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 املقدمة
*** 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
 أما بعد

جلزء من واضعة هلذا امة متديه خفقد أذن هللا تعاىل هلذا الكتاب أن خيرج لعله يفيد طالبا للعلم جيد ف
ا سيأيت دم إمتامه ملظرا لعيد نذلكم السفر العظيم بعد أن ظل حبيس األدراج متنقال بني البلدان خبط ال

 بيانه ...
جل ة املرتني ألا قرابصفحهفقد أراد هللا سبحانه أن أقف على خمطوطة مكتبة أمحد الثالث كاملة وأت

 هـ1407ام يف ع قسم التفسري الذي كان حتت اإلنشاءشيء من البحث خاصة مبجمع املصحف يف 
فاضل ينا الق أختقريبا حيث تعاونت معهم كباحث وتيسرت يل نسخة منه مصورة أظنها عن طري

 .الدكتور عبد الغفور البلوشي 
ع مابلشراكة  ورةة املنملدينابصاحب مكتبة الدار جيمع هللا بيين وبني الدكتور عبد العزيز القاري مث 

اما لعمل املكتبة إمت ب ابسملكتااوال أذكر كيف مت االتفاق بيننا على حتقيق  تاذ عبد العزيز العمرياألس
ن لكتاب بدءا مقيق احتيف  الدكتور حممد راضي بن حاج عثمان الذي قامت مكتبة الدار بطباعة رسالته

 أوله وحىت هناية حرف الثاء ..
ه من ماحيتاج إلي كز علىونر  ة للعمل حبيث نتجنب احلشووقد مت كتابة االتفاق بيننا مع وضع خطة دقيق

النتهاء من  مت اق حىتتعليقات علمية ختدم الكتاب حقيقة وبدأ العمل يف نسخ املخطوطة والتحقي
طلب إخراج نه سيتل ألحرف اجليم ولكن بعد عرض العمل على الدكتور القاري مل يرق له حجم العم

ر العمل فأراد اختصا السعر غالءلتبة ماليا ومتثل عبئا على املشرتين الكتاب يف جملدات كثرية ترهق املك
 املقدمات مع رة نشرضرو  بوضع النتائج النهائية ملا أتوصل إليه دون تفصيل فلم أقتنع بذلك ألجل

ونسبه  اسم الصحايب حتقيق ء يفالنتائج ألن لطالب العلم احلق يف معرفة كيفية وصويل هلذه النتائج سوا
 بته أو يف صحة حديث أو يف ضبط كلمة وحنو ذلك ..وصحة صح
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الته حبخرجه ألللحظة ألغي العقد وفقدت مقابل العمل وبقي الكتاب معلقا حىت هذه افقد وعليه 
 ممكن لعل هللا رب وقت أقيفاألولية دون تدقيق وتنقيح استباقا للمنية ضمن خطيت إلخراج كل أعمايل 

 ..سليم   بقلبهللا يوم الينفع مال والبنون إال من أتى يكتب يل هبا شيئا من األجر ينفعين
ملشار إليها وراه الدكتاهذا وقد طبع الكتاب مرتني حسب ما توصلت إليه أوالها تقتصر على رسالة 

تبة لدات طبعة مكثة جم ثالبدراسة وحتقيق الدكتور راضي عثمان من البداية وحىت هناية حرف الثاء يف
 هـ 1408الدار سنة 

دار  نشرته زيالعزا يوسف احملقق: عادل بنبع طبعة أخرى كاملة يف سبع جملدات بدراسة وحتقيق مث ط
 هـ 1419سنة  الوطن

مية كتاب خدمة علدما القد خومل أستطع النظر يف الطبعتني لضيق الوقت والشك أن فيهما خريا كثريا و 
ة ريق إىل معرف، والطلصحابةيتعلق ابوما دراسة شاملة عن شخصية اإلمام أيب نعيم األصبهاين من جليلة 

يق ، وتوثه مسان ، وبياكتابصحايب، وعدالة الصحابة، وبيان الكتب اليت ألفت فيهم، وما يتعلق ابلال
نسخ لووصف  ،فيه  ه، ومواردكتابه للمؤلف، وذكر مساعات الكتاب، ومنهج أيب نعيم يف   تهنسب

 . الكتاب
 لم نر حاجة يف تكرار شيء من ذلك ف

وقدر ت فيه ا أخطأطرح مجتاوز عن الزالت واهلنات وخذ منه ماأصبت فيه وا عملي هذاظرا يف فياان
 ..ظروف إخراجه 

 واحلمد هلل أوال وآخرا وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
 
 

 تبكو                                                                                       
 مد طرهوينحم                                                                                   
 هـ1441من احملرم  12 يف                                                                          

  رض هللا الواسعةأ                                                                               
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ترمجة احلافظ أيب نعيم خمتصرة من سري أعالم النبالء للحافظ 
 الذهيب
**** 

أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران ، اإلمام احلافظ ، الثقة هو 
حول ، سبط الزاهد العالمة ، شيخ اإلسالم ، أبو نعيم ، املهراين ، األصبهاين ، الصويف ، األ

 حممد بن يوسف البناء ، وصاحب " احللية " . ولد سنة ست وثالثني وثالمثائة . 
وكان أبوه من علماء احملدثني والرحالني ، فاستجاز له مجاعة من كبار املسندين ، فأجاز له 
من الشام خيثمة بن سليمان بن حيدرة ، ومن نيسابور أبو العباس األصم ، ومن واسط عبد 

 بن عمر بن شوذب ، ومن بغداد أبو سهل بن زايد القطان ، وجعفر بن حممد بن نصري هللا
 اخللدي ، ومن الدينور أبو بكر بن السين ، وآخرون . 

الشيخ  و، وأباجلعايب الذهلي ، و القاسم الطرباين ، والعقيلي ، و  وأب خالئق منهمومسع من 
 بن حيان ، 

 ي ، بكر اآلجر  ووأببكر القطيعي ،  ووأب
وعمل " معجم " شيوخه ، وكتاب " احللية " ، و " املستخرج على الصحيحني " و " اتريخ 
أصبهان " و " صفة اجلنة " ، وكتاب " دالئل النبوة " وكتاب " فضائل الصحابة " ، وكتاب 

 " علوم احلديث " ، وكتاب " النفاق " . ومصنفاته كثرية جدا . 
ليين ، وأبو بكر اخلطيب ، وأبو بكر حممد بن إبراهيم : أبو سعد املا أمم منهم روى عنه

املستملي ، وسليمان بن إبراهيم احلافظ ، وهبة هللا بن حممد الشريازي ، وأبو سعد حممد بن 
حممد املطرز ، وحممد بن عبد هللا األدمي الفقيه ، وأبو بكر أمحد بن عبد هللا بن حممد 
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محن الصحاف ، وسهل بن حممد املغازيل ، وصاحل التيمي اللبان ، وأبو زيد سعد بن عبد الر 
 الواحد بن حممد الدشتج الذهيب . أبو طاهر عبد و بن عبد الواحد البقال ، 

كان حافظا مربزا عايل اإلسناد ، تفرد يف الدنيا بشيء كثري من العوايل ، وهاجر إىل لقيه 
 احلفاظ . 

: مل أر أحدا أطلق عليه اسم قال أبو حممد السمرقندي : مسعت أاب بكر اخلطيب يقول 
 احلفظ غري رجلني ; أبو نعيم األصبهاين وأبو حازم العبدويي . 

قال ابن املفضل احلافظ : مجع شيخنا أبو طاهر السلفي أخبار أيب نعيم وذكر من حدثه عنه 
 ، وهم حنو الثمانني ، وقال : مل يصنف مثل كتابه " حلية األولياء " 

ويه : كان أبو نعيم يف وقته مرحوال إليه ، ومل يكن يف أفق من قال أمحد بن حممد بن مرد
اآلفاق أسند وال أحفظ منه ، كان حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده ، فكان كل يوم نوبة واحد 
منهم يقرأ ما يريده إىل قريب الظهر ، فإذا قام إىل داره ، رمبا كان يقرأ عليه يف الطريق جزء 

 ه غداء سوى التصنيف والتسميع . ، وكان ال يضجر ، مل يكن ل
قال محزة بن العباس العلوي : كان أصحاب احلديث يقولون : بقي أبو نعيم أربع عشرة سنة 
بال نظري ، ال يوجد شرقا وال غراب أعلى منه إسنادا ، وال أحفظ منه . وكانوا يقولون : ملا 

 رتوه أبربعمائة دينار . صنف كتاب " احللية " محل الكتاب إىل نيسابور حال حياته ، فاش
قال أبو طاهر السلفي : مسعت أاب العالء حممد بن عبد اجلبار الفرساين يقول : حضرت 
جملس أيب بكر بن أيب علي الذكواين املعدل يف صغري مع أيب ، فلما فرغ من إمالئه ، قال 

قت مهجورا إنسان : من أراد أن حيضر جملس أيب نعيم ، فليقم . وكان أبو نعيم يف ذلك الو 
بسبب املذهب ، وكان بني األشعرية واحلنابلة تعصب زائد يؤدي إىل فتنة ، وقيل وقال ، 

 وصداع طويل ، فقام إليه أصحاب احلديث بسكاكني األقالم ، وكاد الرجل يقتل . 
 : ما هؤالء أبصحاب احلديث ، بل فجرة جهلة ، أبعد هللا شرهم .  ال الذهيبق
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بن عساكر : ذكر الشيخ أبو عبد هللا حممد بن حممد األصبهاين قال احلافظ أبو القاسم 
عمن أدرك من شيوخ أصبهان أن السلطان حممود بن سبكتكني ملا استوىل على أصبهان أمر 
عليها واليا من قبله ، ورحل عنها ، فوثب أهلها ابلوايل ، فقتلوه ، فرجع السلطان إليها ، 

مجعة وهم يف اجلامع ، فقتل منهم مقتلة عظيمة ،  وآمنهم حىت اطمأنوا ، مث قصدهم يف يوم
وكانوا قبل ذلك منعوا احلافظ أاب نعيم من اجللوس يف اجلامع ، فسلم مما جرى عليهم ، 

 وكان ذلك من كرامته . 
هو صدوق عامل هبذا الفن ، ما أعلم له ذنبا وهللا يعفو عنه أعظم من روايته  قال الذهيب :

 ليفه ، مث يسكت عن توهيتها . لألحاديث املوضوعة يف توا
قد كان أبو عبد هللا بن منده يقذع يف املقال يف أيب نعيم ملكان االعتقاد املتنازع فيه  وقال :

بني احلنابلة وأصحاب أيب احلسن ، وانل أبو نعيم أيضا من أيب عبد هللا يف " اترخيه " ، وقد 
 ل هللا السماح . عرف وهن كالم األقران املتنافسني بعضهم يف بعض . نسأ

 مات أبو نعيم احلافظ يف العشرين من احملرم سنة ثالثني وأربعمائة . وله أربع وتسعون سنة . 
 رمحه هللا تعاىل
 17/454انظر سري أعالم النبالء 
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 النسخة املعتمدة يف التحقيق 
 نسخة مكتبة أمحد الثالث

**** 
صور طرة املخطوط والصفحة األوىل وبداية 

 اجليم وهنايته حرف
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 إسنادي إىل كتاب معرفة الصحابة 
 للحافظ أيب نعيم رمحه هللا 

*** 
ر منها رق نذكدة طعمن ضمن مجيع مؤلفات احلافظ أيب نعيم وقع لنا هذا الكتاب العظيم 

 :طريقا واحدا وهو ما 
تعاىل  ي رمحه هللار لتوجيا عبد هللا محود بن عبد هللا بوأخربان به شيخنا املنافح عن السنة أ

عن الشيخ  إجازة صديقيالشيخ عبد هللا العنقري إجازة عن الشيخ عبد الستار العن إجازة 
سري يف تف يانأمحد بن إبراهيم بن عيسى إجازة عن السيد صديق حسن مؤلف فتح الب

لشوكاين ان علي د بالقرآن عن الشيخ عبد احلق احملمدي اجملاز من اإلمام املسند حمم
محد عن ر بن ألقادالسيد عبد ا هعن شيخإحتاف األكابر وسائر املؤلفات النافعة صاحب 

بن  حيىيد ن السيل عشيخه السيد سليمان بن حيىي األهدل عن السيد أمحد بن حممد األهد
ل عن األهد سنيحعمر األهدل عن يوسف بن حممد البطاح األهدل عن السيد الطاهر بن 

بن أيب  ن أمحدعيه شرجي عن نفيس الدين العلوي عن أباحلافظ الديبع عن زين الدين ال
ن عشَّمَّاِخي ري اليب اخلأاخلري بن منصور بن  : أيب اإلمام احلافظعن أبيه  الشماخي اخلري

ي عن احلسن الثقف مدحماملوصلي عن جمد الدين أيب الفرح حيىي بن  هعلي بن حممد بن جروي
 به . رمحهم هللا مجيعا بن على احلداد عن املؤلف
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 (. جعفر بن أيب طالب )1

األوىل، شبيه ى أبو عبد هللا اهلامشي الطيار يف اجلنة ذو اجلناحني صاحب اهلجرتني استشهد مبؤته سنة مثان يف مجاد 
. كان أسن من علي (1) رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خلقا وخلقا، وكان النيب صلى هللا عليه وسلم يسميه أاب املساكني

 ر سنني وكان عقيل أسن من جعفر بعشر سنني.بعش

حدثنا فاروق اخلطايب، ثنا هشام بن علي السريايف، قال: ثنا وهب بن جويرية، ثنا خالد الواسطي، عن خالد احلذاء 
بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  (2)عن عكرمة، عن أيب هريرة قال: ما احتذى النعال وال ركب املطااي وال ركب الكور 

 . (3)فضل من جعفر بن أيب طالب أ

حدثنا أبوبكر بن مالك، ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل، حدثين أيب ثنا عفان، ثنا خالد مثله وقال: وال لبس الكور 
(4) . 

بن سعيد، ثنا أبو حفص عمر بن هارون، عن عبد قتيبة حدثنا احلسن بن عالن ثنا جعفر بن حممد الفراييب، ثنا  
أمساء  ىالثقفي، عن عكرمة عن ابن عباس قال: ملا جاء نعي جعفر دخل النيب صلى هللا عليه وسلم علامللك بن عيسى 

 (5)بنت عميس وقال إن جربيل أخربين أن هللا عز وجل استشهد جعفرا وأن له جناحني يطري هبما مع املالئكة يف اجلنة 
6)ام عن عكرمة عن ابن عباس حنوه ر رواه سلمة بن وه ). 

القلزمي، ثنا مكي بن عبد هللا الرعيين، ثنا  يابصو بن أيب غسان الان بن أمحد، ثنا أبو عالثة حممد محدثنا سلي
عن أيب الزبري عن جابر قال: ملا قدم جعفر من أرض احلبشة تلقاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما نظر  ةسفيان بن عيين

                                                           

 3، اآلحاد ق 2/185، التاريخ الكبري 4/34ات ترمجته يف: الطبق ، االستيعاب 1/114احللية  ،2/103، املعجم 3/49أ، الثقات /9
 .2/98، التهذيب 2/85، اإلصابة 1/206 السري، 1/286، األسد 2/149

(1 ن شاء هللا تعايل ف( أييت ذلك كله عند امل وخترجيه. اصنف مسنًدا إ  نظره 
(2 ن ( الكور ابلضم: الرحل أبدات 5/2ه اللسا 593  
(3 ي  4/41وابن سعد  2/413( أخرجه أمحد  1والنسائي يف فضائل الصحابة ص 5/654والرتمذ ي:  5/155وابن عبد الرب  8 وقال الرتمذ

وقال احلافظ إسناده صحيح  وسكت الذهيب  ومل خيرجاه  ي  وقال صحيح على شرط البخار وأخرجه أيضا احلاكم  حسن صحيح غريب 
والنهاية وقال ا 2/86اإلصابة   . 4/256بن كثري إسناده جيد البداية 

(4  . 2/413( املسند 
(5 1( أخرجه الطرباين  وقال اهليثمي يف اجملمع  1/362 وبقية رجاله ثقات  9/273عن الفراييب به  وثق به  وقد  وهو ضعيف  ن  فيه عمر بن هارو

وك.  ن مرت وقال احلافظ : عمر بن هارو  أ.هـ 
(6 ي وابن 2/106( أخرجه الطرباين  واحلاكم 3/1085عد وابن عبد الرب 3/209،  2والضياء يف مناقب جعفر ص2/153،  مجيعهم  26، 5

وإذا محزة مع أصحابه.  نمن طريق زمعة بن صاحل ع ولفظه: دخلت البارحة اجلنة فإذا هبا جعفر يطري مع املالئكة  وهرام به   سلمة بن 
ولكن للحديث شواه  ومل وزمعة بن صاحل قال فيه احلافظ: ضعيف،  وقد قال فيه احلاكم: صحيح اإلسناد  وسيأيت بعضها  د منها ما سبق 

 خيرجاه
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1)رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حجل  جعفر إىل اًما منه لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقبل رسول هللا بني عينيه إعظ (
2)وقال له اي حبييب أنت أشبه الناس خبلقي وخلقي وخلقت من الطينة اليت خلقت منها اي حبييب  ) . 

سن حدثنا أيب ثنا حممد بن حممد بن غرزة، ثنا عبد هللا بن جعفر، وحدثنا حممد بن علي بن مسلم، ثنا حممد بن احل
د بن أيب عمران قاال: عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال: بحدثنا سليمان الشاذكوين، ثنا عو  بن عبد هللا،

3)« رأيت جعفر بن أيب طالب يطري يف اجلنة له جناحان»قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ورواه احلكم عن مقسم   (
4)ليه وسلم وقال مضرج قوادمه ابلدماء عن ابن عباس عن النيب صلى هللا ع .)   

حدثنا حممد بن املظفر، ثنا عبد هللا بن صاحل، ثنا يعقوب عن محيد، ثنا املغرية بن عبد الرمحن عن عبد هللا بن سعيد 
بن أيب هند عن انفع عن ابن عمر قال: كنت يف غزوة مؤتة فالتمسنا جعفر بن أيب طالب فوجدان يف جسده بضًعا وسبعني 

5)من بني رمية وطعنة  ) . 

6)، ثنا أبو أويس عن )عبيد( أابن  ، ثنا أبو شيبة، ثنا إمساعيل بن إسحقحدثنا أبو حممد بن حيان، ثنا علي بن  ) 
قبل من أبن عمر قال فقدان جعفرًا يوم مؤتة فطلبناه يف القتلى فوجدان به بني طعنه ورمية بضًعا وسبعني ووجدان ذلك فيما 

7)جسده  ). 

رث امرو بن احلعد عن عسن بن نا سليمان بن أمحد، ثنا حممد بن عبد هللا احلضرمي، ثنا أبو كريب، ثنا رشديحدث 
 فيه مخسني بني  يل فعددتهو قتجعفر يومئذ و  ىبد هللا بن عمر أخربه أنه وقف علعن سعيد بن أيب هالل عن انفع: أن ع

 
                                                           

ن عند العقيلي فقال: يعين مش1) وانظر ما أييت.  ى( حجل: ابحلاء املهملة املفتوحة بعدها جيم فسرها سفيا واحدة.   على رجل 
وه2) وفيه مكي بن عبد هللا الرعيين  وسط  واه الطرباين يف األ ورواه العقيلي 9/273ذا من مناكريه اجملمع ( قال اهليثمي: ر والبيهقي يف  4/257، 

وال يعرف إال به أ. هـ.  4/246الدالئل  وقال العقيلي: حديث غري حمفوظ   من طريقه 
(3 ي  وقد ضعفه حييي بن معني  5/654( أخرجه الرتمذ وقال: حديث غريب من حديث أيب هريرة ال نعرفه إال من حديث عبد هللا بن جعفر 

 ريه.وغ
ومل خيرجاه فتعقبه الذهيب بقوله: املد 3/209وأخرجه أيضا احلاكم  والطمن طريقه مث قال صحيح اإلسناد  واه.   ند املصنف مبتابعةعريق اآلخر يين 

وغريه2/495له أشد ضعفا قال الذهيب يف املغين  بدعو  ن اجلوين قال النسائي  وك..  : عوبد بن أيب عمرا  مرت
(4 وفيه جبارة بن امل 2/106( أخرجه الطرباين  ي غمن هذه الطريق  وكذا أخرجه ابن عد والضياء يف مناقب  1/240لس قال احلافـظ ضعيف. 

2جعفر ص 6 . 
(5 واملنت.1/117( أخرجه املصنف يف احللية   بنفس اإلسناد 

ي    ومن طريقه البيهقي يف الدالئل  7/510وأخرجه البخار ويف بعض  من 2/105والطرباين مطوال  4/361واإلمساعيلي  طريق املغرية به 
وتسعني وأشار البيهقي إىلاأللفاظ بضعا  وانظر ما أييت. . قال احلافظ:  وتسعني أثبت.  ن بضعا   أ

وموافقة ملن أخرجه غري املصنف.       6) والصواب عبد هللا بن عمر كما يف احللية   ( هكذا يف األصل 
(7 واملنت1/117( أخرجه املصنف يف احللية   2/105والطرباين  4/38وأخرجه ابن سعد 0وفيه عبد هللا بن عمر كما ذكران آنفا بنفس اإلسناد 

ي قال احلافظ:  3/212واحلاكم  ويف إسناده عبد هللا بن عمر بن حفص العمر ومل يذكره الذهيب  وسكت عنه احلاكم  ويس به  من طريق أيب أ
وانظر ما أييت.  وما سبق يشهد له،   ضعيف عابد، 
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1)وضربة ليس فيها شيء يف دبره  ةطعن ) . 

ر حممد بن احلسن ثنا علي بن الفضل ثنا يزيد بن هارون ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال كان حدثنا أبو حب
2)عبد هللا بن عمر إذا سلم على ابن جعفر قال: السالم عليك اي ابن ذي اجلناحني  .) 

بن أيب ذئب عن حدثنا أبو إسحاق بن محزة ثنا أبو بكر بن داود ثنا أمحد بن صاحل ثنا ابن أيب فديك حدثين ا
كان   املقربي عن أيب هريرة قال كان خري الناس للمساكني جعفر بن أيب طالب كان ينقلب بنا فيطعمنا ما يف بيته حىت إن

3)عكة ليس فيها شيء فيشقها فنلعق ما فيها ليجيء إلينا ابل ) . 

لكندي، ثنا إمساعيل بن إبراهيم حدثنا سليمان بن أمحد، ثنا حممد بن عبد هللا احلضرمي، ثنا عبد هللا بن سعيد ا
التيمي تيم هللا بن ثعلبة، ثنا إبراهيم املخزومي عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة قال: كان جعفر حيب املساكني جيلس إليهم 

4) حيدثهم وحيدثونه وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسميه أاب املساكني  .) 

وأم سلمة رضي  وعائشة ابنه لعاص وعبد هللا بن عمر وعبد هللا بن جعفرموسى األشعري، وعمرو بن ا وأب هعن ىرو 
 هللا عنهم.

حدثنا أبو عمرو بن محدان ثنا احلسن بن سفيان، ثنا عبدهللا بن براد ح، وثنا إبراهيم بن حممد وعبد هللا بن حممد 
د عن أيب بردة عن أيب موسي قال: بلغنا خروج وحممد بن إبراهيم، قالوا: ثنا يعلى، ثنا أبو كريب، قاال ثنا أبو أسامة عن بري

النيب  صلى هللا عليه وسلم وحنن ابليمن فخرجنا أان وإخوان يل وأان أصغرهم يف ثالثة أو اثنني ومخسني رجاًل من قومي فألقتنا 
 عليه وسلم النجاشي ابحلبشة فوافقنا جعفر بن أيب طالب وأصحابه عنده فقال جعفر إن رسول هللا صلى هللاإىل  سفينتنا

                                                           

(1 ي 2/106( أخرجه الطرباين  ولكن أخرجه البخار ويف إسناده رشدين بن سعد قال احلافظ: ضعيف.  وهب 7/510عن حممد به  من طريق ابن 
و بن احلارث به.    عن عمر

وجه احلافظ يف الفتح اختالف الرواايت يف العدد فلرتاجع   . 7/512فائدة: 
(2 ي  1والنسائي يف فضائل الصحابة ص 515، 7/75( أخرجه البخار والضياء يف مناقب  4/371والبيهقي يف الدالئل  2/108 والطرباين 8

2جعفر  وقد انقش احلافظ بن حجر من محل اجلناحني هنا على غري من طريق مجيعهم  7/67واإلمساعيلي انظر الفتح  25، 4 إمساعيل به. 
ن شئت الفتح  ونقل أقوال العلماء يف ذلك فراجعها إ  . 516، 7/515الظاهر 

(3  . 1/117احللية مطوالً ( أخرجه املصنف يف 
ي  وابن سعد  7/75وأخرجه البخار و 4/41مطواًل أيًضا  والمن طريق .   وقال احلافظ:  -وتشديد الكاف  بضم املهملة -عكة ابن أيب ذئب به. 

 ظرف السمن.
(4 ي  2/109وأخرجه الطرباين  1/17( أخرجه املصنف يف احللية  وأخرجه الرتمذ وابن ماجه  5/655به  ي انظر اإلصابة 2/1381مطوالً  والبغو

3والضياء يف مناقب جعفر من  2/86 وأبو  37، 32، 1 ي: هذا حديث غريب  وقال الرتمذ ومي به.  ومي هو  إسحقمن طريق املخز املخز
وقد تكلم  وله غرائب أ.هـ. قال احلافظ فيه  فيهإبراهيم بن الفضل املدين  ي : بعض أهل احلديث من قبل حفظه  وأخرج الرتمذ وك.  مرت

وقال حسن غريب من حديث أيب  5/655 ى عن أيب هريرة قال كنا ندعو جعفر بن أيب طالب رضي هللا عنه أاب املساكني.  من طريق أخر
 سلمة عن أيب هريرة. 
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1)قدمنا مجيعا فأسهم لنا  امة فأقيموا معنا فأقمنا معهم حىتبعثنا هاهنا وأمران ابإلق عن أيب  إسحقرواه إسرائيل عن أيب (. 
2)بردة عن أيب موسى حنوه  ) . 

ابن حدثنا حممد بن علي بن حبيش، ثنا أمحد بن محاد بن سفيان، ثنا حممد بن بشار، فقال: ثنا معاذ بن معاذ، ثنا 
( مسعت فيه التشهد 3عون، ثنا عمري بن إسحاق، حدثين عمرو بن العاص قال: تشهد جعفر عند النجاشي فوهللا إن أول )

يومئذ: قال أشهد أال إله إال هللا وأن حممًدا عبد هللا ورسوله. قال النجاشي: ما يقول يف عيسى؟ قال: هو يقول هو روح هللا 
 (.4وكلمته )

د حممد بن أمحد، ثنا العباس بن أمحد الربيت، ثنا إبراهيم بن حممد التيمي، ثنا عبد هللا بن داود حدثنا القاضي أبو أمح
عن رجل من ثقيف عن ميمون بن مهران عن ابن عمر عن جعفر بن أيب طالب أن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا بعثه إىل 

 (.5احلبشة أمرين أن أصلي يف السفينة قائًما إال أن أخاف الغرق )

                                                           

(1 ي  4، 7/188، 6/237( أخرجه البخار 84 ،4 1ومسلم  87 ود 6/64 وأبو دا ي 1/428،  والرتمذ والبيهقي يف الدالئل 4/128،   ،
ويف بعضها عن4/244 وبعضها خمتصرًا. هذا  ،  وبعضها مطوالً  وبعضها مل يذكره،  وبعضها ذكر اللفظ املسند عن جعفر  أيب بردة مل تتعداه، 

ي هذا احلديث يف مسند جعفر من التحفة.   ومل يذكر املز
(2 2( أخرجه املصنف يف الدالئل   . 1/114واحللية  05

ود  والبيهقي يف الدالئل 2/69وأخرجه أبو دا وليس فيه ما أسنده جعفر، من ط2/299،   . ريق إسرائيل به 
ي يف البزار 3) والذ وهللا أعلم.   «. وهللا إنه ليوم مسعت فيه التشهد»( سقط من األصل كلمة يوم 
(4 وليس فيه هذا اجلزء. 116 /1( أخرجه املصنف يف احللية   إبسناده 

وله 2/297وأخرجه البزار )انظر كشف األشعار  وهو جزء من حديث طويل أ ي نبشة قال البزار: ال عن جعفر يف اهلجرة إىل احل(  ن ععلمه يرو
وسلم إال هبذا اإلسناد.   جعفر عن النيب صلى هللا عليه 

وعمري بن  واه الطرباين،  وبقية رجال إسحقوقال اهليثمي: ر وفيه كالم ال يضر  وغريه  ن  و  ه رحالوثقه ابن حبا ي أبو يعلى بعضه الصحيح   قال: مثرو
 (.6/29له )اجملمع فذكر احلديث بطو 

ي بسند جيد عن عمري بن اوقال احلافظ  وأخرجه البغو وقال يف 7/123ة ا )اإلصابخمتصرً  أحد التابعني ..... فذكر احلديث إسحقبن حجر:   )
 التقريب عمري مقبول. 

(5 والدارقطين 1/329ار ست( أخرجه البزار )انظر كشف األ وزادا يف إسناد ج 2/394(  وقال من طريق إبراهيم به  ن.  ن قبل ميمو عفر بن برقا
وال له وسلم متصاًل بوجه من الوجوه إال من هذا الوجه  وال نعلم من مس البزار: ال نعلمه عن النيب صلى هللا عليه  هذا  ىإال هذا اإلسناد 

ن عن ابن عب ن بن مهرا ن عن ميمو وذكر بعض أصحابنا هذا احلديث عن عمر بن عبد الغفار عن جعفر بن برقا ن النيب صلى الثقفي  اس أ
وقال الدارقطين: فيه رجل جمهول. ي عن ابن عمر أ. هـ.  وإمنا هو عند وأحسب أنه غلط  وسلم قال جلعفر.....   هللا عليه 

ن عن ابن عباس به أيضا   ن فيه: عن رجل من أهل احلديث عن جعفر عن ميمو من طريق وأخرجه الدارقطين من طريق إبراهيم أيًضا إال أ
ن ع وقال: احلسني محسني بن علوا ومل يسنده عن جعفر بن أيب طالب  ن عن ابن عباس  وك.ن جعفر عن ميمو و  رت حلاكم اوأخرجه هو 

ن به عن ابن عمر قال سئل امن طريق  3/155البيهقي  هومن طريق 1/275 وسلم عننيب صلى هللا عللأيب نعيم عن جعفر بن برقا  يه 
وقال احلاكم: صحيح الةالص وهو شاذ  يف السفينة.... احلديث  ومل خيرجاه  وقال البيهقي: سكت الذهيبو رة. مباإلسناد على شرط مسلم   .

 حسن. 
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، ثنا أسد بن عمرو البجلي، ثنا  أابن  در، ثنا عبد هللا بن عمر بنحدثنا أبوبكر اآلجري، ثنا حممد بن هارون بن اجمل
 جمالد بن سعيد عن عامر الشعيب عن عبد هللا بن جعفر عن أبيه جعفر قال: ملا قدمت املدينة من عند النجاشي تلقاين

 (.1، مث قال: ما أدري أان بفتح خيرب أفرح أم بقدوم جعفر. ووافق ذلك فتح خيرب )قيننعتارسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف

حدثنا حبيب بن احلسن، ثنا حممد بن حييي املروزي، ثنا أمحد بن حممد بن أيوب، ثنا إبراهيم بن سعد عن حممد بن 
شام، ثنا زايد البكائي ح، وحدثنا ح، وحدثنا سليمان بن أمحد، ثنا أمحد بن عبدهللا الربقي، ثنا عبدامللك بن ه إسحق

سليمان بن أمحد، ثنا جعفر الفراييب، ثنا سليمان بن عبدالرمحن الدمشقي، ثنا عبدالرمحن بن بشري كلهم عن حممد بن 
عن الزهري عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن أم سلمة عن جعفر بن أيب طالب أن النجاشي  إسحق

أن نعبد هللا وحده ال نشرك  به شيًئا، وخلع إىل  : بعث فينا رسول نعرف لسانه وصدقه ووفاءه، فدعاانسأله ما دينكم؟ قال
ما كان يعبد قومنا وغريهم من دونه، فأمران ابملعروف، وهناان عن املنكر، وأمران ابلصالة، والصيام، والصدقة، وصلة الرحم، 

د هللا ال يشبه غريه فصدقناه وآمنا به وعرفنا أن ما جاء به حق من عند هللا تنزياًل جاء من عن فدعاان إىل ما نعرف وقرأ علينا
بلدك واخرتانك علي  ففارقنا عند ذلك قومنا فآذوان وقهروان فلما أن بلغوا منا ما نكره ومل نقدر على أن منتنع عنهم خرجنا إىل

 (. 2م )من سواك فقال النجاشي اذهبوا فأنتم سيوم أبرضي يقول آمنون من سبكم غر 

                                                                                                                                                                             

ن جعفر بن أيب 3/155وأخرجه البيهقي  وأطالب رضي هللا من طريق عمر بن عبد الغفار عن جعفر به إىل ابن عباس قال كا صحابه حني  عنه 
ن يف السفينة قياًما.  خرجوا إىل احلبشة يصلو

ي من ثقيف.  3/155يوأخرجه البيهق ود عن جعفر إبسقاط الرجل الذ  من طريق عبد هللا بن دا
وهللا أعلم. ومتنًا  ن يعل احلديث ابالضطراب سنًدا  و من التخريج احتمال أ ي يبد  والذ

(1 1ويف األحاديث الطوال رقم  2/109( أخرجه الطرباين يف الكبري   ضمن حديث طويل من طريق أسد به. 4
والنهاية  ورواه ابن عساكر من وقال: حسن غريب )انظر البداية  ي من نفس هذه الطريق  و، 72، 3/71طريق البغو وقال اهليثمي: أسد بن عمر  )

وثقا )اجملمع  وقد  ورواه ابن سعد 6/30وجمالد كالمها ضعيف  وقال احلاكم: إمنا من طرق عن ال 3/211واحلاكم  4/34(  شعيب مرسالً، 
وقا وهو الصواب. ظهر مبثل هذا اإلسناد مرساًل،   ل الذهيب 

ورواه أيًضا  3/211ورواه احلاكم  ومل خيرجا 2/624عن الشعيب عن جابر موصوالً  وقد تقدم تصحيح وقال صحيح اإلسناد  وسكت الذهيب  ه 
وتصويب الذهيب له.   احلاكم إرساله 

ن 4/246احلاكم البيهقي يف الدالئل من طريق وراه  ي عن أجلح مرسالً دو ورواه الثور  فيه.  ذكر جابر وقال: 
ى الطرباين حنوه عن أيب  ويف رجال الكجحيورو واه الطرباين يف الثالثة  وبقية رجاو س بن سلم بري أنفة موصواًل قال اهليثمي: ر له ثقات مل أعرفه 

 (. 5/271)اجملمع 
ي  ي فيصل احلديث الذ و وقد ينشط الرا ي ذلك املتصل  واملراسيل تقو ن احلديث موصوالً   .هللا أعلمورسله أوال مانع عن كو

(2 1ويف األحاديث الطوال رقم  2/111( أخرجه الطرباين يف الكبري واه الطرباين من طريقني عن ابن  6 وقال اهليثمي: ر وهو مدلس  إسحقبه 
 (. 6/30)اجملمع 

1وأخرجه املصنف يف الدالئل ص 9 ويف احللية 9 وأخرجه أمحد 1/115،  والبيهقي يف الدالئل 1/102،  أم سلمة  ديث، ضمن ح2/301، 
ومل يذكر أمحد غري هذا احلديث يف   عفر. سند جمالطويل يف اهلجرة إىل احلبشة مع اختالف يف بعض األلفاظ.  

وصرح فيه ابن  وقال اهليثمي: رجاله رجال إسحقوإسناده صحيح  والبيهقي  ي عند أمحد  وقد صرح  إسحق ح غري ابنالصحي بسماعه من الزهر
 (.  6/27ابلسماع )اجملمع 
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 السياق لسليمان وأراه من رواية الفراييب.  

 (.  1) إسحقأرسله يونس ومعمر عن الزهري، ومل يوصله غري حممد بن 

ورواه حممد بن معاذ عن حممد بن شعيب بن شابور عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس القصة 
 (. 2بطوهلا )

                                                                                                                                                                             

وحة األنف  إسحققد أخرجه ابن و  ي )انظر الر  (.2/87يف سريته مصرًحا بسماعه من الزهر
ومعمر للحديث فابن 1) ي كثريًا ما يرسل ما يوصله   إسحق( ال يضر إرسال يونس  والزهر وهو عمدهتا فهو أضبط هلا من غريه  ي  إمام يف املغاز

 كعادة كثري من املتقدمني.
واية ابن ( حديث هجرة احلبشة يعرف من 2) ولعل ر والنهاية غريهم.  ومل يذكر ابن كثري يف البداية  وابن مسعود  وأيب موسي  وجعفر  واية أم سلمة  ر

ن بن عطاء. ن فيه عثما وإسنادها هذا ضعيف أل  عباس هذه عند ابن عائذ يف مغازيه 
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 (). جعفر بن الزبري بن العوام 2
 و عبد هللا أخ

بن علي بن حبيش ثنا عمر بن أيب أيوب السقطي ثنا احلسن بن عرفة ثنا إمساعيل بن عياش عن هشام  حممدحدثنا 
بن عروة عن أبيه أن عبد هللا بن الزبري وجعفر بن الزبري ابيعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومها ابنا سبع سنني فلما رآمها 

. رواه سليمان بن عبد الرمحن عن إمساعيل بن عياش فقال (1)لم تبسم وبسط يده فبايعهما رسول هللا صلى هللا عليه وس
 .(2)عبد هللا بن الزبري وعبد هللا بن جعفر 

                                                           

  ي والتاريخ الكبري 5/184ترمجته يف الطبقات الكرب والتعديل 2/190،  ، 1/286، أسد الغابة 4/105ن ت ابن حبا، ثقا2/478، اجلرح 
 . 1/414، التحفة اللطيفة 2/92، هتذيب التهذيب2/127واإلصابة 

ي ذكره ابن سعد يف أبناء الزبري بن العوام  وأمهأحد عشر ذكرا للزبري أحد أنه وذكروهو قرشي مدين أسد و بن عثمر  زينب بنت ،  بد د بن عمر
وة أنه  ى عن عر ورو وبه كانت تكىن  و  ويف إسنعمر ( 3/100ر الطبقات قطاع )انظاده انمساه ابسم جعفر بن أيب طالب لعله يستشهد مثله 

ن بن عبد املل ومات يف آخر خالفة سليما وكرب  وإانًثً  وعشرين ذكورًا  ن له من الولد أربًعا  ور وكا ى يعقوب ك.  ن الببو ى بسندسن سفيا ه و
وح امرأة من أهلنا أايًما ال مينعه و  لت ما فعلت فقام من دفنها إال عرق يتحرك مث أهنا تكلمعن قرة قال عرج بر ن جعفر جعفر بن الزبري؟  كا

وهللا لقد رأيته كنت يف السماء ال ن جاء اجملشر جيفإذا هم  سابعةقد مات يف تلك األايم اليت ال تعقل فيها، فقلنا مات قالت  اء اجملشر قولو
وإسناده صحيح )انظ والتاريخ فإذا جعفر بن الزبري يف أكفانه.  وأخرجه أيًضا 2/111ر املعرفة  واجملشر من جشر 1/326محد يف العلل أ،   ،)

ن العرب   شر(.ج-عن أهله إذا غاب عنهم )انظر لسا
وال تصح له صحبة كما سيأيت بيانه،  ن ذلك لكثرة جهاده مع أخيه عبد هللا.  وهللا أعلم أ و  وملكره ابن حلذا ذ و ويبد ن يف التابعني   يذكره با

وأب ابةيف الصح وسيأيت كالمه  ي ابن مندة ،   نعيم. وسو
(1 وكذا قال ابن األثريمندة ( أخرجه ابن  وهم  وقال هو  واية ابن  من طريق إبراهيم بن العالء عن إمساعيل بن عياش به مثله  وصوبوا ر وابن حجر 

وغريمها عن إمساعيل ايماال ن بن عبد الرمحن  وسليما وقال ابن حجر كن  ولد بعد ن أملذكورة بعد قليل  ن جعفر  وقال إ الغلط فيه من إمساعيل 
واألسد(.  وة أ. هـ. )انظر اإلصابة  وهو أصغر من عر وسلم بدهر   موت النيب صلى هللا عليه 

ومها ابن2) وسلم  وعبد هللا بن جعفر، أهنما ابيعا رسول هللا صلى هللا عليه  والكبري عن عبد هللا بن الزبري  وسط  سنني  ا سبع( أخرجه الطرباين يف األ
وبقية رجاله رجال الصحيح )اجملمع  وفيه خالف  وقال اهليثمي فيه إمساعيل بن عياش  ي من طريق 9/285...... إخل،  وأخرجه البغو  ،)

ن عبد هللا ...... إخل مرسالً )انظر اإلصابة  وة عن أبيه أ  (. 6/40هشام بن عر
وهشام مدين ف وق يف أهل بلده خملط يف غريهم  وهللاوإمساعيل بن عياش صد واية إمساعيل هنا ضعيفة  وسيأيت أعر بن  يف ترمجة عبد هللا لم 

 هذا الطريق. غري الزبري 
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 (). جعفر بن أيب سفيان بن احلارث بن عبد املطلب 3
هد معه حنينا، وأدرك زمن وش صلى هللا عليه وسلمواسم أيب سفيان املغرية ذكر حممد بن سعد الواقدي أنه أدرك النيب 

 أبو سفيان وجعفر مل يشهد حنيًنا. (1)معاوية رضي هللا عنه وتويف وسط أايمه وهو وهم ألن الذي شهد حنني 

                                                           

  والتعديل ن 1/480ترمجته يف اجلرح  وقد 2/85، اإلصابة 1/286، أسد الغابة 3/49، ثقات ابن حبا يف الصحابة قال ابن مندة كره ابن ذ ، 
ن ابن  وظن أبو نعيم أ وال حجة أليب نعيم يف ذلك فق انفرد بذلك فتعقبهمندة حجر  ن أبد جزم ا..... مث قال  و بن حبا أنه نه أسلم مع أبيه 

وتصحفت يف  واألسد  والطبقات  ن بعد األلف هكذا قي الثقات  والنو وأمه مجانة )ابجليم  يب طالب بن عبد بنت أ( ة إلصاباشهد حنينا 
وقال اجلعا وأنه مات بدمشق سنة مخسني،  وسل عن ى يف كتاب من رو يباملطلب  و النيب صلى هللا عليه  وجعم هو  ن أبوه:  فر بن أيب سفيا

وقد ذكر قصته ذلك ابن س وأبوه ابألبواء فأسلم أ. هـ. أقول  وسلم هو  وجلقي النيب صلى هللا عليه  وثب زم بشهودهعد  تا معه مع أبيه حنينا 
 (.52، 1/50حني انكشف الناس )انظر الطبقات 

وكذا ذ وقال أبو حامت ذكر أهل بيته أنه  وقال احلافظ  وسلم  جاله ر ن حممد بن يزيد بن ن شاهني عكره ابشهد حنينا مع النيب صلى هللا عليه 
ونقل عن أيب اليقـظر وزاد أنه مل يزل مالزما ل وسلم مع أبيه حىت قبض  ن أنسول هللا صلى هللا عليه  وذكر أنه سيأيت لله ال عقب ا ه ذكر يف ه 

وعليه فاحلق مع ابن   يف عده من الصحابة.ندة مترمجة أبيه. 
(1 والصواب   «.حنينا»( هكذا يف األصل 
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 (). جعفر بن أيب احلكم 4
 . (1)ذكره احلماين وحممد بن عثمان بن أيب شيبة يف الوحدان 

وحدثنا حممد بن أمحد بن احلسن، ثنا حممد بن عثمان  حدثنا جعفر بن حممد بن عمرو، ثنا أبو حصني الوادعي، ح
بن أيب شيبة، قاال: ثنا حييي بن عبد احلميد، حدثنا عبد هللا بن جعفر املخرمي، عن عبد احلكيم بن صهيب، قال: رآين 

كان إذا   لمصلى هللا عليه وسجعفر بن أيب احلكم وأان آكل من هاهنا فقال: مه اي ابن أخي هكذا أيكل الشيطان إن النيب 
 . (2)أكل مل تعد يده بني يديه 

 

 

 

 

 

                                                           

  وقد ذكره 2/84، اإلصابة 1/286ترمجته يف أسد الغابة يف  لصحابة كمااأبو موسى املديين يف  وقيل فيه جعفر بن عبد هللا بن أيب احلكم 
 األسد.

(1 وابن األثري.  ( عزاه هلما احلافظ 
(2 وسلم ص( أخرجه أبو الشيخ يف أخالق ال 1نيب صلى هللا عليه  6 من طريق أيب رجاء عن عبد هللا بن جعفر حدثين عبد احلكيم قال رآين  5

ي وأخرجه البخار ن تصحيًفا  ورمبا كا وأان غالم ...... فذكره. هكذا قال عبد هللا بن جعفر بداًل من جعفر بن عبد هللا   عبد هللا بن جعفر 
وسلم مرسل ومل يسق لفظه فقال عبد  6/124يف التاريخ  احلكيم بن صهيب مسع جعفر بن عبد هللا بن أيب احلكم عن النيب صلى هللا عليه 

ي احلديث أبو  وقد رو وشيخه فقط،  ي عنه  وكذا ابن أيب حامت فلم يزد عن ذكر الراو وعبد احلكيم هذا ترمجه البخاري كما ذكرت  مث علقه 
ن ق  ن بن شبل عن عبد هللا بن جعفر املخرمي عن عبد احلكيم  1/ب/156نعيم مرة ًثنية يف ترمجة احلكم بن رافع بن سنا من طريق النعما

وكذا أخرجه الطرباين  وأان غالم .... ذكره  ن  3/238عن جعفر بن عبد هللا قال رآين احلكم  قال ، رآين احلكم فيه : من نفس الطريق إال أ
ي  ن أراه الغفار ن قال اهليثمي ضعيف )اجملمع . النعما والد عبد ( 5/27والنعما وقال أبو نعيم جعفر هو ابن عبد هللا بن احلكم بن رافع 

ن اسم صاحب الرتمجة جعفر  ويكو ي إبرسال احلديث  ويدل عليه جزم البخار ي قاله أبو نعيم هو الراجح  وهذا الذ احلميد بن جعفر أ. هـ.  
واحلماين حافظ إال أن واة  وهم فيه أحد الر و و ابن عبد هللا بن احلكم  وايته هي احملفوظة ملتابعة بن احلكم أ ن ر و أ ويبد ه متهم بسرقة احلديث 

ن بن شبل أقل أحواله ض والنعما وكذا اهليثمي فاحلديث املذكور مرسل مع ضعف إسناده   عيفأيب رجاء له  كما ذكر احلافظ قي اإلصابة 
وعليه  ويغين عنه حديث عمر بن أيب سلمة يف الصحيح  وف للجهالة اليت يف عبد احلكيم بن صهيب  وهو اتبعي معر فال صحبة للمذكور 

وهللا أعلم. واة  وهم فيه بعض الر وغريه   ثقة مرتجم يف التهذيب 
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 ( . جبري بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي )5
بنت شعبة بن عبد هللا بن أيب قيس بن عبدون  (2)أمه أم مجيل وقيل أم حبيب  (،1)أسلم ما بني احلديبية والفتح 

 (4)يكىن أاب حممد، وقيل أبو عدي  (3)مية بن عبد مشس بن نصر بن مالك بن حسل، وأمها أم حبيبة بنت العاص بن أ
وقيل تسع وأربعون وهو وهم، وكان أنسب قريش لقريش  (5)تويف سنة تسع ومخسني، وقيل مثان ومخسني يف أايم معاوية 

عنه من الصحابة سليمان بن صرد وعبد  ىرو  (6)وللعرب وقال أخذنه من أيب بكر الصديق وكان أبوبكر أنسب العرب 
 . (7)الرمحن بن أزهر وعامة حديثه عند ابنيه حممد وانفع 

حدثنا عبد هللا بن جعفر، ثنا يوسف بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة ح وحدثنا حبيب بن احلسن، ثنا يوسف 
، عن سليمان بن صرد، عن جبري بن مطعم قال: ذكر عند إسحقالقاضي، ثنا عمرو بن مرزوق، ثنا شعبة وزهري، عن أيب 

الغسل من اجلنابة فقال: أما أان فأفرغ على رأسي ثالًث وقال زهري: فأفيض على رأسي ثالث  لى هللا عليه وسلمسول هللا صر 
 . (8)مرات هكذا ووصف زهري قال: فجعل ابطن كفيه مما يلي السماء وظاهرمها مما يلي األرض 

  (14)وشريك  (13)وإسرائيل  (12)وزائدة  (11)وورقاء  (10)ورقية بن مصقلة  (9)رواه سفيان الثوري 

 

                                                           

  والتعديل 2/223ترمجته يف: التاريخ الكبري واملثاين ا 2/112، املعجم الكبري 3/50، الثقات 2/512، اجلرح  ، االستيعاب 1/51آلحاد 
ي يف تسمية  2/63، هتذيب التهذيب 1/185، هتذيب الكمال 3/95، سري أعالم النبالء 1/217، أسد الغابة 2/131 وذكره الرتمذ

8الصحابة رقم  وهو قرشي مدين متفق على صحبته.مندة وذكره ابن  3 ي   والبغو
وما قاله املؤلف قول األكثرية.1) وقال الذهيب من الطلقاء  وقال احلافظ يف التهذيب عام خيرب  ن يوم الفتح   ( قال ابن حبا
(2 ي. ( قال  وهي من بين عامر بن لؤ وقال ابن عبد الرب أم مجيل بنت سعيد،  وقال الطرباين أم حبيب  ن أم مجيل   ابن حبا
وقال ابن سعد أم حبيبة نقله الذهيب.  3) ومل يقل أم حبيبة   ( ذكر ذلك الطرباين 
ن أيضا أبيب سعيد.4) وكناه ابن حبا  ) 
وا5) ي  واهليثم بن عد وخليفة  ول البن الربقي  وقيل مع رافع بن خديج( األ ومخسني  وقيل سنة ست  ومخسني  وقيل أيضا سنة سبع   لثاين للمدايين 

وف وأييت اخلالف يف  واحد  وقال ابن قانع سنة تسع ايف يوم  ي من اخلمسني إىل الستني  ي يوافق ما هنا قول البخار والذ ته يف ترمجته 
 ومخسني.

(6 والزبري كما ذكره ابن حجر  إسحق( ذكره ابن  وغريمها.ومصعب   والذهيب 
ن. 7) وآخرو وأبو سلمة  ى عنه سعيد بن املسيب   ( رو
(8 ي  وأخرجه مسلم  1/367( أخرجه البخار وليس فيه الوصف   من طريق شعبة به.  4/9من طريق زهري به 
(9 ن به.  4/112والطرباين يف الكبري  4/84( أخرجه أمحد   من طريق سفيا
(1 0  يق رقبة به. من طر 4/114( أخرجه الطرباين يف الكبري 
(1 1 ورقاء به.  4/114( أخرجه الطرباين يف الكبري   من طريق 
(1 2  من طريق زائدة به.  2/112( أخرجه الطرباين يف الكبري 
(1 3  من طريق إسرائيل به.  4/113والطرباين يف الكبري  4/81( أخرجه أمحد 
(1 4  من طريق شريك به.  4/113( أخرجه الطرباين يف الكبري 
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 عن سليمان بن صرد  إسحقيف آخرين عن أيب   (2) زائدةبن أيب وزكراي ( 1)وأبو األحوص 

حدثنا عبد هللا بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود ح، وحدثنا حبيب بن احلسن، ثنا عمر بن حفص 
 () بن عوف، عن عبد هللاالزهري ، عن طلحة بن عبد هللا، ثنا عاصم بن علي، فقاال: ثنا ابن أيب ذئب، عن ي السدوس

مب : للزهري  جبري بن مطعم، قال: قال: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للقرشي قوة الرجلني من غريهم فقيل عن بن األزهر
  (. 3)قال: بنبل الرأي ؟ ذاك 

، عن الزهري، عن سعيد إسحقحممد بن عن ، حدثنا أبوبكر بن خالد، ثنا احلارث بن أيب أسامة، ثنا يزيد بن هارون
بني بين هاشم وبين املطلب، أتيته أان  صلى هللا عليه وسلم سهم ذي القرىببن املسيب، عن جبري قال: ملا قسم رسول هللا 

ن وعثمان بن عفان، فقلنا: اي رسول هللا هؤالء بنو هاشم ال ينكر فضلهم ملكانك الذي جعلك هللا منهم أرأيت إخواننا م
بين عبد املطلب أعطيتهم ومنعتنا وإمنا حنن وهم منك مبنزلة فقال: إهنم مل يفارقوين يف جاهلية وال إسالم وإمنا بنو هاشم وبنو 

 (.4)املطلب شيء واحد وشبك بني أصابعه 

ح، ، وغريهم عن الزهري، ورواه قتادة، عن سعيد بن املسيب  (7)، والنعمان بن راشد (6)، ويونس (5)رواه عقيل 
كثري،  وانتقاه لنا أبو حممد بن صاعد، ثنا أمحد بن العباس الرملي   ا حممد بن هارون بنحممد بن عمر بن سلم،  ثن هحدثنا

ن جبري بن مطعم أخربه، قال: أ، عن قتادة، عن سعيد بن املسيب، (8)أبو جعفر، ثنا ضمرة بن ربيعة، عن ابن شوذب 
ى هللا عليه وسلم،  وكان وضع سهم ذي القريب يف بين هاشم وبين املطلب فذكر انطلقت أان وعثمان بن عفان إىل النيب صل

 حنوه 

                                                           

(1  من طريق أيب األحوص به.  4/9( أخرجه مسلم 
(2  من طريق زكراي به. 4/114( أخرجه الطرباين يف الكبري 
  والصواب عبد الرمحن كماهكذا وكتب الرجال. يف يف األصل   املراجع اآلتية 
(3 ود الطيالسي  9( أخرجه أبودا 8، 4/81وأمحد  51 1نة وابن أيب عاصم يف الس 3 ن  580  4/11ين والطربا( )موارد 22889وابن حبا

ي يف املشكل  وسكت 4/72واحلاكم  4/203والطحاو وطلحة هالذهيب كل وقال صحيح على شرط الشيخني  م من طريق ابن أيب ذئب به 
وابن أيب ذئب  وله ذكر يف الصحيحني  وابن األزهر صحايب ابتفاق كما سيأيت ترمجته  ي  وإمنا هو ثقة من رجال البخار ليس من رجال مسلم 

وهو إمام ثقة هو حممد بن عبد ال ن شاء هللا تعايل  ي مبا ال يقدح إ وايته عن الزهر 1قال يف اجملمع 0رمحن بن املغرية تكلم يف ر رجاله  0/26
 رجال الصحيح.

وإبسناد آخر إىلواحلديث عند املصنف يف  ول  وأبو  9/64ه أمحد بن بونس عن ابن أيب ذئب ب احللية ابلسند األ وقد أخرجه ابن أيب عاصم 
وعن علي أيًضا.   نعيم يف احل وأخرجه أبو نعيم عن أنس  ن،  وا  لية إبسناد ضعيف إىل عتبه بن غز

(4 ود والنسائي 2/31( أخرجه أبو دا وأمحد 7/130،  والطرباين 4/81،   به. إسحق، من طريق ابن 4/147، 
ي من طريق عقيل به 5) 6/2( أخرجه البخار 44 ،533 . 
ي من طريق يونس به 6) 7/4( أخرجه البخار 84 . 
ن به 7)  .4/148( أخرجه الطرباين يف الكبري من طريق النعما
 ( هو عبد هللا بن شوذب ثقة من رجال التهذيب. 8)
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يه قال مشيت م عن أبن مطعورواه يونس بن بكري عن إبراهيم بن إمساعيل بن جممع عن أزهري عن حممد بن جبري ب
لى هللا صحدة فقال النيب نزلة وامبهم و  النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت أعطيت بين املطلب وتركتنا وإمنا حنن أان وفالن إىل

  عليه وسلم بنو هاشم وبنو املطلب شيء واحد.

 . (1)حدثناه سليمان بن أمحد، قال: حدثنا حممد بن حيىي بن منده، ثنا أبو كريب، ثنا يونس بن بكري به 

(، عن احلارث بن عبد 2)حدثنا أبوبكر بن خالد، ثنا احلارث بن أيب أسامة، ثنا يزيد بن هارون أبنا ابن أيب ذئب 
الرمحن، عن حممد بن جبري بن مطعم، عن أبيه قال: كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر فقال: أاتكم أهل اليمن  
كأهنم السحاب هم خيار من يف األرض فقال: رجل من األنصار إال حنن اي رسول هللا فسكت مث قال: إال حنن اي رسول هللا 

 ( 3) . ةعيفكلمة ض_تم مث قال: إال أن

 رواه احلارث بن يزيد احلضرمي عن احلارث.  

حدثنا أبوعلي حممد بن أمحد بن احلسن، ثنا بشر بن موسي، ثنا أبوعبد الرمحن املقري، ثنا ابن هليبة، حدثين احلارث 
ى هللا عليه وسلم بن يزيد احلضرمي، عن احلارث بن أيب ذئب، عن حممد بن جبري بن مطعم، عن أبيه أن رسول هللا صل

فقال: أاتكم أهل اليمن كقطع الليل وهم خري أهل األرض فقال: رجل ممن عنده ومنا اي رسول هللا فقال كلمة خفية إال أنتم 
(4 ) 

(، وقال ابن 5رواه أمحد بن حنبل، عن حييي، ابن إسحاق عن ابن هليعة احلارث بن يزيد عن احلارث بن أيب ذابب )
 (.  6رث بن أيب ذئب )وهب عن ابن هليعة احلا

                                                           

 . 4/130( أخرجه الطرباين يف الكبري هبذا اإلسناد 1)
 ( هو حممد بن عبد الرمحن بن املغرية ابن أيب ذئب. 2)
والطرباين يف الكبري 4/84وأخرجه أيًضا أمحد ( نظر بغية الباحث ( أخرجه احلارث بن أيب أسامة يف مسنده هبذا اإلسناد )ا3) والبزار 2/134،   ،

وأخرجه الطيالسي ص3/317)انظر كشف األستار  ن به  ول السند( من طريق يزيد بن هارو وسقط أ  ،1 2 أيب ذئب عن شعبة عن ابن  7
وقال فيه عن خال  عبد الرمحن.  ناحلارث ب هبه حنوه 

(4 ي به  ( أخرجه الطرباين يف  . 2/134الكبري من طريق عبد هللا بن يزيد أيب عبد الرمحن املقر
(5  . 4/82( املسند 
واية ال6) وهب يف تلك الر واتبعه عليها ابن  ي ابن أيب ذئب  واة عن ابن هليعة فيه فقال املقر وقد اختلف الر وهب مل أقف عليها  واية ابن  يت ( ر

وقال حييي بن  ن عنه ابن أ إسحقعلقها أبو نعيم  ود عن ابن أيب ذئب مبتابعة يزيد بن هارو واحلديث أخرجه البزار من طريق أيب دا يب ذابب 
وف 3/317وأظنه سقط منه شعبة فقال احلارث بن عبدالرمحن )كشف األستار  وهو املعر ي خال ابن أيب ذئب  وهو القرشي العامر  )

وأما ابن أيب ذابب فال يع واية ابن أخته عنه  وبر واية عن جبري  واية حييي ابلر ورواية العبادلة عن ابن هليعة مستقيمة فهي أرجح من ر رف بذلك 
ن هذا من اختالطه.  ن عبدهللا بن هليعة خلط بعد احرتاق كتبه فرمبا كا  أل

ن يقال كيف نسب  و احلارث بن يزيد هبقي أ والصواب خال ابن أيب ذإىل  ابن هليعة أ وهم فيه أحدمها  ن  ن يكو ئب  ابن أيب ذئب؟ فقال إما أ
وح ثنا  واه اإلمام أمحد يف العلل بسند صحيح فقال حدثنا ر وهو أخوه كما ر ن ليس خباله  ن يكو وإما أ واية شعبة عند الطيالسي  كما يف  ر

واحلديث ذكره اهليثمي 2/242، 1/285ابن أيب ذئب عن أخيه احلارث بن عبدالرمحن عن أبيه عبد الرمحن بن املغرية بن أيب ذئب اخل )  )
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بن احلسن احلريب،  ثنا حممد بن سابق، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن أيب  إسحقحدثنا حممد بن أمحد بن احلسن، ثنا 
مطعم قال: غزوان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت إذا كنا ببطن  ن حممد بن جبري بن مطعم، أن جبري بنالزبري، ع

كنه أساريع عكأنه فرقة قمر، وكأن   هفركبوه فمر بشجرة فتشبثت بردائه فتمزق فأقبل علينا بوجهخنلة واجتمع إليه الناس 
ائي أختافون عين البخل فو الذي نفسي بيده لو كان معي مبثل شجرة أو طائر ردأيها الناس أمكنوين من الذهب فقال:  اي

 ، (1)نعم محر لقسمته بينكم 

 . (2)مث ال جتدوين خبيالً وال جبااًن وال كذاابً  : ، عن جبري وزادر بن حممد بن جبريورواه الزهري عن عم

رواه عن الزهري، صاحل بن كيسان، ومعمر، ويونس بن مسافر، وابن أيب عتيق، وموسى بن عقبة وشعيب بن أيب 
 (.3)محزة يف آخرين 

 .(4)ورواه الشيباين، عن حبيب بن أيب ًثبت، عن انفع بن جبري، عن أبيه حنوه 

أبو القاسم عبد الرمحن بن العباس، ثنا أبو شعيب احلراين، ثنا خالد بن يزيد العمري، ثنا داود بن قيس الفراء،  حدثنا
عن انفع بن جبري، عن أبيه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: من قال: سبحان هللا وحبمده سبحانك اللهم وحبمدك 

طبع عليه ومن قاهلا يف جملس لغو كانت  يفقاهلا يف جملس ذكر كان كالطابع ، أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك
 . (5)كفارة له 

                                                                                                                                                                             

1) يف اجملمع وعزاه أيًضا أليب 0/54 ن مداره يعلى(  وليس كما قال فإ احلارث بن عبدالرمحن خال ابن أيب  لىع وقال رجاله رجال الصحيح 
وانظر التهذيب  وبني املدين ابن أيب ذابب كما هنا  وقد حيصل خلط بينه  وهو خمتلف فيه  وليس من رجال أحد الصحيحني  ذئب 

وق فظا149، 2/148) وقال احلافظ صد وهللا أعلم.(    هر اإلسناد احلسن 
وشيخ املصنف هو 1) واية رجاله ثقات  وإسناد هذه الر وة حنني كما بينته الطرق  وهذه القصة يف غز ( مل أقف عليه لغري املصنف من هذه الطرق 

وشيخ شيخه ثقة كذلك )املرجع السابق 1/289ابن الصواف ثقة )انظر اتريخ بغداد   )6/382 .) 
(2 ي ( أخرجه من طريق  ي به البخار من الطرق املذكورة بعد ذلك عن  136، 135، 2/34والطرباين  84، 4/82وأمحد  251، 6/35الزهر

ومن غريها أيًضا. ي   الزهر
وزاد أمحد 3) وقد أخطأ معمر يف نسب عمر بن حممد ب 4/84( تقدم من أخرجه من هذه الطرق  واية ابن أخي الزهري عن عمه  ن جبري من ر

وفقال عمر بن حممد   خطأه عبد هللا بن أمحد. بن عمر
(4 ن عن حبيب به.  2/142( أخرجه من هذه الطريق الطرباين   وأخرجه أيضاً من طريق مسعود بن سليما
(5 وقال يف اجملمع ) 2/145( أخرجه الطرباين  1عن أيب شعيب احلراين به  وهو ضعيف أ. هـ. 0/142 ي   ( فيه خالد بن يزيد العمر

ن ع       وأخرجه أيضا الطرباين وقد اتبعه سفيا وابقي رجاله ثقات  ن عن مسلم بن أيب مرمي طمن  2/145ند النسائي كما أييت  ريق ابن عجال
وهللا أعلم ابن أيب عن انفع به كذا  والصواب  واية عنحقال  وف ابلر يثمي وقال اهل ،قريب مقبولال يف التانفع ق رة كما سيأيت ألنه هو املعر

1رجاله رجال الصحيح اجملمع ) 0/142،4 وأخرجه النسائي يف23 والليلة ص (  3 اليوم  وعن ابن يافمن طريق س 19 ود بن قيس،  ن عن دا
ن عن مسلم بن أيب  وانظر أيًضا حتفة األشراف حعجال وأخرجه احل2/417رة كالمها عن انفع به  ) ود بن  1/537اكم (  من طريقني عن دا

وسكت ومل خيرجاه  وقال صحيح علي شرط مسلم  وذكر حمقق عمل اليومال قيس به حنوه  وقال  يبرجه ابن أه أخوالليلة أن ذهيب  عاصم 
 احلافظ  رجاله ثقات. 
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بن حازم عن أيب األسود  إسحقحدثنا أبو بكر بن خالد، ثنا احلارث بن أيب أسامة، ثنا حممد بن عمر الواقدي، ثنا 
 .  (1)ال يقام احلدود يف املساجد : لى هللا عليه وسلم عن انفع بن جبري بن مطعم عن أبيه قال رسول هللا ص

أبو حصني وثنا راب الكويف  ح قال: غحدثنا سليمان بن أمحد، ثنا حييي بن عثمان بن صاحل، ثنا حممد بن علي بن 
، عن عبدامللك بن عمري، عن انفع بن جبري، عن أبيه، عن النيب صلى  عربيي احلماين قاال: ثنا قيس بن الالقاضي، ثنا حيي

 . (2)فيما سواه إال املسجد احلرام  ()وسلم قال: صالة يف مسجدي هذا أفضل )من الصالة( هللا عليه 

مويل آل خمرمة  إسحقحدثنا أبوبكر بن خالد، ثنا احلارث بن أيب أسامة، ثنا حممد بن عمر الواقدي، ثنا عمر بن 
عرفة موقف، وكل مجع موقف وكل  ال: كلقال: ثنا انفع بن جبري بن مطعم، عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ق

 (.3) رمنح مىن

 

                                                           

وعنه الطرباين 1)  به.   2/146( أخرجه احلارث بن أيب أسامة )انظر بغية الباحث( 
وهو ضعيف )اجملمع  ي  ولكن للحدي2/25قال اهليثمي فيه الواقد وك مع سعة علمه.   وقال احلافظ مرت رجه هذه الطريق فقد أخث غري (، 

واحل ود  وأبو دا وأخرجه أمحد  وغريهم عن ابن عباس بنحوه،  واحلاكم  والدارمي  وابن ماجه  ي  و الرتمذ  هحكيم بن حزام بنحو  غريهم، عناكم 
وا وأخرجه ابن ماجه عن  و بن األسقع  ثلةمطوالً  وعن عبد هللا بن عمر وكلحنوه،  ولكن يشدلو من مقها ال ختبن العاص حنوه،  بعضها  ال 

واء  وفيه مرسل صحيح عن مكحول )انظر اإلر وقد حسنه األلباين. 362، 361، 7/271بعًضا،   ) 
 .)ويف الطرباين )من ألف صالة  هكذا ابألصل 
(2 وفيه كالم كثري )اجملمع  2/138( أخرجه الطرباين  وقال اهليثمي فيه احلماين  ويشهد له ما أييت،  وإسناده ال أبس به  ( أ. هـ. 6/4هبذا اإلسناد 

 وقد اتبعه ابن غراب. 
1وأخرجه الطيالسي ص  وأصل ا، عن جبة عن حممد بن طلحة بن يزيد بن ركانمن طريقني عن حصني  4/80وأمحد  28 حلديث يف ري بنحوه 

واألرقم )انظر صحيح اجلامع رقم  وسعد  وميمونة  وابن عمر  وغريمها من حديث أيب هريرة  3الصحيحني  واء رقم 733 واإلر  ،9 71.) 
وفيه الوا (( أخرجه احلارث بن أيب أسامة )انظر بغية الباحث 3) وأخرجه الطرباين قهبذا اإلسناد  وك كما تقدم   وهو مرت ي  من طريق  2/144د

وأخرجه أمحد  ن بن موسي عن انفع به مطوال  ن )انظر املوارد ص  4/82سويد بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز عن سليما وابن حبا
والبز 249 ي (  وابن عد ن بن موسي عن عبد الرمحن بن أيب حسني 3/118ار )انظر الكشف (  من طريق سعيد بن عبد العزيز عن سليما

ن )اجملمع  عن جبري وقال اهليثمي رجاله موثقو وجبري  ن  ومل يذكر أمحد عبد الرمحن بني سليما وصححه األلباين )انظر 3/251به حنوه   )
4صحيح اجلامع رقم  وسعيد اختلط 413 ن بن موسي فيه كالم (  وكذا سليما  يف آخر أمره 

 (.6/170م بنحوه عن جابر يف حديث احلج الطويل. الصحيح )لوأصل احلديث يف صحيح مس
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 (). جبري بن إايس بن خالد بن خملد 6
 ابن زريق األنصاري 

  (1)شهد بدرا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

  (2)مل يسند شيًئا 

 األسود، عن عروة فيمن حدثنا سليمان بن أمحد، ثنا حممد بن عمرو بن خالد احلراين، ثنا أيب، ثنا ابن هليعة، عن أيب
  (3)شهد بدرًا من األنصار جبري بن إايس بن خالد بن خملد بن زريق 

يف  بة، عن ابن شهابي بن عقن موسعوحدثنا فاروق، ثنا زايد بن اخلليل، ثنا إبراهيم بن املنذر، ثنا حممد بن فليح، 
 بن إايس.  يق جبري بن خالد بن خملد زر األنصار من بين  تسمية من شهد بدرًا من

 . (4)كذا قال موسي جبري بن خالد 

حدثنا حممد بن أمحد، ثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة، ثنا منجاب، ثنا إبراهيم بن يوسف، ثنا زايد بن عبد هللا، ثنا 
جبري بن إايس بن خالد : يق بن عبد زر امر بن يق بن عزر من شهد بدرا من األنصار من بين حممد بن إسحاق يف تسمية 

 . (5)بن خملد 
 

                                                           

  وقيل امسه جرب 2/64، اإلصابة 1/270، األسد 2/512، اجلرح 3/592ترمجته يف: الطبقات و -،  ن املوحدةبفتح اجليم  االستيعاب  -سكو
وهو جبري بن2/135 ي الزرقي ا ،  وقيل ابن خلدة بن خملد بن عامر بن زريق األنصار وابن عقال ابن  خلزرجيإايس بن خالد   إسحققبة 

وقال عبد ي جبري بن إايس  والواقد ي: هو جبري بن إلياس. وأبو معشر   الصمد بن عمارة األنصار
وجزم أبو حامت بش1) وليس له عقب  وتويف  وأحًدا  وزاد  وكذا الطرباين. ( جزم بذلك أيًضا ابن سعد   هوده بدرا 
(2 وبنحوه قال ابن   . مندة ( 
(3  هبذا اإلسناد. 2/153( أخرجه الطرباين 
(4  املسييب عن حممد بن فليح به.  إسحقمن طريق حممد بن 2/154( أخرجه الطرباين 
(5  . 1/700( سرية ابن هشام 
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 (). جبري مويل كبرية بنت سفيان 7 
 له ذكر فيمن أدرك النيب صلى هللا عليه وسلم. 

حدثنا أبو بكر حممد بن محيد، ثنا أمحد بن محيد، ثنا أمحد بن علي بن املثين، ثنا حممد بن بكار، ثنا حممد بن 
 مواليت كبرية بنت سفيان وكانت قد أدركت اجلاهلية سليمان بن مسمول، عن حييي بن أيب ورقة بن سعيد، عن أبيه حدثتين

واإلسالم، وكانت من املبايعات قالت: قلت اي رسول هللا وأدت أربع بنني يل يف اجلاهلية فقال: اعتقي أربع رقاب فأعتقت 
عفراء أزكي عند هللا أابك سعيدا، وابنه ميسرة وجبريا وأم ميسرة قالت: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهريقوا فإن دم 

 (.1) عز وجل من دم سوداوين

                                                           

  وقيل اب2/64، اإلصابة 1/271ترمجته يف: األسد نوكبرية قيل ابملوحدة  وقيل بنت سفيا ن وغري وقيل ملثلثة  يف ترمجتها  يت ذلك أيبنت أيب سفيا
ن شاء هللا تعاىل.  إ

ول اخلطيب )انظر اإلصابة 1) 1( أخرج احلديث األ وابن 3/108 ي 1/271)انظر األسد مندة (  وعند اخلطيب مل يذكر الرابع فقال لعله راو  )
وليس كذلك ب ورقة أ. هـ.   يتنا.  واجبري صاحب الرتمجة كما يف ر ل هو هذا احلديث يعين أاب 

وقال اب25/15لطرباين اواحلديث بطوله كما هنا أخرجه  نه ابلقائم؛ أل ن عبد الرب حديثها ليسمن طريق حممد بن عباد عن ابن مسمول به. 
وهو جمهول )االستيعاب  ن بن مسمول  ور علي حممد بن سليما 1يد وقال اهليثمي فيه حممد بن3/143 ن بن (،  وهو ضعيف  سليما مسمول 

وقال الذهيب ضعفوه )املغين 4/18)اجملمع  ن 2/588(،  وانظر ترمجته مطولة يف )اللسا واإلسناد فيه 186، 5/185(،  وقد أتى مبناكري   )
وأبوه.   وهو حييي   أيضا من مل أقف له على ترمجة 

واية أيب هريرة من طريق أيب ثقال عن رابح بن عبد الرمح وابن عساكر و رجه أمحد ا، أخن عنه مرفوعً وجاء احلديث الثاين من ر أبو و احلاكم 
ور  وقال يف القلب من حديثه ..... إخل.  ن يف الثقات  وذكره ابن حبا ي فيه نظر  ريرة يف حديثه عن أيب ه ال احلافظابح قثقال. قال البخار

ن فقال احلافظ فيه مقبول.  ومل يوثقه غري ابن حبا والظاهر انه مقطوع أ. هـ.  ي نظر   عند
وك متهم ابلوضع أ. هـ وفيه محزة النصييب قال احلافظ مرت واية ابن عباس عن الطرباين  ى أهنا ناظر يف ه. فالوجاء من ر  تنتهض الذه الطرق ير

ويف ذلك نظر  ن احلديث حسنه الشيخ األلباين حفظه هللا  وقد أطلت قليالً أل 1الصحيحة  علم )انظرأهللا ولرفع احلديث للحسن  861 .) 
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 (). جبري بن نوفل غري منسوب 8
 ذكره احلضرمي يف الصحابة

حدثنا أبو جعفر حممد بن حممد بن أمحد، ثنا حممد بن عبد هللا احلضرمي، ثنا حممد بن العالء، ثنا حييي بن آدم، عن 
هللا ري بن نوفل قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ما أذن أيب بكر، عن ليث، عن عيسى، عن زيد بن أرطاه، عن جب

والرب يتناثر فوق رأس العبد ما كان يف صالة، وما تقرب عبد إىل هللا أبفضل مما ، أو أكثر  لعبد يف شيء أفضل من ركعتني
  (.1)خيرج منه )يعين القرآن( 

ورواه معاوية بن صاحل، عن العالء بن احلارث،  (،2)رواه بكر بن خنيس عن ليث عن زيد بن أرطاه عن أيب أمامه 
  (3)عن زيد بن أرطاه، عن جبري بن نفري 

 . (4)وكلها معلولة ال تثبت، ورواية معاوية بن صاحل اليت أرسلها أسلم وأصوبه 

 

 

                                                           

 5يف:) الثقات  ترمجته ويف إسناده ليث بن أيب سليم، املعجم 0 ن له صحبه  وقال يقال إ وقال فيه نظر، اإلصابة  1/272سد ، األ2/154( 
2/66. 

وهو حممد احلضرمي املذكور يف اإلسناد 1) ي( أخرجه مطني  ورد وأخرجه الطرباين مندة من طريق وابن  والبا أيب بكر بن عياش به )انظر اإلصابة( 
وقال يف اجملمع )ع 2/154 ومل يتميز حديثه 2/25ن احلضرمي به  وقال احلافظ اختلط جدا  وفيه كالم أ. هـ.  ( يف إسناده ليث بن أيب سليم 

وزايدة كما سيأيت.  وقد اختلف يف إسناده كما ذكر املؤلف   فرتك 
(2 ي 5/268( أخرجه أمحد  والرتمذ والطرباين 5/175،  وقا8/177،  ي هذا حديث غريب ال نعرفه إال ، من طريق بكر بن خنيس به  ل الرتمذ

وقد تقدم ما فيه.  ويف إسناده أيًضا ليث  وتركه يف آخر أمره أ. هـ.  وبكر به خنيس قد تكلم فيه ابن املبارك   من هذا الوجه 
(3 ي  ي هذا احلديث )يعين 5/177( أخرجه الرتمذ وقد رو وصدره بقوله  وية به خمتصرا  ي عن معا  أمامه( عن زيد  حديث أيبمن طريق ابن مهد

وسلم مرسل أ. هـ. كأنه يابن أرط وىل به.عة عن جبري بن نفري عن النيب صلى هللا عليه  واية األ  ل الر
وهو الصواب )األسد 4) وقال ابن األثري يف املرسل   )1/273 .) 

وية بن صاحل به فقال فيه عن عقبة بمن طريق  2/441وقد أخرجه احلاكم  وذكر فيهن ععبد هللا بن صاحل عن معا و  امر  قال زايدات 
والصفات ص وأخرجه البيهقي عن احلاكم يف األمساء  وسكت الذهيب  ومل خيرجاه  3صحيح اإلسناد  0 ومن هب 5 ذا اإلسناد عن عقبة اجلهين، 

وقال: قال أبو عبد هللا هذا  وية به، فقال فيه عن أيب ذر،  ي عن معا ت لبيهقي: قلاحيح، قال ديث صحطريق ابن حنبل عن ابن مهد
وهي من طريق سلمة بن  واية أمحد  واه عنهما مجيًعا، مث قال يف ر ن جبري بن نفري ر ن يكو ن عن أمحد بن حنبل د رواه غريهو بيب، شحيتمل أ و

 ذكر أيب ذر أ. هـ. 
وانقطاعه أ. هـ ي يف خلق األفعال أنه قال هذا اخلرب ال يصح إلرساله  و ونقل احملقق عن البخار و مل أ.  حلارث قال بن اعالء قال فيه القف عليه 

ي هذا يف الع وليس كما ذكر بل قول البخار ي منكر احلديث أ. هـ.  2انظر الضعفاء رقم و  ارث!! بن احلاالء بن كثري ال يف عنه البخار 84. 
وقد عزاه السيوطي ألمحد يف الزهد ع وهام،  وية بن صاحل له أ ومعا ذر  عن أيب وللحاكم عنه  مرساًل،ن جبريوالعالء بن احلارث قيل اختلط 

2وضعفه األلباين )انظر ضعيف اجلامع  041.) 
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 ( . جبري بن نفري أبو عبد الرمحن احلضرمي )9
وعمر رضي هللا  (1)مل يره، مث قدم املدينة فأدرك أاب بكر وهو ابليمن و  لى هللا عليه وسلمأسلم يف حياة النيب ص

 عنهما، مث انتقل إىل الشام فسكن محص. 

ذكر حممد بن حرب، عن سليمان بن سليم، عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري من أبيه قال: أدركت اجلاهلية وأاتان 
 (. 2)رسول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابليمن فأسلمنا 

مد بن عثمان بن أيب شيبة، ثنا عبد اجلبار بن عاصم، ثنا إمساعيل بن عياش، عن معدان بن حدير حدثنا حم
مثل الذين يغزون وأيخذون  لى هللا عليه وسلم احلضرمي، عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري، عن أبيه قال: قال رسول هللا ص

 . (3)ها ن به على عدوهم مثل أم موسى أتخذ أجرها وترضع ولدو اجلعل يتقو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  والتاريخ 2/223، التاريخ 7/440ترمجته يف الطبقات ، االستيعاب 5/133 ، احللية4/111، الثقات 2/512، اجلرح 2/307، املعرفة 
9، التقريب رقم 2/122، اإلصابة 4/76، السري 1/49، التذكرة 1/307، األسد 2/136 04. 

والفا-بن نفري  وامسه جبري ن  وه يف ابن مالك بن -ء مصغرًاابلنو وإمنا ذكر وهو من كبار التابعني اتفاقًا،  جلاهلية  الصحابة إلدراكه اعامر 
وقال  وسلم،  وكذا قال املاوإسالمه يف عهد النيب صلى هللا عليه  ي يفبن سعد أسلم يف خالفة أيب بكر  1قالتهذيب  ز 8 5/1. 

(1  كر فيحتمل أنه لقيه )السري(.( قال الذهيب حدث عن أيب ب
(2 ي( أخرجه ابن السكن  ورد وساقها  والبا  بن شاهني مطوالً )انظر اإلصابة(.امن طريق عبد الرمحن به 
(3 2( أخرجه سعيد بن منصور رقم  ود يف املراسيل ص 361 1وعنه أبو دا 8 وانظر حتفة األشراف 2 (1 ى 3/155 ومن طريقه البيهقي يف الكرب  ،)

 بن عياش به حنوه. عن إمساعيل  9/27
ن بن حدير حباء مث دال مهملتني آخره راء مصغرًا، قال احلافظ مقبول أ. هـ. ابإلضافة إىل وقد ض إرسومعدا ضعيف  عفه األلباين )انظراله 

5اجلامع رقم  245 .) 



 

29 

 

 ()القرشي  ة. جبري بن مالك ابن حبين10
 (، له صحبة قتل يوم اليمامة.  1من بين نوفل بن عبد مناف )

حدثنا سليمان بن أمحد، ثنا حممد بن عمرو بن خالد ثنا أيب، ثنا ابن هليعة، عن أيب األسود، عن عروة يف تسمية من 
 (.  2جبري بن مالك وهو ابن حبينة وهو من بين نوفل بن عبد مناف ) قتل يوم اليمامة من املسلمني مث من قريش

                                                           

  ي  بريامسه جمندة وترمجه ابن  2/64، اإلصابة 1/270، األسد 2/135، االستيعاب 2/154ترمجته يف املعجم بن مالك بن القشب األزد
ن  بضم املوحدة -وحبينه  وهو أشهر ابلنسبة إليها منبنت املطلب أ-وفتح املهملة بعدها حتتية ساكنة مث نو وهو أخو عبد هللاأب مه   ابن يه 

 أييت ذكره.   ةحبين
(1 ومثله قال ابن  وإمنا هو منهم ابحللفمندة (  وقال أبو نعيم يف ترمجة أخيه حليف بين املطلب بن  ، قال ابن األثري من يراه يظنه منهم نسًبا، 

و املطليب أ. هـ. يعين أل ي أ وقال إمنا هو األزد ولذا جزم احلافظ بوهم الطرباين يف قوله النوفلي،  ومثله قال ابن عبد الرب،  نه حليف عبد مناف 
وابن  ن أاب نعيم  وليس بين نوفل، فكأ  اين.ومها فيه أيضا تبًعا للطرب مندة بين املطلب 

(2 ومن معه  2/154( أخرجه الطرباين  وة فهو يدفع الوهم عن الطرباين  ن من قول عر وهو من بين نوفل إخل( إذا كا وقوله يف آخره ) هبذا اإلسناد 
واألثر يف إسناده ابن هليعة.  ن من كالم الطرباين  ورمبا كا  ويلحقه مبن قال حليف بين املطلب 
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 (). جبري بن احلباب بن املنذر 11
رافع يف تسمية من شهد مع علي  ن أيبذكره حممد بن عبد هللا احلضرمي يف الصحابة، وذكر أنه يف سري عبيد هللا ب

 (.2يعرف له ذكر وال برواية إال هذه )(  وال 1بن أيب طالب من الصحابة، جبري بن حباب بن املنذر )

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  ويف إسناده نظر، األسد  نإوقال يقال  3/51ترمجته يف الثقات  .2/65، اإلصابة 1/270له صحبة 
وأخرجه الطرباين 1) ويف سري عبيد هللا إخل،  ي، 2/154( أخرجه مطني قال  ورد وأخرجه والبا يعن  ةبن مندا عن مطني به  ورد )انظر  البا

وليس كما قال بل علقة كما هو أعاله وأخرجه أبو نعيم عن الطرباين  وقال احلافظ  ن يف إسناده نظراإلصابة(،  وتقدم قول ابن حبا  ، 
(2 وبنحوه قال ابن األثري.  ) 
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 (). جبار بن صخر بن أمية األنصاري السلمي 12
( بعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 3( كان خيرص على أهل خيرب بعد أن قتل ابن رواحة )2) ي( بدر 1) عقيب
 ( 4وجابرًا عينا )

 ( 5تويف سنة اثنتني وستني )

 (. 6وأمه سعاد بنت سلمة من بين جشم بن اخلزرج )يكىن أاب عبد هللا 

حدثنا أبو بكر بن خالد،  ثنا احلارث بن أيب أسامة، ثنا يعقوب بن حممد،  ثنا حامت بن إمساعيل، ثنا يعقوب بن 
 عليه ، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، ثنا جابر بن عبدهللا،  قال: سران مع رسول هللا صلى هللا رزةحجماهد أبو 

لنا احلوض ويشرب ويسقينا قال:  ر عليه وسلم  من رجل يتقدم  فيمدوسلم  يف غزوة بطن بواط فقال: رسول هللا صلى هللا
بن صخر قال:  من رجل مع جابر، فقام جبار ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمجابر فقلت: هذا رجل اي رسول هللا فق

ع علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث جاء إىل احلوض فتوضأ منه وقام يصلي انه، فإذا أول طالر فأتينا احلوض مث مد
فجئت فقمت عن يسار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأخذ بيدي فأدارين حىت أقامين عن ميينه وجاء جبار فقام عن 

 ( 7يساره فدفعنا مجيًعا حىت جعلنا وراءه )

                                                           

  واملثاين ب/3/576ترمجته يف الطبقات 2، اآلحاد  ، االستيعاب 2/542التعديل و ، اجلرح 3/64، الثقات 2/302، املعجم الكبري 18
واألسد 2/125 2/5، اإلصابة 1/265،  والتخفيف )انظر السري 6  جبار بن صخر وامسه كامالً  (،1/461ة ، قيل امسه جبار بضم اجليم 

ن بن عبيد بن ع ويقال خناس بن سنا ي بن غنم بن عوف ابن اخلزرج نسببن أمية بن خنساء  وة عن هد األثر اآليت ذكره  طرباين يفد العر
وأخوه جابر. والصحيح جبار  وسيأيت   وقيل امسه جابر 

(1 وذكره ابن يف تسمية من شمن طريق ابن عقبة عن ابن شهاب  2/302( أخرجه الطرباين   1/461يف السبعني  إسحقهد العقبة من األنصار 
وغريه.  وجزم به ابن سعد 

(2 وة يف تسمية من شهد بدرا من األنصار مث من بين 3/222واحلاكم  2/302( أخرجه الطرباين ، من طريق ابن هليعة عن أيب األسود عن عر
وجزم بذلك به ابن  وانظر احلديث األخري   .697، 1/461 إسحقخناس 

(3 وله  2/302( أخرجه الطرباين  واية فيها ذلك،  و بن حزم فذكر ر من طريق حممد بن إسحاق حدثين عبد هللا بن أيب بكر بن حممد بن عمر
ن خارص أهل املدينة  واية فيها أنه كا ي ابن إسحاق حدثيت عبد هللا عن عبد هللا بن مكنف حدثين حارثة فذكر ر طريق متصل يف مغاز

وابن مك2/56هم )انظر اإلصابة بوحاس  ف جمهول.ن( 
(4 وقال ابن األثري إمنا بعثهما ليستقيا املاء كما ذكرانه يف احلديث يعين اآليت ة ( تبع املصنف ابن مند قال فنقضا على أنفسهما ما -يف ذلك 

 قاال.
(5 وبنحوه قال ابن ا 2/302( أخرجه الطرباين  وزاد ابملدينة أ. هـ.  وأخرجه احلاكم عن حييي بن بكري،  وغريه )انظر اإلصابة(  عن 3/222لسكن 

 خليفة بن خياط.
(6  ( ذكر ذلك ابن أيب عاصم.
(7 1( أخرجه مسلم  وألفاظه  147، 8/133 وة  ومل يذكر الغز وقصة أيب اليسر  من طريقني عن حامت بن إمساعيل به يف حديث جابر الطويل 

 أطول مما هنا.
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، حنوه  لمــخر، عن النيب صلى هللا عليه وسشرحبيل، عن جبار بن صرواه النضري بن حممد، عن أيب أويس، عن 
 (. 1بطوله )

، عن أيب سعد اخلطمي وهو شرحبيل، عن جابر قال صلى يب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إسحقورواه حممد بن 
 (.2وجببار بن صخر )

رمي، ثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري، ثنا حدثنا أبوبكر الطلحي وحممد بن حممد، قاال: ثنا حممد بن عبد هللا احلض
حسني بن حممد، ثنا أبو أويس، عن شرحبيل، عن جابر بن صخر قال: صليت مع النيب صلى هللا عليه وسلم فأقامين عن 

 (.3ميينه )

بن  حدثنا احلسن بن علي بن الوراق، ثنا عبد الوهاب بن عصام، ثنا أيب، ثنا حيىي بن عبد هللا املسكني، ثنا إبراهيم
أيب حيىي، عن شرحبيل بن سعد قال: مسعت جبار بن صخر البدري يقول: مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: إان هنينا 

 (.4راتنا )عو  ىأن تر 

 (.5رواه زهري بن حممد، عن شرحبيل مثله )

 

                                                           

ويس به اإلمام أمحد ( أخرجه بطوله من طريق احلسني بن حم1) وليس النضر بن حممد عن أيب أ ، 1/365ومن طريقه ابن األثري  3/421مد 
ي من  وق اختلط أبطريق وأخرجه البغو ويف إسناده شرحبيل بن سعد قال احلافظ صد ويس كذلك )انظر اإلصابة(،  ولكن  ةخر أيب أ أ. هـ. 

وهي بسياقها   املذكور هناك جلابر.يشهد للحديث ما سبق إال أنه جعل القصة جلبار 
(2 وابن ماجه 2/326( أخرجه أمحد   ،1/3 وابن خزمية 12 ن عن شرحبيل قال مسعت جابر بن عبد هللا 3/18،  ، من طريق الضحاك بن عثما

وإسناده ال أبس به يف الشواهد كما تقدم  وسلم يصلي املغرب مث جاء صاحب يل فصففنا خلفه اخل  يقول قام رسول هللا صلى هللا عليه 
ن شاء هللا تعاىل.و  واية ابن إسحاق يف جابر بن صخر إ  سيأيت الكالم على ر

وقد أخرجه الطرباين 3) وصاحب القصة هذه هو جابر بن عبد  2/303( هكذا قال جابر بن صخر  وفيه عن جبار بن صخر  عن احلضرمي به 
وسلم خلفه كما  وأما جبار فجاء بعد ذلك فجعلهما رسول هللا صلى هللا عليه  وقد أخرجه أمحد هللا  حسني هبذا اإلسناد عن من طريق تقدم 

وقد سبق ذكر ذلك.  جبار ابلقصة مطولة 
(4  من طريق إبراهيم بن حييي به )انظر اإلصابة(.مندة ( أخرجه ابن 
(5 وابن عبد الرب  3/222( أخرجه احلاكم  والذهيب،  وغريمها من طريق زه 2/127وسكت عنه هو  وابن السكن  ري أيًضا وأخرجه ابن شاهني 

واألمة. وج  وغريمها ابستثناء الز ولكن له شواهد يف الصحيحني  وإسناده فيه ضعف ملا يف شرحبيل من كالم   )انظر اإلصابة( 
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 (). جبار بن احلارث 13
 عبد اجلبار  ملسو هيلع هللا ىلصمساه النيب 

ن أمحد بن محاد، ثنا إبراهيم بن سويد، عن إبراهيم بن غطريف بن سامل، حممد بعن حدثت عن أيب بشر الدواليب، 
حدثين أيب أنه مسع أابه حيدث، عن عبد هللا بن طالسة، عن عبد اجلبار بن احلارث أنه أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال: 

1)؟ فقال: جبار بن احلارث، فقال: بل أنت عبد اجلبار  ما امسك ) . 

