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الواردة في كتاب "التّلويح إلى  هذا البحث عنوانه: األحاديث واآلثار المعلة 

من بداية   هـ(762للحافظ عالء الدين ُمغَْلطاي بن قَِليج المتوفى ) شرح الجامع الصحيح" 

كاتبه" من كتاب " باب آكل الربا وشاهده و  شرح"كتاب البيوع" إلى نهاية شرح 

)تخريجا ودراسةً(، ويهدف إلى معرفة األحاديث واآلثار المعلة في هذا الجزء   البيوع

المقترح، وتخريج جميع أوجه الخالف الواردة فيها مع بيان الوجه الراجح منها ودرجته، 

أن األحاديث واآلثار الواردة في كتاب  وذكر أقوال النقاد فيه. وقد توصل الباحث إلى: 

وأن في  الصحيح وحسن وضعيف.  لتلويح )الجزء المقترح( مختلفة الدرجة، ما بين ا

( أحاديث وآثار معلة: أربعة منها صحيح، وواحد منها حسن، وواحد 7الجزء المقترح )

  وواحد ضعيف.  مرسل،

التلويح، األحاديث، اآلثار،  المعلة،  كتاب البيوع، الوجه، التخريج، : كلمات مفتاحية 

 الدراسة، الراجح، صحيح، حسن، ضعيف، مرسل، باب، المبحث.
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Abstract: 

This research is entitled:  the effected Hadiths and Aathar 

that mentioned in "Al-Talwih" by Al-Hafiz Alauddin Mughlatay 

bin Qilij, who died (762 AH), from the beginning of the 

explanation of "The Book of Sales" until the end of the explanation 

of chapter of the dealer with interests, the witness and the writer in 

"The Book of Sales" (outlining and Study).  and aims to know the 

effected hadiths and  Aathar raised in this proposed part, And 

outlining all aspects of the disagreements mentioned in it, with a 

clear indication of the most correct side among of it, and its degree, 

and mentioning the sayings of scholars about it  .  The researcher has 

come to the following:The effected hadiths and aathar mentioned 

in the book "Al-Talwih" (the proposed part) are in different 

degrees, between the best one, good, and weak , in the proposed 

part (7) seven effected hadiths and aathar: four among of it is in 

excellent condition ,one is in good condition, one is sent of 

taabihiy, and one is weak. 

Keywords: altalweeh, Hadiths (the word of holy prophet), Aathar 

(the word of sahabat), effected, Book of Sale, side, outline, Study, 

the true one, excellent, Good, Weak, Sent of taabihiy, Chapter, 

section. 

 : المقدمة

 إن الحمد هلل، والصالة السالم على رسول هللا ، أما بعد :

مة عالء الدين ُمغَْلطاي بن قَِليج المتوفى سنة )   هـ(، 762فإّن لكتاب "التلويح" للعالا

منزلة رفيعة لدى األمة اإلسالمية، حيث يعد من أهم  كتب الشروح لصحيح البخاري 

 .لفوائد عظيم المنافعوأجلها، وهو كتاب غزير ا

وقد تميز هذا الكتاب باالستفادة من شروح صحيح البخاري التي سبقه، "أعالم الحديث" 

للخطابي و"شرح صحيح البخاري" البن بطال، و"المتواري" ابن المنير وغيرهم، كما 

هو عمدة ومرجع للشروح التي بعده،  فتح الباري البن حجر والتوضيح البن الملقن 

اري للعيني وغيرها من الشروح، كما امتاز بِحفظ نصوص كثيرة من كتب وعمدة الق

الشروح التي أصبحت اآلن في عداد المفقود، مثل: النصيحة في شرح البخاري ألبي 

جعفر الداودي ، وصحيح أبي بكر اإلسماعيلي لإلسماعيلي، وغيرهما. وكذالك عناية 
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لمميزات. التي جعلت هذا الكتاب تحل مؤلفه بالصناعة الحديثية وغيره هذه األشياء من ا

 محل القبول والعناية لدى األمة واعتباره مرجعا من مراجعهم في أمور دينهم، ودنياهم.

ولكن هناك أحاديث وآثار معلة كثيرة استشهد بها المؤلف في هذا الكتاب، وهي مختلفة 

في البيوع، وهي الدرجة، ولم يبين درجتها، مع قيام الحاجة إلى بيانها؛ لكونها وردت 

 مما ال بد للناس منها في حياتهم اليومية. 

فقد قام الباحث بجمع هذه األحاديث واآلثار المعلة، من بداية شرح "كتاب البيوع" إلى 

نهاية شرح " باب آكِل الربا وشاهده وكاتبه" من كتاب البيوع، وتخريجها ودراستها 

فيد منها األمة؛ سائال هللا المولى وبيان درجة الوجه الراجح من أوجه خالفها، ليست

 التوفيق والتسديد واإلعانة.

 مشكلة البحث:

الذي هو   -من الشروح المهمة على صحيح اإلمام البخاري،  يعد شرح الحافظ مغلطاي 

صحيح البخاري، كما  حيث استفاد ممن قبله ِمن شراح  -أصح كتاب بعد كتاب هللا تعالى

استفاد منه َمن جاء بعده ، ونقلوا عنه وأثنوا عليه؛ واعتمد الناس في أمور دينهم ودنياهم 

فقد وردت فيها أحاديث وآثار معلة مختلفة على ما ورد فيها من األحاديث واآلثار ، و

الدرجة تدعو الحاجة إلى تخرجها ودراستها علمياً، وبيان درجتها ونشرها لمعرفة 

 صحيحها من سقيمها. 

 حدود البحث:

األحاديث واآلثار المعلة الواردة في كتاب "التّلويح إلى شرح الجامع الصحيح" للحافظ 

هـ( من بداية شرح"كتاب البيوع" إلى نهاية 762لمتوفى )عالء الدين ُمغَْلطاي بن قَِليج ا

 شرح " بَاب آكل الربا وشاهده وكاتبه" من كتاب البيوع )تخريجا ودراسةً (.

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره : 

 حيث يعد كتاب التلويح عمدة ومرجعا للشروح التي بعدها. ،مكانة الكتاب ومنزلته -

ديث واآلثار المعلة الواردة في الجزء المقترح من الحاجة إلى تخريج ودراسة األحا -

 مع بيان درجته؛ لتتم االستفادة منها. كتاب التلويح علميا

مكانه البيوع في الحياة البشرية حيث تعد مما ال بد منها، وال بد أن تستند أحكامها إلى  -

 الحديث الصحيح.

 الدراسات السابقة:

د، وقاعدة البيانات في مركز الملك فيصل من خالل البحث في: فهارس مكتبة الملك فه

للدراسات اإلسالمية، وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وجامعة الملك سعود، 

وفهارس الرسائل والبحوث العلمية في كلية الحديث في الجامعة اإلسالمية، وفهارس 

-وتية، لم أجد الرسائل والبحوث العلمية في جامعة أم القرى، والبحث في الشبكة العنكب

واآلثار المعلة الواردة في  َمن تطرق إلى تخريج ودراسة األحاديث -بعد هذا كله

 لمغلطاي، في الجزء المقترح. « التلويح في شرح الجامع الصحيح»
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   أهداف البحث : 

 جمع األحاديث واآلثار المعلة الواردة في الجزء المقترح من كتاب "التلويح".  -1 

 األحاديث واآلثار المعلة الواردة في الجزء المقترح دراسة علميا. تخريج ودراسة -2

  وبيان درجة هذه األحاديث واآلثار المعلة الواردة في الجزء المقترح علميا. -3

 2-  

   أسئلة البحث :

 ؟. هل تم جمع األحاديث واآلثار المعلة الواردة في الجزء المقترح من كتاب "التلويح"  -1 

َست األحاديثهل   -2  َجت ودُّرِ  ؟. واآلثار المعلة الواردة في الجزء المقترح علميا  ُخّرِ

  ما درجة هذه األحاديث واآلثار المعلة الواردة في الجزء المقترح علميا ؟. -3

 منهج البحث:

 سلك الباحث في القسم الدراسي المنهج االستقرائي االستنباطي.

 إجراءات البحث:

 يث واآلثار الواردة في الجزء المقترح من الكتاب:تخريج األحاد -أوال 

 جمع األحاديث واآلثار المعلة الواردة في الجزء المقترح. -

كتابة نص المؤلف التي فيه هذه األحاديث  واآلثار في أعلى الصفحة، وتمييزه بخط  -

 غامق. 

 ذكر كامل الحديث أو األثر إذا ورد في "التلويح" زيادة مختصرا. -

ث واآلثار المعلة بالتوسع، وذلك بذكر أوجه الخالف فيها، ثم دراسة تخريج األحادي -

 أوجه الخالف عند الحاجة، وبيان الوجه الراجح منها.

 تخريج الخالفات الفرعية ، قبل الخالفات األصلية. -

 في العزو: -ثانيا

عزوت إلى المصادر والمراجع في التخريج بذكر المؤلف والكاتب عند الحاجة،  -

 أو المجلد ورقم الصفحة. وجزء الكتاب

عزوت إلى المصادر والمراجع في غير التخريج، وذلك بذكر المصدر وجزء الكتاب  -

 أو المجلد ورقم الصفحة.

 ، ثم باألقدمية.-إن ُوجدَت-رتبت المصادر في التخريج بتقديم الكتب الستة،  -

 دراسة أسانيد الحديث أو األثر: -ثالثا 

كتابتها في البحث، وأما الراوي الذي ُعلِّل الحديُث أو درسُت األسانيد جانبيا من دون  -

 األثُر به فقمت ببيانه من حيث درجته، وذكرت أقوال بعض األئمة النقاد فيه.

 بيان درجة الحديث: -رابعا 

الحديث أو األثر الذي على درجة الصحة منه: اكتفيت بذكر درجتة، وسبب درجته  -

 دون اإلطالة.
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ون درجة الصحة: بينت درجته وسبب درجته، وأيدت الحكم الحديث أو األثر الذي د -

 بذكر كالم بعض األئمة النقاد فيه. 

