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 املقدمة
الحمد هلل رب العالمين الذي أنزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا. والصالة والسالم على سيدنا محمد بن عبد هللا الذي أرسله          

ن  هللا تعالى رحمة للناس وآتاه الحكمة وجوامع الكلم وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل هللا عليه عظيما وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسا 
فهي أصل    بعد كتاب هللا    -أما بعد فإن السنة النبوية المطهرة  هي المنبع التشريعي الثاني , المتفق عليها لدى المسلمين    إلى يوم الدين 

 من أصول الدين ومنهل خصيب للتشريع ودليل أساسي من أدلة األحكام تبين لنا حكم هللا تعالى في كل امور حياتنا, فهي جامعة مانعة شاملة
للحفاظ عليها رجاال مجتهدين وعلماء    ال تفوتها شاردة وال واردة إال وقد أعطتها حكما شرعيا فيها بيان لما كان وما سيكون , وقد هيأ هللا  

ان قاما على  ربانيين افنوا عمرهم في خدمة السنة المطهرة , ومن هؤالء الرجال , اإلمامين الجليلين , أبو بكر البزار , وأبو بكر بن خزيمة , اللذ
( بكل جد وصدق وامانة , فعليهما من هللا سحائب رحمته , وجزاهما عن األمة خير الجزاء , وقد اخترت هذا العنوان  خدمة حديث رسول هللا )

ابن خزيمة   , وذلك لمكانة مسند البزار وصحيح ابن خزيمة عند أهل الحديث , وإن اإلمام البزار قد أعل أحاديث وبين علتها , ثم جاء اإلمام
 وأخرجها في صحيحه . 

 منهجييت يف البحث :
ثم اذكر وجه إعالل البزار للحديث , بعد ذلك اذكر الحديث الذي اخرجه اإلمام ابن خزيمة في   اذكر الحديث الذي أعله اإلمام البزار ,  -1

 صحيحه . 
 أخرج الحديث من كتب السنن واشير اليها في الهامش . -2
 انقل اقوال أئمة الجرح والتعديل في رجال سند الحديث الذي أخرجه اإلمام البزار.  -3
 اإلمام البزار واإلمام ابن خزيمة اذكر السند أو الكتاب , والباب , والجزء , والصفحة , ثم رقم الحديث .عند تخريج الحديث الذي اخرجه  -4
 قمت بالتعريف بأسماء االعالم في عموم البحث فذكرت )اسمه , كنيته , نسبه , فضله , وفاته( .  -5
, فأذكر )اسم الكتاب , المؤلف , سنة وفاته , المحقق ان وجد ,  عندما يرد المصدر ألول مرة , أقوم بتعريفه في الهامش تعريفا كامال    -6

 الناشر , الطبعة ( , فإذا تكرر ذكرت )الكتاب , الباب , ثم الجزء والصفحة (  .  
 جمعت كل المصادر والمراجع التي اعتمدتها في فهرست المصادر والمراجع ورتبتها حسب الحروف االبجدية .       -7

 ملخص البحث :
( إلى  البحث : األحاديث التي أعّلها اإلمام البزار في مسنده وأخرجها اإلمام ابن خزيمة في صحيحه , من مسند أبي بكر الصديق )  عنوان 

( , دراسة نقدية .يتضمن البحث على ثالثة مباحث , المبحث األول : التعريف باإلمام البزار , وفيه ثالثة مطالب مسند عمر بن الخطاب )
ياته الشخصية , الثاني : حياته العلمية , الثالث : منهجه في مسنده .المبحث الثاني : التعريف باإلمام ابن خزيمة , وفيه ثالثة , األول : ح

إلمام  مطالب , األول : حياته الشخصية , الثاني : حياته العلمية , الثالث : منهجه في صحيحه المبحث الثالث : تخريج األحاديث التي أعّلها ا
(, وفيه أربعة ( إلى مسند عمر بن الخطاب )ر في مسنده , وأخرجها اإلمام ابن خزيمة في صحيحه , من مسند أبي بكر الصديق )البزا

ذكر مطالب .أذكر الحديث الذي أعله اإلمام البزار بكامله , وكذلك اذكر نفس الحديث وبنفس السند الذي أخرجه اإلمام ابن خزيمة , ثم أعقب ب
بزار , بعد ذلك اشير إلى من أخرج هذا الحديث بهذا االسناد , سيما في الكتب التسعة وذلك في الهامش , وانقل أقوال أئمة الجرح  وجه إعالل ال

                                                         والتعديل في رجال الحديث , ثم أختم الحديث بخالصة ما توصلت إليه بعد دراسة أقوال العلماء .                                      
 املبحث األول

 التعريف باإلمام البزار , وفيه ثالثة مطالب .
 املطلب األول : حياة اإلمام البزار الشخصية .

 اسمه , نسبه , كنيته , لقبه , والدته , نشأته , وفاته .
د بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيد هللا  أبو بكر  البزار العتكي  الشيخ اإلمام الكبير العالمة أحماسمه ونسبه وكنيته ولقبه : 

 .(2), والبزار اسم لمن يخرج الدهن من البزر أو يبيعه (1) البصري الحافظ 
 . (3)ولد سنة نيف عشرة ومائتين  مولده :
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عاصر رجال مؤسسي علم الجرح والتعديل , أي العصر الذهبي  لم يقع في يدي كتاب يوثق فيه نشأة اإلمام البزار , على الرغم أنه  نشأته :  
حيث كان فيها مدرسة الحديث والفقه واللغة وعلم    وغيرهم . فقد نشأ في البصرة ,   (5), وعلي بن المديني  (4)لعلم الحديث , كيحيى بن معين

 الكالم وغيرها من العلوم الشرعية واألدبية . 
: مات بالرملة في شهر ربيع األول سنة إحدى وتسعين ومائتين،  أخبرني ابنه بذلك ، وقال أبو محمد عبد هللا بن    (6)قال ابن قانع  وفاته :

 . (8) ة سنة اثنتين وتسعين : ومات بالرمل (7)محمد بن جعفر بن حيان 
 املطلب الثاني : حياة اإلمام البزار العلمية .

سمع اإلمام البزار من شيوخ كثر ال يمكن حصرهم , فقد سمع وهو ابن عشر سنين ومنهم . هدبة بن خالد القيسي البصري أبو خالد    شيوخه :
د بن قيس بن دينار العنزى ، أبو موسى البصرى الحافظ ، المعروف , ومحمد بن المثنى بن عبي  (9)ه(  235الحافظ المسند هداب صدوق)ت  

 . (10)هـ( بـ البصرة  , ثقة ثبت  252ت :    - هـ  167بالزمن ) مشهور بكنيته و باسمه ( , )ولد :   
وكان لهذه الرحالت أثر كبير في كثرة  تالمذته , فأذكر   (12) , ومكة , ومصر, والرملة    (11) حدث اإلمام البزار ببغداد , واصبهان  تالمذته :
 .(14) ه( 345ت:  –ه 263,  ومحمد بن العباس بن نجيح )ولد  (13) ه( 351ت :  –ه 265عبد الباقي بن قانع )ولد   منهم , 

 مؤلفاته :
البحر الزخار: قال ابن حجر: "أنبأنا بمسنده الكبير عن طريق المغاربة أبو العباس أحمد بن أبي بكر المقدسي في كتابه عن يحيى بن   -

محمد ابن سعد عن جعفر بن علي عن محمد بن عبد الرحمن الحضرمي عن عبد الرحمن بن محمد بن عتاب حدثني أبي أنبأنا القاضي أبو 
ف بن عمرون إجازة في سنة ست وأربعمائة أنبأنا القاضي أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج حدثنا محمد بن أيوب سليمان بن خل

 . (15) أيوب بن حبيب الرقي المعروف بالصموت عنه " 
سين عن محمد بن المسند الصغير : قال ابن حجر : "قرأت مسنده على مريم بنت أحمد األذرعي عن يونس بن إبراهيم عن علي بن الح  -

ناصر عن عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق أنبأنا أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر ومحمد بن محمد بن الحسن بن سليمان قاال أنبأنا أبو  
من    الشيخ عبد هللا بن محمد ابن جعفر بن حيان أنبأنا أبو بكر بن عمرو بن عبد الخالق البزار بمسنده الذي حدث به بأصبهان وهو أصغر

 المسند الذي حدث به نصر بن بكير قاله السلفي , كما أنبأنا أبو علي الفاضلي إجازة عن يونس بن إبراهيم أنبأنا عبد الرحيم بن يوسف بن
ار بن  فالطفيل إجازة مكاتبة أنبأنا أبو طاهر السلفي سماعا عليه لسند الكتاب أنبأنا أبو الفتح أحمد بن محمد بن أحمد الحداد أنبأنا عبد الغ

 .(19) , وشرح موطأ مالك (18). والسنن (17) وكتاب االشربة وتحريم المسكر  -  (16) إبراهيم المؤدب أنبأنا أبو الشيخ أنبأنا البزار" 
اإلمام البزار روى حديث عن شيوخ كثر , وقد سمع الحديث وهو صغير لم يتجاوز العشر سنوات , مما يدل على حبه واجتهاده   طلبه للعلم :

وأبو (21): "ارتحل في آخر عمره إلى أصبهان وروى عنه من اهلها أبو الشيخ  (20) في السعي وطلب العلم وهو صغير . قال اإلمام الذهبي  
,وقدم بغداد، وحدث بها؛ فروى عنه من أهلها: محمد بن العباس بن نجيح (23)هم .  وإلى الشام والنواحي ينشر علمه  ، َوغير   (22) أحمد العسال

. وقد  حدث بالمسند بمصر حفظا ينظر في كتب الناس ويحدث من حفظه , وروى عنه من أهل    (26)وغيرهم    (25) ، وعبد الباقي بن قانع(24)
, وارتحل إلى مكة والرملة وحدث بهما , وأدركه بالرملة    (29)، َوغيرهم  (28) ، وُمحمد بن أيوب بن الصموت(27) مصر: أبو بكر بن المهندس  

 .(30) أجله فمات في سنة اثنتين وتسعين ومائتين 
, قال   (32) : "كان ثقة حافظا، صنف  المسند ، وتكلم على األحاديث وبين عللها"  (31)قال الخطيب البغدادي العلماء في اإلمام البزار :أقوال 

:" ما رأيت أنبل من البزاز وال أحفظ" , وقال الدار قطني : "ثقة يخطئ كثيرا ويتكل على حفظه" , جرحه أبو   (33) أبو يوسف يعقوب بن المبارك
أي في حفظ الحديث "، حكي أنه لم يكن بعد علي بن المديني   - : "كان أحد حفاظ الدنيا، رأسا فيه  (35). قال أبو الشيخ  (34)د الرحمن النسائيعب

د أعلم بالحديث منه، اجتمع عليه حفاظ أهل بغداد، فبركوا بين يديه، فكتبوا عنه، وبقي بمكة أشهرا فولي الحسبة فيما ذكر , وقال أبو أحم
: "الشيخ اإلمام الحافظ (39) :" كان أحفظ الناس للحديث". وقال الذهبي  (38) . وقال ابن القطان  (37) : "يخطئ في اإلسناد والمتن "(36)الحاكم  

 .(40)الكبير، صاحب المسند الكبير، الذي تكلم على أسانيده". وقال أيضا: "صدوق مشهور" 
 املطلب الثالث : منهج اإلمام البزار يف مسنده :

  رتب اإلمام البزار كتابه على اسماء الصحابة , فابتدأ بالخلفاء الراشدين )رضي هللا عنهم(, ثم بقية العشرة المبشرة بالجنة ) رضي هللا       
( , وانتهى بمسند الحسين بن علي بن أبي طالب )رضي هللا عنهما(, ثم من له  عنهم( , ثم اآلل , فبدأ بمسند حمزة بن عبد المطلب )
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 سبقية في اإلسالم , وبعد ذلك يختمه بمسند أم المؤمنين السيدة عائشة )رضي هللا عنها(, ومن منهجيته أنه يذكر تعليقاته على الحديث , اال
  وذلك من حيث بيان حال الرجال , وبيان األحكام المتعلقة بالحديث . فكان رحمه هللا يتكلم في الرجال فيوثق بعضهم , ويجرح بعضهم , ومن 

بين يته أنه تكلم في المتن وبين االلفاظ الزائدة إذا كانت فيه , ومن وقع فيه االدراج وغيرها من العلل التي قد تطرأ على المتن , وكذلك  منهج 
إلى  ا  المقطوع , والموقوف , والمرسل من االسانيد , وايضا أنه يذكر متنا وبعدها يتبعه بسند آخر ويشير بقوله )نحو( أو )مثله(  ويشير احيان

في  المتابعات والشواهد إذا كان للحديث متابعات أو شواهد , ومن منهجيته ايضا أنه يذكر الحكم على الحديث , واحيانا يذكر اقوال العلماء  
 السند , فكان كتابه كتاب حديث , وعلل , وجرح وتعديل , واحوال الرجال . 

 مطالب . املبحث الثاني : التعريف باإلمام ابن خزمية , ويتضمن ثالثة
 املطلب األول : حياة اإلمام ابن خزمية الشخصية , امسه , نسبه , كنيته , لقبه , والدته , نشأته , وفاته .

