   )٣١٢(
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تقريـب التهـذيب     ،   ١/٣٤٠املغين يف الضعفاء     ، ٥/٧١اجلرح والتعديل   ، ١٨٦الضعفاء الصغري     )٣١٣(
٣٣٥٦ . 

 ] .٨[ حديث رقم  )٣١٤(
 .١٥/٤١١ذيب الكمال   )٣١٥(
 .٥/١٢٦اجلرح والتعديل   )٣١٦(
 . ٣٥٢٢تقريب التهذيب   )٣١٧(
  ].٣٠[ ، إىل رقم ] ١[ث رقم  من حدي )٣١٨(
 . ٣٤٦ن والضعفاء واملتروك  )٣١٩(
  .٣٥٦٥ حترير التقريب  )٣٢٠(
 .٥/١٤٧اجلرح والتعديل   )٣٢١(
 .٥/١٤٧اجلرح والتعديل   )٣٢٢(
 .٥/١٤٧اجلرح والتعديل   )٣٢٣(
 .٥/١٤٧اجلرح والتعديل   )٣٢٤(
  .١/٧٦ السنن  )٣٢٥(
  .٣٢٢ الضعفاء واملتروكون  )٣٢٦(
  .١/٥٩٠الكاشف   )٣٢٧(
 ].٨[ حديث رقم  )٣٢٨(
 .٨/١٤ذيب التهذيب   )٣٢٩(
 ـذيب التهـذيب      ، ٢/٧٤الكاشـف    ،   ٢٨٨ ، التتبع للدارقطين     ١٠٦٠ ترتيب ثقات العجلي      )٣٣٠(

 . ٥٠٠٤تقريب التهذيب . ٨/١٤
 ] .٣١[ حديث رقم  )٣٣١(
 . ٤٩٩ن والضعفاء واملتروك  )٣٣٢(
 . ٣٠١ الضعفاء الصغري  )٣٣٣(
 . ٣٦٠من كالم أيب زكريا يف الرجال  )٣٣٤(
  .١٣٧٨ الدوري  )٣٣٥(
 . ٧٠٦علل الترمذي   )٣٣٦(
 .٧/٩٧اجلرح والتعديل   )٣٣٧(
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  .٣٣٠/ ١ السنن  )٣٣٨(
  .٥٥٧٣تقريب التهذيب   )٣٣٩(
 ].٣٢[ حديث رقم  )٣٤٠(
 . ٥١١ن والضعفاء واملتروك  )٣٤١(
  .٧٢٠ الدارمي  )٣٤٢(
  .١/٣٣١نن  الس )٣٤٣(
 . ٥٦٨٥تقريب التهذيب   )٣٤٤(
 ].٣٣[ حديث رقم  )٣٤٥(
 . ٥٧٦ن والضعفاء واملتروك  )٣٤٦(
 . ٣٦٧الضعفاء الصغري   )٣٤٧(
 .٨/٣٢٤اجلرح والتعديل   )٣٤٨(
 .٦/٤٢٣الكامل يف ضعفاء الرجال   )٣٤٩(
  .١٠/٣٢ذيب التهذيب   )٣٥٠(
 . ٦٤٧١تقريب التهذيب   )٣٥١(
 ].٣٥، ٣٤[رقم  حديث  )٣٥٢(
 . ٥٥٢ن والضعفاء واملتروك  )٣٥٣(
  .١٠/٣٧ذيب التهذيب   )٣٥٤(
  .٥٠ علل احلديث ومعرفة الرجال  )٣٥٥(
  .٨/٩التاريخ الكبري   )٣٥٦(
 .٨/٣٦١اجلرح والتعديل   )٣٥٧(
 .٨/٣٦١اجلرح والتعديل   )٣٥٨(
 . ٦٤٧٨تقريب التهذيب   )٣٥٩(
 ].٣٦[ حديث رقم  )٣٦٠(
 .٥٣٣ن ولضعفاء واملتروكا  )٣٦١(
 . ٣٧٥من كالم أيب زكريا يف الرجال   )٣٦٢(
 . ٧١٩العلل ومعرفة الرجال   )٣٦٣(
 . ٤١٧٠العلل ومعرفة الرجال   )٣٦٤(
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 .٢/١٨٨التاريخ األوسط   )٣٦٥(

 .ه تارخي٢٦٤٧  )٣٦٦(

 .٧/٢١٩اجلرح والتعديل   )٣٦٧(

  .٥٧٧٧ التقريب  )٣٦٨(

  .٥٧٧٧ حترير التقريب  )٣٦٩(

 . ٢٦٤٤العلل ومعرفة الرجال   )٣٧٠(

 .٧/٢١٩اجلرح والتعديل   )٣٧١(

  .٣٨٤/ ١٠ بالنون وهو األشهر ، أو باسقاطها األنساب للسمعاين  )٣٧٢(

 ].٣٧[ حديث رقم  )٣٧٣(

 .٣/٢٧٩تاريخ بغداد   )٣٧٤(

 . ٦٣٠٢تقريب  حترير ال )٣٧٥(

 . ١٢٤من كالم أيب زكريا يف الرجال   )٣٧٦(

 .٨/١٠٢اجلرح والتعديل الزيادة من نسخة ابن أيب حامت يف   )٣٧٧(

 .   ٣٨٢٩العلل ومعرفة الرجال   )٣٧٨(

 .١/٢٣٩التاريخ الكبري   )٣٧٩(

  .٨/١٠٢اجلرح والتعديل   )٣٨٠(

 .٢٦/٤٦٣ذيب الكمال   )٣٨١(

 .٩/٤٠٥ذيب التهذيب   )٣٨٢(

 .٩/٤٠٥ذيب ذيب الته الزيادة من نسخة احلافظ ابن حجر يف  )٣٨٣(

  .١٤٢٠ األسامي والكىن  )٣٨٤(

 .٣/٢٧٧تاريخ بغداد   )٣٨٥(
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 ].٣٨[ حديث رقم  )٣٨٦(