 ذكر أهم النتائج وأبرز التوصيات.  -خامسا

   عمل فهرس المراجع للبحث. -سادسا

 خطة البحث:

 قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة، وذلك على النحو التالي:

وفيها: مشكلة البحث، وحدوده، وأهمية الموضوع وأسباب اختياره،  المقدمة،

ومصطلحاته، والدراسات السابقة، وأهداف البحث، وأسئلته، ومنهجه، وإجراءاته، 

 وأقسام البحث وفصوله.

 ، وفيه: ترجمة مختصرة للحافظ مغلطاي، وموجز عن كتابه "التلويح".التمهيد

 علة الواردة في باب تَْفِسيِر المـشباهاِت.األحاديث واآلثار المالمبحث األول: 

األحاديث واآلثار المعلة الواردة في باب من لم ير الوسواس من المبحث الثاني: 

 الشبُهات.

 األحاديث واآلثار المعلة الواردة في باب كسب الرجل وعمله بيده.المبحث الثالث: 

 آكل الربا وشاهده وكاتبه. األحاديث واآلثار المعلة الواردة في بابالمبحث الرابع: 

 .وفيه أهم النتائج، وأبرز التوصيات، وفهرس المصادر والمراجعالخاتمة: 

 التمهيد

 ترجمة مختصرة للحافظ مغلطاي، وموجز عن كتابه "التلويح".

 ترجمة مختصرة للحافظ مغلطاي: 

أبو عبد هللا،  هو العالمة الحافظ عالء الدين ُمْغلَطاي بن قَِليج بن عبد هللا البَْكَجِري

ه(ـ، 689الَحْكِري المصري التركي األصل. ولد في القاهرة سنة تسع وثمانين وستمئة )

كما ذكره مغلطاي بنفسه
(1)

. 

ر، فتتلمذ على يدي علماء كثيرين جدًا من علماء  بدأت رحلته العلمية في سن مبّكِ

عصره ما يصعب عدُّهم
(2)

الحسن بن  محمد بن محمد بن عمر بن عيسى بن، أبرزهم: 

هـ(718أبي القاسم أبو عبد هللا جالل الدين ابن الطباخ، )المتوفى: 
(3)

، والحسين بن عمر 

(  هـ720ابن عيسى بن خليل أبو علي الكردي ثم المصري )المتوفى:
(4)

. وعبد الرحيم ابن 

                                           
(1)

(: "َوكان 6/114قال ابن حجر في "الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة " ) 

 ".689مغلطاي يَذكر أَن مولدَه سنة 
(2)

(: "فبالغ وحصال من المسموعات ما يطول 124/ 8)قال ابن حجر في لسان الميزان 

 عدُّهُ، وأكثُر طلبِه بنفِسه وبقراءتِه".
(3)

 (.91لحظ األلحاظ بذيل طبقات الحفاظ )ص:  
(4)

 (.114/ 6الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ) 
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 720ابن عبد المحسن بن حسن المنشاوي، أبو أحمد كمال الدين المصري )المتوفى: 

هـ(
(5)

 وغيرهم. 

ثم برع الحافظ مغلطاي في علم الحديث واللغة وعلم األنساب؛ فاستفاد من غزارة  

علمه نبهاُء طلبِة العلم، أبرزهم: محمد بن علي بن أيبـك شمس الـدين الســـــــــــروجي، 

ه(744أبو عبـد هلل المصري الحنفي، )المتوفى: 
(6)

هللا بن ُمغَْلطاي بن قليج  ، وابنه عبد

ه(ـ791المصري الحنفي )المتوفى:هللا  بن عبد
(7)

. وإبراهيم بن موسى بن أيوب، 

ه(802اإِلْبنَاِسي أبو محمد المصري، برهان الدين الشافعي )المتوفي:
(8)

 ، وغيرهم. 

له مصنفات كثيرة، ذكر بعُض العلماء أن هذه التصانيف تبلغ مئةً مؤلافًا
(9)

: ، وأبرزها

إكمال تهذيب الكمال
(10)

الساقطة من كتاب إكمال تهذيب الكمال . وكتاب التراجم
(11)

 .

وكتاب التلويح إلى شرح الجامع الصحيح
(12)

. 

وقد وصف العلماء مكانتَه في الحديث وعلومه، قال ابن حجر: "انتهت إليه رئاسة 

الحديث في زمانه فأخذ عنه عامة من لقيناه من المشايخ"
(13)

، وقال الحافظ السيوطي: 

حديث، عالمة في األنساب""وكان حافظا عارفا بفنون ال
(14)

. 

ه(، رحمه 762توفي في القاهرة، يوم الثالثاء في الرابع والعشرين من شعبان، سنة )

هللا تعالى رحمة واسعة 
(15)

. 

                                           
(5)

 (.124/ 8لسان الميزان ) 
(6)

 (. 125/ 8لسان الميزان ) 
(7)

 (.3/91الدرر الكامنة في أعيان الماهة الثامنة ) 
(8)

 (. 64/ 1الشذا الفياح من علوم ابن الصالح ) 
(9)

 (.275/ 7األعالم ) 
(10)

 2001 -   هـ 1422حققه عادل بن محمد، وأسامة بن إبراهيم، وطبع الطبعة األولى،  

يح اإلمام م بمطبعة الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. وهناك طبعة لموسوعة صح

 -، حققه الدكتور عبد الجواد بن حمام، ودكتور عبد الغني عدا، طبعة مالك العلو البخاري

  أنس تدمري. وهذه الطبعة التي اعتمدتها في هذا البحث. 
(11)

حققه مجموعة من طالب مرحلة الماجستير بجامعة الملك سعود، إْشَراف أ. د. َعِلي  

هـ ، قام بنشره: دار المحدث للنشر  1426األولى،  بن عبد هللا الصياح، وطبع الطبعة:

  والتوزيع، المملكة العربية السعودية.
(12)

طبع بدار الكمال المتحدة، بتحقيق بإشراف د. عبد الجواد حمام المصدر، ونشر  

 هـ. 14/4/1440بتاريخ 
(13)

 (.125/ 8لسان الميزان ) 
(14)

 . (359/ 1حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ) 
(15)

  (.94ينظر: لحظ األلحاظ بذيل طبقات الحفاظ )ص:  
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 موجز عن كتابه "التلويح":
 

مغلطاي، ألفه في شرح "صحيح البخاري"،  إن كتاب "التلويح" من أجل كتب الحافظ  

إلى شرح الجامع الصحيح"  التلويح وقد عرف هذا الشرح باسم: "
(16)

، وقد تميز الكتاب 

بمميزات كثيرة ذكرت أبرزها في المقدمة، وقد وقفت على نسخة مطبوعة للكتاب، طبع 

بدار الكمال المتحدة، بتحقيق بإشراف د. عبد الجواد حمام المصدر، ونشر بتاريخ 

ك سعود اآلن بصدد من وكان قسم الدراسات اإلسالمية بجامعة المل هـ.  14/4/1440

 تحقيق الكتاب ودراسته تحقيقا علميا، ولم أقف على مطبوع منه.

وهناك طبعة لموسوعة صحيح اإلمام البخاري، حققه الدكتور عبد الجواد بن حمام، 

أنس تدمري. وهذه الطبعة التي اعتمدتها في  -ودكتور عبد الغني عدا، طبعة مالك العلو

  هذا البحث. 

 المبحث األول 

 األحاديث واآلثار المعلة الواردة في باب تَْفِسيِر الُمَشباَهاتِ 

(: َوذََكَرهُ الطاَحاِويُّ ِمْن َحِديِث ُعْرَوة، )َعْن ِعْكِرَمة(3/62) قال المؤلف §
(17)

 ،

 ِ ُ َعلَْيِه َوسَ -َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن َزْمعَةَ: ))أناهُ َخاَصَم َرُجاًل ِإلَى النابِّي فِي َولٍَد ُوِلدَ  -لامَ َصلاى َّللاا

ُ َعلَْيِه َوَسلامَ -َعلَى فَِراِش أَِبيِه؛ فَقَاَل النابِيُّ  : اْلَولَدُ ِلْلِفَراِش، َواْحتَِجبِي ِمْنهُ يَا -َصلاى َّللاا

َسْودَةُ((
(18)

. 

 التخريج:

روى هذا الحديث عروة فاختلف عليه وعلى بعض الرواة عنه؛ فرواه الزهري عن 

عن عروة ، ثم اختلف على هشام عن عروة من  ورواه  عائشة  وخالفه هشام عروة عن 

وجهين: فرواه حماد بن سلمة عن هشام عن عروة عن عبد هللا بن زمعة، وخالفه يحيى 

 بن أيوب ورواه عن هشام عن عروة عن عائشة.

( 11/9في شرح مشكل اآلثار ) فأما الوجه األول عن هشام، فأخرجه الطحاوي  ·

 به.  حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عبد هللا بن زمعة، من طريق

في شرح مشكل اآلثار  وأما الوجه الثاني عن هشام فأخرجه الطحاوي  ·

وقد توبع هشام عن أبيه:   هشام عن أبيه. ( من طريق يحيى بن أيوب عن 11/10)

                                           
(16)

(: "واعترض الخطيب على هذا 155/ 11) قال مغلطاي في "إكمال تهذيب الكمال" 

  . "التلويح إلى شرح الجامع الصحيح"  بأشياء ذكرناها في كتابنا 
(17)

م كذا في األصل )عن عكرمة( وليس في إسناد الطحاوي )عكرمة( وإنما هو هشا 

 عن عروة عن عبد هللا ابن زمعة.
(18)

 (.11/9شرح مشكل اآلثار )  
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كتاب  (، وأخرجه البخاري2053أخرجه البخاري كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات )

تعاهْد ولدي، وما يجوز للَوصّي من الدعوى  الوصايا، باب قول المـُوصي لوصيِّه: 

( وفي كتاب 6749أَمةً ) ( وفي كتاب الفرائض، باب الولد للفراش حّرةً كانت أو 2745)

وال  األحكام، باب من قُضي له بحق أَخيه فال يأْخذه، فإِن قضاء الحاكم ال يحل حراما 

( 11/8(  و)11/7( و)11/5( والطحاوي في شرح مشكل اآلثار )7182يُحرم حالال )

 من طريق الزهري.

