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The Summary of The Research 
The Title of the Research: "Al-Habaik Fee Ikhbar Al-Malaik" written     
                                              by Al-Imam Galaluddin Al-Suti  Seconed  
                                              Edition. 
The Researcher's Name: Ahmad Ibn Abdul Aziz Al-Faris. 
The Degree:                      Master Degree. 
The Methodology of Research: the research included two sections: 
The First Section: This section divided into two parts: 

The first Part is about the writer's Biography that is included      
                        seven topics. 

 The second Part is about the study itself and is included six topics. 
The Second Section: The fulfilled text is from the beginning of the book  
                                    until the end of the chapter titled "What was  
                                    mentioned about Ramyail the keeper of Muslims'  
                                    spirits" (Ma jaa'a fee Ramyail khazen arwah  
                                    almoamenin). 
The content of the Research: The study of Traditions about Angels. 
The Aim of the research: To bring out Al-Habaik Book fulfilled and   
                                            veified with the participation of two other  
                                            Researchers in the same Department. 
The Important Results & Recommendations: 

• This assorted text can be considered as an encyclopedia in this 
field because of the collection and investigation. 

•   The aim of this textbook is only to collect and investigate 
regardless of what is true or not true. 

• The prophet's speech 'Hadith' which can be trusted and depended 
on to prove some of these information about the angels are few in 
this part of the book.   

•  Many of what were mentioned by Al-Suti about the angels in this 
part were referred to the profit's companions 'Alsahabah', those 
come after them and most of these information were reported from 
Israel's news which are not true. 

• This textbook is considered like the other assorted textbooks of Al-
Suti which was built on collection from variety and different 
resources that lead to find missing resources.      
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 ةـدمـاملق

إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات     
اهللا له إال إشهد أن ال أومن يضلل فال هادي له، وأعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، 

 .صلى اهللا عليه وسلم تسليما كثريا وأشهد أن حممداً عبده ورسوله وحده ال شريك له،
 .آل عمران ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ 
ٹ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹژ 

 .النساء ژڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ژ 
 .األحزاب ژۋ  

 :أما بعد
 ،العلم أن هداين إىل سلوك سبيل ،كرمي عطائه وجزلهو ،فإن من نعمة اهللا علي وفضله

وحض األنام على  ،خصوبة سهله وبني للربية ،الذي رفع اهللا من شأن أصحابه وأهله
فهجروا يف  ،فاقتفاه العلماء وأخذوا عنه ،لطلب الزيادة منه rودعا نبيه  ،اغتنام فضله

فضحوا ألجله بالغايل  ،واعتزلوا ألجله النساء والولدان ،سبيل حتصيله األهل واألوطان
 ،األموال باذلنيولنفيس  ،بل رحلوا إليه راجلني ،وقطّعوا لتحصيله أكباد العيس ،والنفيس

 .والظفر بشذا عطره ،وحتصيل أجره ،يريدون بذلك نيل فضله
أن يسر يل القبول للدراسة مبرحلة املاجستري يف  –إن شاء اهللا تعاىل  – وإن من توفيق اهللا
بكلية الدعوة وأصول  ،ذا البلد احلرام املبارك ،جامعة أم القرى ،هذه اجلامعة العريقة

والتتلمذ على بعض ، فنلت بذلك شرف االنتساب إليها ،وعلومهبقسم احلديث  ،الدين
بل ازددت شرفاً  ،ومزاملة بعض األخيار من طلبة العلم فيها ،كبار أساتذا ومشائخها

هللا أوالً  فاحلمد ،فترة أربع فصول متوالية ،-متعاوناً  – بأن مكّنت من التدريس فيها
 .    ولطف تدبريه ،سن توفيقهوالشكر له على ح ،وظاهراً وباطناً ،وآخراً

فقد وقع  ،وملا كان من لوازم الدراسة ذه املرحلة تقدمي رسالة علمية أو حبث علمي
على أن  ،والرجوع للفضالء من مشائخي وأساتذيت ،االختيار بعد االستخارة واالستشارة
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" الئك احلبائك يف أخبار امل" من كتاب ) اجلزء األول ( يكون حبثي يف دراسة وحتقيق 
 :، وذلك لألسباب اآلتية-رمحه اهللا تعاىل  –للحافظ الكبري جالل الدين السيوطي 

ومعرفة أخبارهم  ،أن اإلميان باملالئكة أصل من أصول اإلميان، وركن من أركانه: أوالً
 .إذ بذلك تعرف قدرة اخلالق الرمحن ،ووظائفهم مطلب يزيد يف القلب اإلميان

اليت ال سبيل إىل معرفتها والوقوف  ،كة وأخبارهم من أمور الغيبأن معرفة املالئ: ثانياً
مجع قدرا كبرياً من اآلثار " احلبائك " عليها إال من خالل نصوص الوحيني، وكتاب 

أو  ،واليت مرجع أكثرها إما إىل تفسري آية من كتاب اهللا وفهم معناها ،الواردة يف ذلك
يكاد يكون املوسوعة الوحيدة  -ر حسب علمي القاص -وهو  ،rنقل خرب عن رسول 

 .يف بابه
أن كتاب احلبائك عمدة يف بابه، إذ يحيل عليه كثري من الباحثني يف الروايات : ثالثاً

 .املتعلقة باملالئكة
خبار عه ألأن الكتاب مل حيقق حتقيقاً علمياً يليق بكونه مرجعاً يف بابه من حيث مج: رابعاً

ليس فيها  بعضها جتاري اتيف األسواق طبع املوجودة اتوالطبعاملالئكة من كتب السنة، 
ففي إخراج الكتاب حمققاً خدمة  ،وبعضها يفتقر إىل مزيد عناية وخدمةجهد يذكر، 

 :والذي وقفت عليه من طبعات الكتاب ثالث طبعات هي ،للباحثني
 .من منشورات مطبعة دار التأليف مبصر ،طبعة بتحقيق عبد اهللا الصديق الغماري -١
 .وهي من منشورات مكتبة الفرقان مبصر ،ة بتحقيق مصطفى عاشورطبع -٢
من منشورات دار الكتب العلمية  ،طبعة بتحقيق حممد السعيد بن بسيوين زغلول -٣

 .بلبنان
كثرة األحاديث واآلثار اليت اشتمل عليها الكتاب، مع تنوع مصادر مؤلفه : خامساً
فقود، وذلك مما يعطي الباحث إحاطة فمنها املخطوط ومنها املطبوع ومنها امل ،وغزارا

 .ومعرفة بتلك املصادر الكثرية واملتنوعة، ومما مينحه معرفة مبناهج تلك املصادر ومؤلفيها
ال سيما يف علم احلديث، مع اشتهاره  –رمحه اهللا  –مكانة مؤلف الكتاب : سادساً

 .باجلمع وحسن التصنيف
 .توفر عدد من النسخ اخلطية للكتاب -٧
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 :البحث خطة -

 .وخامتة ،والثاين للتحقيق ،أحدمها للدراسة: قسمت حبثي إىل مقدمة وقسمني
 :املقدمة -

 .التمهيد، وأسباب اختيار املوضوع، وخطة البحث: وتشتمل على
 :قسم الدراسة -

 : ويشتمل على التعريف باملؤلف وبالكتاب يف فصلني
 :تعريف خمتصر باملؤلف، وفيه سبعة مباحث: الفصل األول

 .امسه ونسبه ومولده: املبحث األول -
 .نشأته وطلبه للعلم ورحالته: املبحث الثاين -
 .ذكر بعض شيوخه: املبحث الثالث -
 .ذكر بعض تالميذه: املبحث الرابع -
 .ذكر بعض مؤلفاته: املبحث اخلامس -
 .ذكر شيء من مكانته العلمية والثناء عليه: املبحث السادس -
 .وفاته: املبحث السابع -
 

 :التعريف بالكتاب، وفيه ستة مباحث: ثاينالفصل ال
 .تسمية الكتاب ونسبته للمصنف: املبحث األول -
 .منهج املؤلف يف كتابه: املبحث الثاين -
 .مصادر املؤلف: املبحث الثالث -
 .الكتب املؤلفة يف املالئكة: املبحث الرابع -
 .دراسة حتليلية ملوضوعات اجلزء احملقق: املبحث اخلامس -
 .وصف نسخ الكتاب اخلطية ومنهج التحقيق: املبحث السادس -
 :قسم التحقيق -

 ". ماجاء يف رميائيل اية"إىل " أول الكتاب " ويشتمل على النص احملقق من 
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 :  اخلامتة -
 .وفيها ذكر ألهم النتائج والتوصيات

 :الكشافات -
 ،عملت كشافات متنوعة ليسهل على القارئ الرجوع إىل حمتوى الكتاب ومطلبه منه

 :وهي على النحو التايل
 .كشاف اآليات -
 .كشاف األحاديث املرفوعة -
 .كشاف اآلثار املوقوفة -
 .كشاف اآلثار املقطوعة -
 .كشاف الغريب -
 .كشاف األعالم -
 .كشاف املصادر واملراجع -
 .كشاف املوضوعات -

إلخراج النص على أفضل  ،ما قدرت من طاقيت ،وبذلت وسعي ،وقد أفرغت جهدي
 اثل هذالقيام مبف ،والعجز والنقص يل منه نصيب ،كمال غري قريبوجه ممكن، إال أن ال

ال بد أن تظهر فيه  ،- ممن قلت يف العلم بضاعته -مثلي ن م ،تهقَّالذي كثرت شالعمل 
لو  : "حني قال -رمحه اهللا-سرية، وصدق املزين يبعض األخطاء املطبعية، واألوهام ال

 .   )١("  كتابهريغ اًاهللا أن يكون صحيحعورض كتاب سبعني مرة لوجد فيه خطأ، أىب 
بفضل اهللا مث بتوجيهات  –جتاوزها  يلوأما الصعوبات اليت واجهتين يف التحقيق وأمكن 

 :فمن أمهها ما يلي –مشريفّ الكرميني 
ومن األمثلة  –رمحه اهللا  –فقدان عدد غري قليل من املصادر اليت يعزو إليها املؤلف  -١

، للقتيب" عيون األخبار " وكتاب  ،"التفسري البن مردويه " عزوه لكتاب : على ذلك

 ـــــــــــــــــ
الطبعـة   ،سامي حممد سـالمة .ت( ،)١/٩(ونقلته من مقدمة التحقيق لتفسري ابن كثري  ،مل أقف على مصدره ) ١(

 ).هـ دار طيبة١٤٢٠الثانية 
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للخطيب البغدادي، وغريها من الكتب املفقودة البالغة حسب " رواة مالك " وكتاب 
وال شك أن الوصول إىل أسانيد أصحاب تلك . ثالثة عشر مؤلفاًقرابة الإحصائي هلا 

استها يد أخرى حىت ميكن دربأسان - على الروايات حمل الدراسة -أو العثور  ،الكتب
 . حيتاج إىل وقت وجهد واحلكم عليها

بقاء عدد من مصادر املؤلف يف عامل املخطوطات دون حتقيق اضطرين إىل الرجوع  -٢
لبعض تلك املخطوطات للوقوف على الروايات بأسانيدها، ال سيما عند انفراد تلك 

رة تلك املخطوطات وفقدان بعض ويزيد األمر صعوبة ند. املصادر بالرواية حمل الدراسة
أليب منصور " مسند الفردوس " كتاب مثل وقد ظهرت تلك الصعوبة يف . أجزائها

 ن الكتابني مل يطبعا بعدللحكيم الترمذي، إذ إ" در األصول نوا" الديلمي، وكتاب 
وقد تيسر يل الرجوع ألحدمها وهو نوادر األصول  ،واملطبوع منهما جمرد عن األسانيد

 . ور على بغييت منهوالعث
ي بيهقصعوبة العثور على تراجم بعض الرواة ال سيما األسانيد النازلة كأسانيد ال -٣

 .وابن عساكر
  وخفف عين كثرياً ،قد أفدت منه كثرياً ،وأود هنا أن أنوه إىل أمر مهم ال يسعين إغفاله

الستعانة يف أال وهو ا ،كما أفاد غريي من الباحثني من أهل عصرنا ،من عناء البحث
 ونفعاً ،ال ينكر عظيماً إذ أن هلا دوراً ،التخريج والبحث بربامج الكتب العلمية احلاسوبية

وقد استعنت ا  ،وإن اختلفت اآلراء يف ذلك بني مؤيد هلا وممانع ،ال حيسن جتاهله كبرياً
وال تغين  ،كبري ا وإخراجها تساعد الباحث إىل حديف حبثي فألفيتها برامج متقنة يف إعداده

  .إذ أا ال ختلوا من أخطاء هي يف اجلملة يسرية ،عن الرجوع إىل األصول
ن له فضل علي لكل من كا –بعد شكر اهللا تعاىل  –ويف اخلتام  أتوجه بالشكر اجلزيل 

وكل من قدم يل يد العون يف  ،، يف إخراج هذا العمل واجنازه على صورتهبعد فضل اهللا
أو ترمجة مل  ،إليه أو إرشادي إىل طريق حديث مل أهتد ،ت عينإيصايل إىل معلومة غاب

 ،من املشايخ واألساتذة الفضالء ،ناهلاد معأو خمطوطة ب ،أو مصدر أعياين طلبه ،أعثر عليها
فجزاهم اهللا عين  ،والزمالء ممن يطول املقام بذكرهم وتعدادهم واألخوة من طلبة العلم

وأخص بالذكر يف شكري  ،ده األجر والعطاءوأجزل هلم من فيض جو ،خري اجلزاء
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ورمزين من  ،جبلني شاخمني من جبال هذه اجلامعة بل وهذا البلد العظيم ،وعرفاين
 ،مها مشرفّي الكرمينيو ،عرفا بالربوز يف اجلانب العلمي والدعوي بشكل خاص ،رموزها

وتكرما بقبول اإلشراف على هذه الرسالة ،اللذين تشرفت بإشرافهما علي، دها وتعاه
أعين ما كالً من صاحيب  ،بالتسديد والتوجيه، مع مالديهما من مشاغل والتزامات كثرية

والذي  ،الشيخ الدكتور الشريف حامت بن عارف العوين حفظه اهللا وأجزل مثوبته: الفضيلة
توىل اإلشراف علي قرابة عام دراسي، وفضيلة الشيخ الدكتور أمحد بن نافع املورعي 

بعد  ،وتابع مسرية حبثي حىت النهايةعلي والذي قبل اإلشراف  ،هللا وأجزل مثوبتهحفظه ا
وقد لت من معني . وانتقاله لس الشورى نظراً لظروف عمل األول ،تغيري سلفه

فوجدت منهما دماثة اخللق، وحسن  ،توجيهاما، وفتحا يل الصدور قبل املكاتب والدور
وبارك هلما يف وقتهما  ،ما جتزي به شيخاً عن تلميذه فاللهم اجزمها عين خري. التوجيه

 .وعلمهما وأوالدمها وانفع ما اإلسالم واملسلمني
شة هذه الرسالة اقوأتقدم بالشكر اجلزيل للمشائخ الفضالء الذين تكرموا بقبول من

م هلف ،ني ما فيها من مالحظاتييف قراءا وتب قطاع جزء غري يسري من وقتهم الثمنيواست
 .الشكر والدعاءجزيل  مين

ومن كان  ،وقسيمي يف حتقيق هذا الكتاب ،زميل دراسيت ،كما أخص بالشكر والدعاء
وتوجيهي وإرشادي إىل مصادر  ،له الفضل بعد فضل اهللا تعاىل يف توفري نسخ هذا الكتاب

أعين به األخ الفاضل الشيخ سعيد بن مجعان  ،فقد استفدت منه كثرياً ،مهمة يف التحقيق
. فجزاه اهللا عين خرياً ،الزهراين مدير املعهد العلمي التابع جلامعة اإلمام باملندق عبد اهللا بن

اليت أتاحت يل فرصة مواصلة  ،وال يفوتين أن أسجل شكري وعرفاين جلامعة أم القرى
وعمادة كلية الدعوة وأصول  ،وعمادة الدراسات العليا ،الدراسة باملرحلة العليا فيها

فجزا  ،الذين يسروا يل ما يتعلق بالدراسة والبحث ،ة قسم الكتاب والسنةورئاس ،الدين
 .وهيأهم خلدمة العلم وطالبه ،ووفقهم لطاعته ،اهللا القائمني عليها خرياً

 
 على عبده ورسولهوسلم وبارك  ى اهللاوصلّ ،واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

 .هللا رب العاملني وآخر دعوانا أن احلمد. حممد وآله وصحبه أمجعني
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 )*( فالتعريف باملؤل
 ـــــــــــــــــ

 : ترمجته مصادر  )*(
ـ )٧٠-٤/٦٥(ع ألهل القرن التاسع للسخاوي الضوء الالم: مصادر رجعت إليها - رة للمصـنف  ، وحسن احملاض
، والنور السـافر لعبـد القـادر    )٤/٨٣(يف وقائع الدهور حملمد بن أمحد احلنفي  وبدائع الزهور، )٢٩٤-١/٢٨٨(

والكواكـب السـائرة    ،)٣٩٤ص(، وخمتصر تاريخ ابن طولون ألمحد بن املال احلصـفكي  )٩٤-٩٠(العيدروس 
، )٢٣٣-١/٢٢٩(للشـوكاين  ، والبدر الطـالع  )٥٥-٨/٥١(البن العماد وشذرات الذهب  ،)٢٣٢-١/٢٢٧(

للزركلـي  واألعالم  ،)٥٤٤-٥/٥٣٤(إلمساعيل باشا ، وهدية العارفني )٣٥١-٣٤٩(لصديق خان  والتاج املكلل
 ).١٣١-٥/١٢٨(لعمر كحالة ومعجم املؤلفني  ،)٣٠٢-٣/٣٠١(
وجـة   ،)١٠٢٣-٢/١٠١٠(ثبات وفهرس الفهارس واأل ،ة اهللا للسيوطيالتحدث بنعم: مصادر مل أرجع إليها -

والسيوطي وجهوده يف الدراسات اللغوية  ،العابدين بترمجة حافظ العصر جالل الدين السيوطي لعبد القادر الشاذيل
ت الدراساوجالل الدين السيوطي وأثره يف  ،)هـ ١٣٩٧ة من كلية الشريعة مبكة رسالة ماجستري  يف اللغة العربي(

، واإلمام احلافظ جـالل الـدين   وآثاره وجهوده يف الدرس اللغويعصره وحياته اللغوية، وجالل الدين السيوطي 
السيوطي معلمة العلوم اإلسـالمية   ، واإلمام احلافظ جالل الدينالسيوطي وجهوده يف احلديث وعلومه لبديع اللحام

قسـم العقيـدة    –رسالة دكتـورة جبامعـة أم القـرى    (ادية دين السيوطي وآراؤه االعتق، وجالل الإلياد لطباع
 وحمدثاً ولغوياً السيوطي فقيهاًجالل الدين  واإلمام ،عند اإلمام جالل الدين السيوطي، ومصارد اإلبداع )هـ١٤٢٠
 السيوطي إمام اتهدين واددين يف عصـره احلافظ جالل الدين و ،)مراجعة حممد توفيق وصاحل قشمر (  وجمتهداً

 .لعبداحلفيظ فرغلي



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ١٠

أشبع املصنفون واملترمجون واملعتنون بذكر املصنفات وفهرستها وتراجم مصنفيها ممن قد 
 ،املصنفني فقد ترجم له عدد كبري من ،قد أشبعوه ترمجة وتعريفاً، جاء بعد املصنف

وبعضهم ممن جاء بعده ممن عين بالتصنيف  ،بعضهم من معاصريه سواء من طالبه أو أقرانه
فبعضهم ترجم له ضمن تراجم الكثري من العلماء  ،يف األعالم أو فهرست املصنفات

وبعضهم خصه بتصنيف مستقل يف ترمجته  ،واملصنفني على سبيل اإلختصار واإلمجال
حىت هو ترجم لنفسه يف غري  ،جم له حبسب مقصده يف تصنيفهفكلٌ تر ،فجمع واستوعب

وخاصة من  ،ونظراً لشهرة املصنف البالغة ولكثرة من ترجم له ،ما موضع من مصنفاته
أو يف الرسائل  ،املتأخرين واملعاصرين ممن ترجم له يف مقدمات التحقيق لكتبه احملققة

فكلها تتعرض غالباً إىل ذكر  ،ن العلميةاجلامعية اليت تناولت جوانب من عنايته ببعض الفنو
 ،كتب فيه مراراً وتكراراً وهلذا رأيت عدم اإلطالة يف ذكر أمرٍ ،ترمجته على سبيل التفصيل

ومتشياً مع  ،وسأكتفي بذكر ترمجة خمتصرة لإلمام السيوطي تفي بالغرض من التعريف به
من لزوم  -ليت على هذا املنوال ا -الطريقة املتبعة يف حتقيق الكتب ويف الرسائل اجلامعية 

وهلذا األمر أمهيته اليت ال  ،وإدراج ذلك ضمن خطة البحث ،التعرض للمصنف بالترمجة
ذكر املصادر اليت تعرضت  -يف احلاشية  –وقد أضفت إىل الترمجة  ،ختفى على باحث

 :وقد قسمت الترمجة إىل املباحث التالية ،لترمجته ليسهل الرجوع إليها عند احلاجة
 

 امسه، ونسبه، ومولده :املبحث األول
 :امسه ونسبه :أوالً

بن فخر الدين ناصر الدين حممد بن سابق الدين  بن الكمال أيب بكر بن نهو عبد الرمح
عثمان بن ناصر الدين حممد بن سيف الدين خضر بن جنم الدين أيب الصالح أيوب بن 

 .ي األسيوطيناصر الدين حممد بن الشيخ مهام الدين اهلمام اخلضري
 ريي، بضم اخلاء وفتح الضاد املعجمتني، مصغراً، نسبة إىل حملة اخلضريية ببغداد،ضواخلُ

 .)١(أعجمياً أو من الشرق، فالظاهر أن النسبة إىل احمللة املذكورة وقد كان جده األعلى
 ـــــــــــــــــ

 .)١/٢٨٨(انظر حسن احملاضرة  )١(



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ١١

كر وقد ذ. )١(املدينة املعروفة مبصروهي " أسيوط "  أو" سيوط " والسيوطي نسبة إىل 
  .السيوطي أن والده كان يكتب نسبته كذلك

 .)٢(، ولقَّبه جبالل الدينمن مولده أسبوعبعد   نوقد مساه والده بعبد الرمح
فقد أمحد بن إبراهيم الكناين،  نأبو الفضل، كناه ا شيخه قاضي القضاة عز الدي: كنيته

 .)٣(لفضل، وكتبه خبطهأبو ا: فقال. ال كنية يل: فقال .ما كنيتك ؟: قال لهسأله مرة ف
 
 

 :مولده: ثانياً
ولد السيوطي بالقاهرة بعد مغرب ليلة األحد مستهل رجب، سنة تسع وأربعني 

 . )٤(ومثامنائة
أن تأتيه به، فأجاءها  فأمر والدته وقد ذُكر يف والدته أن أباه احتاج إىل مطالعة كتاب،

 .)٥(الكتباملخاض وهي بني الكتب، فوضعته، ولذلك كان يلقب بابن 
 

  نشأته، وطلبه للعلم، ورحالته :املبحث الثاين
 : نشأته: أوالً

 ،اًحاسب فرضياً فقيهاً ذو الفنون، فقد كان والده عاملاً، ،نشأ السيوطي يف بيئة علمية
 .كذا وصفه السيوطي ،اًبارع منشئ مترسالً ،اًبديعي بيانياً ،اًتصريفي حنوياً ،اًدليج أصولياً

 ـــــــــــــــــ
 .)١/١١١(انظر أنساب السمعاين  )١(
 .)٩٠/ ص( والنور السافر  )٢(
 ).٨/٥١(وشذرات الذهب  ،)٩٠/ص(النور السافر  )٣(
، والنـور السـافر   )٨/٥١(ب ، وشـذرات الـذه  ) ١/٢٨٨(ة ، وحسن احملاضر)٤/٦٥(الضوء الالمع  )٤(

السـيوطي   ا أرخهمل وهذا خمالف) ٤/٨٣ :بدائع الزهور( يف مجادى اآلخرة  أنه ولد ابن إياس ، وقد ذكر)٩٠/ص(
وقد جمع بني القولني حبمل قول ابن إياس على أنه آخر يوم من مجـادى اآلخـرة   . لنفسه وهو أوىل من قول غريه

 .وأول ليلة من رجب
 ).٩٠/ص( النور السافر  )٥(
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أوالً حىت ويل ا القضاء، مث الزم " أسيوط " بالطلب يف مسقط رأسه  وقد اشتغل والده
وبرع يف عدد من الفنون حىت . شيوخ العصر بعد انتقاله إىل القاهرة بعد عشرين ومثامنائة

وكان قد أخذ عن . وصنف عدداً من املصنفات يف فنون خمتلفة. انتصب للتدريس واإلفتاء
رأسهم احلافظ ابن حجر، وكان رمبا ناب عنه يف مشاهري أهل العلم يف عصره وعلى 

وكان على جانب . وعيِِّّن لقضاء مكة فامتنع. وتوىل اخلطابة يف اجلامع الطولوين. القضاء
عظيم من الديانة والتحري وعزة النفس والصرب على أذى الناس، مواظبا على قراءة 

 .)١(القرآن، خيتم يف كل أسبوع
 .في هذا احمليط اإلمياين والعلمي كانت نشأة السيوطيف. )٢(وكانت والدته أم ولد تركية

فتح ابنه عينيه على جمالس على أن ي -وهو أحد علماء عصره  –وقد حرص والده 
. فكان رمبا محله معه إىل حلق العلماء، إذ أحضره مرة إىل جملس احلافظ ابن حجر ،العلم

لعقيب، وسراج الدين عمر بن زين الدين ا: جمالس املشايخ –أيضاً  –وحضر وهو صغري 
 .)٣(الوردي

منذ نعومة أظفاره، فشرع يف حفظ القرآن الكرمي يف  -رمحه اهللا–وقد اعتىن به والده 
مرحلة مبكرة، فلم ميت والده يف صفر من سنة مخس ومخسني ومثامنائة إال وقد حفظ من 

وات وسبعة عمره مخس سنهذا يف الوقت الذي مل يتجاوز  القرآن إىل سورة التحرمي،
 .)٤(أشهر

وبعد وفاة والده نشأ يتيماً، بعد أن عهد والده بوصايته إىل عدد من أهل العلم والفضل 
 .الذي اعتىن به وحلظه بنظره بن اهلمام احلنفي منهم كمال الدين

 .كل هذه األحداث كان هلا أبلغ األثر يف تكوين شخصية السيوطي
 :طلبه للعلم: ثانياً

 ـــــــــــــــــ
 .)٣٧٠-١/٣٦٩(ضرة احملا وحسن ،)١/٤٧٢(بغية الوعاة  )١(
 ).٩٠/ص(والنور السافر  ،)٤/٦٥(الضوء الالمع  )٢(
 ).٩١/ص(النور السافر  )٣(
 .)٥٢-٨/٥١(، وشذرات الذهب )١/٢٢٧٩(والكواكب السائرة  )٤(
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ع يف حفظ القرآن أثناء حياة والده، مث إنه أمتّ حفظ القرآن ومل تقدم أن السيوطي شر
فحفظ عمدة األحكام، ومنهاج الفقه،  ،مث أقبل على حفظ املتون .يبلغ الثماين سنني
مث . يكالمها للنووي، وألفية ابن مالك يف النحو، ومنهاج البيضاو: ومنهاج األصول

وقد كنت :  " وقال عن نفسه. هازواحملفوظات على بعض علماء عصره فأجعرض تلك 
ومسعت أن ابن . يف مبادئ الطلب قرأت شيئاً يف علم املنطق، مث ألقى اهللا كراهته يف قليب

الصالح أفىت بتحرميه فتركته لذلك، فعوضين اهللا تعاىل عنه علم احلديث الذي هو أشرف 
 .)١(" العلوم 

علماء عصره أنواعا من  وشرع يف طلب العلم من مستهلّ سنة أربع وستني، فأخذ عن
صحيح مسلم إال قليالً منه، والشفاء، وألفية ابن مالك، وقطعة من : الفنون، منها

التسهيل، والتوضيح، وشرح الشذور، واملغين يف أصول احلنفية،وشرح العقائد للتفتازاين، 
وكافية ابن احلاجب وشرحها، ومقدمة إيساغوجي يف املنطق وشرحها، وقطعة من كتاب 

وباجلملة فقد تضلّع من . ، وكذا قرأ يف الطبوغري ذلكيه، وبعض ألفية العراقي، سيبو
إذ أجيز بتدريس العربية  ،اإلفتاء والتدريس من علماء عصرهأنواع العلوم حىت أجيز ب

وأَلَّف يف تلك السنة . مستهل سنة ست وستني، أي وهو مل يبلغ السابعة عشرة من عمره
 .)٢(أول مؤلفاته
زلة اليت بلغها مل تكن لتحصل لوال متكنه من فنون العلم املختلفة وأخذه وهذه املن

وملا : " وحق له التحدث بتلك النعمة –متحدثاً بنعمة اهللا  -بزمامها، حىت قال عن نفسه 
أن أصل يف الفقه إىل رتبة الشيخ سراج الدين : حججت شربت من ماء زمزم ألمور، منها

وأفتيت يف مستهلّ سنة إحدى وسبعني . تبة احلافظ ابن حجرالبلقيين، ويف احلديث إىل ر
ورزقت التبحر . وعقدت إمالء احلديث من مستهلّ سنة اثنتني وسبعني ومثامنائة. ومثامنائة

التفسري، واحلديث، والفقه، والنحو، واملعاين، والبيان، والبديع، على : يف سبعة علوم
والذي أعتقده أن الذي . وأهل الفلسفة طريقة العرب والبلغاء، ال على طريقة العجم

 ـــــــــــــــــ
 .)١/٢٩٠(حسن احملاضرة  )١(
 ).٨/٥٢(: وشذرات الذهب ،)٢٢٨-١/٢٢٧(: ، والكواكب السائرة)٢٩٠-١/٢٨٨(حسن احملاضرة  )٢(
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والنقول اليت اطلعت عليها فيها مل  - سوى الفقه –وم السبعة لوصلت إليه من هذه الع
ال أقول يصل إليها وال وقف عليها أحد من أشياخي، فضالً عمن هو دوم، وأما الفقه، ف

أصول : عة يف املعرفةفيه أوسع نظراً، وأطول باعاً، ودون هذه السب )١(بل شيخي ،ذلك فيه
الفقه واجلدل والتصريف، ودوا اإلنشاء والترسل والفرائض، ودوا القراءات، ومل 

هو أعسر شيء علي وأبعده عن آخذها عن شيخ، ودوا الطب، وأما علم احلساب ف
 .)٢("وإذا نظرت يف مسألة تتعلق به فكأمنا أحاول جبالً أمحله  ،ذهين
 
 

 :رحالته: ثالثاً
السيوطي بدعاً ممن سبقه من أهل العلم الذين كان من هديهم االرحتال لتحصيل   يكنمل

 .العلم والتلقي عن العلماء، بعد أن يأخذوا عن علماء بلدام
وكان ذلك يف ربيع اآلخر . وقد استهلّ رحالته بالسفر إىل احلجاز حلج بيت اهللا احلرام

ومجع فوائد هذه الرحلة وما وقع . رسنة تسع وستني ومثامنائة، حيث سافر عن طريق البح
ويف تلك الرحلة ختم نظمه ".  النحلة الزكية يف الرحلة  املكية : " له فيها يف كتاب مساه

 .يف اختصار ألفية ابن مالك يف النحو، وكان ختمه هلا أثناء ركوبه البحر
 :وقد سجل ذلك يف آخر نظمه املذكور بقوله

 لهاـن تـرى خمتصراً كمثـلو   نظمتها يف حنـو ثلثي أصلـها  
 مسـافــراً للبـلد املـحرم    ختـمتها بظـهر حبر القلـزم 

 ويف مجادى فاح مسـك ختمها  ويف ربيـع الح زهـر نظمها   
 من عـام تسعة وستني التـي    بعــد مثـامنـائة للهــجرة

:  اء منهموالتقى يف تلك الرحلة بعدد من العلم. ووصل مكة يف نصف مجادى اآلخرة
العالمة النحوي أبو العباس عبد القادر بن أيب القاسم بن أمحد بن حممد بن عبد املعطي 

 ـــــــــــــــــ
 .)١/٢٨٩ :حسن احملاضرة( .يعين شيخه علم الدين البلقيين )١(
 .)١/٢٩٠(حسن احملاضرة  )٢(
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األنصاري، وجنم الدين عمر بن حممد بن حممد بن حممد بن فهد، وبرهان الدين إبراهيم 
 .لوالد السيوطي ، وكان تلميذاًبن علي بن كمال الدين بن ظهرية

يف أول سنة مثامنائة وسبعني مل يلبث إال أشهرا معدودة  وبعد رجوعه من رحلته إىل احلج
 .حىت أنشأ رحلة أخرى يف شهر رجب من السنة املذكورة

ومجع فوائد رحلته تلك . وكانت وجهته يف تلك الرحلة دمياط واإلسكندرية وأعماهلما
يف  قطف الزهر: " ،ومساه أيضاً"االغتباط يف رحلة اإلسكندرية ودمياط " يف كتاب مساه 

 ".رحلة شهر 
 .ويف تلك الرحلة حدث، وكُتب عنه، وطُلب منه اإلجازة

وعندما تعرض السخاوي لرحالت السيوطي ذكر سفره إىل الفيوم ودمياط واحمللة 
 .)١(وحنوها قبل سفره إىل مكة الذي كان يف ربيع اآلخر سنة تسع وستني

عت يف التصنيف يف وشر: " قول السيوطي عن نفسه )٢("حسن احملاضرة " ورد يف و
. سنة ست وستني، وبلغت مؤلفايت إىل اآلن ثالمثائة كتاب سوى ما غسلته ورجعت عنه

إىل بالد الشام، واحلجاز، واليمن، واهلند، واملغرب،  –حبمد اهللا تعاىل  –وسافرت 
 ".والتكرور 

 وقد ذهب بعض من ترجم له إىل أنه مل يصل إىل هذه البلدان بنفسه وإمنا بكتبه حيث
على أا فعل ماض  ،تضبط بفتح الراء وسكون التاء" سافرت " وأن كلمة  ،أرسلت إليها
 .فاعله الكتب

 
 .شيوخه: املبحث الثالث

وقد مجع أمساءهم . أخذ السيوطي عن عدد كبري من علماء عصره، وأجاز له خلق آخر
 .يخ،وبلغوا حنو ستمائة ش)٣("حاطب ليل وجارف سيل " يف معجمه الكبري املسمى 

 ـــــــــــــــــ
 .)٤/٦٦(الضوء الالمع  )١(
)٢٩٠-١/٢٨٩( )٢( 
 .)١/٢٩٤(حسن احملاضرة  )٣(
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بينما ذكر يف موضع آخر أن عدد شيوخه حنو مائة ومخسني، اختصهم مبعجم آخر أورد 
 . )١(أمساءهم فيه

واجلمع بني هذا وذاك أن العدد األول قد عىن به كل من أخذ عنه يف شىت فنون العلم، 
 كما ،أعيان الشيوخ الذين أخذ عنهم احلديث مساعاً أو إجازةفقد عىن به أما العدد الثاين 

 .صرح بذلك يف بعض كتبه
وسأسوق أشهر شيوخه الذين أخذ عنهم يف شىت أنواع العلوم، مرتباً إياهم حسب 
تاريخ الوفاة، والضابط يف اختيارهم هو مالزمة السيوطي هلم وجلوسه بني أيديهم لفترات 
طويلة ختتلف من شيخ آلخر، سوى احلافظ ابن حجر، فإمنا ذكرته لعلو طبقته، وألن 

 :)٢(همبعض أمساء وهذه .إجازة منه للسيوطي
 ).هـ  ٨٥٢ت ( احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين  -١
 ).هـ  ٨٦٥ت ( أمحد بن علي بن أيب بكر الشار مساحي   -٢
 ).هـ  ٨٦٧ت ( حممد بن سعد الدين بن سعد بن خليل املرزباين  -٣
خ اإلسالم سراج الدين صاحل بن عمر بن رسالن بن نصري علم الدين البلقيين ابن شي -٤

 ).هـ  ٨٦٨ت ( البلقيين 
حيىي بن حممد بن حممد بن حممد املناوي الشافعي، شيخ اإلسالم، شرف الدين أبو  -٥

 ).هـ  ٨٧١ت ( زكريا 
 ).هـ ٨٧٢ت (أمحد بن حممد بن حممد بن حسن، أبو العباس الشمني احلنفي  -٦
 .)هـ  ٨٧٦ت (سقالينبن نصر اهللا الكناين، العأمحد بن إبراهيم  -٧
 ).هـ  ٨٧٩ت ( اجلمايل، احلنفي قاسم بن قطلوبغا بن عبد اهللا -٨
 .)هـ ٨٧٩ت(احلنفي الكافيجي، أبو عبد اهللا حممد بن سليمان بن مسعود، -٩

 ).هـ  ٨٨١ت(حممد بن حممد بن عمر بن قطلوبغا، سيف الدين احلنفي -١٠
 ).هـ  ٨٩١ت(احلنفيمشس الدين حممد بن موسى بن حممود السريامي، -١١

 ـــــــــــــــــ
 .)١/٢٩٠(احملاضرة حسن  )١(
 . مرجعهدون عزو كل إسم إىل لذا أذكرها سردا ،هذه األمساء منقولة من متفرقات التراجم )٢(
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 ).هـ  ٩٠٢ت ( بن حممد بن أيب بكر السخاوي  نحممد بن عبد الرمح -١٢
 

   تالميذه: املبحث الرابع
إن من كان يف مثل منزلة السيوطي البد أن يتتلمذ عليه ويتخرج به نفر غري قليل من 

ة، املدينة الطالب، ال سيما مع انتصابه للتدريس يف عدد من املدارس املشهورة يف القاهر
 .اليت كانت تعج بالطلبة القادمني من نواح عدة

 : وقد تلقى عن الشيخ عدد من التالميذ سأسوق أمساء أشهرهم مرتباً هلم حسب الوفاة
 ).هـ  ٨٧٥ت ( مجال الدين يوسف بن حممد بن علي الفالحي  -١
 ).هـ ٨٨٨ت( شهاب الدين أمحد بن أمحد بن علي بن زكريا اجلديدي  -٢
 ).هـ تقريباً ٩٣٠ت ( مد بن أمحد بن إياس احلنفي حم -٣
 ).هـ  ٩٣٥ت ( اذيل املؤذن بن حممد بن أمحد الش رعبد القاد -٤
 ).هـ  ٩٣٩ت ( علي بن حممد بن خلف املنويف  -٥
 ).هـ  ٩٣٩ت ( حممد بن عمر بن أمحد السفريي، الشافعي  -٦
 ).هـ  ٩٤٢ت (  بن علي الدمشقي مشس الدين حممد بن يوسف -٧
، وهو أشهر تالميذ )هـ  ٩٤٥ت ( حممد بن علي بن أمحد الداودي، املالكي  -٨

 .السيوطي
ت ( حممد بن علي بن حممد الشهري بابن طولون، مشس الدين الصاحلي، الدمشقي  -٩

 .، أخذ عن السيوطي إجازة مكاتبة)هـ  ٩٥٣
 .)هـ٩٥٨ت(الشافعي بن حسن األرميوين، املصري، يوسف بن عبد اهللا -١٠
( بن علي بن أيب بكر القاهري، الشافعي، املعروف بالعلقمي  نحممد بن عبد الرمح-١١

 ). هـ تقريباً ٩٦٣ت 
 . )هـ  ٩٧٣ت (  أو الشعراوي بن أمحد الشعراين، بعبد الوها-١٢

 
   مؤلفاته: املبحث اخلامس
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ف شرع يف طلب العلم منذ نعومة أظفاره، وكي –رمحه اهللا  -تقدم كيف أن السيوطي 
أنه الزم عدداً كبرياً من علماء عصره، فنهل من معني علومهم، كل هذا مع ذكاء متوقد، 

ة سامهت يف زيادة حتصيله ونفس ال تعرف الكلل أو السآمة، يضاف لذلك نشأته يف بيئ
كل هذه العوامل تضافرت لتجعل منه فريداً يف . إذ كان والده أحد العلماء ،ونبوغه

 .حمصالً يف فترة وجيزة ما ال حيصل لغريه خالل مدة أطولعصره، بازاً ألقرأنه، 
 .وبعد مرحلة الطلب تأيت مرحلة االنتصاب للتأليف والتدريس والفتيا

واملتأمل يف املرحلة اليت شرع السيوطي عندها يف التأليف يرى أمراً نادراً ؛ فقد بدأ 
" ستعاذة والبسملة شرح اال" التصنيف وهو ابن سبعة عشر ربيعاً، وكان أول شيء ألفه 

وعرض تأليفه ذلك على شيخه علم الدين البلقيين فكتب . يف سنة ست وستني ومثامنائة
 .)١(عليه تقريظاً

فقد أخذت تسري يف  ،واشتهرت مؤلفاته، وسارت ا الركبان وهو ال يزال شاباً    
كر بعض وتقدم ذ. اآلفاق، وحتمل هنا وهناك اعتباراً من سنة مخس وسبعني ومثامنائة

 .البلدان والنواحي اليت محلت إليها مصنفاته
 : وقد ساعد على كثرة مؤلفاته وحتريرها أمور، منها   
عاينت الشيخ وقد كتب يف يوم : "قال تلميذه الداودي. سرعته يف الكتابة والتأليف -١

حضار إال مع قوة احلفظ، واست ىوهذا شيء ال يتأت". واحد ثالثة كراريس تأليفاً وحتريراً 
 .النصوص، وهو من أقوى األدلة على سعة حفظه، وقوة ذاكرته

وهو أمر مألوف عند . اختصاره لبعض الكتب، واستفادته من تصانيف من سبقه -٢
املصنفني أن يأخذ املتأخر من كتب املتقدمني، فيختصر، أو يوضح، أو يعترض، أو حنو 

 .ذلك
 .)٢(رقة، ومنها ماال يبلغ كراسة صغر حجم كثري من مؤلفاته، إذ يقع بعضها يف و -٣

 ـــــــــــــــــ
 .) ١/٢٨٩(حسن احملاضرة  )١(
 ،٤/٦٨ :انظر الضوء الالمع(  .بينما خالفه الشوكاين فانتصر له ،وقد طعن السخاوي بذلك على السيوطي )٢(

 .) ١/٢٣٢ :والبدر الطالع
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اعتزاله الناس، وتركه اإلفتاء والتدريس بعد بلوغه سن األربعني و عكوفه على  -٤
 .)١(التأليف، مع توفر مكتبة زاخرة مبصنفات املتقدمني

حسن " وقد صرح بذلك يف . مراجعته ملؤلفاته، وحتريرها، والرجوع عن بعضها -٥
 .)٢("احملاضرة 

رة اليت قضاها يف التأليف، واليت استمرت من سنة ست وستني ومثامنائة طول الفت -٦
 .حىت وفاته، أي ما يربو على مخس وأربعني سنة

نافت على مخسمائة فاستقصى تلميذه الداودي مؤلفاته الكاملة املتقنة احملررة وقد 
 .)٣(مؤلف

 .)٤("ه ووصلت مصنفاته حنو الستمائة سوى ما رجع عنه وغسل: " وقال العيدروس
 )٥("هدية العارفني "  ل البغدادي يفأمساء مصنفاته اليت ساقها إمساعي وقد بلغ عدد

 .مخسمائة وثالثة وتسعني مصنفا
 :عدداً من أمساء أشهر كتبه مرتبةً حسب الفنونوهنا أذكر 

 التفسري وعلوم القرآن : أوالً
 .اإلتقان يف علوم القرآن -١
 .أثورالدر املنثور يف التفسري بامل -٢
 .ترمجان القرآن -٣
 .لباب النقول يف أسباب النزول -٤
 .مفحمات األقران يف مبهمات القرآن -٥
 .املهذّب فيما وقع يف القرآن من املعرب -٦
 .تكملة تفسري جالل الدين احمللي -٧

 ـــــــــــــــــ
 .)٨/٥٣(، وشذرات الذهب )١/٢٢٩(، والكواكب السائرة )٤/٦٦( انظر الضوء الالمع )١(
)١/٢٨٩( )٢ (. 
 .)٨/٥٣(ت الذهب شذرا )٣(
 .)٩١/ص(النور السافر  )٤(
)٥٤٤-٥/٥٣٥( )٥(. 
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 .التحبري يف علوم التفسري -٨
 .حاشية على تفسري البيضاوي -٩

 .األلفية يف القراءات العشر -١٠
 احلديث وعلومه: ثانياً
 .مجع اجلوامع، ويسمى اجلامع الكبري -١
 .اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير -٢
 .التوشيح على اجلامع الصحيح -٣
 .الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج -٤
 .مرقاة الصعود إىل سنن أيب داود -٥
 .كشف املغطى يف شرح املوطأ -٦
 .اديث املوضوعةالآليل املصنوعة يف األح -٧
 .احلبائك يف أخبار املالئك -٨
 .تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي -٩

 .شرح ألفية العراقي -١٠
 ).األلفية ( نظم الدرر يف علم األثر  -١١
 الفقه: ثالثاً

 .األزهار الغضة يف حواشي الروضة -١  
 .خمتصر الروضة -٢  
 .خمتصر التنبيه -٣  
 .ائل اإلمجاعتشنيف األمساع مبس -٤  
 .شرح التدريب -٥  
 .شرح الرحبية يف الفرائض -٦  
 .خمتصر األحكام السلطانية للماوردي -٧  

 النحو وعلوم اللغة : رابعاً
 .مجع اجلوامع -١  
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 ٢١

 .شرح مجع اجلوامع، ويسمى مهع اهلوامع -٢  
 .شرح ألفية ابن مالك -٣  
 .خمتصر األلفية -٤  
 .اللبيب الفتح القريب على مغين -٥  
 .السيف الصقيل يف حواشي ابن عقيل -٦  

 البالغة والبيان: خامساً
 .عقود اجلمان يف املعاين والبيان -١ 
 .شرح ملعة اإلشراق يف االشتقاق -٢ 
 .اجلمع والتفريق يف األنواع البديعية -٣ 

 التاريخ : سادساً
 .طبقات احلفاظ -١
 .بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة -٢
 .طبقات املفسرين -٣
 ".حاطب ليل وجارف سيل " معجم الشيوخ الكبري، ويسمى  -٤
 .املعجم الصغري -٥
 .الذيل على إنباء الغمر -٦
 .حسن احملاضرة -٧
 .حتفة املذاكر يف املنتقى من تاريخ ابن عساكر -٨
 .تاريخ اخللفاء -٩

 .خمتصر معجم البلدان -١٠
 : صوصةاألجزاء املفردة يف مسائل خم: سابعاً

 .بسط الكف يف إمتام الصف -١
 .املصابيح يف صالة التراويح -٢
 .بذل العسجد لسؤال املسجد -٣
 .املنحة يف السبحة -٤
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 ٢٢

 .شد األثواب يف سد األبواب -٥
 .تنوير احللك يف إمكان رؤية النيب وامللك -٦
 .حسن التسليك يف حكم التشبيك -٧
 .)١(العرف الوردي يف أخبار املهدي -٨
   مكانته العلمية والثناء عليه: ملبحث السادسا

وال يستغرب  ،يتضح مما تقدم علو املكانة اليت وصل إليه احلافظ السيوطي ورفعة شأنه
قد اعترف أهل العلم و ،مثل هذا على من كان يف مثل سريته من اجتهاد وحتصيل وحرص
 .ذه الشابمبكانته وعلو  منزلته، حىت كان بعض شيوخه يقرض مؤلفات تلمي

. وتبدو لنا املكانة العلمية للسيوطي من خالل جلوسه للناس وانتصابه لتعليمهم وإفتائهم
دمياط بعد رجوعه من رحلته إىل  وقد حتقق ذلك وهو ابن إحدى وعشرين سنة

فتلقى عنه الكثري من الطالب والفضالء  ،ومثامنائة شوال سنة سبعنييف  واإلسكندرية
أخذوا عنه ولزموه لسنوات  حىت أن بعض العلماء البارعني ،واملدرسني وأخذوا عنه

  .إمالء احلديث باجلامع الطولوين ويف مستهل سنة اثنتني وسبعني ابتدأ ،طويلة
للتدريس واإلمالء واإلفتاء وهو مل جياوز الثانية والعشرين  –رمحه اهللا  –هكذا تصدى ف

ن قد بلغها، ال سيما مع وجود وهذا من أقوى الدالئل على املكانة اليت كا ،من عمره
 .مشاخيه الذين رمبا حضروا دروسه وإمالءاته

أي  –ومثامنائة حىت شهر رجب من سنة سبع وسبعني واستمر يف التدريس واإلفتاء 
 .فاختري لتدريس احلديث باملدرسة الشيخونية –عندما كان عمره مثانية وعشرين عاماً 

، كيف ال ومل عاليةبلوغه شأناً عظيماً، ومكانة  ووقوع االختيار عليه للتدريس فيها يعين
وقد  ،يتول التدريس قبله فيها إال جهابذة احلفاظ الذين كان من بينهم احلافظ ابن حجر

 .حضر تصديره يف املدرسة املذكورة شيخه العالمة حمي الدين الكافيجي

 ـــــــــــــــــ
-٥/٥٣٤(حسن احملاضرة، واحلاوي للفتاوى، وهدية العـارفني  : ته األخرى انظرللوقوف على أمساء مؤلفا )١(

٥٤٤(. 
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لم، واعترفوا بالع لسيوطي من مكانة ومنزلة أقروا لهوعندما عرف أهل الفضل ما بلغه ا
 .له باإلمامة

ما حصل للسيوطي مع شيخه تقي الدين الشمني عندما الدالة على ذلك ومن املواقف 
عزا الشمني حديثاً البن ماجه، وملا راجع السيوطي احلديث مل جيده يف سنن ابن ماجه، 

ذلك  ووجده يف معجم الصحابة البن قانع، فجاء إىل الشيخ وأخربه، فلما مسع الشيخ منه
 .)٣(ضرب على احلديث يف نسخته ورجع لقول تلميذه السيوطي

ولو وجدت : أخرب عن نفسه أنه حيفظ مائيت ألف حديث، قال: " وقال تلميذه الداودي
كان أعلم أهل زمانه بعلم احلديث رجاالً وغريباً، ومتناً وسنداً، : " وقال". أكثر حلفظته 

 . )١("واستنباطاً لألحكام منه 
 . )٢("املسند احملقق املدقق، صاحب املؤلفات الفائقة النافعة : " ابن خلكان عنهوقال 

 .)٣("بقية السلف وعمدة اخللف كان كثري االطالع، نادرة يف عصره،: " وقال ابن إياس
: وقد بلغ السيوطي منزلة عالية جعلته يدعي مرتبة االجتهاد املطلق يف علوم ثالثة هي

أن يكون هو ادد على رأس  –رمحه اهللا  – كان يرجوو الفقه، واحلديث، والعربية،
 .املائة التاسعة

مل يسلم من أن يناله بعض معاصريه، فقد وصفه  –مع كل ذلك  –لكن السيوطي 
رياً من املصنفات كثوباختالسه  السخاوي باجلمود، وبأنه قد خاض يف فنون ال حيسنها،

 .)٤(تحصرمها لنفسه، وبأنه تزبب قبل أن يمن غريه مث نسب
فهو "...  :وقد كفانا الرد على السخاوي يف طعنه على السيوطي اإلمام الشوكاين بقوله

غري مقبول عليه ملا عرفت من قول أئمة اجلرح والتعديل بعدم قبول األقران يف بعضهم 
فكيف مبثل املنافسة بني هذين الرجلني اليت أفضت إىل . بعضاً مع ظهور أدىن منافسة

 ـــــــــــــــــ
 .)١/٢٨٩(حسن احملاضرة  ) ٣(

 .) ٨/٥٣(شذرات الذهب  )١(
 .) ٨/٥٣(شذرات الذهب  )٢(
 .) ٨٣/ص(بدائع الزهور  )٣(
 .) ٧٠-٤/٦٦(ترمجة األخري من الضوء الالمع انظر طعن السخاوي على السيوطي يف  )٤(
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 –رمحه اهللا  –والسخاوي  .يف بعض، فإن أقل من هذا يوجب عدم القبولتأليف بعضهم 
وإن كان إماما غري مدفوع، لكنه كثري التحامل على أكابر أقرأنه كما يعرف ذلك من 

بل ال يسلم غالبهم من احلط منه  ، فإنه ال يقيم هلم وزناً،)الضوء الالمع ( طالع كتابه 
من مل يعرفه ممن مات يف أول القرن التاسع قبل موته عليه، وإمنا يعظّم شيوخه وتالمذته و

، أو من كان من غري مصره، أو يرجو خريه أو )قبل والدته  :هكذا، ولعل الصواب( 
 .)١("خياف شره 

وكان :  " وقريب من قول الشوكاين ما قرره العيدروس بقوله يف ترمجة السيوطي    
 .)٢("بر بينه وبني السخاوي منافرة كما يكون بني األكا

 
   وفاته: املبحث السابع

بعد أن عاش السيوطي حياة مليئة باجلد واملثابرة، حتصيالً، وإفادة، وتدريساً، وتأليفاً، 
أصيب بورم يف ذراعه األيسر، فتمرض به سبعة أيام إىل أن تويف سحر ليلة اجلمعة تاسع 

ه عند وفاته إحدى وكان عمر ،عشر مجادى األوىل يف منزله بروضة املقياس بالقاهرة
 .وستني سنة وعشرة أشهر ومثانية عشر يوماً

ودفن بشرقي باب  ،وصلَّى عليه األفارقي حتت القلعة ،وكان جلنازته مشهد عظيم
وصليت عليه صالة الغائب بدمشق باجلامع األموي يوم اجلمعة ثامن رجب من  ،القرافة

 .)٣(السنة املذكورة
 طومما رثي به بعد موته قول عبد الباس ،كثرية رثياتاه العلماء وطالبه وحمبيه مبوقد رث

 : بن خليل احلنفي
 جمتهد العصـر إمـام الوجـود    مات جالل الدين غيث الورى

 ومرشد الضـال بنفع يعــود   وحـافظ السنة مهدي اهلدى  
 ـــــــــــــــــ

 .) ١/٢٣٢(البدر الطالع  )١(
 .)٩٣ص(النور السافر  )٢(
والكواكـب السـائرة    ،)١/٩٤(، والنور السـافر  ) ٨/٥٥(وشذرات الذهب  ،)٨٣/ص( بدائع الزهور  )٣(

 .)١/٢٣٣(والبدر الطالع  ،)٢٣٢-١/٢٣١(



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٢٥

 طري بالوقـودـويا قلـوب انف     عده فيا عيـونُ امـلي بـ
 :إىل أن قال

 وأورثت نــار اشتعال الكبود     ا ـّت بنـفحلّمصيبة جلّت 
 نعيمـاً حـلّ دار اخلـلــود  صبـرنا اهللا عليـهـا وأواله  

 )١(والغيـث بالـرمحة بـني اللحود   ه بوبـل الرضـى ـوعمه من
 .ونفع الربية بغزير بعلمه وكثري مرياثه ،فرمحه اهللا رمحة واسعة وأسكنه فسيح جنانه

 
 الفصل الثاين

  
 

 التعريف بالكتاب، وفيه ستة مباحث  
 
 .تسمية الكتاب ونسبته للمصنف :املبحث األول 
 .منهج املؤلف يف كتابه: املبحث الثاين 
 .مصادر املؤلف :املبحث الثالث 
 .الكتب املؤلفة يف املالئكة :املبحث الرابع 
 .دراسة حتليلية ملوضوعات اجلزء احملقق :املبحث اخلامس 
 .وصف نسخ الكتاب اخلطية ومنهج التحقيق :لسادساملبحث ا 

 ـــــــــــــــــ
 .)١/٢٣٢(والكواكب السائرة  ،) ٨٤-٨٣/ص(بدائع الزهور  )١(
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 التعريف بالكتاب
 
 تسمية الكتاب، ونسبة للمؤلف: املبحث األول 

 :تسمية الكتاب
فيه أخبار املالئكة ومساه أن للسيوطي كتاباً مجع  وطالبه أصبح معروفاً بني أهل العلم

 .سم ال خالف فيهبل إن هذا اال ،"احلبائك يف أخبار املالئك " باسم 
احلبائك يف أخبار املالئك، ): " ١/٦٢٩(قال حاجي خليفة يف كشف الظنون 

 ".للسيوطي، استوعب فيها ما وردت به األحاديث واآلثار 
عن هذا الكتاب وعزاه  )٢/٤١( ونقل البجريمي يف حاشيته على شرح اخلطيب

إن هللا  :" أخبار املالئككتاب احلبائك يف " وقال اجلالل السيوطي يف : للسيوطي بقوله
 .إخل... يف السماء ملكاً

 وكذا عزى إليه ذا االسم جعفر الكتاين يف كتابه نظم املتناثر من احلديث املتواتر
أنه " احلبائك يف أخبار املالئك " يف كتابه  -يعين السيوطي  –وكذا ذكر : فقال ٢٢٢ص

 .إخل... استوىف طرقها يف تفسريه الكبري
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: ضمن مؤلفات السيوطي بقوله) ٥/٥٣٨(صاحب هدية العارفني وذكره أيضاً 
 ".احلبائك يف أخبار املالئك "

ومسيته احلبائك يف أخبار  : " ذا االسم يف أوله بقوله -وحسبك به  –وقد مساه مصنفه 
 ".املالئك 

ومساه     )١/٢٩٢( وكذا ذكره عند سرده ملؤلفاته يف احلديث يف كتابه حسن احملاضرة
 ".بار املالئكة أخ" 

 .وحمتوى الكتاب دال على ارتباطه ذا العنوان: قلت
 
 

 :نسبة الكتاب للمصنف
على نسبته لإلمام " احلبائك " اتفقت مجيع املصادر اليت تعرضت لذكر كتاب 

أضيف  ،فباإلضافة إىل ما تقدم ذكره حول تسمية الكتاب والتصريح بنسبته لهالسيوطي، 
 :رحت بنسبة الكتاب ملؤلفه جالل الدين السيوطي ومن ذلكهنا بعض املصادر اليت ص

ضمن مؤلفات ) ٦/٦٢٢" (تاريخ األدب العريب " ذكره كارل بروكلمان يف  -١
 .السيوطي

" الفهرس الشامل للتراث العريب واإلسالمي املخطوط" وردت نسبته للسيوطي يف  -٢
 ).٦٩٨-٢/٦٩٧(الصادر عن مؤسسة آل البيت 

" دليل خمطوطات السيوطي وأماكن وجودها " يف  ورد ضمن مؤلفات السيوطي -٣
 ).٣٢٩رقم ( الصادر عن مركز املخطوطات والتراث والوثائق بالكويت 

معجم مؤلفات السيوطي املخطوطة مبكتبات اململكة " وردت نسبته للسيوطي يف  -٤
 ).١٧٨رقم " ( العربية السعودية 

الصادر عن مؤسسة  كثرة نسخ هذا الكتاب املخطوطة، حيث ذُكر له يف الفهرس -٥
وقد اجتمع لدي من . آل البيت أربعون نسخة، وكلها تنص على أنه لإلمام السيوطي

 .نسخ الكتاب مخسة نسخ، مجيعها تشهد بذلك
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 منهج املؤلف  : املبحث الثاين
وهو كذلك إذ أن  ،يظهر جبالء من عنوان الكتاب أنه مصنف يتناول أخبار املالئكة

 : ابه هذا إىل قسمنياملصنف قسم كت
سواء ما كان منها مرفوعاً أو  ،واألخبار الواردة يف شأن املالئكةالروايات : األول

 . وهذا القسم هو األكرب وهو صلب الكتاب ،موقوفاً أو مقطوعاً
 ،وبعضها سئل عنها فأجاب ،ذكر بعضها إبتداًء ،املالئكةب متعلقةنثورة مسائل م :والثاين

 .فهو صغري جداً بالنسبة للذي قبله ،ه كتابهوهذا القسم ذيل ب
 

 :منهجه يف الروايات واألخبار اليت يوردها :أوالً
على  موقوفة أو سواء أكانت مرفوعة، ،ؤلف كتابه كله يف أخبار املالئكةعقد امل -١ 

 .على أحد من التابعني كما مر مقطوعة أو ،الصحابة
دون التمييز بني ر الواردة يف املالئكة كان مقصده من تأليف كتابه استيعاب األخبا -٢

فهذا تأليف لطيف : " وقد نص على ذلك يف مقدمة كتابه بقوله ،صحيحها وسقيمها
 ". األبرار، استوعبت فيه ما وردت به األحاديث واآلثار  ةمجعته يف أخبار املالئك

أحياناً حديثاً أنه قد يورد  ،ومما يدل على عدم متييزه بني ما كان منها صحيحاً أو سقيماً
 .إىل ضعف احلديث ويشري
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 .بلغت تسعة ومخسني باباً ،عدد من األبواب قسم الكتاب إىل -٣
فقد يورد يف  ،يورد حتت كل باب ما تيسر له من األحاديث املتعلقة به دون حتديد -٤

كما هو احلال يف  ،إىل ما يقرب من مائة وأربعني رواية قد تصل الباب أحاديث كثرية
 ،وقد يكتفي بإيراد حديث واحد فقط ،"جامع أخبار املالئكة " لذي عقده باسم الباب ا

 .فتطول األبواب وتقصر حبسب ما يورد فيها من أحاديث وآثار
إذا كان لعنوان الباب الذي  ،بآية أو أكثر من القرآن الكرميأحياناً صدر الباب يقد  -٥

 .فقطأبواب األبواب سبعة وقد بلغ جمموع تلك  ،من القرآنله عقده ما يشهد 
رمبا و ،ومقطوعة وموقوف مرفوعمتنوعة ما بني الباب الواحد روايات  رمبا ضمن -٦

 .حبسب ما توفر لديه سوى رواية واحدة أياً كان نوعها مل يضمنه
 واملوقوف ال يراعي املصنف عند إيراده للروايات ترتيباً معيناً بني املرفوع منها -٧

برواية مقطوعة، مث يتبعها بأخرى موقوفة، مث ثالثة  – أحياناً –يبدأ الباب فقد  ،واملقطوع
وقد يورد روايتني أو أكثر من نوع واحد، مث يتبع ذلك مبثلها أو أكثر أو أقل من  ،مرفوعة

 . نوع آخر، وهكذا
 .واملقصود أنه ليس له ضابط يف تقدمي الروايات بعضها على بعض داخل الباب الواحد

فنجده يبدأ  ،يراعي فيها الترتيب الزمين لوفاة مصنفيهان ترتيبه للمصادر أنه يظهر م -٨
وهكذا، مع التزامه بالترتيب املعروف يف تسلسل العزو ... بأمحد، مث البخاري، مث مسلم

 .للكتب الستة
 .يصدر احلديث أو األثر بذكر من أخرجه من أصحاب الكتب مث يسوق الرواية -٩

فإنه ينص على ذكر  ،ضمن مصادر املؤلف نفني له كتابنيمن كان من املص -١٠
أحدمها باالسم صراحة عند العزو إليه، بينما يغفل ذكر اسم الكتاب إذا نقل من املصدر 

أنه ينص على  ذكر مصنف ابن أيب شيبة عندما يعزو إليه، بينما : اآلخر، ومن أمثلة ذلك
ذلك عند النقل من تفسري عبد بن محيد ومثل . عند العزو إليه" تفسريه " يغفل ذكر اسم 

. فإنه يعزوه لعبد بن محيد مطلقا، أما عندما يعزو ملسند عبد بن محيد فإنه ينص على امسه
ومثل ذلك تفسري أيب الشيخ ينص عليه حني ينقل منه، بينما ال يذكر كتاب العظمة وإمنا 
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كثرة نقله عن تلك املصادر إمنا فعل ذلك ل - رمحه اهللا –ولعله . يعزو أليب الشيخ مطلقاً
 .اليت أغفل ذكرها مقارنة باملصادر اليت نص عليها

رواية للصحيحني أو أحدمها فإنه ال يكتفي بذلك وإمنا املصنف عندما يعزو  -١١
ذكِّر مبا تقدم وهذا ي ،مصادر متأخرة تيضيف معها غريها من املصادر حىت ولو كان

ي مبصدر واحد إذا كان احلديث يف الصحيح، وقد يكتف ،تقريره من قصده االستيعاب
 .ولكن ذلك نادر جداً

ويعرض  ،مع أن أصلها يف الصحيح ،قد يورد املصنف رواية ضعيفة من أي مصدر -١٢
فيما ظهر  –ومراده  ،عن ذكر الرواية املوجودة يف الصحيح لوجود اختالف يف األلفاظ

 . الباب املنعقدإيراد لفظ الرواية الضعيفة ملوافقتها لترمجة  -يل
 ،أن حيكم على شيء منها غالباً دونملصادرها الروايات بعد عزوها  يورد املصنف -١٣
ورمبا نقل حكم غريه من العلماء، السيما  ،جداً ولكنه قليل يشري أحياناً حلكمهاوقد 

كما فعل  ،ورمبا أشار إىل علة يف السند كضعف رجل فيه مثالً ،حكم من أخرج احلديث
 .)٧٣(ث رقم يف احلدي

وقد يسوق  ،ن خرجها دون ذكر ألسانيدهممعزوة ملاألصل أنه يسوق الروايات  -١٤
 .لكنه نادر ،أسانيد بعضهم

احلديث دون قد يذكر لكنه أحياناً  ،األصل أنه يصرح باسم من أخرج احلديث -١٥
وأخرج عن : ( بقوله الذي قبله مكتفياً يف ذلك بعطفه على احلديث ،همن أخرجذكر 

 .مصدر واحد وذلك إذا كان احلديثان خمرجني من ،)الن ف
 ،عرفة بهعندما يعزو إليه لشهرته وامل - أحياناً –اسم الكتاب املصنف خيتصر  -١٦

وأخرج أبو نعيم : فيقول عند العزو إليه، أليب نعيم" حلية األولياء " كتاب  :ومثال ذلك
 .ومثل هذا يكثر صنيعه عند املصنفني ،يف احللية

ال يكاد خيتلف عن منهجه يف  -بشكل عام  -منهج السيوطي يف هذا الكتاب  -١٧
 .واجلامع الصغري وحنومها ،بقية مصنفاته املشاة هلذا النوع كجمع اجلوامع

 .ومقطوع ،وموقوف ،تاب على بضع عشرة ومثامنائة أثر مابني مرفوعاشتمل الك -١٨
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 :منهجه يف املسائل املنثورة: ثانياً
وجعل تلك املسائل  ،توضيح مسائل متفرقة ختص املالئكةخامتة الكتاب لعقد  -١

 .منثورة، مل يلتزم يف ترتيبها منهجاً معيناً
اشتملت تلك اخلامتة على إحدى وأربعني مسألة، كثري منها ينقلها من كالم أهل  -٢

سئله  سؤالقد يوردها جواباً عن و ،وكما ذكرت سابقاً أنه قد يورد املسألة ابتداًءالعلم، 
 .فأفىت ا

 ل غيبية، وال ينبين على العلم بتفاصيل جزئيااأكثر تلك املسائل اليت ساقها مسائ -٣
كثري فائدة، وال يسأل املكلف عنها، كالتفضيل بني املالئكة والبشر، أو بني جربيل 

  .؟تحاسب املالئكة وتوزن أعماهلا ، وهل...وإسرافيل
حكم غسل امليت من قبل املالئكة، ومسألة القتل : ه مثلوقليل من تلك املسائل فقهي
 .على من شتم ملكاً من املالئكة

بل يتأملها، وقد يعترض عليها،  ،اعند نقله أقوال العلماء فإنه ال يسلّم بكل ما فيه -٤
مثل كون ذلك الكالم قد استدل عليه قائله حبديث ضعيف أو موضوع، أو أن وجه 

دم ورود ذلك الدليل يف املصادر احلديثية، أو ألن ذلك القول االستدالل ال يصح، أو لع
ويف هذا ما يدل على ورعه وأن الدليل رائده، خصوصاً وأن معظم تلك  ،خمالف لإلمجاع

املسائل ال يصح اعتقادها إال بدليل، كما يدل ذلك على سعة علمه ومعرفته مبواطن 
 .اإلمجاع

 .مبا قرره يف بعض مؤلفاته األخرى عند إجابته على بعض املسائل قد يستدل -٥
 .قد يتوقف عن اإلجابة عن بعض املسائل لعدم الدليل، أو لتعارض األدلة -٦
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٢

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  مصادر املؤلف  :املبحث الثالث
بسعة اطالعه وتبحره  ،من خالل كثرة مصنفاته وتنوعها -رمحه اهللا  -عرف السيوطي 

مصنف من مصنفاته  فال يكاد خيلو ،املصادر ونقله عنهاومجعه الواسع لكثري من  ،يف العلم
فقد أكثر من املصادر املنقول  ،ومنها كتابنا هذا ،من وفرة املصادر املنقول عنها وكثرا

حوت عدداً  مائة مصدر،السبعني و حىت بلغ عدد املصادر اليت نقل عنها زهاء ،عنها ونوع
 ،وندرا وأمهيتهامصادره  قيمةلك دليل على ويف ذ ،مل تصلنامن املصادر املفقودة واليت 

أو ما  ،سواء منها ما كان يف القسم املناط يب دراسته ،وسأذكر هنا مجيع هذه املصادر
 :وقد قسمت مصادره إىل قسمني ،كان يف سائر الكتاب

 : )املسندة ( صلية املصادر األ: األول
كتب التفاسري، والصحاح، وتشمل  ،وهي املصادر اليت نقل عنها األحاديث واآلثار

 .والسنن، واملسانيد، واملصنفات، والدالئل، واألمايل، وحنوها
 : ) غري املسندة(  الفرعية املصادر :الثاين

وهي املصادر اليت نقل عنها يف اخلامتة اليت عقدها للمسائل املنثورة يف آخر الكتاب، مع 
 .نقله هناك عن مصادر نقَلَ عنها يف القسم األول
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 :يما يلي سرد ملصادر املؤلف مبدؤةً بالقسم األول، مرتباً على الفنونوف
 

  :كتب التفاسري: أوال  

 .تفسري ابن أيب شيبة -٢ .تفسري عبدالرزاق الصنعاين -١
 .تفسري عبد بن محيد -٤ .   تفسري إسحاق بن راهويه -٣
 .تفسري ابن جرير -٦ .تفسري الفريايب -٥
 .تفسري ابن أيب حامت -٨  . تفسري ابن املنذر -٧
 .تفسري ابن مردويه -١٠ . تفسري أيب الشيخ -٩

  .أسباب النزول للواحدي -١١
  كتب الصحاح: ثانياً  

 .صحيح مسلم -٢ .   صحيح البخاري -١
 .صحيح ابن حبان -٤ .صحيح ابن خزمية -٣
 .للضياء املقدسي املختارة األحاديث -٦ .مستدرك احلاكم -٦
  كتب السنن: اًثالث  

 .سنن أيب داود -٢ .سنن الشافعي -١
 .سنن النسائي -٤ .سنن الترمذي -٣
 .سنن سعيد بن منصور -٦ .    سنن ابن ماجه -٥
 .سنن البيهقي -٨ .  سنن الدارقطين -٧
  كتب املسانيد : رابعاً  

 .مسند الطيالسي -٢ . مسند اإلمام أمحد -١
 .سحاق بن راهويهمسند إ -٤ .  مسند مسدد -٣
 .مسند عبد بن محيد -٦ .    مسند ابن أيب عمر العدين -٥
 .مسند احلسن بن سفيان -٨ .  مسند البزار -٧
 .مسند أيب عوانة -١٠ . مسند أيب يعلى املوصلي -٩

  مسند الفردوس للديلمي -١١
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  املعاجم : خامساً  

 .وسطمعجم الطرباين األ -٢ .معجم الطرباين الكبري -١
  .معجم الطرباين الصغري -٣
  املوطآت واملصنفات واجلوامع : سادساً  

 .األم لإلمام الشافعي -٢ .    موطأ اإلمام مالك -١
 .مصنف ابن أيب شيبة -٤ .   مصنف عبدالرزاق -٣
 .شرح السنة للبغوي -٦ .    شعب اإلميان للبيهقي -٥

 
  .كتب السري والدالئل: سابعاً

 .دالئل النبوة للبيهقي -٢ .   ل النبوة أليب نعيمدالئ -١
  .مغازي الواحدي -٣
  .كتب التوحيد: ثامناً  

  .األمساء والصفات للبيهقي -١
  .وال واإلميان بالسؤال أليب القاسم بن مندهاألح -٢
 .اجلنائز للمروزي -٤ .    البعث والنشور للبيهقي -٣
 .الرد على اجلهمية البن منده -٦  .الرد على اجلهمية للدارمي -٥
 .السنة البن أيب زمنِني -٨ .    الرؤية للبيهقي -٧
 .عذاب القرب للبيهقي -١٠ . الشريعة لآلجري -٩

 .القدر أليب داود -١٢ . العظمة أليب الشيخ -١١
  كتب الزهد والرقاق : تاسعاً 

 .دنياالتوبة البن أيب ال -٢ .اإلخالص البن أيب الدنيا -١
 .الزهد لإلمام أمحد -٤ . ذكر املوت البن أيب الدنيا -٣
 .الزهد هلناد بن السري -٦ .  بن املبارك الزهد لعبد اهللا -٥
 .صفة النار للضياء املقدسي -٨ .   بن أمحد زوائد الزهد لعبد اهللا-٧ 
 .العقوبات البن أيب الدنيا -١٠ . الصمت البن أيب الدنيا -٩
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 .مكايد الشيطان البن أيب الدنيا -١٢ . رين البن أيب الدنيااحملتض -١١
  .املطر والرعد والربق والريح البن أيب الدنيا -١٣
  .نوادر األصول للحكيم الترمذي -١٤

  كتب األمايل والفوائد: عاشراً   
 .أمايل ابن صصري -٢ .   أمايل ابن بطة -١  
 .عيون األخبار البن قتيبة - ٤ .الطواالت أليب احلسن القطان-٣  

 .فوائد أيب احلسني بن بشران -٦ .عيون األخبار أليب الفضل الطوسي -٥
 .فوائد مسويه -٨ .فوائد أيب احلسني بن العريف -٧
 .  املائتان للصابوين -١٠ .املسعوديأبو الربيع فوائد  -٩

  .االسة للدينوري -١١
  كتب اآلداب : حادي عشر  
 .الطب أليب نعيم -٢ . ألدب املفرد لإلمام البخاريا -١
  .عمل اليوم والليلة البن السين -٣
  كتب الفضائل : ثاين عشر  
 .مكارم األخالق البن الل -٢ . الثواب أليب الشيخ -١
 .فضائل مكة للمفضل اجلَندي -٤ .فضائل القرآن أليب عبيد -٣
  .مكارم األخالق للخرائطي -٥
  .فضائل بيت املقدس أليب بكر الواسطي -٦
  كتب أمساء الصحابة : ثالث عشر  

 .معجم الصحابة للبغوي -٢ .   معجم الصحابة البن قانع -١    
 .معرفة الصحابة أليب نعيم -٤ .  معرفة الصحابة البن منده -٣    
 .  معرفة الصحابة أليب الفتح األزدي -٥  
  جم كتب الترا: رابع عشر  
  .    التاريخ الكبري لإلمام البخاري -١
 .  رواة مالك للخطيب البغدادي -٣ .حلية األولياء أليب نعيم -٢
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  .الكىن واأللقاب للشريازي -٤
  كتب الطبقات : خامس عشر

  .طبقات ابن سعد -١
  كتب الضعفاء : سادس عشر

 .الكامل البن عدي -٢ .الضعفاء للعقيلي -١
  كتب العلل: عشرسابع   
  .األفراد للدار قطين -١
  كتب املشيخات: ثامن عشر  
 .مشيخة أيب سعد السمان -٢ .مشيخة اخلليلي -١
  .املشيخة البغداية للسلفي -٣

  كتب تواريخ البلدان : تاسع عشر
 .تاريخ  بغداد للخطيب البغدادي -٢ . تاريخ أصبهان أليب نعيم -١
 .تاريخ  قزوين للرافعي -٤ .  ن عساكرتاريخ  دمشق الب -٣
 .تاريخ  نيسابور للحاكم -٦ .تاريخ  مكة لألزرقي -٥
 .فتوح مصر البن عبداحلكم -٨ تاريخ ابن النجار -٧
  كتب األجزاء املوضوعية : عشرون  
 .األذان أليب الشيخ -٢ .   الصالة حملمد بن نصر املروزي -١
  املوضوعة كتب األحاديث :  حادي وعشرون  
  .املوضوعات البن اجلوزي -١
  كتب اللغة : ثاين وعشرون  
 .النهاية البن األثري -٢ . األضداد البن األنباري -١
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٧

أثناء الكتاب  واليت نقل عنها املصنف يف) غري املسندة ( الفرعية املصادر : القسم الثاين
نها يف هذا القسم ادر نقل ع، مع عدم ذكر مصوهو الغالب ويف خامتته ،وهو قليل جداً

  :، مرتبة أجبدياًوسبق ذكرها يف القسم األول
 .أحكام املساجد للزركشيي -١
 .األذكار للنووي -٢
 .األربعون لفخر الدين الرازي -٣
 ).احلنفي ( أسئلة الصفار  -٤
 .اإلصابة البن حجر -٥
 .اإلبانة يف أصول الديانة أليب احلسن األشعري -٦
 .مبحل األجسام لعالء الدين القونوي اإلعالم بإملام األرواح بعد املوت -٧
 .حتقيق األوىل من أهل الرفيق األعلى لكمال الدين بن الزملكاين -٨
 .التذكرة للقرطيب -٩

 .التعرف ملذاهب أهل التصوف  أليب بكر حممد بن إبراهيم  الكالباذي -١٠
 .تفسري الرازي -١١
 .تفسري النسفي -١٢
 .للسيوطي رؤية النيب وامللكتنوير احللك يف إمكان  -١٣
 .اجلوامع البن السبكي مجع -١٤
 .احللبيات البن العماد -١٥
 .اخلادم للزركشي -١٦
 .رسالة صفي الدين األرموي -١٧
 .الروح البن القيم -١٨
 .بن مجاعة نالدي لبدرشرح بدء األمايل  -١٩
 .شرح التعرف ألهل التصوف لعالء الدين القونوي -٢٠
 .شرح مجع اجلوامع جلالل الدين احمللي -٢١
 .ةشرح صحيح البخاري للمهلب بن أيب صفر -٢٢
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 .شرح صحيح البخاري البن بطال -٢٣
 .شرح عقائد النسفي لسعد الدين التفتازاين -٢٤
 .العجائب والغرائب حملمود بن محزة الكرماين -٢٥
 .العقائد للنسفي -٢٦
 .عقيدة أيب منصور املاتريدي -٢٧
 .فتاوى السبكي -٢٨
 .فتاوى ابن الصالح -٢٩
 .فتح الباري البن حجر -٣٠
 .الفروع البن مفلح احلنبلي -٣١
 .البخاري لسراج الدين البلقيين الفيض اجلاري على صحيح -٣٢
 .قانون التأويل أليب بكر بن العريب املالكي -٣٣
 .مبن عبد السال نالقواعد الكربى لعز الدي -٣٤
 .كشف األستار البن العماد -٣٥
 .احملكم البن عريب الصويف -٣٦
 .لعالء الدين القونوي" املنهاج " خمتصر منهاج احلليمي املسمى  -٣٧
 .املعامل لفخر الدين الرازي -٣٨
 .أيب الليث السمر قندي يف الصالةمقدمة  -٣٩
 .منع املوانع لتاج الدين السبكي -٤٠
 .من الضالل أليب حامد الغزايل ذاملنق -٤١
 .املنهاج للحليمي -٤٢
 .منهج األصلني لسراج الدين البلقيين -٤٣
 .املهذّب للشريازي -٤٤
 .النظامي أليب بكر بن فورك -٤٥
 .النكت على ابن الصالح للعراقي -٤٦
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 لفات يف املالئكة  املؤ: املبحث الرابع
سبق اإلمام السيوطي إىل تأليف يف املالئكة على حنوٍ  أحداً – حسب علمي -مل أعرف 

 .من تأليفه هذا
إال أنه كانت هناك تآليف يف املالئكة، بعضها يظهر من عنوانه أنه خاص جبانب يف عامل 

 .املالئكة املقربني
 :تلك املؤلفاتبعض وهذا سرد ألمساء 

أليب حممد مكي بن أيب طالب  ،كة عن الذنوب وتفضيلهم على بين آدمتنزيه املالئ -١
 ).١/٤٩٥ :كشف الظنون). (هـ  ٤٣٧ت (  املعروف بابن محوش القريواين القيسي

لعلي بن موسى بن  ،حماسبة املالئكة الكرام آخر كل يوم من الذنوب واآلثام -٢
 .)٥/٧١١هدية العارفني (. )هـ ٥٨٩ت (جعفر الطاوسي 

قال عنها  ،ضمن رسائله) هـ  ٤٤٩ت ( الئكة أليب العالء املعري رسالة امل -٣
 .إا رسالة طويلة جتري جمرى الكتب املصنفة) ١/٩٠١(صاحب كشف الظنون 

) هـ ٥٠٥ت ( وب أليب حامد الغزايل املنس" املضنون به على غري أهله " كتاب  -٤
الركن الثاين منها  :حيتوي تسع مسائل، ضمن املسألة التاسعة فصول تشمل أربعة أركان
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وذلك ألن فيه مسائل يكفِّر  ،كر ابن الصالح نسبته إىل الغزايلوقد أن ،يف معرفة املالئكة
 ).٢/١٧١٣: انظر كشف الظنون. ( الغزايلُّ من  قاهلا، فكيف يتصور أنه يقوهلا

ت (للفريوز أبادي "  مساعيلإل فيمن يسمى من املالئكة والناس حتفة القماعي"  -٥
 ).٦/١٨١ :نيهدية العارف. ( )هـ ٨١٧
لتقي الدين إبراهيم بن حممد بن مفلح املقدسي الدمشقي، القاضي  ،كتاب املالئكة -٦

 ). ٤/٣٣٧: إيضاح املكنون). ( هـ  ٨٠٣ت ( احلنبلي 
يري احلنفي للشيخ سعد الدين سعد بن حممد الد ،رسالة يف نوم املالئكة وعدمه -٧

 ).١/٨٩٦: كشف الظنون). ( هـ ٨٦٧ت (
للسيد  ،كوكب األجوج بأحكام املالئكة واجلن والشياطني ويأجوج  ومأجوجال -٨

 ). ٤/٣٩٣: إيضاح املكنون. ( علوي بن أمحد السقاف
تزيني : " السيوطي ضمن مؤلفات) ٢/١٠١٦(وقد ورد يف فهرس الفهارس للكتاين     

ينا إىل تزيني األرائك يف إرسال نب" وهو وهم وصوابه  ،"األرائك يف أخبار املالئك 
 ).٥/٥٣٧وهدية العارفني  ،١/٤٠٢: انظر كشف الظنون". ( املالئك 

ؤلفات أما املؤلفات املعاصرة يف املالئكة فكثرية، وقد يكون مباحث بعض تلك املو
ولكثرة تلك املؤلفات والعلم ا وتداوهلا أعرضت عن  ،تكرار ملباحث البعض اآلخر

ها عن طريق ما خيص املالئكة واليت وقفت عليفي ذكرها، واكتفيت بذكر األحباث العلمية
 :امللك فيصل على ما يليقاعدة البيانات مبركز 

الدراسات  ،)هـ  ١٤٠٢ ( ماجستري ،داود ناجي حممد ،املالئكة واإلميان م -١
 .جامعة أم القرى ،العليا الشرعية

 –األحاديث الواردة يف املالئكة  –أحاديث العقيدة يف مسند اإلمام أمحد  -٢
جامعة  ،كلية أصول الدين ،)بدون تاريخ ( ماجستري  ،يمان بن حممد بن غامن السدالنسل

 .اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 ،بن صاحل العبيد زعبد العزي ،تفسري آيات القرآن عن عالقة املالئكة باإلنسان -٣

 .اجلامعة اإلسالمية ،كلية القرآن الكرمي ،)هـ ١٤٠٩(دكتوراه 
 .تركيا جامعة أولوداق ،)م١٩٨١(دكتوراه ،إبراهيم جليك ،ناملالئكة يف القرآ -٤
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 ،عائشة حممد شريف عباس صيام ،املالئكة واجلن واإلنس: العوامل الثالثة -٥
الدراسات  ،كلية التربية مبكة املكرمة ،الرئاسة العامة لتعليم البنات ،)هـ١٤٠٧(ماجستري 
 .اإلسالمية

 
 
 
 
 
 
 

 ضوعات اجلزء احملققملو ةدراسة حتليلي :املبحث اخلامس 
 :عدد األبواب

 .ة وعشرين باباًمخساشتمل اجلزء احملقق على 
 :ترتيب األبواب

إذ أنه يذكرها  ،ال يظهر يل أن املصنف سلك منهجاً معيناً يف ترتيبه ألبواب الكتاب
فإنه رتبها ترتيباً منطقياً متسلسالً من  ،عدا ماكان منه يف األبواب األوىل ،ذكراً عشوائياً

مث  ،مث أعقبه مببدأ وحقيقة خلقهم ،فبدأ بذكر ما يتعلق باإلميان باملالئكة ،يث املعىنح
مث أخذ يعدد باقيهم دون اعتبار  ،مث بدأ بذكرهم مبتدءاً بأفضلهم ،الكالم عن عددهم
ذكر من يقابله  ،إال أنه يراعي أحياناً عند ذكر ملك موكل بأمر معني ،معني فيما ظهر يل

 ،ملا ذكر ذكر رميائيل خازن أرواح املؤمنني: فمثالً ،فيذكره بعده ،العمل من املالئكة يف
 .   ذكر بعده دومة خازن أرواح الكفار

 :عناوين األبواب
ألبواب الكتاب بعناوين مستنبطة مما وقع له من أحاديث  –رمحه اهللا  –عنون املصنف 

فما يرد لديه من  ،ةمرفوعة أو موقوفة أو مقطوع ،صحيحة كانت أو غري صحيحة ،وآثار
ويذكر  ،فإنه يشتق منه عنواناً للباب ،أثر فيه ذكر مللك معني موكل بعمل من األعمال

كعادة كثري من احملدثني والعلماء يف تصانيفهم حيث  ،حتته ما لديه من آثار تدل عليه
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فإن عدداً  ،وحيث أنه ال يفرق فيما يورد بني صحيح وضعيف ،درجوا على هذه الطريقة
وبناًء على ذلك فال اعتبار لعنوان الباب إن  ،األبواب مبين على أحاديث ال تصحمن 

 .وهذا شأن من أراد اجلمع واالستيعاب دون اشتراط للصحة ،استند على ما ال يثبت
 :على األبواب كيفية توزيع اآلثار

عني دون مراعات لتوزيع م ،فإن املصنف يورد يف الباب ما لديه من آثار ،كما مر سابقاً
فقد يورد يف الباب أثراً واحداً أياً كان  ،ودون التزام بعدد معني من األحاديث ،أو ترتيب

 خازن رمائيل يف جاء ما: كماحصل مثالً يف باب ،وقد يورد أكثر من ذلك ،مصدره
بينما جنده أورد يف  ،حيث ذكر حتته أثراً واحداً لوهب بن منبه ،u املؤمنني أرواح
 .  مخسة عشر حديثاً u يكالد يف جاء ما :باب
 : فية إيراد املصنف لآلثاركي
فيصدرها  ،معزوةً ملن أخرجها ،يورد املصنف مجيع اآلثار إيراداً دون أي إسناد -١

يف القسم الذي أنا بصدد مل يصنع ذلك و ،مسنداً ويندر أن يسوق أثراً ،بأمساء مخرجيها
حيث ساقها بأسانيد  ،حد مقطوعى يف أربعة آثار كلها مرفوعة إال واسوحتقيقه 

 : مخرجيها
 .كما يف تارخيهبإسناد ابن النجار  ساقه) ٨٨(رقم ب: األول
 .اإلميان ساقه بإسناد البيهقي كما يف شعب )٧٧(برقم  :والثاين
 .بإسناد ابن النجار وهو بنحو السابق أيضاً ساقه) ١٧٧(برقم : والثالث
 .سناد السلفي كما يف املشيخة البغداديةساقه بإ )١٧٢(وهو مقطوع برقم  :والرابع

يف مجيع سار عليه  مابعد إيرادها، وهذا  على اآلثار –غالباً  –ال حيكم املصنف  -٢
وحكم  ،صحيحبأنه ) ١٨٧(فقد حكم على إسناد الرواية رقم  ،اآلثار سوى آثار معدودة
 .بأنه ضعيف) ٢١٩(و  )٥٩(على إسناد الرواية رقم 

بعد سياقها، وقد يفعل  حد من األئمة على أسانيد اآلثارينقل حكم أ ويف املقابل فهو ال
 .حيث نقل حتسني الترمذي للحديث، )٩٠(رقم  كما صنع يف احلديث -نادراً  –ذلك 

 . له نقل تضعيف البيهقيف ،)٣٠٠(رقم  وكذا فعل يف احلديث
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إذ كان  ،داخل األبوابيف إيراده لآلثار  معيناً املصنف مل يراعِ ترتيباً، كما مر سابقاً -٣
 .الستيعابوا هدفه اجلمع

 :القسم احملقق عدد اآلثار يف
 ،ومقطوعة بني مرفوعة و موقوفة ،القسم احملقق ثالمثائة ومثانية آثار يف بلغ عدد اآلثار
 :على النحو التايل

 :رواية على التفصيل التايل) ٩٧( :املرفوعةالروايات 
 .صحيحة األسانيد روايات) ٩(
 .صحيحة بطرقها أو بشواهدهاواحدة  ايات حسنة األسانيد منها روايةرو )٣(
 .حسنة بطرقها أو بشواهدها روايات) ٧(رواية ضعيفة األسانيد منها ) ٤٣(
 .رواية أسانيدها ضعيفة جداً) ٢٤(
 .ات أتوقف فيهارواي) ٤(
 .مل أجدها مسندة اترواي) ٨(
 :تايلعلى التفصيل الرواية ) ٦١( :الروايات املوقوفة 
 .رواية صحيحة األسانيد) ١٥(
 .سانيدحسنة األ اترواي )٦(
 .حسنة بطرقها أو بشواهدهاواحدة  رواية ضعيفة األسانيد منها رواية) ٢٤(
 .روايات أسانيدها ضعيفة جداً) ٩(
 .ات أتوقف فيهارواي) ٣(
 .مسندة اات مل أجدهرواي) ٣(

 :يلعلى التفصيل التارواية ) ١٤٧( :الروايات املقطوعة
 .رواية صحيحة األسانيد) ٢٥(
 .رواية حسنة األسانيد )٢٤(
 .حسنة بطرقها أو بشواهدها تانرواي رواية ضعيفة األسانيد منها) ٥١(
 .أسانيدها ضعيفة جداً رواية) ١٩(
 .أتوقف فيها رواية) ١١(
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 .روايات مل أقف على أسانيدها) ١٥( 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 ن منهج التحقيق وصف النسخ اخلطية وبيا: املبحث السادس

 :وصف النسخ اخلطية
واها بالرغم من حصويل ، قدمتها على سخطية ثالث نسخعلى اعتمدت يف التحقيق 

سخ دون لكنين اخترت تلك الن ،وأمكن احلصول على غريهانسخ للكتاب،  على مخسة
 :وهذه النسخ كالتايل ،غريها ألسباب يأيت بياا عند وصف كل نسخة منها

 .األصلالنسخة : أوالً
 أصالً" حديث ) " ١٩٤٨(جعلت النسخة احملفوظة بدار الكتب املصرية حتت الرقم 

ووصف هذه النسخة  ،وأعدل عليه من النسخ األخرى ،أعتمده يف إثبات نص الكتاب
 :كالتايل

 .)ب(و ) أ( من صفحتني ل لوح، كألواح)  ١٠٥(  :عدد األوراق -١
، "سطراً  ٢٩" ما وقع خيتلف من صفحة ألخرى لكن أكثر  :عدد األسطر -٢

 ".سطراً  ٢١" وأقل ذلك 
 .كلمة يف السطر الواحد )١٤ - ١٣( عدل مب :عدد الكلمات -٣
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وهو خيتلف  ،خط عادي واضح مجع فيه ناسخه بني النسخ والرقعة :نوع اخلط -٤
، ويستمر كذلك إىل اية )١٨(عند اية الصفحة اليمىن من اللوح رقم 

، مث يعود إىل هيئته يف أول املخطوط خلمس )٦٠(الصفحة اليمىن من اللوح رقم 
 .إىل هيئته الثانية إىل اية املخطوطبعد ذلك ليعود  ،لوحات فقط

مث عدد من  ،كتب على غالفها اسم الكتاب، واسم مؤلفه :صفحة الغالف -٥
مهدى من حضرة السيد حسني احلسيين يف : " أحدها بداخله عبارة ،األختام

 ". ١٩٢١شهر سبتمرب 
رمحه  -يوجد على هوامش عدد من أوراقها مساعات على املصنف  :عاتالسما -٦

 بلغ مساعاً ،احلمد هللا (: ونصه ،)أ /١٥( تبدأ من اللوح رقم  ،خبط يده –اهللا 
وقد أشرت أثناء التحقيق إىل كل موضع ، ) لطف اهللا به مبنه كتبه مؤلفه ،علي

 .يرد فيه مثل هذا السماع
ومل  ،علي بن بدر الدين حسن :وهو ،الكتاب ذكر الناسخ امسه آخر :الناسخ -٧

 .وال توجد له ترمجة ،بقية نسبه لصعوبة اخلط يتضح
سادس عشر ذي احلجة ( ذكر الناسخ أنه فرغ من نسخها يف  :تاريخ النسخ -٨

 .) سنة عشر وتسعمائة
٩- ا كتبت من نسخة املؤلف :سخت منهاألصل الذي نذكر الناسخ أ. 
 :ا مييز هذه النسخة، وهو الداعي إىل اختاذها أصالًومما تقدم ميكن ذكر أهم م -
 . رمحه اهللا كوا مسموعة على املصنف -١
 .كوا مكتوبة عن نسخة املصنف رمحه اهللا -٢
إذ ليس بني تاريخ مساعها على  ،مسموعة على املصنف يف آخر عمره كوا -٣

 .وبني وفاته سوى ستة أشهر –رمحه اهللا  –مصنفها 
مما يعين اعتناء ناسخها مبراجعتها  ،واشي على هوامشهاوجود شيء من اللحق واحل -٤

 .وحتريرها
النسخة من حيث الزيادة الواردة يف آخرها، وهي زيادة خلت منها  إكتمال هذه -٥

 . عدد من النسخ املتوفرة لدي سوى األصل والنسختني األخريني املعتمدتني يف التحقيق
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، ورمزت ) ٥٧١٨(زهرية حتت الرقم نسخة الشنواين احملفوظة بدار الكتب األ: ثانياً
   .]ش[ هلا بالرمز 

 :النسخة وفيما يلي وصف هلذه
 .)ب(و  )أ( ة من صفحتنيكل لوح ،لوحة) ٧٠( :عدد األلواح -١
، وأقل "سطراً  ٣٢" خيتلف من صفحة ألخرى، وأكثر ما وقع  :عدد األسطر -٢

 ".سطراً  ٢٩" ذلك 
 .حدكلمة يف السطر الوا )١٥(عدل مب :عدد الكلمات -٣
واضح، وأمساء األبواب مكتوبة بلون يبدو أنه اللون  خط نسخ :نوع اخلط -٤

 . األمحر
وقف املرحوم "  :كتب على غالفها اسم الكتاب، وحتت ذلك :صفحة الغالف -٥

وحتت  ،"آمني  ه املذكورة يف وقفه عفا اهللا عنهالشيخ أبو بكر الشنواين بشروط
 .) الكتب خانه األزهرية( : ذلك ختم

أبو بكر بن الشيخ إمساعيل بن  وهو ،آخر الكتابيف ذكر ناسخها امسه  :الناسخ -٦
 .)١(الشيخ فخر الدين بن الشيخ عثمان الشنواين األزهري الشافعي

ذكر الناسخ أنه فرغ من نسخها يف الثاين عشر من رمضان سنة  :تاريخ النسخ -٧
 .اثنتني ومثانني وتسعمائة

 :هذه النسخة مزايا -

 ـــــــــــــــــ
ه يف مجيع الفنـون، كـان يف   ، العالمة األستاذ، عالمة عصرالدين الشنواينأبو بكر بن إمساعيل بن شهاب هو   )١(

يف القاهرة  ج، وختر)بلدة باملنوفية مبصر ( ولد بشنوان  ،ه الرحال لألخذ عنه والتلقي منه، تشد إليعصره إمام النحاة
هب النحاة والشـواهد، كـثري   ، حافظاً ملذاالطالع على اللغة ومعاين األشعاروكان كثري ا ،بعدد من علماء عصره

لـه مؤلفـات كـثرية     ،وانتهت إليه الرياسة العلمية ،أخذ عنه الناس كثرياً وخترجوا عليه ،العناية ا، حسن الضبط
يف سنة تو ،لى شرح قطر الندى، وحاشية على شرح شذرات الذهبحاشية على منت التوضيح، وحاشية ع: أشهرها

، )٢/١٧٩٧( ، وكشف الظنـون ) ٨١-١/٧٩( خالصة األثر. (تسع عشرة بعد األلف، وبلغ من العمر حنو الستني
 .)٣/٤٢٠( وإيضاح املكنون



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٧

واليت وجدت يف األصل وخلت  ،ة اليت سبقت اإلشارة إليهااشتماهلا على الزياد -١
 .منها بعض النسخ

فاعتىن ا وحررها، وظهرت تلك العناية من خالل  ،كون ناسخها من أهل العلم -٢
  :األمور اآلتية

 .كثرة اإلحلاقات واحلواشي -أ
 .ضبط الناسخ لبعض الكلمات بالشكل -ب
 .هاتفسريه الكلمات الغريبة وبيان معاني –ج 
 .تعقيبه على بعض الكلمات، وكتابة ما يرى أنه األصوب يف  اهلوامش -د

 .ضربه على بعض العبارات أو الكلمات -هـ 
كل هذه األمور تدل على مكانة هذه النسخة، واعتناء الناسخ مبراجعتها ومقابلتها 

 .وال غرابة يف هذا، فقد تقدم يف ترمجته أنه كان أحد علماء عصره ،بأصلها
النسخة ليست خبط  الناسخ، بل  شبعض اإلضافات والتعليقات على هوام وجود -٣

رمحه  –خبط مغاير مما يعين أن هناك من أهل العلم من قد اعتىن ا بعد ناسخها الشنواين 
 . اهللا

إذ هي أقرب نسخة وقفت عليها لوفاة  ،قرب زمان نسخها من وفاة مصنفها -٤
 .السيوطي رمحه اهللا

ومقداره بعدد " جامع أخبار املالئكة " سقط يف آخر باب وقد وقع ذه النسخة 
رمحه  –وهذا عدد كثري ال ميكن أن يفوت مثله على الشنواين  ،حديثاً) ٤٦(األحاديث 

إذ  ،قل من أصل قد سقط منه ذلك القدرأن الناسخ ن –واهللا أعلم  –واألظهر  -اهللا 
 .!؟د العناية بتحريرهاشدي كيف يفوت ذلك عليه وقد كان كثري املراجعة لنسخته،

 ً " حديث ) "٦٣٣٤(النسخة احملفوظة بدار الكتب األزهرية حتت الرقم : ثالثا
   .]غ[ ورمزت هلا بالرمز 

 :النسخة وفيما يلي وصف هلذه
 .ة من صفحتنيلوحة، كل لوح )١٥٦( :عدد األلواح -١
 .سطراً )١٩( :عدد األسطر -٢
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 .دكلمات يف السطر الواح )١٠ -٩(من  :عدد الكلمات -٣
تبت بداية أمساء األبواب وأوائل وقد كُ ،خط مغريب واضح جداً :نوع اخلط -٤

 .األحاديث باللون األمحر، وبقية املخطوط باللون األسود
كتب على غالفها اسم الكتاب، واسم مؤلفه، وحتت ذلك  :صفحة الغالف -٥

، وحتت ذلك عبارة حتوي ما " وقف هللا تعاىل رواق املغاربة باألزهر: " عبارة
تم عليه خبتم غري وخ ،"وقف هللا تعاىل " لق منه اإلنسان، وحتت ذلك عبارة خ

 .مقروء، والظاهر أنه ختم الدار األزهرية
امسه عند اية  الكتاب  إذ أنه مل يذكر ،اليعرف ناسخ هذه النسخة :الناسخ -٦

 . كما جرت به العادة
ربيع الثاين سنة من  الناسخ أنه فرغ منه بتاريخ الثالث عشر ذكر :تاريخ النسخ -٧

 .تسع وثالثني وألف من اهلجرة
 :مزايا هذه النسخة -
وفاة مصنفها بعد فهي ثاين نسخة قرباً من  –نسبياً  - قرا من وفاة مصنفها -١

 .نسخة الشنواين
 .سالمتها من السقط، فهي نسخة كاملة -٢
وضوح اخلط وجودة التنظيم، فهي على وترية واحدة من أوهلا إىل آخرها من  -٣

 .وع املداد، وصفة اخلط، وعدد األسطر، وسالمتها من الطمس أو الرطوبةحيث ن
 :عناية ناسخها ا من خالل األمور التالية -٤
مراجعتها ومقابلتها بأصلها من خالل اإلحلاقات اليت أضافها الناسخ، وتصحيحه  -أ

 .لتلك اإلحلاقات يف ايتها، كما هي عادة النساخ
 .سخة لتفسري معاين بعض الكلمات الغريبةوجود احلواشي يف هوامش الن -ب
 .احملتاجة إىل تفسري مما يرد يف متون األحاديث تتفسري بعض العبارا -ج
 .املكررة تالضرب على بعض العبارا -د 

التضبيب على بعض الكلمات، وكتابة ما يرى الناسخ أنه األصوب مقابالً هلا يف  -هـ 
 .اهلوامش
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يت خلت منها عدد من النسخ األخرى كما آخرها والاشتماهلا على الزيادة اليت يف  -٥
 .مما يدل على أا نسخت من أصل معتمد ،سبق

 
 
 
 
 
 

 ) منهج التحقيق( 
 
 منهج  حتقيق النص :أوالً 
 .اعتمدت يف التحقيق ثالث نسخ خطية سبق وصفها والكالم عليها -١
مت فق ،أصالً –واملنقولة عن نسخته  –جعلت النسخة املسموعة على املصنف  -٢

 ".األصل " بنسخها ومقابلة ذلك املنسوخ على 
 ". األصل " قمت مبقابلة النسختني األخريني بالنسخة  -٣
وأعدل على  ،أثبت يف املنت ما جاء يف األصل والنسختني عند عدم االختالف -٤

األصل من النسختني األخريني عندما يكون هناك اختالف أو سقط ويترجح ما 
يف احلاشية سبب إثباته، وعندما  ثبته يف املنت مبيناًيف النسختني أو أحدمها فأ

 .يترجح ما يف األصل فإين أبقيه وأُشري يف احلاشية إىل ما يف النسختني األخريني
فإين " األصل " إذا وجد يف النسختني األخريني أو إحدامها زيادة ليست يف  -٥

وفتني أفحص تلك الزيادة، فإن ثبتت صحتها قمت بوضعها يف املنت بني معك
وأذكر يف احلاشية أن تلك الزيادة ليست يف األصل، بل مما استقلت  ،[  ]هكذا 

 .به نسخة كذا، أو النسختان كالمها
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ألن  ،عند ورود كلمة أو عبارة على اخلطأ يف النسخ الثالث، فإين أثبته كما هو -٦
وروده يف النسخ الثالث يقوي وروده يف أصل املصنف كذلك، وألن املقصود 

ج الكتاب على اهليئة اليت وضعها املصنف، مث إين أذكر يف احلاشية أن أن خير
 .الصواب خالف ذلك مستدالً على ما ذهبت إليه

من  ومن ذلك أن الناسخ يكتب كثرياً ،التزمت قواعد الرسم اإلمالئي احلديث -٧
فأكتبها أنا وفق قواعد  ،ماليكة وميكاييل وحنومها: الكلمات بلغة التسهيل حنو

 .مالئكة وميكائيل: ء هكذااإلمال
داخل معكوفتني بينهما خط مائل يف " األصل " قمت بوضع رقم اللوح من  -٨

مشرياً بذلك إىل رقم اللوح والصفحة، كما هو [ / ] هامش املنت هكذا 
 .متعارف عليه يف فن التحقيق

 وأحياناً ،ما أرى أنه حيتاج لضبط من األلفاظ واألمساء فإين أضبطه بالشكل -٩
 .وف إن دعت إليه احلاجةباحلر

عليه " أو " عليه الصالة والسالم " أو " عز وجل " أو " تعاىل " ختتلف عبارة  -١٠
من  ،yوكذا عبارة الترضي عن الصحابة  ،"عليهم السالم " أو " السالم 

"   األصل" نسخة ألخرى، واملعتمد هو إثبات ذلك كله يف املنت عند وروده يف 
 .حىت عند وروده يف النسختني األخريني أو كليهما فيهوتركه إذا مل يكن وارداً 

جممع طباعة املصحف اعتمدت كتابة اآليات الواردة يف املنت حسب طبعة  -١١
 .املدينة النبويةب

 
 منهج خدمة النص  :ثانياً
 .إىل سورها مع بيان رقم اآليةعزوت اآليات القرآنية  -١
 :خرجت األحاديث واآلثار وفق املنهج التايل -٢
املصادر اليت وقفت على  فأذكر –بقدر اإلمكان  –يف ذكر مصادر التخريج  توسعأ -أ

 .األثر فيها
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أرتب املصادر أثناء التخريج مبتدئاً باملصادر اليت عزا إليها املصنف، مرتباً هلا  -ب
مث أتبع ذلك باملصادر األخرى اليت أخرجت احلديث ومل يذكرها  حسب إيراده هلا،

 .ما سيأيت يف الفقرة التاليةاملصنف، مرتباً هلا حسب 
 .فأقدم األقدم وفاة ،مرتبة حسب تاريخ وفاة أصحااأسوق املصادر  -ج
 فإن كان املخرج واحداً ،بعد ذكر املصادر أنظر إىل الطرق اليت خرج احلديث منها –د 

 .مجيعهم من طريق فالن عن فالن به: فأقول بعد ذكر املصادر ،عزوت مجيع املصادر إليه
فإين حينئذ أذكر املصادر اليت أخرجته من  ،إذا كان للحديث أكثر من خمرجو -هـ

مث أذكر املصادر اليت أخرجته من خمرج  ،إياها على ما سبق خمرج واحد على حدة مرتباً
 . ومثل هذا وقع يل قليالً ،آخر على حدة بنفس الطريقة

يت اتفقت على فإين أذكر املصادر ال ،إذا كان هناك اضطراب يف سند احلديث -و
مث أرجح بني الطرق عن  ،مث املصادر اليت أخرجته من طريق آخر ،إخراجه من خمرج واحد

بكالم أئمة احلديث املعتربين يف  مستشهداً ،طريق قواعد الترجيح املعروفة يف هذا الشأن
 .وأدرس إسناده وأحكم عليه ،مث أعتمد الطريق الذي ترجح لدي ،هذا الشأن إن وجد

مة احلديث يعتين بذكر علل األحاديث أو احلكم عليها بعد خترجيه بعض أئ -ز
وقد  ،فإن وجد شيء من ذلك فإين أذكره بعد ذكر املصادر املخرجة للحديث ،للحديث

 .بعد ذكر مصدر قائله مباشرة أورده أحياناً
فيهما أو يف  أو أحدمها فإين أكتفي بذكر رقمه لصحيحنيإذا كان احلديث معزواً ل -ح

 ، مبيناً الطريق املخرج منهاحسب الترقيم املعتمد يف الطبعات اليت رجعت هلا اأحدمه
ألن ذكر احلديث يف الصحيحني أو أحدمها كاف للحكم  ، دون زيادة على ذلك،أحياناً

 .  وهو املقصود ،بصحته
إال عندما يذكر املصنف سوامها من املصادر عند  ،ال أذكر مع الصحيحني سوامها -ط

 .ثرعزوه لأل
لكن  ،لغري الصحيحني وهو موجود فيهما أو يف أحدمها قد يعزو املصنف حديثاً -ي

هناك اختالف لفظ أو زيادة قد تكون هي مقصود املصنف من إيراده وإعراضه عما يف 
 .فحينئذ أنبه على ذلك وأبينه ،-حسب ما ظهر يل  – أو أحدمها الصحيحن



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٥٢

 :ايلأقوم بدراسة إسناد احلديث على النحو الت -٣
فأسوقه بعد من األسانيد فإين أختار أعلى إسناد يثبت به،  اًإذا كان للخرب عدد -أ

مث أترجم  ،مث أذكر إسناده –صاحب املصدر  –قال فالن : فأقول ،االنتهاء من التخريج
  .هلرجال

مث   –بشرط الصحة  –آخذ السند األدىن منه  ،وإذا كان السند األعلى فيه ضعف
 .رك اإلسناد األعلىتاله وأترجم لرجأ

أما بقية  أسوق األسانيد كاملة ال سيما السند الذي أرغب الترمجة لرجاله، -ب
ملة مع وقد أسوق بعض األسانيد األخرى كا ،كما مر من خمرجهااألسانيد فإين أسوقها 
، كأن يكون يف السند راوٍ مدلّس وقد عنعن، أو يكون تبدو يل لعلةعدم الترمجة لرجاهلا 

بالتحديث، فأذكره للداللة على ما يف اإلسناد من علة أو عدمها عند احلكم  قد صرح
 .أفعل ذلك نادراً ،على احلديث

ليس بالضرورة أن يكون اإلسناد املترجم له هو أحد أسانيد املصادر اليت عزا إليها  -ج
 .املصنف، بل الضابط يف ذلك هو قوة اإلسناد وعلوه مقارنة ببقية األسانيد

 :على النحو التايل جال اإلسنادجم لرأتر -٤
ن الذين ال خالف يف صحبتهم، أما م رجال اإلسناد سوى الصحابةميع أترجم جل -أ

اختلف يف صحبته فإين أترجم له، وأذكر الراجح يف صحبته من عدمها إذا كانت روايته 
 .مباشرة rعن النيب 

عندما يرد اسم  ت األحاديث واآلثار إالجال أترجم ألصحاب الكتب اليت خر -ب
 .صاحب الكتاب يف إسناد خرب من طريق آخر، أو أن يكون صاحب الكتاب متكلَّماً فيه

 :اعتمدت يف تراجم رجال األسانيد املنهج التايل -ج
فإين أكتفي فيه حبكم احلافظ ابن حجر " التهذيب تقريب " من كان من رجال  )١(

خالل النظر يف ترمجة  ما مل يترجح يل خالف حكم احلافظ من ،دون زيادة عليه
، وعند ذلك أذكر ما ترجح وكالم األئمة فيه "ذيب التهذيب " الراوي يف 

أو " الكاشف " مستدالً بأقوال من خالف احلافظ ويف مقدمتهم الذهيب يف لدي 
 .غريه
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غريه من فإين أنتقل يف ترمجته إىل " التقريب " أما إذا مل يكن الراوي من رجال  )٢(
، مث إىل كتب التواريخ، ولسان امليزان ن حجر كتعجيل املنفعةمصادر احلافظ اب

مكتفياً بأقل عدد من  ،وكتب الثقات، وكتب الضعفاء، والسؤالت وغريها
 .إال أن يكون هناك فائدة يف التوسع يف مصادر الترمجة -ما أمكن  -املصادر 

تبة الراوي لبيان مر" تعريف أهل التقديس " ابن حجر اعتمدت على كتاب احلافظ  -د
 مث أضع رقم طبقة الراوي من حيث التدليس بني قوسني أثناء ترمجته ،من حيث التدليس

 .أي أنه من الطبقة الرابعة، مثالً )٤/ط(هكذا 
تقدم يف  :أترجم للراوي عند وروده أول مرة، وبعد ذلك أحيل إىل ترمجته قائالً -هـ

 .موضع الترمجة ذاكراً رقم احلديث ،احلديث رقم كذا
 
 

 :احلكم على اإلسناد -٥
أحكم على اإلسناد حسب القواعد احلديثية املعروفة، مث أُعقِّب ذلك احلكم بنقل كالم 

مستشهداً به على ما ذهبت إليه عند احلكم على ذلك اإلسناد، وإن  -إن وجد  –األئمة 
قول ذكرته مبيناً وجه ذلك ال ،ألحد من أهل العلم خمالفاً ملا ترجح لدي وجدت قوالً

 .ومأخذه
وال أكتفي باحلكم الظاهر على اإلسناد، بل أرجع إىل كتب العلل فأذكر ما ذكره األئمة 

كما أنظر يف طرق احلديث وشواهده لتقويته بتلك  ،-إن وجدت  –من علة للحديث 
 .الطرق والشواهد عند وجودها

 :الشواهد -٦
مبيناً  -إن وجدت  –اهد عند ختريج احلديث واحلكم على إسناده أُتبع ذلك بذكر الشو

أكتفي بذكر  وأحياناً، أحياناً الطرق اليت جاءت منها تلك الشواهدأذكر من أخرجها، و
 ،الراوي الذي جاء الشاهد من طريقه إن كان فيه مطعن يترتب عليه الطعن يف اإلسناد

 .ذلك الشاهد يف الصحيحني أو أحدمها فأكتفي ماوإن كان 
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فيه  فإين أنقل ما جاء راد خترجيه مسنداً بأن أعياين البحث عنه،إذا مل أجد احلديث امل -٧
أو رمبا ذكر أنه من  ،حىت ال يبقى غُفْالً من ذلك -إن وجد  –من حكم لبعض األئمة 

 ،يوجب رد اخلرب بسببه وفالن هذا جمروح جرحاً ،طريق فالن يف مصدر من املصادر
 .مل أجده: وإال قلت ،احلال وأبني ذلكفأترجم له وأحكم على اإلسناد حينئذ مبا يناسب 

عندما ال أجد احلديث باللفظ الذي ذكره املصنف فإين أذكر ما جاء يف معناه مبيناً  -٨
مستشهداً بأقوال  ما فيه من شاهد ملا ذكره املصنف من عدمه، مث أحكم على ذلك،

 .األئمة، حىت يتضح ما إذا كان ملا ذكره املصنف أصل أم ال
 :بشرح الغري -٩

 مكتفياً ،فإين أنقل ما جاء يف كتب الغريب واملعاجم - نسبياً -عند ورود لفظة غريبة 
يفي بالغرض ال أتعداه إىل غريه إال أن يكون يف غريه ما يكمل  يف ذلك مبصدر واحد غالباً

لرقم اجلزء والصفحة أو ألصل املادة اليت أشتقت  مث أذكر املرجع وأعزو فيه ،املعىن فأذكره
 .منه ةالكلم
هو املنهج الذي سرت عليه يف التحقيق، راجياً من اهللا أن أكون قد وفقت خلدمة  هذا

 .بصورة حسنة هالنص وإخراج
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 مناذج املخطوطات
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 " األصل " صفحة العنوان من 
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 "األصل " الورقة األولى من 
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 "األصل " بدایة القسم المحقق من 
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 ویظھر علیھا السماع بخط المؤلف رحمھ هللا" األصل " إحدى لوحات 
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 " األصل " من نھایة القسم المحقق 

إىل هنا اية 
 اجلزء احملقق
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 " ش" من  ایة القسم المحققنھ

هنا اية إىل 
 اجلزء احملقق
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إىل هنا اية اجلزء 
 احملقق
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 )١(وبه نستعني 
 

والصالة والسالم  ،أويل أجنحة مثىن وثالث ورباع احلمد هللا جاعل املالئكة رسالً
 .على سيدنا حممد واآلل والصحب واألتباع

استوعبت فيه ما وردت به  ،املالئكة األبرار )٢(مجعته يف أخبار ،فهذا تأليف لطيف
احلبائك يف أخبار " ومسيته  ،صاربتهج ا أولو األبوختمته بفوائد ي ،ألحاديث واآلثارا

 .وعليه التكالن ،املستعان )٤(وباهللا ،" )٣(املالئك

 ـــــــــــــــــ
 .أما بعد ،رب يسر يا كرمي: زيادة) غ(ويف  ،)غ(و ) ش(ليست يف  )١(
 .األخبار): غ(يف  )٢(
 .املالئكة): غ(يف  )٣(
 . واهللا): غ(و ) ش(يف  )٤(
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 ذكر وجوب اإلميان باملالئكة
 

قال  ،)١( ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ ڻ  ٹ  ٹ  ژ  :قال اهللا تعاىل
 :م معاينواإلميان باملالئكة ينتظ": ميان شعب اإل" البيهقي يف 
 .مالتصديق بوجوده: أحدها
مأمورون  ،كاإلنس واجلن ،وإثبات أم عباد اهللا وخلقه ،إنزاهلم منازهلم: والثاين

ولكن اهللا تعاىل  ،زواملوت عليهم جائ ،ال يقدرون إال على ما قدرهم اهللا عليه ،مكلفون
وال يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إىل  ،فال يتوفاهم حىت يبلغوه ،بعيداً جعل هلم أمداً
 .األوائل ون آهلة كما دعتهموال يدع ،تعاىلإشراكهم باهللا 

وقد جيوز أن  ،من البشر م إىل من يشاءهيرسل االعتراف بأن منهم رسالً: والثالث
 ،ومنهم الصافّون ،ويتبع ذلك االعتراف بأن منهم محلة العرش ،يرسل بعضهم إىل بعض

يسوقون  )٢(نالذي ومنهم ،ومنهم كَتبة األعمال ،ومنهم خزنة النار ،ومنهم خزنة اجلنة
 )٣(.فقد ورد القرآن بذلك كله أو بأكثره ،السحاب

:  فقال ،حني سئل عن اإلميان rعن النيب  ،رضي اهللا عنهما عن ابن عمروروينا  )١(
 )٤(."أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله " 

 للفالسفة خالفاً )١(والداللة على أم أجساد ،الئكةمبدأ خلق امل

 ـــــــــــــــــ
 .)٢٨٥(آية البقرة، سورة  )١(
 .وما أثبته هو الذي يستقيم به الكالم ،الذي: يف األصل )٢(
 ).١/١٦٣(شعب اإلميان  )٣(
 . املشهور، عن ابن عمر عن أبيه رضي اهللا عنهما، وهو جزء من حديث جربيل )٨(أخرجه مسلم برقم  )٤(

 ٩(، ومسـلم بـرقم   )٤٧٧٧و  ٥٠( ، فقد أخرجه البخاري عنه برقمtوهو متفق عليه من حديث أيب هريرة 
 ).١٠و
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خلقت  : "rرسول اهللا قال : قالت ،عنهارضي اهللا  ئشةعن عا أخرج مسلم )٢(

وخلق آدم مما وصف  ،من نار )٣(اجلان من مارج )٢(وخلق ،املالئكة من نور
  )٤(."لكم

 ـــــــــــــــــ
= 

 .أجسام): غ(يف  )١(
 .خلقت): غ(يف  )٢(
 .)٤٦٥يف غريب القرآن ص املفردات: انظر( . أي هليب خمتلط: مارج )٣(
  ).٢٩٩٦(برقم  هصحيحمسلم يف  هو عند )٤(
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: بن عمرو رضي اهللا عنهما، قالا نع ،وأخرج أبو الشيخ يف كتاب العظمة[  )٣(
 )١( ]. املالئكة من نور خلق اهللا

 ـــــــــــــــــ
 .مابني املعكوفتني ليست يف األصل )١(

 ).٣١٥و ٣٠٩(هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم 
هشام  كلهم من طريق ،)٢٤٧٥(والبزار يف مسنده برقم  ،)١٠٨٤(برقم  وقد أخرجه عبد اهللا بن أمحد يف السنة

 .دة يف آخره عند بعضهممع زيا ،رضي اهللا عنهما مبثله عن عبد اهللا بن عمرو ،عن أبيه ،بن عروة
عن عبد اهللا بـن عمـرو    ،عن أبيه ،نا هشام بن عروة ،نا أبو أسامة ،حدثين أيب :قال عبد اهللا بن أمحد :اإلسناد

 .به رضي اهللا عنه
 :اإلسنادرجال 

 رمبـا دلـس   ،ثقة ثبت ،مشهور بكنيته ،أبو أسامة ،الكويف ،محاد بن أسامة القرشي موالهم هو: أبو أسامة )١
ـ أخـرج لـه اجلما   ،بن مثاننياوهو  ،مات سنة إحدى ومائتني ،وكان بأخرة حيدث من كتب غريه ،)٢/ط( . ةع

 .١٤٨٧: التقريب
مات سـنة مخـس أو سـت     ،)١/ط( رمبا دلس ،ثقة فقيه ،األسدي ،بن الزبري بن العوام: هشام بن عروة )٢

 .٧٣٠٢ :التقريب .أخرج له اجلماعة ،وله سبع ومثانون سنة ومائة، وأربعني
مـات سـنة أربـع     ،ثقة فقيه مشهور ،املدين ،أبو عبد اهللا ،بن العوام بن خويلد األسدي: وة بن الزبريعر )٣

 .٤٥٦١: التقريب .أخرج له اجلماعة ،ومولده يف أوائل خالفة عثمان ،وتسعني على الصحيح
  :اإلسناداحلكم على 

 .)٨/١٣٤(ثمي يف امع قال اهليو ،فرجاله كلهم ثقات رجال الصحيح ،األثر ذا اإلسناد صحيح
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لقت املالئكة خ :قال ،عن عكرمة ،)١(يف كتاب العظمة أخرج أبو الشيخو )٤(
 )٢(.من نور العزة

 ـــــــــــــــــ
   ).غ(ليست يف  )١(
 ). ٣١١(العظمة برقم  هو عند أيب الشيخ يف )٢(

، كلهم من )١٠٨٣(، وعبد اهللا بن أمحد يف السنة برقم )٧٨٨(وقد أخرجه إسحاق بن راهويه يف مسنده برقم 
  .ف يسري بينهممع اختال ،به عن عكرمة ،يب صاحلأعن  ،مساعيلإعن  ،ابن املبارك طريق

عن إمساعيل  ،بن املباركاحدثين  ،أخربنا حيىي بن آدم بن سليمان موىل آل خالد بن عرفطة: قال إسحاق :اإلسناد
 .، به بنحوهعن عكرمة ،عن أيب صاحل ،بن أيب خالد

 :اإلسنادرجال 
 ،سنة ثالث ومائتنيمات  ،فاضل ،حافظ ،ثقة ،موىل بين أمية ،أبو زكريا ،الكويف :حيىي بن آدم بن سليمان )١

 .٧٤٩٦: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستةأخرج له 
مجعت فيه  ،ثقة ثبت فقيه عامل جواد جماهد ،موىل بين حنظلة ،عبد اهللا بن املبارك املروزيهو : ابن املبارك )٢

 .٣٥٧٠:التقريب. أخرج له اجلماعة ،وله ثالث وستونومائة مات سنة إحدى ومثانني  ،خصال اخلري
أخرج له  ،ومائة مات سنة ست وأربعني، ثقة ثبت ،موالهم البجلي ،بن أيب خالد األمحسيهو ا :اعيلإمس )٣

 .٤٣٨: التقريب. اجلماعة
. أخرج له األربعة ،ضعيف يرسل ،موىل أم هانئ ،ويقال آخره نون ،بالذال املعجمة ،باذامهو  :أبو صاحل )٤

 . ٦٣٤: التقريب
بن امل يثبت تكذيبه عن  ،ثقة ثبت عامل بالتفسري ،أصله بربري ،باسبن عاموىل  ،أبو عبد اهللاهو  :عكرمة )٥
 .٤٦٧٣: التقريب. أخرج له اجلماعة ،مات سنة أربع ومائة وقيل بعد ذلك، وال تثبت عنه بدعة ،عمر

  :اإلسناداحلكم على 
 .باذام أبو صاحل، وهو ضعيف يرسلمن طريق ه األثر ذا اإلسناد ضعيف، ألن

العالمة قال وقد  ،ومثل هذا من األمور الغيبية ال اعتبار له مامل يثبت بنص صحيح مرفوع ،مةمث هو من قول عكر
هذا كله من اإلسرائيليات اليت ال جيوز األخذ ا، ألا مل ترد عن الصادق : األثر معلقا على -رمحه اهللا  –األلباين 

  ).٤٥٨السلسلة الصحيحة رقم ( .rاملصدوق 
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لقت من أن املالئكة خ :غهأنه بل ،بن رومان )١(زيديعن  ،أخرج أبو الشيخو )٥(
 )٢(.تعاىل روح اهللا

 ـــــــــــــــــ
 . وهو خطأ ،زيد): ش( يف األصل و )١(
 ). ٣١٠(هو عند أيب الشيخ يف كتاب العظمة برقم  )٢(

حدثنا نافع بن  ،يب مرميأحدثنا ابن  ،بو معني احلسني بن احلسنأحدثنا  ،حدثنا الوليد: قال أبو الشيخ :اإلسناد
 .به عن يزيد بن رومان ،عن عمر موىل غفرة ،يوبأيب أعن سعيد بن  ،يزيد

 :اإلسنادرجال 
 ،احلافظ الثقة ،- بضم الباء األوىل وسكون الواو وفتح الباء الثانية -بونة الوليد بن أبان بن هو  :وليدال )١

، وأبو الشيخ ،ومنه الطرباين ،مسع عباسا الدوري ،وغري ذلك ،صاحب التفسري واملسند الكبري ،أبو العباس األصبهاين
وكان  ،واملسند والشيوخ وصنف التفسري ،مسع الكثريو ،كان أحد من ارحتل رحالت كثرية :قال عنه أبو الشيخ

  .مات سنة عشر وثالمثائة .أحد العلماء باحلديثناً، يد حافظاً
 رقماحلفاظ تذكرة و ،)١/٣٧٠( البن ماكوالاإلكمال و، )٤/٢١٧(طبقات أصبهان أليب الشيخ : انظر

 ).١٤/٢٨٨( ، وسري أعالم النبالء)٣/٧٨٤(
ومساه أبو  ،كذا مساه تلميذه ابن أيب حامت وهو أخرب به ،الرازي ،احلافظ اود: نبو معني احلسني بن احلسأ )٢

قال و. ما رأيت من أيب معني إال خريا: قال ابن أيب حامت ،برع يف فنون احلديث ،حممد بن احلسني :أمحد احلاكم
 .مات سنة اثنتني وسبعني ومائتني .هو من كبار حفاظ احلديث :احلاكم
  ).  ٢/٦٠٦( احلفاظ تذكرة، و)٣/٥٠(التعديل البن أيب حامت ح واجلر: انظر

ثقة  ،أبو حممد املصري ،سعيد بن احلكم بن حممد بن سامل بن أيب مرمي اجلمحي بالوالءهو : ابن أيب مرمي )٣
 .٢٢٨٦ :التقريب. أخرج له اجلماعة ،وله مثانون سنةومائتني، مات سنة أربع وعشرين  ،ثبت فقيه

إنه موىل شرحبيل بن  :يقال ،أبو يزيد املصري ،بفتح الكاف والالم اخلفيفة ،الكالعي هو: نافع بن يزيد )٤
وابن  ،ائيسوالن ،اوددوأبو  ،سلممو، عليقاًتاري خأخرج له الب ،ومائة مات سنة مثان وستني ،ثقة عابد ،حسنة
 .٧٠٨٤: التقريب. ماجه
مات سنة إحدى ، ثقة ثبت ،مقالصأبو حيىي بن  ،موالهم املصري ،ياخلزاع هو: سعيد بن أيب أيوب )٥

 .٢٢٧٤ :التقريب .أخرج له اجلماعة ،ومائة وستني
وكان  ،ضعيف ،بضم املعجمة وسكون الفاء ،فرةموىل غُ ،عمر بن عبد اهللا املدينهو  :عمر موىل غفرة )٦

 .٤٩٣٤: التقريب. والترمذي ،أخرج له أبو داود ،ومائةمات سنة مخس أو ست وأربعني ، كثري اإلرسال
وروايته عن أيب هريرة  ومائة، مات سنة ثالثني ،ثقة ،موىل آل الزبري ،أبو روح ،املدينهو  :يد بن رومانيز )٧

 .٧٧١٢: التقريب. أخرج له اجلماعة ،مرسلة
 :اإلسناداحلكم على 

= 
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................................................................................... 
 ـــــــــــــــــ

= 
ولو صح فهو مفتقر إىل  ،مث هو من قول يزيد بن رومان األثر ذا اإلسناد ضعيف، لضعف عمر موىل غفرة،

 ".خلقت املالئكة من نور  "تقدم، وفيه  وهو خمالف ملا جاء يف الصحيح عن عائشة كما ،الرفع
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 كثرة املالئكة جداً
 

 .)١(ژ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉژ : عاىلت /قال اهللا 
يف كتاب الرد على اجلهمية، عن ابن  مندهوابن  ،وأبو الشيخ ،أخرج البزارو )٦(
: خ يف ذلك، مث يقولخلق اهللا املالئكة من نور، وينف: قال ،رضي اهللا تعاىل عنهما )٢(وعمر

أكثر من  شيءليس أصغر من الذباب، و ، فإن من املالئكة خللقاًألفنيلف ليكن منكم أ
 )٣(.املالئكة

 ـــــــــــــــــ

 .)٣١(آية املدثر، سورة  )١(
 . ابن عمر): ش(يف  )٢(
 الرد على ابن منده يف، و)٣١٦(يف العظمة برقم  أيب الشيخ، و)٢٤٧٧(لبزار يف مسنده برقم هو عند ا )٣(

 . ٤٩ص اجلهمية
عن ، بيهأعن  ،هشام بن عروة ، كلهم من طريق)١١٩٤( بن أمحد يف السنة برقم عبد اهللاوقد أخرجه أيضا 

 .به مبثله مع اختالفات يسرية بينهم عبداهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما
عن عبد اهللا بن ، عن أبيه ،عن هشام بن عروة ،أخربنا أبو معاوية :أخربنا حممد بن العالء قال: قال البزار :اإلسناد

 .به بنحوه عمرو رضي اهللا عنهما
 :اإلسنادرجال 

مات سنة سبع  ،حافظ ،ثقة ،مشهور بكنيته ،أبو كريب الكويف ،بن كريب اهلمداين :حممد بن العالء )١
 .٦٢٠٤: التقريب .أخرج له اجلماعة ،وهو بن سبع ومثانني سنةومائتني،  وأربعني

أحفظ الناس حلديث  ،ثقة ،عمي وهو صغري ،الكويف ،الضريرعاوية أبو م ،حممد بن خازمهو : أبو معاوية )٢
 ،وقد رمي باإلرجاء ،وله اثنتان ومثانون سنةومائة، مات سنة مخس وتسعني  ،وقد يهم يف حديث غريه ،األعمش

 .٥٨٤١: التقريب .أخرج له اجلماعة
 ).٣(تقدم يف احلديث رقم  ،ثقة فقيه ،بن الزبري بن العوام :هشام بن عروة )٣
  ).٣(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة فقيه مشهور ،بن العوام :عروة بن الزبري )٤

  :اإلسناداحلكم على 
ولعله من  ،tوهو موقوف على ابن عمرو  ،رجال الصحيحني ذا اإلسناد صحيح، فرجاله كلهم ثقات األثر

 . اإلسرائيليات اليت كان يرويها

]ب/١[  
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 ما يف: قال ،رضي اهللا تعاىل عنه البيهقي يف الشعب، عن ابن مسعود وأخرج )٧(
 ژک  ک  گ  ژ  :مث قرأ .قدماه ملك أو )١(إال وعليه جبهة ،السماوات مساء منها موضع

)٣( .)٢( 
 ـــــــــــــــــ

 . وعليها): غ(ويف  ،وعلى جبهته): ش(يف  )١(
 .)١٦٥( آيةالصافات، سورة  )٢(
 ). ١٥٩(برقم  شعب اإلميانوهو عند البيهقي يف  )٣(

، كلهم )٢٣/١١٢(يف تفسريه  ، وابن جرير)٢٥٤(برقم  تعظيم قدر الصالةحممد بن نصر يف  وقد أخرجه أيضاً
 . األلفاظمع اختالف يسري يف  ،بن مسعود به عبد اهللا، عن عن مسروق ،عن مسلم بن صبيح ،األعمش من طريق

به بنحوه، وفيه  بن مسعوداعن  ،عن أيب الضحى ،األعمش ، من طريق)٩٠٤٢(برقم  الكبري وأخرجه الطرباين يف
 بن عبد اهللارواه الطرباين عن شيخه ): ٧/٩٨(وقال اهليثمي يف جممع الزوائد  انقطاع بني أيب الضحى وابن مسعود،

 .وهو ضعيف ،حممد بن سعيد بن أيب مرمي
لعبد الرزاق، والفريايب، وسعيد بن منصور، وعبد بن محيد، وابن ) ٥/٢٩٣(يوطي يف الدر املنثوروعزاه الس

 .ومل أقف على شيء من ذلك ،املنذر، وابن أيب حامت
 :وق قالرعن مس ،عن مسلم ،عن األعمش ،ثنا أبو معاوية :قال ،حدثين أبو السائب: قال ابن جرير :اإلسناد
 .وذكره... قال عبداهللا
 :اإلسناد رجال

مات سنة أربع  ،رمبا خالف ،ثقة ،الكويف ،بضم املهملة ،وائيسلم بن جنادة بن سلم السهو : أبو السائب  )١
 .٢٤٦٤ :التقريب .وابن ماجه ،أخرج له الترمذي ،وله مثانون سنةومائتني، ومخسني 

 ).٦(هو الضرير، ثقة، تقدم يف احلديث رقم : أبو معاوية )٢
ثقة حافظ عارف  ،األعمش ،أبو حممد الكويف ،الكاهلي ،ران األسديسليمان بن مههو  :األعمش )٣

 .٢٦١٥: التقريب .أخرج له اجلماعة ،أو مثان ومائة مات سنة سبع وأربعني ،)٢/ط( لكنه يدلس ،بالقراءات ورع
 ،ثقة فاضل ،مشهور بكنيته ،العطار ،أبو الضحى الكويف ،اهلمداين ،بالتصغري ،مسلم بن صبيحهو : مسلم )٤

 .٦٦٣٢: التقريب .أخرج له اجلماعة ،سنة مائةمات 
 ،ثقة فقيه عابد خمضرم ،أبو عائشة الكويف ،الوادعي ،بن األجدع بن مالك اهلمداينمسروق  هو: مسروق )٥

 .٦٦٠١: التقريب. أخرج له اجلماعة ،مات سنة اثنتني ويقال سنة ثالث وستني
  :اإلسناداحلكم على 

قات رجال الصحيحني إال أبا السائب فليس من رجال الشيخني، وهو وإن ه كلهم ثصحيح اإلسناد، فرجال األثر
، إال أن له حكم الرفع، ألنه من أمور الغيب اليت ال جمال فيها لإلجتهاد، وإمنا tعلى ابن مسعود  كان موقوفاً

يت الكالم وسيأ ،مرفوعاً -رضي اهللا عنها  -هذا احلديث عن عائشة مثل يتوصل إليها عن طريق الوحي، وقد روي 
 ).  ١٠(عليه يف احلديث رقم 

= 
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................................................................................... 

 ـــــــــــــــــ
= 
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ما يف السماء موضع إال عليه : الق ،وأخرج أبو الشيخ، عن سعيد بن جبري )٨(
 )١(.ملك، إما ساجد وإما قائم، حىت تقوم الساعة

 ـــــــــــــــــ
حدثنا الربيع بن  ،حدثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن: ، قال)٥٠٦(برقم  لعظمةالشيخ يف ا وهو عند أيب) ١(

 .به عن سعيد بن جبري ،حدثين عطاء بن دينار :قال ،عن ابن هليعة ،حدثنا حيىي بن عبد اهللا بن بكري ،سليمان
 :اإلسنادرجال 

 -ه بأبو إسحاق، ابن متويه األصبهاين، ويعرف أيضا بأَ اإلمام ،بن أيب احلسن: إبراهيم بن حممد بن احلسن )١
يصوم  ،راًخيالً وكان فاض ،كان إليه الفتيا ببلدنا: قال عنه أبو الشيخ. الطيان ةري، وبابن ف-والباء بفتح اهلمزة 

وقال أبو . كان من معادن الصدق: وقال أيضا .كان إمام مسجد اجلامع إىل أن تويفو ،وكان على املسائل ،الدهر
 . تويف سنة اثنتني وثالمثائة. حجة كان حافظاً ،اإلمام املأمون القدوة: وقال الذهيب .كان من العباد الفضالء :نعيم

البن اإلكمال ،و)١/٢٣١(، وتاريخ أصبهان أليب نعيم )٣/٤٥٠(أليب الشيخ طبقات احملدثني بأصبهان : انظر
سري أعالم و، )٧/١٣٤(تاريخ دمشق البن العساكر و، )٤/٥٢٢(للبغدادي تكملة اإلكمال و ،)١/١١(ماكوال 
 ).١٤/١٤٢(النبالء 

مات سنة ست  ،ثقة ،األعرج ،املصري ،حممد األزدي أبو ،بن داود اجليزيهو ا :الربيع بن سليمان )٢
 .١٨٩٣: التقريب. لنسائيوا ،أخرج له أبو داود ،ومائتنيومخسني 

 مات سنة إحدى وثالثني ،وقد ينسب إىل جده ،موالهم املصري ،املخزوميهو  :حيىي بن عبد اهللا بن بكري )٣
 .وابن ماجه ،ومسلم ،أخرج له البخاري ،وتكلموا يف مساعه من مالك ،ثقة يف الليث ،وله سبع وسبعون ومائتني،
 .٧٥٨٠:التقريب

 .٦١٩٣: الكاشف. سع العلم مفتياًواكان صدوقاً  :قال الذهيبو
خلط بعد  ،صدوق ،القاضي ،أبو عبد الرمحن املصري ،هيعة بن عقبة احلضرميعبد اهللا بن لَهو : ابن هليعة )٤

مات سنة أربع  ا،وله يف مسلم بعض شيء مقرون ،بن املبارك وابن وهب عنه أعدل من غريمهااورواية ،احتراق كتبه
 . ٣٥٦٣: التقريب. وابن ماجه ،والترمذي ،وأبو داود ،أخرج له مسلم ،ماننيوقد ناف على الثومائة، وسبعني 

إال أن روايته عن سعيد  ،صدوق ،املصري ،وقيل أبو طلحة ،الريانأبو  ،اهلذيل موالهمهو  :عطاء بن دينار )٥
. رمذيوالت ،وأبو داود ،أخرج له البخاري يف األدب املفرد ،ومائة مات سنة ست وعشرين ،بن جبري من صحيفة

 .٤٥٨٩: التقريب
 ،وروايته عن عائشة وأيب موسى وحنومها مرسلة، ثقة ثبت فقيه ،الكويف ،األسدي موالهم: سعيد بن جبري )٦

 .٢٢٧٨: التقريب .أخرج له اجلماعة ،سنة مخس وتسعني ومل يكمل اخلمسني ،قتل بني يدي احلجاج
  :اإلسناداحلكم على 

بكري عن ابن هليعة، والذي يترجح يف أمر ابن هليعة قبول رواية من روى  نعبد اهللا ب من رواية حيىي بن هذا األثر
عنه قبل اإلختالط ممن أتقن حديثه كالعبادلة، وابن بكري إمنا روى عنه يف آخر حياته، إذ بني وفاة كل منهما أكثر 

ا مات ابن هليعة، مل ، أي أن عمره كان عشرون عاماًسنة ابن بكري تويف وعمره سبع وسبعون، فمن مخسني عاماً
= 
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................................................................................... 

 ـــــــــــــــــ
= 

ابن بكري كان يبلغ ستة  وابن هليعة إختلط قبل وفاته بأربع أو مخس سنني حيث إحترقت مكتبته، وهذا يعين أن
 . أي بعد اإلختالط، وعليه فال حيتج حبديثه عنه ، فسماعه إذاً كان يف آخر حياة ابن هليعةتقريباً عشر عاماً

ومثل هذا من املرويات  ،ة تفسري مشهورة عن سعيد بن جبريلكن املالحظ هنا أن ابن هليعة يروي صحيف
وكذا يقال يف  ،وعليه فال أثر الختالط ابن هليعة فروايته من صحيفة ،التفسريية يتساهل العلماء يف نقلها ويقبلوا

كما فان عطاء مل يسمع من سعيد وروايته عنه من صحيفة  ،االنقطاع احلاصل بني عطاء بن دينار وسعيد بن جبري
وقد روى ابن أيب حامت يف تفسريه عن هذه الصحيفة مرويات كثرية ذا  ،نص على ذلك ابن حجر يف ترمجته

شواهد تشهد له بصحة  وله ،وعليه فاألثر له حكم القبول وهو من تفسري ابن جبري ،اإلسناد من طريق أيب زرعة
احلديث رقم ، وعن حكيم بن حزام كما يف )١٠(معناه، فقد روي مرفوعاً عن عائشة كما سيأيت يف احلديث رقم 

 ).٧(، وكذا روي موقوفا على ابن مسعود وقد مر برقم )١١(
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رضي اهللا يب ذر ، واحلاكم، عن أ)١(، وابن ماجهوأخرج أمحد، والترمذي )٩(
منها موضع  ما ،السماء وحق هلا أن تئط )٢(أطت : "eقال رسول اهللا : قال تعاىل عنه،
 )٤(." جبهتهملك واضع  )٣(إال وعليه ،أربع أصابع

 ـــــــــــــــــ
 ).ش(ليست يف  )١(
: انظر(  .وصوت الظهر واجلوف من اجلوع ،بل من ثقلهاواإلصوت الرحل : واألطيط ،صوتت: أي )٢(

 ). أط: مادة ،القاموس احمليط
 .عليهاو): غ(يف  )٣(
برقم يف سننه وابن ماجه  ،)٢٣١٢(برقم يف جامعه ، والترمذي )٢١٥٥٥(برقم يف مسنده هو عند أمحد  )٤(

 ). ٨٧٢٦و ٨٦٣٣و ٣٨٨٣(برقم يف املستدرك ، واحلاكم )٤١٩٠(
شرح ، والطحاوي يف )٢٥١(حممد بن نصر يف تعظيم الصالة برقم ، و)٣٩٢٥(البزار برقم وأخرجه أيضا 

يف  ، والبيهقي)٢/٢٣٦( لية، وأبو نعيم يف احل)٥٠٧(، وأبو الشيخ يف العظمة برقم )١١٣٥(رقم مشكل اآلثار ب
 ،عن جماهد ،إبراهيم بن مهاجر ، كلهم من طريق إسرائيل، عن)٧٨٣(ويف الشعب برقم  ،)١٣١١٥(الكربى برقم 

 .به بنحوه، وهو جزء من حديث طويل عن أيب ذر العجلي، عن مورق
عن  ،عن مورق ،عن جماهد ،عن إبراهيم بن مهاجر ،ثنا إسرائيل:هو بن عامر ،ثنا أسودحد: دقال أمح :اإلسناد 
 .به ذر أيب

 :اإلسنادرجال 
مات يف أول سنة  ،ثقة ،ويلقب شاذان ،يكىن أبا عبد الرمحن ،نزيل بغداد ،بن عامر الشاميا هو: األسود )١

 .٥٠٣ :التقريب. أخرج له اجلماعة ،مثان ومائتني
 ،تكلم فيه بال حجة ،ثقة ،أبو يوسف الكويف ،اهلمداين ،بن يونس بن أيب إسحاق السبيعيهو ا :إسرائيل )٢

 .٤٠١: التقريب. اجلماعة أخرج له، وقيل بعدها ومائة مات سنة ستني
. واألربعة ،مسلم أخرج له، لني احلفظ، صدوق، الكويف، البجلي، بن جابرهو ا: إبراهيم بن مهاجر )٣

 .٢٥٤: التقريب
ثقة إمام يف التفسري  ،املكي ،أبو احلجاج املخزومي موالهم ،بفتح اجليم وسكون املوحدة ،ن جربب :جماهد )٤

: التقريب .أخرج له اجلماعة ،وله ثالث ومثانون ،مات سنة إحدى أو اثنتني أو ثالث أو أربع ومائة، ويف العلم
٦٤٨١. 

٥( قمور: بن مشأخرج له اجلماعة ،مات بعد املائة ،ثقة عابد ،و املعتمر البصريبأ ، العجليعبد اهللاج بن رِم .
 .٦٩٤٠:التقريب

  :اإلسناداحلكم على 
، وروايته عنه مرسلة، ذكر ذلك أبو زرعة الرازي t يسمع من أيب ذر مل احلديث إسناده منقطع، فإن مورقاً

العجلي مورق  أرسل :، وقال أبو نعيم عقب هذا احلديث)٦/٢٦٤العلل (، والدارقطين )١/٢٨٨ جامع التحصيل(
= 
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................................................................................... 
 ـــــــــــــــــ

= 
واحلديث ). ٢/٢٣٦ ليةاحل(اهـ . وسلمان رضي اهللا تعاىل عنهم ،منهم أبو ذر ،حديث عن عدة من الصحابةغري 
 .هذا حديث حسن غريب :عنه الترمذي قال

وال  ،هذا الطريقغري  طريقاًوال نعلم له  ،وهذا احلديث ال نعلمه يروى عن أيب ذر إال من هذا الوجه: وقال البزار
 .–يعين هذا احلديث وحديث قبله  – روى جماهد عن مورق عن أيب ذر إال هذين احلديثنينعلم 

 . هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: وقال احلاكم
 .م له ذا فإنه مرسل كما مرسلّوال ي :قلت

  ).٧( برقم ، وأثر ابن مسعود)١١( حكيم بن حزام برقمحديث ، و)١٠( لكن يشهد له حديث عائشه برقم
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قال رسول اهللا : قالت ، تعاىل عنهارضي اهللاوأخرج أبو الشيخ، عن عائشة  )١٠(
e" : ڈ  ژ: تعاىل قوله السماء موضع قدم، إال عليه ملك ساجد أو قائم، فذلك )١(يف ما

  )٣(.")٢(ژژ   ژ        ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  
 ـــــــــــــــــ

 .من): ش(يف  )١(
 .سورة الصافات )٢(
 ).٥٠٨(برقم  لعظمةهو عند أيب الشيخ يف ا )٣(

كلهم  ،)٢٣/١١٢(، وابن جرير يف تفسريه )٢٥٣(برقم  تعظيم قدر الصالةحممد بن نصر يف  وقد أخرجه أيضاً
 عن عائشة ،عن مسروق ،بن مزاحم الضحاك عن ،عبيد بن سليمان عن ،معاذ الفضل بن خالد أيب من طريق

   .بنحوه
 ،ثنا أبو معاذ الفضل بن خالد :قال ،يق املروزيقحدثين حممد بن علي بن احلسن بن ش: قال ابن جرير :اإلسناد

... كان مسروق بن األجدع يروي عن عائشة: يقول مسعت الضحاك بن مزاحم :قال ،ثنا عبيد بن سليمان :قال
 . وذكره

 :اإلسنادرجال 
 ،ومائتني مات سنة مخسني ،صاحب حديث ،ثقة :مد بن علي بن احلسن بن شقيق بن دينار املروزيحم )١

 .٦١٥٠: التقريب. والنسائي ،أخرج له الترمذي
يف القرآن وصفه األزهري بأنه  صنف كتاباً ،موىل باهلة ،املروزي ،النحوي: معاذ الفضل بن خالد وأب )٢

، وترجم له ضمن علماء الطبقة الثالثة -أي النقل عنه  –به ذيب اللغة حسن، وأكثر األزهري عنه الرواية يف كتا
، وقد ذكره ابن أيب حامت ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال، وذكره مات سنة إحدى عشرة ومائتنيمن علماء اللغة، 

 .ابن حبان يف الثقات
ه كان معروفا عند العلماء، كونه له مصنف معروف، وذكر ضمن علماء اللغة، أمر يدل على شهرته وأن :قلت

 -إن شاء اهللا  -ومع ذلك مل يذكره أحد جبرح، بل ذكره ابن حبان يف الثقات، وعليه فمثله يكون مقبول الرواية 
 .واهللا أعلم ،فقال عنه ثقة )١/٥٠٤(وقد جزم الشيخ أمحد شاكر يف حتقيقه لتفسري الطربي إذ ال سبيل للطعن فيه، 

، )١/٢٢(، وذيب اللغة لألزهري )١٤٨٦٧(البن حبان برقم  الثقات، و)٧/٦١(اجلرح والتعديل  :انظر
 ).٢/٢٤٥(وبغية الوعاة للسيوطي  ،)٥/٢١٧٧(ومعجم األدباء لياقوت احلموي 

 .٤٣٧٧ : التقريب .ذكر متييزاً ،ال بأس به ،سكن مرو ،كويف ،الباهلي موالهم هو  :عبيد بن سليمان )٣
 ،مات بعد املائة ،صدوق كثري اإلرسال ،لقاسم أو أبو حممد اخلراساينأبو ا ،اهلاليل :بن مزاحم الضحاك )٤

  .٢٩٧٨: التقريب .أخرج له األربعة
 ).٧( رقم تقدم يف احلديثثقة، : مسروق بن األجدع )٥

  :اإلسناداحلكم على 
 ، فإن الضحاك كثري اإلرسال، وليس يف الرواية تصريحالضحاك من مسروقاحلديث إسناده حسن إن ثبت مساع 

= 
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 ٨٩

................................................................................... 

 ـــــــــــــــــ
= 

على مساعه منه، وال ذُكر مسروق يف شيوخ  –فيما وقفت عليه  –بالسماع، ومل ينص أحد من أهل العلم 
الضحاك، مث إن ما بني وفاة كل منهما حنو أربعني سنة مما يقلل احتمال السماع، ويقوي ذلك أنه مل يسمع من ابن 

 .اإلرسال وارد وقوي، واهللا أعلم، وابن عباس إمنا تويف بعد مسروق بنحو مخس سنني، فاحتمال tعباس 
  اهـ .مرفوع غريب جداًوهذا : عقب إيراده هذا احلديث )٤/٤٤٦( وقد قال ابن كثري يف تفسريه

ومثل هذا عادة ال يأيت يف  ،وفيه تفسري آلية ولعل استغراب ابن كثري هلذا احلديث جاء من جهة أنه روي مرفعاً
 .هد له ليس فيها ذكر لآليةوالروايات األخرى اليت تش ،rكالم النيب 
 ).٧(، وكذا أثر ابن مسعود برقم )١١( حديث حكيم بن حزام اآليت برقمله  ويشهد
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وأبو الشيخ، عن يف املختارة،  ءيب حامت، والطرباين، والضياوأخرج ابن أ )١١(
: فقال هلم مع أصحابه، eرسول اهللا  )١(بينما: قال رضي اهللا تعاىل عنه،حكيم بن حزام 

مسع أطيط السماء، وما إين أل : "قال. ما نسمع من شيء: قالوا". هل تسمعون ما أمسع؟ "
 )٢(." مئو قاد ألك ساجط، ما فيها موضع قدم إال عليه متالم أن تئ

 ـــــــــــــــــ
 .بينا): ش(يف  )١(
 ، والطرباين يف الكبري برقم)١٠٠٧٦و ١٠٧٢و ٨٣٦١و ٦٣٤٦( عند ابن أيب حامت يف تفسريه برقمهو  )٢(

 .من كتابه، وأما الضياء فلم أجده يف املطبوع )٥١٠و ٥٠٩( ة برقموأيب الشيخ يف العظم ،)٣١٢٢(
، وحممد بن نصر يف تعظيم قدر الصالة برقم )٥٩٧(وأخرجه أيضا ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين برقم 

عبد ، كلهم من طريق )٢/٢١٧(، وأبو نعيم يف احللية )١١٣٤(، والطحاوي يف مشكل اآلثار برقم )٢٥٠(
  .به عن حكيم بن حزام ،عن صفوان بن حمرز ،عن قتادة ،عن سعيد بن أيب عروبة ،طاءوهاب بن عال

 .يهابن مردو إىل) ٧/١٣٦(الدر املنثور  وقد عزاه السيوطي يف
 ،عن قتادة ،عن سعيد ،وهاب بن عطاءعبد الأخربنا  :قال ،حدثنا عمرو بن زرارة: قال حممد بن نصر :اإلسناد

 .به بن حزام عن حكيم ،عن صفوان بن حمرز
 :اإلسنادرجال 

وكان ومائتني، مات سنة مثان وثالثني ، ثقة ثبت ،أبو حممد النيسابوري ،بن واقد الكاليب :عمرو بن زرارة )١
 .٥٠٣٢ :التقريب .والنسائي ،ومسلم ،أخرج له البخاري ،ومائة مولده سنة ستني

 ،صدوق رمبا أخطأ ،يل بغدادنز ،البصري ،أبو نصر العجلي موالهم ،اخلفاف: الوهاب بن عطاء عبد )٢
أخرج له البخاري يف  ،مات سنة أربع ويقال سنة ست ومائتني ،دلسه عن ثور :يف العباس يقالأنكروا عليه حديثاً 

 . ٤٢٦٢:التقريب .واألربعة ،ومسلم ،خلق أفعال العباد
لط، والذي يترجح من إحتج به اإلمام مسلم يف صحيحه، وروايته هنا عن سعيد بن أيب عروبة، وسعيد اخت :قلت

الدكتور حامت إىل بداية اختالطه، وهذا ما رجحه  دمياًكالم األئمة أن مساعه من سعيد صحيح، فقد مسع منه ق
وذكر احتجاج غالب أصحاب  ،وبسط هناك اخلالف يف هذه املسألة ،)٢/٦١٧ :املرسل اخلفي(يف كتابه  الشريف

 .لصحاح به يف صحاحهما
كثري  ،ثقة حافظ له تصانيف ،أبو النضر البصري ،مهران اليشكري موالهم ،بن أيب عروبةهو : سعيد )٣

أخرج له  ،ومائة مات سنة ست وقيل سبع ومخسني ،ادةتوكان من أثبت الناس يف ق ،واختلط ،)٢/ط( التدليس
 . ٢٣٦٥: التقريب. اجلماعة

يقال  ،)٣/ط(تدليس ، موصوف بالثقة ثبت ،أبو اخلطاب البصري ،دعامة بن قتادة السدوسيبن  :قتادة )٤
 .٥٥١٨: التقريب. أخرج له اجلماعة ،ومائة مات سنة بضع عشرة ،ولد أكمه

 ،أخرج له البخاري ،مات سنة أربع وسبعني ،ثقة عابد ،بن زياد املازين أو الباهلي :صفوان بن حمرز )٥
= 
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................................................................................... 

 ـــــــــــــــــ
= 

 .٢٩٤١: التقريب .وابن ماجه ،والنسائي ،والترمذي ،ومسلم
  :اإلسناداحلكم على 
وهاب اخلفاف وإن كان صدوقاً يف عبد الو ، فرجاله كلهم ثقات،وهو على شرط مسلم حيح اإلسناداحلديث ص

  .اجلملة إال أن روايته هنا عن سعيد بن أيب عروبة، وقد بينت ترجيح صحة حديثه عنه
قتادة  اري إىل إسناد من رواية شيبان عنوقد أشار البخ ،وأما عنعنة قتادة عن صفوان فهي خمرجة يف الصحيحني

 . صرح فيه قتادة بالسماع ،عن صفوان
تفرد به عن قتادة  ،من حديث صفوان بن حمرز عن حكيم ،هذا حديث غريب: وقد قال أبو نعيم يف احللية عقبه

 ).٢/٢١٧( حلية األولياء. سعيد بن أيب عروبة
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قال رسول : قال ، رضي اهللا عنهماعبد اهللاعن جابر بن  ،وأخرج الطرباين )١٢(
أو  قائمما يف السماوات السبع موضع قدم وال شرب وال كف، إال وفيه ملك  ": eاهللا 

ا تك، إال أنسبحانك ما عبدناك حق عباد: د، فإذا كان يوم القيامة، قالوا مجيعاملك ساج
 )١(." مل نشرك بك شيئا

 ـــــــــــــــــ
 . )١٧٥١(قم ، ويف الكبري بر)٣٥٦٨(برقم األوسط  هو عند الطرباين يف )١(
 .عن عروة بن مروان ،عن خري بن عرفة ،من طريق الطرباين ،)١٤٩٧( أبو نعيم يف معرفة الصحابة برقم رجهأخو

زكريا بن  عن، عباس بن حممد الدوري عن ،)٢٥٩(برقم تعظيم قدر الصالة وأخرج بعضه حممد بن نصر يف 
 .عن جابر ،عن عطاء ،اجلزري الكرمي عن عبد ،اهللا بن عمرو عن عبيد كالمها ،عدي

 اهللا بن وال عن عبد الكرمي إال عبيد ،مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال عبد الكرمي:قال الطرباين يف األوسط
 .عمرو

عن عبد الكرمي  ،نا عبيد اهللا بن عمرو :قال ،نا عروة بن مروان :قال ،خري بن عرفة حدثنا: قال الطرباين :اإلسناد
  .به tعن جابر  ،عن عطاء ،اجلزري

               :اإلسنادرجال 
تويف يف احملرم سنة  ،ر طويالمع ،موىل األنصار ،أبو طاهر املصري ،بن عبد اهللا بن كامل :خري بن عرفة )١

 .احملدث الصدوق :، قال عنه الذهيبثالث ومثانني ومائتني
 ).١٧/٧٦( تاريخ دمشق، و)٢١/١٧٤(تاريخ اإلسالم ، و)١٣/٤١٣( سري أعالم النبالء: انظر

، من أهل عرقة من أعمال طرابلس من الزاهد ،الطرابلسي اجلرار، أبو عبد اهللا العرقيهو : عروة بن مروان )٢
ومنهم من فصلهما وجعلهما اثنني : قال الذهيب ،مدةلسكناه الرقة عروة بن مروان الرقي  :يقال لهونواحي دمشق، 

وعنه أيوب بن  ،وعبيد اهللا بن عمرو ،وابن املبارك شدق،، ويعلى بن األعن زهري بن معاوية حدث. بل مها واحد
 :بن يونس يف تارخيهعنه اقال  ،وخري بن عرفة ،وسعيد بن عثمان التنوخي ،يونس بن عبد األعلىو ،حممد الوزان

 وذكره ابن أيب حامت ومل يذكر فيه. ليس بالقوي يف احلديثياً مكان أُ: وقال الدارقطين .كان عروة من العابدين
 .   جرحا وال تعديال

، وميزان اإلعتدال )١٥/٢٩٤(تاريخ اإلسالم ، و)١٧/٧٦( تاريخ دمشق، و)٦/٣٩٨(اجلرح والتعديل  :انظر
 ).٤/١٦٤(لسان امليزان ، و)٥/٨٢(

مثانني عن مائة ومات سنة  ،ثقة فقيه رمبا وهم ،أبو وهب األسدي ،بن أيب الوليد الرقي: عبيد اهللا بن عمرو )٣
 .٤٣٢٧ :التقريب. أخرج له اجلماعة ،ةمثانني إال سن

باخلاء  ،ياخلضرموهو  ،موىل بين أمية ،أبو سعيد ،بن مالك اجلزري هو عبد الكرمي: اجلزري عبد الكرمي )٤
 :التقريب .أخرج له الستة ،ومائة مات سنة سبع وعشرين ،ثقة متقن ،والضاد املعجمتني نسبة إىل قرية من اليمامة

٤١٥٤. 
 ،ثقة فقيه فاضل لكنه كثري اإلرسال ،القرشي موالهم املكي ،واسم أيب رباح أسلم ،احبن أيب ربهو : عطاء )٥

= 
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.................................................................................. 
 ـــــــــــــــــ

= 
: التقريب .أخرج له اجلماعة ،وقيل إنه تغري بأخرة ومل يكثر ذلك منه ،على املشهورومائة مات سنة أربع عشرة 

٤٥٩١. 
  :اإلسناداحلكم على 

): ١٠/٣٥٨( الزوائدجممع قال اهليثمي يف وقد  ،انه من رواية عروة بن مرو، ألنضعيفاإلسناد ذا احلديث 
وبقية رجاله رجال  ،ليس بقوي يف احلديث :قال الدارقطين ،وفيه عروة بن مروان ،رواه الطرباين يف األوسط

 .الصحيح
 . إال خري بن عرفة شيخ الطرباين فليس من رجال الصحيحني وال أحدمها :قلت

فروى بعض ما يف  ،عدي كما عند حممد بن نصر يف تعظيم قدر الصالةزكريا بن  ،وقد تابع عروةَ بن مروان
 . رواية عروة

ثقة جليل  ،وهو أخو يوسف ،نزيل بغداد ،أبو حيىي الكويف ،بن الصلت التيمي موالهم هو: وزكريا بن عدي
 ،سيلاود يف املرادوأبو  ،سلممو ،اريخأخرج له الب ،مات سنة إحدى عشرة أو اثنيت عشرة ومائتني ،حيفظ

 .٢٠٢٤: التقريب. وابن ماجه ،والنسائي ،رمذيتوال
واهللا  ،يشهد له ما قبله من األحاديث يف هذا الكتاب هواحلديث بعموم ،وعليه فاالسناد يرتقي ملرتبة احلسن لغريه

 .أعلم
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س لي: قال ،رمحن بن زيد بن أسلمعبد الن ، عوأخرج الدينوري يف االسة )١٣(
ق يسوقه، سائ ،بين آدم أحد إال ومعه ملكان كة، ليس منأكثر من املالئ  شيءمن خلق اهللا

ومن )١(عف بين آدم، مث بعد ذلك السماوات مكبوساتوشاهد يشهد عليه، فهذا ض ،
 )٤(.يف السماوات )٣(ماالذين حول العرش أكثر  )٢(بعد فوق السماوات

 ـــــــــــــــــ
 ).كبس : مادة ،عربلسان ال: انظر. ( أي الصالب الشداد: اجلبال الكُبس: ومنه قوهلم ،مشدودات: أي )١(
 . بعدد: وعند الدينوري ،كذا يف مجيع النسخ )٢(
 .مما يف السماوات :عند الدينوري )٣(
حدثنا أبو إمساعيل الترمذي، نا ابن أيب مرمي، عن ابن وهب، :قال ،)٢٤(برقم  عند الدينوري يف االسةهو  )٤(
 .عبد الرمحن بن زيد بن أسلم بهعن 

  :اإلسنادرجال 
مات سنة مثانني  ،ثقة حافظ ،نزيل بغداد ،حممد بن إمساعيل بن يوسف السلميهو : اعيل الترمذيأبو إمس )١

 .٥٧٣٨: التقريب. والنسائي ،أخرج له الترمذي ،ومائتني
 ).٥(رقم  تقدم يف احلديثهو سعيد بن احلكم، ثقة، : ابن أيب مرمي )٢
 ،ثقة حافظ عابد ،الفقيه ،د املصريأبو حمم ،عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي موالهمهو  :ابن وهب )٣

 .٣٦٩٤: التقريب. أخرج له اجلماعة ،وله اثنتان وسبعون سنةومائة، مات سنة سبع وتسعني 
، أخرج له الترمذي ومائة مات سنة اثنتني ومثانني ،ضعيف ،العدوي موالهم :عبد الرمحن بن زيد بن أسلم )٤

 .٣٨٦٥: التقريب. وابن ماجه
  :اإلسناداحلكم على 

إال أن اإلسناد إليه صحيح، فرجال ، زيد بن أسلم، وهو وإن كان ضعيفاً رمحن بنعبد الاألثر موقوف على ا هذ
 . اإلسناد كلهم ثقات

كلم فيه، فقد صرح الدارقطين بأنه يضع ، أبو بكر، وقد تأمحد بن مروان املالكيلكن أخرجه الدينوري، وهو 
 ).٩٣١: انظر لسان امليزان برقم(. احلديث، مات سنة ثالث وثالثني وثالث مائة

 .واهللا أعلم ،وأين مل أقف على من أخرجه غري الدينوري خاصةً ،ضعيف جداًوعليه فاألثر إسناده 
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 eعن رسول اهللا  رضي اهللا تعاىل عنه، /عن أيب سعيد ،وأخرج أبوالشيخ )١٤(
ق اهللا من جربيل من دخلة فيخرج فينتفض، إال خل )١(ما يدخله ،ة لنهراًإن يف اجلن ": قال

   )٢(." كل قطرة تقطر منه ملكا
 ـــــــــــــــــ

 .ما يدخله إال جربيل): ش(يف   )١(
 ).٣١٧(هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم  )٢(

عن  ،زياد بن املنذر عن ،مروان بن معاويةمن طريق  امه، كال)٣/١٨٩( ابن عدي يف الكامل وأخرجه أيضاً
 . به عن أيب سعيد ،عطية

 .إىل احلاكم والديلمي، ومل أجده عندمها) ٢/٤٧٠(وعزاه املناوي يف فيض القدير 
حدثنا مروان بن  ،اهللا املخزومي حدثنا أبو عبيد ،براهيم بن حممد بن احلسنإحدثنا : قال أبو الشيخ :اإلسناد

 .به عن أيب سعيد ،عن عطية ،املنذر زياد بنعن  ،معاوية الفزاري
  :اإلسنادرجال 

  ).٨(حافظ حجة، تقدم يف احلديث رقم : إبراهيم بن حممد بن احلسن )١
مات سنة تسع  ،ثقة ،أبو سعيد :ويقال جلده ،سعيد بن عبد الرمحن بن حسان هو: أبو عبيد اهللا املخزومي )٢

 .٢٣٤٨ :لتقريبا. والنسائي ،أخرج له الترمذي ،ومائتني وأربعني
نزيل  ،أبو عبد اهللا الكويف ،مروان بن معاوية بن احلارث بن أمساء الفزاريهو : مروان بن معاوية الفزاري )٣

. أخرج له اجلماعة ،ومائةمات سنة ثالث وتسعني  ،)٣/ط(وكان يدلس أمساء الشيوخ  ،ثقة حافظ ،مكة ودمشق
 .٦٥٧٥:التقريب
 ،وقد صرح باسم شيخه هنا ،ال عالقة له بالعنعنةفشيوخ تدليس  هستدليلكن  ،هو مدلس وقد عنعن هنا :قلت
 .أي احتمال للتدليسصرح بالسماع يف رواية ابن عدي، فانتفى  وأيضاً
أخرج  ،ومائة مات بعد اخلمسني ،كذبه حيىي بن معني ،رافضي ،الكويف ،أبو اجلارود األعمى :زياد بن املنذر )٤

 .٢١٠١: التقريب .له الترمذي
 مدلساًوكان شيعياً  ،كثرياًخيطىء  صدوق، أبو احلسن ،الكويف ،ديلاجلَ ،العويف ةنادبن سعد بن ج هو :عطية )٥

. وابن ماجة ،رمذيتوال ،اوددوأبو  ،اري يف األدب املفردبخأخرج له ال ،ومائةمات سنة إحدى عشرة  ،)٤/ط(
 .٤٦١٦ :التقريب

حممد بن السائب تمل أن يكون الكليب وهو حيتمل أنه اخلدري وهو صحايب جليل مشهور، وحي: أبو سعيد )٦
أخرج له ، مات سنة ست وأربعني ،ورمي بالرفض ،متهم بالكذب ،النسابة املفسر ،الكويف بن بشر أبو النضر

أن عطية العويف كان جيالس الكليب  وسبب هذا االحتمال .)٥٩٠١ :تقريبال ( ،وابن ماجه يف التفسري ،الترمذي
اس أنه اخلدري حدثين أبو سعيد، ليوهم الن: قال ،eد، فإذا روى عنه عن رسول اهللا وحيفظ عنه ويكنيه أبا سعي

  .)٢/١٧٦البن حبان اروحني : انظر( .وعطية رأى أبا سعيد اخلدري وحدث عنه قبل موته ،وإمنا أراد الكليب
  :اإلسناداحلكم على 

= 

]أ/٢[  
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.................................................................................. 