 .٦/٤٤٦ الكامل يف ضعفاء الرجال  الزيادة من نسخة ابن عدي )٣٨٧(

 .٧/٣٨٤التاريخ الكبري   )٣٨٨(

 .٨/٢٦٥اجلرح والتعديل   )٣٨٩(

 .٥/٢٩٥اجلرح والتعديل   )٣٩٠(

 .٣/٣٨اروحني   )٣٩١(

 .٦/٤٤٦الكامل يف ضعفاء الرجال   )٣٩٢(

 . ٦٥٥٤تقريب التهذيب   )٣٩٣(

 ].٣٩[ حديث رقم  )٣٩٤(

 . ٦٣٩ن والضعفاء واملتروك  )٣٩٥(

 .٧/١٨٦الكامل يف ضعفاء الرجال   )٣٩٦(

  .٣/٤٣ املعرفة والتاريخ  )٣٩٧(

  .٢/١٠٨ ، السنن ٣٨٢ سؤاالت السهمي  )٣٩٨(

 .٤/٣٩٢ضعفاء يف ال عقيلي الزيادة من نسخة ال )٣٩٩(

  ،٩/١٢٩اجلرح والتعديل   )٤٠٠(

 .٩/١٢٩اجلرح والتعديل   )٤٠١(

  .٥٠٤٢الدوري  )٤٠٢(

 . ٣٩٣الضعفاء الصغري   )٤٠٣(

 .٢/١٦١التاريخ األوسط   )٤٠٤(

 .٩/١٢٩اجلرح والتعديل   )٤٠٥(

 . ٧٥٠٨تقريب التهذيب   )٤٠٦(
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  .٢/٧٣١املغين يف الضعفاء   )٤٠٧(

: ترمجـة    / ٣٨٧احلارث األعور ، هدي الساري      : ترمجة  / ٢/١٧٢ميزان االعتدال يف نقد الرجال        )٤٠٨(
  .أمحد بن عيسى التستري املصري

 . ١١١سؤاالت محزة   )٤٠٩(

  .٣٣ سؤاالته  )٤١٠(

  .١٠٤شروط األئمة الستة البن طاهر : انظر .  قاله أبو القاسم سعد بن علي الزنجاين  )٤١١(

منهج اإلمـام أيب عبـد   :"قاسم علي سعد ـ وفقه اهللا ـ يف كتابه  : قد سبق إىل هذا التنبيه الدكتور  )٤١٢(
  .١٨٣٨/ ٤" الرمحن النسائي يف اجلرح والتعديل

  .١١٧/ ١ اختصار علوم احلديث مع الباعث احلثيث ألمحد شاكر  )٤١٣(

)٥٧، ٥٦، ٥٥  )٤١٤.   

   .٤٣٦٤ العلل ومعرفة الرجال )٤١٥(

   .١/٤١٨اإلرشاد   )٤١٦(

   .٢/٨١٥شرح علل الترمذي   )٤١٧(

   .٣٠ علل احلديث ومعرفة الرجال للمروذي   )٤١٨(

   .١١١ تعريف أهل التقديس  )٤١٩(

  .٤٢٢/ ١شرح علل الترمذي   )٤٢٠(

 .٥/٣٣٠ ذيب التهذيب  )٤٢١(

  .٣٤٦٧ العلل ومعرفة الرجال  )٤٢٢(

املتروك الداعية إىل القدر ، قال       ،والهم أبو عثمان البصري املعتزيل       عمرو بن عبيد بن باب التميمي م        )٤٢٣(
 .٩٨/ ٥ " مذموم ، ضعيف احلديث جداً ، معلن بالبدع ": ابن عدي

  .٢٦٤٦ العلل ومعرفة الرجال  )٤٢٤(
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  .١/٢٣١ الكامل يف ضعفاء الرجال  )٤٢٥(

 .٨/٦٤ ذيب التهذيب  )٤٢٦(

 .٨/٦٤ ذيب التهذيب  )٤٢٧(

 ] .٢١[ ترمجة رقم  )٤٢٨(

 ] .١٦، ١٤، ١٠، ٩، ٤، ٢[ ترمجة رقم  )٤٢٩(

 ] .١٩[ ترمجة رقم  )٤٣٠(

 ] .٢٠، ١٨، ١٧، ١٥، ١٣، ١٢، ١١، ٨، ٥، ٣[ ترمجة رقم  )٤٣١(

 ] .١٢[ ترمجة رقم  )٤٣٢(

 ].٣٠[، إىل حديث ] ٩[ من حديث رقم )٤٣٣(

 ] .١[قم يف هذا البحث ، وترمجة ر] ١٤[حديث رقم :  انظر  )٤٣٤(

 ] .٨[ حديث رقم  )٤٣٥(

  .٨٢ املوقظة  )٤٣٦(

 .١٨٢٨/ ٤" منهج اإلمام النسائي يف اجلرح والتعديل:"قاسم سعد يف كتابه. يحمل عليه صنيع د )٤٣٧(

 ] .١[يف هذا البحث ، وترمجة رقم ] ١٤[حديث رقم :  انظر  )٤٣٨(

  .٩٢ نوالضعفاء واملتروك  )٤٣٩(

  .١٨٠ السنن الكربى  )٤٤٠(

  .٨٠ نوالضعفاء واملتروك  )٤٤١(

  .٧/١٢٢ ذيب الكمال  )٤٤٢(

  ] .٧، ٦: [ ترمجة رقم  )٤٤٣(
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אאא 

 . الكرمي القرآن -١
باسم . د: ، حتقيق )هـ٢٨٧ت(اآلحاد واملثاين، أليب بكر أمحد بن عمرو الشيباين ابن أيب عاصم  -٢

 .هـ ١٤١١، ١اجلوابرة، نشر دار الراية يف الرياض، ط
ت ( العسقالين بن حجرأمحد بن علي اللحافظ إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العشرة،  -٣

  . هـ ١٤١٥، ١، حتقيق مركز خدمة السنة والسرية يف املدينة املنورة، ط)هـ٨٥٢
 ملقدسيا الضياء أمحد بنا املختارة مما ليس يف الصحيحني، أليب عبد اهللا حممد بن عبد الواحد األحاديث -٤

 مكة، يفمكتبة النهضة : بن دهيش، نشر اعبد امللك بن عبد اهللا . د: ، حتقيق )هـ ٦٤٣ت (احلنبلي 
  .هـ ١٤١٠الطبعة األوىل 

