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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 
قبل سنوات قد كتبت ترمجة مفردة هلذا اإلمام الفذ ،توسعت فيها ومجعت كل ما يتعلق   كنت

بسريته وحياته وجهوده العلمية،وقد استفدت يف مجعها مما كتبه املؤرخون الذين ترمجوا له ،وهم 
ما بني مقل ومستكثر، وكذلك من حتقيقات املشايخ لكتبه.فاجتمع عندي ما يقرب من جميليد 

البضاعة يف حترير ما سودته   ومع،ولكن   اهلمة وقلة  الزمان وكثرة االنشغال وضعف  تطاول 
 آثرت تلخيص ما مجعته حىت ال يضيع ما سطرته .فما ال يدرك كله ال يرتك جله.

 أعظم ما شجعين على مجع سريته أمران اثنان:  وإن

 : استفاديت العظيمة من كتب هذا اإلمام احملقق البارع . أحدمها

بيت الشديدة لشيخ اإلسالم فإن أعظم ترمجة له هي ما سطره هذا اإلمام يف كتابه" : حمواثنيها
برتمجة  الصادي  وأمسيتها)مورد  الرتمجة  هذه  لسريته كتبت  ونشرا  فرّدا جلميله  الدرية"  العقود 

 ذيلت احلافظ ابن عبداهلادي (وهللا أسأل أن ينفع هبا كاتبها وقارئها وانشرها،وتتميما للفائدة  
 لرتمجة أبكثر من أربعمائة فائدة من مجيع كتبه.  هذه ا

امسه ونسبه: هو اإلمام العامل العالمة احملدث اجملود احلافظ ،مشس الدين،أبو عبدهللا حممد بن   -١
أمحد بن عبداهلادي بن عبداحلميد بن عبداهلادي بن يوسف بن حممد بن قدامة،ينتهي نسبه إىل  

 سي اجلّماعيلي األصل مث الصاحلي .الصحايب اجلليل عمر بن اخلطاب،املقد

)ابن عبداهلادي( اشرتك فيها سبعة من األعالم،أشهرهم هذا ،ويوسف بن حسن ،الشهري اببن  -٢
 املربد أيضا.

"املقصد -٣ يف  مفلح  ابن  ترجم  علما،  احلنبلية  البيوت  ،أكثر  ابلعلم  معروفة  أسرة   ) قدامة  )ال 
 األرشد" لنحو مخسني عاملا منهم.



فظ ابن عبداهلادي يف أجواء أسرة علمية مشهورة، األمر الذي ساعده على التحصيل  عاش احلا-٤
 العلمي منذ نعومة أظفاره .

فوالده:عماد الدين أمحد بن عبداهلادي، وقد كان زاهدا مقرائ مسندا مسع من الفخر البخاري -
،وابن رافع السالمي وغريه،ومسع منه عدد من التالميذ الذين صاروا من بعده علماء كبار كابنه هذا

 واحلسيين وغريهم .

وعمه: مشس الدين حممد بن عبداهلادي، حمتسب الصاحلية،مسع من ابن البخاري وطبقته، وقد  -
ورثه يف العلم ابنتاه ومها: احملدثة فاطمه قرأ عليها ابن حجر وغريه،واحملدثة املسندة عائشة ،مسندة 

 الدنيا يف عصرها.

الع  -٥ حميب  من  أبناءه  بنت كان  زينب  على  عمر  ابنه  أحضر  عليه،وقد  احلريصني  ومن  لم 
 الكمال،واجلزري وغريمها .

اختلفوا يف سنة والدته على ثالثة أقوال ،أقرهبا ما قاله ابن كثري والصفدي واحلسيين أبنه ولد يف  -٦
 رجب سنة مخس وسبعمائة ،وذلك ألهنم أقرانه ومعاصريه فلذا قدم قوهلم. 

 الصاحلية يف دمشق .الصحيح أنه ولد يف  -٧

 لقبه: مشس الدين، وأما كنيته،فهو أبوعبدهللا، وعرف اببن عبداهلادي نسبة جلده عبداهلادي. -٨

بلده دمشق يف ذلك العصر كانت حاضرة العلم والعلماء، أضف إىل ذلك أن الشام عموما  -٩
كانت زاخرة ابملراكز العلمية الكربى يف خمتلف الفنون واملذاهب، واشتهرت بكربايت دور احلديث 

 كدار احلديث األشرفية ودار احلديث الظاهرية وغريها . 

أ بطلب العلم على يد والده ،مث مسع احلديث على كان مولعا حبب العلم من صغره ،فقد بد-١٠
 القاضي سليمان بن محزة، وكان عمره آنذاك ال يتجاوز العاشرة .



ابنة الشيخ كمال الدين الصاحلية،وكانت قد تفردت بغالب إجازاهتا، -١١ مسع أيضا من زينب 
ة،ومسع من غريها وهي آخر من روى يف الدنيا عن سبط السلفي،وحني توفيت نزل الناس مبوهتا درج

كشرف الدين عيسى بن املطعم، وأبو بكر بن أمحد بن الدائم، وشيخ اإلسالم ابن تيمية،ومسع  
احلجار، ملا تويف نزل الناس مبوته درجة، وقد أكثر عن حممد بن أمحد بن أيب اهلجاء ابن   منأيضا  
 الزراد.

بن احلسن املقدسي،   قرأ بنفسه "صحيح مسلم" على الشيخ القاضي شرف الدين عبدهللا-١٢
وأخذ القراءات على الشيخ ابن بصخان املقرئ، وتفقه ابلقاضي مشس الدين ابن مسلم الصاحلي، 

 وكذلك جمد الدين إمساعيل احلراين، وقرأ النحو على أيب العباس األندرشي.

 ( وهو بعد يف السادسة عشر من عمره بدأ يرتدد على عاملني كبريين فاضلني ٧٢١يف حنو سنة)-١٣
 يف عصره،ومها: شيخ اإلسالم ابن تيمية، وحافظ الدنيا يوسف املزي . 

قرأ على شيخ اإلسالم قطعة من األربعني للرازي، وشرحها له، والزمه، وأما شيخه املزي فالزمه -١٤
حنو عشر سنني حىت برع على يديه يف علم الرجال والعلل، وقرأ عليه كتابيه العظيمني " هتذيب 

 شراف". الكمال" وحتفة األ

حمفوظاته: حفظ املقنع البن قدامة وهو دون العاشرة على القاضي سليمان بن محزة،وحفظ   -١٥
أرجوزة حممد اخلويي يف علم احلديث، وكذلك حفظ الشاطبية والرائية يف علم القراءات، وحفظ 
ابن احلاجب يف األصول، وله حمفوظات كثرية خاصة يف علم احلديث،وقد شهد بذلك  خمتصر 

 .يذهخه وتالمشيو 

الرحلة،ألن-١٦ يكن كثري  مل  ،آهلة   رحالته:  العلم  حاضرة  الوقت كانت  ذلك  يف  الشام  بالد 
ابلعلماء البارزين أمثال شيخ اإلسالم، والذهيب ،واملزي ، زاخرة ابملراكز العلمية الكربى ،مما أدى 

ابن   ظ بطالب العلم قصدها من بقاع العامل اإلسالمي ،ومع هذا فقد رحل مرة إىل القدس مع احلاف
 يها درس عالء الدين أبو احلسن املعروف اببن الوحيد .( حضر ف٧٣٣كثري وآخرين سنة )



 كانت لنشر العلم والتدريس ،مرة إىل القاهرة، واألخرى إىل مكة .  ومراتن

 أحصيت مشاخيه كما يف الرتمجة املوسعة فبلغوا مثانية عشر نفسا قد ذكر بعضهم هنا . -١٧

ه ملشيخة بعضها إال أن املصادر تالميذه: على الرغم من تدريسه يف عدد من املدارس ورائست-١٨
مل تذكر إال النزر اليسري منهم،وقد مسع منه أيضا بعض شيوخه وأقرانه وأخذوا عنه، ذكرت منهم 

 أحد عشر نفسا يف الرتمجة املذكورة .

 تتابع أهل العلم ابلثناء عليه،فقد أثىن عليه مشاخيه ،وأقرانه،وتالميذه، ومنهم: -١٩

 مالتقيت به وإال استفدت منه. احلافظ املزي: فقد قال : -

احلافظ،النحوي - احملدث  اجملود،  البارع،املقرئ  الفقيه  وغريه:  املختص"  املعجم  الذهيب يف"  وقال 
 احلاذق صاحب الفنون .

 أيضا: كتب عين واستفدت منه . وقال

يوافق   وأختم هذا األمر مبا قاله الصفدي يف "الوايف" لو عمر لكان يكون من أفراد الزمان ،رأيته-
الشيخ املزي ،ويرد عليه يف الرجال ،واجتمعت به غري مرة وكنت أسأله أسئلة أدبية وأسئلة حنوية 

 البحث فأجده كأنه كان البارحة يراجعها الستحضاره ما يتعلق بذلك،وكان صايف الذهن ،جيد  
 ،صحيح النظر .

البدر طراي  وقال العصر" ولو عمر لكان عجبا يف علومه،ونقطة   منه بنجومه، ولكن يف "أعيان 
 اجتث اينعا، ومل جيد له من احِلمام مانعا .

أثىن عليه علماء كثر سواء ممن عاصره أوممن ترجم له بعد ذلك، نقلت منها يف الرتمجة املوسعة   وقد
 ستة عشر قوال .

عقيدته : سطر ابن عبداهلادي برباعٍة معتقد السلف الصاحل ،وأثبته يف كتبه،وانفح ودافع عن -٢٠
قيدة أهل السنة واجلماعة، وأثىن على أهلها مبا يستحقون من أوصاف ،وكتابه " الصارم املنكي" ع



خاصة يعطي صورة واضحة عن معتقده السلفي،ومالزمته لرائد الدعوة السلفية وحامل لوائها شيخ 
 اإلسالم ابن تيمية يف عصره قد انعكست على سلوك وعقيدة هذا اإلمام .

 املذهب بال شك،وأدل شيء على هذا كتابه العظيم"تنقيح التحقيق" . مذهبه:كان حنبلي -٢١

 قرائن أخر، منها: من ترجم له فقد اتفقوا أبنه من احلنابلة. ومثة 

 معظم شيوخه من علماء احلنابلة،ومالزمته الطويلة البن تيمية. وكذلك

بل كان خيالفه إذا مل يكن رمحه هللا يسري وراء أقوال املذهب احلنبلي دون تدبر ومتحيص،    -٢٢
 رأى ضعف قوٍل مستدال ابلكتاب والسنة، وأقوال سلف األمة.

ابن -٢٣ الفقهاء يف مسألة ،فثبت  تناظر مع أحد  "أنه  "الوايف  أخالقه وحلمه:ذكــرالصفدي يف 
 عبداهلادي،

 اآلخر فغضب حىت بصق على وجه ابن عبداهلادي. وأما

إبمجاع املسلمني لكن هات ما عندك إن كان    ابن عبد اهلادي بعد أن مسحها: هذا طاهر  فقال
 عندك شيء.

 يف عدد من املدارس، وتوىل مشيختها،منها:  - رمحه هللا-دّرس -٢٤

 املدرسة الصبابية  -

 املدرسة الصدرية  -

 املدرسة الضيائية احملمدية -

 املدرسة العمرية الشيخية .-

 املدرسة الغياثية  -

 املدرسة املنصورية .-



عاش هذا اإلمام يف ظل دولة املماليك البحرية يف زمن كان أقرب إىل اهلدوء منه إىل الفوضى -٢٥
( بدأت االضطراابت والفوضى السياسية ٧٤١يف أوله، إال أنه بعد وفاة السلطان الناصر حممد سنة)

 يف ظل تعاقب السالطني على الدولة.

لكثري مما كان له أثر على اجملتمع يف ذلك الزمن فيها من احلوادث الداخلية واخلارجية الشيء ا  وكان
 ،وكانت وفاته يف عصر إمساعيل بن السلطان الناصر . 

على قصر عمره من املكثرين من التأليف واملتفنني فيه   -رمحه هللا-يعد احلافظ ابن عبداهلادي -٢٦
يه يف سن ،قال ابن رجب: صنف تصانيف كثرية بعضها كملت وبعضها مل يكمله هلجوم املنية عل

 األربعني،وقد اعتىن ابن رجب بذكر مؤلفاته،وكذلك ابن قاضي شهبة يف "اترخيه". 

 ومن هذه الكتب ما هو مطبوع  -

 ومنها ما هو خمطوط  -

 ومنها ما ذكره بنفسه يف بعض كتبه، ومنها ما ينقل عنه العلماء يف كتبهم ومل يوقف عليه . -

البحث الشديد واالستفادة الكاملة من كتب الرتاجم وحتقيقات كتبه إىل  قلت : وقد بلغت بعد 
 مخسة وتسعني مصنفا يف شىت الفنون ،وال يتسع املقام لذكرها كلها ،وسأذكر بعضها.

 : الفقه : األحكام الكربى، وحاشية على كتاب املقنع،وغريها  أوال

يث،تنقيح التحقيق، شرح قصيدة غرامي صحيح ،وتعليقه : يف احلديث وعلومه: احملرر يف احلداثنيا
على الثقات البن حبان، والتعليق على علل ابن أيب حامت ،وجزء يف املراسيل وغريها ،العلل على 

 ترتيب الفقه .

التقوى( ،وجزء يف اثلثا تعاىل)ملسجد أسس على  قوله  املسند،جزء يف  التفسري  القرآن وعلومه:   :
 يف القراءات،ومنتخب من تفسري ابن أيب حامت .   حتقيق اهلمز واإلبدال

 :العقيدة: الصارم املنكي يف الرد على السبكي، الكالم على مسألة االستواء على العرش. رابعا



علماء خامسا طبقات  األربعة،  األئمة  مناقب  الكمال،  هتذيب  من  منتقى  والرجال:  :الرتاجم 
 احلديث، والعقود الدرية .

 : خمتصر الروض األنف، جزء يف مولد النيب صلى هللا عليه وسلم  : السرية النبوية سادسا

 : النحو: الطرفة يف النحو، شرح المية ابن مالك .سابعا

الرقاق والوعظ: جزء يف صفة اجلنة، جزء يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، جزء يف  اثمنا  :
 الصرب .

 : الفضائل : فضائل الشام،فضائل احلسن البصري  اتسعا

 : كتب الردود: الرد على الكيا هراسي، الرد على ابن طاهر، الرد على ابن دحية . اشراع

 أرى أن أجل كتب هذا اإلمام املتداولة أربعة كتب:  -٢٧

 : الصارم املنكي يف الرد على السبكي  أحدها

 : تنقيح التحقيق  واثنيها

 : طبقات علماء احلديث  واثلثها

 : احملرر يف احلديثورابعها

ابن -٢٨ الدين  مشس  مطبوعة)احلافظ  أعلمها  وال  اإلمام  هذا  علم  حول  العلمية  الرسائل  من 
 عبداهلادي وآاثره احلديثية( 

 )الصناعة احلديثية عند احلافظ ابن عبداهلادي احلنبلي من خالل كتاب تنقيح التحقيق(. وكذلك

امل  وهناك الصارم  بعنوان)مسائل مصطلح احلديث من  القناص  للدكتور  نكي( وغريها مما مل  حبث 
 أعرفه وما مل يذكر.



العلم الذي تفوق به هذا اإلمام واعتىن به وتفنن فيه هو علم احلديث جبميع أنواعه وأخصه -٢٩
علم العلل ،ومن نظر يف كتابه الصارم املنكي عرف قدره من هذا العلم،فقد تبحر فيه حىت كاد  

 ال ،على تعبري الصفدي. يصل به إىل الغاية،بل إنه ضيق على املزي فيه اجمل

اتفقت مجيع املصادر على أن وفاته كانت يوم األربعاء العاشر من مجادى األول سنة أربع -٣٠
 سنة رمحه هللا. ٣٩وأربعني وسبعمائة، وله من العمر 

مرض قريبا من ثالثة أشهر بقرحة ومحى سل، مث تفاقم أمره وتزايد ضعفه إىل أن تويف يومئذ    وقد
العصر أذان  البلد    قبل  قضاة  جنازته  املطهري،وحضر  اخلميس ابجلامع  يوم  عليه صبيحة  وصلي 

وأعيان الناس من العلماء واألمراء والتجار والعامة،وكانت جنازته حافلة مليحة عليها ضوء ونور 
 ،ودفن ابلروضة إىل جانب قرب السيف ابن اجملد كما قاله ابن كثري . 

