جزء فيه جملس من أمايل الشيخ الزاهد أيب بكر حممد بن احلسني ابن فنجويه
الثقفي يف فضل رمضان
رواية أيب نرص محد بن منصور بن محد اهلمذاين عنه
رواية أيب حفص بن حممد بن طبزذ عنه
رواية أيب احلسن عيل بن أمحد بن البخاري عنه

حتقيق وختريج :
د .حممد بن بندر الرقاص
األستاذ املساعد بقسم الثقافة اإلسالمية
كلية الرتبية ،جامعة حائل
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امللخص باللغة العربية
هذه دراسة عن حتقيق جزء خمطوط من جملس من أمايل الشيخ الزاهد أيب بكر حممد بن احلسني
بن فن ُْجويه الدينوري (ت 485ه) يف فضائل رمضان ،رواية أيب نرص محد بن منصور اهلمذاين.
ويشتمل هذا اجلزء عىل ست روايات منها مخس مرفوعة وواحدة موقوفة ،وهيدف البحث إىل
معرفة األحاديث التي تضمنها هذا اجلزء ،وبيان درجة هذه األحاديث .املنهج املتبع يف البحث هو
املنهج الوصفي والتحلييل ،وقد قسمت البحث إىل مقدمة ومبحثني وخامتة خلصت فيها إىل
ضعف أحاديث اجلزء من طريق املؤلف ،وصحة حديثني من غري طريقه.
الكلامت املفتاحية :فضائل رمضان ،أيب بكر حممد بن احلسني.
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املقدمة
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده.
فقد وقفت عىل نسخة خطية من هذا اجلزء من جملس من أمايل الشيخ الزاهد أيب بكر حممد بن
احلسني بن حممد فنْ ُجويه ،ومل أجد _ حسب بحثي _ من قام بتحقيقه وختريج أحاديثه ونرشه،
فاستعنت باملوىل سبحانه وتعاىل عىل حتقيقه ،سائله التوفيق واسداد .

أوال  :موضوع البحث :
جزء فيه جملس من أمايل الشيخ الزاهد أيب بكر حممد بن احلسني ابن فن ُْجويه الثقفي يف فضل
َبز ْذ
رمضان ،رواية أيب نرص محد بن منصور بن محد اهلمذاين عنه ،رواية أيب حفص بن حممد بن ط ْ
عنه .

ثاني ًا  :أمهية البحث وأسباب اختياره :
-1عدم الوقوف عىل حتقيق هلذا اجلزء من أمايل الشيخ الزاهد أيب بكر حممد بن احلسني بن
فن ُْجويه .
 -2تعلق موضوع اجلزء بفضائل رمضان .
 -3دراسة وختريج األحاديث واآلثار الواردة يف هذا اجلزء من األمايل ،واحلكم عليها .

ثالث ًا  :مشكلة البحث :
عدم وجود حتقيق هلذا اجلزء من األمايل .

رابع ًا  :حدود البحث :
مجيع األحاديث واآلثار الواردة يف هذا اجلزء.
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خامس ًا :أهداف البحث:
-1معرفة األحاديث واآلثار التي تضمنها هذا اجلزء من جملس من أمايل الشيخ أيب بكر حممد
بن احلسني بن فنجويه.
 -2بيان درجة األحاديث واآلثار الواردة يف هذا اجلزء من جملس من أمايل الشيخ أيب بكر حممد
بن احلسني بن فنجويه.

سادس ًا  :منهج البحث :
اتبعت يف هذا البحث املنهج التحلييل والوصفي.

ساب ًعا  :خطة البحث :
تتكون خطة البحث من مقدمة ،ومبحثني ،وخامتة ،وفهرس املصادر واملراجع.
املقدمة :وتشمل موضوع البحث ،وبيان أمهيته وأسباب اختياره ،ومشكلته ،وحدوده،
وأهدافه ،والدراسات السابقة ،ومنهج البحث ،وخطته.
املبحث األول :الدراسة .وفيه أربعة مطالب :
املطلب األول  :ترمجة موجزة للشيخ أيب بكر حممد بن احلسني بن فن ُْجويه الثقفي.
حممد بن فن ُْجويه
املطلب الثاين  :ترمجة موجزة لوالده اإلمام املحدث أيب عبداهلل احلسني بن َّ
الثقفي.
املطلب الثالث  :اسم املخطوط ،وبيان معنى األمايل ،وفوائدها ،ومناهجها.
املطلب الرابع  :وصف النسخة اخلطية ،وصور منها .
املبحث الثاين :التحقيق .وفيه النص حمقق ًا وخمرج ًا.
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اخلامتة.
املصادر واملراجع.
ثامنًا :الدراسات السابقة:
مل أعثر عىل من قام بتحقيق وختريج أحاديث وآثار هذا اجلزء من جملس من أمايل الشيخ أيب بكر
حممد بن احلسني بن فنجويه.
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املبحث األول
الدراسة
وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول  :ترمجة موجزة للشيخ الزاهد أيب بكر حممد بن احلسني بن فنجويه
الثقفي .
حممد بن احلسني بن عبد اهلل بن صالح
اسمه ونسبه  :هو الشيخ ،الزاهد ،حممد بن احلسني بن َّ
بن شعيب بن فن ُْجويه الثقفي ،أبوبكر الدِّ ينوري( ،)1الدَّ مغاين(.)2
مولده :
ولد سنة مخس وتسعني وثالثامئة (  )395هـ(.)3
شيوخه :
ذكر احلافظ ابن نقطة( )4ثالثة من شيوخ أيب بكر بن فنجويه ،وهم :
 -1والده احلسني بن حممد بن احلسني بن فنجويه .
( )1بكرس الدال املهملة ،وسكون الياء آخر احلروف ،وفتح النون والواو ،ويف آخرها الراء ،نسبة إىل الدينور بلدة من بالد اجلبل.
األنساب ،للسمعاين ( ،)456/5ومعجم البلدان  ،للحموي (.)545/2
( )2بالدال املفتوحة املشددة املهملة ،وامليم املفتوحة والغني املنقوطة بلدة كبرية بني الري ونيسابور .األنساب  ،للسمعاين (/2
 ،)508معجم البلدان  ،للحموي (.)493 /2
( )3إكامل اإلكامل ،البن نقطة (.)497/4
( )4إكامل اإلكامل ،البن نقطة (.)497/4
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 -2سعد بن عبداهلل بن علويه أبو القاسم القطان
 -3حممد بن احلسني بن حممد بن اهليثم أبو عمر البسطامي
تالميذه :
وقفت عىل عدد من تالميذ حممد بن احلسني من خالل ما ذكره املرتمجون له ومن خالل تتبع
مروياته يف كتب السنة ،وهم:
 -1إبراهيم بن احلسني بن جعفر اجلورقاين(.)1
 -2محد بن منصور بن محد ،أبو نرص الصويف اهلمذاين الدوغي( ،)2وهو راوي هذا اجلزء .
 -3محد بن نرص بن أمحد بن حممد بن أمحد اهلمذاين أبو العالء األعمش(.)3
 -4صالح بن حممد بن عيل بن حممد املعزم ،أبو زيد اهلمذاين ،أمام جامع مهذان(.)4
 -5صالح بن أيب الطاهر الشحاذ(.)5
 -6شريويه بن شهردار أبو شجاع الديلمي صاحب مسند الفردوس ،روى عنه بعض
األحاديث يف مسنده(.)6
 -7العباس بن جعفر بن عبدالعزيز اهلمذاين أبو الفضل اهلاشمي(.)7

( )1األباطيل واملناكري ،للجورقاين (430/1ح ،)253إكامل اإلكامل ،البن نقطة (.)186/2
( )2معجم الشيوخ ،البن عساكر ( 307/1رقم  ،)365تاريخ اإلسالم ،للذهبي (.)591/11
( )3التحبري يف املعجم الكبري ،للسمعاين (ص .)248
( )4املنتخب من معجم الشيوخ ،للسمعاين (ص .)907
( )5األباطيل واملناكري ،للجورقاين (206/2ح.)590
( )6كام يف زهر الفردوس ،البن حجر ( ،)145/1وانظر إكامل اإلكامل ،البن نقطة (.)497/4
( )7التحبري يف املعجم الكبري ،للسمعاين ( ،)602املنتخب من معجم الشيوخ ،للسمعاين (.)1277
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 -8حممد بن أيب عيل احلافظ(.)1
 -9هبة اهلل بن الفرج اهلمذاين ،أبو بكر الظفراباذي اجلبيل املعروف بابن أخت العامل الطويل(.)2
ثناء العلامء عليه :
قال شريويه بن شهردار الديلمي ( :كتبت عنه ،وكان شيخ ًا صويلح ًا ،عاش تسعني سنة )(.)3
وفاته :
تويف يف مجادى اآلخرة من سنة مخس وثامنني وأربعامئة ( )485هـ(.)4