: ، حتقيق)هـ٧٣٩ت (، لعلي بن بلبان الفارسي)هـ٣٥٤ت  ( صحيح ابن حبانتقريب يف اإلحسان -٥
 .هـ ١٤٠٨وىل  يف بريوت، الطبعة األالرسالةمؤسسة :  شعيب األرنؤوط، نشر

الباعث : مع شرحه  ،)هـ٧٧٤ت (إمساعيل بن عمر ابن كثري أليب الفداءاختصار علوم احلديث  -٦
  . هـ ١٤١٥، ١دار العاصمة يف الرياض، ط: احلثيث ألمحد شاكر، نشر 

يوسف . د: ، حتقيق )هـ٣٧٨ت (األسامي والكىن أليب أمحد احلاكم الكبري حممد بن حممد بن أمحد -٧
 .هـ ١٤١٤، ١ مكتبة الغرباء يف املدينة املنورة، ط:الدخيل، نشر 

دار الصادر يف بريوت، الطبعة :  نشر ،)هـ٨٥٢ت  ( الصحابة، للحافظ ابن حجرمتييز يف اإلصابة -٨
  .هـ ١٣٢٨األوىل 

 العثمانيةجملس دائرة املعارف : عبد الرمحن املعلمي، نشر  :، حتقيق )هـ٥٦٢ت (  للسمعاين،األنساب -٩
  .هـ ١٣٨٣عة األوىل  الطب،يف اهلند

علي الفقيهي، نشر مؤسسة . د/ ، حتقيق )هـ ٣٩٥ت (اإلميان حملمد بن إسحاق بن حيىي بن منده  -١٠
  . هـ ١٤٠٦، ٢الرسالة يف بريوت، ط

. د: ، حتقيق )هـ٢٩٢ت ( اخلالق البزار عبدأمحد بن عمرو بن   الزخار املعروف مبسند أيب بكرالبحر -١١
  .هـ١٤١٤ األوىل، الطبعة املشرفة املدينة يفمكتبة العلوم واحلكم :   نشر،حمفوظ الرمحن زين اهللا

حممد بن إبراهيم :  حتقيق ،) هـ٢٥٦ت( أليب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري،األوسط التأريخ -١٢
  .هـ ١٤١٨دار الصميعي يف الرياض، الطبعة األوىل :  نشر اللحيدان،

عبد الرمحن املعلمي، :  حتقيق،)هـ٢٥٦ت (ل البخاري  أليب عبد اهللا حممد بن إمساعيالكبري، التأريخ -١٣
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 .دار الكتب العلمي يف بريوت  : نشر
دار الكتب : ، نشر )هـ٤٦٣ت (أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي أليب بكر،بغداد تأريخ -١٤

  . بريوتيفالعلمية 
 أمحد حممد .د: ، حتقيق )هـ٢٣٣ت (عن حيىي بن معني)هـ٢٨٠ت ( سعيد الدارمي بن عثمان تأريخ -١٥

  . يف دمشق للتراثدار املأمون :  نشر نور سيف،
مركز :  نشر،أمحد حممد نور سيف. د:  حتقيق ، رواية الدوري،)هـ٢٣٣ت  ( بن معنيليحىي ،التأريخ -١٦

 .هـ١٣٩٩ يف جامعة امللك عبد العزيز يف مكة، الطبعة األوىل العلميالبحث 
والشيخ شعيب األرنؤوط، نشر دار الرسالة يف حترير تقريب التهذيب للدكتور بشار عواد معروف  -١٧

 .هـ ١٤١٧بريوت، الطبعة األوىل 
. د: ، حتقيق )هـ٧٤٢ت  (ملزييب احلجاج يوسف بن عبد الرمحن ا أل، األطرافمبعرفة األشراف حتفة -١٨

   .م١٩٩٩، ١دار الغرب اإلسالمي يف بريوت، ط:  نشر بشار عواد معروف،
ت (بن أيب بكر اهليثمي ا لعلي ،)هـ٢٦١ت ( بن صاحل العجلي أمحد بن عبد اهللاثقات تأريخ ترتيب -١٩

، الطبعة األوىل وتدار الكتب العلمية يف بري: عبد املعطي قلعجي، نشر .د : حتقيق ،) هـ٨٠٧
  .هـ١٤٠٥

تعريف أهل التقديس مبراتب املوصفني بالتدليس للحافظ أمحد بن علي بن حممد ابن حجر العسقالين  -٢٠
د الغفار سليمان البنداري، نشر دار الكتب العلمية يف بريوت، الطبعة عب. ، حتقيق د)هـ٨٥٢ت(

  .هـ ١٤٠٧الثانية 
دار الرشيد يف حلب الطبعة  : نشر ،حممد عوامة: ، حتقيق )هـ٨٥٢ت (البن حجر ، التهذيب تقريب -٢١

 .هـ ١٤٠٦األوىل 
 ،)هـ٤٦٣ت  (بن عبد الرب أليب عمر يوسف بن عبد اهللا ا، يف املوطأ من املعاين واألسانيدملا، التمهيد -٢٢

  .وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف املغرب :  نشر ،سعيد أمحد أمحد أعراب : حتقيق
 الطبعةدار الفكر يف بريوت  :  نشر ،)هـ٨٥٢ت ( العسقالين للحافظ ابن حجر ، التهذيبذيب -٢٣

  هـ ١٤٠٤ األوىل
مؤسسة : بشار عواد، نشر .  د: حتقيق ،)هـ٧٤٢ت ( أليب احلجاج يوسف املزي، الكمالذيب -٢٤

  .هـ ١٤١٨ الطبعة األوىل ،الرسالة
 مكتبة:  نشر ،)هـ٣١٠ت (حممد بن جرير الطربي:  البيان عن تأويل آي القرآن، أليب جعفر جامع -٢٥

  .هـ ١٣٨٨ الطبعة الثانية ،احلليب
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: يب عيسى  أل، الصحيح واملعلول وما عليه العملومعرفة  من السنن عن رسول اهللا املختصر اجلامع -٢٦
: م يف الرياض، بإشراف معايل الشيخدار السال:  نشر،)هـ٢٧٩ت ( الترمذيسورةحممد بن عيسى بن 

   .- مع موسوعة الكتب الستة– آل الشيخ العزيزصاحل بن عبد . د
 بنحممد : أيب عبداهللا إلمام  ل، وأيامهوسننه  املسند الصحيح املختصر من حديث رسول اهللا  اجلامع -٢٧