 ـــــــــــــــــ
= 

وفيه عطية العويف ضعيف  ،د كذبه ابن معنيفهو من طريق زياد بن املنذر وق ،جداً ضعيف احلديث ذا اإلسناد
 .مدلس

 .)٣/٦٨٧( وقد حكم عليه العالمة األلباين بالوضع كما يف السلسة الضعيفة
 :تشهد ملعناه لكن ال يصح منها شيئ شواهدوللحديث 

 )٤/٢٤٠(كما يف تفسري ابن كـثري   -وابن أيب حامت يف تفسريه  ،)٢/٥٩( العقيلي يف الضعفاء الكبريأخرج فقد 
كلهم من طريق روح بـن   ،)١/١٢٢(واخلطيب البغدادي يف الفقيه واملتفقه  ،)٣/١٤٤( وابن عدي يف الكامل ،-

 .عن أيب هريرة به مبعناه ،عن سعيد بن املسيب ،عن الزهري ،جناح
  .)١٩٦١: التقريب (امه بن حبان  ،ضعيف األموي موالهم، هو وروح بن جناح

يف البيـت   معضـالً  روح بن جناح ذكر عن الزهري حـديثاً : -فيما نقله  - وهذا احلديث قال عنه ابن عدي
 اهـ.املعمور

تفرد به روح بن هذا حديث غريب جداً، : بعد ما ساقه بإسناد ابن أيب حامت )٢/٧٤٦(وقال ابن كثري يف تفسريه 
مجاعة من احلفاظ منهم  نكر عليه هذا احلديثوقد أَ ،أبو سعيد الدمشقي ،وهو القرشي األموي موالهم ،جناح هذا

وال  ،ال أصل له من حديث أيب هريـرة  :قال احلاكم ،اجلوزجاين والعقيلي واحلاكم أبو عبد اهللا النيسابوري وغريهم
 اهـ.وال الزهري ،سعيد

عن ابن اجلوزي قوله عن هذا احلديث أنه  )١/٢٤٠(ونقل الشوكاين يف الفوائد اموعة يف األحاديث املوضوعة 
 .حديث منكر ال أصل له: قل عن عبد الغين املقدسي قولهون ،موضوع

ال حيفظ من حـديث   :قال العقيلي عقب إخراجه ،ما هو مبوضوع :)١/٨٤(وقال املصنف يف الآللئ املصنوعة 
: إىل أن قـال  اهـ.وفيه رواية من غري هذا الوجه بإسناد صاحل وذكر البيت املعمور ،الزهري إال عن روح بن جناح

وأنه يدخله يف كل يوم سبعون ألف ملك يصلون فيـه مث   ،ال الكعبةيعدة أحاديث أن البيت املعمور حب وقد ورد يف
وإمنا املسـتغرب يف هـذا    ،وورد ذلك من حديث أنس وعلي وابن عباس وابن عمر وعائشةإليه أبداً، ال يعودون 

مـن  ، مث رأيت لقصة جربيل شاهداً ، وليس يف ذلك ما ينكر ال عقالً وال شرعاًاحلديث قصة جربيل وتولية أحدهم
ـذا   مث نقل عن أيب الشيخ بإسناده أثـراً  ،مث ساق حديث أيب سعيد املتقدم هنا وأشار إىل علته. حديث أيب سعيد

ألنـه   ،وهذا األثر إن صح إسناده إىل قائله فال حجة فيه، )٣٢٩: العظمة برقم( على العالء بن هارون املعىن موقوفاً
 ،يدخله ملك: لكنه قال ،على قتادة ذا املعىن آخر عن أيب الشيخ بإسناده موقوفاً  نقل السيوطي أثراًمث ،يفتقر للرفع

 ،ذا السياق هو عن شهر بن حوشـب  )٤٨٤: برقم (ومل أقف على هذا األثر والذي يف العظمة  ،من جربيل بدالً
 .واهللا أعلم ،والقول فيه كالقول يف الذي قبله
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يف اهلواء سعة األرضني  اًإن هللا ر: أبو الشيخ، عن وهب بن منبه وأخرج )١٥(
ما بني أطرافه،  )١(كلها سبع مرات، ينزل على ذلك النهر ملك من السماء، فيملؤه ويسد

من كل قطرة منها ملك  )٣(خلقمنه قطرات من نور، في )٢(ت، فإذا خرج قطرمث يغتسل منه
    )٥(.تسبيح اخلالئق كلهم )٤(] جبميع[ تعاىل ملك يسبح اهللا 

 ـــــــــــــــــ
 .دهويس): غ(يف  )١(
   .قطر): ش(يف  )٢(
 .فيخرج): ش(يف  )٣(
 . ، وأثبتها من باقي النسخليست يف األصل )٤(
 ).٣١٨(هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم  )٥(

حدثنا الوليد بن أبان، حدثنا حممد بن أيوب، حدثنا علي بن املديين، حدثنا حممد بن : قال أبو الشيخ :اإلسناد
 .وذكر األثر...مسعت وهب بن منبه: حدثين ابن أيب السوم، قال: عمرو بن مقسم الصنعاين، قال

 :اإلسنادرجال 
 ). ٥(تقدم يف احلديث رقم  ثقة،حافظ  ،ابن بونةهو : الوليد بن أبان )١
املعروف بابن  ،أبو عبد اهللا ،حممد بن أيوب بن حيىي الضريس، البجلي، الرازيهو : حممد بن أيوب )٢

 ،وجده حيىي من أصحاب الثوري ،بن حمدث كان حمدثاً ،اب فضائل القرآنمصنف كت ،احلافظ املسند ،الضريس
 .مات سنة أربع وتسعني ومائتني ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،وثقه ابن أيب حامت

 .)٢/٦٤٣(تذكرة احلفاظ و، )٩/١٥٢(الثقات و ،)٧/١٩٨(اجلرح والتعديل  :انظر
 ،بصري ،أبو احلسن بن املديين ،السعدي موالهم ،يحعلي بن عبد اهللا بن جعفر بن جنهو : علي بن املديين )٣

 .ما استصغرت نفسي إال عند علي بن املديين :حىت قال البخاري ،أعلم أهل عصره باحلديث وعلله ،ثقة ثبت إمام
عابوا عليه  .كأن اهللا خلقه للحديث :وقال النسائي .كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مين :بن عيينةاوقال فيه شيخه 

على ومائتني مات سنة أربع وثالثني  .لكنه تنصل وتاب واعتذر بأنه كان خاف على نفسه ،بته يف احملنةإجا
 .٤٧٦٠:التقريب .الصحيح

يروى عن عطاء بن مسلم وأهل : ذكره ابن حبان يف الثقات وقال عنه :حممد بن عمرو بن مقسم الصنعاين )٤
روى  ،مسع وهب بن منبه قوله: مت يف اجلرح والتعديل وقالوذكره ابن أيب حا .روى عنه أهل بلده والغرباء ،اليمن

  .  ومبثله ذكره البخاري يف التاريخ الكبري. ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال. عنه معمر
 ).١٥١٣٤(البن حبان برقم الثقات ، )٨/٣١(اجلرح والتعديل ، )١/١٩١(التاريخ الكبري : انظر

 .مل أقف له على ترمجة: يب السومابن أ )٥
 ،ثقة، -بفتح اهلمزة وسكون املوحدة بعدها نون  -أبو عبد اهللا األبناوي  ،بن كامل اليماين :هب بن منبهو )٦

 .٧٤٨٥:التقريب .ومائة مات سنة بضع عشرة
= 
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................................................................................... 
 ـــــــــــــــــ

= 
  :اإلسناداحلكم على 

مد كما أن فيه من مل أجد فيه جرحاً وال تعديالً وهو حم ،يف االسناد من مل أقف له على ترمجة وهو ابن أيب السوم
 .وعليه فأتوقف يف احلكم عليه ،بن عمرو الصنعاين

وهذا الكالم من األمور الغيبية اليت ال جمال فيها لالجتهاد وال  ،مث لو صح السند فهو من كالم وهب بن منبه
 .ولعله من اإلسرائيليات اليت يرويها وهب فإنه كثري النقل عن كتب اإلسرائيليات ،تثبت إال بنص صحيح مرفوع
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يا : السالمالصالة وقال موسى عليه : قال ،عن األوزاعي ،وأخرج أبو الشيخ )١٦(
 )١(اثنا: " قال .وكم هم يا رب؟: قال". مالئكيت : " قال. ؟رب من معك يف السماء

 )٣(".التراب عدد  : "قال .؟وكم عدد كل سبط :قال". )٢(ًعشر سبطا
 ـــــــــــــــــ

   . وما أثبته هو الذي يقتضيه السياق حنوياً إذ أنه خرب مرفوع ملبتدأ حمذوف ،اثين عشر: يف مجيع النسخ )١(
 .) سبط: مادة القاموس،(  .حسني سبط من األسباط: يف احلديث ومنه ،أمة من األمم: أي )٢(
 ).٣٢٣(برقم العظمة هو عند أيب الشيخ يف  )٣(

 .إىل كتاب الزاهر ومل أقف عليه )١/٥٣٧(اه املناوي يف فيض القدير وعز
 .بهوزاعي حدثين األ :قال ،بو املغريةأحدثنا  ،وحدثنا سلمة :قال جعفر: قال أبو الشيخ :اإلسناد
 :اإلسنادرجال 

 ،الزهري كان عنده املوطأ عن أيب مصعب ،األصبهاين أبو الفضل ،جعفر بن أمحد بن فارسهو : جعفر )١
سهل بن عثمان العسكري، وأبا مصعب  مسع ،وله مصنفات حسان ،كتب الكثري مبكة والبصرة والري وأصبهانو

: قال الذهيب ،، وآخروننه عبد اهللا بن جعفر مسند إصبهان، وأبو الشيخاب الزهري، وحممد بن محيد الرازي، وعنه
  . تنيمائوتويف بالكرخ سنة تسع ومثانني  .له تصانيف ،كان حمدثاً فاضالً

تاريخ اإلسالم و ،)١/٢٩٥(أليب نعيم تاريخ أصبهان و ،)٣/٣٤٦(أليب الشيخ طبقات أصبهان : انظر
)٢١/١٣٩(. 

 ،ومائتني مات سنة بضع وأربعني، ثقة ،نزيل مكة ،النيسابوري ،سلمة بن شبيب املسمعيهو : سلمة )٢
 .٢٤٩٤ :التقريب. واألربعة ،أخرج له مسلم

 ،ومائتنيمات سنة اثنيت عشرة  ،ثقة ،أبو املغرية احلمصي ،بن احلجاج اخلوالين عبد القدوسهو : أبو املغرية )٣
 .٤١٤٥ :التقريب. أخرج له اجلماعة

مات سنة سبع  ،ثقة جليل ،أبو عمرو الفقيه ،عبد الرمحن بن عمرو بن أيب عمرو األوزاعيهو  :األوزاعي )٤
 .٣٩٦٧ :تقريبال. أخرج له اجلماعة ،ومائة ومخسني

  :إلسنادااحلكم على 
مع ربه  u، فرجاله كلهم ثقات، لكنه من كالم األوزاعي وفيه حكاية عن موسى األثر ذا اإلسناد صحيح

 .   أن يكون من اإلسرائيلياتعز وجل، وهذا أمر غييب ال سبيل للوصول إليه إال عن طريق الوحي، فيحتمل 
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 اًال تقطر عني ملك منهم إال كانت ملك: وأخرج أبو الشيخ، عن كعب قال )١٧(
 )١(.تعاىل يطري من خشية اهللا

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٢٨(هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم  )١( 

 ،حدثنا ضمرة ،عزيز بنابلسعبد المحد بن أحدثنا  ،براهيم بن حممد بن احلسنإحدثنا : قال أبو الشيخ :اإلسناد
 :قال صفوان: به، وقال يف آخره عن كعب ،عن أيب الزاهرية ،حدثين صفوان بن عمرو :قال ،عن إمساعيل بن عياش

 .املالئكة تثرفمن هنالك ك ،وليست نطفة شهوة ،ا نطفة خشيةأوذلك  ،وزاد فيه غريه
 :اإلسنادرجال 

 ).٨(حافظ حجة، تقدم يف احلديث رقم : إبراهيم بن حممد بن احلسن )١
كما  -بن مروان النابلسي، هكذا أورد ابن عساكر امسه ضمن شيوخ إبراهيم بن حممد : أمحد بن عبد العزيز )٢

طريق أيب الشيخ عن  من حديثاً) ٣٦/٣٧٨(مث أخرج يف موضع آخر من تارخيه . -) ٧/١٣٤( يف تاريخ دمشق
، مث قال بعدما هشام بن حيىي الغساينعن أبيه عن  أمحد بن عبد العزيز الواسطيعن  بن حممد بن احلسنإبراهيم 

 .فلعله نسب إىل واسط ألن أصله منها ،وهشام بن حيىي دمشقي ،أمحد بن عبد العزيز هذا دمشقي: ساق احلديث
يروى  ،من ساكين الرملة :، وأظنه هو، قال عنهد العزيز الواسطيمحد بن عبوقد وجدت ترمجة عند ابن حبان أل

 البن حبان الثقات: انظر(  .ثباتسان تشبه أحاديث األح خٍسبن قتيبة بناثنا عنه حد ،عن وكيع والقاسم بن غصني
 ).١٢٠٩٨: برقم
ات سنة اثنتني م ،صدوق يهم قليالً ،أصله دمشقي ،أبو عبد اهللا ،ضمرة بن ربيعة الفلسطيينهو : ضمرة )٣

 .٢٩٨٨ :التقريب .واألربعة ،أخرج له البخاري يف األدب املفرد ،ومائتني
أنه ثقة، فقد وثقه أمحد وابن معني والنسائي وابن سعد والعجلي وذكره         لعل الذي يترجح يف أمره :قلت

مل يكن بالشام رجل  ،نيمن الثقات املأمون ،صاحل احلديث ،رجل صاحل: ابن حبان يف الثقات، وقال أمحد عنه
وقال آدم بن  .صاحل: وقال عنه أبو حامت. مل يكن هناك أفضل منه ،خرياً وكان ثقة مأموناً: وقال ابن سعد. يشبهه

ل وقومل أجد فيه إال . مشهور ما فيه مغمز: وقال الذهيب. أعقل ملا خيرج من رأسه منه ما رأيت أحداً :أيب إياس
 .وال يقاوم هذا قول سائر األئمة النقاد فيه. ناكريصدوق يهم عنده م: عنهالساجي 

 ،شديداً أنكره أمحد ورده رداًفقد  ،بن عمراعن الثوري عن عبد اهللا بن دينار عن نعم أنكروا عليه حديثا تفرد به 
ال يتابع ضمرة عليه وهو خطأ عند أهل  :الترمذي وقال هوأخرج .لو قال رجل أن هذا كذب ملا كان خمطئاً :وقال

لكن هذا ال يؤثر يف اجلملة إذ هو نادر، والنادر ال حكم له، ويؤكد هذا أن اإلمام أمحد مع شدة نكريه ملا . حلديثا
 .فيه، واهللا أعلم األصلتفرد به، إال أنه وثقه وأثىن عليه، ما يدل على أن هذا هو 

البن حبان  الثقات ،)٣/٤٥٢(ميزان االعتدال ، )٧/٤٧١( ابن سعد طبقات ،)٤/٤٦٧( اجلرح والتعديل: انظر
 ).٤/٤٠٣(ذيب التهذيب  ،)١/٤٧٣(للعجلي معرفة الثقات ، )٨/٣٢٤(
= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ١٠١

................................................................................... 
 ـــــــــــــــــ

= 
خملط  ،صدوق يف روايته عن أهل بلده ،أبو عتبة احلمصي ،- بالنون –بن سليم العنسي  :إمساعيل بن عياش )٤

 ،اري يف رفع اليدينأخرج له البخ ،وله بضع وسبعون سنة ومائة مات سنة إحدى أو اثنتني ومثانني ،يف غريهم
 .٤٧٣ :التقريب .واألربعة
 .ته هنا عن صفوان بن عمرو وهو محصيرواي :قلت

 ،أو بعدهاومائة مات سنة مخس ومخسني  ،ثقة ،أبو عمرو احلمصي ،بن هرم السكسكي :صفوان بن عمرو )٥
 .٢٩٣٨:التقريب .واألربعة ،ومسلم ،بخاري يف األدبأخرج له ال

البخاري  أخرج له ،مات على رأس املائة ،صدوق ،أبو الزاهرية احلمصي ،ضرميحدير احلهو : أبو الزاهرية )٦
 .١١٥٣ :التقريب. وابن ماجه ،والنسائي ،اوددوأبو  ،سلممو ،يف جزء القراءة

كان من أهل اليمن  ،خمضرم ،ثقة ،املعروف بكعب األحبار ،أبو إسحاق ،بن ماتع احلمرييهو : كعب )٧
 ،اوددوأبو  ،سلممو ،اريخأخرج له الب ،وقد زاد على املائة t ثمانمات يف آخر خالفة ع ،فسكن الشام

 .٥٦٤٨ :التقريب . التفسرييفوابن ماجه  ،ائيسوالن ،رمذيتوال
  :اإلسناداحلكم على 

وهذا  ،يئه من طريق إمساعيل بن عياش وأبو الزاهرية وكالمها صدوق، إن شاء اهللا األثر ذا اإلسناد حسن
 .األحبار، وهو من أمور الغيب اليت ال تثبت إال بالوحيمن قول كعب  األثر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ١٠٢

يف كل يوم  )١(جلربيل: قال ،عن العالء بن هارون ،وأخرج أبو الشيخ )١٨(
 )٣(.فكل قطرة خيلق منها ملك ،مث ينتفض ،يف الكوثر )٢(اسهاغتم

 ـــــــــــــــــ
   .أمت للمعىن من باقي النسخ وهو وما أثبته ،جربيل: يف األصل )١(
   .  انغماسة): ش(يف  )٢(
 ).٣٢٩(هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم   )٣(

 .به عن العالء بن هارون ،حدثنا ضمرة ،ري الرملييب عمأعن  ،حدثنا إبراهيم بن حممد: قال أبو الشيخ :اإلسناد
 :اإلسنادرجال 

 ).٨(رقم  تقدم يف احلديثهو ابن متويه، حافظ حجة، : إبراهيم بن حممد )١
ويقال اسم  ،الرملي -مبهملتني  - أبو عمري بن النحاس ،عيسى بن حممد بن إسحاقهو : أيب عمري الرملي )٢

 .وابن ماجه ،والنسائي ،أخرج له أبو داود ،وقيل بعدها ومائتني مات سنة ست ومخسني ،ثقة فاضل ،جده عيسى
 .٥٣٢١ :التقريب

 ).١٧(رقم  تقدم يف احلديثهو بن ربيعة الفلسطيين، ثقة، : ضمرة )٣
روى عن  ،ويل قضاء األنبارو ،سكن الرملة ،أخو يزيد بن هارون ، أبو يعلى،الواسطيهو  :العالء بن هارون )٤

وذكره الذهيب يف تاريخ اإلسالم  .ثقة :أبو زرعةعنه قال  ،وحسان بن حسان ،يعةروى عنه ضمرة بن رب ،بن عونا
 .هـ١٧٠-١٦١وهم من توفوا بني سنة  ضمن وفيات الطبقة السابعة عشرة

ذيب التهذيب ، و)١٠/٣٦٧( تاريخ اإلسالمو، )١٢/٢٤٠( ، وتاريخ بغداد)٦/٣٦٢(اجلرح والتعديل  :انظر
)٨/١٧٢.( 

  :اإلسناداحلكم على 
 . األثر إسناده صحيح إىل العالء بن هارون وهو من قوله، وهذا أمر غييب ال يعتد به ما مل يستند إىل نص شرعي

 
 
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ١٠٣

عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما،  ،من طريق جماهد ،وأخرج أبو الشيخ[ )١٩(
ما من شيء ينبت إال وملك  ،ليس من خلق اهللا أكثر من املالئكة: " قال rعن النيب 
 )١( ".]موكل ا 

 ـــــــــــــــــ
 .، وهو مثبت من باقي النسخما بني املعكوفتني ليس يف األصل )١(

 .)٣٢٧(وهو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم 
 ،عن أيب حيـىي  ،إسرائيل عن، عبد الغفار بن احلسنطريق كالمها من  ،)٣/٢٣٨(وأخرجه ابن عدي يف الكامل 

 .به بن عباساعن  ،عن جماهد
 ،عن أيب حيـىي  ،ثنا إسرائيل ،ثنا عبد الغفار بن احلسن ،ثنا نصر بن مرزوق ،أنا إسحاق: قال ابن عدي :اإلسناد

 .به بن عباساجماهد، عن  عن
 :اإلسنادرجال 

 ،ثقة حافظ ،نزيل مصر ،أبو يعقوب البغدادي ،الوراق ،نجنيقيإسحاق بن إبراهيم بن يونس امل هو: إسحاق )١
 .٣٣٥ :التقريب. أخرج له النسائي ،مات سنة أربع وثالمثائة

وهو ابن عمرو بن عبـد الـرمحن    موىل العنق، ،اإلسكندراين ،أبو الفتح املصري ،العمري: نصر بن مرزوق )٢
 ،بن موسى املعروف بأسـد السـنة   أسدوى مسند ر، وووهب اهللا بن راشد ،روى عن اخلصيب بن ناصح ،يقنالع

. صدوق: قال عنه ابن أيب حامت ،وابن أيب حامت ،وأبو جعفر الطحاوي ،وأبو عوانة اإلسفراييين ،روى عنه ابن خزمية
 .تويف سنة إحدى وستني ومائتني. الرجل الصاحل: وقال أبو عوانة وتبعه املزي

إذ مل أجد له ترمجة وافية جمتمعة  ،وبعض املتفرقات يف كتب التراجم هذه الترمجة مجعتها من تتبع األسانيد :قلت
والثاين نقل غالـب   ،إال ابن أيب حامت وبدر الدين العيين –حسب ما وقفت عليه  –فلم يترجم له  ،يف مكان واحد

وايـة  ويف الر: قال عقب حديث أخرجه الطـرباين  )١٠/١٨٦(بل إين وجدت اهليثمي يف امع  ،كالمه عن األول
 .وقد متكنت أنا من معرفته فلله احلمد واملنة. اهـ ومل أعرفه ،األوىل نصر بن مرزوق

مولد العلماء و ،)٨/٤٧٢(اجلرح والتعديل و ،)٢٠/١٥٤(املعجم الكبري و ،)٧٤٦٧(رقم مسند أيب عوانة : انظر
 األخيـار  مغاينو ،)٤٩٥٨(رقم املقتىن يف سرد الكىن و ،)٢٣/٥٧٤(ذيب الكمال و ،)٢/٥٧٤( للربعيووفيام 

 ).  ٦٤٢٥(برقم  للعيين
 ،ومالك بـن مغـول   ،زائدةو ،عن سفيان الثوريروى  ،مأبو حاز ،بن دينار الرملي :عبد الغفار بن احلسن )٣

ال  ،كويف وقع إىل الشام :فقال ،سألت أيب عنه :بن أيب حامتاقال  .والد حممد بن احلسن ،روى عنه احلسن بن قتيبة
وذكره الذهيب يف . بن حبان يف الثقاتاوذكره  .ال يعترب حبديثه :قال السعديو .كذاب :ال األزديوق. باس حبديثه

 .املغين يف الضعفاء
املغـين يف   ،)٥/٣٢٨(الكامل يف الضـعفاء  و ،)٨/٤٢١(والثقات البن حبان  ،)٦/٥٤(اجلرح والتعديل : انظر

  ).٤/٤٠(لسان امليزان و ،)٢/٤٠١(الضعفاء 
 ).٩(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ،بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي رائيلإسهو : إسرائيل )٤

= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ١٠٤

................................................................................... 

 ـــــــــــــــــ
= 

وقيـل   ،وقيل زبان ،وقيل يزيد ،وقيل مسلم ،وقيل دينار ،امسه زاذان ،الكويف ،أبو حيىي القتاتهو  :حيىي وأب )٥
: تقريـب ال. وابـن ماجـه   ،والترمذي ،اوددوأبو  ،اري يف األدب املفردبخأخرج له ال ،لني احلديث ،عبد الرمحن

٨٤٤٤. 
 ).٩(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة إمام ،هو بن جرب :جماهد )٦

  :اإلسناداحلكم على 
فهو من طريق عبد الغفار بن احلسن وهو متهم بالكـذب واألكثـر علـى     ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف جداً

 .  وفيه أبو حيىي القتات وهو لني احلديث ،تضعيفه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ١٠٥

كة أكثر من لغين أنه ينزل مع املطر من املالئب: عن احلكم ،وأخرج أبو الشيخ )٢٠(
   )٢(.، ومن يرزق ذلك النبات)١(قعوأين تحيصون كل قطرة،  ،ولد آدم وولد إبليس

 ـــــــــــــــــ
 . وهو الذي يقتضيه السياق )غ(وما أثبته من  ،وأين يقع: )ش(ل و يف األص )١(
  ).٤٩٣(برقم العظمة هو عند أيب الشيخ يف  )٢(

، وابن جرير يف تفسريه ) وولد إبليس( : إىل قوله) ١١٦٣(وأخرجه أيضا سعيد بن منصور يف سننه برقم 
 .عن احلكم رمحه اهللا ،يل بن ساملعن إمساع ،هشيم بنحوه مع زيادة يف أوله، كلهم من طريق) ١٤/١٩(

  .ومل أقف عليهما وابن أيب حامت ،ابن املنذر إىل) ٥/٧١(الدر املنثور وعزاه السيوطي يف 
 .به عن احلكم ،نا إمساعيل بن سامل :قال ،نا هشيم :سعيد بن منصور قال :اإلسناد
 :اإلسنادرجال 

 ،ثقة ثبت ،أبو معاوية بن أيب خازم الواسطي ،ميشري بن القاسم بن دينار السلبن بهو  ،بالتصغري :هشيم )١
. أخرج له اجلماعة ،نيوقد قارب الثمانومائة، مات سنة ثالث ومثانني  ،واإلرسال اخلفي) ٣/ط(كثري التدليس 

 .٧٣١٢: التقريب
   .قد صرح هنا بالسماع فانتفى التدليس :قلت

 ،سلممو ،اري يف األدببخأخرج له ال ،قة ثبتث ،نزيل بغداد ،أبو حيىي الكويف ،األسدي :إمساعيل بن سامل )٢
 .٤٤٧ :التقريب. ائيسوالن ،وأبو داود

وله  ،أو بعدهاومائة مات سنة ثالث عشرة  ،ثقة ثبت فقيه، إال أنه رمبا دلس ،الكويف هو ابن عتيبة،: احلكم )٣
 .١٤٥٣ :تقريبال .أخرج له اجلماعة ،نيف وستون

  :اإلسناداحلكم على 
ومثل هذا  ،وهو موقوف على احلكم من بالغاته ،إىل احلكم بن عتيبة ورجاله رجال مسلم األثر إسناده صحيح

 .األثر من أمور الغيب اليت ال يعتد ا إال بنص صحيح مرفوع
 
 
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ١٠٦

ة من املالئكة، وات السبع حمشواالسم إن: عن وهب قال ،وأخرج أبو الشيخ )٢١(
 ،)١(نقاست، منهم الراكد والراكع والساجد، ترعد فرائصهمقيست شعرة ما ا لو

إن محلة العرش ما بني و[ من اهللا، ومل يعصوه طرفة عني،  )٢(فرقاًوتضطرب أجنحتهم 
 )٤( )٣( ].عام مائةمخسخمه مسرية  ىلكعب أحدهم إ

 ـــــــــــــــــ
الفريصـة أصـل    :وقيل ،ضغة اليت بني الثدي ومرجع الكتف من الرجل والدابةاملُ :الفريصةو ،مجع فريصة )١(

 .) فرص: مادة ،لسان العرب (. مرجع املرفقني
 .خوفاً): غ(يف  )٢(
  ).غ( مابني املعكوفتني ساقط من )٣(
  ).٤٨٨(برقم العظمة هو عند أيب الشيخ يف  )٤(

: به إىل قولهعن وهب  ،عن أبيه ،حدثنا عبد املنعم ،حدثنا ابن الرباء ،حدثنا أبو علي املصاحفي: قال :اإلسناد
 . بدل خوفاً دل الراكد، وفرقاًب ،الذاكر: ه قاللكن .طرفة عني
 :اإلسنادرجال 

شيخ كثري احلديث عن أبو علي،  ،الصحافبن زياد أمحد بن حممد بن إبراهيم هو  :أبو علي املصاحفي )١
                             .مات سنة أربع وثالثني وثالمثائة ، صاحب أصول،ثقة ،العراقيني واألصبهانيني

 ).١/١٧٦(، وأخبار أصبهان أليب نعيم )٤/٢٧٧( طبقات أصبهان: انظر
مسع املعايف بن  البغدادي، أبو احلسني، القاض ،العبدي هو حممد بن أمحد بن الرباء بن املبارك: ابن الرباء )٢

وعثمان بن أمحد  ،روى عنه احلسني بن إمساعيل احملاملي ،وعبد املنعم بن إدريس وأمثاهلم ،وعلي بن املديين ،سليمان
 .ومائتنيمات يف شوال سنة إحدى وتسعني  ،وغريهوثقه اخلطيب  .د الباقي بن قانع يف آخرينوعب ،الدقاق
 ).١/٢٦٤(للذهيب  معرفة القراء الكبار، و)٢/١٩٧(، وأخبار أصبهان )١/٢٨١( تاريخ بغداد: انظر

ه عن يروي عن أبياليماين، قصاص  ،بن بنت وهب بن منبه بن إدريس بن سنان بن كليبهو ا: معبد املنع )٣
وكذبه . ذاهب احلديث: ، تركه غري واحد، قال عنه البخارييضع احلديث على أبيه وعلى غريه من الثقات ،وهب

ال حيل االحتجاج به وال  :وقال ابن حبان. ليس بثقة: أمحد وحيىي بن معني، وقال ابن املديين والنسائي وغريهم
  .ببغداد ومائتنينة مثان وعشرين مات س. هو وأبوه متروكان: وقال الدارقطين .عنه الرواية
سؤاالت الربذعي أليب زرعة ، و)١/٧٠( الضعفاء للنسائي، و)٦/١٣٨( للبخاري التاريخ الكبري: انظر

 ).٤/٧٣(لسان امليزان ، و)٢/١٥٧(البن حبان اروحني و ،)١/٣٦٠(
أخرج له ابن ماجه  ،عيفض ،أبو إلياس الصنعاين بن بنت وهب بن منبههو إدريس بن سنان، : أبو عبد املنعم )٤

 .٢٩٤: التقريب. يف التفسري
 ).١٥(رقم  تقدم يف احلديثبن منبه بن كامل اليماين، ثقة، : وهب )٥

  :اإلسناداحلكم على 
= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ١٠٧

ما من موضع إبرة من األرض إال : قال ،عن كعب ،وأخرج ابن أيب حامت[  )٢٢(
وإن  ،وإن مالئكة السماء ألكثر من عدد التراب ،ملك موكل ا يرفع علم ذلك إىل اهللاو

 )٢( )١( .]محلة العرش ما بني كعب أحدهم إىل خمه مسرية مائة عام

 ـــــــــــــــــ
= 

 .باكذاع وضبن إدريس وهو  ألنه من طريق عبد املنعم ،ضعيف جداًاألثر ذا اإلسناد 
 ). غ(بتة من وهي مث ،)ش(ما بني املعكوفتني ليست يف األصل و  )١(
 .)١٠٠٧٧و ٨٣٦٢و ١١٢٩و ١٠٧٣(هو عند ابن أيب حامت يف تفسريه برقم  )٢(

عن يزيد بن  ،عن سفيان الثوري ،كالمها من طريق مؤمل ،بنحوه )٣٢٦( وقد أخرجه أبو الشيخ يف العظمة برقم
 .  عن كعب به ،عن عبد اهللا بن احلارث ،أيب زياد

عن  ،ثنا يزيد بن أيب زياد ،ثنا سفيان ،لؤمثنا م ،نصاريمحد بن عصام األحدثنا أ: قال ابن أيب حامت :اإلسناد
 .وذكره... قال كعب :قال ،عبد اهللا بن احلارث

 :اإلسنادرجال 
العـامل  ، يكىن بأيب حيىي ،صبهاين، األبن عبد ايد بن كثري بن أيب عمرة األنصاري موالهم :أمحد بن عصام )١

حدث عنه أبو بكر  ،وغريهم داود الطيالسي، وأيب ومؤمل بن إمساعيل ،امحدث عن معاذ بن هش ،الصادق احملدث
 ،أحد الثقـات  ،كان مقبول القول ،خرونآ، وعبد اهللا بن جعفر بن فارس ووأمحد بن جعفر السمسار ،بن أيب داود
 .تويف سنة اثنتني وسبعني ومائتني .ما علمت فيه ليناً: قال الذهيب

 ).١٣/٤١(ري أعالم النبالء سو ،)٣/٤٠(طبقات أصبهان : انظر
بن إمساعيل البصري، أبو عبد الرمحن، نزيل مكة، صدوق سيء احلفظ، مات سـنة سـت   مؤمل هو  :مؤمل )٢

 .٧٠٢٩:التقريب. وابن ماجه ،والنسائي، رمذيتوال، رقدوأبو داود يف ال، عليقاًتاري خأخرج له البومائتني، 
 ،ثقة حافظ فقيه عابد إمـام حجـة   ،و عبد اهللا الكويفأب ،الثوريسفيان بن سعيد بن مسروق هو  :سفيان )٣

. له أصـحاب الكتـب السـتة    أخرج ،وله أربع وستون ،مات سنة إحدى وستني ومائة ،)٢/ط(وكان رمبا دلس 
 .٢٤٤٥: التقريب

مات سنة سـت   ،وكان شيعيا ،كرب فتغري وصار يتلقن ،ضعيف ،الكويف ،اهلامشي موالهم: بن أيب زياد يزيد )٤
 .٧٧١٧ :التقريب. واألربعة ،ومسلم ،أخرج له البخاري تعليقاً ،ائةوثالثني وم

 ،له رؤيـة  ،أمري البصرة ،أبو حممد املدين ،بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب اهلامشي :عبد اهللا بن احلارث )٥
أخرج له  ،مات سنة تسع وسبعني ويقال سنة أربع ومثانني ،أمجعوا على ثقته: قال ابن عبد الرب ،وألبيه وجده صحبة

 .٣٢٦٥ :التقريب. اصحاب الكتب الستة
  ).١٧(يف احلديث رقم  تقدم ،ثقة خمضرم ،هو كعب األحبار: كعب )٦

  :اإلسناداحلكم على 
= 
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 ١٠٨

املالئكة : " قال ،يرفعه )١(عن عبد اهللا بن عمرو ،وأخرج ابن املنذر يف تفسريه )٢٣(
 ين يسبحون الليل والنهار ال يفترون، وجزءالذ )٣(أجزاء الكروبيون )٢(عشرة أجزاء، تسعة

 ملك إال فيهإهاب  السماء موضع )٥(قد وكلوا خبزانة كل شيء، وما من )٤( ]واحد[

الكعبة لو  )٦(ساجد أو ملك راكع، وإن احلرم حبيال العرش، وإن البيت املعمور لبحيال
  )٨(".ليهلسقط عليها، يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك مث ال يعودون إ )٧(سقط

 ـــــــــــــــــ
= 

وهو موقوف  ،وفيه يزيد بن أيب زياد وهو ضعيف ،فيه مؤمل وهو صدوق سيء احلفظ ،األثر ذا اإلسناد ضعيف
 .       على كعب األحبار

 . وهو تصحيف ،عمري بن): ش(يف  )١(
 .وهي زائدة ،يف تسعة: يف األصل )٢(
ـ إ :وقيل ،هو القُربو ،من الكُرب ،أقرب املالئكة إىل محلة العرشموا بذلك ألم س ،سادة املالئكةهم  )٣( ه ن

 همفلشدة خو ،وهو احلُزن ،من الكَرب :وقيل ،لقوم وصربهم على العبادة ،هيف قوته وشدت :أَي ،قلمن كَرب اخل
  .) كرب: مادة وتاج العروس ،كرب :مادة اللسان: انظر(  .ياه تعاىل وخشيتهم إمن اهللا

   . يقتضيه السياق) ش(زيادة من  )٤(
 . وما يف السماء): غ(يف  )٥(
  .) حول: مادة ،احمليط القاموس: انظر. ( بإزائه: أي   )٦(
 .أصوب من باقي النسخ وهو سقطت، وما أثبته: يف األصل )٧(
  .يف املطبوع فلعله يف املفقوداحلديث مل أجده عند ابن املنذر  )٨(

، وابن عساكر يف تارخيه )٨٥٠٦(، واحلاكم يف املستدرك برقم )١٧/١٣(وقد أخرجه ابن جرير يف تفسريه 
عن  ،عن عمرو البكايل ،عن معدان بن أيب طلحة ،عن سامل بن أيب اجلعد ،قتادة، كلهم من طريق )٤٦/٤٦٢(

  .به مبعناه موقوفا عليهو  بن عمراهللاعبد
ويأيت الكالم عليه يف  ،عن عمرو البكايل من كالمه مبعناه ،من طريق قتادة) ١٧/٨٩(وأخرجه ابن جرير أيضا 

ومل  ،وعبد الرزاق ،وابن أيب حامت ،احلديث الذي بعده، وذكره السيوطي يف الدر املنثور بنحوه وعزاه إىل ابن املنذر
 .ذلكأقف على شيء من 

 ،عن قتادة ،ثنا عمران القطان :قاال ،ثنا عبد الرمحن وأبو داود :قال ،بن بشاراحدثنا : قال ابن جرير :اإلسناد 
 .وعن عبد اهللا بن عمر ،عن عمرو البكايل ،عن معدان بن أيب طلحة ،عن سامل بن أيب اجلعد

 :اإلسنادرجال 
مات سنة اثنتني ومخسني  ،ثقة ،بندار ،أبو بكر ،البصري ،بن بشار بن عثمان العبدي هو حممد: ابن بشار )١

 .٥٧٥٤ :التقريب .أخرج له اجلماعة ،وله بضع ومثانون سنة، ومائتني
عارف  ،ثقة ثبت حافظ ،أبو سعيد البصري ،العنربي موالهم ،بن مهدي بن حسان هو: عبد الرمحن )٢

= 
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 ١٠٩

................................................................................... 

 ـــــــــــــــــ
= 

 ،بن ثالث وسبعني سنةاوهو ومائة تسعني مات سنة مثان و ،ما رأيت أعلم منه :بن املدييناقال  ،بالرجال واحلديث
 .٤٠١٨: التقريب .أخرج له اجلماعة

 ،غلط يف أحاديث ،ثقة حافظ ،البصري ،أبو داود الطيالسي ،سليمان بن داود بن اجلارودهو : أبو داود )٣
 .٢٥٥٠ :التقريب. واألربعة ،ومسلم ،أخرج له البخاري تعليقاً ،مات سنة أربع ومائتني

مات  ،ورمي برأي اخلوارج ،صدوق يهم ،البصري ،أبو العوام القطان ،رعمران بن داو هو: عمران القطان )٤
 . ٥١٥٤:التقريب .واألربعة ،البخاري تعليقاً أخرج له ،بعد املائة بني الستني والسبعني

 ).  ١١(رقم  تقدم يف احلديثهو بن دعامة السدوسي، ثقة ثبت، : قتادة )٥
مات سنة  ،وكان يرسل كثريا ،ثقة ،الكويف ،األشجعي موالهم ،طفاينرافع الغ وامسه: سامل بن أيب اجلعد )٦

 . ٢١٧٠: التقريب .ومل يثبت أنه جاوز املائة ،سبع أو مثان وتسعني وقيل مائة أو بعد ذلك
ذيب التهذيب . (روايته هنا عن معدان بن أيب طلحة وقد ذكر اإلمام أمحد مساعه منه، فانتفى اإلرسال :قلت

٣/٣٧٣.( 
: التقريب .ثقة ،شامي ،اليعمري بفتح التحتانية وامليم بينهما مهملة ،بن طلحة :ويقال: بن أيب طلحة معدان )٧

٦٧٨٧. 
 ،شامي فقيه ،، يكىن بأيب عثمانعبداهللاوقيل  ،وقيل سيف ،فقيل سفيان ،اختلف يف اسم أبيه :كايلعمرو البِ )٨

ونقل ابن حجر  وكذا ابن حبان، ،امت عن أبيهبن أيب حاوكذا قال  .له صحبة :ال البخاريواختلف يف صحبته، فق
وذكره  ،eصرح فيه عمرو بالسماع من رسول اهللا  ،يف اإلصابة حديثاً أخرجه ابن خزمية عن عمرو البكايل

عبد اهللا بن عمرو رضي و ،عبد اهللا بن مسعودعن روى  ،وكذا صنع أبو زرعة الدمشقي ،العجلي يف ثقات التابعني
 .عدان بن أيب طلحةروى عنه م ،مااهللا عنه
 .)٤/٧٠٠( اإلصابة،و)٣/٢٧٨( حبان الثقات البنو ،)٢/١٨٧(معرفة الثقاتو ،)٦/٣١٣(التاريخ الكبري : انظر

  :اإلسناداحلكم على 
األثر ذا اإلسناد حسن إن ثبت مساع قتادة، فرجاله كلهم ثقات إال عمران القطان فإنه صدوق، وقتادة مدلس 

ر موقوف على عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما ومل أجد من رفعه، لكنه إن ثبت فله ومل يصرح بالسماع، واألث
 . حكم الرفع ألنه مما ال جمال لإلجتهاد فيه
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عشرة  إن اهللا تعاىل جزأ املالئكة: قال ،عن عمرو البكايل ،وأخرج ابن املنذر )٢٤(
املالئكة الذين حيملون العرش، وهم  منهم الكروبيون، وهم )١(] تسعة أجزاءف[ أجزاء، 

ومن بقي من املالئكة ألمر اهللا : قال .)٢(والنهار ال يفترون الليللذين يسبحون ا )١(]أيضاً [
 )٣(.رساالت اهللالو

 ـــــــــــــــــ
 . توافق نص األثر يف مصدره) غ(وهي زيادة من  ،)ش(ليست يف األصل وال  )١(
 .ولعله حصل تقدمي وتأخري من الناسخ ،لسياقيف هذا املوضع وال تناسب هلا مع ا) أيضاً ( زيادة : يف األصل )٢(
  .عند ابن املنذر مل أقف عليه) ٣(

عـن   ،عن معمـر  ،بن ثوراثنا  :قال ،بن عبد األعلىاحدثنا  :قال ،)١٧/٨٩(وقد أخرجه ابن جرير يف تفسريه 
 .مع زيادة يف آخره به بنحوه عن عمرو البكايل ،قتادة

 :اإلسنادرجال 
أخرج  ،ئتنياوم مات سنة مخس وأربعني ،ثقة ،البصري ،بن عبد األعلى الصنعاين حممدهو : ابن عبد األعلى )١
 .٦٠٦٠ :التقريب. وابن ماجه ،ائيسوالن ،رمذيتوال ،رقدوأبو داود يف ال ،سلممله 

أخرج له أبو  ،تقريباً ومائة مات سنة تسعني ،ثقة ،العابد ،أبو عبد اهللا ،حممد بن ثور الصنعاينهو : ابن ثور )٢
 .٥٧٧٥ :التقريب .النسائيو ،داود
إال أن يف روايته عن  ،ثقة ثبت فاضل ،نزيل اليمن ،أبو عروة البصري ،بن راشد األزدي موالهم :معمر )٣

بن مثان اوهو  ،ومائةمات سنة أربع ومخسني  ،وكذا فيما حدث به بالبصرة ،ثابت واألعمش وهشام بن عروة شيئا
 .٦٨٠٩ :التقريب .أخرج له اجلماعة ،ومخسني سنة

   ).١١(رقم  تقدم يف احلديثهو ابن دعامة السدوسي، ثقة ثبت، : قتادة )٤
 .السابق خمتلف يف صحبته، تقدم يف احلديث: عمرو البكايل )٥

  :اإلسناداحلكم على 
وكثري  ،وقد عنعن )٣/ط( حيث أنه منقطع، فقد جاء من طريق قتادة وهو مدلس األثر ذا اإلسناد ضعيف

و البكايل، فقد نص أمحد وأبو حامت وغريهم على أنه إمنا مسع من اثنني أو ثالثة من ومل يسمع من عمر اإلرسال
وباقي أحاديثه عنهم مرسلة، هذا على افتراض أن لعمرو صحبة، وأما لو قلنا بأنه من  -ليس منهم عمرو -الصحابة 

، وأما من ست ومخسني عاماً وعمره حنواً ،التابعني فالسماع منه منتف أيضا، ألن قتادة مات سنة بضع عشرة ومائة
عمرو فقد ذكر ابن عساكر أنه بقي إىل ما بعد وقعة راهط وكانت سنة أربع وستني، وهذا يضعف إمكانية مساع 

 . قتادة من عمرو، واهللا أعلم
 .     ٢٦٢صحتفة التحصيل أليب زرعة و، )٤٦/٤٦٦(تاريخ دمشق و، )٧/١٣٣( اجلرح والتعديل: انظر
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 بن بن سلمان  )١(رمحنبيب بن عبد الحمن طريق  ،متوأخرج ابن أيب حا )٢٥(
من ذلك جزء فاإلنس  /،)٤(اإلنس واجلن عشرة أجزاء: قال ،)٣( ] عن أبيه[ ، )٢(سيعاأل

، )٥(]واجلن واملالئكة عشرة أجزاء، فاجلن جزء واملالئكة تسعة أجزاء[تسعة أجزاء، واجلن 
الكروبيون عشرة الروح والروح عشرة أجزاء، فاملالئكة جزء والروح تسعة، واملالئكة وو

 )٧(.تسعة أجزاء و الكروبيونفالروح من ذلك جزء  )٦(أجزاء، 

 ـــــــــــــــــ
 ).غ(والصواب ما أثبته من  ،حبيب بن عبد اهللا): ش(يف األصل و  )١(
 . وما أثبته هو الصواب ،بن سلمان أيب األعمش): ش(ويف  ،بن األغيش: )غ(يف األصل و  )٢(
 ).غ(و  )ش(وهي زيادة من  ،ما بني العكوفتني ليست يف األصل )٣(
   .، وما أثبته من باقي النسخأشياء: يف األصل )٤(
   .ليست يف األصل )٥(
 . فاملالئكة جزء: يف األصل زيادة )٦(
  .جده عند ابن أيب حامت يف املطبوعاألثر مل أ )٧(

، وأبو الشيخ يف "واجلن تسعة أجزاء : " خمتصرا إىل قوله) ١/٣٦١(وقد أخرجه الدواليب يف الكىن واألمساء 
ابن جابر، عن حبيب بن مبثله، كلهم من طريق هشام بن عمار، عن صدقة بن خالد، عن ) ٤٢٠(برقم  العظمة
 .رمحن بن سلمانعبد الرمحن بن سلمان اخلوالين، عن أبيه أيب األعيس عبدال

رمحن بن سلمان، وكذا أخرجه ابن عبد المن كالم أيب األعيس  جاء هذا األثر عند الدواليب خمتصراً: تنبيه
وأخرجه أبو الشيخ  .- ومل أجده -كذا رواه النسائي : من طريق الدواليب به، وقال) ١٢/٤٠(عساكر يف تارخيه 

مبثل ما أورده املصنف هنا لكنه من رواية أيب األعيس عن أبيه سلمان، وعليه فقد أورده السيوطي يف الدر املنثور 
رمحن مل يذكره أحد يف عبد ال، ولعله وهم منه فإن سلمان والد tمبثله وعزاه إىل أيب الشيخ عن سلمان ) ٥/٣٣٣(

 .كتب الصحابة
يعين ابن خالد  -حدثنا صدقة  ،حدثنا هشام بن عمار ،حدثنا أبو الربيع ،حدثنا الوليد: قال أبو الشيخ :داإلسنا

أبو  :قال أبو العباس -أن أبا األعيس اخلوالين  ،حدثين حبيب بن عبد الرمحن بن سلمان: قال ،حدثنا ابن جابر، -
 .به عن أبيه -األعيس هو عبد الرمحن بن سلمان 

  :داإلسنارجال 
 ).٥(تقدم يف احلديث رقم  ،ثقةحافظ  ،بن بونةبن أبان هو : الوليد )١
عن روى  وحدث ا، سكن بغداد ،الرازي ،أبو الربيع الكسائي ،احلسني بن اهليثم بن ماهانهو : أبو الربيع )٢

 ،سيتروى عنه عبد الصمد بن علي الط ،وحرملة بن حيىي ،وهشام بن عمار الدمشقي ،حممد بن الصباح اجلرجرائي
 .ال بأس به :الدارقطين فقالسئل عنه  ،وأمحد بن سلمان النجاد ،وأمحد بن الفضل بن خزمية

هذا ما ترجح لدي يف ترمجة أيب الربيع، فإنه مل يصرح بامسه يف شيء من أسانيد أيب الشيخ، ومل يذكر يف  :قلت
= 

]ب/٢[  
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 ١١٢

................................................................................... 
 ـــــــــــــــــ

= 
 أجد من عرف ذه الكنية من تالميذ هشام شيوخ الوليد بن أبان أحد ذه الكنية فيما وقفت عليه من ترمجته، ومل

أحداً ذُكر هشام بن عمار ضمن  -ممن يكىن ذه الكنية  -بن عمار سواه فيما ذكره املزي، ومل أجد ملن عداه 
شيوخه، وقد وهم حمقق كتاب العظمة حيث ترجم أليب الربيع بسليمان بن داود بن محاد املهري أبو الربيع 

 .   ه مل يذكر ضمن تالميذ هشام بن عمار، وال ذكر هشام يف شيوخه، واهللا أعلماملصري، وهذا وهم فإن
 ).٨/١٤٥( تاريخ بغدادو، )١/١١٢( للدارقطين ؤاالت احلاكمس: انظر

فحديثه القدمي  ،كرب فصار يتلقن ،صدوق مقرئ ،اخلطيب ،الدمشقي ،السلمي صريبن ن :هشام بن عمار )٣
 .واألربعة ،أخرج له البخاري ،وله اثنتان وتسعون سنة ،على الصحيح ومائتني مات سنة مخس وأربعني ،أصح

 .٧٣٠٣: التقريب
وقيل مثانني ومائة مات سنة إحدى وسبعني  ،ثقة ،أبو العباس الدمشقي ،األموي موالهم: صدقة بن خالد )٤

 .٢٩١١: التقريب .ابن ماجه ،والنسائي ،وأبو داود ،أخرج له البخاري ،أو بعدهاومائة 
مات سنة بضع  ،ثقة ،الداراين ،أبو عتبة الشامي ،عبد الرمحن بن يزيد بن جابر األزديهو : ابن جابر )٥

 .٤٠٤١: التقريب .أخرج له اجلماعة ،ومائة ومخسني
حكى عنه عبد الرمحن بن يزيد  ،حكى عن أبيه ،بن أيب األعيس اخلوالينا: رمحن بن سلمانعبد الحبيب بن  )٦

 . بن جابر
ان يف قادر بدرعبد ال، ونقله عنه الشيخ وال تعديالً يف تارخيه ومل يذكر فيه جرحاً اكرهكذا ترجم له ابن عس

ومل أجد من ترجم له غري ابن عساكر فيما وقفت عليه، ومل يذكره املزي ضمن   .عين باحلديث: ذيبه، وقال
  .وإمنا ذكر والده أبا األعيس ،رمحن بن جابرعبد الشيوخ 
   ).٤/٣١(قادر بدران عبد الذيب تارخ دمشق لو، )١٢/٤٠(تاريخ دمشق : انظر

 ،مشهور بكنيته ،لقبه عبيد ،الشامي ،اخلوالين سيأبو األع ،عبد الرمحن بن سلمانھو  :أبو األعيس اخلوالين )٧
: الكاشفو .٣٨٨٣: التقريب .أخرج له أبو داود .صدوق: وقال عنه الذهيب .بن حبان يف ثقات التابعنياذكره 
٢٣١١. 

  :اإلسنادلى احلكم ع
 .وعليه فأتوقف يف احلكم عليه ،األثر ذا اإلسناد فيه من مل أقف له على جرح وال تعديل
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من  ،وابن عساكر ،واخلطيب ،وأخرج أبو الشيخ والبيهقي يف شعب اإلميان )٢٦(
: قال عباد –بة مساه اعن رجل من الصح ،عن عدي بن أرطاة ،)١(طريق عباد بن منصور

من خمافته، ما ن هللا مالئكة ترعد فرائصهم إ: " قال eعن رسول اهللا  ،–فنسيت امسه 
منذ خلق  ومالئكة سجوداًطر من عينيه دمعة إال وقعت ملكا قائما يسبح، منهم ملك تق

 ومالئكة ركوعاً[مل يرفعوا رؤوسهم وال يرفعوا إىل يوم القيامة،  ،اهللا السماوات واألرض
 )٣( مل ينصرفوا عن مصافهم ، وصفوفاً)٢(] يرفعوا رؤوسهم وال يرفعوا إىل يوم القيامةمل

 ،إىل يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة جتلى هلم رم عز وجل )٤(]عنها [ وال ينصرفون
 )٥(." سبحانك ما عبدناك كما ينبغي لك :فنظروا إليه وقالوا

 ـــــــــــــــــ
 .وهو خطأ ،عباد عن ابن منصور): ش(يف  )١(
   .ليست يف األصل )٢(
 .وسيأيت بعده) غ(وال وجه هلا هنا وحقها التأخري كما يف . عنها: جاء هنا زيادة) ش(يف األصل و  )٣(
 ).غ(زيادة من  )٤(
، واخلطيب يف تارخيه )٩١٤(برقم  ، والبيهقي يف الشعب خمتصراً)٥١٥(هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم  )٥(

 ).٤٠/٥٨،٦١(، وابن عساكر يف تارخيه )١٢/٣٠٦(تارخيه 
 ، كلهم من طريق عباد بن منصور،)٢٦٠(برقم تعظيم قدر الصالة حممد بن نصر املروزي يف  وقد أخرجه أيضاً

 .عن عدي بن أرطاة، عن رجل من الصحابة به
مسعت  :قال ،أنا عباد بن منصور ،أنا النضر ،هزادق بن العبد اهللاحدثنا حممد بن : قال حممد بن نصر :اإلسناد

ما بيين وبني  e مسعت رجال من أصحاب رسول اهللا :قال -وهو خيطبنا على منرب املدائن  -عدى بن أرطاة 
 .احلديث... eدثين عن رسول اهللا حي ،غريه eرسول اهللا  

 :اإلسنادرجال 
 .أخرج له مسلم ،ومائتنيمات سنة اثنتني وستني  ،ثقة ،املروزي أبو جابر :زادهقُعبد اهللا بن حممد بن  )١

 .٦٠٤٣ :التقريب
مات سنة أربع  ،ثقة ثبت ،نزيل مرو ،البصري ،النحوي ،أبو احلسن ،املازين هو النضر بن مشيل: النضر )٢

 . ٧١٣٥ :التقريب .أخرج له اجلماعة ،وله اثنتان ومثانون ،ومائتني
 ،)٥/ط( وكان يدلس ،رمي بالقدر ،صدوق ،البصري القاضي ا ،أبو سلمة ،الناجي: عباد بن منصور )٣

 .٣١٤٢ :التقريب .واألربعة، أخرج له البخاري تعليقاً ،ومائة مات سنة اثنتني ومخسني ،وتغري بأخرة
من ضعف بأمر آخر سوى : اب الطبقة اخلامسة من املدلسني، وقد قال فيهمعده ابن حجر من أصح :قلت

وقد ذكره غري واحد بالضعف . اال أن يوثق من كان ضعفه يسريإالتدليس فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع 
= 
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 ١١٤

................................................................................... 

 ـــــــــــــــــ
= 

 . كابن معني وأيب حامت والنسائي وغريهم
 .١٤ات املدلسني صوطبق ،)١٤/١٥٨( ، وذيب الكمال)٦/٨٦(اجلرح والتعديل : انظر

أخرج له البخاري يف  ،قتل سنة اثنتني ومائة، مقبول ،عامل عمر بن عبد العزيز ،الفزاري: عدي بن أرطاة )٤
 .٤٥٣٨ :تقريبال. األدب املفرد

  :اإلسناداحلكم على 
 .لضعف عباد بن منصور ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف
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ء من بين ن العالرمحن بعبد الوابن عساكر، عن  ،يف املعرفة وأخرج ابن منده )٢٧(
قال يوماً  eأن النيب  ،–بايع يوم الفتح  وكان ممن –سعد  بن عن أبيه العالء ،ساعدة
أطت  : "قال. وما تسمع يارسول اهللا؟: قالوا! ". هل تسمعون ما أمسع؟: " جللسائه

 ". السماء وحق هلا أن تئط، ليس منها موضع قدم إال وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد
  )٢(.)١(ژک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ژ  :مث قرأ

 ـــــــــــــــــ
 .سورة الصافات )١(
ود، وهو عند ابـن عسـاكر يف تارخيـه    فلعله يف املفق من معرفة الصحابة بن منده يف املطبوعاجده عند  أمل )٢(

 . صنف، من طريق ابن منده مبثل ما ساقه امل)٥٢/٣٨١(
 ومن طريقه أبو نعيم يف معرفـة الصـحابة   ،)٢٥٥(بن نصر يف تعظيم قدر الصالة برقم وقد أخرجه أيضا حممد 

)٤/٢٢٠٢(. 
حدثنا أبو جعفر حممد بن خالد الدمشقي املعـروف بـابن    :قال ،حدثين أمحد بن سيار: ابن نصر: لقا :اإلسناد

من بين سامل  ،حدثين سليمان بن أيوب :قال ،من بين عمرو بن عوف ،حدثين املغرية بن عثمان بن عطية :قال ،أمه
من بين  ،ليمان بن عمرو بن الربيعحدثين س: قال ي،من بين احلبل ،حدثين عطاء بن يزيد بن مسعود :قال ،بن عوف

أن  -وقد شهد الفتح وما بعدها-عن أبيه العالء بن سعد  ،من بين ساعدة ،رمحن بن العالءعبد الحدثين : قال ،سامل
إنه ليس فيها موضع قدم إال وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد، : "مبثله، لكن قال يف آخرهبه احلديث ... rالنيب 

 ". وإنا لنحن املسبحون* وإنا لنحن الصافون  : وقالت املالئكة
 :اإلسنادرجال 

وله سبعون  ومائتنيمات سنة مثان وستني  ،ثقة حافظ ،الفقيه ،أبو احلسن املروزي ،بن أيوب :أمحد بن سيار )١
 . ٤٥ :التقريب. أخرج له النسائي ،سنة
 ،روى عن مالك بن أنسابن أمه، ، يلقب بجعفر أبو، الدمشقي، حممد بن خالد اهلامشيهو : حممد بن خالد )٢

وإسحاق  ،روى عنه احلسن بن علي بن خلف الصيدالينوغريهم، و وحممد بن شعيب بن شابور ،والوليد بن مسلم
 . كان يكذب :أبو حامت الرازي عنه قال وغريهم، وأمحد بن سيار املروزي ،ابن إبراهيم

، )٣/٥٥(الضعفاء واملتروكني البن اجلـوزي  و ،)٥٢/٣٧٩( تاريخ دمشقو، )٧/٢٤٤( اجلرح والتعديل: انظر
 ). ٥/١٥٣( واللسان، )٦/١٣٢( وامليزان

املغرية بن عمرو، ويف : كذا امسه يف إسناد حممد بن نصر، وجاء يف إسناد أيب نعيم: املغرية بن عثمان بن عطية )٣
 .ألي واحد من هذه األمساء على ترمجة املغرية بن عمر، ومل أقف: عساكر إسناد ابن

 .له على ترمجه مل أقف: مان بن أيوبسلي )٤
 .له على ترمجه مل أقف: مسعود عطاء بن يزيد بن )٥
 .له على ترمجه مل أقف: ليمان بن عمرو بن الربيعس )٦

= 
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 ١١٦

.................................................................................. 
 ـــــــــــــــــ

= 
 .له على ترمجه الساعدي، مل أقف: عبد الرمحن بن العالء )٧
تمد على هـذه  الساعدي، ذكر يف كتب الصحابة، وكل من ذكره وعده يف الصحابة إمنا اع: العالء بن سعد )٨

 . شهد الفتح وما بعدهاوفيه أنه  ،الرواية ذا اإلسناد
 .)٤/٥٤٢( ، واإلصابة)٤/٨٤( ، وأسد الغابة)٤/٢٢٠٢( معرفة الصحابة أليب نعيم: انظر

 :اإلسناداحلكم على 
من مل باإلضافة إىل أن يف اإلسناد ، ففيه حممد بن خالد الدمشقي وهو كذاب، ضعيف جداًاحلديث ذا اإلسناد 

ابـن   ، وأثـر )١١(ن حديث حكيم بن حزام وقد مر برقم لكن للحديث شواهد صحيحة م ،أقف له على ترمجة
 ). ٧( مسعود موقوفاً عليه مر برقم
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ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ژ: أنس يف قوله تعاىل )١(عن الربيع بن ،وأخرج ابن جرير )٢٨(
 )٣(.أمساء املالئكة: قال ،)٢(ژ

 لدنيارؤوس املالئكة األربعة الذين يدبرون أمر ا
 ـــــــــــــــــ

 . وهو تصحيف. عن: يف األصل )١(
 .)٣١( آية ،سورة البقرة )٢(
  ).١/٦٧(يف تارخيه ، و)١/٢١٦(هو عند ابن جرير يف تفسريه  )٣(

، لكنـه يف  - شـيخ شـيخه   - ثت عن عماردح: وإمنا قال ،باسم شيخه يف التفسريابن جرير مل يصرح  :قلت
عن  ،اهللا بن أيب جعفر حدثنا عبد: قال ،حدثنا عمار بن احلسن: قال ،حدثين عبدة املروزي: قالف التاريخ صرح به

 .به عن الربيع ،أبيه
  :اإلسنادرجال 

مـات سـنة    ،صدوق ،نزيل دمشق ،أبو سعيد ،عبدة بن عبد الرحيم بن حسان املروزي هو :عبدة املروزي )١
 .٤٢٧٣: التقريب. ائيسوالن ،اري يف األدببخأخرج له ال ،ومائتنيأربع وأربعني 

وله ثـالث  ومائتني، مات سنة اثنتني وأربعني  ،ثقة ،نزيل نسا ،أبو احلسن الرازي ،اهلاليل :عمار بن احلسن )٢
  . ٤٨١٩: التقريب .ائيسأخرج له الن ة،ومثانون سن

 . ٣٢٥٧: التقريب. اوددأخرج له أبو  ،صدوق خيطىء ،الرازي : بن أيب جعفرعبد اهللا )٣
وامسه عيسى بن أيب عيسى عبد اهللا بـن   ،مشهور بكنيته ،التميمي موالهم ،أبو جعفر الرازيهو : أبو جعفر )٤

مات  ،-بن مقسم الضيب – عن مغرية حلفظ خصوصاًصدوق سيء ا ،وكان يتجر إىل الري ،وأصله من مرو ،ماهان
 . ٨٠١٩: التقريب. واألربعة ،اري يف األدببخأخرج له ال بعد املائة، يف حدود الستني

مـات سـنة    ،ورمي بالتشيع ،صدوق له أوهام ،بصري نزل خراسان ،أو احلنفي ،البكري بن أنس: الربيع )٥
 .١٨٨٢: بالتقري. أخرج له األربعة ،أربعني ومائة أو قبلها

 :اإلسناداحلكم على 
واألثر من كالم الربيع بن أنس يف  ،فهو من طريق أيب جعفر الرازي وهو سيء احلفظ ،األثر ذا اإلسناد ضعيف 

 .التفسري ومثل هذا يتساهل أهل العلم يف قبوله
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 ١١٨

 
ابن أيب حامت، وأبو الشيخ يف العظمة، والبيهقي و ،)١(] ابن أيب شيبة[ أخرج  )٢٩(

يدبر أمر الدنيا أربعة، جربيل وميكائيل وملك املوت : قال ،عن ابن سابط ،يف الشعب
وإسرافيل، فأما جربيل فموكل بالرياح واجلنود، وأما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات، 

 )٢(.بقبض األرواح، وأما إسرافيل فهو ينزل باألمر عليهموأما ملك املوت فموكل 

 ـــــــــــــــــ
   . ليست يف األصل )١(
 ). ٣٤٩٦٩(أيب شيبه يف مصنفه برقم  ابن هو عند )٢(
سفيان  عن ،بار بن العالءعبد اجل عن ،براهيم بن حممد بن احلسنمن طريق إ ،)٣٧٦(لشيخ يف العظمة برقم أيب او

 . به بنحوه عن ابن سابط ،عن علقمة بن مرثد ،بن عيينة
ـ عن  ،عن أبيه، سفيان ، عنحذيفة يبأ ، عنحممد بن زكريا من طريق ،)٣٧٨(وأخرجه أيضا برقم  رمحن عبد ال

  .به بنحوه بن سابط
 .مل أجده عند ابن أيب حامت يف املطبوعو ،)١٥٨(ي يف الشعب برقم وهو عند البيهق

 ،عـن  ،األعمش، كلهم من طريق )١٠/١٢٤(والثعليب يف تفسريه  ،)٦٦(الدينوري يف االسة برقم قد اخرجه و
 .به رمحن بن سابطعبد العن 

 .وابن املنذر ،إىل عبد بن محيد) ٨/٤٠٥(وقد عزاه املصنف يف الدر املنثور
 بن سـابط اعن  ،حدثنا عمرو بن مرة :قال ،مسعت األعمش :قال ،حدثنا أبو أسامة: قال ابن أيب شيبة :اإلسناد

 .به
 :اإلسنادرجال 

 ).٣(تقدم يف احلديث رقم  ،رمبا دلس ،ثقة ثبت ،محاد بن أسامة القرشيهو  :أبو أسامة  )١
 ).٧( رقم تقدم يف احلديث، )٢/ط( سلكنه يدل ،ثقة حافظ، سليمان بن مهرانهو : األعمش  )٢
كـان ال   ،ثقة عابد ،األعمى ،أبو عبد اهللا الكويف ،املرادي ،ليمبن عبد اهللا بن طارق اجلَ :عمرو بن مرة  )٣

 . ٥١١٢: التقريب. ةعأخرج له اجلما ،مات سنة مثاين عشرة ومائة وقيل قبلها ،ورمي باإلرجاء ،يدلس
بن عبد اهللا  :ويقال ،وهو الصحيح ،بن عبد اهللا بن سابط :ويقال ،عبد الرمحن بن سابطهو : ابن سابط  )٤

. واألربعـة مسـلم،  ومائة، أخرج له  مات سنة مثاين عشرة ،كثري اإلرسال ،ثقة ،املكي ،اجلمحي ،بن عبد الرمحن
 . ٣٨٦٧: التقريب

  :اإلسناداحلكم على 
وهذا األثـر   ،بن سابط فهو من رجال مسلمإال ا ،فرجاله كلهم ثقات رجال الشيخنياألثر ذا اإلسناد صحيح، 
 .مث إن هذا الكالم من أمور الغيب اليت ال يؤخذ ا إال بنص صحيح مرفوع ،من قوله فال عالقة له باإلسناد
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 ١١٩

 كائن هو ءيش كل الكتاب أم يف: قال، سابط )١(ابن عن، الشيخ أبو وأخرج )٣٠(

 ينزل أن بالكتاب جربيل لفوكّ ،)٢(حيفظوه أن املالئكة من ثالثة لووكّ القيامة، يوم إىل
 بالنصر لهووكَّ ،قوماً هلكي أن اهللا أراد إذا باهللكاتً  أيضا جربيل لووكّ الرسل، إىل به

 بقبض املوت ملك لووكَّ األرض، ونبات والقطر باحلفظ ميكائيل لووكَّ /القتال، عند
 أيب ابن .سواء فيجدونه الكتاب أم )٣(ما يفو، فظهمح بني مجع الدنيا ذهبت فإذا األنفس،

 )٥( .)٤(شيبة

 ـــــــــــــــــ
 . ليست يف األصل )١(
 . حيفظونه: يف األصل )٢(
 . وقابل أم الكتاب): ش(يف  )٣(
 .)غ(وليست يف ) ش(كذا يف األصل و  )٤(
 .)٤٩٦(د أيب الشيخ يف العظمة برقم هو عن )٥(

 .وتقدم يف احلديث الذي قبله )٣٤٩٦٩(وأما ابن أيب شيبة فقد أخرجه ببعض معناه يف املصنف برقم 
حدثنا إسحاق بن أمحد الفارسي، حدثنا عبد اهللا بن عمران، حدثنا أسباط بن حممـد،   :قال أبو الشيخ :اإلسناد

 .سابط به حدثنا العالء بن عبد الكرمي، عن ابن
 :اإلسنادرجال 

 ،صنف املسـند  ،الفارسياليزدي، أبو يعقوب محد بن زيرك أإسحاق بن هو : إسحاق بن أمحد الفارسي )١
حـدث عنـه   و ،وأكثر الرواية عنه أبو الشيخ احلافظ ،وحممد بن محيد الرازي ،روى عن حممد بن إمساعيل البخاري

 . مثائةتويف يف رجب سنة تسع وثال ،أمحد بن يعقوب بزرويه
هذا ما ترجح لدي يف ترمجته ومل أجد فيه جرحاً وال تعديالً، إذ مل أجد له ترمجة ذا االسـم سـوى يف    :قلت

ومن خالل تتبعي لشيوخه عند أيب الشيخ يف العظمـة  . محد الفارسيأسحاق بن إ: أخبار قزوين، حيث ذُكر باسم
 -عند ذكره لتالميذهم -ا ضمن تراجم بعض شيوخه والنظر يف تراجم بعضهم، تبني يل أن املزي ذكر إسحاق هذ

بـن  محـد  أسحاق بن ، مث وجدت ابن ماكوال قد ترجم يف اإلكمال إلالفارسيبن زيرك محد أسحاق بن إ: باسم
زيرك اليزدي، وتبعه السمعاين يف األنساب، والذي يظهر أنه هو نفسه إسحاق بن أمحد الفارسي، فاليزدي كما قال 

ويـزد  ، -نسبة إىل يزد – الدال املهملة آخرهاويف  ،وسكون الزاي ،ياء املنقوطة باثنتني من حتتهابفتح ال :السمعاين
فالنسبة إذاً فارسية وهذا يـرجح مـا ذهبـت إليـه،     . اهـ بني أصبهان وكرمان ،مدينة من كور اصطخر فارس

ن محيد الرازي، وهـو مـن   حممد ب: باإلضافة إىل أن ابن ماكوال وكذلك السمعاين ذكرا ضمن شيوخ اليزدي هذا
شيوخ إسحاق الفارسي، وقد ترجم له الذهيب يف السري باسم إسحاق بن أمحد بن زيرك وكنـاه بـأيب يعقـوب    

 .وذا ميكن الربط بني التراجم لنخلص إىل الترمجة اليت أثبتها، واهللا أعلم ،الفارسي
= 

]أ/٣[  
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 ١٢٠

................................................................................... 
 ـــــــــــــــــ

= 
ـذيب الكمـال   ، و)٢/٣٢٦(وين التدوين يف أخبار قـز ، و)٥/٦٨٩(األنساب ، و)١/٤٥٦(اإلكمال : انظر

 ).٢٣/٢٤٩(، وتاريخ اإلسالم )١٨/٢٦و ١٥/٣٨٠و ١٣/٩١(
. ابن ماجه أخرج له ،صدوق ،نزيل الري ،أبو حممد األصبهاين ،بن أيب علي األسدي: عبد اهللا بن عمران )٢

 .٣٥١١: التقريب
 ،أبـو حممـد   ،والهمبن حممد بن عبد الرمحن بن خالد بن ميسرة القرشي م أسباطهو :  أسباط بن حممد )٣
 .٣٢٠: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،مات سنة مائتني ،ضعف يف الثوري ،ثقة

تـويف يف  : قال الذهيب ،ثقة عابد ،أبو عون الكويف ،بن عبد الكرمي اليامي العالءهو : العالء بن عبد الكرمي )٤
 .٥٢٤٨: التقريب. تفسريوابن ماجه يف ال ،أخرج له أبو داود يف القدر ،حدود اخلمسني ومائة

 ).٢٦(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة كثري اإلرسال ،سابط بنعبد الرمحن هو : ابن سابط )٥
  :اإلسناداحلكم على 

وبقية رجاله ثقات إال عبد اهللا بن عمران فهـو   ،األثر من طريق إسحاق الفارسي ومل أجد فيه جرحاً وال تعديالً
 .يعرف حال إسحاق وعليه فأتوقف يف احلكم عليه حىت ،صدوق
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 ١٢١

رضي اهللا تعاىل  عباس ابن عن، الشيخ وأبو ،والطرباين ،يهقالبي وأخرج )٣١(
 جربيل فأقبل السماء، أفق انشق )١(إذ، يناجيه جربيل ومعه r اهللا رسول ابين: قال، عنهما

 اهللا رسول يدي بني مثل قد ملك فإذا األرض، من ويدنو بعض يف بعضه ويدخل يتضاءل
r، السالم يقرئك ربك إنّ حممد، يا: فقال عبداً نبياً أو ،ملكاً نبياً تكون أن بني ركوخيي. 
 نبياً: فقلت، ناصح يل أنه فعرفت ،تواضع أن بيده إيلّ جربيل فأشار" : r اهللا رسول قال

 أسألك أن أردت كنت قد جربيل، يا" : فقلت، السماء إىل امللك ذلك )٢(فعرج ". عبداً
 )٣(هذا: قال ".جربيل؟ يا هذا فمن، املسألة عن شغلين ما حالك من فرأيت ،هذا عن

 سبعون الرب وبني بينه طرفه، يرفع ال قدميه صافاً يديه بني خلقه يوم اهللا خلقه، إسرافيل
 ءيشيف  اهللا أذن فإذا احملفوظ، اللوح يديه بني احترق، إال )٥(منه يدنو نور )٤(منها ما ،نوراً
 من كان فإن، فيه فينظر جبهته ضربيف اللوح ذلك ارتفع، األرض يف أو السماء يف ءيش

 أمره املوت ملك عمل من كان وإن به، أمره ميكائيل عمل من كان وإن به، أمرين عملي
" : قلت .واجلنود الرياح، على: قال ".أنت؟ ءيش أي )٦(]على[ جربيل، يا" : قلت .به

 ملك ءيش أي على ": قلت .روالقط النبات على: قال ".ميكائيل؟ ءيش أي على
 الذي ذاك وما، الساعة بقيام إال هبط نهأ ظننت وما ،)٧(األنفس قبض على: قال ".املوت؟

 )٨(.الساعة قيام من خوفاً إال مين رأيت الذي

 ـــــــــــــــــ
 .إذا): غ(يف  )١(
 . فانعرج): ش(يف  )٢(
 ).غ(ليست يف  )٣(
 . ما فيها): ش(يف  )٤(
   .فيه): ش(يف  )٥(
 .ليست يف األصل )٦(
 .وأشار يف اهلامش إىل أا يف نسخة ،)على قبض األرواح ): ( غ(يف  )٧(
شـعب اإلميـان   والبيهقي  ،)٣٠(وأيب الشيخ يف العظمة برقم  ،)١٢٠٦١(يف الكبري برقم الطرباين هو عند  )٨(

 ).١٥٧(برقم 
= 
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 ١٢٢

.................................................................................١ 
 ـــــــــــــــــ

= 
كلـهم مـن    ،)٤/٧١(ابن عساكر يف تارخيه و ،)٧٥(مد بن جعفر بن أيب شيبة يف العرش برقم حموقد أخرجه 

هللا طريق حممد بن عمران بن أيب ليلى، عن أبيه، عن ابن أيب ليلى، عن احلكم، عن مقسم، عن ابن عبـاس رضـي ا  
 .عنهما به
  .وأيب الشيخ ،والطرباين ،ابن أيب شيبةحممد هو عند  ذا السياق هذا اإلسناد: تنبيه

أيب ليلـى،  ثنا ابن  ،ثنا حممد بن عمران بن أيب ليلى ،أسامة عبد اهللا بن أسامة الكليبعن أيب : ووقع عند البيهقي
 .عن احلكم

 ،نا حممد بن عمران بن حممد بن أيب ليلـى  ،ا حممد بن حيىين ،املؤمل بن احلسن بن عيسىعن : وعند ابن عساكر
 .عن ابن عباس ،عن مقسم ،عن احلكم: لعله قال ،حدثين ابن أيب ليلى

 .فال أدري إن كان هذا من اختالف الرواة أم سقط وقع يف اإلسناد؟
من طريق  ،)٤/٧١( ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق ،)٤٤٧(البيهقي يف الزهد الكبري برقم وقد أخرجه 

عـن   ،عن احلسن بن بشـر  ،عن عباس بن حممد الدوري ،عن أيب سعيد بن األعرايب ،أيب حممد عبد اهللا بن يوسف
  .عن ابن عباس به مبعناه ،عن عطاء بن أيب رباح ،سعدان بن الوليد

، حدثين أيب، عن ابـن  يلىثنا حممد بن عمران بن أيب ل ،حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي: قال الطرباين :اإلسناد
 .  أيب ليلى، عن احلكم، عن مقسم، عن ابن عباس به

 :اإلسنادرجال 
احلـافظ   ،نيطَم، أبو جعفر الكوىف، حممد بن عبد اهللا بن سليمان احلضرميهو  :حممد بن عبد اهللا احلضرمي )١

مات  ،ثقة جبل :لدارقطين فقالسئل عنه ا، وله تاريخ صغري ،وغري ذلك صنف املسند، كان من أوعية العلم، الكبري
 .سبع وسبعني ومائيت سنة

 ).٥/٢٣٣(لسان امليزان ، و)٢/٦٦٢(تذكرة احلفاظ ، و)١/٣٠٠(طبقات احلنابلة أليب يعلى : انظر
أبو عبـد الـرمحن    ،بن عمران بن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى هو حممد: حممد بن عمران بن أيب ليلى )٢

 .٦١٩٧ :التقريب. والترمذي ،خاري تعليقاًأخرج له الب ،صدوق ،الكويف
. وابـن ماجـه   ،أخرج له الترمذي ،مقبول ،الكويف بن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى عمرانهو : أبوه )٣

 .٥١٦٦ :التقريب
صـدوق   ،أبو عبد الرمحن ،القاضي ،الكويف ،ليلى األنصاري أيببن  هو حممد بن عبد الرمحن: ابن أيب ليلى )٤

 .٦٠٨١: التقريب. أخرج له األربعة ،مات سنة مثان وأربعني ومائة ،سيء احلفظ جداً
 ).٢٠(رقم  تقدم يف احلديثرمبا دلس،  ،ثقة ثبت هو بن عتيبة،: احلكم )٥
موىل ابن : ال لهويق ،موىل عبد اهللا بن احلارث: قال أبو القاسم ،نجدة: ويقال ،بن بجرة مقسمهو : مقسم )٦

أخرج له  ،وما له يف البخاري سوى حديث واحد ،مات سنة إحدى ومائة ،وكان يرسل ،صدوق ،عباس للزومه له
 .٦٨٧٣: التقريب. واألربعة ،البخاري

= 
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 ١٢٣

................................................................................... 
 ـــــــــــــــــ

= 
  :اإلسناداحلكم على 

ألنه من طريق حممد بن عبد الرمحن بن علي وهو سيء احلفظ، ومل أجد من تابعـه   ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف
 .على حفظه
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، رضي اهللا تعاىل عنهما اهللا عبد بن جابر عن، العظمة يف الشيخ أبو وأخرج )٣٢(
 من وإم وإسرافيل، وميكائيل، يل،جرب اهللا من اخللق بأقر إن" : r اهللا رسول قال: قال
 وإسرافيل األخرى، عن لوميكائي ميينه، عن يلجرب سنة، ألف مخسني ملسرية اهللا

 )١(."بينهما

 ـــــــــــــــــ
حدثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن، حدثنا حممد بن عوف : قال ،)٣٨١(عند أيب الشيخ يف العظمة برقم  هو )١(

، عن جـابر بـن   عبد اهللاعزيز بن موسى، حدثنا سيف، عن األحوص بن حكيم، عن أبيه وعبد الاحلمصي، حدثنا 
      . رضي اهللا عنهما بهعبداهللا

 :اإلسنادرجال 
 ).٨(رقم  تقدم يف احلديثهو ابن متويه، حافظ حجة، : إبراهيم بن حممد بن احلسن )١
مـات   ،ثقة حـافظ  ،أبو جعفر احلمصي ،بن عوف بن سفيان الطائي حممدهو : حممد بن عوف احلمصي )٢

 .٦٢٠٢ :التقريب. والنسائي يف مسند علي ،أخرج له أبو داود ،سنة اثنتني أو ثالث وسبعني ومائتني
أخـرج   ،صدوق ،أبو روح البهراين ،بن موسى بن روح الالحوين العزيز عبدهو : عبد العزيز بن موسى )٣

 .٤١٢٩ : التقريب. النسائي
مات يف حدود التسعني  ،كذبوه ،نزل بغداد ،ابن أخت سفيان الثوري ،بن حممد الكويف سيفهو : سيف )٤
 .٢٧٢٦ :التقريب. أخرج له الترمذي ،ومائة
أخرج له ابن  ،وكان عابداً ،ضعيف احلفظ ،صياحلم ،أو اهلمداين ،بن عمري العنسي: األحوص بن حكيم )٥
 .٢٩٠: التقريب. ماجه
وابـن   ،أخرج له أبو داود ،صدوق يهم ،أبو األحوص احلمصي ،بن عمري بن األحوص حكيمهو : حكيم )٦
 .١٤٧٦ :التقريب. ماجه
 .وال تضر اجلهالة به لوجود متابع له ،مل أعرفه: عبد اهللا )٧

  :اإلسناداحلكم على 
وفيه األحوص بن حكيم وهـو   ،ففيه سيف ابن أخت سفيان الثوري كذبوه ،سناد ضعيف جداًاحلديث ذا اإل

 . ضعيف احلفظ
 
 
 
 
 

 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ١٢٥

 جربيل،: أمالك األربعة هؤالء: قال، وهب عن، الشيخ أبو وأخرج )٣٣(
 من وآخر اخللق، منتعاىل  اهللا خلقهم من أول املوت، وملك وإسرافيل، وميكائيل،

 )١(.أمراً سماتواملقّ أمراً راتاملدب هم حيييهم، من وأول مييتهم،
 ـــــــــــــــــ

حدثنا عبد اهللا بن سلم، حدثنا حممد بن أمحد احلسين، عن : قال ،)٤٣٩( هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم )١(
حدثين عبد الصمد، عن وهب بن منبه رمحـه اهللا  : لقا ،حممد بن إبراهيم بن العالء، حدثنا إمساعيل بن عبد الكرمي

 .تعاىل به مبثله مع زيادة يف أوله
 :اإلسنادرجال 

 ،الفريـايب  ،أبو حممد املقدسي ،بن حبيب بن عبد الوارثعبد اهللا بن حممد بن سلم هو : عبد اهللا بن سلم )١
نـه  وع ،وغريهم ،ودحيماً ،يد اخلاللوعباس بن الول ،وعبد اهللا بن أمحد بن بشر بن ذكوان ،مسع من هشام بن عمار

 .وغريهمووثقه، وأبو حامت ابن حبان  ،وأثىن عليه وأبو بكر بن املقرئ ،أبو زرعة
 ).٢٣/٦٢٩(وتاريخ اإلسالم  ،)٣٢/١٩٣(وتاريخ دمشق  ،)٥/٣٦٣(األنساب : انظر

وهو يف رقـم   يف العظمة،) ٥٤٣(يف احلديث رقم كذا هكذا هو يف هذا املوضع و: حممد بن أمحد احلسين )٢
حممد بن أمحد بن احلسن اخلشين، ومل أعرف أيهما أصح، وال وجدت ألحـد مـن االمسـني    : من العظمة) ٣٨٩(

 . ترمجة
بن إبراهيم بن العالء الدمشقي، أبو عبد اهللا الزاهد، نزيـل عبـادان،    حممدهو : حممد بن إبراهيم بن العالء )٣

 . ٥٦٩٨: التقريب. أخرج له ابن ماجه ،منكر احلديث
أخرج  ،صدوق ،أبو هشام الصنعاين ،بن عبد الكرمي بن معقل بن منبه إمساعيلهو  :إمساعيل بن عبد الكرمي )٤

 .٤٦٤ :التقريب. وابن ماجه يف التفسري ،له أبو داود
مات سنة ثـالث   ،معمر ،صدوق ،ابن أخي وهب ،عبد الصمد بن معقل بن منبه اليماينهو : عبد الصمد )٥

 .٤٠٨٢: التقريب. له ابن ماجه يف التفسريأخرج  ،ومثانني ومائة
 ).١٥(رقم  تقدم يف احلديث ،اليماين، ثقة: وهب بن منبه )٦

  :اإلسناداحلكم على 
ويف اإلسناد من مل  ،ألنه من طريق حممد بن إبراهيم بن العالء وهو منكر احلديث ،األثر ذا اإلسناد ضعيف جداً

ومعرفته هنا ال تغري من احلكم حىت إن سلم من التجـريح للعلـة    ،أقف له على ترمجة وهو حممد بن أمحد اخلشين
 .السابقة

 
 
 
  
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ١٢٦

  إىل اهللا / أمني جربيل: قال، عمران أيب نب خالد عن، الشيخ أبو وأخرج )٣٤(
 )٢( .)١(احلاجب مبنزلة وإسرافيل الناس، أعمال من ترفع اليت الكتب يتلقى وميكائيل رسله،

 ـــــــــــــــــ
 .) حجب: مادة ،القاموس: انظر(. البواب: أياحلاجب  )١(
 ،حدثنا أبو صـاحل  ،حدثنا أبو حامت ،حدثنا الوليد: قال ،)٣٧٩و ٢٩٢( هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم )٢(

  .عن خالد بن أيب عمران به ،قاهر حدثهعبد الأن  ،حدثين معاوية بن صاحل
 :اإلسنادرجال 

   ).٥(تقدم يف احلديث رقم  ،ثقةحافظ  ،هو بن أبان بن بونة: الوليد )١
حممد بن إدريس بن املنذر احلنظلي، أبو حامت الرازي، أحد احلفاظ، مات سنة سـبع وسـبعني    هو: أبو حامت )٢

  .٥٧١٨: التقريب. يف التفسريومائتني، أخرج له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه 
صدوق، كثري الغلـط، ثبـت يف    ،اجلهين، أبو صاحل املصري، كاتب الليثهو عبد اهللا بن صاحل : أبو صاحل )٣
وأبو  ،أخرج له البخاري تعليقا ،وله مخس ومثانون سنة ،مات سنة اثنتني وعشرين ومائتني ،وكانت فيه غفلة ،كتابه
    .٣٣٨٨: يبالتقر. وابن ماجه ،والترمذي ،داود
صـدوق لـه    ،قاضي األندلس ،وأبو عبد الرمحن احلمصي ،أبو عمرو ،بن حدير احلضرمي: معاوية بن صاحل )٤
. واألربعـة  ،ومسـلم  ،أخرج له البخاري يف القـراءة  ،بعد السبعني: وقيل ،مات سنة مثان ومخسني ومائة ،أوهام

 . ٦٧٦٢: التقريب
 .٤١٤٣: التقريب. أخرج له أبو داود يف املراسيل ،جمهول ،القاهر بن عبد اهللا عبدهو : عبد القاهر )٥
مـات سـنة    ،صدوق ،فقيه ،قاضي إفريقية ،أبو عمر ،بن أيب عمران التجييب خالدهو : خالد بن أيب عمران )٦

 .١٦٦٢: التقريب. والنسائي ،والترمذي ،وأبو داود ،أخرج له مسلم ،تسع وعشرين ومائة: ويقال ،مخس
  :اإلسناداحلكم على 

 .ففيه عبد القاهر بن عبد اهللا وهو جمهول ،ألثر ذا اإلسناد ضعيفا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

]ب/٣[  



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ١٢٧

 أي اهللا رسول يا: قال رجالً أن، خالد بن عكرمة عن، الشيخ أبو وأخرج )٣٥(
يا جريل أي : " فقال ،فجاءه جربيل[ ". أدري ال" : قال .؟تعاىل اهللا على أكرم )١(املالئكة

 جربيل، :فقال، هبط مث جربيل فعرج. )٢( ]ال أدري: قال". اخلالئق أكرم على اهللا تعاىل؟
 املرسلني، وصاحب احلرب، فصاحب جربيل فأما املوت، وملك وإسرافيل، وميكائيل،

 وأما تسقط، ورقة وكل ،)٣(تنبت ورقة وكل تسقط، قطرة كل فصاحب: ميكائيل وأما
 بينه اهللا فأمني: إسرافيل وأما حبر، أو بر يف عبد كل روح بقبض موكل فهو :املوت ملك

 )٤(.وبينهم

 ـــــــــــــــــ
 .هو املوافق لبقية سياق احلديثف ،ولعله األصوبأي اخللق، : مجيع النسخ، ويف العظمةيف هكذا  )١(
 ).غ(ليست يف  )٢(
 .نبتت): غ(يف  )٣(
يد، حدثنا أسيد بن عاصم، حدثنا سعيد يعـين  حدثنا الول: ، قال)٣٨٠(هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم  )٤(

 .ابن عامر، عن معتمر بن سليمان، عن مسلم بن خالد، عن عكرمة بن خالد به بنحوه
 :اإلسنادرجال 

 ). ٥(قة، تقدم يف احلديث رقم حافظ ث ،هو ابن أبان: الوليد )١
مسـع سـعيد بـن عـامر      ،أبو احلسني ،احلافظ احملدث اإلمام ،الثقفيأسيد بن عاصم هو : أسيد بن عاصم )٢

حدث عنه أبو علي أمحد بن  ،وصنف املسند ،وبشر بن عمر الزهراين وطبقتهم ،وعبد اهللا بن بكر السهمي ،الضبعي
اجلـرح  : انظر. ومائتنيتويف سنة سبعني  ،ثقة رضي: قال ابن أيب حامت ،وحممد بن حيويه وغريهم ،حممد بن إبراهيم

 ).٩/١٥٥(والوايف بالوفيات  ،)١٢/٣٧٩(والسري  ،)١/٢٧٢(تاريخ أصبهان و ،)٢/٣١٨( والتعديل
مـات   ،رمبا وهم: وقال أبو حامت ،ثقة صاحل ،أبو حممد البصري ،بن عامر الضبعي سعيدهو : سعيد بن عامر )٣

 .٢٣٣٨: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،سنة مثان ومائتني وله ست ومثانون
مات سـنة سـبع    ،ثقة ،يلقب الطُفيل ،أبو حممد البصري ،لتيميبن سليمان ا معتمرهو : معتمر بن سليمان )٤

 .٦٧٨٥: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،وقد جاوز الثمانني ،ومثانني ومائة
كـثري   ،فقيه صـدوق  ،مي موالهم املكي املعروف بالزجنيبن خالد املخزو مسلم -لعله  -: مسلم بن خالد )٥

 .٦٦٢٥ :التقريب. وابن ماجه ،أخرج له أبو داود ،أو بعدهامات سنة تسع وسبعني ومائة  ،األوهام
. عكرمة بن خالد بن سلمة بن العاص بن هشام املخزومي، ضعيف، ذكر متييـزاً  -لعله  -: عكرمة بن خالد )٦

 .٤٦٦٩: التقريب
  :اإلسناداحلكم على 

 .نفسه ضعيف مث هو يف ،rفعكرمة بن خالد مل يلق النيب  ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف ألنه مرسل



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ١٢٨

 r النيب مع صلى أنه، أبيه عن، املليح أيب عن، واحلاكم ،الطرباين وأخرج )٣٦(
 للهما " :يقول فسمعته، خفيفتني ركعتني r النيب فصلى منه، قريبا فصلى ،الفجر يتركع
١(.مرات ثالث " النار من بك أعوذ، وحممد وإسرافيل وميكائيل جربيل رب( 

 ـــــــــــــــــ
 ).٦٦١٠(واحلاكم يف املستدرك برقم  ،)٥٢٠(هو عند الطرباين يف الكبري برقم   )١(

 ،)٥٨٠(كما يف أطرافـه بـرقم   الدراقطين يف الغرائب واألفراد و ،)٢٣٣٦(أخرجه البزار يف مسنده برقم وقد 
الوهاب عبدكلهم من طريق  ،)٤/٢٠٦(ومن طريق الدار قطين  ،)٤/٢٠٥( املختارة من طريق الطرباين والضياء يف
 .بن عمري به عن أبيه أسامة ،عن أيب املليح ،عن مبشر ،عن عباد بن سعيد ،عن حيىي بن أيب زكريا ،بن عيسى

عـن   ،عن إبراهيم بن حممد بن الضحاك املقري املصري ،)١٠٣(ابن السين يف عمل اليوم والليلة برقم وأخرجه 
عـن   ،عن عباد بن سـعيد  ،عن حيىي بن أيب زكريا الغساين ،الواسطي عن عبد الوهاب بن عيسى ،حممد بن سنجر

 .احلديث...صلى ركعيت الفجرعن أبيه أنه  ،مبشر بن أيب املليح
 ،مطبعيـاً  فهذا إما أن يكون خطأً ،أن احلديث من مسند أيب املليح ال من مسند أبيه ،هكذا هو يف املطبوع :قلت
فإن الذين رووه عنه ذكروا أنه من مسند والد أيب املليح وهـو صـحايب    ،ممن دون عبد الوهاب بن عيسى أو ومهاً

 . واهللا أعلم ،وأما أبا املليح فليس بصحايب ،rشهد النيب 
ثنا عبـد   ،نا علي بن أمحد اجلواريب ،ا أمحد بن حممد بن املغلسن: -كما يف املختارة  –قال الدارقطين  :اإلسناد

 .عن أبيه أسامة به ،عن أيب املليح ،عن مبشر ،نا عباد بن سعيد ،بن أيب زكرياحدثين حيىي : قال ،ىالوهاب بن عيس
  :اإلسنادرجال 

مسع من حممد بـن سـليمان    ،اإلمام احملدث الثقة ،أبو عبد اهللا، البزار ،البغدادي: أمحد بن حممد بن املغلس )١
وأبـو   ،أبو الفتح يوسف القـواس  حدث عنه ،مهام الوليد بن شجاع وطائفة وأيب ،وإسحاق بن أيب إسرائيل ،لوين

مات سـنة مثـان    ،وثقه اخلطيب ،وكان من املكثرين عن لوين ،وآخرون ،وأبو حفص بن شاهني ،بكر بن شاذان
 .عشرة وثالث مئة

 ). ١٤/٥٢١(والسري  ،)٢٣/٥٥٦(وتاريخ اإلسالم  ،)٥/١٠٤(تاريخ بغداد : انظر
قدم بغـداد   ،الواسطي ،أبو احلسن اجلواريب ،بن عمر هو علي بن أمحد بن عبد اهللا: علي بن أمحد اجلواريب )٢

روى  ،وجعفر بن جسر بن فرقد وغريهم ،وإسحاق بن منصور ،وأيب أمحد الزبريي ،وحدث ا عن يزيد بن هارون
وثقـه   ،والقاضي احملاملي ،وأمحد بن عبد اهللا بن النريي ،وأمحد بن حممد بن أيب شيبة ،عنه حممد بن حممد الباغندي

 .سنة مثان ومخسني ومائتنيتويف  ،اخلطيب
 ).٢/٥٢٠(تكملة اإلكمال و ،)١١/٣١٤(تاريخ بغداد : انظر

روى عن حيـىي بـن أيب    ،أبو احلسن التمار ،الواسطيهو عبد الوهاب بن عيسى : ىاب بن عيسهعبد الو )٣
 ،بن حبيب الواسطيوحممد بن عبد اهللا  ،روى عنه كردوس بن أيب عبد اهللا الواسطي ،زكريا الغساين عن ابن خثيم

 ). ٦/٧٣(اجلرح والتعديل : انظر .وليس به بأس ،أدركته ومل أكتب عنه: قال أبو حامت
= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ١٢٩

................................................................................... 
 ـــــــــــــــــ

= 
ما له يف  ،ضعيف ،أصله من الشام ،أبو مروان الواسطي ،الغساينحيىي بن أيب زكريا هو : حيىي بن أيب زكريا )٤

 .٧٥٥٠: لتقريبا. أخرج له البخاري ،مات سنة تسعني ،البخاري سوى موضع واحد متابعة
وعبد اهللا بن  ،وروى عنه حيىي بن أيب زكريا الغساين ،روى عن مبشر بن أيب املليح ،بصري: عباد بن سعيد )٥

: وقال الذهيب. بصري متروك: وقال الدارقطين ،ذكره ابن حبان يف الثقات ،حممد بن أخي جويرية بن أمساء الضبعي
 .ليس بشيء

 ،٤٧وسـؤاالت الربقـاين ص   ،)٨/٤٣٤(والثقات  ،)٦/٨٠(ح والتعديل واجلر ،)٦/٣٩(التاريخ الكبري : انظر
 ).٣/٢٢٩(واللسان  ،)١/٣٢٥(واملغين يف الضعفاء 

 ،يعد يف البصريني ،روى عنه شعبة ،روى عن أبيه ،بن أسامة بن عمري اهلذيلمبشر بن أيب املليح هو : مبشر )٦
وقال ابن حجر يف ترمجة عبـاد بـن سـعيد يف    . ذكره مل أجد من: قال اهليثمي ،وعند البزار أنه موىل أليب املليح

 .واآلفة فيه من مبشر منكراً وقد وجدت له يف الكبري للطرباين يف ترمجة أسامة بن عمري حديثاً: اللسان
 ). ٣/٢٢٩(واللسان  ،)٣/٣٦(وجممع الزوائد  ،)٨/١١(التاريخ الكبري : انظر

: وقيل ،امسه عامر ،عامر بن عمري بن حنيف بن ناجية اهلذيلاملليح بن أسامة بن عمري أو  أبوهو : أيب املليح )٧
أخرج له أصـحاب الكتـب    ،بعد ذلك: وقيل ،مثان ومائة: وقيل ،مات سنة مثان وتسعني ،ثقة ،زياد: وقيل ،زيد

 .٨٣٩٠: التقريب. الستة
  :اإلسناداحلكم على 

ومبشر بن  ،ه عباد بن سعيد وهو متروكوفي ،ففيه حيىي بن زكريا وهو ضعيف ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف جداً
ر بن أيب املليح عن أبيـه  تفرد به مبش: قال الدارقطينوقد تفرد هنا حيث  ،أيب املليح ذكر ابن حجر له حديثاً منكراً

 .عن جده
يصلي  eكان رسول اهللا  :قالت عن عائشة رضي اهللا عنها ،)٤٧٧٩(لكن للحديث شاهد عند أيب يعلى برقم 

أعـوذ   ،حممدورب  ،ورب إسرافيل ،اللهم رب جربيل وميكائيل : "مث يقول يف مصاله ،طلوع الفجرالركعتني قبل 
ن أيب محيـد عـن أيب   عن عبيد اهللا ب هأبيلكنه من طريق سفيان بن وكيع عن  .مث خيرج إىل صالته ،" بك من النار

 ،)٢٤٥٦: التقريب(اً مث ضعف وسفيان بن وكيع كان صدوق ،به عائشة هللا بن رباح األنصاري عنعبد ا مليح عن
 .فهو إذاً شاهد ضعيف ،)٤٢٨٥: التقريب( متروك احلديثوهو هو اهلذيل  وعبيداهللا بن أيب محيد

 :قال يف دبـر الصـالة  كان إذا صلى  rوفيه أن النيب  ،وله شاهد آخر من حديث عائشة رضي اهللا عنها مبعناه
اخلطيب يف موضح أوهام اجلمـع  أخرجه  ،" وعذاب القرب نارالحر  منسرافيل أعذين ورب ميكائيل وإ جربيلرب "

كلهم مـن   ،)٣٠٦( برقمويف الدعوات الكبري  ،)١٨٢( برقمالبيهقي يف إثبات عذاب القرب و ،)١/٤٨٧(والتفريق 
 صـدوق وفليت  ،عن جسرة عن عائشة ،إبراهيم بن طهمان عن سفيان الثوري عن أيب حسان فليت العامري طريق

وعليـه فهـذا    ،وقد تفردت هنا) ٨٥٥١: التقريب(ة مقبولوجسرة هي بنت دجاجة العامرية  ،)٥٤٦: التقريب(
 .واهللا أعلم ،الشاهد أيضاً ضعيف



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ١٣٠

 يأغم r النيب أن، رضي اهللا تعاىل عنها عائشة عن، الزهد يف أمحد وأخرج )٣٧(
 ،ال ": قال، أفاق فلما بالشفاء، له وتدعو وجهه متسح فجعلت حجرها، يف ورأسه عليه
 )١(." السالمالصالة و عليهم وإسرافيل وميكائيل، جربيل، مع األعلى الرفيق اهللا سألأ بل

 ـــــــــــــــــ
 .مل أجده يف املطبوع من الزهد )١(

ابن حبـان يف  و ،)١٠٩٣٦و ٧١٠٤(النسائي يف الكربى برقم و ،)٢/٢٣٠(وقد أخرجه ابن سعد يف الطبقات 
، كلهم من طريق إمساعيل بن أيب خالد، عن أيب بردة، عن )٧/٢٠٩(بيهقي يف الدالئل الو ،)٦٥٩١(صحيحه برقم 

 .عائشة به
أخربنا إمساعيل بن أيب خالد، عن أيب بـردة بـن أيب   : أخربنا يعلى وحممد ابنا عبيد، قاال: قال ابن سعد :اإلسناد

 .وذكره...قد أسندته عائشة إىل صدرها eكان رسول اهللا : موسى، قال
 :اإلسناد رجال

بن أيب أمية، الكويف، أبو يوسف الطنافسي، ثقة إال يف حديثه عن الثوري ففيه لني، مـات   :يعلى بن عبيد )١
  .٧٨٤٤: التقريب. ةعأخرج له اجلماسنة بضع ومائتني وله تسعون سنة، 

ج لـه  أخربن أيب أمية الطنافسي، الكويف، األحدب، ثقة حيفظ، مات سنة أربع ومائتني،  :حممد بن عبيد )٢
  .٦١١٤: التقريب. ةعاجلما
 ).٤(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ثبت ،األمحسي: إمساعيل بن أيب خالد )٣
مات سـنة أربـع    ،ثقة ،احلارث: وقيل ،امسه عامر: قيل ،بن أيب موسى األشعري بردةأبو هو : أبو بردة )٤
 . ٧٩٥٢: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،جاز الثمانني ،وقيل غري ذلك ،ومائة

  :اإلسناداحلكم على 
 .فرجاله كلهم ثقات رجال الشيخني ،احلديث ذا اإلسناد صحيح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ١٣١

 عليه الصالة والسالم جربيل يف جاء ما
 

 ،اهللاعبد جربيل اسم: قال، حسني بن علي عن، الشيخ وأبو جرير، ابن أخرج )٣٨(
 عز هللا معبد فهو إيل إىل رجع ءيش وكل الرمحن، عبد وإسرافيل اهللا، عبيد ميكائيل واسم
 )١(.وجل

 ـــــــــــــــــ
  ).٣٨٢( وأيب الشيخ يف العظمة برقم ،)١/٤٣٧(هو عند ابن جرير يف تفسريه  )١(

 ،عن حممد بن عمرو بن عطـاء  ،طريق حممد بن إسحاقن كلهم م ،)٢٠١٨٨(برقم أمحد يف مسنده وقد أخرجه 
 .عن علي بن حسني به

أخرجه ابـن أيب حـامت يف    ،به عن علي بن احلسني ،عن الزهري ،عن حممد بن إسحاق ،وقد رواه ابن األجلح
 ).١/١٨٢(تفسريه 
عـن   ،اقسحعن حممد بن إ ،سألت أيب عن حديث رواه ابن األجلح ):١٧٤٤(رقم بابن أيب حامت يف العلل قال 
إمنا هـو   ،ليس هذا من حديث الزهري ،هذا خطأ: قال أيب ،حلديث السابقوذكر ا... عن علي بن حسني ،الزهري

 .عن علي بن حسني ،بن عطاء عن حممد بن عمرو ،ابن إسحاق
قال يل علـي  : قال ،عن حممد بن عمرو بن عطاء ،مد بن إسحاقعن حم ،مد بن سلمةثنا حم :أمحدقال  :اإلسناد

 .بن حسني وذكره بنحوه
 :اإلسنادرجال 

 مات سنة واحد وتسـعني  ،ثقة ،احلراين ،سلمة بن عبد اهللا الباهلي موالهمبن  حممدهو : ةلمحممد بن س )١
 .٥٩٢٢ :التقريب. واألربعة ،ومسلم ،أخرج له البخاري يف القراءة ،على الصحيح

يـدلس  ، صدوق، إمام املغازي، نزيل العراق، املدين، موالهم أبو بكر املطليب بن يسار، :حممد بن إسحاق )٢
. سلم، واألربعةمو عليقاً،تاري خالب أخرج له ورمي بالتشيع والقدر، مات سنة مخسني ومائة ويقال بعدها،، )٤/ط(

 .٥٧٢٥: التقريب
: ووهم من قال ،مات يف حدود العشرين ومائة ،ثقة ،املدين ،العامري ،القرشي: حممد بن عمرو بن عطاء )٣

أخـرج لـه    ،فإن ذاك هو بن عمرو بن علقمـة  ،حسن أو أنه خرج مع حممد بن عبد اهللا بن ،إن القطان تكلم فيه
 .٦١٨٧:  التقريب. أصحاب الكتب الستة

 ،فقيه ،عابد ،ثقة ثبت ،زين العابدين ،سني بن علي بن أيب طالب اهلامشيبن احل عليهو : علي بن حسني )٤
 ،غري ذلـك : يلوق ،مات سنة ثالث وتسعني ،أفضل منه ما رأيت قرشياً: عيينة عن الزهري قال ابن ،فاضل مشهور

 .٤٧١٥: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة
 :اإلسناداحلكم على 

= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ١٣٢

................................................................................... 
 ـــــــــــــــــ

= 
وهو مـدلس   ،فهو من رواية حممد بن إسحاق وهو إمام يف املغازي صدوق يف الرواية ،األثر ذا اإلسناد ضعيف

  .وقد عنعن ،عده ابن حجر من الطبقة الرابعة
لكنه من طريق احلسني  ،)١/٤٣٧(يف تفسريه  رريكما عند ابن ج ،الثوري ،فقد تابع ابن إسحاق ،لكن له متابع

 .فال تنفع هذه املتابعة )٢/٣٠٧ لسان امليزان ( بن عمرو العنقزي وهو ضعيف
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ١٣٣

 جربيل: قال ،رضي اهللا تعاىل عنهما عباس ابن عن، جرير ابن وأخرج )٣٩(
 )١(.تعاىل هللا دبعم فهو)  إيل(  فيه اسم وكل اهللا، عبيد وميكائيل عبداهللا،

 ـــــــــــــــــ
ثنا احلسني بن : قال ،ثنا حيىي بن واضح: قال ،ابن محيدحدثنا : قال ،)١/٤٣٧(هو عند الطربي يف تفسريه  )١(
 . به بنحوهبن عباس اعن  ،عن عكرمة ،عن يزيد النحوي ،قدوا

 :اإلسنادرجال 
مات سنة  بن معني حسن الرأي فيه،اوكان  حافظ ضعيف، حممد بن محيد بن حيان الرازي،هو : ابن محيد )١

 . ٥٨٣٤: التقريب. وابن ماجة ،والترمذي، اوددأبو   أخرج لهومائتني، مثان وأربعني 
أخرج لـه   ،ثقة ،مشهور بكنيتهبن واضح األنصاري موالهم، أبو تميلة املروزي،  حيىي هو : حيىي بن واضح )٢

 .٧٦٦٣:التقريب. أصحاب الكتب الستة
 ،ومائـة مات سنة تسع ويقال سبع ومخسني  قة له أوهام،ثاملروزي، أبو عبد اهللا القاضي،  :احلسني بن واقد )٣

  .١٣٥٨: التقريب. واألربعة، سلممو، عليقاًتاري خأخرج له الب
 قتل ظلمـاً  ،ثقة عابد ،املروزي ،أبو احلسن القرشي موالهم ،النحويهو يزيد بن أيب سعيد : يزيد النحوي )٤

 .٧٧٢٠ :التقريب. واألربعة ،املفرد أخرج له البخاري يف األدب ،سنة إحدى وثالثني ومائة
   ).٤(تقدم يف احلديث رقم  ،ثقة ثبت ،هو موىل ابن عباس: عكرمة )٥

  :ناداإلساحلكم على 
 .لضعف ابن محيد الرازي ،األثر ذا اإلسناد ضعيف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ١٣٤

 اسم: قال، عمري بن العزيز عبد عن، الشيخ وأبو حامت، أيب ابن رجوأخ )٤٠(
 )١(.وجل عز ربه خادم :املالئكة يف جربيل

 ـــــــــــــــــ
أيب محد بـن  أمن طريق  ،)٣٥١( برقموأيب الشيخ يف العظمة  ،)١/١٨٣(هو عند ابن أيب حامت يف تفسريه  )١(

 .به عبد العزيز بن عمري احلوري، عن
فحدثت به : قالبه،  حدثين عبد العزيز بن عمري، ريااحلوأيب، ثنا أمحد بن أيب حدثنا : قال ابن أيب حامت :اإلسناد

      .يف دفتر كان بني يديه. من كل شيء يلّهذا احلديث أحب إلَ :فانتفض وقالسليمان الداراين،  باأ
 :اإلسنادرجال 

 ).٣٤(احلفاظ، تقدم يف احلديث رقم هو حممد بن إدريس الرازي، أحد : أبو حامت )١
 بـن يكىن أبا احلسن  ،رث التغليببن عبد اهللا بن ميمون بن العباس بن احلاأمحد هو : أمحد بن أيب احلواري )٢

 .٦١ :التقريب. وابن ماجه ،أخرج له أبو داود ،مات سنة ست وأربعني ومائتني ،ثقة زاهد ،أيب احلَواري
سـان  أصله من خرا ،وسيد العابدين ،أحد العارفني ،الزاهد أبو الفقري اخلراساينهو  :عبد العزيز بن عمري )٣

وأم روى عن أيب سليمان الداراين، وعبـدالعزيز الراسـيب،    ،تلميذ أم هارون اخلراسانية الزاهدة ،لكنه سكن دمشق
  .براهيم بن أيوب احلوراينوإ ،روى عنه أمحد بن أيب احلواري ،هارون املتعبدة

 .)١٥/٢٦٨(تاريخ اإلسالم و ،)٣٦/٣٣٢(تاريخ دمشق و ،)٤/٢٣٤(صفة الصفوة  :نظرا
  :اإلسنادم على احلك

ومثل هذا ال اعتبار له ما مل  ،واألثر من قول عبد العزيز بن عمري ،فرجاله كلهم ثقات ،األثر ذا اإلسناد صحيح
 .واهللا أعلم ،يثبت بنص صحيح مرفوع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ١٣٥

 جربيل أن بلغين: قال، عائشة )١(] أيب بن موسى عن، الشيخ أبو[  وأخرج )٤١(
 )٢(.السماء أهل إمام

 ـــــــــــــــــ
 ).عن شيخ ( خبط الناسخ ) أبو موسى ( وكتب يف اهلامش جوار  ،وأخرج أبو موسى بن عائشة: يف األصل )١(
 .وهو الصواب واملوافق ملا عند أيب الشيخ) ش(وما أثبته من  ،موسى بن عائشة): غ(ويف 
حدثنا حممد بن حيىي بن منده، حدثنا عبد األعلـى بـن   : قال ،)٣٥٩( برقمهو عند أيب الشيخ يف العظمة  )٢(

 .بهعن موسى بن أيب عائشة واصل، حدثنا حيىي بن آدم، عن احلسن بن صاحل، 
 :إلسنادارجال 

أبـو عبـد اهللا    ،وليد بن سندة بن بطة بن أستنداربن ال حممد بن حيىي بن مندههو : حممد بن حيىي بن منده )١
وسـفيان   ،وهناد بن السري ،رحل ومسع أبا كريب ،ومنده لقب ،واسم منده إبراهيم ،األصفبهاين ،موالهم العبدي

 ،وأبـو إسـحاق بـن محـزة     ،نه أبو أمحد العسالوروى ع ،وموسى بن عبد الرمحن بن مهدي ،ولويناً ،بن وكيع
ذ شيوخنا وإمامهم ومن يأخذوا كان أستا: قال أبو الشيخ ،وأبو الشيخ ،وعبد اهللا بن أمحد والد أيب نعيم ،والطرباين

 .تويف سنة إحدى وثالمثائة ،كان حممد بن حيىي من أوعية العلم: وقال الذهيب .عنه
 .)٢٣/٨٠(تاريخ اإلسالم و ،)٢/١٩٣(صبهان وتاريخ أ ،)٣/٤٤٢(طبقات احملدثني بأصبهان : انظر

مات سـنة سـبع    ،ثقة ،الكويف ،لى بن واصل بن عبد األعلى األسدياألع عبدهو : عبد األعلى بن واصل )٢
 .٣٧٣٩ :التقريب. والنسائي ،أخرج له الترمذي ،وأربعني ومائتني

 ).٤(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة حافظ ،بن آدم بن سليمان الكويف حيىيهو : حيىي بن آدم )٣
ثقـة فقيـه    ،حيان بن شفَي اهلَمداين الثوريوهو  ،بن صاحل بن صاحل بن حي احلسنهو : احلسن بن صاحل )٤
 ،ومسـلم  ،أخرج له البخاري يف األدب ،وكان مولده سنة مائة ،مات سنة تسع وستني ومائة ،رمي بالتشيع ،عابد

 .١٢٥٠:التقريب. واألربعة
أخرج لـه أصـحاب    ،وكان يرسل ،ثقة عابد ،أبو احلسن الكويف ،اهلَمداين موالهم :موسى بن أيب عائشة )٥

 .٦٩٨٠: التقريب. الكتب الستة
   :اإلسناداحلكم على 

 .ومثله يفتقر إىل نص صحيح مرفوع ،األثر ذا اإلسناد صحيح إىل موسى بن أيب عائشة وهو من بالغاته
 
 
 
 
 
 
  



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ١٣٦

 اهللا رسول قال: قال ،رضي اهللا تعاىل عنهما عباس ابن عن، الطرباين وأخرج )٤٢(
r :" ١(." جربيل، ؟ املالئكة بأفضل أخربكم أال( 

 ـــــــــــــــــ
 ).١١/١٦٠(هو عند الطرباين يف الكبري  )١(

عن عطـاء   ،عن نافع أيب هرمزشيبان بن فروخ، كالمها من طريق  ،)٣/٥٨(وقد أخرجه ابن حبان يف اروحني 
 .به بنحوه tباس بن عا عن ،بن أيب رباح
 ،عن عطـاء  ،قال حدثنا نافع أبو هرمز ،حدثنا شيبان بن فروخ :قالنا السختياين، أخرب: قال ابن حبان :اإلسناد

 .      عن ابن عباس به
 :اإلسنادرجال 

 ،مات بعد األربعني ومـائتني  ،صدوق ،أبو عمرو البصري ،الليثي ،بن موسى القزاز عمرانهو : السختياين )١
 .٥١٧٢ :التقريب. وابن ماجه ،والنسائي ،أخرج له الترمذي

قال  ،ي بالقدرورم ،صدوق يهم ،أبو حممد ،اُألبلِّي ،بن فَروخ أيب شيبة احلَبطي شيبانهو : شيبان بن فروخ )٢
أخـرج لـه    ،بضع وتسعون سـنة مات سنة ست أو مخس وثالثني ومائتني وله  ،اضطر الناس إليه أخرياً: أبو حامت

 .٢٨٣٤ :التقريب. والنسائي ،بو داودوأ ،مسلم
ليس : وقال حيىي ،عيف احلديثض: قال أمحد وأبو زرعة ،يروي عن أنس ،بصري ،السلمي :نافع أبو هرمز )٣

متروك : وقال الرازي ،ليس بثقة: وقال النسائي .ال يكتب حديثه: وقال مرة. كذاب ،ليس بثقة: وقال مرة .بشيء
 .ذاهب احلديث

الضـعفاء واملتروكـون البـن اجلـوزي     و ،)٧/٤٨(الكامل البن عدي و ،)٤/٢٨٦(الضعفاء للعقيلي : انظر
 .)٦/١٤٦(اللسان و ،)٣/١٥٦(

 .)١٢(تقدم يف احلديث رقم  ،ثقة: عطاء بن أيب رباح )٤
 :اإلسناداحلكم على 

وكذبه ابـن   ،وقد ضعفه غري واحد ،فهو من طريق نافع أيب هرمز وهو متروك ،اإلسناد ضعيف جداًذا  احلديث
أبـا هرمـز   وهذا إسناد ضعيف، فإن نافعـاً  : عقب هذا احلديث )١/٩٧(قال ابن كثري يف البداية والنهاية و ،معني

 .واهللا أعلم ،وأبو حامت وابن حبان وغريهم محد وأبو زرعة، وضعفه أمعني كذبه ابن
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  ،ربيل يف صورتهج rرأى رسول اهللا : قال، مسعود ابن عن، مسلم وأخرج )٤٣(
  /)١(.له ستمائة جناح

، خضراء حلة يف جربيل r اهللا رسول رأى: قال ،ن مسعودعن اب )٢(وأخرج )٤٤(
 )٣(.واألرض السماء بني ما مأل قد

 ـــــــــــــــــ
 . )١٧٤(هو عند مسلم يف صحيحه برقم  )١(
 ألزداد تأكداً –مما وقع يف يدي  -ورجعت إىل نسختني إضافيتني  ،مل يعزه إىل أحد ،هكذا يف مجيع النسخ )٢(

وإمنا هو  ،فاحلديث ليس يف مسلم ،كلكنه ليس كذل ،فاملتبادر إىل الذهن حينئذ عزوه للذي قبله ،فوجدته مثل ذلك
مث إين وجدت املصنف قد أورده يف اخلصـائص   ،فلعله وهم أو سبق قلم -وسيأيت خترجيه  -بنصه عند أيب الشيخ 

مما يـدل   ،وهو عزو صحيح tبعد حديث عزاه أليب الشيخ عن ابن عباس  ،بنفس هذا اإليراد )١/٢٠١(الكربى 
 .واهللا أعلم ،صدر دون التنبه للذي قبله هناعلى احتمال نقله هنا من ذلك امل

وهو بنصه عند أيب الشـيخ يف العظمـة    ،-إن كان العزو للذي قبله  – سلممذكرت ليس يف  احلديث كما )٣(
 .)٣٤٠(برقم 

 ،حسن صـحيح : وقال) ٣٢٨٣( برقم هجامعالترمذي يف و ،)٣٧٤٠(برقم أمحد يف مسنده بنحوه وقد أخرجه 
 بـرقم ابن منده يف اإلميان و ،)٥٩( يف صحيحه برقمابن حبان و ،)١١٥٤١و  ١١٥٣١(رقم ب الكربىيف النسائي و
يق أيب من طركلهم  ،صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه: وقال) ٣٧٤٦( برقمواحلاكم يف املستدرك  ،)٧٥٢(

رأى : حبـان ولفظ من عدا أيب الشيخ وابـن   ،به tبن مسعود عن عبد اهللا  ،عن عبد الرمحن بن يزيد ،إسحاق
  .رفرفجربيل يف حلة 

أخضر سـد   رفرفاًى رأ :بلفظ ،عن ابن مسعود ،من طريق علقمة ،)٣٠٦١(وأخرجه البخاري يف صحيحه برقم 
ير التفسري هذا ظاهره يغا) أخضر قد سد األفق  رأى رفرفاً( قوله  ):٨/٦١١(قال ابن حجر يف الفتح . أفق السماء

عن عبداهللا  ،من طريق عبد الرمحن بن يزيد ،ما أخرجه النسائي واحلاكم املرادولكن يوضح  ،السابق أنه رأى جربيل
مـع مـن   فيجت، )على رفرف قد مأل ما بني السـماء واألرض  uجربيل  eأبصر نيب اهللا (  :قال ،بن مسعود

ويف رواية  اية حممد بن فضيل عند اإلمساعيلي،وقد وقع يف رواحلديثني أن املوصوف جربيل والصفة اليت كان عليها، 
قـد سـد   أنه رأى جربيل له ستمائة جنـاح،  ( ابن عيينة عند النسائي، كالمها عن الشيباين، عن زر، عن عبد اهللا 

، ويف روايـة أمحـد   فنسب جربيل إىل سد األفق جمازاًسد األفق الرفرف الذي فيه جربيل،  واملراد أن الذي ).األفق
قد مأل مـا  من رفرف، جربيل يف حلة رأى ( ابن مسعود عن د، والترمذي وصححها، من طريق عبد الرمحن بن يزي

 اهـ.وذه الرواية يعرف املراد بالرفرف وأنه حلة، ) بني السماء واألرض
فال تعارض بني ما أورده املصنف وبني ما جاء يف الصحيح وبقية الروايات، ال سيما واملخـرج واحـد،    :قلت

 .اده واحلكم عليه، واهللا أعلموعليه فكونه يف الصحيح يغين عن دراسة إسن

]أ/٤[  
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: قال r اهللا رسول أناهللا تعاىل عنها،  رضي عائشة عن، الشيخ أبو وأخرج )٤٥(
 اللؤلؤ ا قمعلّ ،)٢(سندس ثياب عليه ،)١(اخلافقني بني ما مأل قد منهبطاً جربيل رأيت "

 )٤(".)٣(والياقوت

 ـــــــــــــــــ
وذلك  ،اخلافقان املشرق واملغرب: وقيل ،بينهماأو ألن الليل والنهار خيفقان فيهما  ؛أفق املشرق واملغربمها  )١(
مها : وقيل ،األبوان :كما قالوا ،اخلافقان :فقالوا ،بوا املغرب على املشرقفغلّ ،املغرب يقال له اخلافق وهو الغائب أنّ

 .) خفق: مادة ،اللسان: انظر( . ماء واألرضطرفا الس
 ).١/٤٥٤املعجم الوسيط : انظر( . ضرب من رقيق الديباجهو  )٢(
 ).٢/١٠٦٥املعجم الوسيط : انظر( . وهو أكثر املعادن صالبة بعد املاس ،حجر من األحجار الكرميةهو  )٣(
 .)٣٤٣( برقمهو عند أيب الشيخ يف العظمة  )٤(

مجيعهم  ،)١٤٣٩ و ١٤٢٨ و ١٤٢٧( برقمإسحاق يف مسنده و ،)٢٤٩٢٩(برقم مسنده وقد أخرجه أمحد يف 
 .به عن عائشة رضي اهللا عنهاالشعيب، عن مسروق،  يقمن طر

 .من نفس هذا الطريق ،)١٧٧( يف صحيحه برقممسلم  وقد أخرج بعضه
عـن   ،عـن الشـعيب  ئب، أخربنا روح بن عبادة، نا محاد بن سلمة، عن عطاء بن السا: إسحاققال  :اإلسناد

 .عن عائشة به ،مسروق
 :اإلسنادرجال 

١( بن العالء بن حسان القيسي، أبو حممد البصري، ثقة فاضل، له تصانيف، مات سنة مخـس  : وح بن عبادةر
 .١٩٦٢ :التقريب. ةعأو سبع ومائتني، أخرج له اجلما

مـات   ،وتغري حفظه بأخرة ،ثابت أثبت الناس يف ،ثقه عابد ،أبو سلمة ،البصري ،بن دينار: محاد بن سلمة )٢
 .١٤٩٩ :التقريب. واألربعة ،ومسلم ،البخاري تعليقاً أخرج لهومائة، سنة سبع وستني 

مات سـنة سـت    ،اختلط ،صدوق ،الكويف ،الثقفي أبو السائب: ويقال ،هو أبو حممد: عطاء بن السائب )٣
 .٤٥٩٢: التقريب. واألربعة ،أخرج له البخاري ،وثالثني ومائة

مات سنة  ،كان يهم بأخرة ،ثقة متقن ،أو أبو حممد البصري ،أبو بكر ،القشريي موالهم: بن أيب هندداود  )٤
 .١٨١٧ :التقريب. واألربعة ،ومسلم ،أخرج له البخاري ،قبلها: وقيل ،ومائة أربعني

ما رأيـت أفقـه    :قال مكحول ،ثقة مشهور فقيه فاضل ،أبو عمرو ،عامر بن شراحيل الشعيبهو  :الشعيب )٥
 .٣٠٩٢: التقريب. ةعاجلما أخرج له، مات بعد املائة وله حنو من مثانني ،نهم

 ).٧(يف احلديث رقم  تقدم ،ثقة ،بن األجدع مسروقهو : مسروق )٦
  :اإلسناداحلكم على 

ورواية محاد بن سلمة عنه كانت قبل االختالط  ،فيه عطاء بن السائب وقد اختلط ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف
 .٨٤واملختلطني للعالئي ص ،)٣/٣٩٩(ضعفاء العقيلي : انظر. علم ما كان منها قبل وما كان بعدوال ي ،وبعده

= 
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................................................................................... 
 ـــــــــــــــــ

= 
وهـو ثقـة مـتقن     ،داود بن أيب هند القشريي مـوالهم : على الشطر األول من احلديث فقط لكن تابع عطاًء

تعضد الشـطر األول  فهذه املتابعة  ،بسند صحيح )١٤٢٧(كما عند إسحاق يف مسنده برقم  ،)١٨١٧: التقريب(
 . واهللا أعلم ،من احلديث فقط
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 وددت ": جلربيل r اهللا رسول قال: قالت، عائشة عن، الشيخ أبو وأخرج )٤٦(
 من وكذا كذا موعدك: قال ". نعم " :قال .ذلك؟ وحتب: قال ". صورتك يف رأيتك لو

 رىي ما حىت السماء أفق فسد، أجنحته من جناحاً فنشر موعده، فلقيه .)١(الغرقد بقيع الليل
 )٢(.ءيش السماء من

 ـــــــــــــــــ
 ،كان ذا شجر وزال: rوبقيع الغرقد مبدينة النيب  ،املوضع الذي فيه شجر: ويقال ،هو املكان املتسع: البقيع )١(

 .) بقع: مادة ،املصباح املنري: انظر( . rوهو اآلن مقربة جبنب مسجد النيب  ،وبقي االسم
 .)٧٧٢( برقمهو عند أيب الشيخ يف العظمة  )٢(

هم مـن  ، كل)١٥١٩( برقمعبد بن محيد يف مسنده و ،)١٠٧٦( برقميف مسنده بن راهوية وقد أخرجه إسحاق 
 .به عن عائشة رضي اهللا عنهاأيب سلمة، عن أيب صاحل، عن أيب األشعث، عن سلمة بن يق موسى بن عبيدة، طر

، أخربين مسـلم  نا موسى بن عبيدة الربذي :قاالنا روح بن عبادة، وحيىي بن واضح، أخرب: قال إسحاق :اإلسناد
 .بهعن عائشة أيب صاحل السمان، عن أيب سلمة، عن ذكوان بن أيب األشعث، 

 :اإلسنادرجال 
 .)٤٥( تقدم يف احلديث رقم ،اضلثقة ف: روح بن عبادة )١
وال سـيما   ،ضعيف ،أبو عبد العزيز املدين ،الربذيبن عبيدة بن نشيط  موسىهو : موسى بن عبيدة الربذي )٢

: التقريـب . وابـن ماجـه   ،أخرج له الترمذي ،مات سنة ثالث ومخسني ومائة ،وكان عابداً ،يف عبد اهللا بن دينار
٦٩٨٩. 

ومل  ،مسـلم : وعند إسحاق ،مسلمة: بن محيد عبد هكذا هو عند أيب الشيخ، وعند: سلمة بن أيب األشعث )٣
 .وجدت ألحد من هذه األمساء ترمجةأتبينه، وال 

مات سنة إحـدى   ،وكان جيلب الزيت إىل الكوفة ،ثقة ثبت ،املدين ،الزيات ،السمان ذكوان هو: أبو صاحل )٤
 .١٨٤١: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،ومائة
إمساعيل، ثقـة  : لوقيامسه عبد اهللا، : قيللمة بن عبد الرمحن بن عوف الزهري، املدين، أبو سهو : أبو سلمة )٥

ـ ت سنة أربع وتسعني أو أربع ومائة، وكان مولده سنة بضع وعشرين، أخرج لـه اجلما ما مكثر، : التقريـب . ةع
٨١٤٢. 

  :اإلسناداحلكم على 
 . وفيه ابن أيب األشعث مل أجد له ترجة وهو ضعيف، موسى بن عبيدة الربذيفيه ف ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف
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ڑ  ک    ژ : قوله يف نه،رضي اهللا تعاىل ع مسعود ابن عن، الشيخ أبو وأخرج )٤٧(
 )٥(عليه ،)٤(]بسدرة[ )٣(رجليه قاًعلم )٢(جربيل r اهللا رسول رأى: الق ،)١( ژک  ک 

 )٧(. )٦(البقل على املطر قطر كأنه، الدر
 ـــــــــــــــــ

 .)١٣(ية آ ،النجمسورة  )١(
 .وهو املوافق للحديث يف مصدره )ش(وما أثبته من  ،رجالً): غ(يف األصل و  )٢(
 . برجليه): غ(يف  )٣(
 .زيادة جاءت يف احلديث عند أيب الشيخ وأيب نعيم )٤(
 )ش(وما أثبته هو من  ،عائد إىل السدرة) عليها : ( وعند أيب الشيخ ،عائد إىل القدمني) عليهما: (يف األصل )٥(
ووصـف   ،وقد ورد يف روايات أخرى عند أيب الشيخ وصف جربيـل بـذلك   ،وهو كذلك عند أيب نعيم )غ(و 

  .القدمني بذلك أيضاً
 .) بقل: مادة ،املصباح املنري: انظر( . خضرت به األرضاكل نبات هو  )٦(
 .)٣٤٨( برقمهو عند أيب الشيخ يف العظمة  )٧(

بكر، عن قيس بن وهب، عن مـرة، عـن   المها من طريق ك ،)١/١٣٢(أبو نعيم يف تاريخ أصبهان وقد أخرجه 
 .به عبداهللا

عـن  يس بن وهب، عن مرة، عن ق ،حدثنا بكرحدثنا الوليد، حدثنا حممد بن النضر، : قال أبو الشيخ :اإلسناد
 .به tبن مسعود  عبد اهللا

 :اإلسنادرجال 
 . )٥( حافظ ثقة، تقدم يف احلديث رقم ،بن بونه هو بن أبان: الوليد )١
 احلسـن  أبو ،األصبهاينبن الزبري بن مشكان اهلاليل،  حبيب بنبن أمحد  النضر بن حممد هو: رحممد بن النض )٢

وعبد اهللا بن حممد بن  وعنه ،وبكر بن بكّار ،ةوحممد بن املغري ،يروي عن عامر بن إبراهيم ،مشاذيعرف حب ،الزبريي
 .توفّي سنة مخسٍ أو سبعٍ وسبعني ومائتني ،عقوب السراجوسعيد بن ي ،ويوسف بن حممد املؤذّن ،عيسى املقرئ

واآلخر باسم حممد بن  ،ترجم أبو نعيم يف تارخيه لرجلني أحدمها باسم حممد بن النضر بن أمحد بن حبيب :قلت
ومل أجد فيه جرحاً  ،ولعله األظهر ،وقد جعلهما الذهيب واحداً ،وكالمها يروي عن بكر بن بكار ،النضر بن حبيب

 .ال تعديالًو
 .)٢٠/٤٦٦(تاريخ اإلسالم و ،)٢/١٨٠(تاريخ أصبهان و ،)٣/٢٧٦(طبقات أصبهان : انظر

عائذ بن شريح روى عن  ،سكن أصبهان ،البصري ،أبو عمرو القيسي ،بن بكار بن اخلصيب بكر هو: بكر )٣
 ،بن مرزوق البصري وحممد ،أبو داود الطيالسي وهو أكرب منهروى عنه  ،وشعبة ،وعبد اهللا بن عونصاحب أنس، 

 .لـيس بـالقوي  : وقال أبو حامت .ليس بشيء: قال حيي بن معني ،والنضر بن هشام األصبهاين ،ويونس بن حبيب
لـيس  : وقال ابن اجلـارود . ليس بثقة: النسائيوقال  .سيء احلفظ، ضعيف احلديث، له ختليط: قال ابن أيب حامتو

: وأثنيا عليه وقاال ،ومها من أقرانه ،وأشهل بن حامت ،م النبيلووثقه أبو عاص .ضعفه بعضهم: وقال الساجي .بشيء
= 
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 ١٤٢

................................................................................... 

 ـــــــــــــــــ
= 

ولـه نسـخة   : وقال ابن حجر .أحاديثه ليس باملنكرة جدا :بن عدياوقال ن حبان يف الثقات، باوذكره  .هو ثقة
 .تويف بإصبهان .ضعفوه بسببها ،وفيها مناكري ،مسعناها بعلو

طبقات احملدثني بأصبهان و ،٢٥واملتروكني للنسائي صعفاء الضو ،)٣/٦٩(و  )٢/٣٨٢(اجلرح والتعديل : انظر
 ).١/٤٢٠(، وذيب التهذيب )٢/٤٨(اللسان و ،)٢/٥١(

. وابـن ماجـه   ،وأبـو داود  ،أخرج له مسـلم  ،ثقة ،الكويف ،بن وهب اهلمداين قيسهو : قيس بن وهب )٤
 .٥٥٩٦ :التقريب

مات سـنة سـت    ،الطيب، ثقة عابد مرة: ال لهيق اين، أبو إمساعيل الكويف،بن شراحيل اهلمد مرةهو : مرة )٥
 .٦٥٦٢: التقريب. أخرج له احلماعة ،بعد ذلك: وقيل ،وسبعني

  :اإلسناداحلكم على 
وال  وفيه حممد بن النضر مل أجد فيه جرحـاً  ،ففيه بكر بن بكار واألكثر على تضعيفه ،األثر ذا اإلسناد ضعيف

         .تعديالً
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 ١٤٣

، األنصاري ورقة عني اهللا تعاىل عنهما، رض عباس ابن عن، الطرباين وأخرج )٤٨(
 من يأتيين" : قال .؟- جربيل يعين - يأتيك الذي يأتيك كيف ،حممد يا: قلت: قال

 )١(." أخضر قدميه وباطن لؤلؤ، جناحاه السماء،

 ـــــــــــــــــ
 .)٢٢/١٥٣(الكبري يف و ،)٨٩٤٠( برقمعند الطرباين يف األوسط  هو )١(

 )٦٣/٣(كما يف تـاريخ دمشـق    -وابن منده يف معرفة الصحابة  ،)٣/١٤٠(يف الكامل ابن عدي وقد أخرجه 
وابن عساكر  ،)١/٢١٣(ويف تاريخ أصبهان  ،)٥/٢٧٣٢( معرفة الصحابةوأبو نعيم يف  ،-)٥/٤٦٤(وأسد الغابة 

األعمش، عن عبد اهللا بن عبد الرمحن، عن سـعيد بـن   عن  ،روح بن مسافر كلهم من طريق ،)٦٣/٣( يف تارخيه
 .به عن ورقة األنصاريعباس،  بناعن جبري، 

 .األعمش إال روح بن مسافر  يرو هذا احلديث عنمل :قال الطرباين
عن احلسن بن  ،ن حممد بن أمحدعبد الرمحن بتابعه أيوب بن واقد، كما عند أيب نعيم يف تارخيه، من طريق  :قلت

  .به عن األعمش ،عن أيوب بن واقد ،عن سليمان بن داود الشاذكوين ،هارون بن سليمان
األعمش، عن عبد اهللا بن عبد عن  ،ثنا روح بن مسافر ،ثنا أسد بن موسى ،ثنا مقدامحد: قال الطرباين :اإلسناد

 .به عن ورقةابن عباس، عن اهللا، عن سعيد بن جبري، 
 :اإلسنادجال ر
سعيد بن عيسـى بـن تليـد     ابن أخي ،أبو عمرو الرعيين ،سى بن تليدبن عيمقدام بن داود هو : مقدام )١

مسعت منـه  : حامتقال ابن أيب  ،وسعيد بن عفري ،بن نزاروخالد  ،روى عن عمه سعيد بن عيسى بن تليد ،املصري
: بن يوسف الكنـدي وقال حممد  .ا فيهتكلمو: غريهوقال ابن يونس و .ليس بثقة: وقال النسائي .مبصر وتكلموا فيه
 .مات سنة ثالث ومثانني ومائتني .مل يكن باحملمود يف الرواية ،كان فقيها مفتيا

 ).٦/٤٨(امليزان لسان و ،)٢/٦٧٥(املغين يف الضعفاء و ،)٨/٣٠٣(اجلرح والتعديل : انظر
وفيـه   ،صدوق يغرب ،أسد السنة ،ألموييد بن عبد امللك بن مروان ابن إبراهيم بن الول :أسد بن موسى )٢

 .٣٩٩: التقريب. والنسائي ،وأبو داود ،أخرج له البخاري تعليقا ،مات سنة اثنيت عشرة ومائتني وله مثانون ،نصب
 بصـري  :وقال حيـي  .متروك احلديث: وقال أمحد ،ركه ابن املباركت ،أبو بشر البصري :ح بن مسافررو )٣

ضـعيف  : وقال أبـو حـامت   .ليس شيء، وال يكتب حديثه: أخرىوقال و .بصري ليس بثقة: مرةقال و .ضعيف
 .ضعيف :وقال أبو زرعة .احلديث ال يكتب حديثه

اللسـان  و ،)٣/١٣٩(الكامـل  و ،)٣/٤٩٦(اجلرح والتعـديل  و ،)٢/١٩٦(التاريخ األوسط للبخاري : انظر
)٢/٤٦٧(. 

 ).٧( يف احلديث رقم تقدم ،)٢/ط(لكنه يدلس  ،ثقة حافظهو سليمان بن مهران، : األعمش )٤
أخرج لـه أبـو    ،صدوق ،أصله كويف ،رأبو جعف ،القاضي ،موىل بين هاشم ،الرازي :عبد اهللا بن عبد اهللا )٥
  .٣٤١٨ :القتريب. وابن ماجه ،والنسائي يف مسند علي ،والترمذي ،داود

= 
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 ١٤٤

................................................................................... 
 ـــــــــــــــــ

= 
عبد اهللا بـن  ( بن عدي ، ويف الكامل ال)عبد اهللا بن عبد الرمحن ( قع يف املطبوع من األوسط للطرباين و :قلت

   .وكله حتريف أو خطأ طباعي ) عبيد اهللا
 .)٨( رقم تقدم يف احلديث ،ثقة: سعيد بن جبري )٦

  :اإلسناداحلكم على 
كمـا   أيوب بن واقدوقد تابعه  ،فمداره على روح بن مسافر وهو ضعيف متروك ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف

 .فال تنفع متابعته ،)٦٣٠ :التقريب( أيضاً متروكوهو  ،هو الكويفبن واقد  أيوبو  ،أيب نعيم يف تارخيهعند 
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 قال: قالرضي اهللا تعاىل عنه،  أنس عن، مردويه وابن ،الشيخ أبو وأخرج )٤٩(
 )١(وأنور  من حجاباً لسبعني وبينه بيين إن: قال ".ربك؟ ترى هل" : جلربيل r اهللا رسول

 )٢(.ترقْالحت أدناها رأيت لو نار،
 ـــــــــــــــــ

ومل  ،من نور: ويف بعضها ،وهو املوافق ألكثر الروايات) غ(وما أثبته من  ،من نار و نور): ش(يف األصل و  )١(
 . أقف على رواية مجعت بني النور والنار

 .)٢٧٠( رقمبهو عند أيب الشيخ يف العظمة  )٢(
يف الطـرباين  و ،)١٧٦٥( بـرقم  الدواليب يف الكىن واألمسـاء و ،٩٣ص) ٦٨( برقممسويه يف فوائده وقد أخرجه 

 أخبـار أصـبهان  ويف  ،)١/٣٢٨(تـاريخ أصـبهان   ويف  ،)٥/٥٥(أبو نعيم يف احللية و ،)٦٤٠٧( برقماألوسط 
 .به t أنس بن مالكعن  ،عن األعمش ،طريق أيب مسلم قائد األعمشن كلهم م ،)٤/١٣٥(

 .مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال أبو مسلم :قال الطرباين
 .   به عن أنس بن مالك ،عن األعمش ،حدثنا أبو مسلم ،حدثنا احلسني بن حفص: قال مسويه :اإلسناد
  :اإلسنادرجال 

مات سنة  صدوق، صبهاين، القاضي،األ -بسكون امليم  -اين دبن الفضل بن حيىي اهلم :احلسني بن حفص )١
 .١٣١٩: التقريب. وابن ماجه، سلممأخرج له  ،ومائتنيعشر أو إحدى عشرة 

أخرج لـه   ،ضعيف قائد األعمش، ،أبو مسلم الكويف ،بيد اهللا بن سعيد بن مسلم اجلعفيهو ع: أبو مسلم )٢
 .٤٢٩٥: التقريب. البخاري تعليقا

 .)٧(تقدم يف احلديث رقم  ،)٢/ط(لكنه يدلس  ،حافظثقة  ،هو سليمان بن مهران: األعمش )٣
بن اوال التفات إىل قول  ،ثقة ثبت ،مشهور بكنيته وبامسه ،وذكيبأبو سلمة الت ،رينقَامل: موسى بن إمساعيل )٤

 . ٦٩٤٣:التقريب. اجلماعة أخرج لهئتني، اوم مات سنة ثالث وعشرين .تكلم الناس فيه :خراش
  ). ٤٥(ث رقم تقدم يف احلدي ،عابد ثقةالبصري، : محاد بن سلمة )٥
ثقـة،   مشهور بكنيته، أبو عمران اجلوين، عبد امللك بن حبيب األزدي أو الكندي،هو : أبو عمران اجلوين )٦

 .٤١٧٢: التقريب. اجلماعة أخرج له وقيل بعدها،ومائة مات سنة مثان وعشرين 
  :اإلسناداحلكم على 

وهو ضعيف وقد تفرد كما بينه الطرباين، وقد احلديث ذا اإلسناد ضعيف، فمداره على أيب مسلم قائد األعمش 
 .وأبو مسلم ليس مبعتد ،هذا حديث منكر :عقب سياقه للحديث ذا السند) ٦/٢٤١(السري قال الذهيب يف 

يف و ،)٢/٧٦٢(الدارمي يف نقضه على املريسـي  أخرجه  ،t زرارة بن أوىف صحيح من حديثشاهد  لكن لهو
عـن   ،موسى بن إمساعيلكالمها من طريق  ،)٢٧٠( برقمو الشيخ يف العظمة أبو ،)١١٩( برقمالرد على اجلهمية 

به مبثله مع اختالف يسري، ورجاله ثقـات   rالنيب  عن ،عن زرارة بن أوىف ،عن أيب عمران اجلوين ،ةمحاد بن سلم
 .رجال الشيخني إال ابن سلمة فهو من رجال مسلم

 .دهذا مسند صحيح اإلسنا :بعده وقال ،اد أيب الشيخبإسن) ١/٢٣(الآليل املصنوعة وقد ذكره املصنف يف 
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 السماء، إىل صعد ملا r النيب أن، عبيد بن شريح عن، الشيخ أبو وأخرج )٥٠(
 )٢(يلّإ ليفخ" : قال والياقوت، واللؤلؤ )١(بالزبرجد أجنحته ممنظو، خلقته يف جربيل رأى
 كنت ما وأكثر خمتلفة، صور على ذلك قبل أراه وكنت األفق، سد قد عينيه بني ما أن

 وراء من صاحبه الرجل يرى كما أراه أحياناً وكنت الكليب، دحية صورة على أراه
 )٤(." )٣(الغربال

 ـــــــــــــــــ
: انظر( . و األصفر القربصي ،أشهرها األخضر املصري ،و هو ذو ألوان كثرية ،دحجر كرمي يشبه الزمرهو  )١(

   ).١/٣٨٨املعجم الوسيط 
   .فخيل يل): ش(يف  )٢(
 .) غربل: مادة ،القاموس احمليط: انظر( . ما ينخل بههو  )٣(
  .)٣٥٦( برقمو عند أيب الشيخ يف العظمة ه )٤(

 . )١/٢٢٢( دالئل النبوةومن طريقه أخرجه أبو نعيم يف 
حدثنا عبد اهللا بن حممد بن العباس، حدثنا سلمة، حدثنا أبو املغرية، حدثنا صفوان بـن  : قال أبو الشيخ :اإلسناد

 .به مبثله وفيه زيادةرمحه اهللا تعاىل شريح بن عبيد  عنعمرو، 
 :اإلسنادل رجا
يروي  ،صاحب أصول ،أبو حممد ،األصبهاين ،بن خالد السلمي وقيل السهمي :عبد اهللا بن حممد بن العباس )١

 ،وكان أبوه حممد بن العباس يروي املوطأ عـن القعـنيب   ،وسلمة بن شبيب ،وسهل بن عثمان ،عن حممد بن املغرية
 عقب حـديث ) ١/٢٧٢(قال اهليثمي يف امع . تنيمائتويف سنة ست وتسعني و ،والطرباين ،روى عنه أبو الشيخ

 بن حممد بـن العبـاس   عبد اهللاورجاله موثقون إال رواه الطرباين يف الكبري، : أخرجه الطرباين يف الكبري من طريقه
  .فإين مل أعرفهاألصفهاين، 

   .)٢٢/١٨٣(وتاريخ اإلسالم  ،)٢/٢٣(تاريخ أصبهان و ،)٣/٣٧١(طبقات احملدثني بأصبهان : انظر
     .)١٦(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ،هو سلمة بن شبيب املسمعي: سلمة )٢
 .)١٦( تقدم يف احلديث ،ثقة ،هو عبد القدوس بن احلجاج اخلوالين: بو املغريةأ )٣
 ).١٧(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ،السكسكي :صفوان بن عمرو )٤
مـات بعـد    ،وكان يرسل كثرياً ،قةث ،احلمصي ،بن عبيد بن شريح احلضرمي شريحهو : شريح بن عبيد )٥
 .٢٧٧٥: التقريب. وابن ماجه ،والنسائي ،أخرج له أبو داود ،املائة

  :اإلسناداحلكم على 
وهـو معـروف بكثـرة     ،rفإنه مل يسمع من الـنيب   ،فهو مرسل أرسله شريح ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف

 .  وال تعديالً أجد فيه جرحاًوأيضا يف اإلسناد عبد اهللا بن حممد بن العباس مل  ،اإلرسال
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رضي اهللا تعاىل  مسعود ابن عن، الشيخ بووأ حامت، أيب وابن أمحد، وأخرج )٥١(
 أن سأله فإنه واحدة أما مرتني، إال صورته يف جربيل ير مل )١(] r اهللا رسول أن[  ،عنه
 )٢(.السدرة عند اإلسراء فليلة األخرى وأما األفق، فسد نفسه فأراه نفسه، يريه

 ـــــــــــــــــ
 . والتتناسب مع السياق ،وهي خمالفة جلميع الروايات ،)قال  rأن النيب : ( مجيع النسخيف  )١(
أبو الشـيخ يف العظمـة   و ،)١١/٣٣١٨(وابن أيب حامت يف تفسريه  ،)٣٨٦٤(برقم هو عند أمحد يف مسنده  )٢(
 .)٣٦٤( برقم

حممد بن طلحة بـن  طريق ن ، كلهم م)١٠/٢٢٥(الكبري يف و ،)٥١٢٥( برقموقد أخرجه الطرباين يف األوسط 
 .به بنحوه  بن مسعود رضي اهللا عنهعبد اهللاعن  ،بن أيب كهتلة سحاقعن إ ،عن الوليد بن قيس ،مصرف

 .من طريق زر بن حبيش، عن عبد اهللا بن مسعود به مبعناه ،)٢٣٠٦(وأخرجه الفاكهي يف أخبار مكة برقم 
قـال   ،عن إسحاق بن أيب الكهتلـة  ،عن الوليد بن قيس ،ثنا حممد بن طلحة ،ثنا أبو النضر: أمحدقال  :اإلسناد

 .به ظنه عن عبد اهللا بن مسعودأ: حممد
 :اإلسنادرجال 

 ،ثقة ثبت ،ولقبه قيصر ،مشهور بكنيته ،البغدادي ،بن القاسم بن مسلم الليثي موالهم هاشمهو : أبو النضر )١
 .٧٢٥٦: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،ثالث وسبعون مات سنة سبع ومائتني وله

وأنكروا مساعه من أبيـه   ،صدوق له أوهام ،كويف ،بن طلحة بن مصرف اليامي حممدهو : حممد بن طلحة )٢
 ،والنسائي يف مسند علي ،والترمذي ،وأبو داود ،ومسلم ،أخرج له البخاري ،مات سنة سبع وستني ومائة ،لصغره

 .٥٩٨٢: لتقريبا. وابن ماجه
 .٧٤٤٩:التقريب. أخرج له النسائي ،ثقة ،أبو مهام ،الكويف ،بن قيس السكوين الوليدهو : الوليد بن قيس )٣
وعنـه   ،مـا t وأيب هريـرة  ،ابن مسعودروى عن  ،كويف ،الكهلةابن أيب : ويقال: يب الكهتلةبن أ إسحاق )٤

بـن  اوتبعه ، وال تعديالً ومل يذكر فيه جرحاً .ينيحديثه يف الكوف: قال البخاري ،وسعد بن إسحاق ،الوليد بن قيس
 .ابن حبان يف الثقاتوذكره  ،أيب حامت
 .)٤١( برقمتعجيل املنفعة و ،)٤/٢٤(الثقات و ،)٢/٢٣٢(اجلرح والتعديل و ،)١/٤٠٠(التاريخ الكبري : انظر

 :اإلسناداحلكم على 
غري أن ابن حبان ذكـره يف   ،وال تعديالً فيه جرحاًاألثر ذا اإلسناد من طريق إسحاق بن أيب الكهتلة، ومل أجد 

وعليـه فـاألثر    ،وبقية رجاله ثقات إال حممد بن طلحة فإنه صدوق ،الثقات، وروى عنه ثقتان فانتفت اجلهالة عنه
 .حسن إن شاء اهللا

ر بـن  وز ،بسـند صـحيح  الفاكهي يف أخبار مكة ومع ذلك فقد تابع ابن أيب الكهتلة زر بن حبيش، كما عند 
 . واهللا أعلم ،، فريتقي بذلك أثر ابن مسعود إىل مرتبة الصحيح لغريه)٢٠٠٨: التقريب(حبيش ثقة جليل خمضرم 
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 ١٤٨

 هما،عباس رضي اهللا تعاىل عن ابن عن عطاء، طريق من، الشيخ أبو وأخرج )٥٢(
 )١(.الطريان السريع للطائر عام مخسمائة مسرية جربيل / منكيب بني ما: قال

 ـــــــــــــــــ
 .)٣٧٥( رقمبهو عند أيب الشيخ يف العظمة  )١(

  .به ماt عن ابن عباسابن جريج، عن عطاء،  كلهم من طريق ،)٢/٣٨٨( تفسريهوقد أخرجه عبد الرزاق يف 
 .بهعن ابن عباس  ،عن عطاء ،أنا ابن جريج :د الرزاققال عب :اإلسناد
 :اإلسنادرجال 

 وكان يـدلس  ،ثقة فقيه فاضل ،موالهم املكي ،عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج األمويهو : ابن جريج )١
 أخـرج لـه  ، وقيل جاز املائـة ومل يثبـت   ،وقد جاز السبعني ،أو بعدهاومائة مات سنة مخسني  ،ويرسل )٣/ط(

 .٤١٩٣ :التقريب. اجلماعة
    .)١٢(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقةبن أيب رباح،  هو: عطاء )٢

  :اإلسناداحلكم على 
وتدليسه كمـا وصـف    ،فهو وإن كان من طريق ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن ،األثر ذا اإلسناد صحيح

ابن جريج عن عطاء حممولة  لكن عنعنة ،)٤١طبقات املدلسني ص: انظر(الدارقطين شر التدليس ومن النوع القبيح 
، وإن ، فأنا مسعته منهقال عطاء: إذا قلت: قالفقد روى ابن أيب خيثمة بإسناد صحيح عن ابن جريج  ،على السماع
 .)٣٥٠: بن زهري بن حرب برقم أخبار املكيني ألمحد: انظر( .مل أقل مسعت

إال أن له حكم الرفع  tلى ابن عباس وهو وإن كان موقوفاً ع ،وعليه فاإلسناد صحيح ورجاله رجال الشيخني
 . فمثله مما ال جمال فيه لالجتهاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

]ب/٤[  
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 ١٤٩

 r النيب عن، عباس ابن عن، اهلامشي إسحاق طريق من، الشيخ أبو وأخرج )٥٣(
 )٢(".)١(الطواويس ريش مثل نشرها قدو، لؤلؤ من جناح ستمائة له جربيل" : قال

 ـــــــــــــــــ
  .وهو الطائر املعروف ،مجع طاووس )١(
 علي بن سعيد العسكري، حدثنا حممد بن سليمان حدثين :قال ،)٣٧٤( برقمهو عند أيب الشيخ يف العظمة  )٢(

أيب هند، عن إسحاق اهلامشي، عـن  عن داود بن اد بن سلمة، البصري، حدثنا معاذ بن هانئ اليشكري، حدثنا مح
 .به ماtابن عباس 
 :اإلسنادرجال 

، سامراء عسكر أهل من العسكري، احلسن أبو، اهللا عبد بن سعيد بن عليهو : علي بن سعيد العسكري )١
 مـن  وكان ،وجرجان ونيسابور بأصبهان بالكثري وحدث وغريه، واملسند الشيوخ صنف احلديث، حفاظ من كان

 بن القاسم بن حممد عنه وروى، وغريهم الفالس علي بن وعمرو ،الطوسي مسلم بن علي من مسع األثبات، الثقات
 .مائة وثالث عشرة ثالث سنة وتويف العسال، أمحد بن حممد أمحد أبو والقاضي ،املديين
التـدوين يف أخبـار   و ،)١٩/١٩٠(مع التاريخ املستفاد من ذيل تاريخ بغداد و ،)١/٤٣٦(تاريخ أصبهان : انظر
 ).٢١/٩٢(الوايف بالوفيات و ، ،)١٤/٤٦٣(السري و ،)٣/٣٦٣(قزوين 

يـروي   ،ين، نزل سكة القصارحممد بن سليمان بن علي -واهللا أعلم  -لعله  :حممد بن سليمان البصري )٢
مل أجد فيـه   ،هالعن احلجاج بن املن ،وكان عنده كتب محاد بن سلمة ،ومسلم والبصريني ،وأيب حذيفة ،عن بكر

 . جرحاً وال تعديالً
 ).٢/١٧٧(وتاريخ أصبهان  ،)٣/٢٦٤(طبقات أصبهان : انظر

 ،مات سنة تسع ومـائتني  ،ثقة ،أبو هانئ ،بن هانئ القيسي البصري معاذهو : شكرييمعاذ بن هاىنء ال )٣
 . ٦٧٤١: التقريب. واألربعة ،أخرج له البخاري

 .)٤٥(رقم  حلديثتقدم يف ا ،ثقة ،البصري: محاد بن سلمة )٤
  .)٤٥( رقم تقدم يف احلديث ،كان يهم بأخرة ،ثقة متقن: داود بن أيب هند )٥
: التقريب. أخرج له أبو داود ،ثقة ،بن نوفل اهلامشيإسحاق بن عبد اهللا بن احلارث هو : إسحاق اهلامشي )٦

٣٦٥. 
  :اإلسناداحلكم على 

 .فأتوقف يف احلكم عليه ،بن سليمان البصرييف اإلسناد من مل أجد فيه جرحاً وال تعديالً وهو حممد 
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 ٥٠

دخل حديث بعضهم يف خرج ابن جرير، عن حذيفة، وابن جريج، وقتادة، أو )٥٤(
 )٣(أجلى، )٢(وهو براق الثنايا ،من در منظوم )١(وعليه وشاح ،جلربيل جناحان :بعض

وقدماه إىل  ،وهو اللؤلؤ كأنه الثلج ،مثل املرجان )٤(بكـك حـبحورأسه  ،اجلبني
 )٥(.اخلضرة

 ـــــــــــــــــ
 .) وشح: مادة ،املصباح املنري: انظر( . شبه قالدة تلبسه النساء ،يرصعشيء ينسج من أدمي وهو  )١(
املعجم : انظر( . و ثنتان من حتت ،ثنتان من فوق ،م الفمإحدى األسنان األربع اليت يف مقدهي  و ،مجع ثنية )٢(

  ).١/١٠٢الوسيط 
غ النصف وحنوه ذا بلفإ ،فإذا زاد قليالً فهو أجلح ،ن جانيب اجلبهة فهو أنزعع إذا احنسر الشعر :بيدال أَبو عق )٣(

  .) جلح: مادة ،تاج العروس: انظر( . ىفهو أجل
حبك "هكذا يف املطبوعة، كأنه يعين : معلقاً) شاكر.ط ١٥/٣٠( قال الشيخ حممود شاكر يف تفسري الطربي )٤(

يعين الذي ينظم " حبل، حبل"غري منقوطة، كأا "  حـل حـل" ملتكسر منه، ويف املخطوطة وهو اجلعد ا" الشعر
 اهـ .واهللا أعلم. ، وهو الشعر الكثري امللتف"جثل، جثل"يف اللؤلؤ كالتاج، أو تقرأ 

ين حجـاج،  حدث: قال ،حدثنا احلسني: قال ،حدثنا القاسم: ، قال)١٢/٩٢(هو عند ابن جرير يف تفسريه  )٥(
عن قتادة، عن حذيفة، دخل حديث بعضهم يف  ،وأبو سفيان، عن معمر ،عن ابن جريج، وعن أيب بكر بن عبد اهللا

وذكـر   ،...فلم يطيعـوا ! وحيكم أاكم عن اهللا أن تعرضوا لعقوبته: يأتيهم فيقول uكان إبراهيم : قال ،بعض
                  .وذكره مبثله ...ناحانوجلربيل ج :صةً طويلة عن هالك قوم لوط، ويف أثنائهاق

 :اإلسنادرجال 
كثرياً ما يروي عنه عن احلسني بن داود، ومل أعثر له على  ،بن احلسن، شيخ البن جرير الطربي هو: القاسم )١

 .ترمجة ميكن أن جيزم له ا
وكـان  : قال ،الصائغ ،أبو حممد اهلمذاين ،لقاسم بن احلسن بن يزيدل) ١٢/٤٣٢(وقد ترجم اخلطيب يف تارخيه 

) شـاكر .ط ٧/٥٠٧(قال الشيخ أمحد شاكر يف حتقيقه لتفسري الطـربي  . مات يف سنة اثنتني وسبعني ومائتني ،ثقة
فهذا يصلح أن يكون هو املراد،ولكن ال أطمئن إىل ذلك، وال أستطيع اجلزم به، بـل ال  : معلقاً على ترمجة اخلطيب

 اهـ .أستطيع الترجيح به
ف مع إمامته ومعرفته لكونـه  عض ،بنون مث دال مصغراً ،يدنسب يلقب ،احملتسب ،د املصيصيبن داو: احلسني )٢

 .٢٦٤٦:التقريب. ، أخرج له ابن ماجهومائتنيمات سنة ست وعشرين  ،كان يلقن حجاج بن حممد شيخه
لكنـه   ،ثقة ثبـت  ،مث املصيصة ،نزل بغداد ،األصلترمذي  ،أبو حممد ،األعور ،بن حممد املصيصي :حجاج )٣

 . ١١٣٥:التقريب. اجلماعة أخرج له، مات ببغداد سنة ست ومائتني ،اختلط يف آخر عمره ملا قدم بغداد قبل موته
  .)٥٢(رقم  تقدم يف احلديثمدلس  ،فقيه ثقة ،هو عبد امللك بن عبد العزيز :ابن جريج )٤
متـروك   ،أخبـاري  ،روح :وقيـل  ،لمى بن عبد اهللامسه س :قيل ،أبو بكر اهلذيلهو : عبد اهللاأبو بكر بن  )٥

 .٨٠٠٢ :التقريب. ومائة، أخرج له ابن ماجهمات سنة سبع وستني  ،احلديث
= 
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 ١٥١

................................................................................ )١( 
 ـــــــــــــــــ

= 
 عبداهللاهذا ما ترجح لدي يف ترمجة هذا الرجل إذ اإلحتمال يتطرق إىل غري واحد، فقد يكون أبو بكر بن  :قلت

عبد اهللا بن ، وقد يكون أبوبكر بن )٧٩٧٣ :التقريب(وقد رمي بالوضع  )١٦٢:ت(بن حممد بن أيب سربة القرشي 
 ). ٧٩٧٤ :التقريب(وهو ضعيف  )١٥٦:ت(أيب مرمي الغساين 

ـذيب  (مـن أقرانـه   هو أن قتادة معدود ضمن شيوخه، وابن جريج ضمن تالميذه و ،هذيلوسبب ترجيحي لل
  ).٣٣/١٥٩الكمال 

): ٩/٤٩(قال ابن جرير يف تفسريه : طةوقد جاء مصرحاً به يف إسناد مماثل لكنه من رواية حجاج عنه بدون واس
 .ثين أبو بكر بن عبد اهللا اهلذيل :قال ،حدثين حجاج :قال احلسن :قال القاسم

حـدثين   :قال ،حدثين احلسني :قال ،حدثين القاسم بن احلسن: قال ،)١/٤٦٨(وكذا أخرج ابن جرير يف تارخيه 
عـن   وفيه يروي أبو بكر بن عبـد اهللا  ،كالذي قبلهوهذا اإلسناد  ،عن عكرمة ،عبد اهللاعن أيب بكر بن  ،حجاج

وال ، يف حني مل يـذكر قتـادة   ) ٣٣/١٥٩ذيب الكمال كما يف  (عكرمة، وعكرمة معدود ضمن شيوخ اهلذيل 
فيما وقفت عليه من التراجم، وكذا مل يذكر حجـاج املصيصـي    ،وال الغساين ،عكرمة ضمن شيوخ ابن أيب سربة

 ). ٣٣/١٠٤ذيب الكمال (الغساين، لكنهم رووا عن ابن أيب سربة  وابن جريج ضمن من روى عن
 . فيفإنه ال تقوم بأحد منهم حجة فكلهم يف مرتبة الضع ،ياً كان أبوبكر من هؤالء الثالثةوأ

فس اإلشكال قد وقع عنده ن) شاكر.ط ١٥/٣٧٧(مث إين وجدت الشيخ حممود شاكر يف حتقيقه لتفسري الطربي 
غري أنه مل يتعرض للهذيل، وما أثبته يف الترمجة هو املترجح عندي مبا ذكرت من قرائن، واهللا  ،هذا يف تعيني أيب بكر

 .أعلم
ومثـانني   اثنـتني مات سنة  ،ثقة ،نزيل بغداد ،أبو سفيان املعمري ،حممد بن محيد اليشكريهو  :أبو سفيان )٦
 . ٥٨٣٥: تقريبال. وابن ماجة ،والنسائي ،ومسلم، البخاري تعليقاًأخرج له  ،ومائة
  ).٢٤(رقم  تقدم يف احلديث، ثقة ثبت فاضل ،بن راشد األزدي: معمر )٧
  ).١١(رقم  تقدم يف احلديثهو ابن دعامة السدوسي، ثقة ثبت، : قتادة )٨

، وقد ذكر tوهو معروف بالتدليس واإلرسال ومل يصرح هنا بالسماع، وال يعرف له مساع من حذيفة  :قلت
 .tإال من أنس بن مالك  rله مساع من أحد من أصحاب النيب  اإلمام أمحد أنه ال يعلم

  :اإلسناداحلكم على 
 :القاسم بن احلسن، عن احلسني بن داود، من ثالثة طرق، وقد رواه tهذا األثر جاء موقوفاً على حذيفة 

 .عن حذيفة ،عن قتادة ،عن ابن جريج ،من طريق حجاج: األول
 .عن قتادة به ،عبد اهللابن  عن أيب بكر ،من طريق حجاج: والثاين

 .   عن قتادة به ،عن معمر ،من طريق أيب سفيان: والثالث
 واألثر ذا اإلسناد ومن مجيع طرقه ضعيف، فالقاسم بن احلسن مل أعرف له ترمجة ميكن اجلزم ا، وعلى فرض

 :ى وهي، وهو ثقة كما ترجم له اخلطيب، فإن يف اإلسناد علالً أخر)بن يزيد اهلمذاين(أنه  
= 
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 ١٥٢

................................................................................... 

 ـــــــــــــــــ
= 

وقتادة مدلس عبد اهللا متروك احلديث، عف، وابن جريج مدلس وقد عنعن، وأبو بكر بن قد ضاحلسني بن داود و
 .فهو منقطع، واهللا أعلم tومل يصرح بالسماع وال يعرف له مساع من حذيفة 
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 ١٥٣

: )١(قالف ،ئل عن خلق جربيلأنه سوأخرج أبو الشيخ، عن وهب بن منبه،  )٥٥(
 )٤(.عام الطري سبعمائة )٣(خفق )٢(] يإىل ذ يمن ذ [ن ما بني منكبيه إ

 ـــــــــــــــــ
 .فذكر): غ( يف  )١(

ولعله هو الصواب ألنه اسـم إشـارة   ) من ذا إىل ذا ( من العظمة ع املطبووهو يف  ،مجيع النسخيف هكذا  )٢(
 .فيكون مبنياً) هذا ( خمتصر من 

 ).خفق : مادة ،القاموس احمليط: انظر. (طريانه: خفق الطري )٣(

حدثنا علي بن  ،بو احلسن ابن الرباءأحدثنا  ،حدثنا الوليد: ، قال)٣٧٣( هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم  )٤(
عـن   -رمحه اهللا-سألنا وهب بن منبه : قال ،براهيم بن مسلم األحولإحدثين : قال ،اعيل بن إبراهيم الصنعاينإمس

 .فذكره ،u خلق جربيل
  :اإلسنادرجال 

 ).٥( رقم تقدم يف احلديث ثقة،حافظ  ،بونةأبان بن بن هو : الوليد )١
  ).٢١(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقه ،الرباء العبديبن حممد بن أمحد هو  :أبو احلسن ابن الرباء )٢
 .مل أجد له ترمجه: علي بن إمساعيل بن إبراهيم الصنعاين )٣
روى عنه عبد اهللا بن إبراهيم بن عمـر   ،روى عن وهب بن منبه ،من أهل اليمن: إبراهيم بن مسلم األحول )٤

إال  باألحولن ذكره ومل أجد م ،وحديثه يف أهل اليمن ،واحلسن بن علي اجلوهري ،وإمساعيل الصنعاين، بن كيسان
، ومل يذكرا فيه جرحاً وال تعـديالً،  أيب حامت يف اجلرح والتعديل ، وابنذكره البخاري يف التاريخ الكبري ،اخلطيب

 .منا ذكره ابن حبان يف الثقاتوإ
 واملتفق واملفتـرق للخطيـب    ،)٦/٢٢(والثقات  ،)٢/١٣٢(واجلرح والتعديل  ،)١/٢٩٨(التاريخ الكبري : انظر

)١/٢٢٤( . 
 ).١٥(رقم  تقدم يف احلديثبن كامل اليماين، ثقة، : وهب بن منبه )٥

  :اإلسناداحلكم على 
 ،وإبراهيم بن مسلم مل أجد فيه جرحاً وال تعديالًيف اإلسناد من مل أجد له ترمجة وهو علي بن إمساعيل الصنعاين، 

 .وعليه فأتوقف يف احلكم على اإلسناد
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عمار، أن محزة بن  ار بن أيبعن عم ،دالئلوأخرج ابن سعد، والبيهقى يف ال )٥٦(
 ." إنك ال تستطيع أن تراه" : قال .سول اهللا أرين جربيل يف صورتهر يا: قالطلب، عبد امل

جربيل على خشبة كانت يف الكعبة،  )١(]فنزل[ ،دفقع ." فاقعد" : قال .بلى فأرنيه: قال
األخضر،  )٢(ه مثل الزبرجده فرأى قدميفرفع طرف ". ارفع طرفك فانظر : "r فقال النيب

 )٣(.عليه فخر مغشياً

 ـــــــــــــــــ
   .يف مجيع املصادر وهي ،ليست يف األصل )١(
 .الزبرجدجد: يف األصل كتبت هكذا )٢(

محـاد بـن    ، كلهم من طريـق )٧/٨١( دالئل النبوة، والبيهقي يف )٣/١٢(هو عند ابن سعد يف الطبقات  )٣(
فنـزل جربيـل    ،فقعد: ديث به مبثله، وفيه زيادة قولهاحل...أن محزة بن عبد املطلب ،عن عمار بن أيب عمار ،سلمة
u م إذا طافواعلى خشبة كانت يف الكعبة يلقي املشركون عليها ثيا. 