( )1األباطيل واملناكري ،للجورقاين (489/1ح.)300
( )2التحبري يف املعجم الكبري ،للسمعاين ( ،)362 /2املنتخب من معجم الشيوخ ،للسمعاين (.)1817
( )3نقل ذلك ابن نقطة يف إكامل اإلكامل ( ،)497/4والذهبي يف تاريخ اإلسالم (.)547/10
( )4إكامل اإلكامل ،البن نقطة ( .)497/4وانظر يف ترمجته املوضع السابق من إكامل اإلكامل ،وتاريخ اإلسالم
للذهبي(.)547/10
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حممد بن فنجويه
املطلب الثاين  :ترمجة موجزة لإلمام املحدث أيب عبداهلل احلسني بن َّ
الثقفي.
حممد بن احلسني بن عبد اهلل بن صالح بن شعيب
اسمه ونسبه  :هو اإلمام املحدث ،احلسني بن َّ
بن فن ُْجويه الثقفي ،أبو عبد اهلل الدِّ ينوري ،الدَّ مغاين .
مولده :
لعل مولده كان عام 327هـ ؛ نظر ًا ملا رواه شريويه الديلمي( )1عن سفيان بن احلسني بن
فنجويه أن والده عاش  87سنة ،وألن وفاة احلسني كانت عام  414هـ ،فلعل والدته يف التاريخ
املذكور تقريب ًا .
شيوخه(: )2
 -1أمحد بن إبراهيم بن شاذان.
 -2أمحد بن جعفر بن محدان بن عبد اهلل أبو احلسني الدينوري .
 -3أمحد بن جعفر بن مالك بن محدان أبو بكر القطيعي الب ْغ ِ
دادي.
 -4أمحد بن احلسن بن ماجه القزويني بن أخي أيب عبد اهلل ابن ماجه .
حممد بن إسحاق أبو بكر الدينوري املشهور بابن السني حدَّ ث عنه بكتاب السنن
 -5أمحد بن َّ
للنسائي .
حممد النعايل.
 -6إسحاق بن َّ
( )1نقل ذلك ابن نقطة يف التقييد ملعرفة رواة األسانيد (ص .)248
( )2ينظر يف ذكر شيوخه وتالميذه  :تاريخ اإلسالم  ،للذهبي ( ، )234/9إحتاف املرتقي  ،للنحال ( ،ص  ، )165والسلسبيل
النقي  ،للمنصوري . )332 ( ،
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حممد بن ح ْبش املقرئ أبو عيل الدينوري.
 -7احلسني بن َّ
 -8صفوان  -وقيل :طغران ،وقيل :ظفران -ابن احلسني.
 -9عبد اهلل بن إبراهيم أبو القاسم اجلرجاين .
 -10عبد اهلل بن عبد الرمحن الدقاق الدينوري .
حممد ،أبو حممد بن شنْبة .
حممد بن َّ
 -11عبد اهلل بن َّ
 -12عبد اهلل بن يوسف بن أمحد بن مالك.
 -13عيل بن أمحد بن نرصويه.
 -14عمر بن اخلطاب العنَبي.
الرخجي.
 -15عيسى بن حامد ُّ
 -16الفضل بن الفضل الكندي.
محد بن خلف بن ح ّيان بن صدقة الب ْغدادي أبو بكر القايض املعروف بوكيع.
َّ -17
حممد بن عيل بن عبد اهلل.
 -18موسى بن َّ
حممد العطار.
 -19وهارون بن َّ
تالميذه :
 -1أمحد بن احلسني الب ْيهقي روى عنه كثري ًا يف سننه الكَبى" ،و"الشعب" ،و"فضائل
األوقات" ،و"بيان خطأ من أخطأ عىل الشافعي" ،وذكر أنه حدثه بالدامغان .
 -2أمحد بن احلسني القزويني .
 -3أمحد بن عبد الرمحن بن عيل.
 -4أمحد بن عبد امللك أبو صالح املؤذن .
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حممد النيسابوري أبو نرص الصاعدي.
حممد بن صاعد بن َّ
 -5أمحد بن َّ
حممد أبو إسحاق الثعلبي املفرس .
 -6أمحد بن َّ
حممد بن احلسني األهبري أبو جعفر اهلمذاين.
 -7جعفر بن َّ
حممد بن سلمة الكعبي أبو طاهر اهلمذاين .
 -8احلسني بن عيل بن احلسن بن َّ
حممد بن احلسني بن عبد اهلل أبو القاسم الدينوري .
 -9سفيان بن احلسني بن َّ
 -10سليامن بن إبراهيم األصبهاين أبو مسعود احلافظ.
 -11العباس بن جعفر بن عبد العزيز بن أمحد اهلاشمي أبو الفضل اهلمذاين .
 -12عبدالرمحن بن احلسن بن عليك أبو سعد احلافظ الرازي .
حممد العبدي أبو القاسم األصبهاين .
حممد بن إسحاق بن َّ
 -13عبد الرمحن بن َّ
 -14عبد الرمحن بن منصور بن ِ
رامش أبو سعيد العدل.
 -15عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عيل.
 -16عبدوس بن عبد اهلل بن عبدوس أبو الفتح الثاين.
 -17عيل بن أمحد بن األخرم .
السلمي.
حممد بن موسى أبو عبدالرمحن ُّ
حممد بن احلسني بن َّ
َّ -18
حممد أبو بكر الدينوري .
حممد بن احلسني بن َّ
َّ -19
 -20حممد بن حييى املزكي الكرماين.
 -21مسعود بن أيب احلسن الطويس.
حممد بن ُد ِّل ْري ،أبو القاسم .
 -22مكي بن َّ
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ثناء العلامء عليه :
قال شريويه بن شهردار أبو شجاع الديلمي يف كتاب "طبقات أهل مهذان"( ( :)1كان ثقة
صدوق ًا ،كثري الرواية للمناكري ،حسن اخلط ،كثري التصانيف ،خرج إىل نيسابور ،ووقع له هبا
حممد الثعلبي املفرس ،وكان هبا إىل أن مات ) .
حشمة جليلة ،حدَّ ث عنه :أمحد بن َّ
وقال عبدالغافر الفاريس يف "السياق من تاريخ نيسابور"( ( :)2شيخ فاضل كثري احلديث ،كثري
الشيوخ ،كثري التصانيف احلسنة ،واملعرفة باحلديث ،روى احلديث نحو ًا من أربعني سنة ،وكتب
السلمي ،وأيب سعد ابن عليك احلافظ ،وغالب بن عيل ،وكان
عنه املشايخ مثل :أيب عبد الرمحن ُّ
السني ،قدم نيسابور سنة
من ثقات الرجال ،روى "سنن أمحد بن شعيب النسائي" عن أيب بكر ابن ُّ
ثالث عرشة ونزل خانقاه الطرسويس ،أخَبنا باحلديث عنه طبقة املشايخ مثل :زين ِ
اإلسالم،
السلمي ،ومسعود بن أيب احلسن
واملؤذن ،وابن رامش ،وابن أيب زكريا ،وأيب السنابل ،وأيب عمرو ُّ
الطويس) .
وقال أبو سعد السمعاين  ( :أبو عبداهلل احلسني بن حممد بن فنجويه الثقفي ،من أهل الدينور،
حافظ كبري ،صنف مصنفات )(.)3
وقال ابن األثري  ( :كان ثقة صدوق ًا )(.)4
وقال ابن نقطة ( :ثقة صالح )(.)5
( )1نقل ذلك ابن نقطة يف التقييد ملعرفة رواة األسانيد (ص .)248
( )2املنتخب من كتاب السياق أليب إسحاق الرصيفيني (ص .)205
( )3نقله ابن نارص الدين يف توضيح املشتبه (.)159/6
( )4اللباب يف هتذيب األنساب  ،البن األثري (.)526
( )5إكامل اإلكامل ،البن نقطة (.)497/4
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وقال الذهبي يف سري أعالم النبالء  ( :الشيخ اإلمام ،املحدث املفيد ،بقية املشايخ)( .)1وقال يف
"العَب"( :كان ثقة مصن ًفا)(.)2
وقال قال ابن حجر  ( :حافظ كبري مصنف )(.)3
حمنته :
قال شريويه الديلمي يف طبقات أهل مهذان( ( :)4سمعت بعض املشايخ يقول :وقع فيه أبو
الفضل بن الفلكي ،وقال :ما سمع من عبيد اهلل بن شنبة ،فخرج من مهذان ساخط ًا ،فتبعه
أبوالفضل ورجع عن مقالته واعتذر ،فام قبل عذره ،سمعت سفيان بن احلسني يقول :كان أيب بعد
ذلك يصيل بالليل ،وكنت أسمعه يدعو عىل أيب الفضل بن الفلكي ،وعىل كرام لنا بالدينور ،ملا ناله
منهام إىل أن مات ،وسمعته -يعني سفيان ،-يقول :مات ابن الفلكي بقرية من قرى نيسابور عىل
أسوأ حال ،وما متع بعلمه ) .
مؤلفاته :
احلافظ ابن فنجويه من املكثرين يف التصنيف كام وصفه املرتمجون له ،قال شريويه الديلمي :
(كثري التصانيف )( .)5وقال أبو إسحاق إبراهيم بن حممد الرصيفيني ( كثري التصانيف احلسنة)(.)6
ومل أقف عىل مؤلفاته مطبوعة أو خمطوطة ،وقد ذكر املرتمجون له بعض املؤلفات وهي :
 -1كتاب الشفقة والوجل(.)7
( )1سري أعالم النبالء  ،للذهبي (.)383/17
( )2العب  ،للذهبي (.)116/3
( )3لسان امليزان  ،البن حجر (.)256/2
( )4نقل ذلك ابن نقطة يف التقييد ملعرفة رواة األسانيد (ص .)248
( )5املرجع السابق ( 248ص).
( )6املنتخب من معجم الشيوخ ،للسمعاين ()1631
( )7التحبري ،للسمعاين ( ،)70/2املنتخب من معجم الشيوخ ،للسمعاين (.)1371
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 -2كتاب احلامم(.)1
 -3فضائل الصديق(.)2
 -4كتاب العقل(.)3
وفاته  :تويف يف ربيع اآلخر سنة أربع عرشة وأربعامئة بنيسابور ،ودفن يف مقَبة احلرية(.)4
املطلب الثالث  :اسم املخطوط ،وبيان معنى األمايل ،وفوائدها ،ومناهجها .
اسم املخطوط :
جاء عىل الورقة األوىل منه  ( :جزء فيه جملس من أمايل الشيخ الزاهد أيب بكر حممد بن احلسني
ابن فن ُْجويه الثقفي يف فضل رمضان ،رواية أيب نرص محد بن منصور بن محد اهلمذاين عنه ،رواية أيب
َبز ْذ عنه ) .
حفص بن حممد بن ط ْ
معنى األمايل :
األمايل مجع ُأملية ،كأحاجي  :مجع أحجية ،وأمايس مجع أمسية  .وقيل األمايل :مجع إمالء ،وهو
مصدر أ ْمىل ُيميل ،واستمىل فالن  :إذا سأل غريه اإلمالء ،قال ابن األثري ( :يقال  :أمللت الكتاب
وأمليته ،إذا ألقيته عىل الكاتب ليكتبه )(. )5
( )1املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ،للرصيفيني (.)205
( )2التحبري ،للسمعاين ( ،)602املنتخب من معجم الشيوخ ،للسمعاين (.)1277
( )3املعجم املفهرس ،البن حجر (ص .)87
( )4ينظر يف ترمجته  :املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور (ص  ،193رقم  ،)556إكامل اإلكامل ( ،)495 /4التقييد ملعرفة
رواة السنن واملسانيد (ص  ،)247سري أعالم النبالء ( ،)383 /17تاريخ اإلسالم ( ، )234/9العب يف خب من غب (،)116/3
تذكرة احلفاظ ( )1057/3تبصري املنتبه بتحرير املشتبه ( ،)1084/3توضيح املشتبه ،البن نارص الدين ( ،)118 /7شذرات
الذهب (.)200 /3
( )5النهاية يف غريب احلديث (.)362/4
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وقال حاجي خليفة  ( :األمايل مجع اإلمالء  .وهو :أن يقعد عامل ،وحوله تالمذته باملحابر
والقراطيس ،فيتكلم العامل بام فتح اهلل عليه من العلم ،ويكتبه التالمذة ،فيصري كتاب ًا ويسمونه :
اإلمالء ،واألمايل )(.)1
فوائد األمايل :
قال السخاوي _عن فوائد عقد جملس اإلمالء _ ( :ومن فوائده اعتناء الراوي بطرق احلديث
وشواهده ومتابعه وعاضده بحيث هبا يتقوى ،ويثبت ألجلها حكمه بالصحة أو غريها ،وال
يرتوى ،ويرتب عليها إظهار اخلفي من العلل ،وهيذب اللفظ من اخلطأ والزلل .ويتضح ما لعله
يكون غامض ًا يف بعض الروايات ،ويفصح بتعيني ما أهبم أو أمهل أو أدرج ،فيصري من اجلليات،
وحرصه عىل ضبط غري ب املتن والسند ،وفحصه عن املعاين التي فيها نشاط النفس بأتم مستند،
وبعد السامع فيها عن اخلطأ والتصحيف الذي قل أن يعرى عنه لبيب أو حصيف.
وزيادة التفهم والتفهيم لكل من حرض من أجل تكرر املراجعة يف تضاعيف اإلمالء والكتابة
واملقابلة عىل الوجه املعتَب ،وحوز فضيلتي التبليغ والكتابة ،والفوز بغري ذلك من الفوائد
املستطابة )(.)2