شيخ   أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي , الفقيه . الحافظ، الحجة ،  اسمه ونسبه وكنيته ولقبه :
 .(41)اإلسالم، إمام األئمة، النيسابوري، الشافعي، صاحب التصانيف  

 ,  (42) ولد سنة ثالث وعشرين ومائتين   مولده :
لم أجد في كتب التاريخ من يوثق نشأت اإلمام ابن خزيمة , إال أنه عاش الفترة التي تعد العصر الذهبي لعلم الحديث , حيث أنه   نشأته :

ي علم الجرح والتعديل , وقد عني اإلمام ابن خزيمة بصغره بالحديث والفقه عناية طيبة حتى اصبح مثال في سعة العلم  عاش زمن رجال مؤسس
 . (44) وهي مدينة ذات فضائل حسنة وعمارة، وانها كانت مجمع العلماء ومعدن الفضالء  (43) واالتقان , وأن مكان هذه النشأة نيسابور

 . (45)نة إحدى عشرة وثالث مائة، عاش تسعا وثمانين سنة في ثاني ذي القعدة، س وفاته :
 املطلب الثاني : حياة اإلمام ابن خزمية العلمية .

 شيوخه , تالمذته , مؤلفاته , طلبه للعلم والرحلة فيه , اقوال العلماء فيه .
 نهم .شيوخه :سمع اإلمام ابن خزيمة من شيوخ كثر , فقد سمع وهو صغير السن , وسأقتصر على بعض م

 . (46)اسحاق بن راهويه  -1
 .(47) محمود بن غيالن -2

حدث عنه تالمذة كثر , وقد حدث عنه اإلمامين البخاري ومسلم في غير الصحيحين , وال يمكن حصرهم جميعا , ولكن اقتصر    تالمذته :
 على بعض منهم .

 .(49)محمد بن الفضل بن محمد  -2.(48)أحمد بن المبارك المستملي  -1
ل المصنفة أكثر من مائة جزء, وله فقه حديث بريرة في ثالثة له مصنفات تزيد على مائة وأربعين كتابا سوى المسائل، والمسائ مؤلفاته :

 . سنذكر بعض كتبه .(50)أجزاء 
 .(53)فوائد الفوائد    -3.(52)كتاب التوحيد   -2.(51) صحيح ابن خزيمة  -1

لحديث  , والتالميذ الذين اخذوا  من يقرأ سيرة اإلمام ابن خزيمة ونتاجه من المؤلفات وعدد الشيوخ الذين أخذ عنهم ا   طلبه للعلم والرحلة فيه :
، ولم يحدث عنهما؛ لكونه كتب عنهما في (55) ، ومحمد بن حميد (54) عنه , يدل على حبه للعلم منذ صغره , فقد سمع من إسحاق بن راهويه 

, وُعني في حداثته بالحديث والفقه، حتى صار ُيضرب به المثل في سعة العلم واإلتقان.فقد شد الرحال إلى  (56) صغره، وقبل فهمه، وتبصره  
في رجب سنة ثالثمائة وحدث بها ثم خرج    (57) المدن واالمصار لطلب العلم , فقد رحل إلى الشام، والعراق، ومصر، والجزيرة , ودخل جرجان

 .  (60)بجرجان ودهستان  (59)ا وأملى في مسجده العتيق كتب عنه أبو بكر اإلسماعيليالزيارة وحدث به (58) إلى رباط دهستان
. قال الربيع بن  (62): "إن هللا ليدفع البالء عن أهل هذه المدينة لمكان أبي بكر محمد بن إسحاق" (61)قال أبو عثمان  أقوال العلماء فيه :

: (64) . قال الحافظ أبو علي النيسابوري (63) عم. قال: "استفدنا منه أكثر ما استفاد منا" سليمان ، وقال لنا: "هل تعرفون ابن خزيمة"؟ قلنا: ن
" كان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارئ السورة" , قال أبو حاتم بن حبان  "لم أر أحدا مثل ابن خزيمة ", وقال ايضا :

:" ما رأيت على وجه األرض من يحفظ صناعة السنن، ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه، إال  (65) التميمي 
: "كان ابن خزيمة إماما، ثبتا، معدوم النظير".  وقال اإلمام أبو العباس  (66) قال أبو الحسن الدارقطني و  محمد بن إسحاق ابن خزيمة فقط".
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( بالمنقاش" .  وسئل عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبي بكر بن خزيمة، فقال:  : "يستخرج النكت من حديث رسول هللا ) (67)بن سريج 
 . (68)ام يقتدى به" "ويحكم! هو يسأل عنا، وال نسأل عنه! هو إم

 املطلب الثالث :منهج اإلمام ابن خزمية يف صحيحه .
ثم مستدرك   -1 حبان،  ابن  القوة صحيح  في  يليه  البخاري ومسلم،  بعد صحيحي  الصحة  في  المقدَّمة  الكتب  ابن خزيمة من  يعد صحيح 

 ( 69)يَّ ثم الحاكَما الحاكم.قال السيوطي في ألفيته:  كابُن خزيمَة ويتلو مسلَما وَأْوِلِه الُبْستِ 
يظهر من أسلوب المصنف أنه قد استعمل منهج اإلمالء في تصنيف الكتاب؛ فقد أكثر في الكتاب من قوله: أمليته في باب كذا أو كتاب   -   2

 كذا. مما يدل على أنه أماله.
 يعد الكتاب مختصًرا لكتاب آخر البن خزيمة هو المسند الكبير. - 3
  3079بواب الفقهية، حيث يخرج الباب من الحديث , ليستخرج منه الداللة على ما ترجمه به , وبلغ عدد األحاديث قسم الكتاب على األ  - 4

 حديًثا.
صحيح ابن خزيمة ليس كالصحيحين بحيث يقال: إن كل ما فيه صحيح؛ بل فيه الصحيح والحسن والضعيف، لكن نسبة الضعيف قليلة    –  5

ا، إذا قورنت باألحاديث الص  حيحة والحسنة.  جدًّ
اشترط ابن خزيمة الصحة في اسناده , ان يكون الحديث متصل االسناد , بنقل الثقة عن الثقة من اول السند إلى منتهاه , سالما من   -6

 الشذوذ والعلة , إال ما كان من االحاديث التي توقف فيها أو اعلها .
 املبحث الثالث :

سنده واخرجها اإلمام ابن خزمية يف صحيحه . من مسند أبي بكر االحاديث اليت اعلها اإلمام البزار يف م
(( إىل مسند عمر بن اخلطاب ). وفيه اربعة مطالب , ) 

 املطلب األول : اعالل احلديث بسبب التفرد
 قال أبو بكر البزار : 

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَثنَّى َقاَل: نا َأُبو اْلَوِليِد، َقاَل: نا اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن َيِزيَد ْبِن َأِبي حَ   -29 ِ ْبِن َعْمٍرو، َعْن  َحدَّ ِبيٍب، َعْن َأِبي اْلَخْيِر، َعْن َعْبِد َّللاَّ
ِ: َعلِّْمنِ َأِبي َبْكٍر ) ِإالَّ َأْنَت َفاْغِفْر  ي ُدَعاًء َأْدُعو ِبِه َقاَل: " ُقِل: اللَُّهمَّ ِإنِّي َظَلْمُت َنْفِسي ُظْلًما َكِثيًرا َوِإنَُّه اَل َيْغِفُر الذُُّنوَب  (َقاَل: ُقْلُت َيا َرُسوَل َّللاَّ

ْسَناِد َوَقْد َرَواُه ْعَلُمُه ُيْرَوى َعْن َأِبي َبْكٍر، َعِن النَِّبيِّ )ِلي َمْغِفَرًة ِمْن ِعْنِدَك َواْرَحْمِني، ِإنََّك َأْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحيُم " َوَهَذا اْلَحِديُث اَل نَ  ( ِإالَّ ِبَهَذا اإْلِ
ِ ْبِن َعْمٍرو: َأنَّ َأَبا َبْكٍر َقاَل: يَ  ْسَناِد، َعْن َعْبِد َّللاَّ ِ، َوَبْعُضُهمْ َبْعُض َأْصَحاِب اللَّْيِث َعِن اللَّْيِث ِبَهَذا اإْلِ َقاَل: َعْن َأِبي َبْكٍر َفَذَكْرَناُه َعْن  ا َرُسوَل َّللاَّ

 (70)َأِبي اْلَوِليِد َواْجَتَزْيَنا ِبِه؛ ِإْذ َكاَن ِثَقًة َوَقْد َأْسَنَدُه 
 قال أبو بكر بن خزيمة : 

َثَنا اللَّْيُث، َعْن َيِزيَد ْبِن أَ  َأَنا َأُبو َطاِهٍر، َنا َأُبو َبْكٍر، َنا -  845 ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم، َثَنا َأِبي َوُشَعْيٌب َقااَل: َحدَّ ِبي َحِبيٍب، َعْن َأِبي  ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َّللاَّ
ِ َعَلْيِه؛ أَ  يِق ِرْضَواُن َّللاَّ دِّ ِ ْبِن َعْمٍرو، َعْن َأِبي َبْكٍر الصِّ ِ )اْلَخْيِر، َعْن َعْبِد َّللاَّ  .(71)(: َعلِّْمِني ُدَعاًء َأْدُعو ِبِه ِفي َصاَلِتي نَُّه َقاَل ِلَرُسوِل َّللاَّ

( غير عبد هللا بن عمرو بن العاص , ولم يروه  ( , ولم يروه عن أبي بكر الصديق )الحديث رواه أبو بكر الصديق )تخريج الحديث :
عن عمرو غير أبي الخير , ولم يروه عن أبي الخير غير يزيد بن أبي حبيب , وروى عن يزيد كل من  الليث بن سعد وعمرو بن الحارث 

, (75) , وهاشم بن القاسم (74)ن محمد , ويونس ب (73), وعبد هللا بن عبد الحكم و شعيب  (72) روى عنه أبو الوليد  الليث بن سعدوابن لهيعة . 
, وآدم بن أبي إياس وعبد هللا بن صالح  (80) , ويحيى بن بكير (79), وقتيبة بن سعد(78), ومحمد بن رمح (77), والحسن بن موسى (76)وحجاج 

. (84) روى عنه عبد هللا بن وهب  وعمرو بن الحارث,  (83) , وشبابة بن سوار(82), ومحمد بن رمح (81) وسعيد بن أبي مريم وعاصم بن علي 
 (85)روى عنه عبد هللا بن وهب  وابن لهيعة

يث بن سعد بروايته عن يزيد بن ابي حبيب , قال رحمه هللا تعالى :  هذا الحديث  أعل اإلمام البزار الحديث بسبب تفرد اللوجه إعالل البزار :
, وقد دار على الليث الحديث فال بد من ذكر أقوال العلماء فيه وبمن  (86)( إال بهذا األسناد   ( , عن النبي )ال نعلمه يروى عن أبي بكر )

 فوقه . 
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: "مفتي أهل    89, وقال أبو سعيد بن يونس (88), وذكره ابن حبان في الثقات  (87)قال العجلي : " تابعي ثقة"     أقوال العلماء في ابي الخير :
 .(92) , وقال ابن حجر : "ثقة فقيه" (91), وقال اإلمام الذهبي :" مفتي أهل مصر" (90)مصر في زمانه" 

, وذكره (95),وقال أبو زرعة : "ثقة"  (94), وقال العجلي : "ثقة "(93)ابن سعد : "ثقة كثير الحديث"    قالأقوال العلماء في يزيد بن أبي حبيب :
 .(98), وقال ابن حجر : "ثقة فقيه وكان يرسل" (97), قال الليث بن سعد : "سيدنا وعالمنا" (96)ابن حبان في الثقات عنده 

, قال أحمد بن حنبل : "كثير (100) , قال العجلي : " ثقة"    (99) كثير الحديث صحيحه"    قال ابن سعد : "ثقةأقوال العلماء في الليث بن سعد :
, قال أحمد بن حنبل : "ثقة ثبت"  (103), قال ابو زرعة : "صدوق يحتج بحديثه" (102) , قال يحيى بن معين : "ثقة" (101)العلم صحيح الحديث" 

 .(106), قال الحافظ ابن حجر : "ثقة ثبت فقيه إمام مشهور" (105), قال اإلمام الذهبي : "اإلمام "(104)
, قال   (109),قال أحمد بن حنبل: "متقن"    (108),قال أحمد العجلي : "ثقة ثبت"    (107)قال ابن سعد : "ثقة ثبت"  أقوال العلماء في أبو الوليد :

قال ابو زرعة : "أدرك نصف اإلسالم، وكان إماما في زمانه،   (110)أبو حاتم :" ثقة إمام فقيه عاقل" , وقال أبو زرعة : "إماما في زمنه جليال"  
, قال    (112) . قال اإلمام الذهبي : "الحافظ"  (111) جليال عند الناس" , وقال أيضا : "إمام، فقيه، عاقل، ثقة، حافظ ، ما رأيت في يده كتابا قط"   

 . (113) ابن حجر : "البصري ثقة ثبت"  
, ذكره ابن حبان في كتاب "الثقات" ، وقال: "كان  (114): قال النسائي : "ال بأس به كان يغير في كتابه"  أقوال العلماء في محمد بن المثنى

صالح الحديث، صدوق" , وقال أبو بكر  , قال يحيى بن معين : "ثقة" ، وقال أبو حاتم  : " (115)صاحب كتاب  ال يقرأ إال من كتابه" 
, قال اإلمام الذهبي : "ثقة   (116)  الخطيب  : "صدوقا، ورعا، فاضال، عاقال" , وقال في موضع آخر  : "ثقة ثبتا، احتج سائر األئمة بحديثه"

 (118) , قال ابن حجر : "ثقة ثبت"  (117) "
أعل اإلمام البزار رحمه هللا الحديث وذلك لتفرد الليث في روايته عن يزيد , وعند تخريج الحديث تبين أن للحديث متابعات , فقد    الخالصة :

, وابن السني في اليوم والليلة , وابن خزيمة في   تابع الليث , عمرو بن الحارث وابن لهيعة حيث أخرج له اإلمام البخاري في األدب المفرد
والنسائي في عمل اليوم والليلة , وابو يعلى في مسنده , والبخاري في صحيحه , ومن خالل أقوال العلماء في رجال السند , أن   صحيحه ,

 السند رجاله ثقات واسناده صحيح وهللا اعلم . 
 املطلب الثاني : اعالل احلديث بسبب رواية الضعيف .