                                                           

  6حلارث أبو عبيد ق اوسيأيت عند املصنف ابسم عبد اجلبار بن  6/253، 2/55، اإلصابة 3/276، 1/264ترمجته يف: األسد ويف  1/3/2
وتصحيف  .  املراجع سقط 

ومبهمالت نسبة إىل حدس بطن ى.م ـ مث امن خل وامسه كامالً جبار بن احلارث بن مالك أبو عبيد احلدسي ـ بفتحتني   ملنار
ى نسبة إىل منارة بطن من غافق )اللباب  وذكر املصنف يف اإلسناد يف 3/258واملنار  )6 ى هو أحد بين منار.يما  2أ//1 ن املنار  فيد أ

(1 وأخرجه أبو نعيم بطوله يف مندة يل أخرجه بن ( هذه قطعة من حديث طو  واإلصابة(  6)انظر األسد  ولعله  2أ//1 وأيًضا مل يذكر من حدثه 
 . مندة ابن 

ولعله سبق قلم من الكاتب  والصواب إسحاق بن سويد  وقع هنا يف اإلسناد إبراهيم بن سويد  وكذا ملراجع املاانظر و وهكذا  قع و ذكورة أعاله 
والصواباإلسناد هن 6 يفما سيأيت كبار  أيب طالسة عن أبيه عن جده أيب طالسة عن عبد اجل نعن عبد هللا بن كدير ع ا  وكما يف  2أ//1

 األسد. 
 واحلديث إسناده مظلم.
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 ()بن مالك بن جعفر الكاليب  ىلم. جبار بن س14
 ة ري  ( مث رجع إىل أرضه ابلض  1النيب صلى هللا عليه وسلم ) ىقدم عل

 (2) ذكره حممد بن سعد الواقدي

بن مالك قال: كان جبار  ىل: حدثين رجل من ولد جبار بن سلموروى زايد البكائي، عن حممد بن إسحاق، قا
 (.3لم بعد ذلك )بن الطفيل مث أسافيمن حضر املدينة مع 

 

 

                                                           

  والتعديل 3/231، 2/52، 1/300، الطبقات 2/187ترمجته يف السرية ومل يفرده برتمجة، اجلرح  ، األسد 2/128، االستيعاب 2/543، 
وامسه كامالً جبار بن سلمى بن مالك بن جعفر بن كالب بن ربيعة بن عامر2/55صابة ، اإل1/264 وااابن صعصعة  ،  ختلف يف لكاليب 

وقيل بفتحها. واإلمالة   ضبط سلمى فقيل بضم السني 
وهم ثالثة 1) وفد كالب يف سنة تسع  ومه يف  ي إبسناده إىل خارجة بن عبد هللا بن كعب قد ن ( ذكر ابن سعد عن الواقد وأنه كا عشر رجالً 

وسلم فكلموه )الطبقات  وخرجوا معه إىل النيب صلى هللا عليه   (.1/300خليالً لكعب بن مالك فرحب هبم 
ورمبا ابن 2) وأظنه تبع يف ذلك أاب نعيم  ومل أجد ذلك يف الطبقات.مندة ( نسب ذلك ابن األثري إىل ابن سعد أيًضا   أيضا 
(3 ويف وليس فيها ق 2/187( انظر السرية  واية البكائي  وهذه ر ن جبار فيمن حضرها يومئذ مع عامر مث أسلم  وكا ولكن فيها  وله حضر املدينة 

وقد تبع ابن األثري أيضا أاب نعيم يف ذلك ن شاء هللا تعايل  وهو الصواب إ واية إبراهيم بن سعد كما نقله أبو عمر قال يعين بئر معونة   ىوأر  ر
ن أصل ذلك كله ابن  ويف السرية ابلسند املذكور سبب وهللا أعلمندة أ ومل أقف عليه  ولكن نسبه البن سعد  وقد نقله كذلك ابن حجر  م 

وهو أنه ملا طعن رجاًل من املسلمني يوم بئر معونة  ن سببا يف  -وهو عامر بن الطفيل-إسالم جبار  وهللا  فسأل عن قوله فكا قال فزت 
ورو  ي عن رج ىإسالمه   .3/231اله حنو ذلك أيضا ابن سعد عن الواقد
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 ابب من امسه جابر

 (). جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة 15 
( غزا 2ح هلم املاء )تيح أصحابه يوم بدر ومينأنه كان م( وذكر 1شهد هو وأبوه العقبة وخااله الرباء بن معرور وأخوه )

( 5ضب ابلصفرة )( كان خي4(، يكىن أاب عبد هللا  وقيل أبو عبد الرمحن )3وة )مع النيب صلى هللا عليه وسلم تسع عشرة غز 
( تويف 9( وجاور مبكة شهرا يف أخواله بين سهم )8( ودخل الشام )7( رحل إىل مصر )6وكانت له مجة وحيفي شاربه )

                                                           

  والتعديل 2/207ترمجته يف: التاريخ الكبري واملثاين 2/492، اجلرح  2، اآلحاد  1ابة رقم ب، تسمية الصح/24 ، 2/194، املعجم الكبري 7
6، اتريخ دمشق ق2/109، االستيعاب 3/564، املستدرك 3/51الثقات  2 ، 2/45، اإلصابة 3/189، السري 1/256، األسد 0/3

8التقريب رقم   أصوله. و  71
و بن حرام  ي ن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سب -بفتح املهملة-نسبه كاماًل جابر بن عبد هللا بن عمر لمة األنصار

ويقابن سعد بن ع -بكسر الالم -السلمي من بين سلمة  وىل ابن  بن حرامال لي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن اخلزرج.  األ
و بن سواد بن سل وكأنه سقطعمر ول أشهر.  واأل وحرام الثانية مة   عند املصنف ثعلبة 

ن بن انيب بن زيد بن حرام بن كعب،  ي بن سنا و  انيببن اوقيل ب.  بن كع جتتمع مع أبيه يف حراموأمه نسيبة بنت غنمة بن عد بن عمر
وهو أقرب كما أييت يف رقم ) و بن سلمة   (.1بن سواد بن عمر

(1 واية  وأما أبوه فقد ذكره ابن ( أما هو فستأيت الر وقال نقيب )السرية  إسحقبذلك،  وأما الرباء بن 1/463منهم  وسيأيت مفصاًل يف ترمجته،   )
ور فذكره أيًضا ابن  وقد تقدم 1/460) إسحقمعر ونسب أم جابر ففي كونه خاله نظر  ولكن نسبه ال يتفق  يف ترمجته فلينظر  هذكر نسب(، 

ي يف صحيحه ومل يذكر للرباء أخ شهد العقبة مع ى البخار ولكن رو وقفت عليه بل املذكور يف ذلك ابنه بشر فاهلل أعلم،  عن 7/219ه فيما 
وتعقب الدمياطي  ور  ي العقبة قال ابن عيينة أحدمها الرباء بن معر واية شهد يب خاال ويف ر ي من أصحاب العقبة  وخاال وأيب  جابر قال أان 

وا وعمر وقد ذكر ابن  بن عيينة بنحو ما ذكرته قال مها ثعلبة  ن علي اجملاز فلينظر ذلك يف الفتح،  واية سفيا ومحل ابن حجر ر ومها خاال جابر 
و بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة  إسحق ي بن انيب : من بين انيب بن عمر و بن غنمة بن عد وعمر ي بن انيب  ثعلبة بن غنمة بن عد

ى خال1/463) ن يراد إبحد وحيتمل أ واية  بن قيس اجلد-على اجملاز أيضا-يه (  ورد يف ر وستأيت يف ترمجة اجلد من هذا حفقد  سنها احلافظ 
ي يف أهل العقبة قال احلافظ فكأنه مل يكن أسلم. ولكن اجلد مل يذكره أحد من أهل الغاز ورجاهلا ثقات   الكتاب 

ن شاء هللا.2) واية قريبا إ  ( ستأيت بذلك الر
(3 1جابر عن ( أخرجه مسلم  2/196. 
(4 وقيل أبو حمم ن شاء هللا تعاىل.(  واية بذلك إ وستأيت الر وابن األثري  و  وأبو عبد هللا أصحها قاله أبو عمر  د )انظر اجلرح( 
(5 وشهد العقبة، قال اهليثمي ) 2/196( أخرجه الطرباين  ن بن عبيد هللا قال رأيت جابر بن عبد هللا خيضب ابلصفرة  ( 5/163من طريق عثما

ن ذكره ابن  وهو ابنأيب وعثما وله شاهد عن عاصم  حامت  وهو كما قال،  وبقية رجاله رجال الصحيح  ومل جيرحه أحد  عبيد هللا بن أيب رافع، 
 وإسناده حسن. 3/565احلاكم يف املستدرك و  8/256أيب شيبة  ابنبن عمر بنحوه أخرجه 

ن شاء هللا تعاىل.6) واية بذلك إ  ( أتيت الر
وقال قدم مصر أايم م7) وبنحوه قال ابن مند( ذكره أبو سعيد ابن يونس  6)انظر اتريخ ابن عساكر  ةسلمة بن خملد  23/2.) 
واه ابن عساكر.8) ي مع خالد بن الوليد إلمداد أيب عبيدة بن اجلراح، ر  ( دخلها مع اجليش الذ
ن عن عبيد هللا بن مقسم، قال رحل جابر يف آخر عمره إىل مكة يف أحاديث مس9) عها مث انصرف ( علق سفره إىل مكة الذهيب عن ابن عجال

وقال ابن عيينة لق3/191السري إىل املدينة ) وقد أخرج أبو يعلى إبسناد صحيح  يه(،  و يف تلك السنة )نفس املرجع(،  وعمر  4/207عطاء 
ن انزالً يف بين فهر. وكا ور مبكة  وهو جما ن قال سألت جابرًا،   عن أيب سفيا
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بصره وصلى  ن وكان قد ذهبابملدينة وهو ابن أربع وتسعني سنة سنة سبع وسبعني وقيل: مثان وسبعني وقيل: تسع وسبعو 
 ( .1بن عثمان وهو وايل املدينة، آخر من مات ابملدينة من الصحابة من أهل العقبة ) أابن  عليه 

حدثنا سليمان بن أمحد، ثنا حممد بن عمرو بن خالد احلراين، ثنا أيب، ثنا ابن هليعة، عن أيب األسود، عن عروة بن 
 (.2بن كعب بن سلمة )عمرو بن حرام بن كعب بن غنم  بن عبد هللا بنالزبري، يف تسمية من شهد العقبة جابر 

ثنا إبراهيم بن سعد، عن حممد بن حدثنا حبيب بن احلسن، ثنا حممد بن حيىي املروزي، ثنا أمحد بن حممد بن أيوب، 
عبد هللا بن  جابر بن: يف تسمية من شهد العقبة من اخلزرج من بين سلمة بن سعد بن علي بن أمية بن سادرة  إسحق

 (. 3عمرو )

حدثنا أمحد بن حممد بن حيان، ثنا أبو العباس الثقفي، ثنا يعقوب بن إبراهيم وأبو كريب، قاال: حدثنا أبو معاوية، 
4)عن األعمش، عن أيب سفيان عن جابر بن عبد هللا، قال: كنت أمتح أصحايب املاء يوم بدر  ). 

السراج، ثنا يوسف بن موسى، ثنا حممد بن عبيد، ثنا األعمش،  قإسحوحدثنا أبو حامد بن حيان، ثنا حممد بن 
 (.5يح أصحايب يوم بدر )نن أيب سفيان، عن جابر قال: كنت مع

                                                           

ن شاء هللا تعاىل.1) واية بذلك قريًبا إ  ( أييت ذكر الر
(2 وأخرجه من طريق أيب نعيم مثله ابن عساكر 2/195( أخرجه الطرباين  ولكن يشهد له ما 621/ 3، هبذا اإلسناد  وفيه ابن هليعة مع إرساله   ،

 بعده.
وقد أخرجه أيًضا ابن عساكر  ولكن يشهد له ما3/621وما أييت ذكره  وفيه ابن هليعة مع إرساله  و  ،  وما أييت ذكره،   ًضارجه أيقد أخبعده 

وأخرج الط3/322عن ابن هليعة به حنوه  ابن عساكر من غرب طريق  عقبة عن ابن شهاب. نى برباين أيًضا حنوه من طريق موس، 
(3 ومن طريقه ابن عساكر 1/463( السرية  ي 3/623،  وأخرج حنوه احلاكم عن مصعب بن عبد هللا الزبري  ،3/564،5 وأخرج حنوه ابن  65

وأما شهوده  ةسادر ويف كلها ابن علي بن أسد بن  3/622عبد الرحيم عساكر عن أمحد بن عبد هللا بن  وهللا أعلم،  ي هنا تصحيف  فالذ
ي كما سبق ذكره.  العقبة فهو ًثبت يف صحيح البخار

وأخرجه ابن 4) وية به حنوه  ود عن سعيد بن منصور عن أيب معا ي من طريق يعقوبمندة ( أخرجه أبودا والبغو بن  من طريق أمحد بن عبد اجلبار 
وية به أخرجه ا وأم3/625بن عساكر من طريقهما )إبراهيم كالمها عن أيب معا وهو مدك إايها تح: مبثناة فوقية من مت(  ح الدلو من البئر 

ن أسفل البئر إخل )انظر غريب احلديث  تحاملا: رشاء هبا، قال ابن األعرايب وجذبك ال ي يكو واملانح الذ ن فوق رأس البئر يستقي  ي يكو الذ
 (.2/320ايب للخط

(5 ي عن حممد بن عبيد به.  3/565( أخرجه احلاكم  ور  من طريق العباس الد
ي يف التاريخ  وأخرجه ابن عساكر من طسعن م 2/207وقد أخرجه البخار 6ريقه دد عن أيب عوانة عن األعمش به  و 24/3 ويف ر وقال ابن ،  اية 

وأخ وهو احملفوظ أ. هـ.  وية بدل أيب عوانة  ومن طريقه 4/205رجه أبو يعلى األشقر عن أيب معا 6بن عساكر أيًضا ا،  ، من طريق 24/3
ن يف مسنده عن ابن أيب شيبة عن أيب عوانة به )انظر وأخرجه احلسن بن سفيا ن عن األعمش به  (، قال احلافظ 3/191ة السري حاشي سفيا

وقد جزم بذل وتدليس األعمش مما يتساهل فيه  وهو كما قال   بن أيب عاصم خالفًاكره عنه ابة ذ ك موسى بن عقيف اإلصابة إسناده صحيح، 
وال يتعارض ذلك مع ما ثبت  ي اآليت  وال أ يفلنقل الواقد 1حًدا )صحيح مسلم من قوله مل أشهد به بدرًا  ن أل(؛ 2/196 وإمنا كا نه مل يقاتل 
وهللا أعلم.  وة   ينقل املاء فقط فلم يعده شهوًدا للغز

وانظر الفقرة السانيح فعيل من منوم  بقة.ح 
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 (.1أنكر الواقدي شهود جابر بدرا وذكر أنه مما يهم فيه العراقيون )

بن ، قال: مات جابر منريحدثنا حممد بن علي بن حبيش، ثنا حممد بن عبدوس بن كامل، ثنا حممد بن عبد هللا بن 
 (.  2عبد هللا سنة مثان وسبعني ويكىن أاب عبد هللا وقد ذهب بصره )

، ثنا يوسف بن موسي، ثنا أبو نعيم قال: مات جابر بن عبد هللا سنة تسع إسحقحدثنا أبو حامد، ثنا حممد بن 
 (. 4بردة )بن عثمان وجعل على سريره  أابن  ( وقال حييي بن بكري: صلى عليه 3وسبعني )

حدثنا أبو عمرو بن محدان، ثنا أمحد بن احلسني املوصلي، ثنا جعفر بن حممد بن الفضيل، ثنا أبو نعيم، حدثنا 
 (. 5شريك، عن هشام بن عروة قال: رأيت ابن عباس وجابر بن عبد هللا هلما مجتان )

 بن سعيد، ثنا وكيع عن هشام بن السراج، جدثنا عبيد هللا إسحقحدثنا أبو حامد أمحد بن حممد، ثنا حممد بن 
 (.6عروة، قال: رأيت ابن عمر وجابر بن عبد هللا ولكل واحد منهما مجة )

، ثنا عمرو بن زرارة، ثنا عبد العزيز بن حممد، أخربين عثمان بن إسحقحدثنا إبراهيم بن حممد بن حييي، ثنا حممد بن 
 (. 1 صلى هللا عليه وسلم حيفون شوارهبم منهم جابر بن عبد هللا )عبيد هللا بن أيب رافع قال: رأيت سبعة من أصحاب النيب

                                                           

(1 ى ذلك عن وابن عساكر 3/565احلاكم  ه( رو ولفظه 3/625،  ي : ،  وأيب مسعود األنصار واية أهل العراق يف جابر  قال هذا غلط من ر
وال حممد بن  و ذلك موسى بن عقبة  ومل ير وهنما فيمن شهد بدرًا  وسبق  إسحقيصري ي متهم  والواقد ي السرية.  وال أحد ممن رو وال أبو معشر 

ي.ذكر موسى لذل والسند صحيح فال عربة بكالم الواقد  ك 
(2 وقد حترفت سبعني إىل تسعني ابملثناة بدال من من، عن احلضرمي عن ابن 2/196( أخرجه الطرباين  ومل يذكر الكنية  يف املهملة السني ري به حنوه 

وله  وأما كنيته أبيب عبد هللاأ  فقد أخرج احلاكم إبسناد صحيح وأما ذهاب بصره فسيأيت بسند صحيح عن جعفر بن جممد عن أبيه، 
ن قال قيل جلابر بن عبد هللا اي 3/141 وهب بن كيسا ى  ، أاب عبد هللا ، عن   ثرية.كوجاءت من طرق أخر

(3 واحلاكم 2/195( أخرجه الطرباين  وابن عساكر 3/565،  ويف بعضها سبع 3/641،  وتسعني  ويف بعضها تسع  ، من طرق عن أيب نعيم حنوه 
وأصحها ما وهللا أعلم. وسبعني   نقله املصنف 

(4 6( أخرجه ابن عساكر  وابن عس 41/3 ى غري هذه عند احلاكم  وردت من طرق أخر وقد  ن ذكر الربدة  وقيل بدو ن عليه  وكذا صالة أاب اكر 
ن عن معن ب ىصل وفاته فأدانها ستو واختلف يف سنة  وصى أال يصلي عليه احلجاج  ى ابن املديين أنه أ ورو وال يصح،  ن عيسى عليه احلجاج 

ن عن اهليثم وتسعو وقيل أربع  وقيل تصحيف  ي عن أيب نعيم،  ن، رو وتسعو وهذا جاء  وأعالها تسع  وفاته من طريق آخر  عند هأنه سنعنه ، 
وقيل سبع وافقه ابن زبر،  و ن،  وسبعو وقيل عن اهليثم أيًضا ثالثة  وخليفة،  وافقه عليها حممد بن املثين  و وستني  ن  وفاته سنة مثا  وأنه أرخ 

وهللا أعلم سنة وسب وأصحها  وهو تصحيف  ن عن ابن منري  وتسعو ن  وقيل مثا ن عن أيب نعيم،  وسبعو وقيل تسع  وخليفة،  ن عن أيب نعيم  عو
وحي ي  والواقد ن  ي ذلك عن أيب عو ورو وسبعني.  ن  وأيبمثا وخارجة بن احلارث  وأيب يي بن بكري  وابن زبر  وأيب عيسى  د عبي حفص الفالس 

واملدا وابن منري. ينئالقاسم بن سالم  وابن أيب عاصم  وابن أيب شيبة   وعلي بن املديين 
ن 5) وأما كو واه مجاعة عن هشام بذكر ابن عمر بداًل من ابن عباس،  وهم فيه ألنه ر ولعل شريًكا  واية شريك عن هشام  ( أييت خترجيه من غري ر

 وإسناده صحيح. 264، 8/263ابن عباس له مجة، فقد أخرجه ابن أيب شيبة 
(6 وكيع به،  8/259ه ابن أيب شيبة ( أخرج وابن سعد 8/264عن  وإسناد 4/181،  وابن منري عن هشام به يف ابن عمر فقط  ، عن أيب أسامة 

 األثر صحيح.
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حدثنا سليمان بن أمحد، ثنا حممد بن العباس األخرم، ثنا أمحد بن هشام بن هبرام املدائين، حدثنا حممد بن عمر 
ريره بردا وصلى لى سالواقدي، قال: مات جابر بن عبد هللا سنة مثان وسبعني قال: وحدثين خارجة بن احلارث قال: رأيت ع

بن عثمان وهو وايل املدينة ومات جابر بن عبد هللا وهو ابن أربع وتسعني، وكان يكىن أاب عبد هللا وقد ذهب  أابن  عليه 
 (. 2بصره )

بن أيب شيبه، ثنا حامت بن إمساعيل، عن جعفر بن حممد، عن احدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا عبيد بن غنام، ثنا أبوبكر 
 (. 3بن أخي سل عما شئت فسألته وهو أعمى )ا: دخلنا على جابر بن عبد هللا فقال: مرحبا بك اي أبيه قال

هالل، ثنا قتادة قال: آخر من مات  حدثنا عبد هللا بن حممد، ثنا ابن أيب عاصم، ثنا شيبان بن فروخ قال: ثنا أبو
 (. 4جابر بن عبد هللا ) لى هللا عليه وسلم :من أصحاب رسول هللا ص

 ومن مسانيد حديثه: 

حدثنا حممد بن أمحد بن خملد، ثنا احلارث بن أيب أسامة، ثنا سعيد بن عامر ح وحدثنا أبو بكر بن خالد، ثنا حممد 
بن يونس، ثنا روح بن عبادة قاال: ثنا شعبة، عن خمول، عن أيب جعفر حممد بن علي، عن جابر قال: كان رسول هللا صلى 
                                                                                                                                                                             

(1 والبيهقي 8/378( أخرجه ابن أيب شيبة  ن عن عبيد هللا بن أيب رافع1/151،  ن عن حممد بن عجال قال رأيت أاب  ، من طريقني عن سفيا
ي،دسعيد اخل ن شوارهبم حىت احللق أ.  ر وأاب رافع ينهكو وابن األكوع،  ي،  وأاب أسيد األنصار ورافع بن خديج،  وابن عمر  وجابر بن عبد هللا، 

وقد أخرجه البخاري يف التاريخ الكب وقيل ابن رافع أ. هـ.  ن بن عبيد هللا بن أيب رافع  وقال غريه عن عثما وجدته  وقال البيهقي كذا  ري هـ. 
وأخرجه أيًضا من طريق عبد من طريق 6/232 ى مثانية،  ن بن عبيد هللا بن رافع أنه رأ ن إمساعيل بن عياش عن عثما بن أيب  العزيز عن عثما

وأخرجه  6/233رافع رأيت سبعة  ن بن عبيد هللا بن رافع  ن عن عثما من طريق خالد بن يوسف  6/234وأخرجه من طريق حييي بن عجال
وأخرجه ابن سعد عن عبد العزيز بن حممد به، كما ه ن عن حممد عن  4/178نا خمتصرًا  وهو قبيصة عن سفيا عن شيخ ابن أيب شيبة 

واية قبيصة عند ابن أ ن كر واه الفراييب عن سفيا وقد ر وثق من ابن سعد  وابن أيب شيبة أ ن بن عبيد هللا به مقتصرًا علي ابن عمر فقط  يب عثما
وأما إسناد املؤل ى عنه مجاعة من شيبة فظاهر هذا اإلسناد الصحة،  ن رو ن كما هو عنده فهو إسناد الأبس به فعثما ومن قال عثما ف 

ي يف ابقي امس ولكن لالختالف الذ ن  وثقه ابن حبا و وتعديالً  ومل يذكرا فيه جرًحا  وابن أيب حامت،  ي  وذكره البخار وهو من التابعني  ه الثقات 
 (.7/190، 5/157ذكره يف ثالثة مواضع انظر )الثقات 

(2 وأخرجه احلاكم 2/195الطرباين هبذا اإلسناد  ( أخرجه ي متهم 3/565،  والواقد ي به مع اختالف يسري  ، من طريق حممد بن سعد عن الواقد
 وقد تقدم الكالم على ما يتضمنه األثر.

وأخرجه الطرباين  9/170( هذا طرف من حديث احلج الطويل أخرجه مسلم 3) رمي عن أيب عن احلض 2/196عن أيب بكر به مطواًل جًدا، 
 بكر هكذا خمتصرًا.

واملثاين 4) 2( أخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد  وهو ابن دعامة /24 والصواب قتادة كما عند املؤلف  وقع فيه ثنا أبو قتادة  و ب هبذا اإلسناد 
وقد قال  ي أيًضا من طريق أيب هالل به )انظر اإلصابة(  وقد أخرجه البغو وهذا إسناد حسن إىل قتادة  وسي،  بذلك مجاعة منهم السد

والفالس. بناألحوص  وأبو عمر الضرير   الفضل عن أبيه 
وفاة جابر عنده  وهي سنة  وسبعني  وذكر مجاعة ماتوا بعد سنة مثانية  و و وقد نفى ذلك ابن أيب عاصم  يكذا   من قال أبنه آخرهم هم البغو

وليس منها شيء بسند ص وفاة جابر  وكما قدمنا يوجد اختالف كبري يف سنة  ن من ذ  وكذا حيح متصل إىل عهدهموات  كر ينبغي النظر يف فإ
وابن األ وقد مجع املصنف  ى منه  ن كانت أقو وفياهتم حىت يرد هذا السند املذكور أعاله إ هللا ولك مبن شهد العقبة ن قيدا ذثري أبأسانيد 

 تعاىل أعلم.
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فقال رجل من بين هاشم عند جابر: فإن شعري كثري، فقال جابر: كان  ، فرغ على رأسه ثالثةهللا عليه وسلم إذا اغتسل 
 .  عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيبشعر رسول هللا صلى هللا

 (1ورواه غندر والناس عن شعبة )

بو أقال حدثين  سامن بن حييي مر بنعيم ثنا مع حدثنا عبد هللا بن حممد، ثنا عبد هللا بن حممد بن النعمان، ثنا أبو
، لغسل من اجلنابةاقال كيف ية، فجعفر، قال: قال يل جابر بن عبد هللا: أاتين ابن عمك يعرض ابحلسن بن حممد بن احلنف

حلسن بن حممد: اده فقال لى جلقلت كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيخذ ثالثة أكف فيفيضها على رأسه مث يفيض ع
 . ه وسلم أكثر شعرا منك: كان رسول هللا صلى هللا عليإين رجل كثري الشعر فقال

 (. 2عن أيب جعفر حنوه ) إسحقورواه أبو 

أبيه من جابر  مد، عنحمر بن حدثناه أبوبكر بن خالد، ثنا حممد بن يونس، ثنا روح بن عبادة، ثنا شعبة، عن جعف
 ر عن جابر. ول عن أيب جعفخمبن عبد هللا، عن النيب صلى هللا عليه وسلم مثل حديث 

مد، عن أبيه عن ر بن حما جعف، ثنة حدثناه حممد بن أمحد، ثنا بشر بن موسي، حدثنا احلميدي، ثنا سفيان بن عيين
 .جابر، قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يغرف على رأسه ثالًث وهو جنب 

 (. 3رواه حييي بن سعيد القطان يف مجاعة عن جعفر )

د، ثنا احلارث بن أيب أسامة، ثنا روح بن عبادة، ثنا حجاج الصواف، عن أيب الزبري، عن حدثنا أبو بكر بن خال
 (. 4« )من قال سبحان هللا العظيم وحبمده غرست له خنلة يف اجلنة»جابر عن النيب صلى هللا عليه وسلم: 

                                                           

(1 ي  وأمحد 1/367( أخرجه البخار والنسائي 3/298،  وأبو يعلى 1/207،   ،4/1 وخالد عن شعبة به،  ،60 وغندر  من طريق سعيد بن عامر 
وأمحد. ي   ورواية غندر عند البخار

(2 ي   عن أيب نعيم به.  1/368( أخرجه البخار
ي أيًضا  إسحقورواية أيب  والنسائي 1/365عن أيب جعفر به أخرجها البخار  ،1/127  . 

(3 ي هبذا اإلسناد  وأبو يعلى 2/532( أخرجه احلميد ن به.  من طريق 3/375،   زهري عن سفيا
ن أخرجها أمحد  وأبو يعلى 3/319ورواية حييي القطا وأخرجه مسلم 4/208،  وأمحد 4/10،  طريق عبد الوهاب الثقفي عن  من 3/379، 

ي عن  وللحديث طرق أخر وأخرجه ابن ماجه من طريق حفص بن غياث عن جعفر به أيًضا.  مد بن علي ري طريق حمابر غججعفر به حنوه 
وغريه. 378، 375، 370، 348، 304، 3/292أمحد  انظر مسند  وبعض هذه الطرق عند مسلم 

 ( أخرجه احلارث بن أيب أسامة هبذا اإلسناد. 4)
ي  4/1 يعلىوأبو  5/511وأخرجه الرتمذ ن 65 ن )انظر موارد الظمآ وابن حبا  ،5 واحلاكم 80  ،)1/501، 502 ،5 ي وق 12 ال الرتمذ

وسكت الذحسن صحيح غريب ال نعرفه إال من حدي وقال احلاكم علي شرط مسلم   يف مزوتصحف الر هيب )ث أيب الزبري عن جابر 
وله شاهد عند أمحد  وآخر عن أيب هريرة عند احلاكم  3/440التلخيص(  ومل خيرجاه  وقال 1/512عن معاذ بن سهل  صحيح اإلسناد 

ي  وآخر عن ابن مسعود عند الرتمذ  وقال حسن غريب.  5/90وسكت الذهيب. 
وانظر الصحيحة وآخر ع و موقوفًا ) 6ند ابن أيب شيبة عن عبد هللا بن عمر 4.) 
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، إسحقعبادة، ثنا زكراي بن  حدثنا أبو بكر حممد بن جعفر بن حممد، ثنا حممد بن أمحد بن أيب العوام، ثنا روح بن
ثنا عمرو بن دينار، مسعت جابر بن عبد هللا يقول أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان ينقل معهم احلجارة للكعبة وعليه 

زارك فجعلته علي منكبيك دون احلجارة قال: فحله فجعله على منكبيه إالعباس عمه: اي ابن أخي لو حللت إزاره فقال 
 (.  1عليه فما رئي بعد ذلك اليوم عراياًن )فسقط مغشيا 

، ثنا أبو أويس املديين، عن شرحبيل بن بن حممد الصايغ، ثنا إمساعيل بن أابن  حدثنا حممد بن جعفر، ثنا جعفر
سعد األنصاري، عن جابر بن عبد هللا قال: سئل النيب صلى هللا عليه وسلم عن اجلنب هل ينام أو أيكل وهو جنب، فقال 

 (. 2وضأ وضوءه للصالة )إذا ت

عن أبيه عن  ن حممد،بجعفر  بيب، ثنا أبوداود، ثنا حممد بن ًثبت، عنححدثنا عبد هللا بن جعفر، ثنا يونس بن 
 .جابر، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شفاعيت ألهل الكبائر من أميت 

 (. 3قال يل جابر: من مل يكن من أهل الكبائر فماله وللشفاعة )

حدثنا عبد هللا بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبوداود، ثنا رابح بن أيب معروف، عن عطاء عن جابر أن رسول 
 (. 4من السيب ) أن توطئ النساء احلباىل ىهللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن أكل حلوم احلمر األهلية وهن

ثنا حممد بن أيب  تفراحيىي بن احلسن بن شيبة ثنا  حدثنا أمحد بن يعقوب بن املهرجان ثنا حممد بن عثمان بن أيب
عن أيب الزبري عن جابر قال : ملا كان يوم الطائف قام النيب صلى هللا عليه وسلم مع  ةحفص العطار عن سامل بن أيب حفص

 (5)  انتجاه .علي مليا من النهار فقال له أبو بكر : ايرسول هللا ! لقد أطلت مناجاته . قال : ما أان انجيته ولكن هللا

                                                           

(1 ي  1/474( أخرجه البخار ،3/439 ،7/1 3/295وأمحد  4/33، مسلم 45 ،310 ،333 وغريه به  4/169 يعلىوأبو  380، وح  من طريق ر
 حنوه.

(2 وأخرجه اب 1/195( أخرجه ابن ماجه  ويس به حنوه  ن به  1/108ن خزمية من طريق إمساعيل بن صبيح عن أيب أ من طريق إمساعيل بن أاب
وق اختلط  ويف إسناده شرحبيل بن سعد املدين قال احلافظ صد  . أبخرةحنوه 

ويف األكل عن عائشة من فعله صلى هللا عليه 3/216واحلديث يف النوم عن ابن عمر عند مسلم   سلم يف نفس املصدر.و بنحوه، 
ود الطيالسي هبذا اإلسن3) 2اد ص ( أخرجه أبو دا ي  هومن طريق 33 وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه يستغرب من  4/625الرتمذ

وحممد بن ًثبت البناين قال احلافظ ضعيف.   حديث جعفر بن حممد أ. هـ. 
وليس فيه قول جامن طريق  2/1441وأخرجه ابن ماجة  وزاد يوم القيامة  وا، بر زهري بن حممد عن جعفر به  ه فيها عن ية أهل الشاموزهري ر

و  وهو شامي  ي عنه هنا الوليد به مسلم  والراو ي للضعف  وقال  4/625حديث شاهد عن أنس بنحوه أخرجه الرتمذ إبسناد رجاله ثقات 
وعن كعب بن عجرة وعن ابن عمر  وفيه عن ابن عباس  امع ر صحيح اجل)انظ هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه أ. هـ. 

3608.) 
(4 وليس فيه ذكر احلمر ص ( أخرجه الطيالسي هبذا 2اإلسناد  3 والنهي عن أكل حلوم احلمر األهلية عند 4 وهذا إسناد رجاله رجال مسلم،   ،

ي  وطئ احلباىل من السيب له شو  9/653البخار والنهي عن  وغريه  والعرابض وغريه عن جابر  وغريمها اهد كثرية عن أيب سعيد  بن سارية 
واء  وانظر اإلر (5/139 .) 

(5 ن به ( أخرجه الطرب   .2/202اين عن حممد بن عثما
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 رواه األعمش واألجلح وغريمها عن أيب الزبري عن جابر حنوه 

حدثنا سليمان بن أمحد ثنا أبو الزنباع ثنا إبراهيم بن خملد ثنا الفضل بن املختار عن حممد بن مسلم الطائفي عن ابن 
ين مرسلك إىل قوم أهل كتاب فإذا أيب جنيح عن جماهد عن جابر قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي معاذ إ

 (1) سئلت عن اجملرة اليت يف السماء فقل : لعاب حية حتت العرش .

حدثنا سليمان بن أمحد ثنا خري بن عرفة ثنا عروة بن مروان ثنا عبيد هللا بن عمرو عن عبد الكرمي بن مالك عن 
م : مايف السموات السبع موضع قدم والشرب والكف عطاء بن أيب رابح عن جابر قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل

حق عبادتك إال  كما عبدانقائم أو راكع أو ساجد فإذا كان يوم القيامة قالوا مجيعا : سبحانك  (2) )ملك(إال وفيه ملك 
 (.3)أان مل نشرك بك شيئا .

 

 

                                                                                                                                                                             

ي  ي  4/118وأبو يعلى  5/629ورواية األجلح أخرجها الرتمذ واه  حسن غريب ال نعرفه إال: وقال الرتمذ وقد ر ري غمن حديث األجلح 
ن أنتجي معه. : ولكن هللا انتجاه يقول: ومعىن قوله . ابن فضيل أيضا عن األجلح   هللا أمرين أ

ي حال  واجلمهور على أعنعن فيهوهو على أ وقد ضعفه األمد نهة أيب الزبري  وهو حمتمل للتحسني  5مع ضعيف اجلا)لباين لس  وحسنه 024  )
 حسني سليم أسد.

(1 ي  3/449وأخرجه العقيلي  2/201( أخرجه الطرباين هبذا اإلسناد  6/2وابن عد ي يف املوضوعات  042 وقال يف اجملمع  1/142وابن اجلوز
وهو ضعيف.خملالفضل بن ا فيه( 8/135)  تار 

والنهاية  وقال العقي 1/39قال ابن كثري يف البداية   ا اإلسناد منهذا بغري هذ يو ر قد : لي هذا حديث منكر جًدا بل األشبه أنه موضوع 
 وجه أيضا ال يثبت.  

(2 ولعلها )كرمي(  .(    هكذا ابملخطوط مكررة 
(3 وفي 2/200( أخرجه الطرباين هبذا اإلسناد  ن )اجملمع وقال اهليثمي  وا وة بن مر  (.1/52ه عر

ي يف حيث شاهد عن حكيم بن حزام عند الطولصدر احلد وآخر عن أنس عند ماو والطرباين  وانظر السلسلة م يف احلليب نعيأشكل األًثر  ية 
8الصحيحة  52. 
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 (). جابر بن خالد بن عبد األشهل البخاري 16
 شهد بدرًا ال عقب له 

هليعة، عن أيب األسود، عن عروة يف  ابنمان بن أمحد، ثنا حممد بن عمرو بن خالد احلراين، حدثين أيب ثنا حدثنا سلي
 (.1جابر بن خالد بن عبد األشهل بن حارثة ): النجار  بنتسمية من شهد بدرا من األنصار مث من بين دينار 

ليح، عن موسي بن عقبة، عن ابن ف( حممد بن )ذر، ثنا إبراهيم بن املنحدثنا فاروق اخلطايب، ثنا زايد بن اخلليل، ثنا 
 (. 2جابر بن خالد بن عبد األشهل ال عقب له ): النجار  بنن بين دينار مبدرا من األنصار، من شهد شهاب يف تسمية 

                                                           

  والتعديل 3/250ترمجته يف: الطبقات 1/2د ساأل، 2/108، االستيعاب 2/204، املعجم الكبري 2/493، اجلرح   2/41، اإلصابة 52
وابن مند هوترمج ي  والبغو  يف اسم أبيه )انظر األسد(. وأخطأ األخري ةأيب موسي 

ي ا يخلزرجوامسه كاماًل جابر بن خالد بن مسعود بن عبد األشهل بن حارثة بن دينار بن النجار األنصار يه وينبغي أال يقال ف ي النجار
وليس هلذا الرهط ألهنا عند اإلطالق تقال يف رهط س ياألشهل  ( وانظر األسد)عد بن معاذ 
و 1/705ذكره فيمن شهد من بين دينار بن النجار ) إسحقابن : شهوده بدرًا غري من أييت بوقال  وغريهم.(  وابن عبد الرب   ابن سعد 

(1  وزاد يف آخره ابن دينار. 2/204( أخرجه الطرباين هبذا اإلسناد 
ولد  2/204عن ابن فليح به حنوه  إسحق( أخرجه الطرباين من طريق حممد بن 2) ن له  وكونه ال عقب له قاله أيًضا ابن سعد إال أنه ذكر أنه كا

وأمه عمرية بنت سليم بن احلارث بن ثعلبة بن كعب بن عبد األشهل بن حارثه بن دينار  وما بني القوسني سقط من . يسمي عبد الرمحن 
 املخطوطة.



 

43 

 

 (). جابر بن عبد هللا بن رائب بن النعمان بن سنان 17
  .ابن عبيد السلمي األنصاري

 ( يعد يف املدنيني 1) عنه عبد هللا بن عباس ىمن اخلزرج رو شهد بدرا من بين سلمة 

  تسميةيف، عن أيب األسود عن عروة ةبن أمحد، ثنا حممد بن عمرو بن خالد، حدثين أيب، ثنا ابن هليعحدثنا سليمان 
 (. 2ب بن نعمان بن سنان )ائجابر بن عبد هللا بن ر : بن اخلزرج را من األنصار مث من بين احلارث من شهد بد

حدثنا فاروق اخلطايب، ثنا زايد بن اخلليل، ثنا إبراهيم بن املنذر، ثنا حممد بن فليح، عن موسي بن عقبة، عن ابن 
 (. 3بن النعمان ) رائبشهاب يف تسمية من شهد بدرا من األنصار من اخلزرج من بين سلمة جابر بن عبد هللا بن 

أيوب، ثنا إبراهيم بن سعد، عن حممد بن  ي، ثنا أمحد بن أيببن حييي املروز حدثنا حبيب بن احلسن، ثنا حممد 
خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف املوسم الذي لقي ، نه وإعزاز نبيه وإجناز موعده له، قال: ملا أراد هللا إظهار ديإسحق

هبم خريًا فهم من  (هللا)زرج أراد رهطا من اخل (لقي)فيه النفر من األنصار يعرض نفسه على قبائل العرب فبينا هو عند العقبة 
 (. 4بن النعمان بن سنان بن عبيد السلمي )رائب جابر بن عبد هللا بن : بين عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة 

حدثنا حممد بن علي بن حبيش، ثنا حممد بن عبدوس بن كامل، ثنا حممد بن عبد هللا بن منري، ثنا يونس بن بكري،  
، قال: ملا أراد هللا إظهار دينه وإعزاز نبيه وإجناز موعده له لقى النفر الستة من األنصار عند العقبة منهم قإسحعن حممد بن 

 (.5بن نعمان بن سنان ) رائبجابر بن عبد هللا بن 

                                                           

  والتعديل 2/208الكبري  ، التاريخ3/574ترمجته يف الطبقات 2/4، اجلرح  ، االستيعاب 2/204الكبري  ، املعجم3/52، الثقات 92
وهي  – آخره موحدةعدها مهزة ببراء مكسورة -وامسه كامال جابر بن عبد هللا بن رائب  2/44، اإلصابة 1/256، األسد 2/108  يف)

ن بنمواضعها ابملخطوطة رايب ابلياء املثناة من حتت( ا ن  بن النعما ي بن غنمسنا ي ب بن سلمةبن كع بن عبيد بن عد السلمي  األنصار
وليس له عقب.  ثعلبة  نوأمه أم جابر بنت زهري ب وقال ابن سعد تويف   بن عبيد من بين سلمة 

واية ابن عباس هذه أخرجها ابن 1) ي قال حدثين الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس عن جابر بن عبدهللا بن  إسحق( ر رائب قال مر يف املغاز
ي يف التاريخ من طريقه )انظر تفسري ابن كثري  وائل السور أخرجه البخار وأبو 1/60أبو ايسر بن أخطب فذكر حديث العدد يف أ والكليب   )

وهلا طريق آخر عن صاحل ن ابلكذب  وهلإسحقابن  دمتهما وإسنادها جيد،  وجابر  وقال عن ابن عباس  شاهد عن ابن جريج عند ابن  ا، 
 (.    وصحيح السرية النبوية حاشية رقم  2/5، 1/23انظر الدر املنثور املنذر )

(2  وإسناده فيه ضعف مع إرساله. 2/204( أخرجه الطرباين هبذا اإلسناد 
 وهو مرسل حسن. 2/204( أخرجه الطرباين من طريق املسييب عن حممد بن فليح به حنوه 3)
(4 وما بني األقواس وتفصيل األمساء مل يذكره  1/288( انظر السرية  وأصله أسنده مطوالً  وهم فيما ذكر يل ..... مث سردهم  وإمنا قال  مسنًدا 

وأراه يقتضي وانظر ما أييت.  هليس يف األصل   السياق 
ة لسري كره بنحو ما يف اا .... فذ ومه قالو قحدثين عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من  إسحقبكري عن ابن ابن وأخرجه ابن األثري إبسناده إىل 

واية يونس بن بك وهو يف سرية ابن إسحاق ر  (      صريإال أنه أدرج التسمية يف املسند. )
(5 ن ت 1/428( انظر السرية  ن ستة إخل فاألقرب أ وهم فيما يزعمو ولفظه  وقد أخرجه الطرباين من طريق ابن منري به حنوه  سميتهم واألثر السابق 

وفد ذكره ابن  وغريه ليست مسنده   يف الستة نفر هؤالء.سعد كذلك 
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 ومما أسند:

محد، ، وحدثنا سليمان بن أح  حدثنا أبو عمرو بن محدان، ثنا احلسن بن سقيان، ثنا الصلت بن مسعود اجلحدري
زري، عن الوازع بن انفع عن أيب ثنا حممد بن عبد هللا احلضرمي، ثنا حممد بن حييي بن أيب مسينة، قاال: ثنا علي بن ًثبت اجل

_ فتبسمت إليه  إيل وأان أصلي فضحك  عليه وسلم: قال مر يب جربيل، عن النيب صلى هللارائب، عن جابر بن  سلمة
وهو راجع من طلب _ وأان أصلي فتبسمت إليه  يه غبار فضحك إيليل وعلى جناحيب ميكائ مر: الصلت بن مسعود  وقال

 (.  1العدو )

                                                           

وقال  2/2005( أخرجه الطرباين عن احلضرمي هبذا اإلسناد 1) وابن السكن من طريق الوازع به حنوه بذكر ميكائيل  ي  وأخرجه البغو بذكر جربيل 
وقال  ي الوازع ضعيف جدا  ما قال لرب عندعقب قبله أبسطر ابن عبد ابن حجر كما تااحلافظ  هوتعقب. وال أعرف جلابر مسندا غريه : البغو

بل جاء عنه أحاديث من طرق ضعيفة فذكرها )انظر اإلصابة : قال احلافظ . له حديث عند الكليب عن أيب صاحل عنه ال أعلم له غريه : 
ن أحدمها عن2/44 وفاته حديثا واآلخر عن د(  ي  وكل أحاديثه  دابن سعد يف تفسري هلم البشر الطرباين يف تبشري خدجية ببيت من قصب 

و   اهية جدا من هذه الطرق.هذه 
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 ()تيك األنصاري . جابر بن ع  18
   ويقال جرب بن عتيك بن أويس بن حارثة املعاوي 

  ( بدري1أاب عبد هللا ) من بين معاوية بن عوف يكىن

 تويف سنة إحدى وستني، ، ن احلارث بن عتيك ( وعتيك ب2عبد هللا وأبو سفيان ) (ابناه)عنه  ىرو 

حدثنا سليمان بن أمحد، ثنا حممد بن عمرو بن خالد، حدثين أيب، حدثنا ابن هليعة، عن أيب األسود، عن عروة يف 
بن احلارث بن بن قيس بن حبشية جرب بن عتيك :  تسمية من شهد بدرا من األنصار من بين معاوية بن مالك بن عوف

 (.  3: هيشة )إسحقل عروة: حبشية وقال ابن أمية هكذا قا

حدثنا فاروق اخلطايب، ثنا زايد بن اخلليل، ثنا إبراهيم بن املنذر، ثنا حممد بن فليح، عن موسى بن عقبة، عن ابن 
 (. 4جرب بن عتيك بن احلارث ) : شهاب يف تسمية من شهد بدرًا من األنصار من األوس من بين معاوية بن مالك

بن مالك، قال: ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل، قال: حدثين أيب قال قرئ علي يعقوب بن إبراهيم بن اكر حدثنا أبوب
يف تسمية من شهد بدرا من بين معاوية جرب بن عتيك بن احلارث بن قيس بن هيشة بن  إسحقسعد: عن أبيه، عن ابن 

 (. 5احلارث بن أمية بن معاوية )

، ثنا حييي بن بكري قال: تويف جابر بن عتيك سنة إحدى وستني وسنة  الزنباع حدثنا سليمان بن أمحد، ثنا أبو
 (. 6إحدى وسبعون سنة )

                                                           

  والتعديل 2/208لتاريخ الكبري ا، 3/469ترمجته يف: الطبقات 2/4، اجلرح  93 ،5 3، التسمية ص 32 وامل ،5 2ثاين واآلحاد  أ، /19
واملعجم الكبري 63، 3/52ب، الثقات /236 1، 2/113، االستيعاب 2/205،  ، 48، 2/47إلصابة ، ا266، 1/258، األسد 29

7م ، التقريب رق58 ى ابسم جرب بن عتيك عند املصنف.   893، 82  وسيأيت مرة أخر
ن  وقيل أخوا ن  ن متباعدا وقيل مها اثنا وقيل جابر  واايت واملتدبرقيل فيه جرب  والر ى أ يف األحاديث  واحدير ويقال له هنما  جابر  امسه جرب 

ونسبه احملفوظ بعد  ي املدينو طراح اخلالف جرب بن عتيك املعااأيًضا  واقالبخاه وبه ترمج ي األنصار ي  واحًدا و تصر عليه ر بو أرجح كوهنما 
وهللا أعلم  وهو الصواب  ي  واملز وابن األثري  وأبو عمر  ي ذكره املونسبه ال، بفتح املهملة : وعتيك . نعيم  يما ساقه من فصنف ليس ذ
ويف اإلصابة  ويف األسد  وال غريه.  وال عند ابن سعد  واايت   ا الحتمال التصحيف.يء ملا هنقرب شوهو أ بن عتيك بن قيس بن احلارثاالر

وقيل أبو1) وهم،  وسيأيت أنه  وقيل أبو الربيع  والد عبد امللك بن جابر  هعبد امللك قال (  والصواب أهنا كنية جابر بن عتيك السلمي  ن  ابن حبا
وانظر اإلصابة  ن ابنه يسمى عبد امللك كما سيأيت وحيتمل ( 2/48)  واجلمهور على ما ذكره املصنف.أنه هو نفسه صاحب الرتمجة أل

وما بني القوسني جاء يف األصل 2) وايتهما عنه  وانظر األسد.« عنه»( أييت ر  والصواب ما أثبته 
(3 و بن عو  2/205( أخرجه الطرباين هبذا اإلسناد  وية بن مالك بن عوف بن عمر وحبوفيه من بين معا وإسناده قيه ضعف مع إرساله  ية شف 

وسيأيت قول ابن حباء مهملة بعدها موح وانظر اإلصابة  وهبشة هباء مفتوحة بعدها حتتية ساكنة مث معجمة  وايء،   .إسحقدة مث شني 
 وهو مرسل حسن. 2/206( أخرجه الطرباين من طريق املسييب عن ابن فليح به حنوه 4)
(5  مثله. 1/169سرية ال( 
(6 ي من قبل 2/206( أخرجه الطرباين هبذا اإلسناد  وكذا قال ابن حومثله قال الواقد واه عنه ابن سعد  و بر و ن أيًضا  قهم ابن املنذر يف الوفاة  فاا

 كما أييت.
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، ثنا أبو يونس ثنا إبراهيم بن املنذر قال: جرب بن عتيك بن إسحقحدثنا أبو حامد أمحد بن حممد، ثنا حممد بن 
( وكناه أبو الربيع 2( ووهم بعض الرواة )1وستني ) معاوية يكىن أاب عبد هللا: مات سنة إحدى احلارث بن هيشة أخو بين

 وأبو الربيع هو عبد هللا بن ًثبت األنصاري.

 ومما أسند:

بن احلسن ثنا يب عن مالك ح وحدثنا عبد امللك نبن غالب بن حرب ثنا القعحممد بن خالد ثنا احدثنا أبوبكر 
عتيك بن احلارث بن عتيك  عنبن جابر بن عبد هللا  بن أنس عن عبد هللايوسف القاضي ثنا عمرو بن مرزوق ثنا مالك 

وهو جد عبد هللا بن عبد هللا أبو أمه أنه أخربه أن جابر بن عتيك أخربه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاء يعود عبد 
 عليه وسلم هللا بن ًثبت فوجده قد غلب فصاح به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم جيبه فاسرتجع رسول هللا صلى هللا

وقال غلبنا عليك اي أاب الربيع فصاح النسوة وبكني فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإذا 
وهللا إين كنت أرجو أن تكون شهيًدا : قالت ابنته . قال إذا مات ؟ وجب فال تبكني ابكية فقالوا وما الوجوب اي رسول هللا 

ك قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن هللا قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعدون الشهادة قضيت جهاز  كنتقد  فإنك 
قالوا القتل يف سبيل هللا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل يف سبيل هللا قال رسول هللا ؟ فيكم 

جلنب شهيد واملبطون شهيد وصاحب احلريق شهيد صلى هللا عليه وسلم املطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات ا
 (.3والذي ميوت حتت اهلدم شهيد واملرأة متوت جبمع شهيدة )

 (.4رواه أبو العميس عن عبد هللا بن عبد هللا بن جرب عن أبيه عن جده جرب )

                                                           

(1  ( انظر األثر السابق.
(2 واحلديث اآليت يثبت كالم أيب نعيم. 1/258وانظر األسد مندة ( هو ابن   وتقدم الكالم على ذلك 
(3 واية حيىي  1، رواية الشيباين ص 1/181( انظر املوطأ ر 4 /5مالك به أخرجه أمحد طريق ومن  08 ود  46 والنسائي  2/56وأبو دا

ى )انظر التحفة 4/13 ن )انظر املوارد ص2/43،الكرب وابن حبا  )3 8 وابن أيب عاصم ق9  )2 3 والطرباين /6  1/352واحلاكم  2/208ب 
وابن األثري  وسكت الذهيب،  ومل خيرجاه  ولكن يشهد له ويف إسناده عتيك بن احلارث قال احلا 1/258وقال صحيح اإلسناد  فظ مقبول 

ي وصاحب اهلدم )البخار والغريق  ن  واملطعو ن  وما جاء يف الصحيحني عن أيب هريرة يف املبطو 1، مسلم6/42الطرق اآلتية  ويف 3/62  )
ويف صاحب احلريق ما وما رواه الطرباين عن عقبة بن عامر حنوه  واجملنوب شهيد  وجه آخر عنه بلفظ  واه أمحد من   صاحب ذات اجلنب ما ر

وأمحد عن راشد بن أخرجه ا ن  وابحبلطرباين عن سلما ويف املرأة متوت جبمع ما أخرجه أمحد  وما أخرجه ابن عساكر عن علي   ن أيبيش 
وما أخرجه عن راشد بن  ، 30، 28، 26وغري ذلك من األحاديث)انظر أبواب السعادة للسيوطي ص حبيششيبة عن عبادة بن الصامت 

وانظر أيضا )فتح58، 41، 36  (.6/43الباري ( 
ومن طريق العدين عن مالك به أيضا حنوه  دبن خالانف هذا احلديث عن أيب بكر وقد أخرج املص ي  عبد هللا  ترمجةيفبه  بن ًثبت الظفر

345/1/2. 
ولدها يف بطنها. وهي اليت يقتلها  وقال الكسائي جبيم مكسورة   ومجع: بضم اجليم 

(4 وابن أيب  3/469( أخرجه ابن سعد  وابن أيب عاصم ق 2/937وابن ماجه  52، 51 /6والنسائي  5/332شيبة خمتصرا   ،2 والطرباين /19 أ 
ويف متن 209 /2 ورواية مالك هي  هويف إسناده عبد هللا بن جرب قال احلافظ مقبول  وقد قال احلافظ  واية مالك  اختالف عما سبق من ر
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جابر بن  عنمللك ان عبد ع: معشر  وقال أبو ه ، بن عيسى عن جابر بن عتيك عن عمورواه إسرائيل عن عبد هللا
 عتيك عن أبيه قال مرض جدي فعاده النيب صلى هللا عليه وسلم 

 ( 1قال اشتكى أبو الربيع الظفري ) هعبد امللك بن جابر بن عتيك عن عموروى كثري بن زيد عن 

 عن حممد بن إبراهيم عن حممد بن عبد هللا بن عتيك عن أبيه مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم إسحقرواه حممد بن 
 (.2ت حتف أنفه أو قعًصا فقد استوجب املآب )ام من خرج جماهًدا يف سبيل هللا فخر عن دابته أو لسعته دابة أو : يقول

بن يزيد ثنا حيىي بن أيب كثري عن حممد  أابن بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا  يمحد ثنا علأحدثنا سليمان بن 
حيب هللا من الغرية ما : ابر بن عتيك أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول بن إبراهيم عن ابن جابر بن عتيك عن جا

ا الغرية اليت حيبها هللا فاختيال الرجل نفسه عند الصدقة والقتال وأما الغرية اليت يبغض هللا فاختياله يف مومنها ما يبغض هللا فأ
 (.3البغي والفجور )

  عفان عن أابنل وعثمان بن أيب شيبة عن رواه أمحد بن حنب

 (.4به ) أابن ثناه أمحد بن جعفر ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا عفان ثنا حد

، ثنا عبد هللا بن رجاء ثنا حرب بن شداد عن حيىي بن أيب كثري قال: ي حدثنا فاروق اخلطايب ثنا أبو مسلم الكش
ه حدثه وكان أبوه من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أاب( )حدثين حممد بن إبراهيم القرشي حدثين ابن عتيك 

 (. 5إن من الغرية ما حيب هللا ومنها ما يبغض هللا فذكر حنوه ): أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 

                                                                                                                                                                             

وأما من انح وأظن أراد من جهة اسم الصحايب أنه جابر  ويؤيدها طريق عبد  تضرية املنت فاحملاملعتمدة  واية السابقة  غري جابر كما تقدم يف الر
واملصنف كما أييت   .امللك بن عمري عن جرب بن عتيك عند النسائي 

ورواية إسرائيل أخرجها أ1) واية مالك هي املعتمدة،  ن ر وأ ن احلديث فيه اختالف كثري  واية األ 446 /5محد ( تقدم قول احلافظ أ خرية وأما الر
ن بن محز  واه إبراهيم بن املنذر عن سفيا ي فقال ر ى يف ترمجة عبد هللا بن ًثبت الظفر واية كثري بن يزيد فقد ذكرها املصنف مرة أخر ة وهي ر

3عن كثري بن زيد موالهم عن عبد امللك بن جابر بن عتيك عن عمه قال اشتكى أبو الربيع.  وللحديث طريق مل يذكره املصنف  2أ//45
واية عبد امللك بن عمري عن جرب به حنوه خمتصرا أخرجه النسائي هنا من  1وأييت يف ترمجة جرب بن عتيك ق  6/52ر  .1ب/ /26

واه يرجع إىل احلديث املاضي كم2) ن الضمري يف ر ولعله اعتربه من االختالف يف منت احلديث أل واه  وصدره بقوله ر ا ( هكذا ذكره املصنف معلقا 
وقد أخرجه وبقية رجال أمحد ثقات )اجملمع  إسحقوقال اهليثمي فيه حممد بن  2/208والطرباين  4/36أمحد  هو ظاهر اللغة  وهو مدلس 

ي بنحوه5/277 والبيهقي عن أيب مالك األشعر ود  وهو أيضا عند أيب دا وصححه  واحلاكم  واه الطرباين  وللحديث شواهد منها ما ر )انظر  ( 
3أبواب السعادة ص   عن دابته.اخلار ففيه  5/332ابن أيب شيبة  دأيب هريرة عن وانظر حديث ها(.بقس وما 5

(3  وانظر ما بعده. 2/206( أخرجه الطرباين هبذا اإلسناد 
(4 ن به حنوه  5/446( أخرجه أمحد هبذا اإلسناد  ود من طريقني عن أاب ، 2/47وقال احلافظ إسناده صحيح )اإلصابة  2/414وأخرجه أبو دا

وقال يف التقريب يف ابن 48 ولذا ففي تصحيح هذا (  وعبد الرمحن قال فيه قبل ذلك جمهول  و أخ له مل يسم أ.هـ.  جابر هو عبد الرمحن أ
وهللا أعلم.  اإلسناد نظر 

  وهو ابن جابر  عتيك.بن نسبه جلده 
 من طريق حرب به حنوه. 5/445وأخرجه أمحد  2/206به حنوه  ي( أخرجه الطرباين عن أيب مسلم الكش5)
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 ورواه احلجاج بن أيب عثمان عن حيىي مثله.

نا إمساعيل ح وحدثنا حممد بن أمحد بن احلسن ن مالك ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثابحدثنا أبوبكر 
ثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة ثنا أيب وعمي أبوبكر قاال ثنا حممد بن بشر قاال ثنا احلجاج بن أيب عثمان عن حيىي بن أيب  

الغرية ما  ن منإل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كثري عن حممد بن إبراهيم أن ابن جابر بن عتيك حدثه عن أبيه قال قا
 (.1حيب هللا ومنها ما يبغض هللا فذكر حنوه )

له مثالفراييب عن األوزاعي عن حيىي عن حممد عن ابن عتيك عن النيب صلى هللا عليه وسلم و رواه عبد هللا بن املبارك 
 (.2مرساًل ووصله الوليد بن مسلم من رواية صفوان بن صاحل عنه عن األوزاعي فقال عن ابن عتيك عن أبيه )

حدثنا حبيب بن احلسن ثنا أمحد بن املمتنع ثنا أبو الطاهر بن السرح ثنا خايل أبو رجاء عبد الرمحن بن عبد احلميد 
أيب أيوب عن أيب سفيان بن جابر بن عتيك عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بن ي عن سعيد ر بن سامل امله

 (.3 عليه اجلنة قالوا اي رسول هللا وإن شيء يسري قال وإن قضيًبا من أراك )مسلم بيمينه حرم هللا امرئمن اقتطع مال 

 ورواه انفع بن يزيد عن أيب سفيان.

 

حدثنا سليمان بن أمحد ثنا حيىي بن عثمان بن صاحل حدثنا سعيد بن أيب مرمي ثنا انفع بن يزيد حدثين أبو سفيان بن 
مرئ مسلم بيمينه حرم هللا عليه اجلنة اهللا عليه وسلم يقول من اقتطع مال جابر بن عتيك عن أبيه أنه مسع رسول هللا صلى 

 (.4قال وإن كان سواًكا ) ايسري  ئانار قيل اي رسول هللا وإن كان شيوأوجب له ال

 

                                                           

(1 ن )انظر  به ابين أيب شيبة عن حممد بن بشرمن طريق  2/207وأخرجه الطرباين  5/445هبذا اإلسناد  ( أخرجه أمحد وأخرجه ابن حبا حنوه 
3املوارد ص  ى عن حجاج به حنوه.319، 18  ( من طريق ابن أيب عد

واه النسائي عن الكوسج عن الفراييب به متصالً.2)  ( ر
وهو الذورواه الطرباين عن ابن أيب مرمي عن الفراي وأظنه يف األصل مرسال  و حنوه  زايدة أبيه سبق قلمو ه املصنف ي قصديب به متصالً أيًضا  أ

واية املوصولة اليت أشار إليها املصنف أخرجها الطرباين بعد تلك مباشرة عن أن2/207)  ن به لم عن صفواس بن س( مث الر
واية ابن املبارك املرسلة فقد أخرجها ابن أيب شيبة  وزاد احملقق من عند نفس 5/337وأما ر وأشار يف احلاشية أهنا عنه  ن املسند مه عن أبيه 

وا 2/208وطريق آخر عن حيىي عند الطرباين  واحلديث من مجيع المن ر ن عنه  ومل تثفرق املذكورة طية شيبا ن بت عدالته إيه ابن جابر  ال أ
ومن 4/154شواهد منها ما أخرجه أمحد  هلبعض وإسنادمها  1/643ها ما أخرجه ابن ماجة عن عقبة بن عامر بنحوه  عن أيب هريرة بنحوه 

ومما أخرجه ابن أبس ال  واملتابعات  وسأعن رجل من األنصار من بين سلمة  1/67 إسحقبه يف الشواهد  لم ن رسول هللا صلى هللا عليه 
ى أابنيقال ح وانظر هجموع طرقاحلديث مبفوطن . هذا املجانة يتبخرت يف القتال يوم أحد إهنا ملشية يبغضها هللا إال يف مثل د  رأ  حسن 

واء   (.7/59أيضا )اإلر
(3 ي عن أيب الطاهر به حنوه صجه الطرباين عن حممد بن زريق امل( أخر   وانظر ما أييت. 2/210ر
(4  .2/210( أخرجه الطرباين هبذا اإلسناد 
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 رواه ابن وهب عن انفع 

 (.1مثله )حدثناه أبو عمرو بن محدان ثنا احلسن بن سفيان حدثنا حرملة ثنا ابن وهب أخربين انفع بن يزيد 

                                                           

(1 وهب به من طريق ( أخرجه الطرباين  ن قال يف اجملمع ) واحلديث من 2/210أيب الطاهر عن ابن  ( رجاله 4/181هذه الطرق فيه أبو سفيا
ورو  ن بن جابر بن عتيك ذكره ابن أيب حامت  وله  هعن ىرجال الصحيح خال أاب سفيا ومل يتكلم فيه أحد .  واحد من أهل الصحيح  غري 

يف  5/260وأخرجه أمحد أيضا  مسلم ئإال أنه قال حق امر  2/157شاهد بلفظه عن أيب أمامة احلارثي إايس بن ثعلبة أخرجه مسلم 
وانظر أيضا )حتفة األشراف : وقال ابنه عبد هللا  يمسند أيب أمامة الباهل وليس هو أبو أمامة الباهلي أ.هـ  ( 1/7هذا أبو أمامة احلارثي 

وابن ماجه   .وعزاه كذلك للنسائي 
ى مبعناه انظر هلا صحيح مسلم ا وله أيضا شواهد أخر وما بعوعليه فاحلديث حسن لغريه   ده.ملوضع السابق 
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 (). جابر بن عمري األنصاري 19
 يعد يف املدنيني له صحبة

حدثنا القاضي أبو أمحد حممد بن أمحد بن إبراهيم وحبيب بن احلسن وحممد بن علي بن حبيش قالوا ثنا خلف بن 
لرحيم( الزهري عن عبد اعن عبد الرحيم )خالد بن يزيد أيب بن سليمان ثنا موسى بن أعني عن  ي ثنا املعاىفرب عمرو العك

رمتيان قال فمل أحدمها فجلس فقال له صاحبه  يعطاء بن أيب رابح قال رأيت جابر بن عبد هللا وجابر بن عمري األنصاري 
كسلت قال نعم قال أحدمها لآلخر أما مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول كل شيء ليس من ذكر هللا هلو ولعب 

 (.1الرجل امرأته وأتديب فرسه ومشي الرجل بني الغرضني وتعلم الرجل السباحة ) مالعبة: إال أن يكون أربعة 

 رواه يزيد بن سنان عن عبد الرحيم

احلريب ثنا سعيد بن حيىي بن سعيد األموي ثنا أىب ثنا يزيد بن  إسحقحدثناه عبد الرمحن بن العباس ثنا إبراهيم بن 
عن عطاء بن أيب رابح قال رأيت جابر بن عبد هللا وجابر بن عمري سنان عن عبد الرحيم بن عطاف بن صفوان الزهري 

 (.2وذكر مثله )

 ح ورواه حممد بن سلمة عن أىب عبد الرحيم عن عبد الوهاب بن خبت عن عطاء بن أيب راب

 هيراهو بن  إسحقحيىي احلراين و  بن حدثناه عبد الرمحن بن العباس ثنا جعفر بن حممد حدثين أبو األصبع عبد العزيز
قاال ثنا حممد بن سلمة عن أيب عبد الرحيم عن عبد الوهاب بن خبت عن عطاء بن أيب رابح قال رأيت جابر بن عبد هللا 

 (.3وجابر ابن عمري يرميان فذكر حنوه )

                                                           

  2 /2ترمجته يف: التاريخ الكبري والتعديل  08 3/5، الثقات 2/494واجلرح  ، األسد 2/115، االستيعاب 2/211، املعجم الكبري 3
8 ، التقريب2/49، اإلصابة 1/252 7 واية ما يدل على صحبة فضالوليس  4 واي عن جعل هذا احلديث يف الر ن عطته من ر وف فإ اء معر

و  وانظابلر وهللا أعلم ) وهو األظهر  وقد جعل البزار احلديث من مسنده  ن 2/274الراية  ر نصباية عن جابر بن عبد هللا  ولذا قال ابن حبا  )
و جابر بن عمري بد هللا أعر بن يقال له صحبة فقال ابن حجر إمنا يشك فيه للشك الواقع يف الصحايب هل احملدث هبذا احلديث جاب

 .(2/44)انظر التهذيب 
ومن املرجع اآليت. 1) وما بني القوسني منه   ( أخرجه ابن األثري من طريق املصنف 

8أعني النسائي يف عشرة النساء ص بن وأخرجه من طريق موسى   وانظر ما أييت. 6
3( أخرجه املصنف يف أحاديث أيب القاسم األصم )انظر الصحيحة رقم 2)  ( هبذا اإلسناد.15
(3  (.274 /4)انظر نصب الراية  هبذا اإلسناد إسحق( أخرجه 

8وأخرجه النسائي يف عشرة النساء ص  وأخرجه الطرباين  إسحقعن  7 2/2به حنوه  وأخرجه عمن هذين الطريقني  11 ن حممد بن سلمة به 
وهب احلراين عن حممد بن سلم عن أيب عبد الرحيم قال حدثين عبد الرح ي عن يم األالنسائي أيضا عن حممد بن  8طاء مثله ص عزهر 7 

وابن عساكر )انظر نصب الراية  وسط أيضا. 4/274وأخرجه البزار  والطرباين يف األ  ) 
ورجال الطرباين رجال الصحيح خال عبد الوهاب5/269)انظر اجملمع  وقال اهليثمي  وقال ابن حجر  بن (  وهو ثقة أ.هـ  إسناده صحيح : خبت 

واحلديث يف إسناده اخت2/49، اإلصابة 2/44)انظر التهذيب  ي ظاهره الصحة هو األ(  واإلسناد الذ ولكن للحديث شواهد   خريالف 
وعن عمر  دكثرية منها عن عقبة بن عامر عن و عند املخلص يف الفوائد املنتقاة  وعن عبد هللا بن عمر وغريهم  ي  واآلجر وابن ماجه  ي  الرتمذ
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  (). جابر بن أسامة اجلُهين يعد يف احلجازيني 20
 ى.نس بن عبد األعلنه قدم مصر وتوىف هبا ويكىن أاب سعاد قاله أبو سعيد بن يو إقيل 

 موسى عن أسامة بن زيدبن بيش ثنا عبد هللا بن الصقر ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا عبيد هللا ححدثنا حممد بن علي بن 
بيب عن جابر بن أسامة اجلهين قال لقيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أصحابه يف خالليثي عن معاذ بن عبد هللا بن 

ول هللا قالوا خيط لقومك مسجًدا قال فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوجدته قد خط هلم السوق فسألتهم أين رس
 (. 1مسجًدا وغرز يف القبلة خشبة أقامها فيها )

  .الزهري عن عبيد هللا بن موسى حممدرواه يعقوب بن 

أيب زايد ثنا يعقوب بن حممد ثنا  ثنا عبد هللا بن احلكم بن، حدثناه حممد بن حممد ثنا حممد بن عبد هللا احلضرمي 
 (. 2عبد هللا بن موسى ثنا أسامة بن يزيد حنوه )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                             

وعن أيب هريرة عند ابن أيب حامتا ن  وابن حبا وسط  واحلاكم بن اخلطاب عند الطرباين يف األ وانظر )السلسلة الصحيح يف العلل  ة والبيهقي 
3رقم  ي  ،15  مع حاشيته(. 44، 43حترمي النرد لآلجر

  7، التسمية رقم 2/202ترمجته يف: التاريخ الكبري والتعديل 3 واملثاين 2/492، اجلرح  2، اآلحاد  ، املعجم الكبري 3/53، الثقات  أ/80
 .2/41،اإلصابة 1/252، األسد 2/117،االستيعاب 287، 2/211

(1 ي  2وابن أيب عاصم  2/202التاريخ يف ( أخرجه البخار وأخرجه الطرباين من طريق إبراهيم أيضا /80 2/2أ عن إبراهيم به  وانظر  287، 11
 ما أييت.

(2 و  2/212( أخرجه الطرباين عن احلضرمي به  والكبري  وسط  واه الطرباين يف األ  هومل أجد من ترمج خبيببن  معاذ بن عبد هللا فيهوقال اهليثمي ر
وانظر ترمجته يف 2/15)اجملمع  وهم  ن يقال فيه ثقة رمبا  وهو يستحق أ وهم أ.هـ  وق رمبا  وف قال فيه احلافظ صد ومعاذ مشهور معر  )

وقد بينت ذلك يف فضل املعوذتني من موسوعة الفضائل فاحلديث ظاهر إسناده احلسن. والكاشف   التهذيب 
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 (). جابر بن طارق وقيل ابن أيب طارق وقيل ابن عوف 21
 ( 1أبو حكيم األمحسي سكن الكوفة )

 (.2بن أيب طارق )جابر : وقال ابن منري 

 ني بن عالننا احلسوحدث ح رهبن مس يبة ثنا منجاب ثنا علان بن أيب شيحدثنا حممد بن أمحد ثنا حممد بن عثم
ال قن جابر عن أبيه ن حكيم بالد عخحلي ثنا عبد هللا بن حممد ثنا سويد بن سعيد ثنا شريك قاال عن إمساعيل بن أيب الصا

 طعامنا. هع نكثر بالقر  دخلت على النيب صلى هللا عليه وسلم يف بيته وعنده من هذا الدابء فقلت أيش هذا قال

 (.3ورواه سفيان بن عيينة وحفص بن غياث وحممد بن بشر وأبو أسامة ووكيع يف آخرين عن إمساعيل حنوه )

م بن سالم ثنا سل لواسطيابن زيد ثنا احلسني بن إمساعيل ثنا أبو غسان مالك بن خالد  إسحقحدثنا احلسن بن 
ليه وسلم حىت على هللا لنيب صاعن أبيه أن أعرابًيا مدح عن بكر بن خنيس عن إمساعيل بن أيب خالد عن حكيم بن جابر 

ق الكالم من شقائ إن تشقيقفيطان ه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليكم بقلة الكالم وال يستهويكم الشقد شدبأز 
 الشيطان. 

 (.4سلم هذا هو أبو املسّيب الواسطي )

 

 

                                                           

  والتعديل 2/208، التاريخ الكبري 6/36ترمجته يف: الطبقات 7، التسمية 3/53، الثقات 2/288، املعجم الكبري 2/493، اجلرح  5 ،
 . 2/41، التهذيب 2/43، اإلصابة 1/255، األسد 2/119االستيعاب 

ورمبا  والد حكيم بن جابر  ن بنينوهو جابر بن طارق بن أيب طارق بن عوف،  وفرق ابن حبا وجابر ألن طارق ابجابر  سب جلده  محسي 
وهم. وكل ذلك  ن جابر بن طارق على أيب عمر قال احلافظ  واستدرك ابن فتحو  بن عوف األمحسي 

(1 وهو أمحسي من بين أمحي( ذكره ابن سعد ف  ة.ليس بن الغوث بن أمنار بطن من جبمن نزهلا من الصحابة 
(2 واه الطرباين عن ابن منري   .2/288( ر
(3 ي  4/352خرجه أمحد ( أ ي يف الشمائل ص  2/380واحلميد 8والرتمذ ى )انظر التحفة  8 وابن 2/164والنسائي يف الوليمة من الكرب  )

3ماجه رقم  1وأبو الشيخ  304  .1/255وابن األثري  2/2892288والطرباين  840
وعثام عن إمساعيل به حنوه قال الرت  وأيب أسامة  وحممد بن بشر  وشريك  وكيع  و وحفص  ن  ي من طريق سفيا ال نعرف له إال  عد إخراجهبمذ

وبن وقال احلافظ يف سنده حهذا احلديث الواحد  ي  وقال البو : وه قال البغو ي هذصحيح )انظر اإلصابة(  حيح )مصباح ا إسناد صصري
وقال األلباين صحيح )خمتصر الشمائل رقم 2/180الزجاجة   )1 36.) 

(4 واه ابن السكن  ي يف األلقابم( ر وكذا الشرياز  )انظر اإلصابة(. ن طريق إمساعيل به حنوه 
وقال األلباين ضعيف )ضعيف اجلامع عز و  ي  3اه يف اجلامع الصغري للشرياز 792.) 

ومل  واسم جده نصر  ىإال  هى توثيق لقف علأويف إسناد احلديث سلم بن سالم أبو املسيب الواسطي قال احلافظ مقبول أ.هـ   عن أنه رو
وترجم له حبشل يف اترخي واسط  1انظر ص  هامجاعة كبرية من أهل  73. 
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  (). جابر بن مسرة السوائي سكن الكوفة 22
ب بن ايبن ر  جريحبن  دبجنبن جنادة ف يف كنيته قيل أبو خالد وقيل أبو عبد هللا هو جابر بن مسرة بن خمتل

 .بن عامر .. أمه خالدة بنت أيب وقاص أخت سعد بن أيب وقاص  ءةابن سو  حبيب

 ي.خزومتويف ابلكوفة يف والية بشر بن مروان أايم عبد امللك فصلى عليه عمرو بن حريث امل

جابر بن مسرة : ة قال داجنمسعت أاب السائب سلم بن  إسحقك أبو حامد أمحد بن حممد ثنا حممد بن حدثين بذل
 ( 1صعصعة ) بن بن عامر ءةب بن حبيب بن سواايبن ر  جندببن جنادة بن اأبو عبد هللا 

قب منهم فع ، جندبو ،  وجبري، أبو ثور مسلم أبو جعفر ، و خالد بن جابر : ن أربعة من الذكور ومات جابر ع
 مسلم وخالد.

فصلى عليه عمرو بن ، توىف جابر بن مسرة : مسعت أيب يقول : ة داجنحدثنا سليمان ثنا احلضرمي ثنا سلم بن 
  .(2حريث )

السبيعي  إسحقالشعيب وعامر بن سعد بن أيب وقاص ومتيم بن طرفة الطائي وعبيد هللا بن القبطية وأبو  هعن ىرو  
ن حرب وزايد بن عالقة بك سيب بن رافع ومسااجلديل وامل دن أيب ثور وعبد امللك بن عمري ومعبوأبو خالد الواليب وجعفر ب

 .(3)وحصني بن عبد الرمحن وأبو بكر بن أيب موسى وغريهم 

بن محدان ثنا د بن أمح حممد املقدمي ح وحدثنا حدثنا أبوبكر أمحد بن جعفر ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل ثنا
وسلم   صلى هللا عليهعن النيب مسرة ثنا أبو كامل قاال ثنا أبو عوانة عن عبد امللك بن عمري عن جابر بن احلسن بن سفيان

 سبيل ا يفنوزمهكده لتنفقن  ، والذي نفسي بي وإذا هلك كسرى فال كسرى بعده، إذا هلك قيصر فال قيصر بعده : قال 
 متفق عليه . (هللا)

 .(4)وأبو بكر بن عياش يف مجاعة عن عبد امللك  يبان وابن عيينةشرواه الثوري ورقبة و 

جرير بن  لمة ثناسن أخي ببن محزة ثنا أمحد بن حممد بن بشار ثنا احلسن بن هارون بن عقار  إسحقحدثنا أبو 
  لني مصاحفنا إالال مي : م عليه وسلقال رسول هللا صلى هللا : عن جابر بن مسرة قال ،عبد امللك بن عمري عن ،عبد احلميد 

 
                                                           

  1، اآلحاد ق 2/493، اجلرح 2/205، التاريخ الكبري 6/24ترمجته يف: الطبقات 7ب، التسمية /62 ، 2/212، املعجم 3/52لثقات ا، 4
 .2/39، التهذيب 2/42، اإلصابة 3/186، السري 1/254، األسد 2/117االستيعاب 

وكنيته أبيب عبد هللا الطرباين عن 1) وذكر أمه  والد سلم ( أخرج نسبه   . 2/212جنادة السوائي 
(2 وسبعني. 2/213( أخرجه الطرباين به   وتوىف سنة أربع 
(3 1 ( انظر هتذيب الكمال ص  ن طريق هؤالء عنه.موانظر ما أخرجه الطرباين  79/1
(4 ي  6، 3619، 3121( أخرجه البخار 1ومسلم  629 9 ،5/92وأمحد  8/42 وجمن طريق الث. 235، 2/234والطرباين  105، 9 ي  ير ر ور

وابن عيينة عن عبد امللك به حنوه. ن  وشيبا ورقبة  وأيب بكر   وأيب عوانة 
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 .(1)ثقيف  نلماغن قريش و لماغ

ثنا  مان بن أمحدحدثنا سليو ح ق حدثنا أبوبكر حممد بن جعفر بن اهليثم ثنا جعفر بن حممد الصايغ ثنا حممد بن ساب
 القن جابر عن مسرة ن مساك عغول عمبن  )مالك(عبد هللا بن حممد سعيد بن أيب مرمي ثنا حممد بن يوسف الفراييب قاال ثنا 

 لفه.خومشينا  هركبف ىبفرس معرور  ا رجع أيتمالدحداح فل ابنصلى هللا عليه وسلم على جنازة خرج رسول هللا 

 .(2)عن مساك حنوه  وجيهيس بن الربيع وعمرو بن موسى بن شعبة واحلسن بن صاحل وأسباط بن نصر وق هرواه عن

ن جابر بن مسرة ن حرب عاك بعن مسحدثنا عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا سليمان بن معاذ 
 ررت عليه:فه إذا مألعر  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إن مبكة حلجرًا كان يسلم على ليايل بعثت إين

  (3)مان وشريك عن مساك هرواه شعبة وإبراهيم بن ط

 زيد بن احلريش عن حيىي بن سعيد وحديث شعبة تفرد به

ثنا زيد بن احلريش ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة عن  يند بن حممد بن سعيد املعيسليمان بن أمحد ثنا أمح هحدثنا
 .(4)مساك عن جابر بن مسرة قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم إين ألعرف حجرًا كان يسلم على قبل أن أبعث إين ألعرفه 

ي ثنا عثمان بن اهليثم ثنا عرف ر  املنقأمحد بن حممد بن عبد هللا محد بن إبراهيم ثناأحدثنا القاضي أبو أمحد حممد بن 
لة محراء فكنت أنظر ح عليه وسلم ليلة أضحيان وعليه األعرايب عن احلسن عن جابر بن مسرة قال رأيت رسول هللا صلى هللا

 .(5)ن القمر صلى هللا عليه وسلم مإليه وإىل القمر فلهو أزين يف عيين 

                                                           

(1 و (  ن( الثانية  ن )غلما ود يف املصاحف صيف املخطوط سقطت نو 1أخرجه ابن أيب دا ن عن عبد امللك عن جابر عن عمر من طريق  1 شيبا
 حنوه بن اخلطاب قوله

وإسنعقد امللك عن عبد هللا بن موأخرجه قبله عن طريقني عن جرير بن حازم عن عب وهو ال يصح حيح موقوفاده صل عن عمر أيضا  ا 
ومل تكتب املصاحف يف عهده صلى هللا عليه  ن مرفوعا  وكيف يكو واة  وهم من أحد الر   ! سلمو مرفوعا فرفعه 

(2 ود  32، 7/32( أخرجه مسلم  ي  2/65وأبو دا 4/8والنسائي  3/325والرتمذ 95، 5/90وأمحد  86، 5 ،98، 9 والطيالسي  102، 9
1 ص ن طريق م 23، 4/22والبيهقي  279، 270، 268، 265، 264، 253 ،243، 2/242والطرباين  3/279وابن أيب شيبة  04

ومالك بن  وعمر بن موسى عن مساك به  صروأسباط بن ن مغولشعبة  وقيس بن الربيع  واجلراح  واحلسن ين صاحل  ونصري بن أيب األشعث 
 حنوه. 
والتصحيح من املصادر . وما بني القو  ور سني يف املخطوط )كامل(  ي ال سرج علي ىوالفرس املعر  ه.هو الذ

(3 1( أخرجه مسلم  ي  5/26 1والطيالسي ص 5/592والرتمذ 0  1/62والطرباين يف الصغري  1/12والدارمي  105، 95، 5/89وأمحد  6
ن بن معاذ الضيب عن مساك به حنوه.م 273، 265، 257، 2/244والكبري  وسليما وإبراهيم  وشريك   ن طريق شعبة 

 .  وهو بنفس اإلسناد يف الصغري 2/244 ( أخرجه الطرباين هبذا اإلسناد حنوه4)
وال وه عن شعبة إال حيىي بن سعيد تفرد به زيد بن احلريش  وزي ملعييناكتبناه إال عن   وقال الطرباين مل ير نقال ا، احلريش  بن دأ.هـ   : بن حبا

ن. رمبا أخطأ  ن  : وقال ابن القطا  (.2/503جمهول احلال )انظر اللسا
(5 ي يف السن 2ويف الشمائل ص  5/118 ن( أخرجه الرتمذ ى )انظر حتفة األشراف موالنسائي يف الزينة  4 والدارمي 2/163ن الكرب  )1/30 

وسلم ص  9وأبو الشيخ يف أخالق النيب صلى هللا عليه    إسحقن طريق أشعث بن سوار عن أيب م 4/186واحلاكم  2/227 والطرباين 5
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 ()ليم بن جابر . جابر بن سليم أبو جرى اهلجيمي وقيل س23
 (.1متيمي نزل البصرة يف بين منري يف حديثه اختالف )

حدثنا عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا قرة بن خالد ثنا قرة بن موسى عن جابر بن سليم 
)على  ههبا على قدميه كأين أنظر إىل هدا( يف بردة ل2)يب صلى هللا عليه وسلم وهو حمتيباهلجيمي قال انتهيت إىل الن

فرغ من دلوك يف إانء املستسقي ولو تحتقرن من املعروف شيًئا ولو أن  ( فقلت اي رسول هللا أوصين قال اتق هللا وال3)(هقدمي
وال حيبها هللا وإن امرؤ شتمك وعريك  ةأن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط وإايك وإسبال اإلزار فإن إسبال اإلزار من املخيل

عه يكون وابله عليه وأجره لك وال تسنب شيًئا قال فما سببت بعد قول النيب صلى ديك فال تعريه أبمر هو فيه و هو ف مرأب
 (.  4هللا عليه وسلم دابة وال إنسااًن )

مسعت  إسحق(. وقال حنبل ابن 5رواه النضر بن مشيل فقال عن قرة بن موسى حدثنا أشياخنا عن جابر بن سليم )
 (.6) يابلزاي وهو أبو جر  يأخطأ وكيع فقال أبو جز أمحد بن حنبل يقول 

                                                                                                                                                                             

 عن جابر بن مسرة به.      
ي  ن جابر م حديثه عاء أصح أعن الرب  إسحقإال من حديث األشعث سألت حممداً قلت حديث أيب  فهال نعر غريب حسن : وقال الرتمذ

وسكت ومل خيرجاه  وقال احلاكم صحيح اإلسناد  ى كال احلديثني صحيحا أ.هـ   الذهيب فرأ
والصواب عن الرباء أ.هـ وأشعث بن سوار ضعيف   وقال النسائي هذا خطأ 

وحديث الرباء لفظه مغاير إسحقوقد جاء احلديث هنا من غري طريق أيب  ى هبذه الطريق  ي ثبوت احلديثني اا هنا ممهللفظ  فلعله يتقو   يقو
وقد ص ي.  2ح احلديث األلباين )انظر خمتصر الشمائل صحكما قال البخار 7 ) 

ن ي مضيئة م وأضحيا  . مرةقأ
  7، التسمية 2/494، اجلرح 2/205، التاريخ 7/43ترمجته يف: الطبقات وال 3/54، الثقات 6 واملثاين  66، 1/22 يبالكىن للد اآلحاد 

1، التهذيب 2/42، اإلصابة 1/253، األسد 2/119، االستيعاب 7/72ب، املعجم الكبري /121 2/54. 
ي  والعسكر ي  و قال البخار ن  وابن حبا ي  والرتمذ ي  وكذا ذكره البغو وغابن أيبوابن األثري جابر بن سليم أصح  وقال الطرباين عاصم   ريهم 

وقال ابن عبد الرب بن الصواب سليم  وسل: جابر  وصية رسول هللا صلى هللا عليه   م إايه. له حديث حسن يف 
وأحال على الكىن مث ترمجه يف 1الكىن  ملحوظة: ترجم احلافظ جابر بن سليم  1/6 وعل 0 وهللا وقال: تقدم  يه فقد سقطت ترمجته املطولة 

 أعلم.
ومنهم من كناه فقط 1) ومنهم من مساه فقط  ومل يكنه  ور حول امسه فمنهم من مل يسمه  وكله يد ي ال يضر  ( االختالف يف حديثه من النوع الذ

ومنهم من قلب امسه ك ومن علم حجة على من مل يعلم  وهللا أعلم.ومنهم من مجع بينهما  وهو الصواب  واألكثر على ما هو أعاله   ما تقدم 
وهي يف مسند الطيالسي حمتب حبذفها.2) وجه يف العربية  وهلا   ( هكذا 
ن تكرار.3) وغريه بدو وهي يف مسند الطيالسي   ( تكررت يف األصل 
(4 و  ي املسند عن 167ص لفظه( أخرجه الطيالسي إبسناده  1ابن أيب عاصم  : ا عن يونسوأخرجه أيض . يونس كما هنا هوراو واتبع /22 أ 

وايت الطيالسي ى وكذا أخر  7/75سهل بن متام عند الطرباين : عن قرة بن خالد  هعلى ر ن طريقني عن قرة مجه النسائي يف الزينة من الكرب
 (.1/145به حنوه )انظر التحفة 

(5 ى م( أخرجه النسائي يف الزينة  1/1بن خالد عن قرة بن موسى به )انظر التحفة  ن طريق خالد بن احلارث عن قرةمن الكرب 45.) 
وكيع )انظر التاريخ(.6) ن علقه عن  ي أيضا بعد أ وبنحو ذلك قال البخار  ) 
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حدثنا فاروق اخلطايب وحبيب بن احلسن وسليمان بن أمحد قالوا ثنا أبو مسلم الكشي ثنا سهل بن بكار ثنا عبد 
 عودا يل فأتيت مكةقركبت : جابر  يقال أبو جر : قال  (1) السالم أبو اخلليل ثنا عبيدة اهلجيمي عن أيب متيمة اهلجيمي

ان معشر أهل البادية إليك اي رسول هللا قال وعليك قلت فقلت السالم ع_صلى هللا عليه وسلم _فإذا هو جالس  هيف طلب
من  ها اجلفاء فعلمين كالًما ينفعين هللا به قال اتق هللا وال حتقرن من املعروف أو اخلري شيًئا وإايك وإسبال اإلزار فإننمقوم 

ساق الرجل القرح أو الشيء ب ذكرت إسبال اإلزار وقد يكون ختال فقال رجل اي رسول هللااملخيلة وإن هللا ال حيب امل
ن كان قبلكم لبس بردة فتبخرت فيها فنظر هللا إليه ممإن رجاًل ، س إىل نصف الساق أو إىل الكعبني فقال ال أبيستحيي منه 

 (. 2ا وقائع هللا )من فوق عرشه فمقته فأمر األرض فأخذته فهو يتجلجل بني األرض فاحذرو 

 (. 3رواه صفوان بن عيسى عن عبد السالم بن عجالن حنوه وكناه ومساه فقال أيب جرى جابر بن سليم )

 

 ورواه يونس بن عبيد عن عبيدة اهلجيمي عن أيب متيمة عن جابر حنوه.

بن عبيد عن أيب خداش عن  ائشة ثنا محاد بن سلمة ثنا يونسإبراهيم احلريب ثنا ابن أيب عثنا حممد بن جعفر  هحدثنا
 (.4أيب متيمة اهلجيمي عن جابر بن سليم قال أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت أوصين فذكر حنوه )

 

 عن جابر  ()اهلجيمي(  ةورواه عفان عن محاد عن يونس فسماه عبيدة اهلجيمي )عن أيب متيم

ن عبيدة اهلجيمي عن أيب متيمة عمحاد عن يونس  حدثناه سليمان بن أمحد ثنا حممد بن العباس ثنا عثمان ثنا
 (.5اهلجيمي عن جابر بن سليم قال فذكر حنوه )

 (.6ورواه هشيم عن يونس عن عبيدة عن جابر بن سليم أو سليم بن جابر على الشك )

 ( 7ورواه خالد احلذاء عن أيب متيمة اهلجيمي عن رجل من بلهجيم ومل يسمه )

                                                           

 ( أبو متيمة اهلجيمي امسه طريف بن جمالد قال احلافظ ثقة.1)
(2 ومتنه مع اختالف يسري جد( أخرجه الطرباين   .73، 7/72 اإبسناده 
(3 ي  وقال م 2/205لتاريخ ايف ( أخرجه البخار ن.: موسى : قال ن طريق عبد السالم بن غالب   وخالفنا بعضهم فقال عبد السالم بن عجال
(4 ود خمتصرا 5/64يونس به، أمحد من طريق ( أخرجه  وأبو دا ى )انظر التحفة  4/54، والطرباين 1/145والنسائي يف الزينة عن الكرب  )7/73. 

و   يف بعضها عبيدة اهلجيمي.وجاء يف بعض الطرق عبيدة أيب خداش 
 والسياق اآليت يق  تضيها .سقطت 
(5  .7/73( أخرجه الطرباين هبذا اإلسناد 
(6 1هشيم به من طريق وابن أيب عاصم  5/63( أخرجه أمحد   ب./21
(7 ي  5/64( أخرجه أمحد  والليلة ص 5/71والرتمذ 2والنسائي يف اليوم  8 وابن 145، 2/144ويف الزينة )انظر التحفة  1 6السين ص (  من  5

 خالد به.طريق 
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 (.  1السليل عن أيب متيمة عن رجل من بلهجيم ومل يسمه ) وكذلك رواه اجلريري عن أيب

 (.2ورواه حيىي بن سعيد وعيسى بن يونس عن املثىن أيب غفار عن أيب متيمة عن أيب جرى ومل يسمه )

 . ه ومل يسم يجر  ورواه سالم بن مسكني عن عقيل بن طلحة عن أيب

 . (3)ورواه شيبة بن مسافر عن رجل من بلهجيم ومل يسمه 

                                                           

(1 والليلة ص 5/482خرجه أمحد ( أ وأخرجه النسائي يف اليوم  ولكن مساه جابر بن من طريقه  4/186واحلاكم  280ومل يسمه كما هنا  أيضا 
وزاد احلاكم  وسكت الذهيب: سليم  ومل خيرجاه  وقال: صحيح اإلسناد   . اهلجيمي 

(2 ود ( أخ والرت  4/353رجه أبو دا ي خمتصرا  والليلة ص  5/72مذ 2والنسائي يف اليوم  7/73والطرباين  81 1وابن أيب عاصم  74، أ /22
واليب يف الكىن  ي حسن صحيح. 2/120وابن عبد الرب  66 /1والد وقال الرتمذ  من طريق أيب غفار به 

(3 ى )انظر التحفة  5/63أمحد  ( أخرجه وابن أيب عاصم 2/145والنسائي يف الزينة الكرب  )1 وال/21 ن ص 7/72طرباين ب  3وابن حبا 5 0 
 من طريق سالم به.  1/253وابن األثري 

وقد أخرجه أيضا ابن أيب عاصم  1هذا  ومساه فقال عمن طريق أ /22 ى اهلجيمي جابن يونس عن أيب غفار به فكنها  بر بن ن أيب جر
 سليم. 