بن  صاحل. د: دار السالم يف الرياض، بإشراف معايل الشيخ :  نشر ،)هـ٢٥٦ت (البخاري إمساعيل 
   .- مع موسوعة الكتب الستة– آل الشيخ العزيزعبد 

 العلميةدار الكتب :  نشر ،)هـ٣٢٧ت ( والتعديل، أليب حممد عبد الرمحن بن أيب حامت الرازياجلرح -٢٨
 .هـ ١٣٧٢يف بريوت  الطبعة األوىل 

حممد سعيد ابن حممد البخاري، .، حتيق د)هـ٣٦٠ت (أليب القاسم سليمان بن أمحد الطربيالدعاء  -٢٩
 .هـ ١٤٠٧دار البشائر، ط : نشر

أمحد بن : ، حتقيق )هـ٢٣٣ت ( ليحىي بن معني ، إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيدإسحاق أيب سؤاالت -٣٠
 .هـ ١٤٠٨وىل ، الطبعة األاملشرفة نشر مكتبة الدار يف املدينة ،سيفحممد نور 

 ،عبد الرحيم القشقري. د:  حتقيق،)هـ٣٨٥ت ( للدارقطين ، أمحد بن حممد الربقاينبكر أيب سؤاالت -٣١
  .هـ ١٤٠٤ الطبعة األوىل ، مجيلي يف باكستانخانة: نشر 

. د: يف اجلرح و التعديل، حتقيق )هـ٢٤١ت (لإلمام أمحد بن حنبل )هـ٢٧٥ت ( أيب داود سؤاالت -٣٢
 .هـ ١٤١٤مكتبة العلوم و احلكم يف املدينة املشرفة، الطبعة األوىل : زياد منصور، نشر 

يف اجلرح )هـ٣٨٥ت ( للدارقطين ،ميلَحممد بن احلسني بن حممد الس  أيب عبد الرمحنسؤاالت -٣٣
  .هـ١٤٠٨دار العلوم يف الرياض : سليمان آتش، نشر :  حتقيق ،والتعديل

 ، العظيمعبدعبد العليم بن . د:  حتقيق،)هـ٢٧٥ت (ين  عبيد اآلجري أليب داود السجستاأيب سؤاالت -٣٤
 .هـ ١٤١٨ الطبعة األوىل ،املكرمةدار االستقامة يف مكة :  نشر

  .سؤاالت الربذعي، انظر الضعفاء أليب زرعة  -٣٥
مكتبة : يف اجلرح و التعديل، نشر )هـ٣٨٥ت (للدارقطين )هـ٤٠٥ت (سؤاالت احلاكم النيسابوري  -٣٦

  .هـ ١٤٠٤طبعة األوىل املعارف يف الرياض، ال
موفق عبد اهللا .د:  حتقيق،)هـ٣٨٥ت ( للدارقطين ،)هـ٤٢٧ت ( بن يوسف السهميمحزة سؤاالت -٣٧

 .هـ ١٤٠٤ املعارف يف الرياض، الطبعة األوىل مكتبة:   نشر،بن عبدالقادر
مكتبة : ، نشر )هـ٢٣٤ت (لعلي بن املديين )هـ٢٩٧ت (سؤاالت حممد بن عثمان بن أيب شيبة  -٣٨

 .هـ ١٤٠٤رف يف الرياض، الطبعة األوىل املعا
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 ختريج حممد ناصر الدين ،)هـ٢٨٧ت (ـ أيب بكر أمحد بن عمرو ـ الشيباين  أيب عاصم البن، السنة -٣٩
  .هـ ١٤٠٠ األوىل الطبعة ،املكتب اإلسالمي يف بريوت:  نشر ،األلباين

 بإشراف  يف الرياض،مالسالدار  :  نشر،)هـ٢٧٥ت ( أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين سنن -٤٠
   .- مع موسوعة الكتب الستة– بن عبد العزيز آل الشيخ صاحل. د: معايل الشيخ 

الشيخ  الرياض بإشراف معايلبنشر دار السالم ، )هـ٢٧٥ت (حممد بن يزيد بن ماجه اهللا أيب عبد سنن -٤١
   .- مع موسوعة الكتب الستة– عبد العزيز آل الشيخ بنصاحل 

  .دار الفكر يف بريوت:  نشر ،)هـ٤٥٨ت (بكر أمحد بن احلسني البيهقي  أليب ،الكربى السنن -٤٢
دار السالم يف :  نشر ،)هـ٣٠٣ت ( النسائي الصغرى، أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي سنن -٤٣

  .- موسوعة الكتب الستةمع –صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ :   بإشراف معايل الشيخ،الرياض
دار الكتب العلمية، يف  : نشر ،عبد الغفار البنداري. د: ، حتقيق )هـ٣٠٣ت ( النسائي الكربىسنن -٤٤

  .هـ ١٤١١ الطبعة األوىل ،بريوت
  .دار احملاسن يف القاهرة :  نشر ،)هـ ٣٨٥ت( عمر الدارقطين بنعلي يب احلسن  ألالسنن، -٤٥
:  نشر،يدمهام عبد الرحيم سع:  حتقيق ،)هـ٧٩٥ت (ابن رجب احلنبلي لحافظ ، لالترمذي علل شرح -٤٦

  .هـ ١٤٠٧ األردن، الطبعة األوىل يفمكتبة املنار 
: حممد مصطفى األعظمي نشر . د:  ، حتقيق)هـ٣١١ت ( حممد بن إسحاق بن خزميةبكر أيب صحيح -٤٧

  .هـ ١٣٩٩ يف بريوت، الطبعة األوىل اإلسالمياملكتب 
  .اجلامع الصحيح املختصر :  البخاري، انظر صحيح -٤٨
  . الصحيح املختصر املسند:  مسلم، انظر صحيح -٤٩
  .هـ ١٤٠٤عامل الكتب، الطبعة األىل : ، نشر )هـ٢٦٥ت (الضعفاء الصغري لإلمام البخاري  -٥٠
:  نشر،عبد املعطي قلعجي. د:  حتقيق ،)هـ٣٢٢ت ( أليب جعفر أمحد بن عمرو العقيلي،الكبري الضعفاء -٥١