 .  كالهما )الزهري وهشام بن عروة( عن عروة عن عائشة، به

تبين من خالل التخريج أن رواية حماد عن هشام غلط، وأن  بيان الوجه الراجح:

ن عائشة؛ لوجود الراجح عن هشام: هو رواية يحيى بن أيوب عنه عن أبيه )عروة( ع

(: "وكان 11/10الحديث في البخاري، ولمتابعة الزهري لهشام عن أبيه. قال الطحاوي )

لموافقته ما قد رواه الجماعة الذين  ما قال يحيى بن أيوب من ذلك أولى وهللا أعلم عندنا 

لى حديثا عن رسول هللا ص ذكرناهم في هذا الباب عليه وألن عبد هللا بن زمعة ال نعلم له 

. فإذا كان الثابت عن هشام هو عن أبيه عن عائشة، فقد  هللا عليه وسلم سوى هذا الحديث"

زال الخالف األصلي )الخالف على عروة(،  حيث صارت رواية الزهري متابعة 

 لرواية هشام عن عروة.

 : صحيح؛ لكونه في صحيح البخاري.  والحديث من الوجه الراجح

َبْيِر، أَناهُ قَاَل: قَاَل الطا : (3/62)قال المؤلف § : "َوقَْد ُرِوَي َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن الزُّ َحاِويُّ

))َكانَْت ِلَزْمعَةَ َجاِريَةٌ يََطُؤَها، َوَكاَن يَُظنُّ بَِرُجٍل يَقَُع َعلَْيَها، فََماَت َزْمعَةُ َوِهَي حامل، 

ُجَل الاِذي يَُظنُّ بِ  ُ َعلَْيِه -ها ، فَذََكَرتْهُ َسْودَةُ ِلَرُسوِل هللاِ فََولَدَْت ُغاَلًما َكاَن يُْشبِهُ الرا َصلاى َّللاا

ا أَْنِت فَاْحتَِجبِي ِمْنهُ؛ فَإِناهُ َلْيَس بِأَخٍ لَِك((-َوَسلامَ  ا اْلِميَراُث َفلَهُ، َوأَما ، َفقَاَل: أَما
(19)

 . 

 التخريج:

 هذا الحديث يرويه منصور فاختلف عنه من وجهين: 

رواه جماعة عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير عن عبد هللا بن : الوجه األول

 الزبير. 

: رواه سفيان عن عن منصور عن مجاهد عن عبد هللا بن الزبير ولم يذكر الوجه الثاني

 يوسف بن الزبير في اإلسناد. 

فأما الوجه األول فأخرجه النسائي في المجتبى من السنن كتاب الطالق، باب الحاق  ·

كتاب الطالق،   ( وفي السنن الكبرى 3485بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش ) الولد

(، 12/187)  وأبو يعلى ( 5679باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش )

( والمزي في تهذيب الكمال في أسماء 74/239ومن طريقه كل من: ابن عساكر )

                                           
(19)

 (. 11/22شرح مشكل اآلثار ) 
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( وفي شرح 3/115معاني اآلثار )(، وأخرجه الطحاوي في شرح 32/425الرجال )

والبيهقي   (4/108( والحاكم )5/431الدارقطني في السنن ) ( و11/22مشكل اآلثار )

 (. كلهم من طريق جرير بن عبد الحميد الضبي.6/87في السنن الكبرى )

( ومن طريقه الضياء المقدسي في 13/109في المعجم الكبير ) وأخرجه الطبراني 

 . ( من طريق قيس بن الربيع ومفضل بن ُمَهْلَهل 9/354)األحاديث المختارة 

 ( من طريق زائدةَ بن قدامة الثقفي.13/110المعجم الكبير )  والطبراني في

أربعتهم )جرير وقيس ومفضل وزائدة( عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير 

 عن عبد هللا بن الزبير، به. 

( والطحاوي 26/49( وعنه أحمد )7/433)وأما الوجه الثاني فأخرجه عبد الرزاق  ·

( عن سفيان 13/109المعجم الكبير )  والطبراني في  (11/20في شرح مشكل اآلثار )

والراجح هو الوجه األول: رواية  الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابن الزبير، به. 

 أربعة ثقات عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير عن عبد هللا بن الزبير؛

 كثرة. لل

: صحيح اإلسناد؛ رجاله ثقات. قال الحاكم في "المستدرك على الحديث من الوجه الراجح

(: "هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه". وتعليق الذهبي في 4/108الصحيحين" )

 التلخيص: "صحيح".

 المبحث الثاني 

األحاديث واآلثار المعلة الواردة في باب من لم ير )الوسواس(
(20)

 بهاتمن الش 

"َوِعْندَ الدااُرقُْطنِّيِ ِمْن َحِديِث َماِلِك، َعْن ِهَشاِم، َعْن أَبِيِه، : (3/69)قال المؤلف  §

وا هللاَ َعلَْيهَ  ا أَْم َعْنها، ))أَنا أُنَاًسا ِمْن أَْهِل اْلبَاِديَِة يَأْتُوَن بِأَْجبَاٍن أَْو بِلُْحَماٍن، اَل نَْدِري أََسمُّ

وا َعَلْيها ثم ُكلُوا((. -هللاُ َعَلْيِه َوَسلامَ َصلاى -اَل؛ فَقَاَل   : َسمُّ

 التخريج: 

لم أقف على الحديث في كتب الدارقطني بإسناده عن مالك عن هشام، وإنما أخرجه في 

 ( من طريق محمد بن عبد الرحمن عن هشام عن أبيه عن عائشة، به. 5/536سننه )

واختلف عليه، وعلى بعض الرواة وقد روى هذا الحديث هشام ابن عروة عن أبيه 

  عنه؛ 

  فرواه جماعة عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. ·

  وخالفهم جماعة آخرون ورووه عن هشام، عن أبيه، مرسال ولم يذكروا عائشة. ·

 ورواه مالك عن هشام عن أبيه واختلف عليه من وجهين:  

 مرسال.  فرواه جماعة عن مالك عن هشام، عن أبيه،  ·

                                           
(20)

 كذا في األصل )الوسواس( في صحيح البخاري المطبوع: )الوساوس ونحوها(. 
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الوهاب بن عطاء، وفرواه عن مالك عن هشام، عن أبيه، عن عائشة  وخالفهم  عبد ·

 متصال

  الخالف على مالك:  -أوال

( 2/488فأما الوجه األول عن مالك : فأخرجه مالك برواية يحيى الليثي عنه  )

ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب   (2/191الزهري ) وأحمد بن أبي بكر أبو مصعب 

  ن مالك عن هشام.كلهم ع   (224الرأي )ص: 

"العلل الواردة في األحاديث النبوية"  وتوبع مالك عن هشام، ذكرها الدارقطني في

القطان،  عن ابن زيد، وحماد بن سلمة، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد   (14/173)

  والمفضل ْبُن َفَضالَةَ،  ولم أقف عليها  

 كلهم جميعا عن هشام، عن أبيه، مرسال، به.

الوجه الثاني عن مالك:  فذكره الدارقطني في "العلل الواردة في األحاديث وأما 

  عن عبد الوهاب بن عطاء عن مالك عن هشام. ولم أقف عليه.   (14/173النبوية" )

 وقد توبع مالك عن هشام: أخرجه: 

 ( من طريق النضر بن شميل. 4436النسائي كتاب الضحايا، باب ذبيحة من لم يعرف ) 

التسمية عند الذبح   ( وعنه ابن ماجه، كتاب الذبائح، باب 5/132ي شيبة )وابن أب

في  ( وابن عبد البر 4/42في السنن الصغير ) ( والبيهقي 7/425وأبو يعلى ) ( 3174)

/ 2الدارمي )  (، وأخرجه22/299)  واألسانيد  التمهيد لما في الموطأ من المعاني 

  ن سليمان. عن عبد الرحيم ب (، كلهم جميعًا 1259

  .  ( من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي 5/536والدارقطني  في سننه )

رواية يونس بن    (14/173وذكر الدارقطني في "العلل الواردة في األحاديث النبوية" ) 

وعمرو  ومحاضر، ومسلمة بن قعنب، وابن هشام بن عروة،  األحمر،  بكير، ، وأبي خالد 

  عليه.  بن مجمع، ولم أقف 

( من 22/299وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد" )

  طريق  أبي أسامة.

  به.  جميعهم عن هشام، عن أبيه، عن عائشة،

: الوجه األول، وهو رواية الجماعة عنه عن هشام بن عروة عن أبيه الراجح عن مالك

فيهم أبا مصعب المدني الزهري وهو أثبت أصحاب مالك. قال  مرسال؛ لكثرتهم، وألن 

السلمي: "سألت الدارقطني ، عمن يقدم في مالك ، يحيى بن بكير ، أو أبو مصعب ؟ فقال  

لموطأ"وقال أيضا "أبو مصعب ثقة في ا أبو مصعب". 
(21)

 . 

                                           
(21)

  (. 5/172موسوعة أقوال الدارقطني ) 
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دَ بِِه َعْبدُ اْلَوَهاِب ْبُن َعَطاٍء، َعْن َمِاِلٍك ُمتاِصاًل، َوَغْيُرهُ  ويؤيد هذا قول الدارقطني: "تََفرا

يَْرِويِه َعْنهُ ُمْرَساًل اَل َيْذُكُر َعاِئَشةَ"
(22)

" . ثم قال: "والمرسل أشبه بالصواب
(23)

.  