 قال أبو بكر البزار : 
َثَنا ُمَحمَُّد بْ   -  38 ، َعْن  َحدَّ َأَنٍس، َعْن َأِبي َبْكٍر، َقاَل: َقاَل  ُن اْلُمَثنَّى َقاَل: نا َعْمُرو ْبُن َعاِصٍم َقاَل: نا ِعْمَراُن َأُبو اْلَعوَّاِم، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ

( ِ ، َفِإَذا َقاُلوَها َمَنُعوا ِمنِّي ِدَماَءُهْم َوَأْمَواَلُهْم ِإالَّ ِبَحقَِّها َوِحَساُبُهْم َعَلى َّللاَِّ« َوَهَذا  (: »ُأِمْرُت َأْن ُأَقاِتَل النَّاَس َحتَّى َيُقوُلوا اَل ِإَلَه ِإالَّ َّللاَُّ َرُسوُل َّللاَّ
ي ِإْسَناِدِه؛ أِلَنَّ اْلَحِديَث َرَواُه َمْعَمٌر، َوِإْبَراِهيُم ْبُن َطَأ فِ اْلَحِديُث اَل َنْعَلُمُه ُيْرَوى َعْن َأَنٍس، َعْن َأِبي َبْكٍر ِإالَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه، َوَأْحَسُب َأنَّ ِعْمَراَن َأخْ 

، َعْن ُعَبْيِد َّللاَِّ، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ  َقْد َقاَل َرُسوُل   ُعَمَر َقاَل أِلَِبي َبْكٍر: َكْيَف ُتَقاِتُل النَّاَس وَ َسْعٍد، َواْبُن ِإْسَحاَق، َوالنُّْعَماُن ْبُن َراِشٍد، َعِن الزُّْهِريِّ
( ِ وَنُه ِإَلى َرُسوِل َّللاَِّ ) (: " ُأِمْرُت َأْن ُأَقاِتَل النَّاَس َحتَّى َيُقوُلوا: اَل ِإَلَه ِإالَّ َّللاَُّ " َفَقاَل: َلْو َمَنُعوِني َعَناًقا َأْو عِ َّللاَّ ( َلَقاَتْلُتُهْم َقااًل ِممَّا َكاُنوا ُيَؤدُّ

َثَنا ُمَحمَّ َعَلْيِه، َفَقَلَب ِعْمرَ  ، َعْن َأَنٍس، َعْن َأِبي َبْكٍر َحدَّ ُد ْبُن اْلُمَثنَّى َقاَل: َنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد  اُن ِإْسَناَد َهَذا اْلَحِديِث َفَجَعَلُه َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ
، َعْن َأِبيِه، َعْن ُثَماَمَة، َعْن َأَنسٍ  ِ اأْلَْنَصاِريُّ  .  (119)َّللاَّ

 أبو بكر بن خزيمة :  قال
، َحدَّ   -  2247 َثَنا َعْمُرو ْبُن َعاِصٍم اْلِكاَلِبيُّ اٍر، َوُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَثنَّى َقااَل: َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّ َثَنا ِعْمَراُن َوُهَو اْبُن َداَوَر َأُبو اْلَعوَّاِم اْلَقطَّاُن،  َحدَّ

َثَنا َمْعَمُر ْبُن َراِشٍد، عَ  ، َعِن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َلمَّا ُتُوفَِّي َرُسوُل َّللاَِّ )َحدَّ ِت اْلَعَرُب، َفَقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: َيا َأَبا َبْكٍر، َأُتِريُد ِن الزُّْهِريِّ ( اْرَتدَّ
ِ، َوُيِقيُموا َأْن ُتَقاِتَل اْلَعَرَب؟ َقاَل: َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: ِإنََّما َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ )  ( : »ُأِمْرُت َأْن ُأَقاِتَل النَّاُس َحتَّى َيْشَهُدوا َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ َّللاَُّ، َوَأنِّي َرُسوُل َّللاَّ

ِ َلْو َمَنُعوِني ِعَناًقا ِممَّا َكاُنوا ُيْعُطوَن َرُسوَل َّللاَِّ ) َكاَة،« َوَّللاَّ اَلَة، َوُيْؤُتوا الزَّ نَُّهْم َعَلْيِه. َقاَل: َقاَل ُعَمُر: »َفَلمَّا َرَأْيُت َرْأَي َأِبي َبْكٍر  ( ، أَلَُقاِتلَ الصَّ
« . " َجِميُعُهَما َلْفًظا َواِحًدا، َغْيَر َأنَّ ُبْنَداَر َقاَل: َلَقاَتْلُتهُ   .(120)ْم َعَلْيِه " َقْد َشَرَح َعَلْيِه َعِلْمُت َأنَُّه اْلَحقُّ

(  ( , ولم يروه عن أنس )( غير أنس بن مالك )( ولم يروه عن أبي بكر الصديق )رواه أبو بكر الصديق )  الحديثتخريج الحديث :
غير ابن شهاب الزهري , ولم يروه عن الزهري غير معمر بن راشد , ولم يروه عن معمر غير عمران أبو العوام القطان , ولم يروه عن عمران  



   

         

 مسنده وأخرجها اإلمام ابن خزمية يف صحيحهاألحاديث اليت أعلها اإلمام البزار يف 

  

  

, ومحمد    (123), ومحمد بن بشار  (122), وروى عن عمرو بن عاصم كل من محمد بن المثنى    (121)القطان غير عمرو بن عاصم الكالبي  
             (127) , وإسحاق بن الضيف(126), وفضل بن سهل االعرج (125), ومحمد بن سنان القزاز (124)بن إسماعيل بن أبي سمينة

( من هذا الوجه , وقال وأحسب عمران أخطأ أعل اإلمام البزار الحديث بسبب تفرد أنس بروايته عن أبي بكر الصديق )  وجه إعالل البزار :
فال بد   (128) في اسناده , ألن الحديث رواه معمر ,وإبراهيم بن سعد , وابن إسحاق , والنعمان بن راشد عن الزهري عن عبيد هللا عن أبي هريرة 

 ء فيه وبمن فوقه .أقوال العلمامن ذكر 
اخبرنا مطرف بن عبد هللا اليساري قال:" سمعت مالك بن أنس يقول: ما أدركت بالمدينة فقيها محدثا    أقوال العلماء في ابن شهاب الزهري :

فقلنا: نكتب    -العلمونحن نطلب    -, قال صالح بن كيسان قال: "اجتمعت أنا والزهري  (129) غير واحد قلت: من هو؟ قال ابن شهاب الزهري"  
( قال: ثم قال الزهري : نكتب ما جاء عن أصحابه فإنه سنة". قال: فقلت: ": ال ليس بسنة ال نكتبه قال: السنن فكتبنا ما جاء عن النبي )

لف حديث عن  , قال علي بن المديني: "له نحو ألفي حديث".. قال أبو داود: "أسند الزهري أكثر من أ(130)فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت"  
. قال أبو الزناد:" كنا نكتب الحالل  (131)الثقات، وحديث الزهري كله ألفا حديث ومئتا حديث، والنصف منها مسند وقدر مئتين عن الثقات"  

هللا )  . قال النسائي: "أحسن أسانيد تروى عن رسول (132)والحرام، وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس" 
  (أربعة، منها: الزهري عن علي بن الحسين، عن الحسين بن علي، عن علي بن أبي طالب، عن رسول هللا )  والزهري عن عبيد هللا ،)

( ، وأيوب عن محمد بن سيرين، عن عبيدة، عن علي، عن النبي  بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، عن عمر، عن النبي )  
( ،ومنصور ، )  ( عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد هللا، عن النبي  ") (133)  " قال ابن حجر :  (134), قال اإلمام الذهبي : "أحد االعالم ,

 . (135) "الفقيه الحافظ متفق على جاللته وإتقانه وثبته" 
فانه لم يبق من    -يعنى معمرا    -. قال ابن جريج : "عليكم بهذا الرجل  ( 136) قال العجلي : "رجل صالح"    أقوال العلماء في معمر بن راشد :

., قال على ابن المديني: "نظرت فإذا اإلسناد يدور على ستة فالهل البصرة شعبة وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن   (137) اهل زمانه اعلم منه"  
, قال ابن حجر : "ثقة ثبت  (139) " , قال اإلمام الذهبي : "عالم اليمن"  , قال ابن حبان : :فقيها متقنا حافظا ورعا(138) سلمة ومعمر بن راشد "

 .(140) فاضل إال أن في روايته عن ثابت واألعمش وعاصم بن أبي النجود وهشام ابن عروة شيئا وكذا فيما حدث به بالبصرة "
, قال أحمد بن حنبل : "أرجو أن يكون صالح الحديث"  (141) قال يحيى بن معين : "ليس بالقوى "أقوال العلماء في عمران أبو العوام القطان  :

, قال يحيى بن معين :" ليس  (145) , قال النسائي :" ضعيف "(144), ذكره ابن حبان في الثقات عنده  (143) .قال أحمد العجلي : "ثقة "  (142)
, قال ابن حجر : "صدوق يهم ورمي برأي  (146) بشيء لم يرو عنه يحيى بن سعيد" ,  قال اإلمام الذهبي :" ضعفه النسائي ومشاه أحمد وغيره"  

 (147) الخوارج"  
,  قال محمد بن سعيد :" ثقة" (149), ذكره ابن حبان في الثقات عنده  (148)قال يحيى ابن معين : "صالح "أقوال العلماء في عمرو بن عاصم :  

 .(152) . قال ابن حجر : "بصري صدوق في حفظه شيء"  ( 151) . قال اإلمام الذهبي : "الحافظ" ( 150). وقال النسائي: "ليس به بأس" 
 : (153)أقوال العلماء في محمد بن المثنى 

دراسة أقوال العلماء في رجال السند تبين لي , أن الحديث آفته عمران أبو العوام القطان , رغم ثناء يحيى بن سعيد عليه ,    بعدالخالصة :
ووثقه أحمد العجلي , وذكره ابن حبان في الثقات , وقال أحمد بن حنبل : أرجو أن يكون صالح الحديث , إال أن يحيى بن معين قال : ليس 

آخر قال ضعيف الحديث , وضعفه النسائي , وقال ابن حجر : صدوق يهم . وقد خولف عمران القطان في روايته عن   بالقوي , وفي موضع
,وللحديث (154)معمر , ألن الحديث رواه معمر , وإبراهيم بن سعد , وابن إسحاق ,والنعمان بن راشد عن الزهري عن عبيد هللا عن ابي هريرة  

,    (157) (, وحديث عمر بن الخطاب )(  156) (  , ورواه أنس بن مالك)(  155)  بن عمر)رضي هللا عنهما(شواهد كثيرة , فقد رواه عبد هللا 
, والذي يترجح من خالل  (161)(, وحديث معاذ )(160)(  , وحديث جندب الخير)  (159)(, وحديث جابر)  (158) (وحديث أبي هريرة )

والى كثرة شواهد الحديث , أن ما قاله البزار عن عمران: أنه أخطأ في اسناده  هو أقوال العلماء في عمران القطان أنه ضعيف الحديث ,  
 الصواب, وهللا اعلم . 