  .هـ ١٤٠٤ العلمية يف بريوت، الطبعة األوىل الكتبدار 
مركز اخلدمات : ، حتقيق )هـ٣٠٣ت (أمحد بن شعيب النسائي أليب عبد الرمحن، كونواملترو الضعفاء -٥٢

 .هـ ١٤٠٥مؤسسة الكتب الثقافية يف بريوت، الطبعة األوىل :  الثانية، نشر واألحباث
موفق عبد اهللا بن :  حتقيق ،)هـ ٣٨٥ت ( الدارقطين واملتروكني، أليب احلسن علي بن عمر الضعفاء -٥٣

  .هـ ١٤٠٤ األوىل الطبعة مكتبة املعارف يف الرياض، : نشر ،عبدالقادر
 - " وجهوده يف السنة النبوية، زرعةأبو: " مع كتاب –)هـ٢٦٤ت ( أليب زرعة الرازي ،الضعفاء -٥٤

 .هـ ١٤٠٩، الطبعة الثانية املشرفةدار الوفاء يف املدينة :  نشر ،سعدي اهلامشي. د: حتقيق
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 .هـ ١٤٠٠دار بريوت، يف بريوت :  نشر ،)هـ٢٣٠ت ( حملمد بن سعد ،الكربى الطبقات -٥٥
 .تعريف أهل التقديس : طبقات املدلسني للحافظ ابن حجر، انظر  -٥٦
محزة ديب : لي القاضي، حتقيق حممود بن ع:  ترتيب أيب طالب،)هـ٢٧٩ت (الكبري الترمذي علل -٥٧

 .هـ١٤٠٦ الطبعة األوىل ، األردنيفمكتبة األقصى : نشر
  :نشرحمفوظ الرمحن السلفي، . د:  حتقيق ،)هـ٣٧٥ت ( للدارقطين ،بوي الواردة يف احلديث النالعلل -٥٨

  .هـ ١٤٠٥دار طيبة يف الرياض، الطبعة األوىل 
: حتقيق ،اهللا رواية ابنه عبد ،)هـ٢٤١ت ( أليب عبد اهللا أمحد بن حنبل الشيباين، ومعرفة الرجالالعلل -٥٩

 .هـ ١٤٠٨املكتب اإلسالمي، الطبعة األوىل : وصي اهللا عباس، نشر 
: حتقيق املروذي،  رواية ،)هـ٢٤١ت (أمحد بن حنبل الشيباين:  أليب عبد اهللا ، ومعرفة الرجالالعلل -٦٠

 .هـ ١٤٠٨ الطبعة األوىل مطبعة الدار السلفية يف بومباي اهلند،: نشر  وصي اهللا عباس ،
 ،فكر يف دمشقدار ال:  نشر ،عبد الكرمي العزباوي. د:  حتقيق ،)هـ٣٨٨ت ( احلديث، للخطايبغريب -٦١

 .هـ١٤٠٢
غوامض األمساء املبهمة الواقعة يف متون األحاديث املسندة أليب القاسم خلف ابن عبد امللك بن بشكوال  -٦٢

  .هـ١٤٠٧، ١عامل الكتب يف بريوت، ط: عز الدين علي السيد، نشر . د: ، حتقيق )هـ ٥٧٨ت (
 :نشر، حمب الدين اخلطيب  :حتقيق، )هـ٨٥٢ت ( بن علي بن حجر العسقالين ألمحد ، الباريفتح -٦٣

   .الرياضجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف 
ت (بن عثمان الذهيب ا حممد بن أمحد اهللا أليب عبد ، يف معرفة من له رواية يف الكتب الستةالكاشف -٦٤

 الطبعة األوىل ، يف القاهرةاحلديثة نشر دار الكتب ،عزت علي عيد عطية:  حتقيق، )هـ٧٤٨
  .هـ ١٣٩٢

الكتب دار : ، نشر )هـ٣٦٥ت  ( أليب أمحد عبد اهللا بن عدي اجلرجاين، الرجالضعفاء يف الكامل -٦٥
 .هـ ١٤١٨ األوىل الطبعة ،يف بريوتالعلمية 

الكشف احلثيث عمن رمي بوضع احلديث أليب الوفاء إبراهيم بن حممد بن سبط ابن العجمي  -٦٦
 .هـ ١٤٠٧ بريوت، الطبعة األوىل ، حتقيق صبحي السامرائي، نشر عامل الكتب يف)هـ٨٤١ت(
 .هـ ١٤٠٨ الطبعة األوىل ،دار الفكر يف بريوت:  نشر ،)هـ٨٥٢ت ( البن حجر،امليزان لسان -٦٧
  .اتىب للنسائي، انظر سنن النسائي الصغرى  -٦٨
 ، )هـ٣٥٤ت (حممد بن حبان البسيت :  أليب حامت ، احملدثني والضعفاء واملتروكونمن اروحون -٦٩

  . حلب يفدار الوعي :  نشر ،إبراهيم زايدحممود : حتقيق
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  . األحاديث املختارة انظر : املختارة -٧٠
 .العلل ومعرفة الرجال :  بن اإلمام أمحد، انظر اهللا عبد مسائل -٧١
مصطفى عبد : ، حتقيق )هـ٤٠٥ت (املستدرك على الصحيحني أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم   -٧٢

  ) .هـ ١٤١١ية يف بريوت، الطبعة األوىل القادر عطا، نشر دار الكتب العلم
 .دار صادر يف بريوت :  نشر ،)هـ٢٤١ت ( اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين مسند -٧٣
حبيب الرمحن األعظمي :  حتقيق ،)هـ٢١٩ت ( احلميدي أيب بكر عبد اهللا بن الزبري احلميدي مسند -٧٤

  .عامل الكتب يف بريوت :  نشر
أمين أبو مياين، نشر دار الراية يف :، حتقيق )هـ٣٠٧ت (حممد بن هارون مسند الروياين أيب بكر  -٧٥

 .هـ ١٤١٦، ١الرياض، ط
محدي السلفي، نشر : ، حتقيق )هـ٣٦٠ت (أليب القاسم سليمان بن أمحد الطربيمسند الشاميني،  -٧٦

 .هـ ١٤٠٩، ١مؤسسة الرسالة يف بريوت، ط
  القشريياحلجاج بنادل، أليب احلسني مسلم  عن العالعدل املختصر من السنن بنقل الصحيح املسند -٧٧