 ردوس األعلى من جنانه . هللا وقدس روحه ومجعنا به يف الف فرمحه

 ذيل أبهم الفوائد من كتبه الفرائد ،ومنها: وهذا 

 

 *  《من تنقيح التحقيق الفوائد》*أوال

 *اجمللد األول* : 

 حديث القلتني ،قال عنه الطحاوي: هذا حديث صحيح لكن تركناه لعدم علمنا ابلقلتني،وقال -١
اخلطايب : ويكفي شاهدا على صحته أن جنوم أهل احلديث صححوه،وقد صححه مجاعة من 

 ٢١املتأخرين، واستشكلوه من جهة أن القلتني ال يعلم مقدارها. ص

وغريهم  -٢ األربعة  األئمة  عند  عندان،وفيه خالف  رواايت  ثالث  فيه  احلدث  رفع  يف  املستعمل 
اح ،وقد  أنه طهور  الدليل  نظر ،والصحيح من حيث  هبا  االستدالل  أصحابنا أبحاديث يف  تج 

 ٣٦.ص



،وقال  -٣ ليس بشيء  بن معني  الدوري عن حيىي  ،وقال  أمحد  وثقه   ، األودي  بن عبدهللا  داود 
إسحاق بن منصور عن حيىي: ثقة ،كذا ذكر غري واحد من املصنفني رواية عباس عن حيىي يف ترمجة 

إمنا هو يف دا أن كالم حيىي  والظاهر  فإنه داود هذا،  إدريس  بن  األودي عم عبدهللا  يزيد  بن  ود 
 ٤٢ابلضعف.ص شهورامل

البخاري يف  -٤ له  به مسلم يف"صحيحه" ،وروى  احتج  وقد  بن كيسان،  : هو راشد  فزارة  أبو 
عن اإلمام   -يقصد ابن اجلوزي -"األدب" ،ووثقه ابن معني ،وقال أبوحامت: صاحل ،وما ذكر املؤلف

يس بثابت عنه،والظاهر أن الراوي غلط وأن قول أمحد إمنا هو يف أيب  أمحد من أن أاب فزارة جمهول ل
 ٥٩يزيد .ص

 ٦٣وقد احتج مسلم حبنش الصنعاين ،وروى له أصحاب السنن،ووثقه أبوزرعة والعجلي .ص -٥

داود بن احلصني احتج به البخاري ومسلم يف "صحيحهما" ووثقه ابن معني وغريه،وقال أبو    -٦
 امت : ليس ابلقوي ،ولوال أن مالكا روى عنه لرتك حديثه.زرعة : لني ،وقال أبوح

ابن حبان يف كتابه "الثقات" وقال: كان يذهب مذهب الشراة، وكل من ترك حديثه على   وذكره
اإلطالق وهم، ألنه مل يكن داعية إىل مذهبه،والدعاة جيب جمانبة رواايهتم األحوال ،فأما من انتحل 

ترك   ب كان جائز الشهادة حمتجا بروايته، فإن وجب ترك حديثه وج  بدعة فلم يدع إليها وكان متقنا
 ٧٨حديث عكرمة ألن كان يرى مذهب الشراة مثله.ص

حسني الكرابيسي فقيه صاحب تصانيف،قال فيه األزدي : ساقط ال يرجع إىل قوله ،وقال -٧
 ٨٦اخلطيب : حديثه يعز جدا، ألن أمحد يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ .ص

هللا بن أمحد بن حنبل يف كتاب "العلل" قلت أليب : ما تقول يف حديث مالك عن قال عبد-٨
يزيد بن عبدهللا بن قسيط عن حممد بن عبدالرمحن بن ثوابن عن أمه عن عائشة أن النيب صلى هللا  
عليه وسلم "رخص أن يستمتع جبلود امليتة إذا دبغت" قلت أليب : ما تقول يف هذا احلديث؟ قال: 

 ١١٦من أمه ؟ كأنه أنكره من أجل أمه .صأمه ، فيه



قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:"أكثر عذاب القرب   -رضي هللا عنه-وعن أيب هريرة-٩
من البول" رواه أمحد وابن ماجه واحلاكم وقال :على شرطهما وال أعلم له علة،وقال اإلمام أمحد: 

 ١٥٦قطين.ص وقد روي موقوفا، ويشبه أن يكون أصح قاله الدار

املبارك-قال سفيان بن عبدامللك : قال عبدهللا  -١٠ ابن  - قد رأيت روح بن غطيف    -يعين 
احب " الدم قدر الدرهم" عن النيب صلى هللا عليه وسلم،فجلست إليه جملسا فجعلت أستحي ص

 ١٥٩يعين من املناكري.ص -من أصحايب أن يروين جالسا معه لكثرة ما يف حديثه

بن كا  -١١ حيىي  يعقوب  وقواه،وقال  ينسبه  ومل  "صحيحه"  يف  البخاري  عنه  روى   : قيل  سب 
 ١٦٥والنسائي: ليس بشيء ،ووثقه حيىي مرة، وقال أبوحامت: ضعيف احلديث .ص

عن التسمية يف    -يعين وهو حاضر- قال أمحد بن حفص السعدي: سئل أمحد بن حنبل  -١٢
 ١٧٩حديث كثري بن زيد عن رُبيح .صالوضوء، فقال : ال أعلم فيه حديثا يثبت ،أقوى شيء فيه  

واملؤلف-١٣ اجلمهور،  ضعفه  اجلعفي  اجلوزي -جابر  ابن  إذا كان    -يقصد  موضع  يف  به  حيتج 
 ١٨٧احلديث حجة له،ويضعفه يف موضع آخر إذا كان احلديث حجة عليه.ص

األذانن من الرأس؟ قال نعم ،قلت:   -يعين أمحد بن حنبل-قال حرب : قلت أليب عبدهللا-١٤
 ٢٠٥فيه شيء عن النيب صلى هللا عليه وسلم؟ قال ال أعلم .صصح 

ومن اتبعه يف أن األخذ ابملرفوع يف   -يقصد ابن اجلوزي -وهذه الطريقة اليت سلكها املؤلف  -١٥
 ٢٠٧كل موضع طريقة ضعيفه مل يسلكها أحد من احملققني وأئمة العلل يف احلديث. ص

 ٢١١مكحول مل يسمع من نعيم بن محار .ص-١٦

أنه ضعيف جمروح وهم، فإنه ثقة -يف مغرية بن عبدالرمحن-يعين ابن اجلوزي   -وقول املؤلف   -١٧
من رجال الصحيحني، وهو احلزامي ال املخزومي ،وإن كاان يرواين عن موسى بن عقبة فيما قيل 

 ٢٣٨.ص



ت ذكر ابن حبان أن يزيد الداالين كان كثري اخلطأ،فاحش الوهم، خيالف الثقات يف الروااي -١٨
،حىت إذا مسعها املبتدئ يف هذه الصناعة علم أهنا معمولة أو مقلوبة ،ال جيوز االحتجاج به إذا  

 وافق الثقات،فكيف إذا انفرد عنهم ابملعضالت . 

 ٢٤٩أخطأ ابن حبان يف ترمجة الداالين فلذلك ضعفه .ص وقد

 ٢٥٤عبدالرمحن بن أيب ليلى مل يدرك معاذ بن جبل. ص-١٩

د : قال شعبة : مل يسمع هشام بن عروة حديث أبيه يف مس الذكر ،قال قال اإلمام أمح -٢٠
 حيىي: فسألت هشاما،فقال أخربين أيب . 

ممن قال بعدم النقض من مس الذكر : علي وابن مسعود وعمار وأبوالدرداء وحذيفة وعمران    -٢١
 بن حصني . 

 ٢٨٢أيضا عن سعد بن أيب وقاص وابن عباس وأيب هريرة .ص وروي 

ويشبه أن يكون بني بقية وبني ابن جريج بعض اجملهولني أو بعض الضعفاء؛ ألن بقية كثريا  -٢٢
 ٢٩٥ما يفعل ذلك .ص

 ٣٠٧قال الشافعي: حديث أيب العالية الرايحي رايح .ص-٢٣

 : يقصد مراسيله .  قلت

 ٣١٠ابن أيب ليلى مل يسمع من أسيد بن حضري .ص-٢٤

هو ثقة من رجال الصحيح ،قال أمحد: صاحل احلديث، َعبيدة بن محيد هو بفتح العني ،و -٢٥
 ٣١٢وقال ابن معني: ما به أبس .ص

قال عباس الدوري: مسعت حيىي بن معني يقول : ذو الغرة من أصحاب النيب صلى هللا عليه -٢٦
 ٣١٣وسلم. ص



قال أبو بكر املطرز : مسعت حممد بن حيىي يقول : ال أعلم يف " من غسل ميتا فليغتسل" -٢٧
 ٣١٨يثا اثبتا ،ولو ثبت لزمنا استعماله.صحد

قال اإلمام أمحد: ليس يف قليب من املسح شيء، فيه أربعون حديثا عن أصحاب رسول هللا -٢٨
 ٣٢٤صلى هللا عليه وسلم، ما رفعوا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وما وقفوا .ص

ل أيب عنه ،فقال : كان على أبو الغريف: امسه عبيدهللا بن خليفة : قال ابن أيب حامت : سئ-٢٩
شرطة علي بن أيب طالب ،ليس ابملشهور،قلت هو أحب إليك أو احلارث األعور ؟ قال احلارث 
أشهر، وهذا قد تكلموا فيه ،وهو شيخ من نظراء أصبغ بن نباته ،وقد ذكر البخاري أاب الغريف 

 ٣٣٧فلم يذكر فيه شيئا .ص 

ربني عن سبعة أو مثانية من أصحاب رسول هللا  قال أمحد بن حنبل: يذكر املسح على اجلو -٣٠
 ٣٤٥صلى هللا عليه وسلم. ص

 ٣٥٠عمر بن موسى بن وجيه مرتوك، منسوب إىل الوضع ،ونعوذ ابهلل من اخلذالن .ص -٣١

أبو حيىي احلماين : عبداحلميد بن عبدالرمحن، ليس مبرتوك ،بل هو من رجال الصحيح وقد  -٣٢
اببنه حيىي بن   -يقصد ابن اجلوزي -أمحد وغريه،وكأنه اشتبه عليه    وثقه حيىي بن معني وغريه،وضعفه

 ٣٨١عبداحلميد فإنه هو املشهور ابلضعف .ص

نقل عن عطاء واحلسن يف من خياف ضرر الربد أنه يغتسل وإن مات ،والصحيح أنه جيوز له -٣٣
 ٣٨٤التيمم،وهو قول أكثر أهل العلم .ص

 * 《التنقيح من اجمللد الثاين   فوائد》*

حسني بن علي بن حسني بن علي بن أيب طالب يقال له : حسني األصغر ،أخو أبو جعفر -٣٤
 ١١حممد بن علي بن احلسني ،قال النسائي : ثقة،وذكره ابن حبان يف كتاب "الثقات" .ص 

 ٥٠عبدالرمحن بن أيب ليلى مل يسمع من عبدهللا بن زيد .ص-٣٥



مقروان بغريه ،واحتج به مسلم ،وصدقه مجاعة ،زايد بن عبدهللا البكائي : روى له البخاري  -٣٦
 ٦١وتكلم فيه آخرون. ص

قال ابن بكري : قال مالك: مل يزل الصبح ينادى هبا قبل الفجر،فأما غريها من الصلوات فإان -٣٧
 ٦٧مل نر ينادى هلا إال بعد أن حيل وقتها.ص

ن علي : كان حيىي  الوليد بن عبدهللا بن مجيع، روى له مسلم يف "صحيحه " وقال عمرو ب-٣٨
 ٨٣بن سعيد ال حيدثنا عن الوليد بن مجيع ،فلما كان قبل موته بقليل ثنا عنه .ص

آخرون  -٣٩ فيه  مجاعة،وتكلم  وثقه  ،وقد  صاحل  بن  عبدهللا   : فامسه  الليث:  صاحل كاتب  أبو 
 ٩٧،والصحيح أن البخاري روى عنه يف الصحيح.ص

 ١٠١ابن أيب عالج متهم ابلكذب .ص-٤٠

حسني بن زيد هو ابن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، قال عبدالرمحن بن أيب حامت  -٤١
 ١٢٢: قلت أليب : ما تقول فيه ؟ فحرك يده وقلبها، يعين : تعرف وتنكر .ص

قال احلاكم يف من يضع احلديث يف الوقت : وقيل حملمد بن عكاشة الكرماين : إن قوما -٤٢
عد رفع الرأس من الركوع ،فقال : ثنا املسيب بن واضح ثنا عبدهللا بن عندان يرفعون يف الركوع وب

  فع املبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:"من ر 
 ١٣٣يديه يف الركوع فال صالة له" ص

أصحاب رسول قال البخاري يف كتاب "رفع اليدين"،له : قد روينا عن سبعة عشر نفسا من  -٤٣
 ١٤١هللا صلى هللا عليه وسلم أهنم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع .ص

ُحجر بن العنبس : كنيته : أبو العنبس ،ويقال : أبو السكن ،وهو كويف أدرك اجلاهلية ،قال -٤٤
حيىي بن معني: شيخ كويف ، ثقة مشهور ،وقال أبوحامت : كان شرب الدم يف اجلاهلية ،وشهد مع  

 ٢٠١مل وصفني ،وقال أبو بكر اخلطيب : كان ثقة احتج به غري واحد من األئمة. صعلي اجل



إسحاق بن إبراهيم بن زريق : قال أبوحامت : شيخ ال أبس به،ولكنهم حيسدونه، مسعت حيىي -٤٥
 ٢٠٣بن معني أثىن عليه خريا ،وقال النسائي : ليس بثقة.ص

يف موضع ويضعفه يف آخر ،بل قد قال يف  حيتج جبابر اجلعفي    -يقصد ابن اجلوزي -املؤلف  -٤٦
 ٢١٦موضع : جابر اجلعفي اتفقوا على تكذيبه.ص

إسحاق ليس بشيء فإنه صدوق ،وكان شعبة   ،البن-يقصد ابن اجلوزي -وتضعيف املؤلف  -٤٧
وسفيان يقوالن :هو أمري املؤمنني يف احلديث، وكذلك تضعيفه ملكحول فإنه ثقة روى له مسلم  

 ٢٢٣يف" صحيحه".ص

إبراهيم السكسكي صاحل احلديث، وقد ضعفه شعبة وأمحد بن حنبل، وروى له البخاري يف -٤٨
 ٢٣٤"صحيحه"ص

بن أيوب الغافقي أول من أحدث القياس مبصر ،وثقه أبوداود قال حيىي بن بكري : موسى  -٤٩
 ٢٤٩وابن حبان .ص

 ٢٥٠شريك ليس ابلقوي فيما يتفرد به .ص-٥٠

الدار قطين قل أن يضعف رجال ويكون فيه طب ،وال يطلب بيان السبب يف التضعيف إال  -٥١
 ٢٥٦إذا عارضه تعديل .ص

التشهد فقال : يعيد، فقلت فحديث  قال علي بن سعيد : سألت أمحد بن حنبل عمن ترك -٥٢
 ٢٨٨علي "من قعد مقدار التشهد " فقال ال يصح .ص

قال العقيلي : واألسانيد صحاح اثبتة يف حديث ابن مسعود يف التسليمتني،وال يصح يف -٥٣
 ٢٨٣تسليمة شيء. ص

 ٢٨٩زهري بن حممد من رجال الصحيحني، لكن له مناكري .ص-٥٤



لو كان  -٥٥ أمحد:  اإلمام  عليه قال  خيش  ومل  الثواب  له  لرجي  صالة  اإلمام  سبق  ملن 
 ٣١٢العقاب.ص

اليقني واإلمام يبين على غالب ظنه -٥٥ املنفرد يبين على  املشهور يف مذهب اإلمام أمحد: أن 
 للجمع بني األحاديث . 

جهة املعىن : أن اإلمام له من ينبهه ويذكره إذا أخطأ،فيتأكد عنده صواب نفسه، وألنه إن    ومن
ب أقره املأمومون، وإن أخطأ سبحوا به فرجع إليهم فيحصل له الصواب يف احلاليني، خبالف أصا

 املنفرد ليس له من يذكره فيبين على اليقني،ليحصل له إمتام صالته .هذا اختيار اخلرقي . 

ابلبناء على اليقني مطلقا اختاره أبوبكر عبدالعزيز، وروي عن ابن عمر وابن عباس وابن   والقول
 و وغريهم، وهو قول ربيعة ومالك والشافعي وإسحاق وروي عن أمحد.عمر 

وابن    والقول بن أيب طالب  الظن مطلقا رواه األثرم عن أمحد وروي عن علي  ابلبناء على غلبة 
 ٣٤٨مسعود وهو قول النخعي .ص

بن -٥٦ حيىي  مأمون،ووثقه  ثقة  عندي  هو   : القطان  ،قال  احلمراين  عبدامللك  ابن  هو  أشعث 
 مل خيرجا له يف "الصحيحني".معني،و 

 ٣٧٢قال البيهقي: محيد األعرج ليس ابلقوي ،وجماهد ال يثبت له مساع من أيب ذر .ص-٥٧

النهي يف الفجر ال يتعلق بطلوعه، بل بفعل الصالة كالعصر ،وهذا مذهب -٥٨ والصحيح أن 
 ٣٨١الشافعي وإحدى الروايتني عن اإلمام أمحد .ص 

ف علي بن الصلت هذا ،وال أدري من أي بالد هللا هو؟ وال قال ابن خزمية: ولست أعر -٥٩
 ٣٩٨أدري ألقي أاب أيوب أم ال ؟.ص

 ٤٠٨مل يسمع معاوية بن قرة من أيب هريرة وال لقيه .ص-٦٠

 ٤١٢عبدالرمحن بن رافع التنوخي قاضي أفريقية مل يدرك معاذا .ص-٦١



 والنسائي ،وقال األعمش : كان  إمساعيل بن رجاء الزبيدي الكويف وثقه ابن معني وأبوحامت  -٦٢
 ٤٦٥جيمع صبيان املكاتب وحيدثهم؛ لكي ال ينسى حديثه .ص

أوس بن ضمعج احلضرمي، روى له اجلماعة سوى البخاري ،وقال حممود بن غيالن : ثنا -٦٣
 شبابة ثنا شعبة وذكر عنده أوس بن ضمعج فقال : وهللا ما أراه إال شيطاان ! يعين جلودة حديثه . 

أبو اخلطاب رواية عن اإلمام أمحد يف صحة إمامة الصيب يف الفرض ،وقال ابن عقيل :   ذكر-٦٤
 ٤٨٢خيرج يف صحة إمامة ابن عشر سنني وجه،بناء على القول بوجوب الصالة عليه.ص

لفظهما "وما فاتكم   مل خيرج البخاري ومسلم قوله" ومافاتكم فاقضوا" يف صحيحيهما ،وإمنا-٦٥
 فأمتوا".