 املطلب الثالث : إعالل احلديث بسبب التفرد .
ِ ْبُن ُموَسى َقاَل: نا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَماِعيَل ْبِن َأِبي ُفَدْيٍك، َقاَل: نا ا  -72 َثَناُه ِرْزُق َّللاَّ اُك ْبُن ُعْثَماَن، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َسِعيِد َوَحدَّ حَّ لضَّ

؟ َقاَل: »اْلَعجُّ  ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َيْرُبوٍع، َأْو َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َيْرُبوٍع، َعْن َأِبي َبْكٍر، َعِن النَِّبيِّ ) « َوَهَذا  ( َأنَُّه ُسِئَل: َما ِبرُّ اْلَحجِّ َوالثَّجُّ
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َث َعْنُه َعَطاُء ْبُن َيَساٍر َوُمَحمَُّد ْبُن اْلُمْنَكِدِر   اْلَحِديُث اَل َنْعَلُمُه ُيْرَوى َعْن َأِبي َبْكٍر ِإالَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه، َوَعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َيْرُبوٍع َقِديٌم، َوَقْد َحدَّ
 .(162)ُن َيْرُبوٍع َأْدَرَك اْلَجاِهِليََّة َوَغْيُرُهَما، َعْبُد الرَّْحَمِن بْ 

اُك ْبُن ُعْثَماَن،  -  2631 حَّ َعِن اْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َيْرُبوٍع، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َراِفٍع، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَماِعيَل ْبِن َأِبي ُفَدْيٍك، َأْخَبَرَنا الضَّ
يِق:َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ )َعْن َأِبي َبكْ  دِّ ْوِت ِبالتَّْلِبَيةِ   -(  ٍر الصِّ ".َقاَل َأُبو َبْكٍر: اْلَعجُّ َرْفُع الصَّ ، َوالثَّجُّ َنْحُر  ُسِئَل َأيُّ اأْلَْعَماِل َأْفَضُل؟ َقاَل: "اْلَعجُّ َوالثَّجُّ

ُم ِمَن اْلَمْنَحِر.   .(163) اْلُبْدِن ِلَيُثجَّ الدَّ
اما حديث سعيد بن ( , ورواه عنه سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع أوابيه وابن عمر .  الحديث رواه أبو بكر الصديق )تخريج الحديث :

فرواه عنه محمد بن المنكدر , وروى عنه الضحاك بن عثمان , وروى عن الضحاك محمد بن إسماعيل بن أبي فديك , وروى   عبد الرحمن
حديث  . (166)وسعيد بن عبد الرحمن بن يربوع (165)وحديث عبد الرحمن بن يربوع فرواه عنه محمد بن المنكدر(164) عنه رزق هللا بن موسى 

, أما (168).حديث الضحاك بن عثمان فرواه عنه محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ( 167)فرواه عنه الضحاك بن عثمان محمد بن المنكدر
, رزق هللا   (170) , أبو كريب(169)راهيم بن المنذر الحزامي و يعقوب بن حميد بن كاسبحديث محمد بن إسماعيل بن أبي فديك فرواه عنه إب

, يعقوب بن محمد  (175) , يحيى بن المغيرة(174) , إبراهيم بن حمزة(173) , أبو نعيم ضرار بن صرد(172), محمد بن رافع (171)  بن موسى
 . (179)محمد بن العالء, (178) , إسحاق بن منصور(177) , إبراهيم بن محمد بن عرعرة(176) الزهري 

( إال من هذا الوجه , وقال : عبد الرحمن بن يربوع  أعل اإلمام البزار الحديث بسبب أن الحديث ال يروى عن أبي بكر )وجه إعالل البزار :
 قديم وقد حدث عنه عطاء بن يسار ومحمد بن المنكدر وغيرهما , فال بد من ذكر أقوال العلماء فيه وبمن فوقه . 

 .(180)قال ابن حجر:" ثقة " : لعلماء في عبد الرحمن بن يربوعأقوال ا
وقال يحيى بن معين  (182) . قال أحمد العجلي : " ثقة رجل صالح"  (181) قال ابن سعد :" ثقة ورعا عابدا"  أقوال العلماء في محمد بن المنكدر:

. قال ابن حجر : "ثقة (185). قال اإلمام الذهبي : "الحافظ "(184) .قال ابن حبان : "من سادات القراء"  (183) : "ثقة" , وقال أبو حاتم :" ثقة "
 .(186) فاضل" 

. قال أحمد بن (188). قال أحمد العجلي : "جائز الحديث"  (187)قال ابن سعد : "ثبتا ثقة كثير الحديث"  أقوال العلماء في الضحاك بن عثمان  
.ذكره ابن حبان  (189)بن معين : "ثقة" , قال أبو حاتم : "يكتب حديثه وال يحتج به" , قال أبو زرعة :" ليس بالقوي"  حنبل : "ثقة" , قال يحيى  

 .(191).قال ابن حجر :" صدوق يهم"  (190)عنده في الثقات 
. قال اإلمام الذهبي :" (193)"ثقة ". قال يحيى بن معين : (192)قال ابن سعد : "صدوق" أقوال العلماء في محمد بن إسماعيل بن أبي فديك :

 .(194)صدوق" 
. قال اإلمام الذهبي :" صدوق" (196). ذكره ابن حبان عنده في الثقات (195) قال النسائي : "صالح" أقوال العلماء في رزق هللا بن موسى :

 .(200) . قال ابن حجر : "صدوق يهم" (199), قال الخطيب : "كان ثقة" , (198) , وقال في موضع آخر : "كان ثقة" (197)
 الخالصة :

( , وبعد تخريج الحديث تبين أن للحديث متابعات  أعل اإلمام البزار الحديث بسبب تفرد عبد الرحمن بن يربوع بروايته عن أبي بكر )     
, ومن خالل دراسة سند الحديث وبيان أقوال العلماء في رجاله , تبين أن  (201) ( , فقد تابع ابن عمر عبد الرحمن في روايته عن أبي بكر )

. فالحديث (204), ورزق هللا بن موسى صدوق يهم  (203), ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك صدوق  (202)الضحاك بن عثمان صدوق يهم  
 أسناده حسن وهللا أعلم . 

 اعالل احلديث بسبب التفرد . املطلب الرابع :
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَثنَّى، َوِهاَلُل ْبُن َيْحَيى َقااَل: نا َأُبو اْلَوِليِد َقاَل: نا َلْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن  -236 ، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن  َحدَّ ِ ْبِن اأْلََشجِّ ُبَكْيِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

( َفُقْلُت: َلَقْد َفَعْلُت اْلَيْوَم َأْمًرا َعِظيًما، َقاَل: " َما ُهَو؟  ْن ُعَمَر َقاَل: َهَشْشُت َفَقبَّْلُت َوَأَنا َصاِئٌم، ُثمَّ ِجْئُت ِإَلى َرُسوِل َّللاَِّ )َسِعيٍد، َعْن َجاِبٍر، عَ 
، َقاَل: »َفِفيَم« َوَهَذا اْلَحِديُث اَل َنْعَلُمُه ُيْرَوى ِإالَّ َعْن  ُقْلُت: َهَشْشُت َفَقبَّْلُت َوَأَنا َصاِئٌم، َقاَل: " َأَرَأْيَت َلْو َمْضَمْضَت ِمَن الْ  َماِء؟ ُقْلُت: ِإَذْن اَل َيُضرُّ

 . (205) ُعَمَر ِمْن َهَذا اْلَوْجِه 
َثَنا اللَّْيُث، َعْن ُبَكيْ  -  1999 َثَنا ُشَعْيُب ْبُن اللَّْيِث، َحدَّ ِبيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، َحدَّ َثَنا الرَّ ، َعْن َعْبد اْلَمِلِك ْبِن َسِعيٍد -َوُهَو اْبُن َعْبد َّللاَّ ْبِن اأْلََشجِّ -ٍر َحدَّ

، َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب؛ َأنَُّه َقاَل: ، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبد َّللاَّ  اأْلَْنَصاِريِّ
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( : "َأَرَأْيَت َلْو ُقْلُت: َصَنْعُت اْلَيْوَم َأْمًرا َعِظيًما. َقبَّْلُت َوَأَنا َصاِئٌم. َفَقاَل َرُسوُل َّللاَّ )  ( فَ َهَشْشُت َيْوًما، َفَقبَّْلُت َوَأَنا َصاِئٌم، َفَأَتْيُت َرُسوَل َّللاَّ )  
ِبيُع: َأُظنُُّه قَ َتَمْضَمْضَت ِبَماِء َوَأْنَت َصاِئٌم؟ " َقاَل: َفُقْلُت: اَل َبْأَس ِبَذِلَك. َفَقاَل َرُسوُل َّللاَّ )  : "َفِفيَم؟ ".-الَ (: َقاَل الرَّ

. َفَسَأَلِني َعْن  َثَناُه ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى َقاَل: َسِمْعُت َأَبا اْلَوِليِد َيُقوُل: َجاَءِني ِهاَلٌل الرَّاِزيُّ  َهَذا اْلَحِديِث. َحدَّ
 . (206) َقاَل َأُبو َبْكٍر: َعْبد اْلَمِلِك ْبُن َسِعيٍد ُهَو اْبُن ُسَوْيد  

 الحديث :تخريج 
( ,ولم يروه عنه إال جابر بن عبد هللا , ولم يروه عن جابر إال عبد الملك بن سعيد االنصاري , ولم  الحديث رواه عمر بن الخطاب )      

, وشعيب  (207)الوليديروه عن عبد الملك إال بكير بن عبد هللا بن االشج , ولم يروه عن بكير إال الليث بن سعد , وروى عن الليث بن سعد أبو  
فرواه عنه    اما حديث أبو الوليد,    (212) ,  وقتيبة بن سعد  (211) , وعيسى بن حماد , وأحمد بن يونس   (210) , وحجاج  (209)وشبانة  (,208)بن الليث

اما حديث شعيب بن .  (215) وأبو حاتم وإبراهيم بن نصر الرازيان    (214)والفضل بن الحباب الجمحي    (213)محمد بن المثنى وهالل بن يحيى  
 .(216)فرواه عنه الربيع بن سليمان المؤذن  الليث

( إال من هذا الوجه . وعليه  اعل اإلمام البزار الحديث وقال : إن هذا الحديث ال نعلم يروى عن عمر بن الخطاب )  إعالل البزار للحديث :  
 ماء في رجال سند الحديث ومعرفة أحوالهم .ال بد من ذكر أقوال العل

. قال النسائي : "ليس به (218) . ذكره ابن حبان عنده في الثقات  (217)قال العجلي : "ثقة"  أقوال العلماء في عبد الملك بن سعيد األنصاري :
 .( 220). قال ابن حجر : "ثقة "(219) بأس" 

. قال ابن  (222). قال أحمد العجلي : "مدني ثقة"  (221)قال ابن سعد :" كان ثقة كثير الحديث"  أقوال العلماء في بكير بن عبد هللا بن االشج :
. قال أحمد بن حنبل: "ثقة صالح" , وقال يحيى بن معين: وأبو حاتم:" ثقة". وقال  (223)حبان :" كان من صلحاء الناس من أهل المدينة "

 .(226) . قال ابن حجر : "ثقة"  (225) . قال اإلمام الذهبي : "ثبت إمام" (224) النسائي: "ثقة  ثبت" 
 :227أقوال العلماء في الليث بن سعد  

 أقوال العلماء في أبو الوليد : 
. قال ابن حبان : "كان من عقالء  (230).قال أحمد بن حنبل: "متقن"  (229). قال أحمد العجلي : "ثقة ثبت"  (228)"ثقة ثبت"    قال ابن سعد : 

. (233). قال اإلمام الذهبي : "الحافظ"  (232) . قال أبو حاتم : "ثقة إمام فقيه عاقل" , وقال أبو زرعة:" كان إماما في زمنه جليال " (231) الناس"  
 . (234)قال ابن حجر : "ثقة ثبت "

 :(235)أقوال العلماء في محمد بن المثنى 
 الخالصة : 

( , ولم يروه عن جابر إال ( , ولم يروه عنه إال جابر بن عبد هللا )بعد تخريج الحديث تبين أن الحديث رواه عمر بن الخطاب )       
سعيد , ولم يروه عن عبد الملك إال بكير بن عبد هللا االشج , ولم يروه عن بكير إال الليث بن سعد , أي أن الحديث لم يروعن  عبد الملك بن 

( إال من هذا الوجه , وبعد دراسة رجال سند الحديث وبيان أقوال العلماء فيهم تبين أن رجال سنده ثقات والحديث اسناده عمر بن الخطاب )
, (237), وحديث حفصة بنت عمر )رضي هللا عنهما((236)(  لم .وللحديث شواهد كثيرة منها , حديث أم سلمة زوج النبي )صحيح وهللا أع 

 (240) (, وحديث أبي هريرة )(239) (, وحديث سعد بن أبي وقاص )(238)(وحديث عمر بن أبي سلمة المخزومي )
 اخلامتة                                        

 من خالل دراستي لالحاديث التي أعلها اإلمام البزار في مسنده , واخرجها اإلمام ابن خزيمة في صحيحه , يرجع إلى أن اإلمام البزار يعد   -1
 االنفراد إعالال للحديث , وابن خزيمة ال يرى ذلك .

 تبين من خالل دراستي لالحاديث وبيان أقوال العلماء في رجال سندها , وجدت أن االحاديث التي اعلها اإلمام البزار واخرجها اإلمام ابن  -2
 خزيمة في صحيحه كان الحق مع اإلمام البزار . 