: دار السالم يف الرياض، بإشراف معايل الشيخ : نشر ،حممد فؤاد عبد الباقي:   حتقيق،)هـ٢٦١ت (
   .- مع موسوعة الكتب الستة– آل الشيخ العزيزصاحل بن عبد 

دار : مشقي، نشر ، حتقيق أمين عارف الد)هـ ٣١٦ت (مسند أيب عوانة يعقوب بن إسحاق األسفرائين  -٧٨
  .هـ ١٤١٩، ١املعرفة يف بريوت، ط

، )هـ٤٣٠ت (املسند املستخرج على صحيح اإلمام مسلم، أليب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين  -٧٩
 .هـ ١٤١٧، ١حتقيق حممد حسن الشافعي، نشر دار الكتب العلمية، بريوت، ط 

دار املأمون : نشرحسني سليم أسد، : ق  حتقي،)هـ٣٠٧ت ( أيب يعلى املوصلي أمحد بن علي املثىنمسند -٨٠
  .هـ ١٤٠٤للتراث يف دمشق، الطبعة األوىل 

   .الدار السلفية يف اهلند:  نشر ،عامر العمري األعظمي:   حتقيق،)هـ٢٣٥ت ( ابن أيب شيبة مصنف -٨١
املكتب :  نشر ،حبيب الرمحن األعظمي:   حتقيق،)هـ٢١١ت ( عبد الرزاق بن مهام الصنعاينمصنف -٨٢

  .هـ ١٤٠٣ي يف بريوت الطبعة الثانية اإلسالم
، حتقيق قسم التحقيق بدار احلرمني، )هـ٣٦٠ت (أليب القاسم سليمان بن أمحد الطربياملعجم األوسط،  -٨٣

 .هـ ١٤١٥نشر دار احلرمني بالقاهرة، ط 
دار املأمون : نشرحسني سليم أسد، :  حتقيق ،)هـ٣٠٧ت ( أيب يعلى املوصلي أمحد بن علي املثىنعجمم -٨٤

  .هـ ١٤١٠تراث يف دمشق، الطبعة األوىل لل
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 .هـ ١٤٠٤دار صادر يف بريوت :  نشر ،)هـ٦٢٦ت ( البلدان، لياقوت بن عبد اهللا احلمويمعجم -٨٥
: زياد منصور، نشر. د: ، حتقيق )هـ ٣٧١ت (معجم شيوخ أيب بكر اإلمساعيلي أمحد بن إبراهيم  -٨٦

 .هـ ١٤١٠، ١مكتبة العلوم واحلكم، ط
  . الثانية الطبعة ،محدي عبد ايد السلفي : حتقيق، )هـ٣٦٠ت ( مام الطرباين لإل،الكبري املعجم -٨٧
حممد كامل :  رواية أمحد بن حممد بن محِرز، حتقيق ،)هـ٢٣٣ت ( ليحىي بن معني،الرجال معرفة -٨٨

 .هـ١٤٠٥جممع اللغة العربية يف دمشق :  نشر ،القصار
أكرم ضياء . د : حتقيق  ،) هـ٢٧٧ت(سوي أليب يوسف يعقوب بن سفيان الب،والتأريخ املعرفة -٨٩

  .هـ ١٤٠١ الثانيةمؤسسة الرسالة يف بريوت، الطبعة :  نشر ،العمري
نورالدين . د:   حتقيق،)هـ٧٤٨ت (حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب:   اهللاعبد يف الضعفاء، أليب املغين -٩٠

   . عتر
يزيد بن اهليثم ابن طهمان الدقاق، يف الرجال، رواية )هـ٢٣٣ت (من كالم أيب زكريا حيىي بن معني  -٩١

 .دار املأمون للتراث يف دمشق : أمحد نور سيف، نشر . د: حتقيق 
 .، نشر بيت األفكار )هـ٦٧٦(املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج، أليب زكريا حيىي النووي  -٩٢
دار البحوث : شرمنهج اإلمام أيب عبد الرمحن النسائي يف اجلرح والتعديل، للدكتور قاسم علي سعد، ن -٩٣

 .هـ ١٤٢٢، ١للدراسات اإلسالمية يف اإلمارات، ط
هشام بن إمساعيل الصيين، نشر دار ابن اجلوزي، ط . ، حتقيق د)هـ ١٩٧ت(موطأ عبد اهللا بن وهب  -٩٤

   .هـ ١٤٢٠، ٢
دار إحياء الكتب : حممد فؤاد عبد الباقي، نشر :  حتقيق ،)هـ١٩٣ت ( بن أنس مالك اإلمام موطأ -٩٥

 . البايب احلليب عيسىلالعربية 
عبد : ، حتقيق )هـ٧٤٨ت (املوقظة ـ يف علم مصطلح احلديث ـ أليب عبد اهللا حممد بن أمحد الذهيب  -٩٦

  .هـ ١٤٢٠، ٤دار البشائر يف بريوت، ط: الفتاح أبو غدة، نشر 
مد  حم  علي : حتقيق ،)هـ٧٤٨ت ( يف نقد الرجال أليب عبد اهللا حممد بن أمحد الذهيب االعتدال ميزان -٩٧

  .١٤١٦، الطبعة األوىل يف بريوتالكتب العلمية دار :  نشر معوض وعادل أمحد عبد املوجود،
مسعود :   حتقيق،)هـ٨٥٢ت (بن حجر العسقالين ا لحافظ ابن الصالح، لكتاب على النكت -٩٨

  .١٤١٤دار الكتب العلمية يف بريوت، الطبعة األوىل :  السعدين، نشر عبداحلميد
: نشرحمب الدين اخلطيب،  : حتقيق ،)هـ٨٥٢ت (ن علي بن حجـر العسقالين  بألمحدهدي الساري  -٩٩

  .الرياضجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف 
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אאאW 
  رقم احلديث  رقم الترمجة  اسم الراوي املبهم

  ١٤  ١   أبو زيد املدينأسامة بن زيد الليثي موالهم 
  ١  ٢  سليمان املديين و وة أبر بن أيب فَإسحاق بن عبد اهللا