ي يف التاريخ  و من طريق وأخرجه البخار و أ هبن سريين عن حممدمن طريق سهم بن املعتمر عن اهلجيمي  ن النيب صلى احلطريق  منيضا  سن أ
و  وسلم قال اي جابر بن سليم  ي عن سليم بن جابر )من طريق هللا عليه   ( 206، 2/205أيب رجاء العطارد

 عن سليم بن جابر.  ةزيد بن هالل عن أيب متيممن طريق  7/74وأخرجه الطرباين 
ويكفي ما سقناه  وقد صححهواحلديث له غري هذه الطرق أيضا  وابن حالرتم وخالصة األمر أنه حديث إسناده صحيح  ي  واحلاكم ذ ن  با

 .تقدم  كماابن عبد الرب   هحسنو وسكت الذهيب 
ي  ن االختالف الذ وهللا تعاىل أعلم.  فيه منوقد ذكران آنفا أ ي ال يضر   االختالف الذ

1وقد صححه األلباين )انظر الصحيحة رقم  109.) 
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 () . جابر أبو عبد هللا العبدي24
تفرد ابلرواية عند ابنه عبد هللا يعد يف أهل اليمامة وقال حممد بن سعد الواقدي كان يف وفد عبد القيس وسكن 

 (. 1البصرة )

حدثنا أبوبكر بن مالك ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا احلارث بن مرة أبو مرة ثنا نفيس عن عبد هللا 
ن عبد القيس قال ولست منهم وإمنا كنت ما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بن جابر العبدي قال كنت يف الوفد الذين أتو ا

 (2).  نتم والنقري واملزفت األوعية اليت مسعتم الدابء واحليف  صلى هللا عليه وسلم عن الشربمع أيب فنهاهم رسول هللا

 . (3) بن جابر العبديعبد الرمحن  : وقيل

                                                           

  والتعديل  5/563، 7/88ترمجته يف: الطبقات ، 1/258، األسد 2/116ب ، االستيعا2/288، املعجم 3/53، الثقات 2/494اجلرح 
ولع 2/46اإلصابة  وجاء يف الطبقات هكذا جابر بن عبد هللا بن جابر  وهللا بو عبد هللال الصواب أومسى أابه يف األسد عبيدا   بن جابر 

 أعلم.
(1  .7/88( ذكر ذلك ابن سعد 
(2 6ويف األشربة ص  5/445د هبذا اإلسناد به ( أخرجه أمح واتبع اإلمام أمحد على هذه  1/258وابن األثري  2/288الطرباين من طريق و  0

وعبيد هللا بن عمر عند املصنف من طريقه  ةندواية على بن املديين أخرجه ابن مالر  3)انظر األسد(  وقال اهليثمي رجاله ثقات  1ب//47
ونفيس مل يو 5/59)اجملمع  ن )انظر التعجيل ص(  4ثقه إال ابن حبا 2 وقال احلافظ يف اإلصابة إسناده حسن أ. هـ.5  ) 

ى عند  يوله طريق أخر ورد ن كا البا وإ ن سلمت من التصحيف فنفيس اتبعه قيس يف هذه الطريق  ي فة من نفيس مصحنت قيفإ س فالراو
وهللا تعاىل أع هعن ي أمر نفيس   لم.حبيب بن أيب جزيرة يضاف مع احلارث فيقو

ى يف ترمج واحلديث ي  ةسيعيده املصنف مرة أخر  واًل. ارث به مطعن احل عبد هللا بن عمرمن طريق عبد هللا بن جابر العبد
وغريمها.  واحلديث من غري هذه الطريق ًثبت يف الصحيحني 

ن صاحبنا من وليس هو صاحب الرتمجة فإ ي  ي والث لقيساد عب واحلديث عند أمحد مذكور يف مسند جابر بن عتيك األنصار اين أنصار
وللسبب املذكور مل يقف عليه احلافظ يف املسند وسي مشهور كما تقدم يف ترمجته  واية اإل أ ومل  : لث يف األشربة مث قامحد للحديأمام فذكر ر

ى إسناد أيب نعيم  وأغرب ابن األثري فساقه إبسناد املسند فكأنه ملا رأ  هـ لى ذلك أ.قدم عأأره يف مسند أمحد ... 
 واحلق مع ابن األثري رمحه هللا .

(3  ملحقة على احلاشية .( 
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 (). جابر بن سربة األسدي 25
 (.1وهو وهم إمنا صوابه سربة بن مالك )

نيسابوري حدثنا أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن الشرقي ثنا الحدثناه أبو سعيد حممد بن عبد هللا بن محدون 
حممد بن عجالن ام بن صديق قالوا ثنا طارق بن عبد العزيز بن طارق مسعت نمحد بن يوسف واحلسن بن هارون وحشأ

مسعت  :  حدثين جابر بن سربة األسدي قال: بن أيب اجلعد يقول جعفر موسى بن املسيب مسعت سامل  حيدث عن أيب
قال فجلس له على طريق قه إن الشيطان جلس البن آدم بطر : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول وهو يذكر اجلهاد فقال 

ك ومولدك ءابئك فعصاه فأسلم مث أاته من قبل اهلجرة وقال هتاجر وتدع أرضك ومسااإلسالم فقال تسلم وتدع دينك ودين آ
ع عيالك ينكح زوجتك ويقسم مالك ويضتدمك و  قيهراف اهده من قبل اجلهاد فقال جتاتأ مث ع عيالك فعصاه فهاجريوتض

ته فمات وقع أجره على هللا وإن فعصاه فجاهد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فحق على هللا من فعل ذلك فخر من داب
 (.2عًصا فحق على هللا أن يدخله اجلنة )قلسعته الدابة فمات فقد وقع أجره على هللا وإن قتل 

 عص قتل الصرب. ققال طارق: ال

 طارق تفرد بذكر جابر. فيهبعض اللفظ من كتاب غريي وهذا مما وهم 

 (.3بن أيب فاكهة ) أيب جعفر عن سامل عن سربةبن  موسىورواه ابن فضيل عن 

أبو زرعة حدثين عبد الرمحن بن  يل حدثنا عبد هللا بن حممد ثنا عمبن عبد هللا بن حممد قا يواملشهور حدثناه عل
 (. 4عبد امللك احلراين ثنا طارق مثله وقال جابر بن أيب سربة بلفظه مثله )

 

 

 

                                                           

  2/41، اإلصابة 1/252، األسد 2/117ترمجته يف: االستيعاب . 
 سامل بن أيب اجلعد أحاديث منها حديث يف اجلهاد أ.هـ هعن ىوقال ابن عبد الرب رو 

(1 وقال ابن  واحملفوظ عن سامل بن أيب اجلعدمندة (  واه  غريب تفرد به طارق  وقد ر عن سربة بن أيب فاكهة كما سيأيت يف موضعه )انظر اإلصابة( 
3املصنف على الصواب  وقال األلباين عن موسى  لمن طرق عن حممد بن فضي 1ب//06 ن  وابن حبا والنسائي  وقد أخرجه كذلك أمحد  به 

1صحيح )انظر صحيح اجلامع  648 ). 
وابن 2) والبيهقي يف الشعب   نظر اإلصابة( من طريق طارق به حنوه.)امندة ( أخرجه احلاكم 
ن ساق حنو ذلك الكالم هذا قول ابن 3)  وأيب نعيم.مندة ( قال ابن األثري بعد أ
(4 وقد تقدم خترجيها.  (واملشهور)( هكذا قال  واية الوهم   مث ذكره بر

وقال ر  بن عبد العزيز بن طارق املكي وطارق ن يف الثقات  واايثبات يف خالف األ مباذكره ابن حبا ه ما شيخ يذاكر حبديث:  ال أبو حامتوق. ت الر
4/4، اجلرح 8/327رأيت حبديثه أبسا يف مقدار ما رأيت من حديثه )انظر الثقات  ن 88  وفيه تصحيف(. 205، 3/204، اللسا
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 (). جابر بن عبد األشهل 26
 ذكره.  قد تقدمألشهل و اا له ذكر يف املغازي وهو جابر بن خالد بن عبد النجار شهد بدرً بن من بين دينار 

                                                           

  4ص تقدمت ترمجته 1رقم  2 6. 
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 (). جابر بن األزرق الغافري 27
 .اده يف أهل محصدع

بن إبراهيم بن زبريق أىب ثنا أبو علقمة نصر بن خزمية بن جنادة بن  إسحقثنا حممد بن عمرو بن  إسحقحدثناه ابن 
( قال حدث أبو راشد اجل راين حدثين جابر 1بن علقمة عن أخيه عن ابن عايد ) حمفوظ بن علقمة أن أابه أخربه عن نصر

ع فلم أزل أسايره إىل جانبه حىت بلغنا فنزل متا ري قال أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على راحلة و ضبن األزرق الغاا
تين عوت فإذا رجل يدفعين فقلت لئن دفإىل قبة من أدم فدخلها فقام على اببه أكثر من ثالثني رجاًل معهم السياط فدن

جئت من أقطار اليمن : قلت ؟ ألدفعنك ولئن ضربتين ألضربنك فقال اي شر الرجال فقلت أنت وهللا شر مين قال كيف 
قال صدقت نعم وهللا ألان شر . لكيما أمسع من النيب صلى هللا عليه وسلم وأعي مث أرجع فأحدث من ورائي مث أنت متنعين 

حىت كثروا عليه يسألونه وال يكاد أحد يصل  من مىنكب النيب صلى هللا عليه وسلم فتعلقه الناس من عند العقبة منك مث ر 
فقال  يعلى احمللقني مث قال صل علصلى هللا  علي ايرسول هللا فقال : م فجاء رجل مقصر شعره فقال صلإليه من كثرهت
 (.2رأسه فال أرى إال رجاًل حملوقًا ) فحلق احمللقني فقاهلن ثالث مرات مث انطلق ىصلى هللا عل

                                                           

  2/40، اإلصابة 1/252ترمجته يف: األسد 
 ( هو عبد الرمحن كما يف اإلصابة.1)
(2 وقال هذا حديث غريب ال يعرف إال هبذا اإلسناد )انظر املرجعني السابقني(.مندة ( أخرجه ابن   من طريق نصر به 

وقد ثبت دعاء النيب وبعض رجال اإلسناد مل أقف عليه  وسلم للمحلقني ثالهللا علي  صلىونصر بن علقمة قال احلافظ فيه مقبول أ.هـ  ًث ه 
واحدة يف الصحيح.  وللمقصرين 
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 (). جابر بن عبد هللا 28
 نصاري السلمي  األهللاعبد   ونزل البصرة وال أراه إال جابر بنيبذكر صاحل بن حممد البغدادي جزرة أنه الراس

مي عن عمر بن بن محاد ثنا بشر بن منصور السلاحلسن بن سفيان ثنا عبد األعلى  حدثنا أبو عمرو بن محدان ثنا
هان عن أيب شداد عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالث من جاء هبن مع إميان دخل من نب

له وقرأ يف دبر كل صالة مكتوبة تى دينا خفيا وعفى عن قادزوج من احلور العني حيث شاء من أأي أبواب اجلنة شاء و 
 (.1أو أحداهن ): فقال ؟ أو إحداهن اي رسول هللا : قال أبوبكر فقال : عشر مرات قل هو هللا أحد 

 (.2جابر بن عبد هللا الراسيب ): األعلى فقال عبد عن  جزرةرواه صاحل بن حممد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 وسيأيت يف ختريج احلدوما ذكره أبو نعيم فيما أييت هو األ 2/46، اإلصابة 1/256، األسد 2/111رمجته يف: االستيعاب ت ن أاي قرب  يث أ
ي السلمي.مسند جابر بن عبد هللا بيف وقد أخرجه  ، يعلى أخرجه و بن حرام األنصار يوكذا قا ن عمر نه شيخ : إداد عن أيب ش ل املز

ي عن جابر بن ع ي املذكور )انظر هتذيب الكميرو وهو عند اإلطالق يراد به األنصار 1ال بد هللا أ.هـ  024/2.) 
(1 وسط )انظر الرتغيب  3/332( أخرجه أبو يعلى  ويف الدعاء 3/305والطرباين يف األ  )2 5واخلالل يف فضل قل هو هللا أحد )ح  3ب//5 3 

وغريهم من طريق عمر بن بتحق وقال نهانبيقي(  وعمر ضعيف  وال حاله  به  وأبو شداد قال احلافظ ال يعرف امسه  ن استحق الرتك  ابن حبا
ى أشد ضعفا منه راجعها يف التحقيق املذكور جلزء اخلالل. وللحديث طرق أخر  فاإلسناد ضعيف جًدا 

(2 وصله ابن  واألسد(.مندة (  ن حمفوظا )انظر اإلصابة  ن كا  وقال هذا حديث غريب إ
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 (). جابر بن صخر 29
 ره. د تقدم ذكوهو وهم إمنا هو جبار بن صخر وق، هبم صلى له ذكر أن النيب صلى هللا عليه وسلم 

مسعت أاب سعد اخلطمي يقول  إسحق( عن مسدد عن عمر بن على املقدمي عن حممد بن 1ره بعض الوامهني )ذك
 (. وهو وهم.2ا خلفه )مهممسعت جابر بن عبد هللا أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى به وجبابر بن صخر وأقا

جبار بن : فقال ..  إسحقحممد بن  وعاصم بن عمر بن على املقدمي عن عمر بن علي عن ةرواه حممد بن أيب بكر 
 ( 3صخر )

 خطمة.  وأبو سعد اخلطمي هو شرحبيل بن سعد موىل بين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  3بن صخر ص  باروانظر ترمجة ج 2/43صابة ، اإل255، 1/254ترمجته يف: األسد 1 رقم 1 2. 
(1 ي ذكره أبو نعيم قد ذكره ابن مندة ليس على ابن : وقال ابن األثري . مندة ( يعين به ابن  ن الذ والعجب أنه يرد مندة يف هذا مأخذ أل مجيعه 

 عليه بكالمه ال غري. )انظر األسد(.
 ة(.( أخرجه مسدد يف مسنده به )انظر اإلصاب2)
(3 ومل أقف عليه موصوالً )انظر األسد مندة ( علقه ابن   ( 1/255بنحوه عنهما عن عمر بن على به 

 به فراجعة هناك.  إسحقوقد علقه املصنف يف ترمجة جبار عن ابن 
واحلديث ًثبت يف الصحيح من غري هذ وق اختلط أبخرة  وانظره الطوشرحبيل بن سعد تقدم يف ترمجة جبار أنه صد  ة جبار.ترمج ريق 
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 (). جابر بن ماجد الصديف 30
 عبد األعلى بن وفد على النيب صلى هللا عليه وسلم وشهد فتح مصر قاله أبو سعيد 

 يف حديثه اضطراب 

بد الرمحن ثنا حسني بن على حممد بن إبراهيم الصوري ثنا سليمان بن عحدثنا سليمان بن أمحد ثنا أبو عامر 
ن األوزاعي عن قيس بن جابر الصديف عن أبيه عن جده أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلن قال عالكندي موىل خديج 

ميأل األرض عداًل كما  سيكون بعدي خلفاء ومن بعد اخللفاء أمراء ومن بعد األمراء ملوك جبابرة مث خيرج رجل من أهل بييت
 (.  1ر القحطاين فو الذي بعثين ابحلق ما هو دونه )ملئت جورًا مث يؤم  

 . هكذا رواه األوزاعي عن قيس بن جابر عن أبيه عن جده 

 (. 2ورواه ابن هليعة عن عبد الرمحن بن قيس بن جابر عن أبيه عن جده عن النيب صلى هللا عليه وسلم )

ي ثنا نعيم بن محاد ثنا الوليد ثنا ابن هليعة عن عبد الرمحن بن دثنا عبد الرمحن بن حامت املرا دحدثنا سليمان بن أمح
ومل يقل عن أبيه عن ، فذكر مثله .. ميأل األرض  رجل قيس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال سيكون من أهل بييت

 (.  3جده )

                                                           

  سم جابر بن عبد هللا الصديف.وذكره ابن عبد الرب اب 2/49، اإلصابة 1/259، األسد 2/111، االستيعاب 2/494ترمجته يف: اجلرح 
(1 وقال اهليثمي   (.5/190وفيه مجاعة مل أعرفهم )اجملمع : ( أخرجه الطرباين 
(2 وابن حجر كلأيب ( عقله ابن  وكذا ابن األثري  وقال احلافظ حامت يف اجلرح  ي نعيم بن محاد يف : هم عن ابن هليعة هبذا اإلسناد  وأخرج أيضا )أ

 (.6/546الفنت( من طريق عبد الرمحن بن قيس بن جابر عن أبيه عن جده فذكره )انظر الفتح 
و 3) وف  والكالم فيه معر ويف إسناده ابن هليعة  ومل يذكره اهليثمي يف اجملمع  من طريق نعيم صاحب مناكري فاحلديث ( لعله يف الفنت لنعيم بن محاد 

و  وزاعي   ابن هليعة كليهما ضعيف.من طريق األ
وابن   ي إىل الطرباين يف الكبري  وأيبواحلديث عزاه السيوطي يف العرف الورد وابن عساكر.  مندة  ى نعيم  ي للفتاو  ( 2/221)انظر احلاو

ي : وقال فيه احلافظ   (. 6/546ضعيف اإلسناد )فتح البار
 جاء حنوه من غري هذه الطريق. واحلديث 

ي فجاء من حديث حذيفة عند أمحد  وامللك اجلرب واإلمارة  وقال اهل 4/273فأما مراحل اخلالفة  وذكر له طرقا . رجاله ثقات : يثمي وغريه 
 (.190، 189، 5/188وشواهد )انظر اجملمع 

وميأل األرض قسطا فقد تواترت بذلك  ي من أهل البيت  ي املوأما ذكر الرجل الذ وهو املهد ول عيسى  وقته قبيلو نتظر األخبار  نز
يمة ولالستفاضة انظر رسالة اإلمام السيوطي املوسو  ي )ضمن احلاد ي يف أخبار املهد ى للفتا ابلعرف الورد 2 – 2/213و ورسالة 47  )

دة أهل األثر يف يليها عقيو ي ملهداة ب )الرد على من كذب األحاديث الصحيحة الواردة يف مالفاضل عبد احملسن العباد املوسو الشيخ 
ورسالة شيخنا الفاضل الشيخ محود ي املنتظر(  ي املوسو  املهد  ( ي املنتظرنكر املهدمن أ االحتجاج ابألثر علىة ب )مالتوجير

ي  ن يال تقوم الساعة حىت : من حديث أيب هريرة قال 6/545وأما ذكر القحطاين فأصله يف صحيح البخار سوق  خيرج رجل من قحطا
 اس بعصاه. الن
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 (). جابر بن حابس العبدي 31
بن املديين حدثين حصني بن منري حدثين أيب عن  ييك ثنا علم  د ثنا حممد بن هشام بن أيب الد  حدثنا سليمان بن أمح

فليتبوأ علي ما مل أقل ليكذب  يمن قال عل: أبيه عن جابر بن حابس قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 
 (.  1مقعده من النار )

 (. 2عن حصني بن حبيب عن أبيه عن جابر ): فقال  جبلةرو بن رواه بعض الوامهني من حديث عبد الرمحن بن عم

                                                                                                                                                                             

6/5وقد أخرج نعيم بن محاد آًثرًا توافق ما ذكر هنا ساق بعضها احلافظ يف الفتح  ي يفوالسيوطي  46  2/239 العرف الورد
  وقال ابن األ 2/41، اإلصابة 1/252، األسد 2/116ترمجته يف: االستيعاب  ميامي جمهول. : ثريويقال فيه جابر بن عابس 
(1 وقال احل  افظ إسناده جمهول )اإلصابة(. ( أخرجه الطرباين 

وغريمها ى يف الصحيحني  واحلديث ًثبت من طرق أخر  و متواتر.بل ه وقال ابن األثري يف إسناد حديثه نظر )األسد( 
(2 وعزاه البن ، كعادته _ وهللا أعلم _ مندة ( يعين به ابن  ن ابن األثري علقه من هذه الطريق  ومل خيرج احلديث أبو مندة أل عمر فلم وأيب عمر 

 .مندة يبق إال ابن 
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 ()تباين القِ  صوي. جابر بن ايسر بن ع  32
 .شهد فتح مصر له ذكر يف الصحابة جد عياش ال يعرف له ذكر وال رواية 

 (.1احمليل على أيب سعيد ابن عبد األعلى ) هذكر 

                                                           

  2/49، اإلصابة 1/260، األسد 7/9ترمجته يف: اإلكمال . 
ونقله عن وقد ساق وعويص ضبطها األمري بعني مهملة بعدها  هنسبه كامال ابن ماكوال  و آخو ابن األثري  وقال احلافظره صاد مها ن ب:  ملة  وز

 راء.و  دضاب (عريض)وجاءت يف األصل . عظيم 
ن املثناوأما القتب وسكو  من فوق بعدها موحدة. ةاين فهي بكسر القاف 

(1 وهو مندة ( احمليل هو ابن  وممن شهد فتح مصر ممن له إدراك جابر بن ايسر بن عويص : بن يونس اقال أبو سعيد »وقد نقل كالمه ابن األثري 
وجابر ابين عباس  و القتباين جد عياش   أ.هـ. « جابر ال يعرف له حديث، 

ومعجمة بت –وعياش  ومهملة القتباين من رجال التهذيب مشهور.مب –ابن عباس  –حتيه   وحدة 
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 (). جابر بن عياش بن جابر ال يعرف له حديث 33
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  ومل يذكر اسم جده 1/259ترمجته يف: األسد  .  معتمدا على ذكر أيب نعيم له 
و أنه من أيب نعيم نفسه مث ت و تصحيف من كاتب األصل املخطوط أ وهم أ وهللا أعلم كله  ى ذلك  ن أادمها ابن بع أحوأر وأ صل ذلك  ألثري 

وجابر ابين عباس بن مندة كالم ابن  وجد عياش ) وفيه:  ن بني عرف له حديابر ال جيف جابر بن ايسر حيث نقل كالم ابن يونس  يث( فكأ
وعباس ب " وصحف "ابين" ب "ابن"  ن يف سطر مستقل فتوهم من ذكران أهنا ترمجة مستقلة  وله احلمدوهللا تع عياش"القوسني كا  اىل أعلم 

 واملنة.
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 (). جرب بن عتيك وقيل جابر سكن املدينة 34
 مات سنة إحدى وسبعني وهو ابن تسعني سنة قاله حممد بن عمر الواقدي.

بن منصور ثنا داود  إسحقهاشم ثنا أمحد بن حيىي الصويف ثنا  حدثنا احلسن بن علي حدثنا حيىي بن حممد موىل بين
: دخل مع النيب صلى هللا عليه وسلم على ميت فبكى النساء فقال جرب  الطائي عن عبد امللك بن عمري عن جرب أنه

فإذا ، ما بينهن يبكني دعهن : فقال النيب صلى هللا عليه وسلم . جالًسا م ام رسول هللا صلى هللا عليه وسلاسكنت ما د
 (. 1وجب فال تبكني ابكية )

                                                           

 ي ص ا 1 رقم 45نظر ما كتبناه عن جابر بن عتيك األنصار 8 . 
(1 ويشهد له الطرق  6/52( أخرجه النسائي  وهذا اإلسناد رجاله ثقات  وقد تقدم اإلشارة إىل هذه الطريق يف ترمجة جابر  عن أمحد بن حيىي به 

ى اليت تقدمت يف ترمجة جابر.  األخر
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 (). جرب بن أنس بدري 35
مع من شهد ة د هللا بن أيب رافع يف تسميييف كتاب عب: ن عبد هللا احلضرمي قال حدثنا سليمان بن أمحد ثنا حممد ب

 (.1) قزري جرب بن أنس بدري من بين: على بن أيب طالب 

                                                           

  2/57، اإلصابة 1/266سد ، األ2/290، املعجم 3/63ترمجته يف: الثقات  
ن جزء بن أنس سيأيت أنه: قال احلافظ . ويقال جزء بن أنس : وقال أبو موسى فيه  ي.أوهذا  يسلم وليس بصواب أل  نصار

ومل يذكر : وقوله يف تسمية من شهد مع علي يعين به معركة صفني قال احلافظ  2/290( أخرجه الطرباين هبذا اإلسناد مثله 1) ه واإلسناد ضعيف 
ي يف البدريني أ.هـ.  أصحاب املغاز

ن فيه  وكأنه اعتمد على ما ذكره ابن : وقال ابن حبا  لموهللا أع يب رافعأمن بين زريق بدري ليس له كثري حديث أ.هـ 
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 (). جرب بن عبد هللا القبطي 36
 .له ى هللا عليه وسلم من قبسول املقوقس محل مارية إىل رسول هللا صلر ار فغ موىل بين

 (. 1) بن عبد األعلى بصرة الغفاري ذكره أبو سعيد نه موىل أيب: إيقال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  1ترمجته يف: األنساب ويف األصل الل  وعندهم مجيعا القبطي 2/58، اإلصابة 1/266، األسد 2/131، االستيعاب 0/51  يقيطكما أثبتاه 
وبتحتي  .قاف بعد ال ةبزايدة الم 

  عةوزاد أنه جاء مع حاطب بن أيب بلت( نقل ذلك من ترجم له عن ابن يونس ما عدا ابن عبد الرب فذكر حنوه 1)
ن ابن يونس حكى ذل ول : وقال احلسن دك عن احلسن بن علي بن خلف بن قديوزاد احلافظ أ ن  وزاد. صر ده مبرأيت بعض  ابن األثري أ

ن أنه منهابن  ن قوما من غفار يزعمو  ونسبوه مث ذكر نسبه.  ميونس ذكر أ
وابن األثري. وستني، نقله احلافظ  وفاته هانئ بن املنذر يف سنة ثالث   أرخ 
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 من امسه جندب

  () . جندب أبو ذر الغفاري37
 خمتلف يف امسه فقيل جندب وقيل برير 

بد مناة كر بن عبرة بن مضليل بن مان بن عبيد بن حرام ابن غفار بن ة بن سفيجنادوالثابت املشهور جندب بن 
ل برير بن أشعر وقي ، كنن السب جنادةمدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدانن، وقيل  بن كنانة بن خزمية بن

 . بن سكن بن عبيد، وقيل برير بن عشرق جنادةبن 

ه ر الليل سقط كأنكان آخ   إذاوكان يتعبد قبل مبعث النيب صلى هللا عليه وسلم ثالث سنني يقوم الليل مصلًيا حىت
نيب صلى إلسالم، ابيع الام بتحية ه وسل أول الدعوة هو رابع اإلسالم وأول من حيا النيب صلى هللا عليخرقه مث أسلم مبكة يف

ظل اخلضراء ل الغرباء ومل تا مل تقونسكً  بعيسى ابن مرمي عبادة خذه يف هللا لومة الئم كان يشبههللا عليه وسلم على أن ال أي
رسول من التخلي عليه ال ابيع فارقها وثبت على العهد الذي ل الدينامل يتلوث بشيء من فضو  ه ،على ذي هلجة أصدق من

حبة املساكني صية الرسول له مبفظ على و  حاها نعمة وامتناانً ابر ه يرى إقباهلا حمنة وهواان وإدعن فضول الدنيا والتربي منها كأن
ه سيد من  مسجده فاستوطنا أوى إىلمنه ذا فرغاينة املكثرين ومفارقتهم كان خيدم النيب صلى هللا عليه وسلم فإبوجمالستهم وم

  .ليهعلما فربط ع ملئ ءناء والبقاء كان وعافوالوحدة وأول من تكلم مع علم ال أيد العزلة

غسله وتكفينه والصالة عليه عبد هللا بن مسعود يف نفر  ة فويلذابلرب  أبيض الرأس واللحية تويفكان رجاًل آدم طوياًل 
 (. 1ة ودفن هبا )ذبر سنة اثنتني وثالثني ابلرباألدميان منهم حجر بن 

عمر بن اخلطاب وابنه عبد هللا  هعن ى( كان يؤاخي سلمان الفارس، رو 2أمه رملة بنت الوقيعة بن حرام بن غفار )
 بن عمر وعبد هللا بن عباس ومجاعة من الصحابة رضي هللا عنهم.ا

عبد العظيم ثنا النضر بن حممد ثنا عكرمة بن عمار ثنا أبو ن بأيب عاصم ثنا عباس ابن حدثنا عبد هللا بن حممد ثنا 
مرثد عن أبيه عن أيب ذر قال أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت سالم عليك فقال يل ممن أنت  بنزميل عن مالك 

 (.1فقلت أان جندب رجل من غفار )

                                                           

  8، التسمية رقم 2/510، اجلرح 2/221، التاريخ الكبري 4/219ترمجته يف: الطبقات وامل0 9ثاين ، اآلحاد  ، 56، 3/55ب، الثقات /85
3، اتريخ دمشق ص 11/241، 2/169، االستيعاب 1/156، احللية 2/155الكبري  املعجم 3الكىن ص  وأحال على 3/4 وقد  19/ 4

1، اإلصابة 1/301/5/186، األسد 2/46سقط من األصل بدايتها، السري  1/1 1، التهذيب 18 2/90. 
وبعضهم حكى األقوا ن امسه جندب بن جنادة مث االختالف بعد ذلك  وا أ و ل اليت قيلت يف اوكلهم ذكر ن الصواب يسيأيت ما مسه  دل على أ

وسائر ما قيل ال يثبت.  يف امسه جندب 
ن شاء هللا.1)  ( كل ما تقدم سيأيت أبسانيده إ
 ( قاله ابن أيب عاصم عن أيب بكر بن أيب شيبة.2)
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بو هل السرية قال أهو من أو  يعل مان بن توبة ثناالثقفي ثنا سل إسحقحدثنا إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا حممد بن 
 مية بن مدركة بننة بن خز ن كناذر جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن الوقيعة بن حرام بن غفار بن مليل بن صخرة ب

 إلياس ابن مضر بن نزار.

 (. 2به ) إسحقوحدثناه أبو حامد ثنا حممد بن 

أبو ذر امسه : بن عبد هللا بن منري قال  حممدعبدوس بن كامل ثنا  حدثنا حممد بن على بن حبيش ثنا حممد بن
 (.3جندب بن جنادة )

 

حدثنا سليمان ثنا عبد الرمحن بن معاوية العتيب ثنا حيىي بن بكري حدثين الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب 
 (.4 بر ْير )هالل عن زيد بن أسلم أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال أليب ذر كيف أنت اي

 

ثنا حممد بن عبد امللك ثنا أبو ال ثنا العباس السر قاحدثنا إبراهيم بن حممد بن حيىي وأمحد بن حممد بن الفضل 
 (.5اسم أيب ذر برير ): هر ثنا سعيد بن عبد العزيز قال سم

                                                                                                                                                                             

(1 9( أخرجه ابن أيب عاصم ق و /9 وستأيت بقيمبأ هبذا اإلسناد  وله شواهد فقد جاء  ،ومن أخرجه  تهنت أطول من ذلك  وإسناده حسن ال سيما 
وثقه ابن م ومالك بن مرثد  وأبو الزميل هو مساك بن الوليد ال أبس به  وق يغلط  وعكرمة صد والنضر هو اليمامي ثقة  ن طريقني عن النضر به 

والع ن  وأبوه مثله حبا وقال احلافظ ثقة  ن الذهيب لجلى  وأظن أنه قال ذلك أل قال قال العقيلي ال يتابع على كن قال فيه احلافظ مقبول 
وق.  ولذا فعلى أقل تقدير هو صد ومل أجده يف الضعفاء للعقيلي  ي من أين نقلته أ.هـ  ولكن الذهيب قال ال أدر ن(   حديثه )انظر امليزا

وغريه إال واية عبد هللا بن الصامت عنه عند مسلم  ولكن  عند السم فليساذكر  ويشهد للحديث ما أييت يف إسالم أيب ذر من ر مسلم 
وسلم قال له اي ن النيب صلى هللا عليه  واه ابن ماجه يف سننه عن أيب ذر يف حديث أ وإسناد جنييشهد له ما ر ه صاحل للشواهد دب 

3واملتابعات )انظر كتاب األدب ح  ورواية ز 724 ن امسه جندب  وكما ذكرت فغالب أهل العلم على أ ى م(  ورد يف أيد بن أسلم أقو ن ا 
وهي والمسه جندب شاهد آخر أخرجه أب امسه برير  وهللا أعلم.  ىل إبسناده إ 1/165ية م يف احللو نعيمرسلة ال تصح فما هنا هو املعتمد 

ي عند الكعبة فقال اي أيها الناس أان جندب الغفاري ... إخل. ي قال قام أبو ذر الغفار  الثور
(2 واسم أبيه أسنده كله ا: ( قال ابن حجر   بن عساكر إىل قائليه أ.هـوهذا االختالف يف امسه 

وهي نسخة الظاهرية فلعل  ول الرتمجة ساقط من النسخة اليت بني أيدينا  ن أ ى  ابن عساكروقد قدمنا أ نه أظاملذكور ف يأما علو ذا األثر هرو
وهو إمام يف السرية شيخ ابن سعد يف الطبقات مرتجمعلى بن حممد بن عبد هللا ال  ئين.املدا –للباب يف ا قرشي املدائين 

ن الزايدة  2/155به  ريمن( أخرجه الطرباين عن احلضرمي عن ابن 3) ى بدو وأخرجه مرة أخر ويقال اسم أيب ذر برير   .2/151وزاد 
(4 وزاد 2/155( أخرجه الطرباين هبذا اإلسناد  وقال اهليثمي انيف حديث اختصر : ،  ورجاله ثقات )اجملمع مهو : ه،  9/3رسل  27 .) 

وية وثق وعبد الرمحن بن معا ومل أقف على من  وابن حجر  والسمعاين   وخعادته يف توثيق شي يثمي علىم اهلوكاله العتىب ترمجة ابن ماكوال 
ن )انظر اإلكمال املغري الطرباين   3/338ولكن قد أخرجه احلاكم (. 3/993، تبصري املنتبه 8/380ب ، األنسا6/368ذكورين يف امليزا

نأمحد بن إبراهيم بن من طريق   وعليه فعلته اإلرسال فقط.حيىي من بكري به.  عن ملحا
وانظر ما كتبناه قبل يف أثر علي.5) واه ابن عساكر   ( لعله ر
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بن سعد الزهري ثنا بد هللا الثقفي ثنا ع إسحقوإبراهيم بن حممد بن حيىي قاال ثنا حممد بن جبلة حدثنا أبو حامد بن 
 (. 1أبو ذر امسه بربر بن جندب الغفاري ): قال  إسحقعمى عن أبيه عن ابن 

 

بن املغرية عن ي ثنا سليمان قر بن موسى ثنا أبو عبد الرمحن املحدثنا أبو على حممد بن أمحد بن احلسن ثنا بشر 
صلى هللا عليه وسلم هللا رسول بن أخي قبل أن ألقى ايات يمحيد بن هالل عن عبد هللا بن الصامت عن أيب ذر قال صل

إذا كان آخر الليل ألقيت   حىتعشاء  يبثالث سنني قال قلت ملن قال هلل قال قلت فأين توجه قال حيث يوجهين هللا أصل
 (. 2كأين خفاء يعين الثوب امللقى حىت تعلوين الشمس )

 

عبد هللا بن الرومي ثنا اخلضر بن حممد ثنا عكرمة بن عمار أبو  حدثنا أبو بكر بن خالد ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا
 (. 3زميل عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أيب ذر قال كنت رابع اإلسالم أسلم قبلي ثالث وأان الرابع )

 

 بن عبد هللا ثنا عمرو بن أيب سلمة عن صدقة حدثنا سليمان بن أمحد ثنا عبد هللا بن حممد بن سعيد بن أيب مرمي
عن نضر بن علقمة عن أخيه عن ابن عائِذ عن جبري بن نفري قال كان أبو ذر يقول لقد رأيتين رابع اإلسالم مل يسلم قبلي 

 (. 4إال النيب صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وبالل )

 

ل عن عبد هللا ن هالبثنا سليمان بن املغرية عن محيد  بن أيب أسامة ثنا أبو النضر ثحدثنا أبوبكر بن خالد ثنا احلار 
بن الصامت عن أيب ذر الغفاري قال انطلقت فقدمت مكة فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصاحبه فاستلم وطافا ا

 (.5ابلبيت مث صلى فأتيته حني قضى صالته فكنت أول من حياة بتحية اإلسالم قال وعليك ورمحة هللا )

                                                           

(1 و امل 1/506( انظر السرية  واملنذر بن عمر ي  وهو برير بن جنادة الغفار وأبو ذر   ق ليموت أخو بين ساعدة بن كعب بن اخلزرج أخوين. عنوفيه 
واح: قال ابن هشام   د من العلماء يقول أبو ذر جندب بن جنادة.ومسعت غري 

 ( أييت يف حديث إسالمه الطويل فيما أسنده فإنه قطعة منه.2)
وأخرجه الطرباين 4/118( أخرجه احلارث بن أيب أسامة يف مسنده )انظر املطالب العالية 3) 9وابن أيب عاصم  2/155(  واحلاكم /9  3/342م 

وانظر ما أييت عن لنضر بن حممد به. من طريق ا .2/212والبيهقي يف الدالئل  وسكت الذهيب  ومل خيرجاه  وقال احلاكم على شرط مسلم 
وقد سبق ذكر  وتكلمنا على إسناده هناك. هاهليثمي يف احلديث التايل   خمتصرا 

(4 و بن أيب سلمة به.  3/341واحلاكم  2/156( أخرجه الطرباين هبذا اإلسناد  وسكت إلسناوقال احلاكم صحيح امن طريق عمر ومل خيرجاه  د 
وأحدمهالذهيب.   (3رقم )ما سبق يف احلاشية  يعينورجاله ثقات  (.9/327ا متصل اإلسناد )اجملمع وقال اهليثمي أخرجه الطرباين إبسناد 

 ( هذا قطعة من حديث إسالمه الطويل أييت خترجيه فيما أسنده.5)
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ثنا حيىي بن أيب زكراي  ضرمي ثنا حممد بن حرب الواسطي قالحدثنا سليمان بن أمحد ثنا حممد بن عبد هللا احل
أمرين : عن أيب ذر قال ، عبد هللا بن الصامت  عنعن بديل بن ميسرة ، أبو مروان عن إمساعيل بن أيب خالد  (اثن)الغساين 

 (.1رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أقول احلق وإن كان مرًا وأن ال أيخذين يف هللا لومة الئم )

بن أيوب ثنا احلسن بن علوية ثنا عبد هللا بن رومى ثنا النضر بن حممد ثنا عكرمة بن  إسحقحدثنا أبوبكر حممد بن 
ما تظل اخلضراء وال : عن أبيه عن أيب ذر قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  دمار ثنا أبو زميل عن مالك بن مرثع

 (.2ذر شبيه ابن مرمي ) تقل الغرباء على ذي حلجة أصدق من أيب

حدثنا أمحد بن حممد بن جبلة ثنا حممد بن إسحق ثنا يعقوب بن إبراهيم العبدي ثنا يزيد أبنا أبو أمية بن يعلى عن 
ما أظلت اخلضراء وال أقلت الغرباء على ذي عليه وسلم : أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

 .(3)، من سره أن ينظر إىل تواضع عيسى ابن مرمي فلينظر إىل أيب ذر يب ذر هلجة أصدق من أ

 ا .رواه األحنف بن قيس عن أيب هريرة مثله وقال : أشبه الناس بعيسى نسكا وزهدا وبر 

حدثنا خملد بن جعفر ثنا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار ثنا أبو نصر التمار ثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن 
ما أظلت اخلضراء وال أقلت الغرباء من ذي : ل بن )أيب( الدرداء عن أيب الدرداء قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بال

 .(4)هلجة أصدق من أيب ذر 

                                                           

عن طريقني عن حممد بن حرب به حنوه  1/159وأخرجه املصنف يف احللية  2/166( خمتصر من حديث مطول أخرجه الطرباين هبذا اإلسناد 1)
ن ق وا وما بني القوسني وحيىي بن أيب زكراي الغساين أبو مر وله طر ال احلافظ ضعيف  ونه  وهو صحيح يالصواب بد  .ق آخر أييت خترجيه 

واهأال خياف لومة الئم )ويف  ن 5/172أمحد  ( مار ن أاب ذر قال –هو اهلوزين : يف السري  ال الذهيبق –من طريق أيب اليما  وأىب املثىن أ
وأشهد هللا  واثقين سبعا  و وسلم مخسا   الئم. سبعا أال أخاف لومةعلي ابيعين رسول هللا صلى هللا عليه 

(2 ي  ن وابن ح 5/670( أخرجه الرتمذ ن )انظر موارد الظمآ 5ص –با 6 9بن أيب عاصم وا (.0 واحلاكم /9 وزاد، النضر بمن طريق  3/342أ،  ه 
ي حسن غريب من هذا الوجه، . قال نعم فاعرفوه له ؟ اي رسول هللا أفنعرف ذلك له : فقال عمر بن اخلطاب كاحلاسد  وقال الرتمذ

وسكت الذهيب"  ومل خيرجاه  وقال احلاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم  ن   وصححه ابن حبا
ويف كونه شبيه ع وله شواهد كثرية أييت بعضها  وانقطاع يه ضعوف 2/157 رباينيسى شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه الطوإسناده حسن  ف 

وقال األلباين حسن )صحيح اجلامع ( 9/330وانظر اجملمع ) ن   (.4/54وعزاه السيوطي البن حبا
(3 واه _ عن أيب 4/228أخرجه ابن سعد (  وهو  وعلقه الذهيب يف السري فقال : أبو أمية بن يعلى _  ن به  الزاند .. فذكره  عن يزيد بن هارو

وقال ابن عبد الرب  وماأييت .  وماسبق  ويشهد له ماعلقه املصنف  وغريه عن أيب الزاند  2/175خمتصرا . فاإلسناد ضعيف  ورقاء  ومن حديث 
 عن األعرج عن أيب هريرة .. فذكره 

(4 1وابن عبد الرب  3/342واحلاكم  6/442وامحد  4/228أخرجه ابن سعد (  ويف إسناده علي بن زيد من طريق محاد  1/248 بن سلمة به 
وبقية رجاله وثق  وقد  وفيه علي بن زيد  والطرباين  واه البزار  وقال اهليثمي : ر وما يف الباب .  ولكن يشهد له ماتقدم  وهو ضعيف  ن   بن جدعا

ومابني القوسني ليس يف املخطوطة .9/329ثقات ) اجملمع   ) 
و أخرجه ابن س ن ويف الباب : عن عبد هللا بن عمر وفيه عثما واحلاكم  وابن ماجه  ي  والرتمذ وأمحد  وهو ضعين عمريبعد  وقد صححه األلباين   ف 

5)انظر صحيح اجلامع  وحممد بن سري  413 وعن مالك بن دينار  وعن جابر ذكره الذهيب يف السري ،  وا(   د مها ابن سعين مرسال ر
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 . (1)ورواه شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم عن أيب الدرداء عن النيب صلى هللا عليه وسلم مثله 

 ثله .وسلم م عليه عن األعمش عن زيد بن وهب عن علي عن النيب صلى هللا ورواه بشر بن مهران عن شريك

حدثنا أبوبكر بن مالك ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون ثنا حممد بن عمرو مسعت عراك 
م القيامة من خرج من الدنيا  يو  بن مالك يقول قال أبو ذر مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إن أقربكم مين جملًساا

ال وقد تشبث فيها بشيء غريي وإين ألقربكم جملًسا يوم القيامة من رسول هللا إيوم تركته وإنه وهللا ما منكم من أحد  تهكهيئ
 (. 2صلى هللا عليه وسلم )

مسعت حممد بن واسع ح ضالة فيزيد بن هارون ثنا أبو أمية بن  حدثنا أبوبكر بن خالد ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا
ثنا سالم أبو املنذر عن حممد بن واسع عن ، ن عفازايد الشيباين حدثنا بن وحدثنا سليمان بن أمحد ثنا القاسم بن أمحد 

ل مين وال أنظر إىل أنظر إىل من هو أسف: ل أوصاين خليلي صلى هللا عليه وسلم بسبع قا بن الصامت عن أيب ذر عبد هللا
ل أحًدا شيًئا وأن أصل الرحم وإن أن أقول احلق وإن كان مرًا وال أسب املساكني وأن أدنو منهم وأن أحأمن هو فوقي و 

 (.3أدبرت وال أخاف يف هللا لومة الئم وأن أكثر من قول ال حول وال قوة إال ابهلل )

 (. 4مل يذكر يزيد بن هارون عبد هللا بن الصامت يف حديثه )

                                                           

(1 ي .من طريق شهر بن حوشب عن أيب الدردا 2/79أخرجه أمحد يف الزهد (  وهو شاهد قو وشهر فيه ضعف  واسطة يف قصة ،  ن  و  ء بد
وقال اهل      و  :يثمي وطريق عبد الرمحن بن غنم علقه ابن عبد الرب عن األعمش عن مشر بن عطية عن شهر به  واه أمحد  .. .لطرباين بنحوه ار

ويف بعضهم خالف )اجملمع  وثقوا  ورجال أمحد   (5/330والبزار ابختصار 
(2 ومتنه يف احللية  ( أخرجه املصنف  . 2/158والطرباين  4/228وابن سعد  2/79ويف الزهد  5/165وأخرجه أمحد . 1/161إبسناده 

و به. ن عراك من مالك مل يسمع من أيب ذ : وقال اهليثمي من طريق حممد بن عمر  (.9/327مع أحسب )اجمل ر فيمارجاله ثقات إال أ
ن عرا: وقال احلافظ ابن حجر   ك بن مالك عن أيب ذر منقطع رجاله ثقات إال أ

وجه آخر عن أيب ذر متصال لكن سنده ضعيف  وأظن، وقد أخرج أبو يعلى معناه من  ى  مل يسمع من  اكن عرا ا أله منقطعمث قال مرة أخر
 وهللا أعلم. وعراك اتبعي ثقة شامي عاش إىل زمن يزيد بن عبد امللك فسماعه عن أيب ذر حمتمل. أيب ذر أ.هـ.

وهو ضعيف.  2/158عنه أخرجه الطرباين  وله طريق آخر ي   ويف إسناده موسى بن عبيدة الربذ
وهللا تعاىل أعلمفاحلديث مبجموع ما ذكر حس  ن 

(3 وه عن سالم عن شيخه القاسم بن أمحد ب 1/268( أخرجه الطرباين يف الصغري  وقال مل ير وابن عا الإه كما هنا  ن  وإبراهيم بن احلجاج عفا ئشة 
وهو ثق. 4/229وابن سعد  5/159أمحد رجه وأخالشامي.  واه البزار )اجملمع وقال اهليثمي رجاله رجال الصحيح غري سالم أيب املنذر  ور ة 

واه املصنف آنفا 7/265 وقد ر وخرجناه هناك.  ةميسر بن بديل من طريق خمتصرا (.   عن عبد هللا بن الصامت 
ويف إسناده عمر موىل  5/173وله طريق آخر عند أمحد   وهو ضعيف.غفرة بنحوه 

ورمبا قال إمسمن طريق  2/166وأخرجه الطرباين  ات إال رجاله ثق:  وقال اهليثمير. ذاعيل عن بعض أصحابنا عن أيب الشعيب عن أيب ذر 
ن الشعيب مل أجد له مساعاً عن أيب ذر )اجملمع   (.3/93أ

 فاحلديث مبجموع هذه الطرق صحيح.
(4 والطرباين 6/457( أخرجه أمحد   عبد احلميد بن هبرام به. من طريق  2/157خمتصرا  مطوالً 
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بن حوشب  رثنا عبد احلميد بن هبرام ثنا شه مغلسسن بن سفيان ثنا جبارة بن احلحدثنا أبو عمرو بن محدان ثنا 
 حدثتين أمساء بنت يزيد أن أاب ذر كان خيدم النيب صلى هللا عليه وسلم حىت إذا فرغ من خدمته أوى إىل املسجد وكان هو

 (. 1بيته فاضطجع فيه )

أمحد بن أسد البجلي ثنا أبو معاوية عن موسى بن عبيدة  حدثنا سليمان بن أمحد ثنا حممد بن عبد هللا احلضرمي ثنا
والق فقيل جلس على قطعة امرأة له سحماء وهو جا حتتهة يف ظلة له سوداء و ذ بن خراش قال رأيت أاب ذر ابلربعن عبد هللا

قالوا اي أاب ذر لو له اي أاب ذر إنك امرؤ ما يبقى لك ولد فقال احلمد هلل الذي أيخذهم ابلفناء ويدخرهم يف دار البقاء 
اختذت امرأة غري هذه قال ألن أتزوج امرأة تضعين أحب إىل من امرأة ترفعين قالوا له لو اختذت بساطا ألني من هذا قال 

 (.2ولت ما بدا لك )خا خذ مما اللهم غفرً 

إبراهيم التيمي عن  ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن د هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيبحدثنا أبوبكر بن مالك ثنا عب
ع أبن أكون أمريًا وإمنا يكفيين كل يوم شربة من صنذ فالن وفالن فقال ما أاختيب ذر قيل له أال تتخذ ضيعة كما أبيه عن أ

 .(3)ماء أو لنب ويف اجلمعة قفيز من قمح 

س همنا معتمر عن كأمحد بن حنبل قال حدثين حممد بن أيب بكر املقدمي ثبن عبد هللا ثنا حدثنا أبوبكر بن مالك 
عن أيب السليل عن أيب ذر قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم إين ألعلم آية لو أخذها الناس لكفتهم ومن يتق هللا جيعل له 

 .(4)خمرًجا )اآلية( 

                                                                                                                                                                             

وفيه شهر شهر بن حوشب من ضعف.يف وإسناده ضعيف ملا       وسط  واه الطرباين يف األ و  وقال اهليثمي ر وثق )اجملوفيه كالم   (.2/22مع قد 
 شهر أيضا عن عبد الرمحن بن غنم عن أيب ذر بنحوه مطواًل.من طريق  5/144وأخرجه أمحد      

(1 والطرباين خمتصرًا  6/457( أخرجه أمحد   . 2/157مطوالً 
وإسناده ضعيف ملا يف شهر بن حوشب من ضعف.    من طريق عبد احلميد بن هبرام به. 
وثقه )اجملمع   وقد  وفيه كالم  وفيه شهر  وسط  واأل واه الطرباين  وأخرجه أمحد 2/22وقال اهليثمي ر من طريق شهر أيًضا عن عبد  5/144(، 

 بن غنم عن أيب ذر بنحوه مطواًل.  الرمحن
(2 واملنت.  1/161لية ( أخرجه املصنف يف احل 2/1رجه الطرباين وأخبنفس اإلسناد  ن ع 4/236وأخرجه ابن سعد خمتصرًا عن حممد به.  58

ي عن موسى بن عبيدة به.  وهو ضعيف )اجملمع الواقد  (.9/331وإسناده ضعيف، قال اهليثمي فيه موسى بن عبيدة 
(3 ومتنه.  1/162يف احللية خرجه املصنف ( أ وإبراهيم  1/80وأخرجه أمحد يف الزهد إبسناده  واألعمش  وية به  نعن أيب معا ولكنهما ممن  يدلسا

ن شاء هللا تعاىل.مهسيتساهل يف تدلي  ا فاإلسناد صحيح إ
(4 وأخرجه قبله  1/166( أخرجه املصنف يف احللية  ومتنه  وأخرجه عبد هللا بن أمحد يف اد عن كهمس به. من طريق عبد الرمحن بن محإبسناده 

وائد الزهد  ويعيدها. عن حممد ب 2/78ز وزاد فما زال يقوهلا  5/1وقد أخرجه أمحد ه  والنسائي يف تفسريه رقم  2/1411وابن ماجه  78
1وابن منيع يف مسنده )انظر احتاف املهرة ق . 615 واحلاكم 4أ//05 هقي يف الزهد الكبري البيو . 5/413واخلطيب يف التاريخ  2/492( 
وإسناده ضعيفوغريهم. 345 وامسه من طريق كهمس به  ن أاب السليل  وانظر فضريب بن ن النقطاع فإ ري مل يدرك أحًدا من الصحابة )

ن  وآايت القرآ  سورة الطالق(. –القسم الضعيف  –موسوعة فضائل سور 
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ثنا حيىي بن سلمة عن بن إمساعيل ثنا عبد هللا بن عمر ثنا مالك  إسحقثنا حممد بن  ةحدثنا أمحد بن حممد بن جبل
أنه قيل له حدثنا عن أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم حدثنا عن أيب  يعلعن بيه عن أيب إدريس عن املسيب بن جنبة أ

 .(1)رابطًا شديًدا عليه علم العلم مث أوكى وربط : ذر قال 

 .(2)مثله  يعن عل ئبن هان ئعن هان إسحقورواه أبو 

ثنا قتيبة بن سعيد ثنا جرير عن  ج قاال ثنا أبو العباس السرا هللا حدثنا إبراهيم بن حممد بن حيىي وإبراهيم بن عبد
ن األحنف قال كنت يف مسجد املدينة يف إمارة عثمان رضي هللا عنه فإذا رجل ععمش عن عمرو بن مرة عن أيب نصر األ

 .(3)طويل وإذا هو أبو ذر رضي هللا عنه 

أيب شيبة ثنا زيد بن )احلباب( عن موسى بن عبيدة أخربين  حدثنا عبد هللا بن حممد ثنا ابن أيب عاصم ثنا أبوبكر بن
حممد بن الوليد عن ابن عباس قال كنت عند عثمان قال فاستأذن أبو ذر فجاء فجلس على سرير من هذه البحرية مرمل 

 .(4)ابلشريط فرجف به السرير وكان طوياًل عظيًما 

يد ح وحدثنا أبو حامد أمحد بن حممد بن لياش بن الو حدثنا أبو عمرو بن محدان قال ثنا احلسن بن سفيان ثنا ع
م عن جماهد عن إبراهيم ثيم ثنا عبد هللا بن عثمان بن خيثنا احلسن بن الصباح قاال ثنا حيىي بن سل إسحقثنا حممد بن جبلة 

أنت متوت بفالة حضر أاب ذر الوفاة بكيت فقال ما يبكيك فقلت مايل ال أبكي و  ملا : بن األشر عن أبيه عن أم ذر قالتا
يقول لنفر ت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يل وال لك قال فال تبكي فإين مسعا من األرض وليس عندي ثوب يسعك كفن

ليموتن رجل منكم بفالة من األرض يشهده عصابة من املسلمني وليس من أولئك النفر أحد إال وقد هلك يف : أان فيهم 
وقد ذهب احلاج  : وأىنقالت فقلت . ما كذبت وال كذبت فأبصري الطريق وهللا  قرية مجاعة فأان الذي أموت بفالة

أان كذلك إذ أان  فبيناتبصر مث أرجع إليه فأمرضه أتبصري قالت فكنت أجيء إىل كثيب فقال اذهيب ف؟ وانقطعت الطرق 
من املسلمني ميوت  أمرئ قلت ت بثويب فأقبلوا حىت وقفوا وقالوا مالك اي أمة هللاهنم الرخم فأحلكأاهلم  حل على ر برجا

م قالت ففدوه آبابئهم قالوا ومن هو فقلت أبو ذر قالوا صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت قلت نع (هنتكفنو )
سرعوا إليه فدخلوا عليه فرحب هبم وقال إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول لنفر أان فيهم ليموتن أوأمهاهتم و 

                                                           

(1 والطريق اآليت يغين عنه. عن حيىي بن سلمة بن كهيل به. 2/60 ري( علقه الذهيب يف الس وك   وحيىي بن سلمة مرت
(2 ود  1به )انظر اإلصابة  إسحقأيب من طريق بسند جيد أ.هـ : قال احلافظ ، ( أخرجه أبو دا ومل أجده يف السنن. 122 /1  ) 

 به. إسحقعن أيب  2/60وعلقه الذهيب يف السري 
وايتني  وعى ع يعن علمن طريقني  4/232ه ابن سعد شاهد أخرج املتقدمتنيوللر ن أنه قال يف أيب ذر  أما : ال قلما عجز فيه .... إىل أ

وعائه حىت امت إنه وهو شاهد ال أبس به. قد ملئ له يف   ن.فاألثر مبجموع هذه الطرق حسأل ... إخل 
(3 وقد أخرج األثر ابن سعد ص( أبو ن وإسناده بن رستم عن محصاحل من طريق  4/230ر املذكور يف اإلسناد هو محيد بن هالل  يد به حنوه 

 صحيح.
9( أخرجه ابن أيب عاصم عن أيب بكر به 4) وعلقه الذهيب يف/8 وما بني القوسني منه  ويف إسناده موسى  2/69 السري عن موسى به مطوالً ب 

وهو ضعيف.ر بن عبيدة الا ي   بذ
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ن أولئك النفر أحد إال وقد هلك يف قرية ومجاعة وأان الذي ممن األرض يشهده عصابة من املؤمنني وليس ة رجل بفال
و هلا أنتم تسمعون أيف ثوب يل  أكفن إاليل أو المرأيت مل ا نه لو كان عندي ثوب يسعين كفنإن أموت ابلفالة أنتم تسمعو 

يًفا أو بريًدا أو نقيًبا فليس من القوم أحد إال قارف بعض ما قال إال كان أمريًا أو عر (  مكمن)ين رجل نإين أشهدكم أن يكف
فىت من األنصار قال اي عم أان أكفنك مل أصب مما ذكرت شيًئا أكفنك يف ردائي هذا أو ثوبني يف عيبيت من غزل أمي 

 . (1) يةكلهم ميان  األدبر ومالك األشرت ونفر بن يف النفر الذي شهدوه منهم حجر. حاكتهما يل فكفنه األنصاري 

 .(2)ورواه حممد بن كعب أن ابن مسعود أقبل يف ركب حنوه خمتصرًا 

ة سنة ثنتني وثالثني امسه جندب بن ذىي بن بكري قال مات أبو ذر ابلربحي ثنا حدثنا سليمان بن أمحد ثنا أبو زنباع
 . (3)دة جنا

                                                           

(1 وأخرجه أمحد  170، 1/169( أخرجه املصنف يف احللية  ومتنه  ن )انظر بن  إسحقعن  5/155إبسناده  وأخرجه ابن حبا عيسى عن حيىي به 
ن ص  5موارد الظمآ والبيهقي يف الدالئل 60 2/1وعلقه ابن عبد الرب  6/401(  من طريق علي بن املديين عن حيىي بن سليم به  72

4وأخرجه ابن عساكر ص  ومابني القوسني يف املخطوط )تكفنوه به( )منهم(يوسف عن حيىي بن سليم به. من طريق  2/19
وهإسحق ابن من طريق  5/302رجه ابن األثري وأخ ن عن  وجةب عن عبد هللا عن جماهد عن إبراهييعن عفا  أيب ذر به  م عن أبيه عن ز

ولفظ احلديث عند ابن األثري يدل على عدم االتصال. ن.  ن متصال ن الطريقا  وهذا
4وقد أخرجه ابن عساكر ص  واية اآلتي إسحقابن من طريق  1/19 ن كالر وابن سعد. عند ةعن عفا   أمحد 

9وابن أيب عاصم  234، 4/233 وأخرجه ابن سعد ويعقوب بن محيد إسحقمن طريق  ب/8 ىي بن وكثري بن عبيد عن حي بن أيب إسرائيل 
ومل يذكر أم ذر.  سليم عن عبد هللا عن جماهد عن إبراهيم عن أبيه 

و   4/232وابن سعد  5/166رجه أمحد وأخ ن إبسناده املتقدم  وز به إبراهيم بنكالمها عن عفا  األشرت.  مل جيا
4وأخرجه ابن عساكر ص  ن مثل ذلك. إسحقمن طريق حممد بن  1/19  عن عفا

ن وخالصة القول  ولكن قد اختلف عليه فأ وهو الطائفي  واية حيىي بن سليم  ومنهم  م من أثبتيه فمنهاحلديث جاء متصال من ر من أم ذر 
ومن ذكرها عنده زاي وفيهم ابن املديين فالقول ق ها.ة عمن مل يذكر دمل يذكرها  و وهم مجاعة ثقات  ه ن سليم فقد تكلم فيبىي أما حيوهلم 

واي البعض. وال تعارضها ر وايته هنا صحيحة  وعليه فر ن قد أتقن حديث ابن هيثم  وهيبولكن قال أمحد كا واية حيىي في املنقطعة ة  ن ر ها أل
وهللا تعاىل والزايدة من الثقة مقبولة  وقد  أعلم فاإلزايدة  وق صححهسناد صحيح متصل  ن  اله رجال رج : حلديثيثمي يف اال اهلابن حبا

وانظر اتريخ ابن عساك (.9/331الصحيح )اجملمع  واية اآلتية ) ومنها الر واية شواهد خمتصرة  4ر ص وللر 0 ،41/19.) 
(2 وصله املؤلف يف احللية  عد ابن س هومن طريق إسحقأخرجه ابن وقد  إسحق إبسناده إىل حممد القرظي مرسالً ابن من طريق  1/169( 

ن األسلمي عن حممد بن كعب القرظي عن ابن مسعود ..  188، 5/187وابن األثري  4/234  قال حدثين بريدة بن سفيا
4وأخرجه ابن عساكر ص        وحممد بن كعب قاال فذكره عن بريد إسحقابن من طريق  0/19 بن  سيفمن طريق جه أيضا وأخر سال مر ة 

ن األواحلديث يف إسناده بريدة بن سف. حممد بن كعب مرسال بنحوه مطوال  مساعيل بن رافع عنعمر عن إ ظ ليس حلافاسلمي قال يا
ي مث ضعف إسناد هذه  و ابلقو ويقال إنه صلى عليه عبد بقاية يف اإلصابة مث قال بعد ذلك الر ويت بسند ال سعود يف قم بن هللاليل  صة ر

 أبس به أ.هـ
ن إسنادها حي ومل أقف على       واية نفسها اليت ضعفها فإ ن مل تكن هي الر واية األخرية هذه إ ن يقالر ن بريدة هذفيه ال أب التمل أ شاه ما س به أل

وذكره ابن ي  وقال قيل له صح ابن عد ن يف الثقات  وقال عن بةحبا  هو صاحب مغاز. د بن صاحلأمح هوكذا ذكره ابن شاهني يف الثقات 
وهللا تعاىل أعل ومن جرحه مل يفسر       ي  ويشهد له أيضا طريق سيف املذكور فإنه يف املغاز  مجرحه 

(3 4وأخرجه ابن عساكر ص (9/322إسناده منقطع )اجملمع :وقال اهليثمي2/156رجه الطرباين هبذا اإلسناد ( أخ  من طريق املصنف به. 3/19
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جندب  هم بن املنذر قال توىف أبو ذر الغفاري وامسأخربين أبو يونس ثنا إبراهي إسحقحدثنا أبو حامد ثنا حممد بن 
 (.1ة )ذعليه ابن مسعود ابلرب ى عنه فصلمن خالفة عثمان رضي هللا يويقال برير ألربع سنني بق جنادةبن ا

 ومما أسند:

سن بن أمحد بن احلر هاشم بن القاسم ح وحدثنا حممد حدثنا أبوبكر بن خالد ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا أبو النض
ثنا بشر بن موسى ثنا أبو عبد الرمحن ح وحدثنا حبيب بن احلسن ثنا عمر بن حفص ثنا عاصم بن على قالوا ثنا سليمان 

حلرام بن املغرية عن محيد بن هالل عن عبد هللا بن الصامت عن أيب ذر قال خرجنا من قومنا غفار وكانوا حيلون الشهر اا
قومه فقالوا إنك إذا نزلنا على خال لنا فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا قال فحسدان طلقنا ففانفخرجت أان وأخي أنيس وأمنا 

فك فقد كدرته رو قيل له فقلت أما ما مضى من مع علينا ما أف إليهم أنيس قال فجاء خالنا فنثخال (2) كخرجت من أهل
يبكي فانطلقنا حىت نزلنا حبضرة مكة  ملنا عليها وتغطى خالنا بثوبه وجعلحتك فيما بعد قال فقربنا صرمتنا فاوال مجاع ل

متنا صر ل أخي أنيس ميدحه حىت غلبه( فخري أنيسا عليه قال فأاتان بز تيا الكاهن )فلم يأنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها فف
 هلل عز:  قال؟ ليه وسلم ثالث سنني فقلت ملن ابن أخي قبل أن ألقى رسول هللا صلى هللا عاي صليت  دوق. ومثلها معها 

حفاء يعين  قيت كأينألإذا كان من آخر السحر  حىتعشاء  يوجل أصل وجل قلت أين توجه قال حيث وجهين هللا عز
يعين أبطأ مث جاء  يين حىت آتيك فانطلق أنيس فراث علخباء حىت تعلوين الشمس قال فقال أنيس إن يل حاجة مبكة فاكف

يقولون شاعر  قال وجل أرسله قال فما يقول الناس له  هللا عزفقلت ما حبسك قال لقيت رجاًل مبكة على دينك يزعم أن 
قال أنيس وهللا لقد مسعت قول الكهنة فما هو بقوهلم ولقد وضعت قوله على  _ وكان أنيس أحد الشعراء_ كاهن ساحر 

ب فأنظر قال ذهأق وإهنم لكاذبون فقلت اكفين حىت ري أنه شعر وهللا إنه لصادفالشعر فال يلتئم على لسان أحد ي أقراء
به وجتهموا له فانطلقت فقدمت مكة  –شك أبو النضر  –وا فوا أو شننعنعم وكن من أهل مكة على حذر فإهنم قد ش

أهل الوادي بكل مدرة  يفقال الصابئ فمال عل هذا الذي تدعونه الصابئ فأشار إيلفاستضعفت رجاًل منهم فقلت أين 
كأين نصب أمحر فأتيت زمزم فشربت من مائه وغسلت عين الدماء فارتفعت حني ارتفعت   يرت مغشًيا علر وعظم فخ

ن بطين وما وجدت على  نت حىت تكسرت عكموليلة مايل طعام إال ماء زمزم فسبن أخي ثالثني من بني يوم افلبثت هبا اي 
حد غري ختهم فما يطوف ابلبيت أع قال فبينا أهل مكة يف ليلة قمراء إضحيان إذ ضرب هللا على أمسو كبدي سخفة ج

: فقلت  يعن قوهلما قال فأتتا عل تناهتا ا أحدمها األخرى قال فماحنكأقال قلت  ئلةسافا وانإامرأتني منهم ومها تدعوان 
هللا عليه ا رسول هللا صلى م قال فاستقبلهانار فوالن لو كان ها هنا من أنق أين مل أكن فانطلقتا تولوالن تشبة غرياخل مثلهن 

كلمة متأل الفم   نابة قال فما قال لكما قالتا قال لبطان من اجلبل فقال ما لكما قالتا الصابئ بني الكعاوسلم وأبو بكر ومها ه
ت فاستلم احلجر مث طاف ابلبيت وصلى فأتيته حني قضى صالته فكن صاحبهقال فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و 

                                                           

(1 4( أخرجه ابن عساكر ص  من طريق املصنف به. 3/19
(2  ه( يف املخطوط )أهل( 
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فأهوى بيده إىل جبهته هكذا . قال : قلت يف ت من غفار أول من حياه حتية اإلسالم قال وعليك رمحة هللا ممن أنت قل
كنت ها هنا قلت كنت ىت  وكان أعلم به مين فقال م آخذ بيده فدفعين عن صاحبه تفذهبنفسي كره أن انتميت إىل غفار 

عكن ها هنا منذ ثالثني من بني يوم وليلة قال فمن كان يطعمك قلت ما كان يل طعام إال ماء زمزم فسمنت حىت تكسرت 
بطين وما وجدت على كبدي سخفة جلوع فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إهنا مباركة إهنا طعام طعم فقال أبوبكر اي 

الليلة قال ففعل فانطلق النيب صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر فانطلقت معهما ففتح أبوبكر اباب  هرسول هللا ائذن يف طعام
ت رسول هللا فغربت ما غربت فلقي: قال  .فذاك أول طعام أكلته هبا : ل أبو ذر فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف فقا

فقال إين وجهت إىل أرض ذات النحل وال أحسبها إال يثرب فهل أنت مبلغ عين قومك عسى هللا أن  صلى هللا عليه وسلم
 قد أسلمت وصدقت فقال ينفعهم بك وأيجرك فيهم قال فانطلقت حىت لقيت أخي أنيًسا فقال ما صنعت قال صنعت أين

ينكما وإين قد أسلمت وصدقت دقال فأتينا أمنا فقالت ما يب رغبة عن  صدقتوإين أسلمت و  رغبة عن دينك يب ماأنيس 
فهم قبل أن يقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة وكان يؤمهم إمياء بن رحضة نصقال فاحتملنا فأتينا قومنا فأسلم 

ة أسلمنا فقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأسلم نديرسول هللا صلى هللا عليه وسلم امليتهم إذا قدم وكان سيدهم وقال بق
م بقيتهم وجاءت أسلم فقالوا اي رسول هللا نسلم على الذى أسلم عليه إخواننا فأسلموا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسل

 (.1ا هللا )غفار غفر هللا هلا وأسلم سامله

اء ذالد احلمرة وخ ه عمرو بنان، ورواورواه أبو أسامة عن سليم، املغرية عن سليمان بن يل مشن النضر بن لفظ اب
 وعبد هللا بن عون عن محيد بن هالل

 يد بن حنبل قال ذكر على بن عثام بن علي قال عبد هللا وقد رأيت علحدثنا سليمان بن أمحد ثنا عبد هللا بن أمح
بن هالل عن عبد هللا بن الصامت عن أيب  در وهو محيصعمرو بن مرة عن أيب ن ن األعمش عنام أن أابه حدثه عثبن عا

 (.2ذر عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف إسالم أيب ذر وذكر احلديث )

 وحدثنا سليمان بن أمحد ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل قال ثنا إبراهيم بن احلجاج ثنا عبد العزيز بن املختار ثنا خالد
سلم وذكر زمزم فقال بن هالل عن عبد هللا بن الصامت عن أيب ذر قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه و  دعن محي ءاحلذا

 .  (3طعام طعم ) اهنإإهنا مباركة 

                                                           

(1 1 – 4/1919( أخرجه مسلم  وابن سعد  923 5/1وأمحد  3/219ط فؤاد  1وابن أيب شيبة  74 وابن أيب عاصم يف اآلحاد  4/315
9واملثاين  1، ب/9 والطرباين /00 2ويف الدالئل ص  1/156وأخرجه املصنف يف احللية  163، 2/162أ،ب  محيد بن من طريق  07

ويف املوضع : الطرباين قال وعندة فهو ابختصار هالل به مطواًل هكذا ما عدا يف احللي الثاين اقتصر على ذكر زمزم كما  فذكر احلديث 
وغريه. سيأيت بعد هذا احلديث   وما بني القوسني من مسلم 

وخ و بن مرة  وعمر وأبو هالل الراسيب حممد بن سليم  ن  وابن عو ن بن املغرية   حلذاء .االد ورواه عن محيد سليما
(2 1 – 2/162ين هبذا اإلسناد ( أخرجه الطربا  وانظر ما سبق. 63
(3  وانظر ما سبق. 2/163( أخرجه الطرباين هبذا اإلسناد 
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ابن عون عن محيد عن  يعدأيب ابن ثنا ثنا حممد بن املثىن  هريويشعبد هللا بن حممد  احدثنا إبراهيم بن عبد هللا ثن
يب ذر قال قال يل اي ابن أخي صليت قبل مبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسنتني قلت فأين كنت أهللا عن  عن عبد

بتحية اإلسالم فقلت السالم  هأول الناس حيا أانف: بطوله وقال فيه  قصة إسالمهفذكر .. وجه حيث وجهين هللا أتتوجه قال 
 (.1) ؟ من أنت، وعليك : عليك اي رسول هللا قال 

 حممد بن سليم ثنا يبن أيوب ثنا يوسف القاضي ثنا سليم بن حرب ثنا أبو هالل الراسبحدثنا حممد بن إسحاق 
بع سنني قلت له من كنت تعبد محيد بن هالل عن عبد هللا الصامت قال قال أبو ذر اي ابن أخي صليت قبل اإلسالم أبر 

 (.2ىل غفار ألهنم كانوا يستحلون الشهر احلرام )انتسبت إ ينله السماء فذكره بطوله وقال فساءه أإقال 

حدثنا حبيب بن احلسن وسليمان بن أمحد قاال ثنا أبو مسلم الكشى ثنا عمرو بن حكام ثنا املثىن بن سعيد القصري 
نطلق فبعث أخاه فقال انيب أن ابن عباس أخربهم عن بدو إسالم أيب ذر قال بلغه أن رجال خرج مبكة يزعم أنه مجرة ثنا أبو 

ل أا ماؤه وزاده فدخل املسجد ومل يسفيه ةمكة معه شن تىوذكر قصة إسالمه أنه انطلق حىت أ خبربهىت أتتيين حإىل مكة 
على بن أيب طالب فقال  هفمر ب ىأحًدا عن شيء ومل يلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان يف انحية املسجد حىت أمس

على أثره حىت دخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأخربه خربه مث أسلم  منزله فمضى معه فر ن للرجل أن يعآأما 
حىت أصرح ابإلسالم ألرجع فقال وهللا ما كنت  ي مرين مبا شئت قال ارجع إىل أهلك حىت أيتيك خرب فقال اي رسول هللا

الرجل  أالرجل صب أقال املشركون صبدا عبده ورسوله فصوته أشهد أن ال إله إال هللا وأن حممى فخرج إىل املسجد وصاح أبعل
 (. 3مث قاموا إليه فضربوه حىت سقط )

 (.4رواه إبراهيم بن عرعرة وعبد الرمحن بن عمر عن عبد الرمحن بن مهدي عن املثىن )

وقال دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا  ثىنم عن سلم بن قتيبة عن املأخز بن ورواه زيد 
قبل فأظهوران  فإذا بلغكجع إىل بلدك وار مكاين فقال يل اي أاب ذر اكتم هذا  فأسلمتعلي  اإلسالم فعرضه علي  اعرض 

 (. 5صرخن هبا بني أظهرهم )ألفقلت والذي بعثك ابحلق 

 عن ابن عباس كرواية عبد هللا بن الصامت عن أيب ذر يزيد املدينورواه أبو 

                                                           

(1 وانظر ما سبق.من طريق ( أخرجه مسلم  ن به   ابن عو
وانظر ما سبق.2)  ( أخرجه املصنف هبذا اإلسناد يف احللية 
(3 ي  4/1923ومسلم  7/173، 6/549( أخرجه البخار وابن 1924, 1الرب  وابن عبد 3/338واحلاكم  3/224سعد  ط فؤاد  وابن  1/243

 املثىن بن سعيد به حنوه. .من طريق 2/158لية عن حبيب بن احلسن فقط وأخرجه املصنف هبذا اإلسناد يف احل.5/187األثري 
ي. وابن مهد وسعد بن عامر   ورواه عن املثىن أبو عاصم 

 .4/1923( أخرجه مسلم عنهما عن عبد الرمحن به 4)
(5 ي   عن زيد بن أخزم به. 6/549( أخرجه البخار
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ن سليمان ثنا أبو طاهر عن بي ثنا جعفر دن بن سفيان ثنا قطن بن نسري العبسحدثناه أبو عمرو بن محدان ثنا احل
 أيب يزيد املدين عن ابن عباس عن أيب ذر قال كان يل أخ يقال له أنيس وكان شاعرا فذكر إسالمه وقال فيه إذ مر رسول هللا

رسول هللا  وعليك ورمحة هللا قاهلا ثالًث فقالوراءه فقلت السالم عليك اي رسول هللا قال  يشصلى هللا عليه وسلم وأبو بكر مي
كة فعلمين قمت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبأف دهنا مباركة قاهلا ثالًث وزاإا طعام وشراب و إهنصلى هللا عليه وسلم 

ين أخاف إوسلم  ل رسول هللا صلى هللا عليهفقاديين ين أريد أن أظهر إن شيئا فقلت اي رسول هللا آاإلسالم وقرأت من القر 
لت قال فسكت تقن إقتل قال البد منه اي رسول هللا و ن تأين أخاف عليك إوإن قتلت قال عليك أن تقتل قلت البد منه 

ضت احللق فقاموا قال هللا وأن حممدا رسول هللا فتنثون يف املسجد فقلت أشهد أن ال إله إديتح قات وقريش حلئعين فج
رأى ما ت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فئت فجأفقمحر وكانوا يرون أهنم قد قتلوين فوين كأين نصب أتركفضربوين حىت 

قمت مع رسول هللا صلى هللا عليه أتها فهنك فقلت اي رسول هللا كانت حاجة يف نفسي فقضيأيب من احلال فقال يل أمل 
 (.1وسلم فقال احلق بقومك فإذا بلغ ظهوري فأتين )

 للخمي عن عامر بن لدين عن أيب ليلى األشعري عن أيب ذر ورواه عروة بن رومي ا

ن بأبو طرفه عباد  سلم ثنامبن  ثنا الوليد ئذحدثناه سليمان بن أمحد ثنا أمحد بن إبراهيم القرشي ثنا حممد بن عا
ال مسعت روان قلك بن مبد املالراين اللخمي مسعت عروة بن رومي اللخمي يقول حدثين عامر بن لدين قاضي الناس مع ع

ي فحملت أم ةا السنفأصابتن ا عرابن أول ما دعاين إىل اإلسالم أان كنا قومإاألشعري يقول حدثين أبو ذر قال  أاب ليلى
 دريد إىل خنساء و  أنيسضاة ومقا دريد بن الصمةأخيه والشاعر و  ةوأخي أنيسا إىل أصهار لنا أبعلى جند وذكر قصة منافر 

ن أين جئت ن أنت وممن أيو ت عليه فقال من أنت وممن أنت مى هللا عليه وسلم فسلت رسول هللا صلجئوقال وأقبلت و 
عم ومعه ه طعام طنإأما  شرب فقلت من ماء زمزم فقالتكل و أتأت أعلمه اخلرب فقال من أين كنت نشأوما جاء بك ف
ضا قبجعل يلقيه لنا فالطائف  يبن زبعشيه قال نعم فدخل أبوبكر رضي هللا عنه بيته مث أتى بزبيب مأيل  ذنأبوبكر فقال ائ

فعت يل نه قد ر إقال أما فلت لبيك ر فقم اي أاب ذان منه فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلقبضا وحنن أنكل منه حىت متأل
 ة قي القصابذكر و  .. فاخرج إىل قومك فادعهم إىل ما دخلت فيه ةوهي ذات حتل وال أحسبها إال هتام أرض

 . (2كذا يف األصل )

                                                           

واملنت يف احللية 1)  .1/158( أخرجه املصنف بنفس اإلسناد 
 .158، 1/157( أخرجه املصنف هبذا اإلسناد كامالً يف احللية 2)

وسكت عنه  نعفر حممد بجيب أعن  341 -3/339وأخرجه احلاكم  ي عن أمحد بن إبراهيم القرشي به  لذهيب قلت ال وقاحممد البغداد
واليب يف الكىن خمتصرا  إسناد صاحل أ.هـ ساكر عوأخرجه ابن به  ائذمد عن ابن عيزيد بن حممد عبد الصعن أيب القاسم  2/18وأخرجه الد

8ص  77 – 8 ي به  يرشعن طريقني عن الق 79/8 ن أاب ليلى األشعر واية فتبني يل أ لكىن احايب )انظر صوقد تتبعت رجال هذه الر
واليب  وابن  مر بنوعا (1/51للد وسيأيت كالم مندة لدين ذكره ابن شاهني  ن شاء هللا  ترمجته إملصنف عليه يفاوأبو موسى يف الصحابة 

ن يف الثقات  وذكره ابن حبا 2وقال العجلى اتبعي شامي ثقة )انظر جتميل املنفعة ص  5/192تعاىل  وقال ابن حجر اتبعي مشهور 06  )
وترمج3/1228)تبصري املنتبه  وال تعديال  ه(  ومل يذكر فيه جرحا  ي  والبخار  ابن أيب حامت 



 

83 

 

حممد بن أمحد بن احلسن ثنا بشر بن موسى ح وحدثنا  حدثنا أبوبكر بن خالد ثنا احلارث بن أيب أسامة ح وحدثنا
عن أيب ذر قال كنا ( )بن أمحد بن علي ثنا أمحد بن خالد قالوا ثنا أبو نعيم ثنا األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه  يعل

عند غروب الشمس فقال أتدرى أين تغرب الشمس قلت هللا ورسوله أعلم قال مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف املسجد 
ا حىت تستشفع تذهب حىت تسجد حتت العرش عند رهبا وتستأذن يف الرجوع فيؤذن هلا ويوشك أن تستأذن فال يؤذن هل

 (. 1) "يز العليموالشمس جتري ملستقر هلا ذلك تقدير العز "وتطلب فإذا طال عليها قيل هلا اطلعي مكانك فذلك قوله 

 (. 2رواه سفيان الثوري والناس عن األعمش )

يب بن األشرس حبو سيب ن املوهارون بن سعد وموسى ب وانز وفضيل بن غ ةورواه عن إبراهيم التيمي احلكم بن عتيب
 د .ويونس بن عبي

 بن حسني عنهكم رواه يزيد بن هارون عن سفيان فحديث احل

 ان و عب عن فضيل بن غز أبو كريب عن مصوحديث فضيل رواه 

 وحديث هارون بن سعيد رواه سهل بن عثمان عن عبدة بن سليمان عنه

 وحديث حبيب رواه إبراهيم ابن أيوب الفرساين عن النعمان بن عبد السالم عنه 

 (.  3عنه ) ةوحديث يونس رواه محاد بن سلمة وابن علي

 

 بن عروة عنهشام  وسى ثنا بن مثنا عبيد هللاالفرج قاال ن بحدثنا أبوبكر بن خالد ثنا احلارث بن أيب أسامة وحممد 
بيله هلل وجهاد يف سابل إميان ضل قاأبيه عن أيب مراوح عن أيب ذر قال سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أي العمل أف

 ملخرق قلت فإن أل صنعأو ت اعصان ها قلت فإن مل أفعل قال تعنيأنفسها عند أهلو  الها مثناغفضل قال أقلت فأي الرقاب أ

 
                                                                                                                                                                             

8ابن عساكر يف اتريخ دمشق ترمجة ال أبس هبا ه وترمج 10 – 8 ى إبسناده إىل صاحل بن أمحد عن أبيه ما نقله احلافظ  12/8  يفورو
ومل أجده يف ثقات العجلى فلعله سقط وهللا أعلم.  التعجيل  وق رجالمن النسخة  ومي صد وة بن ر وأما أالتهذ وعر بو طرفة عباد بن يب 

ن واليب يف الكىن ) الراي وترمجه ابن عساكر ترمجة ال أبس  (2/18فذكره الد وهو اتبعي أدرك املقهبوذكر له حديثنا هذا  كرب ي  دمعنب دام با 
ى عن ورو ي  ولكن مل ينق هالكند وحكاية  وذكر له أثرا  ى ابن عساكر حديثنا يف ترمجته  ومل أقف على والجرحا  ل فيهثالثة مث رو شيء  تعديال 

وله شاهد عند مسلم ب ي جعل الذهيب يقول يف اإلسناد صاحل. السيما  ولعل ذلك الذ  ما تقدم. كنحوه  من ذلك يف حقه 
واية يف مغازيهإوأما الوليد فهو  ن تلك الر وأظن أ ي املشهورة  وابن عائذ هو صاحب املغاز  مام 

 .هو يزيد بن شريك التيمي 
(1 ي ( أخرجه البخ ومسلم  155، 9/153، 6/154، 4/131ار 1/138ط،  ود  139، وأبو دا ي و  4/37ط.فؤاد،   5/364، 4/479الرتمذ

4والنسائي يف التفسري رقم   من طرق عن إبراهيم به حنوه. 177، 165، 152، 5/145، أمحد 46
وابن منري.2) وحممد بن عبيد  وية  وأبو معا ن ووكيع  وسفيا واه عن األعمش أبو نعيم   ( ر
(3  ورواه أيضا عن يونس خالد بن عبد هللا عند مسلم. (
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 (.1على نفسك  ) هباأفعل قال تدع الناس من الشر فإهنا صدقة تصدق 

، الثوري والليث بن سعد وعمرو بن احلارث ومحاد بن زيد ومحاد بن سلمة وسفيان بن عيينة : رواه عن هشام 
 (.2والناس )

 (.3أيب ذر مثله )ورواه معمر عن الزهري عن حبيب موىل عروة عن عروة عن أيب مراوح عن 

 . عنه ةعدجابن  بن دينار عن ةاق فيما ذكره ابن عيينة عن عبدر وح امسه عبد الرمحن بن خمار وأبو م

ن ميد بن جعفر عن احلسقريش ثنا أبو عاصم عن عبد احل بن أيبحدثنا فاروق بن عبد الكبري ثنا عبد هللا بن حممد 
ل قلت أليب ذر اي عم أوصين قال اي ابن أخي سألت رسول هللا صلى ابن عطاء عن زيد بن أسلم عن عبد هللا بن عمر قا

ن صليت الضحى ركعتني مل تكتب من الغافلني وإن صليتها أربعا كتبت من إيه وسلم كما سألتين أنت فقال يل هللا عل
عشر بىن هللا  تها اثينيف ذلك اليوم ذنب وإن صليالعابدين وإن صليتها ستا كتبت من القانتني وإن صليتها مثانيا مل يلحقك 

صدق هبا على من يشاء من عباده وما من  هللا على عبد يلة وال ساعة إال وهلل فيها صدقة لك بيتا يف اجلنة وما من يوم وال لي
 (.4بشيء أفضل من أن يلهمه ذكره )

 رواه ابن وهب فقال عبد هللا بن عمرو بن العاص. 

                                                           

(1 ي  1/8ومسلم  5/148( أخرجه البخار والنسائي  9 ى )انظر التحفة  6/19ط . فؤاد،  وأمحد 2/843اجه وابن م (9/195ويف الكرب  ،
5/150 ،163  ثد عن أيب ذر.مر بلفظ آخر مطول من طريق  2/167وقد أخرجه الطرباين  171،

(2 ورواه عن هشا و أ م(  وقال احلافظ ابن حجر يضا ممن مل يذكره املصنف حيىي بن سعيد  وية  ذكر اإلمساعيلي عدًدا كثريًا حنًوا من : أبو معا
وه عن هشام هبذا اإلسناد )الفتح   (.5/148العشرين نفسا رو

وأمحد من طريق عبد الرزاق عن معمر به.3)  ( أخرجه مسلم 
واملثاين 4) 9ق ( أخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد  والبزار )انظر كشف اإلسناد /9 وحني1/334أ  ن يف اجملر وابن حبا من طريق  244، 1/243( 

وال رو  وقال البزار ال نعلمه إال عن أيب ذر  وما بني القوسني منها  وقال  هابن عمر عن ىأيب عاصم به  ن ابنإال هذا  ال يصح هذا كله  : حبا
 وهذا ال أصل له.: ويف نسخة قال 

واه  وفيه حسني بن عطاء، ضعفه أبوقال اهليثمي ر ن يف الثقات  البزار  وذكره ابن حبا ويوقال خيحامت  2/2مع دلس )اجملطئ  36) 
ي عن زيد بن أسلم امل ىواحلسني بن عطاء رو  وقال يرو ن هذا احلديث يف مناكريه  ت ثباحاديث األأيست تشبه لليت اناكري له ابن حبا

وما حيدث به فمنثاأل تهملخالف ردالجيوز االحتجاج به إذا انف وقال أبو حامت  واايت  وقبات يف الر وقال أبال ابن اجلكر  ود كذاب  ود و داار
ن  وال يصلح لالستشهاد به فتحسني الشيخ ا (2/298ليس بشيء )انظر اللسا حيح صنظر )انظر  أللباين له فيهولذا فحديثه ضعيف جًدا 

 (1/279الرتغيب 
ى الطرباين حنوه  وفيه موسى بن يعقوب ا الدردان حديث أيبموقد رو  (2/237ع اجملم وهو سيء احلفظ )انظر يمعلز ء 

ي يف الرتغيب  ي  1/465وقد حسنه املنذر وانظر صالة ا 1/45والسيوطي يف احلاو وأحكامها ص لضحوكذا األلباين ) 1ى صفتها  7 ،
ولعله من أحاديث القصاص  ( 18 و ال أصل له  ن أنه ال يصح أ وهؤالءمشم من كما يواحلديث األقرب فيه قول ابن حبا وه  تنه  الضعفاء رو

وأبو رافع القاص جيعله و بن العاص بد هللا بعن ع مرفوعا بسبب ضعفهم فحسني جيعله عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن أيب ذر  ن عمر
واسطة عن أيب ذر كما سيأيت  وأحياان بغري   ء.موسى بن يعقوب جيعله عن أيب الدرداو أحياان بواسطة 
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بن املثىن ثنا هارون بن معروف ثنا ابن وهب حدثين عمر بن حممد عن أيب أمحد بن علي ثنا حدثناه حممد بن إبراهيم 
نعم اي ابن أخي قال رسول هللا : اي عم اقبسين خريا قال : ه عن عبد هللا بن عمرو بن العاص أنه قال أليب ذر رب رافع أخ

ا أربعا كتبت من املسبحني وإن صلى هللا عليه وسلم اي أاب ذر إن صليت الضحى ركعتني مل تكتب من الغافلني وإن صليته
 (.1لك هبا بيت يف اجلنة ) نيت عشرة بينثعك ذنب وإن صليتها بصليتها ستا مل يت

 

بن عمرو عن يزيد بن نعيم بن سعيد ثنا ابن هليعة عن يزيد  حدثنا أبو عمرو بن محدان ثنا احلسن بن سفيان ثنا قتيبة
مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول من تقرب إىل هللا شربا تقرب إليه قال مسعت أاب ذر وهو على املنرب ابلفسطاط يقول 

وهللا أعلى وأجل وهللا أعلى وأجل  (هروال)مذراعا ومن تقرب إىل هللا ذراعا تقرب إليه ابعا ومن أقبل إىل هللا ماشيا أقبل إليه 
 (. 2وهللا أعلى وأجل )

                                                           

(1 يد هللا عن عبد هللا بن عن إمساعيل بن عب –وهو أبو رافع  –الضحاك بن خملد عن إمساعيل بن رافع من طريق  46، 3/48يهقي ( أخرجه الب
و به  و عمر ن يف النسخة "مص" عبد هللا بن عمر وأشار حمققها يف احلاشية أ وهللا أعلم وجاء يف املطبوعة عبد هللا بن عمر   وهو الصواب 

 موافقة ملا هنا 
وقالوهذا  ن يقلب األخبار  ن كا وقال ابن حبا وهو ضعيف احلفظ  ود ذهبت  أبو د يف إسناده أبو رافع املدين القاص  ى  تبه كا ن إذا رأ فكا

 (1/296)انظر التهذيب  هكتااب قال هذا قد مسعت
ي   ى الضحى ثنيتوعا من صلعن أنس مرف وغريمها 1/439وابن ماجه  2/337ويف صالة الضحى ثىن عشرة ركعة حديث أخرجه الرتمذ

ي غريب ال  هللا له قصرًا يف اجلنة من ذهب .بىن ركعة عشرة  ن بن أنس قال بسناده موسى ويف إ. جه عرفه إال من هذا الو نوقال الرتمذ ن فال
وهللا تعا هوحتسين 3/65وقد حسنه ابن حجر يف الفتح .  احلافظ جمهول ولكن فيه نظر أيضا   ىل أعلمحمتمل 

(2 1واخلطيب يف اتريخ بغداد  2/165والطرباين  5/155( أخرجه أمحد   من طريق ابن هليعة به حنوه.  1/15
والطربابعد قال اهليثمي  ن عزاه ألمحد  وقد اختلط لكن معناه ًثبواحلديث يف إسناد (6/197ا حسن )اجملمع وإسنادمه: ين أ ت ه ابن هليعة 

وغريه. ى يف الصحيح  و  من طرق أخر والتستقيم .ومابني القوسني يف املخطوط )هر  ال( 
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 (). جندب بن عبد هللا بن سفيان البجلي 38
خلري ازبري وقيل جندب ب بن الع مصعة نزل الكوفة مث انتقل إىل البصرة قدمها ميلبد هللا العلقي وهو بطن من جبأبو ع

 وقيل جندب بن أم جندب وقيل جندب بن خالد بن سفيان 

 حديثه عند الكوفيني والبصريني. 