( )1كشف الظنون  ،حلاجي خليفة (.)161/1
( )2فتح املغيث  ،للسخاوي (.)248/3
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مناهج كتب األمايل احلديثية(:)1
تنوعت مناهج املحدثني يف تأليف أماليهم تنوع ًا واسع ًا ،فمن ذلك :
-1إمالء األحاديث النبوية جمردة عن غريها :
كام يف أمايل عبدالرزاق ،وأمايل الباغندي ،وأمايل املخلدي ،وغريها
-2إمالء األحاديث النبوية ،مع ختم بعض جمالس اإلمالء ببعض املوقوفات واملقاطيع
واحلكايات واألشعار:
كام يف أمايل امليانجي ،وأمايل ابن سمعون ،وأمايل املخلص ،وغريها .
 -3إمالء األحاديث النبوية ،مع التعليق عليها ،أو عىل بعضها ،بتخرجيها أ وذكر االختالف يف
أسانيدها ،أو احلكم عليها ،أو عىل رواهتا ،أو بيان غريبها ،أو فقهها أو نحو ذلك :
كام يف جملس البطاقة حلمزة الكناين ،وأمايل أيب عبداهلل بن منده ،وأمايل طراد الزينبي ،وغريها.
 -4ختصيص بعض جمالس اإلمالء بموضوع معني :
كام يف اجلزء موضوع دراستنا فهو يف فضل رمضان ،وكمجلس يف رؤية اهلل تبارك وتعايل من
أمايل أيب عبداهلل الدقاق ،وجملس يف ذم من ال يعمل بعلمه من أمايل ابن عساكر ،وغريها .
 -5إمالء جمالس مقيدة بكتب حديثية متقدمة استخراج ًا ،أو خترجي ًا :
كأمايل العراقي يف االستخراج عىل مستدرك احلاكم ،وأمايل ابن حجر يف ختريج أذكار النووي،
وغريها .
 -6إمالء كتب حديثية متقدمة يروهيا املميل بإسناده :
( )1بترصف من مقال كتب األمايل احلديثية ،دراسة يف املناهج والسامت :األمايل املطلقة البن حجر نموذج ًا للشيخ حممد الرسيع،
منشور يف شبكة األلوكة.
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كام أمىل أبو طاهر السلفي موطأ مالك ،واالستذكار البن عبد الَب ،ومعامل السنن للخطايب
وغريها .
 -7إمالء طرق األحاديث وعللها :
كام أمىل الدارقطني كتاب العلل .
 -8إمالء الرشوح احلديثية :
كام أمىل املازري رشحه عىل مسلم ،وأمىل ابن حجر أوائل فتح الباري .
 -9إمالء علوم احلديث :
كام ابن الصالح كتابه  ( :معرفة أنواع علوم احلديث ) .
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املطلب الرابع  :وصف النسخة اخلطية ،وصور منها :
أصلها ضمن جمموع يف املكتبة الظاهرية ( )1حيمل رقم (  ،) 80وتبدأ هذه النسخة بالورقة
رقم ( )141وتنتهي بالورقة (  ،)148عدد ورقاهتا سبع ورقات ،وخطها واضح مقروء يف كل
صفحة ( )13سطر.