  ٣٥  ٣  أشعث بن سوار الِكندي النجار 
  ٢  ٤   فيعاجلُبن يزيد بن احلارث جابر 

عدي البصري أبو بكر يح ِبالربيع بن الص٣  ٥  الس  
  ٣  ٦   البصري أخو أيب حرة الرقّاشي سعيد بن عبد الرمحن

  ٢٧  ٧  كاتب األوزاعي  بن أيب العشرينبن حبيب عبد احلميد 
  ٤  ٨  عبد الرمحن بن أيب الزناد

  ٦ ،٥  ٩  عان مبن سبن سليمان عبد اهللا بن زياد 
  ٧  ١٠  ري بقْعبد اهللا بن سعيد بن أيب سعيد املَ
  ٨  ١١   املصري اينبتعبد اهللا بن عياش بن عباس الِق

   ٣٠ -٩  ١٢   عبد اهللا بن لَهيعة بن عقبة املصري 
  ٨  ١٣  رث بن يعقوب املصري  عمرو بن احلا

  ٣١  ١٤  قيس بن الربيع األسدي أبو حممد الكويف 
  ٣٢  ١٥   ليث بن أيب سليم بن زنيم القرشي الكويف 

اليماين اَأل احاملثىن بن الصب٣٣  ١٦   ناويب  
  ٣٥ ،٣٤  ١٧   داين الكويفبن عمري اهلم بن سعيد جمالد

  ٣٦  ١٨  بن سيار بن طارق اليمامي حممد بن جابر 
  ٣٧  ١٩   ينساقَرالقَ بن صدقة حممد بن مصعب
  ٣٨  ٢٠   الثقفي الدمشقي ذيلمرزوق بن أيب اهلُ

  ٣٩  ٢١   ريزأبو زيد اجلَ نيسةحيىي بن أيب أُ 
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אאאW 
 رقم احلديث  اسم الراوي عن املبهم

بـن عبـد اهللا     يك  ِر ش  عن ،اعبن نجيح البغدادي بن الطَّب    إسحاق بن عيسى    
حممـد  :  هو   ،املبهم:  عمرو بن عبد اهللا السِبيعي       عن أيب إسحاق   ،وذكر آخر 

  بن جابر ا

٣٦  

ريج وحيىي بن سـعيد     بن ج عبد امللك بن عبد العزيز      عن   ،إمساعيل بن عياش  
   احاملثىن بن الصب:  هو ،املبهم : عن عمرو بن شعيب ،وذكر آخر

٣٣  

 عبـد اهللا بـن أيب        عن ، حيىي بن أيوب وذكر آخر      عن ، العزيز بن عبد أشهب  
  عبد اهللا بن لَهيعة :  هو ،املبهم: بكر

١٣  

عن طلحة   ،األعمش وذكر آخر  سليمان بن ِمهران    عن   ،بن عبد اجلميد  جرير  
  ليث بن أيب سليم بن زنيم القرشي الكويف :  لعله ،املبهم: فرصبن ما

٣٢  

يزيد بن عبد اهللا بـن        عن ،حيىي بن أيوب وذكر آخر      عن ،بن أيب مرمي  سعيد  
  عبد اهللا ابن لَهيعة : املبهم : بن اهلاد أسامة 

٢٦  

 : الـشعيب عامر  عن   ،وذكر آخر بن بشر األحمِسي    عن بيان    ،الثوريسفيان  
   فيعاجلُبن يزيد بن احلارث جابر : هو  ،املبهم

٢  

عن حممد بن املُ    ،عيب بن أيب محزة   شعن عبد الرمحن بن     ،ذكر آخر قبله  ر و ِدكَن
هرإسحاق بن عبد اهللا بن أيب فَ      :  هو   ،املبهم : ز األعرج مـ  ر سـليمان  و  وة أب

  املديين 

١  

 عـن أيب الـزبري     ،عن عبيد اهللا بن عمر وذكر آخر       ،عبد الرحيم بن سليمان   
   حيىي بن أيب أنيسة:  هو،املبهم : بن مسلم بن تدرس احممد 

٣٩  

 عن سعيد بن أيب سعيد     ،بن عجالن وذكر آخر   حممد    عن ، إدريس عبد اهللا بن  
ري أبو  بقْسان املَ ي عبد اهللا بن سعيد بن أيب سعيد وامسه كَ         : هو   ،املبهم: ريبقْاملَ

   عباد الليثي موالهم املدين أخو سعد بن سعيد وكان األكرب

٧  
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ن عباس  عن عياش ب   ،ريح وذكر آخر قبله   وة بن ش  يعن ح  ،بن وهب عبد اهللا   
  عبد اهللا بن لَهيعة : املبهم  : اينبتالِق

٢٣  

عن عياش بن عباس     ، سعيد بن أيب أيوب وذكر آخرين       عن ،بن وهب عبد اهللا   
 وعمرو بن   ، املصري اينبت عبد اهللا بن عياش بن عباس القِ       : مها   ،املبهم : اينبتالِق

  .احلارث بن يعقوب األنصاري موالهم املصري 

٨  

عن ، وذكـر آخـر     بن سعد   عمرو بن احلارث والليث     عن ، وهب بنعبد اهللا   
ج ا كريبعبد اهللا بن لَهيعة :  هو،املبهم: بن عبد اهللا اَألش  

١٢  

 ، عمرو بن احلارث والليث بن سعد وذكر آخر وقدمه          عن ،بن وهب عبد اهللا   
  عبد اهللا بن لَهيعة :  هو ،املبهم: بن عبد الرمحنا سليمان عن

٢٢  

 حممد بن   عن أيب األسود   ،عن عمرو بن احلارث وذكر آخر      ،هببن و عبد اهللا   
  عبد اهللا بن لَهيعة:  هو،املبهم: عبد الرمحن ابن نوفل 

٩  

 د اهللا ـكري بن عب  عن ب  ، عمرو بن احلارث وذكر آخر      عن ،بن وهب عبد اهللا   
  عبد اهللا بن لَهيعة :  هو ،املبهم: اَألشج 

١٢  

 بن عبـد    كريعن ب ،ارث وذكر آخر قبله   عمرو بن احل  عن   ،بن وهب  عبد اهللا   
  عبد اهللا بن لَهيعة :  هو ،املبهم: بن اَألشجااهللا 

٢٥ ،١٩  

عن يزيد بـن أيب      ،وذكر آخر قبله  بن احلارث    عمرو    عن ،بن وهب عبد اهللا   
  عبد اهللا بن لَهيعة :  هو ،املبهم :حبيب