 ورى عنه من الشاميني شهر بن حوشب

ثنا  يوق بن عبد الكبري وحبيب بن احلسن قالوا ثنا أبو مسلم الكشحدثناه أبو على حممد بن أمحد بن احلسن وفار 
حممد بن عبد هللا األنصاري ثنا أشعث عن احلسن عن جندب بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من صلى 

 (.1الصبح كان يف ذمة هللا فانظر ال يطلبنك هللا بشيء من ذمته )

يب هند عن احلسن عن جندب أداود بن  بنايزيد بن هارون أثنا دريس بن جعفر العطار حدثنا سليمان بن أمحد ثنا إ
 (.2قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من صلى الصبح فهو يف ذمة هللا فال يطلبنك هللا بشيء من ذمته )

ال رسول هللا قدب قال نن جععن احلسن  نثنا أزهر ثنا ابن عو  يدميكر بن خالد ثنا حممد بن يونس الكحدثنا أبوب
 .  روا هللا يف ذمتهفلى الصبح فهو يف ذمة هللا فال ختصلى هللا عليه وسلم من ص

 (. 3آخرين عن احلسن عن جندب ) يف رواه إمساعيل بن مسلم وقتادة وعمرو بن عبيد

 (.4ورواه خالد احلذاء عن أنس بن سريين عن جندب )

                                                           

  2، اآلحاد 2/510ح ، اجلر 2/221، التاريخ 6/35ترمجته يف: الطبقات 3الثقات  ،6ص ب، التسمية/76 ، 2/168املعجم  ،8/56
  2/117التهذيب ،2/104،اإلصابة 3/174،السري 1/304األسد  ،2/177االستيعاب 

ن ج ب إىلوقد ينس  هكذا ذكره ابن أيب عاصم ده فيقال جندب بن سفيا
والالم _وعلقه  و بن الغوث أخي األزد بن ا شار بن أرامنهو ابن عبقر بن أ_ بفتح العني  وقابن عمر ليب جندب اخلري هو ل ابن الكلغوث 

ي، جندب بن عبد  ي الغامد وقنهللا بن األخرم األزد يللساحر ايل جندب اخلري هو قاتل اقل ذلك ابن األثري   رتمجة اليت بعد هذايف ال ذ
وهو فىت وجندب صحب ال وسلم  ور نيب صلى هللا عليه   .حز

(1 ي  1/455( أخرجه مسلم  والرتمذ 4ص  فاريدويف امل 3/95وأبو يعلى  2/171والطرباين  313، 4/312وأمحد  1/434ط.فؤاد  وابن  5
ن  ويف بعضه 1734حبا وإمساعيل بزايدات  امجيعهم من طريق احلسن به حنوه  ود بن أيب هند  ودا وقتادة  نورواه عن احلسن أشعث  مسلم 

وعل و بن عبيد  ومحيد  يوعمر  .بن زيد 
واه ابن ماجه أخرجه الطرباين عن أيب مسلم به  والطريق املذكور       وح  2/1301وقد ر ل عن مسرة بن أشعث عن احلسن فقا عنمن طريق ر

وهي خطأ ال ش وهللا تعاىل أعلم. كجندب   ورواية اجلماعة هي الصواب 
(2 وأمحد.. يس به ( أخرجه الطرباين عن إدر  ي  والرتمذ ود عند مسلم   ورواية دا
(3 واية هؤالء عند الطرباين.  ( ر
(4 وإمساعيل كالمها عن خالد به من طريق ط فؤاد  1/455( أخرجه مسلم   بشر بن املفضل 

وشعبة عن أنس به من طريق  2/179وكذا أخرجه الطرباين   خالد 
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هيل مسعت كبن  سلمة ثنا أبو النعيم ثنا سفيان حدثين  يأبو السر  خالد ثنا موسى بن احلسنحدثنا أبوبكر بن 
جندب بن سفيان يقول ومل أمسع أحدا يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )غريه قال: فدنوت منه فسمعته( يقول 

  .  (1من يسمع يسمع هللا به ومن يرائي يرائي هللا به غريه )( : )قال النيب صلى هللا عليه وسلم 

 

ثنا احلسن ثنا جندب ، ثنا جرير بن حازم ،  لثنا حجاج بن منها، بن عبد العزيز  يعلثنا حدثنا سليمان بن أمحد 
فجزع منه فأخذ سكينا  جراحارجل فيمن كان قبلكم  جرحبن عبد هللا البجلي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ا
 (. 2ابدرين نفسه حرمت عليه اجلنة ) ي عبدهللا ه فما رقأ الدم عنها حىت مات قالا يدحز هبف

                                                                                                                                                                             

ي عن جندبأيب السوامن طريق  2/173وقد أخرجه الطرباين أيضا   ر العدو
9رقم  يالسيوأخرجه الط  فا على جندب.و شعبة به موقمن طريق  38

(1 ي  وابن ماجه  4/2289ومسلم  336 – 11/335( أخرجه البخار أبو يعلى  184، 2/183والطرباين  4/313، أمحد 2/1407ط. فؤاد 
2فاريد ص ويف امل 3/93 ن رقم  4 3وابن حبا  سلمة بن كهيل به من طريق  98

ي وأخرج و  من طريق طريف عن جندب به مع 7152ه البخار وفيه زايدات  ن م 2/179ين أخرجه الطربااختالف يف لفظ الشطر الثاين 
ن بن حمرز عن جندب به يف حديث طويلطريق   صفوا

وهي من نفس طريق أيب نعيم والطرباين لتوضيح املعىن  ي   وما بني األقواس زدته من البخار
(2 ي تعليقا  وأمحد  1/107ومسلم  6/496ووصله يف  3/226( أخرجه البخار 4وأبو يعلى يف املفاريد ص  4/312ط. فؤاد  5 – 4 6 

 احلسن به.من طريق  2/172والطرباين 
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 (). جندب بن كعب األزدي 39
الساحر قال  هو قاتلسن و خمتلف يف صحبته عداده يف الكوفيني روي عنه حارثه بن وهب وأبو عثمان النهدي واحل

 على بن املديين هو جندب بن زهري من األزد قاتل الساحر. 

ثنا  هشيمثنا عبد هللا احلضرمي قال ثنا إمساعيل بن إبراهيم أبو معمر القطيعي حدثنا سليمان بن أمحد ثنا حممد بن 
ذبح نفسه ويعمل كذا وال عثمان أن ساحرا كان يلعب عند الوليد بن عقبة فكان أيخذ السيف وي أيبخالد احلذاء عن 

 (.1)[ 3]سورة األنبياء: آية   : "أفتأتون السحر وأنتم تبصرون"جندب إىل السيف فأخذه فضرب عنقه مث قرأ  ميضره فقا

                                                           

  3، اتريخ دمشق ص2/191، املعجم 4/110، 3/57، الثقات 2/511، اجلرح 2/222ترمجته يف: التاريخ ، 2/180 ، االستيعاب6/4
 . 2/108، التهذيب 2/106صابة ، اإل3/175، السري 1/305األسد 

ورمبا نسب إىل   ي أبو عبد هللا،  ي الغامد ن األزد وامسه كاماًل جندب بن كعب بن عبد هللا بن جزء بن عامر بن مالك بن عامر بن دمها
 جده، فيقال جندب بن عبد هللا. 

وصاحب الرتمجة جعله  وقال ابموجندب بن زهري  وفرق بينهما غريه  واحًدا  ن جندب بن زهري هو قاتل ا أبو حامت  ن عبد الرب ذكر الزبري أ
وانظر ما أييت يف الرتمجة القادمة.  واختلف يف صحبة جندب بن زهري  والصحيح أنه غريه   الساحر 

وهو موجز  وغريمها  وأبو حامت  ن  وقد جزم بصحبته ابن حبا ن قاتل الساحر هو جندب اخلري  ن الصح احلافظ أب هللا ألنين مل أقف  شاءيح إ
ن ابن ح على ن جعله اثنني فذكره يف الصحابةمن قال بعدم بصحبته إال أ ي املراسقال ير و مث ذكره يف التابعني  با  يل و

واح وابن زهري  ى أنه هو  ولعل الطرباين ير  يفن ابن زهري خمتلف قال ذلك ألًدا فوقول املصنف خمتلف يف صحبته أظنه أخذه من الطرباين 
 صحبته كما تقدم.

ى ال وقد رو ن فخلط بني صاحب الهذا  وتعقبه  وبني ابن رتمجةطرباين حديث حد الساحر يف ترمجة جندب بن عبد هللا بن سفيا ن  سفيا
 . والصواب أنه غريه: احلافظ بقوله 

(1 وما قرأه جزء من اآلية رقم  2/191( أخرجه الطرباين  واملراد هنا مع 3عن احلضرمي به  وأصلها حكاية عن الكفار  ناها من سورة األنبياء 
ي يف التاريخ  وأخرجه البخار و مندة وابن  8/136والبيهقي  3/114والدارقطين  2/222مستقلة  وغريه ابن عساكر من طريقه يف الصحابة 

3ص وقال الذهيبمن طرق  38، 37، 6 وإسناد هذا األثر صحيح  واتبعه عبد الرمحن بن يزيد  ي به  ن النهد يف اتريخ اإلسالم  عن أيب عثما
ى.و إسناده صحيح.  ي كما يف الطرق األخر والصواب األزد ن جندب البجلي  واه عن أيب عثما  قد قال بعض من ر

ي )انظر الدر   (.4/314وعزاه السيوطي أيضا البن عد
ى منها ما أخرجه أبوبكر ومس ولألثر طرق أخر وإسناده فيها ىاخلالل عن حارثة بنحو القصة   ىيتغاض إسحق بنعنة اوعن ا صحيحجنداب 

ومنها ما أخرجه احلاكم 1/208فسري ابن كثري عنها )انظر ت ومسى فيها جنداب  أشعث عن احلسن بنحومن طريق  4/364(  هذه القصة 
ن احلسن حضرها ن كا 8/1ومنها ما أخرجه البيهقي يف السنن  .وإسنادها صحيح إ و 36 3ساكر صابن ع همن طريق،  من طريق ابن  9/4

ومل ي ولكن قال رجل من صاحلوهب عن ابن هليعة عن أيب األسود ابلقصة  وإس يسم جنداب  ن  صحيح نادهااملهاجرين  لم من تدليس ابن سإ
وأخرج القصة أيضا مطولة ابن عساكر ص واالنقطاع  4هليعة   إبسناد ضعيف جًدا.  4/ 41، 0

وابن  3ومن طريقه ابن عساكر صمندة وأخرج ابن السكن )انظر اإلصابة(  ن رسول هللا 9/4 وسلم قال يف   صلى هللا عليهعن بريدة أ
وحدة : جندب  ن فيها أمة  و يضرب ضربة يكو ويف إسن.  وذكر فيه قصة قتل الساحر  ن حيىي ببن كثري  حيىي هادذلك يف حديث مطول 

وهو ض ي  ورو  يعيف لكن للحديث شواهد منها عن علصاحب البصر وابن عمر  وعن ابن عباس  وه رسل حنمجه و ي من بن أيب طالب 
3وكلها عند ابن عساكر   رسل عند ابن عبد الرب يف االستيعاب.  موآخر  39/4، 8
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 .  رفعهفعن جندب ورواه خالد العبدي عن احلسن 

ا د الوراق، ثنمحميد بن عثنا س حدثناه أبو عمرو بن محدان ثنا احلسن بن سفيان، ثنا خملد بن مالك نيسابوري ثقة،
أعني الناس  وأيخذون يلعبون جاء جندب وقومه: خالد بن عبيد الباهلي موىل الباهلة، عن احلسن بن أيب احلسن، قال 

 عليه وسلم  صلى هللاول هللاابلسيف فقتله، فرفع إىل السلطان، فقال مسعت رس ةسحرون، قال: فضرب رجاًل منهم ضربي
 «. ابلسيف ةحد الساحر ضرب»يقول: 

 (.1رواه أبو معاوية عن إمساعيل بن مسلم عن احلسن عن جندب )

، ثنا عبيد بن يعيش، ثنا أبو معاوية، عن إمساعيل عن احلسن، عن جندب، حدثناه أبو بكر الطلحي، ثنا أبو حصني
 (.2« )ابلسيف ةحد الساحر ضرب»عن النيب صلى هللا عليه وسلم، قال: 

                                                           

ن يف حديث1) وأبو سهل القطا 1)انظر الضعيفة  ه( أخرجه الطرباين،  وخالد املذكور 446 ( من طريق حممد بن احلسن بن يسار عن خالد به، 
وهو م أحد اثنني، ن ايء،  وإما خالد بن عبيد اتإما خالد العبد بدو يلعتهم،  و  كي البصر وهو مرت ي عن احلسن. ،  وكالمها يرو  ك 

(2 ي  والطرباين 4/60( أخرجه الرتمذ  ،2/1 ي يف احملدث الفاصل ص72 والرامهرمز  ،1 4 والدارقطين 1 واحلاكم 4/60،  ي 4/360،  وابن عد  ،
والبيهقي يف السن1/282 وابن عساكر ص8/136 ن،   ،3 وابن األثري 7/4 وابن قانع )انظر 1/305،  ن  وأخرجه احلسني بن سفيا  ،

والصحيح عن جندب اإلصا وإمساعيل بن مسلم املكي يضعف يف احلديث ....  ي ال نعرفه مرفوًعا إال من هذا الوجه،  وقال الرتمذ بة(، 
وقفه الذهيب يف الكبائا موقوف وصحح  ن تركا : قال البيهقي و ر. ،  ن الشيخا ن كا وإ وقال احلاكم صحيح اإلسناد  إمساعيل بن مسلم ضعيف، 

وقال إمساعيل بن مسلم فإنه غر  ى بكثرة طرقه،  ن ضعيًفا يتقو وإن كا ي أنه  وأشار مغلطا وسكت الذهيب،  خرجه مجع منهم : يب صحيح، 
ومن ال حيصى كثرة )انظر تيسري العزيز احلميد ص والبزار  والطرباين  والصغري،  ي الكبري  3البغو 4 وهو 1 واحلديث املرفوع فيه عنعنة احلسن   ،)

ولكن  وترجيح أهل العلم،  مدلس ابإلضافة إىل ما يف طريقه من ضعف وقد ضعفه احلافظ يف الفتح،  وإعالهلم املرفوعة هبا،  واية املوقوفة  الر
وقتلت حفصة جارية هلا  وهو ًثبت عنه،  ي  وأصله يف صحيح البخار فعل جندب مل ينفرد به، بل أمر عمر بقتل السحرة يف كتابه إىل جبالة 

وغري  وهو ًثبت عنها أخرجه ابن أيب شيبة  وما فعله هؤالء سحرهتا،  ي يف مدح جندب يف ضربته هذه،  ه، ابإلضافة إىل احلديث املرو
ولذا فلو مل نقل حبسن احلديث  وأحاديث،  وردت فيه آايت  و ن قتل النفس أمر معلوم عظمته عن هللا،  ن إال بتوقيف؛ أل الصحابة ال يكو

ن يقول تشهد للم ولقائل أ ن احلكم ًثبت من هذه املوقوفات،  وهللا تعاىل أعلم. املرفوع، فإ ومل يبعد يف ذلك هذا   رفوع فيحسن هبا، 
وقد سحره فيقال يف س وسلم للبيد بن األعصم  قد و كالم ألهل العلم،   هل الكتابحرة أوقد يقال هذا يتعارض مع ترك النيب صلى هللا عليه 

وهللا تعاىل أعلم. ن احلالة اخلاصة ال تعارض احلكم العام      خصصوهم هلذا احلديث، مث إ
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 (). جندب بن زهري الغامدي 40
  يزدأال هو وق دي، ذكره البغوي عن عمه عن أيب عبعلي بن أيب طالب وقتل يوم الصفني ةكان على رجال

ب عن أيب ئاثنا أبو عمر الدوري ثنا حممد بن مروان عن حممد بن الس بن فرحي ثنا أمحد ر إبراهيم بن أمحد املق حدثنا
الة الناس فال ق، فزاد يف ذلك مل راتحاا صلى أو قام أو تصدق فذكر خبري كان جندب بن زهري إذصاحل عن ابن عباس قال:  
1]الكهف:   به فليعمل عمال صاحلا واليشرك بعبادة ربه أحدا "فمن كان يرجو لقاء ر "يريد به هللا منزل يف ذلك  10] (1.) 

 

 . 

 

 

 

 

                                                           

  3ترمجته يف: اتريخ دمشق 3، األسد 4/4 1، اإلصابة 03/1 03/2 . 
 .3/177ر ترمجة املذكور أنًفا أيًضا وذكره الذهيب يف السري يف آخ 2/181ر حل الساتالرب شيًئا عنه يف ترمجة جندب قاوذكر ابن عبد 

ن  يع بن مالكجشم بن سب بن زهري بن احلارث بن كثري بنويقال جندب بن عبد هللا  نذبين ببن ذهل بن ماز ن الدؤل بن ببن ثعلبة  ا
ى  ورو ي.  ي األزد ن ع مري بن احلارث اسعد مناة بن غامد الغامد ي ابن عساكر إبسناد له عن أيب ظبيا ومه عيفألزد لى النيب صلى هللا  قد

واملعصي ى علي بن سعد يف الطاعة  ورو وسلم يف نفر من قومه منهم جندب بن زهري.  نظر احبته )صيدل على  يًفاة حديثًا ضععليه 
وأ: اإلصابة(. قال الذهيب  وقيل ال صحبة له  وقال غريه كابن األثري:  ى شيئًا.  وما رو وتك ن حديثهله صحبة  جل لموا يف حديثه من أمرسل 

ي بن إمساعيل أ. هـ.   السر
ى ابن عساكر يف شهوده صفني ومقتل وقد رو وما ذكره امل بضعة آًثر فلتنظر هناك هوشجاعته  ي أخرجهن البصنف ع.  ابن عساكر  غو

ي به ص  3إبسناده إىل البغو 4/4. 
3( أخرجه ابن عساكر من طريق املصنف إبسناده ص1) 4/3. 

3ومن طريق ابن عساكر مندة وأخرجه ابن  ن ب 4/4 وا ي عن حممد بن مر ي يفمن طريق صاحل بن حممد الرتمذ وعلقه الواحد أسباب  ه، 
ول عن ابن عباس مبعناه ص 2النز 2 ي الصغري عن الكليب عن أيب صاحل سلسلة الكفوهو موضوع ، 6  ذب. السد
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 () جندب بن انجية أو انجية بن جندب. 41
معمر ثنا عبيد هللا بن موسى ثنا موسى بن حدثنا سليمان بن أمحد ثنا عبد هللا بن حممد بن شعيب الرجاين ثنا حممد 

جندب بن انجية أو انجية بن جندب قال ملا كنا ابلغميم لقى رسول هللا صلى هللا بن عبيدة عن عبد هللا شيخ من أسلم عن 
رسول هللا خيل يتلقى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكره  ريدةهنا بعثت خالد بن الوليد يف جعليه وسلم خرٌب من قريش أ

فأخذ هبم يف  ابئي أنتريق فقلت أان آبصلى هللا عليه وسلم أن تلقاه وكان هبم رحيمًا فقال من رجل يعدل بنا عن الط
زن فدافد وعقاب فاستوت بنا األرض حىت أنزلته على احلديبية وهي تنزح فألقى فيها سهماً أو سهمني حالطريق قد كان هبا 

 (.1غرتفنا أبيدينا )حىت أين ألقول أو نقول لو شئنا المن كنانته مث بصق فيها مث دعا ففارت عيوهنا 

 ومل يشك. .. عن انجية : أيب شيبه عن عبيد هللا وقال بن  أبو بكررواه 

 (.2يان ثنا أبو بكر ثنا عبيد هللا مثله ومل يشك )فحدثناه أبو عمرو بن محدان ثنا احلسن بن س

                                                           

  3، األسد 2/193، املعجم2/511ترمجته يف: اجلرح  .ية بن جندب ل بعضهم على انجاوقد أح 2/108، اإلصابة06/1
(1 وانظر ما أييت. 194، 2/193 ( أخرجه الطرباين عن عبد هللا به  ويف إسناده سقط 
(2 وساق لفظه يف ترمجة انجية ق ( أخرجه املصنف هب 2ب//2ذا اإلسناد  وأخرجه بعده من طريق سعيد بن سامل عن موسى بن 24  ،

و  وهو ضعيف،  ي  وفيه موسى بن عبيدة الزبد وقال يف اجملمع )اعبيدة حنوه  ن شاء هللا تعاىل  ( فيه 6/144نظر ما أييت يف ترمجة انجية إ
وهو ضعيف.  موسى بن عبيد 
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 (كيث بن جراد )جندب بن م  . 42
وسلم على  ى هللا عليهبعثه رسول هللا صل ةن ربعة بن رشدان بن قيس بن جهينب عديابن يربوع بن طحيل بن 

 . هو أخو رافع بن مكيث وجندب سكن املدينة. ( 1ي )قداالو سعد قاله حممد بن  ةصدقات جهين

 حدثنا فاروق اخلطايب ثنا هشام بن علي السريايف ثنا أبو معمر عبد هللا بن عمرو بن أيب احلجاج ثنا عبد الوارث  ثنا
ثنا أبو جعفر النفيلي ثنا حممد بن سلمة ثنا  و شعيب احلرايناحلسن قال ثنا أب محد بنأحممد بن إسحاق، وحدثنا حممد بن 

اك ثنا عبد األعلى بد بن حنبل ثنا جعفر بن مهران السحممد بن إسحاق، وحدثنا سليمان بن أمحد ثنا عبد هللا بن أمح
ل هللا رسو  ثبع: عبد هللا عن جندب بن مكيث قال عن مسلم بن  تبةعن يعقوب بن ع، ثنا حممد بن إسحاق  يالسام

فكنت فيهم فأمرهم أن يشنوا  ةحد بين كعب بن ليث بن عوف يف سريأصلى هللا عليه وسلم غالب بن عبد هللا الليثي مث 
خرجنا حىت إذا كنا ابلكديد لقينا احلارث بن الربصاء وهو من بين ليث فين ملوح ابلكديد وهم من بين ليث الغارة على ب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلنا إن تكن مسلمًا فلن يضرك إىل  و إمنا خرجتفأخذانه فقال لنا جئت أريد اإلسالم 
ليه روجيال منا أسود فقلنا إن نستوثق منك فشددانه وًثقا وخلفنا ع ذلكرابطنا يدك يومًا وليلة و إن تكن على غري 

الوادي فبعثين أصحايب ربيئة هلم  نا يف انحيةتز رأسه فسران حىت أتينا  الكديد عند غروب الشمس فمك( بشيء فاح2ك)ذعا
ين ألنظر إعلوت على رأسه مث اضطجعت عليه ف سندت فيهأفلما  معليه يوخرجت حىت آتى تال مشرفاً على احلاضر مطلع

أوعيتك إىل  نظريااداً ما رأيته أول من يومي هذا فين أرى على هذا اجلبل سو إمرأته من خباء له فقال ال مإذ خرج رجل منه
نبلي فناولته قوسه ن الكالب جرت منها شيئًا فنظرت فقالت وهللا ما أفقد من أوعييت شيئًا قال فناوليين قوسي و أن ال تكو 

  منكيببني عيين فانتزعته وثبت قال مث أرسل سهما آخر فوضعه يف أسهما وهللا ما أخط (3)إيل لرسأوسهمني معها ف
ال أاب لك إذا أصبحت ال  نظريهمااي فماحتركت بعد لقد خالطها سه ئلة لقدوهللا لو كانت زا: فانتزعته وثبت فقال ألمته 

                                                           

  واملثاين ق 2/511، اجلرح 2/221، التاريخ 4/346ترمجته يف: الطبقات 2، اآلحاد  3أ، التسمية ص/83 ، املعجم 3/57ات ثق، ال6
2/1، التهذيب 2/108، اإلصابة 1/306، األسد 2/179، االستيعاب 2/192 18. 

وهو عم جندب بن       و بن جراد.....إخل  وهو جندب بن مكيث بن عمر وجع  بنبد هللاعومكيث بفتح امليم آخره مثلثه،  لهما مكيث 
يالع وتعقبه  سكر ل وليس كما قا  أ.هـ. اجلهينن عبد هللابالطرباين عن جندب  دعن هوقع يف بعض طرق لكن : وقال احلافظ األثريبن اواحدا 

ي يف الطرباين جندب بن مكيث الاحلافظ بل ا ي اجلهين مسلم بن عبد هللاإىل  ولعله خانه بصره فنظر غريلذ وظع الراو وهللان جندب   نه هو 
وقع يف بعض نسخ اجلرح إب و  عبد هللا.   ثباتأعلم. 

(1 ي يف الطبقات  ن املبعوث على  4/345( الذ ورافع فأرسلهما ال ةجهين صدقاتأ وأما جندب  وسلم إىل هو رافع بن مكيث  نيب صلى هللا عليه 
ن ابملدينة ةجهين وا رمضا ن حيضر  . أيمرهم أب

ي قاله املصنف عن ابن       واحد ينقل من رينقله ابن األث سعدوالذ ن كل  و أ ويبد وابن حجر أيضاً  نا  وأ و لعلهصل يف ذلاأل آلخر   ك أبو نعيم أ
 مندة . ابن

(2  ( يعين: غالبك.
(3  يف املخطوط : فأرسل هللا .( 
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نامهم قال فلما احتلبوا وعطنوا لهم وأغإبوراحت املاشية من : ( قال دخل )قال ودخل( )و :  قال .متضغها الكالب 
رها حىت مرران اببن دا حنهبذ اقبل لنا به خرجن ال ما اءمهم فجو القوم يف ق خم وخرج صرياستقنا النعواطمأنوا فناموا شننا و 

جهون يف انحية الوادي و إال الوادي وحنن م ما بيننا وبينهدركنا القوم حىت نظروا إلينا مأصاء فاحتملناه واحتملنا صاحبنا فالرب 
 ينا يومئذ سحااب وال مطرا فجاء ما ال يستطيع أحد أن جييزهأجنبتيه ماء وهللا ما ر  ميألهللا ابلوادي من حيث شاء  اءإذ ج

على طلبنا قال فما أنسى قول  رهم  وفتناهم فوات ال يقدروندإلينا وقد استدانها يف املسيل حنقال فلقد رأيتهم وقوفا ينظرون 
 :من املسلمني وهو يقول  زراج

 . (1) هبذون املكلأعاليه  صفر         يف خضل نباته مغلولب      تعزيبأبو القاسم أن  أىب

 

 منه كان شعارهأمن أسلم حدثه  () )أن رجال(أن رجال  جل عن حممد بن إسحاقهبذا احلرف ر وحدثين : قال 
 ( 2يومئذ أمت أمت )

                                                           

 .هكذا مكررة 
(1 6 – 4/609نظر السرية اابلتحديث ) رحاإبسناده مثله مص إسحق( أخرجه ابن  وزاد يف نسخة 11 وهو خطأ  بني (املنذر)(  وجندب  مسلم 

2أخرجه الطرباين و  وأخرجه أيضاً من طر عن عبد هللا 0/192 و  إسحقق عن ابن  بن أمحد به  ابلتحديث.  إسحقابن  تصريحأحدها يف به 
2وابن أيب عاصم  468-3/467وأخرجه أمحد والبيهقي يف الدالئل /83 ي )انظر اإلصابة( من طريق ابن إسحق  4/299أ،ب  والبغو

 هكذا مطوال .
ود  وأخرجه      ي يف  3/56أبو دا 7وخليفة يف التاريخ ص 2/221تاريخ الوالبخار وعلقه ابن كثري ب إسحقابن من طريق  8 ولكنه ابختصار  ه 

والنهاية  وكذلك ابن القيم يف زاد املعاذ223، 4/222عن ابن إسحاق به )البداية   )2/362  إسناده مسلم بن عبد هللا بن ويف 363،
ومل يذكر  خبيب وأبو حامت  ي  وقد ذكره البخار وال تعدي اقال احلافظ: اجملهول أ. هـ.  و فيه جرحاً  و امل يذكره الً  ن  ذكره يف لذهيب يف امليزا

ي  وعند وسكت عنه.  ولأالكاشف  واحلديث يف خرب يتعلق بقبيند الصحايب عبد هللا بن خبيب اجلهنه  وقد ليس فيه مو تهم يل  ا يستنكر. 
ولكين مل أجده فيه بعد التتبع. قال حمقق زاد امل ن يف الثقات:   عاذ: ذكره ابن جبا

وابن الصالح يعتربه حسناً )انظر الباعث احلثيث        ود فهو عنده صاحل  3صواحلديث سكت عنه أبو دا وقال اهل6 يثمي: رجال ثقات فقد ( 
واي إسحقصرح ابن  وأخرج6/203ة الطرباين )اجملمع ابلسماع يف ر  يعقوب بن عتبة مرسالً إىل  ادهي مع اختالف إبسنحنوه الواقد ( 
ي وهللا تعاىل أعلم.2/726)املغاز وملا تقدم يعترب احلديث حسناً.   ) 

و به هذه اإلب؛ الرجز املذكور و       ن حيد ن الراجز كا وغريها أ يجاء يف السرية  ومعىن تعزيب أ ألخضر، لنبات اواخلضل هو ا ،ى  املرعيفتغييب  ل، 
ي يغلب عواملغلولب الكث و  ترعاه املاشية حني لىري الذ وأبو القاسم هو النيب صلى هللا عليه   سلم.، 

 .هكذا مكررة 
(2 وأخرجه ابن أيب عاصم4/611سلم عن رجل منهم .. فذكره )انظر السرية أإسحق قال حدثين رجل من ( أخرجه ابن   .)2 من طريق  أ/84

ي  به. إسحقعن ابن  حيىي بن سعيد األمو
 ذكره مطوالً .. ف. ان قومه قالو م إسحق قال حدثنا شيخ من أسلم عن رجالمن طريق يونس عن ابن  4/299يف الدالئل  قيهوأخرجه البي

ي من أسلموإسناده ضعيف إل  . هبام الرجل الذ
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ن جندب عبن كعب الكعيب عن أيب بسرة اجلهين  حمجرالواقدي عن عبد هللا بن عمرو بن زهري الكعيب عن ى ورو 
يابه وأمر أصحابه بذلك فرأيته ومر عليه وفد  بن مكيث أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا قدم عليه الوفد لبس أحسن ثا

 (.1كر وعمر مثله )بكندة وعليه حلة ميانية وعلى أيب 

                                                           

(1 وك.  4/364( أخرجه ابن سعد  وهو مرت ي   ويف إسناده الواقد
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 (). جندب أبو انجية 43
 نه األول أذكره بعض الرواة وزعم 

 يف إسناده نظر وهو وهم وصوابه انجية بن جندب األسلمي

ثنا  عنقزيالقاسم بن خليفة ثنا عمرو بن حممد ثنا ال حدثنا حممد بن أمحد بن احلسن ثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة
قلت اي »قال  ياهلدصد إسرائيل عن جمزأة بن زاهر عن أبيه عن انجية بن جندب قال أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم حني 

ن عليها قال يف أودية ال يقدرو : أخد به  (1) )قلت(؟ فألحنره يف احلرم قال وكيف تصنع به  يرسول هللا ابعث معي اهلد
 (.2« )فانطلقت به حىت حنرته يف احلرم

( وال خالف أن 3ترمجة ) هعن أبيه إىل انجية عن أبيه وجعل ومه أةجعل رواية جمز فرواه بعض الرواة فوهم فيه 
ثبات على إسرائيل عن جمزأة عن أبيه عن ( واتفقت رواية األ4النيب صلى هللا عليه وسلم انجية بن جندب ) دنصاحب ب

 (.5) يةانج

                                                           

 :2/1، اإلصابة1/307ترمجته يف األسد وهم41 والصواب أنه  ولذا ذكره احلافظ يف   ،  وسيف ا يلقسم الرابع أاكما قال املصنف  وهام  يأيت  أل
ول فاملر  وأما األ ن أصل الوهم،  وبيا نكالمه  وقد بينا أ وستأيتبن ج الصواب فيه انجية اد به جندب بن انجية  ن شاء  ترمجته مستوفاة إندب 

ن  2أ//2هللا تعاىل يف حرف النو 24. 
 (1  ليست يف املخطوط .( 
(2 وما بني القوسني منه يف ترمجة انجية بن جندب األسلمي ق ( أ ومتنه  2خرجه املصنف إبسناده  وأخرجه النسائي يف احلج من  2ب//24

ى الك ن  (9/3 تحفةمن طريق عبيد هللا بن موسى عن إسرائيل عن جمزأة قال أخربين انجية ... فذكره )انظر الرب ن يكو قال احلافظ حيتمل أ
وأما جندب فال مدخل له يف اإلسناد جمزأة مسعه من انجية  وإذ1ومن أبيه عن انجية  ن .هـ  وايفيف إسرائيل  ثبتأفعبيد هللا  ا ترجيحمثا كا  تهر

ن اخلال وهللا تعاىل أعلم أل وعلى كل فهذا إسناد صحيح  وانجية صحايب ةجمزأ دف يف رجاله دائر بني صحابة فوالمقدمة  وجندب  صحايب 
ن صح– وانظر ما أييت –إ  . صحايب 

وهم فيه بعض املتأخرين3) ي ترمجه يف املعرفةكالعادمندة  ويعين بذلك ابن أ.هـ  ( قال املصنف يف ترمجة انجية  واية  ة ألنه هو الذ ولكن الوهم يف الر
ولكنه بني اخلالف فيه مندة ليس من ابن  وال سكت عنه  ي يف شرح معاين اآل. بل  ًثر وقد أخرج احلديث ابإلسناد على الوهم فيه الطحاو

ي 2/242 ورد ود عن خمول بن إبراهيم عن إسرائيل عن جمزأة عن انجية مندة وابن  والبا )انظر اإلصابة( مجيعهم من طريق إبراهيم بن أيب دا
ي قال احلافظ  ود شيخ الطحاو وإبراهيم بن أيب  دا ن من احل:  بن جندب عن أبيه به  وقال ايقوتافكا ن حافظ:   ظ املكثرين  ثقة )انظر   اكا

وحاشيته ص ستارألكشف ا وقال ابن 5عن رجال معاين اآلًثر  ي عن خمول مندة (،  وابن . خالفه أبو حامت الراز يوخمول ذكره العقيلي   عد
وقال الذهيب  و وذ - بغيض يرافض :يف الضعفاء لرفضه  ن  -عمرلك ألنه فضل رجالً على أيب بكر  وق يف نفسه. )انظر اللسا (، 6/11صد

واية عبيد هللا أرج وقد مجع احلافظ بينهما كما تقدم.ولذا فر و عن إسرائيل  واية عمر وبعدها ر  ح 
ن شاء هللا تعاىل.4)   ( أييت هذا يف ترمجته إ
(5 و ال واية عمر ي( تقدم ذلك من ر  يذكر أاب جمزأة.فلم وقد خالفه عبيد هللا  عنقز
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 () . جندب44
 جمهول وفيه مقال ونظر

( حدثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان ثنا سعد بن الصلت ثنا قيس أخربين زهري بن أيب ًثبت عن ابن 1حدثنا....)
 (.2« )اللهم اسرت عوريت وآمن روعيت واقض ديين»جندب عن أبيه مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول 

                                                           

 :2/1، اإلصابة:1/307ترمجته يف األسد 09 
واه عن1) ولعل املصنف ر  وهو ال حيب التصريح به.مندة ابن  (  بياض ابألصل 
(2 وابن  بقي( أخرجه  وجهنيبن خملد يف مسنده   عن قيس بن الربيع به )انظر اإلصابة( مندة من 

وأدخل عليه ابنه ما ليس م: ويف إسناده قيس بن الربيع قال فيه احلافظ        وق تغري ملا كرب  هري فقد ذكره ز وأما .  هبفحدث  هن حديثصد
وقال الذهيب يف ا ن متييزاً عن زهري بن ًثبت  وف فاإلسناد ضعي. ثقة : مليزا ولكن قو وابن جندب غري معر وسلم ًثبت له صلى هللاف   عليه 

وصححه عن عبد هللا بن عمر  واحلاكم  وابن ماجه  والنسائي  ود  وجوه أخر منها ما أخرجه أبو دا أذكار الصباح  ث طويل يف حدييفمن 
وفيه وعار اسرت عو  مالله : واملساء  وآمن ر وقال احلافظ ايت  وتعلحديث حسن )انظر الكلم الط: يت....  1ص يق احملققيب  ومنها ما 6  )

وأغننا من ال وفيه اقض عنا الدين    (.22، 21سابق صاملرجع الفقر )أخرجه مسلم عن أيب هريرة يف حديث طويل يف الذكر عند النوم 
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  () مة الدوسيجندب بن عمرو بن مح. 45
 جناديناستشهد أب

عن أيب األسود عن عروة يف  هليعةحدثنا سليمان بن أمحد ثنا حممد بن عمرو بن خالد احلراين حدثين أيب ثنا ابن 
 (.1جنادين من املسلمني جندب بن محمة الدوسي حليف بين أمية بن عبد مشس )أتسمية من استشهد يوم 

ن عقبة عن ابن شهاب مد بن فليح عن موسى بحماملنذر ثنا  بناخلليل ثنا إبراهيم  حدثنا فاروق اخلطايب ثنا زايد بن
 (.2جنادين من املسلمني من بين أمية جندب بن عمرو بن محمة الدوسي حليف هلم )أقال قتل يوم 

 

                                                           

 4، اتريخ دمشق ص2/194ترمجته يف: املعجم وذكره الذهيب يف ال2/105، اإلصابة 1/305 ، األسد1/4 سري يف آخر ترمجة جندب ، 
وامسه كامالً مندة ، قال ابن 3/177 واية أ. هـ.  وقال ابن عساكر ال أعرف له ر و بن  جندب بن ال يعرف له حديث  مة بن احلارث محعمر

ي بن عا نبن غامن بن  مربن رافع بن ربيعة بن لؤ ن أبوه  دمها وكا وس   .من حكام العرببن منهب بن د
 (1 وأخرجه 2/194( أخرجه الطرباين عن حممد به  4بن عساكر صا،  ومن طريق ابن 2/4 عائذ عن الوليد بن مسلم عن  من طريق املصنف به 

ومن طريق آخر عن ابن  هليعةابن   به أيًضا. هليعةبه 
(2 و  ييباملس إسحقمن طريق حممد بن  2/194( أخرجه الطرباين   .حليف بين أمية بن عبد مشس : قال عن حممد بن فليح به 

وغريه عن موسى به.       وأخرجه ابن عساكر من طريق ابن فليح 
ى ابن عساكر إبسناده عن أيب حذيفة       واية إسحقورو ويف ر ى أبجنا بن بشر ما يفيد أنه استشهد ابلريموك  وكذا أخر ى من طريق ر دين  و

ورو  وهللا أعلم ما تق ن زبر أنه أبجنادين.عن ابى سيف بن عمر أنه استشهد يوم الريموك  وابن دم عن عواألصح  وة  وال يثبشر من  تهاب 
 .  وجه متصل
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 (رة الليثي )ضمجندب بن . 46
 [.100ء: آية ]سورة النسا  " ومن خيرج من بيته مهاجرا إىل هللا ورسوله "نزلت فيه 

 ة بن أيبضمر و قيل  بن جندبضمرة وهو املشهور وقيل ضمرة وقيل جندع بن ضمرة فيه اختالف فقيل جندب بن 
 بن عمرو اخلزاعي  ضمضمبن  العيص وقيل ضمرة يص وقيل عال

قال   قال مسعت ابن طاووس حيدث عن أبيه عن ابن عباس ،ة اين  عن سفيان بن عينيغفروى رجاء بن عبد هللا الصا
نصر نبيك بنفسي أ إين (لهم)الفقال  ي وكان ذا مال وكان له أربع بننيالليثضمرة كان رجل  من بين ليث امسه جندب بن 

فأكثر سواد املهاجرين واألنصار فقال  ون عند النيب صلى هللا عليه وسلمدار اهلجرة فأكإىل  عن سواد املشركنيذ ين أعو أغري 
زل نمات فأ تنعيمفأكون مع النيب صلى هللا عليه وسلم واملهاجرين واألنصار فحملوه فلما بلغ ال دار اهلجرةإىل  لبنيه امحلوين

 (.1اآلية)  " ومن خيرج من بيته مهاجرا إىل هللا ورسوله "نبيه  علىهللا 

 (. 2املروزي قال ثنا رجاء به ) دنصر احلمال ثنا عبد هللا بن هنا أمحد بن

د بن سلمة عن حممد بن إسحاق عن يزيد بن عبد هللا بن قسيط أن جندب بن وقال موسى بن إمساعيل ثنا محا
 (. 3اجلندعي كان مبكة فمرض فقال لبنيه أخرجوين من مكة فقد قتلين غمها وأومأ بيده حنو املدينة... القصة )ضمرة 

حممد بن عليه عامة أصحاب  وافقهو ضمرة جندع بن  يزيد :جاج يف املنهال عن حممد بن إسحاق عن حوقال 
 ( 4إسحاق )

                                                           

  109، 2/104، اإلصابة 308، 1/303، األسد 2/179ترمجته يف: االستيعاب 
وهو أحد امسني إما جندب بن  فوقد اختل       و جندعضمرة يف امسه اختالفا كثريا كما ذكر املصنف  وأما ول أرجح ملاألو ضمرة بن  أ ا سيأيت 

و  يابق وقد ترمجه املصنف  و غري معارضة  وابن عبد المندة بن ااألقوال فهي ضعيفة أ ن ابن عبد ارة ضمندب بن رب يف جوابن األثري   لرب حىت إ
وترمجأمه ن ش تهأذكر تسميسو  احلافظ يف جندع.ه ل ذكر اخلالف  واايت إ  تعاىل. اء هللاونسبه بعد الكالم على الر

(1 وإسناده ال أبس به فرجاء بن عبد هللا الصاغاين ذكر 2/109من طريق رجاء به )انظر اإلصابة مندة بن ا(  أخرجه  ن يف الثقات حابن  ه(  با
وقال يرو 8/247) ى عن ي(  وال أهل بلخ أ. هـ.  هعن ربيع بن عبيد رو ن  ف يف الثقات الصاغاين حوقد تص هسانلومل يذكر يف امليزا

وحي«الصنعاين»بـ ن ،  ن يكو ن طبقتههو تمل أ ونسب إىل جده مثاًل فإ واحداً  وثقمورجاء بن سهل الصاغاين  و وابن سهل تكلم فيه  واحدة   ها 
ن  وانظر ترمجته يف اللسا وق خيطئ.   واحد فاألقرب فيه أنه صد ويشهد هلذا اإلسناد 8/411، اتريخ بغداد 8/246، الثقات 2/456غري   ،

واآلية املذكورة هي اآلية رقم )ما أييت من طرق عن ابن عباس بنحو  وقد جزم هنا ابالسم الراجح.  1ه.    ( من سورة النساء.00
 ومابني القوسني يف املخطوطة )هلم(     

(2 و ويبد وعلقهضاو مندة أنه أخذه عن ابن  ( هكذا علقه املصنف   . ق عليه إخراجه من غري طريقة فلم يصرح به 
(3 وقدمح( علقه احلافظ يف اإلصابة عن  واية ابن عباس املا إسحقوافق ابن  اد  ي.ضهنا ر وهبذا االسم جزم الواقد  ية 
(4 واه ابن  و  إسحق( ر وقال احلافظ ضمرة ها جندع بن فييف السرية عن يزيد بن عبد هللا عن رجال من قومه ابلقصة  هو : )انظر اإلصابة( 

وأخرجاملشهور عن ابن  وقال السيوطي  ن جندع بن بن قسيط د هللا ابن سعد عن يزيد بن عب إسحق أ. هـ.  ي )لباب الأ نقول ضمرة الضمر
1ص  و 26 ومل أجده يف الطبقات  و (  واملراد ابن يبد  وهللا أعلم.    إسحقأنه سبق قلم 
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 ( 1بن أيب العيص )ضمرة عن عكرمة عن ابن عباس  م عن احلكم بن أابنيقال يزيد بن أيب حكو 

 .(2.......) حدثناه

 ( 3بن جندب )ضمرة عن عكرمة عن ابن عباس  ربن سوا ثوقال أشع

 ( 4بن العيص )ضمرة أيب بشر عن سعيد بن جبري  عنوقال هشيم 

 (.5بن أيب العيص )ضمرة ن سعيد بن جبري أبو وقال إسرائيل عن سامل ع

 ( 6)ضمرة دع بن يوقال الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس جن

 ( 7)ضمرة وقال عبد الغين بن سعيد عن موسى بن عبد الرمحن إبسناده 

 (.8اخلزاعي ) وبن عمر ضمضم وقيل 

                                                           

(1 و ابن ضمرة من طريق احلكم به فقال مندة ( أخرجه ابن  ومل يشك )انظر اإلصابة( ضمرة وأخرجه ابن أيب حامت من هذا الوجه فقال ضمرة أ
ن هكذا يقول  وهذا ن عكرمة كا وقد جاء من طرق أ و أنه قلب امسه.ضمرة اجلزء من اإلسناد حسن   بن جندب فيبد

(2 ولعله بياض(    أخذه عن ابن مندة كما قدمنا . ابألصل 
(3 وأخرجه أبو يعلى 2/346به )انظر تفسري ابن كثري  ثأيب حامت يف تفسريه من طريق أشع ( أخرجه ابن : رجاله وقال السيوطي 5/81(، 

وقال: إسناده جيد )لباب ال2/207)الدر ثقات  1نقول ص(  2 وقال اهليثمي: رجاله ثقات )اجمل5 ويف إسناده أشعث بن 7/10مع (   )
وأخرج رسوا ي ضعيف احلفظ  وأخرجه الطرب ن مضمرة من طريق شريك عن عكرمة عن ابن عباس فقال:  5/240 له مسلم يف املتابعات. 

وشريك ساء حفظه.  بين بكر 
(4 ي ( أخرجه ال ن رجل من خزاعة يقال له بشمن طريق هشيم عن أيب  5/238طرب وقال كا و العيص بن ضمرة ر به  ضمرة بن زنباع بن العيص أ

و ضمرة وأخرجه أيضًا من طريق شعبة عن أيب بشر فقال . فذكره  نبن العيص بن زنباع أ وإسنضمرة ن ب فال اده بن العيص بن الزنباع. 
ولكن و صحيح إىل سعيد  وعبد بن مح2/207زاه يف الدر )عه مرسل.  وعزاه احلافظ للبالذر  والبيهقيد ي( إىل سعيد بن منصور   ييف سننه 

 والسراج. 
وفيه عن أيب 5)  (2/346بن العيص الزرقي )انظر تفسري ابن كثري ضمرة ( أخرجه ابن أيب حامت من طريق إسرائيل به 

وأ ي وذكره احلافظ يف اإلصابة كما عند ابن كثري  ين ببن العيص الزرقي أحد ضمرة فيه و من طريق قيس عن سامل به مطوال  5/240خرجه الطرب
 ليث.

(6 ولكن فيه جندع بن  1/304( ذكره ابن األثري  واه.ضمرة عن أيب صاحل   وإسناده ر
وفيه 7) وانظر ما أييت.ضمرة ( أخرجه عبد الغين بن سعيد  و   بن عمر
والضحاك عن ابن عباس خرج من طريق تفسريه (  أخرج ذلك عبد الغين بن سعيد يف 8) وقال غريه ضمضعطاء  و  و ضمرة م بن عمر بن عمر

وحديث ابن عباس   منقطع –وهللا أعلم بباقي إسناده  –)انظر اإلصابة( 
وك 5/238وقد أخرج ابن جرير  وقال  ن رجالً من من طريق هشيم عن العوام التيمي حنو حديث هشيم السابق ذكره   زاعة خا

وفيها رجل من املؤمنني يقال له دعن قتا 5/239بن هرير اوأخرج   ه وإسناده صحيح إليضمرة ة القصة 
6وأخرجه عبد الرازق رقم  ومل يسم الرجل.دعن قتا 5/239ابن جرير هومن طريق 05  ة 
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 () . جبلة بن حارثة الكليب47
 خرجؤانسا مسلما و ه زيد مع ابنم ةفقام حارث ةهللا عليه وسلم مع أبيه حارث النيب صلىإىل  أخو زيد بن احلارث قدم

 يعيالسب سحقإوأيب  عند أيب عمرو الشيباين هحديث .جبلة مث رجع جبلة فأسلم وآمن وكان أكرب سنا من زيد 

ان قال ثنا د بن عثموحدثنا  حممد بن أمحد ثنا حمم ح، ضرميبن حممد ثنا حممد بن عبد هللا احلحدثنا حممد  
قال قدمت على  ةبن حارثجبلة قال أخربين  الشيباينبن أيب خالد عن أيب عمرو  بن مسهر عن إمساعيل يمنجاب ثنا عل

 : فقال زيد. و ذاك هو فإن انطلق معك مل أمنعهالنيب صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا ابعث معي أخي زيدا  فقال ه
 (.  1بدا فرأيت رأي أخي أفضل من رأيي)ختار عليك )أحداً( أأوهللا ال 

                                                                                                                                                                             

6عبد الرازق رقم  وأخرج وفيها رجل من بين  5/239بن جريرا هومن طريق 06 وأخرجه إسناده صحيو ضمرة عن عكرمة ابلقصة  ن مح إليه 
وفيه جندب بن   يضمرة اجلندعطريق آخر عن عكرمة 

 قال رجل من خزاعة  علباء بن أمحروأخرج ابن جرير عن 
وأخرجه من ط  ليث ين ن بوقال رجل م 5/240ريق آخر عنه وأخرج عن الضحاك قال رجل من أهل مكة من بين كنانة 

وقال  5/239وأخرج ابن جرير أيضاً  ى القصة  ى الضضمرة بن جندب العن السد وإسناده إىل السد ي   أبس به  مر
وإسناده صحيح إليه  5/240وأخرج  وفيها رجل من بين كنانة   عن ابن زيد ابلقصة 

وقال موىل ابن عباسجندب بن ج : وأخرج الفاكهي عن ابن جرب وقال ابن عي: ضمرة ضمرة قال  بن جندب مرة ضنه ألغنا ب : ينة..... 
 .(2/110)انظر اإلصابة

وذكره م)انظر اإلصا مرةضي من طريق عطاء اخلراساين عن ابن عباس قال حبيب بن احدوذكره الو  ي حالوا طوالً بة(  ول  أسبابيفد  النز
1)ص 3 2وأخرج األزرقي يف اتريخ مكة ص (2 1 ي ص هومن طريق 2 وفي 132الواحد رجل من بين بكر  اهعن عكرمة ابلقصة مطولة 

  وإسناده إىل عكرمة صحيح.

واية ًثبت وخالصة ن هذه الر واألصل فيها حديث  ةالقول أ و أخذه منه تالاوصحيحة بال شك  وسعيعته مذبن عباس  وغري كرمة  مها مث د 
و اتبع حديث يزيد بن عبد هللا بن قسيط عن رجال وهم إما صحابة أ نمن قومه  و من االثنني معاً  و ومجأ وأما اسميفعهم يكفي     الثبوت، 

ي من بين ج  اجل   بن العيص بن زنباعبن ضمرة  الصحايب فهو أبو ضمرة جندب و الضمر مناة بن عبد كر بن ليث بن ب ند ع بنندعي الليثي أ
وبنو ضمرة أعمام بين جندع فضمرة هو ابن بكر. )انظر ا ن  3، 3/315ب ألنساكنانة من مضر بن نزار بن معد بن عدان اللباب  -16

2/256 ) 
ي عن عبد هللا بن وسل وأخرج ابن سعد عن الواقد ن الرسول صلى هللا عليه  و جعفر عن يزيد بن بكر أ ب بن ضمرة ج بنت جندم تز

ي  وسلم ك: اجلندعي، قال الواقد وج الرسول صلى هللا عليه  ن مل يتز ويقولو ن ذلك   (.5/149ت ط )الطبقاة قينانوأصحابنا ينكرو
وبعضهم قلب امسه أحياانً  ومن قاوعلى ما ذكرت من التسمية جتتمع األقوال كلها تقريبا  وبعضهم أسقع خلط امسل جند  كعكرمة  ط ه بنسبه 

و أدا وأخطأ من قال نكال ةامسه أ وبعضهم ينسبه إىل أعمامه  وبعضهم ينسبه جلده  ومن قال اعة من األن خز ألعة نه من خزاإية  ي زرقإنه زد 
ن بين زريق من األنصار.  أخطأ أيضاً أل

  2/5، اجلرح 2/217ترمجته يف: اتريخ 3ص ، التسمية08 ، 1/268، األسد 2/137، االستيعاب 3/321، املعجم 3/57، الثقات 6
ن شاء هللا  زيد هكامالً يف ترمجة أخينسبه  وأييت  2/61، التهذيب 2/61اإلصابة   . إ

   (1 ن عن منجاعن احل 322، 2/321أخرجه الطرباين (  وحممد بن عثما ي ضرمي  وأخرجه الرتمذ ن يف الثحوابن  5/676ب به   3/58قات با
ومي. عن  1/268ري ثوابن األ 3/214واحلاكم  ي: حسن غريب ال نعرفه إال من حديث ابن الر وقال الرتمذ من طريقني عن إمساعيل به 
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 (.1ضر عن إمساعيل حنوه )نرواه عمرو بن ال

حدثنا حممد بن أمحد قال ثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبه ثنا حيىي بن عبد احلميد ثنا شريك عن أيب إسحاق عن 
  . (2يا أو أسامة بن زيد )ه علحأعطى سال غزجبلة نسيب ألسامة قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا مل ي

 (. 3بن مسلمة عن إبراهيم بن يوسف بن أيب إسحاق جبلة بن ًثبت أخو زيد ) حوقال شري

صلى هللا عليه وسلم من رواية أيب هللا سول ر والده على  ةقدوم حارثو  ةثبعض الرواة فروى قصة زيد بن حار  ووهم
ومن نظر يف  ةقصة ذكر جبلة فقدر أن جبلة عم لزيد أخي حارثعقال هالل بن زيد بن احلسن بن أسامة عن آابئه ويف ال

زيد فإذا ها جبلة وأمساء و دطيء امرأة من بين نبهان فأولإىل  تزوج ةالقصة وأتملها وقف على ومهه ألن يف القصة أن حارث
 (.4ارثة )فأفردها ترمجة فقال جبلة أخو ح . جبلة يكون ولده أخا زيد ال يكون أخا حارثة عم زيد ةأولد حارث

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

وهو كما قال احلاكم.  وسكت الذهيب  ومل خيرجاه  وقال احلاكم صحح اإلسناد  واه مجاعة عنه  وليس كما قال بل ر علي بن مسهر أ. هـ، 
وما بني القوسني من املراجع املذكورة.وعزاه احلافظ يف اإلصاب  ة أليب يعلى. 

(1 وهللا أعلم. األثريوابن  2/322( أخرجه الطرباين  وهذا مكاهنا الصحيح  وهذه اجلملة جاءت يف األصل بعد احلديث اآليت  و به   من طريق عمر
(2 وسط )انظر اجملمع  2/322( أخرجه الطرباين يف الكبري  ورجال ( من طرق عن شري5/283ويف األ وقال  والطرباين  وعزاه اهليثمي ألمحد  ك به، 

وأبو  وقد ساء حفظه  واحلديث يف إسناده شريك  ومل أجده يف املسند  وأما اختالط إسحقأمحد ثقات أ. هـ.  وقد عنعن.  واية  هيدلس  فر
 شريك عنه جيدة.

 (3 ورو  والصحيح جبلة بن حارثة  ى( ذكره ابن األثري فقال  ى هذا فليس بصحيح. )عن جبلة بن ًثبت أخي زيد  وما سو  (. 1/268أخو زيد 
ي أفرده هو ابن 4)  ن الذ وبني أ والوهم فيه ظاهر أ.هـ. مندة ( ذكر ذلك ابن األثري نقال عن املصنف بنحوه  ي قاله أبو نعيم حق  والذ مث قال 

 (269، 1/268)انظر األسد 
وهام ) وهو األ و  ضمث رد ذلك على فر ( 2/133وقد ذكر ذلك خمتصرا احلافظ يف القسم الرابع  القصة و فلينظر. مندة اية ملا قاله ابن احتمال الر

ن شاء هللا تعاىل.   مطولة أتيت يف ترمجة زيد إ
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 له صحبة () جبلة بن األزرق. 48
 ئي.اعداده يف الشاميني روى عنه راشد بن سعد املقر 

ثنا عبد هللا بن  وحدثنا سليمان بن أمحد ثنا بكر بن سهل قاال ح ،حدثنا عبد هللا بن جعفر ثنا إمساعيل بن عبد هللا 
ن األزرق وكان من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم أن النيب صاحل حدثين معاوية بن صاحل عن راشد بن سعد عن جبلة ب

عليه فرقاه الناس كعتني خرجت عقرب فلدغته فغشي ر ار كثرية احل جرة فلما جلس يف الدإىل جصلى هللا عليه وسلم صلى 
 (.1ن هللا شفاين وليس برقيتكم )إفلما أفاق قال 

 بن عسكر عن عبد هللا بن صاحل مثله. ارواه 

 املقرئ ثنا احلضرمي ثنا ابن عسكر به. حدثناه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  واملثاين ق ، اآل2/508، اجلرح 2/218التاريخ  ،432 /7ترمجته يف: الطبقات 3حاد  ، االستيعاب 2/323، املعجم 58/ 3أ، الثقات/09
 . 2/61 ، اإلصابة1/267، األسد 2/139

(1 وأخرجه  2/323( أخرجه الطرباين  ي يف التاريخ  7/432بن سعد اعن بكر به  ( 4/18ومسويه )انظر كنز العمال  219، 2/218والبخار
3وعنه ابن أيب عاصم  وقال اهليأ مجيعهم من طري/09 واه الطرباين عن شيثق عبد هللا بن صاحل به  بكر بن سهل عن عبد هللا بن  خهمي ر

وكالمهصاحل كاتب ا وبقية رجاله ثقات )اجملمع  الليث  ووثق  وعبد هللا حديث5/109قد ضعف  وبكر اتبعه غريه  ن شاء هللا تعاىل  ه(  حسن إ
وية من إسناد ابن أيب عاصم. وسقط ذكر معا  إذا مل خيالف 

يوأخرجه أيضًا ابن السكن  ورد والدارقطين والبا وكنز العماليف األفراد )انظر اإلص وابن قانع  وقال ابن وقال البغ (4/18 ابة  ي ال أعلم له غريه  و
ويف لدغ العقرب له صلى هللا عل وسلم يف الصالة أحاديث السكن ليس له غريه )انظر اإلصابة(  لفاظ خمتلفة منها ومرسلة أب وعةرفميه 

وقد خرجته يف موسوعة علي حديث  وسلم نفسه ابملعوذات  ورقيته صلى هللا عليه  و ت وآايور سفضائل بن أيب طالب  ن   يف ذكرت ماالقرآ
 ضل املعوذات الثالث جمموعة(ف -الباب فلرياجعه من شاء. )القسم الصحيح 
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 (). جبلة بن عمرو األنصاري 49
 أخو أيب مسعود األنصاري 

 سني مخمان بن يسار شهد فتح أفريقية مع معاوية بن خديج سنة يروى عنه ًثبت بن عبيد وسل

ن عمرو أخي أيب مسعود بن موسى عن ًثبت بن عبيد قال دخلت على جبلة ب يع عن هزانك( ثنا و 1حدثنا..... )
 (.2البدري )

 ( 3وشهد مع علي بن أيب طالب )

ن أيب بحدثنا عبد هللا بن حيىي عن حيوة عن طلحة  ة ثنا موسى بن كليبباحلسن بن قتي حدثنا...... ثنا حممد بن
الغزو فقال مل أر  ل يففن سليمان بن يسار أنه سئل عن الناحلمراوي عن خالد بن أيب عمران ع ثعلبة دسعيد عن أيب الكنو 

الثلث بعد اخلمس ومعنا من أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم واملهاجرين  ةيف أفريقي فلناأحدًا يعطيه غري ابن خديج ن
 (. 4غري واحد منهم جبلة بن عمرو األنصاري وقال ال أحب أن أشرتي أجرياً )

 معناه. ل فذكرفن النعقال سألت سليمان  يب عمرانرواه الليث بن سعد عن طلحة بن أيب سعيد عن خالد بن أ

                                                           

  3، التسمية ص 2/508، اجلرح 2/218ترمجته يف: التاريخ ، 1/269، األسد 2/138ب ، االستيعا2/323، املعجم 58/ 3، الثقات6
 .2/62اإلصابة 

و بن ثعلبة بن أسرية األن ووامسه جبلة بن عمر ي  ن  أييتصار    تعاىل.اء هللاشنسبه كامال يف ترمجة أخيه أيب مسعود إ
وحديثه عنحقال ابن  ن سكن مصر  وحنوه  دبا وخلطأهلها  و بن أا هقال غريه  ي فقال جي الساعدوس اخلزر بن عبد الرب جببلة بن عمر ي األنصار

ويف ذلك نظر أ. ويقال هو أخو أيب مسعود  ي  ي الساعد و األنصار ورد ذلك ابن األث جبلة بن عمر وكانري فلهـ  جبلة من فقهاء  ينظر 
 الصحابة. 

ن املصنف أخذه من ابن 1) و أ ويبد ن ابألصل.   ومل يصرح به كعادته.مندة ( بيا
(2 ي يف التاريخ  وهو  2/218( أخرجه البخار وزادا:  ن بن موسى اهلمداين   البسر من التمر ينبذهيقطع وابن السكن )انظر اإلصابة( من طريق هزا

ه ن قال أبو حامت: جملهول )اجلرح  .أ. وذكره 9/122وهزا ن يف الثقات )ا(  ن يف ه إلسناد فيا( ف7/589بن جبا وقد خولف هزا ضعف 
ي يف التاريخ من طريق علي بن عبيد هللا عن ًثبت فجعله عن أيب مسعود.  إسناده فقد أخرجه البخار

(3 وابنصفني ( يعين  واحد منهم ابن أيب حامت  وغري  ذكر ذلك غري  ن    مهاجبا
وقال ةإىل عبيد هللا بن أيب رافع يف تسمي إبسناده عن مطني 3/223ورواه الطرباين  ن اإلسناد2/61احلافظ ) من شهد مع علي  وقد تكرر لنا أ  ) 

 عبيد هللا بن أيب رافع ضعيف جداً. إىل 
(4 ن املصنف أخذه2/63من طريق خالد به )انظر اإلصابةمندة بن ا( أخرجه  و أ ويبد ي (  وقد أخرجه البخار ومل يصرح به   يف التاريخ عنه 

وإسناده صحيح.عن  جاإلصابة( من طريق بكري بن األش وابن السكن )انظر 2/218 ن جبلة رد ذلك  وفيه أ ن به   سليما
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 ( جبلة غري منسوب ) -50

 له صحبة ذكره حممد بن سريين
1) حدثنا ........... حدثنا محاد بن زيد ثنا أيوب عن حممد بن سريين قال: كان رجل من أصحاب النيب صلى  (

وكان احلسن يكره أن : وابنته من غريها. قال أيوب ، مجع بني امرأة الرجل  بلةجوسلم مبصر من األنصار، يقال له: هللا عليه 
2) رجل وامرأته ةجيمع بني ابن .)  

3) جعفر بن شاكر عن عفان عنه .)  

4)ورواه سليمان بن حرب، وغريه عن محاد. فقال جبار من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم، وهو وهم  ). 

 

 

                                                           

  2/5، اجلرح 2/218ترمجته يف التاريخ 1/2، األسد 2/139، االستيعاب 08 وذكر 2/63، اإلصابة 69 آليت يف بن أيب عاصم األثر اا، 
و ول أ. هـ يعين جبلة بن عمر ونراه صاحب مصر األ ي  وقال البخار ي املتاألن ترمجة جبلة به األزرق املتقدم،  جر قدم كذا فسره ابن حصار

ى عنه ي رو وقال البخار وألنه من الفقهاء.  ي متجه؛ ألنه نزل مصر  وما قاله البخار  . ريين مرسلسابن  وهو كما فسره 
  منقول عن ابن مندة كالعادة .ولعله  بياض األصل (1)
وعلق (2) وابن السكن من طريق محاد به )انظر اإلصابة(،  ي  ولكنه 7/167البيهقي يف السنن  هأخرجه البغو وإسناده صحيح إىل ابن سريين   ،

واملثاين  واية ابن أيب عاصم فقد أخرجه يف اآلحاد  3منقطع دلت على ذلك ر سئل ابن سريين  ، عن أيب بكر بن عبيد عن أيوب قالأ /09
وقال نبئت  وج ابعن ذلك فلم ير به أبًسا  ن مبصر تز ن جبلة رجاًل كا وكذا أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف مأ وابنته من غريها.  رأة رجل 

ي مرسل كما تقدم.  4/194 ولذا قال البخار  من طريق ابن علية عن أيوب به. 
وأيوب كلهم عن احلسن )املصنف سن لذلك أخرجها ابن أيب شيبة من طريق هشااحل ةوكراه  وسلمة  ى أيًضا كراهته 195، 4/194م  ورو  )

ورو  ى  يعن عكرمة.  وانظر السنة الكرب وغريه )  (. 7/167جواز ذلك عن عبد هللا بن جعفر 
وغريه )انظر اإلصابة(.  :مندة قال ابن  (3) ن  واه عفا  هكذا ر
ن بن حرب عن محاد فقال جب: مندة قال ابن  (4) ول أصح )انظر اإلصابة(.ورواه سليما واأل   ار 
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 ( بدري من بين بياضةجبلة بن ثعلبة األنصاري ) .51
حدثنا سليمان بن أمحد، ثنا حممد بن عبد هللا احلضرمي، قال: ويف حديث عبيد هللا بن أيب رافع يف تسمية من شهد 

 .(1)مع علي بن أيب طالب رضي هللا عنه: جبلة من بين بياضة، بدري 

                                                           

  2/61، اإلصابة 1/267، األسد 2/323، املعجم 3/58ترمجته يف: الثقات . 
ونسب إىل جد: قال احلافظ  وصحف  ن صوابه رجيلة بن خالد بن ثعلبة فأسقطت الراء  وحيه، مث قوذكر ابن األثري أ ن غريه ال قلت  ن يكو تمل أ

ي شهد بدرًا هو رج وإمنا ذكر جبللة أ. هـينعم الذ ومل يذكر ابن األثري هذا يف ترمجة جبلة،  وقا،  وأبو موسى ل أخرجه أة   .بو نعيم 
والّصواب ابخلاءو  وضبطه بعضهم ابحلاء املهم قال اْبن  ِهش اٍم: قاله ابن إسحاق ابجليم.   حيلة .ر لة : ..ا.هـ 

ولعل الصواب ر ك- وقد أخرج أبو نعيم يف التاريخ جبلة وهو هذا أسعثبن خالد بن  - يلةجذا يف املطبوعة  رمجة مث قال يف تقط أابه. لبة بن خالد 
وهو هذا ) ي البياضي  وقد أخرج أبو نعيم يف اجليم جبلة بن خالد بن ثعلبة األنصار ن فإنه ال وأقول لعل الصوا (2/174رحيلة  ب أهنما اثنا

وه ليلد والطرباين  ن  وقد ذكر صاحب ترمجتنا ابن حبا واحًدا  ي أجلأ  كر اآلخر،مل يذ و و مذكور فيمن شهد صفني على كوهنما  ري بن األثاوالذ
ن املذكور عند أهل السري فيمن شهد بدرًا هو رحيلة.   إىل هذا أ

2وانظر ترمجة رحيلة عند املصنف ق   وقد ذكره ابخلاء املعجمة.  1أ//49
(1 ن  2/323( أخرجه الطرباين عن حممد به  وقد تكرر لنا أ  ع ضعيف جًدا. فإىل عبيد هللا بن أيب رااإلسناد وقال احلافظ 
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 (يل البجلي )ل  جرير بن عبد هللا بن الشُ  .52
وكان عمر  (3) والقامة، طوله ستة أذرع (2) اق الناس يف اجلمالأبو عمرو وقيل: أبو عبد هللا، من خري ذي مين، ف

 ، كان خيضب ابلصفرة(5) ، ابرز مهران يوم القادسية فقتله(4) يوسف هذه األمة؛ جلماله يهمبن اخلطاب رضي هللا عنه يس
، (7)من أهل الكوفة  إىل خالفة علي، مث حتول إىل قرقيسيا مفارقا ملن كان يسب الصحابة ، سيد جبيلة، سكن الكوفة(6)

خلثعم يسمى الكعبة ، فاستكفاه طاغية ذي اخللصة بيت (8)أسلم يف السنة اليت تويف فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
                                                           

  2، اآلحاد 2/501، اجلرح 2/211، التاريخ 6/22ترمجته يف: الطبقات 7 3أ، التسمية /6 ، املستدرك 2/326، املعجم 3/54، الثقات 6
 . 2/73، التهذيب 2/76، اإلصابة 2/530، السري 1/279، األسد 2/140، االستيعاب 3/464

وبضم مث فتح كذا ضبطه ابن -عبد هللا بن جابر وامسه كاماًل جرير بن   وهامش  دريدوهو الشليل ابملعجمة  وأبو علي الغساين  يف االشتقاق 
ومن قال غري ذلك فقد ول أضبط  واأل وضبطه بعضهم بفتح مث كسر  وابن الكليب يف اجلمهرة  وانظر ا أخطأ اإلكمال،  وما كتبه ) إلكمال 

 ( 345، 4/340فيس الشيخ املعلمي يف احلاشية فهو حتقيق ن
وضع عليها عالمة صح  خطوطوجاء على حاشية امل  والشليل هو ابن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جشم بن عوف بن ح  و مية بن حرب بن زِ )

وسقطت ابن اعلي بن مالك  ن(  وىلبن سعد بن نذير بن قسر بن عبقر بن أمنار بن نزار بن معد بن عدان   . أل
ومنهم من قال هم من وجبيلة نسبوا إىل أمهم جبيل  وهو قول أكثر النسابني  واختلف يف نسبهم فمنهم من جعلهم من اليمن قال ابن األثري  ة 

ننزار قاله ابن إسحاق  وقسر من قحطا و  ومصعب. قال الذهيب  وجبيلة من أمنار  ن. مأمنار وقال ابن أيب عاصم   ن كهال
ن شاء هللا. 2)  ( أييت ذكر ذلك يف حديث مرفوع إ
(3 ن طول جرير ستة أذرع )انظر اإلصابة ( أخرج  ي من طريق إبراهيم بن إمساعيل الكهيلي قال كا  (. 2/77ذلك البغو
(4 ن عمر قال جرير يوسف هذه األمة.  2/535( علقه الذهيب يف السري  عن أيب عوانة عن عبد امللك بن عمري، حدثين إبراهيم بن جرير أ

ي ن أحدمها أخرجه البغو وله شاهدا واإلسناد املعلق  ورجاله ثقات   الذهيب رجاله ثقات. عند وعلقه الذهيب من طريق قيس عن جرير 
وك   وهو مرت ولكن يف إسناده عمر بن إمساعيل بن جمالد   واآلخر علقه أيًضا الذهيب 

(5 و كذا قال املصنف ،   ( ن  ويسمى أيًضا يوم مهرا وهو سابق ليوم القادسية ممهد له  ن يف يوم النخيلة  ن كا ن ومقتل مهرا ن مهرا ي أ ذكر البالذر
واملنذر  ن الضيب أيهما قتلهاتنازع فيه جرير  ويقال بن حسا وأخذ جرير سائر سلبه  ن احلصن بن معبد ممن قتله )انظر إ، فأخذ املنذر منطقته 

ن ص 2فتوح البلدا 5 ن جريرًا احتز ر 255، 4 وأ ن املنذر طعنه  ونقل عن ابن إسحاق أ وقعة البويب  وذكر ذلك ابن كثري يف  أسه )انظر ( 
وقد أخرج الطرباين 7/29البداية  ومل يقل  2/328(،  وفيها كالم حول سلبه، قال اهليثمي:  ن  يعين -من طريق الشعيب قصة مبارزة جرير ملهرا
 (. 5/331عن جرير فهو منقطع )اجملمع  -الشعيب

(6 ابلصفرة قال اهليثمي رجال أحدمها رجال الصحيح  إبسنادين عن عبد امللك بن عمري قال رأيت جريرًا خيضب 2/327( أخرج ذلك الطرباين 
وأخرجه ابن أيب شيبة 5/163)اجملمع  وابن أيب عاصم 8/255(،   ،2 وأخرجه ابن أيب عاصم من طريق /76 أ من أحد طريقي الطرباين، 
 ًثلث 

(7 وحنظل 2/329 ( أخرجه الطرباين ي بن حامت  وعد وقالوا ال ة الكاتب إىل قرقعن مغرية قال خرج من الكوفة جرير  قيم يف بلدة يشتم فيها نيسيا 
ن رضي هللا عنه. قال اهليثمي رجاله رج ن مغرية مل يسمع عثما  الصحابة.  من ال الصحيح إال أ

وابن سعد 8) ي )انظر اإلصابة(  وقال احلافظ بوابن ح 2/141وابن عبد الرب  6/22( جزم بذلك الواقد ي،  والبغو ن  ن : ا ي نظر أل وفيه عند
وسلم شريًكا حدث ع ن أخاكم النجاشي قد مات..ن الشيباين عن الشعيب عن جرير قال، قال لنا رسول هللا صلى هللا عليه  احلديث  إ

ن قبل سأخرجه الطرباين فهذا  ن إسالم جرير كا واية عند نيدل على أ وفيما قاله احلافظ نظر فالر ن النجاشي مات قبل ذلك أ.هـ.  ة عشر؛ أل
ن صحت ير  بلفظ قال: قال 2/368الطرباين  وهذه إ وليس قال لنا  ويف  ع الضمري فيها إىل النجاشي فكيفجله  ويف إسنادها شريك 

ولذا فال حجة فيها على أهنا قابلة  وليس فيها، قال لنا  واها الطرباين من غري هذه الطريق أبسانيد صحيحة  وقد ر الطريق إليه أيًضا نظر 
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، ابيع النيب صلى هللا عليه وسلم على (1)اليمانية، فنفر إليها، فأحرقها، فدعا له النيب صلى هللا عليه وسلم ابلثبات واهلداية 
 ، (2)صح املسلم، ويفارق املشرك أن ينا

 .(3)تويف سنة ست ومخسني، وقيل: أربع 

وعبد هللا بن  وروى عنه قيس بن أيب حازم، وزيد بن وهب، وشقيق أبو وائل، والشعيب، وأبو خنيلة، وزاذان أبو عمرو،
، (5) وأبو زرعة بن عمرو بن جريروإبراهيم، وإمساعيل، وخالد،  ،(4) أيب اهلذيل، وأوالده: املنذر، وعبيد هللا، وعبد هللا

وعبد الرمحن بن هالل، وعبد امللك بن عمري، وزايد بن عالقة، واملغرية بن شبيل، ومهام بن احلارث، وأبو الضحى، وأبو 
افع بن جبري بن مطعم، وحممد بن سريين، وشهر بن حوشب، وضمرة ر إسحاق السبيعي، وأبو ظبيان اجلنيب ومجاعة منهم: 

  .بن حبيبا

  .، وصورة مشس وقمر (6))هللا(  ان نقش خامته: ربناك

، ثنا يونس بن أيب إسحاق، ثنا املغرية أابن  بن أيب أسامة، ثنا عبد العزيز بنحدثنا أبو بكر بن خالد، ثنا احلارث 
عيبيت، ملا دنوت من املدينة أخنت راحليت، فحللت »، قال: مسعت جرير بن عبد هللا البجلي، قال: ي األمحس ليبن شبا

سي: هل يولبست ثيايب، فانتهيت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو خيطب، فسلمت عليه وعلى املسلمني، فقلت جلل
ا من أمري؟ قال: نعم ذكرك أبحسن الذكر، بينما هو خيطب إذ عرضت له يف ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئً 

                                                                                                                                                                             

وهللا  ي للصحابة  ن املراد قال لنا أ ويكو ويل،  ي يف التاريخ للتأ وقد أخرج البخار وقد رد احلافظ على نفسه بنحو ما قلناه يف هتذيبه.  أعلم. 
ن أ 2/211 وكا وثبت يف الصحيحني أنه أسلم بعد  تىإبسناد رجاله ثقات عن جرير  ي تويف فيه  وسلم يف العام الذ النيب صلى هللا عليه 

وقال أبو عمر  ول املائدة.  ورد احلافظ األخري مبا ثبت يف وقال جرير أسلمت قبل موت رس: نز وسلم أبربعني يوًما،  ول هللا صلى هللا عليه 
 .  الصحيحني من شهوده حجة الوداع

(1 ي  وغريمها.  4/1926ومسلم  7/131( أخرجه البخار  ط. فؤاد 
ي يف عدة مواضع منها 2) وغ 1/75ومسلم  139، 1/137( أما مبايعته على النصح للمسلم فأخرجه البخار  ريمها.ط. فؤاد 

ومفارقة املشرك جمموعة فيما أخرجه أمحد  3،  4/357وقد جاءت املبايعة على النصح للمسلم  58  ،360  ،361  ،3 63 364  ،366 
3،  358،  2/356والطرباين  7/147والنسائي  وإسناده صحيح 59 وائل عن جرير به  وقد جاء عند أمحد ، من طرق عن أيب  من  . 

واية أمحد طريق شعبة عن منصور عن أيب  والرجل هذا هو أبو خنيلة بينته ر والطرباين  2/365وائل عن رجل عن جرير   2/359والنسائي 
وهللا أعلم .  وائل مسعه منه مث مسعه بعد من جرير  ولعل أاب   وأبو خنيلة صحايب 

والية الضحاك 3) وكانت  والية الضحاك بن قيس على الكوفة  ون( قال ابن سعد تويف ابلشراة يف  ن. صفاسنتني   بعد زايد بن أيب سفيا
وقال يف   ومخسني أ. هـ.  وقال ابن الكليب سنة أربع  ومخسني.  ى  وحممد بن املثىن تويف جرير سنة إحد وخليفة  وقال الذهيب قال اهليثم 

وقيل غري ذلك.  قال التهذيب  ومخسني  ى  وغريه مات سنة إحد  خليفة 
وا عنه، من ي4) والده الذين رو ومل يذكر يف أ ولده ( هكذا  ومنهم  وا عنه أربعة  والده الذين رو ن أ سمى عبد هللا ابلكبري بل ذكر مكانه أيوب؛ أل

ولك يدركه قاله الذهيب.   إبراهيم 
(5  ( هو حفيده ابن ابنه. 
(6   ليست يف املخطوط .( 
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قال:  ،«خري ذي مين على وجهه مسحة ملك من هذا الفج رجل منيطلع عليكم من هذا الباب أو »خطبته فقال: 
  (1)« فحمدت هللا على ما أبالين»

 . (2) رواه أبو نعيم، عن يونس مثله

حدثنا علي بن محيد الواسطي، ثنا بشر بن موسى، ثنا حممد بن مقاتل املروزي، ح وحدثنا سليمان بن أمحد، ثنا 
بن حممد بن أيب خلف، قاال: ثنا حصني بن عمر، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن حممد بن عبد هللا احلضرمي، ثنا أمحد 

« ألي شيء جئت اي جرير؟»ملا بعث النيب صلى هللا عليه وسلم أتيته ألابيعه، فقال: »قيس بن أيب حازم، عن جرير، قال: 
، وتقيم الصالة املكتوبة، وتؤدي شهادة أن ال إله إال هللا، وأين رسول هللا: قلت: جئت ألسلم على يديك، فدعاين إىل 

إذا جاءكم كرمي قوم »كساءه، مث أقبل على أصحابه فقال:   إيلالزكاة املفروضة، وتؤمن ابلقدر خريه وشره، قال: فألقى 
 .(3) «فأكرموه

، ل، ثنا شعبة، ثنا هشيمذن نعيم الصفار، ثنا أمحد بن املعحدثنا حممد بن إسحاق بن إبراهيم القاضي، ثنا حممد ب
ما حجبين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منذ أسلمت، وال رآين إال تبسم يف »عن إمساعيل، عن قيس، عن جرير، قال: 

  .(4) «وجهي

  .(5) ورواه أبو جابر، وأبو داود، عن شعبة مثله

                                                           

(1 ي يف التاريخ  364، 360، 4/359( أخرجه أمحد  ى )انظر ا 2/211والبخار والطرباين 2/431لتحفة والنسائي يف املناقب من الكرب  )
وسط )انظر اجملمع ويف ا 2/403 وقال اهليثمي رجاله رجال ( من طر 9/372أل وإسناده حسن،  ق عن يونس بن أيب إسحاق السبيعي به 

ي  وله طريق آخر مقتصر على املرفوع منه، أخرجه احلميد وأمحد 2/350الصحيح أ. هـ،   ،4/360 ،3 والنسائي يف املناقب من  61
ى )ا وابن أيب عاصم ق2/428نظر التحفة الكرب  )2 7 وا /6 ة عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس ينمن طرق عن ابن عي 2/340لطرباين أ  

وعزاه احلافظ يف الفتح ا وإسناده صحيح،  ن.  7/89بن أيب حازم عن جرير   البن حبا
و  2/327وله طريق آخر عن ابن عباس أخرجه الطرباين   وهو كذاب  له طريق آخر عن الرباء يف قصيدة مطولة أخرجه ويف إسناده الكليب 

وك )انظر اجملمع  وفيه جرير بن أيوب قال اهليثمي مرت وسط  3، 9/372الطرباين يف األ 73  .) 
والطرباين. 2) ي يف التاريخ   ( طريق أيب نعيم عند البخار
(3 وعن احلضرمي به.  2/343( أخرجه الطرباين   من طريق حممد بن مقاتل به 

وسط من نفس وهو هبذا   واه الطرباين يف األ وقد ر وك أ. هـ.  ن يف إسناده حصني بن عمر األمحسي قال احلافظ مرت السياق ضعيف جًدا؛ أل
وه عن ابن  وقال مل ير وهو ضعيف فهذا احلديث مأيب الطريق،  ، التهذيب 2/76ة ظر اإلصابنكر )انخالد إال األمحسي، قال احلافظ قلت 

وأما إلقاء النيب صلى2/74 ى منها عن ع (  وسادة فجاء من طرق أخر و  وسلم له الكساء أ ي بن هللا عليه  ومنهاحد ومنها عن  امت  عن أنس 
وأما قوله إذا جاءكم ... إخل فله شواهد كثرية منها عن 533، 2/532جرير نفسه )انظر السري  وغريه  2/370رباين رير نفسه عند الطج(، 

وانظر صحيح اجلامع  نث حسالصحابة فهذا اجلزء من احلديوعن مجاعة من  (2 66 .) 
(4 ي  1، 7/131، 6/161( أخرجه البخار ي  4/1925، مسلم 0/504 ى )انظر التحفة 679، 5/678ط. فؤاد، الرتمذ ، النسائي يف الكرب

وابن أيب عاصم 365، 362، 359، 4/358، أمحد 1/56(، ابن ماجة 2/428  ،2 والطرباين 76/2  ،2/330 ،3 ويف 350، 31  ،
وعند بعضهم زايدات.   1/280وابن األثري  1/87الصغري  وإمساعيل عند قيس به،  ن   من طريق بيا

و 5) وقال يف الصغري مل ير والصغري  واية أيب جابر عند الطرباين يف الكبري   أبو جابر.  إال شعبة نع ه( ر
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1) ورواه حيىي بن سعيد، والناس عن إمساعيل 2) . ورواه بيان، عن قيس مثله( ، عن إمساعيل . ورواه عمرو بن النضر(
3) مثله. ورواه سفيان بن عيينة، عن زايد بن عالقة، عن جرير مثله ) . 

حدثنا أبو بكر بن خالد، ثنا احلارث بن أيب أسامة، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، ثنا داود بن أيب هند، عن الشعيب، 
  (4) «ر إال وهو راضٍ إذا جاءكم املصدق، فال يصد»عن جرير، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 .(5) رواه إمساعيل بن أيب خالد، وجمالد، ومغرية، وجابر، عن الشعيب مثله

حدثنا سليمان بن أمحد، ثنا حفص بن عمر، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن إمساعيل، عن قيس، عن جرير، قال: 
 .(6) تفق عليه يف الصحةم« أسرع األرض خرااب يسراها، مث ميناها»قال النيب صلى هللا عليه وسلم: 

حدثنا أبو بكر بن خالد، ثنا احلارث بن أيب أسامة، ثنا حيىي بن هاشم، ثنا إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب 
قال: وكتب هبا جرير إىل « ال يرحم هللا من ال يرحم الناس»حازم، عن جرير، قال: مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: 

  (.7)ة لاسر معاوية 

، ، وحيىي بن سعيدن أنيسةزيد بو رواه سفيان الثوري، وشعبة، وسفيان بن عيينة، وأبو محزة السكري، وداود الطائي، 
  .ويزيد بن هارون، والناس عن إمساعيل مثله. ورواه بيان عن قيس مثله

                                                           

(1 واية حيىي واه عن إمساعيل غري حيىي4/365عند أمحد  ( ر وقد ر و  ،  وكيع  و وابن عيينة عبد هللا بن إدريس  وزائدة  وحممد بن عبيد  أبو أسامة 
 وغريهم. 

وغريهم. 2) ي  والرتمذ ومسلم  ي  ن عند البخار واية بيا  ( ر
ن عن زايد عند الطرباين 3) واية سفيا  . 2/402( ر
(4 ي  2/752( أخرجه مسلم  والرتمذ  والطرباين 365، 364، 361، 4/360وأمحد  1/576، ابن ماجة 5/31، النسائي 3/30ط. فؤاد 

2/364 ،365 ،366 ،368 ،369 ،3  من طريق الشعيب به.  372، 70
ومغرية.   وجابر  وإمساعيل  وجمالد  ود بن أيب هند   ورواه عن الشعيب دا
  .مصدقيكم ط. فؤاد من طريق عبد الرمحن بن هالل العبسي عن جرير بلفظ أرضوا  686، 2/685وأخرجه مسلم  

وايتهم عند من تقدم يف التخريج. 5)  ( ر
وقال اهليثم6) وسط به،  وبقية رجاله رجال الصحيح )اجملمع  يي فيه حفص بن عمر بن الصباح الرق( أخرجه الطرباين يف األ ن  وثقه ابن حبا

وحفص، هذا قال الذهيب 7/289 وف من كبار مشيخة الطرباين : (،  وغريه، قال أبو أمحد احلاكم حدث بغري حديث قبيصة كثر عن ممعر
وقال  ن مل يتابع عليه،  وقال رمبا أخطأ. )انظر اللسا ن يف الثقات،  وقد صححه املصنف بل جزم 42، 2/41احلافظ ذكره ابن حبا  ،)
وضعفه األلباين(ابالتفاق على صحته  وقفه على جرير  ي : األصح  وقال ابن اجلوز وأبو حذيفة متكلم يف حفظه )  .   

(7 ي  4/1809( أخرجه مسلم  والرتمذ ي  4/323ط. فؤاد  من طريق  336، 2/335، الطرباين 365، 4/360وأمحد  2/351واحلميد
 إمساعيل عن قيس به. 

وأبو أسامة  ويعلى بن عبيد  ن  ويزيد بن هارو وية  ن بن معا ومروا وحيىي بن عبد امللك  وحيىي سعيد  ن  وسفيا وابن منري  وكيع   ورواه عن إمساعيل 
ود و  وابن عيينة. دا  الطائي 

وية بذلك أنه بع  ن وسبب كتابة جرير ملعا وية أب وشدة فكتب إليه بذلك احلديث فأمره معا وة أرمينية فأصاب اجليش خممصة  ثه على غز
ن شاء هللا تعاىل عند ال واية أيب إسحاق عن أبيه اآليت ذكرها إ وميتعهم، جاء ذلك يف ر وأمحد. طيالسيقفلهم    ي 
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بيان، عن قيس،  حدثنا حممد بن أمحد الغطريفي، ثنا جعفر بن أمحد بن سنان، حدثين أيب ثنا علي بن عاصم، عن
 « (1) من ال يرحم الناس ال يرمحه هللا»مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:  :عن جرير

بن  ، وزايدالشعيبهم زيد بن وهب، وأبو ظبيان حصني بن جندب، و و ورواه عن جرير غري قيس عشرة أنفس، 
  ريرعن جعي، السبي جرير، وأبو إسحاقعالقة، وعبد هللا بن عمرية، وعامر بن سعد البجلي، وعبيد هللا بن 

 (. 2) وانفع بن جبري بن مطعم عن جرير،  وأبو إسحاق، عن أبيه، عن جرير

ة، عن نا زائدثزوق، فأما حديث زيد بن وهب فحدثناه حبيب بن احلسن، ثنا يوسف القاضي، ثنا عمرو بن مر 
رواه  .«محه هللااس ال ير رحم النيمن ال »عليه وسلم: األعمش، عن زيد بن وهب، عن جرير، قال: قال رسول هللا صلى هللا 

  .فضيل بن عياض، عن األعمش

حدثناه سليمان بن أمحد، ثنا أبو يزيد القراطيس، ثنا يعقوب بن أيب عباد املكي، ثنا فضيل بن عياض، عن 
 (3) «اس ال يرمحه هللامن ال يرحم الن»األعمش، عن زيد بن وهب، عن جرير، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

  .غياث، وأبو معاوية، وجرير، والناس رواه عن األعمش، عيسى بن يونس، وابن منري، وحفص بن

حممد بن عبيد،  يب، ثناأدثين حوأما حديث أيب ظبيان فحدثناه أبو بكر بن مالك، ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل، 
يب ظبيان، عن أعمش، عن ن األثنا إسحاق، أنبأ عيسى بن يونس، ع ثنا األعمش، ح وحدثنا أبو أمحد، ثنا ابن شريويه،

 جرير، عن النيب، صلى هللا عليه وسلم مثله. 

ثنا حممد بن أمحد بن الصلت، ثنا وهب بن بقية ثنا خالد عن إمساعيل وحديث الشعيب فحدثناه أبو حممد بن حيان 
 .(4) «من ال يرحم الناس ال يرمحه هللا»ليه وسلم يقول: عن الشعيب، قال: قال يل جرير: مسعت رسول هللا صلى هللا ع

وحديث زايد بن عالقة فحدثناه سليمان بن أمحد، ثنا أبو زرعة، ثنا آدم، ثنا شيبان، ح وحدثنا جعفر بن حممد بن 
ه وسلم قال: عمرو، ثنا أبو حصني، ثنا حيىي احلماين، ثنا قيس، قاال عن زايد بن عالقة، عن جرير، عن النيب صلى هللا علي

  (5) «من ال يرحم ال يرحم»

 .ايد مثلهز لهم عن كقرم،   د، والوليد بن أيب ثور، وسليمان بنمحارواه عن زايد شعبة، واملفضل بن صدقة أبو 
                                                           

(1 واسط ص( أخرجه حبشل يف اتري 2خ  وف عن علي بن  نعن عبد امللك ب 240 -39 وأخرجه الطرباين معر عن حبشل  2/351عاصم به. 
 عن متيم بن املنتصر عن علي بن عاصم به. 

ن هللا تعاىل. 2) وسنخرجها بعو وايتهم مجيًعا أبسانيد املصنف   ( أتيت ر
(3 ي  والطرباين 362، 4/358ط. فؤاد، أمحد  4/1809، مسلم 13/358، 10/438( أخرجه البخار  ،2/353 ،3 من طريق  405، 54

 به.  األعمش
وأبو عبيدة.  نورواه ع  وجرير  وية  وأبو معا وحفص بن غياث  وابن منري  وعيسى بن يونس  وفضيل بن عياض   األعمش زائدة 

(4  من طريق عمر بن علي عن الشعيب به.  2/368( أخرجه الطرباين 
(5  من طريق زايد به.  2/401والطرباين  4/365وأمحد  1/92( أخرجه الطيالسي 

وقيس بن الربيع. ورواه عن زايد ا  ن  وشيبا وابن قرم  والوليد   ملفضل 
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ال: قادة، ثنا شعبة، ح بن عبنا رو وحديث عبد هللا بن عمرية فحدثناه أبو بكر بن خالد، ثنا احلارث بن أيب أسامة، ث
 عليه وسلم:  صلى هللاسول هللايقول: قال ر  انه مسع جرير إعمرية، يقول  ن حرب، يقول: مسعت عبد هللا بنمسعت مساك ب

  .«من ال يرحم الناس ال يرمحه هللا»

 . بة مثله، عن شعلطويلوحدث به أمحد بن حنبل رمحه هللا، عن روح مثله. ورواه غندر، وإبراهيم بن محيد ا

ي بن عبد العزيز ثنا إبراهيم ثنا شعبة به. حدثنا أبو علي ثنا عبد هللا بن أمحد حدثين حدثناه سليمان بن أمحد ثنا عل
 .(1)أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مسان مثله 

ي املصري، ثنا حرملة بن حيىي، ثنا ابن و انوحديث عامر بن سعد فحدثناه سليمان بن أمحد، ثنا حممد بن علي األنص
هللا بن سامل، عن موسى بن عقبة، عن عبد هللا بن علي، عن أيب إسحاق، عن عامر بن سعد  وهب، أخربين حيىي بن عبد

 .(2) «من ال يرحم ال يرحم»البجلي عن جرير، قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 

وحدثنا أبو وحديث عبيد هللا بن جرير فحدثناه فاروق اخلطايب، ثنا أبو مسلم الكشي، ثنا حجاج بن منهال، ح 
، قاال: ثنا محاد بن سلمة، عن عبد امللك بن عمري، عن عبيد هللا أابن  حلسن بن سفيان، ثنا حممد بنعمرو بن محدان، ثنا ا

إن هللا ال يرحم من ال »بن جرير، عن أبيه أن معاوية بعثه على جيش فقال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: ا
  (3)« يرحم الناس

 أبو إسحاق، ويزيد بن أيب زايد، عن عبيد هللا بن جرير، عن جرير مثله. ورواه

فحديث أيب إسحاق حدثناه أبو بكر بن مالك، ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل، حدثين أيب، ثنا حيىي بن أمحد، ثنا 
 ، (4) إسرائيل، عن أيب إسحاق

البزار، ثنا أمحد بن حيىي، ثنا حسني بن علي، ثنا وأما حديث يزيد فحدثناه أبو حممد بن حيان، ثنا أمحد بن عمرو 
من ال يرحم ال »زائدة عن يزيد بن أيب زايد، قاال: عن عبيد هللا بن جرير، عن أبيه، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 

  .(5) «يرحم

                                                           

(1 وإبراهيم بن محيد.  2/404والطرباين  4/366( أخرجه أمحد  وح  ورواه عن شعبة ر  من طريق شعبة من مساك به. 
(2 ي نسبة إىل أنصنا  2/404( أخرجه الطرباين  واألنصناو ي به،  ر األنساب وهي قرية من صعيد مصر )انظ -ابلصاد املهملة-عن األنصناو

ن شاء هللا(.  1/368  وتعليق املعلق على قول املصنف ابلضاد املعجمة إ
وهللا تعاىل أعلم.   واألنساب  والصواب علي بن حممد كما يف املعجم  وقع يف املخطوطة حممد بن علي   وهكذا 

(3 2وابن أيب عاصم  4/358( أخرجه أمحد  وهدبة من طريق محاد عن عبد امللك ب 2/379والطرباين  76/2 ورواه عن محاد عبد الصمد  ه، 
 وهبز. 

(4 2وابن أيب عاصم  4/366( أخرجه أمحد  والطرباين /76 ورواه عن أيب إسحاق إسرائيل  2/379أ  من طريق أيب إسحاق عن عبيد هللا به، 
 وإمساعيل. 