، أن عن عمار بـن أيب عمـار   ،أخربنا محاد بن سلمة :قال ،أخربنا موسى بن إمساعيل: ابن سعد: قال :اإلسناد
  .احلديث...طلبعبداملمحزة بن 
 :اإلسنادرجال 

 ).٤٩(ديث رقم تقدم يف احل ،ثقة ثبت ،بو سلمة التبوذكيأهو  :موسى ابن إمساعيل )١
 ).٤٥(تقدم يف احلديث رقم  ،ثقه عابد ،البصري :محاد بن سلمة )٢
مات بعد العشـرين   ،صدوق رمبا أخطأ ،أبو عبد اهللا :ويقال ،أبو عمر ،موىل بين هاشم :عمار بن أيب عمار )٣

 .  ٤٨٢٩ :التقريب. واألربعةم مسل أخرج لهومائة، 
  :اإلسناداحلكم على 

، وهـو  tطلب عبد املنه من رواية عمار بن أيب عمار عن محزة بن فهو مرسل أل ،يفضعاحلديث ذا اإلسناد 
: يرسل عن عمر وعلي رضي اهللا عنهما فحمزة من باب أوىل، وقد قال البيهقي يف الدالئل عقب هـذا احلـديث  

 . )١/٢٠٨(وكذا حكم عليه املصنف يف اخلصائص الكربى . هكذا روي هذا عن عمار بن أيب عمار وهو مرسل
حتفة التحصيل يف ذكـر  ، و)١/٢٤١(يف أحكام املراسيل جامع التحصيل ، و)٢١/١٩٨(ذيب الكمال : انظر

 ).١/٢٣٦(رواة املراسيل 
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سأل جربيل  rاهللا  أن رسول ،عن ابن شهاب ،وأخرج ابن املبارك يف الزهد )٥٧(
 أن تفعل أحبإين " : قال .إنك لن تطيق ذلك: فقال جربيل ،له يف صورته )١(ءىارتأن ي

 يفغش ،)٢(]ه يف صورت[  فأتاه جربيل ،إىل املصلى يف ليلة مقمرة r خرج رسول اهللاف ."
 وواضع إحدى يديه على صدره ،مث أفاق وجربيل مسنده ،حني رآه rعلى رسول اهللا 

 ". من اخللق هكذارى أن شيئاً ما كنت أُ " :r فقال رسول اهللا ،واألخرى بني كتفيه
، منها جناح يف املشرق، عشر جناحاً كيف لو رأيت إسرافيل، إن له إلثينف: يلائفقال جرب

 ،تعاىل اهللا )٤(ة، وإنه ليتضاءل األحيان لعظم)٣(رب، وإن العرش على كاهلهوجناح يف املغ
حىت يصري مثل الو٦(.حىت ما حيمل عرشه إال عظمته ،)٥(عص( 

 ـــــــــــــــــ
 .وهو املوافق ملصدر احلديث )ش(وهو تصحيف والصواب ما أثبته وهو من ، يتزايا): غ(يف األصل و  )١(
 .يقتضيها السياق )غ( زيادة من )٢(
  .) كهل: مادة ،املصباح املنري: انظر( . وهو الثلث األعلى ،م أعلى الظهر مما يلي العنققدمهو  )٣(
 .من عظمة): غ(يف  )٤(
هو الصغري  :وقيل ،هيشبهه يف صغر جسم :وقيل ،طائر أصغر من العصفور :والوصع .مثل الرضيع): غ(يف  )٥(

 ).وصع : ةماد ،تاج الروس: انظر( . امن أوالده :وقيل ،ريفامن العص
به مبثلـه،   عن ابن شهاب ،عن عقيل ،أخربنا الليث بن سعد: قال ،)١/٧٤(الزهد يف املبارك هو عند ابن   )٦(

 ". والوصع عصفور صغري ،حىت يصري مثل الوصع: " وفيه زيادة
  :اإلسنادرجال 

مـات يف   ،ورإمام مشـه  ،ثقة ثبت فقيه ،املصري ،أبو احلارث ،بن عبد الرمحن الفهمي :الليث بن سعد )١
 . ٥٦٨٤:التقريب .اجلماعة أخرج لهومائة، شعبان سنة مخس وسبعني 

٢( بالضم- :يلقَع- سكن املدينة مث  ،ثقة ثبت ،أبوخالد األموي موالهم ،األيلي -بالفتح–قيل بن خالد بن ع
 . ٤٦٦٥: التقريب. اجلماعة أخرج له ،على الصحيحومائة مات سنة أربع وأربعني  ،الشام مث مصر

حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب بن عبد اهللا بن احلارث بن زهرة بـن  هو : ن شهاباب )٣
مـات   ،وهو من رؤوس الطبقة الرابعة ،متفق على جاللته وإتقانه ،الفقيه احلافظ ،أبو بكر ،الزهري ،كالب القرشي

 . ٦٢٩٦: التقريب. ةاجلماع أخرج له ،وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتنيومائة، سنة مخس وعشرين 
  :اإلسناداحلكم على 

، ومل يذكر الواسطة بينه وبني النيب rفابن شهاب تابعي ومل يلق النيب  ،ألنه مرسل ضعيف احلديث ذا اإلسناد
r. 
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 : قال rأن النيب رضي اهللا تعاىل عنهما، عن ابن عباس  ،وأخرج ابن مردويه )٥٨(
  ة باللؤلؤ والياقوت،فيف ثياب بيض مكفوليأتيين كما يأيت الرجل صاحبه،  /إن جربيل " 

 ، وشعره كاملرجان، ولونه كالثلج، أجلى اجلبني، براق الثنايا، عليه وشاحانبكرأسه كاحلُ
ر و، ورجاله مغموستان يف اخلضرة، وصورته اليت صنمن در منظوم، وجناحاه أخضرا

 ،" أن أراك يف صورتك يا روح اهللا يأشته" : rقال وقد  ". عليها متأل ما بني األفقني
 )١(.ما بني األفقني ، فسدفيها فتحول له

: قالترضي اهللا تعاىل عنها، عن عائشة  ،وأخرج ابن عساكر بسند ضعيف )٥٩(
 )٤(." )٣(جربيل على قدر الغوطة )٢(خلق اهللا تعاىل مججمة ": r قال رسول اهللا

 ـــــــــــــــــ
 .مل أجده  )١(
وأعالهـا   ،ةالرأس كلها مججم عظام :وقال ابن األعرايب ،ماغعظم الرأس املشتمل على الد: هياجلمجمة  )٢(
 .) مجم: مادة ،تاج العروس :انظر( . ةاهلام
  .ولعلها إشارة إىل أن املراد بالغوطة دمشق ).دمشق ( حاشية : كتب ما يلي )غ(يف هامش  )٣(

 :انظـر ( . واملراد ا هنا غوطة دمشـق  ،جمتمع النبات واملاءو ،الوهدة يف األرض املطمئنة هي: وجاء يف اللسان
  .) غوط: مادة ،لسان العرب

عن أيب سعد حممـد بـن    ،يب القاسم الشحاميأقرأت على  :قال، )٢/٣٤٢(يف تارخيه  هو عند ابن عساكر )٤(
 ،أنبأنا هشام بـن عمـار   :قال ،أنبأنا حممد بن سليمان ،] أنبأنا أمحد[  ،أنبأنا احلاكم أبو أمحد احلافظ ،عبد الرمحن

 .بهعن عائشة  ،عن القاسم بن حممد ،عن رجل ،أنبأنا يزيد بن السمط ،أنبأنا أبو الوليد بن مسلم
وما بني املعكوفتني يترجح يل أنه مقحم يف السند إما من النساخ أو مـن   ،كما يف املطبوع اإلسنادهكذا  :قلت
فوجدا كلها مـن   –وقد تكرر كثرياً  -ألين تتبعت مثل هذا اإلسناد يف مواضع كثرية من تاريخ دمشق  ،الطباعة
عن  ،-وهو حممد بن حممد بن سليمان  – حممد بن سليمان عن ،احلاكمأيب أمحد  عن ،نحممد بن عبد الرمحطريق 

 .واهللا أعلم ،ففيها كلها يروي أبو أمحد احلاكم عن حممد بن حممد بن سليمان بدون واسطة ،هشام بن عمار
  :اإلسنادرجال 

مسـند   ،اسـم املسـتملي  زاهر بن طاهر بن حممد بن حممد الشحامي، أبـو الق هو  :أبو القاسم الشحامي )١
وكابر وجتاسـر   ،لكنه كان خيل بالصالة فترك الرواية عنه غري واحد من احلفاظ تورعاً ،صحيح السماع ،بنيسابور
كان صدوقا من أعيـان   :بن النجاراوقال  .عأمجنا أيل عذر و: وقال ،وقد اعتذر زاهر عن ذلك بأصبهان ،آخرون
من بيـت العلـم والزهـد     ،ثقة معتمد ،شيخ مشهور ،ثقة الدين :ورصاحب املنتخب لتاريخ نيساب وقال .الشهود

  .مات سنة ثالث وثالثني ومخس مائة عن بضع ومثانني سنة .والورع واحلديث والرباعة يف علم الشروط واألحكام

 
= 

]أ/٥[  
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................................................................................ )١( 

 ـــــــــــــــــ
= 

املنتخب من كتـاب السـياق لتـاريخ نيسـابور     و ،)٢/٤٧٠(لسان امليزان و ،)٣/٩٥(ال ميزان االعتد: انظر
 .٢٤٥ص

  ،أبو سـعد الكنجـروذي   ،حممد بن عبد الرمحن بن حممد النيسابوريهو  :رمحنعبد الأبو سعد حممد بن   )٢
له قدم يف الطب والفروسية وأدب السالح كان بارع  :الفارسي قال عبد الغافر ،الفارس ،الطبيب ،النحوي ،الفقيه

تـويف يف   ،مسند خراسان يف عصـره  وكان ،حدث عن أيب عمرو بن محدان وطبقته .وقته الستجماعه فنون العلم
  .سنة ثالث ومخسني وأربعمائة صفر

 .)١٦/٣٧٥(أعالم النبالء سري ، و)٣/٢٣٢(العرب يف خرب من غرب : انظر

مـام  اإل ،احلاكم الكبري ،الكرابيسي ،محد بن إسحاق النيسابوريأحممد بن حممد بن هو : احلاكم أبو أمحد  )٣
مام إو ،محد بن حممد املاسرجسيأمسع ، مؤلف كتاب الكىن يف عدة جملدات ،حمدث خراسان ،احلافظ العالمة الثبت

وكان من  ،ةبالشام والعراق واجلزيرة واحلجاز وخراسان واجلبال وخلقا كثرياً ،وأباالعباس السراج ،ئمة ابن خزميةاأل
 ،بد الرمحن الكنجروذيوأبو سعد حممد بن ع ،وأبوعبد الرمحن السلمي ،حدث عنه أبو عبد اهللا احلاكم ،حبور العلم

مقدم يف معرفـة شـروط    ،كثري التصنيف ،مام عصره يف هذه الصنعةإهو  :ذكره احلاكم ابن البيع فقال. خرونآو
 .وله ثالث وتسعون سنة ،مات سنة مثان وسبعني وثالمثائة.  سامي والكىنالصحيح واأل

 .  )١٦/٣٧٠(أعالم النبالء سري  :انظر

اإلمـام   ،أيب بكـر األزدي  ،بن احلارث الواسطي الباغنديبن حممد سليمان هو حممد : حممد بن سليمان  )٤
وأبا  ،وشيبان بن فروخ ،مسع علي بن املديين ،أحد أئمة هذا الشأن ببغداد ،حمدث العراق ابن احملدث ،احلافظ الكبري

وأبو بكر بن  ،د احلاكموأبو أمح ،والطرباين ،حدث عنه ابن عقدة ،وخلقا كثرياً ،وهشام بن عمار ،بكر بن أيب شيبة
 :الـدارقطين وقال  .ثقة :بن أيب خيثمةاقال  ،وفيه شيء )٣/ط(كان مدلسا  ،وغريهم وأبو بكر اإلمساعيلي ،املقرئ

مه ولكنه أال  :وقال اإلمساعيلي .أرجو أنه كان ال يتعمد الكذب :بن عدياقال و. أوهو كثري اخلط ،خملط مدلس
ـ و .رأيت كافة شيوخنا حيتجون حبديثه وخيرجونه يف الصحيح :اخلطيب وقال .أيضاًخبيث التدليس ومصحف  ال ق

 .بل هو صدوق من حبور احلديث :ابن حجر
 .واهللا أعلم ،وقد صرح هنا بالسماع فانتفى التدليس ،لعل الذي يترجح يف أمره أنه صدوق :قلت

 ).٥/٣٦٠(لسان امليزان و ،)١٤/٣٨٣(سري أعالم النبالء  :انظر

فحديثه القـدمي   ،كرب فصار يتلقن ،مقرئ ،صدوق ،اخلطيب ،الدمشقي ،السلمي صريبن ن: هشام بن عمار )٥
ولـه   ،على الصحيح ومائتني مات سنة مخس وأربعني .وقد مسع من معروف اخلياط لكن معروف ليس بثقة ،أصح

  .٧٣٠٣: التقريب. البخاري واألربعة أخرج له ،اثنتان وتسعون سنة

املطبوع، وصوابه الوليد بن مسلم فهو املثبت يف شيوخ ابن عساكر يف ا هو عند هكذ: أبو الوليد بن مسلم  )٦
ثقـة لكنـه كـثري     ،أبو العباس الدمشقي ،القرشي موالهمهو الوليد بن مسلم و ،هشام وتالميذ يزيد بن السمط

= 
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................................................................................... 

 ـــــــــــــــــ
= 

: لتقريـب ا. األربعـة  أخرج له ،ومائة مات آخر سنة أربع أو أول سنة مخس وتسعني ،)٤/ط( التدليس والتسوية
٧٤٥٦. 

  .صرح هنا بالسماع فانتفى التدليس :قلت

مات بعد الستني  ،أخطأ احلاكم يف تضعيفه ،ثقة ،الفقيه ،أبو السمط الدمشقي ،الصنعاين :يزيد بن السمط  )٧
  .٧٧٢٤: التقريب. مد كن ق أخرج له ،ومائة

 ،ما رأيت أفضل منه :قال أيوب ،ةأحد الفقهاء باملدين ،ثقة ،التيمي ،بن أيب بكر الصديق :القاسم بن حممد  )٨
 .٥٤٨٩: التقريب. ع أخرج له ،مات سنة ست ومائة على الصحيح

   :اإلسناداحلكم على 
فإن يزيداً رواه عن رجـل   ،ألن فيه انقطاع بني يزيد بن السمط والقاسم بن حممد ،ضعيف اإلسناداحلديث ذا 

 .هذا حديث منكر :اإلسناديراده هلذا احلديث ذا عقب إ )٧/٢٤٥(وقد قال الذهيب يف امليزان  ،عن القاسم
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 ١٥٩

عاد رسول اهللا : قال ،تعاىل عنهماعن ابن عباس رضي اهللا  ،وأخرج الطرباين )٦٠(
r ًستأذن عليه دخل من األنصار، فلما دنا من منزله مسعه يتكلم يف الداخل، فلما ا رجال

يا رسول اهللا لقد : قال". مسعتك تكلم غريك " : rفقال له رسول اهللا ، اًعليه فلم ير أحد
الداخلخلْد ٢( ]مما يب من احلمى[كالم الناس ب )١(إغماماً ت(، فرجلٌ دخل علي)ما  )٣

ذاك جربيل، وإن " : قال .منه ، وال أحسن حديثاًقط بعدك أكرم منه جملساً رأيت رجالً
 )٤(." قسم على اهللا ألبرهأحدهم ي لو أنّ منكم لرجاالً

 ـــــــــــــــــ
  .اغتماماً): غ(و ) ش(يف  )١(
   .  وما أثبته هو الصواب ،ممايت من احلمى): ش(ويف  ،ضما يف من احلما: قرأا يف األصل )٢(
 . داخل): غ(و ) ش(يف  )٣(
 ).٢٧١٧(األوسط برقم ، ويف )١٢٣٢١(هو عند الطرباين يف الكبري برقم  )٤(

، والبيهقي يف )١/٣٨٢(، وأبو نعيم يف تاريخ أصبهان )٢/١٥٥(ثار شرح مشكل اآلوأخرجه أيضاً الطحاوي يف 
 حممد بن عبـد الواهـب  ، كلهم من طريق )١٠/١٠٦(، والضياء يف املختارة من طريق الطرباين )٧/٧٦(الدالئل 
مـع   به مبثلـه  عن ابن عباسبن جبري،  عن سعيد أيب املغرية،بن عن جعفر  ،يعقوب بن عبد اهللا القمي عن احلارثي،

 .زيادة عند بعضهم
حدثنا يعقوب بن عبـد  ، ثنا حممد بن عبد الواهب: قال ،حدثنا حممد بن علي بن داود: قال الطحاوي :اإلسناد
 .به عن ابن عباس، عن سعيد ،عن جعفر بن عبد اهللا ،اهللا القمي
  :اإلسنادرجال 

محد بن حنبل وحيىي بـن  أنزل مصر وحدث ا عن  ،أبو بكر ،احلافظ ،البغدادي :حممد بن علي بن داود )١
 ومات سنة أربعٍ وستين ،وثّقه أبو بكر اخلطيب وغريهم، وأبو عوانة روى عنه أبو جعفر الطحاوي ،معني يف آخرين

 . ومائتني
 .)١/٣٠٧(طبقات احلنابلة ، و)٢٠/١٧٤( تاريخ اإلسالم: انظر

رأى سفيان الثّوري  ،مث البغدادي ،الكويفّ ،أبو جعفر احلارثي ،بن الزبري بن زنباع: حممد بن عبد الواهب )٢
محد بـن  أوعبد اهللا بن  ،روى عنه عباس بن حممد الدوري ي وغريهم،مقويعقوب ال ،ومسع حممد بن مسلم الطائفي

وذكره ابن حبـان يف   .ثقة له غرائب :قال الدارقطينو .قةث :قال حيىي بن معني .وغريهموأبو القاسم البغوي  ،حنبل
 .ببغداد سنة تسع وعشرين ومائتني مات. رمبا أخطأ: الثقات وقال

د صوبه هكـذا  وهذا حتريف، وصوابه ما أثبته هنا، فق) وهابعبد الحممد بن (وقد ترجم له بعضهم باسم  :قلت
حاشـية   - بشار.ط ٣/٦٧٨(عواد يف حتقيقه لتاريخ بغداد بشار .ونبه عليه د ،)٦٢/٣٢٤( ابن عساكر يف تارخيه

 . وكل من خرج احلديث ممن سبق ذَكره ا االسم. وبني أنه وجده كذلك خبط الذهيب)  ١:رقم
= 
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 ١٦٠

................................................................................... 
 ـــــــــــــــــ

= 
 ٣/٦٧٨(و )٢/٣٩٠(تاريخ بغـداد  ، و)٩/٨٣(البن حبان الثقات ، و)١/٤١٥(للدواليب الكىن واألمساء  :انظر

 .)١٦/٣٦٧( تاريخ اإلسالم، و)بشار عواد: ت
 ،صدوق يهـم  ،يمأبو احلسن القُ ،يعقوب بن عبد اهللا بن سعد األشعريهو  :يعقوب بن عبد اهللا القمي )٣

 . ٧٨٢٢ :التقريب. األربعةو ،عليقاتومائة، أخرج له البخاري مات سنة أربع وسبعني 
 ،أيب املغرية اخلزاعيجعفر بن هكذا جاء اسم أبيه عند الطحاوي ومل يتابعه أحد، وهو  :جعفر بن عبد اهللا )٤

 ،والنسـائي  ،والترمذي ،وأبو داود ،البخاري يف األدب أخرج له، صدوق يهم ،دينار :قيل اسم أيب املغرية ،يمالقُ
 . ٩٦٠: التقريب. وابن ماجه يف التفسري

  ).٨(رقم  تقدم يف احلديثهو بن جبري، ثقة ثبت فقيه، : سعيد )٥
  :اإلسناداحلكم على 

 بن منـدة ا د ضعيف واهللا أعلم، ألنه من رواية جعفر بن أيب املغرية عن سعيد بن جبري، وقد قالاألثر ذا اإلسنا
وقـد   ومل يتابعه أحد يف الرواية عن سعيد، ). ٢/٩٢ ذيب التهذيب( ليس بالقوي يف سعيد بن جبري: عن جعفر

ومل يروه  ،ن عباس إال ذا اإلسنادباال يروى هذا احلديث عن : قال الطرباين يف األوسط عقب خترجيه هلذا احلديث
 .واهبعبد الإال حممد بن 

له شاهد صحيح متفق "  لو أن أحدهم يقسم على اهللا ألبره وإن منكم لرجاالً: " لكن اجلزء األخري منه وهو قوله
 يشهد ملعناه، فقد أخرجه البخاري يف صحيحه يف مواضع عـدة منـها رقـم    tعليه من حديث أنس بن مالك 

 ).١٦٧٥(وأخرجه مسلم برقم ) ٤٤٩٩ ،٢٨٠٦، ٢٧٠٣(
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 ١٦١

ريب عز  إنّ :uقال جربيل : قالوأخرج أبو نعيم يف احللية، عن عكرمة،  )٦١(
 )١(.فأجد الكون قد سبقين إليهمضيه، ء ُأليوجل ليبعثين إىل الش

 ـــــــــــــــــ
بـراهيم بـن   إثنا  ،بانأثنا الوليد بن  ،حدثنا أبو حممد بن حيان: ، قال)٣/٣٣٥( هو عند أيب نعيم يف احللية )١(

  .بهعن عكرمة  ،بيهأعن  ،براهيم بن احلكمإثنا  ،ثنا حممد بن أبان ،يوسف
  :اإلسنادرجال 

ـ بن حيان احلياين األصبهاين، و عبد اهللا بن حممد بن جعفر ه :أبو حممد بن حيان )١ الشـيخ،   أيباملعروف ب
احلافظ، كنيته أبو حممد، وأبو الشيخ لقب، طاف البالد، ومسع من أمحد بن حممد بن غزوان الرباثي، وأيب القاسـم  

أمحد بن عبد الـرحيم يف   البغوي، وأيب خليفة اجلمحي، وأيب يعلى املوصلي، حدث عنه احلافظ أبو نعيم، وحممد بن
 . آخرين، وكان من الثقات املكثرين

 .)٢/١٩٩(تكملة اإلكمال : انظر
 ).٥(تقدم يف احلديث رقم  ثقة،حافظ  ،بن بونةاهو : بانأالوليد بن  )٢
، صدوق فيه لني ،الصرييف ،الكويف ،إبراهيم بن يوسف احلضرمي -لعله واهللا أعلم  - :براهيم بن يوسفإ )٣

 .٢٧٦: التقريب. ائيسأخرج له الن ،أو بعدهاومائتني بعني مات سنة تسع وأر
يلقـب   ،أبو بكر بن أيب إبـراهيم املسـتملي   ،حممد بن أبان بن وزير البلخي :حيتمل أنه :حممد بن أبان )٤

ـ أخرج له الب ،وقيل بعدها بسنةومائتني مات سنة أربع وأربعني  ،ثقة حافظ ،وكان مستملي وكيع ،محدويه  ،اريخ
  .٥٦٨٩: لتقريبا. واألربعة

 .الطبقة وكالمها متقاربان يف .٥٦٩٠: التقريب. اًمتييز ذكر، مستور ،حممد بن أبان بن علي البلخي :وحيتمل أنه
 . ١٦٦ :التقريب. فق أخرج له ،ضعيف وصل مراسيل ،بن أبان العدين :براهيم بن احلكمإ )٥
وكـان  ومائـة  سنة أربع ومخسـني  مات  ،وله أوهام ،عابد ،صدوق ،أبو عيسى ،بن أبان العدين :احلكم )٦

 . ١٤٣٨: التقريب. ٤ أخرج لهمولده سنة مثانني 
 ). ٤(رقم  تقدم يف احلديث، وهو ثقة ثبت، tهو موىل ابن عباس : عكرمة )٧

  :اإلسناداحلكم على 
وشـيخه مل   ،أحدها إبراهيم بن يوسف إن كان الذي أثبت ترمجته ففيه لني ،األثر ذا اإلسناد ضعيف من أوجه 

 ،مث إنه من طريق إبراهيم بن احلكم وهـو ضـعيف   ،متكن من حتديده فإن كان الثاين فهو مستور وال حيتج حبديثهأ
 .ومثل هذا ال يثبت إال بنص صحيح مرفوع uوأيضاً فيه انقطاع فهو من كالم عكرمة يرويه عن جربيل 
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 ١٦٢

يا رسول اهللا هل يرقد : قلت: قالتونة بنت سعد، ، عن ميموأخرج الطرباين )٦٢(
توىف فال حيضره ما أحب أن يرقد حىت يتوضأ، فإين أخاف أن ي ": قال .اجلنب؟
 )١(."جربيل

 ـــــــــــــــــ
، ثنا إسحاق بن زريق الراسيب ،العسكري حدثنا أمحد بن النضر: ، قال)٢٥/٣٦(الكبري  هو عند الطرباين يف )١(

بـه   عن ميمونة بنت سـعد  ،عن آمنة بنت عمر بن عبد العزيز ،عن عبد احلميد بن يزيد ،ثنا عثمان بن عبد الرمحن
 .مبثله مع زيادة يف أوله

  :اإلسنادرجال 
وقيل  - مكرمن عسكر م -العسكري  ،أبو جعفر ،أمحد بن النضر بن حبرهو  :أمحد بن النضر العسكري )١

ى ور ،ببغداد عنه وحدث ،قرأ القرآن بدمشق على هشام بن عمار حبرف ابن عامر، نزيل الرقة ،املقريء السكَّري،
تويف بالرقة يف ذي احلجة سـنة  . وكان من ثقات الناس :قال ابن املناديوغريهم، عنه أبو جعفر العقيلي والطرباين 

 . تسعني ومائتني
 ،)٣/١١٨٤(بغية الطلب يف تاريخ حلـب  و ،)٦/٥٦(تاريخ دمشق ، و)بشار.ط ٦/٤١٣(تاريخ بغداد : انظر

 .)٢١/٩١(تاريخ اإلسالم و
، ومل أجد من ترجم لـه  )الراسيب(هكذا هو عند الطرباين يف األوسط والكبري : إسحاق بن زريق الراسيب )٢

 عـن أيب  ييرو ،رأس العنيمن  ،يق الرسعينزرإسحاق بن : ، فقال)الرسعين(سوى ابن حبان يف الثقات لكن مساه 
  اهـ.مات سنة تسع ومخسني ومائتني ،حدثنا عنه أبو عروبة ،إلبراهيم بن خالد وكان راوياً ،نعيم

، وأيضاً أخرجه الضياء )الرسعين(ولعل الراجح ما ذكره ابن حبان، فهكذا أورده اهليثمي يف موارد الظمآن  :قلت
من اآلبـاء  ) زريق ( ، وكذا ذكره ابن ماكوال يف اإلكمال فيمن امسه املقدسي يف املختارة من طريق ابن حبان مبثله

ـ  اجلامع الكبري يعن الثور روى عن إبراهيم بن خالد الصنعاين ،وإسحاق بن زريق الرسعين: فقال وأيضـاً   .اهـ
الميـذ  عزيز، وكذلك املزي يف ذيبه ضمن تعبد الذكره ابن عساكر يف تارخيه هكذا ملا ترجم آلمنة بنت عمر بن 

وبتتبع أسانيد الطرباين وبقية األسانيد يتبني أنه رجـل واحـد،   . إسحاق بن زريق الرسعين: فقال ،إبراهيم الصنعاين
 .واهللا أعلم

األحاديـث  ، و)٦٩/٤٢(، وتاريخ دمشق )٤/٥٧(البن ماكوال اإلكمال ، و)٨/١٢١( البن حبان الثقات: انظر
 . )١/٣٨٧( للهيثمي موارد الظمآن، و)٢/٧٩(ذيب الكمال ، و)٦/٢٣٤(للضياء املختارة 

أكثـر الروايـة عـن الضـعفاء      ،صدوق ،املعروف بالطرائفي ،بن مسلم احلراين :عثمان بن عبد الرمحن )٣
أخرج مات سنة اثنتني ومائتني  ،بن معنياوقد وثقة  ،بن منري إىل الكذبافضعف بسبب ذلك حىت نسبه  ،وااهيل

 . ٤٤٩٤: التقريب. د س ق له
وقـال  . ، ومل أجد له ترمجـة )٦٩/٤١( هكذا نسبه ابن عساكر يف تارخيه ،اخلُشين: احلميد بن يزيدعبد  )٤

: قـال  -ملا ذكر حديثاً مليمونة بنت سعد رضي اهللا عنها أخرجه الطرباين ذا اإلسناد –الشوكاين يف نيل األوطار 
= 
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 ١٦٣

................................................................................... 

 ـــــــــــــــــ
= 

وقد حاولت الوقوف  ،)٣/١٤١(ل األوطار اهـ ني.وهو جمهول كما قال العراقي ،عبد احلميد بن يزيدويف إسناده 
 .على كالم العراقي من مصدره فلم أجده

أمينة بنت عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم بن أيب  :ويقال ،آمنةهي  :آمنة بنت عمر بن عبد العزيز )٥
  .ينشروى عنها عبد احلميد بن يزيد اخلُ ،حدثت عن ميمونة بنت سعد ،العاص

 .عساكر يف تارخيه ومل يذكر فيها جرحاً وال تعديالً، ومل أجد من ترجم هلا غريه هكذا ترجم هلا ابن
 .)٦٩/٤١(تاريخ دمشق : انظر

. ٨٦٨٩: التقريـب . األربعةا أخرج هل، صحابية هلا حديث ،rأو سعيد خادم النيب : ميمونة بنت سعد )٦
 .)١١٧٨٠( وانظر اإلصابة برقم

 :اإلسناداحلكم على 
هنا يروي عن جمهول وقد ضـعف  ضعيف، فعثمان بن عبد الرمحن وإن كان صدوقاً إال أنه  احلديث ذا اإلسناد

 . ويف اإلسناد من مل أقف له على ترمجة ،بذلك
وإسناده ضعيف وفيـه   ،رواه الطرباين يف الكبري :اإلسنادملا أورد حديثاً ذا ) ٤/٩٢(وقد قال اهليثمي يف امع 

 . من ال يعرف
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 ١٦٤

ملالئكة من اهللا جربيل، مث أدىن ا إنّ: قالوأخرج أبو الشيخ، عن وهب،  )١( )٦٣(
عمل كذا وكذا من  ،فالن ابن فالن ": قالبأحسن عمله، اً عبد كرميكائيل، فإذا ذَ

فالن ابن فالن : فيقول .ما أحدث ربنا؟: جربيلَ أل ميكائيلُسمث  ". عليه صلوايت ،طاعيت
من أهل من يراه  أل ميكائيلَسمث  .ى عليه، صلوات اهللا عليهر بأحسن عمله، فصلّكذُ

 ى بأحسن عمله فصلّ كر فالن ابن فالنذُ: فيقول .ماذا أحدث ربنا؟: )٢(فيقولون ،السماء
 كروإذا ذَ ،يقع من مساء إىل مساء حىت يقع إىل األرض / فال يزال .عليه، صلوات اهللا عليه

 فلعنيت، عمل كذا وكذا من معصييت ،عبدي فالن ابن فالن ": قال ،عمله بأسوء عبداً
 ءكر فالن ابن فالن بأسوذَ: فيقول .ماذا أحدث ربنا؟ :جربيلَ ميكائيلُ )٣(لأسمث  ".عليه
 )٤(.فال يزال يقع من مساء إىل مساء حىت يقع إىل األرض ،فعليه لعنة اهللا ،عمله

 ـــــــــــــــــ
 .مث عاد تسلسل األحاديث كباقي النسخ) ٧٧و  ٧٦(تقدم هنا احلديثان رقم ): غ(يف  )١(
   . فيقول): غ(و ) ش(يف  )٢(
 .يسأل): غ(يف  )٣(
حدثنا حممد بـن   ،محد بن حممد بن شريحأحدثنا : ، قال)٢٨٧و ١٦٤( هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم )٤(
األثـر  ...رمحه اهللا تعاىل مسعت وهباً: قال ،بن معقل صمدعبد الحدثين : الق ،كرميعبد المساعيل بن إحدثنا  ،رافع
 .مبثله

  :اإلسنادرجال 
، وهو يف طبقـات أصـبهان أليب الشـيخ     )بن شريح(هكذا وجدته يف العظمة : محد بن حممد بن شريحأ )١

وذكره املزي ضـمن  . هحسب املطبوع، وكذا ذكره الذهيب يف تارخيباجليم ) بن سريج(وتاريخ أصبهان أليب نعيم 
: ، ووجدت ابن ماكوال يف اإلكمال قد تـرجم بقولـه  باحلاء )بن سريح(شيوخ احلسني بن عيسى البسطامي باسم 

وهذا حيتمل أن يكون هو . اهـ روى عنه الطرباين ،روى عن حممد بن رافع النيسابوري ،أمحد بن سريج األصبهاين
وبـه تـرجم    ،كما هو عند األكثر) بن سريج(ولعل الراجح أنه  نفسه بأن نسبه إىل جده وحيتمل أن يكون غريه،

 .صاحب تراجم شيوخ الطرباين، واهللا أعلم بالصواب
: وقال أبو نعـيم  .شيخ صدوق: قال أبو الشيخ. أفألفا ،األصبهاين أبو العباس ،أمحد بن حممد بن سريج: وترمجته

 وحممد بـن حيـىي النيسـابوري    ،افع النيسابوريكتب عن حممد بن ر .صبهانأثقة من شيوخ : وقال الذهيب .ثقة
  .تويف سنة إحدى وثالمثائةروى عنه أبو الشيخ والطرباين،  ،وغريهم
/ ٦(ـذيب الكمـال   و ،)٤/٢٧٦(اإلكمال و ،)١/١٦٣(تاريخ أصبهان و ،)٣/٦١٧(طبقات أصبهان : انظر
 .١٦٠الطرباين ص ، إرشاد القاصي والداين إىل تراجم شيوخ)٢٣/٥٣(تاريخ اإلسالم ، و)٤٦١

= 

]ب/٥[  
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 ١٦٥

................................................................................... 

 ـــــــــــــــــ
= 

 ،البخـاري  أخرج له ،ومائتنيمات سنة مخس وأربعني  ،عابد ،ثقة ،النيسابوري ،القشريي :حممد بن رافع )٢
 . ٥٨٧٦: التقريب. ائيسوالن ،رمذيتوال ،اوددوأبو  ،سلممو

     ).٣٣(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق ،بن معقل بن منبه: الكرمي مساعيل بن عبدإ )٣
 ).٣٣(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق ،بن منبه اليماين: بن معقل الصمد عبد )٤
 ).  ١٥(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ،هو بن منبه: وهب )٥

  :اإلسناداحلكم على 
يف مرتبة الصدوق، وهو موقوف على وهب، ومثلـه مـن    امهاألثر ذا اإلسناد حسن، ففيه اثنان من الرواة كال

 .لصحيح إذ ال جمال لالجتهاد فيهبالنص املرفوع ا األمور الغيبية ال يثبت إال
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 اهللا عن جابر بن عبد ،يف شعب اإلميان يائتني، والبيهقوأخرج الصابوين يف امل )٦٤(
إن جربيل موكل حباجات العباد، فإذا دعا  ": قال rعن النيب  رضي اهللا تعاىل عنهما،

وإذا دعا  ". فإين أحبه وأحب صوته ،يا جربيل، احبس حاجة عبدي ": قال ،املؤمن
١(."ضه وأبغصوته  ضأبغ فإين ،ييا جربيل، اقض حاجة عبد ": قال ،الكافر( 

 ـــــــــــــــــ
 .، وأما كتاب الصابوين فلم أقف عليه)١٠٠٣٥(برقم  شعبهو عند البيهقي يف ال )١(
، ومـن طريقـه   )١٠٦٨(وأخرجه أيضاً احلارث بن أيب أسامة يف مسنده، كما يف بغية الباحث للهيثمي برقم  

 .أخرجه البيهقي
 .به عن جابر ،عن أيب الزبري ،ثنا يزيد بن إبراهيم ،حدثنا احلسن بن قتيبة: بن أيب أسامةقال احلارث  :اإلسناد
  :اإلسنادرجال 

وشـعبة  بن كدام عن مسعر  روى ،سكن بغداد ،شيخ من أهل املدائن ،املدائين ،اخلزاعي: احلسن بن قتيبة )١
 :بـن عـدي  اقال و .كان خيطىء وخيالف :احلارث بن أيب أسامة، قال ابن حبانروى عنه بن أىب شيبة و ،وغريمها
 ،متـروك احلـديث   :الدارقطين يف رواية الربقاين :قال ،بل هو هالك :لكن تعقبه الذهيب بقوله. نه ال بأس بهأأرجو 

 . انتهى كالم الذهيب. كثري الوهم :وقال العقيلي ،واهي احلديث :وقال األزدي ،ضعيف :وقال أبو حامت
الكامـل يف الضـعفاء    ،)٨/١٦٨(الثقـات  و ،)١/٢٤١(الضـعفاء الكـبري    ،)٣/٣٣(جلرح والتعديل ا: انظر

 .)٢/٢٤٢(لسان امليزان ، و)٢/٢٧٠(وميزان اإلعتدال  ،)٢/٣٢٧(
مات سنة  ،إال يف روايته عن قتادة ففيها لني ،ثقة ثبت ،أبو سعيد ،نزيل البصرة ،ستريالت :يزيد بن إبراهيم )٢

 . ٧٦٨٤: التقريب. ع أخرج له ،على الصحيحومائة ثالث وستني 
 ،)٣/ط( صدوق إال أنه يـدلس  ،أبو الزبري املكي ،درس األسدي موالهمحممد بن مسلم بن ت :أيب الزبري )٣

 . ٦٢٩١: التقريب. ع أخرج لهومائة مات سنة ست وعشرين 
  :اإلسناداحلكم على 

الزبري املكي وهو مـدلس   أبواحلديث ذا اإلسناد ضعيف جداً، فهو من طريق احلسن بن قتيبة وهو متروك، وفيه 
  .وقد عنعن

ويأيت الكالم عليه يف احلـديث   ،بإسناد صحيح )٢/٣٢٧( البناين عند أيب نعيم يف احللية قد جاء حنوه عن ثابتو
  .الذي بعده

 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ١٦٧

الصالة ل جربيل عليه بلغنا أن اهللا تعاىل وكَّ: قال، عن ثابت، يوأخرج البيهق )٦٥(
أحب  احبس حاجته فإين يا جربيل " :)١(قال ،السالم حبوائج الناس، فإذا دعا املؤمنو

 . " ض دعاءهبغأُ فإينحاجته،  اقضيا جربيل،  : ")١(قال ،وإذا دعا الكافر ". دعاءه
 )٢(.هذا هو احملفوظ: ييهققال الب

 ـــــــــــــــــ
 ).اهللا(لفظ : زيادة) غ(يف  )١(
نـا   ،وأبو حممد املقرئ ، احلافظأخربنا أبو عبد اهللا :، قال)١٠٠٣٤(برقم  عب اإلميانهو عند البيهقي يف ش )٢(

 . بهنا ثابت  ،نا جعفر ،ارنا سي ،نا اخلضر بن أبان ،أبو العباس هو األصم
 .هذا هو احملفوظ وقد روي مسنداً: قال البيهقي

عـن   أمحد بن احلسني، عن ، بن حممد بن جعفرعبد اهللا ، من طريق)٢/٣٢٧( احلليةوأخرجه بنحوه أبو نعيم يف 
 مـا دعـا اهللاَ  : ولفظه البناين، ثابتعن  ،م بن مسكنيسالّ عن ،مساعيلإموسى بن عن  يم الدورقي،أمحد بن إبراه

املؤمن فإين أحب أن أمسع صوت عبـدي   ال تعجل بإجابته، " :فيقول، ل حباجته جربيل عليه السالمكِّبدعوة إال و
فإين أحـب أن   يا جربيل عجل إجابة دعوته، : "لفيقو ل جربيل حباجته،كَّفيو الفاجر يدعو اَهللا وإنّ: قال ". املؤمن

 ". ال أمسع صوت عبدي الفاجر
 ،نا اخلضر بن أبان ،نا أبو العباس هو األصم ،وأبو حممد املقرئ ،أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ :البيهقي قال :اإلسناد

بهنا ثابت  ،نا جعفر ،ارنا سي. 
  :اإلسنادرجال 

 الطهمـاين،  ن عبد اهللا بن حممد بن محدويه بن نعيم بن احلكـم الضـيب،  حممد بهو :  احلافظعبد اهللاأبو  )١
قال اخلطيـب    صاحب املستدرك وغريه من الكتب، ع،املعروف بابن البي اهللا احلاكم احلافظ، أبو عبد النيسابوري،

فمـا   ك،ولكنه يصحح يف مستدركه أحاديث ساقطة فيكثر من ذل إمام صدوق،: وقال الذهيب. كان ثقة :البغدادي
مث هو شيعي مشهور بذلك من غـري   خيانة عظيمة، وإن علم فهو !فما هو ممن جيهل ذلك ؟أدري هل خفيت عليه

 مات سنة مخس وأربع مائة، فأما صدقه يف نفسه ومعرفته ذا الشأن فأمر جممع عليه،: وقال أيضاً. تعرض للشيخني
 هـا.وأكرب ذكرا من أن يذكر يف الضعفاء واحلاكم أجل قدراً

 .)١/١٩٣(طبقات الشافعية ، و)٥/٢٣٢(لسان امليزان : انظر
هو عبد الرمحن بن أيب حامد، كما ذكره البيهقي يف بعض أسانيده، مل أجد له ترمجـه،  : أبو حممد املقرئ )٢

 . فال تضر اجلهالة به وقد تابعه احلاكم
،  األمـوي مـوالهم  عبـد اهللا حممد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان بن هو : أبو العباس األصم )٣

مث طرأ عليه الصـمم   ،اًكبرياً حمدث ، كانحمدث املشرق اإلمام املفيد الثقة،، أبو العباس األصم ،النيسابوري ،املعقلي
وسبعني سنة فـأحلق   وحدث ستاً يف مسجده ثالثني سنة،اً وكان مؤذن ،فاستحكم حىت كان ال يسمع يق احلمار

 . وقد بقي له سنة من املائة، أربعني وثالمثائةسنة ست و تويف، األحفاد باألجداد
= 
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................................................................................... 
 ـــــــــــــــــ

= 
البداية والنهايـة  ، و١١١املعني يف طبقات احملدثني صو ،)٣/٨٦٠( تذكرة احلفاظو ،)٧/٢٤٥(اإلكمال : انظر

 . )١/١٣٣(طبقات الشافعية ، و)١١/٢٣٢(
، األيـامي  القاسـم  أبو ،الكويفّ ،اهلامشي موالهم ،بن زياد بن عبيدة بن األسود اليمامي :اخلضر بن أبان )٤

 .واحلاكم وغريهم الدارقطين ، ضعفهواألصم ،بن األعرايباحدث عنه ، وجعفر بن عون ،حدث عن سيار بن حامت
لسـان  و ،)٢٠/٨٨(تاريخ اإلسالم و ،١١٥ص سؤاالت احلاكم، و٢٦فتح الباب يف الكىن واأللقاب ص: انظر
  . )٢/٣٩٩(امليزان 

أخـرج   مات سنة مائتني أو قبلها، ،صدوق له أوهام ،بو سلمة البصريأ ،زينبن حامت الع ارسيهو : سيار )٥
 . ٢٧١٤: التقريب. وابن ماجة ،ائيسوالن ،رمذيتله ال
مات سـنة   ،لكنه كان يتشيع ،صدوق زاهد ،أبو سليمان البصري ،عيبجعفر بن سليمان الضهو  :جعفر )٦

 . ٩٤٢: التقريب. عةواألرب، مسلمو ،اري يف األدببخال أخرج لهومائة، مثان وسبعني 
وله سـت  ومائة مات سنة بضع وعشرين  ،ثقة عابد ،أبو حممد البصري ،ناينثابت بن أسلم البهو  :ثابت )٧

 . ٨١٠: التقريب. ةعاجلما أخرج له، ومثانون
  :اإلسناداحلكم على 
  .إلسناد ضعيف، فهو من طريق اخلضر بن أبان وقد ضعفه الدار قطين وغريهاألثر ذا ا

 بن حممـد  عبد اهللا ، من طريق)٢/٣٢٧( ، كما عند أيب نعيم يف احلليةي من طريقٍ آخر صحيح اإلسنادلكن رو
 ،سالم بـن مسـكني   عن ،مساعيلإموسى بن عن  أمحد بن إبراهيم الدورقي،عن  أمحد بن احلسني، عن ،بن جعفر

فـال   ثابت البنـاين  وهو من بالغاتبه بنحوه، ورجاله كلهم ثقات، وعليه فاألثر يرتقي ملرتبة احلسن لغريه،  ثابت
 .يقوم به حجة مامل يثبت من طريق صحيح مرفوع
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إن جربيل : قال،  بن عمريعبد اهللاعن  ،من طريق ثابتشيبة،  ابن أيب وأخرج )٦٦(
لدعائه أن يزداد حباً".  احبس ،احبس " :قال ،ربه موكل باحلوائج، فإذا سأل املؤمن ،

 )١(.لدعائه بغضاً ". أعطه ،أعطه ": قال ،وإذا سأل الكافر

 ـــــــــــــــــ
 عن ثابـت،  حدثنا محاد بن سلمة، :قال حدثنا عفان،: قال ،)٢٩٨٨٨(برقم  مصنف ابن أيب شيبةهو يف   )١(
 .به د اهللا بن عبيدعبعن 

  :اإلسنادرجال 
 :بن املـديين اقال  ثقة ثبت، البصري، أبو عثمان الصفار، لي،عفان بن مسلم بن عبد اهللا الباههو  :عفان )١

أي بعـد   –أنكرناه يف صفر سنة تسع عشرة  :بن معنياوقال  .كان إذا شك يف حرف من احلديث تركه ورمبا وهم
 . ٤٦٢٥: التقريب. اجلماعة أخرج له. ومات بعدها بيسري -املائتني
 ). ٤٥(رقم  حلديثتقدم يف ا ،ثقه عابدبن دينار، : محاد بن سلمة )٢
 . الذي قبله تقدم يف احلديثهو بن أسلم البناين، ثقة عابد، : ثابت )٣
 ،ومائة استشهد غازيا سنة ثالث عشرة ،ثقة ،املكي ،بن عمري الليثي بن عبيدعبد اهللا هو  :داهللا بن عبيدعب )٤

 .٣٤٥٥: التقريب. واألربعة ،سلممأخرج له 
  :اإلسناداحلكم على 

 .على عبد اهللا بن عبيد بن عمري موقوفصحيح فرجاله كلهم ثقات، وهو  األثر ذا اإلسناد
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 ١٧٠

تعاىل إن اهللا : قال ،رضي اهللا تعاىل عنهذر  عن أيب، يوأخرج احلكيم الترمذ )٦٧(
فيصري : قال ". املؤمن احلالوة اليت كان جيدها يل ييا جربيل انسخ من قلب عبد " :يقول

مل ينزل به مثلها  )١(ه، نزلت به مصيبةنفس منهد كان يع يطالباً للذ العبد املؤمن واهلاً
ما نسخت  ييا جربيل رد إىل قلب عبد ": قال ،قط، فإذا نظر اهللا إليه على تلك احلال

 )٢(." بزيادة قبليوسأمده من  ،فقد ابتليته فوجدته صادقاً ،منه

 ـــــــــــــــــ
 .معصية): غ(يف  )١(
 .من طريق ابن املبارك ،]ب/١٧٨[ نوادر األصول يف أحاديث الرسولخمطوط احلكيم الترمذي يف هو عند  )٢(

، وابن عسـاكر  )٦/٦٣( و نعيم يف احلليةطريقه أخرجه أب ، ومن)١٥٤٣(وقد أخرجه ابن املبارك يف الزهد برقم 
  .   )١٢/٤٥( يف تارخيه
 . به عن أيب ذر عن شهر بن حوشب، عن حبيب أيب حممد، ،يصاحل املر حدثنا: قال ابن املبارك :اإلسناد
  :اإلسنادرجال 

 ضعيف، مـات سـنة   القاص الزاهد، ،أبو بشر البصري ،يرصاحل بن بشري بن وادع املُهو  :صاحل املري )١
 . ٢٨٤٥: التقريب. رمذيتال أخرج له وقيل بعدها،ومائة اثنتني وسبعني 

 أخـرج لـه   ثقة عابـد،  الزاهد، أبو حممد البصري، حبيب بن حممد العجمي،هو : حبيب بن أيب حممد )٢
 . ١١٠٤: التقريب. اري يف األدببخال

اإلرسال واألوهام، كثري  صدوق، موىل أمساء بنت يزيد بن السكن، الشامي، األشعري، :شهر بن حوشب )٣
 .٢٨٣٠: التقريب. واألربعة مسلم،و ،اري يف األدببخال أخرج لهومائة، مات سنة اثنيت عشرة 

 . tوروايته هنا مرسلة فإنه مل يسمع من أيب ذر  :قلت
 . ١٥٠صحتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل ، و١٩٧جامع التحصيل ص: انظر

  :اإلسناداحلكم على 
 tد ضعيف، ألنه من طريق صاحل املُري وهو ضعيف، ولالنقطاع بني شهر بن حوشب وأيب ذر األثر ذا اإلسنا
 . فإنه مل يسمع منه

 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ١٧١

 )٢(.جربيل على ريح اجلنوب: قالبن مرة،  )١(عن عمرووأخرج أبو الشيخ،  )٦٨(

 ـــــــــــــــــ
 .هو الصوابمن باقي النسخ ووما أثبته  ،يعمر بن مرة: يف األصل  )١(
حـدثنا   مـد، حدثنا عبد اهللا بن حم حدثنا أمحد بن عمر،: ، قال)٨٦٥( هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم )٢(

 :قـال  إن يشـأ اهللا تعـاىل،   :به بنحوه، ولفظه عن عمرو بن مرة عن مسعر، حدثنا سفيان، إسحاق بن إمساعيل،
 ". جربيل على ريح اجلنوب"

  :اإلسنادرجال 
، قريـة  بـان نلُنسبة إىل  – نباينأبو احلسن اللُ ،أمحد بن حممد بن عمر بن أبان العبديهو : أمحد بن عمر )١

حديث كـثري عـن   عنده و ومسند أمحد بن حنبل عن ابنه عبد اهللا، بن أيب الدنيا،اكتب  راوي، -كبرية بأصبهان
 .تويف سنة اثنتني وثالثني وثالمثائة، البغداديني
مل أجد فيه جرحاً وال تعديالً، والذي يظهر من ترمجته أنه رجل مشهور برواية كتب ابن أيب الدنيا، وهذا  :قلت

وحيث مل يذكره أحد بطعن مع شهرته فالذي يظهر أنه حمـتج بـه وروايتـه    أيب الدنيا، األثر مروي من طريق ابن 
خ وقد أكثر الرواية عنه، وهو الذي ترجم له ومل يذكر فيه شيئاً، وهـو  صحيحة، ال سيما وأنه من شيوخ أيب الشي

 . من أعرف الناس حباله، واهللا أعلم
تـذكرة  و ،)٥/٢٣( ليـاقوت  معجم البلـدان ، و)١/١٧٣(تاريخ أصبهان ، و)٤/٢٥٤(طبقات أصبهان : انظر
 .)٣/٨٤٢(احلفاظ 

 صدوق حـافظ،  البغدادي، أبو بكر بن أيب الدنيا، بن عبيد بن سفيان القرشي موالهم، :عبد اهللا بن حممد )٢
: التقريب.  التفسرييفابن ماجه  أخرج له وله ثالث وسبعون،ومائتني، مات سنة إحدى ومثانني ، صاحب تصانيف

٣٥٩١ . 
كلم يف مساعه مـن جريـر   ت ثقة، يعرف باليتيم، نزيل بغداد، أبو يعقوب، الطالقاين، :إسحاق بن إمساعيل )٣

 . ٣٤١: التقريب. اوددأبو  أخرج له أو قبلها،ومائة وحده، مات سنة ثالثني 
 إمام هفقي حافظ ثقة مث املكي، أبو حممد الكويف، سفيان بن عيينة بن أيب عمران ميمون اهلاليل،هو : سفيان )٤

مات يف  وكان أثبت الناس يف عمرو بن دينار، وكان رمبا دلس لكن عن الثقات، إال أنه تغري حفظه بأخرة، حجة،
 . ٢٤٥١: التقريب. ةعاجلما أخرج له وله إحدى وتسعون سنة،ومائة، رجب سنة مثان وتسعني 

٥( مرسع: سنة ثالث أو مخس ومخسـني   ثقة ثبت فاضل، مات أبو سلمة الكويف، بن ظهري اهلاليل، دامبن ك
 . ٦٦٠٥: التقريب. ةعاجلما أخرج لهومائة، 

   ).٢٩(م رق تقدم يف احلديث ثقة عابد، املرادي، :عمرو بن مرة )٦
  :اإلسناداحلكم على 

بروايـة   ورمشه إال أنه ، أجد فيه جرحاً وال تعديالًملإن أمحد بن عمر وو صحيح إن شاء اهللا،األثر ذا اإلسناد 
واألثـر   ،وهو هنا يروي عنه وبالتايل يكفي النظر فيمن فوق ابن أيب الدنيا، وهم كلهم ثقات ،أيب الدنياابن كتب 

 . واهللا أعلم ،واألثر كغريه فيه من األمور الغيبية اليت ال تثبت إال مبرفوع صحيح ،موقوف على عمرو بن مرة
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ما  ": rقال رسول اهللا : قال ،tعن علي ر يف تارخيه، اكابن عس وأخرج )٦٩(
أن أرى جربيلَ شئت u ًد، يا ماجد، ال حيا وا: وهو يقول -بأستار الكعبة،  متعلقا

نعمة  عين زلت/ ا عل أنعمتي -  ،١(." هإال رأيت(  

 ـــــــــــــــــ
أنبأنـا جـدي أبـو     حلسني بن أيب احلديد،أخربنا أبو ا :، قال)٥١/١٦٤( هو عند ابن عساكر يف تارخيه  )١(

حدثنا حممد بن أمحد  حدثنا أبو بكر أمحد بن عبد اهللا بن أيب دجانة النصري، أنبأنا أبو احلسن بن السمسار، ،عبداهللا
حدثين حممد بن علي بن محزة بن احلسن بن عبيد اهللا بن العباس بن  حدثنا أبو بكر حممد بن سعيد الرازي، بن حيىي،
 حـدثين أيب،  حدثنا الفضل بن حممد بن الفضل بن احلسن بن عبيد اهللا بن العباس بن علي، املسجد احلرام، علي يف

يـا  : يا واحد، بدالً من: به مبثله، إال أنه قالعن علي  عن جده، عن أبيه، حدثين حممد بن جعفر بن حممد بن علي،
 .واجد

  :اإلسنادرجال 
احلسن بن أمحد بن عبد الواحد بن حممـد بـن    رمحن بن عبد اهللا بنعبد الهو  :أبو احلسني بن أيب احلديد )١

 الدمشـقي،  ،بن أيب القاسم بن أيب عبد اهللا السـلمي أبو احلسني  ،انيأمحد بن عثمان بن الوليد بن احلكم بن سلم
بـا  مسع جـده أ  شيخ صاحل سليم اجلانب سديد السرية، ،احلافظ من أهل دمشق ،اخلطيباملعروف بابن أيب احلديد 

روى عنـه   وابن الفرات، القاسم بن أيب العالء املصيصي، أيبمسع من و ،من مشهوري احملدثنيوكان   احلسنعبداهللا
   .ئةاسنة ست وأربعني ومخسم ، تويفوأبو اليمن الكندي وغريهم ،وابنه القاسم ،أبو القاسم بن عساكر

 .)٣٧/٢٤٥(تاريخ اإلسالم ، و)١/٣٩١(اين للسمعبري يف املعجم الكبري جالتو ،)٣٥/٤(تاريخ دمشق : انظر
بن أمحد بن عثمان بن الوليد بن احلكـم بـن    داحلسن بن أمحد بن عبد الواحد بن حممهو : عبد اهللاأبو  )٢
ـ  بن أيب احلسن بن أيب احلديد، السلمي، القاضي، اخلطيب، املعدل، جد عبد اهللا، أبو انيسلم رمحن بـن أيب  عبد ال

 .سنة اثنتني ومثانني وأربعمائة بدمشق شهوري احملدثني، تويفمشق، وكان من ماحلديد، حكم بني الناس بد
 . )١٣/١٧(تاريخ دمشق : انظر

وأخويه أيب  حدث عن أبيه، مسند دمشق يف وقته، علي بن موسى الدمشقي،هو : أبو احلسن بن السمسار )٣
وروى البخـاري   والكبار،، الدارقطين وأيب احلسن،  بن أيب دجانةعبد اهللاوأمحد بن  العباس حممد وأيب بكر أمحد،

يف أصوله سـقم وفيـه    :قال أبو الوليد الباجي، وانتهى إليه علو اإلسناد بالشامعن الفربري، عن أيب زيد املروزي 
 تـويف ، وذكر أبو بكر احلداد أنه ثقة .كان فيه تساهل ويذهب إىل التشيع :قال الكتاينو. تشيع يفضي إىل الرفض

 . وأربعمائة وقد كمل التسعنيسنة ثالث وثالثني 
 . )٥/١٩٢(ميزان االعتدال و ،)٣/١٨١(العرب يف خرب من غرب و ،)٤٣/٢٥٥(تاريخ مدينة دمشق : انظر

هو أمحد بن عبد اهللا بن عبد اهللا أبو دجانة بن عمرو بن : أبو بكر أمحد بن عبد اهللا بن أيب دجانة النصري )٤
بن أخـي احلـافظ أيب زرعـة    ابن اوهو النصري، الدمشقي، الشاهد،  عبد اهللا بن صفوان، أبو بكر ابن أيب دجانة

 . سنة ست ومخسني وثالمثائة ان ثقة مأموناً، مات سنةك الدمشقي،
= 

]أ/٦[  
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................................................................................ )١(  
 ـــــــــــــــــ

= 
تـذكرة احلفـاظ   و ،)٣/١٣٥(وخمتصر تاريخ دمشق البـن منظـور    ،)٢٩١و ٣١/٧٧(دمشق  تاريخ: انظر

)٣/١٠٠١(  . 
وعن  ،حكى عن أبيه، الدمشقي أبو بكر احلجوري، كم،بن أمحد بن يزيد بن احل :حممد بن أمحد بن حيىي )٥

وال  مل أجد فيـه جرحـاً   ،وأبو بكر بن أيب دجانة حكى عنه أبو احلسني الرازي، أيب بكر حممد بن سعيد الرازي،
 ).٥١/١٦٤(تاريخ مدينة دمشق : انظر .تعديالً
 ،يعرف بأخشـع املسـتملي   ،كان قاضي عسقالن ،العسقالين ،أبو بكر الرازي ،بن بكر :حممد بن سعيد )٦

 ،واحلسن بن إمساعيل الرخـامي  ،وحممد بن علي بن محزة العلوي ،حدث عن أيب عبد اهللا حممد بن شيبة بن الوليد
وحممد بن أمحد  ،وأبو الطيب حممد بن محيد بن احلواري ،روى عنه أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن صاحل بن سنان

 . وال تعديالًمل أجد فيه جرحاً  ،بن حيىي احلجوري
 ).١/٦٤(البن حجر نزهة األلباب يف األلقاب و ،)٦٧/٢٠٧و ٥٣/١٠٣و ٣/٤٨(تاريخ مدينة دمشق : انظر

حممد بن علي بن محزة بن احلسـن  هو : بن علي حممد بن علي بن محزة بن احلسن بن عبيد اهللا بن العباس )٧
 . ٦١٥٣: التقريب. اًمتييزومائتني، ذكر مات سنة ست ومثانني  صدوق، البغدادي، العلوي،

هكذا وجدت  ،أبو العباس العلوي :الفضل بن حممد بن الفضل بن احلسن بن عبيد اهللا بن العباس بن علي )٨
 ،روى عنه أبو بكر بن النعمـان  ،وعم أبيه العباس بن احلسن ،كنيته يف إسناد عند اخلطيب يف تارخيه، روى عن أبيه

 .مل أجد له ترمجة
  .)٥/٢٨٨( تاريخ بغداد: انظر

 .مل أجد له ترمجة :حممد بن الفضل بن احلسن بن عبيد اهللا بن العباس بن علي )٩
 ،ةجعفر الديباج واملدين، أب اهلامشي،بن أيب طالب، سني بن علي احلبن  :حممد بن جعفر بن حممد بن علي )١٠

ه جعفر بن حممـد  روى عن أبي ،ويفطر يوماًكان شجاعاً عاقالً فاضالً، وكان يصوم يوماً  ،كين بذلك حلسن وجهه
 ،وابن أيب عمـر ، ويعقوب بن كاسب ،روى عنه قتيبة بن سعيد وهشام بن عروة، ،وسهيل بن أيب صاحل ،الصادق

: ونقل السهمي عن ابن عدي قوله .كان إسحاق أخوه أوثق منه وأقدم سناً :يل إبراهيم بن املنذرقال : البخاريقال 
وقد نيف علـى السـبعني وقـربه     سنة ثالث ومائتني، مات. يترك ومل ،كلم فيهت: وقال الذهيب. كان من الثقات

 .جبرجان
 ،إذ مل يبني من تكلم فيه وال ماذا قيل فيـه  ،فكالم الذهيب جممل ،هو ال بأس به إن شاء اهللا إن مل يكن ثقة :قلت
 ،هيم بـن املنـذر  إبـرا  فيه غري تكلم أحداً -بعد البحث  -ومل أجد  ،يدل على أنه مقبول الرواية ،مل يترك: وقوله

 ،وصرح ابن عدي بأنه من الثقات –وهذا مدلول أفعل التفضيل  –وكالمه يفيد بأنه كان ثقة لكن أخوه أوثق منه 
  .فال سبيل إىل الطعن فيه

واملغين يف الضعفاء بـرقم   ،)٦/٩١( ميزان االعتدالو ،٣٦٠صتاريخ جرجان و ،)١/٥٧(التاريخ الكبري : انظر
 .٢٧٠ص ب يف األلقابنزهة األلباو ،)٥٣٥٨(
= 
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................................................................................... 

 ـــــــــــــــــ
= 

، املعـروف بالصـادق   أبو عبد اهللا، اهلامشي، بن احلسني بن علي بن أيب طالب، :جعفر بن حممد بن علي )١١
: التقريـب . واألربعـة ، مسـلم و ،اري يف األدببخال أخرج لهومائة إمام، مات سنة مثان وأربعني  فقيه، صدوق،

٩٥٠ . 
ثقة فاضل، مات سنة بضـع عشـرة    أبو جعفر الباقر، بن احلسني بن علي بن أيب طالب، :حممد بن علي )١٢
 .٦١٥١: التقريب. ةعاجلما أخرج لهومائة، 

  :اإلسناداحلكم على 
   .فأتوقف يف احلكم عليه ،احلديث ذا اإلسناد فيه من ال يعرف ومل أجد هلم ترمجة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ١٧٥

ىل جربيل، نظر اهللا إ: قال، )١(ادور عزيز بن أيبعبد الوأخرج أبو الشيخ، عن  )٧٠(
يا : فقاال ".ال أجور؟ ما يبكيكما وقد علمتما أين ": فقال اهللاوميكائيل، ومها يبكيان، 

 )٢(."إال كل خاسر يكذا فافعال، فإنه ال يأمن من مكره ": قال .ا ال نأمن مكركإن ،رب

 ـــــــــــــــــ
   .وهو تصحيف ،داود): ش(يف  )١(
 بـن  عبد اهللاحدثنا  يب هريرة،أحدثنا احلسن بن حممد بن : ، قال)٣٨٣( يف العظمة برقمهو عند أيب الشيخ   )٢(

 .به يب روادأعزيز بن عبد العن   بن املبارك،عبد اهللاحدثنا  حدثنا وهب بن زمعة، وهاب،عبد ال
 :اإلسنادرجال 

عن  روى ،أبو علي ،صبهايناأل يب هريرةأالنضر بن احلسن بن حممد بن هو  :يب هريرةأاحلسن بن حممد بن  )١
مل أجـد فيـه    ،تويف سنة إحدى وعشرين وثالمثائة ،وإمساعيل بن يزيد وغريهم ،وسعيد الكريزي ،عبد اهللا بن عمر

 .جرحاً وال تعديالً
 .)١٥/٣٢( سري أعالم النبالء ،)١/٣٢١(أصبهان  تاريخ ،)٤/١٢١( طبقات أصبهان: انظر

روى عنه حممد بـن   وعمران بن موسى، ن داود بن عفان،روى ع اخلوارزمي، :وهابعبد ال بن عبد اهللا  )٢
 حديثاً كثرياً، قدم أصبهان وحدث ا وأمحد بن إسحاق املديين، ن بن حممد بن أيب هريرة،واحلس إبراهيم بن سامل،

 . مات سنة سبع وستني ومائتني .يف حديثه نكارة: أبو نعيمقال و. رمبا أغرب: ذكره ابن حبان يف الثقات وقال
 .)٣/٣١٣(لسان امليزان ، و)٢/١٣(تاريخ أصبهان ، و)٣/١٥٤(طبقات أصبهان ، و)٨/٣٦٧(الثقات : رانظ
 ،اءة خلـف اإلمـام  رالبخاري يف جزء الق أخرج لهثقة،  أبو عبد اهللا املروزي، التميمي، :وهب بن زمعة )٣

 . ٧٤٧٧: التقريب. والنسائي ،رمذيتوال ،سلم يف مقدمتهمو
 ). ٤(رقم  تقدم يف احلديثثبت،  ثقة : بن املباركعبد اهللا )٤
مات سنة  ورمي باإلرجاء، رمبا وهم، عابد، صدوق،، موىل املهلب بن أيب صفرة :ادويب رأعزيز بن عبد ال )٥

 .٣٣٨٧: الكاشفو ،٤٠٩٦: التقريب. األربعةو ،عليقاًتاري خالب أخرج لهومائة، تسع ومخسني 
  :اإلسناداحلكم على 

 . فأتوقف يف احلكم عليه ،ومل أجد فيه جرحاً وال تعديالً ،سن بن أيب هريرةاألثر ذا اإلسناد فيه احل
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أتى  أن جربيلَ :أنه بلغه ،عمران اجلوين عن أيب ،وأخرج اإلمام أمحد يف الزهد )٧١(
النيب r النيبله  ي، فقالوهو يبك r : "ا ، فواهللا ميال أبك وما يل: قال ."بكيك؟ما ي

 )١(.خمافة أن أعصيه فيقذفين فيها،  النارجفت يل عني منذ خلق اهللا
 ـــــــــــــــــ

: ، فقال)٣٢٥١(برقم  املطالب العالية، وقد أورده احلافظ ابن حجر يف مل أجده يف املطبوع من كتاب الزهد )١(
 .بهثنا أبو عمران اجلوين  ثنا أبان العطار، حدثنا عفان، :وقال أمحد يف الزهد

، كلـهم مـن   )١/٥٢١(شعب اإلميان ، والبيهقي يف )٢١٦(برقم أخرجه أيضاً ابن أيب الدنيا يف صفة النار  وقد
 .طريق أيب عمران اجلوين بنحوه

 .بهثنا أبو عمران اجلوين  ثنا أبان العطار، حدثنا عفان، :-طالب العالية يف املكما  –أمحد  قال :اإلسناد
  :اإلسنادرجال 

 ).٦٦(رقم  تقدم يف احلديثثقة ثبت،  سلم الباهلي،عفان بن مهو  :عفان )١
ومائـة،  مات يف حدود السـتني  ، ثقة له أفراد أبو يزيد، البصري، أبان بن يزيد العطار،هو  :أبان العطار )٢

 . ١٤٣: التقريب. ائيسوالن ،رمذيتوال ،اودد أبوو ،سلممو ،البخاري أخرج له
  ).٤٩(رقم  تقدم يف احلديث ثقة، ،يعبد امللك بن حبيب األزدهو  :أبو عمران اجلوين )٣

 :اإلسناداحلكم على 
 واألثر ،وقوف على أيب عمران من بالغاته، وهو مرجال الشيخني األثر ذا اإلسناد صحيح فرجاله كلهم ثقات

 . ليثبت يفتقر إىل نص صحيح مرفوع
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أبو حممد عبد اهللا بن يوسف  خربناأ: يف شعب اإلميان يالبيهق قالو )٧٢(
 )٣(حدثنا، مبكة ياألمخيم )٢(فرضخبن سعيد بن  )١(] أمحد[ نا أبو بكر خربأ ،األصبهاين

بن  )٦(مرع )٥(نب اهللا بن الفضل بن عاصمعبد  )٤(] حممد [ثنا أبو حد، الوليد بن محاد
عن ، عمر [عن أبيه ، )٨(عاصم عن أبيه، الفضل حدثين أيب ،)٧(األنصاري قتادة بن النعمان

عليه الصالة نزل اهللا جربيل أَ ": rقال رسول اهللا : قال، )٩( ] قتادة بن النعمان أبيه
 ،إن اهللا يقرئك السالم يا حممد: فقال، يف صورة أحسن ما كان يأتيين )١٠(يف والسالم
على  ي، وتشددي، وتضيقي، وتكدريمتررإىل الدنيا أن  تحيي قد أوإن": لك ويقول
، )١١(]يحىت يكرهوا لقائ ي،ألعدائ ، وتطييبي، وتوسعيوتسهل[، يكي حيبوا لقائي، أوليائ

  ". ألعدائي ، وجنةًيألوليائ فإين قد خلقتها سجناً
 )١٣( .)١٢(مل نكتبه إال ذا اإلسناد وفيهم جماهيل: يقال البيهق

 ـــــــــــــــــ
 ).غ(ليست يف  )١(
وكالمهـا   ،)بن قرضم(وعند ابن عساكر  ،)بن فريج(املطبوع  وهو عند البيهقي يف ،هكذا يف مجيع النسخ )٢(

 .تصحيف والصواب ما أثبته وهو كذلك يف مجيع املصادر اليت أوردته
 .حدثنا: وأشار يف اهلامش إىل أنه جاء يف نسخة ،أخربنا): غ(يف  )٣(
   .ليست يف األصل )٤(
 .وهو خطأ ،عاصم عن عمر: يف األصل )٥(
 . عمرو): ش(يف األصل و  )٦(
 .وأخرج أبو الفضل عن أبيه عن عاصم عن أبيه عمر عن أبيه قتادة بن النعمان: زيادة) غ(يف  )٧(
   .  أبيه عن عاصم): غ(يف األصل و  )٨(
   .  عن أبيه عمرو بن قتادة بن النعمان): ش(ويف . عن عمر عن أبيه: يف األصل )٩(
 . من): ش(يف  )١٠(
 .وقد أثبته من مصادر احلديث ،مجيع النسخ ما بني املعكوفتني ليست يف )١١(
 .جماهيل: وأشار يف اهلامش إىل أنه جاء يف نسخة ،جماهد): غ(يف  )١٢(
 .مبثل هذا اإلسناد )٧/١٤٩(شعب اإلميان وهو عند البيهقي يف  )١٣(

رخيـه  من طريق الوليد بن محاد به مبثلـه، وابـن عسـاكر يف تا    )١٩/٧(وقد أخرجه أيضاً الطرباين يف الكبري 
 .من طريق البيهقي به مبثله )٦٣/١٢٢(
= 
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................................................................................... 
 ـــــــــــــــــ

= 
ن عمر بـن قتـادة بـن    بثنا عبد اهللا بن الفضل بن عاصم  حدثنا الوليد بن محاد الرملي،: قال الطرباين :اإلسناد

عن أبيه قتـادة بـن النعمـان بـن      عن أبيه عمر، عن أبيه عاصم، حدثين أيب الفضل، النعمان بن زيد األنصاري،
 . احلديث...زيد

  :اإلسنادل رجا
مؤلف كتـاب  ، الزيات أبو العباس الرملي، احلافظ، الوليد بن محاد بن جابر،هو  :الوليد بن محاد الرملي )١

روى عنـه أبـو بشـر    وغريهم،  هشام بن عمار ، وروى عن عبد اهللا بن الفضل بن عاصم. فضائل بيت املقدس
وله أسوة غريه  وال أعلم فيه مغمزا، ،وكان ربانياً: يبقال الذه. وأبو أمحد بن عدي وأبو القاسم الطرباين، الدواليب،

 اهـ.بقي إىل قريب الثالث مئة، يف رواية الواهيات
 . )٦/٢٢١(لسان امليزان ، و)١٤/٧٨(سري أعالم النبالء ، و)٦٣/١٢١(تاريخ مدينة دمشق : انظر

وعنه الوليد  عن أبيه،ى رو: عمر بن قتادة بن النعمان بن زيد األنصاريبن  عبد اهللا بن الفضل بن عاصم )٢
-هكذا أورده احلافظ ابن حجر يف اللسان، مث أحال على ترمجة الوليد بن محاد املتقدمة حيث قال فيهـا  . بن محاد

 وقد أشار العالئي يف املوشى إىل أن عبد اهللا وأبـاه ال يعرفـان  ، أخرجه الطرباين: -بعد أن ساق حديث قتادة هذا
 .  ابن حجرومل أجد له ترمجة عند غري. اهـ

 .)٣/٣٢٦(لسان امليزان : انظر
، مل أجد له ترمجة سوى ما تقدم مـن كـالم   بن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان األنصاري :الفضل )٣

 .احلافظ ابن حجر يف الترمجة السابقة، وقد اقتصر على ذكر امسه يف اللسان
 .)٤/٤٤٣(لسان امليزان انظر 

مات بعد  غازي،عامل بامل ثقة، أبو عمر املدين، األنصاري، األوسي، ،بن عمر بن قتادة بن النعمان :عاصم )٤
 . ٣٠٧١: التقريب. ةعاجلما أخرج له العشرين ومائة،

 . ٤٩٥٧: التقريب. رمذيتال أخرج له ،مقبول املدين، األنصاري، ،ريفَالظَ بن قتادة بن النعمان، :عمر )٥
  :اإلسناداحلكم على 

 بن الفضل، وهو وأبوه اليعرفان، وقد قال البيهقـي عقـب   عبد اهللامن طريق  فهو ال يصحاحلديث ذا اإلسناد 
 .وفيه جماهيل كتبه إال ذا اإلسناد،نمل : خترجيه هلذا احلديث
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أتى : قال رضي اهللا تعاىل عنه، )١(أخرج ابن عساكر، عن واثلة بن األسقعو )٧٣(
النيب r ٌ٦(مجضأ، )٥(، أحنف)٤(، أوقص)٣(، أحول)٢(من أهل اليمن أكشف رجل( ،

فلما  .يعلتعاىل  مبا فرض اهللا رسول اهللا، أخربين يا: قالف، )٩(، أفحج)٨(سحرأ، )٧(أعسر
 ألنه خلقين: قال ".ك؟لومل ذ": قال. عاهد اهللا أن ال أزيد على فريضتهأُ إين: قال، أخربه

]يا حممد أين : لفقا، عليه الصالة والسالم فأتاه جربيل، مث أدبر .)١٠(]يه خلقفشو
يف صورة تعاىل أال يرضى أن يبعثه اهللا  :قل له: قال. إنه عاتب رباً كرمياً فأعتبه .العاتب؟

 أن ال يقوى، فإين أعاهد اهللا، ى يا رسول اهللابل: فقال، فقال له .يل يوم القيامة؟ائجرب
  .إال عملته /تعاىل من مرضاة اهللا  ءيعلى ش يجسد

 )١٢( .منكر احلديث: )١١(قال البخاريفيه العالء بن كثري، 

 ـــــــــــــــــ
 .األسفع): غ(يف  )١(
 .) كشف: مادة ،املصباح املنري: انظر( . م رأسهالذي احنسر مقدهو : واألكشف. أكسف): ش(يف  )٢(
  ).١/٢٠٨املعجم الوسيط : انظر( . به حولهو الذي  )٣(
ساس أ: انظر. ( وهي وقصاء ،وهو أوقص د يف جوف الصدر،كأمنا ر هو قصر العنق ،بالتحريك :صقَوال )٤(

 ). وقص : مادة ،لسان العربو ،البالغة
 . )١/٢٠٢املعجم الوسيط : انظر( . اعوجت قدمه إىل الداخلإذا  ،هو الذي يف رجليه حنف )٥(
وعند الطـرباين يف   ،ومعناه ال يتوافق مع السياق ،وكذا هو عند ابن عساكر ،)أضخم : ( )ش(يف األصل و  )٦(

ألن معناه متوافق  ،وهو الصواب يف نظري )غ(وما أثبته من  ،ومل أجد له معىن ،)أقحم : ( املعجم ومسند الشاميني
 ساس البالغـة، أ: انظر(  .و عوج يف األنف ويف الفموه ،ن الضجميرجل أضجم بيقال : ومعىن أضجم. مع السياق

 ).ضجم : مادة
ويعمل كل واحد منهما بشماله مـا يعملـه    ،رجل أعسر وامرأة عسراء إذا كانت قوما يف أمشلهما: يقال )٧(

اء وال عسراء يسـر  ،أعسر أيسر :وال يقال ،إذا كانت تعمل بيديها مجيعا ،ويقال للمرأة عسراء يسرة ،غريه بيمينه
  .) عسر: مادة ،لسان العرب: انظر( . وعلى هذا كالم العرب ،لألنثى

وهو كذالك عند ابـن   ،وهو املتوافق مع معىن السياق) غ(واملثبت من . أسح): ش(ويف . أوسح: يف األصل )٨(
 ).١/٣٤٣املعجم الوسيط : انظر( . حلم عجزه و فخذيه قلّهو من  :األرسحو. عساكر

 . )٢/٦٧٥املعجم الوسيط : انظر( . باهقدور قدميه وتباعدت عدانت صتمن  :هوو )٩(
 .ليست يف األصل  )١٠(
 .)٦/٥٢٠(التاريخ الكبري   )١١(
 .)٤٧/٢٢٥( عند ابن عساكر يف تارخيهاحلديث   )١٢(

= 

]ب/٦[  
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.................................................................................١ 

 ـــــــــــــــــ
= 

 عن شيبان بن فروخ،، كلهم من طريق )٤/٣١٢(، ويف مسند الشاميني )٢٢/٦٣(وقد أخرجه الطرباين يف الكبري 
 . بنحوه، مع زيادة يف أثناءهبه  عن واثلة بن األسقع عن مكحول، العالء بن كثري، عن ام أبو مسري،ذخ حكيم بن
 عن العالء بن كثري، ثنا حكيم بن خذام، ثنا شيبان بن فروخ، حدثنا احلسني بن إسحاق،: قال الطرباين :اإلسناد

 .احلديث...عن واثلة عن مكحول،
 :اإلسنادرجال 

 وسعيد بن منصـور،  مسع هشام بن عمار، ي،الدقيق الدمشقي، ،ريستن إبراهيم التب :احلسني بن إسحاق )١
مـن   ثقةً ةًرحال اًوكان حمدث وسليمان الطرباين وآخرون، حدث عنه أبو جعفر العقيلي، ،وشيبان بن فروخ وطبقتهم

جزء مسائل كبـار   -نبلأمحد بن ح – عبد اهللاوكان عنده عن أيب  شيخ جليل، :أبو بكر اخلالل، قال عنه احلفاظ
قال ابن قانع تـويف سـنة تسـع    و ،ومائتنيأرخ أبو الشيخ وفاته يف سنة تسعني . وكان رجال مقدماً، وأغرب فيها

، )١٤/٥٧(سري أعالم النـبالء  ، و)٢/٥٩٩(تكملة اإلكمال و ،)١/١٤٢(طبقات احلنابلة : انظر .ومثانني ومائتني
 .)١/٣٣( ليوسف الدمشقي معجم الكتبو ،)١/٣٤٣(د رشاملقصد األو ،)٢١/١٥٧(تاريخ اإلسالم و

 . )٤٢(يف احلديث رقم  تقدم صدوق يهم، ،يلّباُأل ،طيباحلَ :شيبان بن فروخ )٢
، وكان يرى القدر، مسع األعمش، والعالء بن كثري، وثابـت  البصري األزدي،أبو مسري  :حكيم بن خذام )٣

 .  وضعفه النسائي. متروك احلديث :وقال أبو حامت. منكر احلديث: البناين، قال البخاري
الضعفاء للنسـائي  و ،)٣/٢٠٣(اجلرح والتعديل ، و)٢/٢٥٧(التاريخ األوسط و ،)٣/١٨(التاريخ الكبري : نظرا
 .)١/٢٣١(الضعفاء واملتروكني البن اجلوزي و ،)٢/٤١٩(اإلكمال ، و٣٠ص

رماه بن حبان بالوضـع،   متروك، ،دمشقي نزل الكوفة موىل بين أمية، أبو سعد، الليثي، :العالء بن كثري )٤
 . ٥٢٥٤: التقريب. اًمتييزذكر 
مات سنة بضـع عشـرة    مشهور، كثري اإلرسال، ثقة فقيه، أبو عبد اهللا، مكحول الشامي،هو  :مكحول )٥

 . ٦٨٧٥: التقريب. واألربعةر مسلم،  أخرج له ومائة،
مذي وابن معني إىل أن مكحوالً مسع من وقد اختلف يف مساعه من واثلة بن األسقع، فذهب البخاري والتر :قلت

واثلة، وذهب أبو زرعة الرازي وغريه إىل أنه مل يسمع منه، ولعل األقرب مساعه منه، فاألكثر على ذلك، ويقويه ما 
 من تسعة من الصـحابة  مكحول التصريح بسماع: للطرباين ذكره أبو زرعة العراقي من أنه جاء يف مسند الشاميني

من كالم أيب زكريـا  كتاب ، و)٨/٢١(التاريخ الكبري : نظرا. لكن الشأن يف صحة اإلسناد إليهم :قال ،منهم واثلة
 ).١/٣١٤(حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل ، و)٨/٤٠٧(اجلرح والتعديل ، و٩٧يف الرجال ص
  :اإلسناداحلكم على 

لعالء بن كثري متروك أيضاً، وقـد  ، ففيه حكيم بن خذام وهو مترك، وكذلك اضعيف جداًاحلديث ذا اإلسناد 
 .احلديث على أن العالء عن مكحول منكر) ٦/٥٢٠(نص البخاري يف التاريخ الكبري 
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            ی   ی  ی  ژ  :يف قوله، عن سعيد بن جبريشيخ، وأخرج أبو ال )٧٤(
ء من الوحي إال يما نزل جربيل بش: قال ،)١( ژ                          

 )٢(.أربعة حفظة من املالئكة ومعه
أن رضي اهللا تعاىل عنها، عن أم سلمة  ،ثقاتبسند رجاله  )١(وأخرج الطرباين )٧٥(

 ـــــــــــــــــ
 .اجلنسورة   )١(
بـه   عن سعيد بن جـبري  عن جعفر،القمي، يعقوب ، من طريق )١٩(برقم العظمة هو عند أيب الشيخ يف   )٢(

  . بنحوه مع زيادة يف أوله
بنحوه مع  tفاً على ابن عباس و، من نفس الطريق السابقة موق)٢٩/١٢٣(طربي يف تفسريه وقد أخرجه أيضاً ال

  .زيادة يف أوله
 .به عن بن عباس عن سعيد بن جبري، عن جعفر، ثنا يعقوب،: قال بن محيد،احدثنا : قال ابن جرير :اإلسناد
  :اإلسنادرجال 

  ).٣٩(تقدم يف احلديث رقم  ف،حافظ ضعي حممد بن محيد بن حيان الرازي،هو  :بن محيدا )١
 . )٦٠(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق يهم ،يميعقوب بن عبد اهللا القُهو  :يعقوب )٢
 ).٦٠(رقم  تقدم يف احلديث، صدوق يهم، يمجعفر بن أيب املغرية القُهو  :جعفر )٣
  ).٨( رقم تقدم يف احلديثثقة ثبت، : سعيد بن جبري )٤

  :اإلسناداحلكم على 
أنه من طريق ابن محيد الرازي وهو ضعيف، لكن تابعـه أبـو الربيـع    ول ألا، لسببني إلسناد ضعيفاألثر ذا ا

، نزيل بغداد، البصري سليمان بن داود العتكي، وأبو الربيع هو )١٩(الزهراين كما عند أيب الشيخ يف العظمة برقم 
وأبو  ،مسلمو ،البخاري  أخرج له ،مائتنيو مات سنة أربع وثالثني، ثقة مل يتكلم فيه أحد حبجة: قال عنه ابن حجر

  .٢٥٥٦: التقريب .والنسائي ،اودد
ليس بالقوي يف سعيد : عن جعفر بن مندةا أنه من رواية جعفر بن أيب املغرية عن سعيد بن جبري، وقد قالوالثاين 
 .واهللا أعلم ،أجد له متابعاً يقويهومل  ،)٢/٩٢ ذيب التهذيب( بن جبري
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أحدمها يأمر بالشدة، واآلخر يأمر باللني،  ،إن يف السماء ملكني ": قال r اهللا لرسو
 ،واآلخر يأمر بالشدة، )٢( ]أحدمها يأمر باللني انجربيل وميكائيل، ونبي :مصيب وكلٌ[

واآلخر  ،ا يأمر باللنيأحدمه ،صاحبان )٣(ويل "، وذكر إبراهيم ونوحاً ،" مصيب وكلٌ
 )٦(.وعمر بكرٍ )٥(وذكر أبا ،" مصيب وكلٌ ،بالشدة )٤(يأمر

 ـــــــــــــــــ
= 

   ).الطرباين(وجاء يف اهلامش إشارة إىل أنه جاء يف نسخة  ،البخاري): ش(يف  )١(
 .ليست يف األصل  )٢(
 .وإيل): غ(يف  )٣(
 ).غ(ليست يف  )٤(
 .أبو): غ(يف  )٥(
 .)٢٣/٣١٥(املعجم الكبري هو عند الطرباين يف   )٦(

، )٤٤/٦٠(ر يف تاريخ دمشـق  ، وابن عساك)١/٢٣٤(وقد أخرجه أيضا عبد اهللا بن أمحد يف فضائل الصحابة 
، عن أبيه عن عبد اهللا بن أيب سفيان،، عن خارجة بن عبد اهللا، النضر بن عريب، عن بشر بن عبيسكلهم من طريق 

  .به مبثلهعن أم سلمة 
قثنـا   ثنا بشر بن عبيس بن مرحـوم، ق حدثين هارون بن سفيان الربيت،: قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل :اإلسناد
  .به عن أم سلمة عن أبيه، عن عبد اهللا بن أيب سفيان، عن خارجة بن عبد اهللا، عريب الكويف، النضر بن
  :اإلسنادرجال 

أبو سفيان مستملي يزيد بـن   ،بن بشري وحيتمل أنه هارون بن سفيان ،مل أعرفه: الربيت هارون بن سفيان )١
روى عنه جعفر ،  نعيم الفضل بن دكنيوأىب ،ومعاذ بن فضالة ،حدث عن يزيد بن هارون ،يعرف بالديك ،هارون

ومل أجد فيـه جرحـاً وال    ،ذكره ابن حبان يف الثقات، وأبو بكر بن أيب الدنيا ،وعبيد العجل ،بن حممد بن كزال
 . ومائتني إحدى ومخسنيمخسني وقيل سنة  مات ،تعديالً

  .)٢٤/ ١٥( تاريخ بغدادو ،)٩/٢٣٩( بن حبانالثقات ال
صـدوق   ،وقد ينسب إىل جده ،نزيل احلجاز ،البصري ،بن عبدالعزيز العطار :بشر بن عبيس بن مرحوم )٢

 .٦٩٥: التقريب. اريخأخرج له الب، خيطىء
 ،ال بأس به ،ويقال أبو عمر احلراين ،أبو روح ،بن عريب الباهلي موالهمالنضر هو  :النضر بن عريب الكويف )٣

 .٧١٤٥: التقريب .رمذيتوال ،اوددأخرج له أبو  ،ومائة مات سنة مثان وستني
، وقـد ينسـب إىل جـده    ،أبو زيد املدين ،بن ثابت األنصاريبن سليمان بن زيد  :خارجة بن عبد اهللا )٤

 .١٦١١: التقريب. ائيسوالن ،رمذيتأخرج له ال ،ومائة مات سنة مخس وستني صدوق له أوهام،
أخرج لـه أبـو    ،ومائةثني مات سنة تسع وثال ،مقبول ،مدين ،موىل ابن أيب أمحد :عبد اهللا بن أيب سفيان )٥

 .٣٣٦٢: التقريب. اودد
= 
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................................................................................... 
جاء جربيل إىل : قالرضي اهللا تعاىل عنه، عن ابن مسعود وأخرج أبو الشيخ،  )٧٦(
أجل والذي بعثك : قال ". عندك منزلة يل إين ألحسب أنيا جربيل : " فقال rالنيب 

 ـــــــــــــــــ
= 

 .٨١٣٦: التقريب. ةعأخرج له اجلما ،ثقة ،وقيل قزمان ،قيل امسه وهب ،موىل ابن أيب أمحد :فيانس وأب )٦
  :اإلسناداحلكم على 

كما  الصائغبن زيد حممد بن علي  لكن تابعه ،احلديث ذا اإلسناد فيه من مل أعرفه وهو هارون بن سفيان الربيت
سـؤاالت محـزة   : انظـر (. وذكره ابن حبان يف الثقات ،وثقه الدار قطين ،وهو أبو عبد اهللا املكي ،عند الطرباين

 .))٩/١٥٢(ثقات ابن حبان و ،٧٣السهمي للدارقطين ص
 ،)٥/٢١٢ ذيب التهـذيب ( ال يعرف حالهابن القطان عنه قال و ،وفيه عبد اهللا بن أيب سفيان مقبول ومل يتابع

 . واهللا أعلم ،ه فاحلديث ضعيفوعلي
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هناك  فإين أحب أن تعلمين منزليت: " قال .منك عثت إىل نيب قط أحب إيلباحلق، ما ب." 
ما  ها من ريب دنواًمنوالذي بعثك باحلق لقد دنوت : الق .إن قدرت على ذلك: قال

أقرب اخللق من اهللا  ، وإنّ)٢(عامئة امنه مسرية مخسم يونر ددقَ )١(دنوت مثله قط، وإنّ
، إن أدناها نوراً )٣(نوفيهن سبع ،ه منه مسرية سبعني عاماونر ددإسرافيل، وإن قَ: عز وجل

بلوح مث  )٥(عرض يلا وراء ذلك، ولكن يمبالعلم في )٤(] يل[ ر، فكيف األبصا يليغش
 )٦(.يدعونا فيبعثنا

 ـــــــــــــــــ
 .وإن كان قدر): غ(يف  )١(
   .سنة): غ(و ) ش(يف  )٢(
 .وهو أصوب حنوياً ألنه مبتدأ مؤخر )ش(وما أثبته من  ،سبعني): غ(يف األصل و   )٣(
   .، وهي مثبته من باقي النسخليست يف األصل )٤(
 .له): غ(و ) ش(يف  )٥(
 بـن  عبـد اهللا حدثنا  ،محد الفارسيأسحاق بن إحدثنا : ، قال)٣٠٥(أيب الشيخ يف العظمة برقم هو عند  )٦(

 بـن  عبـد اهللا عن  ،عن الشعيب ،يب محزة الثمايلأعن  ،مسعت املسعودي: قال ،حدثنا إسحاق بن سليمان ،عمران
 .  به مبثله مع اختالف يسري يف بعض ألفاظه tمسعود 

  :اإلسنادرجال 
 .)٣٠( رقم تقدم يف احلديث ،وال تعديالً مل أجد فيه جرحاً :د الفارسيمحأسحاق بن إ )١
 ).٣٠(رقم  تقدم يف احلديث .،صدوق ،بن أيب علي األسدي:  بن عمرانعبد اهللا )٢
 أخـرج لـه  مات سنة مائتني وقيل قبلها  ،ثقة فاضل ،األصلكويف  ،أبو حيىي ،الرازي :إسحاق بن سليمان )٣
 .٣٥٧: التقريب. ةعاجلما
اختلط  ،صدوق ،املسعودي ،الكويف ،رمحن بن عبد اهللا بن عتبة بن عبد اهللا بن مسعودعبد الهو  :ودياملسع )٤

 أخرج له ،ومائةمات سنة ستني وقيل سنة مخس وستني  ،وضابطه أن من مسع منه ببغداد فبعد االختالط ،قبل موته
 . ٣٩١٩: التقريب. واألربعة ،عليقاًتاري خالب

 ،ضـعيف  ،كويف ،وقيل سعيد ،واسم أبيه دينار ،أبو محزة ،مايلثابت بن أيب صفية الثُهو : مايلمحزة الثُ وبأ )٥
 . ٨١٨: التقريب. وابن ماجه ،ند عليسوالنسائي يف م ،رمذيتال أخرج له، مات يف خالفة أيب جعفر ،رافضي

  ).٤٥(تقدم يف احلديث رقم  ،ثقة مشهور ،عامر بن شراحيل الشعيبهو : الشعيب )٦
  :سناداإلاحلكم على  

كما أن فيه إسحاق الفارسي  ،ألنه من رواية أيب محزة الثُمايل وهو ضعيف كما مر ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف
 .ال يعرف حاله

 
= 
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................................................................................... 
مل : " قال جلربيل rثت أن النيب دح: عن رباح قال ،وأخرج أمحد يف الزهد )٧٧(

 ـــــــــــــــــ
= 
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 )١(.مل أضحك منذ خلقت النار إين: قال ."ن إال وأنت صار بني عينيك؟تأت
 )١(قال: قالرضي اهللا تعاىل عنه، عن أنس  ،، وابن مردويهوأخرج الفريايب )٧٨(

 ـــــــــــــــــ
  .٢٧صزهد الهو عند أمحد يف   )١(

يا أخرجه اخلطيب يف السابق ومن طريق ابن أيب الدن ،٤٢٧ومن طريقه أخرجه ابن أيب الدنيا يف الرقة والبكاء ص
  .- )١/٢٨٨(كما يف طبقات احلنابلة  –والالحق 

ملحق الكتاب إىل  ووجدت احملقق قد نبه يف، الحق فلم أجد هذا النص فيهلرجعت للمطبوع من السابق وا: تنبيه
: انظـر (. وأشار إىل أنه أحلقه من نفس املرجع الذي رجعت إليـه  ،صوص غريه ساقطة من األصلأن هذا النص ون

 .)٣٤٣السابق والالحق ص
 .بهحدثنا رباح  ،بلةجراهيم بن إبحدثنا  :أمحد بن حنبل قال :اإلسناد
 . )إبراهيم بن خالد( وصوابه ،وهو تصحيف أو خطأ )إبراهيم بن جبلة( كذا هو يف املطبوع من الزهد :قلت

 :اإلسنادرجال 
 ،اوددأخرج له أبو  ،مات على رأس املائتني ،ثقة ،ذناملؤ ،إبراهيم ابن خالد الصنعاينهو : بن خالد راهيمإب )١
  .١٧١: التقريب. ائيسوالن
بـن  اوهو  ،مات سنة سبع ومثانني ومائة ،ثقة فاضل ،الصنعاين ،رباح بن زيد القرشي موالهمهو  :رباح )٢

 .١٨٧٣: التقريب. ائيسوالن ،اوددأبو  أخرج له، إحدى ومثانني
  :اإلسناداحلكم على 

 .  rفلم يذكر الواسطة بينه وبني النيب  ،فهو مرسل أرسله رباح بن زيد ،سناد ضعيفاحلديث ذا اإل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

]أ/٧[  
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يا : قالوا. )٢(ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺژ : rول اهللا رس
جربيل، وميكائيل، وملك " : قال .عز وجل؟اهللا من هؤالء الذين استثىن  ،رسول اهللا

 .؟يبق من: املوت، وإسرافيل، ومحلة العرش، فإذا قبض اهللا أرواح اخلالئق قال مللك املوت
وميكائيل، وإسرافيل،  يل،ائجرب يبق ،اليت ذا اجلالل واإلكراموتع )٣(حانك ريبسب: فيقول

: املوت / فيقول اهللا مللك  .فيأخذ نفس إسرافيل .خذ نفس إسرافيل: فيقول .وملك املوت
يل، ائجرب يبق ،وتعاليت ذا اجلالل واإلكرام) ٣(سبحانك تباركت ريب: فيقول .؟يمن بق

فيقع  ،فيأخذ نفس ميكائيل .ئيلخذ نفس ميكا: فيقول .وملك املوتوميكائيل، 
. جربيل وملك املوت: فيقول. يا ملك املوت من بقي؟: )٥(فيقول ،العظيم )٤(كالطود
 بقي وجهك: فيقول .ياجرييل من بقي ؟: فيموت فيقول. يا ملك املوت )٦(مت: فيقول

. " ناحيهخيفق جب فيقع ساجداً. ال بد من موته: قال. وجربيل امليت الفاين )٧(]الباقي[الدائم 
 )٩(."خلقه على خلق ميكائيل كالطود العظيم )٨(فضلإن " : rقال رسول اهللا 

 ـــــــــــــــــ
= 

 ).قرأ(و ) تال(وهو يف بعض مصادر احلديث  ،هكذا يف مجيع النسخ )١(
  .)٦٨(آية  الزمر،سورة  )٢(
 .ربنا): غ(يف  )٣(
 .)طود : مادة ،تاج العروس: انظر. ( كاجلبل: أي )٤(
 .فيقول اهللا): غ(يف  )٥(
 .موت): غ(يف  )٦(
 ).ش(ليست يف  )٧(
   .وهو املتوافق مع السياق )ش(واملثبت من  ،أفضل): غ(يف األصل و  )٨(
 .كتاب الفريايب وال ابن مردويهعلى  مل أقف  )٩(

عـن حممـد بـن     ،سليمان بن حيانحدثنا : من طريق الفريايب قال ،)٨/٣٦١(لكن أخرجه الثعليب يف تفسريه 
 .به بنحوه t عن أنس ،عن يزيد الرقاشي ،إسحاق

، كلهم من طريـق  )١/٣٦١(، وأبو بكر الكالباذي يف معاين األخبار )٢٤/٢٩(يف تفسريه  بن جريرا أخرجهو
به بنحوه مطوالً، ولـيس   t عن أنس بن مالك عن عمه يزيد الرقاشي، الفضل بن عيسى، ، عنحممد بن إسحاق
 .فيه ذكر إسرافيل

ثنا حممـد  : قال ثنا عبد الرمحن بن حممد احملاريب، :قال حدثين هارون بن إدريس األصم،: ابن جرير الق :اإلسناد
 .به عن أنس بن مالك عن عمه يزيد الرقاشي،، ثنا الفضل بن عيسى: قال بن إسحاق،

= 
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................................................................................... 
 هرفع ،عن أنس رضي اهللا تعاىل عنه ،والبيهقي يف البعث ،وأخرج ابن مردويه )٧٩(

 :ان ممن استثىن اهللا عز وجل ثالثةفك: قال ،اآلية )١(ژ  ٱ  ٻ  ٻژ : يف قوله تعاىل
 ".؟يا ملك املوت من بقي" : فيقول اهللا وهو أعلم .وملك املوت ،وميكائيل ،جربيل

 ـــــــــــــــــ
= 

 :اإلسنادرجال 
 .مل أجد له ترمجة :هارون بن إدريس األصم )١
 ال بأس بـه،  الكويف، أبو حممد، الرمحن بن حممد بن زياد احملاريب،عبد هو  :عبد الرمحن بن حممد احملاريب )٢

 .٣٩٩٩: التقريب. أخرج له اجلماعةومائة،  قاله أمحد، مات سنة مخس وتسعني) ٣/ط(وكان يدلس 
 .  قد صرح هنا بالسماع فانتفى التدليس :قلت

 .)٣٨(ديث رقم تقدم يف احل ،)٤/ط(يدلس ، صدوق، إمام املغازي بن يسار، :حممد بن إسحاق )٣
 .فأسقط شيخه ،بينما يف رواية الفريايب مل يصرح بالسماع ودلس ،قد صرح هنا بالسماع فانتفى التدليس :قلت 
 أخرج له ورمي بالقدر، منكر احلديث، الواعظ، البصري، أبو عيسى اشي،بن أبان الرقَ :الفضل بن عيسى )٤

 . ٥٤١٣: التقريب. ابن ماجه
 مات قبل العشـرين  ،زاهد ضعيف، القاص، أبو عمرو البصري ،اشيأبان الرقَيزيد بن هو : يزيد الرقاشي )٥

 .٧٦٨٣: التقريب. وابن ماجه ،رمذيتوال ،اري يف األدببخال أخرج له ،ائةبعد امل
  :اإلسناداحلكم على 

عند وقد توبع من طريق آخر كما  ،احلديث ذا اإلسناد فيه هارون بن إدريس شيخ ابن جرير مل أجد له ترمجة 
 ،لكن التنفع هذه املتابعة ألن مدار كال اإلسنادين على الفضل بن عيسى الرقَاشي وهو منكـر احلـديث   ،الفريايب

 .وعليه فاحلديث ضعيف جداً ،وعمه يزيد ضعيف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .)٦٨(آية  الزمر،سورة  )١(



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ١٨٩

: فيقول .وملك املوتيل ئيل وميكائ، وعبدك جربا)٢(الباقي الكرمي )١(وجهك :فيقول
"توفيقول ".؟من بقي ،لك املوتيا م: " -وهو أعلم  -مث يقول ". يل نفس ميكائ ف: 

مث  ". يلئنفس جربا فوت"  :فيقول .وملك املوت ،وعبدك جربيل ،بقي وجهك الكرمي
 ،بقي وجهك الكرمي الباقي: فيقول ".؟من بقي ،يا ملك املوت: " -وهو أعلم  -يقول 

بدأت اخللق مث  )٤(أنا"  :مث ينادي ".)٣(مت"  :فيقول .وهو ميت ،وعبدك ملك املوت
 )٥(." عيدهأ

ألنه     ،من حياسب جربيلأول  :بعن عطاء بن السائ ،ج ابن أيب حامتوأخر )٨٠(
 )٦(.كان أمني اهللا تعاىل إىل رسله

 ـــــــــــــــــ
 .بقي وجهك): غ(يف  )١(
   .وجهك الدائم الباقي): ش(يف  )٢(
 .موت): غ(يف  )٣(
 .إين): غ(يف  )٤(
وإمنـا هـو    ،ومل أجده عند البيهقي يف البعث ذا السياق من حديث أنس ،مل أقف على كتاب ابن مردويه )٥(

 .)٦٠٩(برقم عنده من حديث أيب هريرة مبعناه ضمن حديث الصور الطويل 
ا ، ثند بن عبد اهللا الشافعيبو بكر حمم، ثنا أسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيمأخربنا األستاذ أبو إ: قال البيهقي

أبو قالبة الرقاشي، ثنا أبو عاصم الضحاك بن خملد، ثنا إمساعيل بن رافع، عن حممد بن يزيد بن أيب زياد، عن حممد 
 .به مبعناه ، عن أيب هريرةبن كعب القرظي، عن رجل من األنصار

 ضعيف احلفظوهو  صاري املدين،ألنبن عومير اوهو إمساعيل بن رافع ففيه : من وجوه ،هذا إسناد ضعيف :قلت
يف اإلسناد رجل من  وأيضاً ،)٦٣٩٨: التقريب( يزيد بن أيب زياد الثقفي جمهول احلالحممد بن و ،)٤٤٢: التقريب(

 .  واهللا أعلم ،األنصار مل يسم فهو جمهول احلال والعني
 
 
 
 
 
   
 .مل أجده يف املطبوع من تفسري ابن أيب حامت )٦(

= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ١٩٠

 ـــــــــــــــــ
= 

أخربنا أبو علي حممد بن أمحد بن الصواف، ثنا حممـد بـن   : قال ،)٢١٤(برقم شران يف أماليه وقد أخرجه ابن ب
 .به من قوله ال من قول عطاء عثمان بن أيب شيبة، ثنا أيب، ثنا عمران بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن الشعيب

  :اإلسنادرجال 
بـن الصـواف،   أبو علي  ،سن بن إسحاقحممد بن أمحد بن احل هو: أبو علي حممد بن أمحد بن الصواف )١

 ،يب شيبة وطائفـة وحممد بن عثمان بن أ ، بن أمحد بن حنبلوعبد اهللا ،مسع حممد بن إمساعيل الترمذي ،ادحمدث بغد
وأبـو نعـيم    ،وأبو بكر الربقـاين  ،بو احلسني وعبد امللك ابنا بشرانوأ ،وحممد بن أيب الفوارس ،وعنه ابن رزقويه

كان أبو علـي  : وقال ابن أيب الفوارس .اي مثل أيب علي الصواف وآخر مبصرما رأت عين: طينقال الدارق ،ومجاعة
 .وله تسع ومثانون سنة ،شعبان سنة تسع ومخسني وثالمثائة تويف يف .ما رأيت مثله يف التحدث ،مأموناً ثقةً

 ).١٦/١٨٤(والسري  ،)٢٦/١٩٥(يخ اإلسالم تارو ،)١/٢٨٩(تاريخ بغداد : انظر
 مسع أباه، وابن املديين، وأمحد بن يونس ،أبو جعفر العبسي، الكويف، احلافظ :ن عثمان بن أيب شيبةحممد ب )٢

قال صاحل له تواليف مفيدة،  ،وكان عاملاً بصرياً باحلديث والرجال ،وعنه النجاد، والشافعي البزار، والطرباين ،وخلقاً
 أيب أنس وكتـب منـه  يقال أنه أخذ كتاب  :الدارقطين وقال .مل أر له حديثاً منكراً: وقال ابن عدي .ثقة: جزرة

هـو  : وقال مطـني  .يضع: وقال ابن خراش .كذاب: وقال عبد اهللا بن أمحد .ال بأس به: وقال عبدان .فحدث به
مات يف مجادى األوىل سنة سبع وتسعني  .مل أزل أمسع أنه مقدوح فيه: وقال الربقاين .عصا موسى تلقف ما يأفكون

 .ومائتني
 ،)٢٢/٢٨٠(وتاريخ اإلسـالم   ،)٣/٤٢(وتاريخ بغداد  ،٩٩وسؤاال محزة ص ،١٣٦سؤاالت احلاكم ص :رانظ

 .)١/٥٦(طبقات احلفاظ و ،)٥/٢٨٠(ولسان امليزان  ،)١٤/٢١(والسري 
املعلمي مـن  عبد الرمحن للعالمة  وقد وجدت كالماً ،قد اختلفت فيه أقوال املتقدمني بني موثق له وجمرح :قلت

وليس بعمـدة، وال   ةقله أمحد بن حممد بن سعيد بن عقدوأما التكذيب فإنه تفرد بن :فقال ،دافع فيه عنه ،املعاصرين
ا هنا، ويؤكد ذلك هنا أن ابـن  ما ينقله من اجلرح، وال سيما إذا كان يف خمالفه يف املذهب كم ةيقبل من ابن عقد

غريه عـن أحـد    ك كله فيما أعلم، فلم يروفرد بذلنقل التكذيب عن عشرة مشهورين من أهل احلديث، وت ةعقد
  .)١/٤٦٠التنكيل ( .اخل...منهم تكذيب حممد بن عثمان

على ذلك حسن أحاديث عدة مـن   وبناًء ،وانتهى إىل أنه حافظ البأس به ،وقد حقق العالمة األلباين القول فيه
ر األلباين أنه بسط القـول يف  وقد ذك ،)٤٠٨٨(برقم الضعيفة و ،)١٦٢١(برقم السلسلة الصحيحة انظر . طريقه

وهذا الكتاب بتحقيق األلباين مفقود كما بني ذلـك   ،" أيب شيبة شيوخه مسائل ابنِ "كتابه  علىذلك يف مقدمته 
 .)١/٣٦( " ثبت مؤلفات األلباين" صاحب كتاب 

ثقة حـافظ   ،الكويف شيبةأبو احلسن ابن أيب  ،العبسيعثمان بن حممد بن إبراهيم بن عثمان هو هو : أبوه )٣
أخرج لـه   ،وله ثالث ومثانون سنة ،مات سنة تسع وثالثني ومائتني ،كان ال حيفظ القرآن: وقيل ،شهري وله أوهام

  .٤٥١٣: التقريب. وابن ماجه ،والنسائي ،وأبو داود ،ومسلم ،البخاري
= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ١٩١

................................................................................... 
ين صاحب املواز: القعن حذيفة رضي اهللا تعاىل عنه،  ،وأخرج ابن جرير )٨١(

 ـــــــــــــــــ
= 

صدوق لـه   ،نأخو سفيا ،أبو احلسن الكويف ،بن عيينة بن أيب عمران اهلاليل عمرانهو : عمران بن عيينة )٤
 .٥١٦٤: التقريب. أخرج له األربعة ،أوهام
 ).٤٥(رقم  تقدم يف احلديث ،اختلط ،صدوق: عطاء بن السائب )٥
 . )٤٥(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة مشهور ،هو عامر بن شراحيل الشعيب: الشعيب )٦

  :اإلسناداحلكم على 
وحممد بن عثمان بـن أيب   ،طاء بن السائبومثله ع ،ففيه عمران بن عيينة وهو صدوق ،األثر ذا اإلسناد حسن

 .شيبة ال بأس به على ما ترجح يل من أمره
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 ١٩٢

 )١(.عليه الصالة والسالم جربيل يوم القيامة
 ما جاء يف ميكائيل عليه الصالة والسالم

 ـــــــــــــــــ
 .)٨/١٢٣(يف تفسريه  هو عند ابن جرير )١(

 ،كالمها من طريق يوسف بن صهيب ،مبثله وفيه زيادة) ٢٢٠٩( برقموقد أخرجه الاللكائي يف اعتقاد أهل السنة 
 .به t عن حذيفة ،عن بالل بن حيىي ،عن موسى
عن بالل  ،عن موسى ،ثنا يوسف بن صهيب :قال ،ثنا عبد العزيز: قال ،حدثين احلارث: قال ابن جرير :اإلسناد

 .به مبثله مع زيادة يف آخره عن حذيفة ،بن حيىي
 :اإلسنادرجال 

احب املسند، مسع ص ،البغداديالتميمي، أبو حممد  ،وامسه داهر، هو احلارث بن حممد بن أيب أسامة :احلارث )١
كلم فيـه بـال   ت: قال الذهيبعلي بن عاصم، ويزيد بن هارون، وكان حافظاً عارفاً باحلديث، عايل اإلسناد باملرة، 

وقـال   .اختلف فيه، وهو عندي صدوق :بن حبان يف الثقات، وقال الدارقطيناوذكره  ،وثقه إبراهيم احلريب .حجة
بلغ ستا وتسـعني   :وقال أمحد بن كامل .دة لكونه يأخذ على الروايةادبغولينه بعض ال .ضعيف :بن حزماألزدي وا

 .مات سنة اثنتني ومثانني ومائتني .سنة، وكان ثقة
 .)٢/١٥٧(لسان امليزان و ،)٢/٦١٩(وتذكرة احلفاظ  ،)٢/١٧٩(ميزان اإلعتدال : انظر

أبو خالـد   ،السعيدي ،األموي بد اهللا بن سعيد بن العاصالعزيز بن أبان بن حممد بن ع عبدهو : عبد العزيز )٢
: التقريـب . أخرج لـه الترمـذي   ،مات سنة سبع ومائتني ،وكذّبه ابن معني وغريه ،متروك ،نزيل بغداد ،الكويف
٤٠٨٣. 

 .٧٨٦٨: التقريب. والنسائي ،والترمذي ،أخرج له أبو داود ،ثقة ،الكندي الكويف: يوسف بن صهيب )٣
يوسـف  وعنه  ،الل العبسيلد عبيد اهللا بن موسى، روى عن بوا ،العبسي موسى بن أيب املختارهو : موسى )٤

 .)٨٥٨٥( ه احلاكم حديثا يف املستدرك برقموصحح ل ،ذكره ابن حبان يف الثقات ،بن صهيب
 . )١٠٨٤( برقمتعجيل املنفعة و ،)٧/٤٥٦(الثقات و ،)٨/١٦٤(اجلرح والتعديل : انظر

: التقريب. واألربعة ،أخرج له البخاري يف األدب ،وقصد ،الكويف ،بن حيىي العبسي باللهو : بالل بن حيىي )٥
٧٨٦. 

  :اإلسناداحلكم على 
لكن تابعه أبو نعيم كمـا عنـد    ،فهو من طريق عبد العزيز بن أبان وهو متروك ،األثر ذا اإلسناد ضعيف جداً

رجـاين املعـروف   الفقيـه اجل  وأبو نعيم هذا هو عبد امللك بن حممد بـن عـدي   ،الاللكائي يف اعتقاد أهل السنة
 ،) ١٠/٤٢٨ تاريخ بغدادو ،١/١١٥ الشريازي أليب إسحاقطبقات الفقهاء : انظر( وهو حافظ ثقة  ،باالستراباذي

 .ألن فيه بالل بن حيىي وهو صدوق ،وعليه فاألثر من طريق أيب نعيم حسن
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 ١٩٣

 
وميكائيل امسه عبيد  ،جربيل امسه عبد اهللا: قال ،عن عكرمة ،أخرج ابن املنذر )٨٢(

 )١(.اهللا
 rأن رسول اهللا  ،رضي اهللا تعاىل عنه عن أنس ،وأبو الشيخ ،وأخرج أمحد )٨٣(
منذ خلقت  ما ضحك ميكائيل: قال ".ميكائيل ضاحكاً قط؟ ما يل مل أر" : جلربيل قال

 ـــــــــــــــــ
 .مل أجده يف املطبوع من تفسري ابن املنذر )١(

ثنـا إسـحاق بـن    : قال ،حدثنا احلسني بن يزيد الضحاك: قال ،)١/٤٣٧(يف تفسريه  وقد أخرجه ابن جرير
 . بهعن عكرمة  ،عن عاصم ،ثنا قيس: قال ،منصور

 :اإلسنادرجال 
مـات   ،لني احلديث ،الكويف ،األنصاري ،و احلسني بن يزيد بن حيىي الطحانه: احلسني بن يزيد الضحاك )١

 .١٣٦١: التقريب. رمذيوالت ،أخرج له أبو داود ،سنة أربع وأربعني ومائتني
موالهم، أبو عبد الرمحن، صدوق، تكلم فيه للتشيع، مـات   -بفتح املهملة  -السلويل : إسحاق بن منصور )٢

 .٣٨٥: التقريب. ةعأخرج له اجلماسنة أربع ومائتني وقيل بعدها، 
ما ليس مـن   وأدخل عليه ابنه ،تغير ملا كربويف، صدوق، أبو حممد الكبن الربيع األسدي،  قيسهو : قيس )٣

 .٥٥٧٣: التقريب. وابن ماجه ،والترمذي ،أبو داودأخرج له  ،مات سنة بضع وستني ومائة ،حديثه فحدث به
فكأنه بسبب  ،مل يتكلم فيه إال القطان،ثقة ،أبو عبد الرمحن البصري ،بن سليمان األحول عاصمهو : عاصم )٤

 .٣٠٦٠: التقريب. اب الكتب الستةأخرج له أصح ،مات بعد سنة أربعني ومائة ،دخوله يف الوالية
   ).٤(تقدم يف احلديث رقم  ،ثقة ثبت: عكرمة موىل ابن عباس )٥

  :اإلسناداحلكم على 
و  ٢٨( وقد تقدم يف احلديثني رقم  ،ألنه من طريق احلسني بن يزيد الضحاك وهو لني ،األثر ذا اإلسناد ضعيف

 .كالمها باسناد ضعيفوعلي بن احلسني و tحنو هذا األثر عن ابن عباس  )٢٩
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 ١٩٤

 )١(.النار
 دخل : قال ،عن زيد بن رفيع ،وأخرج احلكيم الترمذي يف نوادر األصول )٨٤(

جربيل  rفناول رسول اهللا  /،جربيل وميكائيل وهو يستاك rعلى رسول اهللا 
 ـــــــــــــــــ

 .)٣٨٤( برقموأيب الشيخ يف العظمة  ،)١٣٣٦٧(برقم هو عند أمحد يف مسنده  )١(
 بـرقم واآلجـري يف الشـريعة    ،)٢١٩( برقموابن أيب الدنيا يف صفة النار  ،٦٩وقد أخرجه أمحد يف الزهد ص

وعبد الغين املقدسي يف ذكـر النـار    ،)٦٧٥( برقم -كما يف أطرافه البن طاهر  -والدارقطين يف األفراد  ،)٩٣٢(
عـن   ،عن محيد بن عبيد موىل بين املعلـى  ،عن عمارة بن غزية ،من طريق إمساعيل بن عياشهم كل ،)١٠٨(برقم 

 . به t عن أنس بن مالك ،ثابت البناين
عـن   محيد بن عبيـد وغريب من حديث عماره بن غزية عن  ،غريب من حديث ثابت عن أنس: قال الدراقطين

 .تفرد به أبو اليمان عن إمساعيل بن عياش عنه ،ثابت
موىل  -أنه مسع محيد بن عبيد  ،عن عمارة بن غزية األنصاري ،ابن عياشثنا  ،ثنا أبو اليمان: قال أمحد :اإلسناد
 .  بهحيدث عن أنس بن مالك  ،البناين مسعت ثابتاً :يقول -بين املعلى
 :اإلسنادرجال 

إن أكثـر حديثـه عـن    : يقال ،ثقة ثبت ،مشهور بكنيته ،احلمصي ،بن نافع البهراين احلكمهو : أبو اليمان )١
 .١٤٦٤: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،اثنتني وعشرين ومائتني مات سنة ،شعيب مناولة

 .)١٧(تقدم يف احلديث رقم  ،خملِّط يف غريهم ،صدوق يف روايته عن أهل بلده ،العنسي: إمساعيل بن عياش )٢
 .   فيكون خملطاً هنا ،وإمساعيل محصي ،روايته هنا عن عمار بن غزية وهو مدين :لتق

بن احلارث األنصاري، املازين، املدين، ال بأس به، وروايتـه  ة يزِعمارة بن غَهو : عمارة بن غزية األنصاري )٣
 .٤٨٥٨: لتقريبا. واألربعة، سلممو، عليقاًتاري خأخرج له الب ،ومائةمات سنة أربعني  عن أنس مرسلة،

ال  ،زيـة وعنه عمارة بن غ ،روى عن ثابت البناين ،من موايل األنصار ،مدين: محيد بن عبيد موىل بين املعلى )٤
عن احلسيين صاحب اإلكمال لرجال أمحد قاله ابن حجر نقالً ،درى من هوي. 

 .١٠٥ص) ٢٣٤( تعجيل املنفعة رقم: انظر
  .)٦٥( قمر تقدم يف احلديث ،عابد ثقة: ثابت البناين )٥

  :اإلسناداحلكم على 
والثاين أنه من رواية إمساعيل بن عيـاش عـن    ،ألمرين األول جهالة محيد بن عبيد ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف

 .ورواية ابن عياش عن غري أهل بلده ضعيفة ،عمار بن غزية وهو مدين ليس من أهل بلد إمساعيل
 
 
 
 

]ب/٧[  
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 .)٢(كبر: فقال جربيل ،)١(السواك
 )٣(.ه أكربيل فإنأي ناول ميكائ: قال احلكيم

 ـــــــــــــــــ
 .املسواك ):غ( يف )١(
 .أكبِر: ولنوادر األص يف )٢(
حدثنا : قال ،حدثنا صاحل بن عبد اهللا: قال ،]ب/١٤٦[هو عند احلكيم الترمذي يف خمطوط نوادر األصول  )٣(

 . عن زيد بن رفيع به مبثله ،احلكم بن ظهري
 :اإلسنادرجال 

 مات سنة إحـدى وثالثـني   ،نزيل بغداد ثقة ،أبو عبد اهللا الترمذي ،بن ذكوان الباهلي :صاحل بن عبد اهللا )١
 .٢٨٧١: التقريب. رمذيتأخرج له ال ،أو بعدهاومائتني 

وامـه   ،رمي بالرفض ،متروك ،ويقال أبو خالد ،وكنية أبيه أبو ليلى ،أبو حممد ،الفزاري :ريهاحلكم بن ظُ )٢
 .١٤٤٥: التقريب. رمذيتأخرج له ال ،ومائة من سنة مثانني مات قريباً ،بن معنيا

عن أيب عبيدة بـن  روى  ،من أهل نصيبني ،يقال موىل أمساء بن خارجة ،أبو جعفر ،زرياجل :زيد بن رفيع )٣
 ،ومحزة بن حممـد اجلـزري   ،أنيسة ، وزيد بن أيبروى عنه معمر ،وحزام بن حكيم بن حزام ،عبد اهللا بن مسعود

اهللا بن  وقال عبد .ليس بالقوي :وقال النسائي ،ضعفه الدارقطينفقد  ،وقد اختلف فيه .الدنيا النصييب وحيىي بن أيب
 .جزري ثقة :وقال أبو داود .ما علمت إال خرياً :وقال يف رواية األثرم .نه ما به بأسإ :فقال ،سألت أيب عنه :أمحد

إذا : وتوسط فيه ابن عدي فقال .فاضالًكان فقيهاً ورعاً  :ابن حبان وقال ،بن حبان يف الثقاتوا بن شاهنياوذكره 
. وال يعترب حديثـه بروايتـه   ،فإن محزة ضعيف ،ا روى عنه مثل محزة اجلزريفأما إذ ،روى عنه ثقة فال بأس حبديثه

  .مات سنة ثالثني ومائة
الكـىن  و ،)٣/٣٩٤( التـاريخ الكـبري  و ،)٣/٦١(ة الرجال العلل ومعرفو ،)٧/٤٨٠( الطبقات الكربى: انظر
الثقـات  و ،)٣/٥٦٣(يل اجلرح والتعـد و ،)١/٤٣١١(الضعفاء واملتروكني للنسائي و ،٤١٥ص للدواليب واألمساء

 ).٢/٥٠٦( لسان امليزانو ،)٣/٢٠٥(الكامل يف ضعفاء الرجال و ،)٦/٣١٤(
  :اإلسناداحلكم على 

وزيد بن رفيع خمتلـف فيـه    ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف جداً، ففيه احلكم بن ظُهري وهو متروك وام بالكذب
 . rوقد أرسله فرفعه إىل النيب 

قبل ] ب/١٤٤[فمنها ما أخرجه احلكيم الترمذي يف املخطوط من نوادره  ،ملعناه وللحديث شواهد أخرى تشهد
 عن ابـن عمـر   ،عن نافع ،عن أسامة بن زيد الليثي ،عن ابن املبارك ،عن احلسني بن حسن املروزي ،هذا احلديث

ـ كَن أُأ  uأمـرين جربئيـل   "  :مث قال ،أكرب القوم فأعطى اسنتr إن رسول اهللا  :رضي اهللا عنهما قال رب " ،
 .وإسناده حسن، فاحلسني املروزي صدوق وكذلك أسامة الليثي

املسماة بالعمدة من الفوائد واآلثار الصحاح  ،شهدة الكاتبة مشيخةأخرجه أبو حممد األخضر يف  له شاهد آخرو
ومي صاحب بن نسطور الراسم منصور بن احلكيم األشغارياين، عن جعفر الق أيبمن طريق  ،)٩٨(برقم والغرائب 

= 
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................................................................................... 
وزيراي من " : rقال رسول اهللا : قال ،tسعيد  عن أيب ،احلاكم وأخرج )٨٥(

 ـــــــــــــــــ
= 

جعفـر بـن نسـطور    ): ٢/١٣٠(يف اللسان وقد قال ابن حجر  ،e، وذكر معناه عن رسول اهللا eرسول اهللا 
يف  -يعين الـذهيب   –وقد ذكره املؤلف  ،من أن يشتغل بكذبهوهو أسقط  ،يف كتب الضعفاء مل أر له ذكراً،الرومي
 ،وذكره يف منصور بـن احلكـم   .أو ال وجود له ،الوهو دج ،باطلةواملتون  ،اإلسناد إليه ظلمات: فقال ،التجريد

 اهـ.والظاهر أنّ جعفر بن نسطور ال وجود له: فقال
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  )١(." أبو بكر، وعمر: جربيل، وميكائيل، ومن أهل األرض: أهل السماء

 ـــــــــــــــــ
 .)٣٠٤٦( برقمهو عند احلاكم يف املستدرك  )١(

كلـهم   ،)٤٤/٦٤و  ٣٠/١١٩(تاريخ دمشق يف وابن عساكر  ،)١٣٢٧( برقموقد أخرجه اآلجري يف الشريعة 
 .به مبثله tعن أيب سعيد اخلدري  ،عن أيب نضرة ،اء بن عجالنطريق عطن م

 ،هذا احلديث من حديث سوار بن مصـعب وإمنا يعرف  ،ذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاهه: وقال احلاكم
 اهـ.وليس من شرط هذا الكتاب ،عن أيب سعيد ،عن عطية العويف

والبغـوي يف   ،)٣٠٤٧( برقماكم يف املستدرك واحل ،)٣/٤٥٤(ابن عدي يف الكامل وقد أخرجه من طريق آخر 
وابـن   ،)١٤٥( برقمابن شاهني يف شرح مذاهب أهل السنة  ومن طريق البغوي أخرجه ،)٢٠٢٦( برقماجلعديات 

 .كلهم من طريق سوار بن مصعب ،)٣/٣٢٦(وابن األثري يف أسد الغابة  ،)٣٠/١١٩( عساكر يف تارخيه
وعبـد اهللا بـن أمحـد يف     ،)٣٦٨٠(برقم  هجامعوالترمذي يف  ،)٢/١٥٨(البخاري يف التاريخ الكبري وأخرجه 

 ،)٢/٨٦(وابن عدي يف الكامل  ،)١٣٢٦( برقمواآلجري يف الشريعة  ،)١٥٢( برقمزياداته على  فضائل الصحابة 
  .أيب اجلحافعن  ،كلهم من طريق تليد بن سليمان

 .هذا حديث حسن غريب: وقال الترمذي
  .من طريق عمرو بن عطية ،)٣٠/١١٩(ساكر يف تارخيه وأخرجه أيضاً ابن ع

 .به بنحوه tاخلدري  عن أيب سعيد ،ثالثتهم عن عطية العويف
عـن   ،عن أخيه حممد ،من طريق احلسني بن احلسن بن عطية ،)٣٠/١١٩(يف تارخيه  وأخرجه ابن عساكر أيضاً

 .عن أيب سعيد به مبثل الذي قبله ،أبيه احلسن
 .عن أيب اجلحاف يرفعه ،عن تليد ،)١٥٣و  ١٠٥(برقم ائل الصحابة وأخرجه أمحد يف فض
 .وال أيب سعيدفذكر مثله، ومل يسنده عن عطية، : قال عبد اهللا بن أمحد

هو مرسل : قالرمحه اهللا حبديث أيب سعيد األشج، من حديث تليد، عن عطية، عن أيب سعيد،  ذاكرت أيب: قالو
 اهـ .اجلحاف فقطعن أيب عن تليد، 

 :قال ،حدثنا حممد بن موسى احلرشي: قال ،أبو الفضل العباس بن يوسف الشكليحدثنا : قال اآلجري :إلسنادا
 ،عن أيب نضرة ،حدثنا عطاء بن عجالن: قال ،كحدثنا عبد الرمحن بن مال :قال ،دثنا إمساعيل بن عبد اهللا اجلرميح

 .به عن أيب سعيد اخلدري
 :اإلسنادرجال 

بـن   وعلـي  ،وسري السقطي ،حدث عن حممد بن زجنويه املؤدب: يوسف الشكلي أبو الفضل العباس بن )١
 ،كان صاحلا متنسكا ،وابن شاهني ،وابن الشخري ،طيعيروى عنه ابن مالك الق ،وإبراهيم بن اجلنيد وحنوهم ،املوفق

 .سنة أربع عشرة وثالمثائةمات . وهو مقبول الرواية ،شاهري الشيوخوكان من م: قال الذهيب
 ). ٢٣/٤٧٩(اإلسالم تاريخ و ،)٢٦/٤٥٦(تاريخ دمشق و ،)١٢/١٥٣(تاريخ بغداد : ظران

= 
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.................................................................................١.

 ـــــــــــــــــ
= 

 ،مات سنة مثان وأربعـني ومـائتني   ،لين ،بن موسى بن نفيع احلَرشي حممدهو : مد بن موسى احلرشيحم )٢
 .٦٣٣٨: التقريب. والنسائي ،أخرج له الترمذي

محد حدثنا أ: قال ،)٤٠٩( برقمسوخه البن شاهني جاء يف ناسخ احلديث ومن: إمساعيل بن عبد اهللا اجلرمي )٣
إمساعيل بن عبـد اهللا اجلرمـي،   حدثنا  :قال ،حدثنا إبراهيم بن حممد بن إسحاق: قال ،د اهلمذاينبن حممد بن سعي
 بـن  اهللا عبـد  بن إمساعيل خربناأ: )٧/٣٨(و )٤/٨٦(منها  ويف طبقات ابن سعد يف مواضع عدة .وهو ابن زرارة

  .الرقي اجلرمي زرارة بن اهللا عبد بن إمساعيل ): ٤/١٧٧(ويف  ،اجلرمي زرارة
، اخلزاز عمر أبو أنا، الربمكي إسحاق أيب عن، قراءة البنا بن غالب أبو أخربنا: يف تاريخ دمشق ما نصهجاء لكن 

 وصـوابه ، جلرميا زرارة بن  اهللا عبد بن إمساعيل أنا ، سعد بن حممد نا، الفهم بن احلسني أنا، معروف بن أمحد أنا
 :وعليه فهو ،الرقي

: التقريـب . اًمتييـز ذُكر  ،لم فيه األزدي بال حجةتك ،صدوق ،أبو احلسن الرقي ،بن عبد اهللا بن زرارة إمساعيل
٤٥٧. 
. وابن ماجه ،أخرج له البخاري ،وثقه النسائي ،الرمحن بن مالك بن جعشم عبدهو : عبد الرمحن بن مالك )٤

 .٣٩٩٥: التقريب
بل أطلق عليه ابن معني  ،متروك ،العطار ،أبو حممد البصري ،بن عجالن احلنفي عطاءهو : جالنعطاء بن ع )٥

 .٤٥٩٤: التقريب. أخرج له الترمذي ،والفالس وغريمها الكذب
مـات   ،ثقة ،مشهور بكنيته ،أبو نضرة ،البصري ،العوقي ،بن مالك بن قُطَعة العبدي املنذرهو : أبو نضرة )٦

 .٦٨٩٠:التقريب. واألربعة ،ومسلم ،أخرج له البخاري تعليقا ،ئةسنة مثان أو تسع وما
  :اإلسناداحلكم على 

 : احلديث ذا اإلسناد وإن تعددت طرقه فهو ضعيف، حيث أن له ثالثة طرق كلها معلولة
 .هذا الطريق ومداره على عطاء بن عجالن، وهو متروك، بل أطلق عليه الكذب: فاألول
، وقد رواه عنه ثالثة، من طرق ال يصح منـها  )٤٦١٦(العويف وهو صدوق خيطئ كثرياً من طريق عطية : والثاين

 ،)١٨٠٥: التقريـب ( رمبـا أخطـأ   صدوق شـيعي التميمي داود بن أيب عوف  واحد، أحدهم أبو اجلحاف وهو
اين وثانيهم سوار بن مصـعب اهلمـد   ،)٧٩٧: التقريب( وهو رافضي ضعيف احملاريب سليمان والراوي عنه تليد بن

    .  )٤/٣٧١اللسان ( وثالثهم عمرو بن عطية العويف وهو ضعيف، )٣/١٢٨لسان امليزان ( وهو متروك
رواه عنه حممد بن احلسن بن عطية  ،)١٢٥٦: التقريب(من طريق احلسن بن عطية العويف وهو ضعيف : والثالث

 ).      ٢/٢٢٨اللسان (لى ضعفه ، وعنه أخوه احلسني بن احلسن وهو جممع ع)٥٨١٧: التقريب(وهو صدوق خيطئ 
بن وخيثمة  ،)١٣٢٨( برقمأخرجه اآلجري يف الشريعة  ،لكنه ضعيف جداً مـا t للحديث شاهد عن ابن عباسو

انظر املعجم املفهـرس البـن حجـر    و( -٤٤/٦٢ شقكما يف تاريخ دم - سليمان الطرابلسي يف فضائل الصحبة
عن  ،عن ليث ،ى بن هاللعلّم كلهم من طريق ،)٧/٣٣١٤(لب وابن العدمي يف بغية الطلب يف تاريخ ح ،)١٢١ص
= 
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.................................................................................. 

 ـــــــــــــــــ
= 

أيب سليم بـن   بنوليث هو  ،)٦٨٠٧: التقريب( اد على تكذيبهاتفق النقومعلى بن هالل  به، عن ابن عباس ،جماهد
 .)٥٦٨٥: التقريب( تميز حديثه فتركومل ي صدوق اختلط جدا زنيم

من طريق حممد بن ) ١١/١٧٩(الكبري  يف أخرجه الطرباين ،أيضاً وله طريق آخر عن ابن عباس وهو ضعيف جداً
 ،)٦٢٦٦: التقريـب (وحممد بن جميب هو الثقفي متروك  ،عن عطاء بن أيب رباح عنه ،عن وهيب بن الورد ،جميب

  .          يف احلديث الذي بعده ويأيت الكالم عليه مفصالً
اخلليل  من طريق ،)٤٤/٦٥( ن عساكر يف تارخيهأخرجه اب ،وهو ضعيف جداً أيضا t شاهد آخر عن أنسله و

واخلليل بن زكريا هـو الشـيباين أو    ،بهعن أنس بن مالك  ،عن أبيه ثابت البناين ،عن حممد بن ثابت ،بن زكريا
 .)٥٧٦٧ :التقريب(وحممد بن ثابت ضعيف  ،)١٧٥٢: التقريب(العبدي البصري متروك 

واهللا  ،إال أا ال يتقوى بعضها ببعض ملا علم من حال روااومع كثرة طرقه  ،فاحلاصل أن احلديث ال يثبت
 .أعلم
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ن ابن عباس رضي اهللا تعاىل ع ،وأبو نعيم يف احللية ،والطرباين ،وأخرج البزار )٨٦(
: اثنني من أهل السماء: زراءعة ودين بأربإن اهللا أيr : "قال رسول اهللا : قال ،عنهما
 )١(." وعمر بكر أيب: يكائيل، واثنني من أهل األرضوم جربيل

 ـــــــــــــــــ
حدثنا حممد بن : قال ،)٢٤٩١(للهيثمي برقم  كشف األستارويف  ،)٤٩١٩(برقم  يف مسندههو عند البزار  )١(

باس رضـي اهللا عنـهما بـه    عن ابن ع ،عن جماهد ،عن ليث ،نا عبد الرمحن بن مالك بن مغول ،معاوية البغدادي
 . بنحوه
  .)٨/١٦٠(وأيب نعيم يف احللية  ،)١١/١٧٩(الكبري  عند الطرباين يفو

يف  ومن طريقه ابن عسـاكر  ،)٣/٢٩٨(واخلطيب يف تاريخ بغداد  ،)٤/١٤١(وقد أخرجه العقيلي يف الضعفاء 
عن عطـاء بـن أيب    ،املكي عن وهيب بن الورد ،يبطريق حممد بن جمن كلهم م ،)٤٤/٦٢(تاريخ مدينة دمشق 

  .به عن ابن عباس ،رباح
 .مل نكتبه إال من حديث عبد الرمحن بن نافع،غريب من حديث وهيب: قال أبو نعيم

حممد بـن  : أي ،وال يتابع عليه: قال العقيلي. عن عطاء ،عن وهيب ،تفرد بروايته حممد بن جميب: طيبوقال اخل
 .جميب

 ،ثنا حممد بن جميب ،-درخت  –ثنا عبد الرمحن بن نافع  ،سن بن علي الفسويحدثنا احل: اينقال الطرب :اإلسناد
  .به بنحوه بن عباساعن  ،عن عطاء بن أيب رباح ،عن وهيب بن الورد املكي

 :اإلسنادرجال 
 ،سـكن بغـداد   ،الفسـوي يد، أبو جعفر الفارسي، احلسن بن علي بن الولهو : احلسن بن علي الفسوي )١
ا عن سعيد وحد وعنه  ،وغريهم بن سليمان الواسطي، وعلي بن اجلعد اجلوهري، وعبد الرمحن بن نافع درختث

سـنة   مـات  .ال بأس به: قال الدارقطين  ،وغريهم بكر الشافعيوأبو  ،وعبد الباقي بن قانع ،أبو عمرو بن السماك
 .ست وتسعني ومائتني

 . )٢٢/١٢٨(إلسالم تاريخ او ،)٧/٣٧٢(تاريخ بغداد و ،١١١سؤاالت احلاكم ص: انظر
، املعروف بدرخت، مـن أهـل   موىل املهدي أمري املؤمننياملخزومي، وقيل املخرمي، : عبد الرمحن بن نافع )٢

ن سليمان، وخملد بن يزيـد، روى  ومعتمر ببغداد، أبو زياد األعور، روى عن املغرية بن سقالب، وابن أيب الزناد، 
 .كان ثقة: وقال اخلطيب .صدوق :قال أبو زرعةس، عنه أبو زرعة الرازي، وحممد بن هارون الفال

 ).٦/٢٥٦(ذيب التهذيب و ،)١٠/٢٦٣(وتاريخ يغداد  ،)٨/٣٨١(الثقات : انظر
: التقريـب . اًمتييزذكر . متروك ،نزيل بغداد ،الصائغ ،الكويف ،الثقفيحممد بن مجيب هو : حممد بن جميب )٣

٦٢٦٦. 
امسـه  : يقـال  ،أبو عثمان أو أبو أمية ،املكي ،القرشي موالهم بن الورد وهيبهو : وهيب بن الورد املكي )٤

 .٧٤٨٩: التقريب. والنسائي ،والترمذي ،وأبو داود ،أخرج له مسلم ،ثقة عابد ،عبد الوهاب
  .)١٢(تقدم يف احلديث رقم  ،ثقة: عطاء بن أيب رباح )٥

= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٢٠١

................................................................................... 
 ـــــــــــــــــ

= 
 :اإلسناداحلكم على 

 .ه وما فيه من علل يف احلديث الذي قبلهوقد سبق الكالم علي ،ديث ذا اإلسناد ضعيف جداًاحل
وعبد الرمحن  ،وهذا احلديث ال نعلمه يروى عن ابن عباس إال من هذا الوجه: وقد قال البزار عقب هذا احلديث

 .من أهل السنة واحتملوا حديثه فإنه كان رجالً ،وقد روى عنه مجاعة من أهل العلم ،بن مالك لين احلديث
معلى  ،فقد تابع عبد الرمحن بن مالك يف روايته عن جماهد ،ابن عباس من وجه آخر قد روي احلديث عن :قلت

وقـد   ،ومعلى كذاب ،وابن عساكر يف تارخيه ،وابن العدمي يف تاريخ حلب ،بن هالل أخرجه اآلجري يف الشريعة
نه حممد بن جميب كمـا  وع ،من رواية وهيب بن الورد عنه ،عطاء بن أيب رباح ،تابع جماهد يف روايته عن ابن عباس

 .وقد تقدم هذا كله يف احلديث الذي قبله ،وابن جميب متروك ،عند الطرباين يف الكبري
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بن  )١(عن عبد اهللا ،ري بن عبد اهللا السلمين طريق السم ،وأخرج الديلمي )٨٧(
جربيل، : مؤذن أهل السموات" : يرفعه ،tطالب  عن علي بن أيب ،مةعن أيب أما ،كنانة

بيت املعمور، فتجتمع مالئكة السموات، فيطوفون الميكائيل، يؤم م عند : وإمامهم
واستغفارهم وتسبيحهم ألمة حممد  بالبيت املعمور، وتصلي وتستغفر، فيجعل اهللا ثوام

r".)٢( 

 ـــــــــــــــــ
   .وهو خطأ ،عبد احلميد: )غ( و) ش( يف )١(
 .مسنداً مل أقف عليه )٢(

قـال   ،السري بن عبد اهللا السلمىوفيه : وقال ،لديلميوعزاه ل ،)١/٢٤٧( ذكره ابن عراق يف تنزيه الشريعةوقد 
 .وأخباره منكرة ،ال يعرف: يف امليزان
 :اإلسنادرجال 

بن يعقوب السلمي، كويف، حيدث عن جعفر بن حممد وغـريه،  السري بن عبد اهللا هو : لسري بن عبد اهللا )١
 .وأخباره منكرة ،ال يعرف :وقال الذهيب .وليس بذلك املعروف، ويف رواياته بعض ما ينكر عليه: قال ابن عدي

 .)٣/١٧٤(امليزان و ،)٣/٤٥٩(يف الضعفاء الكامل : انظر
وابـن  ، اوددأخرج له أبو  كنانة بن العباس بن مرداس السلمي، جمهول،عبد اهللا بن  هو: عبد اهللا بن كنانة )٢
 .٣٥٥٦: التقريب. ماجه
 ،tفإنه يروي عن علـي   ،tالصحايب اجلليل  ،صدي بن عجالن ،حيتمل أنه أبو أمامة الباهلي: أبو أمامة )٣
 .)٢٠/٤٧٨(ذيب الكمال : انظر

  :اإلسناداحلكم على 
فهو ضعيف جداً ألنـه مـن    ،ولكن ما ذكر من اإلسناد هنا يكفي يف احلكم عليه ،احلديث مل أقف عليه مسنداً

وعـزاه  ) ١١٠ص( وقد أورده الفَتين يف تذكرة املوضوعات ،طريق السري بن عبد اهللا وهو جمهول وأخباره منكرة
 .للسيوطي يف ذيل الآليل املصنوعة
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 )٢(بيدأبو عبد اهللا األ باهللا، لقد أخربين أشهد:  تارخيهيف )١(النجارابن وقال  )٨٨(
بن أن عبد الرمحن بن حممد  ،)٣(عن أيب طاهر بن أيب نصر التاجر ،مشافهة بأصبهان
بن نا أبو عبد اهللا احلسني بن حممد لقد أخرب ،أشهد باهللا: قال ،أخربه )٤(إسحاق بن منده

سم عبد اهللا بن إبراهيم لقد أخربنا أبو القا ،أشهد باهللا: قال ،)٥(الدينوري احلسني
بن [ني بن علي بن احلس )٧(لقد أخربين أبو احلسن حممد ،أشهد باهللا: قال ،)٦(اجلرجاين

 ـــــــــــــــــ
 ). وقال ابن النجار: قال( ):ش( ويف ،وقال النجار: يف األصل )١(
 .مل أعرفه: أبو عبد اهللا األديب )٢(
  .مسع القاضي إبراهيم بن محرياملؤدب، : التاجرأبو طاهر بن أيب نصر  )٣(

 .)٣/١٠٧(التدوين يف أخبار قزوين : انظر
، ومندة لقب إبراهيم جده األعلىبن مندة، اافظ الكبري أيب عبد اهللا بن احلا ،األصبهاين احلافظأبو القاسم و ه )٤(

كثر أهل بلده، كثري السماع واسع الرواية، آمراً باملعروف ناهياً عـن املنكـر،   أكان كبري الشأن، جليل القدر عند 
  .مات سنة سبعني وأربعمائة ،وقار ومست وإتباعكان ذا و، مسع أباه، وأبا بكر مردويه وخلقاً، صنف التصانيف

رشـد  املقصد األو، )٣١/٣٢٧(تاريخ اإلسالم و ،٣٣٦ص ملعرفة رواة السنن واملسانيد البن نقطة التقييد: انظر
)٢/١٠٧.( 

 ،ريالدينو ، الثقفيعبد اهللاأبو  ،فنجويه بنشعيب  بنصاحل  بن عبد اهللا بن احلسني بن حممد بن احلسنيهو  )٥(
من أربعني  روى احلديث حنواً ،واملعرفة باحلديث ،كثري التصانيف احلسنة ،كثري الشيوخ ،كثري احلديث ،شيخ فاضل

أمحد بن و ،عليك احلافظ بنوأيب سعيد  ،رمحن السلميمثل أيب عبد ال ،وكتب عنه املشايخ ،وكان ثقة صدوقا ،سنة
 ،شنبه وطبقته بن حممد بنعبد اهللا  حممددث عن القاضي أيب وح ،روى عن أبو بكر بن السين ،حممد الثعليب املفسر

 .تويف سنة أربع عشرة وأربعمائة
وتـاريخ اإلسـالم    ،٢٠٥واملنتخب مـن السـياق ص   ،٢٤٨ص البن نقطة التقييد ملعرفة رواة األسانيد: انظر

)٢٨/٣٤٣(. 
عن احلسن روى الزاهد الثقة املأمون،  احلافظ اإلمام بن إبراهيم بن يوسف األبندوين، اجلرجاين، عبد اهللاهو  )٦(
مساعيلي، وأبـو  روى عنه أبو نصر اإلسفيان، وعمران بن موسى السختياين، وحممد بن قتيبة العسقالين وغريهم، بن 

تويف ببغـداد يف سـنة مثـان    بكر الشالنجي القاضي، وأبو منصور الفرضي، وأبو بكر الربقاين اخلوارزمي ومجاعة، 
  .وثالمثائة وستني أو سبع وستني

 ).٣/٩٤٣(تذكرة احلفاظ و، ٢٧١ص تاريخ جرجان: انظر
بن احلسن بن زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أبو احلسن حممد بن علي بن احلسني بن احلسن بن القاسم  )٧(

 ألنه وصي األمري السديد نـوح  ،املعروف بالوصي ،أبو احلسن العلوي، الصويف ،اهلمذاين ،الزيدي: t أيب طالب
عبد الرمحن بن أيب  روى عنه. ومجاعة طربي، والبن يزيد الدقاق، وإمساعيل الصفارعبدان ، روى عن من آل سامان

= 
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الب رضي ط د بن علي بن احلسني بن علي بن أيببن زيبن القاسم بن احلسن  )١(]احلسن
: قال ،)٢(البغدادي يعيبن عبد اهللا الشد لقد حدثين أمح ،أشهد باهللا: قال ،اهللا تعاىل عنه

 ـــــــــــــــــ
= 

كان أحد األشراف علمـاً   :قال السلمي. آخرونوأبو عبد الرمحن السلمي و ،أبو عبد اهللا احلاكمالليث الصفار، و
، تفقـه  كان ثقة صدوقاً صوفياً واعظاً: قال شريويهو. لعلوممع ما يرجع إليه من اونسباً وحمبةً للفقراء وصحبة هلم، 
سنة ثالث وتسـعني  ت مبكة، ورجع فأقام ببخارى مدةً، وا ما روتزهد، وجاو، ببغداد على أيب علي بن أيب هريرة

 . وقيل مخس وتسعني وثالمثائة
مع  ،tذا النسب إىل احلسن وإمنا وجدته t، ذا النسب إىل احلسني  ومل أجد أحداً ،هكذا نسبه هنا :قلت

 إمساعيل العلـوي، واسـم أيب   بن أيبحممد : فقد نسبه اخلطيب فقال ،اختالف يسري يف بعض األمساء عند من نسبه
 . طالب بن أيب ياحلسن بن علبن القاسم بن  بن حممدبن احلسني بن احلسن بن القاسم  يإمساعيل عل
 بن احلسن بن القاسم بن حممد بن القاسم بن احلسن بن زيـد  حممد بن علي بن احلسني: ابن عساكر فقال ونسبه

  .أبو احلسن بن أيب إمساعيل احلسين اهلامشين احلسن بن علي بن أيب طالب، ب
. بن علي بن احلسني بن احلسن بن القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن بن علـي حممد : له ناسباً وقال ابن حجر

 . احدوكلهم ترمجوا ذه األمساء لرجل و
 وأبو عبد الرمحن السـلمي : بقوله -ملا عدد بعض تالمذته  -ابن عساكر إىل اخلالف احلاصل يف نسبه  وقد أشار

 . ه على الصواببسون، -أي من تالمذته  –
وهكـذا نسـبه السـمعاين يف     ،مبثل ما ذكره ابن عساكر –كما يف الزهد الكبري للبيهقي  -وقد نسبه السلمي 

 .واهللا أعلم ،هو الراجح يف نسبهولعله  ،األنساب
إال أنه يشكل هنا تباعـد تـاريخ    ،حيث تطابق االسم هنا مع من ترجم له ،هذا ما ترجح لدي يف ترمجته: تنبيه

وإن ثبـت   ،مما يقلل احتمال السـماع ! فالراوي عنه تويف قبله بأكثر من ثالثني سنة؟ ،الوفاة بينه وبني الراوي عنه
 .واهللا أعلم ،ية األكابر عن األصاغرالسماع فلعه من باب روا

وتـاريخ ابـن عسـاكر     ،)٥/٦٠٧(واألنساب  ،)٣/٩٠(تاريخ بغداد و ،٣٥٤ص للبيهقيالزهد الكبري : انظر
  ).٥/٢٩٩(لسان امليزان و ،)١٧/٧٨(والسري  ،)٢٧/٢٩٥(تاريخ اإلسالم و ،)٥٤/٣٠٢(

 ).غ(ما بني املعكوفتني ليست يف  )١(
أشهد بـاهللا،   :احلديث املسلسل بطوله حدث عن احلسن بن علي العسكري: وقال ،يزانذكره الذهيب يف امل )٢(

 .وكذا فعل ابن حجر يف اللسان، وال تعديالً ومل يذكر فيه جرحاً .شيعي: قولهابن النجار  وعزا إىل
 .  )١/٢٠٩(واللسان  ،)٨/٣٥(ال ميزان االعتد: انظر
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علي  لقد حدثين أيب ،أشهد باهللا: قال ،)١(بن علي العسكري لقد حدثين احلسن ،أشهد باهللا
 ،)٥(علي بن موسى )٤(] بن[ حممد  )٣(] أيب[  لقد حدثين ،أشهد باهللا: قال ،)٢(بن حممد

 لقد حدثين أيب ،أشهد باهللا: قال ،)٦(موسىعلي بن  لقد حدثين أيب ،أشهد باهللا: قال
 ،أشهد باهللا: قال ،)٨(مدجعفر بن حم لقد حدثين أيب ،أشهد باهللا: قال ،)٧(جعفر موسى بن

علي بن  لقد حدثين أيب ،أشهد باهللا: قال ،)٩(بن علي حممد لقد حدثين أيب ،باهللا
 ،أشهد باهللا: قال ،)١١(بن علي / احلسني لقد حدثين أيب ،أشهد باهللا: قال  ،)١٠(نياحلس

 ـــــــــــــــــ
لي بن احلسني بـن علـي بـن أيب    بن جعفر بن حممد بن ع بن موسى بن علي احلسن بن علي بن حممدهو  )١(

ضعفه ابن اجلـوزي  أحد من يعتقد فيه الشيعة اإلمامة، وهو ر من رأى، طالب، أبو حممد العسكري، كان ينزل بس
  .سنة مائتني وستنيمات . ليس بشيء: يف املوضوعات فقال

 ).٢/٢٤٠(زان لسان امليو ،)١/٣١١(املوضوعات و، )٧/٣٦٦(تاريخ بغداد : انظر
وهو إلقامته بالعسكر،  يب احلسن العسكريأويعرف ب ،احلسيين الفقيهالسيد الشريف أبو احلسن اهلامشي،  هو )٢(

شخصه جعفر املتوكل على اهللا من مدينـة  أ، اهلاديبه ونلقبي، وممامية فيهيعتقد الشيعة واإلالذين  اإلثين عشرأحد 
ن تويف ودفن ـا يف  أشهر، إىل أقام ا عشرين سنة وتسعة وأى، فقدمها إىل بغداد مث إىل سر من رأ rرسول اهللا 

  .سنة أربع ومخسني ومائتني املعتز باهللاأيام 
 ).١٩/٢١٨(وتاريخ اإلسالم  ،)١٢/٧٤(املنتظم و ،)١٢/٥٦(تاريخ بغداد : انظر

   .ليست يف األصل )٣(
 ).غ( ليست يف )٤(
إىل  rقدم من مدينة رسـول اهللا  ، احلديث عن أبيه سندأ ،ىالرضبن اأبو جعفر  :علي بن موسىحممد بن  )٥(

ودفن يف مقابر قـريش  يف بغداد،  معه امرأته أم الفضل بنت املأمون، فتويفوإسحاق املعتصم،  بغداد، وافداً على أيب
 .سنة عشرين ومائتنير، عند جده موسى بن جعف

 .)١١/٦٢(املنتظم و ،)٣/٥٤(تاريخ بغداد : انظر
ضى، صدوق، واخللـل  الرِبيلقب بن علي بن احلسني بن علي اهلامشي، بن جعفر بن حممد  :بن موسىعلي  )٦(

 .٤٨٠٤: التقريب. أخرج له ابن ماجةممن روى عنه، مات سنة ثالث ومائتني، ومل يكمل اخلمسني، 
، صـدوق  بن حممد بن علي بن احلسني بن علي، أبو احلسن اهلامشي، املعروف بالكـاظم  :موسى بن جعفر )٧(

 .٦٩٥٥: التقريب. وابن ماجه، رمذيتأخرج له ال ،ومائةمات سنة ثالث ومثانني  عابد،
 .)٦٩( تقدم يف احلديث ،صدوق ،املعروف بالصادق، احلسيين اهلامشي :جعفر بن حممد )٨(
 ).٦٩(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة فاضل ،أبو جعفر الباقر ،احلسيين اهلامشي: حممد بن علي )٩(
 .)٣٨( تقدم يف احلديث ،ثقة ،زين العابدين ،بن علي بن أيب طالب اهلامشي :حلسنيبن ا علي )١٠(
 .ورحيانته eسبط رسول اهللا  ،بن أيب طالب اهلامشي :بن علي حلسنيا )١١(

]أ/٨[  
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لقد حدثين حممد  ،أشهد باهللا: قال ،ي اهللا تعاىل عنهبن أيب طالب رض علي لقد حدثين أيب
لقد حدثين  ،أشهد باهللا: وقال ،لقد حدثين جربيل ،أشهد باهللا ": وقال ،rرسول اهللا 

: أنه يقول اهللا تعاىل ،عن اللوح احملفوظ ،لقد حدثين إسرافيل ،أشهد باهللا: قال ،ميكائيل
 )١(."شارب اخلمر كعابد وثن"

 ،وسىمهذا املنت بالسند املذكور إىل علي بن  :)٢(ر يف لسان امليزانقال احلافظ ابن حج
، فيه من ال يعرف حاله إىل احلسن العسكري أيضاً ،بسند له )٣(خرجه أبو نعيم يف احلليةأ

واملنت أورده ابن . ر كعابد وثنيا حممد إن مدمن اخلم: قال ،مل يذكر فيه إال جربيللكن 
 .ان عباس رضي اهللا تعاىل عنهممن حديث اب ،)٤(ان يف صحيحهحب

 ـــــــــــــــــ
 .ومل أجده ذا اإلسناد يف شيء من املصادر ،مل أجده يف املطبوع من ذيل تاريخ بغداد )١(

 :اإلسناداحلكم على 
وقد جاء حنوه عنـد   ،فأتوقف فيه ،وفيه من مل أجد فيه جرحاً وال تعديالً ،ذا اإلسناد فيه من ال يعرفاحلديث 

 .)٣/٢٠٤(أيب نعيم يف احللية 
 ) بالشهادة بـاهللا وهللا ( ومل نكتبه على هذا الشرط  ،روته العترة الطيبة ،هذا حديث صحيح ثابت: وقال أبو نعيم

  .من غري طريق rنيب وروي عن ال ،إال عن هذا الشيخ
هـذا حـديث جليـل     :قال اإلمام أبو اخلري ابن اجلزري: )١٥ص(لفاداين ويف العجالة يف األحاديث املسلسلة ل

وذكـر  ...رواه احلافظ أبو نعيم يف كتابه حلية األولياء ،من رواية هؤالء السادة األخيار األئمة اآلل األطهار ،املقدار
 .كالمه السابق

 ،روى احلافظ ضياء الدين املقدسي يف آخر جزء مجعه يف ذم املسكر ):٢١٠ص( يف حتفة الطالبقال ابن كثري و 
من حديث احلسن بن علي بن حممـد   ،اهللا لقد أخربين فالنأشهد باهللا وأشهد  :يقول كل من رواه ،حديثا مسلسالً

 :قال ،eلقد حدثين رسول اهللا أشهد باهللا وهللا أشهد  :أنه قال t ، عن عليعن آبائه مسلسال ،بن علي بن الرضا
ن ، ألوهذا ذا السند فيـه شـيء   ،وثن كعابديا حممد إن مدمن اخلمر  :أشهد باهللا وأشهد اهللا لقد قال يل جربيل

 اهـ .املسلسالت قل ما يصح منها
 .)١/٢٠٩(لسان امليزان  )٢(
 .)٣/٢٠٤(حلية األولياء  )٣(
 ).٥٣٤٧(برقم صحيح ابن حبان هو يف  )٤(

 .)١٠/٣٣٠(يف املختارة  يقه أخرجه الضياءومن طر
 ،كلهم من طريق سعيد بن جبري ،)٩/٢٥٣(يف احللية أبو نعيم و ،)١٢/٤٥(وأخرجه البخاري يف التاريخ الكبري 

 .عن ابن عباس به
= 
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................................................................................... 
 ـــــــــــــــــ

= 
فقد جاء عنه من طريق عبد اهللا بن خراش  ،واحلديث روي عن سعيد بن جبري من ثالثة طرق ال يصح منها شيء

 وعبد اهللا بن خراش هو بن حوشب الشيباين وهو ضعيف بل أطلق بعضـهم عليـه الكـذب    ،ابن حبانكما عند 
 ).٣٢٩٣: التقريب(

ضعيف رمـي بـالرفض   وثوير  ،كما عند البخاري يف التاريخ الكبري، الكويف ن أيب فاختةب يروثُوجاء من طريق 
 ).٨٦٢: التقريب(

: التقريـب (ضعيف رمي بالتشـيع   هوو ،يب نعيم يف احلليةكما عند أ ،حكيم بن جبري األسديوجاء من طريق 
١٤٦٨.( 

وعبد بـن   ،)١٧٠٧٠(كما عند عبد الرزاق يف املصنف برقم  ،من وجه آخر ماtوروي احلديث عن ابن عباس 
 ،)٣/٥١٥(، والبخـاري يف التـاريخ يف الكـبري    )٢٤٥٣(، وأمحد يف املسند برقم )٧٠٨(محيد يف مسنده برقم 

وإسناده منقطع  ،كلهم من طريق حممد بن املنكدر عن ابن عباس به،)٢/٤٦٩( وضح ألوهام احملدثنييف املاخلطيب و
وقد أشـار إىل ذلـك ابـن     ،كما جاء مصرحاً به عند عبد بن محيد وأمحد ،فابن املنكدر مل يسمعه من ابن عباس

 .      )٢/٦٧١(يف العلل املتناهية اجلوزي 
 وابن ماجه يف سننه ،)١/١٢٩(كما عند البخاري يف التاريخ الكبري  t وللحديث شواهد من حديث أيب هريرة

ومن حديث ، )٢/٤٥( بقات احملدثني بأصبهانيف طأيب الشيخ و، )٦/٢٢٩( ابن عدي يف الكاملو ،)٣٣٧٥(برقم 
كمـا عنـد    tومن حديث أنـس   ،)٢٣٨٢و ٢٣٨٠(كما عند البزار يف مسنده برقم  مـا tعبد اهللا بن عمرو 

 .)١/٣٠٥( أيب نعيم يف تاريخ أصبهانو و ،)٤٨١٠( األوسط برقم الطرباين يف
وال يصح حـديث   :قال البخاري يف الكبري عنه ،فيه اضطراب tولكن ال يصح منها شيء فحديث أيب هريرة 

 .      أيب هريرة يف هذا
حممد بن  :ل ابن عديقا ،وهذا ال يصح تفرد به حممد بن سليمان ):٢/٦٧١(وقال ابن اجلوزي يف العلل املتناهية 

خالفه  :وقال الدارقطين .ال حنتج به :بو حامت الرازيوقال أ. شياء منهوقد أخطأ يف غري أ ،سليمان مضطرب احلديث
ورواه محاد : قال ،ابن مرمي عنه هقال ، rحممد بن عبد اهللا عن أبيه عن النيب سليمان بن بالل فرواه عن سهيل عن 

وهذا هو الصـحيح والطريـق    :قال ابن اجلوزي. عن عبد اهللا بن عمرو من قولهيب صاحل بن سلمة عن عاصم عن أ
 .اليت قبله ال يثبت

: التقريب( الليثي ابن أخت سعيد بن جبري وهو ضعيفاحلارث بن النعمان وحديث أنس عند الطرباين يف إسناده 
١٠٥٢.( 

، )٥٨١٦: التقريـب (دوق فيه لـني  فيه حممد بن احلسن األسدي وهو ص عند البزارحديث عبد اهللا بن عمرو و
 .)٧٩٠٣: التقريب(ويونس بن خباب األسيدي وهو صدوق خيطئ 

  .واحلديث مبجموع طرقه حسن لغريه إن شاء اهللا :قلت
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 ما جاء يف إسرافيل عليه الصالة والسالم
 

لؤلؤة  )١(] من [ور لصخلق اهللا تعاىل ا: قال ،عن وهب ،أخرج أبو الشيخ )٨٩(
". كن " : قال مث، فتعلق به ". خذ الصور" : مث قال للعرش ،)٢(بيضاء يف صفاء الزجاج

بعدد كل روح خملوقة، ونفس  بقَثُفأخذه وبه  )٣(فكان إسرافيل، فأمره أن يأخذ الصور
 )٦(كاستدارة )٥(واحدة، ويف وسط الصور كرة )٤(منفوسة، ال خيرج روحان من ثقبة

قد وكلتك " : ربمث قال له ال ،)٦(وإسرافيل واضع فمه على تلك الكرةالسماء واألرض، 
فأدخل رجله اليمىن  ،العرش مقدمفدخل إسرافيل يف  ". يحةوللص فأنت للنفخة ،بالصور

 )٧(.حتت العرش وقدم اليسرى، ومل يطرف منذ خلقه اهللا تعاىل لينتظر ما يؤمر به

 ـــــــــــــــــ
   .ليست يف األصل )١(
 .الزجاجة ):غ( يف )٢(
 .أن يأخذه ):غ( يف )٣(
 .ثقب ):غ( يف )٤(
 .وكال مها حمتمل ،يف املطبوع من العظمةوكذا جاء يف أصل األثر كما  ،كوة ):غ( يف )٥(
 .كدارة ):غ( يف )٦(
نا حممد بن أمحد بن احلسـن  حدث ،حدثين عبد اهللا بن سلم: قال ،)٣٨٩( برقمهو عند أيب الشيخ يف العظمة  )٧(

عـن   ،حدثين عبد الصمد بن معقـل : قال ،حدثنا إمساعيل بن عبد الكرمي ،عن حممد بن إبراهيم بن العالء ،اخلشين
 . به بنحوه وهب بن منبه رمحه اهللا تعاىل

 :اإلسناداحلكم على 
 ).٣٣( الكالم على رجال اإلسناد واحلكم عليه يف احلديث رقمتقدم وقد ، األثر ذا اإلسناد ضعيف جداً
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سعيد  عن أيب ،والبيهقي يف البعث ،وحسنه، واحلاكم الترمذي وأخرج )٩٠(
 ،لتقم القرناقد  )١(كيف أنعم وصاحب الصور ": r قال رسول اهللا: قال، tاخلدري 
 .يا رسول اهللا؟ )٢(فما نقول: قالوا ".ينتظر مىت يؤمر فينفخ  ،وأصغى مسعه ،هتهوحىن جب

 )٣(." على اهللا توكلنا ،حسبنا اهللا ونعم الوكيل ": قولوا: قال

 ـــــــــــــــــ
 .وما أثبته هو الصواب ،السور: يف األصل  )١(
 .وما أثبته يقتضيه السياق ،تقول: يف األصل  )٢(
يف املطبوع من  ومل أجده ،)٨٦٧٨( برقمواحلاكم يف املستدرك  ،)٢٤٣١( برقمالترمذي يف جامعه  عند هو )٣(
 .والنشور للبيهقي البعثمن 
 ،)١٦/٢٩(يف تفسـريه   وابن جرير ،)١٥٩٧( برقمويف الزهد  ،)٩٠(برقم ابن املبارك يف مسنده أخرجه قد  و

واإلمسـاعيلي يف   ،)٤٥( برقمرباين يف املعجم الصغري والط ،)٥٣٤٦و  ٥٣٤٥( برقمالطحاوي يف شرح املشكل و
وأبو نعيم يف  ،)٣٩٧( برقمأبو الشيخ يف العظمة و ،)١٨( برقموابن أيب داود يف البعث  ،)١/٤٢٧(معجم شيوخه 

كلهم  ،)٣٥٢( برقمالبيهقي يف شعب اإلميان و، )٢١٨١( الاللكائي يف اعتقاد أهل السنة برقمو ،)٥/١٠٥(احللية 
 .عن ابن عباس به ،ق عطية العويفمن طري

 .به عن أيب سعيد ،عن عطية ،أخربنا أبو العالء: قال ابن املبارك :اإلسناد
 :اإلسنادرجال 

 ،مشـهور بكنيتـه   ،وهو أبو العالء اخلفـاف  ،وهو خالد بن أيب خالد ،خالد بن طهمان الكويف :أبو العالء )١
 .١٦٤٤: ريبالتق. رمذيتأخرج له ال، صدوق رمي بالتشيع مث اختلط

 ).١٤(يف احلديث رقم  تقدم ،صدوق خيطئ كثرياً ،هو العويف: عطية )٢
   :اإلسناداحلكم على   
ففيه خالد بن طهمان اختلط، وقد توبع يف روايات أخرى لكن ال تنفـع هـذه    ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف 

رب، فروي هذا احلديث عنه مـن  ومن ضعفه أنه اضط ،املتابعات، ألن مدارها كلها على عطية العويف وهو ضعيف
الطحـاوي يف شـرح   فمرة عن أيب سعيد اخلدري كما هو احلال هنا، ومرة عن ابن عباس كما عند  ،ثالثة أوجه

وابـن   ،)٣٢٥( برقمه وابن األعرايب يف معجم ،)٢/٦١٩(اإلمساعيلي يف معجم شيوخه ، و)٥٣٤٨( برقماملشكل 
والطـرباين يف   ،)١٩٣٦٤( أمحد يف مسنده بـرقم  بن أرقم، أخرجهومرة عن زيد  ،)٧٠٢( برقمبشران يف أماليه 

، مث إن يف بعـض  )٧١٩( برقمالداين يف السنن الوادة يف الفنت و ،)٣/١٩(ابن عدي يف الكامل و ،)٥/١٩٥(الكبري 
ـ : بقوله عن عطية نفسه ممن فوقه، وقد أشار إىل ذلك ابن عدي يف الكامل طرق هذه األحاديث اضراباً ه وهذا يروي

ورواه مجاعة كثرية عن  ،بن عباساويرويه مطرف ومن تابعه عليه عن عطية عن  ،خالد بن طهمان عن زيد بن أرقم
 .وهذا أصحها ،عطية عن أيب سعيد

= 
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................................................................................... 