أنه ليس بني اللفظني فرق ،فإن القضاء هو اإلمتام يف عرف الشارع ،قال تعاىل" فإذا    والتحقيق
 ٥٠٨قضيتم مناسككم" وقال تعاىل" فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض" ص

الفلسطيين ،صاحب حديث الصور ،روى عنه مجاعة، لكن قال أبوحامت-٦٦  : حممد بن يزيد 
 ٥١٣جمهول،وقال ابن يونس :كان جيالس يزيد بن أيب حبيب .ص

روي عن مجاعة من السلف جواز القصر يف أقل من يوم ،والصحيح جواز القصر يف السفر -٦٧
 ٥١٦الطويل والقصري .ص

 - يقصد ابن اجلوزي  -أمحد بن حممد بن املغلس شيخ الدار قطين : ثقة، اشتبه على املؤلف -٦٨
 ٥٢٦بن الصلت بن املغلس وهو كذاب وضاع .صأبمحد بن حممد 

القاضي -٦٩ والعصر منهم  الظهر  املطر بني  ذهب مجاعة من أصحابنا إىل جواز اجلمع ألجل 
 ٥٤٣وأبواخلطاب .ص

املؤلف  -٧٠ ابن اجلوزي -ترك  البلقاوي ،وهو    -يقصد  الكالم على موسى بن حممد بن عطاء 
 ٥٥٠بن عدي : كان يسرق احلديث. صكذاب ،كذبه أبوزرعة وأبوحامت وغريمها ،وقال ا



 ٥٥٨يوسف بن ماهك مل يدرك معاذا .ص-١٧١

قال البخاري فيما حكاه عنه الرتمذي : حديث عائشة أن النيب صلى هللا عليه وسلم جهر  -٧٢
ابلقراءة يف صالة الكسوف أصح عندي من حديث مسرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم أسر القراءة 

 ٦٠٦فيها.ص

 ٦١٥مل يدرك أم أمين .صمكحول   -٧٣

صاحل بن نبهان موىل التوأمة ، قال حيىي بن معني : هو ثقة حجة، وابن أيب ذئب مسع منه -٧٤
قبل أن خيرف ،وقال اجلوزجاين: تغري أخريا ،فحديث ابن أيب ذئب عنه مقبول، لسنه ومساعه القدمي  

 ٦٥٣عنه.ص

هريرة أن النيب صلى هللا عليه  أخرج البخاري ومسلم يف "صحيحهما" من حديث جابر وأيب -٧٥
 وسلم صلى على النجاشي .

يقال :،ال حجة يف هذا على جواز الصالة على الغائب ابلنية مطلقا، ال حتمال أن يكون   وقد
النجاشي مل يصل عليه ابحلبشة ،ويف املسألة ثالثة أقوال أعدهلا الصالة عليه إذا مل يكن قد صلي 

 ٦٥٧عليه. ص

ما نعلم أن النيب صلى هللا عليه وسلم ترك الصالة على أحد ،إال على الغال    قال اإلمام أمحد:-٧٦
 ٦٦٨وقاتل نفسه.ص

 خالد بن مسري وثقه النسائي وابن حبان ،ومل يرو عنه غري األسود بن شيبان .  -٧٧

: صاحل احلديث، وروى له مسلم يف "صحيحه" وقال   وثقه حيىي بن معني ،وقال أبوحامت  واألسود
اإلمام أمحد:،كان من عباد هللا الصاحلني، وكان حيج على انقة، فال يتزود شيئا يشرب من لبنها 

 ٦٧٤حىت يرجع ! وقال األثرم: قال يل أبوعبدهللا : األسود بن شيبان ثقة ثقة .ص

 *  《التنقيح من اجمللد الثالث  فوائد》*



سني روى له مسلم يف " مقدمة كتابه" وتكلم احلفاظ يف روايته عن الزهري ،وقال  سفيان بن ح-٧٨
 ١٠حيىي بن معني: ثقة ،وهو يف الزهري ضعيف .ص 

محاد بن سلمة ساء حفظه يف آخر عمره،فاحلفاظ ال حيتجون مبا خيالف فيه، ويتجنبون ما   -٧٩
 ١١ينفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله.ص

 ١٨ش هو ضعيف يف روايته عن غري الشاميني.صإمساعيل بن عيا-٨٠

هالل بن خباب وثقه اإلمام أمحد وابن معني وأبوحامت ،وذكره ابن حبان يف "الثقات" وقال   -٨١
خيطئ وخيالف، وذكره أيضا يف كتاب "الضعفاء" كما ذكره املؤلف ،وهكذا يفعل ابن حبان كثريا، 

 ٢٣يدخل الرجل يف كتابيه" الثقات " والضعفاء".ص

قال املروذي :قال أبو عبدهللا: عن مخسة من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم أهنم يزكون  -٨٢
 ٣٤مال اليتيم .ص

زعم احلاكم أن موسى بن طلحة اتبعي كبري ،ال ينكر أن يدرك أايم معاذ ،ويف قوله نظر ،وقد  -٨٣
رواية موسى عنه أوىل  ذكر أبوزرعة أن رواية موسى عن عمر مرسلة ،ومعاذ تويف يف خالفة عمر ،ف

 ٥٤ابإلرسال .ص

عطاء بن السائب وثقه اإلمام أمحد وغريه،وقال الدار قطين: اختلط ،وال حيتج من حديثه إال -٨٤
مبا رواه عنه األكابر شعبة والثوري ووهيب ونظراؤهم، وأما ابن علية واملتأخرون ففي حديثهم عنه 

 ٥٦نظر .ص

 ٥٩العسل خرب يثبت .ص قال ابن املنذر : ليس يف وجوب صدقة -٨٥

قال األثرم : مسعت أاب عبدهللا يقول : يف زكاة احللي عن مخسة من أصحاب النيب صلى هللا  -٨٦
 ٦٧عليه وسلم ال يرون فيه زكاة،وهم : أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأمساء.ص



ن ومها قبيحا يف تضعيف حممد بن مهاجر الراوي ع  -يقصد ابن اجلوزي  - وقد وهم املؤلف  -٨٧
اثبت بن عجالن ،فإنه ثقة شامي وثقه أمحد وابن معني وأبوزرعة الدمشقي ، وروى له مسلم يف 

 "صحيحه ".

 ٧٧حممد بن مهاجر الكذاب فإنه متأخر يف زمان ابن معني .ص وأما

ابن معني ،وقال عبدهللا بن أمحد: قلت أليب هو   اثبت بن عجالن روى له البخاري،ووثقه-٨٨
 ٧٨ثقة ؟ فسكت ،كأنه مّرض يف أمره .ص

قال اإلمام أمحد وابن املديين وابن معني والبيهقي : حممد بن سريين مل يسمع من ابن عباس  -٨٩
 ١٠٧شيئا .ص

عني وأبوحامت  وقد تكلم يف ابن أيب رواد ابن اجلنيد وابن حبان ،ووثقه حيىي القطان وحيىي بن م-٩٠
 ١٢٢وغريهم،واملوثقون له أعرف من املضعفني ،وقد أخرج له البخاري استشهادا .ص

ابن اجلوزي -وتضعيف املؤلف  -٩١ لسامل بن نوح ليس بشيء ،فإنه صدوق ،روى له   - يقصد 
 ١٢٦مسلم يف "صحيحه " وقال أبو زرعة: ال أبس به صدوق ثقة.ص

 ١٢٨مرسل سعيد ابن املسيب حجة .ص-٩٢

ال عثمان بن سعيد الدارمي : مسعت علي ابن املديين يقول : عريت صاع النيب صلى هللا  ق-٩٣
 ١٣٥عليه وسلم، فوجدته مخسة أرطال وثلث رطل ابلتمر .ص

وقد ذهب غري واحد من أصحابنا إىل أن صاع املاء مثانية أرطال كالقاضي أيب يعلى، قال -٩٤
 ١٣٧.ص صاحب احملرر :وهو األقوى، وقد أومئ إليه أمحد 

قال أبوحامت بن حبان يف هبز بن حكيم : كان خيطئ كثريا ،فأما أمحد بن حنبل وإسحاق ابن -٩٥
إبراهيم فهما حيتجان به،ويرواين عنه،وتركه مجاعة من أئمتنا ، ولوال حديث "إان آخذوه وشطر أبله 

 عزمة من عزمات ربنا" ألدخلناه يف الثقات ،وهو ممن أستخري هللا فيه . 



املديين    قال   كذا وابن  معني  ابن  العلماء، كحىي  أكثر  هبز  وثق  ،وقد  نظر  قوله  ،ويف  حبان  ابن 
 ١٤٢والرتمذي والنسائي وأيب داود وابن اجلارود وغريهم .ص

روي عن اإلمام أمحد بن حنبل أنه قال : أربعة أحاديث تدور عن رسول هللا صلى هللا عليه -٩٦
خبروج آذار بشرته ابجلنة" و" من آذى ذميا فأان وسلم يف األسواق ليس هلا أصل :"من بشرين  

خصمه يوم القيامة" و" حنركم يوم صومكم"و" للسائل حق وإن جاء على فرس " ذكر هذا أبو 
 ١٥٦عمرو بن الصالح .ص 

 ١٨٥أكثر األحاديث تدل على أن صوم عاشوراء كان واجبا مث نسخ .ص -٩٧

مسلم" يف قوله:)فاقدروا له ( أي :اقصدوا قال احلافظ أبونعيم يف كتاب " املستخرج على  -  ٩٨
 ابلنظر والطلب املوضع الذي تقدرون أنكم ترونه فيه .وهذا تفسري غريب عجيب .

شرطه فشديد يف الرجال ولذلك قال : لو مل أرو إال عن -يقصد ابن القطان  -حيىي بن سعيد  -٩٩
 ٢٠٧من أرضى مارويت إال عن مخسة .ص

األظهر يف اجلملة أن الكحل ال يفطر الصائم، لعدم الدليل الدال على ذلك من نص أو  -١٠٠
 ٢٥٠قياس صحيحني .ص

 

احلاجم  -١٠١ :"أفطر  قال  أنه  وسلم  عليه  النيب صلى هللا  عن  األخبار  ثبتت   : ابن خزمية  قال 
 عليه وسلم، واحملجوم" وقال إسحاق بن راهويه: وقد ثبت هذا من مخسة أوجه عن النيب صلى هللا 

  ٢٥٥وقال بعض احلفاظ : احلديث يف هذا متواتر ،وليس ما قاله ببعيد.ص

 ٢٦٨قال النسائي : وقد روي عن ابن عباس أنه كان ال يرى ابحلجامة للصائم أبسا .ص-١٠٢

الدار قطين إمنا مجع يف كتابه" السنن" غرائب األحاديث، واألحاديث املعللة والضعيفة فيه -١٠٣
 ٢٧٦حاديث الصحيحة الساملة من التعليل .صأكثر من األ



أصحاب الصحيح إذا رووا ملن قد تكلم فيه فإهنم ينتقون من حديثه مامل ينفرد به، بل وافق -١٠٤
 ٢٧٧فيه الثقات ،وقامت شواهد صدقه.ص

 ٣٣٤منصور بن زاذان أحد الثقات املشهورين ،واألولياء الصاحلني .ص -١٠٥

 ٣٣٨الدرداء .صحممد بن سريين مل يلق أاب -١٠٦

قال عبدالرمحن بن مهدي : ليث بن أيب سليم وعطاء بن السائب ويزيد بن أيب زايد، ليث -١٠٧
 ٣٤٨أحسنهم حاال عندي .ص

 ٣٥٠روي عن ابن عباس أنه كان يصوم يوم اجلمعة ،ويواظب عليه.ص-١٠٨

كاف الصيام شرط يف االعتكاف،فإن االعتكاف مل يشرع إال مع الصيام،فإن غالب اعت-١٠٩
 ٣٦٦النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه إمنا كان يف رمضان .ص

قول عائشة:"أن النيب صلى هللا عليه وسلم اعتكف يف العشر األول من شوال" ليس بصريح -١١٠
يف دخول يوم الفطر، جبواز أن يكون أول العشر الذي اعتكفه ابقي يوم الفطر، بل هذا هو الظاهر 

 ٣٦٦ث:"فلما أفطر اعتكف".ص،وقد جاء به مصرحا يف حدي

العباس تويف يف زمن عمر بن اخلطاب ابلشام، يف طاعون عمواس سنة مثان  -١١١ الفضل بن 
 ٣٨٦عشرة، ومل يدركه سليمان بن يسار.ص

 ٤١٠احلسن مل يسمع عمر رضي هللا عنه .ص -١١٢

ها شيء قال الرتمذي:وقال الشافعي: العمرة سنة ،ال نعلم أحدا رخص يف تركها، وليس في -١١٣
 ٤٣١اثبت أبهنا تطوع.ص

 ٤٦٥ال جيوز أتخري البيان عن وقت احلاجة .ص-١١٤

 ٤٧٢وروى البيهقي عن ابن عمر أنه كان يكره شم الرحيان للمحرم .ص-١١٥



 ٥١٧مساع جماهد من عائشة خمتلف فيه ،وهللا أعلم .ص-١١٦

 ٥٣٦أمحد بن حنبل .ص احلسن العرين مل يسمع من ابن عباس ،قاله-١١٧

قتادة من سنان بن سلمة،أحاديثه عنه -١١٨ الدوري عن حيىي بن معني: مل يسمع  قال عباس 
 ٥٥٨مرسلة،ومسع من موسى بن سلمة .ص

 *  《التنقيح اجمللد الرابع   فوائد》*

الكبري ، امسه عبدهللا بن حممد بن عبدهللا بن أيب فروة، وقد روى له -١١٩ الفروي  أبو علقمة 
 ووثقه ابن معني . مسلم،

أبوعلقمة الفروي الصغري ،فامسه عبدهللا بن هارون وهو ضعيف،ومل خيرجوا له ،كتب عنه ابن   وأما
 ١٣أيب حامت ابملدينة .ص

 ٢٧قتادة مل يسمع من أيب قالبة ،قاله اإلمام أمحد وغريه .ص-١٢٠

 ٥١صليس حملمود بن لبيد رواية عن زيد بن اثبت يف شيء من الكتب الستة .-١٢١

قال علي بن املديين:مل يسمع احلسن من عقبة بن عامر شيئا ،واخلالف يف مساع احلسن من -١٢٢
 ٦٢مسرة مشهور .ص

 ٩٧سعيد بن أيب عربة مل يسمع من احلكم بن عتيبة شيئا،قاله أمحد والنسائي وغريمها .ص-١٢٣

عدي : هو مع  عطية العويف ،وقد ضعفه أمحد وغريه، والرتمذي حيسن حديثه، وقال ابن  -١٢٤
 ١١٤ضعفه يكتب حديثه وكان يعد من شيعة أهل الكوفة.ص

عمر بن إبراهيم هو أبوحفص العبدي ،وهو الذي قال فيه أبوحامت: يكتب حديثه،وال حيتج -١٢٥
 به .

 ١٢٦أجل من أن يشتبه عليه العبدي ابلكردي .ص وأبوحامت



 ١٤٨أي عبدهللا بن مسعود. ص-أبوعبيدة مل يسمع من أبيه -١٢٦

عبدهللا بن شبيب الربعي ،قال فضلك الرازي : حيل ضرب عنقه ،وقال احلاكم أبوأمحد : -١٢٧
 ١٦٢ذاهب احلديث. ص

 ١٦٦قال أبوزرعة وغريه: مل يسمع عطاء ابن أيب رابح من رافع بن خديج .ص-١٢٨

الفقه، ليجمع بني األحاديث إذا ظهر تعارضهما، وإمنا كان شعبة مل يكن من احلذاق يف  -١٢٩
 ١٧٥إماما يف احلفظ .ص

 ١٨٢قال أبوحامت: جماهد أدرك عليا،ال يذكر رؤية وال مساعا .ص-١٣٠

 ١٨٨اجلويباري دجال .ص-١٣١

 ٢٠٢طاوس مل يلق معاذا .ص-١٣٢

اءات ليس لشيء قال الدار قطين يف حممد بن يوسف املقرئ: وضع حنو من ستني نسخة قر -١٣٣
 ٢٠٨منها أصل، ووضع األحاديث املسندة والنسخ ما ال ينضبط.ص

 ٢٢٨عمرو بن دينار عن أيب هريرة منقطع .ص -١٣٤

 ٢٤٣واملنصوص عن اإلمام أمحد صحة إسالم ابن سبع سنني.ص-١٣٥

قال صاحل بن أمحد: قال أيب : إذا بلغ اليهودي والنصراين سبع سنني ،مث أسلم جرب على -١٣٦
 ٢٤٤سالم.صاإل

قال املفضل بن غسان : كان حيىي بن معني يبطل حديث "اخلال وارث من ال وارث له" -١٣٧
 ٢٥٤وقال ليس فيه حديث قوي .ص

الصحيح أن اجلد يسقط مجيع األخوة واألخوات من مجيع اجلهات، كما يسقطهم األب، -١٣٨
 وهذا قول أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 



 ٢٦٧أبوحممد بن حزم :هو الثابت عن أيب بكر وعمر وعثمان .ص قال

سليمان بن داود الشاذكوين قد ضعفوه، قال البخاري :هو عندي أضعف من كل ضعيف  -١٣٩
 ٢٨٠.ص

 ٣٠٦عطاء اخلرساين مل يدرك ابن عباس،ومل يره، قاله أبوداود. ص-١٤٠

بن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض قال البيهقي:ابن املسيب كان يقال له راوية عمر، وكان ا-١٤١
 ٣٢٨شأن عمر وأمره.ص

روى مالك عن أيب الزبري قال : أيت عمر بنكاح مل يشهد عليه إال رجل وامرأة ،فقال : هذا -١٤٢
 ٣٢٨نكاح السر وال أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرمجت .ص

لفظ يدل عليه، قال شيخنا العالمة أبوالعباس: أصح قويل العلماء أن النكاح ينعقد بكل  -١٤٣
وهذا مذهب مجهور العلماء، كأيب حنيفة ومالك وأحد القولني يف مذهب أمحد بل نصوصه مل تدل 

 ٣٣٦إال على هذا الوجه.ص

روى البيهقي عن احلكم فقال : اجتمع أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أن -١٤٤
 ٣٤٤اململوك ال جيمع من النساء فوق اثنتني .ص

 ٣٤٦ابن هليعة من عمرو بن شعيب شيئا ،قاله أبوحامت الرازي .صمل يسمع -١٤٥

 ٣٥٦قال مسلم بن احلجاج : أهل اليمن أعرف حبديث معمر من غريهم .ص-١٤٦

عيسى بن موسى بن أيب حرب الصفار ،وهو ثقة ،قال أبوداود :مسعت ابن حساب يقول -١٤٧
 ٣٦٦: أكثر هللا يف الناس مثله .ص

 ٤٠٤ر ،قاله اإلمام أمحد يف رواية صاحل عنه ،وأبوحامت الرازي .صاحلسن مسع من ابن عم-١٤٨

 ٤٣٣والصحيح أن اإلطعام يف الكفارة غري مقدر ابلشرع ،بل يرجع فيه إىل العرف .ص-١٤٩



املبارك عن عنبسة بن سعيد عن -١٥٠ ابن  أبوزرعة عن حديث رواه  ابن أيب حامت :سئل  قال 
عليه هللا  صلى  النيب  عن  جابر  عن  قال   الشعيب  يربأ"  حىت  اجلرح  من  يستقاد  "ال  قال:  وسلم 

 أبوزرعة:هو مرسل مقلوب .