  الخالف على هشام:  -ثانيا

  هشام عن أبيه في هذا الحديث  فمن وجهين: وأما الخالف على 

    الوجه األول رواه جماعة عن هشام، عن أبيه، مرسال، ولم يذكروا عائشة. ·

  أبيه، عن عائشة، موصواًل. الوجه الثاني رواه جماعة عن هشام، عن  ·

 فأما الوجه األول عن هشام عن أبيه فأخرجه: 

ورواية   (2/191مصعب الزهري ) أبي ( وبرواية 2/488مالك برواية يحيى الليثي  )

  كلهم عن مالك.   (224الشيباني )ص:  محمد بن الحسن 

رواية ابن زيد،  ( 14/173وذكر الدارقطني في "العلل الواردة في األحاديث النبوية" )

َفَضالَةَ، ولم  والمفضل ْبُن  القطان،  وحماد بن سلمة، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد 

 .أقف عليها

  كلهم جميعًا عن هشام، عن أبيه، مرساًل، به.

 وأما الوجه الثاني عن هشام عن أبيه فأخرجه: 

،  (1957فأخرجه البخاري كتاب البيوع باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات )

 ( من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي البصري5/536والدارقطني  في سننه )

( من طريق النضر بن شميل 4436باب ذبيحة من لم يعرف ) والنسائي كتاب الضحايا،

 البصري. 

كتاب الذبائح، باب التسمية عند الذبح   ( وعنه ابن ماجه، 5/132وابن أبي شيبة )

( وابن عبد البر في 4/42)  في السنن الصغير  ( والبيهقي 7/425وأبو يعلى )  ( 3174)

/ 2الدارمي )  (، وأخرجه22/299)  يد واألسان المعاني  التمهيد لما في الموطأ من 

   سليمان الكوفي.  (، كلهم جميعًا عن عبد الرحيم بن 1259  

رواية يونس بن    (14/173وذكر الدارقطني في "العلل الواردة في األحاديث النبوية" ) 

ع  األحمر الكوفي،  وسليمان بن حيان أبي خالد  بكير الكوفي، ،  ومحاضر بن اْلُمَوّرِ

وعمرو بن  ذاني الكوفي، ومسلمة بن قعنب البصري، وابن هشام بن عروة األسدي، الهم

  عليها   مجمع الكوفي، ولم أقف 

( من 22/299وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد )

  أبي أسامة الكوفي. طريق  حماد بن أسامة 

  به.جميعهم عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. 

                                           
(22)

 (.14/173العلل الواردة في األحاديث النبوية ) 
(23)

 (.14/174العلل الواردة في األحاديث النبوية ) 
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ألنه ثبت أنه رواهما، ينشط تارة فيسنده، ثم يرسله مرة   : كال الوجين؛الراجح عن هشام 

أخرى، قال اإلمام أحمد:"... كان يحيى بن سعيد يرسل األحاديث التي يسندونها، يعني 

أنه كان يرسل عن هشام كثيراً. قال: فقلت له: هذا االختالف عن هشام، منهم من يرسل، 

فقال: نعم... وقال األثرم ـ أيضاً ـ: قال أبو عبد هللا: ما ومنهم من يسند عنه، من قبله كان؟ 

أحسن حديث الكوفيين عن هشام بن عروة، أسندوا عنه أشياء. قال: وما أرى ذاك إال 

على النشاط، يعني أن هشاماً ينشط تارة فيسند، ثم يرسل مرة أخرى"
(24)

والحديث من . 

 رجاله ثقات. صحيح؛: الوجهين الراجحين عن هشام

اِئِب، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن : "( 3/69)ل المؤلف قا  َرَويَنا َعْن َعَطاِء ْبِن السَّ
َفَقاُلوا: َأَتْأُكُل ِممَّا  -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َعبَّاٍس، َقاَل: ))َخاَصَمِت اْلَيُهوُد إلى النَِّبّي 

لوا َوَلاهللُا؛ َفَأْنَزَل هللُا تَعالى: )َقَتْلَنا، َوََل َتْأُكُل ِممَّا َقَتَل  الَم ا تَأُْكل ا َكرِا ِممَّ لا يلذ  ِا اس  ِها اّللَّ عَلَي 

َّهلا ن
ِ
ق ا َوا نَّاالَِفس 

ِ
َياِطيَا َوا ونَا الش َّ َلىا لَيلوحل

ِ
م ا ا ِلَياِِئِ ن ااِليلَجاِدللوكل ا َأو 

ِ
وهل ا َوا تلمل ِكلونَا َأَطع  ْش  الَمل نَُّكل 

ِ
( ا

 ".اآلية ،[((121:األنعام]
 التخريج:

هذا الحديث يرويه عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فاختلف على 

  عطاء من وجهين:  

فرواه عمران بن عيينة الكوفي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن  ·

  وذكره. -صلى هللا عليه وسلم-خاصمت اليهود إلى النبي  عباس وقال 

بن المهلب البجلي وجرير بن عبد الحميد، وروياه عن عطاء وخالفه أبو كدينة يحيى  ·

-عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقال خاصم المشركين إلى النبي  بن السائب 

  ونحوه. -صلى هللا عليه وسلم

  فأما الوجه األول فأخرجه: 

ومن طريقه ابن   (2821أبو داود  في كتاب الضحايا، باب في ذبائح أهل الكتاب رقم )

( وضياء المقدسي 22/300لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ) البر في التمهيد  بد ع 

( 11/269عثمان بن أبي شيبة، والبزار ) عن  كلهم  (، 10/257)  األحاديث المختارة  في 

/ 9البيان عن تأويل آي القرآن ) عن ُمَحمد بن موسى الحرشي، والطبري في جامع 

الكبير  المعجم   على وسفيان بن وقيع، والطبراني في( عن محمد بن عبد األ526

من طريق  ( 10/255(، ومن طريقه ضياء المقدسي في األحاديث المختارة )11/457)

محمد  من طريق   (9/240عبد هللا بن عمر بن أبان. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى  )

                                           
(24)

 . (2/678شرح علل الترمذي ) 
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سائب عن سعيد بن جبير بن أبي بكر،. كلهم جميعا عن عمران بن عيينة عن عطاء بن ال

  به. عن ابن عباس، 

 وأما الوجه الثاني فأخرجه: 

عبد الحميد.  ( عن جرير بن 526/ 9)   الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن 

أبي كدينة    ( من طريق  10/256)   أخرجه ضياء المقدسي في األحاديث المختارة  و

ن السائب عن سعيد بن جبير. وقد توبع ابن كالهما ) جرير وأبو كدينة( عن عطاء ب 

  جبير عن ابن عباس: 

( وابن ماجه كتاب 2820وأخرجه أبو داود كتاب الضحايا، باب في ذبائح أهل الكتاب )

  ( والطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن 3173التسمية عند الذبح ) الذبائح، باب 

وضياء المقدسي في األحاديث المختارة    (،525/ 9) وفي  (، 523/ 9) (، وفي 522/ 9)

  طريق عكرمة. ( من 11/336( وفي )12/33)

وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن كتاب الضحايا باب تأويل قول هللا عز وجل )وال 

( وفي السنن الكبرى كتاب الضحايا، باب 4437اسم هللا عليه ( ) تأكلوا مما لم يذكر 

لوا َوَلا) تأويل قول هللا عز وجل االَم ا تَأُْكل َكرِا ِممَّ لا يلذ  ِا اس  هِا اّللَّ ( 4526)  [121]األنعام:  (عَلَي 

لوا َوَلا)وفي السنن الكبرى كتاب عمل اليوم والليلة باب قوله تعالى  اا تَأُْكل ِممَّ

َكرِا لَم ا لا يلذ  ِا اس  هِا اّللَّ (. والطبري في جامع البيان عن تأويل 11171)  [121]األنعام:  (عَلَي 

وضياء المقدسي في األحاديث المختارة   (، 523  / 9) (، وفي 9/522) آي القرآن 

  أبيه. ( من طريق هارون بن عنترة عن 13/31)

من طريق علي بن   (523/ 9) في جامع البيان عن تأويل آي القرآن   وأخرجه الطبري

  أبي طلحة.

ن جبير عكرمة وأبو عنترة وعلي بن أبي طلحة( جميعا عن ابن عباس، به، أربعتهم )اب

  وبمثله.

الوجه الثاني، وهو رواية أبي كدينة وجرير عنه عن ابن جبير عن  الراجح عن عطاء: 

ونحوه؛ ألسباب منها:   -صلى هللا عليه وسلم-خاصم المشركون النبي  ابن عباس، أنه 

 على ما رواه شخص.  تقدم الكثرة، فما رواه رجالن ثقتان 

ومنها: القوة، فإن أبا كدينة ثقة، من رجال البخاري
(25)

،وابن عبد الحميد أيًضا ثقة، من 

رجال البخاري
(26)

وأما عمران بن عيينة فضعيف، قال ابن أبي حاتم: "سألت أبى عنه  . 

                                           
(25)

 . (3/1209)  ينظر ترجمته في "التعديل والتجريح"  
(26)

 .  (1/460ينظر ترجمته "في التعديل والتجريح" ) 
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يحتج بحديثه، فإنه يأتى بالمناكير" فقال: ال 
(27)

في حديثه َوْهٌم ، وقال العقيلي: "يُخاِلُف، 

وخطأٌ" 
(28)

، وقال أحمد: "ورأيت عمران بن عيينة ولم أكتب عنه شيئا"
(29)

 . 

ومنها: متابعة الثقات البن جبير عن ابن عباس، مما يؤكد بأن عمران وهم في متن  

قال الثعلبي: "إنما نزلت في ذبائح المشركين وما كانوا يذبحونها  الحديث وخالف الثقات. 

لى هذا أكثر العلماء"ألصنامهم، وع 
(30)

نزولها مجادلة  . وقال ابن الجوزي: "سبب 

المشركين للمؤمنين في قولهم: أتأكلون مما قتلتم ...هذا قول ابن عباس"
(31)

 . 