 ـــــــــــــــــ
= 

يف املختارة املقدسي والضياء  ،)٥/١٥٣(أخرجه اخلطيب يف تاريخ بغداد  ،من حديث أنس لكن للحديث شواهد
 ،عن أمحد بن منصور بن حبيب أبو بكر املروزي اخلصـيب  ،إمساعيل اخلطيبإمساعيل بن علي بن عن  ،)٧/١٣٣(

ورجال إسناده كلهم ثقات إال أمحد بن منصور فلم أجد فيه  ،به عن أنس بن مالك ،عن قتادة ،عن مهام ،عن عفان
 ). ٢١/٨٩وتاريخ اإلسالم  ،٥/١٥٣تاريخ بغداد ( جرحاً وال تعديالً 

عـن   ،)٧٢٠( بـرقم والداين يف السنن الوادة يف الفنت  ،)٣/١٨٩(م يف احللية أخرجه أبو نعي ،من حديث جابرو
عن جعفـر بـن    ،عن سفيان الثوري ،عن حممد بن يوسف ،الواسطي عزيزعبد العن حممد بن  ،بن شعيب املطلب
، وحممـد  )٦/٤٦٤الكامـل  (، وإسناده حسن، فاملطلب بن شعيب مسـتقيم احلـديث   عن جابر ،عن أبيه ،حممد

، وجعفر بـن حممـد هـو املعـروف     )٦٠٩٣: التقريب(ي صدوق يهم أخطأ يف شيء من حديث سفيان الواسط
  ).٦٩ :رقم تقدم يف احلديث( وهو صدوق بالصادق 

وقد روي هـذا  : )١/٤٣٢(قال ابن كثري يف تفسريه واحلاصل أن احلديث يتقوى مبجموع طرقه وشواهده، وقد 
 .وهو حديث جيد ،من غري وجه

 .)١٠٧٩( باين من املعاصرين كما يف السلسة الصحيحة برقموقد صححه األل
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، tعن أيب هريرة  ،وصححه، وأبو الشيخ، وابن مردويه وأخرج احلاكم )٩١(
   حنو )١(ظرين مستعد /،ل بهوكّ إن طرف صاحب الصور مذ" : rقال رسول اهللا : قال

 )٢(." كأن عينيه كوكبان دريان ،خمافة أن يؤمر بالصيحة قبل أن يرتد إليه طرفه ،العرش

 ـــــــــــــــــ
 .ويقتضيه السياق وهو املوافق للفظ احلديث) غ( و) ش( وما أثبته من ،ينتظر: يف األصل  )١(
ومل أقف على كتاب ابن  ،)٣٩١( برقم يف العظمة وأيب الشيخ ،)٨٦٧٦( هو عند احلاكم يف املستدرك برقم )٢(

 .يةمردو
قدامة  ومن طريقه ابن ،)٤/٩٩(وأبو نعيم يف حلية األولياء ، )٥٢ و ٤٦( برقمأخرجه ابن أيب الدنيا يف األهوال و

 يزيد عمه عن، األصم بن اهللا عبد بن اهللا عبيدعن  ،مروان بن معاوية كلهم من طريق ،٨٩يف إثبات صفة العلو ص
 .به هريرة أيب عن، األصم بن

عـن   ، بن األصمعبد اهللابن فروياه عن عبيداهللا  ،مروانَ بن معاوية رشيد بن داودو زياد بن الواحد عبد وخالف
 .ابن عباس :قال :قال ،يزيد األصم

 الواحـد  عبد عن ،إمساعيل بن موسى عن ،جرير بن اهللا عبيدعن  ،)٥١(يف األهوال برقم  أخرجه ابن أيب الدنيا 
  .به زياد بن

عن عبد اهللا بن حممد بـن   ،عن حممد بن عبد الرمحن بن العباس ،)٢١٨٥( السنة برقماعتقاد أهل والاللكائي يف 
  .به عن داود بن رشيد ،عبد العزيز
يف  أيضـاً إال  ثقةوهو  العبدي موالهم وعبد الواحد بن زياد هو ،مروان بن معاوية هو الفزاري ثقة حافظ :قلت

وثالثتـهم مـن رجـال     ،امشي موالهم وهو أيضاً ثقـة وداود بن رشيد اهل ،مقال ففيه حديثه عن األعمش وحده
فترجح رواية األكثر وتكون رواية معاوية شاذة إذ أنه خالف غريه من  ،الشيخني، فاحلاصل أن ثقة قد خالف ثقتني

 . واهللا أعلم ،الثقات
 عبيد دثنا، زياد بن حدالوا عبد دثنا، إمساعيل بن موسى دثنا، جرير بن اهللا عبيد دثين: قال ابن أيب الدنيا :اإلسناد

 .وذكره عباس ابن قال :قال، األصم بن يزيد دثنا، األصم بن اهللا عبد بن اهللا
       :اإلسنادرجال 

قدم بغداد وحدث  ،البصري ،وقيل أبو احلسن العتكي ،أبو العباس ،بن جبلة بن أيب رواد :عبيد اهللا بن جرير )١
روى عنه أبو بكر بـن أيب   ،وغريهم ومسدد بن مسرهد ،بوذكيوأيب سلمة الت ،ا عن حجاج بن منهال األمناطي

  .وكان ثقة ،وحيىي بن حممد بن صاعد ،وجعفر بن عبد اهللا بن جماشع ،الدنيا
 ).١٠/٣٢٥(تاريخ بغداد و ،)١٤٢٤١(برقم الثقات : انظر

 ).٤٩(تقدم يف احلديث رقم  ،ثقة ثبت ،بو سلمة التبوذكيأهو : موسى بن إمساعيل )٢
يف حديثه عن األعمش وحده  ،ثقة ،البصري ،الواحد بن زياد العبدي موالهم عبدهو  :بن زياد عبد الواحد )٣
 .٤٢٤٠: التقريب. له أصحاب الكتب الستة أخرج ،وقيل بعدها ،مات سنة ست وسبعني ومائة ،مقال

= 

]ب/٨[  
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أخـرج لـه    ،مقبـول  األصم العامري، بنعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عبد اهللا هو : عبيد بن عبد اهللا بن األصم )٤
 .٤٣٠٤ :التقريب. وابن ماجه ،والنسائي ،وأبو داود ،مسلم
وهو ابـن أخـت    ،كويف نزل الرقة ،أبو عوف ،بن عبيد بن معاوية البكَّائي ،وامسه عمرو :األصم بن يزيد )٥

أخـرج لـه البخـاري يف األدب     ،مات سنة ثالث ومائة ،وهو ثقة ،وال يثبت ،له رؤية: يقال ،ميمونة أم املؤمنني
 .٧٦٨٦: التقريب. واألربعة ،ومسلم ،املفرد

 :اإلسناداحلكم على 
وحسن من رواية ابن عباس ألنه مـن   ،احلديث شاذ من رواية أيب هريرة ملخالفة معاوية الفزاري غريه من الثقات

 . ق عبيد اهللا بن عبد اهللا وهو مقبولطري
 .اهللا عبد بن اهللا عبيد يهأخ ابن عنه به تفرد يزيد، حديث من غريب: عنه قال أبونعيموقد 

  .إسناده جيد: عن حديث أيب هريرة) ٢/١٢٤١(وقال العراقي يف املغين 
 .واهللا أعلم ،من حديث أيب هريرة) ١١/٣٦٨(ابن حجر يف الفتح وحسن إسناده 
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قال : قالرضي اهللا تعاىل عنه،  عن أيب سعيد اخلدري ،وأخرج ابن أيب حامت )٩٢(
 )٢(." الصور ممسكني بالصور ينتظران مىت يؤمران )١(امازال صاحب" : rرسول اهللا 

 ـــــــــــــــــ
 .مصادره األصليةوهو املوافق للسياق وللحديث يف  )غ( وما أثبته من ،مازال صاحب: )ش( األصل و يف )١(
 .مل أجده يف املطبوع من تفسري ابن أيب حامت)٢(

عن حممد بن عمـرو بـن    ،عن علي بن عيسى احلريي، )٨٦٧٩( برقموقد أخرجه بنحوه احلاكم يف املستدرك 
 ،عن زيد بن أسـلم  ،عن خارجة ،كالمها عن حيىي بن حيىي ،وجعفر بن حممد بن احلسني ،النضر بن عمرو احلرشي

 .به عن أيب سعيد اخلدري ،بن يسارعن عطاء 
 .عن زيد بن أسلم ،تفرد به خارجة بن مصعب :قال احلاكم

 ،عن حجاج ،عن عباد بن العوام ،عن أيب بكر بن أيب شيبة ،)٤٢٧٣( برقمأخرجها ابن ماجه  ،وله طريق أخرى
 .به عن أيب سعيد ،عن عطية
 عن أيب سـعيد  ،عن عطية ،عن حجاج ،ا عباد بن العوامثن ،حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة: قال ابن ماجه :اإلسناد

 .به
 :اإلسنادرجال 

 بـن أبو بكر  ،أيب شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي األصل بنهو عبد اهللا بن حممد : أبو بكر بن أيب شيبة )١
أبو و ،ومسلم ،أخرج له البخاري ،مات سنة مخس وثالثني ومائتني ،صاحب تصانيف ،ثقة حافظ ،أيب شيبة الكويف

 .٣٥٧٥: التقريب. وابن ماجه ،والنسائي ،داود
مات سـنة مخـس    ،ثقة ،أبو سهل الواسطي ،بن عمر الكاليب موالهمعباد بن العوام هو : عباد بن العوام )٢

 .٣١٣٨: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،وله حنو من سبعني ،أو بعدها ومثانني ومائة
صدوق  ،أحد الفقهاء ،القاضي ،أبو أرطاة الكويف ،رية النخعيبن ثور بن هب حجاج بن أرطاة هو :حجاج )٣

. واألربعـة  ،سـلم مو ،اري يف األدببخأخرج له ال ،ومائةمات سنة مخس وأربعني  ،)٤/ط( كثري اخلطأ والتدليس
 .١١١٩ :التقريب

 .)١٤( رقم تقدم يف احلديث ،صدوق خيطىء كثرياً ،بن سعد العويفهو ا: عطية )٤
  :اإلسناداحلكم على 

أحدمها أنه من طريق حجاج بن أرطاة وهو كثري اخلطأ والتـدليس وقـد    ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف لسببني
هـذا   :)٤/٢٥٣(وقال صاحب مصباح الزجاجة  ،والثاين فيه عطية العويف وهو ضعيف ومدلس وقد عنعن ،عنعن

 . إسناد ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وعطية العويف
 ،لكن الطريق إليه ضعيف جداً ،وعطاء ثقة ،تابعه عطاء بن يساركما عند احلاكم ،ولكن توبع عطية على حديثه

بـن معـني   اويقال إن  ،وكان يدلس عن الكذابني ،متروكوهو  ،السرخسيبن مصعب وهو خارجة به  فقد تفرد
 ).١٦١٢: التقريب(كذبه 

= 
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= 
سليمان عن  ،بشر بن املفضلق من طري ،)٢١٨٦( برقمأخرجه الاللكائي يف اعتقاد أهل السنة  ،شاهد للحديثو

  .عن عبد اهللا بن عمرو ،عن أيب أيوب ،عن أيب مراية ،عن أسلم ،التيمي
بن  أو عن عبد اللَّه ،eالنيب  عن ،عن أيب مرية ،عن أسلم ،التيمي فرواه عن ،حيي بن سعيد القطان وخالف بشراً

 .)٦٨٠٤( أخرجه أمحد يف املسند برقم ،هكذا على الشك ،eالنيب  عمرو عن
: القطان مقدمة عليه من وجهني لكن رواية حيىي ،)٧٠٣: التقريب ( وبشر بن املفضل هو الرقاشي وهو ثقة ثبت

والثاين أن روايته يف املسند من رواية اإلمام  ،)٧٥٥٦: التقريب(فروايته مقدمة  أحدمها أن القطان حافظ متقن إمام
وحيتمـل أن   ،ويف اإلسناد دونه أربعـة رواة  ،هي عند الاللكائيأما رواية بشر ف ،أمحد عنه وهو إمام متقن معروف

 .واهللا اعلم ،اخلطأ حصل من أحدهم
 :)١٠/٣٣٠( وقد قال اهليثمي يف جممـع الزوائـد   ،ومع ترجيح رواية أمحد إال أا معلولة فإنه رواها على الشك

بد اهللا بـن عمـرو فهـو    ان عن عإن ك، ورجاله ثقاتفهو مرسل و ، فإن كان عن أيب مريةرواه أمحد على الشك
 اهـ. ثقات رجالهو متصل مسند

ترجح يل أن  ،فمن خالل تتبعي لتراجم أيب مرية هذا وأسانيده وأقوال األئمة فيه ،والذي ظهر يل غري ذلك :قلت
وسـبب   ،والصواب هو أن الرواية مرسلة ،وأنه وهم من أحد الرواة أو من النساخ ،الشك احلاصل هنا ال أصل له

 :وهي أن أبا مراية هو ،هم يتبني من خالل الترمجة اليت خرجت ا بعد التتبع والبحثالو
عداده  ،تابعي ،أو أبو مرية -كذا ضبطه ابن حجر  بالضم والتخفيف -أبو مراية  ،هو عبد اهللا بن عمرو العجلي

. عـن أيب مرايـة   :وقتادة يقول ،عن أيب مرية :كان التيمي يقول :قال إمساعيل بن علية: قال أمحد ،يف أهل البصرة
وهـو   ،ووجدت األكثر قد ترجم له بأيب مراية كابن سعد والبخاري وابن أيب حامت وابن حبان وخليفة بن خيـاط 

فما فرقه يف الترمجتني قد مجع بينهما أكثر من  ،وأظنه وهم ،وأما ابن حجر فجعلهما اثنان ،كذلك يف أكثر األسانيد
 . حدترجم له يف ترمجة رجل وا

 ،وأسلم العجلي ،روى عنه قتادة ،yوأيب هريرة  ،ن حصنيوعمران ب ،موسى األشعري وأيب ،سلمانروى عن 
قتادة عن أيب مرايـة، بصـري، مل   : وقال الدرقطين ،بن حبان يف الثقاتاوذكره  .كان قليل احلديث: بن سعداقال 

 . هبحيدث عنه غريه، يعترب 
 . ا برواية أسلم العجلي عنهجزم البخاري وابن معني وغريمه :قلت

 .بن األشعثاقتل مع : وقال خليفة بن خياط .فيه نظر: وقال البيهقي عنه
فالتبس األمر على الـواهم   ،فمما ذكر هنا يتبني أن احتمال الوهم ناتج من كون اسم أيب مراية عبد اهللا بن عمرو

تتبعي ألسانيد أيب مراية مل أجد له رواية عن ومن خالل  ،tوظن أنه يروي عن الصحايب اجلليل عبد اهللا بن عمرو 
واحتمال  )٦٤/٢٠٨( واآلخر عند ابن عساكر يف تارخيه ،عبد اهللا بن عمرو إال يف موضعني أحدمها هنا على الشك

هذا ما توصلت إليه مبا ذكرت من أدلـة واهللا   ،ومل ينص أحد على مساعه منه فيما وقفت عليه ،الوهم وارد فيه أيضاً
 .أعلم

= 
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وهو منكر متناً ملخافته أكثر األحاديث الواردة يف الصور  ،ليه فالرواية مرسلة واحلديث ضعيف من هذا الوجهوع
 .كما يف األحاديث الواردة قبل هذا احلديث ،وفيها أن املوكل به ملك واحد

 ،عب األحبـار لكنها موقوفة على ك ،)٢٥( وجاءت رواية مماثلة لرواية أمحد عند هناد بن السري يف مسنده برقم
 .واهللا تعاىل أعلم ،ومثل هذه الغيبيات ال تثبت إال مبرفوع صحيح فال حجة يف رواية كعب

الطبقات البن و ،)٤/٣٥٣٨() رواية الدوري(تاريخ ابن معني و ،)٧/٢٣٦( طبقات ابن سعد: لذلك كله: انظر
 والتاريخ الصغري ،)٥/١٥٤( خاريللب التاريخ الكبريو ،)١/٢٦٨(العلل ومعرفة الرجال و ،)٢٠٩و ١/٢٠٤( خياط

القضاء و ،)٥٩٢(وسؤاالت الربقاين برقم  ،)٥/٣١(والثقات البن حبان  ،)٥/١١٨(واجلرح والتعديل  ،)٢/١٧٨(
 ).٤/١٢٧١(تبصري املنتبه بتحرير املشتبه و ،٥١٩ص وتعجيل املنفعة، ٣٥٥صللبيهقي والقدر 
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: rقال رسول اهللا : قالعن أيب أمامة رضي اهللا تعاىل عنه،  ،الديلمي وأخرج )٩٣(
 )١(." ناسم جربيل عبد اهللا، واسم ميكائيل عبيد اهللا، واسم إسرافيل عبد الرمح" 

 ـــــــــــــــــ
 .أقف عليهمل  )١(

وقد تقدم الكالم عليهما يف  ،على ابن عباس وعلي بن احلسني وإمنا وجدته موقوفاً ،مرفوعاًأجده  واحلديث مل
 .)٣٩و  ٣٨(احلديث رقم 
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رضي اهللا  هريرة عن أيب ،أبو نعيم يف احللية، وابن مردويه، ووأخرج الطرباين )٩٤(
ملك اهللا الذي  )١(] عن[  أخربين ،يا رسول اهللا: قال ،أن رجال من اليهود: تعاىل عنه

إسرافيل، مث جربيل، مث ميكائيل، مث ملك املوت عليهم : إن امللك الذي يليه": فقال .؟يليه
 )٢(." مالصالة والسال

 ـــــــــــــــــ
 .ليست يف األصل )١(
 .من طريق الطرباين )٤/٨٠(وأيب نعيم يف احللية  ،)٨٩٤٢( برقمهو عند الطرباين يف األوسط  )٢(

 ،)١/٧٣(ابن اجلوزي يف املوضوعات أخرجه ومن طريق أيب نعيم  ،)٢٩٨( برقمبو الشيخ العظمة وقد أخرجه أ
 ،وهب بن منبـه  عن جده ،عن أبيه ،كلهم من طريق عبد املنعم بن إدريس ،٩٠قدامة يف إثبات صفة العلو ص وابن

 .عن أيب هريرة به مبثله ضمن حديث طويل
عن أبيـه   ،عن عبد املنعم بن إدريس ،نا يوسف بن زياد ،موسى ا أسد بنن ،حدثنا مقدام: قال الطرباين :اإلسناد

 .به مبثله مع زيادة يف أوله عن أيب هريرة ،عن جده وهب بن منبه ،إدريس
 .هذا احلديث عن أيب هريرة إال ذا اإلسناد تفرد به أسد ال يروى: وقال

 :اإلسنادرجال 
  ).٤٨(رقم  م يف احلديثتقد ،ضعيف ،بن داود املصري املقدامهو : مقدام )١
 . )٤٨( رقم تقدم يف احلديث ،صدوق يغرب ،املعروف بأسد السنة ،هو األموي: أسد بن موسى )٢
ابنة وهب بن منبه عن وهب بن منبه، بن الياس يوسف بن زياد الكويف، روى عن أيب إهو : يوسف بن زياد )٣

 . وال تعديالً رحاًروى عنه أسد بن موسى املصري، ذكره ابن أيب حامت ومل يذكر فيه ج
 ).٣٢(رقم ب البن أيب زمنني -مع رياض اجلنة  -وأصول السنة  ،)٩/٢٢٢(اجلرح والتعديل : انظر

. متروك: وقال الدارقطين ،وكذبه أمحد وابن معني ،يضع احلديث ،بن سنان الصنعاين: عبد املنعم بن إدريس )٤
 .  )٢١(تقدم يف احلديث رقم 

 .)٢١(تقدم يف احلديث رقم   ،يفضع ،إدريس بن سنانهو : أبوه )٥
 .)١٥(تقدم يف احلديث رقم  ،ثقة ،الصنعاين: وهب بن منبه )٦

  :اإلسناداحلكم على 
 قال ابن اجلوزيوقد  ،ألنه من طريق عبد املنعم بن إدريس وهو يضع احلديث ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف جداً

وقـال   ،وقد كذبـه أمحـد وحيـىي    ،بد املنعمواملتهم به ع ،هذا حديث موضوع على رسول اهللا: يف املوضوعات
 .الدارقطين هو وأبوه متروكان
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قال رسول : قال ،tسعيد  عن أيب ،وابن مردويه ،واحلاكم ،وأخرج أمحد[  )٩٥(
 )١( ].إسرافيل صاحب الصور، وجربيل عن ميينه، وميكائيل عن يساره: rاهللا 

 ـــــــــــــــــ
 ).غ( زيادة منوهي ) ش(ليست يف األصل و  املعكوفتنيما بني  )١(

 .)٣٠٤٩و  ٣٠٤٨(واحلاكم يف املستدرك برقم  ،)١١٠٨٤(برقم عند أمحد يف مسنده  واحلديث
وأبـو   ،)٣٩٩٩( يف سننه برقمأبو داود و ،)١٨( برقم r قراءات النيب هجزء فييف الدوري أبو عمر وقد أخرجه 

حممد طريق أيب معاوية  كلهم من ،)٢١٨٣( برقموالاللكائي يف اعتقاد أهل السنة  ،)١٣٠٥(يف مسنده برقم يعلى 
 .به عن أيب سعيد اخلدريعن األعمش، عن سعد الطائي، عن عطية العويف،  ،بن خازم
 .به عن أيب سعيد اخلدري ،عن عطية العويف ،عن سعد الطائي ،ثنا األعمش ،ةثنا أبو معاوي: قال أمحد :اإلسناد
 :اإلسنادرجال 

  ).٦(رقم  تقدم يف احلديث ،أحفظ الناس حلديث األعمش ،ثقة ،حممد بن خازمهو : أبو معاوية )١
 ).٧( رقم تقدم يف احلديث، )٢/ط( لكنه يدلس ،ثقة حافظ، سليمان بن مهرانهو : األعمش )٢
رمذي، وابن تاود، والداري، وأبو خأخرج له الب هو أبو جماهد الطائي، الكويف، ال بأس به، :سعد الطائي )٣
 .٢٢٦٢: التقريب. ماجة
 .)١٤(رقم  تقدم يف احلديث ،ضعيف :عطية العويف )٤

  :اإلسناداحلكم على 
 .ومدلس وقد عنعن ،فهو كثري اخلطأ ومل يتابع ،احلديث ضعيف ذا اإلسناد لضعف عطية العويف 
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ليس شيء من اخللق أقرب إىل : قال ،عن أيب بكر اهلذيل ،وأخرج أبو الشيخ )٩٦(
وله جناح باملشرق، وجناح باملغرب،  ،)١( رافيل، وبينه وبني اهللا سبعة حجباهللا من إس

وجناح يف األرض السابعة، وجناح عند رأسه، وهو واضع رأسه بني جناحيه، فإذا أمر اهللا 
مث  ،فينظر فيها إسرافيل ،فيها من أمر اهللا تدلت األلواح على إسرافيل مبا ،تعاىل باألمر

ماذا : قالوا ،فإذا أفاقوا ،ن املالئكة إال صعقفال يسمع صوته أحد م ،جربيل فيجيبه ينادي
إحدى قدميه  ،بري، وإن ملك الصور الذي وكّل بهاحلق وهو العلي الك: قالوا .قال ربكم؟

ما طرف منذ  ،شاخص بصره إىل إسرافيل ،على ركبتيه وهو جاث ،لفي األرض السابعة
 )٢(.ينظر مىت يشري إليه فينفخ يف الصور ،خلقه اهللا تعاىل

 ـــــــــــــــــ
 .) حىت عد سبعة ال أحفظها ،وحجاب من غمام ،حجاب من نور(  :جاءت هنا زيادة، وهي العظمة يف )١(
 ،حدثنا سعيد بن حيىي ،حدثنا عبد اهللا بن حممد بن زكريا: ، قال)٢٧٦( برقمهو عند أيب الشيخ يف العظمة  )٢(

 .به اهللاعن أيب بكر اهلذيل رمحه  ،حدثنا مسلم بن خالد الزجني
 :اإلسنادرجال 

كتب عن حممد بـن   ،وهو ابن أخي عبد الوهاب بن زكريا ،يكىن بأيب حممد :عبد اهللا بن حممد بن زكريا )١
وأمحد بن إبراهيم بن  ،وأمحد بن بندار الشعار ،حدث عنه حممد بن حيىي بن منده ،وسهل بن بكار ،، وسعدويهبكري

 .تويف سنة ست ومثانني ومائتني ،ثقةكان مقبوالً : قال أبو الشيخ ،وأبو الشيخ ومجاعة ،يوسف
 ).٢١/٢٠٨(تاريخ اإلسالم و ،)٣/٣٧٣(طبقات احملدثني بأصبهان : انظر

ثقة  ،أبو عثمان البغدادي ،بن أبان بن سعيد بن العاص األمويبن حيىي بن سعيد  سعيدهو : سعيد بن حيىي )٢
. والنسـائي  ،والترمـذي  ،وأبـو داود  ،ومسـلم  ،اريأخرج له البخ ،مات سنة تسع وأربعني ومائتني ،رمبا أخطأ
 . ٢٤١٥: التقريب

كثري  ،فقيه صدوق ،املعروف بالزجني ،املكي ،بن خالد املخزومي موالهم مسلمهو : مسلم بن خالد الزجني )٣
 .٦٦٢٥: التقريب. وابن ماجه ،أخرج له أبو داود ،مات سنة تسع وسبعني ومائة أو بعدها ،األوهام

مات سنة سبع وستني  ،أخباري متروك احلديث ،روح: وقيل ،امسه سلمى بن عبد اهللا: قيل :أبو بكر اهلذيل )٤
 .٨٠٠٢: التقريب. أخرج له ابن ماجه ،ومائة

  :اإلسناداحلكم على 
وأبو بكر اهلذيل وإن كان متروكـاً   ،لوجود مسلم بن خالد وهو صدوق كثري األوهام ،األثر ذا اإلسناد حسن

وكالمه هذا ال يلتفت إليه مامل يثبـت مبرفـوع    ،له يف اإلسناد ألنه من قوله واإلسناد إليه حسنإال أن هذا ال أثر 
 .  صحيح



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٢٢٠

إن أقرب املالئكة إىل اهللا : قال ،عن كعب ،يف السنة )١(وأخرج ابن أيب زمنني )٩٧(
 )٢(لوباملشرق، وجناح باملغرب، وقد تسرجناح : تعاىل إسرافيل، وله أربعة أجنحة

جاء اللوح  بالثالث، والرابع بينه وبني اللوح احملفوظ، فإذا أراد اهللا تعاىل أن يوحي أمراً
ربيل فينادي ج ،فإذا األمر مكتوب ،فينظرإسرافيل فريفع رأسه  )٣(ةاحملفوظ حىت يصفق جبه

 يهبط جربيل من مساء إىل مساء إال، فال )٤(] مرت بكذاأُ[ مرت بكذا، أُ: فيقول ،فيلبيه
 النيب )٥(احلق، فيهبط على / احلق من عند: حىت يقول جربيل ،الساعة فزع أهلها خمافة

 )٦(.فيوحي إليه

 ـــــــــــــــــ
 .وال أجد هلا معىن ،من امللكية: هنا زيادة) غ( يف )١(
 ،فإنه أقرب إىل املعـىن  ،تسربل: ولعل الصواب ،تردد: وعند ابن أيب زمنني ،تسرول: هكذا يف مجيع النسخ )٢(

 .)١٠٣(فق ملا جاء يف الرواية األخرى املشاة يف املعىن وستأيت يف احلديث رقم وهو املوا
 .وهو املوافق ألصل احلديث وملا يقتضيه السياق ،وما أثبته من باقي النسخ ،جبهته: يف األصل )٣(
 ).غ( ليست مكررة يفمابني املعكوفتني  )٤(
 .إىل ):غ( يف )٥(
عـن أيب   ،عن علي ،حدثين أيب: قال ،١٣٢ص -مع رياض اجلنة –السنة أصول هو عند ابن أيب زمنني يف  )٦(
 .به عن كعب ،عن أيب الضيف ،عن محيد بن هالل ،حدثين أبو أمية: قال ،عن حيىي بن سالم ،داود

 :اإلسنادرجال 
ان ك العدوة، من نفزة من أصله ،من أهل البرية ،أبو حممد ،هو عبد اهللا بن عيسى بن أيب زمنني املري: أبوه )١
 والقاضي يونس بـن مغيـث   ،منه ابنه حممدومسع  ،وابن أيب دليم ونظرائهم ،مسع من ابن أمين ،من أهل العلم فقيهاً

  .وال تعديالً ومل أجد فيه جرحاً .تويف سنة تسع ومخسني وثالمثائة ،وغريهم
 .٢٧٠الديباج املذهب البن فرحون صو ،)٧/١٨(ب املدارك للقاضي عياض ترتي: انظر

طـاهر  و ،اميمسع من يوسف بن حيىي املغ ،يكىن أبا احلسن ،من أهل جبانة ،و علي بن احلسن املريه: علي )٢
عنه تفسري القرآن ليحىي  روى ،ورحل فسمع بإفريقية من أيب داود أمحد بن موسى بن جرير ،بن عبد العزيز وغريمها

حدث عنه أمحـد   ،الناس منه كثرياً مث انصرف فسمع ،وغريهحيىي بن سالم وروى عن حيىي بن حممد بن  ،بن سالم
 ،تويف ببجانة سنة أربع وثالثني وثالث مائـة  ،وعلي بن معاذ ومجاعة سواهم ،يسى حيىي بن عبد اهللاع بن سعيد وأبو

  . ومل أجد فيه جرحاً وال تعديالً .يف شوال سنة مخس وثالثني وثالث مائة: وقيل
 .)٣/١٧٣(ة لكتاب الصلة التكملو ،)١/٣٥٧(تاريخ العلماء باألندلس : انظر

صاحب السـكة لعبـد اهللا النصـار     ،األندلسي ،األزدي، العطار هو أمحد بن موسى بن جرير: أبو داود )٣
 وكـان ثقـةً   ،كان من كبار أصحاب سحنون: وقال ابن فرحون .كان من شيوخ املعتزلة: قال ابن حزم ،األموي

= 

]أ/٩[  
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................................................................................... 

 ـــــــــــــــــ
= 

ويف كتبه خطـأ   ،وأخذ عنه الناس ،وأسد ابن الفرات ،خارجةوأيب  ،ومن حيىي بن سالم ،مسع من سحنون .صاحلاً
  .وهو ابن إحدى وتسعني سنة ،توىف سنة ثالث وتسعني ومائتني ،وتصحيف

 ).١/٣٢(الديباج املذهب و ،)١/٣١٥(اللسان : انظر
ومالـك   ،ث باملغرب عن سعيد بن أيب عروبةحد ،أبو زكرياء ،البصريحيىي بن سالم هو : حيىي بن سالم )٤

ابـن  وذكـره   .يكتب حديثه مع ضعفه :بن عدياوقال عفه الدارقطين، ض ،روى عنه حبر بن نصر وغريه ،ومجاعة
: فقالاملغريب، حيىي بن سالم قلت أليب زرعة يف  :وقال سعيد بن عمرو الربدعي .رمبا أخطأ :وقالحبان يف الثقات، 
وقال أبـو العـرب يف    . مصر، وهو صدوقوقع إىل بصرياًكان شيخاً : وقال أبو حامت الرازي .ال بأس به رمبا وهم

وله مصنفات كثرية يف فنـون العلـم،    ،إدراكوكان له  ،كان ثقة ثبتاً، لقي غري واحد من التابعني: طبقات أفريقية
 .تنيمائمثانني وسنة  تويف. ومن خيار خلق اهللا ،وكان من احلفاظ

اللسـان  و، ٣٧بقات علماء إفريقيـة ص وط ،)٧/٢٥٣(البن عدي الكامل و ،)٩/١٥٥(اجلرح والتعديل : انظر
)٦/٢٦٠.(  

، أبو أمية املعلم، البصري، نزيـل  -بضم امليم  -خارق بن أيب املُعبد الكرمي  -إن شاء اهللا  –هو : أبو أمية )٥
يف أول قيام الليل من طريق سفيان، عن سليمان له يف البخاري زيادة مكة، واسم أبيه قيس، وقيل طارق، ضعيف، 

، وهذا موصول، فذكر شيئاً .كرميعبد الزاد  :قال سفيانوس، عن ابن عباس يف الذكر عند القيام، األحول، عن طا
مات سنة  يف مقدمة مسلم، وما أخرج له النسائي إال قليالً، وله ذكر، ليس هو معلقاًو ،م له املزي عالمة التعليقوعلّ

ملشايخ فرمبا التبس به على من ال فهـم لـه،   يف بعض ا اجلزري -عبد الكرمي  –وقد شارك  ،ومائةست وعشرين 
 .٤١٥٦: التقريب. وابن ماجه، ائيسوالن، رمذيتوالل، وأبو داود يف املسائ، سلممو، اريخأخرج له الب

ابن سريين لدخولـه يف  توقف فيه عامل،  محيد بن هالل العدوي، أبو نصر البصري، ثقةهو : محيد بن هالل )٦
 .١٥٦٣: لتقريبا. ةعأخرج له اجلماعمل السلطان، 

ومل ، بدون اسـم  ذكره ابن أيب حامت هكذا مبهماً. روى عنه محيد بن هالل ،روى عن كعب: أبو الضيف )٧
 .وال تعديالً يذكر فيه جرحاً

 .)١/٣٢٤(املقتىن يف سرد الكىن و ،٤٤٦وفتح الباب يف الكىن واأللقاب ص ،)٩/٣٩٦(اجلرح والتعديل : انظر
  ).١٧(يف احلديث رقم  متقد ،ثقة ،هو كعب األحبار :كعب )٨

  :اإلسناداحلكم على 
ومع ذلك فهو ضعيف لضعف أيب أمية إن كان هـو   ،األثر ذا اإلسناد فيه من مل أقف له على جرح وال تعديل

وإن مل يكن هو وسلم اإلسناد من أي طعن فهو من كالم كعب األحبار ولعلـها مـن    ،عبدالكرمي بن أيب املخارق
 .أعلمواهللا  ،اإلسرائيليات

 
  



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٢٢٢

كنت عند عائشة رضي : الق ،عن عبد اهللا بن احلارث ،أبو الشيخ وأخرج )٩٨(
هو ملك اهللا ليس : فقال .يا كعب حدثنا عن إسرافيل: )١(تفقال ،وعندها كعب ،اهللا عنها

العرش شيء، جناح له باملشرق، وجناح له باملغرب، وجناح على كاهله، و )٢(]دونه [ 
وإذا  ،واللوح على جبهته: قال كعب .rهكذا مسعت النيب : فقالت عائشة .على كاهله

 )٣(.أراد اهللا تعاىل أمرا أثبته يف اللوح

 ـــــــــــــــــ
 .وهو خطأ ظاهر ،فقال: يف األصل )١(
 .وهو املوافق للمعىن وملا جاء يف مصدر احلديث )غ( وما أثبته من ،ليس لديه شيء): ش(األصل و  يف )٢(
  ).٢٨٦( برقمهو عند أيب الشيخ يف العظمة  )٣(

حدثنا محاد  ،حدثنا مؤمل ،حدثنا نوح بن حبيب ،رمحن بن حممد بن سلمعبد الحدثنا : قال أبو الشيخ :اإلسناد
 . بن احلارثعبد اهللاعن علي بن زيد عن  ،بن سلمة
 :اإلسنادرجال 

مـن   وكـان مقبـوالً   ،كان من حمدثي أصبهان ،الكبري احلافظ ،أبو حيىي :عبد الرمحن بن حممد بن سلم )١
تويف سنة إحدى  ،فسريصنف املسند والتو ،قدم أصبهان وأقام ا ،من أهل الري ،أصبهانجامع وكان إمام  ،الثقات

 . وتسعني ومائتني
تـذكرة  و ،)٢٢/١٩٤(تاريخ اإلسالم و ،)٢/٧٥(تاريخ أصبهان و ،)٣/٥٣٠(طبقات احملدثني بأصبهان : انظر
 ).٢/٦٩١(احلفاظ 

مات سنة اثنـتني وأربعـني    ،ثقة سين ،أبو حممد ،البذْشي ،بن حبيب القُومسي نوحهو : نوح بن حبيب )٢
 . ٧٢٠٣: التقريب. والنسائي ،داودأخرج له أبو  ،ومائتني

 .)٢٢(يف احلديث رقم  تقدم البصري، صدوق سيء احلفظ،: مؤمل بن إمساعيل )٣
 ).٤٥( تقدم يف احلديث ،ثقة: محاد بن سلمة )٤
أصـله   ،البصـري  ،بن زيد بن عبد اهللا بن زهري بن عبد اهللا بن جدعان التيمـي  عليهو : علي بن زيد )٥

مات سنة إحـدى وثالثـني    ،ضعيف ،ينسب أبوه إىل جد جده ،بن جدعان زيدبن  بعليوهو املعروف  ،حجازي
   .٤٧٣٤: التقريب. واألربعة ،ومسلم ،أخرج له البخاري يف األدب املفرد ،قبلها: وقيل ،ومائة
 ).٢٢( تقدم يف احلديث رقم ،مات سنة ،أمجعوا على ثقته ،له رؤية ،بن نوفل: عبد اهللا بن احلارث )٦

  :اإلسناداحلكم على 
ومل يتابعـه   وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضـعيف  ،فيه مؤمل وهو سيء احلفظ ،األثر ذا اإلسناد ضعيف

  .أحد
       

  



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٢٢٣

قال لعائشة رضي اهللا  أن كعباً ،ن احلارثعن عبد اهللا ب ،وأخرج أبو الشيخ )٩٩(
مسعت رسول  ،نعم: قالت .؟يقول يف إسرافيل شيئاً rهل مسعت رسول اهللا : تعاىل عنها

واآلخر باملغرب،  أحدمها باملشرق ،جناحان: منها ،له أربعة أجنحة ": يقول rاهللا 
 )٢(." )١(ينقر بني جبهته ،ه، فإذا أراد اهللا أن يكتب الوحيواللوح بني عيني

 ـــــــــــــــــ
 .وجههينقر بني  ):غ( يف )١(
 .لكنه من حديث عبد اهللا بن رباح وليس عبد اهللا بن احلارث ،)٣٨٥( برقمهو عند أيب الشيخ العظمة  )٢(

عن الوليـد أيب   ،حدثنا خالد اخلزاعي ،حدثنا خالد الواسطي ،حدثنا أبو أيوب ،رستةحدثنا ابن : قال :اإلسناد
 .به  بن رباحعبد اهللاعن  ،بشر

 :اإلسنادرجال 
من كـرباء   ،املديين عبد اهللاأبو  ،بن احلسن بن عمر بن زيد الضيب رستههو حممد بن عبد اهللا بن : ابن رستة )١

 ،وطائفة وأيب معمر اهلذيل ،بة بن خالد القيسيوهد ،شيبان بن فروخحدث عن  ،احلافظ احملدث الصدوق ،أصبهان
مات يف سنة إحـدى   ،خرونوحممد بن عبيداهللا بن املرزبان وآ ،وأبو الشيخ ،والطرباين ،وعنه أبو إسحاق بن محزة

  .وثالث مئة
 ).١٤/١٦٣(السري و ،)٢/١٩٥(تاريخ أصبهان و ،)٣/٤٦٣(طبقات احملدثني بأصبهان : انظر

كان  ،، املعروف بالشاذكوينالبصري ،أبو أيوب املنقري ،سليمان بن داود بن بشر بن زيادهو : أيوب أبو )٢
وقال حيىي  .حفظ منه لكنه يكذب يف احلديثأما رأيت  :نهعقال صاحل جزرة ، لكن تكلموا فيه شهرياً مكثراًحافظاً 
حـدث  . من أفراد احلفاظ إال أنه واه: الذهيبوقال  .ليس بثقة :وقال النسائي وغريه .جربت عليه الكذب :بن معني

وحممد بـن   ،وأبو مسلم الكجي ،روى عنه أبو قالبة الرقاشي ومن بعدمها، ومحاد بن زيد ،عن عبد الواحد بن زياد
  .سنة ست وثالثني ومائتني مات ،وغريهم ابن ررستهي، ويونس الكدمي

 ).٢/٤٨٩(كرة احلفاظ تذو ،)٩/٤٠(تاريخ بغداد و ،)٢/١٢٣(طبقات أصبهان : انظر
 ،ثقة ثبت ، املزين موالهم،الواسطي بن عبد الرمحن بن يزيد الطحان، خالد بن عبد اهللاهو : الواسطيخالد  )٣

 .١٦٤٧: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،وكان مولده سنة عشر ومائة ،مات سنة اثنتني ومثانني ومائة
  :اإلسناديف مواضع أخرى من العظمة مبثل هذا وهو كما  -هكذا نسبه هنا  -: اخلزاعيخالد  )٤

 ،ألنه كان جيلس عنـدهم : قيل له ذلك ،احلذّاء ،البصري ،بضمها: وقيل ،أبو املَنازل يفتح امليم ،خالد بن مهران
أشار محاد بن زيد إىل أن حفظه تغري ملا قـدم مـن    ،وهو ثقة يرسل ،آحذ على هذا النحو :ألنه كان يقول :وقيل
 .١٦٨٠ :التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،عليه بعضهم دخوله يف عمل السلطان وعاب ،الشام
أخرج لـه البخـاري يف    ،ثقة، ر البصري، أبو بشبن مسلم بن شهاب العنربي الوليدهو : بشر الوليد أبو )٥

 .٧٤٥٥: التقريب. والنسائي ،وأبو داود ،ومسلم ،القراءة
= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٢٢٤

................................................................................... 

 ـــــــــــــــــ
= 

 ،أخـرج لـه مسـلم    ،قتلته األزارقـة  ،ثقة ،سكن البصرة ،املدينأبو خالد  ،األنصاري :عبد اهللا بن رباح )٦
 .٣٣٠٧: التقريب. واألربعة

 :اإلسناداحلكم على 
إال أنه مل يوثق وام بالكـذب يف   لضعف أيب أيوب املنقري فإنه وإن كان حافظاً ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف

 .احلديث
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 ٢٢٥

عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل  ،وأبو نعيم يف احللية ،يخأبو الشوأخرج  )١٠٠(
 زاوية من ،إن ملكاً من محلة العرش يقال له إسرافيل" : قال rأن رسول اهللا : عنهما

رأسه  )٢(ومرق ،قدماه يف األرض السابعة السفلى )١(قد مرقت ،زوايا العرش على كاهله
 )٣(." من السماء السابعة العليا

 ـــــــــــــــــ
 .و غري متفق مع مضمون السياقوه ،مرقت يف: يف األصل )١(
  .ومرقت ):غ( يف )٢(
 ،حممد بن املصـفى  بإسنادين خمتلفني كالمها من طريق ،)٤٧٧و  ٢٨٨(هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم  )٣(

     .به مبثله وفيه زيادة عن ابن عباس ،عن شهر ،عن األحوص بن حكيم ،عن إمساعيل بن عياش ،عن حيىي بن سعيد
تفرد به إمساعيل بن عيـاش، عـن   : وقال ،)٦/٦٥(أبو نعيم يف احللية عنه أخرجه  الثاين أليب الشيخ الطريقومن 

.  بـن سـالم  عبد اهللاألحوص، عن شهر بن حوشب، عن ابن عباس، ورواه عبد اجلليل بن عطية، عن شهر، عن 
 اهـ

عن  ،حدثنا حيىي بن سعيد ،مصفى حدثنا حممد بن ،حدثنا عبد الغفار بن أمحد احلمصي: قال أبو الشيخ :اإلسناد
 .به tعن ابن عباس  ،عن شهر بن حوشب ،عن األحوص بن حكيم ،إمساعيل بن عياش

 :اإلسنادرجال 
هو عبد الغفار بن أمحد بن حممد بن عبد الصمد بن حبيب بن عبـد اهللا بـن    :عبد الغفار بن أمحد احلمصي )١

 ،عن املسيب بن واضح باملغازي عن أيب إسـحاق الفـزاري  ث حد ،يكىن بأيب الفوارس ،الرغباين ،رغبان احلمصي
وعنه أبو الشيخ، وأبو القاسم الطرباين، وعبد اهللا بن حممد بن عمر القاضي، وأبو عمرو بـن   ،وعن يزداد بن مجيل
 .تويف حبمص سنة مخس وتسعني ومائتني. حكيم اإلصبهانيون

 .جمهول احلال: إرشاد القاصي والداين وقال عنه صاحب كتاب ،مل أقف له على جرح وال تعديل :قلت
من طريق الوليد بن أبـان   ،)٢٨٨(فقد تابعه أبو حامت الرازي كما عند أيب الشيخ برقم  ،وال تضر اجلهالة به هنا

 .وكالمها ثقة ،عنه
تبصري املنتبـه بتحريـر   و ،)٢٢/١٩٧(وتاريخ اإلسالم  ،)٣/٧٧(واألنساب  ،)٣/٥٤٦(طبقات أصبهان : انظر
  .٣٢٥وإرشاد القاصي والداين ص ،)٢/٦٢٩( البن حجر املشتبه
مات سـنة سـت    ،)٣/ط(وكان يدلس  ،صدوق له أوهام ،القرشي ،بن لول احلمصي: مصفى بنحممد  )٢

 .٦٣٠٤: التقريب. وابن ماجه ،والنسائي ،أخرج له أبو داود ،وأربعني ومائتني
  .قد صرح هنا بالسماع فانتفى التدليس :قلت

 .٧٥٥٨: التقريب. ذكر متييزاً ،ضعيف ،الشامي ،احلمصي ،األنصاري ،العطارهو : حيىي بن سعيد )٣
به بأنه احلمصي عند  فقد جاء مصرحاً ،حيىي بن سعيد القطان وهو خطأ –يف املطبوع  -وقع عند أيب نعيم : تنبيه

 . )٣١/٣٤٤(كما يف ذيب الكمال  ،فإن احلمصي من شيوخ ابن املصفى ،وهو كذلك )٢٨٨(أيب الشيخ برقم 
= 
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 ٢٢٦

................................................................................... 

 ـــــــــــــــــ
= 

 ).١٧(رقم  تقدم يف احلديث ،خملِّط يف غريهم ،صدوق يف روايته عن أهل بلده :بن عياش إمساعيل  )٤
 . فانتفى التخليط ،روايته هنا عن األحوص بن حكيم وهو محصي من أهل بلده :قلت

   ).٣٢(رقم  تقدم يف احلديث ،ضعيف احلفظ ،بن عمري العنسي: بن حكيم األحوص )٥
 ).٦٧(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق، كثري اإلرسال والوهم ،لشاميا: شهر بن حوشب )٦

  :اإلسناداحلكم على 
وفيه األحوص بن حكيم وهـو ضـعيف    ،ففيه حيىي بن سعيد العطار وهو ضعيف ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف

 .غريب: عن هذا احلديث) ٣/٢١٨(قال الزيلعي يف ختريج أحاديث الكشاف وقد  ،أيضاً
عن عبد اهللا بن سالم كمـا   ،فرواه عن شهر ،عطية بنعبد اجلليل فقد تابعه  ،حوص عل حديثه هذالكن توبع األ

 ).٣٧٤٧: التقريب( صدوق يهم ،أبو صاحل البصري ،هو القيسي وعبد اجلليل بن عطية ،ذكر ذلك أبو نعيم
ذكر ذلـك صـاحب    ،قهفإنه مل يل ،وروايته هنا عن عبد اهللا بن سالم مرسلة ،لكن شهر كثري اإلرسال والوهم

فرواه مرة عن ابن عباس ومـرة   ،وحيتمل أن يكون ذلك من أوهامه ،عن أيب زرعة نقالً) ١٩٧ص( جامع التحصيل
 .وعليه فال يتقوى احلديث ذا املتابع واهللا أعلم ،عن ابن سالم
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 ٢٢٧

قلت " : قال rأن رسول اهللا  ،عن املطلب ،إلميانوأخرج البيهقي يف شعب ا )١٠١(
ومل يأتين أحد من املالئكة إال رأيته  ،مايل ال أرى إسرافيل يضحك )١(يا جربيل: جلربيل

 .)٢(" منذ خلقت النار حكاًما رأينا ذلك امللك ضا: جربيلقال  !.يضحك؟

 ـــــــــــــــــ
 ).غ( ليست يف )١(
أنا  :قاال ،وحممد بن موسى ،أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ: لقا ،)٩١٣( برقمهو عند البيهقي يف شعب اإلميان  )٢(

عـن   ،حـدثين عمـرو   ،أنا سليمان بن بالل ،عن عبد اهللا بن وهب ،ثنا الربيع بن سليمان ،أبو العباس بن يعقوب
 .به املطلب

 :اإلسنادرجال 
 .)٦٥( دم يف احلديث رقمتق ،إمام حافظ ،املعروف بابن البيع ،النيسابورياحلاكم  هو: بد اهللا احلافظأبو ع )١
  ).٦٥(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقةإمام  ،األصمب املعروف يعقوب بنحممد  هو: أبو العباس بن يعقوب )٢
مـات سـنة   ، ثقة ،صاحب الشافعي ،املؤذن ،أبو حممد املصري ،بن عبد اجلبار املرادي :الربيع بن سليمان )٣

 .١٨٩٤: لتقريبا. أخرج له األربعة ،وله ست وتسعون سنة ،ومائةسبعني 
   ).١٣(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة حافظ ،القرشي: عبد اهللا بن وهب )٤
مات سـنة سـبع    ،ثقة ،وأبو أيوب املدين ،أبو حممد ،بن بالل التيمي موالهم سليمانهو : سليمان بن بالل )٥

 .٢٥٣٩: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،وسبعني ومائة
مات بعد اخلمسـني   ،ثقة رمبا وهم ،أبو عثمان ،املدين ،موىل املطلب ،ةهو عمرو بن أيب عمرو ميسر: عمرو )٦
 .٥٠٨٣: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،ومائة
 كثري التـدليس واإلرسـال،   صدوق، ن عبد اهللا بن املطلب بن حنطب بن احلارث املخزومي،هو ب: املطلب )٧

 .٦٧١٠: قريبالت. واألربعة ،البخاري يف القراءة خلف اإلمام أخرج له
 .أشار ابن حجر إىل أنه كثري التدليس ومع ذلك مل يورده يف طبقات املدلسني :قلت

 :اإلسناداحلكم على 
عن  فهو مرسل أرسله املطلب بن حنطب فإنه مل يسمع من أحد من الصحابة فضالً ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف
 .)٢٨١التحصيل صجامع (وقد ذكر ذلك البخاري  ،rأن يكون مسع من رسول اهللا 
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رسول مسع : عنهما، قالتعاىل عن ابن عباس رضي اهللا ، وأخرج أبو الشيخ )١٠٢(
هذا إسرافيل هبط إىل ، ال: قال ."الساعة؟ )٢(قامتجربيل يا " : فقال، )١(هدة r اهللا

 )٣(.األرض

 ـــــــــــــــــ
 ).هدد : مادة ،تاج العروس: انظر. ( وهو الصوت الغليظ ،الواحدة من اهلد: هي )١(
 .أقامت الساعة): غ(و ) ش(يف  )٢(
 ). ٣٩٨(برقم العظمة هو عند أيب الشيخ يف   )٣(

، )٤٤٧(برقم د الكبري الزهبنحوه مطوالً، وكذا البيهقي يف ) ٦٩٣٧(وقد أخرجه أيضاً الطرباين يف األوسط برقم 
عـن   عن سعدان بن الوليد، احلسن بن بشر،، كلهم من طريق من طريق البيهقي )٤/٧٢(وابن عساكر يف تارخيه 

 .به t عن ابن عباس عطاء،
من رأى، نا احلسن بن بشر البجلي، ثنا سعدان بن الوليـد   رسحدثنا حممد بن البستنبان بِ: قال الطرباين :اإلسناد
 .به tبن عباس اعن  ،بري، عن عطاء بن أيب رباحبياع السا
 :اإلسنادرجال 

 ، كان يسكن سـر مـن رأى   أبو جعفر بن البستنبان، حممد بن احلسني بن سعيد،هو  :حممد بن البستنبان )١
وحممـد بـن جعفـر     روى عنه حممد بن خملـد،  وهشام بن رام املدائين، وحدث ا عن احلسن بن بشر البجلي،

 .)٢/٢٢٦(تاريخ بغداد : انظر. وكان ثقة وعبد الباقي بن قانع، بن امحد بن احملرم، وحممد املطريي،
مـات سـنة إحـدى      ،صدوق خيطئ ،أبو علي الكويف ،هو ابن سلْم اهلمداين: احلسن بن بشر البجلي  )٢

 .١٢١٤: التقريب. والنسائي ،والترمذي ،البخاري أخرج له ،وعشرين ومائتني
 . ٥١٧وهو ثوب رقيق جيد كما يف القاموس ص ،بياع السابري البجلي،: الوليد سعدان بن )٣

 قليل احلديث، كويف،، سعدان بن الوليد البجلي): ٤/١١٦( املستدركمل أجد له ترمجه، وقد قال عنه احلاكم يف 
 . أنه مل يعرفه) ١٠/٣١٥(وذكر اهليثمي يف امع . عنه - الشيخان –ومل خيرجا 

  ). ١٢(رقم  تقدم يف احلديث ثقة فقيه،: بن أيب رباح عطاء )٤
 :اإلسناداحلكم على 

األثر ذا اإلسناد ضعيف، فإنه من رواية سعدان بن الوليد، وال تعرف له ترمجة، وقد تفرد عنه احلسن بن بشـر  
 .وهو صدوق خيطئ

ـ  :اإلسنادعقب هذا احلديث وأحاديث قبله بنفس ) ٧/٨٩(قال الطرباين يف األوسط  ن مل يرو هذه األحاديث ع
 اهـ.احلسن بن بشر :عطاء إال سعدان بن الوليد، تفرد ا
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 ٢٢٩

)١٠٣( بن عبد اهللاعن ، يف األوسط، وأبو الشيخ ميد، والطرباينوأخرج عبد بن ح 
، فذكر إسرافيل، )١(ربوعندها كعب احلرضي اهللا عنها، كنت عند عائشة : قال، احلارث

أجل، : قالت. العلم عندكم: فقال كعب. إسرافيل )٢(] عن[  رينأخبِ: فقالت عائشة
قد تسربل به، وجناح على  )٣(جناحان يف اهلواء، وجناح، له أربعة أجنحة: قال. فأخربين
ت املالئكة، وملك الصور مث درس، زل الوحي كتب القلمأذنه، فإذا ن والقلم على /كاهله،

ظهره  فالتقم الصور، حمينوقد نصب األخرى،  ركبتيه حدىإجاث على ، أسفل منه
فقالت  .قد ضم جناحيه أن ينفخ يف الصور مر إذا رأى إسرافيلوقد أُوطرفه إىل إسرافيل، 

 )٤(.rهكذا مسعت رسول اهللا : عائشة

 ـــــــــــــــــ
 .وهو خطأ ظاهر ،كعب اخلري: يف األصل )١(
 ).غ(و ) ش(وهي زيادة من  ،ليست يف األصل )٢(
 .وما أثبته من باقي النسخ وهو املوافق ملقتضى السياق ،وجناحان: يف األصل  )٣(
 . مسند عبد بن محيد مل أقف على  )٤(

 ومل أجده عند أيب الشيخ ذا اللفظ وإمنا هو عنده مبعناه خمتصـراً  ،)٩٢٨٣(برقم األوسط  ند الطرباين يفوهو ع
 .)٩٨(وقد تقدم يف احلديث رقم ، مبثل إسناد الطرباين

عن علي بن  ،عن محاد ،مؤملكلهم من طريق  ،من طريق الطرباين )٦/٤٧(أبو نعيم يف احللية  وقد أخرجه أيضاً
 .د اهللا بن احلارث عن بهعن عب ،زيد

 .مل يرو هذا احلديث عن محاد بن زيد إال مؤمل: قال الطرباين
 ،عن الوليـد  ،ورواه خالد احلذاء ،مل يروه عنه إال عبد اهللا بن احلارث ،غريب من حديث كعب: وقال أبو نعيم

 .عن كعب حنوه ،عن عبد اهللا بن رباح ،عن أيب بشر
 وعند الطـرباين  ،)عن محاد بن سلمة( يف املطبوع من طريق آخر للطرباين عيموأيب ن ،جاء عند أيب الشيخ :قلت

كالمهـا  و ،كذلك)٢/٢٢٥(لعل الصواب أنه ابن سلمة فقد جاء عند ابن أيب حامت يف علله و ،)عن محاد بن زيد(
  .المها ثقةكان منهما فال ضري فك وأياً ،ويروي عنهما مؤمل بن إمساعيل ،عن علي بن زيد انيرويحمتمل فإما 
 أنا محاد بن زيـد،  نا مؤمل بن إمساعيل، أنا حممد بن عمار الرازي، حدثنا الوليد بن أبان، :الطرباين قال :اإلسناد

 .به مبثله عن عبد اهللا بن احلارث عن علي بن زيد،
  :اإلسناداحلكم على 

وضعف علـي   ،سيء احلفظ وأنه ضعيف لضعف مؤمل فإنه )٩٨(تقدم احلكم على هذا اإلسناد يف احلديث رقم 
ث رواه مؤمل بـن  سألت أيب عن حدي : قال) ٢/٢٢٥(علل لكن جاء عند ابن أيب حامت يف ال ،بن زيد بن جدعان

= 

]ب/٩[  
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................................................................................... 

 ـــــــــــــــــ
= 

 – حدثنا أبو سـلمة  :قال أيب ،ث وذكر احلديثارعبد اهللا بن احلبن سلمة عن علي بن زيد عن إمساعيل عن محاد 
 اهـ . عائشة وهو أشبهعن محاد عن علي عن رجل عن  -يعين التبوذكي 

ال يسلم للطـرباين مـا    وأيضاً ،وعليه فيضاف لإلسناد علة أخرى وهي جهالة الراوي بني علي بن زيد وعائشة
 .كما رواه أبو حامت ،فقد تابعه أبو سلمة التبوذكي ،ذكره من تفرد مؤمل عن محاد
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قطع على كل ، ح إسرافيلإذا سب: قال، يعن األوزاع، وأخرج أبو الشيخ )١٠٤(
 )١(.له ملك يف السماء صالته استماعاً

 ـــــــــــــــــ
حدثنا عباس بن الوليد  حدثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن،: قال ،)٣٩٩( هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم )١(

  .وذكر األثر مبثله مع زيادة يف آخرهمسعت األوزاعي : قالعن أبيه  بن مزيد،
 :اإلسنادرجال 

 ).٨(حافظ حجة، تقدم يف احلديث رقم  ،هو ابن متويه: إبراهيم بن حممد بن احلسن )١
أخرج  ،وله مائة سنة ،مات سنة تسع وستني ومائتني ،صدوق عابد ،لبريويتهو ابن مزيد ا: بن الوليد العباس )٢

 .٣١٩٢: التقريب. والنسائي ،له أبوداود
مات سـنة ثـالث    ،كان ال خيطئ: قال النسائي ،ثقة ثبت ،العذْري، أبو العباس البريويت: بن مزيد الوليد )٣

 .٧٤٥٤ :التقريب. والنسائي ،أخرج له أبو داود ،ومثانني ومائة
  ).١٦(رقم  تقدم يف احلديثثقة جليل، ، بن عمرو األوزاعي عبد الرمحنهو : األوزاعي )٤

  :اإلسناداحلكم على 
 وهذا ،كالم األوزاعيواألثر من األثر ذا اإلسناد حسن، فرجاله كلهم ثقات إال العباس بن الوليد فإنه صدوق، 

 .فوعله ما مل يرد به خرب صحيح مرأمر غييب ال يعتمد على مث
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من إسرافيل، فإذا أخذ يف  أحسن صوتاً )١(ليس أحد: قال، وأخرج عنه أيضاً )١٠٥(
 )٢(.وات صالم وتسبيحهمالتسبيح قطع على أهل سبع مس

 ـــــــــــــــــ
 .من خلق: زيادة) غ(يف  )١(
 :قـال حدثنا سـلمة   حدثنا حممد بن إسحاق بن الوليد،: ، قال)٤٠٠( هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم )٢(

 .، وذكر األثر مبثلهمسعت األوزاعي :مسعت رواد بن اجلراح يقول
 :اإلسنادرجال 

 ،رسته عمر أخي يروي عن عبد اهللا بن ،قزازأبو عبد اهللا ال ،األصبهاين ،الثقفي :حممد بن إسحاق بن الوليد )١
أحـد  : قال عنه ابن املقرئ يف معجمـه  ،وابن املقرئ ،وأبو الشيخ ،وعنه أبو إسحاق بن محزة ،وأمحد بن الفرات

 .ثقات املسلمني
 .)٢٣/٢٤٢( تاريخ اإلسالمو ،)٢/٢٢٢( تاريخ أصبهانو ،)٢٦٦(برقم املقرئ  معجم ابن: انظر

تقـدم يف   ،ثقـة  ،شبيب املسـمعي سلمة بن  - )٦/٣٨٢(إن شاء اهللا بواسطة مسند البزار  –هو : مةسل )٢
  ).١٦(رقم  احلديث

٣( ويف حديثه عن  ،اختلط بأخرة فترك صدوق، ،أصله من خراسان ،أبو عصام العسقالين هو: اد بن اجلراحرو
 .١٩٥٨: التقريب. أخرج له ابن ماجه ،الثوري ضعف شديد

 ).١٦(رقم  تقدم يف احلديثثقة جليل، ، عبد الرمحن بن عمرو األوزاعيهو  :األوزاعي )٤
  :اإلسناداحلكم على 

لكن األثر يتقوى بالذي قبله فإنـه   ،لضعف رواد بن اجلراح فإنه صدوق اختلط فترك ،األثر ذا اإلسناد ضعيف
 .ويقال فيه مثل ما قيل يف احلديث الذي قبله ،مبعناه
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أن إسرافيل  بلغنا: قالسعيد،  )١(عنخالد  حدثين، وأخرج من طريق الليث )١٠٦(
ة ساعة من الليل، عشر عشرة ساعة من النهار، والثنيت مؤذن أهل السماء، فيؤذن الثنيت

يسمع تأذينه من يف السموات السبع ومن يف األرضني السبع إال اجلن ، لكل ساعة تأذين
م املالئكة ؤوبلغنا أن ميكائيل ي: قال .م يعظيم املالئكة فيصل )٢(مث يتقدم منهمواإلنس، 

 )٣(.يف البيت املعمور

 ـــــــــــــــــ
 .وهو الصواب )غ(وما أثبته من  ،وهو تصحيف ،خالد بن سعيد: )ش( األصل و يف )١(
 .م): غ(يف  )٢(
 ،حدثنا أبو صاحل حدثنا أبو حامت، ،حدثنا الوليد بن أبان: قال ،)٤٠١( برقم العظمةهو عند أيب الشيخ يف   )٣(
 .ري يف ألفاظهاألثر مبثله مع اختالف يس... tعن سعيد  حدثين خالد، حدثين الليث، :قال

وليس كذلك فال تعرف خلالد  ،وهو يوهم بأنه صحايب )tعن سعيد (هكذا جاء يف املطبوع من العظمة  :قلت
 . وإمنا يروي عن سعيد بن أيب هالل ،وهو بن زيد اجلمحي رواية عن صحايب ذا االسم

 :اإلسنادرجال 
  ).٥( تقدم يف احلديث رقم ثقة،حافظ  ،ابن بونةهو : الوليد بن أبان )١
  ).٣٤(رقم  تقدم يف احلديث ،بن إدريس الرازي، أحد احلفاط حممدهو : أبو حامت )٢
 ).٣٤(رقم  تقدم يف احلديثصدوق، كثري الغلط،  ،، كاتب الليثاهللا بن صاحل اجلهين عبدهو : أبو صاحل )٣
  ). ٥٧(تقدم يف احلديث رقم ثقة ثبت فقيه،  ،بن سعد الليثهو : الليث )٤
مات سنة تسع  ،السكسكي، أبو عبد الرحيم املصري، ثقة فقيه: ويقال ،زيد اجلمحيهو خالد بن ي: خالد )٥

 .١٦٩١: التقريب. أخرج له اجلماعة ،وثالثني ومائة
بل نشـأ   :بن يونساوقال  ،األصلمدين  :قيل أبو العالء املصري، موالهم، بن أيب هالل الليثي هو: سعيد )٦
مات بعد  ،إال أن الساجي حكى عن أمحد أنه اختلط ،تضعيفه سلفاًمل أر البن حزم يف : قال ابن حجر صدوق، ا،

 .٢٤١٠:التقريب. ةعاجلما أخرج له .وقيل قبل اخلمسني بسنة وقيل قبلها،ومائة، الثالثني 
  :اإلسناداحلكم على 

جـد لـه   يئه من طريق أيب صاحل كاتب الليث وهو كثري الغلط وقد تفرد هنا إذ مل أ ،األثر ذا اإلسناد ضعيف
 .فال حجة فيه حىت لو صح اإلسناد إليه الفتقاره للرفع ،مث إن األثر بالغ لسعيد بن أيب هالل يف أمر غييب ،متابعاً
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أول من : قال، )١(سندهيجبلة  عن ابن أيب، وأخرج ابن املبارك يف الزهد )١٠٧(
نعم يارب قد بلغته : فيقول ".؟يبلغت عهد هل": فيقول اهللا، يدعى يوم القيامة إسرافيل

فيخلى عن  .نعم: فيقول. ؟يرافيل عهدهل بلغك إس: فيقال، دعى جربيلفي. جربيل
فيدعى . الرسل يا رب بلغت: فيقول". يما صنعت يف عهد": فيقول جلربيل. إسرافيل
عن  نعم فيخلى: فيقولون". ؟)٣(هل بلغكم جربيل عهدي ": هلم )٢(فيقال، الرسل
 )٤(.جربيل

 ـــــــــــــــــ
 .وهو أصوب يف املعىن وموافق للحديث يف مصدره )غ(وما أثبته من  ،بسنده): ش(يف األصل و  )١(
 .فيقول): غ(يف  )٢(
 ).غ(ليست يف  )٣(
عن ابن أنعم، عن حبان بـن أيب   ،من طريق رشدين بن سعد ،)١٥٩٨(برقم الزهد املبارك يف  هو عند ابن )٤(

 .جبلة، به مبثله مع زيادة يف آخره
، كلهم من طريق ابـن  )٢٣٧(برقم  ، وابن أيب الدنيا يف األهوال)٢/١٠( وقد أخرجه أيضا ابن جرير يف تفسريه

 . املبارك
يسنده قال أول  ان بن أيب جبلة،بعن ح نعم،أحدثين ابن  :قال شدين بن سعد،أخربنا ر :قال ابن املبارك :اإلسناد
  .وذكره... من يدعى
 :اإلسنادرجال 

  ). ٤(رقم  تقدم يف احلديثاهللا بن املبارك، ثقة ثبت،  عبدهو : ابن املبارك )١
وقال ابـن   ،عةضعيف، رجح أبو حامت عليه ابن هلي ،أبو احلجاج املصري ،بن مفلح املَهري: رشدين بن سعد )٢

ولـه مثـان    ،مات سنة مثان ومثانني ومائة. ته غفلة الصاحلني فخلط يف احلديثفأدرك ،كان صاحلا يف دينه: يونس
 .١٩٤٢: التقريب. وابن ماجه ،أخرج له الترمذي ،وسبعون سنة

سـني  مات سنة ست ومخ ،قاضيها، ضعيف يف حفظه ،اإلفريقي منعأَعبد الرمحن بن زياد بن هو : ابن أنعم )٣
وأبـو   ،أخرج له البخاري يف األدب املفـرد  ،وكان رجال صاحلا ،جاز املائة ومل يصح: وقيل ،بعدها: وقيل ،ومائة
 .٣٨٦٢: التقريب. وابن ماجه ،والترمذي ،داود
أخرج له  ،مخس وعشرين ومائة: وقيل ،ثقة مات سنة اثنتني ومائة ،موىل قريش ،املصري لةبأيب جحبان بن  )٤

 .١٠٧١: التقريب. دب املفردالبخاري يف األ
  :اإلسناداحلكم على 

والثاين أن فيه ابن أنعـم   ،األول أنه من طريق رشدين بن سعد وهو ضعيف ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف ألمور
 .    فإن حبان بن أيب جبلة أرسله فأسنده مباشرة دون واسطة ،والثالث أنه مرسل، وهو ضعيف أيضاً
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 ،اللوحتعاىل اخللق من اهللا  أقرب: قال ،سنان عن أيب ،وأخرج أبو الشيخ )١٠٨(
ء اللوح حىت يفيج ،كتب يف اللوح ،ءيبش يفإذا أراد اهللا أن يوح ،وهو معلق بالعرش

فينظر  ،ال يرفع بصره إعظاماً هللا، جبناحه رأسهوإسرافيل قد غطى  ،يقرع جبهة إسرافيل
إىل  إىل ميكائيل، وإن كان إىل أهل األرض دفعه دفعه السماء أهلفإن كان إىل  ،فيه

هل : هفيقال ل ،)١(فرائصه عدتريدعى به  ،يوم القيامة اللوح حياسبجربيل، فأول ما 
ترعد  /فيدعى إسرافيل . إسرافيل: فيقول. يشهد لك؟ من: )٢(فيقال. نعم: فيقول. بلغت؟
رب [احلمد هللا : قال اللوح .نعم :قالفإذا  .هل بلغك اللوح؟: فيقال له ،فرائصه
 )٤(.مث كذلك ،ين من سوء احلسابالذي جنا )٣(]العاملني
بلغين أن أول من سجد : عن ضمرة، قال ،وأبو الشيخ ،حامت أيب ابنوأخرج  )١٠٩(

 ـــــــــــــــــ
 ).فرص : مادة ،لسان العرب: انظر(  .أي ترجف :وترعد ،م الذي بني الكتف والصدراللحهي : الفريصة )١(
 .فيقول): غ(و ) ش(يف  )٢(
 ).غ(و ) ش(ليست يف  )٣(
حدثنا يعقوب  بو بشر حممد بن عمران بن اجلنيد،أحدثنا : ، قال)٢٩٤(برقم العظمة هو عند أيب الشيخ يف   )٤(

 .به مبثله مع اختالف يسريبو سنان أحدثنا  ابن سليمان، :حدثنا إسحاق يعين بن إسحاق الدشتكي،
 :اإلسنادرجال 

عن شحيب بن حممد  وروى، ورد قزوين أبو بشر، ،الصفار ،الرازي ،الدشتكي :حممد بن عمران بن اجلنيد )١
ـ   .روى عنه ميسرة بن علي القزويين ،وعن عبد السالم بن عاصم ،اهلمداين ه هكذا ترجم له الرافعي ومل يـذكر في

 .ومل أجد من ترجم له غريه، وال تعديالً جرحاً
 ).١/٤٨٤(التدوين يف أخبار قزوينو،)٥٤/٥٦(تاريخ دمشقو،)١٢٧٥(برقمفتح الباب يف الكىن واأللقاب :انظر

 ،فـديك  ، روى عن حممد بن إمساعيل بن أيبالرازي ،أبو يوسف الدشتكي :يعقوب بن إسحاق الدشتكي )٢
وأبـو حـامت    ،أبو زرعة، مسع منه وإسحاق بن سليمان ،حيىي اجلماين ، وأيبرواد أيبوعبد ايد بن عبد العزيز بن 

 .ومل أجده عند غريمها ،وتبعه السمعاين ،وال تعديالً وقد ترجم له ابن أيب حامت ومل يذكر فيه جرحاً .وروى عنه
 ).٢/٤٧٨( األنسابو ،)٩/٢٠٤(اجلرح والتعديل : انظر

   ).٧٦(رقم  تقدم يف احلديث ،الرازي، ثقة: إسحاق بن سليمان )٣
 ،نزيل الري، صدوق له أوهـام  ،بن سنان البرمجي، أبو سنان الشيباين األصغر، الكويف سعيدهو : أبو سنان )٤

 .٢٣٣٢: التقريب. وابن ماجه ،والنسائي ،والترمذي ،وأبو داود ،ومسلم ،أخرج له البخاري يف جزء القراءة
  :اإلسناداحلكم على 

 .وهو موقوف على أيب سنان ،وعليه فأتوقف يف احلكم عليه ،من مل أقف له على جرح وال تعديلاألثر يف إسناده 

]أ/١٠[  
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 ٢٣٦

 )١(.أن كتب القرآن يف جبهتهتعاىل فأثابه اهللا ، عليهما الصالة والسالمإسرافيل  آلدم
 ،والبزار، )١( ]األوسط من[يف األمساء والصفات  يوالبيهق، وأخرج الطرباين )١١٠(

 ـــــــــــــــــ
 حدثنا أبـو عمـري،   حدثنا حممد بن أمحد بن معدان،: ، قال)١٠٣٠(برقم العظمة هو عند أيب الشيخ يف   )١(

 . به مبثلهحدثنا ضمرة 
، من طريـق  ٥٥رد على من يقول القرآن خملوق صوأخرجه أيضا أبو بكر أمحد بن سليمان النجاد احلنبلي يف ال

 . وذكر ه مبثله...ز بن هالل أنه بلغهأمحد بن حممد بن شاهني، عن حبر بن نصر بن سابق، عن ضمرة، عن عبد العزي
 أيب ، عـن الفضل حممد بن عمر بن يوسف األرمـوي  أيب، من طريق ) ٧/٣٩٨(وأخرجه ابن عساكر يف تارخيه 

ـ  ن هارون بن زيد بن أيب الزرقـاء، ع عبد اهللا بن سليمان،عن  حفص بن شاهني، أيب عن احلسني بن املهتدي، ن ع
 .وذكره:...قال عمر بن عبد العزيز عن عن قادم بن مستورد، ضمرة بن ربيعة،

، هكذا ضبطه ابن ماكوال وذكـر  مث سني مهملة امليم ياءبعد ) قادم بن ميسور(صوابه ) قادم بن مستورد( :قلت
 .)٧/١٩٣(اإلكمال انظر . عزيز وعنه ضمرة بن ربيعةعبد العمر بن أنه يروي عن 
 .به مبثلهحدثنا ضمرة  حدثنا أبو عمري، حدثنا حممد بن أمحد بن معدان،: أبو الشيخ قال :اإلسناد
 :اإلسنادرجال 

 ،ي موالهمثقفال أبو بكر ،حممد بن أمحد بن راشد بن معدان بن عبد الرحيمهو  :حممد بن أمحد بن معدان )١
حـدث ببغـداد    كثري التصانيف واحلديث، رحل ومسع بدمشق والعراق ومصر، ال مصنف،افظ رحح صبهاين،األ

وعمـه   حدث عن أبيه،. وكان حمدثا وابن حمدث، كتبنا عنه ما مل نكتب عن غريه:، قال أبو الشيخمبسند أيب داود
وأبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن بطة  ،املقرئبن أبو الشيخ، واعنه  ، وأيب حامت الرازي وغريهم، حدثحممد بن راشد

 .تويف بكرمان سنة تسع وثالمثائة .وسليمان بن أمحد الطرباين والناس األصبهاين،
، )٥١/٣٨( دمشق تاريخ، و)٢/٢١٣(أليب نعيم تاريخ أصبهان ، و)٣/٤٩٢(أليب الشيخ طبقات أصبهان : انظر

 . )٣/٨١٤(تذكرة احلفاظ و
ثقـة   اسم جده عيسى، :ويقال الرملي،بن النحاس ا أبو عمري، مد بن إسحاق،عيسى بن حمهو  :أبو عمري )٢

  . ٥٣٢١ :التقريب. وابن ماجه ،والنسائي ،اوددأبو  أخرج له وقيل بعدها،ومائتني مات سنة ست ومخسني  فاضل،
سنة مات  ،صدوق يهم قليال ،أصله دمشقي ،بن ربيعة الفلسطيين أبو عبد اهللا ضمرةهو : ضمرة بن ربيعة )٣

 .٢٩٨٨: التقريب. واألربعة ،أخرج له البخاري يف األدب املفرد ،اثنتني ومائتني
  :اإلسناداحلكم على 

 -كمـا سـبق  -صحيح، فرجاله كلهم ثقات، وهو من بالغات ضمرة، وقد رواه ابن النجاد األثر ذا اإلسناد 
  عزيز هذا فلم أجد له ترمجة، وقد جـاء  لعبد اعزيز بن هالل بالغاً، ورجاله ثقات غري عبد البسنده عن ضمرة عن 

عزيز من قوله، ويف إسناده من عبد البسنده عن ضمرة عن قادم بن ميسور عن عمر بن  -كما مر-عند ابن عساكر 
ي وعلى كلٍ لو صحت مجيع الطرق فمثل هذا من األمور التوقيفية اليت ال تثبت إال بـنص شـرع   .مل أجد له ترمجة

 .صحيح



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٢٣٧

 ،r جاء فئام من الناس إىل رسول اهللا: قال رضي اهللا تعاىل عنهما، )٢(ورعن ابن عم
: وقال عمر ،يا رسول اهللا زعم أبو بكر أن احلسنات من اهللا والسيئات من العباد: )٣(وافقال

ألقضني  ": rفقال رسول اهللا  .فتابع هذا قوم، وهذا قوم ،احلسنات والسيئات من اهللا
جربيل و[بكر،  ميكائيل، إن ميكائيل قال بقول أيبجربيل وبينكما بقضاء إسرافيل بني 

تلف أهل ختالسماء  لأه )٦(تلفختإنا مىت : )٥(ل مليكائيليفقال جرب ،)٤(]بقول عمرقال 
فتحاكما إليه، فقضى بينهما حبقيقة القدر خريه وشره . فلنتحاكم إىل إسرافيل ،األرض

لو أراد أن ال يعصى مل  )٨(] إن اهللا [ بكر أبا )٧(]يا [ : مث قال ،وحلوه ومره كله من اهللا
 )٩(.صدق اهللا ورسوله: فقال أبو بكر ". خيلق إبليس

 ـــــــــــــــــ
= 

 .ولعل مراده هنا من األوسط أي للطرباين فهو كذلك عنده ،)غ(ليست يف  )١(
 ،yألن احلديث مروي عن ابن عمر وعن ابن عمـرو  ) غ(وما أثبته من  ،عن ابن عمر: )ش(يف األصل و  )٢(

 .والذي عند الطرباين والبيهقي والبزار من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
 .وهو املوافق للسياق) غ( واملثبت من ،فقال: )ش(يف األصل و  )٣(
 .وقال جربيل بقول عمر): غ(يف  )٤(
 .يا ميكائيل): غ(يف  )٥(
 .خنتلف): ش(يف  )٦(
 .ويقتضيها السياق ،ليست يف األصل )٧(
 .يقتضيها السياق) غ(زيادة من  )٨(
مقاتل بن ق من طري امه، كال)٢٤٩٦(، والبزار يف مسنده برقم )٢٦٤٨(برقم األوسط  يفالطرباين  هو عند )٩(

 . مبثله مع زيادة يف أثناءه به عن جده ،عن أبيه ،عن عمرو بن شعيب ،حيان
 .تفرد به حممد بن يعلى ،مل يرو هذا احلديث عن مقاتل إال عمر: وقال الطرباين

 . كما سيأيت يف احلكم على اإلسناد فقد وجدت له متابعاً ،األمر ليس كما قال :قلت
 :يف موضعني" لو أراد اهللا أن ال يعصى : " وهو قوله ،اجلزء األخري منه الصفاتاألمساء وأخرج البيهقي يف و

 عـن خليفة،  أيب عنعمرو بن مطهر،  أيب ، عنحممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أيب عن ،)٣٢٨(األول برقم 
 :      وجاء بعده، يهبه موقوفاً علعمر بن عبد العزيز عن  ،عباد بن عباد، عن عمر بن ذر عن الربيع الزهراين، أيب

  ). عن جده ،عن أبيه ،عن عمرو بن شعيب ،وحدثين مقاتل بن حيان( 
وقد أشار حمقق  ،أنه ليس البيهقي فبينهما طبقات فيقيناً ،)وحدثين مقاتل بن حيان : من القائل( ال أدري  :قلت

  .علمل أن يكون عمر بن ذر، ولعله الصواب واهللا أكتاب األمساء والصفات إىل احتما
= 
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.................................................................................١ 
 ـــــــــــــــــ

= 
 ن أيبعحممد بن أيوب،  عنبكر أمحد بن إسحاق الفقيه،  أيب عنعبد اهللا احلافظ،  أيب عن ،)٣٢٩(برقم  والثاين

إمساعيل بن عبد السالم، عن زيد بن عبد الرمحن، عن عمرو بن شعيب، عن  عنعباد بن عباد،  عنالربيع الزهراين، 
  .به أبيه، عن جده

حممد بن يعلى، عن عمر التميمي، عن مقاتـل،   من طريق ،)١٧١( برقموالقدر القضاء وكذا أخرجه البيهقي يف 
تفرد به حممد بن يعلى الكويف، عن عمر بـن صـبح التميمـي وكالمهـا     : البيهقي قالو. بهعن عمرو بن شعيب 

 .غري أين أخاف أن يكون غلطا ضعيف، وقد روي من وجه آخر أصح من هذا إسناداً
  :اإلسناد

عن عمـر   ،حدثنا حممد بن يعلى زنبور :قال ،حدثنا احلسن بن زياد الكويف :قال ،دثنا أبو مسلمح: قال الطرباين
 .به عن جده ،عن أبيه ،عن عمرو بن شعيب ،مقاتل بن حيانعن  ،بن الصبح
 :اإلسنادرجال 

ظ احلـاف  ،الكشي: ويقال أبو مسلم الكجي ،إبراهيم بن عبد اهللا بن مسلم بن ماعز البصريهو : أبو مسلم )١
بدل بـن احملـرب   و ،يصمع، واألمسع أبا عاصم النبيل ،باحلديثكان سرياً نبيالً عاملاً  ،صاحب كتاب السنن ،املسند

وثقـه   ،وخالئـق لطـرباين  وأبو القاسـم ا  ،وأبو بكر القطيعي، وفاروق اخلطايب ،حدث عنه النجادوخلقاً كثرياً، 
 .مات سنة اثنتني وتسعني ومائتني ،الدارقطين وغريه

 ).٢/٦٢٠(تذكرة احلفاظ و ،١٨٧صالسنن واملسانيد  ملعرفة رواة التقييدو ،)٦/١٢٠(تاريخ بغداد : رانظ
 ،فكل من وقفت على ترمجته ذا االسم من طبقة ال تتناسب وهذه الطبقة ،مل أعرفه: الكويف اداحلسن بن زي )٢

 .واهللا أعلم
 ،مات بعد املـائتني  ،ضعيف ،نبورزلقبه  ،يفأبو ليلى الكو ،حممد بن يعلى السلميهو : حممد بن يعلى زنبور )٣

 .٦٤١٢: التقريب. وابن ماجه ،أخرج له الترمذي
كذبـه ابـن    ،متـروك  ،أبو نعيم اخلراساين ،العدوي ،التميميبن عمر  صبحعمر بن هو : عمر بن الصبح )٤

 .٤٩٢٢: التقريب .أخرج له ابن ماجه ،راهويه
األزدي يف أخطـأ   ،صدوق فاضـل  ،بو بسطام البلخي اخلزازأ ،بن حيان النبطي مقاتلهو : مقاتل بن حيان )٥

 ،أخرج لـه مسـلم   ،مات قبيل اخلمسني ومائة بأرض اهلند ،منا كذب مقاتل بن سليمانوإ ،زعمه أن وكيعا كذبه
 .٦٨٦٧: التقريب. واألربعة

مثـاين  مات سنة  ،صدوق ،بن شعيب بن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص عمروهو  :عمرو بن شعيب )٦
 .٥٠٥٠: التقريب. واألربعة ،جزء القراءة أخرج له البخاري يف ،عشرة ومائة

أخرج له البخاري  ،ثَبت مساعه من جده ،صدوق ،بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص بن حممد شعيبهو : أبوه) ٧
 .٢٨٠٦: التقريب. واألربعة ،يف جزء القراءة

 
= 
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  :اإلسناداحلكم على 

ويف اإلسناد احلسن بـن زيـاد مل    ،فهو من طريق عمر بن الصبح وهو متروك ،يف جداًاحلديث ذا اإلسناد ضع
 .وفيه زنبور وهو ضعيف ،أعرفه

فقد تابعه إمساعيل بن محاد كما عند  ،-ملا ذكره الطرباين من تفرده  خالفاً -لكن وجدت لعمر بن الصبح متابعاً 
وإما أن يكون ابن ، )٤٣٦: التقريب( ألشعري وهو صدوقوإمساعيل بن محاد إما ان يكون ا ،)٢٤٩٦(برقم  البزار

 ،كان إمساعيل فإن يف الطريق إليه من مل أجد له ترمجـة  وأياً ،)٤٣٧: التقريب( أيب حنيفة حفيد اإلمام تكلموا فيه
 .وعليه فال تنفع هذه املتابعة

هـذا إن   ،)٣٢٨(الصفات برقم وهناك متابع ثان لعمر بن الصبح هو عمر بن ذر كما عند البيهقي يف األمساء و
وحيتمـل أن   ،)٤٨٩٣: التقريب(وعمر بن ذر هو اهلمداين وهو ثقة  ،)وحدثين مقاتل بن حيان : ( كان هو القائل

لكن هذه الروايـة   ،)٣١٣٢: التقريب(يكون القائل هو عباد بن عباد وهو ابن املهلب بن أيب صفرة وهو ثقة أيضاً 
 .ماtوليس فيها قصة أيب بكر وعمر  موقوفة على عمر بن عبد العزيز

كما عند البيهقي يف األمساء والصفات بـرقم   ،وأيضاً فقد روي هذا احلديث عن عمرو بن شعيب من وجه آخر
وإمساعيل بن عبد السالم قال عنـه   ،من طريق إمساعيل بن عبد السالم عن زيد بن عبد الرمحن عن عمرو به )٣٢٩(

  اهـ.ال يعرف هو وال شيخه :بن قتيبة يف اختالف احلديثال قا: )١/٤١٩(ابن حجر يف اللسان 
احلديث عن أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما عند أهـل  : قوله ،)٢٣٦ص( تأويل خمتلف احلديثوالذي يف  :قلت

 ،يرويه إمساعيل بن عبد السالم عن زيد بن عبد الرمحن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عـن جـده   ،احلديث ضعيف
 اهـ. وهؤالء ال يعرف أكثرهم ،أهل خراسان عن مقاتل بن حيان عن عمرو بن شعيبويرويه رجل من 

ي يا رسول اهللا كانت من فقال أبو بكر أستغفر اهللا،: يف آخره زادو بنحوه tوللحديث شاهد من حديث جابر 
البيهقي يف القضـاء   أخرجه .فما عاد حىت لقي اهللا عز وجل :قال .ال أعود لشيء من هذا املنطق أبداً زلة أو هفوة،

 هـا جزءصمد اهلروية يف عبداليب بنت ـبيو ،)١٩٩١(برقم اإلبانة الكربى ابن بطة يف و ،)١٧٢(أيضاً برقم والقدر 
سـابق أبـو   حيىي بـن   طريق نكلهم م ،)١/٢٠١(املوضوعات ابن اجلوزي يف و ،)١٠٥(عن ابن أيب شريح برقم 

إال ابن بطة فإنه عن  ،بهعن جابر  عن أبيه، جعفر بن حممد، وعن، املكي عن أيب الزبري عن موسى بن عقبة،، زكريا
 .وهو ضعيف: قال ابن بطة ،أيب الزبري مرفوعاً
 : وهنا تنبيهان

خطأ يف اسم حيىي بـن سـابق    ،وقع عند البيهقي وبيـيب بنت عبد الصمد من طريق أيب القاسم البغوي: األول
 .)٧/١٧٦(بو زكريا وقد نبه على ذلك الذهيب يف امليزان والصواب حيىي أ ،حيث ذكر باسم حيىي بن زكريا

وعـن  ( وصـوابه  وهو خطأ  ) عن أبيه جعفر بن حممدعن  عن أيب الزبري(  وقع عند البيهقي يف املطبوع: الثاين
 .يف باقي املصادركما ) جعفر بن حممد

 
= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٢٤٠

................................................................................... 

 ـــــــــــــــــ
= 

يـروي  : ابن حبانوقال  .متروك :ينقال الدارقط ،فيه أبو زكريا حيىي بن سابق املدين، وهذا اإلسناد ضعيف جداً
 ).٦/٢٥٦لسان امليزان (  .حدث عن موسى بن عقبة وغريه مبوضوعات :أبو نعيموقال . املوضوعات عن الثقات

هذا حديث موضوع بال شك، واملتهم به حيىي : عن هذا احلديث )١/٢٠١(وقد قال ابن اجلوزي يف املوضوعات 
 .كان يضع احلديث ويسرق: ابن عدي قال. هذه األمة هو دجال: ، قال حيىي بن معنيأبو زكريا

 .وال ريب يف وضع احلديث: وقال. باطل: عن هذا احلديث )٧/١٧٦(وقال الذهيب يف امليزان 
 ).١/٢٣٣(املصنوعة  الآلىلءوقد حكم عليه املصنف بالوضع كما يف 

إبراهيم بـن   ، عن)١٢٤٦(قم برمسند الشاميني أخرجه الطرباين يف  ،مـا tوله شاهد آخر من حديث ابن عمر 
الـنيب   عن بن عمر،اعن  عن نافع، عن علي بن أيب محلة، بقية،عن  حممد بن مصفى،عن  حممد بن عرق احلمصي،

r احلديث ...إن اهللا لو شاء"  :وقال، أنه ضرب على كتف أيب بكر." 
 .)٢/٤٣٥ل احلديث عل (. وحممد جمهول ،هذا حديث منكر :فقال ،هعن اهسأل أبقال ابن أيب حامت أنه 

كما  – قال شيخ اإلسالم تقي الدين أبو العباس ابن تيميةوقد  ،ال يصح من طرق هذا احلديث شيء ويف اجلملة
 .هذا حديث موضوع خمتلق باتفاق أهل املعرفة :-)١/٥٢٩(تفسري ابن كثري يف 
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 )١( ] ما جاء يف ملك املوت عليه الصالة والسالم [
 

رضي اهللا هريرة  عن أيب ،أخرج سعيد بن منصور، وابن املنذر، وابن أيب حامت )١١١(
من محلة العرش يأيت بتراب  ملكاً  عز وجل أن خيلق آدم، بعثملا أراد اهللا: قالتعاىل عنه، 

أسألك بالذي أرسلك أن ال تأخذ مين اليوم : قالت األرض ،من األرض، فلما هوى ليأخذ
ما منعك أن تأتيين " : قال ،إىل ربه )٢(فتركها، فلما رجع .يكون للنار منه نصيب غداً شيئاً

 ،اًل آخرفأرس .كسألين ب أن أرد شيئاً )٣(]بك فعظمت  [سألتين : قال ".مبا أمرتك؟
إن : فقال ،فقالت له مثل ذلك ،حىت أرسلهم كلهم، فأرسل ملك املوت ،مثل ذلك :فقال

الذي أرسلين أحق بالطاعة منك، فأخذ من وجه األرض كلها من طيبها وخبيثها، فجاء به 
 )٦(.، فخلق منه آدم)٥(مسنوناً )٤(ماء اجلنة، فصار محأًإىل ربه، فصب عليه من 

 ـــــــــــــــــ
 .)١١٢(م إىل ما بعد احلديث رق) غ(ما بني املعكوفتني تأخرت يف  )١(
 .رفع): ش(يف  )٢(
 .وهو غري منتظم املعىن وفيه نقص ،سألتين فعلت أن أرد شيئاً: يف األصل )٣(
 .)محى : مادة ،املفردات للراغب: انظر. ( ننتاملسود األطني ال: احلمأ )٤(
 .)سنن : مادة ،املفردات للراغب: انظر(  .متغرياً: أي )٥(
 . نذر فلم أقف عليهابن املوال من تفسري ابن أيب حامت، وأما د بن منصور يف املطبوع من سنن سعي مل أجده  )٦(

، عن حممد بـن بكـار، عـن أيب    )٣٧(وقد أخرج احلديث حممد بن عثمان بن أيب شيبة يف كتاب العرش برقم 
حـق  أ : "معشر، عن نافع موىل آلل الزبري، عن أيب هريرة، وعن سعيد عن أيب هريرة به بنحوه مطـوالً إىل قولـه  

، عن حممد بن هارون، عن الربيع بن سليمان، عن ابن )١٠٣٢(، وأخرجه أبو الشيخ يف العظمة برقم "بالطاعة منك
 .حلديث مطوالً مبعناه وفيه زيادة، وذكر اrوهب، عن ابن زيد رفعه إىل النيب 

ري، عن أيب هريرة، وعـن  حدثنا حممد بن بكار، نا أبو معشر، عن نافع موىل آلل الزب: قال ابن أيب شيبة :اإلسناد
 .سعيد عن أيب هريرة به

 :اإلسنادرجال 
 مات سنة مثان وثالثـني  ثقة، ،البغدادي الرصايف أبو عبد اهللا، بن الريان اهلامشي موالهم،: حممد بن بكار )١
 .   ٥٧٥٨: التقريب. أخرج له البخاري ومسلم ،وله ثالث وتسعون ،ومائة
مشهور بكنيته، ضعيف،  ،ندي، املدين، أبو معشر، موىل بين هاشمرمحن السعبد الهو جنيح بن  :أبو معشر )٢

. أخـرج لـه األربعـة    ،كان امسه عبد الرمحن بن الوليد بن هالل: مات سنة سبعني ومائة، ويقال ،أسن واختلط
 .٧١٠٠: التقريب

= 
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................................................................................... 
من طريق  ،يف األمساء والصفات، وابن عساكر وأخرج ابن جرير، والبيهقي )١١٢(

 ـــــــــــــــــ
= 

ومصـعب   روى عنه أبو معشر هريرة، روى عن أيب نافع موىل الزبري بن العوام،هو  :نافع موىل آلل الزبري )٣
  .ذكره ابن أيب حامت ومل يذكر فيه جرحاً وال تعديالً. وكان قليل احلديث بن ثابت،

 .)٥/٢٩٩(، وطبقات ابن سعد )٨/٤٥٤(اجلرح والتعديل : انظر
بن حزن بن أيب وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم القرشي املخزومـي،  هو بن املسيب : سعيد )٤

ال أعلم يف التـابعني  : وقال ابن املديين ،اتفقوا على أن مرسالته أصح املراسيل ،لكبارأحد العلماء األثبات الفقهاء ا
 .٢٣٩٦: التقريب. أخرج له اجلماعة ،مات بعد التسعني وقد ناهز الثمانني ،أوسع علماً منه
  :اإلسناداحلكم على 

 . ه جرحاً وال تعديالًالزبري مل أجد في وفيه نافع موىل، احلديث ذا اإلسناد ضعيف، لضعف أيب معشر
وقد جاء احلديث من طريق آخر عند أيب الشيخ كما مر، لكنه ضعيف أيضاً، فهو من طريق ابـن زيـد وهـو    

 .، وبقية رجاله ثقات)١٢(رقم  تقدم يف احلديثرمحن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف، عبدال
               ژ: فقال من طاعتهم املطلقة مث إن يف املنت نكارة فهو خمالف ملا أخرب اهللا تعاىل به عن املالئكة

 ). التحرميسورة (  ژ               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

]ب/١٠[  
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 ،عن ابن مسعود، وعن مرة. عن ابن عباس ،صاحل وعن أيب /عن أيب مالك، ،السدي
: رضفقالت األ. ني منهاطه بِرض ليأتيبعث اهللا جربيل إىل األ: قالوا ،من الصحابة وناسٍ

يا رب، إا عاذت بك : الوق. ومل يأخذ شيئاً )١(ورجع .أعوذ باهللا منك أن تنقص مين
وأنا أعوذ باهللا أن : فقال. فبعث ميكائيل كذلك، فبعث ملك املوت فعاذت منه. فأعذا

 )٢(.أرجع ومل أنفذ أمره، فأخذ من وجه األرض

 ـــــــــــــــــ
 .فرجع): غ(و ) ش(يف  )١(
،  وابـن عسـاكر يف   )٧٧٣(بيهقي يف األمساء والصفات برقم ، وال)١/٦٢(يف تفسريه  و عند ابن جريره )٢(

 .حة، عن أسباط بن نصر، عن السدي به بنحوه مطوالً، كلهم من طريق عمرو بن محاد بن طل)٧/٣٧٧(تارخيه 
حدثنا أسباط، عن السدي : حدثنا عمرو بن محاد، قال: حدثين موسى بن هارون، قال: قال ابن جرير :اإلسناد

يف خرب ذكره، عن أيب مالك، وعن أيب صاحل، عن ابن عباس، وعن مرة اهلمداين، عن ابن مسعود، وعن ناس مـن  
  .به rأصحاب النيب 

 :اإلسنادرجال 
  .هو موسى بن هارون اهلمداين: ارونموسى بن ه )١

ترمجة ملوسـى بـن    ،)٢٣٠(مل أقف له على ترمجة، غري أين وجدت يف سؤاالت احلاكم للدارقطين برقم  :قلت
له احملقق إىل أنه مل جيد  وقد أشار ،؟ وال أدري إن كان هو أم ال .كويف، ثقة: هارون بن إسحاق اهلمداين، قال عنه

 .  ترمجة
وموسى هذا من شيوخ الطربي، وقد أكثر الرواية عنه ذا اإلسناد يف غالب تفسريه، وهذا اإلسناد يـروى بـه   

بعينه، فال تضر اجلهالة حباله يف مثل هذا اإلسناد،  اًال حديث وهو تفسري السدي كتاب تفسري معروف عند أهل العلم
 بن حممـد  عبد اهللا، و)٧/٣٧٧(نعمان، كما عند ابن عساكر يف تارخيه ومع ذلك فقد تابعه عبد اهللا بن حممد بن ال

مستفاد من كالم الشيخ أمحد شـاكر يف حتقيقـه   هنا ، وما ذكرته ) ٣/٢٨٩انظر ترمجته يف طبقات أصفهان (ثقة 
 .  )شاكر.ط ١/١٥٦(لتفسري الطربي 

مـات   ،صدوق رمي بـالرفض  ،وقد ينسب إىل جده ،بن طلحة القناد، أبو حممد الكويف: عمرو بن محاد )٢
 .٥٠١٤: التقريب. والنسائي ،وأبو دواد ،ومسلم ،أخرج له البخاري يف األدب املفرد ،سنة اثنتني وعشرين ومائتني

 ،صدوق كثري اخلطأ يغـرب  ،أبو نصر: ويقال ،بن نصر اهلمداين، أبو يوسف أسباطهو : أسباط بن نصر )٣
 .٣٢١: لتقريبا .واألربعة ،ومسلم ،أخرج له البخاري تعليقا

 ،صدوق يهم، ورمي بالتشـيع  ،، أبو حممد الكويفيدالسإمساعيل بن عبد الرمحن بن أيب كرمية : السدي )٤
 .  ٤٦٣: التقريب. واألربعة ،أخرج له مسلم ،مات سنة سبع وعشرين ومائة

وأبـو   ،اأخرج له البخاري تعليق ،مشهور بكنيته، ثقة ،الغفاري، أبو مالك الكويف غزوانهو : أبو مالك )٥
 .٥٣٥٤: التقريب. والنسائي ،والترمذي ،داود

= 
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................................................................................... 
قال رسول اهللا : قال رضي اهللا تعاىل عنه،عن زيد بن ثابت  ،وأخرج الديلمي )١١٣(

 ـــــــــــــــــ
= 

  ).٤(، تقدم يف احلديث رقم ، ضعيف يرسلباذامهو : أبو صاحل )٦
 ).٤٧(رقم  تقدم يف احلديث ،بن شراحيل اهلمداين، ثقة عابد هو: مرة )٧
 :اإلسناداحلكم على  

والثاين عن مرة عـن   ،عن ابن عباس األول عن أيب مالك وأيب صاحل ،يرويه السدي بأحد ثالثة أسانيداألثر هذا 
 ،وهذه األسانيد الثالثة يروي ا السدي تفاسري كـثرية  ،والثالث يرويه مباشرة عن ناس من الصحابة ،ابن مسعود

وقد أكثر املفسرون النقل عنه يف تفاسريهم كما فعـل ابـن    ،وقد مجع من هذه التفاسري كتابه املشهور يف التفسري
وقد خلص الشـيخ   ،وألهل العلم كالم حول تفسريه الذي مجعه ذا اإلسناد يطول ذكره هنا ،جرير وابن أيب حامت

انظر كالمه يف حاشية تفسـري   (. أمحد شاكر القول يف ذلك ونقل كالم أهل العلم حوله يف كالم طويل فأحيل إليه
 .)شاكر .ط) ١/٢٥٦(ابن جرير 

واهللا  ،وهو كاحلديث الذي قبله من حيث نكـارة متنـه   ،والذي يظهر يل أن هذا اخلرب اليثبت من هذا الطريق
 .أعلم
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r : "وما من أهل األرض من أهل بيت  ،جل ومسريه ألبغضتم األمل وغرورهلو رأيتم األ
روحه،  )١(وجده قد انقضى أجله قبضإال وملك املوت يتعاهدهم يف كل يوم مرتني، فمن 

، وال فواهللا ما نقصت لكم عمراً ،مل تبكون؟ ومل جتزعون؟: قال ،فإذا بكى أهله وجزعوا
دة، مث عودة، حىت ال أبقي يل فيكم لعودة، مث عو وإنّ ،، مايل ذنبحبست لكم رزقاً

 )٢(." دامنكم أب

 ـــــــــــــــــ
 .فيقبض): غ(يف  )١(
 .مل أجده )٢(

أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عمر املعدل، أبنـا  : ، قال)١٤٣٦(وقد أخرجه القضاعي يف مسند الشهاب برقم 
رمحن بـن  عبد ال، ثنا بشري بن خالد العسكري، أبنا أمحد بن عبد اهللا بن احلسن العدوي، ثنا علي بن سعيد بن بشري

 ".عودة مث عودة: "حيىي بن سعيد، عن مالك، عن أيب الزناد، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه به مبثله إىل قوله
و أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ، حدثين أب: ، قال)١٠٥٧١(وأخرج البيهقي يف شعب اإلميان اجلملة األوىل منه برقم 
حدثين أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية، ثنا أمحـد  : أمحد احلسني بن علي بن حممد بن حيىي من أصل كتابه، قال

قـال  : بن حيىي بن سعيد املعدل الضراء النيسابوري، حدثين أيب، عن جدي وهو أبو أمامة، عن أنس بن مالك قال
مل أكتب عن هذا الرجل غـري  : قال أبو بكر. "ه جل ومسريه، أبغضت األمل وغرورلو رأيت األ: " rرسول اهللا 
 .هذا احلديث
أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عمر املعدل، أبنا أمحد بن عبد اهللا بن احلسن العـدوي،  : قال القضاعي :اإلسناد

 رمحن بن حيىي بن سعيد، عن مالـك، عـن أيب  عبد الثنا علي بن سعيد بن بشري، ثنا بشري بن خالد العسكري، أبنا 
 .الزناد، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه به

 :اإلسنادرجال 
يعقوب  بن إبراهيم بن بن إسحاق عبد الرمحن بن عمر بن حممد بن سعيدهو : عبد الرمحن بن عمر املعدل )١

فقيـه  الشيخ اإلمام ال املعروف بابن النحاس، أبو حممد، البزاز، ،املالكي املصري،، التجييباملعدل النحاس، الشاهد، 
أول مساعه وهو ابن مثان سنني يف سنة إحـدى  . وكان ثقة: قال ابن ماكوال مسند الديار املصرية، احملدث الصدوق،

وأمحد بـن   الطاهر أمحد بن حممد بن عمرو املديين، أيبمن ومسع  أكثر عن أيب سعيد بن األعرايب، وثالمثائة،وثالثني 
 ،أبو نصر السجزي، وأبـو عمـرو الـداين   وغريهم، روى عنه مشقي وأمحد بن حممد بن فضالة الد زاذ السريايف،

مات سنة  لعلو سنده،قد عزم على الرحلة إليه البغدادي وكان اخلطيب  والقاضي حممد بن سالمة القضاعي وخلق،
 .ست عشرة وأربع مئة

سري أعـالم  ، و٢٤ص ملقرئلعفيف الدين حممد بن عبد الرمحن اواألربعني يف اجلهاد  ،)٧/٢٨٦(اإلكمال : انظر
، غاية النهاية البن اجلـزري  )١٨/١٢٢(الوايف بالوفيات ، و)٣/١٢٣(العرب يف خرب من غرب و ،)١٧/٣١٤( النبالء

 . )٣/٢٠٤( شذرات الذهب، و)١/٣٧٦(
= 
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.................................................................................١ 
 ـــــــــــــــــ

= 
، لـك عبد املأمحد بن عبد اهللا بن احلسن بن عبد اهللا بن علي بن هو : أمحد بن عبد اهللا بن احلسن العدوي )٢

مسـلم  أيب ببغـداد عـن   و كتب مبصر عن أيب يزيد القراطيسي، من أهل مصر، عدي الرباب،، ويأبو هريرة العد
تويف يف ربيـع   وكان يورق ويستملي على الشيوخ، وكان ثقة، الكجي وغريه، وعنه أبو حممد بن النحاس، وغريه،

 .ست وأربعني وثالمثائةاآلخر سنة 
 .)٢٥/٣٤٤(تاريخ اإلسالم ، و)٤/١٦٨(لسمعاين لاألنساب ، و)١٤/١١٠(البن اجلوزي املنتظم : انظر

نزيـل مصـر    احلـافظ البـارع،   ليك،يعرف بع أبو احلسن الرازي، بن مهران،: علي بن سعيد بن بشري )٣
 وعبد الرمحن بن خالد بن جنيح وطبقتـهم،  ،يوجبارة بن املغلس العقد حدث عن عبد األعلى بن محاد، ،وحمدثها

: قال محزة السـهمي  .عبد اهللا بن جعفر بن الورد، وأبو القاسم الطرباين وآخرونو روى عنه أبو سعد بن األعرايب،
فـإذا مطلـوه اخلـراج مجـع      قرية، نه كان وايلأمسعت مبصر ، بذاك ليس يف حديثه: فقال سألت الدارقطين عنه،
كـان  : يونسبن اوقال . حدث بأحاديث مل يتابع عليها :قال. ؟فيكف هو يف احلديث: قلت. خنازيرهم يف املسجد

وكان : وقال مسلمة بن قاسم. قد نقل ابن دقيق العيد أنه وثقو: وقال اهليثمي. تكلموا فيه: وقال مرة .يفهم وحيفظ
مات سنة سبع وتسـعني  . ه من جهة دخوله يف أعمال السلطانلعل كالمهم في: قال ابن حجر .باحلديث عاملاً ثقةً

 .ومائتني
أعلم أنه ال ينزل عن درجة القبول، فقد وصفه غري واحد بأنـه حـافظ،    الذي يترجح لدي من حاله واهللا :قلت

 .وقد وثق، وكالم ابن حجر يف تربير سبب الكالم فيه يشعر بأنه ال عالقة له حبفظه، وكذا كالم الدارقطين
جممع الزوائـد  ، و)٤/٢٣١(لسان امليزان ، و)٢/٧٥٠(تذكرة احلفاظ و ،٢٤٤ص السهميسؤاالت محزة : انظر

)٨/١٣٧( . 
ومل أجد له ذكر ذا االسم يف شيء من أسانيد السنة بعـد   ،مل أجد له ترمجة :بشري بن خالد العسكري )٤

بشر بـن  : واملعروف يف كتب التراجم وأسانيد السنة هو ،غري هذا اإلسناديف  –قدر وسعي  –البحث املستفيض 
 .وبشري إما وهم أو تصحيف ،هو املرادومن هذه الطبقة فلعله  ،وهو من شيوخ البخاري ومسلم ،خالد العسكري

بشر بن خالد العسكري، أبو حممد الفرائضي، نزيل البصرة، ثقة يغرب، مات سنة ثالث أو : وترمجته يف التقريب
 . ٦٨٤ :التقريب. ائيسوالن اوددوأبو سلممو اريخالب أخرج له ،ومائتنيمخس ومخسني 

ومالك بـن   ،روى عن يونس األيلي ، العذريعبد اهللاو أب ،املدين، العذري: عبد الرمحن بن حيىي بن سعيد )٥
عبد الرمحن بن حممـد بـن منصـور    وعنه  عبد الرمحن بن عبد اهللا العمري،و ، النخعيعبد اهللاوشريك بن  ،أنس

سألت أبا داود عن : قال اآلجري. رحيم بن مطرف السروجيعبد السفيان  أبوو ،وعلي بن حرب الطائي احلارثي،
حدث عن يونس عن الزهري، عن سعيد، عـن أيب  : قلت .ال أعرفه :ىي بن سعيد العذري، فقالعبد الرمحن بن حي

ضعفه الـدارقطين،  و .قد بان أمره يف هذا احلديث، هذا حديث عن الزهري مرسل: حديث الباكورة، فقال :هريرة
وقال  .ال يعتمد على روايته :أبو أمحد احلاكم وقال. جمهول ال يقيم احلديث: قال العقيليو .ليس بالقوي: وقال مرة

 .وذكره الذهيب يف املغين. متروك ال حيتج به: األزدي
= 
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................................................................................... 
 وابن جرير، وابن املنذر، وابن أيبوأمحد يف الزهد،  ،وأخرج عبد الرزاق )١١٤(

 ـــــــــــــــــ
= 

معجم ابن و ،)٢/٣٥١(الضعفاء الكبري للعقيلي و، )١/٢٤٨(أخبار القضاة و ،٣٦١صسؤاالت اآلجري : انظر
، )١/١١٦(ي الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادو ،)٢/٢٣٤(الدعوات الكبري للبيهقي و، )٩٦٩و ٣/٩٥٩(األعرايب 

 . )٢/١٥٨(للسخاوي التحفة اللطيفة و، )٣/٤٤٣(ولسان امليزان ، )٢/٣٨٩(واملغين يف الضعفاء 
بن مالك بن أيب عامر بن عمرو األصبحي، أبو عبد اهللا املدين الفقيه، إمام دار اهلجرة، هو بن أنس : مالك )٦

ها مالك عن نافع عن ابن عمر، مات سنة تسـع  أصح األسانيد كل: رأس املتقنني وكبري املتثبتني، حىت قال البخاري
: التقريـب . أخرج له اجلماعـة  ،بلغ تسعني سنة: وكان مولده سنة ثالث وتسعني، وقال الواقدي ،وسبعني ومائة

٦٤٢٥. 
مـات   ،، ثقة فقيهالزناد أبو عبد الرمحن املدين، املعروف بأيب ،هو عبد اهللا بن ذكوان القرشي: أبو الزناد )٧

 .٣٣٠٢: التقريب. أخرج له اجلماعة ،بعدها: وقيل ،ئةسنة ثالثني وما
مات سنة مائة، وقيـل   ،بن زيد بن ثابت األنصاري، أبو زيد املدين، ثقة فقيه خارجةهو : خارجة بن زيد )٨
 .١٦٠٩: التقريب. أخرج له اجلماعة ،قبلها

 :اإلسناداحلكم على 
إال  ،وبقية رجاله ثقات ،ضعفه الدارقطين وغريه ،درمحن بن حيىي بن سعيعبد الففيه  ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف

وإن كان بشري فال تعرف له  ،وشيخه إن كان بشر فثقة ،علي بن سعيد فيترجح لدي أنه ال ينزل عن درجة القبول
 .ترمجة

لكنه من طريق أمحد بن حيىي بـن   ،كما مر tوللجملة األوىل من احلديث شاهد عند البيهقي من حديث أنس 
واهللا  ،وعليه فال يتقوى احلديث ذا الشاهد ،ومل أعثر له على ترمجة ،ابوري عن أبيه عن جده أيب أمامةسعيد النيس

 .أعلم
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ال إ )١(ما على ظهر األرض من بيت شعر وال مدر: قال ،عن جماهد ،حامت، وأبو الشيخ
 )٢(.وملك املوت يطيف به كل يوم مرتني

عبد عن  ،، وعبد اهللا بن أمحد يف زوائد الزهدشيبة يف املصنف وأخرج ابن أيب )١١٥(
 ـــــــــــــــــ

 ).مدر : مادة ،تاج العروس: انظر. ( فيه الذي ال رمل كالطني العلْأو  ،كقطع الطني اليابس املتماسهو  )١(
أيب عنـد  و، )٧/٢١٨(ن طريقه أخرجه الطربي يف تفسريه وم، )٢/٢١٠(رزاق يف تفسريه عبد الهو عند   )٢(

 .به مبثله ، عن إبراهيم بن ميسرة، عن جماهدكلهم من طريق حممد بن مسلم ،)٤٦٧(الشيخ يف العظمة برقم 
  .وال ابن أيب حامت ،وال ابن املنذر ،عند أمحد ومل أقف عليه

 .بهيم بن ميسرة، عن جماهد أخربين حممد بن مسلم، عن إبراه: رزاقعبد القال  :اإلسناد
 :اإلسنادرجال 

 ،بتحتانية بدل الـواو فيهمـا   ،سيسن:وقيل ،سوسن: وقيل واسم جده سوس، ،الطائفي: حممد بن مسلم )١
. واألربعة ،ومسلم ،أخرج له البخاري تعليقا ،مات قبل التسعني ومائة ،صدوق خيطئ من حفظه ،مثل حنني: وقيل

 .٦٢٩٣: التقريب
. أخرج له اجلماعـة  ،مات سنة اثنتني وثالثني ومائة ،ثبت حافظ ،نزيل مكة ،الطائفي: إبراهيم بن ميسرة )٢

 .٢٦٠ :التقريب
  ). ٩(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة إمام ،هو بن جرب: جماهد )٣

  :اإلسناداحلكم على 
حجة وال  ،وهو موقوف على جماهد ،فإنه من طريق حممد بن مسلم وهو صدوق خيطئ ،األثر ذا اإلسناد حسن

 .فيه مامل يثبت بوحي
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 )١(.ما من أهل دار إال وملك املوت يتصفحهم يف اليوم مرتني: قال ،األعلى التميمي
ما من : قال عن احلسن ،ذكر املوت، وأبو الشيخ وأخرج ابن أيب الدنيا يف )١١٦(

 ـــــــــــــــــ
  .ال يف زوائد الزهدو ،مل أجده عند ابن أيب شيبه  )١(

ثنا  ،حدثنا أبو بكر بن مالك: قال أبو نعيم ، بن أمحدعبداهللامن طريق ، )٥/٨٨(لكن أخرجه أبو نعيم يف احللية 
 .عن عبد األعلى التيمي به، عرعن مس ،ثنا ابن عيينة وأبو أسامة ،حدثين أبو معمر ، بن أمحدعبد اهللا

 :اإلسنادرجال 
أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك، أبو بكر القطيعي، صدوق يف نفسه مقبـول،  هو  :أبو بكر بن مالك )١

ثقة  :وقال احلاكم. اختلط يف آخر عمره وخرف حىت كان ال يعرف شيئا مما يقرأ عليه :بن الصالحاقال  .تغري قليال
حممد وقال  .اخلطيبوكذا قال . امتنع من الرواية عنه وال ترك االحتجاج به أحداً دأجمل  :وقال ابن ثابت. مأمون

ري عن حال قكنت شديد التن: أبو بكر الربقاينوقال  .كان ابن مالك القطيعي مستوراً صاحب سنة: بن أيب الفوارس
 سحاق احلريب،إإبراهيم بن و ،مسع من أيب مسلم الكجي. أنه صدوق ال يشك يف مساعه: ابن مالك حىت ثبت عندي

نـه  روى ع وكان أبو بكر أسند أهـل زمانـه،   واملسائل وغري ذلك، روى عنه املسند والزهدو بن أمحد عبد اهللاو
 .مات يف آخر سنة مثان وستني وثالث مائة، وله مخس وتسعون سنة ،والربقاين، وأبو نعيم األصبهاين الدارقطين،

 كـب الـنريات  االكوو ،)١/١٤٥(لسـان امليـزان   و، )٢/٦(ت احلنابلـة  طبقاو، )٤/٧٣(تاريخ بغداد : انظر
)١/١٧١(. 

ومائتني بن حممد بن حنبل الشيباين، أبو عبد الرمحن، ولد اإلمام، ثقة، مات سنة تسعني  : بن أمحدعبد اهللا )٢
 .٣٢٠٥ :التقريب .ائيسالن أخرج لهوله بضع وسبعون، 

ثقـة   ،أصـله هـروي   ،أبو معمر القطيعي ،احلسن اهلاليل بن إبراهيم بن معمر بن إمساعيلهو : أبو معمر )٣
 .٤١٥: التقريب. والنسائي ،أخرج له الشيخان ،مات سنة ست وثالثني ومائتني ،مأمون
  ).٦٨(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ثبت حافظبن عيينة،  سفيانهو : ابن عيينة )٤
  ).٣(رقم  تقدم يف احلديث ،)٢/ط(رمبا دلس  ،ثقة ثبت ،محاد بن أسامة القرشيهو : أبو أسامة )٥
  ).٦٨(رقم  تقدم يف احلديث،بن كدام اهلاليل سعرمهو : مسعر )٦
، روى عنـه  يإبراهيم التيمو ،ابن مسعودروى عن  ،وكان قاصاً، أحد العباد اخلائفني: عبد األعلى التيمي )٧

فيـه   افلم يذكر ،جلرح والتعديلوابن أيب حامت يف ا ،ذكره البخاري يف تارخيه ،بن كدامأبوحنيفة يف اآلثار، ومسعر 
 .وكذا ابن شاهني يف تاريخ الثقات ،تبن حبان يف الثقااوذكره  .رجل صاحل: وقال أمحد ،وال تعديالًجرحا 
الثقـات  و ،)٦/٢٨(و )١/٣٩( اجلرح والتعديلو، )٦/٧٢( التاريخ الكبريو، )١/٣٠٧( لإلمام أمحدالعلل : انظر

 تعجيـل املنفعـة  و، )٨/٤٥٨(وتاريخ اإلسالم  ،١٦٩صالبن شاهني لثقات تاريخ أمساء او، )٧/١٣١(البن حبان 
 .٢٤٣ص

  :اإلسناداحلكم على 
 .على التيمي من قولهعبد األوهو موقوف على  ،األثر ذا اإلسناد صحيح فرجاله كلهم ثقات
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وىف رزقه، م إال وملك املوت يتصفح يف كل بيت ثالث مرات، فمن وجده منهم قد استيو
وبكاء، فيأخذ ملك املوت  ةنرفإذا قبض روحه أقبل أهله بِ ،وانقضى أجله، قبض روحه

، رزقاً )١(مايل إليكم من ذنب، وإين ملأمور، واهللا ما أكلت لكم: فيقول ،بعضاديت الباب
 ، وإن يل فيكم لعودة، مث عودة، مثأجالً )٣(، وال انتقصت لكمعمراً )٢(وال أفنيت لكم

فواهللا لو يرون مقامه، ويسمعون كالمه، : قال احلسن. منكم أحد عودة، حىت ال أبقي
 )٤(.هلوا عن ميتهم، ولبكوا على أنفسهملذُ

 ـــــــــــــــــ
 .وكال الكلمتني حمتمل وله وجه ،له): غ(يف  )١(
 .له): غ(و ) ش(يف  )٢(
 .له): غ(يف  )٣(
  .)٤٤١(برقم  العظمةالشيخ يف  ومن طريقه أبو، )٢١٩(برقم ذكر املوت يف ابن أيب الدنيا عند  هو )٤(

 :قـال  ،حدثنا احلسن بن دينار ،حدثين داود بن احملرب :قال ،حدثنا حممد بن احلسني :ابن أيب الدنيا قال :اإلسناد
 . اخل...فواهللا لو يرون مقامه: فذكره وليس فيه قوله ،مسعت احلسن

 :اإلسنادرجال 
حممد بن احلسني الربجالين، أبو جعفر، ويعرف بابن أيب شيخ الربجالين، نسب إىل هو : حممد بن احلسني )١

عنه و، وغريهم نعيم عاصم، وأيب عن أيب يحملة الربجالنية، من أهل بغداد، وهو صاحب كتب الزهد والرقائق، يرو
وقـال   ،ذكره ابن حبـان يف الثقـات  . وخلق كثري الدنيا ر بن أيبأبو يعلى املوصلي، وإبراهيم بن اجلنيد، وأبو بك

ما علمـت  : ، لكن سئل عنه إبراهيم احلريب، فقالوال جترحياً ن يكون ال بأس به، ما رأيت فيه توثيقاًأأرجو : الذهيب
 .، تويف سنة مثان وثالثني ومائتنيال خرياًإ

، )٦/١١٧(وميـزان االعتـدال   ، )١١/٢٦٢(نـتظم  املو، )٩/٨٨(الثقات و ،)٧/٢٢٩(اجلرح والتعديل : انظر
  .)٥/١٣٧(لسان امليزان و

 ،نزيل بغـداد، متـروك   ،حذم الثقفي، البكراوي، أبو سليمان البصرير بن قَبن احملب داود: داود بن احملرب )٢
. وابـن ماجـه   ،أخرج له أبو داود يف القدر ،مات سنة ست ومائتني ،وأكثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات

 .١٨١١ :التقريب
وهو احلسن بن واصل التميمي، أبو سعيد البصري، ودينار زوج أمه، موىل بين سـليط،  : احلسن بن دينار )٣

روى عن احلسن البصري، وحممد بن سريين، وعلي بن زيد بن جدعان وغريهم، روى عنه محاد بن زيد، والثوري، 
 :وقال أبـو حـامت   .وكيعوالرمحن، وابن املبارك، تركه حيىي، وعبد  :قال البخاري ،وأبو يوسف القاضي وآخرون

أمجع من تكلم  :بن عدياوقال . متروك: وقال النسائي ،وكذا كذبه أمحد .كذاب :وقال أبو خيثمة .متروك كذاب
وذكره يف الضعفاء كل من صنف فيهم وال أعـرف  : قال ابن حجر .يف الرجال على ضعفه وهو إىل الضعف أقرب

 . ألحد فيه توثيقاً
= 
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................................................................................... 
يتصفح ملك : قال ،عن زيد بن أسلم ،وأخرج ابن أيب الدنيا، وأبو الشيخ )١١٧(

 ـــــــــــــــــ
= 

، )١/٢٣١(واـروحني  ، )٣/١١(واجلـرح والتعـديل   ، )٢/١٤٦(واألوسط  )٢/٢٩٢(التاريخ الكبري: ظران
 .)٢/٢٤٠( ذيب التهذيبو ،)٢/٢٩٦(والكامل البن عدي 

األنصاري موالهم،  ،-بالتحتانية واملهملة  -احلسن بن أيب احلسن البصري، واسم أبيه يسار هو : احلسن )٤
كان يروي عن مجاعة مل يسـمع منـهم،   : ، قال البزار)٢/ط( يرسل كثريا ويدلس ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان

هو رأس أهل الطبقة الثالثة مـات سـنة   . حدثنا وخطبنا، يعين قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة :فيتجوز ويقول
 .١٢٢٧: التقريب. عشر ومائة وقد قارب التسعني ع

  :اإلسناداحلكم على 
واحلسن بن دينار وهو جممـع علـى    ،فهو من طريق داود بن احملرب وهو متروك ،ف جداًاإلسناد ضعياألثر ذا 

 .ضعفه بل كذبه غري واحد وتركوه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

]أ/١١[  
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فمنها : قال ،طلع يف وجه ابن آدم كل يوم اطالعةكل يوم مخس مرات، وي /املوت املَنازل 
 )٣(.واالنقباض )٢(القشعريرةاليت تصيب الناس، يعين  )١(الذعرة
ا من يوم إال وملك م: قال ،عن عكرمة ،وأبو الشيخ ،وأخرج ابن أيب حامت )١١٨(

 ـــــــــــــــــ
  .الرعدة: يف املطبوع من ذكر املوت )١(

 .) ذعر: مادة ،تاج العروس: انظر( . الفزعة تصيب اإلنسان: هيوالذعرة 
   .)قشعر : مادة ،لسان العرب: انظر. ( دالرعدة و اقشعرار اجلل :هي )٢(
  .)٤٤٥(الشيخ يف العظمة برقم  ومن طريقه أبو ،)٢١٨(يف ذكر املوت برقم  عند ابن أيب الدنياهو  )٣(

 .عن زيد بن أسلم به ،عن أيب معشر ،موسى بن داود ثنا :قال ابن أيب الدنيا :اإلسناد
 :اإلسنادرجال 

مث ويل قضـاء   ،نزل بغداد ،اخلُلْقاين ،أبو عبد اهللا الطرسوسي ،الضيببن داود  موسىهو : موسى بن داود )١
وابن  ،والنسائي ،وأبو داود ،أخرج له مسلم ،مات سنة سبع عشرة ومائتني ،صدوق فقيه زاهد له أوهام ،طرسوس

 .٦٩٥٩: التقريب. ماجه
 ).١١١(رقم  تقدم يف احلديث ،ضعيف ،هو جنيح بن عبد الرمحن السندي: أبو معشر )٢
أبو أسامة، املدين، ثقة عامل، وكان قيل زيد بن أسلم العدوي، موىل عمر، أبو عبد اهللا وهو : زيد بن أسلم )٣

 .٢١١٧: التقريب. ةعاجلما أخرج له ،ومائةيرسل، مات سنة ست وثالثني 
  :اإلسناداحلكم على 

 .و ضعيفألنه من طريق أيب معشر وه ،هذا األثر من كالم زيد بن أسلم واإلسناد إليه ضعيف
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 )١(.مخساً: ثالثاً، وقائلٌ يقول: املوت يطلع يف كتاب حياة الناس، قائلٌ يقول
إال وملك  ،ما من بيت فيه أحد: قال ،عن كعب ،وأخرج ابن أيب حامت )١١٩(

 ـــــــــــــــــ
كلهم من طريق  ،)٤٣٠(وأيب الشيخ يف العظمة برقم   ،)٤/١٣٠٥(هو عند ابن أيب حامت يف تفسريه برقم   )١(

 .  وهو جزء من أثر مطول ،عن عكرمة به مبثله ،عن احلكم بن أبان ،حفص بن عمر العدين
ثنا احلكم بن ، أنا حفص بن عمر العدين ،عبد اهللاحدثين حممد بن محاد الطهراين أبو : قال ابن أيب حامت :اإلسناد

 .عن عكرمة به ،أبان
 :اإلسنادرجال 

 ،ومائتني ب من ضعفه، مات سنة إحدى وسبعنيص، ثقة حافظ، مل يالطاءبكسر  :حممد بن محاد الطهراين )١
     .٥٨٢٩: التقريب. أخرج له ابن ماجة

 ،لقبـه الفَـرخ   ،أبو إمساعيـل  ،الصنعاين ،ينهو حفص بن عمر بن ميمون العد: حفص بن عمر العدين )٢
 .١٤٢٠: التقريب. أخرج له ابن ماجه ،ضعيف

مات سنة أربع ومخسـني   ،له أوهام ،صدوق عابد ،أبو عيسى ،بن أبان العدين احلكمهو : احلكم بن أبان )٣
 .١٤٣٨: التقريب. واألربعة ،أخرجه له البخاري يف القراءة ،وكان مولده سنة مثانني ،ومائة
  ).٤(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ثبت ،موىل ابن عباس: كرمةع )٤

  :اإلسناداحلكم على 
 .يئه من طريق حفص بن عمر وهو ضعيف ،األثر ذا اإلسناد ضعيف إىل عكرمة
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 )١(.ينظر هل فيه أحد أمر به يتوفاه ،اتاملوت على بابه كل يوم سبع مر
ما من : عن عطاء بن يسار قال ،وأخرج سعيد بن منصور، وأمحد يف الزهد )١٢٠(

 )٢(.أهل بيت إال يتصفحهم ملك املوت يف كل يوم مخس مرات هل منهم أحد أمر بقبضه
الليل والنهار أربع : قال ،عن ثابت البناين ،وأخرج أبو نعيم يف احللية )١٢١(

 ـــــــــــــــــ
  .ابن أيب حامت وعزاه إىل ،)٣/٤٥٩(وقد أورده ابن كثري يف تفسريه  ، أجدهمل )١(

 .عن الذي بعده) غ(وهذا األثر تأخر يف 
فة إىل أيب الشـيخ ومل  وعزاه إىل من سبق باإلضـا  ،)٨/١٠٦(لدر املنثور وقد أورده املصنف يف ا، مل أجده )٢(

 .أجده عنده
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وعشرون ساعة، ليس فيها ساعة تأيت على ذي روح إال وملك املوت قائم عليها، فإن أُمر 
 )١(.قَبضها وإال ذهببقبضها 

إن ملك املوت لينظر يف : " عن أنس مرفوعاً ،وأخرج ابن النجار يف تارخيه )١٢٢(
 ـــــــــــــــــ

ثنا حممد بن احلسن بن : قال ، بن حممد بن جعفرعبد اهللاحدثنا : قال ،)٢/٣٢٦(هو عند أيب نعيم يف احللية   )١(
: قـال  ، بن جبري بن محدان القيسـي عبد اهللاثنا : قال ،ثنا زيد بن احلباب: قال ،ثنا عبدة الصفار: قال ،ن حبرعلي ب

 .وذكره مبثله ،مسعت ثابتاً البناين
 :اإلسنادرجال 

  . )٦١( تقدم يف احلديث رقم ،ثقة حافظ، األصبهاين الشيخ أيباملعروف ب : بن حممد بن جعفرعبد اهللا )١
نسبة إىل بابسري بلدة مـن كـور    – سرييبالبا ،القطاني، رالب بن بري :بن علي بن حبرحلسن حممد بن ا )٢

 ،وعمرو بن علـي وغريهـم   وسف بن محاد،وي، جده علي بن حبر وكان حمدثاًعن  ى، أبو عبد اهللا، رو-األهواز 
 ،والرامهرمزي وغريهم ،صبهاينوأبو الشيخ األ ،، وروى عنه ابن عدي يف الكاملئبن املقرِيب بكر األ خاًشيوكان 

ساقه ابـن عسـاكر يف    يف معرض سند من روايته -ونعته أبو الشيخ باحلافظ . الشيخ الصاحل: ئقال عنه ابن املقر
 .-تارخيه 
وما ذكرته من ترمجته إمنا مجعته مـن   ،وال من ذكره جبرحٍ أو تعديل غري ما ذكرت ،مل أجد من ترجم له :قلت

ومـن   ،ومما وقفت عليه يف كتب األنساب واملعاجم ،الذين أكثروا عنه وأقوال الرواة ،ذُكر فيهاتتبعي لألسانيد اليت 
 . واهللا أعلم ،خالهلا يظهر يل أن الرجل ثقة

أيب  أحاديث أيب الشيخ انتقـاء جزء فيه و، ١٦٣صاألمثال للرامهرمزي و، )٢٢٩(برقم  معجم ابن املقرئ: انظر
 .)١٠/١٥٥(تاج العروس و، )١/٢٤١(األنساب للسمعاين و، )٥/٣١٦(ق اريخ دمشوت، ١٩٨بكر بن مردويه ص

مـات سـنة    ،ثقة ،األصلكويف  ،أبو سهل البصري ،اخلزاعي الصفارعبدة بن عبد اهللا هو : عبدة الصفار )٣
 .٤٢٧٢: التقريب. واألربعة ،أخرج له البخاري ،يف اليت قبلها: وقيل ،مثان ومخسني ومائتني

 ،ورحل يف احلديث فأكثر منـه  ،وكان بالكوفة ،أصله من خراسان ،سني العكْليأبو احل :زيد بن احلباب )٤
. واألربعة ،ومسلم ،أخرج له البخاري يف القراءة ،مات سنة ثالثني ومائتني ،خيطئ يف حديث الثوري ،وهو صدوق

 .٢١٢٤: التقريب
أخرج لـه   ،ثقة ،محران البصري أبو ،اهللا بن بجري بن محران التيمي أو القيسي عبدهو : عبد اهللا بن بجري )٥

 .٣٢٢١: التقريب. مسلم يف مقدمة صحيحه
     ).٦٥(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة عابد: ثابت البناين )٦

  :اإلسناداحلكم على 
ومثل هذا ال  ،وبقية رجاله ثقات ،ألن فيه زيد بن احلباب وهو صدوق ،األثر ذا اإلسناد إىل ثابت البناين حسن

 .بت بنص صحيح مرفوعيعتد به ما مل يث
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!! يا عجباً : العباد كل يوم سبعني نظرة، فإذا ضحك العبد الذي بعث إليه يقول )١(دوجو
 )٢(."بعثت إليه ألقبض روحه وهو يضحك 

من  ،كالمها يف املعرفة وأخرج الطرباين يف الكبري، وأبو نعيم، وابن منده، )١٢٣(
 ـــــــــــــــــ

 .)وجوه(لعلها هكذا وجدا و )١(
 .مل أجده )٢(

وأورده املصنف يف اجلـامع الكـبري بـرقم     ،ومل أقف على املسند )٨٩٤(وقد أورده الديلمي يف الفردوس برقم 
  . )٤٢١٨٥(وتبعه املتقي اهلندي يف كنز العمال برقم  ،عن أنس ،عن أيب هدبة ،وعزاه البن النجار )٧١٠٩(

أبو هدبة الفارسي، مث البصـري، حـدث    ،إبراهيم بن هدبةوهو  – بضم اهلاء -دبة هو من طريق أيب ه :قلت
وسعدان بن النضر، وحممـد بـن    يروي عنه عيسى بن سامل الشاشي،و ،يروي عن أنس ،ببغداد وغريها بالبواطيل

 :قال أبو حـامت وغـريه  و .متروك :وغريمها والنسائي ساقط متهم، قال الدارقطينوهو  ،وغريهم اهللا بن املناديعبيد
 . بالبصرة الدجاجلة، وكان رقاصاً دجال من: وقال ابن حبان .كذاب
 .)١/١١٩(لسان امليزان  ،)٢٩( املغين يف الضعفاء ،)٧/٣١١( اإلكمال ،)١/١١٤(اروحني : انظر

  :اإلسناداحلكم على 
 .ق أيب هدبة وهو متروك بل كذبه ابن أيب حامتفهو من طري ،هذا األثر ضعيف جداً إن مل يكن موضوعاً

وعـزاه   ٢١٤ص تذكرة املوضـوعات  وكذا أورده الفتين يف، )٢/٣٧٥(تنزيه الشريعة وقد أورده ابن عراق يف 
     .للسيوطي يف ذيل الآللئ املصنوعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

]ب/١١[  
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مسعت رسول اهللا : قال ،عن أبيه ،عن احلارث بن اخلزرج ،عن أبيه ،طريق جعفر بن حممد
r يا ملك املوت، " : فقال ،ونظر إىل ملك املوت عند رأس رجل من األنصار :يقول

، فإين بكل مؤمن ر عيناً، وقَطب نفساً: فقال ملك املوت ". ارفق بصاحيب، فإنه مؤمن
صرخ صارخ قمت يف الدار ومعي فإذا  ،قبض روح ابن آدمم يا حممد أين ال أواعل ،رفيق
ره، دواهللا ما ظلمناه، وال سبقنا أجله، وال استعجلنا قَ !ما هذا الصارخ؟: فقلت ،روحه

وما لنا يف قبضه من ذنب، فإن ترضوا مبا صنع اهللا توتوزروا،  سخطوا تأمثواؤجروا، وإن ت
ر وال فاحلذر احلذر، وما من أهل بيت شعر وال مدر، ب ،بعد عودة عودةًوإن لنا عندكم 

حىت ألنا أعرف بصغريهم  ،إال أنا أتصفحهم يف كل يوم وليلة ،فاجر، سهل وال جبل
ما قدرت على ذلك حىت ،وكبريهم منهم بأنفسهم، واهللا لو أردت أن أقبض روح بعوضة 

ه إمنا يتصفحهم بلغين أن: قال جعفر بن حممد ".بقبضها  )١(]يأذن [ هو الذي  /يكون اهللا 
دنا منه  ،فإن كان ممن حيافظ على الصلوات ،اقيت الصالة، فإذا نظر عند املوتعند مو

يف ذلك احلال  ،إال اهللا حممد رسول اهللا ويلقنه امللك ال إله ،امللك وطرد عنه الشيطان
 )٢(.العظيم

 ـــــــــــــــــ
 .)ش(واملثبت من  ،وال معىن هلا ولعلها حترفت ،يقبض): غ(يف األصل و  )١(
 ،)٢/١٠٠٢(ومن طريقه أخرجه أبو نعيم يف معرفـة الصـحابة    ،)٤١٨٨(الكبري برقم هو عند الطرباين يف  )٢(

 .)١/٥٣٦( يف معرفة الصحابةابن مندة  عندو
 ،)١/٧١( محزة السهمي يف تاريخ جرجـان و ،)٢٢٤٥(وقد أخرجه أيضاً ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين برقم 

 ،إمساعيل ابن أبانكلهم من طريق  ،)٢/١٤٠( أخبار قزوين والرافعي يف ،)١/١٧٣( معجم الصحابةيف  بن قانعوا
 .به عن أبيه ،احلارث بن اخلزرج عن ،عن أبيه ،عن جعفر بن حممد ،عن عمرو بن مشر

فروياه عن عمـرو   ،وحفص بن عبد الرمحن اهلاليلحيىي بن أيب حيىي املقري خالفه  ،وقد خولف إمساعيل بن أبان
 ،-)١/٤٧( كمـا يف البدايـة والنهايـة    –أخرج األول ابن أيب حامت  ،ن جعفر بن حممد عن أبيه مرسالًبن مشر ع

عـن أبيـه    ،عن جعفر بن حممد ،كالمها من طريق عمر بن مشر ،)٤٧٣( وأخرج الثاين أبو الشيخ يف العظمة برقم
 .rورفعه للنيب 

وحفص بـن   ،ىي املقرئ فلم أعرفه ومل أجد له ترمجةوأما حيىي بن أيب حي ،-كما سيأيت  -وإمساعيل بن أبان ثقة 
وعليه فتقدم رواية إمساعيـل بـن    ،وإن كان غريه فلم أعثر له على ترمجة ،عبد الرمحن إن كان البلخي فهو صدوق

 .أبان
= 
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................................................................................... 

 ـــــــــــــــــ
= 

عـن   ،حدثنا إمساعيل بن أبان الـوراق  ،حدثنا إسحاق بن وهب العالف الواسطي: قال محزة السهمي :اإلسناد
 .به حدثين أيب :يقول ،مسعت احلارث بن اخلزرج األنصاري :قال ،عن أبيه ،عن جعفر بن حممد ،رعمرو بن مش

 :اإلسنادرجال 
 ،ومـائتني  مات سنة بضع ومخسـني  ،صدوق ،أبو يعقوب الواسطي :إسحاق بن وهب بن زياد العالف )١

 .٣٨٩: التقريب. وابن ماجه ،اريخأخرج له الب
تكلم فيه  ،ثقة ،كويف ،أبو إسحاق أو أبو إبراهيم ،األزدي ،أبان الوراقبن  إمساعيلهو : إمساعيل بن أبان )٢

: التقريـب . والترمـذي  ،وأبو داو يف فضائل األنصار ،أخرج له البخاري ،مات سنة ست عشرة ومائتني ،للتشيع
٤١٠. 
ـ  ،وجابر اجلعفي ،عن جعفر بن حممد ،أبو عبد اهللا ،الشيعي ،الكويف ،اجلعفي :عمرو بن مشر )٣ اس روى عب

ويـروي   ،رافضي يشتم الصـحابة  :بن حباناوقال  .زائغ كذاب :وقال اجلوزجاين .ليس بشيء :عن حيىيالدوري 
وقـال   .متروك احلديث :وقال النسائي والدارقطين وغريمها .منكر احلديث :وقال البخاري .املوضوعات عن الثقات

 .وهو جممع على تركه .يث ال يشتغل به تركوهضعيف احلدمنكر احلديث جداً  :فقال ،سألت أيب عنه :بن أيب حامت
 ).٤/٣٦٦(لسان امليزان  :انظر

  .)٦٩( تقدم يف احلديث ،صدوق ،املعروف بالصادق، احلسيين اهلامشي: جعفر بن حممد )٤
 .)٦٩(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة فاضل ،أبو جعفر الباقر ،احلسيين اهلامشي حممد بن عليهو : أبوه )٥
 .جمهول: وقد أورده ابن مندة يف املعرفة وقال ،أجد له جتمةمل : احلارث بن اخلزرج )٦

 .)١/٥٣٦(معرفة الصحابة البن مندة : انظر
  :اإلسناداحلكم على 

فهو من طريق عمرو بن مشر وهو جممـع علـى تركـه    ، إن مل يكن موضوعاً احلديث ذا اإلسناد ضعيف جداً
 .       ويروي املوضوعات عن الثقات
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بينا : قال ،عن عبيد بن عمري ،وأخرج ابن أيب الدنيا يف كتاب ذكر املوت )١٢٤(
يا : "فقال ،)١(يوماً يف داره، إذ دخل عليه رجل حسن الشارة عليه الصالة والسالمإبراهيم 

: قال". ا فمن أنت؟ را أحق: " قال. أدخلنيها را: قال". عبد اهللا من أدخلك داري؟
فأدبر فإذا  ".ر بِأد: " قال".  يل منك أشياء ما أراها فيك عتنلقد : " قال. ملك املوت

منه كأا إنسان قائم، فتعوذ إبراهيم من ذلك  شعرةعيون مقبلة وعيون مدبرة، وإذا كل 
 إىل من حيب إن اهللا تعاىل إذا بعثين ،يا إبراهيم: قال". عد إىل الصورة األوىل : " وقال

 )٢(.لقاءه بعثين يف الصورة اليت رأيت أوالً

 ـــــــــــــــــ
  .البشارة): غ( يف )١(

 .) شور: مادة ،تاج العروس: انظر( . واللباس ،واهليئة ،احلُسن هي: والشارة
 .لكن أخرجه ابن عساكر يف تارخيه من طريق ابن أيب الدنيا ،مل أجده )٢(

 ،عن أيب عمرو بن منده ،من طريق أيب بكر حممد بن شجاع اللفتواين ،)٦/٢٥٣(وهو عند ابن عساكر يف تارخيه 
 ،عن أمحد بن عبدة الطبسـي  ،عن أيب بكر بن أيب الدنيا ،عن أمحد بن حممد بن عمر ،احلسن بن حممد بن أمحدعن 

عن عبيد بن عمري به بنحوه مـع زيـادة مطولـة يف     ،عن عبد اهللا بن أيب ملكية ،عن ابن جريج ،عن محاد بن زيد
عـن ابـن    ،عن رباح ،لد الصنعاين املؤذنمن طريق إبراهيم بن خا ،)٥٨٠٩(وأخرجه أمحد يف العلل برقم  ،آخره

 .آخره زيادة مطولة يفعن ابن أيب مليكة من قوله بنحوه مع  ،جريج
عـن ابـن    ،نا أمحد بن عبدة الطبسي، نا محاد بن زيـد  :-كما عند ابن عساكر -قال ابن أيب الدنيا  :اإلسناد

 .عن عبيد بن عمري به ،عن عبد اهللا بن أيب مليكة ،جريج
 :اداإلسنرجال 

أمحد بن عبدة بن موسى الضيب، أبو عبد اهللا البصري، ثقة، رمي بالنصـب،  هو  :أمحد بن عبدة الطبسي )١
 .٧٤: التقريب. سلم واألربعةم أخرج له ،ومائتنيمات سنة مخس وأربعني 

 .  فلعله تصحيف أو وهم ،غري ما جاء يف هذا اإلسناد) بالطبسي(مل أجد من ذكره  :قلت
اد بن زيد بن درهم األزدي، اجلهضمي، أبو إمساعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، قيل إنه مح هو: محاد بن زيد )٢

، له إحدى ومثـانون سـنة،   ومائةكان ضريرا، ولعله طرأ عليه ألنه صح أنه كان يكتب، مات سنة تسع وسبعني 
  .١٤٩٨: التقريب. ةعاجلما أخرج له

  ).٥٢(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة فقيه فاضل ،األموي جريجهو عبد امللك بن عبد العزيز بن : ابن جريج )٣
 أيباسـم  : يقال ،مليكة بن عبد اهللا بن جدعان أيبعبد اهللا بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن هو : ابن أيب مليكة )٤

أخرج له أصـحاب   ،مات سنة سبع عشرة ومائة ،ثقة فقيه ،أدرك ثالثني من الصحابة ،املدين ،التيمي ،مليكة زهري
  .٣٤٥٤: التقريب. الكتب الستة

= 
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................................................................................... 
رأى  عليه الصالة والسالمإنّ إبراهيم : عن كعب قال ،وأخرج ابن أيب الدنيا )١٢٥(

 ـــــــــــــــــ
= 

قاله مسـلم،   rعبيد بن عمري بن قتادة الليثي، أبو عاصم املكي، ولد على عهد النيب هو : عبيد بن عمري )٥
اجلماعـة  أخـرج لـه  بن عمر، اغريه يف كبار التابعني، وكان قاص أهل مكة، جممع على ثقته، مات قبل  هوعد .

 .٤٣٨٥: التقريب
  :اإلسناداحلكم على 
رجال الصحيحني  رجاله ثقاتبقية و ،وقد عنعنوهو مدلس من الثالثة فيه ابن جريج ف ،سناد ضعيفاألثر ذا اإل

 .وإن ثبت اإلتصال فهو موقوف على عبيد بن عمري ويفتقر إىل الرفع ،إال حممد بن عبدة فإنه من رجال مسلم
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إن كنت صادقاً فأرين : قال إبراهيم. تأنا ملك املو: قال. من أنت؟: فقال ،يف بيته رجالً
 ،مث نظر ،فأعرض. أعرض بوجهك: قال ملك املوت. منك آية أعرف أنك ملك املوت

ال يعلمه إال اهللا  النور والبهاء شيئاًفأراه الصورة اليت يقبض فيها أرواح املؤمنني، فرأى من 
يقبض فيها أرواح فأراه الصورة اليت  ،مث نظر ،فأعرض. أعرض بوجهك: مث قال ،تعاىل

وألصق حىت ارتعدت فرائصه،  رعباًعليه الصالة والسالم  فرعب إبراهيم ،الكفار والفجار
 )١(.خترج بطنه باألرض، وكادت نفسه

 ،إبراهيم خليالً ملا اختذ اهللا: قال ،yوابن عباس  ،وأخرج عن ابن مسعود )١٢٦(
 ـــــــــــــــــ

  .مل أجده )١(
  .عن أزهر بن مروان الرقاشي ،من طريق ابن أيب الدنيا )٦/٢٥٣(لكن أخرجه ابن عساكر يف تارخيه 

عن الصلت بن  ،عن أبيه ،عن عبد اهللا بن أمحد ،من طريق أيب بكر القطيعي )٦/٢٧(وأخرجه أبو نعيم يف احللية 
وهـو   ،عن كعب به بنحـوه  ،عن عبد اهللا بن رباح ،عن أيب عمران اجلوين ،عن جعفر بن سليمان امهكال ،مسعود
 .ن حديث طويلجزء م

 .ومل أجده عند أمحدأمحد يف الزهد وأبو نعيم يف احللية، وعزاه إىل  ،)١/٢٨٦(وأورده املصنف يف الدر املنثور 
نا أبو  ،نا جعفر بن سليمان ،أنا أزهر بن مروان الرقاشي :-كما عند ابن عساكر  -قال ابن أيب الدنيا  :اإلسناد

  .ن كعب بهع ،عن عبد اهللا بن رباح ،عمران اجلوين
 :اإلسنادرجال 

١( اشيقَأزهر بن مروان الر: أخرج له الترمذي  ،ومائتنيصدوق، مات سنة ثالث وأربعني  ،اء، لقبه فريخالنو
 .٣١٢: التقريب. وابن ماجه

  ).٦٥(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق ،الضبعيهو : جعفر بن سليمان )٢
  ).٤٩(رقم  تقدم يف احلديث ،قةث ،هو عبد امللك بن حبيب األزدي: أبو عمران اجلوين )٣
  ).٩٩(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ،األنصاري: عبد اهللا بن رباح )٤
 .)١٧(يف احلديث رقم  تقدم ،ثقة خمضرم ،األحباركعب هو : كعب )٥

 :اإلسناداحلكم على 
 ،وبقية رجالـه ثقـات   ،وكذلك جعفر بن سليمان ،فيه أزهر بن مروان وهو صدوق ،األثر ذا اإلسناد حسن

 .واألثر من كالم كعب
 
 
 
 

]أ/١٢[  



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٢٦٢

سأل ملك فجاء إب ،فأذن له ،ه يأذن له فيبشره بذلكاملوت ربفقال ،فبشره بذلك راهيم :
يا إبراهيم ال تطيق : قال .ملوت أرين كيف تقبض أنفاس الكفاريا ملك ا: مث قال .احلمد هللا

 وإذا برجلٍ أسود ينال رأسه السماء ،مث نظر ،فأعرض. ضفأعرِ: قال .بلى: قال .ذلك
 خيرج من فيه ليس من شعرة يف جسده إال يف صورة رجلٍ ،خيرج من فيه هلب النار

حتول ملك املوت يف الصورة مث أفاق وقد  ،فغشي على إبراهيم ،ومسامعه هلب النار
، لكفاه البالء واحلزن إال صورتك /لو مل يلق الكافر من  ،يا ملك املوت: فقال ،األوىل

شاب  فإذا هو برجلٍ ،مث التفت ،فأعرض. أعرض: قال ،فأرين كيف تقبض أنفاس املؤمنني
املؤمن  لو مل ير ،يا ملك املوت: فقال ،، يف ثياب بياضهم رحياً، وأطيبأحسن الناس وجهاً

 )١(.عند موته من قرة العني والكرامة إال صورتك هذه لكان يكفيه
: قال ،عن أشعث بن أسلم ،ظمةالدنيا، وأبو الشيخ يف الع وأخرج ابن أيب )١٢٧(

 ـــــــــــــــــ
 .عند ابن أيب الدنيا مل أجده )١(

 ،حنوه عن السدي من قوله ،)٣/٤٨(وابن جرير يف تفسريه  ،)٢/٥٠٧(وقد أخرج ابن أيب حامت يف تفسريه برقم 
 .عن أسباط عنه به ،كلهم من طريق عمرو بن محاد

وبينت أنـه إسـناد    ،)١١٢(يف احلديث رقم  واحلكم عليه ،وترمجة رجاله ،وقد تقدم الكالم على هذا اإلسناد
 .وألهل العلم كالم فيه ،يروى به كتاب تفسري معروف عند أهل العلم
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يف وجهه،  عينان، وله )١(عليه الصالة والسالم ملك املوت وامسه عزرائيل سأل إبراهيم
 باملشرق ونفس إذا كانت نفس )٢(] ما تصنع [يا ملك املوت؟ : فقال ،وعني يف قفاه

 ،أدعو األرواح بإذن اهللا: قال. كيف تصنع؟ ،والتقى الزحفان باملغرب؟ ووقع الوباء بأرضٍ
يتناول منها  )٤(فتركت مثل الطست ،له األرض )٣(يتحود: قال. فتكون بني أصبعي هاتني

 )٥(.اءحيث يش

 ـــــــــــــــــ
وقـد راجعـت    ،قد اشتهر ذلك بني الناستسمية ملك املوت عزرائيل : ١٠٨قال ابن حجر يف اإلمتاع ص )١(

 راجعت تفسري القرطيب فوجدته ذكر أن اسـم ملـك   مث ،مبهمات القرآن أليب القاسم السهيلي فلم أجد ذلك فيه
تفسري الثعليب فوجدته حكى أن امسه عزرائيل وعـزاه  ، مث راجعت املوت عزرائيل ومل ينسبه لقائل وال ذكر فيه أثراً

وذكـر هـذا   … مث تتبعت اآلثار يف ذلك فوجدت يف كتاب العظمة أليب الشيخ ،لتفسري مقاتل وتفسري ابن الكليب
  .كم عليه بالضعفاألثر مث ح

 ).غ(ليست يف  )٢(
 . )دحي : مادة ،خمتار الصحاح: انظر. ( بسطت :أي )٣(
  ).٢/٥٥٧املعجم الوسيط : انظر( . غسل فيهإناء كبري مستدير من حناس أو حنوه يهو  )٤(
  .)٤٤٣(وهو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم  ،مل أجده عند ابن أيب الدنيا )٥(

 ،حدثنا داود بن رشيد ،حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عبيد ،حدثنا أمحد بن حممد بن عمر: الشيخ أبو قال :اإلسناد
 .عن أشعث به مبثله مع زيادة يف آخره ،عن عنبسة ،حدثنا حكام

 :اإلسنادرجال 
مل أجـد فيـه جرحـاً وال     ،مشهور برواية كتب ابن أيب الدنيا ،بن أبان العبدي: أمحد بن حممد بن عمر )١

  ).٦٨(رقم  تقدم يف احلديث ،وقد رجحت أنه حمتج بروايته ،تعديالً
          ).٦٨(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق حافظ ،هو ابن أيب الدنيا ،عبد اهللا بن حممد بن عبيد )٢
مات سنة تسع وثالثني  ،ثقة ،نزيل بغداد ،اخلوارزمي ،بن رشيد اهلامشي موالهم داودهو  :داود بن رشيد )٣

 .١٧٨٤: التقريب. وابن ماجه ،وأبو داود ،ومسلم ،البخاري أخرج له ،ومائتني
 ،ة تسـعني ومائـة  مات سن ،ثقة له غرائب ،الكناين ،أبو عبد الرمحن الرازي ،بن سلْم امكَّحهو : حكام )٤

 .١٤٣٧: التقريب. واألربعة ،ومسلم ،عليقاأخرج له البخاري ت
ج لـه البخـاري   أخر ،ثقة ،قاضي الري ،أبو بكر الكويف ،األسدي يد بن الضريسبن سع عنبسة: عنبسة )٥

 .٥٢٠٠: التقريب. والنسائي ،والترمذي ،عليقات
يروى عن أبيه عن  ،من صغار التابعني ،مث الربعي ،البصري هو أشعث بن أسلم العجلي،: أشعث بن أسلم )٦

 ووثقـه  ،لثقاتوذكره ابن حبان يف ا. ةثق: قال حيىي بن معني ،، روى عنه سعيد بن أىب عروبةاألشعري أيب موسى
 .        ابن شاهني يف تارخيه

= 
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................................................................................... 
يا : قال أنّ يعقوب عليه الصالة والسالم ،عن احلكم ،وأخرج ابن أيب الدنيا )١٢٨(

 ،فكيف: قال. نعم: قال. ما من نفس منفوسة إال وأنت تقبض روحها؟ ،ملك املوت

 ـــــــــــــــــ
= 

، )١/٤٢٨( التاريخ الكـبري و ،)٢/٢٦٨(اجلرح والتعديل و ،)٤/١٠٩) (رواية الدوري(تاريخ ابن معني : انظر
  .٣٦صالبن شاهني تاريخ أمساء الثقات و ،)٦/٦٣( البن حبان الثقاتو

   :اإلسناداحلكم على 
 . فرجاله كلهم ثقات ،أسلم اإلسناد صحيح إىل أشعث بن األثر ذا

غري أن احلافظ ابن حجر يف كتابه اإلمتاع ذكر بأنـه   ،لكن أشعث هو هنا أشعث بن أسلم كما أورده املصنف
وقد حكم على  ،)٥٢٧: التقريب(صدوق  وهو، ايندأشعث بن عبد اهللا بن جابر احلُ وهو ،أشعث بن جابر احلداين

ولكن أشـعث   ،ورجال هذا السند يوثقون: فقد قال ،ة سنده إىل أشعثمن جهة رفعه ال من جه ضعيف األثر بأنه
  اهـ. وهو تابعي صغري واحلديث معضل -هكذا يف املطبوع  – شيخ عنبسة هو ابن جابر احلراين

 ومن خالل حبثي وتتبعي وجدت أن عنبسة بن سعيد البصري هو الذي يروي عن أشعث بن جابر وهو ضـعيف 
معدود ضمن شيوخ حكـام دون  بينما عنبسة الكويف  ،ن جابر معدود ضمن شيوخهوأشعث ب ،)٥٢٠٤: التقريب(

وقد وجدت يف بعض األسانيد رواية حكام عـن   ،كان منهما ضمن شيوخ الكويف ومل يذكر أشعث أياً ،البصري
 .فاهللا أعلم بالصواب ،عنبسة عن أشعث بن أسلم

 .١٠٨ص تباينة السماعاإلمتاع باألربعني املو، )٢/٥٨٦( تفسري ابن جرير: انظر
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فهي  ،إن اهللا سخر يل الدنيا: قال. يف أطراف األرض؟ )١(سواألنف ،وأنت عندي ها هنا
 )٢(.أطرافها شاء، كذلك الدنيا عندي من أييوضع أحدكم قدام فيتناول  ،كالطست

وأخرج عبد الرزاق، وأمحد يف الزهد، وابن جرير، وابن املنذر، وأبو الشيخ  )١٢٩(
 ،لك املوت مثل الطستجعلت األرض مل: قال ،عن جماهد ،يف العظمة، وأبو نعيم يف احللية

 ـــــــــــــــــ
 .وجعل له أعوان يتوفون األنفس مث يقبضها منهم: زيادة) غ(يف  )١(
  .عند ابن أيب الدنيا مل أجده )٢(

  .)٤٦٩(برقم  أبو الشيخ يف العظمةوقد أخرجه 
 ،ن احلسن الواسطيحدثنا حممد ب ،حدثنا عمار بن خالد ،حدثنا حممد بن إدريس ،حدثنا الوليد بن أبان :اإلسناد

 . uعن احلكم بن عتيبة به بنحوه دون ذكرٍ ليعقوب  ،عن عبد اهللا بن يونس
 :اإلسنادرجال 

  ).٥(تقدم يف احلديث رقم  ثقة،حافظ  ،ابن بونةهو : الوليد بن أبان )١
  ).٣٤(رقم  تقدم يف احلديثأبو حامت الرازي، أحد احلفاط،  هو: حممد بن إدريس )٢
 ،ثقـة  ،أو أبو إمساعيل ،أبو الفضل ،التمار ،بن يزيد بن دينار الواسطي ر بن خالدعماهو : عمار بن خالد )٣

 .٤٨٢٠: التقريب. وابن ماجه ،أخرج له النسائي ،مات سنة ستني ومائتني
 ،ثقـة  ،أصله شامي ،القاضي ،الواسطي ،بن احلسن بن عمران املزين حممدهو  :حممد بن احلسن الواسطي )٤

 .٥٨١٨: التقريب .وابن ماجه ،والترمذي ،د يف املسائلوأبو داو ،أخرج له البخاري
احلكم، واحلكم بن عتيبة، وأىب هاشم الرماين، روى عنـه   الثقفى، روى عن سيار أيب :عبد اهللا بن يونس )٥

ونقل  ،ذكره البخاري وابن أيب حامت ومل يذكرا فيه جرحاً وال تعديالًحممد بن احلسن الواسطي، و، نيزيد بن هارو
 .شيخ ثقة: عن أمحد أنه قال ابن شاهني

 .١٢٩البن شاهني صتاريخ أمساء الثقات و، )٥/٢٣٢(التاريخ الكبري و ،)٥/٢٠٥(اجلرح والتعديل : انظر
   ).٢٠(م رق تقدم يف احلديث، )٢/ط( الكندي، ثقة ثبت، إال أنه رمبا دلس :احلكم بن عتيبة )٦

  :اإلسناداحلكم على 
لكنه من كالم احلكم وال حجة فيه ما مل يثبت بـنص صـحيح    ،هم ثقاتاألثر ذا اإلسناد صحيح فرجاله كل

 .مرفوع
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 )١(.يتوفون األنفس مث يقبضها منهم وجعل له أعوان ،يتناول من حيث شاء
أنه سئل عن ملك  ،عن الربيع بن أنس ،وأخرج ابن جرير، وأبو الشيخ )١٣٠(
هو الذي يلي أمر األرواح، وله أعوان : قال. هل هو وحده الذي يقبض األرواح؟: املوت

 ـــــــــــــــــ
وأبـو نعـيم يف احلليـة     ،)٧/٢١٧(يف تفسـريه   جريـر وابن  ،)٢/٢٠٩(هو عند عبد الرزاق يف تفسريه  )١(

  . كلهم من طريق الثوري عن رجل عن جماهد به مبثله ،)٣/٢٨٦(
 .من طريق ابن أيب جنيح عن جماهد به بنحوه ،)٢١/٩٧(وقد أخرجه ابن جرير أيضاً يف تفسريه 

عـن   ،كالمها من طريق ابن أيب ليلى ،)٤٣٣(وكذا أبو الشيخ يف العظمة برقم  ،وأخرجه أيضاً يف نفس املوضع
 .عن جماهد به بنحوه ،القاسم بن أيب بزة

 .هعن جماهد بنحو، عن احلكم ،من طريق عاصم ،١٤٨وأخرجه ابن زمنني يف رياض اجلنة ص
 . وال عند ابن املنذر ،ومل أجده عند أمحد يف الزهد

 .به عن جماهد ،أخربين رجل ،عن الثوري :عبد الرزاققال  :اإلسناد
 :اإلسنادرجال 

 ).٢٢(يف احلديث رقم  تقدم ،ثقة حافظ ،سفيان بن سعيدهو : الثوري )١
 ).٩(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة إمام ،هو بن جرب: جماهد )٢

  :داإلسنااحلكم على 
 .فسفيان مل يسم الرجل الذي بينه وبني جماهد ألن فيه من ال يعرف ،األثر ذا اإلسناد ضعيف

وابـن أيب   ،فرواه عنه ابن أيب جنيح كما عند ابن جرير يف تفسري ،لكن جاء هذا األثر عن جماهد من طرق أخرى
 .ه حسنواإلسناد إلي ،)٣٦٦٢: التقريب( جنيح هو عبد اهللا بن أيب جنيح وهو ثقة

املكي وهو ثقة والقاسم بن أيب بزة هو  ،ورواه أيضاً عن جماهد القاسم بن أيب بزة كما عند ابن جرير وأيب الشيخ
 .واإلسناد إليه فيه مقال لكن يتقوى بغريه ،)٥٤٥٢: التقريب(

ويف  ،)١٤٥٣: التقريـب ( واحلكم هو بن عتيبة وهو ثقة ،ورواه أيضاً عن جماهد احلكم كما عند ابن أيب زمنني
 .إسناده من مل أعرفه
 .لكنه يبقى من كالم جماهد وال تقوم مبثله حجة ما مل يثبت مرفوعاً ،يتقوى مبجموع طرقه وعليه فاإلسناد
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 )١(.لرئيس، وكل خطوة منه من املشرق إىل املغربعلى ذلك، غري أن ملك املوت هو ا
وأخرج ابن أيب شيبة، وابن جرير، وابن املنذر، وابن أيب حامت، وأبو الشيخ يف  )١٣١(

 ـــــــــــــــــ
كلهم من طريق عبـد اهللا   ،)٤٣١(و أيب الشيخ يف العظمة برقم  ،)٧/٢١٧( هو عند ابن جرير يف تفسريه  )١(

 .عن الربيع بن أنس به بنحوه ،هعن أبي ،بن أيب جعفر الرازي
: قال سـألت  ،عن أبيه ،ثنا عبد اهللا بن أيب جعفر: قال ،ثنا إسحاق: قال ،حدثين املثىن: قال ابن جرير :اإلسناد

 .الربيع بن أنس، وذكره
 :اإلسنادرجال 

وإسحاق  ،تستريروى عن إبراهيم بن عبد السالم الالطربي،  ،اُألبلِّيهو املثىن بن إبراهيم اآلملي، : املثىن )١
وثقـه  يف التفسري والتاريخ،  يروي عنه كثرياً ،وهو شيخ الطربي ،وإمساعيل بن مسلمة القعنيب وغريهم ،بن احلجاج

 .ابن كثري يف تفسريه ضمناً
ومـن معجـم    ،ومن كالم أمحد شاكر ،وما ذكرته مستفاد من تتبع أسانيد الطربي ،مل أجد من ترجم له :قلت

 .شيوخ الطربي
 . ٤٢٠ومعجم شيوخ الطربي ألكرم الفالوجي ص ،)١/١٧٦(حتقيق أمحد شاكر فسري الطربي ت: انظر

زهري عبد الـرمحن بـن    عن أيب ، أبو يعقوب، روىاملقرئ، وينإسحاق بن احلجاج الطاحهو : إسحاق )٢
عيسى املقرىء،  بن أىب جعفر الرازي، وحيىي بن آدم، وعبد الرزاق، روى عنه أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللامغراء، و

: وقـال  ،اه وأبا زرعة قد عزما على اخلروج إليـه أبوذكر ابن أيب حامت أن وحممد بن مسلم، والفضل بن شاذان، 
هكذا ترجم له ابن  .كتب عبد الرمحن الدشتكي تفسري عبد الرزاق عن إسحاق بن احلجاج :مسعت أبا زرعة يقول

 .جد من ترجم له غريهومل أ ،أيب حامت ومل يذكر فيه جرحاً وال تعديالً
 .)٤/٢٥(للسمعاين األنساب و ،)٢/٢١٧(اجلرح والتعديل : انظر

  ).٢٩(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق خيطئ ،الرازي: عبد اهللا بن أيب جعفر )٣
 ).٢٩(رقم  تقدم يف احلديث ، صدوق سيء احلفظ،الرازي هو: أبو جعفر )٤
 ).٢٩(قم ر تقدم يف احلديث ،صدوق له أوهام :الربيع بن أنس )٦

  :اإلسناداحلكم على 
 .األثر ذا اإلسناد أتوقف يف احلكم عليه ألن فيه من مل أجد فيه جرحاً وال تعديالً
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: قال ،)١(ژڃ     ڃ  ژ : يف قوله تعاىلرضي اهللا تعاىل عنهما، عن ابن عباس  ،التفسري
 )٢(.أعوان ملك املوت من املالئكة

 ،وابن أيب حامت يف التفسري /وابن املنذر،رير، وأخرج عبد بن محيد، وابن ج )١٣٢(

 ـــــــــــــــــ
 ).٦١(آية  األنعام،سورة  )١(
وابـن أيب حـامت يف    ،)٧/٢١٧(وابن جرير يف تفسريه  ،)٣٤٧٨٢(هو عند ابن أيب شيبة يف مصنفه برقم  )٢(

عـن   ،عن إبراهيم ،كلهم من طريق احلسن بن عبيد اهللا ،)٤٥٦(خ يف العظمة برقم وأيب الشي ،)٤/١٣٠٧( تفسريه
 .عنده وأما ابن املنذر فلم أقف عليه. ابن عباس به
 .بن عباس بهاعن  ،عن إبراهيم ،عن احلسن بن عبيد اهللا ،حدثنا حفص بن غياث: قال ابن أيب شيبة :اإلسناد
 :اإلسنادرجال 

اث بن طلق بن معاوية النخعي، أبو عمر الكويف، القاضي، ثقة فقيـه،  حفص بن غيهو : حفص بن غياث )١
ـ اجلما أخـرج لـه  وقد قارب الثمـانني،   ،ومائةيف اآلخر، مات سنة أربع أو مخس وتسعني  تغري حفظه قليالً . ةع

 .١٤٣٠: التقريب
مات سـنة   ،لاحلسن بن عبيد اهللا بن عروة النخعي، أبو عروة الكويف، ثقة فاضهو : احلسن بن عبيد اهللا )٢

 .١٢٥٤: التقريب. واألربعة ،أخرج له مسلم ،بعدها بثالث :وقيل ،ومائةتسع وثالثني 
 ،إال أنه يرسل كثريا ،ثقة ،الفقيه ،أبو عمران الكويف ،بن يزيد بن قيس بن األسود النخعي إبراهيم: إبراهيم )٣

 .٢٧٠ :التقريب .أخرج له أصحاب الكتب الستة ،مات سنة ست وتسعني وهو ابن مخسني أوحنوها
  :اإلسناداحلكم على 

 .فرجاله كلهم ثقات رجال مسلم ،األثر ذا اإلسناد صحيح عن ابن عباس من قوله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

]ب/١٢[  



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٢٦٩

املالئكة تقبض األنفس، مث يقبضها : قال ،)١(ژڃ     ڃ  ژ : عن إبراهيم النخعي يف قوله
 )٢(.منهم ملك املوت بعد

: عن قتادة يف قوله ،وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير، وأبو الشيخ يف العظمة )١٣٣(

 ـــــــــــــــــ
 ).٦١(أية  األنعام،سورة  )١(
 .)٧٣٨٦(برقم  ، وابن أيب حامت)٧/٢١٧( هو عند الطربي يف تفسريه )٢(

عـن   ،كلهم من طريق سفيان ،)٤٥٤(يخ يف العظمة برقم وأيب الش ،)٢/٢٠٩( وأخرجه عبد الرزاق يف تفسريه
 .عن إبراهيم به بنحوه ،منصور

 . بهعن إبراهيم  ،عن منصور ،أنا الثوري :عبد الرزاققال  :اإلسناد
 :اإلسنادرجال 

 ).٢٢(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة حافظ ،هو الثوري: سفيان )١
مـن   ،وكان ال يـدلس  ،ثقة ثبت ،عتاب الكويف أبو ،بن املعتمر بن عبد اهللا السلمي منصورهو : منصور )٢

 .٦٩٠٨: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،مات سنة اثنتني وثالثني ومائة ،طبقة األعمش
  ).١٣١(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ،بن يزيد النخعي هو: إبراهيم )٣

  :اإلسناداحلكم على 
 .وهو من كالم إبراهيم النخعي ،خنيفرجاله كلهم ثقات رجال الشي ،األثر ذا اإلسناد صحيح
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ا إىل ملك فيلي قبضها الرسل مث يدفعو ،رسلإن ملك املوت له : قال ،)١(ژڃ     ڃ  ژ 
 )٢(.املوت
إن املالئكة الذين : قال ،عن وهب بن منبه ،وأخرج أبو الشيخ يف العظمة )١٣٤(

 ـــــــــــــــــ
 ).٦١(آية  األنعام،سورة  )١(
وأبو الشيخ يف العظمة بـرقم   ،)٧/٢١٧(وابن جرير يف تفسريه  ،)٢/٢٠٩(هو عند عبد الرزاق يف تفسريه  )٢(

 .   كلهم من طريق معمر عن قتادة به بنحوه ،)٤٥٣(
 .بهقتادة عن  ،عن معمر ،عبد الرزاقأخرج  :اإلسناد
 :اإلسنادرجال 

  .)٢٤(قم ر تقدم يف احلديث ،ثقة ثبت فاضل ،بن راشد األزديهو : معمر )١
 ).١١(رقم  تقدم يف احلديثهو ابن دعامة السدوسي، ثقة ثبت،  :قتادة )٢

  :اإلسناداحلكم على 
 .فرجاله ثقات رجال الشيخني ،األثر ذا اإلسناد صحيح
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دفعوها إىل  ،هم الذين يتوفوم ويكتبون هلم آجاهلم، فإذا توفوا النفس ،يقرنون بالناس
 )٢(.ن حتتهالذي يؤدي إليه م ،)١(العشار يعين ،بوهو كالعات ،ملك املوت

عن شهر بن  ،وأخرج ابن أيب الدنيا، وأبو الشيخ، وأبو نعيم يف احللية )١٣٥(
 ـــــــــــــــــ

 .)٢/٦٠٢املعجم الوسيط : انظر( . ضريبة: أي ،لى السلع مكسامن يأخذ عهو  )١(
 ).٤٦٨(هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم   )٢(

عـن   ،كلهم من طريق إمساعيل بـن عبـد الكـرمي    ،)٧٦٣٤(وقد أخرجه أيضاً ابن أيب حامت يف تفسريه برقم 
 .عن وهب به بنحوه ،صمدعبدال

ثنـا عبـد    ،ثنا إمساعيل بن عبد الكـرمي  ،عبد اهللا حممد بن محاد الطهراينأخربنا أبو : ابن أيب حامت قال :اإلسناد
 .وذكره ،مسعت وهباً: قال ،الصمد

 :اإلسنادرجال 
 ).١١٨(تقدم يف احلديث رقم ثقة حافظ،  :حممد بن محاد الطهراين )١
  .)٣٣(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق ،بن معقل بن منبه: إمساعيل بن عبد الكرمي )٢
 ).٣٣(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق ،عبد الصمد بن معقل اليماينو ه: عبد الصمد )٣
 ).١٥(تقدم يف احلديث رقم  ،ثقة ،بن منبه اليماين: وهب )٤

  :اإلسناداحلكم على 
 .واألثر من كالم وهب ،ففيه إمساعيل بن عبد الكرمي وعبد الصمد بن معقل وكالمها صدوق ،األثر إسناده حسن
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ملك املوت جالس، والدنيا بني ركبتيه، واللوح الذي فيه آجال بين آدم : قال ،حوشب
 ،، فإذا أتى على أجل عبد)١(وهو يعرض اللوح ال يطرف ،يف يديه، وبني يديه مالئكة قيام

   )٢(.اقبضوا هذا: قال
أنه سئل : عنهما عن ابن عباس رضي اهللا ،أخرج ابن أيب حامت، وأبو الشيخو )١٣٦(

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٥٥٥املعجم الوسيط : انظر( . فلم حيرك جفنيه ،ص بصرهشخإذا : أي )١(
ومن طريقه أخرجه  ،)٤٤٤(لكن أخرجه من طريقه أبو الشيخ يف العظمة برقم  ،مل أجده عند ابن أيب الدنيا )٢(

عـن داود بـن عمـر     ،عن ابن أيب الدنيا، عن أمحد بن حممد بن عمر ،عن أيب الشيخ ،)٦/٦١(أبو نعيم يف احللية 
 .عن شهر به ،عن أبيه ،عن معتمر بن سليمان ،لضيبا

عـن   ،عن أبيه ،ثنا معتمر بن سليمان ،ثنا داود بن عمر الضيب: ابن أيب الدنيا كما عند أيب الشيخ قال :اإلسناد
 .شهر بن حوشب به

 :اإلسنادرجال 
 ،ثقة ،البغدادي أبو سليمان ،داود بن عمرو بن زهري بن عمرو بن مجيل الضيبهو  :داود بن عمرو الضيب )١

 .١٨٠٣: التقريب. والنسائي ،أخرج له مسلم ،وهو من كبار شيوخ مسلم ،مات سنة مثان وعشرين ومائتني
 ).٣٥(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ،التيمي :معتمر بن سليمان )٢
ة مات سن ،ثقة عابد ،نزل يف التيم فنسب إليهم ،أبو املعتمر البصري ،بن طرخان التيمي سليمانهو : أبوه )٣

 .٢٥٧٥: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،وهو ابن سبع وتسعني ،ثالث وأربعني ومائة
   ).٦٧(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق، كثري اإلرسال والوهم ،الشامي: شهر بن حوشب )٤

 :اإلسناداحلكم على 
 .فوعاًوال يقبل مثله مامل يثبت مر ،واإلسناد إليه صحيح على شرط مسلم ،األثر من كالم شهر
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خر باملغرب، كيف قدر ملك اآلني اتفق موما يف طرفة عني، واحد باملشرق، وسفْن عن
ملك املوت على أهل املشارق واملغارب،  ما قدرة )١(]:قال [  !.املوت عليهما؟

 )٢(.ني يديه مائدة يتناول من أيها شاءوالظلمات، واهلواء، والبحور، إال كرجل ب

 ـــــــــــــــــ
 .ليست يف األصل )١(
  .)٤٣٢(وهو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم  ،مل أجده عند ابن أيب حامت )٢(

وقد وجدته يف املطبوع منه برقم  ،يف ذكر املوتبن أيب الدنيا ال) ٦/٥٤٠( وقد عزاه املصنف أيضاً يف الدر املنثور
 .ومل جيد هذا األثر مسنداً ،مشهور آل سلمانحيث أن الكتاب من مجع وتتبع  ،غري مسند )٢٣٤(

 ،حدثنا عبد ربه بن بارق احلنفي ،حدثنا زياد بن حيىي ،حدثنا حممد بن العباس بن أيوب: أبو الشيخ قال :اإلسناد
ولقي عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما يف املدينـة   ،أنه مسع أباه حيدث ،حدثين خايل زميل بن مساك احلنفي: قال

 .وذكره بنحوه ،ما تقول يف أمر غمين واهتممت به ،هي يا ابن عباس: قلت: قال ،كف بصرهبعدما 
 :اإلسنادرجال 

وليس بينه وبني أيب عبـد اهللا بـن    يعرف بابن األخرم، األصبهاين، أبو جعفر :حممد بن العباس بن أيوب )١
ا كريب، وزياد بن حيىي احلساين، وعلي بـن  ، مسع أبمتقناً حمدثاً كان فقيهاً ،حافظٌ إمام ،األخرم النيسابوري قرابة

الطرباين، وأبو حممد بن حيان أبو الشيخ، قطع عن التحـديث سـنة   وحرب وطبقتهم، روى عنه أبو أمحد العسال، 
 .الختالطه، تويف سنة إحدى وثالمثائةومائتني ست وتسعني 

لسـان امليـزان   و، )٢/٧٤٧(تذكرة احلفـاظ  و، )٣/٤٤٧(طبقات أصبهان و، )٢/١٩٤(تاريخ أصبهان : انظر
)٥/٢١٥(. 