٢٩  

 ن أيب الزبري  ع ، عياض بن عبد اهللا القرشي وذكر آخر        عن ،بن وهب عبد اهللا   
  عبد اهللا بن لَهيعة :  هو ،املبهم: حممد ابن مسلم بن تدرس 

٢٨  

 : بن أيب جعفر  عبيد اهللا   عن   ،وذكر آخر بن سعد   عن ليث    ،بن وهب عبد اهللا   
  عبد اهللا بن لَهيعة :   هو ،املبهم

٢١  

 : عن زيادة بن حممـد     ،وذكر آخر قبله  بن سعد    ليث    عن ،بن وهب عبد اهللا   
  عبد اهللا بن لَهيعة : هو   ،املبهم

٣٠  
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: عن يزيد بن أيب حبيب     ، ليث بن سعد وذكر آخر قبله       عن ،بن وهب عبد اهللا   
  عبد اهللا بن لَهيعة:  هو ،املبهم

١٥  

 عبد اهللا   عن أيب الزناد   ،وذكر آخر قبله  بن أنس    مالك    عن ،عبد اهللا بن وهب   
  عبد الرمحن بن أيب الزناد : هو،املبهم: بن ذكوان ا

٤  

 ،وعمرو بن احلارث ذكر آخر قبلـهما      بن أنس    مالك    عن ،بن وهب بد اهللا   ع
 أو أسامة بن    ،عبد اهللا بن لَهيعة   :  هو   ،املبهم:  سامل بن أيب أمية       النضر  أيب عن

  زيد الليثي موالهم 

١٤  

 : ةيِزعن عمارة بن غَ    ، حيىي بن أيوب وذكر آخر قبله       عن ،بن وهب عبد اهللا   
  .ن لَهيعة عبد اهللا ب:  هو ،املبهم

١٧  

 حيىي بن عبد اهللا بن سامل وسعيد بن عبد الرمحن وذكر             عن ،بن وهب عبد اهللا   
بـن  بن سـليمان    عبد اهللا بن زياد     : هو   ، املبهم  :عن هشام بن عروة    ،آخر
سعان م  

٥  

 بن شهاب حممد  عن   ،وذكر آخر بن يزيد األيلي     يونس    عن ،بن وهب عبد اهللا   
   عانمبن سبن سليمان هللا بن زياد عبد ا:  هو ،املبهم: الزهري 

٦  

 حممد   األسود  أيب ،عنوذكر آخر بن شريح    حيوة   املقرئ،عنعبد اهللا بن يزيد     
  عبد اهللا بن لَهيعة :  هو ،املبهم: بن عبد الرمحن ابن نوفل ا

١١  

حميد  هانئ    أيب  عن ،وذكر آخر بن شريح   وة  ي ح  عن ،املقرئعبد اهللا بن يزيد     
  عبد اهللا بن لَهيعة :  هو ،املبهم : الينواخلَبن هانئ ا

١٦  

: جعفر بن ربيعة   عن   ،وذكر آخر بن شريح   وة  ي ح  عن ،املقرئعبد اهللا بن يزيد     
  عبد اهللا بن لَهيعة :  هو ،املبهم

١٠  

 حسان بن عبد     عن ،وذكر آخر بن شريح   وة  يحعن   ،املقرئعبد اهللا بن يزيد     
عبد اهللا بـن    :  هو   ،املبهم : مد بن سهل   أمية املصري األموي موىل حم     اهللا أيب 
  لَهيعة 

٢٧  
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الن ي سامل بن غَ    عن ،وذكر آخر بن شريح   وة  ي ح  عن ،املقرئعبد اهللا بن يزيد     
عبد اهللا بن لَهيعة :  هو ،املبهم : ييبِجالت  

٢٤  

ـ  ،عنريح وذكر آخر  وة بن ش  ي ح  عن ،عبد اهللا بن يزيد املقرئ     ش ريل بـن   ِبح
عبد اهللا بن لَهيعة : هو ،املبهم: ريكش  

١٨  

بقية بـن الوليـد وذكـر       و الوليد بن مسلم     عن،لولهى بن ب  فّصحممد بن املُ  
حممد بـن   : لعل املبهم   :  أيب عمرو    األوزاعيعبد الرمحن ابن عمرو      ،عنآخر

  كاتب األوزاعي بن أيب العشرينابن حبيب عبد احلميد  أو ، بن صدقةمصعب

٣٧  

 عبيـد اهللا    عن، وذكر آخر قبله    بن سعد   الليث  عن ،اطَريبن حممد الطَّ  مروان  
  عبد اهللا بن لَهيعة :  هو ،املبهم : بن أيب جعفر

٢٠  

عن  ،وذكر آخر بن أيب جميلة األعرايب     عن عوف    ،اريزمروان بن معاوية الفَ   
 البصري أخو أيب حـرة       سعيد بن عبد الرمحن    : لعله   ،املبهم : بن سريين حممد ا 
  و الربيع ابن الصبيح  أ،الرقّاشي

٣  

زي   سيار    عن ،بن بشري شيم  هنـ ومغرية بن مِ  بن عبد الرمحن    وحصني  الع م سقْ
 : الـشعيب عامر  عن   ،ينبن أيب هند وإمساعيل بن أيب خالد وذكر آخر        اوداود  
    وأشعث بن سوار الِكندي النجار ، بن سعيدجمالد: هو ،املبهم

٣٥  

بِّي ِمقْ مغرية بن     عن ،بن بشري شيم  هم الضعـامر  عن   ،وذكر آخر موالهم   س
: عن الشعيب  ،غري واحد منهم املغرية    عن   ،بن بشري شيم   ه : ويف رواية    ،الشعيب
   بن سعيداجمالد :  هو ،املبهم

٣٤  

عـن   ،عيب بن أيب محزة وسفيان بن عيينة وذكر آخر         ش  عن ،بن مسلم الوليد  
   ذيلأيب اهلُمرزوق بن :  هو ،املبهم : الزهريحممد ابن شهاب 

٣٨  

 ،املبـهم  : ماك بن حربعن ِس ،وذكر آخربن معاوية  زهري  عن،حيىي بن آدم 
  قيس ابن الربيع : هو

٢١  
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