  رجاله ثقات. صحيح؛: الراجح والحديث من الوجه 

 المبحث الثالث 

 األحاديث واآلثار المعلة الواردة في باب كسب الرجل وعمله بيده

ْبَن ِنيَاٍر ، ))ُسئَِل  -يَْعنِي–َوِعْندَ الَحاِكِم َعْن أَبِي بُْردَةَ : (3/89)قال المؤلف §

ُ َعَلْيِه َوَسلامَ -َرُسوُل هللاِ  أَيُّ اْلَكْسِب أَْطيَُب )َوأَْفَضُل(  -َصلاى َّللاا
(32)

ُجِل   ؟ قَاَل : َعَمُل الرا

بِيَِدِه، َوُكلُّ )َعَمٍل(
(33)

َمْبُروٍر(( 
(34)

. 

 تخريج: 

  فاختلف عليه، وعلى بعض الرواة عنه: روى هذا الحديث وائل بن داود؛ 

ً  فرواه شريك عن وائل بن داود عن جميع بن عمير عن خاله أبي بردة   •   مرفوعا

 ورواه المسعودي عن وائل بن داود عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج مرفوعا  • 

  ائل بن داود عن سعيد بن عمير مرسالً.وخالفهما أبو معاوية ورواه عن و  • 

  ورواه الثوري عن وائل بن داود عن سعيد بن عمير واختلف عليه من وجهين:

  فرواه أَبُو نُعَْيٍم، َوَقبِيَصةُ عن الثوري عن وائل بن داود عن سعيد بن عمير مرسال.  • 

                                           
(27)

 (.6/302الجرح والتعديل ) 
(28)

 . (3/301الضعفاء الكبير ) 
(29)

 . ( 3/130)العلل ومعرفة الرجال  
(30)

 . (4/22الكشف والبيان عن تفسير القرآن ) 
(31)

 (.2/72زاد المسير في علم التفسير ) 
(32)

 . كذا في األصل، وفي المستدرك على الصحيحين: )أو أفضل( 
(33)

كذا في األصل، وفي المستدرك على الصحيحين )بيع(. وقال العجلوني في "كشف  

(: "وفي رواية: 1/59الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة" )

 وكل عمل مبرور".
(34)

( وفي شعب 5/263وعنه البيهقي في السنن الكبرى ) (2/12أخرجه الحاكم ) 

أبي  ( من طريق شريك عن وائل بن داود عن جميع بن عمير عن خاله 2/435اإليمان )

 بردة مرفوعا، به. 

 



 م2020يوليو (  12العدد )  - الرابعاجمللد  اجمللة العربية للدراسات االسالمية والشرعية

 

 

15 

سعيد بن عمير وخالفهما األسود بن عامر ورواه عن الثوري عن وائل بن داود عن   • 

  موصوال.  عمه البراء بن عازب  عن  

  الخالف الفرعي: الخالف على الثوري من الوجهين. -أواًل 

   فأما الوجه األول )رواية أبي نعيم وقبيصة مرسال( فأخرجه:

أبي نعيم   يعقوب بن سفيان عن  من طريق   (  2/434 البيهقي في شعب اإليمان )

  ائل بن داود.، عن الثوري عن و وقبيصة

وائل بن  عن أبي معاوية عن ) 4/554 ) وتوبع الثوري عن وائل: أخرجه ابن أبي شيبة

عبيد، عن وائل  رواية جرير ومحمد بن    ( 2/434 البيهقي في شعب اإليمان ) وذكر   داود. 

وائل  وجرير وأبو معاوية ومحمد بن عبيد( جميعا عن  ولم أقف عليه، وأربعتهم )الثوري 

  بن داود  عن سعيد بن عمير به.

  موصوال( فأخرجه: الحاكم  وأما الوجه الثاني )رواية األسود بن عامر عن الثوري 

(2/12)العباسطريقمنوائلعنالثوريسفيانعنعامربناألسودعنمحمدبن

بنداود.به،عازببنالبراءعمهعنعميربنسعيدعن 

  لوجهين وبيان الراجح:دراسة ا

الوجه األول )اإلرسال( رواه ثقتان )أبو نعيم وقبيصة( وهما أثبت أصحاب الثوري، قال 

أصحاب الثوري أيهم  ابن رجب: "قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين وسئل عن 

ابي، دكين . فأما الِفريَ  خمسة: يحيى بن سعيد،....، وأبو نعيم الفضل بن  أثبت ؟ قال : هم 

من بعض، وهم  في سفيان بعضهم قريب  وأبو حذيفة، وقبيصة،....وطبقتهم، فهم كلهم 

ثقات كلهم، دون أولئك في الضبط والمعرفة"
(35)

.  

وهو ثقة من رجال البخاري والوجه الثاني )الموصول( تفرد به األسود بن عامر، 
(36)

  ،

لكثرتهم،  عليه هؤالء الجماعة؛ األثبات المقدمين عن الثوري؛ فيقدم  ولكنه خالف الثقات 

 الثوري.  ولكونهم أثبت الناس في 

مرسال. قال  رواية الجماعة عن الثوري عن وائل بن داود عن سعيد بن عمير  والراجح:

البيهقي: "هذا هو المحفوظ مرسال" 
(37)

"والصحيح رواية وائل عن سعيد  ، وقال أيضا: 

البخاري أسنده بعضهم وهو  رسال، قال م -صلى هللا عليه وسلم -بن عمير عن النبي 

خطأ"
(38)

.  

  الخالف األصلي: وهو الخالف على وائل. -ثانيا

  فاختلف عليه من ثالثة أوجه: روى هذا الحديث وائل بن داود 

                                           
(35)

 (. 2/722الترمذي ) شرح علل  
(36)

 . ( 1/394البخاري في الجامع الصحيح ) والتجريح لمن خرج له  التعديل  
(37)

 . (5/263كبرى)السنن ال 
(38)

  (.5/263  السنن الكبرى)  
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  موصوال. فرواه شريك عن وائل بن داود عن جميع بن عمير عن خاله أبي بردة   • 

هللا عن وائل بن داود عن عباية بن رفاعة عن  ورواه المسعودي عبد الرحمن بن عبد  • 

  رافع بن خديج موصوال. 

)الثوري وجرير وأبو معاوية ومحمد بن عبيد( ورووه جميعًا  وخالفهما جماعة وهم   • 

  بن عمير مرسالً. وائل بن داود  عن سعيد  عن 

 فأما الوجه األول فأخرجه: 

بدال من  )جميع بن عمير عن عمه(   ( من طريق سويد بن عمرو، وقال 9/259البزار )

وفي  (، 5/263)  البيهقي في السنن الكبرى  وعنه  (2/12،) )عن خاله(، وأخرجه الحاكم 

( من طريق شاذان األسود بن عامر، كالهما )سويد وشاذان( عن 2/435)  شعب اإليمان 

  أبي بردة، به. جميع بن عمير عن خاله  داود عن  وائل بن  شريك عن 

 ما الوجه الثاني فأخرجه:وأ

(، 3/1125)  في المعجم ( عن يزيد بن هارون، وابن األعرابي 28/502أحمد ) 

من طريق أبي المنذر إسماعيل بن عمر،  ( 8/47)  والطبراني في المعجم األوسط 

معاوية بن عمرو، ثالثتهم )يزيد وأبو المنذر ومعاوية( عن  ( من طريق 2/13)   والحاكم 

  عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج، به. عن  عن وائل بن داود   المسعودي 

   وأما الوجه األخير فأخرجه:

  عن أبي معاوية، ) 4/554  )  ابن أبي شيبة 

  ( من طريق الثوري، 2/434 والبيهقي في شعب اإليمان )

ولم  عن وائل عبيد،  رواية جرير ومحمد بن    (  2/434وذكر البيهقي في شعب اإليمان )

وائل ابن  )الثوري وجرير وأبو معاوية ومحمد بن عبيد( جميعًا عن   أقف عليه، وأربعتهم 

  عن سعيد بن عمير به. داود  

  دراسة األوجه الثالثة وبيان الراجح: 

الوجه األول تفرد به شريك بن عبد هللا النخعي وهو ثقة، ولكنه يقدم عليه غيره إذا 

منه مثل الثوري، قال ابن عدي: "عن يحيى قال:  الف األثبت خالف، وخاصة إذا خ 

منه، قال معاوية بن  ثقة، إال أنه إذا خالف فغيره أحب إلينا  شريك بن عبد هللا صدوق 

صالح: وسمعت أحمد بن حنبل َشبِيًها بذلك"
(39)

"وإذا اختلف الثوري   . وقال الحاكم: 

وشريك فالحكم للثوري"
(40)

راو براو  الحديث بإبدال  ط في هذا . ويظهر أن شريك غل

القاضي وغلط فيه  آخر، وبوصل المرسل،  قال البيهقي: "هكذا رواه شريك بن عبد هللا 

                                           
(39)

 .( 5/12)  الكامل في ضعفاء الرجال   
(40)

  (.  2/12 المستدرك )   
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جميع بن عمير، وإنما هو سعيد بن عمير، واآلخر في  في موضعين: أحدهما في قوله 

غيره عن وائل مرسال" وصله، وإنما رواه 
(41)

.  

بإبدال راو  ودي وهو ثقة، ولكنه مضطرب في هذا الحديث والوجه الثاني تفرد به المسع

بسبب اختالطه، قال الهيثمي: "وفيه المسعودي وهو ثقة  براو آخر، بوصل المرسل 

ولكنه اختلط"
(42)

وقال الفسوي: "والمسعودي يخالف في هذا الحديث ويغلط فيه" . 
(43)

 .  