وقد روى أبوحامت الرازي عن حممد بن ميمون ،وقال : كان أميا مغفال ،وذكره ابن حبان يف -١٥١
 ٥٠١"الثقات" وقال رمبا وهم .ص

 ٥٢٦الشعيب عن عمر منقطع .ص-١٥٢

د : منكر احلديث قد اعتربت حديثه فإذا هو بشري بن املهاجر وثقه ابن معني ،وقال أمح -١٥٣
 ٥٣٦جييء ابلعجب ،وقال البخاري: خيالف يف بعض حديثه. ص

العامري ،وقد اختلف يف مساعه من النيب -١٥٤ ابن أيب أرطأة ،القرشي  بسر بن أرطأة ،ويقال 
 ٥٤٦صلى هللا عليه وسلم. ص

وثقه أمحد وابن معني ودحيم زيد بن واقد الدمشقي ،قد روى له البخاري يف "صحيحه" و -١٥٥
 وغريهم . 

زيد بن واقد املتكلم فيه ،فهو أبوعلي السميت البصري نزيل الري ،روى عن محيد الطويل ،قال   وأما
 ٥٤٧أبوزرعة : ليس بشيء ،ووثقه أبوحامت وروى عنه ،وقال : كان شيخا فانيا كبريا .ص

رسال الزهري وقتادة شيئا ،ويقول مراسيل الزهري ضعيفة، وقد كان حيىي القطان ال يرى إ-١٥٦
 ٥٨٥هو مبنزلة الريح ،ويقول هؤالء قوم حفاظ ،كانوا إذا مسعوا الشيء علقوه.ص

حممد بن احلسن ابن زابلة،املخزومي ،قال معاوية بن صاحل: قال يل حيىي بن معني :حممد -١٥٧
ة عن أبيه عن بن احلسن الزابيل وهللا ماهو بثقة ،حدث عدو هللا عن مالك عن هشام بن عرو 

عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم)فتحت املدينة ابلقرآن ،وفتحت سائر البالد ابلسيف( وقال 



أنه كان يضع احلديث فرتكت   دأمح  تبني يل  ألف حديث مث  بن صاحل املصري كتبت عنه مائة 
 ٦١١حديثه. ص

الثتهم حديثهم ليس قد روى عباس الدوري عن حيىي بن معني أنه قال: بنو زيد بن أسلم ث-١٥٨
بشيء ،ضعفاء ثالثتهم ،وقال أبوحامت: سألت أمحد بن حنبل عن ولد زيد بن أسلم أيهم أحب 

 ٦٤٣إليك؟ قال : أسامة ،قلت مث من ؟ قال : عبدهللا.ص

يصرح  -١٥٩ مل  أو  ابلتحديث  صرح  ،سواء  صحيحة  أو  حسنة  سعد  بن  حبري  عن  بقية  رواية 
 ٦٥٨.ص

قال حيىي بن معني : احلسن بن ذكوان مل يسمع من حبيب بن أيب اثبت شيئا ،إمنا مسع من -١٦٠
 ٦٦٤عمرو بن خالد عنه، وعمرو بن خالد ال يسوى حديثه شيئا،إمنا هو كذاب .ص

 *  《التنقيح اجمللد اخلامس   فوائد》*

ل أبوقدامة عن الّسري بن إمساعيل : ضعفوه ،وقال أمحد بن حنبل:ترك الناس حديثه ،وقا-١٦١
 ٩حيىي بن سعيد : استبان يل كذبه يف جملس.ص

حممد بن سعد العويف قد روى نسخة عن ابن عباس يرويها ابن جرير وابن أيب حامت وغريمها -١٦٢
 ٤٦.ص

ابن  -١٦٣ مل يصح عن احلسن عن عمران بن حصني مساع من وجه صحيح يثبت .قاله علي 
 ٥٣املديين. ص

قال الرتمذي: وقال قوم من أهل العلم من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وغريهم:  -١٦٤
ال نذر يف معصية،وكفارته كفارة ميني، وهو قول أمحد وإسحاق ،واحتجا حبديث الزهري عن أيب 

 ٦٠سلمة عن عائشة.ص

 ٨٨حممد بن علي بن احلسني مل يدرك جد أبيه علي بن أيب طالب .ص ١٦٥



البيهقي : واحلديث إذا انفرد به محاد بن سلمة ،مث يشك فيه،مث خيالفه فيه من هو   قال-١٦٦
 ٩٧أحفظ منه،وجب التوقف فيه.ص

 *انتهت الفوائد املنتقاه من التنقيح* 

 األول* :  اجمللد 《من طبقات علماء احلديث الفوائد 》*

احلجة  -١٦٧ ذي  عشر  اثمن  اجلمعة  يوم  محران  بن  سودان  قتله  عفان  بن  سنة مخس عثمان 
 ٧٩وثالثني،وله بضع ومثانون سنة.ص

 ٨١عبدهللا بن مسعود قال فيه عمر : كنيف ملئء علما .ص-١٦٨

سعد بن أيب وقاص أول من رمى بسهم يف سبيل هللا ،وكان جماب الدعوة واعتزل الفتنة، -١٦٩
 ٨٤فلم يقاتل مع علي وال معاوية.ص

 ٩٢دهره.ص قال الشافعي: أبوهريرة أحفظ من روى احلديث يف-١٧٠

قال أبووائل: استعمل علي ابن عباس على احلج،فخطب يومئذ خطبة لو مسعها الرتك والروم -١٧١
 ٩٤ألسلموا، مث قرأ عليهم سورة النور،فجعل يفسرها .ص

عشر -١٧٢ أبحد  منه  أكرب  الفتح،وأبوه  قبل  وأبوه  هو  هاجر  العاص  بن  عمرو  بن  عبدهللا 
 ٩٥عاما.ص

قال ابن مسعود: ما أقرأ شيئا وما أعلم شيئا إال علقمة يقرؤه أو   قال عبدالرمحن بن يزيد: -١٧٣
 ١٠٠يعلمه.ص

بن -١٧٤ شرحبيل  ذلك  منها،ذكر  فنجا  النار  يف  العنسي  األسود  ألقاه  اخلوالين  أبومسلم 
 ١٠١مسلم.ص



قدماء -١٧٥ عن  دلس  رمبا  ألنه  البخاري،  له  خيرج  ومل  العلماء  جلة  من  نفري كان  بن  جبري 
 ١٠٩الصحابة.ص

 ١١٤أبوإدريس اخلوالين مساعه من معاذ صحيح ،قاله ابن عبدالرب.ص -١٧٦

 ١٢٠أبووائل : قال شقيق : إنه تعلم القرآن يف شهرين ،وهذا غاية يف الذكاء .ص-١٧٧

قال أبوبكر بن أيب داود:ليس أحد بعد الصحابة أعلم ابلقرآن من أيب العالية،مث سعيد بن -١٧٨
 ١٢٤جبري.ص

بن ميمون ،قا-١٧٩ تعاىل  عمرو  إذا رؤي ذكر هللا  ابن إسحاق: حج واعتمر مئة مرة،وكان  ل 
 ١٣٠.ص

 ١٣٥مرة الطيب وثقه ابن معني ،ويقال إنه سجد حىت أكل الرتاب جبهته .ص-١٨٠

ربعي بن حراش ورد أنه مل يكذب قط ،وكان قد آىل على نفسه أن ال يضحك حىت يعلم  -١٨١
 ١٣٩أيف اجلنة هو أو يف النار .ص

امت بن حبان:رأى احلسن البصري عشرين ومئة من أصحاب رسول هللا صلى هللا  قال أبوح-١٨٢
 ١٤٢عليه وسلم، وكان معرى عما قذف به من القدر على تدليس كان فيه يف الرواايت .ص

إبراهيم التيمي قتله احلجاج ،وقيل : بل مات يف حبسه، ومل يبلغ األربعني،قال األعمش : -١٨٣
 ١٤٥شهران ال أطعم فيهما ، ال يسمعن هذا منك أحد .ص مسعته يقول : رمبا أتى علي

علي بن احلسني : قال مالك : بلغين أنه كان يصلي يف اليوم والليلة ألف ركعة إىل أن مات -١٨٤
 ١٤٨،وكان يسمى زين العابدين لعبادته.ص

 ١٤٩حيىي بن يعمر قيل : إنه أول من نقط املصحف .ص-١٨٥



ما كتبت سوداء علي بيضاء، وال حدثين رجل حبديث قط إال حفظته،    الشعيب كان يقال :-١٨٦
 ١٥٥وال أحببت أن يعيده علي .ص

 ١٥٥قال العجلي : مرسل الشعيب صحيح ،ال يكاد يرسل إال صحيحا. ص-١٨٧

 ١٥٩قال إبراهيم بن ميسرة : مارأيت أحدا الشريف والوضيع عنده مبنزلة إال طاووسا .ص-١٨٨

 ١٦٤وى أنه كان يسبح يف اليوم أربعني ألف مرة .صخالد بن معدان ير -١٨٩

عطاء بن أيب رابح : قال ابن جريج : كان املسجد فراشه عشرين سنة ،وكان من أحسن -١٩٠
 ١٧١الناس صالة.ص

 ١٧٣ميمون بن مهران يروى أنه صلى يف سبعة عشر يوما سبعة عشر ألف ركعة .ص-١٩١

 ١٧٤قال البخاري وغريه : أصح األسانيد مالك عن انفع عن ابن عمر.ص-١٩٢

والصبح -١٩٣ العشاء  بني  جيعل  مل  سنة  عشرين  منبه  بن  وهب  لبث  الصباح:  بن  مثىن  قال 
 ١٧٦وضوءا.ص

الدينار والدرهم عند أحد أهون منه عند الزهري ،كأهنا مبنزلة   قال عمرو بن دينار: ما رأيت-١٩٤
 ١٨٣البعر ،وقد روى عن الزهري أنه حفظ القرآن يف مثانني ليلة .ص

قال ابن عيينة عن عمرو بن دينار :ثقة ثقة ثقة ،كان قد جزء الليل ،فثلثا ينام، وثلثا يدرس  -١٩٥
 ١٨٥حديثه ،وثلثا يصلي .ص

ا أتته اخلالفة ،اشتد زهده ،وكان قد شدد على أقاربه ،وانتزع كثريا مما عمر بن عبدالعزيز مل-١٩٦
 ١٩٢يف أيديهم، فتربموا به ومسوه .ص

قال معمر: أقام قتادة عند سعيد ابن املسيب ثالثة أايم، فقال له يف اليوم الثالث : ارحتل -١٩٧
 ١٩٧من جماهد .ص  اي أعمى فقد أنزفتين ،قال ابن معني :مل يسمع من سعيد ابن جبري ،وال



 ٢٠١قال محاد بن زيد : رأيت اثبتا البناين يبكي حىت ختتلف أضالعه.ص-١٩٨

مسلم  -١٩٩ ،أكثر  حزام  بن  حكيم  موىل  احلافظ،  املكي  تدرس  بن  مسلم  بن  حممد  أبوالزبري 
 ٢٠٤االحتجاج به، وأخرج له البخاري مقروان بغريه.ص

 ٢٠٦فه الزهري فالقول قول حيىي .صقال أمحد بن حنبل :حيىي بن أيب كثري إذا خال-٢٠٠

 

قال سعيد بن عامر الضبعي عن سالم قال : كان أيوب السختياين يقوم الليل كله وخيفي -٢٠١
  ٢١٠ذلك ،فإذا كان الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة .ص

  ٢١١ة وال من جابر.صزيد بن أسلم مل يسمع من أيب هرير -٢٠٢

  ٢١٣صفوان بن سليم قيل إن جبهته نقبت من كثرة السجود .ص-٢٠٣

  ١١٩قال محاد بن زيد : كان حيىي بن سعيد األنصاري يقول يف جملسه "اللهم سلم سلم "ص-٢٠٤

   ٢٢٢علي بن زيد بن جدعان قرنه مسلم بغريه .ص-٢٠٥

لشمس إىل أن يصلي العصر مث منصور بن زاذان قال هشيم عنه :كان يصلي من طلوع ا-٢٠٦
النصارى على  العوام :شهدت جنازة منصور بن زاذان فرأيت  يسبح إىل املغرب ،وقال عباد بن 

  ٢٢٣حدة،واجملوس على حدة ،واليهود على حدة ،وقد أخذ خايل بيدي من الزحام .ص

بعدك من خري -٢٠٧ العيش  أيوب : ما يف  يونس بن عبيد، فقال  بن زيد : مرض  قال محاد 
  ٢٢٩.ص

قال ابن أيب عدي :صام داود بن أيب هند أربعني سنة ال يعلم به أهله،كان خزازا، وكان  -٢٠٨
  ٢٣٠حيمل معه غداءه من عندهم فيتصدق به يف الطريق،ويرجع عشيا فيفطر معهم.ص

   ٢٣٢صاحل بن كيسان :سئل أمحد عنه : فقال :بخ بخ.ص-٢٠٩



التيمي: قال معتمر عنه: مكث أيب أر -٢١٠ بعني سنة يصوم يوما ويفطر يوما،ويصلي سليمان 
 الفجر بوضوء العشاء.

 وقال سعيد الضبعي :كان سليمان التيمي يسبح هللا يف كل سجدة سبعني تسبيحه.

وقال فيه بن مصقلة: رأيت رب العزة يف املنام فقال: وعزيت وجاليل ألكرمن مثوى سليمان التيمي 
  ٢٣٦-٢٣٥.ص

: رأيته ومل يكن بطويل، ولكن كان طويل اليدين،وقيل : قال األصمعي عن محيد الطويل  -٢١١
كان يف جريانه رجل قصري امسه محيد فقالوا:محيد الطويل يتميز به عن القصري،وقال ابن حبان : 
وإمنا عرف ابلطويل ألنه كان قصري القامة، كما تسمي العرب األشياء ابألضداد، وتسمي املهلكة 

  ٢٣٧املفازة. ص

   ٢٤٢األعمش قريبا من سبعني سنة مل تفته التكبرية األوىل .ص قال وكيع: بقي-٢١٢

   ٢٤٥عبدامللك بن أيب سليمان العزرمي مل حيتج به البخاري بل استشهد به .ص-٢١٣

   ٢٤٨قال شعبة: شك ابن عون أحب إيل من يقني غريه .ص-٢١٤

  ٢٥٦قال شاذ بن فياض : بكى هشاما الدستوائي حىت فسدت عيناه.ص-٢١٥

قال -٢١٧  ٢٥٩حممد الصادق مل حيتج به البخاري ،واحتج به سائر األئمة. صجعفر بن  -٢١٦
مقاتل بن  -٢١٨  ٢٦٩يزيد بن هارون :لو كان يل سلطان ألّمرت ابن إسحاق على احملدثني.ص

سليمان املفسر كان من أئمة التفسري ،لكنه رمي ابلتشبيه، واهتم ابلكذب ،وكان حيدث عمن مل  
  ٢٧١تجاج به.صيلقه وأمجعوا على عدم االح

  ٢٧٤معاوية بن صاحل مل حيتج به البخاري ،واحتج به غريه، ومن تكلم فيه مل أيت حبجة .ص-٢١٩

قال اهلقل : أجاب األوزاعي يف سبعني ألف مسألة ،وقد كان أهل الشام واألندلس على -٢٢٠
  ٢٧٩مذهب األوزاعي مدة من الدهر، وكان املنصور يعظمه ويصغي إىل وعظه.ص



إن املهدي حج فدخل مسجد النيب صلى هللا عليه وسلم، فلم يبق إال من قام إال قيل :  -٢٢١
ابن أيب ذئب،فقيل له: قم فهذا أمري املؤمنني ،فقال : إمنا يقوم الناس لرب العاملني، فقال املهدي:  

   ٢٩٢دعوه ،فقد قامت كل شعرة يف رأسي .ص

الضخم  -٢٢٢ قال: حدثنا  إذا حدث عن شعبة  زيد  بن  اخلري كان محاد  الضخام ،شعبة  عن 
أبوبسطام،وكان شعبة يقول : ألن أقع من السماء فأنقطع أحب إيل من أن أدلس،وكان يقول : 
من طلب احلديث أفلس،بعت طست أمي بسبعة داننري ، وقال أبوزيد األنصاري :وهل العلماء 

  ٢٩٦إال شعبة من شعبة .ص

م أحدا تعظيمه جرير بن حازم، وقال قال موسى بن إمساعيل :ما رأيت محاد بن سلمة يعظ-٢٢٣
  ٣٠٠وهب عن أبيه :جلست إىل احلسن سبع سنني مل أخرج منها يوما واحدا .ص

قال أمحد بن حنبل: محاد بن سلمة أعلم الناس بثابت البناين وأثبتهم يف محيد،وقال غري -٢٢٤
  ٣٠٨واحد: إذا رأيت الرجل ينال من محاد بن سلمة فاهتمه على اإلسالم .ص 

قال ابن املبارك: كتبت عن ألف ومئة شيخ ما فيهم أفضل من سفيان الثوري،وقال أمحد:مل  -٢٢٥
  ٣١٠يتقدمه يف قليب أحد.ص