مات سنة أربـع   ،ثقة ،البصري ،النكري ،أبو اخلطاب احلساين ،بن حيىي بن حسان زيادهو : زياد بن حيىي )٢
 .٢١٠٤: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،ومخسني ومائتني

صدوق  ،امسه عبد اهللا: لويقا ،أصله من اليمامة ،أبو عبد اهللا الكويف ،الكوسج :عبد ربه بن بارق احلنفي )٣
 .٣٧٨٣: التقريب. أخرج له الترمذي ،خيطئ
ذكـره   روى عن أبيه، روى عنه عبد ربه بن بارق بن مساك احلنفي وزميل خاله،: زميل بن مساك احلنفي )٤

: فقـال  ،وقد تعرض احلافظ العراقي يف ختريج اإلحياء حلديث من طريق زميل هذا. ابن أيب حامت ومل يذكر فيه شيئاً
 ،وقال ابن حجر يف اللسان حني نقل كالم شيخه العراقي يف زميـل . فيه زميل بن مساك احلنفي حيتاج إىل معرفتهو

 . والذي أظن أنه أبو زميل مساك بن الوليد احلنفي: قال
فقد وقفت على عدة أحاديث يف مصادر خمتلفة كلها من  ،فظ ابن حجراوهم من احل -واهللا أعلم  -وهذا  :قلت

 .وأنه يروي عن خاله زميل ،ومن ترجم لعبد ربه ذكر أنه حفيد مساك ،ميل عن أبيه مساكبد ربه عن زع: رواية
 .ومل أجد ترمجة لزميل غري ما ذكرت، ومل أجد فيه جرحاً وال تعديالً

 ).٢/٤٩٠(لسان امليزان و ،)٢/١٠٧٧(املغين عن محل األسفار و، )٣/٦٢٠(اجلرح والتعديل : انظر
= 
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................................................................................... 
ملك  ،يا رسول اهللا: قيل: قال ،عن زهري بن حممد ،وأخرج ابن أيب حامت )١٣٧(

 ـــــــــــــــــ
= 

أخرج له البخـاري يف األدب   ،ليس به بأس ،اليمامي، مث الكويف ميلزلوليد احلنفي، أبو مساك بن ا: أبوه )٥
 .٢٦٢٨: التقريب. واألربعة ،ومسلم ،املفرد

  :اإلسناداحلكم على 
 .لذا أتوقف يف احلكم عليه ،يف اإلسناد من مل أجد فيه جرحاً وال تعديالً وهو زميل بن مساك
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. واهلالكاملوت واحد، والزحفان يلتقيان بني املشرق واملغرب، وما بني ذلك من السقط 
حىت جعلها كالطست بني يدي  ،لك املوتمل الدنيا إن اهللا عز وجل حوى: " فقال

 )١(."فهل يفوته منها شيء  ،أحدكم
)١٣٨( وأخرج جلك املوت الذي م: قال ،عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما ،ريبِو

 ـــــــــــــــــ
  . أجدهمل )١(

 ،أبو املنذر اخلراسـاين  ،زهري بن حممد التميميوهو  ،rفزهري بن حممد مل يدرك الرسول  ،وهو أثر مرسل منقطع
كأن زهريا الذي يروي عنه الشـاميون   :قال البخاري عن أمحد ،رواية أهل الشام عنه غري مستقيمة فضعف بسببها

 .)٢٠٤٩: التقريب(ومائة مات سنة اثنتني وستني  .حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه :وقال أبو حامت .آخر
 . قد تقدم حنوه يف اآلثار اليت قبله وال يثبت منها شيء مرفوعو
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راحته، ط أحدكم على ما يف لِّط على ما يف األرض، كما سلِّوقد س ،يتوىف األنفس كلها
طيبة  العذاب، فإذا توىف نفساً )١(] من مالئكة [ كةومالئومعه مالئكة من مالئكة الرمحة، 

 )٢(.خبيثة دفعها إىل مالئكة العذاب دفعها إىل مالئكة الرمحة، وإذا توىف نفساً
الدنيا إنّ : قال ،عن أيب املثنى احلمصي ،الشيخ /وأخرج ابن أيب الدنيا، وأبو  )١٣٩(

 ـــــــــــــــــ
 ).غ(ليست يف  )١(
 .مل أقف عليه  )٢(

بـن  عن ا ،عن أيب صاحل ،عن الكليب ،وأخرج جويرب: قال ،)٦/٥٤١(وقد ذكره املصنف مسنداً يف الدر املنثور 
 .وذكر األثر ،عباس

عن ابن عباس  ،عن جماهد ،عن الكليب ،وعزاه إىل جويرب يف تفسريه ،مسنداً ٥٣وذكره أيضاً يف شرح الصدور ص
 .به

 :اإلسنادرجال 
١( جراوي  ،نزيـل الكوفـة   ،أبو القاسم البلخي ،ابن سعيد األزدي ،لقب وجويرب ،امسه جابر: ويقال: يربو

. وابن ماجه يف التفسـري  ،أخرج له أبو داود يف الناسخ واملنسوخ ،د األربعني ومائةمات بع ،ضعيف جداً ،التفسري
 .٩٨٧: التقريب

  ).١٤(رقم  تقدم يف احلديث ،متهم بالكذب ،النسابة املفسر ،هو حممد بن السائب :الكليب )٢
 ).٤(رقم  تقدم يف احلديث، ضعيف يرسل، باذامهو : أبو صاحل )٣

 :اإلسناداحلكم على 
 .والكليب متهم بالكذب ،فهو من طريق جويرب وهو ضعيف جداً ،ا اإلسناد ضعيف جداًاألثر ذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

]أ/١٣[  
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ومعه مالئكة الرمحة، ومالئكة العذاب، فيقبض  ،بني فخذي ملك املوتوجبلها،  سهلها
 .العذاب كةومالئاألرواح، فيعطي هؤالء هلؤالء، وهؤالء هلؤالء، يعين مالئكة الرمحة، 

 )١(.يدعوها فتأتيه األنفس: قال. فإذا كانت ملحمة، وكان السيف مثل الربق؟: قيل

 ـــــــــــــــــ
  .)٤٧٠(وهو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم  ،مل أجده عند ابن أيب الدنيا )١(

مـار  عن ع ،عن إسرائيل ،حدثنا عبيد اهللا بن موسى ،حدثنا أبو مسعود ،حدثنا الوليد: أبو الشيخ قال :اإلسناد
 . احلمصي به بنحوه -أبو املثىن  كذا عند أيب الشيخ والصواب –عن ابن املثىن  ،الدهين

 :اإلسنادرجال 
  ).٥(تقدم يف احلديث رقم  ثقة،حافظ  ،بن بونةبن أبان هو : الوليد )١
 تكلم فيه ،ثقة حافظ ،نزيل أصبهان ،أبو مسعود الرازي ،بن الفرات بن خالد الضيب أمحدهو : أبو مسعود )٢

 .٨٨ :التقريب. أخرج له أبو داود ،مات سنة مثان ومخسني ومائتني ،بال مستند
قـال   ،ثقة، كان يتشيع ،عبيد اهللا بن موسى بن باذام العبسي، الكويف، أبو حممدهو : عبيد اهللا بن موسى )٣

علـى  ئتني ومـا مات سنة ثالث عشرة  ،واستصغر يف سفيان الثوري ،كان أثبت يف إسرائيل من أيب نعيم :أبو حامت
 .٤٣٤٥: التقريب. الستة أخرج له أصحاب الكتب ،الصحيح

  ).٩(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ،بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي إسرائيلهو : إسرائيل )٤
مات سنة ثـالث   ،يتشيع ،صدوق ،الكويف ،أبو معاوية البجلي ،ينهالدهو عمار بن معاوية : عمار الدهين )٥

 .٤٨٣٣: التقريب. واألربعة ،مسلمأخرج له  ،وثالثني ومائة
وابـن  د، أبو داو أخرج لهضمضم، أبو املثىن األملوكي، احلمصي، وثقه العجلي،  هو: أبو املثىن احلمصي )٦
 .٢٩٩٤: التقريب. ماجه

  :اإلسناداحلكم على 
أيب املـثىن  واألثر من قول  ،وبقية رجاله ثقات ،ألنه من طريق عمار الدهين وهو صدوق ،األثر ذا اإلسناد حسن

 .  احلمصي
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٢٧٨

قيل مللك : قال ،)١(األودي سعن أيب قي ،يف االسة يالدينوروأخرج  )١٤٠(
  )٢(.أدعوها فتجيبين: قال. كيف تقبض األرواح؟: املوت

 ـــــــــــــــــ
 .وما أثبته هو الصواب ،األزدي: يف مجيع النسخ )١(
نـا   ،نا ابن فضـيل  ،نا ابن منري ،نا حممد بن عبد العزيز: قال ،)٧٠٤(هو عند الدينوري يف االسة برقم   )٢(

  .عن أيب قيس األودي به ،احلسن بن عبيد اهللا
 :اإلسنادرجال 

ذكـره   ،وهو منكر احلديث ضعيف ،أكثر عنه أمحد بن مروان يف االسة ،لدينوريا :حممد بن عبد العزيز )١
 .يأيت بباليا ،وكان ليس بثقة ،ومعاذ بن أسد وطبقتهما ،بن عدي وذكر له مناكري عن موسى بن إمساعيلا

 ).٥/٢٦٠(لسان امليزان : انظر
مات سنة أربـع   ،ثقة حافظ فاضل ،الرمحن أبو عبد ،الكويف ،اهلمداين منريحممد بن عبد اهللا بن : ابن نمري )٢

 .٦٠٥٣: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،وثالثني ومائتني
رمـي   ،صدوق عارف ،أبو عبد الرمحن الكويف ،موالهم فضيل بن غَزوان الضيب بنهو حممد : ابن فضيل )٣

 .٦٢٢٧: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،وتسعني ومائة مات سنة مخس ،بالتشيع
مات سـنة   ،ثقة فاضل ،بن عروة النخعي، أبو عروة الكويف احلسن بن عبيد اهللاهو : احلسن بن عبيد اهللا )٤

 .١٢٥٤: التقريب. واألربعة ،أخرج له مسلم ،بعدها بثالث :وقيل ،ومائةتسع وثالثني 
مات سـنة   ،صدوق رمبا خالف ،الكويف ،أبو قيس األودي ،عبد الرمحن بن ثروانهو  :أبو قيس األودي )٥

 .٣٨٢٣: التقريب. واألربعة ،اريخأخرج له الب ،عشرين ومائة
  :اإلسناداحلكم على 

والـدينوري   ،فهو من رواية حممد بن عبد العزيز الدينوري وهو منكر احلـديث ، األثر ذا اإلسناد ضعيف جداً
 . فاإلسناد واه جداً ،نفسه صاحب االسة متهم بوضع احلديث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٢٧٩

أتى ملك املوت سليمان بن داود : قال ،عن خيثمة ،وأخرج ابن أيب شيبة )١٤١(
مالك تأيت أهل البيت تقبضهم : عليهما الصالة والسالم، وكان له صديقاً، فقال له سليمان

 ،ال أعلم مبا أقبض منها: قال. ال تقبض منهم أحداً؟ وتدع أهل البيت إىل جنبهم ،مجيعاً
 )٢(.فيها أمساء )١(إمنا أكون حتت العرش، فتلقى إيل صكاك

 ـــــــــــــــــ
 ،تاج العروس: انظر( . ةوهو الذي يكتب للعهد ،جك وهو بالفارسية ،والصك الكتاب معرب ،صك مجع )١(
  .) صكك: مادة
 .)٣٤٢٦٧( شيبة يف مصنفه برقمهو عند ابن أيب  )٢(

وابـن   ،)٤/١١٨( وأبو نعيم يف احللية ،٨٢وقد أخرجه أيضاً حممد بن عثمان بن أيب شيبة يف كتاب العرش ص
 .  به عن خيثمة ،كلهم من طريق األعمش ،)٢٢/٢٨٩( تارخيهعساكر يف 
 .عن خيثمة به ،عن األعمش ،حدثنا عبد اهللا بن منري: ابن أيب شيبة قال :اإلسناد
 :اإلسنادرجال 

اهلمداين، أبو هشام الكويف، ثقة، صاحب حديث، من أهل السنة، مـات سـنة تسـع     :عبد اهللا بن منري )١
     .٣٦٦٨: التقريب. ةعاجلما أخرج لهنون، وله أربع ومثا ،ومائةوتسعني 

 ).٧( رقم تقدم يف احلديث، )٢/ط( لكنه يدلس ،ثقة حافظ، سليمان بن مهرانهو : األعمش )٢
 ثقة، وكان يرسل، مات بعد سنة مثانني، اجلعفي، الكويف، رةبخيثمة بن عبد الرمحن بن أيب سهو : خيثمة )٣

  .١٧٧٣: التقريب. أخرج له اجلماعة
  :اإلسنادلى احلكم ع

أن مثل هـذه   وتقدم مراراً ،وهو موقوف على خيثمة ،فرجاله كلهم ثقات رجال الشيخني ،األثر إسناده صحيح
 .األمور الغيبية ال تثبت إال مبرفوع صحيح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٢٨٠

بن داوود عليهما الصالة قال سليمان : قال ،عن خيثمة ،وأخرج ابن عساكر )١٤٢(
بذلك  ما أنا أعلم: قال .إذا أردت أن تقبض روحي فأعلمين بذلك: لك املوتملوالسالم 
 )١(.فيها تسمية من ميوت ،لقى إيلا هي كتب تمنك، إمن

 ـــــــــــــــــ
 .)٢٢/٢٩٥(هو عند ابن عساكر يف تارخيه   )١(

عن عثمان بـن أيب   ،طريق أيب داود السجستاينكلهم من ، )١٨٨٩(وقد أخرجه أيضاً ابن بطة يف اإلبانة برقم 
 . عن خيثمة به ،األعمش ،عن سفيان ،قبيصة ،شيبة

 .ومل أقف عليه ،وعزاه أليب داود يف كتاب القدر ذا السند )٢/٣١(وقد أورده ابن كثري يف البداية والنهاية 
 شيبة، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن حدثنا عثمان بن أيب: -كما يف البداية والنهاية  –أبو داود قال  :اإلسناد

 .به األعمش، عن خيثمة
 :اإلسنادرجال 

 ).٨٠(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة حافظ شهري وله أوهام ،العبسي: عثمان بن أيب شيبة )١
مات سنة  ،خالف صدوق رمبا ،أبو عامر الكويف ،بن عقبة بن حممد بن سفيان السوائي قبيصةهو : قبيصة )٢

 .٥٥١٣: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،على الصحيح نيمخس عشرة ومائت
  ).٢٢(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة حافظ ،هو الثوري: سفيان )٣
 ).٧( رقم تقدم يف احلديث، )٢/ط( لكنه يدلس ،ثقة حافظ، سليمان بن مهرانهو : األعمش )٤
 ).١٤٢(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ،هو ابن عبد الرمحن اجلعفي: خيثمة )٥
  :اإلسنادكم على احل

 .وبقية رجاله ثقات ،ألنه من طريق قبصية وهو صدوق ،األثر إسناده حسن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٢٨١

بلغنا أن ملك املوت : قال ،عن معمر ،وأخرج أمحد يف الزهد، وابن أيب الدنيا )١٤٣(
 )١(.ال يعلم مىت يحضر أجل اإلنسان حىت يؤمر بقبضها

: بلغنا أنه يقال مللك املوت: قال ،)٢(جريجابن عن  ،وأخرج ابن أيب الدنيا )١٤٤(
 )٣(.ا يف يوم كذااقبض فالناً يف وقت كذ

 ـــــــــــــــــ
 . أجدهمل )١(

 .ولعله تصحيف أو خطأ طباعي ) عن عمر( لكن  ،٥٥صشرح الصدور وقد أورد املصنف بنفس هذا العزو يف 
 .ابن جرير): ش(يف  )٢(
  .مل أجده عند ابن أيب الدنيا )٣(

 .من طريق ابن أيب الدنيا، )٤٤٦(د أخرجه أبو الشيخ يف العظمة برقم وق
 ،حدثنا حممد بن يزيد بن خنيس ،حدثين حممد بن احلسني :-كما عند أيب الشيخ  –ابن أيب الدنيا قال  :اإلسناد

 .وذكره بنحوه... مسعت ابن جريج
 :اإلسنادرجال 

 ن يكون ال بأس بـه، أأرجو : وقال الذهيب ،الثقاتذكره ابن حبان يف  ،هو الربجالين: حممد بن احلسني )١
 ).١١٦(رقم  تقدم يف احلديث

تأخر إىل بعـد العشـرين    ،وكان من العباد ،مقبول ،املكي ،املخزومي موالهم :حممد بن يزيد بن خنيس )٢
 .٦٣٩٦: التقريب. وابن ماجه ،أخرج له الترمذي ،ومائتني

 ).٥٢(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة فقيه فاضل ،ججريعبد امللك بن عبد العزيز بن  هو: ابن جريج )٣
   :اإلسناداحلكم على 

 .واألثر من بالغات ابن جريج ومل يوصله ،ففيه حممد بن خنيس وهو مقبول ومل يتابع ،األثر ذا اإلسناد ضعيف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٢٨٢

 ،)١( ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ : عن عكرمة يف قوله تعاىل ،حامت وأخرج ابن أيب )١٤٥(
يتوىف األنفس عند منامها، ما من ليلة إال واهللا يقبض األرواح كلها، فيسأل كل نفس : قال

 )٢(.اقبض هذا، اقبض هذا: فيقول ،عما عمل صاحبها من النهار، مث يدعو ملك املوت
إذا كانت ليلة النصف من : قال ،عن عطاء بن يسار ،دنياوأخرج ابن أيب ال )١٤٦(

 ـــــــــــــــــ
 ).٦٠(آية  ،سورة األنعام  )١(
 . )٤/١٣٠٥( هو عند ابن أيب حامت يف تفسريه برقم  )٢(
عن احلكـم بـن    ،كلهم من طريق حفص بن عمر العدين ،)٤٣٠(قد أخرجه أيضاً أبو الشيخ يف العظمة برقم و
 .عن عكرمة به مبثله مع زيادة يف آخره ،أبان

 .)١١٨(يف احلديث رقم وبيان أنه ضعيف وقد تقدم الكالم على هذا اإلسناد واحلكم عليه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٢٨٣

فإن العبد  .اقبض من يف هذه الصحيفة: فيقال ،ملك املوت صحيفة إىلفع شعبان، د
١(فرش الفراشلي(وينكح األزواج، ويبين ، سخ يف املوتىالبنيان، وإن امسه قد ن.)٢( 

 ـــــــــــــــــ
 .الغراسيغرس ): غ(و ) ش(يف  )١(
 .مل أجده عند ابن أيب الدنيا  )٢(

حدثنا القاضي أبو القاسـم  : قال ،tموقوفاً على أيب هريرة  ،)٢/١٥٦(وقد أخرج حنوه ابن الشجري يف أماليه 
حدثنا حممد بن عبـد اهللا األنيسـي   : حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن زيد بن علي األنصاري، قال: التنوخي إمالًء، قال

حدثنا : حدثنا حممد بن حيىي األنيسي، قال: حدثنا أمحد بن حممد بن القاسم األنصاري الزريب، قال: لاألنصاري، قا
 .به بنحوه tعن أيب هريرة  ،عن حيىي بن سعيد، عن سليمان بن يسار ،عصمة بن حممد

 .ومن مل أجد له ترمجة فأتوقف يف احلكم عليه ،وهذا اإلسناد فيه من مل أعرفه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٢٨٤

ك املوت من ميوت ينسخ ملل: قال ،)١(فرةغُعن عمر موىل  ،وأخرج ابن جرير )١٤٧(
 )٣(.وامسه يف األموات )٢(رسويغرس الغ ،فتجد الرجل ينكح النساء ،ليلة القدر إىل مثلها

 ـــــــــــــــــ
 .وهو الصواب واملوافق لترمجته )ش(واملثبت من  ،عفرية): غ(ويف  ،عفرة: يف األصل )١(
 .الغراس): غ(يف  )٢(
ميـد  عبد احلقال : قال ،أخربنا بن وهب: قال ،حدثين يونس: قال ،)٢٥/١٠٨(هو عند الطربي يف تفسريه  )٣(

 .عن عمر موىل غفرة به مبثله مع زيادة يف أثنائه ،بن سامل
 :اإلسنادال رج
مات سنة أربع وستني ومائتني وله  ،ثقة ،أبو موسى املصري ،هو بن عبد األعلى بن ميسرة الصديف: يونس )١

 .٧٩٠٧: التقريب. وابن ماجه ،والنسائي ،أخرج له مسلم ،ست وتسعون سنة
  ).١٣(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة حافظ ،عبد اهللا بن وهب القرشيهو : ابن وهب )٢
يف  روى عنه ابن وهب مقطعات، وكان كاتبـاً  عبد احلميد بن سامل موىل مهرة،هو :ساملعبد احلميد بن  )٣

  .ثالث وستون ومائة ديوان مصر يف خالفة بين أمية، تويف سنة
 .ومل أجده عند غريه، وال تعديالً هكذا ذكره ابن اجلوزي ومل يذكر فيه جرحاً

 .)٨/٢٦٨(البن اجلوزي املنتظم : انظر
، ضعيف، وكان كثري اإلرسال، مات سنة مخـس  فرةعمر بن عبد اهللا املدين، موىل غُهو : عمر موىل غفرة )٤

  .٤٩٣٤: التقريب. رمذيتوال، اوددأخرج له أبو  ،ومائةأو ست وأربعني 
  :اإلسناداحلكم على 

اله ثقـات  واإلسناد إليه رج ،إال أن هذا ال عالقة له باإلسناد األثر من قول عمر موىل غفرة وهو وإن كان ضعيفاً
وسواء صح السند أو مل يصـح   ،فأتوقف يف احلكم عليه وال تعديالً إال عبد احلميد بن سامل فإين مل أجد فيه جرحاً

 .فالحجة فيه مامل  يثبت مبرفوع صحيح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٢٨٥

يف ": قال r /أن النيب  ،)١(دعن راشد بن سع ،يف االسة وأخرج الدينوري )١٤٨(
يوحي اهللا إىل ملك املوت بقبض كل نفس يريد قبضها يف كل  ،ليلة النصف من شعبان

 )٢(."السنة 

 ـــــــــــــــــ
 .وهو الصواب واملوافق لترمجته )غ(واملثبت من  ،بن سعيد): ش(يف األصل و  )١(
)٢( السة وجواهر العلم برقمهو عند الدينوري يف ا )حدثنا أمحد بن خليد بن يزيد بن عبـد اهللا  : قال ،)٩٤٤

 .به بنحوه ،نا أبو بكر بن أيب مرمي راشد بن سعد ،نا أبو اليمان احلكم بن نافع ،الكندي
اهيم أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبر: قال ،)٨/٦٨(وقد أخرجه السبكي يف طبقات الشافعية الكربى 

بن اخلباز بقراءيت عليه، أخربنا اإلمام مجال الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن مالك النحوي، أخربنا 
، أخربنا أبو العالء حممـد بـن   أبو احلسن على بن حممد بن عبد الصمد السخاوي، أخربنا احلافظ أبو طاهرالسلفي

 ،إمـالءً  حدثكم أبو احلسن علي بن حيىي بن جعفر بن عبدكويه :يه، قلت لهاجلبار بن حممد الفرساين بقراءيت علعبد
حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر، حدثنا عبد اهللا بن حممد بن زكريا، حدثنا سلمة، حدثنا أبـو املغـرية،   

 .به بنحوه -هكذا يف املطبوع  –حدثنا أبو بكر ابن أيب مرمي، حدثنا القاسم بن سعيد 
 :اإلسنادرجال 

مسع أبا نعيم، وأبا اليمـان، واحلميـدي،    ،أبو عبد اهللا احلليب: أمحد بن خليد بن يزيد بن عبد اهللا الكندي )١
علي بن أمحد املصيصي، وأمحد بن مروان الدينوري، وسليمان الطـرباين،  : عنه ىوطبقتهم، رو ،وسعيد بن منصور

تـويف   ،وذكره ابن حبان يف الثقات. ثقة: ل عنه الدارقطينقا. له رحلة واسعة، ومعرفة جيدة: قال الذهيب. وآخرون
 .سنة تسع ومثانني ومائتني

، ٤٣من الرواة عن سعيد بن منصور عاليا أليب نعيم صتسمية ما انتهى إلينا و ،)٨/٥٣(البن حبان الثقات : انظر
 .)٢١/٥٦(تاريخ اإلسالم و ،)٢/٧٣٢(بغية الطلب يف تاريخ حلب و

 ).٨٣(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ثبت ،بن نافع البهراين ماحلكهو : أبو اليمان )٢
: قيـل  ،وقد ينسب إىل جده ،الشامي ،بن أيب مرمي الغساين عبد اهللا بنبكر أبو هو : أبو بكر بن أيب مرمي )٣

أخرج له أبو  ،مات سنة ست ومخسني ومائة ،وكان قد سرق بيته فاختلط ،ضعيف ،عبد السالم: وقيل ،امسه بكري
 .٧٩٧٤: التقريب. وابن ماجه ،والترمذي ،داود
: وقيـل  ،مات سنة مثان ومائة ،كثري اإلرسال ،ثقة ،بن سعد املَقرئي احلمصي راشدهو : راشد بن سعد  )٤

 .١٨٥٤: التقريب. واألربعة ،أخرج له البخاري يف األدب املفرد ،ثالث عشرة
  :اإلسناداحلكم على 
والثـاين أن   ،هلا أنه من طريق الدينوري وقد امه الدارقطين بالوضعألمور أو، اإلسناد ضعيف جداًاحلديث ذا 

وهـو كـثري    rوالثالث أنه مرسل أرسله راشد بن سعد فرفعه إىل الـنيب  ، فيه أبو بكر بن أيب مرمي وهو ضعيف
 .اإلرسال

]ب/١٣[  
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كان : قالت اهعن عائشة رضي اهللا تعاىل عن ،أخرج اخلطيب، وابن النجارو )١٤٩(
. إال شعبان تاماً برمضان، ومل يكن يصوم شهراً )١(يصله ،يصوم شعبان كله rرسول اهللا 

نعم يا عائشة، : " قال. إن شعبان ملن أحب الشهور إليك أن تصومه ،يا رسول اهللا: فقلت
٣(."صائم  )٢(ض، فأحب أن ال ينسخ امسي إال وأناقبإنه يكتب فيه مللك املوت من ي( 

 ـــــــــــــــــ
 .حىت يصله): غ(و ) ش(يف  )١(
 .وأنت): غ(يف  )٢(
 ،أخربنا أبو عمر عبد الواحد بن حممد بن عبد اهللا بن مهـدي : قال ،)١١/٣١٤(هو عند اخلطيب يف تارخيه  )٣(

حدثنا عبـد الـرمحن بـن     ،حدثنا علي بن أمحد اجلواريب ،حدثنا القاضي أبو عبد اهللا احلسني بن إمساعيل احملاملي
شة عن عائ ،عن أبيه ،حدثين هشام بن عروة ،حدثنا إمساعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت ،امللك احلزاميعبد
 .به

 .وأما عند ابن النجار فلم أقف عليه
 :اإلسنادرجال 

 ،أبو عمـر البـزاز   ،حممد بن مهدي بن خشنام بن النعمان بن خملدبن  :عبد الواحد بن حممد بن عبد اهللا )١
قـال   ،وإمساعيل بـن حممـد الصـفار    ،وأبا العباس بن عقدة ،مسع القاضي احملاملي ،كان رومي األصل ،الفارسي
 .سنة عشر وأربعمائةمات  .ا عنه وكان ثقةً أميناًكتبن: اخلطيب
 ).١١/١٣(تاريخ بغداد : انظر

أبو عبـداهللا   ،احلسني بن إمساعيل بن حممد بن إمساعيل بن سعيد بن أبانهو  :احلسني بن إمساعيل احملاملي )٢
يينة حنوا من سـبعني  من أصحاب ابن عك خلقاً مسع الكثري وأدر ،احملدث ،الفقيه الشافعي ،القاضي احملاملي ،الضيب
وكـان   ،وكان حيضر جملسه حنو مـن عشـرة آالف   ،وعنه الدارقطين وخلق ،وروى عن مجاعة من األئمة ،رجالً

 .مات يف سنة ثالثني وثالمثائة ،ويل قضاء الكوفة ستني سنةديناً فقيهاً حمدثاً،  صدوقاً
 ).١١/٢٠٣(البداية والنهاية و ،)٨/٢٠(تاريخ بغداد : انظر

عن  ، حدثالواسطي ،أبو احلسن اجلواريب ،علي بن أمحد بن عبد اهللا بن عمرهو : محد اجلواريبعلي بن أ )٣
 ،روى عنه حممد بـن حممـد الباغنـدي    ،وعبد الرمحن بن عبد امللك احلزامي ،وأيب أمحد الزبريي ،يزيد بن هارون

 . ني ومائتنيسنة مثان ومخسمات  ،وكان ثقة ،والقاضي احملاملي ،وأمحد بن حممد بن أيب شيبة
 ).٢/٥٢٠( تكملة اإلكمالو ،)١١/٣١٤(تاريخ بغداد : انظر

  :التقريـب . والنسـائي  ،أخرج له البخاري ،صدوق خيطئ: عبد الرمحن بن عبد امللك بن شيبة احلزامي )٤
٣٩٣٦. 

عن أيب حازم، وحيىي بن روى  ،أبو مصعب املدين، األنصاري: إمساعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت )٥
مات وقد نيـف علـى    ،ضعيف :وقال النسائي وغريه .منكر احلديث :األنصاري، قال البخاري والدارقطين سعيد

 .تسعني سنة
= 
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................................................................................... 
 ـــــــــــــــــ

= 
واللسان  ،)١/١٢٧(واروحني البن حبان ، ١٦والضعفاء الصغري للبخاري ص ،)١/٣٧٠(التاريخ الكبري : انظر

)١/٤٢٩(. 
 ).٣(رقم  يف احلديث تقدم ،ثقة فقيه ،بن الزبري بن العوام: بن عروة هشام )٦
  ).٣(رقم  تقدم يف احلديث ،مشهور ،فقيه ،ثقة ،بن العوام: بن الزبري عروة )٧

  :اإلسناداحلكم على 
 .فيه إمساعيل بن قيس وهو ضعيف منكر احلديث، احلديث ذا اإلسناد ضعيف جداً
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رضي اهللا تعاىل هريرة  ن أيبع ،واحلاكم وصححه ،والبزار ،وأخرج أمحد )١٥٠(
 )١(تى موسى فلطمه ففقأ، فأإن ملك املوت كان يأيت الناس عياناً: " قال r عن النيب عنه،
ولوال كرامته عليك لشققت  ،موسى فقأ عيين )٢(عبدك ،يا رب: فأتى ربه فقال ،عينه
فله بكل شعرة  ،فليضع يده على جلد ثور :فقل له ،اذهب إىل عبدي" : قال له .عليه

فقبض  ،فشمه مشة .فاآلن: قال .املوت :قال .؟ما بعد هذا: فقال ،فأتاه ". وارت يده سنة
 )٣(". فكان بعد يأيت الناس يف خفية ،ورد اهللا عليه عينه ،هروح

 ـــــــــــــــــ
 .)أ فق: مادة ،تاج العروس: انظر. ( أي كسرها أو قلعها )١(
 .إن عبدك): غ(يف  )٢(
كلهم من طريق محاد بن  ،)٤١٠٧( واحلاكم يف املستدرك برقم ،)١٠٩١٧( هو عند أمحد يف مسنده برقم  )٣(

 .ومل أقف عليه عند البزار ،عن أيب هريرة به ،عن عمار بن أيب عمار ،سلمة
 .هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه: قال احلاكم

 فقد أخرجه البخاري برقم ،دون ذكر أن ملك املوت كان يأيت الناس عالنية يف الصحيحني احلديث أصله :قلت
عـن   ،عن أبيه ،عن طاوس ،عن معمر ،كلهم من طريق عبد الرزاق ،)٢٣٧٢( ومسلم برقم ،)٣٤٠٧و  ١٣٣٩(

 . أيب هريرة به بنحوه
 .)٧٦٣٤(وأمحد يف املسند برقم  ،)٢٠٥٣٠(برقم يف املصنف  ورواه عبد الرزاق

ولكن سأدرس الرواية اليت أوردها السيوطي ليتبني حكـم   ،حيث أن احلديث أصله يف الصحيحني فهو صحيحو
 .الزيادة اليت فيها

عـن عمـار بـن أيب     ،ثنا محاد بن سلمة :قاال ،ويونس ،ثنا أمية بن خالد: )١٠٩١٧(أمحد برقم قال  :اإلسناد
  .به، عن أيب هريرة عمار

 :اإلسنادرجال 
 ،أخو هدبـة وهـو الكـبري    ،أبو عبد اهللا البصري ،أمية بن خالد بن األسود القيسيهو : خالد أمية بن )١

 .٥٥٣: التقريب. ائيسوالن ،رمذيتوال ،سلممأخرج له  ،مات سنة مائتني أو إحدى، صدوق
  ).٤٥(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقه عابدبن دينار،  :بن سلمة محاد )٢
مـات بعـد    ،صدوق رمبـا أخطـأ   ،أبو عبد اهللا: ويقال و عمر،، أبموىل بين هاشم :عمار بن أيب عمار )٣

 .٤٨٢٩: التقريب. واألربعة ،أخرج له مسلم ،العشرين
  :اإلسناداحلكم على 

 .ألنه من طريق عمار بن أيب عمار وهو صدوق ،احلديث ذا اإلسناد حسن
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كان ملك املوت يظهر للناس فيأيت : قال ،عن األعمش ،وأخرج أبو نعيم )١٥١(
 ،الداء نزلفأُ ،)١(فشكى. فإين أريد أن أقبض روحك ،اقض حاجتك: فيقول ،الرجل

 )٢(.وجعل املوت خفية
 ـــــــــــــــــ

واألثر الذي بعـد جـاء    ،ربهفشكى ملك املوت إىل : ومعناه ،ولعل املثبت هو األصوب ،فيبكي): ش(يف  )١(
 .بذلك مصرحاً

 ،ثنا هناد بن السري ،ثنا أبو حيىي الرازي ، بن حممدعبد اهللاحدثنا : قال ،)٥/٥١(هو عند أيب نعيم يف احللية  )٢(
 .عن األعمش به ،عن سفيان ،ثنا قبيصة
 :اإلسنادرجال 

 . و إمام حافظ تقدم مراراًوه، صاحب كتاب العظمة ،هو أبو الشيخ األصبهاين: عبد اهللا بن حممد )١
 ).٩٨(تقدم يف احلديث رقم  ،من الثقات كبريحافظ  ،هو عبد الرمحن بن حممد بن سلم: أبو حيىي الرازي )٢
 ولـه  ،مات سنة ثالث وأربعني ومـائتني  ،ثقة ،أبو السري الكويف ،بن مصعب التميمي: بن السرِي هناد )٣

 .٧٣٢٠:التقريب. واألربعة ،ومسلم ،العبادأخرج له البخاري يف خلق أفعال  ،إحدى وتسعون سنة
    ). ١٤٢(تقدم يف احلديث رقم  ،صدوق رمبا خالف ،هو بن عقبة: قبيصة )٤
 ).٢٢(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة حافظ ،هو الثوري: سفيان )٥
 ).٧(تقدم يف احلديث رقم ، ثقة حافظ ،هو سليمان بن مهران: األعمش )٦

  :اإلسناداحلكم على 
واألثر من كالم األعمش ومما ال جمال للرأي فيـه   ،يئه من طريق قبيصة وهو صدوق ،د حسناألثر ذا اإلسنا

 .فالحجة فيه حىت يثبت مرفوعاً
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الشعثاء  عن أيب ،أبو الشيخو ،وابن أيب الدنيا ،أخرج املروزي يف اجلنائزو )١٥٢(
سبه الناس، ولعنوه، فشكى أن ملك املوت كان يقبض األرواح بغري وجع، ف: جابر بن زيد

 )١(.وكذا مات فالن بكذا: يقال ،سي ملك املوتفوضع اهللا األوجاع، ون ،إىل ربه

 ـــــــــــــــــ
كلهم من  ،)٤٣٧(وأيب الشيخ يف العظمة برقم  ،)١٣٣(برقم  املرض والكفاراتهو عند ابن أيب الدنيا يف   )١(

 .به بنحوه جابر بن زيدأيب الشعثاء عن عبد املؤمن بن أيب شراعة، طريق 
 .وأما املروزي فلم أقف على كتابه

حدثنا يعقوب بن إمساعيل، حدثنا محاد بن زيد، حدثنا حيىي بن سعيد، حدثنا عبـد  : ابن أيب الدنياقال  :اإلسناد
 .به املؤمن بن أيب شراعة، مسعت جابر بن زيد

 :اإلسنادرجال 
 ،روى عن ابن عيينـة  ،قاضي املدينة ،أبو يوسف ،بن درهم البصري بن محاد بن زيد: يعقوب بن إمساعيل )١

قـال   .وابن أيب الدنيا ،وأبو حامت الرازي ،وعنه عبد اهللا بن أمحد ،وحيىي بن سعيد القطان ،وعبد الرمحن بن مهدي
 .سنة ست وأربعني ومائتنيمات  ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،صدوق: عنه أبو حامت

  .٤٥٦صتعجيل املنفعة و، )١٤/٢٧٥(تاريخ بغداد و، )٩/٢٨٦(، الثقات )٩/٢٠٤(يل اجلرح والتعد: انظر
 ).١٢٤(تقدم يف احلديث رقم بن درهم األزدي، ثقة ثبت فقيه،  :محاد بن زيد )٢

والـذي  ، )حدثنا حيىي بن سعيد  ،حدثنا يعقوب بن إمساعيل، حدثنا محاد بن زيد(  هكذا هو يف املطبوع :قلت
حدثنا يعقوب بن إمساعيل ( : وصوابه واهللا أعلم ،والتتبع أنه خطأ إما من جهة احملقق أو الناسخ يظهر يل بعد البحث

 :وذلك ملا يلي) حدثنا حيىي بن سعيد  ،بن محاد بن سلمة
وال وجـدت   ،أحداً ذكر أنه مسع من جده محاداً ،مل أجد فيما وقفت عليه من تراجم ليعقوب بن إمساعيل: أوالً

 .سانيده روايةً له عن جدهمن خالل تتبعي أل
   .مما يبعد معه إحتمال السماع ،وستني سنة ستأن بني وفاة يعقوب ومحاد بن زيد قرابة : ثانياً
حـديثني مـن    ،كالمها البن أيب الدنيا ،)٢/٥٤٧( وكتاب العيال ،٦٢وجدت يف كتاب مداراة الناس ص: ثالثا

حـدثنا  : فقال يف املوضع األول ،كل موضع بامسه الرباعي يذكره يف ،رواية املصنف عن شيخه يعقوب بن إمساعيل
 .يعقوب بن إمساعيل بن محاد بن زيد، حدثنا أبو أمحد الزبريي

 .حدثنا يعقوب بن إمساعيل بن محاد بن زيد، عن حويز بن ضمرة القشريي: وقال يف املوضع الثاين
. محاد بن زيد، حدثنا حيىي بـن سـعيد  بن عيل حدثنا يعقوب بن إمسا: والذي يظهر أنه يف هذا اإلسناد أيضاً قال

فإن احتمال اللبس وارد هنا فحماد ) حدثنا محاد بن زيد  ،حدثنا يعقوب بن إمساعيل(فوهم احملقق أو الناسخ فجعله 
 .واهللا أعلم ،من طبقة مقاربة لشيوخ يعقوب

ثقة متقن حافظ إمام قدوة، التميمي، أبو سعيد القطان، البصري،  وخرحيىي بن سعيد بن فَ :حيىي بن سعيد )٣
 .٧٥٥٧: التقريب. ةعأخرج له اجلماوله مثان وسبعون،  ،ومائةمات سنة مثان وتسعني 

= 
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................................................................................... 
 ـــــــــــــــــ

= 
 ،روى عن ابـن عمـر   ،من أهل البصرة ،العبدي ،أبو بالل األزدي ،اجلالب: عبد املؤمن بن أيب شراعة )٤

 ،وكان قليل احلديث .مروان الفزاريروى عنه  ،وجابر بن زيد ،وسعيد بن جبري ،وأنس بن مالك رضي اهللا عنهما
 .وذكره ابن حبان يف الثقات. ثقة: وقال ابن معني. مل يكن به بأس إذا جاءك بشيء تعرفه: قال حيىي القطان

 طبقـات ابـن سـعد   و ،)٥/١٣٠( الثقـات و ،)٦/٦٥(اجلرح والتعـديل  و، )٦/١١٦( التاريخ الكبري: انظر
)٧/٢٦٩(. 

البصري، مشهور بكنيته، ثقة فقيه، مـات سـنة ثـالث     ،ويفي، مث اجلَأبو الشعثاء األزد :جابر بن زيد )٥
 .٨٦٥: التقريب. ةعأخرج له اجلماويقال ثالث ومائة،  ،وتسعني

  :اإلسناداحلكم على 
 .وبقية رجاله ثقات ،يئه من طريق يعقوب بن إمساعيل وهو صدوق ،األثر ذا اإلسناد حسن
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استأذن  أن ملكاً: عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما ،حامت وأخرج ابن أيب )١٥٣(
هل : فقال له إدريس ،فسلم عليه )١(هافأت ،عليهما الصالة والسالمربه أن يهبط إىل إدريس 

هل تستطيع أن تنفعين : قال .ذلك أخي من املالئكة: قال. بينك وبني ملك املوت شيء؟
 .فريفق بك عند املوت ،فال، ولكن سأكلمه لك هو يقدميؤخر شيئا أما أن : قال .بشيء؟

فصعد إىل السماء العليا، فلقي ملك املوت  ،فركب إدريس .اركب بني جناحي: فقال
قد علمت حاجتك، تكلمين : قال .إن يل إليك حاجة: فقال له امللك .إدريس بني جناحيه

بني  فمات إدريس .ف طرفة عنينص /وقد حمي امسه ومل يبق من أجله إال  ،يف إدريس
 )٢(.جناحي امللك

 ـــــــــــــــــ
 .وما أثبته من باقي النسخ وهو املوافق ألصل احلديث ،أقامف: يف األصل )١(
 .مل أجده يف املطبوع من تفسري ابن أيب حامت )٢(

: قـال  ،أخربنا ابن وهـب : قال ،حدثين يونس بن عبد األعلى: قال ،)١٦/٩٦( وقد أخرجه الطربي يف تفسريه
سأل ابن عباس كعباً : قال ،ل بن يسافعن هال ،مر بن عطيةعن ش ،عن سليمان األعمش ،أخربين جرير بن حازم

 . وذكره مبعناه... وأنا حاضر
 :اإلسنادرجال 

 ).١٤٧(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة: يونس بن عبد األعلى )١
 ).١٣(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة حافظ ،عبد اهللا بن وهب القرشيهو : ابن وهب )٢
لكن يف حديثـه عـن    ،ثقة ،والد وهب ،أبو النضر البصري ،بن زيد بن عبد اهللا األزدي: بن حازم جرير )٣

لكـن مل حيـدث يف حـال     ،مات سنة سبعني ومائة بعد ما اختلط ،وله أوهام إذا حدث من حفظه ،قتادة ضعف
 .٩١١: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،اختالطه

 ).٧( رقم تقدم يف احلديث، لكنه يدلس ،ثقة حافظ، سليمان بن مهرانهو : سليمان األعمش )٤
٥( شوالترمـذي  ،أخرج لـه أبـو داود يف املراسـيل    ،صدوق ،الكويف ،الكاهلي ،األسدي: بن عطية رم، 

 .٢٨٢١: التقريب. والنسائي
٦( اف اللهسومسلم ،أخرج له البخاري تعليقاً ،ثقة ،الكويف ،األشجعي موالهم ،بن إساف: ويقال: بن ي، 

 .٧٣٥٢: التقريب. واألربعة
  :اإلسناداحلكم على 

 واألثر من رواية ابن عباس  ،ألن فيه مشر بن عطية وهو صدوق ،ذا اإلسناد حسناألثرt  عن كعب احلـرب، 
ا من اإلسرائيليات، واهللا أعلم بصـحة  ذوه :عقب إيراده هلذا األثر )٦/٣٧٥( وقد قال احلافظ ابن حجر يف الفتح

 .ذلك

]أ/١٤[  
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 إلبراهيم قال املوت ملك أنّ: املنكدر بن حممد عن، الشيخ أبو وأخرج )١٥٤(
. مؤمن نفس قبضت ما بأيسر )١(نفسك أقبض أن أمرين ربك إن: السالمو ما الصالةعليه
 أن لأس خليلك إنّ: فقال ". يفَّ تراجعه أن أرسلك الذي حبق أسألك فإين ": قال

 ،فأتاه ". خليله لقاء حيب اخلليل إن: يقول ربك إن: له وقل ،ائته " :فقال .فيه راجعكأ
 ". ال : "قال .قط؟ شرابا شربت هل إبراهيم يا: قال ". به أمرت ملا امض ": فقال

 )٣(.ذلك على نفسه فقبض ،)٢(فاستنكهه

 ـــــــــــــــــ
 .روحك): غ(يف  )١(
  .فاستنكه): ش(يف  )٢(
 ).نكه : مادة ،لسان العرب: انظر(  .شم رائحة فمهأي : نكههواست .ريح الفم: النكهةو
حدثنا الوليد، حدثنا عمرو بن سعيد، حدثنا إسحاق بن : ، قال)٤٤٨(هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم  )٣(

 .لهبنحوه مع زيادة يف أو مسعت حممد بن املنكدر به: الاملنكدر، قإبراهيم احلنظلي، حدثنا إبراهيم بن أيب بكر بن 
  :اإلسنادرجال 

 ).٥(تقدم يف احلديث رقم  ثقة،حافظ  ،بن بونةبن أبان هو : الوليد )١
وهب بن روى عن  ،األصبهاين حفص ومال، أبعمرو بن سعيد احل -لعله واهللا أعلم  - :عمرو بن سعيد )٢

ن علي بن يوسف بن حممد بن املؤذن، وأمحد ب وعنه ،وطائفة جرير، وأيب عامر العقدي، وأيب داود الطيالسي
  .تويف سنة تسع وستني ومائتني ،وثقوه: قال الذهيب ،موغريه اجلارود، وعبد اهللا بن جعفر بن فارس

 ).٢٠/١٤١(تاريخ اإلسالم و ،)٣/١٤٣(طبقات أصبهان : انظر
 املروزي، بن راهويه، يعقوبأبو  إسحاق بن إبراهيم بن خملد احلنظلي،هو  :إسحاق بن إبراهيم احلنظلي )٣

وله ومائتني مات سنة مثان وثالثني  ذكر أبو داود أنه تغري قبل موته بيسري، قرين أمحد بن حنبل، تهد،ثقة حافظ جم
 . ٣٣٢: التقريب. ائيسوالن ،رمذيتوال ،دوأبو داو ،سلممو ،البخاريأخرج له  اثنتان وسبعون،

بد الرمحن، وعمه التيمي، القرشي، حجازي، روى عن ربيعة بن أيب ع: املنكدرإبراهيم بن أيب بكر بن  )٤
حممد بن املنكدر، روى عنه احلميدي، وابن وهب، ضعفه الدارقطين، وذكره ابن أيب حامت فما تعرض له، وقال 

 .منكر احلديث: اليتابع على حديثه، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال األزدي: العقيلي
، )٦/١٢(، والثقات )٢/٩٠(لتعديل ، واجلرح وا)١/٤٦(، والضعفاء الكبري )١/٢٧٦(التاريخ الكبري : انظر

 ).١/٤٢(ولسان امليزان 
التيمي، املدين، ثقة فاضل، مات سنة ثالثني ومائة أو بعدها، بن عبد اهللا بن اهلُدير  :حممد بن املنكدر )٥

 . ٦٣٢٧: التقريب. ةعاجلما أخرج له
  :اإلسناداحلكم على 

 .كثر على تضعيفهلضعف إبراهيم بن املنكدر فاأل ،األثر ذا اإلسناد ضعيف
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 :قال r اهللا رسول أن: رضي اهللا تعاىل عنه هريرة أيب عن، أمحد وأخرج )١٥٥(
 فلم األبواب غلقتأُ خرج إذا فكان شديدة، غرية فيه السالمالصالة و عليه داود كان"

 فقال ،قائم رجل الدار يف فإذا ،ورجع يوم ذات فخرج يرجع، حىت أحد أهله على يدخل
 أنت ": اودد قال .احلجاب مين مينع وال امللوك، أهاب ال الذي أنا: قال ".أنت؟ من ": له

 )٢(.نفسه فقبضت مكانه داود )١(ملرف ". اهللا بأمر مرحباً وت،امل ملك واهللا إذاً

 ـــــــــــــــــ
  .وما أثبته من مصدر احلديث وهو املوافق للسياق ،فزمل: يف مجيع النسخ )١(
 ).٩٤٢٢( هو يف مسند أمحد برقم )٢(

 .٩٠ومن طريقه أخرجه ابن اجلوزي يف الثبات عند املمات ص
بن أيب عمـرو، عـن   ثنا قتيبة، ثنا يعقوب بن عبد الرمحن بن حممد يعين القاري، عن عمرو : أمحدقال  :اإلسناد

 .احلديث بنحوه وفيه زيادة، وقد أورده املصنف هنا خمتصراً...املطلب، عن أيب هريرة
  :اإلسنادرجال 

 علـي،  :وقيل امسه حيىي، :يقال ،أبو رجاء البغالين ميل بن طريف الثقفي،قتيبة بن سعيد بن جهو  :قتيبة )١
 . ٥٥٢٢: التقريب. ةعاجلما لهأخرج  عن تسعني سنة،ومائتني مات سنة أربعني  ثقة ثبت،

 حليف بين زهرة، نزيل اإلسكندرية، املدين، ،بن عبد اهللا بن عبد القاري :يعقوب بن عبد الرمحن بن حممد )٢
ـ والن ،رمـذي توال ،اوددوأبو  ،سلممو ،البخاريأخرج له ومائة مات سنة إحدى ومثانني  ثقة، : التقريـب . ائيس

٧٨٢٤ . 
ثقة رمبا وهم، مات بعد اخلمسـني   أبو عثمان، املدين، موىل املطلب، ة،ميسروامسه  :عمرو بن أيب عمرو )٣

 . ٥٠٨٣: التقريب. ةعاجلما أخرج لهومائة 
 ).١٠١(رقم  تقدم يف احلديث كثري التدليس واإلرسال، صدوق، ،بن حنطبن عبد اهللا هو ب :املطلب )٤

  :اإلسناداحلكم على 
اية املطلب عن أيب هريرة، واملطلب كثري اإلرسـال،  وقـد   احلديث ذا اإلسناد ضعيف ألنه مرسل، فهو من رو

ال أعرف للمطلب بن حنطب عن أحـد مـن   : نص أبو حامت على أن روايته عن أيب هريرة مرسلة، وقال البخاري
 اهـ.r حدثين من شهد خطبة النيب :إال قوله ،الصحابة مساعاً

عقـب  ) ٢/١٧(قال ابن كثري يف البداية والنهاية كذا و .رجاله ثقاتو إسناده جيد قوي: قال ابن اجلوزي عقبهو
 .وإسناده جيد قوي، رجاله ثقاتانفرد بإخراجه اإلمام أمحد، : إيراده هلذا احلديث

   .ولكنه مرسل كما مر ،عدا املطلب فإنه صدوق ،نعم رجاله كلهم ثقات :قلت
حتفـة التحصـيل   ، و)٢/١٧( ، والبداية والنهايـة ٢٨١صجامع التحصيل ، و)٨/٣٥٩(اجلرح والتعديل : انظر

 .٣٠٧ص
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 r اهللا رسول مسعت: رضي اهللا تعاىل عنه أمامة أيب عن ،ماجه ابن وأخرج )١٥٦(
 يتوىل فإنه، )١(البحر شهداء إال األرواح بقبض املوت ملك وكل وجل عز اهللا إن" : يقول
 )٢(." أرواحهم قبض

 ـــــــــــــــــ
 .يف مصدره واملثبت من باقي النسخ وهو املوافق للحديث ،إال الشهداء: يف األصل )١(
حدثنا عبيد اهللا بن يوسف اجلُبريي، حدثنا قيس بن حممد : قال ،)٢٧٧٨(هو عند ابن ماجه يف سننه برقم   )٢(

  .وذكره مبثله يف أثناء حديث...امر، قال مسعت أبا أمامةالكندي، حدثنا عفري بن معدان الشامي، عن سليم بن ع
  .من هذا الطريق) ٧٧١٦(وقد أخرجه الطرباين أيضاً يف املعجم الكبري برقم 

 :اإلسنادرجال 
أخرج له ابن  ،ومائتنيمات يف حدود اخلمسني  ،صدوق ،أبو حفص البصري :عبيد اهللا بن يوسف اجلبريي )١
 .٤٣٥٤ :التقريب. ماجه
 .٥٥٨٧  :التقريب. أخرج له ابن ماجه ،مقبول: حممد بن عمران الكنديقيس بن  )٢
٣( ٤٦٢٦: التقريب. ماجهوابن  ،أخرج له الترمذي ،ضعيف ،احلمصي املؤذن: بن معدان ريفَع. 
إنه أدرك النيب صـلى اهللا  : غلط من قال ،ثقة ،أبو حيىي احلمصي ،اخلبائري: ويقال ،الكالعي :سليم بن عامر )٤

 .٢٥٢٧: التقريب. واألربعة ،ومسلم ،أخرج له البخاري يف األدب املفرد ،ت سنة ثالثني ومائةما ،عليه وسلم
 :اإلسناداحلكم على 

 وقد حكم عليه بالضـعف صـاحب مصـباح الزجـاة     ،لضعف عفري بن معدان ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف
)٣/١٥٩(. 
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 املوت ملك لكِّو: قال ،عنهماتعاىل  رضي اهللا عباس ابن عن ،جويرب وأخرج )١٥٧(
 يف وملك اجلن، يف وملك أرواحهم، قبض ييل الذي فهو ،اآلدميني أرواح بقبض

 أمالك، أربعة فهم والنمل، واحليتان، والسباع، ،والوحش الطري، يف وملك الشياطني،
 فأما ،ميوت مث أرواحهم، قبض يلي املوت ملك وإن األوىل، الصعقة يف ميوتون واملالئكة
 لكرامتهم ،املوت ملك إىل ذلك يكل ال ،أرواحهم قبض يلي اهللا فإن :البحر يف الشهداء

 )٢(.سبيله يف البحر )١(جلج ركبوا حيث عليه،
 ـــــــــــــــــ

 ).جلج: مادة ،تاج العروس: انظر. ( أو الذي ال يدرك قعره ،رفاهوهي املاء الكثري الذي ال يرى ط ،مجع لُجة )١(
 . مل أجده )٢(

عن ابن عباس رضـي   ،عن الضحاك ،وأخرج جويرب: فقال ،مسنداً) ٦/٥٤٢(وقد أورده املصنف يف الدر املنثور 
 .اهللا تعاىل عنهما به

أخرج يف تفسريه عـن   اًيت جويربمث رأ: فقال ،٥٨وكذا أورده يف شرح الصدور بشرح حال املوتى والقبور ص
، والضحاك عـن  -)١٣٨(رقم  تقدم يف احلديث - وجويرب ضعيف جداً: مث قال ،فذكره ،الضحاك عن ابن عباس

 .ابن عباس منقطع، وآلخره شاهد مرفوع
وكذا االنقطاع احلاصل بني الضحاك وابن عبـاس   ،هو كما حكم عليه املصنف ضعيف جداً وعلته جويرب :قلت
وقد أورد احلافظ ابن حجر يف  ،tفإن اخلالف قائم يف مساع الضحاك من ابن عباس  ،رجحه أكثر العلماءعلى ما 
وقد وجدت  ،أقوال أكثر القائلني بعدم مساع الضحاك من ابن عباس ونقل عنه التصريح بذلك )٤/٣٩٨( التهذيب

قـدمت يف   ،رحيم الغامـدي ث عبد الللباح) الضحاك بن مزاحم اهلاليل وتفسريه للقرآن( بعنوانرسالة ماجستري 
يف  معتمـداً  ،مبحث شيوخ الضحاكوذلك يف  ،مساع الضحاك من ابن عباس ٤٦ص رجح فيها ،جامعة أم القرى

. بن عباس وفيه التصريح بالسماع منـه عن جويرب عن الضحاك عن ا ،)٩/١١٢(عند الطربي  ترجيحه على إسناد
  !!.هذا األثر فال حجة يف ،وجويرب ضعيف جداً كما هو معلوم

مستدالً برواية أليب جناب الكليب عنه أنـه   ،ترجيحه لذلك )٤/٦٧( محد شاكر يف شرح املسندونقل أيضاً عن أ
صرح فيهـا   ،وبرواية عند السهمي يف تاريخ جرجان من طريق رزين اجلرجاين ،جاورت ابن عباس سبع سنني: قال

فاألوىل علتها أبو جناب وهو حيىي بن أيب حية الكلـيب   ،بتانوكال الروايتان ال تث. الضحاك بسماعه من ابن عباس
ترجم له السهمي يف تاريخ  ،والثانية فيها رزين اجلرجاين ال يعرف حاله، )٧٥٣٧: التقريب(لكثرة تدليسه  ضعفوه
 . ومل يذكر فيه شيئاً ٢١٢ص جرجان

 ،وعليـه العمـل   ،)٤/٣٩٨(يب وقد ثبت عن الضحاك نفسه بإسناد صحيح التصريح بعدم مساعه كما يف التهذ
 .واهللا أعلم

فإن كان يشري إىل ما عند ابن ما جه فقد تقـدم يف  . وآلخره شاهد مرفوع: وأما قول السيوطي يف شرح الصدور
  .احلديث الذي قبله وهو ضعيف ال تقوم به حجة
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 من آخر أنّ بلغين: قال القرظي، كعب بن حممد عن الدنيا، أيب ابن وأخرج )١٥٨(
 أهل مسعها لو صرخة ذلك عند فيصرخ .تم املوت ملك يا: له يقال، املوت ملك ميوت

 )١(.ميوت مث ،فزعاً ملاتوا واألرض السموات
 ـــــــــــــــــ

ـ  نباتة، أبو يونس ادثنح احلسني، بن حممد دثناح: قال ،)٥٨(وال برقم هو عند ابن أيب الدنيا يف األه )١(  دثناح
  .به بنحوه القرظي كعب بن حممد عن رافع، بن إمساعيل

 :اإلسنادرجال 
 ن يكون ال بأس بـه، أأرجو : وقال الذهيب ،ذكره ابن حبان يف الثقات ،هو الربجالين: احلسني بن حممد )١

 ).١١٦(رقم  تقدم يف احلديث
 ،مات سنة سـبع ومـائتني   ،صدوق ،نباتة املدين بوأ ،هو يونس بن حيىي بن نباتة األموي: يونس أبو نباتة )٢

 .٧٩١٨ :التقريب. والنسائي ،وابن ماجه ،والترمذي ،أخرج له البخاري يف األدب املفرد
مـات يف   ،ضعيف احلفـظ  ،يكىن أبا رافع ،نزيل البصرة ،املدين ،بن عومير األنصاري: إمساعيل بن رافع )٣

 .٤٤٢ :التقريب. وابن ماجه ،والترمذي ،دب املفردأخرج له البخاري يف األ ،حدود اخلمسني ومائة
حممد بن كعب بن سليم بن أسد، أبو محزة القرظي، املدين، وكان قد نـزل  هو  :حممد بن كعب القرظي )٤

إن  :فقد قال البخاري ،rولد يف عهد النيب  :الكوفة مدة، ثقة عامل، ولد سنة أربعني على الصحيح، ووهم من قال
: التقريـب . ةعأخرج له اجلماوقيل قبل ذلك، ومائة من سيب قريظة، مات حممد سنة عشرين  أباه كان ممن مل ينبت

٦٢٥٧. 
  :اإلسناداحلكم على 

وقـد قـال ابـن حجـر يف الفـتح       ،ألن فيه إمساعيل بن رافع وهو ضعيف احلفظ ،األثر ذا اإلسناد ضعيف
 .مل يثبت: عن هذا األثر )١١/٤٢١(
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 أن، الكتب بعض يف قرأت: قال، يالنمري زياد عن ،الدنيا يبأ ابن وأخرج )١٥٩(
 )٢(.)١(اخللق مجيع على منه املوت ملك على أشد املوت
 أنس عن ،يوالديلم /،العظمة يف الشيخ وأبو الضعفاء، يف يالعقيل وأخرج )١٦٠(
 فإذا التسبيح، يف كلها، األرض )٣(وخشاش البهائم، آجال: " r اهللا رسول قال: قال

 .)٤(ءيش ذلك من املوت ملك إىل وليس، أرواحها اهللا قبض، تسبيحها انقضى

 ـــــــــــــــــ
 .ئقاخلال): غ(يف  )١(
 .مل أجده )٢(

 .ومثل هذا الكالم ال اعتبار له حىت يثبت مرفوعاً
 .) خشش: مادة ،القاموس احمليط: انظر( . حشرات األرض والعصافري وحنوهاهو  )٣(
، وقد أورده الـديلمي يف  )١٢١٠(، وأيب الشيخ يف العظمة برقم )١٩٢٣( هو عند العقيلي يف الضعفاء برقم )٤(

  .منه ومل أقف على املسند) ١٦٩٥(الفردوس برقم 
كالمها من طريق  ،)٦٣/٣٠٠(، وابن عساكر يف تارخيه )٢/٣٩٧(وقد أخرجه أيضاً ابن اجلوزي يف املوضوعات 

نس به أعن حيىي بن أيب كثري، عن احلسن، عن  ،عن األوزاعي ،عن الوليد بن موسى ،يوسف بن يزيد عن ،العقيلي
 .مبثله مع زيادة يسرية يف أثناءه

حدثنا يوسف بن يزيد، قال حدثنا الوليد بن موسى الدمشقي، قال حدثنا عبد الرمحن بن : العقيليقال  :اداإلسن
 .عن أنس بن مالك به ،، عن حيىي بن أيب كثري، عن احلسنعمرو األوزاعي

 :اإلسنادرجال 
 ،ومـائتني  مات سنة سـبع ومثـانني   ،ثقة ،موىل بين أمية ،أبو يزيد القراطيسي،بن كامل : يوسف بن يزيد )١

 .٧٨٩٣: التقريب. أخرج له النسائي ،إنه عاش مائة سنة: ويقال
روى عنه حيىي بن عثمان بـن صـاحل،    ،واألوزاعي ،يروي عن سعيد بن بشري: الوليد بن موسى الدمشقي )٢

 ،صدوق احلـديث : وقال أبو حامت. الدارقطين منكر احلديث :ويوسف بن يزيد القراطيسي، وعثمان بن معبد، قال
ونقل ابن اجلوزي عـن  . وليس ممن يقيم احلديث ،ال أصول هلا ،أحاديثه بواطيل: وقال العقيلي. حديثه صحيح ،لني

 .  ال جيوز االحتجاج به إذا انفرد ،يروي عن األوزاعي ما ليس من حديثه: ابن حبان قوله
ـ و ،)٦٣/٢٩٨(تـاريخ مدينـة دمشـق    و، )٣/١٨٨(الضعفاء واملتروكني البن اجلوزي : انظر ان امليـزان   لس

)٦/٢٢٧(. 
  ).١٦(رقم  تقدم يف احلديثثقة جليل، : األوزاعيعبد الرمحن بن عمرو  )٣
مات سنة اثنتني  ،)٢/ط( لكنه يدلس ويرسل ،الطائي موالهم، أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت :حيىي بن أيب كثري )٤

 .٧٦٣٢ :التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،قبل ذلك :وقيل ،ومائةوثالثني 
 ). ١١٦(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة فقيه ،بن أيب احلسن البصري هو: حلسنا )٥

= 

]ب/١٤[  
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................................................................................... 

 ـــــــــــــــــ
= 

  :اإلسناداحلكم على 
 .فيه الوليد بن بن موسى الدمشقي وهو منكر احلديث ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف جداً

اديثـه  أح: قال العقيلي. الوليد ها حديث موضوع، واملتهم بهذ): ٢/٣٩٨(املوضوعات وقد قال ابن اجلوزي يف 
الوليد يـروي عـن   : وقال ابن حبان. صل له من حديث األوزاعي وال غريهوهذا احلديث ال أ. بواطيل ال أصل هلا

 اهـ.، ال جيوز االحتجاج بهاألوزاعي ما ليس من حديثه
 .وهذا منكر جداً: بعد إيراده هلذا احلديث) ٦/٢٢٧(لسان وقال ابن حجر يف ال
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: قال ،يبالّالكُ هريم بن سليمان عن ،مالك )١(رواة يف اخلطيب وأخرج )١٦١(
 فأطرق .أرواحها؟ يقبض املوت أملك: الرباغيث عن رجل وسأله ،أنس بن مالك حضرت

ٹ  ٹ   ٹ     ژ  ،أرواحها يقبض املوت ملك فإن: قال .نعم: قال .نفس؟ أهلا: قال مث ،طويالً
 )٣(.)٢( ژڤ  ڤ  

 ـــــــــــــــــ
 .واملثبت هو الصواب فهذا هو اسم كتاب اخلطيب، رواية: األصليف   )١(
 ).٤٢(آية  الزمر،سورة   )٢(
 هذا اخلرب عن اخلطيب مسـنداً،  )١٤/٩٣( هتفسريوقد ساق القرطيب يف . هذا كتاب اخلطيبمل أقف على  )٣(
حلسن بن حممـد اخلـالل،   حدثين أبو حممد ا: وذكر اخلطيب أبو بكر أمحد بن علّي بن ثابت البغدادي، قال: فقال
حدثنا حيىي بـن أيـوب    :حدثنا أبو بكر حامد املصري، قال :اهللا بن عثمان الصفار، قال حدثنا أبو حممد عبد: قال

  .وذكره...حضرت مالك بن أنس: حدثنا سليمان بن مهري الكالبي، قال :العالف، قال
 :اإلسنادرجال 

احلافظ املفيد  ،أبو حممد ،البغدادي ،احلسن بن علي اخلالل هو احلسن بن حممد بن :احلسن بن حممد اخلالل )١
وأبو  ،البغدادي، روى عنه اخلطيب وغريهم ، وأبا بكر الوراق،يفبا سعيد احلرأ، ويبا بكر القطيعأمام الثقة، مسع اإل

معرفـة   كتبنا عنه، وكان ثقة، له: أبو بكر اخلطيب قال .محد السراج وآخرونأ، وجعفر بن ياحلسني ابن الطيور
 .مات سنة تسع وثالثني وأربع مائةووتراجم كثرية،  ، وخرج املسند على الصحيحني، ومجع أبواباًبهنوت

 .)٣/١١٠٩(تذكرة احلفاظ و ،)٣/٣٥٤(تاريخ بغداد : انظر
 ،البغـدادي عبد اهللا بن عثمان بن حممد بن علي بن بيان، أبو حممد الصفار، هو : عبد اهللا بن عثمان الصفار )٢

دمي املقرئ، واحلسني بـن إمساعيـل احملـاملي    اهيم بن عبد الصمد اهلامشي، وأمحد بن حممد بن إمساعيل األمسع إبر
  .التنوخي، وكان ثقة، مات سنة اثنتني ومثانني وثالمثائة عنه األزهري، واخلالل، وأبو القاسمروى وغريهم، 

 .)٢٧/٥٢(تاريخ اإلسالم و، )١٠/٤٠(تاريخ بغداد : انظر
حامد، أبو بكر املصري، قدم بغداد وحدث ا عن يوسف بن يزيد القراطيسي، وبكـر  هو : يحامد املصر )٣

 . بن سهل الدمياطي وحنومها، روى عنه أبو زرعة عبيد اهللا بن عثمان البنا
  .ومل أقف له على ترمجة غري هذه ،وال تعديالً رجم له اخلطيب ومل يذكر فيه جرحاًهكذا ت

   .)٨/١٧٢(تاريخ بغداد : انظر
العالف، اخلوالين، صدوق، مات سنة تسـع ومثـانني    حيىي بن أيوب بن باديهو : حيىي بن أيوب العالف )٤

 .٧٥٠٩: التقريب. ائيسأخرج له الن ،ومائتني
 .مل أقف له على ترمجة: سليمان بن مهري الكاليب )٥

  :اإلسناداحلكم على 
 .وفيه من مل أجد له ترمجة فأتوقف يف احلكم ،يف اإلسناد من مل أقف له على جرح وال تعديل وهو حامد املصري
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 تبلغ ةحرب املوت مللك إن: قال، جبل بن معاذ عن، احللية يف نعيم أبو وأخرج )١٦٢(
: وقال، احلربة بتلك رأسه ضرب، الدنيا من عبد أجل انقضى فإذا واملغرب، املشرق بني ما

 )٢( .)١(املوت عسكر بك ريزا اآلن

 ـــــــــــــــــ
 .األموات): غ(و ) ش(يف  )١(
 .)٢/٢١٤(ويف تاريخ أصفهان  ،)٥/٢١٤(هو عند أيب نعيم يف احللية  )٢(

كلهم من طريق الوليد بن  ،)٧/٣٢٨(والثعليب يف تفسريه  ،)٤٧٢(وقد أخرجه أيضاً أبو الشيخ يف العظمة برقم 
 .به tعن معاذ  ،عن خالد بن معدان ،ن يزيدعن ثور ب ،مسلم الدمشقي

حدثنا حممد بن سهل، حدثنا الوليد بن سلمة الدمشقي، حدثنا ثور بن يزيد، عن خالد : قال أبو الشيخ :اإلسناد
  .بن معدان، عن معاذ به

 :اإلسنادرجال 
واملصـنفات،  عن أيب مسعود، عنده املسـند   جعفر، أروى الناس وأب ،املعدل بن الصباح، :حممد بن سهل )١

بن عمـر خبـط أيب   امسند عرض علينا يوماً : قال أبو الشيخ، ويصحح مساعه منه بيده لهوكان أبو مسعود موجباً 
تـويف سـنة    ،، وعبد اهللا بن عمربن شبيب يروي عن محيد بن مسعدة، وعمرو بن علي، وسلمة .مسعود كتبه له

  .ثالث عشرة وثالمثائة
 .)٢/٢٢٥(اريخ أصبهان تو ،)٣/٦٠٣(طبقات أصبهان : انظر

سناد وهو كذلك يف إ ،)الوليد بن مسلم ( وهذا وهم والصواب  ،هكذا هو عند أيب الشيخ: بن سلمة الوليد )٢
وقد نبه املـزي علـى    ،ة عن ثور بن يزيداوالوليد بن مسلم معدود يف الرو ،)٢/٢١٤( أيب نعيم يف تاريخ أصفهان

     .)٣١/١٧( هذيبكما يف ) بن مسلم ( نه وأ) الوليد بن سلمة ( الوهم احلاصل يف اسم 
  ).٥٩(رقم  تقدم يف احلديث ،)٤/ط(لكنه كثري التدليس والتسوية  ،ثقة ،هو القرشي: والوليد بن مسلم

 .قد صرح هنا بالسماع فانتفى التدليس :قلت
ثالث أو : وقيل ،مات سنة مخسني ومائة ،إال أنه يرى القدر ،ثقة ثبت ،هو أبو خالد احلمصي: ثَور بن يزيد )٣

 .٨٦١: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،مخس ومخسني
: وقيـل  ،مات سنة ثالث ومائة ،يرسل كثرياً ،ثقة عابد ،أبو عبد اهللا ،احلمصي ،الكالعي: بن معدان خالد )٤

 .١٦٧٨: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،بعد ذلك
  :اإلسناداحلكم على 

إذ فيه انقطاع بني خالد بن معدان ومعاذ بن جبل فإنه مل يسمع  ،مع كون رجاله ثقات يفاألثر ذا اإلسناد ضع
مل يصح مساعه من عبادة بن الصامت وال من معاذ بن جبل  :وقال أبو حامت ،نص على ذلك املزي يف التهذيب ،منه

  .بل هو مرسل ورمبا كان بينهما اثنان
 .١٧١صل جامع التحصيو ،)٨/١٦٨(ذيب الكمال : انظر
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 حربة املوت مللك إن" : مرفوعاً ،عباس ابن عن ،عساكر ابن وأخرج )١٦٣(
  )١(." احلياة عرق ا قطعي ،باملغرب هلا وطرف باملشرق هلا طرف ،مسمومة

 ـــــــــــــــــ
وأنبأنيه أبو  ،قرأت خبط أيب احلسن جنا بن أمحد بن عمرو: قال ،)٣٣/٢٦٢(هو عند ابن عساكر يف تارخيه   )١(

أنا الشيخ أبو  ،أملى علي من حفظه الشيخ أبو حممد عبد اهللا بن نصر التربيزي القاضي: قال ،حممد بن األكفاين عنه
نا حممد بـن   ،أنا أبو علي الدقاق ،مام املفسر إمام خراسان مبكةنصر أمحد بن حممد بن شبيب الكاغدي البلخي اإل

قال : قال ،عن عبد اهللا بن عباس ،عن الضحاك ،عن جرير ،عن أبيه ،عن علي بن حسني السرخسي ،علي التربيزي
  .احلديث مبثله مع زيادة يف آخره..." إن مللك املوت حربة: " rرسول اهللا 

 . واحلديث منكر ،الصواب جويرب: قال ابن عساكر
 :اإلسنادرجال 

فال حاجة لدراسة مجيع اإلسناد سوى من جويرب  ،هذا اإلسناد يروى به كتاب تفسري معروف وهو تفسري جويرب
وأن رواية الضحاك عـن  ، وأنه ضعيف جداً )١٥٧( وقد تقدم الكالم على هذا اإلسناد يف احلديث رقم ،فمن فوقه

   .ابن عباس الراجح أا منقطعة
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 على جالس وتـامل ملك: قال حممد، بن زهري عن حامت،أيب  ابن وأخرج )١٦٤(
 النحر، )١(ثغرة يف النفس كانت فإذا املالئكة، من لرس وله واألرض، السماء بني معراج
 )٢(.ميوت ما آخر رهظَفن، إليه بصره صخش معراجه، على املوت ملك رأى

 األعمى أيبصر: ةعكرم سئل: قال أبان، بن احلكم عن الدنيا، أيب ابن وأخرج )١٦٥(
 )٣(.نعم: قال .روحه؟ يقبض جاء إذا املوت ملك
 إال العبد ميرضه مرض من ما: قال جماهد، عن احللية، يف نعيم أبو وأخرج )١٦٦(
: فقال املوت ملك أتاه العبد، ميرضه مرض آخر كان إذا حىت عنده، املوت ملك رسول

 )٥(.الدنيا من )٤(ركأث يقطع رسول أتاك وقد به تعبأ فلم رسول بعد رسول أتاك

 ـــــــــــــــــ
 .)ثغر : مادة ،تاج العروس: انظر. ( نقرة النحر )١(
 .مل أجده )٢(
 .مل أجده )٣(
 .واملثبت من باقي النسخ وهو املوافق ألصل احلديث ،شرك: يف األصل )٤(
 ،يدثنا حممد بن يوسف بن الول: قال ،حدثنا عبد اهللا بن حممد: قال ،)٣/٢٩١(هو عند أيب نعيم يف احللية   )٥(

 .وذكره مبثله ،قال جماهد: قال ،ثنا عمر بن ذر ،ثنا خالد بن عبد الرمحن ،ثنا أبو بشر حيىي بن حممد البصري
 :اإلسنادرجال 

  .صاحب كتاب العظمة ،هو أبو الشيخ األصبهاين: عبد اهللا بن حممد )١
سني بن محدان، عن أيب مسعود، واحل يروي أبو عبد اهللا التيمي، شيخ ثقة، :حممد بن يوسف بن الوليد )٢

 .البصري وأيب بشر
 .)٢/٢٣٦(تاريخ أصبهان و ،)٤/٢٩١(طبقات أصبهان : انظر

 كان من احلفاظ، ،بصريالالقواريري، أبو بشر بن حيىي حيىي بن حممد هو : أبو بشر حيىي بن حممد البصري )٣
أبو قال  ح بن عبادة،كان خيتلف يف البلدان، روى عن قريش بن أنس، وعمر بن حبيب، وأىب عامر العقدى، وروو

  .قدم الري، وكان صحيح احلديث: حامت
ومن رواة  ،فابن قيس غري هذا ،وهذا وهم ،حيىي بن حممد بن قيس: فقال ،نسبه أبو نعيم يف تاريخ أصبهان :قلت

 . الكتب الستة
 .)٢/٣٣٦(تاريخ أصبهان و ،)٢/٣٩٩(طبقات أصبهان و ،)٩/١٨٥(اجلرح والتعديل : انظر

خالد بن عبد الرمحن اخلراساين، أبو اهليثم، نزيل ساحل دمشق، صدوق له هو  :د الرمحنخالد بن عب )٤
 .١٦٥١: التقريب. ائيسوالن، اوددأخرج له أبو أوهام، 

= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٠٤

................................................................................... 
 ـــــــــــــــــ

= 
مات سنة ثالث  ،رمي باإلرجاء ،ثقة ،أبو ذر الكويف ،املُرهيب ،بن عبد اهللا بن زرارة اهلمداين: عمر بن ذر )٥

. وابن ماجه يف التفسري ،والنسائي ،والترمذي ،وأبو داود ،أخرج له البخاري ،كغري ذل: وقيل ،ومخسني ومائة
 .٤٨٩٣: التقريب

  ).٩(تقدم يف احلديث رقم  ،ثقة إمام ،هو بن جرب: جماهد )٦
  :اإلسناداحلكم على 

 .وبقية رجاله ثقات ،ففيه خالد بن عبد الرمحن اخلراساين وهو صدوق ،األثر ذا اإلسناد حسن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٠٥

 ،فوائده يف ياملسعود الربيع وأبو فوائده، يف العريف بن احلسني أبو وأخرج )١٦٧(
 سلم ،تعاىل اهللا ويل إىل املوت ملك جاء إذا" : r اهللا رسول قال: قال مالك بن أنس عن
 خربتها اليت دارك من خرجاف قم اهللا، ويل يا عليك السالم: يقول أن عليه وسالمه ،عليه
 إىل عمرا اليت دراك من فاخرج قم: له قال ،هللا ولياً يكن مل وإذا .عمرا اليت دارك إىل

 )١(.خربتهاأ اليت دارك

 ـــــــــــــــــ
 .مل أقف على هذين الكتابني )١(

حدثنا حممد بـن علـي بـن    : قال ،)٣/٣٠٦(واحلديث أخرجه ابن أيب يعلى الفراء احلنبلي يف طبقات احلنابلة 
 :حدثين احلسني بن أيب الـنجم، قـال   :أخربنا عثمان بن عيسى الزاهد املعروف بالباقالين، قال :املهتدي باهللا، قال

حدثنا أبو إسحاق الفزاري، حدثنا معاذ بن عيسـى،  : حدثين حممد بن سفيان، قال :، قالعبد اهللان حدثين لؤلؤ ب
 .به مبثله دون اجلزء األخري منه عن احلكم بن أيب فروة القسملي، عن أنس بن مالك

 :اإلسنادرجال 
بن حممد بن اخلليفة  حممد بن علي بن حممد بن عبيد اهللا بن عبد الصمدهو  :حممد بن علي بن املهتدي باهللا )١

ابن الغريق، يلقب ب ،املهتدي باهللا حممد بن الواثق العباسي، سيد بين العباس يف زمانه وشيخهم، اخلطيب أبو احلسني
هاشم، مسع علي بن عمر  راهب بين :مره بالصالح والعبادة، حىت كان يقال لهأاشتهر  ،متبتالًكان ثقةً نبيالً صاحلاً 

 ،روى عنه اخلطيب البغدادي ،ث عنهمادارقطين، وأبا حفص بن شاهني، وهو آخر من حداحلسن الوأبا  السكري،
 .    تويف سنة مخس وستني وأربعمائة

 .)٣/٢٦٢(العرب يف خرب من غرب و ،)١٦/١٥٢(املنتظم و، )٣/١٠٨(تاريخ بغداد : انظر
تويف  للخلوة،اخللق، مالزماً  ان أحد الزهاد املتعبدين، منقطعاً عنأبو عمرو الباقالين، ك :عثمان بن عيسى )٢

 .سنة اثنتني وأربعمائة
  . وال تعديالً مل أجد فيه جرحاً

 .)٢/١٩٩(املقصد االرشد  ،)٣/٣٠٧(طبقات احلنابلة و ،)١١/٣١٣(تاريخ بغداد : انظر
وكان : قال اخلطيباحلسني بن أيب النجم بدر بن هالل، أبو عبد اهللا، املؤدب، هو : احلسني بن أيب النجم )٣

تويف يف آخـر سـنة    ،روى عنه أبو العالء حممد بن علي بن يعقوب ،روى عن أيب مزاحم اخلاقاين .قة مجيل األمرث
  .ست وستني وثالمثائة

  ).             ٨/٢٥(تاريخ بغداد : انظر
ـ  ،أبو حممد اخلصي ،لؤلؤ بن عبد اهللا -واهللا أعلم  -لعله : عبد اهللالؤلؤ بن  )٤ ـ  هموىل أيب اجليش مخاروي ن ب

 ،وأمحد بن عمرو بن عبد اخلـالق البـزار   ،وأيب إبراهيم املزين ،حدث عن بكر بن سهل ،أمحد بن طولون املصري
مات بدمشـق سـنة   الطرباين، وسليمان  ،وعبد الوهاب الكاليب ،روى عنه أبو احلسني الرازي ،والربيع بن سليمان

 .إحدى وعشرين وثالمثائة
= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٠٦

................................................................................... 

 ـــــــــــــــــ
= 

 ،فقد وجدت أكثر من رجل ذا االسم الثنـائي  ،ذا الرجل وال أجزم بههذا ما غلب على ظين يف ترمجة ه :قلت
خبالف غـريه   ،يدخل ضمن طبقة هذا الراوي -من حيث تاريخ الوفاة  -وسبب غلبة الظن أن هذا الذي ذكرته 

جرحاً وال  مث إين مل أجد فيه ،ومل أجد غري هذه القرينة تعني على اجلزم بالترمجة ،فتوارخيهم متباعدة عن هذه الطبقة
 . واهللا أعلم بالصواب ،تعديالً
 .)٥٠/٣٣٠(تاريخ مدينة دمشق : انظر

نزيل  ،احلذاء ،املقريء ،الكويف ،حممد بن سفيان بن وردان األسدي -لعله واهللا أعلم  - :حممد بن سفيان )٥
حممد بـن   :روى عنه ،ومجاعة ، ومحاد بن زيدالنخعيشريك : ومسع ،روى القراءآت يف جزء عن الكسائي ،الري

  .ثصدوق يف احلدي :، وقاالعيسى اإلصبهاين، وأبو حامت، وأبو زرعة
 .سبب ترجيحي إياه أنه من هذه الطبقة والذين يروي عنهم من طبقة أيب إسحاق الفزاري :قلت
 ).١٦/٣٥٨(تاريخ اإلسالم و، )٧/٢٧٥(اجلرح والتعديل : انظر

بن أمساء بن خارجة بن حصن بن حذيفة الفزاري،  إبراهيم بن حممد بن احلارثهو  :أبو إسحاق الفزاري )٦
: التقريب. ةعأخرج له اجلماوقيل بعدها  ،ومائةاإلمام أبو إسحاق، ثقة حافظ، له تصانيف، مات سنة مخس ومثانني 

٢٣٠. 
 .مل أعرفه :معاذ بن عيسى )٧
 .مل أعرفه :احلكم بن أيب فروة القسملي )٨

  :اإلسناداحلكم على 
 .فأتوقف يف احلكم عليه ،ومن مل أجد له ترمجهيف اإلسناد من مل أعرفه 
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 ٣٠٧

 ابن عن، بالسؤال واإلميان والحألا كتاب يف منده بنا القاسم أبو وأخرج )١٦٨(
أقرئه مني : أوحى إىل ملك املوت ،إذا أراد اهللا عز وجل قبض روح املؤمن: قال مسعود
 )١(.السالم يقرئك ربك: قال، روحه فإذا جاء ملك املوت يقبض ،السالم
 ابن عن، تفسريه يف الشيخ وأبو الدنيا، أيب وابن، اجلنائز يف ياملروز جوأخر )١٦٩(

 )٣( .)٢(] السالم يقرئك ربك: قال، املؤمن روح يقبض املوت ملك جاء إذا [: قال مسعود

 ـــــــــــــــــ
 .مل أقف على كتاب ابن منده هذا )١(

 . وسيأيت الكالم عليه يف الذي يليه ،بنحوه )٨/٥٢(يف تفسريه واألثر أخرجه الثعليب 
 .تكرر مكان هذا احلديث بني املعكوفتني لفظ احلديث الذي قبله): غ(يف  )٢(
 . من هذه الكتب مل أقف على شيء )٣(

عبـد  حـدثين   ،عن ابن حبيش املقرئ ،أخربين احلسني بن حممد: قال ،)٨/٥٢(يف تفسريه واألثر أخرجه الثعليب 
أخربين أبو األحوص حممد بـن حيـان   : قال ،عن عمر بن مدرك القاص ،بالرقة لك بن أمحد بن إدريس القطانامل

 . عن ابن مسعود به مبثله ،عن أيب األحوص ،عن أيب هاشم ،يفةعن خلف بن خل ،عن محاد بن خالد اخلياط ،البغوي
 :اإلسنادرجال 

 عبـد اهللا أبو  ،فنجويه بنشعيب  بنصاحل  بن عبد اهللا بن احلسني بن حممد بن احلسنيهو  :احلسني بن حممد )١
ـ   ،كثري التصانيف احلسنة ،كثري الشيوخ ،كثري احلديث ،شيخ فاضل ،الدينوري ،الثقفي روى  ،ديثواملعرفـة باحل

 بـن وأيب سعيد  ،مثل أيب عبد الرمحن السلمي ،وكتب عنه املشايخ ،صدوقاً وكان ثقةً ،من أربعني سنة احلديث حنواً
عبـد اهللا   حممدوحدث عن القاضي أيب  ،روى عن أبو بكر بن السين ،أمحد بن حممد الثعليب املفسرو ،عليك احلافظ

 .ة وأربعمائةتويف سنة أربع عشر ،شنبه وطبقته بن حممد بن
وتـاريخ اإلسـالم    ،٢٠٥واملنتخب مـن السـياق ص   ،٢٤٨ص البن نقطة التقييد ملعرفة رواة األسانيد: انظر

)٢٨/٣٤٣.( 
قرأ القرآن على أيب عمران  ،املقرىء ،أبو علي الدينوري ،بن حبشاحلسني بن حممد هو : ابن حبيش املقرئ )٢

مشهور  ،متقدم يف علم القرآت :قال أبو عمرو الداين ،ريهموغ، والعباس بن الفضل الرازي ،موسى بن جرير الرقي
تويف سـنة ثـالث    .واحلسني بن حممد السلماين ،روى القراءة عن إمساعيل بن حممد الربذعي ،ثقة مأمون ،باإلتقان

 .ئةاوسبعني وثالمث
  ).١/٣٢٢(معرفة القراء الكبار : انظر

 .مجةمل أجد له تر: عبد امللك بن أمحد بن إدريس القطان )٣
قـال   ،ضعيف ،وقدم بغداد أبو حفص القاص، الرازي، ويقال البلخي، سكن الري :عمر بن مدرك القاص )٤

موسى بـن  روى عنه  ،وسعيد بن منصور وغريهم ،وأيب سلمة التبوذكي ،روى عن القعنيب. كذاب :حيىي بن معني
 .تنيمائوات سنة مخس وسبعني م ،هارون احلافظ، وحممد بن حممد الباغندي، وحبشون بن موسى اخلالل وغريهم

= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٠٨

................................................................................... 
 وصححه، واحلاكم ،حامت أيب وابن ،)١(الدنيا أيب وابن شيبة، أيب ابن وأخرج )١٧٠(

 ـــــــــــــــــ
= 

 .)٤/٣٣٠(لسان امليزان و، )١١/٢١١(تاريخ بغداد و، )٦/١٣٦(اجلرح والتعديل : انظر
. أخرج له مسـلم  ،مات سنة سبع وعشرين ومائتني ،ثقة ،أبو األحوص البغوي، نزيل بغداد: بن حيان حممد )٥

 .٥٨٤٠: التقريب
. واألربعـة  ،أخرج له مسـلم  ،أمي ،ثقة ،نزيل بغداد ،ريأبو عبد اهللا البص ،القرشي: بن خالد اخلياط محاد )٦

 .١٤٩٦: التقريب
 اخـتلط يف  ،صدوق ،نزل واسط مث بغداد ،أبو أمحد الكويف ،موالهم بن صاعد األشجعي: بن خليفة خلف )٧

مات سنة إحـدى ومثـانني    ،فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأمحد ،وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحايب ،اآلخر
 .١٧٣١:التقريب. واألربعة ،ومسلم ،أخرج له البخاري يف األدب املفرد  ،على الصحيح ومائة
مات سـنة   ،ثقة ،ابن نافع: وقيل ،ابن األسود: وقيل ،امسه حيىي بن دينار ،الواسطي ،اينمالرهو : أبو هاشم )٨

 .٨٤٢٥: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،سنة مخس وأربعني: وقيل ،اثنتني وعشرين ومائة
قتـل يف   ،ثقـة  ،مشهور بكنيته ،أبو األحوص الكويف ،بن نضلة اجلُشمي بن مالك عوفهو : أبو األحوص )٩

 .٥٢١٨: التقريب. واألربعة ،ومسلم ،أخرج له البخاري يف األدب املفرد ،والية احلجاج على العراق
  :اإلسناداحلكم على 

ومع ذلك فاإلسناد ضعيف جداً ألنه من طريـق   ،أمحد القطان يف اإلسناد من مل أجد له ترمجة وهو عبد امللك بن
 .كذاب: بل قال عنه ابن معني ،وهو ضعيف ،عمر بن مدرك القاص

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ).٦/٦٢٣(كما يف الدر املنثور  ذكر املوتيف   )١(

]أ/١٥[  
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 ٣٠٩

 /،)١(ژ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ : تعاىل قوله يف، عازب بن الرباء عن ،اإلميان شعب يف والبيهقى
 )٢(.عليه سلم إال روحه قبضي مؤمن من ليس املوت، ملك يوم يلقون: قال

 منده بنا القاسم وأبو العظمة، يف الشيخ وأبو الزهد، يف املبارك ابن وأخرج )١٧١(
 إذا: قال، القرظي كعب بن حممد عن ،اإلميان شعب يف ييهقوالب ،والحاأل كتاب يف

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٤( آية األحزاب،سورة   )١(
، والبيهقـي يف  )٣٣٤٠(مسـتدركه بـرقم    ، واحلاكم يف)٣٤٧٦٧(هو عند ابن أيب شية يف مصنفه برقم   )٢(

 ).٤٠٣(الشعب برقم 
وأيب وقد عزاه املصنف أيضاً يف الدر املنثور إىل عبد بـن محيـد    ،وابن أيب حامت ابن أيب الدنيا ومل أقف عليه عند

 .، وعزاه أليب يعلى مسنداً)٣٦٨٤(قم لكن أورده احلافظ ابن حجر يف املطالب العالية بر مل أجده،ويعلى 
 .به tعن الرباء بن عازب  ،كلهم من طريق حممد بن مالك ،)٨/٥٩(د أخرجه أيضاً الثعليب يف تفسريه وق

 .هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: وقال احلاكم عقبه
عن الرباء بن  ،عن حممد بن مالك ،حدثنا أبو رجاء: قال ،حدثنا إسحاق بن منصور: قال ابن أيب شيبة :اإلسناد

 .به عازب
 :اإلسناد رجال

   ).٨٢(تقدم يف احلديث رقم ، صدوق،السلويل :إسحاق بن منصور )١
عبد اهللا بن واقد بن احلارث بن عبد اهللا احلنفي، أبو رجاء اهلروي، اخلراساين، ثقة، موصوف هو  :أبو رجاء )٢

 .٣٦٨٤: التقريب. ومائة أخرج له ابن ماجهخبصال اخلري، مات سنة بضع وستني 
: التقريـب . أخرج له ابن ماجه ،خيطىء كثرياً ،صدوق ،موىل الرباء ،أبو املغرية ،ايناجلوزج: بن مالك حممد )٣

٦٢٦١. 
  :اإلسناداحلكم على 

وقد تفرد هنا إذ مل أجد لـه   ،فهو من طريق حممد بن مالك وهو صدوق خيطئ كثرياً ،األثر ذا اإلسناد ضعيف
 .واهللا أعلم ،متابعاً
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 اهللا اهللا، ويل يا عليك السالم: له فقال املوت ملك جاءه، املؤمن العبد نفس )١(استنفقت
  )٤( )٣(.)٢(ژڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ  :اآلية ذه نزع مث .السالم عليك يقرأ

 علي بن احلسن عيدس أبا مسعت :البغدادية املشيخة يف يالسلف قالو )١٧٢(

 ـــــــــــــــــ
 .استنقعت): غ(و ) ش(يف  )١(
 ).٣٢(آية  النحلسور   )٢(
كتبه مؤلفه لطف  ،علي بلغ مساعاً ،احلمد هللا (: ونصه ،على املؤلف خبطه هنا بالغ لسماعٍيف حاشية األصل  )٣(

 .) اهللا به مبنه
والبيهقي يف الشعب برقم  ،)٤٣٨(وأيب الشيخ يف العظمة برقم  ،)٤٤٢(هو عند ابن املبارك يف الزهد برقم   )٤(

 .ا ابن مندة فلم أقف على كتابهوأم ،)٤٠٢(
 ،كلهم من طريق أيب صخر ،)٣/٢١٧(وأبو نعيم يف احللية  ،)١٤/١٠١(وقد أخرجه أيضاً ابن جرير يف تفسريه 

                    .إال البيهقي فإنه أخرجه من طريق يزيد بن أيب زياد عن حممد بن كعب به ،عن حممد بن كعب القرضي به
  .عن حممد بن كعب القرظي به ،عن أيب صخر ،أخربنا حيوة بن شريح: ملباركقال ابن ا :اإلسناد
 :اإلسنادرجال 

١( حبن صفوان التجييب، أبو زرعة املصري، ثقة ثبت فقيه زاهد، مات سنة مثان وقيـل تسـع    :وة بن شريحي
 .١٦٠٠: التقريب. أخرج له اجلماعة ،ومائة ومخسني

: ويقال ،سكن مصر ،مدين ،صاحب العباء ،أيب املخارق اخلراط بن أبو صخر ،بن زياد محيدهو  :أبو صخر )٢
أخـرج لـه    ،مات سنة تسع ومثانني ومائة ،صدوق يهم ،إما اثنان: وقيل ،هو محيد بن صخر أبو مودود اخلراط

 .١٥٤٦: وابن ماجه التقريب ،والنسائي يف مسند علي ،والترمذي ،وأبو داود ،ومسلم ،البخاري يف األدب املفرد
  ).١٥٨(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة عامل: د بن كعب القرضيحمم )٣

  :اإلسناداحلكم على 
وقـد   ،واإلسناد إليه حسن يئه من طريق أيب صخر وهو صدوق يهم ،األثر من كالم حممد بن كعب القرضي

ولكن يصلح  )٢٢: تقدم برقم( ضعيف ويزيد ،كما عند البيهقي يف الشعب ،يزيد بن أيب زياد اهلامشي موالهم تابعه
 .يف املتابعات وقد أخرج له مسلم مقروناً
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: يقول ،أيب مسعت: يقول، )٣(])٢(الواعظ احلسن بن حممد مسعت [ :يقول ،)١(الواعظ
 الرحيم الرمحن اهللا بسم: املوت ملك كف على يظهر تعاىل اهللا أن: الكتب بعض يف يتأر

 فإذا الكتابة، تلك ويريه ،وفاته وقت يف للعارف كفه يبسط أن يأمر مث النور، من خبط
 )٤(.العني طرف من أسرع إليه طارت العارف روح رأا

 كان املوت ملك أن بلغين: قال ،هند أيب بن داود عن ،الشيخ أبو وأخرج )١٧٣(

 ـــــــــــــــــ
 ،حبسـينك الزاهـد النيسـابوري    ويعرف أيضاً ،أبو سعيد احلسن بن علي بن حممد الواعظ: مل أتبينه ولعله )١(

 .ذكره أبو القاسم ابن مندة ،ويلقب خبالق املذكرين
 .٢٣١ص نزهة األلباب يف األلقاب: انظر

 . غري واضحة يف األصل) الواعظ(كلمة   )٢(
 .وحممد بن احلسن الواعظ مل أمتكن من حتديده ال هو وال أبوه

 ).ش(ما بني املعكوفتني ليست يف  )٣(
فمثل هذا من األمور الغيبية ال تتلقى إال  ،وهذا األثر وإن ثبت وصح إسناده فال تقوم به حجة ،أقف عليهمل  )٤(

 .عن طريق النصوص الصحيحة املرفوعة
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ال مث ،حاجته عن لهأساف ،لةدخ يوم كل عليه ادخل: له فقيل ،السالم عليه بسليمان لكِّو 
 يا: قولي مث .هو؟ كيف: فيسأله رجل صورة يف عليه يدخل فكان تقضيها، حىت تربح

 انصرف ،ال: قال وإن ،)٢(يقضيها حىت )١(يربح مل،نعم: قال فإن .حاجة؟ ألك اهللا رسول
 .اهللا؟ رسول يا حاجة ألك: قال مث ،مفسلّ فقام شيخ وعنده يوماً عليه فدخل .الغد إىل عنه
 فقال ،الشيخ فقام ،املوت ملك وانصرف ،الشيخ فارتعد ،حلظةً الشيخ إىل وحلظ .ال: قال

من  مدرة بأقصى فتلقيين فتحملين الريح أمرت ما إال اهللا )٣(] حبق[  أسالك: انلسليم
 ،الشيخ عن فسأله الغد، من سليمان على املوت ملك ودخل فحملته، فأمرها .اهلند أرض
 أرض من مدرة بأقصى الفجر طلوع مع غداً روحه أقبض أن :أمس هكتاب إيلّ هبط: فقال
 هم مايل إليه، وأنظر أتعجب، فجعلت عندك، فوجدته ،مث إال هأحسب وما فهبطت .اهلند
 ،ينتفض اهلند أرض من مدرة بأقصى فوجدته ،الفجر طلوع مع اليوم عليه فهبطت ،غريه

 )٤(.روحه فقبضت

 ـــــــــــــــــ
 .تربح): غ(و ) ش(يف  )١(
 .يقبضها): غ(و ) ش(يف  )٢(
 ).ش(ليست يف  )٣(
 ). ٤٤٠(هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم  )٤(

، كالمها من طريق علي بن عاصم، عن داود بن أيب هند به )٢٢/٢٨٩(وقد أخرجه أيضاً ابن عساكر يف تارخيه 
 .بنحوه

د اهللا بن حممد بن عبد الكرمي، حدثنا محدون بن عباد، حدثنا علي بن عاصم، حدثنا عب: قال أبو الشيخ :اإلسناد
 .حدثنا داود بن أيب هند به بنحوه

 :اإلسنادرجال 
بن أخي أيب زرعة، كثري احلديث، ثقة، صاحب أصول، مات اأبو القاسم، : عبد اهللا بن حممد بن عبد الكرمي )١

  .سنة عشرين وثالمثائة
 .)٤/٢٥٩(طبقات أصبهان : انظر

ولقبه محـدون وهـو    ،محدأامسه ملشهور بالفرغاين، ا ،وقيل أبو حفص ،أبو جعفر البزار،: محدون بن عباد )٢
وحممد  ،وعنه أبو القاسم البغوي، موطبقته ويزيد بن هارونعن علي بن عاصم، روى بغدادي، ثقة،  ،الغالب عليه

  .، مات سنة سبعني ومائتنيبن احلسن العجلي
 .)٢/٣٥٧(لسان امليزان و، )٨/١٧٧(تاريخ بغداد و، )٨/٢٢٠(الثقات : انظر

= 
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................................................................................... 
 فجعل، سليمان إىل املوت ملك دخل: لقا خيثمة عن ،شيبة أيبابن  وأخرج )١٧٤(

 ـــــــــــــــــ
= 

مات سـنة   ،ورمي بالتشيع ،خيطىء ويصر ،صدوق ،بن صهيب الواسطي، التيمي موالهم :علي بن عاصم )٣
 .٤٧٥٨: التقريب. وابن ماجه ،والترمذي ،أخرج له أبو داود ،إحدى ومائتني وقد جاوز التسعني

 ).٤٥(رقم  تقدم يف احلديث ،متقن ثقة ،القشريي موالهم: بن أيب هند داود )٤
  :اإلسناداحلكم على 

فرجاله كلهم ثقات وهو من قول داود بن أيب هند ذكره بالغاً وال حجة فيـه مـا مل    ،األثر ذا اإلسناد صحيح
 . يكن مسنداً صحيحاً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

]ب/١٥[  
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 هذا: قال .هذا؟ من: الرجلل قا، خرج فلما إليه، النظر يدمي جلسائه من رجل إىل ينظر
 على حتملين أن أريد: قال .تريد؟ فما: قال .يريدين كأنه إيلّ ينظر رأيته: قال .املوت ملك
 املوت ملك أتى مث اهلند، يف فألقته عليها، فحمله الريح فدعا .باهلند تلقيين حىت الريح

 منه، أعجب كنت: قال .جلسائي من رجل إىل النظر تدمي كنت إنك: فقال، سليمان
 )١(.عندك وهو / باهلند أقبضه أن أمرت
 مرضه يف r النيب إىل املوت ملك جاء: قال عباس ابن عن، الطرباين وأخرج )١٧٥(

 ـــــــــــــــــ
 .)٣٤٢٦٨(هو عند ابن أيب شيبة يف مصنفه برقم   )١(

والـثعليب يف   ،)٤/١١٨(ومن طريقه أخرجه أبو نعيم يف احلليـة   ،٤١اإلمام أمحد يف الزهد ص وقد أخرجه أيضاً
 .عن خيثمة به ،كلهم من طريق األعمش ،)٢٢/٢٨٩(وأخرجه أيضاً ابن عساكر يف تارخيه  ،)٧/٣٢٩(تفسريه 

 .بهعن خيثمة  ،عن األعمش ،حدثنا عبد اهللا بن منري :قال ابن أيب شيبة :اإلسناد
  :اإلسنادعلى  احلكم

  .وأنه إسناد صحيح إىل خيثمة ،)١٤١(يف احلديث رقم  هذا اإلسنادتقدم الكالم على 
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 .وبركاته اهللا ورمحة معليك السالم: فقال، علي حجر يف ورأسه فاستأذن فيه، قبض الذي
 هذا ،احلسن؟ أبا يا هذا من أتدري" : r النيب فقال .عنك مشاغيل فإنا ارجع: علي فقال
 أين" : قال .السالم يقرئك ربك إن: قال ،دخل فلما ". راشداً ادخل ،)١(املوت ملك

 عليه نزل حىت املوت ملك فخرج .يأيت اآلن ،مين قريب هو ليس: فقال".  جربيل؟
 سكملتا: قال .املوت ملك يا أخرجك ما: بالباب قائم وهو جربيل له فقال ،جربيل
 .ومنك مين وداع هذا القاسم، أبا يا عليك سالم: جربيل قال ،جلسا أن فلما .حممد

 )٢(.بعده يسلم وال قبله، بيت أهل على املوت ملك يسلم مل أنه فبلغين
: فقال موته، يوم r يبالن على هبط جربيل أن: احلسني عن ،الطرباين وأخرج )١٧٦(

 ـــــــــــــــــ
 .هذا امللك): ش(يف  )١(
ثنا حممد بـن   ،حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي: قال ،)١٢٧٠٨(هو عند الطرباين يف املعجم الكبري برقم   )٢(

 ،عن إبراهيم التيمـي  ،عن عبد األعلى التيمي ،عن املختار بن نافع ،علي بن ثابت اجلزري ثنا ،الصباح اجلَرجرائي
 . عن ابن عباس به

  :اإلسنادرجال 
  .)٣١(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة جبل ،نيطَمهو : حممد بن عبد اهللا احلضرمي )١
أبو  أخرج له ،بعني ومائتنيمات سنة أر ،صدوق ،أبو جعفر التاجر ،بن سفيان اجلرجرائي: بن الصباح حممد )٢
 . ٥٩٦٥: التقريب. وابن ماجه ،داود
أخرج له  ،وقد ضعفه األزدي بال حجة ،صدوق رمبا أخطأ ،أبو أمحد اهلامشي موالهم: بن ثابت اجلزري علي )٣

 .٤٦٩٦: التقريب. والترمذي ،أبو داود
. أخـرج لـه الترمـذي    ،ضعيف ،الكويف ،أبو إسحاق التمار ،العكلي: ويقال ،هو التيمي: بن نافع ختارامل )٤

 .  ٦٥٢٥: التقريب
: التقريـب . أخرج له األربعـة  ،صدوق يهم ،الكويف ،هو عبد األعلى بن عامر الثعليب: األعلى التيمي عبد )٥

٣٧٣١. 
ولـه   ،مات سنة عشر ومائة ،ثقة ،أبو إسحاق املدين ،بن حممد بن طلحة التيمي إبراهيمهو : إبراهيم التيمي )٦

  .٢٣٤: التقريب. واألربعة ،له مسلمأخرج  ،أربع وسبعون
 :اإلسناداحلكم على 

أنـه   rمث إن يف متنه نكارة فإن الثابت عنـه   ،ألن فيه املختار بن نافع وهو ضعيف ،األثر ذا اإلسناد ضعيف 
 . tقبض وهو يف حجر عائشة رضي اهللا عنها بني سحرها وحنرها كما يف الصحيحني ال يف حجر علي 
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 املوت ملك فاستأذن ". مكروباً وأجدين مغموما جربيل يا أجدين" : قال .جتدك؟ كيف
 يآدم على استأذن ما ،عليك يستأذن املوت ملك هذا حممد، يا: جربيل فقال الباب، على

 بني وقف حىت فأقبل له، فأذن".  له ائذن" : قال .بعدك يآدم على يستأذن وال قبلك،
 قبضتها، نفسك أقبض أن أمرتين إن أطيعك أن وأمرين إليك، أرسلين اهللا إن: فقال ،يديه
 له فقال .أمرت بذلك نعم،: قال".  املوت؟ ملك يا وتفعل" : قال .تركتها كرهت وإن

 )٢(." به أمرت ملا امض" : r اهللا رسول فقال .لقائك إىل اشتاق قد )١(] اهللا [ إن: جربيل

 ـــــــــــــــــ
 .األصلة ساقط من لفظ اجلالل  )١(
 . )١٢٢٠( ويف الدعاء برقم ،)٢٨٩٠(هو عند الطرباين يف املعجم الكبري برقم   )٢(

ثنـا  : االق ،ن احلنفي األصبهاينابن محد والعباس ،حدثنا إسحاق بن حممد احلراجي املكّي: قال الطرباين :اإلسناد
مسعـت  : قال ، عن علي بن حسنيعن أبيه ر بن حممد،القداح، ثنا جعف ثنا عبد اهللا بن ميمون ،عبد اجلبار بن العالء

 .وذكره بنحوه ضمن حديث طويل... أيب يقول
 :اإلسنادرجال 

 .وال يضر ذلك فقد تابعه العباس بن محدان ،مل أقف له على ترمجة: إسحاق بن حممد احلراجي )١
صـنف   ،أبو الفضـل  ،العباس بن محدان بن حممد بن سلم احلنفيهو  :ن احلنفي األصبهاينابن محد العباس )٢

سنة أربـع   مات ،صدوقاً متقناً ثبتاًثقةً كان ، من عباد اهللا الصاحلني ،وكان عنده عن العراقيني واألصبهانيني ،املسند
   .وتسعني ومائتني

 ).٢/١٠٦(تاريخ أصبهان و ،)٣/٥٦٥(طبقات أصبهان : انظر
ال بأس  ،نزيل مكة ،أبو بكر ،البصري ،العطارعبد اجلبار بن العالء بن عبد اجلبار هو  :عبد اجلبار بن العالء )٣

 .٣٧٤٣: التقريب. ائيسوالن ،رمذيتوال ،سلممأخرج له  ،ومائتنيمات سنة مثان وأربعني  ،به
 ،منكـر احلـديث   ،املكـي  ،املخزومي ،عبد اهللا بن ميمون بن داود القداحهو  :القداح عبد اهللا بن ميمون )٤

 .٣٦٥٣: التقريب. رمذيت، أخرج له المتروك
 .)٦٩( تقدم يف احلديث ،صدوق ،املعروف بالصادق، احلسيين اهلامشي: جعفر بن حممد )٥
 ).٦٩(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة فاضل ،أبو جعفر الباقر ،احلسيين اهلامشي حممد بن علي :أبوه )٦
 .)٣٨( تقدم يف احلديث ،ثقة ،زين العابدين ،بن علي بن أيب طالب اهلامشي :علي بن حسني )٧

  :سناداإلاحلكم على 
 .فهو من طريق عبد اهللا بن ميمون وهو منكر احلديث متروك ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف جداً

 :وقد أخرج هذا احلديث غري واحد من طرق خمتلفة ال ختلو من مقال
= 
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................................................................................... 

 ـــــــــــــــــ
= 

ويف إسناده القاسم بن عبد اهللا بن ، )٣٩٠( الشافعي كما يف السنن املأثورة عنه من رواية الطحاوي برقم فأخرجه
ويأيت الكالم  ،)٥٤٦٨ :تقريبال(رماه أمحد بالكذب  ،متروك وهو، حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطابمر بن ع

 .)٢٨٠(يف احلديث رقم  عليه مفصالً
 .وإسناده منقطع ،)٢/٢٥٨( ابن سعد يف الطبقاتوأخرجه 

  .من طرق ال تصح ،٣٦٢ص أخرجه محزة السهمي يف تاريخ جرجانو
  .ويف إسناده جماهيل ،)١٨٤١و ١١١٣( واآلجري يف الشريعة برقم

يف احلـديث رقـم    ويأيت الكالم عليه مفصالً ،ويف إسناده من ال يعرف، )٢٦٧و ٧/٢١١(والبيهقي يف الدالئل 
)٢٨١( . 

وأما احلديث الرابع الذي وقع يف السـنن  : )١٠٨-١٠٤ص(بعني املتباينة السماع يف اإلمتاع باألرقال ابن حجر 
موضوع، وذكر بقية احلديث وهو مرسل ألن علي بـن  ... طريق الطحاوي عن املزين عنه من املروية عن الشافعي

كذبـه   ،والقاسم الذي روى عنه اإلمام الشافعي هذا احلديث ضعيف ،بنحو ثالثني سنة eاحلسني ولد بعد النيب 
وأبو زرعـة والنسـائي    وقال فيه أبو حامت: فه غريه جداً، قالوضع ،أمحد بن حنبل وخرج بأنه كان يصنع احلديث

 . ألحد، ومل أر فيه توثيقاً ويعقوب بن سفيان والعجلي واألزدي وآخرون متروك
، ورجـال هـذا   موضوع احلديث بطوله -وساق إسناده  – الرواية اليت رويناها يف معجم الطرباين: وقال أيضاً
ومل أر فيـه  : قلت :قال ض من جرحه مثمث ذكر بع. ثقات إال عبد اهللا بن ميمون القداح وهو متروكاإلسناد أيضاً 

 .ألحدتوثيقاً 
ثنا عبد الواحد  ،من طريق سيار بن حامت ،رويناه يف دالئل النبوة للبيهقي ،وقد وقع يل من وجه ثالث: وقال أيضا

، فذكر احلديث ،...ملا كان قبل وفاة رسول اهللا :قال ،عن حممد بن علي ،ثنا احلسني بن علي ،بن سليمان احلارثي
وإذا ضمت بعض هذه الطرق إىل بعض عرف أن : مث قال .وسياقه شبيه بسياق القاسم بن عبد اهللا بن عمر : قالمث

 .للحديث أصالً
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 ،)٢(اخلفاف )١(كامل بن املبارك بن يوسف أخربنا :تارخيه يف النجار ابن وقال )١٧٧(
 أشهد: قال ،)٣(ياألنصار الباقي عبد بن حممد أخربين لقد ،هللا وأشهد ،باهللا أشهد: قال
 أشهد: قالو( ،)٤(د بن علي بن ثابت اخلطيب أبو بكر أمححدثين لقد، هللا وأشهد، باهللا
 أشهد: وقال ،)٥(يالواسط علي بن حممد العالء أبو القاضي حدثين قدل ،هللا وأشهد ،باهللا
 ،)٦(أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن عبد اهللا بن املليح السجزي حدثين لقد ،هللا وأشهد ،باهللا

 ـــــــــــــــــ
 .بن احلامل): ش(يف  )١(
قاضـي   مـن مسع  ،فأبو الفتوح بن أيب بكر البغدادي، اخلفا ،بن أيب غالب: يوسف بن املبارك بن كامل )٢(

، والتقي اليلـداين ، الضياء روى عنه ،ومجاعة صور بن زريق القزاز، وأيب القاسم ابن السمرقندياملارستان، وأيب من
 وال يعرف شيئاً ،، وكان أميا ال حيسن الكتابةصاحل حافظ لكتاب اهللا: قال ابن النجار ،وآخرونب ابن النجار واحمل

، وكان ، كنا نلقى منه شدة حىت نسمع منهيثبأصحاب احلد ، متربماًيف الرواية، سيئ اخللق ، وكان عسراًمن العلم
 .مات سنة إحدى وستمائة، ، أمسعه أبوه الكثري وتفردالنظامية وكان من فقهاء. يأخذ على الرواية مدقعاً فقرياً

 ).٤٣/٧٨(تاريخ اإلسالم : انظر
 ،بن قاضي املرستان ،حممد بن عبد الباقي بن حممد بن عبد اهللا األنصاريهو : ياألنصار الباقي عبد بن حممد )٣(

ستة رجال ثقات مع اتصال السماع على شـرط   rهو آخر من كان بينه وبني النيب  ،مشهور معمر عايل اإلسناد
سند شـيخ  أن كا :بن السمعايناوقال  .ويذكر عنه رقة دين ،كان يتهم مبذهب األوائل :بن عساكراقال  ،الصحيح

مجع للفنون أ، ما رأيت حسن الكالم ،عارف بالعلوم متقن ،طارليه الرحلة من األقإ، وكانت بقي على وجه األرض
  .مائةسنة مخس وثالثني ومخس مات .فكان قد نظر يف كل علم ،منه

 ).٥/٢٤١(لسان امليزان : انظر
احلافظ أبو بكر اخلطيـب   ،أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهديهو : أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب )٤(

تفقه علـى   ،وصاحب التصانيف املنتشرة يف البلدان ،ومن ختم به إتقان هذا الشأن ،ظ األعالمأحد احلفا ،البغدادي
 .سنة ثالث وستني وأربع مائة تويف ،وعلى القاضي أيب الطيب ،أيب احلسن بن احملاملي

  ).٣١/٨٥(تاريخ اإلسالم و ،١١٢ص من كتاب السياق لتاريخ نيسابور املنتخب: انظر
وويل قضاء  لى عدة أئمة،قرأ بالروايات ع ،ضعيف ،ئ، املقرأبو العالء ،القاضي :ياسطالو علي بن حممد )٥(

 ،وأبو القاسم بن سنان وخلق ،روى عنه أبو الفضل بن خريون ،وصنف ومجع وحدث عن القطيعي وطبقته ،احلرمي
وقال ابن  .كشوطما مإ، وما مصلح بالقلمإ ،وأشياء مساعه فيها مفسود ،رأيت له أصوال مضطربة :قال اخلطيب

  .مات سنة إحدى وثالثني وأربع مائة. فالما كونه متهماً أأبو العالء ال يعتمد على حفظه، و: حجر
 ).٥/٢٩٦(امليزان  لسان: انظر

 .مل أقف له على ترمجة: أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن عبد اهللا بن املليح السجزي )٦(
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، باهللا أشهد: وقال ،)١(اهلرويمد علي بن حم حدثين لقد، هللا وأشهد، باهللا أشهد: وقال
 حدثين لقد ،هللا وأشهد، باهللا أشهد: وقال، )٢(صاحل بن السالم عبد حدثين لقد ،هللا وأشهد

 )٤(بن موسى أيب حدثين لقد ،هللا وأشهد ،باهللا أشهد: وقال، )٣(الرضى موسى بن علي
 أشهد: وقال ،)٦(جعفر بن حممد أيب حدثين لقد ،هللا وأشهد ،باهللا أشهد: وقال ،)٥(جعفر

 لقد، هللا وأشهد، باهللا أشهد: وقال ،)٧(حممد بن علي أيب حدثين لقد ،هللا وأشهد، باهللا
احلسني بن  أيب حدثين لقد، هللا وأشهد، باهللا أشهد: وقال، )٨( علي بن احلسنيأيب حدثين
، باهللا أشهد: قال، طالب أيب بن يعل أيب حدثين لقد، هللا وأشهد، باهللا أشهد: وقال ،علي

 حدثين لقد ،هللا وأشهد، باهللا أشهد" : قال ،r اهللا رسول / حدثين لقد، هللا وأشهد
 وأشهد، باهللا أشهد: وقال[، ميكائيل حدثين دلق ،هللا وأشهد ،باهللا أشهد: وقال ،جربيل

 مخر مدمن: قال تعاىل اهللا إن، هللا وأشهد، باهللا أشهد: وقال، )٩( ]عزرائيل حدثين لقد ،هللا
 )١٠(." وثن كعابد

 ـــــــــــــــــ
  .وأظنه الصواب فإن شيخه عبد السالم بن صاحل هروي )ش( وما أثبته من، اهلودعي): غ(يف األصل و  )١(
 .مل أعرفه: علي بن حممد اهلُودعيو
 ،نزل نيسابور ،موىل قريش ،أبو الصلت اهلروي ،عبد السالم بن صاحل بن سليمانهو  :صاحل بن السالم عبد )٢(

 .٤٠٧٠: التقريب. أخرج له ابن ماجه ،كذاب :وأفرط العقيلي فقال ،وكان يتشيع ،له مناكري ،صدوق
 .)٨٨(، تقدم يف احلديث رقم صدوق ،اهلامشي: علي بن موسى الرضى )٣(
 .وهي زائدة) أيب : ( يف األصل هنا  )٤(
 ).٨٨(تقدم يف احلديث رقم  ،صدوق ،املعروف بالكاظم: موسى بن جعفر )٥(
 .)٦٩( تقدم يف احلديث ،صدوق ،املعروف بالصادق، احلسيين اهلامشي: جعفر بن حممد )٦(
 ).٦٩(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة فاضل ،أبو جعفر الباقر ،احلسيين اهلامشي: حممد بن علي )٧(
 .)٣٨( تقدم يف احلديث ،ثقة ،زين العابدين ،بن علي بن أيب طالب اهلامشي :علي بن حسني )٨(
 ).غ(ما بني املعكوفتني ليست يف  )٩(
 .مل أجده يف املطبوع من ذيل تاريخ بغداد  )١٠(

  :اإلسناداحلكم على 
 .وفيه من مل أقف له على ترمجة ،ففيه حممد بن علي الواسطي وهو ضعيف ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف

وخرجت اجلزء  ،وهو بنحو هذا احلديث، )٨٨(وقد تقد الكالم على مثل هذا احلديث املسلسل يف احلديث رقم 
 .األخري منه هناك

]أ/١٦[  
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 القطر ملك يف جاء ما
 

 ملك استأذن: قال أنس عن ،والطرباين ،الصحابة معجم يف يالبغو أخرج )١٧٨(
: سلمة ألم r النيب فقال ،سلمة أم يوم يف وكان ،له فأذن r النيب يزور أن ربه القطر

 ،احلسني دخل إذ الباب على )٢(هي افبين ". أحد علينا يدخل ال ،علينا الباب )١(ياحفظ"
 .أحتبه؟: امللك له فقال ،ويقبله يلثمه r النيب فجعل ،r اهللا رسول على يتوثب فاقتحم

 إياه، فأراه .فيه يقتل الذي املكان أريتك شئت وإن ستقتله، أمتك إن: قال ". نعم" : قال
 )٣(.ثوا يف فجعلته سلمة أم فأخذته ،رأمح تراب وأ بسهلة فجاء

 ـــــــــــــــــ
 .احفظ: األصليف   )١(
 .فبينما هي): غ(ويف  ،فبينما هم): ش(يف  )٢(
 .)٢٨١٣( الطرباين يف الكبري برقمو ،)٤١١(البغوي يف معجم الصحابة برقم  هو عند  )٣(

وابن حبان ، )٣٤٠٢(وأبو يعلى يف مسند برقم  ،)١٣٨٢٠و  ١٣٥٦٣( وقد أخرجه أيضاً أمحد يف مسنده برقم
طريـق  مـن   )١٤/١٨٩(ابن عساكر يف تارخيـه  و ،)٦/٤٦٩( والبيهقي يف الدالئل، )٦٧٤٢( يف صحيحه برقم

 .به بنحوه عن أنس بن مالك ،عن ثابت البناين ،عمارة بن زاذانكلهم من طريق  ،البغوي
 ،عن أنس بن مالك به ،ثنا ثابت ،ثنا مؤمل، ثنا عمارة بن زاذان :)١٣٥٦٣( قال أمحد يف مسنده برقم :اإلسناد
    .بلغنا أا كربالء: قال ثابت: وفيه زيادة
 :اإلسنادرجال 

 ).٢٢(تقدم يف احلديث رقم بن إمساعيل البصري، صدوق سيء احلفظ، هو  :مؤمل )١
 ،أخرج له البخاري يف األدب املفـرد  ،صدوق كثري اخلطأ ،أبو سلمة البصري ،الصيدالين: بن زاذان عمارة )٢

 .٤٨٤٧: التقريب. وابن ماجه ،والترمذي ،وأبو داود
 ).٦٥(رقم  تقدم يف احلديث ،عابد ثقة ،اينهو ثابت بن أسلم البن: ثابت )٣

  :اإلسناداحلكم على 
ألنه من طريق عمارة بن زاذان وهو صدوق كثري اخلطأ ومل أجد له متابعاً يف روايته  ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف

 ومرة ،ومرة عن عائشة ،فروي مرة عن أم سلمة ،وروي على أكثر من وجه ،لكن للحديث شواهد عدة ،عن ثابت
 ،وروي مرة على أن التربة محراء وأن األرض كـربالء  ،ومرة على أن امللك هو جربيل ،على أن امللك هو ميكائيل

فمن ذلك ،وأسانيدها ال ختلو من مقال ،ومرة على أن التربة بيضاء واألرض يقال هلا الطُف: 
= 
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................................................................................... 
 ـــــــــــــــــ

= 
فيه أا هي اليت كانت عند و ،من حديث عائشة رضي اهللا عنها )٢٨١٤( ما أخرجه الطرباين يف الكبري برقم -١
تقـدم يف  ( ويف إسناده ابن هليعة وهو خمتلط ،وأن التربة بيضاء واألرض يقال هلا الطُف ،وأن امللك جربيل ،rالنيب 

 .وأثر اختالطه ظاهر هنا فأكثر األحاديث على أا أم سلمة والتربة محراء واألرض كربالء )٨احلديث رقم 
من حديث عائشـة   ،)٢٨١٥( والطرباين يف الكبري برقم ،)١٥٣٣(ه برقم دعبد بن محيد يف مسن وأخرجه  -٢

وعبد اهللا بن  ،وفيه أن التربة محراء ،دون ذكر السم امللك واألرض ،أيضاً من طريق عبد اهللا بن سعيد عن أبيه عنها
ناد حسـن إن  فاإلس ،وبقية رجاله ثقات ،)٣٣٥٨: التقريب( سعيد هو ابن أيب هند الفزاري وهو صدوق رمبا وهم

 ،ومل ينص على مساعه منـها  ،فإن بني وفاته ووفاا حنو مثان ومخسني سنة ،ثبت مساع سعيد والد عبد اهللا من عائشة
، )١٨٥جامع التحصيل ص( وقد نص أبو حامت على أنه مل يسمع من أيب هريرة ،وإمنا يروي عن ذكوان موىل عائشة

 .واهللا أعلم ،فاحتمال االنقطاع قوي ،وأبو هريرة تويف بعد عائشة رضي اهللا عنهما
 ،وامللك جربيـل  ،وفيه ذكر احلسن واحلسني ،عن أم سلمة )٢٨١٧( وأخرجه الطرباين أيضاً يف الكبري برقم -٣

 .)٤٩٩٥: التقريب( ويف إسناده عمرو بن ثابت الكويف وهو ضعيف رمي بالقدر
 ،املطلب بن عبد اهللا بن حنطـب عنـها   من رواية ،عن أم سلمة )٢٨١٩(وأخرجه الطرباين يف الكبري برقم  -٤

ورواية املطلب مرسلة فإنه مل يسمع من أحد من الصحابة كمـا ذكـره    ،وامللك جربيل ،وفيه ذكر للحسني فقط
وصـاحل هـذا ال    ،)٢٨٢٠( وقد تابعه صاحل بن إربد كما عند الطرباين برقم ،)٢٨١جامع التحصيل ص( البخاري

وهناك متابع آخر وهو عتبة بن عبد اهللا بن زمعة كمـا عنـد    ،ن صاحل اجلهينيعرف ال هو وال الراوي عنه موسى ب
شهر بن حوشب كمـا عنـد أمحـد يف فضـائل      وتابعهم أيضاً ،وعتبة مل أجد له ترمجة ،)٢٨٢١(برقم  الطرباين

 .)١٤٢: التقريب(وأبان متروك  ،لكنه من رواية أبان بن أيب عياش البصري عن شهر ،)١٣٩١(الصحابة برقم 
وإذا انضمت هذه الطـرق   ،لكن ال يصح منها شيء ،واحلاصل أن احلديث له طرق كثرية وروي على عدة أوجه

 ،وعلى أقل تقدير خنلص بأن للحديث أصـالً ، خاصة وأن الضعف يف أكثرها ليس شديداً ،لبعضها يتقوى احلديث
 .واهللا أعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٢٢

 على ميسلّ بأن القطر ملك استأذن: قال، الطفيل أيب عن، الطرباين وأخرج )١٧٩(
 أم فقالت، فدخل احلسني فجاء ". أحد علينا يدخل ال" : فقال ،سلمة أم بيت يف r النيب

 ،ينظر وامللك ،به ويعبث rالنيب  رقبة يعلو فجعل ". دعيه" : فقال .احلسني هو: سلمة
 وإن ستقتله، أمتك إن أما: قال".  ألحبه إين واهللا أي" : قال .حممد؟ يا أحتبه: امللك فقال
 فصرته التراب سلمة أم فأخذت تراب، من كفاً فتناول بيده، فقال .املكان يتكأر شئت
 )٢(.كربالء من التراب ذلك أن )١(ونري فكانوا مخارها، على

 الرمحن خليل إبراهيم يألق ملا: قال ،جبري بن يدسع عن ،جرير ابن وأخرج )١٨٠(
 فريسل له يؤذن أن ارج .!! إبراهيم خليلك رب اي: راملط )٣(خازن امللك قال ،النار يف

 )٤(.ذلك من أسرع وجل عز اهللا أمر فكان .املطر

 ـــــــــــــــــ
 .لفتح مبعىن يعلمونوبا ،يرون بالضم مبعىن يظنون: األصليف هامش   )١(
 . مل أجده  )٢(

وقد تقدم الكالم علـى مثلـه يف    .رواه الطرباين وإسناده حسن: وقال ،)٩/١٩٠(وقد أورده اهليثمي يف امع 
 .احلديث الذي قبله

 .وما أثبت هو املوافق للسياق وملصدر احلديث ،اخلازن: يف األصل )٣(
عن سـعيد بـه    ،عن جعفر ،ثنا يعقوب: قال ،حدثنا ابن محيد: قال ،)١٧/٤٤(هو عند الطربي يف تفسريه  )٤(

 .مبثله مع زيادة يف آخره
     :اإلسنادرجال 

 ).٣٩(حافظ ضعيف، تقدم يف احلديث رقم حممد بن محيد الرازي،  هو: ابن محيد )١
  ).٦٠(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق يهم ،هو يعقوب بن عبد اهللا القُمي: يعقوب )٢
 ).٦٠(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق يهم ،يب املغرية القميهو جعفر بن أ: جعفر )٣
  ).٨(رقم  تقدم يف احلديثثقة ثبت فقيه،  ،هو بن جبري: سعيد )٤

  :اإلسناداحلكم على 
  .)٧٤( على هذا اإلسناد يف احلديث رقموقد تقدم الكالم  ،األثر ذا اإلسناد ضعيف

 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٢٣

 أظلت: قال عباس، ابن عن املختارة، يف والضياء عوانة، أبو )١(]وأخرج[ )١٨١(
 دخل السحاب يسوق الذي امللك إن: " r اهللا رسول فقال ،فيها نطمع وحنن سحابة

 )٣(." )٢(عرج له يقال باليمن واد إىل يسوقها أنه وذكر، علي فسلم آنفا
 ـــــــــــــــــ

 . بياض يف األصل  )١(
يقال : البيهقي دالئليف ال إ ،يقال له ضرع السماء: احلديث مصادروالذي يف مجيع  ،خالنسيف مجيع هكذا   )٢(

    .ومل أهتدي إىل الصواب منها .له ضريح
 .)١٠/١٢٧( والضياء يف املختارة ،)٢٥١٨( هو عند أيب عوانة يف مستخرجه برقم )٣(

والبيهقي  ،)٥/٦و ٣/٣٩٦(أصبهان  ويف أخبار )٣٨٦و  ١/٢٩٢( وقد أخرجه أيضاً أبو نعيم يف تاريخ أصبهان
عن سعيد بـن   ،عن جعفر بن املغرية ،عن يعقوب القمي ،عامر بن إبراهيمكلهم من طريق  ،)٦/٣١١( يف الدالئل

 .    عن ابن عباس به ،جبري
عـن   ،حدثنا يعقوب القمي ،حدثنا عامر بن إبراهيم ،حدثنا أسيد بن عاصم األصبهاين :قال أبو عوانة :اإلسناد

  .عن ابن عباس به ،عن سعيد بن جبري ،ر بن املغريةجعف
 :اإلسنادرجال 

، املديين، من مدينة أصبهان، أبو احلسني، الثقفي أسيد بن عاصم بن عبد اهللاهو : أسيد بن عاصم األصبهاين )١
 .     تويف سنة سبعني ومائتني . يثقة رض :صنف املسند، قال ابن أيب حامت ،احلافظ احملدث اإلمام

األنسـاب  و، )١/٢٧٢(تـاريخ أصـبهان   و، )٣/١٩(طبقات أصـبهان  و، )٢/٣١٨(اجلرح والتعديل  :انظر
  .)١٢/٣٧٨(سري أعالم النبالء و، )٥/٢٣٧(

مات سنة إحدى أو اثنـتني   ،ثقة ،موىل أيب موسى األشعري ،املؤذن ،بن واقد األصبهاين: بن إبراهيم عامر )٢
 . ٣٠٨٥ :التقريب. أخرج له النسائي ،ومائتني

 ).٦٠(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق يهم: عقوب القميي )٣
 ).٦٠(رقم  تقدم يف احلديث صدوق يهم ،القمي: جعفر بن املغرية )٤
 ).٨( تقدم يف احلديث ،ثقة: سعيد بن جبري )٥

  :اإلسناداحلكم على 
ه عن وجعفر ليس بالقوي يف روايت ،فهو من رواية جعفر القمي عن سعيد بن جبري ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف

 .)٧٤(وقد تقدم هذا الكالم يف احلديث رقم  ،سعيد
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٢٤

: قال r اهللا رسول أن: هريرة أيب عن ومسلم، وأمحد، يالطيالس وأخرج )١٨٢(
 ،بامسه ،فالن حديقة اسق: كالماً فيه فسمع سحاب، يف رعداً مسع إذ بفالة، رجل بينما"

 فانتهى، )٢(شرج )١(نابذُ إىل جاء مث اء،امل من فيه ما فأفرغ حرة، إىل السحاب ذلك فجاء
 يف قائم رجل إىل انتهى حىت السحابة مع الرجل ومشى املاء، فاستوعب شرجة، إىل

 يف مسعت إين: قال .تسأل؟ ومل: قال .مسك؟ا ما اهللا عبد يا: فقال، يسقيها حديقته
 إذ أما: قال .صرمتها؟ إذا فيها تصنع فما، بامسك فالن حديقة اسق :ماؤه هذا سحابٍ

 وأجعل فيها، ثلثاً وأرد وألهلي، يل ثلثاً أجعل أثالث، ةثالث على أجعلها فإين /ذلك، قلت
 )٤(." السبيل وابن ،)٣(نيوالسائل املساكني، يف ثلثاً

 ـــــــــــــــــ
 ).ذنب: مادة ،تاج العروس: انظر. ( أو املوضع الذي ينتهي إليه سيله ،أواخره ،وذنابته ،ذنبة الوادي: يقال  )١(
 .إىل السهل -من الفالة : مث كلمة كأا – الشرج مسري املاء: يف هامش األصل  )٢(
 .لالسائ ):ش(يف   )٣(
ومسلم يف صـحيحه بـرقم    ،)٧٩٢٨(برقم وأمحد يف مسنده  ،)٢٥٨٧(برقم  يف مسنده هو عند الطيالسي )٤(

عـن أيب   ،عن عبيد بن عمري الليثـي  ،عن وهب بن كيسان ،كلهم من طريق عبد العزيز بن أيب سلمة ،)٢٩٨٤(
 .     هريرة به

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

]ب/١٦[  



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٢٥

 أن أرادوا ملا :قال ،املزين اهللا عبد بن بكر عن، االسة يف يالدينور وأخرج )١٨٣(
 خليلك رب يا: فقالوا را، إىل ةقاخللي عامة ضجت النار، يف السالم عليه إبراهيم يلقوا
 يف غريه خليل يل ليس، خليلي هو" : وجل عز فقال .عنه ءيفنطف لنا ائذن النار، يف يلقى

: لقا ". )١(فدعوه وإال فأغيثوه، بكم استغاث فإن غريي، إله له ليس إهله وأنا األرض،
 بقطرة عنه ءيفأطف يل فائذن، النار يف يلقى خليلك يارب: فقال، القطر ملك وجاء

 إله له ليس إهله وأنا غريه، خليل األرض يف يل ليس، خليلي هو" : وجل عز فقال .واحدة
 )٢(." فدعه الإو فأغثه بك استغاث فإن ،يغري

 ـــــــــــــــــ
 .فادعوه): غ(يف  )١(
 .)٦٣( يف االسة برقمهو عند الدينوري   )٢(

 ،)١/١١٥( وابن اجلـوزي يف التبصـرة   ،)١/١٩( وأبو نعيم يف احللية ،٧٩وقد أخرجه أيضاً أمحد يف الزهد ص
عن بكر بن عبد اهللا املزين به مبثلـه مـع زيـادة يف     ،كلهم من طريق أيب هالل ،)٦/١٨٣(وابن عساكر يف تارخيه 

 .آخره
 .حدثنا بكر به ا عبد الصمد، أخربنا أبو هالل،حدثن: قال أمحد يف الزهد :اإلسناد
 :اإلسنادرجال 

أبـو سـهل البصـري،     ،بن سعيد العنربي موالهم، التنوريعبد الصمد بن عبد الوارث  هو: عبد الصمد )١
 .٤٠٨٠: التقريب. ةعأخرج له اجلما ،ومائتنيصدوق، ثبت يف شعبة، مات سنة سبع 

مـات   ،وهو صدوق فيه لني ،كان مكفوفاً: قيل ،البصري ،اسيبأبو هالل الر ،بن سليم حممدهو : أبو هالل )٢
 .٥٩٢٣: التقريب. واألربعة ،أخرج له البخاري تعليقا ،قبل ذلك: وقيل ،يف آخر سنة سبع وستني ومائة

أخـرج لـه   بكر بن عبد اهللا املزين، أبو عبد اهللا البصري، ثقة ثبت جليل، مات سنة ست ومائة  هو :بكر )٣
    .٧٤٣: التقريب. ةعاجلما

  :اإلسناداحلكم على 
واألثر مـن   ،ففيه أبو هالل الراسيب وهو صدوق فيه لني ومل أجد من تابعه على حديثه ،األثر ذا اإلسناد ضعيف

 .كالم بكر املزين
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٢٦

 باحلجب املوكل امللك يف جاء ما
 

 والطرباين حامت، أيب وابن املنذر، وابن نده،مس يف راهويه بن إسحاق أخرج )١٨٤(
 ،)١(مكفوف موج :الدنيا السماء: قال، أنس بن الربيع عن، الشيخ وأبو األوسط، يف

: والسادسة فضة، :واخلامسة حناس، :والرابعة حديد، :والثالثة بيضاء، )٢(مرمرة :والثانية
 ذلك فوق ما يعلم وال نور، من يصحار ذلك فوق وما محراء، ياقوتة: والسابعة ذهب،

 )٣(.ميطاطروش: له يقال باحلجب موكل وملك، تعاىل اهللا إال

 ـــــــــــــــــ
: مـادة  ،لسان العـرب : انظر. ( مكفوف بقدرة اهللا من السيالن: واملعىن ،من الكف وهو املنع ،ممنوع: أي )١(

 ).١/٥٣( أيب السعودوتفسري  ،)كفف 
 .) مرس: مادة ،لسان العرب: انظر(  .وهو الرخام األملس ،هي القطعة من املرمر  )٢(
 وأيب ،)٣٤٣١(كما يف املطالب العالية بـرقم   لكن وجدته عند إسحاق بن راهويه ،مل أجده ذا اللفظ تاماً )٣(

حكّام بن سلم الرازي، عن كلهم من طريق  ،)٥٦٦١(رقم والطرباين يف األوسط ب ،)٥٦٢(الشيخ يف العظمة برقم 
مرمـرة  : بدل ،والثانية صخرة: وعندهم مجيعاً. والسابعة ياقوته: به إىل قوله عن الربيع  بن أنس ،الرازيأيب جعفر 

 .من السند يف رواية أيب الشيخ) أبو جعفر الرازي(وسقط  ،بيضاء
 .  تفرد به حكام بن سلم ،يع بن أنس إال ذا اإلسنادال يروى هذا احلديث عن الرب :وقال الطرباين
 –عن السيوطي من كتابه اهليئة السنية  )٣/١٠٤٤(لكن نقل حمقق كتاب العظمة  ،يف بقية املصادر ومل أقف عليه

ل وملك موك ،وال يعلم ما فوق ذلك إال اهللا ،وما فوق ذلك صحارى من نور: وزاد ابن أيب حامت: قوله –خمطوط 
  اهـ.ميطاطروش: يقال له باحلجب

 ،عن الربيـع  ،جعفر وأيب ،عن أبيه ،عبد اللّه بن يزيدمن طريق  ،)٩/٣٥٧(وقد أخرجه أيضاً الثعليب يف تفسريه 
وبني السماء السـابعة إىل احلجـب   : مث قال بعد السابعة ،وذكره ...موج مكفوفالسماء الدنيا : قاال ،عن كعب

 .احلجب فنطاطروس واسم صاحب ،السبعة صحاري من نور
عـن   ،الـرازي أخربنا حكام بن سلم الرازي، ثنا أبو جعفر  :-كما يف املطالب العالية  –قال إسحاق  :اإلسناد

 .الربيع  بن أنس رضي اهللا عنه به
 :اإلسنادرجال 

 ). ١٢٧(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة له غرائب: حكّام بن سلم الرازي )١
 ).٢٩( تقدم يف احلديث ،صدوق سيء احلفظ: الرازيأبو جعفر  )٢
 ).٢٩(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق له أوهام ،البكري :الربيع بن أنس )٣

  :اإلسناداحلكم على 
ومل أجد من تابعـه علـى    ،فهو من طريق أيب جعفر الرازي وهو صدوق سيء احلفظ ،األثر ذا اإلسناد ضعيف

= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٢٧

 العرش محلة يف جاء ما
 

 .)١(ژژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ژ  :تعاىل اهللا قال
 على الرد كتاب يف يالدارم سعيد بن وعثمان ،محيد بن عبد )٢(]أخرج[ )١٨٥(

 عن ،وصححه واحلاكم، مردويه وابن، ةزميخ وابن ،املنذر وابن ،يعلى وأبو ،اجلهمية
 أمالك مثانية: قال .)١( ژژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ژ : قوله يف ،املطلب عبد بن العباس

 )٤(.)٣(األوعال صورة على

 ـــــــــــــــــ
= 

 .ألنه من أمور الغيب ،فتقر إىل الرفعوغاية هذا األثر إن ثبت أنه من قول الربيع أو كعب وي ،روايته
 .احلاقةسورة   )١(
 . بياض يف األصل  )٢(
له قرنـان قويـان منحنيـان     ،وهو جنس من املعز اجلبلية ،ذكر األروى :أي ،تيس اجلبلوهو  ،مجع وعل )٣(

 ).٢/١٠٤٤املعجم الوسيط : انظر( . كسيفني أحدبني
واحلـاكم يف املسـتدرك بـرقم     ،عن إسحاق بن أيب إسرائيل )٦٧١٢(هو عند أيب يعلى يف مسنده برقم  )٤(

 .غسان النهدي عن أيب ،احلسني بن الفضل عن ،احلسن حممد بن علي امليداين عن أيب )٣٨٤٨(
عن العبـاس   ،عن األحنف بن قيس ،بن عمرية عن عبد اهللا ،عن مساك بن حرب ،شريك بن عبد اهللاكالمها عن 
 .به موقوفاً عليه بن عبد املطلب

نصر أمحد بن حممـد   عن أيب ،حممد بن عبد اهللا بن دينار الزاهد عن )٣٤٢٩( وأخرجه احلاكم يف املستدرك برقم
عـن العبـاس بـن     ،عن عبد اهللا بن عمـرية  ،عن مساك بن حرب ،شريكعن  ،النهديغسان  عن أيب ،بن نصر

 .ومل يذكر األحنف بن قيس ،به موقوفاً عليه املطلبعبد
 ،عن األحنف بن قـيس  ،عن مساك ،شريك عن ،علي بن حجرمن طريق  )١٠/٢٨(  تفسريهوأخرجه الثعليب يف
 .ومل يذكر عبد اهللا بن عمرية ،به موقوفاً عليه املطلبعن العباس بن عبد 

 واحلـاكم يف املسـتدرك بـرقم    ،)٦٧١٣( وأبو يعلى يف مسنده برقم، )١٧٧٠( وأخرجه أمحد يف مسنده برقم
عن العباس  ،عن عبد اهللا بن عمرية ،عن مساك بن حرب ،عن شعيب بن خالد ،ن العالءمن طريق حيىي ب، )٣٤٢٨(

 .وليس فيه األحنف بن قيس ،به مرفوعاً بن عبد املطلب
 ،)١٣١٠(بـرقم   همسنديف البزار و ،)٤٧٢٣(يف سننه برقم ابن ماجه وقد خولف شعيب بن خالد، فقد أخرجه 

  .الوليد بن أيب ثور، من طريق )١/٤٧٣(ويف نقضه على املريسي  ،٢٧عثمان بن سعيد يف الرد على اجلهمية صو
 . من طريق إبراهيم بن طهمان) ٦٦٥(واآلجري يف الشريعة برقم 

= 
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 ـــــــــــــــــ
= 

الفاكهي يف أخبـار مكـة بـرقم    و ،)١٤٤(، وابن خزمية يف التوحيد برقم )٣٣٢٠(والترمذي يف جامعه برقم 
  .عمرو بن أيب قيسمن طريق  ،)١٨٢٧(

 .عمرو بن ثابتمن طريق  )١/٤٢٦( تاريخ أصبهانأبو نعيم يف و
 مرفوعاً بن عبداملطلب به العباسعن  ،عن األحنف بن قيس ،عن عبد اهللا بن عمرية بن حرب، عن مساكمجيعهم 

 .مبعناه
وروي مرة من طريق عبد اهللا  ،فروي مرة مرفوعاً ومرة موقوفاً ،واملالحظ هنا أن يف هذا احلديث اضطراب شديد

وروي مرة عن مساك عـن ابـن عمـرية عـن      ،ة عن األحنف بن قيس، ومرة عن العباس من غري واسطةبن عمري
 .األحنف، ومرة عن مساك عن األحنف

عن مساك واختلف عليه، فرواه إسحاق بن أيب إسرائيل وأبو غسان النهدي عنه  ،فرواه شريك بن عبد اهللا موقوفاً
 .قيس عن العباس بن عبد املطلبعن األحنف بن  بن عمرية بن حرب عن عبد اهللا

 .ومل يذكر األحنف بن قيس ،عن العباس عن عبد اهللا بن عمرية عن مساك هعن النهديغسان  ورواه أبو
 .ومل يذكر عبد اهللا بن عمرية ،عن العباس ،عن األحنف بن قيس ،عن مساك عنهعلي بن حجر ورواه 

عن العباس بـن   ،عن عبد اهللا بن عمرية ،مساك بن حرب عن ،، عن شعيب بن خالدحيىي بن العالء ورواه مرفوعاً
 .وقد خولف شعيب ،وليس فيه األحنف بن قيس ،عبد املطلب

 بن حرب، مساككلهم عن  ،، وعمرو بن ثابتعمرو بن أيب قيس، وإبراهيم بن طهمان، والوليد بن أيب ثورفرواه 
 .مرفوعاً طلببن عبدامل العباسعن  ،عن األحنف بن قيس ،عن عبد اهللا بن عمرية

ولعل الذي يترجح من هذا كله واهللا أعلم الرواية املرفوعة من طريق مساك عن ابن عمرية عـن األحنـف عـن     
العباس، فالذين رووها أكثر وأوىل يف اجلملة من غريهم، وذلك أن شريك بن عبد اهللا وهو النخعي صدوق خيطـىء  

، وقد اضطرب يف روايته واحلمـل عليـه، إذ أن   )٢٧٨٧: قريبالت(بالكوفة  تغري حفظه منذ ويل القضاءكثرياً وقد 
 . الرواة عنه كلهم ثقات

، لكن الراوي عنه وهو ابن أخيه حيـىي بـن   )٢٧٧٩: التقريب(وأماشعيب بن خالد وهو البجلي فليس به بأس 
 ).٧٦١٨: التقريب(العالء البجلي رمي بالوضع 

ور اهلمداين بن عبد اهللا بن أيب ثهو الوليد ف م أوىل يف اجلملة،وبقيت رواية األكثر، ومع أن بعضهم ضعيف إال أ
، لكـن  )٤٩٩٥: التقريـب ( ، وعمرو بن ثابت وهو بن أيب املقداد ضعيف أيضاً)٧٤٣١: التقريب(ضعيف  وهو

 وهو الرازي عمرو بن أيب قيس، و)١٨٩: التقريب(أخرج له اجلماعة اخلراساين ثقة يغرب وهو إبراهيم بن طهمان 
 .والعلم عنداهللا ،وعليه يتقوى بعضهم ببعض وتقدم روايتهم على رواية غريهم ،)٥١٠١:التقريب(وق له أوهام صد

وهذا احلديث ال نعلمه يروى ذا الكالم وهذا اللفـظ  : وقد رجح البزار هذا الطريق، فقال بعد أن ساق إسناده
وقد روى عنـه   ،نعلم روى عنه إال مساك بن حرب وعبد اهللا بن عمرية ال ،إال من هذا الوجه عن العباس عن النيب

 اهـ.مساك غري حديث
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..................................................................................١

 ـــــــــــــــــ
ومع ترجيحي لرواية الرفع اليت رواها األكثر واألوىل، إال أن مدارها على مساك بن حرب، عـن عبـد اهللا بـن    

 .ويف هذا الطريق مقال على ما سيأيت بعد ترمجتهم ،عن األحنف، عن العباس ،عمرية
 :اإلسنادرجال 

وروايته عـن عكرمـة    ،صدوق ،أبو املغرية ،الكويف ،البكري ،بن أوس بن خالد الذهلي :حربسماك بن  )١
 ،أخرج له البخـاري تعليقـاً   ،مات سنة ثالث وعشرين ومائة ،فكان رمبا تلقن ،وقد تغري بأخرة ،خاصة مضطربة

 .٢٦٢٤: التقريب. واألربعة ،ومسلم
 .٣٥١٤: التقريب .وابن ماجه ،والترمذي ،ودخرج له أبو داأ ،مقبول ،كويف: اهللا بن عمرية عبد )٢
 ،خمضـرم  ،صخر: وقيل ،امسه الضحاك ،أبو حبر ،السعدي ،بن معاوية بن حصني التميمي :بن قيس األحنف )٣
 .٢٨٨: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،اثنتني وسبعني: وقيل ،مات سنة سبع وستني: قيل ،ثقة

  :اإلسناداحلكم على 
فإنه مـن   ،فباإلضافة إىل ما فيه من اضطراب واختالف كثري على ما تقدم ،سناد ضعيف ال يصحاحلديث ذا اإل

نص على ذلك البخـاري   ،وهذا منقطع فإن ابن عمرية مل يسمع من األحنف ،رواية عبد اهللا بن عمرية عن األحنف
الضـعفاء الكـبري   : انظر(. حنفمن األ –عبد اهللا بن عمرية  - وال نعلم له مساعاً: بعد أن ساق هذا اإلسناد فقال

 . واهللا أعلم ،)٢/٢٨٤للعقيلي 
 .هذا حديث حسن غريب: وقد قال الترمذي عقب هذا احلديث

واألمر على خالفه كما نص البخاري وهو مقدم علـى   ،هو كذلك إن ثبت مساع ابن عمرية من األحنف :قلت
 .الترمذي

هـذا   :حيىي بن العالء عن عمه شعيب بن خالـد ديث عقب روايته حل )٣٤٢٨( وقال احلاكم يف املستدرك برقم
هذا حديث صحيح على شرط : عن رواية شريك املوقوفة) ٣٨٤٨(وقال برقم . حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه

 .مسلم ومل خيرجاه
 .منه، فإن حيىي بن العالء متهم بالوضع كما تقدم فال يصح احلديث من طريقه وهموهذا  :قلت

 .ة مل خيرج له مسلم، فال يكون على شرطه حينئذوعبد اهللا بن عمري
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................................................................................. 
 كعوب هلا قرون العرش حلملة: قال ،عباس ابن عن ،سعيد بن عثمان وأخرج )١٨٦(

 وبني عام، مائة مخس مسرية )٤(كعبه إىل أحدهم )٣(أمخص بني ما ،)٢(القنا )١(ككعوب
 مائة سمخ )٧(القرط موضع إىل ترقوته ومن عام، مائة مخس مسرية )٦(ترقوته إىل )٥(أرنبته
 )٨(.عام

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٧٩٠املعجم الوسيط : انظر. ( عند ملتقى الساق والقدم ئاننات انعظم وهو ،مجع كعب )١(
  ).٢/٧٦٤املعجم الوسيط : انظر( . وكل عصا مستوية أو معوجة ،الرمح األجوفوهي  ،هي القناة )٢(
 .) مخص: مادة ،خمتار الصحاح: انظر( . يصب األرضما دخل من باطن القدم فلم هو  )٣(
 .كعبيه ):غ(و ) ش( يف  )٤(
  ).١/١٥املعجم الوسيط : انظر( . طرف أنفه: أي  )٥(
 ).١/٨٤املعجم الوسيط : انظر( . مها ترقوتانو ،غرة النحر و العاتقعظمة مشرفة بني ثُ: وهي  )٦(
  ).٢/٧٢٧املعجم الوسيط : انظر( . و فضة أو حنوهار أو ذهب أما يعلق يف شحمة األذن من دهو   )٧(
 ).١/٤٧٦(هو عند عثمان بن سعيد الدارمي يف نقضه على املريسي   )٨(

 ،كالمهـا مبعنـاه   )٨٦٩٩(واحلاكم يف املستدرك برقم  ،)٨/٢٦٨٢(وقد أخرجه أيضاً ابن أيب حامت يف تفسريه 
 .به tعن ابن عباس  ،عن يوسف بن مهران ،نعن علي بن زيد بن جدعا ،هم من طريق محاد بن سلمةمجيع

يوسف بن مهران، عـن ابـن    عن ،عن علي بن زيد ،ثنا محاد ،حدثنا موسى بن إمساعيل: قال الدارمي :اإلسناد
 . به tعباس 

 :اإلسنادرجال 
 ).٤٩(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ثبت ،أبو سلمة التبوذكي ،رينقَامل: موسى بن إمساعيل )١
 ).٤٥(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقه عابدن دينار، ب: محاد بن سلمة )٢
  ).٩٨(تقدم يف احلديث  ،ضعيف ،بن جدعان: علي بن زيد )٣
وهـو   ،وهذا مل يرو عنه إال ابن جدعان ،ذاك ثقة ،وليس هو يوسف بن ماهك ،البصري: بن مهران يوسف )٤

 .٧٨٨٦: التقريب. والترمذي ،أخرج له البخاري يف األدب املفرد ،لني احلديث
  :اإلسنادكم على احل

وفيه يوسـف بـن    ،ففيه علي بن جدعان وهو ضعيف ،األثر موقوف على ابن عباس وهو ذا اإلسناد ضعيف
رواة هذا احلديث عن آخرهم حمتج م، غري علي بـن زيـد بـن    : وقد قال احلاكم عقبه .مهران وهو لني احلديث

 .يب مبرةجدعان القرشي، وهو وإن كان موقوفاً على ابن عباس فإنه عج
= 
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 قال: قال ،هريرة أيب عن ،صحيح بسند ،يعلى وأبو سعيد، بن عثمان وأخرج )١٨٧(
 والعرش السابعة، األرض رجاله مرقت قد ملك عن أحدث أن يل ذنأُ" : r اهللا رسول
 )١(." نتكو وأين كنت، أين سبحانك: يقول وهو، منكبه على

 ـــــــــــــــــ
= 

منه أنه يوسف بـن   فيحتمل أنه قال ذلك ظناً ،وال يسلم له بذلك فيوسف بن مهران لين احلديث كما مر :قلت
ولعل احلافظ ابن حجر ملا نبه على ابن ماهك يف ترمجة ابن مهران، فعل ذلك لعلمه بكثـرة مـا    ،ماهك وهو ثقة

 . حيصل من خلط بينهما، واهللا أعلم
كالمهـا   ،)٦٦١٩(وأيب يعلى يف مسنده برقم  ،)١/٤٧٨(بن سعيد يف نقضه على املريسي  هو عند عثمان  )١(

  .من طريق واحد عن شيخ واحد
حدثنا إسرائيل، عن معاوية بن إسحاق،  ،حدثنا إسحاق بن منصور ،حدثنا عمرو الناقد: قال أبو يعلى :اإلسناد

  .به tعن سعيد املقربي، عن أيب هريرة 
  :اإلسنادرجال 

كري الناقد، أبو عثمان البغدادي، نزل الرقة، ثقـة حـافظ، وهـم يف    عمرو بن حممد بن بهو : مرو الناقدع )١
 .٥١٠٦ :التقريب .ائيسوالن، اوددوأبو ، سلممو، اريخأخرج له الب ،ومائتنيحديث، مات سنة اثنتني وثالثني 

  .)٨٢(رقم  تقدم يف احلديثصدوق،  ،هو السلويل: بن منصور إسحاق )٢
  ).٩(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ،هو بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي: ئيلإسرا )٣
وأبـو   ،أخرج له البخاري ،صدوق رمبا وهم ،أبو األزهر ،بن طلحة بن عبيد اهللا التيمي: بن إسحاق معاوية )٤

 .٦٧٤٨ :التقريب .وابن ماجه ،والنسائي ،داود يف القدر
 ،تغري قبل موته بـأربع سـنني   ،ثقة ،أبو سعد املدين ،قربياملسعيد بن أيب سعيد كيسان هو : سعيد املقربي )٥

أخرج له أصحاب  ،بعدها: وقيل ،قبلها: وقيل ،مات يف حدود العشرين ومائة ،وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة
 .٢٣٢١: التقريب. الكتب الستة

  :اإلسناداحلكم على 
وفيه معاوية بـن إسـحاق وهـو     ، وهوصدوقاحلديث ذا اإلسناد حسن، ألن فيه إسحاق بن منصور السلويل

، ومجيع رجال اإلسناد على شرط الشيخني، إال معاوية فإنه من رجال البخاري، ولعل هذا مـا محـل   صدوق أيضاًًً
، كونه على شرط البخاري، )٣٤٣٦كما يف املطالب العالية (صحيح : احلافظ ابن حجر على قوله عن هذا احلديث

   .    وتبعه يف ذلك املصنف
فـرواه   ،واختلف عنه ،يرويه إسرائيل :فقال ،ديثهذا احلعن ) ١٤٧٥كما يف العلل برقم (الدارقطين سئل لكن 

وغريه يرويه عن إسرائيل  ،إسحاق بن منصور السلويل عن إسرائيل عن معاوية بن إسحاق عن املقربي عن أيب هريرة
 .مديين ضعيف ،وهو إبراهيم بن الفضل ،عن إبراهيم أيب إسحاق

= 
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 عن، والصفات مساءاأل يف يوالبيهق الشيخ، وأبو داود، أبو )١(]وأخرج[ )١٨٨(
ما  العرش، محلة من من مالئكة اهللا ملك عن أحدث أن يل ذنأُ" : قال r النيب أن: جابر

 )٢(.بني شحمة أذنه إىل عاتقه مسرية سبعمائة عام

 ـــــــــــــــــ
= 

 ،رواه غري إسحاق بن منصـور  ومل أجد من خالل البحث أحداً، مل يذكر الدارقطين من رواه عن إسرائيل :قلت
وقد حكم ابن حجر  ،وال ميكن ترجيح رواية غريه عليه حىت يعرف حاله ،وإسحاق بن منصور من رجال الشيخني
وعليه فيبقى احلكم على ما ذكرت حـىت   ،والدارقطين مل يذكر ترجيحاً ،على هذه الرواية بالصحة وكذا السيوطي

     . واهللا أعلم ،يتبني خالفه
 
 .مكاا وليس هناك بياض ،ليست يف األصل )١(
والبيهقـي يف األمسـاء    ،)٤٧٦(وأيب الشيخ يف العظمـة بـرقم    ،)٤٧٢٧(هو عند أيب داود يف سننه برقم  )٢(

 .)٨٤٦(والصفات برقم 
والطـرباين يف   ،)١٨٩٦٧(وابن أيب حامت يف تفسريه بـرقم  ، )٢١(رقم ب يف مشيختهوأخرجه أيضاً ابن طهمان 

وابن اجلـوزي يف   ،)٤٣/٦٠(وابن عساكر يف تارخيه  ،)١٠/١٩٤(واخلطيب يف تارخيه  ،)١٧٠٩(األوسط برقم 
 tعن جـابر   ،عن حممد بن املنكدر ،عن موسى بن عقبة ،كلهم من طريق إبراهيم بن طهمان ،)١/١٩٠(املنتظم 

 . به
 .مل يرو هذا احلديث عن موسى إال إبراهيم: ل الطرباينقا

، من طريق عبد الرمحن بن أيب الزناد، ٩٣ص رياض اجلنةأخرجه ابن أيب زمنني يف فقد  ،ال يسلم له بذلك :قلت
  .عقبة بهعن موسى بن 

عن جـابر   ،درعن حممد بن املنك ،عن حممد بن عجالن ،من طريق جعفر بن عمر) ٣/١٥٨(وأبو نعيم يف احللية 
غريب من حديث حممد عن ابن عباس، مل نكتبه إال من حديث جعفـر عـن ابـن    : به، وقال أبو نعيم وابن عباس

 .      عجالن، وحديث جابر قد رواه عن حممد غريه
 .به عن جابر بن عبد اهللا ،عن حممد بن املنكدر ،عن موسى بن عقبة :ابن طهمانأخرج  :اإلسناد
 :اإلسنادرجال 

مل  ،ثقة فقيه إمـام يف املغـازي   ،موىل آل الزبري ،بن عقبة بن أيب عياش األسدي موسىهو  :بن عقبةموسى  )١
 .٦٩٩٢: التقريبأخرجه له اجلماعة  ،بعد ذلك  :وقيل ،ومائةمات سنة إحدى وأربعني  ،بن معني لينهايصح أن 

  ).١٥٤(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة فاضل ،التيمي: حممد بن املنكدر )٢
  :اإلسنادعلى احلكم 

 . فرجاله ثقات رجال الشيخني ،احلديث ذا اإلسناد صحيح
 .وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات): ٤/٤١٥(قال ابن كثري يف تفسريه وقد 

= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٣٣

 يل ذنأُ" : r اهللا رسول قال: قال ،أنس عن ،األوسط يف الطرباين وأخرج )١٨٩(
 /،)١(العرش قرنه وعلى لسفلىا األرض يف رجاله العرش، محلة من ملك عن حدثأ أن

 حيث سبحانك: امللك ذلك يقول عام، سبعمائة الطري )٢(نخفقا وعاتقه أذنه شحمة وبني
 )٣(." كنت

 ـــــــــــــــــ
= 

عن جابر  ،عن ابن املنكدر ،عن موسى بن عقبة ،حديث إبراهيم بن طهمان ):٢٣٤( قال الذهيب يف العلو برقمو
  .إسناده صحيح مرفوعاً
عن حممد بـن   ،من رواية إبراهيم بن طهمان ،بن أيب حامتاو ،أخرجه أبو داود): ٨/٦٦٥(ال احلافظ يف الفتح وق

  .وإسناده على شرط الصحيح ،املنكدر
 
 
 .)يقول(: هذا املوضع زيادةيف  يف األصل  )١(
 .وما أثبته هو املوافق ألصل احلديث. خفقات: يف األصل  )٢(
 عبـد اهللا ثنا عبيد اهللا بن  ،حدثنا حممد بن داود بن أسلم: قال ،)٦٥٠٣(ألوسط برقم هو عند الطرباين يف ا )٣(

 .عن أنس بن مالك به ،عن جده حممد بن املنكدر ،عن أبيه ،نا أيب ،بن املنكدر بن حممد بن املنكدر
در، تفرد به ولده مل يرو هذا احلديث عن حممد بن املنكدر عن أنس بن مالك إال ابنه منك: قال الطرباين :اإلسناد

 .ورواه إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن حممد بن املنكدر عن جابر ،عنه
 :اإلسنادرجال 

، أبـو عبـد اهللا الصـديف    بن أسلم بن سامل حممد بن داود بن عثمان بن سعيدهو : حممد بن داود بن أسلم )١
ن رمح، ومجاعة، وعنـه محـزة الكنـاين،    عن أيب شريك حيىي بن يزيد املرادي، وحممد ب روىموالهم، املصري، 

 .وتسعني ومائتنيوسليمان الطرباين، تويف يف ربيع األول سنة سبع 
 .جمهول احلال: وقد قال عنه صاحب كتاب إرشاد القاصي والداين ،مل أجد فيه جرحاً وال تعديالً :قلت
 .  ٥٤٦لداين صوإرشاد القاصي وا ،)٢٦٧/ ٢٢(تاريخ اإلسالم و ،)١٥/٢٣٩(تاريخ دمشق : انظر

، نزيـل  القُوصيدين، التيمي، أبو القاسم امل ،القرشي :عبيد اهللا بن عبد اهللا بن املنكدر بن حممد بن املنكدر )٢
عليـل بـن   و ،أبو حامتى عنه روغريه، و روى عن ابن أيب فديك فنسب إليها وهو مدين، احدث  ،مبصر وصقُ

تويف يف آخر سنة مخس وأربعـني   ،مديين ثقة: ل عنه أبو حامتقاأمحد، وعلي بن احلسن بن قديد، ومجاعة مصريون، 
  .مبكة بعد قضاء النسكومائتني 
لتحفـة  وا، )١٨/٣٤٥( تاريخ اإلسـالم و، )٤/٥٥٩(واألنساب للسمعاين  ،)٥/٣٢٢( اجلرح والتعديل :انظر

 .)٢/٢٢٩(اللطيفة يف تاريخ املدينة الشريفة 
= 

]أ/١٧[  



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٣٤

 ـــــــــــــــــ
= 

قال املعمري، ود اهللا بن عبد اهللا، يروى عنه ابنه عب يروي عن أبيه، :عبد اهللا بن املنكدر بن حممد بن املنكدر )٣
 .فيه جهالة، وأتى خبرب منكر ساقه العقيلـي : وقال الذهيب. وال يتابع عليه، وال يعرف إال به أبيه،روى عن : العقيلي

 . وذكره ابن حبان يف الثقات
 سان امليزانول ،)٤/٢٠٥(وميزان اإلعتدال ، )٨/٣٣٢( بن حبانالثقات وال، )٢/٣٠٣(الضعفاء للعقيلي : انظر

)٣/٣٦٧(.  
أخـرج لـه    ،مات سنة مثانني ومائـة  ،لني احلديث ،املدين ،التيمي ،القرشي: املنكدر بناملنكدر بن حممد  )٤

 .٦٩١٦: التقريب. والترمذي ،البخاري يف األدب املفرد
 ).١٥٤(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة فاضل ،التيمي: حممد بن املنكدر )٥

  :اإلسناداحلكم على 
وفيه عبد اهللا بن املنكدر  ،يئه من طريق حممد بن داود بن أسلم وهو جمهول احلال ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف

ورواه ابن طهمان وهو ثقة عـن   ،فرواه عن أبيه حممد عن أنس ،وقد خالف ووالده املنكدر لني احلديث ،فيه جهالة
 . فرواية املنكدر إذن شاذة ،م يف احلديث الذي قبلهحممد بن املنكدر عن جابر وقد تقد

حدثين أيب عن : قال املنكدربن عبيد اهللا بن عبد اهللا ( عن هذه السلسلة ) ٦/٤٥٤الكامل (قال ابن عدي يف  وقد
وهذه نسخة حدثناه ابن قديد، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن املنكدر بن حممد، عن أبيه عن جـده،  : )أبيه عن جده 

 اهـ. وعن غريهم، وعامتها غري حمفوظة الصحابة عن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٣٥

.................................................................................. 
 العرش محلة: يقول اهللا عبد مسع أنه، )١(قبيل أيب طريق من، الشيخ أبو وأخرج )١٩٠(

 )٥(.عام مائة مخس مسرية )٤(عينه )٣(مؤخر إىل أحدهم )٢(موق بني ما

 ـــــــــــــــــ
= 

 
 
 
 
 
 
 .تابعي: زيادة) غ(يف  )١(
 .)موق : مادة ،خمتار الصحاح: انظر( . بفارسي معر ،الذي يلبس فوق اخلفهو : املوق )٢(
 .آخر): غ(يف  )٣(
 .عينيه ):غ(يف  )٤(
 ).٤٧٨(هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم   )٥(

زيد عن  ،كالمها من طريق أمحد بن حممد بن حيىي القطان ،)١٠/٣٣٧٠(جه أيضاً ابن أيب حامت يف تفسريه وأخر
 . به tبن احلباب، عن أيب السمح املصري، عن أيب قبيل حيي بن هانئ، عن عبد اهللا بن عمرو 

، حـدثين أبـو السـمح    حدثنا أبو سعيد بن حيىي بن سعيد، حدثنا زيد بن احلباب: قال ابن أيب حامت :اإلسناد
 .مسرية مائة عام: لكن قالوذكره مبثله، ...املصري، حدثنا أبو قبيل حيي بن هانئ، أنه مسع عبد اهللا بن عمرو

 :اإلسنادرجال 
هو أمحد بن حممد بن حيىي بن سعيد القطان، أبو سعيد البصري، صدوق، مات : أبو سعيد بن حيىي بن سعيد )١

 .١٠٦: التقريب. له ابن ماجهسنة مثان ومخسني ومائتني، أخرج 
  ).١٢١(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق ،العكلي: زيد بن احلباب )٢
السهمي موالهم، املصري، القاص،  ،ودراج لقب ،امسه عبد الرمحن: هو دراج بن مسعان، قيل: أبو السمح  )٣

 ، األدب املفـرد أخرج لـه البخـاري يف   ،مات سنة ست وعشرين ومائة ،يف حديثه عن أيب اهليثم ضعف ،صدوق
 .١٨٢٤: التقريب. واألربعة

 ،مات سنة مثان وعشرين ومائة بالربلس ،بن ناضر، أبو قَبِيل املعافري، املصري، صدوق يهم: حيي بن هانئ )٤
 .١٦٠٦: التقريب. والنسائي ،والترمذي ،وأبو داود يف القدر ،أخرج له النسائي يف مسند علي

  :اإلسناداحلكم على 
 .ماtقول عبد اهللا بن عمرو  واألثر من ،فجميع رواته يف مرتبة الصدوق ،ناد حسناألثر ذا اإلس

= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٣٦

 ،عطية نب حسان عن ،الشيخ وأبو املنذر، وابن سعيد، بن عثمان وأخرج )١٩١(
 السماء جاوزت قد رؤوسهم ،السابعة األرض يف مثبتة أقدامهم مثانية، العرش محلة: قال

  )١(.العرش عليها طوهلم مثل وقروم السابعة،

 ـــــــــــــــــ
= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ).٤٧٩(وأيب الشيخ يف العظمة برقم  ،)١/٤٨١(هو عند عثمان بن سعيد يف نقضه على املريسي  )١(

 .عن حسان بن عطية به ،كلهم من طريق األوزاعي ،)٦/٧٤( وأخرجه أيضاً أبو نعيم يف احللية
حدثنا احلكم بن موسى البغدادي، ثنا اهلقل بن زياد، عن األوزاعي، عن حسـان  :قال عثمان بن سعيد :ناداإلس

 . بن عطية به
 :اإلسنادرجال 

احلكم بن موسى بن أيب زهري البغدادي، أبو صاحل القنطري، صدوق، مات هو  :احلكم بن موسى البغدادي )١
ـ والن، راسيلوأبو داود يف املم، ومسل، عليقاًتاري خأخرج له الب ،ومائتنيسنة اثنتني وثالثني  . وابـن ماجـه  ، ائيس

 .١٤٦٢: التقريب
فقد وثقه ابن معني فيما رواه عنه الـدارمي وابـن أيب    ،أنه ثقة -واهللا أعلم  -لعل الذي يترجح يف أمره  :قلت
 ، ما يدل على توثيق أبيه لـه وأشار عبد اهللا بن أمحد إىل .ليس به بأس: وقال مرة يف رواية لعبد اهللا بن أمحد ،خيثمة

وأثىن عليه ابن املديين وموسـى بـن    ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،وصاحل جزرة ،وابن سعد ،وكذا وثقه العجلي
حامت حيـث  أبو ومل أجد أحداً تكلم فيه دون ذلك سوى . مام احملدث القدوة احلجةاإل :ونعته الذهيب بقوله ،هارون

فـال   ،ل التتبع واالستقراء وكالم العلماء أن هذه العبارة تعين عنده مطلق القبولومعلوم من خال. صدوق: قال عنه
 .       وهذا ال ينزله عن مرتبة الثقة إن شاء اهللا ،وذكر الذهيب أنه أُنكر عليه حديثني ،تعارض إن شاء اهللا

للعجلـي  الثقـات   ، معرفـة )١/٣٠٨( لإلمام أمحدالعلل ومعرفة الرجال و، )٧/٣٤٦(طبقات ابن سعد  :انظر
سـري  و ،)٢/٣٤٧(يزان االعتـدال  وم، )٨/١٥٩(البن حبان الثقات و ،)٣/١٢٨(اجلرح والتعديل و ،)١/٣١٣(

  .)٢/٣٧٨(ذيب التهذيب و، )١١/٥(أعالم النبالء 
= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٣٧

 ال، )١(التخوم يف أرجلهم العرش محلة: قال ،زاذان عن ،الشيخ أبو وأخرج )١٩٢(
  )٢(.النور شعاع من أبصارهم يرفعوا أن يستطيعون

 ـــــــــــــــــ
= 

اهللا، قيل هقل لقب، وامسه حممد أو عبد الدمشقي، نزيل بريوت، كيكسل بن زياد السقْههو  :اهلقل بن زياد )٢
 .٧٣١٤: التقريب. واألربعة، سلممأخرج له كاتب األوزاعي، ثقة، مات سنة تسع وسبعني ومائة أو بعدها،  وكان
  ).١٦(رقم  تقدم يف احلديثثقة جليل،  ،هو عبد الرمحن بن عمرو :األوزاعي )٣
ين حسان بن عطية احملاريب موالهم، أبو بكر الدمشقي، ثقة فقيه عابد، مات بعد العشرهو  :حسان بن عطية )٤

 .١٢٠٤: التقريب. ةعأخرج له اجلماومائة، 
  :اإلسناداحلكم على 

واألثر من كالم حسان بن عطية وال يقوم  ،فرجاله كلهم ثقات وهو على شرط مسلم ،األثر ذا اإلسناد صحيح
 .به حجة مامل يثبت مرفوعاً

 
 .)ختم : مادة ،خمتار الصحاح: انظر( . أي حدود األرض ،هي احلدود )١(
أخربنا إسحاق بن أمحد، حدثنا عبـد اهللا بـن عمـران،    : ، قال)٤٨٠(هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم  )٢(

وحيمـل عـرش    ﴿: يف قوله تعاىل -رمحه اهللا تعاىل  - زاذانحدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة، عن 
 .وذكره مبثله...﴾ربك فوقهم يومئذ مثانية 

 :اإلسنادل رجا
     ).٣٠(رقم  تقدم يف احلديث، مل أجد فيه جرحاً وال تعديالً ،هو ابن زيرك الفارسي: إسحاق بن أمحد )١
 ).٣٠(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق ،األسدي: عبد اهللا بن عمران )٢
: قيـل  ،صحيح الكتاب ،ثقة ،نزيل الري وقاضيها ،الكويف ،عبد احلميد بن قُرط الضيب بنهو جرير : جرير )٣

أخرج لـه أصـحاب    ،وله إحدى وسبعون سنة ،مات سنة مثان ومثانني ومائة ،كان يف آخر عمره يهم من حفظه
 .٩١٦: التقريب. الكتب الستة

  ).٤٥(رقم  تقدم يف احلديث ،اختلط ،صدوق ،الثقفي: بن السائب عطاء )٤
 ،والترمذي يف الشمائل ،دأخرج له وأبو داو ،مقبول ،الكويف ،أبو جميلة الطُهوي ،هو بن يعقوب: ميسرة  )٥

 .٧٠٣٩ :التقريب .وابن ماجه ،والنسائي
أبو عمر الكندي، البزاز، ويكىن أبا عبد اهللا أيضاً، صدوق يرسل، وفيه شيعية، مات سـنة اثنـتني   : زاذان )٦

 .١٩٧٦: التقريب. ومثانني، أخرج له البخاري يف األدب املفرد، ومسلم، واألربعة
  :اإلسناداحلكم على 

 يئه من طريق ميسرة وهو مقبول ومل يتابع عليه، وفيه عطاء بن السائب وقد اختلطاألثر ،ذا اإلسناد ضعيف. 
مث إن عبد اهللا بن عمران قد خالف من هو أوىل منه فرواه عن ميسرة عن زاذان، وغريه رواه عن ميسرة من قوله، 

  . بن عمران شاذةوهي أصح، وعليه فرواية عبد اهللا) ٢١٤(وستأيت هذه الرواية برقم 
= 
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 ٣٣٨

 بن هارون عن، اإلميان شعب يف والبيهقى، الشيخ وأبو، املنذر ابن وأخرج )١٩٣(
) ٢(بحانكس: منهم أربعة تقول،)١(رخيم بصوت يتجاوبون ،مثانية العرش محلة: قال ،رئاب

 بعد عفوك على، وحبمدك )٣(سبحانك: يقولون وأربعة. علمك بعد حلمك على ،وحبمدك
 )٤(.قدرتك

 ـــــــــــــــــ
= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 وعند أيب. حسن رخيم: البيهقيعند و. بصوت حزين رخيم: عند أيب الشيخوجاء  ،هكذا يف مجيع النسخ  )١(

  .رخيم حسن: نعيم يف احللية
 .)رخم : مادة ،تاج العروس: انظر. ( اللين والسهل: والرخيم

عنـد  هذا ليس يف شيء من املصادر سـوى  و ،مدكأي سبحانك اللهم وحب ،اللهم: األصلكتب فوقها يف   )٢(
 .الرزاقعبد
 .كالذي قبله ،اللهم: األصلكتب فوقها يف   )٣(
 .)٣٦٤(والبيهقي يف شعب اإلميان برقم  ،)٤٨١(هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم   )٤(

 .وأما ابن املنذر فلم أقف على كتابه
 .  م من طريق األوزاعي عن هارون بن رئاب به مبثلهكله ،)٣/٥٥(وقد أخرجه أيضاً أبو نعيم يف احللية 

يف تفسـريه   كما عند عبد الرزاق ،خالفه جعفر بن سليمان الضبعي ،وقد خولف األوزاعي يف روايته عن هارون
 .    عن شهر بن حوشب به مع اختالف يسري يف األلفاظ، عن هارون ،جعفر بن سليمانفرواه  ،)٣/٣١٥(

 .واألوزاعي ثقة جليل فروايته مقدمة ،)٩٤٢: بالتقري(وجعفر هذا صدوق 
 -حدثنا أبو بكر عبد اهللا بن سليمان بن األشعث، حدثنا حممد بن خلف، حدثنا رواد : قال أبو الشيخ :اإلسناد

 .به ، عن األوزاعي، عن هارون بن رئاب-يعين ابن اجلراح 
 :اإلسنادرجال 

= 
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 ٣٣٩

 ـــــــــــــــــ
= 

كر بن أيب داود، احلافظ الثقة، صاحب التصـانيف،  السجستاين، أبو ب :عبد اهللا بن سليمان بن األشعث )١
كان من حبور العلم حبيث أن بعضهم فضله على أبيه، صنف السنن، واملصاحف، وشـريعة املقـارئ، والناسـخ    

عنه خلق كثري منهم ابن حبان، وأبو أمحد احلاكم، وأبو حفـص  وحدث  ،عن أبيه وغريهوأشياء، حدث  واملنسوخ
وذكـره   .ثقة، إال أنه كثري اخلطأ يف الكالم على احلديث :دارقطين، وثقه الدارقطين فقالبن شاهني، وأبو احلسن ال

وهو معـروف   :إىل أن قال .ملا ذكرته -يعين من ذكر من تكلم فيه  –لوال ما شرطنا  :فقاليف الكامل بن عدي ا
. فما أدري أيش تبني له منـه أصحاب احلديث، وأما كالم أبيه فيه  بالطلب، وعامة ما كتب مع أبيه هو مقبول عند

 أبو بكر بن أيب داود كذاب :هإبراهيم األصبهاين قول وروى أيضاً عن. اهللا كذاب ابين عبد: مث روى عن أبيه أنه قال
: وقال أيضـاً . ال يسمع قول األعداء بعضهم يف بعض :قال الذهيب. وكذا نقل عن بعض خصومه الطعن فيه. اهـ

ـ  رأن صح، إلعل قول أبيه فيه  اد الكذب يف هلجته ال يف احلديث فإنه حجة فيما ينقله، أو كان يكـذب ويري يف و
نه شاخ وارعـوى ولـزم   إرعن، نسأل اهللا السالمة من عثرة الشباب، مث أفهو  بداًأكالمه، ومن زعم أنه ال يكذب 

ونقـل ابـن    ،د واإلتقانوقد أثىن عليه عدد من األئمة واحلفاظ ووصفوه باإلمامة وقوة اإلسنا. اهـ الصدق والتقى
حافظ إمام وقته، عامل متفق عليه، احتج به من صنف الصحيح، أبو علي النيسابوري، وابن  :قوله اخلليلي حجر عن

يف ذي مـات  . بن أيب داود، وابن خزمية، وابن أيب حـامت اأئمة ثالثة يف زمن واحد،  :محزة األصبهاين، وكان يقال
 .احلجة سنة ست عشرة وثالث مئة

  .)٣/٢٩٣(لسان امليزان و ،)١٣/٢٢٣(سري أعالم النبالء و، )٤/٢٦٥(الكامل يف الضعفاء : رانظ
 ،ومـائتني حممد بن خلف بن عمار، أبو نصر العسقالين، صدوق، مات سنة سـتني  هو  :حممد بن خلف )٢

 .٥٨٥٩: التقريب. وابن ماجه، ائيسأخرج له الن
 ).١٠٥(رقم  يف احلديثتقدم  رك،صدوق، اختلط بأخرة فت: رواد بن اجلراح )٣
 . )١٦(رقم  تقدم يف احلديثثقة جليل،  ،األوزاعي عبد الرمحن بن عمروهو : األوزاعي )٤
، سلممأخرج له التميمي، أبو بكر أو أبو احلسن، ثقة عابد، اختلف يف مساعه من أنس،  :ئابهارون بن رِ )٥

 .٧٢٢٥: التقريب. والنسائي
  :اإلسناداحلكم على 

لكنه توبع هنا مما يدل على أنه قـد   ،يئه من طريق رواد بن اجلراح وقد اختلط فترك ،ضعيف األثر ذا اإلسناد
تقـدم يف احلـديث رقـم    (وهو ثقة ثبت  ،فقد تابعه الوليد بن مزيد العذري كما عند البيهقي يف الشعب ،حفظ
١٠٤(، 

وتغين عنـه  ، )٧٥٨٥: التقريب(نه ضعيف لك ،حيىي بن عبد اهللا البابليت كما عند أيب نعيم يف احللية وتابعه أيضاً
 .واهللا أعلم ،وعليه فاإلسناد يتقوى ملرتبة احلسن ،متابعة الوليد بن مزيد

 
 
 

= 
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................................................................................... 
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ژ : قوله يف ،الربيع عن ،محيد بن عبد وأخرج )١٩٤(
 )٢(.املالئكة من مثانية: قال، )١(ژ

 ـــــــــــــــــ
= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ).١٧(آية  احلاقة،سورة  )١(
 .كتاب عبد بن محيد مل أقف عليه  )٢(

عـن   ،ا عبيد اهللا بن موسىن ،حدثنا أيب: قال ،)٣١(واألثر أخرجه حممد بن عثمان بن أيب شيبة يف العرش برقم 
 .به عن الربيع بن أنس ،أيب جعفر الرازي

 :اإلسنادرجال 
  ).٨٠(رقم  تقدم يف احلديث ،وله أوهام ،حافظ شهري ،ثقة ،العبسي: عثمان بن أيب شيبة )١
 ).١٣٩(تقدم يف احلديث رقم  ،ثقة ،العبسي :عبيد اهللا بن موسى )٢
 ).٢٩(رقم  حلديثتقدم يف ا ،صدوق سيء احلفظ: أبو جعفر الرازي )٣
 ).٢٩(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق له أوهام: الربيع بن أنس )٤

  :اإلسناداحلكم على 
لكـن   ،يئه من طريق أيب جعفر الرازي وهو صدوق سيء احلفظ ومل أجد له متابعاً ،األثر ذا اإلسناد ضعيف

 . معناه صحيح يشهد له العديد من اآلثار الواردة يف هذا الشأن
 
 
 
 

= 
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 وميال حيملهr:  " اهللا رسول قال: قال ،)١(زيد ابن عن ،جرير ابن وأخرج )١٩٥(
 )٢(." مثانية القيامة ويوم أربعة،

 ـــــــــــــــــ
= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .شيخ مالك: زيادة) غ(يف  )١(
.... قال ابن زيد: قال ،أخربنا ابن وهب: قال ،حدثين يونس: قال ،)٢٩/٥٨(هو عند ابن جرير يف تفسريه  )٢(

 .وذكره مبثله مع زيادة يف أوله
 :اإلسنادرجال 

 ).١٤٧( تقدم يف احلديث ،ثقة ،هو ابن عبد األعلى :يونس )١
 .)١٣( تقدم يف احلديث ،ثقة حافظ ،ب القرشيهو عبد اهللا بن وه: بن وهبا )٢
 ).١٣(رقم  تقدم يف احلديث ،ضعيف ،هو عبد الرمحن بن زيد بن أسلم: ابن زيد )٣

  :اإلسناداحلكم على 
، زيد بن أسـلم وهـو ضـعيف    رمحن بنعبد ال األوىل جميئه من طريق ،ذا اإلسناد ضعيف من جهتني احلديث

 .من غري واسطة rاهللا والثانية أنه أرسله فرواه عن رسول 
  :شواهدولكن له 
حممد بـن  من طريق  ،)٣٦( برقمالطرباين يف األحاديث الطوال ، و)٢/٣٣٠(الطربي يف تفسريه  هأخرجمنها ما 

عن حممد بن يزيد بـن أيب   بن رافع إمساعيلطول، ولكن مداره على  به مبعناه وفيه tكعب القرظي عن أيب هريرة 
، وحممد بن يزيد بن )١٥٨تقدم يف احلديث (  احلفظ ضعيفوهو  ،بن عومير األنصاري هووإمساعيل بن رافع  ،زياد

 .، فهذا الشاهد إذن ضعيف)٦٣٩٨: التقريب(أيب زياد هو الثقفي وهو جمهول احلال 
= 
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 ٣٤٢

 عن، الشيخ وأبو ،)١(]املنذر وابن محيد، بن وعبد[ الرزاق، عبد وأخرج )١٩٦(
 هوجو أربعة منهم ملك لكل أمالك، أربعة )٢(حيملونه الذين العرش محلة: قال ،وهب
 ما، يطري وجناحان فيصعق، العرش إىل ينظر أن من وجهه على جناحان ،أجنحة وأربعة

 ووجه أسد، ووجه ثور، وجه منهم واحد لكل ،أكتافهم على والعرش الثرى، يف أقدامهم
 عظمته مألت ،)٣(يالقو اهللا قدوس: يقولوا أن إال كالم هلم ليس نسر، ووجه إنسان،

 )٤(.واألرض السماوات

 ـــــــــــــــــ
= 

 :قال الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس من طريق ،٩١صابن أيب زمنني يف أصول السنة  هأخرجوله شاهد آخر 
والكليب هو حممد بن السائب وهـو متـهم    ،احلديث...ويوم القيامة مثانية صفوف وهم الكروبيونأربعة اليوم هم 

   .)٤تقدم يف احلديث رقم (وأبو صاحل هو باذام وهو ضعيف ، )١٤تقدم يف احلديث رقم (بالكذب 
لغنا أن رسول ب: عن ابن محيد عن سلمة عن ابن إسحاق قال )٢٩/٥٩(الطربي يف تفسريه  هأخرجشاهد آخر و
 .وهو معضل: )٤/٨٥(حاديث الواقعة يف الكشاف لأل هخترجييف لزيلعي اقال عنه  .وذكر معناه... قال rاهللا 

بعدما  )٢/١٥٠(قال ابن كثري يف تفسريه وقد  ،يصلح االحتجاج به واحلاصل أنه ال يصح من هذه الشواهد شيء
تفرد  ،ويف بعض ألفاظه نكارة ،د يف األحاديث املتفرقةولبعضه شواههذا احلديث مشهور وهو غريب جداً، : ذكره

ونص على نكارة حديثـه   ،وقد اختلف فيه فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه ،به إمساعيل بن رافع قاص أهل املدينة
 ،هو متـروك  :ومنهم من قال فيه ،غري واحد من األئمة كأمحد بن حنبل وأيب حامت الرازي وعمرو بن علي الفالس

وقد اختلـف   :-ابن كثري  –قلت  .إال أنه يكتب حديثه يف مجلة الضعفاء ،ن عدي أحاديثه كلها فيها نظروقال اب
إنـه   :ويقال، وأما سياقه فغريب جداً، وقد أفردا يف جزء على حدة ،عليه يف إسناد هذا احلديث على وجوه كثرية

ومسعت شيخنا احلافظ أبا احلجـاج املـزي    ،فأنكر عليه بسبب ذلكعه من أحاديث كثرية وجعله سياقاً واحداً مج
   اهـ.فاهللا أعلم ،قد مجعه كالشواهد لبعض مفردات هذا احلديثأنه رأى للوليد بن مسلم مصنفاً : يقول
 ).ش(ليست يف  )١(
 .الذين حيملون العرش): غ(يف  )٢(
 . القويقدسوا اهللا: رزاقإسحاق وعبد العند وهو  ،هكذا يف مجيع النسخ وعند أيب الشيخ )٣(
وأيب  ،عن عبد اهللا بن وهب بـن منبـه   ،أيب اهلذيل عمرانعن  ،)٣/٣١٤(هو عند عبد الرزاق يف تفسريه  )٤(

أمحد بن حممد بن شريح، عن حممد بن رافع، عن إمساعيل بن عبد الكرمي، عـن  عن  ،)٢٢٩(الشيخ يف العظمة برقم 
 .نبه بهعن وهب بن م -عبد اهللا وعبد الصمد  -كالمها  ،عبد الصمد

 .وأما عبد بن محيد وابن املنذر فلم أقف على مصدريهما
  .)٣٧٦٥(كما يف املطالب العالية برقم  ،من طريق عبد الرزاق ،وأخرجه أيضاً إسحاق بن راهوية يف مسنده

 .عن أبيه به بنحوه ،عن عبد اهللا بن وهب بن منبه ،أنا أبو اهلذيل عمران: قال عبد الرزاق :اإلسناد
= 
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 ٣٤٣

 اليت الصخرة: قال ،مالك أيب عن ،يالسد طريق من ،الشيخ أبو )١(]جوأخر[ )١٩٧(
 ،وجوه أربعة: منهم واحد لكل أمالك أربعة أرجائها، على اخللقي نتهوي األرض حتت
 نياألرضب أحاطوا قد عليها، قيام وهم ثور، ووجه نسر، ووجه أسد، ووجه إنسان، وجه

  )٢(.العرش حتت رؤوسهم والسموات،

 ـــــــــــــــــ
= 

 :سناداإلرجال 
والقاسـم بـن    ،وزياد بن فريوز ،مسع وهباً ،، أبو اهلذيلبن مرثد اليماين عمران بن عبد الرمحنهو : عمران )١

 .وثقه حيي بن معني ،وغوث بن جابر ،روى عنه هشام بن يوسف ،تنخسرة
 ).٦/٣٠١(واجلرح والتعديل  ،)٢/٨٨٥(الكىن واألمساء و ،)٦/٤٢١(التاريخ الكبري : انظر

 .٣٦٩٥: التقريب. أخرج له النسائي يف مسند علي ،مقبول ،اليماين :ن وهب بن منبهعبد اهللا ب )٢
  ).١٥(رقم  تقدم يف احلديثاليماين، ثقة،  :وهب بن منبه )٣

 :اإلسناداحلكم على 
العاليـة بـرقم    قال ابن حجـر يف املطالـب   ،ألن فيه عبد اهللا بن وهب وهو مقبول ،األثر ذا اإلسناد ضعيف

 .وقوف ضعيف اِإلسنادهذا م: )٣٧٦٥(
وهو صدوق  ،تابعه ابن عمه عبد الصمد بن معقل بن منبه كما عند أيب الشيخ ،لكن عبد اهللا بن وهب توبع عليه

 . واهللا أعلم ،وعليه يتقوى اإلسناد ملرتبة احلسن لغريه ،)٤٠٨٢: التقريب(
اوهذا األثر من كالم وهب ولعله من اإلسرائيليات اليت عرف بكثرة روايا. 