(5 2( أخرجه ابن أيب عاصم  والطرباين /76  من طريق حسني به.  2/379أ 
وأمحد بن حيىي الكويف. ورواه عن حسني ابن أيب    شيبة 
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األفريقي عنه، عن ورواه أبو أيوب  ،اختلف على أيب إسحاق فيه عن مخسة أوجه، فروى إسرائيل عنه، عن عبيد هللا
 . (1) عامر بن سعد البجلي، عن جرير، ورواه اجلراح أبو وكيع عنه، عن أيب ظبيان، عن جرير

 . ورواه شعبة، وإسرائيل، وعيسى بن يزيد عنه، عن أبيه، عن جرير

يب شعبة سليمان بن أمحد، ثنا إبراهيم بن صاحل الشريازي، ثنا عمرو بن حكام، ثنا شعبة، عن أحدثنا حبديث 
  .(2) «من ال يرحم الناس ال يرمحه هللا»إسحاق، عن أبيه، عن جرير، مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 

  .رواه عن األعمش جرير، وحفص، وأبو معاوية، والوليد بن القاسم، وشعبة
ا جعفر الفراييب، ثنا فأما حديث شعبة فرواه أبو مطيع البلخي، وحممد بن جعفر غندر حدثناه سليمان بن أمحد، ثن

وحدثنا أبو علي ثنا عبد هللا بن  حممد بن يزيد اجلوزجاين البكري، ثنا أبو مطيع البلخي احلكم بن عبد هللا، ثنا شعبة، )ح(،
أمحد بن حنبل، حدثين أيب، ثنا حممد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن سليمان األعمش، عن أيب ظبيان، عن جرير، قال: 

 ( 3)« من ال يرحم الناس ال يرمحه هللا»لى هللا عليه وسلم: قال رسول هللا ص

حدثناه حممد بن حممد املقري قال: ثنا حممد بن عبد هللا ورواه أبو إسحاق السبيعي عن أيب ظبيان، عن جرير 
ل رسول أبو وكيع، عن أيب إسحاق، عن أيب ظبيان، عن جرير، قال: قااحلضرمي، ثنا أبو كريب، ثنا عثمان بن سعيد، ثنا 

  .(4) هللا صلى هللا عليه وسلم مثله

  .نفسه ورواه أبو األحوص عنه، عن جرير

مسعت رسول هللا حدثنا سليمان بن أمحد ثنا معاذ بن املثىن ثنا مسدد ثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن جرير 
 . (5) «ارحم من يف األرض يرمحك من يف السماء»صلى هللا عليه وسلم يقول: 

فع بن جبري بن مطعم: حدثناه حممد بن أمحد، ثنا بشر بن موسى، ثنا احلميدي، ثنا سفيان، عن عمرو وحديث ان
من ال يرحم الناس ال يرمحه »بن دينار، عن انفع بن جبري بن مطعم، عن جرير، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ا

 .(6) «هللا

                                                           

(1 واايت.   ( تقدمت هذه الر
(2 وأمحد 1/92( أخرجه الطيالسي   ،4/3 61 ،3 والطرباين 65  ،2/404 ،4 و  05 اه عن أيب إسحاق شعبة رو من طريق أيب إسحاق به. 

 وإسرائيل. 
(3 ي  ومسلم 13/358( أخرجه البخار وأمحد  4/1809،  ن به. م 406، 2/405والطرباين  4/358ط. فؤاد،   ن طريق األعمش عن أيب ظبيا

وحممد بن عبيدة. وشعبة  وعيسى بن يونس  وية  وأبو معا وحفص   ورواه عن األعمش جرير 
(4  عن احلضرمي به.  2/407( أخرجه الطرباين 
(5 وية.  2/408( أخرجه الطرباين   عن معا
(6 ي  4/1809( أخرجه مسلم  واحلميد 2وابن أيب عاصم  2/352ط. فؤاد،  والطرب /76 ورواه عن ابن  2/408اين ب،  من طريق ابن عيينة به، 

وإبراهيم بن بشار.   وأمحد بن عبده  وابن أيب عمر   عينية ابن أيب شيبة 
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 ( )جرير بن األرقط  .53
 ألشدقحديثه عند يعلي بن ا
ثنا العباس بن عبد الرمحن احلراين، عن يعلى بن األشدق، قال: حدثين جرير بن األرقط، قال:  (1) حدثناه ........

 ، ال يعرف إال من هذا الوجه( 2)« أعطيت الشفاعة»أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم يف حجة الوداع فسمعته يقول: 

                                                           

  2/76، اإلصابة 1/278ترمجته يف: األسد . 
وأظنه أخذه من ابن 1)  ولذا مل يصرح به كعادته. مندة ( كذا يف املخطوطة 
(2 وكقال احلافظ -األشدق بن  يعلىمن طريق مندة بن ا( أخرجه  وإسناده ضعيف جًدا، صعن جرير به )انظر اإل -وهو مرت  ابة( 

وجوه أ خر.  وسلم أعطيت الشفاعة فثابت من   وأما قوله صلى هللا عليه 



 

114 

 

 () جرير أو أبو جرير وقيل حريز .54

حبيب بن احلسن، ثنا عمر بن حفص، ثنا عاصم بن علي، ثنا قيس بن الربيع، عن عثمان بن املغرية الثقفي،  حدثنا
انتهيت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو »عن أيب ليلى الكندي، قال: مسعت رب هذه الدار جرير أو أاب جرير قال: 

  .(1) «فوضعت يدي على رجله فإذا ميثرته مسك ضائنة ىنمبخيطب 

 .رواه أبو مسعود، عن علي بن إسحاق املروزي، عن ابن املبارك، عن قيس مثله

                                                           

  واملختلف ص4/43املعجم : ترمجته يف 2، املؤتلف  تبه ، تبصري املن2/232اإلصابة  ،1/151، املشتبه 1/280، األسد 2/87، اإلكمال 3
و أبو جرير. 1/249 ويقال جرير أ و أبو حريز   ، قال الطرباين حريز أ

وقال ابن ماكوال أبو حريز له صحبة.   ي أبو حريز له صحبة،   وقال عبد الغين بن سعيد األزد
وقال الذهيب أبو حريز له صحبة.    وقال ابن األثري مثل قول املصنف 
و أبو حريز غري منسوب. وقال ابن ح  وذكره ابن مندة قال ذكره ابن و جر حريز أ وقال ال يف اجليمندة يف جرير ابجليم، مث قال  م من الكىن 

 وقال يف التبصري أبو حريز له صحبة. يثبت أ. هـ. 
والذهيب   وابن ماكوال  ي  ي. حيث ضبطه كذلك األزد و أبو حريز مبهملة مفتوحة بعدها راء مكسورة آخره زا ي أراه راجًحا هو حريز أ والذ

 ظ. واحلاف
(1 ي )انظر اإلصابة( من طريق قيس بن الربيع به. قا 4/34( أخرجه الطرباين  وثقوالبغو وال هل اهليثمي فيه قيس بن الربيع  وفيه ضعف ثشعبة  ي  ور

ي إسناد-وبقية أحد اإلسنادين   (. 5/146ثقات )اجملمع  -الطرباين يأ
وأدخل عليه ابنه ما ل  وق تغري ملا كرب   يس من حديثه فحدث به أ. هـ. فاإلسناد فيه ضعف.  وقيس قال فيه احلافظ صد
ويدل عليه الضمري يف ميثرته فإنه خطوطة جاءت يف امل« على رحله»وقوله   والصواب ابحلاء  وهو تصحيف  وكذا يف بعض املصادر  ابجليم 

ن ال وطاء حمشو يرتك على رحل البعري حتت الراكب )انظر لسا وامليثرة  وهو الرحل  واملسك هو اجللد 6/4763 عربيعود على مذكر   )
 والضائنة الشاة ذات الصوف. 
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 () اجلراح بن أيب اجلراح األشجعي .55
 يعد يف الكوفيني، روى عنه عبد هللا بن عتبة بن مسعود. 

عبد هللا بن  ، عنحدثنا عبد هللا بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا هشام، عن قتادة، عن خالس
بعد  ا، فأيتابن مسعود يف امرأة تويف عنها زوجها، ومل يدخل هبا، ومل يفرض هلا، فأىب أن يقول فيها شيئً  أيت»عتبة، قال: 

ها، وهلا املرياث، وعليها العدة، فقام ئ فمنك، وإن كان خطأ فمين، هلا صدقة إحدى نسااللهم إن كان صواابً »شهر. فقال: 
هلم شاهديك »ذلك يف بروع بنت واشق، فقال: بال: قضى فينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فق (1) رجل من أشجع

  .(2) «قال: فشهد أبو سنان، واجلراح رجالن من أشجع« على هذا

حدثناه أبو عمرو بن محدان، ثنا احلسن بن سفيان، ثنا القواريري، ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد، عن قتادة، عن 
 . (3) يف رجل تزوج امرأة فذكر حنوه ان، عن عبد هللا بن عتبة، أن عبد هللا بن مسعود، أيتخالس، وأيب حس

                                                           

  3، التسمية ص9/352ترمجته يف: اجلرح 2/1، االستيعاب 2/324، املعجم 7  . 2/65، التهذيب 2/72 ، اإلصابة1/275، األسد 96
ومل أجده يف املسند إال كغريه ب  ولكن هكذا ذكره ابن أيب وقيل يف امسه أبو اجلراح، قال احلافظ كذا جاء يف املسند أ. هـ،  ن أداة الكنية،  دو

ي ومنهم من يرو و قال  وخالس بن عمر ن األعرج  ى عنه أبو حسا و عن أ حامت يف الكىن، قال ابن أيب حامت رو ن  خالس عن عبد هللا يب حسا
 بن عتبة عن أيب اجلراح. ا

وا1) وع بنت  وج بر وز ن األشجعي، كما سيأيت بيانه يف التخريج،  ن األشجعي. ( هو معقل بن سنا وا وقيل ابن مر  شق امسه هالل بن مرة، 
وبفتحها.  وع بكسر الباء   وبر

(2 1طيالسي ( أخرجه ال 4/2وعنه أمحد  79  من طريق حيىي بن سعيد عن هشام به.  1/447وأخرجه أمحد أيًضا به.  79
(3 ود  ي به. ع 2/237( أخرجه أبو دا والبيهقي 448، 1/447وأخرجه أمحد ن القوارير  ،2 وفيه أهنم اختلفوا يف ذلك من  46 طريق قتادة به، 

ن تقول فيها.  وقال البد أ  إىل ابن مسعود شهرًا، 
ود  280، 4/279، 3/480وأخرجه أمحد   ي  2/237وأبو دا والنسائي 3/441والرتمذ ، 1/609وابن ماجه  198، 123 -6/121، 

واحلاكم 2/155والدارمي   ،2 والبيهقي 0/180 وق عن ابن مسعو األو من طريق علقمة  7/245،  ومسر وفيها تسمية سود  لرجل اد ابلقصة 
وأنت من جلة أصح وفيها أهنم قالوا البن مسعود يف آخر الشهر: من نسأل إذا مل نسألك؟  وسلم هبذا مد صلى هللااب حماألشجعي   عليه 

وال جند غريك!   البلد 
ي   وقد رو ويف الباب عن اجلراح، مث قال حديث ابن مسعود حديث حسن : قال الرتمذ وجه.  يصحيح،  ونقل عن الشافعي عنه من غري 

وق وسلم.  ي عن النيب صلى هللا عليه  واشق لكانت احلجة فيما رو وع بنت  ي عن الو : ال أنه قال: لو ثبت حديث بر شافعي أنه رجع ر و
وع.  - حديثلل يعين املخالف-مبصر بعد عن هذا القول   وقال حبديث بر

ورواه يزيد بن ونقل البيهقي هذا الكالم عن ال  وقال هذا إسناد صحيح، مث قال  وق،  شافعي أبطول منه، مث ساق احلديث من طريق مسر
وقال ن إبسناد آخر صحيح، مث ساقه من طريق علقمة مث أطال رمحه هللا يف إثبات صحة احلديث  و  مجيع هارو اايت أسانيدها هذه الر

 صحاح. 
وملوقال قبله شيخه احلاكم: هذا حديث صحيح على شرط   ى عن مسلم  وسكت الذهيب، مث رو عبد هللا حممد بن يعقوب  أيب خيرجاه 

واشق قلت به، فقال أبو عبد هللا لو ح وع بنت  ن صح حديث بر ي هللا عنه لقمت لشافعي رضضرت ااحلافظ إبسناده إىل الشافعي قال: إ
وقلت فقد صح احلديث فقل به أ. هـ. مث تكلم احلاكم رمحه هللا وس أصحابه  وجه نظر ا على رء واه ي يف إسنالشافععلى   مند احلديث مث ر

وسكت الذهيب على ذلك  طريق  وقال فصار احلديث صحيًحا على شرط الشيخني أ. هـ   له. كآخر يرفع اللبس، 
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 () لى العبديعاجلارود بن عمرو بن امل .56
على، قتل أبرض نش بن محو بن أاب املنذر وقيل: اجلارود بن العالء وقيل: اجلارود لقب، وامسه بشر بن عمر  يكىن

 م، ففرح رسول هللاا فأسليً نصران على النيب صلى هللا عليه وسلم مع وفد عبد القيس، وكانفارس يف خالفة عمر، كان وفد 
 يعد يف البصريني.. صلى هللا عليه وسلم إبسالمه 

 ، مها واحد فمن الناس من فرق بينهما، وجعلهما اثنني. (1) وجارود بن املعلى، وجارود بن املنذر

 ن سريين، وكناه البخاري، أاب غياٍث. روى عنه أبو مسلٍم اجلذمي، واحلسن، واب

                                                           

  والتعديل2/236، اجلرح 2/236، التاريخ 7/86، 5/559، الطبقات 2/575ترمجته يف: السرية 1، اآلحاد ق 2/525 ، اجلرح  ب، /81
3لتسمية صا ي 3/59، الثقات 7 1، 3/136أ، اتريخ الطرب 2/2، املعجم 37 2، 1/260د ، األس2/187، االستيعاب 95 61 ،

ي يف السنة 2/53، التهذيب 52، 2/50اإلصابة  وقال الرتمذ وا4/301،  ود بن العالء  ويقال اجلار  لصحيح ابن املعلى. ، 
وهو احل  و بن حنش بن املعلى  وية وامسه كاماًل بشر بن عمر بن ثعلبة بن جذمية بن عوف بن بكر بن عوف ارث بن زيد بن حارثة بن معا
وديعة بن لكيز بن أبن أمناا و بن  ي. صى قر بن عمر  بن عبد القيس العبد
ن.   ومي من بين شيبا ومي أخت يزيد بن ر  وأمه درميكة بنت ر
وقيلألنه أغ ود قيلولقبه اجلار   وائل فجردهم،  إببله إىل أخواله من بين هند فجربت إبلهم فقال الناس جردهم. ألنه توجه  ار على بكر بن 

وأاب عتاب. ويكىن أاب امل وقيل  وأاب غياث  ن أحدمها تصحيًفا.نذر  ن يكو ولعله  قال ابن األثري: أخشى أ وىل جاءخألاأقول  ن األ ت ري؛ أل
وأمهم أمامة  وغياث  وحبيب  وله من الولد املنذر  وهنا،  والتاريخ  ن،هكذا يف الطبقات  والد م بنت النعما وانظر اغ نوله أ لطبقات ريها أيًضا 

وجعله من ترمج راختلف فيه كما ذك وجعله ابن  هاملصنف،  واحًدا  يعن ا هتبًعا ملا ذكر مندة رجالً  وتبعه ابن حجر يف الوحد لبخار ن،  ثنني اا
وابن سريين. قال احلافظ  ى عنه احلسن  ويرو ي،  ود بن املنذر العبد نهنما اوالصواب أ: أحدمها يسمى اجلار ن؛ أل  ابن املنذر بقي حىت ثنا

وقال واملنذر كنيته ال اسم أبيه،  وأما ابن املعلى فمات قبل ذلك،  وابن سريين،   لتهذيب أيًضا. ان ذلك يف مضمو  أخذ عنه احلسن 
ن كما نقل ابن      ي يف الوحدا وهلا أنه مل يفرق بينهما إال البخار ومنهم أهل السغبذلك عن  هدوتفر دة من وليس كما قال احلافظ ألمور أ ري ريه، 

ي قد سبق يل أثناء مطالعيت يف اتريخ ابن عساكر إنك ن للبخار وكتاب الوحدا ي  ن عساكر أار ابواألنساب غري مقبول  ن للبخار ن يكو
واي وجعل فيه ر وهو صاحبنا  واحد فقط يف التاريخ  ي مل يذكر غري  ن البخار ليل دأبهنا مرسلة، فهذا  ممث جز سن ة احلكتاب هبذا االسم، مث إ

واحًدا فبطل تعلق ابن ر ص  وابلتايل ابن حجر. مندة يح على أنه يراه 
ولكن اإلسناد بذلك ضعيف     وابن سريين عنه مرسلة،  واية احلسن  ن ر ي عليه تكو والذ ود قتل يف خالفة عمر  هذا كله مع التسليم أبنه اجلار

وفاته غري ذلك، فقيكما سيأيت بي وقيل يف  وجهقتل مع ا لانه،  وقيل  وند  ن بنها ن بن مقر  اص يوم سهرك فقتل يفن أيب العبكم احل هلنعما
ن بن أيب العاص ي أرسله عثما وقيل الذ ود،  ويقال هلا عقبة اجلار وقيعقبة الطني شهيًدا سنة عشرين،  وكل  ل بقي إىل،  ن.  ذا هخالفة عثما

واية  ي أبنه ر ن جزم البخار وأر  ت خالفابن سريين عنه مرسلة تكفي حىت يثبال يثبت إبسناد متصل صحيح إال أ خه أبو أمحد ذلك. 
2احلاكم سنة ) 1 ) 

ود بن املنذر        ى كنيته أبو امل؛ وأما قوله اجلار واة رأ ن بعض الر وال شك أ وهللا أعنذر فظنها ابفقال ابن األثري   لم. ن 
واية أيب       ن ر واية هبذا اللفظ. مث إ وجود ر ن ثبت  ود بن املعلى  وهو كما قال إ واهبمسلم عن اجلار  ق من طريق احلسن عنابن إسحا نحو ما ر

واحد.  ود تثبت أهنما   اجلار
وهللا أعلم.     واحد أخطأ من جعله اثنني  ن صاحب الرتمجة   فخالصة القول أ

وهو خطأ من الناسخ. 1) وسط السطر كأهنا ترمجة جديدة   ( جاء ما بني القوسني يف األصل خبط ثخني يف 
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أمحد بن حممد، ثنا حممد بن إسحاق، ثنا حممد بن إمساعيل البخاري، ثنا عبد هللا بن أيب األسود،  و حامدٍ حدثنا أب
 (. 1) حدثين شيخ، من ولد اجلارود بن املعلى قال: قتل اجلارود بن املعلى يف خالفة عمر حنو أرض فارس

د، ثنا حممد بن عبد هللا احلضرمي، ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثين حدثنا سليمان بن أمح
ملا قدم أهل البحرين، وقدم اجلارود وافًدا على رسول هللا صلى هللا »أيب، حدثين زريب بن عبد هللا ثنا أنس بن مالٍك، قال: 

 .(2) «عليه وسلم فرح به وقربه وأدانه

، ثنا يونس بن حبيٍب، ثنا أبو داود، ثنا املثىن بن سعيٍد، عن قتادة، عن يزيد بن عبد هللا بن حدثنا عبد هللا بن جعفرٍ 
  (3)« ضالة املسلم حرق النار»الشخري، عن أيب مسلٍم، عن اجلارود، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 . مثله بن يزيد العطار أابنورواه مهام، و 

وحدثنا حممد بن إسحاق القاضي،  حضل ، فثنا احلارث بن أيب أسامة، ثنا العباس بن ال حدثناه أبو بكر بن خالٍد،
ثنا احلسن بن املثىن، ثنا عفان، قاال: ثنا مهام بن حيىي، ثنا قتادة، ح وحدثنا سليمان بن أمحد، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا 

بن يزيد، عن  أابن : ثنا فيان، ثنا هدبة بن خالٍد، قاالمسلم بن إبراهيم، ح وحدثنا أبو عمرو بن محدان، ثنا احلسن بن س
. (4) قتادة، عن يزيد بن عبد هللا، أخي مطرٍف، عن أيب مسلٍم اجلذمي، عن اجلارود، عن النيب صلى هللا عليه وسلم مثله

 . (5) ارواه سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن أيب مسلٍم، ومل يذكر يزيد

  . عن املثىن بن سعيٍد، عن قتادة، فخالف اجلماعةورواه أبو معشٍر الرباء، 

                                                           

(1 ي يف التاريخ  وقد قدمنا ما فيل عبد هللا بن أيب األسود .... ، قال: قال 2/236( أخرجه البخار وإسناده ضعيف إلهبام هذا الشيخ،  ذكره، 
وأخرجه ابن  وفاته فلينظر.   . مندة قيل يف 

(2 وأخرجه ابن أيب عاصم  2/295( أخرجه الطرباين  1عن احلضرمي به،  وقال اهل/81 وهو  يثمي فيه زريب بن عبدب عن عبد الوارث به،  هللا 
ن الراء بعدها موحدة مث شدة-وزريب (. 9/411ضعيف )اجملمع  وسكو وله   قال احلافظ ضعيف فاإلسناد ضعيف.  -بفتح أ

وابن   ومنها ما ذكره ابن إسحاق  ى سيأيت بعضها يف ختريج األحاديث اآلتية،  وفد عبد القيس فجاء من طرق أخر ود يف  وم اجلار وأما قد
 يف ترمجته.  سعد

(3 1( أخرجه الطيالسي ص 8 وأخرجه  3 5/8الطيالسي أمحد من طريق عن املثىن به.  ى )انظر التحقق 0  ( 2/405، النسائي يف الكرب
واه من طريق املثىن به. ابن أيب عاصم       1وقد ر  لكالم عن الطرق. وانظر ما أييت يف آخر ا 2/297والطرباين  82/2

(4 ورواه من طريق مهام أمحد  2/279( أخرجه الطرباين  وجاء عن2/297والطرباين  5/80عن علي بن عبد العزيز به.   بن أمحد عن عبد هللا د، 
ن فيه سقطا و أ ويبد  وهللا أعلم. الشخري 

ن   ويف امل3/109، 2/220أبو يعلى  ورواه من طريق أاب 5اريد صف،  ن )انظر املوارد ص53 -2 وعنه ابن حبا  ،2 8 والطرباين 4  ،)2/297 
 . 1/261من طريق أيب يعلى أخرجه ابن األثري و 

وايتهما عند أيب يعلى على الصواب.   وأصل ر وزاد عند ابن األثري مطرفًا يف اإلسناد  ن   وسقط اسم الصحايب عند ابن حبا
(5 ولعل ذلك من أخطائه.  2/297( أخرجه الطرباين  وعبد الوهاب له أخطاء   من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد به. 

واه عنه شعبة عن مطرف عن أبيه أخرجه أبو نعيم يف احللية   ولعله حمفوظ من هذه الطريق  9/33وهناك اختالف آخر عن قتادة، فقد ر
 أيًضا كما سيأيت بيانه يف آخر الكالم عن الطرق. 
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حدثناه سليمان بن أمحد، ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبٍل، واحلسني بن إسحاق، وعبدان بن أمحد، قالوا: ثنا أبو  
عمرٍو، أن  سعيد عن قتادة، عن عبد هللا بن ابيب، عن عبد هللا بنبن كامٍل اجلحدري، ثنا أبو معشٍر الرباء، قال: ثنا املثىن 

 . (1)« ضالة املسلم حرق النار»اجلارود أاب املنذر، أخربه أنه، سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الضوال فقال: 

 .ريريوممن اتبع قتادة على روايته عن يزيد، أيوب السختياين، وخالد احلذاء، وسعيٌد اجل

لكشي، ثنا سليمان بن حرٍب، ثنا محاد بن زيٍد، عن فأما حديث أيوب فحدثناه فاروق اخلطايب، ثنا أبو مسلٍم ا
ن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: أأيوب، عن أيب العالء يزيد بن عبد هللا بن الشخري، عن أيب مسلٍم اجلذمي، عن اجلارود، 

 . (2) «ضالة املسلم حرق النار»

 . (3) اجلارودواختلف على خالد فيه، فقال الثوري: عن خالد، عن يزيد، عن مطرٍف، عن 

 . (4) وقال عمرو بن مرزوٍق: عن شعبة، عن خالٍد، عن يزيد، عن اجلارود، ومل يذكر أاب مسلم

  .وقال خالد الطحان: عن خالد احلذاء، عن مطرف، عن أيب مسلم، عن اجلارود

ذاء، عن مطرٍف، عن حدثناه جعفر بن حممٍد، ثنا أبو حصنٍي، ثنا حيىي احلماين، ثنا خالد بن عبد هللا، عن خالٍد احل
 . (5) أيب مسلٍم، عن اجلارود

  ورواه وهب بن بقية، عن خالٍد الطحان، عن خالد فقال: عن أيب قالبة

حدثناه حممد بن أمحد بن احلسن، ثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة، ثنا وهب بن بقية، ثنا خالد، عن خالد احلذاء، 
  . (6) أيب مسلٍم، عن اجلارود، عن النيب صلى هللا عليه وسلم مثله عن أيب قالبة، عن أيب العالء بن الشخري، عن

                                                           

(1 1وأخرجه ابن أيب عاصم عن هؤالء الثالثة به.  2/296اين ( أخرجه الطرب  وقد خالف أبو  أ عن أيب كامل به فلم/82 يذكر عبد هللا بن ابيب. 
وقد تقدم من  ن  وأاب وهم: مهام  واه عن قتادة غري املثىن  وخالف من ر وحجاج بن نصري  وأبو قتيبة  ومنهم الطيالسي  واه عن املثىن  معشر من ر

ومعهما هشام أخرجه البيهقي   من طريقه عن قتادة به.  6/190أخرج حديثهما 
ي   وهللا أعلم.  عن 4/301وقد علقه الرتمذ وأبو معشر له أخطاء فلعل هذا من أخطائه   قتادة كرواية اجلماعة. 

(2 ى )انظر التحفة  5/80( أخرجه أمحد  وابن أيب عاصم 2/406والنسائي يف الكرب  )1 والطرباين /82 من طريق  6/190والبيهقي  2/298أ 
وهيب.  و ورواه عن أيوب محاد بن زيد   أيوب به. 

ى )انظر التحفة وقد اختلف على أيوب ف  واه عنه جرير بن حازم عن أيب مسلم إبسقاط يزيد أخرجه النسائي يف الكرب وجرير له 2/406ر  ،)
وهللا أعلم.  وهام فلعل ذلك منها   أ

(3 1( أخرجه عبد الرازق  ى ابقيه يف  0/131 1ورو وأمحد  0/135 ى )انظر التحفة  5/80ومل يذكر الصحايب  (، 2/405والنسائي يف الكرب
وغريمها. 6/191والبيهقي  2/296اين والطرب  وأبو أسامة  ي عبد الرازق  ورواه عن الثور ن به.   ، من طريق سفيا

(4 و به.  2/296( أخرجه الطرباين  ود املكي عن عمر  عن أمحد بن دا
(5 واية حي 2/297( أخرجه الطرباين  وهب بن بقية عن خالد مبثل ر وأخرجه أيًضا من طريق   ىي احلماين. عن أيب احلصني القاضي به، 
واة 6) واية املصنف فيها خطأ من أحد الر ن ر و أ ن يف املعجم سقط أ ن يكو واية حيىي فإما أ ولكن كر وهب،  ن الطرباين أخرجه من طريق  ( سبق أ

 ولعله من ابن أيب شيبة فقد تكلم فيه. 
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  .دجلارو وأما حديث اجلريري، فرواه عن أيب العالء، عن مطرٍف، عن أيب مسلٍم اجلذمي، عن ا

حدثناه أبو عمرو بن محدان، ثنا احلسن بن سفيان، ثنا عباس بن الوليد، ثنا بشر بن املفضل، ثنا اجلريري، عن أيب 
الء بن الشخري عن مطرٍف، قال: حدثت حديثني عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد عرفت أين قد صدقتهما، ولكن الع

ال أدري أيهما قبل اآلخر، ثنا أبو مسلٍم اجلذمي، عن اجلارود، قال: كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بعض أسفاره 
؟ قال: قلت: « فما يكفينا»د علمت اي رسول هللا، ما يكفينا من الظهر، قال: ويف الظهر قلة فتذاكر القوم بينهم فقال: ق

الضالة »قال: وقال: « قربنهاتضالة املسلم حرق النار، فال ، ال »عليهن يف جرٍف فنستمتع بظهورهن قال: فقال:  يتذود أن
 . (1)«  يؤتيه من يشاءة جتدها فأنشدها وال تكتم، وال تغيب، فإن اعرتفت فأدها، وإال فمال هللاقطأو الل

ورواه عبد الوارث، وابن علية، وهالل بن حق، وخالد الواسطي، كلهم عن اجلريري، عن أيب العالء، عن أخيه 
 .(2) مطرٍف، عن أيب مسلٍم، عن اجلارود خمتصرًا

                                                                                                                                                                             

وعبد الوهاب عن أيب  واه عنه شعبة  وجهني آخرين، فر واية  وقد اختلف على خالد احلذاء فيه على  ود به مثل ر العالء عن أيب مسلم عن اجلار
ولكن العجيب أنه مل يذكرها.  وهي األصل يف كالم املصنف  وأيوب   قتادة 

واه من هذه الطريق أمحد   ى )انظر التحفة  5/80وقد ر والدارمي 2/405والنسائي يف الكرب  . 6/190والبيهقي  2/266( 
وعبد الو   ومحاد بن سلمة  ن عن أيب العالء عن مطرف عن عياض بن ورواه عن خالد هشيم  وخالد الطحا وهيب  و وعبد األعلى  وشعبة  هاب 

ي عن أيب العالء عن مطرف  واية اجلرير وهو احلديث الثاين اآليت يف ر (. أخرجه ابن 8/250)انظر التحفة  2/136محار جبزء من احلديث 
ن  2/837ماجة  وابن حبا ى  والنسائي يف الكرب ود   . 2/837وأبو دا

(1 وانظر ما بعده.  2/299أخرجه الطرباين (   من طريق بشر به 
(2 ى )انظر التحفة  5/80( أخرجه أمحد  وابن أيب عاصم 406، 2/405والنسائي يف الكرب  )1 والطرباين 82/2 ويف الصغري 299، 2/298،   ،

ي به.  29، 2/28  من طريق اجلرير
وخالد الواس  وهالل  وابن عليه  ي عبد الوارث  وقد اختلف على ورواه عن اجلرير وبعضها خمتصرًا،  ويف بعضها مطوالً  ن  ويزيد بن هارو طي 

واه عنه محاد بن سلمة عن أيب ا ي فيه أيًضا. فر و 2/131ف األستار )انظر كش لبزارأخرجه العالء عن مطرف عن أيب هريرة به. اجلرير قال ( 
وذلك ألنه خطأ ل وأقول  ود. ب عن اجلاالصواو عله من محاد بن سلمة ال نعلم أسند مطرف عن أيب هريرة إال هذا أ. هـ.   ر

و  2/266ورواه الدارمي   واية قتادة  ن عنه كر ي السنعن يزيد بن هارو وهم من راو و  ن هناك سقط أ ورمبا كا وخالد،  ، وهللا أعلم  نأيوب 
واية يزيد عن اجلرير موذلك ألنه تقدم  وغريمها.   ين ر وعبد الوارث  واية ابن عليه   كر

و  ومن االختالف يف  واه احلسن من مطرف عن أبيه كر  ية شعبة عن قتادة املشار إليها فيما مضى. اهذا احلديث غري ما ذكر أنه ر
ى من طريق أشعث عنه )انظر التحفة   ن القصة أخرجه النسائي يف الكرب ورواه مرساًل بذكر القصة أخرجه 4/360ورواه احلسن مرساًل بدو  )

1نه )ق من طريق حبيب بن الشهيد عزاد الر عب 0/131 .) 
ويف   ي بتسمية املبهم  وهي عند الطرب ود اليت رواها ابن إسحاق قال: حدثين من ال أهتم عن احلسن فذكره،  وجاء أيًضا يف قصة إسالم اجلار

وسيأيت ذكرمها.  ن إسناد  واها ابن سعد بدو  اليت ر
ود يف قصة إسالم  ن احلديث حمفوظ عن اجلار وقد جاءت وابلنظر فيما تقدم كله خيلص لنا أ واه ابن إسحاق عن احلسن،  ه على ما ر

واإلسناد يف حديثنا هنا هو أبو الع ى أبسانيد متصلة تدل على ثبوهتا  ود. ن أيب مسلالء عتفاصيلها من الطرق األخر  م عن اجلار
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وحدثنا أبو عمرو بن  ححدثنا أبو أمحد اجلرجاين، وسليمان بن أمحد، قاال: ثنا أبو خليفة، ثنا عبد الرمحن بن املبارك،
محدان، ثنا احلسن بن سفيان، ثنا حممد بن أيب بكٍر املقدمي، ح وحدثنا عمر بن حممٍد السري، ثنا عبد هللا بن حممٍد، ثنا 
إسحاق بن إمساعيل، وسليمان بن أيوب، قالوا: ثنا خالد بن احلارث، ثنا سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن أيب مسلٍم، 

  .(1) «ئًماأنه هنى أن يشرب الرجل قا»املعلى، عن النيب صلى هللا عليه وسلم عن اجلارود بن 

 

 .تفرد به سعيد، عن قتادة، واتبع حممد بن بكٍر الربساين خالدا على روايته عنه

حدثناه سليمان بن أمحد، ثنا احلضرمي، ثنا حممود بن غيالن، ح وحدثنا أبو عمرٍو حممد بن محدان، ثنا احلسن بن 
 :، ثنا حممد بن بشاٍر، قاال: ثنا حممد بن بكٍر الربساين، ثنا سعيد، عن قتادة، عن أيب مسلٍم اجلذمي، عن اجلارودسفيان

 .(2)« أنه سأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن الشرب قائًما، فنهاه»

  .(3) ادة، عن أنسٍ وكان أمحد بن حنبٍل رمحه هللا حيمل هذا على الوهم من سعيٍد، وأن صوابه رواية مهاٍم، عن قت

 

                                                                                                                                                                             

وافقهم اجلري  و وخالد بال شك  وأيوب  وقد اتفق على اإلسناد املذكور قتادة  وهم،  ى ذلك فاألقرب أنه  وليس يف منت وما سو وفيه نظر،  ي  ر
ود احملفوظ قوله:  و اللقطة جتدها ... إخل»حديث اجلار واية خالد ياض بن مححديث ع واحملفوظ يف ذلك أنه من« وقال الضالة أ ار من ر

وأحياانً  ن يف بعض أحيااًن يف اإلسناد فقط  ودخل احلديثا  املنت. و اإلسناد   يفاحلذاء عن أيب العالء عن مطرف عن عياض 
ولعل هذا مما كانت   وفد عبد القيس،  وأنه حصل لبين عامر قصة مشاهبة لقصة  ن حمفوظة  ن تكو واية عبد هللا بن الشخري فال يبعد أ وأما ر

 تبتلى به العرب كثريًا فتكرر السؤال عنه. 
ي جاء من طريقه يف احلد  ي اإلسناد الذ ود حسن الرتمذ ن أاب يث اآليت. وحديث اجلار ولكن إال  همسلم مل يوثقورجاله ثقات إال أ ن  ابن حبا

ى عنه مجاعة  وبطرق احلمن قد رو ي له حيسن حديثه  ومع حتسني الرتمذ وف  وقال وهللا تع ديث يصحالثقات املشاهري فهو معر اىل أعلم، 
والطرباين أبسانيد رجال بعضها رجال الصحيح )اجملمع  واه أمحد  وصححه ابن حبا4/167اهليثمي ر  ن. ( 

ي إسناد صحيح وحديث عياض إسن  وقال البوصري ن،  وحديث عبد هللا بن الشخري صححه ابن حبا ن.  وقد صححه ابن حبا اده صحيح 
واحلديث2/63رجاله ثقات )مصباح الزجاجة  وقد اتبع احلسن قتادة فأمنا تدليسه،  وهو كما قاال  واية شعبة  (  منا ن قتادة فأعمن ر

 تدليسه. 
(1 ي  واحد  300، 2/299والطرباين  4/300( أخرجه الرتمذ ى غري  وهكذا رو ي هذا حديث غريب حسن  وقال الرتمذ من طريق خالد به. 

وانظر ما أييت.  ي  وهو كما قال الرتمذ ود   هذا احلديث عن سعيد عن قتادة عن أيب مسلم عن اجلار
(2  عن احلضرمي به.  2/299( أخرجه الطرباين 
(3 واية مهام عن قتادة  و . ط. فؤاد 3/1600عن أنس عن مسلم ( ر ومنهم سعيد بن أيب عر ة نفسه عند مسلم بوقد اتبعه غريه على هذا اإلسناد، 

ي  والرتمذ وابن ماجه 4/300)املوضع السابق(.   ،2/1132 . 
ن احلديث عنده من عدة طرق هذا مع   ن يكو وال مانع من أ ن قتادة إمام  ن احلديث حمفوظًا من الطريقني، فإ ن يكو ولكن ال مانع من أ

وحديث أنس ليساختالف اللفظ ف وسلم فنهاه،  ود فيه أنه سأل النيب صلى هللا عليه  ن حديث اجلار  لك. ذفيه  إ
واه عنه الدستواولقتادة في  ن رسول هللا صلى هللا عليه  ئيه إسناد ًثلث، ر ي بلفظ أ ي عن أيب سعيد اخلدر وشعبة عن أيب عيسى األسوار

 ط. فؤاد(.  3/1601قني عن )وسلم هنى عن الشرب قائًما. أخرجه مسلم من هذين الطري
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حدثنا احلسن بن عالن، ثنا اهليثم بن خلٍف، ثنا حممود بن غيالن، ثنا نصر بن خالٍد النحوي، حدثين هداب، عن 
من طلب الدنيا بعمل »إبراهيم بن الضريس، عن اهليثم، عن اجلارود بن املعلى، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 تفرد به حممود بن غيالن. . (1)« كره، وأثبت امسه يف أهل الناراآلخرة، طمس وجهه، وحمق ذ 

  .(2) ومن الرواة من فرق بني جارود بن املعلى، وجارود بن املنذر فجعلهما ترمجتني ومها واحد

 

حدثنا عبد هللا بن جعفٍر، ثنا إمساعيل بن عبد هللا، ثنا حممد بن سعيٍد األصبهاين، ح وحدثنا أبو عمرو بن محدان، 
ثنا احلسن بن سفيان، ثنا سويد بن سعيٍد، وأبو مهاٍم الوليد بن شجاٍع قالوا: ثنا علي بن مسهر، عن أشعث، عن ابن 

أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت: إن يل ديًنا، فإن تركت ديين، ودخلت يف »سريين، عن اجلارود العبدي، قال: 
  .(«3) «نعم»دينك، فلي أن ال يعذبين هللا يف اآلخرة؟ قال: 

 .(4) رواه عمرو بن عبيٍد، عن احلسن، عن اجلارود مطواًل 

                                                           

(1 وفيه 2/300( أخرجه الطرباين  وقال اهليثمي  ن به.  1من مل أعرفهم )اجملمع  عن احلضرمي عن حممود بن غيال فاإلسناد ضعيف، (. 0/220
و أراد به غري هللا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه الرت  ي وابن ماجه إبسناد وله شاهد عن ابن عمر مرفوًعا بلفظ من طلب العلم لغري هللا أ مذ

5ضعيف )انظر ضعيف اجلامع  وآخر عن أيب ذر موقوفًا أخرجه ابن املبارك يف الزهد ص699  )1 ي عن أيب ذر رهط من أهل  5 والراو
ولفظه ن   ال يريد هبما إال عرض الدنيا فيجد عرف اجلنة أبًدا.  : العراق مبهمو

واحد2) ن الصواب أهنما  وبينا أ  .  ( تقدم الكالم يف هذا 
(3 ي يف التاريخ  وأبو يعلى  2/236( أخرجه البخار وا220، 2/219خمتصرًا،  ن من طريق أشعث به.  2/300لطرباين ،  ورجاله ثقات إال أ

ي أيًضا فطوله )انظر اإلصابة(.  واه البغو وقد ر ي قال مرسل.   البخار
ن ابن سريين أخذه عن أيب ه  ن يكو ن صهرًا أليب هريرة فال يبعد أ ود كا ومل يصرح به كما يفعل يف كثري من املرفوعات عند واجلار ريرة 

وهللا تعاىل أعلم.  وغريه،  ي يف صحيحه   البخار
وله شاهد أيًضا ذكره ابن سعد   وهو اآليت ذكره،  5 -5/559وله شاهد عن احلسن  وأصل ذلك فيما  60 ن إسناد  بنحو ذلك مطواًل بدو

ى من حديث أيب مسلم اجلذمي  واه النسائي يف الكرب ن فيه حنو مار ود يف حديث الضالة فإ ن ذكر قصة ن احلسن بجاء ع عن اجلار دو
ن شاء هللا تعاىل.   اإلسالم، فاحلديث مبجموع طرقه حسن إ

(4 وسؤاله عن الضوال اليت يف طريقهم فقال له: إايك  2/575( أخرجه ابن إسحاق  فقال حدثين من ال أهتم عن احلسن فذكر قصة إسالمه 
ي وإايها فإمنا تلك  وأخرجه الطرب وكذبه بعضهم وفيه  من طريق ابن إسحاق فسمى املبهم احلسن بن دينار  3/136حرق النار.  كالم كثري 

ن  وانظر ما سبق. 205 -2/203)انظر اللسا  ) 
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 () جارية بن ظفر احلنفي أبو منران .57
 يعد يف الكوفيني، حديثه عند ابنه منران، ومواله عقيل بن دينار. 

بن عياش، ثنا حدثنا حممد بن أمحد بن احلسن، ثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة، ثنا مسلم بن سالم، ثنا أبو بكر 
جارية، عن أبيه أن قوًما، اجتمعوا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف خص، قال: فبعث  بن دهثم بن قران عن منران

أصبت »إليهم حذيفة، ليقضي بينهم قال: فقضى به للذي يليه القمط، فلما أتى النيب صلى هللا عليه وسلم أخربه، قال: 
 . (1) «وأحسنت

دهثم بن قران،  نصر، ثنا عبد هللا بن حممد بن زكراي، ثنا حممد بن بكري، ثنا مروان بن معاوية، ثنا وحدثنا حممد بن
كان وسط دار، فاختصم إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فيه،   رية، عن جارية بن ظفر، أن حظارًاموىل جا عن عقيل بن دينار

 .(2) فبعث حذيفة بن اليمان فذكره حنوه

صر، ثنا عبد هللا بن حممد بن زكراي، ثنا حممد بن بكري، ثنا مروان بن معاوية، ثنا دهثم بن قران، عن حدثنا حممد بن ن
منران بن جارية، عن أبيه جارية أنه كان بينه وبني قومه قتال يف مسرح غنم، فقطعوا يده، فاختصموا إىل النيب صلى هللا عليه 

خذ »ع أن يهب له يده، فقال املقطوع: اي رسول هللا، إهنا مييين قال: وسلم، وأن النيب صلى هللا عليه وسلم سأل املقطو 
، فقال: اي رسول هللا، ما ترى يف غالم من بين العنرب مخاسي، أو سداسي، فادعيته ألتكثر به « فيها (3)ديتها، بورك لك

                                                           

  والتعديل 2/237، التاريخ 5/553ترمجته يف الطبقات 3، التسمية ص2/520، اجلرح  ، املؤتلف 2/290ملعجم ا، 3/60، الثقات 7
 . 2/54، التهذيب 53-2/52، اإلصابة 1/392، األسد 2/1، اإلكمال 2/124، االستيعاب 1/434املختلف و 
والفاء-جارية بن ظفر   ى عنه من الصحابة زيد بن معب -بفتح املعجمة  وقال ابن األثري رو والصواب يزيد-د وهو ميامي حنفي،   -كذا قال 

ى قصة دارت بني أخيه قيس  وومل ير  وإمنا رو وهي اآلتية يف احلعنه  وبني جارية بن ظفر   ريق آخر. ثاين من طديث البن معبد 
(1 ي يف التاريخ  5/553( أخرجه ابن سعد  واحد.  2/290والطرباين  2/785وابن ماجه  2/237والبخار ورواه عنه غري  من طريق أيب بكر به، 

ي هذا إسناد فيه مقال منر  ي إسناده ليس مبشهور، قال البوصري ن حاله قال البخار وقال ابن القطا ن يف الثقات،  ن بن جارية ذكره ابن حبا ا
ن بذكره من الثقات )مصباح الزجاجة  وشذ ابن حبا ن تركوه  ودهثم بن قرا وحني 2/34جمهول. قلت  ن أيًضا يف اجملر ودهثم ذكره ابن حبا  ،)

ي عن الثقات أشياء ال أصول هلا.  1/295 ويرو  وقال ينفرد ابملناكري عن املشاهري 
ي ر   وانظر ما أييت قمن طري 2/975واه ابن عد وك،  وقال دهثم مرت ن جمهول،  وقال احلافظ منرا  سلمة بن احلسن عن دهثم به. 

وجاء       وهي الشرط اليت يشد هبا اخلص،  ن امليم مجع قماط بكسر القاف  وإسكا وايةيفوالق مط بضم القاف  ند غري املصنف اآلتية ع  الر
وعقدها. وجد معاقد القمط  ملنفقضى   تليه أ. هـ يعين مواضع ربطها 

(2 ي يف التاريخ  2 -2/237( أخرجه البخار . 2/124وعنه ابن عبد الرب تعليًقا  1/434والدارقطين يف املؤتلف  291 -2/290والطرباين  38
ورواه عن ن به  وا ن يف الثقات  همن طريق مر وعقيل ذكره ابن حبا واحد،  ي عنه هو نفسه دهثم بولكن الر  وقد اتبع منراان 5/273غري   ناو

ودهثم ضعيف جًدا.  واية إال من طريق دهثم  وقال احلافظ يف جارية ال يعرف له ر ن فمداره عليه فاإلسناد ضعيف جًدا.   قرا
(3   يف املخطوط : له .( 
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نحله، فتحسن حنله، فإن مات أرى أن تعتقه، وأن ت»؟ فقال النيب صلى هللا عليه وسلم:   (1)أبمهعلى القوم مل ألتبس 
  (2) «ورثته، وإن مت مل يرثك

 .(3) رواه أبو بكر بن عياش، عن دهثم حنوه خمتًصرا

حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا حممد بن عبد هللا احلضرمي، ثنا سليمان بن داود العتكي، ثنا أسد بن عمرو، ثنا دهثم 
 .(4) «خذ للرأس ماء جديًدا»ل هللا صلى هللا عليه وسلم: بن قران، عن منران بن جارية، عن أبيه، قال: قال رسو 

                                                           

(1   يف املخطوط )مه(( 
واملختلف 2) ن به 1/435( أخرجه الدارقطين يف املؤتلف  وا ود بن رشيد عن مر ن جارية قطع يده رجل من بين عمه يقال له من طريق دا وفيه أ  ،

وانظر ما أييت.  وسلم  وحنله كما قال النيب صلى هللا عليه  ن جارية أعتق العبد  وأ وسط ذراعه اليمىن   حنظلة بن قيس من 
(3 والبيهقي 2/291والطرباين  2/43والعقيلي  2/880( أخرجه ابن ماجه  ن الض 8/65،  وفيه أ ارب قطع يده يف غري من طريق أيب بكر به 

وب أراد القصاص فلم يقض له به.  ن املضر وأ وفيمن طر  2/291أخرجه الطرباين و مفصل  و عن دهثم به.  يه أنه قضى له ق أسد بن عمر
 خبمسة آالف درهم. 

ودهثم ب بن عبد الرب ليس هلذااقال ابن كثري قال الشيخ أبو عمر        ن العكلي ق ناحلديث غري هذا اإلسناد   مما ليس حديثه يف أعرايبعضرا
وأبوه جارية بن ظفر مذكور يف الصحابة. )التفسري ن به جارية ضعيف أعرايب أيًضا  ومنرا  (. 3/114 حيتج به 

ويف أحاديث أخر   وآًثر، : وقال البيهقي فيه  ويف الباب أحاديث ضعيفة  واجلمهور على أنه ال يقاد من مثل ذلك،  أسانيد ال يثبت مثلها. 
 . جع السابقة وانظر املرا

وجا: وقد أخرج القصة املذكورة بلفظ آخر        ومها قيس بن معبد  ومسى املتضاربني  و ابن أيب عاصم  ن قيًسا أرية بن ظفر  وأماأ ن يد جارية،   اب
وهب قيس ضربته للنيب صلى هللا عليه  و وأما جارية فأخذ ديتها من جارية فضربه فقط  1إلصابة . )انظر ان لقيسال كاموسلم،  0/361 )

 ويف إسناده من مل أجد له ترمجة.  
(4 وعزاه احلافظ يف تلخيص احلبري ) 2/291( أخرجه الطرباين  وال 1/90عن احلضرمي به  ومل أجده يف كشف األستار  عزاه اهليثمي ( إىل البزار 

ن يف الثقات )اجمليف اجملمع للبزار.  وذكره ابن حبا ن ضعفه مجاعة  واحلديث ذكره ابن عبد احلق 1/234مع وقال اهليثمي فيه دهثم بن قرا  ،)
ورد األمر بتيف  وقد  وقال  وهو إسناد ضعيف جأحكامه  وسلم  ن بن جارية عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه  ديد املاء لألذنني من حديث منرا

وليس لأل ن لفظ احلديث للرأس  ن أب ويقصد ابن القطا  (. 1/22ذنني. )انظر نصب الراية أ. هـ 
واه مسلم وقد ثب       وليس فيه أمر فيما ر وسلم  ن حديث عبد هللا بن زيد مط. فؤاد  1/211ت أخذ ماء جديد للرأس من فعله صلى هللا عليه 

وانظر اا ومسح برأسه مباء غري فضل يده.  وفيه  وسلم  وضوء النيب صلى هللا عليه  وطارحول املس لكالمبن عاصم يف صفة   ألة يف نيل األ
(1/201 .) 
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 () جارية بن قدامة السعدي التميمي عم األحنف .58
 . بصرةا له، سكن الوقيل: ابن عم األحنف، وقيل: ليس بعمه أخي أبيه. بل مساه عمه توقريً 

ث، والليث ن احلار مرو بعحدثين حدثنا حبيب بن احلسن، ثنا موسى بن سهل، ثنا هارون بن سعيد، ثنا ابن وهب، 
: اي  لة أنه قاة بن قداموهو جاري، ، عن ابن عم له  ، عن األحنف بن قيس ، عن أبيه بن سعد، عن هشام بن عروةا

 جع إليه رسول هللال ذلك ير كرارًا،  ، فعاد له م« ال تغضب»رسول هللا، قل يل يف اإلسالم قوالً وأقلل لعلي أعقله، قال: 
 « ال تغضب»ه وسلم: صلى هللا علي

محاد بن سلمة، وحيىي بن سعيد القطان، ومسلمة بن قعنب، وحممد بن عبد الرمحن الطفاوي، وأبو : رواه عن هشام  
أسامة، وابن منري، وابن مسهر، وأبو معاوية، وعبدة بن سليمان، فاختلفوا فيه على هشام، فمنهم من قال: عن عمه جارية، 

 . (1)ن جارية، ومنهم من قال: عن جارية، عن ابن عم له من بين متيم ومنهم من قال: ابن عم له ع

                                                           

 :1، اآلحاد 2/520، اجلرح 2/237، التاريخ 7/56الطبقات  ترمجته يف 3أ، التسمية ص/20 ، املؤتلف 2/292، املعجم 3/60، الثقات 6
 . 2/53، اإلصابة 1/263، األسد 2/1، اإلكمال 2/122، االستيعاب 3/615، املستدرك 1/436واملختلف 

ي مث د بن جبري بن ربيعة اح بن أسعرز وامسه كاماًل جارية بن قدامة بن زهري بن احلصني بن   بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم السعد
وغريهم وابن أيب حامت  ي  والبخار وأبو يزيد جزم بصحبته ابن سعد  وأبو أيوب   .  رمجهتممن  التميمي أبو الوليد 

ن احلديث من  والصواب أنه أدركه، مث إ وهو خطأ  وسلم  واة مل يدرك النيب صلى هللا عليه  واحد،  وقال بعض الر مسنده كما جزم بذلك غري 
و  هويقوي وصحبته لعلي كما يف ترمجته، كما أنه عم األحنف اتفقت على ذلك ر ورواية أيب الز شام احملفاية هإدراكه لعمر كبريًا  اند عن وظة 

وغريمها.  ي وابن أيب حامت  وجزم به البخار واية كريب.  وة مع ر  عر
وق  ي صدره املصنف بقوله  واايت يعلم أنه ال جمال وقول الطرباين الذ ن من تدبر الر يل ليس بعمه .... بل مساه عمه توقريًا ليس بوجيه؛ أل

و حنو ذلك.  ن فيها مثالً أنه رآه فقال له اي عم أ  للتوقري فيها خبالف لو كا
ولو مل ي  ولعله يف درجة عمومته من القرابة  ي جًدا.  وهو توجيه قو وجهه ابن عبد الرب أبنه عمه ألمه،  لتق معه إال يف سعد بن زيد مناة وقد 

ويقويه واحدة  وجهه ابن األثري أبنه أراد أهنما من قبيلة  ومن قال ابن عمه  بن عم له االطرق من قوله عن  اء يف بعضما ج وهللا تعاىل أعلم. 
وليس هذا مبتجه بعد تفر  ي  ى عن عمه عند البخار ي رو وقيل إنه جويرية بن قدامة الذ بينهما مع اختالف  هترمجمن  ق كليمن بين متيم 

والطبقة.   االسم 
(1 ي يف التاريخ  7/56( أخرجه ابن سعد  5/3، 3/484وأمحد  2/237والبخار وابن أيب عاصم 4  ،1 ن /20 وعنه ابن حبا وأبو يعلى  أ، ب 

4)انظر املوارد ص 8 والطرباين 4 والدارقطين يف املؤتلف 295 -2/292(،  واحلاكم 437، 1/436،  من  1/263 وابن األثري 3/615، 
وهو ما رجحه احلافظ يف  والصواب أنه عن جارية بن قدامة من حديثه  طريق هشام عن أبيه عن األحنف مث اختلف أصحاب هشام 

ولذل وأيب يعلى رجال الصحيح )اجملمع  كاإلصابة،  وقال اهليثمي رجال أمحد  ن  وقد صححه ابن حبا 8/6فاإلسناد صحيح  9 .) 
وهو جارية  وأما اختالف أصحاب هشام فمنهم  و عن ابن عم له  و عن عمه جارية بن قدامة أ من قال عن األحنف عن جارية بن قدامة أ

و عن بعض عم و حنو ذلك مما ال خيرج عن  أ و بن احلارث،كومته أ ومن هؤالء عمر  ن منري،وعبد هللا ب د،عوالليث بن س ونه عن مسند جارية 
وأبو أسامة، ومحاد بن سلمة  ومسلمة القعنيب،  وهيب  ومعهم حيىي و وهم أضبط من غريهم  وايتعيد كما سس بن وهم اجلماعة  ن ر ه يأيت يف بيا

وكريب  وة  واية أيب الزاند عن عر وهي املوافقة لر واية أكثر أصحاب هشام،  ن هذه ر  حنف.ن األعوذكر احلافظ أ
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  ورواه أبو الزاند، عن عروة.

حدثناه جعفر بن حممد بن عمرو، ثنا أبو حصني، ثنا حيىي بن عبد احلميد، ثنا ابن أيب زاند، عن أبيه، عن عروة بن 
 . (1)النيب صلى هللا عليه وسلم مثله الزبري، عن األحنف بن قيس، عن جارية بن قدامة، عم األحنف، عن 

 ورواه كريب موىل ابن عباس، عن األحنف.

، ثنا عبد الرمحن بن سلمة الرازي، ثنا أبو زهري  ، ثنا حممد بن شعيب التاجر األصبهاين حدثناه سليمان بن أمحد
عمه، وعمه جارية بن عبد الرمحن بن مغراء، عن حممد بن كريب، عن أبيه، قال: شهدت األحنف بن قيس حيدث عن 

، مث عاد، فقال: «ال تغضب»قلل لعلي أعقله، قال: اقدامة وهو عند ابن عباس أنه قال: اي رسول هللا قل يل قواًل ينفعين، و 
 .(2)« ال تغضب»

                                                                                                                                                                             

وم  وسلم،  ن رجالً سأل النيب صلى هللا عليه  وقد بني عند أمحد ومنهم من قال عن األحنف عن جارية بن قدامة أ ن هؤالء: حيىي بن سعيد، 
وهم يق واية فقد قال أمحد رمحه هللا، قال حيىي: قال هشام: قلت اي رسول هللا  ن أنه تصرف يف الر _ سلم و نيب صلى هللا عليه ال  يدركملولو

واية حيىي موافقة ملن تقدم. _ حيىي بن سعيد يعين  ن ر ن أ. هـ. فتبني أ وهم يقولو  يقول 
واحد  ومن هؤالء ابن منري. ن قال عن األحنف عن ابن عم له من بين متيم عن جارية...ومنهم م  واه غري  ن ابن منري عوأظنها خطأ، حيث ر

 «. يقال له جارية« »عن جارية»فقالوا: بدالً من 
ومن هؤالء: عبدة بن  و حنوها.  وعلي ب ومنهم من قال عن األحنف عن جارية بن قدامة عن ابن عم له من بين متيم أ ن،  ن مسهر، سليما

يفوحممد بن عبد الرمحن الط وية. او وأبو معا واية أليب يع،  وقع يف ر واحلافظ أنه  و ارية بن قجلى عن وذكر اهليثمي  رواية دامة عن عم أبيه، 
واحلمد هلل رب العاملني.    اجلماعة أصوب من هؤالء 

(1 وحيىي احل 295، 2/294( أخرجه الطرباين  وإسناده فيه ضعف من أجل ابن أيب من طريق أسد بن موسى  ماين عن ابن أيب الزاند به حنوه 
 الزاند. 

(2 ولكن يشهد له ما تقدم،  2/294( أخرجه الطرباين  وإسناده فيه ضعف ألجل حممد بن كريب   عن حممد بن شعيب به. 
وسلم ...... فذكر حنوه      ن رجاًل سأل النيب صلى هللا عليه  ي  ،2/466د أخرجه أمح ويف الباب عن أيب هريرة أ  وغريمها. 4/371والرتمذ

وهذا حديث حسن صحيح غريب.  ن بن صرد،  وسليما ويف الباب عن أيب سعيد  ي   وقال الرتمذ
وعن ابن عمر عند أيب   وسلم عند أمحد أيًضا  وعن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه  و عند أمحد  ويف الباب أيًضا عن عبد هللا بن عمر

وعن بعض وعن أيب الدرداء عند ال يعلى،  وسلم عند أيب يعلى أيًضا،  و طرباينأصحاب النيب صلى هللا عليه  ن بن ، سط  يف األ وعن سفيا
وبعضها فيه ضعف. )انظر اجملمع   (.  8/70عبد هللا الثقفي عند الطرباين 
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 () جارية بن عبد املنذر وهو وهم .59
 . (1)ة بن عبد املنذر صوابه رفاعة بن عبد املنذر، وحكى بعض الرواة عن ابن أيب داود أنه قال: خارج

حدثنا حممد بن إسحاق بن أيوب، ثنا إبراهيم بن سعدان، ثنا بكر بن بكار، ثنا عمرو بن ًثبت، ثنا عبد هللا بن 
إن يوم »حممد بن عقيل، عن عبد الرمحن بن يزيد، عن أيب لبابة بن عبد املنذر، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

  (2)« اجلمعة سيد األايم

  ذكره بعض الرواة من حديث ابن فضيل، عن عمرو بن ًثبت فقال: جارية بن عبد املنذر

  (3)مشهور أبيب لبابة بن عبد املنذر ثواحلدي

ن امسه جارية، أو خارجة، إال ما نقله هذا الواهم عن ابن أيب إومل يقل أحد ( 4)واسم أيب لبابة، رفاعة. وقيل: بشري 
 .(5)داود 

                                                           

  ويقال خار عبد امل ، قال ابن ماكوال جارية بن3/48، 2/132، اإلصابة 1/362، األسد 2/3ترمجته يف: اإلكمال وأظنه نذر بن الزبري،  جة 
وهام مث قال صوابه خارجة ابخلاء املعجمة، مث ذكر مندة أخذه من ابن  وقد ذكره احلافظ يف األ ويعتربه يف خا،  اليت   قواًل من األقوالرجة 

ن عن بعض أصحابه، إال أنه قال خا وذكره عبدا ود،  ن عبد أنه اب وال خالف يف ن املنذر،جة بر قيلت يف اسم أيب لبابة، فقد قاله ابن أيب دا
واملشهور يف اسم أيب لبابة رفاعة بن عبد املنذر.   املنذر، قال احلافظ 

(1 واة ابن  و بن ًثبت مندة ( يقصد أبحد الر ي، حدثنا ابن فضيل عن عمر ى عن العطارد وقال رو ود،  وقد حكاه أيًضا احلافظ عن ابن أيب دا  ،
ود عن حممد بن إمساعيل عن ابن عقيل عن عبد الرمحن ب ى ابن أيب دا ورو وذكره ابن األثري فقال  ن يزيد عن خارجة بن عبد املنذر، 

 األمحسي عن ابن فضيل. 
وهو املشهور.   و بن ًثبت فذكره  واحد عن عمر وكذا قال غري  واه غريه عن ابن فضيل، فقال عن أيب لبابة   قال احلافظ ر

واه ( أخرجه املصنف إبسناد آخر عن زهري ب2) ن حممد عن عبد هللا بن حممد بن عقيل به مطواًل يف ترمجة رفاعة بن عبد املنذر أيب لبابة، مث ر
ول ق وأحال على األ 2ابإلسناد املذكور هنا،  3 وسيأيت الكالم عليه مفصالً هناك. /9  أ/ا، 

(3 وكما من طريق حممد بن إبراهيم األسباطي عن ابن فضيل به، فذكر امسه جاريمندة ( أخرجه ابن  وهم كما قال املصنف  وال شك أنه  ة ابجليم 
 أثبت ابن حجر. 

وقيل يسري كما ذكر املصنف يف ترمجته. 4)  ) 
(5 واة غري ابن مندة ( يعين ابلواهم ابن  ولعل الوهم فيه من أحد الر واحلق معه يف جارية  وأما خارجة فابن مندة ،  وقد بينا أنمندة ،   هانقل فقط، 

وغري  ود   ه. قول ابن أيب دا



 

127 

 

 () أصرم األجداري حي من كلب جارية بن .60
 . (1)يعد يف أعراب البصرة، ال يعرف له صحبة وال رؤية، ذكره بعض الرواة يف مجلة الصحابة 

ثنا السراج، ثنا حممد بن عباد بن موسى العكلي، ثنا حممد بن زايد بن زابر، ثنا شرقي بن  (2) حدثنا .........
رأيت ودًّا يف »، حي من كلب قال:  (3) كليب، عن جارية بن أصرم األجداريالقطامي الكليب، أخربين زهري بن منظور ال
 .(4)احلديث  ... «اجلاهلية، بدومة اجلندل، يف صورة رجل آدم

                                                           

  2/52، اإلصابة 1/260، األسد 2/1ترمجته يف اإلكمال . 
وأظنه تبع يف ذلك ابن   ي ابجليم بعدها مهملة نسبة إىل عامر األجدار، مندة قال ابن ماكوال صحايب يعد يف البصريني،  واألجدار وهللا أعلم. 

وقيل له األوهو عامر بن عوف بن كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد الالت بن رفيدة بن ثورة  ن فلجدار بن كلب  يها جالًسا جبوار قصة كا
ن يف عنقه جدرة.  وقيل؛ ألنه كا ي( ابملعجمة .جدار   ووقع يف املخطوط )األخدار

وهللا أعلم.         وروايته هذه ال تدل على صحبة 
(1  . مندة ( يقصد ابن 
ولعله أخذه من ابن 2)  ومل يصرح به كالعادة. مندة ( بياض ابألصل 
(3 ي( يف(   .   املخطوط )األخدار
ن 4) واهتمه بعضهم )انظر اللسا ويف إسناده شرقي بن القطامي متكلم فيه  ومل أجد له تكملة أكثر مما هاهنا،  ( 3/142( هكذا قال احلديث، 

وجاء يف قوله تعاىل:  ن يعبده قوم نوح  ي كا ود املذكور هو الصنم الذ ونسرا""و ويعوق  واليغوث  والسواعا  ودا  ن  2]سورة نوح:  والتذر وهو 3  ]
ن.  وضمها قراءات و   بفتح الوا

ي   ومة »عن ابن عباس قال:  8/667وقد أخرج البخار ود فكانت لكلب بد ن اليت كانت يف قوم نوح يف العرب بعد، فأما  وًث صارت األ
 «.اجلندل ........ إخل

ي قال: حونقل احلافظ عن الوا  ود على صورة رجل»د ن  ا كانت على صورة رجال ملا ثبت من أصل اختاذها وجزم احلافظ أبهنا كله«. كا
ومة  ودًّا بد وا  وبره بن قضاعة اختذ ن كلب بن  وذكر ابن إسحاق أ  (. 1/78)السرية  جلندلامن كوهنا صورًا لرجال صاحلني. 
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 () جارية بن محيل بن نشبة بن قرط .61
 ( 1)صحب النيب صلى هللا عليه وسلم فيما حكاه الدارقطين، عن ابن جرير الطربي 

 .(2)هل الصفة وقال بعضهم: هو من أ

                                                           

  واملختلف 4/281ترمجته يف: الطبقات 2/1عاب ، االستي2/1، اإلكمال 1/354، احللية 435، 1/352، املؤتلف  ، 1/362ألسد ، ا23
وانظر ما أييت. 2/52اإلصابة  وجاء يف األصل ابن مجيل ابجليم   ، 

واملوحدة -بن نش بة -بضم احلاء املهملة مصغرًا-وامسه كامالً جارية بن محيل   وفتح املعجمة  ن  ن  -بضم النو بن قرط بن مرة بن نصر بن دمها
وصحب ال وسلم قدميًا، بن بصار بن سبيع بن بكر بن أشجع، قال ابن سعد أسلم  وقال ابن  كليب شهداال القنيب صلى هللا عليه  بدرًا، 
وليس ذلك يثبت عندان أ. هـ.  ومل يذكر ذلك أحد من العلماء غريه   سعد 

 وقال ابن الربقي استشهد أبحد أ. هـ.  
ويف ابقي ا  واحللية ابن شبة،  ويف اإلصابة  ويف األسد ابن بسبة،   ملراجع كما ضبطناه أيًضا. ملحوظة: جاء يف األصل ابن شيبة، 

وحكاه أيًضا ابن ماكوال عن ابن جرير. 1) واملختلف.   ( حكاه يف املؤتلف 
وذكر جارية بن محيل ابن نشبة بن قرط من أهل الصفة م( ذكره املصنف يف أهل الصفة يف احللية نقاًل ع2) ن مجع أمساء أهل الصفة، فقال 

 حكاه عن الدارقطين. 
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 () يف وفد عبد القيسملسو هيلع هللا ىلص جويرية العصري أتى النيب  .62
حدثنا أبو حممد بن حيان، ثنا سلم بن عصام، ثنا حممد بن حممد بن مرزوق، ثنا سهلة بنت سهل الغنوية، قالت: 

عبد القيس، ومعنا مسعت جديت محادة بنت عبد هللا، عن جويرية العصري، قال: أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم يف وفد 
 .(1) «فيك خلقان حيبهما هللا، احللم واألانة»املنذر، فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

                                                           

  2/118، اإلصابة 1/313ترمجته يف: األسد . 
وهو عصر بن عوف وهو بطن من عبد القيس،  وراء نسبة إىل عصر  والصاد املهملتني  ي بفتح العني  و بن جذبن ع والعصر  مية. مر

(1 وجدهتامندة ( أخرجه ابن  وقال احلافظ يف سهلة  ن )انظر اإلصابة(  : تعليًقا،  ن ال تعرفا ن املرأات  وهاات
واملنذر املذكو ومل أقف على من ذكر ج      وإسناد هذا احلديث ضعيف  وفد عبد القيس.  ي ته يف األر سبقت ترمجويرية هذا يف  شج العصر

ى ابسم املنذر ق 3/193 1وسيأيت مرة أخر 8  . 2أ//8
واألانة، فهو ًثبت من طرق منها ما أخرجه مسلم يف ص  ن فيك خصلتني حيبهما هللا احللم  وسلم لألشج إ يحه حوأما قوله صلى هللا عليه 

ي ش ث ابنط. فؤاد من حدي 49، 1/48 وتقدم يف ترمجته ابسم األشج العصر ي،  وأيب سعيد اخلدر   لك أيًضا.يء من ذعباس 



 

130 

 

 () جنيد بن سبع اجلهين يعد يف الشاميني .63
 روى عنه عبد هللا بن عوف الكناين، وقيل: هو أبو مجعة، وامسه حبيب بن سباع، 

 

، ثنا عبد الرمحن بن أيب عباد املكي، ثنا عبد الرمحن بن  الزنباع روح بن الفرج حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا أبو
خلف، قال: مسعت عبد هللا بن عوف، يقول: مسعت جنيد بن سبع،  أبوعبد هللا أبو سعيد، موىل بين هاشم، ثنا حجر 

                                                           

  ويقال حبيب 2/310بكنيته فقط، التاريخ  7/508ترمجته يف: الطبقات وهب أبو مجعة،  ويقال جنيد، الك ابسم حبيب بن  ىن بن سباع 
واليب  وذكر امسه يف احلديث حبيب بن سباع، اجل 1/24ن سباع، أبو مجعة حبيب ب 1/22للد ن بحبيب  102، 3/101رح أبو مجعة 

ويقال جنيد بن سبع، وهب أبو مجعة الك سباع  2ق ، اآلحادتابعنياين امسه حبيب بن سباع من عبار النويقال حبيب بن  3 أ أبو مجعة /6
3حبيب بن سباع، التسمية ص ويقال حبيب بن سباع 9 وهب،  ويقال جنيد أبو مجعة الكناين،حبيب بن  ، أبو مجعة، 4/139الثقات  ، 

وهو أبو مجعة  2/326املعجم  ويقال حبيب بن سباع  4جنيد بن سبع  ويقال جنيد بن سبع، أبو مجعة األ عجنيب بن سبا  0/26 ي،  نصار
وس-جنيد  2/161اإلكمال  وآخره معجمةبضم اجليم  ن بعدها موحدة مضمومة  ن النو وقال هوذكر حديثبن سبع .... ا -كو  هذا، 

وهو غاية يف  ي .... مضبوطًا هكذا  ه، االستيعاب جة يف نقلحبطه، ضاخلطيب رأيته يف كتاب ابن الفرات خبطه عن أيب الفتح األزد
وقيل حبيب ح.... اختلف يف امسه فقيل أبو مجعة 2/172 وقيل حبيب بن فديك.بيب بن سباع،  وهب  جنبذ بتقدمي  1/300األسد  بن 

ن ع وآخره دال، النو 1/3لى الباء املوحدة  وكنيته أبو 08 وقيل حبيب  وقيل ح 1/370مجعة،  جنيد بن سباع  بيب بن حبيب بن سباع 
وكنيته أبو مجعة،  وقيل حبيب بن سبع...  وقيل السباعيأ 5/159وهب  ي  وزاد،اختلف يف ا بو مجعة األنصار وقيل جنيد  مسه فذكر ما قال 

وس-جنبذ  2/102سبع أبو مجعة يف الكىن،  جنيد بن 2/111بن سباع، اإلصابة  ن بعدها موحدة مضمومة مث ذال بضم اجليم  ن النو كو
1معجمة .... أبو مجعة أييت يف الكىن له حديث ابمسه هذا يف معجم الطرباين،  ي أبو مجعة ا 1/161 ويقال القار ويقال الكناين  ي  ألنصار

وقيبتشديد الياء مشهور بكنيته خمتلف يف امسه، قيل جندب  وهب  وقيل ابن  وقيل ابن سباع  ن-جنبذ  ل امسهبن سبع  على  بتقدمي النو
وموحدة، التهذيب مب -حبيب وقيل  -املوحدة 1هملة مفتوحة  ونقل حنو ما يف اإلصابة. 2/60  ، 

ويف ق  1وذكره املصنف هنا  وقيل حبيابسم  1أ//79 وهب  وقيل ابن  ويف ق حبيبب بن سباع  وقيل جنيد بن سبع  2بن جنيد  5  2ب//7
وامسع  وسلم عام األحزاب. حبيبقال أبو مجعة  وقال أدرك النيب صلى هللا عليه   بن سباع 

ورجح أكثر هؤال  واحد خمتلف يف امسه  ن أاب مجعة  ن امسه وقد رجح غالب أهل العلم أ وايتحء أ ومر وابلنظر يف ترمجته  ه بيب بن سباع 
ن جنزم أنه أحد امسني  و جنبذ بن حنستطيع أ ى ذ سبعبيب بن سباع أ وما سو و كناين  ي أ و تصحو ك فهو لوأنه أنصار و داخل هم أ يف أ

ن أحدمها امسه جنبذ بن سب ي أهنما اثنا ن األقرب عند واحد لكا ولوال جزم أهل العلم أبهنما  وسلم ك النيب صع أدر فيه  ام على هللا عليه 
وجهينة أيًضا من قضاعة، ف وهو كناين نسبة إىل كنانة كلب من قضاعة  ين يوجه كذكن أميمن قال فيه جهين احلديبية  وحديثه هو الذ  لك، 

 ساقه املصنف هنا. 
والقول بذلك حيل اإلشكال يف كونه أنصاراًي مع أنه أسلم عام   ي وحديثه أييت يف ترمجته عند املصنف،  وهو أنصار والثاين حبيب بن سباع 

ن  ويبقى إشكاالت أهو ونسبه  واإلشكال يف االختالف يف امسه  واو وهي االشرتاك يف الكنية احلديبية،   بن عوف عن كل ية عبد هللايف ر
وهللا تعاىل أعلم.  وكل منها جائز  ويف عدادمها يف الشاميني،   منهما، 

ن االسم املذكور يف إسناد حديثنا هنا حمفوظًا، أما إذا قلنا بوه  ل أبهنما جاله، فالقو ر  م بعض من فيه لعدم ثبوت متام ضبطهذا كله إذا كا
وامسه  واحد هو  بيب بن سباع ال غري.   حاملتعني 
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" ولوال رجال نهار مسلًما، ونزلت فينا: قاتلت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أول النهار كافرًا، وقاتلت معه آخر ال»يقول: 
 .(1)« قال: كنا تسعة نفر سبعة رجال، وامرأتني  مؤمنون ونساء مؤمنات"

حدثناه أبو عمرو بن محدان، ثنا احلسن بن سفيان، ثنا حممد بن عباد املكي، ثنا أبو سعيد، موىل بين هاشم، عن 
 .(2)حجر مثله سواء، وقال: مسعت أاب مجعة، جنيد بن سبع 

                                                           

(1 وساق 2/326( أخرجه الطرباين  واملنت )التفسري ا هعن أيب الزنباع به.  وهو مصرح فيه ابسم 7/326بن كثري عن الطرباين هبذا اإلسناد   ،)
وانظر ما أييت.  ى   الصحايب كما تر

ن )انظر الدر 2) وأخرجه أبو يعلى 6/79( أخرجه احلسن بن سفيا ويف املفاريد ص3/129(،   ،7 والطرباين 1 واليب يف الكىن 4/29،  والد  ،
وابن األثري 1/22 وابن الفرات كما تقدم،  واليب 60 -5/59،  وعند الد ي  وجاء عند الطرباين منسواًب األنصار ، من طريق حممد بن عباد به، 

وسلم ى عن ابن معني قال أبو مجعة صاحب النيب صلى هللا عليه  ن تسمية مث رو وأخرجه ع بيب بن سبا حامسه  بدو ابن أيب حامت أيًضا من ، 
وسبع : وقال فيه  (7/326. )انظر تفسري ابن كثري خلف بهأيب طريق حجر  وابن األثري  وعند أيب يعلى  وتسع نسوة،  وكنا ثالث رجال 

ورجاله ثقات )اجملمع  واه أبو يعلى  واه الطرباين أبسانيد رجا9/398نسوة. قال اهليثمي ر وقال ر وعزاه 7/107ل أحدمها ثقات )اجملمع (   ،)
وابن قانع  يالسيوطي أيًضا البن املنذر  ورد وقال بسند جيد عن أيب مجعة جنيبذ بن سبيع والبا وديه،  وابن مر وهو كذا جاء يف املطبوع-،  ة 

وىل )انظر الدر ف -تصحيف واية األ  (. 6/79ذكره بلفظ الر
وقع يف عدة  ني، عن أيب سعيد موىلواحلديث قد جاء من طريق  وشيخه حجر أبو خلف الفلسطيين،  وق رمبا أخطأ  وهو صد بين هاشم، 

والصواب ما أمصادر حجر ب ومنها األصل  وهو حجر بن احلارث أبو خلف عامل عمر بن ثن خلف،  لرملة، فهو اعزيز على بد العبتناه 
وترمج وف  ي هرجل معر وسكو  البخار ى عنه مجاعة من الثقاتابن أيب حامت  ورو و ا عنه  وفيهم حفاظ،  وثقهت  ن قد  س وتوثيقه هنا ال أب ابن حبا
وقال احلسيين  9ه الصدق )انظر التعجيل صحمل به،  وعبد هللا بن عوف يف نفس درجت1 2نظر التعجيل صه تقريًبا )ا(  3 رمجة وله ت (1

2جيدة يف اتريخ ابن عساكر ص 0  علم. وهللا تعاىل أه فاإلسناد ال أبس باملستدرك من النسخة املراكشية.  من اجلزء 7/1
والصواب أبو مجعة  وقال ابن كثري بعد      وتصحفت حنقله للحديث،   م. فليعل« عفرج»ملطبوعة بـايف « مجعة»بيب بن سباع أ. هـ. 

وترمجة أيب مجعةحوانظر األحاديث اآلتية يف ترمجة    .  بيب بن سباع 
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 (جنادح بن ميمون يعد يف الصحابة شهد فتح مصر ) .64

 .(1)ال يعرف له حديث، ذكره بعض املتأخرين وأحال بذكره على أيب سعيد بن عبد األعلى 

                                                           

 2/99، اإلصابة 1/297سد ترمجته يف: األ . 
وجاء يف اإلصابة مضبوطًا وجاء يف األصل   وكذا ضبطه ابن األثري لفظًا  وهو فيهما ابحلاء املهملة يف آخره، كما أثبتناه  آخره عني مهملة، 

وله.   بضم اجليم يف أ
(1 وقد نص احلافظ على قول ابن مندة ( يعين ابملتأخر ابن  ي مل أره يف اتريخ ابن يونس.مندة ،  وقرأت خبط مغلطا  ذلك، مث قال 
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 (جنادة بن أيب أمية األزدي أبو عبيد هللا له صحبة ) -65

عقبه ابلكوفة مصعب بن عبيد هللا بن نزل مصر، واسم أيب أمية كبري قاله البخاري، وتويف سنة سبع وستني ومن 
 . (1)جنادة 

اخلري  يب حبيب، أن أابيد بن أنا يز ثحدثنا سليمان بن أمحد، ثنا املقدام بن داود، ثنا أسد بن موسى، ثنا ابن هليعة، 
 ومر عنا أبو لم ح وحدثعليه وس هللا حدثه أن حذيفة البارقي، حدثه أن جنادة بن أيب أمية حدثه أهنم دخلوا على النيب صلى

 أمية عن جنادة بن أيب يب اخلريأيب عن نا قتيبة بن سعيد ثنا ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبثبن محدان ثنا احلسن بن سفيان ا
ن ان ثنا حيىي بلحماهيم بن ن إبر بأهنم دخلوا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ح وحدثنا أبو بكر بن خالد ثنا أمحد 

لى ية أهنم دخلوا عن أيب أمبنادة سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن حذيفة البارقي عن ج بكري حدثين الليث بن
قال: ا يف يوم مجعة فلم طعامً ليه وسوهو ًثمنهم فقرب إليهم رسول هللا صلى هللا ع صلى هللا عليه وسلم مثانية نفر النيب

 « فأفطروا: »: ال، قالقالوا« ا؟أصائمون أنتم غدً »، فقال: قالوا: ال« أصمتم أمس؟»فقالوا: إان صيام، فقال: « كلوا»

 .  مل يذكر قتيبة حذيفة

 ورواه ابن وهب، عن ابن هليعة، والليث بن سعد مجيًعا، عن يزيد مثله. 

 ورواه حممد بن إسحاق، عن يزيد عن أيب اخلري، عن حذيفة، عن جنادة.

ثنا يزيد بن هارون، ح وحدثنا سليمان بن أمحد، ثنا أمحد بن حدثنا سليمان بن أمحد، ثنا إدريس بن جعفر العطار، 
عبد الوهاب بن جندة، ثنا أمحد بن خالد الوهيب، قاال: ثنا حممد بن إسحاق، ح وحدثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد هللا بن 

                                                           

 1، طبقات خليفة 502، 7/439، 1/270يف: الطبقات  ترمجته 16 ،3 ، 515، 2/514، اجلرح 234 -2/232، التاريخ 309، 05
2اآلحاد  9أ، ثقات العجلي ص/49 والتاريخ 9 3، التسمية ص2/316، املعرفة  6، 3/60، الثقات 7 1 ،6 ، املعجم 4/103، 5

واملختلف للدارقطين 317 -2/315 و 4/1952، املؤتلف  ي ص، املؤتلف  1املختلف لألزد 0 7/1، 2/151، اإلكمال 8 ، املستدرك 61
2، اتريخ دمشق ص164، 2/163، االستيعاب 3/608 ، 1/91لعرب ا، 4/62، السري 300، 299، 298، 1/297، األسد 8/4

واختلد املصنف لكل اسم مر وهذه مواضع ترمجة مخسة أمساء أف 2/115، التهذيب 102، 100، 2/99اإلصابة  فيهم ف نهم ترمجة، 
واحد  ول  ن الثالثة األ وقد جزم املصنف أب وهم أهل العلم بعضهم بعًضا فيهم،  و  . ينهم غريهفرق بو اختالفًا كبريًا 

وهم: جنادة بنعين وصلت إليها بعد النظر يف كالم أهل العلم أهنم أتواخلالصة اليت        وجنادة بن أيب بو عبيد هللاأيب أمية، أ اخلمسة  مية أ، 
وجن ي،  وامسهاألزد وهو جنادة بن أيب أمية  واحد  وجنادة غري منسوب مجيعهم  ي،  وراءمبوحدة مث حت- كبري  ادة بن مالك األزد ابن نزار  -تية 

وسي أبو عبيد هللا ي الزهراين الد و يف البحر عاش اايب صاحب الصح بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد هللا بن مالك بن نصر األزد لغز
وقي وستني،  ى عن الصحابة فظنإىل سنة سبع  ورو وقيل غري ذلك.  و يثه املرفلة حدالبعض اتبعًيا لق هل إىل مثانية،  وعدم اشتهاره،  بسبب وع 

وا ولعدم نسبته يف بعض الر واحد  والكوفة ظنه البعض أكثر من  والشام  ودخوله مصر  وبعضهم نسبه إغنه البعض ايت ظفتوحه الكثرية  ىل ريه، 
وسيأيت يف الكالم على األحجده األعلى مالًكا فظنه البعض رج وهللا تعاىل أعلم،    آلتية ما يؤكد ذلك.الرتمجة او اديث الً آخر. هذا 

واحد كما 1) والصواب أهنما  واحًدا  وصاحب ترمجتنا  ومل جيعله  ي أفرده املصنف برتمجة خاصة  ي من عقبه مصعب هو جنادة بن مالك الذ ( الذ
 قدمناه. 
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عبد هللا اليزين، عن نا حممد بن إسحاق، عن يزيد بن أيب حبيب، عن مرثد بن ثأمحد بن حنبل، أيب ثنا يزيد بن هارون، 
حذيفة األزدي، عن جنادة األزدي، قال: دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف نفر من األزد يوم اجلمعة، فدعاان 

 افتصومو »قال: « ال،»قلنا « أصمتم أمس؟»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل طعام بني يديه. فقلنا: إان صيام، فقال: 
 لفظ سليمان، وقال أمحد يف سبعة من األزد. « ال تصوموا يوم اجلمعة مفرًدا»مث قال: « فأفطروا»ال: قلنا: ال، ق« غًدا؟

رواه عبد الرحيم بن سليمان، وابن منري، وحيىي بن سعيد األموي، وإمساعيل بن عياش، يف آخرين، عن حممد بن 
 .(1)إسحاق 

                                                           

ن أذكر خترجيه1) وكذا ابن السكن  ( هذا احلديث قبل أ وكذا فعل ابن أيب عاصم يف اآلحاد  ي  ي يف ترمجة جنادة بن مالك األزد ذكره البخار
 (. 2/100)انظر اإلصابة 

وابن سعد 3/44واحلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف   وأمحد،  ي يف التاريخ 7/502،  والبخار ى )انظر  2/233،  والنسائي يف الكرب
وابن2/438حتفة األشراف  2أيب عاصم ق (  4 والطرباين /9 واحلاك317 -2/315أ،  وابن عساكر ص3/608م ،   ،2 من طرق عن  9/4

 يزيد بن أيب حبيب به. 
وهو قتيبة عن ابن هليعة عنه.    ورواه بعضهم عنه فلم يذكر حذيفة 
والص  وهو أمحد بن بكار عن حممد بن سلمة عن ابن إسحاق عنه،  واية ورواه بعضهم عنه فلم يذكر أاب اخلري  وهي ر وجودمها يف اإلسناد  واب 

 اجلماعة. 
وقال احلاكم صحيح 4/234قال احلافظ إسناده صحيح )انظر الفتح   وقال فيه خرب صحيح دال على صحة صحبته )انظر اإلصابة(   )

وسكت الذهيب.   على شرط مسلم 
و يوم بعده ًثبت يف الصحيح   ن يصام يوم قبله أ وفادته والنهي عن صيام يوم اجلمعة إال أ وهذا احلديث صريح يف  من غري هذه الطريق، 

ي  ن امسه جنادة بن أيب أمية األزد وصريح يف أ وسلم يف نفر من األزد  واحلمدق صحيحه الن طريمعلى النيب صلى هللا عليه   هلل.    مغمز فيها 
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 (لكوفة )جنادة بن مالك األزدي يكىن أاب عبيد هللا، عقبه اب .66
حدثنا أبو جعفر حممد بن حممد بن أمحد، ثنا حممد بن عبد هللا احلضرمي، ثنا حممد بن العالء، ثنا حيىي بن عبد 
الرمحن، عن عبيدة بن األسود، عن القاسم بن الوليد، عن مصعب بن عبيد هللا بن جنادة، عن أبيه، عن جده جنادة بن 

اء ابلكواكب ينية ال يدعهن أهل اإلسالم، االستثالث من فعل اجلاهل»وسلم: مالك قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه 
 (. 1« )وطعن يف النسب والنياحة على امليت

                                                           

 ويظه ن هذا أزد نا أيًضا.ره هر مما نذكترمجته يف: انظر ترمجة جنادة بن أيب أمية املتقدم فإنه هو نفسه كما بينا هناك،  وابنهفإ امسه عبيد هللا  ي 
وقد أفرده هنا املصنف على الرغم من أنه قال يف ترمجة جنادة بن أيب أمية أبو ومن عبيد وعقبه ابلكوفة،  بن عبيد  عقبه ابلكوفة مصعب هللا 

 هللا فمعناه أنه هو هو. 
واحلديث املذكور هن  ي حديث الصوم  وابن وقد أخرج البخار وكذا ذكر ابن أيب عاصم  حديث جنادة يف مندة ا يف ترمجة جنادة بن مالك 

 الصوم هنا يف ترمجة جنادة بن مالك. 
(1 ي يف التاريخ  والطرباين 1/377والبزار )انظر كشف األستار  2/233( أخرجه البخار ي به  2/317(  من طريق حيىي بن عبد الرمحن األزد

وقال اهليثمي مل أجد من 2/102وعزاه احلافظ يف اإلصابة ) ي يف إسناده نظر  وقال البخار وابن السكن من طريق القاسم به،  ( البن سعد 
وال أابه )اجملمع  ومل يذكر اسم جد مصعب. 3/13ترجم مصعبا  ي خمتصر  واحلديث عند البخار  ) 

وال تعدياًل )  ومل يذكر فيهما جرًحا  وأبوه فقد ترمجهما ابن أيب حامت  ن يف الثقات 5/310، 8/306وأما مصعب  وذكرمها ابن حبا  )
(7/479 ،143 .) 
وغريمها.        وجوه أخر يف الصحيحني   وأما احلديث فنحوه ًثبت من 

ومنه قول الشاعر: يناوقع هنا عند املصنف بلفظ االستوقد   ومعناها طلب نوئها   ء ابلكواكب 
ه ت ب ي ق ن ي  اد هل ا ل  د ا ع ل ا ل  ض ا ف ل  ا

 
ر  ط مل ا ط  ح ق ي ا  م ا  ذ إ ء  ا ن ت س مل ا  و

ن العرب    ويف بعضها االستمطار ابلكواكب. 6/4567)انظر لسا ولفظ احلديث عند غري املصنف االستسقاء   ،) 
وليس هناك ما يدعو إىل جعله صحابًيا آخر، بل هو نفسه ابن   وهذا احلديث على ما يف إسناده من نظر فليس صرحًيا يف صحبة املذكور، 

واة نسبه جلده األ ولعل أحد الر ن تسمية أبيه مبالكأيب أمية،  و أ وا على مالك أ يب أمية االختالف يف اسم أ و أهنا منأ ، ةوهم من أحد الر
ن اسم أيب أمية مالك.  وغريه أ  وقد نقل ابن عبد الرب عن خليفة 



 

136 

 

 ( جنادة غري منسوب ) .67
 . (1)ومل ينسبه، واقتصر على أن له ذكر يف كتاب عمرو بن حزم، إن كان حمفوظًا  ذكره بعض املتأخرين

بن احلسني الكسائي، ثنا عتيق بن يعقوب الزبريي، ثنا عبد امللك بن أيب بكر بن حممد ثنا إبراهيم  (2) حدثنا......
 :  كتب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جلنادة»بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن عمرو بن حزم، قال: ا

وقومه، ومن اتبعه، إبقام بسم هللا الرمحن الرحيم، هذا كتاب من حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جلنادة، »
وأطاع هللا ورسوله، وأعطى من املغامن مخس هللا، وفارق املشركني، فإن له ذمة هللا وذمة حممد صلى هللا ، الصالة، وإيتاء الزكاة 

 («3) .. عليه وسلم. وكتب

                                                           

  ويظهر أيًضا  كره هنا. ا نذ ممترمجته يف: انظر ترمجة جنادة بن أيب أمية املتقدم، فإنه هو نفسه كما بينا هناك 
(1  . مندة ( يعين به ابن 
ولعل املصنف أخذه عن ابن 2)  ومل يصرح به. مندة ( بياض ابألصل 
ن الكاتب هو أيب بن كعب.3) وسيأيت يف التخريج ما يبني أ وكتب.  ن قوله  وابن حجر بدو وقد ذكره ابن األثري   ( إىل هنا انتهى احلديث ابألصل 

وأخرجه ابن سعد 97، 2/102. )انظر اإلصابة من طريق عتيق بن يعقوب بهمندة واحلديث أخرجه ابن  عن اهليثم بن  270 -1/264( 
وعن حممد بن إ وأيب بكر اهلذيل عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه،  ي عن دهلم بن صاحل  يعد والزهر ن  وما وعن احلسن  سحاق عن يزيد بن ر

وقالوا بن عمارة عن فراس عن الشعيب، دخل حديثهم يف حديث بعض مث ذكر حديثًا طويالً ا وفيه  وسلم لآلفاق،   يف كتبه صلى هللا عليه 
وأعطو  ورسوله  وأطاعوا هللا  وآتوا الزكاة  ومن تبعه ما أقاموا الصالة  وقومه  ي  وسلم كتااًب جلنادة األزد ا من املغامن وكتب رسول هللا صلى هللا عليه 

ن هلم ذمة هللا وفارقوا املشركني فإ وسلم  وسهم النيب صلى هللا عليه  وانظر ما أييت يف مخس هللا  وكتب أيب.  وسلم.  وذمة حممد صلى هللا عليه   
ي.   ترمجة مجيل بن رذام العذر

ن صحيح اإلسناد )انظر التذكرة   وكا وعت2/609واجلزء املذكور من اإلسناد عند املصنف صحيح، فإبراهيم هو ابن ديزيل حافظ ثبت  يق ( 
وقال أبو زرعة بلغين هترمج وابن أيب حامت  ي،  وذكره ابنالبخار ن  أنه حفظ املوطأ يف حياة مالك.  5ت )/يف الثقا حبا 2 ى عنه 7 ورو بو أ( 

وانظر ما أييت يف ترمجة مجيل املذكور آن ومن بعده ثقات  وعبد امللك  وغريمها  وابن ديزيل   ًفا. زرعة 
وكلها ال ختلو من مقال.    ويشهد له الطرق اليت عند ابن سعد متداخلة 
واية ا  وقد فات من ترمجبن سعويالحظ أنه يف ر وه مندة كابن   هد منسوب أزداًي،  وابن حجر ما جاء عند ابن سعد فذكر وابن األثري  وأيب نعيم 

وهللا تعاىل أعلم.   ي السابق ذكره  وهو هو جنادة األزد وظنوه آخر   غري منسوب 
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 () جنادة بن جرادة الغيالين له صحبة .68
 . (2)ل: قزيع ، وقي(1)يعد يف البصريني، روى عنه زايد بن قريع 

حدثنا سليمان بن أمحد، ثنا أمحد بن داود املكي، ثنا عون بن احلكم بن سنان الباهلي، ثنا زايد بن قريع، أحد بين 
أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم »، قال:  جاوة، عن أبيه، عن جنادة بن جرادة، أحد بين غيالن بن  جاوةغيالن بن 

ما وجدت فيها عضًوا تسمه إال يف الوجه؟ أما إن أمامك »ل النيب صلى هللا عليه وسلم: إببل قد ومستها يف أنفها، فقا
، فوضعت ة ، فأتيته اببن لبون، وحق«ائتين بشيء ليس عليك وسم»فقال: أمرها إليك اي رسول هللا، فقال: « القصاص

« سم على بركة هللا»هللا عليه وسلم:  حىت بلغ الفخذ فقال رسول هللا صلى« أخر أخر»امليسم يف العنق، فلم يزل يقول: 
 . (3)« فومستها يف أفخاذها، وكان صدقتها حقتان، وكانت تسعني

                                                           

  2/100، اإلصابة 1/298، األسد 2/168، االستيعاب 2/317، املعجم 3/65أ، الثقات /132، اآلحاد ق2/515ترمجته يف: اجلرح . 
ومل يزد التاءوامسه فيها مجيًعا   ونسبه أبو عمر أسداي،  جنادة بن جراد،  ي  وكذا العسكر ونسبه ابن أيب عاصم ابهليا،  يف آخره إال املصنف 

ن  وقال ابن األثري معقًبا على ابن عبد الرب و وال أعرف هذا النسب إمنا عيال وة من معن،  ي ن من ابهلولد معبن جا وأما أسد وقال  لعله فة، 
وهم ابهلة ) ن  ولد عيال ي من  ن معنا هو الذ وفيما قاله ابن األثري نظر؛ أل ولألزد أيًضا معن، 3/238للباب اانظر له فيهم حلف أ. هـ.   )

ي )انظر اللباب  ن السني على إبداهلا من الزا ومل يرد يف لى فرض نسبتع( هذا كله 3/237وهو ابن مالك فلعله أسداًي بسكو ه إىل معن 
ن بن ق ن ابهلة هو عيال وعيال وة.  ن بن جا ي فيها من بين عيال والذ ن مضر فاأل يس بنشيء من الطرق ما يدل على ذلك  قرب أنه غيال

 ابملعجمة كما سيأيت. 
وك  وهو كذلك عند الطرباين،  ن فجاء عند املصنف منقوطة عينه بوضوح يف مواضعه كلها،  ذا يف املؤتلف وقد اختلف يف ضبط عيال

وكذا يف 4/1874واملختلف للدارقطين  وأما يف أ فلم تنقط العني(  وقال احملقق كذا يف ت مث قال  ويف األنساب  7/106 اإلكمال )
و 10/125 ويف نسختني من نسخ الثقات  والتعديل  ى نسخ اجلرح  ويف إحد أهنا غري  د فاألقربة اآلحاوأما يف خمطوط. ها األصلمن، 

ويف اال ن بمنقوطة  ولكن يتدخل يف ذلك التحقيق، فإ واإلصابة غري منقوطة أيًضا،  واألسد  ن احلافظ قاققني ملعض احملستيعاب  ى أ ل ا رأ
ن األصوب ضبطه ابملعجمة التفاق أكث حضبطه الرشاطي ابملهملة أخذ يرج ي يظهر يل أ والذ فيها املؤتلف و تب عليها ر الكاإلمهال 

وهي من الكتب اليت واألنساب  وهي موافقة ألصلنا.  واإلكمال    هتتم مبثل ذلك 
(1 وآخره مهملة-( زايد بن قريع  وفتح الراء بعدها حتتية ساكنة  وهو كذلك عندان   -بضم القاف  والسمعاين  وابن ماكوال  كذا ضبطه الدارقطين 

وف ابن األثري.  وكذا ضبطه ابحلر  ويف الكتب اليت ترمجت جلنادة. 
(2 ي( كذا ضبطه العس وقال ابلزا ي،  وهللا أعلم. 2/1032ات احملدثني فاملنقوطة )تصحي كر وأظنه صحفه هو   ) 
(3 واملشهور  318 -2/317( أخرجه الطرباين  وكذا عند ابن أيب عاصم  ن  وكانت تسعو ن  وكانت صدقتها حقتا وجاء فيه  ود به.  عن أمحد بن دا

وأخرجه ابن وكذا هي عند الدارقطين،  وكانت تسعني  وكانت صدقتها حقتني  ن يقال  1أيب عاصم  أ والدارقطين يف املؤتلف /32  4/1874أ 
وابن شاهني )انظر اإلصابة   قريع به. بن ( من طريق زايد 2/100وابن السكن 

وفيه من مل أعرفهم )اجملمع   وقال اهليثمي  وف،  وإسناده غري معر واية غريه   (. 8/110قال ابن السكن يف جنادة ال أعلم له ر
ى، فاحلديث يف إسناده شيء من الض  ولكن مضمونه ًثبت من طرق أخر ورد فيه عف لعدم حتقق أهلية رجاله،  فأما الوسم يف الوجه فقد 

وسلم  3/1673الوعيد يف صحيح مسلم ) ن النيب صلى هللا عليه  وجهه مر عليه محار قط.فؤاد ( عن جابر أ وسم يف  ي قال لعن هللافد   الذ
ويف آخره ق ورواه عن ابن عباس مطوالً  ي يف جاعرتيه _ يعال ومسه. أ. هـ.  ن مما يلي الا الورك اين حرف: فأمر حبمار له فكو دبر _ فهو ملشرفا

ى يف اجلاعرتني .  ول من كو   وأخرجه أيًضا مسلم خمتصرًا عن جابر بلفظ هني عن الوسم يف الوجه.أ



 

138 

 

 حدث به أبو زرعة الرازي، عن عمرو بن عاصم، عن عون بن احلكم. 