قال إمساعيل بن أويس: كان خايل مالك ال يفيت حىت يقول : ال حول وال قوة إال ابهلل  -٢٢٦
  ٣١٤.ص

التنوخي:ما قمت إىل صالة إال مثلت يل ج-٢٢٧ هنم،وكان إذا فاتته قال سعيد بن عبدالعزيز 
   ٣٢٥الصالة يف مجاعة بكى .ص

قال حممد بن رمح : كان دخل الليث بن سعد يف السنة مثانني ألف دينار، فما أوجب هللا  -٢٢٨
  ٣٣٢عليه زكاة قط .ص

  ٣٣٧قال ابن معني: ليس أحد يف أيوب أثبت من محاد بن زيد .ص-٢٢٩



 ٣٤٣رج له مسلم متابعة .صشريك بن عبدهللا القاضي استشهد به البخاري وأخ-٢٣٠

  ٣٤٧قال أبونعيم : كان أبومعشر سنداي ألكن يقول : حدثنا حممد بن قعب .ص-٢٣١

   ٣٥١عبدهللا بن هليعة قال عنه سعيد بن أيب مرمي : مل حيرتق له كتاب ،وكان يضعفه .ص-٢٣٢

   ٣٦٢قال إبراهيم بن األشعث :رأيت ابن عيينة يقبل يد الفضيل بن عياض مرتني .ص-٢٣٣

قال أمحد بن حنبل: لزمت هشيما أربع سنني ما سألته عن شيء إال مرتني هيبة له ،وكان  -٢٣٤
   ٣٦٦كثري التسبيح بني احلديث يقول : ال إله إال هللا ميد هبا صوته.ص

قال هليعة بن عيسى: دعا املفضل بن فضالة أن يذهب عنه األمل ،فأذهبه هللا عنه، فكاد -٢٣٥
  ٣٧١فرد إليه األمل .ص أن خيتلس عقله ،فدعا هللا

قال نصر بن علي : رأيت يزيد بن زريع يف املنام، فقلت: ما فعل هللا بك ؟ قال : دخلت -٢٣٦
  ٣٧٧اجلنة ،قلت : مباذا؟ قال : بكثرة الصالة.ص

وقد أمجع األئمة على االحتجاج بعبدالوارث بن سعيد ،وإن كان فيه بدعة،فإنه مل يكن -٢٣٧
   ٣٧٩داعية إليها.ص

سفيان بن عيينة يقول : مسعت من عمرو بن دينار ما لبث نوح يف قومه، وقال ابن   كان-٢٣٨
  ٣٨٦معني: هو أثبت الناس يف عمرو بن دينار .ص 

قال حيىي احلماين: ملا احتضر أبوبكر بن عياش بكت أخته، فقال :ما يبكيك ؟ انظري إىل  -٢٣٩
  ٣٨٩تلك الزاوية،ختمت فيها مثانية عشر ألف ختمة .ص

  ٣٩٤العزيز بن حممد الدراوردي روى له اجلماعة ،البخاري مقروان بغريه .صعبد -٢٤٠

البيت ما رأت عيناي مثل ابن -٢٤١ الفضيل يقول : ورب هذا  قال حممد بن أعني : مسعت 
  ٤٠٥املبارك.ص



عيسى بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي : قال عنه أمحد بن جناب : غزا عيسى مخسا -٢٤٢
  ٤٠٧ا وأربعني حجة .صوأربعني غزوة ،وحج مخس

قال بشر احلايف عن املعاىف بن عمران : كان حيفظ احلديث واملسائل ،وكان يف الفرح واحلزن -٢٤٣
واحدا، قتلت اخلوارج له ولدين فما تبني عليه شيء،مث مجع أصحابه وأطعمهم ،وقال : آجركم هللا  

لبشر احلايف: نراك تعشق يف فالن وفالن. قال :وكان صاحب دنيا واسعة، وضياع كثرية، وقيل  
  ٤١٦املعاىف! فقال : ومايل ال أعشقه ،وقد كان سفيان يسميه الياقوتة.ص

قال أبو التقي :مسعت بقية بن الوليد يقول : ما أرمحين ليوم الثالاثء ،ما يصومه أحد ،وروى -٢٤٤
  ٤١٨له مسلم متابعة حديثا ،وأصحاب السنن.ص

ثقة يدلس تدليسا شديدا ،يقول :مسعت وحدثنا، عمر بن علي بن عطاء، قال ابن سعد :-٢٤٥
   ٤٢٠مث يسكت ،ويقول : هشام بن عروة.ص

يوم مئيت ركعة -٢٤٦ القضاء يف كل  بعدما ويل  القاضي يصلي  أبو يوسف  أبومساعة: كان  قال 
  ٤٢٢.ص

قال حفص بن غياث: وهللا ما وليت القضاء حىت حلت يل امليتة،ومات وعليه دين تسعمائة -٢٤٧
   ٤٣٠درهم .ص

قال ابن معني : أقام حيىي القطان عشرين سنة خيتم كل ليلة، وقال أيضا: مل يفت الزوال يف  -٢٤٨
املسجد حيىي بن سعيد أربعني سنة، وقال أيضا:كان ضعيف القلب، وكان له جار فوقع فيه وشتمه، 

:   فجعل حيىي يبكي ويقول: صدق ،من أان وما أان ،وقال: وكان له مسبحة يسبح هبا، قال عفان
  ٤٣٤رأى رجل يف النوم بّشر حيىي القطان أبمان من هللا يوم القيامة .ص

قال خالد بن خراش: قرئ على ابن وهب كتابه يف أهوال القيامة ،فخر مغشيا عليه، فلم  -٢٤٩
  ٤٣٩يتكلم بكلمة حىت مات بعد أايم.ص



بن عياض :-٢٥٠ الفضيل  له  بن منصور: قدم وكيع مكة،وكان مسينا،فقال  ماهذا    قال سعيد 
  ٤٤٣السمن وأنت راهب العراق؟ قال هذا من فرحي ابإلسالم، فأفحمه .ص 

بشر بن املفضل،قال عنه ابن املديين: كان يصلي كل يوم أربعمائة ركعة،ويصوم يوما ويفطر -٢٥١
  ٤٤٦يوما.ص

قال علي بن عاصم: دفع إيل أيب مئة ألف درهم،وقال: اذهب فال أرى لك وجها إال مبئة -٢٥٢
   ٤٥٩. صألف حديث

  ٤٦١قال يزيد بن هارون : مادلست قط إال يف حديث، فما بورك يل فيه.ص-٢٥٣

إسحاق بن يوسف بن مرداس األزرق يقال :مكث عشرين سنة مل يرفع رأسه إىل السماء -٢٥٤
  ٤٦٢.ص

  ٤٦٨قال شعبة: ابن علية سيد احملدثني.ص-٢٥٥

ا أحسن خلقا منه ،وال أنس بن عياض قال عنه يونس بن عبداألعلى : ما رأيت شيخن -٢٥٦
   ٤٦٩أمسح بعلمه، قال لنا : وهللا لو هتيأ يل أن أحدثكم بكل ما عندي يف جملس لفعلت .ص

   ٤٧١قال املروذي: مسعت أاب عبدهللا يقول : معاذ بن معاذ قرة عني يف احلديث .ص-٢٥٧

محارا ال قال الشافعي : كان حيىي بن سليم فاضال ،كنا نعده من األبدال ،وكان إذا ركب  -٢٥٨
  ٤٧٤يقول له اغد ،وإمنا يقول ال إله إال هللا. ص

  ٤٧٥يونس بن بكري روى له مسلم متابعة،واستشهد به البخاري .ص-٢٥٩

قال القواريري: أملى علي ابن مهدي عشرين ألف حديث حفظا ،وقال ابن املديين: لو  -٢٦٠
   ٢٧٩حلفت بني الركن واملقام حللفت أين مل أر مثل عبدالرمحن. ص

  ٤٨٤قال ابن الفرات : ما رأيت يعلى بن عبيد ضاحكا. ص-٢٦١



 ٤٩٦قيل إن الشافعي إذا قال : حدثنا الثقة عن ابن أيب ذئب ،فإمنا يريد ابن أيب فديك .ص-٢٦٢
  ٥٠٣انئما أوثق من عبدالرزاق يقظان .ص  -أي املصيصي-قال بعضهم : حجاج بن حممد  -٢٦٣

القط-٢٦٤ الضبعي : قال حيىي  بن عامر  أربعني سنة،إين سعيد  املصر منذ  ان عنه : هو شيح 
   ٥٠٦ألغبط جريانه.ص

ألحفظه كله -٢٦٥ ،إين  سفيان  مين كتاب  يسرق  أن  أابيل  ال   : يقول  الزبريي  أبوأمحد  كان 
  ٥١٤.ص

حممد بن إدريس الشافعي :كان مع فرط ذكائه وسيالن ذهنه يستعمل اللبان ليقوى حفظه، -٢٦٦
ل بن زايد: مسعت أمحد بن حنبل يقول : ما أحد مس حمربة وال فأعقبه رمي الدم سنة، وقال الفض 

  ٥١٩قلما إال وللشافعي يف عنقه منة .ص

أبونعيم الفضل بن دكني :قال حيىي القطان عنه: إذا وافقين هذا األحول ما أابيل من خالفين  -٢٦٧
  ٥٣٧.ص

  ٥٣٨طران .صقال حممد بن سهل بن عسكر: استسقى بنا الفراييب ،فما أرسل يديه حىت م-٢٦٨

حجة، -٢٦٩ ستني  : حججت  يقول  :مسعته  الفضل  بن  عبدالصمد  قال   : إبراهيم  بن  مكي 
 ٥٤٢وتزوجت ستني امرأة، وجاورت عشر سنني، وكتبت عن سبعة عشر من التابعني .ص

 * 《اجمللد الثاين من الطبقات  فوائد》*

زاعي كتبت اليوم عن قال أمحد بن أيب خيثمة :قال يل أيب وقد قمنا من عند أيب سلمة اخل-٢٧٠
   ٥كبش نطاح .ص

   ١٠قال ابن معني : منذ خرجت من بغداد إىل أن رجعت مل أر مثل أيب مسهر. ص-٢٧١

  ١٢كان عفان بن مسلم ممن مل جيب يف احملنة.ص-٢٧٢



األرض -٢٧٣ أهل  إىل خري  بنا  قوموا   : مالك  ،فقال  القعنيب من سفر  قدم  قال :  اجلنيين  عن 
 ١٦.ص

عاصم التميمي ،قال ابن املنادي : كان جملسه حيزر أبكثر من مئة ألف  عاصم بن علي بن  -٢٧٤ 
إنسان ،وعن أمحد بن عيسى قال :أتيت يف منامي،فقيل يل : عليك مبجلس عاصم فإنه غيظ 

   ٤٨.ص قرآنألهل الكفر، وكان عاصم ممن ذب عن السنة يف حمنة ال

وما،وكان عاملا نبيال متموال علي ابن اجلعد قيل أنه مكث ستني سنة يصوم يوما ويفطر ي-٢٧٥
،لكن كان فيه بدعة كان ينال من بعض السلف كابن عمر ومعاوية، وقال: من قال القرآن خملوق  

  ٥٣مل أعنفه،وملثل هذا ما خرج له مسلم يف صحيحه .ص

الواسطي، ملا دعي للمحنة قال لغالمه ملا خرج من دار   ه سعيد بن سليمان الضيب سعدوي-٢٧٦
  ٥٥م قدم احلمار فإن موالك كفر .ص األمري : ايغال

موسى بن إمساعيل التبوذكي :قال عباس عن حيىي بن معني: ما جلست إىل شيخ إال هابين -٢٧٧
  ٥٦أو عرف يل ما خال هذا األثرم التبوذكي .ص

البخاري م-٢٧٨ البويطي إىل    قرواننعيم بن محاد روى عنه  بغريه ،وقد محل نعيم من مصر مع 
القرآن مقيدين فحبسا بسامراء حىت مات نعيم يف مجادى األوىل سنة مثان  بغداد يف حمنة خلق  
   ٦٦وعشرين ومئتني.ص

   ٧٩قال النووي :البن املديين حنو من مئيت مصنف .ص-٢٧٩

: ما فعل هللا   النوم،فقلترأيت حيىي بن معني يف    -أحد الثقات  -قال حبيش بن مبشر-٢٨٠
   ٨١حوراء، ومهد يل بني البابني .صبك، فقال أعطاين ،وحباين، وزوجين ثالث مئة 

   ٨٣قال عباس عن ابن معني : أرادوا أن أكون مثل أمحد وهللا ال أكون مثله أبدا .ص-٢٨١



:جئته  -٢٨٢ أيب طالب  بن  إبراهيم  شيبة -قال  أيب  بن  عثمان  إىل مىت ال ميوت -يقصد  فقال 
ت لصفا يل جرير بن إسحاق بن راهويه؟ فقلت له : شيخ مثلك يتمىن هذا ! قال :دعين ،فلو ما

 عبداحلميد.  

 ١٠٠عثمان بعد إسحاق مخسة أشهر.ص عاش

قال هشام بن عمار: ما أعددت خطبة منذ عشرين سنة، قال عبدان: ما كان يف الدنيا -٢٨٣
  ١٠٩مثله.ص

الرقاشي حممد بن عبدهللا البصري، قال العجلي : يقال : كان يصلي يف اليوم والليلة أربع  -٢٨٤
   ١٢٣مئة ركعة.ص

قال عبدهللا بن أمحد بن شبويه، مسعت أيب يقول: من أراد علم القرب فعليه ابألثر ،ومن أراد -٢٨٥
 علم اخلبز فعليه ابلرأي . 

  ١٢٦زعم الدار قطين أن البخاري روى عنه .ص  وقد

أبومعمر اهلذيل : قال عنه عبيد بن شريك : كان من شدة إدالئه ابلسنة يقول : لو تكّلمت  -٢٨٦
  ١٣٥: إهنا سنية ،فأخذ يف احملنة ،فأجاب ، فلما خرج قال : كفران وخرجنا .صبغليت لقالت 

معمر صالة النيب صلى هللا عليه وسلم على   نوقد أخطأ حممود يف روايته عن عبدالرزاق ع-٢٨٧
 ١٣٩ماعز.رواه عنه البخاري ،والصحيح أنه مل يصل عليه .ص

   ١٤١كه هارون احلمال تنزها .صقال إبراهيم احلريب : لو كان الكذب حالال لرت  -٢٨٨

قال سبط أمحد بن منيع : أخربت عن جدي أنه قال: أان من حنو أربعني سنة أختم القرآن -٢٨٩
   ١٤٥كل ثالث .ص

على -٢٩٠ ،وفيهما زايدة  أيب حذافة  ،و"موطأ"  أيب مصعب  "موطأ"  مالك  عن  ما روي  آخر 
   ١٤٦املوطآت حنو من مئة حديث.ص



األئمة حبديث أمحد بن صاحل سوى أيب عبدالرمحن النسائي، فإنه قال اخلطيب: احتج سائر  -٢٩١
ترك الرواية عنه،وكان يطلق لسانه فيه، وليس األمر على ماذكر النسائي ،ويقال : كان آفة أمحد  

السبب الذي أفسد احلال   لكبن صاحل الكرب وشراسة اخللق، وانل النسائي منه جفاء يف جملسه، فذ
   ١٦٥بينهما.ص

  ١٦٦: أوصى أبوكريب بكتبه أن تدفن معه فدفنت.صقال مطني-٢٩٢

ابن أيب عمر العدين صنف املسند، وعمر دهرا،وحج سبعا وسبعني حجة ،وصار شيخ احلرم -٢٩٣
 يف زمانه، وكان صاحلا عابدا ال يفرت عن الطواف. 

   ١٧١احلسن بن أمحد بن الليث: بلغين أنه مل يقعد من الطواف ستني سنة.ص قال

  ١٧٨لّسري كان كثري الصالة، يقال له :راهب الكوفة، وله مصنف يف الزهد.صهناد بن ا-٢٩٤

يقول :كتب عين مخسة قرون ،وحدثت وأان ابن مثاين    -يقصد بندار  -قال األرغياين :مسعته-٢٩٥
  ١٨٣عشرة سنة.ص

   ١٩٤بن هبلول حدث من حفظه أبربعني ألفا وعمر دهرا .ص اق إسح-٢٩٦

ن ابن أيب داود : بعث إليه املستعني يشخصه للقضاء، نصر بن علي اجلهضمي : قال ع-٢٩٧
فدعاه متويل البصرة، فأخربه، فقال: أستخري هللا، فرجع وصلى ركعتني، وقال: اللهم إن كان يل  

   ١٩٦عندك خري فاقبضين إليك، مث انم، فنبهوه فإذا هو ميت .ص

طيب : هو الذي إسحاق بن منصور الكوسج روى عنه اجلماعة سوى أيب داود ،وقال اخل-٢٩٨
  ٢٠٢دون عن أمحد بن حنبل وإسحاق املسائل يف الفقه .ص

   ٢٠٦قيل ألمحد: من نسأل بعدك ؟ قال : سلوا عبدالوهاب الوراق.ص-٢٩٩



قال الذهلي : قال يل ابن املديين : أنت وارث الزهري ،وقال أبوعمر اخلفاف: رأيت حممد -٣٠٠
قلت : فما فعل حبديثك؟ قال كتب مباء الذهب بن حيىي فقلت : ما فعل هللا بك ؟ قال غفر يل ،

 ٢١١،ورفع يف عليني .ص

 

قال ابن خزمية : حدثنا رابين هذه األمة حممد بن أسلم الطوسي ،وقال مرة : حدثين من مل  -٣٠١
 تر عيناي مثله، حممد بن أسلم . 

  ٢١٣قال أمحد بن نصر النيسابوري: قيل يل : إنه صلى على حممد بن أسلم ألف ألف إنسان .ص

د الكبري والتفسري وغري ذلك ،روى عنه: مسلم والرتمذي ،وعلق  عبد بن محيد مصنف املسن -٣٠٢
 ٢١٤له البخاري يف دالئل النبوة من صحيحه،فسماه عبداحلميد .ص

زهري بن حممد بن قمري املروزي ، قال أبو القاسم البغوي : ما رأيت بعد أمحد بن حنبل   -٣٠٣
كله حىت أدخل الروم، فآكله من أفضل منه، لقد مسعته يقول: أشتهي حلما من أربعني سنة وال آ

 مغامن الروم.