 اما على رجال السند من جرح وتعديل . أن اإلمام البزار عندما يعل الحديث يذكر نوع العلة التي تطرأ على الحديث , ويذكر احك -3
 ( . ( إلى مسند عمر بن الخطاب )عدد األحاديث التي درستها أربعة أحاديث من مسند أبي بكر ) -4
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وفي الختام اسأل هللا العظيم رب العرش العظيم أن أكون قد وفقت في بحثي هذا , فإن اصبت فذلك فضل من هللا تعالى ومّنة منه , وإن        
 طأت فمن نفسي والشيطان , واسأله أن يحفظ ويوفق كل من ينصر هذا الدين الحنيف , وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين . اخ

 املصادر واملراجع                                                              
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, مؤسسة الكتب الثقافية , ملتزم الطبع والنشر والتوزيع   ه(  256األدب المفرد :  لالمام الحافظ محمد بن اسماعيل البخاري , )ت:     -39
 م . 1986  - ه  1406فقط , الطبعة االولى مؤسسة الكتب الثقافية 

( مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد,المؤلف: أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عمل اليوم والليلة سلوك النبي )  - 40
نِّي« )ت:   ، المعروف بـ »ابن السُّ ْيَنَوريُّ كوثر البرني , الناشر: دار القبلة للثقافة اإلسالمية   هـ(,المحقق:364عبد هللا بن إبراهيم بن ُبَدْيح، الدِّ

 جدة / بيروت . -ومؤسسة علوم القرآن 
هـ(, الناشر: دار الباز , الطبعة: الطبعة  261تاريخ الثقات : المؤلف: أبو الحسن أحمد بن عبد هللا بن صالح العجلى الكوفى )ت:    -41

 م. 1984- هـ1405األولى 
المؤل  -42 التهذيب :  الناشر: مطبعة دائرة  852ف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )ت:  تهذيب  هـ(, 

 المعارف النظامية، الهند
 هـ  . 1326الطبعة: الطبعة األولى،  

هـ(,  327حاتم )ت:  الجرح والتعديل : المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي    -43
هـ   1271بيروت , الطبعة: األولى،  –الهند , دار إحياء التراث العربي  –بحيدر آباد الدكن  -الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 

 م .  1952
هـ(, طبع  354ُبستي )ت:  الثقات : المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، ال   -44

: دائرة بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية , تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية , الناشر
 .   1973=  ه  1393المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند , الطبعة: األولى، 

هـ(, المحقق: محمد عوامة ,  852ف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )ت:  تقريب التهذيب : المؤل  -45
 . 1986 –  1406سوريا , الطبعة: األولى،  –الناشر: دار الرشيد 

الهاشمي بالوالء، البصري،  الطبقات الكبرى، القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم , المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن سعد بن منيع     - 46
المدينة المنورة , الطبعة: الثانية،    -هـ(, المحقق: زياد محمد منصور, الناشر: مكتبة العلوم والحكم  230البغدادي المعروف بابن سعد )ت:  

1408  . 
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لف: أبو عبد هللا محمد بن سعد  (. وهم أحداث األسنان ,المؤ الجزء المتمم لطبقات ابن سعد ,الطبقة الخامسة في من قبض رسول هللا )  - 47
هـ(, تحقيق: محمد بن صامل السلمي , الناشر: مكتبة الصديق 230بن منيع الهاشمي بالوالء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد )ت:  

 م   1993 -هـ   1414الطائف , الطبعة: األولى،  –
هـ( , المحقق: عبد هللا الليثي ,  428أبو بكر ابن َمْنُجوَيه )ت:  رجال صحيح مسلم : المؤلف: أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم،    -48

 .  1407بيروت , الطبعة: األولى،  – الناشر: دار المعرفة 
التعديل والتجريح , لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح : المؤلف: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي    -49

الرياض , الطبعة: األولى،    –هـ( , المحقق: د. أبو لبابة حسين , الناشر: دار اللواء للنشر والتوزيع  474ألندلسي )ت:  القرطبي الباجي ا
1406  . 

تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي وذكر المدلسين )وغير ذلك من الفوائد(: المؤلف: أبو عبد الرحمن     -50
مكة المكرمة    -هـ(, المحقق: الشريف حاتم بن عارف العوني الناشر: دار عالم الفوائد  303الخراساني، النسائي )ت:    أحمد بن شعيب بن علي

 هـ . 1423, الطبعة: األولى  
المستدرك على الصحيحين : المؤلف: أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطهماني   - 51

بيروت , الطبعة: األولى،    –هـ( , تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا , الناشر: دار الكتب العلمية  405النيسابوري المعروف بابن البيع )ت:  
1411 –  1990  . 

 علي محمد معوض - هـ( , تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود365الكامل في ضعفاء الرجال : المؤلف: أبو أحمد بن عدي الجرجاني )ت:    -52
 م . 1997هـ1418لبنان , الطبعة: األولى، -بيروت -, شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة , الناشر: الكتب العلمية  

ِجْستاني )ت:     -53 هـ(,  275سنن أبي داود : المؤلف: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِّ
 بيروت . –الحميد , الناشر: المكتبة العصرية، صيدا المحقق: محمد محيي الدين عبد  

هـ( ,  279المؤلف: محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )ت:    سنن الترمذي :  -الجامع الكبير    -54
 م .  1998بيروت , سنة النشر:  –المحقق: بشار عواد معروف الناشر: دار الغرب اإلسالمي 

ي المصري المعروف بالطحاوي  شرح مشكل اآلثار: المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األزدي الحجر   -55
 م .   1494هـ،  1415 -هـ( تحقيق: شعيب األرنؤوط , الناشر: مؤسسة الرسالة , الطبعة: األولى  321)ت: 
[ , المحقق : شعيب األرناؤوط  292  -  202(, المؤلف : أحمد بن علي بن سعيد األموي المروزي أبو بكر ] مسند أبي بكر الصديق)   -56

 بيروت . –اإلسالمي , الناشر : المكتب 
مسند الدارمي المعروف بـ )سنن الدارمي(: المؤلف: أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن َبهرام بن عبد الصمد الدارمي،    - 57

ة السعودية , الطبعة:  هـ( , تحقيق: حسين سليم أسد الدا راني , الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربي255التميمي السمرقندي )ت:  
 م .  2000  -هـ  1412األولى، 

, تحقيق د.  275/ سنة الوفاة 217أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه : محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي أبو عبد هللا , سنة الوالدة  -58
 , مكان النشر بيروت .1414عبد الملك عبد هللا دهيش الناشر دار خضر , سنة النشر 

هـ(, تحقيق: محمد فؤاد عبد  273نن ابن ماجه : المؤلف: ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد )ت: س  -59
 فيصل عيسى البابي الحلبي .  -الباقي , الناشر: دار إحياء الكتب العربية 

هـ(, حققه وراجع 458ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )ت:  شعب اإليمان : المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوجِ   -60
نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد , أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار  

  1423دار السلفية ببومباي بالهند , الطبعة: األولى،  الهند , الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع ال  –السلفية ببومباي  
 م .  2003 -هـ 
هـ(, المحقق: محمد 458السنن الكبرى : المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْو ِجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )ت:    -61

 م .  2003 - هـ  1424الثالثة، لبنان , الطبعة:  –عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 
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هـ , المحقق: عبد الملك بن عبد هللا بن دهيش , الناشر: مكتبة النهضة    643األحاديث المختارة : المؤلف: الضياء المقدسي , المتوفى:     - 62
 مكة المكرمة .  -الحديثة 

هـ( , المحقق: 307بن هالل التميمي، الموصلي )ت:    مسند أبي يعلى : المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المُثنى بن يحيى بن عيسى  -63
 .  1984  – 1404دمشق , الطبعة: األولى،  –حسين سليم أسد الناشر: دار المأمون للتراث 
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(  675, برقم )2/166( , ينظر: تذكرة الحفاظ,  182, برقم ) 2/176ينظر : تاريخ بغداد : باب محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ,    (1)
 ( . 651, برقم ) 1/289( , ينظر : طبقات الحفاظ للسيوطي, 2497, برقم ) 10/532, ينظر : سير اعالم النبالء :, 

 ( .475, برقم )2/194لبزار , ينظر : االنساب للسمعاني: باب ا (2)
 (  2497, برقم ) 532/ 10ينظر : : سير اعالم النبالء : باب البزار ,  (3)
يحيى بن معين بن عون ، و قيل ابن غياث بن زياد المرى الغطفانى ، أبو زكريا البغدادى الحافظ ، مولى غطفان , ثقة حافظ مشهور   (4)

ه بالمدينة المنورة ( , الطبقة : العاشرة من كبار اآلخذين عن تبع األتباع ,  روى له         233ت    - هـ    158إمام الجرح و التعديل , )المولد :   
 ( . 7651ابن ماجه ( , ينظر : رواة التهذيبين : برقم ) - النسائي  -الترمذي  - أبو داود  - مسلم  -البخاري  )
(  علي بن عبد هللا بن جعفر بن المديني الحافظ أبو الحسن , قال شيخه بن مهدي علي بن المديني أعلم الناس بحديث رسول هللا )  (5)

النسائي   – الترمذي    –أبو داود    –وله ثالث وسبعون سنة روى له )البخاري    234ي ذي القعدة سنة  وخاصة بحديث بن عيينة  مات بسامراء ف
هـ(, المحقق: محمد عوامة أحمد محمد 748, ينظر : الكاشف : لشمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )ت:  

,  2/42م  باب حرف العين ,    1992  -هـ    1413ؤسسة علوم القرآن، جدة , الطبعة: األولى،  م  -نمر الخطيب , دار القبلة للثقافة اإلسالمية  
 ( . 3937برقم )

 (  20, برقم )8/33هـ(تاريخ االسالم   351عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق، أبو الحسين األموي، موالهم، البغدادي الحافظ. )ت:  (6)
عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حيان أبو محمد، توفي سلخ المحرم سنة تسع وستين وثالثمائة، يعرف بأبي الشيخ، أحد الثقات واألعالم    (7)

, ينظر : تاريخ اصبهان = اخبار  كام والتفسير والشيوخ، توفي وله ست وتسعون سنة، كان يفيد عن الشيوخ ويصنف لهم ستين سنة  صنف األح
 ( .1055, برقم )51/ 2اصبهان : 

 ( . 2426, برقم )5/548ينظر : تاريخ بغداد :  (8)
 ( . 5942, برقم )2/334ينظر : الكاشف : باب حرف الهاء ,  (9)
 (  6264رواة التهذيبين : برقم ) ينظر : (10)
الناس، وأكثرهم عجم ,ولها مياه من أودية وعيون , افتتح أصبهان أبو موسى   (11) مدينة أصبهان : وهي مدينة جليلة، وأهلها اخالط من 

أنو شروان، ملك    األشعري عنوة، في زمان عمر بن الخطاب، افتتحت سنة ثالث وعشرين , ومبلغ خراجها عشرة آالف ألف درهم . وبها ولد
 . 1/66الفرس , ينظر : آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان, باب مدينة أصبهان , 

ا الرملة قصبة فلسطين، وهي محدثة، وبينها وبين البيت المقدس مسيرة يوم , والرملة لم تكن مدينة قديمة وإنما كانت المدينة لّد، فأخربه  (12)
وبنى مدينة الرملة، وبينهما نحو ثالثة فراسخ، ولّد في ناحية المشرق وكان لعبد الملك دارا بالرملة، وجّر إلى الرملة قناة سليمان بن عبد الملك 

هـ(, جمعه وعلق عليه  380ضعيفة للشرب منها، ينظر : المسالك والممالك للمهلبي = العزيزي : الحسن بن أحمد المهلبي العزيزي )ت:  
 . 1/93ف ,  باب الرملة ,  ووضع حواشيه: تيسير خل

عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الحافظ العالم المصنف أبو الحسين األموي موالهم البغدادي صاحب معجم الصحابة , ينظر : (13)
 ( . 851, برقم ) 3/66تذكرة الحفاظ, 

 هـ(  345  المتوفى: -هــ  263محمد بن العباس بن نجيح، أبو بكر البغدادي البزاز. )ولد سنة  (14)
 ( . 193, برقم )7/824ينظر : تاريخ اإلسالم : 

 ( . 498, برقم ) 1/139المعجم المفهرس أو تجريد اسانيد الكتب المشهورة واالجزاء المنثورة : باب الثاني في المسانيد ,   (15)
 المصدر نفسه .  (16)
 ( . 529, برقم )1/229ينظر : فهرسة ابن خير االشبيلي :  ))17((
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 . 54/ 1ينظر : هدية العارفين : باب احمد بن علي ,  (18)
 . 2/36لمؤلفين :, باب الهمزة , ينظر : معجم ا (19)
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز, الشيخ اإلمام الحافظ شمس الدين أبو عبد هللا الذهبي، شيخنا اإلمام حافظ الشام. كان في حفظه  (20)

بهام في تواريخهم  ال يجارى، وفي لفظه ال يبارى، أتقن الحديث ورجاله، ونظر علله وأحواله، يستقصى, عرف تراجم الناس، وأزال اإل
 .  4/288ه(, ينظر : اعيان العصر واعوان النصر : 748واإللباس،)ت:

اإلمام الحافظ الصادق, محدث أصبهان, أبو محمد, عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حيان, المعروف بأبي الشيخ, صاحب التصانيف, ولد  )21(
ه كتاب "السنة" مجلد, كتاب "العظمة" مجلد, كتاب "السنن" في عدة مجلدات، سنة أربع وسبعين ومائتين, وطلب الحديث من الصغر, من مؤلفات

وقع لنا منه كتاب "األذان", وكتاب "الفرائض", وغير ذلك. وله كتاب "ثواب األعمال" في خمس مجلدات , ينظر : سير اعالم النبالء : باب 
 ( . 3398, برقم )12/305أبو الشيخ , 

بن سليمان بن محمد بن سليمان بن عبد هللا مولى العالء بن كسيب العنبري العسال، أبو أحمد ولي القضاء،  محمد بن أحمد بن إبراهيم    (22)
ه( ينظر : تاريخ  349مقبول القول، من كبار الناس في المعرفة واإلتقان والحفظ، صنف الشيوخ، والتأريخ، والتفسير، وعامة المسند، )ت :  

 (. 1610, برقم )2/253ن احمد بن ابراهيم بن سليمان , اصبهان = اخبار اصبهان : باب محمد ب
 ( . 675, برقم ) 2/166تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ للذهبي : باب الطبقة العاشرة ,  (23)
 . 6سبق الترجمة له في ص  )2424(
 . 6في ص سبق الترجمة له   (25)
 ( .690, برقم ) 1/563( , ينظر : لسان الميزان أبي غدة : 2426, برقم ) 5/548تاريخ بغداد :   (26)
ه( , ينظر : سير اعالم النبالء 385محدث مصر, أبو بكر, أحمد بن محمد بن إسماعيل البناء, ابن المهندس , كان ثقة تقيا خيرا ,)ت:    (27)