الصفحة األوىل من املخطوط
( )1فهرس خمطوطات الظاهرية (ص .)91
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الصفحة األخرية
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املبحث الثاين  :التحقيق  .وفيه النص حمقق ًا وخمرج ًا .
جزء فيه جملس من أمايل الشيخ الزاهد أيب بكر حممد بن احلسني ابـن فنجويـه الثقفـي يف فضـل
َبز ْذ
رمضان رواية أيب نرص محد بن منصور بن محد اهلمذاين عنه ،رواية أيب حفص بن حممد بـن طـ ْ
عنه ،رواية أيب احلسن عيل بن أمحد بن البخاري عنه.
بسم اهلل الرمحن الرحيم وما توفيقي إال باهلل
أخَبنا الشيخ اإلمام احلافظ العالمة مجال الدين أبو احلجاج يوسف بن الزكي عبد الرمحن بن
يوسف املزي( )1بقراءيت عليه يف يوم اخلميس الثالث عرش من شهر ذي حجة سنة ثالثني وسبع مئة
بقرية حزرماء من مرج دمشق املحروسة :أخَبنا الشيخ اإلمام العامل فخر الدين أبو احلسن عيل بن
أمحد بن عبد الواحد بن البخاري املقديس( )2قراءة عليه :أخَبنا أبو حفص عمر بن حممد بن معمر
َبزذ البغدادي( )3قراءة عليه ونحن نسمع :أخَبنا الشيخ أبو نرص محد بن منصور بن محد
بن ط ْ
اهلمذاين( :)4أخَبنا الشيخ الزاهد أبو بكر حممد بن احلسني بن فنجويه الثقفي قراءة عليه وأنا أسمع
هبمذان سنة ثامن وسبعني وأربع مئة:
( )1يوسف بن عبدالرمحن بن يوسف أبو احلجاج املزي (ت  ،)749من أئمة القرن الثامن .ترمجته يف طبقات الشافعية ،
للسبكي( ،)251/6الدرر الكامنة  ،البن حجر(.)421/4
( )2اإلمام أبو احلسن عيل بن أمحد بن عبدالواحد بن البخاري املقديس ،مسند العامل يف عرصه ـ (ت  .)690معجم الشيوخ
( ،)13/2تاريخ اإلسالم ،للذهبي (.)665/15
َبز ْذ ،الدَّ ارقزِّ ي البغدادي املؤدب (ت607هـ) .اإلمام
( )3عمر بن حممد بن معمر بن حييى بن أمحد بن حسان أبو حفص ابن ط ْ
املحدث املسند الكبري ،شيخ احلديث يف عرصه .أدب الصبيان يف حملة «دار القز» ببغداد فنسب إليها .والطَبزذ بذال معجمة هو
السكَّر .سري أعالم النبالء(  ،)55/16تاريخ اإلسالم ،للذهبي (.)167/13
ُّ
( )4محد بن منصور بن محد أبو نرص الدوغي اهلمذاين ،الصويف ،املعروف بالشيخ الزاهد (ت  .)533تاريخ اإلسالم (.)591/11
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( )1أخَبنا والدي أبو عبد اهلل احلسني بن حممد بن احلسني بن فنجويه الثقفي إمالء ،حدثنا
عبداهلل بن عبدالرمحن الدقاق( ،)1حدثنا حممد بن عبد العزيز( )2حدثنا سعد بن حفص الطلحي(،)3
أخَبنا شيبان بن عبد الرمحن( ،)4عن حييى( ،)5عن أيب سلمة( ،)6أن أبا هريرة ريض اهلل عنه أخَبه،
قال« :ال تقدموا قبل شهر رمضان بيوم ،وال يومني إال أن يكون رجل كان يصوم صيام ًا
فليصمه»(.)7
( )1عبداهلل بن عبدالرمحن أبو القاسم الدقاق ،مل أجد له ترمجة.
( )2حممد بن عبدالعزيز بن املبارك الدينوري (ت  290هـ) ،قال اخللييل( :أقرانه ضعفوه جد ًا فسقط) ،وذكره ابن عدي يف الكامل
وذكر له عدد ًا من األحاديث املنكرة والباطلة ثم قال(:وللدينوري غري هذا من األحاديث التي أنكرت عليه) ،وقال الذهبي:
(منكر احلديث ضعيف ..ليس بثقة ؛ يأيت بباليا) .اإلرشاد للخلييل ( ،)625/2الكامل ( ،)548/7ميزان االعتدال (.)629/3
( )3سعد بن حفص الطلحي موالهم ،أبو حممد الكويف ،املعروف بالضخم ،ثقة .تقريب التهذيب البن حجر(.)2233
( )4شيبان بن عبدالرمحن التميمي موالهم ،النحوي ،أبو معاوية البرصي ،ثقة صاحب كتاب( .ت  .)164التقريب (.)2833
( )5حييى بن أيب كثري الطائي موالهم ،أبو نرص الياممي ،ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل (ت  .)132التقريب (.)7632
( )6أبو سلمة بن عبدالرمحن بن عوف الزهري ،قيل اسمه عبداهلل ،وقيل إسامعيل ،ثقة مكثر( .ت  94أو  .)104التقريب
(.)8143
( )7مل أجده من حديث شيبان به موقوف ًا ،ولعله ال يثبت عنه ؛ ففي إسناده إليه حممد بن عبدالعزيز بن املبارك وهو ضعيف جد ًا
يروي املنكرات ،وقد خولف أيض ًا ؛ خالفه حسني بن حممد املروذي وهو ثقة ؛ فرواه عن شيبان عن حييى به مرفوع ًا ،أخرجه مسلم
يف صحيحه من طريق حسني بن حممد عن شيبان عن حييى ،به مرفوع ًا .وقد توبع شيبان :فقد أخرجه البخاري يف "صحيحه
برقم( ،)1914ومسلم يف صحيحه برقم ( )1082من طريق هشام الدستوائي .ومسلم أيض ًا من طريق عيل بن مبارك ،ومعاوية
بن سالم ،وأيوب السختياين.
كلهم ،عن حييى بن أيب كثري ،عن أيب سلمة ،عن أيب هريرة ريض اهلل عنه ،مرفوع ًا ،بنحوه.
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( )2وأخَبنا والدي حدثنا أمحد بن حممد بن يوسف الرصرصي( )1حدثنا عبد اهلل بن حممد بن
ناجية( )2حدثنا حجاج بن يوسف الشاعر( )3حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد( )4حدثنا أيب( )5عن
ابن إسحاق( )6قال :وذكر ابن شهاب( )7عن سامل( )8بن عبد اهلل عن أبيه قال :سمعت النبي يقول:
«صوموا لرؤيته ،وأفطروا لرؤيته ،فإن غم عليكم فاقدروا له»(.)9
( )1أمحد بن حممد بن يوسف بن يعقوب الرصرصي( ،ت  ،)361قال اخلطيب( :سألت الَبقاين عن أيب العباس ختن
الرصرصي ،فقال :تكلم فيه أبوبكر ابن البقال وغريه ،فذلك الذي زهدين فيه ،وسألته عنه مرة أخرى ،فقال :كان عندي أنه ثقة
حتى حدثني أبو بكر ابن البقال أنه خلط يف روايته ،وروى من كتاب مل يكن سامعه فيه صحيحا ،كان السامع حمكوك ًا ،فأنا ال أروي
عنه مضموما مع غريه .حدثني عبيد اهلل بن أيب الفتح ،عن حممد بن العباس بن الفرات ،قال :أبو العباس أمحد بن حممد بن يوسف
املعروف بالرصرصي ،كان مجيل األمر إىل الثقة ما هو) .تاريخ بغداد (.)319/6
( )2عبداهلل بن حممد بن ناجية بن نجبة ،أبو حممد الَببري ،ثقة ثبت( ،ت  .)301تاريخ بغداد (.)313/11
( )3حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي البغدادي ،ثقة حافظ( ،ت  .)259التقريب (.)1140
( )4يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف الزهري ،أبو يوسف املدين ،ثقة فاضل(ت  )252التقريب
(.)7811
( )5إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف الزهري ،ثقة حجة( ،ت  .)185التقريب (.)177
( )6حممد بن إسحاق بن يسار أبو بكر املطلبي ،إمام املغازي ،صدوق يدلس( ،ت  ،)150التقريب (.)5725
( )7حممد بن مسلم بن عبيداهلل بن شهاب الزهري ،أبو بكر القريش ،متفق عىل جاللته وإتقانه(ت  ،)125التقريب (.)6296
( )8سامل بن عبداهلل بن عمر بن اخلطاب أبو عمر املدين ،ثقة ثبت فاضل( ،ت  ،)106التقريب (.)2176
( )9أخرجه أبو يعىل يف املسند ( ) 5452عن أيب خيثمة ،عن يعقوب بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن شهاب .عن سامل عن ابن عمر