شريك والمسعودي تفرد وغلط وخالف الثقات  إذا كان قد ثبت أن كال من  بيان الراجح:

رواه الثقات األربعة )الثوري وجرير  وهو ما  كان الراجح عن وائل هو الوجه األخير، 

وأبو معاوية ومحمد بن عبيد(؛ للكثرة والقوة. قال البخارّي: "وأسنده بعضهم وهو 

خطأ"
(44)

به""والمرسل أش  . وقال أبو حاتم: 
(45)

"والصحيح رواية وائل  وقال البيهقي:    .

مرسال" -وسلم صلى هللا عليه -عن النبي  عمير  عن سعيد بن 
(46)

.  

:  ، فسعيد بن عمير تابعي، قال ابن حجرضعيف؛ لإلرسال: والحديث من الوجه الراجح

"مقبول من الرابعة"
(47()48)

.  

 المبحث الرابع 

 ي باب آكل الربا وشاهده وكاتبهاألحاديث واآلثار المعلة الواردة ف

دُ ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن اْلُمْنِذِر : ( 3/101)قال المؤلف  § قَاَل اإِلَماُم أَبُو بَْكٍر ُمَحما

: ثَنَا أَبُو َمْيَسرةَ، ثَنَا أَبُو بَْكر ْبن أَبِي َشْيبة، ثَنَا َجِريٌر، َعْن أَْشعََث، َعْن َجْعفٍَر،  الناْيَسابُوِريُّ

[ قَاَل : )يُْبعَُث يَْوَم اْلِقيَاَمِة 275]البقرة:)ٱ ٻ ٻ(  َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، فِي قَوِلِه تَعَالَى َعْن 

َمْجنُونًا يُْخنَُق(
(49)

. 

  التخريج:

القمي، عن جعفر بن أبي المغيرة  يروي هذا األثر أشعث بن إسحاق بن سعد األشعري 

 فاختلف على أشعث: الخزاعي القمي؛ 

  فرواه جرير بن عبد الحميد الضبي عن أشعث، عن جعفر، عن سعيد بن جبير.  •

                                           
(41)

   (. 5/263السنن الكبرى )  
(42)

   .  (4/60الفوائد ) مجمع الزوائد ومنبع   
(43)

   .  (3/180)  المعرفة والتاريخ   
(44)

   .  (3/501  التاريخ الكبير )  
(45)

   (. 6/656علل الحديث )  
(46)

   .  (5/263  السنن الكبرى )  
(47)

   .  (240التهذيب )ص: تقريب   
(48)

   .  (14/128  ينظر ترجمته في "تهذيب التهذيب" )  
(49)

 (.1/50تفسير القرآن ) 
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ورواه عن أشعث، عن جعفر، عن سعيد  وخالفه عبد هللا بن سعد بن عثمان الداْشتَِكي،  •

    عن ابن عباس. بن جبير، 

 فأما الوجه األول فأخرجه: 

(، وأخرجه 1/50  آن )(، ومن طريق ابن المنذر في تفسير القر4/448ابن أبي شيبة )

جعفر،  (، كلهم من طريق جرير بن عبد الحميد الضبي، عن أشعث، عن 5/40الطبري )

  به. 

 وأما الوجه الثاني فأخرجه: 

عبد الرحمن بن  ( من طريق أحمد بن 2/544ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم )

عبد هللا بن سعد، عن أشعث، عن عبد هللا بن سعد بن عثمان الداْشتَِكي، عن أبيه، عن جده 

  جعفر، عن سعيد بن جبير، به. 

  دراسة الوجهين وبيان الراجح:

الوجه األول رواه جرير الضبي وهو ثقة صحيح الكتاب
(50)

الثاني رواه عبد هللا  . والوجه 

بن سعد الدشتكي، وهو مجهول الحال، ذكره ابن حبان في الثقات
(51)

، وقال ابن حجر: 

"صدوق"
(52)

أجد من المتقدمين من ذكره بجرح وال بتعديل، وعلى فرض أنه  ، ولم 

رتبة جرير في الحفظ واإلتقان، وبناء على  صدوق، كما ذكره الحافظ ابن حجر وفال يبلغ 

 منه.  ذلك فإن رواية جرير مقدمة على رواية الدشتكي، ألنه أقوى 

عن جعفر عن سعيد بن : رواية جرير بن عبد الحميد الضبي عن أشعث الوجه الراجح

  للقوة.  ؛  جبير

؛ في إسناده أشعث القمي مختلف فيه، ترجح عندي أنه حسن: واألثر من الوجه الراجح

صالح الحديث، وقال البزار: روى أحاديث لم يتابع عليها وقد احتمل   صدوق. قال أحمد: 

في الطبقة الرابعة  التمييز: "ثقة"، وذكره ابن حبان حديثه، وقال ابن معين: والنسائي في 

من الثقات
(53)

 .  

َجهُ اْبُن ِحبااِن فِي َصِحيِحِه ِبِزيَادَةِ ))إِذَا َعِلُموا : (3/103)قال المؤلف § "َوَخرا

 بِِه((".

من طريق األعمش عن عبد هللا بن مرة عن  ( 8/44هذه الزيادة أخرجه ابن حبان )

)إذا الربا وموكله وكاتبه وشاهداه الحارث بن عبد هللا األعور، أن ابن مسعود قال : آكل 

والواشمة والمستوشمة للحسن والوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد هجرته  علموا به(

 يوم القيامة.   -صلى هللا عليه وسلم-ملعونون على لسان محمد 

                                           
(50)

  (.7/39ينظر ترجمته في "تهذيب التهذيب" ) 
(51)

  (8/338) .  
(52)

  . (305)ص:  التهذيب تقريب  
(53)

  . (3/343ينظر ترجمته في "تهذيب التهذيب" ) 
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 التخريج:

  هذا الحديث رواه سليمان األعمش فاختلف عليه، وعلى بعض الرواة عنه: 

الحارث بن   فرواه ابن إسحاق عن األعمش، عن عبد َّللاا بن َسْخبََرةَ، عن عبد َّللّا بن   • 

  مسعود.  نوفَل، عن ابن 

مليُّ عن اأْلعمش، عن عبد هللا بن مرة، عن   •  عن   مسروق،  ورواه يحيى بن عيسى الرا

  . ابن مسعود

  . ابن مسعود مالك بن مالك، عن ورواه عمرو بن ثابت عن اأْلعمش، عن إِبراهيَم، عن   • 

  ورواه المسعودّي عن اأْلعمش، عن أبي وائٍل، عن ابن مسعود.  • 

األعمش عن  وخالفهم جماعة منهم الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان فرووه عن   • 

  الحارث عن ابن مسعود.  ابن مرة عن 

األحاديث  "العلل الواردة في  وقد اختُلف على الثوري عن األعمش؛ ذكره الدارقطني في

  أقف عليه. ولم  ( 5/46النبوية" )

ويحيى بن عيسى  فأما الوجه األول والثاني والثالث والرابع أي رواية كل من ابن إسحاق 

الدارقطني في "العلل  والمسعودي عن األعمش فقد ذكره  الرملي وعمرو بن ثابت 

  أقف عليها. ( ولم5/46)  الواردة في األحاديث النبوية" 

    وأما الوجه الخامس )رواية الجماعة عن األعمش( فأخرجه:

(، وأحمد 8/340( وفي )  8/71)   (، وفي السنن الكبرى 147/ 8النسائي في المجتبى )

(7/430)    ( من طريق شعبة، 2/279المسند ) والشاشي في  

الطبراني في  ه (، ومن طريق   8/315( وفي )6/269( وفي )3/144وعبد الرزاق )

  ( عن معمر، 593الدعاء )ص:

  عن وكيع،  ( 7/168(، وأحمد )4/447وابن أبي شيبة )

( من طريق    2/280في المسند) (، والشاشي 9/157(، وأبو يعلى )7/168وأحمد )

  يحيى القطان، 

   ( وفي 4/429)  (، والطحاوي في شرح مشكل اآلثار 6/425وأخرجه أحمد  )

سفيان  ( من طريق 7/357في شعب اإليمان ) (، والبيهقي 8/44وابن حبان )،  (4/429)

  الثوري، 

  ( من طريق عبد الواحد بن زياد،2/280وأخرجه الشاشي  )

من  ( من طريق ابن نمير، وقال خطأ: عبد هللا بن الحارث، بدال 2/282والشاشي  )

  هللا. الحارث بن عبد 

( رواية أبي معاوية 5/45في األحاديث النبوية" ) وذكر الدارقطني في "العلل الواردة

  الحميد وحفص بن غياث، ثالثتهم عن األعمش، ولم أقف عليها. الضرير وجرير بن عبد  
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كلهم )ابن نمير، وشعبة، والثوري، ويحي القطان، ومعمر، ووكيع، وأبو معاوية 

ان األعمش عن ( جميعًا عن سليم وحفص بن غياث  بن عبد الحميد،  الضرير، وجرير 

  الحارث عن ابن مسعود، به. ابن مرة عن 

  دراسة أوجه الخالف وبيان الراجح:

يحيى بن عيسى الرملي،  فالوجه األول تفرد به ابن إسحاق، والوجه الثاني تفرد به 

  بن ثابت، والوجه الرابع تفرد به المسعودي.  عمرو   والوجه الثالث تفرد به 

األعمش،  واه جماعة من الثقات األثبات، وهم أثبت أصحاب فأما الوجه األخير فقد ر

الدمشقي قال: قلت  بأحاديثه؛ فعند ابن أبي حاتم: "عن معاوية بن صالح  وأعرف الناس 

سفيان وشعبة أبو معاوية  أثبت أصحاب األعمش؟ فقال: بعد  ليحيى بن معين: من 

الضرير"
(54)

قال النسائي: هم سبع األعمش  ، وفي "شرح علل الترمذي": "أصحاب 

األولى:يحيىالقطان،والثوري،وشعبة...":طبقات
 (55)

وما رواه هؤالء عن األعمش  . 

 مقدم على ما تفرد به غيرهم. 