 
 
 .بياض يف األصل  )١(
 .)١٩٥(أيب الشيخ يف العظمة برقم هو عند  )٢(

كلـهم مـن    ،)٢١(الدينوري يف االسة برقم و ،)١٠٢٣و  ٥٧٦(وقد أخرجه عبد اهللا بن أمحد يف السنة برقم 
 .عن أيب مالك به مبثله مع اختالفات يسرية بينهم ،طريق السدي

وكذا عزاه احلافظ ابـن   ،عبد بن محيد والبيهقي ومل أقف عليهما إىل )٢/١٨(وقد عزاه املصنف يف الدر املنثور 
 .  إىل ابن جرير ومل أجده ،)١٣/٣١١(حجر يف الفتح 

عـن   ،نـا شـريك   ،نا عبيد اهللا بن موسى العبسي ،حدثنا حممد بن سليمان الواسطي :قال الدينوري :اإلسناد
 .به عن أيب مالك ،السدي

 :اإلسنادرجال 
 ،سكن بغداد ،أبو بكر ،الواسطي ،احلارث الباغنديحممد بن سليمان بن هو : ن سليمان الواسطيحممد ب )١

وعنه ابنه أبو بكر حممد بن حممـد   ،وأبو نعيم الفضل بن دكني ،وأبو داود الطيالسي ،يروي عن عبيد اهللا بن موسى
= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٤٤

 ـــــــــــــــــ
= 

: ومـرة قـال  . ال بأس به: فمرة قال ،يهواختلفت أقوال الدارقطين ف ،بن أيب الفوارساضعفه  ،بن سليمان الباغندي
ومسعت ابن . ابين كذاب: مسعت الباغندي يقول: وقال أبو بكر بن أيب الطيب ،وذكره ابن حبان يف ثقاته. ضعيف

فإن رواياتـه   ،وال أعلم ألية علة ضعف ،والباغندي مذكور بالضعف: وقال اخلطيب. أيب كذاب: الباغندي يقول
 . مات سنة ثالث ومائتني. البأس به: وقال الذهيب. يف حديثه منكراً وال أعلم ،كلها مستقيمة

مجعاً بني من ضعفه وبني شهادة اخلطيب لـه بـأن    ،ال بأس به: لعل الذي يترجح من حاله ما قاله الذهيب :قلت
 .واهللا أعلم ،رواياته مستقيمة وال يعلم يف حديثه منكراً

ولسان امليـزان   ،)٢/٥٨٨(املغين يف الضعفاء و ،)٥/٢٩٨(بغداد وتاريخ  ،)٩/١٤٩(الثقات البن حبان : انظر
)٥/١٨٦.( 

  ). ١٣٩(تقدم يف احلديث رقم  ،ثقة: عبيد اهللا بن موسى العبسي )٢
 ،صـدوق  ،أبـو عبـد اهللا   ،مث الكوفة ،القاضي بواسط ،الكويف ،النخعي بن عبد اهللا شريكهو : شريك )٣

مات سـنة   ،شديداً على أهل البدع ،عابداً ،وكان عادالً فاضالً ،فةتغري حفظه منذ ويل القضاء بالكو ،خيطىء كثرياً
 .٢٧٨٧: التقريب. واألربعة ،ومسلم ،أخرج له البخاري تعليقا ،سبع أو مثان وسبعني ومائة

  ).١١٢(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق يهم: إمساعيل بن عبد الرمحن السدي )٤
 ).١١٢(ث رقم تقدم يف احلدي ،ثقة ،الغفاري غزوانهو  :أبو مالك )٥

 :اإلسناداحلكم على 
وشريك بن عبد اهللا وهـو وإن كـان    ،ففيه حممد بن سليمان الواسطي وهو ال بأس به ،األثر ذا اإلسناد حسن

 ،إال أنه توبع من قبل إسرائيل بن يونس السبيعي كما عند أيب الشيخ يف العظمـة  ،وتغري حفظه خيطئ كثرياً صدوقاً
 .ويف اإلسناد إمساعيل السدي وهو صدوق أيضاً ،)٩ديث رقم تقدم يف احل(وإسحاق ثقة 

 .إال أنه مل يتفرد بذلك ،واألثر وإن خرجه الدينوري وهو متكلم فيه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٤٥

................................................................................... 
 كان فإذا ،)٢(أمالك أربعة )١(العرش محلة: قال ،وهب عن ،الشيخ أبو وأخرج )١٩٨(

 أرزاقهم، يف آدم لبين يشفع إنسان صورة يف منهم ملك ،)٣(ينخرآ بأربعة دوايأُ القيامة يوم
 يف للبهائم يشفع ثور صورة يف وملك أرزاقها، يف للطري يشفع نسر صورة يف وملك

: وجوه أربعة: منهم ملك ولكل أرزاقها، يف للسباع يشفع أسد صورة يف وملك أرزاقها،
 ركبهم على وقعوا العرش محلوا فلما أسد، ووجه ثور، ووجه نسر، ووجه إنسان، وجه
 )٤(.أرجلهم على قياماً فاستووا باهللا، إال قوة وال حول ال: نواقِّفلُ، اهللا عظمة من

 ـــــــــــــــــ
= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .ويؤيده السياق .ومحلة العرش اليوم أربعة: يف العظمةو ،هكذا يف مجيع النسخ  )١(
 ).غ(و ) ش(ليست يف   )٢(
 .خرىأ): ش(يف   )٣(
: قـال  ،حدثنا ابن الرباء ،حدثنا أمحد بن حممد املصاحفي: قال، )٤٨٣( هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم  )٤(

 .به بنحوه ضمن حديث طويل عن وهب ،عن أبيه ،حدثنا عبد املنعم بن إدريس
 :اإلسنادرجال 

 ).٢١(م رق تقدم يف احلديث ،صاحب أصول ،ثقة ،أبو علي: أمحد بن حممد املصاحفي )١
 ).٢١(رقم  تقدم يف احلديث ،وثقه اخلطيب ،هو حممد بن أمحد الرباء العبدي: ابن الرباء )٢

= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٤٦

 محلة يف إن: "r اهللا رسول قال: قال، مكحول عن ،الشيخ أبو وأخرج )١٩٩(
 سيد صورة على وملك آدم، ابن وهو روالص سيد على ملك ،أمالك أربعة / العرش
 يوم ذم بانغض زال فما الثور، وهو األنعام سيد صورة على وملك األسد، وهو السباع
 )١(." النسر وهو الطري دسي صورة على وملك العجل،

 ـــــــــــــــــ
= 

 ).٢١(رقم  تقدم يف احلديث ،كذاب يضع احلديث ،بن سنان بن بنت وهب بن منبه: عبد املنعم بن إدريس )٣
 ).٢١(رقم  تقدم يف احلديث ،ضعيفإدريس بن سنان، هو  :إدريس )٤
 ).١٥(رقم  تقدم يف احلديثماين، ثقة، بن منبه بن كامل الي: وهب )٥

  :اإلسناداحلكم على 
الكالم عليـه  ب وقد تقدم اكذاع وضبن إدريس وهو  ألنه من طريق عبد املنعم ،ضعيف جداًاألثر ذا اإلسناد 

 .)٢١( ديث رقماحليف 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ثنا إبراهيم بن اجلنيد، حـدثنا  حدثنا جعفر بن أمحد، حد: قال، )٣٣٨(هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم   )١(

 .حدثين ركن الشامي، عن مكحول به: حيىي بن السري املروزي، حدثنا إسحاق بن مرار الشيباين، قال
  :اإلسنادرجال 

 .)١٦(تقدم يف احلديث رقم . كان حمدثاً فاضالً له تصانيف: الذهيبقال : بن فارسجعفر بن أمحد  )١
صاحب كتب الزهـد   ،املعروف باخلتلي ،أبو إسحاقد اهللا بن اجلنيد، هو إبراهيم بن عب: إبراهيم بن اجلنيد )٢

وعنده عن حيىي بن معني سـؤاالت كـثري    ،وسليمان بن حرب ،حدث عن أيب سلمة التبوذكي ،بغدادي ،والرقائق
، وكان ثقـة  ،وحممد بن أمحد بن هارون العسكري ،وحممد ابن القاسم الكوكيبروى عنه  ،فائدة تدل على فهمهال
  .مل أظفر له بوفاة، وكأا يف حدود الستني ومائتني: ل الذهيبقا

 ).٢/٥٨٦(، وتذكرة احلفاظ )٢٠/٦١(وتاريخ اإلسالم  ،)٧/٥(وتاريخ دمشق  ،)٦/١٢٠(تاريخ بغداد : انظر
= 

]ب/١٧[  



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٤٧

 ،عروة عن ،والصفات األمساء يف يوالبيهق ،يالدارم سعيد بن عثمان وأخرج )٢٠٠(
 صورة على صورته من ومنهم إنسان، صورة على صورته من منهم العرش محلة: قال

  )٢() ١(.األسد صورة على صورته من ومنهم الثور، صورة على صورته من ومنهم النسر،

 ـــــــــــــــــ
= 

٣( الضرير ،البغداديبن حيىي، أبو حممد  :يرِحيىي بن الس، وجرير بن عبد احلميـد  ،ث عن هشيم بن بشريحد، 
  .وغريهم والقاضي احملاملي ،وعبد اهللا بن جعفر التغليب ،روى عنه أمحد بن نصر الضبعي ،بن عيينةوسفيان 
 . ومل أجد فيه جرحاً وال تعديالً، ذكره اخلطيب وتبعه الذهيب ومل يذكرا فيه شيئاً :قلت
 ).١٩/٣٧٠(، وتاريخ اإلسالم للذهيب )١٤/٢١٣(تاريخ بغداد : انظر

مات سنة عشـر أو   ،صدوق ،وكان حنويا لغويا ،كويف نزل بغداد ،مرار بنإسحاق هو : أبو عمرو الشيباين )٤
 .٨٢٧٥ :التقريب. أخرج له مسلم ،وقد قارب مائة وعشرين سنة ،ست ومائتني

مسع مكحوالً، روى عنه آدم بن أيب إياس العسـقالين، قـال    ،ركن بن عبد اهللا الشاميهو : ركن الشامي )٥
وقال أبـو  . متروك: وقال النسائي والدارقطين. ليس بشيء: وقال حيىي ،ه ابن املباركووها. منكر احلديث: البخاري

: وقال ابن حبان .متروك احلديث: وقال ابن محاد. أبو عبد اهللا يروي عن مكحول أحاديث موضوعة: أمحد احلاكم
ل، روى عن مكحـول  روى عن مكحول شبيهاً مبائة حديث، ما لكثريِ شيٍء منها أصل، ال جيوز االحتجاج به حبا

 .عن أيب أمامة بنسخة أكثرها موضوع
 ).٢/٤٦٢(لسان امليزان و ،)١/٢٣٢(املغين يف الضعفاء ، و)١/٣٠١(، واروحني )٣/٣٤٣(التاريخ الكبري:انظر

  ).٧٣(تقدم يف احلديث رقم  ،كثري اإلرسال ثقة فقيه، ،هو الشامي :مكحول )٦
  :اإلسناداحلكم على 

ويف االسناد انقطاع حاصـل بـني    ،ففيه ركن الشامي متروك منكر احلديث، ضعيف جداًاحلديث ذا اإلسناد 
 .فإن مكحول أرسله وهو مكثر من اإلرسال rمكحول وبني النيب 

 .على املؤلف خبطه يف هامش األصل هنا بالغ لسماع  )١(
 .عن أبيه به ،عروةسناده إىل هشام بن بإ ،)١/٤٧٨(هو عند عثمان بن سعيد يف نقضه على املريسي   )٢(

 .  عن أبيه به ،عن هشام معلقاً ،)٨٤٨(برقم  وعند البيهقي يف األمساء والصفات
 .به حدثنا موسى بن إمساعيل، ثنا محاد، عن هشام بن عروة، عن عروة: أبو سعيد الدارمي: قال :اإلسناد
 :اإلسنادرجال 

 ).٤٩(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ثبت ،أبو سلمة التبوذكي ،رينقَامل: بن إمساعيل موسى )١
 ). ٤٥(رقم  تقدم يف احلديث ،هو ابن سلمة، ثقة: محاد )٢
 ).٣(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة فقيه: هشام بن عروة )٣

  :اإلسناداحلكم على 
 .وهو موقوف على عروة ،فرجاله ثقات رجال الصحيحني ،األثر ذا اإلسناد صحيح

= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٤٨

 إال العرش محلة من مسي مل: قال ،زيد ابن عن ،حامت أيب ابن وأخرج )٢٠١(
 )٢(.العرش محلة من ليس وميكائيل: )١(قال .إسرافيل

 ،أصحابه على خرج r اهللا رسول أن: عباس ابن عن ،الشيخ أبو وأخرج )٢٠٢(
 لن" : فقال .عظمته يف ونتفكر ربنا، نذكر اجتمعنا: فقالوا".  مجعكم؟ ما" : فقال

 .اهللا رسول يا بلى: قيل ".ربكم؟ عظمة ببعض أخربكم أال عظمته، يف التفكري تدركوا
 قد كاهله، على العرش زوايا من زاوية إسرافيل،: له يقال العرش محلة من ملكاً إنّ" : قال

 مثله يف العليا، السابعة السماء من رأسه ومرق السفلى، السابعة األرض يف قدماه مرقت
 )٣(." ربكم خليقة من

 ـــــــــــــــــ
= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 ).ش(ليست يف  )١(
 .أجدهمل  )٢(
وتقدم الكالم على إسناده واحلكم عليـه وبينـت أنـه     ،)١٠٠(هذا احلديث تقدم بنحوه يف احلديث رقم  )٣(

= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٩

 شهر دخل إذا" : r اهللا رسول قال: قال لي،ع عن ،يالديلم وأخرج )٢٠٣(
 حممد ألمة ويستغفروا، التسبيح عن وافّيكُ أن العرش محلة اهللا أمر، رمضان

 )٣( )٢(.")١(واملؤمنني
 بعض يف أن بلغين: قال دينار، بن مالك عن االسة، يف يالدينور وأخرج )٢٠٤(

 وشفتان، لسان وحتتها إال عني منها ما احلصا، عدد مثل العيون من له ملكاً السموات
 أطراف بني قرون هلم العرش محلة وإن صاحبتها، تفقهها ال بلغة وتعاىل تبارك اهللا حيمدون

 ـــــــــــــــــ
= 

 .  ضعيف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .وللمؤمنني): غ(و ) ش(يف  )١(
 .مل أجده )٢(

ـ  ،وعزاه إىل الديلمي )٢٢٣١(املصنف يف جامع األحاديث برقم  هوقد أورد ال وتبعه يف ذلك صاحب كنز العم
 .   )٢٣٧١٦( برقم
 ).   أن يستغفروا ألمة حممد إذا دخل رمضان أمر اهللا تعاىل محلة العرش: مطلب: ( يف هامش األصل هنا عبارة )٣(



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٥٠

 )١(.ذلك فوق والعرش ،سنة مخسمائة مقدار سهموورؤ قروم
: قالف، )٢(ژ           ژ  :قوله يف ،مالك أيب عن ،يالدينور وأخرج )٢٠٥(

 منهم ملك لكل )٣(أمالك أربعة أرجائها على ،السابعة األرض حتت اليت الصخرة يف إنّ
 ،نواحيها على قيام وهم ،ثور ووجه ،نسر ووجه ،أسد ووجه ،إنسان وجه ،وجوه أربعة

 )٤(.العرش حتت يوالكرس ،يالكرس حتت رؤوسهم ،والسموات باألرض أحاطوا قد

 ـــــــــــــــــ
 .)٢٠(هو عند الدينوري يف االسة برقم  )١(

م مـن  كله ،)٣٣١(وأبو الشيخ يف العظمة برقم  ،٣٢٣عبد اهللا بن أمحد يف زوائد الزهد صوقد أخرجه كذلك 
 .مع اختالف يسري يف بعض ألفاظه ،عن مالك بن دينار به مبثله ،طريق جعفر الضبعي

  .عن مالك بن دينار به ،نا جعفر ،نا سيار ،أنبأنا أيب ،حدثنا موسى بن هارون: قال الدينوري :اإلسناد
 :اإلسنادرجال 

ذكـر   ،ة أربع وتسعني ومـائتني مات سن ،بغدادي ،ثقة حافظ كبريبن عبد اهللا احلمال،  :موسى بن هارون )١
 . ٧٠٢٢: التقريب. متييزاً
مات سنة ثالث وأربعـني   ،ثقة ،هارون بن عبد اهللا بن مروان البغدادي، أبو موسى احلمال، البزازهو  :أبوه )٢

 .٧٢٣٥ :التقريب. واألربعة ،أخرج له مسلم ،وقد ناهز الثماننيومائتني 
  ).٦٥(رقم  تقدم يف احلديث ،امصدوق له أوه ،هو بن حامت العنزي: سيار )٣
 ).٦٥(تقدم يف احلديث رقم  ،صدوق ،هو بن سليمان الضبعي: جعفر )٤
أخـرج لـه   أو حنوهـا،  ومائة البصري، الزاهد، أبو حيىي، صدوق عابد، مات سنة ثالثني  :مالك بن دينار )٥

 . ٦٤٣٥: التقريب. واألربعة، عليقاًتاري خالب
  :اإلسناداحلكم على 
 ،واألثر من كالم مالك بن دينار ،فهو من طريق سيار وجعفر الضبعي وكالمها صدوق ،سناد حسناألثر ذا اإل

 .والدينوري وإن كان متكلم فيه إال أنه مل ينفرد بإخراجه
 ).٢٥٥(آية  البقرة،سورة   )٢(
 .من املالئكة ):غ( يف  )٣(
 . )١٩٧(تقدم خترجيه والكالم عليه يف احلديث رقم  )٤(
 
 
 
 
 

= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٥١

 محلة على لثقم العرش إن: قال معدان، بن خالد عن ،يالدينور وأخرج )٢٠٦(
 )٤( .)٣(همنع )٢(ففّخ )١(املسبحون قام فإذا ،النهار أول من العرش

 ـــــــــــــــــ
= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .أراد املسبحني الذين يصلون الضحى): غ(يف هامش  )١(
 .خفت): ش(يف  )٢(
 .عليهم): غ(و ) ش(يف  )٣(
 ).٢٣(هو عند الدينوري يف االسة برقم   )٤(

كالمها من طريق أم عبد اهللا عبدة بنت خالـد بـن    ،)١٠٢٦(يف السنة برقم وقد أخرجه أيضاً عبد اهللا بن أمحد 
 .خالد بن معدان به بنحوه بيهاعن أ ،معدان

عن أبيها خالد بـن   ،حدثتنا عبدة بنت خالد بن معدان ،نا أبو املغرية ،حدثين أيب: قال عبد اهللا بن أمحد :اإلسناد
 .به معدان

 :اإلسنادرجال 
 ثقـة  ،أحد األئمة ،أبو عبد اهللا ،نزيل بغداد ،بن هالل بن أسد الشيباين، املروزي :أمحد بن حممد بن حنبل )١

. أخرج له أصحاب الكتـب السـتة   ،وله سبع وسبعون سنة ،ومائتنيإحدى وأربعني مات سنة  ،حافظ فقيه حجة
 .٩٦ :التقريب

= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٥٢

 عن ،)١(مضر بن بكر عن ،قتيبة طريق من ،اإلميان شعب يف يالبيهق وأخرج )٢٠٧(
 من يسيل ملن العرش محلة من أن بلغين: قال، )٢(ةحي أيب بن زياد عن ،اهللا عبد بن صخر
 خشيتك، حق )٣(اكخنش ما كسبحان: قال، رأسه رفع فإذا ،ءالبكا من األارل مث عينيه
 )٥(." يعلمون )٤(ال كاذبنيي بامس حيلفون الذين لكن : "وجل عز اهللا قال

 ـــــــــــــــــ
= 

  .)١٦( رقم تقدم يف احلديث ،ثقة ،القدوس بن احلجاج اخلوالين عبدهو : أبو املغرية )٢
 ،روى عنها بقية بن الوليـد  ،تفردت بالرواية عن أبيها فأكثرت عنه ،أم عبد اهللا: عبدة بنت خالد بن معدان )٣

وذكرها  ،ذكرها السلمي يف النسوة املتعبدات الصوفيات ،والشاميون ،والوليد بن مسلم ،وعبد القدوس بن احلجاج
 .   أحاديثها منكرة جداً: وقال اجلوزجاين ،ابن حبان يف الثقات

 .٣٩٣الصوفية للسلمي صوطبقات  ،)٧/٣٠٧(البن حبان الثقات و ،١٦٨ص للجوزجاين أحوال الرجال :انظر
  ).١٦٢(تقدم يف احلديث رقم  ،يرسل كثريا ،عابد ،ثقة: خالد بن معدان )٤

  :اإلسناداحلكم على 
: وقـال اجلوزجـاين   ،تفردت عن أبيهـا  ،يئه من طريق عبدة بنت خالد بن معدان، األثر إسناده ضعيف جداً

   .أحاديثها منكرة جداً
 
 
 
 
 
 
  
 .بكر بن نصر): ش(يف  )١(
ي يف وكذا ذكـره املـز   ،وما أثبته هو الصواب وهو كذلك عند البيهقي ،ةيأيب حزياد بن  :يف مجيع النسخ )٢(

 .شيوخ صخر بن عبد اهللا
 .خنشى ):غ(و ) ش(يف   )٣(
 .مما): ش(يف  )٤(
  .)٤٨٥٧( هو عند البيهقي يف شعب اإلميان برقم  )٥(

 ،عن صخر بن عبـد اهللا  ،كالمها من طريق بكر بن مضر ،)٤١١( برقمالرقة والبكاء وأخرجه ابن أيب الدنيا يف 
 .عن زياد بن أيب حبيب به

أخربنـا  : ، قالحدثنا عبد اهللا بن يوسف: ، قالحدثنا احلسن بن عبد العزيز اجلروي: قال ابن أيب الدنيا :اإلسناد
= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٥٣

 العرش " :يقول r النيب مسعت: تقال ،)١(سعد مأ عن /مردويه، ابن وأخرج )٢٠٨(
، )٢(املشرق يف وجناحاه األرض، ختوم يف رجاله ديك، صورة على لؤلؤة، من ملك على

 )٣(." العرش حتت وعنقه

 ـــــــــــــــــ
= 

 .بهحدثنا زياد بن أيب حبيب : ، قالحدثنا صخر بن عبد اهللا: ، قالبكر بن مضر
 :اإلسنادل رجا
نزيـل   ،أبو علـي املصـري   ،ويراحلسن بن عبد العزيز بن الوزير اجلَهو  :احلسن بن عبد العزيز اجلروي )١
 .١٢٥٣: التقريب .اريخأخرج له الب ،ومائتني مات سنة سبع ومخسني ،ثقة ثبت عابد فاضل ،بغداد
 ،من أثبت الناس يف املوطـأ  ،تقنثقة م ،أصله من دمشق ،أبو حممد الكالعي ،يسينالت :عبد اهللا بن يوسف )٢

 .٣٧٢١: التقريب. والنسائي ،رمذيتوال ،اوددوأبو  ،اريخأخرج له الب ،ومائتني مات سنة مثاين عشرة
مات سنة ثـالث أو   ،ثقة ثبت ،أو أبو عبد امللك ،أبو حممد ،بن حممد بن حكيم املصري: بن مضر بكر )٣

: التقريـب  .والنسائي ،والترمذي ،وأبو داود ،ومسلم ،خاريأخرج له الب ،وله نيف وسبعون ،أربع وسبعني ومائة
٧٥١. 
 ،فنقل عن ابن عدي أنه امـه  ،غلط ابن اجلوزي ،مقبولحجازي  ،بن حرملة املدجلي: بن عبد اهللا صخر )٤

 .٢٩٠٧ :التقريب. أخرج له الترمذي ،بن عبد اهللا احلاجيب صخروإمنا املتهم 
وترجم لـه البخـاري    ،ذكره ابن حبان يف الثقات ،اهللا قولهروى عنه صخر بن عبد  :أيب حبيب زياد بن )٥

 .وابن أيب حامت ومل يذكرا فيه جرحاً وال تعديالً
 .)٦/٣٢٣(والثقات  ،)٣/٥٣٠(اجلرح والتعديل و ،)٣/٣٥٠(التاريخ الكبري : انظر

  :اإلسناداحلكم على 
 .واألثر من بالغات لزياد ،أحدومل يتابعه  فهو من طريق صخر املدجلي وهو مقبول ،األثر إسناده ضعيف

 .دمسع أم): ش( يف  )١(
 .واملغرب: زيادة) غ(يف  )٢(
 .مل أقف على مصدر ابن مردوية  )٣(

حدثنا جعفر بن حممد التميمي، نا الوليـد  : قال ،)٦٨(وقد أخرجه بنحوه أبو جعفر ابن أيب شيبة يف العرش برقم 
... د بن زاذان، أنه أخربه، عن أم سعد امـرأة مـن املهـاجرات   بن مسلم، نا داود بن عبد الرمحن املكي، عن حمم

 . وذكرته
وقد عزاه املصنف يف هـذا  أم سعد وزيد بن ثابت، عن ، )٤٢٥٦(وأورده أبو شجاع الديلمي يف الفردوس برقم 

 ).٢٩٤(سيأيت برقم الكتاب إىل مسند الفردوس و
  :اإلسنادرجال 

 .مل أجد له ترمجة: جعفر بن حممد التميمي )١
= 

]أ/١٨[  



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٥٤

 ابن عن ،والصفات األمساء يف يوالبيهق مردويه، وابن محيد، بن عبد وأخرج )٢٠٩(
 .عام مخسمائة مسرية قدمه أسفل إىل أحدهم كعب بني ما العرش محلة: قال ،عباس
 )١(.املغرب إىل املشرق بني ما املوت ملك خطوة أن: وذكر

 ـــــــــــــــــ
= 

 ).٥٩( تقدم يف احلديث ،)٤/ط( كثري التدليس والتسوية ،ثقة ،القرشي: الوليد بن مسلم )٢
 . صرح هنا بالسماع فانتفى التدليس :قلت

مات سنة أربـع أو   ،مل يثبت أن ابن معني تكلم فيه ،ثقة ،أبو سليمان املكي ،العطار :بن عبد الرمحن داود )٣
 .١٧٩٨: التقريب. ج له أصحاب الكتب الستةأخر ،وكان مولده سنة مائة ،مخس وسبعني ومائة

 .٥٨٨٢: التقريب. وابن ماجه ،أخرج له الترمذي ،متروك: زاذان املدين بنحممد  )٤
  :اإلسناداحلكم على 

 .فهو من طريق حممد بن زاذان وهو متروك ،األثر ذا اإلسناد ضعيف جداً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ).٨٤٨(هو عند البيهقي يف األمساء والصفات برقم   )١(

 .ومل أقف على كتاب عبد بن محيد وال ابن مردوية
يف العظمة برقم أبو الشيخ  وأخرجه خمتصراً ،)٢٦(يف العرش برقم أيضاً حممد بن عثمان بن أيب شيبة وقد أخرجه 

، األصم بن يزيد عن، برقان بن جعفر عن، هشام بن كثري كلهم من طريق ،)٧/٣٢٨(الثعليب يف تفسريه و ،)٤٥٧(
 .باسع ابن عن

عن يزيد بن األصم، عن ابن  ،حدثنا أيب، حدثنا كثري بن هشام، عن جعفر بن برقان: قال ابن أيب شيبة :اإلسناد
 .به t عباس

 :اإلسنادرجال 
  .)٨٠(رقم  تقدم يف احلديث ،وله أوهام ،ثقة حافظ شهري: عثمان بن أيب شيبة )١

= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٥٥

 ليق .روص كلهم العرش محلة: قال ،عكرمة عن ،محيد بن عبد وأخرج )٢١٠(
 )٢(.قليالً خده فأمال .)١(ر؟وص وما: عكرمةل

 ـــــــــــــــــ
= 

أخرج لـه   ،مثان: وقيل ،مات سنة سبع ومائتني ،ثقة ،نزيل بغداد ،أبو سهل الرقي ،الكاليب: بن هشام كثري )٢
 .٥٦٣٣: التقريب. واألربعة ،ومسلم ،البخاري يف األدب املفرد

 ،مات سنة مخسـني ومائـة   ،يهم يف حديث الزهري ،صدوق ،أبو عبد اهللا الرقي ،الكاليب: بن برقان جعفر )٣
 .٩٣٢ :تقريبال. واألربعة ،ومسلم ،أخرج له البخاري يف األدب املفرد ،بعدها: وقيل
 ).٩١(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ،البكَّائي: بن األصم يزيد )٤

  :اإلسناداحلكم على 
وهو موقوف على ابن عباس إال أن له حكم الرفـع ألن   ،فرجاله كلهم ثقات رجال مسلم ،األثر إسناده صحيح

 .مثله ال جمال لالجتهاد فيه
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 . ي مائل رقبتهالصور هو الذ: يف هامش األصل  )١(

يريد مجـع أصـور    ،محلة العرش كلهم صور :قال عكرمة: )١/٦٠٨( وجاء عند ابن اجلوزي يف غريب احلديث
 .وهو املائل العنق

صـرت الشـيء   : ، يريد مجع أصور وهو املائل العنق، من قولكروص قوله: )٢/٦٠٠( وقال ابن قتيبة يف غريبه
 .ذا أملته فمالإفانصار 

 .همل أقف علي )٢(
 .به هإبراهيم بن احلكم، عن أبيه، عن ةويارمن  ،عن عكرمة) ٢/٦٠٠(د أورده ابن قتيبة يف غريب احلديث وق

 .وبينت أنه ضعيف لضعف إبراهيم بن احلكم )٦١(وقد تقدم الكالم على هذا اإلسناد يف احلديث رقم 
 
 

= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٥٦

 حيملون الذين املالئكة تستطيع ال: قال ،سرةيم عن ،محيد بن عبد وأخرج )٢١١(
 )١(.النور شعاع من فوقهم ما إىل ينظروا أن العرش
 األرض يف أرجلهم العرش محلة: قال ،ميسرة عن ،محيد بن عبد وأخرج )٢١٢(

 خوفاً أشد وهم طرفهم، يرفعون ال خشوع وهم ،العرش خرقت قد ورؤوسهم ،السفلى
 السماء )٢(] أهل[  من خوفاً أشد السابعة السماء وأهل السابعة، السماء )٢(] أهل[  من
 )٣(.ليهاي ذيال من خوفاً أشد تليها واليت تليها، اليت

 ـــــــــــــــــ
= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .مل أقف عليه )١(

 .عن زاذان )١٩٢(رقم  حنوه يف احلديثوقد تقدم 
 .ليست يف األصل )٢(
 .أقف عليهمل  )٣(

= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٥٧

 الذين املالئكة إن: قال ،أمامة أيب عن ،املصنف يف شيبة أيب ابن وأخرج )٢١٣(
 )١(.لفارسيةبا يتكلمون العرش حيملون

 ـــــــــــــــــ
= 

 ،)٤/٩٢( هتفسـري يف البغـوي  و ،)٨/٢٦٦( هتفسرييف الثعليب منهم  ،وقد أورده عدد من املفسريين بغري إسناد
 .وغريهم )٤/١٥٥(والزخمشري يف الكشاف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .)٢٩٩٨١(هو عند أيب بكر ابن أيب شيبة يف املصنف برقم   )١(

 ،عن جعفـر  ،معتمر بن سليمانعن  ،)٢٩( وقد أخرجه من طريقه حممد بن عثمان بن أيب شيبة يف العرش برقم
 .عليه به موقوفاً عن أيب أمامة ،عن القاسم

  .مرفوعاً خالفه صفدي بن سنان واحلسن بن دينار فرووه عن أيب أمامة ،وقد خولف معتمر بن سليمان
كالمها مـن   ،)٢/١٨٢(واخلطيب يف موضح أوهام اجلمع والتفريق  ،)٢/١٣٦(ابن عدي يف الكامل  كما عند

  .وهو عمر بن سنان احلرشي ،بن سنان -وقيل صغدي  -طريق صفدي 
 . من طريق احلسن بن دينار )١/٢٣٢(ابن حبان يف اروحني  عندو

   .به مع زيادة يف آخره عن أيب أمامة مرفوعاً، عن القاسم ،كالمها عن جعفر
يف املوضـح  وأما عمر بن سنان فقد قال عنـه اخلطيـب    ،فمعتمر بن سليمان ثقة ،واية الوقف أرجحر :قلت

= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٥٨

ژ  ژ  ڑ  ژ  :تعاىل قوله يف ميسرة، عن املنذر، وابن محيد، بن عبد وأخرج )٢١٤(
 ال العرش، عند ورؤوسهم )٢(األرض التخوم يف أرجلهم: قال ،)١(ژڑ  ک  ک   ک  

 )٣(.النور شعاع من أبصارهم يرفعوا أن يستطيعون

 ـــــــــــــــــ
= 
 .متـروك  :وقال الدارقطين .قدري ضعيف :صفدى بن سنان هو عمر بن سنان احلرشي، قال الساجي :)٢/١٨٢(

 اهـ.وذكره العقيلي وابن اجلارود وابن شاهني يف الضعفاء
وخيالف الثقـات   ،حيدث املوضوعات عن األثبات: )١/٢٣٢(حبان يف اروحني  واحلسن بن دينار قال عنه ابن

تركه ابن املبارك ووكيع، وأما أمحد بن حنبل وحيىي بن معني  ،حىت يسبق إىل القلب أنه كان يتعمد هلا ،يف الروايات
 اهـ.فكانا يكذبانه

 .واهللا أعلم ،ةوعليه فتقدم رواية معتمر بن سليمان املوقوفة على الرواية املرفوع
 .به عن أيب أمامة ،عن القاسم ،عن جعفر ،حدثنا معتمر بن سليمان: قال ابن أيب شيبة :اإلسناد
 :اإلسنادرجال 

  ).٣٥(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ،التيمي: معتمر بن سليمان )١
مـات   ،نفسه وكان صاحلا يف ،متروك احلديث ،نزيل البصرة ،الدمشقي ،احلنفي أو الباهلي: بن الزبري جعفر )٢

 .٩٣٩: التقريب. أخرج له ابن ماجه ،بعد األربعني ومائة
مات سنة  ،يغرب كثرياً ،صدوق ،صاحب أيب أمامة ،أبو عبد الرمحن ،هو بن عبد الرمحن الدمشقي: القاسم )٣

 .٥٤٧٠: التقريب. واألربعة ،رج له البخاري يف األدب املفردأخ ،اثنيت عشرة ومائة
  :اإلسناداحلكم على 

 . فقد رواه جعفر بن الزبري وهو متروك ،ر ذا اإلسناد ضعيف جداًاألث
وجلعفر بن الزبري هذا أحاديث غـري مـا    :بعد أن ساق أحاديث جلعفر )٢/١٣٦( قد قال ابن عدي يف الكاملو

 .نيوالضعف على حديثه ب ،وعامتها مما ال يتابع عليه ،ذكرت عن القاسم
  .احلديثان األوالن باطالن ال أصل هلما :بعد ذكره حلديثني أحدمها هذا )١/٢٣٢( قال ابن حبان يف اروحنيو

 .١٢٦ص حاديث املوضوعةيف األمعرفة التذكرة أورده ابن القيسراين يف واحلديث 
 ).١٧( آية احلاقة،سورة  )١(
 .يف هامش األصل اًحلقهذه الكلمة كتبت   )٢(
 . مل أقف على هذين املصدرين  )٣(

  .عن أبيه )٣٠(د بن عثمان بن أيب شيبة يف العرش برقم حمم وقد أخرجه
  .عن حممد بن محيد )٢٩/٥٩(وابن جرير يف تفسريه 

 .به رةسيعن م ،ن عطاءعجرير بن عبد احلميد،  ا عنمهكال
= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٥٩

: تعاىل قوله يف ،عباس ابن عن حامت، أيب وابن املنذر، وابن جرير، ابن خرجأو )٢١٥(
 عدم يعلم ال ،املالئكة من صفوف مثانية: قال ،)٢(ژک   ک   )١(ژ  ژ  ڑ  ڑ  کژ 
 )٣(.تعاىل اهللا إال

 ـــــــــــــــــ
= 

يف أخرجه أبـو الشـيخ    ،قوله عن زاذان ،عن ميسرة ،عن عطاء ،عن جريرفرواه  ،وخالفهما عبد اهللا بن عمران
 .)١٩٢(، وقد تقدم الكالم عليه يف احلديث رقم )٤٨٠( مالعظمة برق

فتقدم رواية عثمـان بـن أيب    ،وعبد اهللا بن عمران صدوق ،وابن محيد ضعيف ،وعثمان بن أيب شيبة ثقة حافظ
 . شيبة على رواية عبد اهللا بن عمران

  .به رةيسعن م ،طاءن عع ،نا جرير بن عبد احلميد ،يبحدثنا أ :أيب شيبة بنقال حممد عثمان  :اإلسناد
 :اإلسنادرجال 

  ).٨٠(رقم  تقدم يف احلديث ،وله أوهام ،ثقة حافظ شهري :عثمان بن أيب شيبة )١
 .)١٩٢( تقدم يف احلديث رقم ،ثقة ،الضيب: جرير بن عبد احلميد )٢
 ).٤٥(رقم  تقدم يف احلديث ،اختلط ،صدوق ،الثقفي ،بن السائب: عطاء )٣
 .)١٩٢( تقدم يف احلديث رقم ،مقبول ،الطُهويأبو جميلة  ،هو بن يعقوب: ميسرة )٤

 :اإلسناداحلكم على 
 . فهو من طريق عطاء بن السائب وقد اختلط ،األثر ذا اإلسناد ضعيف

 
 
 
 
 
 
 
 
  .ليست يف األصل  )١(
 ).١٧(آية احلاقة، سورة   )٢(
 .)٢٩/٥٨(هو عند الطربي يف تفسريه   )٣(

عـن أيب   ،عن السـدي  ،احلكم بن ظهريكالمها عن  ،)٣٣( عرش برقموقد أخرجه أبو جعفر بن أيب شيبة يف ال
 .عن ابن عباس به مبثله ،مالك

= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٦٠

 ال، صفوف مثانية: يقال: قال، اآلية يف، الضحاك عن محيد، بن عبد وأخرج )٢١٦(
 السابعة السماء يف العرش عند رؤوسهم، أمالك مثانية: ويقال ،اهللا إال معد يعلم
 إىل أحدهم قرن أصل بني ما لة،عالو كقرون قرون وهلم السفلى، األرض يف امهموأقد

 )١(.عام مخسمائة مسرية منتهاه

 ـــــــــــــــــ
= 

عن ابن عباس بـه بنحـوه    ،عن أيب صاحل ،طريق الكليب من ،)٣٣(ابن أيب زمنني يف أصول السنة برقم وأخرجه 
 .وفيه زيادة
عن ابن عبـاس   ،عن أيب مالك ،عن السدي ،نا احلكم بن ظهري ،حدثنا أيب: قال أبو جعفر ابن أيب شيبة :اإلسناد

 . به
 :اإلسنادرجال 

  .)٨٠( رقم تقدم يف احلديث ،وله أوهام ،ثقة حافظ شهري :عثمان بن أيب شيبة )١
وامـه   ،رمي بالرفض ،متروك ،أبو خالد: ويقال ،وكنية أبيه أبو ليلى ،أبو حممد ،الفزاري: بن ظُهري احلكم )٢

 .١٤٤٥: التقريب. أخرج له الترمذي ،مثانني ومائةمن سنة  مات قريباً ،ابن معني
   .)١١٢(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق يهم ،هو إمساعيل بن عبد الرمحن السدي: السدي )٣
 ).١١٢(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ،الغفاري غزوانهو  :أبو مالك )٤

  :اإلسناداحلكم على 
 .روكفيه احلكم بن ظهري وهو مت ،األثر ذا اإلسناد ضعيف جداً

وروي بنحوه عن ابن عباس كما عند ابن أيب زمنني لكنه من طريق الكليب عن أيب صاحل، وهذا إسـناد ضـعيف   
 . جداً ال يتقوى به

 
 
 
 
 
 
 
 .مل أقف على كتاب عبد بن محيد  )١(

: ثنا عبيد قال: يقول ،مسعت أبا معاذ: قال ،حدثت عن احلسني: قال ،)٢٩/٥٨(وقد أخرجه الطربي يف تفسريه 
 .دون القول الثاين ،وذكره مبثله.. .مسعت الضحاك

 :اإلسنادرجال 
= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٦١

 u الروح يف جاء ما
 

 .)١(ژٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ژ : تعاىل قال
 .)٢(ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چژ : وقال

 يف يوالبيهق، الشيخ وأبو حامت، أيب وابن املنذر، وابن جرير، ابن أخرج )٢١٧(

 ـــــــــــــــــ
= 

ووكيـع   ،وعبد الرمحن بن مهدي ،روى عن حيىي بن سعيد ،أبو علي ،اخلياط البغدادي :احلسني بن الفرج )١
وقال أبـو  . كذاب صاحب سكر شاطر: قال عنه ابن معني. كتب عنه أبو حامت بالبصرة وبالري مث تركه ،وغريهم

: وقال أبـو حـامت  . ال أحدث عنه ،ال شيء: فقال ،سألت أبا زرعة عنه: وقال ابن أيب حامت. حديثه ذهب: زرعة
 .وكان أمحد بن حنبل وحيىي بن معني ال يرضيانه. تكلم الناس فيه

 ).٢/٣٠٧(ولسان امليزان  ،)١/٢١٦(والضعفاء واملتروكني البن اجلوزي  ،)٣/٦٢(اجلرح والتعديل : انظر
   ).١٠(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ،لفضل بن خالد النحويهو ا: أبو معاذ )٢
 ).١٠(رقم  تقدم يف احلديث. ال بأس به ،هو بن سليمان الباهلي: عبيد )٣
 ).١٠(رقم  تقدم يف احلديث ،كثري اإلرسال ،صدوق ،هو بن مزاحم اهلاليل: الضحاك )٤

  :اإلسناداحلكم على 
فهـو مل   ،حدثت عن احلسني: ن اإلسناد منقطع فابن جرير قالأحدمها أ ،ألمرين األثر ذا اإلسناد ضعيف جداً

 .يسمع منه
وقد قال أمحد شاكر يف تعليقـه علـى    ،والثاين أن احلسني بن الفرج كذبه ابن معني وتركه أبو حامت وأبو زرعة

احلسني حدثت عن : ، يقولبإسناد جمهول اًوالطربي يروي عنه يف التفسري كثري: )شاكر.ط ٣/٤٠٨(تفسري الطربي 
وهو إسـناد   :)٥/٤٧٠(وقال يف موضع آخر . فال يصل اإلسناد إليه ،ولعل ذلك من أجل ضعف حديثه. الفرج بن

 .دائر يف التفسري
 
 
 
 
 
 
 ).٤(آية القدر، سورة   )١(
 ).٣٨(آية ، النبأ سورة  )٢(



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٦٢

 أعظم منملك  الروح: قال، عباس ابن عن طلحة، أيب ابن طريق من، والصفات األمساء
 )٢( )١(.خلقاً املالئكة
 ييد بني يقوم ،اهللا حاجب الروح: قال ،الضحاك نع ،الشيخ أبو وأخرج )٢١٨(

 ،ينظرون إليه فاخللق املالئكة، مجيع لوسع فاه فتح لو املالئكة، أعظم وهو القيامة، يوم اهللا
٥( .)٤(فوقه من إىل )٣(مطرفه يرفعون ال خمافته نفم( 

 ـــــــــــــــــ
األمساء والصفات يف  والبيهقي ،)٤١١(وأيب الشيخ يف العظمة برقم  ،)٣٠/٢٢(هو عند الطربي يف تفسريه  )١(

 ابـن  عـن  طلحة، أيب بن علي عن صاحل، بن معاوية عن صاحل، بن اهللا عبدكلهم من طريق  ،)٧٨٠( خمتصرا برقم
 .عباس

 .به عن ابن عباس ،عن علي ،ثين معاوية: قال ،ثنا أبو صاحل: قال ،حدثين علي: قال الطربي :اإلسناد
 :اإلسنادرجال 

أخرج له ابن  ،مات سنة اثنتني وسبعني ومائتني ،صدوق ،األدمي القنطري،يزيد  بن داود بنهو علي : علي )١
 .٤٧٣٠ :التقريب. ماجه
 ).٣٤(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق كثري الغلط ،كاتب الليث ،هو عبد اهللا بن صاحل اجلهين: أبو صاحل )٢
 ).٣٤( رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق له أوهام ،هو بن صاحل بن احلضرمي: معاوية )٣
صـدوق قـد    ،أرسل عن ابن عباس ومل يره ،سكن محص ،موىل بين العباس ،أيب طلحة سامل بنهو : علي )٤

 .٤٧٥٤: التقريب. وابن ماجه ،والنسائي ،وأبو داود ،أخرج له مسلم ،مات سنة ثالث وأربعني ومائة ،خيطىء
  :اإلسناداحلكم على 

لكن مثل هذا اإلسناد يـروى   ،ع من ابن عباسألنه منقطع فعلي بن أيب طلحة مل يسم ،األثر ذا اإلسناد ضعيف
 ،rومثل هذه الروايات التفسريية يتساهل العلماء يف قبوهلا مامل تكن مرفوعة إىل الـنيب   ،به تفسري عن ابن عباس

 . واهللا أعلم
 ).يف ملك أعظم املالئكة : ( جاء فيه ،هنا يوجد كالم يف هامش األصل غري واضح  )٢(
 
 
 
 .واملثبت هو الصواب املوافق ألصل احلديث واملتوافق مع السياق. يرفعون طرفهال : يف األصل  )٣(
 .وهو حمتمل. فوقهم): غ(يف  )٤(
وحدثين حممد بن مروان، عن جويرب، : قال جدي: قال ،)٤٠٦و  ٢٨٥(هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم  )٥(

 .عن الضحاك به
 :اإلسنادرجال 

= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٦٣

 يف يوالبيهق، الشيخ وأبو، حامت أيب وابن، املنذر وابن، جرير ابن وأخرج )٢١٩(
 سبعون له ،ملك الروح: قال، طالب أىب بن علي عن، ضعيف بسند، والصفات األمساء
 / بتلك اهللا يسبح لغة، ألف سبعون لسان لكل لسان، ألف سبعون وجه لكل وجه، ألف
 )١(.القيامة يوم إىل املالئكة مع يطري ملكاً تسبيحة كل من اهللا خيلق كلها، اتاللغ

 ـــــــــــــــــ
= 

 .مل أجد له ترمجة :جد أيب الشيخ )١
. وهو األصغر، كويف، متهم بالكـذب، ذُكـر متييـزاً    ي،بن عبد اهللا بن إمساعيل السد: حممد بن مروان )٢

 .٦٢٨٤: التقريب
 ).١٣٨(رقم  تقدم يف احلديث ،ضعيف جداً ،راوي التفسري ،هو بن سعيد األزدي: جويرب )٣
 ).١٠(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق كثري اإلرسال ،اهلاليل هو بن مزاحم: الضحاك )٤

  :اإلسناداحلكم على 
، وجويرب ضعيف جداً ،فهو من طريق حممد بن مروان السدي وهو متهم بالكذب، األثر ذا اإلسناد ضعيف جداً

 .)١٥٧( وقد تقدم الكالم على هذا اإلسناد يف احلديث رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
والبيهقـي يف األمسـاء    ،)٤٠٨(وأيب الشيخ يف العظمـة بـرقم    ،)١٥/١٥٦(هو عند الطربي يف تفسريه   )١(

 ).٧٨١(والصفات برقم 
عمن  ،عن أيب هزان ،عبد اهللا بن صاحلكلهم من طريق  ،٤٢٣أبو بكر األنباري يف األضداد ص وقد أخرجه أيضاً

= 

]ب/١٨[  



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٦٤

، عباس ابن عن، عطاء طريق من، الشيخ وأبو، املنذر وابن، جرير ابن وأخرج )٢٢٠(
 واملغرب، املشرق بني ما منهما جناحان ،جناح آالف عشرة له، واحد ملك الروح: قال
 )١(.القيامة يوم إىل اهللا يسبحان ،وشفتان وعينان لسان ألف وجه كل يف ،وجه ألف له

 ـــــــــــــــــ
= 

 .حدثه عن علي بن أيب طالب به
ـ  : قال ،ثنا عبد اهللا بن صاحل: قال ،حدثين علي: قال الطربي :اإلسناد رة صـاحب  ثين أبو هزان يزيد بـن مس

 .به عمن حدثه عن علي بن أيب طالب ،قيسارية
 :اإلسنادرجال 

  ).٢١٧(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق ،القنطري داود بنهو علي : علي )١
 ).٣٤(تقدم يف احلديث رقم  ،صدوق كثري الغلط: كاتب الليث: عبد اهللا بن صاحل )٢
وعبد احلميد بن  ،وبكر بن خنيس ،راساينمسع عطاء اخل ،الرهاوي أبو هزان: يزيد بن مسرة صاحب قيسارية )٣
 يونس يف تارخيـه وذكره ابن  ،)تسمية نفر أهل زهد وفضل ( وذكره أبو زرعة يف  ،شام بن عمارروى عنه ه ،يزيد

 .رمبا أخطأ: وقال ،"الثقات"وذكره ابن حبان يف . مل يذكروه جبرح: وقال ،)٢/٢٥٦(
 ،)٦٥/٢٠٥(وتاريخ دمشق  ،)٩/٢٧٢(لثقات وا ،)٩/٢٦٨(يل واجلرح والتعد ،)٨/٣٣٧(التاريخ الكبري : انظر
 ).٩/١٠٦(والسري 

  :اإلسناداحلكم على 
ففيه إنقطاع بني يزيد بن مسرة وعلي بن أيب طالـب فإنـه مل يصـرح     ،األثر إسناده ضعيف كما قال املصنف

  .بالواسطة بينهما
  .عجيب غريب أثر وهذا: عن هذا احلديث )٣/٦٢(يف تفسريه قال ابن كثري وقد 

 
 
 
 
 
 
 
مـن  ) ٤٠٩(وهو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم  ،ومل أقف على مصدر ابن املنذر ،مل أجده عند ابن جرير )١(

 .طريق عبد الرزاق
 .عن ابن عباس به ،عن عطاء ،ابن جريجعن  ،)٢/٣٨٨(وأخرجه عبد الرزاق يف تفسريه 

 .عن ابن عباس به ،عن عطاء ،أنا ابن جريج: قال عبد الرزاق :اإلسناد
= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٦٥

 عشرة له املالئكة، من ملك الروح: قال، وهب عن ،الشيخ أبو وأخرج )٢٢١(
 لسان ألف وجه لكل وجه، ألف له واملغرب، املشرق بني ما منهما جناحان جناح، آالف

 )١(.القيامة يوم إىل اهللا يسبحان وشفتان،

 ـــــــــــــــــ
= 

 :اإلسنادرجال 
   ).٥٢(رقم  تقدم يف احلديث ،مدلس ،ثقة ،جريجهو عبد امللك بن عبد العزيز بن : ابن جريج )١
 ).١٢(رقم  تقدم يف احلديث ،هو بن أيب رباح، ثقة: عطاء )٢

  :اإلسناداحلكم على 
أن روايته هنا عـن عطـاء،    وإن عنعن إالابن جريج األثر إسناده صحيح، فرجاله ثقات على شرط الشيخني، و

 . كما صرح بذلك ،وهي حممولة على السماع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حـدثنا  : قـال ) ٤١٧(وبرقم  ،حدثنا أبو العباس اهلروي: قال) ٤٠٥(هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم   )١(

روي، حدثنا إمساعيـل بـن   حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد، حدثنا إبراهيم اهل: جعفر بن أمحد بن فارس، قاال
= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٦٦

 أشرف الروح: قال، حيان بن مقاتل عن، الشيخ وأبو، املنذر ابن وأخرج )٢٢٢(
 )١(.يالوح صاحب وهو، الرب من وأقرم، املالئكة

 ـــــــــــــــــ
= 

 عبد اهللايا أبا : -رمحه اهللا تعاىل  -قلت لوهب بن منبه : حدثين عبد العزيز بن جوران، قال: إبراهيم الصنعاين، قال
 .ذكرهف... ، ما الروح؟)ويسألونك عن الروح ( ما 

 :اإلسنادرجال 
    ).١٦(رقم  احلديث تقدم يف، فاضالً كان حمدثاً: قال عنه الذهيب :جعفر بن أمحد بن فارس )١
  ). ١٩٩(تقدم يف احلديث رقم ثقة، : إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد )٢
تكلـم   ،حافظ ،صدوق ،نزيل بغداد ،أبو إسحاق ،اهلرويهو إبراهيم بن عبد اهللا بن حامت : إبراهيم اهلروي )٣

: التقريـب  .وابن ماجـه  ،أخرج له النسائي ،وله ست وستون ،مات سنة أربع وأربعني ومائتني ،فيه بسبب القرآن
١٩٣.  
 .اجد له ترمجة مل: إمساعيل بن إبراهيم الصنعاين )٤
حباء مهملة ضـبطه بعضـهم،    :قال الذهيب ،ترمجه غري واحد بابن حوران: الصنعاينبن جوران عبد العزيز  )٥

عدي وأشار ابن . كان يشبه القصاص ،كان ضعيفاً: قال هشام بن يوسف ،روى عن وهب بن منبه. واألصح جبيم
وذكره ابـن حبـان يف   . وما أعلم أن له من املسند شيئاً ،له عن وهب أخبار بين إسرائيل وغريها: قالف ،إىل ضعفه

 .الثقات
 .)٤/٣٦٣( ميزان االعتدالو ،)٧/١١١(والثقات  ،)٣/١١(والضعفاء للعقيلي  ،)٥/٢٩٢(الكامل : انظر

   ).١٥( رقم تقدم يف احلديثبن كامل اليماين، ثقة،  :وهب بن منبه )٦
 :اإلسناداحلكم على 

وهو ضعيف ويروي عن وهب اإلسـرائيليات   ،األثر ذا اإلسناد ضعيف يئه من طريق عبد العزيز بن جوران 
 .ويف اإلسناد إمساعيل بن إبراهيم مل أجد له ترمجة، وال يعلم له شيء مسند

 
 
 
 
 
 
 
 عمـران،  بـن  اهللا عبد حدثنا أمحد، بن إسحاق حدثنا: قال ،)٤١٦(هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم   )١(

 .به حيان بن مقاتل عن سعيد، بن صاحل عن سليمان، بن إسحاق حدثنا
 :اإلسنادرجال 

= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٦٧

 وهو الرابعة، السماء يف الروح: قال، مسعود ابن عن، جرير ابن وأخرج )٢٢٣(
 تسبيحة، ألف ةعشر يتاثن يوم كلاهللا  بحسي املالئكة،من و واجلبال السموات من أعظم
 )١(.وحده صفاً القيامة يوم ءيجي ،الئكةامل من ملكاً تسبيحة كل من تعاىل اهللا خيلق

 ـــــــــــــــــ
= 

 ).٣٠(رقم  تقدم يف احلديث، مل أجد فيه جرحاً وال تعديالً ،هو ابن زيرك الفارسي :أمحد بن إسحاق )١
  ). ٣٠(رقم   احلديثتقدم يف ،صدوق ،بن أيب علي األسدي :عمران بن اهللا عبد )٢
 .)٧٦(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ،الرازي :سليمان بن إسحاق )٣
روى عنه إسحاق بن سـليمان،   ،وقتادةسلمة، ومقاتل بن حيان،  أيبوروى عن احلسن، : سعيد بن صاحل )٤
  .شيخ مروزي: أبو حامتقال 

 .١٨١صتعجيل املنفعة و، )٤/٤٠٤(اجلرح والتعديل : انظر
 .)١١٠( رقم تقدم يف احلديث ،صدوق فاضل: مقاتل بن حيان )٥

  :اإلسناداحلكم على 
 .فأتوقف يف احلكم عليه ،يف اإلسناد من مل أجد فيه جرحاً وال تعديالً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ).٣٠/٢٢(هو عند الطربي يف تفسريه   )١(

= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٦٨

 كان r اهللا رسول أن: عائشة عن، يوالنسائ، داود وأبو، مسلم وأخرج )٢٢٤(
 )١(." والروح املالئكة رب قدوس سبوح" : وسجوده ركوعه يف يقول

 ـــــــــــــــــ
= 

 .عن ابن مسعود به ،عن علقمة ،عن الشعيب ،كالمها من طريق أيب محزة ،)١٠/١١٩(وأخرجه الثعليب يف تفسريه 
 ،عن الشعيب ،عن أيب محزة ،ثنا رواد بن اجلراح: قال ،حدثين حممد بن خلف العسقالين: قال ابن جرير :اإلسناد
 .به عن ابن مسعود ،عن علقمة
 :اإلسنادرجال 

  ).١٩٣(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق: حممد بن خلف العسقالين )١
 ).١٠٥(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق، اختلط بأخرة فترك: رواد بن اجلراح )٢
  ).٧٦(رقم  تقدم يف احلديث ،ضعيف ،هو ثابت بن أيب صفية الثُمايل: أبو محزة )٣
 ).٤٥(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة مشهور ،شراحيل بنهو عامر : الشعيب )٤
ـ  : وقيل ،أخطأ من زعم أن له صحبة ،ثقة ثبت ،املدين ،هو بن وقَّاص الليثي: علقمة )٥ نيب إنه ولد يف عهـد ال
r، ٤٦٨٥: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،مات يف خالفة عبد امللك. 

  :اإلسناداحلكم على 
 .وفيه أبو محزة الثمايل وهو ضعيف ،فيه رواد بن اجلراح اختلط فترك ،األثر ذا اإلسناد ضعيف

 .يب جداًوهذا غر :بعدما نقله عن ابن جرير) ١/٤٣(يف البداية والنهاية ابن كثري  قالوقد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
والنسـائي يف سـننه بـرقم     ،)٨٧٢(وأيب داود يف سننه بـرقم   ،)٤٨٧( هو عند مسلم يف صحيحه برقم  )١(

)١٠٤٨.( 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٦٩

، حامت أيب وابن، املنذر وابن، جرير وابن، محيد بن وعبد، الرزاق عبد وأخرج )٢٢٥(
 بين روص على قلخ الروح: قال، جماهد عن، والصفات األمساء يف يوالبيهق، الشيخ وأبو
 )١(.آدم

، جماهد عن، الشيخ وأبو، املنذر وابن، محيد بن وعبد، الرزاق عبد )٢(وأخرج )٢٢٦(
 )٣(.مبالئكة وليسوا، ورؤوس وأرجل يأيد وهلم، يأكلون الروح: قال

 ـــــــــــــــــ
 وأيب الشيخ يف العظمة بـرقم  ،)٣٠/٢١(وابن جرير يف تفسريه  ،)٣/٣٤٤(هو عند عبد الرزاق يف تفسريه   )١(

 .املصادر مل أقف عليها وبقية ،، ومل أجده عند ابن أيب حامت)٤٢١(
 .من طريق الثوري، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد به مبثله كلهم ،)٣/٢٩٠(أبو نعيم يف احللية  أيضاً وقد أخرجه

 .به مبعناه جماهد عن، األعمش عن، شعبةطريق  نم، )٧٨٣(وهو عند البيهقي يف األمساء والصفات برقم 
  .عن جماهد به ،بن أيب جنيحعن ا ،عن الثوري: عبد الرزاققال  :اإلسناد
 :اإلسنادرجال 

  ).٢٢(رقم  تقدم يف احلديث ،حافظ ثقة ،هو سفيان بن سعيد: الثوري )١
 ورمبا دلس ،رمي بالقدر ،ثقة ،أبو يسار الثقفي موالهم ،عبد اهللا بن أيب جنيح يسار املكيهو  :ابن أيب جنيح )٢

 .٣٦٦٢: التقريب .ةعاجلماأخرج له  ،أو بعدهاومائة مات سنة إحدى وثالثني  ،)٣/ط(
 ).٩(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة إمام ،هو بن جرب: جماهد )٣

  :اإلسناداحلكم على 
واألثر من  ،ورجاله ثقات رجال الشيخني، األثر إسناده صحيح إن ثبت مساع ابن أيب جنيح فإنه مدلس وقد عنعن

 . كالم جماهد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .بياض يف األصل  )٢(
 ).٣/٣٤٤(زاق يف تفسريه هو عند عبد الر  )٣(

= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٧٠

 من خلقاً مأعظ الروح: قال، عكرمة عن، املنذر وابن محيد، بن عبد وأخرج )٢٢٧(
 )١(.روح ومعه إال ملك ينزل وال، املالئكة

 ـــــــــــــــــ
= 

 .عن جماهد به ،عن مسلم ،كالمها من طريق الثوري ،)٣٠/٢٣(وقد أخرجه ابن جرير يف تفسريه 
 . وليس فيه يأكلون ،به مبعناه جماهد، من طريق األعمش، عن )٤٢٢(و الشيخ يف العظمة برقم وأخرجه أب
 .عن جماهد به ،عن مسلم ،عن الثوري: عبد الرزاققال  :اإلسناد
 :اإلسنادرجال 

 ).٢٢(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ،هو سفيان بن سعيد: الثوري )١
 ،أخرج له الترمـذي  ،ضعيف ،أبو عبد اهللا الكويف ،األعور ،الرباد ،املالئي ،هو بن كيسان الضيب: مسلم )٢

 .٦٦٤١ :التقريب .وابن ماجه
 ).٩(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة إمام ،هو ابن جرب: جماهد )٣

  :سناداإلاحلكم على 
 .فيه مسلم بن كيسان وهو ضعيف ،األثر ضعيف ذا االسناد  

 .فريتقي األثر إىل مرتبة احلسن لغريه ،وهو ثقة ،لكن تابعه األعمش كما عند أيب الشيخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 .مل أقف عليه  )١(

وإسـناده   ،لقـاً هو ملك أعظم املالئكـة خ : ابن عباس قوله عن الروحعن ) ٢١٧(وقد تقدم يف احلديث رقم 
= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٧١

: قال، عباس ابن عن، جماهد طريق من، الشيخ وأبو، محيد بن عبد وأخرج )٢٢٨(
 واحد ومعه إال ملك السماء من ينزل وما ،آدم بين صورة على، اهللا خلق من خلق الروح

 ـــــــــــــــــ
= 

 .ضعيف
: قال ،من طرق خمتلفة عن جماهد ،)٤٢٤(وأبو الشيخ يف العظمة برقم  ،)١٤/٧٧(وأخرج ابن جرير يف تفسريه 

 .روح إال ومعه ال ينزل ملك
 .  عن جماهد به ،عن ابن أيب جنيح ،ثنا ورقاء: قال ،ثنا احلسن: قال ،احلارثحدثين : قال ابن جرير :اإلسناد
 :اإلسنادرجال 

  ).٨١(رقم  تقدم يف احلديث. صدوق: قال عنه الدارقطين، هو احلارث بن حممد بن أيب أسامة: احلارث )١
مات سنة تسـع أو   ،ثقة ،قاضي املوصل وغريها ،أبو علي البغدادي ،األشيباحلسن بن موسى هو : احلسن )٢

 .١٢٨٨: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،عشر ومائتني
 ،يف حديثه عن منصـور لـني   ،صدوق ،نزيل املدائن ،أبو بشر الكويف ،عمر اليشكريورقاء بن  هو: ورقاء )٣

 .٧٤٠٣: التقريب. ةعأخرج له اجلما
 ).٢٢٥(رقم  تقدم يف احلديث ،)٣/ط(رمبا دلس  ،ثقة ،هو عبد اهللا: ابن أيب جنيح )٤
 ).٩(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة إمام ،هو بن جرب :جماهد )٥

  :اإلسناداحلكم على 
ألنه من طريق احلارث بن أيب أسامة وورقاء بـن   ،إسناده حسن عن جماهد إن سلم من تدليس ابن أيب جنيحاألثر 

 .عمر وكالمها صدوق
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 ٣٧٢

 )٢(.الروح )١(من
 ابن عن، جماهد طريق من، مردويه وابن، الشيخ وأبو، حامت أيب ابن وأخرج )٢٢٩(
 ،وأيد رؤوس، هلم مبالئكة، ليسوا اهللا، جنود من جند الروح" : قال r النيب أن، عباس

 ـــــــــــــــــ
 .ومعه روح: تكرر هذا احلديث بلفظ): ش(يف  )١(
ربنا ابن أيب أخ: حدثنا الوليد، حدثنا حممد بن أيوب، قال: ، قال)٤٠٤(هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم   )٢(

، عن هشيم، عن جعفر بن إياس، عن جماهد، عن ابن عباس به مبثله مع زيادة -يعين ابن ضريس  -جعفر، عن حيىي 
 .يف أوله

 :اإلسنادرجال 
  ).٥(حافظ ثقة، تقدم يف احلديث رقم  ،ابن بونةهو  :الوليد بن أبان )١
 ).١٥(تقدم يف احلديث رقم بن ضريس، ثقة، : حممد بن أيوب )٢
 .٦٠٠٧: التقريب. أخرج له أبو داود ،صدوق ،أيب جعفر الرازي بنحممد بن عبد اهللا هو : أيب جعفرابن  )٣
. والترمذي ،أخرج له مسلم ،مات سنة ثالث ومائتني ،صدوق ،القاضي ،الرازي ،البجلي: يسرالضحيىي بن  )٤

 .٧٥٧١: التقريب
٥( هشري السلمي: يمشل اخلفي كثري التدليس واإلرسا ،ثقة ثبت ،هو بن ب)رقـم   تقـدم يف احلـديث   ،)٣/ط

)١٨.( 
وضعفه شعبة يف حبيب بن  ،من أثبت الناس يف سعيد بن جبري ،أبو بشر بن أيب وحشية، ثقة: جعفر بن إياس )٦

 .٩٣٠ :التقريب. خرج له أصحاب الكتب الستةأ ،ومائة مات سنة مخس وقيل ست وعشرين ،سامل ويف جماهد
 .)٩( حلديثتقدم يف ا ،ثقة ،بن جرب: جماهد )٧

  :اإلسناداحلكم على 
أحدمها أن فيه هشيم بن بشري وهو كثري التدليس ومل يصرح بالسـماع وإمنـا    ،األثر ذا اإلسناد ضعيف ألمرين

 .وقد ضعف شعبة حديثه عن جماهد ،والثاين أنه من رواية جعفر بن إياس عن جماهد ،عنعن
يف تفسريه  بن إسحاقاوقد روى : فقال) ٨/٤٠٢(ي يف فتح البار لكن وجدت احلافظ ابن حجر صحح إسناده

 .وذكر األثر .بن عباسابإسناد صحيح عن 
وأمـا إن   ،فلعلها من طريق آخر غري هذا الطريق فصححها احلافظ لذلك ،ورواية ابن إسحاق هذه مل أقف عليها

 . واهللا أعلم ،كانت من نفس الطريق فإن املترجح عندي أن اإلسناد ضعيف ملا بينت
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 ٣٧٣

 )٢(."جند وهؤالء، جند هؤالء: قال، )١(ژ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چژ  :قرأ مث .وأرجل

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٨( آية النبأ، سورة )١(
 ).٤١٠(هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم  )٢(

بـرقم   ٤٦كما يف جمموع أجزاء حديثية ص – اجلزء الثالث والثمانون من الفوائد األفرادوأخرجه الدارقطين يف 
ه أبيعن فص، أمحد بن حكالمها من طريق  ،)٣/٣٢٥(الغرائب واألفراد وأورده ابن طاهر عنه يف أطراف  ،-)٥٨(
وفيه  ، عن جماهد، عن ابن عباس به بنحوهاألعور ، عن مسلمبن طهمان إبراهيم ، عن-كذا عند أيب الشيخ فقط  –

  .قصة
  .تفرد به مسلم األعور عن جماهد عن ابن عباس، ومل يروه عنه غري إبراهيم بن طهمان: قال الدارقطين

أمحد بن حفص : وجاء عند الدارقطين. ا أيب حدثنا إبراهيمأمحد بن حفص حدثن: جاء يف إسناد أيب الشيخ :قلت
ولعل الصواب ما عند أيب الشيخ، فأمحد بن حفص يروي عن أبيه وال يـروي عـن   . حدثنا إبراهيم، دون ذكر أبيه

 ).٧/١٩(و ) ١/٣٩٥(كما يف ذيب الكمال  ،وأبوه يروي عن إبراهيم نسخةكبرية ،إبراهيم
بن اجلنيد، حدثنا أمحد بن حفص، حدثنا أيب، حدثنا إبـراهيم،   احلسنثنا أمحد بن حد :قال أبو الشيخ :اإلسناد

  .عن مسلم، عن جماهد، عن ابن عباس به بنحوه
 :اإلسنادرجال 

 ،اجلنيد بنبن حممد بن أمحد  -)بن احلسن(وعند أيب الشيخ  ،هكذا وجدته يف ترمجته -: أمحد بن احلسني )١
وابـن شـاهني    ،وعنـه الـدارقطين   ،مسع زياد بن أيوب، وأمحد بن املقدام ،قصدو ،بغدادي، أبو عبد اهللا الدقاق

 .مات سنة أربع وعشرين وثالمثائة ،ورواياته مستقيمة: قال اخلطيب ،وغريمها
 ).٢٤/٤٢(وتاريخ اإلسالم  ،)٢٤/١٠٠(تاريخ بغداد : انظر

مات سـنة   ،صدوق ،عمروأبو علي بن أيب  ،النيسابوري ،بن عبد اهللا بن راشد السلمي: بن حفص أمحد )٢
 .٢٧ :التقريب. والنسائي ،أخرج له البخاري ،مثان ومخسني ومائتني

 ،مات سنة تسع ومائتني ،صدوق ،قاضيها ،أبو عمرو النيسابوري ،بن راشد السلمي: بن عبد اهللا حفص )٣
 .١٤٠٨: التقريب. وابن ماجه ،والنسائي ،أخرج له البخاري

وتكلـم فيـه    ،ثقة يغرب ،مث مكة ،سكن نيسابور ،أبو سعيد ،اسايناخلر طهمانهو إبراهيم بن  :إبراهيم )٤
 .١٨٩: التقريب. خرج له أصحاب الكتب الستةأ ،مات سنة مثان وستني ومائة ،رجع عنه: ويقال ،لإلرجاء

   ).٢٢٦(رقم  تقدم يف احلديث ،ضعيف ،األعور هو بن كيسان: مسلم )٥
 .)٩(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ،بن جرب: جماهد )٦
 :اإلسنادكم على احل

 .وقد تفرد ذه الرواية كما حكاه الدارقطين، فقد رواه مسلم األعور وهو ضعيف ،األثر ذا اإلسناد ضعيف
 
 

= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٧٤

................................................................................... 
 يف يلبيهقاو، الشيخ وأبو، املنذر وابن، محيد بن وعبد، الرزاق عبد خرجوأ )٢٣٠(
 هلم، بالناس وليسوا، الناس يشبهون خلق الروح: قال، صاحل أيب عن، والصفات األمساء

 ـــــــــــــــــ
= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٧٥

 )١(.وأرجل يأيد
 بلغم ما: قال، )١(ةبريد بن اهللا عبد عن )٢( ،الشيخ وأبو، حامت أيب ابن وأخرج )٢٣١(

 ـــــــــــــــــ
والبيهقـي يف األمسـاء    ،)٤١٣(وأيب الشيخ يف العظمة بـرقم   ،)٣/٣٤٤(هو عند عبد الرزاق يف تفسريه   )١(

 .)٧٨٢( والصفات برقم
كلهم  ،)١٣١٦(برقم  وابن صاعد يف زياداته على الزهد البن املبارك ،)٣٠/٢٣(وقد أخرجه الطربي يف تفسريه 

  .به عن أيب صاحل ،إمساعيل بن أيب خالدمن طريق 
 .عن أيب صاحل به ،عن إمساعيل بن أيب خالد ،عن الثوري: قال عبد الرزاق :اإلسناد
 :اإلسنادرجال 

 .)٢٢( رقم تقدم يف احلديث ،حافظ ثقة ،هو سفيان: الثوري )١
 ).٤(رقم  تقدم يف احلديث،ثقة ثبت ،األمحسي: بن أيب خالد إمساعيل )٢
 ).٤(رقم  تقدم يف احلديث ،ضعيف ،موىل أم هانئ ،هو باذام: أبو صاحل )٣

  :اإلسناداحلكم على 
  .وع صحيحوال حجة فيه ما مل يستند ملرف ،األثر إسناده صحيح إىل أيب صاحل باذام وهو من قوله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .هنا طمس يف األصل بقدر كلمة  )٢(



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٧٦

  )٢(.الروح شرع والشياطني واملالئكة واإلنس اجلن
 ڃ  ڃ  ڃ  چ  چژ  :قوله يف الشعيب عن، الشيخ وأبو، حامت أيب ابن وأخرج )٢٣٢(

 ـــــــــــــــــ
= 

 .وهو الصواب )ش(وما أثبته من  ،بن يزيد): غ(ويف  ،بن بريد: يف األصل )١(
  .)٤٠٧(وهو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم  ،مل أجده يف املطبوع من تفسري ابن أيب حامت )٢(

حدثنا  ،حدثنا أبو أسامة ،حدثنا حممد بن الواسطي ،بن أمحد بن ليثحدثنا احلسن  ،حدثنا الوليد: قال :اإلسناد
 .به مبثله مع زيادة يف آخره tاهللا بن بريدة عن عبد ،صاحل بن حيان

 :اإلسنادرجال 
 ).٥(حافظ ثقة، تقدم يف احلديث رقم  ،بن بونةبن أبان  هو: الوليد )١
وعنه أبو  ،وعبد األعلى النرسي ،أيب كاملو ،روى عن طالوت بن عباد ،الرازي :احلسن بن أمحد بن الليث )٢

 .كتبت عنه وهو ثقة: قال ابن أيب حامت ،مات سنة سبع ومثانني ومائتني ،احلسن القطان وطائفة
تـاريخ  و ،)١/١٢٩(وطبقات احلنابلـة   ،)٢/٣٩٨(والتدوين يف أخبار قزوين  ،)٣/٢(اجلرح والتعديل : انظر

 ).٢١/١٥٠(اإلسالم 
 ،صدوق ،نزيل بغداد ،أبو عبد اهللا الواسطي ،بن البختري احلساين بن إمساعيل حممدهو : حممد بن الواسطي )٣

 .٥٧٢٩:التقريب. وابن ماجه ،أخرج له الترمذي ،مات سنة مثان ومخسني ومائتني
  .)٣(رقم  تقدم يف احلديث ،رمبا دلس ،ثبت ثقة ،بن أسامة محادهو : أبو أسامة )٤
 .٢٨٥١ :التقريب. أخرج له ابن ماجه يف التفسري ،ضعيف ،القرشي الكويف: بن حيان صاحل )٥

 :اإلسناداحلكم على 
 .ألنه من طريق صاحل بن حيان وهو ضعيف ،األثر ذا اإلسناد ضعيف
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 ٣٧٧

 من )٣(طامسو، الروح من )٣(اطمس، القيامة يوم العاملني رب )٢(اطامس مها: قال، )١(ژ 
  )٤(.املالئكة
 فاإلنس، أجزاء عشرة واجلن اإلنس: قال، سلمان عن، الشيخ أبو وأخرج )٢٣٣(

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٨( آية النبأ،سورة  )١(
 .وهو الصواب واملوافق ملصدر احلديث وللمعىن اللغوي) غ(و ) ش(واملثبت من  ،مشاطا: األصل يف )٢(
 .) مسط: مادة ،خمتار الصحاح: انظر( . اجلانبان: ماطانالسو
فهو املوافق  ،ولعله الصواب ،واملثبت من بعض مصادر احلديث ،مساطا): غ(و ) ش(ويف  ،مشاط: األصل يف )٣(

     . للسياق
 ).٤١٥(وهو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم  ،مل أجده يف املطبوع من تفسري ابن أيب حامت )٤(

إمساعيل بن إبراهيم، عن منصور بن عبد الـرمحن،  كالمها من طريق  ،)٣٠/٢٤(ه الطربي يف تفسريه وقد أخرج
 .عن الشعيب به
 .عن الشعيب به ،أخربنا منصور بن عبد الرمحن: قال ،ثنا ابن علية: قال ،حدثين يعقوب: قال الطربي :اإلسناد
 :اإلسنادرجال 

مـات   ،ثقة ،أبو يوسف الدورقي ،بن أفلح العبدي موالهم بن إبراهيم بن كثري بن زيد يعقوبهو : يعقوب )١
 :التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،وكان من احلفاظ ،وله ست ومثانون سنة ،سنة اثنتني ومخسني ومائتني

٧٨١٢. 
ثقـة   ،عليـة  بابناملعروف  ،أبو بشر البصري ،هو إمساعيل بن إبراهيم بن مقسم األسدي موالهم: ابن علية )٢

 .٤١٦: التقريب. خرج له أصحاب الكتب الستةأ ،مات سنة ثالث وتسعني ومائة وهو ابن ثالث ومثانني ،حافظ
: التقريـب . وأبـو داود  ،أخرج له مسلم ،صدوق يهم ،األشل ،البصري ،داينالغ: منصور بن عبد الرمحن )٣

٦٩٠٥. 
  ).٤٥(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ،هو عامر بن شراحيل: الشعيب )٤

   :سناداإلاحلكم على 
 ،إال منصور الغداين فإنه صدوق يهم من رجال مسـلم  ،فرجاله كلهم ثقات رجال الشيخني ،األثر إسناده حسن

 .واألثر من كالم الشعيب ويفتقر إىل الرفع
 
 
 
 
 

]أ/١٩[  



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٧٨

 تسعة، واملالئكة جزء، فاجلن أجزاء، عشرة واجلن واملالئكة أجزاء، تسعة واجلن / جزء
 عشرة والكروبيون والروح تسعة، والروح جزء، فاملالئكة أجزاء، عشرة والروح واملالئكة

  )١(.أجزاء تسعة والكروبيون جزء، فالروح أجزاء،
 على حفظة الروح: قال، جنيح أيب )٢(ابن عن، حامت أيب ابن وأخرج )٢٣٤(

 )٣(.املالئكة
 من خلق الروح: قال، جماهد عن، األضداد كتاب يف ياألنبار ابن وأخرج )٢٣٥(

 ـــــــــــــــــ
  ).٢٥(تقدم خترجيه والكالم عليه يف احلديث رقم وقد  ،وال تعديالً فيه من مل أجد فيه جرحاً )١(
 ).ش(ليست يف  )٢(
ثنا حيـىي   ،ثنا حممد بن سعيد األصبهاين ،حدثنا أبو زرعة: قال ،)١/١٦٩(هو عند ابن أيب حامت يف تفسريه  )٣(

 .عن ابن أيب جنيح به ،عن معروف بن مشكان ،عن عبد اهللا بن املبارك ،بن اليمان
 :اإلسنادرجال 

 ،ثقـة مشـهور   ،إمام حافظ ،زيعبيد اهللا بن عبد الكرمي بن يزيد بن فروخ، أبو زرعة الراهو : أبو زرعة )١
 :التقريـب . وابن ماجـه  ،والنسائي ،والترمذي ،أخرج له مسلم ،وله أربع وستونومائتني مات سنة أربع وستني 

٤٣١٦. 
مات سنة عشرين  ،ثقة ثبت ،يلقب محدان ،أبو جعفر بن األصبهاين ،بن سليمان الكويف: بن سعيد حممد )٢

 .٥٩١١: التقريب. النسائيو ،والترمذي ،أخرج له البخاري ،ومائتني
 ،مات سنة تسع ومثـانني ومائـة   ،وقد تغري ،خيطىء كثرياً ،صدوق عابد ،العجلي الكويف: اليمان بنحيىي  )٣

 .٧٦٧٩:التقريب. واألربعة ،ومسلم ،أخرج له البخاري يف األدب املفرد
 ).٤(رقم  تقدم يف احلديثثقة ثبت، : عبد اهللا بن املبارك )٤
مات سنة مخـس وسـتني    ،مقرئ مشهور ،صدوق ،أبو الوليد ،باين الكعبة ،ياملك: مشكان بنمعروف  )٥

 .٦٧٩٥ :التقريب. أخرج له ابن ماجه ،ومائة وله مخس وستون سنة
  .)٢٢٥(رقم  تقدم يف احلديث ،)٣/ط(ورمبا دلس  ،ثقة ،جنيح أيببن عبد اهللا هو  :ابن أيب جنيح )٦

  :اإلسناداحلكم على 
قـال   ،ففيه حيىي بن اليمان وهو ضعيف من جهـة حفظـه   ،واإلسناد إليه ضعيف ،األثر من كالم ابن أيب جنيح

 .صدوق خيطئ كثرياً: احلافظ
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٣٧٩

  )٢() ١( .املالئكة أنتم ترون ال كما املالئكة تراهم ال ،املالئكة
 .الناراجلنة و خزنة ومالك رضوان يف جاء ما

 ـــــــــــــــــ
 .هخبطعلى املصنف يف هامش األصل هنا بالغ بالسماع  )١(
حدثنا أَبو عاصم، عـن  : حدثنا حممد بن يونس، قال: قال ،٤٢٢ بكر األنباري يف األضداد صهو عند أيب )٢(

 .به مبثله مع زيادة يف آخرهمجاهد  أَيب نجيح، عنابن ملكّي، عن معروف ا
 :اإلسنادرجال 

ومل يثبت أن أبا داود  ،ضعيف ،أبو العباس السامي البصري ،مييدالكُبن موسى بن سليمان : حممد بن يونس )١
 .٦٤١٩: التقريب. أخرج له أبو داود ،مات سنة ست ومثانني ومائتني ،روى عنه

مـات  ، ثقة ثبت ،البصري ،أبو عاصم النبيل ،ضحاك بن خملد بن الضحاك بن مسلم الشيباينال: أَبو عاصم )٢
 .٢٩٧٧: التقريب. ةعأخرج له اجلما ،أو بعدهاومائة سنة اثنيت عشرة 

أخـرج لـه    ،مـة عالّ وكان أخباريـاً  ،صدوق رمبا وهم ،موىل آل عثمان ،وذ املكيهو بن خرب: معروف )٣
 .٦٧٩١: التقريب. وابن ماجه ،وأبو داود ،ومسلم ،البخاري

 ).٢٢٥(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة: أَيب نجيحابن  )٤
 ).٩(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ،هو بن جرب :جماهد )٥

   :اإلسناداحلكم على 
 .ألن فيه حممد بن يونس الكدميي وهو ضعيف ،األثر ذا اإلسناد ضعيف
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 ٣٨٠

 
ژ : تعاىل وقال ،)١(ژٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ژ : تعاىلاهللا  قال

 اآلية، )٣(ژ    ې  ې  ې  ژ : عاىلت وقال اآلية، )٢(ژ                    
ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک     کک  ک  گ  گ  گ    گ   ڳ  ژ  :وقال
 .)٥( ژ             ژ  :تعاىل وقال اآلية، )٤( ژڳ 
 اً،مالك خلق وجل عز اهللا نأ: طاوس عن، األخبار عيون يف القتيب وأخرج )٢٣٦(
 من بأصبع يعذبه ومالك إال بعذَّي النار أهل من فما النار، أهل عدد على أصابع له وخلق

  )٧(.ألذاا السماء على أصابعه من أصبعاً )٦(مالك وضع لو اهللا فو أصابعه،
 r اهللا رسول مسعت: قال ،أنس عن، النار صفة يف ياملقدس الضياء وأخرج )٢٣٧(
 فهم عام، بألف جهنم ختلق أن قبل جهنم مالئكة قتلخ لقد، بيده ينفس يوالذ"  :يقول

 ـــــــــــــــــ
 .الزخرفسورة  )١(
 ).٤٩( آيةغافر، سورة  )٢(
 ).٦(آية التحرمي، سورة  )٣(
 ).٣١ – ٣٠(آية املدثر، سورة  )٤(
 .العلقسورة  )٥(
   .وهو خطأ حنويً، مالكا: األصليف  )٦(
 .مل أقف عليه )٧(

، وذكـره ... يف عيون األخبار عن طـاوس  -بالعني  – وأخرج العتيب: قوله )١/٥١٦(السرية احللبية وجاء يف 
  .بة مصنف هذا الكتابوصوابه القتيب يعين ابن قتي
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 ٣٨١

 )١(." قوم إىل قوة يزدادون يوم كل
 بلغنا: قال، اجلوين عمران أيب عن، الزهد زوائد يف أمحد بن اهللا عبد وأخرج )٢٣٨(

 رمحة، قلوم يف ليس خريف، مائة مسرية أحدهم منكيب بني ما عشر، تسعة النار خزنة أن
 ـــــــــــــــــ

 .مل أقف عليه )١(
حـىت يقبضـوا مـن    : " ابن مردويه، ويف آخره زيادة إىل أيضاًوعزاه  ،)٧/٧٠٥(وأورده املؤلف يف الدر املنثور 

 ".قبضوا عليه بالنواصي واألقدام 
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 ٣٨٢

 من طحيناً فيتركه، الضربة النار أهل من الرجل منهم امللك يضرب للعذاب، خلقوا إمنا
 )١(.قدمه إىل قرنه لدن

 مسرية خزنتها من اخلازن منكيب بني ما: قال ،كعب عن جرير ابن وأخرج )٢٣٩(

 ـــــــــــــــــ
مسعـت  : أخربت عن سيار، حدثنا جعفر، قال: الق ،)٣١٢(هو عند عبد اهللا يف زوائده على الزهد برقم   )١(

 .أبا عمران اجلوين وذكره مبثله
 :اإلسنادرجال 

 ).٦٥(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق له أوهام ،هو بن حامت العنزي: سيار )١
 ).٦٥(تقدم يف احلديث رقم  ،صدوق ،هو بن سليمان الضبعي: جعفر )٢
 ).٤٩( رقم تقدم يف احلديث ،ثقة ،هو عبد امللك بن حبيب األزدي :أبو عمران اجلوين )٣

  :اإلسناداحلكم على 
ولو ثبت فإنه من كالم  ،ألنه منقطع فعبد اهللا بن أمحد مل يسم الواسطة بينه وبني سيار ،األثر ذا اإلسناد ضعيف

 .أيب عمران اجلوين ويفتقر إىل الرفع
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 ٣٨٣

 يف )٢(] به يصدع الدفع به يدفع[  ،)١(وشعبتان عمود منهم واحد كل مع ،سنة مخسمائة
  )٣(.ألف سبعمائة النار

 ،جهنم خزان وصف r النيب أن ثتدح: قال، جماهد عن، ذراملن ابن وأخرج )٢٤٠(
 ـــــــــــــــــ

 .ه شعبتانعمود ل: ابن جريروعند  ،هكذا يف مجيع النسخ )١(
 .يدفع به الدفعة فيصرع به: ابن جريروعند  ،هكذا يف مجيع النسخ )٢(
عـن   ،ثنـا ابـن عليـة   : قال ،حدثين يعقوب بن إبراهيم: قال ،)١٦/١٠٩(يف تفسريه  ابن جريرهو عند  )٣(

يـادة يف  حوه مع زوذكره بن...كعب: فقال ،ذكروا ورود النار: قال ،عن غنيم بن قيس ،عن أيب السليل ،اجلريري
 .أوله

 :اإلسنادرجال 
  ).٢٣٢(تقدم يف احلديث رقم  ،ثقة ،هو الدورقي: يعقوب بن إبراهيم )١
 . )٢٣٢(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ،هو إمساعيل بن إبراهيم: ابن علية )٢
مات سـنة   ،اختلط قبل موته بثالث سنني ،ثقة ،أبو مسعود البصري ،يريراجلُهو سعيد بن إياس : رييراجلُ )٣
 .٢٢٧٣: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،وأربعني ومائة أربع
: التقريـب . واألربعـة  ،أخرج له مسلم ،ثقة ،أبو السليل القيسي اجلُريري ريقَنريب بن ضهو : أبو السليل )٤

٢٩٨٤. 
. عـة سـلم واألرب مأخرج لـه   ،مات سنة تسعني ،ثقة ،خمضرم ،أبو العنرب البصري ،املازين :يم بن قيسنغُ )٥

 .٥٣٦٥: التقريب
 :اإلسناداحلكم على 

 .وهو موقوف على كعب األحبار من قوله ،على شرط مسلم اله كلهم ثقاتفرج ،األثر ذا اإلسناد صحيح
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 ٣٨٤

 قوة مثل هلم أشعارهم، جيرون ،)١(يالصياص أفواههم وكأن الربق، أعينهم كأن" : فقال
 يف م ييرم )٢(حىت، لجب رقبته على، يسوقهم الناس من باألمة أحدهم قبلي الثقلني،

 )٤(."عليهم باجلبل )٣(يفريم، النار

 ـــــــــــــــــ
 .) صيص: مادة ،خمتار الصحاح: انظر( . احلصونهي   )١(
 ).ش(ليست يف  )٢(
 . فريقى): ش(يف  )٣(
 .مل أقف عليه  )٤(

أخربنا اهليثم بن : حدثنا ابن لؤلؤ، قال: أخربين ابن فنجويه، قال: قال ،)١٠/٧٤(الثعليب يف تفسريه وقد أخرجه 
وذكـره   uإىل النيب دثنا مرفوعاً ح: حدثنا حجاج بن جريح، قال: حدثنا إبراهيم بن إبراهيم، قال: خلف، قال

 .بنحوه
 :اإلسنادرجال 

 ).١٦٩(تقدم يف احلديث رقم  ،ثقة ،الدينوري حممد بن احلسنيهو : ابن فنجويه )١
محد بن نصري بن عرفة بن عياض بن ميمون بن سفيان بن عبد اهللا، أبـو  أعلي بن حممد بن هو  :ابن لؤلؤ )٢

مسع جعفر الفريايب، وإبراهيم بن هاشم البغوي، وإبراهيم بـن شـريك    ،احلسن الثقفي، الوراق، يعرف بابن لؤلؤ
كـان   :الربقاين واخلالل قال ،واجلوهري وغريهم زهري، واخلالل،ربقاين، واألحدث عنه ال ،سواهم وخلقاًالكويف، 

وكـان لـه    :أيضاً قال الربقاينو .مره على الصدقأمنا كان حيمل إثقة، أكثر كتبه خبطه، وكان ال يفهم احلديث، و
 .بن لؤلؤ ثقـة ا :قال األزهريو. -يعين سيء النقل  - نه رديء الكتابأوهو صدوق، غري  ،حالة حسنه من الدنيا

  .سنة سبع وسبعني وثالمثائة تويف
 ). ١٦/٣٥٥(والسري  ،)١٢/٨٩(تاريخ بغداد : انظر

اهليثم بن خلف بن حممد بن عبد الرمحن بن جماهد، أبو حممد الدوري، البغدادي، من هو : اهليثم بن خلف )٣
مع أن اإلمساعيلي  ،ه خطأمه وإن علأنه كان ال خيالف ما فيه كتاب :كبار احلفاظ، لكن ذكر اإلمساعيلي يف صحيحه

روى عنـه   ،وصفه بأنه أحد األثبات، وقد مسع من عبد األعلى بن محاد، وعثمان بن أيب شيبة، والقواريري وغريهم
كـان   :قال أبو عمرو بن كامل ،وغريهم بن لؤلؤاأبو بكر اإلمساعيلي، وعبد العزيز بن جعفر احلرمي، وأبواحلسن 

 . مات سنة سبع وثالث مائة .طا لكتابه، ضابكثري احلديث جداً
وشـذرات الـذهب    ،)٦/٢٠٦(ولسان امليـزان   ،)٢٣/٢٢٥(وتاريخ اإلسالم  ،)١٤/٦٣(تاريخ بغداد : انظر

)٢/٢٥١.( 
 ،أمحد بن إبراهيم: وصوابه ،وهو تصحيف أو خطأ مطبعي - هكذا هو يف املطبوع -: إبراهيم بن إبراهيم )٤

أمحد بن إبراهيم بن كثري بـن  وهو  ،)١٠/١٩٢و ٩/١٨١و  ٨/١٥١انظر ( فهكذا هو يف مواضع عدة من الكتاب
اوددوأبـو  ،سـلم مأخـرج لـه    ،ومائتنيالبغدادي، ثقة حافظ، مات سنة ست وأربعني  كري،زيد الدورقي، الن، 

 .٣ :التقريب. وابن ماجه ،رمذيتوال
= 
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 ٣٨٥

................................................................................... 
 املنذر، وابن محيد، بن وعبد شيبة، أيب وابن، الزهد يف املبارك ابن وأخرج )٢٤١(

 ـــــــــــــــــ
= 

فهكذا هـو يف   ،جحجاج عن ابن جري: وصوابه -هكذا هو يف املطبوع وهو خطأ -: حجاج بن جريح )٥
ثقـة   ،وهو حجاج بن حممد املصيصي األعـور  ،)١٠/١٩٢و ٩/١٨١و  ٨/١٥١انظر (مواضع عدة من الكتاب 

 ). ٥٤(تقدم يف احلديث رقم  ،ثبت
 ).٥٢( تقدم يف احلديث ،ثقة حافظ ،هو عبد امللك: ابن جريج )٦

  :اإلسناداحلكم على 
 .دون واسطة rجريج أرسله فرفعه للنيب  فابن ،ألن إسناده منقطع ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف

 .غريب): ٨/٣٣٤(الكشاف  يف ختريج أحاديثالزيلعي عنه قال وقد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

]ب/١٩[  
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 ٣٨٦

 عند كنا: قال، تيمم بين من رجل عن قيس، بن األزرق طريق من البعث، يف )١(يوالبيهق
 أو ملكاً عشر أتسعة تقولون؟ ما: فقال ،)٢(ژڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ژ  :اآلية هذه فقرأ العوام، أيب

: قلت .ذلك؟ علمت أين ومن: فقال [ .ملكاً عشر تسعة بل ال،: قلت .؟ألفاً عشر تسعة
 تسعة هم صدقت،: قال .)٣(ژک  گ  گ  گ    گ   ڳ  ڳ ژ : يقول تعاىل اهللا ألن

 ا فيضرب تان،شعب هلا حديد من / )٥(مرزبة منهم ملك كل وبيد ،)٤(] ملكاً عشر
  )٦(.وكذا كذا مسرية منهم ملك كل منكيب بني ،ألفاً سبعني ا ييهو الضربة

 ـــــــــــــــــ
 .هنا طمس يف األصل مبقدار كلمة  )١(
 .املدثرسورة  )٢(
 .)٣١( آية ،املدثرسورة  )٣(
 ).ش(ما بني املعكوفتني ليست يف  )٤(
 .)رزب : مادة ،تاج العروس: نظرا. ( وهي عصية من حديد )٥(
والبيهقي  ،)٣٤١٨٣(وابن أيب شيبة يف املصنف برقم  ،)١٩٥٤(هو عند ابن املبارك يف الزهد والرقائق برقم  )٦(

  .)٤٦٣(برقم  يف البعث والنشور
  .وبقية املصادر مل أقف عليها

 عـن  سلمة، بن محادكلهم عن  ،املباركمن طريق ابن ) ٦١(ابن أيب الدنيا يف صفة النار برقم وقد أخرجه أيضاً 
 .به العوام أيب عن متيم، بين من رجل عن، قيس بن األزرق

 العوام أيب عند كنا :قال ،ممتي بين من رجل عن قيس، بن األزرق سلمة،عن بن محاد أنا: قال ابن املبارك :اإلسناد
 .وذكره

 :اإلسنادرجال 
 ).٤٥(رقم  حلديثتقدم يف ا ،عابد ةثقبن دينار،  :سلمة بن محاد )١
 ،وأبـو داود  ،أخرج لـه البخـاري   ،مات بعد العشرين واملائة ،ثقة ،البصري ،احلارثي: بن قيس األزرق )٢

 .٣٠٢: التقريب. والنسائي
 .فهو جمهول ،مل يرد ذكر امسه يف شيء من الطرق: رجل من بين متيم )٣
 ،وكعـب وغريهـم   ،ومعاوية ،ومعاذ بن جبل ،بن اخلطاب روى عن عمر ،سادن بيت املقدس: أبو العوام )٤

روى عـن أهـل    :وذكره بن حبان يف الثقات وقال .ال أدري ما امسه :قال اإلمام أمحد ،وعنه روح بن عابد وغريه
 . الشام ومصر

 .٥٣٨اإلكمال لرجال أمحد صو ،)٥/٥٦٤( البن حبان الثقات: انظر
  :اإلسناداحلكم على 

  .سم وهو رجل من متيمففيه راو جمهول مل ي ،األثر ذا اإلسناد ضعيف
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 ٣٨٧

 يعلم فال اخلزنة مجلة وأما رؤساؤهم، )١(ژڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  :بقوله املراد: القرطىب قال
 )٢(.وجل عز اهللا إال عدم
 إىل بالرجل يؤمر: قال، كعب عن، الزهد كتاب يف يرِالس بن هناد وأخرج )٢٤٢(
 )٣(.ملك ألف مائة درهتفيب النار

 ـــــــــــــــــ
 .املدثرسورة  )١(
  .)٢/٨٤٩( اآلخرةأمور املوتى و أحوالانظر التذكرة ب )٢(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ).٢٥٧(هو عند هناد بن السري يف الزهد برقم  )٣(

= 
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 ٣٨٨

، حامت أيب وابن املنذر، وابن ،جرير وابن محيد، بن وعبد ،الفريايب )١(خرجأ )٢٤٣(

 ـــــــــــــــــ
= 

  ).٥/٣٧٥( احلليةوقد أخرجه من طريقه أبو نعيم يف 
عن كعب به مبثله  ، بن احلارثعبد اهللاعن  ،زيد بن أيب زيادعن ي ،عن سفيان ،حدثنا قبيصة :قال هناد :اإلسناد

 .مع زيادة يف آخره
 :اإلسنادرجال 

   ).١٤٢(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق رمبا خالف ،هو بن عقبة: قبيصة بن عقبة )١
 .)٢٢(رقم  تقدم يف احلديث ،حافظ ثقة ،الثوريهو : سفيان )٢
 ).٢٢(يف احلديث رقم  تقدم ،ضعيف ،اهلامشي موالهم: بن أيب زياد يزيد )٣
 ).٢٢(ترمجته يف احلديث رقم  تقدمت ،ثقة ،بن نوفل اهلامشي: اهللا بن احلارث عبد )٤

  :اإلسناداحلكم على 
 .واألثر موقوف على كعب األحبار ،لضعف يزيد بن أيب زياد ،األثر ذا اإلسناد ضعيف   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .بياض األصليف   )١(
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 ٣٨٩

 )٢(.املالئكة: قال ،)١( ژ             ژ : قوله ،عن جماهد
 عن ،وابن أيب حامت ،وابن املنذر ،وابن جرير ،وابن أيب شيبة ،أخرج الفريايبو )٢٤٤(

 ـــــــــــــــــ
 .العلقسورة  )١(
مـن  كالمهـا   ،)٣٠/٢٥٧(ابن جرير يف تفسريه و ،)٤/٣٧٤(تغليق التعليق عبد بن محيد كما يف عند  هو )٢(

 .عن جماهد به ،طريق ابن أيب جنيح
  .وبقية املصادر مل أقف عليها

 .ذكره البخاري يف صحيحه معلقاً بصيغة اجلزم عن جماهد، يف كتاب التفسري، سورة العلقوقد 
عن جماهـد   ،عن ابن أيب جنيح ،عن ورقاء ،أخربين شبابة :- كما يف تغليق التعليق - قال عبد بن محيد :اإلسناد

 .به
 :اإلسنادرجال 

 ،ثقة حافظ ،موىل بين فزارة ،كان امسه مروان: يقال ،أصله من خراسان ،بن سوار املدائين شبابةهو : شبابة )١
 .٢٧٣٣: التقريب. الكتب الستة أخرج له أصحاب ،مات سنة أربع أو مخس أو ست ومائتني ،رمي باإلرجاء

 ).٢٢٧(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق ،بن عمر اليشكريهو : ورقاء )٢
 ).٢٢٥(رقم  تقدم يف احلديث ،)٣/ط(رمبا دلس  ،ثقة ،هو عبد اهللا: ابن أيب جنيح )٣
 ).٩(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة إمام ،هو بن جرب :جماهد )٤

  :اإلسناداحلكم على 
 .فيه ورقاء اليشكري وهو صدوق ،هداألثر إسناده حسن عن جما
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 ٣٩٠

 )٢(.السماء يف ورؤوسهم ،األرض يف أرجلهم )١(الزبانية: الق، احلارث بن اهللا عبد
 طريق نم ،تارخيه يف عساكر وابن النزول، أسباب يف يالواحد وأخرج )٢٤٥(

 ـــــــــــــــــ
ـ مي بذلك بعض املالئس: قال قتادة ،وهو الدفع ،وهو من الزبن ،ال واحد له: وقيل ،أو زِبين ،مجع زِبنية  )١( ة ك

 .) زبن: مادة ،تاج العروس: انظر. ( إليها لدفعهم أهل النار
 ).٣٠/٢٥٧(وابن جرير يف تفسريه  ،)٣٥٤٧٦و ٣٤١٦٤(هو عند ابن أيب شيبة يف مصنفه برقم  )٢(

 .وبقية املصادر مل أقف عليها
أيب سنان ضرار بن مرة، عن  ،كلهم من طريق سفيان ،)٢٢٨٥(وقد أخرجه أمحد يف العلل ومعرفة الرجال برقم 

 . عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل: إال ابن جرير فوقع عنده ،به عن عبد اهللا بن احلارث
 .هذا عبد اهللا بن احلارث املكتب وهو املعلم: فقال ،ول فقد سئل أمحد يف العلل عنهولعل الصواب األ :قلت

: قـال   –يعين ضرار بن مـرة   -حدثنا عبد الرمحن بن مهدي، عن سفيان، عن أيب سنان : قال أمحد :اإلسناد
 .مبثله مسعت عبد اهللا بن احلارث وذكره

 :اإلسنادرجال 
 ).٢٣(تقدم يف احلديث رقم  ،ثقة ثبت حافظ: عبد الرمحن بن مهدي )١
وابن  ،)٢٢(رقم  تقدم يف احلديثفالثوري  ،ثقةوكالمها  ،وحيتمل أنه ابن عيينة ،حيتمل أنه الثوري: سفيان )٢

  ).٦٨(رقم  تقدم يف احلديثعيينة 
 ،ومائـة ضرار بن مرة الكويف، أبو سنان الشيباين األكرب، ثقة ثبت، مات سنة اثنتني وثالثني هو  :أبو سنان )٣
 .٢٩٨٣: التقريب. ائيسوالن، رمذيتوال، راسيلوأبو داود امل، سلممو، اري يف األدب املفردبخرج له الأخ

 أخرج لـه ، ثقة ،املعروف باملكتب ،الكويف بيدي، النجراين،عبد اهللا بن احلارث الز هو :احلارث عبد اهللا بن )٤
 .٣٢٦٨: التقريب. واألربعة ،سلممو ،اري يف األدببخال

 :سناداإلاحلكم على 
فرجاله كلهم ثقات رجال الشيخني إال أبا سنان فإنه مـن رجـال    ،صحيح إىل عبد اهللا بن احلارثاألثر إسناده 

 .مسلم
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 رسول املشركون رعي ملا: قال ،عباس ابن عن ،الضحاك عن ،جويرب عن ،بشر بن إسحاق
 r اهللا رسول حزن ،)١(ژڳ  ڱ  ڳ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ژ  :قالوا ،بالفاقة r اهللا

 ،السالم يقرئك العزة رب اهللا، رسول يا عليك السالم: فقال ،جربيل عليه فنزل ،لذلك
 فبينما ،)٢(ژ                      ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ژ : لك ويقول
: r اهللا رسول فقال[ ،)٣(ةدراهل مثل صار حىت جربيل ذاب إذ ،يتحدثان r والنيب جربيل

 أبواب من باب تحفُ حممد، يا: قال ،)٥(]" ؟)٤(ةدراهل مثل صرت حىت ذبت لك ما" 
 رضوان هذا حممد، أبشر يا: فقال ،حاله إىل جربيل عاد إذ .ذلك قبل تحفُ يكن مل السماء
 ومعه ،السالم يقرئك العزة رب ،حممد يا: قال مث ،سلم حىت رضوان فأقبل .اجلنة خازن
 مما لك ينتقص ال ما مع الدنيا ائنخز مفاتيح هذه: ربك لك ويقول ،يتألأل نور من سفط
 فضرب له، كاملستشري جربيل إىل r النيب فنظر .وضةبع جناح مثل اآلخرة يف يعند

 ". الدنيا يف يل حاجة ال رضوان، يا" : فقال .هللا تواضع: فقال ،األرض إىل بيده جربيل
ۉ   ې         ۉژ  :رضوان أنزهلا اآلية هذه أن ونروي. بك اهللا أصاب أصبت: رضوان فقال

  )٧(.)٦( ژ                                          ې  ې  ې  

 ـــــــــــــــــ
 ).٧(آية الفرقان، سورة  )١(
 ).٢٠(آية الفرقان، سورة  )٢(
وجاء عند  ،ىن اللغويوما أثبته هو الصواب واملوافق للمع. وكذا يف املوضع الثاين ،اهلودة): ش(يف األصل و )٣(

 .اهلدرة وهو تصحيف أو خطأ طباعي: الواحدي
 ).هرد : مادة ،احلديث النهاية يف غريب: انظر. ( هي العدسة: واهلردة

 ). اهلودة هي العدسة : (يف هامش األصل )٤(
 ).ش(ما بني املعكوفتني ليست يف  )٥(
 ).١٠(آية الفرقان، سورة   )٦(
 .٥٣٥ب النزول صهو عند الواحدي يف أسبا )٧(
حممـد بـن   عن  ،عبد اهللا بن حممد بن يعقوب البخاريطريق ن كالمها م ،)٧/١٢٤(الثعليب يف تفسريه أخرجه و

بـه   عن ابن عبـاس  ،كعن الضحا ،جويرب عن ،حذيفة إسحاق بن بشر البخاري عن أيب ،محيد بن فروة البخاري
 .بنحوه وفيه زيادة

أخربنا عبد اهللا بن حممـد   :قال ،رو أمحد بن أيب أمحد بن محدون النيسابوريأبو عم أخربنا: الثعليب قال :اإلسناد
حدثنا أبو حذيفة إسـحاق بـن بشـر     :قال ،حدثنا حممد بن محيد بن فروة البخاري :قال ،بن يعقوب البخاري

= 
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................................................................................... 
 رأيت" : r اهللا رسول قال: قال ،عباس ابن عن ،ومسلم ،يالبخار وأخرج )٢٤٦(
 ورأيت ،)١(شنوءة رجال من كأنه )١(جعداً الًاطو رجالً ،عمران بن موسى يب يأسر ليلة

 ـــــــــــــــــ
= 

 .به عن ابن عباس ،عن الضحاك ،حدثنا جويرب :قال ،البخاري
  :اإلسناداحلكم على 

فال حاجة لدراسة مجيع اإلسناد سوى من جويرب  ،به كتاب تفسري معروف وهو تفسري جويرب هذا اإلسناد يروى
  .وبينت أن هذا اإلسناد ضعيف جداً ،)١٣٨( وقد تقدم الكالم على هذا اإلسناد يف احلديث رقم ،فمن فوقه

 برقمهد البن املبارك ابن صاعد يف زياداته على الز فقد أخرجه ،لكن روي هذا األثر من وجه آخر عن ابن عباس
عن عبد احلميـد بـن    ،عن عمران بن بكار الكالعي ،)٤/٧١(ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق  ،)٧٦٦(

عن حممد بن عبـد اهللا بـن    ،عن الزهري ،يديبعن الز ،عن عبد اهللا بن سامل احلمصي ،إبراهيم احلضرمي أبو تقي
وقد توبع من قبـل   ،)٦٠٢٦: التقريب( مقبولبن عبد اهللا بن عباس  وحممد ،مبعناه به خمتصراًعن ابن عباس  ،عباس

 ،وبقية رجالـه ثقـات   ،)٣٧٥١: التقريب(وعبد احلميد احلضرمي صدوق ساء حفظه بعد ذهاب كتبه  ،الضحاك
  .وعليه فاإلسناد حسن إن شاء اهللا

ومن طريقه ابـن عسـاكر يف   ، )٧٦٤( أخرجه ابن املبارك يف الزهد برقم ،ورواه أيضاً معمر عن الزهري مرسالً
 .)٤/٧١( تارخيه

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
وتقـبض  شعره اجتمع أي  ،وهو تقبض يف الشيءسبط، ري شعره جعد غأن : له عدة معان واملقصود به هنا )١(

 ).جعد  :مادة ،املعجم الوسيطو ،معجم مقاييس اللغه: انظر. ( التوى و قصرو
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 خازن مالكاً ورأيت الرأس، سبط والبياض، احلمرة إىل اخللق مربوع مرمي ابن عيسى
 )٢(". تعاىل اهللا أراهن آيات ىف ،والدجال ،جهنم
 خازن مالكاً رأى ،اهللا برسول يسرأُ ملا: قال ،عمر عن ،مردويه ابن وأخرج )٢٤٧(
 )٣(.وجهه يف الغضب عرفي ،سعاب رجل فإذا النار،
 يئر: قال ،سلمة أيب عن ،املقدس بيت فضائل يف يالواسط بكر أبو وأخرج )٢٤٨(
: فقال/ .يبكيك؟ ما: له فقيل ،ييبك )٤(املقدس بيت مسجد يشرق على الصامت بن عبادة

 ـــــــــــــــــ
= 

أو لعلـو   ،أو لتباعدهم عن بلـدهم  ،تباغض وقع بينهم: ت لشنآن أَييمس ،قبيلة من اليمن ،وءةنأزد شهم  )١(
 .)شنأ: مادة ،تاج العروس: انظر( . ةطاهر النسب ذو مروء: أي ،رجل شنوءة: من قوهلم ،أوحسن أفعاهلم ،نسبهم

 ).١٦٥( برقمومسلم يف صحيحه  ،)٣٢١٥ و ٣٠٦٧( برقمهو عند البخاري يف صحيحه  )٢(
 .مل أقف عليه  )٣(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .على بيت املقدس): غ(ويف  ،على شرقي بيت املقدس): ش(ويف  ،هكذا يف األصل )٤(

]أ/٢٠[  
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 ٣٩٤

  )٣( )٢(.)١(كالقطف مجراً بيقلّ مالكاً رأى أنه ،r اهللا رسول حدثين ههنا من
تعاىل  اهللا أراد إذا" : r اهللا رسول قال: قال ،علي عن ،يديلمال )٤(وأخرج )٢٤٩(
 )٦(.بالزكاة نفسه )٥(يسخفي ،ظهره فمسح ،اجلنة انزخ من ملكاً إليه بعث، خرياً بعبد

 ـــــــــــــــــ
 ).قطف : مادة ،تاج العروس: انظر. ( هو اسم لكل ما يقطف  )١(
 . يف هامش األصل هنا بالغ لسماع على املؤلف خبطهجاء  )٢(
  .الواسطي كتابمل أقف على  )٣(

 بـرقم وابـن حبـان يف صـحيحه     ،)١٠( برقميف فضائل بيت املقدس املقدسي  وقد أخرجه من طريقه الضياء
كلـهم   ،)٥٢/٣١٩(يف تاريخ دمشق ابن عساكر أخرجه و ،)٨/٣٦٠(ومن طريقه الضياء يف املختارة  ،)٧٤٦٥(
عن حيـىي بـن أيب    ،عن األوزاعي ،عن الوليد بن مسلم ،عن أيب عمري النحاس ،حممد بن احلسن بن قتيبةطريق ن م
 .به عن أيب سلمة ،ثريك

الوليد بـن  حدثنا  :قال ،عمري النحاس حدثنا أبو: قال ،بن احلسن بن قتيبة دأخربنا حمم: قال ابن حبان :اإلسناد
 .بهبن عيد الرمحن  عن أيب سلمة ،عن حيىي بن أيب كثري ،عن األوزاعي ،مسلم

 :اإلسنادرجال 
مسـع   ،حمدث فلسطني ،احلافظ الثقة ،ابن قتيبةملعروف با ،أبو العباس ،العسقالين: حممد بن احلسن بن قتيبة )١

 . مات سنة عشر وثالمثائة  ،وثقه الدارقطين ،وأبو علي النيسابوري ،ومنه ابن عدي ،وابن رمح ،هشام بن عمار
وطبقـات   ،)٢/٧٦٤(تذكرة احلفاظ و ،)٥٢/٣١٧(تاريخ دمشق و ،٧٨سؤاالت السهمي للدارقطين ص: انظر

 .٣٢٣احلفاظ ص
مات سنة  ،ثقة فاضل ،اسم جده عيسى: ويقال ،الرملي ،النحاسعيسى بن حممد بن هو : النحاسري أبو عم )٢

 .٥٣٢١ :التقريب. وابن ماجه ،والنسائي ،أخرج له أبو داود ،بعدها: وقيل ،ست ومخسني ومائتني
 ).٥٩(تقدم يف احلديث  ،)٤/ط( كثري التدليس والتسوية ،ثقة ،القرشي: الوليد بن مسلم )٣
   .)١٦( تقدم يف احلديث ،ثقة جليل ،محن بن عمروعبد الرهو : عياألوزا )٤
 .)١٦٠( تقدم يف احلديث ،)٢/ط(لكنه يدلس ويرسل  ،ثبت ثقة ،الطائي: حيىي بن أيب كثري )٥
  .)٤٦(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة: أبو سلمة بن عبد الرمحن )٦

  :اإلسناداحلكم على 
ه الوليد بن مسلم وهو كثري التدليس والتسوية وقد عنعن اإلسـناد  األول في ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف ألمرين

: يف املختارة عقب هذا احلـديث  قال الضياءوقد  ،tوالثاين أنه من رواية أيب سلمة عن عبادة بن الصامت  ،كله
  .إسناده منقطع ،عن عبادة ،رمحن بن عوفعبد الأبو سلمة بن 

 .بياض يف األصل )٤(
 .فتسخى): ش(يف  )٥(
 .مل أقف عليه )٦(

= 
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 أول أنا" : r اهللا رسول قال: قال ،أنس عن ،مشيخته يف ياخلليل وأخرج )٢٥٠(
 أقوم: فيقول .حممد أنا: أقولف .أنت؟ من: فيقول ،اخلازن فيقوم ،اجلنة باب يقرع من

 )١(." بعدك ألحد أقوم وال قبلك، ألحد أقم ومل لك، فأفتح

 ـــــــــــــــــ
= 

من طريق حممد بن حممد بن  ،من حديث علي ،وعزاه للديلمي ،)٢/١٤١(قد أورده ابن عراق يف تنزيه الشريعة و
 .األشعث من سننه اليت مجعها عن آل البيت

كتبت عنه : ال ابن عديق ،نزيل مصر ،أبو احلسن ،الكويف ،حممد بن حممد بن األشعثهو : وحممد بن األشعث
عن موسى بن إمساعيل بن موسى بن جعفر بـن   ،قريباً من ألف حديثشدة تشيعه أن أخرج إلينا نسخةً  ومحله ،ا

فذاكرنا ذلك للحسني بن علي بن احلسني بن عمر  ،عامتها مناكري ،عن آبائه خبط طري ،عن جده ،عن أبيه ،حممد
ما ذكر قط  ،باملدينة أربعني سنة كان موسى هذا جاري: فقال ،شيخ أهل البيت مبصر ،بن علي بن احلسني العلوي

  اهـ.وساق له ابن عدي مجلة موضوعات .أن عنده رواية ال عن أبيه وال عن غريه
 . -يعين العلويات  -وضع ذاك الكتاب  ،آية من آيات اهللا: فقال ،سألت الدارقطين عنه: قال السهميو

. وكله بسند واحـد  ،رتبه على األبوابو ،ومساه السنن ،وقد وقفت على بعض الكتاب املذكور: قال ابن حجر
كـان  : وقال ً،عن القعنيب حديثا ،وأورد الدارقطين يف غرائب مالك من روايته عن حممد بن حممد بن سعدان البزاز

 .ضعيفاً
 .)٢/٤٧٢(لسان امليزان و ،١٠١صسؤاالت محزة للدارقطين و ،)٦/٣٠١(الكامل البن عدي : انظر

  :اإلسناداحلكم على 
 .إن مل يكن موضوعاً ،فاحلديث إسناده ضعيف جداً ،ما تقدم من كالم حول حممد بن األشعثبناء على 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  .مل أقف على كتاب اخلليلي )١(

= 
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 ـــــــــــــــــ
= 

أبونعيم يف  أخرجه أيضاًو ،وعزاه للخليلي يف مشيخته مسنداً) ٤/١١٥(يف أخبار قزوين  الرافعي واحلديث أورده
عـن   ،عن عمرو بن عاصم الكـاليب  ،حممد بن يونس البصريطريق ن م كالمها ،)١٨٦و  ٨٣( برقمصفة اجلنة 

 .مبثله به عن أنس بن مالك ،عن ثابت ،سليمان بن املغرية
عـن   ،عن سليمان بن املغـرية  ،من طريق أيب النضر هاشم بن القاسم ،)١٩٧(وأخرجه مسلم يف صحيحه برقم 

بك  :فيقول .حممد :فأقول .؟من أنت :فيقول اخلازن ،تفتحآيت باب اجلنة يوم القيامة فأس: " ولفظه ،ثابت به بنحوه
 . وال ألحد بعدك: وليس فيها".  ال أفتح ألحد قبلك ،أمرت

أمرت أن ال أفتح ألحد مـن   ،نعم :فيقول ،عن سليمان ،واحلديث معروف من حديث أيب النضر :قال أبو نعيم
وفيه غري  ،عن أيب هريرة حنوه ،أبو عثمان النهديورواه  ،عن ابن عباس ،عن عكرمة ،ورواه سلمة بن وهرام. قبلك

 اهـ.طريق واهللا أعلم
 .تفرد به سليمان عن ثابت: قال اخلليلي

مع أن احلديث أصله يف مسلم، إال أن ما أورده املصنف فيه زيادة، ولعل هذا ما جعله يعـرض عمـا يف    :قلت
وهلذا سأدرس إسناد هذه  ،املعروفة وهي اليت عند مسلموقد أشار أبو نعيم إىل الرواية  ،الصحيح إىل ما عند اخلليلي

 .الزيادة ملعرفة حكمها
ثنا سليمان بـن   ،ثنا عمرو بن عاصم ،ثنا حممد بن يونس ،حدثنا أبو حبر حممد بن احلسن :قال أبو نعيم :اإلسناد

 .بهعن أنس بن مالك  ،عن ثابت ،املغرية
 :اإلسنادرجال 

وقـال   .كان كذاباً :قال الربقاين ،أبو حبر الرباري ،بن احلسن بن كوثرحممد هو : حممد بن احلسن أبو حبر )١
 .، وال يسـاوي شـيئاً  خرج عنه ابن أيب الفوارس وأبو نعيم يف الصحيح: وقال الربقاين .فيه نظر :بن أيب الفوارسا

ل كـثرية جيـدة   وكانت له أصو ،وظهر منه يف آخر عمره أشياء منكرة ،كان خملطاً: وقال أبو احلسن بن الفرات
اقتصروا من حديث أيب حبر علـى   :كان الدارقطين يقول لنا :وقال أبو نعيم .وغلبت الغفلة عليه ،لط ذلك بغريهفخ

 .وعامتها مستقيمة ،األجزاء اليت مسعناها من حديثه من انتخاب الدارقطين عليه: قال ابن حجرو .ما انتخبته فحسب
 ).٥/١٣١(اللسان و ،)٣/٥٢(املتروكني البن اجلوزي الضعفاء وو ،)٢/٢٠٩(تاريخ بغداد : انظر

 . )٢٣٥(رقم  تقدم يف احلديث ،ضعيف ،احلافظ الكدمييهو : حممد بن يونس )٢
مات سـنة   ،يف حفظه شيء ،صدوق ،أبو عثمان البصري ،القيسي ،الكاليببن عبيد اهللا  :عمرو بن عاصم )٣

 .٥٠٥٥ :التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،ثالث عشرة ومائتني
أخرج لـه البخـاري    ،بن معنيقاله حيىي  ،ثقة ثقة ،أبو سعيد ،البصري ،القيسي موالهم :بن املغرية سليمان )٤

 .٢٦١٢: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،مات سنة مخس وستني ومائة ،وتعليقاً مقروناً
  .)٦٥(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ،بن أسلم البناينهو  :ثابت )٥

  :إلسنادااحلكم على 
= 
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.................................................................................. 
 السجل يف جاء ما

 

 ـــــــــــــــــ
= 

وقد كُذّب واختلط يف آخر عمره فأتى بأشـياء   ،فهو من طريق أيب حبر الرباري، احلديث ذا اإلسناد ضعيف
 .)٨/١٧٢تاريخ بغـداد  : انظر( وحامد ثقة ،لكنه هنا توبع تابعه حامد بن حممد األزدي كما عند اخلليلي ،منكرة

 .واحلمل عليه يف هذا احلديث وهو ضعيف ،حممد بن يونس الكدميي ويف اإلسناد أيضاً
 .واحلديث صحيح بدوا كما عند مسلم ،وعليه فهذه الزيادة ال تصح
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: قال ،)١(ژڤ   ڤ   ژ :تعاىل قوله يف ،علي عن ،محيد بن عبد أخرج )٢٥١(
 )٢(.ملك
 )٣(.ملك اسم السجل: قال ،عطية عن ،محيد بن عبد وأخرج )٢٥٢(
فإذا  ،ملك السجل: قال ،عمر ابن عن ،حامت أيب وابن ،جرير ابن وأخرج )٢٥٣(

 ـــــــــــــــــ
 .)١٠٤(آية األنبياء، سورة  )١(
 .مل أقف عليه )٢(

وضـعف   ،tوعزاه إىل عبد بن محيد من حديث علي  ،)٨/٤٣٧(وقد أورده احلافظ ابن حجر يف فتح الباري 
 .إسناده

 .)٢/٧٩٩(لعبد ايد عبد الباري وايات التفسريية يف فتح الباري الر: وانظر
 .مل أقف عليه )٣(
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 )١( .اكتبوها نوراً: قال ،صعد باالستغفار
 لموكّ ملك السجل: قال ،السدي عن ،حامت أيب وابن ،جرير ابن وأخرج )٢٥٤(

 ـــــــــــــــــ
 ،-) ٣/٢٠١(كما يف تفسري ابن كثري  -وابن أيب حامت يف تفسريه  ،)١٧/٩٩(يف تفسريه  هو عند ابن جرير )١(

 .به بن عمراعن  ،عن أبيه ،ء األشجعيعن أيب الوفا ،عن حيي بن ميان ،أيب كريبطريق ن كلهم م
بـن  اعن  ،عن أبيه ،ثنا أبو الوفاء األشجعي :قال ،بن مياناثنا  :قال ،حدثنا أبو كريب: رريقال ابن ج :اإلسناد

 .به عمر
 :اإلسنادرجال 

   ).٦(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة حافظ ،بن العالء حممدهو : أبو كريب )١
 .)٢٣٤(تقدت ترمجته يف احلديث رقم  ،وقد تغري ،خيطىء كثرياً ،عابد صدوق ،العجليهو : يمانالحيىي بن  )٢
ه علي بن ثابت، وغسان أبيه، وعن روى عن ،بن أيب جعفر ميسرة األشجعي جعفرهو : أبو الوفاء األشجعي )٣

احلـديث   منكر :وقال أبو حامت .ضعيف منكر احلديث :متفق على ضعفه، قال البخاري ،وحيىي بن ميان بن الربيع،
 . ليس بالقوي: وقال أبو زرعة .داًج

، )٢/١٤٣(الكامـل  و، )١/٣٦٧(سؤاالت الربذعـي  و ،)٢/٤٩٠(والتعديل ، )٢/١٨٩(التاريخ الكبري : ظران
 ).٢/١٢٩(لسان امليزان و

 ، من أهل مكة، روى عن عبد اهللا بـن عمـر، وأيب  األشجعي، موىل موسى بن باذان رةميس هو: أبو جعفر )٤
حصني بن عبد الرمحن، ومحيد بن قيس، وعطاء بن أيب رباح، ومطرف بـن   م، روى عنه، ومروان بن احلكهريرة

يعـين   –ومل أر ألبيه  :وقال اهليثمي .ديثمستقيم احل: وقال عنه يف اروحني ،ذكره ابن حبان يف الثقات ،يفرط
  .من ابن عمر مساعاً -جعفر 
 فتح الباب يف الكىن واأللقابو ،)١/٢١٣(وحني ارو، )٥/٤٢٦( الثقاتو، )٨/٢٥٢(اجلرح والتعديل : انظر

 .)٤/٢٩٦(جممع الزوائد  ،١٨٢ص
 :اإلسناداحلكم على 

 .صدوق خيطئ كثرياً: قال احلافظ ،ففيه حيىي بن اليمان وهو ضعيف من جهة حفظه، األثر إسناده ضعيف جداً
 .وفيه أبو الوفاء األشجعي وهو منكر احلديث متفق على ضعفه

يف نسخة كتبناها عنه  ،عن ابن عمر ،عن أبيه ،ابن ميسرة األشجعي ):١/٢١٢(ن يف اروحني وقد قال ابن حبا
 .على سبيل التعجب ، ال حيل ذكرها يف الكتب إالذا اإلسناد
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 )١(.القيامة يوم إىل ورفعه فطواه ،جلالس إىل كتابه فعد اإلنسان مات فإذا بالصحف،
 السجل: قال ،الباقر جعفر أيب عن ،عساكر وابن ،حامت أيب ابن وأخرج )٢٥٥(

 ـــــــــــــــــ
يف الـدر   وقد أورده املصـنف  ،بن أيب حامتوال يف املطبوع من تفسري ا ،مل أجده عند ابن جرير ذا اللفظ )١(

 .ذا اللفظ وهذا العزو) ٥/٦٨٣(ملنثور ا
  :يقول يف قوله ،السدي ، عنسفيان ، عنمؤمل ، عنبن بشارا عن ،)١٧/١٠٠( عند ابن جرير يف تفسريه وجاء

 .السجل ملك :قال، ژڤ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤژ 
ون بـن  حدثنا هار :قال أنه ،أشعث بن عبد اهللا اخلراساينيف ترمجة  ،)١/٤٣٣(ريخ الكبري للبخاري يف التاجاء و

 .السجل ملك :عن أبيه قال ،بن السدياعن  ،موسى
 .وذكره السدي تمسع :قال ،ثنا سفيان :قال ،ثنا مؤمل :قال ،بن بشاراحدثنا : قال ابن جرير :اإلسناد
   :اإلسنادرجال 

  .)٢٣(تقدم يف احلديث رقم  ،هو حممد بن بشار العبدي، بندار، ثقة: بن بشارا )١
٢( مؤرقم  تقدم يف احلديث ،صدوق سيء احلفظ ،بصريبن إمساعيل الهو  :لم)٢٢.( 
 .)٢٢(رقم  تقدم يف احلديث ،حافظ ثقة هو الثوري، :سفيان )٣
 ).١١٢(رقم  تقدم يف احلديث ،، صدوق يهميدالس مساعيل بن عبد الرمحنإهو : السدي )٤

  :اإلسناداحلكم على 
 .ومل يتابعه أحد ،فيه مؤمل وهو سيء احلفظ ،األثر إسناده ضعيف

ورجاله ثقات إال عبد اهللا بن السـدي   ،وروي هذا األثر عن السدي من طريق آخر كما عند البخاري يف الكبري
 ).٧/١٦(، لكن ذكره ابن حبان يف الثقات وال تعديالً فإين مل أجد فيه جرحاً
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 أم يف ينظرهن حملات ثالث يوم كل له وكان أعوانه، من وماروت هاروت وكان ملك،
 إىل ذلك فأسر األمور، من فيه وما آدم خلق فيها فأبصر له، )١(كنت مل نظرةً فنظر ،الكتاب
 ،)٢(ژٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ : تعاىل قال فلما ،وماروت هاروت

 )٣(.املالئكة على استطالة ذلك قاال
 وماروت هاروت يف جاء ما

 
 ـــــــــــــــــ

 .ق ملقتضى السياقوهو املواف ،وما أثبته من مطبوعة تفسري ابن أليب حامت ،)يكن ( يف مجيع النسخ  )١(
 .)٣٠( آيةالبقرة، سورة  )٢(
عن  ،ثنا ابن املبارك ،ثنا هشام الرازي ،حدثنا أيب: قال ،)١٨٩و ١/٧٨(هو عند ابن أيب حامت يف تفسريه  )٣(

 .به با جعفر حممد بن عليعمن مسع أ ،-املكي يعين ابن خربوذ -معروف 
 .عندهأجده  أما ابن عساكر فلمو

 :اإلسنادرجال 
    ).٣٤(تقدم يف احلديث رقم  ،اإلمام احلافظ ،هو حممد بن إدريس الرازي: حامتأبو  )١
قال  ،وأمحد بن الفرات ومجاعة ،وعنه أبو حامت ،وابن أيب ذئب ،روى عن مالك: هشام بن عبيد اهللا الرازي )٢

حيتج و ثقة ه: وقال ابن أيب حامت. ومن أيب مسعر بدمشق ،منه بالري ما رأيت أعظم قدراً ،صدوق: أبو حامت
فلما كثر خمالفته األثبات بطل االحتجاج  ،يهم يف الروايات وخيطىء إذا روى عن األثبات: وقال ابن حبان. حبديثه

 .لكن أجاب عنهما ابن حجر ورد التهمة عن هشام وبرأه منهما ،مث ذكر له حديثان باطالن. به
 ).٦/١٩٥(واللسان  ،)١١/٤٣(تهذيب ذيب الو ،)٣/٩٠(واروحني  ،)٩/٦٧(اجلرح والتعديل : انظر

 .)٤(رقم  تقدم يف احلديث ،ثبت إمام ثقة: عبد اهللا بن املبارك )٣
 .)٢٣٥(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق رمبا وهم: معروف بن خربوذ املكي )٤
 ).٧٠(رقم  تقدم يف احلديث ثقة فاضل، أبو جعفر الباقر، بن احلسني بن علي بن أيب طالب،: حممد بن علي )٥

  :اإلسنادلى احلكم ع
 .فمعروف املكي مل يصرح مبن حدثه عن أيب جعفر الباقر ،األثر إسناده منقطع
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 يف الدنيا أيب وابن مسنديهما، يف محيد بن وعبد حنبل، بن أمحد )١(أخرج )٢٥٦(
 بن اهللا عبد عن ،ناإلميا شعب يف يوالبيهق صحيحه، يف حبان وابن العقوبات، كتاب
 يأ: املالئكة قالت ،األرض إىل اهللا أهبطه ملا آدم إنّ" : يقول r اهللا رسول مسع أنه عمر،
ژ : قال .ك؟ل ونقدس حبمدك نسبح وحنن الدماء ويسفك فيها يفسد نم فيها أجتعل رب  

 تعاىل اهللا قال .آدم بين من لك أطوع حنن ،نارب: قالوا .)٢(ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  
 "يعمالن كيف فننظر األرض إىل بطهما حىت املالئكة من ملكني واهلم"  :للمالئكة

 أحسن من امرأةً )٣(الزهرةن هل فتمثلت ،األرض إىل فأهبطا .وماروت هاروت ربنا: فقالوا
 .اإلشراك من الكلمة ذه مالَّكَت حىت ،واهللا ال: فقالت ،نفسها فسأالها فجاءما البشر،

 ،نفسها فسأالها حتمله، بصيب رجعت مث عنهما، فذهبت .أبداً باهللا نشرك ال اهللاو ال: قاال
فذهبت مث رجعت بقدح  .ال واهللا ال نقتله أبداً: قاال .هذا الصيبال واهللا حىت تقتال : فقالت

 ،فسكرا ،فشربا .اخلمر هذا تشربا حىت واهللا ال :فقالت ،فسأالها نفسها ،من مخر حتمله
 قد إال يعل أبيتماه شيئاً تركتما ما واهللا: املرأة قالت ،أفاقا فلما ،الصيب تالوق ،عليها وقعاف

 )٤( .الدنيا عذاب راافاخت ،واآلخرة الدنيا عذاب بني ذلك عند رايفخ .سكرمتا حني فعلتماه

 ـــــــــــــــــ
 .ليست يف األصل )١(
 .)٣٠(آية البقرة، سورة  )٢(
وقال أبو حـامت بـن    ،)٥/٤١٦شرح املسند ( شاكرالشيخ أمحد قاله  ،واحداً بفتح الزاي واهلاء قوالً: الزهرة )٣(

 .اخلنسامرأة كانت يف ذلك الزمان ال أا الزهرة اليت هي يف السماء اليت هي من الزهرة هذه : حبان
 .م ابن حبان هذا مردود مبا جاء يف بعض روايات من التصريح بأا الكوب الذي يف السماءوكال: قلت

 ابـن أيب الـدنيا يف  و ،)٧٨٧( عبد بن محيد يف مسـنده بـرقم  و ،)٦١٧٨(هو عند أمحد يف مسنده برقم  )٤(
 .)١٦٢( والبيهقي يف الشعب برقم ،)٦١٨٦( وابن حبان يف صحيحه برقم ،)٢٢١(العقوبات برقم 

وابـن   ،)١٩٤٦١(والبيهقي يف الكربى بـرقم   ،)٦٥٧( ابن السين يف عمل اليوم والليلة برقموقد أخرجه أيضاً 
 ).٣(وابني برقم كتاب التيف ابن قدامة و ،)١٥٨(ويف ذم اهلوى برقم  ،)١/٢٢٥( اجلوزي يف املنتظم

 .به رعن ابن عم ،عن نافع ،ريعن موسى بن جب ،بن حممد عن زهري ،حيىي بن أيب بكركلهم من طريق 
 ،عن نافع ،ورواه موسى بن عقبة ،عن نافع ،عن موسى بن جبري ،تفرد به زهري بن حممد: قال البيهقي يف الكربى

 .فذكر بعض هذه القصة وهذا أشبه ...ذكرت املالئكة أعمال بين آدم: قال عن كعب ،بن عمراعن 
بـن   نافع موىل عبد اللّـه عن  ،ريموسى بن جبعن  ،بن حممد زهريثنا  ،ثنا حيىي بن أيب بكر :قال أمحد :اإلسناد

 .به عن عبد اللّه بن عمر ،عمر
= 
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 ٤٠٣

.................................................................................١ 
 ـــــــــــــــــ

= 
 :اإلسنادرجال 

أخـرج   ،سع ومائتنيمات سنة مثان أو ت ،ثقة ،نزل بغداد ،األصلكويف  ،نسر الكرماين :بن أيب بكري حيىي )١
 .٧٥١٦: التقريب. له أصحاب الكتب الستة

رواية أهـل الشـام عنـه غـري      ،مث احلجاز ،سكن الشام ،أبو املنذر اخلراساين ،التميمي :بن حممد زهري )٢
: وقال أبـو حـامت   .الذي يروي عنه الشاميون آخر زهرياً كأنّ: قال البخاري عن أمحد ،فضعف بسببها ،مستقيمة

 :التقريـب . أخرج له أصحاب الكتب السـتة  ،مات سنة اثنتني وستني ومائة .حفظه فكثر غلطه حدث بالشام من
٢٠٤٩. 

وابن  ،أخرج له أبو داود ،مستور ،نزيل مصر ،موىل بين سلمة ،احلذاء ،املدين ،األنصاري: موسى بن جبري )٣
 .٦٩٥٤: التقريب. ماجه
مات سنة سبع عشـرة ومائـة أو بعـد     ،يه مشهورفق ،ثقة ثبت ،ابن عمر موىل ،أبو عبد اهللا املدين :نافع )٤
 .٧٠٨٦: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،ذلك

  :اإلسناداحلكم على 
 ورواه غريه موقوفـاً  ،فرواه مرفوعاً خالفوقد  ،ففيه موسى بن جبري وهو مستور ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف
 .عن ابن عمر عن كعب األحبار

من طريق موسى بن عقبة عن سامل بن عبد اهللا عن ابـن عمـر عـن     )١٦٤(ى برقم كما عند البيهقي يف الكرب
  .وهذا أشبه أن يكون حمفوظاً: قال البيهقي ،كعب

 .إمنا يروى عن كعب ،هذا منكر): ١٩٤(برقم وقال أمحد كما يف املنتخب من علل اخلالل البن قدامة 
 ،أيب عن حديث رواه معاذ بن خالد العسـقالين  سألت ):١٦٩٩(برقم  )٢/٦٩(العلل البن أيب حامت يف وجاء 

قال  ،وذكر حديث الزهرة....عن عبد اهللا بن عمر أنه مسع النيب ،عن نافع ،عن موسى بن جبري ،عن زهري بن حممد
 .هذا حديث منكر :أيب

 ن حديث ابن عمر عن الـنيب وقد روي يف ذلك حديث مرفوع م): ٣٧(وقال ابن رجب يف التخويف من النار 
r نه موقوف على كعبإن الصحيح أ: ، ولكن قد قيلرجه اإلمام أمحد وابن حبان يف صحيحهخ. 
ذكر احلديث الوارد يف ذلك إن صـح سـنده    ،حديث هاروت وماروت): ١/١٣٩( تفسريهيف قال ابن كثري و

حديث غريـب   وهذا :كما عند أمحد يف املسند وعزاه البن حبان مث قال مث ساق احلديث. ورفعه وبيان الكالم عليه
فهو مستور : مث ترجم له مث قال .ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحني إال موسى بن جبري هذا ،من هذا الوجه

وروي له متابع مـن وجـه    ،rوقد تفرد به عن نافع موىل ابن عمر عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب ،احلال
محد حدثنا هشام بن علي بن هشام حدثنا عبد اهللا بن رجاء حدثنا دعلج بن أ :كما قال ابن مردويه ،آخر عن نافع

وقال أبـو   ،يقول فذكره بطوله r جس عن نافع عن ابن عمر مسع النيبحدثنا سعيد بن سلمة حدثنا موسى بن سر
 .؟طلعت احلمراء ،يا نافع انظر :قال ،فلما كان من آخر الليل ،سافرت مع ابن عمر :عن نافع قال :بن جريراجعفر 

= 
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 ٤٠٤

................................................................................... 
 /  :r اهللا رسول قال: قال ،عمر ابن عن ،اإلميان شعب يف يالبيهق وأخرج  )٢٥٧(

 ما هؤالء، أجهل ما رب يا: فقالت ،يعصون آدم بين فرأت ،الدنيا على املالئكة أشرفت" 

 ـــــــــــــــــ
= 

وأقرب ما يكون يف هذا أنه من رواية عبد اهللا بن عمر عن كعب األحبار وهذان أيضاً غريبان جداً، : ابن كثريقال 
عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سامل عن ابن عمر عن كعب  :كما قال عبد الرزاق يف تفسريه ،rعن النيب  ال

ورواه ابن أيب حامت عن أمحد بن  ،عبد الرزاق به رواه ابن جرير من طريقني عن: مث قال – وذكره مبعناه - األحبار
ا املعلى وهو ابن أسـد أخربنـا   حدثين املثىن أخربن :، ورواه ابن جرير أيضاًعصام عن مؤمل عن سفيان الثوري به

فهذا أصح  ،العزيز بن املختار عن موسى بن عقبة حدثين سامل أنه مسع عبد اهللا حيدث عن كعب األحبار فذكرهعبد
فدار احلديث ورجـع إىل   ،وسامل أثبت يف أبيه من مواله نافع ، عبد اهللا بن عمر من اإلسنادين املتقدمنيوأثبت إىل

  اهـ. مار عن كتب بين إسرائيل واهللا أعلنقل كعب األحب
من طريق عبد اهللا بن رجاء عن سعيد بن  -واستشهد به ابن كثري على أنه متابع  -ما رواه عبد بن محيد  :قلت

وذلك أن سعيد بن سـلمة   ،وأن الصواب موسى بن جبري ،يغلب على الظن أنه وهم ،موسى بن سرجسسلمة عن 
وقد جاء عند البيهقـي يف   ،ومل يذكر يف تالميذ ابن سرجس وال وجدت له رواية عنه ،يروي عن موسى بن جبري

كان أحدمها فإن  وأياً ،من نفس هذا الطريق لكن عن موسى بن جبري –يأيت يف احلديث الذي بعد هذا  –الشعب 
وهذا ما احتمله الشـيخ   ،السيما وأن كالمها حجازي واحداً وهذا يورد احتمال أن يكونا شخصاً ،كالمها مستور

، و ال يبعد أن يكون هو األول، اختلف الرواة يف اسـم أبيـه  : حيث قال )٦٥١(األلباين يف السلسة الضعيفة برقم 
 .، واهللا أعلموكالمها حجازي جبرياً، و بعضهم سرجساً، فسماه بعضهم

 .وللحديث طرق أخرى وشواهد يأيت الكالم عليها يف األحاديث اليت بعد هذا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

]ب/٢٠[  
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 ". لعصيتموين )١(مسالخهم يف كنتم لو" : وجل عز اهللا فقال .بعظمتك هؤالء معرفة أقلّ
 ".ملكني منكم فاختاروا" : قال .لك؟ ونقدس حبمدك نسبح وحنن هذا يكون كيف: قالوا
 لتثِّمو ،آدم بين شهوات فيهما بتكّور ،األرض إىل هبطاأُ مث وماروت، هاروت رواافاخت
عذاب  وأ الدنيا عذاب اختارا" : اهللا فقال ،املعصية واقعا حىت صماع فما ،امرأة هلما

 الدنيا عذاب إن أقول: قال .فاختر ؟)٢(قولت ما: قال ،صاحبه إىل أحدمها فنظر ". اآلخرة
 يف اهللا ذكر اللذان فهما الدنيا، عذاب فاختارا .ينقطع ال اآلخرة عذاب وإن ينقطع،
 )٤(." اآلية )٣(ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ : كتابه

 ـــــــــــــــــ
 .مسلخهم): غ(يف  )١(
 .وهو املوافق للسياق) غ(و ) ش(وما أثبته من  ،يقول: يف األصل )٢(
 .)١٠٢( آيةالبقرة،  سورة )٣(
 .)١٦٣( هو عند البيهقي يف شعب اإلميان برقم )٤(

 ،أنا حممد بن يونس بن موسـى  ،أنا أبو بكر أمحد بن إسحاق بن أيوب ،أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ :قال البيهقي
 .بهبن عمر اعن  ،عن سامل ،عن موسى بن عقبة ،عن موسى بن جبري ،ثنا سعيد بن سلمة ،ثنا عبد اهللا بن رجاء

بن عمر إمنا أخـذه  افإن  ،وهو أصح ،عليهعمر موقوفاً  ، عن ابنورويناه من وجه آخر عن جماهد: وقال البيهقي
  .عن كعب
وهو خطأ وال شك، فـإين مل أجـد   ) عن موسى بن جبري عن موسى بن عقبة ( هكذا جاء عند البيهقي  :قلت

ملوسى بن جبري رواية عن موسى بن عقبة، ومل يذكر ابن جبري يف تالميذ موسى بن عقبة وال ذكر ابـن عقبـة يف   
أو من  ،والذين رووا هذا احلديث إما رووه من طريق موسى بن جبري عن نافع –سب ما وقفت عليه ح –شيوخه 

طريق موسى بن عقبة عن سامل، كما مر ذلك يف كالم ابن كثري يف احلديث الذي قبل هذا، وال يقال إن هذا اخلطأ 
 .، واهللا أعلم)١/٢٣٨(نثور مطبعي فإين وجدته كذلك يف طبعتني، ووجدت السيوطي أورده هكذا يف الدر امل

 :اإلسنادرجال 
 .)٦٥( تقدم يف احلديث رقم ،إمام حافظ ،املعروف بابن البيع ،النيسابورياحلاكم  هو: أبو عبد اهللا احلافظ )١
، أبو بكر بن إسحاق اإلمام اجلليل ،بن يزيد بن عبد الرمحن بن نوح النيسابورى :أمحد بن إسحاق بن أيوب )٢

مـن  ومسع  ،، رأى حيىي الذهلي وأبا حامت الرازي ومل يسمع منهماجلامعني بني الفقه واحلديثأحد األئمة ا ،الصبغي
 ،روى عنه أبو بكر اإلمسـاعيلي  ،أسامة الفضل بن حممد الشعراين، ويعقوب بن يوسف القزويين، واحلارث بن أيب

 ،ام املفيت املتكلم الغازي واحـد عصـره  اإلم :احلاكم أبو عبد اهللاعنه قال ، وأبو عبد اهللا احلاكم ،وأبو أمحد احلاكم
 يؤخذ عليـه  ، ملومخسني سنة من عمرهوقد أقام يفيت نيفاً : قال، وكان خيلف ابن خزمية يف الفتوى بضع عشرة سنة

 .سنة اثنتني وأربعني وثالمثائة مات .يف فتاويه مسألة وهم فيها
 ).١/١٢٢(وطبقات الشافعية  ،)٣/٩(ى وطبقات الشافعية الكرب ،)٢/١٤١(التدوين يف أخبار قزوين : انظر

= 
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................................................................................... 
 لعتطَأَ: يقول كان أنه عمر ابن عن ،وصححه املستدرك يف احلاكم وأخرج  )٢٥٨(

 ـــــــــــــــــ
= 

 .)٢٣٥(رقم  تقدم يف احلديث ،ضعيف ،احلافظ الكدميي: حممد بن يونس بن موسى )٣
مات سـنة عشـرين    ،صدوق يهم قليالً ،بصري ،اهللا بن رجاء بن عمر الغداين عبدهو : عبد اهللا بن رجاء )٤

 .٣٣١٢ :التقريب. وابن ماجه ،والنسائي ،وأبو داود يف الناسخ ،أخرج له البخاري ،قبلها: وقيل ،ومائتني
وهـو أبـو عمـرو     ،أبو عمرو املدين ،العدوي موالهم احلسامهو سعيد بن سلمة بن أيب : سعيد بن سلمة )٥

 ،أخرج لـه البخـاري تعليقـاً    ،خيطىء من حفظه ،صحيح الكتاب ،صدوق ،السدوسي الذي روى عنه العقدي
 .٢٣٢٦: التقريب. والنسائي ،وابو داود ،ومسلم

 .الذي قبله تقدم يف احلديثمستور،  ،األنصاري: موسى بن جبري )٦
 .)١٨٨(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقةصاحب املغازي، : موسى بن عقبة )٧
أحـد   ،أو أبو عبد اهللا املـدين  ،أبو عمر ،العدوي ،بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القرشيهو سامل  :سامل )٨

مات يف آخر سنة ست ومائـة علـى    ،شبه بأبيه يف اهلدي والسمتكان ي ،فاضالً عابداً وكان ثبتاً ،الفقهاء السبعة
 .٢١٧٦ :التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،الصحيح

  :اإلسناداحلكم على 
ويف اإلسناد خطأ ظاهر كما  ،فهو من طريق حممد بن يونس الكدميي وهو ضعيف ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف

 .بينته وحيتمل أن يكون منه
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 هاروت املالئكة من ملكني إن: قال مث .مرحباً ال: قال ،رآها فإذا .؟)١(بعد احلمراء
 الناس، بني يقضيان فكانا ،ضفأهبطا إىل األر األرض، إىل يهبطا أن اهللا سأال ،وماروت

 ،الناس أحسن من امرأة هلما ضيفقُ السماء، إىل ا فعرجا بكلمات تكلما أمسيا فإذا
 فأتتهما ،ميعاداً وعدما حىت يزاال فلم ،أنفسهما يف وألقيت ،الشهوة عليهما وألقيت
 فعرجت ا لمتفتك ،الكلمة ماهافعلّ .ا تعرجان اليت الكلمة ماينعلِّ: فقالت ،للميعاد

 فبعث ،يعرجا فلم بالكلمة تكلما أمسيا فلما ون،رت كما علتفج ،سختمف ،السماء إىل
 خنتار بل: لصاحبه أحدمها فقال .الدنيا عذابب شئتما وإن اآلخرة، عذابب شئتما إن: إليهما
  )٣( )٢(.الدنيا عذاب

 ـــــــــــــــــ
 .لعله اجلوزا: وكتب يف احلاشية ،)احلرا بعد : يقول): ( ش(يف  )١(
 .يف هامش األصل هنا بالغ لسماع على املؤلف خبطه )٢(
أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن عمرويه الصـفار  : قال ،)٨٧٩٦(هو عند احلاكم يف املستدرك برقم  )٣(

 ،عن سعيد بن جـبري  ،عن أبيه ،ثنا حيىي بن سلمة بن كهيل ،ثنا أبو اجلواب ،ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ،ببغداد
 .عن ابن عمر رضي اهللا عنهما به مبثله مع زيادة يف آخره

 :اإلسنادرجال 
مسع حممد بـن   ،ويعرف بابن علم ،ويقال أبو بكر الصفار: أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن عمرويه الصفار )١

وكان مجيع ما عنده عنهما جزء واحد، حدث عنه ابن رزقويـه، وابـن    ،د بن أيب خيثمةإسحاق الصاغاين، وأمح
مل أمسع أحداً مـن أصـحابنا   : قال اخلطيب ،الفضل القطان، وهالل بن حممد احلفار، وأبو علي بن شاذان وغريهم

 .وكان قد جاوز املائة ،مات سنة تسع وأربعني وثالمثائة ،يقول فيه إال خرياً
 ).١٥/٥٤٤(والسري  ،)٢/٢٨٩(والعرب يف خرب من غرب  ،)٥/٤٥٤(خ بغداد تاري: انظر

 ،أخرج لـه مسـلم   ،مات سنة سبعني ومائتني ،ثقة ثبت ،نزيل بغداد ،أبو بكر: حممد بن إسحاق الصغاين )٢
 .٥٧٢١: التقريب. واألربعة

مات سنة إحـدى   ،رمبا وهم ،كويف صدوق ،يكىن أبا اجلواب ،بن جواب الضيب األحوصهو : أبو اجلواب )٣
 .٢٨٩ :التقريب. والنسائي ،والترمذي ،وأبو داود ،أخرج له مسلم ،عشرة ومائتني

مات سنة تسع وسبعني ومائة  ،وكان شيعياً ،متروك ،أبو جعفر الكويف ،احلضرمي: بن كُهيل سلمةحيىي بن  )٤
 .٧٥٦١: التقريب. أخرج له الترمذي ،وقيل قبلها

 .٢٥٠٨: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،ثقة ،ىي الكويفأبو حي ،احلضرمي: بن كُهيل سلمة )٥
 .)٨(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة: سعيد بن جبري )٦

  :اإلسناداحلكم على 
= 
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................................................................................... 
 أيب وابن تفسريه، يف محيد بن وعبد مسنده، يف راهويه بن إسحاق وأخرج  )٢٥٩(

 ـــــــــــــــــ
= 

 .فإنه من طريق حيىي بن سلمة وهو متروك، األثر ذا اإلسناد ضعيف جداً
سلمة عن أبيه من احملاالت اليت  وترك حديث حيىي بن ،هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: قال احلاكموقد 

 .أن خيصه بأحاديث يتفرد ا عنه فال ينكر ألبيه ،فإنه ال خالف أنه من أهل الصنعة ،يردها العقل
وقد : بعد ذكره رواية حيىي عن أبيه )٧/١٨٥(فقد قال الذهيب يف امليزان  ،ال يسلم للحاكم هذا التصحيح :قلت

  .درك فلم يصبقواه احلاكم وحده وأخرج له يف املست
وأما كلمة احلاكم أن ترك حديثه عن أبيـه  : )شاكر.ط ٥/٤١٧(وقال الشيخ أمحد شاكر يف تعليقه على املسند 

فرد احلاكم عليهم بأنـه ال   ،فإمنا يريد ا أم أنكروا عليه أحاديث رواها عن أبيه مل يروها أحد غريه ،من احملاالت
أما وهو ضعيف منكر احلديث  ،الرواية مقبولوهذا صحيح لو كان ثقة  ،عنهينكر أن خيصه أبوه بأحاديث ينفرد ا 

  .فال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٠٩

 املستدرك يف واحلاكم العظمة، يف الشيخ وأبو جرير، وابن العقوبات، كتاب يف الدنيا
 والعجم الزهرة، العرب تسميها الزهرة هذه إن: قال ،طالب أيب بن علي عن ،وصححه

 رباينخت أال: الزهرة هلما فقالت ،فأراداها ،فأتتهما الناس، بني حيكمان امللكان وكان أناهيد،
 ما: قالت .األعظم اهللا باسم: فقاال .األرض إىل به بطان ومبا السماء إىل به تصعدان مبا
 بشدة بنا كيف: فقال .اهإي هاعلم: لصاحبه أحدمها فقال .يهانتعلم حىت مبواتيتكما أنا

 إىل فطارت به، فتكلمت إياه مهافعلّ .اهللا رمحة سعة نرجو إنا: اآلخر قال .اهللا؟ عذاب
 اهللا ومسخها ،بعد جيلس فلم رأسه فطأطأ ،لصعودها السماء يف ملك )١(ففزع السماء،
 )٢(.كوكباً فكانت
 اهللا رسول قال :قال، علي عن تفسريه، يف مردويه وابن راهويه، ابن وأخرج  )٢٦٠(

 ـــــــــــــــــ
 .ولعله تصحيف واملثبت هو الصواب. فقرع: يف األصل )١(
ابن أيب عند و ،- )٣٥٢٢(كما يف املطالب العالية البن حجر برقم  -هو عند إسحاق بن راهويه يف مسنده  )٢(

واحلاكم يف  ،)٦٩٨(يف العظمة برقم وأيب الشيخ  ،)١/٤٥٦(والطربي يف تفسريه  ،)٢٢٢(برقم  اتالعقوبالدنيا يف 
 .به بنحوه tعن علي بن أيب طالب  ،عمري بن سعيد النخعيكلهم من طريق  ،)٣٠٥١(املستدرك برقم 

عمـري بـن    د، عنأخربنا جرير، عن إمساعيل ابن أيب خال: - كما يف املطالب العالية -قال إسحاق بن راهويه 
 .مسعت علياً وذكره: قال ،سعيد

 :اإلسنادرجال 
  ).١٩٢(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ،هو جرير بن عبد احلميد: جرير )١
  .)٤( رقم تقدم يف احلديث ،ثقة ثبت ،األمحسي: إمساعيل بن أيب خالد )٢
 ،ل مخس عشرة ومائـة مات سنة سبع ويقا ،كويف ثقة ،يكىن أبا حيىي ،الصهباين ،النخعي: بن سعيد عمري )٣

 .٥١٨٢: التقريب. وابن ماجه ،والنسائي يف مسند علي ،وأبو داود ،ومسلم ،أخرج له البخاري
 :اإلسناداحلكم على 

 .من قوله tوهو موقوف على علي  ،فرجاله كلهم ثقات رجال الشيخني ،األثر إسناده صحيح 
ي من طريق محاد بن زيد عن خالد احلـذاء  أخرج الطرب): ١/٣٢٢(بيان األسباب العجاب يف قال ابن حجر يف 

ألنـه ال  ، وحكمه أن يكون مرفوعاً وهذا سند صحيح: وذكر حنوه مث قال .tعن عمري بن سعيد قال مسعت عليا 
  .يأخذ عن أهل الكتاب tوما كان علي  ،جمال للرأي فيه

 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤١٠

r " :اف، الزهرة اهللا لعن١(." وماروت هاروت امللكني فتنت اليت هي إ( 
 على أشرفوا الدنيا مساء أهل إن: قال ،عباس ابن عن ،حامت أيب ابن وأخرج  )٢٦١(

 ـــــــــــــــــ
وعنـد ابـن    ،- )٣٥٢٣(ر برقم كما يف املطالب العالية البن حج -هو عند إسحاق بن راهويه يف مسنده  )١(

عن علي بـن   ،أيب الطفيلكالمها من طريق جابر، عن  ،- )١/١٤٠(كما يف تفسري ابن كثري  -مردويه يف تفسريه 
 .به tأيب طالب 

عـن   ،أيب الطفيلأخربنا عيسى بن يونس، عن إسرائيل، عن جابر، عن : -يف املطالب العاليةكما  -قال إسحاق 
 .مبثله مع زيادة يف أوله به tعلي بن أيب طالب 

 :اإلسنادرجال 
ثقة  ،كويف نزل الشام مرابطاً ،أخو إسرائيل ،عيسى بن يونس بن أيب إسحاق السبيعيهو : عيسى بن يونس )١

: التقريـب . أخرج له أصحاب الكتب السـتة  ،سنة إحدى وتسعني: وقيل ،مات سنة سبع ومثانني ومائة ،مأمون
٥٣٤١. 