به.وقد توبع يعقوب بن إبراهيم .أخرجه الطياليس ( ،1919و .)2425والشافعي ( .)722وأمحد يف املسند ( 402/10ح
 )6323عن أيب كامل املظفر بن مدرك .وابن ماجه ( )1654من طريق حممد بن عثامن العثامين .وأبو يعىل ( ،)5448عن
عبدالعزيز بن أيب سلمة  .مخستهم ،عن إبراهيم بن سعد ،عن ابن شهاب.وتوبع إبراهيم بن سعد :أخرجه البخاري يف "صحيحه
برقم ( ،)1900من طريق عقيل .ومسلم يف "صحيحه" برقم ( )1080من طريق يونس .ثالثتهم ،عن ابن شهاب ،عن سامل ،به،
مرفوع ًا .ومل أجد من تابع حجاجا الشاعر عىل قوله( :حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أيب عن ابن إسحاق قال :وذكر ابن
شهاب) ،ولعل احلمل فيه عىل أمحد الرصرصي فهو قد خلط يف روايته كام نص البقال والَبقاين.
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( )3حدثنا أيب حدثنا حممد بن نرص بن مكرم( ،)1حدثنا حييى بن حممد بن صاعد( ،)2حدثنا
يعقوب بن إبراهيم الدورقي( ،)3حدثنا هشيم( ،)4عن أيب إسحاق( ،)5حدثني رجل( )6من أهل املدينة،
عن أيب هريرة ريض اهلل عنه ،قال « :هنى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن صيام ستة أيام:
الترشيق الثالثة ،ويوم النحر ،ويوم الفطر ،واليوم الذي ًيشك فيه من رمضان»(.)7
( )1حممد بن نرص بن مكرم ،أبو العباس الشاهد البزاز (ت  ،)375قال ابن اجلوزي( :ثقة) .املنتظم (.)316/14
( )2حييى بن حممد بن صاعد ،أبو حممد البغدادي (ت ،)318قال الدارقطني( :ثقة ثبت حافظ) .تاريخ بغداد (.)341/16
( )3يعقوب بن إبراهيم بن كثري العبدي ،أبو يوسف الدورقي (ت  ،)252ثقة .التقريب (.)7812
( )4هشيم بن بشري السلمي ،أبو معاوية الواسطي (ت  ،)183قال ابن حجر( :ثقة ثبت كثري التدليس واإلرسال اخلفي) التقريب
(.)7312
( )5عمرو بن عبداهلل بن عبيد اهلمداين ،أبو إسحاق السبيعي (ت  ،)129قال الذهبي( :ثقة حجة بال نزاع ،وقد كَب وتغري حفظه
تغري السن ومل خيتلط) ميزان االعتدال (.)270/3
( )6مل أعرفه.
( )7مل أجده من حديث أيب إسحاق ،واحلديث أخرجه البزار يف مسنده (135/15ح ،)8445وابن عدي يف الكامل
(163/4رقم  ،)983والدارقطني يف السنن (157/2ح ،)6والبيهقي يف سننه ( )208/4من طرق عن أيب عباد عبداهلل بن
سعيد ،عن أبيه ،عن أيب هريرة .وأخرجه الدارقطني يف العلل (387/10رقم  )2072تعليق ًا من طريق حممد بن كثَب ،عن
الثوري ،عن سعيد بن أيب سعيد ،عن أبيه عن أيب هريرة.
قال أبو داود يف املسائل ( :) 1899قلت ألمحد :روى ابن كثري ،عن سفيان ،عن سعيد ،عن أبيه ،عن أيب هريرة " :هنى النبي صىل
اهلل عليه وسلم عن صيام ستة أيام " .قال :هذا هو عبداهلل بن سعيد _ .يعني :ليس هو عن سعيد _.
وقد وافق الدارقطني اإلمام أمحد فقال عقب خترجيه رواية حممد بن كثري( :وهو وهم من قائله ،والصحيح :عن الثوري ،عن أيب
عباد) .واحلديث ضعيف جد ًا من رواية أيب عباد عبداهلل بن سعيد ؛ فهو مرتوك كام نص ابن حجر يف التقريب (.)3356
وقد جاء احلديث من طريق يزيد الرقايش عن أنس ريض اهلل عنه مرفوع ًا بنحوه ،وذكر يوم اجلمعة بدل :يوم الشك .أخرجه
الطياليس يف مسنده ( ،)2219وأبو يعىل يف مسنده (4111و  .)4117وأخرجه أبو يعىل يف مسنده ( )2913من طريق حممد بن
خالد الطحان عن أبيه ،عن أيب سعيد عن قتادة عن أنس .قال ابن حجر يف املطالب العالية (( :)1097أخطأ فيه حممد بن خالد
الطحان ،وإنام هو :يزيد الرقايش ،ال قتادة)  ،وإسناد حديث أنس ضعيف ؛ لضعف يزيد الرقايش.
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( )4حدثنا والدي ،حدثنا أمحد بن جعفر بن محدان بن عبد اهلل( ،)1حدثنا مسبح بن أمحد بن
مسبح( ،)2حدثنا أمحد بن حممد بن عمر بن يونس( ،)3حدثنا معروف بن موسى العامين( ،)4حدثنا
عبد اهلل بن جبلة الصنعاين( ،)5حدثني احلسن بن حممد بن احلنفية( ،)6حدثني أيب( ،)7عن أبيه عيل
بن أيب طالب ريض اهلل عنه قال « :كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إذا استهل شهر رمضان
استقبل القبلة بوجهه ،ثم قال :اللهم أهله علينا باألمن واإليامن ،والسالمة واإلسالم ،والعافية
املجللة والرزق احلسن ،ودفاع األسقام ،والعون عىل الصالة والصيام والقيام وتالوة القرآن ،اللهم
سلمنا لرمضان ،وسلمه منا ،حتى ينقيض وقد غفرت لنا ،ورمحتنا وعفوت عنا ،ثم يقبل عىل
الناس بوجهه ،فيقول :أهيا الناس؛ إنه إذا استهل شهر رمضان فتحت أبواب السامء وأبواب
اجلنان ،وغلقت أبواب النار ،وسلسلت الشياطني ،وكان هلل عز وجل عند كل فطر عتقاء من
النار ،ونادى مناد كل ليلة :اللهم أعط كل ممسك تلف ًا ،وأعط كل منفق خلف ًا ،فإذا استهل شهر
شوال نودي املؤمنون :أن اغدوا إىل جوائزكم ،فإنه يوم جائزة ،فأقل ما جيازي به الرجل أن يكتب
له ألف ألف حسنة ،ويمحى عنه ألف ألف سيئة ،قال :وأراد املسلمون رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم أن خيَبهم عن ليلة القدر ،واستعانوا بعرشين ومئة من البدريني ،وكان البدريون إذا سألوا
( )1أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك ،أبو بكر القطيعي (ت ،)368قال الدرقطني( :ثقة) سؤاالت السلمي للدارقطني (،)14
سري أعالم النبالء (.)262/12
( )2مل أجد له ترمجه.
( )3أمحد بن حممد بن عمر بن يونس بن القاسم احلنفي الياممي ،كذبه أبو حاتم وحييى بن صاعد ،وقال ابن حبان( :يقلب
األخبار) ،وقال الدارقطني( :مرتوك) .ميزان االعتدال (.)143/1
( )4مل أجد له ترمجه.
( )5مل أجد له ترمجه.
( )6احلسن بن حممد بن عيل بن أيب طالب اهلاشمي ،أبو حممد املدين (ت ،)100ثقة فقيه .التقريب (.)1284
( )7حممد بن عيل بن أيب طالب اهلاشمي ،أبو القاسم بن احلنفية املدين (ت  ،)80ثقة عامل .التقريب (.)6157
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رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مل يدفعوا عنه ،فأمر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم منادي ًا ،فنادى:
الصالة جامعة ،فلام صعد املنب ،محد اهلل وأثنى عليه ،ثم قال :أثني عىل ريب عز وجل أحسن الثناء
طول احلياة وبعد الفناء ،وأمحده عىل كل حال من شدة أو رخاء ،وعىل طول العافية وحسن البالء،
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أين رسول اهلل ،قال :فارتج املسجد بذلك ،ثم
قال :أهيا الناس ،إنكم قد أحفيتم يف املسألة عن ليلة القدر ،ومل يمنعني أن أخبكم هبا فتتكلوا
عليها ،فتهاونوا ببقية الشهر ،أهيا الناس من أهجم عليه شهر رمضان صحيح ًا سلي ًام مقي ًام ،فصام
هناره ،وقام ورد ًا من ليله ،وحافظ عىل صلواته جمموعة يف مجاعتهم ،وبكر إىل عيد ومجعة ،وحفظ
فرجه ولسانه ،وغض برصه ،فقد صام الشهر ،وأدرك ليلة القدر ،وفاز بجائزة الرب عز وجل"(.)1