 . ورواه عمرو بن علي، عن عون بن احلكم مثله

 .(1)ا عون بن احلكم، حنوه حدثنا عبد هللا بن حممد، ثنا ابن أيب عاصم، ثنا عمرو بن علي، ثن

                                                                                                                                                                             

ن ليعلم،   ن هبا احليوا وفتح املهملة اآللة اليت يكو  وامليسم بكسر امليم 
ي وأما زكاة        وجهه إىل البحرين بفريضة من حديث أنس يف كتاب أيب بكر ل 3/317اإلبل فالثابت فيها كما يف صحيح البخار لصدقة اه ملا 

ي اإلبل  على املسلمني. قال فإذا بلغت اليت فرض رسول هللا ومائة ففيها ح –أ وتسعني إىل عشرين  ى  وقتإحد ن طر ا اجلمل .... قتا
 احلديث. 

ولعل ما يفن ال جيو فالتسع       ن هي اليت دخلت يف ًثلث سنة،  وبنت اللبو ن،  ن غري ه أبنه كاحديثنا يوج ب فيها إال بنتا لبو ن لديه حقتا
واحلقة  وجب فيها ما ذكر  ولذا  وتشديد القافب-التسعني،  وبل _كسر املهملة  ن يطرقهي اليت دخلت يف الرابعة   ها الفحل. غت أ

 كما تقدم.   ( هو هبذا اإلسناد عند ابن أيب عاصم1)
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 ( )جنادة بن زيد احلارثي  .69
 يعد يف البصريني من أعراهبا

 ال يصح صحبته، ويف سند حديثه نظر.

حدثت عن عبد هللا بن خالد البصري، عن عبد الرمحن بن عمرو بن جبلة، قال: ثنا سوادة بنت املتلمس، عن 
 زيد قال: وفدت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقلت: اي رسول هللا جدهتا أم املتلمس بنت جنادة عن أبيها جنادة بن

، من أهل البحرين، فادع هللا أن يعيننا على عدوان من ربيعة ومضر حىت يسلموا، فدعا وكتب  إين وافد قومي من بلحارث
 .(1)« بذلك كتااًب، وهو عندان

                                                           

  2/101، اإلصابة 1/299ترمجته يف: األسد . 
(1 ي( أخرجه ابن السكن  ورد و به، قال ابن األثري ال تصح له صحبة، يف والبا وقال  )انظر اإلصابة( من طريق عبد الرمحن بن عمر إسناده نظر 

وجمهول.   احلافظ إسناده ضعيف 
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  () جنادة بن أيب أمية واسم أيب أمية، كبري .70
 ومها واحد.  (1) األزدي الذي تقدم حديثه، وفرق بينهما بعض الرواة من املتأخرين عندي جنادة بن أيب أمية وهو

، ثنا أبو  حدثنا سليمان بن أمحد، ثنا حيىي بن انفع أبو حبيب املصري، ثنا سعيد بن أيب مرمي، ثنا إمساعيل بن اليسع
لصنعاين أن جنادة األزدي أتى قوًما، فلما قام إىل الصالة التفت بكر اهلذيل، عن شهر بن حوشب، عن أيب عبد الرمحن ا

عن ميينه فقال: أترضون؟ قالوا: نعم، مث فعل مثل ذلك عن يساره، مث قال: إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 
 .(2) «من أم قوًما وهم له كارهون فإن صالته ال جتاوز ترقوته»

                                                           

 مة فإنه هو نفسه كما ذكر املصنف. ترمجته يف: انظر ترمجة جنادة بن أيب أمية املتقد 
(1 وابن عساكر.مندة ( يعين به ابن  ول الطرباين  وقد ذكر هذا احلديث يف ترمجة األ ومل يفرق بينهما غريه.   ، 
(2 2ابن عساكر ص هومن طريقمندة ( أخرجه ابن  ن بن صاحل عن سعيد بن أيب مرمي  8/4 به، فقال عن أيب عبد هللا من طريق حيىي بن عثما

ويف اإلصابة هو ما أثبتناه هنا. ناحبالص ويف األصل  ي يف الطرباين  والذ  ي به، 
ولكن للحديث طريق 1/99سنده ضعيف )انظر اإلصابة وقال احلافظ   وشهر سيء احلفظ،  وك  ن فيه أاب بكر اهلذيل مرت وهو كما قال فإ  .)

ي  ى، فقد أخرجه الرتمذ وامرأة يعبد اآلبق حىت وز صالهتم آذاهنم المن حديث أيب أمامة مرفوًعا ثالثة ال جتا 2/192أخر  تتابرجع 
وه وإمام قوم  وجها عليها ساخط  ي حسن غريب من هذا الوجه أ. هـ. قا موز وقال الرتمذ ن.  هو حديث صحيح  د شاكر بلل أمحله كارهو

وقال األلباين حس 3ن )انظر صحيح اجلامع أ. هـ.  ويف ذ052 ن أحاديث امن أم قوم م(  ى غري هذا. وآًث وهم له كارهو  ر أخر
وهو أ  وما دام امسه جنادة،  ومل ينسب فيه إىل أبيه  ولكن يف إسناده كالم كما تقدم  ي  ي وحديث الرتمجة صريح يف صحبة جنادة األزد زد

وبني السابق حت  إىل دليل.  جتا فالتفرقة بينه 
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 ()ألزدي الزهراين جنادة بن أيب أمية ا .71
، وويل البحر يف زمان معاوية رضي هللا  من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم، شهد فتح مصر ، من بين زهران 

 . (1)عنه 

 روى عنه أبو اخلري، وأبو قبيل احلارث بن يزيد، 

 وهو عندي املتقدم، وفرق بينه بعض املتأخرين.  (2)تويف ابلشام سنة مثانني 

عمرو بن محدان، ثنا احلسن بن سفيان، ثنا عباس بن عثمان الدمشقي، ثنا مروان بن حممد الطاطري، ثنا حدثنا أبو 
: هاجران على عهد  ، عن جنادة بن أيب أمية، قال ، عن أيب اخلري ابن هليعة، والليث بن سعد، عن يزيد بن أيب حبيب

: مل تنقطع، فدخلت على  ، وقال بعضنا : قد انقطعت نارسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاختلفنا يف اهلجرة، فقال بعض
  (3)« لكفاراال تنقطع اهلجرة ما قوتل »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: 

أفرد بعض املتأخرين من الرواة حديث جنادة فيمن أم قوًما، وهذا احلديث من مجلة حديث جنادة بن أيب أمية 
جنادة األزدي، وجنادة الزهراين، :  ، وثالثتهم عندي واحد(4)ه، وجعلهما ترمجتني تكثريًا لرتامجه األزدي الذي تقدم ذكر 

 . وجنادة األزدي الذي روى حديثه حذيفة األزدي عنه يف الصوم، كلهم واحد

                                                           

 صنف. ترمجته يف: انظر ترمجة جنادة بن أيب أمية املتقدم فإنه هو نفسه كما قال امل 
ن على البحر.   ي كا واسم أيب أمية كبري أنه هو الذ ي يف التاريخ يف ترمجة جنادة بن أيب أمية   وقد ذكر البخار

واته يف البحر يف اتريخ خليفة ص1) 1( انظر غز 8 3، 309، 301، 292، 5/288 ييخ الطرب واتر  280، 227، 224، 0 وقال  322، 15
 (. 2/116التهذيب فيه ابن يونس مثل ما قاله املصنف )انظر 

وغريهم. 2) ي  والواقد وابن يونس   ( قاله خليفة 
(3 ومن طريق ابن عساكر ص4/62( أخرجه أمحد   ،2 وابن األثري 9/4 ورواه ابن يونس من طريق 1/297،  ، من طريق حجاج عن الليث به، 

وص2/166يث به )انظر االستيعاب عيسى بن محاد عن الل و ر (  ورجاله رجال ح أبو اخلري بتحديث جنادة له،  واه أمحد  قال اهليثمي ر
 (. 5/251الصحيح. )اجملمع 

وبعض  والبزار  والطرباين  ي عند أمحد  وقال اهليثمي رجال أ هوللحديث شواهد كثرية منها عن ابن السعد والنسائي  ود  محد ثقات، عند أيب دا
وعن رجل من بين مالك بن  وبعض حسلوحسنه األلباين  وقال اهليثمعند النسائ هصحايب عند أمحد  وعن رجاء ه رجال الي رجالي،  صحيح، 

وقال اهليثمي  نبن حيوة عن أبيه عما وسلم عن اهلجرة عند أمحد،  وحيوةواه أر سأل رسول هللا صلى هللا عليه  وبقية رج محد  اله مل أعرفه 
وقا ن عند البزار  وعن ثواب وصحح األلباينحل اهليثمي فيه يزيد بن ربيعة الر ثقات  وهو ضعيف.  وانظر اجملد أحد أحادإسنا يب  مع يث أمحد. )

واء 5/251  (. 5/34، اإلر
ي حديث الصيام.   وراو ي حديث الصالة  ى ابن عساكر هذا احلديث يف ترمجة جنادة راو  وقد رو

(4 ى كالمهمندة ( يعين بذلك ابن  ي اسم أبيمندة هما ابن ينابن عساكر إبسناده مث قال فرق ب وقد رو واحد أ.هـ يعين الذ والزهراين. ومها   ه كبري 
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 ( جعدة اجلشمي ) .72
  بن الصمة اجلشمي بن خالد (ةجعد)قال يزيد بن زريع هو 

 ، يعد يف الكوفيني. (1)إسرائيل اجلشمي تفرد ابلرواية عنه أبو 

ت حدثنا عبد هللا بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن أيب إسرائيل، عن جعدة، قال: شهد
مل »برجل فقيل: اي رسول هللا، هذا أراد أن يقتلك، فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  النيب صلى هللا عليه وسلم، وأيت

 . (2) «ترع، مل ترع لو أردت ذلك مل يسلطك هللا على قتلي

 ة.ن شعبعرواه علي بن اجلعد، ووكيع، وسفيان بن حبيب، ومعاذ بن معاذ، وأبو النضر والناس 

حدثنا عبد هللا بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، أخربين أبو إسرائيل اجلشمي، مسعت جعدة، 
ول هللا صلى هللا عليه وسلم، ورجل يقص عليه رؤاي، فرأى رجالً مسيًنا، فجعل يطعن بطنه بشيء يف يده رأيت رس»يقول: 

 . (3) «لو كان بعض هذا يف غري هذا، كان خريًا لك»ويقول: 

 . رواه وكيع، ومعاذ بن معاذ، والنضر بن مشيل، وسفيان بن حبيب، والناس عن شعبة

                                                           

  3، التسمية ص2/238ترمجته يف: التاريخ 1، اآلحاد ق7 3 ، 1/284، األسد 2/149اب ، االستيع2/319، املعجم 2/526أ، اجلرح /4
 . 2/81، التهذيب 2/83اإلصابة 

وتشديد امليم-وامسه كاماًل جعدة بن خالد بن الصمة   وفتح املع-من بين جشم  -بكسر املهملة  وية بن بكر بن  -جمةبضم اجليم  ابن معا
ن التاء   ومل أره ابسم جعد، بدو ن.   .ولعله تصحيف  كما يف املخطوطة فيما بني القوسنيهواز

والصواب أنه        وية  ومسى ابن قانع أابه معا ويقال إنه نزل الكوفة  وقال ابن السكن  ي،  وية  بن بين جشيم موهو بصر وذكر كن معا ه ما تقدم، 
ن بن  ابن أيب عاصم يف بين والصواب األبذيبا ن فاختلف مع من سبق  وهم بطن من غطفا يف الصحابة  ه ال يعرفول فإنغيض بن ريث. 

وية كما سيأيت.  وقد صرح يف اإلسناد أنه من بين جشم بن معا  جعدة بن خالد إال هذا 
واجلرح. 1) وانظر التاريخ الكبري  ن مواله  وقد كا  ) 
(2 1( أخرجه الطيالسي ص 7  عن شعبة به.  2

والليلة ص3/471وأخرجه أمحد   والنسائي يف اليوم   ،5 7 وابن األثري 2/319والطرباين  577 -6 وقال  1/285،  من طريق شعبة به 
و بعضهم مسعت جعدة رجاًل من بين جش وخالد  وعلي بن اجلعد  ود  ورواه عن شعبة أبو دا وية  رجاله رجال  يوقال اهليثم غندر.م بن معا

وهو ثقة )اجملمع الصحيح غري أيب إسرائيل اجل  (. 8/227شمي 
والنسائي حديثني أحدمها صحيح اإلسناد أ.  ى له أمحد  وقال يف اإلصابة رو  هـ.  وقال احلافظ يف التهذيب سنده صحيح، 
وانظر ما أييت أيًضا.  وقد صحح احلاكم هذا اإلسناد  واحد كما سيأيت،    وهذا غريب فإهنما إبسناد 

(3 1( أخرجه الطيالسي ص 7 وأخرجه أمحد عن شعب 1 ي يف التاريخ 4/339، 3/471ة به  والبخار  2/319والطرباين  239 -2/238، 
وابن األثري 317، 122 -4/121واحلاكم  ورواه  1/285،  وسكت الذهيب  ومل خيرجاه  وقال احلاكم صحيح اإلسناد  من طريق شعبة به. 

وهب  و وغندر  وعبد الصمد  والنضر  وكيع  ود و وشبابن عن شعبة أبو دا واجملمع جرير  وانظر ما تقدم  وإسناده صحيح كسابقه  بة بن سوار 
ن هذا السمن يف إميانك  5/31) وقال يف شرح معناه يعين لو كا وعلقه ابن عبد الرب من طريق سنيد عن أيب النضر عن أيب إسرائيل به،   )

ن خريًا لك.   كا
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 (خزومي ). جعدة بن هبرية بن أيب وهب امل37
 أم هانئ، اختلف يف صحبته.  (بنت)ابن 

 روى عنه جماهد، ويزيد بن عبد الرمحن األودي، وسعيد بن عالقة، سكن الكوفة. 

حدثنا حممد بن أمحد بن احلسن، ثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة، ثنا عمي أبو بكر، ثنا عبد هللا بن إدريس، عن 
 خري الناس قرين مث الذين يلوهنم ثالث»:  : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال،  ، عن جعدة بن هبرية أبيه، عن جده

                                                           

  9، ثقات العجلي ص2/239ترمجته يف: التاريخ 8، اآلحاد ق6 3، املراسيل ص2/526أ، اجلرح /0 0 ،3 ، املعجم 4/115لثقات ا 1
 . 2/81، التهذيب 119، 2/84، اإلصابة 1/285، األسد 2/147، االستيعاب 3/190، املستدرك 2/320

وفتح املوحدة-وامسه كاماًل جعدة بن هبرية   وأمه أم  -بضم اهلاء  ومي  وم القرشي املخز ن بن خمز و بن عائذ بن عمرا وهب بن عمر بن أيب 
وهم أييت التنبيه عليه .أخت علي بن أيب طالب.  هانئ  ومابني القوسني 

وقال ابن معني مل   وجزم األخري بذلك يف املراسيل،  وابن أيب حامت مبا يدل على أنه عندمها من التابعني  ي  اختلف يف صحبته فذكره البخار
ي ع وقال اآلجر وقال العجلي اتبعي ثقة،  وسلم  ود مل يسمعيسمع من النيب صلى هللا عليه  وذكر هللالنيب صلى من ا ن أيب دا وسلم  ه  عليه 

وسلم مرساًل.  ى عن النيب صلى هللا عليه  ي فيمن رو  العسكر
ونقل احلافظ عن   ي... إخل.  وقال يف التهذيب ذكره يف التابعني البخار ي فقال يف اإلصابة قال له صحبة  واختلف نقل احلافظ عن البخار

ومل يصح ذلك.  احلاكم يف اتريخ نيسابور أنه ن له رؤية   قال يقال إ
ن ال أعلم لصحبته شيئًا   وقال ابن حبا وقال ابن السكن حنوه،  وليست له صحبة  وسلم  ولد على عهد النيب صلى هللا عليه  ي  وقال البغو

وذكر  وا هصحيًحا فأعتمد عليه لذلك أدخلناه يف التابعني.  والطرباين  وابن األثري  وابن عبد حلاكميف الصحابة ابن أيب عاصم  جزم و الرب 
وذكره أيًضا يف الصحابة  ي،  يبصحبته املز ورد وابن  البا وذكر ما سبق نقله عنه  ي  وقواملمندة والبغو وذكره  اال اختلفصنف  يف صحبته 

واحد من الصحابة.  و عنه غري  وغريه فيمن مل ير ي   األزد
ولد يف ع  ن له رؤية بال نزاع؛ ألنه  وقد قتل أبوه كافًرا وتوسط احلافظ ابن حجر فجزم أب وهو ابن بنت عمه  وسلم  هد النيب صلى هللا عليه 

وخلص احلافظ ذلك يف التقريب رقم  وقال العجلي اتبع 9، 7بعد الفتح.   ي ثقة. أ. هـ. فقال صحايب صغري له رؤية 
ومن حفظ حجة على من مل حيفظ كم  واحد كما تقدم  وهللا أعلم أنه صحايب فقد عده فيهم غري  ى احلديث اآليت ذكره والصواب  ا أنه رو

ى الطرباين إبسناده عنه أنه قال هناين رسو  وكذا رو ى طرقه،  وسلم عن ثال صلى هللال هللاوقد جاء تصريح ابلسماع فيه يف إحد ن  عليه  ث أ
ولبس القسيأختتم اب وقال فيه اهليثمي رجاله رجال الصحيح )اجملمع  لذهب  وهذا أخرجه الضياء يف و ( 5/146وعن املثرية.  املختارة 

ن  وذكر احلافظ أ يتصحيح منه.  ورد واه عن شيخ الطرباين فقال فيه  البا وقال احلر و ديث معهناين خايل علي  واي فر  ة علي يف الصحيح منبر
وإما من  يوجه آخر. فإما الوهم فيه من الطرباين  ورد وىل بذلك ملنزلة الطرباين  البا وايته. الضياء ل لتصحيحو واألخري أ  ر

ى ص  وسلم خطب أم هانئ  يحبته ما رو ويقو ن النيب صلى هللا عليه  وفيه أ وغريه   إين امرأة مصبية،فقالت : من طرق مرسلة عند ابن سعد 
ومن طريق آخر أهنا قالت لولدين بني يديها كفى هب وبني هبرية،  ن فرق اإلسالم بينها  وهبذذا ر وذلك بعد أ ومن طريق ضيعا  ا ضجيجا 

ى عن أيب صاحل موالها  ول ذكر قصو أهنا قالت ملا خطبها إين مؤمتة فلما أدرك بنوها عرضت نفسها عليه السد وبنات و )ة نز بنات عمك 
ن معكالعماتك ال  ومل تكن من املهاجرات.  (يت هاجر

وما ذكرته آنًفا أخرجه مسدد )انظر املطالب العالية   وأما قول املصنف إنه ابن ب4/27وجلعدة حديث آخر غري ما ذكره املصنف  نت أم ( 
وهم منه تبع فيه ابن  نهانئ فهو  وبني أ وقد قرر ذلك ابن األثري  وهامه.يفثريًا كمندة  أاب نعيم يتبع ابن  مندة     أ

وذكر له احلديث   ومل يذكر األخري هذا غريه  وبني جعدة بن هبرية األشجعي  وقد فرق ابن عبد الرب بني جعدة بن هبرية صاحب ترمجتنا  هذا 
وقد خالفه كل  وانظر أيًضا ما كتبه احلافظ يف التهذيباآليت   (.2/82) من أييت ذكرهم يف ختريج احلديث، 
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1)« مرات مث اآلخرون أردأ  ) . 

2)رواه أبو نعيم، عن داود األودي مثله  ). 

 حدثنا سليمان بن أمحد، ثنا معاذ بن املثىن، ثنا مسدد، ثنا حيىي، عن سفيان، عن منصور، عن جماهد، عن جعدة بن هبرية،
أان أصلي، وأانم، »قال: ذكر للنيب صلى هللا عليه وسلم موىل لبين عبد املطلب يصلي، وال ينام، ويصوم وال يفطر، فقال: 

فمن تكن فرتته إىل السنة فهو اهتدى، ومن تك إىل غري ذلك فقد ، وأصوم، وأفطر، ولكل عمل شره، ولكل شره فرتة 
3)« ضل ). 

                                                           

وعن ابن أيب عاصم 2/82( أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )انظر التهذيب 1)  )8 وصرح عند ابن أيب شيبة أبنه جعدة /0 وأخرجه الطرباين  أ 
وأخرجه غري ابن أيب شيبة يف ترمجة جا وهب.  وابن بن هبرية بن أيب  وأمحد بن منيع  وكذا أخرجه فيها احلاكم يف اتريخ نيسابور  ومي  عدة املخز

يقانع  ورد وكذا أبو يعلى )انظر املطالب العالية  والبا ي )انظر التهذيب(  وصرح جعدة بقوله مسعت رسول هللا صلى هللا 4/147والبغو  )
وسلم عند احلاكم.   عليه 

ى  وآخر لفظة يف احلديث جاءت يف بعض املصادر  وهو اهلالك-أرد ى  ويف بعضها أرذل بذال معجمة  -أبلف مقصورة يف آخره من الرد
 بعدها الم. 

ولو فرض أنه فقط له  7/7قال احلافظ يف الفتح   وقد بينا ما يثبت صحبته فيما سبق  ن جعدة خمتلف يف صحبته أ. هـ  رجاله ثقات إال أ
ومل يذكر عنه  ومرارؤية فحديثه من مراسيل الصحابة الصغار  وقفت عليه،  ى عن اتبعي فيما   ة عند اجلمهور. الء مقبولسيل هؤ أنه رو

وهللا أعلم )اجملمع   ي مل يسمع من جعدة  ود ن إدريس بن يزيد األ 1وقال اهليثمي رجاله رجال الصحيح إال أ ي 0/20 ن الراو وهذا غريب فإ  )
وانظر ما أي وليس ابنه إدريس فاإلسناد متصل.  ي  ود  يت. عن جعدة هو يزيد األ

3( أخرجه ابن أيب حامت يف املراسيل ص2) ي أان منهم مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم  31، 0 ولفظه خري الناس قرين الذ عن أبيه عن أيب نعيم به 
ن تقوم الساعة.   مث الرابع أرذل إىل أ

ن جعدة بن هحمسند الو يف وقال ابن أيب حامت مسعت أيب يقول بعدما حدثنا هبذا احلديث   برية اتبعي هو ابن أخت علي بن أيب طالب دا
 عن علي رضي هللا عنه. أ. هـ.  ىرو 
وكالم أيبوق  ن هذا احلديث من مسنده.  د تقدم الكالم يف صحبته   حامت يثبت ما قدمناه من كو
وغريهم.  وعائشة  وابن مسعود  ن  وغريمها من حديث عمرا ى يف الصحيحني  وهو ًثبت بنحوه من طرق أخر   فاحلديث صحيح 

(3 وأخرجه مسدد )انظر املطالب العالية  2/320( أخرجه الطرباين  ي 1/141عن معاذ به.  وكذا أخرجه الطحاو ي رجاله ثقات  وقال البوصري  )
وقد أخرجه أمحد  2/88يف مشكل اآلًثر  ن عن منصور به.  ي 1/141وأمحد بن منيع )انظر املطالب  5/409من طريق سفيا والطحاو  )
وحيىي  من 2/88يف مشكل اآلًثر  لى هللا عليه بن جعدة على رجل من األنصار من أصحاب رسول هللا صطريق جماهد قال دخلت أان 

وا عن وقال اهليثمي رجاله رجال الصحيح )اجملمع  دوسلم فقال ذكر وسلم .... فذكر حنوه،   (.3/193رسول هللا صلى هللا عليه 
ي مث مسعه من جعدة   ي فلعل جماهًدا مسعه من هذا األنصار 2/8وقد أخرجه الطحاو من طريق آخر عن جماهد فلم يقل فيه من األنصار  8

وهم من قال فيه هفلعل و ن صرحيًا أيًضا  هو نفسه جعدة  ويكو وهللا أعليف من األنصار   م صحبة جعدة 
و مرفوعً   وغريه عن عبد هللا بن عمر واه جماهد  وعظوقد ر ويف بعض طرقه أنه يف  ، 2/158ة أخرجه أمحد دبايف االعتدال يف الع ها بنحوه 

ي يف مشكل اآلًثر  28 -1/27وابن أيب عاصم يف السنة  210، 188، 165 ن )انظر املوارد رقم  2/88والطحاو 6وابن حبا وقال 53  )
ي 1/28األلباين إسناده صحيح على شرط الشيخني )ظالل اجلنة  ورواه الرتمذ ي يف مشكل اآلًثر  4/635(  2/8والطحاو ن 9 وابن حبا  ،

6املوارد رقم  )انظر وقارب ف ( من حديث أيب هريرة بنحوه إال أنه يف آخره54 ن صاحبها سدد  ن كا ن أشري إليه ابألصابع اقال فإ وإ رجوه 
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 () جعدة بن هانئ احلضرمي. 74
 ي من أهل محص، جاهل

 حديثه عند نصر بن علقمة، عن أخيه حمفوظ، عن ابن عائذ، وفيه نظر. 

بن إسحاق، ثنا حممد بن عمرو بن إسحاق بن زبريق، ثنا أيب، ثنا أبو علقمة نصر بن علقمة بن جنادة بن احدثنا 
املقدام الكندي، واجلعدة بن  حمفوظ بن علقمة أن أابه، حدثه، عن نصر بن علقمة، عن أخيه حمفوظ، عن ابن عائذ ثنا

هانئ، وأبو عنبة أن النيب صلى هللا عليه وسلم بعث )عمر( إىل رجل نصراين ابملدينة يدعوه إىل اإلسالم، فأمر إن أىب عليه 
 .(1)« أن يقسم ماله كله نصفني، فأاته فقسمه كذلك

                                                                                                                                                                             

ي حسن صحيح غريب منن هذا الوجه. قال يف املرقاة  وقال الرتمذ وه.  وه صاحلًا لكونه من املرائني : فال تعد وال تعتقد وه شيئًا  ي ال تعد أ
وقات  ن قال فيه صحيح حيث جعل أ ومسعة. كذا نقله األلباين بعد أ وهو ال يتصور إال فيما يتعلق به رايء  ن يف املوارد . فرتته عبادة  واحلديثا

2يف ابب القصد يف العبادة )انظر صحيح اجلامع رقم  147 .) 
1/1وقد أخرجه اخلطايب يف غريب احلديث   ن ش 199 -98 ن هلذا القرآ ن للناس عنه فرتة، فمن كانت عن أيب هريرة من طريق آخر إ رة مث إ

ولئكم البور. ومن كانت فرتته إىل اإلعراض فأ  فرتته إىل القصد فنعما هو، 
و   ونشاطًا،  ن للقارئ املبتدئ فيه رغبة  وتشديد الراء، قال اخلطايب معناه إ وهي م منهوالشرة: بكسر الشني  قال  ونشاطه، بعثهشرة الشباب 

واألمر ابملواظبة عليها، مث ذكر من األحاديث يف احلث على واملعىن مدح االقتصاد يف القر    بادة ما يشهد لذلك.اد من العالقتصااءة 
واايت شارًحا للشرة   ي بعد سوقه هلذه الر وقال الطحاو وس مرساًل حنوه.  و وعن طا ي  فوقفنا : ويف الباب عن ابن عباس أيًضا أخرجه الطحاو

ن من أنفسهم يف أعماهلم اليت يتقربو  بذلك على أهنا تلك احلدة يف األمور اليت ن رسول هللا إىل رهبم ن هبايريدها املسلمو وإ وجل   صلى عز 
وج منها إىل غريه واخلر ن احلدة اليت ال بد هلم من القصد عنها  وسلم أحب منهم ما دو وأمهللا عليه  حلة مبا سك من األعمال الصارهم ابلتما 

ومهم إايه حىت يلق ولز وامهم عليه  وجل عليه أ. هـ.قد جيوز د  وا رهبم عز 
وقد       ى يف حياة املسلم ال سيما طالب العلم.    طلأهذا   ت يف شرح احلديث ألمهيته القصو
  2/83، اإلصابة 1/285ترمجته يف: األسد . 
(1 وجاء يف اإلصابة مندة ( أخرجه ابن  وما بني القوسني من األسد.  نلفظه : من طريق حمفوظ به )انظر اإلصابة(  وسلم  أ النيب صلى هللا عليه 

واحلديث فيه نظر كما قال املصنف لعدم حتقق أهلية بعض رجاله  (بعثه) واملذكور قبله مجاعة  ولكن الضمري للمفرد  إىل رجل .... احلديث، 
وليس يف وهو ثقة قيل مل يدرك معاًذا،  وأما ابن عائذ فهو عبد الرمحن احلمصي   لفظ احلديث ما ونصر بن علقمة. قال فيه احلافظ مقبول 

ن أىب  وحكم النصراين الثابت يف الشرع هو أخذ اجلزية منه إ وينظر رجوع الضمري أليهم  واية بعثه  يدل على صحبة املذكورين إال على ر
ورد يف حديث معاذ رضي  وهي كما  واإلسالم،  وغريهمعد هللا عنه دينار على كل حامل أ واحلاكم  وابن ماجة  . له معافر أخرجه أهل السنة 

واء  وصححه األلباين )انظر اإلر وقال ابن عبد الرب ًثبت متصل  وقال احلاكم صحيح على شرط الشيخني  ي حسن   (. 3/269وقال الرتمذ
و أخرجه ابن زجنويه يف األ يورو   وانظر اآلًثر الواردة يف ذلك عند أيب عبيد صمواحنوه من حديث عبد هللا بن عمر 3ل  4 ،3 ، ابن زجنويه 5

وسلم ع 129، 128، 126، 1/125 ن يوجه ما يف هذا احلديث على أنه صلى هللا عليه  وميكن أ در سعته  قلرجل على امل هذا اوغريها 
ويف اخلراج أليب يو  وانظر اآلًثر يف ذلك يف املرجعني السابقني  1سف صكما هو العمل يف أمر اجلزية،  3 1- 134 . 
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 ، وقيل: ابن انشم، وقيل: ابن انشر() جرثوم بن انشب .75
بن وبرة، وقيل: جرهم واختلف فيه، وقيل غري ما ذكران، أبو ثعلبة اخلشين، وخشنة بطن من قضاعة،  شروقيل: ابن ال

 . (1) سكن الشام، وتويف سنة مخس وسبعني

سلم بن مشكم، زيد، وميء بن روى عنه عبد هللا بن عمرو بن العاص، وأبو إدريس اخلوالين، وجبري بن نفري، وعطا
 ل وغريهم. وأبو أمية الشعباين، ومكحو 

حدثنا أبو بكر، حممد بن جعفر بن اهليثم، ثنا حممد بن أمحد بن أيب العوام، ثنا أبو عاصم، ثنا حيوة بن شريح، عن 
عليه وسلم فقلت:  ربيعة بن يزيد، قال: حدثين أبو إدريس اخلوالين مسعت أاب ثعلبة اخلشين، يقول: أتيت رسول هللا صلى هللا

ل الكتاب، أنكل يف آنيتهم، وأبرض صيد أصيد بقوسي، وأصيد بكليب املعلم، وبكليب الذي ان أبرض أهإاي رسول هللا، 
كل يف آنيتهم، إال أن ال جتدوا أتإذا كنت أبرض أهل الكتاب، فال » ليس مبعلم، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

وإذا كنت يف أرض صيد، فما صدت بقوسك فاذكر بدا، فإن مل جتدوا عنها بدا فاغسلوها ابملاء، مث كلوا فيها،  (2) (عنها)
« وإذا أرسلت كلبك املعلم، فاذكر اسم هللا وكل، وإذا أرسلت كلبك الذي ليس مبعلم، فما أدركت ذكاته فكلاسم هللا وكل، 

(3). 

                                                           

  والكىن ألمحد رقم 7/416ترمجته يف: الطبقات 9، األسامي  3، التسمية ص2/250، التاريخ 0 والتاريخ ، املعر 7 1/2فة  94 ،2/148 ،39 ،
ي 198، 170، 3/75 1، املؤتلف لألزد 2اآلحاد ق  359، 199، 35 واليب  /90 ، 2/543، اجلرح 65، 1/21أ، ب، الكىن للد

5، اتريخ داراي ص3/63الثقات  1، االستيعاب 2/29، احللية 8 ، 1/276، األسد 1/19ص ، اتريخ دمشق5/128، األنساب 1/166
1، التهذيب 11/54، 2/72، اإلصابة 2/567، السري 5/154 ى يف الالم 2/49 وسنشري إليه يف الكىنوسيذكره املصنف مرة أخر ن ،   إ

وقد ساقه احلافظ ابن عساكر أبسانيده إىل وقد اختلف يف امسه اختالفًا كثريًا  ي بعدليه مفصالً  قائشاء هللا تعاىل،  وأرجحها عند نظر يف ال  
ن امسه جرثوم  وقائليها أ ومب-األقوال  وا وبعدها  ومو  -ثله بعد الراء  ى عنهم جرهم هو قول أكثر أهل العلم،  قول م البهو حنوه حكى غالأن رو

وقد جاء يف تسمي وهو جرثوم.  و بن شعيب عن أ تهالثاين  واية عمر ن بيه عهذه حديث أخرجه ابن عساكر من ر اب ثعلبة جرثوم أن جده أ
و اخلشين .... احلديث )التاريخ يف بن عم 1ر ولكنه مقلوب فف0/19 ي يف التاريخ  وهو عند البخار و بن جرثوم فهذا (   على ما جاءأيه عمر

و  وهو موافق لقول األكثرية. يف امسه  و ن امسه جرثوم بن عمقد جزم أبو حلديث وأما اسم أبيه فاألرجح فيه أيًضا ما جاء يف هذا اأصرحه  ر
وق ي شيء امسه فقال قد اختلفوا فيه فهشام بن عمار،  و فجرثوم، ق قالواال األثرم قلت ألمحد بن حنبل أبو ثعلبة أ قال: لت جرثوم بن عمر

وجزم أيًضا ابمسه هذا السمعاين   . 5/129نعم .... إخل. 
و اخلشين   ن بعدها ايء النسبة-قهو جرثوم بن عمر وفتح الشني املعجمتني آخره نو ولد لبوا -بضم اخلاء  وامسه  -ق بن مر بن خشنيمن 

ن بن  -وائل وبرة بن تغلب بن حلوا و النمر بن  ن بن احلاف بن قضاعة.  ونسببهو متفق على صحبته مشهور بن عمرا  ته. كنيته 
وغريهم. 1) ي  والواقد ي  ن الزايد وأبو حسا ن احلمال  وهارو وخليفة  وابن سعد   ( قاله أبو عبيد 
(2   يف املخطوط : عندها .( 
(3 ي ( أخرجه البخ 6، 9/612ار ود  1533، 3/1532ومسلم  623، 22 وأبو دا 1، 3/109ط. فؤاد  ي 10 والرتمذ  ،4/64 ،129 ،

وابن ماجه 7/181والنسائي  256، 255 1وعبد الرازق رقم  2/1069،  1والطيالسي ص 0151 0  195، 194، 4/193وأمحد  6
1وابن عساكر ص 144، 1/143واحلاكم  2/233والدارمي  وخمتصرًا.  من طرق عن 19 /11، 0  أيب ثعلبة به مطوالً 
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 ، (1)رواه ابن وهب، واملقرئ مجيًعا عن حيوة مثله 

 ، (2) إدريس اخلوالين ورواه مكحول، وبسر بن عبيد هللا، ويونس بن سيف، عن أيب

 . (3)ورواه أبو قالبة، عن أيب أمساء الرحيب، عن أيب ثعلبة 

ورواه عبد الرمحن بن يزيد بن جابر، عن عمري بن هانئ، عن أيب ثعلبة، ورواه أبو فروة يزيد بن سنان، عن عروة بن 
 ، (4)رومي، عن أيب ثعلبة 

  ثعلبة، ورواه أبو قالبة، عن أيب األشعث الصنعاين، عن أيب

 . (5)ورواه أيوب السختياين، عن أيب قالبة، عن أيب ثعلبة، نفسه 

 ورواه عباد بن منصور، عن أيب رجاء العطاردي، عن أيب ثعلبة.

حدثنا أبو بكر بن خالد، وحممد بن أمحد بن علي، قاال: ثنا احلارث بن أيب أسامة، ثنا يزيد بن هارون، أنبا داود بن 
إن أحبكم إيل، وأقربكم مين، أحاسنكم »ن أيب ثعلبة، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أيب هند، عن مكحول، ع

 . (6)« أخالقًا، وإن أبعدكم مين، مساوئكم أخالقًا، الثرًثرون، املتشدقون، املتفيهقون

 رواه أبو جعفر الرازي، ووهيب، وحفص بن غياث، يف آخرين عن داود. 

                                                           

ومسلم. 1) ي  ومن طريق املقرئ البخار وهب مسلم   ( أخرجه من طريق ابن 
ومن طريق يونس أيًضا ابن عساكر.  2) وأمحد،  ود  ويونس أبو دا ومن طريق بسر  وأمحد  ي  والرتمذ  ( أخرجه من طريق مكحول مسلم 
وأمحد من هذه الطريق. 3)  ( أخرجه ابن أيب عاصم 
(4  أخرجه ابن ماجه من هذه الطريق. ( 
وابن عساكر من هذه الطريق. 5) واحلاكم  ي  والرتمذ وأمحد   ( أخرجه عبد الرزاق 
(6 ن )انظر املوارد ص 194، 4/193( أخرجه أمحد  4وابن حبا 7 ومحاد 474 -3 ي  وحممد بن عد ود يزيد  ورواه عن دا ود به.  ( من طريق دا

وصححه  وقاوعمر بن علي املقدمي  ن.  ورجال أمحد رجال الصحيح )اجملمع : ال اهليثمي بن حبا والطرباين  واه أمحد   (. 8/21ر
وقد صححه األلباين )صحيح اجلامع -ورواية مكحول عن أيب ثعلبة   ولكن للحديث شواهد عن عدة من الصحابة  1مرسلة  ( فله 531

ن ن فما املتفيهقو واملتشدقو ن  وفيه قالوا قد علمنا الثرًثرو ن شاهد من حديث جابر  واخلطيب يف اترخيجه الرتمذ. أخر قال املتكربو وقال ي  ه 
وحسن إسناده األلباين )انظر السلسلة الصحيح رقم  ي حسن غريب،  7الرتمذ 9 وشاهد آخر عن ابن 1 والتفسري فيه من م(.  سعود بنحوه 

ومل أعرفه )انظر اجملمع ي  وفيه عبد هللا الرماد وابن 8/21 عاصم ابن هبدلة أخرجه الطرباين، قال اهليثمي  وله شواهد أيًضا عن أيب هريرة   )
و )انظر املرجعني السابقني(.  وعبد هللا بن عمر  عباس 
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 () ينجناب أبو خابط الكنا .76
يين، ثنا عبد هللا بن حممد البلوي، ثنا عمارة بن زيد، عن ئ، ثنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفرا(1)حدثنا.... 

كنت »عبد هللا بن العالء بن أيب نبقة، عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن خابط بن جناب الكناين، عن أبيه، قال: 
 .(2)« هذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلمابلفالة إذ مر علينا جيش عرمرم فقيل: 

                                                           

  والباء املوحدة. 2/99، اإلصابة 1/296ترمجته يف: األسد وخابط ابخلاء املعجمة   ، 
ولعل املصنف أخذه عن ابن 1)  ومل يصرح به. مندة ( بياض األصل 
(2 وق ن طريق عبدممندة ( أخرجه ابن  ن ذك بعد ل احلافظاهللا بن العالء به  وإسناده ضعيف  : ه إىل القدر املذكور هنار أ فذكر احلديث بطوله 

 )انظر اإلصابة(. 
و   ن يضع احلديث )انظر املغىن  لعلهويف إسناده عمارة بن زيد  ي كا ي قال فيه األزد وكذا عبد هللا بن العالء بن أيب نبقة قال يف 2/461الذ  )

ن ) ي يف اجلرح 3/318اللسا والذ ى عنه 5/129( بيض له ابن أيب حامت جمهول أ. هـ  ى عن .... رو  ... مسعت أيب يقول هو جمهول.  رو
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 يقال: ابن خويلد، وقيل: ابن رزاح () جرهد األسلمي .77
 ، (1)أفصى، نسبه حممد بن سعد الواقدي )أسلم( بن بن عدي بن سهم بن مازن بن احلارث بن سالمان بن 

 ، (2)وقال الزهري هو ابن خويلد 

 ، (3)عبد الرمحن، سكن املدينة، وله هبا دار  شهد احلديبية وكان من أهل الصفة، يكىن أاب

 ، (4)تويف آخر والية معاوية رضي هللا عنه، وقيل: أول أايم يزيد 

 ن. حديثه عند أوالده، عبد هللا، وعبد الرمحن، ومسلم، وسليمان، وزرعة بن عبد الرمح

 

 ومما أسند: 

، عن ج ابن جري ، ثنا ةن عبادب، ثنا روح   أسامة، ثنا احلارث بن أيب حدثنا أبو عبد هللا، حممد بن أمحد بن علي
قول:  عليه وسلم يهللانيب صلى عت العبد هللا بن حممد، أنه مسع عبد هللا بن جرهد األسلمي، يقول: مسعت جرهًدا، يقول مس

 « إن فخذ املؤمن عورة»

هللا عليه  ىلصمسعت النيب  قال: مسعت جرهًدا يقول:و  لم، عن أبيه، عن ابن جريج مثلهرواه احلسن بن بشر بن س
 ... وسلم يقول

 عبد هللا هو ابن عقيل، ورواه عنه احلسن بن صاحل، وزهري بن حممد. 

                                                           

  3، التسمية ص2/248، التاريخ 4/298ترمجته يف: الطبقات 2، اآلحاد 7 6 ، احللية 2/303، املعجم 3/62 ، الثقات2/539أ، اجلرح  /1
 . 2/69، التهذيب 136، 2/75، اإلصابة 1/277، األسد 2/203، االستيعاب 1/353

ن بن أسلم بن   ن بن احلارث بن سالما ي ابن سهم بن ماز وامسه كاماًل جرهد بن خويلد بن جبرة بن عبد ايليل بن زرعة بن رزاح بن عد
ن عداده يف أهل البصرة.  وقال ابن حبا  أفصى. أبو عبد الرمحن األسلمي. 

وبفتحها   واهلاء  وفرق ابن وج رهد بضم اجليم  ي آخره مهملة.  ورزاح بكسر الراء بعدها زا واجليم  وجبرة بفتح املوحدة  ن الراء،  أيًضا مع سكو
والد األخري فقال رداح ابلدال بدل الز  وصحف اسم  وجرهد بن رزاح  و أيب حامت بني جرهد بن خويلد،  ي،  واحد ا له قاله  سب إىل جدنمها 

ومهه يف ذلك ابن عبد ال وقد نص على  واحد من أسلم ال تكاد تثبت له صحاحلافظ.  وقال هو رجل  و رب  ي أيًضا يف قد فرقه ابة.  لعسكر
واحًدا.   وأظنهما  وقال   ترمجتني كما ذكر ابن األثري 

وما بني القوسني منه. 1)  ( انظر الطبقات 
(2 واه عنه ابن سعد   وإسناده جيد.  4/298( ر
(3  حنني.  ابنيف زقاق  : ( قال ابن سعد
(4 وغريمها. ( قاله ابن  ن  وابن حبا  سعد 
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حدثنا أبو جعفر، حممد بن حممد بن أمحد، ثنا حممد بن عبد هللا احلضرمي، ثنا أمحد بن يونس، ثنا احلسن بن صاحل، 
فخذ الرجل »األسلمي، عن أبيه، أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:  عن عبد هللا بن حممد بن عقيل، عن عبد هللا بن جرهد

 .(1)« من العورة، أو من عورته

وأما حديث زهري: فحدثناه سليمان بن أمحد، ثنا حفص بن عمر بن الصباح، ثنا أبو حذيفة، ثنا زهري بن حممد، 
قول: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: عن عبد هللا بن حممد بن عقيل، عن عبد هللا بن جرهد، أنه مسع أابه، ي

  (2)« فخذ املرء املسلم من عورته»

ورواه سفيان الثوري، وعبد الرمحن بن أيب الزاند، عن أيب الزاند، عن زرعة بن عبد الرمحن بن جرهد، عن جرهد، عن 
 . (3)النيب صلى هللا عليه وسلم 

 .  (4)اند عن ابن جرهد عن جرهد وقال معمر وروح بن القاسم وورقاء عن أيب الز 

ورواه مالك بن أنس، والضحاك بن عثمان، وابن عيينة، وابن هليعة، عن سامل أيب النضر، عن زرعة بن عبد الرمحن، 
 . (5)عن أبيه، عن جرهد 

 . (6)وقال ابن عيينة: يف حديثه زرعة بن مسلم بن جرهد، عن جده جرهد 

                                                           

ن شاء هللا تعاىل. 1) والكالم عليه مفصالً بعد قليل إ  ( أييت خترجيه 
(2 ي  3/478( أخرجه أمحد  ي يف شرح معاين اآلًثر  5/111والرتمذ من طريق عبد هللا بن حممد بن عقيل  2/306والطرباين  1/475والطحاو

ي حسن غريب من هذا الوجه. أ. هـ.  وقال الرتمذ  به 
ي عن عبد هللا بن مسلم بن جرهد عن أبيه.   واية عند الطحاو  وجاء يف ر

(3 ن )انظر املوارد ص 2/249والبخاري يف التاريخ  4/298( أخرجه ابن سعد  1وابن حبا 0 والطرباين 6  )2/303 ،3 ن  04 من طريق سفيا
 وابن أيب الزاند به. 

ونفر من أسلم سوا  واية ابن أيب الزاند: عن جرهد جده  ي من طريق ابن أيب الزاند ويف ر وجاء يف اتريخ البخار ي رضا. هكذا عند أمحد  ه ذو
ى زرعة مثله.   قال أبو الزاند حدثين نفر سو

(4 1( أخرجه عبد الرزاق  3/4وأمحد  9808 ي  78 ي حسن.  2/304والطرباين  5/111والرتمذ وقال الرتمذ ورقاء به  وح و ور  من طريق معمر 
(5 1( أخرجه الطيالسي ص 6 4، 3/478د وأمح 2 ي يف التاريخ  79 ود  2/249والبخار ي يف شرح معاين اآلًثر  4/40وأبو دا والطحاو

 من طريق مالك به.  1/353وأبو نعيم يف احللية  305، 2/304والطرباين  1/475
وقال إسحاق ب 2/539حديث مالك هذا )انظر اجلرح وقال ابن اجلنيد: الصحيح من   ن عيسى عن يعين عن زرعة عن أبيه عن جده(، 

وك وهب عن مالك عن سامل عن زرعة عن أبيه  وابن  وقال ابن بكري  ن منمالك عن سامل عن زرعة بن جرهد.  نيب صلى هللا أصحاب ال ا
وقال الطيالسي عن مالك عن سامل عن ابن جرهد عن جرهد  وسلم.   عليه 

ن من أصحاب الو محن بن جرهد عن أبيه من طريق ابن هليعة، فقال عن زرعة بن عبد الر  2/305وأخرجه الطرباين        وأخرجه  صفة قال...كا
ي يف التاريخ  وسلم. من طريق الضحاك عن أيب النضر عن زرعة عن جده عن النيب صلى هللا ع 2/249البخار  ليه 

(6 ي  3/4وأمحد  2/378( أخرجه احلميد ي يف التاريخ  78 ي  2/249والبخار والطح/261وابن أيب عاصم ق  5/110والرتمذ ي يف أ  او
 من طريق ابن عيينة به.  4/180واحلاكم  2/305والطرباين  1/475الشرح 
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 .(1)عن الزهري، عن عبد امللك بن جرهد، عن أبيه ورواه سعيد بن أيب عروبة، عن معمر، 

ن سليمان بن ن عوف، عمحن بوخالف أبو أمية بن يعلى اجلماعة يف حديث أيب الزاند، فقال: عن إبراهيم بن عبد الر 
 جرهد، عن أبيه جرهد. 

عن إبراهيم بن عبد الرمحن  حدثناه الصرصري، ثنا ابن منيع، ثنا شيبان بن فروخ، ثنا أبو أمية بن يعلى، ثنا أبو الزاند)
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل عليه وهو كاشف فخذه،  (2) (بن عوف، عن سليمان بن جرهد، عن أبيه جرهدا

 .(3)« غط فخذك؛ فإهنا عورة»فقال: 

ثنا عمرو بن حدثنا حممد بن علي بن حبيش، ثنا أمحد بن القاسم بن مساور، ثنا خالد بن خداش، ثنا عبد هللا بن وهب، 
احلارث، أن بكر بن سوادة، حدثه عن بعض بين جرهد، أن سفيان بن فروة، حدثه، عن جرهد أن جرهًدا أتى النيب صلى 

                                                                                                                                                                             

ي: حسن   وقال الرتمذ وهذا صورته اإلرسال  ى جرهًدا  وسلم رأ ن النيب صلى هللا عليه  وعند أمحد عن زرعة أ وهذا ال يصح.  ي:  وقال البخار
وقال احلاكم: ص ى إسناده مبتصل.  وسكحيوما أر ومل خيرجاه  ن من إح اإلسناد  وسقط سفيا ي. اسناد ت الذهيب.   حلميد

ي   ي يف التاريخ  3/478وأمحد  2/379ورواه احلميد ن عن أيب الزاند عن آل جرهد عن جرهد.  2/249والبخار  من طريق سفيا
(1 وأخرجه ا 2/305( أخرجه الطرباين  ي عن حممد بن ثعلبة بن سواء عن عمه عن سعيد به،  لبيهقي عن حممد بن حيىي بن سهل العسكر

ن عن حممد بن ثعلبة به،  2/228  بن جرهد عن أبيه. فقال عن عبد الرمحن من طريق موسى بن هارو
(2  على احلاشية. ملحق ( ما بني القوسني 
ن مع ذلك )انظر اإلصابة 3) وصححه ابن حبا وقال فيه احلافظ اختلفوا يف إسناده اختالفًا كثريًا  ( حديث جرهد هذا اختلف فيه أهل العلم. 

واختالفهم فيه. أ. هـ. 2/75 وقال ابن أيب عاصم بعد إخراجه قد بينت هذا احلديث يف كتاب العلل   ) 
واملزي يف التحفة   وجه اختالفه اليت مل تذكر هنا ابن أيب حامت يف اجلرح،  وحديثه ذلك : وقال ابن عبد الرب  2/420وقد ذكر بعض أ

ولعل ذلك سبب قوله ال تكاد مضطرب أ ي يف صحيحه بصيغة الت ثبت لهت. هـ  وقد علقه البخار 4ا/مريض )صحبة.  78 .) 
وقد جاءت آًثر   ي  وقال الطحاو وصححه أيًضا البيهقي  وسكوت الذهيب،  وتصحيح احلاكم  ن  وتصحيح ابن حبا ي له  وتقدم حتسني الرتمذ

ن الفخذ من العورة فر متواترة   ى فيها حديثنا. و صحاح فيها أ
وابن        واية علي أيضً ويف الباب عن علي  وجاء مضمونه من ر وحممد بن حجش بنحو لفظ حديثنا  وعبد هللاعباس  و  ا  أيب سعيد و بن عمر

وهوأيب أيوب  وبعضها أ وقد خا ىوكلها ال ختلو من مقال  ن الفخذ عورة،  وكلها تدل على أ  الصحيحني أحاديث يف لف ذلكمن بعض، 
ومنها ع وعن غريمهوغريمها فيها داللة على عكس ذلك منها عن أنس  وقد مجع بينها بعضن عائشة  ي حديث  قالو لعلم اأهل  ا.  البخار

وحديث جرهد أحو  ن اليت تدط حىت خترج من اختالفهم. أ. هـ. أنس أسند  والشوكاين أ ن الفخذ كل على  وذكر القرطيب  يس بعورة حكاية لو
وهي ن، عورة خمففة  ن العورة عورات ن ذكر أ ومجع ابن القيم أب ومغلظة حال ال عموم هلا  ن،  ن. اوهي  الفخذا والبيهو لسوأات ي  قي ذهب الطحاو

ن أنه ال داللة يف األحاديث اجمليزة للكشف على ذلك الختالف ألفاظها بني نقلتها فلين ر ه مل يتعرض أحد لذكك. على أنظر ذلإىل بيا
وقد جا وغريها  ن يف احلرب  وال للبس الرجال التبا  حة. واايت صحيلك ر ذءت يف صالة الصحابة يف أزر ضيقة تكشف عورهتم 

وهللا تعا  وهو أهنا انقلة عن الرباءة األصلية اليت يندرج حتتها األحاديث املعارضة  وجهًا آخر  ن هناك  ىل ولو ثبتت أحاديث الفخذ عورة لكا
وانظر يف ذلك غري ما تقدم )تلخيص احلبري  وقد أشار إىل حنو ذلك القرطيب  و  481، 1/480، الفتح 1/279أعلم   -1/295اء اإلر

303 .) 
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مصابة، فقال رسول هللا اليمني فمد يده الشمال ليأكل، وكانت « اي جرهد كل»هللا عليه وسلم وبني يديه طعام، فقال: 
 « ال: إهنا مصابة، فنفث عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فما اشتكيتها بعدق« كل ابليمني»صلى هللا عليه وسلم: 

 رواه حرملة، عن ابن وهب، عن عمرو أن بكرًيا حدثه )عن بعض بين جرهد(، عن سفيان، عن بعض بين جرهد، عن جرهد
 . (1)مثله 

ق بن علي، ثنا حيىي بن أيب بكري، ثنا عبد حدثنا أبو علي، حممد بن أمحد بن احلسن، ثنا إبراهيم بن هاشم، ثنا األزر 
وجع،  الغفار بن القاسم، عن إايس بن سلمة بن األكوع، )حدثين مسلم بن جرهد ابن عم يل عن أبيه( قال أصاب أسلم

ل نرجع على أعقابنا، فقال رسو و قالوا: اي رسول هللا، نكره أن نرتد، « وااي أسلم ابد»لى هللا عليه وسلم: فقال رسول هللا ص
أنتم ابديتنا وحنن حاضرتكم، إذا دعومتوان أجبناكم، وإذا دعوانكم أجبتموان، أنتم املهاجرون حيث  »هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 .(2)« كنتم

                                                           

(1 واه الطرباين من طريق  2/306( أخرجه الطرباين  ونه، قال اهليثمي ر والصواب بد وما بني القوسني جاء هكذا يف األصل  من طريق حرملة به، 
وكلهم مل أعرفه )اجملمع  وة عن بعض بين جرهد  ن بن فر ن به 5/26سفيا ونقله احلافظ يف اإلصابة عن الطرباين من طريق سفيا وسكت (، 

ن رجاًل أكل بشماله فقال له النيب  وثبت يف مسلم أ وغريمها  ويف األكل ابليمني أحاديث يف الصحيحني  واحلديث إسناده ضعيف،  عليه 
وسلم ال استطعت، فما رفعها بعد إىل فيه.  وسلم كل بيمينك فقال ال أستطيع فقال له النيب صلى هللا عليه   صلى هللا عليه 

(2 ى اب ابن عم يل عن أبيه  -هكذا يف املطبوعة-ن السكن من طريق إايس بن سلمة بن األكوع حدثين مسلم بن جرهد عن ( قال احلافظ رو
ن شهد احلديبي ى (. 2/75ة فذكر حديثًا. )اإلصابة وكا  أنه يعين حديثنا هذا،  -وهللا أعلم-وأر

ويدل على ذ       واوما بني القوسني سقط من األصل فاستدركته مما ذكره احلافظ  ن احلديث من ر ى أيإية جرهد مث لك أ ن ين أر اليت « عن»ًضا أ
ن مسلًما هو  وصف ابن يف طبعة اإلصابة زائدة؛ أل و واية له عن أبيه  كلهم هنما أبناء عمومة فبع من كو عم له ان إايس له أبنه ابنجرهد فالر

ي، قال احلديث و  من أسلم . نيف إسناده عبد الغفار بن القاسم أبو مرمي األنصار وكذايضع احل ابن املديين كا وهو  ديث  ود  قال أبو دا
ن  واحد )انظر اللسا وقد تركه غري  وس الشيعة  وسط4/42رافضي من رء وقد أخرجه الطرباين يف األ هد خمتصرًا من طريق مسلم بن جر  (. 

ن ألمل قالعت أعنزا فتنزهت تصح فبتد الرمحن قد أعشبت القفار فلو اقال مرض ابن عمر فقال رجل اي أاب عب ري حد منا يف البداء غ يؤذ
وك )اجملمع  وهو مرت ولكن حلدي5/245أسلم. قال اهليثمي فيه أبو مرمي عبد الغفار بن القاسم  ث الباب طرق منها ما أخرجه أمحد من (، 

ن أابه حدثه قال  طريق سعيد بن معاذ : فقال  ؟ كرتجارتددت عن ه ة بن احلصيب فقال:ددم سلمة املدينة فلقيه بريقإايس بن سلمة أ
وسلم مسعته يقول:  ن من رسول هللا صلى هللا عليه  وا اي أسلم قالوا إان خنااهللا إين يف إذ ن يبد ن  هجرتنا قال: أنتم قدح ذلك يفف أ مهاجرو

و بن عبد الرمحن بن جرهد، قال: مسعت رجاًل يقول جلابر من بق وله شاهد من طريق عمر هللا هللا صلى  صحاب رسولأي من حيث كنتم. 
وسلمة بن األكوع، فقال رجل أما سلمة فقد  وسلم، قال أنس بن مالك  عت رسول هللا ين مسفإلك ذ تقل ارتد عن هجرته، فقال العليه 

وسلم .... فذكر حنوه،  و : قال احلافظ أخرجه أمحد أيًضا. و صلى هللا عليه  ول سعيد مل أعرفه مي يف األقال اهليثوسند كل منهما حسن، 
وقال يف الثاين عمر وبقية رجاله  وبقية رجاله رجال الصحيح أ. هـ.  وثقات   هذا مل أعرفه 

ومسلم عن سلمة أنه دخل على احلجاج فقال:   ي  اي ابن األكوع ارتددت على »وأصله يف الصحيح بغري هذا السياق، فأخرج البخار
و ن يل يف البد وسلم أذ ولكن رسول هللا صلى هللا عليه  ن ابديتنا فقد جاء م وله: أنتمقيث من وأما ابقي احلد، «عقبيك تعربت؟ قال: ال 

ورجاله رجال ا واه أمحد  وحنن أهل حضركم، قال اهليثمي ر وان،  وائد . )انظر جملصحيححديث سلمة عند أمحد بلفظ أنتم بد مع الز
ي مع الفتح ا، 254 -5/253 1لبخار 3/40 ،41 .) 
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 غري منسوب( )جعيل األشجعي  .78
بن زايد، حدثين عبد العزيز، ثنا حممد بن عبد هللا الرقاشي، ثنا رافع بن سلمة  (علي بن)حدثنا سليمان بن أمحد، ثنا 

عبد هللا بن أيب اجلعد، عن جعيل األشجعي، قال: غزوت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بعض غزواته، وأان على 
فقلت: اي رسول هللا، عجفاء « سر اي صاحب الفرس»فرس يل عجفاء ضعيفة، فكنت يف آخر الناس، فلحقين، فقال: 

قال: فلقد رأيتين ما « اللهم ابرك له فيها»سلم خمفقة كانت معه، فضرهبا هبا، وقال: ضعيفة، فرفع رسول هللا صلى هللا عليه و 
 .(1)أمسك رأسها أن تقدم الناس، وبعت من بطنها ابثين عشر ألًفا 

 رواه زيد بن احلباب، عن رافع مثله. 

رافع بن سلمة األشجعي،  محد، ثنا احلضرمي، ثنا عبيد بن يعيش، وليث بن هارون، قاال: ثنا زيد، عنأثنا حممد بن 
 .(2)مثله 

                                                           

  3، التسمية ص2/249ترمجته يف: التاريخ 1ق، اآلحاد 7 3 2/5أ، اجلرح /8 ، املؤتلف للدارقطين 2/315، املعجم 3/62، الثقات 42
ي ص1/456 2، املؤتلف لألزد 1، املشتبه ص1/290، األسد 2/106، اإلكمال 2/158، االستيعاب 9 6 ، 2/89إلصابة ، ا6

وف-وامسه جعيل  1/257، تبصري املنتبه 2/109التهذيب  ن مهو غري منسوب عند مجيع و  -تح املهملة بعدها حتتية آخره المبضم اجليم 
والذهيبترمجة  واملزي  ى املتأخرين كابن األثري  ى ذلك منهم تبًعا البن  سو وأر ي نسبه و فقط افهمندة وابن حجر  قال جعيل بن زايد فلذ

وقيل يف امسه جعال  وأخرج شجعي يل األلصحابة مجمساء اأوقال الدارقطين : قال فستقة فيما ذكره من ويقال ابن ضمرة األشجعي أ.هـ. 
وهللا أعل، حديثه  والصواب يف ذلك ما ذكرته  ى عنه أ. هـ.  و من رو  م. وإمنا هو جعيل صحف فيه هو أ

واحد  هعداد   يف أهل البصرة قاله غري 
وذكر نفس احلديث ق      1وقد كرره املصنف بعد ست تراجم بنفس االسم  4 ومل يشر إىل ذلك ال ابن/0 ي أ  وال أدر وال ابن حجر  ما  األثري 

 وجه إعادته. 
و 1) واه املصنف عن الطرباين إبسناده  1سواء يف الرتمجة املكررة قمتنه ( ر 4 وقد أخرجه الطرباين /0 وما بني القوسني منه   عن علي به.  2/315أ 

ي معلًقا يف التاريخ   ى )انظر التحفة 2/249وأخرجه البخار والنسائي يف السري من الكرب والبيه2/437،  وابن أيب عاصم  قي يف الدالئل ( 
وابن ا154 -6/153 ي يف هتذيب الكمال ص 1/290ألثري ،  2واملز 0 وزيد بن  4/1 حلباب عن رافع بن امن طريق حممد بن عبد هللا 

وقال رافع بن زايد بن اجلعد بن أيب اجلد به. عسلمة بن زايد بن أيب اجل ي قال:  ن البخار ي، حدثينشجعي البصعد األإال أ د هللا  أيب عن عبر
وىل أيب اجلعدبن  واية املوصولة أ والر وزاد أاب رافع بن زايد يف السند   أعلم . وهللا ... فذكره خمتصرا جدا 

ى عنه عبد هللا بن        وقال اأيب قال ابن عبد الرب رو 5/2مع قات )اجملثثمي رجاله هلياجلعد، حديثًا حسًنا يف أعالم النبوة.  افظ وقال احل(. 63
 ة(. سنده صحيح )انظر اإلصاب

ويف الصحيح أيًضا حنوها من حديث أيب ه       ومسلم حنو هذه احلادثة مع جابر،  ي  يب صلى هللا عليه بعثه الن ريرة يف رجلوقد أخرج البخار
ى واخلصائ 156 -6/151وسلم. كما أخرج البيهقي حنو ذلك من مرسل جماهد. )انظر دالئل النبوة للبيهقي  2/5ص الكرب 8  .) 

(2 وعلقه النسائي. يق زيد من طر ( أخرجه  وابن األثري  والبيهقي   بن أيب عاصم 
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 () جعيل بن سراقة الضمري أخو عوف .79
 وقيل: جعال 

  لصفة.أصيب عينه يوم قريظة، فلم جيعل له النيب صلى هللا عليه وسلم دية، يعد يف أهل ا

أصاب أخي رواه عبد هللا بن عمرو بن زهري الكعيب، عن يعقوب بن عتبة، عن عبد الواحد بن عوف، عن أبيه قال: 
 . (1) احلديث..جعيل عينه يف بين قريظة 

حدثنا حممد بن أمحد بن احلسن، ثنا أبو شعيب احلراين، ثنا أبو جعفر النفيلي، ثنا حممد بن سلمة احلراين، عن حممد 
ل هللا، بن إسحاق حدثين حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي، أن فالاًن، قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: اي رسو ا

أعطيت عيينة بن حصن، واألقرع بن حابس مائة مائة، وتركت جعيل بن سراقة الضمري فقال رسول هللا صلى هللا عليه 
والذي نفس حممد بيده جلعيل بن سراقة خري من طالع األرض كلها، مثل عيينة، واألقرع، ولكن أتلفتهما على  وسلم:

 . (2) إسالمهما، ووكلت جعيل بن سراقة إىل إسالمه
                                                           

  1/4، املؤتلف للدارقطين 246، 4/245، الطبقات 2/496ترمجته يف: السرية ، 210، 2/156االستيعاب  ،1/352، احللية 457، 56
1املشتبه ص 1/283، األسد 2/106اإلكمال  6 -صلي جعال فقيل له جعيل وامسه األ 1/257، تبصري املنتبه 89، 2/82، اإلصابة 6

وض )ابن سراقة ا -على التصغري كسابقه ي، قال السهيلي يف الر ي الغفار وغفار هو بنو ملي4/199لضمر وقيل هو ثعليب (  ل بن ضمرة، 
وده يف احلديث.  ول أثبت لور واأل  وقيل من بين سواد من بين سلمة من األنصار 

وسلم بين املصطلق  قال ابن عبد الرب غري ابن إسحاق يقول فيه جعال  وقال ابن إسحاق ملا غزا رسول هللا صلى هللا عليه  ابأللف أ. هـ. 
ي هو جعال بن سراقة وقال الواقد وقال ابن سعد جعال  ي أ. هـ،  وذكر هذا الشعر عيجفقيل  فصغر استعمل على املدينة جعااًل الضمر ل، 

وصاحب الشعر هذا ذكره  وفيف ترمجته مساه من بعد جعيل عمًرا ...  ومل ينسبه ألبيه،  وبني موسى بني رق أبوابن إسحاق   صاحب ترمجتنا 
وهي متقدمة عل ن التسمية اجلديدة يف اخلندق  ولعل سبب تفرقة أيب موسى بينهما أ ء يف حديث مع ذلك جاو يرب ى خصاحب الشعر، 

وقد يقال التسمية اجلديدة له ال متنع من تسميته ابمسه األصلي ااملؤ  ول،  ي عرفلفة ابمسه األ ن املخا ناس به اله اللذ ف يعر طب السيما لو كا
 االسم اجلديد. 

وقال  -جبيم بعدها فاء مشددة-وقيل يف امسه غري ذلك كجفال   ن رجال صاحلًا دميماً قبيًحا.  وهو تصحيف قال ابن سعد كا قال ابن األثري 
ي تصور إبليس يف صورته يوم أحد.   ابن عبد الرب يقال إنه الذ

واليته وجعله احلاف  وبني ما ذكره ابن إسحاق من  ن إسناد مما يدل على شهوده بين املصطلق  ظ اثنني مجعا بني ما ذكره موسى بن عقبة بدو
ن أسود قبيحً  وهناك جعال آخر كا ورة للجمع الفتقار ذلك إىل الثبوت،  وال ضر وقتها  واستشا، أيعلى املدينة   عليه هد يف عهده صلى هللاًضا 

وغاير بينوسلم جاء ذلك إبسنا و غريه،  ي هو ذا يعين ابن سراقة أ وقال أبو موسى ال أدر ى عن بن األثريهما اد ضعيف،  ول رو ن األ ه لكو
ولعله مسعه منه قبل  ن أخاه صحايب  وهذا ليس بدليل؛ ألنه ضعيف اإلسناد مث إ وقال ستشهااأخوه عوف حديثًا،  حلافظ يف ترمجة اده، 

نار يف كتاب األنساب فالشهيد ذكره الص وأخشى أ وهللا أعلم أ. هـ.  ن  فقال احلبشي فظهر أنه غريه  ث ا ملا جاء يف احلديسبه حبشيً نيكو
واحد من ن ثبت أهنما  وسلم.  سواد لونه، فإ ن استشهد يف عهده صلى هللا عليه   فيكو

ولعله اب ه( ذكره املصنف موصواًل أبطول من1) ومل يصرح مبن حدثه به،  ي  1مندة يف ن يف ترمجة عوف بن سراقة الضمر 3 وانظر الكالم 2أ//0  ،
ومل يصبه غريه.  يهعل وقد أصاب جعيل نفسه خطأ بذلك   هناك. 

(2  من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق به حنوه.  1/353( أخرجه املصنف يف احللية 
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حدثنا حممد بن عبد هللا بن سعيد، ثنا عبدان بن أمحد، ثنا يونس، ثنا ابن وهب، ثنا عمرو بن احلارث، عن بكر بن  
قلت: « كيف ترى جعيال؟»سوادة، عن أيب سامل اجليشاين، عن أيب ذر، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال له: 

فجعيل خري من هذا ملء »قلت: سيًدا من السادات، قال: « وكيف ترى فالاًن؟»مسكينا كشكله من الناس قال: 
  .(1)« إنه رأس قومه فأأتلفهم»، قلت: اي رسول هللا، ففالن هكذا، وليس تصنع به ما تصنع، قال: «األرض

                                                                                                                                                                             

ومن طريق الدارقطين يف املؤتلف 1/496أخرجه ابن إسحاق )السرية    )1/456- 4 وابن األثري 158 -2/157يًقا وابن عبد الرب تعل 57  ،
1/284 . 

وقد أخرج حنوه ابن   وهو كما قال مث قال لكن له شاهد موصول، فذكر حديثنا اآليت فانظره،  قال ابن حجر هذا مرسل حسن )اإلصابة( 
وسلم هو سعد بن أيب ن املتحدث مع رسول هللا صلى هللا عليه  وفيه أ ي بغري إسناد  وقد أخر وقاص سعد عن الواقد ي حديث ،  ج البخار

وأهبم فيه الرجل )  (. 3/340سعد بسياق آخر مطوالً 
(1 ومت  . 1/353يف احللية  نه( أخرجه املصنف إبسناده 

وايين يف مسند  وإسناده صحيح )انظر اإلصابة ه وأخرجه الر وقال احلافظ  وابن عبد احلكم يف فتوح مصر من طريق بكر بن سوادة به، 
وهو كما قال: قال احلاف2/89 وأ(  وجه آخر عن أيب ذر لكن مل يسم جعيالً  ن من  وأخرجه ابن حبا ي منخرجه اظ  حديث سهل  لبخار

وأاب ذر أ. هـ.  ابن سعد فأهبم جعيالً 
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 (مجيل بن بصرة الغفاري ) .80
يل   ي يكىن أاب بصرة ن( بصرة بن أيب بصرة الغفار ب) (3)، والصواب مجيل (2)يل مخ  ويقال:  (1)وقيل مح 

 ، (4) يلمخار عن اسم أيب بصرة، فقال: امسه قال علي بن املديين: سألت رجالً من غف

                                                           

  4، التسمية ص3/123، التاريخ 7/500ترمجته يف: الطبقات 1، اآلحاد ق3 0 واليب /2 ، 1/288، املؤتلف للدارقطين 1/18أ، الكىن للد
1 -2/126، اإلكمال 3/133، االستيعاب 3/593، املستدرك 2/309، املعجم 3/93لثقات ، ا2/517، اجلرح 348 ، األسد 27

2، 2/96، اإلصابة 2/55، 1/295 واسم هذا الصحايب محيل 3/56، التهذيب 93 بفتح  –بن بصرة  -ومة مصغرًاابملهملة مضم-، 
وا وذكر ابن ماكوال ما قيل يف امسه مث قال  وقدلصحيح محيل على ذلك اتفقو املوحدة يكين أاب بصرة،  لط عجيب، فقد خحصل فيه  ا 

ومنهم من ذكر  فذكره مجاعة -ابجليم-صحف البعض امسه فقال فيه مجيل  ومنهم من ذكر االختالف فيه   اب. ه على الصو فيه 
ى على الصواب يف محيل ق  1وقد ترمجه املؤلف مرة أخر 9 وا يف حديث الباب عن أ1أ//5 واة فذكر وهم بعض الر يب هريرة عن بصرة بن . و

وتوجيه احل وهو كما قاال  وقال ابن عبد الرب ليس بشيء،  ولعله على القلب  ة بن بصر  عن أيب بصرة يد فلعله،جافظ أيب بصرة، قال احلافظ 
وقد ذكره ابن ماكوال يف األقوال ال ي.  و فقلبه الراو ن ارض ابن حبمضعيفة اليت قيلت يف هذا احلديث  ف ومل أق ته ألجل ذلك،لقول بصحبا

وقد تقدمت له ترمجة يف اجلزء ومر عليه3/136احملقق  لبصرة هذا على ذكر يف غري حديثنا هذا،  وعده البعض ك احملقق ،  ورًا سريًعا،   ابنمر
ى ع وقالوا رو والد صاحب الرتمجة  وأظنسعد صحابًيا، هو  وسلم  وهم. مد على هذاعت من قال ذلك ن النيب صلى هللا عليه  وهو   ا احلديث 

وهللا   واعتمادهم على احلديث السابق  وغريه  وكالدارقطين  وسيأيت ما اعتمد عليه،  وعده بعضهم صحابًيا هو ابن صاحب الرتمجة كاحلاكم 
ي حديث بصرة بن أكثم وهم آخر، فذكر يف ترمجته لبصرة بن أيب بصرة الغفار وقع البعض يف  و وهو اخلز  أعلم،  ديث املرأة احلبلى حاعي، 

واه من طريق عبد الرزاق إبسنا2/36ومنهم الطرباين  وقد ر ومل ينسبه،  ولكنه قال فيه عن بصرة  ورواه احل،  ن طريق عبد م 3/593اكم ده 
وهو يف م ي،  وقال عن بصرة بن أيب بصرة الغفار ود مث 6/250 ةبري نسصنف عبد الرزاق عن بصرة بغالرزاق أيًضا، فنسبه   هو عند أيب دا

وانظر ما تقدمن طريق عبد الرزاق أيًضا غري م ومن طريق غريه مصرًحا فيه ببصرة بن أكثم،  وقد أخرجه 3/135رمجته تم يف نسوب   ،
وك.  ويف إسناده مرت ي   املصنف يف هذا املوضع، فقال عن بصرة الغفار

وهذا كله يف صاحب   ومات هبا .... إخل،  وبني جده كابن سعد، فإنه قال يف جده نزل مصر  ترمجتنا، وبعضهم خلط بني صاحب ترمجتنا 
وال يثبت صحبة جلده من ي إمنا هي لصاحب ترمجتنا،  وا طريق واألحاديث املذكور فيها عن أيب بصرة الغفار  العتماد يف ذكره يفمعترب 

وحدثوا عنه أ. محول مصعب قالصحابة على  وسلم  وأبو بصرة صحبوا النيب صلى هللا عليه  وبصرة  وأراهيل  ومها فإـ.  ي ه  ن أاب بصرة الذ
وبصرة حدث عن  وليس جده  وسلم هو نفسه محيل  و النيب صلى هللا عليه  واة كما قدمناوهم من أح نهأإما املذكور إما أنه ابن أكثم،  ه، د الر

وجلميل وقال امسه مجوحلميل   وقد ترجم املصنف لبصرة  ي  وترجم أيًضا أليب بصرة الغفار اختالف فيه  بصرة على يل بنكما ذكران 
 .  2أ//254

(1  يف األصل بفتح املهملة.  ( هكذا ضبطت
وانظر ما أييت عن ابن امل2) ولعل اإلعجام هنا خطأ من الكاتب،  وقد ذكر املصنف يف ( هكذا ضبطت يف األصل بضم اخلاء املعجمة  ديين. 

وجه اليت قيلت فيه فلم يشمحترمجة   ر إىل القول ابخلاء املعجمة.  يل األ
(3 واحص( هكذا  وافقه غري  و وقد قدمنا الصواب يف ذلك. وبه املصنف ابجليم   وكلمة )بن( بعدها ساقطة من املخطوطةد، 
(4 ي يف التاريخ  وعند مجيع من نقل عن ابن املديين قوله ذلك  1/349الدارقطين يف املؤتلف  هومن طريق 2/123( أخرجه البخار وهو فيها، 

وأخرجه الدارقطين ي هنا خطأ من الكاتب ال شك،  يقال  هكذا: من طريق آخر عن ابن املديين قال  ابحلاء املهملة مصغرًا، فالذ ورد  الدرا
وأيب  فرأيت بعد ذلك شيًخا من بين غفار ابلبصرة فجعلت أسأله عن الغفاريني فرأيته حسن العلم ، مجيل بن بصرة : كلهم قال ،  ومالك 

ن وكا وهللا صاحبك إمنا هو محيل بن بصرة،   الم فقال هو جد هذا. غيخ مع الش هبم فقلت أتعرف مجيل بن بصرة فقال صحف 
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 ، (1) سكن مصر

 ويقال: مجيل بن وقاص. 

عبد العزيز بن  رد، ثناصر بن حدثنا أبو جعفر، حممد بن حممد بن أمحد، ثنا حممد بن عبد هللا احلضرمي، ثنا ضرا
 سول هللا صلى هللال: قال ر ري، قاعن سعيد بن أيب سعيد املقربي، عن أيب هريرة، عن مجيل الغفاحممد، عن زيد بن أسلم، 

 « ساملقد ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد، مسجد مكة، ومسجدي هذا، ومسجد بيت»عليه وسلم: 

هللا بن جعفر بن جنيح،   رب، وعبدجمرواه روح بن القاسم، وحممد بن جعفر بن أيب كثري، وحممد بن عبد الرمحن بن 
يل يل، ومح    .(2) كلهم عن زيد على اختالف منهم يف مج 

                                                                                                                                                                             

ولده فقال هو محيل أ. هـ ى الدارقطين أيًضا من طريق البخاري قال: قال يل علي سألت رجاًل من  وهذورو هللا وسأل الغالم أيًضا  يعين أنه . 
 أعلم. 

(1 ولكنهابن  ه( قال ومحيل بن بصرة اثن سعد  وقالنيجعل أاب بصرة  وغريمها يفو ابن أيب حامت  ه  ومات مبصر ابن ماكوال  وهو الصواب   محيل نفسه 
 ودفن ابملقطم. 

(2 والطيالسي ص 1/108( أخرجه مالك  واية حيىي،  1ر 9 ي 327، 2 واحلميد وأمحد 2/421،  ي يف التاريخ 398 -397، 6/7،  والبخار  ،
1وابن أيب عاصم ق 124، 2/123 0 والنسائي /2 ن )انظر املوارد رقم 115 -3/113ب،  وابن حبا  ،1 والطرباين024  ،) 2/309- 

والدارقطين يف املؤتلف 311  ،1/349 ،3 وأبو نعيم يف املعرفة 50 من طرق عن أيب بصرة فيها  3/133وابن عبد الرب  137 -3/136، 
 بعض اختالف، 

ي قال: لقيت أاب هريرة فقلت إين مسعت        واه مرثد بن عبد هللا اليزين عن أيب بصرة الغفار وسلم على هللا سول هللا صلر فر كره يقول .... فذ يه 
 وإسناده صحيح. 

وهو  ثرواه عمر بن عبد الرمحن بن احلار و   ي أاب هريرة  وفيها احلمن جاء قال: لقي أبو بصرة الغفار وقد صرح الطور ..... فذكر قصة  ديث 
واي وأمحد يف  تهعند الطرباين بر وذكره الطيالسي  ي يف ترمجمعن أيب بصرة،  والبخار وإسند أيب بصرة   ح أيًضا. يسناده صحته 

واختلف على زيد، فقال   ي،  يورواه زيد بن أسلم عن سعيد املقرب ورد ن سعيد عن أيب هريرة أنه أقبل من الطور، فلقي مجيل بن ع هعن الدرا
وهم.  وهو  ي  ي، فقال له مجيل فذكره هكذا ابجليم، قال البخار  بصرة الغفار

ن أاب بصرة محيل بن ب  وح بن القاسم عنه عن سعيد أ ي هكذا يف وقال ر صرة لقي أاب هريرة ... فذكره هكذا ابحلاء املهملة، ضبطه البخار
وافقه حممد بن عبد الرمحن بن جمرب عن زيد عن سعيد عن أيب  و والدارقطين يف املؤتلف.  وذ ابريرة هالتاريخ  ضبطه  كره ابحلاء املهملةلقصة، 

وافقهما حممد بن جعفر عن زيد عن سعيد عن  و ي فذكره كذا يل بن بصرةمحقيت يب هريرة قال: أتيت الطور فلأهكذا ابن عبد الرب،   الغفار
واملؤتلف.  والدارقطين  ي يف التاريخ   ابحلاء املهملة، ضبطه البخار

ورواه يزيد بن عبد هللا بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم بن احلارث عن أيب سلمة عن أيب هريرة حبديث طويل فيه فلقيت بصرة بن أيب بصرة  
 ي فذكره. الغفار 

وعبد العزيز بن حممد، قال ابن عبد الرب: إمنا احلديث أليب ه  وعبد العزيز بن أيب حازم  وعبد هللا بن جعفر  وبكر بن مضر  واه عنه مالك  ريرة ر
واه سعيد  وكذلك ر واه حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة  وسعد ن املبفلقيت أاب بصرة ... هكذا ر عن أيب ن أيب سعيد، بسيب 

وأظن الوهم جاء فيه هر  وهللا أعلم )االستيعاب ميرة كلهم يقول فيه أاب بصرة  و 1/40ن يزيد بن اهلاد  ال ابن حجر تفرد يزيد بن اهلاد ق(، 
واحد وغري  ي  وسيعد املقرب واه سعيد بن املسيب،  وكذلك ر وهللا أو يب هريرة عن أ عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن أيب بصرة   علمهو احملفوظ 

 (. 1/473)التهذيب 
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 () ام العذريذمجيل بن ر  .81
 أقطعه النيب صلى هللا عليه وسلم الرمداء، له ذكر يف حديث عمرو بن حزم.

يعقوب، ثنا عبد  اين، حدثنا إبراهيم بن احلسني بن ديزيل، ثنا عتيق بنذحدثناه، عن عبد الرمحن بن احلسن اهلم
امللك بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن عمرو بن حزم، قال: كتب رسول هللا صلى هللا عليه 

 حياقههذا ما أعطى حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مجيل بن رذام العذري، أعطاه الرمداء، ال »وسلم جلميل بن رذام 
 .(1)« هللا عنهوكتب علّي رضي « فيه أحد

                                                                                                                                                                             

1املصنف يف قرواه و   9 وهم يف ذلك، فالصواب يف احلديث /5 ولعله  واية حممد بن إبراهيم على اخلطأ  واية حيىي أيب كثري جمموعة مع ر أ، من ر
وقال احلافظ إس ن،  وقد صححه ابن حبا وهم،  ى ذلك  وما سو ي  ( 1/268ابة حيح )اإلصصناده أنه عن أيب بصرة محيل بن بصرة الغفار

واء  2، أحكام اجلنائز ص4/142وصححه األلباين )انظر اإلر 2 4 .) 
وهو من مراسيل الصحابة. علصحيحني من طريق سعيد بن املسيب وهو يف ا  ن القصة   ن أيب هريرة مرفوًعا بدو
  وامسه مجيل 2/97، اإلصابة 1/295ترمجته يف: األسد واإل  براء مكسورة -ابن رذام -ابجليم-،  ل معجمة صابة مث ذاكذا يف ابن سعد 

ي  هملة مضمومة بعدها ذال معجمة مث راء كذا ضبط يف األصل ابلشكل. مب -العذر
(1 ولذا أ من طريقمندة بن ا( أخرجه  ن املصنف أخذه منه  وأظن أ وقد تقدم الكالم على رجال هذا هبعتيق به )انظر اإلصابة(  م من حدثه، 

واحد يف  اإلسناد يف ترمجة جنادة غري منسوب، ما عدا عبد ي اهلمذاين تكلم غري  وهو ابن عبيد األسد الرمحن بن احلسن فإنه مل يذكر هناك 
ن  وقال الدارقطين رأيت يف كتبه ختاليط )انظر اللسا وقال القاسم بن أيب صاحل يكذب،  وايته عن ابن ديزيل  4، 3/411ر ( فاإلسناد 12

واه ابن سعد  وقد ر وجاء فيه مجيل بن رزام  ابألسانيد املتقدمة يف ترمجة 1/274ضعيف،  ي-جنادة غري منسوب،  ى مبهملة  -ابلزا العدو
ولكن ال ينتهض للتحسني هبا.  وهي تشهد ملا تقدم،  وهي أسانيد ضعيفة كلها،  و.  وا  بعد العني مث 
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 () غري منسوب عداده يف الشاميني جز   .82
حدثنا سليمان بن أمحد، ثنا بكر بن سهل، ثنا عبد هللا بن صاحل، ثنا معاوية بن صاحل أن أسد بن وداعة، حدثه أن 

« تعفو»بهم؟ قال: فبم أعاق( 1)رجاًل، يقال له: جّز أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال: اي رسول هللا، إن أهلي يعصوين 
 . (2)« إن عاقبت، فعاقب بقدر الذنب، واتق الوجه»مث قال الثانية، حىت قاهلا ثالًث قال: 

                                                           

  ول2/80، اإلصابة 1/282، األسد 2/301ترمجته يف: املعجم ي  وهو يف األصل مضبوط بشدة فوق الزا وضيس مهموزًا يف م.  بطه وضعيه، 
ي بعدها مهزة )اإلصابة  ن الزا وسكو وهو كما قال يف املصادر املذكور 2/72احلافظ بفتح اجليم  وقد قرئ يف العشر جز(،  بتشديد  ة أعاله 

وقال احلافظ  ي يف جزء.  ن ا: الزا وسكو وابن األمني فيمن امسه جرج بضم اجليم  ن باه أليب نعيم عنسو دها جيم، لراء بعذكره ابن بشكوال 
وهو كما قال احلافظ فهو يف دالطرباين ابلسن وهللا أعلم. أ. هـ  ي يرجح ما تقدم  والذ  ا ذكرا. ل خبالف ماألص املذكور، 

(1 وهي لغة.  ن   ( كذا حبذف النو
(2 وما بني القوسني منه.  2/301( أخرجه الطرباين   عن بكر به، 

وثقوا كلهم  ورجاله  ي من هذا الوجه، فقال عن أسد  قال اهليثمي أسد مل يدرك القصة فهو مرسل  واه أبو مسعود الراز وقد ر وفيهم ضعف. 
وداعة عن رجل يقال له جزء أنه أتى فذكره. )انظر اإلصابة(.   بن 

وية بن صاحل عن أسد بن    ... فذكره. .اعة عن رجل يقال له جزء قال اي رسول هللا ودوكذا علقه ابن األثري عن معا
وابن ورواية أيب مسعود أصرح يف ا  وثقه النسائي  وأسد  ن(  وقال الذهيب هو مقارب احلال )امليزا ن بكر بن سهل ضعفه النسائي،  التصال إال أ

ن  ن إال أنه تكلم فيه للنصب )اللسا ى ما يف ابقي رجاله من كالم، فاحلديث يف1/385حبا ن ا ( هذا سو لعقاب إسناده ضعف، إال أ
وبينت السنة أن والسنة  وأما اتقاء الوجه فثبت يف غريابلضرب ثبت بنص الكتاب  ن غري مربح،   ذلك تفسري ابن كثريث )انظر ل حديه يكو

2، عشرة النساء للنسائي ص259 -2/257 4 6 ،249 ) 
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 () بن احلدرجان بن مالك جز .83
 .(1) ، وأثره ا لدية أخيه قذاذطالبً  النيب صلى هللا عليه وسلم (على)دم له وألبيه، وألخيه صحبة، ق

حدثنا أبو بشر، حممد بن أمحد بن محيد الدواليب، ثنا إسحاق بن سويد الرملي، عن حدثنا أبو بكر بن عبد املؤمن، 
لرمحن أبيه عبد ا عنبن مالك عن أبيه، عن جده )بن احلدرجان،  هاشم بن جز بن عبد الرمحن بن جزهاشم بن حممد بن 

ي قذاذ بن احلدرجان بن مالك وفد أخ»وكان من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال:  (حدثين أيب جز بن احلدرجان
إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من اليمن، من موضع يقال له القنوان بسروات األزد، إبميانه وإميان من أعطى الطاعة من 

، فخرج قذاذ مهاجرًا إىل  ، وآمن مبحمد صلى هللا عليه وسلم ، وهم إذ ذاك ستمائة بيت ممن أطاع احلدرجان أهل بيته
 صلى هللا عليه وسلم برسالة أبيه احلدرجان وإمياهنم، فلقيته يف بعض الطريق سرية النيب صلى هللا عليه وسلم، رسول هللا

فقتلت قذاًذا، فقال قذاذ أان مؤمن، فلم يقبلوا وقتلوه يف جوف الليل فبلغنا ذلك، فخرجت إىل رسول هللا صلى هللا عليه 
  "اي أيها الذين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل هللا فتبينوا"هللا صلى هللا عليه وسلم: وسلم فأخربته، وطلبت أثري، فنزلت على رسول 

9]النساء:  ، وقال النيب  ، فأعطاين النيب صلى هللا عليه وسلم ألف دينار دية أخي، وأمر يل مبائة انقة محراء اآلية .....[4
خرى، إال أين ال أتعبأ سرية للمسلمني من بعد، فتكون دية ال مينعين أن أصري لك املائة الناقة دية أ»صلى هللا عليه وسلم: 

اي املسلمني، فخرجت إىل حي ااملسلم ديتني، فرضيت وسلمت، وعقد يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على سرية من سر 
، وزوجهن  ، وهداهن هللا لإلسالم ، فأتيت ابلنسوة حامت طيء، وغنمت مغنًما كثريًا وأسرت أربعني امرأة من حي حامت

 .(2)« رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصحابه

                                                           

  ي بعدها مه2/79، اإلصابة 1/281، األسد 2/90ترمجته يف: اإلكمال ن الزا وسكو وجزء بفتح اجليم  ومسى ابن ماكوال أاب،  ه احلدرد زة، 
ن  وجيم آخحب-واحلدرجا ن اء مهملة مضمومة بعدها مهملة أيًضا مث راء  وجاء يفكذا ضبط مشكو -ره نو اإلصابة جبيم  اًل يف األصل. 