 ).٩(رقم  تقدم يف احلديث ،يب إسحاق، ثقةهو بن يونس بن أ: إسرائيل )٢
مات سـنة سـبع وعشـرين     ،هو بن يزيد بن احلارث اجلعفي، أبو عبد اهللا الكويف، ضعيف رافضي: جابر )٣
 .٨٧٨: التقريب. وابن ماجه ،والترمذي ،أخرج له أبو داود ،سنة اثنتني وثالثني: وقيل ،ومائة
ولـد   ،عمرو بن جحش الليثي، أبو الطفيل، ورمبا مسي عمراًهو عامر بن واثلة بن عبد اهللا بن : أبو الطفيل )٤

وهـو   ،وروى عن أيب بكر فمن بعده، وعمر إىل أن مات سنة عشر ومائة على الصحيح ،rورأى النيب  ،عام أحد
 .٣١١١: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،آخر من مات من الصحابة قاله مسلم وغريه

  :اإلسناداحلكم على 
 . ففيه جابر اجلعفي وهو ضعيف ،ذا اإلسناد ضعيفاحلديث 

 .وهو منكر جداً ،وهذا أيضا ال يصح): ١/١٤٠( وقد قال ابن كثري يف تفسريه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

]أ/٢١[  



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤١١

 فقال .يباملعاص يعملون األرض أهل ،رب يا: فقالوا ،ياصعبامل يعملون فرأوهم ،األرض
 منهم فاختاروا .ثالثة منكم اختاروا: هلم فقيل ". يعن بيغُ وهم يمع أنتم" : )١(تعاىل اهللا
 شهوة فيهم وجعل األرض، أهل بني فيحكموا األرض إىل يهبطوا أن على ،ثالثة/ 

 لوثن، يسجدوا وال ،يزنواً وال ،نفساً يقتلوا وال ،مخراً يشربوا ال أن فأمروا اآلدميني،
 يقال الناس أحسن من امرأة فأتتهما األرض، إىل اثنان وأهبط فأقيل، واحد منهم فاستقال

 حىت ،ال: هلما فقالت ها،ارادأف عندها فاجتمعا منزهلا أتيا مث ،مجيعاً فهوياها أناهيد، هلا
 مث ،اخلمر من شربا مث .نسجد ال: فقاال .لوثين وتسجدا ،يجار ابن وتقتال ،يمخر تشربا
 إذا اليت بالكلمة أخرباين: هلما وقالت ،عليهما السماء أهل فأشرف ،سجدا مث ،قتال

 فأرسل مها وأما الزهرة، هذه وهي ،مجرة سختفم ،فطارت ،فأخرباها .طرمتا اقلتماه
 ،الدنيا عذاب فاختارا ،اآلخرةذاب عو الدنيا عذاب بني فخريمها ،داود بن سليمان إليهما
 )٢( .واألرض السماء بني مناطان فهما

 ـــــــــــــــــ
 .عند ابن أيب حامتوما أثبته من  ،فقال اهللا عز: يف مجيع النسخ )١(
ثنـا   ،ينثنا القاسم بن الفضل احلدا ،مثنا مسل ،حدثنا أيب: قال ،)١/١٩١(هو عند ابن أيب حامت يف تفسريه  )٢(

 .عن ابن عباس به ،-يعين الفارسي-يزيد 
 :اإلسنادرجال 

 ).٣٤(تقدم يف احلديث رقم  ،هو حممد بن إدريس الرازي، إمام حافظ: أبو حامت )١
مات سـنة   ،عمي بأخرة ،ثقة مأمون مكثر ،أبو عمرو البصري ،الفراهيدي ،هو بن إبراهيم األزدي: مسلم  )٢
 .٦٦١٦: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،وهو أكرب شيخ أليب داود ،ني وعشرين ومائتنياثنت

مات سـنة سـبع وسـتني     ،رمي باإلرجاء ،ثقة ،أبو املغرية البصري ،بن معدان احلُداين: بن الفضل القاسم )٣
 .٥٤٨٢: التقريب. واألربعة ،ومسلم ،أخرج له البخاري يف األدب املفرد ،ومائة

فإنـه يف مجيـع    ،وهو خطأ طباعي أو وهم ،باهلمزة بدل النون) احلدائي ( جاء يف املطبوع من التقريب  :قلت
والتهذيب  ،)٢٣/٤١٠(مبا فيها ذيب الكمال  ،)بين حدان ( بالنون نسبة إىل ) احلداين ( املصادر اليت ترمجت له 

)٨/٢٩٥(. 
أخـرج لـه أبـو داود يف     ،تني وأربعني ومائةمات سنة اثن ،مصري جمهول ،الفارسيهو بن يوسف : يزيد )٤

 .٧٧٩٥: التقريب. املسائل
  :اإلسناداحلكم على 

 .ألنه من طريق يزيد الفارسي وهو جمهول ،األثر ذا اإلسناد ضعيف



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤١٢

 شعبيف  يوالبيهق، وصححه واحلاكم، حامت أيب وابن، املنذر ابن وأخرج  )٢٦٢(
 والكفر املعاصي من فيه وقعوا فيما آدم بعد من الناس وقع ملا: قال، عباس ابن عن، مياناإل

 قدو وطاعتك لعبادتك خلقتهم إمنا الذي العامل هذا، رب: السماء يف املالئكة قالت، باهللا
 والسرقة، والزنا، احلرام، الامل وأكل النفس، وقتل الكفر، واوركب فيه، وقعوا فيما وقعوا

 فلم ." غيب يف إم"  :فقيل يعذروم، وال عليهم يدعون فجعلوا .مراخل وشرب
 فاختاروا ". وأامها آمرمها ملكني أفضلكم من منكم اختاروا" : هلم فقيل، يعذروهم

 وال يعبداه أن وأمرمها، آدم بين شهوات هلما وجعل األرض إىل فأهبطا وماروت، هاروت
 والسرقة، الزنا، وعن احلرام، مال وأكل احلرام، النفس قتل عن وامها، شيئا به يشركا
، إدريس زمان يف وذلك باحلق، الناس بني حيكمان زماناً األرض يف فلبثا اخلمر، وشرب

 أتيا ماإو الكواكب، سائر يف الزهرة كحسن النساء يف حسنها امرأة الزمان ذلك ويف
، ودينها أمرها على يكونا أن إال بتأف، نفسها على وأراداها، القول يف هلا فخضعا عليها

 عبادة يف لنا حاجة ال: فقاال .أعبده هذا: فقالت، صنما هلما فأخرجت، دينها عن الهاأفس
 ذلك، مثل ففعلت نفسها على فأراداها عليها أتيا مث اهللا، شاء ما )١(غابواف فذهبا .هذا

: هلما فقالت، الصنم عبداي أن أبيا أما رأت فلما نفسها، على فأراداها عليها أتيا مث فذهبا
 أن وإما النفس، هذا تقتال أن وإما الصنم، هذا تعبدا أن إما: الثالث اخلالل إحدى اختارا
، اخلمر فشربا .اخلمر شرب الثالثة وأهون، يينبغ ال هذا كل: فقاال .خلمرا هذا تشربا

 عنهما ذهب فلما فقتاله، عنهما اإلنسان خيرب أن فخشيا، املرأة فواقعا، منهما فأخذت
 وحيل يستطيعا، فلم السماء إىل يصعدا أن أرادا، اخلطيئة من فيه وقعا ما وعلما السكر
 ما إىل املالئكة فنظرت السماء، أهل وبني بينهما فيما الغطاء كشفو ذلك، وبني بينهما
 بعد فجعلوا خشية، أقل فهو غيب يف كان من أنه وعرفوا، العجب كل فعجبوا فيه، وقعا
: فقاال .اآلخرة عذاب أو الدنيا عذاب اختارا :هلما فقيل /،األرض يف ملن رونيستغف ذلك
 عذاب فاختارا .له انقطاع فال اآلخرة عذاب وأما ويذهب، ينقطع فإنه الدنيا عذاب أما

 ـــــــــــــــــ
 .فهو األقرب يف املعىن ،)غ(وما أثبته من  ،فغرياها): ش(ويف  ،فصبوا: األصليف  )١(

]ب/٢١[  



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤١٣

 )١(.يعذبان فهما ببابل فجعال الدنيا

 ـــــــــــــــــ
والبيهقـي يف الشـعب    ،)٣٦٥٥( واحلاكم يف املستدرك برقم ،)١/١٨٩(ه هو عند ابن أيب حامت يف تفسري )١(

 .من طريق احلاكم) ٦٦٩٦(برقم 
عن الربيع بن  ،كلهم من طريق أيب جعفر الرازي ،)١/١٠٥(وقد أخرجه أيضاً أبو الليث السمرقندي يف تفسريه 

 .به tأنس، عن قيس بن عباد، عن ابن عباس 
 ،عن قيس بن عباد ،ثنا الربيع بن أنس ،ثنا أبو جعفر ،ثنا آدم ،ثنا عصام بن روادحد: قال ابن أيب حامت :اإلسناد

 .عن ابن عباس به
 :اإلسنادرجال 

لينه احلاكم أبـو   ،وعنه ابن جوصا ،روى عن أبيه ،بن اجلراح العسقاليناد عصام بن روهو : عصام بن رواد )١
 .وقصد: وقال أبو حامت ،"الثقات"وذكره ابن حبان يف  ،أمحد

 ).٤/١٦٧(ولسان امليزان  ،)٨/٥٢١(والثقات  ،)٧/٢٦(اجلرح والتعديل : انظر
 ،ثقة عابـد  ،نشأ ببغداد ،يكىن أبا احلسن ،أصله خراساين ،بن أيب إياس عبد الرمحن العسقالين آدمهو : آدم )٢

. وابن ماجـه  ،والنسائي ،والترمذي ،وأبو داود يف الناسخ ،أخرج له البخاري ،مات سنة إحدى وعشرين ومائتني
 .١٣٢: التقريب

  ). ٢٨(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق سيء احلفظ: أبو جعفر الرازي )٣
 ).٢٨(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق له أوهام: الربيع بن أنس )٤
مات بعد الثمانني  ،ثقة خمضرم ،أبو عبد اهللا البصري ،الضبعي ،بضم املهملة وختفيف املوحدة :بن عباد قيس )٥
 :التقريـب  .وابـن ماجـه   ،والنسائي ،وأبو داود ،ومسلم ،أخرج له البخاري ،من عده يف الصحابةووهم  ،ومائة

٥٥٨٢. 
 :اإلسناداحلكم على 

 .فيه أبو جعفر الرازي وهو سيء احلفظ ومل يتابعه أحد ،األثر ذا اإلسناد ضعيف
 .هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه :قال احلاكم

 .ر، ملا ذكرت من حال أيب جعفرواألمر على خالف ما ذك :قلت
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤١٤

 يف عمر بن اهللا عبد على نازالً كنت: قال، جماهد عن، حامت أيب ابن وأخرج  )٢٦٣(
 وال[ أهال وال ا مرحبا ال احلمراء، طلعت انظر: لغالمه قال ،ليلة ذات كان فلما سفر،
 وهم آدم بين عصاة تدع كيف رب: املالئكة قالت امللكني، صاحبة هي، )١(]اهللا حياها

  ابتليتهم، قد إين" : قال .األرض يف ويفسدون حمارمك، وينتهكون احلرام، الدم يسفكون
 :قال .ال: قالوا ". يفعلون يكالذ فعلتم، به ابتليتهم الذي ثلمب )٢(] ابتليتكم إن فلعل[
 )٣(مهبطكما إين" : هلما فقال، وماروت هاروت فاختاروا ". اثنني خياركم من فاختاروا"

، األرض إىل فأهبطا ". ختونا وال تزنيا، وال تشركا، ال أن إليكما وعاهد األرض، إىل
، هلما فتعرضت امرأة، صورة أحسن يف الزهرة اهلم وأهبطت، الشبق عليهما يوألق

 على كان من إال يأتيىن أن ألحد يصلح ال دين على إين: فقالت، نفسها على فأراداها
 عنهما فمكثت .نقربه ال ءيش هذا الشرك،: قاال .اوسية: قالت .دينك؟ وما: قاال .مثله
 زوجاً يل أن غري، شئتما ما: فقالت، نفسها على هاافأراد هلما، تعرضت مث اهللا، شاء ما

 إىل يب تصعدا أن وشرطتما بديين يل متارأقر فإن فأفتضح، مين هذا على يطلع أن أكره وأنا
 إىل انتهيا فلما السماء، إىل ا صعدا مث، انيير فيما وأتياها بدينها، هلا فأقرا .فعلت السماء
 األرض ويف يبكيان، نادمني خائفني فوقعا، أجنحتهما وقطعت، منهما اختطفت، السماء

 لنا يطلب هفسألنا فالناً أتينا لو: فقاال أجيب، اجلمعة يوم كان فإذا، اجلمعتني بني يدعو نيب
 قد إنا: قاال .السماء؟ ألهل األرض أهل يطلب كيف اهللا، رمحكما: فقال، فأتياه .التوبة
 اجلمعة يف ائتياين شيء،ب فيكما )٤(بيأج ما: فقال، فأتياه .اجلمعة يوم ائتياين: قال .ابتلينا
 وإن اآلخرة، وعذاب الدنيا معافاة أحببتما إن، رمتايخ فقد اختارا: فقال، فأتياه .الثانية

 منها ميض مل الدنيا: أحدمها قال .اهللا حكم على القيامة يوم وأنتما الدنيا فعذاب أحببتما
 عذاب فاختارا .ناآل فأطعين )٥(أوالً أطعتك قد إين وحيك: اآلخر وقال .القليل إال

 ـــــــــــــــــ
 .وكذا هي يف تفسري ابن أيب حامت ،وهي مثبتة من باقي النسخ ،األصلضرب عليها يف   )١(
 .األصل ليست يف  )٢(
 .وهو غري متوافق مع السياق ،أن بطكما: يف األصل  )٣(
 .علها أقربول ،ما أجبت فيكما بشيء: ابن أيب حامتعند و ،مجيع النسخ هكذا يف  )٤(
 .يف األول ):غ(و ) ش(يف   )٥(
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 ٤١٥

 )١(.الدنيا
 كتاب يف وقال مفرد، جزء يف حجر ابن احلافظ مجعها كثرية أخرى طرق القصة هلذه

 القصة هذه بوقوع يقطع يكاد عليه الواقف إن: )أمحد مسند عن الذب يف املسدد القول(
  )٢(انتهى .أكثرها خمارج وقوة فيها الواردة الطرق لكثرة

 مجعت وقد ،طريقاً عشر بضعة فيه أورد فوجدته ،مجعه يالذ ئهجز على وقفت وقد
 )٣(.طريقاً وعشرين نيفاً فبلغت التفسري يف طرقها أنا

 ـــــــــــــــــ
 -ثنا عبيـد اهللا   ،ثنا عبد اهللا بن جعفر الرقي ،حدثنا أيب: قال ،)١/١٩٠( عند ابن أيب حامت يف تفسريه هو )١(

 .عن جماهد به ،ويونس بن خباب ،عن املنهال بن عمرو ،عن زيد بن أيب أنيسة ،-يعين ابن عمرو
 :اإلسنادرجال 

 ).٣٤(تقدم يف احلديث رقم  ،اإلمام احلافظ: أبو حامت الرازيحممد بن إدريس  )١
لكنه تغري بأخرة فلـم يفحـش    ،ثقة ،أبو عبد الرمحن القرشي موالهم ،بن غيالن الرقي: اهللا بن جعفر عبد )٢

 .٣٢٥٣: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،مات سنة عشرين ومائتني ،اختالطه
 ).١٢(رقم  تقدم يف احلديث، رمبا وهم ثقة فقيه ،الرقيد بن أيب الولي: عبيد اهللا بن عمرو )٣
مات سنة تسع عشرة  ،ثقة له أفراد ،مث سكن الرها ،أصله من الكوفة ،أبو أسامة ،اجلزري: أنيسةزيد بن أيب  )٤

 .٢١١٨: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،وقيل سنة أربع وعشرين ومائة وله ست وثالثون سنة
: التقريـب . واألربعـة  ،أخرج له البخاري ،صدوق رمبا وهم ،الكويف ،األسدي موالهم :بن عمرو املنهال )٥

٦٩١٨. 
أخرج له البخاري يف األدب  ،ورمي بالرفض ،صدوق خيطىء ،الكويف ،األسيدي موالهم: خباب بنيونس  )٦
 .٧٩٠٣: التقريب. واألربعة ،املفرد
  ).٩(تقدم يف احلديث رقم  ،ثقة ،هو بن جرب: جماهد )٧

  :اإلسنادعلى  احلكم
وقد قال عنه الـذهيب   ،ومل يتابعه أحد ،فهو من طريق يونس بن خباب وهو صدوق خيطئ ،األثر ضعيف اإلسناد

 . وضعفه النسائي وغريه ،كذبه القطان ،رافضي بغيض ،يونس بن خباب عن جماهد): ٢/٧٦٦( يف املغين
 .٣٩انظر القول املسدد البن حجر ص  )٢(
فوجدته أورد فيـه بضـعة    ،وقد وقفت على اجلزء الذي مجعه): ١/١٤٥(لآليلء املصنوعة وقال املؤلف يف ا )٣(

ويف التفسـري   ،وقد مجعت أنا طرقها يف التفسري املسـند  ،وأكثرها يف تفسري ابن جرير، أكثرها موقوفاً، طريقاًعشر 
صه طرق متعددة من روايـة  وحلديث ابن عمر خبصو ،ما بني مرفوع وموقوف وعشرين طريقاً فجاءت نيفاً ،املأثور

وعائشـة   ،وابن مسعود ،وابن عباس ،وورد من رواية علي بن أيب طالب ،نافع وسامل وجماهد وسعيد بن جبري عنه
 .واهللا أعلم ،وغريهم
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 / السالم عليه آخر ملك قصة ذكر
 

 فيمن كان: قال، عيسى بن اهللا عبد عن ،املصنف يف شيبة أيب ابن أخرجو  )٢٦٤(
 .البحر يف أعبدك أن اشتقت رب يا: قالمث  ،الرب يف سنة أربعني اهللا دبع رجل قبلكم كان
 قامت، مث يجتر أن اهللا شاء ما سفينتهم م وجرت فحملوه، فاستحملهم ،)١(قوم فأتى
 م وجرت فوضعوه .الشجرة هذه على ضعوين: فقال، املاء ناحية يف شجرة فإذا

 يقدر فلم به يعرج كان الذي بكالمه فتكلم ،السماء إىل يعرج أن كملَ فأراد سفينتهم،
إىل  فأتى صاحب الشجرة فسأله أن يشفع له ،نهفعلم أن ذلك خلطيئة كانت م ذلك، على
 أهون ليكون نفسه يقبضالذي  هو يكون أن ربه إىل وطلب للملك، ودعا ىفصلّ ،ربه
 فيك عينفّشي أن ريب إىل طلبت إين: فقال، أجله حضر حني فأتاه املوت، ملك من عليه
 سجدة فسجد .هاتقبض شئت حيث فمن ،نفسك أقبض أنا أكون وأن ،يفّ شفعك كما

 )٢(.فمات دمعة عينه من فخرجت

 ـــــــــــــــــ
 .وعلى الثاين هو الذي أتى عليهم ،فعلى األول هم الذين أتوا عليه ،وكالمها له وجه .فأتى قوماً): ش(يف  )١(
 عبـد اهللا عن  ،عن طعمة ،حدثنا عبد اهللا بن إدريس :قال ،)٣٤٩٩٠(ن أيب شيبة يف مصنفه برقم هو عند اب )٢(

 .بن عيسى به
 :اإلسنادرجال 

مات سـنة اثنـتني    ،ثقة فقيه عابد ،أبو حممد الكويف ،بن يزيد بن عبد الرمحن اَألودي: اهللا بن إدريس عبد )١
 .٣٢٠٧: التقريب. الكتب الستةأخرج له أصحاب  ،وتسعني ومائة وله بضع وسبعون سنة

 .٣٠١٥ :التقريب .والترمذي ،أخرج له أبو داود ،صدوق عابد ،الكويف ،بن عمرو اجلعفري طعمة )٢
عبد اهللا بن عيسى بن عبد الرمحن بن أيب ليلى األنصاري، أبو حممد الكـويف،   - لعله - :عبد اهللا بن عيسى )٣

 .٣٥٢٣: التقريب. ماعةأخرج له اجل، ومائةثقة، فيه تشيع، مات سنة ثالثني 
 :اإلسناداحلكم على 

واألثر من كالم عبد اهللا بـن عيسـى وال    ،األثر ذا اإلسناد حسن يئه من طريق طعمة اجلعفري وهو صدوق
 .ولعله من أخبار بين إسرائيل، اعتبار ذا الكالم مامل يثبت مرفوعاً

 
 
 

]أ/٢٢[  
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 السالم عليهما والربق الرعد يف جاء ما
 

 .)١(ژ                       ژ : تعاىل قال
 حامت، أيب وابن املنذر، وابن ،يوالنسائ وصححه، يوالترمذ أمحد، أخرج  )٢٦٥(
 ابن عن، املختارة يف والضياء الدالئل، يف نعيم وأبو مردويه، وابن العظمة، يف الشيخ وأبو

 ملك"  :قال .الرعد؟ هذا ما رناأخبِ: )٢(وافقال ،r اهللا رسول إىل يهود أقبلت: قال، عباس
 حيث يسوقه السحاب، به يزجر نار، من )٣(خمراق هيبيد بالسحاب، لموكّ اهللا مالئكة من
 )٥(.صدقت: )٤(واقال ." وتهص : "قال .سمع؟ي الذي الصوت هذا فما: قالوا ". اهللا أمر

 ـــــــــــــــــ
 ).١٣(آية الرعد، سورة  )١(
 .وكال الوجهني حمتمل. تقالف ):غ(و ) ش(يف   )٢(
 .) خرق: مادة ،تاج العروس: انظر(  .آلة يزجى اهي  )٣(
 .وهو املوافق ملقتضى السياق وملعظم مصادر احلديث) غ(وما أثبته من  ،قال): ش(يف األصل و  )٤(
 ،سن غريـب ححديث  :وقال )٣١١٧(والترمذي يف جامعه برقم  ،)٢٤٨٣(هو عند أمحد يف مسنده برقم  )٥(

 ،)٧٦٥(برقم  يف العظمة الشيخ وأبو ،)١٨٥(وابن أيب حامت يف تفسريه برقم  ،)٩٠٧٢(والنسائي يف الكربى برقم 
 ).٦٩و ١٠/٦٨(والضياء يف املختارة 

 .ومن عداهم فلم أقف على كتبهم
 بـرقم  يف املطر والربق والرعـد  ابن أيب الدنياو ،)٢/٦٨٨(وقد أخرجه أيضاً إبراهيم احلريب يف غريب احلديث 

: وقـال  )٤/٣٠٤(ليـة  نعيم يف احل وأبو ،)٩٨٦( برقم ويف الدعاء ،)١٢٤٢٩(برقم الكبري  يفوالطرباين  ،)١٠٧(
  .)٩٠٧٢(لبيهقي يف الكربى برقم وا .غريب من حديث سعيد تفرد به بكري

 .هب عباس ابن عن جبري، بن سعيد عن شهاب، بن بكري عن العجلي، الوليد بن اهللا عبدكلهم من طريق 
  :اإلسناد

عند حسن، عن بكري بن شهاب،  هثنا أبو أمحد، ثنا عبد اهللا بن الوليد العجلي، وكانت له هيئة، رأينا: قال أمحد
 .به عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس

 :اإلسنادرجال 
 ،ثبـت ثقة  ،الكويف الزبريي،أبو أمحد  ،هو حممد بن عبد اهللا بن الزبري بن عمر بن درهم األسدي :أبو أمحد )١

 .٦٠١٧: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،مات سنة ثالث ومائتني ،إال أنه قد خيطىء يف حديث الثوري
 ،أخـرج لـه الترمـذي    ،ثقة ،العجلي: ويقال له ،الكويف ،بن عبد اهللا بن معقل املزين: اهللا بن الوليد عبد )٢

 .٣٦٩٠: التقريب. والنسائي
= 
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 ٤١٨

................................................................................... 
 ـــــــــــــــــ

= 
 .٧٥٧: التقريب. والنسائي ،له الترمذي أخرج ،مقبول ،الكويف: بن شهاب بكري )٣
  .)٨(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة: سعيد بن جبري )٤

  :اإلسناداحلكم على 
 . فيه بكري بن شهاب وهو مقبول وقد تفرد كما حكاه أبو نعيم ،احلديث إسناده ضعيف
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 يف يوالبيهق املنذر، وابن جرير، وابن املطر، كتاب يف الدنيا أيب ابن وأخرج  )٢٦٦(
 من مبخراق السحاب هضرب والربق، ملك الرعد: قال، طالب أيب بن علي عن سننه،
 )١(.يدحد

 ـــــــــــــــــ
والبيهقي يف  ،)١/١٥١(ابن جرير يف تفسريه و ،)١٢٦( هو عند ابن أيب الدنيا يف املطر والربق والرعد برقم  )١(

 ).٦٢٧٠و ٦٢٦٩(السنن الكربى برقم 
ومن طريقه أخرجه اخلرائطي  ،)٥٦٣٩و ٥٦٣٨و ٥٦٣٧( رقميف العلل ومعرفة الرجال ب أمحدوقد أخرجه أيضاً 

 أيب بن علي عن بيه،أ عن مسلم، بن املغرية عن سلمة، بن محادكلهم من طريق  ،)١٠٥٢(يف مكارم األخالق برقم 
  .به t طالب

  ،من طريق سفيان ،)٣/١٣(يف أخبار القضاة وحممد بن خلف  ،)٤/٣٥٧(عبيد يف غريب احلديث  وأخرجه أبو
 .به tعن علي  ،عن ربيعة بن األبيض ،عن سلمة بن كهيل

 بـن  سعيد عن ،كهيل بن سلمة عن املسعودي،من طريق  )١٠٥١(برقم خلرائطي يف مكارم األخالق اوأخرجه 
 .بنحوه به علي عن، األبيض بن ربيعة عن أشوع،

عـن   ،عن عبد الرمحن بن يزيد ،عن سلمة بن كهيل ،من طريق املسعودي ،)٩/٥٤٨( وأخرجه الذهيب يف السري
 .علي بن أيب طالب به

ـ  :عن حديث ربيعة بن األبيض عن علي، فقال ،)٣/٢٠٠(لدارقطين يف العلل اسئل قد و لمة يرويه الثوري عن س
األبيض، عن علي، ورواه املسعودي، عن سلمة بن كهيل، عن رجل، عن  بن أشوع، عن ربيعة بنابن كهيل، عن 

 .والقول قول الثوري ،علي
عن ربيعـة بـن    ،عن سلمة بن كهيل ،عن سفيان ،حدثنا ابن مهدي: قال أبو عبيد يف غريب احلديث :اإلسناد

 .عن علي به ،األبيض
 :اإلسنادرجال 

 ).٢٠(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ثبت حافظ ،هو عبد الرمحن بن مهدي العنربي موالهم: ابن مهدي )١
    ).٢٢(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ،هو الثوري :سفيان )٢
 . )٢٥٤(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة: سلمة بن كهيل )٣
ابن حبـان  ذكره  ،روى عنه ابن أشوع ،tيروى عن علي بن أيب طالب  ،كويف ،تابعي: ربيعة بن األبيض )٤

 .كويف تابعي ثقة: وقال العجلي ،يف الثقات
 ).٤/٢٣٠(والثقات البن حبان  ،)١/٣٥٧(معرفة الثقات للعجلي  :انظر

 :اإلسناداحلكم على 
 .ألنه مما ال جمال فيه للرأي ،على علي لكن له حكم الرفع وهو موقوف ،األثر إسناده صحيح فرجاله كلهم ثقات
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 يسوق ملك الرعد: قال، عباس ابن عن، الشيخ وأبو، املنذر ابن وأخرج  )٢٦٧(
 )٣(.)٢(ئهحبدا اإلبل )١(ياحلاد يسوق كما بالتسبيح السحاب

 ـــــــــــــــــ
 .املثبت هو الصوابو ،احلاذي: يف األصل  )١(
 .واملثبت هو الصواب ،حبذائه: يف األصل  )٢(
 ).٧٧١(هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم   )٣(

 مكـارم األخـالق   يف خلرائطيوا ،)٩٩٣( برقم يف الدعاء لطرباينوا ،)١/١٥٠( هوقد أخرجه الطربي يف تفسري
عن شـهر   ،عن موسى البزار ،طريق أيب عوانة مجيعهم من ،)١/٤٠٩(نعيم يف تاريخ أصبهان  وأبو ،)١٠٥٣( برقم

 .به t، عن ابن عباس بن حوشب
عـن   ،عن احلسني بن األسود ،عن عبد اهللا ،عن أمحد بن عمر، )٧٧٤(رقم العظمة بيف وأخرجه أبو الشيخ أيضاً 

 .به مبعناه tعن ابن عباس  ،عن أيب مالك ،عن السدي ،عن عبد امللك بن احلسني ،يب أسامةأ
عن شهر بن  ،عن موسى البزاز ،حدثنا أبو عوانة: قال ،حدثنا عفان: قال ،حدثنا احلسن: قال ابن جرير :اإلسناد
     .عن ابن عباس به ،حوشب

 :اإلسنادرجال 
وقد شـاركه يف   ،صاحب الشافعي ،أبو علي البغدادي ،بن الصباح الزعفراين بن حممد احلسنهو : احلسن )١

. واألربعـة  ،أخـرج لـه البخـاري    ،سنة ستني ومائتني أو قبلـها بسـنة   مات ،ثقة ،الطبقة الثانية من شيوخه
 .١٢٨١:التقريب

 ).٦٦(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ثبت ،بن مسلم الباهلي عفانهو : عفان  )٢
مات سنة مخـس أو سـت    ،ثقة ثبت ،مشهور بكنيته ،البزاز ،الواسطي ،اليشكري احوضهو : أبو عوانة )٣

 .٧٤٠٧: التقريب. الكتب الستةأخرج له أصحاب  ،وسبعني ومائة
ال يلتفـت إىل   ،صدوق ،البزاز ،أبو جعفر الكويف ،هو موسى بن املسيب أو السائب الثقفي: موسى البزاز )٤

 .٧٠١٤: التقريب. وابن ماجه ،والنسائي ،أخرج له البخاري يف خلق أفعال العباد ،األزدي يف تضعيفه
 ).٦٧(رقم  يف احلديث تقدم ،صدوق، كثري اإلرسال والوهم: شهر بن حوشب )٥

  :اإلسناداحلكم على 
 .ألن فيه شهر بن حوشب وهو كثري الوهم ،األثر إسناده ضعيف

 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٢١

 ابن عن جرير، وابن املطر، يف الدنيا أيب وابن األدب، يف يالبخار وأخرج  )٢٦٨(
 الرعد إن: لوقا .له حتسب الذي سبحان: قال الرعد صوت مسع إذا كان أنه، عباس
 )١(.بغنمه يالراع ينعق كما بالغيث ينعق ملك

 ـــــــــــــــــ
يف مواضـع   متفرقاًوابن أيب الدنيا يف املطر والربق والرعد  ،)٧٢٢(هو عند البخاري يف األدب املفرد برقم   )١(

 .كلهم من طرق عن ابن عباس به ،)١/١٥١(وابن جرير يف تفسريه  ،)١٠٢و ١٠١و ٩٤(برقم 
حدثنا احلكم : قال ،حدثنا حفص بن عمر: قال ،حدثين سعد بن عبد اهللا بن عبد احلكم: قال ابن جرير :اإلسناد

 .كان ابن عباس وذكره: قال ،عن عكرمة ،بن أبان
 :اإلسنادرجال 

وحيـىي بـن    ،بن راشـد  روى عن أيب زرعة وهب اهللا ،أبو عمري املصري: سعد بن عبد اهللا بن عبد احلكم )١
 ،صدوق: قال أبو حامت وابنه ،وعنه ابن أيب حامت ،وعبد امللك املاجشون ،وعبد اهللا بن نافع الصائغ ،حسان التنيسي

 . مات سنة مثان وستني ومائتني
 ).٢/٥٨٥(ومولد العماء ووفيام  ،)٤/٩٢(اجلرح والتعديل : انظر 
 ). ١١٨(رقم تقدم يف احلديث  ،ضعيف ،العدين: حفص بن عمر )٢
 ). ١١٨(تقدم يف احلديث رقم  ،صدوق وله أوهام: احلكم بن أبان )٣
 ).٤(رقم  تقدم يف احلديث ،موىل ابن عباس، ثقة ثبت :عكرمة )٤

  :اإلسناداحلكم على 
 .يئه من طريق حفص بن عمر وهو ضعيف ،األثر ذا اإلسناد ضعيف

: التقريـب (وموسى صدوق سيء احلفظ  ،ي يف األدبلكن تابعه موسى بن عبد العزيز العدين كما عند البخار
٦٩٨٨(. 

وإمساعيل  ،لكنه روى اجلزء األول فقط )١٣/١٢٤(إمساعيل بن علية كما عند ابن جرير يف تفسريه  وتابعه أيضاً
 .وعليه فاألثر يتقوى ملرتبة احلسن لغريه، )٢٣٢تقدم برقم (ثقة حافظ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٢٢

 من ملك الرعد: قال عباس، ابن عن، مردويه وابن جرير، ابن وأخرج  )٢٦٩(
 امللك به يزجر نور من سوط والربق صوته، تسمعون الذي وهو الرعد، امسه املالئكة

 )١(.السحاب
 ـــــــــــــــــ

 ).١/١٥٠(هو عند الطربي يف تفسريه   )١(
 ،عن بشر بن عمـارة  ،كلهم من طريق املنجاب بن احلارث ،)٩٩٢(وقد أخرجه أيضاً الطرباين يف الدعاء برقم 

 .تسمعون صوته: عن ابن عباس به مبثله إىل قوله ،عن الضحاك ،عن أيب روق
عـن أيب   ،عمارة ثنا بشر بن ،ثنا منجاب بن احلارث ،حدثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة: قال الطرباين :اإلسناد

 .عن ابن عباس به ،عن الضحاك بن مزاحم ،روق
 :اإلسنادرجال 

  ).٨٠(تقدم يف احلديث رقم  ،الراجح أنه حافظ ال بأس به ،العبسي :شيبةحممد بن عثمان بن أيب  )١
٢( ممات سنة إحدى وثالثـني ومـائتني   ،ثقة ،أبو حممد الكويف ،بن عبد الرمحن التميمي: بن احلارث جابن، 

 .٦٨٨٢ :التقريب. وابن ماجه يف التفسري ،له مسلم أخرج
 .٦٩٧: التقريب. أخرج له ابن ماجه يف التفسري ،ضعيف ،الكويف ،املكتب ،اخلثعمي: بن عمارة بشر )٣
 ،أخرج له أبـو داود  ،صدوق ،صاحب التفسري ،الكويف ،اهلمداين قورأبو  ،هو عطية بن احلارث: أبو روق )٤

 .٤٦١٥: بالتقري. وابن ماجه ،والنسائي
 ).٩(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق كثري اإلرسال ،اهلاليل: بن مزاحم الضحاك )٥

  :اإلسناداحلكم على 
والثاين أنه مرسل فالضـحاك   ،األول أنه من طريق بشر بن عمارة وهو ضعيف ،األثر ضعيف ذا اإلسناد لسببني

 .مل يسمع من ابن عباس على الصحيح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٢٣

 اهللا لهكّو: لفقا الرعد، عن سئل أنه ،)١(عمرو ابن عن، الشيخ أبو وأخرج  )٢٧٠(
 زجره عليه تفرق فإذا فساقه، أمره بلدة إىل يسوقه أن اهللا أراد فإذا السحاب، بسياقة
 )٢(.ركابه أحدكم دري كما جيتمع، حىت بصوته
 عن )٣(سئل r اهللا رسول أن: اهللا عبد بن جابر عن ،مردويه ابن وأخرج  )٢٧١(
 ،)٦(]دانيةال[  )٥(ويلحم )٤(صيةالقا ميلُ ،بالسحاب موكل ملكاً إن" :فقال ،السحاب منشأ

 )٨( .")٧(قتعص ضرب وإذا رعدت، زجر وإذا برقت، رفع فإذا خمراق، يده يف

 ـــــــــــــــــ
 .مرابن ع): ش(يف  )١(
 .مل أجده )٢(
 .tأن السائل هو خزمية بن ثابت وليس هو األنصاري ) ٤/٦٢٠(ثور للمؤلف نيف الدر امل )٣(
يقرب البعيد من السحاب كما يقرب الراعـي املنفـردة عـن    : واملعىن ،املنفردة عن القطيع البعيدة منههي  )٤(

 ).قصا : مادة ،بلسان العر: انظر. ( القطيع
 ).حلم : مادة، خمتار الصحاح: انظر. ( ألصقهأي شيء الحم الشيء بال )٥(
 .ومل أجد هلا معىن مناسب للسياق ،الرابية: ويف مجيع النسخ ،هي كذلك عند الطرباين ويف الدر املنثور )٦(

يلصق القريب من السحاب ببالباقي كما يفعـل الراعـي   : واملعىن ،من الدنو وهو القرب، مؤنث الداينوالدانية 
 ).١/٢٩٩املعجم الوسيط : انظر. ( بقطيعه

 .وهو املوافق للمصادر اليت أوردت احلديث )ش(واملثبت من  ،قتصف): غ(يف األصل و  )٧(
 .تفسري ابن مردويهمل أقف على  )٨(

من طريق أيب عمـران   ،وعزاه إىل ابن مردويه يف تفسريه ،)٢/٢٨١( احلافظ ابن حجر يف اإلصابه لكن أشار إليه
 بعضـه  وذكـر  rسأل النيب  ،أن خزمية بن ثابت وليس باألنصاري ،عن جابر ،عن عطاء ،جريجعن ابن  ،احلراين

 .وليس فيه هذا اجلزء من احلديث
كمـا يف   -ومن طريقه أبو موسى املديين يف كتاب التتمة  ،)٧٧٣١(وقد أخرجه أيضاً الطرباين يف األوسط برقم 

 ،)٢/١٦٥(أيب موسى أخرجه ابن األثري يف أسد الغابـة   ومن طريق ،-)٣/٢٢٤(توضيح املشتبه البن ناصر الدين 
 .عن جابر بن عبد اهللا به ضمن حديث مطول ،عن عطاء ،عن ابن جريج ،كلهم من طريق أيب عمران احلراين

عن الزهـري   ،عن ابن جريج ،رواه أبو معشر وعبيد بن حكيم: -كما يف أسد الغابة  –قال أبو موسى املديين 
 .ة بن حكيم السلمي مث البهزيخزمي: وقال ،مرسالً

من طريق عبيد بن  ،)١٣/٧٢(ابن عساكر يف تارخيه : وقد أخرج الرواية املرسلة اليت أشار إليها أبو موسى املديين
وذكـر  ...قال قدم خزمية بن حكيم السلمي مث البهزي على خدجية ابنة خويلد ،عن الزهري ،عن ابن جريج ،حكيم

 .ه شيء مما ذكر يف هذا احلديثوليس في احلديث ضمن خرب مطول
 .منصور بن املعتمر، عن قبيصة، عن خزمية بن حكيمأنه روي عن ) ٢/٢٨١(يف اإلصابة وذكر ابن حجر 

= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٢٤

................................................................................... 

 ـــــــــــــــــ
= 

نـا أبـو    ،نا حممد بن عبد الرمحن السـلمي  ،حدثنا حممد بن يعقوب اخلطيب األهوازي: قال الطرباين :اإلسناد
 .عن جابر بن عبد اهللا به ،عن عطاء ،نا ابن جريج ،عمران احلراين يوسف بن يعقوب

 :اإلسنادرجال 
 ،أبـو العبـاس   ،حممد بن يعقوب بن إسحاق اخلطيب األهوازيهو : حممد بن يعقوب اخلطيب األهوازي )١

بن إسحاق يعقوب و ،معمر بن سهل األهوازيو ،أيب حرب الصفار بنوعيسى  ،عمرو الربايل بنروى عن حفص 
 .والعسال ،ن حبانواب ،روى عنه الطرباينالقلوسي، 
 .  ومل أجد فيه جرحاً وال تعديالً ،وما ذكرته مستفاد من تتبع األسانيد اليت ذكر فيها ،مل أجد من ترجم له :قلت
و ) ٧/١٢٧(و ) ٦/١٧٨(واملعجم الكبري  ،)٨٣٩(واملعجم الصغري للطرباين  ،)٢/٢٥٣(صحيح ابن حبان : انظر

 .)٢٤٣(برقم  ابن املقرئمعجم و ،)٨/٢٨٢(
 ،روى عنه أهل األهـواز  ،يروى عن أيب حذيفة والبصريني ،بن عبد الصمد السلمي: حممد بن عبد الرمحن )٢

 . جمهول: وقال عنه ابن حجر .مستقيم احلديث: وقال ذكره ابن حبان يف الثقات
 .)٦/٣٣٠(ولسان امليزان  ،)٩/١٤٩(الثقات البن حبان : انظر

 ،افظ ابن حجر أنه يروي عن ابن جريج خرباً باطالً طويالًذكر احل: أبو عمران احلراين يوسف بن يعقوب )٣
ومل أجد فيـه   ،مث ساق إسناد الطرباين وذكر هذا احلديث ،وعنه إنسان جمهول وامسه حممد بن عبد الرمحن السلمي

  . جرحاً وال تعديالً
 ).٦/٣٣٠(لسان امليزان : انظر

 . )٥٢(رقم  تقدم يف احلديث ،سيدل ،فقيه ثقة ،هو عبد امللك بن عبد العزيز: ابن جريج )٤
 .)١٢(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة: عطاء بن أيب رباح )٥

  :اإلسناداحلكم على 
وفيه أبو عمران احلـراين   ،يئه من طريق حممد بن عبد الرمحن السلمي وهو جمهول ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف

   .وال تعديالً مل أجد فيه جرحاً
 .مع انقطاعه وإسناده ضعيف جداً ،غريب كثري هوفي: ديث يف اإلصابةعن هذا احل قال ابن حجروقد 

 .يروي عن ابن جريج خرباً باطالً طويالً: يف اللسان يف ترمجة أيب عمران احلراين وقال أيضاً
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٢٥

 ملك الربق: قال، عباس ابن عن، الشيخ وأبو املطر، يف الدنيا أيب ابن وأخرج  )٢٧٢(
 )١(.ىءرايت

 ـــــــــــــــــ
كلـهم   ،)٧٧٦(وأيب الشيخ يف العظمة برقم  ،)١٢٤(هو عند ابن أيب الدنيا يف املطر والرعد والربق برقم   )١(

 .به عباس ابن عن، الضحاك عن، جويرب عن، عاصم بن علي عن، طالب أيب بن بكر أيبن طريق م
 عن ،الضحاك عن، جويرب عن ،عاصم بن علي أخربين ،طالب أيب بن بكر أبو حدثنا: قال ابن أيب الدنيا :اإلسناد

 .به عباس ابن
 :اإلسنادرجال 

يقال موىل  ،جعفر بن عبد اهللا بن الزبرقان: يب طالبواسم أ ،حيىي بن أيب طالبهو : طالب أيب بن بكر أبو )١
حدث عن علي  ،وأصلهم من واسط ،وهو أخو العباس والفضل ،وكنية حيىي أبو بكر ،العباس بن عبد املطلب عتاقة

روى عنه أبو بكر بن أيب الدنيا، وحيىي بن صاعد، وأبو  ،وغريهم وأيب داود الطيالسي ،ويزيد بن هارون ،بن عاصم
 حيـىي خطّ أبو داود علي حديث : وقال أبو عبيد اآلجري .حمله الصدق: قال أبو حامت ،وغريهم بن املنادي احلسني

على  أشهد: موسى بن هارون قالوذلك أن  ،حبجة أحد فيه يطعن ومل، به بأس ال: قال الدارقطينو. بن أيب طالب
سألت أبـا بكـر   : وقال اخلطيب. يف احلديثعىن يف كالمه ومل يعن : وقال الذهيب. حيىي بن أيب طالب أنه يكذب

الربقاين عن حيىي بن أيب طالب واحلارث بن أيب أسامة ففضل حيىي، وقال أمرين أبو احلسن الـدارقطين أن أخـرج   
 .ومائتني مات سنة مخس وسبعني. عنهما يف الصحيح

ولسـان امليـزان    ،)١٤/٢٢٠(وتاريخ بغـداد   ،١٥٩وسؤاالت احلاكم ص ،)٩/١٣٤(اجلرخ والتعديل : انظر
)٦/٢٦٢.( 

  ).١٧٣(رقم  تقدم يف احلديث ،خيطىء ويصر ،صدوق ،الواسطي، التيمي موالهم: علي بن عاصم )٢
 .)١٣٨(رقم  تقدم يف احلديث ،ضعيف جداً ،راوي التفسري ،هو ابن سعيد األزدي: جويرب )٣
 ).١٠(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق كثري اإلرسال ،اهلاليل هو بن مزاحم: الضحاك )٤

  :اإلسناداحلكم على 
 .والضحاك عن ابن عباس منقطع، فهو من طريق جويرب وهو ضعيف جداً، األثر ذا اإلسناد ضعيف جداً

 
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٢٦

 امللك تصفيق الربق: قال، كعب عن، الشيخ وأبو، حامت أيب ابن وأخرج  )٢٧٣(
 )٢(.لصعقوا األرض ألهل ظهر لو ،)١(دالرب

 ـــــــــــــــــ
وعنـد أيب   ،للربد امللك تصفيق: أيب الدنياوعند ابن  ،ملك الربد: أيب حامتوعند ابن  ،هكذا يف مجيع النسخ  )١(

 .لم بالصوابواهللا أع ،تصفيق امللك للربق: الشيخ
 ).٧٧٧(وأيب الشيخ يف العظمة برقم  ،يف تفسريه) ١/٥٦(هو عند ابن أيب حامت   )٢(

عن عبد اجلليل  ،محاد بن سلمةكلهم من طريق ، )١٢٧(وقد أخرجه ابن أيب الدنيا يف املطر والربق والرعد برقم 
 .عن كعب به بنحوه ،عن شهر بن حوشب ،بن عطية

 ،بن حوشبعن شهر  ،عن عبد اجلليل ،-يعين ابن سلمة  -ثنا محاد  ،ثنا أبو سلمة ،يبحدثنا أ: قال ابن أيب حامت
لـو  : وحكى محاد بيده ،الربق تصفيق ملك الربد: فقال كعب .عن الربق سل كعباً: قال عبد اهللا بن عمرو لرجل

 .لصعقواظهر ألهل األرض 
 :اإلسنادرجال 

  ).٣٤( تقدم يف احلديث ،أحد احلفاط: أبو حامت الرازي )١
 ).٤٩(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ثبت ،هو موسى بن إمساعيل التبوذكي: أبو سلمة )٢
 .)٤٥(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة: محاد بن سلمة )٣
 ).١٠٠(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق يهم: عبد اجلليل بن عطية )٤
 ).٦٧( تقدم يف احلديث ،صدوق كثري األوهام: شهر بن حوشب )٥

  :اإلسناداحلكم على 
مث إن روايته عن كعب مرسـلة ذكـر    ،يئه من طريق شهر بن حوشب وفيه ضعف ،ثر ذا اإلسناد ضعيفاأل

 .١٩٧صجامع التحصيل ذلك صاحب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٢٧

 اهللا رسول قال: قال، ياألشعر / ادجب بن عمرو عن، مردويه ابن وأخرج  )٢٧٤(
r : "ملك طرف والربق السحاب، يزجر ملك والرعد العنان، اهللا عند السحاب اسم ،

 )١(." روفيل :له يقال

 ـــــــــــــــــ
  .مل أقف على كتاب ابن مردويه  )١(

وعـزاه إىل ابـن    ،األشعري أبو أنـس عمرو بن جباد يف ترمجة ) ٤/٦٠٦(واحلديث أورده ابن حجر يف اإلصابة 
وذكر احلديث  ،األشعريعمرو بن جباد وامسه : قال ،من طريق خدجية بنت عمران ابن أيب أنس ،مردويه يف تفسريه

 .يف إسناده الكدميي، وهو ضعيف، وفيه من ال يعرف أيضاً: مث قال. روفيل: وليس فيه ذكر
روى عمـرو  : وقال ،األشعريأبو أنس عمرو بن جباد يف ترمجة  ،)٤/٢١١(وكذا أورده ابن األثري يف أسد الغابة 
عن جدها أيب أنس وامسـه   ،عن أبيها ،عن خدجية بنت عمران بن أيب أنس ،بن عبد السالم بن عمران بن أيب أنس

 .أخرجه أبو موسى: مث قال ،عمرو بن جباد األشعري وذكر احلديث دون ذكر روفيل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

]ب/٢٢[  



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٢٨

 أربعة له ملك الربق أن: بلغنا قال، مسلم بن حممد عن، حامت أيب ابن وأخرج  )٢٧٥(
 فذلك بهنبذَ )١(مصع فإذا سد،أ ووجه نسر، ووجه ثور، ووجه إنسان، وجه: وجوه
 )٢(.الربق

 ـــــــــــــــــ
 ).مصع: مادة، لسان العرب: انظر(  .ك فيه الذنبشديد حير هو عدو: التحريك، وقيل: املصع )١(
ويف  ،)٢/٥٠٦(يف تفسـريه   عنـه مسـنداً  لكن أورده ابن كثري  ،مل أقف عليه عند ابن أيب حامت يف تفسريه )٢(

 ن عبيداهللا الرازي، عن حممـد بـن مسـلم   بحدثنا أيب، حدثنا هشام  :وقال ابن أيب حامت: فقال ،)١/٣٩(والنهاية 
 .وذكره

 .به هشام، عن حممد بن مسلممن طريق  ،)١/١٥٣(وقد أخرجه ابن جرير يف تفسريه 
 .     عن حممد بن مسلم به ،ن عبيداهللا الرازيبحدثنا أيب، حدثنا هشام : قال ابن أيب حامت :اإلسناد
 :اإلسنادرجال 

 ).٣٤(تقدم يف احلديث رقم  ،أحد احلفاط: أبو حامت الرازي )٦
 ،وأمحد بن الفرات ومجاعة ،وعنه أبو حامت ،وابن أيب ذئب ،روى عن مالك :رازيالاهللا  عبيد بنهشام  )٧

حيتج هو ثقة : وقال ابن أيب حامت. ومن أيب مسعر بدمشق ،منه بالري ما رأيت أعظم قدراً ،صدوق: قال أبو حامت
األثبات بطل االحتجاج فلما كثر خمالفته  ،يهم يف الروايات وخيطىء إذا روى عن األثبات: وقال ابن حبان. حبديثه

 .لكن أجاب عنهما ابن حجر ورد التهمة عن هشام وبرأه منهما ،مث ذكر له حديثان باطالن. به
 ).٦/١٩٥(واللسان  ،)١١/٤٣(ذيب التهذيب و ،)٣/٩٠(واروحني  ،)٩/٦٧(اجلرح والتعديل : انظر

  ).١١٤(تقدم يف احلديث رقم  ،صدوق خيطىء ،الطائفي: حممد بن مسلم )٨
  :اإلسناداحلكم على 

 .لكنه منقطع بعد حممد فقد ذكره بالغاً ،فرجاله كلهم ثقات ،األثر إسناده صحيح إىل حممد بن مسلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٢٩

 u إمساعيل يف جاء ما
 

ني ح r النيب أن، )١(ديسع أيب عن، الشيخ وأبو، األوسط يف الطرباين أخرج  )٢٧٦(
كل ملك على سبعني ألف ملك، ، إمساعيل :يقال له ن يف السماء مللكاًإ" : عرج به قال
  )٢(." كل ملك منهم على سبعني ألف ملك ،ألف ملك على سبعني

 ـــــــــــــــــ
 .وهو الصواب) غ(و ) ش(واملثبت من  ،أيب سعد: األصليف  )١(
مها مـن طريـق أيب   كال ،)٤٠٢( وأيب الشيخ يف العظمة برقم ،)٧٠٩٧(هوعند الطرباين يف األوسط برقم  )٢(

 .به tعن أيب سعيد اخلدري  ،هارون العبدي
 .وسيأيت الكالم عليه يف احلديث الذي بعده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٣٠

وأخرج ابن جرير، وابن املنذر، وابن أيب حامت، وابن مردويه، والبيهقي يف   )٢٧٧(
أن  إىل،يلة أُسري به فذكر احلديثعن ل rحدثنا رسول اهللا : الدالئل، عن أيب سعيد، قال

 ،وهو صاحب مساء الدنيا ،إمساعيل: يقال لهفإذا أنا مبلك  ،فصعدت أنا وجربيل"  :قال
 )١(." كل ملك جنده مائة ألفمع  ،سبعون ألف ملك وبني يديه

 ـــــــــــــــــ
ومن عـداهم مل أقـف    ،)٢/٣٩٠( دالئل النبوةوالبيهقي يف  ،)١٤و ١٥/١٢(هو عند ابن جرير يف تفسري  )١(

 .على مصادرهم
 برقميف بغية الباحث احلارث بن أيب أسامة يف مسنده كما و ،)٢/٣٦٥(ه وقد أخرجه أيضاً عبد الرزاق يف تفسري

ـ والطرباين يف  ،)١٠٢٧(برقم  يف الشريعة آلجريوا ،)٢٧(  ويف الصـغري رقـم   ،)٧٠٩٧(رقم املعجم األوسط ب
كلّهم من طريـق أيب هـارون    ،)٣/٥٠٩(وابن عساكر يف تارخيه  ،)٤٠٢( رقمبالعظمة يف  الشيخو أبو ،)٩٥٨(

 .بألفاظ خمتلفة ضمن حديث طويل ،به tعن أيب سعيد اخلدري  ،ديالعب
 .عن أيب سعيد اخلدري به ،حدثين أبو هارون العبدي: قال ،عن معمر: قال عبد الرزاق :اإلسناد
 :اإلسنادرجال 

  ).٢٤(رقم  تقدم يف احلديث، ثقة ثبت فاضل ،بن راشد األزدي :معمر )١
شيعي مات سنة أربع  ،ومنهم من كذبه ،متروك ،مشهور بكنيته ،عمارة بن جوينهو : أبو هارون العبدي )٢

 .٤٨٤٠ :التقريب .وابن ماجه ،والترمذي ،أخرج له البخاري يف خلق أفعال العباد ،وثالثني ومائة
  :اإلسناداحلكم على 

 . ألنه من طريق أيب هارون العبدي وهو متروك بل كذبه بعضهم، احلديث إسناده ضعيف جداً
إىل بعـض عـرف أن    وإذا ضمت بعض هذه الطرق: مث قال .ضعيف جداً: هذا احلديث جر عنوقد قال ابن ح

 ).١٠٨ص ع باألربعني املتباينة السماع اإلمتا: انظر(  .للحديث أصال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٣١

: يقال لهإن يف السماء ملكاً : أبو الشيخ، عن عكرمة، قال )١(وأخرج  )٢٧٨(
، ملات من يف السماوات )٣(]فسبح اهللا  [من آذانه  ناًذُأُ )٢(فتحفن له ذ، لو أُإمساعيل

 )٤(.رضاألو
 ـــــــــــــــــ

  .األصليف  بياض  )١(
 .وما أثبته من باقي النسخ وهو املوافق ملصادر األثر ،فتح: يف األصل )٢(
 .وما أثبته من باقي النسخ وهو املوافق ملصادر األثر ،وهو خطأ وال معىن له ،الزجر فتح: يف األصل )٣(
 ).٢٩(هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم   )٤(

 .من طريق أيب الشيخ ،)٣/٣٤١(وقد أخرجه أبو نعيم يف احللية 
بن احلكم، عن أبيه، عن حدثنا حممد بن سهل، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا إبراهيم  :قال أبو الشيخ :اإلسناد

 .به عكرمة رمحه اهللا تعاىل
 :اإلسنادرجال 

وكان  ،أروى الناس عن أيب مسعودعنده املسند واملصنفات،  ،أبو جعفر ،بن الصباح املعدل :حممد بن سهل )١
 ،بن شـبيب ، يروي عن محيد بن مسعدة، وعمرو بن علي، وسلمة يوجب له ويصحح مساعه منه بيدهأبو مسعود 

  .تويف سنة ثالث عشرة وثالمثائة  بن عمر،وعبد اهللا
 ).٢/٢٢٥(وتاريخ أصبهان  ،)٣/٦٠٣(طبقات احملدثني بأصبهان : انظر

   .)١٦(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ،املسمعي: سلمة بن شبيب  )٢
 .١٦٦ :التقريب .أخرج له ابن ماجه يف التفسري ،ضعيف وصل مراسيل ،بن أبان العدين: بن احلكم إبراهيم )٣
  .)١١٨(تقدم يف احلديث رقم  ،صدوق وله أوهام: م بن أباناحلك )٤
 ).٤(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة: عكرمة موىل ابن عباس )٥

 :اإلسناداحلكم على 
 .فيه إبراهيم بن احلكم وهو ضعيف ،األثر ذا اإلسناد ضعيف

 
 
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٣٢

 rملا كان قبل وفاة رسول اهللا : عن علي قال ،وأخرج العدين يف مسنده  )٢٧٩(
 ،وتفضيال لك ،إن اهللا أرسلين إكراما لك ،يا أمحد: فقال ،أهبط اهللا إليه جربيل ،بثالث

أجدين يا جربيل " : قال .كيف جتدك؟: ليقو ،أعلم به منك أسألك عما هو ،وخاصة لك
: قال ،مث جاء اليوم الثالث فذكر مثله ،سواء فذكر مثله ،مث جاءه اليوم الثاين ،مكروباً

فقال له  ،على سبعني ألف ملك ،إمساعيل: يقال له ،وهبط مع جربيل ملك يف اهلواء
وال  ،قبلكومل يستأذن على آدمي  ،هذا ملك املوت يستأذن عليك ،يا أمحد: جربيل

 )١( .يستأذن على آدمي بعدك
 ـــــــــــــــــ

 .-) ٤٣٢٦(كما يف املطالب العالية برقم  -هو عند ابن أيب عمر العدين  )١(
وعزاه  )٢/٤٧٨( وأورده املصنف يف اخلصائص الكربى ،٣٦٢صومن طريقه أخرجه السهمي يف تاريخ جرجان 

 .البن أيب عمر مسنداً
كان أيب يذكره، عن أبيـه،  : حدثنا حممد بن جعفر بن حممد، قال: -كما يف املطالب العالية  –قال ابن أيب عمر 
، بلـى : ، قـالوا rأال أحدثكم عن أيب القاسم : قريش، فقال إنه دخل عليه نفر من: ، قالtعن جده، عن علي 

 .فذكره مبثله مع زيادة يف آخره
 :اإلسنادرجال 

 .)٦٩(تقدم يف احلديث رقم  ،ال بأس به ،جعفر الديباج وأب :بن حممد حممد بن جعفر )١
 .)٦٩(تقدم يف احلديث رقم  ،صدوق ،أبو عبد اهللا الصادق: جعفر بن حممد )٢
 .)٦٩(تقدم يف احلديث رقم  ،ثقة ،جعفر الباقرأبو  :حممد بن علي )٣
 .)٣٨( تقدم يف احلديث ،ثقة ،زين العابدين ،بن علي بن أيب طالب اهلامشي: علي بن احلسني )٤

   :اإلسناداحلكم على 
نص على ذلك  ،tفعلي بن احلسني مل يدرك جده علي بن أيب طالب  ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف ألنه منقطع

 . ٢٤٠جامع التحصل ص أبو زرعة كما يف
 .)١٧٦(وقد تقدم الكالم على روايات هذا احلديث وكالم ابن حجر فيه يف احلديث رقم 

  
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٣٣

 ،إمساعيل على مائة ألف ملك: فقال له: يف سننه بلفظ )٢(افعيالش )١(هوأخرج  )٢٨٠(
 )٣(.كل ملك منهم على مائة ألف ملك

 ـــــــــــــــــ
 .وهو أصوب واملالئم للسياق )ش(وما أثبته من  ،وأخرج: )غ(يف األصل و  )١(
 .وهو تصحيف ظاهر ،اليافعي): غ(و ) ش(يف  )٢(
عن القاسم بن عبد اهللا بـن   ،)٣٩٠( رة عنه من رواية الطحاوي برقمالشافعي كما يف السنن املأثو هو عند )٣(
وذكر حديث  ،نيسبن احل ين رجاالً من قريش دخلوا على أبيه علأ :عن أبيه ،عفر بن حممدج، عن ن حفصب عمر

 .rوفاة النيب 
ن القاسـم  ع (وهو خطأ مطبعي وصوابه ) عن حفص  ،عن القاسم بن عبد اهللا بن عمر( وقع يف املطبوع  :قلت

 .وهو يروي عن جعفر بن حممد مباشرة ،فهكذا سياق نسبه )بن عبد اهللا بن عمر بن حفص 
 :اإلسنادرجال 

رماه أمحـد   ،متروك ،املدين ،العمري ،بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب :القاسم بن عبد اهللا بن عمر )١
 .٥٤٦٨: التقريب. أخرج له ابن ماجه ،ومائة مات بعد الستني ،بالكذب

 .)٦٩(تقدم يف احلديث رقم  ،صدوق ،أبو عبد اهللا الصادق: جعفر بن حممد )٢
 .)٦٩(تقدم يف احلديث رقم  ،ثقة ،أبو جعفر الباقر :حممد بن علي )٣

  :اإلسناداحلكم على 
 .ألجل القاسم بن عبد اهللا فهو متروك ،إسناده شديد الضعف 

 .)١٧٦(رقم وقد حكم عليه احلافظ ابن حجر بالوضع كما تقدم يف احلديث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٣٤

فلما كان اليوم الثالث هبط إليه جربيل معه : وأخرج البيهقي يف الدالئل بلفظ  )٢٨١(
 )١(.على سبعني ألف ملك ،اعيلإمس: ومعهما ملك يف اهلواء يقال له ،ملك املوت

 ـــــــــــــــــ
أخربنا أبو سعيد  :قال ،أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ: قال ،)٢٦٧و  ٧/٢١٠(هو عند البيهقي يف دالئل النبوة  )١(

حدثنا عبـد اهللا بـن أيب    :قال ،حدثنا احلسني بن محيد بن الربيع اللخمي :قال ،أمحد بن حممد بن عمرو األمحسي
عـن   ،حدثنا احلسن بن علـي  :قال ،حدثنا عبد الواحد بن سليمان احلارثي :قال ،متحدثنا سيار بن حا :قال ،زياد

 .وذكر احلديث بطوله... ملا كان قبل وفاة :قال ،حممد بن علي
  :اإلسنادرجال 

 .)٦٥( تقدم يف احلديث رقم ،إمام حافظ ،املعروف بابن البيع ،النيسابورياحلاكم  هو: أبو عبد اهللا احلافظ )١
مل أجـد لـه    ،وقد صحح له يف املستدرك ،من شيوخ احلاكم: د بن حممد بن عمرو األمحسيأبو سعيد أمح )٢
 .ترمجة
 كان فهمـاً  ،أبو عبيد اهللا ،الكويف ،اخلزاز ،اللخمي بن مالك بن سحيم بن محيد :احلسني بن محيد بن الربيع )٣

وأمحد بن يونس  ر بن أيب شيبة،أيب بكو ،الفضل بن دكني روى عن أيب نعيم ،وله كتاب مصنف يف التاريخعارفاً، 
كذبه  ،وأبو عمرو بن السمان وغريهم ،وحممد بن عبد اهللا بن عمران ،وروى عنه حممد بن عمر الكاغذي ،وغريهم
  .سنة اثنتني ومثانني ومائتني تام ،بن عدي وامهاوذكره  مطني،
 ).٢/٢٨٠(لسان امليزان و ،)١/١٧٠(املغين يف الضعفاء ، )٨/٣٨(تاريخ بغداد : انظر

 ،الـدهقان  ،أبو عبـد الـرمحن الكـويف    ،واينطَعبد اهللا بن احلكم بن أيب زياد القَهو : عبد اهللا بن أيب زياد )٤
 .٣٢٨٠: التقريب. وابن ماجة ،رمذيتوال ،اوددأخرج له أبو  ،ومائتنيمات سنة مخس ومخسني  ،صدوق

 ).٦٥(تقدم يف احلديث رقم  ،صدوق له أوهام زي،نالع :سيار بن حامت )٥
 .مل أجد له ترمجة: عبد الواحد بن سليمان احلارثي )٦
عن علي يف وفاة النيب  ،احلسن بن علي روى عن حممد بن علي أيب جعفر: قال ابن أيب حامت: احلسن بن علي )٧
r،  سئل أبو زرعة عن احلسن بن علي هذا فقـال  ،-كذا يف املطبوع  –املازين عنه عبد الواحد بن سليمان روى: 

  .ال أعرفه
 ).٣/١٩(اجلرح والتعديل : انظر

 .)٦٩(تقدم يف احلديث رقم  ،ثقة ،أبو جعفر الباقر: حممد بن علي )٨
  :اإلسناداحلكم على 

 ،من ال يعرف ويف اإلسناد أيضاً ،ففيه احلسني بن محيد بن الربيع كذبه مطني، احلديث ذا اإلسناد ضعيف جداً
 . يب طالب ال هو وال أبوه ومع ذلك رفعهوهو مع ذلك معضل فمحمد بن علي مل يلق علي بن أ

 ).١٠٨ص األربعني يف مناقب أمهات املؤمنني: انظر. ( هذا حديث حسن مرسل: وقد قال ابن عساكر
 .فال يسلم له بذلك ملا بينت أما أن يكون حسناً ،كونه مرسل فنعم :قلت



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٣٥

ما جاء يف ص١(نلقَد( u 
 

 :يقال له إن هللا تعاىل ملكاً: بن حوشب قال عن شهر ،أخرج أبو الشيخ  )٢٨٢(
 )٤( .إامه )٣(يف نقرة )٢(سعإن حبور الدنيا لت ،صدلقن

 ـــــــــــــــــ
 .صدلَقن بفتح الالم): غ(ويف  ،صدلُقَن بضم الالم): ش(ضبطت يف  )١(
 .وما أثبته هو املوافق ملصدر احلديث ،لتتسع: يف األصل )٢(
(  .هي وهدة فيهااحتجم يف نقرة القفا،  :يقولونو ،الوهدة املستديرة يف األرض ليست بكبرية: النقرة بالضم )٣(
 ).نقر : مادة ،تاج العروس: انظر
 .)٣٣٠(هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم  )٤(

 ،اجلليل بن عطية القيسي عن عبد ،حدثنا عمر بن هارون ،حدثنا ابن محيد ،عفر بن أمحدحدثنا ج: قال :اإلسناد
 .بهعن شهر بن حوشب 

   :اإلسنادرجال 
 .)١٦(تقدم يف احلديث رقم . كان حمدثاً فاضالً له تصانيف: الذهيبقال  ،بن فارس :جعفر بن أمحد )١
 ).٣٩(احلديث رقم تقدم يف  حافظ ضعيف، الرازي، حممد بن محيدهو : ابن محيد )٢
 ،ومائـة مات سنة أربع وتسـعني   ،وكان حافظاً ،متروك ،البلخي ،بن يزيد الثقفي موالهم :عمر بن هارون )٣

 .٤٩٧٩: التقريب. وابن ماجه ،رمذيتأخرج له ال
 ).١٠٠(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق يهم: اجلليل بن عطية القيسي عبد )٦
 ).٦٧( حلديثتقدم يف ا ،صدوق كثري األوهام: شهر بن حوشب )٤

  :اإلسناداحلكم على 
 .وعمر بن هارون وهو متروك ،فهو من طريق ابن محيد الرازي وهو ضعيف، األثر ذا اإلسناد ضعيف جداً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٣٦

 يافيلما جاء يف ز
 

 كان لذي القرنني: لأيب جعفر، عن أبيه، قامن طريق  ،أبو الشيخ أخرج  )٢٨٣(
u حدثين كيف : يزوره، فقال لهف، وكان يأتيه )١(يافيلز :خليل من املالئكة يقال له

ومنهم ساجد  ،ال جيلسون أبداً / يف السماء مالئكة قيام: قال .كانت عبادتكم يف السماء؟
: يقول ،شاخص أبداً ،ورافع وجهه ال يطرف ،وراكع ال يستوي أبداً ،ال يرفع رأسه أبداً
 )٢(.رب ما عبدناك حق عبادتك ،وس رب املالئكة والروحسبحان امللك القد

 ـــــــــــــــــ
 :يف تارخيه وكـذا خمتصـر تارخيـه    يب الشيخ وابن عساكروهو يف مصادره عند أ ،ريافيل: يف مجيع النسخ )١(

وشهاب الـدين   ،)١/٢٨٩( وقد أورد هذا اخلرب ابن اجلوزي يف املنتظم ،الذي بعدهوهو كذا يف احلديث  ،زيافيل
وكلهم ذكـروه   ،٧٢ص الزهر النضرويف  )٢/٢٩١( وابن حجر يف اإلصابة، )١٤/٢٤٢( النويري يف اية األرب

 .رفائيل: باسم
  ).٩٦٦(هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم   )٢(

عن معمر بن سام،  ،هأبي عنسفيان بن وكيع، كالمها من طريق  ،)١٧/٣٤٧(وقد أخرجه ابن عساكر يف تارخيه 
 . عن أبيه به ،عن أيب جعفر
 سفيان بـن وكيـع،   عنحممد بن الفضل،  عنعبد الرمحن بن عبد اهللا اآلملي، حدثنا : قال أبو الشيخ :اإلسناد

 .آخره مع زيادة يف به بنحوه حدثنا أيب، عن معمر بن سام، عن أيب جعفر، عن أبيه
، حـدثنا  نا أبو عبيدة بن أخي هناد بن السري بن حيىي نا سفيان بن وكيع بن اجلراح...أنبأنا: وقال ابن عساكر

 .به بنحوه أيب، عن معمر بن سام، عن أيب جعفر، عن أبيه
 :اإلسنادرجال 

 .مل أجد له ترمجة :عبد الرمحن بن عبد اهللا اآلملي )١
 بـن  أمحـد روى عـن   ،أبو بكر اآلملي الطـربي  النجار،حامت  بن الفضل بن حممدهو : حممد بن الفضل )٢
 ،الفـامي  حممـد  بـن  أمحد زرعة أبو وعنه ،الكويف رام بن إمساعيلو ،راهويه بن إسحاقو ،املخزومي رمحنعبدال

 .الربدعي هالل بن حيىي بن حممد بكر أبوو ،الطربي الشيباين بكر أبوو الصفار، عبيد بن أمحدو
 .وال تعديالً حاًمل أجد فيه جر :قلت
السنن الكـربى  و ،)١/٢٨٦(اجلامع ألخالق الراوي و ،)١/٢٥٨(تاريخ بغداد و ،٣٦٧تاريخ جرجان ص: انظر

 .)١/٣١٤(األنساب و ،)٤٢/٢٠٤(و  )٢١/٤٠٧(تاريخ دمشق و ،)٢/٤٨٤(للبيهقي 
فأدخل عليه ما  ،راقهإال أنه ابتلي بو ،كان صدوقاً ،الكويف ،أبو حممد الرؤاسي ،بن اجلراح: بن وكيع سفيان )٣

 . ٢٤٥٦: التقريب. وابن ماجه ،أخرج له الترمذي ،فسقط حديثه ،فنصح فلم يقبل ،ليس من حديثه
= 

]أ/٢٣[  



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٣٧

................................................................................... 

 ـــــــــــــــــ
= 

أبو سفيان الكويف، ثقة حافظ عابد، مات يف آخر سنة ست  ؤاسي،وكيع بن اجلراح بن مليح الرهو : وكيع )٤
 .٧٤١٤ :التقريب. ةعأخرج له اجلما وله سبعون سنة،ومائة وأول سنة سبع وتسعني 

، مقبولبالتشديد،  رالضيب، الكويف، وقد ينسب جلده، ويقال معم ساممعمر بن حيىي بن هو : معمر بن سام )٥
  .٦٨١٤: التقريب. اريخأخرج له الب

 ).٦٩(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة فاضل ،أبو جعفر الباقر ،احلسيين اهلامشي حممد بن عليهو : أبو جعفر )٦
 .)٣٨( تقدم يف احلديث ،ثقة ،زين العابدين ،علي بن أيب طالب اهلامشي بن :حلسنيعلي بن ا )٧

  :اإلسناداحلكم على 
ويف اإلسناد من ال يعرف ومن مل أجـد فيـه    ،ألجل سفيان بن وكيع فهو ساقط احلديث ،األثر ضعيف اإلسناد

      .وال تعديالً جرحاً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٣٨

عن أيب جعفر حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب  ،وأخرج ابن أيب حامت  )٢٨٤(
وكان ال يزال  ،)١(زرافيل :من املالئكة يقال لهلذي القرنني صديق كان : قال ،طالب

. ؟هل تعلم شيئا يزيد يف طول العمر )١(يا زرافيل :فقال له ذو القرنني ،يتعاهده بالسالم
لك يف ولكن سأسأل لك عن ذ ،علممن ما يل بذلك  :قال ،وعبادة شكراً )٢(ليزداد
د إين ق :فقال ،مث هبط ،فلبث ما شاء اهللا أن يلبث ،فعرج زرافيل إىل السماء .السماء

وأحلى من  ،من اللنب يف ظلمة هي أشد بياضاً ت أن هللا عيناًخربفأُ ،سألت عما سألتين عنه
  )٣(.من شرب منها شربة مل ميت حىت يكون هو الذي يسأل اهللا املوت ،الشهد

 ـــــــــــــــــ
 .ريافيل): غ( يف )١(
 .وكال الوجهني حمتمل ،فأزداد شكراً: وحلب واسطويف تاريخ  ،مجيع النسخهكذا يف  )٢(
 .مل أجده يف تفسري ابن أيب حامت )٣(

 ). ٤/١٥٩٤(ومن طريقه ابن العدمي يف بغية الطلب يف تاريخ حلب  ،١٩٤وقد أخرجه حبشل يف تاريخ واسط ص
 .أجدهأليب الشيخ ومل وعزاه  ،)٥/٤٤٤(يف الدر املنثور  أورده املصنفو

 ،ثنا العباس بن الفضل: قال ،ثنا حممد بن صاحل البطيخي الواسطي: قال ،ثنا حممد بن وزير: قال حبشل :اإلسناد
 .عن حممد بن علي به مبثله مطوالً ،رمحنعبد العن القاسم بن 

 :اإلسنادرجال 
. أخرج له الترمذي ،مات سنة سبع ومخسني ومائتني ،ثقة عابد ،بن قيس العبدي الواسطي: الوزيرحممد بن  )١

 .٦٣٧٠: التقريب
مالك بغداد، روى عن  سكن ،من أهل واسطعيل، موىل ثقيف، امسإأبو  :حممد بن صاحل البِطّيخي الواسطي )٢

وحممد بن الـوزير   ،وبندارنصاري، روى عنه احلسن بن عرفة، احلجاج بن دينار، والعباس بن الفضل األو ،بن أنس
 .مل يضعفه أحد: وقال الذهيب. يغرب: وقال ذكره ابن حبان يف الثقات الواسطي،

 ،)٥/٣٥٥(تـاريخ بغـداد   و، )٧/٢٨٨(اجلرح والتعـديل  و، )٩/٥٥(ثقات وال، ٥٨الكىن واألمساء ص: انظر
 .)١٤/٣٥٣(تاريخ اإلسالم و، )١/٣٦٧(األنساب للسمعاين و

وصل وقاضيها يف زمن نزيل امل ،بن عمرو بن عبيد بن حنظلة بن رافع األنصاري الواقفي: بن الفضل عباسال )٣
أخرج لـه   ،حديثه عن البصريني أرجى من حديثه عن الكوفيني: وقال ابن حبان ،وامه أبو زرعة ،متروك ،الرشيد

 .٣١٨٣: التقريب. ابن ماجه
روى عنـه   ،والزهـري  ،روى عن أيب جعفر حممد بن علي بن احلسني ،األنصاري: رمحنعبد الالقاسم بن  )٤

وقـال  . ليس بشيء: قال عنه ابن معني ،والعباس بن الفضل األنصاري ،ن مالك املزينوالقاسم ب ،عيسى بن يونس
وقال ابـن  . منكر احلديث: وقال أبو زرعة. ضعيف احلديث مضطرب احلديث: وقال أبو حامت. ضعيف جداً: مرة

 . جمهول: املديين
= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٣٩

................................................................................... 
 )١(نيما جاء يف ذي القرن

 ـــــــــــــــــ
= 

  ).٤/٤٦٢(ولسان امليزان  ،)٥/٤٥٤(ميزان االعتدال و ،)٧/١١٢(اجلرح والتعديل : انظر
 ).٦٩(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة فاضل ،أبو جعفر الباقر ،احلسيين اهلامشي :حممد بن علي )٥

  :اإلسناداحلكم على 
قـال   ، والقاسم بن عبد الرمحنامه أبو زرعةلعباس بن الفضل األنصاري متروك واف ،ضعيف جداً هإسناد األثر

 .ضعيف احلديث مضطرب احلديث: وقال أبو حامت .منكر احلديث: أبو زرعة قالو .ليس بشيء :ابن معني
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مطلـب ذو القـرنني   : (يف هامش األصل عبـارة  وجاء .بعدها مجلة غري واضحة مبقدار كلمتني يف األصل )١(

= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٤٠

 
 ،أن ذا القرنني ملك من املالئكة: عن جبري بن نفري ،أخرج ابن أيب حامت  )٢٨٥(

 )١(.وآتاه من كل شيء سبباً ،أهبطه اهللا إىل األرض
وأبو  ،وابن أيب حامت ،وابن املنذر ،وأخرج ابن عبد احلكم يف فتوح مصر  )٢٨٦(
ها أنتم  :عمرله ل فقا .يا ذا القرنني: رجالً ينادي مبىنمسع  ،اباخلطعن عمر بن  ،الشيخ

 )٢(.املالئكةفما بالكم وأمساء  ،قد مسيتم بأمساء األنبياء

 ـــــــــــــــــ
= 

   .)ملك
   .مل أجده )١(
 ). ٩٧٦(م وأيب الشيخ يف العظمة برق ،١٠٥هو عند ابن عبد احلكم يف فتوح مصر وأخبارها ص )٢(

 .ومل أجده يف املطبوع من تفسري ابن أيب حامت
كلهم من طريـق حممـد بـن     ،)١٦/١٧(وابن جرير يف تفسريه  ،)٢/١٤٩(وقد أخرجه ابن هشام يف السرية 

 .به tعن عمر  ،عن خالد بن معدان الكالعي ،عن ثور بن يزيد ،إسحاق
عن خالـد بـن معـدان     ،حدثين ثور بن يزيد :-كما يف سرية ابن هشام وغريه  –قال ابن إسحاق  :اإلسناد
 .وذكر فيه خرباً مرفوعاً ذا املعىن ،به بنحوه tعن عمر  ،الكالعي
 :اإلسنادرجال 

 ). ٣٨(تقدم يف احلديث رقم  ،صدوق يدلسإمام املغازي، : حممد بن إسحاق )١
 .صرح هنا بالسماع فانتفى التدليس :قلت

 ). ١٦٢(رقم تقدم يف احلديث  ،ثقة ثبت: ثور بن يزيد )٢
 ).١٦٢(رقم  تقدم يف احلديث ،يرسل كثريا ،عابد ثقة: خالد بن معدان الكالعي )٣

  :اإلسناداحلكم على 
فقد نص ابن أيب  ،فخالد بن معدان ال يعلم له مساع من عمر بن اخلطاب ،األثر رجال إسناده ثقات لكنه منقطع

وعمـر   ،بل نص أبو زرعة على أنه مل يدرك عائشة ،رحامت على الصحابة الذين مسع منهم خالد ومل يذكر فيهم عم
فعمـر   ،وذكر أبو حامت أنه مل يسمع من عبادة بن الصامت ومعاذ بن جبل بل رمبا كان بينهما اثنان ،أقدم منها وفاة
 .واهللا أعلم ،من باب أوىل

 .٩٣وحتفة التحصيل ص ،)٣/٣٥١(اجلرح والتعديل : انظر
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 ٤٤١

 النورين )١(يما جاء يف ذ
 

: rفقال رسول اهللا  ،)٣(النورين )٢(اأن رجالً ذكر ذ ،يف تاريخ ابن عساكر  )٢٨٧(
 )٤(."لقد ذكر ملكاً عظيماً "

 ـــــــــــــــــ
 .)نورين ذ ال( جاء يف األصل هكذا  )١(
 .وهو خطأ حنوي )ذي النورين ( جاء يف األصل هكذا  )٢(
وكذا جاء عند ابن جرير يف تارخيه كما  ،)ذا النورين ( وليس ) ذا النون ( الذي عند ابن عساكر يف تارخيه  )٣(

 .سيأيت
 .)٢٥/١٥٤(هو عند ابن عساكر يف تارخيه  )٤(

 ،شعيب بن إبراهيم التميمي عن ،من طريق السري بن حيىي كلهم ،)٢/٢٢٥( هتارخيوأخرجه أيضاً ابن جرير يف 
بـه   سعيد بن عبيد أبو يعقوب، عن أيب ماجد األسدي، عن احلضرمي بن عامر األسـدي  عنعن سيف بن عمر، 

أنه يأتيه ذو ذكر و ،ادعى النبوة الذي طليحة األسديحبال ابن أخي الرجل املذكور هو وجاء فيه أن  ،مبعناه مطوالً
 .لقد مسى ملكاً عظيماً: rفقال النيب  ،وليس ذو النورين ،النون

حدثنا شعيب بن إبراهيم التميمي، عن سـيف بـن   : بن حيىي، يقول يالسر كتب إيل: قال ابن جرير :اإلسناد
 .به مبعناه حدثنا سعيد بن عبيد أبو يعقوب، عن أيب ماجد األسدي، عن احلضرمي بن عامر األسدي: عمر، قال
  :اإلسنادرجال 

روى عن أيب  ،يهناد بن السر يخأبن ا، كويفأبو عبيدة ال ،الدارميالتميمي،  يبن السر :السري بن حيىي )١
وعنه أبو ذر حممد بن حممد بن يوسف، وعبد اهللا بن جامع احللـواين   ،وطبقتهم وأيب غسان النهدينعيم، وقبيصة، 
وقـال ابـن    ،وذكره ابن حبان يف الثقات. قاًكان صدو: قال ابن أيب حامت ،وطائفة و نعيم بن عديبن عقدة، وأب

 .سنة أربع وسبعني ومائتني تويف: عقدة
تـاريخ اإلسـالم   و ،)١/٣٨٤(املقتىن يف سرد الكىن و، )٨/٣٠٢( الثقاتو ،)٤/٢٨٥( اجلرح والتعديل: انظر

)٢٠/٣٥٣(. 
يف الكامل  يعدبن اعنه، ذكره بن عمر ، راوية كتب سيف الكويف ،الرفاعي: شعيب بن إبراهيم التميمي )٢
فيـه  : وقال الذهيب .ليس باملعروف، وله أحاديث وأخبار وفيه بعض النكرة، وفيها ما فيه حتامل على السلف :وقال
 .جهالة
 لسـان امليـزان   ،)٣/٣٧٧(وميزان اإلعتدال  ،)١٢/٣٢٥(وذيب الكمال  ،)٤/٤(الكامل يف الضعفاء : انظر

)٣/١٤٥(. 
الردة، ويقال الضيب، ويقال غري ذلك، الكويف، ضعيف احلديث، التميمي، صاحب كتاب  :سيف بن عمر )٣

 .٢٧٢٤: التقريب. رمذيتأخرج له البن حبان القول فيه، مات يف زمن الرشيد، افحش أعمدة يف التاريخ، 
= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٤٢

................................................................................... 

 ـــــــــــــــــ
= 

ـ والن، رمـذي توال، وأبو داود، اريخأخرج له البالطائي، أبو اهلذيل الكويف، ثقة،  :سعيد بن عبيد )٤ . ائيس
 .٣٢٦١: التقريب

 .مل أجد له ترمجةمل أعرفه و :أبو ماجد األسدي )٥
وأنه كان مع وفد بين أسد حني قـدموا علـى    ،ذكر ابن حجر أن له صحبة :األسدي احلضرمي بن عامر )٦

 .ليبايعوه rرسول اهللا 
 ).٢/٩٥(اإلصابة البن حجر : انظر

  :اإلسناداحلكم على 
وفيه سيف بن عمر وهـو   ،يس باملعروف وفيه جهالةألن فيه شعيب بن إبراهيم ل ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف

 .             وفيه أبا ماجد األسدي ومل أجد له ترمجة ،ضعيف
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 ٤٤٣

 )١(u الديك يف جاء ما
 

 نإ: قال، نسفيا أبو حدثين: قال، مرمي أيب بن بكر أيب عن، الشيخ أبو أخرج  )٢٨٨(
، األرض يف الديوك سبحت السماء يف سبح فإذا الديك،: له يقال، السماء يف ملكاً هللا

 قاهلا فما هو، إال إله ال الذي الديان، امللكالرمحن  القدوس، السبوح سبحان: يقول
 )٢(.مهه اهللا كشف إال ،ذلك عند مريض أو مكروب

 ـــــــــــــــــ
من األحاديـث   اًسرد عددبعد أن ) ٥٦صيف الصحيح والضعيف املنار املنيف ( قال ابن القيم رمحه اهللا يف  )١(
"  عنقه مطوية حتت العرش ورجاله يف التخـوم  ديكاً إن هللا"  :حديثنها مو وضوعة اليت تعرف من مساجة لفظهاامل

فإـا   ،فسألوا اهللا من فضله ،إذا مسعتم صياح الديكة" فكل أحاديث الديك كذب إال حديثاً واحداً  وباجلملة: قال
 ". رأت ملكاً
 .يتقد تبني يل بعد دراسة طرق بعض هذه األحاديث أن منها ما هو ثابت كما سيأ :قلت

حدثنا  ،حدثنا سلمة فيما أحسب ،حدثنا جعفر بن أمحد: قال ،)٥٣٣(هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم   )٢(
 .حدثنا أبو سفيان رمحه اهللا تعاىل به: قال ،حدثنا أبو بكر بن أيب مرمي ،أبو املغرية
 :اإلسنادرجال 

   ).١٦(رقم  دم يف احلديثتق، فاضالً كان حمدثاً: قال عنه الذهيب ،بن فارس: جعفر بن أمحد )١
 .)١٦(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ،املسمعي: سلمة بن شبيب )٢
 ).١٦(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ،القدوس بن احلجاج اخلوالين عبدهو : أبو املغرية )٣
  ).١٤٨(رقم  تقدم يف احلديث ،ضعيف ،الغساين: أبو بكر بن أيب مرمي )٤
ـ أخـرج لـه الب  أبو سفيان احلمصي، ثقة،  ،هلاينياد اَألحممد بن ز -واهللا أعلم  –هو : أبو سفيان )٥ ، اريخ

 .٥٨٨٩: التقريب. واألربعة
  :اإلسناداحلكم على 

 .يئه من طريق أيب بكر بن أيب مرمي وهو ضعيف ،األثر إسناده ضعيف
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 ٤٤٤

 )١(رمحنعبد ال حدثين: قال ،مهران بن يوسف طريق من ،الشيخ أبو وأخرج  )٢٨٩(
 من )٢(براثنه ديك، صورة يف ملكاً العرش حتت أن بلغين: قال - الكوفة أهل من رجل -

 وزقا، جبناحه ضرب األول، الليل ثلث مضى فإذا أخضر، زبرجد من )٣(تهيوصيص لؤلؤ،
 ليقم: وقال ،وزقا جبناحه ضرب ،الليل نصف مضى فإذا .القائمون ليقم: )٤(قالف
 طلع فإذا .املصلون )٥(]ليقم :قالف ،وزقا جبناحه ضرب ،الليل ثلثا مضى فإذا .اتهدون[

 )٧(.أوزارهم وعليهم القائمون ليقم: وقال ،)٦(وزقا جبناحه ضرب الفجر

 ـــــــــــــــــ
 .عن: زيادة) ش(يف  )١(
وهو  ،السباع من الطري كالغراب واحلمامويطلق ملا مل يكن من  ،السبع من احليوانات خملبوهو : برثن مجع )٢(

  ).برثن : مادة ،لسان العرب: انظر(  .مبثابة األصبع هلا
وجـاء   ،)صيص : مادة ،تاج العروس: انظر. ( وصيصية الديك شوكته اليت يف رجليه ،كذا يف مجيع النسخ )٣(

 .ناصيته من زبرجد: يف العظمةالذي و ،أي شوكته: يف هامش األصل
 .مث قال ):غ(يف  )٤(
 ).ش(مابني املعكوفتني ليست يف  )٥(
 ).زقا : مادة ،لسان العرب: انظر(  .صاح أي، االزقو والزقي مصدر زقا الديك والطائر وحنومه )٦(
حدثنا  ،أخربنا عبد الرمحن بن عمر ،حدثنا جعفر بن أمحد: قال ،)٥٣٠(هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم  )٧(

 .به مبثله يوسف بن مهران
 :اإلسنادرجال 

 .)١٦(رقم  تقدم يف احلديث، فاضالً كان حمدثاً: قال عنه الذهيب: جعفر بن أمحد بن فارس )١
 ،لقبه رسـته  ،أبو احلسن األصبهاين ،الرمحن بن عمر بن يزيد بن كثري الزهري عبدهو : الرمحن بن عمر عبد )٢
: التقريـب . أخرج له ابـن ماجـه   ،ن سنةمات سنة مخسني ومائتني وله اثنتان وسبعو ،له غرائب وتصانيف ،ثقة

٣٩٦٢. 
 ،روى عنـه رسـته   .أحد الثقات ،من أصحاب النعمان: قال عنه أبو الشيخ ،اجلرواءاين: يوسف بن مهران )٣

 .وحممد بن عاصم
 ).٢/٣٢٥(وتاريخ أصبهان  ،)٢/٢٣٠(طبقات أصبهان : انظر

 .جمهول ،رجل من أهل الكوفة: عبد الرمحن )٤
  :اإلسناداحلكم على 

وقـد ذكـره    ،لكن عبد الرمحن هذا جمهول اليعرف من هو ،ثر إسناده صحيح إىل عبد الرمحن فرجاله ثقاتاأل
 .فهو منقطع بالغاً
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 ٤٤٥

 )١( هللا إن" : يقول r اهللا رسول مسعت، عائشة عن الشيخ، أبو وأخرج  )٢٩٠(

 إبان يف )٢(سقعي ،واتامس سبع جاوز قد ورأسه أرضني، سبع حتت رجاله ديكاً،
  )٤(.أجابه إال األرض ديكة من ديك يبقى فال /،)٣(الصالة

 ـــــــــــــــــ
 .مصادر احلديث فحذفتهايف ال و )غ(و ) ش(ليست يف و، ملكاً: يف األصل هنا زيادة  )١(
وكتب يف هـامش األصـل هكـذا     ،يشفع: راهويةإسحاق بن وعند  ،يف العظمةهي وهكذا  ،هكذا قرأا )٢(

 .أي تنبيه إىل أا تقرأ بالسني والصاد) بالسني والصاد(
 .) يصيح يف أوقات الصالة أي( : األصليف هامش   )٣(
 ).٥٢٣(هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم   )٤(

عـن   ،رثكالمها من طريق عبد الصمد بن عبد الوا ،)١٧٨٢(وقد أخرجه إسحاق بن راهويه يف مسنده برقم 
 .عن عائشة رضي اهللا عنها به بنحوه وفيه زيادة بنت يزيد العتكية، عن زينب ،حرب بن سريج

أخربنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا حرب بن سريج، حدثتين زينـب بنـت يزيـد     :قال إسحاق :اإلسناد
 .وذكرت احلديث بنحوه ...قالت كنا عند عائشة العتكي،

 :اإلسنادرجال 
 ).١٨٣(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق ،العنربي موالهم: عبد الوارث الصمد بن عبد )١
أخرج له النسائي يف مسند  ،صدوق خيطىء ،البزاز ،أبو سفيان البصري ،بن املنذر املنقري: بن سريج حرب )٢
 .١١٦٤: التقريب. علي
حرب بـن   روى عنها ،روت عن عائشة رضي اهللا عنها ،ةالعتكي ،وسق: وقيل ،بن واشق :زينب بنت يزيد )٣

  .وأخوه بشري بن سريج ،سريج
وما ذكرته مستفاد من تتبع أسانيدها وما تفـرق   ،وال وقفت فيها على جرح وال تعديل ،مل أجد هلا ترمجة :قلت

 .يف الكتب
  .)١٢/٥٨٦( ذيب الكمالو ،)٢/٣٧٥(اجلرح والتعديل و ،٥٤٧الدعاء للطرباين ص: انظر

  :اإلسناداحلكم على 
والثـاين أن فيـه    ،األول أنه من طريق حرب بن سريج وهو صدوق خيطئ ،سناد ضعيف ألمريناحلديث ذا اإل

 .زينب العتكية ال يعرف حاهلا إذ مل أجد هلا ترمجة
 
 
 
 
 
 

]ب/٢٣[  
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 ٤٤٦

، هريرة أيب عن، وصححه واحلاكم، الشيخ وأبو، األوسط يف الطرباين وأخرج  )٢٩١(
 األرض، رجاله مرقت قد ديك عن أحدث أن يل أذن اهللا إن: " r اهللا سولر قال: قال

 لكذ علم ما" : عليه درفي .أعظمك ما سبحانك: يقول وهو العرش، حتت مثنية ورأسه
 )١(." كاذبا يب حلف من

 ـــــــــــــــــ
واحلاكم  يف املسـتدرك   ،)٥٢٤(وأيب الشيخ  يف العظمة برقم  ،)٧٣٢٤(هو عند الطرباين يف األوسط برقم  )١(

 ).٧٨١٣(برقم 
عن سعيد بـن   ،عن معاوية بن إسحاق ،كلّهم من طريق إسرائيل ،)١/١٩١(ن اجلوزي يف املنتظم وقد أخرجه اب
 .عن أيب هريرة به ،أيب سعيد املقربي

 ،ثنا إسرائيل ،ثنا إسحاق بن منصور ،ثنا الفضل بن سهل األعرج ،حدثنا حممد بن العباس: قال الطرباين :اإلسناد
  . عن أيب هريرة به ،سعيدعن سعيد بن أيب  ،عن معاوية بن إسحاق

 :اإلسنادرجال 
 ).١٣٦(رقم  تقدم يف احلديث ،حافظٌ إمام األصبهاين، بن أيوب :حممد بن العباس )١
 بن إبراهيم األعرج، البغدادي، أصله من خراسان، صدوق، مات سنة مخـس ومخسـني   :الفضل بن سهل )٢

 .٥٤٠٣ :التقريب. ائيسوالن ،رمذيتوال ،اوددوأبو  ،سلممو ،اريخأخرج له البوقد جاوز السبعني،  ومائتني
 ).٨٢(رقم  تقدم يف احلديثصدوق،  ،هو السلويل :إسحاق بن منصور )٣
 ).٩(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة ،هو بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي :إسرائيل )٤
 ).١٨٧(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق رمبا وهم ،التيمي: بن إسحاق معاوية )٥
 . )١٨٧(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة: ياملقرب سعيد بن أيب سعيد )٦

  :اإلسناداحلكم على 
 ،، ففيه الفضل بن سهل وهو صدوق، وإسحاق بن منصور السلويل وهـو صـدوق  اإلسناد حسناحلديث ذا 

، ومجيع رجال اإلسناد على شرط الشيخني، إال معاوية فإنـه مـن رجـال    ومعاوية بن إسحاق وهو صدوق أيضاًًً
 . بن العباس وهو إمام حافظوإال حممد  البخاري،

 .تفرد به إسحاق بن منصور ،مل يرو هذا احلديث عن معاوية بن إسحاق إال إسرائيل: قال الطرباينقد و
 .فقد تابع إسحاق بن منصور عبيد اهللا بن موسى كما عند احلاكم يف املستدرك ،ال يسلم له بذلك :قلت

 .هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: وقال احلاكم
من عدم ثبوت شـيء يف هـذا    -الذي نقلته يف بداية هذا الفصل  –وثبوت هذا احلديث يرد ما ذكره ابن القيم 

 .واهللا أعلم ،الباب
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 ديكاً هللا إن" : r اهللا رسول قال: قال، ثوبان عن الشيخ، أبو وأخرج  )٢٩٢(
 سحر ما خيفق اهلواء يف وجناحاه العرش، حتت )٢(مثين عنقهو السفلى، األرض يف )١(نهثبرا
 )٣(." غريه إله ال الرمحن، ربنا القدوس سبحوا: ليلة كل

 ـــــــــــــــــ
 .وهو تصحيف ،نهبراش: يف األصل )١(
 .مثنٍ): غ(و ) ش(يف  )٢(
دثنا عيسـى بـن   حدثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن، ح: قال ،)٥٢٥(هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم  )٣(

عن عمرو بن مرة، عن سامل، عن ثوبان رضي اهللا  ،يونس الرملي، حدثنا أيوب بن سويد، عن إدريس يعين األودي
  .به عنه

 :اإلسنادرجال 
 ).٨(متويه، حافظ حجة، تقدم يف احلديث رقم هو ابن : إبراهيم بن حممد بن احلسن )١
 ،أخرج لهمل يصح أن أبا داود  ،صدوق رمبا أخطأ ،أبو موسى الرملي ،بن أبان الفاخوري: بن يونس عيسى )٢

 .٥٣٤٠: التقريب. وابن ماجه ،أخرج له النسائي
 ،مات سنة ثالث وتسعني ومائـة  ،صدوق خيطىء ،السيباين ،أبو مسعود احلمريي ،الرملي: بن سويد أيوب )٣
 .٦١٥ :التقريب. وابن ماجه ،والترمذي ،أخرج له أبو داود ،سنة اثنتني ومائتني: وقيل
 .٢٩٦ :التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،ثقة ،األوديبن يزيد بن عبد الرمحن : إدريس )٤
  ).٢٩(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة عابد ،املرادي: بن مرة عمرو )٥
 .)٢٣(رقم  ، تقدم يف احلديثوكان يرسل كثرياً ،ثقة ،هو بن أيب اجلعد: سامل )٦

  :اإلسناداحلكم على 
مث هو مرسل ، فيه أيوب بن سويد وهو صدوق خيطئ وقد تفرد إذ مل أجد له متابعاً ،عيفاحلديث ذا اإلسناد ض

 يلق ثوبـان  مل: قال أمحد بن حنبل ،وقد أرسله عن ثوبان فإنه مل يلقه ،أرسله سامل بن أيب اجلعد فهو كثري اإلرسال
  .بينهما معدان بن أيب طلحة

 .١٧٩صجامع التحصيل : انظر
 
 
 
 
 
 
 

 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٤٨

 إن: قال، عباس ابن عن صاحل، أيب عن ،الكليب طريق من الشيخ، أبو وأخرج  )٢٩٣(
 ياقوت، من وقوائمه فضة، من وبطنه ذهب، من )١(هلكلك الدنيا، السماء يف ديكاً هللا
 باملغرب، له وجناح باملشرق، له جناح السفلى، األرض حتت اثنهبر زمرد، من )٢(نهثراوب

 ليلة كل جبناحه خيفق ،يوالكرس العرش بني ما حجاب نورِ من هرفُوع العرش، حتت عنقه
 )٣(.مرات ثالث

 ـــــــــــــــــ
 .وبطنه من فضة بيضاء ،كلكله من ذهبة صفراء: الشيخ أيب وعند. كلكله أي صدره: األصل يف هامش  )١(
 .وهو تصحيف ،نهبراش: األصليف   )٢(
حدثين حممـد بـن عبـد اهللا    : قال ،حدثنا أمحد بن روح: قال ،)٥٢٦(هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم  )٣(

 .به بنحوهأيب صاحل، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن  ،عن الكليب ،حدثنا عثمان بن النضر املدين ،الطرسوسي
 :اإلسنادرجال 

، لـه مصـنفات يف الزهـد    دي قدم أصبهانبغدابن زياد بن أيوب، أبو الطيب الشعراين، : أمحد بن روح )١
حدث عن عبد اهللا بن خبيق األنطاكي، وحممد بن حرب النسائي، واحلسن بـن حممـد بـن الصـباح      ،واألخبار

  .صبهانيان، وأبو القاسم الطرباينالشعار األ العسال، وأمحد بن بندار محد حممدأروى عنه القاضي أبو  الزعفراين،
 .مل أجد فيه جرحاً وال تعديالً :قلت
 ).٤/١٥٩(وتاريخ بغداد  ،)١/١٤٦(وتاريخ أصبهان  ،)٤/٨٦(طبقات أصبهان : انظر

أخرج  ،مقبول ،القطان ،الطرسوسيبن أيب محاد حممد بن عبد اهللا  -لعله  -: حممد بن عبد اهللا الطرسوسي )٢
 .٦٠١٢: التقريب. له أبو داود

 .مل أعرفه: عثمان بن النضر املدين )٣
 ).١٤(رقم  تقدم يف احلديث ،متهم بالكذب ،النسابة املفسر ،هو حممد بن السائب: الكليب )٤
 ).٤(رقم  تقدم يف احلديث ،ضعيف يرسل ،هو باذام: صاحل وأب )٥

  :اإلسناداحلكم على 
وفيه مـن ال   ،وفيه باذام وهو ضعيف ،فهو من طريق الكليب وهو متهم بالكذب ،األثر ذا اإلسناد ضعيف جداً

 .يعرف
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٤٩

 ،ديكاً هللا إن" : r اهللا رسول قال: قال، عمر ابن عن الشيخ، أبو وأخرج  )٢٩٤(
 باملغرب، له وجناح باملشرق، له جناح والياقوت، ؤلؤلوال زبرجدبال موشيان جناحاه
 خفق األعلى السحر يف كان فإذا العرش، حتت مثين ورأسه السفلى، األرض يف وقوائمه

 الديكة تضرب ذلك فعند. غريه إله ال )١(] الذي[  اهللا ربنا قدوس سبوح: قال مث ه،جبناح
 ". صوتك وغض جناحك، ضم" : اهللا لقا، القيامة يوم كان فإذا وتصيح، أجنحتها

 )٣(." اقتربت قد الساعة أن واألرض السموات أهل )٢(فتعلم

 ـــــــــــــــــ
 .يف العظمةعند أيب الشيخ وهو موافق ملا  ،)ش(ليست يف    )١(
 .فيعلم): غ(و ) ش(يف   )٢(
 ).١٢٥١(و ) ٥٢٧(هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم   )٣(

رشدين بن سـعد،  عن  ،كالمها من طريق عبد اهللا بن صاحل ،)٢/٢٨٨(رجه أبو نعيم يف تاريخ أصبهان وقد أخ
 .عنه به عن احلسن بن ثوبان، عن يزيد بن أيب حبيب، عن سامل بن عبد اهللا بن عمر،

حدثنا عبد : قال ،وعلي بن داود القنطريان ،حدثنا حممد بن داود ،حدثنا أمحد بن روح: قال أبو الشيخ :اإلسناد
رشدين بن سعد، عن احلسن بن ثوبان، عن يزيد بن أيب حبيب، عن سامل بن عبد اهللا بن حدثين : قال ،اهللا بن صاحل

  .به عمر، عن أبيه
 :اإلسنادرجال 

 .الذي قبله تقدم يف احلديثو ،مل أجد فيه جرحاً وال تعديالً: أمحد بن روح )١
، أبو جعفر التميمي، القنطري، أخو علي بـن داود وهـو   حممد بن داود بن يزيد: حممد بن داود القنطري )٢

وغريهم، روى عنه قاسم املطرز، وحيـىي بـن   وجربون بن واقد األكرب، مسع آدم بن أيب إياس، وسعيد بن أيب مرمي، 
 .مات سنة مثان ومخسني ومائتني ،أثىن عليه ووثقه اخلطيب البغدادي صاعد وغريمها،

  ).٥/١٦١(ولسان امليزان  ،١١٧ؤتلف واملختلف البن طاهر صوامل ،)٥/٢٥٢( تاريخ بغداد: انظر
 ).٢١٧(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق :علي بن داود القنطري )٣
 ). ٣٤(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق كثري الغلط ،كاتب الليث: عبد اهللا بن صاحل )٤
 ). ١٠٧(تقدم يف احلديث رقم  ،ضعيف: رشدين بن سعد )٥
مات سـنة مخـس    ،ويل إمرة رشيد ،صدوق فاضل ،أبو ثوبان املصري ،وزينبن عامر اهلَ: بن ثوبان احلسن )٦

 .١٢١٩: التقريب. وابن ماجه ،والنسائي ،أخرج له أبو داود يف املسائل ،وأربعني ومائة
مات  ،وكان يرسل ،ثقة فقيه ،واختلف يف والئه ،واسم أبيه سويد ،أبو رجاء ،املصري: بن أيب حبيب يزيد )٧

 .٧٧٠١: التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،ئة وقد قارب الثماننيسنة مثان وعشرين وما
 ).٢٥٧(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة: سامل بن عبد اهللا بن عمر )٨

  :اإلسناداحلكم على 
= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٥٠

................................................................................... 

 ـــــــــــــــــ
= 

وفيه رشدين بـن سـعد وهـو     ،فيه أبو صاحل كاتب الليث وهو صدوق كثري اخلطأ ،األثر ذا اإلسناد ضعيف
 .ضعيف

 أمحـد  عن ،)٦٦( العرش برقميف أخرجه ابن أيب شيبة  ،مبعناه tيث علي بن أيب طالب من حدشاهد له  ولكن
لكن هذا اإلسناد  ،طالب أيب بن عليعن  الكواء ابن عن ،العرين حبة عن ،أبيه عن ،ثابت بن عمرو عن ،طارق بن

 ومل أجـد لـه   ،شيبة بن عثمان بن أيبحممد غري عنه  مل أجد من روى ،هو الوابشي طارق بن أمحدف ،ضعيف أيضاً
 .ترمجة

وإسناده ال  ،وهذا غريب من هذا الوجه: عن إسناد من طريق أمحد هذا) ١/٥٨٧(قال ابن كثري يف تفسريه وقد 
 اهـ.رجاله كلهم معروفون إال أمحد بن طارق هذا فإين ال أعرفه بعدالة وال جرح ،بأس به

 ).٤٩٩٥ :التقريب( رمي بالرفض ،ضعيف لكويفاملقدام اوهو ابن أيب  ،بن ثابت عمرو يف اإلسناد أيضاًو
 .وعليه فال يتقوى احلديث به

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٥١

 عن، اجلعد أيب بن سامل طريق من، الشيخ وأبو، األوسط يف الطرباين وأخرج  )٢٩٥(
 السابعة، األرض على نهثبرا ديكاً، اهللا خلق مما إن" : r اهللا رسول لقا: قال، عباس ابن

، اآلخر الليل ثلث يبق فإذا باألفقني، جناحه أحاط قد العرش، حتت )١(جبناحه منطو وعرفه
 لنا إله ال، القدوس امللك ربنا سبحان، القدوس امللك سبحوا: قال مث، جبناحيه ضرب

 بأجنحتها تضرب إمنا الديكة أن فريون، الثقلني إال اخلافقني بني نم فيسمعها .غريه
 )٣(." ذلك مسعت إذا )٢(يحوتص

 ـــــــــــــــــ
 .الطرباينال أيب الشيخ و عندهذه الكلمة ليست   )١(
 .تصرخ :عند أيب الشيخ والطرباين  )٢(
 ). ٥٢٨(وأيب الشيخ يف العظمة برقم  ،)٧٣٣٤ و ٤٢٥٨(هو عند الطرباين يف األوسط برقم   )٣(

عـن ابـن    ،كلهم من طريق سلمة بن الفضل ،)٨٤(وقد أخرجه أيضاً أبو سعيد النقاش يف فنون العجائب برقم 
 .عن ابن عباس به -عن كريب : عند الطرباين فقط –عن سامل بن أيب اجلعد  ،عن منصور بن املعتمر ،إسحاق

 كما عنـد  ،رواه أبو محزة الثُمايل ،دعلى ابن أيب اجلع فروي هذا احلديث موقوفاً ،وقد خولف منصور بن املعتمر
 .عليه ن سامل بن أيب اجلعد به مبعناه موقوفاًع ،عن أيب محزة الثمايل ،)١٢٥(حممد بن فضيل الضيب يف الدعاء برقم 

فـال   ،ومنصور بن املعتمر ثقة ثبت ،)٧٦ :رقم تقدم يف احلديث( أبو محزة الثُمايل ضعيفف ،وهذه خمالفة منكرة
 . خالفةيلتفت هلذه امل

ويف بقية املصادر سامل بـن   ،عن ابن عباس، عن كريب ،جاء عند الطرباين وحده رواية سامل بن أيب اجلعد :قلت
 ،فسامل يروي عن ابن عبـاس مباشـرة   ،ومل أمتكن من حتديد أيهما أصح ،بدون واسطة ،عن ابن عباس ،أيب اجلعد

 .  ويروي عنه بواسطة كريب موىل ابن عباس
عن  ،نا سلمة بن الفضل: قال ،نا حممد بن عيسى الدامغاين: قال ،حدثنا العباس بن محدان: الطرباين قال :اإلسناد

 .عن ابن عباس به ،عن كريب ،عن سامل بن أيب اجلعد ،عن منصور ،ابن إسحاق
 :اإلسنادرجال 

يني احلنفي، أبو الفضل، صنف املسند، وكـان عنـده عـن العـراق    بن حممد بن سلم  :العباس بن محدان )١
وأبـو   ،والطـرباين  ،وعنه العسال ،ويوسف بن حممد بن سابق ،روى عن حممد بن عيسى الدامغاينواألصبهانيني، 

ثبتاً متقناً صدوقاً، تويف سنة أربع وتسـعني   ثقةًمن عباد اهللا الصاحلني، ال خيلو من الصالة والتالوة، وكان  ،الشيخ
 .ومائتني
 ).٢٢/١٧١(تاريخ اإلسالم و، )٢/١٠٦(صبهان تاريخ أو، )٣/٥٦٥(طبقات أصبهان : انظر

أخرج له ، مقبولحممد بن عيسى بن زياد الدامغاين، أبو احلسني، نزيل الري، هو  :حممد بن عيسى الدامغاين )٢
 .٦٢٠٥: التقريب. ائيسالن
= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٥٢

................................................................................... 

 ـــــــــــــــــ
= 

وقـد   ومائة مات بعد التسعني، صدوق كثري اخلطأ ،قاضي الري ،موىل األنصار ،األبرش :سلمة بن الفضل )٣
 .٢٥٠٥: التقريب.  التفسرييفوابن ماجة  ،رمذيتوال ،اوددأخرج له أبو  ،املائةجاز 
 .)٣٨(تقدم يف احلديث رقم  ،يدلس ،صدوق ،إمام املغازي ،هو حممد بن إسحاق بن يسار: ابن إسحاق )٤
 .)١٣٢(تقدم يف احلديث رقم  ،ثقة ثبت ،السلمي: منصور بن املعتمر )٥
 ).٢٣(تقدم يف احلديث رقم  ،الكثري اإلرس ،ثقة: اجلعد أيب بن سامل )٦
بن عباس، ثقة، مات سنة مثـان  اكريب بن أيب مسلم اهلامشي موالهم، املدين، أبو رشدين، موىل هو  :كريب )٧

 .٥٦٣٨: التقريب. ةعأخرج له اجلماوتسعني، 
  :اإلسناداحلكم على 

اين الراوي عنه سـلمة بـن   والث ،األول عنعنة حممد بن إسحاق وهو مدلس ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف لسببني
مل يرو هذا احلديث عن منصور إال حممد  ):٧٣٣٤: برقم( قال الطرباين  ،الفضل وهو صدوق كثري اخلطأ وقد تفرد

 .تفرد به حممد بن عيسى ،بن إسحاق إال سلمة بن الفضلاوال عن  ،بن إسحاق
 .يب الشيخ وأيب سعيد النقاشمل يتفرد به ابن عيسى فقد تابعه حممد بن محيد الرازي كما عند أ :قلت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٥٣

، بالتسبيح املالئكة جتاوب الديكة: قال، صادق أيب عن، الشيخ أبو وأخرج  )٢٩٦(
 )١(.!بالليل؟ يصيح طرياً رأيتم هل

 ـــــــــــــــــ
حدثنا جعفر بن أمحد، حدثنا عبد الرمحن بن عمر قراءة،  :قال، )٥٢٩(عند أيب الشيخ يف العظمة برقم  هو  )١(
 .به صادق أيبحدثنا أبو قتيبة، حدثنا أبو خلدة، عن  :قال

 :اإلسنادرجال 
 ).١٦(رقم  تقدم يف احلديث، فاضالً دثاًكان حم: قال عنه الذهيب بن فارس، :جعفر بن أمحد )١
  ).٢٨٩(تقدم يف احلديث رقم  ،ثقة ،هو رسته: عبد الرمحن بن عمر )٢
 ،مات سنة مائتني أو بعدها ،صدوق ،نزيل البصرة ،أبو قتيبة اخلراساين ،بن قتيبة الشعريي سلمهو : أبو قتيبة )٣

 .٢٤٧١: التقريب. واألربعة ،أخرج له البخاري
 ،صـدوق  ،اخليـاط  ،البصري ،مشهور بكنيته ،أبو خلْدة ،السعدي ،بن دينار التميمي خالدهو : أبو خلدة )٤

 .١٦٢٧: التقريب. والنسائي ،والترمذي ،وأبو داود ،أخرج له البخاري
عبد اهللا بـن ناجـد،    :امسه مسلم بن يزيد، وقيل :أبو صادق األزدي، الكويف، قيل  -لعله  -: أبو صادق )٥

 .٨١٦٧: التقريب. وابن ماجة، ائيسالن أخرج لهرسل، صدوق، وحديثه عن علي م
  :اإلسناداحلكم على 

 .فهو من طريق أيب قتيبة اخلراساين وأيب خلدة التميمي وكالمها صدوق ،األثر إسناده حسن إىل أيب صادق
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 ٤٥٤

 سبحوا: امللك يقول حني: قال، عمرة أيب ابن عن، الشيخ أبو وأخرج  )٢٩٧(
 )١(.أجنحتها الطري حترك فحينئذ .القدوس

 ـــــــــــــــــ
محيد، حدثنا جريـر،   حدثنا جعفر بن أمحد، حدثنا ابن: قال ،)٥٣١(عند أيب الشيخ يف العظمة برقم  هو  )١(

 .بهعن حصني، عن جماهد، عن ابن أيب عمرة 
عن  ،عن جماهد ،كلهم من طريق حصني ،- )٣٢٠٩(كما يف املطالب العالية برقم  –وأخرجه مسدد يف مسنده 

 . مبثله يف أثناءه ابن أيب عمرة به
، عن جماهد، عن عبد الرمحن بـن أيب  حدثنا خالد، ثنا حصني: -كما يف املطالب العالية  –قال مسدد  :اإلسناد

  .به عمرة
 :اإلسنادرجال 

 ).٩٩(تقدم يف احلديث رقم ثقة ثبت،   الواسطي،خالد بن عبد اهللاهو : خالد )١
مات سنة ست وثالثني  ،تغري حفظه يف اآلخر ،ثقة ،أبو اهلذيل الكويف ،هو بن عبد الرمحن السلمي: حصني )٢

 .١٣٦٩: التقريب. الكتب الستة أخرج له أصحاب ،ومائة وله ثالث وتسعون
 ).٩(تقدم يف احلديث رقم  ،ثقة ،بن جرب: جماهد )٣
بن أيب ا، وقال rعبد الرمحن بن أيب عمرة األنصاري، النجاري، يقال ولد يف عهد النيب  هو: ابن أيب عمرة )٤

 .٣٩٦٩: التقريب. ةعأخرج له اجلماحامت ليست له صحبة، 
  :اإلسناداحلكم على 

 .واألثر من كالم ابن أيب عمرة ،يح فرجاله كلهم ثقات رجال الشيخنياألثر إسناده صح
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 ٤٥٥

 عند ديك صاح: قال، يوسف بن احلميد عبد عن، الشيخ أبو وأخرج  )٢٩٨(
: يقول فإنه: قال .ال: قالوا .هذا؟ يقول ما تدرون هل: سليمان فقال، u سليمان
 )١(.غافلني يا اهللا اذكروا

 ـــــــــــــــــ
حـدثنا   ،حدثنا علي بـن بشـر   ،حدثنا جعفر بن أمحد: قال ،)٥٣٢(هو عند أيب الشيخ يف العظمة برقم   )١(
 .به عن محاد بن عمرو، حدثنا عبد احلميد بن يوسف ،الرحيمعبد

 :اإلسنادرجال 
 .)١٦(رقم  تقدم يف احلديث، فاضل حمدث :فارسبن جعفر بن أمحد  )١
 روى عـن  ،األصـبهاين  ،بن عبيد اهللا بن أيب مرمي األمويعلي بن بشر  -األقرب أنه  -: علي بن بشر )٢
قـال أبـو   . وعبيد بن أنـيس  ،والقاسم بن مندة ،وعنه إبراهيم بن نائلة ،والوليد بن مسلم ،وأيب داود ،الرزاقعبد

وقال حممد بـن  . يف حديثه نكارة: وقال أبو نعيم. ب إال من حديثهكتحبديث كثري مل يحدث  ،كان ضعيفاً: الشيخ
فإنك تكذب علـى   ،بيين وبينك السلطان: ويقولعلي بن بشر، رأيت أبا احلجاج الفرساين قد لزم : حيىي بن منبه
  .eرسول اهللا 

 ).٤/٢٠٧( ولسان امليزان ،)١/٤٢٥(وتاريخ أصبهان  ،)٢/١٣٩(طبقات أصبهان : انظر
أيب و ،وحدث ـا عـن بشـري بـن زاذان     ،قدم بغداد ،اخلرساينعبد الرحيم بن واقد هو : عبد الرحيم )٣

قـال   ،وبشر بـن موسـى   ،واحلارث بن أيب أسامة ،روى عنه حممد بن اجلهم السمري ،البختري وهب بن وهب
 .مات بعد املائتني. حبان يف الثقاتوذكره ابن  .يف حديثه غرائب ومناكري ألا عن الضعفاء وااهيل: اخلطيب
 ).٤/١٠(لسان امليزان و ،)١١/٨٥(وتاريخ بغداد  ،)٨/٤١٣(الثقات : انظر

روى عن زيد بن رفيع، واألعمش، روى عنه موسى بـن أيـوب    ،أبو إمساعيل ،النصييب: محاد بن عمرو )٤
. منكـر احلـديث  : ال البخاريوق. كان يكذب: قال اجلوزجاين. النصييب، وإبراهيم بن موسى، وحممد بن مهران

وروى عثمان بن سعيد عن . على الثقات كان يضع احلديث وضعاً: وقال ابن حبان. متروك احلديث: وقال النسائي
واهـي  : وقال أبو زرعـة . محاد بن عمرومن املعروفني بالكذب ووضع احلديث : وقال مرة. ليس بشيء: ابن معني
يروي عن مجاعة من الثقات أحاديث : وقال احلاكم. عيف احلديث جداًض ،منكر احلديث: وقال أبو حامت. احلديث
 . وهو ساقط مبرة ،موضوعة
اجلـرح والتعـديل   و، ٣١ص الضـعفاء للنسـائي  و ،٣٤صلبخاري اضعفاء وال ،)٣/٢٨(التاريخ الكبري : انظر

 ).٢/٣٥٠(ولسان امليزان  ،٧٤صيب نعيم ضعفاء ألوال ،)١/٢٥٢( اروحنيو ،)٣/١٤٤(
 ،وعنه محاد بن عمرو النصييب ،يروي عن ميمون بن مهران ،سكن الرقة ،اجلزري: ميد بن يوسفعبد احل )٥

 .ال يتابع على حديثه، وليس مبشهور يف النقل: وقال العقيلي. ليس بشيء :قال األزدي
 ). ٣/٣٩٨(لسان امليزان و ،)٢/٨٧(الضعفاء واملتروكني البن اجلوزي و ،)٣/٤٤(الضعفاء الكبري : انظر
  :اإلسنادحلكم على ا

 .وبقية رجاله ضعفاء خال شيخ أيب الشيخ ،فيه محاد بن عمرو النصييب وهو وضاع ،األثر إسناده ضعيف جداً



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٥٦

 حتت )١(]رأسه [  ديكاً هللا إنّ: قال عسال، بن صفوان عن ،الطرباين وأخرج  )٢٩٩(
 الصلوات )٢(وأذان األسحار يف كان فإذا األرض، يف / نهثوبرا اهلواء، يف هجناح العرش،

 )٤(.بالتسبيح جتيبه الديكة )٣(صيحفت بالتسبيح، وصفق جبناحه خفق
 ـــــــــــــــــ

 .وقد أثبتها من مصدر احلديث عند الطرباين ،ما بني املعكوفتني ليست يف مجيع النسخ  )١(
 .وأدبار الصلوات: الطرباينعند  وهو ،)٨/١٣٤( عند اهليثمي يف امعيف مجيع النسخ وكذا   )٢(
 .وما أثبته من عند الطرباين وهو األنسب للسياق ح الديكة،سبفت :يف مجيع النسخ  )٣(
حدثنا بكر بن أمحد بن مقبل البصري، ثنا أمحد بن : قال ،)٧٣٩١(هو عند الطرباين يف املعجم الكبري برقم   )٤(

محاد بن يزيد أبو يزيد املقرئ، ثنا عاصم بن دلة، عـن زر، عـن    حممد بن املعلى اآلدمي، ثنا جعفر بن سلمة، ثنا
 .بهصفوان بن عسال 

 :اإلسنادرجال 
كان مـن حفـاظ أهـل    : وقال الذهيب ،وثقه الدارقطين ،موىل بين هاشم: بكر بن أمحد بن مقبل البصري )١

 .تويف سنة إحدى وثالمثائة .البصرة
 ).١٤/٢٠٥(والسري  ،)٢٣/٥٩(اإلسالم وتاريخ  ،)٢١٩(سؤاالت محزة السهمي رقم : انظر

 .٩٨ :التقريب .أخرج له أبو داود يف القدر ،صدوق ،أبو بكر: أمحد بن حممد بن املعلى اآلدمي )٢
وعبـد   ،روى عن عمر بن على بن مقدم ،أبو سعيد ،الوراق البصريجعفر بن سلمة هو : جعفر بن سلمة )٣

وذكره ابن حبـان  . ثقة رضا: قال أبو حامت ،هالل بن بشرو ،وعنه بشر بن آدم ،ومحاد بن سلمة ،الواحد بن زياد
 . يف الثقات

 ).٨/١٦٠(والثقات  ،)٢/٤٨١(واجلرح والتعديل  ،)٢/١٩٣(التاريخ الكبري : انظر
وحممد بـن   ،مسع أباه ،أبو يزيد البصري ،هو محاد بن يزيد بن مسلم املنقري :يزيد املقرئو محاد بن يزيد أب )٤

ذكره ابـن   ،وأبو سلمة التبوذكي ،وأبو داود الطيالسي ،وعنه موسى بن إمساعيل ، املزينوبكر بن عبد اهللا، سريين
 .وترجم له البخاري وابن أيب حامت ومل يذكرا فيه جرحاً وال تعديالً ،حبان يف الثقات

بـان يف  وتبعه ابن ح ،وذكر لكل منهما شيوخاً ،ترجم البخاري حلماد بن يزيد يف موضعني على أما اثنان: تنبيه
وأما واحد وأن أهل العلم جممعون على ذلك  ،وقد نبه اخلطيب على ذلك وذكر أن هذا وهم من البخاري ،ذلك

 .  واهللا أعلم
واملوضـح ألوهـام اجلمـع     ،)٣/١٥١(واجلرح والتعديل  ،)٦/٢١٩(والثقات  ،)٣/٢١(التاريخ الكبري : انظر

 ).١/٩٧(والتفريق للخطيب 
حجة يف ،صدوق له أوهام ،أبو بكر املقرىء ،الكويف ،ن أيب النجود األسدي موالهموهو اب: دلةعاصم بن  )٥

. أخرج لـه أصـحاب الكتـب السـتة     ،مات سنة مثان وعشرين ومائة ،وحديثه يف الصحيحني مقرون ،القراءة
 .٣٠٥٤:التقريب

أو  ،و اثنـتني خمضرم، مات سنة إحدى أ ،باشة األسدي، الكويف، أبو مرمي، ثقة جليليش بن حببن ح :زر )٦
= 

]أ/٢٤[  
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 ٤٥٧

................................................................................... 

 ـــــــــــــــــ
= 

 .٢٠٠٨ :التقريب. أخرج له أصحاب الكتب الستة ،بن مائة وسبع وعشريناثالث ومثانني وهو 
  :اإلسناداحلكم على 

غـري   وال تعديالً فإين مل أجد فيه جرحاً ،األثر ذا اإلسناد حسن إن شاء اهللا إن سلم محاد بن يزيد من التجريح
 .بن املعلى وهو صدوقوفيه أمحد  ،ذكر ابن حبان له يف الثقات
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 ٤٥٨

 ،عبد اهللا بن جابر عن وضعفه، اإلميان شعب يف يوالبيهق، يعد ابن وأخرج  )٣٠٠(
 منطوية، العرش حتت وعنقه التخوم، يف رجاله، ديكاً هللا إن: " r اهللا رسول قال: قال
 )٢(." الديكة فصاحت قدوس، سبوح: صاح ،الليل من )١(هنة كان فإذا

 ـــــــــــــــــ
 ).هنا : مادة ،لسان العرب: انظر(  .مضى هنو من الليل أي وقت :يقال )١(
 ).٥١٧٥(والبيهقي يف شعب اإلميان برقم  ،)٥/١٨٤(هو عند ابن عدي يف الكامل  )٢(

وابن اجلوزي يف املوضـوعات   ،)٢/١٠٧(وابن حبان يف اروحني  ،)٣/٢٤١(وقد أخرجه العقيلي يف الضعفاء 
 .به t جابر عن املنكدر، بن حممد عن اللهيب، علي أيب بن عليكلهم من طريق  ،)٢/٢٠٩(

 عـن  اللهيب، علي أيب بن علي حدثنا: قال احلميدي، حدثنا: قال موسى، بن بشر حدثنا: قال العقيلي :اإلسناد
 .       به اهللا عبد بن جابر عن املنكدر، بن حممد

  :اإلسناد رجال
روى عـن   ،مام الثبتبن صاحل بن شيخ بن عمرية، أبو علي األسدي البغدادي، احملدث اإل :بشر بن موسى )١

نعيم وطبقتهم، وعنه حممد بن خملد، والنجـاد، وأبـو علـي بـن      وأبوواحلميدي،  ،واحداً روح بن عبادة حديثاً
  .مات سنة مثان ومثانني ومائتني .ثقة نبيل :قطينالصواف، وأبو بكر القطيعي، والطرباين وخلق سواهم، قال الدار

  ).٢/٦١١(تذكرة احلفاظ و ،)١/١٢١(طبقات احلنابلة و ،)٢/٣٦٧(اجلرح والتعديل : انظر
عبد اهللا بن الزبري بن عيسى القرشي، األسدي، احلميدي، املكي، أبو بكر، ثقة حافظ فقيـه،  هو  :احلميدي )٢

كان البخـاري إذا وجـد    :وقيل بعدها، قال احلاكم ومائتني سع عشرةبن عيينة، مات مبكة سنة تاأجل أصحاب 
وابن ماجه  ،ائيسوالن ،رمذيتوالد، وأبو داو ،سلممو ،اريخأخرج له الباحلديث عند احلميدي ال يعدوه إىل غريه، 

 .٣٣٢٠ :التقريب.  التفسرييف
ى عنه حممد بن عيـاد املكـي،   من ولد أيب هلب، يروي عن حممد بن املنكدر، رو :علي بن أيب علي اللهيب )٣

 .يروي عن الثقات املوضوعات وعن الثقات املقلوبات ال جيوز االحتجاج بـه : قال ابن حبانعداده يف أهل املدينة، 
ضـعيف احلـديث، منكـر    : وقال أبو زرعة .ليس بشيء: وقال حيىي بن معني. متروك: وقال أبو حامت والنسائي

يروي عـن ابـن املنكـدر    : وقال احلاكم. روى عن بن املنكدر معاضيلضعيف احلديث، : وقال البغوي. احلديث
 .متروك احلديث: وقال العقيلي. أحاديث موضوعة، يرويها عنه الثقات

  ).٤/٢٤٥(لسان امليزان و ،)٢/١٠٧(اروحني و، )٣/٢٤٠(، والضعفاء الكبري  ٧٦الضعفاء للنسائي ص: انظر
   .)١٥٤(ديث رقم تقدم يف احل ،ثقة فاضل: املنكدرحممد بن  )٤

  :اإلسناداحلكم على 
فهو من طريق علي بن أيب علي اللهيب وهو منكر احلـديث متـروك يـروي     ،احلديث ذا اإلسناد ضعيف جداً

 . املوضوعات عن الثقات
، سناده هذا علي بن أيب علـي اللـهيب  إتفرد ب: قال البيهقيو .ليس يف هذا املنت حديث يثبت: قال العقيليوقد 

 .عيفاًوكان ض
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 ٤٥٩

 إن " :r اهللا رسول قال: قال ،)١(ةريعم بن سرالع عن، يعد ابن وأخرج  )٣٠١(
 الصالة، مواقيت عند يصرخ العرش، حتت وعرفه السفلى، األرض يف نهبراث ،ديكاً تعاىل هللا

: األرض ديكة السموات ديك بصراخ يصرخ مث ،مساًء مساًء السموات ديك له )٢(ويصرخ
  )٤() ٣(." والروح املالئكة رب قدوس سبوح

 ـــــــــــــــــ
 .وهو تصحيف ،رةاملرس بن عم: يف األصل )١(
 .وتصرخ): ش(يف  )٢(
 . يف هامش األصل هنا بالغ لسماع على املؤلف خبطه  )٣(
 ).٧/٢٤١(هو عند ابن عدي يف الكامل  )٤(

 ).٢/٢١٠(وأخرجه من طريقه ابن اجلوزي يف املوضوعات 
 بن علي، ثنا حيىي بن زهدم، عن أبيه، عن العرس بن عمريةثنا علي بن إبراهيم، ثنا أمحد : قال ابن عدي :اإلسناد

  .به
 :اإلسنادرجال 

وابـن   ،وعن ابن حبان ،روى عن أبيه ،قدم بغداد ،البلديأبو احلسن  ،بن اهليثم بن املهلب :علي بن إبراهيم )١
بـن خبيـت    وأبو بكـر  ،وأمحد بن جعفر بن سلم اخلتلي ،روى عنه علي بن احلسن بن عبد العزيز اهلامشي ،عدي

. ورجاله مشهورون بالثقة إال علي بن إبراهيم البلـدي  ،منكر جداً: ساق اخلطيب حديثاً من طريقه مث قال ،الدقاق
 .كان يتهم بوضع احلديث: وقال السمعاين. هو موضوع بال ريب: قال ابن حجر

 .)٤/١٩١(ولسان امليزان  ،)١/٣٩٠(األنساب للسمعاين و ،)١١/٣٣٧(تاريخ بغداد : انظر
 ،وعنه احلسني بن إسحاق اخلالل األصبهاين ،روى عن حيىي بن زهدم ،سكن مصر: بن أفطح محد بن عليأ )٢

 .هو يف نفسه إذا حدث عن الثقات صدوق :يف الثقات وقال ذكره ابن حبان
 ).١/٢٣٣(لسان امليزان و ،)٨/٥٠(الثقات : انظر

روى عنه حممد  ،عن أبيه زهدم بن احلارثروى  ،نزيل مصر ،البصري ،بن احلارث الغفاري :حيىي بن زهدم )٣
كـان   ،شيخ أرجو أن يكون صدوقا: قال أبو حامت ،وأبو حامت الرازي ،وأمحد بن علي بن األفطح ،بن عزيز األيلي

وذكره ابن حبان يف اروحني وذكر أن أمحد بن أفطح . أرجو أنه ال بأس به: وقال ابن عدي .بصرياً وقع إىل مصر
وال االحتجاج به ممـا حيـل    ،ال حيل كتابتها إال على جهة التعجب ،عن العرس نسخةً موضوعةًروى عنه عن أبيه 

 .ألهل الصناعة والسرب
 ).٦/٢٥٥(اللسان و ،)٣/١١٤(واروحني   ،)٧/٢٤٢( والكامل ،)٩/١٤٦(اجلرح والتعديل : انظر

 ،روى عن أهبان بن صـيفي  ،ويروي عنه رأى ابن عمر ،عداده يف أهل البصرة :زهدم بن احلارث الغفاري )٤
وترجم له البخاري وأبو حامت ومل يذكرا فيه جرحـاً وال   ،ذكره ابن حبان يف الثقات. حيىي بن زهدمروى عنه ابنه 

 .تعديالً
= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٦٠

................................................................................... 

 ـــــــــــــــــ
= 

 ). ٤/٢٦٩(والثقات  ،)٣/٦١٧(واجلرح والتعديل  ،)٣/٤٤٨(التاريخ الكبري : انظر
٥( صحايب مقل، قيل عمرية أمه، واسم أبيه قيس بن الكندي :بن عمرية -بضم أوله وسكون الراء  -رس الع ،

 ).٤٥٥٢(التقريب . والنسائي ،اوددأخرج له أبو مها اثنان،  :وقال أبو حامت ،سعيد بن األرقم
  :اإلسناداحلكم على 

يف  ابن حبانعنه قال  ،وفيه حيىي بن زهدم ،آفته علي بن إبراهيم متهم بالوضع ،ذا اإلسناد احلديث ضعيف جداً
عن العرس بن عمـرية نسـخة   ،عن أبيه ،ح واملصريون عنهروى عنه أمحد بن علي بن األفط): ٣/١١٤(روحني ا 

 .وال االحتجاج به مما حيل ألهل الصناعة والسرب ،موضوعة ال حيل كتابتها إال على جهة التعجب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٦١

: قالت، املهاجرات من امرأة سعد أم عن الفردوس، مسند يف يالديلم وأخرج  )٣٠٢(
 التخوم يف رجاله ديك، صورة على لؤلؤ من ملك على العرش" : r اهللا رسول قال

 مل امللك ذلك اهللا سبح فإذا واملغرب، باملشرق وجناحاه عرش،ال حتت مثنية وعنقه السفلى،
 )١(."ل وج عز اهللا سبح إال ءيش يبق

 ـــــــــــــــــ
م خترجيـه والكـالم عليـه يف    وقد تقد ،و متروكففيه حممد بن زاذان وه هذا احلديث إسناده ضعيف جداً )١(

 .)٢٠٨( احلديث رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٦٢

 ةالسكين )١(] لكم[  يف جاء ما
 

 هالً فحي الصاحلون كرذُ إذا: قال ،t علي عن األوسط، يف الطرباين أخرج  )٣٠٣(
 )٣(.t عمر لسان )٢(لىع تنطق السكينة نأ بعدنr رسول اهللا  أصحاب كنا ما بعمر،

 ـــــــــــــــــ
 ).غ(و ) ش(ليست يف  )١(
 .واملثبت من باقي النسخ ومن مصدر احلديث وهو أصوب. عن: يف األصل )٢(
 ).٥٥٤٩(هو عند الطرباين يف املعجم األوسط برقم  )٣(

 دالئـل النبـوة  والبيهقي يف  ،)٤/١٥٢(وأبو نعيم يف احللية  ،)١/٢٤٦(يخ وقد أخرجه الفسوي يف املعرفة والتار
عـن   ،عن الوليد بن العيزار ،من طريق أيب إسرائيل كلهم ،)٤٤/١١٠(وابن عساكر يف تاريخ دمشق  ،)٦/٣٦٩(

 . به tعن علي  ،عمرو بن ميمون
 .هذا الوجهمل نكتبه إال من  ،هذا حديث غريب من حديث عمرو والوليد: قال أبو نعيم

زياداته على يف فضائل الصحابة ألمحد يف وعبد اهللا بن أمحد  ،)٣١٩٤٧(برقم وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 
والبيهقـي يف املـدخل    ،)١/٢٤٦(الفسوي يف املعرفة والتـاريخ  و ،)٦٢٧ و ٦١٤ و ٦٠١و ٥٢٣و ٣١٠( رقمب

ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشـق   ،)٣٦( رقمبوأبو عروبة احلراين يف أحاديثه  ،)٦٧(رقم بللسنن الكربى 
 .، عن أسباط بن حممد)١٦٥( رقمبواحملاملي يف أماليه  ،)٤٤/١٠٩(

والضـياء   ،)٤٤/١٠٩(ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق  ،)٢٤٠٣( رقمب جلعدياتالبغوي يف اوأخرجه 
  .طرق عن إمساعيل بن أيب خالد، من )٤/٣٢٨(وأبو نعيم يف احللية  ،)٢/١٧١( املقدسي يف املختارة

  .إدريس عن الشيباين عن عبد اهللا بن ،)٣١٩٤٧(ابن أيب شيبة يف املصنف أخرجه و
وابن عسـاكر يف تـاريخ دمشـق     ،عن محاد ،)٣٨٨٣( رقمبمسدد يف مسنده كما يف املطالب العالية أخرجه و

  .، كالمها عن جمالدعن سيف بن عمر ،)٤٤/٩٥(
مـن   ،)٤٤/١٠٨(وابن عساكر يف تاريخ دمشـق   ،)٤٧٠( رقمبمحد يف فضائل الصحابة عبد اهللا بن أأخرجه و
  .ق بيانيطر
وابن عساكر يف تاريخ دمشق  ،)٧١١( رقمبزياداته على يف فضائل الصحابة ألمحد يف عبد اهللا بن أمحد أخرجه و

  .النواء كثري عن أيب إمساعيل ،)٤٤/١١٠(
 .به t مجيعهم عن الشعيب عن علي

سباط وابن السماك وسعيد بن الصلت يف آخرين عـن  أرواه الثوري وابن عيينة وشريك وهرمي و: أبو نعيمقال 
 .ورواه عن الشعيب كثري النواء وقتادة وحممد بن جحادة ،إمساعيل مثله

 ،)١/١٠٦(يف زياداته على املسند ألمحـد  و ،)٥٠( رقمبأخرجه عبد اهللا يف زياداته على فضائل الصحابة ألمحد و
مـن   ،)١/٤٢(ويف احللية  ،)٥١( وأبو نعيم يف الفوائد برقم ،)٣٠/٣٥٦(ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق 

 .وذكره ...قال خطبنا علي ،عن وهب السوائي ،عن الشعيب ،طرق عن حيىي بن أيوب البجلي
= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٦٣

 .ملك هنا السكينة: )١(النهاية يف األثري ابن الق

 ـــــــــــــــــ
= 

 ،عن سفيان الثـوري  ،فرواه يوسف بن أسباط ،واختلف عنه ،يرويه الشعيب :)٤/١٣٧(قال الدارقطين يف العلل 
  .عن علي ،عن مسروق ،عن الشعيب ،عن إمساعيل بن أيب خالد

مل يذكروا بينهما  ،عن علي ،عن الشعيب ،عن إمساعيل ،ورووه عن الثوري ،وخالفه عبد الرمحن بن مهدي وغريه
  .أحداً

عـن   ،ود بن الزبرقـان وكذلك رواه أبو شهاب احلناط وعبيد اهللا األشجعي وعبد اهللا بن إدريس وابن عيينة ودا
  .عن علي ،عن الشعيب ،إمساعيل

  .مل يأت ا غريه اًوزاد فيه ألفاظ ،عن علي ،عن الشعيب ،عن إمساعيل ،ورواه هرمي بن سفيان
  .بغري هذا اللفظ ،عن علي ،عن الشعيب ،عن عبد الرمحن بن إسحاق ،عن هرمي: وقيل

  .عن علي ، عمرو الشيباينعن إمساعيل بن أيب ،عن قيس :وقال آدم بن أيب إياس
 .، عن الشعيب، عن عليورواه بيان بن بشر وأبو إسحاق الشيباين وجمالد

  .عن علي ،عن أيب جحيفة ،وخالفهم حيىي بن أيوب البجلي فرواه عن الشعيب
  اهـ.عيب عن عليقول من أرسله عن الش :والصحيح من ذلك

 .قال علي :عن الشعيب قال ،وإمساعيل ،عن الشيباين ،دريسحدثنا عبد اهللا بن إ: قال ابن أيب شيبة :اإلسناد
 :اإلسنادرجال 

 ).٢٦٤(يف احلديث رقم  متقد ،ثقة فقيه عابد ،دياألوهو  :عبد اهللا بن إدريس )١
 ،ومائـة مات يف حدود األربعـني  ، ثقة ،الكويف ،أبو إسحاق الشيباين ،سليمان بن أيب سليمان هو :الشيباين )٢

 .٢٥٦٨: ريبالتق. ةعأخرج له اجلما
 . )٤( تقدم يف احلديث رقم ،ثقة ثبت ،هو إمساعيل بن أيب خالد األمحسي: إمساعيل )٣
 ).٤٥(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة مشهور ،شراحيل بنهو عامر  :الشعيب )٤

  :اإلسناداحلكم على 
رجة عند وهي خم tوالشعيب له رواية عن علي  ،فرجاله كلهم ثقات رجال الشيخني ،األثر ذا اإلسناد صحيح

على سـائر الروايـات    tوقد رجح الدارقطين الرواية اليت ليس فيها واسطة بينه وبني علي  ،البخاري يف صحيحه
 .فجعلت بينه وبني علي واسطة ،اليت أختلف فيها على الشعيب

ديثه ومنه ح): سكن(يف مادة  قول ابن األثري )٢/٣٨٦(يف غريب احلديث  والذي يف النهاية ،مل أجده عنده )١(
ـ  :ويف رواية .ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر :اآلخر م كنا أصحاب حممد ال نشك أن السكينة تكلّ

اليت ذكرها اهللا يف كتابه العزيز، أراد السكينة : وقيل ،الرمحة: وقيل ،هو من الوقار والسكون: يلق .على لسان عمر
هي صـورة   :وقيل ،جمتمع، وسائرها خلق رقيق كالريح واهلواءه كوجه اإلنسان هوج أا حيوان: قيل يف تفسريها

هي ما كانوا يسكنون إليه من اآليـات الـيت    :وقيل ،ذا ظهرت ازم أعداؤهمإكانت معهم يف جيوشهم ف كاهلرة،
 .املذكورة رةالصو منواألشبه حبديث عمر أن يكون  ،أعطيها موسى عليه السالم



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٦٤

 اهللا رسول يا: فقال r النيب أتى أنه حضري، بن أسيد عن الطرباين، وأخرج  )٣٠٤(
 تلك"  :r النيب فقال .يفم غطى حىت ءيش فجاء الكهف، سورة البارحة أقرأ كنت إين

 )٢(." القرآن تسمع )١(جاءت السكينة
 ـــــــــــــــــ

 .حىتجاءت : )غ(و ) ش(يف  )١(
 .)٥٦٤( و عند الطرباين يف املعجم الكبري برقمه )٢(

عن أيب بكر  ،كلهم من طريق حيىي احلماين ،٢٠٨صوقد أخرجه ذا اللفظ أبو بكر الكالباذي يف معاين األخبار 
  .به tعن أسيد بن حضري  ،عن زر ،عن عاصم ،بن عياش

 غـوامض األمسـاء املبهمـة   يف  ومن طريقه ابن بشـكوال  ،)١/٣٩(معجم الصحابة وأخرج حنوه ابن قانع يف 
  .عن أسيد بن حضري بنحوه ،من حديث الرباء بن عازب، )١٢/٧٨٢(

- والذي يظهر يل ،وأصله يف الصحيحني ،واحلديث مروي بألفاظ خمتلفة عند غري واحد من أئمة احلديث :قلت
: وهـو قولـه   ،هذا اللفـظ  أن املصنف أعرض عما يف الصحيحني واقتصر على هذه الرواية ألنه يريد -واهللا أعلم 

وأمـا   ،اسم ملك السكينة ومنه أخذ املصنف أن ،ةكئاملال فإنه قد يفهم منه أن أحداً يستمع وهي" تستمع القرآن "
وإمنـا فيهـا أن   ، بالسكينة مقروناً االستماعلفظ فيها  فلم أجد – ما أحلت عليه يف التخريج غري -بقية الروايات 
ذلك ملـك يسـتمع   : " بقوله بعد هذا فإنه صرح فيهأورده احلديث الذي ، راده هذامما يؤيد مو ،السكينة تنزلت

 عدة منها املالئكة أخـذاً  أن السكينة تطلق على معان): ١٣٣ص(وقد ذكر ابن حجر يف هدي الساري  ،"القرآن 
 معـىن  أن املختـار عنـده يف   )٦/٨٢(وأما النووي فقد ذكر يف شرحه على صحيح مسلم  ،من لفظ هذه الرواية

 . واهللا أعلم ،أا شيء من خملوقات اهللا تعاىل فيه طمأنينة ورمحة ومعه املالئكة ،السكينة هنا
  :اإلسناد

ر، زصم، عـن  ا بن إسحاق التستري، ثنا حيىي احلماين، ثنا أبو بكر بن عياش، عن عنيحدثنا احلس: قال الطرباين
  .به عن أسيد بن حضري

 :اإلسنادرجال 
 ).٧٣(رقم  تقدم يف احلديث ،ثقة حافظ: ن إسحاق التسترياحلسني ب )١
الكويف، حافظ، إال أـم امـوه    اينماحل منيشحيىي بن عبد احلميد بن عبد الرمحن بن بهو  :حيىي احلماين )٢

 .٧٥٩١ :التقريب. مأخرج له مسل ،ومائتني بسرقة احلديث، مات سنة مثان وعشرين
، الكويف، املقرىء، احلناط، مشهور بكنيته واألصح أا امسه، وقيل امسه بن سامل األسدي :أبو بكر بن عياش )٣

حممد، أو عبد اهللا، أو سامل، أو شعبة، أو رؤبة، أو مسلم، أو خداش، أو مطرف، أو محاد، أو حبيب، عشرة أقوال، 
ذلـك بسـنة أو   وقيل قبـل   ،ومائةثقة عابد، إال أنه ملا كرب ساء حفظه، وكتابه صحيح، مات سنة أربع وتسعني 

  .٧٩٨٥ :التقريب. ةعأخرج له اجلماسنتني، وقد قارب املائة، وروايته يف مقدمة مسلم، 
 .٢٩٨ :رقم تقدم يف احلديث بن أيب النجود، صدوق له أوهام،ابن دلة،  هو :عاصم )٤
 .٢٩٨ :رقم تقدم يف احلديث ،ثقة جليل ،هو بن حبيش: زر )٥

= 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٦٥

................................................................................... 

 ـــــــــــــــــ
= 

  :اإلسناداحلكم على 
ألنه من طريق عاصم بن دلة وهو صدوق له أوهام ومل أجد من تابعه على هـذا   ،د ضعيفاحلديث ذا اإلسنا

 .وغريه من الثقات رووه من غري ذكر الستماع السكينة ،اللفظ
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ي يصل ياألنصار حضري بن ديأس بينا: قال، سلمة أيب عن، اينالطرب وأخرج  )٣٠٥(
 وهي جنيب إىل نائمة واملرأة املصابيح، مثل فيها السحابة مثل غشيين إذ: قال بالليل،
 ولدها، يفتلق املرأة فتفزع رسالف تنفر أن فخشيت الدار، يف مربوط والفرس حامل،

 )٢(.القرآن ستمعي ملك ذلك فإن ،يدأس يا اقرأ: فقال )١( .صاليت من فانصرفت

 ـــــــــــــــــ
 .إخل...اقرأ أسيد :rحني أصبحت، فقال  rفذكرت ذلك للنيب : عند الطرباينجاء هنا  )١(
 .من طريق عبد الرزاق) ١/٢٠٧(اين يف املعجم الكبري هو عند الطرب )٢(

حيىي ابن أيب كثري، عن أيب سلمة الزهري وأنا معمر، عن  :قال ،)٤١٨٢(وقد أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه برقم 
tوذكرهبينما أسيد بن حضري : ، قال.  