 (  3540, برقم)422/ 12: باب ابن المهندس , 
ه(, ينظر : تاريخ 341محمد بن أيوب بن حبيب بن يحيى أبو الحسين , ويقال أبو عبد هللا المعروف بالصموت الرقي نزيل مصر ,)ت:    (28)

 هـ(, المحقق: عمرو بن غرامة العمروي 571دمشق البن عساكر : ألبي القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا المعروف بابن عساكر )ت: 
 ( . 6121, برقم )52/138م :  1995  -هـ  1415نشر والتوزيع , عام النشر: : دار الفكر للطباعة وال

 ( .  690, برقم )563/ 1( , لسان الميزان أبي غدة : 2497, برقم )10/532ينظر : سير اعالم النبالء :    )29(
 المصدر نفسه .   (30)
أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي، الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي. أحد الحفاظ األعالم، ومن ختم به إتقان هذا الشأن.    (31)

 ( .  61, برقم ) 10/175ه(.ينظر : تاريخ اإلسالم : 463ت:  -392وصاحب التصانيف المنتشرة في البلدان.)ولد سنة 
 .  (2426, برقم ) 5/548تاريخ بغداد :  (32)
 ( .1512, برقم )2/516أبو يوسف يعقوب بن المبارك بن أحمد بن عمران بن عمرو الغزال الكوفي. ينظر : المؤتلف والمختلف :  (33)
 ( . 2426, برقم ) 548/ 5تاريخ بغداد :  )34(
 . 8سبق الترجمة له في ص    )35(
اإلمام الحافظ العالمة الثبت, محدث خراسان, محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري الكرابيسي, الحاكم الكبير, مؤلف كتاب    (36)

"الكنى" في عدة مجلدات. ولد في حدود سنة تسعين ومائتين أو قبلها. وطلب هذا الشأن وهو كبير, له نيف وعشرون سنة , ينظر : سير اعالم  
 ( .  3471, برقم )12/363النبالء : 

هـ(, المحقق: الدكتور نور الدين  748المغني في الضعفاء : لشمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )ت:     (37)
 ( . 392, برقم )1/51عتر,  باب حرف األلف ,  

لبغدادي الفقيه الشافعي؛ كان من كبار أئمة الصحاب، أخذ الفقه  أبو الحسين أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن القطان ا  (38)
عن ابن سريج، ثم من بعده عن أبي إسحاق المروزي، ودرس ببغداد، وأخذ عنه العلماء، وله مصنفات كثيرة؛ وكانت الرحلة إليه بالعراق مع 

اق في الطبقات وقال: مات سنة تسع وخمسين وثلثمائة، رحمة  أبي القاسم الداركي، فلما توفي الداركي استقل بالرياسة. وذكره الشيخ أبو إسح
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هللا تعالى ، هو من كبراء الشافعيين، وله مصنفات في أصول الفقه وفروعه , ينظر : وفيات االعيان : ألبي العباس شمس الدين أحمد بن 
بيروت : باب ابن القطان ,    – عباس , دار صادر  هـ(, المحقق: إحسان  681محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي )ت:  

 ( . 24, برقم )1/70
 . 7سبق الترجمة له في ص  (39)
 (  392, برقم ) 51/ 1( , المغني في الضعفاء : باب حرف األلف , 2497, برقم )532/ 10سير اعالم النبالء :  (40)
  - 1هـ , مالحظة: تحتوي هذه النسخة من الكتاب على قسمين:  837ينظر: االسامى والكنى البي أحمد الحاكم : ألبي أحمد الحاكم , ت:    (41)

ألولى،  القسم المطبوع: يبدأ )بأبي إسحاق( وينتهي )بأبي خنساء( , المحقق: يوسق بن محمد الدخيل , دار الغرباء األثرية بالمدينة , الطبعة: ا
 ( . 2733, برقم )225/ 11,  ( , ينظر : سير اعالم النبالء : باب ابن خزيمة670, برقم )212/ 2م ,  1994

 (  709, برقم ) 1/313( . ينظر : طبقات الحفاظ للسيوطي : 2733, برقم )225/ 11ينظر : : سير اعالم النبالء : باب ابن خزيمة ,  (42)
سميت بذلك ألن سابور مر بها فلما نظر إليها قال: هذه تصلح ألن تكون مدينة فأمر بها فقطع قصبها ثم كبس ثم بنيت فقيل لها نيسابور   (43)

وهي من بالد خراسان، وهو بلد واسع افتتحه عبد هللا بن عامر بن كريز في خالفة عثمان رضي هللا عنه سنة ثالثين وهي أرض سهلة ليس  
إال نهر يخرج إليهم فضله في السنة وال يدوم ماؤه وهو فضل ماء هراة، وهي مدينة يكون قدرها قدر نصف مرو , ينظر : الروض    بها ماء جار

 .   1/588المعطار في خبر االقطار: باب نيسابور , 
 . 1/473يروت , باب نيسابور , ب –هـ(, دار صادر 682ينظر : اثار البالد واخبار العباد : لزكريا بن محمد بن محمود القزويني )ت:  (44)
 ( . 709, برقم )313/ 1( , ينظر : طبقات الحفاظ للسيوطي : 2733, برقم )11/225ينظر : سير اعالم النبالء : باب ابن خزيمة ,  (45)
ثقة حافظ مجتهد  إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلي، أبو يعقوب المروزي المعروف بابن راهويه، نزيل نيسابور,    (46)

الشام،  أحد أئمة المسلمين، وعلماء الدين، اجتمع له الحديث، والفقه، والحفظ، والصدق، والورع، والزهد، ورحل إلى العراق، والحجاز، واليمن، و 
سماء الرجال :  ه( , ينظر : تهذيب الكمال في ا238وعاد إلى خراسان، فاستوطن نيسابور إلى أن مات بها، وانتشر علمه عند أهلها , )ت:  

 ( .  332, برقم ) 2/377
ه , ينظر : الكاشف : باب حرف الميم 239محمود بن غيالن أبو أحمد المروزي الحافظ نزيل بغداد ثقة من العاشرة مات في رمضان   (47)

 ( . 6516, برقم )522( , ينظر : تقريب التهذيب : /53239, برقم )2/246, 
ه( , قال الحاكم: كان    290  -   281ستملي النيسابوري الزاهد المجاب الدعوة ويعرف بحمكويه. )ت:  أحمد بن المبارك، أبو عمرو الم   (48)

 ( .  84, برقم )6/693مجاب الدعوة وراهب عصره, ينظر : تاريخ اإلسالم :  
  387حدث نيسابور.)ت:  محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة، أبو طاهر السلمي، نافلة إمام األئمة أبي بكر، م  (49)

 (  276, برقم )625/ 8هـ( , ينظر : تاريخ اإلسالم : 
 ( .2733, برقم )225/ 11سير اعالم النبالء : باب ابن خزيمة ,  (50)
 ( .  19, برقم )1/42المعجم المفهرس :  (51)
 ( . 54, برقم )1/52المعجم المفهرس :  (52)
 ( . 1434, برقم )1/336المعجم المفهرس :  (53)
 . 11سبق الترجمة له في ص  (54)
 ( .415, برقم )5/1221ه( , ينظر : تاريخ اإلسالم :  250  - 241محمد بن حميد بن حيان، أبو عبد هللا الرازي الحافظ. )ت:   (55)
 ( .2733, برقم )225/ 11سير اعالم النبالء : باب ابن خزيمة ,  (56)
مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان، فبعض يعدها من هذه وبعض يعّدها من هذه، وقيل: إن أول من أحدث بناءها يزيد بن مدينة    (57)

ياقوت المهّلب بن أبي صفرة، وقد خرج منها خلق من األدباء والعلماء والفقهاء والمحدثين , ينظر : معجم البلدان : شهاب الدين أبو عبد هللا  
 . 119/ 2م : باب جرجان ,  1995هـ(, دار صادر، بيروت , الطبعة: الثانية، 626ي الحموي )ت: بن عبد هللا الروم
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بلد مشهور فى طريق مازندران، قرب خوارزم وجرجان.وقيل: دهستان مدينة بكرمان، وناحية بجرجان. ودهستان: ناحية بباذغيس من هراة.    (58)

لعبد المؤمن بن عبد الحق، ابن شمائل القطيعي البغدادي، الحنبلي، صفّي الدين )ت:     ينظر : مراصد االطالع على اسماء االمكنة والبقاع :
 . 2/545هـ  : باب دهقان ,   1412هـ(, دار الجيل، بيروت , الطبعة: األولى، 739

حلة واشتهاًرا وتوفي رحمه محمد بن إسماعيل بن مهران بن عبد هللا أبو بكر األسماعيلي النيسابوري أحد أركان الحديث بنيسابور كثرة ور   (59)
هللا في ذي الحجة في سنه خمس وتسعين ومائتين وقيل ال يصح سماع من سمع من اإلسماعيلي بعد التسع والثمانين وأنه كان ال يقدر أن 

هللا الحاكم محمد بن عبد    يحرك لسانه إال بال وكان إذا قيل له كما قرأنا قال ال ال ال مقام نعم وتحرك رأسه , ينظر : تاريخ نيسابور: ألبي عبد
هـ(, تلخيص: أحمد بن محمد بن 405هللا بن محمد بن  حمدويه  بن ُنعيم بن الحكم الضبي  الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )ت: 

 ( . 995, برقم )1/52طهران :  –الحسن بن أحمد المعروف بالخليفة النيسابوري : كتاب خانة ابن سينا 
هـ(, المحقق: تحت مراقبة محمد عبد  427خ جرجان :ألبي القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي القرشي الجرجاني )ت:  ينظر : تاري  (60)

 ( .889, برقم ) 456/ 1م   1987 - هـ  1407بيروت , الطبعة: الرابعة  –المعيد خان , عالم الكتب 
لحيري وبها مسجده ومنزله وله بالري ونشأ بها ثم سكن بنيسابور إلى أن  سعيد بن إسماعيل بن سعيد منصور أبو عثمان الزاهد الواعظ ا   (61)

(  883, برقم )1/47ه( و ينظر : تاريخ نيسابور :  298توفى بها وكان مجاب الدعوة ومجمع الُعبَّاد والزُّهاد وكرماته كثيرة ال يحصى , )ت :  
. 
 ( .2733, برقم )225/ 11سير اعالم النبالء : باب ابن خزيمة ,  (62)
 ( .2733, برقم )225/ 11سير اعالم النبالء : باب ابن خزيمة ,  (63)

  - 277أبو علي النيسابوري :الحافظ اإلمام العالمة الثبت, أبو علي الحسين بن علي بن يزيد بن داود النيسابوري, أحد النقاد. )ولد :  ((6464)) 
 ( . 3236, برقم ) 156/ 12ه ( , ينظر : سير اعالم النبالء : 349ت: 

اإلمام العالمة الحافظ المجود, شيخ خراسان, أبو حاتم, محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد بن سهيد بن هدية بن مرة   (65)
البستي, صاحب الكتب بن سعد بن يزيد بن مرة بن زيد بن عبد هللا بن دارم بن حنظلة بن مالك بن زيد منا التميمي الدارمي  ة بن تميم, 

 ( .  3268, برقم )183/ 12ه( , ينظر : سير اعالم النبالء : 350ت: 0المشهورة. ولد سنة بضع وسبعين ومائتين, 
د عصره، وقريع علي بن عمر بن أحمد بن مهدى بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد هللا أبو الحسن الحافظ الدار قطني , وكان فري (66)

لثقة  دهره، ونسيج وحده، وإمام وقته، انتهى إليه علم األثر، والمعرفة بعلل الحديث، وأسماء الرجال، وأحوال الرواة، مع الصدق واألمانة، وا
كتابا مختصرا   والعدالة، وقبول الشهادة، وصحة االعتقاد، وسالمة المذهب، واالضطالع بعلوم سوى علم الحديث منها: القراءات فإن له فيها

 (. 6357, برقم) 13/487ه( , ينظر : تاريخ بغداد : 385موجزا، جمع األصول في أبواب عقدها أول الكتاب , )ت:
أحمد بن عمر بن سريج. القاضي أبو العباس البغدادي ,الباز األشهب , إمام أصحاب الشافعي .شرح المذهب ولخصه، وصنف التصانيف،   (67)

 ( .  265, برقم )99/ 7ه( , ينظر : تاريخ اإلسالم : 306ص, )ت: ورد على المخالفين للنصو 
 ( .  2733, برقم )225/ 11سير اعالم النبالء : باب ابن خزيمة ,  (68)
الفية السيوطي في علم الحديث : ألفية السيوطي في علم الحديث , لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى:  (69)

 : األستاذ أحمد محمد شاكرهـ(, صححه وشرحه911
 . 8/ 1المكتبة العلمية ,  

الزخار  (70) البحر   = البزار  )المتوفى: مسند  بالبزار  المعروف  العتكي  عبيد هللا  بن  بن خالد  الخالق  عبد  بن  بن عمرو  أحمد  بكر  : ألبي 
(,وصبري عبد الخالق  17إلى  10األجزاء من (,وعادل بن سعد )حقق 9إلى  1هـ(,المحقق: محفوظ الرحمن زين هللا، )حقق األجزاء من 292

م( : مسند ابي بكر الصديق  2009م، وانتهت  1988المدينة المنورة, الطبعة: األولى، )بدأت    -(,مكتبة العلوم والحكم  18الشافعي )حقق الجزء  
(( باب ما روى عبد هللا بن عمرو عن أبي بكر الصديق , ) , )1 /85( 29, برقم .) 
هـ(,المحقق: 311يمة: ألبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري )المتوفى:  صحيح ابن خز   (71)