( )1مل أجده بتاممه ،واحلديث تظهر عليه سمة الوضع ؛ فهو ملفق من عدة أحاديث ،وسياقه طويل حيتاج حلفاظ كبار ،ومسلسل
بالكذابني واملجاهيل ؛ فأمحد بن حممد بن عمر بن يونس كذبه أبو حاتم وحييى بن صاعد ،وقال ابن حبان :يقلب األخبار ،وقال
الدارقطني :مرتوك _كام تقدم_.
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( )5أخَبنا والدي ،حدثنا عبيد اهلل بن حممد بن شنبة القايض  ،حدثنا عبد اهلل بن حممد بن سنان  ،حدثنا
()2

()1

مسلم بن إبراهيم  ،حدثنا عمرو بن محزة أبو أسيد القييس  ،حدثنا خلف أبو الربيع  ،عن أنس ريض اهلل عنه،
()3

()5

()4

قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ملا حرض شهر رمضان" :سبحان اهلل ،ماذا تستقبلون وما يستقبلكم؟"-
قاهلا ثالث ًا  -فقال له عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه :يا رسول اهلل ،وحي نزل أو عدو حرض ،قال" :ال ،ولكن اهلل
عز وجل يغفر يف أول ليلة من رمضان ألهل هذه القبلة" ،قال :ويف القوم رجل هيز رأسه ،ويقول :بخ بخ ،قال له
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :كأنه ضاق صدرك مما سمعت" ،قال :ال ،واهلل يا رسول اهلل ،ولكني ذكرت
املنافقني ،فقال
له النبي صىل اهلل عليه وسلم« :املنافق كافر ،وليس لكافر يف ذا يشء» .
()6

( )1عبيداهلل بن حممد بن شنبة القايض أبو أمحد الدينوري ،مل أجد له ترمجة.
( )2عبداهلل بن حممد بن سنان الروحي الواسطي أبو حممد البرصي (ت 290تقريبا) ،قال الدارقطني( :مرتوك) ،وقال ابن حبان( :يضع
احلديث) ،وقال أبو الشيخ( :أمجعوا عىل أنه كذاب ذاهب) .طبقات املحدثني  ،لألصبهاين( ،)159/3ميزان االعتدال (.)489/2
( )3مسلم بن إبراهيم األزدي الفراهيدي (ت  ،)222ثقة مأمون مكثر .التقريب (.)6616
( )4عمرو بن محزة أبو أسيد القييس ،قال فيه البخاري والعقييل( :ال يتابع عىل حديثه) ،وذكر له ابن عدي يف الكامل حديثني منكرين ،وقال:
(مقدار ما يرويه غري حمفوظ) ،وقال الدارقطني( :ضعيف) .التاريخ الكبري ( )194/3و ( ،)325/6والكامل ( ،)245/6وامليزان
( .)255/3ولسان امليزان (.)202/6
( )5خلف بن مهران العدوي ،أبو الربيع البرصي ،إمام مسجد ابن أيب عروبة ،صدوق هيم .التقريب (.)1735
( )6أخرجه ابن خزيمة يف صحيحه ( ،)1885والدواليب يف «الكنى واألسامء» ( ،)326/1والعقييل يف «الضعفاء» ( ،)265/3والطَباين يف
«األوسط» (158/5ح  ،)4935والبيهقي يف «شعب اإليامن» ( )3621/309/3ويف فضائل األوقات ( ،)49وأبو نعيم يف صفة النفاق
( ،)135وأبو طاهر بن أيب الصقر يف «مشيخته» ( ،)20والشجري يف األمايل ( ،)1258والواحدي يف «الوسيط» ( ،)276/1وإسامعيل
التيمي قوام السنة يف الرتغيب والرتهيب ( ،)1838وعبدالغني املقديس يف فضائل رمضان (( ،)22والضياء يف «املختارة» (،2112 ،2111
 ،)2114 ،2113من طرق عن عمرو بن محزة أيب أسيد القييس ،عن خلف أيب الربيع ،عن أنس مرفوعا به .قال البخاري والعقييل( :ال يتابع
عيل حديثه) .وقال أبو بكر ابن خزيمة( :إن صح اخلَب ،فإين ال أعرف خلف ًا أبا الربيع هذا بعدالة وال جرح ،وال عمرو بن محزة القييس الذي
هو دونه) .وقال الضياء املقديس( :ذكرمها ابن أيب حاتم ومل يذكر فيهام جرح ًا ،وقال :خلف بن مهران أبو الربيع إمام مسجد ابن أيب عروبة،
وخلف أبو الربيع الذي روى عنه عمرو بن محزة القييس آخر غريه ،ولعلهام واحد واهلل أعلم .وقال يف عمرو بن محزة القييس :روى عنه مسلم
بن إبراهيم وحممد بن سعيد بن الوليد اخلزاعي).
وقال الطَباين( :مل يرو هذا احلديث عن أنس إال هبذا اإلسناد ،تفرد به عمرو بن محزة).
قلت :احلديث منكر من رواية عمرو بن محزة القييس ،وإسناد ابن فنجويه فيه عبداهلل بن حممد بن سنان يضع احلديث.