مرة عن الحارث عن ابن مسعود؛ للقوة  : روايتهم عنه عن ابن األعمش الراجح عن 

ل أبي معاوية ووكيع ومن واألثبت عن الراوي. قال الدارقطني: "والصواب قو والكثرة 

عن الحارث عن عبد هللا" بن مرة  تابعهم عن األعمش عن عبد هللا 
(56)

.  

الهمداني  ضعيف؛ ففي إسناده الحارث بن عبد هللا األعور  والحديث من الوجه الراجح:

ضعيف أبو زهير الكوفي 
(57)

. قال الهيثمي: "وفيه الحارث األعور وهو ضعيف، وقد 

وثق"
(58)

.  

 ةالخاتم

 أهم النتائج، وأبرز التوصيات، وفهرس المراجع.

 أهم النتائج:

األحاديث واآلثار الواردة في كتاب التلويح )الجزء المقترح( مختلفة الدرجة، ما بين  -1

 الصحيح وحسن وضعيف. 

( أحاديث وآثار معلة: اثنان في باب تَْفِسيِر الُمَشباَهاِت وكالهما 7في الجزء المقترح )  -2

صحيح. واثنان في بَاب َمْن لَْم يََر اْلوْسَواَس ِمَن الشُّبَُهاِت. وكالهما صحيح. 

ُجِل َوَعَمِلِه ِبيَِدِه، والصحيح فيه أنه  ويوجد حديث معل واحد في بَاب َكْسِب الرا

ما يوحد في بَاب آكل الربا وشاهده وكاتبه حديثا: أحدهما: حديث سعيد مرسل. ك

                                           
(54)

  (.6/21الجرح والتعديل ) 
(55)

  (.2/620)  شرح علل الترمذي  
(56)

  (.5/47)  األحاديث النبوية  العلل الواردة في  
(57)

  . (8/20)  ينظر ترجمته في "تهذيب التهذيب"  
(58)

  (.4/118)  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  
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بن الجبير أن آكل "يُْبعَُث يَْوَم اْلِقيَاَمِة َمْجنُونًا يُْخنَُق" والصحيح فيه أنه حديث 

حسن. واآلخر: حديث ابن مسعود أن آكل الربا أن ابن مسعود قال : آكل الربا 

به( .... ملعونون على لسان محمد صلى هللا  وموكله وكاتبه وشاهداه )إذا علموا

 عليه وسلم يوم القيامة.  والصحيح فيه أنه ضعيف.

 أبرز التوصيات:

توجد األحاديث واآلثار المعلة في األجزاء المتبقية في كتاب "التلويح"، وهي بحاجة إلى 

 جمع وتخريج ودراسة. 

 فهرس المصادر والمراجع:

األحاديث المختارة. الضياء المقدسي، أبو عبد هللا محمد بن عبد الواحد )المتوفى:  -1

، 3تحقيق: معالي األستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد هللا بن دهيش. ط: هـ(. 643

  م.2000 -هـ 1420خضر للطباعة والنشر والتوزيع،  لبنان: دار  –بيروت 

محمد بن علي بن فارس، الدمشقي  األعالم. الزركلي، خير الدين بن محمود بن -2

  م.2002، د.م: دار العلم للماليين، أيار / مايو 15هـ( ط:1396  )المتوفى: 

إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال. عالء الدين مغلطاي، ابن قليج بن عبد هللا  -3

هـ(. المحقق: 762المصري الحكري الحنفي، أبو عبد هللا، )المتوفى:  البكجري 

، د.م: 1أبو محمد أسامة بن إبراهيم. ط: -محمد  الرحمن عادل بن أبو عبد 

  م.2001 -     هـ1422الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، 

التاريخ الكبير. البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدهللا الجعفي )المتوفى:  -4

الدكن:  –طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان،: د.ط، حيدر آباد  هـ(. 256

 د.ت. دائرة المعارف العثمانية، 

هـ(. 571تاريخ دمشق. ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا )المتوفى:  -5

عمرو بن غرامة العمروي. د.ط، د.م: دار الفكر للطباعة والنشر  المحقق: 

  م.1995   -هـ  1415والتوزيع، 

الجامع الصحيح. أبو الوليد الباجي، التعديل والتجريح ، لمن خرج له البخاري في  -6

هـ(. المحقق: د. أبو 474خلف بن سعد القرطبي األندلسي )المتوفى:  سليمان بن 

  م.1986 – 1406الرياض: دار اللواء للنشر والتوزيع،  ، 1لبابة حسين. ط:

تفسير القرآن العظيم. ابن أبي حاتم الرازي، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن  -7

، المملكة 1المحقق: أسعد محمد الطيب. ط:  . هـ(327)المتوفى:   نظلي، إدريس الح

  هـ.1419مصطفى الباز،  العربية السعودية: مكتبة نزار 

تفسير القرآن. ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )المتوفى:  -8

الدكتور: عبد هللا  حققه الدكتور: سعد بن محمد السعد، وقدم له األستاذ هـ(. 319

 م.2002هـ، 1423، المدينة النبوية: دار المآثر، 1التركي. ط: بن عبد المحسن 
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تقريب التهذيب. ابن حجر العسقالني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد )المتوفى:  -9

  م.1986 –ه 1406، سوريا: دار الرشيد، 1المحقق: محمد عوامة. ط: هـ(. 852

من المعاني واألسانيد. ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن التمهيد لما في الموطأ  -10

. تحقيق: مصطفى بن أحمد   هـ(463النمري القرطبي )المتوفى:  عبد هللا بن محمد 

البكري. د.ط، المغرب: وزارة عموم األوقاف  العلوي ، محمد عبد الكبير 

  ه.1387والشؤون اإلسالمية، 

الفضل أحمد بن علي بن محمد  تهذيب التهذيب. ابن حجر العسقالني، أبو -11

  هـ.1326، الهند: مطبعة دائرة المعارف النظامية،1ط: هـ(. 852)المتوفى: 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال.  أبو الحجاج المزي، يوسف بن الزكي  -12

، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1بشار عواد معروف. ط: عبدالرحمن. تحقيق : د. 

  م.1980 –م 1400

ان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البُستي )المتوفى: الثقات. ابن حب -13

مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف  هـ(. تحت 354

 -  ه 1393الهند: دائرة المعارف العثمانية،  ، بحيدر آباد الدكن 1العثمانية. ط:

  م.1973

جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن  جامع البيان في تأويل آي القرآن. الطبري ، أبو -14

هـ(. تحقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي. 310)المتوفى:   كثير اآلملي 

  م.2001 -هـ  1422للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن،  ، د.م: دار هجر 1ط:

 -صلى هللا عليه وسلم-الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا  -15

صحيح البخاري. اإلمام البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا  امه = وسننه وأي

المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر.   هـ(.256  البخاري الجعفي )المتوفى: 

  هـ.1422السلطانية،  ، د.م: دار طوق النجاة مصورة عن 1ط:

إدريس  الجرح والتعديل. ابن أبي حاتم الرازي عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن -16

  م.1952 –ه 1271، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1التميمي. ط: أبو محمد 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. جالل الدين السيوطي، عبد الرحمن  -17

، 1هـ(. المحقق : محمد أبو الفضل إبراهيم. ط:911)المتوفى :   بن أبي بكر 

 -هـ 1387بابي الحلبي وشركاه، عيسى ال -  مصر: دار إحياء الكتب العربية 

  م.1967

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة. ابن حجر العسقالني، أبو الفضل أحمد بن  -18

هـ(. المحقق: محمد عبد المعيد ضان. 852بن أحمد )المتوفى:  علي بن محمد 

  م.1972 -هـ1392دائرة المعارف العثمانية، الهند: مجلس  -، صيدر أباد2ط:
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أبو القاسم الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي)المتوفى:  الدعاء. -19

، بيروت: دار الكتب العلمية، 1المحقق: مصطفى عبد القادر عطا. ط: هـ(. 360

  هـ.1413

ابن الجوزي، أبو الفرج جمال الدين  عبد الرحمن بن   زاد المسير في علم التفسير. -20

، 1هـ(. المحقق: عبد الرزاق المهدي. ط:597الجوزي )المتوفى:  علي بن محمد 

  ه. 1422  بيروت: دار الكتاب العربي، 

سنن ابن ماجه. ابن ماجه، أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني )المتوفى:  -21

 -فؤاد عبد الباقي.د.ط، د.م: دار إحياء الكتب العربية  هـ(. تحقيق: محمد 273

  فيصل عيسى البابي الحلبي، د.ت.

.  هـ(275اود السجستاني. أبو داود، سليمان بن األشعث )المتوفى: سنن أبي د -22

دار الكتاب العربي، مصدر الكتاب : وزرارة األوقاف المصرية  د.ط، بيروت: 

  اإلسالمي، د.ت. وأشاروا إلى جمعية المكنز 

سنن الترمذي. الترمذي،  أبو عيسى محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن  -23

. المحقق: بشار عواد معروف. د.ط، بيروت: دار  هـ(279: )المتوفى  الضحاك، 

  م. 1998   -الغرب اإلسالمي 

سنن الدارمي. الدارمي، أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام  -24

، 1هـ(. تحقيق: حسين سليم أسد الداراني.ط:255السمرقندي )المتوفى:  التميمي 

  م. 2000 -هـ  1412المغني للنشر والتوزيع، السعودية: دار  المملكة العربية 

السنن الصغرى =  المجتبى من السنن. النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب  -25

، حلب: 2هـ(. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. ط:303الخراساني، )المتوفى:  بن علي 

  م.1986 -ه 1406اإلسالمية ،  مكتب المطبوعات 

و بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى السنن الصغير. البيهقي، أب -26

، 1هـ(. المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي. ط:458  الُخْسَرْوِجردي ، )المتوفى: 

  م.1989 -هـ 1410اإلسالمية، كراتشي ـ باكستان: جامعة الدراسات 

 السنن الكبرى. البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي -27

مجلس   ،  الهند ببلدة حيدر آباد: 1هـ(. ط:458  بكر )المتوفى:  الخراساني، أبو 

  هـ.1344  دائرة المعارف النظامية الكائنة، 

النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي   سنن النسائي الكبرى.  -28