  ٢٣٨وقال حممد بن زهري : كان أيب خيتم يف رمضان تسعني ختمة.ص

عن أيب زرعة أن رجال استفتاه أنه حلف ابلطالق أنك حتفظ مئة ألف حديث، قال: متسك -٣٠٤
معني،   العجلي ذكره عباس الدوري فقال : كنا نعده مثل أمحد وحيىي بن -٣٠٥  ٢٤٧ابمرأتك .ص

   ٢٥١وقيل : إنه فر إىل املغرب أايم حمنة القرآن للتفرد والتعبد .ص

 وقد كاد أبوحامت الرازي يهلك يف رحلته يف طلب احلديث من اجلوع . -٣٠٦

  ٢٦٥كان لألثرم تيقظ عجيب ،حىت قال حيىي بن معني وغريه: كان أحد أبويه جين .ص-٣٠٧

ومعي تسعة آالف دينار، فكان إسحاق   قال ابن سنجر : رحلت ومعي إسحاق الكوسج،-٣٠٨
   ٢٧٥يورق يل ويتزوج يف كل بلد وأان أؤدي عنه املهر.ص



قال أمحد بن كامل القاضي: حكي أن أاب قالبة كان يصلي يف اليوم والليلة أربع مئة ركعة -٣٠٩
   ٢٧٧،مث قال : ويقال: أنه حدث من حفظه بستني ألف حديث. ص

إبراهيم احل-٣١٠ أبو  قال ثعلب: ما فقدت  ريب يف جملس لغة وال حنو من مخسني سنة، وروى 
الفضل الزهري عن أبيه عن احلريب قال : ما أنشدت بيتا قط إال قرأت بعده "قل هو هللا أحد " 

   ٢٨٣ثالث مرات .ص

مسعت أيب مسعت علي بن عيسى يقول : اإلسناد   - حمدث مهذان-قال صاحل بن أمحد  -٣١١
  ٣٠٩يه أن ال يؤكل اخلبز، لوجب أن ال يؤكل ،لصحة إسناده .صالذي أييت به ابن ديزيل لو كان ف

عثمان بن سعيد الدارمي : روي أن رجال كان حيسده، فقال له: ماذا أنت لوال العلم؟ فقال -٣١٢
   ٣٢٥له أردت شينا فصار زينا .ص

ذُِكر عن بقي بن خملد خري ونسك وإيثار حىت بثوبه، وكان جماب الدعوة، وقيل : إنه كان -٣١٣
   ٣٣٦خيتم القرآن كل ليلة يف ثالث عشرة ركعة، ويسرد الصوم ،وحضر سبعني غزوة .ص

قال أبوبكر الضبعي : حممد بن نصر إمام، وما رأيت أحسن صالة منه،لقد بلغين أن زنبورا -٣١٤
   ٣٦٢قعد على جبهته ،فسال الدم على وجهه ومل يتحرك .ص

: هو عص-٣١٥ ،قال مطني عنه  بن شيبة  بن عثمان  وقال حممد  ما أيفكون،  تلقف  ا موسى 
   ٣٧٣الربقاين: مل أزل أمسع أنه مقدوح فيه .ص

ُمطنّي أبو جعفر حممد بن عبدهللا احلضرمي ،كان من أوعية العلم، قال أبوبكر بن أيب دارم -٣١٦
  ٣٧٤: كتبت عن مطني مئة ألف حديث، وقال الدار قطين: ثقة جبل .ص

بية، وقد ذكر يف احلفاظ ألنه قال : مسعت من القواريري ثعلب العالمة احملدث شيخ اللغة العر -٣١٧
   ٣١٨مئة ألف حديث ، وكان يلحن إذا تكلم،وحيكى أنه كان يقرت على نفسه مع احلدة .ص



قال السمعاين: مسعت إمساعيل بن حممد بن الفضل احلافظ يقول: قرأت املسانيد كمسند  -٣١٨
   ٤٢٩على كالبحر يكون جمتمع األهنار.صالعدين ومسند ابن منيع وهي كاألهنار، ومسند أبوي

قال أبوبكر بن ابلوية: مسعت إمام األئمة ابن خزمية يقول : ما أعلم على أدمي األرض أعلم -٣١٩
  ٤٣٣من حممد بن جرير ،ولقد ظلمته احلنابلة .ص

الباغندي ليصلي ،فكرب وقال : حدثنا حممد بن سليمان -٣٢٠ أبوبكر  ابن شاهني : قام  قال 
   ٤٥٢نا به فقرأ .صلوين، فسبح 

قال الربقاين: حدثنا اإلمساعيلي قال : حيكى أان أاب اآلذان طالت خصومة بينه وبني يهودي، -٣٢١
فقال له: أدخل يدك ويدي يف النار فمن كان حمقا مل حيرتق، ففعال فذكر أن يده مل حترتق ،وأن  

  ٤٦١اليهودي احرتقت.ص

يب يقرأ، فإذا قال : قال رسول هللا صلى هللا  قال أبواحلسني احلجاجي: كان حممد بن املس-٣٢٢
  ٥٠١عليه وسلم بكى حىت نرمحه. ص

األعمشي احلافظ الثقة،يلقب أاب تراب ، وكان قد مجع حديث األعمش وحفظه،فقيل له -٣٢٣
 ٥١٥: األعمشي .ص

 * 《اجمللد الثالث من الطبقات  فوائد》*

 سفرا وال حضرا، "كتاب املزين" قد روي عن الدغويل أنه قال : أربع جملدات ال تفارقين-٣٢٤
   ١١وكتاب العني " والتاريخ للبخاري " وكليلة ودمنة" ص

قال حممد بن احلسني اإلسكاف: رأيت يف النوم كأن قائال يقول: إن هللا ليدفع عن أهل -٣٢٥
   ١٣بغداد البالء ابحملاملي .ص

حامت له تصانيف كثرية ،منها : كتاب "التفسري" وهو كتاب جليل فيه آاثر مل يذكرها    ابن أيب-٣٢٦
 ابن جرير ،ويروى أن أابحامت كان يتعجب من عبادة ابنه عبدالرمحن ويقول : ال أعرف له ذنبا. 



جعفر بن أمحد : مسعت أاب حامت يقول : قد شاركين ابين عبدالرمحن يف مئة ألف حديث.   قال
   ٢٠ص

ن عقدة : عقدة لقب أبيه، وإمنا لقب بذلك لعلمه ابلتصريف والنحو، وكان ورعا انسكا، اب-٣٢٧
   ٢٩يعلم القرآن واألدب .ص

فيما ذكر ثالث مئة ألف   ظ قال إمساعيل بن القاسم القايل : كان أبوبكر بن األنباري حيف-٣٢٨
إنه كان حيفظ عشرين ومئة تفسري أبسانيدها،   القرآن، وقيل :  وقد أملى كتاب بيت شاهد يف 

   ٣٤"غريب احلديث " قيل : إنه مخس وأربعون ألف ورقة.ص

 ابن املنادي كان صلب الدين شرس األخالق، فلذلك مل تنتشر عنه الرواية . -٣٢٩

ابن فارس : مسعت أاب احلسن القطان بعدما علت سنه يقول : كنت حني رحلت -٣٣٠ قال 
مئة حديث. ومسعته يقول : أصبت ببصري أحفظ مئة ألف حديث،وأان اليوم ال أقوم على حفظ  

  ٤٩وأظن أين عوقبت بكثرة كالمي أايم الرحلة .ص 

اإلسالم ستا وسبعني    يفاألصم ،قال عنه احلاكم: كان حمدث عصره بال مدافعة، حدث  -٣٣١
سنة، أذن سبعني سنة يف مسجده، وقال احلاكم: حضرت األصم يوما خرج ليؤذن للعصر فاستقبل 

خربان الربيع بن سليمان، حدثنا الشافعي ،مث ضحك وضحك الناس،مث أذن  وقال بصوت عال: أ
. 

احلاكم : وإمنا ظهر به الصميم بعد جميئه من الرحلة ،مث استحكم حىت كان ال يسمع هنيق   قال
   ٥٤احلمار.ص

قيل : أن العسال أملى تفسريا كبريا من حفظه ،وأنه كان ال ميس جزءا إال على طهارة، وأنه -٣٣٢
   ٨١خلتمة يف ركعة .صصلى اب



داود يقول أليب علي النيسابوري :من   أيبقال القاضي أبوبكر األهبري: مسعت أاب بكر بن  -٣٣٣
إبراهيم عن إبراهيم عن إبراهيم ؟ فقال : إبراهيم بن طهمان عن إبراهيم بن عامر البجلي عن إبراهيم  

 النخعي .فقال : أحسنت أياب علي . 

من -٣٣٤ أكثر  عن  مسند    الطرباين حدث  فيه  يذكر  ومل  الكبري"  "املعجم  ،وصنف  شيخ  ألف 
أبوهريرة فإنه أفرده مبصنف، و"املعجم األوسط" وهو كتاب جليل، تعب عليه وكان يقول : هو  

 ١٠٨روحي، و"املعجم الصغري" يذكر فيه عن كل شيخ له حديثا.ص

ويتهاون يف أمر   قد تكلم مجاعة يف ابن اجلعايب منهم الدار قطين ،وقيل إنه كان يشرب  -٣٣٥
  ١٢٠الصالة، وملا مات أوصى أبن حترق كتبه فأحرقت ،وكان فيها كتب الناس.ص

   ١٣٢القصاب وإمنا عرف ابلقصاب لكثرة ما أهراق من دماء الكفار يف الغزوات .ص-٣٣٦

اخلليلي : كان عدمي النظر حفظا وجاللة. مسعت عبدهللا    الابن عدي صاحب "الكامل" ق-٣٣٧
   ١٣٥يقول: زر قميص ابن عدي أحفظ من عبدالباقي بن قانع.ص بن حممد احلافظ 

غندر : أبوبكر حممد بن جعفر بن احلسني البغدادي الوراق، ويف رواية احلديث مجاعة كل -٣٣٨
صاحب شعبة، وحممد بن يوسف بن   فرمنهم يلقب بغندر منهم هذا املذكور، ومنهم حممد بن جع

هم الشيخ أبوالطيب حممد بن جعفر بن دران البغدادي، بشر اهلروي، وحممد بن جعفر الرازي، ومن
ومنهم أبوبكر حممد بن جعفر العباس النجار، ومنهم :أبوبكر حممد بن جعفر البغدادي الفامي، 

  ١٥٤-١٥٠.صجاينومنهم حممد بن املهلب، احلراين ،ومنهم: أمحد بن آدم اجلر 

يشبه الشيوخ إال أنه كان حلاان، قال حممد بن عمر الداوودي كان ابن شاهني شيخنا ثقة،  -٣٣٩
وكان أيضا ال يعرف من الفقه قليال وال كثريا،وكان إذا ذكر له مذاهب الفقهاء كالشافعي وغريه 

  ١٨١يقول : أان حممدي املذهب .ص



قال اخلطيب: سألت الربقاين ،فقلت له: هل كان أبواحلسن الدار قطين ميلي عليك العلل -٣٤٠
 من حفظه؟ قال: نعم .

اخلطيب : حدثين أبونصر علي بن هبة هللا بن علي بن ماكوال قال :رأيت يف املنام ليلة من   وقال
ليايل شهر رمضان كأين أسأل عن حال أيب احلسن الدار قطين يف اآلخرة،وما آل إليه أمره، فقيل 

   ١٨٧يل : ذاك يدعى يف اجلنة اإلمام .ص

  ٢٠٥طربي .صال راملعاىف بن زكراي كان على مذهب حممد بن جري-٣٤١

ابن منده احلافظ قد قيل : إن أحدا من احلفاظ مل يسمع ما مسع وال مجع ما مجع،وكان -٣٤٢
   ٢٣٢يقول طفت الشرق والغرب مرتني .ص

لو مل يصنف احلاكم "املستدرك" لكان خريا له، فإنه غلط فيه غلطا فاحشا بذكره أحاديث -٣٤٤
ه أدىن معرفة، وتوثيقه مجاعة ضعفهم يف  ل  منضعيفة،وأحاديث موضوعة ال خيفى بطالهنا على  

  ٢٤٢موضع آخر، وذكر أنه تبني جرحهم ابلدليل .ص 

قال اخلطيب : قد رأيت أليب نعيم األصبهاين أشياء يتساهل فيها منها أنه يقول يف اإلجازة -٣٤٥
   ٢٩١: أخربان من غري أن يبني .ص

   ٣٥٢شقيقني .ص  اج احلجقال أبو العباس بن العريف : كان لسان ابن حزم وسيف  -٣٤٦

الزجناين شيخ احلرم وأحد أئمة األثر ،قال عنه أبوسعد السمعاين : كان إذا خرج إىل احلرم -٣٤٧
خيلو املطاف ،ويقبلون يده أكثر مما يقبلون احلجر األسود ،مسعت إمساعيل بن حممد بن الفضل 

 احلافظ يقول ذلك .

نوم فقال يل مرتني : إن هللا يبين ألهل احلديث اثبت بن أمحد : رأيت أاب القاسم الزجناين يف ال  قال
  ٣٧٠بكل جملس جيلسونه بيتا يف اجلنة.ص



شيخ اإلسالم اهلروي، قال ابن طاهر : مسعته يقول هبراة، عرضت على السيف مخس مرات، -٣٤٨
 عمن خالفك،فأقول : ال أسكت .  كتال يقال يل : ارجع عن مذهبك ،لكن يقال يل : اس

وغريه على أيب إمساعيل اهلروي أشياء يف "منازل   - يقصد ابن تيمية -العباس    أنكر شيخنا أبو  وقد
   ٣٨٣السائرين " وهللا ويل التوفيق .ص

قال ابن طاهر : مسعت أاب إسحاق احلبال ميدح أاب نصر بن مكوال، ويثين عليه ،ويقول: -٣٤٩
  ٣٤٩يف هذا الشأن .ص  دخل مصر يف زي الكتبة فلم نرفع به رأسا، فلما عرفناه رأيناه من العلماء

ليلة موته -٣٥٠ قام  الفاشاين:  الشريازي ،قال عنه  القاسم  ،أبو  احلافظ  ابن عبدالوارث  هبة هللا 
   ٤٠٦سبعني مرة أو أقل ،كل نوبة يتغسل يف النهر إىل أن مات على طهارة. ص

نيسابور   السمرقندي ،نزيل   مد قال عمر بن حممد النسفي : اإلمام احلافظ ،قوام السنة ،أبو حم-٣٥١
،مل يكن يف زمانه يف فنه مثله يف الشرق والغرب ،له كتاب " حبر األسانيد يف صحاح املسانيد" مجع 

 ٤٢٣فيه مئة ألف حديث، فرتب وهذب، مل يقع يف اإلسالم مثله، قال : وهو مثان مئة جزء .ص

 * 《الطبقات اجلزء الرابع  فوائد》*

قال السهيلي : حدثين أبوبكر بن طاهر عن أيب علي الغساين أن أاب عمر بن عبدالرب قال -٣٥٢
- له : أمانة هللا يف عنقك مىت عثرت على اسم من أمساء الصحابة مل أذكره إال أحلقته يف كتايب  

  ٨.ص-يعين االستيعاب

طلب احلديث   يفقال أبومسعود عبدالرحيم احلاجي: مسعت ابن طاهر يقول : بلت الدم  -٣٥٣
مرتني ،مرة ببغداد ،ومرة مبكة،كنت أمشي حافيا يف احلر فلحقين ذلك، وما ركبت دابة قط يف 
طلب احلديث، وكنت أمحل كتيب على ظهري ،وما سألت يف حال الطلب أحدا، كنت أعيش 

 ١٥على ما أييت .ص



أنه كرر   ذكرقال ابن بشكوال : قرأت خبط بعض أصحابنا أنه مسع أاب بكر بن عطية ي-٣٥٤ 
   ٤١صحيح البخاري سبع مئة مرة.ص

أقرأ عليه وهو يبكي، فاستفدت ببكائه أكثر من -٣٥٥ ابن اجلوزي: كنت  األمناطي ،قال عنه 
   ٥٧استفاديت بروايته،وكان على طريقة السلف ،انتفعت به مامل انتفع بغريه .ص

سنة لُيدرك أاب نصر   ةأبوسعد ابن البغدادي األصبهاين، رحل إىل بغداد وهو ابن ست عشر -٣٥٦
  ٥٨الزينيب ،فتلقاه نعيه، فبكى وصاح، ولطم رأسه، وقال: من أين يل علي بن اجلعد عن شعبة .ص

ابن اجلوزي قال عنه املوقاين أنه شرب البالذر فسقطت حليته، فكانت قصرية جدا،وكان -٣٥٧
  ١٢٢خيضبها ابلسواد إىل أن مات .ص

املقدسي يف الغالء مبصر ثالث ليال يؤثر بعشائه   حكى رجل أن شاهد احلافظ عبدالغين-٣٥٨
   ١٥٢ويطوي .ص

قال احلافظ ضياء الدين: رأيت أمحد بن حنبل يف النوم، فألقى علي مسألة، فقلت : هذه -٣٥٩
   ١٥٨يف اخلرقي، فقال : ما قصر صاحبكم املوفق يف شرح اخلرقي .ص

رمحه هللا أبدا حيدثنا أن   ان الكالعي ولد سنة مخس وستني ومخس مئة ، قال األاّبر : ك-٣٦٠
السبعني منتهى عمره لرؤاي رآها، استشهد يف العشرين من ذي احلجة سنة أربع وثالثني وست مئة 

  ٢٠١.ص

النواوي ،قال عنه ابن العطار: وكان أيكل يف اليوم والليلة أكلة ويشرب شربة واحدة عند  -٣٦١
   ٢٥٦السحر .ص