25

( )6حدثنا والدي ،حدثنا حممد بن بدر األمري( ،)1حدثنا محاد بن مدرك ِ
الف ْس ِتجاين( ،)2حدثنا
عثامن بن عبد اهلل( ،)3أخَبنا مالك( ،)4عن أيب الزناد( ،)5عن األعرج( ،)6عن أيب هريرة ريض اهلل عنه
قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر اهلل عز وجل إىل
خلقه ،وإذا نظر اهلل عز وجل إىل عبده مل يعذبه أبد ًا ،وهلل عز وجل يف كل ليلة ألف ألف عتيق من
النار"(.)7
آخر املجلس  .كتبه عيل بن حممد )8(......من خط حممد بن سليامن بن عبد اهلل اجلعَبي(.)9
( )1حممد بن بدر احلاممي الطولوين األمري (ت  ،)364قال أبو نعيم وابن أيب الفوارس وأبو احلسن بن الفرات واخلطيب
البغدادي( :ثقة).تاريخ بغداد ( ،)468/2لسان امليزان (.)91/5
( )2محاد بن مدرك بن محاد ،أبو الفضل الفاريس ِ
الف ْستِجاين (ت  ،)301قال الذهبي( :املحدث الكبري).سري النبالء (،)119/14
تاريخ اإلسالم (.)34/7
( )3عثامن بن عبداهلل بن عمرو بن عثامن بن عفان أبو عمرو األموي الشامي ،قال ابن عدي( :كان يسكن نصيبني ،ودار البالد،
وحدث يف كل موضع باملناكري عن الثقات) وذكر له بعض األحاديث املوضوعة ثم قال( :ولعثامن غري ما ذكرت من األحاديث
أحاديث موضوعات) ،وقال الدارقطني( :ضعيف) وقال أيض ًا( :مرتوك احلديث يضع البواطيل عىل الشيوخ الثقات) .الكامل
( )303/6لسان امليزان (.)143/4
( )4مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر األصبحي ،أبو عبداهلل املدين (ت  ،)179إمام دار اهلجرة .التقريب (.)6425
( )5عبداهلل بن ذكوان السامن أبو عبدالرمحن املدين ،املعروف بأيب الزناد (ت  ،)130ثقة فقيه .التقريب (.)3302
( )6ذكوان أبو صالح السامن الزيات ،املدين (ت  ،)101ثقة ثبت .التقريب (.)1841
( )7أخرجه أبو القاسم التيمي يف الرتغيب والرتهيب ( ،)1766وأبو بكر حممد بن عبدالباقي قايض املارستان يف أحاديث الشيوخ
الثقات (904/2ح ،)342وابن اجلوزي يف املوضوعات الكَبى ( )189/1من طريق محاد بن مدرك ،عن عثامن بن عبداهلل
الشامي ،عن مالك ،به .قال ابن اجلوزي( :هذا حديث موضوع عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،وفيه جماهيل ،واملتهم به
عثامن بن عبداهلل) .ووافقه السيوطي يف الآللئ املصنوعة ( .)100/2قلت :وهو كام قال ابن اجلوزي.
( )8غري مقروء.
( )9حممد بن سليامن بن عبداهلل اجلعَبي ،فقيه حمدث فاضل .املعجم املختص  ،للذهبي  ،)284( ،الدرر الكامنة  ،البن حجر
(.)191/5
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اخلامتة
احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،فقد اشتمل هذا اجلزء من جملس من أمايل الشيخ
الزاهد أيب بكر حممد بن احلسني بن فنجويه الدينوري عىل مخسة أحاديث وأثر واحد .
واألحاديث التي اشتمل عليها كلها ال تصح من طريق املؤلف إال احلديث األول والثاين فقد
ثبتا من غري طريقه .
وقد تبني من الدراسة أن عائلة املؤلف عائلة علم وحديث فوالده من كبار احلفاظ املكثرين من
التصنيف ،وقد روى املؤلف اجلزء عنه ،وله أخوة هلم نصيب من العلم والرواية .
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املصادر واملراجع
 األباطيل واملناكري والصحاح واملشاهري  ،اجلورقاين اهلمذاين  ،احلسني بن إبراهيم بن احلسني ،حتقيق  :عبدالرمحن الفريوائي  ،دار الصميعي  ،ط1422 . 4هـ.
إحتاف املرتقي برتاجم شيوخ البيهقي  ،حممود عبدالفتاح النحال  ،دار امليامن  ،ط، 11429هـ 2008 -مـ .
 −أحاديث الشيوخ الثقات الشهري باملشيخة الكبى .األنصاري ،أبو بكر حممد بن عبد الباقي.
حتقيق :الرشيف حـاتم بـن عـارف العـويف .ط ،1اململكـة العربيـة السـعودية :دار عـامل الفوائـد،
1422هـ.
 −األحاديث املختارة .املقديس ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد الواحد بن أمحد احلنبيل .حتقيق :عبـد
امللك بن عبد اهلل بن دهش .ط ،1مكة املكرمة :مكتبة النهضة احلديثة1410 ،هـ.
 −اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان .الفـاريس ،عـالء الـدين بـن بلبـان .حتقيـق :شـعيب
األنؤوط .ط .3بريوت :مؤسسة الرسالة1418 ،هـ1997 -م.
 −أخبــار أصــبهان .األصــبهاين ،أبــو نعــيم أمحــد بــن عبــداهلل( .د.ط)( ،د.م) :دار الكتــاب
اإلسالمي( ،د.ت).
 −اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث .القزويني ،أبو يعىل اخللييل بن عبـد اهلل بـن أمحـد .حتقيـق :
حممد سعيد بن عمر إدريس .ط ،1الرياض :مكتبة الرشد1409 ،هـ.
 −إكامل األكامل .ابن نقطـة ،حممـد بـن عبـدالغني .حتقيـق :عبـدالقيوم عبـدرب النبـي .ط،1
السعودية :جامعة أم القرى1415 ،هـ.
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 −األمايل .الشجري ،حييى بن احلسني .ترتيب حممد بـن أمحـد العبشـمي .ط ،3بـريوت :عـامل
الكتب1403 ،هـ1983-م.
 −األنساب .السمعاين ،لعبد الكريم بن حممد بن منصور .حتقيق  :عبد اهلل بن عمـر البـارودي.
ط ،1بريوت -لبنان :دار الكتب العلمية1408 ،هـ.
 −تاريخ ابن يونس املرصي .املرصي ،أبو سعيد عبـدالرمحن بـن يـونس .حتقيـق :عبـدالفتاح
فتحي .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1412 ،هـ.
 −تاريخ أسامء الثقات .ابن شاهني .حتقيق :صبحي السـامرائي .ط( ،1د.م) :الـدار السـلفية،
1404هـ.
 −تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واإلعالم .الذهبي ،حممد بن أمحد بن عـثامن .حتقيـق :عمـر
عبد السالم تدمري .ط ،2بريوت ،لبنان :دار الكتاب العريب1411 ،هـ.
 −التاريخ األوسط .البخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل .حتقيق  :حممد إبراهيم اللحيـدان.
ط ،1الرياض :دار الصميعي1418 ،هـ.
 −تاريخ الدارمي عن ابن معني .الـدارمي ،عـثامن .حتقيـق  :أمحـد حممـد نـور سـيف( .د.ط)،
دمشق وبريوت :دار املأمون( ،د.ت).
 −التاريخ الكبري .البخاري ،أبو عبد اهلل حممد بـن إسـامعيل .حتقيـق :السـيد هاشـم النـدوي.
(د.ط)( ،د.م) :دار الفكر( ،د.ت).
 −تاريخ بغداد أو مدينة السالم .البغدادي ،أبو بكر أمحد بن عيل اخلطيب .حتقيق  :بشـار عـواد
معروف .ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي1422 ،هـ.
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 −تاريخ جرجـان .السهمي ،أبو القاسم محزة بن يوسف .بعناية  :حممد عبد املعني خـان .ط،4
بريوت :عامل الكتب1407 ،هـ 1987 -م.
 −تاريخ مدينة دمشق .الشافعي ،أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبـة اهلل بـن عبـد اهلل .حتقيـق :
حمي الدين أيب سعيد عمر بن غرامة العمري( .د.ط) ،بريوت :دار الفكر1995 ،م.
 −التدوين يف أخبار قزوين .الرافعي ،عبد الكريم بن حممد .حتقيق  :عزير اهلل العطاردي .ط،1
حيدر أباد :مطبعة العزيزية1404 ،هـ.
 −التحبري يف املعجم الكبري  ،السمعاين  ،عبدالكريم بن حممد بن منصور  ،حتقيق  :منرية نـاجي
 ،رئاسة ديوان األوقاف  ،بغداد  ،ط 1395 .1هـ .
 −تذكرة احلفاظ .الذهبي ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد .حتقيق  :زكريـا عمـريات .ط ،1بـريوت:
دار الكتب العلمية1419 ،هـ 1998-م.
 −الرتغيب والرتهيب .األصبهاين ،لإلمام إسـامعيل بـن حممـد (قـوام السـنة) .حتقيـق :حممـد
زغلول ،وحممد زايد( .د.ط) ،مكة املكرمة :مكتبة النهضة احلديثة( ،د.ت).
 −تقريب التهذيب .ابن حجـر ،أمحـد بـن عـيل العسـقالين .حتقيـق  :حممـد عوامـة .ط ،4دار
الرشيد1412 ،هـ.
 −تقريب التهذيب .ابن حجر ،أمحد بن عيل العسـقالين .حتقيـق :صـغري أمحـد شـاغف .ط،1
الرياض :دار العاصمة1417 ،هـ.
 −التقييد ملعرفة رواة السن واألسانيد .ابن نقطة ،حممد بن عبدالغني .حتقيق :كامل ابن يوسـف
احلوت .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1408 ،هـ 1988 -م.
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 −تلخيص تاريخ نيسابور .النيسابوري ،أمحد بن حممـد بـ ن احلسـن .حتقيـق  :هبمـن كريمـي.
(د.ط) ،طهران :دار كتاب خانة ابن سينا( ،د.ت).
 −هتذيب األسامء واللغات .النووي ،حمي الدين بن رشف( .د.ط) ،بريوت ،لبنان :دار الكتـب
العلمية( ،د.ت).
 −هتذيب التهذيب .ابن حجر ،أمحد بـن عـيل العسـقالين .باعتنـاء :إبـراهيم الزيبـق ،وعـادل
مرشد .ط ،1بريوت ،لبنان :مؤسسة الرسالة1416 ،هـ1996-م.
 −هتذيب الكامل يف أسامء الرجال .املزي ،أبو احلجاج يوسف .حتقيـق  :بشـار عـواد معـروف.
ط ،1بريوت ،لبنان :مؤسسة الرسالة1418 ،هـ 1998 -م.
 −تبصري املنتبه بتحرير املشتبه  .العسـقالين  ،أمحـد بـن عـيل بـن حجـر  ،حتقيـق عبـدالوهاب