وله.   مفتوحة يف أ
وأبيه فليس فيه ما يدل عليها. 1) وأما صحبة أخيه  واحلديث اآليت صريح يف صحبة جزء ضعيف،   ( ما بني األقواس زدانه ليكتمل املعىن 
(2 وما بني القوسني منه )انظر اإلصابة(. ندة م( أخرجه ابن   من طريق هاشم به، 

واية.   ومل أقف على ذكره يف غري هذه الر واعي لنقله،  وآخره مما تتوافر الد  قال احلافظ هذا إسناد جمهول أ. هـ، 
وغريه )انظر تفسري ابن كثري   ول اآلية غري ذلك يف الصحيح  ول ، الصحيح امل338 -2/336وقد جاء يف سبب نز سند من أسباب النز
4ص ومقدارها مائة من اإلبل يف الصحي50، 9 ومقدار دية املسلم ًثبت يف أحاديث أخر غري هذا،  وغ(،  واحني  وحسنه ريمها،  لبيهقي 

واء   (. 7/305األلباين )انظر اإلر
ن العرب قـ   والقنوان هكذا  ويف لسا وات هم ( فلعل ألفه املقصورة  5/3763موضع ): نـْو ىن جاء يف األصل،  والسر كتبت هكذا كالعادة. 

وأهل الرفعة.   األشراف 
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 (ي السلمي )ز  ج   .84
 ان، وعبد هللا ابناهبروى حديثه ح

حدثنا سليمان بن أمحد، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا معلى بن مهدي، ثنا حصن بن عبد هللا بن عياش السلمي، 
، أنه  زي السلمي، يقول: أنبأين حبان بن جزي )عن جزي(عبد هللا بن ج (1) (ن)عقال: مسعت مطرف بن عبد الرمحن 

أتى النيب صلى هللا عليه وسلم أبسري كان عنده من صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانوا أسروه وهم مشركون، مث 
ل على عائشة ادخ»أسلموا، فأتوا النيب صلى هللا عليه وسلم بذلك األسري، فكسا جزي بردين، وأسلم جزي عنده، مث قال: 

، فدخل على عائشة، فقال: أي نضرك هللا اختاري يل من هذه األبردة اليت عندك « تعطيك من األبردة اليت عندها بردين
ا من أراك طوياًل، فقالت: خذ هذا، ومدت سواكً  ؛ بردين، فإن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم كساين منها بردين، فقالت

 . (2) نئذ( ال يرينوخذ هذا، وكانت نساء العرب )حي

ل  من أه عبد هللا بن أيب حصنيقال: حدثينو رواه إبراهيم بن املنذر عن عبد العزيز بن أيب ًثبت، عن حيىي بن حممد 
 ان حنوه.بالدفينة، عن مطرف، عن ح

                                                           

  وامسه2/81، اإلصابة 1/281، األسد 2/79، اإلكمال 2/209، االستيعاب 2/301ترمجته يف: املعجم ذا شكل بفتح اجليم ك- يجز  ، 
ي وضبطها كذلك األزد ن الز  -يف األصل  ي كذا ضبطه اخلطيبوإبسكا ن الياء كذا ضبطه الذهيبو -ا ي . )انظر املؤ إبسكا تلف لألزد

2ص وأهل العربية يقولو 1/154، املشتبه 7 وقال الدارقطين بكر اجليم كذا يعرفه أصحاب احلديث  اهلمز )املؤتلف و تح اجليم ن هو جزء بف(، 
1/491 .) 

ولعله تبدل اهلمزة فيه   وهو موافق لقول أهل العربية يف الشكل  وتغيري اهلمز عند وما ضبطناه خالصة خالف طويل يف ضبط االسم،  ايء، 
واس وقد أبدل من القراء السبالعرب اببه  وىلا يف اليايء مث أدغماه (شيء)وهشام اهلمزة من  زةمح عع جًدا،   ا. وهذا مماثل ملا هن اء األ

وكذا   ي يثبت ما قلناه أنه يف املعجم ابسم جزء،  والذ واحلمد هلل رب العاملني.  عند ابن السكن وبذلك حل اإلشكال يف ضبط هذا االسم 
وقيل له صحبة،  وله ابن يقال له خزمية يكىن به، فهو أبو خزمية  ن و وغريه كما سيأيت يف التخريج.   لة بعدها موحدة. كسر املهمبحبا

(1 وعبد هللا« بن»( يف األصل  ن  ى حديثه حبا وهذا ما يقتضيه كالم املصنف حيث قال رو وانظر األسد  والصواب ما أثبتناه   وكذا يف املعجم، 
 ابناه. 

(2 و  2/301( أخرجه الطرباين  ن جز  الزايدة بني القوسنيعن علي به  وقد أخرجه ابن  يمنه إال أ من حديث مندة يف مجيع املواضع آخرها مهزة، 
ولكن مل يذكر فيه مطرفًا )انظر اإلصابة(.  وأخرجه ابن السكن من طريق حيىي بن حممد عن حصني بن، كما علقه املصنف بعد ذلك   جزء 

وقال اهليثمي فيه مجاعة مل أعرفهم )اجملمع    ( 5/127قال ابن عبد الرب ليس إسناده ابلقائم، 
ن العرب        (. 2/1398والدفينة بفتح املهملة منزل لبين سليم )انظر لسا
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 (يل األشجعي غري منسوب )عج .85
ين ، حدث مة بن زايدع بن سلراف قاشي، ثناحدثنا سليمان بن أمحد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا حممد بن عبد هللا الر 

رس اته، وأان على فبعض غزو  لم يفعبد هللا بن أيب اجلعد، عن جعيل األشجعي قال: غزوت مع رسول هللا صلى هللا عليه وس
عيفة، ض عجفاء سول هللار فقلت: اي « سر اي صاحب الفرس»، فكنت يف آخر الناس، فلحقين. فقال: يل، عجفاء ضعيفة

مسك أرأيتين ما فلقد : قال« يهاك له فاللهم ابر ». وقال: هبا ول هللا صلى هللا عليه وسلم خمفقة كانت معه، فضرهبافرفع رس
 رأسها أن تقدم الناس. قال: وبعث من بطنها ابثين عشر ألًفا.  

                                                           

 ومل ينبه ابن األ وحديثه،   على تكرار أيب نعيم هذه الرتمجة.  ثريتقدم قبل ست تراجم ابمسه 
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 () ُجري احلنفي .86
ثنا القاسم بن احلكم العدين، ثنا سالم حدثناه، عن عبدوس بن احلسني النيسابوري، ثنا حممد بن املغرية اهلمذاين، 

الطويل، عن إمساعيل بن رافع، عن حكيم بن سلمة، عن رجل من بين حنيفة، يقال له ج ري أن رجاًل أتى النيب صلى هللا 
مبا وأان ر »عليه وسلم، فقال: اي رسول هللا، إين رمبا أكون يف الصالة فيقع يدي على فرجي، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: 

 .(1)« ذلك امض يف صالتك

                                                           

  :ى 2/78، اإلصابة 1/280، األسد 2/75اإلكمال ترمجته يف وهو جر وف-،  ن والد حناز ب -تح الراء على التصغريبضم اجليم  ى بنو ن جر
ي.  وزا  ومهملة 

(1 وقال ابن مندة ( أخرجه ابن  ولذا أهبم من حدثه.  ولعل املصنف أخذه منه  غريب قال احلافظ مندة من طريق سالم الطويل به )انظر اإلصابة( 
ن رجالً قال: اي رسول هللا وسالم ضعي ن من الصحابة أ وكا ورد حنوه من حديث عصمة بن مالك اخلطمي  وقد  وإمساعيل كذلك أ. هـ،  ف 

ويف إسناده الفضل بن املختار أحاديثه  وأان أفعل ذلك أ. هـ  وسلم  ي فرجي، فقال النيب صلى هللا عليه  إين احتككت يف الصالة فأصابت يد
وحيدث ابألابطيل.   منكرة 

ويف عدم نقض الوضوء مبس الفرج حديث   ولفظه يف السنة مغاير ملا نقله،  وايته حديثا عن أيب إمامة بنحوه،  ونقل الزيلعي عن ابن ماجة ر
واألحاديث املوجبة للوضوء انقلةو فيه ضعف و طلق بن علي احلنفي  لية فحكمها زائد اءة األصعن الرب  على فرض صحته فهو على الرباءة 

واحتجوا أبدلة قوية جًدا يففوجب األخذ هبا  ن النسخ.  بيا، مث إنه قد صرح كثري من أهل العلم بنسخ حديث طلق 
واية بسرة بنت صفوا  وغريمها، وأما أحاديث إجياب الوضوء فصحت من ر وأم حبيبة  و و ن،  وعبد هللا بن عمر وأبو هريرة  واها أيًضا جابر  قد ر

واثنا عشر صحابًيا آخ وزيد بن خالد   -1/122ص احلبري ي، تلخ70 -1/54اية طلق بن علي نفسه. )انظر نصب الر  ر منهموأبو أيوب 
واء 127 وحديثنا ليس صرحًيا يف صحبة جر 152 -1/150، اإلر  . ي (. 
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  ، وقيل: القريعي() جرموز اهلجيمي .87
 ، سكن البصرة. (1)من بين متيم له صحبة، روى عنه أبو متيمة اهلجيمي 

، ثنا عبد الصمد بن عبد  ، ثنا إبراهيم بن زايد ، ثنا أبو عبد هللا الصوري حدثنا أبو أمحد حممد بن أمحد اجلرجاين
أوصيك أن ال تكون »، قال:  ، أوصين : قلت اي رسول هللا ، قال ، عن جرموز اهلجيمي هللا بن هوذةالوارث، ثنا عبيد 

 . (2)« لعاانً 

 ورواه أمحد بن حنبل، عن عبد الصمد، فقال: عن عبيد هللا، عن رجل، عن جرموز.

ثنا عبيد هللا بن هوذة  حدثناه أبو بكر بن مالك، ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل، حدثين أيب، ثنا عبد الصمد، 
أوصيك أن ال تكون »:  : اي رسول هللا أوصين قال : حدثين رجل مسع جرموز اهلجيمي )قال( قلت القريعي )أنه( قال

 . (3)« لعاانً 

 ذة حنوه بن هو د هللارواه أبو عامر العقدي، وعثمان بن عمرو، وسلم بن قتيبة، واحلسن بن حبيب، عن عبي

                                                           

  3، التسمية ص2/247، التاريخ 7/79ترمجته يف: الطبقات 1، اآلحاد 7 ، 2/318، املعجم 3/62، الثقات 2/544ب، اجلرح /22
يبضم اجليم آخ-وامسه جرموز  2/73، اإلصابة 1/276األسد  ،2/209االستيعاب  وس بن ع -ره زا و بن بن أ بد هللا بن جرير بن عمر

و ب وهم بنو اهلجيم بن عمر واهلجيمي نسبة إىل بطن من متيم   م. ن متيأمنار بن اهلجيم اهلجيمي القريعي، 
وهم بنو قريع بن عوف بن كعب بن س  وانظر  نعد بوالقريعي نسبة إىل بطن من متيم  ن ينسب أحيااًن ألعمامه. ) زيد مناة بن متيم، فلعله كا

1األنساب  وهذا نسبة إىل ضبيعة3/382، اللباب 0/123 ن أيًضا ضبعًيا،  ونسبه ابن حبا وهو اسم(،  و ضبيعة نزهلا بن ابلبصرة ةحمل ، 
 (. 8/140فسميت هبم )انظر األنساب 

(1 ى عنه أيًضا احل ه( امس ورو  ر بن جرموز. طريف بن جمالد. 
(2 ي يف التاريخ  2، 2/247( أخرجه البخار وابن أيب عاصم يف 48  ،1 والطرباين /22 وابن األثري 2/318ب،  وابن السكن )انظر 1/276،   ،

 اإلصابة( من طريق عبيد هللا به. 
وصرح عبيد يورواه عن عب  ي.  وأبو عامر العقد وسلم بن قتيبة  واية  هللا ابلسماع من جرموزد هللا عبد الصمد  وابن يف ر ي  سلم عند البخار

واس ولكن ذكر احلافظ يف نقله عن التاريخ  واسطة  ي ليس فيها  ورواية أيب عامر عند البخار وهذا يوا عبيد هللاطة بنيالسكن  وجرموز  فق ما  
ي من طريق أيب عامر.   أييت عند غري البخار

(3 وأ 5/70( أخرجه أمحد  وما بني القوسني منه.  وابن أيب عاصم يف 7/79خرجه ابن سعد عن عبد الصمد به،  والطرباين /122،  ب، 
ورواه عن عب319، 2/318 واحلسن بن حبيب بن ندبي، من طريق عبيد هللا به.  وابن  ةد هللا عبد الصمد  ي  وجزم البغو ي،  وأبو عامر العقد

ن الرجل املبهم هو أبو متيم وعلقه ابن عبد الرب عن عبيد هللا عن أيب ةالسكن أب  مي عن جرموز القريعي فذكره. يمتيمة اهلج اهلجيمي 
وهذا متجه لثبوت التصريح ابلت  واسطة  والً بواسطة مث مسعه بغري  ن عبيد هللا مسعه أ  سلم.حديث يف رواية ومجع احلافظ بني الطريقني أب
و 8/72قال اهليثمي يف الطريق اخلالية من املبهم رجاهلا ثقات )اجملمع   وإسناد هذا احلديث حسن،  عبيد هللا بن هوذة، قال ابن معني ليس (، 

ن يف الثقا وذكره ابن حبا وقال أبو حامت ال أبس به  2ت )انظر التعجيل صبه أبس،  7 و 5 ن كثرية  اليفديث األحا(.  وذم اللعا نهي عن اللعن 
وغريمها.    منها يف الصحيحني 
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بن شعبة، عن عمارة بن فيان بن داود حدثنا ابن إسحاق، ثنا عبد الرمحن بن حممد اهلمذاين، ثنا أبو حامت، ثنا س
عقبة، عن حممد بن جابر، عن حفص بن املبارك عن رجل من بين سدوس، يقال له: جرو، قال: أتينا النيب صلى هللا عليه 

 .(1) «اميذاللهم ابرك يف اجل»، قال: يامذنا: اجلقل« أي متر هذا؟»وسلم بتمر من متر اليمامة فقال: 

                                                           

  و  ،2/73، اإلصابة 1/277، األسد 2/212، االستيعاب 2/546ترمجته يف: اجلرح واوبراء ساكنة مث-وامسه جر مر يف جزء وذكره أبو ع - 
ي ساكنة مهموز.  وزا  جبيم مفتوحة 

(1 وقد أخرج أبو نعيم هذا احلديث عن ابن مندة ( أخرجه ابن  كأنه مل جيده من غري طريقه )انظر اإلصابة(، مندة  عن عبد الرمحن به، قال احلافظ 
و مندة وهو كما قال فابن  وقد مر علينا غري امسه حممد بن إسحاق  وكتابه أصاًل يف الرد عليه،  والعجيب أنه مساه  هو شيخ املصنف هنا، 

وغالب الظن أنه هو. مندة حديث تفرد إبخراجه ابن   وأهبم أبو نعيم شيخه فيه 
وقال احلافظ معقًبا قلت حممد بن جابر هو اليمامي ضمندة قال ابن    عيف. أ. هـ. بعد إخراج احلديث هذا حديث حسن غريب املخرج، 
وسلم يف يولكن للحديث شاهد  والطرباين من حديث عبد هللا بن األسود قال: كنا عند رسول هللا صلى هللا عليه  ن أحدمها أخرجه البزار 

و م وس فأهدينا له مترًا فقربناه إليه على نطع، فأخذ حفنة من التمر، فقال: أيش هذا، أ فقلنا ا سمي حىت ذكران مترً فجعلنا ن ا هذاوفد سد
و جنة خرج هذا منها. ويف حديقة خرج هذا منها أ  هذا اجلذامي، فقال: ابرك هللا يف اجلذامي، 

ومل أعرفهم.    قال اهليثمي فيه مجاعة مل يعرفهم العالئي 
ي متر ه  وسلم رجل من قومي مترًا، فقال: أ ى إىل رسول هللا صلى هللا عليه  ذا، فقال: اجلذامي، والثاين أخرجه الطرباين عن اهلرماس قال: أهد

وهو ضعيف.  ن بن فائد   فقال: اللهم ابرك يف اجلذامي. قال اهليثمي: فيه عثما
وجود هذين الشاهدين يعتمد حتسني احلافظ ابن    (. 5/40للحديث )انظر اجملمع مندة فمع 
ن، ذكر ذلك ابن األثري يف النهاية يف  ويقال فيه اجلدامي واجلذامي: جبيم مضمومة بعدها ذال معجمة متر أمحر اللو  شرح هذا احلديث. 

ن العرب   (. 1/572ابملهملة، قال أبو حنيفة: ضرب من التمر ابليمامة )انظر لسا
وشرح الغريب.    وصوبناه مما ذكر آنًفا من الشواهد  ي،   وجاء يف األصل ابحلاء املهملة بعدها زا
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 روى عنه عرينة. 

حدثنا سليمان بن أمحد، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عمرو بن عون، ثنا أبو بكر الداهري، عن سفيان، عن أيب 
فرقع به دلوه، فقالت له ابنته: عمدت إىل   إسحاق، عن عرينة، عن جفينة، أن النيب صلى هللا عليه وسلم كتب إليه كتااًب،

وأخذ كل قليل وكثري هو له، مث جاء بعد مسلًما، فقال النيب صلى هللا عليه  ، فهرب ؟! كتاب سيد العرب، فرقعت به دلوك
 .(1) «انظر ما وجدت من متاعك قبل قسمة السهام، فخذ»وسلم: 

                                                           

  2/91، اإلصابة 1/291ألسد ، ا2/211، االستيعاب 2/324، املعجم 2/545ترمجته يف: اجلرح . 
ويقال الغساين.  -مصغرًا-وامسه جفينة   ي  وقيل النهد  اجلهين 

(1 ي منكر من  2/324( أخرجه الطرباين  ي به، قال البغو ي يف الثاين من فوائده من طريق أيب بكر الداهر والعيسو ي  وأخرجه البغو عن علي به، 
ي ضعيف احلديث.  وأبو بكر الداهر ي   حديث الثور

ي. أ.وق  وال حيتج به لضعف الداهر وه عنه غريه،  ي مل ير ي عن الثور  هـ.  ال ابن عبد الرب حديثه عند أيب بكر الداهر
وعبد هللا بن حكيم ضعيف احلديث.   وقال  ي مساه ابن أيب حامت عبد هللا بن حكيم،   وأبو بكر الداهر
وهو ضعيف )اجملمع   ي  وق6/208وقال اهليثمي فيه أبو بكر الداهر وسيأيت يف  يد رو (،  هذا احلديث من غري هذه الطريق عن رعية اجلهين، 

2ترمجته ق 4 واعترب 1أ، ب//9 ن شاء هللا تعاىل.  ودرجة صحته إ ومها له عن جفي احلافظ جعونتكلم هناك عمن أخرجه على الصواب  نة 
 (. 3/280)انظر اإلصابة 
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 (جرو بن مالك بن عامر األنصاري ) .90
امة. حدثنا سليمان بن أمحد، ثنا حممد بن عمرو بن خالد، حدثين أيب، ثنا ابن هليعة، عن أيب األسود، استشهد ابليم

 . (1) : جرو بن مالك بن عامر بن جرير تسمية من قتل يوم اليمامة من األنصار، من بين جحجىب عن عروة، يف

أمحد قالوا: ثنا احلسن بن هارون، ثنا حدثنا حممد بن أمحد بن عبد الوهاب، وأبو حممد بن حبان، وسليمان بن 
احلسن بن هارون ابن )سليمان( ثنا حممد بن إسحاق املسييب، ثنا حممد بن فليح، عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، يف 

 .(2) «تسمية من استشهد يوم اليمامة من األنصار من األوس، مث من بين عمرو بن عوف، جرو بن مالك

                                                           

  تبصري 2/75، اإلصابة 1/277، األسد 2/89، اإلكمال 2/200يعاب ، االست1/500، املؤتلف للدارقطين 2/302ترمجته يف: املعجم ،
 . 1/255املنتبه 

و   و –وامسه كما جاء هنا جر ووا وراء  ي أخذه عنه املصنف جزء  -جبيم  وهو عند الطرباين الذ ومهزة -وهكذا ذكره أبو موسى  ي  وزا جبيم 
واية ابن شهاب وأخرج ر ي،  ن الزا وإسكا وكذا ضبطه ابن ماكوال وضبطه الدارقطين بفتح اجليم  وذكر ر  ل ما ضبطه مبثهكذا،  واية الدارقطين، 

وكذا ذكره ابن عبد الرب يف جزء مضبوطة، كما هنا فاألقرب يف امسه جزء حيث ال سلف ل و. ابيف ذكره  لمصنفابن شهاب   سم جر
ي كما نقل الدارقطين احلر   وقد ذكر الطرب والراء-هذا  وقال ابن ماكوال أحسبه  جحجىب بن مالك من بين -ابحلاء املهملة  شهد أحًدا. 

واهلمزة. أ ي  والزا وأنه جزء ابجليم  وه  ي ذكر ول الذ ن تصحف جزءاأل وهو كما حسب؛ أل ويقري «حر»بـ . هـ.  وجب جًدا   ود اثنني منستبعد 
ن.  بين جحجىب وكالمها صحابيا واآلخر جزء  وأحدمها امسه حر   وكالمها ابن مالك 

وا  و عباس( على خالف بينهم، وذكر أيًضا ابن شهاب  و بن عياش )أ وابن جرير جر من استشهد يوم اليمامة من األنصار يف بن إسحاق 
و  واية من بين مالك بن األ ويف ر ن،  ي حليف بين جحجىبزاد ابن إسحاق من بين العجال وزاد الطرب وقدكبن   س،  فرق بني هذا  اسفة، 

وضبط وابن ماكوال،  واحد كالدارقطين  ي قبله غري  ي فتوحه احلافظ عند موسى بن عقبة جزء ابجليم املوالذ والزا واهلمزة. اة   لساكنة 
وجود اثنني من بين م  ن ببين جحجويستبعد أيًضا  ويتصال وس،  ووكالمها يستشهد يوم ال ىبالك بن األ و جر ي أ واسم كل منهما جز  يمامة، 

وامسه جزء  واحد  ن كل ذلك  ن بالك بن عباس بن ما -ضبط املتقدملاب-فغالب ظين أ ن زيد بن غنم بن بن عامر بن حدير من بين العجال
ة بعدها عدها مهملة ساكنة مث جيم مفتوحة مث موحدبجبيم مفتوحة - ( حليف بين جحجىب2/327نظر اللباب سامل بن عوف بن اخلزرج )ا

ن ينسب إليهمكابن عوف بن   -ألف وبسبب احللف كا وس.  و بن عوف بن مالك بن األ  .أحياانً  لفة بن عوف بن عمر
يوي  وهللا تعاىل أعلم.  لما رجحته ذكر أيب عمر لك قو واحًدا   من ذكر يف ترمجة جزء بن مالك فكأنه يراهم 
ن بن مالك بن       و بن ح وجلزء هذا أيًضا ذكر يف ترمجة مطيعة بنت النعما وجها اجلزء بن بن سعد: تز ا، قال  ججىبحذيفة بن عامر بن عمر

ن أحدمها. اب 8/352فولدت له مالك بن عامر بن حذيفة  ى جانب أهنما اثنا والثن عباس من بين العفعلى فرض ثبوت هذا يقو ن،  اين جال
وهللا تعاىل أعلم.   و العكس  ولعله مصحف من حدير أ وكذا جاء اسم جده هنا حذيفة   هذا املذكور، 

(1 وقد اختلط  2/302( أخرجه الطرباين  ويف إسناده ابن هليعة،  وتقدم الكالم على هذا السند غري مرة. و ، عن حممد به،   األثر أيًضا مرسل 
(2 وما بني القوسني منه.  2/302( أخرجه الطرباين   عن احلسن به 

و  حهيم بن املنذر عن حممد بن فليمن طريق إبرا 1/501وأخرجه الدارقطين يف املؤتلف   وهو مرسل   قدم أيًضا الكالم عليه غري مرة. تبه، 
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 (، وقيل: جرير)جري بن عمرو العذري  .91
حدثنيه عن أيب عمرو بن حكيم، ثنا أبو حامت، ثنا سليمان بن داود اليمامي، بصري األصل، حدثين أبو مثامة بن  

ل حدثين أيب عن حديث أبيه ربعي أن أابه أقيًصرا حدث أن جري بن عمرو العذري حدث أنه ياهلريش بن ربعي وامسه ان
 .(1)« له أن ليس عليكم عشر وال حشر أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فكتب»

                                                           

  2/73صابة واإل 1/277، األسد 2/212، االستيعاب 2/732تصحيفات احملدثني  2/545والتعديل ترمجته يف: اجلرح . 
وهللا أعلم جزا   ن جفا-والصواب يف امسه  وز والتعديل يف موضعني أحدمها املتقدم ذكره،   -على  وكذا هو يف اجلرح  ي،  كذا ضبطه العسكر

وكذا هو يف نسخة صحيحة 2/350والثاين  وقع  يف ترمجة أقيصا،  ولكن  وز ج اإلصابة يفمن االستيعاب. قاله احلافظ  ن خفاء زاء على 
ي.  ن أاب عمر أخذ ضبطه من العسكر وأ  وأراه تصحيًفا 

وج ورمبا كانت ألفة تكتب أحيااًن مقصورة، فتصحف على  ى  ورمبا اعترب بعضهم األلف األخرية صورة للهمزة ر من قال جر وحنومها،  ير 
وحنو  وقفت عليه ممن ذكره فضبطه هو املعتمد.فتصحف على من قال جزء  وابن أيب حامت أقدم من    ها، 

(1 و من طريق أيب مثامة به )انظر اإلصابةمندة ( أخرجه ابن  وقال احلافظ هذا إسناد جمهول  ي يف غالب أ(  والذ وقع هنا ابلراء،  قيصرًا هكذا 
و  وترمجاملراجع  وهنا  وسكت عنه.  هأقدمها اجلرح أقيصا بد  ابن أيب حامت 

ن إىل عامل الزكاة ليأخذ   وقيل ال حيشرو وال تضرب عليهم البعوث  ي  ن إىل املغاز ي ال يندبو وال عشر أ وقال يف النهاية يف معىن ال حشر 
ي ال يؤخذ عشر أمواهلم. أ. هـ.  وال عشر أ  صدقة أمواهلم أيخذها يف أماكنهم 
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 لك. ب بن ماالسائو وقيل: ابن جودان، غري منسوب، روى عنه األشعث بن عمري، والعباس بن عبد الرمحن، 

ابن حدثنا حممد بن حممد بن أمحد، ثنا حممد بن عبد هللا احلضرمي، ثنا حممد بن العالء، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن 
من اعتذر إىل أخيه »جريج، عن العباس بن عبد الرمحن بن مينا عن جودان، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 .(1) «معذرة، فلم يقبلها، كان عليه مثل خطيئة )صاحب( مكس

                                                           

 3ترمجة يف: التسمية ص 3، اآلحاد ق7 0 3ل ص، املراسي2/545ب، اجلرح /3 ، 2/212، االستيعاب 2/309، املعجم 3/65، الثقات 0
 . 2/122، التهذيب 2/117، اإلصابة 1/312األسد 

ن   وابلدال املهملة-وامسه جودا وبفتحها  وال  -بضم اجليم  وفد عبد القيس  وم  وايته حديثًا يف قد ولعله اعتمد على ر ونسبه ابن حجر عبداي، 
ولكن ثبت نس ن حفيده )انظر اجلرح بن جترمجة أشعث بن عمري  به عبداي يفيسلم ذلك له.  وذكره كل من تقدم يف (. 2/276ودا

وظاهر كالمه على احلديث يدل على جزمه  ن له صحبة أ. هـ  ن قال: يقال إ ن ابن حبا  أييت.  وانظر ما صحبتهبالصحابة إال أ
وسلم أنه قال: ..... فذكر  ىوقال ابن أيب حامت رو   ى عنه العباس بن عبد الرمحن بن مينا أ. هـ من عن النيب صلى هللا عليه  احلديث، رو

وسلم أنه قال: ... ى عن النيب صلى هللا عليه  ن يرو وقال يف املراسيل سألت أيب عن جودا ن هذا دو ج: .. قال أيب احلرج،   ليست له صحبةا
ومل حيكوقال احلافظ ذكره غالب من صنوهو جمهول. أ. هـ.  وقع يفها. أ. فيه خالفً وا ف يف أمساء الصحابة فيهم  و صم  إسناد ابن أيب عاـ. 

وهو ال يلتزم الرتضي يف كل من ذكر من الصحابة، مما يدل على  ن رضي هللا عنه،  وجاء ذلك يف نفهنا كأللحديث عن جودا س اإلسناد. 
ي أن وجه هعند الرتمذ ي ما  وال أدر وسلم   ولعله آخر.  هموىل رسول هللا صلى هللا عليه 

ن صحايب  وانظر اإلصابة  وجودا ن شاء هللا تعاىل  ن متفق على صحبته )أتيت ترمجته عند املصنف إ ن ابنه عمري بن جودا و مرية، فإ بال شك أ
ى أيًضا7/160 ورو ى عنه عطاء بن الشائب،  ن من كبار التابعني رو وحفيده أشعث بن عمري بن جودا ن السائعن جو  (  مالك ب بن دا

وعده احلافظ  والد عطاء  وهي طبقة كبار التابعني. ن الثاموهو   نية 
وجعل احلافظ له من   وعن بعض التابعني  ى عن ابن عباس  قال فيه من يالسادسة قصور يف حقه بل غاية ما والعباس بن عبد الرمحن، رو

ن من الثالثة  ن يكو ومع اجلزم بصحبة ميكن أ ن،   .الرابعة على الشك يف صحبة جودا
ن تصحف وقد        وأخرج من  على بعضهم فقالجودا ي،  ن ابملوحدة كذا ذكره علي بن سعيد العسكر ن مينا عنه ريح عن ابجريق ابن طبودا

وقال ذكره أي وكذا استدركه أبو موسى  واملشهو حديثه،  ن ابجليم  رًضا أبو بكر ابن أيب علي    (. 1/303إلصابة اانظر )جودا
(1 واه ابن ماجه  وابن أيب عاصم 2/1225( ر  ،3 ن يف /03 وابن حبا وضة العقالء صب،  2ر 4 والطرباين 6 وعلقه ابن أيب حامت 2/309،   ،

3ص ومليح بن  0 وكيع حممد بن العالء أبو كريب  ورواه عن  وما بني القوسني من املراجع املذكورة،  ن به،  وكيع ابإلسناد عن جودا من طريق 
وحممد بن فضل أبو جعفر البزار.  وحممد بن إمساعيل  وعلي بن حممد،  وعلي بن حرب   وكيع 

ود يف املراسيل ص  2وخالف مجيع هؤالء سهل بن صاحل. فقد أخرج أبو دا 4 وانظر التحفة  5 وكيع به فقال عن 1/447) ( عن سهل عن 
ن هو عم ن ابن جودا واية سهل لكا ولو ثبت ر ورواية اجلماعة هي الصواب ال شك يف ذلك،  ن  و ابن جودا احلديث ليس فهو صحايب ري، 

ورواقال البوصري مبرسل على الوجهني.  ود له، ية أيبي رجال إسناده ثقات إال أنه مرسل مث ذكر كالم أيب حامت  ربع أبلباين وقد أعله األ دا
ن، الثالثة االضطراب يف امسه، الرابعة عنعنة  وىل اإلرسال، الثانية جهالة جودا 2اية املرام صغيح )انظر بن جر اعلل، فقال األ 3 أما ف(، 6

والثانية  وىل  ن أان ودة مبا ذكران. والثالثة فهي مرداأل وقد قال ابن حبا ن خوأما الرابعة فنعم،  ن ابن جيائف أ ورضو كو انه عليه ريح رمحة هللا 
ن مسعه من العباس بن عبد الرمحن فهو حديث حسن. أ. هـ.   دلس هذا اخلرب، فإ
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 () مجد الكندي .93
عاصم بن هبدلة أن مجًدا الكندي، ، ثنا أبو سلمة، موسى بن إمساعيل، ثنا محاد بن سلمة، ثنا (1) حدثنا ......

اي مجد، »من أن أبشر بغالم، فأخرب بذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فقال: إىل  بقصعة، فأصيب منها أحب قال: ألن أويت
 «إهنم مثرة الفؤاد، وقرة العني، وإهنم حمزنة، مبخلة، جمبنة»قال: نعم، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: « قلت كذا؟

 
                                                                                                                                                                             

5وقد صححه الضياء إبخراجه إايه يف املختارة )انظر ضعيف اجلامع  ي إسناده ج457 وقال املنذر وابن جري3/493نظر الرتغيب يد )ا(  ح (، 
وعده احلافظ من الطبقة الثالثة من امل وهم املدلسنييتساهل أهل العلم من كثري من أحاديثه اليت عنعن فيها،  ريف أهل ختلف فيهم )انظر تع 

3التقديس ص ن العباس مل يوثق(. 0 وهو أ ى عنه مجا هوأضيف أان شيًئا آخر  ولكن رو ن،  وذكر غري ابن حبا و اه عة  ابن أيب حامت، لبخاري، 
ولذا فاحل وصحح له الضياء،  ي ثقة،  والبوصري واعتربه العراقي  وال تعديالً  ن ييديث ومل يذكرا فيه جرًحا  وجد قرتب أ ن حسنًا إذا  ه شاهد لكو

واحلمد هلل.  وجد الشاهد   وقد 
حدثه عن أيب الزبري عن جابر مرفوًعا  نن الليث عمأبو صاحل كاتب الليث ععن أبيه حدثنا  2/316فقد أخرجه ابن أيب حامت يف العلل  

وقد ذكره ن الب حنوه،  واية أيب هارو وقال كقبل ذلك من ر وذكر ذا احلديهلوجدت فايل عن الليث عن أيب الزبري عن جابر،  ث أصاًل بعد، 
ن ا وظننت أ واية أيب صاحل مث قال: فسكن قليب  ن ضبطهله هلم فلم يرسلليث لعله مل يذكر هلم املخرب فأر  . أبو هاو

وهو ضعيف )اجملمع   وفيه إبراهيم بن أعني  وقال اهليثمي  وسط من طريق أيب الزبري عن جابر أيًضا،  وقال أبو 8/81وأخرجه الطرباين يف األ  ،)
وله لفظ آخر عند الط و حنوه ضريبة.  ي أيخذ عشر املال أ م يقبل خره فلن آنحوه إال أبعن جابر  رباينالزبري املكاس العشار أ. هـ. يعين الذ

وهو ضعيف )املرجع السابق(. مل يرد على احلوض.  وفيه علي بن قتيبة الرفاعي   قال اهليثمي 
2وله شاهد من حديث أيب هريرة إسناده ضعيف )انظر غاية املرام ص  3 وسط أبطول من 6 ويف الباب عن عائشة عند الطرباين يف األ  .)

وفيه خالد بن زيد  وقال اهليثمي  يذلك،  وانظر الو (. 8/81وهو كذاب )اجملمع  العمر والرتهيب )عن ابن عباس   (. 494 -3/491رتغيب 
  وأما األشعث بن قيس فقد تقدمت ترمج 2/140، اإلصابة 1/277ترمجته يف: األسد ي،  ، 2/306ته يف القسم احملقق ابسم مجد الكند

وانظر ملا أييت أيًضا )املؤتلف للدارقطين   (. 1/460، التبصري 3/301نساب ، األ2/541، اإلكمال 4/2094، 823، 2/822فلرياجع. 
ن امليم-ومجد   وسكو وحرك ابن ماكوال امليم   -بفتح اجليم  ومجاعة  وضبطها ابن األثري،  هو أحد ملوك كندة -كذا شكلت يف األصل 

وأبْض ع خِمْو س -األربعة ومج ْد  وليعة بن شر  ةومِْشر ح  ي كرب بن  وية بن حجحببنو معد و بن  ارث الوالدة بناحل د بنرِ لق  ر ايل بن معا عمر
وية  وفدمعا وكانوا  ن،  وية بن كندة من قحطا وية بن ثور بن مرتع بن معا وسلم مالنيب صل وا علىبن احلارث األكرب بن معا ع ى هللا عليه 

وإمنا مسوا ملوًكا؛ وا فقتلوا يوم النجري،  ورجعوا إىل بالدهم مث ارتد واد ميلكهو ن لكل كا  ألنه األشعث بن قيس فأسلموا  مبا فيه  احد منهم 
وإسالمهم أبو نعيم يف5/13)انظر الطبقات  وسلم  وفودهم على النيب صلى هللا عليه  وأخرج قصة  وال (،  لطيورايت عن سلفي يف االدالئل 

ن271 -5/270ابن عباس بسياق غريب )انظر الدر  واية مرسلة أ ي من طريق سيف يف ر ى الطرب ور سود تهم األسبب ردة كندة إجاب (، 
ومقتلهم مع أختعنال وسلم امللوك األربعة مث ذكر الوقعة  وقهم السي حىت لعن رسول هللا صلى هللا عليه  انظر التاريخ )ال أدركتهم اللعنة عمردة، 

وقع فيها ابن 334، 3/331 وهام اليت  وإمنا احلديث اآليت لألمندة (، فهذا من األ وكانت شعث بن قوتبعه املصنف،  نة مج ْد ته ابحتيس 
وقد أشار إىل وانظر ما أييت يف الكالم على احلديث.  ي فبشر بغالم منها فقال ذلك الكالم  وتعقبلته احلافما ق الكند أاب  ظ يف اإلصابة 

ن  وأما ابن األثري فلم يشر إىل ذلك إال أنه بعد أ وهام،  وذكر الرتمجة يف األ وال قا يم ضبط كلمة مجد مثم أيب نعاق كالسنعيم يف تعليله  ل: 
  الردة أ. هـ فقتلوا يف وسلم أعرف مجًدا من كندة إال مجًدا أحد امللوك األربعة الذين دعا عليهم رسول هللا صلى هللا عليه

وائد  وهو ًثبت )انظر جممع الز وأختهم من طرق  1وقد جاء لعن النيب هلم هم   ( 4/81، املستدرك 44، 0/43
ن املصنف أخذه عن1) و أ ويبد  ومل يصرح به. مندة ابن  ( بياض األصل، 
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 .(1) عن حممد بن أيوب، عنه تأخرب  

هو عند غالم، و ندي بورواه يعلى بن عبيد، عن سفيان عن سليمان، عن خيثمة قال: بشر األشعث بن قيس الك
 النيب صلى هللا عليه وسلم، فذكر مثله. 

 .(2)وهو املشهور املستفيض، وشبه محاد بن سلمة قلة رمحة األشعث ابجلماد، فلقبه جبمد، واملشهور األشعث 

                                                           

(1 واحلديث أخرجه أمحد  ابن مندة ( أخرجه واية.  ولعله أصل الوهم يف هذه الر وهام،  وعاصم له أ وهو مرسل  من طريق محاد به )انظر اإلصابة( 
والطرباين 5/211 وسل 1/207،  وفد  من طريق هشيم عن جمالد عن الشعيب عن األشعث قال: قدمت على رسول هللا صلى هللا عليه  م يف 

ولد يل يف خمرج ولد؟ قلت: غالم  ن  يكنده فقال يل: هل لك من  ن مكانه شبع القوم، قال ال تقولن ذلك فإ ولوددت أ إليك من ابنة مجد 
ولئن قلت ذاك إهنم جملبنة حمزنة إهنم جملبنة  وأجرًا إذا قبضوا، مث  وايته عنحمزنة . فيهم قرة عني  ولكن ر ى،  الشعيب  ويف إسناده جمالد ليس ابلقو

ى منها ما ذكره املصنف. وهلا طرق أخر  ميتدحها بعض أهل العلم ال سيما 
وبقية رجال أمحد رجال الصحيح )اجملمع   وثق  وقد  وهو ضعيف،  وأخرجه الطرباين 8/155وقال اهليثمي فيه جمالد بن سعيد،   ،)1/207 

واألشعث قال: قلتمن طريق عبد هللا بن يوسف عن ابن هليعة عن احلارث بن يزيد عن علي بن  ولد يل  صلى هللا للنيب رابح  وسلم  عليه 
ن لنا به قصع وددت لو كا ي  وليعة الكند والد ممن بنت مجد بن  ن األ  زنة. ة حملة جمبنبخة ثريد، فقال: أما إ

وحديثه يف الشواهد حسن.    وفيه ابن هليعة 
ن عن األعمش عن خيثم 4/239وأخرجه احلاكم   وأان من طريق أيب عاصم عن سفيا ولد يل غالم فبشرت به  ة عن األشعث بن قيس قال: 

وحلم، فقال رسول هللا صلى وددت لكم مكانه قصعة من خبز  وسلم، فقلت:  وسل هللا عند النيب صلى هللا عليه  ن قلت ذاك إهنمعليه   م: إ
وملبخمل وقال احلاكم صحيح على شرط الشيخني  وقرة العني،  وإهنم لثمرة القلوب  وسكت الرجاخي لة جمبنة حمزنة،   ذهيب. ه 
ي أخرجه أبو يعلى   ( من طريق عطية العويف عنه، 2/378والبزار )انظر كشف األستار  2/305وللمرفوع شواهد منها: عن أيب سعيد اخلدر

وهو ضعيف )اجملمع  وقال األلباين صحيح )صحيح اجلامع 8/155وقال اهليثمي فيه عطية العويف   )7 037 .) 
و 2/378خلف أخرجه البزار )انظر كشف األستار ومنها عن األسود بن   وقال اهليثمي رجاله ثقات،  ها عن خولة بنت حكيم أخرجه من(، 

وفيالبزار )انظر ا دوعن ابن عمر عن 6/409أمحد  وغري ذلك من األحاديث    ما ذكران كفاية.جملمع( 
وقد بينا خطأه فيما سب2) وابن حجر   ق فلينظر. ( ساق هذا الكالم عن املصنف ابن األثري 
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 ( وهو وهم إمنا هو جامهة السلميجهم األسلمي ) .94
حدثنا أبو حممد بن حيان، ثنا أمحد بن عمرو بن الضحاك، ثنا أبو بكر بن أيب شيبة، ثنا عبد الرحيم بن سليمان،  

عليه أتيت رسول هللا صلى هللا »عن حممد بن إسحاق، عن حممد بن طلحة، عن معاوية بن جامهة السلمي، عن أبيه، قال: 
 . (1)« الزم رجلها؛ فثم اجلنة»قلت: نعم، قال: « أمك حية؟»وسلم فقلت: إين أريد اجلهاد قال: 

اختلف على ابن إسحاق فيه، فمنهم من قال: عن معاوية بن جامهة، عن أبيه جامهة ومنهم من قال: إن معاوية بن 
إال حسان بن غالب، عن ابن هليعة، عن يونس بن  جامهة قال: أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ومل يقل أحد: جهم،

 .(2)يزيد عنه 

أخربانه أمحد بن احلسن بن عتبة الرازي، يف إجازته، وحدثنيه عنه ابن أيب يعقوب، قال: ثنا حيىي بن عثمان بن صاحل، 
د هللا، عن أيب ثنا حسان بن غالب، ثنا ابن هليعة، ثنا يونس بن يزيد، عن حممد بن إسحاق، عن حممد بن طلحة بن عب

حنظلة بن عبد هللا، عن معاوية بن جهم األسلمي، عن جهم، أنه قال: جئت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت: اي 
قال: « فالزم رجلها»قلت: نعم أمي، قال: « هل من أبويك من حي؟»رسول هللا، إين قد أردت اجلهاد يف سبيل هللا، فقال: 

 . (3)« ك الزم رجلها، فثم اجلنةوحي»فأعدت عليه ثالًًث، فقال: 

                                                           

  2/1، اإلصابة 1/310ترمجته يف األسد وه 42 وجزما أبنه  وانظر ما أييت يفم ابسم جهم األسلمي،  ن تراجم. جامهة السلمي بعد مث ،   ا
واء 1) ي يف حتفة األشراف 5/21( أخرجه ابن أيب شيبة يف مسنده )انظر اإلر وعلقه املز عن عبد الرحيم عن ابن إسحاق عن حممد  8/424(، 

وية بن جامهة عن أبيه قال جئت ...... احلديث.  بن  طلحة بن معا
ومنها تصحف  2/54وعلقه احلافظ يف اإلصابة   وهاما،  ن يف هذه الطريق أ وبني أ وية « عن»فلم يذكر عن أبيه بعد طلحة،  ومعا بني طلحة 

 «، بن»بـ 
ي يف التاريخ   وابن ماجه 2/121وقد أخرجه البخار وابن أيب ع930 -2/929،  1اصم ،  1 –ب /43 وابن شاهني )انظر اإلصابة /44 أ، 

مة لس قال حممد بن مث اختلفوا، (. من طرق عن ابن إسحاق عن حممد بن طلحة بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق،2/54
وية أتيت .... وية بوقال إبراهيم بن سعد عنه عن حممد عن أبيه عن مع.. احلديث. عنه عن حممد عن معا بد الرمحن بن حممد وقال ع ه،ا

وية قال جئت .....  احملاريب عنه عن حممد عن أبيه عن معا
ي يف التاريخ   وهذه  2/121وأخرجه البخار وية السلمي،  ي عن ابن طلحة بن عبيد هللا عن معا من طريق عبده عن ابن إسحاق عن األزهر

واية ابن إسحاق عن حممد بن طلحة املذك والصواب يف ر واحمل براهيم بنكما أثبتها إ-ور عن أبيه وهم بال شك،  وية ب -اريبسعد  ن عن معا
وية،  ن جيعل السائل هو نفسه معا ن ابن إسحاق كا و أ ويبد واية اجلماعة،  واية ابنب أنه أبو الصواو جامهة ابحلديث كما يف ر  ه كما يف ر

و  وافقه ابن جريح من الطريق احملفوظة عنه يف اإلسناد كاماًل. هكذا  وقد  وابن اله إال يفمل خيالفجريح،  سحاق ن ابن إمجريح أثبت  سائل 
وقد بينا درجة احلديث هناك فلينظر.  ن تراجم   وانظر ما أييت يف ترمجة جامهة بعد مثا

وبني احلافظ أ2) واحلافظ ابن حجر  وهو من التصحيف فيه ( جزم بذلك أيًضا ابن األثري  وقد صحف أيًضا نسبته فجعله أسلميًا  ن ابن هليعة، 
 س لمي. 

(3 واية الباقني )انظر اإلصابة(. مندة ( أخرجه ابن  وإمنا فيه عن أبيه كر ولكن ليس فيه عن أيب حنظلة،   من طريق ابن اهليثم به 
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زاد حسان يف اإلسناد، عن أيب حنظلة بن عبد هللا، وهو وهم ًثين؛ ألن أصحاب ابن جريج اتفقوا يف روايتهم، عن 
 .(1)ابن جريج، عن حممد بن طلحة، عن أبيه طلحة، وهو طلحة بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ن ابن 1) ن متجه؛ أل وإحلاق الوهم الثاين حبسا وليس فيه هذا الوهم، مندة ( نقل هذا عن املصنف ابن األثري،  أخرج احلديث من طريق ابن هليعة، 
واايت عن ابن جريح يف ترمجة جامهة.   وانظر الكالم على الر
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 ( جهم البلوي ) .95
 روى عنه ابنه علي

حدثنا سليمان بن أمحد، ثنا حممد بن عبد هللا احلضرمي، ثنا عبد هللا بن حممد بن خالد أبو أمية الواسطي، ثنا 
يعقوب بن حممد الزهري، ثنا عبد العزيز بن عمران، عن جهم بن مطيع، عن علي بن جهم البلوي، عن أبيه، قال: وافينا 

 .(1)« أنتم بنو عبد هللا»هللا عليه وسلم يوم اجلمعة، فسألنا من حنن؟ فقلنا: حنن بنو عبد مناف، فقال:  رسول هللا صلى

                                                           

  3/6، الثقات 2/521ترمجته يف: اجلرح  . 2/115 ، اإلصابة1/310، األسد 2/186، االستيعاب 2/308، املعجم 5
واو آخرها ايء النسبة، نسبة إىل بلى   وبعدها  والالم  ى بفتح املوحدة  وكسر الالم بعدها -والبلو وهي قبيلة من  -ايء مشددةبفتح املوحدة 

و بن احلاف بن قضاعة. )انظر األنساب  وهو بلى بن عمر 8، اإليناس يف علم األنساب ص2/300قضاعة   (. 1/355، اإلكمال 3
واىف رسول هللا  ى عنه ابنه علي بن جهم أنه  وقال ابن عبد الرب رو وهو خبيرب.  وسلم  وفد إىل النيب صلى هللا عليه  ن يف جهم   وقال ابن حبا

واية هنا على ما فيها من ضعف أنه يوم ا ي يف الر والذ وسلم يف احلديبية. أ. هـ  ن ذلك يف ر علها صلف جلمعةصلى هللا عليه  و أ واية حفت أ
ى.   أخر

(1 وقال ابن أيب حامت يف ترمجة 2/308( أخرجه الطرباين  ن به )انظر اإلصابة(  ي من طريق عبد العزيز بن عمرا وأخرجه البغو  عن احلضرمي، 
وك )اجملمع  وهو مرت ي  وقال اهليثمي فيه يعقوب بن حممد الزهر وايته أ. هـ،  ن ضعيف احلديث ال يعتمد على ر وعبد العزيز بن عمرا جهم: 

وقال احلافظ إسناده ضعيف )اإلصابة(. 8/53  ،) 
وأما عب  ن متواترًا،  ن يكو وسلم لألمساء القبيحة ًثبت عنه بل يكاد أ وغريمها يف وتغيري النيب صلى هللا عليه  د مناف فقد ثبت يف الصحيحني 

وسل ن صلى هللا عليه  واألمساء اليت كا وسلم هلذه التسمية.  ومل يألها كانت م يغري أحاديث إبقاء النيب صلى هللا عليه  ثبت عنه انس يف عصره 
وهللا تعاىل أعلم.  ي إليه ذلك من اختالط يف النسب   تغيري األمساء يف أنساب الناس ملا يؤد

ولوال   ي ما صلة البلويني ببين عبد مناف،  و أدر ولد قصي،  واية.  ن ملإعله عبد مناف آخر غري  ن الر  يكن فهذا دليل على بطال
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  () جهم، غري منسوب .96
 ىروى عنه ذو الكالع، وهو عندي البلو 

حدثنا عن خيثمة، ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة، ثنا خمول، عن عمرو بن مشر، عن ليث، عن جماهد، عن أيب 
ا دإن حسًنا، وحسيًنا سي»ما، يقول: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: وائل، أن ذا الكالع، زعم أنه مسع جهً 

 .(1) يف حديث طويل« شباب أهل اجلنة

                                                           

  وال د2/115، اإلصابة 1/311ترمجته يف: األسد ى  ومل يوافق املصنف أحد على أنه البلو و غريهك  ىليل علن  وقد  مها حمتملفكال ونه هو أ
 فرق بينهما ابن قانع.  

ومن طريق1) وقال احلافظ إسناده ضعيف. مندة ابن  ه( أخرجه ابن أيب عزرة يف مسنده،   به )انظر اإلصابة(، 
ن ذا الكالع   ن بن احلكم أ وائل عن الزبرقا واحلديث حدثه وأخرجه ابن قانع من طريق ليث إال أنه قال عن أيب  فذكر مثله )انظر اإلصابة(. 

وقد اخت  لط فرتك. يف إسناده ليث بن أيب سليم 
ن يف الثقات )  و الكالع هو: أبو شراحيل ابن عم كعب األحبار ذكره ابن حبا واجلزء املذكور 4/223وذ واحلديث بطوله مل أقف عليه،   ،)

و  وعلي  ن  وحذيفة بن اليما ي  وابن مسعودمنه صحيح جاء من طرق كثرية من حديث أيب سعيد اخلدر والرب  وابن عمر  وأيب هريرة  اءعمر 
وقر  وأنس وجابر  7)تتبع طرقها الشيخ األلباين حفظه هللا يف السلسلة الصحيحة رقم وقد ة بن إايس  وق96 وابجلملة »ال يف آخرها ( 

ي  أ. هـ. « فاحلديث صحيح بال ريب، بل هو متواتر كما نقله املناو
ن شاء هللا تعاىل.    وسيأيت بعض ذلك يف ترمجة احلسن يف حرف احلاء إ
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 (جهم بن قيس له ذكر يف )حديث( أيب هند الداري وكتابه ) .97

                                                           

  2/1، االستيعاب 2/521، اجلرح 4/122، الطبقات 1/325ترمجته يف السرية  . 2/114إلصابة ، ا1/311، األسد 187، 85
وأخوه ألمه جهيم بن   ي أبو خزمية أمه رهيمة  وامسه جهم بن قيس بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي العبدر

وهاجر إىل أرض احل ن قدمي اإلسالم مبكة،  وايتهمنية يفيف املرة الثا : قال ابن سعد_ بشةالصلت بن خمرمة كا ته حرميلة، ومعه امرأ_ مجيًعا   ر
بن قيس اابن إسحاق  وقال_ ش بن جذمية بن أقي _ وقال ابن إسحاق بنت األسود_ بنت عبد األسود_ وقال ابن إسحاق أم حرملة _ 

و من خزاعة أ.  بن عامر ابن بياضة، قال ابن إسحاق بن سبيع بن جعثمة بن سعد بن مليح_  وهاهبن عمر ًضا ابناه منها جر معه أيـ. 
وتوفيت ابحلبشة.  وخزمية  و   عمر

وله ذكر يف دالئل البيهقي   ويقال له جهيم ذكره ابن عبد الرب،  وانظر 4/395وجهم املذكور قال أبو حامت ال أعرفه أ. هـ،  ولعله تصحيف   ،
وأما حديث أيب هند املذكور، فقد أخ ن ا، قال احلافظ بسند ضعيف إلمندة رجه ابن الرتمجة اآلتية،  وسلم كتب هللالنيب صلى يه أ ه  ل عليه 

وفيه شهد عباس وشر  كتااًب،  وجهم بن قيس  ن حببن عبد املطلب،  وحيتمل أ ن هييل بن حسنة. قال احلافظ  غري صاحب  ذا الشاهدكو
يي-الرتمجة  ن ث -عين العبدر  بت اخلرب بذلك. أ. هـ. إ

ومل وأقول ال يعرف يف   وأبو هند املذكور ترمجة املصنف يف الكىن  ومل يفرق بينهما أحد، فال داعي هلذا االحتمال،  ي  الصحابة غري العبدر
وما بني القوس وقد اقتصر على هذا الكالم هنا فقط كما ذكره ابن األثري  وله ذكني منيذكر هذا احلديث فيه،  وفد الداريني ه.  ند ابن عر يف 

ن اسم 1/343سعد   أبيه ذر.   وذكر أ
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  ()جهم بن قثم). 98
 (إن صح  ارعمع الز مع وفد عبد القيس ملسو هيلع هللا ىلص وفد إىل النيب 

ال: حدثتين رمحن، قبد العحدثناه سليمان بن أمحد، ثنا عباس األسفاطي، ثنا موسى بن إمساعيل، ثنا مطر بن  
يه نيب صلى هللا عله على البن عم لاأنه وفد مع »ارع ز ارع، عن جدها الز بنت ال أابن امرأة، من عبد القيس يقال هلا: أم 

 فذكر احلديث، ، «...... وسلم، وكان قد شرب

ارع على النيب صلى هللا عليه وسلم، إنه وفد على ز مساه بكار بن قتيبة، عن موسى فقال: جهم بن قثم، )وفد مع ال
 .(1) النيب صلى هللا عليه وسلم إن صح(

                                                           

  .واستدركناه من األسد  ما بني القوسني سقط من األصل 
2/1، اإلصابة 1/311ترمجته يف: األسد   وجهم بن قثم 14 وفتح املثلثة-،  واه ابن  -بضم القاف  ي جاء ذكره أيًضا يف مرسل ر العبد

ى جارييت املقو  وهب إحد وسلم  ن رسول هللا صلى هللا عليه  ن خليفة  اي بن جهمزكر  قس له فهي أمإسحاق إبسناد صحيح، فيه أ ي كا الذ
وقد رواه البيهقي يف الدالئل  و بن العاص )انظر اإلصابة(  و  4/395لعمر ي من طريق ابن إسحاق به،  وقع فيه جهم بن قيس العبد لكن 

وهللا أعلم.   وأظنه تصحيًفا 
(1 وقع هك ن  خطوطذا يف امل( ما بني القوسني   ل مع الكالم. دخوأظنه من العنوا

وساق احلديث  5/317واحلديث املذكور أخرجه الطرباين   وذلك يف ترمجة الزارع  ن جدها الزارع،  ن عن أبيها أ وفيه عن أم أاب عن العباس به، 
ي أرا وليس فيه عند الطرباين الشاهد الذ ار ار )انظر كشف األستخرجه البز ألكن و ه املصنف، دخمتصرًا؛ ألنه حديث طويل كما سيأيت بيانه 

ى280 -3/278 وقال البزار بعده ال نعلم رو وهو حديث طويل جًدا،  ود الطيالسي عن مطر به،   ع غري هذا. الزار  ( من طريق أيب دا
وبقية رجاله ثقات   وسكت على حديثها فهو حسن،  ود  ى هلا أبو دا ن بنت الوازع، رو وفيه أم أاب ود طرف منه،  قال اهليثمي عند أيب دا

وقال احلافظ 9/390)اجملمع  واحلديث يوجد ألجزاء كثرية منه شواهد تصح هب(  ن مقبولة.  وسيأيت ايف أم أاب بعضها يف ترمجة  لكالم علىا 
وترمجة مطر بن هالل.   الزارع 

وأخر مندة وقد أخرجه ابن   ي كذلك من طريق حيىي بن من طريق موسى به مطواًل،  ، 9/213اد عن موسى به )انظر اإلصابة محجه البغو
وجهم بن قثم214 ن يف: ) ذكر يف هذا احلديث يف قول الزارع (  ن قد شربوكا ن مع ابن عم له، لك ابلبحريذل بق  القوم جهم بن قثم كا

ن  أبيب فقام إليه ابن عمه فضرب ساقه ابلسيف، فكانت تلك الضربة يف ساقه، قال بعض القوم اي نيب هللا و أوأمي إ ومخة،  إان رضنا ثقيلة 
ى حىت أينشرب من هذا الشراب على طعامنا ن يشرب اإلانء مث يزداد إليها أخر يقوم إىل ابن عمه فه الشراب خذ في، فقال لعل أحدكم أ

واحلنتم والنقري   ـ. أ. ه (فيضرب ساقه ابلسيف فجعل يغطي جهم ابن قثم ساقه، قال فنهاهن عن الدابء 
وسيأيت بياهنا   وب،  ن تسمية املضر ى بدو وقد وهذا اجلزء من احلديث قد صح من طرق أخر ن شاء هللا تعاىل،  ن إ يف ترمجة عمري بن جودا

ي فلرتاجع.  ن العبد واية عمري يف ترمجة جودا   أشران إىل ر
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 ( جليبيب األنصاري ) .99
 له ذكر يف حديث أيب برزة األسلمي

ا أبو داود، ثنا محاد بن سلمة عن ًثبت، عن كنانة بن نعيم حدثنا عبد هللا بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثن
هل تفقدون »العدوي، عن أيب برزة األسلمي، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يف مغزى له فلما فرغ من القتال قال: 

فوجدوه عند سبعة قد قتلهم، مث )فاطلبوه(، « لكين أفقد جليبيبا»قالوا: نفقد وهللا فالاًن، وفالاًن )وفالاًن(، قال: « من أحد؟
هذا مين، وأان منه، قتل سبعة ؟! قتل سبعة، مث قتلوه »قتلوه، فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم، فأخربه وانتهى إليه فقال: 

، فوضع على ذراعي النيب  ، فبسطهما قاهلا مرتني أو ثالًًث، مث قال بذراعيه هكذا« وقتلوه )قتل سبعة( هذا مين وأان منه
، وما ذكر  ، حىت دفن ، فما كان له سرير إال ذراعي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لى هللا عليه وسلم حىت حفر لهص

  .(1)غسال 

                                                           

  وجليبيب بضم اجليم تصغري جلباب. 2/93، اإلصابة 1/292، األسد 2/205ترمجته يف: االستيعاب  ، 
(1 1( أخرجه الطيالسي ص 2 وما بني القوسني منه، ماعدا  125، 4 وقد عن محاد به  ود،  وليست عند أيب دا الزايدة األخرية، فهي يف األصل 

ى )انظر التحفة  4/1918أخرجه مسلم ) والنسائي يف الفضائل من الكرب وأمحد 9/11ط. فؤاد(  وابن عبد الرب 425، 4/422(،   ،
وابن األثري 2/702  من طريق محاد به.  1/293، 

ود أبو الوليد الطيالسي،   ن عند أمحد أمت ورواه عن محاد غري أيب دا ورواية عفا ن  وعفا وعبد الصمد،  وحجاج بن منهال  وإسحاق بن عمر 
وقال عبد هللا بن أمحد بعد سوقها ما حدث به أحد يف الدنيا إال محاد بن سلمة وأعجبها،  واية  وسنسوق من ح هحسنما أ ر ديث أ. هـ، 

واية بتمامها ملا فيها من فوائد تتعلق مبعرفة جليبيب.   الر
ي عن أيب بزرة  قال أمحد  ن ثنا محاد بن سلمة عن ًثبت عن كنانة بن نعيم العدو ن امرأ يدثنا عفا ن جليبيًبا كا ل على النساء خاألسلمي أ

وألفعلن قا ن دخل عليكم ألفعلن  ويالعبهن فقلت المرأيت ال يدخلن عليكم جليبيب فإنه إ وكامير هبن  ن ألحدهم أنت األنصال  مي ر إذا كا
وجها حىت يعلم وسلم فيها حاجة أم ال فقال رسول هللا صلى هللا  مل يز و عهل للنيب صلى هللا عليه  وجين ابمسلم لرجل ليه  نتك ن األنصار ز

ونعم عيين فقال إين لست أريدها لنفسي قال فلمن اي رسول هللا  وكرامة اي رسول هللا  ور : فقال اي رسول هللاليبيب قالال جلقفقال نعم   أشا
ونعمة عيين فقال:أمها فأتى أمها فقال ر  وسلم خيطب ابنتك فقالت: نعم  ا ا لنفسه إمنا خيطبههبإنه ليس خيط سول هللا صلى هللا عليه 

وجه فلما أراد أ إنيهأجليبيب  إنيهأجليبيب إنيه جلليبيب، فقالت أجليبيب  سلم و  صلى هللا عليه هللاأيت رسول ن يقوم ليال لعمر هللا ال تز
ن على رسول ليخربه مبا قالت أمها، قالت  و وسلم أمره ادفعو ى هللا عل صلهللااجلارية من خطبين إليكم فأخربهتا أمها فقالت: أترد ين فإنه مل يه 

وجها جليبيبً  وسلم فأخربه قال شأنك هبا فز وسلم ول هللا صلى هللا ع: فخرج رسا قاليضيعين فانطلق أبوها إىل رسول هللا صلى هللا عليه  ليه 
وة له قال: فلما أف ونفقيف غز ن من أحد قالوا نفقد فالانً  ن مناًن قال اد فالاء هللا عليه قال ألصحابه هل تفقدو وا هل تفقدو أحد قالوا  نظر

وه إىل جنب سبعة قد قتل : ها هو ذا قالوا اي رسول هللاقتلوه، ف هم مثال قال لكين أفقد جليبيبا، قال: فاطلبوه يف القتلى، قال فطلبوه فوجد
وسلم فقام عليه فقال: قتل سبعةإىل جنب سبعة قد قتل وأان منه هذا مينوه هذا مينوقتل هم مث قتلوه، فأاته النيب صلى هللا عليه  وأان منه   

وحفر له ما له سرير إال  وسلم على ساعديه  وضعه رسول هللا صلى هللا عليه  و ثالًًث مث  وسلم صسول هللا ر اعدا سمرتني أ  مثلى هللا عليه 
ومل يذكر ن يف األنصار أمي أنفق منها  وضعه يف قربه  ل  طلحة ًثبتا قال ه بن أيبهللان عبد بوحدث إسحاق . أنه غسله، قال ًثبت: فما كا

وسلم قال اللهم صب عليها اخل وال جتعل عيتعلم ما دعا هلا رسول هللا صلى هللا عليه  ن يف األنصا قادا كدشها كري صبًّا  ار أمي أنفق ل فما كا
 منها.



 

179 

 

 .(1)رواه ديلم بن غزوان، عن ًثبت، عن أنس، وهو وهم 

                                                                                                                                                                             

 كأنك استبعدت جميئه.   ؟ نيه ل القائل جاء زيد فتقول أزيد إعملها العرب لالستنكار، يقو يست نيهولفظة إ 
ن عنينً   و أنه كا ن قبل اإلسالم مجلة، أ ورمبا كا وحنوه،  وائل اهلجرة قبل حترمي االختالط  ن يف أ ن النساء كا ا ال ولعل ما ذكر عن جليبيب يف شأ

ويتبسن يكه يف النساء، فأرب ل ولعله سبب رفسط متبطن معه  وجيه ابإلضافة إىلعهم،  وهللا تعذك يت منأي ام ض األبوين تز اىل ر دمامته، 
وقال أبو عمر هذا أعلم.  واية أيب عمر أنه من كالم محاد.  وحنوه بينته ر وما ذكر غسال  ن ديث صححوقوله:  وقدايح يف أ  لشهيد ال يغسل، 

 تقدم أنه مل يصل عليه أ. هـ.
  من حديث أيب برزة )انظر اإلصابة(يف مستخرجه وأخرجه الربقاين أيًضا  

(1 وقد اتبع ديلما معمر فقد أخرجه أمحد 9/11يف النكت  ظأيًضا احلاف ه( علق واية محاد بن سلمة أ. هـ.  والصواب ر وقال  والبزار  3/136، 
و 3/275)انظر كشف األستار  وهذا إسناد ( من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ًثبت عن أنس بقصة نكاحه اجلارية  مقتله خمتصرًا. 

ن احل ن يكو وال أبس أ ولفظ حديث أنس فيه بعض رز ديث عند ًثبت عن كنانة عن أيب بصحيح  وعنده أيًضا عن أنس ال سيما  ة، 
وهللا تعاىل أعلم.   اختالف عن حديث أيب برزة 

واه عن9/368وقال اهليثمي رجال أمحد رجال الصحيح )اجملمع   وقد تقدم تعليق  (، قال البزار: ال نعلم ر ًثبت عن أنس إال معمر أ. هـ. 
ومتابعته جيدة ملعمر.  وق  وديلم صد ن عن ًثبت به،  وا  املصنف له عن ديلم بن غز

نوقد ذكر أبو عمر يف ترمج  واجه ابجلارية قوله تعاىل ته أنه نزلت يف شأ ن هلم  :ز ن يكو ورسوله أمرا أ والمؤمنة إذا قضى هللا  ن ملؤمن  وماكا "
3]سورة األحزاب:  أمرهم "اخلرية من  ومل أر ذلك يف شيء من طرقه امل6 ومن حديث أيبصولة من حديو [ قال احلافظ   ـ.  بزرة أ. هث أنس 

ول اآلية أهنا يف زينب بنت جحش )انظر تفسري ابن كثري   وذكر أبو عمر أيًضا أنه 201، 5/200، الدر املنثور 6/417واملشهور يف نز  ،)
ن يف  ويج، فقال يف حديث أنس أنه كا وسلم التز ن جتدإوجهه دمامة فعرض عليه رسول هللا صلى هللا عليه  ل: ل هللا كاسًدا، فقاين اي رسو ذ

وهللا أع واية ديلم اليت مل نقف عليها موصولة  وأظن ذلك يف ر  لم. إنك عند هللا لست بكاسد. أ. هـ. 
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 ( جبيب بن احلارث ) .100
 له ذكر يف حديث نوح بن ذكوان عن هشام

 وكي، ثنا عيسى بن إبراهيم الربكي، ثنا سعيد بن عبد هللا بن أبرب مد بن يوسف الن بن أمحد، ثنا حمحدثنا سليما
، قالت: جاء جبيب بن احلارث إىل رسول هللا  ، عن أبيه، عن عائشة ، ثنا نوح بن ذكوان، عن هشام بن عروة املغلس

قال: اي رسول هللا إين «  اي جبيبفتب إىل هللا»صلى هللا عليه وسلم فقال: اي رسول هللا، إين رجل مقراف للذنوب، قال: 
فعفو هللا أكثر من ذنوبك، اي »قال: اي رسول هللا، إذا يكثر ذنويب. قال: « فكلما أذنبت فتب»أتوب، مث أعود، قال: 

 .(1)« جبيب بن احلارث

                                                           

  ي 2/634ترمجته يف: املؤتلف للدارقطين 2/2عاب ، االستي47، املؤتلف لألزد ، 2/64، اإلصابة 1/270ألسد ، ا2/300، اإلكمال 54
و  -عدها موحدة مفتوحة مث حتتية ساكنة آخره ابءبجبيم مضمومة -وجبيب  ورده يف اخلتصغري جب،  وتعقبه صحفه ابن شاهني فأ اء املعجمة 

ن شاء هللا من يس وأييت يف احلاء إ وقد فر شتبه بوقد يحبيب بن احلارث ابملهملة فعيل من احلب، مى أبو موسى.  ا ق بينهما من ترمجهمه، 
واهونبه الب ن بعضهم ر وقال : وقال  يهقي يف الشعب على أ وهم. : جبري ابلراء   هو 

وسط )انظر اجملمع 1) 1( أخرجه الطرباين يف األ والدارقطين يف املؤتلف 2/64، اإلصابة 0/200 وأخرجه ابن السكن )انظر اإلصابة(،   ،)
وعلق2/634 وأخرجه أيًضا ابن 2/204الرب ابن عبد  ه،   )انظر اإلصابة(. مندة ، من طريق نوح به، 

وقال ابن   ى عن هشام إال هبذا اإلسناد، تفرد به عيسى عن سعيد عن نوح عنه. قال ابن السكن مل يصح إسناد حديثه.  قال الطرباين ال يرو
وفيه نوح بن ذكوامندة  وهو ضعيف. غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه. قال اهليثمي   ن 

واه عن هشام، قلت : وقال احلافظ   ن ر ن أيوب بن ذكوا واة : ذكر عبد الغين يف املؤتلف أ ن بعض الر ن يكو وحيتمل أ ن  ونوح ضعيفا وأيوب 
 حرف نوًحا أبيوب )اإلصابة(. 

والصواب أنه كما قال الطرباين   وزايدة أداة الكنية خطأ،  ن،  واه أبو نوح بن ذكوا ي يف املؤتلف ر  ليس له غري هذه الطريق. والذ
ن عبًدا أصاب : منها، وللحديث شواهد كثرية يف معناه        ا فاغفر، فقال رب أصبت ذنبً  ذنًبا فقال: عن أيب هريرة يف الصحيحني مرفوًعا إ

ي مث مكث ما شاء هللا مث أصاب ذنبً  وأيخذ به غفرت لعبد ن له راًب يغفر الذنب  ي أ ويف تب ... احلديث،ا ..ربه: أعلم عبد خره آكرار ذلك 
ي ثالًًث فليعمل ما شاء. غف واه الطرباين يف الكرت لعبد واوفيه عن عقبة بن عامر، قال اهليثمي ر وإسبري  وسط  وفيه عن أل نس أناده حسن، 

وفيه بشار  واه البزار،  ي أرجو أناقال اهليثمي: ر وقال ابن عد واحد،  وبقه ال أببن احلكم الضيب ضعفه غري  ه عن وفي وثقوا.ية رجاله س به 
وأحد أسانيد الكبري رجاله ث وسط ابختصار  واأل واه الطرباين يف الكبري  ي بن أيب طالب قال فيه عن علو قات، ابن عباس قال اهليثمي ر

وأبو  واه عبد هللا   (. 201، 5/200وفيه من مل أعرفه. )انظر اجملمع  يعلىاهليثمي ر
وعلى عظيمقال القرطيب يف شرح حديث أيب هريرة يدل        وس هذا احلديث على عظيم فائدة االستغفار،  وكرمه، و عة رمحته فضل هللا  حلمه 

وحيصل  ن لينحل به عقد اإلصرار،  ي ثبت معناه يف القلب مقاراًن للسا ويشهد ندم فهو تعه الملكن هذا االستغفار هو الذ ه لرمجة للتوبة 
ي يتكرر منه الذنب ومعناه الذ وقع يف الذنب عاد إ حديث خياركم كل مفنت تواب،  لسانه بن قال أستغفر هللا متوبة، ال ىل الوالتوبة، فكلما 

ي استغفاره حيتاج إىل استغفار، قال احلافظ: قلت يشهد ل يب الدنيا من حديث أخرجه ابن أه ما وقلبه مصر على تلك املعصية، فهذا الذ
واملستغفر من»ابن عباس مرفوًعا  وهو مقيم عليه كاملس التائب من الذنب كمن ال ذنب له،  مه رمحه إخل كال...« ربه .....تهزئ بالذنب 

ي   (. 13/471هللا. )انظر فتح البار
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 ( جون بن قتادة التميمي ) .101
 يعد يف البصريني، ال يثبت له صحبة وال رؤية

  الصحابة. ذكره بعض الوامهني يف

حدثناه علي بن محيد، ثنا أسلم بن سلم، ثنا زكراي بن حيىي زمحويه، ثنا هشيم، ثنا منصور بن زاذان، عن احلسن، عن 
جون بن قتادة، عن سلمة بن احملبق، قال: كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر، فأتينا على سقاء فيه ماء، فأراد 

ب السقاء: إنه ميتة، فأمسك القوم حىت جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فذكروا ذلك له، القوم أن يشربوا، فقال صاح
 . (1)« اشربوا، فإن دابغه طهور»فقال: 

أخرجه بعض الوامهني يف الصحابة، من حديث هشيم، عن جون من دون سلمة، ونسب ومهه إىل هشيم فقال: 
 . (2)هكذا قال هشيم 

عن هشيم، عن منصور، ويونس، عن احلسن، عن سلمة بن احملبق، ومل يذكروا يف  أيًضا أن مجاعة رووه ىوحك
ا، والراوي عنه أسلم الواسطي، وهو من كبار احلفاظ دً ؛ ألن زكراي زمحويه رواه عن هشيم جمو (3)اإلسناد جوان، وهو وهم ًثن 

                                                           

  2/122تهذيب ، ال142، 2/118، اإلصابة 1/312، األسد 4/119، الثقات 2/542، اجلرح 2/252ترمجته يف: التاريخ . 
ن   ن-وامسه جو و آخره نو ن الوا وسكو بن عبشمس بن سعد بن زيد مناة بن متيم. أبوه قتادة األعور بن ساعدة ابن قتادة بن  -بفتح اجليم 

ن شا ن ذكره من ترمجصحايب أييت ترمجته عند املصنف إ وجو وذكره ا ه يفء هللا تعاىل.  يالتابعني،  وابن وابن قان لبغو ن يف الصحمندة ع  ابة لبيا
ي هكذا حد وهم ن بن قهشيم فيه: قال البغو وز به جو وقث به هشيم مل جيا ن صحبته،  وليست جلو هشيم هم فيه و : مندة ن ال ابتادة 

وال رؤية.  ن صحبة  واة فوصل عنه حديثًا أسقط صحابي: وقال احلافظ وليست جلو م بصحبته غري ز ومل أر من ج ه أ. هـ،اتبعي غلط بعض الر
ى حديثه على الصواب مث على الوهم قال  وسلمة هلما صحبة )احمل: ابن حزم فإنه بعد ما رو ن  وفات ذلك صاحيب جتريد 1/156لى جو  )

والتهذيب ) واة الذين تكلم فيهم ابن حزم فلم يذكرا غري ما نقله احلافظ يف اإلصابة  6صانظر أمساء الر و 63، 2 كالم ابن حزم كما نقله ( 
ن قد صحت صحبته»احلافظ  وجو والصواب ما ع« هذا حديث صحيح  ي أين ذكر هذا اللفظ  وال أدر ن جوان ال من أمهور ليه اجلأ. هـ. 

وكذ ن رجل اتبعي جمهول أ. هـ.  وجو وقد تعقب ابن حزم أبو بكر بن مفوز، فقال هذا خطأ  واألثرم عن أمحد  أبو طالب ا قالصحبة له، 
وعده يف موضع آخر يفإ و عنه إال احلسن،  ن مل ير ن كا وإ ن معروف  وقال ابن املديين جو  هولني. احلسن اجمل شيوخ نه جمهول، 
ن قال فيه  ومجاعة يقال له صحبة )الكاشف افاحل وجو ى عنه احلسن  وقال الذهيب: رو واة عن1/133ظ: مقبول،  وذكر أبو حامت يف الر  ه(، 

ى ابن سعد  ورو  من طريق قرة بن احلارث عنه حكاية يف قتاله مع ابن الزبري.  3/111قتادة، 
وسيأ  ن شاء هللا تعاىل إذا مل خيالف،  ن فحديثه حسن إ وثقه ابن حبا يت حديثه على الصواب يف ترمجة سلمة بن احملبق عند املصنف وقد 
2ق 9 ومن صححه من أهل العلم.  1أ//1 واه  ن شاء هللا من ر  ونذكر هناك إ

ن شاء هللا خترجيه يف ترمجة سلمة كما ذكران آنًفا. 1)  ( أييت إ
(2 ن الصواب مع ابن مندة ( يعين بذلك ابن  والوهم من هشيمندة وسيأيت أ وقد أخرجه على الوهم  م كمايف ذلك  وابن عقال،  ي،  ن هشيم البغو

وابن  وابن حزم يف احمللي 2/142)انظر اإلصابة مندة قانع  ن مل 1/155(  ورواه  من طريق هشيم عن منصور عن احلسن عن جو وزه.  جيا
وحممد بن حامت. معن هشيم أمحد بن  وحيىي بن أيوب،  واحلسن بن عرفة  وشجاع بن خملد   نيع 

(3 ن شاء هللا. ( أييت بيا  ن هذا الوهم يف ترمجة سلمة إ
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تادة، عن احلسن، عن جون بن قتادة، عن وافقت روايته رواية ق ط، فتبني أن الواهم غري هشيم، إذوالعلماء، من أهل واس
 . (1)سلمة بن احملبق 

                                                           

ن كالم ابن 1) ي أاب نعيم يف كالمه هذا أب ن مندة ( تعقب املز وقال احلافظ حيتمل أ واية زمحويه شاذة،  ن ر وأ ن الوهم فيه من هشيم،  وأ صواب، 
ن شاء هللا تعاىل وهذا اجلمع حسن إ وعلى الصواب مرة أ. هـ،  ن هشيم حدث به على الوهم مرارًا   . يكو
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 (اجلفشيش بن النعمان الكندي ) .102
 . (2) ، ويقال: إن اجلفشيش لقب، وامسه معدان، له ذكر يف حديث األشعث بن قيس(1) يكىن أاب اجلرب

احل، حدثين شيخ من احلسن بن ص، ثنا أمحد بن يونس، ثنا سحدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا علي بن إبراهيم بن قال
ال نقفوا أمنا، وال ننتفي »من كندة يقال له: اجلفشيش أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال: أنت منا، )قال(:  احلي أن رجالً 

 . (3) كذا قال أمحد بن يونس، عن شيخ من احلي« من أبينا، حنن من ولد النضر بن كنانة

 ن أبيهوقال إمساعيل بن عمرو عن احلسن، ع

حدثنا سليمان بن أمحد ثنا إبراهيم بن انئلة، ثنا إمساعيل بن عمرو البجلي، ثنا احلسن بن صاحل، عن أبيه، عن 
ال نقفوا »ل: وادعوه، فقا، اجلفشيش الكندي، قال: جاء قوم من كندة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا: أنت منا 

 ( 4)« د النضر بن كنانةأمنا، وال ننتفي من أبينا، حنن من ول

                                                           

  5/33، الفتح 2/90، اإلصابة 1/290، األسد 2/214، االستيعاب 2/321ترمجته يف: املعجم . 
ن بن األسود بنن معد  ويلقب اجلفشيش وامسه معدا ي احلضرمي بلدة،  ومكسورة-يكرب بن مثامة بن األسود الكند  -ابجليم مضمومة 

ول.  ن فعليل مفتوح األ وز  وضبطه احلافظ على 
ي مسى أاب  ن هو ابن والذ ى ابن شبه أنه ارتد فيمندة ه النعما وقد رو واايت.  وليس هذا يف شيء من الر وتبعه املصنف  من ارتد من كندة، ، 

وذكر ابن الكليب أنا وأنه قتل صرب  اوأنه أخذ أسري   القائل يف الردة:  ه. 
ا ًق د ا ص ن  ذ كا إ هللا  ل  و س ر ا  ن ع ط  أ

 
ــــــــــــــــا مــــــــــــــــا ابل ملــــــــــــــــك أيب بكــــــــــــــــر  ــــــــــــــــا عجًب  في

ن كن  وعلى رأسها ملوكها فال يستبعد ذلك واملعلوم أ ن، مثال املتأخصحابة إومل يذكر هذا الرجل يف ال خاصة، دة قد ارتدت  و واايت من ر  ر ى ر و
وسيأيت ما يشهد لردته يف الكالعنه مرسلة كلها.  ن صح ذلك فال صحبة له. أ. هـ.   يت. حلديث اآلام على قال احلافظ فإ

وجاءت يف املصادر املطبوعة املذكورة آنًفا اخلري خباء بعدها حتتية. ( كذا ضبطت ابلشكل يف األصل جبيم 1)  وموحدة، 
ول مواضعه 2) وأ واألشعث  وغريمها من حديث عبد هللا بن مسعود  ومسلم  ي  ( حديث األشعث هو املشهور يف اخلصومة يف البئر، أخرجه البخار

ي  ويف هذا احلديث إهبام اسم خ5/33يف البخار وجاءت ص،  وكذا جزم الطرباين م األشعث،  واية علقها أبو عمر أنه اجلفشيش  تسميته يف ر
وأيًضا احلافظ يف الفتح )  (. 5/33بذلك، 

واية اليت مسي فيها ال  وصل الر ي، ةيف ترمج 1/204طرباين يف املعجم وقد  ويف إسنادها جمالد ليس ابلقو ن األشعث  واايت أ  ويف بعض الر
نخصم األ وهذا متجه أل ن جداجلفشيش هو نفسه  دج شعث هو ابن عمه،  وجاء يف بعضها أنه كا ن كذلك مث   ، فلعلهيهودايً  األشعث  كا

وص و أنه  ن ردته املذكورة إىل اليهودية أ وتكو ي األشعث ذكره مبا آل إليه أمره،  و أنه أ ه ارتد عن ر دينه القدمي؛ ألنلك ابعتبافه بذأسلم أ
وهللا تعاىل ويف هذا أتييد ملا ذكر من ردته    أعلم. اإلسالم 

1وقد شرح احلافظ هذا احلديث ابلتفصيل يف الفتح )  1/558- 564 .) 
وأظن3) واية  ن صواهبا  ( هكذا جاء يف هذه الر وأ واة،  ن  (عن صاحل بن حيي)أهنا قد صحفها بعض الر هكذا )صاحل( فمع حذف األلف تكو

 الفقرة التالية.  وانظر« احلي»صارت « حيي»و« من»صارت « بن»وكذا « شيخ»فتصحفت بـ« حلـــص»
(4 ى هذا  1/81ويف الصغري  2/321( أخرجه الطرباين  وقال الطرباين ال يرو وهعن إبراهيم به،  وله صحبة  ي  واحلديث إال عن جفشيش  الذ

وسلم يف األرض فنزلت فيهما هذه اآلية:   نا قليال"إن الذين يشرتون بعهد هللا وأمياهنم مث"خاصم األشعث بن قيس إىل النيب صلى هللا عليه 
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 . (1) رواه حيىي بن آدم، عن علي بن صاحل، عن أبيه حدثنا اجلفشيش الكندي مثله

 .(2) وقال بعض الناس: قد قيل: اخلفشيش الكندي، ابخلاء، وهو وهم

 

                                                                                                                                                                             

ن: اآلية ]سورة آل  7عمرا و البجلي ضعفه أبو : هبذا اإلسناد تفرد به احلسن بن صاحل. قال اهليثمي  [... اآلية إال7 فيه إمساعيل بن عمر
وبقية رجاله ثقات )اجملمع  ن  وثقه ابن حبا و والدارقطين  وانظر ما أييت. 1/195حامت   ،) 

(1 وهو خطأ فإنه مل يدركه أ. هـ، يعين تصريح صاحل بتحديث اجلفشيش له. من طريق حيىي بن  2/321( أخرجه الطرباين  وقال احلافظ:  آدم به، 
وفيه من مل أعرفهم )اجملمع   (. 8/218وقال اهليثمي: 

ومرسلة  ي من طرق متصلة  وفيه أنه هو  ، وليس األمر كما قال الطرباين آنًفا، فاحلديث مرو فعن األشعث بن قيس بنفس لفظه تقريًبا، 
وقال يف آخره ال وسلم عن ذلك،  ال جلدته. أخرجه ن كنانة إبن النضر قريًشا مينفي وهللا ال أمسع أحًدا : سائل للنيب صلى هللا عليه 

وقد تقدم يف اجلزء احملقق يف ت وإسناده حسن،  وأبو نعيم  والطرباين  وابن ماجه  وأمحد  وأخرجه أيًضا ابن  2/309ألشعث ارمجة الطيالسي 
وعن أيب ذئب مرساًل أيًضا حنوه أخرجهوعن . 1/23سعد  ي مرسالً،  وله شواهد منها وإس 23، 1/22ا ابن سعد مالزهر نادمها صحيح، 

ي  وسلم ممن كاعن زينب بنت أم سلمة أهنا سئلت عن النيب  6/525ما أخرجه البخار نضمن م؟ ن صلى هللا عليه  ممن  ف: قالت ؟  ر كا
ن إال من مضر  ولد النضر بن كن؟  كا ن من  ن النيب صلى انة. كا و بن العاص أ سب حىت بلغ النضر وسلم انت  عليههللاوعن عبد هللا بن عمر

 ضعف.  قال احلافظ إسناده فيه 1/23سعد  بن كنانة أخرجه ابن
وفاءب-« ال نقفوا أمنا»قوله:        وقاف  ن  وقيل ال ننتسب إي -نو ونتهمها،  وندع االنتساب إىل اآلابعين ال نقذفها   اء يف مرسل أيبوجء. ليها 

ن نزىن أمًنا»ذئب   ، «معاذ هللا أ
ولد إمساعيل مث اصطفا       واثلة يف كنانة من  ى منها حديث  وابن و رجه مسلم سلم منهم أخو صلى هللا عليه  ؤهوللحديث شواهد أخر ي  الرتمذ

وغريهم.   سعد 
(2 وله على ثالثة أقوال أ 5/33( قال احلافظ يف الفتح  واخلاء. هرها ابشاختلف يف ضبط أ واحلاء  واملراد ابألقوال ابجليم   جليم. أ. هـ، 
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 ( جشيب ) .103
 جمهول روى عنه ابنه

 .(1)بن سويد إن كان صاحب أيب الدرداء فهو محصي وليست له صحبة، وروى عنه سعيد 

بن أيب فديك، ، ثنا اسليألامان اهلروي، ثنا حممد بن يزيد حدثنا أمحد بن إسحاق، حدثنا حممد بن أمحد بن سلي
بركيت،  مسي يرجوسمى ابمن ت»عن جهضم بن عثمان، عن ابن جشيب، عن أبيه، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 

 «. غدت عليه الربكة وراحت إىل يوم القيامة

 لسلمي، اثمان سلي، فقال عن جهم بن عث حممد بن يزيد املستملي، وهو األرواه بعض الناس من حديو 

 قال مثله.  يه وسلم علورواه يونس بن عبد األعلى، عن ابن أيب فديك، عن أبيه أنه بلغه أن النيب صلى هللا

ثي، ثنا ابن أيب فديك، حدثين جهيم بن حدثنا عبد هللا بن حممد، ثنا أبو بكر بن أيب عاصم، ثنا أبو الربيع احلار 
 .(2)عثمان السلمي، عن ابن جشيب، عن أبيه، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بنحوه 

                                                           

  3ترمجته يف: اآلحاد يف  . 2/81، اإلصابة 1/283ب، األسد /15
وقال ابن   و أدرك أم ال.  ي جشيب صحايب أ ى عنه سعيد بن سويد فهو مندة وقال ابن أيب عاصم ال أدر ي رو ن جشيب هذا هو الذ ن كا إ

وقال ابن األثري جمهول. اتبعي قدمي من أصحاب أيب الدر   داء. 
ن دااًل على صحبة جشيب  -مفتوحة بعدها شيبة معجمة آخره موحدة مجبي-وجشيب   ن صحيًحا ملا كا واحلديث لو كا ن فعيل.  وز على 

وانظر ما أييت.   هذا 
ن يف ثقات التابعني 1) وقال عريف العرفاء يرو 4/120( صاحب أيب الدرداء ذكره ابن حبا وقال عن أيب الدرد ي،  وية بن صاحل.  ى عنه معا اء رو

ن مل نظفر به.   احملققو
(2 3( أخرجه ابن أيب عاصم ق 1 وقال رسول /5 وزاد  وسلم: ب عن أيب الربيع به  ن امرأته محلت فسمى ابمسي  من ظن»هللا صلى هللا عليه  أ

وجل ن هللا عز  وذلك إبذ ن يرزقه ذكرًا،   «. رجوت أ
ن، قال أبو حا  وقال الذهيب ال يدر ويف إسناده جهم بن عثما وذكره الطوسي يف رجال الشيعة،  ي ضعيف  وقال األزد من ذا  ىمت جمهول، 

ن و وبعضهم  واية املرسل143، 2/142هاه. )انظر اللسا والر ن أبو (،  ن يكو وال يستبعد أ أرسله فهول نفسه ك مسعه من هذا اجملديفة أشبه، 
واحلديث لوائح الوض وأبيه   اصم. عابن أيب   عندع ظاهرة عليه ال سيما مع الزايدة اليتابإلضافة إىل جهالة ابن جشيب 

وضع احلديث مناقضة احلديث، ملا جاءت به السنة الصرحية  75وقد ذكر ابن القيم يف املنار املنيف ص  يف العالمة الرابعة من عالمات 
و أمحد .... إخل كالمه ومن هذا الباب أحاديث مدح من امسه حممد أ و ه هللارمح مناقضة بينة مث قال  ي يف احلمانظر بعض ،  و على  ثا ر

واهيات يف )اجملمع  8/4التسمية مبحمد من  9 .) 
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 (جامهة أبو معاوية السلمي ) .104
 حدثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل، حدثين أيب، ثنا روح، ثنا ابن جريج، أخربين حممد بن

طلحة بن عبد هللا بن عبد الرمحن، عن أبيه، طلحة بن عبد هللا، عن معاوية بن جامهة السلمي أن جامهة، جاء إىل النيب 
فقال: نعم فقال: « هل لك من أم؟»صلى هللا عليه وسلم فقال: اي رسول هللا، لقد أردت الغزو، وجئتك أستشريك، فقال: 

 . (1) الثانية، مث الثالثة يف مقاعد شىت وكمثل هذا القول ، مث جئته«الزمها؛ فإن اجلنة عند رجليها»

                                                           

  2/54، اإلصابة 1/264 ، األسد2/196، االستيعاب 2/325، املعجم 3/63، الثقات 2/544، اجلرح 4/274ترمجته يف: الطبقات . 
حارثة بن عبد بن عيسى بن رفاعة ابن احلارث بن هبثة بن س ليم الس لمى  بن أيب عامر بن -بكسر امليم-وامسه جامهة بن العباس بن مرداس  

وية ولولده معا ولوالده  وية له  وقد نسبه إىل العبا أبو معا وانظر ترمجتهما عند املصنف .  وابن ماجه سرداس ابن مس بن صحبة  يب وابن أعد 
وابن ما  وابقي النسب سقناه حامت  وغريهم.  والده عن ابنمكوال  4/2سعد  ن ترمجة  ي والعباس بن م 71 ن ينزل بواد ي: كا رداس قال الواقد

وقد نزل قوم منهم البصرة.  ولده ببادية البصرة،  وبقية  ن قال   البصرة .... إىل أ
(1 وسقط منه قوله  3/429( أخرجه أمحد  وح به،  ن جامهة»عن ر  «. أ

ي يف التاريخ  4/274وأخرجه ابن سعد   1بن أيب عاصم قوا 2/930وابن ماجه  2/121والبخار 4 والنسائي /2 وابن شاهني  6/11ب 
واحلاكم  وروا 9/26والبيهقي يف السنة  151، 2/104)انظر اإلصابة(  وأبو  ه عن ابن جريج حجاج بن حممدمن طريق ابن جريج به حنوه. 