ق -٣٦٢ عالن  بن  على  املسند  قرأ  جعوان  حلنة   راءةابن  فيها  عليه  يؤخذ  مل  فصيحة  صحيحة 
  ٢٧٣.ص

من الصلحاء   -يقصد شيخ اإلسالم ابن تيمية   -وكان  -قال الشيخ عماد الدين الواسطي :  -٣٦٣



العارفني ،وقد ذكره ،وقال يف أثناء كالمه : وهللا مث وهللا مث وهللا مل أر حتت أدمي السماء مثله علما 
وحلما يف حق نفسه، وقياما يف حق هللا عند انتهاك حرماته .مث    اوعمال وحاال وخلقا واتباعا وكرم

 ٢٨٥أطال يف الثناء عليه .ص 

 *《من التعليقة على علل ابن أيب حامت  الفوائد 》*

أربعة -٣٦٤ إال  بن شعيب  عمرو  من  يسمع  مل  إنه  قيل:  وقد  وهو مدلس،  أرطأة،  بن  حجاج 
  ٧٨أحاديث. ص

ة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قّبلها ومل يتوضأ .وهذا  وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائش-٣٦٥
وسلم   يهال يصح ،وال نعرف إلبراهيم التيمي مساعا من عائشة ،وليس يصح عن النيب صلى هللا عل 

  ٨٢يف هذا الباب شيئا .ص 

حديث ابن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف الذي أييت امرأته وهي حائض يتصدق  -٣٦٦
 صف دينار ".بدينار ،أو بن 

عبدالرمحن بن مهدي: قيل لشعبة : إنك كنت ترفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إين    قال
 ١١١كنت جمنوان فصححت .ص

أبوبكر   -٣٦٧ اخلالل وصاحبه  أبوبكر  أصحابنا  من  الوضوء  على  التسمية  اشرتاط  اختار  وقد 
عقيل ،وصاحب النهاية، وابن اجلوزي عبدالعزيز، وأبوإسحاق بن شاقالء ،والقاضي أبويعلى وابن  

   ١٤٤وأبو الربكات صاحب احملرر وغريهم، وهذا القول هو الصحيح إن شاء هللا. ص

:قلت ليحىي بن معني : طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده،رأى جده    ي قال عباس الدور -٣٦٨
حة يقولون ليست النيب صلى هللا عليه وسلم؟ فقال حيىي : احملدثون يقولون : قد رآه،وأهل بيت طل

   ١٥١له صحبة.ص



وكان عطاء ال يرى بتفريق الوضوء أبسا،وهو قول احلسن والنخعي ،وأصح قويل الشافعي. -٣٦٩
   ١٦١ص

 عطاء بن أيب رابح مل يدرك عثمان رضي هللا عنه.  -٣٧٠

 ٢٤١بن أرطاة مسع من عطاء .ص وحجاج

 *《من مناقب األئمة األربعة  الفوائد 》*

أتيت أاب حنيفة يف مسجده فرأيته يصلي الغداة مث جيلس يعلم الناس   قال مسعر بن كدام : -٣٧١
العلم إىل الظهر ،مث يصلي وجيلس للناس طول هناره إىل العشاء، فقلت يف نفسي :مىت يتفرغ هذا  

 فصلى للعبادة، ألتعاهدنه الليلة، فتعاهدته فلما كان الليل انتصب يف املسجد قائما إىل الصباح  
س إىل العشاء اآلخرة،مث فعل يف الليلة اآلتية كفعله يف يف املاضية، مث تعاهدته الفجر مث جلس للنا 

ففعل ذلك أايما كثرية، فقلت : أللزمنه حىت أموت، فيقال: إن مسعرا مات يف مسجد أيب حنيفة 
   ٦٣وهو ساجد. ص

من هللا  آبية يرددها وهي "ف  ليلروي أن أاب حنيفة ختم القرآن يف الكعبة ،وأنه كان يقوم ال-٣٧٢
 علينا ووقاان عذاب السموم ".

قال حيىي بن معني : كل من روى عنه مالك بن أنس فهو ثقة إال عبدالكرمي البصري أبو  -٣٧٣
  ٨٩أمية .ص

قال اهليثم بن مجيل : مسعت مالكا سئل عن مثان وأربعني مسألة فقال يف اثنتني وثالثني -٣٧٤
 منها ال أدري .

ى مالك أبربعني مسألة، فسألته عنها فما أجابين منها إال يف خالد بن خراش قال:قدمت عل  وعن
   ٩٤مخس مسائل .ص



قال أبو الوليد بن أيب اجلارود : ما رأيت أحدا إال وكتبه أكرب من مشاهدته إال الشافعي -٣٧٥
  ١٠٩فإن لسانه كان أكرب من كتابه .ص

 ١١١افلة. صقال الربيع : مسعت الشافعي يقول : طلب العلم أفضل من صالة الن-٣٧٦

قال احلسن بن حبيب الدمشقي: حدثين الربيع بن سليمان قال : رأيت الشافعي بعد   -٣٧٧
وفاته يف املنام، فقلت : اي أاب عبدهللا ما صنع هللا بك؟قال : أجلسين على كرسي من ذهب ونشر 

  ١٢٦علي اللؤلؤ الرطب .ص 

فأخرب   بدالرزاق،فسأل عنه ع  قال اجلوزجاين:كان أمحد بن حنبل يصلي بعبدالرزاق فسها،-٣٧٨
   ١٣٩أنه مل أيكل منذ ثالثة أايم شيئا .ص

قال حيىي بن معني: وهللا ما حتت أدمي السماء أفقه من أمحد بن حنبل، ليس يف شرق وال -٣٧٩
   ١٤٠غرب مثله .ص

وحدثنا -٣٨٠ مسألة أبخربان  ألف  ستني  عن  أجاب  وقد   : أمحد  عن  الوراق  عبدالوهاب  قال 
  ١٤٠.ص

بن جقال إ-٣٨١ فيها   عفربراهيم  املنام ميشي مشية خيتال  بن حنبل يف  : رأيت أمحد  املروذي 
 .١٥٩،فقلت: ما هذه املشية أاب عبدهللا؟ قال: هذه مشية اخلدام يف دار السالم .ص

 *《من ري الفسائل من جمموع الرسائل الفوائد 》*

   ٤٦ف .ص"خلق هللا احلور العني من الزعفران" رواه الطرباين إبسناد ضعي-٣٨٢

قال أمحد بن حنبل يف انفع بن أيب نعيم : يؤخذ عنه القرآن وليس يف احلديث بشيء ، -٣٨٣
  ٦٩وخالفه حيىي بن معني فوثقه.ص

"من مجع بني الصالتني من غري عذر فقد أتى اباب من أبواب الكبائر" هذا حديث ضعيف -٣٨٤
ند أهل العلم أن ال جيمع بني ال يثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، والعمل على هذا ع



الصالتني إال يف السفر، أو بعرفة، ورخص بعض أهل العلم من التابعني يف اجلمع بني الصالتني  
الشافعي للمريض للمريض أن جيمع بني الصالتني    للمريض ،وبه يقول أمحد وإسحاق ، ومل ير 

  ٩١.ص

   ١١٤احلسن مل يدرك عمر وكذلك مل يسمع من علي .ص-٣٨٥

اهيم النخعي مل يدرك ابن مسعود وإمنا أخذ عن أصحابه ،ومرسله عنه قوي، فإن إبراهيم  إبر -٣٨٦
عامل مبذهب عبدهللا، وقد روي عنه أنه قال : إذا أرسلت عنه فقد حدثين عنه مجاعة أو ما هذا  

  ١١٦معناه.ص

ن  وهي أم وأخت وجد ،وإمنا مسيت اخلرقاء لكثرة اختالف الصحابة، فكأ   ،مسألة اخلرقاء-٣٨٧
  ١٣٧األقوال خرقتها، قيل إن فيها سبعة أقوال .ص

الصحايب إذا قال حرم هللا ورسوله أو أمر هللا ورسوله ،أو أوجب هللا ورسوله، أو قضى هللا -٣٨٨
ورسوله، وحنو هذا ،فإن حكمه حكم مالو روى لفظ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الدال على 

 ذلك إال خالف شاذ ،ألن رواية احلديث ابملعىن جائزة التحرمي واألمر واإلجياب والقضاء ليس يف
بذلك،  يثق  أن  بعد  إال  أو حرم  أو هنى  أمر  يقول  أن  يقدم على  أعلم مبعىن ما مسع ،فال  وهو 

   ٢٠٣واحتمال الوهم مرجوح كاحتمال غلط السمع ونسيان القلب .ص

دود عنده ،قال رمحه هللا: ال واعلم أن احليل كلها حمرمة عند اإلمام أمحد رمحه هللا وابهبا مس-٣٨٩
   ٢٠٨جيوز شيء من احليل .ص

  ٢٢١انفرد احلسن وقتادة أبن الصيب ميس رأسه بقطنة قد غمست يف دم العقيقة .ص-٣٩٠

وأما الشطرنج فإن   عة،أما النرد فهو حرام سواء كان بعوض أو بغري عوض عند األئمة األرب-٣٩١
   ٢٣١كان بعوض فهو حرام ابإلمجاع ،وإن كان بغري عوض فهو حرام عند مجهور العلماء. ص



القدمي واجلديد صرحية يف أن قول الصحايب عنده حجة ،وما ينقله -٣٩٢ نصوص الشافعي يف 
 ة دلبعض املتأخرين من أرابب األصول عنه من أن قول الصحايب ليس حبجة ،مل يثبت عنه ،واأل

   ٢٤٣على أن قول الصحايب حجة كثرية .ص

ال يسقط خراج األرض إبسالم أهلها، وال انتقاهلا إىل مسلم، ألنه أجرة أشبه أجرة املساكن -٣٩٣
  ٢٥٥.ص

واملرجع يف اخلراج إىل اجتهاد اإلمام ،فيعترب قدره مبا حتتمله األرض من زايدة أو نقصان  -٣٩٤
  ٢٥٦على قدر الطاعة .ص

لنيب صلى هللا عليه وسلم وال عن أحد من أصحابه إجياب الصيام يوم الثالثني  ا  ن مل يثبت ع-٣٩٥
من شعبان إذا حال دون مطلع اهلالل غيم أو قرت ،ومن ادعى ذلك فلينقله إبسناد حيتج به، وكذلك 
مل يثبت عن اإلمام أمحد أنه أوجب صومه ،والصحيح أنه ال جيب صومه، ومن قال ابلوجوب من 

واخلالل وصاحبه،وابن حامد ، والقاضي وغريهم فليس معهم دليل يدل    رقيكاخلأصحاب أمحد ،
  ٢٦٥على ذلك، بل أكثر ما معهم معان مقابلة أبقوى منها، وأحاديث متشاهبه ال حجة فيها.ص

قال سفيان بن عيينة : ذكر هللا بيوت سائر القراابت إال األوالد مل يذكرهم، ألهنم دخلوا يف  -٣٩٦
   ٢٨٨كان بيوت أوالدهم كبيوهتم مل يذكر بيوت أوالدهم .ص  افلمقوله "بيوتكم" 

بني هللا أن ال يزيل النعم إال ابلذنوب كما أنه ال ينزل النقم إال بسبب الذنوب ،فقال : " -٣٩٧
  ٣١٠ذلك أبن هللا مل يك مغريا نعمة أنعمها على قوم ..اآلية." ص

الرب لكن ليست ه-٣٩٨ يوم بدر فهو بطشة من بطشات  لكربى بل هي من أخف ا  يأما 
  ٣٢١بطشات الرب .ص

  ٣٤٢قال أبو عمران اجلوين : إمنا لسان أحدكم كلب، فإذا سلطه على نفسه أكله .ص-٣٩٩

 ٣٦٧وأما تنكيس اآلايت فمظنة تغيري املعىن خبالف السورتني .ص-٤٠٠



 

 *《من جمموع رسائل احلافظ ابن عبداهلادي  الفوائد 》*

زرعة الرازي يقول : ثالثة ليست هلم حماابة عندان، فذكر   قال بكر بن مقبل : مسعت أاب-٤٠١
   ٦٢منهم سفيان بن وكيع .ص

يف كتب التفسري أشياء منقولة عن النيب صلى هللا عليه وسلم يعلم أهل العلم ابحلديث أهنا -٤٠٢
القرآن سورة سورة الذي يذكره الثعليب   يف أول كل   والواحدي كذب، مثل حديث فضائل سور 

  ١١١ه الزخمشري يف آخر كل سورة .صسورة ،ويذكر 

أسباب النزول فغالبها مرسل ليست مسندة ،وهلذا قال اإلمام أمحد: ثالثة علوم ال إسناد -٤٠٣
هلا، ويف لفظ :ليس هلا أصل ،التفسري واملغازي واملالحم ،يعين : أن أحاديثها مرسلة ليست مسندة 

  ١١١.ص

لوا : إنه أقوى من املتصل ،وهذا مذهب عيسى قوم قبلوا املرسل وابلغ فيه بعضهم حىت قا-٤٠٤
   ١٢٣بن أابن .ص

من شرط محل املطلق على املقيد أن يكون اللفظ يطلق عليهما على سبيل احلقيقة، كعتق -٤٠٥
رقبة مع عتق رقبة مؤمنة ،فإن الرقبة حقيقة يف املؤمن والكافر، وكقوله" وأشهدوا ذوي عدل منكم" 

   ١٥٦جالكم" فإن الشاهد حقيقة يف العدل وغريه .صمع قوله"واستشهدوا شهيدين من ر 

  ٢٥٤شريح بن عبيد مل يدرك علي بن أيب طالب .ص-٤٠٦

  ٢٧٢احلديث احلسن :قد اختلفوا يف حده اختالفا كثريا،ومل يضبطوه بضابط شاف .ص-٤٠٧

  ٢٩٨جيوز تقدمي احلال على عاملها يف حنو :راكبا جاء عمرو .ص-٤٠٨

ُعل ،وأفعال، وأفعلة وفعلة ،حنو ألُعب، وأمحال، وأردية ، وِغلمة، وما مجوع القلة أربعة : أَف-٤٠٩
 ٣٠٥عدا ذلك فهو مجع كثرة، حنو: برود، وثياب ، وغزالن، وكتب.ص



 * 《من حاشية على اإلملام الفوائد 》*

   ١٠احتج البخاري بعكرمة ومسلم بسماك بن حرب . ص-٤١٠

لى شعبة وشعبة على سفيان أربعة للنسائي كتاب " اإلغراب " وهو ما أغرب سفيان ع-٤١١
   ٧٠أجزاء .ص

وقد صحح حيىي بن سعيد وعلي ابن املديين مساع احلسن من مسرة لغري حديث العقيقة، -٤١٢
   ٤٢٣ومن مينع من ذلك يقول : هو كتاب .ص

   ٥٥٧قبيصة بن ذؤيب مل يسمع من عمرو بن العاص .قاله الدار قطين ص-٤١٣

م يف مجيع الكتب كتااب أصح من كتاب عمرو بن حزم، قال يعقوب بن أيب سفيان:ال أعل-٤١٤
   ٥٧٨كان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم.ص

 ٦١٥بغريه .ص قروانشهر بن حوشب قد روى له مسلم م-٤١٥

 

 * 《من كتاب احملرر يف احلديث  الفوائد 》*

قوف على أيب أمامة ،كذلك رواه أبوداود ،وقاله الصواب أن قوله " األذانن من الرأس" مو -٤١٦
   ٤٩الدار قطين .ص

أسد بن موسى وثقه العجلي والنسائي والبزار ،وخالفهم ابن حزم فقال : هو منكر احلديث،  -٤١٧
   ٥٧والصواب مع اجلماعة. ص

الروا-٤١٨ أصح   : قال  أنه  البخاري  الرتمذي عن  أربع    ايت حكى  الكسوف  عندي يف صالة 
   ١٨٥ع سجدات .صركعات يف أرب

  ٢١٨قال البخاري وغريه : ليس يف زكاة العسل شيء يصح .ص-٤١٩



عن ابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : "ليس على املعتكف صيام إال أن جيعله  -٤٢٠
  ٢٤٧.ص  همعلى نفسه "رواه الدار قطين واحلاكم ،والصحيح أنه موقوف ورفعه و 

ة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء" وقد سئل "من احتجم لسبع عشرة وتسع عشر -٤٢١
 ٤٤٠أمحد عن هذا احلديث فقال :ليس بشيء.ص

 *《من العقود الدرية  الفوائد 》*

الكتب، -٤٢٢ أجل  من  الكتاب  وهذا  جملدين،  يف  املسيح"  دين  بدل  ملن  الصحيح  "اجلواب 
اضحة،وعلى تفسري آي كثري وأكثرها فوائد ،ويشتمل على تثبيت النبوات وتقريرها ابلرباهني النرية الو 

  ٢٧من القرآن وعلى غري ذلك من املهمات .ص

مثانني أو إحدى ومثانني ختمة انتهى   لقلعة مدة إقامته اب  -يعين شيخ اإلسالم-وختم القرآن  -٤٢٣
يف مقعد صدق عند مليك   ٥٤يف آخر ختمة إىل آخر اقرتبت الساعة }إن املتقني يف جنات وهنر  

 { ٥٥مقتدر 

ي جنازة شيخ اإلسالم نساء كثري حبيث حزرن خبمسة عشر ألفا، وأما الرجال وحضرها أ-٤٢٤
 ٢٩٤فحزروا بستني ألفا إىل مائيت ألف .ص

 *《من الكالم على مسألة االستواء على العرش  الفوائد 》*

ابن   وقصة أيب يوسف مشهورة يف استتابته لبشر املريسي ملا أنكر أن هللا فوق العرش .رواه-٤٢٥
   ٥٣أيب حامت وغريه .ص

أنه ال يؤمن أن يف -٤٢٦ البخاري :انظرت جهميا فتبني من كالمه  قال عاصم بن علي شيخ 
 السماء راب .