 هـ(. حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي.303  الخراساني، )المتوفى: 

  م.2001 -هـ  1421  ، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1ط:

السنن. الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي )المتوفى:  -29

شعيب األرناؤوط، وحسن عبد المنعم شلبي، وعبد اللطيف حرز  هـ(. حققه: 385

  م.2004 -هـ  1424لبنان: مؤسسة الرسالة،  -  ، بيروت 1هللا، أحمد برهوم. ط:
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سؤالت ابن جنيد. ابن معين، أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد البغدادي  -30

، المدينة المنورة: مكتبة 1هـ(. المحقق: أحمد محمد نور سيف. ط:233  )المتوفى: 

  م.1988  -هـ1408الدار ، 

الشذا الفياح من علوم ابن الصالح. األبناسي، إبراهيم بن موسى بن أيوب، برهان  -31

هـ(. المحقق: صالح فتحي 802إسحاق القاهري، الشافعي )المتوفى:   الدين أبو

 م.1998-هـ 1418السعودية: مكتبة الرشد،  -، الرياض1هلل. ط:

شرح علل الترمذي . ابن رجب،  زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب  -32

هـ(. المحقق: الدكتور 795البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى:  الَسالمي، 

 -هـ 1407األردن: مكتبة المنار،  -، الزرقاء 1ط: همام عبد الرحيم سعيد. 

  م.1987

شرح مشكل اآلثار، الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة األزدي  -33

، د.م: 1تحقيق: شعيب األرنؤوط.ط:   . هـ(321)المتوفى:   الحجري المصري 

  م.1494   -هـ1415مؤسسة الرسالة، 

ار. الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة األزدي شرح معاني اآلث -34

محمد سيد  -هـ(. حققه: محمد زهري النجار 321)المتوفى:   الحجري المصري 

  م.1994 -هـ1414الكتب،  ، د.م: عالم 1جاد الحق. ط:

شعب اإليمان. البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني  -35

، بالرياض: 1. حققه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد. ط:هـ(458  )المتوفى: 

هـ  1423والتوزيع بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، مكتبة الرشد للنشر 

  م.2003 -

صحيح ابن حبان. ابن حبان، أبو حاتم، محمد بن حبان بن أحمد التميمي،  -36

، بيروت: 2يب األرنؤوط. ط:هـ(. المحقق: شع354)المتوفى:   الدارمي، البُستي 

  م.1993   –ه1414مؤسسة الرسالة، 

أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى المكي )المتوفى:  الضعفاء الكبير. العقيلي،  -37

، بيروت: دار المكتبة العلمية ، 1المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي. ط: هـ(. 322

  م.1984 -هـ 1404

محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس  علل الحديث. ابن أبي حاتم الرازي. أبو -38

هـ(. تحقيق: فريق من الباحثين، إشراف وعناية د. سعد 327)المتوفى:   الحنظلي 

 م 2006 -هـ  1427، د.م: مطابع الحميضي، 1وآخرين. ط: بن عبد هللا الحميد 

. الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد  العلل الواردة في األحاديث النبوية -39

. تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين هللا السلفي.   ه(385)المتوفى:  دادي البغ

 م.1985 -هـ 1405  ، الرياض: دار طيبة، 1ط:
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العلل ومعرفة الرجال. أحمد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباني. تحقيق : وصي هللا بن  -40

 -ه 1408، بيروت، الرياض: المكتب اإلسالمي، دار الخاني، 1ط: محمد عباس. 

  م.1988

هـ(. 365الكامل في ضعفاء الرجال. بن عدي، أبو أحمد الجرجاني )المتوفى:  -41

، 1علي محمد معوض و عبد الفتاح أبو سنة. ط:-أحمد عبد الموجود تحقيق: عادل 

  م.1997ـ-ه1418-العلمية  لبنان: الكتب -بيروت

أبو  الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم ، الكشف والبيان عن تفسير القرآن.  -42

 –، بيروت 1هـ(. تحقيق: اإلمام أبي محمد بن عاشور. ط:427  إسحاق )المتوفى: 

 م.2002 -هـ 1422العربي،  لبنان: دار إحياء التراث 

لحظ األلحاظ بذيل طبقات الحفاظ. أبو الفضل تقي الدين ابن فهد، محمد بن محمد  -43

د.م: دار الكتب ، 1هـ(. ط:871الهاشمي العلوّي الشافعي )المتوفى:  بن محمد، 

  م.1998   -هـ 1419العلمية، 

لسان الميزان. ابن حجر العسقالني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد )المتوفى  -44

المحقق : عبد الفتاح أبو غدة. د.ط، غزة: مكتب المطبوعات    هـ(.852: 

  اإلسالمية، د.ت.

 807 - 735بكر )مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. الهيثمي، نور الدين علي بن أبي  -45

  م.1988 -هـ 1408بيروت: دار الكتب العلمية،  هـ( د.ط، 

. أبو عبد هللا الحاكم، محمد بن عبد هللا بن محمد  المستدرك على الصحيحين -46

، 1تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. ط:  هـ(.405)المتوفى:     النيسابوري 

  م.1990 –ه 1411  بيروت: دار الكتب العلمية، 

أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى   بي يعلى الموصلي. مسند أ -47

هـ(. المحقق: حسين سليم أسد. 307التميمي، الموصلي )المتوفى:  ابن هالل 

  م.1984 –ه 1404للتراث،  ، دمشق: دار المأمون 1ط:

 مسند اإلمام أحمد بن حنبل. أحمد، بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد أبو عبد هللا -48

هـ(. المحقق: شعيب األرنؤوط وآخرون، إشراف: د عبد 241)المتوفى:   الشيباني 

  م.2001 -هـ  1421، د.م: مؤسسة الرسالة، 1التركي. ط: هللا بن عبد المحسن 

مسند البزار =البحر الزخار. البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق  -49

، 1المحقق: محفوظ الرحمن زين هللا، وآخرون.ط:  . هـ(292  )المتوفى:  العتكي

  م.2009  المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، 

هـ(. 335المسند. الشاشي، أبو سعيد الهيثم بن كليب بن سريج البِْنَكثي )المتوفى:  -50

علوم والحكم، ، المدينة المنورة: مكتبة ال1محفوظ الرحمن زين هللا. ط: المحقق: د. 

  ه.1410



 Doi: 10.33850/jasis.2020.102815  عبد الكبري غزالي البخاري
 

 

26 

مصنف ابن أبي شيبة = الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار. أبو بكر ابن أبي  -51

هللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى:  شيبة ، عبد 

  يوسف الحوت. د.ط، الرياض: مكتبة الرشد، د.ت. المحقق: كمال   . هـ(235

بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني المصنف. عبد الرزاق، أبو  -52

، الهند: المجلس 2حبيب الرحمن األعظمي. ط: هـ(. المحقق: 211)المتوفى: 

  ه.1403  العلمي، يطلب من بيروت: المكتب اإلسالمي، 

معجم ابن األعرابي. أبو سعيد ابن األعرابي، أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن  -53

هـ(. تحقيق: عبد المحسن بن إبراهيم بن 340)المتوفى: درهم البصري الصوفي 

 -هـ 1418، المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي، 1أحمد الحسيني. ط:

 م.1997

المعجم األوسط. الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد. تحقيق : طارق بن عوض  -54

هرة : دار عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. د.ط، القا ،  هللا بن محمد 

  ه.1415الحرمين،

المعجم الصغير = الروض الداني. أبو القاسم الطبراني، سليمان بن أحمد بن  -55

هـ(. المحقق: محمد شكور محمود الحاج أمرير. 360)المتوفى:   أيوب الشامي، 

  م.1985 –ه 1405عمان: المكتب اإلسالمي ،  بيروت،  -، دار عمار 1ط:

يمان بن أحمد بن أيوب، أبو القاسم )المتوفى: المعجم الكبير. الطبراني، سل -56

، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 2حمدي بن عبد المجيد السلفي. ط: هـ(. المحقق: 360

  د.ت.

المعجم الكبير. الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، أبو القاسم )المتوفى:  -57

ة ابن تيمية، ، القاهرة: مكتب2حمدي بن عبد المجيد السلفي. ط: هـ(. المحقق: 360

  د.ت.

المعرفة والتاريخ. الفسوي، يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي، أبو يوسف  -58

، بيروت: مؤسسة 2المحقق: أكرم ضياء العمري. ط: هـ(. 277)المتوفى: 

  م.1981 -هـ1401الرسالة، 

موسوعة أقوال الدارقطني في رجال الحديث وعلله. الدكتور محمد مهدي  -59

 م.2001، بيروت، لبنان: عالم الكتب للنشر والتوزيع،1المسلمي وآخرون. ط:

الموطأ برواية أبي مصعب الزهري. مالك بن أنس بن مالك األصبحي المدني  -60

المحقق: بشار عواد معروف ومحمود خليل. د.ط، د.م:  هـ(. 179)المتوفى: 

  ه.1412مؤسسة الرسالة، 

حي المدني )المتوفى: الموطأ برواية يحيى الليثي. مالك بن أنس بن مالك األصب -61

د.ط، مصر: دار إحياء التراث العربي،  محمد فؤاد عبد الباقي.  هـ(. تحقيق : 179

  د.ت. 
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الموطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني. مالك، ابن أنس بن مالك األصبحي  -62

، د.م: المكتبة 2هـ(. تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. ط:179)المتوفى:   المدني 

  ة، د.ت.العلمي

تحقيق: محمد   هـ(.179الموطأ. مالك، بن أنس أبو عبدهللا األصبحي )المتوفى:  -63

  د.ط، مصر: دار إحياء التراث العربي، د.ت.   فؤاد عبد الباقي.
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