وع وايته عنه،  وح يف ر و إلذا اثبات عن حجاج هبليه فقد اتفق ثالثة من الثقات األعاصم النبيل مبوافقة ر ولذا قسناد،  ال البيهقي هو احملفوظ، 
وقد اتبعه أبو عاصم أ. هـ. يعين أصح من الطرق األ واية حجاج بن حممد أصح،  ى فيما نقله احلافظ ر وقان ابن جريعخر ل ج اآليت ذكرها، 

وسكت الذهيب.  ومل خيرجاه   احلاكم يف احلديث من هذه الطريق صحيح اإلسناد، 
ي عن أ  واية البخار وابن شاهني، وجاء يف ر وقد أخرجه ابن أيب عاصم  وية أتيت ... فذكره،  وقال عن معا ن ذكر طلحة،  يب عاصم بدو

وأخرجه الطرباين  وسط )انظر اجملمع  2/325واحلاكم من طرق عن أيب عاصم على الصواب.  ي2/325ويف األ والبغو وابن أيب خيثمة  ( 
وابن عبد الرب  ن بن2/196)انظر اإلصابة(  وية ن ركانة عن من يزيد بحبيب عن ابن جريج عن حممد بن طلحة ب ، من طريق سفيا بن عا

وقجامهة عن أبيه قال أتيت ....... فذكره، إال أنه عند ابن عبد الرب عن حممد بن طلحة غري منسو  ن بن حبيب من د خالف سفب،  يا
ويف جعله احل ويف إسقاطه طلحة من السند  وإمنا هامهةجديث من مسند تقدم يف أربعة أمور يف نسب حممد بن طلحة  وية ،  و من مسند معا

ن؟ قال: نعم، قال: الزمها والدا ويف لفظ احلديث حيث جاء فيه ألك  ن اجلنة حتت مبن جامهة  واحلديرجلهمأا، فإ ث إمنا هو يف األم ا، 
 فقط. 

ويقال عن حيىي بن سعيد القطا  ن لكن أسقط من السند طلحة،  ي: جوده سفيا وائد قال احلافظ: قال البغو وعده اهليثمي من الز ن مثله. 
ورده يف اجملمع ) ومتنه فأ ورجاله ثقات. 8/138الختالف سنده  وسط  واه الطرباين يف األ وقال ر  ) 

ي يف التاريخ   ي )انظر النكت الظراف  2/122وأخرجه البخار وابن األثري 8/425والبغو ي عن  1/264(  من طريق حيىي بن سعيد األمو
وية قال أتيت ... فذكره. ابن جريج عن حممد بن ط  لحة بن ركانة عن أبيه عن معا

ن بن أيب شيخ عند املصنف يف   وخالفهم سليما وشريح بن يونس،  ي  و األنصار وعلي بن عمر ولده سعيد  1ورواه عن حيىي  يف ترمجة  2أ//86
وية قال: أتى النيب صل واه عن حيىي عن ابن جريج عن حممد بن يزيد بن ركانة عن معا وية فر وسلم ع ى هللامعا واية جل ..... فذكره، فار ليه  لر

والثانية أشد وهم فيها حيىي،  ي:  وىل قال فيها البغو ي عن حيىي حيث أ األ ولعلها من الراو ن اآليت غأحة لكنها سقط طلومها  ري صوب يف كو
وية.   معا

وملوافقته  وأيب عاصم التفاقهم عليها  وح وحجاج،  واية ر واية احملفوظة ر ن الر وقد اخلالصة أ واية ابن إسحاق يف نسب حممد بن طلحة،  ا ر
ن رواته ثقات ما عدا طلحة بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب  واحلديث إسناده حسن فإ ن تراجم.  سبق الكالم عليها يف ترمجة جهم قبل مثا
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رواه حجاج بن حممد، عن ابن جريج مثله، وقال سفيان بن حبيب عن ابن جريج، عن حممد بن طلحة بن يزيد بن 
  ركانة، عن معاوية، عن أبيه.

                                                                                                                                                                             

وق )الكاشف  وقال الذهيب: صد وهو األقرب فهو اتبعي من ا2/39بكر الصديق، قال احلافظ: مقبول.  ى عنه (  ورو وفني  ألشراف املعر
ي ) وذكره البخار وابن أيب حامت )2/121مجاعة من الثقات  وثقه ابن ح4/475(  وقد  وال تعدياًل،  ومل يذكرا فيه جرحا  ن )(  ( 4/392با

وانظر التحفة اللطيفة عوتوثيقه هنا معترب ل وله شواهد )  (. 2/263دم جهالة الرجل، فاحلديث حسن السيما 
واء وقد حسن احلديث   وية مبثل حديث جامهة و (، 2/59، السلسلة الضعيفة 5/21األلباين )انظر اإلر للحديث شاهد عن درهم أيب معا

وغريمها يف اجل وللحديث شواهد يف الصحيحني  وهم كما بينته يف ترمجة املذكور عند املصنف،  ن األبو هاد إبوهو  و القعود عن اجلذ هاد ين أ
ن  وبني احلافظ يف الفتح أ ن )انظر فتح لربمها،  ي اذلك يف فرض الكفاية، أما يف فرض العني فال إذ واء 141، 6/140لبار  -5/19، اإلر

21 .) 
والقضاعي   ن اجلنة عند رجليها فله شاهد من حديث أنس مرفوًعا بلفظ اجلنة حتت أقدام األمهات، أخرجه اخلطيب يف اجلامع،  وأما قوله فإ

وفيه منصور بن املها وغريمها،  واليب  واحلوالد ن  وأبو النضر األابر، قال ابن طاهر ال يعرفا ي  نكر أ. هـديث مجر  تعقبه و وقد حسنه العامر
ي.   املناو

وقال األلباين موضوع   وقال منكر،  والعقيلي،  ي  ومن شئن أخرجن، أخرجه ابن عد وزاد من شئن أدخلن  وفيه أيًضا عن ابن عباس مثله 
وهو كذاب )انظر ا وقال   (.  2/59لسلسلة الضعيفة وأعله مبوسى بن عطاء 
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  ()جاحل أبو مسلم .105
  روى عنه ابنه مسلم

 . (1)ال املتأخرين( بة ومل يذكره أحد من املتقدمني و عندي ليست له صح)ذكره بعض الناس يف مجلة الصحابة و 

مكحول عن أبيه مكحول، قال: ثنا أمحد بن عبد الرمحن  يند بن حممد بن عبد السالم البريو حدثناه، عن أمح
ن جاحل، القرشي، ثنا ابن وهب، ثنا أبو األشيم رجاء مؤذن مسجد دمياط، عن شراحيل بن يزيد، عن حممد بن مسلم ب

 . (2)« إن أحصاهم هلذا القرآن من أميت منافقوهم»عن أبيه، عن جده عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 

 غريب ال يعرف إال من هذا الوجه. 

                                                           

  وبعد األلف حاء مهم 2/50، اإلصابة 1/260ترمجته يف: األسد وله،  وضعت عالمة اإلمهوجاحل جاء يف األصل جبيم يف أ هو  و ال حتتها، لة 
وهو منسوب فيهما صدفًيا.  وتصحفت احلاء يف طبعة اإلصابة بعني،   كذلك يف األسد، 

(1 وقال ابن األثري بعض الناس يعين ابن  ( ما بني القوسني نقله ابن األثري وليس يف األصل،  و مندة واحلافظ عن املصنف  قد تعقب احلافظ ، 
وللمصريني عنه : فقال  ذااملصنف يف قوله ه وال خطة مبصر  وقال ال نعرف له حضور الفتح  ي يف الصحابة الذين نزلوا مصر،  ذكره اجليز

و  -يعين احلديث اآليت-حديث فذكره  وابن زبر فالبن وقال احلافظ   فيهم أسوة. مندة ذكره أيًضا ابن يونس 
(2 ويكىن أبيب عبد الرمحن، قال السمعاين هو من ثقات  ( وين لقبه مكحول  وأبوه حممد بن عبد السالم البري أمحد بن حممد هذا يكىن أبيب علي، 

 (. 2/361املشايخ. )انظر األنساب 
و أ  ويبد وهب مندة نه ابن وقد أهبم املصنف من حدثه هبذا احلديث  وقال هذا حديث غريب ال نعرفه إال من به فقد أخرجه من طريق ابن   ،

ن املصنف تبعه يف قوله املذكور بعد احلديث.  و أ ويبد  هذا الوجه )انظر اإلصابة( 
واه ابن املبارك يف الزهد ص  ن املذكور، فقد ر وهم فيه هذا املؤذ وأظنه  1واحلديث يف إسناده من ال يعرف  5 وأمح2 يف  يبوالفراي 2/175د ، 

3صفة النفاق رقم  ي يف التاريخ  37، 6  ( من طرق عن2/311الصحيحة  وابن بطة يف اإلابنة )انظر السلسلة 1/257وأخرجه البخار
ي عن شراحيل بن يزيد عن حم و عبد الرمحن بن شريح املعافر  ظ أكثر منافقي أميتفوًعا بلفاص مر بن العمد بن هدية عن عبد هللا بن عمر

 قراؤها. 
واه أمحد  2/175وأخرجه أمحد   و به، قال اهليثمي ر وابن بطة من طريق ابن هليعة عن دراج عن عبد الرمحن بن جبري عن عبد هللا بن عمر

وكذا رجال أحوال ورجاله ثقات  ي أمحد ثقات )اجملمع طرباين  وىل فيها6/230د إسناد والطريق األ ، حممد بن هدية، قال احلافظ مقبول ( 
وقد ص وابقي وهب عند ابن بطة،  ي عنه ابن  والراو والطريق الثانية فيها ابن هليعة  سنة د، فهي طريق حد أمحلتحديث عنرح ابرجاهلا ثقات 

 ني يصح احلديث. ومبجموع الطريق
1بن محاد يف زايدات الزهد البن املبارك ص نعيممن حديث عقبة بن عامر. أخرجه  وقد جاء أيًضا  وأمحد 6  ،4/151 ،154- 155 

وقد فصلت القول فيه يف حد ن مشرحا ثقة  وإسناده صحيح فإ و   موسوعة يفديت احلج يث سجوالفراييب مثل حديث عبد هللا بن عمر
 الفضائل فلرياجع. 

وأحد أسانيد أمحد ثقات أثبات )اجملمع   والطرباين  واه أمحد  وعصمة بن مالك 6/229قال اهليثمي ر وجاء أيًضا من حديث ابن عباس   )
وقد صحح احلديث األلباين. )انظر السلسلة الصحيحة رقم وفيهم 7ا ضعف.  5 واملراد ابلقراء هنا0 ن ا (  ن ال أمثال اخلوارج الذين يقرءو لقرآ

ن اإلمام اهليثمي صنف هذا احلديث يف ابب ما جاء يف ولذا فإ وز تراقيهم كما ثبت يف الصحيح،   وارج.  اخلجيا



 

189 

 

 () جعونة بن زايد الشين .106
 مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يف العريف. 

بن جبلة، عن عبيد هللا بن زايد الشين، عن اجلالس بن زايد الشين، عن ثنا عبد الرمحن بن عمرو  (1)حدثنا ....... 
  .(2) «ال بد من العريف، والعرف يف النار»جعونة، أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: 

                                                           

  2/88، اإلصابة 1/289ترمجته يف: األسد . 
ن مفتوحة-وجعونة   و بعدها نو وفتح الوا ن املهملة  وسكو والشينِّ   -بفتح اجليم  وكس -كذا شكل يف اإلصابة  ن بفتح الشني املعجمة  ر النو

وه وهو شن  واملشددة نسبة إىل شن،   (. 7/399أفصى بن عبد القيس )انظر األنساب بن بطن من عبد القيس 
و أنه أخذه من ابن1) ويبد  ومل يصرح بذلك. مندة  ( هكذا ابألصل 
(2 وبقية رجاله مندة ( قال احلافظ ذكره ابن  و بن جبلة أحد الضعفاء عن عبيد هللا بن زايد الشين ..... فذكره.  وقال ذكر عبد الرمحن بن عمر  ،

والعريف هو القائم أبمر طائفة من الناس.  وهي كذلك يف األسد  والعريف يف النار،  وجاء فيه  ن. )اإلصابة(  واحلديث جاء عن أنس جمهولو
ن.  هوعن رجل فأما حديث أنس فله عن  طريقا

ن   وهذا إسناد  2/148أحدمها أخرجه أبو نعيم يف أخبار أصبها من طريق العالء بن أيب العالء قيم اجلامع عن جده مرداس عن أنس به، 
ن عن يزيد الرقاشي عنه به والثاين أخرجه أبو يعلى من طريق عبيس بن ميمو وف،  وعبيس هذغري معر وهو مرت ا ضع،  جم يف التقريب يف 

ن ضعيف أيًضا.  ويزيد بن أاب  ابسم عبيدة، 
ود   ن عن رجل عن أبيه عن جده بقصة طويلة يف آخرها،  3/132وأما حديث الرجل فأخرجه أبو دا ن العرافة حق »من طريق غالب القطا إ

ولكن العرفاء يف الناوال بد للناس  وهذا إسناد رجاله مبهوسكت عنه أبو د ر .من العرفاء  ود،  ن. ا  مو
ن  و  ولذا فاحلديث ضعيف ال يصح إذ أ ور على جماهيل أ وقد حسنه الشيخ األلباين فلم يصب )انظر السلسلة مطرقه تد سلسلة ابلضعفاء، 

1الصحيحة رقم  وسلم العرفاء على ال417 ي إقامة النيب صلى هللا عليه  وقد ثبت يف صحيح البخار ويه ث سىب هواناس يف حدي(  ي ير ن الذ ز
ن اخلرب الوارد يف ذم العرفاء ال مينع  وفيه أ واملسور بن حمزمة. قال احلافظ  ن بن احلكم  وا ن ثبت-نه حممول لعرفاء ألاقامة إمر ن  -إ على أ

وترك اإل الغالب على العرفاء وزة احلد  وجما 1لفتح نظر اإىل الوقوع يف املعصية. )ا ينصاف املفضاالستطالة  3/189 .) 
واية هنا، وقد جا  ولكنها ليست بنحو الر ء يف التحذير من العرافة حنو ما جاء يف التحذير من اإلمارة أحاديث حيث إهنا صورة مصغرة هلا، 

ود  منها ما وما أخرجه أمحد عدمبن  معن املقدا 3/132أخرجه أبو دا وانظر الفتح  وصححه ابن خزمية 2/352يكرب  عن أيب هريرة )
13/189  .) 
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 () جالس بن صليت الريبوعي .107
 سأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن الوضوء. 

ن بن عمرو بن جبلة، قال: حدثتنا مرار بنت منقذ السليطية، قالت: حدثتين ، حدثنا عبد الرمح(1)حدثنا ..... 
أمي أم منقذ بنت اجلالس بن الصليت الريبوعي، عن أبيها اجلالس أنه أتى النيب صلى هللا عليه وسلم، فسأله عن الوضوء، 

 . (2)ورأيته توضأ ثالًث ثالًًث « واحدة جتزئ، وثنتان»فقال: 

 هذا الوجه. غريب ال يعرف إال من

                                                           

 :2/93، اإلصابة 1/292األسد  ترمجته يف . 
والم مفتوحة بعدها حتتية ساكنة آخره اتء -بن صليت -بضم اجليم بعدها الم خمففة آخره مهملة-وامسه جالس    -بصاد مهملة مضمومة 

ن احلافظ ذكر قب وحسب الرتتيب ال يستقيم أل وبكسر الالم،  وس بن سويله جالوجاء يف اإلصابة بسني مهملة مفتوحة  ويبد ن احلافظ  د،  أ
و  وهو هنا  وهو رجل من متيم،  وكسر الالم  ن السليطية نسبة إىل سليط بفتح السني   (7/119ظر األنساب جلالس )انالد اضبطها هكذا؛ أل

ن ابلسني ألنه ذكر بعده ابن سويد .  ن يكو  وحسب ترتيب املصنف املفرتض أ
وضم  بفتح -والريبوعي      ن الراء  وسكو وهو بطن كبري منبن مت د مناةبن حنظلة بن مالك بن زيىل يربوع بن مالك املوحدة نسبة إالتحتية   يم 

ن. )انظر اللباب متيم.  وآخر من ذبيا ن  وهناك أيًضا يربوع يف هواز  (.  3/409هذه هي النسبة املشهورة، 
ن املصنف أخذه من ابن 1) و أ ويبد و أنمندة ( بياض ابألصل،  وتعليقه على احلديث يبد ومل يصرح به،  وانظر ما مندة ه تبع فيه، أيًضا ابن ،   ،

 أييت. 
(2 وك احلديث. مندة ( أخرجه ابن  وقال احلافظ عبد الرمحن مرت وقال غريب ال يعرف إال من هذا الوجه،   من طريق عبد الرمحن به، 

وجدها مضبوطة عند   ن مرار  وبني احلافظ أ وابن شاهني،  ويف نسخة وللجالس حديث آخر هبذا اإلسناد أخرجه ابن السكن  ابن شاهني 
ويف غريها آخره راء. )انظر اإلصابة(.  والتخفيف آخره دال   معتمدة من ابن السكن بضم امليم، 

ي   وسلم مرة مرة.  1/258وحديثنا قد صح معناه من غري هذه الطريق. فقد أخرج البخار عن ابن عباس قال: توضأ النيب صلى هللا عليه 
وسلم  1/258ا وأخرج أيضً  1/240ورواه مطواًل يف  ن النيب صلى هللا عليه  وذكتعن عبد هللا بن زيد أ وه عن ر احلافظ حنوضأ مرتني مرتني. 

وأخرج أيًضا  ن،  وابن حبا ي  والرتمذ ن حديث الوضوء ثالًًث ثالًًث املش 1/259أيب هريرة   هور.  عن عثما
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  () جالس بن سويد بن الصامت .108
 أخو بين عمرو بن عوف، له ذكر يف املغازي. 

حدثنا إبراهيم بن أمحد املقرئ، ثنا أمحد بن فرج، ثنا أبو عمر الدوري، حدثنا حممد بن مروان، عن حممد بن 
إلسالم يف عشرة رهط، فلحقوا مبكة، السائب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس، أن احلارث بن سويد بن الصامت رجع عن ا

فندم احلارث بن سويد، فرجع حىت إذا كان قريًبا من املدينة أرسل إىل أخيه اجلالس بن سويد، أين ندمت على ما صنعت، 
 فسل يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإين أشهد أن ال إله إال هللا، وأن حممًدا رسول هللا فهل يل من توبة إن رجعت؟ وإال

ذهبت يف األرض، فأتى اجلالس بن سويد النيب صلى هللا عليه وسلم، فأخربه خبرب أخيه احلارث بن سويد، وندامته، وقد 
سورة آل ]  "إال الذين اتبوا من بعد ذلك وأصلحوا"شهد أن ال إله إال هللا وأن حممًدا رسول هللا، فهل له من توبة؟ فأنزل هللا: 

ن: اآلية  8عمرا س إىل أخيه أن هللا قد عرض عليك التوبة. فأقبل إىل املدينة، واعتذر إىل رسول هللا صلى هللا فأرسل اجلال [9
 .(1) عليه وسلم، واتب إىل هللا من صنيعه، وقبل النيب صلى هللا عليه وسلم منه

                                                           

  األسد 2/300ال ، اإلكم2/191الستيعاب ، ا376، 4/375، الطبقات 2/89، 526، 521، 520، 1/519ترمجته يف: السرية ،
 . 2/92، اإلصابة 1/291

وختفيف الالم-وامسه اجلالس   وتشديد املثناة-بن سويد بن الصامت بن خالد بن عطية بن حوط بن حبيب  -بضم اجليم   -بضم املهملة 
وله قصة يف املغازي تدل على أنه   وسي.  ي األ وس األنصار و بن عوف بن مالك بن األ ن منافبن عمر وحسًقا مثكا ن  اتب  وكا ن إسالمه، 
واها بنف ن يذكرها يف ترمجته بداًل من قصة أخيه فيسلم من التكرار فإنه قد ر وىل ابملصنف أ ارث ه يف ترمجة أخيه احلسناد بنحو س اإلاأل

1ق 6  . 1أ//8
وهلا طريق آخر عن  وة مرسالً  ورجح احلافظ إدراجها وهذه القصة املشار إليها أخرجها ابن سعد إبسناد صحيح إىل عر ي يف مغازيه  د األمو

ول قوله تعاىل:  وهي يف نز وهلا طرق أخرى كثرية تدل على صحتها  ي  آلية ]سورة التوبة: اآلية ا  ماقالوا ن ابهللحيلفو وطريق ًثلثة عند الواقد
 (. 259 -3/258[ )انظر الدر املنثور 74

ومتنه يف ترمجة احلار 1) 1ث ق( أخرجه املصنف إبسناده  6 ولكن صح دوهذه سلسلة الكذب الس 1أ//8 ي الصغري عن الكليب عن أيب صاحل، 
ن تسمية الرجل أخرجه أمحد  ى عن ابن عباس خمتصرًا بدو وابن جرير 1/247احلديث من طريق أخر والنسائي يف التفسري رقم  3/340، 

ن )انظر املوارد ص 85 4وابن حبا 2 واحلاكم 7 ي يف أسباب ال 4/366، 2/142(  ول صوالواحد 8نز ومل 3 وقال احلاكم صحيح اإلسناد   ،
ول ص وانظر الصحيح املسند من أسباب النز وسكت الذهيب ) 2خيرجاه  ومنهم جماهد 6 واية بتسميته عن تالميذ ابن عباس  وجاءت الر  ،)

4وعكرمة فأخرجه عبد الرزاق تفسريه رقم  وابن جرير 05 ي ص 3/340،  ومن طريقه الواحد 8ومسدد  وابن 3 ي  ورد والبا )انظر ندة م، 
ي موصواًل عن جماهد 2/158اإلصابة  وقد رو وهذا إسناد حسن،  ن عن محيد األعرج عن جماهد مرسالً  ( من طرق عن جعفر بن سليما

ى عن جماهد )انظر الدر  وله طرق أخر وانظر ما أييت يف ترمجة احلارث بن سويد التميمي   (. 2/49عن احلارث 
وعن أيب صاحل موىل أم هانئ )انظر الدر  عن عكرمة بنحوه 3/341وأخرجه ابن جرير   ي  وجاء أيًضا حنوه عن السد ومسى معه رجااًل. 

ن شاء هللا تعاىل.   2/49 ولذا فالتسمية مبجموع هذه الطرق ًثبتة إ  ) 
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 () جد بن قيس السلمي .109
  (1) روى عنه جابر بن عبد هللا، وأبو هريرة

  .[49 : اآليةالتوبة]سورة   ائذن يل والتفتين"ومنهم من يقول " فيه نزلت:

حدثنا أبو بكر الطلحي، وسليمان بن أمحد، قاال: ثنا موسى بن هارون، ثنا حممد بن عمران بن أيب ليلى، ثنا معاوية 
على  بن عمار الدهين، عن أبيه، عن أيب الزبري، عن جابر، قال: محلين خايل جد بن قيس يف السبعني راكًبا الذين وفدواا

اي عم، خذ »النيب صلى هللا عليه وسلم من األنصار، فخرج إلينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ومعه عمه العباس، فقال: 
أسألكم لريب، فتعبدونه وال  الذي أما»، فقال له السبعون: سلنا لربك، وسل لنفسك ما شئت، قال: «يل على أخوالك

قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: « فسي، فتمنعوين مما متنعون منه أنفسكم وأموالكمتشركون به شيًئا، وأما الذي أسألكم لن
 .(2) «اجلنة»

                                                           

  ي 3/571، 2/100، الطبقات 2/516، 1/526ترمجته يف: السرية ، املعجم 3/64ثقات ، ال3/101، 633، 2/632، اتريخ الطرب
 . 1/70، اإلصابة 1/274، األسد 2/194، االستيعاب 2/308

ن -بفتح اجليم-وامسه اجلد   ي بن غنم بن كعب ابن قيس بن صخر بن خنساء بن سنا ي السلمي  بن عبيد بن عد بفتح -بن سلمة األنصار
وهو خطأ  والفتح  وجاءت يف األصل ابلضم  وكسر الالم  والو كىن أاب عبد هللاي-املهملة  وعند ابن سعد  ي أاب اح  نوهد وقال ابن سعد كا  ب، 

ويف مروايت احلدي ولده عبد هللا بن اجلد،  ومل يرتجم له كصحايب إمنا ذكره يف ترمجة  وقال  موقفه ابية يفمنافًقا،  ي يومئذ،  بن عبد الرب املخز
و  وقال له اي عبد هللا ال تقل هذا،  ومل فحسنت توبته أ. هـ إنه اتب لقد قيويف حديث أيب قتادة عنه ما هو أمسج من هذا يف احلديبية،   .

ى عبد الرزاق يف التفسري رقم  وقد رو 1يثبت هذا القول املمرض،  ن م 090 و عن قتادة مرسالً أنه كا آخر سيئًا ن الذين خلطوا عماًل صاحلًا، 
ن يذكر يف الصحابة تيب مث  ولذا فال ينبغي أ وهذا ضعيف إلرساله  وذكره ابن إسحاقآليت ذكرهاملشهورة اقولته توعد ابلنار ملوقد عليه   ا، 

وذكر ليف املنافقني من بين جشم  ومل يرتمجه هبن اخلزرج مث من بين سلمة  ن يف ااملتق قصة التخلف عن تبوك،  فاقه نلصحابة على شهرته لدمو
 وهللا أعلم. 

وس  ن سيًدا لبين سلمة  وسلم موقد كا ي داء خقيس على أننا نب بن دفقالوا اجل؟ ن سيدكم اي بين سلمة أهلم النيب صلى هللا عليه  وأ له، فقال: 
وأ من البخل سيد  وسلم أخرجه املصنف يف كمأد ور فنزعها منه صلى هللا عليه  7، 1/76ة بشر  ترمجبشر بن الرباء بن معر وابن7 سعد  ، 

والطرب 3/571 1اين ،  واحلاكم 9/81 وقا، من طر 2/219،  وأيب هريرة،  وكعب بن مالك  يب هريرة حديث أ ل احلاكم يفق منها عن جابر 
ي وذكر الواحد و بن اجلموح،  وأييت كالم آخر فيه يف ترمجة عمر وسكت الذهيب،  1ول صسباب النز يف أ صحيح على شرط مسلم  8 ن  5 أ

ن يف ذلك.  وذكر شعرًا حلسا ن عقب ختلفه عن تبوك   ذلك كا
ن ال  وابن سعد  3/1483بعريه. أخرجه مسلم ) طنوحيد املتخلف عنها اختبأ حتت بومن مواقفه املخزية أنه يف بيعة احلديبية كا ط. فؤاد( 

وأمحد 3/571 ي 3/396،  والطرب وغريهم من طرق عن جابر.   2/632،   ، 
وايتهما يف سيد بين سلمة. 1) وتقدمت ر واية  وهو ليس أهالً لتحفظ عنه الر وا فيه  وإمنا رو وا عنه   ( ما رو
(2 ويف الصغري 2/202( أخرجه الطرباين  وسط2/110،  واأل وال 6/49)انظر اجملمع  ،  وية،  وه عن عمار إال ابنه معا وقال مل ير ( عن موسى به 

ن.  ن تفرد به موسى بن هارو وية إال حممد بن عمرا  عن معا
وأخرجه  3/322وأخرجه احلاكم   وعيسى بن عبد هللا الطيالسي،  واتبع موسى عنده عبد هللا بن أسامة  ن به،  من طرق عن حممد بن عمرا

وقال غريب من حدمن طمندة ابن  ن به،  وقال احلاكم: صحيح يريق حممد بن عمرا ن أ. هـ.  وية بن عمار تفرد به حممد بن عمرا ث معا
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 غريب ال يعرف إال من حديث عمار، إال من حديث ابن أيب ليلى.

حدثنا حممد بن أمحد بن احلسن، ثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة، ثنا حممد بن عمران، ثنا بشر بن عمارة، عن أيب 
اي جد بن قيس، ما تقول يف »تبوك قال:  ةوق، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال: ملا أراد النيب صلى هللا عليه وسلم غزو ر 

اآلية  "......  "ومنهم من يقول ائذن يل والتفتينقال: ائذن يل يف اجللوس، وال تفتين، فأنزل هللا تعاىل: « جمالدة بين األصفر؟

4]سورة التوبة: اآلية  9] (1).  

                                                                                                                                                                             

وقال اهليثمي رجاله ثقات )اجملمع  وسكت الذهيب،  ومل خيرجاه.  وقال احلافظ يف الفتح 6/49اإلسناد  واه ابن عساكر إبسناد  7/222(،  ر
ي أ وقال يف اإلصابة إسناده قو وإال حسن،  ولعله قصر به عن درجة الصحة ألجل عنعنة أيب الزبري،  ن . هـ،  وحممد بن عمرا فرجاله ثقات 

وق )اجلرح  هترمج وقال فيه صد ومدح حفظه أبوه   (. 8/41ابن أيب حامت 
 أصحاب العقبة مسى اجلد بن قيس خاله لكونه من أقارب أمه، مث قال لكن مل يذكر أحد من أهل السري، اجلد بن قيس يف: قال احلافظ  

واحلديث فيه علة وهام السيما  ولعل تسمية اجلد هنا من األ وهي عنعنة أيب التساهل فيهقد ي فكأنه مل يكن أسلم أ. هـ من الفتح.  وقد ا  زبري، 
ي من أصحاب الع وخاال وأيب  ي أخرج عنه أنه قال أان  ن البخار و سبق يف ترمجة جابر من هذا اجلزء أ ن أهل الس اكبينا هنقبة  واأ  ري ذكر

وهللا أعلم. به ثعليخال ي أمه يف أهل العقبة فهو األقرب  و أخو وعمر  ة 
و   ن من احلجاج من أهل العقبة فقد أخرج ابن إسحاق  ن اجلد ممن كا ن يكو ن من طر  صححهوميكن أ بن مالك، قال عن كعب  هقيابن حبا

 (.  7/221خرجنا حجاًجا مع مشركي قومنا ..... احلديث )انظر الفتح 
(1  من طريق حيىي بن عبد احلميد عن بشر به.  12/122، 2/308أخرجه الطرباين ( 

وهو ضعيف )اجملمع   والضحاك 7/30وقال اهليثمي فيه حيىي احلماين  ولكن فيه بشر ضعيف  وحيىي اتبعه حممد   مل يسمع من ابن عباس( 
ي   من طريق ابن جريج عن ابن عباس بنحوه.  10/148وأخرجه الطرب

ور وأخرجه ابن م  وقال احلافظ  ويه من طريق الضحاك به،  ويه من حديث عائشة، رد ومن حديث جابر بسند بواه ابن مرد سند ضعيف أيًضا، 
وأخرج حديث جابر أيًضا ابن أيب حامت يف التفسري )سورة التوبة رقم  1فيه مبهم أ. هـ.   سناد ال أبس به يف الشواهد. ( إب166

و   وعاصم بن عمر بن قتادة 2/516ة تبوك )وأخرج ابن إسحاق ذلك يف حديثه يف غز وعبد هللا بن أيب بكر  ن  وما ويزيد بن ر ي  ( عن الزهر
 دخل حديثهم يف حديث بعض. 

وة )انظر الدر   وموسى بن عقبة ذلك أيًضا يف حديثهم عن الغز وة  وأخر 3/248وأخرج البيهقي يف الدالئل عن عر ي حنوه عن (،  ج الطرب
وع 1أيًضا )التفسري  ابن زيد مرسالً  نجماهد مرسال  0/148 ،1 ي يف قوله: 49 وقال الطرب ]سورة    هنم حمليطة ابلكافرين""وإن ج(، 

5العنكبوت: اآلية  وأشكاله من املنافقني  [ فيقول: فكفى للجد4 وأخرج عبببن قيس  وتفسصليها خزاًي.  1ريه رقم د الرزاق  عن معمر  058
ومل يسمه، قال معمر بلغين أنه اجلد ول  عن الكليب حنوه  ي يف أسباب النز وذكره الواحد ن إببن قيس،  1ر صسناد )انظدو 85 ،186 .) 

ى أيًضا.     ن تسمية اجلد فله طرق أخر وأما احلديث بدو واحلمد هلل رب العاملني،   فاحلديث مبجموع هذه الطرق حسن على أقل أحواله 
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 (ري بن مرة )قبجندرة بن خيشنة بن  .110
 لة بن الفاكه بن عمرو بن مالك بن خزمية بن مدركة ئبن غزية بن وا

 بن علي بن اهليصم بن أيوب بن مسلم بن خيشنة بن أيب داود، عن أيوب انسبه 

  (1)ن كنانة. وقيل: من بين مالك بن النضر بن كنانة ب موىل بين ليث بن بكر بن عبد مناة

 يف أهل فلسطني، يكىن: أاب قرصافة. يعد

 

حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا أبو حصني، حممد بن احلسني القاضي، ثنا يونس بن عبد الرحيم العسقالين، ثنا عياش 
ري بن مرة بن غزية قبة وامسه جندرة بن خيشنة بن فبن يزيد بن عطية بن سعيد الكناين، عن زايد بن اجلعد، مسعت أاب قرصاا

 . (2)« اللهم ال ختزان يوم البأس، وال ختزان يوم القيامة»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدعو:  قال: مسعت

عت أاب قال: مسان، فرواه حيىي بن حسان، عن أيب قرصافة، رواه عيسى بن موسى بن غنجار، عن حيىي بن حس
 قرصافة.

                                                           

  والتاريخ 2/250ترمجته يف: التاريخ 9مية ص، التس168، 3/28، 2/101، املعرفة  ، 3/1، املعجم 3/64لثقات ، ا2/545، اجلرح 2
واملختلف للدارقطين  5، 2/590املؤتلف  ي ص91 3، املؤتلف لألزد 1، 2/211، االستيعاب 0 ، األسد 2/161مال ، اإلك2/93

 . 2/119، التهذيب 11/306، 1/109، اإلصابة 5/276، 1/307
ن ساكنة مث دال مهملة مف-وامسه جندرة   ونو خباء معجمة مفتوحة مث حتتية ساكنة بعدها معجمة  -بن خيشنة-توحة بعدها راء جبيم مفتوحة 

ن  ويف املعرفمبوحدة بعده -بن بقري-مفتوحة مث نو ويف بعض نسخ الثقات  وقاا قاف آخره راء كذا يف األصل  ن  ويف االستيعاب ة بنو ف 
وفاءب-واألسد نفري  ن  وحتتية كذا يفمب -بن مرة ابن غزيةا -نو ي  وزا وضبطها ابن األثري عجمة  وحتتية  وراء  ويف املعرفة مبهملة  مبهملة  األصل 

ن مفتوحتني  ونو وراء  وائلةب-مضمومة  و  -ن  و ا-ثري بتحتية قال ابن األابهلمز  ة بن بن احلارث بن مالك بن النضر بن كنانبن الفاكه بن عمر
وابلصاد امله وبعد األلف فاء الخزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر أبو قرصافة بكسر القاف،  سناجية ابلقرب من ين. دفن بفلسطيملة 

وفيها عالمة من عالمات النبوة.  ى الطرباين قصة إسالمه،  ورو ن،   عسقال
وجل من ال يسهو.  وأحال على األمساء فلم يرتمجه  وأحال على الكىن مث ذكره يف الكىن    ذكره احلافظ يف األمساء 

2أعاده املصنف يف الكىن ابختصار ق 8  وذكر له حديثًا.  2ب//3
ى الب  يورو ويفطر يوًما.  3/28 سو ن يصوم يوًما  وأنه كا ن عشرين سنة  ن أاب قرصافة أمهم يف مسجد عسقال ن أ   إبسناده إىل حيىي بن حسا

ن صح عن ا1) ولعله إ ومل أر ذلك يف املوضع املذكور يف اإلكمال،  وليس بشيء أ. هـ،  ن ( قال ابن األثري نسبه ابن ماكوال ليثيا  ن يكو بن ماكوال أ
ونسبه ليثيا أيًضا.  وقد اعتمده قبله الطرباين   اعتمد القول املذكور هنا من كونه موىل بين ليث، 

وستأيت  2/591وقد أخرج الدارقطين يف املؤتلف   وغزية.  وسقط منه بقري  نسبه إبسناده عن يونس بن عبد الرحيم العسقالين إىل كنانة، 
واية من طريق ابن أيب دا ولعله نسبه فيها.  ود عن أيوب بن علي يفالر  ختريج احلديث اآليت 

(2 وانظر ما أييت.  3/4( أخرجه الطرباين  وسقط منه زايد بن اجلعد.   من طريق يونس به 
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نا عبد هللا بن املبارك، ح وحدثناه سليمان بن حدثنا أبو عمرو بن محدان، ثنا احلسن بن سفيان، ثنا عباس النرسي، ث
أمحد، ثنا حممد بن عبد هللا احلضرمي، ثنا حيىي احلماين، ثنا عبد هللا بن املبارك، عن حيىي بن حسان، قال: حدثين شيخ من 

 .(1)بين كنانة قال: صليت خلف النيب صلى هللا عليه وسلم فسمعته يقول مثله سواء 

، ثنا حممد بن أمحد بن معدان، ثنا أيوب بن علي بن اهليصم، ثنا زايد بن سيار، عن عزة حدثنا أبو حممد بن حيان
قيل: اي « إذا أراد هللا بعبد خرًيا أهدى له هدية»بنت أيب قرصافة عن أيب قرصافة، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 .(2)« وقد غفر ألهل املنزل ويرحل ، رزقهببضيف ينزل به »رسول هللا، وما تلك اهلدية؟ قال: 

الطربي، ثنا أيوب بن علي بن اهليصم، ثنا زايد بن سيار، قال: حدثتين  زحدثنا سليمان بن أمحد، ثنا حممد بن خز 
صالة، صعد  أسر الروم ابنا أليب قرصافة، فكان أبو قرصافة إذا كان وقت كل»عزة بنت عياض بن أيب قرصافة، قالت: 

  .(3)« الن الصالة، فيسمعه وهو يف بلد الرومسور عسقالن، واندى اي ف

                                                           

(1 وأخرجه أمحد  3/4( أخرجه الطرباين  ن الصالة ك 4/234عن احلضرمي به.  وزاد أ انت عن إبراهيم بن إسحاق الطالقاين عن ابن املبارك به. 
وقال اهليثمي رجاله ثقات )اجملمع  1عام الفتح،  وأخرجه ابن األثري 0/109 وهو كما قال  من طريق ابن أيب  5/276( يعين رجال أمحد، 

وعزاه يف الدر ) ود عن أيوب بن علي عن زايد بن سيار عن بنت أيب قرصافة عن أيب قرصافة به،  ( إىل أيب بكر الشافعي يف 2/111دا
ومل يزد  . رابعياته 

ويشهد له ندب هللا تعاىل إىل الدعاء بذلك يف قوله:   تنا ماوعدتنا على رسلك آربنا و "واحلديث صحيح فقد جاء من طرق عن أيب قرصافة 
ن: اآلية   "والختزان يوم القيامة  1]سورة آل عمرا 94 ] 

والضياء يف املختارة عن أيب قرصافة )انظر ضعيف اجلامع 2) 4( أخرجه أبو الشيخ يف الثواب  وقال األلباين ضعيف أ.40 وإخراج الضياء له  (  هـ 
وانظر ما أييت يف الكالم على احلديث اآليت.  وهذا اإلسناد قابل للتحسني مع شيء من النظر   يعد حتسيًنا منه للحديث على األقل 

(3 وهو ابن خزز  3/4( أخرجه الطرباين  ى -عن حممد به،  ي أخر وزا ي مفتوحة   كتبته قال الدارقطين -له اتريخ كبري-مبعجمة مضمومة بعدها زا
ول أيوب إىل 9/396قال اهليثمي رجاله ثقات )اجملمع  (2/457ية )انظر اإلكمال رب بط ورجال هذا اإلسناد من أ فيهم  تضاربة تعز ( 

وفيه مجاعة مل قوال أ وأكثر ما يقول  وًثلثة يقول إسناده مل أر من ترمجهم،  ى يقول يف إسناده جماهيل،  وأخر اهليثمي، فمرة يقول رجاله ثقات، 
 (. 10/281، 280، 100، 8/54، 5/127، 2/9، 1/148)انظر أعرفهم 

وقال فيه شيخ )انظر اجلرح   ى عنه  ي، رو والد قر 2/252وأقول فأما أيوب فهو من شيوخ أيب حامت الراز ونسبه يتصل إىل خيشنة  افة ص( 
ى عنه أيًضا حممد بن أمحد بن  ن رو نويكىن أبيب سليما وحم معدا ود أ وابنخزز  مد بنوحممد بن احلسن قتيبة العسقالين  ره وزايد ذك ،يب دا

ي  وابن أيب حامت 3/534البخار ن يف ث3/257،  وذكره ابن حبا وال تعديال،  ومل يذكرا فيه جرًحا  وقال موىل أيب 4/255قات التابعني ،   ،
ن يسكن قرية يقال هلا سناجية من كور الرم يقرصافة من أهل الشام، يرو  وقال كا ى عنه لة أ.عن أيب قرصافة،  علي يوب بن أ هـ. رو

ن.   والطيب بن زاب
ن يف الثقات )  وهذا 5/289وأما عزة فذكرها ابن حبا وزايد بن سيار،  وهلا ذكر يف ترمجة جدها  وهي عزة بنت عياض بن أيب قرصافة   )

والثاين حديث إخراج القمامة من املسجد وسيأيت الكالاحلور ال مهور اإلسناد أخرج منه الضياء حديثني منهما احلديث السابق  ليه عم عني، 
 يف الكىن فقد أخرجه املصنف هناك يف ترمجة أيب قرصافة. 

ى الطرباين جمموعة منها   وقد رو واايت من طريقه،  وجود عدة ر ن رجاله مل يتكلم فيهم أحد على  واإلسناد كما ذكرت قابل للتحسني، فإ
ى ول عندان جاء من طريق أخر واحلديث األ ى عن صحابة آخرين،  ا يعطي للقلب ممفة نفسه، قرصا ن أيبعًثبتة  غالبها جاء من طرق أخر

 شيًئا من الطمأنينة لرجال هذا اإلسناد. 
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 ملسو هيلع هللا ىلص( قدم على النيب جهيش بن أويس النخعي ) .111
 يف إسناد حديثه نظر.

حدثناه عن أيب عمرو بن حكيم ثنا عبد هللا بن أمحد بن أشكيب املديين ثنا مكرم بن حمرز أبو القاسم، ثنا حممد بن 
بارك عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة، قال: املروزي، عن عبد هللا بن امل ())عن(مهدي 

ان إقدم جهيش بن أويس النخعي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف نفر من أصحابه من مذحج فقالوا: اي رسول هللا »
 . (1)طويالً فيه أبيات شعر  (حديثًا)مث ذكر «. حي من مذحج

                                                                                                                                                                             

وهو خي  طب ونرجع إىل هذا األثر فهو قريب من األثر الثابت عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب يف ندائه لسارية أمري سريته، اي سارية اجلبل 
وانظر ا وهو يف القتال ) 1لسلسلة الصحيحة رقم على املنرب، فسمعه سارية  ى اجملالت حادثةوقد ذكر الشيخ األ 110  لباين نقاًل عن إحد

وحدث لبعض من أعرفهم أان حادثة مثل ذلك مع أخت له تبع ،مشاهبة يف عصران احلاضر، فلتنظر  وهذه عةسافات شاسد عنه مبل   ،
وإمنا من شاء هللا أمسعهالظاهرة تسمى ظاهرة التحد وليست مبطردة  وليس ذ ث عن بعد،  ب الكرامات بل قد ئًما من ابلك داملصلحة ما 

والفاجر(.   حيصل للرب 
  وا116، 2/115، اإلصابة 1/311، األسد 1/639، غريب احلديث للخطايب 1/346ترمجته يف: الطبقات ا ابجليم مصغرً -مسه جهيش ، 

وامسه األرقمو  -وآخره معجمة ويس من بين بكر بن عوف بن النخع. ب -هو لقب   ن أ
وأرطأة بن شراحيل على ال  ومه هو  ى ابن سعد قد وسلم عن هشام رو خ النخع، قالوا: بعثت ا بن الكليب عن أبيه عن أشينيب صلى هللا عليه 

وحسن هيئتهما، فق وسلم شأهنما  وفيه فأعجب رسول هللا صلى هللا عليه  ن قومكما مثلكما؟ موراءكما  ال هلالنخع رجلني .... فذكره، 
وينفذ األف قد خلقاال اي رسول هللا وكلهم يقطع األمر  ن، فدعا كوننا يف األمر إذا  ما يشارك شياءنا من قومنا سبعني رجاًل كلهم أفضل منا  ا

وقال:  وسلم لقومهما خبري،   «. اللهم ابرك يف النخع .... إخل»هلما رسول هللا صلى هللا عليه 
 )جاءت يف األصل )بن 
(1 ولعله مبح املصنف ( مل يصر  ومن الشعر مندة أخذه عن ابن ن حدثه،  ي عن ابن املبارك به،  وز فقد أخرجه من طريق عمار بن عبد اجلبار املر

 قوله: 
 أال اي رســــــــــــــــــــــــــــول هللا أنــــــــــــــــــــــــــــت مصــــــــــــــــــــــــــــدق

 
ايً   د ا ه ت  رك و ب و ايً  د ه م ت  رك و ب  ف

ـــــــــــــــــن احلنيفـــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــدما   شـــــــــــــــــرعت لنـــــــــــــــــا دي
 

 عبــــــــــــــــــــــدان كأمثـــــــــــــــــــــــال احلمــــــــــــــــــــــري طواغيـــــــــــــــــــــــا 
 (2/116انظر اإلصابة )                                                                                                                           

ن اخل  وسلم:  640 -1/639طايب يف غريب احلديث وأخرجه أبو سليما وس )كذا جاء »فقال حديث النيب صلى هللا عليه  ن جهيس بن أ أ
ولباب سعامسه يف املطبوعة( النخعي، قدم عليه يف نفر من أصحابه فقال: اي نيب هللا: إان حي من مذحج،   باب شرفها، كرام غريالفها، 

وكائن قطعنا وتنوفة صح أبرام، جنباء غري دحض األقدام،  ودميومة سردٍح،  ِّية سربخ،  و وميسي ضحي أعالصح، ي  إليك من د مها قامًسا، 
ن لنا من وقد أسلمنا على أ ا طامًسا، على حراجيج كأهنا أخاشب ابحلومانة مائلة األرجل،  و أرضن سراهب  وه ّداهبا.ا ماءها  فقال النيب  مرعاها، 

وعلى أر  وسلم: اللهم ابرك على مذحج  وكتب هلم رسول هللاصلى هللا عليه  ن ال إله  تااًب على كض مذحج، حي حشد ر فد زهر.  شهادة أ
ن، ف وصوم رمضا وإيتاء الزكاة حبقها،  وإقام الصالة لوقتها،  ن حممًدا رسول هللا،  وأ ويف يده أرض بيركه اإلسالمن أدإال هللا،  ضاء قد سقتها م، 

وما كانت من أرض ظاهرة املاء فالع وطلاألنواء فنصف الع شر،  ن،  ن بن عفا وعبد هللا بن أنعبيد هللا حة بنشر، شهد على ذلك عثما يس ، 
 اجلهين. 
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ثنا مكرم بن حمرز، ثنا حممد بن عصام األزدي، ثنا عمرو بن زايد، عن ابن املبارك، عن ورواه أبو غسان القلزمي 
 ...األوزاعي 

 .(1) وعمرو بن زايد يعرف ابلقايل مرتوك احلديث

                                                                                                                                                                             

وقد حدثت به من   وزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة،  ى هذا احلديث عن عيسى بن يونس عن األ يرو
واه عنه عمار بن عبد اجلبار  وزاعي. ر ويف بعض ألفاظه اختالطريق ابن املبارك عن األ ي،  وز  ريبه. غـ مث شرح ف أ. هاملر

ي موىل بين س  وز وقال املر ن يف الثقات،  وذكره ابن حبا ي قال السليماين فيه نظر،  وز عد كنيته أبو وهذا يف إسناده عمار بن عبد اجلبار املر
ى عن وقال رو ومائتني. هاحلسن،  ى عشرة  وانظر م4/272ن )انظر اللسا أهل بلده مات مبكة بعد يوم التشريق سنة إحد  ا أييت. ( 

(1 وقال ابن مندة ( أخرجه ابن  و بن زايد عن ابن املبارك به،  وقال ابن مندة من طريق عمر وك احلديث أ. هـ،  و بن زايد يعرف ابلقايل مرت عمر
ن  وحيدث ابلبواطيل )انظر اللسا ن يسرق احلديث،  و كا ي يف عمر 3، 4/364عد ن عمرًا سرقه م65 ى أ وأر ن يف (.  ن عبد اجلبار مث إ

  ، كما قال املصنف فمع عدم االتصال ال يعرف بعض رجاله  ااإلسناد إليهما نظر 
وسلم يدعو هلذا احلي من       و ق ولكن للحديث أصل عن ابن مسعود قال شهدت رسول هللا صلى هللا عليه  ليهم حىت ال يثين عالنخع أ

والبزار )انظر كشف األ وقال اهليثمي رجال أمحد3/314ستار متنيت أين رجل منهم. أخرجه أمحد  1ثقات )اجملمع  (،  0/51 .) 
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 ( اجلراد العقيلي أبو عبد هللا ) .112
 روى عنه ابنه إن كان حمفوظًا

ي بن طريف بن مجيل، ثنا يعلى بن األشدق، عن حدثناه، عن سهل بن السري، ثنا حامد بن سهل البخاري، ثنا عل
سرية فيها األزد واألشعريون، فغنموا وسلموا فقال النيب  بعث النيب صلى هللا عليه وسلم عبد هللا بن جراد، عن أبيه، قال:

 . (1) «أتتك األزد واألشعريون حسنة وجوههم طيبة أفواههم ال يغلون وال جيبنون»صلى هللا عليه وسلم: 

 .(2) وهم، وصوابه عبد هللا بن جراد أنه قال: بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سرية وهو

                                                           

 1ترمجته يف: اآلحاد ق 6  . 2/72، اإلصابة 1/276أ، األسد /5
وفد على ا -بضم املهملة مصغرًا-وامسه جراد بن املنتفق بن عامر بن عقيل   وقال  لنيب صلى هللا عليه العقيلي ذكره ابن الكليب يف األنساب، 

ونسبه يعلى بوسلم أ. هـ.  وية بن فرج بن خفاجة بن  نونسبه ماكوال هكذا،  و بنعاألشدق فقال ابن معا ن بظر ترمجة عبد هللا عقيل )ان مر
وذكره ابن أيب عاصم يف الصحابة من بين عقيل وخفاجة من عقيل )ذكرجراد(،  وهو خفاجي  نه عبد هللا ترمجة اب نف يفلك املصذ ، 

3ق 4  (. 1أ/  /8
(1 و أنه ابن ( مل يصرح امل ويبد وك-بن أشدق  يعلىفقد أخرجه من طريق مندة صنف مبن حدثه  وهو مرت عن عبد هللا بن جراد به  -قال احلافظ 

وانظر ما أييت.   )انظر اإلصابة( 
ولكنه2) وه املصنف يف ترمجة عبد هللا  ى ثالثة أحاديث من طريق  ىقال فيه حديثه عند ابن أخيه يعل ( مل ير عن عبد هللا  يعلىبن األشدق مث رو

ى عنه  ي يرو ي يف عبد هللا بن جراد الذ وقد قال البخار ومل يثبت حديثه. )انظر ترمجته  يعلىبن جراد.  ن شاء هللا فواه ذاهب احلديث  فيها إ
ي أخرجه أمحد  واية أيب عامر األشعر ورد بعض هذا احلديث من ر وقد  1، 4/129تفصيل ذلك(  ي 64 والرتمذ واحلاكم 5/721،   ،

وح عن عامر بن أيب عامر عن أبيه من  2/138 وس عن مالك بن مسر وهب بن جرير عن أبيه عن عبد هللا بن مالذ عن منري بن أ طريق 
وأان منهم.  ن هم مين  وال يغلو ن يف القتال،  ن ال يفرو واألشعريو  مرفوًعا نعم احلي األسد 

وي  وهب بن جرير،  ي هذا حديث حسن غريب، ال نعرفه إال من حديث  وقال عبد هللا بن أمحد هذا من قال الرتمذ قال األسد هم األزد، 
وقال األماأجود احلديث،  وسكت الذهيب.  ومل خيرجاه  وقال احلاكم صحيح اإلسناد  واه إال جرير،  5اجلامع  عيف )ضعيفضلباين ر 975 .) 

ولعبد هللا بن مالذ ترمجة يف 6/48ب ه جمهول )انظر التهذيفالذ، قال فيه ابن املديين ال أعر واحلديث فيه مقال من جهة عبد هللا بن م   )
2اتريخ دمشق اجلزء املستدرك من املراكشية بفهرسيت ص 7 واحلديث ال أبس به يف الشواهد هذا0/2  على أقل أحواله.  ، 

وسلم  ورد بعض احلديث اآلخر من حديث حممد بن عبد هللا بن عبد الرمحن عن أبيه عن جده، قال: نظر رسول هللا صلى هللا عليه  إىل  و
وأعذهبا أعصابة قد أقبلت فقال أتتكم األ وجوهًا  وأصدقها لقاًء ...... زد أحسن الناس  وسط . أخرجه احلديثافواها،  لكبري. الطرباين يف األ

وهو ضعيف )اجملمع ود الشاذكوين  ن بن دا 1وقال اهليثمي فيه سليما وقال األلباين موضوع )0/46 8ضعيف اجلامع (،  ومن حديث أيب 3  ،)
2/3قال: نعم القوم األزد طيبة أفواههم برة أمياهنم، نقية قلوهبم. أخرجه أمحد  هريرة وقال اهلي وفيه 01  ثمي إسناده حسن )اجملمعابن هليعة. 
وفيه  بزار، قالخرجه الأومن حديث ابن عباس مرفوًعا جاء أهل اليمن قوم نقية قلوهبم، حسنة طاعتهم .... إخل. (. 10/49 اهليثمي 

وثقني بن عيساحل وبقية رجاله رجال الصحيح )اجملمع  هسى  وضعفه اجلمهور،  ن  1ابن حبا 0/55 .) 
وهللا تعاىل أعلم. و          نظرًا ملا تقدم فال يبعد حتسني هذا احلديث 
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 ( وقيل: عيسى اجلراد بن عبس ) .113
 يعد يف أعراب البصرة

جبلة، قال: حدثتين قرة بنت مزاحم، قالت: مسعنا من أم عيسى، عمرو بن ، ثنا عبد الرمحن بن (1)حدثنا ..... 
مث ذكر « ؟ايان ركا تغرب نإ، فكيف لنا  تنبع ايعيسى، أو عبس قال: قلنا: اي رسول هللا، إن لنا ركاعن أبيها اجلراد بن 

 . (2)احلديث 

 

 

 

                                                           

  وقيل عيسى ابلتحتية. 2/72، اإلصابة 1/276ترمجته يف: األسد وعبس ابملوحدة   ، 
ولعله أخذه عن ابن 1)  . مندة ( بياض األصل: 
(2 و مندة خرجه ابن ( أ وك-من طريق عبد الرمحن بن عمر وهو مرت  عن قرة .... فذكره )انظر اإلصابة( فاإلسناد ضعيف جًدا.  -قال احلافظ 

ن العرب   وهي البئر حتفر )انظر لسا  (. 3/1722والركااي: مجع ركية 
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 (جحش اجلُهين ) .114
ثنا حممد بن عبد هللا احلضرمي، ثنا هناد بن السري، حدثنا أبو جعفر حممد بن حممد بن أمحد ثنا حممد بن عبد هللا 

بن إسحاق، عن حممد بن إبراهيم بن احلارث، عن عبد هللا بن جحش اجلهين، عن أبيه، قال: قلت:  ثنا احملاريب، عن حممد
اي رسول هللا، إن يل ابدية أنزهلا أصلي فيها، فمرين بليلة أنزهلا يف هذا املسجد، فأصلي فيه، فقال رسول هللا صلى هللا عليه 

 .(1)« شئت فدعانزل ليلة ثالث وعشرين، فإن شئت فصل بعد، وإن »وسلم: 

                                                           

  1/2، األسد 2/324ترمجته يف: املعجم  . 136، 2/69، اإلصابة 73
ن يف  ي يف الصحابة أ. هـ.  قال ابن فتحو   ذيله ذكره الطرب

ن ق ويكو والصواب الطرباين،  ي تصحيف،  ولعل قوله ذكره الطرب وهللا ته من احلدد أخذوانظر ما أييت يف الكالم على احلديث،  عاىل يث املذكور 
 أعلم. 

ن أصل الوهم فيه من احلضرمي فقد نص  اريد.  فابن األثري على أنه ذكره يف امل وأظن أ
(1 ن شئت ..... إخل.  2/324أخرجه الطرباين (  ومل يذكر قوله فإ  عن احلضرمي به، 

وهو مدلس )اجملمع   ي 1/178وقال اهليثمي فيه ابن إسحاق  والطحاو وابن خزمية  ود  وأبو دا وأمحد  واحد منهم مسلم  وقد أخرجه غري   ،)
وعلى ط وسيأيت الكالم عليه  3املصنف ق ر عندرقه يف ترمجة املذكو وغريهم، من طرق عن عبد هللا بن أنيس اجلهين،  4  . 1أ، ب//1

ي عن ضمرة بن  يقال ابن األثري رو   واه الزهر وقال ر وسلم،  وجه عن عبد هللا بن أنيس اجلهين عن النيب صلى هللا عليه  هذا احلديث من غري 
وهو الصحيح.   عبد هللا بن أنيس عن أبيه 

واية الطرباين   ن ذكر ر ود من طريق ابن إسحاق، فقال فيه عن التيمي عن ابن عبد هللا هكذا أ :وقال ابن حجر بعد أ وقد أخرجه أبو دا ورده 
 وأبدل جحش أبنيس أ. هـ. « ابن»بن أنيس اجلهين عن أبيه فسقط من اإلسناد 
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 (جهر أبو عبد هللا ) .115
ا الد املنقري، ثنخىي بن حي بن سليمان بن أمحد، ثنا أبو عبيدة عبد الوارث بن إبراهيم العسكري، ثنا زكراي حدثنا

ه جهر، قال: ، عن أبين جهراحلسن بن عمر السدوسي، ثنا عثمان بن عبد الرمحن املدين، عن الزهري، عن عبد هللا ب
 « اي جهر أمسع ربك وال تسمعين»لف النيب صلى هللا عليه وسلم، فلما انصرف قال: صليت خ

 .(1)إسحاق، ثنا أبو عبيدة مثله، وقال: احلسن بن عمرو السدوسي  أمحد بن حدثنا أمحد بن

                                                           

  1/3، األسد 2/324ترمجته يف: املعجم  . 2/113، اإلصابة 10
وراء-وامسه جهر   وهاء  وراء-وقيل حجر  -جبيم  وجيم  وابء-وقيل جرب  -حباء  وانظر ما أييت.  -جبيم  ول أرجح.   قال احلافظ األ

(1  عن أيب عبيدة به.  2/324( أخرجه الطرباين 
 وأخرجه ابن قانع عن أيب عبيدة أيًضا به، إال أنه قال عن عبد هللا بن حجر. 
ي من طريق الوقاصي فقال عن عبد هللا بن جرب.   وأخرجه أبو أمحد العسكر

وجه آخر  وأخرجه ابن عبد غري هذا  و جهرر ي قال مل به، مث ن الوقاصي، فقال عن عبد هللا بن جهرعالرب يف حاشية كتاب ابن السكن من 
 احلديث أ. هـ. )انظر اإلصابة(. 

وقد :قال احلافظ  ي عن أيب سلمة عن أيب ه والوقاصي ضعيف،  واه عن الزهر ن بن راشد فر و نيب صلى هللا ل: مسع الريرة قاخالفه النعما سلم عليه 
وال تسمعنا. وهو يصلي جيهر بقراءته ابلنهار، فقال اي عبد هللا أمسع هللا  واحلاكباو أخرجه أمحد  عبد هللا بن حذافة  م أبو أمحد ن أيب خيثمة 

ي من هذا الوجه. أ. هـ.  ومسعناه بعلو يف الرابع من حديث أيب جعفر البحرت  يف الكىن 
ن بن ؛حديث جهر فيه كما قال احلافظ و  وكذبه ابن معني كذا يف عثما وك  وهو مرت وحديث التقري عبد الرمحن الوقاصي   يب هريرة يف املسندأب، 

وهب  2/3326 ن به. عن  وال1/349وأخرجه البزار )انظر كشف األستار بن جرير عن أبيه عن النعما 1بيهقي يف جزء القراءة ص(  6 7 
واه الطرباين يف الكبري إال وقال اهليثمي ر وهب به،  ن عبد هللامن طريق  ورجاح بن  أنه قال عن أيب سلمة أ  ل أمحد رجال الصحيحذافة 

ن سيء احلفظ. 2/265)اجملمع  ن النعما ويف إسناده ضعف أيضا فإ  ) 
ي  جزء القراءة للبخءة بعده يفلقراولكن يف النهي عن اجلهر ابلقراءة خلف اإلمام أحاديث ًثبتة، انظر هلا ابب ال جيهر خلف اإلمام اب ار

7ص ويف ال167 -166، 146 -139وجزء القراءة للبيهقي ص 81 -8 بتة ًثنهي عن اجلهر ابلقراءة لئال يشوش على غريه أحاديث ن 
وائد )  (، 267 -2/265أيًضا، انظر هلا جممع الز

وق.  ود صد وهو من رجال أيب دا واية األخرية  وسي كذا هو يف التقريب كما يف الر و السد   احلسن بن عمر
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 () جثامة بن مساحق بن الربيع بن قيس الكناين .116
ي، ثنا أمحد بن عبد الواحد التميمي، ثنا حممد بن خملد عن حممد بن أيب عمرو، ثنا عمر بن حممد البحري  حدثناه

الرعيين أبو أسلم، عن عبد اخلالق احلمصي، عن حيىي بن أيوب، عن الكناين رسول عمر إىل هرقل، وكان يقال له: جثامة بن 
 ، عنه مساحق بن ربيع بن قيس الكناين قال: جلست فلم أدر ما حتيت، فإذا حتيت كرسي من ذهب، فلما رأيته نزلت

فضحك، فقال يل: مل نزلت عن هذا الذي أكرمناك به؟ فقلت: إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينهى عن مثل 
 .(1) هذا

                                                           

 2/67، اإلصابة 1/273سد ترمجته يف: األ . 
 لة. ثقثامة: بفتح اجليم بعدها مثلثة موج 

وأظنه أخذه عن ابن 1) وهذا يف إسناده مندة ( مل يذكر املصنف من حدثه  ، فقد أخرجه من طريق عبد اخلالق احلمصي به )انظر اإلصابة(، 
وك وقال الدارقطين مرت ي حدث ابألابطيل،  وقد مشاه اخلليلي )انظر ا حممد بن خملد الرعيين، قال ابن عد ن احلديث أ. هـ.  ( 5/375للسا

واجللوس يسمى لبًسا يف لغة العرب فهو داخل فيها من ويف اإلسناد أيًضا  وأكثرها بلفظ اللبس  وأحاديث حترمي الذهب متواترة  ليس له ترمجة 
ومن أدلة ذلك حديث أنس يف الصحيحني قال: فقمت إىل حصري لنا قد اسود من طول م ا لبس ..... احلديث يف صالته هو أيًضا 

وسلم يف بيت جدته مليكة.  والعجوز خلف النيب صلى هللا عليه   واليتيم 
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 ( خمتلف يف امسهجندع األنصاري ) .117
 حديثه محاد بن سلمة عن ًثبت، عن ابن لعبد هللا بن احلارث، عن أبيه.  روى

ن املهرجان بحدثين أبو علي احلسن بن سهل بن سعيد السكري، ثنا عبد امللك حدثنا حممد بن عمر بن سلم، قال: 
العسكري، ثنا آدم، ثنا محاد بن سلمة، عن ًثبت، عن ابن لعبد هللا بن احلارث بن نوفل، عن أبيه، عن جندع األنصاري، 

 . (1) «ه من النارمن كذب علي  متعمًدا فليتبوأ مقعد»قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 

النيب صلى هللا  عنروى محاد بن سلمة، عن حممد بن إسحاق، عن يزيد بن قسيط أن جندع بن ضمرة اجلندعي 
  (2)عليه وسلم 

اجلندعي كان  (اجرجيً )ورواه حيىي بن بسطام عن عمر بن فرقد، عن عطاء بن السائب، عن عبد هللا بن احلارث أن 
 .(3) طفهويالالنيب صلى هللا عليه وسلم يقربه 

                                                           

  2/110، اإلصابة 1/307، األسد 2/217ترمجته يف: االستيعاب . 
ي ذكره املص وإمنا االختالف يف اسم جندع بن ضمرة الليثي الذ وقد سم جندب بنف ابومل أقف على اختالف يف اسم هذا،  ن ضمرة، 

وأنه تويف يف عهد الن ن الصواب فيه جندب بن ضمرة،  وبينا أ ونزل فيه قى هللا عليب صلحرران هناك القول يف هذا االختالف  وسلم  وله يه 
1]سورة النساء: اآلية  "ىل هللا إخيرج من بيته مهاجرا  ومن"تعاىل:  00  .] 

ن مث مهملة مفتوحةب-وهذا امسه جندع  و بن ما -ضم اجليم بعدها نو وسي. بن عمر ي األ ن أبو جنيدة األنصار  از
ن، قال: مسعت رسول هللا صلى هللا 1) و بن ماز ي من طريق أيب عنفوانة املازين قال: مسعت أاب جنيدة جندع بن عمر ( أخرجه أبو أمحد العسكر

وذكر بعده حديثًا آخر )انظر األسد(  وسلم يقول ........ فذكره،   عليه 
ى ابلطريق اآلخر. واحلديث من طريق املصنف فيه رجل مب ولكنه يتقو واه من الهم،  وتسمثصحابة وهو حديث متواتر ر وذكر منهانية  ن نفًسا  م عو

و  واحًدا  ي،  5يف مقدمة املوضوعات )ا/ ستنياحلافظ ابن اجلوز ومل يذك92 -6 ن احلافظ أشار إىل ذ (  كره له ر يف هذه النسخة جندًعا إال أ
 فلعله يف نسخته. 

(2 وهم ابن  ( هذا احلديث جلندب و وأشار إىل ذلك الوهم كل من ابن مندة بن ضمرة املذكور آنًفا  وتبعه أبو نعيم  يف ذكره يف ترمجة جندع هذا 
وابن حجر.   األثري 

(3 وسلم فأرسل مندة ( أخرجه ابن  ي كذب على النيب صلى هللا عليه  من طريق حيىي بن بسطام به، قال احلافظ فذكر القصة يعين قصة الرجل الذ
وقال لقتل ن هذا الرجل هو جريج اجلفوجداه ميًتا من لدغ .ركانه دت وما أراكما :ه،  ورده نة. يعين أ يف  -مندة يعين ابن -دعي قال احلافظ أ

وقد تبع أبو نعيم ابن  وهو كما قال احلافظ  وليس بصواب أ. هـ،  ي  وجريج املذكور هذا ليس مندة أثناء ترمجته جندع األنصار يف ذلك، 
ن. بصحايب، بل هو كذ ى احلديث املذكور يف الرتمجة فكيف يتفقا وصاحب الرتمجة صحايب عاش حىت رو وقد قتله هللا ابللدغة،  اب منافق 

ورواه ومل يسمه.  واه عن عبد هللا بن الزبري  ومساه جد وقد اختلف على عطاء بن السائب يف هذا احلديث فر ا، جدعن عبد هللا بن احلارث 
ومساه جرجيً  ولورواه عنه كما هنا  وعطاء قد اختلط.  5، 1/55هذا الرجل اخلبيث طرق )انظر مقدمة املوضوعات  قصةا  ، اإلصابة 6

ود 2/70 ور وهي سبب  ن تسمية،  ي بقصة الرجل الكاذب بدو ن احلديث أصله عن عبد هللا بن احلارث عن جندع األنصار وقد يكو  ،)
و ضعف غريه جعل  والختالط عطاء أ ويقو حديث من كذب علّي متعمًدا .....  وخلط يف امسه.  ذلك تقدم احلديث  يالقصة جلندع نفسه 
وهللا تعاىل أعلم.  ود.  ن سبب الور ن  (جريج)القوسني يف املخطوطة ومابني من طريق عبد هللا بن احلارث عن جندع بدو  .لف أبدو
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 () مجرة بن عوف يكىن أاب يزيد عداده يف أهل فلسطني .118
  حديثه عند ابنه يزيد بن مجرة

(، ثنا موسى بن سهٍل، ثنا حقيق بن منرٍي، حّدثين وّهاس بن عاّلق بن هاشم بن يزيد بن مجرة، مسعت 1).... حّدثنا
أيب مجرة بن عوٍف إىل الّنيّب صّلى اّلّل عليه وسّلم هو وأخوه حريٌث أيب حيّدث عن أبيه، عن جّده يزيد بن مجرة قال: أتى 

 (.2) فبايعا رسول اّلّل صّلى اّلّل عليه وسّلم، وأّن رسول اّلّل صّلى اّلّل عليه وسّلم دعاه فمسح صدره، ودعا فيه ابلربكة

                                                           

  2/94، اإلصابة 1/294ترمجته يف: األسد . 
و -وامسه مجرة   بن عوف. -راءجبيم مفتوحة 

ومل يصرح به. 1) ولعله أخذه عن ابن مندة   ( بياض ابألصل 
(2 وأخرجه الدارقطين يف املؤتلف من نفس الطريق فقال عن جده يزيد بن مجرة قال: ذهبت مع أيب مجرة مندة من طريق ( أخرجه ابن  وهاس به، 

ومسح صدره. )انظر اإلصابة(.  ن رسول هللا دعا له  وأ وسلم  وسلم فبايعنا رسول هللا صلى هللا عليه   بن عوف إىل رسول هللا صلى هللا عليه 
نقال ا  ت. ومل أجد احلديث يف املؤتلف فلعله يف نسخة للحافظ فيها زايداـ ه.أ حلافظ رجاله جمهولو

ومن ذلك حديث ا وغريمها حنو فعل النيب هذا من صحابة آخرين   غريه. و بن يزيد  لسائبوقد ثبت يف غري حديث يف الصحيحني 
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 (ي )ذر مجرة بن النعمان الع .119
بن إمساعيل، ثنا أمحد بن اخلليل، ثنا الواقدي، ثنا شعيب بن ميمون حدثنا احلسن بن عالن، ثنا حبان بن حممويه 

أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم »املخزومي، عن أيب مراية البلوي مسع مجرة بن النعمان العذري، وكانت له صحبة يقول: 
 (. 1« )بدفن الشعر والدم

                                                           

  2، االستيعاب 2/599، 7/535، املؤتلف للدارقطين 2/888، تصحيفات احملدثني 2/545، اجلرح 4/356ترمجته يف: الطبقات 11 ،
4/1، األنساب 2/445، 1/77اإلكمال   . 2/95، اإلصابة 1/295، األسد 28

والراء–وامسه مجرة  ن ب بن -ابجليم  نن هوذة بن مالك بن سنالنعما ن- ا وقيل م تيةتحب -بن البياعا -وقيل مسعا بن  -مهملةو ،  ثقلةخمففة 
ي بن  يمبهملة بعده -حزازدليم بن عد ي مثقلة آخره زا ي ابن كاهل بن -ا زا ى وجاء يف األ -عذرة العذر سيد  -وهو خطأ-صل اهلدو

ول أهل احلجاز  وهو أ وأاته بصدقتهم  وفد عذرة  وسلم يف  وفد على النيب صلى هللا عليه   أقطعه النيب صلى هللاو دقة قومه دم بصقبين عذرة 
ى حضر فرسه  ي القر واد وسلم من  ن مات. فسوطه  ةورميعليه   نزهلا إىل أ

وكذا ابن بشكوال   ومها فيه أ. هـ. :قال احلافظ  ،ذكره ابن شاهني يف محرة ابملهملة 
ي قدم على النيب صلى ن العذر وقال أبو عمر مجرة بن النعما وسل هللا وقال أبو حامت فيه ال أعرفه أ. هـ.  وال عليه  وفد عذرة  عرفه بغري أم يف 

 هذا. 
(1 وهذا احلدي( أخرجه الدا ومل أجده يف املؤتلف فلعله زايدة يف نسخة احلافظ  ي به )انظر اإلصابة(  ث يف رقطين يف املؤتلف من طريق الواقد

وك م إسناده وهو مرت ي   هم فاإلسناد ضعيف جًدا. تالواقد
وتفريق وسلم شعره  وغريمها  هوقصة حلق النيب صلى هللا عليه  يف صحيح  تًثب هبعضبالستشفاء كذا او على املسلمني مشهورة يف الصحيحني 

وغريه.  ي   البخار
وسط عن أم سعد امرأة زيد بن ًثبت ورد األمر بدفنه فيما أخرجه الطرباين يف األ وسلم ل هللا صلى هللا علمسعت رسو  قالت وأما الدم فقد  يه 

وهو ضعيف. )اجملمع ذا احتجم. قال اهليثمي فيه هياج أيمر بدفن الدم إ  (. 3/94بن بسطام 
ي وأخرج ال وسلم مث قال:  7/95طرب واب لدم فادفنه ماخذ هذا »والبزار عن سفينة قال: احتجم النيب صلى هللا عليه  والناس و ن الد الطري 

وليس كما قال بل 8/270قال اهليثمي رجال الطرباين ثقات )اجملمع «. ...... احلديث وهو إبراهي فيه(  ه تكلم فيمم بن عمر بن سفينة 
ن يف وحني  وقد أخرجه ابن حبا ي يف العلل املتناهية  منو  1/111اجملر ن يف إبراهيم: ال وقا ،1/180طريقة ابن اجلوز ل حيل ابن حبا

وليس بد وهناك أحاديث خمالفة ال ختلو من ضعف فيها األمر إبراقته  و االحتجاج خبربه حبال أ. هـ  ة كران ما تقوم به حجذ ليس فيما فنه 
 وابهلل التوفيق. 
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  ()ذم والد حكيمجح .120
 روى عنه ابنه 

ا املغرية جار، ثنسى غنسري، ثنا إسحاق بن أمحد بن خلف، ثنا نصر بن احلسني، ثنا عياه عن سهل بن النحدث
 عليه هللا صلى هللاال رسول ققال:  وكانت له صحبة أراه، عن أبيه _دم جحالنصري، عن اهليثم بن ميمون، عن حكيم بن 

  «.ن الكربمقد برئ وواكل خادمه، ومحل من سوقه، ف، ع قميصه، وخصف نعله قمن حلب شاته، ور »وسلم: 

 (. 1) قال سهل: وثنا أمحد بن هارون بن حنش قال: ثنا إبراهيم بن حممد بن احلسني، حدثين أيب، ثنا عيسى مثله

                                                           

   وفيهما جحدم 2/68، اإلصابة 1/273ترمجته يف: األسد و -.  والدال املهملتنيبفتح اجليم   . حذم ابلذال املعجمةويف األصل ج -احلاء 
(1 ولعله ابن  بو نعيمأ( مل يصرح  وقال احلافظ إسناده ضعيف، مندة مبن حدثه   فقد أخرجه من طريق غنجار به )انظر اإلصابة( 
ي يف األدب املفرد صمرفوعا  عن أيب هريرة لكن له شواهد منها:و  8أخرجه البخار وركب احلمار من أكل معرب ما استك»  :ولفظه  1 ه خادمه 

واعتقل الشاة فحلبها  وإسناده حسن. « ابألسواق 
ولوله طريق آخر عن أيب ويف إسنادالشعب بز  قي يفس الصوف فقد برئ من الكرب. أخرجه البيهب هريرة بلفظ من اعتقل البعري  ه ايدة فيه 

ي ضعيف جدً   (.3/358ا )انظر اإلحياء مع ختريج العراقي القاسم اليعمر
وأنه قرأ في 1/363وأخرج ابن سعد  ن نصرانًيا يقرأ اإلجنيل  وكا وفيها  صلى هللا ه صفة النيبإبسناد حسن عن سهل موىل عتيبة  وسلم  عليه 

وهو ومن فعل ذلك فقد برئ من الكرب  ويلبس قميًصا مرقوًعا  وحيتلب الشاة  والبعري   .. إخل. ذلك .... عليف ويركب احلمار 
واع ا قال: من لبسعن حجاج عن شريك عن عبد امللك بن عمري عن عبد هللا بن شداد مرفوعً  1/47وأخرج أمحد يف الزهد  تقل الصوف 

وعبد هللا  و العبد مل يكتب عليه من الكرب شيء.  ن أ وأجاب دعوة الرجل الدو وركب احلمار  ولد يف ن شدابالشاة  ومبجموععد   هد النبوة. 
وهللا أعلم.   هذه الطرق ال يبعد حتسني احلديث 

ن ويف الباب عن جابر مرفوًعا بلفظ من محل سلعته فقد برئ من الكرب أخرجه أبو نعيم يف أخبار أص وإسناده  1/165بها والقضاعي 
 ضعيف جًدا. 

ي يف الكامل  وه .ه بيده ضاعتوالبيهقي يف الشعب بلفظ من محل ب 5/1670وعن أيب أمامة مرفوًعا أخرجه ابن عد و متهم وفيه الوجيهي 
1ابلوضع. )انظر السلسلة الضعيفة  051  .) 
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  () جحدم بن فضالة .121
 رأسه وكتب له كتااًب.  فمسح أيت النيب صلى هللا عليه وسلم

هين، عن حممد بن عمرو بن عبد هللا بن جحدم (، ثنا النضر بن سلمة، عن عمرو بن رفاعة اجل1حدثنا .....)
ابرك هللا يف »اجلهين، حدثين أيب، عن أبيه عن جده جحدم: أنه أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فمسح رأسه. وقال: 

 (. 2وكتب له كتااًب، فذكر احلديث بطوله )، «جحدم

                                                           

  2/6، اإلصابة 1/273ترمجته يف األسد 8 . 
وشكلت فضالة يف اإلصابة بضم  ونسبه احلافظ جهنيا  حدم احلمسي ج مث ذكر بعده لفاء.اوهو يف األصل ابلدال املهملة خبالف السابق 

ن امليم بع وسكو وقالبضم املهملة  ن هو  : دها مهملة كذا قرأه احلافظ خبط اخلطيب  ن يكو ن قي قبلذاحيتمل أ وكأ ول اجلله   هينوله يف األ
 تصحيف. 

ولعله أخذه من ابن 1)  ومل يصرح به.  مندة ( بياض ابألصل 
(2 وقال هو حديث غريب )انظر اإلصابة(. مندة بن ا( أخرجه   من طريق النضر بن سلمة به. 

وك أ. هـ.  قال احلافظ يف إسناده وهو مرت ن  واية النضر بن سلمة شاذا  من ال يعرف مث هو من ر
و بن عبد هللا بن  وأخرجه اخلطيب يف املؤتلف من طريق آخر عن حممد بن عمر يب حيدث عن أبيه ال مسعت أقضالة ففاإلسناد ضعيف جًدا 

ن لقصته إسن وهذعبد هللا بن فضالة عن جحدم احلمسي فذكر احلديث. قال احلافظ: يكو ن أ. هـ.  ويف ق ليس فير ه الطادا ن  يها شاذا
وانظر اإلصابة من إسنادها   (. 2/68مل أجد له ترمجة )

وغريها. وسلم رأس بعض الصحابة من غري هذه الطريق يف الصحيحني    وثبت مسح النيب صلى هللا عليه 
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  ()جليحة بن عبد هللا الليثي  .122
 استشهد يوم الطائف

لي حممد بن أمحد بن احلسن، ثنا أبو شعيب احلراين، ثنا أبو جعفر النفيلي، ثنا حممد بن سلمة، عن أبو ع حدثنا
حممد بن إسحاق، يف تسمية من استشهد من املسلمني يوم الطائف، من بين سعد بن ليث، جليحة بن عبد هللا بن حمارب 

 . (1) بن انشب بن سعد بن ليثا

                                                           

  ي 2/486ترمجة يف السرية  . 1/293، األسد 2/216، االستيعاب 2/308، املعجم 2/928، املغاز
ن بن -صغرًام-وامسه جليحة   لليثي، ا ةبن بكر بن عبد منابن انشب بن غرية بن سعد بن ليث  عبد هللا بن حمارب بن الضيحا

وابن األثري عن ابن  وانظر ما أييت. حمل أنه قال احلارث بد سحقإونقل أبو عمر   ارب 
ي كذ1) وذكره الواقد وليس فيه غرية ( انظر السرية فقد ذكر ذلك ابختصار النسب  ي ذكرته يف امسه  وفتح وهي بكسر املع-لك ابلنسب الذ جمة 

 ا نقله ابن األثري. مموإمنا أضفتها  -التحتية
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 عيد الغفاريوقيل ابن س () جهجاه بن قيس .123

 ( حديثه عند عطاء بن يسار 1عداده يف املدنيني مات بعد قتل عثمان بسنة )

حدثنا أبو بكر حممد بن جعفر، ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب، ثنا أبو بكر، ثنا زيد بن احلباب، ثنا موسى بن 
قومه يريدون اإلسالم، فحضروا مع  نفر منعبيدة، ثنا عبيد األغر، عن عطاء بن يسار، عن جهجاه الغفاري: أنه قدم يف 

، فلم يبق يف املسجد غريي «أيخذ كل رجل منكم بيد جليسه»سلم. قال:  ا أنرسول هللا صلى هللا عليه وسلم املغرب، فلم
فذهب يب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحد،  يوكنت عظيًما طوياًل، ال يقدم عل وغري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،

فقالت له، فحلب يل عنزًا فأتيت عليها، حىت حلب يل سبعة أعنز، فأتيت عليها مث أتيت بصنيع ب رمة، فأتيت عليها. إىل منز 
ورزقنا على هللا»هذه الليلة. قال: رسول هللا  عأم أمين: أجاع هللا من أجا  غدوا،  وأوأصبحوا «. مه اي أم أمين، أكل رزقه، 

فأتيت عليها وصنيع برمة، أتى إليه. فقال جهجاه: حلبت يل سبعة أعنز،  واجتمع هو وأصحابه، فجعل الرجل خيرب مبا
فلم يبق يف « ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه»فأتيت عليها، فصلوا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املغرب. فقال: 

رويت وشبعت. فقالت أم املسجد غري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وغريي، فذهب يب إىل منزله، فحلب عنزًا فشربت و 
وأكل قبل ذلك يف مع ىبلى إنه أكل يف مع»ليس هذا ضيفنا؟ قال: أمين: أ ن الكاف ىمؤمن الليلة،   أيكل يف رالكافر، إ

واملؤمن أيكل يف مع  . (2) «واحد ىسبعة أمعاء، 

                                                           

  ي 2/290ترمجته يف: السرية 3، التسمية ص2/249، التاريخ 435، 416، 2/415، املغاز 1، اآلحاد ق8 0 ي  1/2 ، 2/605اتريخ الطرب
 . 2/112بة ، اإلصا1/309، األسد 2/197، االستيعاب 2/307، املعجم 3/61، الثقات 2/543، اجلرح 367، 4/366

يبن سعد بن ح -حاق مسعودوقال ابن إس -بن سعيد -بفتح اجليم-وامسه جهجاه  واألكثر على وقيل فيه اب -رام بن غفار الغفار ن قيس 
ول ونز ش -األ ن اجلهين  وحدث له فيها شر مع سنا وة املريسيع  وغز ن  ليخرجن األعز "قني ورة املنافسل بسببها اآلايت من هد بيعة الرضوا

ي "منها األذل ن أخرجها الطرب وله قصة مع عثما ن من فقراء املهاجرين،  وكا ي،  ورد وغري سكالوابن  والبا  هم. ن 
ي. 1) واحد منهم البخار وجزم به غري  ن   ( جاء ذلك من طرق يف قصته مع عثما
(2 وابن أيب عاصم 2/331ب العالية يف مسنده )انظر املطال شيبة( أخرجه ابن أيب  1 ق(  والبزار )انظر أكشف األس /01 ( 3/339تار ب. 

ومشكل اآلًثر حوالط 2/218وأبو يعلى  ي  والطرباين 2/409او ي به  1/309وابن األثري  2/307،  من طريق موسى بن عبيدة الربذ
وقال ابن  ي مل يصح حديثه أ. هـ،  ن القصة، قال البخار ويف بعضها بدو ن يف إسمطوالً  بن عبيدة ناد خربه رجل ضعيف يقال له موسى حبا

ي أ. هـ.  وهو ضعيف )اجملمع الربذ ي   (. 32 -5/31وقال اهليثمي فيه موسى بن عبيدة الزبد
ن تسمي ي، من حديث أيب هريرة خمتصرًا بدو والطحاو ولكن أصله عند مسلم  وهو عنة الر فإسناد هذا احلديث ضعيف  د أيب يعلى عن جل 

3، 2/330هينة مطواًل مثل حديث جهجاه )انظر املطالب العالية رجل من ج ن صاحب31 ن فيه أ القصة هذا الرجل من جهينة  ( إال أ
ن القصة   أ. هـ.  طوهلابومل يسم. قال احلافظ هذا حديث صحيح أخرجه أمحد من هذا الوجه ابملرفوع األخري من دو

وأمحد بسند رجاله ثقات واه أبو يعلى  ي ر ومل يسم وقال البوصري وله شاهد آخر أخرجه الطرباين عن ابن عمر قال احلافظ بسند جيد   .
ن القصة ًث9/538الرجل )انظر الفتح  وأصل احلديث بدو ى  وله شواهد أخر وغريمها. بت من طرق يف الصحيح(  منها عن ابن عمر ني 

ن ذلك حصل مع  وبني أ وقد أطال احلافظ رمحه هللا يف شرح احلديث.  مجلة من الصحابة غري جهجاه مما يدفع من قال وعن أيب هريرة 
وهو   ن  ن اإلنسا ن ينزل عليه احلديث أ ى أ وىل ما أر وأ وجه عدة  ن معناه أ وقد ذكر احلافظ يف بيا ن احلديث عام  والصواب أ ابختصاصه به 

وجد ا ن  وال يف نفسه القناعة فإ وأما إذا آمن حل يف طعامه الربكة د مسللطعام مهيًئا أكثر منه حىت ال جيكافر ال حيل يف طعامه الربكة  ًكا 
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 ( ) ِجدار .124
 يزيد بن شجرة هعنروى 

وحدثنا سليمان بن  سعد بن عبد احلميد األنصاري ح. حدثنا سليمان بن أمحد، ثنا حممد بن العباس املؤدب، ثنا
أمحد، ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل، ثنا أبو موسى اهلروي قاال: حدثنا العباس بن فضل األنصاري، حدثين القاسم بن عبد 

قال:  -رجل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم-الرمحن األنصاري، عن الزهري، عن يزيد بن شجرة، عن جدار 
أيها الناس إنكم قد أصبحتم »غزوان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلقينا عدوان، فقام فحمد هللا وأثىن عليه. مث قال: 

وأمح وأصفر  ويف الرحال ما فيها، فإذا لقيتر بني أخضر  وكم فقُ ،  د حيمل يف سبيل هللا إال دما، فإنه ليس أحدما قُ م عد
ن من احلور الع ن الغبار ابتدرت إليه ثنتا ومتسحا ول قطرة تقع من دمه، يكفر هللا عنه كل ذنب،  ن أ ني، فإذا استشهد فإ

ن: قد  وجهه تقوال ويقول: قد  ىنأعن  1) «لكما ىنألك.  ) . 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

ى خارجية كحاجة إىل  وليس هذا مبطرد فقد يكتفي الكافر ابلقليل لعوامل أخر ن ميلؤه يف حال كفره،  وقنع مبا يكفيه مبلء سبع ما كا
و  و لرغبة يف مسن أ وقد يكثر املؤمن للذة يف الطعام أ وحنوها  و كرايضة  ودختسيس أ و لد و حنو ذلك  وانظر هللا تعاىل أعيف البطن أ لفائدة للم 

5 - 9/537ما كتبه احلافظ يف الفتح ) 40 .) 
 3ترمجته يف التسمية ص 2، اآلحاد يف 8 ، 2/64، اإلكمال 2/197 ، االستيعاب2/758، املؤتلف للدارقطين 2/325ب، املعجم /93

 . 2/69، اإلصابة: 1/274األسد 
وختفيف املهملةب-وامسه جدار  ولعله اسم جد يزيثي كذا نسبه ابن األماألسل -كسر اجليم  وأراه خطأ  واحلافظ  و ري  ن أصل د بن شجرة،  أ

واية عن يزيد بن شجرة  وسلم ..... احلديث الر  ا أييت. انظر مو بن جدار رجل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه 
(1 2( أخرجه ابن أيب عاصم يف  والبزار )انظر كشف األستار /93 والطرباين 2/283ب،  ي  2/758املؤتلف يف والدارقطين  2/325(  والبغو

وابن األثري مندة وابن  1)انظر اإلصابة(   من طريق العباس بن الفضل به.  1/274
ي، قال ابن  واه يزيد بن أيب زايد عن جماهد عمندة قال ابن عبد الرب ليس إسناده ابلقو وقد ر ومل يذكر جدارً ن شجرة بطبن يزيد غريب  وكذا وله  ا 

واه منصور  واتبعه األعمش لعن يزيد لكن ر والعباس ضعيف جداعن جم هوقف كنوقفه قال احلافظ  وقال اهد  ي عن و لدا،  بن معني يزيد ار
وال بن شجرة له صحبة، ا ى عن يزيد بن شجرة شيًئا نفأما حديث جدار فليس بصحيح،  ي رو وقال  ديث منصورحاحلديث و علم الزهر

ي مل يسمع من يز  ن الزهر وزاد إ ي حنوه  وقاالبغو ي عن النسائي هذا حديث ابطل  وقال ابن اجلوز والصواارقطين: لل الديد  ب يس ابحملفوظ 
واألعمش أ. هـ قاله يف العلل.   قول منصور 

وهو ضعيف )اجملمع  ي  وسيأيت الكالم على هذا ا5/275وقال اهليثمي: فيه العباس بن الفضل األنصار وطرق(  رة يزيد بن شج ةترمجيف  هحلديث 
2عند املصنف ق  2ب، /45 ن شاء هللا تعاىل.  2أ//46  إ
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(. وال يعرف هلم رواية وال ذكر 1وممن ذكرهم أبو سعيد بن عبد األعلى املصري أهنم شهدوا فتح مصر واملغرب )
 ل بذكرهم على أيب سعيد بن عبد األعلى.  وذكرهم بعض املتأخرين وأحا

 ()ِجبارة بن زرارة البلوى  .125

 (*) ُجذرة بن سربة العتقي .126

 (**) ر املرادي صحب النيب وخدمهذي  ُجدي ع بن نُ  .127

 (.  2) كي عن أيب سعيد بن عبد األعلى مقتصرًا على األسامي دون الرواايت والشواهدا حلكل هؤالء ذكرهم ا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

وفيهم ابن 1) ول والثاين من ذكرمها  وإمنا ذكر األ ومل أجد من ذكر أحًدا منهم يف فتح املغرب   فيمن شهد فتح مصر. مندة ( كذا قال املصنف 
  ي ص1/458ترمجته يف املؤتلف للدارقطين 2، املؤتلف لألزد  . 2/57، اإلصابة 1/265سد ، األ2/46، اإلكمال 2/218، االستيعاب 1

وختفيف املوحدة  –وامسه جبارة        ي -بن زرارة-بكسر اجليم  ى بفتح -بضم الزا ى الدارقطين  البلو ورو والالم.  هوده فتح مصر عن شاملوحدة 
 عبد الواحد بن حممد البلخي عن أيب سعيد بن يونس بن عبد األعلى. 

  3ي ص، املؤتلف لألزد2/892ترمجته يف: املؤتلف للدارقطين 2/7صابة ، اإل1/275، األسد 3/129، اإلكمال 0 وامسه ج ذرة 1  .– 
ن املوحدة –بن سربة  -بضم اجليم بعدها ذال معجمة ساكنة مث راء مفتوحة وسكو  هاوفتح الفوقية بعد ملهملةاالعتقي بضم  -بفتح املهملة 

ور عن أيبقاف.  ى الدارقطين شهوده فتح مصر عن عبد الواحد بن حممد بن مسر وقرو سم جدرة احلافظ اب د ذكره سعيد بن يونس. 
والصواب ما ذكرته فهكذا ضبطه غريه.   ابملهملة 

  1ترمجته يف: األنساب وامسه جديع بن نذير 2/71، اإلصابة 1/275، األسد 0/443 ي الك -ماابلتصغري فيه-.  عيب من بين كعب املراد
ن عبد الرمحن با وهو جد أيب ظبيا وقال ابن يونس هو ر بن عوف بن أنعم بن مراد  وف من أهجل معن مالك بن جديع.  وقال ر ل مصر، 

ومل يذكر أنه شهد فتح مصر.  خدم وسلم أ. هـ   النيب صلى هللا عليه 
(2 وقال مسعت أاب سعيد عبد الرمحن بن أمحد بن يونس بن عبد األعلى يذكره يف كتاب التاريخ مندة كي ابن ا ابحل ( أراد فقد ذكر كل هؤالء 

 (. 1/275)انظر األسد  تكر على ما ذ 
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الصحابة فيه  كروا يفذ ثرية كهى اجمللد الرابع يف الكتاب وهو يشمل حرف اجليم عند املصنف وقد فاته مجاعة  انت
 )انظر اإلصابة( 

 عنه. ضي هللاالب ر ويلي ذلك إن شاء هللا تعاىل اجمللد اخلامس ويبدأ برتمجة احلسن بن علي بن أيب ط

 هـ1410احملرم وكان الفراغ من التعليق عليه يف احلادي عشر من شهر 

 ابملدينة املنورة واحلمد هلل أوال وآخرًا،

 وصلى هللا على حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 حققه وضبطه وخرج أحاديثه وعلق عليه

 حممد بن رزق بن طرهوين
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