 ٦٠كان حيضر جملسه مئة وعشرون ألفا ،قال ابن معني : هو سيد املسلمني .ص  عاصم

 * 《من الصارم املنكي  الفوائد 》*



سنن، ويكثر فيه من رواية األحاديث الضعيفة واملنكرة الدار قطين جيمع يف كتابه غرائب ال-٤٢٧
   ١٩٧بل واملوضوعة، ويبني علة احلديث وسبب ضعفه وإنكاره يف بعض املواضع .ص

رواية اإلمام أمحد عن الثقات هو الغالب من فعله ،واألكثر من عمله كما هو املعروف من -٤٢٨
قطان وغريهم، وقد يروي اإلمام أمحد وعبدالرمحن بن مهدي وحيىي بن سعيد ال كطريق شعبة ومال

قليال يف بعض األحيان عن مجاعة نسبوا إىل الضعف وقلة الضبط وسوء احلفظ وذلك على وجه 
ولو سافر من بلد إىل  -٤٢٩  ٢٢١االعتبار واالستشهاد ال على طريق االجتهاد واالعتماد. ص

يسافر إىل مسجد قباء من مصر ألجل مسجدها، أو ابلعكس، أو    شقبلد مثل أن يسافر إىل دم
من بلد بعيد مل يكن هذا مشروعا ابتفاق األئمة األربعة وغريهم، ولو نذر ذلك مل يف بنذره ابتفاق 
ابن مسلمة من  املساجد، وقاله  الليث بن سعد يف  األربعة وغريهم إال خالف شاذ عن  األئمة 

   ٢٢٨.ص ط أصحاب مالك يف مسجد قباء فق

مجع "املستدرك على الشيخني" ذكر فيه من األحاديث الضعيفة ملا    -يقصد احلاكم-مث إنه  -٤٣٠
واملنكرة بل واملوضوعة مجلة كبرية،وروى فيه جلماعة من اجملروحني الذين ذكرهم يف كتابه "الضعفاء" 

بعضهم أنه حصل   روذكر أنه تبني له جرحهم ،وقد أنكر عليه غري واحد من األئمة هذا الفعل ،وذك
   ٢٥٨عمره ،فلذلك وقع منه ما وقع وليس ذلك ببعيد .صله تغري وغفلة يف آخر 

كذاب ذهبت إىل الكرخ ،ونزل يف دار احلذائني   -ابن زيد احلمال -قال حيىي بن معني: أسيد  -٤٣١
   ٢٩١فأردت أن أقول له : اي كذاب ففرقت من شفار احلذائني .ص

 النجود يف الكويف القارئ ،وهو صاحب عاصم بن أيب  دي حفص بن سليمان أبوعمر األس-٤٣٢
القراءة وابن امرأته ،وكان مشهورا مبعرفة القراءة ونقلها ،وأما احلديث فإنه مل يكن من أهله ،وال ممن 

 يعتمد عليه يف نقله،وهلذا جرحه األئمة وضعفوه وتركوه واهتمه بعضهم .

 ٣٠١اجلوزجاين : قد فرغ منه من دهر .ص قال



عمران بن موسى أنه وثق النعمان بن شبل ليس  عن   -يقصد السبكي-وما ذكره املعرتض -٤٣٣
بصحيح عنه ،وعمران ليس من أئمة اجلرح والتعديل املرجع إىل أقواهلم، فلو ثبت عنه ما حكاه 

  ٣٤٩املعرتض مل يرجع إىل قوله فكيف وهو مل يثبت عنه .ص

فينقل يف ألفاظ احلديث وطرقه يف موضع واحد ،  ل وهل هذا إال عني اخلذالن أن ينظر الرج-٤٣٤
منها الضعيف السقيم، ويدع القوي الصحيح من غري بيان لذلك مث يعتل أبن النسخة اليت نقل 

   ٣٦٠منها سقيمة .ص

خلقا كثريا من هذا النمط ،وطريقته   -يقصد الثقات  -وقد ذكر ابن حبان يف هذا الكتاب  -٤٣٥
أن يتنبه هلذا ويعرف أن  وإن كان جمهوال مل يعرف حاله، وينبغي    ،فيه أنه يذكر من مل يعرفه جبرح

   ٣٧٥توثيق ابن حبان للرجل مبجرد ذكره يف هذا الكتاب من أدىن درجات التوثيق .ص

قال ابن أيب حامت: حدثنا أمحد بن سنان قال : كان حيىي بن سعيد القطان ال يرى إرسال -٤٣٦
مسعوا الشيء    ، ويقول هؤالء قوم حفاظ كانوا إذا  الريحالزهري وقتادة شيئا ،ويقول : هو بنزلة  

   ٣٧٨عقلوه .ص

وروى الفضل بن زايد عن اإلمام أمحد بن حنبل قال : مرسالت سعيد بن املسيب أصح -٤٣٧
املرسالت، ومرسالت إبراهيم النخعي ال أبس هبا، وليس يف املرسالت أضعف من مرسالت احلسن 

   ٣٨٠عن كل أحد .ص خذانوعطاء بن أيب رابح ،فإهنما كاان أي

   ٤٣٦عمر العمري الكبري ،وهو أعلم ال عمر يف زمانه وأحفظهم وأثبتهم .صعبيدهللا بن -٤٣٨

وهذا احلديث الذي فيه " ما من مسلم يسلم علي إال رد هللا علي روحي حىت أرد عليه -٤٣٩
   ٤٥٨السالم" قد احتج به أمحد وغريه من العلماء وقيل هو على شرط مسلم.ص



 صلى هللا عليه وسلم، ولو كان السلف ينطقون  مالك وغريه أن يقال : زران قرب النيب  كره-٤٤٠
هبذا مل يكرهه مالك ،وقد ابشر التابعني ابملدينة وهو أعلم الناس مبثل ذلك ،ولو كان يف هذا حديث 

   ٤٧٣معروف عن النيب صلى هللا عليه وسلم لعرفه هؤالء .ص

ري كنيته أبو  " عمار بن حممد ابن أخت سفيان الثو   وحني قال ابن حبان يف كتاب "اجملر -٤٤١
اليقظان من أهل الكوفة، يروي عن األعمش والثوري ،روى عنه احلسن بن عرفة ،والعراقيون، كان  
ممن فحش خطؤه وكثر ومهه حىت استحق الرتك من أجله ،هكذا قال ابن حبان ،ويف كالمه مبالغة 

وى له مسلم حبان ،وتكلم فيه بعضهم بكالم قريب ،ور   ن،وقد أثىن على عمار مجاعة أعلم من اب
  ٤٨٧يف "صحيحه ".ص

قد تبني أن ابن حبان تناقض يف ذكره أاب املثىن يف الكتابني "الثقات"و"اجملروحني" وكأنه -٤٤٢
توهم أنه رجالن وذلك خطأ بل هو رجل واحد منكر احلديث، غري حمتج به مل يسمع من أنس،بل 

   ٥٠٩متصلة .ص روايته عنه منقطعة غري

- ميت له سعة، مث مل يزرين فليس له عذر" هكذا ذكر املعرتض  حديث "ما من أحد من أ-٤٤٣
هذا احلديث وخرس بعد ذكره فلم ينطق بكلمة، وهو حديث موضوع مكذوب خمتلق -ي السبكيأ

واضعها،  هللا  قبح  املهدي  بن  بسمعان  امللصقة  املكذوبة  املوضوعة  النسخة  من  مصنوع  مفتعل 
أما مسعان فهو من احليواانت اليت ال يدرى هل  إىل مسعان ظلمات بعضها فوق بعض ،و   نادهاوإس

  ٥١٢وجدت أم ال .ص

 -يعين بن سعيد -قال إبراهيم بن أيب طالب : قلت ملسلم: كيف استجزت الرواية عن سويد  -٤٤٤
 يف الصحيح ؟ فقال : ومن أين كنت آيت بنسخة حفص بن ميسرة. 

له مسلم من غري طريق   لقائل أن يقول يف كل حديث رواه سويد بن سعيد عن رجل روى   فليس
 سويد عنه هذا على شرط مسلم .فاعلم ذلك.



خيرج حديث سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة الصنعاين مع أن سويدا ممن كثر الكالم   مسلم
فيه واشتهر ،ألن نسخة حفص اثبتة عند مسلم من طريق غري سويد،لكن بنزول وهي عنده من 

   ٥٥٩رواية سويد بعلو فلذلك رواه عنه .ص

وسوء حفظ وقلة   ضعفوهكذا عادة مسلم غالبا إذا روى لرجل قد تكلم فيه ونسب إىل  -٤٤٥
   ٥٦٢ضبط إمنا يروي له يف الشواهد واملتابعات ،وال خيرج له شيئا انفرد به ومل يتابع عليه .ص

عباد بن نسي مل يدرك أاب الدرداء، وزيد بن أمين شيخ جمهول احلال ال نعلم أحدا روى عنه -٤٤٦
   ٦٠١ماجه .ص ابنعيد بن أيب هالل ،ومل خيرج له أحدا من أصحاب الكتب الستة غري غري س

قال ابن أيب حامت: مسعت أيب يقول: مكحول مل ير أاب أمامة. وقال غري أيب حامت رآه ومل -٤٤٧
   ٦٠٢يسمع منه .ص

حممد بن مروان السدي متهم ابلكذب والوضع ،قال حيىي بن معني: السدي الصغري صاحب -٤٤٨
لكليب ليس بثقة ،وقال ابن أيب حامت : مسعت أيب يقول : هو ذاهب احلديث مرتوك احلديث ال ا

  ٦٠٧يكتب حديثه البتة .ص 

أبو البخرتي هو وهب بن وهب القاضي ،وهو كذاب يضع احلديث ابتفاق أهل املعرفة -٤٤٩
األحاديث،   ابحلديث، وقال الدوري : مسعت حيىي بن معني يقول : أبو البخرتي كذاب خبيث يضع 

  ٦١٨.ص ي قلت ليحىي:رمحه هللا، قال :ال رحم هللا أاب البخرت 

وليعلم أن رد الروح إىل البدن وعودها إىل اجلسد بعد املوت ال يقتضي استمرارها فيه ،وال -٤٥٠
يستلزم حياة أخرى قبل يوم النشور نظري احلياة املعهودة ،بل إعادة الروح إىل اجلسد يف الربزخ إعادة 

   ٦٢٢ال تزيل عن امليت اسم املوت .ص برزخية 

ورواية زيد بن أسلم عن أيب هريرة قد قيل إهنا مرسلة وهي مذكورة يف جامع الرتمذي ،وقد -٤٥١
 ٦٢٥روى عباس الدوري عن ابن معني أنه قال : زيد بن أسلم مل يسمع من أيب هريرة. ص



وحديث النزول متواتر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال عثمان بن سعيد الدارمي:   -٤٥٢
  ٦٣٦هو أغيظ حديث للجهمية .ص

عبدهللا بن جعفر حمدث بن أيب فديك هو والد ابن املديين وهو ضعيف غري حمتج خبربه، -٤٥٣
واألئمة األربعة -٤٥٤  ٦٦٧قال ابن معني : ليس بشيء ، وقال النسائي : مرتوك احلديث. ص

الوفاء على من نذر أن يسافر إىل أثر نيب من األنبياء قبورهم أو غري  وسائر العلماء ال يوجبون 
قبورهم، وما علمت أحدا أوجبه إال ابن حزم ،فإنه أوجب الوفاء على من نذر مشيا أو ركواب أو  

  ٦٨٧هنوضا إىل مكة أو املدينة أو بيت املقدس .ص

بن محيد الرازي وهو ضعيف كثري املناكري غري حمتج بروايته، ومل يسمع    مدابن محيد هو حم -٤٥٥
 - يقصد السبكي- من مالك شيئا ومل يلقه بل روايته عنه منقطعة غري متصلة، وقد ظن املعرتض  

 أنه أبو سفيان حممد بن محيد املعمري ،أحد الثقات املخرج هلم يف صحيح مسلم .

عت حيىي بن معني يقول :عبيدهللا بن عمر عن القاسم  قال جعفر بن حممد الطيالسي: مس-٤٥٦
عن عائشة الذهب املشبك ابلدر ،فقلت له :هو أحب إليك أو الزهري عن عروة عن عائشة، 

   ٧٢٣فقال :هو أحب إيل .ص

: شتتم  فقالقال سفيان بن عيينة : قدم علينا عبيدهللا بن عمر الكوفة ،فاجتمعوا عليه ،-٤٥٧
  ٧٢٤و أدركنا عمر وإايكم أوجعنا ضراب .صالعلم وأذهبتم نوره، ل

غلب يف عرف كثري من الناس استعمال لفظ زران يف زايرة قبور األنبياء والصاحلني، واستعمال -٤٥٨
لفظ زايرة القبور يف الزايرة البدعية الشركية ال يف الزايرة الشرعية،ومل يثبت عن النيب صلى هللا عليه 

وص وال روى يف ذلك شيئا ال أهل الصحاح وال أهل السنن وسلم حديث واحد يف زايرة قرب خمص
  ٧٢٤وال األئمة املصنفون يف املسند كاإلمام أمحد .ص

   ٧٤٥وما أحسن قول مالك رمحه هللا: وال يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا .ص-٤٥٩



سالح فبأي   سالح املؤمن ،فإذا مل يكن له  سنادوما أحسن قول سفيان الثوري رمحه هللا: اإل-٤٦٠
   ٧٤٦شيء يقاتل .ص

والقياس إمنا يكون حجة إذا علمنا أن الفرع مثل األصل، أو أن علة األصل يف الفرع ،وقد -٤٦١
عِلمنا أنه صلى هللا عليه وسلم ال يتناقض فال حيكم يف املتماثلني حبكمني متناقضني ،وال حيكم  

إحدى الصورتني مبا يوجب التخصيص   أخرى مع وجود العلة إال الختصاص  هابحلكم لعلة اترة ومينع
  ٧٨٠.ص

مل خيرج البخاري إال تشهد ابن مسعود، وكل ذلك جائز ،فإن القرآن أنزل على سبعة أحرف -٤٦٢
   ٧٨٢فالتشهد أوىل ،وكان عمر يعلم الناس التشهد. ص

ا-٤٦٣ عهد  على  يكن  مل  سنة  أو  آية  يف  أتويل  إحداث  جيوز  بينوه   لسلفوال  وال  عرفوه  وال 
- إن هذا يتضمن أهنم جهلوا احلق يف هذا وضلوا عنه واهتدى إليه هذا املعرتض املتأخر  لألمة،ف

  ٨٠٩فكيف إذا كان التأويل خيالف أتويلهم ويناقضه.ص -يقصد السبكي

قال عباس الدوري : مسعت حيىي بن معني يقول : اهليثم بن عدي كويف ليس بثقة كان  -٤٦٤
ال العباس بن حممد: مسعت بعض أصحابنا يقول : يكذب .وقال العجلي وأبوداود : كذاب، وق

قالت جارية اهليثم: كان موالي يقوم عامة الليل فإذا أصبح جلس يكذب، وقال ابن عدي: ما 
 أقل ما له من املسند وإمنا هو صاحب أخبار وأمسار ونسب وأشعار .

" أهنم كانوا  ٢ملقابر  حىت زرمت ا  ١وقد ذكر طائفة من العلماء يف قوله تعاىل"أهلاكم التكاثر  -٤٦٥
يتكاثرون بقبور املوتى ،وممن ذكره ابن عطية يف "تفسريه" قال :وهذا أتنيب على اإلكثار من زايرة 

تك القبور  والعلم زايرة  العبادة  عن  لكم  القاطعة  أشغالكم  أي حىت جعلتم  مبن سلف   ثرا القبور، 
م عن زايرة القبور فزوروها وال تقولوا وإشادة بذكرهم، مث قال النيب صلى هللا عليه وسلم:" كنت هنيتك

والتفاخر،  املباهاة  ملعىن  ال  االتعاظ  ملعىن  بعد  الزايرة  أابح  مث  اآلية،  معىن  يف  هنيه  فكان  هجرا" 
   ٨١٨.هذا لفظ ابن عطية .ص ليهاوتسنيمها ابحلجارة الرخام وتلوينها سرفا وبنيان النواويس ع



ون فيه أن مارواه سفيان الثوري عن منصور بن وقد عرف املبتدئون يف هذا العلم القاصر -٤٦٦
املعتمر عن إبراهيم النخعي من أثبت الرواايت وأصح األسانيد ،بل أصح أسانيد أهل الكوفة على 

  ٨٢٧اإلطالق الثوري عن منصور عن إبراهيم .ص

ر  عن معمر عن قتادة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :" من زار القبو   قروى عبدالرزا -٤٦٧
   ٨٢٩فليس منا" وهذا مرسل من مراسيل قتادة وهو منسوخ .ص

اخلوارج إمنا كفروا األمة مبخالفة أمره ومعصيته ومتسكوا بنصوص متشاهبة مل يردوها إىل احملكم  -٤٦٨
الرسو  القبور فكّفروا مبوافقة  صلى هللا عليه وسلم يف نفس مقصوده، وجعلوا جتريد   ل،وأما عباد 

فأين املكفر ابلذنب إىل املكفر مبوافقة الرسول صلى هللا عليه وسلم وجتريد  التوحيد كفرا وتنقصا ،
   ٨٣٥التوحيد .ص

القاضي أبو إسحاق إمساعيل بن إسحاق بن إمساعيل بن محاد بن زيد أحد األئمة األعالم  -٤٦٩
مين    ،وكان نظري الشافعي رمحه هللا. وأماما يف سائر العلوم حىت قال املربد : إمساعيل القاضي أعلم 

 ابلتصريف . 

سعد بن إبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف الزهري أحد األئمة األعالم ،وقاضي املدينة يف -٤٧٠
  ٨٥٢عصر التابعني .ص

آخر هذه الفوائد ،وقد كانت النهاية من كتابة الرتمجة املذكورة وانتقاء الفوائد املنشورة عصر اخلميس 
احلسنات إنه كرمي   ميزان،جعلها هللا يف    ١٤٣٧اخلامس عشر من شهر مجادى اآلخرة من عام  

 جواد، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.