 ( .845, برقم )1/428بيروت : كتاب الصالة , باب إباحة الدعاء في الصالة ,   –د. محمد مصطفى األعظمي, المكتب اإلسالمي 
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( , وصحيح ابن حبان: لمحمد بن حبان بن أحمد بن 29, برقم )1/85( ,  أبي بكر الصديق )مسند البزار = البحر الزخار : مسند    (72)

  739هـ(, ترتيب: األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي )ت:  354حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي )ت:  
م : كتاب الصالة ,    1988 -هـ    1408مؤسسة الرسالة، بيروت , الطبعة: األولى،    هـ(, حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط ,

 ( . 1976, برقم )5/314باب ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان الدعاء بما , 
 (  845, برقم )428/ 1صحيح ابن خزيمة : كتاب الصالة , باب إباحة الدعاء في الصالة ,  (73)
هـ(, المحقق: 235بن أبي شيبة، عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )ت:    مصنف ابن أبي شيبة: ألبي بكر  (74)

 ( . 29966, برقم )269/ 1: 1409الرياض , الطبعة: األولى،   –كمال يوسف الحوت , مكتبة الرشد 
 (  694, برقم )202/ 3شرح السنة للبغوي:, ( , و 61, برقم ) 1 /122( : ( . ومسند أبي بكر )8, برقم )1/3مسند أبي بكر الصديق  , (75)
 ( . 28, برقم ) 207/ 1مسند أحمد:  (76)
هـ(,  249المنتخب من مسند عبد بن حميد: ألبي محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الَكّسي ويقال له: الَكّشي بالفتح واإلعجام )ت:  (77)

:باب مسند أبي   -  1408القاهرة , الطبعة: األولى،    –الصعيدي , مكتبة السنة  المحقق: صبحي البدري , السامرائي , محمود محمد خليل  
 ( . 5, برقم )1/30( ,  بكر الصديق )

هـ(, المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي , دار إحياء التراث 261صحيح مسلم : لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت:    (78)
 (  3835,برقم) 1261/ 2وسنن ابن ماجه: (, 2705, برقم ) 4/2078لدعاء والتوبة واالستغفار, بيروت : كتاب الذكر وا –العربي 

( , وصحيح مسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة  834, برقم= =) 166/ 1صحيح البخاري: كتاب االذان , باب الدعاء قبل السالم ,    (79)
بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )ت: ( ,  وسنن الترمذي : لمحمد  2705, برقم )4/2078واالستغفار ,  

(, وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف 3( , ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ 2، 1هـ( , تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )جـ 279
, برقم  543/ 5م : كتاب الدعوات ,    1975  - هـ    1395مصر , الطبعة: الثانية،    – (, شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  5،  4)جـ  

هـ(, تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة , مكتب  303وسنن النسائي:ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي )ت:  ( ,  3531)
 ( . 1302, برقم ) 53/ 3:  1986 – 1406حلب , الطبعة: الثانية،  –المطبوعات اإلسالمية 

 ( .  2884, برقم )221/ 2الكبرى :,  السنن (80)
 ( . 110, برقم )177/  1الدعوات الكبير :  :   (81)
 ( . 2705, برقم )4/2078مسلم :  صحيح (82)
 ( . 60, برقم )1/121(مسند ابي بكر )   (83)
, برقم  1/246واألدب المفرد :,   (,  7387, برقم ) 9/118صحيح البخاري: كتاب التوحيد , باب قول هللا تعالى)وكان هللا سميعا بصيرا( ,    (84)
باب ما يقول لمن صنع اليه   هـ303( , وعمل اليوم والليلة , ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي )المتوفى: 706)

( , اليوم والليلة : ألحمد  846, برقم ) 429/ 1(, وصحيح ابن خزيمة : باب مسألة الرب جل وعال في الصالة , 179, برقم)1/221, معروفا 
نِّي« )ت:   ، المعروف بـ »ابن السُّ ْيَنَوريُّ   , برقم 135/ 1هـ(, ,  364بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد هللا بن إبراهيم بن ُبَدْيح، الدِّ

 ( . 32, برقم ) 38/ 1( , ومسند ابي يعلى : 159)
 ( . 846, برقم ) 1/429وصحيح ابن خزيمة : كتاب الصالة , باب مسألة الرب جل وعال في الصالة ,    (85)
 ( . 29, برقم )1/85( ,  ينظر : البحر الزخار : مسند أبي بكر الصديق ) (86)
 ( . 1553, برقم )1/423ينظر : الثقات للعجلي : باب الميم ,  (87)
 ( . 5607, برقم )  439/  5ينظر : الثقات البن حبان : باب الميم ,  (88)
أبو سعيد عبد الرحمن بن أبي الحسن أحمد بن أبي موسى يونس بن عبد األعلى بن موسى بن ميسرة بن حفص بن حيان الصدفي    (89)

تواريخهم عارفًا بما يقوله، جمع لمصر تاريخين: أحدهما وهو األكبر يختص   المحدث المؤرخ المصري؛ كان خبيرًا بأحوال الناس، ومطلعًا على
(،  بالمصريين، واآلخر وهو صغير يشتمل على ذكر الغرباء الواردين على مصر، وهو حفيد يونس بن عبد األعلى صاحب اإلمام الشافعي )

 ( . 368, برقم ) 3/137والناقل ألقواله الجديدة , ينظر : وفيات االعيان :
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 ( . 5850, برقم ) 357/ 27ينظر : تهذيب الكمال في اسماء الرجال :   (90)
 ( . 5349, برقم )2/250ينظر : الكاشف : باب حرف الميم ,  (91)
 ( . 6547, برقم ) 1/524ينظر : تقريب التهذيب :  (92)
هـ(,  230البغدادي المعروف بابن سعد )ت:  ينظر : طبقات ابن سعد : ألبي عبد هللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء، البصري،  (93)

 .  7/513,    1408المدينة المنورة , الطبعة: الثانية،  -المحقق: زياد محمد منصور, مكتبة العلوم والحكم  
 ( . 1837, برقم )1/478ينظر : الثقات للعجلي : باب الياء ,  (94)
 ( . 1122, برقم )9/267ينظر : الجرح والتعديل البن ابي حاتم :: باب يزيد ,  (95)
 ( .6163, برقم )5/546ينظر : الثقات البن حبان : باب الياء ,  (96)
 ينظر المصدر نفسه . (97)
 ( . 7701, برقم ) 600/ 1ينظر : تقريب التهذيب : باب حرف الياء ,  (98)
 ( . 4072, برقم ) 358/ 7ينظر : الطبقات الكبرى : باب نافع بن زيد ,  (99)
 ( . 1430, برقم )1/399للعجلي : باب الالم ,  ينظر : الثقات  (100)
 ( . 1015, برقم) 7/180ينظر : الجرح والتعديل البن أبي حاتم : باب ليث ,  (101)
 ينظر : المصدر نفسه .  (102)
 ينظر : المصدر نفسه .  (103)
 ( . 5016, برقم)24/256ينظر : تهذيب الكمال في أسماء الرجال : باب ليث بن سعد ,   (104)
 ( . 4691, برقم ) 151/ 2ينظر : الكاشف : باب حرف الالم ,  (105)
 ( . 5684, برقم )464/ 1ينظر : تقريب التهذيب : باب حرف الالم ,  (106)
 (  3, برقم ) 1/160ينظر : الطبقات الكبرى متمم الصحابة : باب ادب ابن عباس وخلقه ,  (107)
 .   (1904, برقم )330/ 2ينظر : الثقات للعجلي : باب هشام ,  (108)
 ( .  253, برقم )9/65ينظر : الجرح والتعديل البن ابي حاتم : باب هشام ,   (109)
 ( .  1402, برقم ) 3/1172ينظر : التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح : باب حرف الهاء ,  (110)
 ( .  6584, برقم ) 226/ 3ينظر : تهذيب الكمال في اسماء الرجال : باب هشام بن عبد الملك الباهلي ,   (111)
 ( . 5971, برقم )2/337ينظر : الكاشف : باب حرف الهاء ,  (112)
 ( .  7301, برقم ) 1/573ينظر : تقريب التهذيب : باب حرف الهاء ,    (113)
 ( . 42, برقم )1/54ينظر : مشيخة النسائي = تسمية الشيوخ :  (114)
 ( . 15471, برقم )9/111ينظر : الثقات البن حبان : باب الميم ,  (115)
 ( .  5579, برقم )26/359بيد بن قيس بن دينار ,  ينظر : تهذيب الكمال في اسماء الرجال : باب محمد بن المثنى بن ع (116)
 ( . 5134, برقم )2/214ينظر : الكاشف : باب حرف الميم ,  (117)
 ( .  6264, برقم )1/505ينظر : تقريب التهذيب : باب ذكر من اسمه محمد ,  (118)
 ( . 38, برقم )98/ 1( , باب ما روى أنس بن مالك عن أبي بكر , مسند  البزار: مسند أبي بكر الصديق ) (119)
,  2/1072( بقتال المشركين حتى يتوبوا من الشرك ,  (صحيح ابن خزيمة : كتاب الزكاة , باب األمر بقتال مانع الزكاة إتباعا ألمر هللا    (120)

 ( . 2247برقم )
(, سنن النسائي : كتاب 38, برقم )98/ 1( , باب ما روى أنس بن مالك عن أبي بكر ,  مسند  البزار: مسند أبي بكر الصديق )   (121)

( مسند 3417, برقم )410/ 3( , وفي السنن الكبرى : كتاب المحاربة , باب تحريم الدم ,  3094, برقم ) 6/6الجهاد , باب وجوب الجهاد ,  
مانع    (, صحيح ابن خزيمة : كتاب الزكاة , باب األمر بقتال68)0, برقم  1/69(,  أبي يعلى الموصلي : باب مسند أبي بكر الصديق )

(  6554, برقم )6/332( , المعجم االوسط للطبراني, 2247, برقم )1072/ 2الزكاة إتباعا ألمر هللا بقتال المشركين حتى يتوبوا من الشرك ,  
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(  1427, برقم )1/544( , المستدرك على الصحيحين للحاكم : باب كتاب الزكاة ,  1883, برقم )2/465, سنن الدار قطني : كتاب الزكاة ,  
 ( . 16732, برقم )8/307السنن الكبرى للبيهقي : كتاب قتال أهل البغي , باب ما جاء في قتال الضرب الثاني من اهل الردة , , 
 ( . 68( , مسند أبي يعلى الموصلي : برقم )2247( , صحيح ابن خزيمة : برقم ) 38مسند البزار : برقم ) (122)
 (. 2247( , صحيح ابن خزيمة : برقم ) 3417( , والسنن الكبرى : برقم )3094سنن النسائي : برقم ) (123)
 ( . 68مسند أبي يعلى الموصلي : برقم ) (124)
 (  16732( , السنن الكبرى للبيهقي : برقم )1427كم : برقم )المستدرك على الصحيحين للحا (125)
 ( . 1883سنن الدار قطني : برقم )  (126)
 ( . 6554المعجم االوسط للطبراني : برقم ) (127)
 ( . 217, برقم )1/334( ,  ( عن النبي )( عن عمر بن الخطاب )مسند البزار: باب مما روى أبو هريرة ) (128)
 ( .70, برقم )1/157الطبقات الكبرى : باب الطبقة الرابعة من التابعين من أهل المدينة ,  ينظر :  (129)
 ( .  70, برقم )1/157ينظر : الطبقات الكبرى : باب الطبقة الرابعة من التابعين من أهل المدينة ,   (130)
 ( . 5606, برقم)420/ 62ينظر: تهذيب الكمال في اسماء الرجال : باب محمد بن مسلم بن عائذ المدني ,  (131)
 ينظر : المصدر نفسه .  (132)
 ينظر : المصدر نفسه .  (133)
 ( . 5152, برقم )2/219ينظر : الكاشف : باب حرف الميم ,  (134)
 ( . 6296, برقم )1/506ينظر : تقريب التهذيب : باب ذكر من اسمه محمد ,  (135)
 ( . 1611), برقم 1/435ينظر : الثقات للعجلي : باب الميم ,  (136)
 ( .  11659, برقم )8/256ينظر : الجرح والتعديل البن أبي حاتم : باب معمر ,  (137)
 ينظر : المصدر نفسه .  (138)
 .  55679, برقم )2/282ينظر : الكاشف :  (139)
 ( . 6809, برقم ) 1/541ينظر : تقريب التهذيب :  (140)
 ينظر : المصدر نفسه .  (141)
 ينظر : المصدر نفسه .  (142)
 ( . 1301, برقم )  1/373ينظر : الثقات للعجلي : باب العين المهملة ,   (143)
 ( . 9889, برقم )243/ 7ينظر : الثقات البن حبان : باب العين ,  (144)
( . ينظر : تهذيب الكمال في اسماء 1265, برقم )6/162ينظر : الكامل في ضعفاء الرجال : باب عمران بن داور أبو العوام ,   (145)