اخللجي  ،الدار العلمية  ،ط 1406 .هـ .
 −توضيح املشتبه  .الدمشقي  ،حممد بن عبداهلل بن نارص الدين  ،حتقيق  :حممد نعيم  ،مؤسسـة
الرسالة  ،بريوت  ،ط 1414 . 2هـ .
 −جامع الرتمذي .الرتمذي ،أبو عيسى حممد بـن عيسـى بـن سـورة .اعتنـى بـه :فريـق بيـت
األفكار الدولية( .د.ط) ،الرياض :بيت األفكار الدولية( ،د.ت).
 −اجلامع لشعب اإليامن .البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن عـيل .حتقيـق  :عبـد العـيل عبـد
احلميد حامد .ط ،1اهلند :الدار السلفية1406 ،هـ.
 −اجلامع لشعب اإليامن .البيهقي ،أبو بكر أمحد بـن احلسـني بـن عـيل .حتقيـق :حممـد السـعيد
زغلول .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1410 ،هـ.
 −اجلرح والتعديل .الرازي ،عبد الرمحن بن أيب حاتم( .د.ط)( ،د.م) :دار الفكر( ،د.ت).
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 −سنن ابن ماجة .القزويني ،أبو عبد اهلل حممد بن زيد .اعتنى به :فريق بيت األفكـار الدوليـة.
(د.ط) ،الرياض :بيت األفكار الدولية( ،د.ت).
 −سنن أيب داود .السجستاين ،أبو داود سليامن بن األشـعث .اعتنـى بـه :فريـق بيـت األفكـار
الدولية( .د.ط) ،الرياض :بيت األفكار الدولية( ،د.ت).
 −سنن الدارقطني .الدارقطني ،عيل بن عمر .حتقيق  :عبد اهلل هاشم املـدين( .د.ط) ،القـاهرة:
دار املحاسن للطباعة( ،د.ت).
 −السنن الصغرى .البيهقي ،أليب بكر أمحد بن احلسني بن عيل .حتقيق  :خليـل مـأمون شـيحا.
ط ،1بريوت ،لبنان :دار املعرفة1420 ،هـ 1999 -م.
 −السنن الكبى .البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسـني بـن عـيل .مصـورة عـن الطبعـة اهلنديـة.
(د.ط) ،بريوت :دار املعرفة( ،د.ت).
 −السنن الكبى .النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل .حتقيق  :عبد الغفار سليامن
البنداري ،وسيد كرسوي حسن ،ط ،1بريوت ،لبنان :دار الكتب العلمية1411 ،هـ 1999 -م.
 −سنن النسائي الصغرى .النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل .اعتنـى بـه :فريـق
بيت األفكار الدولية( .د.ط) ،الرياض :بيت األفكار الدولية( ،د.ت).
 −سؤاالت أيب عبــدالرمحن الســلمي للــدارقطني .حتقيـق :سـليامن آتـش .ط ،1الريـاض :دار
العلوم1408 ،هـ.
 −سري أعالم النبالء .الذهبي ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن .حتقيق :شعيب األرنـاؤوط،
وآخرون .ط ،4بريوت :مؤسسة الرسالة1406 ،هـ 1986 -م.
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 −شعب اإليامن .البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل .حتقيق :حممد السعيد زغلول .ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1410 ،ه.
 −صحيح ابن خزيمة .النيسابوري ،أبو بكـر حممـد بـن إسـحاق بـن خزيمـة .حتقيـق :حممـد
مصطفى األعظمي .ط ،2بريوت :املكتب اإلسالمي1412 ،هـ1997 -م.
 −صحيح البخاري .البخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن إسـامعيل .حتقيـق  :أيب صـهيب الكرمـي.
(د.ط) ،الرياض :بيت األفكار الدولية1419 ،هـ 1998 -م.
 −صحيح مسلم برشح النووي .النووي( .د.ط)( ،د.م) :مكتبة الرياض احلديثة( ،د.ت).
 −صحيح مسلم برشح النووي .النووي .ط ،1القاهرة :دار الريان1407 ،هـ 1987 -م.
 −صحيح مسلم .النيسابوري ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشـريي .حتقيـق  :أيب صـهيب
الكرمي( .د.ط) ،الرياض :بيت األفكار الدولية1419 ،هـ 1998 -م.
 −صفة اجلنة .األصبهاين ،أبـو نعـيم .حتقيـق :عـيل رضـا عبـداهلل .ط ،1دمشـق :دار املـأمون
للرتاث1407 ،هـ.
 −صفة النفاق .األصبهاين ،أبو نعيم .حتقيق :عامر صَبي .ط ،1دار البشائر1422 ،ه.
 −الصالة .ابن دكني ،أبو نعيم الفضل .حتقيـق  :صـالح بـن عـايض الشـالحي .ط ،1املدينـة
املنورة :مكتبة الغرباء األثرية1417 ،هـ 1996 -م.
 −الضعفاء واملرتوكني .الدارقطني ،عيل بن عمر .حتقيق :حممد لطفي الصـبا ..ط ،1بـريوت،
لبنان :املكتب اإلسالمي1400 ،هـ 1980 -م.
 −الضعفاء واملرتوكني .النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شـعيب .حتقيـق :بـوران الضـناوي،
وكامل يوسف احلوت .ط ،1مؤسسة الكتب الثقافية1405 ،هـ 1985 -م.
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 −الضعفاء .العقييل ،أبو جعفر حممد بن عمر بن موسى بن محاد .حتقيـق  :مـازن الرسسـاوي.
ط ،2القاهرة :دار جمد اإلسالم1429 ،هـ.
 −الضعفاء .العقييل ،أبو جعفر حممد بن عمر بن موسى بن محاد .حتقيق :محدي بـن عبداملجيـد
السلفي .ط ،1دار الصميعي1420 ،هـ 2000 -م.
 −طبقات الشافعية .السبكي ،عبد الوهاب .حتقيق  :حممـود الطنـاحي ،واحللـو .ط ،1مطبعـة
عيسى احللبي1383 ،ه.
 −طبقات املحدثني بأصبهان والواردين إليها .أبو الشيخ األصبهاين ،أبو حممد عبد اهلل بن حممد
بن حيان .حتقيق :عبد الغفور البلويش .ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1407 ،هـ.
 −علل الرتمذي الكبري برتتيب أيب طالب القايض .الرتمذي ،أبو عيسى حممـد بـن عيسـى بـن
سورة .حتقيق :صبحي السامرائي وآخرون .ط ،1بريوت :عامل الكتب1409 ،هـ.
 −علل احلديث .الرازي ،أبو حممد عبد الرمحن( .د.ط) ،بريوت ،لبنان :دار املعرفة1405 ،هـ ـ
 1985م. −العلل الواردة يف األحاديث النبوية .الدارقطني ،عـيل بـن عمـر .حتقيـق  :حممـد بـن صـالح
الدبايس .ط ،3السعودية :دار مؤسسة الريان 1432 ،هـ.
 −العلل الواردة يف األحاديث النبوية .الدارقطني ،عيل بن عمر .حتقيق  :حمفـوظ الـرمحن زيـن
اهلل السلفي .ط ،1السعودية :دار طيبة( ،د.ت).
 −العلل .ابن املديني ،عيل .حتقيـق :األعظمـي .ط ،2بـريوت :املكتـب اإلسـالمي1980 ،م.
وبتحقيق :مازن الرسساوي .ط ،2دار ابن اجلوزي1430 ،هـ.
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 −فضائل األوقات .البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن عـيل .حتقيـق  :عـدنان عبـد الـرمحن
القييس .ط ،1جدة ،السعودية :دار املنارة1418 ،هـ 1997 -م.
 −فضائل األوقات .البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل .حتقيق :عدنان القييسـ( .د.ط)،
مكة املكرمة :مكتبة املنارة1410 ،هـ.
 −فضائل شهر رمضان .املقديس ،عبدالغني .حتقيق :عبداهلل بن عامر اجلزائـري .ط ،1دار ابـن
حزم1420 ،هـ.
 −الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة .الـذهبي ،أبـو عبـد اهلل حممـد بـن أمحـد بـن
عثامن .حتقيق :حممد عوامة .ط ،1جدة :رشكة دار القبلة ،مؤسسة علوم القرآن1413 ،هـ.
 −الكامل يف التاريخ .ابن األثري .ط ،6بريوت :دار صادر1415 ،هـ.
 −الكامل يف ضعفاء الرجال .اجلرجـاين ،أبـو أمحـد عبـد اهلل بـن عـدي .حتقيـق :عـادل أمحـد
عبــداملوجود وآخــرون .ط( ،1د.م) :دار الكتــب العلميــة1418 ،هــ ـ1997 -م .وطبعــة دار
الفكر،ط1404 ،1هـ .
 −كتاب الثقات .البستي ،أبو حاتم حممد بن حبان .ط ،1بحيدر أبـاد :دار املعـارف العثامنيـة،
1393هـ 1973 -م.
 −كتاب العلل ومعرفة الرجال برواية ابنه عبــداهلل .ابـن حنبـل ،أمحـد .حتقيـق  :طلعـة قـوج،
وإسامعيل جراح أوغيل( .د.ط) ،اسطنبول ،تركيا :املكتبة اإلسالمية1408 ،هـ .وبتحقيـق :و
اهلل عباس .ط ،1بريوت :املكتب اإلسالمي.
 −كتاب العلل ومعرفة الرجال برواية املروذي .حتقيـق  :و
السلفية1408 ،هـ.
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اهلل عبـاس .ط ،1اهلنـد :الـدار

 −الكنى واألسامء .الدواليب ،أبو برش حممد بن أمحـد بـن محـاد .حتقيـق :نظـر الفاريـايب .ط،1
بريوت :دار ابن حزم1421 ،هـ2000 -م.
 −الأللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة .السيوطي ،جالل الدين .حتقيـق :حممـد عويضـة.
ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1417 ،هـ.
 −اللباب يف هتذيب األنساب  ،اجلزري  ،عز الدين بن األثري  ،دار صادر  ،بريوت.
 −لسان امليزان .ابن حجر ،أمحد بن عيل العسقالين .حتقيـق :مكتـب التحقيـق بـإرشاف حممـد
مرعشيل .ط( ،1د.م) :دار إحياء الرتاث1416 ،هـ1995 -م.
 −املستدرك عىل الصحيحني .النيسابوري ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلـاكم .مصـورة عـن
الطبعة اهلندية( .د.ط) ،بريوت :دار املعرفة( ،د.ت) .وبتحقيـق  :يوسـف املرعشـيل ،دار املعرفـة.
وبتحقيق مصطفى عطا .ط( ،1د.م) دار الكتب العلمية1411 ، ،هـ.
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