 .ذكرها واحد من الصحابة يطول املقام بوللحديث طرق كثرية عن غري
 :داإلسنارجال 

  ).٢٤(تقدم يف احلديث رقم  ،ثقة ثبت فاضل: معمر )١
 ).٥٧(رقم  تقدم يف احلديث ،فقيه حافظ ،ابن شهاب الزهري ،بن مسلم حممدهو : الزهري )٢
  ).١٦٠(رقم  تقدم يف احلديث ،)٢/ط( لكنه يدلس ويرسل ،ثقة ثبت: حيىي ابن أيب كثري )٣
   ).٤٦(رقم   احلديثتقدم يف ،ثقة مكثر ،هو بن عبد الرمحن بن عوف: أبو سلمة )٤

  :اإلسناداحلكم على 
 . فرجاله كلهم ثقات رجال الشيخني ،احلديث ذا اإلسناد صحيح
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 u اجلبال ملك يف جاء ما
 

 هل :r للنيب قلت: قالت أا، عائشة عن، ومسلم ،يوالبخار أمحد، أخرج  )٣٠٦(
 لقيت ام أشد وكان قومك، من لقيت لقد" : قال .أحد؟ يوم من أشد يوم عليك أتى

 ما إىل جيبين فلم، كالل عبد بن ياليل عبد ابن على ينفس عرضت إذ العقبة، يوم منهم
 فرفعت ،)١(الثعالب بقرن وأنا إال أستفق فلم، يوجه على مهموم وأنا فانطلقت أردت،

 مسع قد اهللا إن: فقال فناداين، جربيل فيها فإذا فنظرت ،أظلتين قد بسحابة أنا فإذا، يرأس
 فناداين .فيهم شئت مبا لتأمره اجلبال ملك إليك بعث وقد عليك، وارد وما )٢(قومك قول
 قال .)٣(األخشبني عليهم أطبقأن  / شئت إن حممد يا: قال مث، يعل مفسلّ اجلبال ملك
 ال شريك وحده اهللا يعبد من أصالم منعز وجلّ  اهللا خيرج أن أرجو بل" : r النيب

 )٥(." شيئا )٤(له
 ـــــــــــــــــ

ميقات أهل جند تلقاء مكة علـى  وهو  ،جبل مشرف على أسفل مىنوهو  ،بسكون الراء قرن املنازل: ويقال )١(
 .ن يأوي إليه من الثعالبن الثعالب لكثرة ما كاويقال إمنا مسي قر ،يوم وليلة
 ).٤/٣٣٢(معجم البلدان و ،)٤/٢٨٢( أخبار مكة للفاكهي: انظر

  .لك: زيادةهنا  الصحيحنييف  )٢(
 ).خشب : مادة ،خمتار الصحاح: انظر(  .جبال مكة :األخشبان )٣(
  .به يشرك ال: الصحيحنييف  )٤(
، بن وهبكلهم من طريق ا ،)١٧٩٥(م برقم ومسل ،)٣٠٥٩(وهو عند البخاري برقم  ،مل أجده عند أمحد )٥(
 .رضي اهللا عنها به عائشة ،عروة عن، بن شهاباعن  ،يونس عن
 
 
 
 
 
 
 
 
 

]ب/٢٤[  
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، جربيل جاءين" : r اهللا رسول قال: قال عكرمة، عن، حامت أيب ابن وأخرج  )٣٠٧(
 ال أن وأمره ،معك أرسله قد اجلبال ملك وهذا السالم، يقرئك ربك إن حممد يا: فقال
 شئت وإن اجلبال، عليهم )١(تدمدم شئت إن: اجلبال ملك له فقال .بأمرك إال شيئاً يفعل

 ،م آين فإين اجلبال ملك يا" : قال .األرض م خسفت شئت وإن باحلصباء، رميتهم
 اكمس كما أنت: اجلبال ملك فقال ". اهللا إال إله ال: يقولون ذرية منهم خيرج أن )٢(لعلهم
 )٣(." رحيم وفؤر: ربك

 ـــــــــــــــــ
 .ملصدراحلديث وهوالصواب واملوافق) غ(واملثبت من  ،دممت): ش(يف و ،دمت: يف األصل )١(

: هـم يـدمهم دمـا   ودم. الشيء إذا ألزقته باألرض وطحطحتهدمدمت : يقال ،أي أهلك وعذب: ومعىن دمدم
 ).دمم : مادة ،لسان العرب: انظر(  .طحنهم فأهلكهم

 .لعل اهللا): ش(يف  )٢(
ثنا موسى بن  ،ذُكر عن عبد الرمحن بن بشر بن احلكم: قال ،)٦/١٩١٨(هو عند ابن أيب حامت يف تفسريه   )٣(

 . عن عكرمة به ،ثنا احلكم بن أبان ،عبد العزيز القنباري
 :اإلسنادرجال 

 ،بعدها: وقيل ،مات سنة ستني ومائتني ،ثقة ،أبو حممد النيسابوري ،العبدي: رمحن بن بشر بن احلكمال عبد )١
 .٣٨١٠: التقريب. وابن ماجه ،وأبو داود ،ومسلم ،أخرج له البخاري

مات سـنة   ،صدوق سيء احلفظ ،والقنبار حبال الليف ،بارينالقأبو شعيب  ،العدين: موسى بن عبد العزيز )٢
 .٦٩٨٨: التقريب. والنسائي ،وأبو داود ،أخرج له البخاري يف القراءة خلف اإلمام ،ومائة مخس وسبعني

  .)١١٨(رقم  تقدم يف احلديث ،صدوق له أوهام: أبان بن احلكم )٣
 ).٤(رقم  تقدم يف احلديث ،موىل ابن عباس، ثقة ثبت :عكرمة )٤

  :اإلسناداحلكم على 
ذُكر عن : وإمنا قال ،وىل أنه معلق فابن أيب حامت مل يسم من حدثهاأل ،ففيه عدة علل احلديث ذا اإلسناد ضعيف

 .فهو منقطع ذا ،عبد الرمحن بن بشر
 .والثانية أنه من طريق موسى العدين وهو صدوق سيء احلفظ ومل يتابعه أحد

 . ومل يذكر واسطته rأرسله عكرمة فرفعه للنيب  ،واألخرية أنه مرسل
 .يشهد لبعض معناه ولكن احلديث السابق قبل هذا
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 u املؤمنني أرواح خازن )١(ائيلرم يف جاء ما
 

 )٢(أرواح: قال، منبه بن وهب عن، املوت ذكر يف الدنيا أيب ابن أخرج  )٣٠٨(

 )٣(.وهو خازن أرواح املؤمنني ،)١(رمائيل: ل لهيقا ملك إىل رفعت قبضت إذا املؤمنني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
 .رفائيل): غ(ويف  ،رفيائيل): ش(يف  )١(
 .إن أرواح): ش(يف  )٢(
 .مل أجده )٣(

بشرى الكئيـب  ويف  ،٢٣٣والقبور ص املوتى شرح الصدور بشرح حالوقد أورده املصنف بنفس هذا العزو يف 
 .رميائيل: ويف كال املصدرين ذكره باسم ،١٢ص بلقاء احلبيب
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 )مة ــاتـاخل (
 

من إمتام حتقيق  والشكر له على ما يسر وأعان ،احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحات
ع ذلك وم ،وقتالهد واجلكم بذلت فيه من  -يعلم اهللا  -الذي و ،هذا اجلزء من الكتاب

 ،وهذا شأن كل جمهود بشري ،أشعر أن النقص يعتريه وأنه حيتاج ملزيد تدقيق ومراجعة
اليت ميكن عرضها واخلروج من هذا  -يف نظري  -ويف ختامه أسجل هنا أهم النتائج 

 :وهي ،التحقيق ا
 ،أن هذا املصنف ميكن اعتباره موسوعة يف بابه من حيث اجلمع واالستقصاء -١

 .علمي مصنف على شاكلته ال يوجد حسبإذ 
يتضح من خالل هذا الكتاب أن املصنف غايته جمرد اجلمع واالستقصاء دون  -٢

 .شأنه فيه شأن مثيله من مصنفاته ،النظر إىل ما يثبت مما ال يثبت
الثابت الصحيح املرفوع والذي عليه التعويل وبه يقوم االحتجاج من أن  -٣

فال  ،لة يف هذا اجلزء من الكتابالروايات يف أخبار املالئكة يشكل نسبة قلي
 .يصح من ذلك إال القليل

هي يف هذا اجلزء أن أكثر ما أورده السيوطي من األخبار الواردة يف املالئكة  -٤
 ،وما ورد عن غري الصحابة أكثر ،آثار موقوفة على الصحابة ومن بعدهم

 .وأكثر هذه اآلثار هي من أخبار بين إسرائيل وكثري منها ال يصح
اجلمع من ها على غريه من مصنفات السيوطي اليت مبناالكتاب يعترب ك هذاأن  -٥

وهلذا أمهيته يف الوقوف على بعض املصادر املفقودة  ،مصادر كثرية ومتنوعة
 .وقد جتلى هذا بوضوح يف هذا الكتاب ،اليت مل تصل إلينا

اآلثار الواردة يف هذا الكتاب تيسر يل حبمد اهللا  لطرق خالل دراسيتمن  -٦
جد هلم تراجم يف كتب من التراجم لبعض الرواة الذين مل أوج بعدد اخلر

وذلك عن طريق تتبع الطرق واألسانيد  ،عابراً أو وجدت هلم ذكراًالرجال 
وقد يسر مثل ذلك االستعانة بالربامج  ،اليت ورد فيها ذكر هلؤالء الرواة
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حيث   يغفلاحلاسوبية اليت أشرت يف املقدمة إىل أمهيتها وما فيها من نفع ال
 .يسهل معها مجع الطرق واألسانيد بدقة

وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله حممـد وعلـى آلـه     ،واهللا أعلم وأحكم
 .وصحبه وسلم
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 الكشافات
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 كشاف اآليات القرآنية
 

 رقم النص اآليةرقم  السورة  ـــــةاآليـــ
 ٢٨ )٣١( البقرة ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ژ

ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ 
 ژٺ  

 البقرة
 

)٣٠( 
 

٢٥٥ 
 

 ٢٥٦ )٣٠( البقرة ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ژ
 ٢٥٧ )١٠٢( البقرة ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ 
 ٢٠٥ )٢٥٥( البقرة ژ           ژ 
 ١ص )٢٨٥( البقرة ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں ژ 
 ١٤٥ )٦٠( األنعام ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 
١٣١،١٢ )٦١( األنعام ژڃ     ڃ  ژ 

٢،١٣٣ 
 ٢٦٥ )١٣( الرعد ژ                       ژ 
 ١٧١ )٣٢( النحل ژڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ 
 ٢٥١ )١٠٤( األنبياء ژڤ   ڤ   ژ
  ژڳ  ڱ  ڳ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ژ 

 الفرقان
 
)٧( 

 
٢٤٥ 

          ۉ  ۉ   ې       ې  ې  ې  ژ 
                             
 ژ   

 الفرقان
 

)١٠( 
 

٢٤٥ 
 

              ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ژ 
 ژ        

 الفرقان
 

)٢٠( 
 

٢٤٥ 
 

 ١٧٠ )٤٤( األحزاب ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ 
ڈ  ژ   ژ        ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  ژ

 ١٠ )١٤٦( الصافات ژگ  گ  
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 ٧ )١٦٥( الصافات ژک  ک  گ  ژ 
 ٢٧ )١٦٦( ألحزابا ژ ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳژ
 ١٦١ )٤٢( الزمر ژٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ژ 
 ٧٨،٧٩ )٦٨( الزمر ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ژ 
 ٢٣٦ )٤٩( غافر ژ                    ژ 
ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ژ 

 ٢٣٦ )٧٧( الزخرف ژڦ  
 ٤٧ )١٣( النجم ژڑ  ک    ک  ک ژ 
 ٢٣٦ )٦( لتحرميا ژ    ې  ې  ې  ژ 
 احلاقة ژ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ژ 

 
 

)١٧( 
 
 

٢١،١٨٥
 ،١٩٤، 

٢١٤ 
                     ی   ی  ی  ژ 
 ٧٤ )٢٧( اجلن ژ            
ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک     ژ 

 ژکک  ک  گ  گ  گ    گ   ڳ  ڳ 
 املدثر

 
 

)٣١-٣٠( 
 
 

٢٣٦، 
٢٤١ 

 
 ٦ )٣٣( املدثر ژ ۉ    ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ    ژ 
 النبأ ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چژ 

 
 

)٣٨( 
 
 

٢١٧، 
٢٢٩، 
٢٣٢ 

 العلق  ژ             ژ 
 

)١٨( 
 

٢٣٦، 
٢٤٣ 

 ٢١٧ )٤( القدر ژٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ژ 
 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٧٥

 
 
 
 
 
 

 كشاف األحاديث
 رقمه                                                    احلديث          

أتى النيب r رجل 
 آجال البهائم

 الباب علينا احفظي
 إذا أراد اهللا تعاىل بعبد خرياً

 إىل ويل إذا جاء ملك املوت
 إذا دخل شهر رمضان

 أُذن يل أن أحدث عن ملك
  إسرافيل صاحب الصور

 اسم السحاب عند اهللا العنان
 اسم جربيل عبد اهللا

 املالئكة على الدنيا أشرفت
 أطت السماء

 أقبلت يهود إىل رسول اهللا
 اقرأ يا أسيد

 أقرب اخللق من اهللا
 أال أخربكم بأفضل املالئكة

 إن بيين وبينه

٧٣ 
١٦٠ 
١٧٨ 
٢٤٩ 
١٦٧ 
٢٠٣ 
١٨٨،١٨٩، ١٨٧ 
٩٥ 

٢٧٤ 
٩٣ 

٢٥٧ 
٢٧ ،٩ 

٢٦٥ 
٣٠٥ 

٣٢، 
٤٢ 
٤٩ 
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 أن تؤمن باهللا ومالئكته
 ليأتيين إن جربيل
 موكل إن جربيل

 أن ذا القرنني ملك من املالئكة
 م وخييركإنّ ربك يقرئك السال

 إن ريب عز وجل ليبعثين
 كان يقول r أن رسول اهللا
 مل يرr أن رسول اهللا

 إن طرف صاحب الصور
 إن يف اجلنة لنهرا

 إن يف السماء مللكاً
 إن يف السماء ملكا
 إن يف محلة العرش

 إن هللا تعاىل ديكاً، براثنه
 ديكاً براثنه إن هللا

 إن هللا ديكاً يف السماء الدنيا
 إن هللا ديكاً، جناحاه موشيان

 إن هللا ديكاً، رجاله يف التخوم
 إن هللا ملكا ديكا

 إن ملك املوت كان يأيت
 ةالعرش على ملك من لؤلؤ

 اللهم رب جربيل
 املالئكة عشرة أجزاء
 إنّ آدم ملا أهبطه اهللا

 إن اهللا أذن يل أن أحدث عن ديك

١ 
٥٨ 
٦٦ ،٦٤ 

٢٨٥ 
٣١ 
٦١ 

١٧٩ 
٥١ 
٩١ 
١٤ 

٢٧٦ 
٢٧٨ 
١٩٩ 
٣٠١ 
٢٩٢ 
٢٩٣ 
٢٩٤ 
٣٠٠ 
٢٩٠ 
١٥٠ 

٣٦ 
٢٠٨ 
٢٣ 

٢٥٦ 
٢٩١ 
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 اهللا أيدين إن
 حوى الدنياأل إن اهللا 
 وكل ملك املوتأل إن اهللا 

 إن امللك الذي يسوق السحاب
 إن ملك املوت لينظر

 إن ملكاً موكل
 إن مما خلق اهللا ديكاً

 أنا أول من يقرع باب اجلنة
 أَنزل اهللا جربيل
 إنك ال تستطيع

 أنه رأى مالكاً يقلّب
 أي املالئكة أكرم

 أي واهللا إين ألحبه
 ما رجل بفالةبين

 تلك السكينة
 r جاء جربيل إىل النيب
 جاء فئام من الناس

 r جاء ملك املوت إىل النيب
 جاءين جربيل فقال
 جربيل له ستمائة

 خلق اهللا تعاىل مججمة
 خلقت املالئكة من نور

 جربيل r دخل على رسول اهللا
 جربيل r رأى رسول اهللا

 رأيت جربيل منهبطا

٨٦ 
١٣٧ 
١٥٦ 
١٨١ 
١٢٢ 
١٧١ 
٢٩٥ 
٢٥٠ 

٧٢ 
٥٦ 

٢٤٨ 
٣٥ 

٢٢٤ 
١٨٢ 
٣٠٤ 

٧٦ 
١١٠ 
١٦٧ 
٣٠٧ 

٥٣ 
٥٩ 
٢ 

٨٤  
٤٧ ،٤٤، ٤٣ 
٤٥ 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٧٨

 رأيت ليلة أسري يب موسى
 أل جربيل أن يتزاياس

 كعابد وثن شارب اخلمر
 رجال r عاد رسول اهللا

 فصعدت أنا وجربيل
 يف ليلة النصف من شعبان

 كأن أعينهم الربق
 كان داود عليه الصالة والسالم فيه غرية

 يصوم r كان رسول اهللا
 كيف أنعم

 بل أسأل اهللا الرفيق ،ال
 لعن اهللا الزهرة
 لقد ذكر ملكاً

 لقد لقيت من قومك
 إال وأنت صار مل تأتن

 ملا اختذ اهللا إبراهيم خليالً
 له أربعة أجنحة
 لو رأيتم األجل

 ليس من خلق اهللا أكثر
 مؤذن أهل السموات

 ما أحب أن يرقد
 ما مجعكم

 الصور ما زال صاحب
 ما شئت أن أرى جربيل

 ما ضحك ميكائيل

٢٤٦ 
٥٧ 
٨٨ 
٦٠ 

٢٧٧ 
١٤٨ 
٢٤٠ 
١٥٥ 
١٤٩ 
٩٠ 
٣٧ 

٢٦٠ 
٢٨٧ 
٣٠٦ 

٧٧ 
١٢٦ 
٩٩ 

١١٣ 
١٩ 
٨٧ 
٦٢ 

٢٠٢ 
٩٢ 
٦٩ 
٨٣ 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٧٩

 موضع قدم ما يف السماوات السبع
 ما كنت أُرى
 ما لك ذبت

  أرى إسرافيلما يل ال
 ميكائيل ما يل مل أر

 مدمن مخر كعابد وثن
 من هؤالء الذين استثىن اهللا

 هل تسمعون ما أمسع
 هو ملك اهللا

 والذي نفسي بيده، لقد خلقت
 وددت لو رأيتك
 السماء وزيراي من أهل
 وما يل ال أبكي

 يأتيين من السماء
 الساعة يا جربيل قامت

 يا جربيل ما يل ال أرى

١٢ 
٥٧ 

٢٤٥ 
١٠١ 
٨٣ 

١٧٧ 
٧٨ 
٢٧،١١ 
٩٨ 

٢٣٧ 
٤٦ 
٨٥ 
٧١ 
٤٨ 

١٠٢ 
١٠١ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٨٠

 
 
 

 
 كشاف اآلثار املوقوفة

 
 رقم النص القائل األثر

 ١٦٨ ابن مسعود إذا أراد اهللا عز وجل قبض روح املؤمن
 ١٦٩ ابن مسعود يقبض ا جاء ملك املوتإذ

 ٣٠٣ علي بن أيب طالب إذا ذُكر الصاحلون
 ٢٥٨ ابن عمر أَطَلعت احلمراء

 ١٣١ ابن عباس أعوان ملك املوت
 ٢٧٢ ابن عباس الربق ملك
 ٢٦٦ علي بن أيب طالب الرعد ملك

 ٢٦٩ ،٢٦٧ ابن عباس الرعد ملك
 ٢٢٨ ابن عباس الروح خلق من خلق اهللا

 ٢٢٣ ابن مسعود روح يف السماء الرابعةال
 ٢١٧ ابن عباس الروح ملك
 ٢١٩ علي بن أيب طالب الروح ملك
 ٢٢٠ ابن عباس واحد الروح ملك

 ٢٤٤ عبد اهللا بن احلارث الزبانية أرجلهم يف األرض
 ٢٥٣ ابن عمر السجل ملك

 ٦٧ أبو ذر يا جربيل: إن اهللا تعاىل يقول
 ٢١٣ أبو أمامة إن املالئكة الذين حيملون العرش

 ٢٦١ ابن عباس إن أهل مساء الدنيا أشرفوا



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٨١

 ٢٨٥ جبري بن نفري أن ذا القرنني ملك من املالئكة
 ٥١ ابن مسعود مل يرr أن رسول اهللا

 ٢٩٣ ابن عباس إن هللا ديكاً يف السماء الدنيا
 ٢٨٨ أبو سفيان يف السماءإن هللا ملكاً 

 ١٦٣ ،١٦٢ معاذ بن جبل إن مللك املوت حربة
 ١٥٣ ابن عباس أن ملكاً استأذن

 ٢٥٩ علي بن أيب طالب إن هذه الزهرة تسميها العرب الزهرة
 ٢٧٠ ابن عمرو أنه سئل عن الرعد
 ١٣٦ ابن عباس أنه سئل عن نفْسني

 ١١٢ ابن مسعود ،أبو مالك بعث اهللا جربيل
 ١٨٥ العباس بن عبد املطلب مثانية أمالك

 ٢١٥ ابن عباس مثانية صفوف من املالئكة
 ٢٠٩ ابن عباس محلة العرش ما بني كعب أحدهم
 ١٩٠ عبد اهللا بن عمرو محلة العرش ما بني موق أحدهم

 ٦ ،٣ عبد اهللا بن عمرو خلق اهللا املالئكة
 ٨١ حذيفة صاحب املوازين
 ٧٩ أنس بن مالك ثالثة ألاهللا  فكان ممن استثىن

 ١٨٦ ابن عباس حلملة العرش قرون
 ١١١ أبو هريرة ألملا أراد اهللا 

 ٢٤٧ عمر بن اخلطاب ، رأى مالكrملا أُسري برسول اهللا 
 ٢٧٩ علي بن أيب طالب r ملا كان قبل وفاة رسول اهللا

 ٢٦٢ ابن عباس ملا وقع الناس من بعد آدم فيما وقعوا فيه
 ٧ ابن مسعود مساءيف السماوات ما 

 ١٣٨ ابن عباس ملك املوت الذي يتوىف األنفس
 ٢٨٦ عمر بن اخلطاب ها أنتم قد مسيتم



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٨٢

 ١٥٧ ابن عباس وكِّل ملك املوت
 ٦٧ أبو ذر يا جربيل انسخ

 ١٧٠ الرباء بن عازب يوم يلقون
 

 كشاف اآلثار املقطوعة
 رقم النص القائل األثر

 ١٤٢ بن داودسليمان  إذا أردت أن تقبض روحي
 ١٠٤ األوزاعي إذا سبح إسرافيل

 ١٤٦ عطاء بن يسار إذا كانت ليلة النصف من شعبان
 ٣٠٨ وهب بن منبه املؤمنني إذا قبضت أرواح 

 ٣٨ علي بن احلسني اسم جربيل عبد اهللا
 ٤٠ عبد العزيز بن عمري اسم جربيل يف املالئكة

 ٢٨ أنس الربيع بن أمساء املالئكة
 ٢٣٣ سلمان اجلن عشرة أجزاءاإلنس و

 ٢٥ عبد اهللا بن سلمان اإلنس واجلن عشرة أجزاء
 ٢٧٣ كعب الربق تصفيق امللك

 ٢٩٦ أبو صادق الديكة جتاوب املالئكة
 ٢٢٧ عكرمة الروح أعظم خلقا

 ٢٣٤ ابن أيب جنيح الروح حفظة
 ٢٢٥ اهدجم بين آدم الروح خلق على صور

 ٢٣٥ جماهد الروح خلق من املالئكة
 ٢٢٠ وهب بن منبه من املالئكة الروح ملك

 ٢٢٦ جماهد الروح يأكلون
 ٢٥٢ عطية السجل اسم ملك
 ١٨٤ الربيع بن أنس السماء الدنيا موج



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٨٣

 ١٩٧ أبو مالك الصخرة اليت حتت األرض
 ١٢١ ثابت البناين عةالليل والنهار أربع وعشرون سا

 ١٣٢ إبراهيم النخعي املالئكة تقبض األنفس
 ٥ بن رومان يزيد املالئكة خلقت من روح اهللا
 ١٦١ مالك بن أنس أَملك املوت يقبض أرواحها

 ١٢٥ كعب إنّ إبراهيم عليه الصالة والسالم رأى
 ٦٣ وهب بن منبه إن أدىن املالئكة
 ٩٧ كعب ةإن أقرب املالئك

 ١٣٩ أبو املثنى احلمصي لدنيا سهلهاإن ا
 ١٢١ وهب بن منبه السموات السبع حمشوة إن

 ٢٠٦ خالد بن معدان إن العرش مثقل
 ٢٤ عمرو البكايل إن اهللا تعاىل جزأ املالئكة

 ٢٣٦ طاوس خلق مالكاًأل أن اهللا 
 ١٣٤ وهب بن منبه إن املالئكة الذين يقرنون

 ٦١ عكرمة يب عز وجل ليبعثينإن ر
 ٢٧٨ عكرمة إن يف السماء ملكا
 ٢٨٢ شهر بن حوشب إن هللا تعاىل ملكا
 ٥٥ وهب بن منبه إن ما بني منكبيه

 ١٥٤ حممد بن املنكدر أنّ ملك املوت قال إلبراهيم
 ١٥٢ جابر بن زيد أن ملك املوت كان يقبض األرواح

 ١٣٣ قتادة ت له رسلإن ملك املو
 ١٣٠ الربيع بن أنس أنه سئل عن ملك املوت

 ٨٠ عطاء بن السائب أول من حياسب
 ١٠٧ ابن أيب جبلة أول من يدعى

 ١٦٥ عكرمة أيبصر األعمى ملك املوت



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٨٤

 ١٠٦ خالد بن سعيد بلغنا أن إسرافيل
 ٦٥ ثابت البناين بلغنا أن اهللا تعاىل وكَّل

 ٢٣٨ و عمران اجلوينأب بلغنا أن خزنة النار
 ١٤٣ معمر بلغنا أن ملك املوت

 ١٤٤ ابن جريج بلغنا أنه يقال مللك املوت
 ١٥٨ حممد بن كعب بلغين أنّ آخر من ميوت
 ١٠٩ ضمرة بلغين أن أول من سجد

 ٢٨٩ من أهل الكوفةعبد الرمحن  بلغين أن حتت العرش ملكا
 ٤١ موسى بن أيب  عائشة بلغين أن جربيل إمام

 ٢٠٤ مالك بن دينار لغين أن يف بعض السموات ملكاًب
 ١٧٣ داود بن أيب هند بلغين أن ملك املوت كان وكِّل

 ٢٠٧ زياد بن أيب حية بلغين أن من محلة العرش
 ٢٠ احلكم بلغين أنه ينزل مع املطر

 ١٢٤ عبيد بن عمري بينا إبراهيم عليه الصالة والسالم
 ١٩٤ الربيع مثانية من املالئكة

 ٨٢ عكرمة جربيل امسه عبد اهللا
 ٣٤ خالد بن أيب عمران جربيل أمني اهللا

 ٦٨ بن مرة عمرو جربيل على ريح
 ١٢٩ جماهد جعلت األرض مللك املوت

 ١٩٨ وهب بن منبه أربعة أمالك محلة العرش
 ٢١٢ ميسرة محلة العرش أرجلهم يف األرض 
 ١٩٢ زاذان محلة العرش أرجلهم يف التخوم

 ١٩٦ وهب بن منبه لة العرش الذين حيملونهمح
 ١٩١ حسان  بن عطية محلة العرش مثانية

 ٢١٠ عكرمة محلة العرش كلهم صور



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٨٥

 ٢٠٠ عروة محلة العرش منهم من صورته
 ٢٩٧ ابن أيب عمرة حني يقول امللك سبحوا

 ٨٩ وهب بن منبه خلق اهللا تعاىل الصور
 ٤ عكرمة العزة خلقت املالئكة من نور

 ١٧٤ خيثمة دخل ملك املوت إىل سليمان
 ١٧٢ احلسن الواعظ رأيت يف بعض الكتب

 ١٢٧ أشعث بن أسلم سأل إبراهيم عليه الصالة والسالم
 ٢٩٨ عبد احلميد بن يوسف صاح ديك عند سليمان

 ٢٠٥ أبو مالك على أرجائها أربعة
 ٣٠ سابط ابن يف أم الكتاب كل شيء

 ١٦ األوزاعي يا رب من معك قال موسى
 ٢٦٤ عبد اهللا بن عيسى كان فيمن كان قبلكم

 ١٤٠ أبو قيس األزدي قيل مللك املوت
 ١٥٩ زياد النمريي قرأت يف بعض الكتب

 ٢٨٣ علي بن احلسني كان لذي القرنني
 ١٥١ األعمش كان ملك املوت يظهر

 ٢٦٣ جماهد كنت نازالً على عبد اهللا بن عمر
 ٢١١ ميسرة ال تستطيع املالئكة
 ١٧ كعب ال تقطر عني ملك

 ٥٤ ابن جريج، قتادة جلربيل جناحان
 ١٨ العالء بن هارون جلربيل يف كل يوم اغتماسه

 ٢٠١ ابن زيد مل يسم من محلة العرش
 ١٨٣ بكر بن عبد اهللا املزين ملا أرادوا أن يلقوا إبراهيم

 ١٨٠ سعيد بن جبري ملا ألقي إبراهيم
١٠٥ األوزاعي أحسن صوتا ليس أحد 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٨٦

 ٩٦ أبو بكر اهلذيل ليس شيء من اخللق أقرب
 ١٣ مبن أسلعبدالرمحن بن زيد  ليس من خلق اهللا شيء أكثر

 ٢٣٩ كعب اخلازن ما بني منكيب
 ١١٤ جماهد ما على ظهر األرض

 كشاف الغريب
 

 رقم النص    اللفظ     نصرقم ال        اللفظ 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٨٧

 ٢٤٤ .......................... الزبانية
 ١٢٤ .......................... الشارة
 ٨٩ ............................الصور

 ٢٤٠ ........................ الصياصي
 ١٢٧ ......................... الطست

 ٥٣ ........................ الطواويس
 ٥٤ ............................ أجلى
 ٧٣ ............................أحنف
 ٧٣ ............................ أحول
 ١٨٦ .......................... أمخص
 ١٨٦ ........................... أرنبته

 ١٥٤ .......................... استنكه
 ٧٣ ........................... أضخم
 ٩ ............................... أطت
 ٧٣ ............................ أعسر
 ٧٣ ............................ أفحج

 ٧٣ .......................... أكشف
 ٣٠٦ ........................ األخشبني
 ١٨٥ ......................... األوعال

 ٤٧ ............................. البقل
 ١٩٢ .......................... التخوم
 ٥٤ ............................. الثنايا
 ٤٦ ............................. بقيع

 ١٨٦ ........................... ترقوته
 ١٦٤ ............................ ثغرة

 ٣٤.......................... احلاجب
 ٢٦٧ ......................... احلادي
 ٤٥.......................... اخلافقني
 ١١٧ ......................... الذعرة
 ٢٧١ .......................... الرابية
 ٧٨............................ الطود
 ١٣٤ ......................... العشار
 ٥٠........................... الغربال
 ٥٩........................... الغوطة
 ٢٧١ .........................القاصية

 ١٨٦ .......................... القرط
 ١١٧ ...................... القشعريرة

 ٢٤٨ ......................... القطف
 ١٨٥ ............................ القنا

 ٢٣........................ الكروبيون
 ٥٤........................... املرجان
 ١٢٧ .......................... الوباء

 ٥٧........................... الوصع
 ٢٣............................ إهاب
 ٧٣............................ أوسح
 ٧٣............................أوقص
 ٢٨٩ ...........................براثنه

 ١٥٠ ...........................   فقأ
 ٥٧............................ اهلهك

 ١٨٥ ......................... كعوب



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٨٨

 ٢٤٦.......................... عداج
 ٥٩ ........................... مججمة
 ٥٤ ............................ حبك

 ١١١ ............................  محأً
 ١٦٠ .......................... خشاش

 ٥٥ ............................. خفق
 ١٨٢ ........................... ذناب
 ١٩٣ ........................... رخيم

 ٥٠ ........................... زبرجد
 ٢٨٩ .............................  زقا

 ١٦ ............................. سبط
 ٢٣٢ ........................... مساطا

 ٤٥ ........................... سندس
 ١٨٢ ........................... شرج
 ٢٤٦...........................شنوءة

 ١٤١ .......................... صكاك
 ٢٨٩ ......................... صيصيته

 ١٨٨ ........................... عاتقه
 ٣١ ............................. عرج

 ٢١..........................فرائصهم

 ٢٩٣ .......................... كلكله
 ١٥٧ ............................ جلج

 ٢ .............................. مارج
 ٢٧١ ...........................خمراق
 ١١٤ ............................ مدر

 ١٠٠ .......................... مرقت
 ١٨٤ .......................... مرمرة

  ٢٤١مرزبة                            
 ١١١ ......................... مسنونا
 ٢٧٥ ........................... مصع

 ١٣........................ مكبوسات
 ١٨٤ ........................ مكفوف

 ١٩٠ ............................موق
 ٢٨٢ ............................ نقرة
 ١٠٢ ............................ هدة
 ٣٠٠ ............................  هنةً

 ٥٤............................ وشاح
 ٢٣٩ .......................... يصدع
 ١٣٥ .......................... يطرف
 ٢٧١ ........................... يلحم
 

 

                          
 كشاف األعالم



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٨٩

 
 رقم النص                                                         الراوي                 

 ٧١ العطار أبان بن يزيد
 ٢٢١ بن عبد اهللا بن حامت اهلرويإبراهيم 

 ١٥٤ إبراهيم بن أيب بكر بن املنكدر
 ٢٢١ ،)١٩٩( اخلتلي إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد= إبراهيم بن اجلنيد
 ٢٧٨ ،)٦١( بن أبان العدين إبراهيم بن احلكم

 ٧٧ إبراهيم بن خالد الصنعاين
 ٢٢٩ إبراهيم بن طهمان

إبراهيم بن حممد بن احلارث بن أمساء بن خارجة بن 
 أبو إسحاق ،حصن بن حذيفة الفزاري

١٦٧ 

 ٢٩٢ ،١٠٤ ،٣٢،)٨( ابن متويه ،احلسن إبراهيم بن حممد بن
 ١٧٦ التيميحممد بن طلحة  إبراهيم بن

 ٩ الكويف بن جابر البجلي إبراهيم بن مهاجر
 ١١٤ الطائفي إبراهيم بن ميسرة

 ١٣٢،)١٣١( بن األسود النخعي إبراهيم بن يزيد بن قيس
 ٢٤٠ النكري البغدادي الدورقي أمحد بن إبراهيم بن كثري

هللا بن ميمون بن عبد اأمحد =أمحد بن أيب احلواري
 يبالتغل

٤٠ 

 ٢٥٧ الصبغي بن يزيد النيسابورى أمحد بن إسحاق بن أيوب
 ٥٩ يالقرشي املشغرائ أمحد بن احلسني بن أمحد بن طالب

 ٢٢٩ الدقاق د بن اجلنيدأمحد بن احلسني بن حممد بن أمح
 ١٣٩ بن خالد الضيب الرازيأمحد بن الفرات 

 ٦٢ بن حبر أبو جعفر العسكري املقريء أمحد بن النضر
 ٢٢٩ السلمي النيسابوري أمحد بن حفص



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٩٠

 ١٤٨ الكندي أمحد بن خليد بن يزيد
 ٢٩٣ بن أيوب، أبو الطيب الشعراين أمحد بن روح بن زياد
 ٣٠٣ أمحد بن حيىي بن زهري= ي أمحد بن زهري التستر

 ٢٧ بن أيوب، أبو احلسن املروزي أمحد بن سيار
 ٨٨ أمحد بن عبد اهللا الشيعي البغدادي

 ٦٩  أمحد بن عبد اهللا بن أيب دجانة
 ١١٣ ، أبو هريرة العدويأمحد بن عبد اهللا بن احلسن

 ١٧ بن مروان النابلسي أمحد بن عبدالعزيز
 ١٢٤ الضيب أبو عبد اهللا البصريبن موسى  أمحد بن عبدة

 ٣٠١ أمحد بن علي بن أفطح
 ١٩٨ ،)٢١( بن زياد الصحاف أمحد بن حممد بن إبراهيم

 ١٤٦ م األنصاري الزريبالقاس أمحد بن حممد بن
 ٢٩٩ اآلدمي أبو بكر أمحد بن حممد بن املعلى

 ٣٦ أبو عبد اهللا البغدادي، البزار أمحد بن حممد بن املغلس
 ٢٠٦ حنبل ن حممد بنأمحد ب

 ٦٣ أمحد بن حممد بن شريح
 ١١٧ أمحد بن حممد بن عمر العبدي
 ٦٨ العبدي أمحد بن حممد بن عمر بن أبان

 ٩٠ أبو بكر املروزي اخلصيب أمحد بن منصور بن حبيب
 ٩٧ ، األندلسياألزدي، العطار موسى بن جرير أمحد بن

 ٩٤ ،)٢١( إدريس بن سنان
 ٢٩٢ ،)٩٠( عبد الرمحن األوديبن  إدريس بن يزيد
 ٢٦٢ عبد الرمحن العسقالين آدم بن أيب إياس
 ١٢٥ الرقاشي أزهر بن مروان
 ٩٠ ،)٣٠( القرشي بن عبد الرمحن بن خالد أسباط بن حممد



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٩١

 ١٥٤ ،)١٥٠( بن راهويه إسحاق بن إبراهيم بن خملد
 ٧٦،١٩٢،٢٢٢،)٣٠( بن زيرك الفارسي إسحاق بن أمحد

 ٦٨ أبو يعقوب الطالقاين، اعيلإسحاق بن إمس
 ١٣٠ أبو يعقوب الطاحوين، املقرئ إسحاق بن احلجاج
 ٢٢٢ ،١٠٨ ،)٧٦( الرازي إسحاق بن سليمان
 ٢٩١ ،١٧٠ ،)٨٢( السلويل إسحاق بن منصور

 ١٩٥ ،٩٤ ،)٤٨( بن إبراهيم األموي أسد بن موسى
،١٣٩،١٨٧،٢٦٠،)٩( السبيعي إسرائيل بن يونس بن أيب إسحاق

٢٩١ 
 ٩٢ أسلم العجلي

 ١٢٣ الوراق إمساعيل بن أبان
 ٩٠ الكويف التيميبن إبراهيم األحول أبو حيىي إمساعيل 

 ٢٢١ إمساعيل بن إبراهيم الصنعاين
 ١١٥ بن احلسن اهلاليل إمساعيل بن إبراهيم بن معمر
 ٢٣٩ ،)٢٣٢( ابن علية ،ياألسد إمساعيل بن إبراهيم بن مقسم

 ٢٥٩،٣٠٣ ،٢٣٠ ،)٤( األمحسي إمساعيل بن أيب خالد
 ١٩٥ ،)١٥٨( بن عومير األنصاري إمساعيل بن رافع
 ٢٠ األسدي إمساعيل بن سامل

 ،٢١٥ ،٢٠٥ ،)١١٢( إمساعيل بن عبد الرمحن السدي
٢٥٣ 

 ١٣٤ ،٦٣ ،)٣٣( بن معقل بن منبه إمساعيل بن عبد الكرمي
 ٨٥ ن عبد اهللا اجلرميإمساعيل ب

 ٩٠ اخلُطَيب إمساعيل بن علي بن إمساعيل
 ٢٠٢ ،١٠٠ ،)١٦( العنسي إمساعيل بن عياش

 ١٤٩ إمساعيل بن قيس بن سعد



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٩٢

 ٩ األسود بن عامر الشامي شاذان 
 ١٨١ ،٣٥ األصبهاين أسيد بن عاصم
 ١٢٧ العجلي أشعث بن أسلم

 ٢٥٤ اخلراساين أشعث بن عبد اهللا
 ١٨٥ ن قيساألحنف ب

 ٢٥٨ األحوص بن جواب
 ٢٠٢ ،١٠٠ ،)٣٢( األحوص بن حكيم

 ٢٤١ األزرق بن قيس
 ١٥٠ أمية بن خالد

 ٧٥ بشر بن عبيس العطار
 ١٧٧ ،)٨١( احلارث بن أيب أسامة=  احلارث بن حممد بن أيب أسامة

 ١٢٣ احلارث بن اخلزرج
 ٩٢ احلجاج بن أرطاة

 ١٧٧ ،١٦٠ ،)١١٦( احلسناحلسن بن أيب =  احلسن البصري
 ٢٣١ الرازي احلسن بن أمحد بن الليث

 ٦٩ احلسن بن أمحد بن عبد الواحد
 ١٧٦ احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب اهلامشي

 ٢٠٧ بن محزة الشجاعي احلسن بن الطيب
 ١٠٢ احلسن بن بشر البجلي

 ٢٩٤ بن عامر احلسن بن ثوبان
 ١١٦ احلسن بن دينار

 ٤١ بن حي احلاحلسن بن ص
 ١٤٠ ،)١٣١( بن عروة النخعي احلسن بن عبيد اهللا

 ٨٥ احلسن بن عطية بن سعد العويف
 ٨٦ احلسن بن علي الفسوي



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٩٣

 ١٧٦ احلسن بن علي بن أيب طالب اهلامشي
 ١٧٧ احلسن بن علي بن حممد اجلواد

 ٦٤ احلسن بن قتيبة
 ١٦١ احلسن بن حممد بن احلسن بن علي اخلالل

 ٢٢٧ ،)١٢٩( موسى األشيب احلسن بن
 ١٦٧ احلسني بن أيب النجم

 ٣٠٤ ،)٧٣( التستري احلسني بن إسحاق
 ٨٤ احلسني بن احلسن بن عطية

 ٢١٦ احلسني بن الفرج
 ٢٥ بن ماهان احلسني بن اهليثم

 ٤٩ بن الفضل بن حيىي اهلمداين احلسني بن حفص
 ١٧٧ ،)١٧٦( بن أيب طالب اهلامشي احلسني بن علي

 ١٦٩ أبو علي الدينوري املقرىء ،شيبن حبسني بن حممد احل
 ٣٩ احلسني بن واقد
 ٨٢ بن حيىي الطحان احلسني بن يزيد

 ٢٨٧ احلضرمي بن عامر
،١١٨،٢٦٨،٢٧٨،)٦٢( العدين احلكم بن أبان

٣٠٧ 
 ١٦٧ القسملي احلكم بن أيب فروة

 ٢١٥ الفزاري احلكم بن ظُهري
 ١٢٩ ،١٢٨ ،٣١ ،)٢٠( احلكم بن عتيبة

 ١٩١ احلكم بن موسى البغدادي
 ١٤٨ ،)٨٣( احلكم بن نافع

 ٧٥ األنصاري خارجة بن عبد اهللا
 ٦٥ بن زياد بن عبيدة بن األسود اخلضر بن أبان



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٩٤

 ١٧٧ ،)٨٥( الشيباين اخلليل بن زكريا
 ٢٦٢ ،١٩٤ ،١٨٥ ،)٢٨( بن أنس الربيع

 ١٠١ ،)٨( املرادي الربيع بن سليمان
 )٨٧( بن يعقوب السلمي اهللالسري بن عبد 
 )٢٨٧( بن السري التميمي السري بن حيىي

 ٢٣٥ ،)١٢٩( الشيباين الضحاك بن خملد
 ٢٦٩ ،)١٠( الضحاك بن مزاحم
 ٢٨٤ الواقفي العباس بن الفضل
 ١٠٤ بن مزيد العباس بن الوليد
 ٢٩٥ احلنفي العباس بن محدان
 ٨٥ الشكلي العباس بن يوسف

 ٣٠١ بن عمرية العرس
 ٢٧ الساعدي العالء بن سعد

 ٣١ اليامي العالء بن عبد الكرمي
 ٧٣ الليثي العالء بن كثري

 ١٨ الواسطي العالء بن هارون
 ٢١٦ ،)١٠( النحوي الفضل بن خالد

 ٢٩١ األعرج الفضل بن سهل بن إبراهيم
 ٧٢ األنصاري الفضل بن عاصم بن عمر بن قتادة

 ٧٨ شيبن أبان الرقا الفضل بن عيسى
 ٦٩ الفضل بن حممد بن الفضل

 ١٢٩ املكي القاسم بن أيب بزة
 ١٧٧ اهلمداين القاسم بن العالء
 ٢٦١ بن معدان احلُداين القاسم بن الفضل

 ٢٨٤ األنصاري القاسم بن عبدالرمحن



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٩٥

 ٨٥ الليث بن أيب سليم
 ١٠٦،)٥٧( الليث بن سعد

 ١٣٠ اآلملي املثىن بن إبراهيم
 ١٧٥ التيمي افعاملختار بن ن

 ٣٠٣ الكاهلي  املسيب بن رافع
 ٩٠ املطلب بن شعيب

 ٨٥ املعلى بن هالل
 ٢٧ املغرية بن عثمان
 ٩٤ املقدام بن داود
 ٨٥ املنذر بن مالك

 ١٨٩ املنكدر بن حممد
 ٢٦٣ املنهال بن عمرو
 ٢٦ النضر بن مشيل
 ٧٥ النضر بن عريب
 ١٩١ اهلقل بن زياد

 ٢٤٠ دوريال اهليثم بن خلف
،١٥،٦١،١٠٦،١٢٨،)٥( بن بونة الوليد بن أبان

٢٢٨ 
 ٣٠٣ الوليد بن العيزار

 ٧٢ الوليد بن محاد الرملي
 ١٦٢ الوليد بن سلمة
 ١٠٣ البريويت الوليد بن مزيد
 ٢٤٨ ،٢٠٨ ،١٦٢،)٥٩(   الوليد بن مسلم
 ١٦٠ الوليد بن موسى
 ٩٢ بشر بن املفضل



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٩٦

 ٧٥ بشر بن عبيس
 ٢٦٩ مارةبشر بن ع

 ٣٠٠ بشر بن موسى
 ١١٣ بشري بن خالد

 ٢٩٩ بكر بن أمحد بن مقبل
 ٤٧ بكر بن بكار

 ١٨٣ بكر بن عبد اهللا املزين
 ٢٠٧ بكر بن مضر

 ٢٦٥ بكري بن شهاب
 ٨١ بالل بن حيىي

 ٨٥ تليد بن سليمان
 ١٧٨ ،١٢١ ،٨٣ ،)٦٥( ثابت بن أسلم البناين

 ٢٨٦ ،)١٦٢( ثور بن يزيد
 ١٥٢ زيد جابر بن

 ٢٦٠ اجلعفي جابر بن يزيد
 ١٥٣ جرير بن حازم

 ،٢٥٩ ،٢١٥ ،١٩٢ ،)٩٠( جرير بن عبد احلميد
 ٢١٥ ،١٨٠ ،)٦٠( جعفر بن أيب املغرية
 ٢٥٣ جعفر بن أيب جعفر

،١٩٩،٢٢١،٢٨٩،)١٦( جعفر بن أمحد بن فارس
٢٩٧ 

 ٢١٣ جعفر بن الزبري
 ١٨١ جعفر بن املغرية
 ٢٢٨ جعفر بن إياس

 ٢٠٩ فر بن برقانجع



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٩٧

 ٢٩٩ جعفر بن سلمة
 ١٢٥ ،)٦٥( جعفر بن سليمان
 ٦٠ جعفر بن عبد اهللا

 ٢٠٨ جعفر بن حممد التميمي
 ٨٧ جعفر بن حممد احلسيين

 ١٧٧ ،)٩٠( اهلامشي لي بن احلسني بن عليجعفر بن حممد بن ع
 ٢٧٢ ،٢١٨ ،١٦٣،)١٣٩( جويرب

 ١٦١ حامد املصري
 ١٠٧ حبان بن أيب جبلة

 ٦٧ حبيب بن أيب حممد
 ٢٥ حبيب بن عبد الرمحن بن سلمان

 ٢٤٠ ،)٥٤( املصيصي حجاج بن حممد
 ٢٩٠ حرب بن سريج
 )١٩١( حسان بن عطية

 ٢٩٧ حصني بن عبد الرمحن
 ٢٢٩ السلمي حفص بن عبد اهللا

 ٢٦٨ ،)١١٨( بن ميمون العدين حفص بن عمر
 ١٣١ بن طلق بن معاوية النخعي حفص بن غياث

 ١٨٤ ،)١٢٧( بن سلم الرازي حكام
 ٧٣ األزدي حكيم بن خذام
 ٢٣١ ،١١٥ ،٢٩ ،)٣( القرشي محاد بن أسامة
 ١٦٩ اخلياط القرشي محاد بن خالد
 ١٥٢ ،)١٢٤( بن درهم البصري محاد بن زيد

 
 بن دينار البصري محاد بن سلمة

 
)٤٩،٥٣،٥٦،٦٦،٩٨،)٤٥



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٩٨

،١٥٠،١٨٦،٢٤١،٢٧٣ 
 ٢٩٨ النصييب محاد بن عمرو
 ٢٩٩ بن مسلم املنقري محاد بن يزيد

 ١٧٣ البزار محدون بن عباد
 ١٧١ اخلراط محيد بن زياد
 ٨٣ موىل بين املعلى محيد بن عبيد
 ٩٧ العدوي محيد بن هالل

 ١٧١ بن صفوان التجييب حيوة بن شريح
 ١١٣ بن ثابت األنصاري خارجة بن زيد

 ٧٥ خارجة بن عبد اهللا
 ٩٢ خارجة السرخسي بن خارجة بن مصعب

 ٩٩ خالد اخلزاعي
 ٣٤ التجييب خالد بن أيب عمران

 ٩٠ الكويف خالد بن طهمان
 ١٦٦ اخلراساين خالد بن عبد الرمحن

 ٢٩٧ ،)٩٩( خالد الواسطي = الطحان خالد بن عبد اهللا
 ٢٨٦ ،٢٠٦ ،)١٦٢( الكالعي خالد بن معدان

 ١٠٦ خالد بن يزيد اجلمحي
 ١٦٩ اعد األشجعيبن ص خلف بن خليفة

 ١٤١ بن أيب سبرة  اجلعفي خيثمة بن عبد الرمحن
 ١٢ بد اهللا بن كاملبن ع خري بن عرفة

 ١٧٣ ،٥٣ ،٥١ ،)٤٥( القشريي داود بن أيب هند
 ١١٦ ر بن قَحذم الثقفيبن احملب داود

 ١٢٧ ،)٩١( اهلامشي داود بن رشيد
 ٢٠٨ العطار محنداود بن عبد الر



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٤٩٩

 ١٣٥ داود بن عمرو الضيب
 ١٧٧ ،)٤٦( السمان ذكوان أبو صاحل

 ٩٠ احلارثي ذواد بن علبة
 ١٤٨ املَقرئي احلمصي راشد بن سعد
 ٧٧ القرشي رباح بن زيد

 ٢٦٦ ربيعة بن األبيض
 ٢٩٤ ،)١٠٧( بن مفلح املَهري رشدين بن سعد

 ١٩٩ الشامي بن عبد اهللاركن 
 ٢٢٣ ،)١٠٥( العسقالين راحرواد بن اجل

 ٤٦ ،)٤٥( بن العالء بن حسان القيسي روح بن عبادة
 ٤٨ البصري روح بن مسافر

 ١٩٢ أبو عمر الكندي زاذان
 ٥٩ الشحامي زاهر بن طاهر
 ٣٠٣ ،٢٩٩ ،)٥١( األسدي زر بن حبيش

 ١٣٦ احلنفي زميل بن مساك
 ٣٠١ الغفاري زهدم بن احلارث

 ٢٥٧ يالتميم زهري بن حممد
 ٢٠٧ زياد بن أيب حبيب

 ١٤ زياد بن املنذر
 ١٣٦ بن حسان، أبو اخلطاب احلساين حيىي زياد بن حيىي

 ٢٦٣ اجلزري زيد بن أيب أنيسة
 ١١٧ ،)٩٢( العدوي زيد بن أسلم

 ١٩٠ ،)١٢١( العكْلي زيد بن احلباب
 ٢٩٥ ،)٢٣( سامل بن أيب اجلعد

 ٢٩٤ ،)٢٥٧( بن اخلطاب عبد اهللا بن عمرسامل بن 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٥٠٠

 ٩٥ سعد الطائي
 ٢٦٨ املصري سعد بن عبد اهللا بن عبد احلكم

 ١٠٢ البجلي سعدان بن الوليد
 ٢٩١ ،)١٨٧( املقربيبن أيب سعيد سعيد 

 ٥ اخلزاعي سعيد بن أيب أيوب
سعيد (أيب مرمي اجلمحي  بن حممد بن سعيد بن احلكم

 )بن أيب مرمي
)١٣ ،)٥ 

،٤٨،٧٤،١٧٧،١٨١،)٨( سعيد بن جبري
٢٥٨،٢٦٥ 

 ٢٥٧ بن أيب احلسام العدوي سعيد بن سلمة
 ٣٥ الضبعي سعيد بن عامر

 ١٤ املخزومي سعيد بن عبد الرمحن بن حسان
 ٢٨٧ الطائي سعيد بن عبيد

 ٨٦ العويف بن سعيدسعيد بن حممد 
 ٩٦ األموي بن سعيد بن  بن سعيد بن أبان سعيد بن حيىي

 ١١٥ ،٩٠ ،)٦٨( سفيان بن عيينة
 ٢٨٣ بن اجلراح، أبو حممد الرؤاسي سفيان بن وكيع
 ٩٠ أبو األحوصاحلنفي  سالّم بن سليم
 ٧ بن سلم السوائي سلم بن جنادة
 ٢٩٦ الشعريي سلم بن قتيبة

 ٤٦ سلمة بن أيب األشعث
 ٢٩٥ األبرش سلمة بن الفضل

 ،٢٧٨ ،١٠٥ ،٥٠ ،)١٥( املسمعي بسلمة بن شبي
٢٨٨ 

 ٢٦٦ ،)٢٥٨( احلضرمي سلمة بن كهيل



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٥٠١

 ١٥٦ الكالعي سليم بن عامر
 ٢٥١ القيسي سليمان بن املغرية
 ٢٧ سليمان بن أيوب

 ٣٠٣ سليمان بن أيب سليمان الشيباين
 ١٠٢ التيمي سليمان بن بالل

 ٢٣ أبو داود الطيالسي سليمان بن داود بن اجلارود
 ١٣٥ ،)٩٢( التيمي يمان بن طرخانسل

 ١٦١ الكاليب سليمان بن مهري
 ١٤٦ اهلاليل سليمان بن يسار
 ١٣٦ احلنفي مساك بن الوليد
 ١٨٥ الذهلي البكري بن أوس مساك بن حرب

 ١٧٧ املدين سهيل بن أيب صاحل
 ٦٥ العنزي سيار بن حامت
 ٢٨٧ التميمي سيف بن عمر
 ٣٢ الكويف سيف بن حممد

 ٢٤٤ املدائين ابة بن سوارشب
 ٥٠ بن شريح احلضرمي شريح بن عبيد

 ٣٠٣ ،)٢٠٥( النخعي شريك بن عبد اهللا
 ٣٠٣ بن الورد العتكي شعبة بن احلجاج
 ٢٨٧ التميمي شعيب بن إبراهيم
 ٩٠ املدائين شعيب بن حرب

 ١١٠ بن العاص شعيب بن حممد بن عبد اهللا بن عمرو
 ١٥٣ األسدي شمر بن عطية

 ٢٧٣ ،٢٦٧ ،٢٠٢ ،)٦٧( الشامي شهر بن حوشب
 ٧٣ ،)٤٢( وخ أيب شيبة احلَبطيبن فَر شيبان



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٥٠٢

 ٦٧ املريبن بشري بن وادع صاحل 
 ٢٣١ القرشي صاحل بن حيان

 ٢٠٧ بن حرملة املدجلي صخر بن عبد اهللا
 ٢٥ األموي صدقة بن خالد

 ٥٠ ،)١٧( السكسكي صفوان بن عمرو
 ١١ بن زياد املازين صفوان بن حمرز

 ٢٤٤ أبو سنان الشيباين األكرب ضرار بن مرة
 ٢٣٩ ريبن نقَري أبو السليل القيسي اجلُري ضريب

 ١٠٨ ،)١٧( الفلسطيين ضمرة بن ربيعة
 ٣٠٣ بن عبد مشس البجلي األمحسي  طارق بن شهاب
 ١٥٠ احلمريي اليماين طاوس بن كيسان

 ٢٦٤ اجلعفري طعمة بن عمرو
 ٣٠٣ ،)٢٩٩( بن أيب النجود األسدي عاصم بن دلة

 ٧٢ األوسي عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان
 ١٨١ بن واقد األصبهاين عامر بن إبراهيم

،٧٦،٨٠،٢٢٣،٢٣٢،)٤٥( الشعيب عامر بن شراحيل
٣٠٣ 

 ٩٢ بن عمر الكاليب عباد بن العوام
 ٣٦ سعيد عباد بن

 ٢٦ الناجي عباد بن منصور
 ١١٥ عبد األعلى التيمي

 ١٧٥ التيمي بن عامر الثعليبعبد األعلى 
 ٢١٥ بن نصر الباهلي عبد األعلى بن محاد

 ٤١ بن األسدي، الكويف عبد األعلى بن واصل
 ٢٧٣ ،٢٠٢ ،)١٠٠( القيسي عبد اجلليل بن عطية



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٥٠٣

 ١٤٧ عبد احلميد بن سامل
 ٦٢ ن يزيدعبد احلميد ب

 ١٩٨ اجلزري عبد احلميد بن يوسف
 ٢٩٧ األنصاري عبد الرمحن بن أيب عمرة

 ٣٠٧ العبدي عبد الرمحن بن بشر بن احلكم
 ١٠٧ اإلفريقي عبد الرمحن بن زياد بن أَنعم
 ١٩٥ ،)١٣( العدوي عبد الرمحن بن زيد بن أسلم

 ٣٠ ،)٢٩( اجلمحي عبد الرمحن بن سابط
 ٢٥ أبو األعيس اخلوالين لمانعبد الرمحن بن س

 ١٤٩ احلزامي عبد الرمحن بن عبد امللك بن شيبة
 ٢٩٦ ،)٢٨٩( رسته= الزهري  بد الرمحن بن عمر بن يزيدع

 ٨٥ بن جعشم عبد الرمحن بن مالك
 ٨٦ بن مغول عبد الرمحن بن مالك

 ١٥١ ،)٩٨( الرازي عبد الرمحن بن حممد بن سلم
 ٢٦٦ ،٢٤٤ ،١٣٢ ،)٢٣( ، العنربيبن حسان عبد الرمحن بن مهدي

 ٨٦ املخزومي عبد الرمحن بن نافع
 ١١٤ املدين عبد الرمحن بن حيىي بن سعيد
 ٢٦ األزدي عبد الرمحن بن يزيد بن جابر

 ٢٩٨ اخلراساين عبد الرحيم بن واقد
 ١٥٠ ،)١٢٩( بن نافع احلمريي معبد الرزاق بن مها

 ٢٩٠ ،)١٨٣( بن سعيد العنربي عبد الصمد بن عبد الوارث
 ١٣٤ ،٦٣ ،)٣٤( بن منبه اليماين عبد الصمد بن معقل

 ٨١ بن العاص األموي بن حممد العزيز بن أبان عبد
 ٢٢١ الصنعاين عبد العزيز بن جوران
 ٤٠ اخلراساين عبد العزيز بن عمري



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٥٠٤

 ٣٢ بن روح الالحوين بن موسىعبد العزيز 
 ٢٠٢ ،)١٠٠( بن رغبان احلمصيبن حممد  أمحدعبد الغفار بن 

 ٣٤ عبد القاهر بن عبد اهللا
 ٢٨٨ ،٢٠٦ ،٥٠ ،)١٦( احلمصي اخلوالين عبد القدوس بن احلجاج

 ١٢ اجلزري عبد الكرمي بن مالك
 ٨٨ اجلرجاين يناألبندو عبد اهللا بن إبراهيم

 ١٣٠ ،)٢٨( الرازي عبد اهللا بن أيب جعفر
 ٧٥ عبد اهللا بن أيب سفيان

 ،٢٢٧ ،٢٢٥ ،)١٢٩( أبو يسار الثقفي ،عبد اهللا بن أيب جنيح يسار املكي
٢٤٣ ،٢٣٥ ،٢٣٤ 

 ١١٥ الشيباين اهللا بن أمحد بن حممد بن حنبل عبد
 ٣٠٣،)٢٦٤( اَألودي بن يزيد عبد اهللا بن إدريس

 ٢٥٤ السدي بد اهللا بن إمساعيلع
 ١٠٣ ،)٩٨( البصرياألنصاري  عبد اهللا بن احلارث
 ٢٤٢ اهلامشي بن نوفل بن احلارث عبد اهللا بن احلارث

 ٧٢ األنصاري عمربن  عبد اهللا بن الفضل بن عاصم
 ١٠٧،٢٣٤ ،٩٠ ،٧٠ ،)٤( املروزي عبد اهللا بن املبارك

 ١٨٩ بن املنكدر القرشي عبد اهللا بن املنكدر بن حممد
 ٢٦٥ بن عبد اهللا بن معقل املزين عبد اهللا بن الوليد
 ١٢١ بن محران التيمي عبد اهللا بن بجري

 ٢٦٣ الرقي القرشي عبد اهللا بن جعفر بن غيالن
 ٢٤٤ عبد اهللا بن احلارث الزبيدي

 ١٩٥ عبد اهللا بن خالد
 ١٢٥ ،)٩٩( األنصاري املدين باحعبد اهللا بن ر

 ٢٥٧ بن عمر الغداين عبد اهللا بن رجاء



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٥٠٥

 ٨٥ األشج بن حصني الكنديعبد اهللا بن سعيد 
 ١٩٣ بن أيب داوود ،عبد اهللا بن سليمان بن األشعث

 ،٢١٩ ،٢١٧ ،١٠٦ ،)٣٤( كاتب الليث ،اجلهين عبد اهللا بن صاحل
٢٩٤ 

 ١٥٠ بن كيسان اليماين عبد اهللا بن طاوس
 ٤٨ الرازي عبد اهللا بن عبد اهللا

 ٧٠ اخلوارزمي الوهاب اهللا بن عبد عبد
اهللا بن عبد اهللا بن أيب مليكة بن عبد  عبد اهللا بن عبيد

 اهللا بن جدعان
١٢٤ 

 ١٦١ الصفار بن حممد بن عليعبد اهللا بن عثمان 
 ٩٠ ألمويا عبد اهللا بن عمر بن حممد بن أبان

 ٢١٤ ،١٩٢ ،٧٦ ،)٣٠( بن أيب علي األسدي عبد اهللا بن عمران
 ١٨٥ عبد اهللا بن عمرية

 ١٢٩ ،)٩٦( املري عبد اهللا بن عيسى بن أيب زمنني
 ٢٦٤ بن أيب ليلى عبد اهللا بن عيسى بن عبد الرمحن

 ٨٧ لميبن العباس بن مرداس الس عبد اهللا بن كنانة
 ٨ بن عقبة احلضرمي عبد اهللا بن لَهيعة

 ٨٦ املخرمي بن حممد بن أيوب بن صبيحعبد اهللا 
بن عثمان الواسطي  عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة

 )أبوبكر بن أيب شيبة(
٩٢ 

 ١٦٦ ،١٢١،١٥١،)٦١( )الشيخ أبو( األصبهاين، عبداهللا بن حممد بن جعفر
 ٥٠ ن خالد السلميب عبد اهللا بن حممد بن العباس
 ٩٦ عبد اهللا بن حممد بن زكريا
بن عبد الوارث، بن حبيب  عبد اهللا بن حممد بن سلم

 الفريايب أبو حممد املقدسي
٣٣ 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٥٠٦

 ١٥٠ عبد اهللا بن حممد بن شريويه
أبو القاسم، ابن أخي  عبد اهللا بن حممد بن عبد الكرمي

 أيب زرعة
١٧٤ 

القرشي، أبو بكر بن سفيان  عبد اهللا بن حممد بن عبيد
 بن أيب الدنيا

)١٢٧ ،١١٧ ،١١٦ ،)٦٨ 

 ١٦٣ القاضي عبد اهللا بن نصر التربيزي
 ١٤١ اهلمداين، أبو هشام الكويف عبد اهللا بن منري

 ١٧٠ بن عبد اهللا احلنفي عبد اهللا بن واقد بن احلارث
 ،١٥٣ ،١٤٧ ،١٠١ ،)١٣( القرشي بن مسلم عبد اهللا بن وهب

١٩٥ 
 ١٩٦ بن منبه اليماين عبد اهللا بن وهب
 ٢٠٧ الطلحي التيمي بن معاويةعبد اهللا بن حيىي 

 ١٢٨ الثقفى بن يونس عبد اهللا
 ١٥٢ اجلالب األزدي عبد املؤمن بن أيب شراعة

 ١٦٩ القطان عبد امللك بن أمحد بن إدريس
 ،١٤٤ ،١٢٤ ،٥٤ ،)٥٢( ك بن عبد العزيز بن جريجعبد املل

٢٧١ ،٢٤٠ ،٢٢٠ 
 ١٧٧ ديقَالعأبو عامر  عبد امللك بن عمرو القيسي

بن بنت وهب بن منبه ا ،بن إدريس بن سنان عبد املنعم
 اليماين

)١٩٨ ،٩٤ ،)٢١ 

 ٩١ العبدي عبد الواحد بن زياد
 ١٧٦ عبد الواحد بن سليمان احلارثي

 ١٤٩ بن مهدي حممد بن عبد اهللا عبد الواحد بن
 ٣٦ الواسطي التمار ىعبد الوهاب بن عيس

 ١٣٦ احلنفي عبد ربه بن بارق



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٥٠٧

 ٢٧ الساعدي عبد الرمحن بن العالء
 ٧٠ عبد العزيز بن أيب رواد

 ٩٧ أبو أمية املعلم عبد الكرمي بن أيب املُخارق
 ١١ اخلفاف العجلي الوهاب بن عطاء عبد

 ١٢١ اهللا الصفار عبدة بن عبد
 ٤٩ بن مسلم اجلعفي الكويف عبيد اهللا بن سعيد

 ٩١ العامري عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عبد اهللا
 بن حممد بن املنكدر عبيد اهللا بن عبد اهللا بن املنكدر

 القرشي
١٨٩ 

 ٢٦٣ ،)١٢( الرقيأيب الوليد بن  عبيد اهللا بن عمرو
 ٢٠٥ ،١٩٤ ،)١٣٩( العبسي بن باذام عبيد اهللا بن موسى

 ١٠ الباهلي عبيد بن سليمان
 األصم العامري بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عبد اهللا=  عبيد بن عبد اهللا بن األصم

 ١٧٧ بن جحشعبيد بن عبد اهللا 
 ١٢٤ بن قتادة الليثي، أبو عاصم املكي عبيد بن عمري

بن  عثمان بن حممد بن إبراهيم=  عثمان بن أيب شيبة
 عثمان العبسي

)٢٠٩ ،١٩٤ ،١٤٢ ،)٨٠، 
٢١٤ 

 ٦٢ بن مسلم احلراين عثمان بن عبد الرمحن
 ١٦٦ ينأبو عمرو الباقال عثمان بن عيسى
 ٢٦ الفزاري عدي بن أرطاة
 ١٤٩ ،٦ ،)٣( بن العوام بن خويلد األسدي عروة بن الزبري
 ١٢ الطرابلسي اجلرار العرقي عروة بن مروان
 ٢٦٢ اح العسقالينبن اجلر عصام بن رواد

 ٢٧١ ،١٠٢ ،٨٦ ،)٤٢( عطاء بن أيب رباح
 ١٩٢ ،٨٠ ،)٤٥( الثقفي ائبأبو الس عطاء بن السائب



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٥٠٨

 ٨ اهلذيل أبو الريان عطاء بن دينار
 ٨٥ احلنفي عطاء بن عجالن

 ٢٧ عطاء بن يزيد بن مسعود
 ٩٢ أبو حممد اهلاليل عطاء بن يسار
 ٩٠ ،)٨٥( العويفة بن جنادعطية بن سعد 
 ٢٦٧ ،٩٠ ،٧١ ،)٦٦( الصفار بن عبد اهللا الباهلي عفان بن مسلم

 ١٥٦ احلمصي املؤذن فَري بن معدانعُ
 ٥٧ قيل أبوخالد األمويبن ع عقيل بن خالد

 ،٨٢ ،٦١ ،٣٩ ،)٤( بن عباساموىل  ،أبو عبد اهللا عكرمة
٣٠٧ ،٢٧٨ ،٢٦٨ ،١١٨ 

 ٣٥ املخزوميبن سلمة بن العاص  بن خالد عكرمة
 ٢٢٣ الليثي علقمة بن وقَّاص

 ٣٠١ البلديبن املهلب  علي بن إبراهيم بن اهليثم
 ٢١٧ موىل بين العباس ،سامل علي بن أيب طلحة

 ٣٠٠ لي بن أيب علي اللهيبع
علي بن أمحد بن عبد اهللا بن ( علي بن أمحد اجلواريب

 )الواسطي ،أبو احلسن اجلواريب ،عمر
)١٤٩ ،)٣٦ 

 ٩٧ علي بن احلسن املري
بن أيب طالب اهلامشي زين  علي بن احلسني بن علي

 العابدين
)١٧٧ ،١٧٦ ،٨٨ ،)٣٨ 

 ١٥ )السعدي علي بن عبد اهللا( علي بن املديين
 ٢٩٨ بن عبيد اهللا بن أيب مرمي األموي علي بن بشر

 ١٧٥ اجلزري أبو أمحد اهلامشي ثابت علي بن
 ١٦٣ علي بن حسني السرخسي

 ٢١٧ األدمي ،القنطري علي بن داود بن يزيد
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 ٥٠٩

 ١٨٦ ،١٠٣ ،)٩٨( بن جدعان التيمي بن عبد اهللا علي بن زيد
 ١١٣ الرازي بن مهران علي بن سعيد بن بشري

 ٢٧٢ ،)١٧٣( بن صهيب الواسطي علي بن عاصم
 ٩٢ احلرييإبراهيم أبو احلسن  بن عيسى بن علي

 ٨٨ العسكري علي بن حممد أبو احلسن اهلامشي
، أبو احلسن محد بن نصري بن عرفةعلي بن حممد بن أ 

 ابن لؤلؤ ،الثقفي، الوراق
٢٤٠ 

 ١٧٧ القاضي  علي بن حممد بن علي بن حممد القزويين
 بن حممد بن علي بن احلسني علي بن موسى بن جعفر

 ضىالرِ اهلامشي بن علي
٨٨ 

 ١٣٩ ،)٩٠( أبو معاوية البجلي الدهينن معاوية بعمار 
 ١٥٠ ،)٥٦( أبو عمر موىل بين هاشم  عمار بن أيب عمار

 ٢٨ أبو احلسن الرازي ،اهلاليل عمار بن احلسن
 ١٢٨  التمار الواسطي بن يزيد عمار بن خالد

 ٢٧٧ أبو هارون العبدي عمارة بن جوين
 ١٧٨ لبصريأبو سلمة ا ،الصيدالين عمارة بن زاذان
 ٨٣ بن احلارث األنصاري عمارة بن غزية

 ١٦٦ املُرهيب اهلمداين بن عبد اهللا عمر بن ذر
 ١١٠ اخلراساين بن عمر العدوي عمر بن صبح

 ١٧٧ األمويبن احلكم  عمر بن عبد العزيز بن مروان
 ٧٢ ريفَالظَ عمر بن قتادة بن النعمان

 ١٦٩ عمر بن مدرك القاص
 ١٤٧ ،)٥( موىل غفرة بن عبد اهللاعمر 

 ٩٠ عمران البارقي
 ١٩٦ اليماين عمران بن عبد الرمحن بن مرثد



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٥١٠

 ٨٠ بن أيب عمران اهلاليل عمران بن عيينة
 ٣١ بن أيب ليلى عمران بن حممد بن عبد الرمحن

 ٤٣ أبو عمرو البصري ،الليثي القزاز عمران بن موسى
 ٢٤ ،)٢٣( عمرو البكايل

 ١٠١ املدين ،موىل املطلب ،سرةمي عمرو بن أيب عمرو
 ١١٢ الكويفبن طلحة القناد  عمرو بن محاد
 ١١ النيسابوري بن واقد الكاليب عمرو بن زرارة

ن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن ب عمرو بن شعيب
 العاص

١١٠ 

 ١٢٣ اجلعفي عمرو بن مشر
 ٢٥٠ القيسي الكاليبعبيد اهللا بن  عمرو بن عاصم

 ٨٥ عمرو بن عطية العويف
 ٩٠ امللُائي أبو عبد اهللا الكويف عمرو بن قيس

 ١٨٧ داديالبغ كري الناقدبن حممد بن بعمرو 
 ٢٩٢ ،٦٨ ،)٢٩( اجلملي املرادي بن عبد اهللا عمرو بن مرة

 ٣٠٣ األودي عمرو بن ميمون
 ٢٥٩ الصهباين ،النخعي عمري بن سعيد

 ١٢٧ الكويف األسدي بن الضريس عنبسة بن سعيد
 ١٧٧ األعرايب العبدي البصري عوف بن أيب مجيلة

 ١٠٩ ،)١٨( بن النحاس عيسى بن حممد بن إسحاق
 ١٢٩ اجلُرشي عيسى بن ميمون

 ٢٩٢ الفاخوري الرملي عيسى بن يونس بن أبان
 ١١٢ أبو مالك الكويف غزوان الغفاري

 ٢٣٩ أبو العنرب البصري ،املازين غنيم بن قيس
 ٢٤٢ ،)١٤٢( السوائي الكويف بن حممد قبيصة بن عقبة
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 ٥١١

 ١٥٥ ميل بن طريف الثقفيبن ج قتيبة بن سعيد
 ٨٢ األسدي، أبو حممد الكويف قيس بن الربيع

 ١٥٦ الكندي يس بن حممد بن عمرانق
 ٣٠٣ يل أبو عمرو الكويفداجلَ قيس بن مسلم
 ٤٧ الكويف ،اهلمداين قيس بن وهب
 ٢٠٩ أبو سهل الرقي ،الكاليب كثري بن هشام

 ٢٩٥ اهلامشي كريب بن أيب مسلم
 ١٦٧ أبو حممد اخلصي اهللا لؤلؤ بن عبد

 ٩٨ أبو عبد الرمحن البصري ،مؤمل بن إمساعيل
 ٢٠٤ أبو حيىي البصري، الزاهد،  مالك بن دينار
 ٩٠ لكويف أبو عبد اهللا ا مالك بن مغول

 ٣٦ بن أسامة بن عمري اهلذيل مبشر بن أيب املليح
 ٣٣ الدمشقي حممد بن إبراهيم بن العالء

 ١٧٧ إبراهيم األنصاري الزرقي حممد بن أيب محيد
 ١٩٨ ،٥٥ ،)٢١( العبدي بن املبارك حممد بن أمحد بن الرباء
 ٣٣ حممد بن أمحد احلسين

 ٨٠ بن الصوافحممد بن أمحد بن احلسن أبو علي 
 ١٧٧ حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن قضاعة

 ١٠٩ صبهايني األثقفال دحممد بن أمحد بن راش
 ٦٩ احلجوري بن أمحد حممد بن أمحد بن حيىي

 ٢٥٨ أبو بكر الصغاين  ،حممد بن إسحاق
 ١٠٥ بن الوليد أبو عبد اهللا الثقفي حممد بن إسحاق
 ٢٩٥ ،٢٨٦ ،٧٨ ،)٣٨( أبو بكر املطليب ،بن يسار حممد بن إسحاق

 ١٣ الترمذي حممد بن إمساعيل بن يوسف
 ١٠٢أبو  حممد بن احلسني بن سعيد،( البستنبان حممد بن
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 ٥١٢

 )جعفر بن البستنبان

 ٨٥ حممد بن احلسن بن عطية بن سعد العويف
 ١٢١ سرييبالبا يالربرحممد بن احلسن بن علي بن حب

 ٢٣١ ،)١٢٨( الواسطي ،بن عمران املزينحممد بن احلسن 
 ١٤٤ ،)١١٦( حممد بن احلسني الربجالين

 ١٩٥ ،١٣٨ ،)١٤( الكليب الكويف بن بشر حممد بن السائب
 ١٧٥ رائيبن سفيان اجلرج حممد بن الصباح

 ٢٩١ ،)١٣٦( األصبهاين حممد بن العباس بن أيوب
 ٢٥٣ ،)٦( أبو كريب ،بن كريب اهلمداين حممد بن العالء

بن عبيد اهللا بن العباس بن  حممد بن الفضل بن احلسن
 علي

٦٩ 

 ،١٨٩ ،١٧٧،١٨٨،)١٥٤( بن عبد اهللا بن اهلُدير التيمي حممد بن املنكدر
٣٠٠ 

 ٤٧ األصبهاين اهلاليل دبن أمح حممد بن النضر
 ٢٨٤ بن قيس العبدي الواسطي حممد بن الوزير

 ١٥ الرازي الضريس البجلي حممد بن أيوب بن حيىي
 ٢٥٤ ،١٣٢ ،)٢٣( بندار ،بن عثمان العبدي حممد بن بشار
 ١١١ البغدادي بن الريان اهلامشي حممد بن بكار

 ٨٥ لبناين البصريا بن أسلم بن ثابت حممد
 ٢٤ أبو عبد اهللا الصنعاين حممد بن ثور

سني بن علي احلبن  حممد بن جعفر بن حممد بن علي
 جعفر الديباج واملدين، أب اهلامشي،بن أيب طالب، 

٧٠ 

 ١٣٤ ،)١١٨( حممد بن محاد الطهراين
 ٧٤،١٨٠،١٩٥،٢١٤،)٣٩( الرازيبن حيان  حممد بن محيد
 ٥٤ أبو سفيان املعمري ،اليشكري حممد بن محيد
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 ٥١٣

 ١٦٩ البغوي أبو األحوص حممد بن حيان
 ٩٥ ،)٦( الضريرأبو معاوية  حممد بن خازم

 ٢٧ حممد بن خالد اهلامشي
 ٢٢٣ ،)١٩٣( بن عمار، أبو نصر العسقالين حممد بن خلف

 ١٨٩ الصديف بن أسلمحممد بن داود بن عثمان 
 ٦٣ النيسابوري ،القشريي حممد بن رافع
 ٩٠ الكاليب الكويف حممد بن ربيعة
 ٢٨٨  أبو سفيان احلمصي األهلاينحممد بن زياد 

 ١٤٦ األنصاري حممد بن زيد بن علي
 ٢٣٤ بن سليمان الكويف بن األصبهاين حممد بن سعيد
 ٧٠ الرازيأبو بكر حممد بن سعيد 
 ٣٨ بن عبد اهللا الباهلي احلراين حممد بن سلمة

 ٢٧٨ ،)١٦٢( جعفر وأب ،املعدل حممد بن سهل بن الصباح
 ٢٤ الصنعاين حممد بن عبد األعلى

 ١٢٩ ،)٣١( األنصاري حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى
 ٢٧١ السلمي حممد بن عبد الرمحن بن عبد الصمد

 ٥٩ الكنجروذي لنيسابوريارمحن حممد بن عبد ال
 ٩٠ العزيز الواسطي حممد بن عبد

 ١٤٦ حممد بن عبد اهللا األنيسي
 ١٧٥ ،)٣١( نيطَم، بن سليمان احلضرميحممد بن عبد اهللا 

 ١٤٠ الكويف أبو عبدالرمحناهلمداين، حممد بن عبد اهللا بن منري
حممد بن عبد اهللا بن الزبري ( رييحممد بن عبد اهللا الزب

 الكويف الزبريي بن درهم األسدي بن عمر
)٣٠٣ ،٢٦٦ ،)٩٠ 

 ٢٩٣ حممد بن عبد اهللا الطرسوسي
 ٩٩بن احلسن بن عمر بن زيد  رستهحممد بن عبد اهللا بن 
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 ٥١٤

 أبو عبداهللا املديين ،الضيب
 ٢٦ املروزي أبو جابر هزاداهللا بن الق حممد بن عبد

 ٦٠ احلارثي بن الزبري بن زنباع حممد بن عبد الواهب
 ٣٧ بن أيب أمية الطنافسي حممد بن عبيد

 ٢٦٩ ،)٨٠( العبسي، الكويف حممد بن عثمان بن أيب شيبة
 ١٦٣ حممد بن علي التربيزي

 ١٠ املروزي حممد بن علي بن احلسن بن شقيق
بن علي بن أيب طالب  حممد بن علي بن احلسني

 أبو جعفر الباقر احلسيين
)٢٥٥ ،٩٠ ،٨٨ ،)٦٩ 

 ١٦٧ حممد بن علي بن املهتدي باهللا
 ٦٩ بن احلسن العلوي حممد بن علي بن محزة
 ٦٠ البغدادي حممد بن علي بن داود

 ٨٨ ىبن الرضاأبو جعفر  حممد بن علي بن موسى
 ٣١ بن أيب ليلى بن حممد بن عبد الرمحنحممد بن عمران 

 ١٠٨ حممد بن عمران بن اجلنيد
 ٩٢ النيسابوري اجلرشي حممد بن عمرو بن النضر
 ٣٨ القرشي حممد بن عمرو بن عطاء
 ١٥ الصنعاين حممد بن عمرو بن مقسم

 ٣٢ احلمصي ،بن سفيان الطائيحممد بن عوف 
 ٢٩٥ غاينالدام بن زياد حممد بن عيسى
 ١٤٠ ،)٩٠( بن غَزوان الضيب حممد بن فضيل

 بن أسد، أبو محزة القرظي حممد بن كعب بن سليم
 )يظحممد بن كعب القر(

)١٩٥ ،)١٥٨ 

 ١٧٠ أبو املغرية ،اجلوزجاين حممد بن مالك
 ٨٦ الثقفي الكويف الصائغ حممد بن جميب
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 ٥١٥

 ،النيسابوريحممد بن حممد بن أمحد بن إسحاق 
 احلاكم الكبريأبو أمحد  ،الكرابيسي

٥٩ 

 ٢١٨ السدي بن عبد اهللا بن إمساعيل حممد بن مروان
 ٢٧٥ ،)١١٤( حممد بن مسلم الطائفي

 ١١٠ ،)٦٤( األسدي أبو الزبري املكي حممد بن مسلم بن تدرس
 ٣٠٥ ،٥٧ الزهريبن شهاب  بن عبيد اهللاحممد بن مسلم 
 ٢٠٢ ،)١٠٠( القرشي ،بن لول احلمصي حممد بن مصفى
 ٨٥ احلرشيبن نفيع حممد بن موسى 

 ١٩٥ الثقفي حممد بن يزيد بن أيب زياد
 ١٤٦ املخزومي املكي حممد بن يزيد بن خنيس

 ٢٧١ اخلطيب األهوازي بن إسحاقحممد بن يعقوب 
 ١١٠ السلمي أبو ليلى الكويف د بن يعلى زنبورحمم

 ٩٠ حممد بن يوسف الفريايب
 ١٦٦ أبو عبد اهللا التيمي حممد بن يوسف بن الوليد

 ٢٥٧ ،٢٥٠ ،)٢٣٥( السامي،مييدالكُ بن موسى حممد بن يونس
 ٤٧ اهلمداين، أبو إمساعيل الكويف مرة بن شراحيل
 ٩٢ ،)١٤( الفزاريبن احلارث بن أمساء  مروان بن معاوية

 ٤٥ ،١٠ ،)٧( الوادعي بن مالك اهلمداين مسروق بن األجدع
 ١١٥ ،)٦٨( بن ظهري اهلاليل مسعر بن كدام

 ٢٦١ الفراهيدي ،األزدي مسلم بن إبراهيم
 ٩٦ ،)٣٥( املخزومي الزجني املكي  مسلم بن خالد

 ٧ أبو الضحى الكويف ،اهلمداين مسلم بن صبيح
 ٢٢٩ ،)٢٢٦( األعور ،الرباد ،املالئي ،الضيب مسلم بن كيسان
 ٩٠ أبو بكر الكويف مطرف بن طريف

 ١٦٧ معاذ بن عيسى
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 ٥١٦

 ٢٩١ ،)١٨٧( التيمي بن طلحة بن عبيد اهللا معاوية بن إسحاق
 ٢١٧ ،)٣٤( بن حدير احلضرمي معاوية بن صاحل

 ٢١٣ ،١٣٥ ،)٣٥( أبو حممد البصري ،التيمي معتمر بن سليمان
 ٢٣ اليعمري طلحة بن أيبمعدان 

 ٢٣٤ باين الكعبة ،املكي معروف بن مشكان
 ٢٧٧ ،١٣٣ ،٥٤ ،)٢٤( األزدي أبو عروة البصري معمر بن راشد
 ٢٨٣ ) معمر بن حيىي بن سام الضيب( معمر بن سام

 ٣٠٣ بن معمر األهوازي معمر بن سهل
 ٢٢٢ ،)١١٠( النبطي أبو بسطام البلخي اخلزاز مقاتل بن حيان
 ٩٤ ،)٤٨( بن عيسى بن تليد الرعيين مقدام بن داود
 ٣١ مقسم بن بجرة

 ١٩٩ ،)٧٣( الشامي مكحول
 ٢٦٩ بن عبد الرمحن التميمي منجاب بن احلارث
 ٢٩٥ ،)١٣٢( بن عبد اهللا السلمي منصور بن املعتمر

 ٢٣٢ البصري ،داينالغ منصور بن عبد الرمحن
 ٨١ العبسي موسى بن أيب املختار
 ٤٢ اهلَمداين موسى بن أيب عائشة

 ٢٧٣ ،٢٠٠ ،١٨٦ ،)٤٩( أبو سلمة التبوذكي ،املنقري موسى بن إمساعيل
 ٩٠ أبو سعيد اجلزري موسى بن أعني
 ٢٥٧ ،)٢٥٦( احلذاء ،املدين ،األنصاري موسى بن جبري

، بن علي بن حممد بن علي بن احلسني موسى بن جعفر
 الكاظم أبو احلسن اهلامشي

٨٨ 

 ١١٧ أبو عبد اهللا الطرسوسي ،الضيب موسى بن داود
 ٣٠٧ بارينالقأبو شعيب  العدين موسى بن عبد العزيز

 ٤٦ بن نشيط الربذي موسى بن عبيدة
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 ٥١٧

 ٢٥٧ ،١٨٨ ،)١١٠( بن أيب عياش األسدي بن عقبة موسى
 ٢٠٤ بن عبد اهللا احلمال موسى بن هارون
 ١١٢ اهلمداين بن هارون موسى بن هارون
 ٢٥٣ أبو جعفر ميسرة األشجعي
 ٢٥٦ ابن عمر موىل ،املدين نافع أبو عبد اهللا

 ٤٢ السلمي نافع أبو هرمز
 ٥ الكالعي أبو يزيد املصري نافع بن يزيد

 ١١١ برينافع موىل آلل الز
 ١٦٣ جنا بن أمحد بن عمرو
 ٧٥ النضر بن عريب الكويف

 ٩٨ القُومسي نوح بن حبيب
 ٧٨ األصم هارون بن إدريس
 ١٩٣ التميمي هارون بن رئاب

 ٧٥ هارون بن سفيان الربيت
بن مروان البغدادي، أبو موسى  هارون بن عبد اهللا

 احلمال، البزاز
٢٠٤ 

 ٢٥٣ البصري األعور األزدي العتكي  هارون بن موسى
 ٢٧٥ ،)٢٥٥( الرازي هشام بن عبيد اهللا

 ٢٠٠ ،١٤٩ ،٦ ،)٣( األسدي ،بن الزبري بن العوام هشام بن عروة
 ٥٩ ،)٢٥( الدمشقي ،بن نصري السلمي هشام بن عمار

 ٢٢٨ ،)٢٠( بن بشري السلمي هشيم
 ١٥٣ األشجعي هالل بن يساف

 ٩٠ ذيبن دينار العو بن حيىي مهام
 ١٥١ بن مصعب التميمي هناد بن السرِي
 ٢٢٧ ،)١٢٩( اليشكري ورقاء بن عمر
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 ٢٨٣ بن مليح الرؤاسي وكيع بن اجلراح
 ٧٠ أبو عبد اهللا املروزي التميمي، وهب بن زمعة

 ٣٠٣ السوائي وهب بن عبد اهللا
،٣٣،٥٥،٩٤،١٩٦،)١٥( وهب بن منبه

١٩٨،٢٢١  
 ٨٦ املكي القرشي  وهيب بن الورد

الرمحن بن ىي بن عبد احلميد بن عبدحي( حيىي احلماين
بشمني احلاين الكويفم( 

٣٠٤ 

 ٢٥٦ نسر الكرماين حيىي بن أيب بكري
 ٣٦ الغساين الواسطي حيىي بن أيب زكريا
 ٢٧٢ بن الزبرقان جعفر حيىي بن أيب طالب
 ٣٠٥ ،٢٤٨ ،)١٦٠( أبو نصر اليمامي حيىي بن أيب كثري

 ٤١ ،)٤( أبو زكريا الكويف بن سليمان حيىي بن آدم
 ١٩٩ الضرير ،البغدادي بن حيىي حيىي بن السرِي

 ٢٢٨ القاضي ،الرازي ،البجلي حيىي بن الضريس
 ٣٠٤ ايناحلم بد احلميد بن عبد الرمحنىي بن عحي

 ٢٥٣ ،)٢٣٤( جلي الكويفالع حيىي بن اليمان
 ١٦١ العالف بن بادي اخلوالينحيىي بن أيوب 
 ٣٠٣ األمحسي حيىي بن حصني
 ٣٠١ بن احلارث الغفاري البصري حيىي بن زهدم

 ١٥٢ ،)٩٢( القطان التميمي حيىي بن سعيد بن فروخ
 ١٤٦ األنصاري املدين بن سعيد بن قيس حيىي

 ٩٧ البصري حيىي بن سالم
 ٢٥٨ الكويف ،احلضرمي لمة بن كُهيلحيىي بن س

 ٨ املصري املخزومي حيىي بن عبد اهللا بن بكري
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 ١٦٦  بصريال القواريريبن حيىي  حيىي بن حممد
 ٣٩ أبو تميلة األنصاري املروزي حيىي بن واضح

بن عبد الرمحن التميمي أبو  بكر حيىي بن حيىي بن
 زكريا النيسابوري

٩٢ 

 ٧٨ القاص، البصري يالرقاش يزيد بن أبان
 ٦٤ ستريالت يزيد بن إبراهيم

 ٢٩٤ املصري يزيد بن أيب حبيب
 ٢٤٢ اهلامشي يزيد بن أيب زياد

 ٣٩ القرشي املروزي ،النحوي يزيد بن أيب سعيد
 ٢٠٩ ،)٩١( بن عبيد بن معاوية البكَّائي يزيد بن األصم

 ٥٩ الدمشقي ،الصنعاين يزيد بن السمط
 ٥ دينامل يزيد بن رومان
 ٢١٩ صاحب قيسارية يزيد بن مسرة

 ٢٦١ الفارسي يزيد بن يوسف
 ٢٣٢ العبدي الدورقي يعقوب بن إبراهيم بن كثري

 ١٠٨ يعقوب بن إسحاق الدشتكي
 ١٥٢ البصري بن محاد بن زيد يعقوب بن إمساعيل

 ١٥٥ بن عبد القاري نيعقوب بن عبد الرمح
 ٧٤ ،)٦٠( بن سعد األشعري القميبد اهللا يعقوب بن ع
 ٣٧ الطنافسي بن أيب أمية، الكويف يعلى بن عبيد

 ٩٤ الكويف يوسف بن زياد
 ٨١ الكندي الكويف يوسف بن صهيب
 ١٨٦ البصري يوسف بن مهران
 ٢٨٩ اجلرواءاين يوسف بن مهران
 ١٦٠ القراطيسيبن كامل  يوسف بن يزيد
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 ٣٠٣ ي أبو إسرائيلالسبيع يونس بن أيب إسحاق
 ٢٦٣ األسيدي يونس بن خباب

 ١٩٥ ،١٥٣ ،)١٤٧( املصري بن ميسرة الصديف يونس بن عبد األعلى
 واملنسوبني آلبائهم ىنـــالك

  عبد اهللا بن حممد بن عبيد=  بن أيب الدنياا
 اهللا بن عبد اهللا بن أيب مليكة عبد اهللا بن عبيد=  ابن أيب مليكة
 عبد اهللا بن أيب جنيح يسار املكي أبو يسار الثقفي= ابن أيب جنيح 

  عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج=  ابن جريج
 احلسني بن حممد ابن حبش أبو علي الدينوري املقرىء= املقرئ  ابن حبيش
  الزهريد بن مسلم بن شهاب حمم= ابن شهاب 

 األسدي أبو بشر البصري إمساعيل بن إبراهيم بن مقسم=  ابن علية
 ، أبو احلسن الثقفي، الوراقمد بن أمحد بن نصري بن عرفةعلي بن حم=  ابن لؤلؤ
 اهلمداين حممد بن عبد اهللا بن منري=  ابن نمري

 ةإبراهيم بن حممد بن احلارث بن أمساء بن خارج=  أبو إسحاق الفزاري
 ٨٥ التميمي البرجمي داود بن أيب عوف= أبو اجلحاف 

 ٦٩ علي بن موسى الدمشقي =أبو احلسن بن السمسار
عبد الرمحن بن عبد اهللا بن =  أبو احلسني بن أيب احلديد

 السلمي ،عبد الواحد احلسن بن أمحد بن
٦٩ 

 ١٧ حدير احلضرمي= احلمصي  أبو الزاهرية
 ١١٣ عبد اهللا بن ذكوان القرشي =أبو الزناد 

 ٧٥ موىل ابن أيب أمحد فيانس وأب
 ١٦٦ ،١٥١ ،١٢١،)٦١( عبد اهللا بن حممد بن حيان=  أبو الشيخ

 ٩٧ أبو الضيف
 ٢٦٠ الليثياثلة بن عبد اهللا عامر بن و = أبو الطفيل

 ١٠١ ،٦٥ يوسف حممد بن يعقوب بن=  أبو العباس األصم
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 األموي املعقلي النيسابوري
 ١٣٩ ضمضم، أبو املثىن األملوكي= أبو املثىن احلمصي

 ٣٧ أبو بردة بن أيب موسى األشعري
 ٩٦ ،)٥٤( بكر اهلذيل أبو
 األشعث عبد اهللا بن سليمان بن=  بو بكر بن أيب داودأ

 ٩٢ عبداهللا بن حممد بن أيب شيبة =أبو بكر بن أيب شيبة
أبو بكر بن عبد اهللا بن أيب مرمي  =أبو بكر بن أيب مرمي

 الغساين
)٢٨٨ ،)١٤٨ 

 ١٧٧ أبو بكر بن خالد
 ٣٠٤ أبو بكر بن عياش

ان بن أمحد بن جعفر بن محد=  أبو بكر بن مالك
 مالك، أبو بكر القطيعي

١١٥ 

 ٢٦٢ ،١٩٤ ،١٨٤ ،)٢٨( أبو جعفر الرازي
 ،١٢٨ ،١٠٦ ،٤٠ ،)٣٣( حممد بن إدريس بن املنذر احلنظلي =أبو حامت الرازي

٢٧٣ ،٢٦٣ ،٢٦١ ،٢٥٥، 
٢٧٥ 

 ٨٥ أبو حامد حممد بن عبد امللك
 ٢٩٦ خالد بن دينار التميمي، السعدي= أبو خلدة
 ٢٦٩ ق اهلمداينن احلارث، أبو روعطية ب=  أبو روق
 ٢٣٤ عبيد اهللا بن عبد الكرمي بن يزيد= الرزاي  أبو زرعة

 ٢٤٨ ،)٤٦( بن عوف الزهري، املدين أبو سلمة بن عبد الرمحن
 ٢٩٦ األزدي، الكويف أبو صادق

حممد بن  حممد بن عبد اهللا بن=  اهللا احلاكم أبو عبد
 ، املعروف بابن البيعبوريالنيسا ،محدويه الضيب

)٢٥٧ ،١٠١ ،)٦٥ 

 ٣٠٣ أبو عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٥٢٢

 ١٦٣ الدقاقأبو علي 
 ٢٣٨ ،١٢٥ ،٧١ ،)٤٩( )عبد امللك بن حبيب األزدي =  أبو عمران اجلوين
 ٢٧١ يوسف بن يعقوب=  أبو عمران احلراين
 ١٩٩ إسحاق بن مرار=  أبو عمرو الشيباين

 ٢٦٧ ،)٩٠( وضاح اليشكري، الواسطي، البزاز=  عوانة أبو
 ١٨٧ أبو ماجد األسدي

 ٦٥ عبد الرمحن بن أيب حامد=  أبو حممد املقرئ
 ٩٢ عبد اهللا بن عمرو= أبو مرايه العجلي 

 ١١٧ ،)١١١( جنيح بن عبد الرمحن السندي، املدين=  أبو معشر
 ٥ احلافظ أبو معني احلسني بن احلسن

 ١٥٨ يونس بن حيىي بن نباتة األموي=  اتةأبو نب
 ١٦٩ حيىي بن دينار= الرماين  أبو هاشم
 ١٨٣ البصري الراسيب حممد بن سليم، أبو هالل=  أبو هالل

 ابــقـاألل
 ٢٠٧ )عبد اهللا بن يوسف بن بامويه( األردستاين
 ،١٥١ ،١٤٢ ،١٤١ ،)٧( )سليمان بن مهران(األعمش 

١٥٣ 
 ١٦٣ )اهللا بن إبراهيم عبد اهللا بن حممد بن عبد ( األكفاين
 ،١٦٠ ،١٠٥ ،١٠٤ ،)١٧( )عبد الرمحن بن عمرو( األوزاعي

٢٤٨ ،١٩٣ ،١٩١ 
 ٢٠٥ ،)٥٩( )حممد بن سليمان بن احلارث( الباغندي
 ١٤٤ ،)١١٦( )حممد بن احلسني( الربجالين
 ٢٨٤ )حممد بن صاحل الواسطي( البِطّيخي

 
 )أبو صاحل(ذام با

 
)١٩٥ ،١٣٨ ،١١٢ ،)٤، 
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٢٩٣ ،٢٣٠ 
 ،١٤٢ ،١٣٢ ،١٢٩ ،)٩٠( الثوري

٢٤٢ ،٢٣٠ ،٢٢٦ ،٢٢٥، 
٢٥٣ ،٢٤٤، 

 ٢٣٩ )سعيد بن إياس( اجلريري
 ٢٤٠ ،)٨٧( )احلسني بن حممد بن احلسني الدينوري( ابن فنجويه

 ٣٠٠ )عبد اهللا بن الزبري بن عيسى القرشي( احلميدي

الزهري،  بن عمر بن يزيد بن كثري عبد الرمحن( رسته
 )أبو احلسن األصبهاين

)٢٩٦ ،)٢٨٩ 

 ،٢٢٣ ،٨٠ ،٧٦ ،)٤٥( )عامر بن شراحيل الشعيب( الشعيب
٣٠٣ ،٢٣٢ 

 ١٦٣ )أبو نصر أمحد بن حممد بن شبيب (الكاغندي 
 ١٤٩ )احلسني بن إمساعيل(احملاملي 

هو عبدالرمحن بن عبد اهللا بن عتبة بن عبد ( عودياملس
 )اهللا بن مسعود

٧٦ 

 أمساء النساء
 ٦٢ آمنة بنت عمر بن عبد العزيز

 ٢٩٠ بن واشق العتكية زينب بنت يزيد
 ٦٢ ميمونة بنت سعد

  
 
 
 
 

 كشاف املصادر واملراجع
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 :املصادر املخطوطة
 

دود للمخطوطات على الشـبكة  حصلت عليه من موقع مركز و ،خمطوط نوادر األصول -١
 .العنكبوتية ومل أجد بيانات عن مصدره

 

   :املصادر املطبوعة
 

 .القرآن الكرمي -٢
. د: حتقيق). هـ  ٢٨٧ت ( بن عمرو بن الضحاك  ، أمحدابن أيب عاصم: اآلحاد واملثاين -٣

 .هـ١٤١١الطبعة األوىل  ،الرياض -نشر دار الراية  .باسم فيصل أمحد اجلوابرة
عبيـداهللا بـن حممـد     ،ابن بطة: عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة اإلبانة -٤

 ،الثانيـة  :الطبعة ،هـ١٤١٨ -السعودية  -دار الراية للنشر ). هـ ٣٨٧ت( العكربي 
 .عثمان عبد اهللا آدم األثيويب :حتقيق

 :حتقيق .)هـ ٦٤٣ت (حممد بن عبدالواحد بن أمحد ،الضياء املقدسي:األحاديث املختارة -٥
 .هـ٤:١٤٢١ط.بريوت :دار خضر.عبدامللك بن عبداهللا بن دهيش. د

عمان  -دار الفرقان  نشر .)هـ ٤٥٨ت( أمحد بن احلسني  ،لبيهقيل :إثبات عذاب القرب -٦
 .شرف حممود القضاة. د :حتقيق ،الثانية :الطبعة ،١٤٠٥ -األردن 

 -الدار السـلفية   نشر ،حممد أيبعبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي ل :إثبات صفة العلو -٧
 .بدر عبد اهللا البدر :حتقيق ،األوىل :الطبعة ،١٤٠٦ -الكويت 

دار  ،عبد اهللاأيب لفاكهي مد بن إسحاق بن العباس احمل: مكة يف قدمي الدهر وحديثهأخبار  -٨
عبد امللـك عبـد اهللا   . د :حتقيق ،الثانية :الطبعة ،١٤١٤ -بريوت  -دار خضر : النشر

 .دهيش
 ،أمحد بن زهري بن حرب:  تأليف .املكيني من كتاب التاريخ الكبري البن أيب خيثمة أخبار -٩

 .إمساعيل حسن حسني :حتقيق ،األوىل :الطبعة ،١٩٩٧ -الرياض  -دار الوطن  نشر
نعيم أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بـن مهـران    يبأل :أخبار أصبهان -١٠

 .١٩٩٠-دار الكتب العلمية  :نشر ،)هـ٤٣٠ :املتوىف( األصبهاين
 .بريوت –عامل الكتب : مد بن خلف بن حيان، دار النشرحمل: أخبار القضاة -١١
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دار البشـائر  : نشـر . )هـ ٢٥٦ت (اإلمام البخاري، حممد بن إمساعيل : األدب املفرد -١٢
 .حممد فؤاد عبدالباقي :حتقيق ،الثالثة :الطبعة ،١٩٨٩ - ١٤٠٩ -بريوت  -اإلسالمية 

 -دار ابن حـزم . لفرج حممد بن عبد الرمحن املقرئأليب ا ، اجلهاد وااهديناألربعني يف -١٣
 .هـ١٤١٥الثانية الطبعة  -بدر البدر :قيقحت

 ،أليب الطيب نايف صالح املنصـوري  ،إرشاد القاصي والداين إىل تراجم شيوخ الطرباين -١٤
 .هـ١٤٢٧الطبعة األوىل  -الرياض –دار الكيان 

حممد بن عمر اخلوارزمي الزخمشـري، دار   سم حممود بن عمر بنالقا يبأل: أساس البالغة -١٥
 .هـ١٣٩٩ -دار الفكر : النشر

ري أيب احلسن علي بن حممد اجلزري، عز الدين بن األث :أسد الغابة يف معرفة أمساء الصحابة -١٦
 ،األوىل :الطبعة ،م١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧ -لبنان / بريوت -دار إحياء التراث العريب  نشر

 .أمحد الرفاعيعادل  :حتقيق
: حتقيق –مكتبة السوادي  .)هـ  ٤٥٨ت( أمحد بن احلسني  ،البيهقي :األمساء والصفات -١٧

 .هـ١٤١٣الطبعة األوىل . عبد اهللا حممد احلاشادي
دار : طبعـة  ،ماهر ياسني الفحـل : حتقيق ،علي بن أمحد الواحدي ،أسباب نزول القرآن -١٨

 .هـ١٤٢٦األوىل . امليمان
دار  نشر )هـ  ٨٥٢ت ( أمحد بن علي العسقالين  ،ابن حجر :حابةاإلصابة يف متييز الص -١٩

 .علي حممد البجاوي :حتقيق ،األوىل :الطبعة ،١٩٩٢ - ١٤١٢ -بريوت  -اجليل 
). هــ   ٣٩٩ت ( عبداهللا بن حممد بن عبداهللا األندلسي  ،ابن أيب زمنني :السنة أصول -٢٠

املدينـة   -غرباء األثرية كتبة الم .عبداهللا بن حممد عبدالرحيم بن حسني البخاري :حتقيق
 .هـ١٤١٥ بعة األوىلطال. النبوية

نشر املكتبة  ،الفضل إبراهيمأيب حتقيق حممد  ،األنباريحممد بن القاسم أليب بكر  :األضداد -٢١
 .هـ١٤٠٧ ،العصرية

 :حتقيق .)هـ  ٥٠٧ت ( ، حممد بن طاهر للمقدسي: لغرائب واألفراد للدارقطينأطراف ا -٢٢
: ١ط .بـريوت  :دار الكتب العلميـة  .والسيد يوسف ،د حسن نصارحممود حممد حممو

 .هـ ١٤١٩
 :١٢ط  .بـريوت  :دار العلم للماليـني  .)هـ ١٣٩٧( خري الدين الزركلي  :األعالم -٢٣

 .م١٩٩٧
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بن  بة اهللاهل :شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة -٢٤
 ،١٤٠٢ -الريـاض   -دار طيبـة  : قاسم، دار النشرال احلسن بن منصور الاللكائي أيب

 .أمحد سعد محدان. د :حتقيق
( حممد بن علي  ،احلسيين :اإلكمال يف ذكر من له رواية يف مسند اإلمام أمحد من الرجال -٢٥

كراتشي  :جامعة الدراسات اإلسالمية.عبداملعطي أمني قلعجي. د:حتقيق .)هـ  ٧٦٥ت 
 .هـ١:١٤٠٩ط .باكستان –

ابـن  : ختلف يف األمساء والكـىن واألنسـاب   رفع االرتياب عن املؤتلف واملاإلكمال يف -٢٦
 :١ط .بـريوت  :دار الكتب العلميـة .)هـ  ٤٧٥ت ( األمري علي بن هبة اهللا  ،ماكوال
 .هـ١٤١١

املرشد باهللا حيىي بن احلسني بـن  :  تأليف .كتاب األمايل وهي املعروفة باألمايل اخلميسية -٢٧
 ١٤٢٢ -لبنان / بريوت  -دار الكتب العلمية  نشر ،جلرجاينإمساعيل احلسين الشجري ا

 .حممد حسن امساعيل :حتقيق ،األوىل :الطبعة ،م٢٠٠١ -هـ 
دار نشـر   – عادل العزازي :قيقحت - لعبد امللك بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ،األمايل -٢٨

 .هـ١٤١٨وىل الطبعة األ -الوطن
د بن علي بن حممد بن علي بن حجر العسقالين، محأل :اإلمتاع باألربعني املتباينة السماع -٢٩

أيب : هـ، الطبعـة األوىل، حتقيـق  ١٤١٨ -لبنان  -بريوت  -دار الكتب العلمية  نشر
 .عبداهللا حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي

بن خالد الرامهرمزي، دار  احلسن بن عبد الرمحن يبأل :rأمثال احلديث املروية عن النيب  -٣٠
أمحـد عبـد   : األوىل، حتقيق ، الطبعة١٤٠٩ -بريوت  -لكتب الثقافية مؤسسة ا: النشر

 .الفتاح متام
دار  نشر ،أيب سعيد عبد الكرمي بن حممد ابن منصور التميمي السمعاين :، تأليفاألنساب -٣١

 .عبد اهللا عمر البارودي :حتقيق ،األوىل :الطبعة ،م١٩٩٨ -بريوت  -الفكر 
 - الدار السـلفية :ط - ضاء اهللا حممد املبارك فورير.د:ت –البن أيب الدنيا  - األهوال -٣٢

 .هـ١٤١٤وىل األ
 -بريوت  -مؤسسة الرسالة  نشر ،مد بن إسحاق بن حيىي بن مندهحمل: اإلميان البن منده -٣٣

 .علي بن حممد بن ناصر الفقيهي. د :حتقيق ،الثانية :الطبعة ،١٤٠٦
). هـ تقريباً ٩٣٠ت (احلنفي  ، حممد بن أمحد ابن إياس: يف وقائع الدهور بدائع الزهور -٣٤

 .هـ١٤٠٤: ٣ط .القاهرة :اهليئة املصرية العامة للكتاب.حممد مصطفى :حتقيق
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 ١٢٥٠ت (حممد بـن علـي    ،الشوكاين :لسابعالبدر الطالع مبحاسن من بعد القرن ا  -٣٥
 .هـ ١٤١٨: ١ط.بريوت:دار الكتب العلمية .خليل املنصور :وضع حواشيه).هـ

 –مكتبة املعـارف   نشر ،الفداءأيب مساعيل بن عمر بن كثري القرشي إل: والنهايةالبداية   -٣٦
 .بريوت

دار  ،لسيوطياأيب الفضل عبد الرمحن الل الدين للحافظ ج ،بلقاء احلبيب بشرى الكئيب  -٣٧
 .غري معروف: سنة الطباعة ،غري معروف: النشر

 – د حيدرعامر أمح :قيقحت). هـ  ٤٥٨ت( ، أمحد بن احلسني للبيهقي: البعث والنشور -٣٨
 .هـ١٤٠٦ وىلاأل -نشر مؤسسة الكتب الثقافية 

ـ  ٨٠٧ت (، علي بن أيب بكـر   للهيثمي: الباحث عن زوائد مسند احلارث بغية -٣٩ ). هـ
املدينـة  : ز خدمة السنة باجلامعة اإلسـالمية مرك. حسني أمحد صاحل الباكري. د :يقحتق

 .هـ١٤١٣: ١ط .املنورة
املعـروف بـابن   ن عمر بن أمحد بن أيب جرادة كمال الدي :بغية الطلب يف تاريخ حلب -٤٠

 .سهيل زكار. د :حتقيق ،دار الفكر نشر، العدمي
 ٩١١ت (عبدالرمحن بـن أيب بكـر    ،السيوطي :بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة -٤١

 .هـ١٣٩٩: ٢ط ،لبنان -املكتبة العصرية  .الفضل إبراهيمأيب حممد  :حتقيق). هـ
ـ  ١٢٠٥ت (حممد مرتضى احلسيين  ،الزبيدي :اموستاج العروس من جواهر الق -٤٢ ). هـ

 .دار اهلداية .جمموعة من احملققني :حتقيق
ت (صديق حسن خـان   ،القنوجي: هر مآثر الطراز اآلخر واألولالتاج املكلل من جوا -٤٣

. اهلنـد  - مببـاي  :املطبعة اهلندية العربية .عبداحلكيم شرف الدين :حتقيق). هـ ١٣٠٧
 .هـ ١٣٨٣: ٢ط

 .م١٩٩٩-١٩٩٣ .صرية العامة للكتاباهليئة امل .كارل بروكلمان :األدب العريب تاريخ -٤٤
 -الـدار السـلفية    نشر ،حفص الواعظأيب عمر بن أمحد :  تأليف ،تاريخ أمساء الثقات -٤٥

 .صبحي السامرائي :حتقيق ،األوىل :الطبعة ،١٩٨٤ - ١٤٠٤ -الكويت 
اهللا البخـاري  عبـد أيب م بن إمساعيل حممد بن إبراهي:  ، تأليف)األوسط(التاريخ الصغري  -٤٦

 - ١٣٩٧ -القـاهرة   ،حلـب   -مكتبة دار التراث  ،دار الوعي : دار النشر ،اجلعفي
 .حممود إبراهيم زايد :حتقيق ،األوىل :الطبعة ،١٩٧٧

 ٧٤٨ت (الذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان    :تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم -٤٧
 :الطبعـة  ،م١٩٨٧ -هــ  ١٤٠٧ -بريوت / لبنان -عريب دار الكتاب ال نشر). هـ

 .عمر عبد السالم تدمرى. د :حتقيق ،األوىل
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 :حتقيـق ). هـ ٤٣٠ت (أمحد بن عبداهللا بن أمحد األصبهاين  ،أبو نعيم :تاريخ أصبهان -٤٨
 .هـ١٤١٠: ١ط .بريوت :دار الكتب العلمية .سيد كسروي حسن

ـ  ٤٦٣ت (ي اخلطيب البغدادي، أمحد بن عل: تاريخ بغداد -٤٩ مصـطفى   :حتقيـق ). هـ
وإليـه العـزو عنـد    (. هـ١٤١٧: ١ط .بريوت :دار الكتب العلمية .عبدالقادر عطا

 )اإلطالق
ـ ١٤٢٤األوىل . ط. دار الغرب اإلسالمي. بشار عواد معروف: حتقيق: وتاريخ بغداد . هـ

 )العزو إليه مقيد(
حممد عبداملعيد . د :حتت مراقبة). هـ ٤٢٧ت(محزة بن يوسف  ،السهمي:تاريج جرجان -٥٠

 .هـ١٤٠٧: ٤ط .بريوت :عامل الكتب .خان
احلافظ أيب الوليد عبد اهللا بن حممـد بـن   :  ، تأليفتاريخ العلماء والرواة للعلم باألندلس -٥١

 ،الثانيـة  :الطبعة ،م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨ -القاهرة  -مطبعة املدين  نشر ،يونس األزدي
 .عزت العطار احلسيين :حتقيق

دار الكتب  نشر ،عبد الكرمي بن حممد الرافعي القزويين:  ، تأليفقزوينالتدوين يف أخبار  -٥٢
 عزيز اهللا العطاري :حتقيق ،م١٩٨٧ -بريوت  -العلمية 

مصطفى عبـدالقادر   :حتقيق). هـ٢٥٦ت (حممد بن إمساعيل  ،البخاري: التاريخ الكبري -٥٣
 .هـ١٤٢٢: ١ط .بريوت :دار الكتب العلمية .عطا

 :حتقيـق  ). هـ ٥٧١ت(سن بن هبة اهللا  علي بن احل ،ساكرابن ع:تاريخ مدينة دمشق -٥٤
 .م١٩٩٥: ١ط .بريوت :دار الفكر. يحمب الدين أيب سعيد عمر بن غرامة العمر

عامل الكتب  نشر، املعروف ببحشلأسلم بن سهل الرزاز الواسطي : تأليف، تاريخ واسط -٥٥
 .كوركيس عواد :حتقيق ،األوىل :الطبعة ،١٤٠٦ -بريوت  -

أمحد حممد نور  .د :حتقيق). رواية عباس الدوري(  )هـ ٢٣٣ت(حيىي بن معني  :التاريخ -٥٦
: ١ط. مكة املكرمـة  :مركز البحث العلمي وإحياء التراث جبامعة امللك عبدالعزيز.سيف

 .هـ١٣٩٩
دار  نشـر  ،حممد الدينوريأيب عبداهللا بن مسلم بن قتيبة :  ، تأليفتأويل خمتلف احلديث -٥٧

 .حممد زهري النجار :حتقيق ،١٩٧٢ - ١٣٩٣ -بريوت  -اجليل 
دار الكتـاب   -دار الكتاب املصري  نشريب الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي، أل :التبصرة -٥٨

مصـطفى  .د :حتقيق ،األوىل :الطبعة ،م١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠ -لبنان  -مصر  -اللبناين 
 .عبد الواحد
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املكتبـة   نشـر  ،الينأمحد بن علي بن حجر العسق:  ، تأليفتبصري املنتبه بتحرير املشتبه -٥٩
 ،علي حممد البجـاوي  :حتقيق ،ال يوجد :الطبعة ،ال يوجد -لبنان / بريوت  -العلمية  

 .حممد علي النجار
 ،االمام أيب سعد عبد الكرمي بن حممد السمعاين التميمي:  ، تأليفالتجبري يف املعجم الكبري -٦٠

 :حتقيـق  ،األوىل :الطبعة ،م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥ -بغداد  -رئاسة ديوان األوقاف  نشر
 .منرية ناجي سامل

ويل الدين أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني :  ، تأليفحتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل -٦١
 .عبد اهللا نوارة :حتقيق ،م١٩٩٩ -الرياض  -مكتبة الرشد  نشر ،أيب زرعة العراقي

أيب الدمشقي  مساعيل بن عمر بن كثريإل: حتفة الطالب مبعرفة أحاديث خمتصر ابن احلاجب -٦٢
عبد الغين بـن   :حتقيق ،األوىل :الطبعة ،١٤٠٦ -مكة املكرمة  -دار حراء  نشر ،الفداء

 .محيد بن حممود الكبيسي
دار  نشر ،مام مشس الدين السخاوياإل:  تأليف، التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الشريفة -٦٣

 .األوىل :الطبعة ،م١٩٩٣/ هـ١٤١٤ -بريوت  -الكتب العلمية 
مجال الدين عبد :  تأليف ،يج األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسري الكشاف للزخمشريختر -٦٤

 :الطبعـة  ،هـ١٤١٤ -الرياض  -دار ابن خزمية  نشر ،اهللا بن يوسف بن حممد الزيلعي
 .عبد اهللا بن عبد الرمحن السعد :حتقيق ،األوىل

أمحد بن ج عبد الرمحن بن الفرأيب :  تأليف ،التخويف من النار والتعريف حبال دار البوار -٦٥
 .األوىل: ، الطبعةهـ١٣٩٩ –دمشق  -ر البيان مكتبة دا: رجب احلنبلي، دار النشر

دار الكتب  نشر ،عبد الكرمي بن حممد الرافعي القزويين:  تأليف ،التدوين يف أخبار قزوين -٦٦
 .عزيز اهللا العطاري :حتقيق ،م١٩٨٧ -بريوت  -العلمية 

 -دار الكتب العلمية  نشر ،عبد اهللا مشس الدين حممد الذهيب أيب:  تأليف ،تذكرة احلفاظ -٦٧
 .األوىل :الطبعة ،بريوت

نشر إدارة الطباعة ، )هـ٩٨٦ت ( لفتينمد طاهر بن علي اهلندي احمل ،املوضوعات تذكرة -٦٨
 .هـ١٣٤٣الطبعة األوىل  ،مصر ،املنريية

نشـر   – حممد إبراهيمالصادق  :قيقحت -للقرطيب - التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة -٦٩
 .هـ١٤٢٥ وىلالطبعة األ– مكتبة دار املنهاج

الفضل عياض بن أيب :  تأليفترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك،  -٧٠
 -هــ  ١٤١٨ -لبنان / بريوت  -دار الكتب العلمية  نشر ،موسى اليحصيب األندلسي

 .حممد سامل هاشم :حتقيق ،االوىل :الطبعة ،م١٩٩٨
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أمحد بـن عبـد اهللا   :  تأليف ،تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن سعيد بن منصور عاليا -٧١
عبد  :حتقيق ،األوىل :الطبعة ،١٤٠٩ -الرياض  -دار العاصمة  نشر ،نعيمأيب األصبهاين 

 .اهللا يوسف اجلديع
ت (أمحد بـن علـي العسـقالين     ،ابن حجر:تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة -٧٢

: ١ط.بـريوت  :دار البشـائر اإلسـالمية  .إكرام اهللا إمداد احلـق . د: حتقيق).هـ٨٥٢
 .هـ١٤١٦

ابن حجر،أمحد بـن  :)طبقات املدلسني(تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس  -٧٣
 :، الطبعة ١٩٨٣ - ١٤٠٣ -عمان  -مكتبة املنار  :نشر ).هـ ٨٥٢ت(علي العسقالين
 .بداهللا القريويتعاصم بن ع. د :األوىل ، حتقيق

املدينـة   -مكتبة الدار  :نشر ).هـ٢٩٤ت (املروزي، حممد بن نصر:تعظيم قدر الصالة -٧٤
 .عبد الرمحن عبد اجلبار الفريوائي. د :األوىل ، حتقيق :، الطبعة ١٤٠٦ -املنورة 

 .سعيد عبدالرمحن موسى: حتقيق ).هـ ٨٥٢ت ( ابن حجر، أمحد بن علي:تغليق التعليق -٧٥
 .هـ١٤٠٥: ١ط.بريوت:مياملكتب اإلسال

أسعد : حتقيق ).هـ ٣٢٧ت( عبدالرمحن بن حممد بن إدريس الرازي تفسري ابن أيب حامت، -٧٦
 .هـ١٤٢٤: ٣ط .مكة املكرمة:مكتبة نزار مصطفى الباز .حممد الطيب

أيب : تـأليف إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكـرمي،  ب: املسمى تفسري أيب السعود -٧٧
 .بريوت –دار إحياء التراث العريب : مد العمادي ، نشرالسعود حممد بن حم

 .مصطفى مسلم حممد. د :حتقيق ).هـ٢١١ت ( عبدالرزاق بن مهام الصنعاين،: التفسري -٧٨
 .هـ١:١٤١٠ط .الرياض -مكتبة الرشد

 .الكشف والبيان= تفسري الثعليب  -
 .جامع البيان عن تأويل آي القرآن= تفسري الطربي  -

ـ ٧٧٤ت ( ابن كثري،عماد الدين أبو الفـداء  :عظيمتفسري القرآن ال -٧٩ : دار الفكـر  ).هـ
 .هـ١٤٠١. بريوت

املنشـورات  : نشر احلجاج ،أيب جماهد بن جرب املخزومي التابعي :  فيلتأتفسري جماهد،  -٨٠
 .عبدالرمحن الطاهر حممد السوريت :بريوت ، حتقيق -العلمية 

دار الكتـب   :نشر ).هـ ١٥٠ت( قاتل بن سليمان البلخيمل: تفسري مقاتل بن سليمان -٨١
 .أمحد فريد :األوىل ، حتقيق :م ، الطبعة٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ -بريوت / لبنان -العلمية 

 .حممد عوامة :حتقيق).هـ٨٥٢ت (ابن حجر،أمحد بن علي العسقالين :تقريب التهذيب -٨٢
 .هـ ١٤٠٦ :١ط .سوريا :دار الرشيد
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املعروف بكر  بن عبد الغين البغدادي أيب حممد :فيلتأ ،التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد -٨٣
كمال  :األوىل ، حتقيق :، الطبعة ١٤٠٨ -بريوت  -دار الكتب العلمية  :، نشربابن نقطة

 .يوسف احلوت
عبـدالقيوم  . د :حتقيـق  ).هـ ٦٢٩ت( حممد بن عبدالغين ابن نقطة،: تكملة اإلكمال -٨٤

 .هـ١٤١٠: ١ط.مكة املكرمة: جامعة أم القرى .عبدرب النيب
دار الفكر  :عبد اهللا حممد بن عبد اهللا القضاعي ، نشر أيب: تأليف ،لتكملة لكتاب الصلةا -٨٥

 .عبد السالم اهلراس :م، حتقيق١٩٩٥ -هـ١٤١٥ -لبنان  -للطباعة 
علي بن حممد بن علي بن :  فيلتأتنزيه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة،  -٨٦

 :هـ ، الطبعـة  ١٣٩٩ -بريوت  -ار الكتب العلمية د: احلسن ، نشر عراق الكناين أيب
 .عبد اهللا حممد الصديق الغماري ،عبد الوهاب عبد اللطيف :األوىل ، حتقيق

 )هـ١٣٨٦ت (لعبد الرمحن بن حيىي املعلمي  ،التنكيل مبا يف تأنيب الكوثري من األباطيل -٨٧
 .هـ١٤٠٦ة الثاني -لباينحممد ناصر الدين األ :قيقحت -مكتبة املعارف :نشر -

دار  نشر ،الفضل العسقالين الشافعي أمحد بن علي بن حجر أيب:  ، تأليفذيب التهذيب -٨٨
 .األوىل :الطبعة ،١٩٨٤ - ١٤٠٤ -بريوت  -الفكر 

مؤسسـة   نشر ،احلجاج املزي يوسف بن الزكي عبدالرمحن أيب: ، تأليفذيب الكمال -٨٩
 .بشار عواد معروف. د :قيقحت ،األوىل :الطبعة ،١٩٨٠ - ١٤٠٠ -بريوت  -الرسالة 

دار إحياء التراث العريب   نشر ،منصور حممد بن أمحد األزهري  أيب:  ، تأليفذيب اللغة  -٩٠
 .حممد عوض مرعب :حتقيق ،األوىل  :الطبعة ،م٢٠٠١ -بريوت   -

 -دار الكتب العلمية  نشر ،حممد عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي أيب: ، تأليفالتوابني -٩١
 .عبد القادر األرناؤوط :حتقيق ،١٤٠٣ - بريوت

ابن ناصر الدين :  ، تأليفاملشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأنسام وألقام وكناهم توضيح -٩٢
بريوت  -مؤسسة الرسالة  نشر ،مشس الدين حممد بن عبد اهللا بن حممد القيسي الدمشقي

 .حممد نعيم العرقسوسي :حتقيق ،األوىل :الطبعة ،م١٩٩٣ -
الثالثـة  الطبعـة   –حيـاء التـراث   نشر دار إ ،لعبد القادر بدران ،تاريخ دمشق ذيب -٩٣

 .هـ١٤٠٧
 -دار الفكـر   :حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت، نشـر : فتأليالثقات،  -٩٤

 .السيد شرف الدين أمحد: األوىل، حتقيق :، الطبعة١٩٧٥ - ١٣٩٥
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 نشـر  ،الفرج لي بن حممد بن اجلوزي أيبمحن بن ععبد الر:  ، تأليفالثبات عند املمات -٩٥
عبـد اهللا الليثـي    :حتقيق ،األوىل :الطبعة ،١٤٠٦ -بريوت  -مؤسسة الكتب الثقافية 

 .األنصاري
 ،الـدمام  -نشر دار ابن اجلوزي  ،مجع عبد اهللا بن حممد الشمراين ،ثبت مؤلفات األلباين -٩٦

 .هـ١٤٢٢الطبعة األوىل 
 ).هـ ٣١٠ت(حممد بن جرير الطربي،أليب جعفر  :جامع البيان عن تأويل آي القرآن -٩٧

 )وإليه العزو عند اإلطالق(. هـ١٤٠٥ –بريوت  -دار الفكر : نشر
والعزو إليـه  (. وأمحد حممد شاكر مد شاكرحممود حمحتقيق  ،القاهرة –مكتبة ابن تيمية : نشر

 )مقيداً
ـ : جامع التحصيل يف أحكام املراسيل -٩٨  ٧٦١ت(ديالعالئي،صالح الدين بن خليل كيكل

 .هـ١٤٢٦: ٣ط .بريوت: عامل الكتب.محدي عبدايد السلفي:حتقيق).هـ
 ).هـ ٩١١ت(السيوطي،جالل الدين بن أيب بكر :اجلامع الكبري يف أحاديث البشري النذير -٩٩

 .بريوت:دار الكتب العلمية
أمحد بن علـي بـن ثابـت     اخلطيب البغدادي، :اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع -١٠٠

حممـود  . د :، حتقيـق  ١٤٠٣ -الرياض  -مكتبة املعارف  :، دار النشر)هـ ٤٦٣ت(
 .الطحان

 :عيسى الترمذي السلمي ، دار النشر مد بن عيسى أيبحملجلامع الصحيح سنن الترمذي، ا -١٠١
 .أمحد حممد شاكر وآخرون :بريوت، حتقيق -دار إحياء التراث العريب 

اإلمـام   :وسـننه وأيامـه   r اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمـور رسـول اهللا   -١٠٢
 ١٤١٨ .عمان :بيت األفكار الدولية).هـ٢٥٦ت (البخاري،حممد بن إمساعيل البخاري

 .هـ
 اجلامع ملعمر -١٠٣
ـ ٣٢٧ت (ابن أيب حامت،عبدالرمحن بن حممد بن إدريس الرازي:اجلرح والتعديل١ -١٠٤ ). هـ

 .هـ١٣٧١: ١ط. اهلند –جملس دائرة املعارف العثمانية 
عبـدالرمحن عبـداجلبار    :حتقيق ).هـ٤٧٧ت ( بيىب بنت عبدالصمد ،ةاهلرمثي: جزء بِيىب -١٠٥

 .م١٩٨٦: ١ط. الكويت:للكتاب اإلسالميدار اخللفاء  .الفريوائي
 -دربدر الب :ت - مكتبة الرشد ،أيب بكر بن مردويه انتقاء ،جزء فيه أحاديث أيب الشيخ -١٠٦

 .هـ١٤١٤ وىلاأل
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 ن عبيد أبو احلسن اجلوهري البغـدادي، علي بن اجلعد بل ،) مسند ابن اجلعد (اجلعديات  -١٠٧
 :، الطبعـة  ١٩٩٠ - ١٤١٠ -بريوت  -مؤسسة نادر : نشر ،مجعه أبو القاسم البغوي

 .عامر أمحد حيدر :األوىل ، حتقيق
دار  نشـر  ،نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين أيب :، تأليفحلية األولياء وطبقات األصفياء -١٠٨

 .الرابعة :عةالطب ،١٤٠٥ -بريوت  -الكتاب العريب 
دار املعارف : ، نشر)هـ ٢٥٦ ت(حممد بن إمساعيل اإلمام البخاري، :خلق أفعال العباد -١٠٩

 .عبدالرمحن عمرية. د :، حتقيق ١٩٧٨ - ١٣٩٨ -الرياض  -السعودية 
دار الكتب : نشر ).هـ ٩١١ ت( عبدالرمحن بن أيب بكر ،السيوطي: اخلصائص الكربى -١١٠

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ -بريوت  -العلمية 
وأمحـد سـعيد    ،حممد بن إبراهيم الشيباين:دليل خمطوطات السيوطي وأماكن وجودها -١١١

 .هـ ١٤١٦ :٢ط .الكويت :مركز املخطوطات والتراث.اخلازندار
دار الفكر  :عبد الرمحن بن الكمال جالل الدين السيوطي، دار النشر: فيلتألدر املنثور، ا -١١٢

 .١٩٩٣ –بريوت  -
 ،tاردة يف شخصية عمر بن اخلطاب وسياسـته اإلداريـة   دراسة نقدية يف املرويات الو -١١٣

عمادة البحـث العلمـي باجلامعـة    : الناشر ،عبد السالم بن حمسن آل عيسى :املؤلف
 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣األوىل: الطبعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية،

مكتبة  :الضيب ، دار النشر عبد الرمحن حممد بن فضيل بن غزوان الدعاء، البن فضيل أيب -١١٤
د عبد العزيز بـن   :األوىل ، حتقيق :م ، الطبعة١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ -الرياض  -الرشد 

 .سليمان بن إبراهيم البعيمي
 -دار الكتب العلمية  نشر ،القاسم أيبسليمان بن أمحد الطرباين :  ، تأليفالدعاء للطرباين -١١٥

 .بد القادر عطامصطفى ع :حتقيق ،األوىل :الطبعة ،١٤١٣ -بريوت 
بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى البيهقي ، دار  أيب: تأليفكتاب الدعوات الكبري،  -١١٦

 -هــ  ١٤١٤ -الكويـت   -منشورات مركز املخطوطات والتراث والوثائق  :النشر
 .بدر بن عبد اهللا البدر :م ، حتقيق١٩٩٣

 ٤٥٨ت(احلسـني  البيهقي،أمحـد بـن    :دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشـريعة  -١١٧
 .هـ١٤٠٥: ١ط.بريوت:دار الكتب العلمية. عبداملعطي قلعجي .د: حتقيق).هـ

حممد رواس  .د:حتقيق).هـ ٤٣٠ت(أمحد بن عبداهللا األصبهاين نعيم،أليب  :دالئل النبوة -١١٨
 .هـ١٤١٩: ٣ط .بريوت :دار النفائس.وعبدالرب عباس ،قلعة جي
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إبراهيم بن علي بن حممـد بـن   :  تأليف، الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب -١١٩
 .بريوت –دار الكتب العلمية  :فرحون اليعمري املالكي ، دار النشر

 :، حتقيـق م١٩٦٢ بن أيب احلسن اجلـوزي ، أبو الفرج عبد الرمحن  :تأليفذم اهلوى،  -١٢٠
 .مصطفى عبد الواحد

ـ ٦٠٠ :وىفاملت(عبد الغين بن عبد الواحد اجلماعيلي املقدسي  :املؤلف ،ذكر النار -١٢١  ،)هـ
 – ١٤١٥ :سـنة النشـر   ،دار البشائر اإلسـالمية  :أديب حممد الغزاوي، الناشر :حتقيق

١٩٩٤. 
أيب :حتقيق ).هـ ٢٨١ت(عبداهللا بن حممد بن عبيد البغدادي  ابن أيب الدنيا،: ذكر املوت -١٢٢

 .هـ١٤٢٣:  ١ط .عجمان: مكتبة الفرقان. عبيده مشهور بن حسن آل سلمان
علي حممـد   :حتقيق ،باكستان -املكتبة األثرية  نشر ،ابن منده: تأليف ،الرد على اجلهمية -١٢٣

 .ناصر الفقيهي
 -دار ابن األثري  :، دار النشر)هـ٢٨٠ت (عثمان بن سعيد  ،الدارمي: الرد على اجلهمية -١٢٤

 .بدر بن عبد اهللا البدر :الثانية ، حتقيق :م ، الطبعة١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ -الكويت 
 ،مكتبة العبيكـان : نشر ،الدنيا، عبداهللا بن حممد بن عبيد البغداديابن أيب  ،الرقة والبكاء -١٢٥

 .حممد خري رمضان: حتقيق ،هـ١٤١٥الطبعة األوىل 
: نشـر  - عبد اهللا البخـاري  :قيقحت – رياض اجلنة بتخريج أصول السنة البن أيب زمنني -١٢٦

 .١٤١٥وىل الطبعة األ– مكتبة الغرباء االثرية
حممـد  . د :حتقيـق  .)هــ   ٢٤١ت( مد بن حنبـل  أمحد بن حم ،الشيباين :الزهد١ -١٢٧

 .هـ ١٤٢٥ :١ط .بريوت :دار الكتاب العريب .االسكندراين
حبيـب الـرمحن   : حتقيق).هـ ١٨١ت(عبداهللا بن املبارك املروزي ابن املبارك،: الزهد -١٢٨

 .هـ١٤١٩: ١ط.بريوت:دار الكتب العلمية.األعظمي
 .عامر أمحد حيـدر  :حتقيق .)هـ  ٤٥٨ت ( أمحد بن احلسني  ،البيهقي :الزهد الكبري -١٢٩

 .هـ ١٤١٧ :٣ط .بريوت :مؤسسة الكتب الثقافية
دار : نشـر  ،حممد مطر الزهـراين : قيقحت ،خلطيب البغدادييب بكر األ ،السابق والالحق -١٣٠

 .هـ١٤٢١ الثانيةالطبعة ، الصميعي
مكتبـة   .)هــ   ١٤٢٠ت ( حممد ناصر الدين  ،األلباين :سلسلة األحاديث الصحيحة -١٣١

 ).هـ ١٤١٥: ٢ط(  ٥ج -١ج .الرياض :رفاملعا
 .)هــ   ١٤٢٠ت ( حممد ناصرالدين  ،األلباين :سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة -١٣٢

 .الرياض :مكتبة املعارف
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ـ  ٢٥٥ت ( الدارمي، عبداهللا بن عبدالرمحن الـدارمي  : السنن -١٣٣ دار : ، دار النشـر  )هـ
خالد  ،فواز أمحد زمريل : قيق األوىل ، حت: ، الطبعة  ١٤٠٧ -بريوت  -الكتاب العريب 
 .السبع العلمي

: سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ، دار النشـر  :  تأليفسنن أيب داود،  -١٣٤
 .حممد حميي الدين عبد احلميد: دار الفكر، حتقيق 

دار  .سعد بن عبـداهللا آل حميـد  . د :حتقيق.)هـ ٢٢٧ت( سعيد بن منصور  :السنن -١٣٥
 .هـ٢:١٤٢٠ط .اضالري :الصميعي

 -دار الفكـر  : ، دار النشر )هـ  ٢٧٣ت ( بن يزيد القزويين حممد  ،ابن ماجه :السنن -١٣٦
 .حممد فؤاد عبد الباقي: مقيربريوت، ت

:  تـأليف اتىب من السنن  .)هـ  ٣٠٣ت ( أمحد بن شعيب النسائي   ،النسائي :السنن -١٣٧
 -كتب املطبوعات اإلسـالمية  م: أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي ، دار النشر 

 .عبدالفتاح أبو غدة: الثانية ، حتقيق : ، الطبعة  ١٩٨٦ - ١٤٠٦ -حلب 
. حممد عبدالقادر عطا :حتقيق.)هـ٤٥٨ت ( أمحد بن احلسني  ،البيهقي :السنن الكربى -١٣٨

 .هـ١٤١٤ :٢ط .بريوت :دار الكتب العلمية
دار الكتب : النسائي ، دار النشر أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن :  تأليفلسنن الكربى، ا -١٣٩

عبد الغفار سليمان .د: األوىل ، حتقيق : ، الطبعة  ١٩٩١ - ١٤١١ -بريوت  -العلمية 
 .سيد كسروي حسن ،البنداري 

أبو عمرو عثمان بن سعيد :  تأليفالسنن الواردة يف الفنت وغوائلها والساعة وأشراطها،  -١٤٠
: األوىل ، حتقيق : ، الطبعة  ١٤١٦ -الرياض  - دار العاصمة: املقرئ الداين ، دار النشر 

 .ضاء اهللا بن حممد إدريس املباركفوري. د
 -دار املعرفة : حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهللا ، دار النشر : تأليفالسنن املأثورة،  -١٤١

 .عبد املعطي أمني قلعجي. د: األوىل ، حتقيق : ، الطبعة  ١٤٠٦ -بريوت 
حممد ابن سعيد  .د :حتقيق .)هـ  ٢٩٠ت ( داهللا بن أمحد بن حنبل عب ،الشيباين :السنة -١٤٢

 .هـ ١٤١٦ :٤ط .الدمام  :رمادي للنشر .القحطاين
داود  أيبسليمان بن األشـعث  :  ، تأليفسؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين -١٤٣

 ،األوىل :الطبعة ،١٩٧٩ - ١٣٩٩ -املدينة املنورة  -اجلامعة اإلسالمية  نشر ،السجستاين
 حممد علي قاسم العمري :حتقيق



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٥٣٦

عبيد اهللا بن عبد الكرمي بن يزيد :  تأليفالضعفاء وأجوبة الرازي على سؤاالت الربذعي،  -١٤٤
الثانية ، حتقيق : ، الطبعة  ١٤٠٩ -املنصورة  -دار الوفاء : الرازي أبو زرعة ، دار النشر 

 .سعدي اهلامشي. د: 
 نشـر  ،احلسن الدارقطين البغدادي أيبعلي بن عمر   :، تأليفسؤاالت الربقاين للدارقطين -١٤٥

عبدالرحيم حممد . د :حتقيق ،األوىل :الطبعة ،- ١٤٠٤ -باكستان  -كتب خانه مجيلي 
 أمحد القشقري

مكتبة  .موفق بن عبداهللا بن عبدالقادر. د :حتقيق .سؤاالت احلاكم النيسأبوري للدارقطين -١٤٦
 .هـ ١٤٠٦ :١ط.هـ ١٤٠٤ :١ط .الرياض :املعارف

 نشـر  ،علي بن عمر أبو احلسن الـدارقطين :  ، تأليفسؤاالت محزة بن يوسف السهمي -١٤٧
موفق بن عبداهللا  :حتقيق ،األوىل :الطبعة ،١٩٨٤ - ١٤٠٤ -الرياض  -مكتبة املعارف 

 بن عبدالقادر
/ الرياض  -دار الوطن : أيب بكر حممد بن احلسني اآلجري ، دار النشر :  تأليفالشريعة،  -١٤٨

الدكتور عبد اهللا بن عمر : الثانية ، حتقيق : م ، الطبعة ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠ - السعودية
 .بن سليمان الدميجي

 ،جالل الدين عبد الرمحن السـيوطي :  ، تأليفشرح الصدور بشرح حال املوتى والقبور -١٤٩
عبـد ايـد    :حتقيق ،األوىل :الطبعة ،م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ -لبنان  -دار املعرفة  نشر

 .طعمة حليب
أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري النـووي ،  :  تأليف ،صحيح مسلمالنووي على  شرح -١٥٠

 .الثانية: ، الطبعة  ١٣٩٢ -بريوت  -دار إحياء التراث العريب : دار النشر 
مؤسسة  نشر ،جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي أيب:  ، تأليفشرح مشكل اآلثار -١٥١

شـعيب   :حتقيـق  ،األوىل :الطبعة ،م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨ -بريوت / لبنان -الرسالة 
 .األرنؤوط

عبد احلي بن أمحد بـن حممـد العكـري    :  ، تأليفشذرات الذهب يف أخبار من ذهب -١٥٢
عبـد القـادر    :حتقيق ،١ط :الطبعة ،هـ١٤٠٦ -دمشق  -دار بن كثري   نشر ،احلنبلي

 .األرنؤوط، حممود األرناؤوط
 -دار الكتـب العلميـة   : ي، نشربكر أمحد بن احلسني البيهق أيب: تأليفشعب اإلميان،  -١٥٣

 .حممد السعيد بسيوين زغلول :األوىل ، حتقيق :، الطبعة ١٤١٠ -بريوت 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٥٣٧

حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمـي  :  تأليفصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،  -١٥٤
الثانية ، : ، الطبعة  ١٩٩٣ - ١٤١٤ -بريوت  -مؤسسة الرسالة : البسيت ، دار النشر 

 .شعيب األرنؤوط :حتقيق 
أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران املهـراين  :  تأليفصفة اجلنة،  -١٥٥

 -هـ ١٤٠٦ -سوريا / دمشق  -دار املأمون للتراث : األصبهاين أبو نعيم، دار النشر 
 .علي رضا عبد اهللا: األوىل ، حتقيق : م ، الطبعة ١٩٨٦

دار املعرفة : ن علي بن حممد أبو الفرج ، دار النشر عبد الرمحن ب:  تأليفصفة الصفوة،  -١٥٦
حممـد  .د -حممود فاخوري : الثانية ، حتقيق : ، الطبعة  ١٩٧٩ - ١٣٩٩ -بريوت  -

 .رواس قلعه جي
 -دار ابن حزم : أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب الدنيا ، دار النشر :  تأليفصفة النار،  -١٥٧

حممد خري رمضان : األوىل ، حتقيق : الطبعة م ، ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ -بريوت / لبنان 
 .يوسف

دار  .)هـ٩٠٢ت ( السخاوي، حممد بن عبدالرمحن  :الضوء الالمع ألهل القرن التاسع -١٥٨
 .القاهرة :الكتاب اإلسالمي

دار : أبو جعفر حممد بن عمر بن موسى العقيلي ، دار النشـر  :  تأليفالضعفاء الكبري،  -١٥٩
عبـد  : األوىل ، حتقيـق  : م ، الطبعة ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ -بريوت  -املكتبة العلمية 

 .املعطي أمني قلعجي
 نشـر  ،الفرج أيبعبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي :  ، تأليفالضعفاء واملتروكني -١٦٠

 .عبد اهللا القاضي :حتقيق ،األوىل :الطبعة ،١٤٠٦ -بريوت  -دار الكتب العلمية 
 -دار الوعي  نشر ،ن أمحد بن شعيب النسائيعبد الرمح أيب:  ، تأليفالضعفاء واملتروكني -١٦١

 .حممود إبراهيم زايد :حتقيق ،األوىل :الطبعة ،-هـ١٣٩٦ -حلب 
دار الوعي  نشر ،عبداهللا البخاري اجلعفي أيبحممد بن إمساعيل :  ، تأليفالضعفاء الصغري -١٦٢

 .حممود إبراهيم زايد :حتقيق ،األوىل :الطبعة ،١٣٩٦ -حلب  -
دار الكتـب   نشر ،الفضل أيبعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي :  ف، تأليطبقات احلفاظ -١٦٣

 .األوىل :الطبعة ،١٤٠٣ -بريوت  -العلمية 
 -دار طيبـة  : خليفة بن خياط أبو عمر الليثي العصفري ، دار النشر :  تأليفالطبقات،  -١٦٤

 .أكرم ضياء العمري. د: الثانية ، حتقيق : ، الطبعة  ١٩٨٢ - ١٤٠٢ -الرياض 
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 ٥٣٨

هجر  نشر ،تاج الدين بن علي بن عبد الكايف السبكي:  ، تأليفلشافعية الكربىطبقات ا -١٦٥
حممود حممد الطنـاحي  . د :حتقيق ،٢ط :الطبعة ،هـ١٤١٣ -للطباعة والنشر والتوزيع 

 .عبد الفتاح حممد احللو.د
أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر بن قاضي شهبة ، دار النشر :  تأليفطبقات الشافعية،  -١٦٦

احلافظ عبـد العلـيم   . د: األوىل ، حتقيق : ، الطبعة  ١٤٠٧ -بريوت  - الكتب عامل: 
 .خان

: إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي أبو إسحاق ، دار النشر :  تأليفطبقات الفقهاء،  -١٦٧
 .خليل امليس: بريوت ، حتقيق  -دار القلم 

دار : النشـر   ، دار)هــ   ٢٣٠ت( مد بن سعد بن منيع حم ،الزهري :الطبقات الكبري -١٦٨
 .بريوت –صادر 

مد بن جعفر بن حيان عبداهللا بن حم ،أبو الشيخ :طبقات احملدثني بأصبهان والواردين عليها -١٦٩
 .بريوت :مؤسسة الرسالة .عبدالغفور عبداحلق حسني البلوشي :حتقيق. )هـ ٣٦٩ت ( 
 .هـ ١٤٠٨ :١ط

مطبعـة   نشر ،ن الذهيبمشس الدين حممد بن أمحد بن عثما:  ، تأليفالعرب يف خرب من غرب -١٧٠
 .صالح الدين املنجد. د :حتقيق ،٢ط :الطبعة ،١٩٨٤ -الكويت  -حكومة الكويت 

: شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي، دار النشـر  :  تأليفالعجاب يف بيان األسباب،  -١٧١
عبـد  : األوىل، حتقيق : م، الطبعة١٩٩٧ - هـ١٤١٨ -السعودية  -دار ابن اجلوزي 
 .نيساحلكيم حممد األ

أيب الفيض حممد ياسني بن حممد عيسى الفاداين :  تأليفالعجالة يف األحاديث املسلسلة،  -١٧٢
 .الثانية: ، الطبعة  ١٩٨٥ -دمشق  -دار البصائر : املكي ، دار النشر

حممد بن محد  :حتقيق.)هـ ٢٩٧ت( حممد بن عثمان  ،ابن أيب شيبة :العرش وما روي فيه -١٧٣
 .هـ ١٤٠٦ :١ط .الكويت :مكتبة املعال .احلمود

رضاء  :حتقيق .)هـ٣٦٩ت ( حممد بن عبداهللا بن جعفر األصبهاين  ،أبو الشيخ :العظمة -١٧٤
 .هـ ١٤١٩ :٢ط .الرياض :دار العاصمة .اهللا بن حممد إدريس املباركفوري

/ لبنـان   -دار ابن حـزم  : أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب الدنيا، دار النشر ،العقوبات -١٧٥
 .حممد خري رمضان يوسف: بريوت، حتقيق 

عبد الرمحن بن حممد بن بن إدريس بن مهران الرازي أبو حممد ، :  تأليفعلل احلديث،  -١٧٦
 .حمب الدين اخلطيب: ، حتقيق  ١٤٠٥ -بريوت  -دار املعرفة : دار النشر 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٥٣٩

 .)هـ  ٥٩٧ت ( عبدالرمحن بن علي  ،ابن اجلوزي :العلل املتناهية يف األحاديث الواهية -١٧٧
 .هـ ١٤٢٤ :٢ط.بريوت :دار الكتب العلمية .خليل امليس :تقدمي وضبط

ـ ٣٨٥ت ( علي بن عمـر   ،اإلمام الدارقطين :العلل الواردة يف األحاديث النبوية -١٧٨  .)هـ
 .هـ ١٤٢٤ :٣ط .الرياض  :دار طيبة .حمفوظ الرمحن زين اهللا السلفي. د :حتقيق

وصي اهللا ابـن  . د :قيقحت .)هـ ٢٤١ت ( اإلمام أمحد بن حنبل  :العلل ومعرفة الرجال -١٧٩
 .هـ ١٤٢٢ :٢ط .الرياض :دار اخلاين .حممد عباس

حممد بن أمحد بن عثمان  ،الذهيب :للعلي الغفار يف إيضاح صحيح األخبار وسقيمها العلو -١٨٠
األوىل ، حتقيق : ، الطبعة هـ  ١٤١٦الرياض   :مكتبة أضواء السلف .)هـ ٧٤٨ت ( 
 .أبو حممد أشرف بن عبد املقصود: 

شهدة بنت أمحد : تأليفة من الفوائد واآلثار الصحاح والغرائب يف مشيخة شهدة، العمد -١٨١
 -هــ  ١٤١٥ -القـاهرة   -مكتبة اخلاجني : بن الفرج الدينيوري األبري، دار النشر 

 .رفعت فوزي عبد املطلب .د: األوىل ، حتقيق : م ، الطبعة ١٩٩٤
أمحد بـن  :  تأليفه مع العباد، عمل اليوم والليلة سلوك النيب مع ربه عز وجل ومعاشرت -١٨٢

: ، دار النشر )هـ  ٣٦٤ت (  حممد بن إسحاق الدينوري الشافعي املعروف بابن السين
كـوثر  : بريوت ، حتقيـق  / جدة  -دار القبلة للثقافة اإلسالمية ومؤسسة علوم القرآن 

 .الربين
 نشر ،قرشي البغداديبكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد ابن أيب الدنيا ال أيب:  ، تأليفلالعيا -١٨٣

 .د :حتقيق ،األوىل :الطبعة ،م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ -الدمام  -السعودية  -دار ابن القيم 
 .جنم عبد الرمحن خلف

مس الدين أبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بـن  لش ،غاية النهاية يف طبقات القراءة -١٨٤
الطبعـة   – ستراسربرج.ج: عين بنشره ،دار الكتب العلمية ،)هـ٨٣٣: املتوىف (يوسف 

 .هـ١٤٠٢ الثالثة
دار الكتـاب  : عبيد ، دار النشـر   القاسم بن سالم اهلروي أيب :تأليفغريب احلديث،  -١٨٥

 .حممد عبد املعيد خان. د: األوىل ، حتقيق : ، الطبعة  ١٣٩٦ -بريوت  -العريب 
أم  جامعـة : إبراهيم بن إسحاق احلريب أبو إسحاق ، دار النشر :  تأليفغريب احلديث،  -١٨٦

سليمان إبراهيم حممـد  . د: األوىل ، حتقيق : ، الطبعة  ١٤٠٥ -مكة املكرمة  -القرى 
 .العايد

: عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو حممـد ، دار النشـر   :  تأليفغريب احلديث،  -١٨٧
 .عبد اهللا اجلبوري. د: األوىل، حتقيق : ، الطبعة  ١٣٩٧ -بغداد  -مطبعة العاين 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٥٤٠

أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد بن علي بن اجلـوزي ،  :  تأليف، غريب احلديث -١٨٨
األوىل : ، الطبعة  ١٩٨٥ - ١٤٠٥ -لبنان  -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر 

 .الدكتور عبد املعطي أمني القلعجي: ، حتقيق 
عبد امللك بن خلف بن : تأليفغوامض األمساء املبهمة الواقعة يف متون األحاديث املسندة،  -١٨٩

األوىل ، : ، الطبعـة   ١٤٠٧ -بريوت  -عامل الكتب : بشكوال أبو القاسم ، دار النشر 
 .حممد كمال الدين عز الدين ،عز الدين علي السيد . د: حتقيق 

أمحد بن علي بن حجر :  ، تأليفهدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري -١٩٠
حممد فؤاد  :حتقيق ،- ١٣٧٩ -بريوت  -ار املعرفة د نشر ،الفضل العسقالين الشافعيأيب 

 .حمب الدين اخلطيب ،عبد الباقي 
الشيخ اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إسحق بن منده :  ، تأليففتح الباب يف الكىن واأللقاب -١٩١

 :الطبعة ،م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ -الرياض  -السعودية  -مكتبة الكوثر  نشر ،األصبهاين
 .يبة نظر حممد الفاريايبقتأيب  :حتقيق ،األوىل

شجاع شريويه بن شهردار بن شـريويه الـديلمي    أيب:  ، تأليفالفردوس مبأثور اخلطاب -١٩٢
 ،م١٩٨٦ -هــ   ١٤٠٦ -بـريوت   -دار الكتب العلمية  نشر ،اهلمذاين امللقب إلكيا

 .السعيد بن بسيوين زغلول :حتقيق ،األوىل :الطبعة
مد الواحد بن امحد املقدسي احلنبلـي ، دار  ضياء الدين حم:  تأليففضائل بيت املقدس،  -١٩٣

 .حممد مطيع احلافظ: األوىل ، حتقيق : ، الطبعة  ١٤٠٥ -سورية  -دار الفكر : النشر 
مؤسسـة  : أمحد بن حنبل أبو عبد اهللا الشيباين ، دار النشـر  :  تأليففضائل الصحابة،  -١٩٤

وصي اهللا حممـد  . د: األوىل ، حتقيق : ، الطبعة  ١٩٨٣ - ١٤٠٣ -بريوت  -الرسالة 
 .عباس

: أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي ، دار النشر :  تأليفالفقيه و املتفقه،  -١٩٥
أبو عبد الـرمحن  : الثانية ، حتقيق : هـ ، الطبعة ١٤٢١ -السعودية  -دار ابن اجلوزي 

 .عادل بن يوسف الغرازي
 -نبيل سـعد الـدين جـرار    :قيقحت - جمموع فيه عشرة أجزاء حديثية لسمويه :الفوائد -١٩٦

 .هـ١٤٢٢وىل ار البشائر االسالمية األد:نشر
ـ  ١٢٥٥ت ( حممد بن علي  ،الشوكاين :الفوائد اموعة يف األحاديث املوضوعة -١٩٧  .)هـ

 .هـ ١٤٠٧ :٣ط .بريوت :املكتب اإلسالمي .عبدالرمحن بن حيىي املعلمي :حتقيق
دار  .)هـ ١٠٣١ت(  د بن عبدالرؤوفحمم ،املناوي :فيض القدير شرح اجلامع الصغري -١٩٨

 .هـ ١٤٢٢ بريوت :الكتب العلمية



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٥٤١

: ضـبط وتوثيـق   .)هـ  ٨١٧ت ( حممد بن يعقوب  ،الفريوز آبادي :القاموس احمليط -١٩٩
 .هـ١٤١٥ بريوت :دار الفكر.يوسف الشيخ حممد البقاعي

مكتبة  نشر ،بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى البيهقي أيب:  ، تأليفالقضاء والقدر -٢٠٠
حممد  :حتقيق ،األوىل :الطبعة ،م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -السعودية / الرياض  -العبيكان 

 .بن عبد اهللا آل عامر
أمحد بن علي العسقالين أبو الفضل :  تأليفالقول املسدد يف الذب عن املسند لإلمام أمحد  -٢٠١

مكتبة ابن : ق األوىل ، حتقي: ، الطبعة  ١٤٠١ -القاهرة  -مكتبة ابن تيمية : ، دار النشر 
 .تيمية

عبداهللا الذهيب  أيبمحد بن أمحد :  ، تأليفالكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة -٢٠٢
 ،١٩٩٢ - ١٤١٣ -جدة  -مؤسسة علو  ،دار القبلة للثقافة اإلسالمية  نشر ،الدمشقي

 .حممد عوامة :حتقيق ،األوىل :الطبعة
أمحـد  أيب عدي بن عبـداهللا بـن حممـد    عبداهللا بن  :، تأليفالكامل يف ضعفاء الرجال -٢٠٣

حيـىي   :حتقيق ،الثالثة :الطبعة ،١٩٨٨ - ١٤٠٩ -بريوت  -دار الفكر  نشر ،اجلرجاين
 .خمتار غزاوي

 :قيـق حت ،ور الدين علي بن أيب بكر اهليثمـي للحافظ ن ،كشف األستار عن زوائد البزار -٢٠٤
 .هـ١٤٠٤وىل الطيعة األ ،مؤسسة الرسالة :نشر -حبيب الرمحن األعظمي

 -دار ابن حـزم   نشر ،بشر حممد بن أمحد بن محاد الدواليبأيب :  ، تأليفالكىن واألمساء -٢٠٥
قتيبة نظـر حممـد   أيب  :حتقيق ،األوىل :الطبعة ،م٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١ -لبنان / بريوت

 .الفاريايب
اجلامعـة   نشر ،احلسنيأيب مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي : ، تأليفالكىن واألمساء -٢٠٦

عبد الرحيم حممـد أمحـد    :حتقيق ،األوىل :الطبعة ،١٤٠٤ -املدينة املنورة  -ية اإلسالم
 .القشقري

عالء الدين علي املتقي بن حسام الـدين  :  تأليفكنز العمال يف سنن األقوال واألفعال،  -٢٠٧
: م ، الطبعـة  ١٩٩٨-هـ١٤١٩ -بريوت  -دار الكتب العلمية : اهلندي ، دار النشر 

 .د عمر الدمياطيحممو: األوىل ، حتقيق 
( جنـم الـدين حممـد بـن حممـد       ،الغـزي  :الكواكب السائرة بأعيان املائة العاشرة -٢٠٨

 :١ط .بـريوت  :دار الكتب العلميـة  .خليل املنصور :وضع حواشيه .) هـ١٠٦١ت
 .هـ ١٤١٨



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٥٤٢

حممد بن أمحد بن  ،ابن الكيال :الكواكب النريات يف معرفة من اختلط من الرواة الثقات -٢٠٩
محدي : الكويت، حتقيق  -دار العلم : كات الذهيب الشافعي ، دار النشر يوسف أبو الرب

 .عبد ايد السلفي
ت ( عبـدالرمحن بـن أيب بكـر     ،السـيوطي  :الآليل املصنوعة يف األحاديث املوضوعة -٢١٠

 ١٤١٧ :١ط .بـريوت  :دار الكتب العلمية.صالح بن حممد عويضة  :تعليق .)هـ٩١١
 .هـ

، دار )هـ ٧١١ت ( بن مكرم بن منظور األفريقي املصري حممد : تأليفلسان العرب،  -٢١١
 .األوىل: بريوت ، الطبعة  -دار صادر : النشر 

 نشـر  ،الفضل العسـقالين الشـافعي  أيب أمحد بن علي بن حجر :  ، تأليفلسان امليزان -٢١٢
 :حتقيـق  ،الثالثة :الطبعة ،١٩٨٦ - ١٤٠٦ -بريوت  -مؤسسة األعلمي للمطبوعات 

 .اهلند –امية دائرة املعرف النظ
حممد بن طاهر :  ، تأليف) األنساب املتفقة يف اخلط املتماثلة يف النقط ( املؤتلف واملختلف -٢١٣

 ،األوىل :الطبعـة  ،١٤١١ -بـريوت   -دار الكتب العلمية  نشر ،بن علي بن القيسراين
 .كمال يوسف احلوت :حتقيق

: نشـر  - صادق احلامدي حممد.د :قيقحت –البغدادي  خلطيبأليب بكر ا ،املتفق واملفترق -٢١٤
 .١٤١٧الطبعة األوىل  -دار القادري

أيب  :حتقيـق  .)هـ ٣٣٣ت( أمحد بن مروان املالكي  ،الدينوري :االسة وجواهر العلم -٢١٥
 .هـ ١٤١٩ :١ط .البحرين :مجعية التربية اإلسالمية .عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

اإلمام حممد بن حيان بن أمحد بـن  :  تأليفاروحني من احملدثني والضعفاء واملتروكني،  -٢١٦
األوىل ، : هـ ، الطبعـة  ١٣٩٦ -حلب  -دار الوعي : أيب حامت التميمي البسيت ، نشر

 .حممود إبراهيم زايد: حتقيق 
، دار النشر )هـ٨٠٧ت (علي بن أيب بكر اهليثمي :  تأليفجممع الزوائد ومنبع الفوائد،  -٢١٧

 .١٤٠٧ -بريوت  ،القاهرة  - دار الكتاب العريب /دار الريان للتراث: 
دار البشـائر   :نشـر  – نبيل سعد الدين جـرار  :ت - جمموع فيه عشرة أجزاء حديثية -٢١٨

 .هـ١٤٢٢وىل الطبعة األ –االسالمية 
مكتبة لبنان : حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي ، دار النشر : تأليفخمتار الصحاح،  -٢١٩

 .حممود خاطر: ، حتقيق  ، طبعة جديدة١٩٩٥ - ١٤١٥ -بريوت  -ناشرون 
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 ٥٤٣

عبد اهللا حممد بن عبد الواحد بن أمحد احلنبلي املقدسي ،  أيب: تأليفاألحاديث املختارة،  -٢٢٠
: األوىل ، حتقيق : ، الطبعة  ١٤١٠ -مكة املكرمة  -مكتبة النهضة احلديثة : دار النشر 

 .عبد امللك بن عبد اهللا بن دهيش
: قيقحت ،هـ١٤٠٤وىل الطبعة األ – ار الفكرد: نشر ،البن منظور ،خمتصر تاريخ دمشق -٢٢١

 .رياض عبد احلميد مراد
 ،رفعت فوزي عبداملطلب .د :حتقيق .)هـ ٧٦١ت( صالح الدين  ،العالئي :املختلطني -٢٢٢

 .هـ١٤١٧ :١ط. القاهرة :مكتبة اخلاجني .وعلي عبدالباسط مزيد
 ،الدنيا القرشي البغداديبكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد ابن أيب أيب :  ، تأليفمداراة الناس -٢٢٣

 :حتقيـق  ،األوىل :الطبعة ،م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ -لبنان  -بريوت  -دار ابن حزم  نشر
 .حممد خري رمضان يوسف

دار  نشـر  ،بكرأيب أمحد بن احلسني بن علي البيهقي :  ، تأليفاملدخل إىل السنن الكربى -٢٢٤
اء االـرمحن  حممـد ضـي  . د :حتقيـق  ،١٤٠٤ -الكويت  -اخللفاء للكتاب اإلسالمي 

 .األعظمي
نشـر دار   ،الشريف حامت بن عـارف العـوين  : تأليف ،املرسل اخلفي وعالقته بالتدليس -٢٢٥

 .هـ١٤١٨: الطبعة األوىل –الرياض  ،اهلجرة
 :حتقيق.)هـ ٤٠٥ت ( حممد بن عبداهللا النيسابوري  ،احلاكم :املستدرك على الصحيحني -٢٢٦

 .هـ١٤١١ :١ط .بريوت :دار الكتب العلمية .مصطفى عبدالقادر عطا
حمب الدين أيب عبد اهللا حممد بن حممود بن احلسن املعـروف  :  ، تأليفذيل تاريخ بغداد -٢٢٧

 .بريوت/ لبنان  -دار الكتب العلمية  نشر ،بابن النجار البغدادي
 .أبو عبداهللا الشيباين اإلمام أمحد بن حنبل مسند -٢٢٨
 )والعزو إليه عند اإلطالق( .مصر –مؤسسة قرطبة : نشر 
 )والعزو إليه مقيد(. مكتبة التراث اإلسالمي: نشر ،ند بشرح أمحد شاكراملس
ـ ٢٣٨ت( إسحاق بن إبراهيم احلنظلـي   :مسند إسحاق بن راهويه -٢٢٩ . د :حتقيـق  .)هـ

 .هـ١٤١٢ :١ط .املدينة املنورة :مكتبة اإلميان .عبدالغفور عبداحلق البلوشي
دار الكتـب  : دار النشـر   .)ـه ٢١٩ت ( عبداهللا بن الزبري  ،احلميدي: تأليف ،املسند -٢٣٠

 .حبيب الرمحن األعظمي: القاهرة ، حتقيق  ،بريوت  -مكتبة املتنيب  ،العلمية 
محـدي عبدايـد    :حتقيق .)هـ٣٦٠ت (سليمان بن أمحد  ،الطرباين :مسند الشاميني -٢٣١

 .هـ ١٤٠٥ :١ط .بريوت :مؤسسة الرسالة .السلفي



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٥٤٤

محـدي   :حتقيق .)هـ ٤٥٤ت ( فر حممد بن سالمة بن جع ،القضاعي :الشهاب مسند -٢٣٢
 .هـ ١٤٠٧ :٢ط .بريوت :مؤسسة الرسالة .عبدايد السلفي

: ، دار النشر )هـ ٢٠٤ت ( سليمان بن داود بن اجلارود  ،الطيالسيأليب داود  :املسند -٢٣٣
 .بريوت -دار املعرفة 

سلم اإلمام م :rاملسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اهللا  -٢٣٤
دار إحياء التراث العريب : ، دار النشر )هـ ٢٦١ت (القشريي النيسابوري  بن احلجاج 

 .حممد فؤاد عبد الباقي: رقيمبريوت ، ت -
مكتبة : عبد بن محيد بن نصر أبو حممد الكسي ، دار النشر :  تأليفمسند عبد بن محيد،  -٢٣٥

صبحي البـدري  : يق األوىل ، حتق: ، الطبعة  ١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ –القاهرة  -السنة 
 .حممود حممد خليل الصعيدي ،السامرائي 

: أمحد بن علي بن املثىن أبو يعلى املوصلي التميمي ، دار النشر :  تأليفمسند أيب يعلى،  -٢٣٦
حسـني  : األوىل ، حتقيق : ، الطبعة  ١٩٨٤ - ١٤٠٤ -دمشق  -دار املأمون للتراث 

 .سليم أسد
أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار ، دار :  تأليف ،)البحر الزخار ( مسند البزار  -٢٣٧

،  ١٤٠٩ -املدينـة   ،بـريوت   -مكتبة العلوم واحلكم  ،مؤسسة علوم القرآن : النشر 
 .حمفوظ الرمحن زين اهللا. د: األوىل ، حتقيق : الطبعة 

مؤسسة  نشر ،جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاويأيب :  ، تأليفشرح مشكل اآلثار -٢٣٨
شـعيب   :حتقيـق  ،األوىل :الطبعة ،م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨ -بريوت / لبنان -سالة الر

 .األرنؤوط
مطبوعات جممـع اللغـة   : نشر ،حممد طاهر مالك.د :قيقحت ،بن طهمانإبراهيم  مشيخة -٢٣٩

 .هـ١٤٠٣ – العربية بدمشق
أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل الكناين ، دار :  تأليفمصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه،  -٢٤٠

حممـد املنتقـى   : الثانيـة ، حتقيـق   : ، الطبعة  ١٤٠٣ -بريوت  -دار العربية : لنشر ا
 .الكشناوي

أمحد بن حممد بن علي املقـري  :  تأليفاملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي،  -٢٤١
 .بريوت -املكتبة العلمية : الفيومي ، دار النشر 

أبو بكر عبد اهللا :  تأليف ،)يث واآلثار لكتاب املصنف يف األحادا( مصنف ابن أيب شيبة  -٢٤٢
: ، الطبعة  ١٤٠٩ -الرياض  -مكتبة الرشد : بن حممد بن أيب شيبة الكويف ، دار النشر 

 .كمال يوسف احلوت: األوىل ، حتقيق 



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٥٤٥

 -املكتب اإلسالمي : أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين ، دار النشر : تأليفاملصنف،  -٢٤٣
 .حبيب الرمحن األعظمي: الثانية ، حتقيق : ة ، الطبع ١٤٠٣ -بريوت 

أمحد بن علي بن حجر العسـقالين ، دار  :  تأليفاملطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية،  -٢٤٤
: األوىل ، حتقيق : هـ ، الطبعة ١٤١٩ -السعودية  -دار الغيث / دار العاصمة: النشر 

 .سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري. د
ت (أيب بكر عبد اهللا بـن حممـد بـن أيب الـدنيا     : تأليف ،والربق والريح املطر والرعد -٢٤٥

الطبعة األوىل  ،الدمام -دار ابن اجلوزي : نشر ،طارق حممد العمودي: حتقيق ،)هـ٢٨١
 .هـ١٤١٨

أبو بكر حممد بن أيب إسحاق إبراهيم بن يعقوب :  تأليف، )حبر الفوائد ( معاين األخبار  -٢٤٦
 -هـ ١٤٢٠ -لبنان / بريوت  -دار الكتب العلمية : النشر  الكالباذي البخاري ، دار

أمحـد فريـد    -حممد حسن حممد حسن إمساعيل : األوىل ، حتقيق : م ، الطبعة ١٩٩٩
 .املزيدي

أمحد بن إبـراهيم بـن إمساعيـل    :  تأليفاملعجم يف أسامي شيوخ أيب بكر اإلمساعيلي،  -٢٤٧
،  ١٤١٠ -املدينـة املنـورة    -واحلكم  مكتبة العلوم: اإلمساعيلي أبو بكر ، دار النشر 

 .زياد حممد منصور. د: األوىل ، حتقيق : الطبعة 
دار ابن  –الدر األثرية : نشر ،األثري الفالوجيحممد أكرم : تأليف ،يالطربشيوخ  معجم -٢٤٨

 .هـ١٤٢٦الطبعة األوىل  ،عفان
خليـل   :يقحتق. )هـ ٣٥١ت ( قي بن قانع البغدادي عبدالبا ،ابن قانع :معجم الصحابة -٢٤٩

 .الرياض –مكة     :مكتبة نزار مصطفى الباز .ومحدي الدمرداش حممد ،إبراهيم قوتالي
 .هـ ١٤١٨ :١ط

حممـد  : حتقيـق  ،)هـ٣١٧ت ( لبغويأليب القاسم عبد اهللا بن حممد ا ،معجم الصحابة -٢٥٠
 .هـ١٤٢١الطبعة األوىل  ،الكويت -مكتبة دار البيان : نشر ،األمني اجلكين

دار احلرمني : أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ، دار النشر :  تأليف املعجم األوسط، -٢٥١
عبد احملسن بـن إبـراهيم    ،طارق بن عوض اهللا بن حممد : ، حتقيق  ١٤١٥ -القاهرة  -

 .احلسيين
سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين :  تأليف، )لروض الداين ا( املعجم الصغري  -٢٥٢

،  ١٩٨٥ - ١٤٠٥ -عمـان   ،بريوت  -دار عمار  ،تب اإلسالمي املك: ، دار النشر 
 .حممد شكور حممود احلاج أمرير: األوىل ، حتقيق : الطبعة 
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محدي  :حتقيق ،املوصل -مكتبة الزهراء : نشر. سليمان بن أمحد ،الطرباين: املعجم الكبري -٢٥٣
هـ ١٤٠٥ :٢ط. يد السلفيعبدا 

ناصر بن سعود بن  :ت اململكة العربية السعوديةمعجم مؤلفات السيوطي املخطوطة مبكتبا -٢٥٤
 .هـ١٤١٥.الرياض :مكتبة امللك فهد الوطنية .عبداهللا السالمة

 .بريوت - دار إحياء علوم التراث العريب. عمر رضا ،كحالة: تأليف: ؤلفنياملمعجم  -٢٥٥
حممـد  / حامد عبد القـادر  / أمحد الزيات / إبراهيم مصطفى  :، تأليفاملعجم الوسيط -٢٥٦

 .جممع اللغة العربية :حتقيق ،دار الدعوة نشر ،ارالنج
عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا أيب :  ، تأليفمعجم األدباء أو إرشاد األريب إىل معرفة األديب -٢٥٧

 :الطبعة ،م١٩٩١ -هـ  ١٤١١ -بريوت  -دار الكتب العلمية  نشر ،الرومي احلموي
 .األوىل

 –دار الفكـر   نشـر  ،عبـد اهللا أيب موي ياقوت بن عبد اهللا احل:  ، تأليفمعجم البلدان -٢٥٨
 .بريوت

يوسف بن حسن بن أمحد بن حسن عبد اهلادي الدمشـقي، دار  : تأليفمعجم الكتب،  -٢٥٩
يسرى : م ، حتقيق ١٩٨٩/ هـ١٤٠٩ -مصر  -مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع : النشر

 .عبد الغين البشري
لي بـن عاصـم بـن زاذان    بكر حممد بن إبراهيم بن عأيب :  ، تأليفمعجم ابن املقرئ -٢٦٠

 -دار الكتب العلمية : نشر ،)هـ٣٨١ :املتوىف(األصبهاين اخلازن، املشهور بابن املقرئ 
 .هـ١٤٢٤الطبعة األوىل  ،مسعد السعدين –حممد حسن إمساعيل : بريوت، حتقيق

أمحد .د: حتقيق ،)هـ٣٤١ت (أيب سعيد أمحد بن حممد بن زياد  ،بن األعرايبال ،املعجم -٢٦١
 .هـ١٤١٢: الطبعة األوىل ،مكتبة الكوثر للنشر: نشر ،البلوشي

، معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبـارهم  -٢٦٢
 نشر ،أيب احلسن أمحد بن عبد اهللا بن صاحل العجلي الكويف نزيل طرابلس الغرب:  تأليف

 :حتقيـق  ،األوىل :الطبعة ،١٩٨٥ - ١٤٠٥ -السعودية  -املدينة املنورة  -مكتبة الدار 
 .عبد العليم عبد العظيم البستوي

 :حتقيق ). هـ ٤٣٠ت ( أمحد بن عبداهللا بن أمحد  األصبهاين  ،نعيمأيب  :معرفة الصحابة -٢٦٣
 .هـ١٤١٨ :١ط. الرياض :طندار الو. عادل بن يوسف العزازي

عامر حسـن  :يققحت ،يب عبد اهللا حممد بن إسحاق بن مندة األصبهاينأل ،معرفة الصحابة -٢٦٤
 .هـ١٤٢٦األوىل  :بعةطال ،ماراتجامعة اإل: نشر ،صربي
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حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز :  تأليفمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار،  -٢٦٥
األوىل ، : ، الطبعة  ١٤٠٤ -بريوت  -مؤسسة الرسالة : الذهيب أبو عبد اهللا ، دار النشر 

 .صاحل مهدي عباس ،ب األرناؤوطشعي ،بشار عواد معروف : حتقيق 
أكـرم ضـياء   .د :حتقيق. )هـ٢٧٧ت ( يعقوب بن سفيان  ،سويالف :املعرفة والتاريخ -٢٦٦

 .هـ١٤١٠ :١ط. املدينة املنورة :مكتبة الدار. العمري
أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتـاىب  :  تأليفاألخيار،  مغاين -٢٦٧

حممـد  : حتقيـق  ،دار الكتب العلمية: نشر ،)هـ٨٥٥: ملتوىف ا(احلنفى بدر الدين العيىن 
 .م٢٠٠٦الطبعة األوىل  ،حسن إمساعيل

أيب الزهراء  :حتقيق .)هـ ٧٤٨ت ( حممد بن أمحد بن عثمان  ،الذهيب :املغين يف الضعفاء -٢٦٨
 .هـ١٤١٨: ١ط .بريوت :دار الكتب العلمية .حازم القاضي

دار املعرفة : لقاسم احلسني بن حممد  ، دار النشر أبو ا:  تأليفاملفردات يف غريب القرآن  -٢٦٩
 .حممد سيد كيالين: لبنان ، حتقيق  -

حممد بـن   ،السخاوي :املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة -٢٧٠
ط .بريوت  :دار الكتاب العريب .حممد عثمان اخلشت :حتقيق .)هـ٩٠٢ت ( عبدالرمحن 
 .هـ ١:١٤٠٥

أميـن صـاحل    :اعتىن به .)هـ ٧٤٨ت ( حممد بن أمحد  ،الذهيب :يف سرد الكىناملقتىن  -٢٧١
 .هـ١٤١٨ :١ط .بريوت :دار الكتب العلمية .شعبان

اإلمام برهان الدين إبراهيم بـن  :  ، تأليفاملقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد  -٢٧٢
ـ  -الريـاض   -مكتبة الرشـد   نشر ،حممد بن عبد اهللا بن حممد بن مفلح  -عودية الس

 .د عبد الرمحن بن سليمان العثيمني :حتقيق ،األوىل :الطبعة ،م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠
سـعاد سـليمان   .د:ت-أليب بكر حممد بن جعفر اخلرائطـي -مكارم األخالق ومعاليها -٢٧٣

 .هـ١٤١١االوىل -مطبعة املدين:ط-اخلندقاوي
دار املـأمون   رنش ،حيىي بن معني:  ، تأليفمن كالم أيب زكريا حيىي بن معني يف الرجال -٢٧٤

 أمحد حممد نور سيف. د :حتقيق ،١٤٠٠ -دمشق  -للتراث 
أبو عبد اهللا حممد بـن أيب بكـر احلنبلـي    :  تأليفاملنار املنيف يف الصحيح والضعيف،  -٢٧٥

: هـ ، الطبعة  ١٤٠٣ -حلب  -مكتب املطبوعات اإلسالمية : الدمشقي ، دار النشر 
 .عبد الفتاح أبو غدة: الثانية ، حتقيق 

ت (موفق الدين عبد اهللا بـن أمحـد    ،املقدسي البن قدامة ،لخاللل لعلالنتخب من امل -٢٧٦
 .هـ١٤١٩الطبعة األوىل  –دار الراية : نشر ،طارق عوض اهللا: حتقيق ،)٦٢٠
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 .)هـ  ٥٢٩ت ( عبدالغافر بن إمساعيل  ،الفارسي :املنتخب من السياق لتاريخ نيسابور -٢٧٧
دار الفكر للطباعة والنشـر  : ، دار النشر صريفيينحممد بن األزهر الإبراهيم بن  :انتخاب
 .خالد حيدر: هـ، حتقيق ١٤١٤ -بريوت  -التوزيع 

ـ  ٥٩٧ت ( عبدالرمحن بن علـي   ،ابن اجلوزي :املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم -٢٧٨ ). هـ
 .بـريوت  :دار الكتب العلميـة  .ومصطفى عبدالقادر عطا ،حممد عبدالقادر عطا :حتقيق

 .هـ ٢:١٤١٥ط
علي بن أيب بكر اهليثمي أبو احلسـن ، دار  :  تأليفد الظمآن إىل زوائد ابن حبان، موار -٢٧٩

 .حممد عبد الرزاق محزة: بريوت ، حتقيق  -دار الكتب العلمية : النشر 
دار : أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد القرشي ، دار النشر :  تأليفاملوضوعات،  -٢٨٠

توفيـق  : األوىل ، حتقيق : م ، الطبعة ١٩٩٥-هـ  ١٤١٥ -بريوت  -الكتب العلمية 
 .محدان

حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن سليمان بـن زبـر   :  ، تأليفتاريخ مولد العلماء ووفيام -٢٨١
عبد اهللا أمحد . د :حتقيق ،األوىل :الطبعة ،١٤١٠ -الرياض  -دار العاصمة  نشر ،الربعي

 سليمان احلمد
هـ  ٤٦٣(أمحد بن علي بن ثابت      ،لبغدادياخلطيب ا :موضح أوهام اجلمع والتفريق -٢٨٢

 .هـ ١٤٠٧ :١ط .بريوت :دار املعرفة .عبداملعطي أمني قلعجي. د :حتقيق.)
 :حتقيق.)هـ ٧٤٨ت ( حممد بن أمحد بن عثمان  ،الذهيب :ميزان االعتدال يف نقد الرجال -٢٨٣

 .هـ١٣٨٢ :١ط .بريوت :دار املعرفة .علي حممد البجاوي
أبو حفص عمر بن أمحد بن عثمان بن شـاهني ، دار  :  تأليف، ناسخ احلديث ومنسوخه -٢٨٤

مسري : األوىل ، حتقيق : م ، الطبعة ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ -الزرقاء  -مكتبة املنار : النشر 
 .بن أمني الزهريي

سـعيد  أيب :  ، تـأليف نقض اإلمام عثمان بن سعيد الدارمي على املريسي اجلهمي العنيد -٢٨٥
 ،م١٩٩٨ -هــ  ١٤١٨ -السـعودية   -مكتبة الرشد  نشر ،عثمان بن سعيد الدارمي

 .رشيد بن حسن األملعي :حتقيق ،األوىل :الطبعة
جمدالدين املبارك بـن  أيب السعادات  ،اجلزري بن األثريال ،النهاية يف غريب احلديث واالثر -٢٨٦

م ، ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ -بريوت  -املكتبة العلمية : ، دار النشر )هـ٦٠٦ت (  حممد
 .حممود حممد الطناحي -د الزاوى طاهر أمح: حتقيق 

عبـدالرمحن   .د :حتقيـق   .حممد بن علي بن احلسن الترمذي ،احلكيم :نوادر األصول  -٢٨٧
 .هـ ١٤١٢ :١ط .دار اجليل بريوت .عمرية



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٥٤٩

ت ( عبدالقادر بن شيخ بن عبـداهللا    ،العيدروسي :النور السافر عن أخبار القرن العاشر -٢٨٨
 :دار صـادر . وإكرام البوشي ،مود األرناؤوطوحم ،أمحد خالو. د :حتقيق.)هـ  ١٠٣٨
 .م ٢٠٠١ :١ط .بريوت

 ١٢٥٥ت ( حممد بن علـي الشـوكاين    ،الشوكاين :نيل األوطار شرح منتقى األخبار -٢٨٩
 .القاهرة :مكتبة دار التراث.)هـ

أمحد بن علي بن حجر :  ، تأليفهدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري -٢٩٠
حممد فؤاد  :حتقيق ،- ١٣٧٩ -بريوت  -دار املعرفة  نشر ،لشافعيالفضل العسقالين اأيب 

 حمب الدين اخلطيب ،عبد الباقي 
 .بريوت :دار الكتب العلمية.)هـ ١٣٣٩ت ( إمساعيل باشا  ،البغدادي :هدية العارفني -٢٩١

 .هـ ١٤١٣
 -دار إحياء التراث  نشر ،صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي:  ، تأليفالوايف بالوفيات -٢٩٢

 .أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى :حتقيق ،م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ -ريوت ب

 :الرسائل اجلامعية
 ،الغامديبن حيىي لعبد الرحيم  ،ودراسة مجعاً الضحاك بن مزاحم اهلاليل وتفسريه للقرآن  -٢٩٣

 .هـ١٤٠٦جبامعة أم القرى بقسم الكتاب والسنة عام مقدمة  رسالة ماجستري
رسـالة   عبد ايد الشيخ عبـد البـاري،   :املؤلف ري،لروايات التفسريية يف فتح الباا  -٢٩٤

 . م٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٦الطبعة األوىل  وقف السالم اخلريي،: الناشر .دكتوراة
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 كشاف املوضوعات
 

 الصفحة املوضوع
 ١ املقدمة

 ٣ خطة البحث

 ٨ قسم الدراسة

 ٩ التعريف باملؤلف: الفصل األول 

 ١١ مولده  امسه ونسبه و: املبحث األول 

 ١٢ نشأته وطلبه للعلم ورحالته  : املبحث الثاين 

 ١٦ شيوخه  : املبحث الثالث 

 ١٧ تالميذه : املبحث الرابع 

 ١٨ مؤلفاته  : املبحث اخلامس 

 ٢٣ مكانته العلمية والثناء عليه  : املبحث السادس 

 ٢٥ وفاته  : املبحث السابع 

 ٢٦ التعريف بالكتاب : الفصل الثاين 

 ٢٨ تسمية الكتاب ونسبته للمصنف  : املبحث األول 

 ٢٩ منهج املؤلف يف كتابه  : املبحث الثاين 

 ٣٣ مصادر املؤلف  : املبحث الثالث 
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 الصفحة املوضوع
 ٤٠ الكتب املؤلفة يف املالئكة  : املبحث الرابع 

 ٤٢ دراسة حتليلية ملوضوعات اجلزء احملقق  : املبحث اخلامس 

 ٤٥ وصف نسخ الكتاب اخلطية  : ملبحث السادس ا

 ٥٠ منهج التحقيق

 ٥٦ مناذج املخطوطات

 ٧٣ قسم التحقيق

 ٧٤ مقدمة املصنف

 ٧٥ ذكر وجوب اإلميان باملالئكة

 ٧٦ للفالسفة والداللة على أم أجساد خالفاً ،مبدأ خلق املالئكة

 ٨١ كثرة املالئكة جداً

 ١١٨ ن يدبرون أمر الدنيارؤوس املالئكة األربعة الذي

 ١٣١  u جربيل يف جاء ما

 ١٩٣  uما جاء يف ميكائيل 

 ٢٤١  uما جاء يف ملك املوت 

 ٣٢٠ القطر ملك يف جاء ما

 ٣٢٦ باحلجب املوكل امللك يف جاء ما
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 الصفحة املوضوع

 ٣٢٧ العرش محلة يف جاء ما

 ٣٦١ u الروح يف جاء ما

 ٣٧٩ النارجلنة وا خزنة ومالك رضوان يف جاء ما

 ٣٩٧ السجل يف جاء ما

 ٤٠١ وماروت هاروت يف جاء ما

 ٤١٥  u آخر ملك قصة ذكر

 ٤١٦ السالم عليهما والربق الرعد يف جاء ما

 ٤٢٨ u إمساعيل يف جاء ما

 ٤٣٤ uما جاء يف صدلقن 

 ٤٣٥ ما جاء يف ريافيل

 ٤٣٩ ما جاء يف ذي القرنني

 ٤٤٠ ما جاء يف ذي النورين

 ٤٤٢ u الديك يف جاء ما

 ٤٦١ ةالسكينملك  يف جاء ما

 ٤٦٦ u اجلبال ملك يف جاء ما

 ٤٦٨ u املؤمنني أرواح خازن رمائيل يف جاء ام



احلبائك يف أخبار املالئك 

 ٥٥٣

 الصفحة املوضوع
 ٤٦٩ اخلامتة

 ٤٧١ الكشافات

 ٤٧٢ كشاف اآليات

 ٤٧٥ كشاف األحاديث

 ٤٨٠ كشاف اآلثار املوقوفة

 ٤٨٢ كشاف اآلثار املقطوعة

 ٤٨٦ الغريبكشاف 

 ٤٨٨ كشاف األعالم

 ٥٢٣ كشاف املصادر واملراجع

 ٥٤٩ كشاف املوضوعات

 
 
 
 

 