 ( . 4489, برقم )328/ 22ب عمران بن داور العمى أبو العوام , الرجال : با
 ( . 4264, برقم ) 2/93ينظر : الكاشف : باب حرف العين ,  (146)
 ( . 5154, برقم )429/ 1ينظر : تقريب التهذيب : باب ذكر من اسمه عمران ,  (147)
 . ( 1381, برقم )250/ 6ينظر : الجرح والتعديل البن أبي حاتم : باب عمرو,  (148)
 ( . 14552, برقم )481/ 8ينظر : الثقات البن حبان : باب العين ,  (149)
 ( . 4390, برقم )87/ 22ينظر : تهذيب الكمال في اسماء الرجال : باب عمرو بن عاصم بن عبيد هللا بن الوازع ,  (150)
 ( . 4177, برقم ) 2/80ينظر : الكاشف : باب حرف العين ,  (151)
 ( . 5055, برقم )1/423التهذيب : باب ذكر من اسمه عمرو بفتح أوله , ينظر : تقريب  (152)
 . 21سبق الترجمة له في ص  (153)
 ( . 217, برقم )1/334( ,  أخرجه البزار في مسنده : باب مما روى أبو هريرة عن عمر عن النبي ) (154)
 ( . 175وابن حبان في صحيحه : برقم ) ( ,  22( , ومسلم في صحيحه : برقم )25أخرجه البخاري في صحيحه : برقم ) (155)



   

         

 مسنده وأخرجها اإلمام ابن خزمية يف صحيحهاألحاديث اليت أعلها اإلمام البزار يف 

  

  

 
 (, 2641( , وأبو داود في سننه : برقم )393( , ) 392أخرجه البخاري في صحيحه : برقم) (156)
 (. 20( , ومسلم في صحيحه : برقم )6924( , )1399أخرجه البخاري في صحيحه : برقم ) (157)
 (. 2640(, وأبي داود في سننه : برقم )21برقم ) ( , ومسلم في صحيحه : 2946أخرجه البخاري في صحيحه : برقم ) (158)
 ( . 3341( , والترمذي في سننه : برقم )21أخرجه مسلم في صحيحه : برقم ) (159)
 ( . 97أخرجه مسلم في صحيحه : برقم ) (160)
 ( 2670( , ) 2669( , والبزار في مسنده : برقم )72أخرجه ابن ماجه في سننه : برقم ) (161)
 ( . 72, برقم )1 /142( , البحر الزخار : باب عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق ) –البزارمسند  (162)
 ( . 2631, برقم )2/1247صحيح ابن خزيمة: كتاب المناسك , باب استحباب وضع األصبعين في األذنين ,  (163)
 (   72, برقم )1/142(,:مسند البزار : باب عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق ) (164)
( , سنن ابن ماجه : كتاب المناسك , باب رفع 1838, برقم )1130/ 2سنن الدارمي : كتاب المناسك , باب أي الحج أفضل ,  (165)

(,  827, برقم )180/ 3( , , سنن الترمذي : كتاب الحج , باب ما جاء في فضل التلبية والنحر, 2924, برقم )975/ 2الصوت بالتلبية , 
(  2631( ,.صحيح ابن خزيمة برقم )117, برقم ) 1/108( ,  ( ,  مسند أبي يعلى الموصلي: باب مسند أبي بكر )72البزار برقم) مسند

,  1/620( . المستدرك : باب أول كتاب المناسك , 5789, برقم )14/499(, , وشرح مشكل اآلثار: باب بيان ما روي عن رسول هللا )
 (   9016, برقم )5/66للبيهقي :كتاب االحرام والتلبية , باب رفع الصوت بالتلبية ,   (, السنن الكبرى 1655برقم )

 ( , 9017, برقم )5/66السنن الكبرى للبيهقي : باب رفع الصوت بالتلبية ,   (166)
,  مسند أبي  (72( , مسند البزار برقم )827( , سنن الترمذي برقم )2924(     سنن ابن ماجه برقم )1838سنن الدارمي برقم )  (167)

 (  . 9016( , السنن الكبرى للبيهقي : برقم )1655( , المستدرك برقم )2631(     صحيح ابن خزيمة برقم )117يعلى برقم )
( , مسند أبي يعلى 72( , مسند البزار برقم )827( , سنن الترمذي برقم )2924(, سنن ابن ماجه )1838, سنن الدارمي برقم ) (168)

( , شعب اإليمان 1655( , المستدرك برقم )5789( , شرح مشكل اآلثار برقم )2631(    صحيح ابن خزيمة برقم )117الموصلي برقم )
 ( . 117(و) 25( للمروزي برقم )( , مسند أبي بكر الصديق )9017( و)9016( , السنن الكبرى للبيهقي برقم )6944( و )3733برقم )

 ( .2924سنن ابن ماجه برقم )  (169)
 . 1/202لبزار : مسند ا (170)
 ( . 72مسند البزار برقم ) (171)
 ( .2631( , وصحيح ابن خزيمة برقم ) 827سنن الترمذي برقم ) (172)
 ( . 9017( , السنن الكبرى للبيهقي برقم )5789شرح مشكل اآلثار برقم ) (173)
 ( .9016( , السنن الكبرى للبيهقي برقم )1655المستدرك برقم ) (174)
 ( . 3733شعب اإليمان برقم ) (175)
 ( . 6944شعب اإليمان برقم ) (176)
 (  117( للمروزي برقم ) ( , مسند أبي بكر الصديق )117مسند أبي بعلى الموصلي برقم ) (177)
 ( . 827سنن الترمذي برقم ) (178)
 ( . 8183سنن الدارمي برقم )  (179)
 ( . 3880, برقم )341/ 1ينظر : تقريب التهذيب : باب ذكر من اسمه عبد الرحمن ,   (180)
 ( . 72, برقم )188/ 1ينظر : الطبقات الكبرى البن سعد : باب الطبقة الرابعة من التابعين من أهل المدينة ,  (181)
 ( . 1506, برقم )1/414ينظر : الثقات للعجلي : باب الميم ,  (182)
 ( . 421, برقم )8/98ينظر : الجرح والتعديل البن ابي حاتم : باب المجلد الثامن ,   (183)
 ( .5163, برقم )5/350ينظر : الثقات البن حبان : باب الميم ,  (184)
 ( . 5170, برقم )2/224ينظر : الكاشف : باب الميم ,  (185)
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 ( . 6327, برقم )1/508ينظر : تقريب التهذيب : باب ذكر من اسمه محمد ,  (186)
 ( .325, برقم )1/397ينظر : الطبقات الكبرى البن سعد : باب الطبقة الخامسة من التابعين ,  (187)
 ( . 709, برقم )231/ 1ينظر : الثقات للعجلي : باب الضاد المعجمة ,  (188)
 ( . 2029, برقم )4/460ينظر : الجرح والتعديل البن أبي حاتم : باب ضحاك ,   (189)
 ( . 8684, برقم )482/ 6الثقات البن حبان : باب الضاد , ينظر :  (190)
 ( .2972, برقم ) 279/ 1ينظر : تقريب التهذيب : باب الضاد ,  (191)
 ( . 40, برقم ) 134/ 1ينظر : الطبقات الكبرى : باب الطبقة الثالثة ,  (192)
 ( . 1071) , برقم 9/451ينظر : الجرح والتعديل البن ابي حاتم : باب االفراد من الكنى ,  (193)
 ( . 4727, برقم )2/158ينظر : الكاشف : باب حرف الميم ,  (194)
 ( . 81, برقم )1/87ينظر : باب بسم هللا الرحمن الرحيم ,  (195)
 ( . 13262, برقم )247/ 8ينظر : الثقات البن حبان : باب الراء ,  (196)
 ( . 1568, برقم ) 1/396ينظر : الكاشف : باب الراء ,   (197)
 ( . 206, برقم )6/81ينظر : تاريخ اإلسالم : باب رزق هللا بن موسى أبو بكر ,  (198)
 ( . 514, برقم )3/272ينظر : تهذيب التهذيب : باب من اسمه رجاء ,  (199)
 ( . 1934, برقم )1/209ينظر : تقريب التهذيب : باب بقية حروف الراء ,   (200)
 ( .  25, برقم ) 1/77اس عن ابي بكر الصديق )رضي هللا عنهما ( , أخرجه المروزي في مسند أبي بكر : باب ابن عب (201)
 ( .  2972, برقم ) 279/ 1ينظر : تقريب التهذيب : باب الضاد ,  (202)
 ( . 4727, برقم )2/158ينظر : الكاشف : باب حرف الميم ,  (203)
 ( .  1934, برقم )1/209ينظر : تقريب التهذيب : باب بقية حروف الراء ,   (204)
 ( . 236, برقم ) 1/352رجه البزار في مسنده : باب ومما روى جابر بن عبد هللا عن عمر )رضي هللا عنهما( , أخ (205)
 ( . 1999, برقم ) 961/ 2صحيح ابن خزيمة: كتاب الصوم , باب الرخصة في قبلة الصائم ,  (206)
(, سنن الدارمي: كتاب الصوم , باب الرخصة  21, برقم )1/37(,  المنتخب من مسند عبد بن حميد :باب مسند عمر بن الخطاب )  (207)

, برقم  352/ 1( , ومسند البزار: باب ومما روى جابر بن عبد هللا عن عمر )رضي هللا عنهما( ,  1765, برقم ) 2/1076في القبلة للصائم ,  
( , السنن الكبرى للبيهقي : 3544, برقم )8/313: كتاب الصوم , باب ذكر االباحة للرجل الصائم تقبيل امرأته ,  (,وصحيح ابن حبان  236)

 ( . 8018, برقم )4/368كتاب الصيام , باب من طلع الفجر وفي فيه شيء لفظه وأثم , 
( , شرح معاني اآلثار للطحاوي : باب القبلة 9919, برقم )2/961صحيح ابن خزيمة : كتاب الصوم , باب الرخصة في قبلة الصائم ,    (208)

 ( .3364, برقم ) 2/89للصائم ,  
 ( . 9498, برقم ) 60/ 3مصنف ابن أبي شيبة : باب من رخص في القبلو للصائم ,  (209)
 ( .138, برقم )1 /21( , مسند أحمد: باب عمر بن الخطاب )(210)
 ( . 2385, برقم )2/311سنن أبي داود: كتاب الصوم , باب القبلة للصائم ,  (211)
 ( . 3036, برقم )3/293السنن الكبرى النسائي: كتاب الصيام , باب المضمضة للصائم ,  (212)
 ( .  236, برقم ) 352/ 1مسند البزار: باب ومما روى جابر بن عبد هللا عن عمر )رضي هللا عنهما( ,  (213)
 ( . 3544, برقم )8/313الصائم تقبيل امرأته , صحيح ابن حبان: كتاب الصوم , باب ذكر االباحة للرجل  (214)
 ( . 8018, برقم )4/368السنن الكبرى للبيهقي : كتاب الصيام , باب من طلع الفجر وفي فيه شيء لفظه وأثم ,   (215)
 اآلثار ( , وأخرجه الطحاوي في شرح معاني 1999, برقم ) 961/ 2ابن خزيمة: كتاب الصوم , باب الرخصة في قبلة الصائم ,  صحيح (216)

 ( . 3364, برقم )89/ 2باب القبلة للصائم , 
  ( . 1031, برقم ) 1/309ينظر : الثقات للعجلي : باب العين المهملة ,   (217)



   

         

 مسنده وأخرجها اإلمام ابن خزمية يف صحيحهاألحاديث اليت أعلها اإلمام البزار يف 

  

  

 
 ( . 4134, برقم )119/ 5ينظر : الثقات البن حبان : باب العين ,  (218)
 ( . 3530, برقم )18/316صاري , ينظر : تهذيب الكمال في اسماء الرجال : باب عبد الملك بن سعيد بن سويد االن (219)
 (  4182, برقم )1/363ينظر : تقريب التهذيب : باب ذكر من اسمه عبد الرحيم وما بعده  (220)
 ( . 1203, برقم )411/ 5ينظر : الطبقات الكبرى : باب وهب بن كيسان ,  (221)
  ( . 170, برقم )86/ 1ينظر : الثقات للعجلي : باب الباء الموحدة ,  (222)
 ( .6919, برقم )6/106ينظر : الثقات البن حبان : باب الباء ,  (223)
 ( . 765, برقم )242/ 4ينظر : تهذيب الكمال في اسماء الرجال : باب بكير بن عبد هللا بن االشج ,  (224)
 ( . 644, برقم )1/275ينظر : الكاشف : باب حرف الباء ,  (225)
 ( . 761, برقم )128/ 1مصغر ,  ينظر : تقريب التهذيب : باب ذكر من اسمه بكير (226)
 . 20سبق الترجمة له في ص  (227)
 (  3, برقم ) 1/160ينظر : الطبقات الكبرى متمم الصحابة : باب ادب ابن عباس وخلقه ,  (228)
 ( .1904, برقم )330/ 2ينظر : الثقات للعجلي : باب هشام ,  (229)
 ( . 253, برقم )9/65ينظر : الجرح والتعديل البن ابي حاتم : باب هشام ,   (230)
 ( . 11521, برقم )7/571ينظر : الثقات البن حبان : باب الهاء ,  (231)
 ( . 1402, برقم ) 3/1172ينظر : التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح : باب حرف الهاء ,  (232)
 ( . 5971, برقم )2/337ينظر : الكاشف : باب حرف الهاء ,  (233)
 ( . 7301, برقم ) 573/ 1قريب التهذيب : باب حرف الهاء , ينظر : ت (234)
 . 21سبق الترجمة له في ص  (235)
 ( . 322( , و)1929, برقم )30/ 3أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الصوم , باب القبلة للصائم ,  (236)
, برقم  2/778من لم تحرك شهوته ,  أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الصيام , باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على    (237)
(1107 . ) 
, برقم   2/778أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الصيام , باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته ,    (238)
(1108 . ) 
 .  ( 1024, برقم ) 3/418أخرجه اإلمام مالك في الموطأ : باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم ,  (239)
 المصدر نفسه .  (240)


